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രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര്  4,  ചചഭാവ

വഭാലലലാം 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 7

നനിയമസഭ  2016  ഒകകഭാബര് മഭാസലാം 4-ാം തതീയതനി ചചഭാവഭാഴ്ച രഭാവനിചല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനചപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചര്ന.

I  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവദനിക്കചപട കചഭാദലങ്ങളുചട പടനികേയനിചല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്..................ഓര്ഡര്.............

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് (ശതീ  .   രകമശട്ട് ചചനനിത്തല): സര്, .…

മനി  .    സതീക്കര്:  അകങ്ങയട്ട്  കചഭാകദലഭാത്തരകവള  കേഴനിഞട്ട്  സലാംസഭാരനിചഭാല്
കപഭാചര? 

ശതീ  .    രകമശട്ട് ചചനനിത്തല :  ഇഇൗ സഭയനിചല  ഏതഭാനുലാം  എലാം.എല്.എ.മഭാര്
നനിയമസഭഭാ കേവഭാടത്തനില് നടത്തനിവരുന നനിരഭാഹഭാരസമരലാം  7-ാം ദനിവസത്തനികലയട്ട്
കേടനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവരുചട  ആകരഭാഗലസനിതനി  വഷളഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുനചവനഭാണട്ട്
കഡഭാകര്മഭാര്  പറയുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ഇനചല  കയഭാഗലാം  വനിളനിചതനില്  ഞങ്ങളക്കുള
സകനഭാഷലാം  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിനുകശഷലാം  സസഭാശയ  മഭാകനജട്ട് ചമന്റുകേളുചട
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഫതീസട്ട്  കുറചട്ട്   പഭാവചപട   കുടനികേളക്കട്ട്  ചനില  കേണ്സഷന്സട്ട്
നല്കേഭാചമന   നനിലപഭാടുണഭായ   സഭാഹചരലത്തനില്   ഞഭാനുലാം  മുന്മുഖലമനനി
ശതീ. ഉമ്മേന് ചഭാണനിയുലാം മുസതീലാംലതീഗട്ട് പഭാര്ലചമന്റെറനി പഭാര്ടനിയുചട ഉപകനതഭാവട്ട് കഡഭാ. എലാം. ചകേ.
മുനതീറലാം  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിചയ  കേഭാണുകേയുണഭായനി.  മഭാകനജട്ട് ചമന്റുകേളുചട
നനിലപഭാടട്ട്  അതഭാചണങനില്  ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട്  ബുദനിമുടനിചല്ലെനഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം
പറഞതട്ട്.  ഇഇൗ വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട് മുഖലമനനി ഇനട്ട് ചര്ച നടത്തുചമനഭാണട്ട്
മനസനിലഭാക്കഭാന്  കേഴനിഞതട്ട്.  പകക്ഷ,  നമ്മുചട  സഹപ്രവര്ത്തകേരുചട  നനിരഭാഹഭാര
സമരലാം  7-ാം ദനിവസലാം കേടന സഭാഹചരലത്തനില് സഭഭാനടപടനികേളുമഭായനി സഹകേരനിക്കഭാന്
ബുദനിമുട്ടുളതനിനഭാല് ഞങ്ങള സഭഭാനടപടനികേള ബഹനിഷ്കരനിക്കുനതഭായനി അറനിയനിക്കുന. 
850/2019
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(സസഭാശയ  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിചല  ഫതീസട്ട്  വര്ദന

പനിന്വലനിക്കണചമനഭാവശലചപടട്ട്  നനിയമസഭഭാ  കേവഭാടത്തനില്  നനിരഭാഹഭാരമനുഷനിക്കുന

എലാം.എല്.എ.മഭാര്ക്കട്ട്  പനിന്തുണ  പ്രഖലഭാപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  പ്രസഭാവന

നടത്തുകേയുലാം യു.ഡനി.എഫട്ട്. അലാംഗങ്ങള സഭ ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം ചചയ. ) 

മനി  .   സതീക്കര്: കചഭാദലലാം നമ്പര് *181 .     

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

1(*181) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  :

ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്  :

ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി  :

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന്:  തഭാചഴക്കഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഴനിമതനിയുലാം  ചകേടുകേഭാരലസതയുലാം  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം

കബഭാര്ഡനിചന  പ്രതനിസനനിയനികലയട്ട്  നയനിക്കുനചവന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്

ജതീവനക്കഭാരുചട  ഭൂരനിപക്ഷ  സലാംഘടനയുചട  ആകരഭാപണലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്

തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  അലാംഗചത്ത  ഉളചപടുത്തുനതനിനഭായനി  കദവസസലാം

കബഭാര്ഡനികലക്കുള ചതരചഞടുപട്ട് ഉടമ്പടനി നടത്തഭാന് നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ; 

(സനി)  1248  കക്ഷത്രങ്ങളുചട  നനിയനണവലാം  4735  ജതീവനക്കഭാരുമുള
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്,  നനിലവനിലുള  3  അലാംഗങ്ങളക്കുപകേരലാം
ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസലാം  കേമ്മേനിറനിയനിചലയുലാം  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചലയുലാം
കപഭാചല  9  അലാംഗങ്ങചളകയഭാ  അചല്ലെങനില്  കുറഞപക്ഷലാം  5  അലാംഗങ്ങചളകയഭാ
ഉളചപടുത്തനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നനിയനണലാം  സഭാധലമഭാക്കഭാന്
നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ?

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്): സര്, 

(എ) ആകരഭാപണലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ അലാംഗസലാംഖല വര്ദനിപനിക്കഭാനുള
നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ. 
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ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്  : സര്,  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേള   അഴനിമതനിക്കഭാരുചട
കൂടഭാരമഭാചണന  റനികപഭാര്ടഭാണട്ട്  കദവസസലാം  വനിജനിലന്സട്ട്  എസട്ട്.പനി.,   ശതീ.  വനി.
കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന്  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുളതട്ട്.  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളനിചല  അഴനിമതനി
അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി   ജസനിസട്ട്  പരനിപൂര്ണ്ണന്  കേമ്മേതീഷന്  നല്കേനിയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നഭാലാം നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.  എനഭാല് അതനിനുകശഷവലാം  വലനിയ
നനിലയനിലുള  അഴനിമതനി  നടക്കുനതഭായനിടഭാണട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുളതട്ട്.   കദവസസലാം
കബഭാര്ഡുകേളനില്  അഴനിമതനി  നടത്തുനതനില്  പ്രധഭാനപങട്ട്  വഹനിക്കുനതട്ട്  കദവസസലാം
ചസക്രടറനിയഭാണട്ട്.   അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  ഏചതങനിലുലാം   തരത്തനിലുള രഭാഷതീയബനമുകണഭാ;
അകദ്ദേഹചത്തക്കുറനിചട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  എസട്ട്.പനി.,  ശതീ.  വനി.  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന്
ചകേഭാടുത്തനിട്ടുള റനികപഭാര്ടട്ട്  അങ്ങട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനികന്മേല് അങ്ങട്ട് എനട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്,  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിചന
സലാംബനനിചട്ട്  വളചര  വലഭാപകേമഭായനിട്ടുള  അഴനിമതനി   ആകരഭാപണങ്ങളഭാണട്ട്
ഉയര്നവനനിട്ടുളതട്ട്.  അവനിചട നടക്കുന നനിയമനങ്ങളനിചല ക്രമകക്കടുകേചളക്കുറനിച്ചുലാം
കബഭാര്ഡനില്ത്തചന  നടക്കുന  അഴനിമതനിചയക്കുറനിച്ചുചമല്ലെഭാലാം  ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  ചമമ്പര്  സൂചനിപനിചതുകപഭാചല,  കബഭാര്ഡനിചല
ഇകപഭാഴചത്ത  ചസക്രടറനിചക്കതനിചര  ലഭനിച  പണഭാപഹരണലാം,  സസജനപക്ഷപഭാതലാം
തുടങ്ങനിയ  പരഭാതനികേള  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്
കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിചല തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനത്തനിചല അഴനിമതനിചയ സലാംബനനിച
പരഭാതനി  വനിജനിലന്സനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിചല  ചസക്രടറനിചയക്കുറനിച്ചുള
ഗുരുതരമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ അഴനിമതനിചയ സലാംബനനിച പരഭാതനിയനികന്മേല് വനിജനിലന്സട്ട്
കകേചസടുത്തട്ട്  അകനസഷണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാര്ഡട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട
സഭാമ്പത്തനികേ   ക്രമകക്കടുകേള  തടയുനതനിനട്ട്   യഥഭാസമയലാം  നടപടനികേചളടുക്കഭാന്
കബഭാര്ഡട്ട് തയഭാറഭാകുനനിചല്ലെന പരഭാതനിയുലാം നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്. കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട്
ചസക്രടറനിക്കട്ട്  രഭാഷതീയ  ബനമുണട്ട്;  അകദ്ദേഹലാം  പ്രധഭാനചപട  ഒരു  രഭാഷതീയ
കനതഭാവനിചന്റെ സകഹഭാദരനഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്  : സര്,  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ഏതു  കക്ഷത്രവലാം,

ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുലാം  വനിശസഭാസനികേളക്കുളതഭാണട്ട്.  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ

കക്ഷത്രങ്ങളനില്  സലാംഘ്പരനിവഭാര്-ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേര്  ആയുധ

പരനിശതീലനലാം നടത്തുനചവന വഭാര്ത്ത പുറത്തുവനനിട്ടുണട്ട്.   അതനികന്മേല് സര്ക്കഭാര്

ഉചനിതമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഒരുങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്
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കക്ഷത്രങ്ങളനില്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.കേഭാര്  ടഇൗസറലാം  മുളവടനിയുമഭായനിടഭാണട്ട്  ആയുധ

പരനിശതീലനലാം  നടത്തുനതട്ട്.  കക്ഷത്രങ്ങളനികലയട്ട്  എത്തുന  വനിശസഭാസനികേളനില്

ഭൂരനിപക്ഷവലാം   സതീകേളഭാണട്ട്.   സതീകേളടക്കലാം  വരുകമ്പഭാള  ഇത്തരത്തനില്  വലനിയ

ടഇൗസറമനിടട്ട്  മുളവടനിയുമഭായനി  ആയുധപരനിശതീലനലാം  നടത്തുനതട്ട്  അഭനികേഭാമലമഭാകണഭാ;

അചതഭാരു സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തനമഭാചണനഭാണട്ട്  സലാംഘ്പരനിവഭാര് പറയുനചതങനിലുലാം

സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ പടനികേയനില് അതനിചന ഉളചപടുത്തഭാന് സഭാധനിക്കനില്ലെ.

വദവത്തനിചനനനിനഭാണട്ട്  മുളവടനിയുചടയുലാം  ടഇൗസറനിചന്റെയുലാം  സലാംരക്ഷണലാം?  അതുചകേഭാണട്ട്

വദവത്തനിനുലാം വനിശസഭാസനികേളക്കുലാം ആവശലമനില്ലെഭാത്ത ടഇൗസറലാം മുളവടനിയുലാം കദവസസലാം

കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  നനിനലാം  മഭാറഭാനഭാവശലമഭായ   അടനിയനര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കണലാം. 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കക്ഷത്രങ്ങള

കൂടഭാചത  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  മറട്ട്  കക്ഷത്രങ്ങളുമുണട്ട്.  ഒരു

കക്ഷത്രത്തനിലുലാം  ആയുധ  പരനിശതീലനകമഭാ,  മുളവടനിയുമഭായനി   കേഭായനികേപരനിശതീലനകമഭാ

നടത്തഭാന്  പഭാടനിചല്ലെനളതഭാണട്ട്   ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  സമതീപനലാം.  കക്ഷത്രത്തനില്

ആരഭാധനയട്ട്  എത്തുന വനിശസഭാസനികേചള സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  കക്ഷത്ര പരനിസരലാം

പരനിപഭാവനമഭായനി കേഭാണഭാനഭാണട്ട് അവര് ആഗ്രഹനിക്കുകേ.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്. മഭാത്രമല്ലെ,

സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഒരു  സലാംഘടനയുചടയുലാം   ഒരു  തരത്തനിലുള

പരനിശതീലനവലാം  കക്ഷത്രങ്ങളനികലഭാ  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളനികലഭാ  അനുവദനിക്കഭാന്

പഭാടനിചല്ലെനള കേര്ശനമഭായ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെനിനുളതട്ട്.  അതനിനുകവണ

നടപടനികേള ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്:  സര്,  കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിചല  അഴനിമതനിയുചട

ഫലമഭായഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  വഹകക്കഭാടതനി  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം

കബഭാര്ഡനിചല ഇടചപടലുകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയതട്ട്.  എനനിട്ടുലാം  നനിര്ബഭാധലാം  അഴനിമതനി

നടക്കുനചവന റനികപഭാര്ടട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് ചകേഭാടുത്തുചവനഭാണട്ട് പത്രങ്ങളനില് വഭാര്ത്ത

വനതട്ട്.  വനിജനിലന്സട്ട്  റനികപഭാര്ടനില്  പരഭാമര്ശനിക്കുന  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര

ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനകതഭാചടഭാപലാം  തഭാചഴത്തട്ടുമുതല്  നടക്കുന

അഴനിമതനികേളക്കട്ട്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനിചയടുക്കുകേയുലാം

അവചര സര്വതീസനില്നനിനട്ട് പനിരനിച്ചുവനിടുകേയുലാം ചചയ്യുനതനിനുള എന്തുനടപടനിയഭാണട്ട്

ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്? 
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്
പണ്ടുമുതല്തചന അഴനിമതനിക്കട്ട്  കുപ്രസനിദനിയഭാര്ജനിച  സഭാപനമഭാണട്ട്.
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചല  അഴനിമതനിയുചട  വലഭാപനത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  വഹകക്കഭാടതനിക്കട്ട്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
വദനലാംദനിന കേഭാരലങ്ങളനില്കപഭാലുലാം ഇടചപകടണനിവനതട്ട്.  കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില്  10
ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുമുകേളനില്  ചചലവവരുന  ഏതട്ട്  കപ്രഭാജകനിചന്റെ   അലാംഗതീകേഭാരവലാം
ബഹുമഭാനചപട  വഹകക്കഭാടതനിയുചട   തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  നടകത്തണ
സഭാഹചരലലാം  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളുലാം  അഴനിമതനിക്കഭാരഭായ
ഉകദലഭാഗസരുലാം കചര്നട്ട് സൃഷനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്. കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് എടുകക്കണതഭായ
പല  നടപടനികേളുലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  എടുക്കുനനിചല്ലെന  പ്രശ്നമുണട്ട്.  അവനിടചത്ത
അധനികേഭാരനികേളുലാം  അതനിനട്ട്  കനതൃതസലാം  ചകേഭാടുക്കുനവരുലാം   അഴനിമതനിക്കൂടഭാരത്തനിചല
ആളുകേളഭാവകേയുലാം  അതനില്  പങഭാളനികേളഭാവകേയുലാം   ചചയ്യുന  സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഴനിഞ കേഭാലങ്ങളനില്   നടനനിട്ടുളതട്ട്.  വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം
നടക്കുന  കകേസ്സുകേളനില്  ഇഇൗ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം
തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സസതീകേരനികക്കണതഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുലാം. 

ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി:  സര്,  പമ്പഭാനദനി  കകേഭാളനികഫഭാലാം  ബഭാകതീരനിയമൂലലാം
വനിഷമയമഭാകുനതട്ട്  തടയഭാന്  ശബരനിമലയനില്  23.5  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവനില്
സസതീകവജട്ട് ടതീറട്ട് ചമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്ളഭാന്റെട്ട് സഭാപനിചതനിചല സഭാകങതനികേ
തകേരഭാറലാം  അഴനിമതനിയുലാം  കേഭാരണലാം  അതനികപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില്ലെ.   ഇതനിചന്റെ
പനിനനിചല  അഴനിമതനി  വനിജനിലന്സനിചനചക്കഭാണട്ട്  അകനസഷനിപനിക്കഭാനുലാം  തകേരഭാര്
പരനിഹരനിചട്ട്  ഇഇൗ  മണ്ഡലമകേരവനിളക്കനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്   പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  കവണ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്, സനനിധഭാനത്തട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുള സസതീകവജട്ട്

ടതീറട്ട് ചമന്റെട്ട്  പ്ളഭാന്റെനിചന  സലാംബനനിചട്ട്  ഇവനിചട  സൂചനിപനിച  രതീതനിയനിലുള  പരഭാതനി

ഉണഭായനിടനില്ലെ.  പഭാന്റെട്ട്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിലുള  കേഭാലതഭാമസത്തനിചന്റെ  പ്രശ്നലാം

മഭാത്രകമയുള്ളുചവനഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്. സസതീകവജട്ട്  ടതീറട്ട് ചമന്റെട്ട്  പഭാന്റെനിചന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ചനില  ആകക്ഷപങ്ങള  ഉയര്നവനനിട്ടുളതട്ട്

ശരനിയഭാണട്ട്.  അടുത്ത  ദനിവസലാംതചന  ചപഭാലല്യൂഷന്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിചല

ഉകദലഭാഗസരുലാം  സസതീകവജട്ട്  ടതീറട്ട് ചമന്റെട്ട്  പഭാന്റെനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്

എടുത്തനിട്ടുള ആളുകേളുലാം ഉനതഭാധനികേഭാര സമനിതനി  ചചയര്മഭാന് കഡഭാ. ചകേ. ജയകുമഭാര്
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അടക്കമുള  ആളുകേള  കദവസസലാം  വകുപ്പുമനനിയുചട  സഭാനനിദലത്തനില്  സസതീകവജട്ട്

ടതീറട്ട് ചമന്റെട്ട്  പഭാന്റെനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം

നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  എചനങനിലുലാം  കുറവകേള  ഉണഭായനിട്ടുചണനട്ട്  കബഭാദലചപടഭാല്

അതനിനഭാവശലമയ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന്:  സര്,  ഇവനിചട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാചല

അമ്പലങ്ങളനിചല വനിഗ്രഹങ്ങകളഭാ,  ചനിത്രങ്ങകളഭാ ഒരനിക്കലുലാം ടഇൗസര് ഇടനിരുനതഭായനി

കേണനിടനില്ലെ. ഇതട്ട് കചഭാദലത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭാചണങനിലുലാം  എന്തുനടപടനിയഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

ചചയഭാന് കപഭാകുനതട്ട്.  1248 കക്ഷത്രങ്ങളുചട നനിയനണവലാം 4735 ജതീവനക്കഭാരുചട

ചുമതലകേളുലാം  മൂനട്ട്  അലാംഗങ്ങളുള  സമനിതനിയഭാണട്ട്  നനിയനനിക്കുനതട്ട്.  ചസക്രടറനിയുചടയുലാം

കബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗങ്ങളുചടയുലാം  ആശയവനിനനിമയലാം  യഥഭാസമയലാം  നടക്കഭാത്തതനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  കുചറകയചറ  പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  പമ്പയഭാറനില്  കുളനിക്കുനവര്  അവരുചട

വസങ്ങള  അവനിചട  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം  അതട്ട്  കശഖരനിചട്ട്  വനില്പന  നടത്തുകേയുലാം

ചചയ്യുന  ചനില   സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉടചലടുത്തുവരുന.  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില്

ശദയുണഭാകേഭാനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  എചനല്ലെഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്, അലാംഗസലാംഖലയുചട കുറവല്ലെ അഴനിമതനിയുചട

അടനിസഭാനലാം.  കൂടുതല്  അലാംഗങ്ങള  ഉണഭായനിരുചനങനില്  കൂടുതല്  അഴനിമതനി

നടക്കുചമനളതഭാണട്ട്  അവനിടചത്ത  രതീതനിവചട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുനതട്ട്.

അലാംഗസലാംഖല  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുനനില്ലെ.  അമ്പലങ്ങളനില്

ഒരുതരത്തനിലുമുള ആയുധപരനിശതീലനവലാം നടത്തഭാന് പഭാടനിചല്ലെനട്ട്   ബഹുമഭാനചപട

വഹകക്കഭാടതനിയുചട  നനിര്കദ്ദേശമുണട്ട്.  അചതഭാരു  ക്രമസമഭാധഭാന  നനിയമപ്രശ്നമഭായനി

മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ നനിലയനില്ത്തചന വകേകേഭാരലലാം   ചചയഭാന് സലാംസഭാന

ആഭലനര വകുപട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേചളടുക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

അങ്ങട്ട്  സൂചനിപനിചതുകപഭാചല  പമ്പഭാനദനി  മലനിനചപട്ടുചവനളതട്ട്  വഭാസവമഭാണട്ട്.

പമ്പഭാനദനിയനില്  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

വനിപുലമഭായ  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പമ്പഭാനദനിയനില്  വസലാം

ഉകപക്ഷനിക്കുനതട്ട് ആചഭാരചമന  രതീതനിയനില് കുറച്ചുകേഭാലമഭായനി നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്

അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുള  കേര്ശനമഭായ നടപടനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പമ്പഭാനദനിയുചട  ശുദതീകേരണലാം  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  പ്രധഭാനചപട   പരനിപഭാടനികേളനില്

ഒനഭാണട്ട്.
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ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു: സര്, ഹനിന്ദു സമുദഭായത്തനിചല  അലാംഗസലാംഖല കുറഞ
ചനില പ്രധഭാനചപട ജഭാതനിയനില്ചപട ആളുകേളക്കട്ട് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസത്തനികലഭാ
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളനികലഭാ  അലാംഗതസലാം  ലഭനിക്കഭാറനില്ലെ. അലാംഗതസലാം
ലഭനിക്കണചമനഭാവശലചപടട്ട്  പല  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളുലാം  അവര്  കേഴനിഞ  കേഭാലങ്ങളനില്
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കബഭാര്ഡനില് മൂനട്ട് അലാംഗങ്ങള മഭാത്രമഭായതു  കേഭാരണലാം പ്രധഭാനചപട
സമുദഭായത്തനില്ചപട  ആളുകേചള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണനനിലയനില്  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗങ്ങളഭാക്കഭാറളതട്ട്.  അലാംഗങ്ങളുചട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്
ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി അലാംഗതസത്തനിനഭാവശലചപടുന വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട ആളുകേചളക്കൂടനി
ഉളചപടുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാചയനട്ട് ബഹുമഭാനചപട മനനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്,  അങ്ങട്ട്  പറഞ  അഭനിപ്രഭായലാം  കുറചട്ട്
വഭാസവമഭാണട്ട്.  എണ്ണത്തനില്കുറഞ  സമുദഭായക്കഭാചരല്ലെഭാലാംതചന  സഭാമുദഭായനികേ
തഭാല്പരലത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗതസത്തനിനുകവണനിയുള
അഭലര്ത്ഥന  എല്ലെഭാ  രഭാഷതീയ  കേക്ഷനികേളുചട  മുനനിലുലാം  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  മുനനിലുലാം
വചനിട്ടുണട്ട്. അചതങ്ങചന വകേകേഭാരലലാം ചചയഭാന് കേഴനിയുചമനതട്ട് കൂടഭായനി ആകലഭാചനിചട്ട്
തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാലാം.

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: സര്,  കക്ഷത്രങ്ങളുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  കദവസസലാം
ബനില് തുടങ്ങനിയവ ചര്ചയ്ക്കുവരുകമ്പഭാള കക്ഷത്രങ്ങളുചട സസത്തുമുഴുവന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
അപഹരനിക്കുകേയഭാചണനട്ട് ചപഭാതുവനില് ഒരു സലാംസഭാരമുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട് വനിരുദമഭായനി
എനനിക്കുതചന ഉണഭായ അനുഭവലാം പറയഭാലാം. ചകേഭാടഭാരക്കര ഗണപതനി കക്ഷത്രത്തനിനട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചഭാണട്ട്  ഇപ്രഭാവശലലാം  വലനിയ  ചനിറ
ഭലാംഗനിയഭാക്കനിയതട്ട്.  എനഭാലുലാം  ചനില രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേള ഇചതഭാനലാം അലാംഗതീകേരനിക്കഭാചത
കക്ഷത്രങ്ങളുചട പണലാം മുഴുവന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അപഹരനിക്കുനചവനട്ട് പറയുനതനിചല
നനിജസനിതനിചയനഭാണട്ട്; അകതഭാചടഭാപലാംതചന കക്ഷത്ര ഭരണത്തനില് സഹഭായനിക്കഭാന്
ഉപകദശകേ സമനിതനികേളുണട്ട്.   അതനില് എല്ലെഭാ വനിഭഭാഗങ്ങചളയുലാം  ഉളചപടുത്തഭാനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്,  "ഒരു  നുണ  നൂറ  പ്രഭാവശലലാം
ആവര്ത്തനിചഭാല്  അതട്ട്  സതലമഭായനിചക്കഭാള്ളുലാം"  എന  ഗതീബല്സനിചന്റെ  സനിദഭാനലാം
അനുസരനിചട്ട് വലഭാജപ്രചരണലാം നടത്തഭാന് ശമനിക്കുന ചനില പ്രസഭാനങ്ങള നമ്മുചട
സലാംസഭാനത്തുണട്ട്. അവരഭാണട്ട് കക്ഷത്രങ്ങളനിചല പണലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അപഹരനിക്കുനചവനള
ദുഷ്പ്രചരണലാം  നടത്തുനതട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  കൃതലമഭായ  കേണക്കട്ട്  കവണചമങനില്
കശഖരനിചട്ട്  പറയഭാലാം,  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയഭാണട്ട്  കക്ഷത്ര  വനികേസനത്തനിനുലാം
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കക്ഷത്ര ആചഭാരങ്ങളക്കുലാം കക്ഷത്രങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാംകവണനി സലാംസഭാന
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചചലവഴനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇഇൗ  കേഴനിഞ  ദനിവസലാം  നവരഭാത്രനി
മകഹഭാത്സവത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടന  കഘഭാഷയഭാത്രയ്ക്കുകവണനി  സലാംസഭാന
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആവശലമുള  പണലാം  ചചലവഴനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ചുമതല
നനിറകവറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ശബരനിമല വനികേസനത്തനിനുകവണനി 150 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ഇഇൗ
വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  കൂടഭാചത  വനിവനിധ
കക്ഷത്രങ്ങളുചട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  കുളങ്ങളുചട   നവതീകേരണത്തനിനുലാം
കേഭാവകേളുചട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം കവണനി കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപ ചചലവഴനിക്കുനതല്ലെഭാചത
കകേരളത്തനിചല  ഒരു  അമ്പലത്തനില്നനിനലാം  ഒരു  നയഭാവപസയുലാം  സലാംസഭാന
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  വഭാങ്ങുനനില്ലെ  എനള  കേഭാരലലാം  അസനനിഗ്ദ്ധമഭായനി  പറയഭാന്
ഞഭാനഭാഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒരു വപസയുലാം സലാംസഭാന ഖജനഭാവനികലക്കട്ട് എടുക്കുകേകയഭാ
വഭാങ്ങുകേകയഭാ ചചയ്യുന ഒരു  രതീതനിയുലാം നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തനില്ലെ.  പണലാം അകങ്ങഭാടട്ട്
നല്കുകേയഭാണട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്.   

ശതീ  .    പുരുഷന് കേടലുണനി:  സര്,  കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് പടനികേജഭാതനി അലാംഗത്തനിചന്റെ
ഒഴനിവണട്ട് എനഭാണട്ട് മനസനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിചതട്ട്.  ഇക്കഭാരലചത്ത സലാംബനനിച്ചുള
മനനിയുചട  മറപടനിയനില് നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുനചവനഭാണട്ട്  പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.
ശബരനിമല മണ്ഡലകേഭാലലാം തുടങ്ങഭാന് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇൗ നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനലാം
കേഴനിയുനതനിനുമുമ്പുതചന അതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന്  അങ്ങട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്, ഇഇൗ മഭാസലാം 7-ാം തതീയതനി പടനികേജഭാതനി
അലാംഗചത്ത ചതരചഞടുക്കുനതനിനുള നഭാമനനിര്കദ്ദേശ പത്രനികേ സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള ഒരു
കേലണര്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇഇൗ  മഭാസലാം  17-ാം  തതീയതനി  സഭഭാ  സകമ്മേളനലാം
നടക്കുനതനിനനിടയനില്ത്തചന ചതരചഞടുപട്ട് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ
എല്ലെഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം   ചചയ്യുനതനിനട്ട്  വരണഭാധനികേഭാരനിചയ  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
നടപടനിക്രമങ്ങചളല്ലെഭാലാംതചന പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട്:  സര്,  കക്ഷത്രങ്ങളുചട ആചഭാരഭാനുഷഭാനങ്ങളുമഭായനി
ബനചപടട്ട്  പ്രധഭാന  ചുമതല  നനിര്വഹനിക്കുനവരഭാണട്ട്  അവനിടചത്ത കമളക്കഭാര്.
ഉദയഭാസമയ  പൂജയ്ക്കുലാം  ഉഷപൂജയ്ക്കുചമല്ലെഭാലാം  കമളക്കഭാര്  ചകേഭാടനി  ഉണര്ത്തുകേയുലാം
ഉറക്കുകേയുലാം ചചയനിചല്ലെങനില് കദവന്മേഭാര്ക്കട്ട് ഉറങ്ങഭാനുലാം ഉണരഭാനുലാം കേഴനിയനില്ലെ.  പചക്ഷ,
അവരുചട  ജതീവനിതലാം  വളചര കേഷത്തനിലഭാണട്ട്.   പല കക്ഷത്രങ്ങളനിലുലാം  കമളക്കഭാര്ക്കട്ട്
ദനിവസ  കവതനമഭാണട്ട്.  അവചര  സനിരചപടുത്തഭാനുലാം  ചമചചപട  കവതനലാം
നല്കുനതനിനുമുള ഒരു തതീരുമഭാനലാം അങ്ങട്ട് വകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ?
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ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്, തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട്
കേതീഴനിലുള കമളക്കഭാചരല്ലെഭാലാം സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട്. അവര്ക്കട്ട് സഭാമഭാനലലാം കഭദചപട
കസവനകവതന  ഘടനയഭാണട്ട് നനിലവനിലുളതട്ട്.  അങ്ങട്ട് സൂചനിപനിചതട്ട് ഏചതങനിലുലാം
സസകേഭാരല  അമ്പലങ്ങളനിചല  കമളക്കഭാരുചട  കേഭാരലമഭായനിരനിക്കുചമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
കതഭാനനതട്ട്.  സസകേഭാരല  അമ്പലങ്ങളനില്  കമളക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുനതട്ട്  സസകേഭാരല
കക്ഷത്ര ടസലാം മറട്ട് ഭഭാരവഭാഹനികേളുമഭാണട്ട്. ചകേഭാചനിന് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ കേതീഴനിലുലാം
കമളക്കഭാര് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട്.   മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ കേതീഴനിചല
കമളക്കഭാര്  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരഭാചണങനിലുലാം  അവരുചട  കസവന-കവതന  വലവസ
വളചര കമഭാശമഭാണട്ട്.   അത്തരക്കഭാരഭായനിട്ടുള ആളുകേളുചട കസവനകവതന വലവസ
ചമചചപടുത്തുനതനിനുകവണനിയുള  നടപടനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കുനണട്ട്.
മലബഭാര് കദവസസലാം ബനില് ആ വഴനിയനിചല ഒരു കേഭാല്വയഭായനിരുന.  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്
രൂപയഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  ഖജനഭാവനില്നനിനട്ട്  മലബഭാര്  കദവസസത്തനിചല  പഭാവചപട
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനി  ഇകപഭാള  നല്കേനിചക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  വരുമഭാനചമഭാനലാം
ഇകങ്ങഭാടട്ട് ലഭനിക്കുനനില്ലെ എനളതഭാണട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥലലാം.

ശതീ  .   മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന്: സര്, ശബരനിമല വലതലസമഭായ ഒരു കക്ഷത്രമഭാണട്ട്.
നനിയമസഭഭാ  കേമ്മേനിറനിയുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ഒരുവര്ഷലാം  മുമ്പട്ട്  ഞഭാനവനിചട
സന്ദര്ശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ  കക്ഷത്രനടയനില്  എഴുതനിവചനിരനിക്കുനതുതചന  'തത്തസമസനി'
(നതീയഭാണട്ട്  പ്രധഭാനലാം)  എനഭാണട്ട്.   എല്ലെഭാവരുലാം  പമ്പ  കേഴനിഞഭാല്  പനിചന
സസഭാമനിമഭാരഭാണട്ട്. സമതസലാം കകേരളത്തനില് നനഭായനി നനിലനനില്ക്കുന ഒരു കക്ഷത്രമഭാണതട്ട്.
മനനിയഭായഭാലുലാം  എലാം.എല്.എ.യഭായഭാലുലാം  തമനിഴട്ട് നഭാടനില്  നനിനട്ട്  വരുനവരഭായഭാലുലാം
എല്ലെഭാലാം  സസഭാമനിമഭാരഭാണട്ട്.  ഒരുപചക്ഷ  ഇന്ഡലയനില്ത്തചന  എല്ലെഭാവരുലാം
സസഭാമനിമഭാരഭാകുന  കവചറഭാരു  കക്ഷത്രമനില്ലെ.  വലനിയ  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള
കനരനിടുന ഒരു കക്ഷത്രമഭാണട്ട് ശബരനിമല.  അവനിചട ഒരുവശത്തട്ട് വനമുണട്ട്, പഭാസനികേട്ട്
എറനിയുന മറവശത്തട്ട് പുല്നഭാമ്പുകപഭാലുമനില്ലെ.  അവനിചട ചകേഭാണ്ടുവരുന ശര്ക്കരയുചട
കേവര്  കേഭാടനിചലറനിയുനതനിചന്റെ  ഫലമഭായനി  അതട്ട്  തനിനട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  ആനകേള
ചരനിയുനതഭായനി  നനിയമസഭഭാ  സമനിതനി  റനികപഭാര്ട്ടുണട്ട്.  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം
വനസലാംരക്ഷണവമഭാണട്ട്  ആ കക്ഷത്രത്തനിചന്റെ  ചമഭാത്തത്തനിലുള ശുദനിയുചട  ആചകേ
തുകേ.   അതനിനട്ട്  പ്രകതലകേമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  മൃഗങ്ങളക്കുലാം
വനത്തനിനുലാം സലാംഭവനിക്കുന ദുരനിതങ്ങള മനസനിലഭാക്കനി അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ,  ചനിലര് പറയുനതട്ട് അചതഭാക്ക സലാംരക്ഷനിക്കുന കേഭാരലലാം
പ്രയഭാസമഭാണട്ട്  എനഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  മനനിതചന മുന്കേചയടുത്തട്ട്  അതനിചനഭാരു
സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്, അങ്ങട്ട് സൂചനിപനിചതുകപഭാചല ശബരനിമല
ഇന്ഡലയനിചല  ഏറവലാം  പ്രധഭാനചപട  ഒരു  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രമഭായനി
മഭാറനിക്കഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  കേഴനിഞ ഉത്സവകേഭാലത്തട്ട് ഏതഭാണട്ട്  4  കകേഭാടനികയഭാളലാം ഭക്തര്
ശബരനിമല  സന്ദര്ശനിചതഭായഭാണട്ട്  അനഇൗകദലഭാഗനികേമഭായ  കേണക്കട്ട്.   അതുചകേഭാണ്ടു
തചന  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  പഭാരനിസനിതനികേമഭായ
പ്രശ്നങ്ങളുലാം ഉണഭാകേഭാറണട്ട്.  ഇചതല്ലെഭാലാം കേണ്ടുചകേഭാണ്ടുതചന സമഗ്രമഭായ വനികേസനത്തനിനട്ട്
സഹഭായകേരമഭാകുന  ഒരു  മഭാസര്പഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആ
മഭാസര്പഭാനനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റുലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റുലാം
കൂടനികചര്നട്ട് വളചര വനിപുലമഭായ പദതനി രൂപചപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  ആ പദതനിയനില്
മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  വനസലാംരക്ഷണലാം എനനിവയടക്കമുള എല്ലെഭാ കേഭാരലങ്ങളുമുണഭാകുലാം.
പഭാരനിസനിതനികേ സന്തുലനിതഭാവസ സലാംരക്ഷനിക്കുന തരത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം മഭാസര്പഭാന്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ശമനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനവമഭായനി  ബനചപടട്ട്
ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട  കനതൃതസത്തനില്  ഒരു  കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്  പമ്പയനില്
കചരുകേയുണഭായനി.  ആ കകേഭാണ്ഫറന്സനില് മുഖലമനനി കുചറകയചറ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
വച്ചു.  ആ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മതഭഭാനന്മേഭാര്ക്കനിഷചപടനിചല്ലെങനിലുലാം  അവനിചടയനിരുന
നനിഷ്പക്ഷമതനികേളക്കുലാം  വനിശസഭാസനികേളക്കുലാം  ഇഷചപട്ടു  എനതട്ട്  നനികഷധനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കനില്ലെ.   പചക്ഷ  ആ  പ്രഖലഭാപനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള  യഭാചതഭാരു
നതീക്കങ്ങളുലാം  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനികനഭാ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തു
നനികനഭാ  ഉണഭായനില്ലെ  എനതഭാണട്ട്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനചപട  കേഭാരലലാം.   അകതഭാചടഭാപലാം
വളചര പ്രധഭാനചപട കേഭാരലലാം  1940-1950-കേളവചര ശബരനിമലയനിചല മകേരകജലഭാതനിയുലാം
മകേരവനിളക്കുലാം  പഭാവചപട  ആദനിവഭാസനികേള  ദതീപലാം  ചകേഭാളുത്തുനതഭായനിരുന.
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡുലാം വനലാംവകുപ്പുലാം കചര്നട്ട് പഭാവചപട ആദനിവഭാസനികേചള ഓടനിചട്ട്
അതനികപഭാള  കേകയറനി വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   മകേരവനിളക്കട്ട് ദതീപലാം ചതളനിയനിക്കുനതട്ട്
ആരട്ട്  എനതഭാണട്ട്  വനിഷയലാം.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആദനിവഭാസനികേള  എത്രകയഭാ
ചകേഭാല്ലെങ്ങളഭായനി  വനിഷമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സതലത്തനില്  അയപചന്റെ
സതതീര്ത്ഥലചരനപറയുനതട്ട്  മുഴുവന്  ആദനിവഭാസനികേളഭാണട്ട്.  200  ചകേഭാല്ലെലാം  മുമ്പട്ട്
ശബരനിമല സന്ദര്ശനിച സഭായനിപനിചന്റെ പുസകേത്തനില് ജനുവരനി 12-ാം തതീയതനി 15000
വനിശസഭാസനികേള ശബരനിമലയനിലുണഭായനിരുനചവനട്ട് പറയുകമ്പഭാള അനട്ട് ഇന്ഡലയനില്കപഭാലുലാം
2  കകേഭാടനി ജനമനില്ലെ.  ശബരനിമലയുചട പ്രഭാധഭാനലലാം വലുതഭാണട്ട്.  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്
ദതീപലാം  ചതളനിയനിക്കഭാനുള  അധനികേഭാരലാം  തനിരനിചകേ  ചകേഭാടുക്കഭാനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനകൂടനി അങ്ങട്ട് വലക്തമഭാക്കണലാം?  
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ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്, പമ്പയനില് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയുചട
അദലക്ഷതയനില്  നടന  കയഭാഗത്തനില്  ശബരനിമലയുചട  മഭാത്രമല്ലെ,  അതുമഭായനി
ബനചപട്ടു  വരുന  വനിപുലമഭായനിട്ടുള  ഒരു  പദതനിചയ  സലാംബനനിച്ചുള  വനിവനിധ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മുകനഭാട്ടുവയ്ക്കുകേയുണഭായനി. അതട്ട്  കകേരളതീയ  സമൂഹലാം  ചപഭാതുചവ
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനില്ലെഭാചയനട്ട്
പറയുനതട്ട് ശരനിയല്ലെ.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ആ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  മുഖലമനനി  ബനചപട  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  അടുത്ത
ദനിവസലാംതചന  തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  കയഭാഗലാം  കചരുനണട്ട്.  അതനിചന്റെ  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാനഭായനി   മുഖലമനനി  ശബരനിമലയനിലുലാം  കയഭാഗലാം  കചരഭാന്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.
അചതല്ലെഭാലാം നനഭായനി നടക്കുനണട്ട്.  ആദനിവഭാസനികേളുചട പ്രശ്നചത്ത സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം
അവര്  അവനിടചത്ത  പ്രധഭാനചപട  വനിഭഭാഗലാം  തചനയഭാണട്ട്.   അവര്  ചചകയണ
പ്രവര്ത്തനികേള  അവര്തചന  ചചയണചമനതഭാണട്ട്  ഗവണ് ചമന്റെനിചന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം.
അതനിചനചനങനിലുലാം  തടസമുകണഭാ എനറനിയനില്ലെ.  ഉചണങനില് അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനല്ലെനി: സര്, തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴനില്
സര്വതീസനിലനിരനിചക്ക  അനരനിച  ജതീവനക്കഭാരുചട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  അര്ഹതചപട
ആശനിത നനിയമനലാം നല്കുനനില്ലെ എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില്
അത്തരലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അതുകപഭാചല  കബഭാര്ഡനിനു  കേതീഴനിലുള  എല്ലെഭാ
കക്ഷത്രങ്ങളനികലയുലാം  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളനികലയുലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ഈ ആനുകൂലലലാം
ഉറപഭാക്കഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന്:   സര്,  ആശനിത  നനിയമനലാം  സലാംബനനിചട്ട്
പറഞ  കേഭാരലലാം  ശരനിയഭാണട്ട്.  അവരുചട  പ്രകക്ഷഭാഭലാം  നടനതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ആശനിത  നനിയമനവമഭായനി
ബനചപട  നനിയമനങ്ങള  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  ശബരനിമലയനില്   പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  ദതീപലാം
ചതളനിയനിചനിരുനതട്ട്  അവനിടചത്ത  മലയരയന്മേഭാരഭാണട്ട് .  ആ  അവകേഭാശലാം
നഷചപടുത്തനിയതനിചന  സലാംബനനിചഭാണട്ട്  ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജട്ട്   ഒരു  പ്രശ്നലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്. അതനിനട്ട് ചസസനിഫനിക്കഭായനിട്ടുള ഉത്തരലാം കേനിടനിയനിടനില്ലെ.  അവരുചട
അവകേഭാശലാം വളചരകയചറ നനിയമപരമഭായ പനിന്ബലമുളതഭാണട്ട്.  അതട്ട് നനികഷധനിക്കുനതട്ട്
നലഭായമല്ലെ, അതട്ട് ലഭനിക്കഭാന് സഇൗകേരലമുണഭാക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്  : സര്,  അക്കഭാരലത്തനില് ചസസനിഫനിക്കഭായനിട്ടുള

ഉത്തരലാം  തരഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്  മലയരയന്മേഭാരല്ലെ  ദതീപലാം  ചതളനിയനിക്കുനചതന

കേഭാരലലാം ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട് കബഭാധലമല്ലെഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്.  ഇവനിചട വന കചഭാദലത്തനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  അവനിചട  നടക്കുന  കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്   മലയരയന്മേഭാരുചട  തഭാല്പരലങ്ങള

സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുകേതചന ചചയ്യുലാം.  

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  സര്,  കക്ഷത്രങ്ങളുചട  ആചഭാരങ്ങളക്കുലാം

വനികേസനത്തനിനുലാം മുഖല പങ്കുവഹനിക്കുനതനില് അതഭാതട്ട്  കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്

ചുമതലയുണട്ട്.  ഗുരുവഭായൂര്   കക്ഷത്രത്തനില്   ഒരു വര്ഷലാം കകേഭാടഭാനുകകേഭാടനി ഭക്തര്

വനകചരുന  അവസ  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.   ശബരനിമലയനില്  വരുന  അത്രയുലാം

ഭക്തര്  ഗുരുവഭായൂര്  കക്ഷത്രത്തനിലുലാം  ദര്ശനലാം  നടത്തനിയനിടഭാണട്ട്  തനിരനിച്ചുകപഭാകുനതട്ട്.

കേഴനിഞ  കക്ഷത്ര ഭരണസമനിതനി ഗുരുവഭായൂര് കക്ഷത്രത്തനിചല  കേല്യൂ കകേഭാലാംപകനിചന്റെ

വനികേസനവമഭായനി ബനചപടുത്തനി 65 കകേഭാടനിയുചട ചപ്രഭാകപഭാസലഭാണട്ട് നല്കേനിയനിരുനതട്ട്.

ഇകപഭാള  പുതനിയ  ഭരണ  സമനിതനി  65  കകേഭാടനിയുചട  കേല്യൂ  കകേഭാലാംപകനിനുപകേരലാം  125

കകേഭാടനിയുചട  കേല്യൂ  കകേഭാലാംപകനിനുള  ചപ്രഭാകപഭാസലുമഭായനി  വളചര  ധതീരമഭായുലാം

യുക്തനിപൂര്വമഭായുലാം  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെനിചനകപഭാലുലാം  ധനിക്കരനിക്കുന  രതീതനിയനിലുള

നനിലപഭാടുകേളുമഭായനിടട്ട് മുകനഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്. 65 കകേഭാടനിയുചടയുലാം 125 കകേഭാടനിയുചടയുലാം കേല്യൂ

കകേഭാലാംപകട്ട്  തമ്മേനിലുള യഥഭാര്ത്ഥ ചനിത്രങ്ങളുലാം വനികേസന സഭാധലതകേളുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്

അതനില്  വലക്തമഭായനിടട്ട്  അഴനിമതനിയുചണന  കേഭാരലലാം  ചവളനിചത്തുവനഭാല്  അങ്ങട്ട് 

അതനില് ശക്തമഭായനി ഇടചപടുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ശബരനിമല കപഭാലതചന കകേരളത്തനില്

ഏറവലാം പ്രധഭാനചപട തതീര്ത്ഥഭാടന കകേന്ദ്രമഭാണട്ട് ഗുരുവഭായൂര്.  ഇവനിചട ബഹുമഭാനചപട

അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാചല  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷലാം  ഏതഭാണട്ട്

നഭാലുകകേഭാടനികയഭാളലാം  ഭക്തജനങ്ങള സന്ദര്ശനിച്ചുചവനഭാണട്ട് കേണക്കട്ട്.  ഗുരുവഭായൂരനില്

കേല്യൂ കകേഭാലാംപകനിചന്റെ ആവശലകേത വളചര വലുതഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം വളചര വദര്ഘലമുള

കേല്യൂ  ആണട്ട്  അവനിചട  കേഭാണഭാറളതട്ട്.   പ്രഭായലാം  ചചന  ആളുകേള  കേല്യൂവനില്നനിനട്ട്

തളര്നട്ട്  വതീഴുകേ  തുടങ്ങനിയ  അനനിഷകേരമഭായനിട്ടുള  സലാംഭവങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  കേല്യൂ  കകേഭാലാംപകട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്  എനതനില്

സലാംശയമനില്ലെ. പചക്ഷ ആ കേല്യൂ കകേഭാലാംപകനിചന്റെ കപരനില്  വലനിയ ചകേഭാള നടക്കഭാകമഭാ

എന പ്രശ്നലാം നമ്മുചട മുനനില് ഇകപഭാള വനനിട്ടുണട്ട്.   5 കകേഭാടനി രൂപയട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
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കേഴനിയുന  ഒരു  കേല്യൂ  കകേഭാലാംപകട്ട്   പദതനിക്കുപകേരലാം  125  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഒരു

കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് വനലാം അവനിചട ഉണഭാക്കനിചയടുക്കുനതനിനുള നതീക്കമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള

ഭരണസമനിതനി  നടത്തുനതഭായനി  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.   ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അക്കഭാരലത്തനില്

ശക്തമഭായനി  ഇടചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഗുരുവഭായൂര്  ടഇൗണ്ഷനിപട്ട്  അടക്കമുള  പ്രകദശങ്ങള

ബനചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട്  വനിപുലമഭായ  ഒരു  വനികേസന  പരനിപഭാടനിക്കട്ട്  ഗവണ് ചമന്റെട്ട്

രൂപലാം  നല്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റുമഭായനി  ഇക്കഭാരലചത്തക്കുറനിചട്ട്

ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  പ്രസഭാദട്ട്  പദതനിയനില്  ഇതട്ട്

ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട് ചനില നതീക്കങ്ങള നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ എനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

ആകലഭാചനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുലാം  കദവസസലാം  വകുപ്പുലാം  സലാംകയഭാജനിതമഭായനി

ഗുരുവഭായൂരനില് ഇകപഭാള കേഭാണുന നതീക്കങ്ങള തടയനിടുനതനിനുകവണനിയുള ശക്തമഭായ

നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം.  അവനിടചത്ത  ഭരണസമനിതനി  കതഭാനലഭാസമനുസരനിചട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയഭാചണനട്ട് പറഞഭാല് ചതറനില്ലെ.

ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര്:  സര്,   പമ്പ  ആക്ഷന്  പഭാനുമഭായനി

ബനചപടട്ട്  200  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം രൂപയുചട സഹഭായലാം പ്രഖലഭാപനിചനിരുനചവനലാം

പചക്ഷ  കേഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ധനവനിനനികയഭാഗ  കരഖ

ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തതനിചന്റെ  ഫലമഭായനി  അതട്ട്  നഷമഭായനിചയനമുള  ഒരു  വഭാര്ത്ത

വനനിരുന. ഇതട്ട് അങ്ങയുചട ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം പറഞ കേഭാരലലാം

ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ. പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  

അടനിസഭാനസഇൗകേരല വനികേസന പദതനികേള

2. (*183) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ:

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്:

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര് ജട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പദതനികേള

പ്രവൃത്തനിപഥത്തനിചലത്തനിക്കഭാന് ആരലാംഭനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രഖലഭാപനിത പദതനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ആയനിട്ടുകണഭാ ;
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(സനി) പദതനികരഖ തയഭാറഭാക്കുനതുലാം നടത്തനിപ്പുലാം ഏതു വനിധത്തനിലഭായനിരനിക്കുചമനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പദതനിയുചട രൂപകരഖയനുസരനിചട്ട് സമയബനനിതമഭായനി നനിര്വഹണലാം

നടക്കുചമനലാം ഫണനിചന്റെ അഭഭാവലാം പ്രവൃത്തനികേചള നനിശ്ചലമഭാക്കനിചല്ലെനലാം  ഉറപഭാക്കഭാന്

എചനങനിലുലാം സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില്

20,000  കകേഭാടനി രൂപയുചട  2-ാം മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.

ചതരചഞടുത്ത അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പദതനികേളക്കഭാവശലമഭായ മൂലധന

നനികക്ഷപമഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പഭാകക്കജനിലൂചട  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്,  SEBI,

RBI എനനിവയുചട  നനിയനണങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുമുപകയഭാഗചപടുത്തനി  ചപഭാതുവനിപണനിയനില്നനിനലാം  ധനസമഭാഹരണലാം

നടത്തനി  കേനിഫ്ബനി  വഴനിയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

ഇതനിനനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയനില് 19-8-2016 തതീയതനിയനിചല ഓര്ഡനിനന്സട്ട് നമ്പര്

6/2016 -ലൂചട  1999-ചല  KIIF  ആകട്ട് സര്ക്കഭാര്   കഭദഗതനി   ചചയ്യുകേയുലാം അതട്ട്

19-8 -2016-ചല  അസഭാധഭാരണ  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനലാം  നമ്പര്  1464-ലൂചട

പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേള കേനിഫ്ബനി വഴനി

നടപനിലഭാക്കഭാന് ഏകേകദശലാം  6500  കകേഭാടനി രൂപയുചട പദതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇപ്രകേഭാരലാം  സമര്പനിക്കചപട  പദതനികേളനില്  8 -8-2016-ചല  സ.ഉ.  (ചചകേ)നമ്പര്

315/2016/ധന.  ഉത്തരവനിചല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായവചയ  KIIF

ആകനികലയുലാം  സതീമനികലയുലാം  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന

നടത്തനി,  ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായുള കബഭാര്ഡനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം

ലഭനിക്കുന  പക്ഷലാം  KIIFB  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതഭാണട്ട്.  പുതുക്കനിയ  2016-17

ബഡ്ജറനിലൂചട   KIIFB-ക്കട്ട് ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള  10%  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനികുതനി,

ചപകടഭാളനിന്കമലുള  ചസസട്ട്  എനനിവയുചട  വനിഹനിതലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല

വനികേസന പദതനികേളുചട നടത്തനിപനിനഭായനി കേനിഫനിനട്ട് അനുവദനിക്കചപട ശതീര്ഷകേത്തനികലക്കട്ട്

മഭാറ്റുനതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  അനഭായഭാസമഭായ  പദതനി

നടത്തനിപനിനട്ട്  കൃതലവലാം  യുക്തവലാം  ക്രമതീകൃതവലാം  സമയബനനിതവമഭായ

ധനസമഭാഹരണലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 15

(ബനി)  2016-17  വര്ഷചത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  രണഭാലാം

മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളചപടനിട്ടുള  പദതനികേചളയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂചട

നടപനിലഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  8-8-2016-ചല  സ.ഉ.  (ചചകേ)

315/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട്  പദതനികേള  സമര്പനിക്കുനതനിനുള

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കണചമനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016

ഒകകഭാബര് രണഭാലാം വഭാരഭാനലകത്തഭാചടയഭാണട്ട് കബഭാര്ഡനിചന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി ആദല

ബഭാചട്ട്  പദതനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിയുളചപചട  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിക്കഭാന് സമയപരനിധനി നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്. ഇഇൗ പ്രക്രനിയ നടനവരുന. 

(സനി)  2016-17  വര്ഷചത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിചല  രണഭാലാം

മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളചപടനിട്ടുള  പദതനികേചളയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂചട

നടപനിലഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള

കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഏകേകദശലാം  6500  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പദതനികേള

സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം സമര്പനിക്കചപട പദതനികേളനില്  8 -8-2016-ചല സ.ഉ.

(ചചകേ)നമ്പര് 315/2016/ധന. ഉത്തരവനിചല വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം കയഭാഗലമഭായവചയ KIIF

ആകനികലയുലാം  സതീമനികലയുലാം  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന

നടത്തനി,  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായുള  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം

ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം  KIIFB  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതഭാണട്ട്. ഇഇൗ  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം

പദതനി നടത്തനിപട്ട് തഭാചഴപറയുലാം വനിധമഭാണട്ട്:

1. വകുപ്പുകേള  അവരുചട  കേതീഴനില്  വരുന  പദതനികേള

ഏചതഭാചക്കചയനട്ട് തനിരനിചറനിയുകേ എനതഭാണട്ട് ആദല നടപടനി.

തുടര്നട്ട്,  ഭരണവകുപനിചന്റെ  അനുമതനിയുലാം  മനനിസഭയുചട

അലാംഗതീകേഭാരവലാം അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്. 100 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കു മുകേളനില്

വരുന  പദതനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം  KIIFB  മുകഖന  ധനസഹഭായലാം

നല്കുനതട്ട്.  10  കകേഭാടനി  രൂപയനില്ക്കുറയഭാത്ത  അടങലുള,

സമഭാന സസഭഭാവമുള പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് ആചകേ 100

കകേഭാടനിക്കു  മുകേളനില്  മതനിപ്പു  തുകേ  വരുന  പദതനികേളഭാക്കനിയുലാം

പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

2. പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള  SPV  (ചസഷലല്

പര്പസട്ട് ചവഹനിക്കനിള) ചയ നനിയമനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് അടുത്ത

നടപടനി.  പ്രകതലകേ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി  വനിഭഭാവനലാം
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ചചയ്യുന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ

ആണട്ട്  SPV  എനതുചകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്

നനിലവനിലുള  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  എസട്ട്.പനി.വനി.-കേചള

ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ പദതനിയുചട ആവശലങ്ങളക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ

SPV-ചയ വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുകേകയഭാ ചചയഭാവനതഭാണട്ട്.

3. എസട്ട്.പനി.വനി.-കേള പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ആവശലചമങനില്

പുറചമനനിനലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദഷഭാക്കചള  (Consultants)

നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  അതനിനഭായനി  ഒരു  Request  for

Proposal (RFP)  തയഭാറഭാക്കുകേ എനതട്ട് എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളുചട

ചുമതലയഭാണട്ട്.  ഇതു  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളക്കട്ട്

പരനിമനിതനികേള  കനരനിടുനപക്ഷലാം  KIIFB  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള

General  RFP  മഭാതൃകേ  അവലലാംബനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ഇ-ചടണറനിലാംഗട്ട്  വഴനിയുള  Consultant  നനിയമനലാം  ഉറപ്പുവ

രുകത്തണതുമഭാണട്ട്.  ഇങ്ങചന  നനിയമനിക്കുന  consultants-ചന്റെ

സഹഭായകത്തഭാചട  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി,  പ്രനിലനിമനിനറനി

കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  (PPR),  ഡതീചറയനില്ഡട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  (DPR),  ഫനിനഭാന്ഷലല് ചപ്രഭാകപഭാസല് തുടങ്ങനിയവ

തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  KIIFB  യനില് സമര്പനിക്കുകേയുമഭാണട്ട് അടുത്ത

നടപടനി.

4. ഇപ്രകേഭാരലാം  സസതീകേരനിക്കുന  പദതനികേള  KIIF  ആകനികലയുലാം

സതീമനികലയുലാം  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന

നടത്തനി,  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായുള

കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം  KIIFB

ധനസഹഭായലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) കേനിഫ്ബനി കഭദഗതനി ഓര്ഡനിനന്സട്ട് 2016 പ്രകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനിയനില് ഒരു

ഫണട്ട്  ടസനി  ആന്റെട്ട്  അചചഡസസറനി  കേമ്മേതീഷന്  (FTAC)  എന  കപരനില്  ഒരു

കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിക്കണചമനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത കേമ്മേതീഷന് കേനിഫ്ബനി

സസരൂപനിക്കുന  നനിധനിയുചട  ടസനിയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുലാം  നനിധനിയുചട  എല്ലെഭാ

നനികക്ഷപങ്ങളുലാം  കഭദഗതനി  ഓര്ഡനിനന്സനിചന്റെ  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങളക്കനുസൃതമഭാചണനട്ട്
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കേനിഫ്ബനിയുചട  ഫണട്ട്  അഥവഭാ  നനിധനി  വകേമഭാറനി  ചചലവഴനിക്കുനനില്ലെ  എനട്ട്

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുനതട്ട്  FTAC  ആയനിരനിക്കുലാം.  കേമ്മേതീഷന്  കഭദഗതനി

ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  ചസക്ഷന്  ഡനി  (2)  പ്രകേഭാരലാം  FTAC,  തുകേകേളുചട  വനിനനികയഭാഗവലാം

അധനികേ തുകേയുചട നനികക്ഷപവലാം നടത്തുന എനട്ട് സഭാക്ഷലചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട് ഓകരഭാ

ആറമഭാസത്തനിലുലാം  ഒരു ഫനിചഡലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കകേണതഭാണട്ട്.  അതനിലൂചട

നനികക്ഷപകേരുചട  വനിശസഭാസലത  ഉറപഭാക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന.  കൂടഭാചത,  കേനിഫ്ബനിയുചട

പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  ചചയര്മഭാനഭായനിട്ടുള

കബഭാര്ഡട്ട്  ബഹുമഭാനചപട ധനകേഭാരലമനനി ചചയര്മഭാനഭായനിട്ടുള ഒരു എകനികേല്യൂടതീവട്ട്

കേമ്മേനിറനി  എനനിവ  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  ധനകേഭാരല  അഡതീഷണല്  ചതീഫട്ട്

ചസക്രടറനിചയ കേനിഫ്ബനിയുചട ചതീഫട്ട് എകനികേല്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിക്കുകേയുലാം

ഒരു ഇന്സനിറല്യൂഷണല് ഫനിനഭാന്സട്ട് ഗ്രൂപട്ട് കേനിഫ്ബനിയനില് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി

തതീരുമഭാനവലാം ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. 

ടനി  നനിയനണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കു  പുറചമ,  കപ്രഭാജകട്ട്  നനിര്വഹണ
ചചലവകേള  അപകപഭാള  കനരനിടട്ട്  സചചപയര്,  കകേഭാണ്ടഭാകര്,  കസവന  ദഭാതഭാവട്ട്
മുതലഭായവര്ക്കട്ട് അവരുചട നനിശ്ചനിത ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണനില് കനരനിടട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാനുള
ഡയറകട്ട്  ചബനനിഫനിറട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ചപടുത്തഭാന്
ആകലഭാചനയുണട്ട്.  ഇതുവഴനി  ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗലാം  നനിര്ബഭാധമഭാവകേയുലാം  പദതനി
നടത്തനിപട്ട് സുഗമമഭാവകേയുലാം ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനിയുചട ഭഭാഗത്തട്ട് ഫണട്ട് ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനകേലാം  തചന  873.85  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി  വനിഹനിതലാം,  ചപകടഭാള
ചസസട്ട്  വനിഹനിതലാം  എനനിവയുലാം  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  കഭദഗതനിയനിലൂചട
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  മൂലധന  ഉറപനികന്മേല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്,  SEBI,  RBI
എനനിവയുചട  നനിയനണത്തനിനനുസൃതമഭായ  ധനസമഭാഹരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  ധനലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനി  വഴനി
നടപനിലഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന
കപ്രഭാജക്ടുകേള  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  തയഭാറഭാകുന  മുറയട്ട്  അവയട്ട്  ആവശലമഭായ
ഫണട്ട് ടനി മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂചട നനിര്ബഭാധലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:   സര്,  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലചത്ത
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  നനികുതനി  പനിരനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണട്ട്  സലാംസഭാന
ഖജനഭാവനിനട്ട്  ഏകേകദശലാം  10435  കകേഭാടനി  രൂപ  നഷമുണഭായനി.   യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡുതചനയഭാണട്ട്  അക്കഇൗണന്റെട്ട്
ജനറലനിചന്റെ  കേണക്കുദരനിചട്ട്  ഇതട്ട്  വലക്തമഭാക്കനിയതട്ട്.   അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
850/2019



18       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര്  4, 2016

വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള വലനിയ ധനകശഷനി ആവശലമഭായനി വരുലാം.
അങ്ങട്ട്  കേനിഫ്ബനി  എന  ശകദയമഭാചയഭാരു  പദതനി  പ്രഖലഭാപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  അതട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ചപഭാതുവനിപണനിയനില്നനിനട്ട്  ധനസമഭാഹരണലാം
നടത്തനി ഇതട്ട് വനിജയനിപനിക്കുചമനഭാണട്ട് അങ്ങട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളതട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട്
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയുചട  10  ശതമഭാനലാം,  ചപകടഭാള  ചസസട്ട്
തുടങ്ങനിയവചയല്ലെഭാലാം സമഭാഹരനിക്കുചമനട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതല്ലെഭാചത മചറചനല്ലെഭാലാം
തരത്തനിലഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  ധനസമഭാഹരണലാം  നടത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  : സര്, മുഖലമഭായുലാം കേനിഫ്ബനിയുചട വരുമഭാനലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില്നനിനള ഗ്രഭാന്റുകേള തചനയഭായനിരനിക്കുലാം. 5  വര്ഷത്തനിനുളനില്
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയുചട  50  ശതമഭാനലാം  വചരയുലാം  ചപകടഭാള  ചസസ്സുലാം
നനിലവനിലുള  ചസസ്സുലാം  ഇകപഭാളതചന  നനിയമത്തനില്  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  വലവസ
ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ  വയബനിലനിറനി  ഗലഭാപട്ട്  ഫണനിലാംഗഭായനിടട്ട്  സര്ക്കഭാര്
കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  നല്കുനതഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനി  ഇകപഭാള  ഏചറടുക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന  എല്ലെഭാ  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനിലുള
എസട്ട്.പനി.വനി.കേള  വഴനിയഭാണട്ട്  നടപഭാക്കുനതട്ട്.   അതനിചലഭാനനിലുലാം  ഒരു  റനികടണ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനനില്ലെ.  കേഭാരണലാം,  യൂസര്  ഫതീകയഭാ  മകറഭാ  ചചലവഭാക്കനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന
കറഭാഡുകേളനിലുലാം  പഭാലങ്ങളനിലുലാം നനിനള വരുമഭാനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുനനില്ലെ.  അതുചകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഭഭാവനിയനില് ഈ പണചമഭാചക്ക തനിരനിച്ചുനല്കകേണനിവരുലാം.  എനഭാല് ഭൂമനി
ഏചറടുത്തട്ട്   കേനിന്ഫ്ര  കപഭാലുള ഏജന്സനിക്കട്ട്  നല്കുന.   ആ ഏജന്സനി അതട്ട്
വനികേസനിപനിചചടുത്തട്ട്  വലവസഭായനികേളചക്കഭാചക്ക  വകേമഭാറകമ്പഭാള  കേനിട്ടുന  പണലാം
കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്  നല്കകേണനി  വരുലാം.  ഉല്പഭാദനപരമഭായനിട്ടുള  ആവശലങ്ങളക്കു
കവണനിയുള പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരലങ്ങള സൃഷനിക്കുകമ്പഭാള അതനിനട്ട് തനിരനിചടവനിചന്റെ
വലവസകേളുണഭാകുലാം.   ഭഭാവനിയനില്   ഒരു  വന്കേനിട  കപ്രഭാജകട്ട്  പനി.പനി.പനി.  പ്രകേഭാരലാം
ഏചറടുക്കുകേയഭാചണങനില്  അതനിനുള  വലവസകേളുലാം  ഇകപഭാള  നനിയമത്തനില്
വചനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമസഭയനില്  ഞഭാന്  പറഞതുകപഭാചല  അചതഭാരു  എകനബനിളനിലാംഗട്ട്
ചപ്രഭാവനിഷനഭാണട്ട്.  പചക്ഷ ഇകപഭാള  ആ  രതീതനിയനില് ചചയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ലെ.

ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ചനില  കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി
ഏചറടുകക്കണനിവരുലാം.  ഇകപഭാള അങ്ങട്ട്   ഗുരുവഭായൂര് ചറയനില്കവ ഓവര്ബനിഡ്ജട്ട്
പദതനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  20 ചസകന്റെഭാളലാം ഭൂമനി അതനിനട്ട് ഏചറടുകക്കണനിവരുലാം.  ഭൂമനി
ഏചറടുക്കല്  നടപടനി  തസരനിതചപടുത്തുനതനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; അതനിചന്റെ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്:   സര്,  ഭൂമനി ഏചറടുക്കല് നടപടനികേള
ബനചപട റവനല്യൂ വകുപഭാണട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്.  പചക്ഷ പണലാം നല്കുനതട്ട് കേനിഫ്ബനി
ആയനിരനിക്കുലാം.  പല  രതീതനികേള  ഇകപഭാള  ആകലഭാചനിചനിട്ടുണട്ട്.  20  ചസന്റെട്ട്
ഭൂമനിയഭാകുകമ്പഭാള   കേഭാശഭായനിട്ടുതചന  ചകേഭാടുക്കഭാചമനളതഭാണട്ട്.  അകതസമയത്തട്ട്
വലനിയ  കതഭാതനില്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുകമ്പഭാള  അവര്ക്കട്ട്  കവണചമങനില്  ബഭാങട്ട്
കററനിചനക്കഭാള  ചചറനിയ  ശതമഭാനലാം  ഉയര്ന  നനിരക്കനില്  കബഭാണട്ട്  നല്കേഭാലാം.
അതല്ലെഭാചയങനില് പകുതനി കേഭാശുലാം പകുതനി കബഭാണ്ടുമഭായനി  നല്കേഭാലാം.   ഏചറടുക്കുന
ഭൂമനിയനില്  ഒരു  നനിശ്ചനിത  ശതമഭാനലാം  അവരുചട  ഓഹരനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കഭാലാം.
ഇങ്ങചനയുള  പല  കമഭാഡലുകേളുണട്ട്.  അതുസലാംബനനിച്ചുള  വനിശദമഭായ  ഉത്തരവട്ട്
തഭാമസനിയഭാചത  പുറത്തനിറങ്ങുലാം.  ഏതഭായഭാലുലാം  ഈ  വര്ഷലാംതചന  കേനിഫ്ബനി
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഭൂമനി ഏചറടുക്കല് നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ: സര്, ഇനലയനിചല ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി തഭാരതമലലാം
ചചയ്യുകമ്പഭാള ഒരു വനികേസനകുതനിപനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായ വനിധത്തനില്  അടനിസഭാന
പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം  ചചകേവരനിക്കഭാന്  കകേരളത്തനിനട്ട്  എന്തുചകേഭാണട്ട്
കേഴനിയഭാചത കപഭായനി എന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്:  സര്,  ഇതട്ട് വളചര വലനിയ ചരനിത്രമഭാണട്ട്.
ചരനിത്രപരമഭായ  കേഭാരണങ്ങളചകേഭാണട്ട്  നമ്മേള  പനികനഭാക്കമഭായനിരുന,  ആ
പനികനഭാക്കഭാവസചയ  മറനികേടക്കുനതനിനട്ട്  നമുക്കട്ട്  കേഴനിഞനില്ലെ.  ഇകപഭാള  മറനി
കേടക്കഭാന് ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇൗ നവലനിബറല് കേഭാലഘടത്തനില് കകേഭാര്പകററ്റുകേള
കൂടുതല് കൂടുതല് ഇളവകേള ചകേഭാടുക്കഭാന് ഇനലയനിചല ഓകരഭാ സലാംസഭാനങ്ങകളഭാടുലാം
സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ചചലുത്തുകേയഭാണട്ട്.   അങ്ങചനയുള ഇളവകേള ചതഭാഴനിലവകേഭാശത്തനിചന്റെ
കമകലഭാ  പഭാരനിസനിതനികേ  നനിയമത്തനികലഭാ  ഭൂവനിനനികയഭാഗത്തനിചന്റെ  കേഭാരലത്തനികലഭാ
നല്കേഭാന് നമുക്കട്ട് സഭാധനിക്കനില്ലെ.  പനിചന കകേരളത്തനില് നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുനചതനഭാണട്ട്?
ഇനലയനിചല  ഏറവലാം  മനികേച  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലങ്ങള  ഇവനിചട  സൃഷനിക്കുകേ
എനളതഭാണട്ട്.   പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലലാം  എനപറയുകമ്പഭാള  നമ്മുചട  ഭഇൗതനികേ
പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലങ്ങള  മഭാത്രമല്ലെ,  ഉനതവനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ഗകവഷണ
സഭാപനങ്ങള,  കസഭാഷലല്  ഇന്ഫ്രഭാസ്ട്രക്ചര്  തുടങ്ങനിയവ  ഏറവലാം  ഉയര്ന
നനിലവഭാരത്തനിലുളതഭാക്കണലാം.  അഞ്ചുവര്ഷലാം ചകേഭാണട്ട് ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  50000 കകേഭാടനി
രൂപ,  കേഴനിയുചമങനില്  ഒരു  ലക്ഷലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  മുടക്കനി   അതനികവഗത്തനില്
നമ്മുചട  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലങ്ങള  ഉയര്ത്തുകേ.  ഇതട്ട്  സസകേഭാരല  നനികക്ഷപചത്ത
കകേരളത്തനികലക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുചമനലാം നമ്മുചട പനികനഭാക്കഭാവസചയ മറനികേടക്കഭാന്
സഹഭായനിക്കുചമനലാം കേരുതുന.  
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ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്:  സര്,  'പ്രതതീക്ഷ നല്കേഭാത്ത ഖജനഭാവലാം ജനലാം

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന വനികേസനവലാം' - ഇഇൗ ചചവരുദലചത്ത മറനികേടക്കഭാനഭാണട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട്

കമല്  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭഭാരവലാം  അടനികചല്പനിക്കഭാചത  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല

വനികേസനത്തനിനട്ട് ഭഭാവനഭാസമ്പനമഭായനിട്ടുള പുതനിയ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചതട്ട്.  എചന്റെ

കചഭാദലലാം,  അടനിസഭാന  വനികേസനകമഖലയനില്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.,  വഭാടര്

റനികസഭാഴ്സസട്ട്,  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  എനതീ കമഖലകേളനില് മുടക്കുന തുകേയുചട

ശരനിയഭായ  പ്രകയഭാജനലാം  ദതീര്ഘകേഭാലകത്തയട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  കുറമറ  രതീതനിയനിലുള

നനിര്വഹണലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണകമഖലയനിചല  കേഭാരലക്ഷമതയുലാം

ഗുണകമന്മേയുമനില്ലെഭാത്ത  തരത്തനിലുള  പ്രവൃത്തനികേള  ശക്തമഭായനി  തടയഭാനുലാം

എചനങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്

എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്:  സര്,  ഇഇൗ പറഞ നടപടനികേചളഭാചക്ക
സസതീകേരനികക്കണതട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  ബനചപട  വകുപട്ട്  തചനയഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനികക്കണതട്ട്.   പകക്ഷ  കേനിഫ്ബനിയുചട  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂചട  ഒരു  കേഭാരലലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  കറഭാഡുകേളുചടയുലാം പഭാലങ്ങളുചടയുലാം ചടണര് ഇനനി
ദതീര്ഘകേഭാല  ചമയനിന്റെനന്സട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകകഭാടുകൂടനികയ  വനിളനിക്കുകേയുള.  രണഭാമകത്തതട്ട്,
ഇതനിചന്റെ  എസനികമറട്ട്  ശരനിയഭാകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഒരു
ഇന്ചസക്ഷന്  അകതഭാറനിറനി,  എസട്ട്.ചഎ.ടനി.-യുചട  ആഭനിമുഖലത്തനിലുണഭാകുലാം.
അതചല്ലെങനില്  ഇതനിചന്റെ  കമല്കനഭാടവലാം  മറ്റു  കേഭാരലങ്ങളുചമല്ലെഭാലാം  ബനചപട
വകുപനിനഭായനിരനിക്കുലാം.  അങ്ങചന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  പണനിതതീര്ത്തുചവനട്ട്  അറനിയനിച്ചു
കേഴനിഞഭാല് കേനിഫ്ബനി  ഓണ്ചചലനഭായനി  പണലാം ചചകേമഭാറലാം.  ഇതട്ട്  ഇനകത്തതനില്
നനിനട്ട്  വലതലസമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  ഒനരവര്ഷചത്ത  ബനില്  കുടനിശനികേയഭാണുളതട്ട്.
ഇനനികമല് കേനിഫ്ബനി വഴനിയുള പണനി എകപഭാള  തതീരുനകവഭാ അകപഭാള തചന
പണലാം ചകേഭാടുക്കുലാം.  അതട്ട് വലനിയ  മഭാറമുണഭാക്കുലാം.  

ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്:   സര്,  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം ചമയനിന്റെനന്സട്ട്

കകേഭാണ്ടഭാകനിചന്റെ  കൂടനി  അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം  ചകേഭാടുക്കുകേ  എനതനിചന

സസഭാഗതലാം  ചചയ്യുന.  കകേരള  സലാംസഭാന  രൂപതീകേരണലാം  മുതല്

സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായനിട്ടുള ചപഭാതുകേടത്തനിചന്റെ അത്രയുമഭാണട്ട് കേഴനിഞ  5  വര്ഷലാം

ചകേഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാക്കനി  വചതട്ട്.  പകക്ഷ

വനികേസന  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  എടുത്ത  കേടലാം  വനികേസകനതര  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്
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ഉപകയഭാഗനിച്ചുചവനളതഭാണട്ട് ഏറവലാം വലനിയ കേഷലാം.  അതുചകേഭാണട്ട് മൂലധനത്തനിചന്റെ

അഭഭാവലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന കമഖലകയയുലാം ബഭാധനിച്ചു.   പകക്ഷ അടുത്ത

അഞ്ചുവര്ഷലാം  കകേരളത്തനില്  വലനിയ  കുതനിപഭാണട്ട്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവനികേസന

കമഖലയനില് ഉണഭാകേഭാന് കപഭാകുനതട്ട്.   ഇകപഭാള ബഹു. മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായ

ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനിയുണട്ട്,  ബഹു.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  അദലക്ഷനഭായനിട്ടുള

എകനികേല്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുണട്ട്,  ഫനിഡനിലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കുന സമനിതനിയുണട്ട്.

എചനഭാചക്ക  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം  ഒരു  കപ്രഭാജകട്ട്

അലാംഗതീകേരനിക്കചപടുകേ?  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ചഎസകേട്ട്:  സര്,  കപ്രഭാജക്ടുകേളുചട  ഭരണഭാനുമതനി
ബനചപട  വകുപട്ട്  നല്കുലാം.  വകുപ്പുകേളകക്ക  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനുള
അവകേഭാശമുണഭാവകേയുള.  വകുപട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിക്കഴനിഞഭാല്  ആരട്ട്  വഴനി
നടപഭാക്കുലാം; അതനിചന്റെ എസട്ട്.പനി.വനി. എനട്ട്; എസട്ട്.പനി.വനി. വഴനികയഭാ കേണ്സളടന്റെട്ട്സനിചന
ഉപകയഭാഗനികചഭാ  അചല്ലെങനില്  അവരുചട  തചന  കശഷനി  ഉപകയഭാഗനികചഭാ
വനിശദമഭായനിട്ടുള  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുന.  ബഹു.
മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായനിട്ടുള  സമനിതനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുനകതഭാടുകൂടനി  കേഭാരലങ്ങള
നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  ഇതനില് ഒരു വലതലഭാസമുളതട്ട്, മുചമ്പഭാചക്ക പശ്ചഭാത്തല
സഇൗകേരല  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്   ഇതട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചനിരുനതട്ട്.  കനരചത്ത
കേനിഫ്ബനിയുചട  ചരനിത്രലാം  ഇതല്ലെ.  ഇതനിനുകവണനി  വഭാങ്ങനിയ  പണലാം  മുഴുവന്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ചചദനലാംദനിന  ചചലവനിനുപകയഭാഗനിച  ഒരു  ചരനിത്രമുണട്ട്.  ഇനനി  അതട്ട്
സഭാദലമല്ലെ.  കേഭാരണലാം നനിയമലാംമൂലലാം  അതട്ട്  നനികരഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  രണഭാമചത്ത
പ്രകതലകേത,  കനരചത്ത  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലത്തനിനുകവണനി  വഭായചയടുക്കുനതു
മുഴുവന്  ഭഇൗതനികേ  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലങ്ങളക്കഭാണട്ട്.  പ്രതലക്ഷത്തനില്  വരുമഭാനലാം
നല്കേഭാത്ത  സ്കൂളുകേളുചട  നവതീകേരണലാം,  ആശുപത്രനികേളുചട  നവതീകേരണലാം  അതനിനു
കവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴനിയനില്ലെ.  എനഭാല്  ഇകപഭാള  ചകേഭാടുക്കുന  വഭായ
അതനിചന്റെ  സസഭഭാവലാംമൂലലാം  ഇത്തരത്തനില്  കനരനിടട്ട്  പ്രതദ്യുല്പഭാദനപരമല്ലെഭാത്ത
കേഭാരലങ്ങളക്കുകവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  അവസഭാനമഭായനി  ഇങ്ങചന
വരുമഭാനലാം  സൃഷനിക്കുന  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
തടസചമഭാനമനില്ലെ.  അതനിനുള  enabling  provision  ഉണട്ട്.  അതഭാണട്ട്  നനിയമസഭയനില്
കേഴനിഞ  തവണ  യൂസര്  ഫതീയഭാക്കഭാന്  കപഭാകുകേയഭാചണചനഭാചക്കയുള
ആകക്ഷപങ്ങളക്കനിടനല്കേനിയതട്ട്.  നഭാചള ഒരു കേഭാലത്തട്ട് അതട്ട് കവണനിവരുചമങനില്
നനിയമലാം മഭാറഭാന് നനില്കക്കണകല്ലെഭാ.  അതനിനുള enabling provision ആണട്ട്.
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ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ:  സര്,  കേനിഫ്ബനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി നമ്മുചട

നഭാടനില്  നനിരവധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  പല

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  ഭൂമനി  ഏചറടുകക്കണതട്ട്  അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കഭാനുള

സലാംവനിധഭാനലാം ഇനട്ട് വളചര ദുര്ബലമഭാണട്ട്.  എനനിക്കട്ട് തചന ഒരു അനുഭവമുണട്ട്.  15

വര്ഷമഭായനി  തുടങ്ങനിയ  ഒരു  കറഭാഡനിനുകവണനി  2  കേനികലഭാമതീറര്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുന

നടപടനി  ഇതുവചര  അവസഭാനനിചനിടനില്ലെ.   കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കേളകകറനിചന  സലാംബനനിചട്ട്

പറയുകേയഭാചണങനില്  ഒരനിക്കലുലാം  നടക്കഭാത്ത  ഒരു  പണനിയഭായനി  ഇതട്ട്

മഭാറനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  ധനകേഭാരലമനനി  പ്രഖലഭാപനിച  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

കൃതലസമയത്തനിനട്ട് നടക്കുനതനിനഭായനി ലഭാന്റെട്ട് അകേസനിസനിഷന് ശക്തനിചപടുത്തഭാനഭാവശലമഭായ

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

റവനല്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര്,
സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഴനിഞകേഭാലത്തട്ട് ലഭാന്റെട്ട് അകേസനിസനിഷന് നടപടനിയുമഭായനി ബനചപടട്ട്
എചനങനിലുലാം  കപഭാരഭായ്മകേള  ഉണഭായനിട്ടുചണങനില്  അവ  തതീര്ചയഭായുലാം  പുതനിയ
നനിയമമനുസരനിചട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പൂര്ണ്ണമഭായ  അര്ത്ഥത്തനില്  അതനികവഗത്തനില്  അതട്ട്
നടപഭാക്കഭാനുള നടപടനിയുണഭാകുലാം.  

ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള:   സര്,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലരലാംഗത്തട്ട്
കകേരളലാം  ഒരു  വലനിയ  കുതനിച്ചുചഭാടമഭായനിരനിക്കുലാം  ഇഇൗ  കേനിഫ്ബനി  കപ്രഭാജകനിലൂചട
ചചകേവരനിക്കഭാന്  കപഭാകുനചതന  കേഭാരലത്തനില്  തര്ക്കമനില്ലെ.  പകക്ഷ  ഇതനിചന്റെ
തുടക്കത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന  ഡനി.പനി.ആര്.  കപഭാലുള  കേഭാരലങ്ങള  നനിലവനിലുള
സലാംവനിധഭാനങ്ങചള  മഭാത്രലാം  ആശയനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനി
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  ചനില  പ്രശ്നങ്ങള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇഇൗ
സഭാഹചരലത്തനില്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  ബനചപട  വകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസന്മേഭാര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേകയഭാ  അചല്ലെങനില്  മകറചതങനിലുലാം
ഏജന്സനികേചള  ചുമതലചപടുത്തുനതനിനുള  അനുവഭാദലാം  നല്കുകേകയഭാ  ചചയ്യുന
കേഭാരലത്തനില് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്:  സര്,  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്

ഓകരഭാ  വകുപനിനുലാം  അവരുചട  ഉകദലഭാഗസചര  തചന  നനികയഭാഗനിക്കഭാലാം.

ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട് ടൂറനിസമഭാചണങനില് കേനിറട്ട്കകേഭാകയഭാ അങ്ങചനയുള സഭാപനങ്ങകളഭാടട്ട്

ചചയഭാന് പറയഭാലാം.  ഇനനി അതുമചല്ലെങനില് അവര്ക്കുതചന കേണ്സളടന്റെനിചന വയഭാലാം.

കേണ്സളടന്റെട്ട്  എന  പറയുകമ്പഭാള  ചടണര്  വനിളനിചട്ട്  കകേഭാലാംപറതീറതീവഭായനി  ഓപണ്
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കപ്രഭാസസനിലൂചട  ചസലകട്ട്  ചചയണലാം,  അചല്ലെങനില്  അചതഭാചക്ക

പക്ഷകഭദചമഭാചക്കയഭായനി മഭാറലാം.  അതുചകേഭാണട്ട് ധനകേഭാരല വകുപട്ട് തചന ആളുകേചള

എലാംപഭാനല് ചചയ്യുനണട്ട്.  ഏതട്ട് വകുപ്പുകേളക്കട്ട് കവചണങനിലുലാം അവരുചട കസവനലാം

ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാലാം.  ആ  കസവനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രതനിഫലലാം  നല്കുനതനിനുകവണനി

ഇത്തവണചത്ത ബഡ്ജറനില് പണവലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : സര്, പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുചമനട്ട് പറഞതട്ട്

നല്ലെ കേഭാരലമഭാണട്ട്.   ചനല്ലെനിചന്റെ ഉമനിയനില്നനിനട്ട് സനില്ക്ക ഉണഭാക്കുനതുകപഭാചലയുള

ചമഗഭാ  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  പശ്ചഭാത്തലസഇൗകേരലലാം  ഉണഭാക്കഭാനുള  കൃതലമഭായ  മഭാസര്

പഭാന്  തയഭാറഭാക്കഭാന്  ഏചതങനിലുലാം  ഒരു  ഏജന്സനിചയ  ചുമതലചപടുത്തഭാന്

തയഭാറഭാകുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ചഎസകേട്ട്:  സര്,  കേഭാര്ഷനികേ  മൂലലവര്ദനിത

ഉത്പനങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  ഒരുപഭാടട്ട്  നഭാളഭായനി  പറയുനചണങനിലുലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി

നടക്കനില്ലെ. കേഭാരണലാം,  ചചറകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങളഭാണട്ട് നമ്മുചട നഭാടനില് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്.

അവനിചട  ചചലവട്ട്  കൂടുതലഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  പശ്ചഭാത്തലത്തനിലഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയുചട

ധനസഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  രണട്ട്  ഡസകനഭാളലാം  ആകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള

സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  സൃഷനിക്കുനതട്ട്.   ആകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള

എനട്ട്  പറയുനതട്ട്,  ഭൂമനി  ചലവല്  ചചയട്ട്  ചചവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ചകേഭാടുക്കുകേ

അചല്ലെങനില്  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ഏര്പഭാടല്ലെ.  മറനിചട്ട്,  മുതലമട  പ്രകദശചത്ത

പഭാര്ക്കനില്  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട്.  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളഭാകുകമ്പഭാള  tetra  packing  ആണട്ട്

ഏറവലാം  പ്രധഭാനചപടതട്ട്.  അതട്ട്  ഏറവലാം  ചചലവട്ട്  കൂടുതലുമഭാണട്ട്.  അഞഭാറട്ട്

യൂണനിറ്റുചണങനില് പഭാര്ക്കനില് കകേഭാമണ് ചഫസനിലനിറനിയഭായനി  ചടടഭാ പഭാക്കനിലാംഗനിനുള

സഇൗകേരലമുണഭാക്കഭാലാം.  പഴങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  ശതീതതീകേരനിചട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  വലനിയ

കസഭാകറജട്ട് ചഫസനിലനിറനി ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായുണട്ട്. ആകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കട്ട് എനട്ട് പറയുനതട്ട്

ചചറകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള  കുടയഭായനി  നനില്ക്കുലാം.  അങ്ങചനയഭാചണങനില്  ഇതട്ട്

വനിജയനിക്കുനതനിനുള കൂടുതല് സഭാധലതയുണഭാകുചമനഭാണട്ട് ഞഭാന് കേരുതുനതട്ട്.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  സര്,  പഭാലങ്ങള  ഉളചപചടയുള  വന്കേനിട

കപ്രഭാജക്ടുകേള വരുകമ്പഭാള സഭാധഭാരണ നടപടനി  ക്രമങ്ങളനുസരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

നഭാലഞ്ചു വര്ഷലാം കവണനിവരുലാം.  അതനിചന്റെ ഇന്ചവസനികഗഷന് കേഴനിഞതനിനുകശഷലാം

ഡനിചചസന് വനിലാംഗനില് കപഭായനി ഡനിചചസനുണഭാക്കണലാം. ഡനിചചസന് വനിലാംഗഭാചണങനില്

വളചര  അപരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.  അവനിചട  കപഭായനി  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി,  എ.എസട്ട്.
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കേനിടനി,  എ.എസട്ട്.ല് നനിനട്ട്,  ടനി.എസട്ട്.  ലഭനിച്ചുകേഴനിഞഭാല് പനിചന ചടണര് ചചയ്യുലാം.

ചടണറനില് എവനിചടചയങനിലുലാം എകസട്ട് വനഭാല് ചടണര് എകസഭാകുലാം. അതുകേഴനിഞട്ട്

വര്ക്കട്ട് ഓര്ഡര് ചകേഭാടുത്തട്ട്  എഗ്രനിചമന്റെട്ട്  വചട്ട്  കേഴനിയുകമ്പഭാള നഭാലഞ്ചു  വര്ഷമഭാകുലാം.

ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല്  കൂടനിയുചണങനില്  പറകയണ  ആവശലമനില്ലെ.  ഭൂമനി

ഏചറടുക്കുനതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണട്ട്  വളചര  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാക്കുനതട്ട്.

സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ഡനി.എല്.പനി.സനി.  കൂടനി അവനിചട നനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപടുന

തുകേ  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ചനകഗഭാകഷലറട്ട്  ചചയട്ട്  ചകേഭാടുക്കഭാനുള  സലാംവനിധഭാനലാം

ചചയചകേഭാടുത്തഭാല്,  കുറമറ  രതീതനിയനില്  അതനിനുള  സലാംവനിധഭാനലാം

ശക്തനിചപടുത്തനിയഭാല് ഭൂമനി ഏചറടുക്കചലങനിലുലാം കവഗത്തനില് നടക്കുലാം.  ഇതനിചന്റെകൂചട

ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല്  കൂചടയുചണങനില്  അഞ്ചു  ചകേഭാല്ലെലാം  ചകേഭാണട്ട്  ചമഗഭാ

കപ്രഭാജക്ടുകേചളഭാനലാം  നടക്കഭാന്  കപഭാകുനനില്ലെ.  അതട്ട്  കകേവല  സസപ്നമഭായനി  തചന

തുടരുലാം.  ഇത്രയുലാം  വലനിയ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നടപനിലഭാക്കഭാനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള

ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം  അതനിചന്റെ  എകനികേല്യൂടതീവട്ട്  ചമഷനിനറനി  ശക്തനിചപടുത്തഭാനുമുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  25-50  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  മുകേളനിലുള കപ്രഭാജക്ടുകേളുചട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എത്രകത്തഭാളമഭായനി  എനട്ട്  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാകക്കണ  വകുപ്പുതല

ഉകദലഭാഗസന്മേഭാരുചട പ്രതനിമഭാസ അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം നടത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള

പരനിശമലാം  വലനിയ കതഭാതനില് നടനനിചല്ലെങനില് അങ്ങട്ട് പ്രഖലഭാപനിച എല്ലെഭാ വന്കേനിട

പദതനികേളുലാം കേടലഭാസനില് തചന ഒതുങ്ങുകേകയയുള്ളു.  അതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള

തസരനിതചപടുത്തഭാന്  എചനല്ലെഭാലാം  ചമഷനിനറനിയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  അങ്ങട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ചഎസകേട്ട് :  സര്,  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നഭാലഭാലാം വര്ഷത്തനിലഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് വലനിയ കതഭാതനില്
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏചറടുക്കഭാന്  തുടങ്ങനിയതട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  ചമമ്പര്
പറഞതുകപഭാചല പല പഭാലങ്ങളുലാം കേഴനിഞ വര്ഷകമഭാ അതനിനു മുമ്പുള വര്ഷകമഭാ
ആണട്ട്  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.  ഇതുകൂടനി  കേണ്ടുചകേഭാണഭാണട്ട്  ഇപ്രഭാവശലലാം  ഒനഭാലാം
വര്ഷലാം തചന ഇത്തരത്തനില് വലനിയ കതഭാതനിലുള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയനികലക്കട്ട്
നതീങ്ങുനതട്ട്.  ഇഇൗ  വര്ഷവലാം  അടുത്ത  വര്ഷവമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കചപടുന  ഇഇൗ
പദതനികേചളഭാചക്ക സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തുതചന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുചമനട്ട്
ഉറപ്പുണട്ട്.  അതനിനുപറ്റുന  രതീതനിയനിലുള  കമല്കനഭാട  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
ഏര്ചപടുത്തുലാം.  കൂടഭാചത  പഭാലലാം  ഇകപഭാള  പ്രതീ  ഫഭാബനികക്കറഡഭാണട്ട്.  സഭാനുകേള
ചപചടനട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവയഭാന്  കേഴനിയുലാം.  കമല്കനഭാട  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  മഭാത്രമല്ലെ
നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങതനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരത്തനിലുള  വലനിയ  മഭാറങ്ങള
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ചകേഭാണ്ടുവകരണനി വരുലാം.  ഇത്രയുലാം വലനിയ നനിര്മ്മേഭാണ നനികക്ഷപങ്ങള നടക്കുകമ്പഭാള,
കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാചര  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  വലനിയ  കതഭാതനില് നനികക്ഷപലാം
നടത്തുനതുലാം മുതല്മുടക്കുനതുലാം ആദഭായകേരമഭായനി തതീരുചമന കേഭാരലത്തനില് എനനിക്കട്ട്
ഉറപ്പുണട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്:  മനിനനിസര്,  എലാം.എല്.എ.മഭാര്ക്കട്ട് അചസറട്ട് ചഡവലപട്ട് ചചയഭാന്
ഫണട്ട് ചകേഭാടുക്കുനണട്ട്.  ഓകരഭാ ചചറനിയ കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുചട
കമശപ്പുറത്തു  വരണചമനഭാണട്ട്  കേഴനിഞ  കുകറ  കേഭാലങ്ങളഭായനി  തുടര്ന
ചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതട്ട് തുടകരണ കേഭാരലമുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്:  സര്,  പഞഭായത്തുകേചളല്ലെഭാലാം കൂടനി  1500
കകേഭാടനി  രൂപ  ചചറനിയ  വനികല്ലെജട്ട്  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  വയ്ക്കുനണട്ട്.  അതനികനഭാചടഭാപലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  700  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കൂടനി  കചര്ത്തനിട്ടുചണങനില്  അതട്ട്
ചചവകേലലങ്ങള  സൃഷനിക്കുലാം.  അചസറട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  വനതുമുതല്  25
ലക്ഷത്തനിനട്ട് മുകേളനിലഭാചണങനില് മനനിയുചട മുനനില് വകരണ കേഭാരലമനില്ലെ. ചചറതുണട്ട്,
എകലാംപഷന്  കവണചമനട്ട്  പറയുകമ്പഭാള  മഭാത്രകമ  വരുനള.  ഇനനി  ഒരു  ചപഭാതു
സസഭഭാവത്തനില് അതനിചനക്കൂടനി കചര്ക്കണചമനചണങനില് അതുലാംകൂടനി ചര്ച ചചയഭാലാം.
ചചറനിയ  പദതനികേള  ഏചറടുക്കുനതനില്  ചനില  നനിയനണമുണട്ട്.  അതനിനട്ട്  എണ്ണലാം
പറഞനിട്ടുണട്ട്.  ആ എണ്ണത്തനില് കൂടനി കേഴനിഞഭാല് ധന വകുപ്പുമനനിയുചട മുനനില്
വരണലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  എ.  എസട്ട്.  കേനിടഭാന്  അവനിചട  കപഭാകകേണ  കേഭാരലലാം
ഉണഭായനിരുനചവനഭാണട്ട്  കതഭാനനതട്ട്?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട് : ധന വകുപനില് വകരണനിവരുലാം.  കേഭാരണലാം,

ഇതട്ട്  ഒരു വകുപല്ലെ.  ഇറനികഗഷന്,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി. തുടങ്ങനി

എല്ലെഭാ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ഇതനിനുള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  എടുക്കഭാലാം.

അകപഭാള കകേഭാമണ് കപഭായനിന്റെനില് വരണലാം.   അഞ്ചുകകേഭാടനി  രൂപചയനട്ട്  പറഞതട്ട്

പത്തട്ട് കകേഭാടനി രൂപയട്ട് വഭാങ്ങുനകണഭാചയനട്ട് എവനിചടചയങനിലുലാം പരനികശഭാധനിക്കകണ?

അതട്ട് അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :  സര്,  അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനവമഭായനി

ബനചപടട്ട്  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളനില്നനിനട്ട്  പണലാം  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ലഭനിക്കുന

നനികുതനിയനിനത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കേനിട്ടുന വനിഹനിതലാം കേനിഫ്ബനിയനില് അടനിസഭാന

സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനുകവണനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് പറ്റുകമഭാചയനളതഭാണട്ട് കചഭാദലലാം.
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട് :സര്,  നമുക്കട്ട് ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേനിട്ടുകമ്പഭാള
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വഭാറട്ട്  ടഭാകട്ട്   കപഭാകുലാം.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ചചലവകേളക്കട്ട്  അതട്ട്
കവണലാം.  ഇനനികപഭാള  നമുക്കട്ട്  കേനിട്ടുന  നനികുതനി  വരുമഭാനങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  ചചദനലാംദനിന
ചചലവകേളക്കട്ട് മഭാത്രകമ തനികേയുകേയുള.  അധനികേകേഭാലലാം ഇങ്ങചന കപഭാകേഭാന് പറനില്ലെ.
ഇനട്ട്  നമ്മേള  ഇത്രയുലാം  വഭായ  എടുക്കുനതനിചന്റെ  അടനിസഭാനലാം  എനഭാചണനട്ട്
കചഭാദനിചഭാല്,  ഒരു മൂകനഭാ നഭാകലഭാ വര്ഷലാം കേഴനിയുകമ്പഭാള ജനി.എസട്ട്.ടനി.യനില് നനിനട്ട്
ലഭനിക്കുന നനികുതനി വരുമഭാനലാം ചകേഭാണട്ട് ചചലവകേള നടത്തഭാലാം. വഭായ എടുക്കുന തുകേ
മുഴുവന് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കവണനി മഭാറനിവയഭാലാം.  കേനിഫ്ബനി  കബഭാണ്ടുവഴനി
എടുത്ത  പണലാം  തനിരനിച്ചുനല്കേഭാന്  കവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ചചയഭാചമന
അനുമഭാനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഇഇൗ  രതീതനിയനില്  വഭായ
എടുക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  സര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനില്  കജഭാലനി  ചചയ്യുന  ആളുകേളുചട  എണ്ണലാം  കുറവഭാചണനട്ട്  ഇവനിചട  പല
അവസരത്തനിലുലാം ഉനയനിചതഭാണട്ട്. കേഴനിഞ പ്രഭാവശലലാം ഡനി.ഡനി.സനി.യനില് ഇക്കഭാരലലാം
ചര്ച  ചചയ്യുകമ്പഭാള  നനികുതനി  വകുപനില്  നനിനട്ട്  മഭാത്രലാം  15  കപര്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
അകറഞ്ചുചമന്റെനില് തനിരുവനനപുരത്തട്ട് കജഭാലനി  ചചയ്യുനചവനഭാണട്ട്  അവനിചട  നനിനട്ട്
കേനിടനിയ വനിവരലാം.  15  കപര് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനിനട്ട് ഇവനിചട കജഭാലനി ചചയ്യുനചവനട്ട്
പറഞഭാല്  അവനിടചത്ത  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  വലനിയ  കുറവണഭാകുലാം.  അതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  ഇവനിചട  കജഭാലനി  ചചയ്യുനവചര  തനിരനിചയയഭാനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  തനിരുവനനപുരത്തട്ട് കജഭാലനി ചചയ്യുനവര് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനിലഭാകണഭാ
അകതഭാ  അവരവരുചട  വതീടനിലഭാകണഭാ  കജഭാലനി  ചചയ്യുനചതന  കേഭാരലലാം  കൂടനി
പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കണലാം.  മകഞശസരലാം  ചചക്കട്ട്  കപഭാസനിചന്റെ  കേഭാരലലാം  പല
പ്രഭാവശലലാം ഇവനിചട പറഞതഭാണട്ട്.  അവനിചട യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുലാം വലനിയ
ദുരനിതമഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  ദൂരത്തനില് കേല്യൂ നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
എട്ടുലാം  പത്തുലാം  മണനിക്കൂര്  ഒരു  കലഭാറനിക്കഭാരന്  വനട്ട്  കേഭാത്തട്ട്  നനില്കക്കണ
ഗതനികകേടനിലഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  പല  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കണചമനട്ട്
കുകറക്കഭാലമഭായനി  നമ്മേള  ചര്ച  ചചയ്യുകേയഭാണട്ട്.  ഇതുവചര  പരനിഹരനിക്കഭാന്
കേഴനിഞനിടനില്ലെ.  ബഹുമഭാനചപട മനനി എത്രയുലാംകവഗലാം പരനിഹഭാരലാം കേഭാണണലാം. പണനി
എടുത്ത  ബനില്ലുകേളക്കു  മുഴുവനുലാം  ഓണ്ചചലനഭായനി  കേഭാശട്ട്  അയച്ചുചകേഭാടുക്കഭാചമനട്ട്
പറഞതട്ട്  നല്ലെ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അങ്ങചന  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കഭാന്  ഇഇൗ
ഗവണ്ചമന്റെനിനല്ലെഭാചത മറഭാര്ക്കുലാം കേഴനിയനില്ലെ.  പചക്ഷ,  ഇകപഭാള  1500  കകേഭാടനി  രൂപ
ചകേഭാടുക്കഭാനുണട്ട്.  അതുചകേഭാടുക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ചഎസകേട്ട് :  സര്,  നമ്മുചട  വരുമഭാനലാം  കൂടുനതട്ട്
അനുസരനികച ചകേഭാടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കൂ. സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കനഭാടട്ട് അചടനിക്കഭാന്
പറനില്ലെകല്ലെഭാ.  ഒനരണട്ട്  വര്ഷത്തനിനകേത്തട്ട്  ചകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാലാം.   ഇങ്ങചനയുള
വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞ്ചുചമന്റുകേചളഭാചക്ക  നനിര്ത്തലഭാക്കുലാം.  അക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു
സലാംശയവലാം  കവണ.  അവനിചടയഭാണട്ട്  കപഭാചസങനില്  അവനിചടയനിരുനട്ട്  കജഭാലനി
ചചയഭാല്  മതനി.   ആ  ഒരു പ്രയഭാസചമഭാചക്ക  സഹനികച  മതനിയഭാകൂ.  ഇതുകപഭാലുള
ഒരുപഭാടട്ട്  കേഭാരലങ്ങളുണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യനിലുലാം  ഉണട്ട്.  പല  സലത്തുമുണട്ട്.
അചതഭാചക്ക  തനിരുത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അടുത്ത  മഭാസത്തനിനുളളനില്
അചതഭാചക്ക  പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലാം  കേഴനിഞഭാല് മകഞശസരത്തട്ട്
പുതനിയ  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  ചചക്കട്ട്  കപഭാസനിനുള  തറക്കല്ലെനിടുലാം.  മുഖലമനനിയുചട
അദലക്ഷതയനില്  ബനചപട  വകുപ്പുകേളുചട  കയഭാഗലാം  വനിളനിക്കുനതനിനുള  കുറനിപട്ട്
ആയനിട്ടുണട്ട്.  ആ തതീരുമഭാനലാം എടത്തുകേഴനിഞഭാല് നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനലാം കേഴനിഞട്ട്
തറക്കല്ലെനിടട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാലാം.   അവനിചട  പതനിനഭാലട്ട്  ഏക്കര്  സലലാം  ഏചറടുത്തട്ട്
കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് അങ്ങട്ട് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുനകപഭാള ടഷറനി ഫണട്ട് സമഭാഹരണ
പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  മുന്വകേചയടുത്തട്ട്  പണലാം
ടഷറനിയനില്  നനികക്ഷപനിചഭാല്  അതനിചന്റെ  ഒനര  മടങ്ങട്ട്  വനികേസനലാം  മണ്ഡലത്തനിനട്ട്
നല്കുചമനഭായനിരുന  അതനില്  വലവസ  ചചയനിരുനതട്ട്.   അതനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില്
എചന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  പത്തട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  അധനികേ  വനികേസനലാം
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഈ പദതനി തുടരഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്:  സര്,  കേഴനിഞ തവണചത്ത അത്രയുലാം
ആകവശലാം  ഇകപഭാള  അക്കഭാരലത്തനിലനില്ലെ.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഈ  പദതനി
മനസനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  നനിയമത്തനില്  ഒരു  മഭാറലാം  ചകേഭാണ്ടുവന.   ഇങ്ങചന
ടഷറനിയനില്   ചഡകപഭാസനിറട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുണഭാക്കുന  അധനികേ  പണലാം  എത്രചയനട്ട്
മൂനഭാലാം  പഭാദത്തനില്  പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കണചമനഭാണട്ട്
അവര്  പറയുനതട്ട്.  നമ്മുചട  കബഭാകറഭായനിലാംഗട്ട്  ലനിമനിറട്ട്   പതനിചനണ്ണഭായനിരലാം  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.   ആയനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  ടഷറനിവഴനി  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  പതനികനഴഭായനിരലാം
കകേഭാടനി  രൂപകയ  വഭാങ്ങഭാന്  കേഴനിയൂ.  കനരചത്ത  അങ്ങചനയനില്ലെഭായനിരുന.
അതുചകേഭാണട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പണചത്ത ആകവശലാം ഇകപഭാഴനില്ലെ.   എങനിലുലാം  ചനില
കേഭാരലങ്ങള കനഭാക്കുനണട്ട്. 
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ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല്:  സര്,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനില്
കകേരളത്തനിചന്റെ  ചരനിത്രപരമഭായ  പനികനഭാക്കഭാവസ  പരനിഹരനിക്കഭാന്കവണനി
സവധരലലാം ഏചറടുത്ത ഒരു ഉകത്തജകേ പഭാകക്കജഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനി.  അതനില് അങ്ങചയ
ഞഭാന്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനില്  ഏറവലാം  പ്രധഭാന  വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി
പറയുനതട്ട് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയഭാണട്ട്.  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുമഭായനി
ബനചപടട്ട്  ആ   ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിചന  ശഭാക്തതീകേരനിചട്ട്  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്
കേഴനിഞഭാല്  ഇതനിചന്റെ  സഭാദലത  വര്ദനിക്കുകേയനികല്ലെ.  വഭാഹനചപരുപവലാം  മറട്ട്
കേഭാരലങ്ങളുചമഭാചക്ക  പരനികശഭാധനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപനിചന ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുണകല്ലെഭാ.  ഇഇൗ
കേഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിലുലാം  ആകരഭാഗല  കമഖലയനിലുചമഭാചക്ക
തസനികേകേള സൃഷനിചട്ട്  ഏറവലാം പ്രധഭാനചപട വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമഭായ കമഭാകടഭാര് വഭാഹന
വകുപനിചല  പ്രശ്നങ്ങളകൂടനി  അടനിയനരമഭായനി  പരനിഹരനിചട്ട്  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്
കേനിഫ്ബനിചയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്:  സര്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്
ചചയഭാന് കപഭാകുന കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  ബനചപട വകുപ്പുമനനി പറയുനതഭായനിരനിക്കുലാം
നല്ലെതട്ട്.   റവനല്യൂ സൃഷനിക്കുന വകുപ്പുകേളനിചലല്ലെഭാലാം  (നനികുതനി  വകുപട്ട്,   രജനികസ്ട്രഷന്
വകുപട്ട്,  കലഭാടറനി  വകുപട്ട്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്)  ഒരു  പുനനഃസലാംവനിധഭാനലാം
കവണതഭാണട്ട്.   കേഭാരണലാം വരുമഭാനമനിചല്ലെങനില് കേഭാരലങ്ങള നടക്കുകേയനില്ലെ.  ഇത്തരലാം
വകുപ്പുകേളുചട  കേഭാരലകശഷനിയുലാം  കേഭാരലപ്രഭാപ്തനിയുലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  കുറച്ചുകൂടനി
ഉദഭാരമഭായനിട്ടുള സമതീപനലാം കവണചമനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(കചഭാദലലാം  കചഭാദനിക്കഭാനുള  അലാംഗങ്ങള  സതീറനിലനില്ലെഭാതനിരുനതനിനഭാല്   *182,
*184, *186  എനതീ നമ്പര് കചഭാദലങ്ങള ഉനയനിചനില്ലെ.)

ഒളനിമ്പനികട്ട് ചമഡല് കനടുനതനിനട്ട് തഭാരങ്ങചള പ്രഭാപ്തരഭാക്കുനതനിനട്ട് പദതനി

3 (*187) ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന്:
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന്:
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ചചടസണ് മഭാസര്:
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  തഭാചഴക്കഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  റനികയഭാ  ഒളനിമ്പനികനില്  കകേരളത്തനില്  നനിനള  തഭാരങ്ങളുചട
നനിരഭാശഭാജനകേമഭായ  പ്രകേടനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  കേഭാരണങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഒളനിമ്പനികട്ട്  ചമഡല്  കനടുനതനിനട്ട്  തഭാരങ്ങചള  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുനതനിനട്ട്
എചനല്ലെഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള  തലത്തനില്ത്തചന  കേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേചള  കേചണത്തനി
ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനവലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം  നല്കേനി  ഒളനിമ്പനികനില്  ചമചചപട
പ്രകേടനലാം  നടത്തഭാന്  പഭാകേത്തനില്  മനികേച  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയട്ട് നടപഭാക്കുകമഭാചയനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) 2016 റനികയഭാ ഒളനിമ്പനികനില് കകേരളത്തനില്നനിനള തഭാരങ്ങളുചട പ്രകേടനലാം
സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തല് നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഒളനിമ്പനികട്ട്  ചമഡല് ലക്ഷലമഭാക്കനി  നനിലവനില് അതട്ട് ലറനികട്ട്   (എവലറട്ട്

അതട്ട് ലറനികേട്ട്  ചടയനിനനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെര്),  കവഭാളതീകബഭാള  (വഹ  ചപര്കഫഭാമന്സട്ട്

ചടയനിനനിലാംഗട്ട് ചസന്റെര്), സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട് (ചസഷലല് ഇഫര്ടട്ട് ചടയനിനനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം ഇന്

സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട്)  (SETT),  ചഫന്സനിലാംഗട്ട്  എനതീ  ഇനങ്ങളനില്  എവലറട്ട്  ചടയനിനനിലാംഗട്ട്

പദതനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  2020, 2024  വര്ഷങ്ങളനില് നടക്കുന ഒളനിമ്പനികനില്

കകേരളതീയ  തഭാരങ്ങളുചട  ചപര്കഫഭാര്മന്സട്ട്  വ ളചരയധനികേലാം  ചമചചപടുത്തഭാന്

കകേരളതീയ  തഭാരങ്ങചള  ചമഡല്  കനടുനതനിനട്ട്  പരലഭാപ്തമഭാക്കുനതട്ട്  ലക്ഷലമനിടഭാണട്ട്

പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  കകേരളത്തനിചല മനികേച  പ്രതനിഭകേചള കേചണത്തനി

അവചര  ഏഷലന്/കകേഭാമണ്  ചവല്ത്തട്ട്,  ഒളനിമ്പനികട്ട്  എനതീ  രഭാജലഭാനര  കേഭായനികേ

മത്സരങ്ങളനില്  ചമഡല്  സഭാദലത  ഉറപഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള  പരനിശതീലനങ്ങള

നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.   വനികദശ പരനിശതീലകേചന്റെ

കേതീഴനില്  അനര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനത്തനിനുള

സഇൗകേരലങ്ങളുലാം പരനിശതീലനവലാം അവര്ക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ തരത്തനിലുള തഭാമസവലാം

ഭക്ഷണവലാം  മറട്ട്  ഉനത  നനിലവഭാരത്തനിലുള  അനുബന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം

കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  

(സനി)  സ്കൂള  തലത്തനില്ത്തചന  കേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേചള  കേചണത്തനി

ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനവലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം  നല്കേനി  ഒളനിമ്പനികനില്  ചമചചപട

പ്രകേടനലാം  നടത്തഭാന്  പഭാകേത്തനില് മനികേച കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുള

പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ചചയട്ട്  നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്.   2024  ഒളനിമ്പനികനില്

കകേരളത്തനിചല കേഭായനികേ തഭാരങ്ങചള ചമഡല് കനടത്തനിചലത്തനിക്കുനതനിനുലാം  തുടര്നട്ട്
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ഏഷലഭാഡട്ട്,  ഒളനിമ്പനികട്ട്,  കലഭാകേ  അത്  ലറനികേട്ട്  മതീറ്റുകേള  എനനിവയനില്  കേഭായനികേ

തഭാരങ്ങചള വളര്ത്തനിചയടുക്കുനതനിനട്ട്   CATCH  Team   എന നനിലയനില്  ഒരു

പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  അതനിനട്ട്

അകദ്ദേഹലാം  തചന  കനരനിടട്ട്   കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.   അതനിനു

കവണനിയുള നടപടനികേളുലാം കേഭായനികേ രലാംഗത്തട്ട്  രൂപചപടുത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന്:  സര്,  2024   ലക്ഷലലാം  വചട്ട്  നമ്മുചട  കേഭായനികേ
പ്രതനിഭകേള  ചമഡല്  കജതഭാക്കളഭായനി  മഭാറഭാനുള  സഭാഹചരലത്തനികലക്കട്ട്
എത്തനിക്കുചമനട്ട് ബഹുമഭാനചപട മനനിയുചട മറപടനിയനില് പറഞതട്ട് സകനഭാഷകേരമഭാണട്ട്.
പ്രകതലകേചമഭാരു  ചസലക്ഷന്  ഇതനിനുകവണനി  ഉണഭാകേണലാം.   നദനികേളുലാം  പുഴകേളുലാം
കേടല്ത്തതീരവലാം  ധഭാരഭാളമുള  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിനട്ട്  നതീനല്
മത്സരങ്ങളനികലയട്ട് പ്രതനിഭകേചള എത്തനിക്കഭാന് നമുക്കട്ട് കേഴനിയുനനില്ലെ.  ചചറനിയ ചചറനിയ
ദസതീപുകേളുള രഭാജലങ്ങള ഉളചപചട ഈ ഇനത്തനില് ചമഡല് കനടുനണട്ട്.  നദനി, പുഴ,
കേടല്ത്തതീരലാം  എനനിവയുചട  പരനിസരങ്ങളനിലുള  കുടനികേചള  കേചണത്തനി  അവചര
പരനിശതീലനിപനിചട്ട്  ചമഡല് കനടഭാനുള സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കണലാം.   നമ്മുചട മലകയഭാര
കമഖലകേള  പരനികശഭാധനിചഭാല്  ആദനിവഭാസനി  സമൂഹലാം   അമ്പട്ട്  എയനില്  പ്രഭാഗതലലാം
ചതളനിയനിചവരഭാണട്ട്.  അതുമഭായനി ബനചപട വതീരകേഥകേള  ഒകടചറയുണട്ട്.  പകക്ഷ
അവചരല്ലെഭാലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഈ  മത്സരങ്ങളനിചലഭാനലാം  പചങടുക്കുനവരല്ലെ.
അതനിനട്ട് പ്രകതലകേ ചതരചഞടുപട്ട് രതീതനി സലാംഘടനിപനിചട്ട് അവചര പരനിശതീലനിപനിചഭാല്
നമുക്കട്ട്  ചമഡല്  നനില  ഉണഭാക്കനിചയടുക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം.  അത്തരലാം  ശമങ്ങള
നടത്തണലാം.   അത് ലറനികേട്ട്  ഇനത്തനിചലല്ലെഭാലാം  വളചര  മുകനഭാട്ടുകപഭായ  ആഫ്രനിക്കന്
രഭാജലങ്ങകളഭാടുലാം  അകമരനിക്കയനിചല  മറട്ട്  ചനില  കമഖലകേകളഭാടുലാം  നമുക്കട്ട്  മല്സരനിചട്ട്
എത്തഭാന് കേഴനിയനില്ലെ.   ഇത്തരലാം കമഖലകേളനില് വകേവച്ചുചകേഭാണട്ട്  മറട്ട്  രലാംഗകത്തക്കട്ട്
കപഭാകുനതഭായനിരനിക്കുലാം കുറച്ചുകൂടനി നല്ലെതട്ട്.  അതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  സര്,  2020,  2024  കലഭാകേ  ഒളനിമ്പനികനില്
കകേരളത്തനിചന്റെ ചപര്കഫഭാമന്സട്ട് ചമചചപടുത്തഭാനുള പരനിശതീലനങ്ങള നല്കകേണതട്ട്
അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  വലതലസ  കമഖലകേളനിചല  നല്ലെ  കശഷനിയുലാം
പ്രഭാഗതലവമുള  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങചള  കേചണത്തനി  പരനിശതീലനലാം  ചകേഭാടുക്കഭാനുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇങ്ങചന  പരനിശതീലനലാം  ചകേഭാടുക്കുനതട്ട്
അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലഭായനിരനിക്കണലാം  എനളതുചകേഭാണട്ട്  അതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലുള  കകേഭാച്ചുകേചള
കേചണത്തനി  ഇവനിചടയുള  പല  കകേഭാച്ചുകേചളയുലാം  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലുള
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കകേഭാചനിലാംഗട്ട് കേലഭാമ്പുകേളനികലക്കട്ട് അയചട്ട്  പരനിശതീലനലാം ചകേഭാടുത്തുകേഴനിഞ.  അവചര
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്   ഇവനിചടയുലാം  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഓകരഭാ
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കുലാം അവരവര്ക്കട്ട്  ഇഷചപട കേഭായനികേയനിനങ്ങളുണട്ട്.   അതനിനട്ട്
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കേനി  മനികേച  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങചള  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുള
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതനിനുകവണനി  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ
കേതീഴനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ഒളനിമ്പനികട്ട്  ചമഡല്
ലക്ഷലമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുള പരനിശതീലനങ്ങളനില് ഏതഭാണട്ട് 49 ഇനങ്ങളനിലുള പ്രകതലകേ
കേഭായനികേ രലാംഗമഭാണട്ട് നമ്മുചട കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില് അഫനിലനികയറട്ട് ചചയനിട്ടുളതട്ട്.
ഇവനിചട പറഞതുകപഭാചല അമ്പട്ട് എയട്ട്,  വളലാം തുഴയല് തുടങ്ങനിയ ചനില പ്രകതലകേ
ഇനങ്ങള ചസലകട്ട് ചചയട്ട് നമുക്കട്ട് ചമചചപട ചപര്കഫഭാമന്സട്ട് കേഭാഴ്ചവയഭാന് കേഴനിയുലാം.
അതനിനട്ട്  കേഴനിവളവചര  കേചണത്തനി  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  ചകേഭാടുത്തട്ട്  ഉനത
നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തനി  അനഭാരഭാഷ  പ്രതനിഭകേളഭാക്കനി  എടുക്കഭാനുലാം  കലഭാകേ
ഒളനിമ്പനികനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ  നനിലവഭാരലാം  ചമചചപടുത്തഭാനുമുള  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഒരു  പ്രകദശത്തട്ട്  മഭാത്രമല്ലെ  കകേരളത്തനിചന്റെ  പല
ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  വലതലസമഭായ  കേഭായനികേ  രലാംഗങ്ങളനില്  പ്രഗതരഭായവരുണട്ട്.   ചനില
പ്രകദശങ്ങളനില്  കവഭാളനികബഭാള,  മറട്ട്  ചനില  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഫുട്കബഭാള,   നതീനല്
എനനിങ്ങചന പല പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം വലതലസങ്ങളഭായ പ്രതനിഭകേളുചട കകേന്ദ്രങ്ങളുണട്ട്.
അതനിചനചയല്ലെഭാലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ  എനള  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്.  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം  ക്ലബ്ബുകേളനിലുചമഭാചക്ക  ഇതനിനുകവണനിയുള
സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

(കചഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴനിഞ)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള 

ടഭാന്സട്ട് ഗ്രനിഡട്ട് പദതനി

4 (*182) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ദതീര്ഘകേഭാല  പ്രകയഭാജനലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുള  ടഭാന്സട്ട്  ഗ്രനിഡട്ട്  പദതനിയനില്
നനിന പ്രതതീക്ഷനിക്കുന പ്രകയഭാജനങ്ങളുചട വനിശദവനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി) പദതനിക്കു നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള കേഭാലപരനിധനി സലാംബനനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുചട ചചലവ സലാംബനനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്):

(എ) തഭാചഴപറയുന പ്രകയഭാജനങ്ങള പ്രതതീക്ഷനിക്കുന:

1. കൃതലമഭായ  കവഭാളകടജനില്,  വവദദ്യുതനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ എല്ലെഭാ
പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഇകപഭാള  വവദദ്യുതനി  ക്ഷഭാമലാം
കനരനിടുന ഉത്തര കകേരളത്തനില് ലഭലമഭാകുലാം.

2. പ്രസരണ നഷലാം കുറയ്ക്കുകേ വഴനി സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം ഒഴനിവഭാകുലാം.

3. വവദദ്യുതനി തടസലാം ഗണലമഭായനി കുറയുലാം.

4. പുറത്തുനനിനലാം  കേരഭാര്  ചചയനിട്ടുള  വവദദ്യുതനി  പ്രസരണ
ഇടനഭാഴനിയനിചല  congestion  കൂടഭാചത സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിതരണലാം
ചചയ്യുനതനിനട്ട് സഭാധലമഭാകുലാം.

5. വവദദ്യുതനി  കേമ്മേനി  ഇല്ലെഭാതഭാക്കുകേ  വഴനി  ആവശലക്കഭാര്ചക്കല്ലെഭാലാം
തചന വവദദ്യുതനി തടസമനില്ലെഭാചത ലഭലമഭാകുലാം.

6. തഭാങ്ങഭാവന നനിരക്കനിലുള വവദദ്യുതനിയുചട ലഭലതമൂലലാം സലാംസഭാനചത്ത
വഭാണനിജല-വലവസഭായനികേ  പുകരഭാഗതനിക്കട്ട്  ആക്കലാം  കൂട്ടുനതനിനട്ട്
വലനിയ പ്രകയഭാജനലാം ചചയ്യുലാം. 

7. കകേരളത്തനിചല ജനങ്ങളുചട  ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ചമചചപടുലാം.

8. പദതനിയുചട  കേഭാലഭാവധനി  5  വര്ഷമഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  കേഭാലയളവനില്
ധഭാരഭാളലാം ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കചപടുലാം.

(ബനി)  പദതനിയുചട  ഒനഭാലാംഘടലാം  2019-ലുലാം  രണഭാലാം  ഘടലാം  2022-ലുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്. 

(സനി)  ടഭാന്സട്ട്  ഗ്രനിഡട്ട്  2.0  പദതനിക്കട്ട്  ആചകേ  ചചലവട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്
10,000  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  പദതനിയനില്,  2  പ്രധഭാന  ഘടങ്ങളനിലഭായുള
വര്ക്കുകേളുലാം  ഒരു  ഹരനികതഭാര്ജ  ഇടനഭാഴനി  പദതനിയുലാം  പ്രസരണ  ശലാംഖലയുചട
ശഭാക്തതീകേരണവലാം  ഉളചപടുന.  കമല്പറഞ  2  ഘടങ്ങളനിലഭായുള വര്ക്കുകേള  19
പഭാകക്കജുകേളഭായനി തരലാംതനിരനിചനിരനിക്കുന.
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വവദദ്യുതനി ക്ഷഭാമലാം

 5 (*184) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :

ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലാം കേടുത്ത വവദദ്യുതനി ക്ഷഭാമത്തനികലക്കട്ട് നതീങ്ങുനകണഭാ;

(ബനി) എങനിൽ ഇതനിനുള കേഭാരണങ്ങള എചനല്ലെഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രതനിസനനി തരണലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട് എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

വകേചക്കഭാളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്):

(എ&ബനി)  ഇല്ലെ.  എനഭാല്  ചസപ്റലാംബര്  30  വചരയുള കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ജല വവദദ്യുത പദതനികേളുചട   റനിസര്കവഭായറനികലക്കട്ട്

ലഭനിച  നതീചരഭാഴുക്കട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിച  നതീചരഭാഴുക്കനിചന്റെ  58  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രകമയുള്ളു.

അതനിനഭാല് കവനല്ക്കഭാലകത്തയ്ക്കുള വവദദ്യുതനി ലഭലതയനില് കുറവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  വര്ദനിച്ചുവരുന  വവദദ്യുതനി  ആവശലകേത  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്,

ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന  കകേന്ദ്ര  വവദദ്യുതനി  വനിഹനിതത്തനിനട്ട്  പുറകമ  ഹൃസസ,  മധല,

ദതീര്ഘ കേഭാല വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാറകേളനില് ഏര്ചപടട്ട് വവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കഭാന്

നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  ഇഇൗ  കേരഭാറകേളക്കട്ട്  സലാംസഭാന  ചറഗുകലററനി

കേമ്മേതീഷചന്റെ അനുമതനി ലഭനികക്കണതുണട്ട്. കൂടഭാചത റനിസര്കവഭായറകേളനില് ഇകപഭാഴുള

ജലലാം കവനല്ക്കഭാലകത്തക്കട്ട് കേരുതനിവയഭാന് ഇകപഭാളത്തചന പവര് എകട്ട്കചഞ്ചുകേള

വഴനി  വനില  കുറവള  സമയങ്ങളനില്  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനണട്ട്.  കൂടഭാചത

കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  കവണനിവരഭാവന  അധനികേ  വവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം

കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് 200 ചമഗഭാവഭാടട്ട് വവദദ്യുതനി കൂടനി ലഭലമഭാക്കഭാന് ശമനിക്കുനണട്ട്.  
850/2019
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വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിചല മഭാലനിനല സലാംസരണ പദതനി

6  (*185) കഡഭാ  .  എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലയുചട നനിലനനില്പനിനട്ട്  ആധുനനികേ
രതീതനിയനിലുള  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പദതനികേളുചട  അഭഭാവലാം  വലനിയ  ചവല്ലുവനിളനി
ഉയര്ത്തുന  എനകേഭാരലലാം  ഗഇൗരവമഭായനി  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനു  പരനിഹഭാരമഭായനി
എചനല്ലെഭാലാം കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം ചചയനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലകേളനിചല  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  നനിലവനില്
എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുനതട്ട്,  ഏചതല്ലെഭാലാം  ഏജന്സനികേള  ഇതുമഭായനി
സഹകേരനിക്കുനണട്ട്, ആര്ക്കഭാണട്ട് ഇതനിചന്റെ കമല്കനഭാടലാം എനനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനട്ട് പുറനളചപടുന മനുഷലവനിസര്ജലങ്ങള
ജലഭാശയങ്ങചള മലനിനമഭാക്കുന എന വസ്തുത ഗഇൗരവമഭായനി എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; പ്രസ്തുത
പ്രശ്നലാം ഫലപ്രദമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വനികേസനത്തനിനട്ട്  പശ്ചഭാത്തല  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുകമ്പഭാള  ഫലപ്രദമഭായ  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനട്ട്  മുന്തൂക്കലാം  ചകേഭാടുക്കഭാനുലാം
ഇതനികലക്കഭാവശലമഭായ ബജറട്ട് വനിഹനിതലാം നതീക്കനിവയഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടൂറനിസലാം  ചഡസനികനഷനുകേളനിചല  മഭാലനിനല
നനിയനണലാം  സലാംബനനിച്ചുലാം  ഇതനിചന്റെ  സലാംസരണത്തനിനുമഭായനി  ബനചപട  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ഇതര  ഏജന്സനികേള  എനനിവരുമഭായനി  കചര്നട്ട്
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങളുചട
നനിയനണലാം,  കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  പരനിസനിതനി  സഇൗഹഭാര്ദ്ദേ
മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പഭാന്റുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനനിവയുലാം  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഏര്ചപടുത്തനിവരുന.  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുചട  സമഗ്ര  വനികേസനലാം
ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള ഗ്രതീന് കേഭാര്പറട്ട് പദതനിയുചട പ്രധഭാന കേര്മ്മേ പദതനികേളനില് ഒനട്ട്
മഭാലനിനല  നനിയനണവലാം  സലാംസരണവമഭാണട്ട്.  കുടുലാംബശതീ,  ജനില്ലെഭാ  ടൂറനിസലാം
ചപ്രഭാകമഭാഷന്  കേഇൗണ്സനില്  എനനിവരുമഭായനി  കചര്നട്ട്  ക്ലതീന്  ചഡസനികനഷന്
പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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(ബനി)  വനികനഭാസഞഭാര  കമഖലകേളനിചല  മഭാലനിനലങ്ങളുചട  നനിയനണത്തനിനുലാം
സലാംസരണത്തനിനുമഭായനി കുടുലാംബശതീ,  ശുചനിതസ മനിഷന്,  ജനില്ലെഭാ ടൂറനിസലാം ചപ്രഭാകമഭാഷന്
കേഇൗണ്സനിലുകേള,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്,  എന്.ജനി.ഒ.കേള,  മറട്ട്  സനദ
സലാംഘടനകേള  എനനിവയുമഭായനി  കചര്നട്ട്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇഇൗ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല  ശുചനിതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രഭാകമഭാഷന്
കേഇൗണ്സനിലുകേള മുഖഭാനനിരലാം കുടുലാംബശതീയുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് ക്ലതീന് ചഡസനികനഷന്
കേഭാമ്പയനിന്  എന  പദതനി  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  മഭാലനിനല  നതീക്കലാം
നടത്തനിവരുനതട്ട്.  കേഭായകലഭാര  ജലഭാശയങ്ങളനിചല  ഹഇൗസ്കബഭാട്ടുകേളനില്  നനിനള
മഭാലനിനലങ്ങള  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  സതീകവജട്ട്  ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്  പഭാന്റുകേള സഭാപനിച്ചു
വരുന.  വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ശഭാസതീയമഭായനി  മഭാലനിനലങ്ങള സലാംസരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഇന്സനിനകറററകേള, ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാന്റുകേള എനനിവ സഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില്  നനിനട്ട്
പുറനളചപടുന മഭാലനിനലങ്ങള സലാംസരനിക്കുനതനിനട്ട് സതീകവജട്ട് ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട് പഭാന്റുകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില്  ബകയഭാകടഭായട്ട് ലറട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള വകേചക്കഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുചട വനികേസനത്തനിനുള
പദതനികേളനില് മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനുലാം പഭാസനികേട്ട്  ഉളചപചടയുള മഭാലനിനലങ്ങളുചട
നനിയനണത്തനിനുലാം  പ്രഭാധഭാനലലാം  ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.
വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസന ലക്ഷലത്തനികലയ്ക്കുലാം മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുമഭായനി
2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനില്  4  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
3,89,25,000  രൂപ ക്ലതീന് ചഡസനികനഷന് കേഭാമ്പയനിന് എന പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  NGO  മുഖഭാനനിരലാം  കകേഭാവളലാം  കമഖലയനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജന പദതനിക്കട്ട് 40,53,000 രൂപയുലാം ഇഇൗ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അനുവദനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ടഷറനി കസവന സഇൗകേരലങ്ങള

 7 (*186) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്,  ചപന്ഷന്കേഭാര്  എനനിവരനില്
നനിനലാം  ടഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങളനിലൂചടയുള  ധനസമഭാഹരണത്തനിനട്ട്  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്  പലനിശ  നനിരക്കട്ട്  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചല്ലെങനില്
വര്ദനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ടഷറനി  കസവന  സഇൗകേരലങ്ങള  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേളുചട
സഹഭായത്തഭാല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി കൂടുതല് നനികക്ഷപകേചര ആകേര്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനില്  ഗസറഡട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുചട
ശമ്പളവലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  G.O.(P)  No.658/10/Fin  തതീയതനി  3-12-2010
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  ടഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുവഴനി  നല്കുവഭാനുള
തതീരുമഭാനലാം   സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ടഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങളനിലൂചടയുള
ധനസമഭാഹരണത്തനിനട്ട്  തുടക്കമനിടുനതഭായനിരുന.  Integrated  Financial
Management System (IFMS) പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള എല്ലെഭാ സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം ശമ്പളവലാം മറട്ട് ആനുകൂലലങ്ങളുലാം ടഷറനി അക്കഇൗണ്ടുവഴനി വനിതരണലാം
ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം അക്കഇൗണ്ടുകേളനില്നനിനലാം നതീക്കനിയനിരനിപനിലഭാകുന തുകേ ടഷറനി
നനികക്ഷപങ്ങളഭായനി  മഭാറനതഭാണട്ട്.  ഇവയട്ട്  ഉയര്ന  പലനിശ  നല്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. സലാംസഭാന ടഷറനികേളനില്നനിനലാം ചപന്ഷന് വഭാങ്ങുനവരുചട
പ്രതനിമഭാസ  ചപന്ഷന്  G.O.(P)  No.230/10/Fin  തതീയതനി  9-4-2010  ഉത്തരവ
പ്രകേഭാരലാം  ടഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  വഴനി  നല്കുവഭാന്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഇഇൗ
തതീരുമഭാനലാം  വഴനിയുലാം  ചപന്ഷന്കേഭാരുചട  ടഷറനി  വഴനിയുള  ധനസമഭാഹരണത്തനിനട്ട്
കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം അക്കഇൗണ്ടുകേളനിലുലാം മനികേച നനികക്ഷപലാം നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണട്ട്.
ടഷറനിയനില്  സനിര  നനികക്ഷപലാം  തുടങ്ങുനതനിനഭായനി  സതീനനിയര്  സനിറനിസണ്
പ്രഭായപരനിധനി 60 വയസട്ട് എനതട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ചപന്ഷന്
പ്രഭായമഭായ  56  വയസഭാക്കനി നനിജചപടുത്തനിയതനിലൂചട സതീനനിയര് സനിറനിസണ് ആയ
നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന  അര  ശതമഭാനലാം  അധനികേ  പലനിശ  ചപന്ഷന്കേഭാര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ടഷറനി സനിര നനികക്ഷപങ്ങള ഒഴനിചകേയുള ടഷറനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട്
നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  4.5  ശതമഭാനലാം ആയനിരുന വഭാര്ഷനികേ പലനിശ നനിരക്കട്ട്  G.O.(P)
No.51/07/Fin  തതീയതനി  9-2-2007  പ്രകേഭാരലാം  5  ശതമഭാനമഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതട്ട്  മറട്ട്  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള  നല്കുനതനികനക്കഭാള  ഉയര്ന  പലനിശ
നനിരക്കഭാണട്ട്.  G.O(P)  No.156/2015/Fin  തതീയതനി  29-4-2015  പ്രകേഭാരലാം  ടഷറനി
സനിര നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്  1-5-2015  മുതല് പലനിശ നനിരക്കുകേള വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  ടഷറനി  കസവന  സഇൗകേരലങ്ങള  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേളുചട
സഹഭായത്തഭാല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  25-4-2016-ചല  G.O.(P)
No.53/2016/Fin  ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ടഷറനികേളനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  28-9-2016  വചര  90  ടഷറനികേളനില്   കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ. 2016  ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാടു
കൂടനി  സലാംസഭാനചത്ത  മുഴുവന്  ടഷറനികേളനിലുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ചപടുത്തഭാന്  കേഴനിയുചമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാചത,  ഇന്റെര്ചനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടനി  ഏര്ചപടുത്തുനകതഭാചട  ഒരു  ടഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്
അക്കഇൗണനില്  നനിനലാം  പണലാം  മറട്ട്  ടഷറനി  അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലകക്കഭാ  ബഭാങട്ട്
അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലകക്കഭാ ഏതു സമയത്തുലാം സസകമധയഭാ മഭാറ്റുനതനിനുള സഇൗകേരലവലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇതുവഴനി ടഷറനികേളനില് കനരനിടട്ട്  കപഭായനി ഇടപഭാടട്ട്  നടത്തുനതനിചന്റെ
ആവശലകേത ഇല്ലെഭാതഭാകുലാം.  ഇത്തരത്തനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ഇന്റെര്ചനറട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട്
തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള
കൂടുതല് നനികക്ഷപകേചര ആകേര്ഷനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുനതഭാണട്ട്. 

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുലാം
ചപ്രഭാഫഷണലനിസത്തനിനുലാം കേര്മ്മേ പദതനികേള

8  (*188) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുലാം
ചപ്രഭാഫഷണലനിസത്തനിനുലാം  ഊനല്  നലനിചകേഭാണ്ടുള  കേര്മ്മേ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത കേര്മ്മേ പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബഭാഹല ഏജന്സനികേളുചട സഹകേരണലാം കതടനിയഭായനിരനിക്കുകമഭാ  പദതനി
നടപഭാക്കുനചതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുലാം
ചപ്രഭാഫഷണലനിസത്തനിനുലാം  ഊനല്  നല്കേനിചക്കഭാണ്ടുള  കേര്മ്മേ  പദതനികേള
ഇതനിനകേലാം തചന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സഹകേരണ കമഖലയനില് ത്രനിതലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആധുനനികേ ബഭാങനിലാംഗട്ട് സഇൗകേരലങ്ങള

ഏര്ചപടുത്തനിവരുന.  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  ചസഭാലല്യൂഷന്,  ചനറട്ട്

ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  എ.ടനി.എലാം.,  ആര്.ടനി.ജനി.എസട്ട്.,  എന്.ഇ.എഫട്ട്.റനി.  മുതലഭായ  കസവനങ്ങള

ഉളചപടുന  ആധുനനികേ   ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്

ഏര്ചപടുത്തനിവരുനതട്ട്.  സഹകേരണ കമഖലയുചട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം സലാംബനനിചട്ട്

രൂപതീകൃതമഭായ സലാംസഭാനതല സനിയറനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുചട കനതൃതസത്തനില് സഹകേരണ

സഭാപനങ്ങളനില്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള  കേരടട്ട്

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

അകതഭാചടഭാപലാം ഭരണസമനിതനികേളനില് ചപ്രഭാഫഷണലുകേചള ഉളചക്കഭാളനിക്കുനതനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി അര്ബന് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുചട ഭരണ സമനിതനിയനില് ചപ്രഭാഫഷണല്

കയഭാഗലതയുള  2  കപചര  ചതരചഞടുക്കഭാനുള  വലവസ  ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുണട്ട്.

97-ാം ഭരണഘടനഭാകഭദഗതനിയുചട അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം

നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിചക്കഭാണട്ട് കകേരള നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനിയ 2013-ചല

കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  കഭദഗതനി  നനിയമത്തനിചല  (2013-ചല  8-ാം  നമ്പര്

നനിയമലാം)  വകുപട്ട്  28-ല് എല്ലെഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലുലാം അതതു സലാംഘങ്ങളുചട

ഉകദ്ദേശലലക്ഷലത്തനിനനുസൃതമഭായനി ചപ്രഭാഫഷണല് കയഭാഗലതയുളവചര കകേഭാ-ഓപ്റട്ട്

ചചയഭാന് വലവസ ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  നബഭാര്ഡനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനിലുള സതീമനില് ഉളചപടുത്തനി തനിരുവനനപുരലാം,

ചകേഭാല്ലെലാം,  കകേഭാടയലാം,  വയനഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ഇടുക്കനി

എനതീ ജനില്ലെഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വനികപ്രഭായുചട സഭാകങതനികേ  സഹകേരണകത്തഭാടു

കൂടനിയുലാം  മറട്ട്  ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ഇന്കഫഭാസനിസട്ട്,  റനി.സനി.എസട്ട്.

മുതലഭായ  ഏജന്സനികേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചടയുലാം  CBS  (കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്

ചസഭാലല്യൂഷന്) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. അര്ബന് ബഭാങ്കുകേളനില് ചനിലവ NAFCUB-ചന്റെ

ആഭനിമുഖലത്തനിലുലാം  മറ്റുളവ  സസനമഭായനിട്ടുമഭാണട്ട്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി

വരുനതട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം സുരക്ഷനിതതസലാം ഉറപഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുള കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

നടപനില്  വരുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനചത്ത

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട/ബഭാങ്കുകേളുചട  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  തസരനിതചപടുത്തുനതനിനുലാം

കസഭാഫട്ട്-ചവയറനിചന്റെ  സുരക്ഷയുലാം  നനിലവഭാരവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമുള  നടപടനി

അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
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സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഉടമസതയനില് വഭാണനിജല ബഭാങട്ട്

 9 (*189) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഉടമസതയനില് വഭാണനിജല ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;  എചനഭാചക്ക  കനടങ്ങള  ഇതുവഴനി  വകേവരനിക്കഭാനഭാകുചമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ബഭാങനിചന്റെ  SWOT  അനഭാലനിസനിസട്ട്  (ചസ്ട്രങ്ങട്ട്തട്ട്,  വതീചക്നെസട്ട്,
ഒപര്ചല്യൂണനിറതീസട്ട്, ചത്രടട്ട്) നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ബഭാങനിനുള  മൂലധന  സമഭാഹരണലാം  ഏതു  വനികധന
നടത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

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

(എ-സനി)  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാറലാം
ചകേഭാണ്ടുവരുവഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേചള  നനിലവനിചല  ത്രനിതല  ഘടനയനില്  നനിനലാം  ദസനിതല  ഘടനയനികലക്കട്ട്
പരനിവര്ത്തനചപടുത്തുനതഭാണട്ട്.  14  ജനില്ലെഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചളയുലാം സലാംസഭാന
സഹകേരണ ബഭാങനികനയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില് കകേരള
കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുലാം.  അതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  എനഭാല് കകേരള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഉടമസതയനില് വഭാണനിജല
ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന  വനിഷയലാം  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണയനിലനില്ലെ.
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുചട സലാംകയഭാജനലാം സലാംബനനിചട്ട്  പഠനലാം നടത്തനി വനിശദമഭായ
ശനിപഭാര്ശകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  അഞട്ട്   അലാംഗ  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിചയ  രൂപതീകേരനിചട്ട്  28-9-2016-ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  488/2016/സഹ.
പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   (സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിചന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്).*  പ്രസ്തുത സമനിതനിയുചട പരനികശഭാധനഭാ വനിഷയങ്ങളനില് ബഭാങനിചന്റെ
SWOT  അനഭാലനിസനിസട്ട്,  ബഭാങ്കുകേളുചട  ആസനിയുചടയുലാം  ബഭാദലതകേളുചടയുലാം
കൂടനികചര്ക്കല്,  നനിലവനിചല  മനുഷല  വനിഭവകശഷനിയുചട  പുനരവകലഭാകേനലാം,  നൂതന

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സഭാകങതനികേവനിദലയുചട  സഭാദലതകേള  പ്രകയഭാജനചപടുത്തല്,  ബനചപട
നനിയമങ്ങളുചടയുലാം  ചടങ്ങളുചടയുലാം  കഭദഗതനി,  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്/നബഭാര്ഡട്ട്  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കല്, പ്രഭാവര്ത്തനികേ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട മഭാതൃകേ തയഭാറഭാക്കല് അടക്കമുള
കേഭാരലങ്ങള ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ബഭാങ്കുകേളുചട  സലാംകയഭാജനലാം  ആവര്ത്തനിത  /  ഇരടനിപനിചന്റെ  സസഭഭാവമുള  പല
ചഭാര്ജുകേളുലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേകയഭാ കുറയ്ക്കുകേകയഭാ ചചയ്യുനതട്ട് കൂടഭാചത പലനിശ നനിരക്കനിലുലാം
ഗണലമഭായ  കുറവട്ട്  സഭാദലമഭാക്കുചമനതനിനഭാല്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുചട  വഭായഭാ
വനിഹനിതലാം വര്ദനിക്കുവഭാനനിടയഭാക്കുലാം. അതനിചന്റെ ഫലമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ സമ്പദട്ട്
വലവസക്കട്ട്  ഒരു  പുത്തന്  ഉണര്വട്ട്  നല്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.   കൂടഭാചത  പലനിശ
കുറഞ വഭായയുചട  ലഭലത കേഭാര്ഷനികേ,  പരമ്പരഭാഗത ചതഭാഴനില്,  സസയലാം ചതഭാഴനില്
കമഖലകേളനിലടക്കലാം  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  ചഭാലകേ  ശക്തനിയഭായനി  വര്ത്തനിക്കുവഭാന്
പരലഭാപ്തമഭാക്കുലാം.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ധനനനികക്ഷപങ്ങളുലാം  ചക്രഡനിറ്റുലാം  വളര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടു
വരുനതനിനട്ട് പ്രസ്തുത ബഭാങനിനട്ട് ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ പങട്ട് വഹനിക്കുവഭാനഭാകുലാം.  സസകേഭാരല
പണമനിടപഭാടുകേഭാരുചട  പനിടനിയനില്നനിനലാം  പഭാവചപടവചര  ഒരു  പരനിധനിവചര
രക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം പ്രഭാകദശനികേ വനികേസനലാം സഭാരവത്തഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം ഇതുവഴനി
കേഴനിയുലാം.  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  നനിലവനിലുള  പല  പരനിമനിതനികേളുലാം  ലയനത്തനിലൂചട
മറനികേടക്കഭാനഭാവലാം.  സലാംകയഭാജനത്തനിലൂചട  ബഭാങനിചന്റെ  ആസനി  വര്ദനിക്കുനതനിനഭാല്
ബഭാങനിലാംഗട്ട്  കമഖയനിചല  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആകരഭാഗലകേരമഭായ  മത്സരലാം
നടത്തുവഭാനുലാം  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനില്  ശക്തമഭായ  കുതനിച്ചുചഭാടലാം
സഭാദലമഭാക്കുന  പല  സുപ്രധഭാന  പദതനികേളനില്  നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ  പങ്കുവഹനിക്കുവഭാനുലാം
പ്രസ്തുത ബഭാങനിനട്ട് സഭാധനിക്കുലാം. 

കലഭാടറനി വകുപനിനട്ട് ജനകേതീയമുഖലാം നല്കേഭാന് പദതനികേള

10 (*190) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സുവര്ണ്ണ  ജൂബനിലനി  വര്ഷത്തനില്  കലഭാടറനി  വകുപനിനട്ട്  കൂടുതല്
ജനകേതീയമുഖലാം നല്കുനതനിനട്ട് എചനങനിലുലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാരുണല പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) കലഭാടറനി ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം ചചറകേനിട വനില്പനക്കഭാര്ക്കുലാം കൂടുതല് ആനുകൂലലലാം
നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ ഓണത്തനിനട്ട് കലഭാടറനി ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം വനില്പനക്കഭാര്ക്കുലാം കബഭാണസട്ട് 
അനുവദനിചനിരുകനഭാ; ഉചണങനില് കേഴനിഞ വര്ഷകത്തക്കഭാള എനട്ട് വര്ദനവഭാണട്ട് 
വരുത്തനിയചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

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

(എ)  കലഭാടറനി  വകുപനിനട്ട്  കൂടുതല് ജനകേതീയമുഖലാം നല്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ശുചനിതസത്തനിചന്റെ  പരസല  പ്രചരണഭാര്ത്ഥലാം  'നനിര്മ്മേല്'  എന  കപരനില്  ഒരു  വബ
വതീക്കനിലനി  കലഭാടറനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളനില്
ശുചനിതസത്തനിചന്റെ പരസല പ്രചരണത്തനിനുള വഭാചകേങ്ങള അചടനിചനിട്ടുണട്ട്.  100 രൂപ
മുഖവനിലയുള  പ്രസസ്തുത ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട നറചക്കടുപട്ട് എല്ലെഭാ മഭാസവലാം ഒനഭാമകത്തയുലാം
മൂനഭാമകത്തയുലാം  ചവളനിയഭാഴ്ചകേളനില്  നടത്തുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത  ചചഭാവഭാഴ്ചകേളനില്
നറചക്കടുത്തനിരുന  40  രൂപ  മുഖവനിലയുള  ധനശതീ  കലഭാടറനിയുചട  മുഖവനില  50
രൂപയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനി  കപരട്ട്  സതീശക്തനി  എനഭാക്കനി  മഭാറനി  സമ്മേഭാനഘടന
പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി ഭഭാഗലക്കുറനിയനില് നനിനട്ട് ലഭനിക്കുന അറഭാദഭായലാം വനനിതകേളുചട
വനിവനിധ കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിശ്ചനിത  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  വനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിത്സഭാ

സഇൗകേരലങ്ങളുള  എല്ലെഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  പരനിയഭാരലാം  സഹകേരണ

ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ആശുപത്രനിയനിലുലാം ശതീ ചനിത്തനിരതനിരുനഭാള ഇന്സനിറല്യൂടട്ട് ഓഫട്ട്

ചമഡനിക്കല് സയന്സസട്ട്,  റതീജനിയണല് കേലഭാന്സര് ചസന്റെര്,  മലബഭാര് കേലഭാന്സര്

ചസന്റെര്  എനതീ  ചടര്ഷലറനി  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ചനികേനിത്സ  കതടുനവര്ക്കഭാണട്ട്

ആദലഘടത്തനില്  ചനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചനിരുനതട്ട്.   കൂടഭാചത  വനിദഗ്ദ്ധ

ചനികേനിത്സഭാ  സഇൗകേരലങ്ങളുള  നനിശ്ചനിത  ചനികേനിത്സഭാ  പഭാകക്കജുകേളുലാം  നനിരക്കുകേളുലാം

അനുസരനിചട്ട്  ചനികേനിത്സ  നടത്തഭാന്  തയഭാറഭായനി  ഒപ്പുവചനിട്ടുള  75  സര്ക്കഭാരനിതര

ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ചനികേനിത്സഭാ സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാണട്ട്.  29 സസകേഭാരല ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

ചസന്റെറകേളനില് ചനികേനിത്സഭാ സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാചത  27  തഭാലൂക്കുതല

സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചനികേനിത്സയട്ട്  സഇൗകേരലലാം

ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   സലാംസഭാനചത്ത

അഞട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  (തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാടയലാം,

ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്),  തഭാമരകശരനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  പത്തട്ട്
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ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചമഷതീനുകേള  വതീതമുള  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെറകേള

സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ദൂരസലങ്ങളനില്നനിനലാം  വരുന  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  അവരുചട

കൂടനിരനിപ്പുകേഭാര്ക്കുലാം ചുരുങ്ങനിയ ചചലവനില് വനിശമനിക്കുനതനിനുലാം തഭാമസനിക്കുനതനിനുലാം

സഇൗകേരലകമര്ചപടുത്തുകേ  എന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചട  കേഭാരുണല  കഹഭാമുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത കഹഭാമുകേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തന

രതീതനിചയക്കുറനിച്ചുള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  വൃക്ക  മഭാറനിവയ്ക്കുന

കകേസുകേളനില് വൃക്ക നല്കുന വലക്തനിക്കട്ട് ഈ പദതനിയനില് നനിനലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ

അനുവദനിക്കഭാന്  തതസത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പദതനിയനില്  നനിനലാം

കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  നല്കുന  പരമഭാവധനി  ധനസഹഭായലാം  രണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്.

ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഇകപഭാള പരനിധനിയനില്ലെഭാചത ചനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  ഒരു  കുടുലാംബത്തനില്  ഒനനിലധനികേലാം  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ

കരഭാഗനികേളുചണങനില് ഭഭാരനിച ചനികേനിത്സഭാ ചചലവട്ട് കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് ഓകരഭാ കരഭാഗനിക്കുലാം

ചനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാരുണല ചനികേനിത്സഭാ

പദതനിയനില് നനിലവനിലുള കരഭാഗങ്ങളക്കുപുറചമ ലനികക്കഭാഡനിസട്ട് കടഭാവഫ കസ്ട്രഭാക്കട്ട്,

വസനല്കകേഭാഡട്ട് ഇന്ജുറനി,  മസ്കുലഭാര് ഡനികസ്ട്രഭാഫനി തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചട്ട്

കേനിടപനിലഭായ  തുടര്  ചനികേനിത്സ  ആവശലമഭായ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചനികേനിത്സയഭായനി

ആയൂര്കവദ പഞകേര്മ്മേ ചനികേനിത്സകേള ഉളചപചടയുള ചനികേനിത്സകേളക്കട്ട്  അതഭാതട്ട്

ജനില്ലെഭാകേളകര്മഭാരുചട  അക്കഇൗണ്ടുവഴനി  ചനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാചത അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലുള ആശുപത്രനികേളനിചല

ചനികേനിത്സയട്ട് ആവശലചമങനില് കേഭാരുണല പദതനി വഴനി ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനട്ട്

പ്രകതലകേ അനുമതനി  നല്കുനതനിനുലാം  ഇതനികലയഭാവശലമഭായ  നടപടനി  വകേചക്കഭാള്ളുനതനിനുലാം

അഡനിനനികസ്ട്രറചറ  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനത്തുള

മണനിപഭാല് കേസ്തൂര്ബഭാ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനികനയുലാം മലാംഗലഭാപുരത്തുള അനുബന

ചകേ.എലാം.സനി.  കഹഭാസനിറലുകേകളയുലാം കൂടനി ഇതനിചന്റെ പരനിധനിയനില് ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

(ഡനി)  അനുവദനിചനിരുന.  2016-ചല  ഓണലാം  അലവന്സട്ട്  ഇനത്തനില്
കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  5,000  രൂപയുലാം  ചപന്ഷന്കേഭാര്ക്കട്ട്  1,000  രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുന്  വര്ഷകത്തതനില്നനിനലാം  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളക്കുള
അലവന്സട്ട്  തുകേയനില്  1,000  രൂപയുകടയുലാം  ചപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുള  അലവന്സട്ട്
തുകേയനില് 300 രൂപയുകടയുലാം വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബനനിച പരഭാതനികേള

11 (*191) ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :

ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രമുഖ  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സനിചന്റെ

മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര് അറസനിലഭാകേഭാനുള കേഭാരണങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാപനത്തനിചല  മഭാകനജ് ചമന്റെനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്

ചതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഉയര്ത്തനിയ  പരഭാതനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശലാം  ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

ഇകതക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിരുകനഭാ;  എങനില്  ആയതനിചന്റെ

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സനിചന്റെ ബളക്കട്ട് സനിമന്റെട്ട്  യുണനിറനിനഭായുള ചകേഭാചനിന്

കപഭാര്ടട്ട്  ടസട്ട്  പദതനിചയക്കുറനിചട്ട്  പരഭാതനി  ഉയര്നനിട്ടുകണഭാ;  പദതനി  സര്ക്കഭാര്

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?  

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

(എ)  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ലഭനിച

പരഭാതനികേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജനിലന്സട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്  നടത്തനിയ

അകനസഷണത്തനിചന്റെ  തുടര്ചയഭായനിടഭാണട്ട്  5-9-2016-നട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകചറ

അറസട്ട് ചചയതട്ട്.

(ബനി)  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുള  പരഭാതനികേള

വനിജനിലന്സട്ട് വകുപനിചന്റെ അകനസഷണത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  വനിപുലതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചകേഭാചനിന്

കപഭാര്ടട്ട്  ടസനില്നനിനലാം  പഭാടത്തനിചനടുത്ത  സലത്തഭാണട്ട്  ക്ലനിങറലാം  സനിമന്റുലാം

ഇറക്കുമതനി ചചയട്ട് ഉല്പഭാദനവലാം വനിപണനവലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുള 160  കകേഭാടനി

രൂപ  ചചലവള  ഒരു  സനിമന്റെട്ട്  ബളക്കട്ട്  ഹഭാന്റെനിലനിലാംഗട്ട്  ചടര്മനിനല്  പദതനി

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിചതട്ട്.  ഇതനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിചനിടനില്ലെ.   കേമ്പനനിയുചട  പ്രധഭാന  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായ  ചുണ്ണഭാമ്പുകേല്ലെനിചന്റെ
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ലഭലത കശഭാഷനിച്ചുവരുനതനിനഭാല് ഉല്പഭാദനവലാം വനിപണനവലാം ഗണലമഭായനി ഉയര്ത്തണചമങനില്

ഇത്തരത്തനിലുള ഒരു ബളക്കട്ട് ഹഭാന്റെനിലനിലാംഗട്ട് യൂണനിറട്ട് കവണനിവരുലാം.  എനനിരുനഭാലുലാം

ഈ  പദതനിയുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  ഇനനിയുള  പദതനി  ചചലവകേളുചമഭാചക്ക

പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രചമ  പദതനിയുചട  അടുത്ത  ഓകരഭാ  ഘടങ്ങളുലാം

നടപനിലഭാക്കുകേയുള.

പ്രസഭാദട്ട് സതീലാം

12 (*192) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  'പ്രസഭാദട്ട്'  സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനി  ശബരനിമല

വനികേസനത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കണചമനഭാവശലചപടട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാര്

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നനികവദനലാം  നല്കേനിയനിരുകനഭാ;  ഉചണങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് എചനങനിലുലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  എചനങനിലുലാം  മറപടനി

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

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

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സമഭാരലാംഭനിച

പദതനിയഭായ  'പ്രസഭാദട്ട്  '  സതീമനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  കകേരളത്തനിചല  തഭാചഴപറയുന

അഞട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  വനികേസനത്തനിനഭായുള  ആശയലാം  ഉളചപടുത്തനി

ഒരു ചപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുന.

1. പത്മനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രലാം

2. ശബരനിമല ശതീ അയപ കക്ഷത്രലാം

3. മലയഭാറ്റൂര് ചര്ചട്ട്

4. ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് കചരമഭാന് ജൂമഭാ മസ്ജനിദട്ട്

5. ആറ്റുകേഭാല് കദവതീ കക്ഷത്രലാം.
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2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ടനി  പദതനികേചളഭാനലാംതചന  അനുവദനിചട്ട്
കേനിടനിയനിടനില്ലെ.  എനഭാല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മചറഭാരു സതീമഭായ  'സസകദശനി ദര്ശന്'
സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനി  ശബരനിമല  ഉളചപചട  തഭാചഴപറയുന  പദതനികേളക്കട്ട്
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. സനിരനിചസല് സര്കേല്യൂടനില് ഉളചപടുത്തനി ശബരനിമല –എരുകമലനി -
പമ്പ - സനനിധഭാനലാം എനനിവയുചട വനികേസനലാം.

2. സനിരനിചസല്  സര്കേല്യൂടനില്  ഉളചപടുത്തനി  ശതീ  പത്മനഭാഭ  –
ആറന്മുള – ശബരനിമല കക്ഷത്ര വനികേസനലാം.

(ബനി) ഇനലയനിചല പ്രധഭാന തതീര്ത്ഥഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനഭായുള
'പ്രസഭാദട്ട്'  സതീമനില്  ഈ  വര്ഷലാം  എടട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള  അനുവദനിചതനില്  കകേരളത്തനില്
നനിനലാം  ചതരചഞടുത്ത  ഏകേ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഗുരുവഭായൂരനിചന  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ശബരനിമല  'പ്രസഭാദട്ട്'  സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിടനില്ലെ.   സസകദശനി  ദര്ശന്  സതീമനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനിദൂരഗ്രഭാമ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

13 (*193) ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിദൂരഗ്രഭാമ  വവദല്യൂതതീകേരണ  പദതനി  എനഭാണട്ട്
ആരലാംഭനിചതട്ട്; ഏചതല്ലെഭാലാം ജനില്ലെകേചളയഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്
എനലാം പ്രസസ്തുത പദതനിയുചട പ്രധഭാന ലക്ഷലചമനഭാണട്ട്എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനചത്ത പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങളനിചലല്ലെഭാലാം  കസഭാളഭാര്  കഹഭാലാം  വലറനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  ഉകദ്ദേശനിച  ലക്ഷലലാം  വകേവരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിദൂരഗ്രഭാമ വവദല്യൂതതീകേരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം പനികനഭാക്ക ജനില്ലെകേളനില്
കസഭാളഭാര്  കഹഭാലാം  വലറനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാത്ത  ഇടങ്ങളനില്  ആയതട്ട്
സഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിദൂരഗ്രഭാമ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  ആരലാംഭനിചതട്ട്
പതനിചനഭാനഭാലാം  പദതനിയുചട  (2007-2012)  കേഭാലത്തഭാണട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം,
പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എനതീ  ജനില്ലെകേചളയഭാണട്ട്  ഇഇൗ
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ടനി  ജനില്ലെകേളനില്  49  വനിദൂര  കമഖലയനിചല
വവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത  വതീടുകേളനില്  വവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനതഭായനിരുന
പദതനിയുചട പ്രധഭാന ലക്ഷലലാം. 

(ബനി&സനി)   എല്ലെഭാ  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലുലാം  കസഭാളഭാര്
കഹഭാലാം  വലറനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  സഭാപനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിചനിടനില്ലെ.  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂചട
ഉകദ്ദേശനിച  ലക്ഷലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിചനിടനിചല്ലെങനിലുലാം
വവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത 49 വനിദൂര കമഖലകേളനിലഭായനി 4204 കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് കസഭാളഭാര്
കഹഭാലാം  വലറനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  സഭാപനിക്കുവഭാന്  അചനര്ടനിനട്ട്  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂചട
കേഴനിഞ.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില്  ചനിറ്റൂര്  ഇലകനിക്കല്  ഡനിവനിഷനനില്  ഉളചപട  4
ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളനിചല  171  വടബല് വതീടുകേളനില് ഡതീ  ചസന്ടവലസ്ഡട്ട്
ഡനിസ്ട്രനിബല്യൂടഡട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേളുപകയഭാഗനിചട്ട്  വവദദ്യുതനി
നല്കേഭാന്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  197  വതീടുകേളനില്  കസഭാളഭാര്
പഭാനലുകേളുപകയഭാഗനിചട്ട്  വവദദ്യുതനി  നല്കേഭാനുള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില്  701  വതീടുകേളനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
കേരഭാര് നല്കേനിയനിരുചനങനിലുലാം കകേഭാളനനി നനിവഭാസനികേളുചട എതനിര്പട്ട് മൂലവലാം സലത്തട്ട്
എത്തനികചരുനതനിനട്ട്  മഭാകവഭായനിസകേളുചട  ഭതീഷണനി  നനിലനനില്ക്കുനതുചകേഭാണ്ടുലാം  8
കകേഭാളനനികേളനില് (333 വതീടുകേളനില്) പ്രസ്തുത പദതനി മരവനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  നനിലവനില് സലാംസഭാനചത്ത  4  ജനില്ലെകേളനിചല  25  വനിദൂര കകേഭാളനനികേളനില്
കസഭാളഭാര്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  വവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാചമനട്ട്  കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്
(വയനഭാടട്ട് -3,  എറണഭാകുളലാം-14,  ഇടുക്കനി-1,  മലപ്പുറലാം-7).  ഇഇൗ  കകേഭാളനനികേളനില്
കസഭാളഭാര് സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി  വവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാന് പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള അചനര്ടട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില്  നനിനലാം  ലഭനിച  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ടനി  ജനില്ലെയനില്  വനിദൂരഗ്രഭാമ
വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  മറട്ട്  ജനില്ലെകേളനികലക്കുള
പദതനികേള അതതട്ട് ജനില്ലെകേളനില് നനിനള റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റൂറല്
ഇലകനിഫനികക്കഷന്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  കബഭാര്ഡനിനട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  റൂറല്  ഇലകനിഫനികക്കഷന്   കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തഭാനഭായനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലെകേളുചട  റനികപഭാര്ടട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്  സമര്പനിചനിരുചനങനിലുലാം  പഭാലക്കഭാടനിനട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇതുവചര  അനുമതനി
ലഭനിചതട്ട്. 
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കകേരളചത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകൃത സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനിനുള

കേര്മ്മേപദതനി

14 (*194) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :

ശതീ  .      പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :

ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളചത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകൃത  സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനിനുള

കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വവദദ്യുതനി ലഭനിക്കഭാത്തവരുചട പടനികേ തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം

വലന്  സഭാപനിക്കഭാനുള  പ്രവൃത്തനികേളുചട  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുമുള

നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത  എല്ലെഭാ  പ്രകദശങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം

വവദദ്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കുനതനിനു  കവണനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുനതനിനുള

നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പദതനി  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്):

(എ)  കകേരളചത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകൃത  സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനിനുള

കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  വവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  ഭവനങ്ങള  കേചണത്തനി

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  കേരടട്ട്  പടനികേ  9-9-2016-നട്ട്  അതതട്ട്  ഇലകനിക്കല്  ചസക്ഷന്

ഒഭാഫതീസുകേളനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടനി  പടനികേയനിലുള പനിഴവകേള തനിരുത്തനിയതനിനു

കശഷമുള  അനനിമ  പടനികേ  24-9-2016-നട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.

അനനിമ  പടനികേ  പ്രകേഭാരമുള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്
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നല്കുനതനിനഭായനി  വവദദ്യുതനി  വനിതരണ  ശലാംഖല  വനികേസനിപനികക്കണതുണട്ട്.

ഇതനിനുള  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ചസപ്റലാംബര്  അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി

എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ടനി എസനികമറ്റുകേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പ്രവൃത്തനികേളക്കുള ഫണ്ടുകേള കേചണത്തനിയതനിനുകശഷലാം നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ലഘൂകേരനിച  ഒരു  രജനികസ്ട്രഷന്  കഫഭാറലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്

കനരനിട്ടുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേള മുകഖനയുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തനിയനിരുന. ടനി

കഫഭാറലാം   കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ചവബട്ട് വസറനിലുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.  ഇതുകൂടഭാചത

9496018640  എന  നമ്പറനികലക്കട്ട്  മനിസ്ഡട്ട്  കകേഭാളവഴനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള

കേചണത്തുനതനിനുള സലാംവനിധഭാനവലാം ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഏര്ചപടുത്തനിയനിരുന.  ടനി

നമ്പറനികലക്കട്ട് മനിസ്ഡട്ട് കകേഭാളുകേള ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം  Centralised  Customer  Call

Centre-ചല  ഓപകററര്  ബനചപട  നമ്പറനികലക്കട്ട്  തനിരനിച്ചുവനിളനിക്കുകേയുലാം

ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിചന്റെ  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  അതതട്ട്  ഫതീല്ഡട്ട്  ഓഫതീസനികലക്കട്ട്

വകേമഭാറകേയുലാം ചചയ്യുന സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിരുനതട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  അതഭായതട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനികേസനലാം  ആന്റെട്ട്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേളുചട  വകേവശലാം  നനിലവനിലുള

വനിവരങ്ങളുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  സഹഭായകത്തഭാചട  പുതനിയതഭായനി  കശഖരനിക്കുന

വനിവരവലാം നനിര്വഭാഹകേ സമനിതനികേള വഴനി ലഭലമഭാകുന വനിവരവലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള

കേചണത്തഭാന്  ഉപകയഭാഗനിചനിരുന.  വനിതരണ  ശലാംഖല  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള

പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുള

അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  ഇതുസലാംബനനിച  അറനിയനിപട്ട്

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  നല്കുനതഭാണട്ട്.  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്

ലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം അകപക്ഷഭാ കഫഭാറവലാം ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള

ചപ്രഭാകപഭാസല്  കകേരള  സലാംസഭാന  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ

അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്മേതീഷചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്

വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  കകേരള  കസറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഇ)  മഭാര്ചട്ട്  2017-ഓടുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 
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വനിപണനി ഇടചപടലനിനട്ട് കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന സജമഭാക്കഭാന് നടപടനി

15 (*195) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനല്ലെനി :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് കേഭാലകത്തതനില് നനിനലാം വലതലസമഭായനി ഈ വര്ഷലാം ഓണക്കഭാലത്തട്ട്
വനില നനിയനനിക്കഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര് ചചയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉത്സവകേഭാലത്തുലാം  അല്ലെഭാത്ത  സമയത്തുലാം  വനിപണനി  ഇടചപടല്
ശക്തമഭാക്കനി  വനിലക്കയറലാം  പനിടനിച്ചു  നനിര്ത്തഭാനഭായനി  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന
സജമഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന്  ഭരണസമനിതനിയുചട  കേഭാലത്തുണഭായ  അനഭാവശലചചലവകേളുലാം
ധൂര്ത്തുലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  വനില  നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  സഹകേരണ
വകുപട്ട്  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട
കൂടഭായ്മയനിലൂചട 2016 ചസപ്റലാംബര് 4 മുതല് 13 വചരയുള (അത്തലാം മുതല് ഉത്രഭാടലാം
വചര)  പത്തട്ട്  ദനിവസങ്ങളനില്  സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ  2012  ഓണലാം  വനിപണനികേള
നടത്തനി. പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങചളയഭാണട്ട് ഓണ വനിപണനി നടത്തുനതനിനഭായനി
മുഖലമഭായുലാം  ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുനതട്ട്.  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  1785
ഓണചനകേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  208  ത്രനികവണനി   സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം  19
സഞരനിക്കുന  ത്രനികവണനി  വനില്പന  ശഭാലകേളനിലുലാം  സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കനിയുലാം  ഓണചനകേളക്കഭാവശലമഭായ  39  ഇനലാം  സഭാധനങ്ങള  ഓണ
വനിപണനികേളനില് വനില്പനക്കഭായനി സജമഭാക്കനിയനിരുന. 13  ഇനങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്
നനിശ്ചയനിച  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിചനിരുനതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാചത
സബ്സനിഡനിയനില്ലെഭാചത  എഫട്ട്.എലാം.സനി.ജനി.  (Fast  Moving  Consumer  Goods)
ഇനങ്ങള  ഉളചപചട  26  ഇനങ്ങള  വനിപണനിയനില്  വനില്പന  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലചയക്കഭാള ഗണലമഭായ വനിലക്കുറവനിലഭാണട്ട്  ഇഇൗ ഇനങ്ങള പ്രഭാഥമനികേ
സലാംഘങ്ങള വഴനി ഓണ ചനകേളനിലൂചട ലഭലമഭാക്കനിയതട്ട്.
850/2019
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(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  കനതൃതസത്തനില്  എല്ലെഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം നതീതനി കസഭാറകേളുചട ഒരു ശലാംഖല ശക്തനിചപടുത്തനിയുലാം ത്രനികവണനി
കസഭാറകേള വഴനി  എല്ലെഭാ നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലാം വനിപണനിയനില് എത്തനിച്ചുലാം
ആദനിവഭാസനി  കമഖല,  തതീരകദശ  കമഖല  എനനിവനിടങ്ങളനില്  സഞരനിക്കുന
ത്രനികവണനികേളുചട കസവനലാം എത്തനിച്ചുലാം ഇ-ചടണര് സലാംവനിധഭാനലാം ഫലപ്രദമഭാക്കനിയുലാം
ജനില്ലെഭാ  ബഭാങ്കുകേള,  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനട്ട്
വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  കേലഭാപനിറല്   എന  നനിലയട്ട്  ഹ്രസസകേഭാല  വഭായകേള  കശഖരനിച്ചുലാം  ഒരു
കകേന്ദ്രതീകൃത പര്കചസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം രൂപവല്ക്കരനിച്ചുലാം കഗഭാഡഇൗണുകേളുചട ശലാംഖല
രൂപവല്ക്കരനിച്ചുലാം  സവപകകേഭാ,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  ഫ്രൂടട്ട്  ആന്റെട്ട്  ചവജനിറബനിള
പ്രകമഭാഷന്  കേഇൗണ്സനില്  എനനിവരുമഭായനി  ഒത്തട്ട്  കചര്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലാം
ഉത്സവകേഭാലത്തുലാം  അല്ലെഭാത്തസമയത്തുലാം  വനിപണനി  ഇടചപടല്  ശക്തമഭാക്കനി
വനിലക്കയറലാം  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന്  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന  സജമഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി)  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനില് അധനികേമഭായനി ദനിവസകവതനത്തനില് നനികയഭാഗനിചനിരുന
ഏകേകദശലാം  2500-ഓളലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  കസവനലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  വനിവനിധ
കഗഭാഡഇൗണുകേളനില്  നശനിചട്ട്  ചകേടനിക്കനിടക്കുന  സഭാധനങ്ങള  വനിറഴനിക്കുനതനിനുലാം
അനഭാവശലമഭായ  കഗഭാഡഇൗണുകേളുലാം  ഓഫതീസുകേളുലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗ
പ്രദമല്ലെഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങളുലാം  കകേടുപഭാടഭായ  വഭാഹനങ്ങളുലാം  കലലലാം  ചചയട്ട്
വനില്ക്കുനതനിനുലാം  കകേന്ദ്രതീകൃത  പര്കചയ്സട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  പര്കചയ്സനിചന്റെ
കേഭാരലത്തനിലുണഭാകുന  ധൂര്ത്തുലാം  അഴനിമതനിയുലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  പര്കചയ്സട്ട്
നടപടനിക്കഭായനി ഇ-ചടണര് സലാംവനിധഭാനലാം ഫലപ്രദമഭാക്കനിയുലാം കകേന്ദ്രതീകൃത നനിയനണ
സലാംവനിധഭാനലാം  ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  വനിവനിധതലങ്ങളനില്
കജഭാലനിചചയ്യുന  ജതീവനക്കഭാചര  ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങളുലാം  ചുമതലകേളുലാം  ഏല്പനിചട്ട്
ഘടനഭാ സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട് രൂപലാംനല്കേനിയുലാം മുന്ഭരണ സമനിതനിയുചട കേഭാലത്തുണഭായ
അനഭാവശല ചചലവകേളുലാം ധൂര്ത്തുലാം അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന് ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഇ-ചടണര് സലാംവനിധഭാനലാം

16 (*196) ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്
ഇ-ചടണര് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  എചനഭാചക്ക  കനടങ്ങളഭാണട്ട്

വകേവരനിക്കഭാനഭാകുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇ-ചടണര് സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാത്ത സഭാപനങ്ങളനില് ആയതട്ട്

നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

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

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി പരമഭാവധനി കേവകറജട്ട് ചടണറകേളക്കട്ട് കേനിടഭാനുലാം

സുതഭാരലത  ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം  ചടണറനില്  പചങടുക്കുനവരുചട  ആത്മവനിശസഭാസലാം

വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാചലയുള

കേമ്പനനികേളനില് ഏതഭാണട്ട് 5 ശതമഭാനലാം വചര ചചലവട്ട് ലഭാഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലുള 4 സഭാപനങ്ങളനില് ഒഴനിചകേ

ബഭാക്കനിചയല്ലെഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഇ-ചടണര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 4

സഭാപനങ്ങളനില്  (Kerala  Artisans  Development  Coporation,  KELPALM,

KEMDEL,  Trivandrum  Spinning  Mills)  അവയുചട പ്രവര്ത്തന രതീതനിയനിലുള

പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുമൂലലാം  ഇ-ചടണര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചടയല്ലെ  ഇടപഭാടുകേള

നടത്തനിവരുനതട്ട്. ഇതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനതഭാണട്ട്.

ഡതീപട്ട് ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട് 

17 (*197) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള : 

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : 

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡതീപട്ട്  (Discovery  of  Efficient  Electricity  Price)ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലാം വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനകണഭാ എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സലാംവനിധഭാനലാം മുഖഭാനനിരലാം വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനതട്ട് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
എത്രമഭാത്രലാം ഗുണകേരമഭാചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഡതീപട്ട്  ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര യൂണനിറട്ട്  വവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്  ഈ
വര്ഷലാം വഭാങ്ങനിയതട്ട്; ഇതനിചന്റെ ശരഭാശരനി നനിരക്കട്ട് എത്രയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ചചവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്):

(എ) ഇനലഭാ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേതീഴനിലുള ഉഇൗര്ജ മനഭാലയലാം 30-3-2016-ല്
പുറചപടുവനിച  23/25/2011-R&R  നമ്പര്  ഉത്തരവനിചല  നനിബനനകേളക്കട്ട്
അനുസൃതമഭായനി  2016  കമയട്ട്  മഭാസത്തനില്  ഡതീപട്ട്  ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്  കപഭാര്ടല്  വഴനി
ചചവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഡതീപട്ട്  ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്  കപഭാര്ടല്  മുഖഭാനരലാം  ചചവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള
ഇനതീഷലല്  ചചപ്രസട്ട്  ഓഫര്,  ഇ  റനികവഴ്സട്ട്  ഓക്ഷന്  എനതീ  രണ്ടു  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
ബനിഡര്മഭാര്  മല്സര  ബുദനികയഭാചട  കലലത്തനില്  പചങടുക്കുകേയുലാം  തന്മൂലലാം
പരമഭാവധനി  വനില  കുറചട്ട്  ചചവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാനുള  അവസരലാം  വനകചരുകേയുലാം
ചചയ്യുന.  ഇത്തരത്തനില്  യൂണനിറനിനട്ട്  ശരഭാശരനി  3.24  രൂപയട്ട്  ചചവദദ്യുതനി
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  മറട്ട്  ഹ്രസസകേഭാല കേരഭാറകേളുമഭായനി തഭാരതമലലാം ചചയ്യുകമ്പഭാള ഇഇൗ
നനിരക്കട്ട് വളചര കുറവഭാണട്ട്. 

(സനി) ഇപ്രകേഭാരലാം 5-5-2016 മുതല് 31-5-2016 വചരയുള ഹ്രസസകേഭാലകത്തക്കട്ട്
ചചവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനതനിനുള കേരഭാറനില് ഏര്ചപടുകേയുലാം  28.6208  മനില്ലെലണ് യൂണനിറട്ട്
ചചവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുകേയുലാം ചചയ.  ഇതനിചന്റെ ശരഭാശരനി നനിരക്കട്ട്  (ചവയനിറഡട്ട് ആവകറജട്ട്)
യൂണനിറനിനട്ട് 3.24 രൂപയഭാണട്ട്.

കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് കജഭാലനി നല്കുനതനിനുള പദതനി

18 (*198) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  അനര്കദ്ദേശതീയ  മത്സരങ്ങളനില്  കേഭായനികേ  മനികേവട്ട്
ചതളനിയനിക്കുനവര്ക്കട്ട് കജഭാലനി നല്കുനതനിനുള പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏതട്ട്  വര്ഷലാം  മുതലുള  മത്സരങ്ങളനിചല  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങചളയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  മുപത്തനി അഞഭാമതട്ട്  കദശതീയ ചഗയനിലാംസനിചല  ചമഡല് കജതഭാക്കളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്,  ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനി നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ഡനി)  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  യഥഭാസമയലാം  കസഭാര്ട്സട്ട്
കേസഭാടയനില് നനിയമനലാം നല്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്):

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  2010  മുതല്  2014  വചരയുള  കേലണര്  വര്ഷങ്ങളനിചല
ഒഴനിവകേളനികലയഭാണട്ട്  നനിലവനില് വനിജഭാപനലാം നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഓകരഭാ കേലണര്
വര്ഷകത്തയുലാം  ഒഴനിവകേളനികലയ്ക്കുലാം  കേഭായനികേതഭാരങ്ങള  അതനിനു  ചതഭാട്ടുമുമ്പുള
2  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചചകേവരനിച  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  35-ാം  കദശതീയ  ചഗയനിലാംസനില്  സലാംസഭാന  ടതീമനിനുകവണനി
വലക്തനിഗതയനിനങ്ങളനില് സസര്ണ്ണലാം,  ചവളനി,  ചവങലചമഡലുകേള കേരസമഭാക്കനിയവരുലാം,
ടതീമനിനത്തനില്  സസര്ണ്ണചമഡല്  കേരസമഭാക്കനിയവരുമഭായ  68  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് എല്.ഡനി.സനി. ആയനി നനിയമനലാം നല്കുനതനിനട്ട്
16-2-2016-ചല സ.ഉ (ചചകേ)നമ്പര് 15/16/കേഭാ.യു.വ. പ്രകേഭാരലാം നനിയമന നടപടനികേള
നടനവരുന.  കൂടഭാചത കദശതീയചഗയനിലാംസനില് സലാംസഭാന ടതീമനിനുകവണനി ടതീമനിനത്തനില്
ചവളനി,  ചവങലചമഡലുകേള കേരസമഭാക്കനിയ 83 കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട്
ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളനില് നനിയമനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേളുലാം നടനവരുന. 

(ഡനി)  നനിലവനിലുള  ഒഴനിവകേളനികലക്കുള  നനിയമനലാം  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം
ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേയര് കേമ്മേതീഷചന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള

19 (*199) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :

ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  വലവസഭായത്തനിചല  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുവഭാന്  ഏചതങനിലുലാം

ഏജന്സനികേചള  പുതുതഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  ഇടതു  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനികയഭാഗനിച  കേയര്  കേമ്മേതീഷചന്റെ

റനികപഭാര്ടട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് നനിര്ത്തനിചവചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി) കേയര് കേമ്മേതീഷചന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
എചനങനിലുലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുടട്ട് കനരനിടുനകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുടട്ട്  ഇചല്ലെങനില്  പ്രസ്തുത  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടട്ട്
നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള  പുതുതഭായനി  ഏജന്സനിചയ  നനികയഭാഗനിചതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കേയര്  രലാംഗചത്ത  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുനതനിനട്ട്  പുതനിയ  ഏജന്സനിചയ
നനിയമനിചനിടനില്ലെ. 

(ബനി) ഇല്ലെ.

(സനി)  കേയര്  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഇകപഭാള
പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള ഒനലാംതചന കനരനിടുനനില്ലെ. 

(ഡനി) ഉത്തരലാം 'എ' -യുചട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല്ലെ. 

ശബരനിമല കദശതീയ തതീര്ത്ഥഭാടന കകേന്ദ്രമഭാക്കഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

20 (*200) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഊര്ജവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശബരനിമലചയ കദശതീയ തതീര്ത്ഥഭാടന കകേന്ദ്രമഭാക്കഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിചന്റെ നനിലവനിചല സനിതനി എചനനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ശബരനിമലചയ കദശതീയ തതീര്ത്ഥഭാടന കകേന്ദ്രമഭാക്കുന കേഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഏചതങനിലുലാം രതീതനിയനിലുള ഉറപ്പു ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉഇൗര്ജവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്):

(എ&ബനി)  ശബരനിമലയനികലയുലാം  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനികലയുലാം  2050
വചരയുള വനികേസനലാം മുന്കൂടനി കേണട്ട് മഭാസര് പഭാന് തയഭാറഭാക്കനി, പ്രവൃത്തനികേള ഘടലാം
ഘടമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പദതനിയഭായ
'Swadesh  Darshan Scheme'-ല് ഉളചപടുത്തനി ശബരനിമലയട്ട്  99.98  കകേഭാടനി രൂപ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് മുകഖനയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 
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കേയര് വലവസഭായ കമഖല ശക്തനിചപടുത്തഭാനുള പദതനികേള

21 (*201) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി :

ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് തകേര്ച കനരനിടതഭായനി ആകക്ഷപമുള കേയര്

വലവസഭായചത്ത രക്ഷനിക്കഭാനഭായനി എചനഭാചക്ക പദതനികേള നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചവനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ കമഖലയനില് വനില സനിരത പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  ചതഭാണനിചന്റെ  ദഇൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  വനിപണനി

വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം എചനഭാചക്ക പദതനികേള നനിലവനിലുണട്ട്;

(ഡനി) കേയര്പനിരനി സലാംഘങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് എചനല്ലെഭാലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  തകേര്ച കനരനിട കേയര് വലവസഭായചത്ത രക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള

പദതനിചയ  കൂടഭാചത  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഒരു  രണഭാലാം  പുനനഃസലാംഘടനചയ

കുറനിചട്ട് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് തഭാചഴ പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്:

• ആധുനതീകേരണത്തനിനുള എല്ലെഭാ നനിയനണങ്ങളുലാം നതീക്കനി കേയര്

കമഖലയനില്  യനവല്ക്കരണചത്ത  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത

ചകേനിരനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  50%

ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കുലാം.  ഉല്പഭാദന  കമഖലയനിചല

പുതനിയ  യനവല്കൃത  ഫഭാകറനികേളക്കട്ട്  കേയര്  കബഭാര്ഡട്ട്

സബ്സനിഡനിക്കട്ട്  പുറകമ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അധനികേ

സബ്സനിഡനിയഭായനി  10%  സബ്സനിഡനി  നല്കുലാം.  ആലപ്പുഴയനില്

പനിവനിസനി കേയര് അവശനിഷങ്ങള സലാംസരനിച്ചു കബഭാര്ഡുകേളഭാക്കുനതനിനട്ട്

സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇകത  മഭാതൃകേയനില്

മലനിനജലലാം ശുദതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുലാം.



56       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര്  4, 2016

• പുതനിയ  നയലാം  പരമ്പരഭാഗത ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  ചതഭാഴനിലനിചനകയഭാ
വരുമഭാനചത്തകയഭാ ബഭാധനിക്കനിചല്ലെനട്ട് ഉറപ്പു വരുത്തുനതനികലക്കഭായനി
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കേയര് മുഴുവന് മനിനനിമലാം
കൂലനി  ഉറപ്പു  വരുത്തനി  കേയര്ചഫഡട്ട്  സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇഇൗ  കേയര്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചനയ്യുന  ചചറകേനിട  ഉല്പഭാദകേരുചട  ഉല്പനലാം  മുഴുവനുലാം
കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് അലാംഗതീകൃത വനിലയട്ട് സലാംഭരനിക്കുലാം. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി) സലാംസഭാനചത്ത കേയര് കമഖല പുനരുജതീവനിപനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേയര് കമഖലയഭാവശലമഭായ ചകേനിരനിയുചട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  ചതഭാണട്ട്
സലാംഭരനിചട്ട്  ചകേനിരനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  ചതഭാണട്ട് സലാംഭരണവലാം ചകേനിരനി  ഉല്പഭാദനവലാം എന
ഒരു പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്. 

(ഡനി)  ആധുനതീകേരണത്തനിനുള  എല്ലെഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം  ഇല്ലെഭാതഭാക്കനി
യനവത്ക്കരണചത്ത കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുലാം.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
കേയര്  മുഴുവനുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തുനവനിധലാം  കേയര്ചഫഡട്ട്  സലാംഭരനിക്കുലാം.
നനിര്ജതീവമഭായ  സലാംഘങ്ങളനില്  അമഭാല്ഗകമറട്ട്  ചചയഭാവനതട്ട്  കേചണത്തനി
സലാംകയഭാജനിപനിക്കുലാം,  പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാവനതനിചന  പുനരുജതീവനിപനിക്കുലാം,
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ സലാംഘങ്ങള  നല്ലെ  രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിചഭാല്  സബ്സനിഡനി
നല്കുന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് സലാംഘങ്ങളുചട
പുനനഃസലാംഘടനയ്ക്കുലാം മഭാകനജതീരനിയല് ഗ്രഭാന്റെനിനുമഭായനി ശതീര്ഷകേലാം ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ജനില്ലെഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള

22 (*202) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനില്ലെഭാ  വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങചള മനികേവനിചന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന പദതനി
ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഓഫതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളചപചടയുളവ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്  ഒരു  മഭാസത്തനിനുളനില്  വലസന്സട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്):  

(എ)  ജനില്ലെഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങചള  മനികേവനിചന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുനതനിനട്ട്
പ്രകതലകേ  പദതനി  നനിലവനിലനില്ലെ.  എനഭാല്  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  മനികേച
കസവനലാം  ലഭനിക്കുന  തരത്തനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  നവതീകേരണങ്ങള  നടത്തനി
വരുന.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ബനിസനിനസട്ട്
ഇന്കേദ്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ഒഭാണ്വലന്
കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ജനില്ലെഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ബനിസനിനസട്ട്  ഇന്കേദ്യുകബഷന്
ചസന്റെറകേളുലാം  ഇന്ഫര്കമഷന്  കേഇൗണറകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് ഒഭാണ്വലന് കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി) സനിലാംഗനിള വനിന്കഡഭാ ക്ലനിയറന്സട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ആകട്ട് അനുസരനിചട്ട് നനിശ്ചനിത
സമയപരനിധനിക്കുളനില്  തതീരുമഭാനലാം  വകേചക്കഭാള്ളുവഭാനഭായനി  ജനില്ലെഭാതലത്തനിലുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനിലുമുള  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  ക്ലനിയറന്സട്ട്  കബഭാര്ഡുകേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

23 (*203) ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദ സഞഭാര  കമഖലയുചട വനികേസനത്തനില് ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എത്രകത്തഭാളമഭാചണനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട  റകസഭാറന്റുകേള,  കഹഭാടലുകേള  എനനിവയുചട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തഭാറകണഭാ;

(സനി)  ചചവനയനിലുള  ത്രതീസഭാര്  കഹഭാടല്  ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ
പ്രവര്ത്തനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  കഹഭാടലനില്  ആചകേയുള  മുറനികേളനില്  കകേരളതീയര്ക്കട്ട്
അനുവദനിക്കുനതട്ട് എത്ര മുറനികേളഭാണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



58       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര്  4, 2016

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

(എ)  കകേരളത്തനിചല  വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിനട്ട്  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.  പലവനിധ

സലാംഭഭാവനകേളഭാണട്ട് നല്കേനിവരുനതട്ട്.

1. കകേരളത്തനിചല പല ടൂറനിസട്ട് ചഡസനികനഷനുകേളുലാം വനികേസനിക്കഭാന്

കേഭാരണമഭായതട്ട്  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.യുചട  ആദല  സഭാനനിധലലാം

ചകേഭാണഭാണട്ട്. 

ഉദഭാ: കതക്കടനി, മൂനഭാര്, കുമരകേലാം, കകേഭാവളലാം തുടങ്ങനിയവ

2. കകേരളത്തനില് നൂതനമഭായ പല ടൂര് പഭാകക്കജുകേളുലാം തുടങ്ങനിവചതട്ട്

ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യഭാണട്ട്.  വനിവനിധ  ചഡസനികനഷനുകേളനിചല

കഹഭാടലുകേള  ബനനിപനിച്ചുള  എയര്  ചലയനിന്  ടൂര്  പഭാകക്കജട്ട്

(2000  മുതല്),  വപ്രവറട്ട് ടഭാവല് ഏജന്സനികേളുമഭായനി കചര്നട്ട്

ചടയനിന് ചഭാര്ടര് പഭാകക്കജട്ട് എനനിവയുലാം മണ്സൂണ് സമയത്തട്ട്

തഭാരനിഫട്ട്  കുറചട്ട്  മണ്സൂണ്  ടൂറനിസലാം  ആദലമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.യഭാണട്ട്.

3. ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട  പ്രതീമനിയലാം  ബഡ്ജറട്ട്  കഹഭാടലുകേള

കകേരളത്തനിചല  വനികേസനിതവലാം  വനികേസനിച്ചു  ചകേഭാണനിരനിക്കുനതുമഭായ

എല്ലെഭാ  ചഡസനികനഷനുകേളുചടയുലാം  ടൂറനിസലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിനട്ട്

ഉകത്തജനലാം നല്കുനണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി)  ലഭാഭത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുനതട്ട്.  2015-16-ചല  ആഡനിറട്ട്

ചചയഭാത്ത കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം പ്രവര്ത്തനലഭാഭലാം 10.5 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  90 മുറനികേളുള ചചവനയനിചല ചറയനിന് കഡഭാപട്ട് എന കഹഭാടലനില് 10

മുറനികേളഭാണട്ട്  ഗസട്ട്  ഹഇൗസനിനഭായനി  മഭാറനി  വചനിട്ടുളതട്ട്.  10  മുറനികേളനില്  5  എണ്ണലാം

എകപഭാഴുലാം  ഗസട്ട്  ഹഇൗസഭായനി  മഭാറനിവചനിട്ടുളതുലാം  5  മുറനികേള  7  ദനിവസചത്ത

കനഭാടതീസനില്  ലഭലമഭാകുന  തരത്തനിലഭാണട്ട്  മഭാറനിവചനിട്ടുളതട്ട്.  ബഭാക്കനി  80  മുറനികേള

സഭാധഭാരണ കഹഭാടലുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനില് സഹകേരണ സലാംഘലാം വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം

24 (*204) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനില്  മുന്  ഭരണസമനിതനിയുചട  കേഭാലത്തട്ട്  ക്രമകക്കടട്ട്
നടനചവനട്ട്  കേചണത്തനിയതനിചന  തുടര്നട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  വനിജനിലന്സട്ട്,
ഇന്ചസക്ഷന്  ചസല്  രജനിസ്ട്രഭാര്മഭാര്  എനനിവര്  കചര്ന  നടത്തനിയ  അകനസഷണ
റനികപഭാര്ടനില് കേചണത്തനിയ കേഭാരലങ്ങള എചനഭാചക്കചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനില്ലെകേളനിലുലാം  യൂണനിറ്റുകേളനിലുലാം  വനിശദ  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് കേചണത്തനിയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനിചല  കേചണത്തലുകേള  തഭാചഴപറയുനവയഭാണട്ട്:
സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  വനിറ  വകേയനില്
ചഫഡകറഷനട്ട് നഷലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചഫഡകറഷന് ആരലാംഭനിച നന്മേ കസഭാറകേളുചട
വനില്പന  വനിവരങ്ങള  സലാംബനനിച  പൂര്ണ്ണവനിവരങ്ങള  ചഫഡകറഷചന്റെ
ചഹഡഭാഫതീസനില്  ലഭലമല്ലെഭാത്തതനിനഭാല്  വനില്പന  കേണക്കുകേളുചട  ആധനികേഭാരനികേത
പരനികശഭാധനിക്കഭാന് കേഴനിഞനിടനില്ലെ.  നന്മേ പദതനിയുചട വനില്പനനഷലാം ചഫഡകറഷന്
വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില്ലെ. ദനിവസകവതന അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ചചയവരുന 3778
ജതീവനക്കഭാര്  180  ദനിവസത്തനില്  അധനികേരനിചഭാണട്ട്  കജഭാലനി  ചചയവരുനതട്ട്.
കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡട്ട്  ആരലാംഭനിച  7  കഫഭാടനിലാംഗട്ട്  ത്രനികവണനികേളനില്  5  എണ്ണലാം മഭാത്രകമ
പ്രവര്ത്തനിക്കുനള്ളു.  ആചകേയുള  142  ചമഭാവബല്  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേളനില്  83
എണ്ണലാം മഭാത്രകമ പ്രവര്ത്തനിക്കുനള്ളു. ഇഇൗ ഇനത്തനില് ഏകേകദശലാം 7.67 കകേഭാടനി രൂപ
ചഫഡകറഷനട്ട്  നഷലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്,  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
കമഭാഡവണകസഷന്,  കമഭാഡനിഫനികക്കഷന്  എനനിവ  സലാംബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയതനില്,  പത്ര പരസലലാം നല്കേഭാചതയുലാം,  കേസകടഷനുകേള ഉത്തരവഭാദനിത്തചപടവര്
ഒപട്ട്  വയഭാചതയുലാം  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനു  കശഷമഭാണട്ട്  ചഭാര്കടര്ഡട്ട്
എഞനിനതീയറചട  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  തുകേ  നല്കേനി  വരുനചതനലാം
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കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  യഭാചതഭാരു  ആസൂത്രണവലാം,  വനിലയനിരുത്തലുലാം,  ലഭാഭക്ഷമത
വനിലയനിരുത്തഭാചതയുമുള  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചു.  മദലവനില്പന  വര്ദനിചനിട്ടുലാം
ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് കുറഞവനതനില് ഉള അപഭാകേതകേള. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട് പരനികശഭാധനിചതനില്, കകേരള സലാംസഭാന സഹകേരണ
കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡകറഷനനില്  കേചണത്തനിയ  നല്യൂനതകേള  ഗുരുതരസസഭഭാവമുളതഭാകേയഭാലുലാം,
ചഹഡട്ട്  ആഫതീസനിലുലാം,  റതീജനിയണല്  ആഫതീസുകേളനിലുലാം  ഡനികപഭാകേളനിലുലാം,
ചഫഡകറഷചന്റെ  എല്ലെഭാ  യൂണനിറ്റുകേളനിലുലാം  വനിശദമഭായ  അകനസഷണലാം  നടകത്തണതട്ട്
ആവശലമഭാചണനട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രഭാര്ക്കട്ട്  ഉത്തമ  കബഭാദലലാം
വനതനിചന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡകറഷനനിചല  ഗുരുതരമഭായ
ക്രമകക്കടുകേള,  ഘടന,  പ്രവര്ത്തനലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി എനനിവ ഉളചപട  28
വനിഷയങ്ങചളപറനി,  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരമുള
അകനസഷണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം, അകനസഷണലാം നടനവരനികേയുമഭാണട്ട്.

(സനി)  ജനില്ലെകേളനിലുലാം, യൂണനിറ്റുകേളനിലുലാം വനിശദമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  എനതീ  ജനില്ലെകേളനില്
പണഭാപഹരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുളതഭായനി  കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം
ജനില്ലെയനിചല പൂജപ്പുരയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന നതീതനി വനിതരണ കകേന്ദ്രത്തനില് അനുമതനി
ഇല്ലെഭാചതയുലാം,  ക്രമവനിരുദമഭായുലാം  കഗഭാഡഇൗണ്  പണനിത  വകേയനിലുലാം,  ആലപ്പുഴ
ജനില്ലെയനില്,  ആലപ്പുഴ ത്രനികവണനി ടവറനില് ലനിഫട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  അനധനികൃതമഭായനി
അഡസഭാന്സട്ട്  നല്കേനിയ  വകേയനിലുലാം,  ആലപ്പുഴ  മണ്ണകഞരനി  നതീതനി  വനിതരണ
കകേന്ദ്രത്തനിചല കേലഭാഷട്ട് ബഭാങനില് വരവട്ട് ചവയഭാചത അക്കഇൗണനില് തനിരനിമറനി നടത്തനിയ
ഇനത്തനിലുലാം,  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലെയനില്,  നതീതനി  വനിതരണ  കകേന്ദ്രത്തനില്  കലഭാറനി  വഭാടകേ
ഇനത്തനില്  പണഭാപഹരണലാം  നടത്തനിയുലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലെയനില്  നതീതനി
കഗഭാഡഇൗണനില്  നനിനലാം  അരനികേയറനി  അയചതനില്  തനിരനിമറനി  നടത്തനിയുലാം,  തൃശ്ശൂര്
കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനില്  നനിനലാം  വലഭാജ  രസതീതട്ട്  എഴുതനിയുലാം  പണഭാപഹരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുളതഭായനി പരനികശഭാധനയനില് കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് യൂണനികഫഭാമനിനഭായനി വകേത്തറനിത്തുണനി

25 (*205) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  വകേത്തറനി  ചതഭാഴനിലഭാളനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  തുണനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് യൂണനികഫഭാമഭായനി നല്കേഭാന് പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  എത്ര  ചതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള  ഈ  പദതനി  വഴനി
ലഭനിക്കുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) പദതനിയുചട രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഏതട്ട്  അദലയന  വര്ഷലാം  മുതലഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയനുസരനിചട്ട്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് വകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം നല്കേഭാന് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്?

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

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര്  -  എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനിചല  1  മുതല്
8 വചര ക്ലഭാസുകേളനിചല 25 ലക്ഷകത്തഭാളലാം വരുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സഇൗജനലമഭായനി
സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  അടുത്ത  അദലയന  വര്ഷലാം  മുതല്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന  ഒരു
ബൃഹതട്ട്  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ആസൂത്രണലാം  ചചയവരുന.  കകേരളത്തനില്  തചന
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന വകേത്തറനി തുണനി ഉല്പനങ്ങള പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഇഇൗ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  200  ദനിവസത്തനില്  കുറയഭാത്ത
ചതഭാഴനില്ദനിനങ്ങള  വകേത്തറനി  കമഖലയട്ട്  നല്കേഭാനഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനി  വഴനി
വനിഭഭാവനലാം  ചചയ്യുനതട്ട്.  മഭാത്രമല്ലെ  നനിലവനിലുള  തറനികേള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം,
കൂടുതല് തറനികേള സഭാപനിചട്ട് പരനിശതീലനലാം ലഭനിച ചനയ്ത്തുകേഭാചര ഇഇൗ കമഖലയനികലയട്ട്
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.  കകേരളത്തനിചല  ചടകേട്ട് വസല്
കമഖലയുചട  സമഗ്രമഭായ  വനികേസനവലാം  ആധുനനികേവത്കേരണവലാം  അതനിലൂചട
സമൂഹത്തനിചന്റെ ചമഭാത്തലാം വനികേസനവമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി&ഡനി)   ഏകേകദശലാം  25  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട്  രണട്ട്  ചസറട്ട്
യൂണനികഫഭാലാം  വതീതലാം  നല്കേഭാനഭാണട്ട്  പദതനി വനിഭഭാവനലാം  ചചയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്
ഏകേകദശലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  മുപതട്ട്  ലക്ഷലാം  മതീറര്  തുണനി  ആവശലമഭായനി  വരുചമനട്ട്
കേണക്കഭാക്കുന.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  വകേത്തറനി  ഡയറകര്  സമര്പനിച  പദതനി
രൂപകരഖ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത രൂപകരഖയുചട അടനിസഭാനത്തനില്
പദതനി  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഏകേകദശലാം  230  കകേഭാടനി  രൂപ
കവണനിവരുചമനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ടനി രൂപകരഖ പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  വകേത്തറനി  തുണനി  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുനതനിനുലാം
കൂടുതല്  തറനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.  പദതനി  നനിര്വഹണലാം
ഫലപ്രദമഭായനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം  കമല്കനഭാടത്തനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന തലത്തനിലുലാം
ജനില്ലെഭാതലത്തനിലുലാം  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വകേത്തറനി  കമഖലയുചട  നവതീകേരണലാം,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തല്,  കൂടുതല് ചതഭാഴനിലഭാളനികേചള  ഇഇൗ കമഖലയനികലയട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കല്,
ചടകേട്ട് വസല് കമഖലയുചട സമഗ്രമഭായ നവതീകേരണലാം എനനിവ ലക്ഷലമനിടുന. അടുത്ത
അദലയന വര്ഷലാം മുതലഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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മൂലമറലാം പവര്ഹഇൗസട്ട് നവതീകേരണലാം 

26 (*206) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂലമറലാം  പവര്ഹഇൗസട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനഭായുള  പുതനിയ  കേരഭാറനിചന്റെ

ചടണര് നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസകദശത്തുലാം  വനികദശത്തുമുള  എത്ര  കേമ്പനനികേളഭാണട്ട്  ചടണര്

നടപടനികേളനില് പചങടുത്തതട്ട്; അവ ഏചതല്ലെഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നവതീകേരണവമഭായനി ബനചപടട്ട് ബലാംഗ്ലൂരനിചല ചസന്ടല് പവര് റനിസര്ചട്ട്

ഇന്സനിറല്യൂടനിചന്റെ  ചറസനിഡദ്യുവല്  വലഫട്ട്  അനഭാലനിസനിസട്ട്  (ആര്.എല്.എ.)  പഠന

റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം

ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  ഇടുക്കനി  ജലവവദദ്യുത  പദതനിയുചട  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില്  സഭാപനിച

ചമഷതീനുകേളുചട പുനരുദഭാരണ നവതീകേരണ പദതനിയുചട ഇ-ദര്ഘഭാസട്ട്  26-5-2014-നട്ട്

42  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല്  തുകേയട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.   ആന്ഡനിട്സട്ട്  വഹകഡഭാ,

അല്കസഭാലാം  ഇന്ഡല  ലനിമനിറഡട്ട്  എനനിവര്  ദര്ഘഭാസട്ട്  സമര്പനിച്ചു.   ആന്ഡനിട്സട്ട്

വഹകഡഭാ കേരഭാര് തുകേയഭായനി 51.08 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അല്കസഭാലാം ഇന്ഡല ലനിമനിറഡട്ട്

60.04  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  സമര്പനിചനിരുന.   എനഭാല്  പ്രസ്തുത  ദര്ഘഭാസനില്

പചങടുത്തട്ട്  കുറഞ  കേരഭാര്  തുകേ  കരഖചപടുത്തനിയ  ആന്ഡനിട്സട്ട്  വഹകഡഭാ,

ഫരതീദഭാബഭാദട്ട് എന കേമ്പനനി ഓഫര് ചചയ പ്രധഭാന ഘടകേമഭായ ഗകവണനിലാംഗട്ട് സനിസലാം

ഇകപഭാള നനിലവനിലുള ഗകവണനിലാംഗട്ട് സനിസത്തനിനട്ട് അനുകയഭാജലലാം അല്ലെഭാത്തതനിനഭാലുലാം

നനിലവനിലുള  സനിസത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  തരുനതനിനട്ട്

ദര്ഘഭാസനില്  പറഞ  തുകേകയക്കഭാള  കൂടുതല്  തുകേ  ആവശലചപടുകേയുലാം

ചചയതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത ഇ-ദര്ഘഭാസട്ട്  7-10-2015-നട്ട്  റദ്ദു  ചചയ്യുകേയുണഭായനി.   7-1-

2016-നട്ട്  42  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല്  തുകേയട്ട്  പുനര്
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ഇ-ദര്ഘഭാസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.  അല്കസഭാലാം ഇന്ഡലഭാ ലനിമനിറഡട്ട്,  ബകറഭാഡ എന

കേമ്പനനി മഭാത്രമഭാണട്ട് പുനര് ഇ-ദര്ഘഭാസനില് പചങടുത്തതട്ട്.  കേരഭാര് തുകേയഭായനി 47.85

കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  കേരഭാര്  ഉറപനിക്കഭാന്  16-8-2016-നട്ട്  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി

കബഭാര്ഡട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനി.  ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേളക്കനിടയനില്  അല്കസഭാലാം

ഇന്ഡലഭാ ലനിമനിറഡട്ട് ജനി.ഇ. (General Electric) യുമഭായനി ലയനിക്കുകേയുലാം കേമ്പനനിയുചട

നഭാമലാം ജനി.ഇ. (General Electric) പവര് ഇന്ഡലഭാ ലനിമനിറഡട്ട് എനഭാക്കുകേയുലാം ചചയ.

24-9-2016-നട്ട് ജനി.ഇ. പവര് ഇന്ഡല ലനിമനിറഡട്ട് എന കേമ്പനനിയുമഭായനി കേരഭാര് ഒപനിട്ടു.

പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള കേഭാലഭാവധനി 42 മഭാസലാം (3 
 ) ½ വര്ഷലാം ആണട്ട്.

(ബനി) (1) ആദലചത്ത  ചടന്ഡറനില്   (26-5-2014-നട്ട്)  ഇന്ഡലയനില്

രജനിസര് ചചയനിട്ടുള അനഭാരഭാഷ കേമ്പനനികേളഭായ ആന്ഡനിട്സട്ട്

വഹകഡഭാ,  ഫരതീദഭാബഭാദട്ട്,  അല്കസഭാലാം  ഇന്ഡല ലനിമനിറഡട്ട്,

ബകറഭാഡ  എനനിവയഭാണട്ട്  ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേളനില്

പചങടുത്തതട്ട്.   

(2) പുനര്ദര്ഘഭാസനിചന്റെ  പ്രതീ-ബനിഡട്ട്  മതീറനിലാംഗനില്  ഇനലയനില്

രജനിസര് ചചയനിട്ടുള അനഭാരഭാഷ കേമ്പനനികേളഭായ ആന്ഡനിട്സട്ട്

വഹകഡഭാ,  എബനിസനി,  കവഭായട്ട്  സതീചമന്സട്ട്,  അല്കസഭാലാം

ഇന്ഡല  ലനിമനിറഡ ട്ട്  എനനിവ  പചങടുത്തനിരുന.   എങനിലുലാം

അല്കസഭാലാം  ഇന്ഡല  ലനിമനിറഡട്ട്  എന  കേമ്പനനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്

ദര്ഘഭാസട്ട്  സമര്പനിചതട്ട്.   പുനര് ഇ-ദര്ഘഭാസട്ട്  അല്കസഭാലാം

ഇന്ഡല  ലനിമനിറഡട്ട്,  ബകറഭാഡ  (ഇകപഭാള  ജനി.ഇ.  പവര്

ഇന്ഡല ലനിമനിറഡട്ട്) എന കേമ്പനനി മഭാത്രമഭാണട്ട് പചങടുത്തതട്ട്.

(സനി) ബഭാലാംഗ്ലൂരനിചല ചസന്ടല് പവര് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സനിറല്യൂടനിചന്റെ (CPRI) പഠന

റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിചല  ഉനത  ഉകദലഭാഗസര്

പഠനിക്കുകേയുലാം  അതനിചന്റെ  ചവളനിചത്തനില്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള  ഡതീചറയനില്ഡട്ട്

കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  (DPR)  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിചല

(DPR)  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനികലയഭായനി

89.90  കകേഭാടനി രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനി കബഭാര്ഡട്ട് നല്കുകേയുണഭായനി. CPRI-  യുചട

പഠനത്തനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം-1* ആയനി ഇകതഭാചടഭാപലാം കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഓണലാം-റലാംസഭാന് വകേത്തറനി-ഖഭാദനി വനിപണന കമളകേള

27 (*207) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഓണലാം-റലാംസഭാന് വകേത്തറനി-ഖഭാദനി വനിപണന കമളകേള
റനികബറ്റുളചപചട പ്രഖലഭാപനിചട്ട് നടത്തനിയനിരുകനഭാ;

(ബനി)  ഈ വനിപണന കമളകേളനിലൂചട എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട വനില്പനയഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിചചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കമളകേളനിലൂചട എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട വനില്പന നടന എനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  വകേത്തറനി  ഉല്പനങ്ങളുചട  വനിപണനലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഓണലാം-റലാംസഭാന്
കമളകേള  ചകേഭാല്ലെലാം,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലെകേളനില് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഖഭാദനി ഉല്പനങ്ങളുചട പരമഭാവധനി
വനില്പന ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള ഖഭാദനി ഗ്രഭാമ വലവസഭായ കബഭാര്ഡുലാം,  ഖഭാദനി
സഭാപനങ്ങളുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  വനിവനിധ  ഇടങ്ങളനില്  വനിപണനകമളകേള
നടത്തനിയനിരുന.

(ബനി)  ഈ  വനിപണനകമളകേളനിലൂചട  വകേത്തറനി  ഉല്പനങ്ങളുചട
15,65,00,000 രൂപയുചട വനില്പനയുലാം ഖഭാദനി ഉല്പനങ്ങളുചട 80 കകേഭാടനി രൂപയുചട
വനില്പനയുമഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുനതട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  കമളകേളനിലൂചട  23,02,35,954  രൂപയുചട  വകേത്തറനി
ഉല്പനങ്ങളുചടയുലാം  ഏകേകദശലാം  75  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഖഭാദനി  ഉല്പനങ്ങളുചടയുലാം
വനില്പന നടനതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.  

കേരകേഇൗശല കമഖല

28 (*208) ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .  ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരകേഇൗശല കമഖലയനില് കൂലനിക്കുറവ കേഭാരണലാം ചതഭാഴനിലഭാളനികേള കേടുത്ത
പ്രതനിസനനിയനിലഭായനിരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  കകേഭാര്പകറഷന്  ചവളഭാനയഭാചണനലാം  ചതഭാഴനിലഭാളനികേചള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനില് പരഭാജയചപചടനമുള ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേരകേഇൗശല  കമഖലയുചട  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേള  നല്കുന  ഫണട്ട്  ചതഭാഴനിലഭാളനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  കൂടനി
ലഭലമഭാക്കനി ചതഭാഴനിലഭാളനി തഭാല്പരലലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) കേരകേഇൗശലകമഖലയനില് യനവല്ക്കരണലാം സഭാധലമല്ലെഭാത്തതനിനഭാല് ഈ
കമഖലയനില്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കുറവഭാണട്ട്.   തന്മൂലലാം  ഈ  കമഖലയനിചല
ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ചപഭാതുകവ  കുറഞ  കവതനഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  കേരകേഇൗശല
കമഖലയനിചല  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ചമചചപട  കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഉല്പനങ്ങളുചട  വവവനിദലവല്ക്കരണത്തനിനുലാം
അവര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കേരകേഇൗശല ഉല്പനങ്ങള നലഭായമഭായ വനിലയട്ട്  വഭാങ്ങനി
വനിപണനലാം  നടത്തുനതനിനുലാം  ചപഭാതു  കസവനകകേന്ദ്രങ്ങള  നടത്തുനതനിനുലാം
കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര് പകറഷന്,  കകേരള  ആര്ടനിസഭാന്സട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്,  ഈ  കമഖലയനിചല  അചപകട്ട്  സഹകേരണസഭാപനമഭായ  സുരഭനി
എനനിവ മുകഖന സര്ക്കഭാര് വനിവനിധ പദതനികേള നടപഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി)  വലവസഭായ വകുപനിനു കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന ഒരു ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭാണട്ട്  കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്.  കേരകേഇൗശല ചതഭാഴനിലഭാളനികേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കേരകേഇൗശല  വസ്തുക്കള  അവരനില്നനിനലാം  നലഭായമഭായ  വനിലയട്ട്
വഭാങ്ങനി  കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  വനില്പനശഭാലകേള  വഴനി
വനില്ക്കുന.   കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുചട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി കേരകേഇൗശല
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  സലാംഘടനിപനിക്കുന  എകനിബനിഷനുകേള,  ക്രഭാഫട്ട്
ബസഭാറകേള എനനിവവഴനി കേരകേഇൗശല ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് തങ്ങളുചട ഉല്പനങ്ങള
കനരനിടട്ട്  വനിപണനലാം നടത്തുവഭാന് സഭാഹചരലലാം  ലഭനിക്കുന.  കേരകേഇൗശല വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന്  കദശതീയ  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരലകകേഭാര്പകറഷചന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കേരകേഇൗശല  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കുറഞ  പലനിശ
നനിരക്കനില്  വഭായ  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയവരുന.   കേമ്പനനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
വസ്തുനനിഷമഭായനി  വനിലയനിരുത്തനി  കൂടുതല്  ചമചചപടുത്തുനതനിനുലാം  ഈ  കമഖലയനില്
വനിശദമഭായ  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  നടപഭാക്കനി  കൂടുതല്  ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന.  
850/2019
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(സനി)  കേരകേഇൗശല  കമഖലയുചട  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനുലാം  ഈ  കമഖലയനിചല
ചതഭാഴനിലഭാളനികേചള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ക്രനിയഭാത്മകേ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ ആനുകൂലലങ്ങള സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം നല്കുനണട്ട്.
ഈ കമഖലയനിചല  അചപകട്ട്  സഹകേരണസഭാപനമഭായ സുരഭനി  മുകഖന പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  കവണനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനി
വരുന.  കേരകേഇൗശല ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട സനില് ചഡവലപ്ചമന്റെനിനുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  വനിപണനി
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  എകനിബനിഷനുകേള  എനനിവ  അചപകട്ട്  സഹകേരണ
സഭാപനമഭായ  സുരഭനി  സലാംഘടനിപനിക്കുന.  വനിവനിധകമഖലയനിചല  കേരകേഇൗശല
ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  ക്ലസറകേള രൂപതീകേരനിചട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനുലാം  ചപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ
പദതനികേള  കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,  കേഭാഡ്കകേഭാ,  സുരഭനി  എനതീ
സഭാപനങ്ങള മുകഖന സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനി വരുന.  

കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനി

29 (*209) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കലഭാടറനി  ആരലാംഭനിചതട്ട്  എനഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത കലഭാടറനി ആരലാംഭനിച സമയത്തട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില്
പ്രസനിഡന്റെട്ട് ആരഭായനിരുന;

(ബനി)  കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനി  നടത്തനിപനിലുലാം മറ്റുലാം അഴനിമതനി നടനനിട്ടുണട്ട് എന
വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എചനങനിലുലാം  അകനസഷണലാം  നടക്കുനകണഭാ;
ഉചണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) 2006-07  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷമഭാണട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനി ആരലാംഭനിചതട്ട്.
കകേരള സലാംസഭാനചത്ത കേഭായനികേരലാംഗത്തനിചന്റെ സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനഭായുള വനിഭവ
സമഭാഹരണത്തനിനഭായഭാണട്ട്  28-10-2006-ചല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)117/06/നനി.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കസഭാര്ട്സട്ട് സൂപര് ബമ്പര് ഭഭാഗലക്കുറനി  (K-1285)  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട  ടനിക്കറട്ട്  വനില്പന  17-11-2006-നട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം നറചക്കടുപട്ട് 10-2-2007-നട്ട് നടത്തുകേയുമുണഭായനി.  പ്രസ്തുത സമയലാം
ശതീ. ടനി. പനി. ദഭാസന് ആയനിരുന കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെട്ട്.
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(ബനി)  കസഭാര്ട്സട്ട്  ബമ്പര്  ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട  സമ്മേഭാന  ഘടന  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്

നറചക്കടുപട്ട് നടത്തനിയതട്ട് ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപഭാണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ നടത്തനിപനില് അഴനിമതനി

നടനതഭായുള മഭാധലമവഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കലഭാടറനി  സലാംബനനിചട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  കേദ്യുക്കട്ട്  ചവരനിഫനികക്കഷന്

നടക്കുനണട്ട്.  

നനിര്മ്മേഭാണ വസ്തുക്കളുചട വനിലക്കയറലാം

30 (*210) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :

ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനല്ലെനിക്കുനട്ട് :

ശതീ  .      പനി  .   ഉവബദുള :

ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയട്ട്  പ്രതനിസനനി  സൃഷനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  സനിമന്റെട്ട്

ഉളപചടയുള നനിര്മ്മേഭാണ വസ്തുക്കളക്കട്ട് ക്രമഭാതതീതമഭായനി വനില വര്ദനിക്കുന കേഭാരലലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  വസ്തുക്കളക്കട്ട്  അയല്  സലാംസഭാനചത്ത  വനിലകയക്കഭാള

ഇരടനിചയങനിലുലാം  വനില  വലതലഭാസലാം  ഉണഭാകേഭാനുള  കേഭാരണലാം  എനഭാചണനട്ട്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പരനികശഭാധനഭാഫലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാറ,  മണല്  തുടങ്ങനി  മറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  വസ്തുക്കളുചട  ദഇൗര്ലഭലലാം  മൂലലാം

സലാംഭനത്തനിലഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലചയ  പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാന്  എചനഭാചക്ക

പദതനികേളഭാണട്ട് പരനിഗണനയനിലുളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  വളചര
കൂടുതലഭാചണനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടതനിചനത്തുടര്നട്ട്  29-7-2016-ല്
മനനി തലത്തനില് ഒരു കയഭാഗലാം കചര്ന.  പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില് പ്രധഭാനചപട സനിമന്റെട്ട്
ഉത്പഭാദകേരുലാം ഡതീലര്മഭാരുലാം  പചങടുത്തു.  കകേരളത്തനില് ആവശലമുള സനിമന്റെനിചന്റെ
10% മഭാത്രകമ ഇവനിചട ഉത്പഭാദനിപനിക്കചപടുനള്ളു.  സനിമന്റെട്ട് വനിതരണക്കഭാര് ഉനയനിച
പ്രധഭാന  പരഭാതനി  സനിമന്റെട്ട്  ഉത്പഭാദകേര്  കനരനിടട്ട്  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  കപഭാചല
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ഉളവര്ക്കട്ട്  കുറഞ  വനിലയട്ട്  സനിമന്റെട്ട്  വനിതരണലാം ചചയ്യുനചവനലാം സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്
വനിതരണലാം  ചചകയണ  സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  യഭാചതഭാരു  മുനറനിയനിപ്പുലാം  കൂടഭാചത
ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന എനമഭാണട്ട്.  സനിമന്റെനിചന സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം
കൃതലമഭായ  ഒരു  വലഭാപഭാര  നയലാം  നനിലവനിലനില്ലെ.   അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
സനിമന്റെനിചന്റെ വനില കകേരളചത്തക്കഭാള വളചര കുറവഭാചണനതട്ട് ഒരു വസ്തുതയഭാണട്ട്.  

(സനി)  വനിവനിധ ഡഭാമുകേളനില്നനിനലാം സഭാകങതനികേ മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചട്ട് നതീക്കലാം
ചചയഭാവന  മണല്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനതീയമഭായ  രതീതനിയനില്  സലാംഭരനിചട്ട്
വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  അതഭാതട്ട്  ജനില്ലെഭാകേളകര്മഭാചര  ചുമതലചപടുത്തനി  2014
മഭാര്ച്ചുമഭാസലാം ഉത്തരവഭായനിരുന എങനിലുലാം ഇതു സലാംബനനിചട്ട് കേഭാരലമഭായ പുകരഭാഗതനി
ഉണഭായനിടനില്ലെ.  റനിസര്കവഭായറകേള De-silt  ചചയ്യുനതനിനട്ട് പഭാരനിസനിതനികേ അനുമതനി
ആവശലമനില്ലെ  എനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വനിജഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള
സഭാഹചരലത്തനില് കകേരളത്തനിചല റനിസര്കവഭായറകേള  De-silt  ചചയട്ട് ചചളനി,  മണല്
എനനിവ കശഖരനിക്കുനതനിനുള പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിചനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിച്ചു
വരുന.  ക്രഷര്  ഉത്പനങ്ങളുചട  വനില  വര്ദനയുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ജനില്ലെഭാ
കേളകര്മഭാരുചട  കനതൃതസത്തനില്  കയഭാഗലാം  വനിളച്ചുകചര്ത്തട്ട്  സഭാധലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ii) നക്ഷത്ര ചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേളുചട വനിതരണലാം

 1(1542) ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് വനതനിനട്ട് കശഷലാം വനിവനിധ കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേള വനിതരണലാം
ചചയ്യുനതനില് നടത്തനിയ ഇടചപടലുകേളുലാം, ഇതുവഴനി കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേള വനിതരണലാം
ചചയ്യുനതനില് ഉണഭായനിട്ടുള പുകരഭാഗതനിയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് വനതനിനുകശഷലാം വനിവനിധ സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ചപന്ഷനുകേളുചട
ഏറവലാം കുറഞ പ്രതനിമഭാസ നനിരക്കട്ട് ആയനിരലാം രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ടനി തുകേ
കനരനിടട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വതീടുകേളനില്  എത്തനിക്കുചമനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം
ആയതനികലയഭായനി  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  സര്കവ  നടത്തുകേയുമുണഭായനി.  സര്കവയുചട
അടനിസഭാനത്തനില്  ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള/പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ
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സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/മറട്ട്  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  എനനിവ  വഴനി
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ചപന്ഷനുകേള  കനരനിടട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വതീടുകേളനില്
വനിതരണലാം  ചചയ്യുന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി.  പനണട്ട്  മഭാസകത്തഭാളലാം
കുടനിശനികേയഭായനിരുന  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ചപന്ഷനുകേള  ഏതഭാണട്ട്  കുടനിശനികേ
തതീര്ത്തട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ.  അവതഭാളത്തനിലഭായനിരുന  ചപന്ഷന്  വനിതരണലാം
കൃതലമഭാക്കുനതനിനുലാം  അനര്ഹചര  ഒഴനിവഭാക്കനി  ലനിസട്ട്  ക്രമചപടുത്തുനതനിനുമുള
ശമമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നടത്തുനതട്ട്.

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള പദതനികേള

2 (1543) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്  എചനല്ലെഭാലാം
പദതനികേളക്കഭാണട്ട് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളചതന വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം,  എനഭാല്
ഇതുവചരയഭായനി ആരലാംഭനിക്കഭാത്തകതഭാ,  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തകതഭാ ആയ പദതനികേളുചണങനില്
അവ ഏചതനലാം, എന്തുചകേഭാണഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്  നബഭാർഡട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച
പദതനികേളനില്,  ഇനനിയുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തകതഭാ,  മുഴുവനഭാക്കഭാത്തകതഭാ  ആയ
പദതനികേളുചണങനില് അവയുചട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില്  2016-17-ചല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് പടഭാമ്പനി
ചചബപഭാസട്ട്-പടഭാമ്പനി ടഇൗണ് ചറയനില്കവ അണര്പഭാകസജട്ട് പദതനിക്കഭായനി 10 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം പടഭാമ്പനി ചചര്പ്പുളകശരനി കറഭാഡനിനട്ട്  10  കകേഭാടനി രൂപയുലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
മണ്ഡലത്തനിചല മറട്ട് പ്രവൃത്തനികേചള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  മൂലധന  സസഭഭാവമുള  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം-ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനിന്
കേതീഴനില് പടഭാമ്പനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനികലയട്ട്
5  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  എലാം.എല്.എ.മഭാരുചട  പ്രകതലകേ
വനികേസന  നനിധനിയനില്  1  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  ആദല
ഗഡുവഭായനി 25 ലക്ഷലാം രൂപ 20-7-2016-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര് 6117/2016/ധന.
പ്രകേഭാരലാം ജനില്ലെഭാ കേളകര്ക്കട്ട് അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.
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കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് പദതനി

3 (1544) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  പദതനി'യുചട  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്  പുതുതഭായനി
ഏചതങനിലുലാം കരഭാഗചത്ത കൂടനി ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് പദതനിയനില് കരഭാഗനികേള അടച തുകേ തനിരനിച്ചു
കേനിട്ടുനതനിനുലാം  ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്  വനികധയരഭാകുന കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഉടന്തചന തുകേ
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാരകേകരഭാഗലാംമൂലലാം  ബുദനിമുട്ടുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കേഭാരുണല  പദതനിവഴനി
കൂടുതല്  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനി  വളചര  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല്  അസുഖങ്ങചള  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തുനതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണല ചനികേനിത്സഭാ പദതനിയനില് നനിലവനിലുള കരഭാഗങ്ങളക്കു പുറകമ
ലനികക്കഭാഡനികസ്ട്രഭാചചഫ കസ്ട്രഭാക്കട്ട്,  ചചസനല്കകേഭാഡട്ട് ഇന്ജുറനി,  മസ്കുലഭാര് ഡനികസ്ട്രഭാഫനി
തുടങ്ങനിയ  കരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിചട്ട്  കേനിടപനിലഭായ  തുടര്  ചനികേനിത്സ  ആവശലമഭായ
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചനികേനിത്സയഭായനി ആയുര്കവദ പഞകേര്മ്മേ ചനികേനിത്സകേള ഉളചപചടയുള
ചനികേനിത്സകേളക്കട്ട്  അതഭാതു  ജനില്ലെഭാ  കേളകര്മഭാരുചട  അക്കഇൗണട്ട്  വഴനി  ചനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) കേഭാരുണല പദതനി പ്രകേഭാരലാം കരഭാഗനിക്കട്ട് അനുവദനിച തുകേ ആദലഘടത്തനില്

ആശുപത്രനികേളക്കഭാണട്ട്  ചചകേമഭാറലാം  ചചയ്യുനതട്ട്.  ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിത്സയഭായനി

ഉപകയഭാഗനിചകശഷലാം  ബഭാക്കനി  തനിരനിചകേ പദതനിയനില് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചകയണതുണട്ട്.

കൂടഭാചത  റതീഇലാംകബഴ്സട്ട്ചമന്റുമഭായനി  ബനചപട  അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം  കഡഭാകര്

സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ  ഒറനിജനിനല്  ബനില്ലുകേള,  ഡനിസ്ചഭാര്ജട്ട്  സമ്മേറനി,  കരഭാഗനിയുചട

ബഭാങട്ട് പഭാസ്ബുക്കട്ട് കകേഭാപനി,  മരണചപട കകേസഭാചണങനില് ചഡത്തട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,

അനനരഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് എനതീ കരഖകേളുലാം ഹഭാജരഭാകക്കണതുണട്ട്. എനഭാല്

അകപക്ഷകേളനില് അധനികേവലാം അപൂര്ണ്ണമഭായഭാണട്ട് ലഭനിക്കഭാറളതട്ട്.  എല്ലെഭാ കരഖകേളുലാം,

ആശുപത്രനിയനില്  നനിനലാം  ചനികേനിത്സ  കേഴനിഞള  ഫണ്ടുലാം  ലഭനിചഭാല്  ഉടന്  തചന

നടപടനിക്രമലാം  പഭാലനിചട്ട്  തുകേ  ചചകേമഭാറനതഭാണട്ട്.  അകപക്ഷകേള  കരഭാഗനികേകളഭാ

ബന്ധുക്കകളഭാ  കനരനിടട്ട്  ആഫതീസനില്  ഹഭാജരഭാക്കുന  അവസരത്തനില്  അകപക്ഷകേളനിചല
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കപഭാരഭായ്മകേള  കനരനിടട്ട്  ശദയനില്ചപടുത്തനി  എത്രയുലാം  ചപചടനട്ട്  ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന്

നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാറമുണട്ട്.  തപഭാല് മുകഖന ലഭനിക്കുന അപൂര്ണ്ണമഭായ അകപക്ഷകേളക്കട്ട്

യഥഭാസമയലാം  തചന  ആവശലമഭായ  കരഖകേള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കരഖഭാമൂലലാം

ആവശലചപടഭാറമുണട്ട്.  ഇവ  രണ്ടുലാം  റതീഇലാംകബഴ്സട്ട്ചമന്റെട്ട്  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്

കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങളഭാണട്ട്.  റതീഫണട്ട് ലഭലമഭായതുലാം പൂര്ണ്ണമഭായതുമഭായ

അകപക്ഷകേളക്കട്ട്  റതീഇലാംകബഴ്സട്ട്ചമന്റെട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുളതഭാകുന.  ബഭാക്കനിയുള

അകപക്ഷകേളനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്  വനികധയരഭാകുന

കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  തുകേ  ചചകേമഭാറനനില്ലെ.  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചചയ

ആശുപത്രനികേളക്കഭാണട്ട് തുകേ നല്കേനി വരുനതട്ട്.

(സനി)  കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പദതനി വഴനി ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗത്തനിനട്ട്

ഓകരഭാ കരഭാഗനിക്കുലാം പരനിധനിയനില്ലെഭാചത തുകേ അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  കേഭാരുണല ചനികേനിത്സഭാ

പദതനിയനില് നനിലവനിലുള കരഭാഗങ്ങളക്കു പുറചമ ലനികക്കഭാഡനികസ്ട്രഭാചചഫ കസ്ട്രഭാക്കട്ട്,

ചചസനല്കകേഭാഡട്ട് ഇന്ജുറനി,  മസ്കുലഭാര് ഡനികസ്ട്രഭാഫനി തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചട്ട്

കേനിടപനിലഭായ,  തുടര്  ചനികേനിത്സ  ആവശലമഭായ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചനികേനിത്സയഭായനി

ആയുര്കവദ  പഞകേര്മ്മേ ചനികേനിത്സകേള ഉളചപചടയുള ചനികേനിത്സകേളക്കട്ട്  അതഭാതു

ജനില്ലെഭാ കേളകര്മഭാരുചട അക്കഇൗണട്ട് വഴനി ചനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. ശഭാഖകേള

4 (1545) ശതീ  .    മുല്ലെക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. ശഭാഖകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;

(ബനി) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഈ സഭാപനലാം എത്ര രൂപയുചട ലഭാഭലാം

കനടനിചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  ചനിടനി  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട്  കൂടുതല്  സഭാമ്പത്തനികേ

പ്രകയഭാജനലാം ലഭലമഭാകുന തരത്തനില് ചനിടനി ഇടപഭാടുകേള നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  600 ശഭാഖകേള.
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(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചല  ടഭാകനിനു  മുന്പുള  ലഭാഭലാം
(Provisional) 181.65 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(സനി)  ചനിടനി ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട് കൂടുതല് സഭാമ്പത്തനികേ പ്രകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കുകേ
എന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചട  പ്രകതലകേ  സമ്മേഭാന  പദതനികേകളഭാടു  കൂടനിയ  ചപഭാകനഭാണ
ചനിടനികേള എന കേഭാമ്പയനിന് നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സമ്മേഭാനങ്ങള കൂടഭാചത
ചനിടനി തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം ഒരു വര്ഷത്തനിനുളനില് മരണചപടുന ചനിറഭാളന്മേഭാരുചട 2
ലക്ഷലാം രൂപ വചരയുള കമല് ബഭാധലത എഴുതനിത്തള്ളുകേ,  കലഭാണ് ആനുകൂലലങ്ങള
എനനിവ ഈ പദതനിയനിലുണട്ട്.  ഇത്തരലാം ആനുകൂലലങ്ങള തുടരുനകതഭാചടഭാപലാം ഈ
പദതനികേചള  കൂടുതല്  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുള  സഭാധലതഭാ  പഠനങ്ങളുലാം  ചനിടനി
പദതനി കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടന വരുന.

ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്

5 (1546) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  നനിർകദ്ദേശങ്ങൾ
സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  പുതനിയ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  എസനികമറ്റുകേള വപ്രസട്ട് എന കസഭാഫട്ട് ചവയര് വഴനി അയക്കണചമന
നനിബനന  ഭരണതലത്തനില്  വലനിയ  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തുനതഭായനി
കബഭാദലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ചചപ്രസട്ട്  ഏര്ചപടുത്തഭാത്ത  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുകേള  നല്കുന
എസനികമറ്റുകേളനില് എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) പുതനിയ വലവസ പ്രകേഭാരലാം അനഭാവശല കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുനതഭായനി
വലഭാപകേ ആകക്ഷപമുളതട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന് എനട്ട് ശമലാം നടത്തനി എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
മഭാനസല്  ആയനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  എസനികമറ്റുകേളനില്  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതട്ട് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികയഭാജകേമണ്ഡല  ആസനിവനികേസന  പദതനിക്കഭായുള  (LAC-ADS)
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറചപടുവനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  സ.ഉ. (പനി)  നമ്പര്  332/2012/ധന.
തതീയതനി  11-6-2012  ഉത്തരവട്ട്  മുകഖനയഭാണട്ട്.  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്
പ്രസ്തുത ഫയലുകേള ഇതനിനഭായനി  വനികേസനിപനിച ഓണ്ചചലന് കപഭാര്ടലനിലൂചടയഭാണട്ട്
ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുനതട്ട്.  (http://ads.kerala.gov.in) ഇതനിനഭായുള  മഭാര്ഗ്ഗ
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നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  257/2015/ധന.  തതീയതനി  26-6-2016  മുകഖന
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കുലര് നമ്പര് 55/2016/ധന. തതീയതനി 22-6-2016 പ്രകേഭാരലാം
LAC-ADS മഭായനി  ബനചപട  MLA മഭാരുചട  ശനിപഭാര്ശകേള  ധനകേഭാരല  വകുപനില്
കനരനിടട്ട് സമര്പനിക്കണചമനലാം സര്ക്കുലര് നമ്പര് 74/2016/ധന. തതീയതനി 7-9-2016
പ്രകേഭാരലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തക്കുള ശനിപഭാര്ശകേള 2016 ഡനിസലാംബര്
31-നകേലാം സമര്പനിക്കണചമനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്തരവകേളുകടയുലാം സര്ക്കുലറകേളുകടയുലാം
പകേര്പ്പുകേള ധനകേഭാരല വകുപനിചന്റെ ചവബ്ചചസറനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  എസനികമറ്റുകേള  ചചപ്രസട്ട്  കസഭാഫട്ട് ചവയര്  വഴനി  തയഭാറഭാക്കണചമന
നനിബനന  ഭരണതലത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തുനതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.
ചചപ്രസട്ട് ഏര്ചപടുത്തഭാത്ത ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുകേള ടനി കസഭാഫട്ട് ചവയര് ഇന്സഭാള ചചയട്ട്
ആയതനിലൂചട പുതുക്കനിയ എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഓണ്ചചലന്  കപഭാര്ടലനിലൂചട  ഫയലുകേള  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയഭാന്
ബനചപട ഭരണ വകുപ്പുകേളനിചല ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നനിരവധനി തവണ പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാകങതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  NIC  ജതീവനക്കഭാരുചട
കസവനലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  എസനികമറ്റുകേള  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനുസരനിചട്ട്  PRICE
കസഭാഫട്ട് ചവയറനിലൂചട തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്

6 (1547) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം ആസനി വനികേസന പദതനിയനില് നനിനലാം നല്യൂനപക്ഷ
വനിഭഭാഗമഭായ  ആലാംകഗഭാ  ഇനലന്  സമൂഹലാം  നടത്തുന  എ യ്  ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളക്കഭായനി
ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രതലകേ  അനുമതനി
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള  നനികവദനത്തനില്  (796486/2016/M(Fin  &
Coir) dated 22-8-2016) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി എചനനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയുചട  നനിലവനിചല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്
വനിരുദമഭായതനിനഭാല്  നനികവദനത്തനിചല  ആവശലലാം  പരനിഗണനിക്കഭാനഭാവനില്ലെ  എനട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. മറപടനിയുചട പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി നല്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള ലയനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ചപഭാതുബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണലാം

7 (1548) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേചള  ലയനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഒരു  ചപഭാതു  ബഭാങട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  ഏചതങനിലുലാം  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചപഭാതുബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതുചകേഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ഉണഭാകുന
കനടചമനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനില്  സര്ക്കഭാര്  ചകേഭാണ്ടുവരഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  കേഭാതലഭായ  മഭാറലാം  നനിലവനിചല  ത്രനിതല  ഘടനയനില്  നനിനലാം  ദസനിതല
ഘടനയനികലയ്ക്കുള  മഭാറമഭാണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  14  ജനില്ലെ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേചളയുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനികനയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
സഹകേരണ കമഖലയനില് കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള
പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരനികേയഭാണട്ട്.  അതനികലയഭായനി  പഠനലാം  നടത്തനി
വനിശദമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  5  അലാംഗ
വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിചയ  രൂപതീകേരനിചട്ട്  28-9-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
488/2016/സഹ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  (സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിചന്റെ  പകേര്പട്ട്
അനുബനമഭായനി  കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്).* ബഭാങ്കുകേളുചട  സലാംകയഭാജനലാം  ആവര്ത്തനിത/
ഇരടനിപനിചന്റെ  സസഭാഭഭാവമുള  പല  ചഭാര്ജുകേളുലാം  ഒഴനിവഭാക്കുകേകയഭാ  കുറയ്ക്കുകേകയഭാ
ചചയ്യുനതു  കൂടഭാചത  പലനിശ  നനിരക്കനിലുലാം  ഗണലമഭായ  കുറവട്ട്  സഭാധലമഭാക്കുചമനതനിനഭാല്
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുചട വഭായഭാ വനിഹനിതലാം വര്ദനിക്കുവഭാന് ഇടയഭാക്കുലാം.  അതനിചന്റെ
ഫലമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ സമ്പദട്ട് വലവസയട്ട് ഒരു പുത്തന് ഉണര്വ്വു നല്കേഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത പലനിശ കുറഞ വഭായയുചട ലഭലത കേഭാര്ഷനികേ,  പരമ്പരഭാഗത
ചതഭാഴനില്,  സസയലാം  ചതഭാഴനില്  കമഖലകേളനിലടക്കലാം  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  ചഭാലകേ
ശക്തനിയഭായനി വര്ത്തനിക്കുവഭാന് പരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സലാംസഭാനത്തട്ട്  ധനനനികക്ഷപങ്ങളുലാം  ചക്രഡനിറ്റുലാം  വളര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്
പ്രസ്തുത  ബഭാങനിനട്ട്  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  പങട്ട്  വഹനിക്കുവഭാനഭാകുലാം.  സസകേഭാരല
പണമനിടപഭാടുകേഭാരുചട  പനിടനിയനില്നനിനലാം  പഭാവചപടവചര  ഒരു  പരനിധനിവചര
രക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം പ്രഭാകദശനികേ വനികേസനലാം സഭാരവത്തഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം ഇതുവഴനി
കേഴനിയുലാം. സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് നനിലവനിലുള പല പരനിമനിതനികേളുലാം ലയനത്തനിലൂചട
മറനികേടക്കഭാനഭാകുലാം.  ഇതനിചനല്ലെഭാമുപരനിയഭായനി  ഇങ്ങചന  രൂപതീകേരനിക്കുന ബഭാങനിനട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വനികേസനത്തനില് ശക്തമഭായ കുതനിച്ചുചഭാടലാം  സഭാധലമഭാക്കുന പല
സുപ്രധഭാന പദതനികേളനിലുലാം നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ പങ്കു വഹനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം.

കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേള

8 (1549) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരഭാളക്കട്ട് ഒനനിലധനികേലാം കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേള ലഭനിക്കുനതട്ട്  തടയഭാന്
ധനകേഭാരല വകുപട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമ  ചപന്ഷനുകേള  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  ആധഭാര്
നനിര്ബനമഭാക്കുവഭാന് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനല്ലെഭാലാം;

(സനി)  കക്ഷമ  ചപന്ഷന്കേഭാരുചട  വനിവരങ്ങള  കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഭരണ
തലത്തനില് എചനങനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് രണട്ട് ചപന്ഷന് വഭാങ്ങുനവര്ക്കട്ട് ഒരു ചപന്ഷന് പുതുക്കനിയ

നനിരക്കനിലുലാം  രണഭാമചത്ത  ചപന്ഷന്  പുതുക്കുനതനിനട്ട്  മുന്പുള  നനിരക്കനിലുലാം

ചചകേപറ്റുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  സസനലാം  ഫണനില്  നനിനലാം

ചപന്ഷന് അനുവദനിക്കുന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനില്നനിനലാം ചപന്ഷന് വഭാങ്ങുന

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  വനികേലഭാലാംഗ  ചപന്ഷന്  വഭാങ്ങുനവര്ക്കുലാം  ഒരു  സഭാമൂഹല

സുരക്ഷഭാ ചപന്ഷനുകൂടനി  (ടനി  ചപന്ഷന് ഇന്ദനിരഭാ ഗഭാനനി കദശതീയ വഭാര്ദകേലകേഭാല

ചപന്ഷന്,  ഇന്ദനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വനിധവഭാ ചപന്ഷന് എനനിവയനിചലഭാനഭാചണങനില്

അതനിചന്റെ  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  മഭാത്രലാം)  അര്ഹതയുണഭാവലാം  എനലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷചന്റെ സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി ചപന്ഷന് കഡറഭാകബസട്ട്
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പരനിഷ്കരനിചട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിച  കശഷലാം,  ചപന്ഷന്  ലനിസട്ട്  ക്രമതീകേരനിക്കന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന.  2016  കമയട്ട്  മഭാസലാം  വചര  കുടനിശനികേയഭായനിരുന  സഭാമൂഹല

സുരക്ഷഭാ  ചപന്ഷനുകേള  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കുടനിശനികേ  തതീര്ത്തട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ.

സര്വതീസട്ട് ചപന്ഷന് വഭാങ്ങുനവര് കപഭാലുലാം സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ചപന്ഷന് വഭാങ്ങുന

കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  അനര്ഹചര  ഒഴനിവഭാക്കനി  ലനിസട്ട്

ക്രമചപടുത്തനി,  അവതഭാളത്തനിലഭായനിരുന  ചപന്ഷന്  വനിതരണലാം  കൃതലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) ഇല്ലെ.

(സനി)  കക്ഷമ/സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ചപന്ഷനുകേള  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡട്ട്

അടനിസഭാനത്തനില്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഒരു  കക്രഭാഡതീകേരനിച  ലനിസട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേനിഫ്ബനി

9 (1550) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടനിസഭാന  പശ്ചഭാത്തല  കമഖലഭാ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച

കേനിഫ്ബനി 31-8-2016-ല് എത്ര തുകേ സസരൂപനിച്ചു;

(ബനി) ഏചതഭാചക്ക കമഖലകേളനില് നനിനഭാണട്ട് ഈ തുകേ സസരൂപനിചചതനട്ട് ഇനലാം

തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേനിഫ്ബനി മുഖഭാനനിരലാം നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് നനിലവനില് ഏചതങനിലുലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2015-16  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില്  വന്കേനിട  വനികേസന
പദതനികേളുചട  നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92  (പഭാന്)  ശതീര്ഷകേത്തനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരുന  2,000  കകേഭാടനിയനില്  അവകശഷനിച  873.85  കകേഭാടനി  രൂപ,
കേനിഫ്ബനി  വഴനിയുള  പ്രവര്ത്തന  സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിചന്റെ  ആദല  നടപടനി  എന
നനിലയനില് കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത,  കഭദഗതനി ചചയ കേനിഫട്ട് ആകട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  10%  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി,  ചപകടഭാളനികന്മേലുള  ചസസട്ട്  എനനിവ
കേനിഫ്ബനിയുചട  അക്കഇൗണനികലക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു
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കേഴനിഞ. ഇതനിനു പുറചമ, ചസബനിയുലാം ആര്.ബനി.ചഎ.-യുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള നൂതന
ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന്  കേനിഫ്ബനിചയ
സജമഭാക്കുനകതഭാചടഭാപലാം ജനറല് ഒബനികഗഷന് കബഭാണട്ട്സട്ട്, റവനല്യൂ ഒബനികഗഷന്
കബഭാണട്ട്സട്ട്, വഭാണനിജല / സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനട്ട് കടലാം കലഭാണ് എനനിവ വഴനി
ധനസമഭാഹരണത്തനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  8-8-2016-ചല  സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന.  ഉത്തരവട്ട്  വഴനി
പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കഭാന്  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം

1.  വകുപ്പുകേള  അവരുചട  കേതീഴനില്  വരുന  പദതനികേള
ഏചതഭാചക്കചയനട്ട്  തനിരനിചറനിയുകേ എനതഭാണട്ട്  ആദല നടപടനി.
തുടര്നട്ട്  ഭരണവകുപനിചന്റെ  അനുമതനിയുലാം  മനനിസഭയുചട
അലാംഗതീകേഭാരവലാം അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്. 100  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കു മുകേളനില്
വരുന പദതനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം കേനിഫ്ബനി മുകഖന ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതട്ട്.  10  കകേഭാടനി  രൂപയനില്ക്കുറയഭാത്ത  അടങലുള
സമഭാന സസഭഭാവമുള പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് ആചകേ 100
കകേഭാടനിക്കു  മുകേളനില്  മതനിപ്പു  തുകേ  വരുന  പദതനികേളഭാക്കനിയുലാം
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

2. പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള  SPV  (ചസഷലല്
പര്പസട്ട്  ചവഹനിക്കനിള)ചയ നനിയമനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട്  അടുത്ത
നടപടനി.  പ്രകതലകേ  ഉകദ്ദേശ  ലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി  വനിഭഭാവനലാം
ചചയ്യുന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ
ആണട്ട്  SPV  എനതുചകേഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്
നനിലവനിലുള  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  എസട്ട്.പനി.വനി.കേചള
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ പദതനിയുചട ആവശലങ്ങളക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ
SPV-ചയ വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുകേകയഭാ ചചയഭാവനതഭാണട്ട്.

3. എസട്ട്.പനി.വനി.-കേള പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ആവശലചമങനില്
പുറചമ  നനിനലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദഷഭാക്കചള  (consultants)
നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  അതനിനഭായനി  ഒരു  Request  for
Proposal  (RFP)  തയഭാറഭാക്കുകേ  എനതട്ട്  എസട്ട്.പനി.വനി.കേളുചട
ചുമതലയഭാണട്ട്.  ഇതു  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളക്കട്ട്
പരനിമനിതനികേള  കനരനിടുനപക്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള
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General  RFP  മഭാതൃകേ  അവലലാംബനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇ-
ചടണറനിലാംഗട്ട് വഴനിയുള consultant നനിയമനലാം ഉറപ്പുവരുകത്തണതുമഭാണട്ട്.
ഇങ്ങചന  നനിയമനിക്കുന  consultants-ചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട
ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി,  പ്രനിലനിമനിനറനി  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
(PPR),  ഡതീചറയനില്ഡട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  (DPR),
ഫനിനഭാന്ഷലല്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  തുടങ്ങനിയവ  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം
കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുകേയുമഭാണട്ട് അടുത്ത നടപടനി.

4. ഇപ്രകേഭാരലാം  സസതീകേരനിക്കുന  പദതനികേള  KIIF  ആകനിചലയുലാം
സതീമനികലയുലാം  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന
നടത്തനി,  ബഹു.  മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായുള  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതഭാണട്ട്.

ടനി  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കു  പുറചമ,  കപ്രഭാജകട്ട്  നനിര്വഹണ  ചചലവകേള
അപകപഭാള കനരനിടട്ട് സചചപയര്,  കകേഭാണ്ടഭാകര്,  കസവന ദഭാതഭാവട്ട് മുതലഭായവര്ക്കട്ട്
അവരുചട നനിശ്ചനിത ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണനില് കനരനിടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള ഡയറകട്ട്
ചബനനിഫനിറട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ചപടുത്തഭാന്  ആകലഭാചനയുണട്ട്.
പദതനി  നടത്തനിപട്ട്  കുറമറതഭാക്കഭാനുലാം  സൂക്ഷ്മമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം  ആവശലമഭായ
പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതഭാണട്ട്.  ഈ  നടപടനികേളനിലൂചട  ഫണട്ട്
വനിനനികയഭാഗലാം നനിര്ബഭാധമഭാവകേയുലാം പദതനി നടത്തനിപട്ട് സുഗമമഭായുലാം സമയബനനിതമഭായുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവകേയുലാം ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.

നനികുതനി പനിരനിവട്ട്

10 (1551) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനികലയട്ട്  എത്തനിച  സഭാധനങ്ങളുചട  നനികുതനി
കൃതലമഭായനി  പനിരനിക്കുനതനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനിചന്റെ അതനിര്ത്തനികേളനിലുള ചചക്കട്ട് കപഭാസകേളനില് എചനല്ലെഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട് എനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ചടയനിന് മഭാര്ഗ്ഗലാം അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട് വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കുനതനിനട്ട്
കവണനി  ചകേഭാണ്ടുവന  സഭാധനങ്ങളുചട  നനികുതനി  പനിരനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കേളക്കടത്തു നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് ടഭാകട്ട് ഇന്റെലനിജന്സട്ട്

വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തനിചനിരുകനഭാ; എത്ര കകേസുകേള രജനിസര് ചചയനിരുനചവനലാം എത്ര

രൂപ പനിഴയതീടഭാക്കനിയനിരുനചവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനികലയട്ട്  എത്തനിച  സഭാധനങ്ങളുചട  നനികുതനി

കൃതലമഭായനി പനിരനിയ്ക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. റനികടണുകേളുചട സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന, ഓഡനിറട്ട് വനിസനിറട്ട് എനനിവ

നടത്തനി.

2. കേഭാഷസല്  കടഡര്/പ്രദര്ശനവലാം  വനില്പനയുലാം  നടത്തനിയ

സഭാളുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി.

3. പ്രകതലകേ  സസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  24  മണനിക്കൂറലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുന വഭാഹന പരനികശഭാധന,  പഭാഴ്സല് പരനികശഭാധന

എനനിവ നടത്തനി.

4. ചചക്കട്ട് കപഭാസകേളനില് കൂടുതല് കേഇൗണറകേള ഏര്ചപടുത്തനി.

5. ചറയനില്കവ പഭാഴ്സല് ചചക്കനിലാംഗട്ട് നടത്തനി.

6. കേടകേളനില്നനിനലാം ചകേഭാടുക്കുന ബനില്ലുകേളുചട ചവരനിഫനികക്കഷന്

കേലഭാലാംപയനിന് നടത്തനി.

7. വഭാഹനങ്ങളനില് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന ചരക്കുകേളുചട ബനില് കകേഭാപനി

സസതീകേരനിച്ചു.

8. ഷഭാകഡഭാ ഓപകറഷനനിലൂചട മഭാര്ക്കറട്ട് സര്വയനിലന്സട്ട് നടത്തനി.

9. ചടസട്ട് പര്കചസട്ട് നടത്തനി.

10. ബനില്ലുകേള  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ചകേഭാടുക്കുനതനിനുലാം  കബഭാധവല്

ക്കരണത്തനിനഭായനി വഭാഹന അനഇൗണ്ചസ്മെന്റെട്ട് നടത്തനി.

(ബനി)  പ്രധഭാനചപട അതനിര്ത്തനി ചചക്കട്ട്കപഭാസകേളനില് കൂടുതല് ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിക്കുകേയുലാം  കേഇൗണറകേളുചട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  ചരക്കുകേളുചട
ഫനിസനിക്കല് ചവരനിഫനികക്കഷന് അനുബന കരഖകേളുമഭായനി  പരനികശഭാധന നടത്തനി,
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നനിയമഭാനുസൃത  കരഖകേള  ഇല്ലെഭാചതകയഭാ,  കരഖകേളനില്  ഉളചപടുത്തനിയതനികനക്കഭാള
കൂടുതല് ചരക്കുകേള ചകേഭാണ്ടുവരനികേകയഭാ ചചയ്യുനകണഭാചയനട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനി,
ഇന്റെലനിജന്സട്ട്  സസഭാഡുകേള  ചചക്കട്ട്കപഭാസകേള  കടകക്കഭാവര്  ചചയ്യുകേയുലാം  അതുവഴനി
നനികുതനി ചവടനിപട്ട് തടയുനതനിനുള പരമഭാവധനി ശമലാം നടത്തുകേയുലാം ചചയ.

(സനി)  ചടയനിന്  മഭാര്ഗ്ഗലാം  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  വനിപണനിയനിചല
ത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി  ചകേഭാണ്ടുവന  സഭാധനങ്ങളുചട  നനികുതനി  പനിരനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. പ്രകതലകേ  സസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  24  മണനിക്കൂറലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  വഭാഹന  പരനികശഭാധന,  പഭാഴ്സല്  പരനികശഭാധന
എനനിവ നടത്തനി.

2. ചറയനില്കവ പഭാഴ്സല് ചചക്കനിലാംഗട്ട് നടത്തനി.

3. ഷഭാകഡഭാ ഓപകറഷനനിലൂചട മഭാര്ക്കറട്ട് സര്വയനിലന്സട്ട് നടത്തനി.

4. ഇന്റെലനിജന്സട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  നനിരനരമഭായനി  ചറയനില്കവ  പഭാഴ്സല്
സര്വതീസുകേളുലാം  ചറയനില്കവ  കസഷനുകേളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം നനിയമഭാനുസൃത കരഖകേള ഇല്ലെഭാചത
ചകേഭാണ്ടുവരുന സഭാധനങ്ങളക്കട്ട് പനിഴ ചുമത്തുകേയുലാം ചചയ.

5. 8  എഫട്ട്.എ.  ഡനിക്ലകറഷന് വഴനി  മുന്കൂര്  ഡനിക്ലയര് ചചയഭാത്ത
ചരക്കുകേളക്കട്ട് ചസകേല്യൂരനിറനി ഈടഭാക്കനി.

(ഡനി) ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കേളക്കടത്തു നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് ടഭാകട്ട് ഇന്റെലനിജന്സട്ട്
വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില്  8,538  കകേസുകേളനിലഭായനി  9.05
കകേഭാടനി രൂപ പനിഴ ഈടഭാക്കുകേയുലാം ചചയ.

നനികുതനി പനിരനിവട്ട്

11 (1552) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്
വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  വരുമഭാന  വര്ദനവനിചന്റെ  ശതമഭാനലാം  എത്രചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  കുടനിശനികേ  നനികുതനി

പനിരനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാചണനലാം ഇതുവചര എത്ര

പനിരനിചചടുത്തുചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആഗസട്ട് മഭാസലാം വചരയുള നനികുതനി

വരുമഭാനലാം  14,934.80  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  നടപ്പു  വര്ഷലാം  ഇതട്ട്  16,063.82

കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആഗസട്ട്  മഭാസലാം  വചരയുള

കേണക്കുകേളുമഭായനി തഭാരതമലലാം ചചയ്യുകമ്പഭാള 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആഗസട്ട്

മഭാസലാം വചര തനതട്ട്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  1,129  കകേഭാടനി  രൂപയുചട വര്ദനവട്ട്

ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിചന്റെ വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട് 7.56 ശതമഭാനമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  വഭാണനിജല  നനികുതനി

വകുപനിചല കുടനിശനികേ നനികുതനി പനിരനിചചടുക്കുനതനിനഭായനി ചചടബല്യൂണല് കകേസുകേളുലാം കകേഭാടതനി

കകേസുകേളുലാം എത്രയുലാം കവഗലാം തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം റനികടണ്

സ്ക്രൂടനിനനി,  കുടനിശനികേ  അസസട്ട്ചമന്റെട്ട്  എനനിവ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  റവനല്യൂ

റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  തസരനിതചപടുത്തുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

അപതീല്  കകേസുകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പഭാക്കുനതനികലക്കട്ട്  4  ചഡപല്യൂടനി

കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുചടയുലാം  12  അസനിസന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുചടയുലാം  തസനികേകേള

സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  പനിരനിചചടുത്ത  തുകേ  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്

നല്കുനതഭാണട്ട്.  രജനികസ്ട്രഷന് വകുപനില്  1-4-2010-നട്ട്  മുന്പട്ട്  രജനിസര്  ചചയതുലാം

ഒകരക്കറനില്  തഭാചഴ  വനിസതീര്ണ്ണമുളതുമഭായ  വസ്കുക്കചള  സലാംബനനിച  കകേസുകേള

സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി ഒറത്തവണ പദതനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

2010  മഭാര്ചട്ട്  വചരയുള  ഫഭാറ്റുകേളുചട  അണര്  വഭാലദ്യുകവഷന്  നടപടനികേള

തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആയതനിലൂചട 1,445 കകേസുകേളനില്നനിനഭായനി 29,42,053 രൂപ പനിരനിചചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

എചചകസട്ട്  വകുപനില്  അബ്കേഭാരനി  കുടനിശനികേയുമഭായനി  ബനചപട  റവനല്യൂ

റനിക്കവറനി നടപടനികേള ഊര്ജനിതമഭാക്കുവഭാനുലാം കബഭാടട്ട്-ഇന്-ലഭാന്റെട്ട് ആയനി സര്ക്കഭാര്

ഏചറടുത്തനിട്ടുള  വസ്തുക്കളുചട  നലഭായവനില  നനിശ്ചയനിചട്ട്  കുടനിശനികേയനില്  വരവട്ട്  വചട്ട്

നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കുടനിശനികേ പനിരനിവമഭായനി ബനചപടട്ട്

വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനില്  നനിലവനിലുള  കകേസുകേളനില്  അടനിയനരമഭായനി  തതീര്പട്ട്
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കേല്പനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുടനിശനികേ  ഉള  മുതല്  തുകേ

66,04,04,717  രൂപയഭാണട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം

55,02,870  രൂപ  അബ്കേഭാരനി  കുടനിശനികേ  പനിരനിചചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട്  റവനല്യൂ

ഇനങ്ങളനിലുലാം,  റവനല്യൂ  റനിക്കവറനി  ഇനങ്ങളനിലുലാം  പനിരനിവട്ട്  പുകരഭാഗതനി

വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം, നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനതനിനുലാം തഭാലൂക്കട്ട് അടനിസഭാനത്തനില്

ചഡപല്യൂടനി  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  നല്കുനതനിനുലാം,  ഉകദലഭാഗസരുചട  റനികപഭാര്ടട്ട്

വഭാങ്ങനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  തഭാലൂക്കട്ട്  തഹസനില്ദഭാര്,  വനികല്ലെജട്ട്

ഓഫതീസര്മഭാര്, റവനല്യൂ റനിക്കവറനി തഹസനില്ദഭാര് എനനിവരുചട കപരനില് നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം,  ജനില്ലെകേളനില്  നടത്തുന  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില്  കമല്

വനിഷയങ്ങള സലാംബനനിച സനിതനി വനിവര കേണക്കുകേള കൂടനി ഉളചപടുത്തുനതനിനുലാം,

കസ ചവകക്കറട്ട് ചചയ്യുന വനിഷയത്തനില് കലഭാ ഓഫതീസറചട കസവനലാംകൂടനി ലഭലമഭാക്കനി

തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ജനില്ലെഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിചന്റെ തുടക്കത്തനില് ലഭാന്റെട്ട് റവനല്യൂ,

റവനല്യൂ  റനിക്കവറനി  ഇനങ്ങളനില്  കുടനിശനികേയുള തുകേയുലാം,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത

മുതലുലാം കൂടനി ഉളചപട്ടുള ആചകേ മുതലനില് 2016 ആഗസട്ട് മഭാസലാം വചര ലഭാന്റെട്ട് റവനല്യൂ

ഇനങ്ങളനില്  97.74  കകേഭാടനി രൂപയുലാം റവനല്യൂ റനിക്കവറനി ഇനങ്ങളനില്  183.49  കകേഭാടനി

രൂപയുലാം  പനിരനിചചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  വഭാഹന

പരനികശഭാധനയനിലൂചടയുലാം  റവനല്യൂ  റനിക്കവറനിയനിലൂചടയുലാം  കുടനിശനികേ  പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. മഭാത്രമല്ലെ, നനികുതനി കുടനിശനികേ വരുത്തുനവര്ചക്കതനിചര

കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴനില്  വരുന  എല്ലെഭാ

ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016  ഏപ്രനില്  മുതല്

ആഗസട്ട് 31 വചരയുള കേഭാലയളവനില് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്  8,26,54,781 രൂപ

പനിരനിചചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്

12 (1553) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം ആസനി വനികേസന പദതനിയനില് നനിനലാം 2012-13,
2013-14,  2014-15  കേഭാലഘടത്തനില്  ചകേഭാചനി,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനില് ഭരണഭാനുമതനി നലനിയ പ്രവൃത്തനികേള ഏചതല്ലെഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുചട നനിജസനിതനി എചനനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2012-16  കേഭാലയളവനില്  ചകേഭാചനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
അനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുചട  വനിശദവനിവരവലാം,  നനിലവനിചല  സനിതനിയുലാം
അനുബനലാം-I  ആയനി  നല്കുന.* തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനില്  2012-16
കേഭാലയളവനില് ധനഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളുചട ലനിസട്ട് അനുബനലാം - II ആയനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.*  അവയുചട  നനിജസനിതനിചയ  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  കശഖരനിച്ചു
നല്കുനതഭാണട്ട്.

നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ആസനി വനികേസന പദതനി

13 (1554) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസനി  വനികേസന
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  നഭാഷണല്  വഹകവയനില്  ഉളചപട  ടഇൗണുകേളുചട
നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനില്  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
പണനി  നടത്തുകേയുലാം  ചചയ  NH  212-ചല  കുന്ദമലാംഗലലാം  ടഇൗണ്  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനിയുചട ബഭാക്കനിഭഭാഗലാം കൂടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര്
നനിരസനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുചട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള  മൂലധന  സസഭഭാവമുള
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം-  ആസനി വനികേസന പദതനി മുകഖന തുകേ
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  നഭാഷണല്  ചചഹകവയനില്  ഉളചപട  പ്രവൃത്തനികേള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്
ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള ആസനി വനികേസന പദതനിയുചട പരനിധനിയനില് ഉളചപടുനനില്ലെ.

(ബനി) നനിരസനിചനിരുന.

(സനി)  പനിരനിവട്ട്  (എ)യനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന മറപടനിയുചട  ചവളനിചത്തനില്
ബഭാധകേമല്ലെ.
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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റഭാനനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിക്കട്ട് കേഭാരുണല ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചസന്റെര്

14 (1555) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  കേഭാരുണല ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെറനിനട്ട്

എനഭാണട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയതട്ട്;  ഇകതഭാചടഭാപലാം   അനുമതനി  ലഭനിച  എത്ര

ആശുപത്രനികേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെര്  ആരലാംഭനിച്ചു;  ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത

ആശുപത്രനികേള ഏചതഭാചക്കചയന പറയഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനിചല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെറനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതട്ട് എന്തുചകേഭാണഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  വളചരകയചറ  പ്രകയഭാജനലാം  ചചയ്യുന  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

ചസന്റെറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  എചനഭാചക്ക

അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 5-2-2013-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 114/2013/റനി.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം റഭാനനി

തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് കേഭാരുണല ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചസന്റെര് തുടങ്ങഭാന് സര്ക്കഭാര്

അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുമതനി ലഭനിച മറട്ട് 26 ആശുപത്രനികേളനില്

തഭാമരകശരനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  മഭാത്രകമ  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെര്

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുള.

(ബനി&സനി) 5-2-2013-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനില് ആവശലമഭായ കഭദഗതനികേള

വരുത്തനി, ചസന്റെര് സഭാപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

കേഭാരുണല ചനികേനിത്സ ധനസഹഭായ പദതനി

15 (1556) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ചനികേനിത്സ  ധനസഹഭായ  പദതനിയനില്  ഉളചപടനിട്ടുള

ആശുപത്രനികേളുചട ലനിസട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനിസനില്  ഉളചപട  ഏചതങനിലുലാം  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  കരഭാഗനികേചള

ചനികേനിത്സനിചയനിനത്തനില് പണലാം നല്കേഭാനുകണഭാ;  എങനില് ഏചതഭാചക്ക ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്
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എനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവര്ക്കട്ട്  പണലാം നല്കേഭാന് എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്  എനലാം,  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  കുടനിശനികേയുളതട്ട്

എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് കരഭാഗനികേചള ചനികേനിത്സനിചതനിനട്ട്  പണലാം ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിചന്റെ

കപരനില്  ലനിസനിലുള  ഏചതങനിലുലാം  ആശുപത്രനികേള  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചനികേനിത്സ

നനികഷധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഏചതഭാചക്ക ആശുപത്രനികേള എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  എല്ലെഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളുലാം,  പരനിയഭാരലാം

സഹകേരണ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  ശതീ  ചനിത്തനിരതനിരുനഭാള  ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്

ചമഡനിക്കല് സയന്സസട്ട്,  റതീജനിയണല് കേലഭാന്സര് ചസന്റെര്,  മലബഭാര് കേലഭാന്സര്

ചസന്റെര്  എനതീ  ആശുപത്രനികേളുലാം  അചക്രഡനിറട്ട്  ചചയനിട്ടുള  103  സസകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളുലാം സതീമനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുചട ജനില്ലെ

തനിരനിച്ചുള ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ലനിസനില്  ഉളചപട  103  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കഭായനി

നനിലവനില്  ഏകേകദശലാം  25  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കേഭാനുണട്ട്.  കരഭാഗനികേളുചട  ചനികേനിത്സയ്ക്കു

കശഷമഭാണട്ട്  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ആശുപത്രനികേളനില്

നനിനലാം  ബനില്ലുകേള ഹഭാജരഭാക്കുന മുറയട്ട്  തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള

ദ്രുതഗതനിയനില്  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ആശുപത്രനികേളുചട  ലനിസട്ട്  അനുബനമഭായനി

കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.

കകേന്ദ്ര വനിഹനിത വനിനനികയഭാഗലാം

16 (1557) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16  വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിച

തുകേ എത്ര; ഓകരഭാ വകുപനിനുലാം ലഭനിച തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനില് ഏചതങനിലുലാം വകുപ്പുകേള വതീഴ്ച

വരുത്തനിയനിട്ടുളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  പതനിനഭാലഭാലാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശ
പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിച തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശലാം തഭാചഴ കചര്ക്കുന:

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം

(Share of Central Taxes)

12,690.67

ധനസഹഭായലാം     (Grant-in-Aid)

1.  ധനകേമ്മേനി കുറയ്ക്കുനതനിനുള ഗ്രഭാന്റെട്ട്

2.  സലാംസഭാന ദുരന നനിവഭാരണ ഫണട്ട്

3.  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ ഗ്രഭാന്റെട്ട്

4,640.00

138.75

785.42

ആചകേ 18,254.84

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.

കേഭാരുണല പദതനി

17 (1558) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം കേഭാരുണല ചനികേനിത്സഭാ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാചത അടനിയനര ശസക്രനിയയട്ട്
വനികധയരഭാകകേണനിവന എത്ര കപര് തുടര്നട്ട് കേഭാരുണല പദതനി പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്; ഇവരനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് സഹഭായധനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  കേഭാരുണല പദതനി പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയ അകപക്ഷകേളനില് കപഭാരഭായ്മകേള
പരനിഹരനിച  അകപക്ഷകേളനില്  എത്രചയണ്ണലാം  തതീര്പഭാക്കഭാചത  കേനിടക്കുന  എനലാം
ഇവയട്ട് എനകത്തക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുചമനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കപഭാരഭായ്മകേള
ഉള അകപക്ഷകേളനില് ഇനനിയുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാത്ത അകപക്ഷകേള എത്ര;  ഇവയുചട
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വനതനിനു  കശഷലാം  നല്കുന  പുതനിയ  അകപക്ഷകേള
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  തനിരനിചട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  ഇവയുചട
പുകരഭാഗതനി, ശനിപഭാര്ശ നല്കുന എലാം.എല്.എ.മഭാചരക്കൂടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) റതീ-ഇലാംകപഴ്സട്ട്ചമന്റെനിനഭായനി 86 അകപക്ഷകേളുലാം പ്രകതലകേഭാനുമതനി നല്കകേണ

163  അകപക്ഷകേളുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം

ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനിയഭാളുകേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു വരുന. യഥഭാസമയലാം അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാചത അടനിയനര

ശസക്രനിയയട്ട്  വനികധയരഭാകുനവര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്

പ്രകതലകേഭാനുമതനി  ആവശലമുണട്ട്.  പ്രകതലകേഭാനുമതനി  നല്കകേണതട്ട്  സലാംസഭാനതല

കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്.  അടനിയനര ശസക്രനിയ കേഴനിഞട്ട്  72  മണനിക്കൂറനിനുളനില് അകപക്ഷ

നല്കേനിയഭാല് റതീഇലാംകപഴ്സട്ട്ചമന്റെഭായുലാം, 72 മണനിക്കൂറനിനുകശഷലാം നല്കുന അകപക്ഷകേള

പ്രകതലകേ അനുമതനിയഭായുലാം പരനിഗണനിക്കഭാറണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1-8-2016  മുതലുള

3,855  അകപക്ഷകേള സഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാന് കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിച്ചു ജനില്ലെഭാ

ഭഭാഗലക്കുറനി  ആഫതീസുകേളനില്  നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്

സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനി  കചര്നട്ട്  ഉടന് അതനിനു ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഈ  കേഭാലയളവനില്  കപഭാരഭായ്മകേള  കേഭാരണലാം  60  കരഭാഗനികേളുചട  അകപക്ഷകേള

നനിരസനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിചല  കസഭാഫട്ട് ചവയര്  പ്രകേഭാരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം

തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ലഭലമല്ലെ.

(സനി)  നനിലവനില്  ജനില്ലെ  തനിരനിചഭാണട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനതട്ട്.

നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  തനിരനിചട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ

ബുദനിമുട്ടുണട്ട്.  എലാം.എല്.എ.മഭാര്  മുഖഭാനനിരലാം  ലഭലമഭാകുന  അകപക്ഷകേളുചട

പുകരഭാഗതനി വനിവരലാം നനിലവനില് എലാം.എല്.എ.-മഭാചര അറനിയനിക്കഭാറണട്ട്.

മഭാന്ദല വനിരുദ പഭാകക്കജട്ട്

18 (1559) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  മഭാന്ദല  വനിരുദ  പഭാകക്കജനിനഭായുള  വനിഭവലാം

കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഏചതങനിലുലാം  പദതനികേളുചട  പ്രവൃത്തനി

ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  19-8-2016-ചല  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  നമ്പര്  6/2016-ലൂചട  1999-ചല KIIF

ആകട്ട് സര്ക്കഭാര് കഭദഗതനി ചചയ്യുകേയുലാം, അതട്ട് 19-8-2016-ചല അസഭാധഭാരണ ഗസറട്ട്

വനിജഭാപനലാം  നമ്പര്  1464-ലൂചട  പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം  ചചയതുവഴനി  ചസബനിയുലാം

ആര്.ബനി.ചഎ.യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന്  കേനിഫ്ബനിചയ  സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  2015-16  വര്ഷചത്ത

ബഡ്ജറനില്  വന്കേനിട  വനികേസന  പദതനികേളുചട  നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-

800-92  (പഭാന്)  ശതീര്ഷകേത്തനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിരുന  2,000  കകേഭാടനിയനില്

അവകശഷനിച 873.85  കകേഭാടനി,  കേനിഫ്ബനി വഴനിയുള പ്രവര്ത്തന സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിചന്റെ

ആദല  നടപടനി  എന  നനിലയനില്  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പഭാകക്കജട്ട്

പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് സജമഭാക്കനിയനിട്ടുള കപ്രഭാജക്ടുകേളുചട നനിര്വഹണ പ്രക്രനിയ

ആരലാംഭനിക്കഭാന് തല്ക്കഭാലലാം ഈ തുകേ പ്രകയഭാജനചപടുത്തുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത,  കമല്

സൂചനിപനിച കദദഗതനി ചചയ കേനിഫട്ട് ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം 10% കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി,

ചപകടഭാളനികന്മേലുള  ചസസട്ട്  എനനിവ  കേനിഫ്ബനിയുചട  അക്കഇൗണനികലയട്ട്

ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ.  ഇതനിനു പുറചമ,  ജനറല്

ഒബനികഗഷന്  കബഭാണട്ട്സട്ട്,  റവനല്യൂ  ഒബനികഗഷന്  കബഭാണട്ട്സട്ട്,  വഭാണനിജല/  സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനട്ട്  കടലാം കലഭാണ് എനനിവ വഴനി  ധനസമഭാഹരണത്തനിനുള പ്രഭാരലാംഭ

നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷചത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിചല  രണഭാലാം

മഭാന്ദല  വനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളചപടനിട്ടുള  പദതനികേചളയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂചട

പ്രഥമമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിന് പ്രകേഭാരലാം,  വനിവനിധ

വകുപ്പുകേള  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഏകേകദശലാം  6,500  കകേഭാടനി  രൂപയുചട

പദതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇപ്രകേഭാരലാം സമര്പനിക്കചപട പദതനികേളനില്, 8-8-2016-ചല

സ.ഉ.  (ചചകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന.  ഉത്തരവനിചല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം

കയഭാഗലമഭായവചയ KIIF  ആകനികലയുലാം സതീമനികലയുലാം വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി

സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  നടകത്തണതുലാം  ബഹു.  മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായുള

കബഭാര്ഡനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാകക്കണതുമഭാണട്ട്.  നനിലവനില് ഈ പദതനികേളുചട

വനിലയനിരുത്തല്  നടപടനികേള  നടനവരുന.  ഇതനിനു  കശഷലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ

അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പദതനി നനിര്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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സലാംസഭാന ചപഭാതുകേടലാം

19 (1560) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിചന്റെ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  31-3-2011-ല്
അനചത്ത സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരചമഭാഴനിയുകമ്പഭാഴുള സലാംസഭാന ചപഭാതുകേടലാം  എത്ര;
ആയതട്ട് മുൻ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരചമഭാഴനിയുന സമയലാം എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  5  വര്ഷചത്ത  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ചപഭാതുകേടത്തനില്  വന
വര്ദനവട്ട്  എത്ര ശതമഭാനലാം;  തുകേ എത്ര;  നനികുതനി പനിരനിവനില് ഇക്കഭാലത്തട്ട് ഇടനിവട്ട്
വനനിട്ടുചണങനില് ആയതട്ട് മൂലലാം ഉണഭായ സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം എത്ര;  ആയതട്ട് ഇഇൗ
സര്ക്കഭാരനിചന ഏതു പ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിച്ചു എനലാം ഇതു മറനികേടക്കഭാന് ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുൻ  സർക്കഭാരനിചന്റെ  ഭരണത്തനിചല  ചകേടുകേഭാരലസതയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
അചടക്കമനില്ലെഭായ്മയുലാം നനികുതനി പനിരനിവനിചല വതീഴ്ചകേളചകേഭാണ്ടുലാം ഉണഭായ റവനല്യൂ കേമ്മേനി
എത്രചയനലാം  ഇതട്ട്  എത്തരത്തനില്  കേടചമടുപ്പു  പരനിധനിചയ  ബഭാധനിചനിട്ടുചണനലാം
പ്രസ്തുത  സനിതനി  വനികശഷലാം  തരണലാം  ചചയ്യുവഭാന്  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിചന്റെ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  31-3-2011-ല്
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ ചപഭാതുകേടലാം 78,673.24 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന. 31-3-2016-ല്
ഇതട്ട്  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിചന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  കേണക്കുകേള  (സപനിചമന്റെറനി)  പ്രകേഭാരലാം
1,57,385.94 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി) 2011-2016 കേഭാലഘടത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ ചപഭാതുകേടത്തനില്

78,712.70  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  (100%)  വര്ദനവഭാണട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്.  ഇകത

കേഭാലയളവനിചല  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  തനതു  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിചന്റെ  ശരഭാശരനി

വര്ദനവട്ട്  12.26  ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് മുന്കേഭാലയളവനിചല  17.41  ശതമഭാനത്തനിചന

അകപക്ഷനിചട്ട്  5.15  ശതമഭാനലാം  കുറവഭാണട്ട്.  നനികുതനി  പനിരനിവനിചല  വതീഴ്ചകേളചകേഭാണ്ടുലാം

സഭാമ്പത്തനികേ അചടക്കമനില്ലെഭായ്മചകേഭാണ്ടുലാം റവനല്യൂ കേമ്മേനിയനില് വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

2011-2016  കേഭാലയളവനിചല  റവനല്യൂകേമ്മേനിയുചട  ശരഭാശരനി  വര്ദനവട്ട്  29.55

ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  2006-2011  കേഭാലയളവനിചല  ശരഭാശരനി  വര്ദനവഭായ  6.86

ശതമഭാനചത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് 22.69% കൂടുതലഭാണട്ട്. റവനല്യൂ കേമ്മേനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
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കേടചമടുപ്പു  പരനിധനിചയ  കേവച്ചുവയ്ക്കുന  ഗുരുതരമഭായ  സനിതനി  വനികശഷമഭാണട്ട്

സലാംസഭാനലാം അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  നനികുതനി വരുമഭാന വളര്ച ചചകേവരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം

അനഭാവശലവലാം  ധൂര്ത്തുനനിറഞതുമഭായ  ചചലവകേള  നനിയനനിച്ചുലാം  ഈ  സനിതനി

വനികശഷചത്ത കനരനിടഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതട്ട്.

കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് സതീലാം

20 (1561) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടനിയനര  ചനികേനിത്സ  ആവശലമഭായനി  വരുന  കരഭാഗനികേളതചന
ആയതനിനുള പണലാം ഒടുകക്കണനി വരുന സഭാഹചരലത്തനിലുലാം കേഭാരുണലയനില് നനിനട്ട്
ഈ  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭാകുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  കരഭാഗനി  ഡനിസ്ചഭാര്ജട്ട്  ആയനി
ആശുപത്രനി വനികടണനി  വരുന സഭാഹചരലത്തനിലുലാം  കേഭാരുണല പദതനിയനില് നനിനലാം
പ്രസ്തുത പണലാം കരഭാഗനിക്കട്ട് തനിരനിചകേ ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് രണ്ടുവര്ഷലാം വചര കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇപ്രകേഭാരമുള കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഈ തുകേ സമയബനനിതമഭായനി
ലഭനിയ്ക്കുനതനിനട്ട് എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കകേസ്സുകേളനില്  അതഭാതട്ട്  ജനില്ലെഭാതല  സമനിതനികേളനില്  തചന
തതീരുമഭാനചമടുത്തട്ട് പ്രസ്തുത തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) കേഭാരുണല പദതനി പ്രകേഭാരലാം കരഭാഗനിക്കട്ട് അനുവദനിച തുകേ ആദലഘടത്തനില്

ആശുപത്രനികേളക്കഭാണട്ട്  ചചകേമഭാറലാം  ചചയ്യുനതട്ട്.  ടനി  തുകേ  ആശുപത്രനിയനില്

ചനികേനിത്സയഭായനി ഉപകയഭാഗനിചകശഷലാം ബഭാക്കനി തനിരനിചകേ ചകേ.ബനി.എഫട്ട്.-ല് ലഭലമഭാകുകേയുലാം

ചചകയണതുണട്ട്.  കൂടഭാചത റതീഇലാംകപഴ്സട്ട്ചമന്റുമഭായനി  ബനചപട അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം

കഡഭാകര്  സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ  ഒറനിജനിനല്  ബനില്ലുകേള,  ഡനിസ്ചഭാര്ജട്ട്  സമ്മേറനി,

കരഭാഗനിയുചട  ബഭാങട്ട്  പഭാസട്ട്  ബുക്കട്ട്  കകേഭാപനി,  മരണചപട കകേസഭാചണങനില്  ചഡത്തട്ട്

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  അനനരഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് എനതീ കരഖകേളുലാം ഹഭാജരഭാകക്കണതുണട്ട്.
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എനഭാല്  അകപക്ഷകേളനില്  അധനികേവലാം  അപൂര്ണ്ണമഭായഭാണട്ട്  ലഭനിക്കഭാറളതട്ട്.  എല്ലെഭാ

കരഖകേളുലാം  ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം  ചനികേനിത്സ  കേഴനിഞള  ഫണ്ടുലാം  ലഭനിചഭാല്

ഉടന്തചന  തുകേ  ചചകേമഭാറനതഭാണട്ട്.  അകപക്ഷകേള  കരഭാഗനികേകളഭാ  ബന്ധുക്കകളഭാ

കനരനിടട്ട്  ഹഭാജരഭാക്കുന  അവസരത്തനില്  അകപക്ഷകേളനിചല  കപഭാരഭായ്മകേള  കനരനിടട്ട്

ശദയനില്ചപടുത്തനി  എത്രയുലാം  ചപചടനട്ട്  ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാറമുണട്ട്.

തപഭാല് മുകഖന ലഭനിക്കുന അപൂര്ണ്ണമഭായ അകപക്ഷകേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  തചന

ആവശലമഭായ  കരഖകേള  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  കരഖഭാമൂലലാം  ആവശലചപടഭാറമുണട്ട്.

ഇവ  രണ്ടുലാം  റതീഇലാംകപഴ്സട്ട്ചമന്റെട്ട്  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള

പ്രധഭാന  കേഭാരണങ്ങളഭാണട്ട്.  എല്ലെഭാ  കരഖകേളുലാം  കൃതലമഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള

അകപക്ഷകേളക്കട്ട് ഉടന്തചന റതീഇലാംകപഴ്സട്ട്ചമന്റെട്ട് തുകേ അനുവദനിച്ചു നല്കുനണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് ഇത്തരത്തനിലുള ചക്ലയനിമുകേള അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാരുണല

ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  അഡനിനനികസ്ട്രറചറയഭാണട്ട്  ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

ജനില്ലെകേളനില് ഇതനിനുള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലനില്ലെ.

റബര് കമഖലയനിചല പ്രതനിസനനി

21 (1562) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

റബര്  കമഖലയനിചല  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കുനതനിനട്ട്,  മഭാന്ദല  വനിരുദ

പഭാകക്കജനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഈസര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതുമഭായ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

റബറനിചന്റെ  വനിലത്തകേര്ച  കേഭാരണലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന  റബര്  കേര്ഷകേചര

സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  കേനികലഭായട്ട്  150  രൂപ  തഭാങ്ങുവനില  നനിശ്ചയനിചട്ട്  റബര്

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം കനരനിടട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി

സര്ക്കഭാര് ഒരു 'റബര് ചപ്രഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് സതീലാം' നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  300  കകേഭാടനി  രൂപ

ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ഈ  തുകേ  മുഴുവന്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി

ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  റബര്  ചപ്രഭാഡക്ഷന്

ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  500  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
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29-9-2016 വചര റബര് ചപ്രഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് പദതനിയനിന് കേതീഴനില് 284.41

കകേഭാടനി രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി റബര് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 2016  ജൂണ്

30-നട്ട്  അവസഭാനനിച ഒനഭാലാം ഘടത്തനിചന്റെ തുടര്ചയഭായനി ഈ പദതനിയുചട രണഭാലാം

ഘടലാം 2016 ജൂവല 1 മുതല് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ഈ പദതനിയനില് ഇതുവചര രജനിസര്

ചചയഭാത്ത റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  രണഭാലാം  ഘടത്തനില് രജനിസര് ചചയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ

നടപടനികേള  ചചകേചകേഭാണ്ടു  വരുന.  റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  സഹഭായലാം

ലഭലമഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട്  റബര്  ചപ്രഭാഡക്ഷന്  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  പദതനി  സുഗമമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.

കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്

22 (1563) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണനില് നനിനലാം ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് അകപക്ഷ

നല്കുകമ്പഭാള  അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം  അകപക്ഷകേന്  കുടുലാംബസകമതലാം  വതീടനിനു

മുന്പനില് നനില്ക്കുന കഫഭാകടഭാ ഉളചപടുത്തണചമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അടനിയനര സഭാഹചരലങ്ങളനില് ആശുപത്രനിയനില് പ്രകവശനിപനിക്കചപടുനവര്ക്കട്ട്

ഈ നനിര്കദ്ദേശലാം ബുദനിമുടട്ട് ഉണഭാക്കുന എനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള  ഒരു  കഫഭാകടഭാ  ഉളചപടുത്തണചമനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനതനിചന്റെ

പ്രഭാകയഭാഗനികേത വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഏര്ചപടുത്തനിയ  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം
പനിന്വലനിക്കുനതനിനുലാം ഈ നനിര്കദ്ദേശലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയുള അകപക്ഷഭാ കഫഭാലാം വനിതരണലാം
ചചയ്യുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കരഭാഗനിയുചട സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി മനസനിലഭാക്കഭാന് കവണനിയഭാണട്ട് ഈ
നനിര്കദ്ദേശലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് സതീലാം

23 (1564) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  സതീമനില്  സലാംസഭാനചത്ത  ഏചതല്ലെഭാലാം

ആശുപത്രനികേചളയഭാണട്ട്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളചതനട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ജനില്ലെ

തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആശുപത്രനികേചള ചതരചഞടുക്കുനതനിനുള മഭാനദണ്ഡലാം സലാംബനനിച

വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  എല്ലെഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളുലാം,  പരനിയഭാരലാം

സഹകേരണ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  ശതീചനിത്തനിര  തനിരുനഭാള  ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്

ചമഡനിക്കല് സയന്സസട്ട്,  റതീജനിയണല് കേലഭാന്സര് ചസന്റെര്,  മലബഭാര് കേലഭാന്സര്

ചസന്റെര്  കൂടഭാചത  കേഭാരുണല  പദതനിയനില്  അചക്രഡനിറട്ട്  ചചയനിട്ടുള  സസകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളുലാം  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെറകേളുലാം  സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുചടയുലാം ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചസന്റെറകേളുചടയുലാം ജനില്ലെ തനിരനിച്ചുള

ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനിയനില് അചക്രഡനിറട്ട്  ചചയ്യുവഭാന്

സനദത  അറനിയനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുചട  കേത്തട്ട്  ലഭനിക്കുന

മുറയട്ട്, ആശുപത്രനിക്കട്ട് കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരമുള ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്

പഭാകക്കജട്ട്  ലനിസട്ട്,  ധഭാരണഭാപത്രത്തനിചന്റെ  പകേര്പട്ട്  എനനിവ  അയച്ചുചകേഭാടുക്കുകേയുലാം

ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം ഇവ അലാംഗതീകേരനിചട്ട് വനഭാല് ചനികേനിത്സകേള നടത്തുവഭാനുള

അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാകണഭാ എനട്ട് ജനില്ലെഭാതല കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിചട്ട്

ഉറപ്പു  വരുത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുന.  ഇതനിനുകശഷലാം  ആശുപത്രനിയുമഭായനി  കേഭാരുണല

ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട് കേരഭാറനില് ഒപനിടുന മുറയട്ട്  ആശുപത്രനിയുചട അചക്രഡനികറഷന്

നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പദതനിയനില് കൂടുതല് ആശുപത്രനികേള

24 (1565) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഏചതല്ലെഭാലാം  ആശുപത്രനികേചളയഭാണട്ട്  പടനികേയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  ഉളചപചട  കൂടുതല്  ആശുപത്രനികേചള
പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഇചല്ലെങനില് ആയതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  എല്ലെഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളുലാം,  പരനിയഭാരലാം
സഹകേരണ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  ശതീചനിത്തനിര  തനിരുനഭാള  ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
ചമഡനിക്കല് സയന്സസട്ട്,  റതീജനിയണല് കേലഭാന്സര് ചസന്റെര്,  മലബഭാര് കേലഭാന്സര്
ചസന്റെര്  കൂടഭാചത  കേഭാരുണല  പദതനിയനില്  അചക്രഡനിറട്ട്  ചചയനിട്ടുള  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളുലാം  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസന്റെറകേളുലാം  സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുചടയുലാം ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചസന്റെറകേളുചടയുലാം ജനില്ലെ തനിരനിച്ചുള
ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  പുതനിയ
അകപക്ഷകേള തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനികക്കണതനില്ലെഭാചയനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് പദതനി

25 (1566) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  പദതനിയനികലക്കട്ട്  അകപക്ഷനിച  എത്ര
കപര്ക്കഭാണട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുവഭാന് ബഭാക്കനിയുളതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായമഭായനി നനിലവനില് എത്ര രൂപയഭാണട്ട്
പരമഭാവധനി നല്കുനതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരുണല  പദതനിയനില്  അനുവദനിക്കുന  ഫണട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1-8-2016  മുതല്
അകപക്ഷ നല്കേനിയ  3,855  കരഭാഗനികേളുചട അകപക്ഷയനികന്മേല് ചനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുവഭാനുണട്ട്.

(ബനി) ചകേ.ബനി.എഫട്ട്.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗത്തനിചനഭാഴനിചകേ
പരമഭാവധനി  രണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന.  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ
കരഭാഗത്തനിചന്റെ ഫഭാകര് മരുനകേളക്കട്ട് 2 ലക്ഷലാം രൂപ എന പരനിധനി കേണക്കഭാക്കഭാചത
നല്കുനണട്ട്.

(സനി) ഫണട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി വകുപ്പുകേളക്കട്ട് ലഭനിച തുകേ

26 (1567) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015  - 16 വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി ഏചതല്ലെഭാലാം വകുപ്പുകേളക്കട്ട്
എത്ര  തുകേ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി;  വകുപടനിസഭാനത്തനില്
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2015 -16  വര്ഷത്തനില്  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിച  തുകേ  മുഴുവനഭായുലാം
ചചലവഴനിക്കഭാത്ത വകുപ്പുകേള ഏചതല്ലെഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16 വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി ധനകേഭാരലലാം,  റവനല്യൂ എനതീ
വകുപ്പുകേളക്കുലാം  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളക്കുമഭായനി  5,564.17  കകേഭാടനി  രൂപ
ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ധനസഹഭായലാം ലഭനിച വകുപ്പുകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം
ചുവചട കചര്ക്കുന:

വകുപട്ട് ധനസഹഭായലാം

ധനകേഭാരല വകുപട്ട് 4,640.00 കകേഭാടനി രൂപ

റവനല്യൂ  വകുപട്ട്  (സലാംസഭാന  ദുരന
നനിവഭാരണ ഫണട്ട്)

138.75 കകേഭാടനി രൂപ

പ്രഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാര് 785.42 കകേഭാടനി രൂപ

ആചകേ  5,564.17 കകേഭാടനി രൂപ
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(ബനി) 2015-16  വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിച തുകേ ചചലവഴനിക്കുനതനില്

ഏചതങനിലുലാം വകുപ്പുകേള വതീഴ്ച വരുത്തനിയനിട്ടുളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.

കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്

27 (1568) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനലസലാംസഭാന

സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത്സ  കനടുനവര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന

കേഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലാം ആയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  സലാംസഭാനതല  സമനിതനി

തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  അനലസലാംസഭാന  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിചല  ചനികേനിത്സയട്ട്

സഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഏചതല്ലെഭാലാം  ആശുപത്രനികേളനിചല

ചനികേനിത്സയഭാണട്ട് ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനലസലാംസഭാന  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത്സ  കനടുന

കരഭാഗനികേള ഈ ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കഭാന് ആര്ക്കഭാണട്ട് അകപക്ഷ നല്കകേണചതനലാം

അതുമഭായനി ബനചപട നടപടനിക്രമങ്ങള എനഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണനിചന്റെ  4-8-2016-നട്ട്  കൂടനിയ  25- ാാമതട്ട്

സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനിയനില്  മലാംഗലഭാപുരത്തുള  ഇന്ഡലഭാന  ആശുപത്രനി,

കയനകപഭായ  ആശുപത്രനി,  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനി,  ഫഭാദര്  മുളര്സട്ട്

ആശുപത്രനി,  കേസ്തൂര്ബഭാ  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,  ചകേ.എലാം.സനി.  ആശുപത്രനി  എനതീ

ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത്സ  കതടുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം

പ്രകതലകേഭാനുമതനിയഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികന്മേല്

തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  അനലസലാംസഭാന  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിചല  ചനികേനിത്സയുമഭായനി

ബനചപടട്ട്  ചനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള

പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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കേഭാരുണല കലഭാടറനിയനിലൂചട സമഭാഹരനിച തുകേ

28 (1569) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ധനരഭായ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കേഭാരുണല  കലഭാടറനിയനിലൂചട  സമഭാഹരനിച
തുകേയനില് നനിനലാം നല്കുന പരമഭാവധനി ചനികേനില്സഭാ ധനസഹഭായലാം എത്രയഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനികേനില്സ നല്കേനിയ വകേയനില് വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് കുടനിശനികേ
ചകേഭാടുക്കഭാന് ബഭാക്കനിയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി  2,00,000  രൂപ
(രണ്ടു  ലക്ഷലാം  രൂപ)  വചര  ചനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  എനഭാല്
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് പരനിധനിയനില്ലെഭാചത ആവശലഭാനുസരണലാം ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ചനികേനിത്സ നല്കേനിയ വകേയനില്  103  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കഭായനി
നനിലവനില്  ഏകേകദശലാം  25  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കേഭാനുണട്ട്.  കരഭാഗനികേളുചട  ചനികേനിത്സയ്ക്കു
കശഷമഭാണട്ട്  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  തുകേ അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനലാം  ബനില്ലുകേള ഹഭാജരഭാക്കുന മുറയട്ട്  തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
ദ്രുതഗതനിയനില് സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

അനധനികൃത തഭാമസകകേന്ദ്രങ്ങള

29 (1570) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രധഭാന  ആശുപത്രനികേളുചടയുലാം  വനികനഭാദസഞഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം  പരനിസരത്തട്ട്,  വനികദശനികേള  ഉളചപചടയുളവര്ക്കട്ട്  അനധനികൃത
തഭാമസലാം  നല്കുനതട്ട്  വര്ദനിച്ചു  വരുനതുലാം  ഇതുമൂലമുള  നനികുതനി  കചഭാര്ചയുലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് ഇത്തരലാം തഭാമസകകേന്ദ്രങ്ങളചക്കതനിചര എന്തു നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തഭാമസ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  നല്കുന  വഭാടകേ
ഇടപഭാടുകേളുലാം  നനിയമവനികധയമഭാക്കനി  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
850/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അകഞഭാ  അതനില്  കൂടുതകലഭാ  മുറനികേളുളതുലാം  പ്രതനിദനിനലാം  മുറനിവഭാടകേ
400  രൂപയനില്  കൂടുതല്  ഈടഭാക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന  കലഭാഡ്ജുകേള,  കഹഭാടലുകേള,
റനികസഭാര്ട്ടുകേള എനനിവ ആഡലാംബര നനികുതനി നനിയമ പ്രകേഭാരലാം രജനികസ്ട്രഷചനടുത്തട്ട്
പ്രതനിമഭാസലാം  റനികടണ്  നല്കകേണതഭാണട്ട്.  ആശുപത്രനികേളുചടയുലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം  പരനിസരത്തട്ട്  റനികസഭാര്ടട്ട്,  കഹഭാടല്  മുതലഭായവ  അല്ലെഭാചതയുള
തഭാമസസലങ്ങള  കഹഭാലാം  കസ,  സര്വതീസ്ഡട്ട്  അപഭാര്ട്ടുചമന്റെട്ട്,  വനില്ലെ  എനതീ
ഗണങ്ങളനില് ഉളചപടുനവയഭാണട്ട്.  ആയതനിനട്ട് കകേരള ആഢലാംബര നനികുതനി നനിയമലാം
അനുസരനിചട്ട്  നനികുതനി  നല്കകേണതഭായനിട്ടുളതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം  തഭാമസകകേന്ദ്രങ്ങചള
സലാംബനനിചട്ട്  ലഭലമഭാകുന  വനിവരങ്ങളുചടയുലാം  പരനികശഭാധനകേളുചടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട് ആഢലാംബര നനികുതനി ഈടഭാക്കഭാറണട്ട്.

(സനി)  ഇന്റെലനിജന്സട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  കസവനലാം  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയുലാം  മറട്ട്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച്ചുലാം  ഇത്തരലാം  തഭാമസസലങ്ങള
നനിയമവനികധയമല്ലെഭാചത  പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണങനില്  ആയതട്ട്  കേചണത്തനി  അവചയ
നനിയമപരനിധനിക്കുളനില്  ചകേഭാണ്ടുവനട്ട്  ആഡലാംബര  നനികുതനി  പനിഴ,  കകേഭാമ്പഇൗണനിലാംഗട്ട്
ഫതീസട്ട് എനനിവ ഈടഭാക്കനി നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്.

കേഭായലാംകുളലാം ടനി.എലാം. ചനിറ പഭാലലാം

30 (1571) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

നബഭാര്ഡനില്  ഉളചപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച  കേഭായലാംകുളലാം  ടനി.എലാം.  ചനിറപഭാലത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനചപടട്ട്
നനിലവനിലുള പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

13-9-2013-ല്  260  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  കേഭായലാംകുളലാം
ടനി.എലാം.  ചനിറ  ആയനിരലാംചതങ്ങട്ട്  പഭാലത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  മണ്ണട്ട്
പരലകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഇതുവചര  2,996  ലക്ഷലാം  രൂപ
ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  ഭരണപരവലാം  സഭാകങതനികേപരവമഭായ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
ഇകതവചര പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുചട പണനി ആരലാംഭനിചനിടനില്ലെ.
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ധനസനിതനി ചമചചപടുത്തല്

31 (1572) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിചല ധനസനിതനി ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട് എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിചല ധനസനിതനി ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട് അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണത്തനിനുലാം
അനഭാവശല ചചലവട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനുമുള വനിവനിധ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകതഭാചടഭാപലാം
റവനല്യൂ  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള  ആത്മഭാര്ത്ഥവലാം  ഊര്ജനിതവമഭായ  നടപടനികേള
തുടര്നലാം സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. മൂലധന ചചലവനിനഭായനി വനിപണനിയനില്നനിനലാം ഫണട്ട്
സസരൂപനിക്കുനതനിനുലാം  നനിലവനിചല  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം  അതനിജതീവനിക്കുനതനിനഭായനി
12,000  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജട്ട്  നടപനിലഭാക്കുഭാന്  ബഡ്ജറനില്
വലവസ ചചയതനിട്ടുണട്ട്. 1999-ചല കേനിഫ്ബനി ആകട്ട് പരനിഷ്കരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ചസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ചഎ.യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന്  കകേരള  ഇന്ഫ്രഭാസ്ട്രക്ചര് ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിചന
സജമഭാക്കുനതനിനുലാം  ടഷറനി  ശലാംഖലയട്ട്  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള  അടനിയനര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അക്കഇൗണന്റെട്ട്
ജനറല്  ആഫതീസട്ട്,  ധനവകുപട്ട്,  ടഷറനികേള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന
വനിവനിധ  ഡഭാറഭാകബസുകേചള  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഒരു  പുതനിയ  ഫനിനഭാന്ഷലല്
മഭാകനജുചമന്റെട്ട്  സനിസലാം,  ഇന്റെലനിജന്റെട്ട്  കഫഭാര്കേഭാസനിലാംഗട്ട്  ഉപഭാധനികേളുളചപടുന ലനികേസനിഡനിറനി
മഭാകനജുചമന്റെട്ട്  സനിസലാം  എനനിവ  തയഭാറഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാചത  ചസഷലല്
പര്പസട്ട്  ചവഹനിക്കനിളസട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ബഡ്ജറനിനട്ട്  പുറകമയുള  വഭായ
വഭാങ്ങലുകേളനിലൂചട  വന്കേനിട  പദതനികേളനിലുള  ചപഭാതു  നനികക്ഷപങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുനതുവഴനി വളര്ച കൂടുതല് തസരനിതചപടുത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന്

32 (1573) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷനനില്ചപട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പഴയ  രതീതനിയനിലുള
ചപന്ഷന്  ലഭലമഭാക്കണചമനതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുള  എചനങനിലുലാം  ചപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പക്കല് ഉകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മഭാസലാംകതഭാറലാം ലഭനിക്കുന ചപന്ഷന്
തുകേ  മഭാത്രലാം  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളതുകപഭാചല
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം അത്തരത്തനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതു  സലാംബനനിച  ഏചതങനിലുലാം  ഫയല്  ധനവകുപനില്  ഉകണഭാ;
ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  സലാംബനനിചട്ട്  നനിരവധനി  നനികവദനങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായനി  പരനിഗണനിച്ചു
വരുന.

(ബനി&സനി) 18-9-2013-ല് പഭാര്ലചമന്റെട്ട് പഭാസഭാക്കനിയ PFRDA Act 2013-ചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് കകേരളലാം ഉളചപചടയുള വനിവനിധ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള
നഭാഷണല്  ചപന്ഷന്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  1-4-2013-നട്ട്  കശഷലാം
സര്വതീസനില് പ്രകവശനിക്കുന ജതീവനക്കഭാരചന്റെ ശമ്പളത്തനിചന്റെ 10% വലാം (10% of Pay +
DA)  തത്തുലലമഭായ  ഒരു  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതവലാം  കചര്ത്തട്ട്  PFRDA
നനിബനനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ചപന്ഷന്  അക്കഇൗണനില്  നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം
60-ാം  വയസനില്  ടനി  ജതീവനക്കഭാരന്  വനിരമനിക്കുകമ്പഭാള  ഇത്തരത്തനില്
സമഭാഹരനിചനിട്ടുള  തുകേയനില്നനിനലാം  അയഭാളക്കട്ട്  ചപന്ഷന്  വനിഹനിതലാം/അനസനിറനി
ആയനി നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുനതഭാണട്ട് നനിലവനിലുള സതീലാം.

പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനി

33 (1574) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മുന്സര്ക്കഭാര് ഏര്ചപടുത്തനിയ പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനിയനില് നനിരവധനി
അപഭാകേതകേള ഉളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  പദതനി  സലാംബനനിചട്ട്  നനിരവധനി  നനികവദനങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായനി  ആകലഭാചനിചട്ട്
തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.
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34 (1575) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേചകേടുകേഭാരലസതമൂലലാം എചനഭാചക്ക

സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനികേളഭാണട്ട്  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  കനരനികടണനി  വനചതനട്ട്

വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭരണലാം  അവസഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  ടഷറനിയനിചല

സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി എനഭായനിരുന എനട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനലാം അതതീവ ഗുരുതരമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിചയ

അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മുന്സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലാം ഒഴനിയുകമ്പഭാള  24-5-2016-ല്

1009.30 കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട് ടഷറനി ബനില് കഹഭാളഡനിലാംഗ്സട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്.

എനഭാല്  31-5-2016-ചല  പുതുക്കനിയ  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ

സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ ചപന്ഷനുകേളുചട  കുടനിശനികേ  1,505.49  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.

കൂടഭാചത വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കുലാം മറ്റുലാം ചകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാനുള ബനിലട്ട് ല്ല്  1,431  കകേഭാടനി

രൂപ,  കേരഭാറകേഭാര്ക്കട്ട് കുടനിശനികേ ഇനത്തനില് ചകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുവഭാനുളതട്ട്  1,775.59

കകേഭാടനി രൂപ, ചവയ്സട്ട് ആന്റെട്ട് മതീന്സട്ട് - ടഷറനി കേല്യൂവനില് ചകേഭാടുത്തു തതീര്കക്കണ 800

കകേഭാടനി രൂപ തുടങ്ങനിയവ ഉളചപചട 5,780 കകേഭാടനി രൂപ അടനിയനരമഭായനി ചകേഭാടുത്തു

തതീര്കക്കണ  ബഭാധലതയുണഭായനിരുന.  മഭാത്രമല്ലെ  വനിവനിധ  ചപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങള,  കക്ഷമനനിധനികേള,  കബഭാര്ഡുകേള  തുടങ്ങനിയവയനില്നനിനലാം  1,365

കകേഭാടനി രൂപയുലാം സനിര നനികക്ഷപമഭായനി സമഭാഹരനിചനിരുന. ഇതുകൂടനി കചര്ത്തഭാലുള

7,145 കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപയുചട ബഭാധലതയഭാണട്ട് മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ

ചകേടുകേഭാരലസതമൂലലാം  പുതനിയ  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അഭനിമുഖതീകേരനികക്കണനി  വനതുലാം

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിക്കട്ട്  ആക്കലാം  കൂടനിയതുലാം.  ഇപ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സമ്പദട്ട് വലവസയ്കക്കറ  ആഘഭാതലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള

ഊര്ജനിത  ശമങ്ങളഭാണട്ട്  പുതനിയ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്  ഉണഭായനി

ചക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.



102       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര്  4, 2016

സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി

35 (1576) ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ചതറഭായ സഭാമ്പത്തനികേ നയലാംമൂലമുണഭായ കേനത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  തരണലാം  ചചയ്യുനതനിനഭായനി  ഇതുവചര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  പ്രസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനി ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി) ഇത്തരലാം സഭാഹചരലത്തനിലുലാം കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേള കുടനിശനികേ സഹനിതലാം
ചകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലൂചടയുലാം  അനഭാവശല  ചചലവട്ട്
നനിയനനിചതനിലൂചടയുലാം  അടനിയനര  പ്രഭാധഭാനലമുള  വനികേസന  കക്ഷമ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പണലാം  കേചണത്തഭാന്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മൂലധന
ചചലവനിനഭായനി  വനിപണനിയനില്  നനിനലാം  ഫണട്ട്  സസരൂപനിക്കുനതനിനുലാം  നനിലവനിചല
സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം  അതനിജതീവനിക്കുനതനിനഭായനി  12,000  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജട്ട്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  ബഡ്ജറനില്  വലവസ  ചചയനിട്ടുണട്ട്.
1999-ചല  കേനിഫ്ബനി  ആകട്ട്  പരനിഷ്കരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ചസബനിയുലാം  ആര്.ബനി.ചഎയുലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള നൂതന  ധനസമഭാഹരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന്
കകേരള ഇന്ഫ്രഭാസ്ട്രക്ചര് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിചന സജമഭാക്കുനതനിനുലാം ടഷറനി ശലാംഖലയട്ട്
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ചപന്ഷനുകേള കുടനിശനികേ തതീര്ത്തട്ട് വതീടനിചലത്തനിക്കുകേ
എന  വഭാഗഭാനലാം  പഭാലനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  അവതഭാളത്തനിലഭായ
ചപന്ഷന് വനിതരണലാം കൃതലമഭാക്കഭാന് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന നടത്തനിയ
ശമലാം  വനിജയകേരമഭായനിരുന.  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കുടനിശനികേ  സഹനിതലാം  ചപന്ഷന്
വനിതരണലാം  ചചയഭാന്  2,415  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  (ബഭാങട്ട്
അക്കഇൗണനിലൂചടയുളതുളചപചട)  സര്ക്കഭാര്  വനിനനികയഭാഗനിചതട്ട്.  കൃതലമഭായ
ആസൂത്രണവലാം സഭാമ്പത്തനികേ മഭാകനജുചമന്റുലാം മൂലമഭാണട്ട് ഇതട്ട് സഭാധനിചതട്ട്.
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ബഡ്ജറനിലൂചട ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള പദതനികേള

36 (1577) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി
ബജറനിലൂചട ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള പദതനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

2016-17-ചല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില് കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില്
അഗനിശമന  കസഷന്  സഭാപനിക്കുചമനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  പ്രവൃത്തനികേചള
സലാംബനനിചട്ട് വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

കേകമ്മേഭാഡനിറനി ചചവസട്ട് ഡഭാറ കശഖരണലാം

37 (1578) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേകമ്മേഭാഡനിറനി
വവസട്ട്  ഡഭാറ  കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  നനികുതനി  ഈടഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന  കേകമ്മേഭാഡനിറനികേളുചട
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില്  കേകമ്മേഭാഡനിറനി  ഗ്രൂപട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  റനികടണ്
മുകഖനയുള വനിവരകശഖരണലാം നടത്തുനതട്ട്.  ആചകേയുള 7,908 കേകമ്മേഭാഡനിറനികേചള
427  ഗ്രൂപഭായനി  തരലാം  തനിരനിചഭാണട്ട്  റനികടണനില്  നനികുതനി  കരഖചപടുത്തുനതട്ട്.
ഇതുസലാംബനനിച വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ

38 (1579) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായചയടുത്തട്ട് കേടചക്കണനിയനിലഭായവരുചട
വഭായഭാതുകേ  ഇഇൗടഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജപ്തനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ കുടനിശനികേയഭായതട്ട് തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനട്ട്  എചനഭാചക്ക
ഇളവകേളഭാണട്ട് നല്കുനചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായയനികന്മേലുള  കേനിടഭാക്കടലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിച്ചു

വരുന  സഭാഹചരലത്തനില്,  ബഭാങ്കുകേള  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  നടപടനികേള

ചചകേചക്കഭാള്ളുവഭാന് ബഭാധലസരഭാണട്ട്. എനനിരുനഭാലുലാം 2004-2009 കേഭാലഘടത്തനില്

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായചയടുത്ത  3  ലക്ഷലാം രൂപ വചര വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാനമുള

ചതഭാഴനില്രഹനിതരുചട  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായയനികന്മേലുള  എല്ലെഭാ  റവനല്യൂ  റനിക്കവറനി

നടപടനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് ചമഭാറകടഭാറനിയലാം ഏര്ചപടുത്തനി നല്കുനണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം

ഏറവലാം ഒടുവനില് 31-5-2016 വചര ചമഭാറകടഭാറനിയലാം ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  2004-2009  കേഭാലഘടത്തനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  എടുക്കുകേയുലാം

വനിദലഭാഭലഭാസചത്ത  തുടര്നട്ട്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കഭാചത  അവശത  അനുഭവനിക്കുകേയുലാം

ചചയ്യുന ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനിലുള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുചട വനിദലഭാഭലഭാസ കേഭാലചത്ത

പലനിശ ബഭാദലത സര്ക്കഭാര് ഏചറടുക്കുന ഒരു വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ പലനിശയനിളവട്ട്

പദതനി  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കൂടഭാചത,  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ

കുടനിശനികേയഭായ  കകേസുകേളനില്  അതഭാതു  ബഭാങ്കുകേളുചട  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്

പദതനിയുചട ആനുകൂലലവലാം ലഭലമഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളലാം

39 (1580) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളലാം ബഭാങ്കുകേള വഴനിയഭാകണഭാ

നല്കേനി  വരുനതട്ട്;  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്

ബഭാങ്കുകേളനികലക്കട്ട് നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ടഷറനികേളനില്  നനികക്ഷപവലാം  ഇടപഭാടുകേളുലാം

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുവഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്

ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പളലാം  ടഷറനികേള  മുകഖന  നല്കുനതനിനുലാം  തതീരുമഭാനലാം

എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ടഷറനികേചള മറ്റു ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തഭാല്

ബനനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അവരുചട  ശമ്പളലാം  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണട്ട്
മുകഖനകയഭാ  ടഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണട്ട്  മുകഖനകയഭാ  പണമഭാകയഭാ
വഭാങ്ങുനതനിനുള  സഇൗകേരലലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.  ശമ്പളയനിനത്തനില്  ബഭാങ്കുകേളനികലയട്ട്
ചക്രഡനിറട്ട്  ചചയ്യുന  തുകേ  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  വലതലഭാസചപട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുലാം.
എനനിരുനഭാലുലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  ഏകേകദശലാം  1,600  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  വലക്തനിഗത
ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലയട്ട് ശമ്പളയനിനത്തനില് ചക്രഡനിറട്ട് ചചയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  ധനകേഭാരല വകുപനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് ഫനിനഭാന്ഷലല്
മഭാകനജുചമന്റെട്ട്  സനിസത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ടഷറനി  അക്കഇൗണ്ടുകേള  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയട്ട്  മഭാറനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്
ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പള  വനിതരണലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ടഷറനി  അക്കഇൗണ്ടുകേളവഴനി
നല്കേണചമനതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നയലാം.  ജതീവനക്കഭാരുചട  തതീരുമഭാനലാം
അനുസരനിചട്ട്  അവരവരുചട  ടഷറനി  അക്കഇൗണനില്നനിനലാം  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണനികലയട്ട്
ആവശലഭാനുസരണലാം പണലാം ഓണ്ചചലനഭായനി ചചകേമഭാറഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായുള
മുന്കൂര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഓണ്ചചലനഭായനി  നല്കേഭാനുള  സലാംവനിധഭാനവലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  ടഷറനി  നനികക്ഷപലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
ടഷറനി  അക്കഇൗണ്ടുകേളനിലുള  പണലാം  അക്കഇൗണട്ട്  ഉടമകേളക്കട്ട്  യകഥഷലാം  ബഭാങട്ട്
അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുനതനിനുലാം  അതുവഴനി  ബഭാങട്ട്  എ.ടനി.എലാം.-ലൂചട
പനിന്വലനിക്കുനതനിനുമുള  സഇൗകേരലലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ടഷറനികേളക്കട്ട്  സസനമഭായനി  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തല്  നനിലവനില്
പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

(സനി)  ടഷറനി അക്കഇൗണ്ടുകേളനില് നനിനലാം ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട് ആവശലഭാനുസരണലാം
തുകേ  അവരവരുചട  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലയട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനുലാം  അവനിചടനനിനലാം
എ.ടനി.എലാം. വഴനി ഇടപഭാടുകേള നടത്തുനതനിനുമുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന്

40 (1581) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്
ഏര്ചപടുത്തുകേ വഴനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ
സമഭാഹരനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം എനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന്കേഭാല  പ്രഭാബലലകത്തഭാചട  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  പദതനി
ഉകപക്ഷനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന്  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള ജതീവനക്കഭാര്
60-ാം വയസനില് വനിരമനിക്കുന സമയത്തട്ട് മഭാത്രകമ അവര്ക്കട്ട് നല്കകേണ ചപന്ഷന്
തുകേയനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എത്ര  തുകേ  സമഭാഹരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം  എനട്ട്
തനിടചപടുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ബനി)  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായനി
ആകലഭാചനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്. 

കേടഭാശസഭാസ പദതനി

41 (1582) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വഭായചയടുത്തട്ട്  കുടനിശനികേയഭായനി
അടയഭാന്  നനിവൃത്തനിയനില്ലെഭാത്തവര്ക്കഭായനി  കേടഭാശസഭാസപദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളുലാം  വഭായ
എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം എചനല്ലെഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവചരയഭായനി  എത്ര  കപരുചട  വഭായകേള
എഴുതനിത്തളനിയനിട്ടുണട്ട്; ജനില്ലെ തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേതീഴനിലുള വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില് നനിചനടുത്ത

വഭായകേളുചട തനിരനിചടവനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയതനിനഭാല് ജപ്തനിഭതീഷണനി കനരനിടുനവര്ക്കട്ട്

വഭായഭാ പലനിശ/പനിഴപലനിശയനിളവലാം കേടഭാശസഭാസവലാം അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി 20-8-2016-ചല

സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  118/2016/ധന  പ്രകേഭാരലാം  ഒറത്തവണ  കേടഭാശസഭാസ  പദതനി

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അഞ്ചു  ലക്ഷലാം  വചരയുള  വഭായകേളനില്  മുതലുലാം  പലനിശയുലാം

പനിഴപലനിശയുലാം കചര്ത്തട്ട് മുതലനിചന്റെ ഇരടനിചയങനിലുലാം തനിരനിചടചവരുചട വഭായകേളഭാണട്ട്

എഴുതനിത്തള്ളുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  മുതലനിചന്റെ  ഒനര  ഇരടനിചയങനിലുലാം  തനിരനിചടച്ചു

കേഴനിഞനിട്ടുലാം  ജപ്തനിഭതീഷണനി  കനരനിടുന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  പലനിശയനിളവലാം

പനിഴപലനിശയനിളവലാം അനുവദനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ബഭാക്കനി വഭായഭാ തുകേ രണട്ട് വര്ഷലാം ചകേഭാണട്ട്

തനിരനിചടയഭാവന വനിധലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചുലാം നല്കുനതഭാണട്ട്. കകേരള സലാംസഭാന ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്,  പടനികേ ജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ,  പനികനഭാക്കകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷനുകേള,
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കകേരള  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള  സലാംസഭാന

വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന് എനതീ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം റവനല്യൂ

വകുപനില്നനിനലാം  വഭായ  ലഭലമഭാക്കനിയവര്ക്കഭാണട്ട്  കേടഭാശസഭാസവലാം  പലനിശയനിളവലാം

ലഭനിക്കുനതട്ട്.  വഭായഭാസഭാപനങ്ങളനില്  സസതീകേരനിക്കുന  കേടഭാശസഭാസ

അകപക്ഷയനിന്കമല്  തതീര്പ്പുണഭാക്കനി  രണട്ട്  മഭാസത്തനിനുളനിചല  നനിശ്ചനിത

തതീയതനിയനില് മുന്കൂടനി അറനിയനിചട്ട് ബഭാധലതഭാരഹനിത സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഉളചപചട എല്ലെഭാ

ഈടുകേളുലാം  തനിരനിചകേ  നല്കുനതഭാണട്ട്.  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി

ഗുണകഭഭാക്തഭാവനില്നനിനട്ട്  അകപക്ഷചയഭാഴനിചകേ യഭാചതഭാരു  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം

ആവശലചപടുനതല്ലെ.  പദതനിയുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അടങ്ങനിയ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ

അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  ഉത്തരവട്ട്  തതീയതനിക്കട്ട്  കശഷലാം  രണട്ട്  മഭാസചത്ത  കേഭാലയളവട്ട്

നനിശ്ചയനിചഭാണട്ട്  പദതനിയഭാനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കുനചതനതനിനഭാല്  അക്കഭാലയളവനിനട്ട്

കശഷമഭാണട്ട് ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകുനചതങനിലുലാം പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം

കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് പദതനിയുചട ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

കക്ഷമ ചപന്ഷന് ചചകേപറ്റുനവര്ക്കട്ട് സഭാമൂഹല ചപന്ഷന്

42 (1583) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്: തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  കക്ഷമചപന്ഷന്  ചചകേപറ്റുന  34  ലക്ഷലാം  കപരനില്

പകുതനികയഭാളലാം കപര്ക്കട്ട് മചറഭാരു സഭാമൂഹല ചപന്ഷന്കൂടനി നല്കേഭാന് മുന് സര്ക്കഭാര്

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണഭായനിരുകനഭാ;

(ബനി) എങനില് ബജറട്ട് അവതരനിപനിചകപഭാള ഒരു ചപന്ഷന് മഭാത്രകമ വഭാങ്ങഭാവ

എനട്ട് പറയുകേയുലാം പനിനതീടട്ട്,  രണട്ട് ചപന്ഷന് വഭാങ്ങുനവര്ക്കട്ട് പുതനിയ നനിരക്കനിലുള

1000  രൂപയുലാം  പഴയ  നനിരക്കനിചല  600  രൂപയുലാം  ഉളചപചട  1,600  രൂപ  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്

അനുമതനി നല്കുകേയുലാംചചയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പ്രസസ്തുത ചപന്ഷന്കേഭാര്ക്കട്ട് ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളതട്ട്

ഏതട്ട് ഉത്തരവഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ലെ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  15-8-2016-ചല  G.O.(Ms.)  No.  324/2016/Fin.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

നനിലവനില് രണട്ട് ചപന്ഷന് വഭാങ്ങുനവര്ക്കട്ട് ഒരു ചപന്ഷന് പുതുക്കനിയ നനിരക്കനിലുലാം

രണഭാമചത്ത  ചപന്ഷന്  പുതുക്കുനതനിനട്ട്  മുന്പുള  നനിരക്കനിലുലാം  ചചകേപറ്റുനതനിനട്ട്

അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  സസനലാം  ഫണനില്നനിനലാം  ചപന്ഷന്

അനുവദനിക്കുന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനില്നനിനലാം  ചപന്ഷന്  വഭാങ്ങുന

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  വനികേലഭാലാംഗ  ചപന്ഷന്  വഭാങ്ങുനവര്ക്കുലാം  ഒരു  സഭാമൂഹല

സുരക്ഷഭാ ചപന്ഷനുകൂടനി  (ടനി ചപന്ഷന്,  ഇന്ദനിരഭാ ഗഭാനനി കദശതീയ വഭാര്ദകേലകേഭാല

ചപന്ഷന്,  ഇന്ദനിരഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  വനിധവഭാ  ചപന്ഷന്  എനനിവയനിചലഭാനഭാചണങനില്

അതനിചന്റെ  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  മഭാത്രലാം)  അര്ഹതയുണഭാകുലാം  എനലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷചന്റെ സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി ചപന്ഷന് കഡറഭാകബസട്ട്

പരനിഷ്കരനിചട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിച കശഷലാം, ചപന്ഷന് വനിതരണലാം ക്രമചപടുത്തുന കേഭാരലലാം

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  സര്വതീസട്ട്  ചപന്ഷന്  വഭാങ്ങുനവര്  കപഭാലുലാം

സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ചപന്ഷന്  ചചകേപറ്റുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

അനര്ഹരഭായവചര  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  ചപന്ഷന്  വനിതരണലാം  കൃതലമഭായനി

നടത്തുനതനിനുമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതട്ട്.  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ചപന്ഷനുകേള

2016  കമയട്ട്  മഭാസലാം വചര കുടനിശനികേയഭായനിരുന.  വനിതരണലാം അവതഭാളത്തനിലുമഭായനിരുന.

ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള  തതീവ്രശമമഭാണട്ട്  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്

നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. ചപന്ഷന് കുടനിശനികേ ഏതഭാണട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തതീര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. ഇനനി

കൃതലസമയത്തട്ട്  ചപന്ഷന്  വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനുള  ശമമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്

നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ലനിസട്ട്  ക്രമചപടുത്തനി  ചപന്ഷന്  വനിതരണലാം

കൃതലമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി

43 (1584) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ ഇകപഭാഴചത്ത സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;
വനിവനിധ ഏജന്സനികേളനില്നനിനലാം വഭാങ്ങനിയ കേടങ്ങള ഉളചപചട  31-8-2016  വചര
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ ചമഭാത്തലാം കേടലാം എത്ര രൂപയഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിമൂലലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വദനലാംദനിന കേഭാരലങ്ങളുലാം മുടങ്ങുന സഭാഹചരലമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനു  കശഷലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി ചമചചപടുത്തുവഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത  നടപടനികേളമൂലലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിയനില്  മഭാറങ്ങള
അനുഭവചപടനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  അചടക്കമനില്ലെഭായ്മയുലാം  ചകേടുകേഭാരലസതയുലാം
നനിമനിത്തലാം സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി തഭാറമഭാറഭായനിരുന ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരലാം ഏചറടുത്തതട്ട്.  അതനിഗുരുതരമഭായ കമല് സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിയുചട
വലഭാപ്തനി  കുറയഭാന്തചന  വര്ഷങ്ങള  കവണനിവരുന  സഭാഹചരലമഭാണുളതട്ട്.
വഭായചയടുക്കുന  തുകേ  നനിതലനനിദഭാന  ചചലവകേളക്കട്ട്  വനിനനികയഭാഗനികക്കണ
അവസയുളതനിനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  അടക്കമുള  മൂലധന
ചചലവകേളക്കട്ട് പണലാം കേചണത്തുവഭാന് സര്ക്കഭാര് ബുദനിമുട്ടുകേയഭാണട്ട്.  അക്കഇൗണന്റെട്ട്
ജനറലനിചന്റെ തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേളപ്രകേഭാരലാം 31-8-2016-ല് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
ചമഭാത്തലാം കേടലാം 1,66,437 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിമൂലലാം പല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഏചറടുക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന കവഗത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
വനിഷമലാം കനരനിടുനണട്ട്. അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണത്തനിലൂചടയുലാം അനഭാവശല ചചലവട്ട്
നനിയനനിചതനിലൂചടയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കനിയുലാം  അടനിയനര
പ്രഭാധഭാനലമുള  വനികേസന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പണലാം  കേചണത്തഭാന്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മൂലധന  ചചലവനിനഭായനി  വനിപണനിയനില്നനിനലാം  ഫണട്ട്
സസരൂപനിക്കുനതനിനുലാം  നനിലവനിചല  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം  അതനിജതീവനിക്കുനതനിനഭായനി
12,000  കകേഭാടനി രൂപയുചട മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം ബഡ്ജറനില്
വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.  1999-ചല കേനിഫ്ബനി ആകട്ട് പരനിഷ്കരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ചസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ചഎ.യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന്  കകേരളഭാ  ഇന്ഫ്രഭാസ്ട്രക്ചര്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിചന
സജമഭാക്കുനതനിനുലാം ടഷറനി ശലാംഖലയട്ട് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാനുമുള
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) പ്രസ്തുത നടപടനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി അടനിയനര പ്രഭാധഭാനലമുള വനികേസന
കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പണലാം  കേചണത്തഭാന്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
മുന്സര്ക്കഭാര്  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയ വനിവനിധ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ ചപന്ഷനുകേളുചട
കുടനിശനികേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികലയട്ട്
1,477.92  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിതരണലാം  ചചയനിരുന.  കൂടഭാചത  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലയളവനിചല  കുടനിശനികേകേളനില്  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ചലഡ്ജര്  അക്കഇൗണനികലക്കട്ട്
മഭാറനിയതനില്  അനുമതനി  നല്കേനിയതട്ട്,  കേരഭാറകേഭാര്ക്കുലാം  ബനില്  റതീഡനിസഇൗണനിലാംഗട്ട്
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ഇനത്തനില് ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം വനിതരണലാം നടത്തനിയതട്ട്, ചവയ്സട്ട് ആന്റെട്ട് മതീന്സട്ട്, ടഷറനി
കേല്യൂ ക്ലനിയര് ചചയതട്ട് എനതീ ഇനങ്ങളനില് മഭാത്രലാം യഥഭാക്രമലാം 712.07 കകേഭാടനി, 991.92
കകേഭാടനി, 792.09 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്. നനിര്ദ്ദേനിഷ സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി
തരണലാം  ചചയ്യുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ചചകേചക്കഭാണ്ടുവരുന  ദതീര്ഘകേഭാല
പദതനികേളുചട ഗുണഫലലാം വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില് മഭാത്രകമ അനുഭവകവദലമഭാകുകേയുള.

സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ കേടബഭാധലത

44 (1585) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുന സമയത്തട്ട് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
കേടബഭാധലത എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന;

(ബനി)  കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ 5  വര്ഷക്കഭാലത്തട്ട് കേടബഭാധലത
എത്രകകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് വര്ദനിചതട്ട്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ കേടബഭാധലത ക്രകമണ കുറച്ചു ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവകുപട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിചന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  കേണക്കുകേള  (സപനിചമന്റെറനി)
പ്രകേഭാരലാം  31-3-2016-ല്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ചപഭാതുകേടലാം  1,57,385,94  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരുന.

(ബനി)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലയളവനില് കേടബഭാധലതയനില്  78,712.70
കകേഭാടനി രൂപയുചട വര്ദനവഭാണട്ട് ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി)  വഭായഭാത്തുകേ  റവനല്യൂ  ചചലവകേളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനികക്കണനി  വരുന
സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്  ആശങഭാജനകേലാം.  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  നനികുതനി,  നനികുതനികയതര
വരുമഭാനത്തനില്നനിനലാം നനിതലനനിദഭാന ചചലവകേള നടത്തഭാന് കേഴനിയണലാം.  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാകണ ഇതട്ട് ചചകേവരനിക്കഭാനഭാകൂ. വഭായചയടുത്തട്ട് ആസനികേള
സൃഷനിക്കുന  ചചലവകേള  ചചയ്യുനതനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കയഭാജനിപഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രലാം
അനുവദനിക്കുന  വഭായഭാ  പരനിധനിക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  മഭാത്രകമ  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
കേടചമടുക്കഭാന്  കേഴനിയൂ.  വഭായചയടുക്കുന  പണലാം  മുഴുവന്  റവനല്യൂ  ചചലവകേളക്കട്ട്
വനിനനികയഭാഗനികക്കണ സനിതനിയനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള സലാംസഭാനലാം.  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിച്ചുലാം അനഭാവശല ചചലവകേള നനിയനനിച്ചുലാം ചകേഭാകണ ഈ സനിതനിവനികശഷലാം
കനരനിടഭാനഭാകൂ.
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മുന്സര്ക്കഭാര് വരുത്തനിയ കുടനിശനികേകേള

45 (1586) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിചലത്തനിയകശഷലാം മുന്സര്ക്കഭാര് വരുത്തനിയ
കുടനിശനികേകേളനില് അടച്ചുതതീര്കക്കണ തുകേ എത്രയഭായനിരുന; എത്രതുകേ അടച്ചു;

(ബനി) 2016 കമയട്ട് അവസഭാനചത്ത വകുപ്പുതല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേരഭാറകേഭാര്ക്കുലാം  ബനില്  റതീ  ഡനിസഇൗണനിലാംഗട്ട്  ഇനത്തനിലുലാം,
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  മറ്റുലാം  ചകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കുവഭാനുളതഭായ  തുകേ  എത്രചയനലാം
ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡുകേള  തുടങ്ങനി  മറ്റു
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  സമഭാഹരനിച  തുകേ  എത്രചയനലാം  എല്ലെഭാലാം  കചര്ത്തട്ട്
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിചലത്തനിയകപഭാഴുള  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലത എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 31-3-2011-ല് എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനിചല ടഷറനി ബനില്
കഹഭാളഡനിലാംഗ്സട്ട്  എത്ര;  ആയതട്ട്  16-5-2011-ല്  അധനികേഭാരചമഭാഴനിയുകമ്പഭാള
എത്രയഭായനിരുന  എനലാം  31-3-2016-ല്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അധനികേഭാര  കേഭാലയളവനില്
എത്രചയനലാം,  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അധനികേഭാരചമഭാഴനിയുന  ദനിവസലാം  (2016-ല്)  എത്രചയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  2016  കമയട്ട്  അവസഭാനചത്ത

സഭാമൂഹല സുരക്ഷ ചപന്ഷന് കുടനിശനികേ  (1,505.49  കകേഭാടനി  രൂപ),  ഇലകകഭാണനികേട്ട്

ചലഡ്ജര് അക്കഇൗണനികലയട്ട് മഭാറനിയതട്ട്  (1,431 കകേഭാടനി രൂപ),  കേരഭാറകേഭാര്ക്കുലാം ബനില്

റതീ-ഡനിസഇൗണനിലാംഗട്ട്  ഇനത്തനില് ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം നല്കേഭാനുണഭായനിരുനതട്ട്  (1,775.59

കകേഭാടനി  രൂപ),  ചവയ്സട്ട് ആന്റെട്ട് മതീന്സട്ട്,  ടഷറനി  കേല്യൂ  (800  കകേഭാടനി  രൂപ),  വനിവനിധ

ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡുകേള  തുടങ്ങനി  മറ്റു

സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം സമഭാഹരനിച തുകേ (1,365 കകേഭാടനി രൂപ) എനനിവയുളചപചട

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അടനിയനര  ബഭാധലത  7,145  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപയഭായനിരുന.

മുന്സര്ക്കഭാര് വരുത്തനിയ പ്രസ്തുത കുടനിശനികേകേളനില്, ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള സലാംബനനിച

കൃതലമഭായ  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭായ  വനിവനിധ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ചപന്ഷനുകേളുചട

കുടനിശനികേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം  ചചയതനിനട്ട്,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ചലഡ്ജര്

അക്കഇൗണനികലക്കട്ട്  മഭാറനിയതനില്  അനുമതനി നല്കേനിയതട്ട്,  കേരഭാറകേഭാര്ക്കുലാം ബനില് റതീ
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ഡനിസഇൗണനിലാംഗട്ട് ഇനത്തനില് ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം വനിതരണലാം നടത്തനിയതട്ട്, ചവയ്സട്ട് ആന്റെട്ട്

മതീന്സട്ട്, ടഷറനി കേല്യൂ ക്ലനിയര് ചചയതട്ട് എനതീ ഇനങ്ങളനില് മഭാത്രലാം യഥഭാക്രമലാം 1,477.92

കകേഭാടനി, 712.07 കകേഭാടനി, 991.92 കകേഭാടനി, 792.09 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ടഷറനി  ബനില്ലുകേളനിചല  നനികക്ഷപലാം  31-3-2011-ല്

3,513.72  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  16-5-2011 ല് 1,963.47  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  31-3-2016-ല്

1,643.49 കകേഭാടനി രൂപയുലാം മുന് സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരചമഭാഴനിയുകമ്പഭാള 24-5-2016-ല്

1,009.30 കകേഭാടനി രൂപയുമഭായനിരുന.

2015-16 വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതലാം

46  (1587) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം 

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  വകുപനിനുലാം

അനുവദനിചനിരുന ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതലാം എത്ര ആയനിരുന;

(ബനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ഓകരഭാ  വകുപ്പുലാം  ചചലവഴനിച  തുകേയുചട

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏറവലാം കുറഞ തുകേ ചചലവഴനിച വകുപ്പുകേള ഏചതല്ലെഭാലാം;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഓകരഭാ ധനഭാഭലര്ത്ഥനയുചട കേതീഴനില്

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയ ബ  ഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതലാം  (ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥന

ഉളചപചട)  അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജനറലനിചന്റെ പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  2015-16

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ചമഭാത്തലാം  ചചലവട്ട്  എനനിവയുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  നഗരവനികേസനലാം,  വവദദ്യുത  പദതനികേള,  പലവകേ  സഭാമ്പത്തനികേ

സര്വതീസുകേള, ഗതഭാഗതലാം, വഭാര്ത്തഭാ വനിതരണവലാം പ്രചരണവലാം, ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം,

ക്ഷതീര  വനികേസനലാം  തുടങ്ങനിയ  ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളക്കട്ട്  കേതീഴനിലുള  വകുപ്പുകേളനിലഭാണട്ട്

പ്രധഭാനമഭായുലാം കുറഞ കതഭാതനിലുള ചചലവട്ട് കരഖചപടുത്തനിയതഭായനി കേഭാണുനതട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ജനി.എസട്ട്.ടനി. സലാംവനിധഭാനലാം

47 (1588) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ബനില്  സലാംസഭാന
വരുമഭാനചത്ത എങ്ങചനയഭാണട്ട് ബഭാധനിക്കുകേ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  എത്രകകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ലഭനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈടഭാക്കുന  നനികുതനിയുചട  എത്ര  വനിഹനിതമഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭനിക്കുകേ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ജനി .എസട്ട് .ടനി.-യുചട പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട് എചനഭാചക്ക
നനിര്കദശങ്ങളഭാണട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ഭരണഘടന  101-ാം  കഭദഗതനി  ബനില്  ആണട്ട്
പഭാര്ലചമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്.   ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേരടട്ട്  നനിയമലാം  തുടര്  ചര്ചയഭായനി
ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്  മുമ്പഭാചകേ  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേരടട്ട്
ബനില്ലെനിചനപറനിയുലാം  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിരക്കനിചനക്കുറനിച്ചുമുള  ചര്ചകേള  ജനി.എസട്ട്.ടനി.
കേഇൗണ്സനിലനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭനിക്കഭാവന  അധനികേ  വരുമഭാനചത്തക്കുറനിച്ചുലാം  നനികുതനി  വനിഹനിതചത്തക്കുറനിച്ചുലാം
വലക്തമഭാക്കഭാന് ഇകപഭാള സഭാധനിക്കുകേയനില്ലെ.

(ഡനി)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി
സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല് ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനട്ട് ഇതട്ട് അനുകൂലമഭാണട്ട്.
ഇതനിനുപുറകമ  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള  നനികുതനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുലാം.
ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ധനകേഭാരലലാം,  ചടലനികകേഭാലാം,  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുചട
കകേരളത്തനിചല ഉപകഭഭാഗനനിരക്കട്ട് രഭാജലചത്തതചന ഉയര്ന നനിരക്കുകേളനില് ഒനഭാണട്ട്.
ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം  പ്രഭാബലലത്തനിലഭാകുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനിചല
കസവന നനികുതനി  വനിഹനിതലാംകൂടനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുലാം.   ഇതട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്
കനടമുണഭാക്കുചമനഭാണട്ട്  ചപഭാതുചവ  വനിലയനിരുത്തചപടനിട്ടുളതട്ട്.  പകരഭാക്ഷനനികുതനി
സലാംബനനിചട്ട് നനിലവനില് മൂലലവര്ദനിതനനികുതനി,  വനില്പന നനികുതനി,  കകേന്ദ്ര വനില്പന
850/2019
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നനികുതനി,  ആഢലാംബര  നനികുതനി,  എന്ടനി  ടഭാകട്ട്,  കലഭാടറനികേളനികന്മേലുള  നനികുതനി,
സര്ചഭാര്ജട്ട്,  ചസസട്ട്,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി  ഈടഭാക്കുനതല്ലെഭാത്ത
വനികനഭാദ  നനികുതനി  എനനിവ  സലാംസഭാനമഭാണട്ട്  ഈടഭാക്കുനതട്ട്.  എവകസട്ട്  ഡല്യൂടനി,
അഡതീഷണല് എവകസട്ട് ഡല്യൂടനി, അഡതീഷണല് കേസലാംസട്ട് ഡല്യൂടനി, കസവന നനികുതനി,
സര്ചഭാര്ജട്ട്,  ചസസട്ട്  എനനിവ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം  ഈടഭാക്കുന.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.
നടപഭാകുകമ്പഭാള ഇവചയല്ലെഭാലാം ജനി.എസട്ട്.ടനി.യനില് ലയനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  യനില്
സലാംസഭാനത്തനിനുലാം കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം ഒകര സമയലാം നനികുതനി ഈടഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.
ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനില് എല്ലെഭാ നനികുതനി ബഭാധകേമഭായ വകേമഭാറങ്ങളനികന്മേലുലാം (taxable
supplies)  കകേന്ദ്രലാം  സനി.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം  സലാംസഭാനങ്ങള  എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം
ചുമത്തുനതഭാണട്ട്.  അനര്  സലാംസഭാന  വകേമഭാറങ്ങളനികന്മേല്  ഐ.ജനി.എസട്ട്.ടനി.
ചുമത്തുനതട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.   ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  destination  based
ആകേയഭാല് കകേരളത്തനിനട്ട് ഗുണകേരമഭാകുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കചപടുനതട്ട്. 

(ഇ) ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകേഭാവന വരുമഭാന നഷലാം
നനികേത്തണചമനട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളുചട ഈ ആവശലലാം
അലാംഗതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഇതനിനുള  വകുപട്ട്  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  Goods  and  Service  Tax
Council-ചന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  അനുസരനിചട്ട്  പഭാര്ലചമന്റെട്ട്  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂചട
ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപനിലഭാക്കനിയകശഷമുള ആദലചത്ത 5 വര്ഷകത്തക്കട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്
ഉണഭാകേഭാവന  വരുമഭാന  നഷലാം  നനികേകത്തണതഭാചണനട്ട്  വലവസഥ  ചചയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകേഭാവന വനിലക്കുറവട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്
ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്  ഒരു  കഫഭാര്മുല  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇൗണ്സനില്
രൂപചപടുത്തനിചയടുക്കണചമനട്ട്  സലാംസഭാനലാം  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ
ഒനര കകേഭാടനി രൂപ വചര  turn over  ഉള ചചറകേനിടക്കഭാരഭായ വലഭാപഭാരനികേളക്കഭായനി
സലാംസഭാന ജനി.എസട്ട്.ടനി.യുകടയുലാം കകേന്ദ്ര ജനി.എസട്ട്.ടനി.യുകടയുലാം ഭരണ നനിര്വഹണലാം
ഒചരഭാറ  നനികുതനി  അധനികേഭാരനി  തചന  നടത്തണചമനലാം  സലാംസഭാനലാം
ആവശലമുനയനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  വലഭാപഭാരനിയനില്നനിനട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനികലയ്ക്കുള
അനര്  സലാംസഭാന  ഇടപഭാടുകേളനികന്മേലുള  വതീതലാം  വയഭാത്തതുലാം  വര്ഷഭാനലത്തനില്
മനിചലാം  വരുനതുമഭായ  ചക്രഡനിറട്ട്  divisible  pool-ല്  ഉളചപടുത്തനി  ഫനിനഭാന്സട്ട്
കേമ്മേതീഷന്  നനിശ്ചയനിക്കുന  കഫഭാര്മുലയനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  വതീതലാം
വയചപകടണതഭാചണനലാം ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.   ഈ തുകേ  consolidated  fund-ല്
ഉളചപടുത്തരുചതനഭാണട്ട് കകേരളത്തനിചന്റെ ആവശലലാം. 
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എല്ലെഭാ വന്കേനിട-ചചറകേനിട വലഭാപഭാരനികേചളയുലാം നനികുതനി ശലാംഖലയനില്
ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് നടപടനി

48 (1589) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല്ലെഭാ  വന്കേനിട,  ചചറകേനിട  വലഭാപഭാരനികേചളയുലാം  നനികുതനി  ശലാംഖലയനില്
ചകേഭാണ്ടുവരുവഭാന് കേഴനിഞനിടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചചറകേനിട  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള  പലതുലാം  കൃതലമഭായ  ബനില്
നല്കേഭാതനിരനിക്കുനതു മൂലമുള നനികുതനി കചഭാര്ച തടയുനതനിനട്ട് പ്രകതലകേ പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം  ചചയനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങചള  കേചണത്തുനതനിനുള
പരനികശഭാധനകേള ഊര്ജനിതമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങചള ഓണ്വലന് ബനില്ലെനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായത്തനികലക്കട്ട്
മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  എചനങനിലുലാം  പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇചല്ലെങനില്  ഇത്തരചമഭാരു
പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  നനികുതനി  കചഭാര്ച  തടയുനതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  മൂലല  വര്ദനിത  നനികുതനി  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  പത്തട്ട്  ലക്ഷകമഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  വനിറ്റുവരവട്ട്  വരുന  വലഭാപഭാരനികേള  രജനികസ്ട്രഷന്  എടുക്കഭാന്
ബഭാദലസരഭാണട്ട്.   ചനില  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളചപടുന  വലഭാപഭാരനികേള
വനിറ്റുവരവട്ട് പരനിധനി കേണക്കഭാക്കഭാചത തചന രജനികസ്ട്രഷന് എടുകക്കണവരഭാണട്ട്.  വഭാറട്ട്
രജനികസ്ട്രഷന്  എടുക്കുവഭാന്  ബഭാദലതയുളവര്  സസകമധയഭാ  രജനികസ്ട്രഷന്
എടുക്കുനതനിനഭായനി  പുതനിയതഭായനി  രജനിസര്  ചചയചപടുനവര്ക്കുള  ഒറത്തവണ
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം എന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.  1-4-2013  മുതല്  31-8-2014
വചര  ആയനിരുന  പദതനിയുചട  കേഭാലഭാവധനി.   കൂടഭാചത  വലഭാപഭാരനികേചള  നനികുതനി
ശലാംഖലയനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി  വകുപട്ട്  സ്ട്രതീറട്ട്  സര്കവകേള  നടത്തനി
രജനികസ്ട്രഷന് എടുപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന .

(ബനി)  കകേരള  മൂലലവര്ദനിത  നനികുതനി  നനിയമത്തനിന്കേതീഴനില്  രജനികസ്ട്രഷന്

എടുത്തകതഭാ/എടുക്കഭാന്  ബഭാദലസകനഭാ  ആയ  ഏചതഭാരു  വലഭാപഭാരനിയുലാം  നൂറട്ട്

രൂപയനില് കുറയഭാചതയുള നനികുതനി വനികധയമഭായ ചരക്കട്ട് വനില്ക്കുകമ്പഭാള അത്തരലാം

ഇടപഭാടുകേളക്കട്ട് ബനിലട്ട് ല്ല്  നല്കേണമനട്ട് വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.  വലഭാപഭാരനികേള ബനിലട്ട് ല്ല്

നല്കുനകണഭാചയനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി വകുപട്ട് ചടസട്ട് പര്കചസട്ട് നടത്തഭാറണട്ട്.
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ഇത്തരലാം  പര്കചസനില്  ബനിലട്ട് ല്ല്  നല്കുനനിചല്ലെനകേണഭാല്  70A  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

ചപനഭാല്റനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറണട്ട്.  ചപനഭാല്റനി  തുകേയുചട  50  ശതമഭാനലാം

അടച്ചുചകേഭാണട്ട്  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  spot  കകേഭാമ്പഇൗണട്ട്  ചചയഭാനുള  ഒഭാപ്ഷനുലാം

വലവസ  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനില്ലുകേള  കചഭാദനിച്ചുവഭാങ്ങുനതട്ട്

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനികലയഭായനി  കസഭാഷലല്  മതീ ഡനിയ  വഴനി  ബനില്ലുകേള  അപട്ട്

കലഭാ ഡട്ട് ചചയ്യുനതനിനുള സഇൗകേരലലാം വകുപട്ട് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചചറകേനിട  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള  മനിക്കവരുലാം  അനുമഭാന  നനികുതനി

അടയ്ക്കുനവരഭാണട്ട്.  എനഭാല്  60  ലക്ഷലാം  രൂപയനിലധനികേലാം  വനിറ്റുവരവണഭായനിട്ടുലാം  ടനിന്

നമ്പര് എടുക്കഭാചത അനുമഭാന നനികുതനി മഭാത്രലാം നല്കേനി കേചവടലാം ചചയ്യുനവര്ചക്കതനിചര

വകുപട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്,   ഇന്പുടട്ട്  ടഭാകട്ട്  ചക്രഡ നിറട്ട് ഇല്ലെഭാചത ചഷഡല്യൂള

കററനില് നനികുതനിയുലാം അതനിചന്റെ മൂനട്ട് മടങ്ങട്ട് ചപനഭാല്റനിയുമഭാണട്ട് ഇവര് നനിയമപ്രകേഭാരലാം

അടയ്കക്കണതട്ട്.   ഇതട്ട്  ദുര്വഹമഭായ  ഭഭാരമഭാചണനട്ട്  വലഭാപഭാരനി  സലാംഘടനകേള

ചൂണനിക്കഭാണനിചതനിചന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ഇവര്ക്കഭായനി  ഒരു  ആലാംചനസനി  പദതനി

ബഡ്ജറട്ട്  പ്രഖലഭാപനലാം  അനുസരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പദതനി

സസതീകേരനിക്കുന വലഭാപഭാരനികേള  1-4-2016  മുതല്  പ്രഭാബലലലാം  വരത്തക്കവനിധലാം  ടനിന്

രജനികസ്ട്രഷന്  എടുകക്കണതഭാണട്ട്.  കേണക്കനില്ചപടഭാത്ത  വഭാങ്ങലുകേള  നനികുതനി

നനിര്ണ്ണയഭാധനികേഭാരനി  കേചണത്തനിയനിടനില്ലെഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്

അതട്ട്  സസകമധയഭാ  അറനിയനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  പദതനി  പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്.

രജനികസ്ട്രഷചനടുത്തനിടനില്ലെഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം ഇതട്ട് പ്രകയഭാഗജനചപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്.

ഈ  പദതനിക്കഭായനി  ഓപ്ഷന്  നല്കുനതനിനുള  അവസഭാന  തതീയതനി  2016

നവലാംബര് 30 ആണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.   5  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുകമല് വനിറ്റുവരവള വലഭാപഭാരനികേളുചട  ബനില്/

ഇന്കവഭായ്സട്ട്  എനനിവ  അവര്  ബനില്  ചചയ്യുന  സമയത്തുതചന  അപ് കലഭാഡട്ട്

ചചയ്യുനതനിനുകവണനിയുള കേമ്പല്യൂടര് അധനിഷനിത സലാംവനിധഭാനലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള

നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുകവണ വലവസ കകേരള ധനകേഭാരല ബനില്

2016  മുകഖന കകേരള മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി  നനിയമത്തനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടുതല്

കേഭാരലകശഷനിയുള  ചസര്വര്  സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞഭാലുടന്  5   കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുകമല്

വനിറ്റുവരവള  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  ഓണ്വലന്  ബനില്ലെനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനില്

വരുനതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം ഇന്കവഭായ്സുകേള ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട് സമര്പനിക്കുന ഇന്കവഭായ്സനിചന്റെ

പകേര്പ്പുമഭായനി ഒത്തുകനഭാക്കനി പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 117

ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി

49 (1590) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചരക്കു  കസവന  നനികുതനി  നടപഭാക്കുനതട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത  നനികുതനി
പനിരനിവനിചന ഏതട്ട് രതീതനിയനില് സസഭാധതീനനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനികുതനി നടപനില് വരുകമ്പഭാള ഉണഭാകുന പ്രഭാരലാംഭ ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായത്തനില്  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലയുചട
പ്രകയഭാജനലാം  ഏതട്ട്  രതീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി
സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല് ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനട്ട് ഇതട്ട് അനുകൂലമഭാണട്ട്.
ഇതനിനുപുറചമ  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള  നനികുതനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുലാം.
ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ധനകേഭാരലലാം,  ചടലനികകേഭാലാം,  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുചട
കകേരളത്തനിചല  ഉപകഭഭാഗനനിരക്കട്ട്  രഭാജലചത്ത  തചന  ഉയര്ന  നനിരക്കുകേളനിചലഭാനഭാണട്ട്.
ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം  പ്രഭാബലലത്തനിലഭാകുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനിചല
കസവന നനികുതനി വനിഹനിതലാം കൂടനി സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുലാം.  ഇതട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്
കനടമുണഭാക്കുചമനഭാണട്ട്  ചപഭാതുചവ  വനിലയനിരുത്തചപടനിട്ടുളതട്ട്.  പകരഭാക്ഷനനികുതനി
സലാംബനനിചട്ട് നനിലവനില് മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി, വനില്പന നനികുതനി, കകേന്ദ്ര വനില്പന
നനികുതനി,  ആ ഡലാംബര  നനികുതനി,  എന്ടനി  ടഭാകട്ട്,  കലഭാടറനികേളനികന്മേലുള  നനികുതനി
സര്ചഭാര്ജട്ട്, ചസസട്ട്, തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴനി ഈടഭാക്കുനതല്ലെഭാത്ത
വനികനഭാദ നനികുതനി എനനിവ സലാംസഭാനമഭാണട്ട്  ഈടഭാക്കുനതട്ട്.   എവകസട്ട് ഡല്യൂടനി,
അഡതീഷണല് എവകസട്ട് ഡല്യൂടനി, അഡതീഷണല് കേസലാംസട്ട് ഡല്യൂടനി, കസവന നനികുതനി,
സര്ചഭാര്ജട്ട്  ചസസട്ട്  എനനിവ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം  ഈടഭാക്കുന.   ജനി.എസട്ട്.ടനി.
നടപഭാകുകമ്പഭാള ഇവചയല്ലെഭാലാം ജനി.എസട്ട്.ടനി.  യനില് ലയനിക്കുനതഭാണട്ട്.   ജനി.എസട്ട്.ടനി.
യനില്  സലാംസഭാനത്തനിനുലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം  ഒകര  സമയലാം  നനികുതനി  ഈടഭാക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം.  ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനില് എല്ലെഭാ നനികുതനി ബഭാധകേമഭായ വകേമഭാറങ്ങളനികന്മേലുലാം
(taxable supplies) കകേന്ദ്രലാം സനി.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം സലാംസഭാനങ്ങള എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം
ചുമത്തുനതഭാണട്ട്.  അനര്  സലാംസഭാന  വകേമഭാറങ്ങളനികന്മേല്  ഐ.ജനി.എസട്ട്.ടനി.
ചുമത്തുനതട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.
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(ബനി)  മഭാതൃകേഭാ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമചത്ത  ആസദമഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ നഭാഷണല് ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ചസന്ടല് എവകസുലാം നഭാഷണല്
അക്കഭാഡമനി  ഓഫട്ട്  കേസലാംസട്ട്,  എവകസട്ട്  ആന്റെട്ട്  നര്കകേഭാടനികലാം  (NACEN)
സലാംസഭാന  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  കയഭാജനിച്ചുള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം അവ തുടര്നവരനികേയുമഭാണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് മഭാസര് ചടയനിനര്മഭാര്ക്കുലാം
ചടയനിനര്മഭാര്ക്കുലാം  പഞദനിന  ചടയനിനനിലാംഗട്ട്  ക്ലഭാസുകേള  നടത്തനിക്കഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  ഫതീല്ഡട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  മറ്റുമുള  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  ഒകകഭാബര്  ആദലവഭാരലാം  മുതല്  തുടര്ചയഭായനി  നടത്തനി  ഡനിസലാംബര്
2016-നകേലാം തതീര്ക്കുവഭാനുള കേഭാരലപരനിപഭാടനിയുചട കേരടട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.
കേരടട്ട്  എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമത്തനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം നനികുതനി കേണ്സളടന്റുമഭാരുലാം അക്കഇൗണന്റുമഭാരുലാം ഉളചപചടയുളവര്ക്കട്ട്
കബഭാധവല്ക്കരണവലാം പരനിശതീലനവലാം നടത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായത്തനില്  വലഭാപഭാരനികേകളയുലാം
ബനചപട  വകുപ്പുകേകളയുലാം  ബനനിപനിക്കുന പ്രവര്ത്തനത്തനിനുകവണനിയുള വനിവര
സഭാകങതനികേ  common portal  വനികേസനിപനിചചടുക്കുനതട്ട്  Goods  &  Service  Tax
Network (GSTN)  ആണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ചനറട്ട്  വര്ക്കനിചന്റെ  Backend  module  വനികേസനിപനിക്കുന
സലാംസഭാനങ്ങചള  Model  1  എനലാം  Backend  module  GSTN  തയഭാറഭാക്കനി
നല്കുന  സലാംസഭാനങ്ങചള  Model  2  ആയുലാം  തരലാംതനിരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരളലാം  മറട്ട്
ദക്ഷനികണനലന് സലാംസഭാനങ്ങചളകപഭാചല  കമഭാഡല് ഒനനിലഭാണട്ട്  ഉളചപടനിട്ടുളതട്ട്.
Backend  module  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായനിട്ടുള  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന നടപടനി സലാംസഭാനത്തട്ട് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി
വനിദഗ്ദ്ധചര  ചതരചഞടുക്കുനതനിനുകവണനിയുള  പരതീക്ഷകേളുലാം  മറ്റുലാം  ഒകകഭാബര്
ആദലവഭാരലാം  NIC-യുചട  സഹഭായകത്തഭാചട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നടപഭാക്കഭാന് പ്രകതലകേ കസഭാഫ ട്ട് ചവയര്

50 (1591) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനല്ലെനിക്കുനട്ട് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി  (ജനി.എസട്ട്.റനി.)  എകപഭാഴഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; ഇതട്ട് ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന് ഏര്ചപടുത്തുന സലാംവനിധഭാനങ്ങള എനഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 119

(ബനി)  ഇകപഭാഴചത്ത  വഭാറട്ട്  നനികുതനിയനില്നനിനട്ട്  പൂര്ണമഭായുലാം  ജനി.എസട്ട്.റനി.
യനികലക്കട്ട്  മഭാറനകതഭാചട  എചനല്ലെഭാലാം  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്  ഉണഭാകേഭാന്  കപഭാകുനചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.റനി.  നടപഭാക്കഭാന്  കകേന്ദ്രലാം  പ്രകതലകേ  കസഭാഫട്ട്  ചവയര്
ചകേഭാണ്ടുവരുനകണഭാ;  എങനില് ആ കസഭാഫട്ട്  ചവയര് തചനയഭാകണഭാ കകേരളത്തനിലുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ  അതല്ലെ  സലാംസഭാനലാം  പ്രകതലകേ  കസഭാഫട്ട്  ചവയര്  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസട്ട്.റനി.)  1-4-2017  മുതല്
നടപനിലഭാക്കഭാവന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ചര്ചകേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ഇതട്ട് നടപനില് വരുകത്തണതനിനഭാവശലമഭായ എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.
നനിയമത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.   കൂടഭാചത  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
മറ്റുമുള  പരനിശതീലനലാം  രണട്ട്  ഘടങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിസലാംബര്
അവസഭാനകത്തഭാചട പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.
ഇതനിനുപുറചമ ജനി.എസട്ട്.റനി.  ചനറട്ട് വര്ക്കനിചന്റെ Backend module  വനികേസനിപനിക്കുന
നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി

സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്

അനുകൂലമഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള  നനികുതനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്

ലഭലമഭാകുലാം.  ബഭാങനിലാംഗട്ട്, ധനകേഭാരലലാം, ചടലനികകേഭാലാം, ഇന്ഷസറന്സട്ട് തുടങ്ങനിയ കസവനങ്ങളുചട

കകേരളത്തനിചല  ഉപകഭഭാഗ  നനിരക്കട്ട്  രഭാജലചത്ത  തചന  ഉയര്ന  നനിരക്കുകേളനില്

ഒനഭാണട്ട്.  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം  പ്രഭാബലലത്തനിലഭാകുകമ്പഭാള

കകേരളത്തനിചല കസവന നനികുതനി വനിഹനിതലാം കൂടനി സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുലാം.  ഇതട്ട്

കകേരളത്തനിനട്ട്  കനടമുണഭാക്കുചമനഭാണട്ട്  ചപഭാതുചവ  വനിലയനിരുത്തചപടനിട്ടുളതട്ട്.

പകരഭാക്ഷ  നനികുതനി  സലാംബനനിചട്ട്  നനിലവനില്  മൂലലവര്ദനിത  നനികുതനി,  വനില്പന

നനികുതനി,  കകേന്ദ്ര  വനില്പന  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി,  എന്ടനി  ടഭാകട്ട്,

കലഭാടറനികേളനികന്മേലുള നനികുതനി സര്ചഭാര്ജട്ട്,  ചസസട്ട്,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള

വഴനി  ഈടഭാക്കുനതല്ലെഭാത്ത  വനികനഭാദ  നനികുതനി  എനനിവ  സലാംസഭാനമഭാണട്ട്

ഈടഭാക്കുനതട്ട്.  എവകസട്ട് ഡല്യൂടനി, അഡതീഷണല് എവകസട്ട് ഡല്യൂടനി, അഡതീഷണല്

കേസലാംസട്ട് ഡല്യൂടനി, കസവന നനികുതനി, സര്ചഭാര്ജട്ട്, ചസസട്ട് എനനിവ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം
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ഈടഭാക്കുന.  ജനി.എസട്ട്.റനി.  നടപഭാകുകമ്പഭാള  ഇവചയല്ലെഭാലാം  ജനി.എസട്ട്.റനി.-യനില്

ലയനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.റനി.-യനില്  സലാംസഭാനത്തനിനുലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം  ഒകര

സമയലാം നനികുതനി ഈടഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനില് എല്ലെഭാ നനികുതനി

ബഭാധകേമഭായ വകേമഭാറങ്ങളനികന്മേലുലാം  (taxable supplies)  കകേന്ദ്രലാം സനി.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം

സലാംസഭാനങ്ങള  എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം  ചുമത്തുനതഭാണട്ട്.  അനര്  സലാംസഭാന

വകേമഭാറങ്ങളനികന്മേല് ഐ.ജനി.എസട്ട്.ടനി. ചുമത്തുനതട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനികുതനി സമ്പ്രദഭായത്തനില് വലഭാപഭാരനികേകളയുലാം ബനചപട

വകുപ്പുകേകളയുലാം  ബനനിപനിക്കുന  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുകവണനിയുള  common  portal

വനികേസനിപനിചചടുക്കുനതട്ട്  Goods  &  Service  Tax  Network  (GSTN)  ആണട്ട്.

ജനി.എസട്ട്.റനി.  ചനറട്ട്  വര്ക്കനിചന്റെ  Backend  module  വനികേസനിപനിക്കുന സലാംസഭാനങ്ങചള

Model  1  എനലാം  Backend  module  GSTN  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കുന

സലാംസഭാനങ്ങചള Model 2 ആയുലാം തരലാംതനിരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളലാം മറട്ട് ദക്ഷനികണനലന്

സലാംസഭാനങ്ങചളകപഭാചല കമഭാഡല് ഒനനിലഭാണട്ട് ഉളചപടനിട്ടുളതട്ട്. Backend module

വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായനിട്ടുള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങചളഭാരുക്കുന നടപടനി

സലാംസഭാനത്തട്ട് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

നനികുതനി കചഭാര്ച തടയുനതനിനട്ട് നടപടനി

51 (1592) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ധനകേഭാരലവലാം 

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനികുതനി  കചഭാര്ച  തടയുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനികുതനി  കചഭാര്ച  തടയുനതനിനുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്

ഊര്ജനിതമഭാക്കുനതനിനുലാംകവണനി  സസതീകേരനിച/സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന

നടപടനികേള വകുപ്പുതനിരനിചട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:

I വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട് : നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ഊര്ജനിതമഭാക്കുനതനിനട്ട്

റനികടണ്  സ്ക്രൂടനിനനി  ശക്തമഭാക്കനി.  കൂടുതല്  വലഭാപഭാരനികേചള  നനികുതനി

നനിര്ണ്ണയ  പരനിധനിയനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായുള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ഊര്ജനിതമഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
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വലനിയ  തുകേകേള  ഉളചപട  വഹകക്കഭാടതനിയനിലുള  കകേസുകേള

അടനിയനരമഭായനി  തതീര്പ്പുകേല്പനിചട്ട്  നനികുതനി  പനിരനിചചടുക്കഭാനുള

ശമങ്ങള  നടത്തനിവരുന.   ഇതനിനുപുറചമ  ചഡപല്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണര്

(അപതീല്),  വടബല്യൂണല്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  കസയനില്  കേനിടക്കുന

കകേസുകേളുലാം  അടനിയനരമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുനതനികലയഭായനി  ചഡപല്യൂടനി

കേമ്മേതീഷണറചട  നഭാലുലാം  അസനിസന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണറചട  പനണ്ടുലാം

തസനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  നനികുതനി  പനിരനിവനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത

ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  കൂടുതല് കശഷനിയുള സര്വര് സഭാപനിക്കുകേയുലാം

സനിസലാം  ഡല്യൂടനി  കസഭാഫട്ട് ചവയര്  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുനതനിനുള

നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  കേമ്പല്യൂടര്  ബനില്ലെനിലാംഗുള  വലഭാപഭാരനികേള

അവരുചട ബനില്ലുകേള തല്സമയലാം തചന അപ് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുന എനട്ട്

ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

II രജനികസ്ട്രഷന്  വകുപട്ട്:  രജനികസ്ട്രഷന്  വകുപനില്  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്
ഊര്ജനിതചപടുത്തുനതനിനഭായനി  1986  മുതല്   2010  വചരയുള
അണര്  വഭാലദ്യുകവഷന്  കകേസുകേളുചട  അദഭാലത്തട്ട്  നടത്തുവഭാന്
നനിശ്ചയനിച്ചു.  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം കുടുലാംബഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം നനികുതനി
വര്ദനിപനിച്ചു.

III ലഭാന്റെട്ട്  റവനല്യൂ  വകുപട്ട്:  ലഭാന്റെട്ട്  റവനല്യൂ  വകുപനില്  ചകേടനിട  നനികുതനി,
ആഡലാംബര  നനികുതനി,  സര്ക്കഭാര്  കുടനിശനികേയുള  റവനല്യൂ  റനിക്കവറനി
എനതീ  ഇനങ്ങളനിചല  പനിരനിവട്ട്  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുനതനിനുലാം  തഭാലൂക്കടനിസഭാനത്തനില്  ചഡപല്യൂടനി
കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  നല്കുനതനിനുലാം  ഉകദലഭാഗസരുചട  റനികപഭാര്ടട്ട്
വഭാങ്ങനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  തഭാലൂക്കട്ട്  തഹസനില്ദഭാര്,
വനികല്ലെജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്,  റവനല്യൂ  റനിക്കവറനി  തഹസനില്ദഭാര്
എനനിവരുചട കപരനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ജനില്ലെകേളനില്
നടത്തുന  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില്  കമല്  വനിഷയങ്ങള
സലാംബനനിച  സനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേള  കൂടനി  ഉളചപടുത്തുനതനിനുലാം
കസ നതീക്കലാം ചചയ്യുന വനിഷയത്തനില് കലഭാ ഓഫതീസറചട കസവനലാം കൂടനി
ലഭലമഭാക്കനി  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ജനില്ലെഭാ
കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട് റവനല്യൂ ഇനങ്ങളഭായ
ചകേടനിട  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി  എനതീ  ഇനങ്ങളനില്  അധനികേ
വനിഭവ സമഭാഹരണലാം നടത്തുനതനിനഭായനി 1-8-2016 മുതല് തഭാലൂക്കട്ട് - ജനില്ലെഭാ
തലത്തനില് ഒരു ചസഷലല് വഡവട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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IV എവകസട്ട്  വകുപട്ട്:  എവകസട്ട്  വകുപനില്  നനികുതനി  കചഭാര്ച
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അനധനികൃത മദലത്തനിചന്റെ ഉത്പഭാദനലാം,
വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  ഇവ  തടയുനതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ
എന്കഫഭാഴ്സട്ട് ചമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  എവകസട്ട്  വകുപട്ട്  നടത്തനി
വരുനതട്ട്. കൂടഭാചത അനല സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം വലഭാജ മദലങ്ങള
സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി
എവകസട്ട്  ചചക്കട്ട്  കപഭാസകേളുചട  പ്രവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകടഭാളനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുചട പ്രവര്ത്തനവലാം
ശക്തനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അനധനികൃത മദലത്തനിചന്റെ വനില്പന തടയുനതനിനഭായനി
വലസന്സട്ട് സഭാപനങ്ങളനില് കൃതലമഭായ പരനികശഭാധനയുലാം നടത്തുന.

V കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്:  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  റവനല്യൂ
റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  എടുക്കുകേ,  നനികുതനി  അടയഭാചത  കറഭാഡനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള പനിടനിചചടുക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനതനിനഭാല്  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  ഉയര്ത്തഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്
എന്കഫഭാഴ്സട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഊര്ജനിതചപടുത്തുനതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം  എല്ലെഭാ
ഓഫതീസുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചചക്കട്ട് കപഭാസകേളനിചല അഴനിമതനി

52 (1593) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചചക്കട്ട്  കപഭാസകേളനിചല  അഴനിമതനി  തടയുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് നടത്തുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനട്ട്  കശഷലാം  വനിവനിധ  ചചക്കട്ട്
കപഭാസകേളനില് നടത്തനിയ വനിജനിലന്സട്ട് പരനികശഭാധനകേള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏചതല്ലെഭാലാം ചചക്കട്ട് കപഭാസകേളനിലഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന നടത്തനിയചതനലാം
എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനി എടുത്തനിട്ടുചണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിചല  പ്രധഭാനചപട  ഏഴട്ട്  ചചക്കട്ട്  കപഭാസകേള  ആധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ സലാംകയഭാജനിത ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന് ആന്റെട്ട് ചഫസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇകപഭാള  സലലാം  ലഭലമഭായ



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 123

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  മകഞശസരലാം,  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  മുത്തങ്ങ
എനനിവനിടങ്ങളനില്  ആദല  ഘടത്തനില്  ഇത്തരലാം  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ആന്റെട്ട്
ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെറകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനില്  അതനിര്ത്തനിയനില്  പല  സലങ്ങളനിലഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ആറട്ട്
വകുപ്പുകേളുചട കേതീഴനില് വരുന ചചക്കട്ട് കപഭാസകേള ഒരു സലത്തട്ട് ഏകേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
സലാംകയഭാജനിത  വനിവര  കശഖരണ  കകേന്ദ്രകത്തഭാടനുബനനിച്ചുള  ചഫസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറനില് സമര്പനിക്കുന ചപഭാതുവനിവരങ്ങള ഒരു പ്രകതലകേ കസഭാഫട്ട് ചവയര് വഴനി
ഫനില്റര്  ചചയട്ട്  ഒകര സമയലാം തചന ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളക്കുലാം അവര്ക്കഭാവശലമുളവ
മഭാത്രമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാല് വഭാഹനലാം ചസന്റെറനിനുളനികലയട്ട്  കേടനവരുകമ്പഭാള
ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  കുറഞ  സമയലാംചകേഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
വഭാഹനചത്ത  കേടത്തനിവനിടഭാന്  സഭാധനിക്കുന.  ചസന്റെറനില്  സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
ഇലകകഭാണനികേട്ട് ചവയ്ബനിഡ്ജുകേള,  നമ്പര് കപറട്ട് റതീഡറകേള,  ആര്.എഫട്ട്.ഐ.ഡനി.
സലാംവനിധഭാനലാം,  ബലാം  ബഭാരനിയറകേള  തുടങ്ങനിയവ  ടനി  കസഭാഫട്ട് ചവയറമഭായനി  ലനിങട്ട്
ചചയ്യുചമനതനിനഭാല്  ഇവയനിലൂചട  കേടനവരുന  വഭാഹനങ്ങചളയുലാം  ചരക്കനിചനയുലാം
സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  അതഭാതട്ട്  സമയലാം  തചന  മറട്ട്  ഡഭാറഭാകേകളഭാചടഭാപലാം
കേഇൗണറനിചല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുചമനതട്ട്  ചരക്കട്ട്  നതീക്കത്തനിചന്റെ  കവഗത,
കേഭാരലക്ഷമത, സുതഭാരലത എനനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭാകുന.

(ബനി&സനി)  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ചചക്കട്ട്
കപഭാസകേളനില്  നടത്തനിയ  വനിജനിലന്സട്ട്  പരനികശഭാധനകേളുചടയുലാം  നടപടനിക്കട്ട്
വനികധയരഭായ ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

മനിനല് പരനികശഭാധനഭാ
നമ്പര്

ചചക്കട്ട് കപഭാസട്ട് നടപടനിക്കട്ട് വനികധയരഭായ
ഉകദലഭാഗസരുചട

കപരുവനിവരലാം

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

1 എസട്ട്.സനി.
46/2016/പനി.ചകേ.ഡനി.

കമഭാകടഭാര്
ചവഹനിക്കനിള
ചചക്കട്ട്  കപഭാസട്ട്,
കവലനഭാവളലാം

1.  ശതീ.  എലാം.  ആര്.  സജതീവട്ട്,
അസനിസന്റെട്ട്  കമഭാകടഭാര്
ചവഹനിക്കനിള ഇന്ചസകര്
2.  ശതീ.  ചകേ.  സജനിതട്ട്,
അസനിസന്റെട്ട്  കമഭാകടഭാര്
ചവഹനിക്കനിള ഇന്ചസകര്
3.  ശതീ.  കപ്രലാംനനിസഭാര്  എ.,
അസനിസന്റട്ട്  കമഭാകടഭാര്
ചവഹനിക്കനിള ഇന് ചസകര്
3.  ശതീ.  വനി.  ഭവദഭാസട്ട്,
ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട്
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(1)      (2) (3) (4)

2 എസട്ട്.സനി.
48/2016/പനി.ചകേ.ഡനി.

വഭാണനിജല
നനികുതനി  ചചക്കട്ട്
കപഭാസട്ട്,
കവലനഭാവളലാം

1.  ശതീ.  എന്.  നസതീലാം,
ചകേഭാകമഴ്സലല്  ടഭാകട്ട്
ഇന്ചസകര്

2.  ശതീ.  ഇ.  പ്രഭഭാകേരന്,
ചകേഭാകമഴ്സലല്  ടഭാകട്ട്
ഇന്ചസകര്

3.  ശതീ.  സനി.  എലാം.  ചമഭായതീന്,
ക്ലറനിക്കല് അറന്ഡന്റെട്ട്

4.ശതീ.  കമഭാഹനന്,
ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട്

5.  ശതീ.  അജതീഷട്ട് കുമഭാര്.  പനി.
എസട്ട്.,  ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട്.
കുറക്കഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗസചര
സര്വതീസനില്നനിനലാം  സചസന്റെട്ട്
ചചയനിട്ടുണട്ട്.

3 എസട്ട്.സനി.
39/2016/പനി.ചകേ. ഡനി.

കമഭാകടഭാര്
ചവഹനിക്കനിള
ചചക്കട്ട്  കപഭാസട്ട്,
കഗഭാവനിന്ദപുരലാം

1.  ശതീ.  ധകനഷട്ട്.  ചകേ,
അസനിസന്റെട്ട്  കമഭാകടഭാര്
ചവഹനിക്കനിള ഇന്ചസകര്

2.  ശതീ.  സകനഭാഷട്ട്  കുമഭാര്,
ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട്. 

4 എസട്ട്.സനി.
30/2016/ചകേ.എസട്ട്.
ഡനി.

വഭാണനിജല
നനികുതനി  ചചക്കട്ട്
കപഭാസട്ട്,
മകഞശസരലാം

ക്രമകക്കടുകേള കേചണത്തനിയനില്ലെ

5 എസട്ട്.സനി.
32/2016/ചകേ.എസട്ട്.
ഡനി.

അദൂര്  ചചക്കട്ട്
കപഭാസട്ട്

ക്രമകക്കടുകേള കേചണത്തനിയനില്ലെ

6 എസട്ട്.സനി.
42/2016/ചകേ.എന്.
ആര്.

ഇരനിടനി വഭാണനിജല
നനികുതനി  ചചക്കട്ട്
കപഭാസട്ട്

ക്രമകക്കടുകേള കേചണത്തനിയനില്ലെ
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(1)      (2) (3) (4)

7 എസട്ട്.സനി.
27/2016/ഡബദ്യു.
വവ.ഡനി.

മുത്തങ്ങ
വഭാണനിജല
നനികുതനി  ചചക്കട്ട്
കപഭാസട്ട്

ക്രമകക്കടുകേള കേചണത്തനിയനില്ലെ

8 എസട്ട്.സനി.
08/2016/എസട്ട്.ആര്. റനി.

അമരവനിള
ചചക്കട്ട് കപഭാസട്ട്

ക്രമകക്കടുകേള കേചണത്തനിയനില്ലെ

9 എസട്ട്.സനി.
18/2016/എസട്ട്.ആര്. റനി.

അമരവനിള
ചചക്കട്ട് കപഭാസട്ട്

ക്രമകക്കടുകേള കേചണത്തനിയനില്ലെ

സലാംകയഭാജനിത ചചക്കട്ട് കപഭാസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

53 (1594) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംകയഭാജനിത  ചചക്കട്ട്  കപഭാസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  എനനനിലയനില്  വനിവര
കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള  ചചക്കട്ട്  കപഭാസകേളനില്  ഉണഭാകുന  നടപടനികുരുക്കുകേളുലാം,
അസുഖകേരമഭായ സഭാഹചരലങ്ങളുലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന് പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം എത്രമഭാത്രലാം
ഉപകേരനിക്കുചമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കഭാന്  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ സലാംവനിധഭാനലാം എനമുതല് ന ടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്; 
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില്  അതനിര്ത്തനിയനില്  പല  സലങ്ങളനിലഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളുചട  കേതീഴനില്  വരുന  ചചക്കട്ട്  കപഭാസകേള  ഒരു  സലത്തട്ട്
ഏകേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സലാംകയഭാജനിത വനിവരകശഖരണ കകേന്ദ്രകത്തഭാടനുബനനിച്ചുള
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ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെറനില്  സമര്പനിക്കുന  ചപഭാതു  വനിവരങ്ങള  ഒരു  പ്രകതലകേ
കസഭാഫട്ട് ചവയര്  വഴനി  ഫനില്റര്  ചചയട്ട്  ഒകര  സമയലാം  തചന ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളക്കുലാം
അവര്ക്കഭാവശലമുളവ മഭാത്രമഭായനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാല് വഭാഹനലാം ചസന്റെറനിനുളനികലക്കട്ട്
കേടനവരുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  കുറഞ  സമയലാം  ചകേഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വഭാഹനചത്ത  കേടത്തനിവനിടഭാന്  സഭാധനിക്കുന.  ചസന്റെറനില്
സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ചവയ്ബനിഡ്ജുകേള,  നമ്പര്  കപറട്ട്
റതീഡറകേള,  ആര്.എഫട്ട്.ഐ.ഡനി.  സലാംവനിധഭാനലാം,  ബലാം ബഭാരനിയറകേള തുടങ്ങനിയവ ടനി
കസഭാഫട്ട്  ചവയറമഭായനി  ലനിങട്ട്  ചചയ്യുചമനതനിനഭാല്  ഇവയനിലൂചട  കേടനവരുന
വഭാഹനങ്ങചളയുലാം ചരക്കനിചനയുലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അതഭാതട്ട് സമയലാംതചന
മറട്ട്  ഡഭാറഭാകേകളഭാചടഭാപലാം  കേഇൗണറനിചല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുചമനതട്ട്  ചരക്കട്ട്
നതീക്കത്തനിചന്റെ  കവഗത,  കേഭാരലക്ഷമത,  സുതഭാരലത  എനനിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
സഹഭായകേമഭാകുന.

(സനി)  ബനചപട വകുപ്പുകേളുചട ഏകകേഭാപനത്തനിനഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുനതനിനട്ട് വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിചന്റെ ചുമതല വഹനിക്കുന ധനകേഭാരല മനനി
കേണ്വതീനറഭായുലാം  മറട്ട്  വകുപ്പുകേളഭായ കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപട്ട്,  എവകസട്ട്  വകുപട്ട്,
വനലാം  വകുപട്ട്,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്,  ആകരഭാഗല  (ഫുഡട്ട്  ആന്റെട്ട്  കസഫനി)  വകുപട്ട്
എനനിവയുചട  ചുമതല  വഹനിക്കുന  മനനിമഭാര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായുള  ഒരു  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  ഇകപഭാള സലലാം  ലഭലമഭായ  മകഞശസരലാം,  മുത്തങ്ങ  എനനിവനിടങ്ങളനില്
നനിര്ദ്ദേനിഷ ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന് ആന്റെട്ട് ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
കപ്രഭാജകട്ട്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  കേണ്സളടന്സനികേളഭായനി  കേനിറട്ട്കകേഭാ,  ചകേല്കടഭാണ് എനതീ
സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേചള  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം  പ്രസ്തുത  ഏജന്സനികേള
അതുമഭായനി ബനചപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്. പ്രസ്തുത കപ്രഭാജക്ടുകേള
കേഭാലതഭാമസമനില്ലെഭാചത  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്  ലക്ഷലമനിടുന.   മറനിടങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം
ചസന്റെറകേള സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം ഏചറടുക്കുനതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള
തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.

അഴനിമതനിരഹനിത ചചക്കട്ട്കപഭാസകേള

54 (1595) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ലെ : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവലനഭാവളലാം  ചചക്കട്ട്  കപഭാസനിചല  വനിജനിലന്സട്ട്  പരനികശഭാധനയനില്
കേണക്കനില്ചപടഭാത്ത മൂനട്ട് ലക്ഷത്തനില്പരലാം രൂപ കേചണത്തുകേയുണഭാകയഭാ ;
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(ബനി)  എങനില്  ഇതു  സലാംബനനിചട്ട്  വകേചക്കഭാണ  തുടര്നടപടനികേള
എചനഭാചക്ക;

(സനി)  മൂന  ലക്ഷത്തനില്പരലാം  രൂപ  വകേക്കൂലനിയഭായനി  ലഭനിചകപഭാള
നനികുതനിയഭായനി  ലഭനിചതട്ട്  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  തഭാചഴയഭാചണന  വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ചചക്കട്ട്കപഭാസകേള  അഴനിമതനിരഹനിത/വകേക്കൂലനിമുക്ത  ചചക്കട്ട്കപഭാസകേളഭാക്കഭാന്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള വകേചക്കഭാളളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കവലനഭാവളലാം  ചചക്കട്ട്കപഭാസനിചല  വനിജനിലന്സട്ട്  പരനികശഭാധനയനില്
കേണക്കനില്ചപടഭാത്ത  3,00,600  രൂപ കേചണത്തനിയതനിചനത്തുടര്നട്ട് ഡല്യൂടനിയനിലുണഭായനിരുന
ഉകദലഭാഗസരഭായ ശതീ.  എന്.  നസതീലാം,  വഭാണനിജല  നനികുതനി  ഇന്ചസകര്,  ശതീ.  ഇ.
പ്രഭഭാകേരന്,  വഭാണനിജല നനികുതനി ഇന്ചസകര്,  ശതീ.  ചമഭായതീന്.  റനി.  എലാം.,  ക്ലറനിക്കല്
അറന്ഡ ന്റെട്ട്,  ശതീ. കമഭാഹനന് വനി., ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട്, ശതീ. അജതീഷട്ട് കുമഭാര് പനി. എസട്ട്.,
ഓഫതീസട്ട്  അറന്ഡ ന്റെട്ട്  എനനിവചര  അകനസഷണ  വനികധയമഭായനി  9-9-2016-ല്
സചസന്റെട്ട് ചചയ.

(സനി) ഉണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബല്യൂകറഭായുചട ആഭനിമുഖലത്തനില്
ചചക്കട്ട്  കപഭാസകേളനില്  മനിനല്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുനണട്ട്.   കകേരളത്തനിചല
പ്രധഭാനചപട  ഏഴട്ട്  ചചക്കട്ട്കപഭാസകേള  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
സലാംകയഭാജനിത  ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന് ആന്റെട്ട് ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇകപഭാള  സലലാം  ലഭലമഭായ  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനിചല
മകഞശസരലാം,  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  മുത്തങ്ങ എനനിവനിടങ്ങളനില്  ആദല  ഘടത്തനില്
ഇത്തരലാം ഡ ഭാറഭാ കേളക്ഷന് ആന്റെട്ട് ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില് അതനിര്ത്തനിയനില് പല സലങ്ങളനിലഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളുചട  കേതീഴനില്  വരുന  ചചക്കട്ട്കപഭാസകേള  ഒരു
സലത്തട്ട് ഏകേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. സലാംകയഭാജനിത വനിവരകശഖരണ കകേന്ദ്രകത്തഭാടനുബനനിച്ചുള
ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെറനില്  സമര്പനിക്കുന  ചപഭാതു  വനിവരങ്ങള  ഒരു  പ്രകതലകേ
കസഭാഫട്ട് ചവയര്  വഴനി  ഫനില്റര്  ചചയട്ട്  ഒകര  സമയലാം  തചന ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളക്കുലാം
അവര്ക്കഭാവശലമുളവ  മഭാത്രമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുചമനതനിനഭാല്  വഭാഹനലാം  ചസന്റെറനിനുളനികലക്കട്ട്
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കേടന  വരുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  കുറഞ  സമയലാം  ചകേഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വഭാഹനചത്ത  കേടത്തനിവനിടഭാന്  സഭാധനിക്കുന.  ചസന്റെറനില്
സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ചവയ്ബനി ഡ്ജുകേള,  നമ്പര്  കപറട്ട്
റതീ ഡറകേള,  ആര്.എഫട്ട്.ഐ.ഡനി.  സലാംവനിധഭാനലാം,  ബലാം ബഭാരനിയറകേള തുടങ്ങനിയവ ടനി
കസഭാഫട്ട് ചവയറമഭായനി  ലനിങട്ട്  ചചയ്യുചമനതനിനഭാല്  ഇവയനിലൂചട  കേടനവരുന
വഭാഹനങ്ങചളയുലാം ചരക്കനിചനയുലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അതഭാതട്ട് സമയലാം തചന
മറട്ട്  ഡഭാറഭാകേകളഭാചടഭാപലാം  കേഇൗണറനിചല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുചമനതട്ട്  ചരക്കട്ട്
നതീക്കത്തനിചന്റെ  കവഗത,  കേഭാരലക്ഷമത,  സുതഭാരലത  എനനിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
സഹഭായകേമഭാകുന.

ചചക്കട്ട് കപഭാസകേളുചട നവതീകേരണലാം

55 (1596) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാണനിജല നനികുതനിയുളചപചടയുള നനികുതനിചവടനിപനിനട്ട് സലാംസഭാനചത്ത
ചചക്കട്ട്കപഭാസകേളനിചല  ചനില  ഉകദലഭാഗസചരങനിലുലാം  കൂട്ടുനനില്ക്കുനചണന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മദലലാം,  നനികരഭാധനിത  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള,  മയക്കുമരുനട്ട്  തുടങ്ങനിയ
ചരക്കുകേള  സലാംസഭാനകത്തയട്ട്  കേടത്തുനതട്ട്  തടയഭാന്  നനിലവനിചല  ചചക്കട്ട്കപഭാസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം പരലഭാപ്തമചല്ലെനട്ട് മനസനിലഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചചക്കട്ട്കപഭാസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനുലാം  വഭാഹനങ്ങള
മണനിക്കൂറകേകളഭാളലാം  കേഭാത്തു  കേനിടക്കുനതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം
നവതീകേരനിക്കഭാന് പദതനിയുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രധഭാന  ചചക്കട്ട്കപഭാസകേള  ഇന്റെകഗ്രറ ഡട്ട്  ചചക്കട്ട്കപഭാസകേള/ഡഭാറഭാ
കേളക്ഷന് ആന്റെട്ട് ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേളഭായനി നവതീകേരനിക്കുവഭാനുള പദതനിക്കട്ട്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  കകേരളത്തനിചല  പ്രധഭാനചപട  ഏഴട്ട്  ചചക്കട്ട്കപഭാസകേള  ആധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ സലാംകയഭാജനിത ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന് ആന്റെട്ട് ചഫസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇകപഭാള  സലലാം  ലഭലമഭായ
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  മകഞശസരലാം,  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  മുത്തങ്ങ
എനനിവനിടങ്ങളനില്  ആദല  ഘടത്തനില്  ഇത്തരലാം  ഡ ഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ആന്റെട്ട്
ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെറകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. നനിലവനില് അതനിര്ത്തനിയനില് പല സലങ്ങളനിലഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളുചട  കേതീഴനില്  വരുന  ചചക്കട്ട്കപഭാസകേള  ഒരു  സലത്തട്ട്
ഏകേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്  സലാംകയഭാജനിത  ചചക്കട്ട്  കപഭാസട്ട്/ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ആന്റെട്ട്
ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെറകേള.   ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെറനില്  സമര്പനിക്കുന
ചപഭാതു  വനിവരങ്ങള  ഒരു  പ്രകതലകേ  കസഭാഫട്ട്  ചവയര്  വഴനി  ഫനില്റര്  ചചയട്ട്  ഒകര
സമയലാം  തചന  ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  അവര്ക്കഭാവശലമുളവ  മഭാത്രമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുചമനതനിനഭാല് വഭാഹനലാം ചസന്റെറനിനുളനികലയട്ട്  കേടന വരുകമ്പഭാള ഓകരഭാ
വകുപ്പുകേളുലാം  കുറഞ സമയലാം  ചകേഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വഭാഹനചത്ത
കേടത്തനിവനിടഭാന് സഭാധനിക്കുന. ചസന്റെറനില് സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന ഇലകകഭാണനികേട്ട്
ചവയ്ബനി ഡ്ജുകേള,  നമ്പര് കപറട്ട്  റതീ ഡറകേള,  ആര്.എഫട്ട്.ഐ.ഡനി.  സലാംവനിധഭാനലാം,
ബലാം ബഭാരനിയറകേള തുടങ്ങനിയവ ടനി കസഭാഫട്ട് ചവയറമഭായനി ലനിങട്ട് ചചയ്യുചമനതനിനഭാല്
ഇവയനിലൂചട  കേടനവരുന വഭാഹനങ്ങചളയുലാം  ചരക്കനിചനയുലാം  സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള
അതഭാതട്ട് കേഇൗണറനിചല ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുലാം.  ഇതനിലൂചട ചരക്കട്ട് നതീക്കത്തനിചന്റെ
കവഗത, കേഭാരലക്ഷമത, സുതഭാരലത എനനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭാകുന.

കേഭായലാംകുളലാം സബട്ട് ടഷറനിക്കട്ട് പുതനിയ ചകേടനിടലാം

56 (1597) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  സബട്ട് ടഷറനി  കേഭാലപഴക്കത്തഭാല് ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലഭാചണനലാം,
നനിലവനില് ആവശലമഭായ സലലാം ഇല്ലെ എനമുള വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഭായലാംകുളലാം  സബട്ട്  ടഷറനിക്കട്ട്  ആധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടു
കൂടനിയ പുതനിയ ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഈ  ടഷറനി  ചകേടനിടത്തനിനഭാവശലമഭായ  അറകുറപണനികേള  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനനുകയഭാജലമഭായ മചറഭാരു
സലലാം ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം വകേചക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

850/2019



130       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര്  4, 2016

കകേഭാടക്കല് സബ്ടഷറനി

57 (1598) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  സബ്ടഷറനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ജനില്ലെഭാ  ടഷറനിയുചട

നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കകേഭാടയല്

സബ്ടഷറനിചയ  ജനില്ലെഭാ  ടഷറനിയഭായനി  ഉയര്ത്തണചമന  ആവശലത്തനിന്കമല്

എചനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലെയനിചല  സബ്ടഷറനികേളനിചല  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുവഭാന്

അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടക്കല്  സബ്ടഷറനി  അഡതീഷണല്  ജനില്ലെഭാ  ടഷറനിയഭായനി

ഉയര്ത്തുനതനിനുള  ആവശലലാം  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിരുന.   ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിചട്ട് നനിരസനിചനിരുന.

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലെഭാ  ടഷറനിയുചട  പരനിധനിയനില്  വരുന  സബട്ട്

ടഷറനികേളനിലുണഭാകുന  ഒഴനിവകേള  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴനിയുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ചചകയണവ യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയട്ട് നനിയമനലാം

നടത്തുന  മുറയട്ട്  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തചപടുനണട്ട്.  ഒഴനിവള  തസനികേകേള

നകേത്തുനതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ടഷറനികേളനില് എ.റനി.എലാം. സലാംവനിധഭാനലാം

58 (1599) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ടഷറനികേളനില്  എ.റനി.എലാം.സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  ടഷറനികേളക്കട്ട്  സസനമഭായനി  ഓഫതീസട്ട്  മന്ദനിരലാം

ഉണട്ട്;  വഭാടകേയട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ടഷറനികേചള സസനലാം ചകേടനിടത്തനികലയട്ട്  മഭാറ്റുവഭാന്

ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ടഷറനികേളനില് എ.റനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടഷറനി
അക്കഇൗണ്ടുകേളനിലുള പണലാം അക്കഇൗണട്ട് ഉടമകേളക്കട്ട് യകഥഷലാം ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലക്കട്ട്
മഭാറ്റുനതനിനുലാം  അതുവഴനി  ബഭാങട്ട്  എ.റനി.എലാം.-ലൂചട  പനിന്വലനിക്കുനതനിനുമുള
സഇൗകേരലമഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  152  ടഷറനികേളക്കട്ട് സസനമഭായനി ഓഫതീസട്ട് മന്ദനിരമുണട്ട്.
വഭാടകേയട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ടഷറനികേചള  സസനലാം  ചകേടനിടത്തനികലയട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനുള
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചു
ചകേഭാണനിരനിക്കുന  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന്  മന്ദനിരങ്ങളനില്  ടഷറനികേളക്കട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള  സലത്തട്ട്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  ടഷറനികേള  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനികനഭാടകേലാം വകുപനിനട്ട്
സലലാം വകേമഭാറനി കേനിടനിക്കഴനിഞ 18  ടഷറനികേളക്കട്ട് ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള വകേചക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.   സലലാം  വകേമഭാറനി  കേനിട്ടുനതനിനുള നടപടനി
വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന മറട്ട്  18  ടഷറനികേളക്കട്ട് ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള
പദതനിയുലാം  നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ടഷറനി  ആസഭാന  മന്ദനിര
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  പനി.എലാം.ജനി.-യനിലുള  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
(കറഭാഡ്സട്ട്  ഡനിവനിഷന്)  വകുപനിചന്റെ  സലലാം  വകേമഭാറനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
നടനവരുന.

പഭാവറടനിയനില് സബ്ടഷറനി

59 (1600) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനല്ലെനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിചല പഭാവറടനിയനില് ഒരു സബട്ട് ടഷറനി സഭാപനിക്കഭാനുള
നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

പഭാവറടനിയനില് ഒരു സബ്ടഷറനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി 28-6-2013-ചല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 5438/13/ധന. പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് കേമ്പല്യൂടര്
വല്ക്കരണലാം,  ടഷറനി  ചനറട്ട്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്,  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  മുതലഭായ  നൂതന
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ടഷറനികേളനില്  നനിലവനില്  വരുനതനിനഭാല്  കൂടുതല്  ടഷറനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാചത  തചന  മനികേച  കസവനലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേഭാനഭാവലാം.
ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം ആവശലചമനകേണഭാല് മഭാത്രചമ
പുതനിയ ടഷറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകേയുള.
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സഹകേരണ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം കേഭാരുണല ധനസഹഭായലാം

60 (1601) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ഉളചപചടയുള  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനലാം  വലതലസമഭായനി  സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേളനില്  കേഭാരുണല  ചനികേനിത്സ
ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഏചറ  കേഭാലതഭാമസലാം  അനുഭവചപടുനതനിനഭാല്
കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  ചനികേനിത്സ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  അവസ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  കേഭാരുണല
ചനികേനിത്സഭാ  സഹഭായഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ലെ.

(ബനി)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള
സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  കേഭാരുണല  ചനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായ  ഫണട്ട്
സമയബനനിതമഭായനി  നല്കേനിവരുനണട്ട്.   ഇതുവചരയഭായനി  ടനി  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്
125.72 കകേഭാടനി രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിക്കഴനിഞ.

കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്

61 (1602) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാരുണല ബനവലന്റട്ട് ഫണനില് നനിനലാം സഹഭായത്തനിനുള അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം
എചനഭാചക്ക  കരഖകേളഭാണട്ട്  സമര്പനികക്കണചതനലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതട്ട്
എവനിചടയഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

കേഭാരുണല ബനവലന്റെട്ട് ഫണനില് ചനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനുള അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം
ചനികേനിത്സഭാ ചചലവട്ട് എസനികമറട്ട്,  കറഷന് കേഭാര്ഡനിചന്റെ പകേര്പട്ട് (കപജട്ട്  1, 2, 3, 22),
കരഭാഗനിയുചട കഫഭാകടഭാ,  കരഭാഗനിയുലാം കുടുലാംബവലാം ഉളചപചട വതീടനിനുമുനനില് നനില്ക്കുന
കഫഭാകടഭാ,  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിലുള  കമല്വനിലഭാസലാം  ഇകപഭാഴുള  കമല്വനിലഭാസത്തനില്
നനിനലാം  വലതലസമഭാചണങനില്  രണട്ട്  കമല്വനിലഭാസത്തനിചല  ആളുലാം  ഒനഭാചണനട്ട്
ചതളനിയനിക്കുനതനിനുള വനികല്ലെജഭാഫതീസര് സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ വണ് ആന്റെട്ട് ചസയനിലാം
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് എനനിവ അതഭാതട്ട് ജനില്ലെഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി ആഫതീസനില് സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.
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കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്

62 (1603) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്
ഫണനില് നനിനട്ട്  എത്രകകേഭാടനി  രൂപയുചട  ചനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി;  എത്ര
കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്
ഫണനില്നനിനലാം  1,25,723  കപര്ക്കഭായനി  998.11  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് സഹഭായലാം

63 (1604) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  മകഞശസരലാം  കമഖലയനില്
കേലഭാന്സര്,  ഹൃകദഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  ഗുരുതരകരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്  വളചര  അടുത്തുള
മലാംഗലഭാപുരചത്ത  ആശുപത്രനികേളനിലഭാണട്ട്  ചനികേനിത്സ  കതടുനചതനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മലാംഗലഭാപുരചത്ത ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത്സ കതടുന കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പ്രകതലകേഭാനുമതനി കതടുനതട്ട് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലാംഗലഭാപുരചത്ത  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത്സ  കതടുന  അര്ഹരഭായ
മുഴുവന് കരഭാഗനികേളക്കുലാം ഈ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  

(ബനി)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണനിചന്റെ  4-8-2016-നട്ട്  കൂടനിയ  25- ാാമതട്ട്
സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനിയനില്  മലാംഗലഭാപുരത്തുള  ഇന്ഡലഭാന  ആശുപത്രനി,
കയനകപഭായട്ട്  ആശുപത്രനി,  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനി,  ഫഭാദര്  മുളര്സട്ട്
ആശുപത്രനി,  കേസ്തൂര്ബഭാ  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,  ചകേ.എലാം.സനി.  ആശുപത്രനി  എനതീ
ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത്സ  കതടുന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം
പ്രകതലകേഭാനുമതനിയഭായനി അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികന്മേല് തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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(സനി)  സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനിയുചട  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് പദതനി

64 (1605) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  ചനികേനിത്സയ്ക്കുകശഷലാം
പ്രകതലകേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുളനില്  ലഭനിച
അകപക്ഷകേള  എത്രചയനലാം  ഇവയട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചനിടനിചല്ലെങനില്  കേഭാരണലാം
എചനനലാം ഇനനി അനുവദനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സമഭാശസഭാസ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ജനില്ലെകേളനില്
നനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുളതുലാം  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കഭാത്തതുമഭായ  അകപക്ഷകേരുചട  ജനില്ലെ
തനിരനിച്ചുള  കേണക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവര്ക്കട്ട്  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ
കേഭാരണവലാം തുകേ എനകത്തക്കട്ട് അനുവദനിക്കുചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്നനിനലാം  റതീ  ഇലാംകബഴ്സട്ട്ചമന്റെട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനുള
അകപക്ഷകേളനില്  തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാചത  അവകശഷനിക്കുനതട്ട്  എത്രചയനലാം  എന്തു
കേഭാരണത്തഭാലഭാണട്ട്  അനുവദനിക്കഭാത്തചതനലാം  എനകത്തക്കട്ട്  ഇവര്ക്കട്ട്  തുകേ
അനുവദനിക്കഭാന് കേഴനിയുചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  1150  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   അകപക്ഷകേള  ജനില്ലെ  തനിരനിചട്ട്
കഡഭാകര്മഭാരുചട  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്
തുകേ അനുവദനിക്കുവഭാന് കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുനതട്ട്.   പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാകുന
മുറയട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സമഭാശസഭാസ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി വനിവനിധ ജനില്ലെകേളനില്നനിനലാം
ലഭനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷകേരുചട  ജനില്ലെ  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കട്ട്  തഭാചഴ  കേഭാണനിചനിട്ടുള
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.  ഈ അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉടചന തുകേ അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്:

ക്രമ നമ്പര് ജനില്ലെ അകപക്ഷകേരുചട എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനനപുരലാം 629

2 ചകേഭാല്ലെലാം 53

3 വയനഭാടട്ട് 197

4 ആലപ്പുഴ 440



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 135

(1) (2) (3)

5 കകേഭാടയലാം 927

6 ഇടുക്കനി 218

7 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 288

8 തൃശ്ശൂര് 532

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 768

10 പത്തനലാംതനിട ഇല്ലെ

11 എറണഭാകുളലാം 1450

12 മലപ്പുറലാം 2862

13 കേണ്ണൂര് 104

14 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 290

   ആചകേ 8758

(സനി) 750 അകപക്ഷകേള.   കേഭാരുണല പദതനി പ്രകേഭാരലാം കരഭാഗനിക്കട്ട് അനുവദനിച
തുകേ  ആദലഘടത്തനില്  ആശുപത്രനികേളക്കഭാണട്ട്  വകേമഭാറലാം  ചചയ്യുനതട്ട്.
ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിത്സയഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചകശഷലാം  ബഭാക്കനി  തനിരനിചകേ
ചകേ.ബനി.എഫട്ട്.-ല് ലഭലമഭാകകേണതുണട്ട്. കൂടഭാചത റതീ-ഇലാംകബഴ്സട്ട്ചമന്റുമഭായനി ബനചപട
അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം  കഡഭാകര്  സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ  ഒറനിജനിനല്  ബനില്ലുകേള,
ഡനിസ്ചഭാര്ജട്ട്  സമ്മേറനി,  കരഭാഗനിയുചട  ബഭാങട്ട്  പഭാസ്ബുക്കട്ട്  കകേഭാപനി,  മരണചപട
കകേസഭാചണങനില് ചഡത്തട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  അനനരഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് എനതീ
കരഖകേളുലാം  ഹഭാജരഭാകക്കണതുണട്ട്.  എനഭാല്  അകപക്ഷകേളനില്  അധനികേവലാം
അപൂര്ണ്ണമഭായഭാണട്ട്  ലഭനിക്കഭാറളതട്ട്.  എല്ലെഭാ  കരഖകേളുലാം  ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം
ചനികേനിത്സ കേഴനിഞള ഫണ്ടുലാം ലഭനിചഭാല് ഉടന്തചന നടപടനിക്രമലാം  പഭാലനിചട്ട്  തുകേ
വകേമഭാറനതഭാണട്ട്.  അകപക്ഷകേള,  കരഭാഗനികേകളഭാ  ബന്ധുക്കകളഭാ  കനരനിടട്ട്
ഹഭാജരഭാക്കുന  അവസരത്തനില്  അകപക്ഷകേളനിചല  കപഭാരഭായ്മകേള  കനരനിടട്ട്
ശദയനില്ചപടുത്തനി  എത്രയുലാം  ചപചടനട്ട്  ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാറമുണട്ട്.
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തപഭാല് മുകഖന ലഭനിക്കുന അപൂര്ണ്ണമഭായ അകപക്ഷകേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  തചന
ആവശലമഭായ  കരഖകേള  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  കരഖഭാമൂലലാം  ആവശലചപടഭാറമുണട്ട്.
ഇവ  റതീ-ഇലാംകബഴ്സട്ട്ചമന്റെട്ട്  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള  പ്രധഭാന
കേഭാരണങ്ങളഭാണട്ട്.  റതീ ഫണട്ട് ലഭലമഭായതുലാം പൂര്ണ്ണമഭായതുമഭായ അകപക്ഷകേളക്കട്ട് റതീ-
ഇലാംകബഴ്സട്ട്ചമന്റെട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുളതഭാകുന.  ബഭാക്കനിയുള  അകപക്ഷകേളനില്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ശതീചനിത്തനിര തനിരുനഭാള ആശുപത്രനി, തനിരുവനനപുരലാം,
ആര്.സനി.സനി.  തനിരുവനനപുരലാം,  എലാം.സനി.സനി.  തലകശരനി,  സഹകേരണ
ആശുപത്രനികേളഭായ  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  കേളമകശരനി,  കകേഭാ-
ഓപകററതീവട്ട്  പരനിയഭാരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,  കേണ്ണൂര് എനതീ ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്
റതീ-ഇലാംകബഴ്സട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഇനത്തനില്  തുകേ  നല്കേഭാന്  നനിലവനിചല  ഉത്തരവനില്
അവലക്തതയുളതനിനഭാല്  കഭദഗതനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കലഭാടറനികേള

65 (1606) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര കലഭാടറനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുളചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലല്ലെഭാത്ത  കലഭാടറനികേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനിലുചണങനില് ആയതനിചന്റെ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കലഭാടറനിയുചട  പ്രതനിവര്ഷ  വനിറ്റു  വരവട്ട്  എത്ര  രൂപയുകടതഭാചണനലാം
അതനിലൂചട  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എത്ര  തുകേയുചട  അധനികേ  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുനചണനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  കേഭാര്ഷനികേ  കലഭാടറനി
ഏര്ചപടുത്തുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏഴട്ട്  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലാം  ആറട്ട്  ബമ്പര്
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുമഭാണട്ട് നനിലവനിലുളതട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ 'നനിര്മ്മേല്'  എന കപരനില് ഒരു
വദസവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനിയുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട  ആദല
നറചക്കടുപട്ട് 7-10-2016-നട്ട് നടത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനിലല്ലെഭാത്ത കലഭാടറനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലനില്ലെ.
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(സനി) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഭഭാഗലക്കുറനിയനില്നനിനള വനിറ്റുവരവട്ട്
6318.46  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  അറഭാദഭായലാം  1461.16  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണട്ട്.   നടപട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആഗസട്ട്  വചരയുള  വനിറ്റുവരവട്ട്  3244.37  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
അറഭാദഭായലാം  ഏകേകദശലാം  746.21  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണട്ട്.   2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുതല്  ഭഭാഗലക്കുറനിയനില്നനിനലാം  ലഭനിച  വനിറ്റുവരവട്ട്,  അറഭാദഭായലാം  എനനിവ
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം വനിറ്റുവരവട്ട് (റവനല്യൂ) 
(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

അറഭാദഭായലാം/ലഭാഭലാം (കകേഭാടനി
രൂപയനില്)

2011-12 1287.22 394.87

2012-13 2778.80 681.76

2013-14 3793.84 788.42

2014-15 5445.84 1168.26

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കലഭാടറനി  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

ചകേ.എഫട്ട്.സനി. വഭായഭാ കുടനിശനികേ

66 (1607) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എത്ര  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേളക്കട്ട്
ചകേ.എഫട്ട്.സനി.  വഭായ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളുചട  കപരട്ട്  ജനില്ലെ
തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമല്പറഞവയനില് വഭായ തനിരനിചടവട്ട്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയ സഭാപനങ്ങള
ഏചതല്ലെഭാലാം; നനിലവനിചല ബഭാദലത എത്ര രൂപയഭാണട്ട്;

(സനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ചകേ.എഫട്ട്.സനി.  വഭായ അനുവദനിചതനില്,
വഭായ തനിരനിചടവനില് വതീഴ്ചവരുത്തനിയ എത്ര ബഭാര് കഹഭാടലുകേള അടച്ചുപൂടനിയതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്?  

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനിചല നനിയമനലാം

67(1608) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ,എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യനില്  2012  ജനുവരനി  1-നട്ട്  കശഷലാം  ജൂനനിയര്

അസനിസന്റെട്ട്/കേഭാഷലര് തസനികേയനില് തസനികേ മഭാറലാം വഴനി എത്ര നനിയമനലാം നടന എനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിയമനലാം  നടന  തതീയതനി,  എണ്ണലാം  എനനിവയുചട  വനിവരങ്ങള

പടനികേയഭായനി നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) 27-5-2016-ചല  WP(C) No 36486/2015(1)  നമ്പര് വഹകക്കഭാടതനി

ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ജൂനനിയര് അസനിസന്റെട്ട്/കേഭാഷലര് തസനികേയനില് നനിനട്ട് എത്ര വനിമുക്ത

ഭടന്മഭാചര നതീക്കലാം ചചയ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഇനനി  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്/കേഭാഷലര്

തസനികേയനില് എത്ര പുതനിയ ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാനുചണനലാം എത്ര ഒഴനിവകേള

റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ചകേ,എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനിചല ചപന്ഷന് പ്രഭായലാം എത്രയഭാണട്ട്;

(ഇ)  ചകേ,എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില്  ചപന്ഷന്  പ്രഭായലാം  കേഴനിഞനിട്ടുലാം  നനിലവനില്

എത്ര  ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട്  കജഭാലനി  ചചയവരുനചതനട്ട്  തസനികേ  തനിരനിചട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  2012  ജനുവരനി  1-നുകശഷലാം  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനിചല  ജൂനനിയര്

അസനിസന്റെട്ട്/കേഭാഷലര്  തസനികേയനില്  തസനികേമഭാറലാം  വഴനി  164  നനിയമനങ്ങള

നടനനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിചന്റെ വനിശദ വനിവരലാം തഭാചഴ ചകേഭാടുക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് നനിയമനലാം നടന തതീയതനി എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 8-6-2012 62

2 13-2-2013 15
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(1) (2) (3)

3 24-6-2013 11

4 28-2-2014 6

5 28-5-2014 10

6 27-10-2016 10

7 28-5-2016 50

ആചകേ 164

(ബനി) ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനിചല വനിവനിധ ശഭാഖ/ഓഫതീസുകേളനില് നനിനലാം 495
കപചര നതീക്കലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനില്  ഒഴനിവകേള  കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്  ആറട്ട്
മഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കല്  നടത്തചപടുന  ബനിസനിനസട്ട്  പുനരവകലഭാകേനലാം  വഴനിയഭാണട്ട്.
ഇത്തരത്തനില്  31-3-2016  ആധഭാരമഭാക്കനി നടത്തനിയ ബനിസനിനസട്ട്  പുനരവകലഭാകേന
പ്രകേഭാരലാം  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  യനിചല  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേയനില്  കേണക്കഭാക്കചപട
ഒഴനിവകേളുചട  എണ്ണലാം  472  ആണട്ട്.   പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേചളല്ലെഭാലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ബഭാധകേമഭായ  സഭാന്ഡനിലാംഗട്ട് 
ഓര്ഡ റകേളനിചല കക്ലഭാസട്ട്  17-ല്  (i)  പ്രകേഭാരലാം ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  ജതീവനക്കഭാരുചട
വനിരമനിക്കല് പ്രഭായലാം 58 വയസഭാണട്ട്.

(ഇ) ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. യനില് വനിരമനിക്കല് പ്രഭായലാം കേഴനിഞനിട്ടുലാം കജഭാലനിയനില്
തുടരുന ജതീവനക്കഭാരുചട എണ്ണലാം തഭാചഴചക്കഭാടുക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് തസനികേ ജതീവനക്കഭാരുചട
എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 അസനിസന്റെട്ട് ജനറല് മഭാകനജര് 1

2 മഭാകനജര് 42
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(1) (2) (3)

3 അസനിസന്റെട്ട് മഭാകനജര് 52

4 അസനിസന്റെട്ട് 15

5 ഓഫതീസട്ട് അസനിസന്റെട്ട് 10

6 വഡവര് 2

ആചകേ 122

ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനിചല തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്

68 (1609) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില്  കേരഭാര്/ദനിവസകവതന/തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി കനഭാക്കുന വനിമുക്ത ഭടന്മഭാരുചട കപരട്ട്, തസനികേ, എണ്ണലാം,
ബഭാഞട്ട് എനനിവ വലക്തമഭാക്കുന പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിമുക്ത  ഭടന്മഭാര്  അല്ലെഭാചത  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ-യനില്  ദനിവസ
കവതന/കേരഭാര്/തഭാല്കേഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുനവരുചട  എണ്ണലാം
തസനികേ തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില്  കേരഭാര്/ദനിവസകവതന/തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അടനിസഭാനത്തനില് വനിമുക്ത  ഭടന്മേഭാചര  ഇകപഭാള  നനികയഭാഗനിചനിടനിചല്ലെനട്ട്  അറനിയനിച്ചു
ചകേഭാള്ളുന.

(ബനി)  നനിലവനില്  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില്  വഡവര്  തസനികേയനില്  നഭാലട്ട്
കപര് ദനിവസ കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ചചയ്യുനണട്ട്.

ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന വനിമുക്ത ഭടന്മേഭാര്

69 (1610) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില്  1-6-2016  മുതല്  ഇകനവചര  ദനിവസകവതന
അടനിസഭാനത്തനികലഭാ,  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ,  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ
വനിമുക്ത ഭടന്മേഭാര് കജഭാലനി ചചയ്യുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) എങനില് അപ്രകേഭാരലാം കജഭാലനി ചചയ്യുന വനിമുക്തഭടന്മേഭാരുചട എണ്ണലാം, കപരട്ട്,
തസനികേ, ബഭാഞട്ട് എനനിവ വലക്തമഭാക്കുന പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിമുക്തഭടന്മേഭാര്  അല്ലെഭാചത ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില് ദനിവസകവതനലാം/
കേരഭാര്/തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ചചയ്യുനവരുചട  എണ്ണലാം  തസനികേ
തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ഇല്ലെ.

(സനി)  നനിലവനില്  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില്  നഭാലട്ട്  വഡവര്മഭാര്
തഭാലഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് കസവനമനുഷനിച്ചുവരുനണട്ട്.

കകേരള സലാംസഭാന ഇന്ഷസറന്സട്ട് വകുപട്ട്

70 (1611) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  വകുപനിചന്റെ  കേമ്പല്യൂടചചറകസഷനുമഭായനി
ബനചപടട്ട്  നനിലവനിലുള കപഭാളനിസനികേളുചട മുന്കേഭാലങ്ങളനിചല പ്രതീമനിയലാം അടവനിചന്റെ
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട്  എചനങനിലുലാം  പദതനി  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട്  എത്ര  സമയലാം  കവണനി
വരുചമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  വകുപനിചന്റെ  കേമ്പല്യൂടവറകസഷനുമഭായനി
ബനചപടട്ട്  നനിലവനിലുള കപഭാളനിസനികേളുചട മുന്കേഭാലങ്ങളനിചല പ്രതീമനിയലാം അടവനിചന്റെ
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിചയങനിലുലാം  ആയതട്ട്
ചചലകവറനിയതുലാം ചുരുങ്ങനിയ സമയത്തനിനുളനില് ചചയതതീര്ക്കഭാന് പ്രയഭാസവമഭായതനിനഭാല്
ഒരു ചചറനിയ ചവബട്ട് അധനിഷനിത ആപനികക്കഷനനിലൂചടകയഭാ സഭാര്ക്കനില് ഇതനിനഭായനി
ഒരു  ഇന്റെര്കഫസട്ട്  ചചയ്കതഭാ  കപഭാളനിസനി  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  കഡഭായനിലാംഗട്ട്
ആന്റെട്ട് ഡനിസ്കബഴ്സനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര് വഴനി അപ് കലഭാ ഡട്ട്  ചചയട്ട് കശഖരനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  എടട്ട്  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  കപഭാളനിസനികേളുചടയുലാം  അഞട്ട്  ലക്ഷകത്തഭാളലാം
അക്കഇൗണ്ടുകേളുകടയുലാം  വരനിസലാംഖലഭാ  കേനിഴനിവട്ട്  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  കശഖരനിക്കുനതട്ട്
ഒരു  ബൃഹത്തഭായ  പദതനിയഭായതനിനഭാല്  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനുകവണ
സമയലാം കൃതലമഭായനി നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാന് നനിര്വഭാഹമനില്ലെ.

(സനി)  ചവബട്ട്  അധനിഷനിത ആപനികക്കഷന്/സഭാര്ക്കട്ട്  ഇന്റെര് കഫസട്ട്-ചല  വനിവര
കശഖരണത്തനിചല  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയ  കശഷലാം  മഭാത്രചമ  ഇക്കഭാരലത്തനില്
തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാന് കേഴനിയൂ.

കകേരള സലാംസഭാന ഇന്ഷസറന്സട്ട് വകുപട്ട്

71 (1612) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന ഇന്ഷസറന്സട്ട് വകുപനിചന്റെ കേമ്പല്യൂടചചറകസഷന് നടപടനികേള
ഏതുഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത നടപടനികേള ആരലാംഭനിചതട്ട് എചനനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്രകേഭാലലാം  ചകേഭാണട്ട്  കേമ്പല്യൂടചചറകസഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിരുനതട്ട്;  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനികടണനിവനതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏതട്ട്  സഭാപനമഭാണട്ട്  കസഭാഫട്ട് ചവയര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്;  അവര്ക്കട്ട്
നല്കേഭാനുള പ്രതനിഫലലാം എത്രയഭാചണനലാം നഭാളനിതുവചര എത്ര തുകേ നല്കേനിചയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന ഇന്ഷസറന്സട്ട് വകുപനിചന്റെ കേമ്പല്യൂടവറകസഷന് നടപടനികേള
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  വകുപനിചന്റെ 60 ശതമഭാനലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നനിലവനില്
കസഭാഫട്ട് ചവയറനിലൂചടയഭാണട്ട് നനിര്വഹനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  വകുപനില്  കേമ്പല്യൂടവറകസഷന്
നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി ചകേല്കടഭാണുമഭായനി 30-10-2010-നഭാണട്ട് കേരഭാറനികലര്ചപടതട്ട്.

(സനി)  കേരഭാറനികലര്ചപടട്ട്  70  ദനിവസത്തനിനകേലാം പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിരുനതട്ട്.  ചകേല്കടഭാണനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  കസഭാഫട്ട് ചവയര്
തയഭാറഭാക്കുനതനിലുണഭായ കേഭാലതഭാമസമഭാണട്ട്  പദതനി നനിശ്ചനിത സമയത്തനിനുളനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതട്ട്.
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(ഡനി)  കകേരള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ ചകേല്കടഭാണഭാണട്ട്
കസഭാഫട്ട് ചവയര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.  പദതനിയുചട  മുഴുവന്  തുകേ  1,22,82,982
രൂപയഭാണട്ട്.  നഭാളനിതുവചര  ചകേല്കടഭാണനിനട്ട്  93,69,789  രൂപ  പ്രതനിഫലമഭായനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട് പദതനി 

72 (1613) ശതീ  .   മുല്ലെക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂവടമസത  വകേമഭാറലാം  രജനിസര്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  പരമ്പരഭാഗത
മുദപത്രങ്ങചള  ഒഴനിവഭാക്കനി  കേമ്പല്യൂടറധനിഷനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുന  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്  എനട്ട്  മുതല്
നടപനിലഭാക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട് പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്
എചനല്ലെഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.   ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട്  കസവനത്തനിനഭാവശലമഭായ
കസഭാഫട്ട് ചവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  രൂപകേല്പന  ചചയട്ട്  ആയതനിചന്റെ  പരതീക്ഷണ
പരനിപഭാടനികേള  നടനവരുന.   ആയതനിനഭാല്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള
തതീയതനി നനിശ്ചയനിചട്ട് നല്കേനിയനിടനില്ലെ.

(ബനി) ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട് പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള ചുവചട വനിവരനിക്കുന:

1. വലഭാജമുദപത്രങ്ങള തടയുവഭാന് കേഴനിയുന.

2. ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട്  മുകഖന തുകേ ഒടുക്കനിയ വനിവരലാം ഓണ്വലനഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.

3. ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഡനികഫസനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനമുളതനിനഭാല്
തനിരനിമറനികേളക്കട്ട് സഭാദലതയനില്ലെ. 
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4. സഭാമ്പട്ട്  വനിതരണ  നഭാളവഴനികേള  കേമ്പല്യൂടര്  മുഖഭാനരലാം
ആയതനിനഭാല് തനിരുത്തലുകേളക്കട്ട് സഭാദലതയനില്ലെ.

5. ഇന്റെര്ചനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി
ആര്ക്കുലാം ഏതട്ട് സമയത്തുലാം സഭാമ്പട്ട് വഭാങ്ങഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി) 1. പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി G.O. (Ms) No. 19/2016/TD
dated  9-2-2016  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി കകേരള മുദപത്ര
നനിയമത്തനില് ആവശലമഭായ നനിയമകഭദഗതനി വരുത്തുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. ഇ-സഭാമ്പനിലാംഗട്ട്  കസവനത്തനിനഭാവശലമഭായ  കസഭാഫട്ട്  ചവയര്
സലാംവനിധഭാനലാം  രൂപകേല്പന  ചചയട്ട്  ആയതനിചന്റെ  പരതീക്ഷണ
പരനിപഭാടനികേള  നടനവരുന.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  നഭാഷണല്
ഇന്കഫഭാര്മഭാറനികേട്ട്  ചസന്റെറ  (NIC)-മഭായുലാം  ടഷറനി  വകുപ്പുമഭായുലാം
ചര്ച നടത്തനിവരുന.

കേയര് കബഭാര്ഡട്ട്

73 (1614) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ 'കേയര് കബഭാര്ഡട്ട്' ആലപ്പുഴയനില് നനിനലാം തമനിഴട്ട്
നഭാടനികലക്കട്ട്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ശമനിച്ചു  വരുനതഭായുള  മഭാധലമ  വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാപനലാം സലാംസഭാനത്തു തചന നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ലെ.

കേയര് കമഖല

74 (1615) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേയര്  കമഖലയട്ട്  ഉണര്കവകേഭാന്  എചനല്ലെഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേരുചട സഹകേരണലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കേയര്  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ഗുണകേരമഭായനിട്ടുള
കേഭാരലങ്ങള പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  കേയറനിചന്റെ  ആഭലനര,  വനികദശ  വനിപണനി  വനിപുലചപടുത്തഭാന്
പദതനിയനില് കവണ പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  വലവസഭായചത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  രണഭാലാം
പുനസലാംഘടനഭാ പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കേയര്  മുഴുവന്  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പു  വരുത്തനി
കേയര്ചഫ ഡട്ട് സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇതുകപഭാചല കേയര് ഉല്പനങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷനുലാം
സലാംഭരനിക്കുലാം.  വനിലസനിരതഭാ  ഫണട്ട്  17  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം  100  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കേയര്  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  20  ശതമഭാനലാം  റനികബറട്ട്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സസകേഭാരല  കമഖലയനിലുലാം  കേയര്  പനിരനി  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വരുമഭാനലാം
ഉറപഭാക്കല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലലലാം നല്കുനണട്ട്.  സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേചര
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന നനിലപഭാടഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിനുളതട്ട്.

(സനി)  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനിയഭാണട്ട്  കേയര്ചഫഡട്ട്,
കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന്  എനനിവ  സലാംഭരണലാം  നടത്തുകേ.   സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ചകേനിരനി
ഉല്പഭാദന കമഖലയനില് 50 ശതമഭാനലാം അധനികേ സബ്സനിഡനി നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കേയറനിചന്റെ  വനില  സനിരതഭാ  ഫണട്ട്  17  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം  100
കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേടനിക്കനിടക്കുന കേയര് ഉല്പനങ്ങള കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന്  സലാംഭരനിചട്ട്  എകട്ട്കപഭാര്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.   കേയര്ചഫഡുലാം  വനികദശ  വനിപണനിയനില്  കേയര്  നല്കുനണട്ട്.
ആഭലനര  വനികദശ  വനിപണനി  കേചണത്തുനതനിനഭായനി  കദശതീയ  അനര്കദ്ദേശതീയ
വനിപണന കമളകേളനില് പചങടുക്കുകേയുലാം കൂടഭാചത കേയര് കകേരള കപഭാചലയുള കമളകേള
സലാംഘടനിപനിചട്ട്  വനിപണനലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
വപ്രമറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണനവലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  മുന്വര്ഷചത്ത  വനിറ്റുവരവനിചന്റെ  10  ശതമഭാനലാം  ഉല്പഭാദന

850/2019
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വനിപണന  പ്രകചഭാദനമഭായനി  നല്കുന.   മഭാര്ക്കറട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  അസനിസന്സട്ട്
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മഭാറട്ട്സട്ട്  &  മഭാറനിലാംഗ്സട്ട്  ചസഭാവസറനികേളക്കുലാം  കേയര്ചഫ ഡനിനുലാം
കേയര്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കഫഭാലാംമനില്ലെനിനുലാം  കേഴനിഞ  മൂനട്ട്  വര്ഷചത്ത  ചപഭാതു
വനിപണനിയനിലുള  വനിറ്റുവരവനിചന്റെ  ശരഭാശരനിയുചട  10  ശതമഭാനലാം  തുകേ  വനിപണനി
വനികേസന ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവരുന.

കേയര് കമഖലയുചട ആധുനനികേവത്കേരണലാം

75 (1616) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുവസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  കമഖല  ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളനിലൂചട  കേയര്  കമഖലക്കുണഭായ
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  കേഴനിഞ  രണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനിനുളനില്  കേയര്
കമഖലയുചട വളര്ചഭാനനിരക്കട്ട് എത്ര ശതമഭാനമഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് യനവത്കേരണത്തനിനുള നനിയനണങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കനി കേയര്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങചള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുനതനിനുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത
സലാംഘങ്ങചള അമഭാല്ഗകമറട്ട്  ചചയ്യുനതനിനുലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പുകരഭാഗതനിയുലാം  വളര്ചഭാ  നനിരക്കുലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കേയര്ചഫഡട്ട്,
കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന്,  കഫഭാമനില്  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനള  വനിവരലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന.

കേയറല്പനങ്ങളുചട വനില്പന

76 (1617) ശതീ  .    മുല്ലെക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില്  കേയറലാം  കേയറല്പനങ്ങളുലാം
കേയറ്റുമതനി  ചചയതനിലൂചട  എത്ര  തുകേ  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭായനി  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേയറല്പനങ്ങളുചട  വനില്പന  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കേയര്ചഫ ഡട്ട്  29.17  ലക്ഷലാം
രൂപയുചടയുലാം കഫഭാലാം മഭാറനിലാംഗ്സട്ട്  (ഇനല)  ലനി.  13.05  ലക്ഷലാം രൂപയുചടയുലാം കകേരള
കസറട്ട്  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന്  8.14  കകേഭാടനി  രൂപയുചടയുലാം  ഉല്പനങ്ങള  കേയറ്റുമതനി
ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിപണനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവധ  സലങ്ങളനില്  പ്രദര്ശന
വനില്പനശഭാലകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിചന  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
മുനനിയ ഡനിസഇൗണ്ടുകേള,  സമ്മേഭാന പദതനി,  ഉല്പനങ്ങകളഭാചടഭാപലാം കകേഭാലാംപനിചമന്റുകേള
എനനിവയുലാം ഏജന്റുമഭാചര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  സതീമുകേള,
സമ്മേഭാനങ്ങള  എനനിവയുലാം  കഷഭാറൂലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്
പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന.  കേയര് ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് ഉത്സവകേഭാലത്തട്ട്
സര്ക്കഭാര്  റനികബറട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംഘങ്ങളുചട  വനിപണനലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ചപ്രഭാഡ ക്ഷന്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്
(പനി.എലാം.ഐ.),  മഭാര്ക്കറട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  അസനിസന്സട്ട്  (എലാം.ഡനി.എ.)  എനതീ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കേയറല്പനങ്ങളുചട ഗുണകമന്മേ

77 (1618) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയറല്പനങ്ങളുചട  ഗുണകമന്മ  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേയര്ചഫഡട്ട്
നടപഭാക്കനി വരുന പദതനികേള എചനല്ലെഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-ചല ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കേയര് ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല് വനിപണനി
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് എചനല്ലെഭാലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുചവനലാം അതുവഴനി വനിപണനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേയര്  വലവസഭായത്തനിചന്റെ  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
എചനല്ലെഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേയര്  കമഖലയനിചല  സലാംരലാംഭകേചര  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല്
സലാംരലാംഭകേചര  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  പദതനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്ചഫഡട്ട് അലാംഗസലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ഓര്ഡര് നല്കേനി മഭാത്രമഭാണട്ട് കേയര്

ഉല്പനങ്ങള  സലാംഭരനിക്കുനതട്ട്.  അലാംഗസലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ടനി  ഉല്പനങ്ങള

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  ഗുണകമന്മേകയറനിയ  കേയര്  കേയര്ചഫ ഡട്ട്  തചന

നല്കുന.  വലക്തമഭായ ചസസനിഫനികക്കഷനുള ഉല്പനങ്ങള മഭാത്രകമ കേയര്ചഫ ഡട്ട്

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനള.  കേര്ശനമഭായ  ഗുണകമന്മേഭാ  പരനികശഭാധനയട്ട്  ഉല്പനങ്ങചള

വനികധയമഭാക്കുന.  കേയര് കബഭാര്ഡനിചന്റെ കേയര്മഭാര്ക്കട്ട് ഇന്ചസക്ഷനുലാം ഉല്പനങ്ങചള

വനികധയമഭാക്കുന.

(ബനി) ഓണക്കഭാലത്തട്ട് വനിപണനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കേയര്ചഫ ഡട്ട്, കേയര്

കകേഭാര്പകറഷന് എനനിവര് പ്രദര്ശന വനിപണന ശഭാലകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി.

ഉപകഭഭാക്തഭാവനിചന  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഡനിസഇൗണട്ട്,  സമ്മേഭാന  പദതനി,

ഉല്പനങ്ങകളഭാചടഭാപലാം  കകേഭാലാംപനിചമന്റെട്ട്  എനനിവയുലാം  ഏജന്റുമഭാചര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനി

ക്കുനതനിനഭായനി  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  സതീമുകേള,  സമ്മേഭാനങ്ങള  എനനിവയുലാം  കഷഭാറൂലാം

ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് പ്രകതലകേ ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  ഉല്പനങ്ങള

വനികേസനിപനിചട്ട്  വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉല്പനത്തനിചന്റെ  പഭാക്കനിലാംഗുലാം

കലബലനിലാംഗുലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  യനങ്ങള

സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  ഉല്പഭാദന

ക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  ഹഭാന്റെട്ട് ലനിലാംഗട്ട്  എകേസനിപ്ചമന്റെട്ട്സട്ട്

സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കജഭാലനി  ചചയ്യുന

സഭാഹചരലലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുനതനിനുലാം

നടപടനികേള  കേയര്  വലവസഭായത്തനില്  ഭഭാഗതീകേ  യനവത്കേരണലാം  എന

പദതനിയനിലൂചട  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില്

എല്ലെഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം  നതീക്കനി  പൂര്ണ്ണകതഭാതനിലുള  യനവത്കേരണലാം

നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

(ഡനി)  സബ്സനിഡനി  സതീമുകേള,  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  സതീമുകേള  എനനിവ

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സസകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കേയര്  ഇന്കേലാം

സകപഭാര്ടട്ട് സതീമനില് ഉളചപടുത്തനി കേയര്ചഫഡട്ട് സലാംഭരനിച്ചുവരുന.
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സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് സലാംരലാംഭകേതസലാം

78 (1619) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്'  സലാംരലാംഭകേതസലാം  സലാംബനനിചട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി എചനല്ലെഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുക്കനിയനിടനിട്ടുളതട്ട്;

ഇതനികലക്കഭായനി  കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ഐ.ടനി.  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  യുവ/വനിദലഭാര്ത്ഥനി

സലാംരലാംഭകേചര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനഭായനി  2012-ല് ഒരു സ ഡന്റെട്ട് എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്

സതീലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  2014-ല്  ചടകക്നെഭാളജനി  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  കപഭാളനിസനിക്കഭായനി

1-10-2015-ചല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  44/2015/ഐ.ടനി.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുറചപടുവനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിചന്റെയുലാം

ഉളടക്കത്തനിചന്റെയുലാം പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സഭാകങതനികേ  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  നയലാം  നടത്തുനതനിനുള  കനഭാഡല്

ഏജന്സനിയഭായനി  കകേരള  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  മനിഷചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കമല്

സൂചനിപനിച  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  നയലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായഭാണട്ട്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുളതട്ട്.

പ്രസ്തുത നയലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള എല്ലെഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം കകേരള സഭാര്ടട്ട് അപട്ട്

മനിഷന് മുകഖന ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

മലബഭാര് സനിമന്റെനിചന്റെ ലഭലത

79 (1620) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മലബഭാര്  സനിമന്റെനിചന്റെ  ലഭലത  ചതക്കന്  കകേരളത്തനിലുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്

നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയനലാം  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  കേമ്പനനിയുചട  ഉത്പഭാദനലാം

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി ആരലാംഭനിക്കുകമഭാചയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

ചതക്കന്  കകേരളത്തനില്  വനിപണനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  അടഞ
കേനിടനനിരുന കചര്ത്തലയനിചല (2 ലക്ഷലാം ടണ് ഉല്പഭാദന കശഷനിയുള) വഗ്രന് ഡനിലാംഗട്ട്
യൂണനിറട്ട് തുറനട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.  കൂടഭാചത കേമ്പനനി കനരനിടട്ട് പഭാടത്തനിചനടുത്ത
ചകേഭാചനിന് കപഭാര്ടട്ട് ടസനില് ക്ലനിങറലാം സനിമന്റുലാം ഇറക്കുമതനി ചചയട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല്
ചമചചപടുത്തുനതനിനഭായനി ഒരു പദതനിക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

ബഭാലാംബ യൂണനിറനിചന്റെ പുനരുദഭാരണലാം

80 (1621) ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  നനിലവനില്  ബഭാലാംബു  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  യൂണനിറ്റുകേള
എവനിചടചയഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലെയനിചല നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിചല വളയലാം-ചചകേലഭാടട്ട്
പൂങ്കുളലാം,  ബഭാലാംബു  യൂണനിറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  നനിലവനിചല  സനിതനി
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  ബഭാലാംബു  യൂണനിറനിചന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
പദതനികേള ഉകണഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാലാംബ കകേഭാര്പകറഷചന്റെ യൂണനിറ്റുകേളഭായനി ബഭാലാംബ വപ നനിര്മ്മേനിക്കുന
ഫഭാകറനി  അങമഭാലനിയനിലുലാം  ബഭാലാംബ  കഫഭാറനിലാംഗട്ട്  വടല്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ബഭാലാംബ
കഫഭാറനിലാംഗട്ട്  വടല്സട്ട്  ഫഭാകറനി  നല്ലെളത്തുലാം  നഭാദഭാപുരലാം,  മഭാനനവഭാടനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട്
എനതീ സലങ്ങളനില് ഫതീഡ ര് യൂണനിറ്റുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാചത പരമ്പരഭാഗത
കമഖലയനില്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില്  14  കേമ്മേല്യൂണനിറനി  മഭാറട്ട്
വതീവനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറകേള,  ഈറ  വനിതരണത്തനിനട്ട്  12  ചസന്റെറകേള,  ഈറ
സലാംഭരനിക്കുനതനിനട്ട്  9  ചസന്റെറകേള,  പനമ്പട്ട്  കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട്  60  ഡനികപഭാകേള
എനനിവയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലെയനിചല ബഭാലാംബ കഫഭാറനിലാംഗട്ട് വടല്സട്ട് ഫഭാകറനിയുചട
കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഫതീഡര്  യൂണനിറട്ട്  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിചല  വളയലാം-
ചചകേലഭാടട്ട്, പൂങ്കുളലാം എന  സലത്തഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ബഭാലാംബ കഫഭാറനിലാംഗട്ട്
വടല്സനിനുലാം അനുബന ഉല്പനങ്ങളക്കുലാം കവണനിയുള ബഭാലാംബ സ്ട്രനിപ്പുകേള, മുളകേള
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തുടങ്ങനിയവ  ഈ  ഫതീഡര്  യൂണനിറനില്നനിനട്ട്  കപ്രഭാസസട്ട്  ചചയട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
നല്ലെളത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഫഭാകറനിയനികലയട്ട്  എത്തനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്.
ആയതനികലയ്ക്കുകവണ അതലഭാവശല ചമഷനിനറനികേളുലാം  സജമഭാക്കനിയനിരുന.  എനഭാല്
മുള സലാംസരനിക്കഭാനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉണഭായനിരുനനില്ലെ. അതനിനുകവണനി കേഭാടഭാമ്പുഴ
യൂണനിറനിലുള  മഭാനുവല്  യൂണനിറട്ട്  ഇവനികടയട്ട്  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആവശലത്തനിനട്ട്  മുള
ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം പ്രസ്തുത യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില്ലെ.

(സനി)  ആവശലമഭായ മൂലധനവലാം  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലാം ലഭലമഭാക്കനി  യൂണനിറട്ട്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മൂടഭാടനി പഞഭായത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചകേല്കടഭാണ് യൂണനിറനിചന്റെ വനികേസനലാം

81 (1622) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനിയനിചല  മൂടഭാടനി  പഞഭായത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ചകേല്കടഭാണ്  യൂണനിറനിചന്റെ  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2006-2011  കേഭാലയളവനില്  അനചത്ത  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ
വനികേസന  പദതനികേളുചട  തുടര്ചയഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   ചകേഭായനിലഭാണനിയനിചല  മൂടഭാടനി  പഞഭായത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ചകേല്കടഭാണ് യൂണനിറനിചന്റെ വനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട് അതനിചന ചകേല്കടഭാണ്
വലറനിലാംഗട്ട് ഡനിവനിഷനഭായനി നവതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  2006-2011  കേഭാലയളവനില്  അനചത്ത  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ
വനികേസന  പദതനികേളുചട  തുടര്ചയഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. ചകേല്കടഭാണ്  വലറനിലാംഗട്ട്  ഡനിവനിഷനനില്  എല്.ഇ.ഡനി.
വലറ്റുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഗുണപരനികശഭാധനയ്ക്കുമഭായനി
മനികേച യനസഭാമഗ്രനികേളുലാം മറ്റുലാം സഭാപനിച്ചു.

2. വനിവനിധ  കശണനിയനിലുള  എല്.ഇ.ഡനി.  വലറ്റുകേളുചട  (സ്ട്രതീറട്ട്
വലറട്ട്,  ടല്യൂബട്ട്  വലറട്ട്,  ലഭാന്കടണ്  വലറട്ട്)  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള യൂണനിറനില് നടനവരുന.
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3. സനി-ഡഭാക്കനിചന്റെ  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഡനിജനിറല്
ഹനിയറനിലാംഗട്ട് എയ്ഡനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവലാം നടനവരുന.

സനിഡ്കകേഭാ, ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഇ. എനനിവ മുകഖന സഭാപനിക്കുന വഹമഭാസട്ട്
വലറ്റുകേള

82 (1623) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിഡ്കകേഭാ,  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഇ.  എനനിവ  വഹമഭാസട്ട്  വലറ്റുകേളുചട
ഉല്പഭാദനകമഭാ വനിതരണകമഭാ നടത്തുനകണഭാ;

(ബനി)  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്ക്കഭായുള  പ്രകതലകേ  വനികേസനഫണട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  സഭാപനിക്കുന  വഹമഭാസട്ട്  വലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി
സനി ഡ്കകേഭാ, ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഇ. എനനിവയട്ട് നല്കുന പ്രവൃത്തനികേള ഏതട്ട് ഏജന്സനി
മുഖഭാനനിരമഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വലറ്റുകേളുചട  സഭാപനലാം,  പരനിപഭാലനലാം  എനനിവ
നനിര്വഹനിക്കുനതനിനട്ട്  ചകേഭാല്ലെലാം  ജനില്ലെയനില്  സനിഡ്കകേഭാ,  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഇ.
ചുമതലചപടുത്തനിയ ഏചതങനിലുലാം ഏജന്സനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സനിഡ്കകേഭാ,  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഇ.  എനനിവ  വഹമഭാസട്ട്  വലറ്റുകേള
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനനില്ലെ.  വനിതരണലാം മഭാത്രലാം നടത്തുനണട്ട്.

(ബനി)  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്ക്കഭായുള  പ്രകതലകേ  വനികേസന  ഫണട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  സഭാപനിക്കുന  വഹമഭാസട്ട്  വലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി
ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഇ.  ഏചറടുക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏല്പനിക്കുനതട്ട്  സഭാപനലാം
അലാംഗതീകേരനിച  വനികക്രതഭാക്കളുചട  പടനികേയനില്  ഉളചപടുന  ഏജന്സനിചയയഭാണട്ട്.
സനിഡ്കകേഭായട്ട്  വനിപണനലാം  മഭാത്രമഭാണുളതട്ട്.   വനില്പന  വരുന  മുറയട്ട്  ചടണര്
ക്ഷണനിചട്ട് വനില്പന ഏല്പനിക്കുകേയഭാണട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്. 

(സനി)  ചകേഭാല്ലെലാം ജനില്ലെയനില് സനിഡ്കകേഭായട്ട് ഏജന്സനി ഇല്ലെ.  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഇ.-  ക്കട്ട്
രണട്ട് വനികക്രതഭാക്കള ചകേഭാല്ലെലാം ജനില്ലെയനിലുണട്ട്.

1. M/s.  J.N.  Lighting  Kerala,  1st Floor,  Mary  Vill  Annex,
West Othara P.O., Thiruvalla – 689 551.
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2. M/s.  R.G.  Electronics,  Nandanam  (Snehatheeram),
Padinjattinkara, Kottarakkara, Kollam – 691 506. 

നനികക്ഷപ സഇൗഹൃദ വലവസഭായ നയലാം

83 (1624) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനികക്ഷപ സഇൗഹൃദ വലവസഭായ നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് എചനങനിലുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇചല്ലെങനില് പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദവലാം വവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം കുറഞതുലാം
യുവജനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല്  ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള  പ്രദഭാനലാം  ചചയ്യുനതുലാം  നനികക്ഷപ
സഇൗഹൃദവമഭായ  വലവസഭായശഭാലകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  സഭാഹചരലലാം
സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നയലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വലവസഭായ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  കവണ
അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനട്ട്  എചനങനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിരുകനഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതുമൂലലാം  എചനല്ലെഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിചചതനട്ട്
വനിവരനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനികക്ഷപ സഇൗഹൃദപരമഭായ ഒരു വലവസഭായ നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  അനുമതനികേളുലാം  ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം  ഓണ്വലന്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  വഴനി  നല്കുകേ,  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട്
കപഭാളനിസനി,  നനികക്ഷപ  സഇൗഹൃദ  എകനിറട്ട്  കപഭാളനിസനി,  വനിദലഭാര്ത്ഥനി,  യുവ,  വനനിത
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  പഭാരമ്പരല  വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ
പദതനികേള,  വലഫട്ട്  സയന്സട്ട്  ഭക്ഷല  സലാംസരണലാം  ഫഭാര്മസല്യൂടനിക്കല്സട്ട്
കമഖലകേളക്കട്ട്  ഊനല്,  നനികക്ഷപ സഇൗഹൃദ  അനരതീക്ഷലാം സൃഷനിക്കല് തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  ടനി  നയത്തനില്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
പഭാരനിസനിതനികേ/മലനിനതീകേരണ പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കഭാത്തതുലാം കുറഞ വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
ആവശലമുളതുലാം  യുവജനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല്  ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള  പ്രദഭാനലാം
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ചചയ്യുനതുമഭായ  ഫഭാര്മസനി,  വഹ  എന്ഡട്ട്  ഇലകകഭാണനികട്ട്  മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട്
വലവസഭായങ്ങള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന  നയമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചനിക്കുനതട്ട്.
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പനങ്ങളഭായ  ചക്ക,  വപനഭാപനിള,
വഭാഴപഴലാം,  നഭാളനികകേരലാം,  സുഗന  വലഞ്ജനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയുചട  മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പനങ്ങളക്കുലാം ഊനല് നല്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി&ഡനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വലവസഭായ വനികേസനത്തനിനുകവണനി
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലെകേളനില് ബഹുനനില വലവസഭായ സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചട്ട്
നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  കേഭാലടനി  വറസട്ട്  മനികല്ലെഴ്സട്ട്  ക്ലസര്,
ചപരനിനല്മണ്ണ വ ഡട്ട് ക്ലസര്,  മകഞരനി ജനറല് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ക്ലസര് തുടങ്ങനിയ
ക്ലസര് വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി. പൂവന്തുരുത്തട്ട്, ഇടയഭാര്, അരൂര് എനതീ
മൂനട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കപഭാടട്ട്  വനികേസന  പദതനികേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ തതസത്തനിലുള അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്
കഗ്രഭാത്തട്ട് ചസന്റെര്, പഭാലക്കഭാടട്ട് LEIP എനനിവനിടങ്ങളനില് Standard Design Factory
(SDF)  കേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.   കചര്ത്തലയനില്  65  ഏക്കര്  സലത്തട്ട്
കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഏകേകദശലാം  300  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  നനികക്ഷപലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന ഒരു മവറന് ചമഗഭാ ഫുഡട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുള നടപടനി
ആരലാംഭനിച്ചു.   എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലെയനിചല  ആമ്പല്ലൂരനില്  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  100  ഏക്കര്  സലലാം  ഏചറടുക്കുനതനിനുലാം  ഐ.ജനി.സനി.
കേണ്ണൂര്,  ഐ.ജനി.സനി.  കേനിനഭാലൂര്  എനനിവനിടങ്ങളനിചല  വവദദ്യുതനി  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി  110  ചകേ.വനി.  സബട്ട്  കസഷന് സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള
നടപടനിയുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

വലവസഭായ കമഖലചയ പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന ഹര്ത്തഭാലുകേള

84 (1625) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അടനിക്കടനിയുണഭാകുന  ഹര്ത്തഭാലുകേള  വലവസഭായ
കമഖലചയ പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുനതഭാചണനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചചറകേനിട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങചള  ഹര്ത്തഭാല്  ഏചതല്ലെഭാലാം
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് ബഭാധനിക്കുനചതനട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലാംരലാംഭങ്ങചള  ഹര്ത്തഭാലനില്  നനിനട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഏചതങനിലുലാം തരത്തനിലുള ഇടചപടലുകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; അതുമഭായനി ബനചപടട്ട്
ഏചതങനിലുലാം സലാംഘടനകേള സര്ക്കഭാരനിചന സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ചതഭാഴനില് കമഖലയനിലുണഭാവന സലാംഭനഭാവസമൂലലാം സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ

വലഭാവസഭായനികേ വളര്ചയനിലുണഭാകുന പ്രതനികൂലഭാവസ മറനികേടക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ലെ.  സലാംസഭാനത്തട്ട് അടനിക്കടനി ഹര്ത്തഭാലുകേളുണഭാകുന സഭാഹചരലലാം

നനിലവനിലനില്ലെ.

(ബനി&സനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില്ലെ.  ഇതുമഭായനി ബനചപടട്ട് ഒരു സലാംഘടനയുലാം

സര്ക്കഭാരനിചന സമതീപനിചനിടനില്ലെ.

(ഡനി) ചതഭാഴനില് കമഖലയനില് സലാംഭനഭാവസ ഉളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.

ചചറകേനിട വലവസഭായ വനികേസനലാം

85(1626) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചറകേനിട  വലവസഭായ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന;

(ബനി)  കേഴനിഞ അഞ്ചു വര്ഷങ്ങളനില് ഇഇൗ കമഖലയനില് ഉണഭായ വളര്ച മറട്ട്

സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി തഭാരതമലലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ

വളര്ച എത്ര ശതമഭാനലാം ആയനിരുനചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറകേനിട  വലവസഭായ  കമഖലയനിചല  സമഗ്ര

വനികേസനത്തനിനുലാം  സലാംരലാംഭകേചര  സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം  ചചറകേനിട  വലവസഭായങ്ങചള

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചട്ട്   കൂടുതല് നനികക്ഷപലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതസ

സഹഭായ  പദതനി”വഴനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.   ചചറകേനിട

വലവസഭായനികേചള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ബനിസനിനസട്ട്  ടു  ബനിസനിനസട്ട്  മതീറട്ട്,

വലവസഭായ  സലാംഗമലാം,  എല്ലെഭാ  ജനില്ലെകേളനിലുലാം  ഇന്ചവകസഴ്സട്ട്  മതീറട്ട്,  സലാംരലാംഭകേതസ

പരനിശതീലന  പദതനി,  ചടകക്നെഭാളജനി  ക്ലനിനനികേട്ട്,  സനില്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,

എമര്ജനിലാംഗട്ട്  കകേരള  തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അതനിലൂചട  സലാംസഭാനചത്ത
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ചചറകേനിട വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട് വനിപണന സഭാദലത വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

വലസന്സുകേളുലാം  ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജനില്ലെഭാ  സലാംസഭാന

തലങ്ങളനില്  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  ക്ലനിയറന്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

കൂടഭാചത  ബഭാകങഴ്സട്ട്  സമനിതനികേളനില്  വലവസഭായനികേളുചട  പ്രശ്നങ്ങള  നനിരനരമഭായനി

ഉനയനിക്കുനമുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചമഭാത്തലാം  ജനസലാംഖലയുചട  9.94  ശതമഭാനലാം

വമകക്രഭാ  സ്മെഭാള  ആന്റെട്ട്  മതീഡനിയലാം  എന്റെര്വപ്രസസട്ട്  ചസകറമഭായനി  ബനചപടട്ട്

കജഭാലനി ചചയവരുന.  കൂടഭാചത ചമഭാത്തലാം ജനസലാംഖലയുചട 4.32 ശതമഭാനലാം വമകക്രഭാ

സ്മെഭാള ആന്റെട്ട് മതീഡനിയലാം എന്റെര്വപ്രസസട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതട്ട് മറട്ട്

സലാംസഭാനങ്ങകളക്കഭാള വളചര കൂടുതലഭാണട്ട്.

ചകേഭാരടനി കേനിന്ഫ്ര

86 (1627) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാരടനി  കേനിന്ഫ്രയുചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  എചനല്ലെഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി) കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേതീഴനിലുള ചകേഭാരടനി ഗവണ്ചമന്റട്ട് ഓഫട്ട് ഇനലഭാ

പ്രസനിചന്റെ  ഉടമസതയനിലുള  സലലാം  കേനിന്ഫ്രയുചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി

ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാരടനിയനില് കേനിന്ഫ്ര  സഭാപനിച വലവസഭായ പഭാര്ക്കനില് അടനിസഭാന

സഇൗകേരലങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് ഭൂമനി അകലഭാടട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാചത 37000 ച. അടനി ആചകേ വനിസതീര്ണ്ണമുള രണട്ട് സഭാന്കഡര്ഡട്ട് ഡനിവസന്

ഫഭാകറനികേളുലാം കേനിന്ഫ്ര സഭാപനിചട്ട് അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചകേഭാരടനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനലഭാ  പ്രസനിചന്റെ  ഉടമസതയനിലുള

സലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേനിന്ഫ്ര  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേത്തനിടപഭാടുകേള

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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വലവസഭായ കമഖലയനില് കൂടുതല് ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള

87 (1628) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വലവസഭായ കമഖലയനില് കൂടുതല്
ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം
ചചയനിരനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചനല്ലെഭാലാം  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(സനി)  ഏചതഭാചക്ക  കമഖലകേളഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  ചതരചഞടുത്തനി
രനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  വലവസഭായ  കമഖലയനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിചട്ട്
നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  അതുവഴനി  ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി  (ESS),  PMEGP
തുടങ്ങനിയ  സതീമുകേള  വഴനി  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതനിലൂചട  ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കചപടുന.  സലാംസഭാനചത്ത
കേരകേഇൗശല ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് അവരുചട ചതഭാഴനില് വനപുണലത്തനിനുകവണനിയുള
സഭാകങതനികേ പരനിശതീലനലാം വനിവനിധ ജനില്ലെകേളനില് നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

(ബനി)  വലവസഭായ കമഖലയനില് ബഹുനനില ചകേടനിട സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ചമചചപടുത്തനിയുലാം  നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കഭാന്
പദതനിയുണട്ട്.   എല്ലെഭാ ജനില്ലെഭാ  വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെര്
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതുവഴനി  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിവരുന. ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേള വലഭാവസഭായനികേ ആവശലങ്ങളക്കട്ട് വഭാങ്ങനിയ
ഭൂമനിയനില് ടനി സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചര്നട്ട് ബഹുനനില ചകേടനിട സമുചയങ്ങള പണനിതട്ട്
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  നല്കേഭാനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ക്ലസര്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിചട്ട്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  സഹഭായലാം
നല്കേനിവരുന.  ഈ  സതീമനില്  തഭാചഴപറയുന  അഞട്ട്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന:



158       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര്  4, 2016

1. വഡട്ട് ക്ലസര്, ചടയമലാംഗലലാം, ചകേഭാല്ലെലാം

2. ഫര്ണനിചര് ക്ലസര്, തളനിപറമ്പട്ട്, കേണ്ണൂര്

3. ഓഫട്ട് ചസറട്ട് പ്രനികന്റെഴ്സട്ട് ക്ലസര്, കേണ്ണൂര്

4. ഫര്ണനിചര് ക്ലസര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

5. ടഡതീഷണല് ഫര്ണനിചര് ക്ലസര്, ചചവ്വൂര്, തൃശ്ശൂര്.

ഇതുകൂടഭാചത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വഭാണനിജല  മനഭാലയത്തനില്നനിനലാം
ഇനകവറതീവട്ട്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  ഫര്ണനിചര്  ഹബട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  എല്ലെഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്
കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കുവഭാന്  ലക്ഷലമനിടുനചവങനിലുലാം  റബര്,  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പനങ്ങള,  ഭക്ഷലസലാംസരണലാം,  ചറഡനിചമയ്ഡട്ട്
ഗഭാര്ചമന്റെട്ട്സട്ട്,  മുള,  ഈറ,  വകേത്തറനി,  കേരകേഇൗശലലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്
ഊനല്  നല്കേനി  വലവസഭായ  വകുപ്പുവഴനി  കനരനിടട്ട്  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.
ഇലകകഭാണനികട്ട്,  ഭക്ഷല സലാംസരണലാം,  പ്രതനികരഭാധലാം,  പഭാസനികേട്ട്  തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില്
പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് കേനിന്ഫ്ര നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വലവസഭായ കമഖലയനില് നനികക്ഷപങ്ങള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുള
പദതനികേള

88 (1629) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപങ്ങള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എചനല്ലെഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനങ്ങളുലാം സഹഭായങ്ങളുമഭാണട്ട് നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കനരനിടുന  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  ഭരണതലത്തനില്  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  വകേചക്കഭാളഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്? 
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(എ)  വലവസഭായ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപങ്ങള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
വലവസഭായ  വഭാണനിജല  ഡയറകകററട്ട്  മുഖഭാനരലാം  ആസൂത്രണലാം  ചചയനിരനിക്കുന
പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലെഭാ/തഭാലൂക്കട്ട്/
കബഭാക്കട്ട്/പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില്  ചസമനിനഭാറകേള,  കബഭാധവല്ക്കരണ
കേലഭാമ്പുകേള,  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേള,  ചടകക്നെഭാളജനി ക്ലനിനനികേട്ട് തുടങ്ങനിയവയനിലൂചട
സലാംരലാംഭകേര്ക്കുകവണ കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുന.

2. സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം ആവശലചമങനില് വനിവനിധ ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനട്ട്  വഭായ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിവരുന.   ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട്  ചടക്നെനിക്കല്
ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കുന. 

3. സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ വലസന്സുകേളുലാം
ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം  കനടനിചയടുക്കുനതനിനുകവണ  സഇൗകേരലങ്ങള
സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  ക്ലനിയറന്സട്ട്  കബഭാര്ഡനിലൂചട  നല്കേനി
വരുന.

4. ക്ലസര് വനികേസന പദതനിയനിലൂചട  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനി
നഭാവശലമഭായ ചപഭാതു സഇൗകേരല കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുചട  ബഭാങട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുചട സഹഭായലാം നല്കേനി വരുന. 

5. വലവസഭായ  എകസറ്റുകേളനില്  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് വലവസഭായ ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുന.

കൂടഭാചത  സൂക്ഷ്മ  ചചറകേനിട  ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്  ചമചചപട
ആനുകൂലലവമഭായനി സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി (ESS - Entrepreneur Support
Scheme)  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  സൂക്ഷ്മ  ചചറകേനിട
ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്  സനിര  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ  15  ശതമഭാനലാം
സഹഭായമഭായനി നല്കുനതട്ട് പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം രൂപ വനനിതഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം യുവ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം സനിര മൂലധന
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നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ 20 ശതമഭാനലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന.  പരമഭാവധനി 30
ലക്ഷലാം  രൂപ.   മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  സലാംരലാംഭങ്ങള ക്കട്ട്  സനിര  മൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ 10 ശതമഭാനലാം, പരമഭാവധനി 10 ലക്ഷലാം രൂപ, അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കുലാം.  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  പത്തനലാംതനിട ജനില്ലെകേളനില്
ആരലാംഭനിക്കുന  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്  സനിര  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ  10  ശതമഭാനലാം,
പരമഭാവധനി 10 ലക്ഷലാം രൂപ, അധനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ
വനിദല  സസനമഭാക്കനി  ആരലാംഭനിക്കുന  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  10  ശതമഭാനലാം,  പരമഭാവധനി
10  ലക്ഷലാം  രൂപ,  അധനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുലാം.  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  മുകഖന
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന കേര്മ്മേ പദതനികേള ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന:

1. കൂടുതല്  നനികക്ഷപകേചര  സലാംസഭാനകത്തയട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭായനി
സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  കമഖലകേളക്കട്ട്  ഊനല്  നല്കേനി
കദശതീയ  തലത്തനിലുലാം  രഭാജലഭാനര  തലത്തനിലുലാം  നനികക്ഷപകേ
സലാംഗമങ്ങളുലാം ചസമനിനഭാറകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേ. 

2. പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലുലാം  വലവസഭായ  ദനിനപത്രങ്ങളനിലുലാം  പുതനിയ
അവസരങ്ങള  സമഭാഹരനിചട്ട്  വലവസഭായ  വനികേസനത്തനിനുലാം
പുതനിയ  നനികക്ഷപത്തനിനുലാം  തയഭാചറടുക്കുന  സലാംരലാംഭങ്ങചള
കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള  നടപടനികേള  തുടങ്ങനി
കേഴനിഞ.

3. ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുകടയുലാം  കേനിന്ഫ്രയുകടയുലാം  വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളനില് നനികക്ഷപകേര്ക്കഭാവശലമഭായ ഭൂമനിയുലാം മറടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ആകേര്ഷമഭായ  വലവസകേളനില്  ലഭലമഭാക്കനി
കൂടുതല് നനികക്ഷപകേചര സലാംസഭാനകത്തയട്ട് എത്തനിക്കുകേ.

4. ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  നനികക്ഷപകേര്ക്കഭായനി നല്കുന സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭായ  വലവസകേളനില്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ. 

5. സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുനതനിനുള  നടപടനികേള  ലഘൂകേരനിച്ചുലാം
ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുനതനിനഭാവശലമഭായ
അനുമതനികേളുലാം  ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം  കവഗത്തനില്  ലഭലമഭാക്കനിയുലാം
കൂടുതല് നനികക്ഷപകേചര  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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കകേരള  ബല്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  (ചകേ-ബനിപട്ട്)  മുകഖന

കകേരളത്തനിചല  സൂക്ഷ്മ  ചചറകേനിട  ഇടത്തരലാം  വലവസഭായനികേളുചട  വനിപണനി

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ബനിസനിനസട്ട്  മതീറ്റുകേള  നടത്തനിവരുന.  ബഭാലാംബ

കമഖലയനികലയുലാം  മറട്ട്  കേരകേഇൗശല  കമഖലയനികലയുലാം  വനിപണനി  സഭാദലത

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരള ബഭാലാംബ  ചഫസട്ട്,  ക്രഭാഫട്ട്  കമള തുടങ്ങനിയ കമളകേളുലാം

സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാചത  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറകേനിട  വലവസഭായനികേളക്കട്ട്

കദശതീയ  അനര്കദ്ദേശതീയ  കമളകേളനില്  പചങടുക്കഭാനുള  അവസരങ്ങള  ചകേ-ബനിപട്ട്

മുകഖന ഒരുക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  ജനില്ലെഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  മനികേച

തരത്തനിലുള  കസവനലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.   ജനില്ലെഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല

പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് കൂടുതല് കസവനങ്ങള നല്കേഭാനഭായനി ബനിസനിനസട്ട്

ഇന്കേദ്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ജനില്ലെഭാ  വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്

നനിലവനില്  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭാവശലമഭായ  എല്ലെഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം

ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള ഇന്ഫര്കമഷന് കേഇൗണറകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത

വലവസഭായ സലാംബനമഭായ വനിവരങ്ങള നല്കുനതനിനുലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള

നടത്തുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  സഹഭായങ്ങള  ചചയ്യുനതനിനുലാം  നനിലവനിലുള

ബനിസനിനസട്ട്  ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള സജമഭാണട്ട്.    പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള

തുടങ്ങുനവചര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  മുകഖന

നടപഭാക്കനിവരുന പദതനികേള തഭാചഴപറയുനവയഭാണട്ട്:

1. മൂനട്ട്  കകേഭാടനിയുലാം  അതനിനുമുകേളനിലുലാം  നനികക്ഷപങ്ങള  വരുന

വന്കേനിട പദതനികേളക്കട്ട്  11  മുതല്  13  ശതമഭാനലാം വചര പലനിശ

നനിരക്കനില് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന.  നനിലവനില്

ബഭാങ്കുകേള  ഈടഭാക്കുന  പലനിശ  നനിരക്കനികനക്കഭാള  കുറഞ

നനിരക്കഭാണനിതട്ട്.  കൂടഭാചത  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടവട്ട്  നടത്തുന

സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  പലനിശ  നനിരക്കനില്  ഒരു  ശതമഭാനലാം  റനികബറ്റുലാം

നല്കുന.

2. വലവസഭായ  ആവശലങ്ങളക്കുള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴ

ജനില്ലെകേളനില്  ഓകരഭാ  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  കഗ്രഭാത്തട്ട്  ചസകന്റെഴ്സട്ട്

ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുചട കമല്കനഭാടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 
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3. വജവ  സഭാകങതനികേ  രലാംഗചത്ത  സലാംരലാംഭകേചര  കപ്രഭാത്സഭാഹനി
പനിക്കുനതനിനുലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലെയനില് ഒരു വലഫട്ട് സയന്സട്ട് പഭാര്ക്കുലാം
കേഭാര്ഷനികേ  ഭക്ഷല  സലാംസരണ  രലാംഗചത്ത  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി
എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലെയനില്  ഫുഡട്ട്  പഭാര്ക്കുലാം  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.
ഡനി.സനി. സഭാപനിക്കുന.

ഇതുകൂടഭാചത  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുനവര്ക്കഭായനി  നടപടനിക്രമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  ആവശലമഭായ  അനുമതനികേളുലാം
ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം  കവഗത്തനില്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
കൂടഭാചത  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  വലവസഭായലാം
സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  ബനചപട എല്ലെഭാ അനുബന അനുമതനികേളുലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള
സലാംവനിധഭാനവലാം കേനിന്ഫ്രയുചട എല്ലെഭാ വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  പുതനിയ  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാവശലമഭായ  എല്ലെഭാ
വലസന്സുകേളുലാം സമയബനനിതമഭായനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണനി ജനില്ലെഭാ തലത്തനിലുലാം
സലാംസഭാന  തലത്തനിലുലാം  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കനരനിടുന കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുലാം  കകേരളചത്ത  വലവസഭായ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  സഇൗഹൃദ  സലാംസഭാനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനുലാം  കവണനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  ഏകേജഭാലകേ  ക്ലനിയറന്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
നനിലവനിലുണട്ട്.  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിനള അനുമതനികേള സമയബനനിതമഭായനി
ലഭലമഭാക്കനി  നനികക്ഷപ  തതീരുമഭാനങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന്  സഇൗകേരലചമഭാരുക്കനി
പ്രസസ്തുത കബഭാര്ഡട്ട്   ഇകപഭാള ജനില്ലെഭാ  തലത്തനിലുലാം വലവസഭായ കമഖലഭാതലത്തനിലുലാം
സലാംസഭാന  തലത്തനിലുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത
സലാംസഭാനചത്ത  വലവസഭായ  അനരതീക്ഷലാം  ചമചചപടുത്തുവഭാന്  കവണനി  സര്ക്കഭാര്
കലഭാകേ  ബഭാങട്ട്  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരമുള  Ease  of  Doing  Business  സലാംരലാംഭലാം
കകേരളത്തനില്  നടപഭാക്കുനതനിനുള  കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.
ഡനി.സനി.-ചയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുകേതീഴനിലുള  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്
ഓഫട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  കപഭാളനിസനി  ആന്റെട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  (ഡനി.ഐ.പനി.പനി.)-യുചട
റഭാങനിലാംഗനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  കകേരളത്തനില്  വഭാണനിജല  വലവസഭായ  അനരതീക്ഷലാം
കൂടുതല്  ചമചചപടുത്തുകേയഭാണട്ട്  ഇതനിചന്റെ  ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനഭായനി,  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്
ചടങ്ങളനുസരനിചട്ട്  നവതീകേരണലാം നടപഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  കേചണത്തനി  മനികേച  രതീതനിയനില്  ഇതട്ട്  മുകനഭാടട്ട്  ചകേഭാണ്ടു
കപഭാകേഭാനഭാവശലമഭായ  ഉപകദശങ്ങളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം
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ചകേ.പനി.എലാം.ജനി.-ചയ  കേണ്സളടന്റെഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  ചതരചഞടുത്തട്ട്
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല  Ease  of  Doing  Business  സലാംരലാംഭചത്ത
ആസദമഭാക്കനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  ചടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം
അവയുചട  നവതീകേരണചത്തപറനി  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്
ചകേ.പനി.എലാം.ജനി.-യുചട ചുമതല.  കകേരളത്തനില് വഭാണനിജല വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള
സുഗമമഭായനി നടത്തഭാനഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഇവര് സമര്പനിക്കുലാം. കേനിന്ഫ്രയുചട
വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സലാംരലാംഭകേനട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  ഭൂമനി
അകലഭാടട്ട്  ചചയഭാറണട്ട്.  കൂടഭാചത  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ഏകേജഭാലകേ
സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി വലവസഭായലാം സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി ബനചപട എല്ലെഭാ അനുബന
അനുമതനികേളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുനതനിനുള  സലാംവനിധഭാനവലാം  എല്ലെഭാ
വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങള

89(1630) ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  'സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്'  സലാംരലാംഭങ്ങള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനി
ക്കുനതനിനുള  എചനങനിലുലാം  പദതനി  ആകലഭാചനയനിലുകണഭാ;  ഉചണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് എചനങനിലുലാം സര്ക്കഭാര് സഹഭായങ്ങകളഭാ,
പഭാകക്കജുകേകളഭാ ആകലഭാചനയനിലുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം,
വലഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനികന്റെതുളചപചടയുള  സര്ക്കഭാര്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട സഹഭായലാം കവഗത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം എചനങനിലുലാം സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭാവശലമഭായ
സഹഭായങ്ങള  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  മുകഖന  നല്കേനിവരുനണട്ട്.   സലാംരലാംഭകേതസ
വനികേസനവമഭായനി  ബനചപടട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  സലാംരലാംഭകേരുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലാം  സമര്പനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷകേളനില്  നഗര  ഗ്രഭാമ  കഭദമകനല
ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  മുകഖന  സഹഭായങ്ങള  നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 
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(ബനി)  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  മുകഖന
സര്ക്കഭാര് ലഭലമഭാക്കുന പ്രധഭാന സഹഭായങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. ബനിസനിനസട്ട് ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള സഭാപനിക്കുനതുവഴനി
സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കല്.

2. വനിദലഭാര്ത്ഥനി  സലാംരലാംഭകേരുചട  നൂതന  ആശയങ്ങചള  കപ്രഭാത്സഭാ
ഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേഭാകളജുകേള/യൂണനികവഴ്സനിറനികേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറകേളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം. 

3. വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് സലാംരലാംഭകേതസ അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുനതനിനഭായനി
കകേഭാകളജുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ചസമനിനഭാറകേളുലാം  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കല്.

4. സതീഡട്ട്  ഫനിനഭാന്സനിലാംഗട്ട്  സതീലാം  വഴനി   യുവ/വനിദലഭാര്ത്ഥനി
സലാംരലാംഭകേരുചട  നൂതന  ആശയങ്ങളക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കേല്.

കൂടഭാചത സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് തഭാചഴ പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന വനിവനിധ
തരലാം സഹഭായങ്ങള കകേരളഭാ സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് മനിഷനനിലൂചട ലഭലമഭാണട്ട്:

1. നൂതന  ആശയവമഭായനി  സമതീപനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  പ്രതീ-ഇന്കേദ്യുകബഷന്,
ഇന്കേദ്യുകബഷന് എനനിവ നല്കുനതനിനുള സഇൗകേരലലാം.

2. ചുരുങ്ങനിയ പലനിശ നനിരക്കനില് സതീഡട്ട് ഫണട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനുള
സഇൗകേരലലാം.

3. ബനിസനിനസട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  ആകനികലറര്
സഇൗകേരലലാം.

4. ഉനത  നനിലവഭാരമുള  സഭാകങതനികേ  ഉല്പനങ്ങള  ഉളചപചട
സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് കബഭാകകേള നല്കുന പദതനി.

5. അനര്കദ്ദേശതീയ  പരനിപഭാടനികേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  പചങടുക്കുനതനിനട്ട്
സഹഭായനിക്കുന അനര്കദ്ദേശതീയ വനിനനിമയ പദതനി.

6. കപറന്റെട്ട് രജനിസര് ചചയ്യുനതനിനുള ചചലവട്ട് തനിരനിചകേ നല്കുന
പദതനി.

7. വനിവനിധ പരനിശതീലന കേളരനികേളനിലുലാം ചര്ചകേളനിലുലാം പചങടുക്കുനതനിനുള
അവസരലാം. 
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(സനി)  ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയട്ട് മഭാത്രമഭായനി പ്രകതലകേ പദതനികേള /  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ലെ. 

ചചറകേനിട വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് വഭായ

90 (1631) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചറകേനിട  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അഭലസവനിദലര്ക്കട്ട്

സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി വഭായ ലഭലമഭാക്കുന പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചചറകേനിട വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അഭലസവനിദലര്ക്കട്ട്

സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  വഭായ  ലഭലമഭാക്കുന  പദതനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

വലവസഭായ  വകുപ്പുവഴനി  നടപനിലഭാക്കുനനില്ലെ.  എനഭാല്   "സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ

പദതനി”എന  പദതനിയനിന്  കേതീഴനില്  സനിര  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ  ഒരു

നനിശ്ചനിത ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനിയഭായനി നല്കേനിവരുനണട്ട്.

കേനിന്ഫ്ര

91 (1632) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കകേരള  ഇൻഡസ്ട്രനിയൽ  ഇൻഫ്രഭാസ്ട്രക്ചര്

ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാർപകറഷൻ  (കേനിന്ഫ്ര)-ചന്റെ  ഏചതല്ലെഭാലാം  പദതനികേള

അനുമതനിക്കഭായനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനില് സമര്പനിചനിരുന;

(ബനി)  ഇതനില് ഏചതല്ലെഭാലാം  പദതനികേളനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ അനുമതനി

ലഭനിചനിരുന;

(സനി)  ഇതനില്  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം  എനട്ട്  തുകേ  വനിഹനിതമഭായനി

കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റുകേള ചചലവഴനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനില്  ഏചതല്ലെഭാലാം  പദതനികേള  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു;  പദതനികേള

ആരലാംഭനിചനിടനിചല്ലെങനില് കേഭാലതഭാമസത്തനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേനിന്ഫ്ര  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിച  പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ഡനി)  ഇവയനില്  ചമഗഭാ  ഫുഡട്ട്  പഭാര്ക്കനിചന്റെ  ഒനഭാലാംഘട  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഡനിഫന്സട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട്  ക്ലസര് എനനിവയുചട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

92 (1633) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വലവസഭായവകുപനിനു  കേതീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഭാപനങ്ങള ഏചതഭാചക്കചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വലവസഭായവകുപനിചന്റെ
അധതീനതയനിലുള  ഭൂമനിയുചട  വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം  അതനിചന്റെ  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങളുലാം നല്കേഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)   വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വലവസഭായ  വകുപനിനുകേതീഴനില്
രണട്ട്  ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ചസഭാവസറനികേളുലാം  മൂനട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  കകേഭാ-
ഓപകററതീവട്ട് ചസഭാവസറനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വലവസഭായ  വകുപനിനുകേതീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ സനിഡ്കകേഭായട്ട്  ഒകരക്കര് ഭൂമനിയുണട്ട്.
ഇവനിചട സനിഡ്കകേഭായുചട മനിനനി ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് എകസറട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന. ഇതനില് 8
വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 

ചപഭാതുകമഖലഭാ/സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

93 (1634) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1-4-2011  മുതല്  31-5-2016  വചര  വലവസഭായ  വകുപനിന്  കേതീഴനിലുള
ഏചതല്ലെഭാലാം  ചപഭാതുകമഖല/സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം
നടപനിലഭാക്കനി;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  വകേയനികലക്കഭായനി  ഓകരഭാ
സഭാപനത്തനിലുലാം എനട്ട് തുകേ ചചലവഴനികക്കണനി വന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനില്  ലഭാഭത്തനില്/നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച  സഭാപനങ്ങള
ഏചതല്ലെഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്. 

ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങള

94 (1635) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനട്ട് കശഷലാം പുതനിയതഭായനി എത്ര
വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുചണനട്ട് ജനില്ലെ തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനട്ട്  കശഷലാം  നനിലവനിലുള
വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള പൂടനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ജനില്ലെ  തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട്
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനട്ട്  കശഷലാം  ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില്  നടത്തനിയ  നനിയമനങ്ങള  ഏചതല്ലെഭാചമനതട്ട്  ജനില്ലെ  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  വലവസഭായ
വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനില് പുതനിയ ചപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിചനിടനില്ലെ.

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  വലവസഭായ
വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനില്  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള ഒനലാം അടച്ചുപൂടനിയനിടനില്ലെ.

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  വലവസഭായ
വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  നടത്തനിയ
നനിയമനങ്ങളുചട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.* 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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പഭാണക്കഭാടട്ട് വലവസഭായ വളര്ചഭാകകേന്ദ്രലാം

95 (1636) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാണക്കഭാടട്ട്  വലവസഭായ  വളര്ചഭാകകേന്ദ്രത്തനില്  പുതനിയ  പദതനികേള

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിചല  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  പ്രസ്തുത

കകേന്ദ്രത്തനിചല  INKEL-  എഡദ്യുസനിറനിയനില്  ഏചതല്ലെഭാലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചു;

ഏചതല്ലെഭാലാം പദതനികേളക്കട്ട് ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള സമര്പനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വലവസഭായനികേ ആവശലങ്ങളക്കല്ലെഭാചത മകറചതങനിലുലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായ വളര്ചഭാ കകേന്ദ്രത്തനിചല ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് മലപ്പുറലാം സർക്കഭാർ കേഭാമ്പസനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഐ.  എചട്ട്.

ആർ.ഡനി.  കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട്  അവപഡട്ട്  സയന്സനിനട്ട്  ചകേടനിടലാം  പണനിയഭാന്  ഭൂമനി

വനിട്ടുനല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ  പദതനികേളക്കഭായനി  സസകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേരുമഭായനി  ചര്ചകേള

നടനവരുന. 

(ബനി) പുതനിയ പദതനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില്ലെ. 

(സനി) ഇല്ലെ.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനഭാവകലഭാകേനലാം

96 (1637) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട

പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തഭാറകണഭാ;  ഇതനിനട്ട്  ഏചതങനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനലാം

നനിലവനിലുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള  ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന  വനിവനിധ  പദതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി
മഭാസലാംകതഭാറലാം  അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്യുനതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  അവകലഭാകേന
സലാംവനിധഭാനലാം  ചപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ  പുനസലാംഘടനഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇവയുചട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി ചപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ
പുനസലാംഘടനഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്  (റനിയഭാബട്ട്)  ചചയര്മഭാനുലാം  വലവസഭായ  വകുപട്ട്
അഡതീഷണല് ചതീഫട്ട് ചസക്രടറനി തലത്തനിലുലാം വലവസഭായ വകുപട്ട് മനനി തലത്തനിലുലാം
അവകലഭാകേനലാം ചചയട്ട് ആവശലമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരനികേയുലാം ചചയ്യുന.

കകേരളത്തനിചല വലവസഭായ കമഖല

97 (1638) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം കകേരളത്തനിചല വലവസഭായ
കമഖലകേളനില് എചനഭാചക്ക പുതനിയ മഭാറങ്ങള വരുത്തനിയനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനിയുലാം  കൂടുതലഭായനി  എചനഭാചക്കമഭാറങ്ങള  ഈ  കമഖലയനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പൂടനികേനിടന
ഏചതഭാചക്ക  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ഈ  സര്ക്കഭാര്  തുറപനിച്ചു  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവ  ഏചതഭാചക്കചയനലാം  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  പഭാവചപട
ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കജഭാലനി തനിരനിചകേ ചകേഭാടുചത്തനമുള കേഭാരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പൂടനിക്കനിടക്കുന  ഏചതഭാചക്ക  ഫഭാകറനികേള/വലവസഭായശഭാലകേള  ഇനനി
തുറക്കുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സഹഭായങ്ങളുലാം നല്കുവഭാനഭായനി ജനില്ലെഭാ
വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്
വഭാഴ്സനിറനി  ലനികങജസട്ട്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  പുതനിയ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു.
സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  ക്ലനിയറന്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനി.  കേരകേഇൗശല  കമഖലയനില്  കകേഭാമണ്  ബഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ചകേഭാണ്ടു
വരഭാനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു.  പരമ്പരഭാഗത  വകേത്തറനി-ഖഭാദനി  കമഖല
ശക്തനിചപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി)  പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായനി മൂനട്ട് ജനില്ലെകേളനില് ബഹുനനില വലവസഭായ

സമുചയങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  എറണഭാകുളത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കേരകേഇൗശല  കമഖലയനില്  ക്ലസറകേള  ആരലാംഭനിക്കുന.  വലവസഭായ

വകുപ്പുമഭായനി ബനചപട കസവനങ്ങള ഓണ്വലന് വഴനിയഭാക്കുന. 

(സനി&ഡനി)  പൂടനിക്കനിടന  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുറക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഇ)  പൂടനിക്കനിടന  ഫഭാകറനികേള  തുറക്കുനതനിചനക്കുറനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചു

വരനികേയഭാണട്ട്. 

ആസ്ട്രല് വഭാചസട്ട് കേമ്പനനി

98 (1639) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇന്റെസ്ട്രനിയല്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ

(ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.ഡനി.)  നനിയനണത്തനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന

ആസ്ട്രല്  വഭാചസട്ട്  എന  കേമ്പനനി  വര്ഷങ്ങളഭായനി  പൂടനിക്കനിടക്കുന  കേഭാരലലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  സഭാപനത്തനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള  സലവലാം  ചകേടനിടവലാം

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പുതനിയ  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  അനുവദനിക്കഭാന്  പദതനികേള

ഉണഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

99 (1640) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റ  കേഭാലത്തട്ട്  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്

നടനതഭായനി  പറയചപടുന  അഴനിമതനിയുലാം  ധൂര്ത്തുലാം  അകനസഷനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച  ചപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങള  ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്;  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച  ചപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങള  ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്;  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച  സഭാപനങ്ങചള

ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വലവസഭായ വകുപനിനു കേതീഴനില് പുതുതഭായനി

ചപഭാതുകമഖലയനില്  ഏചതങനിലുലാം  വലവസഭായ  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

കകേരളഭാ കസറട്ട് ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് എന്റെര്വപ്രസസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്  :

കകേരള  കസറട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  എന്റെര്വപ്രസസട്ട്  ലനിമനിറഡനിചന

സലാംബനനിചട്ട്  ലഭനിച   പരഭാതനികേളുചട  നനിജസനിതനി  സലാംബനനിചട്ട്

അകനസഷണലാം നടത്തുനതനിനട്ട്  വലവസഭായ വകുപനിചല ഉകദലഭാഗസരുചട

ഒരു  ടതീമനിചന  നനികയഭാഗനിചനിരുന.  കൂടഭാചത  ആകരഭാപണങ്ങള

സലാംബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലഭലമഭാക്കുവഭാന് വനിജനിലന്സട്ട് വകുപനിചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചതുലാം നഷത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിചതുമഭായ  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  വനിവരലാം  അനുബനലാം  I,  II

ആയനി കചര്ക്കുന.* ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വലവസഭായ

വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുളചപചടയുള

ചപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുചട  മുന്കേഭാല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇകപഭാഴചത്ത

അവസയുലാം  വനിശകേലനലാം  ചചയട്ട്  നഷത്തനിലഭായ  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനികനയുലാം

ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനുലാം  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളുചട  ലഭാഭലാം

ദതീര്ഘകേഭാലകത്തയട്ട് ഉറപനില്വരുത്തുനതനിനുലാം കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വലവസഭായ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് പുതനിയതഭായനി

വലവസഭായ സഭാപനചമഭാനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ലെ.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുചട നവതീകേരണലാം

100 (1641) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വനകശഷലാം  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന

ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനഭായനി  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവരുലാം പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവരുലാം

കൂടുതലഭായനി അധനിവസനിക്കുന കമഖലകേളനില് പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്

വലവസഭായ  വകുപട്ട്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  വനിശദവനിവരലാം

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വലവസഭായവകുപനിചന്റെ

അധതീനതയനിലുള  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  മുന്കേഭാല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

ഇകപഭാഴചത്ത  അവസയുലാം  വനിശകേലനലാം  ചചയട്ട്  നഷത്തനിലഭായ  ഓകരഭാ

സഭാപനത്തനികനയുലാം  ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനുലാം  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന

സഭാപനങ്ങളുചട  ലഭാഭലാം  ദതീര്ഘകേഭാലകത്തയട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  കവണ

നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സഭാപനങ്ങളുചട  സഭാറല്യൂടറനി  കുടനിശനികേകേള

തതീര്ക്കുനതനിനുലാം അതലഭാവശലമുള പ്രവര്ത്തന മൂലധനസഹഭായത്തനിനുമഭായനി 2016-17-ചല

ബഡ്ജറനില്  പ്രകതലകേലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള  100  കകേഭാടനിരൂപയനില്നനിനലാം

ഇതനികനഭാടകേലാം 39.76 കകേഭാടനിരൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി തുകേ സഭാപനങ്ങളുചട

പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനുള

നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) നനിലവനില് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ലെ.

ഒറപഭാലലാം കേനിന്ഫ്രഭാപഭാര്ക്കനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

101 (1642) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  കേനിന്ഫ്രഭാപഭാര്ക്കനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി

നഭാളനിതുവചര എത്ര തുകേ ചചലവഭാക്കനിചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പഭാര്ക്കനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള,
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള എനനിവ ഏചതല്ലെഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  കേനിന്ഫ്ര  പഭാര്ക്കട്ട്  മുകഖന  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ചതഭാഴനില്
ലഭലമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കേനിന്ഫ്ര  പഭാര്ക്കനില്  ഏചതല്ലെഭാലാം  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്
സലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  കേനിന്ഫ്രഭാ  പഭാര്ക്കനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
നഭാളനിതുവചര 41,42,34,924 രൂപ ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കനില്  ഒരു  പ്രതനികരഭാധ  പഭാര്ക്കട്ട്,  Additional  Skill
Acquisition  Programme  (ASAP)-ചന്റെ  വനപുണല  കകേന്ദ്രലാം  എനനിവ
സഭാപനിക്കുനതനിനുള ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ലെ. 

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  കേനിന്ഫ്ര  പഭാര്ക്കനില്  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  പൂര്ണ്ണ
കതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തന  സജമഭാകുകമ്പഭാള  ഏകേകദശലാം  3000  കപര്ക്കട്ട്
ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള ലഭനിക്കുചമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്. 

(ഡനി)  ഒറപഭാലലാം  കേനിന്ഫ്ര  പഭാര്ക്കനില്  നനിര്മ്മേനിച  ഒരുലക്ഷലാം  ചതുരശ  അടനി
വനിസതീര്ണ്ണമുള  സഭാകന്റെര്ഡട്ട്  ഡനിവസന്  ഫഭാകറനിയനില്  ഗഭാര്ചമന്റെട്ട്  വലവസഭായലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  M/s  Blissful  Garments  Private  Limited   എന
സഭാപനത്തനിനട്ട്  built  up  space  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  Mr.  Sreenivasan   എന
സലാംരലാംഭകേനട്ട് റൂഫനിലാംഗട്ട് ഷതീറട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന യൂണനിറനിനുകവണനി ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  കറഭാളനിലാംഗട്ട്  ഷടര്,  ചസറഭാമനികേട്ട്  ഉല്പനങ്ങള,  സഭാകഫഭാളഡനിലാംഗട്ട്  എനതീ
ഉല്പനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഭൂമനി  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണ്ടുള  3  അകപക്ഷകേളുലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

റഭാനനിയനില് വലവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

102  (1643)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനിയനില്  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  എത്ര  ഏക്കര്
സലമഭാണട്ട്  കേനിന്ഫ്ര  ഏചറടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട്;  ഇതനിനട്ട്  വര്ഷലാംകതഭാറലാം  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട്  പഭാടമഭായനി  അടയ്ക്കുനതട്ട്;  സലലാം  ഏചറടുത്തതട്ട്  എനഭാണട്ട്;  എന്തു
വലവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിരുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ:
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(ബനി)  ഏചറടുത്ത  സലത്തട്ട്  വലവസഭായ  യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതട്ട് എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്;

(സനി)  ഇനനി  എനട്ട്  വലവസഭായമഭാണട്ട്  ഇവനിചട  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) റഭാനനിയനില് അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി 1.40558 ഏക്കര്
സലമഭാണട്ട്  കേനിന്ഫ്ര  ഏചറടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  പഭാടത്തുകേ  ഇനത്തനില്
24,856  രൂപയഭാണട്ട്  ത്രനിവര്ഷ  പഭാടത്തുകേയഭായനി  2011-12,  2012-13,  2013-14,
2014-15, 2015-16 വര്ഷങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനില് അടചതട്ട്. 

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  കൂടുതല്  അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട്  തുടങ്ങുകേ പ്രഭാകയഭാഗനികേമചല്ലെനലാം
കുറഞ കവതനത്തനില് കജഭാലനിക്കഭാചര ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില് മകറചതങനിലുലാം
പദതനിയഭാണട്ട് അവനിചട കയഭാജനിചചതനലാം പനിനതീടട്ട് വനിലയനിരുത്തുകേയുണഭായനി.  ഇകത
തുടര്നഭാണട്ട് റൂറല് അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട് എന പദതനി മഭാറനിയതട്ട്. 

(സനി)  എന്തുവലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  കൂടുതല്
അനുകയഭാജലചമനട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ചകേഭാടുവഭായൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലുള മനിനനി ഇന്ഡസ്ട്രനിയുചട പ്രവര്ത്തനലാം

103 (1644) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ചകേഭാടുവഭായൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലുള
മനിനനി ഇന്ഡസ്ട്രനിയുചട പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഈ  സഭാപനത്തനില്  എചനല്ലെഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത സഭാപനലാം നനിലവനില് ഏചതങനിലുലാം  സസകേഭാരല വലക്തനികേളക്കട്ട്
പഭാടത്തനിനട്ട്  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഏതട്ട്  വര്ഷലാം  മുതലഭാണട്ട്  പഭാടത്തനിനട്ട്
ചകേഭാടുത്തചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.
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(ബനി)  ചനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ചകേഭാടുവഭായൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലുള

മനിനനി ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് എകസറനില് ആചകേ 10 ചഷഡ്ഡുകേളുണട്ട്. ഇതനില് 4 ചഷഡ്ഡുകേളനില്

ടൂളസട്ട് കമഭാളഡനിലാംഗട്ട് ചമറല് ഷതീറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം എനനിവ നടക്കുന. 2 ചഷഡ്ഡുകേളനില്

ടനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  നടക്കുന.  4  ചഷഡ്ഡുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില്ലെ.

ചഷഡുടമ  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങുനതനിനഭായനി  4  മഭാസചത്ത  സമയലാം

കചഭാദനിചതനിന്പ്രകേഭാരലാം 2016 ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം വചര സമയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ആര്ക്കുലാം പഭാടത്തനിനട്ട് ചകേഭാടുത്തനിടനില്ലെ.

കേനിന്ഫ്രയനിചല നനിയമനങ്ങള

104 (1645) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിന്ഫ്രയനില്  ബഭാഹല  ഏജന്സനികേള  മുകഖന  ജതീവനക്കഭാചര

നനിയമനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് ഏചതല്ലെഭാലാം തസനികേകേളനിലഭാചണനലാം, നനിലവനില് എത്ര കപര്

ഏജന്സനി മുകഖന കജഭാലനി ചചയ്യുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  തസനികേകേളക്കുലാം  എത്ര  രൂപ  വതീതലാം  ഏജന്സനികേളക്കട്ട്

നല്കുനചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത ഏജന്സനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള കമല്വനിലഭാസലാം ഉളചപചട

നല്കേഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില്  ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുനതനിലൂചട  ഏജന്സനികേള

നടത്തുന ചൂഷണലാം ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  ഓഫതീസര് തസനികേകേളക്കട്ട് തഭാചഴയുള തസനികേകേളനിചലല്ലെഭാലാം

ബഭാഹല ഏജന്സനി മുകഖനയഭാണട്ട്  ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  നനിലവനില്,

തഭാചഴപറയുന തസനികേകേളനില് കേനിന്ഫ്രയുചട വനിവനിധ ഓഫതീസുകേളനിലഭായനി  64  കപര്

കജഭാലനി ചചയ്യുനണട്ട്:
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1. ഹഇൗസട്ട് കേതീപനിലാംഗട്ട് - 8400 രൂപ

2. അക്കഇൗണനിലാംഗട്ട് സര്വതീസട്ട് - 13400 രൂപ

3. ഫ്രണട്ട് ഓഫതീസട്ട് സര്വതീസട്ട് - 10100 രൂപ

4. ചസക്രകടറനിയല് സര്വതീസട്ട് - 11200 രൂപ

5. കേമ്പല്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട് - 12300 രൂപ

6. പമ്പട്ട് ഓപകററര് - 10100 രൂപ

7. സകപഭാര്ടനിലാംഗട്ട് സര്വതീസട്ട്
(ഡനികപഭാമ) - 13400 രൂപ

8. എലാം.ബനി.എ. - 21800 രൂപ 

(ഡനി)  ഡനിറകതീവട്ട്  &  ചസകേല്യൂരനിറനി  സര്വതീസസട്ട്;  ബഭാഞട്ട്  ഓഫതീസട്ട്;  ടനി.സനി.
9/2040; ചകേഭാചഭാര് കറഭാഡട്ട്; എടപഴനിഞനി; ശഭാസമലാംഗലലാം പനി.ഒ, തനിരുവനനപുരലാം-10

(ഇ) ശദയനില്ചപടുന മുറയട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേനിന്ഫ്രയനിചല കേണ്സളടന്റുമഭാര്

105 (1646) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  കേനിന്ഫ്രയനില്  കേണ്സളടന്റെട്ട്  എന
കപരനില്  എത്ര  കപചര  നനിയമനിചനിരുന  എനലാം  അവരുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട് എത്ര രൂപ പ്രതനിഫലലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരനില്  എത്രകപര്  വനിരമനിചതനിനുകശഷലാം  കേണ്സളടന്റെഭായവരഭാണട്ട്
എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവര് ഒകര സമയലാം ചപന്ഷനുലാം കേനിന്ഫ്രയനില് നനിനള പ്രതനിഫലവലാം
വകേപറനിയനിരുകനഭാ എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കേനിന്ഫ്രയനില് വനിവനിധ കമഖലകേളനിലഭായനി 9
കപചര കേണ്സളടന്റെഭായനി നനിയമനിചനിരുന. അവരുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാചഴകചര്ക്കുന:
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1. ശതീമതനി ഇന്ദനിരഭാ കദവനി വനി.ജനി., സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്

2. ശതീ. രഭാമചന്ദ്ര പണനിക്കര്, സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്

3. ശതീ. വമക്കനിള സുകരഷട്ട് രഭാജട്ട്, സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്

4. ശതീ. വനിജയന് അധനികേഭാരത്തട്ട്, കകേഭാര്ഡനികനറര്

5. ശതീ. ചകേഭാമകഡഭാര് ശശതീന്ദ്രന്, സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്

6. ശതീ. രഭാജകശഖരന് നഭായര്, ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്

7. ശതീ. എസട്ട്. ജയപ്രസഭാദട്ട്, പഭാര്ടട്ട് വടലാം അവഡസസര്

8. ശതീ. ചകേ. സുകുമഭാരന് നഭായര്, അവഡസസര്-ലഭാന്റെട്ട് മഭാകറഴ്സട്ട്

9. ശതീ. രഭാധഭാകൃഷ്ണപനിള ജനി., സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്.

(ബനി) കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇവചരല്ലെഭാലാം വനിരമനിചതനിനുകശഷലാം കേണ്സളടന്റെഭായനി വനവരഭാണട്ട്.

(ഡനി)   ഇവരനില് തഭാചഴപറയുനവര് ഒകരസമയലാം  ചപന്ഷനുലാം കേനിന്ഫ്രയനില്
നനിനലാം പ്രതനിഫലവലാം പറനിയനിരുന:

1. ശതീമതനി ഇന്ദനിരഭാ കദവനി വനി.ജനി., സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്

2. ശതീ. വനിജയന് അധനികേഭാരത്തട്ട്, കകേഭാര്ഡനികനറര്

3. ശതീ. ചകേഭാമകഡഭാര് ശശതീന്ദ്രന്, സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്

4. ശതീ. രഭാജകശഖരന് നഭായര്, ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്

5. ശതീ. ചകേ. സുകുമഭാരന് നഭായര്, അവഡസസര്-ലഭാന്റെട്ട് മഭാകറഴ്സട്ട്

6. ശതീ. രഭാധഭാകൃഷ്ണപനിള ജനി., സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്.

കേനിന്ഫ്രയുചട ചഹഡട്ട് ഓഫതീസനിചല നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

106 (1647) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേനിന്ഫ്രയുചട  ചഹഡട്ട്  ഒഭാഫതീസനില്
എചനല്ലെഭാലാം  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  എന  കേഭാരലലാം  വനിശദഭാലാംശലാം
സഹനിതലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ  ചചലവഭായനിട്ടുണട്ട്  എനലാം  ഈ  പ്രവൃത്തനി
നടത്തനിയതനിചന്റെ ആവശലകേത എനഭായനിരുന എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  അഴനിമതനികയഭാ,  ധൂര്കത്തഭാ
നടനനിട്ടുകണഭാ എന കേഭാരലലാം അകനസഷനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേനിന്ഫ്രയുചട  ചഹഡട്ട്  ഒഭാഫതീസനില്
കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട് ഹഭാളനിചന്റെ നവതീകേരണലാം മഭാത്രമഭാണട്ട് നടനനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി)  ഇതനികലയഭായനി  24,53,132   രൂപയഭാണട്ട്  ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ഏകേകദശലാം  40-ഒഭാളലാംകപര്ക്കട്ട്  ഇരനിക്കഭാവന  ഒരു  കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്  ഹഭാള
കേനിന്ഫ്രയുചട ഓഫതീസട്ട് ആവശലങ്ങളക്കട്ട് അതലഭാവശലമഭായനിരുന. 

(സനി) അഴനിമതനി നടനതഭായനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ. 

പഭാസനികേട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

107(1648) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാചട  പഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനഭായനി
'പഭാസനികേട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  'സഭാപനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇതനിനഭായനി
ലഭനിക്കുന കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭഭാഗത്തു
നനിനലാം എചനല്ലെഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് നനിറകവകറണതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏറവമധനികേലാം  പഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനല  പ്രശ്നമുള  തനിരുവനനപുരത്തട്ട്
'പഭാസനികേട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് 'സഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പഭാസനികേട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  സതീലാം  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനി  40  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  ഇഇൗ
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ലഭലമഭാകക്കണതുണട്ട്. 

(ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.
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ചചങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

 108 (1649) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  പ്രവര്ത്തന
രഹനിതമഭായ  ലനികേസനികഡഷനനിലുള  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  ഏചതല്ലെഭാമഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ചചങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് അടഞകേനിടക്കുന 28 ചചറകേനിട,
സൂക്ഷ്മ, ഇടത്തര യൂണനിറ്റുകേള ഉളതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  തുടര്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന്  തഭാല്പരലമുള  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങള  മുദസതീലാം,  മറട്ട്  വഭായഭാപദതനികേള  എനനിവ  വഴനി
ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
വകേചക്കഭാണ്ടുവരുന.  കൂടഭാചത  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം,  വവവനിധലവല്ക്കരണലാം
എനനിവയനിലൂചട പുനരുജതീവനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

ടഭാവന്കൂര് സനിമന്റെട്ട്സനിചല കശഭാചനതീയഭാവസ

109 (1650) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ടഭാവന്കൂര് സനിചമന്റെട്ട്സനിചല ഇകപഭാഴചത്ത കശഭാചനതീയഭാവസ പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്?വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

ടഭാവന്കൂര്  സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  വവറട്ട്  സനിമന്റെനിചന്റെ
നനിലവനിചല വനിപണനലാം വര്ഷത്തനില് 15000 ചമടനികേട്ട് ടണ് ആണട്ട്.  ദക്ഷനികണനലന്
വനിപണനിയനില്  ശദയൂനനി  വവറട്ട്  സനിമന്റെനിചന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനവലാം
വനിപണനവലാം  30000  ചമടനികേട്ട്  ടണ്  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുവഭാനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാചത 'കവമ്പനഭാടട്ട്' എന ബഭാന്റെനില് വഭാളപുടനിയുചട ഉല്പഭാദനലാം
കേമ്പനനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  1500  ചമടനികേട്ട്  ടണ്  വനിപണനലാം  ആണട്ട്  പ്രസ്തുത
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ഉല്പഭാദനത്തനിലൂചട  കേമ്പനനി  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  കൂടഭാചത  മറട്ട്  സനിമന്റെട്ട്
കേമ്പനനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡലനില്  കഗ്ര  സനിമന്റെട്ട്  വഗ്രന്റെനിലാംഗട്ട്
ഫഭാകറനി  ടഭാവന്കൂര്  സനിമന്റെട്ട്സനികനഭാടട്ട്  കചര്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി
തുടങ്ങുവഭാനുലാം പദതനിയുണട്ട്. 

കചര്ത്തലയനില് ചമഗഭാ സതീ ഫുഡട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്

110 (1651) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുൻ സർക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ചകേ. എസട്ട്. ഐ. ഡനി. സനി. നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചനിരുന ഏചതല്ലെഭാലാം പദതനികേൾക്കട്ട് കകേന്ദ്ര സർക്കഭാരനിൽ നനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന  സർക്കഭാരുകേൾ
ചചലവഴനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കചര്ത്തലയനില് ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന ചമഗഭാ സതീ ഫുഡട്ട് പഭാർക്കനിനട്ട്
കവണനി എത്ര തുകേയഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സർക്കഭാരനിൽ നനിനട്ട് ലഭനിചതട്ട്;

(ഡനി)  ഇഇൗ  പദതനി  പ്രവര്ത്തനപഭാതയനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷല
സലാംസരണ മനഭാലയലാം കേഭാലപരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഈ പദതനിയുചട ഇകപഭാഴചത്ത പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാർ  നനിശ്ചയനിച  സമയ  പരനിധനിക്കുളനില്  ഈ  പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് എചനങനിലുലാം തടസങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ; ഉചണങനില് അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനല്ലെഭാചമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.  കചര്ത്തലയനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിച  ചമഗഭാഫുഡട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ചമഗഭാഫുഡട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  50  കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്ര
ഭക്ഷല  സലാംസരണ  മനഭാലയത്തനില്നനിനലാം  ഗ്രഭാന്റെഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില്  16  കകേഭാടനി  രൂപ ഇഇൗ പദതനിക്കഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  ചമഗഭാഫുഡട്ട്  പഭാര്ക്കനിനുകവണനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം ഗ്രഭാന്റെഭായനി അനുവദനിചട്ട്  അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ഗ്രഭാന്റെനിചന്റെ  ആദല ഗഡുവഭായനി
15  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭനിക്കുനതനിനുള  അകപക്ഷ  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷല  സലാംസരണ
മനഭാലയത്തനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ഇതനില്  പത്തുകകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  അനനിമ  അനുമതനി  ലഭനിച  തതീയതനി  മുതല്  (27-11-2015)  30
മഭാസത്തനിനുളനില് പ്രസ്തുത പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്.  പദതനിക്കഭായനി  65
ഏക്കര്  ഭൂമനി  ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട  കചര്ത്തല  വലവസഭായ  വളര്ചഭാ
കകേന്ദ്രത്തനില് നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയുലാം പദതനിയുചട  അടനിസഭാന സഇൗകേരല ഘടകേങ്ങളഭായ
കറഭാഡട്ട്,  ചഡയനികനജട്ട്,  ചുറ്റുമതനില്,  ലഭാന്ഡട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്,  സഭാന്കഡര്ഡട്ട്
ഡനിവസന് ഫഭാകറനി,  ലഭാബട്ട്,  ഓഫതീസട്ട് സമുചയലാം എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
കേരഭാര്  നല്കുകേയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.
പഭാര്ക്കനിനുളനിചല  വവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം,  ജലവനിതരണലാം,  കകേഭാമണ്  എഫ്ളുചവന്റെട്ട്
ആഗമന  നനിര്ഗ്ഗമനകുഴല്  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്
ഏജന്സനികേചള ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) ഇതുവചര തടസങ്ങള ഒനലാം കനരനിടനിടനില്ലെ.

വലസന്സനില്ലെഭാചത പ്രവര്ത്തനിക്കുന കേസഭാറനികേള

111 (1652) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനില്  വലസന്സനില്ലെഭാചത  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  എത്ര
കേസഭാറനികേള ഉചണനലാം ഈ കേസഭാറനികേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവയഭാന് എചനങനിലുലാം
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന കേസഭാറനികേളനിചല ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട സുരക്ഷ ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിനുലാം
ചതഭാഴനില് സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം സര്ക്കഭാര് എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

ഖനന ഭൂവനിജഭാന വകുപനിചന്റെ  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെഭാ  ഓഫതീസനില്  നനിനലാം
നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയനില്  65  കേസഭാറനികേള അനധനികൃതമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതഭായനി
കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയ്ചക്കതനിചര  2015-ചല  കകേരള  വമനര്  മനിനറല്
കേണ്സഷന് ചടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കേസഭാറനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  സുഗമവലാം  സുരക്ഷനിതവമഭാക്കുനതനിനട്ട്
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കേസഭാറനി  ഉടമകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനില്
ദതീര്ഘകേഭാലകത്തക്കട്ട്  ചപര്മനിറട്ട്  സമ്പഭാദനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കേസഭാറനികേള
ഇല്ലെഭാത്തതനിനഭാല് ചതഭാഴനില് സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തണചമനട്ട് കേസഭാറനി ഉടമകേകളഭാടട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാന് നനിയമപരമഭായനി കേഴനിയുകേയനില്ലെ. 

ചവളനഭാതുരുത്തട്ട് ധഭാതുമണല് ഖനനലാം

112 (1653) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ആലപഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനില്
ചവളനഭാതുരുത്തട്ട്  പ്രകദശത്തട്ട്  നടക്കുന  ധഭാതുമണല്  ഖനനലാംമൂലലാം  ടനി.എസട്ട്.
കേനഭാലനിനുലാം അറബനിക്കടലനിനുമനിടയനിലുള കേരഭഭാഗലാം ഇല്ലെഭാതഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ധഭാതുമണല്  കവര്തനിരനിച  കശഷമുള  കവസട്ട്  മണല്  ഈ  ഭഭാഗത്തട്ട്
വതീണ്ടുലാം നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അമനിതമഭായനി  കേരയനിടനിയുന  തരത്തനിലുള  ധഭാതുമണല്  ഖനനലാം
നടത്തുനതനിനട്ട് ശഭാസതീയ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ആലപഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനില്

ചവളനഭാതുരുത്തട്ട്  പ്രകദശത്തട്ട്  ഇന്ഡലന്  ചറയര്  എര്ത്തട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  (IREL),

ചവറയട്ട് ധഭാതുമണല് ഖനനത്തനിനഭായനി അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്. സഭാധഭാരണ

നടക്കഭാറള  കേടലഭാക്രമണലാംമൂലലാം  ഇവനിചട  മചണ്ണഭാലനിപട്ട്  സലാംഭവനിക്കുനതഭായനി

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. ഖനനപ്രവൃത്തനിയുമഭായനി ബനചപടട്ട് മചണ്ണഭാലനിപട്ട് സലാംഭവനിക്കുനനില്ലെ

എനഭാണട്ട്  IREL  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  എനനിരുനഭാലുലാം  IREL  ജലകസചന

വകുപ്പുമഭായനി  കചര്നട്ട്  ഇഇൗ  പ്രകദശത്തട്ട്  കേടല്ഭനിത്തനികേള  (GROYNES)

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായുള തയഭാചറടുപനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി) സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇവനിചട  സലാംഭവനിക്കുന  മചണ്ണഭാലനിപട്ട്  സഭാധഭാരണ  സലാംഭവനിക്കുന

കേടല്കക്ഷഭാഭലാം  മൂലമഭാചണനഭാണട്ട്  IREL  നടത്തനിയനിട്ടുള  ശഭാസതീയ  പഠനങ്ങളനില്

നനിനലാം വലക്തമഭായനിട്ടുളതട്ട്. 
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വകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം

113 (1654) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡട്ട് വനിദലഭാലയങ്ങളനിചല കുടനികേളക്കട്ട്
സഇൗജനലമഭായനി  വകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കേഭാനുള  തതീരുമഭാനലാം,  പ്രതനിസനനി
കനരനിടുന  വകേത്തറനി  വലവസഭായലാം  പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാന്  എത്രമഭാത്രലാം
സഹഭായകേരമഭായനിരനിക്കുചമനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  അധനികേലാം  വകേത്തറനി  തുണനി  ഉല്പഭാദനിപനികക്കണനി
വരുചമനലാം അതുവഴനി എത്ര കപര്ക്കട്ട് കനരനിട്ടുലാം അല്ലെഭാചതയുലാം ചതഭാഴനില് ലഭനിക്കുചമനലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  തുണനി  എങ്ങചന  കശഖരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന;  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനലാം  തുണനി  ചകേഭാണ്ടുവരുന  വലഭാജ
സലാംഘങ്ങള  ഇതനിചന്റെ  ആനുകൂലലലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ചചയഭാതനിരനിക്കഭാന്  മുന്കേരുതല്
എടുക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സനിരമഭായ  കജഭാലനിയുലാം  വരുമഭാനമനില്ലെഭായ്മയുമഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  വകേത്തറനി
വലവസഭായലാം  കനരനിടുന  പ്രതനിസനനി.  സഇൗജനലമഭായനി  വകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നല്കുന  പദതനിയനിലൂചട  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വര്ഷത്തനില്
കുറഞതട്ട്  200  ദനിവസചത്ത  ചതഭാഴനില്  നല്കേഭാന്  കേഴനിയുചമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
കൂടഭാചത  വരുമഭാന  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭാകുകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.  ഇഇൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനികലയട്ട്  നനിലവനിലുള  തറനികേള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  വകേത്തറനി
കമഖലയനില്  ഭഭാഗനികേയനവല്ക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കനി  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
ലക്ഷലമനിടുന. 

(ബനി) ഇഇൗ പദതനിക്കഭായനി ഒരു സ്കൂള വര്ഷലാം ഓകരഭാ വനിദലഭാര്ത്ഥനിക്കുലാം 2 ചസറട്ട്
യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  13 0  ലക്ഷലാം  മതീറര്  തുണനി  കവണനിവരുചമനട്ട്
കേണക്കഭാക്കുന. കനരനിട്ടുലാം അല്ലെഭാചതയുലാം ഏകേകദശലാം 23,000-കത്തഭാളലാം ചനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട്
ചതഭാഴനില് ലഭനിക്കുചമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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(സനി)  ഇഇൗ  പദതനിക്കഭാവശലമഭായനിവരുന  13 0  ലക്ഷലാം  മതീറര്  തുണനി

കകേരളത്തനിനകേത്തുനനിനതചന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   തുണനി

സുതഭാരലമഭായനി  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനുലാം  വലക്തമഭായ

പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം  ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിലൂചട  വലഭാജ  സലാംഘങ്ങചള

ഒഴനിവഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 

വകേത്തറനി റനികബറട്ട് കുടനിശനികേ

114 (1655) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിചല  വനിവനിധ  വകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്

റനികബറട്ട് ഇനത്തനില് 31-3-2016  വചര എത്ര തുകേയഭാണട്ട് കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുളചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിശനികേ  ചകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാന്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലെയനിചല പ്രഭാഥമനികേ  വകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട

2013-14  വര്ഷലാം  വചരയുള  റനികബറട്ട്  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കനി  റനികബറട്ട്  തുകേ

സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനിചല

റനികബറട്ട് കുടനിശനികേ തുകേ യഥഭാക്രമലാം 2,28,32,593, 2,07,10,407 രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി)  റനികബറട്ട്  കുടനിശനികേ  നല്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ

സനിതനിക്കനുസൃതമഭായനി കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വകേത്തറനി വലവസഭായത്തനിചന്റെ സലാംരക്ഷണലാം

115 (1656) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് വകേത്തറനി ചസഭാവസറനികേള

നനിര്മ്മേനിക്കുന  തുണനി  നല്കേഭാന്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  
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സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിചല  1  മുതല്  8  വചരയുള  ഏകേകദശലാം  25
ലക്ഷലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  സഇൗജനല  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുന  പ ദതനി  സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു കകേഭാടനി  മുപതട്ട്  ലക്ഷലാം മതീറര്
തുണനി ആവശലമഭായനി വരുചമനലാം അതനിനട്ട്  230  കകേഭാടനി  രൂപ ചചലവട്ട്  വരുചമനലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  വകേത്തറനി  ഡയറകര്  സമര്പനിച  പദതനി
രൂപകരഖ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ഹഭാന്ചടകട്ട്, ഹഭാന്വതീവട്ട്

116 (1657) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഹഭാന്ചടകട്ട്,  ഹഭാന്വതീവട്ട്  എനതീ
സഭാപനങ്ങളനില്  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയുചട  വനില്പന  നടന;  ഇതനില്  വകേത്തറനി
തുണനികേളുചടയുലാം  യന നനിര്മ്മേനിത  തുണനികേളുചടയുലാം  വനില്പന വരുമഭാനലാം  ചവകവചറ
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  ഈ  രണട്ട്  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  വനിറ്റുവരവട്ട്
തുകേ എത്രയഭായനിരുചനനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ  5  വര്ഷലാം  ഈ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഉണഭായ  ഓണക്കഭാല
വനില്പന എനട്ട് തുകേയട്ട് ആയനിരുനചവനട്ട് പടനികേ തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഹഭാചന്റെകട്ട്  :

കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അലാംഗസലാംഘങ്ങളനില് നനിനലാം സലാംഭരനിച
വകേത്തറനി  തുണനി  24,69,29,463.05  രൂപയ്ക്കുലാം  മറട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഏജന്സനികേളനില്  നനിനലാം  സലാംഭരനിച  തുണനി  9,67,49,056  രൂപയ്ക്കുലാം
വനില്പന നടത്തനി. 

ഹഭാന്വതീവട്ട്  :

ഹഭാന്വതീവനിചന്റെ  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  വകേത്തറനി
തുണനിത്തരങ്ങളുചട  വനില്പന  19.04  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  കേഴനിഞ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഹഭാന്വതീവട്ട്  യനത്തറനി  തുണനിത്തരങ്ങളുചട
വനില്പന നടത്തനിയനിടനില്ലെ. 
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(ബനി)  കേഴനിഞ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  ഹഭാചന്റെകനിനട്ട്  12,01,81,132  രൂപയുചട
വനില്പനയുലാം ഹഭാന്വതീവനിനട്ട് 6.06 കകേഭാടനി രൂപയുചട വനില്പനയുലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഹഭാചന്റെകട്ട്

വര്ഷലാം ഓണക്കഭാല വനില്പനയുലാം (രൂപയനില്)

2011 10,27,58,566.38

2012 11,69,72,803.65

2013 11,22,07,072.00

2014 10,80,77,241.00

2 015 12,01,81,132.00

ഹഭാന് വതീവട്ട്

2011 5.99 കകേഭാടനി രൂപ

2012 8.34 കകേഭാടനി രൂപ

2013 8.76 കകേഭാടനി രൂപ

2014 9.08 കകേഭാടനി രൂപ

2 015 8.78 കകേഭാടനി രൂപ

ഖഭാദനി ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട മനിനനിമലാം കൂലനി

117 (1658) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഖഭാദനി  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  മനിനനിമലാം  കൂലനി  എത്രയഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ചതഭാഴനിലുറപട്ട് ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട കൂലനി കപഭാലുലാം ലഭലമല്ലെഭാത്ത ഈ
ചതഭാഴനിലഭാളനികേചള സഹഭായനിക്കഭാനുലാം ഖഭാദനി കമഖലചയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം എചനഭാചക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട ചപന്ഷന് തുകേ എത്രചയനലാം ഇവ വര്ദനിപനിക്കഭാന്
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  
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(എ)  1-4-2016-ചല  വനിവരങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഖഭാദനി  കമഖലയനില്
പണനിചയടുക്കുന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  നൂല്പട്ട്  ചതഭാഴനിലഭാളനിക്കട്ട്  247.08  രൂപയുലാം
ചനയ്ത്തു  ചതഭാഴനിലഭാളനിക്കട്ട്  286.23  രൂപയുലാം പ്രതനിദനിന മനിനനിമലാം കൂലനിയഭായനി ലഭനിക്കുലാം.
ഉല്പഭാദന  ലക്ഷലലാം  കനടുന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭാണട്ട്  കമല്നനിരക്കനില്  കവതനലാം
ലഭനിക്കുനതട്ട്. കമല്പറഞ കൂലനി കൂടഭാചത ഉല്പഭാദന ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് ഒരു കേഴനി നൂല്പനിനട്ട് 60
വപസയുലാം  ഒരു  കേഴനി  ചനയനിനട്ട്  1.80  രൂപയുലാം  നല്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  ഓണലാം,
ഉത്സവബത്ത,  കക്ഷമനനിധനി,  ഇ.എസട്ട്.ചഎ.  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.
ഖഭാദനി  കമഖലചയ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഇഇൗ  കമഖലയനില്
ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  പുതനിയ  ചര്ക്കകേളുലാം  തറനികേളുലാം
സഭാപനിചട്ട്  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ആയഭാസരഹനിതമഭായ  ചര്ക്കകേളുലാം
തറനികേളുലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പഭാരമ്പകരലതര
ഉഇൗര്ജമഭായ സഇൗകരഭാര്ജലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് എലാം.എല്.എ. ആസനി വനികേസന പദതനി

118 (1659) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  പല്ലെഭാരനിമലാംഗലലാം  ഖഭാദനി  സഇൗഭഭാഗലയട്ട്  ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് എലാം.എല്.എ.-ആസനിവനികേസന പദതനിയനില് തുകേ അനുവദനിചതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വലവസഭായ വകുപട്ട് വകേമഭാറനി
ചചലവഴനിചതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  പുതനിയ  കപ്രഭാജകനില്  ഉളചപടുത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് വലവസഭായ വകുപട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  1-11-2014-ചല  G.O.(Rt)  No.  1226/2014/ID
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം 25 ലക്ഷലാം രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന. 
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(ബനി&സനി)  വകേമഭാറനി  ചചലവഴനിചനിടനില്ലെ.  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  4851-105-97-
LAC-ADC എന ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിനട്ട് തുകേ ചചലവഴനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.
എനഭാല് ആ ചഹഡട്ട് ഓഫട്ട് അക്കഇൗണനില് ആവശലമഭായ തുകേ ലഭലമല്ലെഭാത്തതനിനഭാലുലാം
Re-appropriation  നടത്തഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാലുലാം  തുകേ  draw  ചചയട്ട്
ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് നല്കേഭാന് കേഴനിഞനിടനില്ലെ. നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തുകേ
അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ആവശലമഭായ  ചപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  വലവസഭായ
വഭാണനിജല ഡയറകകറഭാടട്ട് ആവശലചപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

കുളവന്മുക്കനിചല കതന് സലാംസരണ കകേന്ദ്രലാം

119 (1660) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  കുളവന്മുക്കനിലുള  കതന്
സലാംസരണ  കകേന്ദ്രത്തനിചല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുചട  കസവന  കവതന
വലവസകേള അലാംഗതീകേരനിക്കഭാനുലാം,  അവരുചട സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുമുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കവതന വര്ദനവട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ
എനതട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  കുളവന്മുക്കനിലുള  കതന്
സലാംസരണ  കകേന്ദ്രത്തനിചല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുചട  കസവന  കവതന
വലവസകേള സഭാപനത്തനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനചത്ത അടനിസഭാനമഭാക്കനി കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഭായനികേവനിദലഭാലയലാം

120 (1661) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കേഭായനികേ  വനിദലഭാലയങ്ങള  സഭാപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില്, എവനിചടചയഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാഞനിരപളനിയനിചല കുനലാംഭഭാഗലാം കേഭായനികേ വനിദലഭാലയലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനുള
ബഡ്ജറട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  ബനചപട  വര്ക്കനിങട്ട്
ഗ്രൂപനില് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  നനിയമസഭയുചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങുന
പ്ര൮ത്തനികേളക്കട്ട്,  പനിനതീടട്ട്  വരുന  വര്ക്കനിങട്ട്  ഗ്രൂപനില്  ഫണനില്ലെ  എനട്ട്
അറനിയനിക്കുനതട്ട് സഭകയഭാടുള അനഭാദരവഭായനി കേണക്കഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എങനില്,  ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിച നനിര്ദ്ദേനിഷ വനിദലഭാലയലാം സഭാപനിക്കഭാനഭാ
വശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി-ഇ)   കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനില്  കേഭാഞനിരപളനിയനിചല
കുനലാംഭഭാഗലാം കേഭായനികേവനിദലഭാലയലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി
4,97,53,866 രൂപയുചട ചപ്രഭാകപഭാസല് വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപനില് സമര്പനിചനിരുചനങനിലുലാം
ഫണനിചന്റെ അപരലഭാപ്തതമൂലലാം ആയതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കചപടനിടനില്ലെ.

ഉദയകുമഭാര് ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം

121 (1662) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവഭാളനികബഭാള  രലാംഗത്തട്ട്  ഇനലയുചടയുലാം,  കകേരളത്തനിചന്റെയുലാം  കപരട്ട്
അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനില് എത്തനിച കകേരള ഗവര്ണറചട എ.ഡനി.സനി. യഭായനിരുന
അകേഭാലമരണലാം വരനിച ശതീ.  ഉദയകുമഭാറനിചന്റെ സ്മെരണയഭായനി  ജന്മേനഭാടഭായ ആലപ്പുഴ
ജനില്ലെയനില് ഒരു ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയവലാം,  കവഭാളനികബഭാള അക്കഭാദമനിയുലാം തുടങ്ങുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനിൽ ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഈ  ബജറനില്  എത്രകകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;
ഇചല്ലെങനില് ഇതനിനഭായുള തുകേ വകേയനിരുത്തഭാന് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയത്തനിചന്റെ  പണനി  എനട്ട്  തുടങ്ങുവഭാന്
സഭാധനിക്കുചമന കേഭാരലലാം വനിവരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉദയകുമഭാറനിചന്റെ  സ്മെരണയഭായനി  ജന്മേനഭാടഭായ  ആലപ്പുഴയനില്  ഒരു
ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയവലാം പ്രശസ കദശതീയ കവഭാളതീകബഭാള തഭാരവലാം കകേഭാച്ചുമഭായനിരുന
കേവലൂര് കഗഭാപനിനഭാഥനിചന്റെ കപരനില് ഒരു കവഭാളതീകബഭാള അക്കഭാദമനിയുലാം തുടങ്ങുചമനട്ട്
2016-17-ചല  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള
പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  കവഭാളതീകബഭാള  അക്കഭാദമനിക്കഭായനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) പദതനി ചകേ.ചഎ.ചഎ.എഫട്ട്.ബനി. (കകേരള ഇന്ഫ്രഭാസ്ട്രക്ചര് ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട്
ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്)-യനില്   ഉളചപടുത്തുനതനിനുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുമുള
നടപടനികേള വകേചക്കഭാണ്ടുവരുന. 

കേളനിയനിലൂചട ആകരഭാഗലലാം പദതനി

122 (1663) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായനികേ  കമഖലയുചട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്;  നനിലവനിലുള കേഭായനികേനയലാം പുതുക്കനി
സമഗ്രമഭായ നയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  'കേളനിയനിലൂചട  ആകരഭാഗലലാം'  എന  പദതനിയുചട  ലക്ഷലങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാചണനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതു  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുകമഭാ;  എല്ലെഭാ  സ്കൂളുകേളനികലക്കുലാം  ഇഇൗ  പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേഭായനികേ  സലാംഘടനകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇവയനില് മനിക്കവയുചടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ജനഭാധനിപതല രതീതനിയനില് അചല്ലെന പരഭാതനി
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ  ;  കേഭായനികേരലാംഗചത്ത വനികേസനത്തനിനുതകുലാംവനിധത്തനില് കേഭായനികേ
സലാംഘടനകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഗ്രഭാമതീണകമഖലയനില് കേഭായനികേ പരനിശതീലന സഇൗകേരലങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം

അതനിലൂചട  യഥഭാര്ത്ഥ  കേഭായനികേപ്രതനിഭകേചള  കേചണത്തഭാനുലാം  സമഗ്ര  പരനിശതീലനലാം

ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  8-7-2016-ല്  ബഹുമഭാനചപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി

പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  അവതരനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നടത്തനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്

കസഭാര്ട്സട്ട് സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട് പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കുനതനികലയഭായനി

14  ജനില്ലെകേളനിലുലാം  ഒഭാകരഭാ  മളടനി  പര്പസട്ട്  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപയുലാം എല്ലെഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം
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തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള  വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  കസഭാര്ട്സട്ട്  വകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി

ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കുചമനലാം തുടക്കചമന നനിലയനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം 25 മനിനനി കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് 135 കകേഭാടനി രൂപയുലാം പ്രകതലകേ

നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നനിനലാം  കേചണത്തുനതഭാചണനലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തട്ട് സമഗ്രമഭായ കേഭായനികേ നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  കപ കഫഭാര് ചഹര്ത്തട്ട്:  വപ്രമറനി സ്കൂള തലലാം മുതല് ഓകരഭാ കുടനികയയുലാം

കേഭായനികേ  വനികനഭാദങ്ങളനികലര്ചപടുത്തുവഭാന്  അതതട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  തചന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം

സലവലാം  പ്രദഭാനലാം  ചചയ്യുകേ  വഴനി  കകേരളത്തനിചല  ഭഭാവനി  വഭാഗഭാനങ്ങളഭായ  സ്കൂള

കുടനികേളക്കനിടയനില്  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്

വനിഭഭാവനലാം ചചയട്ട് നടപനിലഭാക്കുന പദതനിയഭാണട്ട് കപ കഫഭാര് ചഹല്ത്തട്ട്.

ലക്ഷലങ്ങള: 

1. കുടനികേളനില് ശഭാരതീരനികേവലാം മഭാനസനികേവമഭായ ആകരഭാഗലവലാം ബുദനിപരവമഭായ

വനികേസനവലാം ഓര്മ്മേ ശക്തനിയുലാം വനികേസനിപനിചചടുക്കുകേ. 

2. കുടനികേചള കേഭായനികേ കലഭാകേചത്ത പരനിചയചപടുത്തുകേ.

3. കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനകതഭാചടഭാപലാം  കുടനികേളനില്  കേഭായനികേഭാഭനിരുചനി

വളര്ത്തുവഭാനുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം  പദതനി

സഹഭായകേരമഭാണട്ട്.

4. കുടനികേളുചട  കലഭാകേലാം  പരനിചയചപടുത്തുനകതഭാചടഭാപലാം  പ്രധഭാനചപട

കേഭായനികേ വനികനഭാദങ്ങളുചട  പ്രഭാഥമനികേ  പഭാഠങ്ങള പഠനിപനിചട്ട്  ഭഭാവനിയനില്

അനുകയഭാജലമഭായതട്ട് ചതരചഞടുക്കുവഭാന് കുടനികേചള പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ.

5. ചുറ്റുപഭാടുമഭായനി ചഎകേലകത്തഭാചട സമൂഹത്തനില് സുരക്ഷനിതവലാം ചനിടകയഭാടു

കൂടനിയ ജതീവനിതവശലനി വളര്ത്തനിചയടുക്കുവഭാനുലാം കുടനികേളനില് പഇൗരകബഭാധലാം,

സുരക്ഷനിതതസലാം, പ്രഥമശുശ്രൂഷ, സസയലാം സലാംരക്ഷണലാം, പ്രകൃതനി സലാംരക്ഷണലാം,

കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷ എനതീ ഗുണങ്ങള വളര്ത്തനിചയടുക്കുവഭാനുലാം ഇഇൗ പദതനി

സഹഭായകേമഭാകുലാം.  ആകരഭാഗലവലാം  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  കബഭാധവമുള  ഒരു

തലമുറചയ  വളര്ത്തനിചയടുക്കുനതനിനുമുള  ഒരു  ചവനിട്ടുപടനികൂടനിയഭാണട്ട്

ഇഇൗ പദതനി.
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സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനനില്ലെ.
കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരലഭാലയലാം  മുകഖന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണട്ട്
ചചയ്യുനതട്ട്.  പദതനിയുചട ആദലഘടചമന നനിലയനില് തനിരുവനനപുരലാം,
ചകേഭാല്ലെലാം ജനില്ലെകേളനിചല 5 സ്കൂളുകേളനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.
ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 20 സ്കൂളുകേളനില് കപ കഫഭാര് ചഹല്ത്തട്ട്
പദതനി  നടത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതുകൂടഭാചത  ഇഇൗ വര്ഷലാം മുതല്
മൂനട്ട്  സലങ്ങളനില്  സഭാധഭാരണ  പഇൗരന്മേഭാര്ക്കട്ട്  ആകരഭാഗലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കേമ്മേല്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് സതീലാം നടപനിലഭാക്കുലാം. 

(സനി)  വനിലയനിരുത്തഭാറണട്ട്.  കേഭായനികേ  സലാംഘടനകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
ജനഭാധനിപതല രതീതനിയനില് അചല്ലെനളതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുകേയഭാചണങനില്
അവ പരനികശഭാധനിചട്ട് ടനി സലാംഘടനകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  31-8-2016-ല് കൂടനിയ കകേരള കസറട്ട്
കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില് അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് കയഭാഗലാം പ്രസനിഡന്റെട്ട് ഉളചപട
3 അലാംഗ കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കപ കഫഭാര് ചഹല്ത്തട്ട് പരനിപഭാടനികേള

123 (1664) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനികേളനില്  കേഭായനികേ  അഭനിരുചനി  വളര്ത്തഭാന്  പ്രഖലഭാപനിച  കപ  കഫഭാര്
ചഹല്ത്തട്ട് പരനിപഭാടനികേള ഏചതഭാചക്ക ജനില്ലെകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

കപ  കഫഭാണ്  ചഹല്ത്തട്ട്  പദതനി  തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാല്ലെലാം  ജനില്ലെകേളനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. സ്കൂളുകേളുചട വനിവരലാം തഭാചഴകചര്ക്കുന:

1. ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എല്.പനി.എസട്ട്, കകേഭാടണ്ഹനില്, തനിരുവനനപുരലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  മറട്ട്  നഭാലട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  ഉടന്  തുടങ്ങുന
ഘടത്തനിലുമഭാണട്ട്. 

2. മങഭാടട്ട് യു.പനി.എസട്ട്, കേടയല്, ചകേഭാല്ലെലാം

3. ഗവണ്ചമന്റെട്ട് യു. പനി.എസട്ട്. നനിലകമല്, ചകേഭാല്ലെലാം

4. ഇ.എലാം.എസട്ട്.എചട്ട്.എസട്ട്. പൂകങഭാടട്ട്, ചകേഭാല്ലെലാം.

ഇതുകൂടഭാചത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില്  20
സ്കൂളുകേളനിലുമഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 193

റനികയഭാ ഒളനിമ്പനികനില് സലാംസഭാന കേഭായനികേതഭാരങ്ങളുചട പ്രകേടനലാം

124 (1665) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ലെ :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനല്ലെനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനികയഭാ  ഒളനിമ്പനികനില്  സലാംസഭാന  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുചട  പ്രകേടനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  ഒളനിമ്പനികകേളനില്  കകേരള  തഭാരങ്ങള  പുലര്ത്തനിയ  നനിലവഭാരലാം
നനിലനനിര്ത്തഭാനഭായനിചല്ലെന കേഭാരലലാം ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മുന്  കേഭാലത്തട്ട്  കനടങ്ങളുണഭാക്കനിയ  തഭാരങ്ങൾ  അപമഭാനനിക്കചപട
സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള കേഭായനികേ രലാംഗചത്ത
ഏതു വനിധലാം ബഭാധനിചനിട്ടുചണനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  റനികയഭാ  ഒളനിമ്പനികനിചല  സലാംസഭാന  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളുചട  പ്രകേടനലാം
സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനിവരുന. 

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  മുന്കേഭാലത്തട്ട്  കനടങ്ങളുണഭാക്കനിയ  തഭാരങ്ങള  അപമഭാനനിക്കചപട
സലാംഭവങ്ങള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.

കദശതീയ ചഗയനിലാംസട്ട് നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബനചപട അഴനിമതനി

125 (1666) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  കദശതീയ  ചഗയനിലാംസട്ട്  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  അഴനിമതനി
ആകരഭാപണങ്ങള  ഉയര്നവനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില്  ഇവയനില്  ഏചതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള  അകനസഷണലാം  നടക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  ചഗയനിലാംസുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ഏചതഭാചക്ക  ഓഡനിറട്ട്
വനിഭഭാഗങ്ങളുചട പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്;  ക്രമകക്കടട്ട്  നടനതഭായനി റനികപഭാര്ടനില്
പരഭാമര്ശമുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കൂടുതല് പരനികശഭാധന ഇതുമഭായനി ബനചപടട്ട് നടത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
850/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) 35-ാം കദശതീയ ചഗയനിലാംസുമഭായനി ബനചപടട്ട് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

വരവചചലവട്ട്  കേണക്കുകേളുലാം  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജനറലുലാം  കകേരള  കസറട്ട്  ആഡനിറട്ട്

ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുലാം  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള

സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  അഴനിമതനി  നടനതഭായനി  പ്രകതലകേമഭായനി

പരഭാമര്ശങ്ങചളഭാനലാം ഇല്ലെ. 

(ബനി&സനി)  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജനറലുലാം  കകേരള  കസറട്ട്  ആഡനിറട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുലാം

ആഡനിറട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കുകേയുലാം  റനികപഭാര്ടനിനട്ട്  മറപടനി

സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  നടപടനിക്രമങ്ങളനില്  സലാംഭവനിച  വതീഴ്ചകേചള

സലാംബനനിചട്ട്  പരഭാമര്ശങ്ങളനില്  വലക്തവലാം  തൃപ്തനികേരവമഭായ  മറപടനി  അക്കഇൗണന്റെട്ട്

ജനറലനിനുലാം കസറട്ട് ആഡനിറട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനിനുലാം സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സമഗ്ര കേഭായനികേനയലാം

126 (1667) ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളനില് കേഭായനികേഭാഭനിരുചനി  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം ആകരഭാഗലപൂര്ണ്ണമഭായ ഒരു

പുതുതലമുറചയ  രൂപചപടുത്തുനതനിനുമഭായനി  എചനങനിലുലാം  സമഗ്രപദതനി

ആകലഭാചനയനിലുകണഭാ; ഉചണങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  കേഭായനികേ  പരനിശതീലന  സഇൗകേരലങ്ങള

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  അതനിലൂചട  യഥഭാര്ത്ഥ  കേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേചള  കേചണത്തഭാനുലാം,

സമഗ്ര പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുമഭായനി  എചനങനിലുലാം  പദതനി  ആകലഭാചനയനിലുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമഗ്രമഭായ  കേഭായനികേനയലാം  രൂപചപടുത്തഭാനുലാം

നടപഭാക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശമുകണഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനികേളനില് കേഭായനികേഭാഭനിരുചനി  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം ആകരഭാഗലപൂര്ണ്ണമഭായ ഒരു

പുതുതലമുറചയ  രൂപചപടുത്തുനതനിനുമഭായനി  വനിപുലമഭായ  ഒരു  സമഗ്രപദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആയതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  1  മുതല്  4

വചരയുള കലഭാവര് വപ്രമറനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കേഭായനികേക്ഷമത നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്
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സലാംബനനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട് കകേരള കസറട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില്

പ്രസനിഡന്റെനിചനയുലാം  5  മുതല്  10  വചരയുള  ക്ലഭാസ്സുകേളനിചല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്

കേഭായനികേക്ഷമത എങ്ങചന ചമചചപടുത്തഭാചമനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗങ്ങളഭായ  കഡഭാ.  ടനി.  ചഎ.

മകനഭാജട്ട്,  ശതീ.  പനി.  ശശനിധരന് നഭായര്,  ശതീ.  ഒ.  ചകേ.  വനിനതീഷട്ട്  എനനിവരടങ്ങുന

കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനില്

അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി

സര്ക്കഭാരനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന  മുറയട്ട്   ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അനനര

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഗ്രഭാമതീണകമഖലയനില്  കേഭായനികേ  പരനിശതീലന  സഇൗകേരലങ്ങള  ഉറപ്പു

വരുത്തുകേയുലാം  അതനിലൂചട  യഥഭാര്ത്ഥ  കേഭായനികേപ്രതനിഭകേചള  കേചണത്തഭാനുലാം  സമഗ്ര

പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  8-7-2016-ല്  ബഹുമഭാനചപട  ധനകേഭാരല

വകുപ്പുമനനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്   അവതരനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നടത്തനിയ  ബഡ്ജറട്ട്

പ്രസലാംഗത്തനില്  എല്ലെഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള

വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  കസഭാര്ട്സട്ട്  വകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ഘടലാംഘടമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുചമനലാം തുടക്കചമന നനിലയനില് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 25 മനിനനി

കസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  135  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ

പദതനിയനില് നനിനലാം കേചണത്തുനതുമഭാചണനലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സമഗ്രമഭായ കേഭായനികേനയലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതു സലാംബനനിച

വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജതീവപരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

മലനിനതീകേരണലാം

127 (1668) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനിചല ഓങ്ങല്ലൂര് പഞഭായത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന നനിരവധനി

ഓളഡട്ട്  സഭാപട്ട്/ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കവസട്ട്  സഭാപനങ്ങള  വഴനിയുണഭാകുന

മലനിനതീകേരണലാം കുറയ്ക്കുനതനിനഭായുള ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് പഭാര്ക്കട്ട് കപഭാലുള സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള  എചനങനിലുലാം  ശമങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  പടഭാമ്പനി  തഭാലൂക്കനിചല  ഓങ്ങല്ലൂര്  വനികല്ലെജട്ട്  2-ല്  കേഭാരക്കഭാടട്ട്  എന

സലത്തട്ട്  സസകേഭാരല  വലക്തനികേളുചട  കപരനിലുള  ഭൂമനി  വലവസഭായ  ഏരല  ആയനി

ഏചറടുക്കുനതനിനുള പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  'വസറട്ട്

ചസലക്ഷന്  കേമ്മേനിറനി'  കൂടുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനചമടുക്കുകേയുലാം  ബനചപട  ജനില്ലെഭാ

ആഫതീസര്മഭാചര  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിരുന.  എനഭാല്  പരനിസരവഭാസനികേളുചട

എതനിര്പനിചനത്തുടര്നട്ട്  ഇഇൗ  കേഭാരലത്തനില്  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്

സഭാധനിചനിടനില്ലെ. 

കവഭാളനികബഭാള അക്കഭാദമനി

128 (1669) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവഭാളനികബഭാള  അക്കഭാദമനി  സഭാപനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; ഉചണങനില് എവനിചടയഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അക്കഭാദമനിയുചട കപരട്ട് ആരുചട സ്മെരണയഭായനിടഭാചണന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത അക്കഭാദമനി സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി എത്ര ഏക്കര് സലമഭാണട്ട്

ആവശലമഭായനിട്ടുളതട്ട്; ആയതട്ട് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ആലപ്പുഴയനില്  ഉദയകുമഭാറനിചന്റെ  കപരനിലുള  ഇന്കഡഭാര്

കസഡനിയകത്തഭാടട്ട്  അനുബനനിചട്ട്  നഭാഷണല്  കവഭാളതീകബഭാള  തഭാരവലാം  കകേഭാച്ചുമഭായ

കേലവര് കഗഭാപനിനഭാഥനിചന്റെ കപരനിലഭാണട്ട് അക്കഭാദമനി സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  ഉദയകുമഭാര്  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയത്തനില്  അക്കഭാദമനി  സഭാപനിക്കഭാന്

തതീരുമഭാനനിച സനിതനിക്കട്ട് ഇഇൗ കചഭാദലത്തനിനട്ട് പ്രസക്തനിയനില്ലെ.

കസഭാര്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് ചഗയനിലാംസനിചന്റെ ഉനമനത്തനിനഭായുള പദതനികേള

129 (1670) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  കസഭാര്ട്സട്ട്  &  ചഗയനിലാംസനിചന്റെ  ഉനമനത്തനിനഭായനി

എചനല്ലെഭാലാം പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേരളത്തനിചല  മനികേച  കസഭാര്ട്സട്ട്  &  ചഗയനിലാംസട്ട്  തഭാരങ്ങള  അനല

രഭാജലങ്ങളനില് കജഭാലനി കതടനി കപഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവചര  കകേരളത്തനില്  തചന പനിടനിച്ചു  നനിര്ത്തുവഭാനഭായനി  ഇവനിചടയുള

വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്,  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇവചര

ഒഭാകരഭാ  ചകേഭാല്ലെവലാം  നനിശ്ചനിത  എണ്ണത്തനില്  (പുരുഷ/സതീ)  നനിയമനിക്കുവഭാന്  പുതനിയ

പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കസഭാര്ട്സനിചന്റെയുലാം  ചഗയനിലാംസനിചന്റെയുലാം  ഉനമനത്തനിനഭായനി  പണലാം

സസരൂപനിക്കഭാന് ഏചതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള കലഭാടറനി  പദതനി നടപഭാക്കഭാന് നടപടനി

സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കസഭാര്ട്സനിനഭായനി  എത്ര രൂപ ബഡ്ജറനില്

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രഭാമതീണകമഖലയനില്  കേഭായനികേ  പരനിശതീലന  സഇൗകേരലങ്ങള

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം അതനിലൂചട യഥഭാര്ത്ഥ കേഭായനികേപ്രതനിഭകേചള കേചണത്തഭാനുലാം സമഗ്ര

പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  8-7-2016-ല്  ബഹുമഭാനചപട  ധനകേഭാരല

വകുപ്പുമനനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  അവതരനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നടത്തനിയ  ബഡ്ജറട്ട്

പ്രസലാംഗത്തനില്  കസഭാര്ട്സട്ട്  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന

നല്കുനതനികലയഭായനി  14  ജനില്ലെകേളനിലുലാം  ഒഭാകരഭാ  മളടനി  പര്പസട്ട്  ഇന്കഡഭാര്

കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപയുലാം എല്ലെഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം ഒരു

കേളനിക്കളലാം  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള  വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  കസഭാര്ട്സട്ട്  വകുപട്ട്

തയഭാറഭാക്കനി ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുചമനലാം തുടക്കചമന നനിലയനില്  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  25  മനിനനി  കസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  135  കകേഭാടനി

രൂപയുലാം  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനലാം  കേചണത്തുനതഭാചണനലാം

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല  മനികേച  കസഭാര്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ചഗയനിലാംസട്ട്  തഭാരങ്ങള

അനലരഭാജലങ്ങളനില്  കജഭാലനി  കതടനി  കപഭാകുനതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.  എനഭാല്

കകേരളതീയ  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങള  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  സഭായുധ  കസനകേളനിലുലാം

ചറയനില്കവ,  ചപകടഭാളനിയലാം  കകേഭാര്പകറഷന്  തുടങ്ങനിയ  ചപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളനിലുലാം കജഭാലനി കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

(ഇ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം കകേരള കസറട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്
പദതനിയനിനത്തനില്  31.5  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കേഭായനികേയുവജനകേഭാരല  ഡയറകകററനിനട്ട്
32 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കസഭാര്ട്സട്ട് ഇന്സനിറല്യൂടട്ട് 

130 (1671) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനിങ്ങവനത്തട്ട്  ആരലാംഭനിച  കസഭാര്ട്സട്ട്  ഇന്സനിറല്യൂടനിചന്റെ  ഇകപഭാഴചത്ത
അവസചയനട്ട്; ഈ സഭാപനത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

ചനിങ്ങവനത്തട്ട് ആരലാംഭനിച കസഭാര്ട്സട്ട് ഇന്സനിറല്യൂടനിചന്റെ തറക്കല്ലെനിടതീല് ചടങ്ങട്ട്
23-2-2016-ല് മുന് കേഭായനികേ വകുപ്പുമനനി നനിര്വഹനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇതനില് KESIL
നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുള  11.25  ഏക്കര്  സലത്തട്ട്  നഭാഷണല്  ചഗയനിലാംസട്ട്
ചസക്രകടറനിയറനില്  നനിനലാം  ലഭനിച  3  പ്രതീ  ഫഭാബട്ട്  യൂണനിറട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ഇന്സനിറല്യൂടനിചന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി
ചസഷലല് ഓഫതീസചറ നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത ടനി ഇന്സനിറല്യൂടനിചന്റെ ഡയറകറഭായനി
അനചത്ത കകേരള കസറട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില് ചസക്രടറനി, കഡഭാ. ബനിനു കജഭാര്ജട്ട്
വര്ഗ്ഗതീസനിചന  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനിയഭാള  ചസക്രടറനി  സഭാനത്തട്ട്  നനിനലാം
മഭാതൃവകുപനികലയട്ട് തനിരനിചകേ കപഭാവകേയുണഭായനി. പുതനിയ ഡയറകചറ നനിയമനിചനിടനില്ലെ. 

പഭാറശഭാലയനില് കസഡനിയലാം

131 (1672) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിരവധനി  പ്രശസരഭായ  കേഭായനികേതഭാരങ്ങചള  സൃഷനിച  മണ്ഡലമഭായ
പഭാറശഭാലയനില്  കേഭായനികേപരനിശതീലനത്തനിചന്റെയുലാം  സലപരനിമനിതനിയുകടയുലാം  പ്രശ്നലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിചല ചനയഭാര്ഡഭാലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഒരു കസഡനിയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള വകേചക്കഭാളഭാകമഭാ ?  



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 199

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുനതഭാണട്ട്.

കേളനിസലങ്ങളുചട നവതീകേരണലാം

132 (1673) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേളനിസലങ്ങളുചട  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുനകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  കേതീഴനില്  ഉപകയഭാഗരഹനിതമഭായനിക്കനിടക്കുന
സലങ്ങള  കേളനിസലങ്ങളഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  8-7-2016-ല് ബഹുമഭാനചപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറട്ട്  അവതരനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നടത്തനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  എല്ലെഭാ
പഞഭായത്തനിലുലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള  വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.
കസഭാര്ട്സട്ട്  വകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുചമനലാം  തുടക്കചമന
നനിലയനില്  അനുബനത്തനില്  പറയുന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി  കസഡനിയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  5 കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം വകേയനിരുത്തുനതഭായുലാം ഇതനിനഭായുള 135
കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്  നനിനലാം  കേചണത്തുനതഭാചണനലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഒളനിമ്പനികട്ട്-വനിഷന് 2028

133 (1674) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2028-ചല ഒളനിമ്പനികട്ട് മുനനില് കേണട്ട് ഒരു ടഭാലന്റെട്ട് ഹണട്ട് നടത്തുനതനിനുലാം
എകട്ട്പര്ടട്ട്  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമുള  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിഷന്-2028  എന കപരനില് ഒരു പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി കസഭാര്ട്സട്ട് വകുപട്ട് നടത്തുകമഭാ;
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(സനി)  ഇതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  ഈ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി

ആധുനനികേ കകേഭാചനിലാംഗട്ട് ചസന്റെറകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുനതഭാണട്ട്.

യൂത്തട്ട് കഹഭാസലുകേള

134 (T*1675) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് : തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  യൂത്തട്ട്  കഹഭാസലുകേള  നനിലവനിലുണട്ട്;  അവയുചട

കപരട്ട് സഹനിതലാം ജനില്ലെതനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  യൂത്തട്ട്  കഹഭാസലനിലുലാം  കേഴനിഞ  2  വര്ഷക്കഭാലത്തട്ട്  വഭാടകേ

ഇനത്തനില്  ലഭനിച  വരുമഭാനചമത്ര,  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  അറകുറ  പണനികേളക്കട്ട്

ചചലവഴനിച തുകേചയത്ര എനതീ വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  യൂത്തട്ട്  കഹഭാസലുകേളനിചല  വഭാസകയഭാഗലമഭായ  സനിലാംഗനിള,  ഡബനിള

മുറനികേളുചട എണ്ണലാം എത്രചയനട്ട് യൂത്തട്ട് കഹഭാസലുകേള തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  യൂത്തട്ട്  കഹഭാസലനിലുലാം  വഭാസകയഭാഗലമല്ലെഭാത്ത  എത്ര  സനിലാംഗനിള,

ഡബനിള  മുറനികേളുചണനലാം  എത്രകേഭാലമഭായനി  ഇവ  ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായനി

കേനിടക്കുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  യൂത്തട്ട്  കഹഭാസലുകേളനില്  മുറനി  ബുക്കനിലാംഗനില്  ക്രമകക്കടുകേള

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്,മുറനി  ബുക്കനിലാംഗട്ട്  ഓണ്വലന്  വഴനിയഭാക്കനി

സുതഭാരലമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനഹ്റ  യുവകകേന്ദ്ര സലാംഘഭാടകേചന്റെ  കേതീഴനില് സലാംസഭാനത്തട്ട്  3  യൂത്തട്ട്

കഹഭാസലുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന. കപരുവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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1. ഗവണ്ചമന്റെട്ട് യൂത്തട്ട് കഹഭാസല്, കവളനി, തനിരുവനനപുരലാം

2. ഗവണ്ചമന്റെട്ട് യൂത്തട്ട് കഹഭാസല്, എന്.ജനി.ഒ കേസഭാര്കടഴ്സട്ട് ജലാംഗ്ഷന്,
തൃക്കഭാക്കര, എറണഭാകുളലാം, ചകേഭാചനി

3. ഗവണ്ചമന്റെട്ട് യൂത്തട്ട് കഹഭാസല്, ഇഇൗസട്ട് ഹനില്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്.

(ബനി)  ഓകരഭാ  യൂത്തട്ട്  കഹഭാസലനിലുലാം  കേഴനിഞ  2  വര്ഷക്കഭാലത്തട്ട്
വഭാടകേയനിനത്തനില്  ലഭനിച  വരുമഭാനലാം/അറകുറ  പണനികേളക്കട്ട്  ചചലവഴനിച  തുകേ
സലാംബനനിച വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

      

      കഹഭാസല്

വഭാടകേയനിനത്തനില് ലഭനിച
വരുമഭാനലാം

അറകുറ
പണനികേളക്കട്ട്
ചചലവഴനിച
തുകേ (രൂപ)വര്ഷലാം തുകേ (രൂപ)

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് യൂത്തട്ട് കഹഭാസല്,
കവളനി, തനിരുവനനപുരലാം

2014-15

2015-16

9,21,634

8,91,322

53,943

74,276

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് യൂത്തട്ട് കഹഭാസല്,
ചകേഭാചനി.

2014-15

2015-16

9,58,870

9,05,040

2,26,995

1,67,736

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് യൂത്തട്ട് കഹഭാസല്,
ഇഇൗസട്ട് ഹനില്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

2014-15

2015-16

16,28,821

16,88,600

1,26,642

5,53,713

(സനി)  വഭാസകയഭാഗലമഭായ സനിലാംഗനിള/ഡബനിള മുറനികേചള  സലാംബനനിച വനിവരലാം
ചുവചട കചര്ക്കുന:

കഹഭാസല് സനിലാംഗനിള റൂലാം ഡബനിള റൂലാം

കവളനി ഇല്ലെ ഒനട്ട്

ചകേഭാചനി ഇല്ലെ രണട്ട്

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ഇല്ലെ രണട്ട്

 (ഡനി) വഭാസകയഭാഗലമല്ലെഭാത്തതട്ട് ഇല്ലെ.
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(ഇ)  ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.  ചകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  യൂത്തട്ട്

കഹഭാസലുകേളക്കട്ട്  ഓണ്വലന്  ബുക്കനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം

കഹഭാസലനിനട്ട്  NEFT,  e-mail,  SMS  മുഖഭാനനിരലാം  മുറനി  ബുക്കട്ട്  ചചയഭാനുള

സഇൗകേരലമുണട്ട്. 

തഭാനൂരനിചല കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം

135 (1676) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാനൂര്  മുന്സനിപഭാലനിറനി  ഉളചപചട  6  പഞഭായത്തുകേളുള  തഭാനൂര്

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  കവഭാളകടജട്ട്  ക്ഷഭാമലാംമൂലലാം  ജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന

ബുദനിമുടട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  എചനങനിലുലാം  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  തഭാനൂര്,  പരപനങ്ങഭാടനി,  വളനിക്കുനട്ട്,

തനിരൂരങ്ങഭാടനി എനതീ പ്രകദശങ്ങളനിചല കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി

പരപനങ്ങഭാടനി  110  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

തഭാനൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനട്ട്  കേതീഴനില്  വരുന  ചസക്ഷനുകേളനില്  21

ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  കവഭാളകടജട്ട്  ഇലാംപ്രൂവ്ചമന്റെനിനഭായനി  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  വനിവനിധ

പദതനികേളനില് ഉളചപടുത്തനി കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

ചചവദദ്യുതനി ചചലനുകേള

136 (1677) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡുകേള  ഇല്ലെഭാതനിരുന  സമയത്തട്ട്  സസകേഭാരലവലക്തനികേളുചട

പുരയനിടങ്ങളനിലൂചട വലനിചനിരുന വവദദ്യുതനി വലനുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുള

നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  പനിനതീടട്ട്  വന  കറഭാഡനില്  സ്ട്രതീറട്ട്  വലറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  വതീണ്ടുലാം

വലന് വലനിക്കുനതുമൂലലാം അധനികേചചലവണഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി) പുരയനിടങ്ങളനിലൂചട കേടനകപഭാകുന വലനനില് മരങ്ങള തടനിയുണഭാകുന

പ്രസരണനഷലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇതുമൂലലാം കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസകേഭാരല  വലക്തനികേളുചട  പുരയനിടത്തനില്നനിനലാം  ചചലന്  മഭാറനി

സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  അകപക്ഷ  ലഭനിചഭാല്  സഭാകങതനികേമഭായനി  സഭാദലമഭാചണങനില്

അതനിനുള  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ചചലന്  മഭാറനി  സഭാപനികക്കണതട്ട്

അകപക്ഷകേചന്റെ  പുരയനിടത്തനികലക്കട്ട്  തചനയഭാചണങനില്  പണനിക്കൂലനി  മഭാത്രവലാം

പുരയനിടത്തനിനട്ട് പുറകത്തക്കട്ട് സഭാപനിക്കണചമങനില് കവണനിവരുന സഭാധനങ്ങളുചടയുലാം

പണനിക്കൂലനിയുചടയുലാം  ചചലവലാം  അകപക്ഷകേരനില്നനിനലാം  ഇഇൗടഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനി

നനിര്വഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്  നനിലവനില്  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്

പനിന്തുടരുനതട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി&ഡനി) ഇല്ലെ. 

തനിരുവമ്പഭാടനിയനില് പുതനിയ സബട്ട് കസഷനുകേള

137 (1678) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുനതുലാം പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതുമഭായ

നനിരവധനി  ചചറകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേളുള  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്

വവദദ്യുതസലാംഭരണത്തനിനുലാം  വനിതരണത്തനിനുമഭായനി  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തമ്പലമണ്ണ  33  KV  സബട്ട്  കസഷന്  കശഷനി  ഉയര്ത്തുന  കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച  ചനല്ലെനിക്കഭാപറമ്പട്ട്  33  KV  സബട്ട്  കസഷന്

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് പ്രസരണകമഖലയനില് 110/33/11 K.V

സബ്കസഷന്  (നഭാരങ്ങഭാകത്തഭാടട്ട്),  66/11  K.V  സബ്കസഷന്   (അടനിവഭാരലാം)

തമ്പലമണ്ണ  സബ്കസഷചന്റെ   കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കല്  എനനിവയുലാം  ഇഇൗ

സബ്കസഷനുകേചള  ബനനിപനിക്കുനതനിനുള  35  കേനി.മതീ.  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള

സഭാപനിക്കുനതുലാം  ഉളചപചടയുള  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  163  കകേഭാടനി  രൂപയുചട

എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജലചചവദദ്യുത  പദതനികേള  ഏചറടുത്തവര്  തുകേ

അടയ്ക്കുന പക്ഷലാം പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  സബ്കസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂമനി

ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗ്രഭാമതീണ കജലഭാതനി കയഭാജന

138 (1679) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  "ദതീന്  ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗ്രഭാമതീണ  കജലഭാതനി

കയഭാജന"  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിചല  എത്ര  ഗ്രഭാമതീണ  ഭവനങ്ങളഭാണട്ട്

വവദദ്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി)  പദതനിയുചട  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  "സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  "

പദതനിയഭാണട്ട്  എന തരത്തനിലുഉള  പ്രചരണലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കൃതലമഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ലെ. 

(ബനി) സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇല്ലെ.  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് ബനി.പനി.എല്.  ഭവനങ്ങള ചചവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാന്

പ്രസ്തുത പദതനി ഉപകയഭാഗചപടുത്തുനണട്ട്. 
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ചകേ. ചജ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട നവതീകേരണലാം

139 (1680) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ചയ  നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  എചനങനിലുലാം

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചചവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുള അകപക്ഷകേള ഓണ്ചചലനഭായനി സസതീകേരനിചട്ട്

സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  കേതീഴനിലുള  12  ജലചചവദദ്യുത

പദതനികേളനിചല  37  ഡഭാമുകേളുചട  നവതീകേരണലാം  പുനരുദഭാരണ  കജഭാലനികേള

നടപനിലഭാക്കനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  ഡഭാമുകേളുചട  പുനരുദഭാരണ  കജഭാലനികേള  ഡഭാലാം

റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  &  ഇലാംപ്രൂവ്ചമന്റെട്ട് കപ്രഭാജകട്ട്  (DRIP)-ല് ഉളചപടുത്തനി കവളഡട്ട്

ബഭാങട്ട്  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചന

നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പുതനിയതഭായനി  തഭാചഴപറയുന  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദല

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന:

1. ചചവദദ്യുതനി ബനില് സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്,

ചമഭാചചബല്  ആപനികക്കഷന്,  ഇ-ചമയനില്  എനനിവ  മുകഖന

തത്സമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  എത്തനിക്കുന  ഉഇൗര്ജ

സഇൗഹൃദ പദതനി.

2. ചചവദദ്യുതനി തടസലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്. മുകഖന എത്തനിക്കുന ഉഇൗര്ജ-ദൂതട്ട് പദതനി.

3. കസഭാടട്ട് ബനില്ലെനിലാംഗട്ട് ചമഷതീനുകേള (പനി.ഡനി.എ.) സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ
വലഭാപനിപനിക്കുന പദതനി.

4. കേലഭാഷട്ട് ചഡകപഭാസനിറട്ട് ചമഷതീനുകേള (സനി.ഡനി.എലാം.) സലാംസഭാനചത്ത
ചതരചഞടുക്കചപട  5  സലങ്ങളനില് സഭാപനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാക്കുന പദതനി.

5. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട  സലലാം  മഭാറലാം
ഓണ്ചചലനഭായനി നടപനില് വരുത്തഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം.
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6. തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  പടണങ്ങളനില്
സസഭാഡ  കേണ്കടഭാള  ചസന്റെര്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനുള പദതനി.

7. ചചവദദ്യുതനി  ബനില്  അടയഭാനുള  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാചടയുള
ചമഭാചചബല് ആപനികക്കഷന് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി സമര്പനിക്കുന
പദതനി.

8. പുതനിയ  കേണക്ഷനുകവണനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനട്ട്  ഓണ്
ചചലന് ആയനി അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം.

9. ഓഫതീസുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി
ഇ-ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം.

10. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  എന്റെര്ചചപ്രസസട്ട്  റനികസഭാഴ്സട്ട്
പഭാനനിലാംഗട്ട് (ഇ.ആര്.പനി.) നടപനില് വരുത്തുന പദതനി.

11. 23  ടഇൗണുകേളനില്  കഫസട്ട്  II  ചഎ.ടനി.  പദതനികേള  നടപനില്
വരുത്തുന പദതനി.

12. എചട്ട്.ടനി./ഇ.എചട്ട്.ടനി.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  ഓകടഭാകമറഡട്ട്
മതീറര്  റതീഡനിലാംഗട്ട്  (എ.എലാം.ആര്.)  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുള
പദതനി.

13. ചതരചഞടുത്ത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  സ്മെഭാര്ടട്ട്  മതീറര്
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള പദതനി.

14. സ്മെഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പ്രകദശത്തട്ട്  സ്മെഭാര്ടട്ട്  ഗ്രനിഡട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള പദതനി.

15. എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  ലക്ഷലമഭാക്കനി  സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ
എചട്ട്.ടനി.  ഫതീഡറകേളനിലുലാം  ഡനിസ്ട്രനിബല്യൂഷന്  ടഭാന്കസഭാര്മറകേളനിലുലാം
എ.എലാം.ആര്. മതീററകേള സഭാപനിക്കഭാനുള പദതനി.

16. സസഭാഡ സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് പടണങ്ങളനില് വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുള
പദതനി.

17. കജലഭാഗ്രഫനിക്കല് ഇന്ഫര്കമഷന് സനിസലാം (GIS)  സലാംവനിധഭാനലാം
എല്ലെഭാ  ഇലകനിക്കല്  ചസക്ഷനുകേളനിലുലാം  വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുള
പദതനി.
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18. നഭാഷണല് ഒപ്റനിക്കല് ചചഫബര് ചനറട്ട് വര്ക്കനിചന്റെ (NOFN)
ഭഭാഗമഭായനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫതീസുകേചള ഒപ്റനിക്കല് ചചഫബര്
കകേബനിള വഴനി ബനനിപനിക്കഭാനുള പദതനി.

(ബനി) സസതീകേരനിക്കുലാം. ചചവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുള അകപക്ഷകേള ഓണ്ചചലനഭായനി

സസതീകേരനിചട്ട്  തതീര്പഭാക്കുനതനിനുകവണനി ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചന്റെ വനിവരസഭാകങതനികേ

വനിദലഭാധനിഷനിതമഭായ  ആപനികക്കഷനുകേളനിചല  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് ലഭനിക്കഭാനുള കുടനിശനികേ തുകേ

140 (1681) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  വന്കേനിട  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  ലഭനിക്കഭാനുള  കുടനിശനികേ  തുകേ  എത്രയഭാചണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ആയതട്ട് ഈടഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വവദദ്യുതനി  പ്രസരണനഷലാം  കുറചട്ട്  വനിതരണ  ശലാംഖലചയ

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം;

(സനി)  വവദദ്യുതനി കമഭാഷണലാം തടയുനതനിനുലാം പനിടനികൂടുനതനിനുമഭായ സര്ക്കഭാര്

നടപടനികേള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്  എചനല്ലെഭാലാം  ചചയ്യുലാം  എന

ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  വന്കേനിട  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനട്ട്

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  ലഭനിക്കഭാനുള  കുടനിശനികേ  തുകേ  398.86  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.

ആയതട്ട് പനിരനിചചടുക്കുനതനികലക്കഭായനി  റവനല്യൂ റനിക്കവറനി,  ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല്

പദതനി തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  പ്രസരണനഷലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേ  സഭാധലതഭാ  പഠനത്തനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  സബ്കസഷനുകേളുലാം  ചചലനുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,

നനിലവനിലുള  സബ്കസഷനുകേളുചടയുലാം  ചചലനുകേളുചടയുലാം  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുകേ,

നനിലവനിലുള സബ്കസഷനുകേളുലാം ചചലനുകേളുലാം ഉനത കവഭാളകടജനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുകേ
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എനതീ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വനിതരണ  ശലാംഖല  കൂടുതല്

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  പുതനിയ  വനിതരണ  ടഭാന്കസഭാര്മറകേള  സഭാപനിക്കുകേ,

പുതനിയ  11  ചകേ.  വനി.  ചചലന്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  എചട്ട്.റനി./എല്.റനി.  അനുപഭാതലാം  കൂട്ടുകേ,

നനിലവനിലുള  ചഭാലകേകശഷനി  കുറഞ  ചചവദദ്യുതനി  കേമ്പനികേള  (conductor)  പുതനിയ

ചമചചപട കേമ്പനികേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് മഭാറ്റുകേ, സനിലാംഗനിള കഫസട്ട് ടു ത്രതീ കഫസട്ട് ചചലന്

കേണ്വര്ഷന് പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുകേ,  മരചനില്ലെകേളക്കനിടയനിലൂചട കേടനകപഭാകുന

ചചവദദ്യുതനി  കേമ്പനികേള  ABC  (Aerial  Bunched  Cable)  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മഭാറ്റുകേ,  ചമചചപട മതീററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുകേ തുടങ്ങനിയ

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ചചവദദ്യുതനി കമഭാഷണലാം തടയുനതനിനുലാം പനിടനികൂടുനതനിനുമഭായനി

ചതീഫട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  ഓഫതീസറചട  കനതൃതസത്തനില്  ആവശലലാം  കവണ

സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി 14 ആന്റെനി പവര് ചതഫട്ട് സസഭാഡുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

എ.പനി.റനി.എസട്ട്.  സസഭാഡുകേള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുകവണനി  ഇഇൗ

കമഖലയനില്  കൂടുതല്  പ്രഭാവതീണലമുള  ജതീവനക്കഭാചര  കേചണത്തനി  നനിലവനിലുള

ഒഴനിവകേള  നനികുത്തുനതനിനുലാം  പരനികശഭാധനയനിചല  കൃതലതയഭായനി  അതനിനൂതനമഭായ

എല്.റനി./എചട്ട്.റനി.  സഭാകന്റെര്ഡട്ട്  റഫറന്സട്ട്  മതീററകേള  ഉളചപചടയുള  കൂടുതല്

ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത

അവധനി  ദനിവസങ്ങളനിലുലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലുലാം  പരനികശഭാധനകേള  കൂടുതല്

ഉഇൗര്ജനിതമഭാക്കുനതനിനുകവണനി  എല്ലെഭാ  മഭാസവലാം  3  കമഖലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്

ചസഷലല് ചചഡവട്ട് ഇന്ചസക്ഷനുകേള നടത്തുനതഭാണട്ട്. 

ചഎ.ചഎ.എലാം. കകേഭാഴനികക്കഭാടനിചന്റെ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്

141 (1682) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  എചനങനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തുവഭാന്  ചഎ.ചഎ.എലാം.

കകേഭാഴനികക്കഭാടനിനട്ട് കേരഭാര് ചകേഭാടുത്തനിരുകനഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാഷലര്  തസനികേയനില്  എത്ര  ശതമഭാനലാം/എത്ര  കവക്കന്സനിയഭാണട്ട്

തസനികേമഭാറലാം വഴനി നനികേത്തചപകടണചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  1-1-2012-നുകശഷലാം തസനികേമഭാറലാം  വഴനി  കേഭാഷലര് തസനികേയനില് നടന

നനിയമനങ്ങളുചട  വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം  തതീയതനി,  എണ്ണലാം  എനനിവ  വലക്തമഭാക്കുന

പടനികേയുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചകേഭാടുത്തനിരുന.

(ബനി)  പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഒഇൗകദലഭാഗനികേ ചവബ്ചചസറഭായ

www.kseb.in-ല് ലഭലമഭാണട്ട്. 

(സനി) 20%

(ഡനി)  1-1-2012-നുകശഷലാം തസനികേമഭാറലാം  വഴനി  കേഭാഷലര് തസനികേയനില് നടന

നനിയമനങ്ങളുചട വനിശദ വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് തതീയതനി എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 22-6-2012 4

2 25-8-2012 4

3 22-10-2012 1

4 18-2-2013 4

5 10-4-2013 4

6 26-4-2013 1

7 16-5-2013 1

8 1-7-2013 1

850/2019



210       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര്  4, 2016

(1) (2) (3)

9 27-12-2013 6

10 20-2-2014 1

11 19-5-2014 1

12 30-8-2014 4

13 1-11-2014 120

14 7-9-2016 1

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്

142 (1683) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചചമ്പൂരനില് ഒരു ചകേ. എസട്ട്. ഇ. ബനി. ചസക്ഷന് ഒഭാഫതീസട്ട് സഭാപനിക്കണചമന

കേഭാലങ്ങളഭായുള ആവശലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇതനിനഭായനി എചനങനിലുലാം

നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാളഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചചമ്പൂരനില് ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള ഒനലാം

ലഭനിചനിടനില്ലെ.  നനിലവനിലുള  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസനിചന്റെ  പരനിധനി  50  ചതുരശ

കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയുലാം  അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല്

അധനികേമഭാവകേകയഭാ  അചല്ലെങനില്  പരനിധനി  100  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയുലാം

അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല്  അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ചചയ്യുന

സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിലവനിലുള  ചസക്ഷന്

വനിഭജനിചട്ട് പുതനിയ ഇലകനിക്കല് ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്. 
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ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മതീറര് റതീഡര്

143 (1684) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മതീറര്  റതീഡര്മഭാരനില്  സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരുചട എണ്ണലാം എത്രയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒഴനിവകേളുചട എണ്ണലാം ഡനിവനിഷന് തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 855.

(ബനി&സനി) ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനില് ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം ആവശലമുള
തസനികേകേളുചട എണ്ണലാം തനിടചപടുത്തുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്  IIM  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് പഠനലാം
നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ റനികപഭാര്ടട്ട്
വനിശദമഭായനി  പഠനിചട്ട്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  ഡയറകര്
(ഫനിനഭാന്സട്ട്)ചന  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  പഠന
റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ ആവശലമഭായ തസനികേകേളുലാം (മതീറര് റതീഡര്
ഉളചപചട) അനുവദനതീയമഭായ ഒഴനിവകേളുലാം തനിടചപടുത്തഭാന് നനിര്വഭാഹമുള.

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് തസനികേയനിചല ഒഴനിവകേള

144 (1685) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മസ്ദൂര് തസനികേയനില് നനിലവനിലുള ഒഴനിവകേള ജനില്ലെ
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മസ്ദൂര്  തസനികേയനിലുളവരുചട  ചചലന്മഭാന്
തസനികേയനികലക്കുള ചപ്രഭാകമഭാഷനുകേള എകപഭാള നടത്തുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് പ്രസസ്തുത ചപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂചട മസ്ദൂര് തസനികേയനില് ഉണഭാകേഭാന്
ഇടയുള ഒഴനിവകേള എത്രചയന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മസ്ദൂര് തസനികേയനില് നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള കേഭാലതഭാമസത്തനിചന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) എറണഭാകുളലാം - 5 ഒഴനിവകേള

മറട്ട് ജനില്ലെകേളനില് ഒഴനിവകേള ഇല്ലെ.

(ബനി&സനി) ചചലന്മഭാന് തസനികേയനിചല ഒഴനിവകേള തനിടചപടുത്തനി വരുനകതയുള.

(ഡനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലെയനിചല  5  കപരുചട  ഒഴനിവട്ട്  ചകേ.പനി.എസട്ട്.സനി.-ചയ
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചകേ.പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  അചചഡസസട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
നനിയമനലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

145 (1686) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  കേഭാഷലര്  തസനികേയനില്  കജഭാലനി  ചചയ്യുന  വലന്മഭാന്/
മസ്ദൂര്,  കേഭാഷലര്  ചടയനിനനികേളുചട  കപരട്ട്,  തസനികേ,  എണ്ണലാം  എനനിവയുചട
വനിശദവനിവരലാം സര്ക്കനിള ഓഫതീസുകേള തനിരനിചട്ട് പടനികേയഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാഷലര് ചടയനിനനികേളഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചചലന്മഭാന്/മസ്ദൂര്മഭാരുചട കപരട്ട്,
തസനികേ,  എണ്ണലാം  എനനിവ  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസുകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  തരലാം
തനിരനിചചടുത്ത പടനികേ ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

തനിരുവനനപുരലാം സര്ക്കനിള തസനികേ   ആചകേ 

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

1. സജതീര്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

2. ബഭാബുകുമഭാര് ചചലന്മഭാന്

3. ഷനിബുകുമഭാര് ചചലന്മഭാന്

4. അനുചന്ദ്രന്. ആര്. ചചലന്മഭാന്

5. ഷലാംനഭാദട്ട് എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്        5
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(1) (2) (3) (4)

കേഭാടഭാക്കട സര്ക്കനിള

1. ജയദഭാസട്ട് .ആര് ചചലന്മഭാന്

2. സജനി. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

3. ബനിജു. ബനി. ചചലന്മഭാന്

4. . സുദര്ശന്. ചജ ചചലന്മഭാന്

5. ആസഭാദട്ട് ഹുചചസന്. എസട്ട് ചചലന്മഭാന്

6. ബനിജുകുമഭാര്. വനി. ചചലന്മഭാന്

7. സജനികുമഭാര് വനി. ബനി. ചചലന്മഭാന്

8. ഷഭാജനി. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

9. വനികനഭാദട്ട് രഭാജട്ട്. ചജ.ആര് ചചലന്മഭാന്

10. കമഭാഹന്. പനി. ചചലന്മഭാന്

11. മണനികുമഭാര്. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

12.  ഉണ്ണനി. ഡനി. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

13. കദവദഭാസന്. എ ചചലന്മഭാന്

14. ജതീന്. സനി. പനി. ചചലന്മഭാന്

15. വനിബനിന്. എന്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

16. വനിജയരഭാജട്ട്. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

17. സഭാദനികേട്ട്. എ. ചചലന്മഭാന് 17

1. വനിപനിന്. ചജ. യു. വര്ക്കര്/മസ്ദൂര് 1/18
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(1) (2) (3) (4)

ചകേഭാടഭാരക്ക സര്ക്കനിള     

1. സുഭഭാഷട്ട്. എസട്ട്. മസ്ദൂര് 1

പത്തനലാംതനിട സര്ക്കനിള  

1. അജനികുമഭാര്. സനി. സനി. ചചലന്മഭാന്

2. സഭാലനിഹട്ട്. എലാം. എ ചചലന്മഭാന്

3. വനികനഭാദ്കുമഭാര് . വനി. പനി ചചലന്മഭാന്

4. സജനി പനി. കതഭാമസട്ട് ചചലന്മഭാന്

5.  റജനി. പനി. എല്. ചചലന്മഭാന്

6.  റനികനഭാഷട്ട് മഭാതദ്യു ചചലന്മഭാന്

7. കജഭാബനിന് കജഭാണ് ചചലന്മഭാന് 7

1. മുഹമ്മേദട്ട് റഭാഫനി. എലാം. മസ്ദൂര്

2. സുകരഷട്ട് കുമഭാര്. ചകേ. ജനി മസ്ദൂര്

3. മകനഭാജട്ട്. റനി. എലാം. മസ്ദൂര്        
3

കകേഭാടയലാം സര്ക്കനിള

1. ജയപ്രസഭാദട്ട്. പനി. ചചലന്മഭാന്      

2. സലനിലാം. എസട്ട്. ആര് ചചലന്മഭാന്

3.  ദനിലതീപട്ട് കുമഭാര്. ചകേ. എന് ചചലന്മഭാന്

4. മകനഭാജട്ട് മഭാതദ്യു ചചലന്മഭാന്
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(1) (2) (3) (4)

5.  ജയകമഭാന്. വനി. ആര് ചചലന്മഭാന്

6. ഗനിരതീഷട്ട്. വനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

7. ദനിനുകുമഭാര്. എ. ജനി ചചലന്മഭാന് 7

പഭാലഭാ സര്ക്കനിള

1.  കേണ്ണന് പനി. എന് ചചലന്മഭാന്

2. ജയകമഭാന് ചകേ. ചകേ ചചലന്മഭാന്

3. സജയകുമഭാര് എസട്ട്.എസട്ട് ചചലന്മഭാന് 3

എറണഭാകുളലാം

1. ലഭാലന് റനി. പനി. ചചലന്മഭാന്

2. സഭാന്സലകവഭാസട്ട് കസവലര് ചചലന്മഭാന്

3. അബ്ദുള സലഭാലാം. എലാം. ചചലന്മഭാന്

4. ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

5. ബനികനഭാജട്ട്. സനി. ജനി. ചചലന്മഭാന്

6. ചബനഡനിറട്ട്. പനി. എ. ചചലന്മഭാന് 6

1. സുഭഭാഷട്ട് ചകേ. ആര്. മസ്ദൂര് 1/7

ചപരുമ്പഭാവര് സര്ക്കനിള

1. സഭാദനിഖട്ട്. റനി.ചഎ. ചചലന്മഭാന്
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2. ചസജു. എ. ഒ. ചചലന്മഭാന്

3. കജഭാഷനി. ചകേ. ജനി. ചചലന്മഭാന്

4. സജനിത്തട്ട്. വനി. ബനി. ചചലന്മഭാന്

5. ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്. പനി. എലാം. ചചലന്മഭാന്

6. അബ്ദുള കേരതീലാം. വനി. ചഎ. ചചലന്മഭാന്

7. സലതീലാം. എ. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

8. അലനിയഭാര്. എലാം. എലാം. ചചലന്മഭാന്

9. സഭാലാംസണ്. വനി. ചഎ. ചചലന്മഭാന്

10. സതതീശന്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

11. കജഭാഷനി. ചകേ. എന്. ചചലന്മഭാന്

12. ദനിലതീപട്ട് കുമഭാര്. വനി.ജനി. ചചലന്മഭാന്

13. മഭാതദ്യു സറനിയ ചചലന്മഭാന്

14. ബനിജു രഭാഘവന് ചചലന്മഭാന്

15. ജയന്. റനി. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

16. കജഭാളനി കജഭാസഫട്ട് ചചലന്മഭാന്

17. നവഭാസട്ട് പനി. എലാം. ചചലന്മഭാന്

18. റഭാകഫല്. എ. എ. ചചലന്മഭാന്

19. മുരളനി. പനി. എലാം. ചചലന്മഭാന്

20. ദനിലതീപട്ട്. എലാം. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

21. അജനി. ചകേ. എ. ചചലന്മഭാന്

22. സുദതീര്. റനി. ആര്. ചചലന്മഭാന്

23. സഭാജു. പനി. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്        23

1. വനികനഭാദട്ട് എലാം. ഡനി. മസ്ദൂര്
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2. മണനിക്കുടന്. എ. ജനി മസ്ദൂര്

3. സനിജു വര്ഗ്ഗതീസട്ട് മസ്ദൂര്

4. കജഭാബനി ചചനനഭാന് മസ്ദൂര്

5. ഷഭാജഹഭാന് മസ്ദൂര് 5

തൃശ്ശൂര് സര്ക്കനിള

1. പുരുകഷഭാത്തമന്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

2. സുകരഷട്ട്. എന്. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

3. ചഷമതീര്. പനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

4. രകമശട്ട്. പനി. ആര്. ചചലന്മഭാന്

5. അലഹതതീഫട്ട്. എലാം. വനി. ചചലന്മഭാന്

6. സതീഫലാംസണ്കപഭാള ചചലന്മഭാന്

7. നഇൗഷഭാദട്ട്. റനി. എ. ചചലന്മഭാന്

8. അനതീഷട്ട് രഭാജട്ട് ചചലന്മഭാന്

9. രതതീഷട്ട്. വനി. ചചലന്മഭാന്

10. സുലയട്ട് മഭാന്. ചകേ. എ. ചചലന്മഭാന്

11. കേനികഷഭാര്കുമഭാര്. ചകേ. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

12. സുബനിന്. വനി. ആര്. ചചലന്മഭാന്

13. അബുകബക്കര്. വനി. എചട്ട്. ചചലന്മഭാന്
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14. രകമഷട്ട്. പനി. ചചലന്മഭാന്

15. ഉദയകുമഭാര്. ചകേ. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

16. സുകരഷട്ട്. എലാം.വനി. ചചലന്മഭാന്

17. രഞ്ജനിത്തട്ട്. ഇ. ആര് ചചലന്മഭാന്

18. ഷലാംസുദതീന്. എലാം. എലാം. ചചലന്മഭാന്

19. സഭാജന്. പനി. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

20. കറഭായനി. ചകേ. എഫട്ട്. ചചലന്മഭാന് 20

1. റനികജഭാ കസവനിയര് മസ്ദൂര്

2. ജയരഭാജട്ട് ചകേ. ആര് മസ്ദൂര്

3. കഗഭാപനി. റനി. എസട്ട്. മസ്ദൂര്

4. അനൂപട്ട്. സനി. വനി. മസ്ദൂര്

5. സഭാജമ. സനി.ജനി. മസ്ദൂര് 5

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട സര്ക്കനിള

1. കശഭാഭന. ബനി. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

2. ചചഷജു. ടനി. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

3. രഭാധഭാകൃഷ്ണന്. വനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

4. മണനിക്കുടന്. എ. യു. ചചലന്മഭാന്

5. ആന്റെണനി. ഒ. എലാം. ചചലന്മഭാന്
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6.  സഞ്ജയന്. ചകേ. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

7.  സനിറഭാജുദതീന്. ഇ. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

8. ഷനിഹഭാബട്ട്. ചകേ. എ. ചചലന്മഭാന്

9. സുധതീഷട്ട്. പനി. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

10. ഷനിബു. ടനി. ബനി. ചചലന്മഭാന്

11. ചചഷജു ചകേ. കജക്കബട്ട് ചചലന്മഭാന്

12. മുനതീര്. എലാം. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

13. ശതീനനി. പനി. ആര്. ചചലന്മഭാന്

14. ഗനിന്സട്ട് ആകന്റെഭാ ചചലന്മഭാന്

15. ഷഭാജനി. എലാം. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

16. അനൂപട്ട്. എലാം. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

17. വര്ഗ്ഗതീസട്ട്. ആര്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

18. സുധതീര്. എ. എലാം. ചചലന്മഭാന്

19. അരവനിന്ദഭാക്ഷന്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

20. ബഭാബുകമഭാന്. ചകേ. എ. ചചലന്മഭാന് 20

1. കപ്രലാംലഭാല്. എലാം.സനി. മസ്ദൂര് 

2. സജനി. വനി. ചജ. മസ്ദൂര് 

3. അനുകമഭാദട്ട്. പനി.എലാം. മസ്ദൂര് 
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4. ചലനതീഷട്ട്. ചകേ. ചകേ. മസ്ദൂര് 

5. രഞ്ജനിത്തട്ട്. പനി. ആര്. മസ്ദൂര് 5

ചതഭാടുപുഴ സര്ക്കനിള

1. സുകരഷട്ട് പനി. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

2. സജനികമഭാന് ഫനിലനിപട്ട് ചചലന്മഭാന്

3. ആല്ബനിന്കുമഭാര്. എ.എന്. ചചലന്മഭാന്

4. സജനികുമഭാര്. പനി. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

5. അജനികമഭാന്. എ. ചചലന്മഭാന്

6. ജലതീല്. റനി. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

7. രതതീഷട്ട്. എന്. എസട്ട്. ചചലന്മഭാന്

8. റൂബനിന് കജഭാസഫട്ട് ചചലന്മഭാന്

9. വനികനഭായട്ട്. എലാം. ചജ. ചചലന്മഭാന് 9

1. ബനിജുകമഭാന് മസ്ദൂര് 1

ഹരനിപഭാടട്ട് സര്ക്കനിള

1. മഭാതദ്യു. റനി. ചജ. ചചലന്മഭാന്

2. . ഹരനിതട്ട്. എന്. എചട്ട് ചചലന്മഭാന്

3. ലതീലഭാമണനി ചചലന്മഭാന്

4. ബനിജു. ആര്. ചചലന്മഭാന് 4
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

1. ഗനിരനിജ. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

2. മണനിക്കുടന് ചചലന്മഭാന്

3. കുമഭാരന്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

4. കേമലഭാക്ഷന്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

5. അജയട്ട്. ചകേ. പനി. ചചലന്മഭാന്

6. നഭാരഭായണന്. എ. ചചലന്മഭാന്

7. ബഭാബു. റനി. ചചലന്മഭാന്

8. ദനികനശന് ചചലന്മഭാന്

9. ഷന്മുഖന്. ചകേ. പനി. ചചലന്മഭാന്

10. രവനിചന്ദ്രന്. വനി. ചചലന്മഭാന്

11. കഗഭാപകുമഭാര്. ചകേ. വനി. ചചലന്മഭാന്

12. കുമഭാരന്. ചകേ. പനി. ചചലന്മഭാന്

13. രഭാജതീവന്. വനി. ചചലന്മഭാന്

14. റനികജഭാ മഭാതദ്യു. ചചലന്മഭാന്

15. ചമഭായ. എഫട്ട്. ചചലന്മഭാന്

16. രഞ്ജനിതട്ട് ബഭാബു. ചകേ. ബനി. ചചലന്മഭാന്

17. സുധഭാകേരന്. എ. എന്. ചചലന്മഭാന്
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18. അബ്ദുളകുഞനി റനി. ചചലന്മഭാന്

19. സുധതീഷട്ട് കുമഭാര്. റനി. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

20. പ്രവതീണ്. എചട്ട്.പനി. ചചലന്മഭാന്

21. സുകജഷട്ട് കുമഭാര്. റനി. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

22. പ്രഭഭാകേരന്. എന്. ബനി. ചചലന്മഭാന്

23. ജയകുമഭാര് ബഭാവനിക്കര ചചലന്മഭാന്

24. ശനിവപ്രസഭാദട്ട്. പനി. ചചലന്മഭാന്

25. രഭാധഭാകൃഷ്ണ. വനി. ചചലന്മഭാന്

26. കുഞനിരഭാമന്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

27. അകശഭാകേന്. എന്. റനി. ചചലന്മഭാന്

28. ബഭാലകൃഷ്ണന് ചകേ. വനി. ചചലന്മഭാന്

29. ചചഷജു. ഇ. പനി. ചചലന്മഭാന്

30. സബതീര് അലനി. വനി. ചകേ. ചചലന്മഭാന് 30

1. രതതീഷട്ട്. റനി. മസ്ദൂര്

2. ഹചചസനര് മസ്ദൂര്

3. സുധതീര്. ഡനി. മസ്ദൂര്

4. ശശനി. വനി. വനി. മസ്ദൂര്

5. അബ്ദുള ഖലതീല്. ബനി. എ. മസ്ദൂര്

6. ഇബഭാഹനിലാംകുഞട്ട്. ഇസഡട്ട് മസ്ദൂര്  6
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കേണ്ണൂര് സര്ക്കനിള

1. ഷകജഷട്ട്. വനി. പനി. ചചലന്മഭാന്

2. രഭാജതീവന് എലാം. പനി. ചചലന്മഭാന്

3. കദവരഭാജന് ചകേഭാമ്പന് ചചലന്മഭാന്

4. വനികനഭാദന് ചചരുവലത്തട്ട് ചചലന്മഭാന്

5. ദനിവഭാന്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

6. വനികനഭാദട്ട് കുമഭാര് മഭാവനിലത്തട്ട് ചചലന്മഭാന്

7. വനികജഷട്ട്. ചകേ. സനി. ചചലന്മഭാന്

8.  മകനഭാജട്ട്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

9. ചചഷജു. സനി. ചചലന്മഭാന്

10. സഭായട്ട് രഭാജട്ട്. ചകേ. സനി. ചചലന്മഭാന്

11. വനിജയന് ചനികറഭാളനി ചചലന്മഭാന്

12. അന്വര്. വനി. ചചലന്മഭാന്

13. അകശഭാകേന് ചകേട്ടുങ്ങല് ചചലന്മഭാന്

14. കജലഭാതനിഷട്ട്. ഇ ചചലന്മഭാന്

15. അസതീസട്ട്. സനി. സനി. ചചലന്മഭാന്

16. സുബഭാഷട്ട്. ഇ ചചലന്മഭാന്

17. അക്ബര് ചഭാലനില് ചകേഭാടഭാരത്തനില് ചചലന്മഭാന്

18. ചചഷജു. പനി.വനി. ചചലന്മഭാന്

19. സുകമഷട്ട്. വനി. ചചലന്മഭാന്

20. രൂകപഷട്ട്. റനി ചചലന്മഭാന് 20
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ശതീകേണ്ഠപുരലാം സര്ക്കനിള

1. ഷഭാജനി ഇഞനി പറമ്പനില് ചചലന്മഭാന്

2. ഷനികനഭാജട്ട്. പനി. എലാം. ചചലന്മഭാന്

3. സുധതീഷട്ട് കുമഭാര്. പനി. ചചലന്മഭാന്

4. രഞ്ജനിതട്ട് ബഭാബു. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

5. ഫനികറഭാസട്ട്. വനി. ചചലന്മഭാന്

6. റസഭാഖട്ട്. എലാം.എലാം. ചചലന്മഭാന്

7. ഖഭാലനിദട്ട് അരയഭാക്കൂള ചചലന്മഭാന്

8. കേനിരണ്. പനി. ചചലന്മഭാന്

9. ബനികജഷട്ട്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

10. രതതീഷട്ട് കുമഭാര്. റനി.വനി. ചചലന്മഭാന്

11. നദതീര്. യു.വനി. ചചലന്മഭാന്

12. സതീഫന് എന്. ചജ. ചചലന്മഭാന്

13. മസൂദട്ട്. എലാം. വനി. ചചലന്മഭാന്

14. രഘു മുന്തനികക്കഭാടട്ട് ചചലന്മഭാന്

15. വനിന്ചസന്റെട്ട്. പനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

16. രഭാകജഷട്ട്. സനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

17. സുഭഭാഷട്ട്. പനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

18. വനികനഭാദട്ട് കുമഭാര്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്
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19. വല്സന്. എന്. ചചലന്മഭാന്

20. കമഭാഹന്ദഭാസട്ട്. സനി. എചട്ട് ചചലന്മഭാന്  20

1. സുകജഷട്ട്. പനി. ചകേ. മസ്ദൂര്

2. റഷതീദട്ട്. സനി. വനി. മസ്ദൂര്

3. ജഭാകണ്. എലാം. മസ്ദൂര്

4. മകനഭാജട്ട്. സനി. മസ്ദൂര്

5. പത്മനഭാഭന്. എന്. മസ്ദൂര്

6. സുകരഷട്ട്. സനി. ചകേ. മസ്ദൂര് 6

കേല്പറ സര്ക്കനിള

1. ശതീജനിതട്ട്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

2. ഹരനികുമഭാര്. വനി. ചചലന്മഭാന്

3. സതതീഷട്ട് കുമഭാര്. ആര് ചചലന്മഭാന്

4. ഷനിജു. പനി. എന്. ചചലന്മഭാന്

5. ശനിവപ്രസഭാദട്ട്. എ.ഡനി ചചലന്മഭാന്

6. ഉമ്മേര്. എ. ചചലന്മഭാന്

7. കജഭാസഫട്ട്. ചകേ. ഇ. ചചലന്മഭാന്

8. അകജഷട്ട്. എലാം. വനി. ചചലന്മഭാന്

9. സജതീവന്. എ. വനി. ചചലന്മഭാന്

10. സുകരഷട്ട്. വനി. ചചലന്മഭാന്     10

850/2019



226       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര്  4, 2016

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

വടകേര സര്ക്കനിള

1. കജഭാസഫട്ട്. റനി. എലാം. ചചലന്മഭാന്

2. സജനിതട്ട്. പനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

3. പ്രകേഭാശന്. ചകേ. എന്. ചചലന്മഭാന്

4. സറഫനി ദതീലാം. ചകേ. വനി. ചചലന്മഭാന്

5. പ്രകേഭാശന്. റനി.റനി. ചചലന്മഭാന്

6. നജതീബട്ട്. എന്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

7. ഇസ്മെയനില്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

8. ബഷതീര്. എലാം. പനി. ചചലന്മഭാന്

9. അകശഭാകേട്ട് കുമഭാര്. പനി. റനി. ചചലന്മഭാന്

10. സതീനജട്ട്. എലാം. പനി. ചചലന്മഭാന്

11. അനനില് കുമഭാര് റനി. റനി ചചലന്മഭാന്

12. രവതീന്ദ്രന്. സനി. ചചലന്മഭാന്

13. ബനിനതീഷട്ട്. ചകേ. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

14. സുകരന്ദ്രന്. പനി. ചചലന്മഭാന്

15. മകനഭാജട്ട്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

16. ശശതീന്ദ്രന്. പനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

17. സുധതീര്. ചകേ. പനി. ചചലന്മഭാന്

18. രഭാകജഷട്ട്. ചകേ. പനി. ചചലന്മഭാന്
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19. ബനിവതീഷട്ട് കുമഭാര്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

20. മകനഭാജട്ട് ചകേ.ഇ.ചകേ. ചചലന്മഭാന്

21. വനികനഭാദന്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

22. പ്രകേഭാശന്. റനി. ചചലന്മഭാന്

23. ശതീനഭാഥന്. സനി. ചചലന്മഭാന് 23

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് സര്ക്കനിള

1. രഭാകജഷട്ട്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

2. സഫതീര്. ചകേ. വനി. ചചലന്മഭാന്

3. ശതീകുമഭാര്. പനി. ചചലന്മഭാന്

4. ദനികനഷട്ട് ബഭാബു. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

5. സഹതീര് അലനി. എന്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

6. കദവദഭാസട്ട്. സനി. ചചലന്മഭാന്

7. സജനിതട്ട് കുമഭാര്. ഒ. ചചലന്മഭാന്

8. ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്. റനി. ചചലന്മഭാന്

9. ഖഭാലനിദട്ട്. എ. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

10. ബഭാബു. ചകേ. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

11. അബ്ദുള അസതീസട്ട് ചചലന്മഭാന്

12. അബ്ദുള സലഭാലാം. റനി. ചചലന്മഭാന്

13. അബ്ദുള ഖഭാദര്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്
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14. അബ്ദുള റഷതീദട്ട്. വനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

15. സുകരഷട്ട്. വനി. ചചലന്മഭാന്

16. അകശഭാകേന്. വനി. ചചലന്മഭാന്

17. സനിദ്ദേന്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

18. വരുണ്. വനി. ചചലന്മഭാന്

19. ജയരഭാജന്. റനി. പനി. ചചലന്മഭാന്

20. മുഹമ്മേദട്ട് ഹഭാഷനിലാം. റനി. ചചലന്മഭാന്

21. ജയപ്രകേഭാശന്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

22. ഹരനിദഭാസന്. വനി. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

23. സുകരഷട്ട്. ചകേ. വനി. ചചലന്മഭാന് 23

1. നനിസഭാമുദ്ദേതീന്. പനി.സനി മസ്ദൂര് 1/24

തനിരൂര് സര്ക്കനിള

1. ജവഹര്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

2. അഷറഫട്ട്. പനി. ചചലന്മഭാന്

3. സുബഹ്മണലന്. എന്. വനി. ചചലന്മഭാന്

4. സുനനില്കുമഭാര്. വനി. ചചലന്മഭാന്

5. ഗുരുവഭായൂരപന് ചചലന്മഭാന്

6. രതതീഷട്ട്. ഇ. ചചലന്മഭാന്

7. ഉമ്മേര്. പനി. എ. ചചലന്മഭാന്
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8. കുഞനിമുഹമ്മേദട്ട്. പനി. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

9. മൂസക്കുടനി മഠത്തനില് ചചലന്മഭാന്

10. രഭാമചന്ദ്രന്. ചകേ. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

11. മുഹമ്മേദട്ട് അഷറഫട്ട്. റനി.പനി. ചചലന്മഭാന്

12. രഭാജന്. എലാം. വനി. ചചലന്മഭാന്

13. ഷഭാജനി നഭാരഭായണന്. വനി. ചചലന്മഭാന്

14. സുകുമഭാരന്. ചകേ. ജനി. ചചലന്മഭാന്

15. സുബഹ്മണലന്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

16. അകശഭാകേന്. പനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

17. രഭാധഭാകൃഷ്ണന്. എന്. ചചലന്മഭാന്

18. വനികനഭാദട്ട്. വനി.വനി ചചലന്മഭാന്

19. കദവഭാനന്ദട്ട്. സനി. ചചലന്മഭാന്

20. അന്വര് സലതീലാം. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

21. നഭാരഭായണന്. സനി. ചചലന്മഭാന്

22. അബ്ദുള നഭാസര്. വനി. ചചലന്മഭാന്

23. അബബക്കര്. ചകേ. പനി. ചചലന്മഭാന്

24. ശശതീന്ദ്രന്. എ. ഒ. ചചലന്മഭാന്

25. കലഭാഹനിതഭാക്ഷന്. വനി. ചചലന്മഭാന്

26. അജതീഷട്ട്. ചകേ. ജനി. ചചലന്മഭാന്
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27. ഉമ്മേര് കകേഭായ. പനി. ചചലന്മഭാന്

28. അബ്ദുള അസതീസട്ട്. സനി.ചകേ. ചചലന്മഭാന്

29. അനനില് കുമഭാര്തചകേ ചചലന്മഭാന് 29

1. അബനിന്. റനി. അബഹഭാലാം മസ്ദൂര്

2. ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്. ഇ. മസ്ദൂര്

3. ചസല്വരഭാജട്ട്. എന്. മസ്ദൂര്

4. സുബഭാഷട്ട് ബഭാബു മസ്ദൂര്

5. ഗകണശന്. എസട്ട്. മസ്ദൂര്

6. ശശനി. ചകേ. മസ്ദൂര്

7. മകനഭാജട്ട്. ഇ. മസ്ദൂര്

8. രകമഷട്ട് ബഭാബു. ചകേ. എസട്ട്. മസ്ദൂര്

9. ജബതീര്. ചഎ. പനി. മസ്ദൂര്

10. സക്കതീര് ഹുചചസന് മസ്ദൂര്

11. മുസഭാഫനില് കേരുവളനി മസ്ദൂര്

12. മുരളതീധരന്. പനി. ചകേ. മസ്ദൂര് 12

മകഞരനി സര്ക്കനിള

1. ചസയ്ദലവനി. പനി. ചചലന്മഭാന്

2. മുഹമ്മേദട്ട് മുസലനിഅരകേത്തട്ട് ചചലന്മഭാന്

3. സകനഭാഷട്ട്. പനി. പനി. ചചലന്മഭാന്
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4. വഭാസുകദവന്. പനി. ചചലന്മഭാന്

5. മുഹമ്മേദട്ട്. പനി. ചചലന്മഭാന്

6. പത്മരഭാജന് ചചലന്മഭാന്

7. റഷതീദട്ട്. പനി. ചചലന്മഭാന്

8. അബ്ദുള അസതീസട്ട്. വനി. ചചലന്മഭാന്

9. രഭാകകേഷട്ട്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

10. ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്. എ. ചചലന്മഭാന്

11. ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്. സനി. ചചലന്മഭാന്

12. ഷറഫുദതീന് ചചലന്മഭാന്

13. അജട്ട് മല്. വനി. ചചലന്മഭാന്

14. ഗനിരതീഷട്ട്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

15. മകനഭാജട്ട് കുമഭാര്. എന്. വനി. ചചലന്മഭാന് 15

1. ദഭാസന് വടനിയഭാത്തട്ട് മസ്ദൂര്

2. അബ്ദുള റഷതീദട്ട്. റനി. മസ്ദൂര്

3. അവദ്ദേതീര് അലനി. റനി മസ്ദൂര്

4. സജതീവട്ട്. സനി.എസട്ട്. മസ്ദൂര് 4

നനിലമ്പൂര് സര്ക്കനിള

1. സുനനില് കുമഭാര്. എ.ജനി. ചചലന്മഭാന്

2. റഹനിലാം ചചഫസല് ചചലന്മഭാന്
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3. ചറജനി. സനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

4. കേപനില്രഭാജട്ട്. എ.എലാം. ചചലന്മഭാന്

5. സുളഫനിക്കര് അലനി. പനി. ചചലന്മഭാന്

6. സുന്ദരന് അനനന് വതീടന് ചചലന്മഭാന്

7. ചകേ. സതതീഷട്ട്. ചചലന്മഭാന്

8. സുനനില് ബഭാബു. പനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

9. ചസയ്നുദ്ദേതീന്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

10. അരുണ് കുമഭാര്. റനി. വനി. ചചലന്മഭാന്

11. മുഹമ്മേദട്ട് ജമഭാല്. ചകേ. റനി. ചചലന്മഭാന്

12. ഉദയരഭാജന്. ചകേ. ചചലന്മഭാന്

13. അനതീഷട്ട്. ചകേ. ചചലന്മഭാന് 13

1. സുകരഷട്ട് പരമ്പട മസ്ദൂര്

2. കുഞയഭാമു. ഇ. ചകേ. മസ്ദൂര്

3. അലാംജദ്ഖഭാന് മസ്ദൂര്

4. അബ്ദുള നഭാസര്. എ. മസ്ദൂര് 4

ചഷഭാര്ണ്ണൂര് സര്ക്കനിള

1. പ്രതീദത്തട്ട്. പനി. സനി. ചചലന്മഭാന്

2. ഷഭാജനികമഭാന്. പനി. ചചലന്മഭാന്

3. ആന്റെണനി. എലാം. സനി. ചചലന്മഭാന്
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4. സസഭാമനിനഭാഥന്. എ. ചചലന്മഭാന്

5. സുധതീര്പനിലത്തറക്കല് ചചലന്മഭാന്

6. സുകരഷട്ട് ബഭാബു. പനി. ചചലന്മഭാന്

7. അചചസന് തഭാഴത്തടനില് ചചലന്മഭാന്

8. അബഭാസട്ട് പരനിയഭാരന് ചചലന്മഭാന്

9. സതതീഷട്ട്. ആര്. ചചലന്മഭാന്

10. മുരളതീധരന്. എന്. ചചലന്മഭാന്

11. മുഹമ്മേദട്ട് കുടനി. റനി. പനി. ചചലന്മഭാന്

12. കജഭാണ് കപഭാള ചകേ. എലാം. ചചലന്മഭാന്

13. ഷഭാജഹഭാന്. എലാം. വനി. ചചലന്മഭാന്

14. ജനിജനി. ചകേ. ഇട്ടൂപട്ട് ചചലന്മഭാന്

15. കജഭാര്ജട്ട്. ചകേ. സനി. ചചലന്മഭാന്

16. പ്രകേഭാശട്ട്. എലാം. ചചലന്മഭാന്

17. സുബഭാഷട്ട് ബഭാബു. ഇ ചചലന്മഭാന്

18. കദവദഭാസന്. എലാം. വനി. ചചലന്മഭാന്

19. പ്രകമഭാദട്ട്. പനി. ചചലന്മഭാന്

20. രഭാകജഷട്ട് കുമഭാര്. റനി ചചലന്മഭാന്

21. കവലഭായുധന്. എന്.പനി. ചചലന്മഭാന് 21

1. ചജറഭാളഡട്ട്. എ മസ്ദൂര്

2. മണനികേണ്ഠന്. ചകേ. മസ്ദൂര് 2/23
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പഭാലക്കഭാടട്ട് സര്ക്കനിള

1. മുരളതീധരന്. വനി. ചചലന്മഭാന്

2. അകശഭാകേട്ട് കുമഭാര്. എന്. ചചലന്മഭാന്

3. വനിജയന്. സനി. ചചലന്മഭാന്

4. ചചനഭാമര. വനി. ചചലന്മഭാന്

5. പ്രസഭാദട്ട് ചചലന്മഭാന് 5

1. അക്ബര് അലനി. എ. മസ്ദൂര്

2. ഫമതീസട്ട് ഖഭാന്. എലാം. മസ്ദൂര്

3. കമഭാഹനദഭാസന്. ചകേ. മസ്ദൂര്

4.  ചചഷജുനഭാഥട്ട്. എസട്ട്. മസ്ദൂര് 4/9

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ചയ ലഭാഭത്തനിചലത്തനിക്കുവഭാന് നടപടനി

146 (1687) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ലെ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നഷലാം  കനരനിടുന  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്
ഒനഭാലാം  സഭാനത്തട്ട്  നനില്ക്കുനതട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യഭാചണന  വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  2014-15  വര്ഷത്തനില്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യുചട  നഷലാം  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്;

(സനി)  മുന്  വര്ഷചത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  2014-15-ല്  ഉല്പഭാദനത്തനില്
വര്ദനവണഭായനിട്ടുലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  നഷ ട്ട്ടലാം  വര്ദനിക്കുവഭാനുണഭായ  സഭാഹചരലലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നഷലാം  കുറചട്ട്  കബഭാര്ഡനിചന  ലഭാഭത്തനിചലത്തനിക്കുവഭാന്  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേള വകേചകേഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് നഷലാം കനരനിടുന ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡുലാം  ഉളചപടുന.  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചല
തഭാത്കേഭാലനികേ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  നഷലാം  1272.90
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(സനി) 2013-14 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് 2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് വരുമഭാനത്തനില് വര്ദനവണഭായനിടനില്ലെ. ഏകേകദശലാം വരുമഭാനത്തനില് 140
കകേഭാടനി  രൂപയുചട  കുറവഭാണുണഭായതട്ട്.  ചചലവനിനത്തനില്  ആനുപഭാതനികേമഭായ
വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായതുലാം  2014-15  വര്ഷത്തനില്  നഷലാം  വര്ദനിക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാരണമഭായനി. 

(ഡനി)   ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  യുചട  നഷലാം  കുറചട്ട്  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന്  ചുവചട
കചര്ക്കുന നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്:

1. മുന്കേഭാലങ്ങളനിചലനകപഭാചല ഉയര്ന നനിരക്കനിലുള വഭായകേള
തനിരനിചടചട്ട് കുറഞ പലനിശ നനിരക്കനിലുള വഭായചയടുക്കുനതഭാണട്ട്. 

2. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് 20-11-2015-ല് പ്രഖലഭാപനിച 'ഉദയട്ട് പദതനി' യുചട
സഭാമ്പത്തനികേ ഭഭാഗലാം ഒഴനിവഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനമനികേവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന
ഭഭാഗത്തനില്  പങഭാളനിയഭാകുനതനിനട്ട്  നടപടനിചയടുത്തു.  പ്രസ്തുത
പദതനി പ്രകേഭാരലാം AT&C loss കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം റവനല്യൂ ഗലഭാപട്ട്
കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം നടപടനിചയടുക്കുനതഭാണട്ട്.

മനിതമഭായ  വനിലയനില്  ഹ്രസസ-ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള
കേരഭാറകേള  വഴനി  ചചവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവര്ത്തന മനികേവട്ട്  കൂടുതല് ചമചചപടുത്തു
നതനിലൂചടയുലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  നഷലാം  കുറച്ചുചകേഭാണട്ട്
വരുവഭാനഭാണട്ട് ശമനിക്കുനതട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിചല കേരഭാര് ചതഭാഴനിലഭാളനികേള

147 (1688) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  നനിലവനില്  എത്ര  കേരഭാര്  ചതഭാഴനിലഭാളനികേള
കജഭാലനി ചചയ വരുനചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  2004  വചര,  1200  ദനിവസലാം  തുടര്ചയഭായനി  കജഭാലനി  ചചയട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  കേരഭാര്  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചവര്  എത്രചയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 5  വര്ഷമഭായനി മസ്ദൂര് കജഭാലനി ചചയ വരുന സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരനില്
എത്ര കപര്ക്കട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയുചണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചറകേനിട  കേരഭാറകേഭാരുലാം  അവരുചട  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായനി  ഏകേകദശലാം
2000 കപര് ഒരു വര്ഷലാം കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിചന്റെ വനിവനിധ
കജഭാലനികേളനില് ഏര്ചപടുനതഭായനി കേണക്കഭാക്കചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വനിവനിധ കകേഭാടതനി വനിധനികേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് ചഡപല്യൂടനി കലബര്
കേമ്മേതീഷണര്/അഡതീഷണല്  കലബര്  കേമ്മേതീഷണര്  മൂനട്ട്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിയ ലനിസട്ട് പ്രകേഭാരലാം  2004-നുമുമ്പട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  1200
ദനിവസലാം തുടര്ചയഭായനി കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ചചയ (ചചറകേനിട കേരഭാറകേഭാരുലാം
കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് ചചലന് വര്കക്കഴലാം) 3020 കപരുണട്ട്. 

(സനി)   5  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  4381  മസ്ദൂര്മഭാരുണട്ട്.  ഇവരുചട
ചപ്രഭാകമഭാഷനഭായനി  ചചലന്മഭാന്  കഗ്രഡട്ട്  II  തസനികേയനിചല  ഒഴനിവകേള തനിടചപടുത്തനി
വരുനകതയുള. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് റഭാങട്ട് ലനിസട്ട്

148 (1689) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലെയനിചല ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് റഭാങട്ട് ലനിസനില് നനിനലാം
നഭാളനിതുവചര എത്രകപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  എത്ര  ഒഴനിവകേള  ഉണട്ട്;  ഇഇൗ  ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട്  നനിയമനലാം
നടത്തഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മസ്ദൂര്,  ചചലന്മഭാന്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  യഥഭാസമയലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇചല്ലെങനില് ചപ്രഭാകമഭാഷന് നടപടനി അടനിയനരമഭായനി നടത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  റഭാങട്ട്  ലനിസനിലുള  മുഴുവന്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  നനിയമനലാം
നല്കേഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1-10-2013 മുതല് നഭാളനിതുവചര 203 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനി.

(ബനി)  നനിലവനില് മസ്ദൂര് തസനികേയനില് ഒഴനിവകേള ഇല്ലെ.

(സനി)  ചപ്രഭാകമഭാഷനുകേള യഥഭാസമയലാം തചന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചചലന്മഭാന്
തസനികേയനിചല ഒഴനിവകേള തനിടചപടുത്തനിവരുനകതയുള. 

(ഡനി)   ഒഴനിവകേള  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് തസനികേയനിലുള ഒഴനിവകേള

149 (1690) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനിലുള ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് റഭാങട്ട് ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി നഭാളനിതുവചര എത്ര ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനിട്ടുചണനട്ട് ജനില്ലെ
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  ലനിസനില്  നനിനലാം  ശരഭാശരനി  300  അധനികേലാം  ഒഴനിവകേളനില്
നനിയമനലാം നടത്തനിയകപഭാള നനിലവനിലുള ലനിസനില് നനിനലാം കകേവലലാം  100-ല് തഭാചഴ
ഒഴനിവകേള മഭാത്രലാം നനികേത്തഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഷനിഫട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം 2 ജനില്ലെകേളനില് തതീരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന്
വവകുനതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പുതുതഭായനി  30  ഓളലാം  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേള  അനുവദനിച്ചുചവങനിലുലാം
ഇവനിടങ്ങളനില്  തസനികേകേള  അനുവദനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) വലന്മഭാന്,  ഓവര്സതീയര് തസനികേയനില് ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് ഒഴനിവകേള
ഉണഭായനിട്ടുലാം  നനിലവനിലുള  മസ്ദൂര്മഭാര്ക്കട്ട്  പ്രകമഭാഷന്  നല്കേഭാന്  വവകുനതനിചന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ ഒഴനിവകേളുചട എണ്ണലാം ജനില്ലെ തനിരനിചട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:
(30-9-2013 മുതല് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയവ) (1) തനിരുവനനപുരലാം-363, (2) ചകേഭാല്ലെലാം-25,
(3)  പത്തനലാംതനിട-35, (4)  ആലപ്പുഴ-239, (5)  കകേഭാടയലാം-53, (6)  എറണഭാകുളലാം-34,
(7)  ഇടുക്കനി-58, (8)  തൃശ്ശൂര്-256, (9)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്-439, (10)  മലപ്പുറലാം-232, (11)
വയനഭാടട്ട്-14, (12) പഭാലക്കഭാടട്ട്-203, (13) കേണ്ണൂര്-204, (14) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-94.
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(ബനി) 7-2-2014  മുതല് ഇതുവചര 2244 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഒഴനിവകേള ഉണഭാകുന മുറയട്ട് ചകേ.പനി.എസട്ട്.സനി-ചയ അറനിയനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)   ഷനിഫട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  രണട്ട്  ജനില്ലെകേളനില്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന  വനിഷയലാം  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ഇലാംപനിചമകന്റെഷന്
കേമ്മേനിറനിയുചട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  31  പുതനിയ ചസക്ഷനുകേള അനുവദനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള കബഭാര്ഡട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  ടനി  ചസക്ഷനുകേളനികലക്കട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  നനിലവനിലുള  ജതീവനക്കഭാചര
പുനര്വനിനലസനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതനിനഭാല് പുതനിയ തസനികേകേള അനുവദനിചനിടനില്ലെ. 

(ഇ)   ചചലന്മഭാന്,  ഓവര്സനിയര്  തസനികേയനിചല  ഒഴനിവകേള  തനിടചപടുത്തനി
വരുനകതയുള. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മതീററകേള

150 (1691) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മതീററകേള വഭാങ്ങുനതട്ട് എവനിചട നനിനഭാചണനലാം ഒരു
മതീററനിനട്ട് എത്ര വനില വരുചമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  മതീറര്  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  കകേടഭായതട്ട്  മഭാറനി  പുതനിയതട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട് ചചകയണ നടപടനി ക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഓഫതീസുകേളനില് മതീററകേള ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് കനരനിട്ടു
നല്കുന രതീതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇചല്ലെങനില്  എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്  ഈ  സമ്പ്രദഭായലാം
പനിന്വലനിചചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ഇകപഭാള  മതീററകേള
വഭാങ്ങുനതട്ട് തഭാചഴപറയുന സഭാപനങ്ങളനില്നനിനഭാണട്ട്:

ക്രമ നമ്പര് മതീറര് (ഇനലാം) സഭാപനലാം
ആചകേ വനില
(ഒചരണ്ണലാം)

(രൂപ)

1 സനിലാംഗനിള കഫസട്ട്
മതീറര്

ലഭാന്ഡനിസട്ട്  +  ഗനിര്,
ചകേഭാല്ക്കത്ത 588.63

2 ത്രതീ കഫസട്ട് മതീറര്

(എ)  ജനസട്ട്  പവര്
ഇന്ഫ്രഭാസ്ട്രക്കചഴ്സട്ട്

1708.77

(ബനി)  ലഭാര്സന്  &
ടൂകബഭാ  ലനിമനിറഡട്ട്,
ബഭാലാംഗ്ലൂര്

1710.89
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(ബനി)   Kerala  Electricity  Supply  Code  2014  ചടലാം  105  പ്രകേഭാരലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്  അലാംഗതീകൃത  vendor-ല്  നനിനട്ട്  മതീറര്  വഭാങ്ങുകേകയഭാ
അചല്ലെങനില്  ചചലസന്സനികയഭാടട്ട്  മതീറര്  നല്കേഭാന്  ആവശലചപടുകേകയഭാ
ചചയഭാവനതഭാണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട സഇൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം നലഭായമഭായ വനിലയട്ട് ചടസട്ട്
ചചയ  സനിലാംഗനിള  കഫസട്ട്  എനര്ജനി  മതീററകേള  25  ഇലകനിക്കല്  സര്ക്കനിള
ഓഫതീസുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുള  ഒഇൗടട്ട് ചലറ്റുകേള  വഴനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള
സലാംവനിധഭാനലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒഇൗടട്ട് ചലറ്റുകേള  വഴനി  മതീറര്
വഭാങ്ങുനതനിനുള  സഇൗകേരലലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുകേയഭാചണങനില്
അതഭാതട്ട്  ഇലകനിക്കല്  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേളനിചല  അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്
നല്കുന  കരഖ  സഹനിതലാം  ഒഇൗടട്ട് ചലറ്റുകേചള  സമതീപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
നല്കുന  മതീറര്  വഭാറന്റെനി  കേഭാലയളവനില്  കകേടഭാണട്ട്  എനട്ട്  കേണഭാല്  അസനിസന്റെട്ട്
എഞനിനതീയറനിചന്റെ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേടഭായ  മതീററനിനട്ട്  പകേരലാം
പുതനിയ മതീറര് ഉപകഭഭാക്തഭാവനികനഭാ/ടനി ചസക്ഷനനിചല അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയറനികനഭാ
കേമ്പനനി നല്കുനതഭാണട്ട്. ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് സമ്മേതമഭാചണങനില് കബഭാര്ഡട്ട് നല്കേനിയ
മതീററകേള  പനിനതീടട്ട്  കകേടഭായഭാല്  അവ  മഭാറ്റുനതനിനുലാം  ഇഇൗ  സഇൗകേരലലാം
പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്. 

(സനി) ഉണട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനില് കേഭാഷലര് ചടയനിനനികേള

151 (1692) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില് കേഭാഷലര് ചടയനിനനികേളഭായനി വലന്മഭാന്/
മസ്ദൂര് തസനികേകേളനിലുളവര് കജഭാലനി ചചയ്യുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  1-1-2016  മുതല് ഇകനവചര കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി,  കേണ്ണൂര്
എനതീ  ജനില്ലെകേളനിലഭായനി  എത്ര  കപര്  കേഭാഷലര്  ചടയനിനനികേളഭായനി  കജഭാലനി
ചചയ്യുനചണനട്ട് കപരട്ട്, തസനികേ, എണ്ണലാം, സര്ക്കനിള ഓഫതീസട്ട് തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വലന്മഭാന്,  മസ്ദൂര് തസനികേകേളനിലുളവചര കേഭാഷലര് ചടയനിനനികേളഭായനി
നനിയമനിക്കുനതനിനുള ഉത്തരവട്ട് /സര്ക്കുലറനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.
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(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി, കേണ്ണൂര് ജനില്ലെകേളനില് കേഭാഷലര് ചടയനിനനിമഭാരഭായനി
കജഭാലനിചചയ്യുന  ചചലന്മഭാന്/മസ്ദൂര്മഭാരുചട  കപരട്ട്,  തസനികേ,  എണ്ണലാം  എനനിവ
സര്ക്കനിള ഓഫതീസട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  B.O.(FB) No. 628/2007 (PS1/101/2006) dated Tvpm 19-3-2007, Long
Term Settlement Article 38-ചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന:*

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട ബഭാദലതകേള

152 (1693) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാഴുള  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യുചട
ബഭാദലതകേള ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  തഭാലഭാലനികേ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  മറ്റു  ധനകേഭാരല  സലങ്ങളനില്നനിനമുള  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി
ലനിമനിറഡനിചന്റെ ബഭാദലതകേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ 3753.51 കകേഭാടനി രൂപ

പ്രവര്ത്തന മൂലധന വഭായ 2171.94 കകേഭാടനി രൂപ

ആചകേ 5925.45 കകേഭാടനി രൂപ

സബട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര്മഭാരുചട ഒഴനിവട്ട്

153 (1694) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് നനിലവനില് എത്ര സബട്ട് എന്ജനിനതീയര്മഭാരുചട
ഒഴനിവകേളുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അസനിസന്റെട്ട്  എന്ജനിനതീയറഭായനി  ചപ്രഭാകമഭാഷനട്ട്  അര്ഹതയുള  സബട്ട്
എന്ജനിനതീയര്മഭാരുചട  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ചപ്രഭാകമഭാഷന്
നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ) 30%  കേസഭാടയനില്  (കനരനിട്ടുള നനിയമനലാം)  നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില്ലെ. 10%
കേസഭാടയനില് സര്വതീസനിലുള ഡനികപഭാമ  (ഇലകനിക്കല്)  കയഭാഗലതയുളവരനില് നനിനലാം
അകപഭായനിന്റെട്ട്ചമന്റെട്ട്  ചചബ  ടഭാന്സര്  വഴനി  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)
തസനികേയനികലയട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴനി  നനികേകത്തണ  286  ഒഴനിവകേളുണട്ട്.  60%
കേസഭാടയനില് സതീനനികയഭാറനിറനിയുചടയുലാം കയഭാഗലതയുചടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് ചപ്രഭാകമഭാഷന്
വഴനി നനികേകത്തണ 320 ഒഴനിവകേളുണട്ട്. 

(ബനി)  അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  തസനികേയനികലയട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷനട്ട്
അര്ഹതയുളവരുചട പടനികേ തയഭാറഭാക്കനി തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

ഉദുമ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഓഫതീസുകേളക്കട്ട് ചകേടനിടലാം

154 (1695) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  ഉദുമ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട  എത്ര  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേള  വഭാടകേ  ചകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ഓഫതീസുകേളക്കട്ട് സസനമഭായനി ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് റവനല്യൂ
ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  എചനങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 4 എണ്ണലാം. ഉദുമ, ചടഞഭാല്, കുറനികക്കഭാല്, ചപരനിയ ബസഭാര്.

(ബനി)   ഇതനില്  ചടഞഭാല്,  കുറനികക്കഭാല് എനതീ  ചസക്ഷനുകേളക്കട്ട്  ചകേടനിടലാം
പണനിയഭാന് റവനല്യൂ ഭൂമനി സഇൗജനലമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിരുന.
എനഭാല്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്  അല്ലെ  എന
കേഭാരണത്തഭാല് ഇഇൗ അകപക്ഷകേള നനിരസനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ചചറ ചചവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദന യൂണനിറ്റുകേള

155 (1696) ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എല്ലെഭാ  വനിടതീലുലാം  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുനതനിനുള
എചനങനിലുലാം സമഗ്രപദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നദനികേളനിലൂചടയുലാം  കേനഭാലുകേളനിലൂചടയുലാം  ഒഴുകേനികപഭാകുന

850/2019
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ജലലാം  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  ഗ്രഭാമങ്ങള  വവദദ്യുത  സസയലാം  പരലഭാപ്തമഭാകുന
തരത്തനിലുള  ചചറ  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
ആകലഭാചനയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വര്ഷത്തനില് 8 മഭാസവലാം സൂരലപ്രകേഭാശലാം ലഭനിക്കുന സലാംസഭാനലാം എനതട്ട്
പരനിഗണനിചട്ട്  സഇൗകരഭാര്ജ  പഭാന്റുകേള  കുറഞ  ചചലവനില്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള
എചനങനിലുലാം പദതനി ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  2017-ല്  കകേരളചത്ത  രഭാജലചത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഗഭാര്ഹനികേ
ചചവദദ്യുതതീകേരണ  സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ചുവചട  കചര്ത്തനിരനിക്കുന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടപഭാക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തഭാനഭായനി വനിപുലമഭായ തയഭാചറടുപ്പുകേള
സര്ക്കഭാരുലാം ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. എല്ലെഭാ  ജനില്ലെകേളനിലുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം
കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചര്ത്തട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയുചട
സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനുകവണനിയുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആവനിഷ്ക
രനിക്കുകേയുണഭായനി.

3. ചചവദദ്യുതതീകേരനിചനിടനില്ലെഭാത്ത വതീടുകേളുചട വനിവരലാം കശഖരനിചതനുസരനിചട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയ അനനിമ പടനികേ 24-9-2016-നട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

4. പദതനിയുചട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണനി  26-8-2016-ചല

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ. (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  18/2016/ഉഇൗ.വ

പ്രകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  ചചയര്മഭാനഭായ

സലാംസഭാനതല ഉനതഭാധനികേഭാര സമനിതനി,  ജനില്ലെയുചട ചഭാര്ജ്ജുള

മനനി  ചചയര്മഭാനഭായ  ജനില്ലെഭാതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സമനിതനി,

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചല  മുന്  ടഭാന്സ്മെനിഷന്  ആന്റെട്ട്

ഡനിസ്ട്രനിബല്യൂഷന്  ഡയറകറഭായ  ശതീ.  ചകേ.  അകശഭാകേന്

ചചയര്മഭാനഭായ  സലാംസഭാന  തല  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശകേ

സമനിതനി,  ബനചപട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  എലാം.എല്.എ.

ചചയര്മഭാനഭായ നനികയഭാജകേമണ്ഡലതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സമനിതനി,



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 243

ഓകരഭാ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം  മുനനിസനിപല്  കേഇൗണ്സനിലനിലുലാം

മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനനിലുലാം  നനിര്വഭാഹകേ  സമനിതനികേള

എനനിവ  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി

കേമ്മേനിറനികേളുചട അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടനവരുന.

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്നനിനള  ഫണനിചന്റെ  കൂചട  LSGD,

SC/ST  കക്ഷമ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള  ഫണ്ടുകേള,

ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട  (MLA SDF, MLA ADF, MP LAD)

ഫണ്ടുകേള,  സനദ  സലാംഘടനകേളനില്നനിനള  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായലാം  എനനിവയനില്  നനിനമഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദദ്യുതതീകേ

രണത്തനിനുള എസനികമറട്ട് തുകേ കേചണത്തഭാന് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി)  ആകലഭാചനയുണട്ട്.  ചപഭാരനിങ്ങല്കുത്തട്ട്  ജലചചവദദ്യുത  പദതനിയുചട

"ചടയനില് വഭാടര്"  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  11  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള ഒരു  "സ്ക്രൂ  ടര്ചചബന്

യൂണനിറട്ട്" നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. ഇവനിചട 2 സ്ക്രൂ ടര്ചചബന് യൂണനിറ്റുകേളകൂടനി

സഭാപനിക്കുനതനിനുള  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  കകേരളഭാ  കസറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  കകേരള

ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഇ-ചടണര് ചചസറട്ട് വഴനി കുറഞ ചചലവനില് കസഭാളഭാര് ചചവദദ്യുതനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഇൗകരഭാര്ജ

കമഖലയനില്  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  അനര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന

പതനിനഭായനിരലാം  സഇൗരഗൃഹ  പദതനിയനില്  9800  ഓളലാം  1  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള

പവര്പഭാന്റുകേള  വനിവനിധ  കമല്ക്കൂരയനില്  സഭാപനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ

സഭാപനിതകശഷനിയനില്  9.8  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ വര്ദനവട്ട് വരുത്തുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ ശലാംഖലഭാ  ബനനിതസഭാപനിത  കശഷനിയനില്  15  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ

വര്ദനവട്ട് വരുത്തുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാചട കസഭാളഭാര് ശലാംഖലഭാ ബനനിതസഭാപനിത

പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അകതഭാചടഭാപലാംതചന  തുടര്നള  വര്ഷങ്ങളനില്  19

ചമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനി  ലക്ഷലമനിട്ടുള  ശലാംഖലഭാ  ബനനിത  പദതനിക്കുലാം  10

ചമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത  കശഷനി  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള  ബഭാററനികയഭാടുകൂടനിയ  സൂകരലഭാദയലാം

പദതനിയുലാം സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കഭാന് അനര്ടട്ട് ലക്ഷലമനിടുന. 
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മലകയഭാര പഞഭായത്തഭായ കുറനികക്കഭാലനില് സബ്കസഷന്

156(1697) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  മലകയഭാര  പഞഭായത്തഭായ  കുറനികക്കഭാലനില്

110 ചകേ.വനി. സബട്ട് കസഷന് സഭാപനിക്കുന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സലലാം  കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവഭാളകടജട്ട്  ക്ഷഭാമലാംമൂലലാം  കേഷത  അനുഭവനിക്കുന  മലകയഭാര

കമഖലയനിലുളവര്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ആവശലചപടുന  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  എനട്ട്

യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാനഭാവലാം എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)   കബഡഡുക്ക  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല  വലനിയപഭാറ  എന  സലത്തട്ട്

സബ്കസഷനുള  സലലാം  കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റവനല്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനചപടട്ട്

സലലാം ഏചറടുക്കുനതനിനുള നടപടനികേള നടനവരുന. 

(സനി)   കുറനികക്കഭാല്  സബ്കസഷന് കബഭാര്ഡനിചന്റെ  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്

ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2019  ഡനിസലാംബറനില്  പദതനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്. 

പതീചനി കകേരള എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സനിറല്യൂടനിചല കേസഭാര്കടഴ്സ ട്ട്

157 (1698) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതീചനി കകേരള എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സനിറല്യൂടനിചല കേസഭാര്കടഴ്സനില്

തഭാമസനിക്കുനവരനില്നനിനലാം  വലഭാവസഭായനികേ  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  വവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജട്ട്

ഈടഭാക്കുനചതന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് വലഭാവസഭായനികേ നനിരക്കനില് നനിനലാം ഗഭാര്ഹനികേ നനിരക്കനികലക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി ചഭാര്ജട്ട് മഭാറ്റുനതനിനുള നടപടനികേള അടനിയനരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  പതീചനി  കകേരള  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ഇന്സനിറല്യൂടനിചല
കേസഭാര്കടഴ്സനികലക്കുള  ചചവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം  KERI  കനരനിടഭാണട്ട്  നടത്തുനതട്ട്.
ഇവനികടക്കട്ട്  ഒരു  LT-II  (കകേഭാളനനി  കേണക്ഷന്)  ആണട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ചകേഭാടുത്തനിട്ടുളതട്ട്.

(ബനി)   കകേരള  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ഇന്സനിറല്യൂടനിചല  കകേഭാളനനിയനില്
നനിലവനിലുള  LT  വനിതരണ  ശലാംഖല  കബഭാര്ഡട്ട്  ഏചറടുക്കഭാനുള  നടപടനികേള
നടനവരുനണട്ട്.  ഇതനിനുകശഷലാം  കേസഭാര്കടഴ്സനില്  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷന്  നല്കേഭാന്
സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വഭാണനിജല നഷലാം

158 (1699) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രസരണ-വനിതരണ  വലനുകേളനിലൂചടയുലാം,  ടഭാന്കസഭാര്മറകേളനിലൂചടയുലാം
വവദദ്യുതനി പ്രസരനിക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന സഭാകങതനികേ നഷവലാം വവദദ്യുതനി കമഭാഷണലാം,
കകേടഭായ  മതീററകേള,  ബനില്ലെനിലാംഗനില്  വരുന  ചതറ്റുകേള  എനനിവ  നനിമനിത്തമുണഭാകുന
വഭാണനിജല നഷവലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി എചനഭാചക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനി വരുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂഗര്ഭ  വവദദ്യുതനി  വലന്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചവദദ്യുതനി  പ്രസരണ  വനിതരണനഷത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ചടക്നെനിക്കല്

കലഭാസട്ട് (Technical Loss) കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട് തഭാചഴ പറയുന നടപടനികേള കകേരള കസറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 2016-17 വര്ഷത്തനികലയട്ട് ഏകേകദശലാം

367 സര്കേല്യൂടട്ട് കേനികലഭാമതീറര് ഇ.എചട്ട്.ടനി. ചചലനുകേളുലാം 18 പുതനിയ സബ്കസഷനുകേളുലാം

3050  കേനികലഭാമതീറര്  11  ചകേ.വനി.  ചചലനുകേളുലാം  3300  ഡനിസ്ട്രനിബല്യൂഷന്

ടഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മറകേളുലാം 3500 കേനികലഭാമതീറര് പുതനിയ എല്.ടനി. ചചലനുകേളുലാം 14 ലക്ഷലാം

കകേടഭായ മതീററകേള മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം കബഭാര്ഡട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത

ചകേഭാകമഴ്സലല് കലഭാസട്ട് കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട് കബഭാര്ഡനിചല ആന്റെനി പവര് ചതഫട്ട് സസഭാഡനിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ,  ബനില്ലുകേള/റവനല്യൂ  കേളക്ഷന്
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പൂര്ണ്ണമഭായനി  കേമ്പല്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുകേ,  എനര്ജനി  ആഡനിറട്ട്  (ഫതീഡര്  തലത്തനിലുലാം

ടഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മര്  തലത്തനിലുലാം)  കൂടുതല്  വലഭാപകേമഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേളുലാം

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചചവദദ്യുതനി  പ്രസരവനിതരണ  നഷലാം

14.10  ശതമഭാനത്തനികലയട്ട്  കുറയഭാന്  സഭാധനിക്കുചമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ചചവദദ്യുതനി

വനിതരണ രലാംഗലാം  ആധുനനികേവത്കേരനിചട്ട്  പ്രസരണ വനിതരണ വഭാണനിജല  നഷലാം  15

ശതമഭാനത്തനില്  തഭാചഴയഭാക്കനി  ഗുണകമന്മയുള  ചചവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

ലഭലമഭാക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി

വരുന പദതനിയഭാണട്ട് ഉഇൗര്ജനിത ഉഇൗര്ജവനികേസന പരനിഷ്കരണ പദതനി - Part B

(RAPDRP).  കകേരളത്തനിചല  43  പടണങ്ങളനില്  2010-ല്  അനുമതനി  ലഭനിച ഇഇൗ

പദതനി സലാംബനനിച നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 15-6-2016-ല് സലാംകയഭാജനിത

ഉഇൗര്ജ വനികേസന പദതനി  (IPDS)-ക്കട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  592  കകേഭാടനി രൂപയുചട

അനുമതനി  നല്കേനി.  ഇഇൗ  പദതനിയുചട  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ഇതുകൂടഭാചത  ഗ്രഭാമതീണ  ഭവന  ചചവദദ്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  498  കകേഭാടനി

രൂപയുചട DDUGJY പ്രകേഭാരമുള കകേന്ദ്ര പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് RAPDRP Part B പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി ആചകേ
1361  km  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  സഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതനില്
നഭാളനിതുവചര  953  km  കകേബനിള  സഭാപനിച്ചു.  പുതനിയ  പദതനിയഭായ  IPDS
ഉളചപടുത്തനി 193 km ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

കചലക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

159 (1700) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേളുചട നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി) വവദദ്യുതതീകേരണലാം ചചകയണ വതീടുകേളുചട കേരടട്ട് ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുകവഭാ;

(സനി) ഇതു പ്രകേഭാരലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട് വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നല്കേണലാം;

(ഡനി)  വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി  എത്ര  ഇലകനികേട്ട്  കപഭാസട്ട്  ആവശലമഭായനി
വരുലാം; എത്ര മതീറര് നതീളത്തനില് വലന് വലനിക്കണലാം;

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനികയഭാ;  ഉചണങനില്  എത്ര  രൂപ
സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായനി വരുലാം; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വനിവരലാം  കശഖരനിചട്ട്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി  കവണനിവരുന  പ്രവൃത്തനികേളുചട  എസനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിക്കഴനിഞ. 

(ബനി)  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  1046  കപര്ക്കട്ട്  ചചവദദ്യുത  കേണക്ഷന്  നല്കകേണതുണട്ട്  എനട്ട്
കേണക്കഭാക്കുന. 

(ഡനി)  ഉകദ്ദേശലാം  21  കേനികലഭാമതീറര്  ചചലന്  വലനികക്കണനിവരുലാം.  ഇതനിനഭായനി
ഏകേകദശലാം 950 കപഭാസകേള കവണനിവരുചമനട്ട് കേണക്കഭാക്കുന. 

(ഇ) 98.71 ലക്ഷലാം രൂപയുചട എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ചചറകേനിട വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ചചവദദ്യുതനി ചഭാര്ജനിളവട്ട്

160 (1701) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചചറകേനിട  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  വവദദ്യുതനി
ചഭാര്ജനിനത്തനില്  ഇളവകേള  നല്കേനി  വരുനകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനചത്ത എല്ലെഭാ വനിഭഭാഗലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചടയുലാം ചചവദദ്യുതനി ചഭാര്ജട്ട്
നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനുള പൂര്ണ്ണ അധനികേഭാരലാം ചചവദദ്യുതനി നനിയമലാം 2003-ചല 62, 64,
86  എനതീ വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന ചചവദദ്യുതനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനനില്
നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.  വലഭാവസഭായനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
നനിലവനില് ചചവദദ്യുതനി ചഭാര്ജനിനത്തനില് ഇളവകേചളഭാനലാംതചന നല്കേനിവരുനനില്ലെ. 

കകേന്ദ്ര ചചവദദ്യുതനി നനിയമമനുസരനിക്കഭാചതയുള സഭാനക്കയറങ്ങള

161 (1702) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  വവദദ്യുതനി  നനിയമമനുസരനിച്ചുള  നനിശ്ചനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാചത സലാംസഭാന വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനില് സഭാനക്കയറങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിചനതനിചര  വവദദ്യുതനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  എചനങനിലുലാം
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പവര് ഹഇൗസുകേളനിലടക്കലാം അപകേട നനിരക്കട്ട് ഉയരുനതനിനുള കേഭാരണലാം
നനിശ്ചനിത കയഭാഗലതയനില്ലെഭാത്തവര്ക്കട്ട് സഭാനക്കയറലാം നല്കുനതഭാചണനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചതയുള  ഇത്തരലാം  സഭാനക്കയറങ്ങള
റദ്ദേഭാക്കുവഭാന് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചചവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം,  പ്രസരണലാം,  വനിതരണലാം  എനതീ
കമഖലകേളനിചല സഭാകങതനികേ കജഭാലനികേളക്കഭായനി നനിശ്ചനിത സഭാകങതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലതയുള  വലക്തനികേചള  നനിയമനിക്കണചമനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  ചടങ്ങള
ചസന്ടല്  ഇലകനിസനി  അകതഭാറനിറനി  (സനി.ഇ.എ.)  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര
ചചവദദ്യുതനി അകതഭാറനിറനിയുചട ചടങ്ങളനില്നനിനലാം വലതനിചലനിചഭാണട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനില്  ചനില സൂപര്ചചവസറനി  തസനികേയനില് നനിയമനങ്ങള നടക്കുനചതനലാം
ആയതനിനഭാല്  കബഭാര്ഡനിചനതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  നനിശ്ചയനിചതഭായുലാം
വലക്തമഭാക്കനി  സലാംസഭാന  ചചവദദ്യുതനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചതയുള  മറട്ട്  സഭാനക്കയറങ്ങള
ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ. 

(സനി) വനിജനിലന്സട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ അത്തരത്തനിലുള റനികപഭാര്ടട്ട് കേനിടനിയനിടനില്ലെ. 

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. കകേന്ദ്ര ചടങ്ങളനില് ആവശലചമങനില്
ഇളവട്ട് അനുവദനിക്കഭാന് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേഭാരമുണട്ട്. 

ഉഇൗര്ജ പ്രതനിസനനി

162 (1703) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊര്ജ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കഭാന്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  അഞ്ചു
വര്ഷകേഭാലയളവനില്  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേള  വകേചക്കഭാണ്ടുചവനലാം  ഇതനിനഭായനി
എത്ര തുകേ ചചലവഴനിച്ചുചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ കേഭാലയളവനില് എത്ര തവണ
വവദദ്യുതനി  നനിരക്കു  കൂടനിചയനലാം  ഇതനിലൂചട  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  എത്ര  തുകേ
സലാംഭരനിച്ചുചവനലാം  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  സഹഭായലാം  നലനി  എനമുള  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് ഡതീപട്ട്-ഇ-ബനിഡനിങ്ങട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭനിച  വവദദ്യുതനി  എത്രചയനലാം  അതനിചന്റെ  നനിരക്കട്ട്  എത്ര,  എവനിചടനനിനട്ട്  ലഭനിച്ചു
എനതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  കുറഞ  നനിരക്കുകേളനില്  കേഴനിഞ  അഞ്ചു
വര്ഷക്കഭാലലാം എത്ര യൂണനിറട്ട്  വവദദ്യുതനി ലഭനിച്ചുചവനലാം ഇതട്ട് ആര്ക്കഭാണട്ട് കേഴനിഞ
അഞ്ചു വര്ഷലാം (കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ നനിയമഭാവലനി പ്രകേഭാരലാം) നലനിയതട്ട് എനലാം
പ്രസ്തുത  വവദദ്യുതനിയനില്  എത്ര  യൂണനിറട്ട്  വകേമഭാറനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുറഞ  നനിരക്കനില്  കകേന്ദ്രലാം  ഉളചപചടയുള  വനിവനിധ
പൂളുകേളനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  വവദദ്യുതനി,  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  മഭാത്രലാം
നല്കുനരതീതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇചല്ലെങനില്  ഇക്കഭാരലലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉഇൗര്ജ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് സലാംസഭാനത്തനിനു പുറത്തുനനിനള തഭാരതകമലന വനില കുറഞ ചചവദദ്യുതനി
കേല്ക്കരനി നനിലയങ്ങളനില്നനിനട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറകേളനിലുലാം
മദലകേഭാല  കേരഭാറകേളനിലുലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  400  ചകേ.വനി.  ചചമസൂര്-
അരതീകക്കഭാടട്ട്  ചചലന് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായതനിനഭാല് സലാംസഭാനത്തനിനു പുറകമനനിനട്ട്
ചചവദദ്യുതനി ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായുള കകേഭാറനികഡഭാറനിചന്റെ കശഷനി വര്ദനിച്ചു. കേഴനിഞ
അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ഉഇൗര്ജ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കഭാന്
ചചവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന  പദതനികേളക്കഭായുള  പദതനി  ചചലവട്ട്  (മൂലധന  ചചലവട്ട്)
ഇനത്തനിലുലാം  ചമയ്ന്റെനന്സട്ട്  (അറകുറപണനി)  ഇനത്തനിലുമഭായനി  കകേരള  കസറട്ട്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് ചചലവഴനിച തുകേയുചട വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന: 

സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം മൂലധന ചചലവട്ട് അറകുറപണനികേള  (തുകേ

കകേഭാടനിയനില്)

2011-12 1019.12 251.70

2012-13 844.18 251.54

2013-14 1114.95 227.02

2014-15 1076.13 244.43

2015-16 1167.97 259.75
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മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്,  മൂനട്ട്  തവണ  ചചവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജട്ട്
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 1-7-2012 മുതല് നടപനിലഭാക്കനിയ തഭാരനിഫട്ട് വര്ദനവനിലൂചട 2012-13
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  1257  കകേഭാടനി  രൂപയുകടയുലാം  1-5-2013  മുതല്
പ്രഭാബലലത്തനില് വന തഭാരനിഫട്ട് വര്ദനവനിലൂചട 2013-14 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
589  കകേഭാടനി  രൂപയുചടയുലാം  16-8-2014  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിയ  തഭാരനിഫട്ട്
വര്ദനവനിലൂചട 668 കകേഭാടനി രൂപയുചടയുലാം അധനികേ വരുമഭാനലാം 2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ഉണഭായതഭായനി  കേണക്കഭാക്കചപടനിട്ടുണട്ട്.  1-7-2012  മുതല്
പ്രഭാബലലത്തനില് വന തഭാരനിഫട്ട് പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനിലൂചട പ്രതനിമഭാസലാം 120 യൂണനിറട്ട്
വചര  ഉപകഭഭാഗമുള  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  ചചവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജനിലുണഭായ
വര്ദനവട്ട്  മൂലമുണഭായ  അധനികേ  ബഭാധലത  ഇല്ലെഭാതഭാക്കഭാന്  സബ്സനിഡനി
അനുവദനിചനിരുന. കൂടഭാചത അത്തരലാം ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള ഫനികഡട്ട് ചഭാര്ജട്ട്
ഒടുക്കുനതനില്നനിനലാം  സബ്സനിഡനി  നല്കേനി  ഒഴനിവഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ
കേഭാര്ഷനികേ വനിഭഭാഗലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള  (കലഭാ  ചടന്ഷന് മഭാത്രലാം)  1-7-2012  മുതല്
ചചവദദ്യുതനി ചഭാര്ജനിലുണഭായ വര്ദനവട്ട് ഒടുക്കുനതനില്നനിനലാം സബ്സനിഡനി നല്കേനി
ഒഴനിവഭാക്കനിവരുന.  ടനി സബ്സനിഡനികേള ഇകപഭാഴുലാം നല്കേനിവരുന.  കേഴനിഞ അഞട്ട്
വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ലഭനിച  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായത്തനിചന്റെ
വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. (തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

2011-12

1 ഇനന സര്ചഭാര്ജനില്നനിനലാം 120 യൂണനിറട്ട് വചര 
ഉപകഭഭാഗമുള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള ഒഴനിവഭാക്കനിയതനിനുള 
നഷപരനിഹഭാരലാം

54.60

                                                                   ആചകേ 54.60

2012-13

1 120 യൂണനിറട്ട് വചരയുള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള 2012-ചല നനിരക്കട്ട്
വര്ദനവനില്നനിനട്ട് ഒഴനിവഭാക്കനിയതനിനുള നഷപരനിഹഭാരലാം

25.00

2 ഇനന സര്ചഭാര്ജനില്നനിനലാം 120 യൂണനിറട്ട് വചര 
ഉപകഭഭാഗമുള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള ഒഴനിവഭാക്കനിയതനിനുള 
നഷപരനിഹഭാരലാം

50.00

                                                 ആചകേ 75.00
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2013-14

1 120 യൂണനിറട്ട് വചര ഉപകഭഭാഗമുള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള 2012-ചല 

നനിരക്കട്ട് വര്ദനവനില്നനിനട്ട് ഒഴനിവഭാക്കനിയതനിനുള 

നഷപരനിഹഭാരലാം

150.00

2 നവതീകേരണനനിധനി 5.00

3 കേഞനികക്കഭാടട്ട് 1 ചമഗഭാവഭാടട്ട് കസഭാളഭാര് പഭാന്റെട്ട് 

സഭാപനിക്കുനതനിനുള ധനസഹഭായലാം

4.00

                                                ആചകേ 159.00

2014-15

1 120 യൂണനിറട്ട് വചര ഉപകഭഭാഗമുള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള 2012-ചല 

നനിരക്കട്ട് വര്ദനവനില്നനിനട്ട് ഒഴനിവഭാക്കനിയതനിനുള 

നഷപരനിഹഭാരലാം

50.00

2 ചചവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നല്കുനതനിനുകവണനിയുള പ്രകതലകേ 

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

0.12

3 നവതീകേരണനനിധനി 3.50

4 രഭാജതീവട്ട് ഗഭാനനി ഗ്രഭാമതീണ ചചവദദ്യുതതീകേരണ കയഭാജന 

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

10.00

                                 ആചകേ 63.62

2014-15

1 LAC-ADS പദതനികേള 2.27

2 നവതീകേരണനനിധനി 4.00

3 മുടത്തറ – 110 ചകേ.വനി. സബ്കസഷന് 

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള ധനസഹഭായലാം

3.63

                                                              ആചകേ 09.90
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(ബനി)  ചചവദദ്യുതനി  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കുനതനിനഭായനി  അചനര്ടട്ട്   മുകഖന

10000  സഇൗരഗ്രഹ പദതനിയുലാം കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് ശലാംഖലഭാ ബനനിത പദതനിയുലാം

നടപനിലഭാക്കഭാന്  ലക്ഷലമനിടനിരുന.  2012-13-ല്  ആരലാംഭനിച  10000  സഇൗരഗ്രഹ

പദതനിക്കഭായനി മുന് സര്ക്കഭാര് ആദല ഘടമഭായനി  24.96  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനി.

6400  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  അനുമതനിയുലാം  2014-15-ല്  14.04

കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  ബഭാക്കനിയുള  3600  പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള

അനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിരുന.  കസഭാളഭാര്കേണകട്ട് ശലാംഖലഭാ ബനനിത പദതനിക്കഭായനി

15.47 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2014-15 കേഭാലയളവനില് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. രഭാവനിചല  5  മണനി  മുതല്  ചചവകുകനരലാം  6.30  വചര  50
ചമഗഭാവഭാടട്ട് ചചവദദ്യുതനി യൂണനിറനിനട്ട് 3.14 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം.

2. ചചവകുകനരലാം 6.30  മുതല് രഭാത്രനി  10.30  വചര  100  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
ചചവദദ്യുതനി യൂണനിറനിനട്ട് 3.40 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം.

3. രഭാത്രനി  10.30  മുതല്  12  മണനി വചര  50  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  ചചവദദ്യുതനി
യൂണനിറനിനട്ട്  3.21  രൂപ  നനിരക്കനിലുലാം  ദഭാകമഭാദര്വഭാലനി
കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം  പനി.ടനി.സനി.  എന  കടഡറനിലൂചട
വഭാങ്ങുവഭാന് കേരഭാറനില് ഏര്ചപടനിരുന.

അതനിന്പ്രകേഭാരലാം മുകേളനില് പ്രതനിപഭാദനിച കേഭാലയളവനില് 28.6208
മനില്ലെലണ് യൂണനിറട്ട് ചചവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിചന്റെ ശരഭാശരനി
നനിരക്കട്ട് (ചവയനിറഡട്ട് ആവകറജട്ട്) യൂണനിറനിനട്ട് 3.24 രൂപയഭാണട്ട്. 

(സനി)   കേഴനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലലാം  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി  കകേരളത്തനിനട്ട്
ലഭനിച ചചവദദ്യുതനിയുചട കേണക്കട്ട് തഭാചഴ കേഭാണനിചനിരനിക്കുന:

വര്ഷലാം ചചവദദ്യുതനിയുചട അളവട്ട് (മനില്ലെലണ് യൂണനിറട്ട്)

2011-12 7878.78

2012-13 8704.68

2013-14 8881.38

2014-15 10483.56

2015-16 11048.695

ചചവദദ്യുതനിയുചട  ലഭലതയനില്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ചചറനിയ  മഭാറങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില് വകേമഭാറനി ഉപകയഭാഗലാം ഉണഭായനിടനില്ലെ. 
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(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം കുറഞ നനിരക്കനില്
ലഭലമഭാകുന ചചവദദ്യുതനി ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി നല്കുന രതീതനി
നനിലവനിലനില്ലെ.  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ശരഭാശരനി  ആവശലകേത  പ്രതനിവര്ഷലാം  22,500
ദശലക്ഷലാം യൂണനിറഭാണട്ട്. സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുനനിനട്ട് ലഭലമഭാകുന ജലചചവദദ്യുതനിക്കട്ട്
പുറചമ  (6600  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്)  അധനികേമഭായനി  കവണനിവരുന  ചചവദദ്യുതനി
കേചണത്തുനതട്ട്  തഭാരതകമലന  വനില  കൂടനിയ  ചചവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാകുന
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുള  ദവ  ഇനന  നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേന്ദ്ര  ചചവദദ്യുതനി
നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറചമനനിനള  ചചവദദ്യുതനി  വലഭാപഭാരനികേളനില്
നനിനലാം  എനര്ജനി  എകട്ട്കചഞ്ചുകേളനില്നനിനമഭാണട്ട്.  ഒരു  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗത്തനിനു
മഭാത്രമഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന  കുറഞ  നനിരക്കനിലുള  ചചവദദ്യുതനി
നല്കുനതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ലെ.  എനഭാല്  കകേന്ദ്രപൂളനില്നനിനമുള  ചചവദദ്യുതനിയുചട
ശരഭാശരനി നനിരക്കട്ട് ഏകേകദശലാം 3.50 രൂപയഭായനിരനിചക്ക ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
ഏകേകദശലാം  70  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം സബ്സനിഡനി ലഭലമഭാകുനതനിനഭാല്
കകേന്ദ്ര  ചചവദദ്യുതനിയുചട  നനിരക്കനികനക്കഭാള  കുറഞ  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  ചചവദദ്യുതനി
ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്. 

ചചറകേനിട ജലചചവദദ്യുത പദതനികേള

163 (1704) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്ചപട  ആനക്കയലാം,  തുമ്പൂര്മൂഴനി,  കേണ്ണലാംകുഴനി
തുടങ്ങനിയ ചചറകേനിട ജലവവദദ്യുതനി പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ചചറകേനിട  ജലവവദദ്യുതനി  പദതനികേള  തുടങ്ങുനതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   7.5  MW  സഭാപനിതകശഷനിയുള  (22.83)  MU  ആനക്കയലാം

ചചറകേനിട ജലചചവദദ്യുത പദതനിക്കഭാവശലമഭായ 8 ചഹകര് വനഭൂമനിക്കുള കകേന്ദ്രവനലാം

പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിചന്റെ (MOE&F) കസജട്ട് I അനുമതനി 1-7-2013-ലുലാം കസജട്ട്

II  അനുമതനി  17-3-2014-ലുലാം  ലഭനിച്ചു.  ചനില  കേര്ശന  വലവസകേളക്കട്ട്

വനികധയമഭായഭാണട്ട്  അനുമതനി  ലഭനിചതട്ട്.  അതനില്  പഭാറ  ചപഭാടനിക്കുനതനിനുലാം  ടണല്

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം കസഭാടകേ വസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് പഭാടനില്ലെ എന വലവസയുലാം

ഒഴനിവഭാക്കനിത്തരണചമനട്ട്  പ്രനിന്സനിപല് ചതീഫട്ട്  കേണ്സര്കവറര് ഓഫട്ട് കഫഭാറസനികനഭാടുലാം



254       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര്  4, 2016

ചതീഫട്ട്  ചചവല്ഡട്ട്  ചചലഫട്ട്  വഭാര്ഡകനഭാടുലാം  അകപക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത

നഭാഷണല്  ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  കറഭാക്കട്ട്  ചമക്കഭാനനികട്ട്-ചന്റെ  സഭാകങതനികേ

നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാചട  പ്രകേമ്പനത്തനിചന്റെ  വലഭാപ്തനി  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുന  രതീതനിയനില്

പഭാറചപഭാടനിചട്ട്  ടണല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനതനിനുള  സഭാധലത  പരനികശഭാധനിച്ചു

വരുന.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  വനഭൂമനിയനിചല  മരങ്ങളുലാം  Scignorage  value

അടചചങനിലുലാം വനഭൂമനി വനിട്ടുകേനിട്ടുനതനിനുമുമ്പഭായനി മരലാം മുറനിചട്ട് മഭാറനിത്തകരണതനിനുള

നടപടനികേള വനലാം വകുപട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ലെ.  ആയതനിനഭാല് പദതനിക്കഭാവശലമഭായ

വനഭൂമനി ഇതുവചര വനിട്ടുകേനിടനിയനിടനില്ലെ.  വനഭൂമനി വനിട്ടുകേനിട്ടുകേയുലാം പഭാറ ചപഭാടനിക്കഭാനുള

കേര്ശന നനിബനനകേള ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം ചചയഭാല് പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

തുമ്പൂര്മുഴനി  ചചറകേനിട  ജലചചവദദ്യുത  പദതനി  2013-14  കേഭാലഘടത്തനില്

മത്സരദര്ഘഭാസനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  IPP  പദതനിയഭായനി ചകേഭാചനിന് മനിനറല്സട്ട്  &

റൂചടയനിന്  കേമ്പനനിക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  അവര്  ഇതനിചന്റെ  ചടകക്നെഭാ

എക്കകണഭാമനികേട്ട് ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് വലവസ പ്രകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ഇഇൗ

പദതനി ഒട്ടുലാം  ലഭാഭകേരമല്ലെ എനട്ട് അറനിയനിക്കുകേയുലാം ഇവചര ഇതനില്നനിനട്ട്  വനിടുതല്

ചചയചകേഭാടുക്കണചമനലാം  അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

ചടക്നെനിക്കല്  കേമ്മേനിറനിയുചട  പരനികശഭാധനയഭായനി  അയചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇ.എലാം.സനി.

യനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സ്മെഭാള  ചചഹകഡഭാ  പ്രകമഭാഷന്  ചസല്  വഴനി

നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേളനില് കേണ്ണലാംകുഴനി പദതനി ഉളചപടനിടനില്ലെ. 

ചചവദദ്യുതനി ബനില് കുടനിശനികേ പനിരനിക്കഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

164 (1705) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 14 -ാം കകേരള നനിയമസഭ 1- ാം സകമ്മേളനത്തനില് നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത

കചഭാദലലാം  1703-  നട്ട് നല്കേനിയ ഗഭാര്ഹനികേ കമഖലയനില് നനിനലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട്  76.93

കകേഭാടനി രൂപയുലാം,വലവസഭായനികേ കമഖലയനില് നനിനലാം 63.87 കകേഭാടനി രൂപയുമുളചപചട

ആചകേ 145.30 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശനികേ ഇനത്തനില് കേനിടഭാനുചണന മറപടനി   പ്രകേഭാരലാം

ടനി  കുടനിശനികേ  പനിരനിക്കഭാന്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്രയുലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  പനിരനിഞകേനിടഭാത്തതുമൂലലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ

സഭാമ്പത്തനികേ നനില ചഞരുക്കത്തനിലഭാകണഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  കൂടനിശനികേക്കഭാരുചട  ചചവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  വനികച്ഛേദനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇചല്ലെങനില് എന്തുചകേഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനില്  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  എതനിചര
എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കുടനിശനികേ പനിരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്  അധനികേഭാരനികേളുചട വതീഴ്ച
ചകേഭാണഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിശനികേ  വരുത്തുന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  ചചവദദ്യുതബനലാം വനികച്ഛേദനിച
കശഷലാം  മതീറര്  ഇളക്കനിചയടുക്കുനതട്ട്  ഉളചപചടയുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  ചസകേല്യൂരനിറനി  ഡനികപഭാസനിറനില്നനിനലാം  കുടനിശനികേ  തുകേ
വകേയനിരുത്തഭാറണട്ട്.  ഇതനില്നനിനലാം  വകേയനിരുത്തഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  തുകേ  റവനല്യൂ
റനിക്കവറനി  നടപടനികേളനിലൂചട  ഇഇൗടഭാക്കനിവരുന.  കുടനിശനികേ  പനിരനിചചടുക്കുനതനിനഭായനി
ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)   ബനില്  തുകേകേള  പനിരനിഞ  കേനിടഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ചചവദദ്യുത  വനില്പന
ചചലവകേളക്കനുസൃതമഭായ ചചവദദ്യുത നനിരക്കുകേള ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ ചഞരുക്കലാം അനുഭവചപടുനണട്ട്.

(സനി&ഡനി) കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്,  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേള,  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുനവ  എനനിവ  ഒഴനിച്ചുള
ചചവദദ്യുത  കേണക്ഷനുകേള  വനികച്ഛേദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുടനിശനികേ  വനിവരങ്ങള  വലക്തമഭാക്കുന
കനഭാടതീസുലാം  നല്കേഭാറണട്ട്.  ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി  ഉപയുക്തമഭാക്കഭാനുള
നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  അല്ലെ. 

ചചമലഭാടനി ഡതീസല് നനിലയലാം

165 (1706) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലെയനില് വമലഭാടനിയനിലുള ഡതീസല് നനിലയലാം നനിലവനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാപനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന സലലാം ഇനനി എനട്ട് ചചയഭാനഭാണട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  ചചമലഭാടനിയനിലുള  ഡതീസല്  നനിലയലാം

നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില്ലെ.  ഇഇൗ  നനിലയത്തനില്  നനിനള  പവര്  പര്കചസട്ട്

എഗ്രനിചമന്റെട്ട് കേഭാലഭാവധനി കമയട്ട് 2016-ല് അവസഭാനനിച്ചു. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനലാം ഇനനി എനട്ട് ചചയണലാം എനതനിചന സലാംബനനിചട്ട്

കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില്ലെ. 

ചചവദദ്യുതനി പ്രസരണ നഷലാം

166 (1707) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിചലത്തുകമ്പഭാഴുലാം

അധനികേഭാരലാം  ഒഴനിയുന  സമയത്തുലാം  ഉണഭായനിരുന  വവദദ്യുതനി  പ്രസരണ  നഷലാം

എത്രചയനലാം വവദദ്യുതനി പ്രസരണ നഷലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി പ്രസ്തുത സര്ക്കഭാര് എന്തു

നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുചവനലാം  എത്ര  തുകേ  ചചലവഭാക്കനിചയനലാം  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ  ;

പ്രസ്തുത നടപടനികേളുചട ഫലപ്രഭാപ്തനി എത്ര; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വവദദ്യുതനി  പ്രസരണ നഷലാംമൂലലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  വര്ഷഭാവര്ഷലാം  വരുന

നഷലാം എത്ര; കേഴനിഞ 5 വര്ഷചത്ത കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വവദദ്യുതനി  പ്രസരണ നഷലാം കുറയഭാന്  കേഴനിഞ  5  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി
നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം  എത്ര  യൂണനിറട്ട്  വവദദ്യുതനി  ലഭാഭചപടുത്തനിചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവനിചല  പ്രസരണ  നഷലാം  എത്ര  യൂണനിറഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വവദദ്യുതനി  പ്രസരണ  നഷലാം  കുറയഭാനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എചനല്ലെഭാമഭാചണനലാം  ആയതനിനട്ട്  എത്ര
ചചലവട്ട്  വരുചമനലാം  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാകുചമനമുളതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ പ്രസരണ വനിതരണ നഷലാം കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.

സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകപഭാള  16.09  ശതമഭാനലാം  (31-3-2011-ല്)
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ആയനിരുന.  പ്രസ്തുത  നഷലാം  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനിയഭായ  5  വര്ഷലാം

ചകേഭാണട്ട്  1.72  ശതമഭാനലാം  കുറചട്ട്  14.37  ശതമഭാനത്തനികലക്കട്ട്  എത്തഭാന് ചചവദദ്യുതനി

കബഭാര്ഡനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനഭായനി കൂടുതല് സബട്ട് കസഷനുകേള സഭാപനിക്കുകേ,

വനിതരണ  ചചലനുകേള  വലനിക്കുകേ,  കൂടുതല്  വനിതരണ  ടഭാന്കസഭാര്മറകേള

സഭാപനിക്കുകേ,  കകേടഭായ  മതീററകേള മഭാറ്റുകേ,  ചചവദദ്യുതനി  കമഭാഷണലാം തടയുനതനിനുള

നടപടനികേള ഉഇൗര്ജനിതമഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ചടക്നെനിക്കല്

കലഭാസട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  2011-12  മുതല്  2015-16  വചര  564.53  സര്കേല്യൂടട്ട്

കേനികലഭാമതീറര്  ഇ.എചട്ട്.റനി.  ചചലനുകേളുലാം  43  സബട്ട്  കസഷനുകേളുലാം  7885  സര്കേല്യൂടട്ട്

കേനികലഭാമതീറര്  എചട്ട്.റനി.  ചചലനുകേളുലാം  9039  സര്കേല്യൂടട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്  എല്.റനി

ചചലനുകേളുലാം  9547  വനിതരണ ടഭാന്കസഭാര്മറകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത, 2011-12

മുതല് 2015-16  വചര ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട്  38.07 ലക്ഷലാം കകേടഭായ മതീററകേള മഭാറനി

സഭാപനിക്കുകേയുലാം  2011-12  മുതല്  2015  ചസപ്റലാംബര് വചര ആന്റെനി പവര് ചതഫട്ട്

സസഭാഡട്ട്  ഏകേകദശലാം  117005  ഇന്ചസക്ഷന്  നടത്തനി  42.9  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം

ചചവദദ്യുതനി  കമഭാഷണലാം  നടത്തനിയ  വകേയനില്  പനിഴ  ഇഇൗടഭാക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.

ചചവദദ്യുതനി  പ്രസരണ നഷലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി  പ്രസരണ കമഖലയനില്  രണട്ട്  220

ചകേ.വനി.  സബട്ട് കസഷനുകേളുലാം ആറട്ട്  110  ചകേ.വനി.  സബട്ട് കസഷനുകേളുലാം അഞട്ട്  66

ചകേ.വനി.  സബട്ട്  കസഷനുകേളുലാം  22,  33  ചകേ.വനി.  സബട്ട്  കസഷനുകേളുലാം  അവയുചട

അനുബന ചചലനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒമ്പതട്ട്  66  ചകേ.വനി.  സബട്ട് കസഷനുകേചള

110  ചകേ.വനി.  ആയനി  ഉയര്ത്തുകേയുലാം  വനിവനിധ  സബട്ട്  കസഷനുകേളുചട  കശഷനി

വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത,  പ്രസരണ  കമഖലയനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിച ചചലനുകേളുചട വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 

1. 220  ചകേ.വനി.  PGCIL  സബട്ട്  കസഷനനില്നനിനലാം  220  ചകേ.വനി.

പഭാലക്കഭാടട്ട് സബട്ട് കസഷനനികലക്കുള ചചലന്.

2. 220 ചകേ.വനി. പളനിക്കര-ബഹ്മപുരലാം മളടനി സര്കേല്യൂടട്ട് ചചലന്.

3. 110 ചകേ.വനി. അരതീകക്കഭാടട്ട്-കേതീഴനികശരനി ചചലന്

4. 110 ചകേ.വനി. മലഭാപറമ്പട്ട്-കുറനിപ്പുറലാം ചചലന്

5. 110 ചകേ.വനി. കുണറ-ചടകക്നെഭാപഭാര്ക്കട്ട് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള

6. 33 ചകേ.വനി. വനിലങ്ങഭാടട്ട്-നഭാദഭാപുരലാം ചചലന്
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7. 33 ചകേ.വനി. ബഭാരഭാകപഭാള-ഇരനിടനി ചചലന്

8. 33 ചകേ.വനി. കുറനിപ്പുറലാം-ചചവരകക്കഭാടട്ട് ചചലന്

9. വടകേര-തലകശരനി 110 ചകേ.വനി. ചചലന് ഇരടനിപനിക്കല് 

10. കുണറ-പഭാരനിപളനി  ചചലന്  (66  ചകേ.വനി.  110  ചകേ.വനി.  ആയനി
ഉയര്ത്തല്)

11. പത്തനഭാപുരലാം-കൂടല്  ചചലന്  (66  ചകേ.വനി.  110  ചകേ.വനി.  ആയനി
ഉയര്ത്തല്)

12. പുനലൂര്-കൂടല്  ചചലന്  (66  ചകേ.വനി.  110  ചകേ.വനി.  ആയനി
ഉയര്ത്തല്)

13. പളലാം-കേഭാഞനിരപളനി ചചലന് (66 ചകേ.വനി. 110 ചകേ.വനി.  ആയനി
ഉയര്ത്തല്)

14. കുയനിലനിമല-വഭാഴകത്തഭാപട്ട് (സനിലാംഗനിള സര്കേല്യൂടട്ട് ഡബനിള സര്കേല്യൂടട്ട്
ആക്കുകേ)

15. ചചങ്കുളലാം-കുയനിലനിമല ചചലന് കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേ

16. വഭാഴകത്തഭാപട്ട്-നനിര്മ്മേലഭാ സനിറനി ചചലന് കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേ.

17. പളനിവഭാസല്-ചചങ്കുളലാം ചചലന് കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേ.

കമല്  പ്രവൃത്തനികേളചക്കല്ലെഭാമഭായനി  ഏകേകദശലാം  365  കകേഭാടനി  രൂപ
ചചലവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്, RAPDRP Part
B  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  588.18  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്. പ്രസ്തുത പദതനിയനില് പ്രസരണ വനിതരണ വഭാണനിജല നഷലാം
15  ശതമഭാനത്തനില്  തഭാചഴയഭാക്കനി  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  ഗുണകമന്മേയുള  ചചവദദ്യുതനി,
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാനുമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനിയനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രധഭാന പ്രവൃത്തനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. 1400 km. 11 KV ചചലന് നനിര്മ്മേനിച്ചു.

2. 851 km. 11 KV ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിച്ചു.

3. 503  km.  പഴകേനിയ  11  ചകേ.വനി.  ചചലന്  മഭാറനി  പുതനിയ  ചചലന്
നനിര്മ്മേനിച്ചു.
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4. 2082 എണ്ണലാം പുതനിയ വനിതരണ ടഭാന്കസഭാര്മര് സഭാപനിച്ചു.

5. 5500  km.  പഴകേനിയ/കകേടഭായ  എല്.റനി.  ചചലന്  മഭാറനി  പുതനിയ

ചചലന് നനിര്മ്മേനിച്ചു. 

6. 10,51,138 എണ്ണലാം കകേടഭായ/ചമക്കഭാനനിക്കല് സനിലാംഗനിള/ത്രതീ കഫസട്ട്

മതീററകേള മഭാറനി പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് മതീററകേള സഭാപനിച്ചു. 

(ബനി)  പ്രസരണ വനിതരണ നഷലാംമൂലലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് നഷമുണഭാകുനതട്ട് അധനികേ

ചചവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് ചചലവനിലൂചടയഭാണട്ട്. വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ആത്മഭാര്ത്ഥമഭായനി

ശമനിചനിട്ടുകൂടനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  അലാംഗതീകേരനിച  പ്രസരണ  വനിതരണ  നഷലാം

കുറയ്ക്കുനതനിനുള ടഭാര്ജറട്ട്  ചചകേവരനിക്കഭാന് ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സഭാധനിക്കഭാറനില്ലെ.

പ്രസ്തുത ടഭാര്ജറട്ട് ചചകേവരനിക്കഭാത്ത പക്ഷലാം ടഭാര്ജറ്റുലാം യഥഭാര്ത്ഥ പ്രസരണ വനിതരണ

നഷവലാം തമ്മേനിലുള വലതലഭാസലാം കേണക്കഭാക്കനി അതനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായനി കേമ്മേതീഷന്

അതഭാതട്ട്  വര്ഷത്തനിചല  ചചവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  ചചലവകേളനില്  ചവടനിക്കുറയലുകേള

നടത്തഭാറണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിച  തതീരുമഭാനലാം  കേമ്മേതീഷന്  അതഭാതട്ട്  വര്ഷങ്ങളനിചല

ട്രൂയനിലാംഗട്ട്  അപട്ട് ചപറതീഷനുകമല് പുറചപടുവനിക്കുന ഉത്തരവകേളനിലൂചടയഭാണട്ട്  നല്കേനി

വരുനതട്ട്.  2011-12  മുതലുള  ട്രൂയനിലാംഗട്ട്  അപട്ട്  ചപറതീഷനുകേളുചടകമല്  കേമ്മേതീഷന്

അനനിമ  ഉത്തരവകേള  പുറചപടുവനിചനിടനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല്  ചചവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്

ചചലവകേളനില്  വരുന  ചവടനിക്കുറയലുകേള  കേഭാരണമുണഭാകുന  നഷലാം

നനിജചപടുത്തനിയനിടനില്ലെ. 

(സനി) കേഴനിഞ അഞട്ട് വര്ഷമഭായനി നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട പ്രസരണ

വനിതരണ നഷലാം 1.72 ശതമഭാനലാം കേണട്ട് കുറയ്ക്കുകേവഴനി ഏകേകദശലാം 1416.23 ദശലക്ഷലാം

യൂണനിറട്ട് ചചവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനതട്ട് ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം അതുവഴനി 495.68 കകേഭാടനികയഭാളലാം

രൂപ ചചവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് ചചലവനില് ലഭാഭനിക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിചല

പ്രസരണ വനിതരണ നഷലാം  14.37  ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാചഴപറയുന

പടനികേയനില് കചര്ത്തനിരനിക്കുന:
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Year

T&D
Loss
within
KSEB
(%)

Extent of Reduction
(%)

Total
Energy
Sales
within the
State (MU)

Savings in
Generation
& Power
Purchase
w.r.t 2001-
02 (MU)

Savings in
Power

Purchase
cost 

(Rs. Cr)

Yearly Cumulative

2010-11 16.09 14547.9

2011-12 15.65 0.44 0.44 15980.53 99.34 34.77

2012-13 15.3 0.35 15.46 16838.24 187.17 65.51

2013-14 14.96 0.34 15.8 17454.04 276.40 96.74

2014-15 14.57 0.39 16.19 18426.27 390.71 136.75

2015-16 14.37 0.20 16.39 19325.07 462.60 161.91

Total 1416.23 495.68

(ഡനി)  പ്രസരണ വനിതരണ നഷലാം കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  2016-17  വര്ഷത്തനികലക്കട്ട്
ഏകേകദശലാം 367  സര്കേല്യൂടട്ട് കേനികലഭാമതീറര് ഇ.എചട്ട്.റനി.  ചചലനുകേളുലാം  18  പുതനിയ സബട്ട്
കസഷനുകേളുലാം  3050  കേനികലഭാമതീറര്  11  ചകേ.വനി.  ചചലനുകേളുലാം  3300  ഡനിസ്ട്രനിബല്യൂഷന്
ടഭാന്കസഭാര്മറകേളുലാം  3500  കേനികലഭാമതീറര്  പുതനിയ എല്.റനി  ചചലനുകേളുലാം  14  ലക്ഷലാം
കകേടഭായ  മതീററകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
നടപടനികേള വഴനി നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ചചവദദ്യുതനി പ്രസരണ വനിതരണ നഷലാം
14.10  ശതമഭാനത്തനികലയട്ട്  കുറയഭാന്  സഭാധനിക്കുചമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  വനിതരണ
കമഖലയനില്  പ്രസരണ  നഷലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  പുതനിയ  ടഭാന്കസഭാര്മറകേള
സഭാപനിക്കുകേ, പുതനിയ 11 ചകേ.വനി. ചചലന് നനിര്മ്മേനിചട്ട് എചട്ട്.റനി/എല്.റനി. അനുപഭാതലാം
കൂട്ടുകേ,  നനിലവനിലുള  ചഭാലകേകശഷനി  കുറഞ  ചചവദദ്യുതനി  കേമ്പനികേള  (Conductor)
പുതനിയ ചമചചപട കേമ്പനികേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് മഭാറ്റുകേ, സനിലാംഗനിള കഫസട്ട് ടു ത്രതീ കഫസട്ട്
ചചലന്  കേണ്വര്ഷന്,  മരചനില്ലെകേളക്കനിടയനിലൂചട  കേടനകപഭാകുന  ചചവദദ്യുതനി
കേമ്പനികേള  ABC  (Aerial  Bunched  Cable)/ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
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മഭാറ്റുകേ,  ചമചചപട  മതീററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുകേ  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി
വര്ഷഭാവര്ഷലാം ഇതനിനുകവണനി തുകേ വകേയനിരുത്തുകേയുലാം പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയ
പണനികേള ചചയഭാറമുണട്ട്.  ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതനിനുകവണനി 213.02 കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

നനിലവനിലുള  പ്രസരണ  ശലാംഖലചയ  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനുകവണനി  ടഭാന്സട്ട്
ഗ്രനിഡട്ട്  2.0  എന  പദതനി,  2016-22  വചര  കേഭാലയളവനിലഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  എല്.
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ചചലനുകേളുചട പ്രസരണ കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
മളടനി  സര്കേല്യൂടട്ട്  ടവറകേള,  കശഷനി  കൂടനിയ  കേണകറകേള,  കേനലാം  കുറഞ
ഇന്സുകലററകേള  തുടങ്ങനിയവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിലവനിലുള  പ്രസരണ
ഇടനഭാഴനിയനിലൂചട  കവഭാളടത  കൂടനിയ  ചചവദദ്യുതനി  പ്രവഹനിപനിക്കുവഭാന്  ഇഇൗ  പദതനി
വനിഭഭാവനലാം  ചചയ്യുന.  ഇഇൗ  പദതനി  നടപഭാക്കുനതുമൂലലാം  പതീക്കട്ട്  കലഭാഡട്ട്  നഷലാം
ഏകേകദശലാം  107.8  MW  കുറയ്ക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുചമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇഇൗ
പദതനിക്കട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന ചമഭാത്തലാം ചചലവട്ട് ഏകേകദശലാം 10,000 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
വനിതരണ രലാംഗലാം ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച പുതനിയ
പദതനിയഭായ സലാംകയഭാജനിത ഉഇൗര്ജ വനികേസന പദതനിക്കട്ട് (IPDS) 15.06.2016-ല്
അനുമതനി  ലഭനിച്ചു.  ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം  592  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പ്രവൃത്തനികേള  63
പടണങ്ങളനിലഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാചത,  ഗ്രഭാമതീണ
ഭവന ചചവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി DDUGJY സതീലാം പ്രകേഭാരലാം 498 കകേഭാടനി രൂപയുചട
കകേന്ദ്ര പദതനിയുലാം 14 ജനില്ലെകേളനില് നടപഭാക്കനിവരുന.

ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് ലഭാഭനഷ കേണക്കട്ട്

167 (1708) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലഭാഭത്തനിലഭാചണന  നനിഗമനത്തനില്  വവദദ്യുതനി
ചറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് എത്തനികചര്നനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് എത്ര കകേഭാടനിയഭാണട്ട് ഈ
വര്ഷലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന ലഭാഭലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപ്പു വര്ഷചത്ത വരവട്ട്  ചചലവട്ട്  കേണക്കുകേളുലാം
തഭാരതീഫട്ട്  ചപറതീഷനുലാം  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
എനഭാണട്ട് സമര്പനിചതട്ട്?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ചചവദദ്യുതനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  22-6-2016-ല്

പ്രസനിദതീകേരനിച കേരടട്ട് കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം, 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  എല്-നട്ട്  574.79  കകേഭാടനി രൂപ റവനല്യൂമനിചലാം ഉചണന പ്രഭാഥമനികേ

അനുമഭാനത്തനില്  എത്തനികചര്നനിരുന.  കേണക്കുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുന  ചപഭാതു

ചതളനിചവടുപനില്  2016-17-ല്  2057.56  കകേഭാടനി കേമ്മേനി വരുചമനഭാണട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

ലനിമനിറഡട്ട്  വലക്തമഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  അനനിമ

തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാണനിടനില്ലെ. 

(ബനി)  ചപഭാതു  ചതളനിചവടുപനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വരവട്ട്  ചചലവട്ട്  കേണക്കുകേള

സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് തഭാരനിഫട്ട് ചപറതീഷന് സമര്പനിചനിടനില്ലെ. 

ചചവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാര്

168 (1709) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :

ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  പുറത്തു  നനിനള  ദതീര്ഘകേഭാല  വവദദ്യുതനി

വഭാങ്ങല് കേരഭാര് വവദദ്യുതനി റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് തടഞനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ആവശലമഭായ  വവദദ്യുതനി  എവനിചടനനിനലാം  വഭാങ്ങഭാനഭാണട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി) ഇതുമൂലലാം വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിനട്ട് ഉണഭാകേഭാവന നഷലാം എത്രയഭാചണനട്ട്

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രതനിസനനി തരണലാം ചചയഭാന് എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് 

വകേചക്കഭാളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) തടഞനിടനില്ലെ. 

(ബനി-ഡനി) ബഭാധകേമല്ലെ. 
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ചചവദദ്യുതനി റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന്

169 (1710) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ഏചതങനിലുലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം ചനില അലാംഗങ്ങള വനിട്ടുനനിനനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത അലാംഗങ്ങള വനിട്ടുനനില്ക്കഭാനുള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങചന ചനില അലാംഗങ്ങള വനിട്ടുനനില്ക്കുനതട്ട് കേമ്മേതീഷചന്റെ സുഗമമഭായ
പ്രവര്ത്തനചത്ത ബഭാധനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഉണട്ട്.  ഒരു  തതീരുമഭാനത്തനില്നനിനലാം  രണലാംഗങ്ങള  വനിട്ടുനനിന.
കകേരള സലാംസഭാന ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് 25
വര്ഷകത്തക്കട്ട്  865  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  ചചവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ
കേമ്പനനികേളുമഭായനി  ഏര്ചപടനിട്ടുള  ചചവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  കേരഭാര്  അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിനുള
അകപക്ഷയനികന്മേല്  തതീരുമഭാനചമടുത്ത  30-8-2016-ചല  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ഉത്തരവനില്
നനിനഭാണട്ട്  വനിട്ടുനനിനതട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന  ചചവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ഇഇൗ
വനിഷയലാം  പരനിഗണനിക്കുന  സന്ദര്ഭത്തനില്  ഇവര്  രണ്ടുകപരുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന
ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിചല ഡയറകര്മഭാരഭായനിരുനതനിനഭാല് അവര് സസയലാം
വനിട്ടുനനില്ക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്. 

(സനി) ബഭാധനിക്കുനനില്ലെ. 

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിചല ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് പദതനികേള

170 (1711) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

2011-2016 കേഭാലഘടത്തനില് കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട്
ഏചറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏചതഭാചക്കചയനലാം, ഇതനിനഭായനി എത്ര രൂപ
ചചലവഴനിചനിട്ടുചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2011-2016 കേഭാലഘടത്തനില് കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട്
ഏചറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള തഭാചഴ പറയുന:
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1. RAPDRP (Restructured Accelerated

 Power  Development and Reforms Programme 
399.47  ലക്ഷലാം രൂപ

2. RGGVY – Rajiv Gandhi Grameen  
Vydyuthikaran Yojana

159.39 ലക്ഷലാം രൂപ

വഭാര്ഷനികേ പദതനി

(കനഭാര്മല് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്) 587.61 ലക്ഷലാം രൂപ

PPS – People Participation Scheme 50.37 ലക്ഷലാം രൂപ

DDUGJY – Deendayal Upadhyaya Gram Jyothi 
Yojana

12.37 ലക്ഷലാം രൂപ

                              ആചകേ                              1209.21 ലക്ഷലാം രൂപ 

ചചവദദ്യുതനി ചറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന്

171 (1712) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  തതീരുമഭാനത്തനിചനതനിചര
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  വഹകക്കഭാടതനിയനില് ഏചതങനിലുലാം കകേസട്ട് ഫയല് ചചയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് ഇതട്ട് ഏചതല്ലെഭാലാം വനിഷയങ്ങളനിലഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  വഹകക്കഭാടതനിയനില്നനിനലാം  ഏചതങനിലുലാം  വനിധനി
വനനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇങ്ങചന ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി . കകേസട്ട് ഫയല് ചചയ്യുകമ്പഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
മുന്കൂര്  അനുമതനി  വഭാകങ്ങണതുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഫയല്  ചചയ  കകേസ്സുകേളനില്
മുന്കൂര് അനുമതനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന  ചചവദദ്യുതനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുള  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ആര്.സനി.  (Terms  and  conditions  for
Determination  of  Tariff)  Regulations  2014-ചന്റെ  നനിയമസഭാധുത  കചഭാദലലാം
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ചചയചകേഭാണട്ട്  കകേരള സലാംസഭാന ചചവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനിയനില്  WP(C)  No.  465/15  എന നമ്പര് റനിടട്ട്  ചപറതീഷന്
ഫയല് ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ചചവദദ്യുതനി നനിയമത്തനിചല  142-ാം വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം കേമ്മേതീഷന്
എടുത്തനിട്ടുള നടപടനികേചള കചഭാദലലാം  ചചയചകേഭാണ്ടുലാം കകേരള സലാംസഭാന ചചവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  വനിവനിധ  റനിടട്ട്  ചപറതീഷനുകേളനിലൂചട  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള
ചചഹകക്കഭാടതനിചയ സമതീപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ആര്.സനി. (Terms and conditions for Determination
of  Tariff)  റഗുകലഷന്  2014-ചനതനിചര  ഫയല്  ചചയനിട്ടുള  കകേസനില്
ബഹുമഭാനചപട  ചചഹകക്കഭാടതനി  7-1-2015-നട്ട്  ഒരു  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  സമര്പനിക്കുന  തഭാരനിഫട്ട്
ചപ്രഭാകപഭാസല്,  ടനി  റഗുകലഷന്  പ്രകേഭാരമല്ലെ  എനപറഞട്ട്  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്
തളഭാന് പഭാടനില്ലെ എനട്ട് ബഹുമഭാനചപട ചചഹകക്കഭാടതനി ടനി ഉത്തരവനില് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  ചചഹകക്കഭാടതനി  അനനിമവനിധനി  പുറചപടുവനിചനിടനില്ലെ.
മറട്ട്  റനിടട്ട്  ചപറതീഷനുകേളനില്  ബഹുമഭാനചപട  ചചഹകക്കഭാടതനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്
ഉത്തരവകേളക്കട്ട് കസ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇല്ലെ. 

ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തല് 

172 (1713) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
ചമചചപടുത്തുനതനിനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  പുതനിയ  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കേഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്  എചനല്ലെഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദന,  വനിതരണ,  പ്രസരണ കമഖലകേളനില് ഉണഭാകുന
നഷലാം കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  നൂതന പദതനികേളക്കട്ട്
രൂപലാം നല്കേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  അധനികേമഭായനി  കവണനിവരുന  ചചവദദ്യുതനി  ആവശലകേത
നനിറകവറ്റുകേ,  പ്രസരണ  വനിതരണ  നഷലാം  കുറയ്ക്കുകേ,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വര്ദനിച്ചു
വരുന പ്രതതീക്ഷകേളചക്കഭാത്ത കസവനലാം കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുകേ എനനിവചയല്ലെഭാലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  പദതനികേളുലാം  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ആസൂത്രണലാം  ചചയട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പുതനിയ  പദതനികേള
തഭാചഴപറയുനവയഭാണട്ട്:
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1. നടപടനിക്രമങ്ങളുചട  ലഘൂകേരണലാം:  പുതനിയ  സര്വതീസട്ട്

കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുവഭാനുലാം  കപരട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനുമുള  നടപടനി

ക്രമങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ബുദനിമുടട്ട് ഉണഭാക്കുനതഭായനി

ശദയനില്ചപടതനിചനത്തുടര്നട്ട്  ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനുലാം ചവറലാം

രണട്ട്  കരഖകേള  (തനിരനിചറനിയല്  കരഖ,  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം

ചതളനിയനിക്കഭാനുള കരഖ)  മഭാത്രലാം ലഭലമഭാക്കനിയഭാല് ചചവദദ്യുതനി

കേണക്ഷന് നല്കേഭാന് കവണവനിധത്തനില് ചടങ്ങളനില് മഭാറലാം

വരുത്തഭാനുലാം കകേരള ഇലകനിസനിറനി  ചറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷകനഭാടട്ട്

ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്. 

2. കവഗത്തനില് കേണക്ഷന് ലഭലമഭാക്കുകേ: ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംതൃപ്തനി

മുന്നനിര്ത്തനി  സര്വതീസട്ട്  കേണക്ഷന്  കൂടുതല്  കവഗത്തനില്

ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ലക്ഷലമനിടുന.

ഇതനുസരനിചട്ട് പുതുതഭായനി കപഭാകസഭാ ചചലകനഭാ സഭാപനികക്കണഭാത്ത

കേണക്ഷന്  2  പ്രവൃത്തനി  ദനിവസത്തനിനുളനിലുലാം  സകപഭാര്ടട്ട്

കപഭാസട്ട്/കപഭാസട്ട്  ഇന്സര്ഷന്  കവണ  കേണക്ഷന്  7

ദനിവസത്തനിനുളനിലുലാം  ഓവര്  ചഹഡട്ട്  ചചലന്  വലനികക്കണ

കേണക്ഷനുകേള 15 ദനിവസത്തനിനുളനിലുലാം നല്കുലാം. 

3. 24X7    ചചവദദ്യുതനി:  കകേരളത്തനിചല  പല  സലങ്ങളനിലുലാം

പ്രകതലകേനിച്ചുലാം  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്,  അടനിക്കടനി  ചചവദദ്യുതനി

തടസങ്ങള  ഉണഭാവകേയുലാം  തടസങ്ങള  പലകപഭാഴുലാം

ചചദര്ഘലകമറനിയതുലാം  ആകേഭാറണട്ട്.  24X7  ചചവദദ്യുതനി

പദതനിയനിലൂചട  എല്ലെഭാ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  തടസമനില്ലെഭാചത

ചചവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാന് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. ലക്ഷലമനിടുന. 

4. ഉഇൗര്ജ  ഓഡനിറട്ട്:  ഉഇൗര്ജ  ഓഡനിറനിലൂചട  ചചവദദ്യുതനി
വനിതരണത്തനിലുണഭാകുന  വനിതരണ  നഷചത്തക്കുറനിചട്ട്
വനിശകേലനലാം  ചചയഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  ചതരചഞടുത്ത  ഒരു
ഇലകനിക്കല് സര്ക്കനിളനിചല ഡനിസ്ട്രനിബല്യൂഷന് ടഭാന്കസഭാര്മറകേളനില്
മഭാര്ചട്ട് 2018-നുളനില് "ഡനി.റനി.ആര്" മതീറര് സഭാപനിക്കഭാനുലാം
വനിതരണ  നഷമുണഭാകുന  സലങ്ങള  കേചണത്തനി
പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം  ഉഇൗര്ജ  സലാംരക്ഷണലാം  കൂടുതല്
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ശഭാസതീയമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലക്ഷലമനിടുന.
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  സലാംകയഭാജനിത  ഉഇൗര്ജ
വനികേസന  പദതനി  (ചഎ.പനി.ഡനി.എസട്ട്)  നടപഭാക്കുലാം.  592
കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല്  തുകേയുള  പ്രസ്തുത  പദതനി
കകേരളത്തനിചല  63  പടണങ്ങളനിലഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന  പ്രധഭാന
പ്രവൃത്തനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന: 

1. 11 ചകേ.വനി. ചചലന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. 11 ചകേ.വനി. ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിക്കല്

3. പുതനിയ വനിതരണ ടഭാന്കസഭാര്മര് സഭാപനിക്കല്

4. പുതനിയ എല്.റനി. ചചലന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

5. പഴകേനിയ  11  ചകേ.വനി.  ചചലന്  മഭാറനി  പുതനിയവയുചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

6. പഴകേനിയ  എല്.റനി.  ചചലന്  മഭാറനി  പുതനിയ  ചചലന്
നനിര്മ്മേഭാണലാം

7. കകേടഭായ/ചമക്കഭാനനിക്കല് മതീറര് മഭാറനി പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട്
മതീറര് സഭാപനിക്കല്.

പദതനിയുചട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

ഇതുകൂടഭാചത  DDUGJY  പദതനിയനില്ചപടുത്തനി  498
കകേഭാടനി രൂപയുചട കകേന്ദ്ര പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
ചമചചപടുത്തുനതനിനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  പുതനിയതഭായനി
തഭാചഴപറയുന  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല  പദതനികേളക്കട്ട്
രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

1. ചചവദദ്യുതനി  ബനില് സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.
ചമഭാചചബല് ആപനികക്കഷന്,  ഇ-ചമയനില് എനനിവ മുകഖന
തത്സമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  എത്തനിക്കുന  'ഉഇൗര്ജ
സഇൗഹൃദ' പദതനി.
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2. ചചവദദ്യുതനി തടസലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  മുകഖന  എത്തനിക്കുന  'ഉഇൗര്ജ-ദൂതട്ട്'
പദതനി.

3. കസഭാടട്ട് ബനില്ലെനിലാംഗട്ട് ചമഷതീനുകേള (പനി.ഡനി.എ) സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ
വലഭാപനിപനിക്കുന പദതനി.

4. കേലഭാഷട്ട്  ചഡകപഭാസനിറട്ട്  ചമഷതീനുകേള  (സനി.ഡനി.എലാം)
സലാംസഭാനചത്ത  ചതരചഞടുക്കചപട  5  സലങ്ങളനില്
സഭാപനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന പദതനി.

5. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട സലലാംമഭാറലാം
ഓണ്ചചലനഭായനി നടപനില് വരുത്തഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം.

6. തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  പടണങ്ങളനില്
സഭാഡ  കേണ്കടഭാള  ചസന്റെര്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാക്കഭാനുള പദതനി.

7. ചചവദദ്യുതനി  ബനില്  അടയഭാനുള  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാചടയുള
ചമഭാചചബല്  ആപനികക്കഷന്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി
സമര്പനിക്കുന പദതനി.

8. പുതനിയ  കേണക്ഷനുകവണനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനട്ട്
ഓണ്വലനഭായനി   അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുള
സലാംവനിധഭാനലാം.

9. ഓഫതീസുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി
ഇ-ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിവരുന.

10. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനില് എന്റെര്ചചപ്രസസട്ട് റനികസഭാഴ്സട്ട്
പഭാനനിലാംഗട്ട് (ഇ.ആര്.പനി) നടപനില്വരുത്തുന പദതനി.

11. 23  ടഇൗണുകേളനില്  കഫസട്ട്  II  ചഎ.ടനി.  പദതനികേള
നടപനില്വരുത്തുന പദതനി.

12. എചട്ട്.ടനി/ഇ.എചട്ട്.ടനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി ഓകടഭാകമറഡട്ട്
മതീറര് റതീഡനിലാംഗട്ട് (എ.എലാം.ആര്) സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള
പദതനി.
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13. ചതരചഞടുത്ത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  സ്മെഭാര്ടട്ട്  മതീറര്

സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള പദതനി.

14. സ്മെഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പ്രകദശത്തട്ട്  സ്മെഭാര്ടട്ട്  ഗ്രനിഡട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം

നടപനിലഭാക്കഭാനുള പദതനി.

15. എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  ലക്ഷലമഭാക്കനി  സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ

എചട്ട്.ടനി.  ഫതീഡറകേളനിലുലാം ഡനിസ്ട്രനിബല്യൂഷന് ടഭാന്കസഭാര്മറകേളനിലുലാം

എ.എലാം.ആര്. മതീററകേള സഭാപനിക്കഭാനുള പദതനി.

16. സഭാഡ സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് പടണങ്ങളനില് വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുള

പദതനി.

17. കജലഭാഗ്രഫനികേട്ട് ഇന്ഫര്കമഷന് സനിസലാം സലാംവനിധഭാനലാം എല്ലെഭാ

ഇലകനിക്കല് ചസക്ഷനുകേളനിലുലാം വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുള പദതനി.

18. നഭാഷണല്  ഒപ്റനിക്കല്  ചചഫബര്  ചനറട്ട്  വര്ക്കനിചന്റെ

(NOFN)  ഭഭാഗമഭായനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫതീസുകേചള  ഒപ്റനിക്കല്

ചചഫബര് കകേബനിള വഴനി ബനനിപനിക്കഭാനുള പദതനി.

കകേരള  സലാംസഭാന  ചചവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  പ്രസരണ  കമഖലയനിചല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ചമചചപടുത്തനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ചചവദദ്യുതനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനികലക്കട്ട്  എത്തനിക്കുനതട്ട്  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണട്ട്,  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡട്ട്  Trans  Grid  2.0  എന  ദതീര്ഘകേഭാല  പ്രസരണ  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം
ചചയനിരനിക്കുന.പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  നനിലവനിലുള  പ്രസരണ  ചചലനുകേളുചട
കവഭാളടത  വര്ദനിപനിക്കല്,  സബട്ട്  കസഷനുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/കവഭാളടത
വര്ദനിപനിക്കല്  എനനിവ  ലക്ഷലമനിടുന.  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം
കശഷനി കൂടനിയ കേണകകര്സട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം നനിലവനിലുള ഉഇൗര്ജ ഇടനഭാഴനിയനിലൂചട
കവഭാളടത  കൂടനിയ  ചചവദദ്യുതനി  പ്രവഹനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
കകേരളത്തനിനഭായനി  അനുമതനി  ലഭനിച  2000  ചമഗഭാനഭാടനിചന്റെ  HVDC  പ്രസരണ
ഇടനഭാഴനിയനിലൂചടയുലാം  മറട്ട്  അനര്  സലാംസഭാന  ചചലനുകേളനിലൂചടയുലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്
ലഭലമഭാകുന  അധനികേ  ചചവദദ്യുതനി  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  എത്തനിക്കുവഭാന്  ടഭാന്സട്ട്  ഗ്രനിഡട്ട്  2.0  പദതനിയുചട
പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാചട സഭാധനിക്കുലാം.  കകേരളത്തനിചന്റെ പ്രസരണ കമഖലയനിചല നഷലാം
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാചട  ഗണലമഭായനി  കുറയുചമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  ഇല്ലെഭാത്ത  നവതീകേരകണഭാര്ജലാം  പരമഭാവധനി
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പ്രകയഭാജനചപടുത്തുനതനിനുള  പദതനികേള  നടപനില്  വരുത്തുനതനിനുലാം  കൂടുതല്
ഉഇൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ  നടപനില്
വരുത്തുനതനിനുമുള പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഉദുമയനിചല സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദദ്യുതതീകേരണലാം

173 (1714) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  ഉദുമ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലചത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ
ചചവദദ്യുതതീകേരണ  മണ്ഡലമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഏചതല്ലെഭാലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്
ഇനനിയുലാം ചചവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാനുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനില്  ചചവദദ്യുതനി  നല്കുനതനിനട്ട്  എചനങനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉദുമ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഓടമല,  ചനല്ലെനിത്തടട്ട്,  ചചനകക്കഭാടട്ട്
എനതീ പ്രകദശങ്ങളനില് ചചവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാനുണട്ട്. 

(ബനി)  ഓടമല  പ്രകദശത്തട്ട്  ചചവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി  കദലലാംപഭാടനി
പഞഭായത്തട്ട്  10,45,419  രൂപ  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  യനില്  അടചനിട്ടുണട്ട്.  450  മതീറര്
വനത്തനിലൂചട  ചചവദദ്യുത  ചചലന്  വലനികക്കണതനിനഭാല്  യു.ജനി.  കകേബനിള  വലനിചട്ട്
ചചവദദ്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  ആവശലമഭായ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  വനലാം
വകുപനിനട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചനല്ലെനിത്തടട്ട്,  ചചനകക്കഭാടട്ട്  പ്രകദശങ്ങളനില്
ചചവദദ്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  രണ്ടു
പ്രകദശത്തുലാം  ചചവദദ്യുത  ചചലന്  വലനിക്കുനതനിനട്ട്  വനലാം  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനി
ആവശലമഭാണട്ട്. 

ചചവദദ്യുതനി കമഭാഷണലാം തടയുവഭാന് നടപടനികേള

174 (1715) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വവദദ്യുതനി കമഭാഷണലാം തടയുവഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലാം വവദദ്യുതനി
കമഭാഷണലാം കൂടനി വരുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാഴുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  അപരലഭാപ്തമഭാചണങനില്  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ചചവദദ്യുതനി കമഭാഷണലാം കൂടനിവരുനനില്ലെ.

(ബനി)  ഇകപഭാഴുള സലാംവനിധഭാനലാം  പരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.  എനനിരുനഭാലുലാം എ.പനി.റനി.എസട്ട്.
സസഭാഡുകേളുചട കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി ജതീവനക്കഭാരുചട നനിലവനിലുള
ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനുലാം  പരനികശഭാധനയുചട  കൃതലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
കവണനി  അതനിനൂതനമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനിലുലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലുലാം  കൂടുതല്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുനതനിനുലാം  ഇതുകൂടഭാചത
ചചവദദ്യുതനി  കമഭാഷണങ്ങളുലാം  മറട്ട്  ക്രമകക്കടുകേളുലാം  കേചണത്തുനതനികലയഭായനി  എല്ലെഭാ
മഭാസവലാം  3  കമഖലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ചസഷലല്  ചചഡവട്ട്  ഇന്ചസക്ഷനുകേള
നടത്തുനതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ചനിതറയനില് സബട്ട് കസഷന്

175 (1716) ശതീ  .    മുല്ലെക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചടയമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ചനിതറയനില്  ചകേഭാല്ലെലാം  ജനില്ലെയുചട
കേനിഴക്കന് മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളക്കട്ട് പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായ നനിലയനില് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-
110 ചകേ.വനി.സബട്ട് കസഷന് സഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചടയമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ചനിതറയനില്  സബട്ട്  കസഷന്
ആവശലകേതചയ സലാംബനനിച സഭാകങതനികേ പഠനങ്ങള നടനവരുന. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ചചവദദ്യുതനി കമഖലയനിചല പ്രശ്നങ്ങള

176 (1717) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  വവദദ്യുതനി  കമഖലയനിചല  ഗുരുതരമഭായ
പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മകഞശസരലാം കമഖലയനില് രഭാത്രനി കേഭാലങ്ങളനില് ഉളചപചട അടനിക്കടനിയുണഭാകുന
പവര്കേട്ടുകേളമൂലലാം ജനങ്ങള അനുഭവനിക്കുന പ്രയഭാസലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനില്ലെയനില്  വവദദ്യുതനി  വകുപനില്  ഏചതല്ലെഭാലാം  തസനികേകേളനില്  എത്ര
ഒഴനിവകേള ഉചണനട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം വല ക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജനില്ലെയനില്  വവദദ്യുതനി  കമഖലയനിചല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  110  ചകേ.വനി.  മകഞശസരലാം  സബ്കസഷനനിചല  എല്ലെഭാ  11  ചകേ.വനി.

ഫതീഡറകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.  സബ്കസഷനനില്  ഇഇൗയടുചത്തഭാനലാം

കലഭാഡ്ചഷഡനിലാംഗട്ട്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിടനില്ലെ.  എനഭാല്  ചചലന്  തകേരഭാറകേള  മൂലവലാം

അറകുറപണനിക്കളക്കഭായനി  ചചലന് സസനിചട്ട്  ഓഫട്ട്  ചചയ്യുനതുമൂലവലാം ഓവര് കലഭാഡട്ട്

മൂലവലാം ചചവദദ്യുതനി തടസമുണഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) അസനിസന്റെട്ട് എകനികേദ്യുടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) - 6

അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) - 5

സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട് - 47

പഭാര്ടട്ട്ചചടലാം സസതീപര് - 25

കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല് അസനിസന്റെട്ട് - 3

മതീറര് റതീഡര് - 73

സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് - 11

കേഭാഷലര്  - 47

ചചഡവര് - 8

ചഫയര്കകേഭാപനി അസനിസന്റെട്ട് - 2

എനഭാല്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  എത്ര

തസനികേയഭാണട്ട്  (എണ്ണലാം)  ആവശലചമനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഒരു  പഠനലാം  IIM

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നടത്തുകേയുലാം  ഒരു  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനട്ട്

സമര്പനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദമഭായനി  ഇഇൗ റനികപഭാര്ടട്ട്  പഠനിചട്ട്  ചപ്രഭാകപഭാസല്

സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി ഡയറകര് (ഫനിനഭാന്സട്ട്)-ചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇഇൗ

പഠന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  ആവശലമഭായ  തസനികേകേള

ഇവയനില് അനുവദനതീയമഭായ ഒഴനിവകേള എനനിവ എത്രയഭാചണനട്ട് തനിടചപടുത്തഭാന്

നനിര്വഭാഹമുള.
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(ഡനി)   ജതീവനക്കഭാരുചട  ഒഴനിവകേളമൂലമുണഭാകുന  പ്രശ്നങ്ങള  സലലാം

മഭാറത്തനിലൂചടയുലാം  പുതുനനിയമനങ്ങള  വഴനിയുലാം  നനികേത്തനി  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലെയനില് ചചവദദ്യുതനി തടസങ്ങള കൂടുതലുണഭാകുനതനിചന്റെ

പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള സബ്കസഷനുകേളനിചല  11  ചകേ.വനി.  ഫതീഡറകേള പലകപഭാഴുലാം

ഓവര്കലഭാഡട്ട്  ആകുനതുമൂലമഭാണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ടഇൗണനികലയുലാം  കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്

ടഇൗണനിലൂചടയുലാം  33  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷനുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേമ്മേതീഷന്

ചചയ്യുകമ്പഭാള ഇഇൗ പ്രകദശചത്ത  ചചവദദ്യുതനി തടസങ്ങളക്കട്ട് കുറവണഭാകുനതഭാണട്ട്.

കൂടഭാചത  രഭാജപുരത്തട്ട്  ഒരു  33  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷന്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള

നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  പ്രകദശങ്ങചള  അകപക്ഷനിചട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

ജനില്ലെയനിചല  കൂടുതല്  ചചവദദ്യുതനി  ചചലനുകേളുലാം  കേടനകപഭാകുനതട്ട്  സസകേഭാരല

വലക്തനികേളുചട  വസ്തുവനില്കൂടനിയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല്  വൃക്ഷശനിഖരങ്ങള

തട്ടുനതുമൂലമുണഭാകുന  ചചവദദ്യുത  തടസങ്ങള  കൂടുതലഭാണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

ജനില്ലെയനിചല പ്രസരണ ശലാംഖല മറട്ട് ജനില്ലെകേചള അകപക്ഷനിചട്ട് ദുര്ബലമഭാണട്ട് എനതുലാം

പ്രശ്നലാം  രൂക്ഷമഭാക്കുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെയനില്  പ്രസരണ  കമഖലയനില്

നടപനിലഭാക്കനി വരുന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട സലാംക്ഷനിപ്ത രൂപലാം.

1. ചചമലഭാടനി  മുതല്  തവനിടുകഗഭാളനി  വചരയുള  പഴകേനിയ  110
ചകേ.വനി.  സനിലാംഗനിള  സര്കേല്യൂടട്ട്  ചചലന്  ഇരടനിയഭാക്കുന
പ്രവൃത്തനി.  ഇകതഭാടനുബനനിചട്ട്  110  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷന്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  110  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷന്,  മകഞശസരലാം,
220  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷന് ചചമലഭാടനി  എനനിവനിടങ്ങളനിചല
അനുബന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള.

2. മുകളരനിയ  110  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷചന്റെ  കശഷനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി രണഭാമചത്ത 16 എലാം.വനി.എ. ടഭാന്കസഭാര്മര്
സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി.

3. 220  ചകേ.വനി.  അമ്പലത്തറ  കസഭാളഭാര്  സബ്കസഷചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം- 200  ചമഗഭാവഭാടട്ട് കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കനില് നനിനലാം
ചചവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി 220 ചകേ.വനി. സബ്കസഷചന്റെയുലാം
220  ചകേ.വനി.  ചചലനനിചന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
പ്രഭാരലാംഭ  ഘടമഭായനി  33  ചകേ.വനി.  OH  ചചലന്,  110  ചകേ.വനി.
സബ്കസഷന്, കേഭാഞങ്ങഭാടനിലുള 33 ചകേ.വനി. ഫതീഡര് കബ
എനനിവയുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

850/2019
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4. 220  ചകേ.വനി.  ചചമലഭാടനി  സബ്കസഷന്  ആധുനനികേവല്
ക്കരനിക്കുനതനിനുള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി.

5. 33  ചകേ.വനി.  രഭാജപുരലാം  സബ്കസഷചന്റെയുലാം  ഇതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  33  ചകേ.വനി.  സനിലാംഗനിള  സര്കേല്യൂടട്ട്  ചചലന്,  33
ചകേ.വനി.  സബ്കസഷന്,  കബളൂരനിലുള  33  ചകേ.വനി.  ഫതീഡര്
കബ എനനിവയുചടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം.

6. 33 ചകേ.വനി. സബ്കസഷന് അനനപുരത്തനിലുള ഒഇൗടട്ട്കഡഭാര്
സര്കേല്യൂടട്ട് കബക്കര് മഭാറനി ഇന്കഡഭാര് ആക്കുന പ്രവൃത്തനി.

7. 110 ചകേ.വനി. സതീതലാംകഗഭാളനി സബ്കസഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

8. വയനഭാടട്ട് ജനില്ലെയനില്നനിനലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ചചമലഭാടനി വചരയുള
400  ചകേ.വനി.  ഗ്രതീന്  കകേഭാറനികഡഭാറലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  400
ചകേ.വനി. സബ്കസഷനുലാം.

ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് ചചവദദ്യുതനി കമഖലയനില് നടപനിലഭാകക്കണ
അടനിയനരഭാവശലങ്ങള

177 (1718) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് വവദദ്യുതനി കമഖലയനില് നടപനിലഭാകക്കണ
അടനിയനരഭാവശലങ്ങള  ചൂണനിക്കഭാണനിചട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള  നനികവദനത്തനിന്കമല്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  മണ്ഡലത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി നടനവരുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭ  പരനിധനിയനിചല  ചചവദദ്യുതനി  തടസലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  110  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില്നനിനലാം  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള
വലനിക്കുന പ്രവൃത്തനി 2016-17 -ചല വഭാര്ഷനികേ പഭാനനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. നനനി
ഫതീഡറനിചന്റെയുലാം  ചകേഭായനിലഭാണനി  ഫതീഡറനിചന്റെയുലാം  ഇന്റെര്  ലനിങനിലാംഗട്ട്  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് ചറയനില്കവയുചട അനുമതനി ആവശലമുണട്ട്. ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിയുചട
റതീ ചടണര് നടപടനികേള നടനവരുന. ചറയനില്കവയുചട അനുമതനി ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്
ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിചല ചചവദദ്യുതനി
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കമഖലയനിലുള പ്രശ്ന പരനിഹഭാരത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചകേഭായനിലഭാണനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്
ഒരു  സബ്കസഷന്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  പദതനി  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.
സബ്കസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായതുലാം  റവനല്യൂ  വകുപനിചന്റെ
ചചകേവശമുളതുമഭായ  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇറനികഗഷന്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള  സലത്തട്ട്  സബ്കസഷനട്ട്
സലലാം ലഭലമഭായഭാല്, ടനി സലത്തട്ട് സബ്ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസട്ട്, ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്
എനനിവ  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ചകേഭായനിലഭാണനി
ആസഭാനമഭായനി ഒരു ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള സഭാധലതഭാ പഠനലാം
നടനവരുന. ചസക്ഷന് വനിഭജനത്തനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചകേഭായനിലഭാണനി സഇൗത്തട്ട്
ചസക്ഷചന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  പഭാലനിക്കചപടഭാത്തതനിനഭാല്  ഇഇൗ  ചസക്ഷന്  വനിഭജനിചട്ട്
പുതനിയ ചസക്ഷന് രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് കബഭാര്ഡനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ലെ. 

(ബനി) സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില് ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില്
990  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണട്ട്  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ഏകേകദശലാം  80
ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവട്ട് വരുചമനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. പ്രവൃത്തനികേളക്കുള
ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് അവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

ചകേഭാകണഭാടനി ഇലകനിക്കല് ഡനിവനിഷചന്റെ വനിഭജനലാം

178 (1719) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലനിക്കറട്ട്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  ഉളചപചട  ഉളചക്കഭാള്ളുന  ചകേഭാകണഭാടനി
ഇലകനിക്കല്   ഡനിവനിഷനനില്  മുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ഉളതട്ട്
ചകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  വനിഭജനിക്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനില്  ഉകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അതനിനട്ട്  കവണനി  സര്ക്കഭാര്  എചനല്ലെഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
ചചയചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   എടവണ്ണപഭാറ  ഇലകനിക്കല് ചസക്ഷന് വനിഭജനിച്ചുലാം  ചകേഭാകണഭാടനി,
കേതീഴനികശരനി,  പുളനിക്കല് എനതീ ഇലകനിക്കല് ചസക്ഷനനിചല കുറചട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള
ഉളചപടുത്തനിയുലാം  മുണക്കുളലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  പുതനിയ  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  അനുമതനി  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്
ചഫബ്രുവരനി  2016-ല്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാകണഭാടനി  ഇലകനിക്കല്  ചസക്ഷന്
വനിഭജനിക്കുനതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസലുകേചളഭാനലാം നനിലവനിലനില്ലെ. 
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കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം

179 (1720) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലെയനില് കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
എത്ര  സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ടഭാന് കസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കഭാനുളതട്ട്;വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവ സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് സമയബനനിതമഭായനി  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലെയനില് കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
കുറനികക്കഭാല്  ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  4-ഉലാം  കേയ്യൂര്  ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  3-ഉലാം  കുമ്പള
ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  2-ഉലാം മഭാവന്കേഭാല് ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  3-ഉലാം ചനിത്തഭാരനി ചസക്ഷനു
കേതീഴനില് 2-ഉലാം ചചപവളനിഗ ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  1-ഉലാം ചചര്ക്കള ചസക്ഷനുകേതീഴനില് 3-ഉലാം
കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട് ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  2-ഉലാം ചപര്ള ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  6-ഉലാം പടനക്കഭാടട്ട്
ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  1-ഉലാം തൃക്കരനിപ്പൂര് ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  1-ഉലാം ഉദുമ ചസക്ഷനുകേതീഴനില്
2-ഉലാം  ഭതീമനടനി  ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  1-ഉലാം  ഉപള  ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  2-ഉലാം  മുകളരനിയ
ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  3-ഉലാം  ബളഭാലാംകതഭാടട്ട്  ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  3-ഉലാം  ബദനിയടുക്ക
ചസക്ഷനുകേതീഴനില്  4-ഉലാം  ചടഞഭാല്,  കവഭാര്ക്കഭാടനി  എനതീ  ചസക്ഷനുകേളനില്  ഓകരഭാ
ടഭാന്കസഭാര്മറകേള വതീതവലാം സഭാപനിക്കഭാനുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ആവശലത്തനിനട്ട് ടഭാന്കസഭാര്മറകേള
ലഭലമഭാക്കനി പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

മുണക്കുളലാം സബ്ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

180 (1721) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എടവണ്ണപഭാറ  ഡനിവനിഷന്
വനിഭജനിചട്ട് മുണക്കുളലാം സബട്ട് ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസട്ട് തുടങ്ങഭാന് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  ഇതുവചരയഭായനി  മുണക്കുളലാം  സബ്ഡനിവനിഷന്  ഓഫതീസട്ട്
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) B.O.(FB) No.594/2016 (D(D&S)/D6/AE2/New  Sections/2016)

dated  Thiruvananthapuram  24.-2-2016  പ്രകേഭാരലാം  ചകേഭാകണഭാടനി  ഡനിവനിഷനു

കേതീഴനില് പുതനിയ മുണക്കുളലാം ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  സസനലാം  നനിലയനില്  ചകേടനിടലാം  പണനിയഭാന്

അനുകയഭാജലമഭായ  തരത്തനിലുള  10  ചസന്റെട്ട്  സലലാം  സഇൗജനലമഭാകയഭാ  ഓഫതീസട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുതകുന ചകേടനിടലാം  വഭാടകേരഹനിതമഭാകയഭാ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  ചസക്ഷന്

ഓഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണലാം

181 (1722) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ആദല സലാംസഭാനമഭായനി

കകേരളചത്ത മഭാറ്റുനതനില് ഈ സര്ക്കഭാര് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട  അദലക്ഷതയനില്  മണ്ഡലലാം

അടനിസഭാനത്തനില് കയഭാഗങ്ങള കചരുകേയുണഭാകയഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുനതനിനട്ട്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  എത്ര  നഭാളുകേളക്കുളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ആദല സലാംസഭാനമഭായനി

കകേരളചത്ത മഭാറ്റുനതനിനട്ട് ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണലാം നടപഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തഭാനഭായനി  വനിപുലമഭായ

തയഭാചറടുപ്പുകേള സര്ക്കഭാരുലാം ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡുലാം

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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2. എല്ലെഭാ  ജനില്ലെകേളനിലുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുലാം  ഉകദലഭാഗ

സരുചടയുലാം കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചര്ത്തട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ

വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയുചട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനു

കവണനിയുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.

3. വവദദ്യുതതീകേരനിചനിടനില്ലെഭാത്ത വതീടുകേളുചട വനിവരലാം  കശഖരനി

ചതനുസരനിചട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ കേരടട്ട് പടനികേ 9-9-2016-നട്ട്

പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

4. പദതനിയുചട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനുകവണനി  26--8-2016-ചല

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്

18/2016/ഉഇൗ.വ  പ്രകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി

ചചയര്മഭാനഭായ സലാംസഭാനതല ഉനതഭാധനികേഭാര സമനിതനി,

ജനില്ലെയുചട ചഭാര്ജ്ജുള മനനി ചചയര്മഭാനഭായ ജനില്ലെഭാതല

കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സമനിതനി, ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചല മുന്

ടഭാന്സ്മെനിഷന്  ആന്റെട്ട്  ഡനിസ്ട്രനിബല്യൂഷന്  ഡയറകര്  ആയ

ശതീ.  ചകേ.  അകശഭാകേന് ചചയര്മഭാനഭായ സലാംസഭാനതല

സഭാകങതനികേ  ഉപകദശകേ  സമനിതനി,  ബനചപട  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനിചല  എലാം.എല്.എ.  ചചയര്മഭാനഭായ  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സമനിതനി,  ഓകരഭാ  ഗ്രഭാമ

പഞഭായത്തനിലുലാം  മുനനിസനിപല്  കേഇൗണ്സനിലനിലുലാം  മുനനിസനിപല്

കകേഭാര്പകറഷനനിലുലാം  നനിര്വഭാഹകേ സമനിതനികേള എനനിവ

രൂപതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി കേമ്മേനിറനികേളുചട

അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടന വരുന.

കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, LSGD,

SC/ST  കക്ഷമ വകുപ്പുകേളക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള ഫണ്ടുകേള,

ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട  (MLA SDF, MLA ADF, MP

LAD)  ഫണ്ടുകേള,  സനദസലാംഘടനകേളനില്  നനിനള

സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എനനിവയനില്  നനിനമഭാണട്ട്

സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനുള  എസനികമറട്ട്  തുകേ

കേചണത്തഭാന് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.
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(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുനതനിനഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട

ചവബ്വസറട്ട്  വഴനിയുലാം മഭാധലമങ്ങള മുകഖനയുലാം ഉകദലഭാഗസര് കനരനിട്ടുലാം പ്രചരണലാം

നടത്തനിയനിരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട രജനികസ്ട്രഷനുകവണനി ലളനിതമഭായ ഒരു കഫഭാറലാം

തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  അതട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം

ചചയനിരുന. ഇതട്ട് കൂടഭാചത 9496018640 എന നമ്പറനികലക്കട്ട് മനിസ്ഡട്ട് കകേഭാള വഴനി

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുനതനിനുള  സലാംവനിധഭാനവലാം  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

ലനിമനിറഡട്ട് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് ലഭനിക്കുന അകപക്ഷകേളക്കട്ട് പുറകമ

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട വകേവശലാം നനിലവനിലുള വനിവരങ്ങളുലാം വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളുചട  സഹഭായകത്തഭാചട  പുതുതഭായനി  കശഖരനിച  വനിവരവലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട പടനികേ 24-9-2016-ല് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) 31-3-2017 ഓടുകൂടനി എല്ലെഭാ വതീടുകേളനിലുലാം വവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുന നടപടനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.

സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണലാം

182 (1723) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനിചല

നനിലവനിലുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  പുകരഭാഗതനി  പഞഭായത്തട്ട്,  നഗരസഭ  തനിരനിചട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  415

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള

തനിരനിച്ചുള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട എണ്ണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. കേഭായലാംകുളലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി - 46 എണ്ണലാം

2. ഭരണനിക്കഭാവട്ട് പഞഭായത്തട്ട് - 112 എണ്ണലാം

3. കൃഷ്ണപുരലാം പഞഭായത്തട്ട് - 37 എണ്ണലാം

4. കദവനികുളങ്ങര പഞഭായത്തട്ട് - 47 എണ്ണലാം

5. പത്തനിയൂര് പഞഭായത്തട്ട് - 46 എണ്ണലാം
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6. ചചടനികുളങ്ങര പഞഭായത്തട്ട് - 105 എണ്ണലാം

7. കേണല്ലൂര് പഞഭായത്തട്ട് - 22 എണ്ണലാം

ഇവര്ക്കട്ട്  വവദദ്യുത  കേണക്ഷന്  നല്കുനതനിനുള  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായുള

എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  ഇതനുസരനിച്ചുള  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്

പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് വവദദ്യുത കേണക്ഷന് നല്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ ടഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മറകേള

183 (1724) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലെനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാ ഡട്ട്

അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയതഭായനി  എത്ര  ടഭാന്കസഭാര്മറകേള

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള മണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയ

ടഭാന്കസഭാര്മറനിനു  കവണനിയുള  എത്ര  ചപ്രഭാകപഭാസലുകേളഭാണട്ട്  ഉണഭായനിരുനതട്ട്;

ചപ്രഭാകപഭാസലനുസരനിച്ചുള  മുഴുവന്  ടഭാന്കസഭാര്മറകേളുലാം  അനുവദനിക്കഭാന്

പറനിയനില്ലെഭാചയങനില് ബഭാക്കനിയുളവ എകപഭാള അനുവദനിക്കുലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  15  ടഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മറകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസരണ  കമഖലയനില്

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് അസലാംബനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ബദനിയഡുക്കയനില് 5 MVA-യുചട

ഒരു 33/11 kv ടഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മര് ആഗസട്ട് 2016-ല് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള വനിതരണ കമഖലയനില്

മറട്ട്  അനുബന  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  കശഷലാം  ടഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മര്

സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണനിയുള  9  ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള  നനിലവനിലുണഭായനിരുന.

ഇതനില് 6 എണ്ണലാം ഇകപഭാള തതീര്ക്കഭാനഭായനിട്ടുണട്ട്. കശഷമുളവ വലനിയ കേഭാലതഭാമസലാം

കൂടഭാചത സഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പ്രസരണ കമഖലയനില് മുകളരനിയ സബ്കസഷനനില്

കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ഒരു  110/33  kv,  16  MVA-യുചട ടഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മറനിചന്റെ

ചപ്രഭാകപഭാസലഭാണട്ട് നനിലവനിലുളതട്ട്. 
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സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

184 (1725) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ലെ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി ഇതനിനകേലാം നടത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള എചനഭാചക്ക;

(ബനി)  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര  വതീടുകേള  ഇതനിനകേലാം  പുതുതഭായനി
ചചവദദ്യുതതീകേരനിച്ചു;  ഇനനിചയത്ര  വതീടുകേള  കൂടനി  ചചവദദ്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
ബഭാക്കനിയുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി ചചവദദ്യുതതീകേരനിച വതീടുകേളുചടയുലാം ഇനനി ചചവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാന്
ബഭാക്കനിയുള  വതീടുകേളുചടയുലാം  എണ്ണലാം  പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില്  എത്രചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനിക്കഭായനി ഇതനിനകേലാം എത്ര തുകേ ചചലവഭായനി;

(ഇ)  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  എനകത്തക്കട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദദ്യുതതീകേരണ
പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തഭാനഭാകുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി,  ലഭലമഭായ
അകപക്ഷകേളുചട  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനുസരനിച്ചുള ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് വവദദ്യുത
കേണക്ഷന്  നല്കുനതഭാണട്ട്.  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതുവചര  വതീടുകേളക്കട്ട്
വവദദ്യുത  കേണക്ഷന്  നല്കേനിയനിടനില്ലെ.  വവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടത്തഭാന്  ബഭാക്കനിയുള
വതീടുകേളുചട എണ്ണലാം പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില് ചുവചട കചര്ക്കുന. 

നമ്പര് പഞഭായത്തട്ട് വതീടുകേളുചട എണ്ണലാം

1 കുറലഭാടനി 45

2 കവളലാം 121

3 കുനമ്മേല് 29

4 ആയകഞരനി 41

5 തനിരുവളര് 105

6 മണനിയൂര് 166

7 വനില്ലെഭാപളനി 53

8 പുറകമരനി 43

ആചകേ 603
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(ഡനി) പദതനിക്കഭായനി തുകേചയഭാനലാം ചചലവഴനിചനിടനില്ലെ.

 (ഇ) 2017 മഭാര്ചട്ട് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി.  

ചവടത്തൂര് സബ്കസഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

185 (1726) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപരനിനല്മണ്ണ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ചവടത്തൂര് പ്രകദശത്തട്ട്  220
ചകേ.  വനി.  സബട്ട്  കസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനചപട്ടുള  നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നഭാളനിതുവചര
സസതീകേരനിച നടപടനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവൃത്തനി  അടനിയനരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്. 

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  കകേഭാടത്തറ,  നല്ലെസനിലാംഗ  എനനിവനിടങ്ങളനില്
സഭാപനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  ഭവകനഭാര്ജ  പദതനികേളുമഭായനി  ബനചപടട്ട്
കകേഭാടത്തറ,  ചവടത്തൂര് എനനിവനിടങ്ങളനില്  220/110/33  ചകേ.വനി.  നനിലവഭാരത്തനിലുള
സബ്കസഷനുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  204  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തദനുസരണമഭായനി  സബ്കസഷനുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള
സലലാം ഏചറടുക്കല് നടപടനികേള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. ജനില്ലെഭാ കേളകറചട അദലക്ഷതയനില് DLPC കൂടനി
വനില  നനിശ്ചയനിചട്ട്  സലലാം  ഏചറടുക്കുന  മുറയട്ട്  സബ്കസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ദ്രുതഗതനിയനില് ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ചചയഭാന് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  

ചചങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിചല കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം

186 (1727) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിചല വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനിചല കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എചനങനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ;
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(ബനി)  ചചങ്ങന്നൂര്  കേല്ലെനികശരനിയനില്  110  ചകേ.  വനി.  സബട്ട്  കസഷന്

സഭാപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച നനികവദനകമഭാ നനിര്കദ്ദേശകമഭാ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സബട്ട്  കസഷന്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി

നലനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സബട്ട്  കസഷന്  സഭാപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  നനിലവനില്

എചനങനിലുലാം തടസങ്ങള ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ചചങ്ങന്നൂരനിചല  കേല്ലെനികശരനിക്കടുത്തുള  തനിരുവന്വണ്ടൂരനില്   സബ്കസഷന്

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനി നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി) ഇല്ലെ. സഭാകങതനികേ പഠന പ്രകേഭാരലാം 2020-21 കേഭാലയളവനികലയഭാണട്ട്

സബ്കസഷചന്റെ  ആവശലകേത  കേചണത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  മറട്ട്  തടസങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയനിടനില്ലെ. 

മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് വവദദ്യുതനി ഭവനലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

187 (1728) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനി  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ഇകപഭാള

തനിരുവനനപുരലാം  വവദദ്യുതനി  ഭവനനിലുള  ഫയലനിചല  തതീരുമഭാനലാം  എനഭാചണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് വവദദ്യുതനി ഭവനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള ഒരു കകേഭാടനി

ഇരുപതട്ട്  ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവട്ട്  വരുന ചപ്രഭാകപഭാസല് കകേരളഭാ  കസറട്ട്  വവദദ്യുതനി

കബഭാര്ഡനില് ലഭനിചനിരുന. ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില്ലെ. 
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കകേഭാകടഭാപഭാടലാം ആസഭാനമഭാക്കനി പുതനിയ വവദദ്യുതനി ചസക്ഷന് രൂപതീകേരണലാം

188 (1729) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിചല  കകേഭാകടഭാപഭാടലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ

ചചവദദ്യുതനി ചസക്ഷന് രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുള നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഫയലനില് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുവഭാനുള കേഭാലതഭാമസലാം എനഭാണട്ട്

എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   അലനല്ലൂര്  ചസക്ഷന്  വനിഭജനിച്ചുലാം  കുമഭാരലാംപുത്തൂര്  ചസക്ഷനനിചല

കുറചട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചളക്കൂടനി  ഉളചപടുത്തനിയുലാം  കകേഭാകടഭാപഭാടലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി

പുതനിയ ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിരുന.

111  ചതുരശ  കേനി.മനി.  വനിസ്തൃതനിയുള  അലനല്ലൂര്  ചസക്ഷചന്റെ  കേതീഴനില്  24757

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  72  ചതുരശ  കേനി.മനി.  വനിസ്തൃതനിയുള  കുമഭാരലാംപുത്തൂര്  ചസക്ഷചന്റെ

കേതീഴനില്  18818  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുമഭാണട്ട്  ഉളതട്ട്.  പുതനിയ  ചസക്ഷന്  രൂപതീകേരണലാം

കബഭാര്ഡനിനട്ട്  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത  ഉണഭാക്കുചമനതനിനഭാല്

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ചമചചപട സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി പുതനിയ ഓഫതീസുകേളുചട

രൂപതീകേരണലാം കേഴനിയുനതുലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ശമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. 

അടപഭാടനിയനിചല ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് നല്കേനിയ ഭൂമനിയനിലുള കേഭാറഭാടനി

യനങ്ങള

189 (1730) ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനിയനിചല  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  നല്കേനിയ  ഭൂമനിയനിലുള  കേഭാറഭാടനി

യനത്തനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുള  വവദദ്യുതനിക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഓകരഭാ  ഭൂവടമകേളക്കുലാം

എത്ര  രൂപ  വതീതലാം  നല്കേനിയനിട്ടുചണനള  വനിവരലാം  നഭാളനിതുവചരയുളതട്ട്

വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഉടമകേളുചട  കപരുലാം/തുകേയുലാം  പ്രകതലകേമഭായനി  സൂചനിപനിചട്ട്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവചര അടപഭാടനിയനിചല ഈ കേഭാറഭാടനിയനങ്ങളനിൽനനിനലാം എത്ര

രൂപയുചട വവദദ്യുതനി ലഭനിച്ചുചവനതട്ട് വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കുകവണനി നഭാളനിതുവചര  ചചലവനിട  തുകേയുചട  വനിവരലാം

ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അടപഭാടനിയനില് ഇനനിയുലാം കേഭാറഭാടനിയനങ്ങള ഇത്തരത്തനില് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്

പദതനിയുകണഭാ; എങനില് അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  അടപഭാടനിയനിചല  ആദനിവഭാസനി  ഭൂമനി  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയറനി

വലഭാജകരഖകേള  ചമചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേഭാറഭാടനിയനലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നല്കേനി

ചനിലര് പണലാം തട്ടുനതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയത്തനികന്മേല് എചനങനിലുലാം തരത്തനിലുള

പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സലാംരലാംഭലാം അല്ലെ. ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ആദഭായ

വനിഹനിതലാം ലഭലമഭാകുന നനിലവനിലുള സര്ക്കഭാര് സലാംരലാംഭലാം ഇതുവചര നടപനിലഭായനിടനില്ലെ.

ചചലവഴനിച തുകേയുചട വനിവരലാം ലഭലമല്ലെ. 

(ബനി)  അടപഭാടനിയനിചല സസകേഭാരല കേഭാറഭാടനി യനങ്ങളനില്നനിനലാം അവരുമഭായനി

വച വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം തഭാചഴ പറയുന തുകേ വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വര്ഷലാം രൂപ

2008-09 4,06,94,308

2009-10 10,80,73,129

2010-11 10,95,04,237

2011-12 13,81,05,364

2012-13 14,48,81,820

2013-14 4,85,39,914

2014-15 12,59,09,743

2015-16 10,97,61,928
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(സനി)   സര്ക്കഭാര് സലാംരലാംഭലാം അല്ലെഭാത്തതനിനഭാല് വനിവരലാം ലഭലമല്ലെ. 

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  നഭാഷണല്  വഹകഡഭാ  പവര്
കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി (എന്.എചട്ട്.പനി.സനി.) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഒപ്പുവച എലാം.ഒ.യു.
(MOU)-ചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആദലഘടമഭായനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനിചല  അഗളനി-
അടപഭാടനി കമഖലയനിചല നല്ലെസനിലാംഗലാം, കകേഭാടത്തറ പ്രകദശങ്ങളനിലഭായനി 82 ചമഗഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിതകശഷനിയുള കേഭാറഭാടനി വവദദ്യുതനി നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുവഭാനുള പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള എന്.എചട്ട്.പനി.സനി. ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.

വവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലാം

190 (1731) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  നനിലവനിചല  വവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലാം  എത്ര;  ഏതു
കമഖലകേളനില് എത്ര യൂണനിറട്ട് വതീതലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിചല  വവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന  കമഖലകേളചകേഭാണ്ടുലാം  കകേന്ദ്രവവദദ്യുത

സഹഭായലാം ചകേഭാണ്ടുലാം സലാംസഭാനചത്ത വവദദ്യുത ഉപകഭഭാഗലാം വകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുവഭാന്

വവദദ്യുതനി വകുപനിനട്ട് കേഴനിയുകമഭാ, ഇചല്ലെങനില് ആയതനിനട്ട് ഇനനി എത്ര വവദദ്യുതനിയുചട

അധനികേ  ഉല്പഭാദനലാം  കവണലാം  എനതു  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേടലുകേളനില് എത്തുന നദതീജലലാം,  പഭാഴട്ട്  വസ്തുക്കള,  വജവ വസ്തുക്കള,

കേടല് തനിരകേള എനനിവ വഴനി വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന സലാംവനിധഭാനങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്

എചനങനിലുലാം പഠനലാം നഭാളനിതുവചര നടത്തനികയഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇചല്ലെങനില്  ജലവവദദ്യുതനി  (ചചറകേനിട/വന്കേനിട),  കേഭാറട്ട്,  തനിരമഭാല,

വജവ വസ്തുക്കള എനനിവയനില് നനിനട്ട് വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതനി

സലാംസഭാനമഭാക്കഭാന് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ചസപ്റലാംബര്  27-ാം  തതീയതനി  വചരയുള  കേണക്കനുസരനിചട്ട്

ശരഭാശരനി  ദനിനലാംപ്രതനിയുള  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലാം  15.4838

ദശലക്ഷലാം യൂണനിറഭാണട്ട്. ഇനലാം തനിരനിച്ചുള വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:
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സലാംസഭാനചത്ത ജലവവദദ്യുത നനിലയങ്ങളനില് നനിനട്ട് 14.9206 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്

കേഭാറനില്നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട് 0.3727 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്

സഇൗകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങളനില് നനിനട്ട് 0.0707 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്

കകേഭാ-ജനകറഷന് പഭാന്റെനില് നനിനട്ട് 0.1198 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്

ചതര്മ്മേല് 0 യൂണനിറട്ട്

സഇൗകരഭാര്ജ  കമഖലയനില്  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  അചനര്ടട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന  പതനിനഭായനിരലാം  സഇൗരഗൃഹ  പദതനിയനില്  9800-ഓളലാം  1

കേനികലഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള പവര് പഭാന്റുകേള വനിവനിധ കമല്ക്കൂരയനില് സഭാപനിചട്ട് ഗ്രനിഡട്ട്

ബനനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവഴനി  2400  ഓളലാം  യൂണനിറട്ട്  വവദദ്യുതനി  പ്രതനിദനിനലാം

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനില് സലാംസഭാനചത്ത വവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന കമഖലകേളനില്നനിനലാം

കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ചകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം സലാംസഭാനചത്ത വവദദ്യുത ഉപകഭഭാഗലാം നനിറകവറഭാന്

സഭാധലമല്ലെ. അതനിനഭാല് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറചമ നനിനട്ട് ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാര് വഴനിയുലാം

മദലകേഭാല കേരഭാര് വഴനിയുലാം പവര് എകട്ട്കചഞട്ട്  വഴനിയുലാം ശരഭാശരനി  1000  ചമഗഭാവഭാടട്ട്

വവദദ്യുതനി  അധനികേമഭായനി  വഭാങ്ങനിക്കുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏറവലാം  ഉയര്ന

ആവശലകേതയഭായ  4004  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കരഖചപടുത്തനിയ  27-4-2016-ല് സലാംസഭാന

നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം  ചമഭാത്തലാം  ലഭലമഭായതട്ട്  1722  ചമഗഭാവഭാടഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിചതട്ട്  ഏകേകദശലാം  1378  ചമഗഭാവഭാട്ടുലാം,  കശഷലാം കവണനിവന  904

ചമഗഭാവഭാടട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാല/മദലകേഭാല/ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറകേഭാരനില്നനിനലാം,  പവര്

എകട്ട്കചഞ്ചുലാം  വഴനിയഭാണട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇഇൗ  അധനികേ  വവദദ്യുതനി

സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുതചന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയഭാചണനട്ട്  സങല്പനിചഭാല്

അധനികേമഭായനി കവണനിവരുന ഉകദ്ദേശ സഭാപനിതകശഷനി  1175  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  (130% of

904)  ആണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏറവലാം ഉയര്ന ഉഇൗര്ജ ആവശലകേതയഭായ 80.44

ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്  കരഖചപടുത്തനിയ 29-4-2016  ദനിവസചത്ത  സലാംസഭാന

നനിലയങ്ങളനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭായ  വവദദ്യുതനി  25.63  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറ്റുലാം  കകേന്ദ്ര

നനിലയങ്ങളനില് നനിനലാം ലഭലമഭായ വവദദ്യുതനി 28.65 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറ്റുലാം ആയനിരുന.

ബഭാക്കനി  26.16  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്  കേരഭാറകേഭാരനില്  നനിനലാം,  പവര്  എകട്ട്കചഞട്ട്

മുകഖനയുലാം ലഭലമഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.
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(സനി) തനിരമഭാലയനില് നനിനലാം വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ എനതു
സലാംബനനിചട്ട് സഭാകങതനികേ വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനി വരുന. 

(ഡനി)  പുതനിയ  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേള  കേചണത്തുനതനിനുലാം  അവയുചട
വനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സര്കവയുലാം അനുബന
കജഭാലനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.  കൂടഭാചത നനിലവനിലുള ജലഭാശയങ്ങചള ബനനിചട്ട്
പമ്പട്ട്ഡട്ട്  കസഭാകറജട്ട്  സതീമുകേളുലാം  നനിലവനിലുള  പദതനികേളുചട  സഭാപനിതകശഷനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള  സഭാദലതഭാ  പഠനവലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുനതനികനഭാചടഭാപലാം
നനിലവനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന 3 ജലവവദദ്യുത പദതനികേളുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനവരുന 6 ജലവവദദ്യുത പദതനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതുവഴനി 165 ചമഗഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിതകശഷനി വര്ദനവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച 17 ജലവവദദ്യുത
പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതുവഴനി  180.5  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  സഭാപനിതകശഷനി
വര്ദനവട്ട്  കൂടനി  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാചത  163  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയുള
അതനിരപനിളനി ജലവവദദ്യുത പദതനി സമവഭായലാം കതടനി നടപഭാക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കേഭാറനില്നനിനമുള വവദദ്യുതനി :

കകേരളത്തനിചന്റെ  തതീര  പ്രകദശങ്ങളനില്  ചചറകേഭാറഭാടനികേള  സഭാപനിക്കു
നതനിനഭായുള  1  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  വപലറട്ട്  പദതനി  പൂവഭാറനില്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലെയനില്  82  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

തനിരമഭാലയനില് നനിനമുള വവദദ്യുതനി :

തനിരമഭാലയനില് നനിനലാം വവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലാം സഭാദലമഭാകണഭാ എനതു

സലാംബനനിച സഭാകങതനികേ വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനിവരുന.

വജവവസ്തുക്കളനില്നനിനമുള വവദദ്യുതനി :

വജവവസ്തുക്കളനില്നനിനലാം  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള

സഭാദലതഭാ പഠനലാം നടനവരുന. 

ചചറകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേളക്കഭായുള  കപഭാളനിസനി  പ്രകേഭാരലാം

മത്സരദര്ഘഭാസനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  30  ചകേഭാല്ലെകത്തയട്ട്  BOOT

അടനിസഭാനത്തനില്  പദതനികേള  അനുവദനിച്ചു  വരുന.  55  ചചറകേനിട

ജലവവദദ്യുത പദതനികേള ഇത്തരത്തനില് അനുവദനിചട്ട് നടത്തുവഭാനുള

ചടണര് നടപടനികേള നടനവരുന. 
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വല്ലെപ്പുഴ 110 ചകേ.വനി. സബ്കസഷന്

191 (1732) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനിചല  വല്ലെപ്പുഴ  110  ചകേ.  വനി.  സബട്ട്  കസഷചന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എവനിടലാംവചരയഭാചയനലാം  നനിലവനിചലചനങനിലുലാം  തടസങ്ങളുചണങനില്
എനഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളചപടുന  വനിളയൂരനില്  ഒരു  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് തുടങ്ങഭാനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  മണ്ഡലത്തനില്  പുതുതഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  കേളക്ഷന്  ചസന്റെര്
തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് എവനിചടചയഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്,  110  ചകേ.വനി.  വല്ലെപ്പുഴ  സബ്കസഷന്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സലലാം വഭാങ്ങുനതുമഭായനി ബനചപട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന. നനിലവനില് തടസങ്ങചളഭാനമനില്ലെ. 

(ബനി)  വനിളയൂരനില്  ഒരു  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് സസനലാം നനിലയനില് ചകേടനിടലാം പണനിയഭാന് അനുകയഭാജലമഭായ 10
ചസന്റെട്ട് സലലാം സഇൗജനലമഭാകയഭാ ഓഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുതകുന ചകേടനിടലാം വഭാടകേ
രഹനിതമഭാകയഭാ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)പുതുതഭായനി കേളക്ഷന് ചസന്റെര് തുടങ്ങുനതട്ട് പരനിഗണനയനില് ഇല്ലെ.

ആറനിങ്ങലനില് 33 ചകേ.വനി. സബ്കസഷന്

192 (1733) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങലനില്  33  ചകേ.  വനി.  സബ്കസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി  ബനചപട  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാചണനലാം
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളചതനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എന്തു  തുകേയഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുളചതനലാം  കേരഭാര്
ഏചറടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട്  ആരഭാചണനലാം  കമല്കനഭാടലാം  നനിര്വഹനിക്കുന  ഏജന്സനി
ഏതഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
850/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങലനില് കേകചരനി  എന സലത്തട്ട്  33  ചകേ.  വനി.  സബ്കസഷന്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള  ഭരണഭാനുമതനി  ആയനിട്ടുണട്ട്.  ചടണര്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
31-3-2017-ല് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  6.6  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്  ലഭനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
R-APDRP  സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനിയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  സബ്കസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുനതട്ട്.  ചടണര്  നടപടനികേള  അവസഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  മഭാത്രകമ  കേരഭാറകേഭാചര
തതീരുമഭാനനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ലനിമനിറഡനിചന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണട്ട് വര്ക്കട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്.

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടുന കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് നനിയമനങ്ങള

193 (1734) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടഭാന്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഏചതല്ലെഭാലാം  തസനികേകേളനിചല  നനിയമനങ്ങളഭാണട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.-ചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുളചതനറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്,  വനിവനിധ  കദവസസലാം  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട്  സര്വതീസനിചല  തസനികേകേളനിചല
നനിയമനമഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനി നടത്തഭാന് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

ശബരനിമല മഭാസര് പഭാന്

194 (1736) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസര്  പഭാന്  അനുസരനിച്ചുള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദമഭായുലാം  തനനിമ  നനിലനനിര്ത്തനിയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനട്ട് മഭാസര് പഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ശബരനിമല മഭാസര് പഭാന് പ്രകേഭാരലാം സനനിധഭാനത്തട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുനതുമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം
ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  

(ബനി)  ഉണട്ട്.  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദമഭായുലാം  തനനിമ  നനിലനനിര്ത്തനിയുമുള
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ശബരനിമല  മഭാസര്  പഭാനനില്  വനിഭഭാവനലാം  ചചയട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടന കേഭാലത്തുണഭാവന വജവമഭാലനിനലങ്ങളുചട
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

195 (1737) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :
ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശബരനിമല സതീസണ് കേഭാലത്തട്ട് പല പരനിസനിതനി പ്രശ്നങ്ങളുലാം ഉണഭാകുന
സഭാഹചരലത്തനില് ആയതട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  കബഭാധവത്കേരണലാം
നടത്തുനതനിനുലാം എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടന  കേഭാലത്തട്ട്  ധഭാരഭാളമഭായുണഭാകുന  വജവ
മഭാലനിനലങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  വകുപട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  പമ്പ,  മണനിമലയഭാര്  സസതീകവജട്ട്  ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്  പഭാന്റുകേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേചള ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് കയഭാജനിച പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തഭാന്
ബനചപടവര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശബരനിമല  സഭാനനികടഷന്  ചസഭാവസറനി  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള,  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്,  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള എനനിവയുചട കയഭാജനിച
പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂചട  വജവമഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനലാം

196 (1738) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനവമഭായനി ബനചപടട്ട് എചനഭാചക്ക മുചനഭാരുക്കങ്ങളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി)  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കഭായനി എചനഭാചക്ക സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വരുന  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടനവമഭായനി  ബനചപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്,
ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്,  ബനചപട  വകുപട്ട്
കമധഭാവനികേള എനനിവരുചട കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചു കചര്ത്തട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കട്ട് മതനിയഭായ
യഭാത്രഭാസഇൗകേരലവലാം സുരക്ഷയുലാം കുടനിചവളവലാം ദര്ശന സഇൗകേരലവലാം ഉളചപചട എല്ലെഭാ
സഇൗകേരലവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം
അതനുസരനിച്ചുള നടപടനികേളുചട അവകലഭാകേനലാം നടത്തുകേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്. 

ശബരനിമല സനനിധഭാനചത്ത സസതീകവജട്ട് ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട്

197 (1739) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .  യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീമതനി  യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനല്ലെനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  സനനിധഭാനചത്ത  "സസനികവജട്ട്  ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്  പ്നഭാന്റെട്ട്"
(എസട്ട്.റനി.പനി.)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചല  അഴനിമതനിയുലാം  അപഭാകേതയുലാം  സലാംബനനിച
ആകരഭാപണങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  സമഗ്രമഭായ  അകനസഷണത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  പഭാന്റെനിചന്റെ  സഭാപനിത  കശഷനി,  യനസഭാമഗ്രനികേളുചട  കശഷനി,
കേരഭാറകേഭാരുചട  സഭാകങതനികേ  ചചവദഗ്ദ്ധലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  ചചലവട്ട്  തുടങ്ങനിയവചയല്ലെഭാലാം
അകനസഷണത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില്ചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സനനിധഭാനചത്ത   സസതീകവജട്ട്  ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭായനിടനിചല്ലെന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴനിലുള കക്ഷത്രങ്ങള

198 (1740) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴനില് എത്ര കക്ഷത്രങ്ങള ഉചണനലാം
പ്രസസ്തുത  കക്ഷത്രങ്ങളനിചല  പ്രതനിവര്ഷ  വരുമഭാനലാം  എത്രചയനലാം  കക്ഷത്രലാം  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) കക്ഷത്രങ്ങളനിചല മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട് ഫണട്ട് ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുലാം ശമ്പളലാം മുടങ്ങനിയ
എത്ര  കക്ഷത്രങ്ങള  ഉചണനലാം  ഇതു  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എകപഭാള  കേഴനിയുചമനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മലബഭാറനിചല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലെ  മുതല്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കുലാം
ഉളചപചട  26  തഭാലൂക്കുകേളനികലയുലാം  കഫഭാര്ടട്ട്  ചകേഭാചനിയനിചല  2  കക്ഷത്രങ്ങളുമടക്കലാം
മലബഭാര്  പ്രകദശചത്ത  1339  ചപഭാതു കക്ഷത്രങ്ങളുകടയുലാം  ധര്മ്മേസഭാപനങ്ങളുകടയുലാം
ഭരണ  കമല്കനഭാടമഭാണട്ട്  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിര്വഹനിച്ചുവരുനതട്ട്.
വഭാര്ഷനികേ വരവട്ട് ചചലവട്ട് കേണക്കുകേള ലഭലമഭായ കക്ഷത്രങ്ങളുചട പടനികേ ഡനിവനിഷന്
തനിരനിചട്ട്,  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയതട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ശമ്പളലാം  നല്കേഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
കക്ഷത്രങ്ങളുചട  എണ്ണലാം  12  ആണട്ട്.  കക്ഷത്ര  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേള  കൃതലമഭായനി
കേണക്കുകേള തയഭാറഭാക്കനി ശമ്പള ധനസഹഭായത്തനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസല് യഥഭാസമയലാം
സമര്പനിചഭാല്  ശമ്പളലാം  മുടങ്ങുന  സഭാഹചരലലാം  ഇല്ലെഭാതഭാകുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

കദവസസലാം നനിയമനങ്ങള

199 (1741) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദവസസലാം നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടഭാന് കവണ നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏചതഭാചക്ക തസനികേയനിചല ഒഴനിവകേളഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ലെ. 

(ബനി)  കദവസസലാം  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട്  സര്വതീസനിചല  തസനികേകേളനിചല
നനിയമനമഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനി നടത്തഭാന് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കക്ഷത്ര സലങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗലാം

200 (1742) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷത്രങ്ങളുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  കേനിടക്കുന  സലങ്ങള  ആചഭാകരതര

കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില്, അതട്ട് തടയഭാന് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) ഇതു തടയുനതനിനഭായനി നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് 

201 (1743) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡനിചന്റെ ചൂമതലകേള എചനല്ലെഭാമഭാചണനട്ട്

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  നനിലവനില്  എത്ര അലാംഗങ്ങളുണട്ട്;

ആചരല്ലെഭാലാം;

(സനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിചന്റെ  എസഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്  ചചലവകേളക്കഭായനി  ഏതട്ട്

കസഭാതസനില് നനിനഭാണട്ട് പണലാം കശഖരനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് അക്കഇൗണനില് നനിനട്ട് ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പണലാം

ചചലവഴനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിചല  അഞ്ചു  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളനിചല  പരമ്പരഭാഗത

തസനികേകേളുലാം  എയ്ഡഡട്ട്   വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിചല  തസനികേകേളുലാം  ഒഴനിചകേ

കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേള കനരനിടട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുന എല്ലെഭാ തസനികേകേളനികലയ്ക്കുമുള

നനിയമനങ്ങളക്കുകവണനിയഭാണട്ട്  കകേരള  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്

രൂപതീകേരനിചതട്ട്.
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(ബനി) നനിലവനില് 6 അലാംഗങ്ങള. 

1. ശതീ. പനി. ചന്ദ്രകശഖരന് ചഎ.പനി.എസട്ട്. (റനിടകയര്ഡട്ട്), ചചയര്മഭാന്

2. ശതീ. എന്. പരകമശസരകുമഭാര്, ചമമ്പര്

3. ശതീമതനി ആശ. സനി. ജനി., ചമമ്പര്

4. ശതീ. എചട്ട്. ഗകണശട്ട്, ചമമ്പര്

5. ശതീമതനി രുഗനിണനി ഭഭാസരന്, ചമമ്പര്

6. ശതീ. റനി.വനി. അനനില്, ചമമ്പര്

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനില് നനിനഭാണട്ട് വഹനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  2250-102-98-31-സഹഭായധനലാം-ശമ്പളലാം,  2250-102-98-36-
സഹഭായധനലാം-ശമ്പകളതരലാം എനതീ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില് പണലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

പത്മനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിചല ആഡനിറട്ട് 

202 (1744) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്മനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിചല അമൂലലനനിധനികേളുചട കേണചക്കടുപ്പുമഭായനി
ബനചപട്ടുലാം  പത്മതതീര്ത്ഥക്കുളലാം  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  സുരക്ഷഭാക്രമതീകേരണങ്ങളക്കുമഭായനി
നഭാളനിതുവചര എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  തുകേയട്ട്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുചട  ഉത്തരവനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജനറല് ആഡനിറട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
ആയതനിചന സലാംബനനിച്ചുള വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനിതുവചര അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജനറല് ആഡനിറട്ട് നടത്തനിയനിടനില്ലെഭാചയങനില്,
സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  തുകേയട്ട്  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിചനചക്കഭാണട്ട്  ആഡനിറട്ട്
നടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പത്മതതീര്ത്ഥക്കുളലാം നവതീകേരണത്തനിനട്ട് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. മറട്ട്
വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി&സനി) കമല് 1 കകേഭാടനി രൂപ സലാംബനനിചട്ട് ആഡനിറട്ട് നടത്തുവഭാന് സര്ക്കഭാര്
അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജനറലനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്. 
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പത്മനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിചല കേണചക്കടുപനില്നനിനലാം ചകേല്കടഭാണനിചന
ഒഴനിവഭാക്കഭാന് നടപടനി

203 (1745) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്മനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിചല അമൂലലനനിധനികേളുചട കേണചക്കടുപ്പുമഭായനി
ബനചപടട്ട്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള  ചകേല്കടഭാണനിചല  ജതീവനക്കഭാചര  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി
വനിധനിയുചട അടനിസഭാനത്തനില് തനിരനിചയചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചല്ലെങനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പത്മനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിചല  അമൂലലനനിധനികേളുചട  കേണചക്കടുപ്പുമഭായനി
ബനചപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  ചകേല്കടഭാണ്  വഭാങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങള
സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  തനിരനികചല്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചല്ലെങനില്  തനിരനികചല്പനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ചകേല്കടഭാണ് സമര്പനിച വനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനിലുലാം എകട്ട്ചപന്ഡനിചര്
കസറട്ട്ചമന്റുകേളനിലുലാം ചപഭാരുത്തകക്കടുകേള ഉളതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ചകേല്കടഭാണനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച തുകേയട്ട്  അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജനറല്
ആഡനിറട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചല്ലെങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇല്ലെ.

(ഡനി)  ബഹു.  സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുചട  ഉത്തരവട്ട്  അനുസരനിച്ചുള കേണചക്കടുപട്ട്
ഇതുവചര  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ലെ.   ആയതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  ബഹു.  സുപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിയുചട അനുവഭാദകത്തഭാചട നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുചട പരനിസരത്തട്ട് കേഭായനികേ പരനിശതീലനലാം

204 (1746) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത നനിരവധനി  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുചട  പരനിസരലാം  കേഭായനികേ
പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  ആയുധ  പരനിശതീലനത്തനിനുമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  കേഭാരലലാം
ഗഇൗരവമഭായനി കേണനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഭരണസമനിതനികേചള  ഭതീഷണനിചപടുത്തനികയഭാ  പ്രകലഭാഭനിപനികചഭാ  കേഭായനികേ
പരനിശതീലനഭാനുമതനി കനടുന കേഭാരലലാം ഗഇൗരവമഭായനി കേണനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിശസഭാസ  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനിചയന  കപരനിലുലാം  ഭരണസമനിതനിയനില്
കബഭാധപൂര്വലാം  നുഴഞട്ട്  കേയറനിയുലാം  വനിശസഭാസനികേളനില്  വര്ഗ്ഗതീയതയുലാം  സഭാമുദഭായനികേ
സര്ദയുലാം  വളര്ത്തഭാനുള  വര്ഗ്ഗതീയ  സലാംഘടനകേളുചട  നതീക്കലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനഭായനി
ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഉണട്ട്. 

(സനി)  നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

കക്ഷത്രകുളങ്ങളുചട നവതീകേരണലാം

205 (1747) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കക്ഷത്രകുളങ്ങളുചട  നവതീകേരണലാം  സലാംബനനിചട്ട്
എചനങനിലുലാം  ചപ്രഭാകപഭാസല് കദവസസലാം വകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പുമഭായനി
കയഭാജനിചട്ട് പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടട്ട് കചര്നള കുളലാം,  കേഭാവട്ട്,  ആല്ത്തറ
എനനിവയുചട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി,  ബഡ്ജറനില്  ഉളചപടുത്തനി  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനില്ചപടുന കക്ഷത്രങ്ങള വചരയുള സലങ്ങളനിചല സസകേഭാരല  കക്ഷത്രങ്ങളക്കുലാം
ഇതനിനഭായനി സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

ത്രനികവണനി കസഭാറകേള

206 (T *1748) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാല്ലെലാം ജനില്ലെയനില് നഷലാംമൂലലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ത്രനികവണനി കസഭാറകേള
ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.



298       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര്  4, 2016

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജനില്ലെയനില്  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന  ത്രനികവണനി

കസഭാറകേള നനിലവനിലുകണഭാ;വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട്

സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എചനല്ലെഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനിനക്കട, ഇരവനിപുരലാം, മുളങഭാടകേലാം, പരവര്, കേരുനഭാഗപളനി, പൂയപളനി

എനതീ  6  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേളഭാണട്ട്  ചകേഭാല്ലെലാം  ജനില്ലെയനില്  നഷലാംമൂലലാം

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി) ചകേഭാല്ലെലാം ജനില്ലെയനില് 30 ത്രനികവണനി കസഭാറകേളഭാണട്ട് നഷത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു

വരുനതട്ട്. ഇതനില് ഭതീമമഭായ നഷത്തനിലുള ചപരുമണ്,  ഡതീസന്റെട്ട്മുക്കട്ട്, തുരുത്തനിക്കര,

അയകത്തഭാട്ടുവ,  ചനടുവത്തൂര്,  പതഭാരലാം  എനതീ  ത്രനികവണനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുനതട്ട്

ആകലഭാചനിച്ചുവരുന.  തലചനിറ,  അമ്പലലാംകുനട്ട്  എനതീ  ത്രനികവണനികേള  നനിലവനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന സലങ്ങളനില് നനിനലാം വനില്പന സഭാധലതയുള അനുകയഭാജലമഭായ

മറട്ട് സലങ്ങളനികലയട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം മറട്ട് 22 ത്രനികവണനികേളനില് യകഥഷലാം

വനില്പനയ്ക്കുള സഭാധനങ്ങള എത്തനിചട്ട് എസഭാബനിഷട്ട് ചമന്റെട്ട്  ചചലവകേള പരമഭാവധനി

കുറചട്ട് ലഭാഭകേരമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള  വഴനി  എല്ലെഭാ  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലാം

വനിപണനിയനില് എത്തനിച്ചുലാം, ആദനിവഭാസനി കമഖല, തതീരകദശ കമഖല എനനിവനിടങ്ങളനില്

സഞരനിക്കുന ത്രനികവണനികേളുചട  കസവനലാം എത്തനിച്ചുലാം,  'ഇ-ചടന്ഡര്'  സലാംവനിധഭാനലാം

ഫലപ്രദമഭാക്കനിയുലാം, സചപയര്മഭാചര അവരുചട കേഴനിഞകേഭാല പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെയുലാം

ലഭലമഭാക്കുന  സഭാധനങ്ങളുചട  ഗുണകമന്മേയുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  കഗ്രഡട്ട്  ചചയട്ട്

ചവന്ഡറനിചന കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്  ചചയലാം,  ജനില്ലെഭാ  ബഭാങ്കുകേള,  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  ഹ്രസസകേഭാല  വഭായകേള  കശഖരനിച്ചുലാം,

കകേന്ദ്രതീകൃത  പര്കചസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ചകേഭാണ്ടുവനലാം,  കഗഭാഡഇൗണുകേളുചട  ശലാംഖല

രൂപവത്കേരനിച്ചുലാം,  ഇ-ചകേഭാകമഴ്സട്ട്  പദതനി  രൂപവത്കേരനിച്ചുലാം,  സവപകകേഭാ,

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  ഫ്രൂടട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ചവജനിറബനിള  കേഇൗണ്സനില്  എനനിവരുമഭായനി

ഒത്തുകചര്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലാം,  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം

ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട്

207 (1749) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .  ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സസനലാം  ബഭാങഭായനി  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഇതനിചന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തന  രതീതനിയുലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട്, ബഭാങനിലാംഗട്ട് കമഖലയനില് ഉളവര് എനനിവരുമഭായനി ഇതു
സലാംബനനിചട്ട് ചര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എനകത്തക്കട്ട് ഈ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാകുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന ജനില്ലെഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് വപ്രമറനി
കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ചക്രഡനിറട്ട്  സലാംഘങ്ങളുചട/ബഭാങ്കുകേളുചട  ഒരു അചപകട്ട്  സഭാപനമഭാക്കനി
കകേരളഭാ കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങനിചന മഭാറ്റുകേ വഴനി ധന നനികക്ഷപങ്ങളുലാം ചക്രഡനിറ്റുലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  വളര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം,
പ്രഭാകദശനികേ വനികേസനവലാം സഭാരവത്തഭായനി ഉയര്ത്തുകേയുമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) ഇല്ലെ.

(ഡനി)  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ബഭാങട്ട്  എത്രയുലാം  കവഗലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

കകേരള ബഭാങട്ട്

208 (1750) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേകളയുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങകളയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് കകേരള ബഭാങട്ട്'  രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ബഭാങനിചന്റെ  ഘടന,  നനിയമനലാം,  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനനിവ

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  ബഭാങനിചന്റെ  രൂപതീകേരണലാം  വഴനി  സഹകേരണ  ചതഭാഴനില്

കമഖലയനില്  ഉണഭാകുന  ചതഭാഴനില്  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുവഭാന്  എചനങനിലുലാം

മുന്കേരുതലുകേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിചന്റെ വനിവനിധ വശങ്ങള

പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  28-9-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്

488/16/സഹ.  പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള ബഭാങട്ട്

209 (1751) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബനചപടട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിചയ

നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളനിചല  നനിയമനങ്ങള  നനിര്ത്തനിചവയ്ക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാചയനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണവമഭായനി ബനചപടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കഭാനഭായനി

തഭാചഴപറയുന  ഘടനകയഭാചട  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിചയ  28-9-2016-ചല  സ.ഉ.

(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  488/16/  സഹ.  പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സമനിതനി

അലാംഗങ്ങള തഭാചഴപറയുനവരഭാണട്ട്:

1. ശതീ. എലാം. എസട്ട്. ശതീറഭാലാം, ചപ്രഭാഫസര്, ചഎ.ചഎ.എലാം. ബഭാലാംഗ്ലൂര് -

ചചയര്മഭാന്

2. ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ചസനനില്,  ചഎ.എ.എസട്ട്,  അഡതീഷണല്

ചതീഫട്ട്   ചസക്രടറനി, പഭാനനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട് - അലാംഗലാം
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3. ശതീ. സനി. പനി. കമഭാഹന്, ചതീഫട്ട് ജനറല് മഭാകനജര് (റനിടകയര്ഡട്ട്)
നബഭാര്ഡട്ട് - അലാംഗലാം.

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

5. ശതീ.  പനി.  കവണുകഗഭാപഭാല്,  ചഎ.എ.എസട്ട്,  ചസഷലല്
ചസക്രടറനി,  സഹകേരണ വകുപട്ട് - ചമമ്പര് ചസക്രടറനി

(ബനി) കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണവമഭായനി ബനചപടട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന സഭാഹചരലത്തനില് ജനില്ലെഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കൂടുതല് ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  വകേചക്കഭാകളണതനിചല്ലെനട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
രജനിസ്ട്രഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷന് മുകഖന നടത്തുന നനിയമനങ്ങളക്കട്ട് ഇഇൗ നനിര്കദ്ദേശലാം ബഭാധകേമല്ലെ എനലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

നതീതനി ചമഡനിക്കല് കസഭാറകേള

210 (1752) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  കേതീഴനില്  നനിലവനില്  എത്ര  നതീതനി  ചമഡനിക്കല്
കസഭാറകേള ഉചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിചട എത്ര നതീതനി ചമഡനിക്കല് കസഭാറകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുചണനലാം ആയതനിചന്റെ കേഭാരണവലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വനില  കുറചഭാണട്ട്  നതീതനി  ചമഡനിക്കല്  കസഭാറകേളനില്
മരുനകേള വനില്പന നടത്തുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  കേതീഴനില്  നനിലവനില്  94  നതീതനി  ചമഡനിക്കല്
കസഭാറകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  കേഴനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിചട  10  നതീതനി  ചമഡനിക്കല്  കസഭാറകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില് 4 നതീതനി ചമഡനിക്കല് കസഭാറകേള ചകേടനിട ഉടമ വഭാടകേ
കേരഭാര്  പുതുക്കനി  നല്കുനതനിനട്ട്  തയഭാറഭാകേഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ഒചരണ്ണലാം  ഡഗ്സട്ട്
ഇന്ചസകറചട നനിര്കദ്ദേശചത്ത തുടര്നലാം ബഭാക്കനിയുള  5  എണ്ണലാം,  കുറഞ കവതന
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നനിരക്കനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുള  ഫഭാര്മസനിസകേചള  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം,
കസഭാറകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് ഭതീമമഭായ വഭാടകേ നല്കകേണതനിനഭാലുലാം,
വഭാടകേയ്ക്കുപുറചമ  ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പളമുളചപചടയുള  മറട്ട്  ചചലവകേള  കൂടനി
കേണക്കനിചലടുത്തുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ശരഭാശരനി  13 %  മുതല്  65 %  വചര വനിലക്കുറവനിലഭാണട്ട് അകലഭാപതനി
മരുനകേള നതീതനി ചമഡനിക്കല് കസഭാറകേള വഴനി വനില്പന നടത്തുനതട്ട്. 

നന്മേ കസഭാറകേളുലാം ചമഭാവബല് ത്രനികവണനി കസഭാറകേളുലാം

211 (1753) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  വകുപനിചല  കേണ്സല്യൂമര്  ചഫഡനിനട്ട്  കേതീഴനില്
നനിലവനിലുണഭായനിരുന  നന്മേ  കസഭാറകേള,  ചമഭാവബല്  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള
എനനിവയുചട പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുചട പ്രവര്ത്തനത്തനില് തളര്ച ഉണഭാകേഭാനനിടയഭായ കേഭാരണങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചമഭാവബല്  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേളുചടയുലാം,  നന്മേ  കസഭാറകേളുചടയുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  എചനങനിലുലാം  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം
ചചയ്യുനകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനകമഭാ,  സനദ  സലാംഘടനകേകളഭാ,  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ സഭാപനകമഭാ,  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങകളഭാ,  സര്ക്കഭാര് സഭാപനകമഭാ

വഭാടകേ  രഹനിതമഭായനി  സലലാം  അനുവദനിച  സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  നന്മേ  കസഭാറനിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്. കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിച മുറയട്ട് ഇവയനില് പലതുലാം

ഒഴനിഞചകേഭാടുക്കുവഭാന്  കേണ്സല്യൂമര്  ചഫഡകറഷന്  നനിര്ബനനിതമഭായനി.  വനില്പനക്കുറവട്ട്

കേഭാരണമുണഭായ  നഷലാം,  ജതീവനക്കഭാരുചട  കവതനലാം,  വവദദ്യുതനി,  ചടലനികഫഭാണ്,

യഭാത്രഭാപടനി  എനനിവയട്ട്  പ്രതനിമഭാസലാം  ഒരു  കസഭാറനിനട്ട്  ചചലവഭാകുന  തുകേ  എനനിവ

കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  ബഭാദലതയഭായനി  മഭാറകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കമല്  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
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നന്മേ കസഭാറകേള ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില്ലെ.  സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  142  ചമഭാവബല് ത്രനികവണനികേള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിരുന.

ഇവയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ചമഭാവബല്  ത്രനികവണനികേള  64  എണ്ണമഭാണട്ട്.  78

ചമഭാവബല് ത്രനികവണനികേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം,  വഭാഹനലാം കകേടുവനതട്ട് നനഭാക്കഭാനഭാകേഭാത്ത

സനിതനിയഭായതനിനഭാല്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിചവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ചമഭാവബല്

ത്രനികവണനികേളുചട  വനില്പന  ലഭാഭകേരമല്ലെഭാത്തതനിനഭാലുലാം,  വഭാഹനങ്ങളുചട  അറകുറ

പണനികേളക്കുലാം മറട്ട്  ചചലവകേളക്കുലാം,  ചടസട്ട്  വര്ക്കട്ട് എനനിവയ്ക്കുമഭായനി ഭതീമമഭായ തുകേ

ചചലവട്ട്  വരുനതനിനഭാലുലാം,  വഡവര്മഭാരുചട  ലഭലതക്കുറവലാംമൂലമഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം

നനിര്ത്തനിയതട്ട്.  ചമഭാവബല് ത്രനികവണനികേളുചട റൂടട്ട് ക്രമതീകേരനിചട്ട് അവ നല്ലെ രതീതനിയനില്

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനി

വരുന. 

(ബനി)  നന്മേ കസഭാറകേളുചട വനില്പന കുറയുകേയുലാം തുടര്ചയഭായ നഷത്തനികലയട്ട്

നതീങ്ങുകേയുമുണഭായനി.  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡകറഷചന്റെ  കേഴനിഞ  മൂനട്ട്  വര്ഷചത്ത

പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയതനില്  ജതീവനക്കഭാരുചട  കവതനലാം,  വവദദ്യുതനി,

ചടലനികഫഭാണ്,  യഭാത്രപടനി  എനതീയനിനങ്ങളനില്  വരുന  ശരഭാശരനി  18,000  മുതല്

20,000  രൂപ  വചര  പ്രതനിമഭാസലാം  ഒരു  കസഭാറനിനട്ട്  ചചലവഭാകുന  തുകേ  മുഴുവന്

കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡകറഷന്റെ  ബഭാധലതയഭായനി  മഭാറകേയുലാം  ചചയ  സഭാഹചരലങ്ങള

വനിലയനിരുത്തനിയഭാണട്ട്  നന്മേ  കസഭാറകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട്.  ചമഭാവബല്

ത്രനികവണനികേള  ലഭാഭകേരമല്ലെഭാത്തതനിനഭാലുലാം,  വഭാഹനങ്ങളുചട  അറകുറപണനികേള,  മറട്ട്

ചചലവകേള,  ചടസട്ട് വര്ക്കട്ട് എനനിവയഭായനി ഭതീമമഭായ തുകേ ചചലവട്ട് വരുനതനിനഭാലുലാം

ആണട്ട് അവയുചട പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിയതട്ട്. 

(സനി)  പ്രവര്ത്തന  കയഭാഗലമല്ലെഭാത്ത   ചമഭാവബല്  ത്രനികവണനി  വഭാഹനങ്ങള

നടപടനി  ക്രമങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്  വനില്ക്കുനതനിനുലാം  ചമഭാവബല്  ത്രനികവണനി

ആവശലചപടുന വപ്രമറനി സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് അവ വകേമഭാറനി

നല്കുനതനിനുലാം  നന്മേ  കസഭാറകേള  ഏചറടുത്തട്ട്  നടത്തഭാന്  തയഭാറഭായനി  വരുന

പഞഭായത്തട്ട്/കുടുലാംബശതീ എനനിവചര അവ ഏല്പനിക്കുനതനിനുലാം, നന്മേ കസഭാറകേളക്കട്ട്

ബദല് സലാംവനിധഭാനലാം എന നനിലയനില് പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴനി നതീതനി

കസഭാറകേള  വലഭാപനിപനിചട്ട്  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡട്ട്   ഉല്പനങ്ങള  ഗ്രഭാമതലത്തനില്

എത്തനിക്കുനതനിനുലാം കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയവരുന.
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നന്മേ കസഭാറകേളനിചല നനിയമനവമഭായനി ബനചപടട്ട് നടന അഴനിമതനി

212 (1754) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആരലാംഭനിച  നന്മേ  കസഭാറകേളനിചല
നനിയമനവമഭായനി ബനചപടട്ട് അഴനിമതനി നടനതഭായ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ആയതട്ട് അകനസഷനിക്കുനതനിനഭായനി എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനിചല  ചപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം  ശക്തനിചപടു
ത്തുനതനിനഭായനി സഹകേരണ വകുപട്ട് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നന്മേ കസഭാറകേളനില് ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിചട്ട്  യഭാചതഭാരുവനിധ  നനിയമന
ഉത്തരവലാം നല്കേനിയനിടനില്ലെ. നന്മേ കസഭാറകേളുചട പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  നനികയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്.  ദനിവസ  കവതനക്കഭാചര  ഒഴനിവഭാക്കനിയ  സഭാഹചരലത്തനില്  ഭതീമമഭായ
തുകേകേള  പല  വലക്തനികേളക്കുലാം  നല്കേനിയഭാണട്ട്  അവര്  കജഭാലനി  കനടനിയനിട്ടുളതട്ട്
എനതനിനഭാല്  അവചര  ഒഴനിവഭാക്കരുതട്ട്  എനട്ട്  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്
കൃതലമഭായനി  ആര്ക്കഭാണട്ട്  തുകേകേള  നല്കേനിയചതനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കരഖഭാമൂലലാം
ചതളനിവകേള ഒനലാം ലഭനിചനിടനില്ലെ.

(ബനി)  പഭാറശഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ചപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം
ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനഭായനി  സഹകേരണ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
കേണ്സല്യൂമര് ചഫഡകറഷചന്റെ ഒരു ത്രനികവണനി കസഭാറലാം, 2 നതീതനി കസഭാറകേളുലാം, 3 നന്മേ
കസഭാറകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇവയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ശക്തനിചപടു
ത്തുനതനിനഭായനി  സഭാധനങ്ങള  യകഥഷലാം  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള  വനിലക്കുറവനില്
ലഭലമഭാക്കനി  വനിപണനി  ഇടചപടല്  ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള  ചഫഡകറഷന്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  ചമഭാവബല്  ത്രനികവണനിയുചട  റൂടട്ട്   പഭാറശഭാല
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനികലക്കട്ട് കൂടനി ലഭലമഭാകുന രതീതനിയനില് പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സഹകേരണ കമഖല കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള

213 (1755) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സഹകേരണ  കമഖല  കനരനിടുന  മുഖലപ്രശ്നങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാചണനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഏചതഭാചക്കചയനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാവചപടവരുചട  ആശയമഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  വഭായയട്ട്
ബഭാങ്കുകേള  ഇഇൗടഭാക്കുനതനിലുലാം  ഉയര്ന  പലനിശ  നനിരക്കട്ട്  ഇഇൗടഭാക്കഭാന്
നനിര്ബനനിതരഭാക്കുന സഭാഹചരലലാം എനഭാണട്ട്; ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന് സഭാധലമഭാകണഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  രലാംഗചത്ത  കേടലഭാസട്ട്  സലാംഘങ്ങചള  ഇല്ലെഭാതഭാക്കഭാനഭായനി
നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനചത്ത  സഹകേരണ  കമഖല  കനരനിടുന  മുഖലപ്രശ്നങ്ങള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. അവയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

I കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്/റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്/നബഭാര്ഡട്ട്  എനനിവയുചട
തഭാചഴപറയുന നയങ്ങള/നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സഹകേരണ കമഖലയനില്
പ്രശ്നങ്ങള സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്/ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  ആദഭായ
നനികുതനി  നനിയമത്തനിചല  വകുപട്ട്  80  (പനി)  പ്രകേഭാരലാം
ലഭലമഭായനിരുന ആദഭായ നനികുതനി ഇളവട്ട് ഒഴനിവഭാക്കനിയതട്ട്.

2. സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്/ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് സര്വതീസട്ട്
ടഭാകട്ട് ബഭാധകേമഭാക്കനിയതട്ട്.

3. സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  ആദഭായനനികുതനി  നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം റനി.ഡനി.എസട്ട്. ബഭാധകേമഭാക്കനിയതട്ട്.

4. ബഭാങനിലാംഗട്ട്  നനിയമ  കഭദഗതനിയനിലൂചട  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുചട കമല് റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിനുള നനിയനണ
അധനികേഭാരലാം വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് സമഭാനമഭാക്കനിയതട്ട്.

5. റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് വലസന്സുള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള
ഒഴനിചകേ മറട്ട് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള കവഭാടവകേഭാശ
മനില്ലെഭാത്ത അലാംഗങ്ങളനില്നനിനലാം  നനികക്ഷപലാം
സസതീകേരനിക്കഭാകനഭാ  ബഭാങട്ട്  എന  പദലാം  അവരുചട
കപരനിചനഭാപലാം കചര്ക്കഭാകനഭാ പഭാടനിചല്ലെന വലവസ.

6. സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള അവയുചട എസട്ട്.എല്.ആര്.
നനികക്ഷപലാം  മുഴുവന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസകേല്യൂരനിറനികേളനില്
നനികക്ഷപനികക്കണതഭാചണന റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം.
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7. സലാംസഭാന/ജനില്ലെഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള  31-3-2017-ല്
9% മൂലധന പരലഭാപ്തത വകേവരനിക്കണചമന റനിസര്വട്ട്
ബഭാങനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം.

8. 9-ാം ഭരണഘടന കഭദഗതനി നനിയമത്തനിചല വലവസകേള
പ്രകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അവസഭാനനിചട്ട്  6
മഭാസങ്ങളക്കുളനില്  സലാംഘത്തനിചന്റെ  കേണക്കുകേള
ഓഡനിറട്ട്  ചചയനിരനിക്കണചമനലാം  സലാംഘലാം  ചപഭാതുകയഭാഗലാം
കൂടനിയനിരനിക്കണചമനലാം 6 മഭാസങ്ങളക്കുളനില് ഓഡനിറട്ട്
ചചയ കേണക്കുകേളുലാം വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം ഉളചപചടയുള
കരഖകേള ഫയല് ചചയനിരനിക്കണചമനമുള വലവസകേള.

9.   നബഭാര്ഡനിചന്റെ  നനിലവനിലുള  വലവസ  പ്രകേഭാരലാം
സനി.എലാം.എ.  റൂളസട്ട് അനുസരനിചട്ട് ജനില്ലെഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  നല്കേഭാവന ഭവന  വഭായ
ബഭാങനിചന്റെ  ആചകേ  ആസനിയുചട  5  ശതമഭാനലാം
അധനികേരനിക്കഭാന് പഭാടനില്ലെ. ടനി പരനിധനി നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്
ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുചട  സര്പസട്ട്  ഫണട്ട്
ഫലപ്രദമഭായനി ചചലവഴനിക്കഭാന് കേഴനിയുനനില്ലെ.

10. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായയ്ക്കുള പലനിശ
സബ്സനിഡനി  പദതനി  ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായയട്ട്
ബഭാധകേമഭാക്കുനനില്ലെ.

11. പുതുതഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ 'Pradhan Manthri Awas
Yojana  Housing  for  All  (Urban)  പദതനിയനില്
ജനില്ലെഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള ഉളചപടുത്തനിയനിടനില്ലെഭാത്തതട്ട്.

12. 'Rupay  Kissan  Credit  Card'  നല്കുന പദതനിയനില്
പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങചള
ഉളചപടുത്തഭാത്തതട്ട്.

13. വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം കേഭാര്ഷനികേ സലാംസരണ കപ്രഭാജക്ടുകേള,  റൂറല്
കഗഭാഡഇൗണുകേള  ചഎ.സനി.ഡനി.പനി.(Integrated  Co-
operative  Development  Project)  എനനിവയട്ട്
നല്കേനി വനനിരുന സബ്സനിഡനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട്.
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II സഹകേരണ കമഖല കനരനിടുന മറട്ട് പ്രശ്നങ്ങള:

1.   സഹകേരണ  കമഖലയനിചല  ഉയര്ന  നനിഷനിയ
ആസനി/കുടനിശനികേ  നനിലവഭാരലാംമൂലലാം  സലാംഘങ്ങളക്കുണഭാകുന
നഷലാം.

2. പ്രവര്ത്തന മൂലധനത്തനിചന്റെ അപരലഭാപ്തത,  ഉല്പനങ്ങളക്കു
കമല്  ചപചടനണഭാകുന  വനിലത്തകേര്ച,  ആധുനനികേ
വല്ക്കരണവലാം വവവനിധലവല്ക്കരണവലാം  നടത്തഭാന്
കേഴനിയഭാത്തതട്ട്  എനതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വനിപണന
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുണഭായനിട്ടുള പ്രതനിസനനി.

3. പ്രഭാഥമനികേ  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിചല
അലാംഗങ്ങളുചട  ഇഇൗട്പ്രമഭാണങ്ങള  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്
ചഫഡകറഷനനില് ഇഇൗടട്ട് നല്കേനി പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങള
വഭായ സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം അലാംഗങ്ങള വഭായ തനിരനിചടയ്ക്കുകേയുലാം
എനഭാല് സലാംഘങ്ങള യഥഭാസമയലാം വഭായ ചഫഡകറഷനനില്
തനിരനിചടയഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുനതനിലൂചട അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിച്ചു നല്കേഭാന് കേഴനിയഭാചത വരുന
അവസ സലാംജഭാതമഭാകുനണട്ട്. 

4. കകേന്ദ്ര  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള  മളടനികസറട്ട്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള, സലാംസഭാനങ്ങള പ്രവര്ത്തന പരനിധനിയഭായനി
രജനിസര്  ചചയ്യുകമ്പഭാള  അതഭാതട്ട്  സലാംസഭാന
രജനിസ്ട്രഭാറചട  എന്.ഒ.സനി.  വഭാങ്ങനിയനിരനിക്കണചമനട്ട്
കകേന്ദ്ര  രജനിസ്ട്രഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം
ഇതനുസരനിചട്ട്  സലാംഘങ്ങള സലാംസഭാന രജനിസ്ട്രഭാര്ക്കട്ട്
അകപക്ഷ നല്കുകേയുലാം സലാംസഭാന രജനിസ്ട്രഭാര് ആയതട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ
വരനികേയഭായനിരുന.  എനഭാല്  സമതീപ  കേഭാലത്തട്ട്
ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  വഹകക്കഭാടതനി  പ്രസ്തുത
വലവസ  റദ്ദു  ചചയ്യുകേയുണഭായനി.  ഇതട്ട്  മളടനി  കസറട്ട്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  അനനിയനനിതമഭായ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുകേയുലാം സലാംസനചത്ത
വഭായഭാ സലാംഘങ്ങചള കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുലാം. 
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചസന്ടല്  ബഭാങട്ട്  കകേഭാണ്ഫറന്സനിചന്റെ  തതീരുമഭാന
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചല നനികക്ഷപങ്ങളക്കുലാം വഭായകേളക്കുലാം പലനിശ
നനിരക്കട്ട്  നനിശ്ചയനിച്ചു  നല്കുനതട്ട്.  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിചല  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്
തഭാരതകമലന  ഉയര്ന  നനിരക്കനിലുള  പലനിശയഭാണട്ട്  നല്കേനി  വരുനതട്ട്.
നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുന  പലനിശയുലാം  അനുബന  ചചലവകേളുലാം  കചര്ത്തഭാണട്ട്
വഭായകേളക്കുള  പലനിശ  നനിരക്കട്ട്  നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങള വഴനി നല്കുന കേഭാര്ഷനികേ വഭായകേളക്കുള പലനിശ
നനിരക്കട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിക്കുന പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഇഇൗടഭാക്കനി വരുനതട്ട്. കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
പലനിശ നനിര്ണ്ണയ കേമ്മേനിറനി കൂടനി പലനിശ നനിരക്കനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാറണട്ട്. 

(സനി)  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങചള പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാനുള
സഭാധലതകേള ഇല്ലെഭാത്തപക്ഷലാം ലനികേസനികഡറട്ട് ചചയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.

കേയര് സഹകേരണ സലാംഘലാം

214 (1756) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘലാം ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട് നനിലവനില് ലഭനിച്ചുവരുന
കുറഞ ശമ്പളലാം എത്രയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 23-11-2012-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്(വകേ) 139/2002/വലവ പ്രകേഭാരലാം
(അനുബനമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന)* ചസക്രടറനിമഭാരുചട  ശമ്പളലാം
തഭാചഴപറയുനവനിധലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്:

കഗ്രഡട്ട് കപ്രഭാഡക്ഷന് ശമ്പള ചസയനില് 

എ കഗ്രഡട്ട് 901 കേസനിന്റെലനിനട്ട് മുകേളനില് 8080-12590

ബനി കഗ്രഡട്ട് 501 മുതല് 900 കേസനിന്റെല് 5850-9810

സനി കഗ്രഡട്ട് 301 മുതല് 500 കേസനിന്റെല് 5250-8540

ഡനി കഗ്രഡട്ട് 201 മുതല് 300 കേസനിന്റെല് 4750-7850

ഇ  കഗ്രഡട്ട് 101 മുതല് 200 കേസനിന്റെല് 4660-6750

100 കേസനിന്റെലനില്  കുറവട്ട് 4500

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പുതനിയ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള

215 (1757) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കുന്ദമലാംഗലലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല പനിലഭാകശരനി കകേന്ദ്രമഭായനി പനിലഭാകശരനി
അഗ്രനിക്കളചറല് ആന്റട്ട്  വര്കക്കഴ്സട്ട്  ചവല്ചഫയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ചസഭാചചസറനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനിന്കമല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; അനുമതനി ഉത്തരവട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപട്ട് 4, 5, 6, 7 ചടലാം 3, 4, 5, 6, 7, 8
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസര് ചചയ്യുനതട്ട്. അലാംഗങ്ങളുചട സഭാമ്പത്തനികേ
ഉനതനികയഭാ  ചപഭാതുജന  തഭാല്പരലങ്ങളുചട  സലാംരക്ഷണകമഭാ  ലക്ഷലമഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട്
സഹകേരണ  തതസങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രകമ സഹകേരണ നനിയമത്തനിന്കേതീഴനില് രജനികസ്ട്രഷന് നല്കുകേയുള.
അത്തരലാം  സലാംഘങ്ങളുചട  കസവനലാം  തങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തണചമനട്ട്
തഭാല്പരലമുള  വലതലസ  കുടുലാംബത്തനില്ചപട  25  വലക്തനികേള  എങനിലുലാം
സലാംഘഭാടകേരഭായനി  (ചപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്)  കചര്ത്തുചകേഭാണട്ട്  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കണലാം.  ചപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്  അവരനില്നനിനലാം  ഒരു  ചപ്രഭാകമഭാടനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറനിചയയുലാം  അതനിചന്റെ  അദലക്ഷനഭായനി  ഒരു  ചതീഫട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാടചറയുലാം
ചതരചഞടുക്കണലാം.  ചപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്  അവരുചട  കയഭാഗലാം  കചര്നട്ട്  തഭാചഴപറയുന
രതീതനിയനില് അകപക്ഷ തയഭാറഭാക്കണലാം.

1. നനിര്ദ്ദേനിഷ സലാംഘലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള തതീരുമഭാനലാം. 

2. ചപ്രഭാകമഭാടനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗതീകേരനിച  കേരടട്ട്  നനിയമഭാവലനിയുചട
മൂനട്ട് കകേഭാപനികേള.

3. നനിര്ദ്ദേനിഷ സലാംഘത്തനിനട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനലാം സഭാധലമഭാചണനട്ട്
കബഭാധലചപടുത്തുന പദതനികരഖ.

4. ചടങ്ങളുചട  അനുബനത്തനില്  കചര്ത്തനിട്ടുള  1-ാം  നമ്പര്
കഫഭാറത്തനില്  അകപക്ഷയുചട  രണ്ടു  പകേര്പ്പുകേള  തയഭാറഭാക്കനി
ചപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര് എല്ലെഭാവരുലാം ഒപ്പു വയണലാം.
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5. ഓഹരനി  പനിരനിക്കുനതനിനുള  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുചണങനില്

ഓഹരനി  മൂലധനത്തനികലയട്ട്  തുകേ  നല്കേനിയനിട്ടുള  എല്ലെഭാ

വലക്തനികേളുചടയുലാം  കപരുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായ  കമല്വനിലഭാസവലാം  അവര്

നല്കേനിയനിട്ടുള  തുകേയുലാം  കരഖചപടുത്തനിയ  ലനിസനിചന്റെ  രണ്ടു

പകേര്പ്പുകേള.

6. രജനികസ്ട്രഷനുള ഫതീസട്ട് അടചതനിചന്റെ രസതീതട്ട്.

ഇങ്ങചന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള അകപക്ഷഭാ കഫഭാറവലാം ഉളടക്കങ്ങളുലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ

സലാംഘത്തനിചന്റെ കകേന്ദ്ര ഓഫതീസട്ട്  സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന പ്രകദശലാം അധനികേഭാര

പരനിധനിയഭായുള അസനിസന്റെട്ട് രജനിസ്ട്രഭാര്  (ജനറല്)  ഓഫതീസട്ട് വഴനി സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.

സഹകേരണ  നനിയമത്തനികലയുലാം  ചടത്തനികലയുലാം  രജനിസ്ട്രഭാറചട  സര്ക്കുലറനികലയുലാം

വലവസകേള  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരനിക്കുനചതനലാം

സലാംഘത്തനിചന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേതയുലാം  പ്രവര്ത്തന  സഭാധലതയുലാം  4-ാം  വകുപനില്

അനുശഭാസനിക്കുന  തരത്തനിലുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംഘത്തനിനുളചതനലാം

നനിര്ദ്ദേനിഷ  സലാംഘത്തനിചന്റെ  വബകലഭാ  അനുസരനിചട്ട്  നനിശ്ചയനിക്കചപടനിരനിക്കുന

പ്രവര്ത്തന പരനിധനിയനില് അകത സസഭഭാവത്തനിലുള മചറഭാരു സലാംഘവലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു

വരുനനിചല്ലെനലാം  കബഭാദലചപടുനതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം

രജനിസ്ട്രഭാര് സലാംഘലാം രജനിസര് ചചയനല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) കുന്ദമലാംഗലലാം ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനിചല പനിലഭാകശരനി കകേന്ദ്രമഭായനി പനിലഭാകശരനി

അഗ്രനിക്കളചറല്  &  വര്കക്കഴ്സട്ട്  ചവല്ചഫയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ചസഭാവസറനി

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രഭാര്  (ജനറല്)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  മുകഖന

സമര്പനിച അകപക്ഷയനില്  11-2-2015-നട്ട്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം നനിയമഭാവലനിയനിചല

നല്യൂനതകേള പരനിഹരനിച്ചു നല്കുവഭാന് കജഭായനിന്റെട്ട് രജനിസ്ട്രഭാര്  (ജനറല്),  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

ആഫതീസനില്നനിനലാം  19-2-2015-ല്  ചതീഫട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാടര്ക്കട്ട്  കേത്തട്ട്  നല്കുകേയുലാം

ചചയനിരുന.  എനഭാല്  നഭാളനിതുവചര  മറപടനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  തുടര്

നടപടനി  സസതീകേരനിചനിടനില്ലെ.  നനിര്കദ്ദേശനിച  പ്രകേഭാരലാം  നല്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  ലഭനിച്ചു

കേഴനിഞഭാല്,  അകപക്ഷ ക്രമപ്രകേഭാരമഭാചണനലാം സലാംഘലാം പ്രവര്ത്തന സഭാധലതയുളതഭാചണനലാം

പരനികശഭാധനിചട്ട് കബഭാദലപടഭാല് അനുമതനി ഉത്തരവട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.  
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സഹകേരണ കമഖലയനിചല നനികക്ഷപലാം

216 (1758) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനിചല  നനികക്ഷപ  രലാംഗചത്ത  ഉണര്വനിനഭായനി
എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് വകേചക്കഭാളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുകവണനി  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ  യജലാം  നടത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ  യജത്തനിലൂചട  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയുചട അധനികേ നനികക്ഷപലാം സസരൂപനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  ആചകേ  നനികക്ഷപലാം  ഇകപഭാള  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികക്ഷപരലാംഗചത്ത  ഉണര്വനിനഭായനി  സഹകേരണ  കമഖലയനിചല
നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  (നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്
പരമഭാവധനി 150 ലക്ഷലാം രൂപ) ആവശലമഭായ സന്ദര്ഭങ്ങളനില് നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ
യജലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  5  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ
യജങ്ങളനിലൂചട 29,837.02 കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

217 (1759) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല്ലെഭാ പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലുലാം സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  എചനല്ലെഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ചചകേവരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ലഭാഭകേരമഭായതുലാം  നഷത്തനിലഭായതുലാം  നനിര്ജതീവമഭായതുമഭായ
ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങള ഉളതനിനഭാല് ഇവചയ കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി
ഒരുമനിപനിക്കുകമ്പഭാള  എചനങനിലുലാം  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  ഉണഭാകേഭാനനിടയുളതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഉണട്ട്.  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കുനതനിലൂചട
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ചനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  എ.റനി.എലാം,  RTGS,  NEFT  മുതലഭായ ആധുനനികേ
ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സഇൗകേരലങ്ങള  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട ചഹഡഭാഫതീസുലാം ശഭാഖകേളുമഭായനി
ബനനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.  നനിര്ജതീവമഭായ  സലാംഘങ്ങളനില്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനട്ട്  നനിലവനില് ഉകദ്ദേശനിചനിടനില്ലെ.  പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതുമഭായനി  ബനചപടട്ട്
എചനങനിലുലാം പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള ഉണഭാകേഭാനനിടയുളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ. 

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴനിയുള കക്ഷമ ചപന്ഷന് വനിതരണലാം

218 (1760) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ലെ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ ചപന്ഷന് വനിതരണവമഭായനി ബനചപടട്ട് ഇതനിനകേലാം
ഉയര്നവനനിട്ടുള പരഭാതനികേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴനി  വനിതരണലാം ചചയ്യുന കക്ഷമ ചപന്ഷന്
തുകേയനില്നനിനട്ട്  ചനിലയനിടങ്ങളനില്  ഇടനനിലക്കഭാര്  നനിര്ബന  പണപനിരനിവട്ട്
നടത്തുനതഭായ വഭാര്ത്ത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  ഉണഭാക്കുന  ആശങയുലാം
പ്രയഭാസങ്ങളുലാം അകേറഭാന് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാള്ളുലാം;

(ഡനി)  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ  ചപന്ഷന്  വനിതരണലാം  കൂടുതല്  സുതഭാരലമഭാക്കഭാന്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള ചചകേക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില്  നനിര്ബന  പണപനിരനിവട്ട്  നടത്തുനതഭായ
പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിടനില്ലെ.  ചപന്ഷന്  വനിതരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുനതനിനുലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പ്രയഭാസമുണഭാകേഭാചത  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  അതഭാതട്ട്  സലാംഘലാം
തലത്തനിലുലാം,  ജനില്ലെ,  തഭാലൂക്കട്ട്,  സലാംസഭാന  തലത്തനിലുലാം  തകദ്ദേശ  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനിചല  ചചയര്മഭാന്മഭാരുചട  അദലക്ഷതയനിലുള  അലാംഗങ്ങള  ഉളചപട
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനികേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.

( ഡനി)  സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷഭാ ചപന്ഷന് വനിതരണലാം വളചര സുതഭാരലമഭായഭാണട്ട്
നടത്തുനതട്ട്.  ചപന്ഷന് വനിതരണലാം ചചയഭാന് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള സഹകേരണ
സലാംഘലാം തലത്തനിലുലാം,  ജനില്ലെ,  തഭാലൂക്കട്ട്,  സലാംസഭാന തലത്തനിലുലാം  തകദ്ദേശ സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനിചല  അലാംഗങ്ങള  ഉളചപട  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. ഇതനികലയഭായനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ 23-8-2016-ചല ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)
നമ്പര്  6951/2016/ഫനിന് ഉത്തരവ പ്രകേഭാരവലാം സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാരുചട
28/2016,  29/2016  നമ്പര് സര്ക്കുലറകേള പ്രകേഭാരവലാം  വലക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷന് (IKM)  തയഭാറഭാക്കനിയ കസവന
എന കസഭാഫട്ട് ചവയര് സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ചപന്ഷന് വനിതരണത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.
ചപന്ഷന് വനിതരണത്തനിചന്റെ എല്ലെഭാ ഘടങ്ങളനിലുലാം വളചര കേഭാരലക്ഷമമഭായ രതീതനിയനില്
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് ചചയ്യുനതനിനട്ട് ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്. 

കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴനി വതീടനിചലത്തനിചതനിചന്റെ
വനിവരങ്ങള

219 (1761) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാര്ദകേല,  വനിധവ,  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  ചപന്ഷനുകേളുചട  കുടനിശനികേ  തുകേ
മുഴുവന്  ഒറയടനിക്കട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുവഴനി  വതീടനിചലത്തനിച  പദതനി  തുടര്നലാം
നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സര്ക്കഭാര്  നല്കേനി  വരുന  സഭാമൂഹല  കക്ഷമ  സുരക്ഷഭാ  ചപന്ഷനുകേള
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വതീടുകേളനിചലത്തനിക്കുന  പദതനി
തുടര്നലാം  നടപഭാക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ജനില്ലെഭാടനിസഭാനത്തനില്
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നല്കേഭാനുള  തുകേ  ഡനി.ബനി.റനി.  ചസല്ലെനില്  നനിനലാം  അതഭാതട്ട്  ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങനിചന്റെ അക്കഇൗണനികലക്കട്ട് ടഭാന്സര് ചചയ്യുകേയുലാം ടനി തുകേ അതഭാതട്ട് ജനില്ലെകേളനിചല
വഭാര്ഡട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള  (PACS),  മറട്ട്  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങള,  ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുചട  ശഭാഖകേള  എനനിവ  വഴനിയഭാണട്ട്  ചപന്ഷനുകേള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട
വതീടുകേളനില് എത്തനിചനിട്ടുളതട്ട്. കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് ചകേടനിക്കനിടക്കുന നനികക്ഷപലാം

220 (1762) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ചമഭാത്തലാം  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയുചട നനികക്ഷപലാം ചകേടനിക്കനിടക്കുനചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  നനികക്ഷപലാം  നഭാടനിചന്റെ  പുകരഭാഗതനിക്കുലാം  രക്ഷയ്ക്കുമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിചല/ബഭാങ്കുകേളനിചല  നനികക്ഷപത്തനില്  നനിയമഭാനുസൃതലാം
സൂക്ഷനികക്കണ കേരുതലുകേള ഒഴനിചകേ ബഭാക്കനി തുകേ മുഴുവന് വഭായഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നഭാടനിചന്റെ  പുകരഭാഗതനിക്കുലാം  രക്ഷയ്ക്കുമഭായനി പ്രകതലകേ
കപ്രഭാജക്ടുകേകളഭാ/പദതനികേകളഭാ ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആശനിത നനിയമനലാം

221(1763) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാടഭാരക്കര പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ ഗ്രഭാമവനികേസന ബഭാങനില്
ആശനിത  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രഭാര്
ആഫതീസനിചല ഇ.എലാം.(5)9137/2016 dt. 11-3-2016 നമ്പര് കേത്തനികന്മേല് സസതീകേരനിച
തുടര്നടപടനികേളുലാം നനിലവനിചല സനിതനിയുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആശനിത നനിയമനലാം നല്കുനതനിനട്ട്  തടസങ്ങള അവകശഷനിക്കുനനിചല്ലെങനില്
നനിയമനലാം കേഴനിവതുലാം കവഗലാം നല്കേഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  ചകേഭാടഭാരക്കര പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ ഗ്രഭാമവനികേസന

ബഭാങനില്  ശതീ.  സനി.  എല്.  അനൂപനിനട്ട്  ആശനിത  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്

സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാറചട  25-7-2016-ചല  9137/16/ചകേ.ഡനി.എസട്ട്.  നമ്പര്

ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ബഭാങനിനട്ട് അനുവഭാദലാം നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

കലബര് കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം

222 (1764) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലബര്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങചള  സഹകേരണ

കമഖലയനിചല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളകൂടനി  ഏല്പനിചട്ട്  അവയുചട  നനില

ചമചചപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര കലബര് കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

ഉചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനില്  സഹകേരണ  കമഖലയനിചല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

കലബര് കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള നടത്തനി വരുനണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  568  കലബര് കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

ഉണട്ട്. 

ഉണര്വട്ട് പദതനി

223 (1765) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില് ഉണര്വട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി

വരുനകണഭാ;

(ബനി) പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചനല്ലെഭാമഭാണട്ട്, വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ആഡനിറട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുളതുലാം  കുടനിശനികേ  ഈടഭാക്കഭാചതയുലാം  ചകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കഭാചതയുലാം നനില്ക്കുന തുകേകേള നനിയമഭാനുസൃത ആഡനിറട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറനില് നനിനലാം
നതീക്കലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട് എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഈ പദതനിയനിലൂചട എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട എത്ര ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണര്വട്ട്  2012  തതീവ്രയത പരനിപഭാടനി  15-3-2012  മുതല്  31-12-2013
വചരയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്. ടനി പദതനി ഇകപഭാള നനിലവനിലനില്ലെഭാത്തതഭാണട്ട്.  

(ബനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ആഡനിറനില്  തടഞവചനിട്ടുളതുലാം,
ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി ഇഇൗടഭാക്കഭാചതയുലാം ചകേഭാടുത്തട്ട് തതീര്ക്കഭാചതയുലാം നനില്ക്കുന തുകേകേള
നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട്  ആഡനിറട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറനില്നനിനലാം നതീക്കലാം
ചചയ്യുനതനിനട്ട് കവണനിയഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.

(സനി)  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംഘലാം/ബഭാങ്കുകേളുചട  ചപഭാതുകയഭാഗലാം
അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള  ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ജനില്ലെഭാതലത്തനില്  കജഭായനിന്റെട്ട്
രജനിസ്ട്രഭാര്  (ജനറല്),  കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്  (ആഡനിറട്ട്)  എനനിവരടങ്ങുന ജനില്ലെഭാതല
കേമ്മേനിറനികേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുനവ  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം,
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള  സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാര്
അദലക്ഷനഭായ  സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേ  പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനിചട്ട്
അനനിമ തതീരുമഭാനങ്ങള വകേചക്കഭാള്ളുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ആഡനിറനില്  തടഞനിട്ടുളതുലാം,
ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഇഇൗടഭാക്കഭാചതയുലാം  ചകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാചതയുലാം  നനില്പ്പുളതനില്,
സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ  29,234.12  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  2512   ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ഇന്ചസകര്/ആഡനിറര് നനിയമനലാം

224 (1766) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ഇന്ചസകര്/ആഡനിറര്  തസനികേയനികലക്കട്ട്
വനി.ഇ.ഒ.മഭാരനില് നനിനലാം തസനികേ മഭാറലാം വഴനിയുള നനിയമനത്തനിനട്ട്  എത്ര ഒഴനിവകേള
ഉണട്ട്, എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനി, എന്.ചജ.ഡനി. ഉളചപചട എത്ര ഒഴനിവകേള
ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലുണട്ട്  എനതീ  വനിവരങ്ങള  നല്കുകമഭാ;  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില്
കയഭാഗലരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുചട  അഭഭാവത്തനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്
ഉളചപടനിട്ടുള ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേണചമനട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-കയഭാടട്ട്
ആവശലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില്  എചനഭാചക്ക തുടര്നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതനറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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വനി.ഇ.ഒ.-മഭാരനില്നനിനലാം തസനികേമഭാറലാം വഴനിയുള നനിയമനത്തനിനട്ട് എന്.ചജ.ഡനി.
ഉളചപചട  31-8-2016  വചര  136  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലുണട്ട്.  25-6-2015-ചല
പനി.എസട്ട്.സനി.യുചട  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം  28  കപര്  കജഭാലനിക്കട്ട്
ഹഭാജരഭായനിട്ടുണട്ട്.  39  കപര്  എന്.ചജ.ഡനി.  ആണട്ട്.  വനി.ഇ.ഒ.-മഭാരനില്നനിനലാം  വബ
ടഭാന്സര്  നനിയമനത്തനിനഭായനി  മഭാറനിവയചപടനിട്ടുള  99  ഒഴനിവകേളുലാം  യു.ഡനി.സനി.,
യു.ഡനി.റനി.-മഭാരനില്നനിനലാം   വബ ടഭാന്സര്  നനിയമനത്തനിനഭായനി  മഭാറനിവയചപട  35
ഒഴനിവകേളുലാം  കചര്ത്തട്ട്  134  ഒഴനിവകേളനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം
നനിയമനലാം  നല്കേണചമനട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-കയഭാടട്ട്  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ
വനിഷയത്തനില് ബഹുമഭാനചപട കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട് വടബല്യൂണല്  5-9-2016-ല്
ഒ.എ.634/2016  നമ്പര്  കകേസനില്  പുറചപടുവനിച  വനിധനി  തതീര്പട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

വനിരമനിച വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാരുചട ചപന്ഷന്

225 (1767) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലെഭാ  കകേഭാ  -ഓപകററതീവട്ട്  പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട്  പ്രസട്ട്  ലനിമനിറഡനില്
നനിനലാം വനിരമനിച വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നഭാളനിതുവചര ചപന്ഷന് ലഭനിചനിടനില്ലെ എനട്ട്
കേഭാടനി പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  നഭാളനിതുവചര  ചപന്ഷന്  ലഭനിക്കഭാനനിടയഭാകേഭാചത  കപഭായ
സഭാഹചരലലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവരനില് നനിനലാം ചപന്ഷന് വനിഹനിതലാം പനിടനിചനിട്ടുണഭായനിരുകനഭാ;

(ഡനി)  ഭരണസമനിതനി  ഇവരനില്നനിനലാം  പനിടനിച  ചപന്ഷന്  വനിഹനിതലാം
അടചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  സര്വതീസനില്  ഉണഭായനിരുന  സമയത്തട്ട്  ഭരണസമനിതനി  ചപന്ഷന്
വനിഹനിതലാം  പനിടനിചനിട്ടുലാം  ഇവരുചട  ചപന്ഷന്  വനിഹനിതലാം  അടചനിടനില്ലെഭാചയങനിൽ  ഇഇൗ
വനിഷയത്തനില് നഭാളനിതുവചര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ചപന്ഷന് വനിഹനിതലാം ഭരണസമനിതനി അടചനിടനിചല്ലെങനിലുലാം സര്വതീസനില്
നനിനലാം  വനിരമനിച  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചപന്ഷന്  നല്കേണചമന  7-12-2008-ചല
ചചഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവട്ട് പഭാലനിക്കഭാചത കപഭായ സഭാഹചരലലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ജനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണട്ട്  ചപന്ഷന്  നഭാളനിതുവചര
ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്;  ഇവര്  ഓകരഭാത്തര്ക്കുലാം  എത്ര  വര്ഷലാം  സര്വതീസട്ട്  ഉണഭായനിരുന;
ഇവര് വനിരമനിചനിടട്ട് എത്ര നഭാളുകേളഭായനി;  ഇവ സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
ഭരണസമനിതനി ജതീവനക്കഭാരനില് നനിനലാം പനിടനിച ചപന്ഷന് വനിഹനിതലാം അടചനില്ലെ എനട്ട്
കേഭാടനി  ചപന്ഷന്  തടഞവചനിരനിക്കുന  ഇവര്ക്കട്ട്  ചപന്ഷന്  നല്കുനതനിനട്ട്
നഭാളനിതുവചര  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവര്ക്കട്ട്  അടനിയനരമഭായനി
ചപന്ഷന് നല്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം ജനില്ലെഭാ കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട് പ്രസട്ട് ഭരണസമനിതനി
പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം  പനിടനിച  ചപന്ഷന്  വനിഹനിതവലാം  നഭാളനിതുവചരയുള
കുടനിശനികേയുലാം ഇതുവചര ചപന്ഷന് കബഭാര്ഡനികലക്കട്ട് അടചനിടനില്ലെ. 

(സനി) ചപന്ഷന് വനിഹനിതലാം പനിടനിചനിരുന.

(ഡനി) ഇല്ലെ.

(ഇ)  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  എറണഭാകുളലാം
കജഭായനിന്റെട്ട് രജനിസ്ട്രഭാര് (ജനറല്) ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(എഫട്ട്) ഇക്കഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ. 

(ജനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലെഭാ  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട്  പ്രസനില്നനിനലാം
വനിരമനിച  4  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണട്ട്  നഭാളനിതുവചര  ചപന്ഷന്  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്.   ടനി
ജനിവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  എത്രവര്ഷലാം  സര്വതീസട്ട്  ഉണഭായനിരുന  എനലാം  ഇവര്  വനിരമനിചനിടട്ട്
എത്ര നഭാളഭായനിട്ടുചണനലാം ഉള വനിശദവനിവരലാം ചുവചടകചര്ക്കുന: 

ക്രമ
നമ്പര്

കപരട്ട് സര്വതീസട്ട് വനിരമനിചതനിനട്ട്  കശഷമുള
കേഭാലയളവട്ട്

1 രുഗനിണനി.എ 33 വര്ഷലാം 10 വര്ഷലാം

2 ഭഭാരതനി 31 വര്ഷലാം 15 വര്ഷലാം

3 വനിശസനഭാഥ കേമ്മേത്തട്ട് 10 വര്ഷലാം 11 വര്ഷലാം

4 രമണനി 36 വര്ഷലാം 10 വര്ഷലാം
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എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലെഭാ  സഹകേരണ  പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട്  പ്രസട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട
ശമ്പളത്തനില്നനിനലാം  പനിരനിചചടുത്ത  കപ്രഭാവനിഡന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  ജനില്ലെഭാ  ബഭാങനില്
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുളതഭായനി  കേഭാണുന.  എനഭാല്  സലാംഘത്തനിചന്റെ  വനിഹനിതലാം  മഭാറനിയതഭായനി
കേഭാണുനനില്ലെ.  സസനലാം കേയനില്നനിനലാം കുടനിശനികേ അടച ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ചപന്ഷന്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സസനമഭായനി  പണമടയഭാന്  നനിവ വൃത്തനിയനില്ലെഭാത്തതനിനഭാല്  ശതീമതനി
ടനി.  എന്.  ഭഭാരതനി  ചപന്ഷനുകവണനി അവര് അടച പണലാം തനിരനിചകേ പനിന്വലനിച്ചു
ചകേഭാണ്ടുകപഭായതഭായുലാം പനിരനിഞ കപഭായ ജതീവനക്കഭാരഭായ ശതീമതനി രുഗനിണനി, ശതീമതനി
രമണനി  എനനിവര്  അവരുചട  നനികക്ഷപത്തനിനു  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സലാംഘത്തനിചന്റെ
വനിഹനിതവലാം  കചര്ത്തട്ട്  സലാംഘത്തനില്നനിനലാം  വകേപറനിയതഭായുലാം  കരഖകേള
പരനികശഭാധനിചതനില്  അറനിയഭാന്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.   ചപന്ഷന്  വനിഹനിതലാം  ചപന്ഷന്
കബഭാര്ഡനില്  അടയ്ക്കുനതനിനട്ട്  എറണഭാകുളലാം  കജഭായനിന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രഭാര്  (ജനറല്)  ബഭാങട്ട്
ഭരണസമനിതനിക്കട്ട് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നനില്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

കേണ്സല്യൂമര് ചഫഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള

226 (1768) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സല്യൂമര്  ചഫഡനിചന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ഓണലാം-ബക്രതീദട്ട്  ചനകേള
വഴനിയുലാം,  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേള വഴനിയുലാം ത്രതീകവണനി കസഭാറകേള വഴനിയുലാം എത്ര കകേഭാടനി
രൂപയുചട നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് വനില്പന നടത്തനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി) ഏചതല്ലെഭാലാം നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
വനിതരണലാം  ചചയനിട്ടുളതട്ട്;  ഇതനിചന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  മുന്ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  തകേര്ചയനിലഭായനിരുനചവനട്ട്
ആകക്ഷപമുള  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന  വലനിയ  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ  വനിധത്തനില്
ഉയര്ത്തനിചകേഭാണ്ടുവരഭാന്  കേഴനിഞ  എനതു  സലാംബനനിച്ചുള  വനിലയനിരുത്തലുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കേണ്സദ്യുമര്ചഫഡനിചന തുടര്നലാം ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ സഭാപനമഭാക്കനി
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്; 
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡകറഷചന്റെ  കനതൃതസത്തനില് ഓണലാം-ബക്രതീദട്ട്  ചനകേള
വഴനി 40.74 കകേഭാടനി രൂപയുലാം, സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള/ത്രനികവണനി കസഭാറകേള വഴനി 11.95
കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഉളചപചട 52.69 കകേഭാടനി രൂപയുചട നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള
വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) 13  ഇനലാം നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. 

ക്രമ നമ്പര് ഇനലാം

1 ജയ അരനി

2 കുറവ അരനി

3 അരനി മട

4 പചരനി

5 പഞസഭാര

6 ചചറപയര്

7 കേടല

8 വന്പയര്

9 തുവരപരനിപട്ട്

10 ഉഴുനട്ട് (കബഭാള)

11 മുളകേട്ട്

12 മല്ലെനി

13 ചവളനിചചണ്ണ

30  ലക്ഷലാം  കപര്  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  വനില്പനശഭാലയനില്നനിനട്ട്

സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങനിയതനില്  15  ലക്ഷലാംകപര്ക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  ആനുകൂലലലാം

ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  വര്ഷചത്ത  ഓണവനിപണനിയുചട  നടത്തനിപനിലൂചട

കേണ് സല്യൂമര്ചഫഡനിചന ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ വനിധത്തനില് ഉയര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരഭാന്

കേഴനിഞനിട്ടുളതുലാം കേഴനിഞ വര്ഷചത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് ഓണചനയുചട വനില്പനയനില്

200%  ത്തനികലചറ  വളര്ച  കനടുവഭാന്  കേഴനിഞനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്.   മഭാര്ക്കറട്ട്

വനിലകയക്കഭാള  ഗണലമഭായ  വനില  കുറവനിലഭാണട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങള  വഴനി
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ഓണചനകേളനിലൂചട  13  ഇനലാം  സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങളുലാം  26  ഇനലാം  കനഭാണ്

സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങളുലാം  വനില്പന നടത്തനിയതട്ട്.  15 ലക്ഷലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

12061  ടണ്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  (13  സബ്സനിഡനി  ഇനങ്ങള)  ലഭലമഭാക്കഭാന്

കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  കൂടഭാചത  26  കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങള  15

ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  20  മുതല്  70  ശതമഭാനലാം  വചര  വനിലക്കുറവനില്

എത്തനിക്കുവഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേണ്സല്യൂമര്  ചഫഡകറഷചന്റെ  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേളവഴനി  എല്ലെഭാ

നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലാം  വനിപണനിയനില്  എത്തനിച്ചുലാം,  അതു  വഴനി

വനിലക്കയറചത്ത  തടഞ  നനിര്ത്തനിയുലാം  ആദനിവഭാസനി  കമഖല,  തതീരകദശ  കമഖല

എനനിവനിടങ്ങളനില്  സഞരനിക്കുന  ത്രനികവണനികേളുചട  കസവനലാം  എത്തനിച്ചുലാം,  'ഇ-

ചടണര്'  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപ്രദമഭാക്കനിയുലാം,  ജനില്ലെഭാ  ബഭാങ്കുകേള,  പ്രഭാഥമനികേ

സഹകേരണസലാംഘങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  ഹ്രസസകേഭാല  വഭായകേള

കശഖരനിച്ചുലാം,  കകേന്ദ്രതീകൃത പര്കചസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ചകേഭാണ്ടുവനലാം, കഗഭാഡഇൗണുകേളുചട

ശലാംഖല രൂപവല്ക്കരനിച്ചുലാം,  ഇ-കകേഭാകമഴ്സട്ട്  പദതനി രൂപവത്ക്കരനിച്ചുലാം,  സവപകക്കഭാ,

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  ഫ്രൂടട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ചവജനിറബനിളസട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  കേഇൗണ്സനില്

എനനിവരുമഭായനി ഒത്തുകചര്നട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുലാം, മരുന കേമ്പനനികേളനില് നനിനലാം കനരനിടട്ട്

മരുന  വഭാങ്ങനി  വനില  കുറചട്ട്  വനിപണനിയനില്  എത്തനിച്ചുലാം,  സ്കൂള  മഭാര്ക്കറ്റുകേള

സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം,  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ  സഭാപനമഭാക്കനി

നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കേഭാലഹരണചപട നനികക്ഷപങ്ങള

227 (1769) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ  സലാംഘങ്ങള,  റനിസര്വട്ട്

ബഭാങനിചന്റെ വലസന്കസഭാചട പ്രവര്ത്തനിക്കുന അര്ബന് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,

മറ്റു വനിവനിധ അര്ബന് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,  ജനില്ലെഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,

സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള എനനിവനിടങ്ങളനില് കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭായനി 5

വര്ഷത്തനിനുകശഷവലാം നനികക്ഷപകേര് ചക്ലയനിലാം ചചയഭാചത കേനിടക്കുന നനിക്ഷപലാം എത്ര

കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്; ഇത്തരലാം നനികക്ഷപലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുകമഭാ;

850/2019
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(ബനി)  5  വര്ഷത്തനിനുകശഷവലാം  നനികക്ഷപകേര്  ചക്ലയനിലാം  ചചയഭാത്ത
നനികക്ഷപങ്ങളുചട വനിവരലാം ബഭാങ്കുകേള തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  നനികക്ഷപവമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ഏചതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള
ക്രമകക്കടട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ,
അര്ബന്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  അര്ബന്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  ജനില്ലെഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി
കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി  5  വര്ഷത്തനിനുകശഷവലാം  നനികക്ഷപങ്ങള  ചക്ലയനിലാം
ചചയഭാചത കേനിടക്കുന 80.86 കകേഭാടനി രൂപയുചട നനികക്ഷപമുണട്ട്.  ഇത്തരലാം നനികക്ഷപലാം
സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് മഭാറഭാന് നനിലവനില് വലവസയനില്ലെ. 

(ബനി)  5  വര്ഷത്തനിനു  കശഷവലാം  നനികക്ഷപകേര്  ചക്ലയനിലാം  ചചയഭാത്ത
നനികക്ഷപങ്ങളുചട വനിവരലാം ബഭാങ്കുകേള തനിരനിചട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/
ബഭാങ്കുകേള 50.59  കകേഭാടനി രൂപ

2. അര്ബന് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള 3.79 കകേഭാടനി രൂപ

3. അര്ബന് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള  -0.46 കകേഭാടനി രൂപ

4. ജനില്ലെഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള -23.93 കകേഭാടനി രൂപ

5. സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങട്ട് -2.09 കകേഭാടനി രൂപ

(സനി) ഇല്ലെ. 

വലഭാജ സസര്ണ്ണ പണയ വഭായ

228 (1770) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് എത്ര വലഭാജസസര്ണ്ണ പണയ വഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയനിട്ടുചണനലാം അവ ഏചതല്ലെഭാലാം ബഭാങ്കുകേളനിലഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര ഉകദലഭാഗസചര വലഭാജസസര്ണ്ണ പണയ വഭായയുമഭായനി ബനചപടട്ട്
സചസന്റെട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിചല  വലഭാജസസര്ണ്ണ  പണയ  വഭായയുമഭായനി
ബനചപടട്ട് എത്ര കകേസുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണട്ട്?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ആചകേ  610   വലഭാജ  സസര്ണ്ണ  പണയ
വഭായകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാങ്കുകേളുചട  കപരുവനിവരലാം  അനുബനമഭായനി
കചര്ക്കുന.* 

(ബനി) 35 ഉകദലഭാഗസചര സചസന്റെട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 94 കകേസുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

കേണ്സല്യൂമര് ചഫഡട്ട് നനിയമനലാം

229 (1771) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കേണ്സല്യൂമര് ചഫഡനിചന്റെ ഒഇൗടട്ട് ചലറ്റുകേളനില്
തഭാത്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കട്ട്  സനിരനനിയമനലാം
നല്കേനിയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  ഔടട്ട് ചലറ്റുകേളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  നനികയഭാഗനിചവരനില്  ആര്ക്കുലാംതചന  സനിര
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിടനില്ലെ. 

കേണ്സല്യൂമര് ചഫഡട്ട് സഭാപനങ്ങള 

230 (1772) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
എത്ര  സഭാപനങ്ങളുചണനലാം  അവയുചട  വഭാര്ഷനികേ  വനിറ്റുവരവട്ട്  ഉളചപചടയുള
പ്രവര്ത്തന വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയനില് അടച്ചു പൂടഭാന് തതീരുമഭാനനിച സഭാപനങ്ങളുകണഭാ; ഉചണങനില്
ആയതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുളവ  ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം 

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്

ഒരു  ചമഭാവബല്  ത്രനികവണനിയുലാം.  കൂടറഞനി,  കകേഭാടകഞരനി,  മുകണഭാട്ടുകുളങ്ങര,

ചചറവഭാടനി  എനതീ ത്രനികവണനികേളുലാം,  കേഭാരകശരനിയനില്  ഒരു കഗഭാഡഇൗണുലാം ഉളചപചട

ആറട്ട്  സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   ഇവയുചട  2015  ചസപ്റലാംബര് മുതല്

2016 ആഗസട്ട് വചരയുള വനിറ്റുവരവട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന: 

ചമഭാവബല് ത്രനികവണനി ₹ 11,04,837

കൂടറഞനി ത്രനികവണനി ₹ 20,37,257

കകേഭാടകഞരനി ത്രനികവണനി ₹  13,54,907

മുകണഭാട്ടുകുളങ്ങര ത്രനികവണനി ₹  12,32,405

ചചറവഭാടനി ത്രനികവണനി ₹ 6,75,730

ടനി 5 യൂണനിറ്റുകേളനിലുലാം അവശലമഭായ നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാണട്ട്.

മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള കുറഞ നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  ഈ യൂണനിറ്റുകേളനിലൂചട  വനില്പന

നടത്തനി വരുനതട്ട്.  കേഭാരകശരനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കഗഭാഡഇൗണ് ചഫഡകറഷചന്റെ

യൂണനിറ്റുകേളനികലയട്ട്  ആവശലമഭായ  കസഭാക്കട്ട്  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം  വനിതരണലാം

ചചയ്യുനതനിനുമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.   ചഫഡകറഷന്  വനിഭഭാവനലാം  ചചയനിരനിക്കുന

പുതനിയ  പദതനികേളനിലൂചട  കമല്  യൂണനിറ്റുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്

മനികേവറതഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.   തനിരുവമ്പഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  മുകണഭാട്ടുകേളങ്ങര

ത്രനികവണനി അടചട്ട് പൂട്ടുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുകണഭാട്ടുകുളങ്ങര ത്രനികവണനി യൂണനിറട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്  വഭാടകേ  രഹനിതമഭായനി  പഞഭായത്തട്ട്  അനുവദനിച  സലത്തഭാണട്ട്.

രണട്ട്  വര്ഷകത്തയഭാണട്ട്  വഭാടകേ  രഹനിതമഭായനി  ചകേടനിടലാം  അനുവദനിചനിരുനതട്ട്.

കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭായതനിനട്ട് കശഷലാം വഭാടകേ കുടനിശനികേ ആവശലചപടട്ട് പഞഭായത്തട്ട്

കകേസട്ട്  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കകേസട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  മുന്സനിഫട്ട്  കകേഭാടതനിയുചട

പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല്,  തുടര്നട്ട്  എഗ്രനിചമന്റെട്ട്  പുതുക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത

സഭാഹചരലമഭായതനിനഭാലഭാണട്ട് അടച്ചു പൂട്ടുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്.  
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(സനി)  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡകറഷചന്റെ  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള  വഴനി  എല്ലെഭാ
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലാം  വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  അതുവഴനി
വനിലക്കയറലാം തടഞ നനിര്ത്തുനതനിനുലാം നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള വനിലക്കുറചട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഇ-ചടണര് സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപ്രദമഭാക്കനിയുലാം,  ജനില്ലെഭാ ബഭാങ്കുകേള,
പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണസലാംഘങ്ങള, എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം ഹൃസസകേഭാല വഭായകേള
കശഖരനിച്ചുലാം,  കഗഭാഡഇൗണുകേളുചട ശലാംഖല രൂപവല്ക്കരനിച്ചുലാം,  ത്രനികവണനി കസഭാറകേചള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  'ഇ  കകേഭാകമഴ്സട്ട്'  പദതനി  രൂപവല്ക്കരനിച്ചുലാം,  സവപകകേഭാ,
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  ഫ്രൂടട്ട്സട്ട്  &  ചവജനിറബനിളസട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  കേഇൗണ്സനില്
എനനിവരുമഭായനി  ഒത്തുകചര്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലാം,  സ്കൂള  തുറക്കുന  കേഭാലയളവനില്
ത്രനികവണനി  കനഭാട്ടുബുക്കുകേള  മുതല്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  എല്ലെഭാവനിധ
പഠന  സഭാമഗ്രനികേളുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയുലാം,  സ്കൂള  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  വലനിയ  കതഭാതനില്
സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം,  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചചപടുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേള

231 (1773) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ വകുപട്ട് ഏചറടുത്ത, കക്ഷമചപന്ഷനുകേള വതീടനിചലത്തനിക്കുകേ
എന  ദഇൗതലത്തനിനഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  കക്ഷമ
ചപന്ഷനുകേള  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനില്  ഗുരുതര  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മനനഃപൂര്വലാം വതീഴ്ച വരുത്തനിയ പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചക്കതനിചര എനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കക്ഷമ ചപന്ഷനുകേള വതീടനിചലത്തനിക്കുനതനിനഭായനി ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ഗുരുതരമഭായ  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള ഉളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ. 

കേണ്സല്യൂമര് ചഫഡനിചല അഴനിമതനി 

232 (1774) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-16  കേഭാലയളവനില് കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനില് നടനനിട്ടുള അഴനിമതനികേചള
സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് കേചണത്തനിയ വനിവരങ്ങള ഏചനഭാചക്കചയനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏചതല്ലെഭാലാം  കമഖലകേളനില്  അഴനിമതനി  കേചണത്തനിചയനലാം  ഓകരഭാ

വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  എത്ര  വതീതലാം  തുകേയുചട  അഴനിമതനിയഭാണട്ട്  കേചണത്തനിയചതനലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത അഴനിമതനികേള നടത്തനിയവര്ചക്കതനിചര എചനല്ലെഭാലാം നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  2011-16  കേഭാലയളവനില്  കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡ നില്  അഴനിമതനികേള

നടനനിട്ടുളതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് നനികതലഭാപകയഭാഗ

സഭാധനങ്ങള  വനിറവകേയനിലുലാം  നന്മേ  പദതനിയനിചല  വനില്പനയനിലുലാം  നഷലാം

സലാംഭവനിചനിട്ടുളതഭായുലാം ദനിവസകവതന അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ചചയവരുന 3778

ജതീവനക്കഭാര്  180  ദനിവസത്തനില്  അധനികേരനിചഭാണട്ട്  കജഭാലനി  ചചയ  വരുനചതനലാം

കേചണത്തനിയനിരുന.  ചഫഡകറഷന് ആരലാംഭനിച 7 -ഫ്കളഭാടനിലാംഗട്ട് ത്രനികവണനികേളനില് 5

എണ്ണവലാം ആചകേയുള 142  ചമഭാവബല് ത്രനികവണനികേളനില്  83  എണ്ണവലാം മഭാത്രചമ

പ്രവര്ത്തനിക്കുനള്ളു എനലാം ഈ ഇനത്തനില് ഏകേകദശലാം 7.67  കകേഭാടനി രൂപ നഷലാം

സലാംഭവനിചനിട്ടുളതഭായുലാം  കേചണത്തനിയനിരുന.   കേണ്സ്ട്രക്ഷന്,  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,

കമഭാഡവണകസഷന്,  കമഭാഡനിഫനികക്കഷന്  എനതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ചപടകപഭാള

നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചനിടനിചല്ലെനട്ട്  കേചണത്തനിയനിരുന.

വനികദശമദല  വനില്പന  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചനിട്ടുലാം  ഇന്ചസന്റെതീവഭായനി  ലഭനിക്കുന

തുകേ  വളചര  കുറവഭാചണനലാം,  യഭാചതഭാരു  ആസൂത്രണവലാം,  വനിലയനിരുത്തലുലാം,

ലഭാഭക്ഷമത വനിലയനിരുത്തഭാചതയുള സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതഭായുലാം അകനസഷണത്തനില്

കേചണത്തനിയനിരുന.  ഇത്തരത്തനില് കേചണത്തനിയ വനിവരങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില്

ചഫഡകറഷനനില്  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരലാം  അകനസഷണത്തനിനട്ട്

ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം ടനി അകനസഷണലാം നടന വരനികേയുമഭാണട്ട്.  

(ബനി)  ചഫഡകറഷനനില്  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരലാം  നടന
വരുന അകനസഷണത്തനിചന്റെ  ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ടനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  എനതീ  ജനില്ലെകേളനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടുകേള
കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലെയനിചല  പൂജപ്പുരയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
നതീതനി വനിതരണ കകേന്ദ്രത്തനില് അനുമതനിയനില്ലെഭാചതയുലാം ക്രമവനിരുദമഭായുലാം കഗഭാഡഇൗണ്
പണനിത  വകേയനില്  1.45  കകേഭാടനി  രൂപയുചടയുലാം  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലെയനില്  ത്രനികവണനി
ടവറനില്  ലനിഫട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  3.51  ലക്ഷലാം  രൂപയുചടയുലാം  മണ്ണകഞരനി  നതീതനി
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വനിതരണ കകേന്ദ്രത്തനില് കേലഭാഷട്ട്  ബുക്കനില് തനിരനിമറനി  നടത്തനിയതനില്  11.07  ലക്ഷലാം
രൂപയുചടയുലാം  ടനി  വനിതരണ  കകേന്ദ്രലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയകപഭാള  ഉണഭായനിരുന
നതീക്കനിയനിരനിപട്ട്  തുകേയഭായ  1.13  ലക്ഷലാം  രൂപ  ചഫഡകറഷനനില്  അടയഭാത്തതഭായുലാം
ക്രമകക്കടുകേള  കേചണത്തനിയനിരുന.   കകേഭാടയലാം  ജനില്ലെയനിചല  നതീതനി  വനിതരണ
കകേന്ദ്രത്തനില്  കലഭാറനി വഭാടകേയനിനത്തനില് നല്കേനിയതഭായനി കേഭാണനിചട്ട് 75,160 രൂപയുചട
അപഹരണലാം  നടനതഭായനി  കേചണത്തനിയനിരുന.   എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലെയനില്  നതീതനി
കഗഭാഡഇൗണനില്നനിനലാം  അരനി  കേയറനി  അയചതനില്  12.55  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട
അപഹരണലാം  നടനതഭായനി  കേചണത്തനിയനിരുന.  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലെയനിചല  നതീതനി
കഗഭാഡഇൗണനിചല മഭാകനജരുലാം, സതീനനിയര് മഭാകനജരുലാം കചര്നട്ട് പൂരലാം പഭാകക്കജട്ട് എന
കപരനില്  80,000  രൂപ  ചചലചവഴുതനി  പണഭാപഹരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുളതഭായുലാം
കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ടനില്  പ്രസ്തുത  അഴനിമതനികേള  നടത്തനിയതഭായനി
കേചണത്തനിയവര്ചക്കതനിചര  ക്രനിമനിനല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതുമഭായനി
ബനചപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വനിജനിലന് സട്ട്  വകുപനിചന്റെ  ഉത്തരവനിചല  വലവസകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള  11/79-ാം നമ്പര്
സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  നനിശ്ചനിത  ഫഭാറത്തനില്  കുറകൃതലങ്ങളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഉളചപടുത്തനി വനിവരങ്ങള കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിനട്ട് വകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  

കേണ്സല്യൂമര് ചഫഡനിചന്റെ കഫഭാടനിലാംഗട്ട് ത്രനികവണനികേള 

233 (1775) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സല്യൂമര്ചഫ ഡനില് പ്രവര്ത്തനിപനിചനിരുന  "കഫഭാടനിലാംഗട്ട്  ത്രനികവണനി"കേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുണഭായനിരുനവചയല്ലെഭാലാം  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനികപഭാകേഭാന്
ഇടയഭായതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  എനഭാണട്ട്;  തുടര്നട്ട്  ഇവ  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; എങനില് എങ്ങചനചയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ കഫഭാടനിലാംഗട്ട് ത്രനികവണനികേള കലലലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  സമഭാന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  പ്രസ്തുത  കമഖലകേളനിചല
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  സുതഭാരലമഭായ  വലവസയനില്  ഇവ  വകേമഭാറനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.   “കഫഭാടനിലാംഗട്ട്"  ത്രനികവണനികേള  എല്ലെഭാലാംതചന  നഷത്തനിലഭാണട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.   ഇവയട്ട്  ഒനലാംതചന  വലസന്സട്ട്  ഇല്ലെ.   ഔടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്

എഞനിനുള  ഇത്തരലാം  കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട്  വലസന്സട്ട്  ലഭനിക്കഭാന്  സഭാധലതയനില്ലെ.

ആചകേയുള  7  കബഭാട്ടുകേളനില്  6  എണ്ണലാം  കകേടഭായുലാം  ഒചരണ്ണലാം  കേഭായലനില്  മുങ്ങനിയ

നനിലയനിലുമഭാണട്ട്.  

(ബനി)  “ഫടനിലാംഗട്ട്  ത്രനികവണനി"-കേളുചട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ

വലസന്സട്ട് ചഫഡകറഷനട്ട് ലഭനിചനില്ലെ.  കൃതലമഭായ ആസൂത്രണമനില്ലെഭായ്മ,  ജതീവനക്കഭാരുചട

ഉത്തരവഭാദനിതസമനില്ലെഭായ്മ,  ചഫഡകറഷനനില് ചപഭാതുവഭായനിട്ടുണഭായ  പ്രശ്നങ്ങള

എനനിവയഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായതട്ട്.   ഇവ  തുടര്നട്ട്

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന് ആകലഭാചനയനില്ലെ.  

(സനി&ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല്ലെ. 

ചനടുങ്കുനട്ട് മല

234 (1776) ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അടൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ഏറത്തട്ട് പഞഭായത്തനിലുള 'ചനടുങ്കുനട്ട്

മല'  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്

ടൂറനിസലാം  വനികേസനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  നഭാളനിതുവചര  നടത്തനിയനിട്ടുള  പ്രവര്ത്തനലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 'ചനടുങ്കുനട്ട്മല' ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം സഭാദലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കവണ സതസര

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ചനടുങ്കുനട്ട്  മല  കേലഭാമ്പനിലാംഗട്ട്  കേലാം  സഭാഹസനികേ  വനികനഭാദ

സഞഭാര കകേന്ദ്രമഭാക്കുവഭാന് അനുകയഭാജലമഭാചണനട്ട് കേചണത്തനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

സല  പരനികശഭാധന  നടത്തനി,  ഏകേകദശലാം  4  ഏക്കകറഭാളലാം  വരുന  ഈ  പദതനി

പ്രകദശചത്ത കേകയറലാം ഒഴനിപനിചട്ട് അതനിരട്ട് നനിര്ണ്ണയനിക്കുവഭാന് അടൂര് ആര്.ഡനി.ഒ.  ചയ

ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത കകേഭാണ്ടൂര് സര്കവ നടത്തുനതനിനുകവണനിയുള

നടപടനിയുലാം ഡനി.റനി.പനി.സനി. സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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കടക്കട്ട് എ കബക്കട്ട് പദതനി

235 (1777) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ ജനില്ലെഭാ ടൂറനിസലാം ചപ്രഭാകമഭാഷന് കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ (ഡനി.റനി.പനി.സനി.)

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സഭാധലതയനുസൃതമഭായനി  ഉയരഭാത്തതുമൂലലാം  വനികനഭാദസഞഭാര

കമഖലയനില് കവണത്ര വനികേസനലാം ഉണഭായനിടനില്ലെഭാചയനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്

വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  "കടക്കട്ട്  എ  കബക്കട്ട്"  പദതനിയനില്ചപടുത്തനി  ജനില്ലെയനില്

എവനിചടചയല്ലെഭാമഭാണട്ട്  വഴനികയഭാര  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്;  അതനിചന്റെ

ചടണര് നടപടനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഏചതങനിലുലാം സഭാപനലാം ഇതനിനകേലാം കേരഭാര്  പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  "കടക്കട്ട്  എ  കബക്കട്ട്"  ചസന്റെര്  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  മഭാത്രലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഉത്ഘഭാടനലാം ചചയചതഭാഴനിചഭാല്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ പശ്ചഭാത്തല

സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിടനില്ലെഭാചയനതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആലപ്പുഴ ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യനില് മഭാര്ചട്ട്  8  മുതല് സനിരമഭായ ചസക്രടറനി

ഇല്ലെ.  സനിരമഭായ  ഒരു  ചസക്രടറനിയുചട  അഭഭാവലാം  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യുചട

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് മഭാന്ദലലാം വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതു പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി) 'കടക്കട്ട്  എ കബക്കട്ട്'  പദതനിയനില്ചപടുത്തനി ആലപ്പുഴ ജനില്ലെയനില് രണട്ട്

യൂണനിറ്റുകേളഭാണട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  

1. ഹരനിപഭാടട്ട്  കടക്കട്ട്  എ  കബക്കട്ട് :  ഹരനിപഭാടട്ട്  KSRTC  ബസട്ട്

കസഷനുലാം  മഭാധവ  ജലാംഗ്ഷനുമനിടയനിലഭായനി  കടക്കട്ട്  എ  കബക്കട്ട്

യൂണനിറട്ട് 26.02.2016 നട്ട് ഉദ്ഘഭാടനലാം ചചയ്യുകേയുലാം മഭാര്ചട്ട് 1 മുതല്

വനി.  മുരളതീധരന്,  മുരളനി  കഹഭാടല്,  ഹരനിപഭാടട്ട്  എന  വലക്തനിക്കട്ട്

ലതീസനിനട്ട് നല്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.
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2. കചര്ത്തല കടക്കട്ട് എ കബക്കട്ട്  :  കചര്ത്തല ചറയനില്കവ കസഷനട്ട്
എതനിര്വശലാം  28-2-2016-ല് ടനി യൂണനിറട്ട് ഉദ്ഘഭാടനലാം ചചയ്യുകേയുലാം
23-6-2016-ല് നടന ചടണര് പ്രകേഭാരലാം ഫനികറഭാസട്ട് ഉസ്മെല് കസകേട്ട്,
കേടക്കരപളനി  പനി.ഒ.,  കചര്ത്തല  എന  വലക്തനിക്കട്ട്  ലതീസനിനട്ട്
നല്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  രണട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ലെ.   ഉടന് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി) ഹരനിപഭാടട്ട് കടക്കട്ട് എ കബക്കട്ട് ചസന്റെറനിചന്റെ കടഭായട്ട് ലറട്ട് കബഭാക്കട്ട് ടഭാങനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ചനില  അപഭാകേതകേള  ശദയനില്ചപടതനിചന  തുടര്നട്ട്  ആയതട്ട്
പരനിഹരനിചട്ട് ഉടന് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കചര്ത്തല  കടക്കട്ട്  എ  കബക്കട്ട്  ചകേടനിടത്തനിനുലാം  ATM  കേഇൗണറനികന്റെയുലാം  ഇലകനികേട്ട്
കേണക്ഷനു  കവണനി  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനില്  ചഡകപഭാസനിറട്ട്  തുകേ
അടചനിട്ടുണട്ട്.  കചര്ത്തലയനിലുലാം  കടക്കട്ട്  എ  കബക്കട്ട്  ഉടന്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് വരുന. 

ഡനി.റനി.പനി.സനി.

236 (1778) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതുമഭായനി
ബനചപട നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളനിലഭായനി  വര്ഷങ്ങളഭായനി
കജഭാലനി  കനഭാക്കനിവരുന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചമചചപട  കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
കജഭാലനി  സനിരത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതുമഭായനി
ബനചപട നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന  ചസക്രടറനി  ഒഴനിചകേയുള
ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുനതട്ട് അതതട്ട് ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളഭാണട്ട്. അവരുചട കവതനലാം,
കജഭാലനി  സനിരത  എനനിവയനികന്മേല്  നനിലവനിലുള  ഉത്തരവകേള/വലവസകേള
പ്രകേഭാരലാം മഭാത്രകമ തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാനഭാകൂ.
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കകേരള ഇന്സനിറല്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ടൂറനിസലാം & ടഭാവല് സഡതീസട്ട്

237 (1779) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് ടൂറനിസലാം  &  ടഭാവല് സഡതീസനിചന  (കേനിറട്ട്സട്ട്)
മനികേവനിചന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  എചനങനിലുലാം  പദതനിയുകണഭാ;  ഉചണങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തനിരുവനനപുരത്തട്ട് കേനിറട്ട്സട്ട് സനിതനി ചചയ്യുന ഭൂമനി ലഭാന്റെട്ട് ബഭാങനികലക്കട്ട്
ഏചറടുത്തതഭായ  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഭൂമനി  തനിരനിചകേ
കേനിറട്ട്സനിനട്ട് വകേമഭാറനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  'കേനിറട്ട്സനി'-ചന  ടൂറനിസലാം  യൂണനികവഴ്സനിറനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്
എചനങനിലുലാം പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് ടൂറനിസലാം  &  ടഭാവല് സഡതീസനിചന  (കേനിറട്ട്സട്ട്)
മനികേവനിചന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  തഭാചഴപറയുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി
വരുന:

1. അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാലത്തനിലുള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തുനതനിനുകവണനിയുള ചകേടനിട സമുചയത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

2. United Nations World Tourism Organization  ചല  Affiliate
അലാംഗതസലാം 2012 -ല് കനടുകേയുലാം, ആയതനിചന്റെ 2013-2015, 2015-
2017  കേഭാലയളവനിചല  Asia Pacific Regional Vice President
ആയനി കേനിറട്ട്സനിചന ചതരചഞടുക്കുകേയുലാം ചചയ.

3. United  Nations  World  Tourism  Organization  -ചന്റെ
ഓണ്വലന് വലബറനി സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കനി.

4. കേനിറട്ട്സട്ട്  കകേഭാമ്പഇൗണനില്  കഹഭാസല്  ഉളചപചട  Wifi  സഇൗകേരലലാം
ഏര്ചപടുത്തനി.
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5. കകേരള യൂണനികവഴ്സനിറനിയുചട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട ടൂറനിസലാം മഭാകനജ് ചമന്റെനില്
എലാം.ബനി.എ. കകേഭാഴലാം ബനി.ബനി.എ. കകേഭാഴലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  റവനല്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട്  ഭൂമനി
തനിരനിചകേ കേനിറട്ട്സനിനട്ട് വകേമഭാറനതനിനഭായുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ.

വപതൃകേ ഗ്രഭാമ പദതനി

238 (1780) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപതൃകേ ഗ്രഭാമ പദതനി സലാംബനനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്കചയനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചചങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  'മഭാനഭാര്  വപതൃകേ  ഗ്രഭാമ
പദതനി 'യുമഭായനി ബനചപട നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത വപതൃകേ ഗ്രഭാമ  പദതനിക്കട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇല്ലെ.

ടൂറനിസലാം സര്കേല്യൂടട്ട് പദതനി

239 (1781) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  വസലന്റെട്ട്  വഭാലനി,  ശനിരുവഭാണനി,
പഭാത്രക്കടവട്ട്  എനതീ  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ബനചപടുത്തനി  വനലാം
വകുപ്പുമഭായനി  കചര്നചകേഭാണട്ട്  ടൂറനിസലാം  സര്കേല്യൂടട്ട്  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
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ടൂറനിസലാം സര്കേല്യൂടട്ട് പദതനി

240 (1782) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  കേടലുണനി  പക്ഷനി  സകങതലാം,
കേണല്വനങ്ങള,  കബപ്പൂര് പുലനിമുടട്ട്,  ഫകറഭാക്കട്ട് ടനിപ്പു കകേഭാട എനനിവ ഉളചപടുത്തനി
ടൂറനിസലാം സര്കേല്യൂടട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട് ആവശലമഭായ മഭാസര് പഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചല്ലെങനില്
തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനട്ട് ഏചതങനിലുലാം ഏജന്സനിചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല്ലെ.

(ബനി&സനി))  നനിലവനില്  മഭാസര്  പഭാനുകേള  ഒനലാംതചന  ഇതനിനഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ലെ. അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ടൂറനിസലാം സര്കേല്യൂടട്ട് 

241 (1783) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിചല കേഭാപഭാടട്ട് ബതീചട്ട്,  പഭാറപളനി,  തനികക്കഭാടനി
വഡവട്ട്-ഇന്  ബതീചട്ട്,  ചവളനിയഭാലാംകേലട്ട് ല്ല്  തുടങ്ങനി  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
വനികേസനിപനിക്കഭാന്  സഭാധലതയുള  പ്രകദശങ്ങചള  ഉളചപടുത്തനി  ടൂറനിസലാം  സര്ക്കല്യൂടട്ട്
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണചമനഭാവശലചപടട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് നനിരവധനി അകപക്ഷകേള സമര്പനിചനിട്ടുളതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുസനിരതീസട്ട്  മഭാതൃകേയനില്  'പനലഭായനനി  വസസട്ട്  റൂടട്ട്'  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.   കേഭാപഭാടട്ട്-തൂവപഭാറ  ബതീച്ചുകേളുചട  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  36,25,000 രൂപയുചട ഒരു പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം
ഈ പദതനിയുചട പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ആലപ്പുഴ ജനില്ലെയനിചല ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുചട കേതീഴനിലുള സഭാപനങ്ങള

242 (1784) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലെയനിചല  ഡനി.റനി.പനി.സനി.യുചട  കേതീഴനിലുള  സഭാപനങ്ങള
ഏചതല്ലെഭാമഭാചണനലാം  അവയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എചനഭാചക്കയഭാചണനലാം
അവകലഭാകേനലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവനിചടചയല്ലെഭാമഭാണട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഭഭാഗനികേമഭായുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത
അത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  ഉളചതനലാം  അതനിനുള  കേഭാരണങ്ങള
എചനഭാചക്കചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പളഭാത്തുരുത്തനിയനിചല  "കമഭാടല്  ആരഭാലാം"  ഏചറടുത്തട്ട്  നടത്തുനതട്ട്
ആരഭാചണനലാം  എനവചരയഭാണട്ട്  ഇതനിചന്റെ  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനിചയനലാം  കേരഭാറനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശവലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആലപ്പുഴ ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുചട കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഭാപനങ്ങളുചട
ലനിസട്ട്  അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.  അവയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തഭാചഴ
പറയുനവയഭാണട്ട്:

1. അമനിനനിറനി-ചസന്റെര്  അനകേഭാരനഴനി.  അമനിനനിറനി  ചസന്റെര്
ഒഴനിചകേ മറ്റുളചതല്ലെഭാലാം ടൂറനിസലാം ചഫസനിലനികറഷന് ചസകന്റെഴ്സഭായനി
നടത്തനിവരുനതനിനട്ട്  സസകേഭാരല  വലക്തനികേളക്കട്ട്  ലതീസനിനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  കചര്ത്തലയനിലുലാം ഹരനിപഭാടുലാം കടക്കട്ട് എ
കബക്കട്ട് യൂണനിറ്റുകേളഭാണുളതട്ട്.

2. കടഭായട്ട് ലറട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  -  ചക്കുളചത്ത  കടഭായ് ലറട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പക്കുളത്തട്ട്
കേഭാവട്ട്  ടസനിനുലാം  ആലപ്പുഴ ബതീചനിചല  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  കബഭാക്കുകേള
സസകേഭാരല വലക്തനികേളക്കുലാം ലതീസനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

3. കഷഭാപട്ട്- അനുബനത്തനില് പറഞനിരനിക്കുന കഷഭാപ്പുകേചളല്ലെഭാലാം
സസകേഭാരല  വലക്തനികേളക്കട്ട്  ചകേഭാകമഴ്സലല്  പര്പസനിനഭായനി
ലതീസനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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4. പഭാര്ക്കട്ട്  -  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുചട വനിജയട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് ഭഭാഗനികേമഭായനി

സസകേഭാരലവലക്തനികേളക്കട്ട്  ലതീസനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

ആലപ്പുഴ  ബതീചനിചല  സതീവല്യൂ  പഭാര്ക്കട്ട്  (കബഭാടനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെര്),

ചചങ്ങന്നൂര് പഭാനഭാടട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട് എനനിവ സസകേഭാരല വലക്തനികേളക്കട്ട്

ലതീസനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  അര്ത്തുങല്  പഭാര്ക്കനില്

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ലെ.

(ബനി)  അനകേഭാരനഴനി അമനിനനിറനി  ചസന്റെര്  : ഈ ചകേടനിടലാം  അറകുറപണനികേള

നടത്തനി പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  പളഭാത്തുരുത്തനിയനിചല  കമഭാടല്  ആരഭാലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  ഇകപഭാള

ആലപ്പുഴ കലക്കട്ട്  &  ലഗൂണ്സട്ട് ടൂറനിസലാം വപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന സഭാപനത്തനിനട്ട്

ലതീസനിനട്ട് നല്കുകേയുലാം ആദല വര്ഷലാം  3,81,000  രൂപ ലതീസട്ട് തുകേ നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം

തുടര്  വര്ഷങ്ങളനില്  10%  വതീതലാം  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭാകുന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  കേരഭാര്

ഒപനിടനിട്ടുളതട്ട്. 2020 വചരയഭാണട്ട് ലതീസട്ട് കേഭാലഭാവധനി.

ആലപ്പുഴ ചമഗഭാ ടൂറനിസലാം

243 (1785) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ആലപ്പുഴ  ചമഗഭാടൂറനിസലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭായലാംകുളലാം  കേഭായകലഭാര

ടൂറനിസലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

തനികേച്ചുലാം മന്ദഗതനിയനിലഭാണട്ട് നടക്കുനചതനള വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

ടനി പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

ഈ  പദതനിയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതചപടുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ വര്ഷലാം തചന പദതനിയുചട പൂര്ത്തതീകേരണലാം നടത്തുനതനിനുള

നടപടനികേളഭാണട്ട് വകേചക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.  
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ഗ്രതീന് കേഭാര്പറട്ട് പദതനി

244 (1786) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ലെ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഉനത  നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്ത്തുനതനിനുലാം
സഞഭാരനികേളക്കട്ട്  ചമചചപട  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുനതനിനുമഭായനി  ഗ്രതീന്  കേഭാര്പറട്ട്
പദതനിക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് എചനഭാചക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട് പദതനിയനില് പ്രഭാമുഖലലാം
നല്കുകേ;

(സനി)  ഏചതല്ലെഭാലാം  സഭാപനങ്ങളുചട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചടയഭാണട്ട്  പദതനി
നടപഭാക്കുകേ;

(ഡനി)  പദതനിയുചട  കേഭാരലക്ഷമത  ഉറപ്പു  വരുത്തുനതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കേര്മ്മേ  കസനചയ  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ചസല്ലുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)കകേരളത്തനിചല വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങചള പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ഇവചയ ഇകക്കഭാ സഇൗഹൃദ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുനതനിചന്റെയുലാം ഭഭാഗമഭായനി  2016
ചസപ്റലാംബര് 1 നട്ട് 'ഗ്രതീന് കേഭാര്പറട്ട്' പദതനിക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല  ചതക്കു  മുതല്  വടക്കുവചരയുള  ചതരചഞടുത്ത  84
വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായനി  തഭാചഴ  പറയുന  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ
പദതനിയനിലൂചട നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്:

1. വൃത്തനിയുലാം  ശുചനിതസവമുള  പരനിസരലാം.  ഖരമഭാലനിനലങ്ങളുചട

ശഭാസതീയമഭായ കശഖരണവലാം സലാംസരണവലാം.

2. നനിലവഭാരമുള  ചപഭാതു  ശുചനിമുറനികേളുലാം  അവയുചട  കൃതലമഭായ

പരനിപഭാലനവലാം

3. ശുദമഭായ കുടനിചവളവലാം ഭക്ഷണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

4. സുഗമമഭായ സഞഭാരത്തനിനുള നടപഭാതകേള, വലറനിലാംഗട്ട്, സൂചകേ

കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുകേ.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 337

5. പ്രകൃതനിയുചട സസഭാഭഭാവനികേത നനിലനനിര്ത്തഭാനുള നടപടനികേള

6. വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുചട സുരക്ഷനിതതസലാം,  സലാംരക്ഷണലാം എനനിവ
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് അടനിയനനിര ഘടങ്ങളനില് എത്രയുലാം ചപചടനട്ട്
സഹഭായലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുള സലാംവനിധഭാനലാം.

7. ടൂറനിസകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള  നല്കുനതനിനുലാം
പരഭാതനികേളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സസതീകേരനിക്കുനതനിനുമുള സലാംവനിധഭാനലാം

8. ജതീവനക്കഭാര്,  സനദ  പ്രവര്ത്തകേര്  എനനിവര്ക്കട്ട്  കൃതലമഭായ
പരനിശതീലനലാം, തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്.

9. പ്രഭാകദശനികേ ജനങ്ങളുചട പങഭാളനിത്തലാം

10. ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കമല്പറഞ  കേഭാരലങ്ങള  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനഭായനി  ഉത്തരവഭാദനിത്തചപട  ഉകദലഭാഗസചന
ചഡസനികനഷന്  മഭാകനജരഭായനി  ചുമതലചപടുത്തുകേ  എനനിവയഭാണട്ട്
ഈ പദതനിയനില് പ്രഭാമുഖലലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി)  പ്രധഭാനമഭായുലാം  തഭാചഴ  പറയുന ഏജന്സനികേള മുഖഭാനനിരമഭാണട്ട്  ഗ്രതീന്
കേഭാര്പറട്ട്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ടൂറനിസലാം
വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര് കുടുലാംബശതീ,  ശുചനിതസമനിഷന് നഭാഷണല് സര്വതീസട്ട്  സതീലാം,
എന്.ജനി.ഒ. കേള, മറട്ട് സനദ സലാംഘടനകേള.

(ഡനി)  ഗ്രതീന് കേഭാര്പറട്ട്  പദതനിയുചട  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം
ജനില്ലെഭാതലത്തനിലുലാം കമഖലഭാ തലത്തനിലുലാം നനിരതീക്ഷണ സമനിതനികേള (Monitoring Cell)
രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇത്തരലാം സമനിതനികേള ഓകരഭാ ചസന്റെറകേളുചടയുലാം കേഭാരലത്തനില്
യഥഭാസമയലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  കവണ  സലാംഗതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്ത്തട്ട് ടൂറനിസകേളക്കുള ബുദനിമുട്ടുലാം പരഭാതനിയുലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേയഭാണട്ട് മുഖല ലക്ഷലലാം.
മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനട്ട് പ്രകതലകേ പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനിയനിട്ടുള ഈ പദതനി ഓകരഭാ
ചസന്റെറകേളുചടയുലാം  വനികേസനത്തനികനഭാചടഭാപലാം  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ചമഭാത്തത്തനിലുള
ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുലാം  അതുവഴനി  അനഭാരഭാഷ  തലത്തനിലുള  പ്രചരണത്തനിനുലാം
സഹഭായകേരമഭാകുചമനട്ട്  കേരുതുന.  ഇതുവഴനി  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രചമന
ഖലഭാതനി  കനടഭാനുലാം  കൂടുതല്  വനികനഭാദസഞഭാരനികേചള  ഓകരഭാ  കകേന്ദ്രത്തനികലക്കുലാം
ആകേര്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.  സര്ക്കഭാര്  സസകേഭാരല  കമഖലയുചട  സഹകേരണകത്തഭാചടയുള
ഈ പദതനി കകേരളത്തനിചന്റെ ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് പുതനിചയഭാരു കേഭാല്വയഭാണട്ട്.  
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സനില് അകേസനിസനിഷന് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

245 (1787) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  അഡതീഷണല്  സനില്  അകേസനിസനിഷന്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

('അസഭാപട്ട്) വഴനി എത്രകപര്ക്കട്ട് ചതഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ഏജന്സനിചയ ചതരചഞടുക്കുനതനിനുള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനല്ലെഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസലാം  ആന്റെട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  കമഖലയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന

ഏജന്സനികേള ഏചതല്ലെഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള  ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ടൂറനിസലാം  ആന്റെട്ട്  ടഭാവല്  സഡതീസട്ട്,

(ASAP)-ചന്റെ  ചടയനിനനിലാംഗട്ട് സര്വതീസട്ട് ചപ്രഭാവവഡര് എന നനിലയനില് അസഭാപനിചന്റെ

ടഭാവല് കേണ്സളടന്സനി കമഖലയനില് 58 കപര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വരുന. 

(ബനി)  നഭാഷണല്  സനില്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  (NSDC)

മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള  കകേഭാഴകേളഭാണട്ട്  ASAP  നടത്തനിവരുനതട്ട്.   ആയതനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  ചടയനിനനിലാംഗട്ട്  ചപ്രഭാവവകഡഴ്സനിചന  ചതരചഞടുക്കുനതനിനുള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട് ASAP ആണട്ട്.

(സനി)  കസറട്ട്  ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്,   കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,

ഫുഡ്ക്രഭാഫട്ട്  ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  കഹഭാടല്  മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേഭാററനിലാംഗട്ട്  ചടകക്നെഭാളജനി

കകേഭാവളലാം,  കകേരള  ഇന്സനിറല്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ടൂറനിസലാം  ആന്റെട്ട്  ടഭാവല്  സഡതീസട്ട്  എനനിവ

ടൂറനിസലാം  ആന്റെട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  കമഖലയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന  സര്ക്കഭാര്

കമഖലയനിചല സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്. 
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ചകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനില് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് നടപഭാക്കുന പ്രവൃത്തനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ

പുകരഭാഗതനി

246 (1788) ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  നടപഭാക്കുന  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച

തഭാചഴ പറയുന പ്രവൃത്തനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ:

(a) Setting up of Heritage work at Fortkochi (b) Development of Kochi as

Tourist  Destination  in  Kerala.  (c)  Museum  of  Cultural  Mosaic  at

Mattanchery?

ഉത്തരലാം 

(a) കഫഭാര്ടട്ട്  ചകേഭാചനി  ചഹറനികറജട്ട്  വഭാകേട്ട് കവയുചട  80%  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  കശഷനിക്കുന  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(b) ടൂറനിസലാം  ചഡസനികനഷന്  എന  നനിലയനില്  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭനിച

ചകേഭാചനിയുചട  വനികേസന  പദതനിയുമഭായനി  ബനചപട  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(c) മടഭാകഞരനിയനിചല  കേളചറല്  ചമഭാവസക്കട്ട്  മല്യൂസനിയത്തനിചന്റെ  30%

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള പകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ആക്കുളലാം ഇന്റെര്നഭാഷണല് കേണ്ചവന്ഷന് ചസന്റെര്

247 (1789) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന് :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ആക്കുളലാം  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  കേണ്ചവന്ഷന് ചസന്റെര്

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് എത്ര ഭൂമനിയഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേണ്ചവന്ഷന്  ചസന്റെറനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചല്ലെങനില് കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള കേഭാരണചമചനനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ആക്കുളലാം ഇന്റെര് നഭാഷണല് കേണ് ചവന്ഷന് ചസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
46.6 ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണട്ട് ലഭനിചതട്ട്. 

(ബനി&സനി) കേണ്ചവന്ഷന് ചസന്റെറനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില്ലെ.
ലഭലമഭായ  ഭൂമനി  ചതുപ്പു  പ്രകദശങ്ങളുലാം,  കേരപ്രകദശങ്ങളുലാം  ഉളചപടുനതഭാണട്ട്.
നനിലവനിചല തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനില് നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന്  നനിയമപരമഭായനി  തടസങ്ങള  കനരനിടുനതനിനഭാല്  ഇവ
തരലാം  തനിരനിചട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള
പുനര്രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയുകേയുള്ളു. 

അഷമുടനി കേഭായല് ടൂറനിസലാം

248 (1790) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഷമുടനി  കേഭായലനിചന്റെ  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള  കവണ  വനിധലാം
പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയനിട്ടുളതഭായനി കേരുതുനകണഭാ; വനിവരങ്ങള;

(ബനി)  അഷമുടനി കേഭായലനിചല ഉളനഭാടന് ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ; നനിലവനില് ഏചതങനിലുലാം പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) അഷമുടനിക്കഭായലുമഭായനി ബനചപട ടൂറനിസലാം പദതനികേള സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  5.38  കകേഭാടനി  രൂപ
ചചലവനില് അഷമുടനി കലകേട്ട് ക്രൂയനിസട്ട് സര്കേല്യൂടട്ട് എന കപരനില് 8 കബഭാടട്ട് ചജടനികേളുലാം 5
ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെറകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  ഇവയുചട  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  2  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പദതനി  അഷമുടനി,  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  കടഭാഫനി
വളലാംകേളനിക്കഭായനി  1  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവനില്  പവലനിയന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനനിവ
നടപനിലഭാക്കനി വരുന പദതനികേളഭാണട്ട്.  അഷമുടനി കേഭായലനിചന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേള
പരമഭാവധനി  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുനതനിനഭായനി  ഐ.എല്.  &  എഫട്ട്.എസട്ട്.  എന
കേണ്സളടന്സട്ട്  സഭാപനലാം ഒരു പഠനലാം നടത്തുകേയുലാം അതനിചന്റെ കേരടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 
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ചപഭാന്മുടനി ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ വനികേസനലാം

249 (1791) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ചപഭാന്മുടനി  ടൂറനിസട്ട്
കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചപഭാന്മുടനി  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എചനല്ലെഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ഭഭാവനിയനില് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ചപഭാന്മുടനിയനില് ഒരു കറഭാപട്ട് കവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ബഡ്ജറനില് പദതനി
നനിര്കദ്ദേശമുണട്ട്.  ഇതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  30  വര്ഷചത്ത  സമഗ്ര  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ചപഭാന്മുടനിയുചട
വനികേസനത്തനിനഭായനി  മഭാസര്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.   ഇതനുസരനിചട്ട്  വനിവനിധ
പദതനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു നടപഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കഫഭാര്ടട്ട് ചകേഭാചനിയനില് ടൂറനിസട്ട് ഇന്ഫര്കമഷന് ഓഫതീസട്ട്

250 (1792) ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനിചല കഫഭാര്ടട്ട്  ചകേഭാചനിയനില് ടൂറനിസട്ട്  ഇന്ഫര്കമഷന്
ഓഫതീസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  ചകേഭാചനി  നഗരസഭയുചട
ചപര്മനിസനിവട്ട് സഭാങ്ഷന് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുനതനികലയട്ട്  ടൂറനിസലാം  വകുപനില്നനിനലാം  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കമല്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന  തടസങ്ങള
എചനല്ലെഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല്ലെ.

(ബനി&സനി)  പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനിക്കഭായനി ടൂറനിസലാം ഡയറകര് കേചത്തഴുതനിയനിരുചനങനിലുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനികേള നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുവഭാന്  10-2-2016-ല് ചകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷന്
കസഭാപട്ട്  ചമകമ്മേഭാ നല്കുകേയുണഭായനി.   കസഭാപട്ട്  ചമകമ്മേഭാ നല്കുനതനിനു മുമ്പുതചന
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നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനികേള ഏകേകദശലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി കേഴനിഞനിരുന.  ആര്ടട്ട് ആന്റെട്ട്
ചഹറനികറജട്ട് കേമ്മേതീഷചന്റെ അനുമതനി ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് കേഇൗണ്സനില് അനുവഭാദകത്തഭാടു
കൂടനി  പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നഗരസഭയനില് നനിനട്ട്  ചപര്മനിറട്ട്  നല്കുനതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാചണനട്ട് നഗരസഭഭാ ചസക്രടറനി അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഇരനിങ്ങല് സര്ഗ്ഗഭാലയുചട വനികേസനലാം

251 (1793) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കമഖലയനില്  ആദലചത്ത  ഏറവലാം  നല്ലെ
ഗ്രഭാമതീണ വനികനഭാദ സഞഭാര കകേന്ദ്രമഭായനി ചതരചഞടുത്ത ഇരനിങ്ങല് സര്ഗ്ഗഭാലയുചട
വനികേസനത്തനിനട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്  കപഭാകുന  പദതനികേള  എചനല്ലെഭാചമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ഗ്ഗഭാലയ  കകേന്ദ്രബനിന്ദുവഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  മുന്പഭാചകേ
സമര്പനിക്കചപട  പദതനികേള  എചനല്ലെഭാലാം  എനതട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇഇൗ
പദതനികേളുചട നടപടനികേളുചട കേഭാരലത്തനില് പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കദശതീയ വനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലയനില് ആദലചത്ത ഏറവലാം നല്ലെ
ഗ്രഭാമതീണ വനികനഭാദ സഞഭാര കകേന്ദ്രമഭായനി ചതരചഞടുത്ത ഇരനിങ്ങല് സര്ഗ്ഗഭാലയുചട
വനികേസനത്തനിനട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പദതനികേളക്കു  പുറചമ  തഭാചഴ  പറയുന  പുതനിയ
പദതനികേളക്കുള  ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.   നനിലവനിലുള  ക്രഭാഫട്ട്
വനികല്ലെജനിചന്റെ  പരനിഷ്കരണലാം  പുതനിയ  ഘടകേങ്ങള  ഉളചപടുത്തല്,  ചനയ  ഗ്രഭാമചത്ത
വപതൃകേ  ഗ്രഭാമമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കല്  കകേഭാടതുരുത്തട്ട്  ഐലന്റെനിചന്റെ  വനികേസനലാം,
കുഞഭാലനി  മരയഭാര്  മല്യൂസനിയത്തനിചന്റെ  വനികേസനലാം,  ചവളനിയഭാന്  കേല്ലെനിലുലാം
കകേഭാടപ്പുഴയനിലുലാം  അ ഡസഞര്  ടൂറനിസലാം  ആകനിവനിറനികേള,  കേണല്  കേഭാടട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്
സലാംരക്ഷണലാം വനികേസനവലാം.

കബപ്പൂര് പുലനിമുടനില് ടൂറനിസലാം കപഭാലതീസനിചന്റെ സഭാനനിദലലാം

252(1794)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുള  കബപ്പൂര്  പുലനിമുടനില്  നനിരവധനി
സന്ദര്ശകേര്  എത്തുനണട്ട്  എങനിലുലാം  ആവശലമഭായ  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട
കുറവട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനില്  വലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡുകേളുചട  എണ്ണലാം  നഭാമമഭാത്രമഭായതനിനഭാല്
കൂടുതല്  വലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡുകേചള  നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലബഭാർ  കമഖലയനില്  ടൂറനിസലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെ  സഭാനനിദലലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിലവനിലുള സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള കൂടുതല് ചമചചപടുകത്തണതുചണന
സലാംഗതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  ടൂറനിസലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെ  കസവനലാം  നനിലവനില്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇലഞനികുളലാം നവതീകേരണ പദതനി

253 (1795) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ഇലഞനികുളലാം നവതീകേരണ പദതനിക്കട്ട് തൃശ്ശൂര്
ഡനി.റനി.പനി.സനി.  കപ്രഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

ഉണട്ട്.  ടനി  പദതനിക്കട്ട്  57  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
4 ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  കുളലാം  വൃത്തനിയഭാക്കല്,
ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെര്,  ഇരനിപനിടലാം,  ചുറ്റുമതനില്  (ഗ്രഇൗണട്ട് ചലവല് വചര)  എനതീ
ഘടകേങ്ങളനില് കുളലാം വൃത്തനിയഭാക്കല് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

തങകശരനി ചഹറനികറജട്ട് ടൂറനിസലാം ചഡസനികനഷന്

254 (1796) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേഭാല്ലെലാം  ജനില്ലെയനിചല  തങകശരനിയനില്  നൂറഭാണ്ടുകേള  പഴക്കമുള  ചരനിത്ര
പഭാരമ്പരലമുള  കപഭാര്ട്ടുഗതീസട്ട്  കകേഭാടയുലാം  വലറട്ട്  ഹഇൗസുലാം  കപഭാര്ട്ടുഗതീസട്ട്,  ഡചട്ട്,
ബനിടതീഷട്ട്  ചസമനികത്തരനികേളുലാം  ഉളചപടുന  പ്രകദശചത്ത  ഒരു  ചഹറനികറജട്ട്  ടൂറനിസലാം
ചഡസനികനഷനഭായനി വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള പദതനി പരനിഗണയനിലുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന നടപടനികേള എചനഭാചക്കചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  പദതനി തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

ടൂറനിസട്ട് ചഡസനികനഷനുകേള

255 (1797) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുവസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത പ്രസതീജട്ട് ടൂറനിസട്ട് ചഡസനികനഷനുകേളുചട ശുചനിതസമനില്ലെഭായ്മ,
അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുചട അപരലഭാപ്തത എനനിവ വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയുചട
വളര്ചചയ കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുനകേഭാരലലാം ഗഇൗരവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഉയര്ന ശുചനിതസ നനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള കുറമറതഭാക്കുനതനിനുലാം
എചനഭാചക്ക പദതനികേള നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില്  ഉയര്ന  ശുചനിതസ  നനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സുരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കുറമറതഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  വനിവനിധങ്ങളഭായ  പദതനികേള  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   ജനില്ലെഭാ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  കേഇൗണ്സനിലുകേള,  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള, സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേള, സനദ സലാംഘടനകേള
എനനിവ  വഴനി  ഇതനിനുള  പദതനികേള  നടത്തനിവരുന.   ക്ലതീന്  ചഡസനികനഷന്
കേലഭാമ്പയനിന്  എന   പദതനിയുലാം  പഭാസനികേട്ട്  ഉളചപചടയുള  മഭാലനിനലങ്ങള
നനിയനനിക്കുനതനിനുള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വകുപട്ട്  നടത്തനി
വരുന.   വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലത്തനിനുലാം
വനികേസനത്തനിനുലാം  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുചട  സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉളചപചടയുള
സലാംഗതനികേളക്കഭായനി  ഗ്രതീന്  കേഭാര്പറട്ട്  എന  പുതനിയ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ടൂറനിസലാം കമഖലകേളനിചല സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ചമചചപടുത്തുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  അപകേട  സൂചനഭാ  കബഭാര്ഡുകേള  എനനിവ  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
എല്ലെഭാ  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം  പരനിധനിയനില്  വരുന  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  നനിരതീക്ഷണത്തനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപ്പുവഴനി  നനിര്കദ്ദേശലാം
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നല്കേഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം ലഭനിച ടൂറനിസലാം
കപഭാലതീസനിചന്റെ  കസവനലാം  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്രധഭാന
ബതീച്ചുകേളനില്  ചമചചപട  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  വലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡുകേളുചട  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ജതീവന്രക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള നല്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.  അടനിയനര
സഭാഹചരലങ്ങചള  കനരനിടുവഭാന്  പരലഭാപ്തമഭായ  കേണനിജന്സനി  ചറകസഭാണ്സട്ട്  ചസല്
ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലലാം - ടൂറനിസലാം പദതനികേള 

256 (1798) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  തുഷഭാരഗനിരനി,
ചവളരനിമല,  തഭാമരകശരനി  ചുരലാം,  മുത്തപന്  പുഴ  തുടങ്ങനിയവയുചട  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം,  കറഭാപട്ട്  കവ,  കകേബനിള  കേഭാര്  തുടങ്ങനിയവ
നടപഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  തുഷഭാരഗനിരനിയനില്  നനിലവനില്  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള  സജമഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഏരനിയ,  കേഫകറരനിയ,
കടഭായട്ട് ലറട്ട്  ചഫസനിലനിറനി,  ഇന്ഫര്കമഷന്  ചസന്റെര്  എനനിവ  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.
തഭാമരകശരനി ചുരത്തനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരലത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കടകേട്ട് എ കബക്കട്ട്
പദതനി  സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ചവളരനിമല,  മുത്തപന്പുഴ  എനനിവനിടങ്ങളനില്
അടനിസഭാന  സഇൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   കറഭാപട്ട്  കവ,  കകേബനിള  കേഭാര്
തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കുനകേഭാരലലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനില് ഇല്ലെ. 

തതീര്ത്ഥഭാടന ടൂറനിസലാം പദതനി

257(1799) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലെയനിചല  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ബനനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
തതീര്ത്ഥഭാടന ടൂറനിസലാം പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  കവണനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് പദതനികേള സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്
തടസങ്ങളുകണഭാ എനറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇചല്ലെങനില്  ഇതുവചര  പദതനി  സമര്പനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണങ്ങള

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലെയനിചല  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ബനനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്

തതീര്ത്ഥഭാടന ടൂറനിസലാം പദതനികേള ഒനലാം തചന നനിലവനിലനില്ലെ.  പദതനി ലഭലമഭാകുന

മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി) നനിലവനില് തടസങ്ങളനില്ലെ.

(സനി) ബഭാധകേമല്ലെ.  

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയുചട പുകരഭാഗതനി

258 (1800) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുചട

പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി എചനല്ലെഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചചനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുചട

പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി തഭാചഴ പറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള

ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ:

1. ടൂറനിസകേളുചട  വരവനിചന്റെ  കതഭാതനിലുണഭായ  കുറവനിചന്റെ  കേഭാരണങ്ങള

കേചണത്തുനതനിനഭായുള പഠനലാം നടത്തുകേയുലാം പരനിഹഭാര നടപടനികേളക്കട്ട്

രൂപലാം നല്കുകേയുലാം ചചയവരുന.

2. മുസനിരനിസട്ട്  വപതൃകേ  പദതനിയുലാം  വസസട്ട്  റൂടട്ട്  പദതനിയുലാം  പുതനിയ

ഉത്പനങ്ങളഭാക്കനി  അനഭാരഭാഷ  ടൂറനിസലാം  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  പ്രചരണലാം

നടത്തനി വസസട്ട് റൂടട്ട്  രഭാഷങ്ങള പചങടുക്കുന അനഭാരഭാഷ കേളനറനി

ചഫസനിവല് സലാംഘടനിപനിച്ചു.

3. മുസനിരനിസട്ട്  മഭാതൃകേയനില്  തലകശരനി-ആലപ്പുഴ  ചഹറനികറജട്ട്  പദതനികേളക്കട്ട്

തുടക്കലാം.
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4. 'കേനിഫ്ബനി'-യുചട ധനസഹഭായകത്തഭാചട പ്രധഭാന ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം

സര്കേല്യൂട്ടുകേളുചടയുലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകട്ട്

തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  തുടക്കലാം,  മലബഭാറനിചന്റെ  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനട്ട്

പ്രകതലകേ പദതനികേള.

5. ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  സമഗ്രവനികേസനത്തനിനുള പദതനിക്കട്ട്  തുടക്കലാം,

ടൂറനിസലാം  സതീസചണ  വരകവല്ക്കുനതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങചള

ഒരുക്കുനതനിനട്ട് GREEN CARPET എന കപരനില് പ്രകതലകേ പദതനി.

6. പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങചള  പഭാസനികേട്ട്  രഹനിത  കമഖലയഭാക്കനി

പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള വകേചക്കഭാണ്ടു.

7. പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഭനിനകശഷനി  സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനുള

നടപടനി.

8. ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനിചല  സുരക്ഷനിതതസലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  'ഹഇൗസട്ട്  കബഭാടട്ട്

ടഭാക്കനിലാംഗട്ട് സനിസലാം' പദതനിക്കട്ട് തുടക്കലാം.

9. വനലാം  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  എകക്കഭാ-

അഡസഞര് ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനട്ട് തുടക്കലാം.

10. ടൂറനിസലാം ചസന്റെറകേളനിചല വനികേസനത്തനിനഭായനി നനിലവനിചല സഭാകങതനികേ

തടസങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  പദതനികേള  യഥഭാസമയലാം

നടപനിലഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  ഇതര  വകുപ്പുകേളുചട  ഏകകേഭാപനത്തനിനഭായനി

ഉനതതല സമനിതനി രൂപതീകേരണത്തനിനട്ട് തുടക്കലാം.

11. DTPC  കേളുചടയുലാം  ചഡസനികനഷന്  മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളുചടയുലാം

ശഭാസതീയമഭായ പുനനഃസലാംഘടനയട്ട് നടപടനി.

12. ഗസട്ട്  ഹഇൗസുകേളുചട  കശഭാചനതീയഭാവസയുലാം നല്യൂനതകേളുലാം  പരനിഹരനിക്കു

നതനിനഭായനി ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി  കചര്നട്ട്  ഒരു  ദതീര്ഘകേഭാല

കേരഭാര് പദതനി.

13. കബക്കല് കകേഭാടയനില് വലറട്ട് & സഇൗണട്ട് കഷഭാ പദതനിയുചട തുടക്കലാം.

14. ജൂണ്  മുതല്  ചസപ്റലാംബര്  വചരയുള  ഓഫട്ട്  സതീസണ്  വനിപണനലാം

ചചയ്യുനതനിനഭായനി 'ഡതീലാം സതീസണ് പഭാകക്കജട്ട്'
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വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള

259 (1801) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ആചകേ  എത്ര  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉചണനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇവ  ഏചതഭാക്ക  എനട്ട്  ജനില്ലെ  തനിരനിചട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലങ്ങളനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗപ്രദമല്ലെഭാത്ത
തരത്തനില് വൃത്തനിഹതീനവലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് ചവളനിചലാം  ഇല്ലെഭാത്തതുലാം ചസകേല്യൂരനിറനി
ഇല്ലെഭാത്തവയുലാം ആചണനള വസ്തുത കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള  ചചയ്യുവഭാന്
സഭാധനിക്കുചമനട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ടൂറനിസട്ട്  കമഖലകേളനില്  ഉണഭായനിരുന  പല  കഹഭാടലുകേളുലാം
ബഭാറകേളുലാം  ഇകപഭാള  ഇല്ലെഭാത്തതുമൂലലാം  മയക്കുമരുനട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം  കൂടനിയനിട്ടുളതട്ട്
വനികനഭാദ സഞഭാര വകുപനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഉചണങനില്  ഇതനിചനതനിചര  വകുപനിനട്ട്  എചനല്ലെഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാകുചമനട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനില്  68  പ്രധഭാന ടൂറനിസട്ട് ചഡസനികനഷനുകേള ചതരചഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

ഇവയുചട ജനില്ലെ തനിരനിച്ചുള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(ബനി)  ചനില  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ചനില  കുറവകേള/പരഭാധതീനതകേള  ഉളതഭായനി

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങചള  വൃത്തനിയുലാം  ചവടനിപ്പുളതുമഭാക്കനി

തതീര്ക്കുനതനിനുള  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,

കുടുലാംബശതീ മനിഷന്, സര്ക്കഭാര് ഇതര സലാംഘടനകേള, സനദ സലാംഘടനകേള, ജനില്ലെഭാ

ടൂറനിസലാം  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  കേഇൗണ്സനില്  എനനിവ  മുഖഭാനനിരലാം  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.

പ്രധഭാനചപട  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  വനികേസനവലാം  അടനിസഭാന

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനഭായനി  ഗ്രതീന്  കേഭാര്ചപറട്ട്  എന പുതനിയ പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി &ഇ) ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ. 

തതീര്ത്ഥഭാടന-ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളുചട സമഗ്രവനികേസനലാം

260 (1802) ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) രഭാജലചത്ത പ്രധഭാന തതീര്ത്ഥഭാടന, ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളുചട സമഗ്രവനികേസനലാം

ലക്ഷലമനിട്ടുള കകേന്ദ്രപദതനി 'പ്രസഭാദട്ട്  '-ല് സലാംസഭാനത്തുനനിനട്ട് ഏചതങനിലുലാം ടൂറനിസട്ട്

കകേന്ദ്രങ്ങള ഉളചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനഭാരഭാഷ ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേചള പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന  'മുസനിരനിസട്ട്

ചചപതൃകേ' പദതനിയുചടയുലാം വസസട്ട് റൂടട്ട് പദതനിയുചടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ചചദവത്തനിചന്റെ സസനലാം നഭാചടന ഖലഭാതനിയുള നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തട്ട്

ടൂറനിസട്ട് സതീസചണ വരകവലഭാന് എചനങനിലുലാം നവതീന പദതനികേള ആകലഭാചനയനിലുകണഭാ ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  രഭാജലചത്ത  പ്രധഭാന  തതീര്ത്ഥഭാടന,  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  സമഗ്ര
വനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുള  കകേന്ദ്ര  പദതനിയഭായ  'പ്രസഭാദട്ട്'-ല്  സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം
ഗുരുവഭായൂരനിചന ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ വര്ഷലാം അനുവദനിച  8  പദതനികേളനില്
ദക്ഷനികണനലയനില് നനിനലാം ഗുരുവഭായൂരനിചന മഭാത്രമഭാണട്ട് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി)  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലെകേളനിലഭായനി  വലഭാപനിച്ചു  കേനിടക്കുന മുസനിരനിസട്ട്
കകേരളത്തനിചല  ഏറവലാം  പ്രഭാചതീനമഭായ  വപതൃകേ  സഥലമഭാണട്ട്.   ചരനിത്രപരമഭായുലാം
പുരഭാവസ്തുപരമഭായുലാം  പഴയ  സലാംസഭാരത്തനിചന്റെ  കശഷനിപ്പുകേള  അവകശഷനിക്കുന  ഈ
പ്രകദശചത്ത  എല്ലെഭാ  പ്രധഭാനചപട  ചരനിത്രസ്മെഭാരകേങ്ങചളയുലാം  വപതൃകേ
കശഷനിപ്പുകേചളയുലാം  ബനനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  കകേരള  ചരനിത്രത്തനിചന്റെ  പരനികഛേദലാം
സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട്  പകേര്നട്ട്  ചകേഭാടുക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന
നൂതനവലാം  ഭഭാവനഭാപൂര്ണ്ണവമഭായ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയഭാണട്ട്  മുസനിരനിസട്ട്  വപതൃകേ
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പദതനി.  എറണഭാകുളലാം ജനില്ലെയനിചല വടക്കന് പറവര്, തൃശ്ശൂര് ജനില്ലെയനിചല ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്
എനതീ നഗരസഭകേളുലാം എറണഭാകുളലാം ജനില്ലെയനിചല കചന്ദമലാംഗലലാം, കഗഭാതുരുത്തട്ട്, പറവര്,
പളനിപ്പുറലാം എനതീ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം തൃശ്ശൂര് ജനില്ലെയനിചല മതനിലകേലാം, എസട്ട്.എന്.
പുരലാം,  ഏറനിയഭാടട്ട്,  കമത്തല  എനതീ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം  മുസനിരനിസട്ട്  വപതൃകേ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന  പ്രകദശങ്ങളഭാണട്ട്.   മുസനിരനിസട്ട്  വപതൃകേ  പദതനിയുചട
നടത്തനിപനിനഭായനി  4,052.83  ലക്ഷലാം രൂപയുചട കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ നനിരവധനി പ്രവൃത്തനികേള
പ്രസസ്തുത വപതൃകേ പദതനിയനിന് കേതീഴനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഈ പദതനിയുചട
ഒനഭാലാംഘട  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ബൃഹത്തഭായ  ഈ
പദതനിയനില്,  പദതനി പ്രകദശങ്ങളനിലുള ചരനിത്ര സ്മെഭാരകേങ്ങള പുനനഃസൃഷനിക്കുകേയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുകേ,  പ്രഭാചതീന  കേലകേചള  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുവഭാന്
ആവശലമുള  മല്യൂസനിയങ്ങള  സഭാപനിക്കുകേ,  കറഭാഡുകേള,  ജലപഭാതകേള,
കബഭാട്ടുചജടനികേള,  വവദദ്യുതനി,  കുടനിചവളലാം,  ചഫസനിലനികറഷന്,  ഇന്റെര്ചപ്രകടഷന്
കകേന്ദ്രങ്ങള,  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഏരനിയ,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  കബഭാക്കുകേള  മുതലഭായ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരല വനികേസന പ്രവ വൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ എനതീ പ്രവൃത്തനികേള ഉളചപടുന.

വസസട്ട് റൂടട്ട് പദതനി  : ഏകേകദശലാം 3000 ബനി.സനി. മുതല് പ്രഭാചതീന കരഖകേളനില്
പരഭാമര്ശനിച  തുറമുഖങ്ങളനിലൂചടയുള  വലഭാപഭാരലാം  കലഭാകേത്തനിചല  അനറനിയചപടുന
സലാംസഭാര  സമ്പുഷമഭായ  രഭാജലങ്ങളുമഭായനിടഭായനിരുന.   ഇവയനിലധനികേവലാം  സുഗന
വലഞ്ജന വലഭാപഭാരമഭായനിരുന.  ഒരുകേഭാലത്തട്ട് നഷചപട്ടുകപഭായ പ്രതഭാപലാം വതീചണടുക്കു
നതനികലക്കട്ട് മുസനിരനിസട്ട്  പദതനിയുചട  നടത്തനിപനികനഭാചടഭാപലാം  അനഭാരഭാഷ
വനികനഭാദസഞഭാരനികേചള ആകേര്ഷനിക്കഭാന് കവണനി പഇൗരഭാണനികേ കേഭാലത്തുണഭായനിരുന
വലഭാപഭാര  പങഭാളനിത്ത  രഭാജലങ്ങളഭായ  ബര്മ്മേ,  വചന,  ചഡന്മഭാര്ക്കട്ട്,  ഈജനിപ്റട്ട്,
ഗ്രതീസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  31-  ഓളലാം  വനികദശ  രഭാജലങ്ങചള  ബനചപടുത്തനി  ഒരു  റൂടട്ട്  മഭാപട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി  അതനിനട്ട്  'വസസട്ട്  റൂടട്ട്  '   എനട്ട്  നഭാമകേരണലാം  ചചയ.   ഇതനിനട്ട്
അനഭാരഭാഷഭാ  തലത്തനില്  വന്  വരകവല്പഭാണട്ട്  ലഭനിചതട്ട്.   ഈ  പദതനിക്കട്ട്
യുചനകസഭാ നല്കേനിയ സഹകേരണലാം പ്രകതലകേലാം പരഭാമര്ശനിക്കചപകടണതഭാണട്ട്.  ഈ
മഭാസലാം  ഈ  പദതനിയുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  വസസട്ട്  റൂടട്ട്  "കേളനറനി  ചഫസട്ട്"-നട്ട്
അനഭാരഭാഷഭാ തലത്തനില് ലഭനിച ഉജസല പ്രതനികേരണലാം ഇതനിനട്ട് ഉദഭാഹരണമഭാണട്ട്.  

(സനി)  ടൂറനിസലാം  സതീസചണ  വരകവല്ക്കഭാനുള  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി
ആവനിഷ്കരനിച നൂതന കേര്മ്മേ പദതനിയഭാണട്ട് ഗ്രതീന് കേഭാര്പറട്ട്.  ചസപ്തലാംബര്  1  മുതല്
ഒകകഭാബര്  31  വചര  ഒരു  കേഭാമ്പയനിനഭായനി  ചതരചഞടുത്ത  84  വനികനഭാദസഞഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ചമചചപട അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ശുചനിതസവലാം  ഗ്രതീന് കേഭാര്പറട്ട്
വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുന.  കൂടഭാചത കലഭാകേ വനികനഭാദ സഞഭാരദനിനത്തനികനഭാടനുബനനിചട്ട്
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'സുഗമ  സഞഭാരലാം'  എന  പദതനിക്കട്ട്  വകുപട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
പദതനിയനിലൂചട ഭനിനകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല സുഗമമഭായ സഞഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന. 

അഷമുടനി കേഭായലനിചല ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

261 (1803) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഷമുടനി  കേഭായലനികലയുലാം  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനികലയുലാം  ചചജവ
ചചവവനിധലലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
ഒരു  മഭാസര്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഏതട്ട്  ഏജന്സനിചയയഭാണട്ട്
ഇതനിനട്ട് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഏജന്സനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  കേരടട്ട്
പഭാനനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; പ്രസ്തുത നടപടനികേള തസരനിതചപടുത്തനി മഭാസര്
പഭാനനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  മഭാസര്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  M/S  IL&FS  എന
ഏജന്സനിചയയഭാണട്ട് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഏജന്സനി കേരടട്ട്  മഭാസര് പഭാന് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനില്
ആവശലമഭായ  തനിരുത്തലുകേള  വരുത്തനിയകശഷലാം  വഫനല്  മഭാസര്പഭാന്
സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട് ഏജന്സനികയഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്. 

ചനയഭാര്ഡഭാലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി മഭാസര് പഭാന്

262 (1804) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  പ്രധഭാന  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഒനഭായ
ചനയഭാര്ഡഭാമനിചന്റെ വനികേസനലാം സലാംബനനിച കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനയഭാര്ഡഭാലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഒരു  മഭാസര്പഭാന്  തയഭാറഭാക്കുന
കേഭാരലലാം ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനികേസനസഭാധലതയഭാവശലമഭായ ഫണട്ട് ഇവനിടുചത്ത വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട
കേതീഴനില് ലഭലമഭാചണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ചനയഭാര്  ഡഭാലാം  ഒരു  പ്രധഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രമഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇന്ഫര്കമഷന് ചസന്റെര്,  ചവല്ക്കലാം ഫഇൗണന്,
ഫുഡട്ട് കകേഭാര്ടട്ട്,  ചനില്ഡന്സട്ട് പഭാര്ക്കനിചന്റെ നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കഫഭാകടഭാ
ചപയനിന്റെട്ട്സട്ട്,  ഫഭാമനിലനി കസഭാണ് തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ലെ. 

(സനി) ഇല്ലെ. 4,65,10,000 രൂപയുചട പദതനി ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. 

കുടനഭാടനിചല ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

263 (1805) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനഭാടനില് ടൂറനിസലാം വകുപ്പുമഭായനി ബനചപടട്ട് നനിലവനിലുള സഇൗകേരലങ്ങളുചട
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത സലചത്ത ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനട്ട് പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) കുടനഭാടട്ട് വടക്കഭായലനില് ചമഗഭാസര്കേല്യൂടട്ട് ടൂറനിസലാം പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി
ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളക്കഭായനി  ഒരു  രഭാത്രനികേഭാലസകങതലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.   ഈ  പദതനികയഭാടു  കചര്നട്ട്  സസതീകവജട്ട്  ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്  പ്രഭാന്റെട്ട്  (STP)
നനില്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  2013-ല് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ മചറഭാരു  സസതീകവജട്ട്
ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട് എചട്ട് കബഭാക്കട്ട് കേഭായലനില് നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ചനടുമുടനിയനിലുലാം
പളഭാത്തുരുത്തനിയനിലുലാം  ഓകരഭാ  ഹഇൗസട്ട് കബഭാടട്ട്  ചടര്മനിനലനിചന്റെയുലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന. 

(ബനി) പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

രഭാമക്കല്കമടട്ട് വനികനഭാദസഞഭാര പദതനി

264 (1806) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനിചല  രഭാമക്കല്കമടട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാര  പദതനിയുചട
പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഈ  സർക്കഭാർ  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്;
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(ബനി)  രഭാമക്കല്കമടനിചല  വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിചന്റെ  സഭാധലതകേചളക്കുറനിചട്ട്

പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  രഭാമക്കല്കമടട്ട്  സലാംസഭാന  ടൂറനിസലാം  മഭാപനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഇചല്ലെങനില് ഇതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനിചല  രഭാമക്കല്കമടട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാര  പദതനിയുചട

പഞഭാത്തല  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  തുകേചയഭാനലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ലെ.

എനഭാല് രഭാമക്കല്കമടട്ട് കേരുണഭാപുരലാം ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനിചല ടൂറനിസലാം പദതനിക്കഭായനി

30,00,000  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില് രഭാമക്കല്കമടനിചല

വഭാചട്ട് ടവര്, ടനിക്കറട്ട് കേഇൗണര്, കറഭാഡട്ട് & പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്, ചനില്ഡന്സട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് എനതീ

പ്രവൃത്തനികേള ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി) രഭാമക്കല്കമടട്ട് സലാംസഭാന ടൂറനിസലാം മഭാപനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കേണശഭാലാംകേടവട്ട് ജകലഭാത്സവത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം

265 (1807) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനല്ലെനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശൂര് ജനില്ലെയനിചല കേണശഭാലാംകേടവനില് ഓണക്കഭാലത്തട്ട് സലാംഘടനിപനിക്കുന

ചതീഫട്ട്  മനിനനികസഴ്സട്ട്  കടഭാഫനി  ജകലഭാല്സവത്തനിനട്ട്  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  നല്കേനി വരഭാറള

ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  (ബനി)  വകുപനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലുള

189/ബനി2/2016 നമ്പര് ഫയലനിന്കമല് നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ടൂറനിസലാം  ഡയറകകററനില്  നനിലവനിലുള  ഫയലനിചന്റെ

സനിതനി എനഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കുടനിശനികേ ഉളചപചട ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന് അടനിയനര നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

850/2019
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(ബനി&സനി)  മുന് വര്ഷചത്ത ധനസഹഭായത്തനിചന്റെ വനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ടൂറനിസലാം ഡയറകറചട റനികപഭാര്ടട്ട്

ലഭനിചതനിനുകശഷലാം തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

തുമ്പൂര്മൂഴനി ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രലാം

266 (1808) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില്ചപട അതനിരപനിളനി -വഭാഴചഭാല്-തുമ്പൂര്മുഴനി D.M.C -യ്ക്കു

കേതീഴനിലുള  തുമ്പൂര്മുഴനിയനിചല  ടൂറനിസകകേന്ദ്രത്തനില്  വസചടയനിന്,  അകകേസറനിയലാം

അടക്കമുള  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

പ്രഭാകയഭാഗനികേത പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചപരുകനനരുവനി മണനിയഭാര് ടൂറനിസലാം പദതനികേള

267 (1809) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാനനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ആവനിഷ്കരനിച ചപരുകനനരുവനി,  മണനിയഭാര് ടൂറനിസലാം

പദതനികേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എവനിടലാംവചരയഭായനി  എനട്ട്  ഇനലാം  തനിരനിചട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എചനഭാചക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്  ചപരുകനനരുവനി  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്

വനിഭഭാവനലാം  ചചയനിരനിക്കുനതട്ട്;  ഇതനിചന്റെ  ആദല  ഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനികയഭാ;  എചതഭാചക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായതട്ട്;  ഇനനി

ഏചതഭാചക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളതട്ട്;  നനിര്മ്മേഭാണലാം വവകേഭാനുള

കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  രണഭാലാം  ഘട  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്

അനുവദനിചനിട്ടുളതട്ട്;  എചനഭാചക്ക  പ്രവൃത്തനികേള  ഇതനില്  ഉളചപടുലാം;  നനിര്മ്മേഭാണലാം

ആരലാംഭനികചഭാ; എചനങനിലുലാം തടസമുകണഭാ;
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(സനി)  മണനിയഭാര്  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്  എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനലാം

ചചയനിരനിക്കുനതട്ട്; ഒനഭാലാം ഘടത്തനില് എത്ര രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിചതട്ട്; എചനഭാചക്ക

പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി;  ഇനനി  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില്  എചനഭാചക്ക

പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളതട്ട്; പദതനിയുചട രണഭാലാംഘട പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്

എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുളതട്ട്;  എചനഭാചക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഇതനില്

വനിഭഭാവനലാം ചചയനിരനിക്കുനതട്ട്? 

ഉത്തരലാം 

(എ) റഭാനനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ചപരുകനനരുവനി പദതനിയുചട ഒനലാം

രണ്ടുലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇതനില്  4  കകേഭാകടജുകേള,

ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെര്,  വലറനിലാംഗട്ട്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്,  റകസഭാറന്റെട്ട്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്,

നടപഭാത,  ലഭാന്റെട്ട്  കസപനിലാംഗട്ട്,  വവദദ്യുതനി-ജല  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഉളചപടുന.

മണനിയഭാര്  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുചട  ഒനഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഭഭാഗനികേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇതനില് ലഭാന്റെട്ട് കസപട്ട്, കടഭായട്ട് ലറട്ട് കബഭാക്കട്ട്, പവലനിയന്

എനതീ ഘടകേങ്ങള ഉളചപടുന. 

(ബനി)  ചപരുകനനരുവനി  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്  ഒനലാം,  രണ്ടുലാം  ഘടമഭായനി  4

കകേഭാകടജുകേള,  ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെര്,  വലറനിലാംഗട്ട്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  റകസഭാറന്റെട്ട്,

പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്,  നടപഭാത,  ലഭാന്റെട്ട്  കസപനിലാംഗട്ട്  വവദദ്യുതനി-ജല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

എനനിവയഭാണട്ട്  ഉളചപടുനതട്ട്.   ഇതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എല്ലെഭാലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  സനി ഡ്കകേഭാ  വഴനിയഭാണട്ട്  ഇതനിചന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിയതട്ട്.   ഒനഭാലാം  ഘടത്തനിനഭായനി  97,12,800  രൂപയുലാം  രണഭാലാം

ഘടത്തനിനഭായനി 75,85,000 രൂപയുമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുളതട്ട്.  

(സനി)  മണനിയഭാര്  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കഭായനി  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  കകേഭാണ്ടൂര്  സര്കവ

നടത്തനി  4,25,00,000  രൂപയുചട  പദതനി  നല്കുകേയുണഭായനി.   ഇതനില്  ലഭാന്റെട്ട്

കസപനിലാംഗട്ട്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  യഭാര്ഡട്ട്,  പവലനിയന്,  വസകനജട്ട്,  കബഭാടനിലാംഗട്ട്  യഭാര്ഡട്ട്

നവതീകേരണലാം,  നടപഭാത ഫുഡട്ട് കകേഭാര്ടട്ട്,  ആലാംഫനി തതീകയറര്,  ടൂറനിസട്ട് ഇന്ഫര്കമഷന്

ചസന്റെര്,  ബഭാകരജട്ട്  നവതീകേരണലാം,  കേസഭാര്കടഴ്സനിചന്റെ  ലഭാന്റെട്ട്സട്ട്  കസപട്ട്,  സചസന്ഷന്

ബനിഡ്ജട്ട്,  എന്ടന്സട്ട് കഗറട്ട്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്,  ബതീചട്ട്,  കുടനികേളുചട കേളനിസലലാം,  യൂടനിലനിറനി
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കഷഭാപട്ട്,  അകകേസറനിയലാം തുടങ്ങനിയവ ഉളചപടുന.  ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്  50  ലക്ഷലാം

രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   മണനിയഭാര് ടൂറനിസലാം പദതനിയുചട  ഒനഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ലഭാന്റെട്ട്കസപട്ട്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  കബഭാക്കട്ട്,  പവലനിയന്  എനനിവ

പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  വവദദ്യുത-ജല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  ചപയനിന്റെനിലാംഗട്ട്  എനനിവ

പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.  മണനിയഭാര് ടൂറനിസലാം പദതനിയുചട അടുത്തഘടത്തനികലക്കട്ട്

38.45 കകേഭാടനി രൂപയുചട ഒരു പദതനി ചകേല് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനി

സലാംബനനിച രൂപകരഖ പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ആകേഭാശചത്തഭാടനില്

268 (1810) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ഉത്സവ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം

മറ്റുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന  ആകേഭാശചത്തഭാടനില്,  മരണക്കനിണര്  തുടങ്ങനിയവയനില്

നനിനള  അപകേടങ്ങള  കേഭാരണലാം  കുടനികേളക്കുലാം  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കുലാം

പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം  ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന  സലാംഭവങ്ങള

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലങ്ങളനില്  മതനിയഭായ  സുരക്ഷഭാമുന്കേരുതലുകേള

സസതീകേരനിക്കഭാത്തതഭാണട്ട്  പലകപഭാഴുലാം  അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  ഇടയഭാകുനചതന  കേഭാരലലാം

ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  ഇവയട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന കവളയനിലുലാം  തുടര്നലാം ഈ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്

ഇത്തരലാം  വനികനഭാദ  ഉപഭാധനികേളുചട  ഏചതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള  പരനികശഭാധന

നടത്തഭാറകണഭാ;  ഇചല്ലെങനില്  ഇവയട്ട്  അനുമതനി  നല്കുനതനിനുള  വലവസകേള

കേര്ശനമഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനികനഭാദസഞഭാര വകുപ്പുമഭായനി ബനചപട കകേന്ദ്രങ്ങളനിചലഭാനലാം ഇത്തരലാം

സലാംഭവലാം ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില്ലെ.
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(ബനി) പ്രസ്തുത വനിഷയലാം ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുനണട്ട്.  

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിചന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന  വനികനഭാദ

ഉപഭാധനികേളുചട സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനഭായനി  ബനചപട വകുപ്പുകേളുചട

അനുമതനിയുലാം ഇന്ഷസറന് സുലാം കേര്ശനമഭായുലാം ഉറപഭാക്കുനണട്ട്. 

ഗസട്ട് ഹഇൗസുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

269 (1811) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  ഗസട്ട്

ഹഇൗസുകേളുചണനലാം അവ ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഗസട്ട്ഹഇൗസുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏറവചമഭാടുവനില്

വനിലയനിരുത്തനിയതട്ട് എകപഭാഴഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടൂറനിസലാം വകുപനിചന്റെ കേതീഴനില്  25  ഗസട്ട് ഹഇൗസുകേളുലാം  3  യഭാത്രനി നനിവഭാസുലാം

2 കകേരളഭാ ഹഇൗസുമുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. * 

(ബനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനില്  വരുന  ഗസട്ട്  ഹഇൗസുകേളുചട

പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി,  ടൂറനിസലാം വകുപനിചല ഇന്ചസക്ഷന്

വനിഭഭാഗലാം ആനുകേഭാലനികേ പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.  പരനികശഭാധനയനില് കേചണത്തുന

കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപനിചല  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി

വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം,  അതഭാതട്ട് ഗസട്ട് ഹഇൗസട്ട് മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ടട്ട്

നല്കേഭാറണട്ട്.   കൂടഭാചത  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലുലാം  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തഭാറണട്ട്.

ഏറവചമഭാടുവനില്  20-2-2016-ല്  ടൂറനിസലാം  പ്രനിന്സനിപല്  ചസക്രടറനിയുചട

അദലക്ഷതയനില് അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം കൂടനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത 1735-ാം നമ്പര് കചഭാദലത്തനിചന്റെ ഉത്തരലാം എ ഡനിറനിലാംഗട്ട്

ബഭാ ഞനില് ലഭലമല്ലെ. )

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  കേഴനിഞ.)

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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II  അറനിയനിപപ

അടനിയന്തര പ്രകമയക്ടോവതരണ കനക്ടോടട്ടീസപ പനിന്വലനിച്ചതപ

മനി  .    സട്ടീക്കര്:  റൂള്  50  പ്രകേക്ടോരരം ഇനപ രക്ടോവനിലല ഒരു കനക്ടോടട്ടീസപ  ലചെയറനിനപ
ലഭനിച്ചനിരുന.  അടനിയന്തരപ്രക്ടോധക്ടോനന്യമുള്ള  വനിഷയങ്ങള്  സഭയുലട  ശ്രദ്ധയനില
ലകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനുകവണനി  അടനിയന്തരപ്രകമയരം  അവതരനിപനിക്കക്ടോനുള്ള  അനുമതനി
കതടനിലക്കക്ടോണ്ടുള്ള  ആവശന്യമക്ടോണപ  റൂള്  50.  എനക്ടോല  നനിമനിഷങ്ങള്ക്കകേരം  അതപ
പനിന്വലനിക്കുനതക്ടോയനി  അറനിയനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അടനിയന്തരപ്രക്ടോധക്ടോനന്യമുള്ള  വനിഷയതനിനപ
കനക്ടോടട്ടീസപ നലനിയതനിനുകശഷരം അതപ പനിന്വലനിക്കുനതപ കഖേദകേരമക്ടോലണനപ ലചെയര്
അറനിയനിക്കുന. ഇഇൗ പ്രവണത ആവര്തനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുനതപ നല്ലതക്ടോണപ.  

പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷേമവരം നനിയമവരം സക്ടോരംസക്ടോരനികേവരം
പക്ടോര്ലലമന്ററനികേക്ടോരന്യവരം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബക്ടോലന്  ):  സര്,  11
ലക്ഷേകതക്ടോളരം  വരുന  റബ്ബര് കേര്ഷകേരുലട  പ്രശ്നമക്ടോണപ  സഭയനില  ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്
ബഹുമക്ടോനലപട  മക്ടോണനിസക്ടോര്  തയക്ടോറക്ടോയതപ.  എനനിടപ  അതപ  പനിന്വലനിക്കുകേ
എനപറയുനതപ റബ്ബര് കേര്ഷകേകരക്ടോടപ ലചെയ്യുന ഏറ്റവരം വലനിയ ലവല്ലുവനിളനിയക്ടോണപ.
ബഹുമക്ടോനലപട  സട്ടീക്കര്  അതുള്ലപലട  പരക്ടോമര്ശനികക്കണതക്ടോണപ.....................
(ബഹളരം)...............

ശ്രട്ടീ  .   സനി  .   എഫപ  .   കതക്ടോമസപ : ആകരക്ടോഗന്യപരമക്ടോയ കേക്ടോരണതക്ടോലക്ടോണപ പ്രസ്തുത
കനക്ടോടട്ടീസപ  നക്ടോളകതക്കപ  പരനിഗണനിക്കണലമന  റനികേക്വസപ  തനതപ.  (...................
ബഹളരം...............)

മനി  .    സട്ടീക്കര്  : പട്ടീസപ........  പട്ടീസപ...........രക്ടോവനിലല  7.30-നക്ടോണപ  കനക്ടോടട്ടീസപ
കേനിട്ടുനതപ.  7.30-നുകശഷമക്ടോണപ  ഉണക്ടോയലതങനില അതപ  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോരം.  പട്ടീസപ
പട്ടീസപ..................  ഇരനിക.....    ഇരനിക.......  സഭക്ടോനടപടനികേള്  ആരരംഭനിച്ചതനിനു
കശഷമക്ടോണപ  ലചെയറനിനപ  ഇഇൗ  കുറനിപപ  കേനിട്ടുനതപ.  അതപ  ശരനിയക്ടോയനില്ലക്ടോലയനക്ടോണപ
അറനിയനിച്ചതപ.  പട്ടീസപ........  ദയവക്ടോയനിടപ  ഇരനിക.......  ശ്രട്ടീ.  ലകേ.  രക്ടോജന്,  അകങ്ങക്കപ
ശ്രദ്ധ ക്ഷേണനിക്കല അവതരനിപനിക്കക്ടോരം.

III  ശ്രദ്ധ ക്ഷേണനിക്കല  

തക്ടോലക്കക്ടോലനികേ ജട്ടീവനക്കക്ടോലര പനിരനിച്ചുവനിടല 

ശ്രട്ടീ  .   ലകേ  .   രക്ടോജന്  : സര്, 1945-ല തനിരുവനന്തപുരരം കകേനട്ടീകേരനിച്ചപ രൂപട്ടീകേരനിച്ച
കകേരളതനിലന്റ മദര് ബക്ടോങക്ടോണപ എസപ.ബനി.ടനി. ................
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ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജക്ടോസഫപ:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഏഴപ  ദനിവസമക്ടോയനി  നനിയമസഭക്ടോ
കേവക്ടോടതനില എരം.എല.എ.-മക്ടോര് നടത്തുന നനിരക്ടോഹക്ടോരസമരരം അവസക്ടോനനിപനിക്കുനതനിനപ
യക്ടോലതക്ടോരു  നടപടനിയുരം  സക്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോതതനില  പ്രതനികഷധനിച്ചപ  ഞക്ടോനുരം  എലന്റ
പക്ടോര്ടനിയനിലലപട അരംഗങ്ങളരം വക്ടോക്കഇൗടപ നടത്തുന.

(സക്വക്ടോശ്രയ  ലമഡനിക്കല  വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ  കമഖേലയനിലല  ഫട്ടീസപ  വര്ദ്ധന
പനിന്വലനിക്കണലമനക്ടോവശന്യലപടപ  നനിയമസഭക്ടോ  കേവക്ടോടതനില  എരം.എല.എ.  മക്ടോര്
നടതനിവരുന  നനിരക്ടോഹക്ടോരസമരരം  അവസക്ടോനനിപനിക്കുനതനിനപ  സര്ക്കക്ടോര്  യക്ടോലതക്ടോരു
നടപടനിയുരം  സക്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോതതനില  പ്രതനികഷധനിച്ചപ  ശ്രട്ടീ.  പനി.  ലജ.  കജക്ടോസഫരം
അകദ്ദേഹതനിലന്റ പക്ടോര്ടനിയനിലലപട അരംഗങ്ങളരം സഭവനിടപ പുറത്തുകപക്ടോയനി).

ശ്രട്ടീ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന്  : സര്,   ഞക്ടോന്  സൂചെനിപനിച്ചതപ  എസപ.ബനി.റ്റനി.-ലയ
എസപ.ബനി.ലഎ.യനില ലയനിപനിക്കക്ടോനുള്ള നട്ടീക്കരം പതനിനക്ടോലക്ടോരം കകേരള നനിയമസഭയുലട
ഒനക്ടോരം സകമ്മേളനരം ചെര്ച്ച ലചെയനിട്ടുള്ളതക്ടോണപ.  എസപ.ബനി.റ്റനി.  മക്ടോത്രമല്ല, കസറ്റപ ബക്ടോങപ
ഓഫപ മമസൂര്,  കസറ്റപ ബക്ടോങപ ഓഫപ മഹദരക്ടോബക്ടോദപ,  കസറ്റപ ബക്ടോങപ ഓഫപ പടന്യക്ടോല,
കസറ്റപ ബക്ടോങപ ഓഫപ ബനിക്കക്ടോനട്ടീര് & ജയ്പൂര് എനനിവയുള്ലപലടയുള്ള സക്ടോപനങ്ങലള
എസപ.ബനി.ലഎ.  കനരനിടപ  ഏലറ്റടുക്കുനതനിനുരം അതനില ലയനിപനിച്ചപ  ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കുനതനിനുരം
കവണനിയുള്ള  നടപടനികേളക്ടോണപ  ആരരംഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.   കകേരളതനില  ബക്ടോങനിരംഗനിലന്റ
നക്ടോലനിലലക്ടോരു ഭക്ടോഗരം  മകേകേക്ടോരന്യരം  ലചെയ്യുനതപ  എസപ.ബനി.റ്റനി.-യക്ടോണപ.  കകേരളതനിലന്റ
എല്ലക്ടോ  കമഖേലകേളനിലുമുള്ള  ആളകേള്ക്കപ  എസപ.ബനി.റ്റനി.  വന്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  വക്ടോയ
ലഭന്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.  കേര്ഷകേര്,  ലചെറുകേനിട വന്യവസക്ടോയനികേള്,  വന്യക്ടോപക്ടോരനികേള്,  സക്വയരം
ലതക്ടോഴനില  സരംരരംഭങ്ങളനില  ഏര്ലപടവര്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കപ  വക്ടോയ  നലകുനതനിലുരം
ഭവന-വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ-സക്വര്ണ്ണപണയ  വക്ടോയകേള്  നല്കുനതനിലുലമക്ടോലക്ക  എസപ.ബനി.റ്റനി.
വളലര  വലനിയ  പ്രക്ടോധക്ടോനന്യമക്ടോണപ  നലനിയനിട്ടുള്ളലതനക്ടോണപ  അതനിലന്റ  71  വര്ഷലത
പ്രവര്തനതനില ലതളനിയനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.  എസപ.ബനി.റ്റനി.-ക്കപ കകേരളതനില മക്ടോത്രരം 852
ശക്ടോഖേകേളരം  1345  എ.റ്റനി.എരം.-കേളരം  14,892  സനിരരം  ജട്ടീവനക്കക്ടോരുരം  ഇകപക്ടോള്
നനിലവനിലുണപ.  ലപക്ടോതുകമഖേലക്ടോ ബക്ടോങ്കുകേലള ആകറക്ടോ ഏകഴക്ടോ ആക്കനി ചുരുക്കനി രക്ടോജന്യക്ടോന്തര
കകേക്ടോര്പകററ്റപ  ബക്ടോങനിരംഗപ  ബനിസനിനസപ  നടതനി  വന്കേനിട  ബക്ടോങ്കുകേളക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
കകേനസര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  നട്ടീക്കതനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  എസപ.ബനി.ലഎ.
അതനിലന്റ  കൂലടയുള്ള  5  ബക്ടോങ്കുകേലള  വനിഴുങ്ങക്ടോനുള്ള  ശ്രമരം   നടതനിയനിരനിക്കുനതപ.
ആകഗക്ടോള വനിപണനിയനികലയപ  പ്രകവശനിക്കുകമക്ടോള് മത്സരക്ഷേമതയുലട  കപരപ  പറഞ്ഞപ
ബക്ടോങപ  ശക്ടോഖേകേളലടയുരം  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലടയുരം  പുനനഃക്രമട്ടീകേരണമക്ടോയനിരനിക്കുരം
പ്രധക്ടോനലപട  ലക്ഷേന്യമക്ടോയനി  അവര്  നടതക്ടോന്  കപക്ടോകുനലതനപ  ദട്ടീര്ഘകേക്ടോലമക്ടോയനി
നമുക്കറനിയക്ടോരം.  ആകഗക്ടോള  സക്ടോമതനികേ  നയതനിലന്റ  അടനിസക്ടോനതനില  ഇതരരം
ബക്ടോങ്കുകേലള ലമര്ജപ  ലചെയ്യുനതനിലന്റ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന് കപക്ടോകുന ഏറ്റവരം
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പ്രധക്ടോനലപട  പരനിപക്ടോടനി  ബക്ടോങനിലന്റ  ശക്ടോഖേകേള്  അടച്ചുപൂട്ടുകേയുരം  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള
പുറന്തള്ളുകേയുരം  ലചെയ്തുലകേക്ടോണപ  ഇടപക്ടോടപ  ലചെലവകേള്  ചുരുക്കക്ടോലമനള്ളതക്ടോണപ.
പതനിനക്ടോലക്ടോരം കകേരള നനിയമസഭയുലട ഒനക്ടോരം സകമ്മേളനതനില തലന എസപ.ബനി.റ്റനി.-ലയ
ലയനിപനിക്കക്ടോനുള്ള  നട്ടീക്കരം  സരംബനനിച്ചപ  ബഹുമക്ടോനലപട  മുഖേന്യമനനി  ഉപകക്ഷേപരം
അവതരനിപനിക്കുകേയുരം  ചെടരം  130  അനുസരനിച്ചപ  ചെര്ച്ച  ലചെയ്യുകേയുരം  ഏകേകേണ്ഠമക്ടോയ
നനിലപക്ടോടപ  സക്വട്ടീകേരനിച്ചപ  ഉപകക്ഷേപരം  പക്ടോസക്ടോക്കുകേയുരം  ലചെയനിട്ടുള്ളതക്ടോണപ.  സഭ
ചെര്ച്ചലചെയ  പ്രധക്ടോന  വനിഷയരം,   സക്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുരം  ലയന  നടപടനി  വരുകമക്ടോള്,
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനിവനിരുദ്ധ നനിലപക്ടോടുകേളക്ടോയനിരനിക്കുരം എസപ.ബനി.ലഎ.-യുലട  കനതൃതക്വതനില
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടക്ടോന് കപക്ടോകുനലതനക്ടോണപ.  ഇകപക്ടോള് വര്ഷങ്ങളക്ടോയുള്ള ആ നടപടനി
ശരനിയക്ടോലണനപ  കബക്ടോദ്ധന്യലപട്ടുവരനികേയക്ടോണപ.  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  എസപ.ബനി.ടനി.-യുലട
ശക്ടോഖേകേളനില  പ്രവര്തനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുന  ആയനിരക്കണക്കനിനപ  തക്ടോലക്കക്ടോലനികേ
ജട്ടീവനക്കക്ടോലര  പനിരനിച്ചുവനിടക്ടോന്  എസപ.ബനി.ലഎ.  മക്ടോകനജപ ലമന്റപ  എസപ.ബനി.റ്റനി.-ക്കപ
നനിര്കദ്ദേശരം  ലകേക്ടോടുതനിട്ടുള്ള  വക്ടോര്ത  ഇകപക്ടോള്  വളലര  വന്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  പുറതപ
വരനികേയക്ടോണപ. ജട്ടീവനക്കക്ടോര് വനിരമനിക്കുകമക്ടോഴുരം സക്ടോനക്കയറ്റരം ലഭനിക്കുകമക്ടോഴുരം പുതനിയ
ശക്ടോഖേകേള്   തുറക്കുകമക്ടോഴുരം  പുതനിയ  ഓഫട്ടീസുകേള്   തുറനകപക്ടോഴുലമക്ടോലക്ക  ഉണക്ടോയ
ഒഴനിവകേളനില  പുതനിയ  ആളകേലള  നനിയമനിക്കക്ടോലത  തക്ടോലക്കക്ടോലനികേ  ജട്ടീവനക്കക്ടോലര
നനിയമനിച്ചതുമൂലമക്ടോണപ  വന്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  ഇകപക്ടോള് ഒഴനിവകേള് നനിലനനില്ക്കുനതപ.  2013-നു
കശഷവരം  ആ  ഒഴനിവകേളനില  തക്ടോലക്കക്ടോലനികേ  ജട്ടീവനക്കക്ടോലര  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചപ  കജക്ടോലനി
ലചെയ്തുലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  എസപ.ബനി.റ്റനി.-യുലട ദട്ടീര്ഘകേക്ടോലമക്ടോയുള്ള നനിയമനതനിലന്റ
ഒരു ശട്ടീലരം,  തക്ടോലക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി ആളകേലള എടുക്കുകേയുരം അതുകേഴനിഞ്ഞപ നടക്കുന
ഇന്റര്വവ്യൂവനില  അവര്ക്കപ  മുന്ഗണന  നലനിലക്കക്ടോണപ  സനിരരം  നനിയമനതനിനുള്ള
അവസരരം ഒരുക്കുകേയുമക്ടോണപ.  എനക്ടോല എസപ.ബനി.ലഎ.-യനിലല സനിതനി വന്യതന്യസ്തമക്ടോണപ.
പുതനിയ സക്ടോമതനികേ നയതനിലന്റ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി മക്ടോകനജുലമന്റുകേള് മകേലക്കക്ടോള്ളുനതു
കപക്ടോലല  പുറരംകേരക്ടോര്  ഏലപനിക്കുകേ  എന  നടപടനിയക്ടോണപ  എസപ.ബനി.ലഎ.-യനില
വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  ലചെയ്തുലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.  സനിരരം  ജട്ടീവനക്കക്ടോലര  ഒഴനിവക്ടോക്കനി
തക്ടോലക്കക്ടോലനികേ  ജട്ടീവനക്കക്ടോര്ക്കപ  കജക്ടോലനി  ലകേക്ടോടുതപ  കജക്ടോലനി  സുരക്ഷേയുരം  ലതക്ടോഴനില
സുരക്ഷേയുരം  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോലത   ലചെറനിയ  കവതനരം  നലനിലക്കക്ടോണപ  ഒഇൗടപ  കസക്ടോഴനിരംഗപ
നടത്തുകേയക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  എസപ.ബനി.ലഎ.  ലചെയ്യുനതപ.  ഞക്ടോന് ഇവനിലട  ഉനയനിക്കുന
പ്രധക്ടോന  പ്രശ്നരം,  എസപ.ബനി.റ്റനി.-ലയ  എസപ.ബനി.ലഎ.-യനികലക്കപ  ലയനിപനിക്കക്ടോനുള്ള
ശ്രമതനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേഴനിഞ്ഞ  20   വര്ഷമക്ടോയനി  കജക്ടോലനി   ലചെയ്തുലകേക്ടോണനിരുന
ആയനിരക്കണക്കനിനപ ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള പനിരനിച്ചുവനിടക്ടോനുള്ള നനിര്കദ്ദേശരം എസപ.ബനി.ലഎ.
ഇകപക്ടോള്  എസപ.ബനി.റ്റനി.-ക്കപ  നലകേനിയനിരനിക്കുന.  എസപ.ബനി.റ്റനി.  കകേരളതനിലന്റ
ലതക്ടോഴനില  കമഖേലകേളനില  നലനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുന  സുരക്ഷേനിതതക്വരം  ഉള്ലപലടയുള്ള
പ്രശ്നങ്ങള്  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ഉപകക്ഷേപവമക്ടോയനി  ബനലപടപ  ചെടരം  130  അനുസരനിച്ചുള്ള
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ചെര്ച്ചയനില  പതനിനക്ടോലക്ടോരം  കകേരളനനിയമസഭയുലട  ഒനക്ടോരം  സകമ്മേളനരം  ചെര്ച്ച
ലചെയ്യുകേയുരം അതനിലന്റ ആശങ കരഖേലപടുത്തുകേയുരം ലചെയതക്ടോണപ.  എനക്ടോല ഇകപക്ടോള്
വന്യക്ടോപകേമക്ടോയനി എസപ.ബനി.റ്റനി.യനിലല തക്ടോലക്കക്ടോലനികേ ജട്ടീവനക്കക്ടോലര പനിരനിച്ചുവനിടക്ടോനുള്ള
നട്ടീക്കരം  നടക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതപ  ഏലതങനിലുരം  ഒരു  രക്ടോഷട്ടീയപ്രസക്ടോനകമക്ടോ  ഒരു
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  പ്രസക്ടോനകമക്ടോ  ഉനയനിക്കുന  പ്രശ്നമല്ല.  എസപ.ബനി.റ്റനി.-എസപ.ബനി.ലഎ.
ലയനതനിലനതനിലര ആയനിരക്കണക്കനിനപ ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് പലങടുത,  ഗക്ടോനനിജയന്തനി
ദനിനതനില  (ഒകകക്ടോബര്  2)   തനിരുവനന്തപുരത്തു  നടന  സരംസക്ടോനതലതനിലുള്ള
സമരരം  ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ  മുന്  മുഖേന്യമനനി  ശ്രട്ടീ. വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദനുരം
ഇകപക്ടോഴലത പ്രതനിപക്ഷേ കനതക്ടോവപ  ശ്രട്ടീ.  രകമശപ  ലചെനനിതലയുരം ഉള്ലപലടയുള്ള
ശ്രകദ്ധയരക്ടോയ എല്ലക്ടോ രക്ടോഷട്ടീയ പ്രസക്ടോനതനിലന്റയുരം കനതക്ടോക്കനക്ടോര് പലങടുക്കുകേയുരം
അവരുലട  ആശങ  കരഖേലപടുത്തുകേയുരം  ലചെയതക്ടോണപ.  എസപ.ബനി.റ്റനി.-യുലട  ഏറ്റവരം
പ്രധക്ടോനലപട  യൂണനിയനക്ടോയ  എ.ലഎ.ബനി.ഇ.എ.  ഇവരുമക്ടോയനി  ബനലപട  പ്രശ്നരം
തനിരുവനന്തപുരരം  റട്ടീജനിയണല  കലബര്  കേമ്മേട്ടീഷണറുലട  മുമനില  ഉനയനിക്കുകേയുരം
അതനിലന്റ  നടപടനികേളമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയുരം  ലചെയ്തുലകേക്ടോണനിരനിക്കുന.
20  വര്ഷമക്ടോയനി കജക്ടോലനി ലചെയ്തുലകേക്ടോണനിരനിക്കുന ജട്ടീവനക്കക്ടോലര  ഏകേപക്ഷേട്ടീയമക്ടോയനി
പനിരനിച്ചുവനിടുന  നടപടനി  അതന്യന്തരം  ക്രൂരവരം  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  വനിരുദ്ധവമക്ടോലണന
ധക്ടോരണയുലട അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണപ ഇഇൗ പ്രശ്നരം സഭയുലട ശ്രദ്ധയനിലലപടുത്തുനതപ.
ഇക്കക്ടോരന്യതനില  ബഹുമക്ടോനലപട  ലതക്ടോഴനിലുരം  എമക്സൈസുരം  വകുപ്പുമനനി  ലചെയക്ടോന്
കപക്ടോകുന നടപടനികേലളക്കുറനിച്ചപ വനിശദട്ടീകേരനിക്കണലമനപ അഭന്യര്തനിക്കുന.

ലതക്ടോഴനിലുരം എമക്സൈസുരം വകുപ്പുമനനി (  ശ്രട്ടീ  .   റ്റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന്  ):   സര്, ബക്ടോങപ
നനിയമനതനിലന്റ  കേക്ടോരന്യതനില  ചെനില  ലപക്ടോതുവക്ടോയ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള്  ഉണപ.   ബക്ടോങപ
ഇന്ഡസനി  ലലവല  മബ  പക്ടോര്ടനി  എഗനിലമന്റപ,  ബക്ടോങപ  ലലവല  എഗനിലമന്റപസപ,
ആര്.ബനി.ഐ.  മഗഡപ മലന്സപ,  കകേന  ഗവണ്ലമന്റപ  തട്ടീരുമക്ടോനങ്ങളലട
അടനിസക്ടോനതനിലുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് എനട്ടീ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളലട അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണപ
നനിയമനരം,  ലപ്രക്ടോകമക്ടോഷന്, സലരംമക്ടോറ്റരം,  ശമള ഘടന, മറ്റു കസവന കവതന പ്രശ്നങ്ങള്
ഉള്ലപലടയുള്ള  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  തട്ടീരുമക്ടോനനികക്കണതപ.  എനക്ടോല  എസപ.ബനി.റ്റനി.-യനിലല
നനിയമനങ്ങളനില ഈ ലപക്ടോതു  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങലളക്ടോനരം പക്ടോലനിക്കലപടുനനില്ല എനക്ടോണപ
പരനികശക്ടോധനയനിലൂലട മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞതപ.  കസറ്റപ ബക്ടോങപ ഓഫപ ടക്ടോവന്കൂറനിലന
കസറ്റപ  ബക്ടോങപ  ഓഫപ  ഇന്തന്യയനില  ലയനിപനിക്കക്ടോനുള്ള  നട്ടീക്കലത  ഏലറ
ഉലകേണ്ഠകയക്ടോലടയക്ടോണപ സരംസക്ടോന ഗവണ്ലമന്റപ  വട്ടീക്ഷേനിക്കുനതപ.  കകേരളതനിലന്റ
കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖേലയനിലടക്കരം  എസപ.ബനി.റ്റനി.  നനിര്ണ്ണക്ടോയകേ  പങപ  വഹനിക്കുനണപ.
സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  സക്ടോമതനികേ  ഇടപക്ടോടുകേള്  ബഹുഭൂരനിപക്ഷേവരം  എസപ.ബനി.റ്റനി.
വഴനിയക്ടോണപ  നനിര്വ്വഹനിച്ചു വരുനതപ.  ഇതരതനില എസപ.ബനി.റ്റനി.-യുമക്ടോയനി  കകേരളതനിനപ
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പ്രകതന്യകേ മവകേക്ടോരനികേബനരം തലനയുണപ. എസപ.ബനി.റ്റനി.-ലയ എസപ.ബനി.ഐ-യനില
ലയനിപനിക്കക്ടോനുള്ള  നട്ടീക്കരം  കകേരളതനിലന്റ  തക്ടോലപരന്യതനിനപ  വനിരുദ്ധമക്ടോലണനപ
തലനയക്ടോണപ  സരംസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  അഭനിപ്രക്ടോയരം.  വനിഷയതനിലന്റ  ഗഇൗരവരം
പരനിഗണനിച്ചപ  ഈ  നട്ടീക്കതനിലനനിനരം  കകേന  സര്ക്കക്ടോരുരം  റനിസര്വപ  ബക്ടോങ്കുരം
പനിന്മക്ടോറണലമനക്ടോവശന്യലപടപ   2016  ജൂമല  18-ാം  തട്ടീയതനി  കകേരള  നനിയമസഭ
പ്രകമയരം പക്ടോസക്ടോക്കനി ബനലപടവരുലട ശ്രദ്ധയനിലലപടുതനിയനിട്ടുണപ.  കസറ്റപ ബക്ടോങപ
ഓഫപ  ടക്ടോവന്കൂറനിലല  ആയനിരകതക്ടോളരം  പവ്യൂണ്/സക്വട്ടീപര്  തസ്തനികേകേളനില  സനിര
നനിയമനതനിനുപകേരരം ദനിവസകലനി അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണപ ജട്ടീവനക്കക്ടോലര നനിയമനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.
ഇവര്ക്കപ യക്ടോലതക്ടോരുവനിധ നനിയമന ഉതരവരം നലകേനിയനിടനിലല്ലനക്ടോണപ മനസനിലക്ടോക്കുനതപ.
ഈ  സക്ടോഹചെരന്യതനില  നനിലവനിലുള്ള  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളലട  അടനിസക്ടോനതനില
സരംവരണ തതക്വങ്ങള് പക്ടോലനിച്ചുലകേക്ടോണപ പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനികലയപ നനിയമനരം നടതനി
ജട്ടീവനക്കക്ടോലര സരംരക്ഷേനിക്കക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സക്വട്ടീകേരനികക്കണതുണപ.  ഈ
പ്രശ്നരം  കകേരളതനിലല  ലതക്ടോഴനില  വകുപപ  കകേന  ലതക്ടോഴനില  വകുപനിലന്റ  കേട്ടീഴനിലുള്ള
ലസന്ടല റട്ടീജനിയണല കേമ്മേട്ടീഷണറുമക്ടോയനി സരംസക്ടോരനിച്ചനിട്ടുണപ.  കൂടനിയക്ടോകലക്ടോചെനകേള്
നടതനി  വരുനതക്ടോയക്ടോണപ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനതപ.  ബക്ടോങപ  ലയനതനിലന്റ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ജട്ടീവനക്കക്ടോര്ക്കപ ലതക്ടോഴനില നഷ്ടലപടുന സക്ടോഹചെരന്യരം ഒഴനിവക്ടോക്കുനതടക്കമുള്ള
കേക്ടോരന്യങ്ങള്  കകേന സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  ശ്രദ്ധയനിലലപടുത്തുനതനിനുരം  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട
കജക്ടോലനി  സരംരക്ഷേനിക്കുനതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സക്വട്ടീകേരനിപനിക്കുനതനിനുരം
സരംസക്ടോന  ഗവണ്ലമന്റപ  ആവശന്യമക്ടോയ  മുന്കേലയടുക്കുനതക്ടോലണനപ  ബഹുമക്ടോനലപട
അരംഗലത അറനിയനിക്കുന. 

ശ്രട്ടീ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന്:  സര്,  സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ ഇക്കക്ടോരന്യതനിലുള്ള നനിലപക്ടോടപ  വളലര
അഭനിനന്ദനക്ടോര്ഹവരം ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനിപക്ഷേ നനിലപക്ടോടപ  സക്വട്ടീകേരനിക്കുന ഒരു ഗവണ്ലമന്റപ
ലചെകയണ കേക്ടോരന്യവമക്ടോണപ. അക്കക്ടോരന്യതനില യക്ടോലതക്ടോരു തര്ക്കവമനില്ല.  പലക്ഷേ ഞക്ടോന്
ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ ശ്രദ്ധയനിലലപടുത്തുന മലറ്റക്ടോരു പ്രശ്നരം,  ഇതരരം ലയനങ്ങളനിലൂലട
ദട്ടീര്ഘകേക്ടോലമക്ടോയനി പുകരക്ടോഗമന പക്ഷേങ്ങള് ഉയര്തനിപനിടനിച്ച ചെനില യക്ടോഥക്ടോര്തന്യങ്ങള്
നമുക്കപ  കബക്ടോദ്ധന്യലപടുകേയക്ടോണപ.  തക്ടോലക്കക്ടോലനികേ  ജട്ടീവനക്കക്ടോലര  മക്ടോത്രമല്ല  സനിരരം
നനിയമനങ്ങളരം വളലര ഭട്ടീകേരമക്ടോയനി കകേന ഗവണ്ലമന്റപ തുടര്നവരുന നയതനിലന്റ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഒഴനിവക്ടോക്കലപടുന.   ബനി.എസപ.ആര്.ബനി.  ഇകപക്ടോള് നനിലനനിലക്കുനനില്ല.
ലറയനിലകവ  കമഖേലയനില  വന്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  ലതക്ടോഴനിലുകേള്  ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  ശ്രമരം
നടത്തുന.  ഇതരതനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളലട ഗഇൗരവരം കേണക്കനിലലടുത്തുലകേക്ടോണപ വളലര
കവഗതനില  കകേന  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  ഏജന്സനിയുമക്ടോയനി  ചെര്ച്ച  ലചെയക്ടോനുള്ള
തയക്ടോലറടുപപ ഈ ഗവണ്ലമന്റപ നടതനിലയനപ പറയുനതപ വളലര സകന്തക്ടോഷകേരവരം
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അഭനിമക്ടോനകേരവമക്ടോണപ.  കുലറകടനി  കവഗതയനില  ഈ  പ്രശ്നതനില  ഇടലപടക്ടോനുരം
ഇതുമക്ടോയനി  ബനലപടപ  സമരരം  നടത്തുന  സരംഘടനകേലള  ലതക്ടോഴനില  വകുപ്പുമനനി
തലന കനരനിടപ  ചെര്ച്ചയപ വനിളനിച്ചപ  കകേരളതനിലന്റ നനിലപക്ടോടപ  കകേന ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ
മുന്പനില  അവതരനിപനിക്കുകേയുരം  ലചെയ്യുകേലയനല്ലക്ടോലത  മലറ്റക്ടോരു  നനിലപക്ടോടുരം
കകേരളതനിനപ  സക്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ലക്ടോലയനപ  എനനിക്കപ  അറനിയക്ടോരം.  കകേരളതനിലല
ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ പക്ടോരമരന്യവരം  എസപ.ബനി.റ്റനി.-യുലട  പക്ടോരമരന്യവരം  കേണക്കനിലലടുതപ
കുറച്ചുകൂടനി ഗഇൗരവമക്ടോയ നടപടനികേള് ഗവണ്ലമന്റപ സക്വട്ടീകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ശ്രട്ടീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന്:  സര്,  എസപ.ബനി.റ്റനി.ലയ  കസറ്റപ  ബക്ടോങപ  ഓഫപ
ഇന്തന്യയനില  ലയനിപനിക്കുനതനികനക്ടോടപ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം  സരംസക്ടോന  ഗവണ്ലമന്റപ
എതനിരക്ടോണപ.  നനിലവനിലുള്ള  സരംവനിധക്ടോനരം  തുടരണലമനരം  നനിയമനങ്ങലളല്ലക്ടോരം
നനിയമക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി  സക്വട്ടീകേരനിക്കണലമനതുരം  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  സമട്ടീപനമക്ടോണപ.
അതപ ഞക്ടോന് ഈ സഭയനില വന്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ. ഇകപക്ടോള് ലസന്ടല റട്ടീജനിയണല
കേമ്മേട്ടീഷണറുമക്ടോയനി  ബനലപടപ  സരംസക്ടോരനിച്ചകപക്ടോള്  16-10-2016-നപ  ബനലപട
സരംഘടനകേളമക്ടോയനി ചെര്ച്ചയപ സരംവനിധക്ടോനരം ഒരുക്കനിയനിട്ടുലണനക്ടോണപ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്
കേഴനിയുനതപ.   ഈ ചെര്ച്ചയുലട  നനില  കൂടനി  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോരം.   ഒരു  യക്ടോഥക്ടോര്തന്യരം
നമ്മേള് കേക്ടോകണണതപ,  1991  മുതല ഇന്തന്യയനില നടപനിലക്ടോക്കനിവരുന ഉദക്ടോരവലക്കരണ
നയരം  കകേക്ടോര്പകററ്റുകേളലട  തക്ടോലപരന്യരം  മുന്നനിര്തനിയക്ടോണപ  പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കനി
വരുനതപ.  ഇതപ  ബക്ടോങ്കുകേളലട  സക്വകേക്ടോരന്യവലക്കരണതനികലക്കുരം  അതുകപക്ടോലല
ബക്ടോങ്കുകേളലട  സക്വതനമക്ടോയ  പ്രവര്തനങ്ങലള  തടസലപടുതക്ടോവന  നനിലയനിലുരം
ലപക്ടോതുതക്ടോലപരന്യതനിനപ  വനിരുദ്ധമക്ടോയുരം  പ്രവര്തനിക്കുനണപ.  ഈ  നയതനിലന്റ
സക്വക്ടോധട്ടീനരം  ബക്ടോങ്കുകേളലട  ലയനതനിലന്റ പനിറകേനിലുരം  നമുക്കപ  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം.
ബക്ടോങനിരംഗപ  കമഖേലയനിലല  എല്ലക്ടോ  സരംഘടനകേളരം  ഈ  ലയനതനിനപ  എതനിരക്ടോയ
സമട്ടീപനരം തലനയക്ടോണപ സക്വട്ടീകേരനിക്കുനതപ. അതുലകേക്ടോണപ ഈ പ്രശ്നതനിലന്റ ഗഇൗരവരം
മനസനിലക്ടോക്കനി  ബക്ടോങനിലന്റ  സരംരക്ഷേണതനിനുരം  എസപ.ബനി.ടനി.-ലയ  സക്വതനമക്ടോയനി
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുമുള്ള  നനിലപക്ടോടപ  സക്വട്ടീകേരനിക്കുനതനിനപ  വട്ടീണ്ടുരം  സരംസക്ടോന
ഗവണ്ലമന്റപ ഇടലപടുരം.  ഇകപക്ടോള് നടതനിവരുന സമരരം  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോനുള്ള
എല്ലക്ടോ  പരനിശ്രമങ്ങളരം  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റപ  സക്വട്ടീകേരനിക്കുനതക്ടോണപ.  കകേരള
ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ ഇക്കക്ടോരന്യതനിലുള്ള പരനിമനിതനി ബഹുമക്ടോനലപട അരംഗരം മനസനിലക്ടോക്കുലമന
തലനയക്ടോണപ   കേരുതുനതപ.  കകേന  സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ   നനിയനണതനിലക്ടോണപ  ഇതപ
പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം പ്രവര്തനിക്കുനതപ.  പരനിമനിതനികേളലണങനിലുരം സരംസക്ടോന ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ
ഉതരവക്ടോദനിതരം ഇക്കക്ടോരന്യതനില നനിര്വ്വഹനിക്കുകേതലന ലചെയ്യുരം. 

(രണക്ടോമലത ശ്രദ്ധ ക്ഷേണനിക്കലനിനപ കനക്ടോടട്ടീസപ നലകേനിയനിരുന അരംഗരം സട്ടീറ്റനില
ഇല്ലക്ടോതനിരുനതനിനക്ടോല അവതരനിപനിക്കലപടനില്ല.)
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IV  സബ്മനിഷന്

(1) കപക്ടോലട്ടീസപ വകുപനിലല നനിയമനരം

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരംസട്ടീര്: സര്, 2016 കമയപ  25-നക്ടോണപ സഖേക്ടോവപ പനിണറക്ടോയനി
വനിജയലന്റ  കനതൃതക്വതനിലുള്ള  സര്ക്കക്ടോര്  കകേരളതനില  അധനികേക്ടോരതനില  വനതപ.
ഏതക്ടോണപ  അഞപ  മക്ടോസരം  തനികേയക്ടോന്  കപക്ടോകുന  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോര്  കകേരളതനിലല
അഭന്യസ്ത  വനിദന്യരക്ടോയ  ലചെറുപക്കക്ടോര്ക്കപ  ആകവശരം  പകേരുനതക്ടോയനിരുന.   സര്ക്കക്ടോര്
വകുപ്പുകേളനിലല  ഒഴനിവകേള്  റനികപക്ടോര്ടപ  ലചെയ്യുകേ,  അതനിലന്റ  അടനിസക്ടോനതനില
നനിയമനരം നടത്തുകേ എനതക്ടോണപ പ്രഥമ കേന്യക്ടോബനിനറ്റപ കയക്ടോഗതനിലലടുത തട്ടീരുമക്ടോനരം.
അതനിലന്റ  അടനിസക്ടോനതനില  ഏതക്ടോണപ  5,000-കതക്ടോളരം  ഉകദന്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേള്ക്കപ
സര്ക്കക്ടോര്  സര്വ്വട്ടീസനില  നനിയമനരം  ലഭനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതനിനപ  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിലന
കകേരളതനിലല  ഉകദന്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേള്ക്കുകവണനി  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണപ.  സരംസക്ടോനലത
കപക്ടോലട്ടീസപ സര്വ്വട്ടീസനിലല ഒഴനിവകേള് ഇകപക്ടോഴുരം നനികേതക്ടോത സനിതനിവനികശഷമുണപ.
ഇതനില   സരംസക്ടോന  ഭരണതലവന്  എന  നനിലയനില  അങ്ങപ  സജട്ടീവമക്ടോയനി
ഇടലപടണലമനപ  അഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ.    ജൂണ് മക്ടോസരം  പ്രസനിദ്ധട്ടീകേരനികക്കണ
സനിവനില കപക്ടോലട്ടീസപ  ഓഫട്ടീസര് തസ്തനികേയുലട  വനിജക്ടോപനരം  ഇതുവലര  വനനിടനില്ല.
ലകേ.എ.പനി.  ഒനക്ടോരം ബറ്റക്ടോലനിയനനില തസ്തനികേകേള് ഒഴനിവണപ.  ആ തസ്തനികേയനികലയപ
ആവശന്യമക്ടോയ   ഉകദന്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേലള  റനിക്രൂടപ  ലചെയക്ടോനുള്ള  അമഡക്വസപ  ലമകമ്മേക്ടോ
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ഇതുവലര  പനി.എസപ.സനി.  തയക്ടോറക്ടോയനിടനില്ല.  ലകേ.എ.പനി.  മൂനക്ടോരം
ബറ്റക്ടോലനിയനനില 235 ഒഴനിവകേള് റനികപക്ടോര്ടപ ലചെയനിടനില്ലക്ടോലയനരം ലകേ.എ.പനി.  നക്ടോലക്ടോരം
ബറ്റക്ടോലനിയനനില  നൂറുകേണക്കനിനപ  ഒഴനിവകേളലണനമക്ടോണപ  വനിവരക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമ
പ്രകേക്ടോരരം അറനിയക്ടോന് സക്ടോധനിച്ചതപ.  ഇകത സനിതനി തലനയക്ടോണപ ലകേ.എ.പനി.  അഞക്ടോരം
ബറ്റക്ടോലനിയനനിലുമുള്ളതപ.  അകതക്ടോലടക്ടോപരംതലന  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസനയനിലല  മഡ്രൈവര്മക്ടോരുലടയുരം
കവക്കന്സനികേള്  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  എനക്ടോല  മഡ്രൈവര്  തസ്തനികേയുലട
ലനിസനില  ഉള്ലപടവര്ക്കപ  പലകപക്ടോഴുരം  അവസരരം  ലഭനിക്കക്ടോത  സക്ടോഹചെരന്യവമുണപ.
തനിരുവനന്തപുരതപ  എസപ.എ.പനി.-യനില  ഒരക്ടോള്ക്കുകപക്ടോലുരം  അമഡക്വസപ  ലമകമ്മേക്ടോ
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോകനക്ടോ കമയപ 2015-ല വന (കേക്ടോറ്റഗറനി നമര് 253/14) എസപ.ഐ. ലനിസനില
നനിനപ ഒരക്ടോലളകപക്ടോലുരം നനിയമനിക്കക്ടോകനക്ടോ ഇതുവലര തയക്ടോറക്ടോയനിടനില്ല. ഇങ്ങലന നനിരവധനി
നനിയമനങ്ങള്  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസനയനില  നനിലക്കുനണപ.  ആ  നനിയമനങ്ങള്
തക്വരനിതഗതനിയനിലക്ടോക്കക്ടോന്  സരംസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഇടലപടണരം.
അകതക്ടോലടക്ടോപരം  ലകേ.എസപ.ഇ.ബനി.-യനിലല  മസ്ദൂര്  തസ്തനികേ  ഉള്ലപലട,  സരംസക്ടോനലത
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില നനിയമനരം നടതക്ടോത സക്ടോഹചെരന്യവരം  നനിലനനിലക്കുനണപ.
ഇതനിനപ  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  അടനിയന്തര  നടപടനി  സരംസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനരം  ഉണക്ടോകേണലമനക്ടോണപ  വളലര  വനിനയകതക്ടോലട
എനനിക്കപ അഭന്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.
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മുഖേന്യമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര്,  നമ്മുലട  സരംസക്ടോനതപ
പബനികേപ സര്വ്വട്ടീസപ കേമ്മേട്ടീഷന് തയക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള റക്ടോങപ ലനിസ്റ്റുകേളമക്ടോയനി ബനലപടപ
ഉകദന്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേള്ക്കപ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില  ലതക്ടോഴനില  ലഭനിക്കുനനില്ലക്ടോലയനള്ള
പരക്ടോതനി വലനിയകതക്ടോതനില ഉയര്നവരക്ടോറുണപ.  എല്ലക്ടോ ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റുകേളരം ഒഴനിവകേള്
റനികപക്ടോര്ടപ ലചെയണലമന  ഒരു  തട്ടീരുമക്ടോനരം സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനിലലതനിയ
ഉടന്തലന എടുതനിരുന.  അതരതനിലുള്ള തട്ടീരുമക്ടോനങ്ങള് മുമരം എടുതനിരുലനങനിലുരം
റനികപക്ടോര്ടപ ലചെയ്യുനകണക്ടോലയനള്ള പരനികശക്ടോധനയനികലക്കപ കേടനനിരുനനില്ല. അതുലകേക്ടോണപ
ഒഴനിവകേള്  റനികപക്ടോര്ടപ  ലചെയ്യുനകണക്ടോലയനള്ളതപ  ചെട്ടീഫപ  ലസക്രടറനി  തുടര്ച്ചയക്ടോയനി
വനിലയനിരുതണലമനരം മനനിസഭ തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചു. അതനിലന്റ അടനിസക്ടോനതനില ചെട്ടീഫപ
ലസക്രടറനിയുലട  പരനികശക്ടോധനയുരം  ഇടലപടലുരം  ഇക്കക്ടോരന്യതനില  തുടര്ച്ചയക്ടോയനി
ഉണക്ടോയനിട്ടുണപ.  അതുലകേക്ടോണപ  ഒഴനിവകേള്  റനികപക്ടോര്ടപ  ലചെയക്ടോത  ഒരു  സക്ടോഹചെരന്യരം
ഇകപക്ടോള്  ഉലണനപ  പറയക്ടോനക്ടോകേനില്ല.  എനക്ടോല  പനി.എസപ.സനി.  തയക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള
 റക്ടോങപ  ലനിസനിലനനിനരം  നനിയമനരം  കേക്ടോതനിരനിക്കുനവരക്ടോയനി  ധക്ടോരക്ടോളരം  കപരുണപ.
പനി.എസപ.സനി.  തയക്ടോറക്ടോക്കുന  റക്ടോങപ  ലനിസ്റ്റുമക്ടോയനി  ബനലപടപ  ഒരു  പ്രശ്നമുള്ളതപ
തസ്തനികേയനികലക്കപ ആവശന്യമുള്ളവലര നനിയമനിക്കുനതനിനപ  കുറച്ചപ  എണ്ണരം വര്ദ്ധനിപനിച്ചു
ലകേക്ടോണ്ടുള്ള  ലനിസല്ല  തയക്ടോറക്ടോക്കുനതപ.  കനരലത  ഒരു  കേമ്മേട്ടീഷന്  റനികപക്ടോര്ടനിലന്റ
അടനിസക്ടോനതനില, ചെനില സരംവരണ വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ ആവശന്യമക്ടോയ കതക്ടോതനില ആലള
കേനിട്ടുനനില്ലക്ടോലയനള്ളതുലകേക്ടോണപ  എണ്ണരം  ക്രമക്ടോതട്ടീതമക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിട്ടുണപ.  ആ
വര്ദ്ധനവനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വലനിയകതക്ടോതനിലുള്ള  ആളകേളക്ടോണപ  റക്ടോങപ  ലനിസനില
വരുനതപ.  സക്ടോധക്ടോരണ  നനിലയപ  കവണതനിലുരം  എത്രകയക്ടോ  കൂടുതല  ആളകേള്,
അവലരക്ടോലക്ക റക്ടോങപ  ലനിസനില വനലവനള്ളതുലകേക്ടോണപ  ലതക്ടോഴനില ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.
യഥക്ടോര്തതനില  ഒഴനിവനില്ലക്ടോത  അവസയുരം  നനിലനനിലക്കുനണപ.  ഇതരരം  ഒരു
ലലവരുദ്ധന്യവരം ഇതനില നനിലനനിലക്കുനണപ.  ഒരു തവണ പനി.എസപ.സനി. ലചെയര്മക്ടോന്
തലന  വനപ  ഇഇൗ  പ്രശ്നരം  ചെര്ച്ച  ലചെയ്യുകേയുണക്ടോയനി.  ലപലടനപ  ഒരു  മക്ടോറ്റരം
അക്കക്ടോരന്യതനില  വരുതക്ടോന്  കേഴനിയുനതല്ലക്ടോലയനരം  എന്തക്ടോലണനള്ളതപ  പനിനട്ടീടപ
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോലമനമക്ടോണപ  മറുപടനി  പറഞ്ഞതപ.  ബഹുമക്ടോനലപട എ.എന്.ഷരംസട്ടീര്
ഉനയനിച്ച  പ്രശ്നരം സരംബനനിച്ചപ,  ലകേ.എ.പനി.  മൂനപ  ബറ്റക്ടോലനിയനനില എന്.ലജ.ഡനി.
ഒഴനിവകേള് ഉള്ലപലട  341  കപര്ക്കുരം ലകേ.എ.പനി.  നക്ടോലപ  ബറ്റക്ടോലനിയനനില  161  കപര്ക്കുരം
അലലഡക്വസപ കകേരള പബനികേപ സര്വ്വട്ടീസപ കേമ്മേട്ടീഷനനില നനിനരം ലഭനിച്ചനിട്ടുണപ. നനിയമന
ഉതരവപ  നലകുനതനികലയക്ടോയനി  അവ  ബനലപട  ബറ്റക്ടോലനിയന്  ഓഫട്ടീസനികലയപ
അയച്ചുലകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.  ഇതനിനുപുറലമ  2017  ഡനിസരംബര്  വലരയുള്ള  കപക്ടോലട്ടീസപ
കകേക്ടോണ്സബനിള്  തസ്തനികേയനില  ഉണക്ടോകേക്ടോന് സക്ടോധന്യതയുള്ള പ്രതട്ടീക്ഷേനിത ഒഴനിവകേള്
കകേരള പബനികേപ  സര്വ്വട്ടീസപ കേമ്മേട്ടീഷനനില റനികപക്ടോര്ടപ  ലചെയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള്
തക്വരനിതഗതനിയനില നടനവരുനമുണപ.   



366 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 4, 2016

(2) റബ്ബര് കേര്ഷകേരുലട ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്

ശ്രട്ടീ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജപ: സര്, ഞക്ടോന് ഇഇൗ സബ്മനിഷന് റൂള് 304 അനുസരനിച്ചപ
കനരലത നലകേനിയനിരുന. ഇനപ രക്ടോവനിലല കേര്ഷകേകപ്രമവമക്ടോയനി വന ആളകേള് .....

മനി  .   സട്ടീക്കര്: അങ്ങപ സബ്മനിഷന് ഉനയനിക.

ശ്രട്ടീ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജപ: ഞക്ടോന് അലതക്ടോലക്ക പറയലട, ജനരം അറനിയലട, ഞക്ടോന്
ബഹുമക്ടോനലപട  മുഖേന്യമനനിക്കപ  ലകേക്ടോടുത  കനക്ടോടപ  അവര്  വക്ടോയനിച്ചുകേക്ടോണരം
അതുലകേക്ടോണക്ടോയനിരനിക്കുരം പ്രതനിപക്ഷേരം സഭയനില നനിനരം ഇറങ്ങനികപക്ടോയതപ.  എനനിക്കപ
സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ റബ്ബര് കേര്ഷകേലന്റ ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള് തുടങ്ങനിയനിടപ മൂനപ വര്ഷമക്ടോയനി.
12  ലക്ഷേകതക്ടോളരം  വരുന  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുലട  പ്രശ്നതനില  ബഹുമക്ടോനലപട
ഗവണ്ലമന്റനികന്റയുരം  മുഖേന്യമനനിയുകടയുരം  ശ്രദ്ധ  പ്രകതന്യകേമക്ടോയനി  പതനികയണതുണപ.
കേക്ടോരണരം കേര്ഷകേലര വഞനിക്കുനതക്ടോരക്ടോണപ? കേര്ഷകേ കപ്രമരം പറഞ്ഞപ സമരവമക്ടോയനി
നടക്കുന  ചെനില  രക്ടോഷട്ടീയക്കക്ടോര്,  നമ്മുലട  ഉലക്ടോദകേലര  നശനിപനിക്കക്ടോന്  ശ്രമനിക്കുന
വന്യവസക്ടോയനികേള്  ഇവലരല്ലക്ടോരം  കചെര്നപ  നടത്തുന  ലകേക്ടോള്ളയക്ടോണപ  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്
അനുഭവനിക്കുനതപ.  ഇനപ  സക്വക്ടോഭക്ടോവനികേ  റബ്ബറനിലന്റ  വനില  ഒരു  കേനികലക്ടോയപ  116
രൂപയക്ടോണപ.  കകേന  കദശട്ടീയ  റബ്ബര്  കപക്ടോളനിസനി  ഡ്രൈക്ടോഫപ  ലചെയനിടപ  വര്ഷങ്ങള്
കേഴനിഞ്ഞനികല്ല?  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  റബ്ബര്  കപക്ടോളനിസനി  നടപക്ടോക്കക്ടോന്  നനിയമസഭ  ഒരു
പ്രകമയരം പക്ടോസക്ടോക്കുനതനിനപ  ബഹുമക്ടോനലപട മുഖേന്യമനനി കനതൃതക്വരം  ലകേക്ടോടുക്കണലമനള്ളതക്ടോണപ
എലന്റ  ആദന്യലത  ആവശന്യരം.  റബ്ബര്  കപക്ടോളനിസനി  വനക്ടോല  വനിള  ഇന്ഷക്വറന്സപ
നടപനിലക്ടോക്കുരം.   ഇകപക്ടോള് റട്ടീ-പക്ടോന്റനിരംഗപ  സബ്സനിഡനി   25,000  രൂപയക്ടോണപ.  ഇഇൗ
കപക്ടോളനിസനി  നടപക്ടോയക്ടോല  75,000  രൂപ  വലര  റട്ടീ-പക്ടോന്റനിരംഗപ  ചെക്ടോര്ജപ  വരുരം.  178
രക്ടോജന്യങ്ങള്  ഒപനിട  ആസനിയന്  കേരക്ടോര്  നടപനിലക്ടോകുനകതക്ടോടുകൂടനി  യക്ടോലതക്ടോരു
കേക്ടോരണവശക്ടോലുരം  ഇറക്കുമതനി  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  രക്ടോഷട്ടീയക്കക്ടോലരല്ലക്ടോരം
കൃഷനിക്കക്ടോലര വഞനിക്കുകേയക്ടോണപ.  178  രക്ടോജന്യങ്ങള് ഒപനിടതക്ടോണപ  ആസനിയന് കേരക്ടോര്.
കകേനഗവണ്ലമന്റപ ഇരംകപക്ടോര്ടപ  ഡവ്യൂടനി  25%  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണപ.  ആ നനിലയപ  25%
എനതപ കുറയ്ക്കുകേകയക്ടോ കൂട്ടുകേകയക്ടോ ലചെയണലമങനില 178 രക്ടോജന്യങ്ങള് ഒരുമനിച്ചുകചെര്നപ
തട്ടീരുമക്ടോനലമടുക്കണരം.  അതപ  നടക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുനകണക്ടോ?  പക്ടോവലപട  പനണപ
ലക്ഷേകതക്ടോളരം  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി  ഇഇൗ  178  രക്ടോജന്യങ്ങള്  ഇകങ്ങക്ടോടപ  വരക്ടോന്
കപക്ടോകുനനില്ല.  ആ നനിലയപ ഒരു തട്ടീരുമക്ടോനലമടുക്കക്ടോന് കപക്ടോയനിടപ കേക്ടോരന്യമനില്ല എനക്ടോണപ
എലന്റ  അഭനിപ്രക്ടോയരം.  ബഹുമക്ടോനലപട  മുഖേന്യമനനികയക്ടോടപ  ഒരു  പ്രധക്ടോന  കേക്ടോരന്യരം
പറയക്ടോനുള്ളതപ,  റബ്ബര് പക്ടോലലടുക്കന ഫക്ടോകറനികേള് കേര്ഷകേലര വഞനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഒരു  കേനികലക്ടോ  റബ്ബര്പക്ടോലനിലന്റ  ഇനലത  വനില  73  രൂപയക്ടോണപ.  വനില
നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനപ  ഒരു  മക്ടോനദണ്ഡമുണപ.  അതപ  കബസപ  കററ്റപ  എനപറയുരം
അതനിലന്റ അര്തരം 73 x 1.76 അതക്ടോണപ കബസപ കററ്റക്ടോയനി വരുനതപ. 128.50 രൂപ
ഫനിനനിഷ്ഡപ  കപ്രക്ടോഡകനിനപ  വനില  വരുരം.   കപ്രക്ടോസസനിരംഗപ   ചെക്ടോര്ജപ  ഇനപ  20  രൂപ
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മക്ടോത്രമക്ടോണപ.  കേര്ഷകേനപ കേനികടണതപ എത്ര രൂപയക്ടോണപ? (128-20 = 108) 108 രൂപ
കേര്ഷകേനപ കേനിടണരം.  എനക്ടോല കേര്ഷകേനപ ലകേക്ടോടുക്കുനതപ 80 രൂപയപ തക്ടോലഴയക്ടോണപ.
ഗവണ്ലമന്റപ ശ്രദ്ധനികക്കണ കേക്ടോരന്യരം, ഇഇൗ തുകേ കേര്ഷകേലന വഞനിച്ചപ കേമനനികേലളടുക്കുകമക്ടോള്,
150  രൂപ  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോലമനപ  ഗവണ്ലമന്റപ  പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  150  രൂപ
ലകേക്ടോടുക്കുകമക്ടോള്  70  രൂപ  സര്ക്കക്ടോര്  ഖേജനക്ടോവനികലയക്ടോണപ  വരുനതപ.  ഇഇൗ  തുകേ
കേച്ചവടക്കക്ടോരന്  കമക്ടോഷ്ടനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  ഇതപ  നനിയനനിക്കക്ടോന്  നമുക്കപ
കേഴനിയുനനില്ല.   നനിയമരം  അനുസരനിച്ചപ  കേര്ഷകേനപ  ലകേക്ടോടുകക്കണ തുകേ ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനുരം
കേര്ഷകേലന  വഞനിക്കുന  ഇഇൗ  കേമനനികേലള  നനിലയപ  നനിര്തക്ടോനുമുള്ള
നടപടനിയുണക്ടോകേണരം. ഇനവലര റബ്ബര് കബക്ടോര്ഡപ ലക്ടോറ്റക്സൈനിനപ വനില പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചനിടനില്ല.
എന്തുലകേക്ടോണപ  ലക്ടോറ്റക്സൈനിലന്റ  വനില  റബ്ബര്  കബക്ടോര്ഡപ  നനിശ്ചയനിക്കുനനില്ല?  അതനില
എകന്തക്ടോ കേള്ളക്കളനിയുണപ.  

മനി  .   സട്ടീക്കര്: ...… പട്ടീസപ...... കേണ്ക്ലൂഡപ 

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജപ:  ഞക്ടോന്  മുഖേന്യമനനിക്കപ  ഇതുസരംബനനിച്ചപ  കനക്ടോടപ
ലകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.  ഞക്ടോന്  ചുരുക്കുകേയക്ടോണപ.  കറക്ടോയല  മക്ടോര്ക്കറ്റനിരംഗപ  ആന്റപ  ഡനിസനിബവ്യൂകടഴപ
(ഡനി.സനി.എ.  കഫക്ടോര് റനിലയന്സപ ഇന്ഡസട്ടീസപ ലനിമനിറ്റഡപ)  കേലൂര്, എറണക്ടോകുളതപ
ലസബക്ടോസന്യന്  കപക്ടോളനിലന്റ  ഒരു  സക്ടോപനമുണപ.  കകേരളതനിലല  കൃത്രനിമ  റബ്ബറനിലന്റ
മുഴുവന്  ഉലക്ടോദനവരം  ഡനിസനിബവ്യൂഷനുരം  ഇഇൗ  കേമനനിയക്ടോണപ  നടത്തുനതപ.  ഞക്ടോന്
വനിവരക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമപ്രകേക്ടോരരം  ലകേക്ടോച്ചനി  കകേക്ടോര്പകറഷനനില  അകപക്ഷേ
നലകേനിയതനിലന്റ  അടനിസക്ടോനതനില  ഒരു രൂപകപക്ടോലുരം  ടക്ടോക്സൈപ  അടയ്ക്കുനനിലല്ലനക്ടോണപ
അറനിഞ്ഞതപ.  ആ  കേമനനി  എങ്ങലന  പ്രവര്തനിക്കുരം?  ഇവനിടലത  ഒരു  പ്രമുഖേ
രക്ടോഷട്ടീയകനതക്ടോവനിലന്റ   മക്കളരം  മരുമക്കളരം  ബന്ധുക്കളരം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  ഡയറകര്
കബക്ടോര്ഡനിലുള്ളതപ. 2009-ല അതനില ഒരക്ടോള് എരം.ഡനി. ആയകപക്ടോള് അയക്ടോളലട ഭക്ടോരന്യ
ഡയകര് കബക്ടോര്ഡപ ലമമറക്ടോയനി. 

മനി  .    സട്ടീക്കര്:  അങ്ങപ  മുഖേന്യമനനിക്കപ  ലകേക്ടോടുക്കണലമന  പറഞ്ഞ  കനക്ടോടപ
ലകേക്ടോടുക്കുനനികല്ല? അങ്ങപ ആ കനക്ടോടപ ലകേക്ടോടുതപ സബ്മനിഷന് അവസക്ടോനനിപനിക്കണരം.

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജപ:   കനക്ടോടപ  ഞക്ടോന്  മുഖേന്യമനനിക്കപ  ലകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.
കേര്ഷകേലര  വഞനിക്കുന,  വരുമക്ടോന  നനികുതനികപക്ടോലുരം  അടയക്ടോത  കറക്ടോയല
മക്ടോര്ക്കറ്റനിരംഗപ  ആന്റപ  ഡനിസനിബവ്യൂകടഴനിലനതനിലര  ഒരു  അകനക്വഷണരം  നടതണരം.
എത്രകകേക്ടോടനി രൂപ കമക്ടോഷ്ടനിച്ചനിട്ടുലണനപ മനസനിലക്ടോകുരം. ഇഇൗ കേമനനിതലന സക്വക്ടോഭക്ടോവനികേ
റബ്ബറനിലന്റ  ഡനിസനിബവ്യൂഷന്  ഏലറ്റടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  CEAT,  MRF   തുടങ്ങനിയ
വന്കേനിട ടയര് കേമനനികേള്ക്കപ റബ്ബര് ലകേക്ടോടുക്കുനതനിലന്റ എഗനിലമന്റപ വച്ചനിരനിക്കുനതപ
ഇവരക്ടോണപ.  150  രൂപയപ റബ്ബലറടുതപ  250  രൂപയപ  ഇഇൗ വന്കേനിട കേമനനികേള്ക്കപ
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നലകുകേയക്ടോണപ.  ഇഇൗ  ലകേക്ടോള്ളയുരം  അവസക്ടോനനിപനിക്കകണ?  അധനികേക്ടോരതനിലനിരുനപ
കേക്ടോണനിച്ചതപ  വഞനയുരം  ലകേക്ടോള്ളയുരം  കേര്ഷകേകദക്ടോഹ  നടപടനികേളരം.  എനനിടപ
കേര്ഷകേരുലട  മുനനില  കേയറനി  നനിലക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇഇൗ  വനിഷയരം  ഇവനിലട  ഞക്ടോന്
സബ്മനിഷനപ   ലകേക്ടോടുതകപക്ടോള്  അടനിയന്തര  പ്രകമയവമക്ടോയനി  വരനികേയക്ടോണപ.
കുഴപമക്ടോകുലമനപ  കേണകപക്ടോള്  ഓടനി  രക്ഷേലപടുകേയക്ടോണപ.  കകേരളതനിലല  12
ലക്ഷേകതക്ടോളരം വരുന പക്ടോവലപട റബ്ബര് കൃഷനിക്കക്ടോലര രക്ഷേനിക്കക്ടോന് ശ്രട്ടീ. പനിണറക്ടോയനി
വനിജയലന്റ  കനതൃതക്വതനിലുള്ള  ഇടതുപക്ഷേ  ജനക്ടോധനിപതന്യ  മുനണനി  ഗവണ്ലമന്റപ
ശക്തമക്ടോയ നടപടനി സക്വട്ടീകേരനിക്കണലമനപ ആവശന്യലപടുകേയക്ടോണപ. 

മുഖേന്യമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര്,  ബഹുമക്ടോനലപട പനി.സനി.
കജക്ടോര്ജപ  അവതരനിപനിച്ച  സബ്മനിഷന്  അതട്ടീവ  ഗഇൗരവമക്ടോയ  ഒരു  കേക്ടോരന്യരം
തലനയക്ടോണപ.  നമ്മുലട  സരംസക്ടോനലത  പ്രശ്നങ്ങള്  കനരനിടുന  കേര്ഷകേരനില
ഏറ്റവമധനികേരം  ഗഇൗരവമക്ടോയനി  കേക്ടോകണണ  ഒനതലനയക്ടോണപ  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുലട
കേക്ടോരന്യങ്ങള്. അതുലകേക്ടോണ്ടുതലന അകദ്ദേഹരം പ്രകേടനിപനിച്ച വനികേക്ടോരകതക്ടോടപ സര്ക്കക്ടോരനിനപ
കയക്ടോജനികപയുള.  പകക്ഷേ  നമുലക്കല്ലക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോരം  സരംസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്
വനിചെക്ടോരനിച്ചക്ടോല മക്ടോത്രരം പരനിഹരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന ഒനല്ല ഇനപ നക്ടോരം കനരനിടുന പ്രശ്നരം.
ആസനിയക്ടോന്  കേരക്ടോറുമക്ടോയനി  ബനലപട  പ്രശ്നങ്ങള്  ശരനിയക്ടോയ  രട്ടീതനിയനിലതലന
അകദ്ദേഹരം ഇവനിലട ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  റബ്ബറനിലന്റ വനിലതകേര്ച്ച കേക്ടോരണരം
ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന റബ്ബര് കേര്ഷകേലര സഹക്ടോയനിക്കുനതനിനക്ടോയനി കേനികലക്ടോയപ 150 രൂപ
തക്ടോങ്ങുവനില  നനിശ്ചയനിച്ചപ  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കപ  സക്ടോമതനികേ  സഹക്ടോയരം  കനരനിടപ
ലഭന്യമക്ടോക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണപ റബ്ബര് ലപ്രക്ടോഡക്ഷേന് ഇന്ലസന്റട്ടീവപ സട്ടീരം
നടപനിലക്ടോക്കനി വരുനതപ.  ഇതനുസരനിച്ചപ റബ്ബറനിലന്റ തക്ടോങ്ങുവനിലയുരം റബ്ബര് കബക്ടോര്ഡപ
നനിശ്ചയനിക്കുന  ലലദനരംദനിന  വനിലസൂചെനികേയുരം  തമ്മേനിലുള്ള  വനിലവന്യതന്യക്ടോസരം
കേര്ഷകേരുലട  ബക്ടോങപ  അക്കഇൗണനികലക്കപ  കനരനിടപ  നലകേനിവരനികേയക്ടോണപ.  എനക്ടോല
ഇലതക്ടോരു റബ്ബര് സരംഭരണ പദ്ധതനിയല്ല. 2015-16 സക്ടോമതനികേ വര്ഷതനില പ്രസ്തുത
പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  300  കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോയനിരുന ബഡ്ജറ്റനില വകേയനിരുതനിയനിരുനതപ.
2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷതനില  ഇതനികലയക്ടോയനി  500  കകേക്ടോടനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണപ. 3-10-2016  വലര പദ്ധതനിയനിനതനില  284,41,00,000 രൂപ
സബ്സനിഡനിയക്ടോയനി  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കപ  നലകേനി  ഉതരവക്ടോയനിട്ടുണപ.  നക്ടോളനിതുവലര
2,98,295  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കപ  പദ്ധതനിയുലട  പ്രകയക്ടോജനരം  ലഭന്യമക്ടോയനിട്ടുണപ.  2016
ജൂണ്  30-നപ  അവസക്ടോനനിച്ച ഒനക്ടോരം  ഘടതനിലന്റ തുടര്ച്ചയക്ടോയനി  ഇഇൗ പദ്ധതനിയുലട
രണക്ടോരം ഘടരം 2016 ജൂലലല 1 മുതല ആരരംഭനിച്ചനിട്ടുണപ.  ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില ഇതുവലര
രജനിസര്  ലചെയക്ടോത  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കപ  രണക്ടോരം  ഘടതനില  രജനിസര്
ലചെയ്യുനതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ നടപടനികേള്  ലലകേലക്കക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണപ.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുലട
ബനില്ലുകേള്  റബ്ബര്  കബക്ടോര്ഡപ  പരനികശക്ടോധനിച്ചപ  സക്ടോക്ഷേന്യലപടുത്തുനതനിനനുസരനിച്ചപ
രണക്ടോഴ്ചയനിലലക്ടോരനിക്കല  സബ്സനിഡനിത്തുകേ  കേര്ഷകേരുലട  ബക്ടോങപ  അക്കഇൗണനികലയപ
കനരനിടപ നലകേനിവരുന. ഇതനിന്പ്രകേക്ടോരരം 26-9-2016 വലര സബ്സനിഡനിത്തുകേ റബ്ബര്
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കേര്ഷകേര്ക്കപ ലഭന്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ. ഇതരരം കേക്ടോരന്യങ്ങളനില പദ്ധതനി വനിലയനിരുത്തുനതനിനുരം
കേക്ടോരന്യക്ഷേമമക്ടോയനി  നടപനിലക്ടോക്കുനതനിനുമക്ടോയനി  ബനലപടവരുലട  കയക്ടോഗരം  അടുത്തുതലന
കചെരക്ടോനുരം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണപ.  ഇവനിലട  ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ  അരംഗരം  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ച
തരതനിലുള്ള  ഏലതങനിലുരം  കേമനനികേള്  കേര്ഷകേലര  വഞനിക്കുന  നനിലപക്ടോടപ
സക്വട്ടീകേരനിക്കുനലണങനില കേര്ക്കശമക്ടോയ നടപടനികേള് അക്കക്ടോരന്യതനില സക്വട്ടീകേരനിക്കുകേ
തലന ലചെയ്യുരം.

10.00 AM]

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    വനി  .    എസപ  .    സുനനില കുമക്ടോര്): സര്,  ബഹുമക്ടോനലപട
അരംഗരം പറഞ്ഞതുകപക്ടോലല ആസനിയക്ടോന് കേരക്ടോറനിലന്റ ചുവടുപനിടനിച്ചുലകേക്ടോണപ പുതനിലയക്ടോരു
കേരക്ടോറനില  കകേന  ഗവണ്ലമന്റപ  ഏര്ലപടക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  റട്ടീജനിയണല
കകേക്ടോരംപ്രനിലഹന്സട്ടീവപ  ഇക്കകണക്ടോമനികേപ  പക്ടോര്ട്ണര്ഷനിപപ  എന കപരനില  നടക്കുന
കേരക്ടോറനില  മറ്റപ  യൂകറക്ടോപന്യന്  രക്ടോജന്യങ്ങളടക്കമുള്ള  രക്ടോജന്യങ്ങളമക്ടോയനി  ചുങരഹനിതമക്ടോയനി
ഇതരരം  ഉലപനങ്ങള്  ഇറക്കുമതനി  ലചെയ്യുനതനിനുള്ള  കേരക്ടോറനിലന്റ  ചെര്ച്ച  നടന
ലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.   ലസന്സനിറ്റട്ടീവപ  ആന്റപ  ലലഹലനി  ലസന്സനിറ്റട്ടീവപ  കപക്ടോലുള്ള
കേകമ്മേക്ടോഡനിറ്റനി  കേന്യക്ടോരകര് തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുനതപ  കകേന  ഗവണ്ലമന്റക്ടോണപ.  കകേന
ഗവണ്ലമന്റപ  അഗനിക്കള്ച്ചര്  ലപ്രക്ടോഡക്ഷേലന്റ  കേകമ്മേക്ടോഡനിറ്റനിയുലട  സക്വഭക്ടോവരം
തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുകമക്ടോള്  സരംസക്ടോന  ഗവണ്ലമന്റുകേളമക്ടോയനി  കേണ്സള്ടപ  ലചെയനിടക്ടോണപ
കേരക്ടോറനികലര്ലപടുനതപ.  ഈ കേരക്ടോര്  പ്രകേക്ടോരരം  റബ്ബര്  ചുങരഹനിതമക്ടോയനി  ഇറക്കുമതനി
ലചെയ്യുനതനിനക്ടോണപ  തട്ടീരുമക്ടോനരം.  ഇങ്ങലന വനകേഴനിഞ്ഞക്ടോല കകേരളതനിലല റബ്ബര്
കൃഷനി  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം  നശനിക്കക്ടോന്  ഇടയക്ടോകുരം.  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരക്ടോറനില
ഏര്ലപടുനതനിനുമുമപ  സരംസക്ടോന ഗവണ്ലമന്റുകേളമക്ടോയനി ചെര്ച്ച നടതനിയനിട്ടുകവണരം
തട്ടീരുമക്ടോനലമടുക്കക്ടോലനനരം  ഈ  ഉലപനങ്ങള് ഇറക്കുമതനി  ലചെയക്ടോന്  പക്ടോടനിലല്ലനരം
പറഞ്ഞുലകേക്ടോണപ രണ്ടുതവണ കകേന ഗവണ്ലമന്റനിനപ  കേതയയ്ക്കുകേയുരം  കകേനമനനി
ഇവനിലട  വനകപക്ടോള്  ഇക്കക്ടോരന്യരം  അകദ്ദേഹവമക്ടോയനി  കനരനിടപ  സരംസക്ടോരനിക്കുകേയുരം
ലചെയനിട്ടുണപ.

(അദ്ധന്യക്ഷേകവദനിയനില മനി. ലഡപവ്യൂടനി സട്ടീക്കര്)

(3)  കകേക്ടോള്നനിലങ്ങളനിലല കൃഷനി

ശ്രട്ടീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി:  സര്,  കകേരളതനിലല  ലനല്ലുലക്ടോദന  കമഖേലയനില
പ്രധക്ടോന  പങ്കുവഹനിക്കുന  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  പകുതനികയക്ടോളരം  വരുന  നനിയമസഭക്ടോ
മണ്ഡലങ്ങളനില,  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുലട  മണ്ഡലമടക്കമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില
വന്യക്ടോപനിച്ചുകേനിടക്കുന മുപതനിനക്ടോയനിരരം ഏക്കര് കകേക്ടോള് നനിലങ്ങളനില  ഈ വര്ഷലത
കൃഷനിപണനികേള് ആരരംഭനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.   കകേക്ടോള്നനിലങ്ങളനില ഉപ്പുലവള്ളരം
കേയറനി  കൃഷനി  നശനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  ഏനക്ടോമക്ടോക്കല,  ഇടനിയഞനിറ,  മുനയരം തുടങ്ങനി
പതനികലലറ  ഇടങ്ങളനില  തക്ടോലക്കക്ടോലനികേ  റനിരംഗപ  ബണപ  നനിര്മ്മേനികക്കണതുണപ.
അതുകപക്ടോലല കകേക്ടോള് ചെക്ടോലുകേളനിലല നട്ടീലരക്ടോഴുക്കനിനപ തടസമുണക്ടോക്കുന ചെണനി, കുളവക്ടോഴ
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എനനിവ  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  നട്ടീക്കരം  ലചെയക്ടോല  മക്ടോത്രകമ  കൃഷനിയനിറക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  ഈ പ്രവൃതനികേള് സമയബനനിതമക്ടോയനി പൂര്തട്ടീകേരനിച്ചനിലല്ലങനില
ഈ  വര്ഷരം  കൃഷനിയനിറക്കക്ടോന്  കേഴനിയനിലല്ലനള്ള  കേക്ടോരന്യരം  എല്ലക്ടോവര്ക്കുരം
അറനിയക്ടോവനതക്ടോണപ.  ഈ പ്രവൃതനികേള്ക്കക്ടോയനി ഏകേകദശരം 4 കകേക്ടോടനി രൂപ  ലചെലവപ
വരുലമനക്ടോണപ ഇറനികഗഷന് വകുപപ  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുനതപ.  എനക്ടോല കേഴനിഞ്ഞ
കുകറ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി   2  ½ കകേക്ടോടനി  രൂപ  മക്ടോത്രമക്ടോണപ   ഈ ആവശന്യങ്ങള്ക്കക്ടോയനി
അനുവദനിക്കുനതപ.  ഇതവണയുരം 2  ½ കകേക്ടോടനി രൂപ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണപ. പകക്ഷേ  ആ
തുകേയനില  നനിനരം  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷരം  ചെണനി  നട്ടീക്കനിയ  വകേയനില  ജനില്ലയനിലല
സഹകേരണ സരംഘങ്ങള്ക്കപ  85  ലക്ഷേരം  രൂപ   ബക്ടോക്കനി  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനുണപ.   അതപ
ലകേക്ടോടുത്തുകേഴനിഞ്ഞുള്ള തുകേ മക്ടോത്രകമ ടനി പ്രവൃതനിക്കുള.  എസനികമറ്റപ  തുകേയനില്ലക്ടോലത
പണനികേള്  ലടണര്  ലചെയനിലല്ലനക്ടോണപ  ബനലപട  ഉകദന്യക്ടോഗസര്   പറയുനതപ.
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങളനില  ഈ  പണനികേള്  സമയബനനിതമക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കുനതനില
തക്ടോമസരം വനതനിലന്റ ഫലമക്ടോയനി  ഉപ്പുലവള്ളരം കേയറനി  കൃഷനിയുലട വനിളവനില വലനിയ
കുറവപ സരംഭവനിച്ചനിട്ടുലണനപ റനികപക്ടോര്ടപ  ലചെയലപടനിട്ടുണപ.  റനിരംഗപ  ബണപ യഥക്ടോസമയരം
ഇടനിലല്ലങനില  കേക്ടോയലനില  നനിനപ  ഉപ്പുലവള്ളരം  കേയറനി  കൃഷനി  നശനിക്കക്ടോനുള്ള
സക്ടോധന്യതകേളണപ. കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷരം കൃഷനിക്കക്ടോരുലട ഭക്ടോഗത്തുനനിനരം വലനിയ  പ്രകക്ഷേക്ടോഭരം
ഉയര്നവന.  പനിനട്ടീടക്ടോണപ  പണനികേള്  ആരരംഭനിക്കുന  സനിതനിവനികശഷമുണക്ടോയതപ. ഈ
വര്ഷലത  കൃഷനി  സുഗമമക്ടോയനി  നടത്തുനതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  തുകേ  നലകേനി
അടനിയന്തരമക്ടോയനി  റനിരംഗപ  ബണ്ടുകേളലട  നനിര്മ്മേക്ടോണവരം  ചെണനി,  കുളവക്ടോഴ  തുടങ്ങനിയവ
നട്ടീക്കരം ലചെയപ  കേര്ഷകേരുലട പ്രതനികഷധങ്ങലളക്ടോനമനില്ലക്ടോലത പ്രശ്നരം പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോയനി
അടനിയന്തര  നടപടനിയുണക്ടോകേണലമനക്ടോണപ  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂലട  ഞക്ടോന്
ഉനയനിക്കുനതപ.  

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    മക്ടോതത്യു  ടനി  .    കതക്ടോമസപ): സര്,  സബ്മനിഷലന്റ
മറുപടനി അകദ്ദേഹതനിലന്റ പ്രസരംഗതനില തലനയുണക്ടോയനി.  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല കകേക്ടോള്
നനിലങ്ങളനിലല  കൃഷനിലയ  സഹക്ടോയനിക്കുനതനിനുകവണനി  കകേക്ടോള്  ചെക്ടോലുകേളനില
നട്ടീലരക്ടോഴുക്കനിനപ തടസമക്ടോയനി നനിലക്കുന ചെണനിയുരം കുളവക്ടോഴയുരം നട്ടീക്കരം ലചെയ്യുനതനിനുരം
ഉപ്പുലവള്ളരം കേയറനി കൃഷനി നശനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനക്ടോയുള്ള മണ്ചെനിറയുലട നനിര്മ്മേക്ടോണതനിനുരം
ലറഗുകലറ്ററനിലന്റ  അറ്റകുറ്റപണനികേള്ക്കുമക്ടോയനി  ആലകേ  2.5  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ  ഈ
സക്ടോമതനികേ  വര്ഷരം  ബഡ്ജറ്റനില  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതപ.   എനക്ടോല  കേഴനിഞ്ഞ
സക്ടോമതനികേ  വര്ഷരം  ചെണനിയുരം  ലചെളനിയുരം  നട്ടീക്കരം  ലചെയതനിനപ  സഹകേരണ
സരംഘതനിനപ  നലകേക്ടോനുള്ള  84  ലക്ഷേരം രൂപ ഈ വര്ഷലത ആക്ഷേന് പക്ടോനനില
ഉള്ലപടുതനി പദ്ധതനി വനിഭക്ടോഗരം-2, ചെട്ടീഫപ എഞനിനട്ടീയറുലട കേക്ടോരന്യക്ടോലയതനില നനിനരം
സക്ടോമതനികേ  അനുമതനി  നലകേനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതനിനക്ടോല  ഫലതനില  ഈ
വര്ഷതനിലല  മറ്റപ  പണനികേള്ക്കക്ടോയനി  ഒരു  കകേക്ടോടനി  അറുപതനിയക്ടോറു  ലക്ഷേരം  രൂപ
മക്ടോത്രമക്ടോണപ  ബക്ടോക്കനിയുള്ളതപ.   ബഹുമക്ടോനലപട  അരംഗരം  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചതുകപക്ടോലല
നക്ടോലുകകേക്ടോടനി  രൂപയുലണങനില  മക്ടോത്രകമ  പണനികേള്  പൂര്തട്ടീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവകേയുള.
എനക്ടോല  കൃഷനി  നടതക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  സക്ടോഹചെരന്യങ്ങലളക്ടോരുക്കക്ടോനുള്ള  തുകേ
ലഭന്യമക്ടോക്കക്ടോന് കവണനിയുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടതനിവരനികേയക്ടോണപ.
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(4)  മക്ടോവൂരനില പനി.എച്ചപ.സനി.

ശ്രട്ടീ  .     പനി  .    ടനി  .    എ  .     റഹട്ടീരം:   സര്,  പഞക്ടോയതപ രക്ടോജപ  ആകപ  നനിലവനില
വനകപക്ടോള്  പനി.എച്ചപ.സനി.-കേളരം  സനി.എച്ചപ.സനി.-കേളലമക്ടോലക്ക  തകദ്ദേശ  സക്വയരംഭരണ
സക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ   ലലകേമക്ടോറനിയനിരുന.  അവനിലടയുള്ള  ഉകദന്യക്ടോഗസരക്ടോണപ  തകദ്ദേശ
സക്വയരംഭരണസക്ടോപനങ്ങളലട നനിര്വ്വഹണ ഉകദന്യക്ടോഗസരക്ടോയനി   പ്രവര്തനിക്കുനതപ.
പകക്ഷേ  കുന്ദമരംഗലരം  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിലല  ലചെറുപ  സനി.എച്ചപ.സനി.  അങ്ങലന
ലലകേമക്ടോറനിയനിടനിലല്ലനക്ടോണപ മനസനിലക്ടോക്കുനതപ.  കനരകത  കബക്ടോക്കപ
പഞക്ടോയത്തുള്ലപലട  തകദ്ദേശസക്വയരംഭരണ സക്ടോപനങ്ങള് കേക്ടോരന്യമക്ടോയ സക്ടോമതനികേ
സഹക്ടോയവരം  ലമയനിന്റനന്സുലമക്ടോലക്ക  ലചെറുപ  സനി.എച്ചപ.സനി.-യനില  നടതനിയനിരുന.
പകക്ഷേ  ആഡനിറ്റപ  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റപ  തകദ്ദേശസക്വയരംഭരണ സക്ടോപനതനിനപ
ലലകേമക്ടോറക്ടോതതക്ടോണപ  ഈ  സക്ടോപനരം  എനള്ളതുലകേക്ടോണപ  അവര്  പണരം
ലചെലവഴനിക്കക്ടോന്  തയക്ടോറക്ടോകേക്ടോത  സക്ടോഹചെരന്യതനില ലചെറുപ  ലഹലതപ  ലസന്റര്
ഇകപക്ടോള് കനക്ടോക്കക്ടോന് ആളനില്ലക്ടോത ഒരു സനിതനി വനികശഷതനികലയപ വനനിരനിക്കുന.
മക്ടോവൂര്  പഞക്ടോയതനിലക്ടോണപ  ഈ  സക്ടോപനരം  സനിതനി  ലചെയ്യുനതപ.  മക്ടോവൂര്
പഞക്ടോയതനിനക്ടോലണങനില നനിര്വ്വഹണ ഉകദന്യക്ടോഗസലര വയക്ടോനുള്ള  സക്ടോഹചെരന്യവരം
ഇല്ലക്ടോലത  വനനിരനിക്കുന.  മക്ടോത്രമല്ല  ഇരട  നനിയനണമക്ടോണപ  സനി.എച്ചപ.സനി.-യനിലല
ഉകദന്യക്ടോഗസര്ക്കുള്ളതപ.  കുകറയക്ടോളകേള്  ലമഡനിക്കല  വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ വകുപനിലന്റ  കേട്ടീഴനിലുരം
കുകറയക്ടോളകേള് ലഹലതപ സര്വ്വട്ടീസനിലന്റ കേട്ടീഴനിലുമക്ടോണപ  പ്രവര്തനിക്കുനതപ.  മക്ടോത്രമല്ല
ലമഡനിക്കല  കകേക്ടോകളജനിലല  കഹക്ടോസനിറ്റല  ലഡവലപ്ലമന്റപ കേമ്മേനിറ്റനിക്കപ  ഇതനിലന്റകമല
അധനികേക്ടോരലമക്ടോനമനില്ല. ലമഡനിക്കല കകേക്ടോകളജപ കഹക്ടോസനിറ്റല ലഡവലപ്ലമന്റപ കേമ്മേനിറ്റനിക്കപ
ഇതനിലന്റ  കൂടനി  ഉതരവക്ടോദനിതരം  ലകേക്ടോടുത്തുലകേക്ടോണപ  വനികേസനതനിനുകവണനിയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള് തക്വരനിതലപടുതണലമനക്ടോണപ എനനിക്കപ അഭന്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതപ. 

ആകരക്ടോഗന്യവരം സക്ടോമൂഹന്യനട്ടീതനിയുരം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടട്ടീച്ചര്  ):  സര്,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ ജനില്ലയനിലല മക്ടോവൂര് ഗക്ടോമപഞക്ടോയതനിലല ലചെറുപ എന
സലതപ സനിതനി ലചെയ്യുന എരം.സനി.എച്ചപ. യൂണനിറ്റപ ലമഡനിക്കല കേഇൗണ്സനില ഓഫപ
ഇന്തന്യയുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേക്ടോരമുള്ള  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ  ലമഡനിക്കല  കകേക്ടോകളജനിലന്റ  റൂറല
ലസന്ററക്ടോണപ.   എല്ലക്ടോ  ലമഡനിക്കല  കകേക്ടോകളജുകേള്ക്കുരം  എരം.സനി.ലഎ.  അരംഗട്ടീകേക്ടോരരം
ലഭനിക്കണലമങനില  ഇങ്ങലനയുള്ള  രണപ  റൂറല  ലസന്ററുകേള്  അതതപ  പ്രകദശതപ
ഉണക്ടോകേണലമനള്ള  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേക്ടോരരം  ചെനില  പനി.എച്ചപ.സനി.-കേലള  ഇതരതനില
റൂറല  ലസന്ററുകേളക്ടോയനി  പരനിഗണനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ലമഡനിക്കല  വനിദന്യക്ടോര്തനികേളലട
പഠനതനിനപ  കവണനി  സക്ടോപനിച്ച  യൂണനിറ്റപ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ  ലമഡനിക്കല  കകേക്ടോകളജപ
പ്രനിന്സനിപലനിലന്റ നനിയനണതനിലക്ടോണപ.  പ്രസ്തുത യൂണനിറ്റനിലലത്തുന കരക്ടോഗനികേള്ക്കപ
കവണത്ര സഇൗകേരന്യലമക്ടോരുക്കക്ടോന്  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ ലമഡനിക്കല കകേക്ടോകളജപ  ആശുപത്രനി
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വനികേസന സമനിതനിയുലട പരനിധനിയനില ലകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനപ  തട്ടീരുമക്ടോനരം ലലകേലക്കക്ടോണനിട്ടുണപ.
ഈ യൂണനിറ്റപ തകദ്ദേശ സക്വയരംഭരണ സക്ടോപനതനിനപ ലലകേമക്ടോറനിയ സക്ടോപനമല്ല.  ഈ
സക്ടോപനതനിലല  ഫട്ടീലഡപ  വനിഭക്ടോഗരം  ജട്ടീവനക്കക്ടോരുലടയുരം  കഡക്ടോകര്മക്ടോരുലടയുരം
നനിയനണരം  ആകരക്ടോഗന്യ  വകുപനിലന്റ  കേട്ടീഴനിലക്ടോണപ  നനിലനനിലക്കുനതപ.  ഇതപ
പനി.എച്ചപ.സനി.  ആയനിടപ  തലനയക്ടോണപ  കേണക്കക്ടോക്കുനതപ.  പഞക്ടോയതനില  ഒരു
പനി.എച്ചപ.സനി. നനിലവനിലുള്ള  സക്ടോഹചെരന്യതനില പുതനിയ പനി.എച്ചപ.സനി. അനുവദനിക്കുന
കേക്ടോരന്യരം ഇകപക്ടോള് പരനിഗണനിക്കക്ടോന് നനിര്വ്വക്ടോഹമനില്ല. ഭരണ നനിര്വ്വഹണരം ഇകപക്ടോഴലത
രട്ടീതനിയനില  തലന  നനിലനനിര്തനിലക്കക്ടോണപ  ലലപ്രമറനി  ലഹലതപ  ലസന്ററനിലന്റ
പ്രവര്തനരം ലമച്ചലപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സക്വട്ടീകേരനിക്കുനതക്ടോണപ. ഇകപക്ടോള്
ലമഡനിക്കല കകേക്ടോകളജനിലന്റ  നനിയനണതനിലക്ടോണപ  പ്രസ്തുത  യൂണനിറ്റപ  ഉള്ളലതങനിലുരം
തകദ്ദേശ സക്വയരംഭരണ സക്ടോപനതനിനപ കേക്ടോരന്യങ്ങള് ശ്രദ്ധനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന രട്ടീതനിയനില
ക്രമട്ടീകേരനിക്കുനതനിനപ  പരനിശ്രമനിക്കുനണപ.  അതനിനുള്ള  തടസങ്ങള്  നട്ടീക്കക്ടോന്
കേഴനിയുകമക്ടോ എനക്ടോണപ പരനികശക്ടോധനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതപ. 

(5) സക്ടോക്ഷേരതക്ടോ കപ്രരകേപ മക്ടോരുലട കവതന വര്ദ്ധനവപ

ശ്രട്ടീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്  : സര്,  1998  ഒകകക്ടോബര്  2-നപ  സഖേക്ടോവപ  ഇ.  ലകേ.
നക്ടോയനക്ടോര്  സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  കനതൃതക്വതനില  രൂപരംലകേക്ടോടുത  കകേരള  സരംസക്ടോന
സക്ടോക്ഷേരതക്ടോ  മനിഷന്  അകതക്ടോറനിറ്റനിക്കുകേട്ടീഴനില  2556  കപ്രരകേപ മക്ടോരക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്
പ്രവര്തനിക്കുനതപ.  അവര് കേടുത ദുരനിതരം കനരനിടുകേയക്ടോണപ.  ജനില്ലക്ടോ പഞക്ടോയതനിനു
കേട്ടീഴനിലുള്ള  22  കപ്രരകേപ മക്ടോരുരം  കബക്ടോക്കപ  പഞക്ടോയതനിലന്റ  കേട്ടീഴനിലുള്ള  339
എന്.സനി.ഇ.സനി.  കപ്രരകേപ മക്ടോരുരം  ഗക്ടോമ  പഞക്ടോയതനിനു കേട്ടീഴനിലുള്ള  2195  സനി.ഇ.സനി.
കപ്രരകേപ മക്ടോരുരം  നക്ടോമമക്ടോത്രമക്ടോയ  ഓണകററനിയരം  ലഭനിക്കുനവരക്ടോണപ.  2,400  രൂപ
മക്ടോത്രമക്ടോണപ  പഞക്ടോയതനിലല  അസനിസന്റപ  കപ്രരകേപ മക്ടോര്ക്കപ  ഇകപക്ടോള്  ലഭനിച്ചു
ലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.  സക്ടോക്ഷേരതക്ടോ  മനിഷന്  നടപനിലക്ടോക്കുന  പദ്ധതനികേള്  മക്ടോത്രമല്ല,
ത്രനിതല പഞക്ടോയത്തുകേളലട മലറ്റല്ലക്ടോ കപ്രക്ടോജക്ടുകേളലടയുരം നടതനിപനിലന സഹക്ടോയനിക്കുന
രൂപതനില  ഏകേകദശരം  മുഴുവന്  സമയവരം   അവര്  പ്രവര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഈ
രരംഗതപ  95 ശതമക്ടോനതനിലധനികേവരം സട്ടീകേളക്ടോണപ.  പ്രവൃതനി ദനിവസങ്ങളനില 10 മുതല
5 വലര എന നനിര്ബന കസവനരം അവര്ക്കപ ബക്ടോധകേമക്ടോണപ.  അതു കൂടക്ടോലത തുലന്യതക്ടോ
വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസതനിലന്റ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി അവധനി  ദനിവസങ്ങള് നഷ്ടലപടവരക്ടോണനിവര്.   2016
ലസപ്റ്റരംബര് 5-നപ സക്ടോക്ഷേരതക്ടോ മനിഷലന്റ ഓഫട്ടീസപ പ്രവര്തകേരക്ടോയ കകേക്ടോര്ഡനികനറ്റര്മക്ടോരുലട
കവതനരം  ഹയര്  ലസക്കന്ററനി  അദ്ധന്യക്ടോപകേരുകടതനിനപ  സമക്ടോനമക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന്
തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചു.  ആ ഘടതനിലുരം ഫട്ടീലഡപ വര്ക്കര്മക്ടോരക്ടോയ സക്ടോക്ഷേരതക്ടോ കപ്രരകേപ മക്ടോലര
അവഗണനിക്കുകേയക്ടോണപ  ലചെയതപ.   ഏറ്റവരം ദുര്ബലരക്ടോയ സക്ടോക്ഷേരതക്ടോ കപ്രരകേപ മക്ടോരുലട
കവതനരം  വര്ദ്ധനിപനിച്ചപ  അവരുലട  ലതക്ടോഴനില  സുരക്ഷേനിതതക്വരം  ഉറപക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
ഏലതങനിലുരം പുതനിയ പദ്ധതനിക്കപ രൂപരം നലകേണലമനപ അഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ.
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വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (  ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവട്ടീനനക്ടോഥപ  ): സര്, കകേരള സരംസക്ടോന
സക്ടോക്ഷേരതക്ടോ  മനിഷന്  അകതക്ടോറനിറ്റനിയുലട  കേണക്കുപ്രകേക്ടോരരം  കകേരളതനിലല  14
ജനില്ലകേളനിലുമക്ടോയനി ആലകേ 2139 കപ്രരകേപ മക്ടോര് മക്ടോത്രമക്ടോണപ ഇകപക്ടോള് കജക്ടോലനി നനിര്വ്വഹനിച്ചു
വരുനതപ. നനിലവനില പഞക്ടോയത്തുതലതനില തുടര്വനിദന്യക്ടോകകേനവരം കബക്ടോക്കുതലതനില
വനികേസന വനിദന്യക്ടോകകേനവരം  ജനില്ലക്ടോതലതനില മക്ടോതൃകേക്ടോ  വനികേസന വനിദന്യക്ടോകകേനവമുണപ.
തുടര്വനിദന്യക്ടോകകേനതനില കപ്രരകേനിനപ  2,900  രൂപയുരം അസനിസന്റപ  കപ്രരകേനിനപ  2,500
രൂപയുരം വനികേസന വനിദന്യക്ടോകകേനരം കപ്രരകേനിനപ  3,800  രൂപയുരം അസനിസന്റപ കപ്രരകേനിനപ
2,900  രൂപയുരം മക്ടോത്രമക്ടോണപ  പ്രതനിമക്ടോസ ഓണകററനിയരം.   ഈ തുകേ വര്ദ്ധനിപനിക്കുന
കേക്ടോരന്യരം പരനിഗണനിക്കുനതക്ടോണപ.

(6) ലനനക്ടോറയനില ഉനത വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ സക്ടോപനരം

ശ്രട്ടീ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു  : സര്,  സരംസക്ടോനതപ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉടമസതയനികലക്ടോ
എയ്ഡഡപ കമഖേലയനികലക്ടോ ആര്ട്സപ ആന്റപ സയന്സപ കകേക്ടോകളകജക്ടോ എഞനിനട്ടീയറനിരംഗപ
കകേക്ടോകളകജക്ടോ  കപക്ടോളനിലടകനികേപ  കകേക്ടോകളകജക്ടോ  ഇല്ലക്ടോത  ഏകേ  മണ്ഡലമക്ടോണപ  എലന്റ
നനിയമസഭക്ടോ  മണ്ഡലമക്ടോയ  ലനനക്ടോറ.  1957-ലല  ആദന്യ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേക്ടോലതപ
രൂപട്ടീകേരനിക്കലപട  ലകേക്ടോല്ലകങക്ടോടപ  എന  കപരനില  അറനിയലപടുന  മണ്ഡലമക്ടോണപ
ഇകപക്ടോഴലത ലനനക്ടോറ നനിയമസഭക്ടോ മണ്ഡലരം. മണ്ഡലതനിലല 10 പഞക്ടോയത്തുകേളനിലക്ടോയനി 11
ഹയര് ലസക്കന്ററനി സ്കൂളകേളനിലുരം 2 ലവക്ടോകക്കഷണല ഹയര് ലസക്കന്ററനി സ്കൂളകേളനിലുരം 4
ലസന്ടല സനിലബസനിലുള്ള സ്കൂളകേളനിലുരം 2 അണ്-എയ്ഡഡപ സ്കൂളകേളനിലുമക്ടോയനി ഓകരക്ടോ
അദ്ധന്യയന വര്ഷവരം  മൂവക്ടോയനിരതനിലധനികേരം  കുടനികേള് പസപ  ടു  പരട്ടീക്ഷേ എഴുതുകേയുരം
രണക്ടോയനിരതനിലധനികേരം കുടനികേള് ഉപരനിപഠനതനിനപ അര്ഹത കനടുകേയുരം ലചെയ്യുനണപ.
വനിദന്യക്ടോര്തനികേളനില  മഹക്ടോഭൂരനിപക്ഷേരം  വരുനവരുരം  എലന്റ  മണ്ഡലതനിലന്റ  ലതക്ടോടടുത്തുള്ള
സരംസക്ടോനമക്ടോയ  തമനിഴക്ടോടനിലല  കേഴുതറുപന്  സക്വകേക്ടോരന്യ  കകേക്ടോകളജുകേളനിലക്ടോണപ
ഉപരനിപഠനതനിനക്ടോയനി  കപക്ടോകുനതപ.  മണ്ഡലതനില  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം  കേക്ടോര്ഷനികേ
കമഖേലയനിലുള്ളവരുരം  പടനികേജക്ടോതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗതനിലലപടവരുമക്ടോണപ  അധനിവസനിക്കുനതപ.
ലനനക്ടോറയനില  'നമുക്കപ  കവണരം  ഒരു  കകേക്ടോകളജപ  '  എന  ആശയരം  ഉയര്തനിപനിടനിച്ചു
ലകേക്ടോണപ ഒരു മട്ടീറ്റനിരംഗപ വനിളനിച്ചകപക്ടോള് ആയനിരക്കണക്കനിനപ  രക്ഷേനിതക്ടോക്കളക്ടോണപ അതനില
പലങടുതതപ.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്  കേക്ടോലനിയക്ടോയ  ഖേജനക്ടോവക്ടോണപ
എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിലന ഏലപനിച്ചനിട്ടുള്ളലതനപ നമുക്കറനിയക്ടോലമങനിലുരം വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ
കമഖേലലയ  അന്തര്കദ്ദേശട്ടീയ  നനിലവക്ടോരതനികലക്കപ  ഉയര്ത്തുനതനിനുരം  മനികേവപ
ലക്ഷേന്യമക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണ്ടുരം  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന  ഈ  എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരക്ടോണപ
ഉപരനിപഠനരം  ആഗഹനിക്കുന  വനിദന്യക്ടോര്തനികേള്ക്കുരം  ലനനക്ടോറ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിലല
രക്ഷേനിതക്ടോക്കള്ക്കുമുള്ള  ഏകേ  വനിശക്വക്ടോസരം.  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖേലയുമക്ടോയനി  ബനലപട
ലടകനിക്കല  കകേക്ടോഴ്സുകേകളക്ടോ  പരനിസനിതനി  പഠനവമക്ടോകയക്ടോ  ബകയക്ടോലടകകക്ടോളജനിയുമക്ടോയനി
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ബനലപട പുതനിയ കകേക്ടോകഴക്ടോടുകൂടനിയ ഒരു എഞനിനട്ടീയറനിരംഗപ കകേക്ടോകളകജക്ടോ അലല്ലങനില
ഒരു കപക്ടോളനിലടകനികക്കക്ടോ അതുമലല്ലങനില ഒരു ആര്ട്സപ ആന്റപ സയന്സപ കകേക്ടോകളകജക്ടോ
സര്ക്കക്ടോര്  ഉടമസതയനില  ലനനക്ടോറ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില  അനുവദനിക്കണലമനക്ടോണപ
ഞക്ടോന് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂലട സഭയുലട മുമക്ടോലകേ  ആവശന്യലപടുനതപ.

വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  (  ലപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവട്ടീനനക്ടോഥപ  ): സര്,  ലനനക്ടോറ
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില നനിലവനില ഉനത വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങലളക്ടോനരം തലന
പ്രവര്തനിക്കുനനില്ല. ലനനക്ടോറ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലതനിലല വനിദന്യക്ടോര്തനികേള് ആലത്തൂര്,
ചെനിറ്റൂര്  മുതലക്ടോയ  സലങ്ങളനിലല  ഉനത  വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങലളയക്ടോണപ
പഠനതനിനക്ടോയനി  ആശ്രയനിക്കുനതപ.   ഈ  സക്ടോഹചെരന്യതനില  വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ  വകുപപ,
പടനികേജക്ടോതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിച്ചപ  ലനനക്ടോറ നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലതനില  ഒരു ഉനത  വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ സക്ടോപനരം  തുടങ്ങുന കേക്ടോരന്യരം  വനിശദമക്ടോയനി
പരനികശക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണപ.  

(7)  ലതരുവനക്ടോയളലട ഉന്മൂലനരം

ശ്രട്ടീ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോരം  : സര്,  7  വര്ഷരം  മുമപ  ലതരുവനക്ടോയ  പ്രശ്നരം
രൂക്ഷേമക്ടോയകപക്ടോള്  ഞക്ടോനക്ടോണപ  ആദന്യമക്ടോയനി  ഈ  വനിഷയരം  ഒരു  സബ്മനിഷനനിലൂലട
അവതരനിപനിച്ചതപ.   അതനിനുകശഷരം  7-8  എരം.എല.എ.-മക്ടോര് ഇകതക്കുറനിച്ചപ സഭയനില
നനിരവധനി തവണ സബ്മനിഷനുരം ശ്രദ്ധ ക്ഷേണനിക്കലുരം അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുണപ.  ലതരുവനക്ടോയ
ശലന്യരം  ഇനരം  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  പ്രശ്നമക്ടോയനി  നനിലക്കുകേയക്ടോണപ.   ഇവനിലട
ഗവണ്ലമന്റപ  വനന്യരംകേരണലമന  കപക്ടോരംവഴനി  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചപ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്
തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതപ നല്ല കേക്ടോരന്യമക്ടോണപ.  ഞക്ടോന് അതനിലന സക്വക്ടോഗതരം ലചെയ്യുന.
പലക്ഷേ, വനന്യരംകേരനിക്കുന നക്ടോയയപ എന്തപ മക്ടോറ്റമക്ടോണപ ഉണക്ടോകുകേ.  അതപ വട്ടീണ്ടുരം 10-15
വര്ഷരംകൂടനി  ജട്ടീവനിക്കുരം.   അങ്ങലന  10-15  വര്ഷരം  ജട്ടീവനിക്കുകമക്ടോള് അതപ  കേണ്ണനില
കേണവലരലയല്ലക്ടോരം  കേടനിക്കുരം.    പ്രശ്നരം വട്ടീണ്ടുരം രൂക്ഷേമക്ടോകുന ഒരു അന്തരട്ടീക്ഷേമക്ടോണപ
ഇനപ  കകേരളതനില  നനിലനനിലക്കുനതപ.  ഇവനിലട  കേക്ടോളകേലളയുരം  കകേക്ടോഴനികേലളയുരം
തക്ടോറക്ടോവകേലളയുരം  തുടങ്ങനി  എല്ലക്ടോതനിലനയുരം  ലകേക്ടോല്ലക്ടോരം.  നക്ടോയലള  മക്ടോത്രരം  ലകേക്ടോല്ലക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കനില്ല.  ഇതപ  എന്തപ സരംവനിധക്ടോനമക്ടോണപ?  അതനിനുകവണനി ആനനിമല ബര്തപ
കേണ്കടക്ടോള്  നനിയമരം  ലകേക്ടോണ്ടുവന.  പകക്ഷേ,  sodium  pentathol എന  വനിഷരം
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചപ  ഇതനിലന  ലകേക്ടോല്ലക്ടോലമനപ  വളലര  വന്യക്തമക്ടോയനി  കകേന  നനിയമതനിലന്റ
ചെടതനിലതലന പറയുനണപ. ഇവനിലട നമുക്കപ രക്തസക്ടോക്ഷേനികേലള സൃഷ്ടനിക്കുകേയക്ടോകണക്ടോ
കവണതപ;  പുല്ലുവനിളയനിലല  ഒരു  പക്ടോവലപട  വട്ടീടമ്മേലയ  ലതരുവനക്ടോയ  കേടനിച്ചുകേട്ടീറനി
ലകേക്ടോലലപടുതനി.  നക്ടോയ എത്രകയക്ടോ ആളകേളലട കുറുലകേ ചെക്ടോടനി അപകേടരം സരംഭവനിച്ചനിട്ടുണപ.
മഷന് എന ലചെറുപക്കക്ടോരലന്റ വൃക്ക നഷ്ടലപട്ടു.  മലപ്പുറലത ഇഷലയന കുടനിയടക്കരം
നൂറുകേണക്കനിനപ  കുടനികേളലട മുഖേമക്ടോണപ  ലതരുവനക്ടോയള് കേടനിച്ചുപറനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.   ഓകരക്ടോ
ദനിവസവരം ആയനിരക്കണക്കനിനപ ആളകേള്ക്കപ ലതരുവനക്ടോയളലട കേടനികയലക്കുകേയക്ടോണപ.
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എണ്ണക്ടോയനിരരം  കകേക്ടോടനികയക്ടോളരം  രൂപയുലട  റക്ടോബട്ടീസപ  വക്ടോക്സൈനിന്  കേച്ചവടരം  നടത്തുന
കലക്ടോബനികേളക്ടോണപ  നക്ടോയലള  ലകേക്ടോല്ലക്ടോന്  പക്ടോടനിലല്ലന  വക്ടോദങ്ങളരം  പ്രചെരണങ്ങളമക്ടോയനി
രരംഗത്തു വനനിരനിക്കുനതപ.  അങ്ങപ ചെനില അഭനിപ്രക്ടോയ പ്രകേടനങ്ങള് വളലര ധട്ടീരമക്ടോയനി
നടതനിയനിട്ടുണപ.  ലതരുവനക്ടോയലള വനന്യരംകേരനിക്കുന നനിര്കദ്ദേശലത അരംഗട്ടീകേരനിക്കുനകതക്ടോലടക്ടോപരം
തലന ഇതനിലന ഉന്മൂലനരം ലചെയക്ടോന്,  ഇതനിലന ലകേക്ടോല്ലക്ടോന് കവണനിയുള്ള നടപടനികേള്,
എ.  ബനി.  സനി.  ചെടതനില പറയുനണപ.  ആ ചെടരം നടപക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണപ കകേരളതനിലല
വഴനിനടക്കുന  കുടനികേലളയുരം  വട്ടീടമ്മേമക്ടോലരയുരം  പക്ടോവലപടവലരയുരം  രക്ഷേനിക്കണരം.
ഇവനിലട  ആര്ക്കപ  വഴനി  നടക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം?  ജട്ടീവനപ  സരംരക്ഷേണരം  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
ബക്ടോധന്യതലപട  നനിയമരം  അനുസരനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുതലന  നടപടനി  സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.   വഴനി
നടക്കക്ടോന് കേഴനിയക്ടോത അവസയനികലയപ ലതരുവനക്ടോയ പ്രശ്നരം ഇനപ മക്ടോറനിയനിട്ടുണപ.  ഒരു
അഭനിപ്രക്ടോയ സര്കവ്വലയടുതക്ടോല കകേരളതനിലല 99 ശതമക്ടോനരം ജനങ്ങളരം ലതരുവനക്ടോയലള
ലകേക്ടോല്ലണലമനള്ള  നനിലപക്ടോടുതലന  സക്വട്ടീകേരനിക്കുരം.  അതുലകേക്ടോണപ  ജനവനികേക്ടോരരം
മക്ടോനനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുതലന ഈ തട്ടീരുമക്ടോനരം  നടപക്ടോക്കക്ടോന് അങ്ങപ  തയക്ടോറക്ടോകേണലമനക്ടോണപ
എനനിക്കപ അഭന്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.

തകദ്ദേശസക്വയരംഭരണവരം  നവ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവരം  വഖേഫപ  ഹജപ  തട്ടീര്തക്ടോടനവരം
വകുപ്പുമനനി  ( കഡക്ടോ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലട്ടീല): സര്,  ആക്രമണകേക്ടോരനികേളക്ടോയ  കസ
കഡക്ടോഗ്സനിലന  എങ്ങലനയക്ടോണപ  ലലകേകേക്ടോരന്യരം  ലചെകയണലതനപ  നനിലവനിലുള്ള
നനിയമരംതലന  അനുശക്ടോസനിക്കുനണപ.  സമട്ടീപകേക്ടോലതപ  ലതരുവനക്ടോയളലട  ശലന്യരം
വലനിയ കതക്ടോതനിലക്ടോണപ  വര്ദ്ധനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.  കസ കഡക്ടോഗ്സനിലന്റ കേടനികയറ്റപ
ഒരു  സകഹക്ടോദരനി  ദക്ടോരുണമക്ടോയനി  മരനിക്കുകേയുരം  കുടനികേളള്ലപലട  നനിരവധനി  കപര്ക്കപ
മക്ടോരകേമക്ടോയനി പരനികക്കലക്കുകേയുരം ലചെയതപ വല്ലക്ടോത ഭട്ടീതനിയക്ടോണപ ജനങ്ങള്ക്കനിടയനില
ഉണക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുനതപ.  ഈ സക്ടോഹചെരന്യതനിലന്റ ഗഇൗരവരം ഉള്ലക്കക്ടോണ്ടുലകേക്ടോണക്ടോണപ
ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ  മുഖേന്യമനനിതലന  വനിവനിധ  വകുപ്പു  കമധക്ടോവനികേളലട  ഒരു  കയക്ടോഗരം
22-8-2016-നപ വനിളനിച്ചു  കചെര്തതപ.  ആ  കയക്ടോഗതനില  സുപ്രധക്ടോനമക്ടോയ  ചെനില
തട്ടീരുമക്ടോനങ്ങള് ലലലകേക്കക്ടോള്ളുകേയുണക്ടോയനി.  പ്രസ്തുത കയക്ടോഗതനിലുണക്ടോയ ലപക്ടോതുവനികേക്ടോരതനിലന്റ
അടനിസക്ടോനതനില ഗവണ്ലമന്റപ ഒരു സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിച്ചനിരുന. ഇതനുസരനിച്ചപ
2016 ലസപ്റ്റരംബര് 1 മുതല ലതരുവ നക്ടോയലള നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള്
തകദ്ദേശ സക്ടോപനങ്ങളമക്ടോയനി ബനലപടുതനി സക്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോന് ജനില്ലക്ടോ കേളകര്മക്ടോര്ക്കുരം
ജനില്ലക്ടോ പഞക്ടോയതപ പ്രസനിഡന്റുമക്ടോര്ക്കുരം നനിര്കദ്ദേശരം നലകേനിയനിട്ടുണപ. ലതരുവനക്ടോയലള
നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള ഫലപ്രദമക്ടോയ മക്ടോര്ഗ്ഗരം അവയുലട പ്രജനനരം ശക്ടോസട്ടീയമക്ടോയനി
തടയുകേ എനള്ളതക്ടോണപ.  ഇതനിനക്ടോയനി കസ കഡക്ടോഗ്സനിലന വനന്യരംകേരനിക്കുന കേര്മ്മേ
പരനിപക്ടോടനികേള്  വനിവനിധ  തകദ്ദേശ  സക്ടോപനങ്ങള്  നടതനിവരനികേയക്ടോണപ.  ഇതനിനകേരം
പതനിനക്ടോയനിരതനിലധനികേരം  ലതരുവനക്ടോയലള  ലസറനിലലലകസഷനപ  വനികധയമക്ടോക്കനിയതക്ടോയക്ടോണപ
ലഭനിച്ചനിരനിക്കുന കേണക്കപ.  ലസറനിലലലകസഷനപ  വനികധയമക്ടോക്കനിയ നക്ടോയള്  പനിനട്ടീടപ
വലനിയ  ശഇൗരന്യരം  കേക്ടോണനിക്കനില്ല,  ആക്രമണ സക്വഭക്ടോവരം  ലവടനിയുലമനക്ടോണപ  ഇതുമക്ടോയനി
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ബനലപട  വനിദഗ്ദ്ധര്  അഭനിപ്രക്ടോയലപടനിരനിക്കുനതപ.  ലതരുവകേളനില  ഉകപക്ഷേനിക്കലപടുന
മക്ടോലനിനന്യങ്ങള്  ഭക്ഷേനിച്ചക്ടോണപ  ലതരുവനക്ടോയള്  ലപറ്റുലപരുകുനലതന  വസ്തുതയുലട
അടനിസക്ടോനതനില  മക്ടോലനിനന്യ  സരംസരണവരം  ഇകതക്ടോലടക്ടോപരം  നടകക്കണതുലണനപ
നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുണപ.  ലപക്ടോതുസലങ്ങളനില  മക്ടോലനിനന്യങ്ങള്  നനികക്ഷേപനിക്കുനതപ
തടയക്ടോനക്ടോയനി  895  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളരം എല്ലക്ടോ മുനനിസനിപല കകേക്ടോര്പകറഷനുകേളരം
നടപടനികേള് സക്വട്ടീകേരനിച്ചു വരുന.  ഇതനുസരനിച്ചപ 77 കപര്ലക്കതനിലര വനിവനിധ തകദ്ദേശ
സക്ടോപനങ്ങള്  പനിഴ  ചുമതനിയനിട്ടുണപ.  നടപ്പു  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷതനില  Animal
Birth  Control  Programme-നപ  ഏതക്ടോണപ  എല്ലക്ടോ  തകദ്ദേശ സക്ടോപനങ്ങളരം  പണരം
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണപ.  വളര്ത്തു  നക്ടോയള്ക്കപ  ലലലസന്സപ  നലകുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളരം  പഞക്ടോയതപ,  മുനനിസനിപല  കകേക്ടോര്പകറഷനുകേള്  സക്വട്ടീകേരനിച്ചു  വരുന.
ലതരുവ  നക്ടോയലള  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം  ലതരുവകേളനിലനനിനപ  കഡക്ടോഗപ  പക്ടോര്ക്കുകേളനികലയപ
ജനില്ലക്ടോടനിസക്ടോനതനിലതലന മക്ടോറ്റുനതപ  സരംബനനിച്ചുരം   ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  മുന്പനില
വന്യക്തമക്ടോയനിട്ടുള്ള  ചെനില  കേര്മ്മേ  പരനിപക്ടോടനികേളണപ.  കഫക്ടോറസപ  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റുമക്ടോയനി
ആകലക്ടോചെനിച്ചപ ഇങ്ങലനയുള്ള Zoo-കേള് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുരം ഗവണ്ലമന്റപ പരനിഗണന
നലകുനതക്ടോണപ.

V  കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലക്ടോസ്സുകേള്  

ചെടരം   47(2)   അനുസരനിച്ചുള്ള ലനിസപ പ്രകേക്ടോരരം

ധനകേക്ടോരന്യവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എരം  .   കതക്ടോമസപ ലഎസകേപ): സര്,
ഞക്ടോന് തക്ടോലഴപറയുന കേടലക്ടോസുകേള് കമശപ്പുറതപ വയ്ക്കുന:

പതനിമൂനക്ടോരം കകേരള നനിയമസഭയുലട പതക്ടോരം സകമ്മേളനതനിലല 601-ാം നമര്
നക്ഷേത്രചെനിഹ്നമനിടക്ടോത  കചെക്ടോദന്യതനിലന്റ  മറുപടനിയുരം  അതനിനപ  യഥക്ടോസമയരം  മറുപടനി
നലകുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുനതനിനുള്ള കേക്ടോരണരം കേക്ടോണനിക്കല കസറ്റുലമന്റുരം.

സഹകേരണവരം  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവരം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    എ  .    സനി  .
ലമക്ടോയട്ടീന്): സര്, ഞക്ടോന് തക്ടോലഴപറയുന കേടലക്ടോസുകേള് കമശപ്പുറതപ വയ്ക്കുന:

പതനിമൂനക്ടോരം കകേരള നനിയമസഭയുലട പതനിനക്ടോറക്ടോരം സകമ്മേളനതനിലല 2553-ാം
നമര്  നക്ഷേത്ര  ചെനിഹ്നമനിടക്ടോത  കചെക്ടോദന്യതനിലന്റ  മറുപടനിയുരം  അതനിനപ  യഥക്ടോസമയരം
മറുപടനി നലകുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുനതനിനുള്ള കേക്ടോരണരം കേക്ടോണനിക്കല കസറ്റുലമന്റുരം.

VI  റനികപക്ടോര്ടപ സമര്പണരം

എസനികമറ്റപസപ കേമ്മേനിറ്റനിയുലട ഒനരം രണ്ടുരം റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്

ശ്രട്ടീ  .   എസപ  .   ശര്മ്മേ: സര്, എസനികമറ്റപസപ കേമ്മേനിറ്റനിയുലട അദ്ധന്യക്ഷേനക്ടോയ ഞക്ടോന് 
സമനിതനിയുലട ഒനരം രണ്ടുരം റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്  സമര്പനിക്കുന.
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(അദ്ധന്യക്ഷേകവദനിയനില മനി. സട്ടീക്കര്)

VII  പ്രകമയരം

ഒകകക്ടോബര്   7-  ാം തട്ടീയതനിയനിലല സഭക്ടോസകമ്മേളനരം ഒഴനിവക്ടോക്കുനതു സരംബനനിച്ചപ

മുഖേന്യമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര്,  "പതനിനക്ടോലക്ടോരം  കകേരള

നനിയമസഭയുലട  രണക്ടോരം  സകമ്മേളനതനിനക്ടോയനി  അരംഗട്ടീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള കേലണറനില ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയ

കഭദഗതനി  വരുതനിലക്കക്ടോണപ  ഒകകക്ടോബര്  7-ാം  തട്ടീയതനി  ലവള്ളനിയക്ടോഴ്ചയനിലല സകമ്മേളനരം

ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന് ഈ സഭ തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുന" എന പ്രകമയരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന.

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശ്രട്ടീ  .    മക്ടോതത്യു ടനി  .    കതക്ടോമസപ):  സര്, ഞക്ടോന് പ്രകമയലത

പനിന്തക്ടോങ്ങുന.

മനി  .   സട്ടീക്കര്: പ്രകമയരം സഭ അരംഗട്ടീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

VIII  ധനകേക്ടോരന്യരം

2016-17   സക്ടോമതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറ്റനിലല

ധനക്ടോഭന്യര്തനകേളനികനലുള്ള ചെര്ച്ചയുരം കവക്ടോലടടുപ്പുരം

മനി  .    സട്ടീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനലപട മത്സന്യബനനവരം ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനട്ടീയറനിരംഗുരം

കേക്ടോഷവ്യൂ  വന്യവസക്ടോയവരം  വകുപ്പുമനനിക്കപ  മത്സന്യബനനരം എന  XXXIII-ാം നമര്

ധനക്ടോഭന്യര്തനയുലട  കപരനില  കേക്ടോരന്യവനിവരപടനികേയനില  സൂചെനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില

പ്രസ്തുത ധനക്ടോഭന്യര്തനയ്ക്കു കനലര ഒന്പതക്ടോരം കകേക്ടോളതനില യഥക്ടോക്രമരം കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള

തുകേകേള്  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷലത  ലചെലവകേള്  പൂര്തട്ടീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി

അനുവദനിക്കണലമന പ്രകമയരം അവതരനിപനിക്കക്ടോവനതക്ടോണപ. 

മത്സന്യബനനവരം  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനട്ടീയറനിരംഗുരം  കേക്ടോഷവ്യൂ  വന്യവസക്ടോയവരം

വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ):  സര്,  മത്സന്യബനനരം  എന

XXXIII-ാം നമര് ധനക്ടോഭന്യര്തനയുലട കപരനില കേക്ടോരന്യവനിവരപടനികേയനില സൂചെനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള

ലനിസനില പ്രസ്തുത ധനക്ടോഭന്യര്തനയ്ക്കു കനലര ഒന്പതക്ടോരം കകേക്ടോളതനില കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള

തുകേ  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷലത  ലചെലവകേള്  പൂര്തട്ടീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി

അനുവദനിക്കണലമന പ്രകമയരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന.
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ബഡ്ജറ്റപ എസനികമറ്റപ 2016-17ധ
ന

ക്ടോഭന്യര്ത
ന

 ന
മ

ര്

ന
മ

രപ

ധ
ന

ക്ടോഭന്യര്ത
ന

യു
ലട കപ

രപ 

24-2-2016-ല സഭ
പക്ടോസക്ടോക്കനിയ കവക്ടോടപ
ഓണ് അക്കഇൗണപ

തുകേ

 14-7-2016-ല
സഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടപ ഓണ്
അക്കഇൗണപ തുകേ

സഭയുലട കവക്ടോടനിനപ
സമര്പനിക്കുന

ധനക്ടോഭന്യര്തനയുലട
തുകേ ആലകേ

(രൂപ)

റവനവ്യൂ

(രൂപ)

 മൂലധനരം

(രൂപ)

റവനവ്യൂ

(രൂപ)

മൂലധ
നരം   

(രൂപ)

റവനവ്യൂ

(രൂപ)

മൂലധ
നരം   

(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)) (8) (9)

X
X
X

III

മത്സ
ന്യബ

ന
ന

രം

98,58,48,000

90,68,33,000

73,93,86,000

68,01,26,000

123,23,11,000

113,35,44,000

236,58,55,000

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശ്രട്ടീ  .    മക്ടോതത്യു ടനി  .    കതക്ടോമസപ):  സര്, ഞക്ടോന് പ്രകമയലത

പനിന്തക്ടോങ്ങുന.

മനി  .   സട്ടീക്കര്: ധനകേക്ടോരന്യവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി ബഹുമക്ടോനലപട കഡക്ടോ. ടനി.എരം.

കതക്ടോമസപ ലഎസകേപ XXXIII-ാം നമര് ധനക്ടോഭന്യര്തനകേളമക്ടോയനി ബനലപട സബ്ജകപ

കേമ്മേനിറ്റനിയുലട ശനിപക്ടോര്കേളനികനല സക്വട്ടീകേരനിച്ച നടപടനികേള് സരംബനനിച്ചപ ചെടരം 236 (3)

പ്രകേക്ടോരമുള്ള കസറ്റുലമന്റപ കമശപ്പുറത്തു വയ്കക്കണതക്ടോണപ.

ധനകേക്ടോരന്യവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എരം  .   കതക്ടോമസപ ലഎസകേപ): സര്,

മത്സന്യബനനരം  എന  XXXIII-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ  സരംബനനിക്കുന

സബ്ജകപ കേമ്മേനിറ്റനി  I-ലന്റ ശനിപക്ടോര്ശകേളനികനല ചെടരം  236 (3)  പ്രകേക്ടോരമുള്ള പ്രസ്തക്ടോവന

ഞക്ടോന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

മനി  .   സട്ടീക്കര്: കേടപ കമക്ടോഷനുകേള് അവതരനിപനിച്ചനിടനില്ല. ചെര്ച്ച ആരരംഭനിക്കുന.

ശ്രട്ടീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്  : സര്,  ബഹുമക്ടോനലപട  മത്സന്യബനനവരം  ഹക്ടോര്ബര്

എഞനിനട്ടീയറനിരംഗുരം  കേക്ടോഷവ്യൂ  വന്യവസക്ടോയവരം  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച്ച  മത്സന്യബനനരം

എന XXXIII-ാം നമര് ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ ഞക്ടോന് സര്വ്വക്ടോത്മനക്ടോ പനിന്തക്ടോങ്ങുന. 
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സരംസക്ടോനതനിലന്റ  സക്ടോമതനികേ രരംഗതപ ഗണന്യമക്ടോയ സക്വക്ടോധട്ടീനമക്ടോണപ മത്സന്യ
കമഖേലയ്ക്കുള്ളതപ. കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷക്കക്ടോലരം  മത്സന്യകമഖേല കൂടുതല ദുര്ബലമക്ടോയനി എന
ചെനിത്രമക്ടോണപ പല റനികപക്ടോര്ട്ടുകേളനിലൂലടയുരം നമുക്കപ കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിച്ചതപ. യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ലമന്റപ മത്സന്യ കമഖേലയുലട സരംക്ഷേണതനിനുകവണനി ഫലപ്രദമക്ടോയ എലന്തങനിലുരം
നടപടനികേള്  സക്വട്ടീകേരനിച്ചുലവനപ  വനിലയനിരുതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല.  ഇടതുപക്ഷേ
ജനക്ടോധനിപതന്യ  മുനണനി  ഗവണ്ലമന്റപ  5  മക്ടോസരം  പൂര്തട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുന ഈ
സന്ദര്ഭതനില  ആദന്യലത  100  ദനിവസതനിനകേരംതലന  മത്സന്യകമഖേലയനിലല
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്,  അതുമക്ടോയനി ബനലപടവര്ലക്കല്ലക്ടോരം ഒരു പ്രതട്ടീക്ഷേ ഉണക്ടോക്കനിലക്കക്ടോടുക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുന  നനിലയനില  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള്  പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതപ  ഏലറ
സക്വക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോയ കേക്ടോരന്യമക്ടോണപ.  നമ്മുലട സരംസക്ടോനതനിലന്റ സമദ്ഘടനയനില  3
ശതമക്ടോനവരം  ആഭന്യന്തര  ഉലപക്ടോദനതനിലന്റ  8  ശതമക്ടോനവരം  മത്സന്യകമഖേലയനിലല
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  സരംഭക്ടോവനയക്ടോണപ.  9  ജനില്ലകേളനിലക്ടോയനി  590  കേനികലക്ടോമട്ടീറ്റര്
ലലദര്ഘന്യമുള്ള  കേടകലക്ടോരതപ  222  തട്ടീരകദശ  മത്സന്യഗക്ടോമങ്ങളനിലുരം  113  ഉള്നക്ടോടന്
മത്സന്യഗക്ടോമങ്ങളനിലുമക്ടോയനി  12  ലക്ഷേതനിലപരരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളണപ.   ഈ
വനിഭക്ടോഗരം  സക്ടോമതനികേമക്ടോയുരം  സക്ടോമൂഹന്യമക്ടോയുരം  ഏലറ  പനികനക്ടോക്കരം  നനിലക്കുന  ഒരു
ജനവനിഭക്ടോഗമക്ടോണപ എനള്ള കേക്ടോരന്യരം എല്ലക്ടോവര്ക്കുരം അറനിയക്ടോരം.

തുടര്ച്ചയക്ടോയനി  ഉണക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുന  പ്രകൃതനി  ദുരന്തരം,  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ
വന്യതനിയക്ടോനരം  തുടങ്ങനിയവലയല്ലക്ടോരം  മത്സന്യകമഖേലയനിലല  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  ജട്ടീവനിത
പ്രയക്ടോസങ്ങള്  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനനിടയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.  നമ്മുലട  രക്ടോജന്യതനിലന്റ
കേയറ്റുമതനി  വരുമക്ടോനതനില  മത്സന്യകമഖേല  ഗണന്യമക്ടോയ  പങപ  വഹനിക്കുനണപ.
സരംസക്ടോനലത  78-80  ശതമക്ടോനകതക്ടോളരം  ജനങ്ങളരം മത്സന്യരം  കേഴനിക്കുനവരക്ടോണപ.
കകേന  ഗവണ്ലമന്റപ  മത്സന്യകമഖേലയുലട  പരനിരക്ഷേയ്ക്കുകവണനി  ഫലപ്രദമക്ടോയ
നടപടനികേലളക്ടോനരം  സക്വട്ടീകേരനിക്കുനനില്ല. അതുമക്ടോയനി ബനലപട ഒകടലറ റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്
ഇക്കക്ടോലതപ  വനനിട്ടുണപ.  എന്തനിനധനികേരം  പറയുന,  മത്സന്യകമഖേലയ്ക്കുകവണനി  ഒരു
ഫനിഷറട്ടീസപ  മനക്ടോലയരം  പ്രകതന്യകേമക്ടോയനി  രൂപട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്  കകേന  ഗവണ്ലമന്റപ
തയക്ടോറക്ടോയനിടനില്ല.  കകേരളതനില അങ്ങലനലയക്ടോരു വകുപ്പുരം മനക്ടോലയവമുണപ.  അതുലകേക്ടോണക്ടോണപ
ഇതപ പ്രകതന്യകേമക്ടോയനി ചെര്ച്ച ലചെകയണതക്ടോയനി വനതപ.  ഈ പ്രധക്ടോനലപട കമഖേലലയ
അവഗണനിക്കുനതനിലനതനിലര ശക്തമക്ടോയ നനിലപക്ടോടപ സക്വട്ടീകേരനികക്കണതുണപ.  കകേനതനില
മത്സന്യകമഖേലയപ   പ്രകതന്യകേമക്ടോയനി  ഒരു മനക്ടോലയരം  ആരരംഭനിക്കണലമന നനിര്കദ്ദേശരം
സരംസക്ടോന ഗവണ്ലമന്റപ മുകനക്ടോട്ടു വയണരം. മത് കസന്യക്ടോലപക്ടോദനതനിലന്റ കേക്ടോരന്യതനില
ഒരു കേക്ടോലതപ കകേരളരം ഒനക്ടോരം സക്ടോനതക്ടോയനിരുന.  ഇകപക്ടോള് നക്ടോലക്ടോരം സക്ടോനതപ
എതനിയനിരനിക്കുന എനക്ടോണപ  കേനിടനിയനിട്ടുള്ള റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്.  പശ്ചനിമബരംഗക്ടോളനികന്റയുരം
ആനക്ടോപ്രകദശനികന്റയുരം ഗുജറക്ടോതനികന്റയുരം പനിറകേനിലക്ടോണപ നമ്മുലട സരംസക്ടോനരം ഇനപ
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നനിലയുറപനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.  നമുക്കക്ടോവശന്യതനിനപ  മത്സന്യരം കേനിടക്ടോനനില്ല,  കുകറ വര്ഷക്കക്ടോലതനിനു
കശഷരം  മത്സന്യതനിനപ  വലനിയ  ക്ഷേക്ടോമരം  കനരനിട്ടുലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ധക്ടോരക്ടോളരം
മത്സന്യരം  ഇകപക്ടോള് മറ്റു  രക്ടോജന്യങ്ങളനിലനനിനപ  ഇറക്കുമതനി  ലചെയ്യുനലണനപ  നമുക്കറനിയക്ടോരം.
സക്ടോധക്ടോരണ ആളകേള് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതുരം സുലഭമക്ടോയനി ലഭനിച്ചുവനനിരുനതുമക്ടോയ ചെക്ടോള
കപക്ടോലുള്ള  ഇനങ്ങള്  ലഭനിക്കക്ടോനനില്ല.  ഇകപക്ടോള്  മക്ടോര്ക്കറ്റനിലലത്തുനതപ  ഒമക്ടോന്
ചെക്ടോളയക്ടോണപ.  കലബല ഒടനിച്ചനിട്ടുള്ള ആപനിളരം മറ്റു ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങളരം ആകസലനിയയനില
നനിനലമക്ടോലക്ക ഇറക്കുമതനി ലചെയ്യുനതുകപക്ടോലല  കേക്ടോണക്ടോന് നല്ല സഇൗന്ദരന്യമുള്ള ഒമക്ടോന്
ചെക്ടോളയക്ടോണപ  മക്ടോര്ക്കറ്റനില  ഇകപക്ടോള്  വനലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.  നമ്മുലട  മത്സന്യസമതപ
വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനുരം  ഉപകയക്ടോഗലപടുത്തുനതനിനുരം  കവണനിയുള്ള  ഫലപ്രദമക്ടോയ
നടപടനികേള്  സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.  പരമരക്ടോഗത മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണപ കകേരളതനില
കൂടുതലുള്ളതപ.  ആഴക്കടല  മത്സന്യബനനവമക്ടോയനി  ബനലപടപ  കകേന  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ
നയങ്ങള് വനികദശ കേപലുകേള്ക്കപ കടക്ടോളനിരംഗനിനുള്ള അനുവക്ടോദരം നലകുന.  എനക്ടോല
പരമരക്ടോഗത മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ അവനിലട പ്രകവശനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുനനില്ല.
കകേരളതനില  സമട്ടീപ  ഭക്ടോവനിയനില  മത്സന്യസമതപ  സരംരക്ഷേനിക്കക്ടോനുരം  അതപ
ഉപകയക്ടോഗലപടുതക്ടോനുരം  സക്ടോധനിക്കണലമങനില  ആഴക്കടല  മത്സന്യബനനതനിനപ
പരമരക്ടോഗത  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള  പ്രക്ടോപ്തരക്ടോകക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  മുന്  എല.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ലമന്റപ അതനിനുകവണനി ചെനില ശ്രമങ്ങള് നടതനിയനിരുന, പകക്ഷേ പനിനട്ടീടപ വന
ഗവണ്ലമന്റപ  അതപ  മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനില്ല.  പരമരക്ടോഗത  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള
പരനിശട്ടീലനിപനിച്ചപ അവര്ക്കക്ടോവശന്യമക്ടോയ പുതനിയ ഭഇൗതനികേ സക്ടോഹചെരന്യങ്ങള് ഒരുക്കനിലക്കക്ടോടുതപ
ആഴക്കടല മത്സന്യബനനതനിനപ  അവലര  പ്രക്ടോപ്തരക്ടോകക്കണതപ  ഒഴനിച്ചുകൂടക്ടോനക്ടോകേക്ടോത
ഒരു  ആവശന്യമക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോലല  അകേക്വക്ടോകേള്ച്ചര്  വനികേസനരം,  ഉള്നക്ടോടന്  മത്സന്യ
കമഖേലയുലട  വനികേസനരം  എനട്ടീ  കേക്ടോരന്യങ്ങളനിലുരം  ഉഇൗനല  നലകകേണതക്ടോയനിട്ടുണപ.
സരംസക്ടോനത്തുള്ള  3.61  ലക്ഷേരം  ഉള്നക്ടോടന്  ജലക്ടോശയങ്ങലള  ഫലപ്രദമക്ടോയനി
ഉപകയക്ടോഗലപടുതക്ടോന് നമുക്കപ സക്ടോധനിക്കുനനില്ല.   ഇതനില പുകരക്ടോഗതനി ലലകേവരനിക്കക്ടോന്
നമുക്കപ  സക്ടോധനിക്കണരം.  ഉള്നക്ടോടന്  ജലക്ടോശയങ്ങളനിലല  മത്സന്യസമതനിലന്റ
കേക്ടോരന്യതനില കകേരളതനിലന്റ സരംഭക്ടോവന രണ്ടുശതമക്ടോനരം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ.   പരനിസനിതനി
സരംരക്ഷേണരം ഉറപ്പുവരുതനിലക്കക്ടോണപ  ലപക്ടോതു ജലക്ടോശയങ്ങള് മത്സന്യകൃഷനിക്കുകവണനി
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുവക്ടോന് ആവശന്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം. ഇകപക്ടോള് ചെനിലയനിടങ്ങളനില
ഇതു ലചെയ്തുവരുനലണങനിലുരം  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റുകേള് അതനിനപ  ഫലപ്രദമക്ടോയ സഹക്ടോയങ്ങള്
ലചെയ്തുലകേക്ടോടുക്കുനനില്ല.  അതുകപക്ടോലല  മത്സന്യവനിതപ  ഉലപക്ടോദനിപനിച്ചപ  വനിതരണരം
ലചെയ്യുനതനിനുള്ള  സരംവനിധക്ടോനരം  സരംസക്ടോനത്തുലണങനിലുരം  അതപ  കകേരളതനിലന്റ
എല്ലക്ടോ ഭക്ടോഗത്തുരം എതതക്കനനിലയനിലുള്ള സഇൗകേരന്യങ്ങള് ഇല്ല. അതനിലന്റ ഫലമക്ടോയനി
അയല സരംസക്ടോനങ്ങളനിലനനിനരം മത്സന്യവനിതപ  ലകേക്ടോണ്ടുവനപ  ഇവനിലട  വനിതരണരം
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ലചെയ്യുകേയക്ടോണപ.  കരക്ടോഗബക്ടോധനിതമക്ടോയനിട്ടുള്ള  മത്സന്യക്കുഞ്ഞുങ്ങലളയക്ടോണപ  ജലക്ടോശയതനില
നനികക്ഷേപനിക്കുനതപ. എനനിക്കപ ഒരു അനുഭവമുണക്ടോയനിട്ടുണപ, വലനിയ ആകഘക്ടോഷകതക്ടോടു
കൂടനി  മത്സന്യക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  ജലക്ടോശയതനിലനിടുന  പരനിപക്ടോടനിക്കു  കപക്ടോയനി,  പകക്ഷേ
രണക്ടോമലത  ദനിവസരം  അലതല്ലക്ടോരം  ചെത്തുലപക്ടോങ്ങുന  അവസയക്ടോണപ  കേക്ടോണക്ടോന്
സക്ടോധനിച്ചതപ.  മത്സന്യവനിതപ  ഉലപക്ടോദനിപനിച്ചപ  വനിതരണരം  ലചെയ്യുനതനിനുകവണനി
കകേരളതനിലന്റ വനിവനിധ കമഖേലകേളനില  സരംവനിധക്ടോനങ്ങള് ഉണക്ടോക്കനിലക്കക്ടോടുകക്കണതപ
ആവശന്യമക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോലല  ഒഴനിച്ചുകൂടക്ടോനക്ടോകേക്ടോത  ഒരക്ടോവശന്യമക്ടോണപ  മത്സന്യതട്ടീറ്റയുലട
ഉലപക്ടോദനരം.  അതപ  കകേരളതനില  ഉലപക്ടോദനിപനിക്കുനലണങനിലുരം  അതനിലന്റ  വനില
തക്ടോങ്ങക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുനനില്ല.  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കപ  അതപ  വക്ടോങ്ങനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുനനില്ല.  അതുലകേക്ടോണപ  മത്സന്യതട്ടീറ്റ  ഉലപക്ടോദനതനിനപ  ആവശന്യമക്ടോയ
ഫക്ടോകറനികേളരം  മത്സന്യവനിതപ  ഉലപക്ടോദനിപനിച്ചപ  വനിതരണരം  ലചെയ്യുനതനിനുകവണനിയുള്ള
സരംവനിധക്ടോനങ്ങളമുണക്ടോകേണരം.  ലപക്ടോതുജലക്ടോശയങ്ങളനില മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ
പ്രക്ടോമുഖേന്യരം  നലകേണരം.  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  ഇലല്ലങനില  വന്യക്തനികേള്ക്കുരം
കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കുരം അതനിനവസരരം നലകേക്ടോവനതക്ടോണപ,  അതനിനുള്ള വലനിയ സക്ടോധന്യതകേള്
തുറനകേനിടക്കുകേയക്ടോണപ. ലതക്ടോഴനില കമഖേലയുമക്ടോയനി ബനലപടപ പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള്,
നമുക്കറനിയക്ടോരം  കേടക്ടോശക്വക്ടോസ  കേമ്മേട്ടീഷന്  കകേരളതനിലന്റ  ഒരു  പ്രകതന്യകേതയക്ടോണപ.
കേക്ടോര്ഷനികേകമഖേലയനില  എനകപക്ടോലലതലന  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  കേടക്ടോശക്വക്ടോസരം
നലകുനതനിനുകവണനി   മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കേടക്ടോശക്വക്ടോസ  കേമ്മേട്ടീഷനുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലരം  ആ കേമ്മേട്ടീഷലന്റ  പ്രവര്തനരം  നനിശ്ചലമക്ടോയനിരുന,  കേക്ടോരന്യമക്ടോയ
ഒനരം അവനിലട  നടനനിടനില്ല.  അതുകേക്ടോരണരം മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  കേടതനില
നനിനപ  കേരകേയറക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുനനില്ല,  അവര്ക്കപ  കജക്ടോലനിയനില്ല,  വറുതനിയക്ടോണപ,
പടനിണനിയക്ടോണപ.  അകതക്ടോലടക്ടോപരം തലനയക്ടോണപ  കേടഭക്ടോരരം കപകറണ അവസയുരം. ആ
കേടതനിലനനിനപ  കമക്ടോചെനരം  ലകേക്ടോടുക്കുനതനിനുകവണനിയക്ടോണപ  കേടക്ടോശക്വക്ടോസ  കേമ്മേട്ടീഷന്
രൂപട്ടീകേരനിച്ചതപ.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലരം  ഫലപ്രദമക്ടോയ  നടപടനികേള്  ഇഇൗ
കേക്ടോരന്യതനില  ഉണക്ടോയനിടനില്ല.  ഇതവണലത  ബഡ്ജറ്റനില  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ
കേടക്ടോശക്വക്ടോസ  കേമ്മേട്ടീഷലന്റ  പ്രവര്തനതനിനുകവണനി  അനുവദനിച്ചു  എനള്ളതപ
സക്വക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോയ  കേക്ടോരന്യമക്ടോണപ.  എങനിലുരം  ആ  തുകേ  വര്ദ്ധനിപനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.
കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  കേക്ടോരന്യമക്ടോയ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടക്കക്ടോതതനിലന്റ
ഫലമക്ടോയനി  ബക്ടോങ്കുകേളരം  മറ്റു  സക്ടോപനങ്ങളരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  കേടരം
ഇഇൗടക്ടോക്കുനതനിനുകവണനി  ജപ്തനി  നടപടനികേളനികലക്കപ  കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ,  അവര്ക്കപ
കനക്ടോടട്ടീസയയ്ക്കുകേയക്ടോണപ  ലചെയ്യുനതപ.  ഇഇൗ കേക്ടോരന്യങ്ങള് പരനിഗണനിച്ചുലകേക്ടോണപ  അടുത
ഒരു  വര്ഷക്കക്ടോലകതക്കപ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  കേടതനിനപ  ലമക്ടോറകടക്ടോറനിയരം
പ്രഖേന്യക്ടോപനിക്കുന നടപടനി ഗവണ്ലമന്റപ സക്വട്ടീകേരനിക്കണലമനപ ഞക്ടോന് അഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ.
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മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കക്ടോവശന്യമക്ടോയ  സഹക്ടോയങ്ങള്  ലചെയ്യുനതനിനുകവണനി  രൂപട്ടീകേരനിച്ച
മത്സന്യലഫഡനിലന്റ പ്രവര്തനങ്ങളനില വലനിയ അഴനിമതനി  നടക്കുനതക്ടോയ ആകക്ഷേപങ്ങളണപ.
അതുസരംബനനിച്ചപ  ഗവണ്ലമന്റപ  ഒരു  പരനികശക്ടോധന  നടതനി  മത്സന്യലഫഡനിലന്റ
പ്രവര്തനരം  ജനക്ടോധനിപതന്യ  രട്ടീതനിയനില  പുനനഃസരംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.   മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുരം  അനുബന  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുരം
കക്ഷേമനനിധനി കബക്ടോര്ഡപ മുകഖേന ആനുകൂലന്യങ്ങള് നലകുനതനിനുകവണനി കൂടുതല തുകേ
അനുവദനിക്കുനതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.  മലറ്റക്ടോരു പ്രധക്ടോനലപട
വനിഷയരം  കകേനഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  തട്ടീരപരനിപക്ടോലന  നനിയമരം  നടപനിലക്ടോക്കനിയതനിലന്റ
ഫലമക്ടോയനി  നമ്മുലട  തട്ടീരകദശങ്ങളനിലുള്ളവര്ക്കപ  ഒരു  വട്ടീടപ  വയക്ടോകനക്ടോ  ഉള്ളതപ
പുതുക്കക്ടോകനക്ടോ സക്ടോധനിക്കുനനില്ല.  അങ്ങലനയുള്ള പ്രയക്ടോസങ്ങള് ദൂരട്ടീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ
നടപടനികേള്   ഗവണ്ലമന്റപ  സക്വട്ടീകേരനിക്കണലമനപ  ഞക്ടോന്  അഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ.
മലസന്യകമഖേലയുലട പ്രക്ടോധക്ടോനന്യരം കേണക്കനിലലടുതപ ആ കമഖേലയനില പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചനിട്ടുള്ള
പദ്ധതനികേള് ഫലപ്രദമക്ടോയനി  നടപനിലക്ടോക്കുനതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ നടപടനികേള് ഉണക്ടോകേണലമനപ
ഒരനിക്കലകൂടനി അഭന്യര്തനിച്ചുലകേക്ടോണപ ഇഇൗ ധനക്ടോഭന്യര്തനകേലള ഞക്ടോന് പനിന്തക്ടോങ്ങുന,
ഞക്ടോന് എലന്റ വക്ടോക്കുകേള് അവസക്ടോനനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.                                 

ശ്രട്ടീമതനി ഗട്ടീതക്ടോ കഗക്ടോപനി:  സര്,  മത്സന്യബനനരം എന ഇഇൗ ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ
ഞക്ടോന് പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ. കലക്ടോകേലതവനിലടയുരം എനകപക്ടോലല ഇന്ഡന്യന് തട്ടീരകദശ
ജനതയുലടയുരം  മുഖേന്യ  ജട്ടീവകനക്ടോപക്ടോധനി  മത്സന്യബനനമക്ടോണപ.  അതുലകേക്ടോണ്ടു
തലനയക്ടോണപ  ജട്ടീവകനക്ടോപക്ടോധനികേള്  ലഭന്യമക്ടോക്കുകേവഴനി  അന്തകസക്ടോലട  ജട്ടീവനിക്കക്ടോന്
ഓകരക്ടോരുതകരയുരം  പ്രക്ടോപ്തരക്ടോക്കുകേ  എന  ലക്ഷേന്യരം  ഇടതുപക്ഷേ  സര്ക്കക്ടോര്  മുകനക്ടോട്ടു
വയ്ക്കുനതപ.  തട്ടീരകദശലത ഒരു എരം.എല.എ.  എന നനിലയനില ഞക്ടോന് അഭനിമക്ടോനപൂര്വ്വരം
സകന്തക്ടോഷനിക്കുകേയക്ടോണപ.   നമ്മുലട രക്ടോജന്യതനിലന്റ 7516  കേനികലക്ടോമട്ടീറ്റര് ലലദര്ഘന്യമുള്ള
തട്ടീരകദശതനില 596 കേനികലക്ടോമട്ടീറ്റര് കകേരളതട്ടീരമക്ടോണപ.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡുമുതല തനിരുവനന്തപുരരം
ജനില്ല  വലരയക്ടോയനി  ഏകേകദശരം  പനണര  ലക്ഷേകതക്ടോളരം  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണപ
മത്സന്യബനന  കമഖേലയുമക്ടോയനി  ബനലപടപ  ജട്ടീവനിച്ചുകപക്ടോരുനതപ.  അതുകപക്ടോലല
കകേരളതനിലന്റ  തട്ടീരക്കടലുരം  മത്സന്യസമത്തുരം സുസനിരമക്ടോയനി  പരനിപക്ടോലനിക്കുനതനിനപ
കേടലനിലന്റ  അവകേക്ടോശരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  തലനയക്ടോണപ  എനപ  ഞക്ടോന്
എടുത്തുപറയുകേയക്ടോണപ.  സമഗമക്ടോയ  ജല  പരനിഷ്കരണ  നനിയമരം  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോര്
ആവനിഷ്കരനിച്ചപ നടപനിലക്ടോക്കുലമന  ബഹുമക്ടോനലപട മനനിയുലട നനിലപക്ടോടനിലന ഞക്ടോന്
അതന്യന്തരം  സക്വക്ടോഗതരം  ലചെയ്യുകേയക്ടോണപ.  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  പനിടനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടു
വരുന  പച്ച  മലസന്യതനിലന്റ  ആദന്യവനിലപനയുലട  അവകേക്ടോശരം  അവര്ക്കപ
നനിജലപടുത്തുനതനിലന  സരംബനനിച്ച  പദ്ധതനി  അകേക്വക്ടോറനിയരം  റനികഫക്ടോരംസപ  ബനില്ലനില
വന്യവസ  ലചെയ്യുലമന  ഫനിഷറട്ടീസപ  വകുപ്പുമനനിയുലട  നനിലപക്ടോടനിലന  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
അരംഗട്ടീകേരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇന്തന്യന്  മത്സന്യബനന  കമഖേലയപ  സക്ടോമതനികേമക്ടോയുരം
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സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയുരം  വലനിയ  സക്ടോധന്യതകേളക്ടോണപ  കകേരളതട്ടീരതനിലൂലട  ലഭന്യമക്ടോക്കുനതപ.
കകേരളതട്ടീരരം  ധക്ടോതുലവണങ്ങളക്ടോല  സമനമക്ടോലണനക്ടോണപ  വനിദഗ്ദ്ധര്  വനിലയനിരുത്തുനതപ.
ലലജവ ലലവവനിധന്യമക്ടോര്ന ഇന്തന്യന് തട്ടീരകദശലത എന്തനിനക്ടോണപ  വനികദശ കുതകേ
കലക്ടോബനികേള്ക്കപ  നമ്മേള് സമര്പനിക്കുനതപ.  കകേന സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ നനിയനണങ്ങളരം
നനിലപക്ടോടുകേളരം  ഇന്തന്യന്  തട്ടീരകദശലത  ചൂഷണരം  ലചെയ്യുന.  നനിയനണങ്ങള്
ബക്ടോധകേമക്ടോക്കക്ടോരം,  പകക്ഷേ  അതപ  ദരനിദര്ക്കപ  മക്ടോത്രമക്ടോകേരുതപ.  എനക്ടോല  ദരനിദര്ക്കപ
മക്ടോത്രമക്ടോണപ  നനിയനണലമനപ  ഞക്ടോന്  ഇവനിലട  എടുത്തുപറയക്ടോന്  ആഗഹനിക്കുന.
കകേരളതനിലല  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുരം  അനുബന  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുരം
ഏറ്റവരം കൂടുതല ബുദ്ധനിമുടപ അനുഭവലപട സക്ടോഹചെരന്യരം കേഴനിഞ്ഞ കുലറ വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി
ഉണക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. CRZ നനിയമപ്രകേക്ടോരരം ഒരു കൂരവയ്ക്കുന കേക്ടോരന്യതനില
കപക്ടോലുരം മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട കമല നനിയനണകമര്ലപടുത്തുന കകേന സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ
നനിലപക്ടോടുകേള്, അതനില കകേരളതനിലല ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേകളക്ടോടപ കേക്ടോണനിക്കുന നനിലപക്ടോടക്ടോണപ
എടുതപ പറകയണതപ.   ഭൂമനിയനില്ലക്ടോതവര്ക്കപ  ഭൂമനി വക്ടോങ്ങനി വട്ടീടപ നനിര്മ്മേനിച്ചപ നലകുന
ഭൂരഹനിത  ഭവന  നനിര്മ്മേക്ടോണ  പദ്ധതനിക്കപ  സര്ക്കക്ടോര്  ഇഇൗ  വര്ഷരം  48  കകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോണപ  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുനതപ.  CRZ  നനിയമരം  ഏകേകദശരം  15,000
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള  ബക്ടോധനിക്കുനതനിനക്ടോല ഞങ്ങലളകപക്ടോലുള്ള എരം.എല.എ.-മക്ടോര്
വലനിയ  രട്ടീതനിയനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങലള  അഭനിമുഖേട്ടീകേരനികക്കണനിവരനികേയക്ടോണപ.  അവര്
കചെക്ടോദനിക്കുന കചെക്ടോദന്യതനിനപ മറുപടനിയനില്ലക്ടോത സക്ടോഹചെരന്യമക്ടോണള്ളതപ. ബഹുമക്ടോനലപട
വകുപ്പുമനനി ഒരു ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി പ്രസക്ടോനതനിലന്റ കനതക്ടോലവന നനിലയനില, അതനിലന്റ
കനതൃതക്വനനിരയനില  പ്രവര്തനിച്ചപ  വളലര  വര്ഷലത  അനുഭവസമത്തുള്ള  ഒരു
മനനിലയന നനിലയനില  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  കവണനി കകേന നനിയമതനില
ഒരു  കഭദഗതനി  വരുത്തുവക്ടോന്  ശക്തമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടപ  സക്വട്ടീകേരനിക്കണലമനക്ടോണപ
അഭന്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  മത്സന്യബനനവമക്ടോയനി ബനലപടപ ലതക്ടോഴനിലലടുക്കുനവര്ക്കപ
ഒരു  കൂര  വച്ചപ  തലചെക്ടോയക്ടോന്  അനുകൂലമക്ടോയ  ഒരു  സമട്ടീപനരം  ഭവന  നനിര്മ്മേക്ടോണ
സരംവനിധക്ടോനതനില CRZ നനിയമവമക്ടോയനി ബനലപടുതനി എടുക്കുകേയുരം അകതക്ടോലടക്ടോപരം ആ
ഓര്ഡറുകേള് കൃതന്യമക്ടോയനി സലരം എരം.എല.എ.-മക്ടോര്ക്കപ ലഭന്യമക്ടോക്കുകേയുരം ലചെയ്യുനതനിനുള്ള
ഇടലപടല  ബനലപട  വകുപ്പുമനനി  സക്വട്ടീകേരനിക്കുലമനപ  എനനിക്കപ   വനിശക്വക്ടോസമുണപ.
അതുകപക്ടോലല മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുള്ള സമക്ടോദന്യ സമക്ടോശക്വക്ടോസ പദ്ധതനി  3,600
രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപനിച്ചതനില വളലര അഭനിമക്ടോനമുണപ. ബനലപട ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ
അലതക്ടോരു ആശക്വക്ടോസമക്ടോലണന യക്ടോഥക്ടോര്തന്യരം മനസനിലക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനലപട
മനനി  3,600  രൂപയക്ടോയനി  അതപ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചലതനപ  അഭനിമക്ടോനകതക്ടോടുകൂടനി
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള  കബക്ടോധന്യലപടുതക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  അകതക്ടോലടക്ടോപരംതലന
ഏകേകദശരം ആകഗക്ടോള മത്സന്യ ഉലപക്ടോദനതനിലന്റ  5.4  ശതമക്ടോനരം  സരംഭക്ടോവന ലചെയ
ഇന്തന്യ ഇനപ കലക്ടോകേതപ ഏറ്റവരം കൂടുതല മത്സന്യരം ഉലപക്ടോദനിപനിക്കുന രക്ടോജന്യങ്ങളനില
രണക്ടോരം  സക്ടോനതക്ടോണപ.  7.83  ലക്ഷേരം  കപര്  സമുദ  മത്സന്യബനനതനിലുരം  2.34
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ലക്ഷേരം  കപര്  ഉള്നക്ടോടന്  മത്സന്യബനനതനിലുരം  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന.  കകേരളതനില
കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖേലയനിലല ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലളകപക്ടോലലതലന മത്സന്യബനന കമഖേലകയയുരം
ആശ്രയനിച്ചപ  ജട്ടീവനിക്കുന വലനിലയക്ടോരു  ജനസമൂഹരം ഉലണന യക്ടോഥക്ടോര്തന്യരം  ഞക്ടോന്
ഇഇൗ  സഭലയ  കബക്ടോധന്യലപടുത്തുവക്ടോന്  ആഗഹനിക്കുന.  ഇഇൗ  ലതക്ടോഴനില
സരംവനിധക്ടോനങ്ങലളല്ലക്ടോരം  നനിലനനിലക്കുനകതക്ടോലടക്ടോപരംതലന  മത്സന്യബനന  കമഖേലയനില
ഏര്ലപടനിരനിക്കുന  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയുരം  പ്രതന്യക്ടോഘക്ടോതവരം
അഭനിമുഖേട്ടീകേരനിക്കുകേയക്ടോണപ. അടുത കേക്ടോലതപ നടപനിലക്ടോക്കനിയ നനിയമങ്ങളരം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളരം
ഇഇൗ  കമഖേലയനില  പണനിലയടുക്കുന  വലനിലയക്ടോരു  സമൂഹലത  കദക്ടോഷകേരമക്ടോയനി
ബക്ടോധനിക്കുന രട്ടീതനിയനികലക്കപ ലകേക്ടോലണതനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. അതനിലനക്ടോരു ഉദക്ടോഹരണമകല്ല
മട്ടീനക്ടോകുമക്ടോരനി കേമ്മേട്ടീഷന് റനികപക്ടോര്ടപ. ഇതുപ്രകേക്ടോരരം മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ കേടുത
നനിയനണങ്ങള്  ഏര്ലപടുത്തുകേയക്ടോണപ  ലചെയ്യുനതപ.  ഞക്ടോന്  കനരലത  സൂചെനിപനിച്ച
CRZ  കപക്ടോലല ഇതപ അവരുലട ലതക്ടോഴനിലനിലന ബക്ടോധനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അവരുലട ഭവന
നനിര്മ്മേക്ടോണലത  ബക്ടോധനിക്കുനകതക്ടോലടക്ടോപരം  ലതക്ടോഴനിലനികനയുരം  ബക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണപ
കകേന  സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  മട്ടീനക്ടോകുമക്ടോരനി  കേമ്മേട്ടീഷന്  റനികപക്ടോര്ടപ.  വനികദശ  മട്ടീന്പനിടനിത
കേപലുകേള്ക്കപ  യകഥഷ്ടരം  മത്സന്യ  സമതപ  ലകേക്ടോള്ളയടനിക്കക്ടോന്  അവസരരം
ലകേക്ടോടുക്കുനതക്ടോണപ ഈ റനികപക്ടോര്ടപ.  200  മട്ടീറ്റര് മുതല  500  മട്ടീറ്റര് വലര ആഴമുള്ള
കേടലനില കേടലുരം തട്ടീരവരം ഉള്ലപടുന പ്രകതന്യകേ സക്ടോമതനികേ കമഖേലയനില സക്ടോവപ
പനിടനിത  നനികരക്ടോധനരംകപക്ടോലല  ഒടനവധനി  നനിയനണങ്ങളക്ടോണപ  മട്ടീനക്ടോകുമക്ടോരനി
കേമ്മേട്ടീഷന്  റനികപക്ടോര്ടനിലുള്ളതപ.  അകതസമയരം  വനികദശ  കേപലുകേള്  യക്ടോലതക്ടോരു
നനിയനണവമനില്ലക്ടോലത എത്ര ആഴതനിലുരം  എത്ര കേനികലക്ടോമട്ടീറ്റര്  ദൂരതനിലുരം  കപക്ടോയനി
വലനിയ  വലകേള്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുലകേക്ടോണപ  ഒരു  സക്ടോധക്ടോരണ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനിക്കപ
കേനിട്ടുന മത്സന്യലതക്കക്ടോള് ഇരടനി  മത്സന്യസമതപ  കശഖേരനിക്കുകേയുരം  അതപ  അവനിലട
വച്ചുതലന  ശട്ടീതട്ടീകേരനിച്ചപ  കവര്തനിരനിക്കുകേയുരം  ലചെയ്യുന  വനികദശ  രക്ടോജന്യങ്ങള്ക്കുള്ള
മത്സന്യബനന  സരംവനിധക്ടോനരം  മട്ടീനക്ടോകുമക്ടോരനി  കേമ്മേട്ടീഷന്  റനികപക്ടോര്ടപ  വരുനകതക്ടോടുകൂടനി
നടപക്ടോവരം.  ഇന്തന്യന് വനികദശനക്ടോണന്യരം കനടനിതരുനതനിനപ വലനിയ വനിലങ്ങുതടനിയക്ടോയനി
നനിലക്കുന  ഇതരരം  കേമ്മേട്ടീഷനുകേള്ലക്കതനിലര  കകേരളതനിലന്റ  നനിലപക്ടോടുകേള്
വന്യക്തമക്ടോക്കുന  രട്ടീതനിയനികലയപ  ബഹുമക്ടോനലപട  മനനിയുരം  വകുപ്പുരം  വരുലമന
പ്രതട്ടീക്ഷേയുണപ.  ഇതരരം  ദക്ടോരുണമക്ടോയ  രട്ടീതനിയനില  അവരുലട  ജട്ടീവതലതയുരം
കുടുരംബലതയുരം  ബക്ടോധനിക്കുന  കേമ്മേട്ടീഷന്  റനികപക്ടോര്ടനിലനതനിലര  സരംകയക്ടോജനിതമക്ടോയ
രട്ടീതനിയനില ശക്തമക്ടോയ നനിലപക്ടോലടടുക്കുന രട്ടീതനിയനികലയപ നമ്മുലട സര്ക്കക്ടോര് വരുലമന
പ്രതട്ടീക്ഷേയുണപ.  ഒരു  തരതനിലുരം  ഇന്തന്യന്  മത്സന്യബനന  കമഖേലലയ  അതപ
ബക്ടോധനിക്കക്ടോന് പക്ടോടനില്ല. അതുലകേക്ടോണപ ജനക്ടോധനിപതന്യ സരംവനിധക്ടോനതനില  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള
നമുക്കപ സരംരക്ഷേനികക്കണതുണപ. ജനക്ടോധനിപതന്യരം വളലര കൃതന്യമക്ടോയനി നടപനിലക്ടോക്കുലമന
വനിശക്വക്ടോസരം എനനിക്കുണപ.  600-ഓളരം കേനികലക്ടോമട്ടീറ്റര് ലലദര്ഘന്യമുള്ളതക്ടോണപ കകേരളതനിലന്റ
തട്ടീരപ്രകദശരം,  പതനിലനക്ടോനര ലക്ഷേകതക്ടോളരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് ലതക്ടോഴനിലലടുക്കുന
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ഇഇൗ  കമഖേലയനില  സട്ടീകേളരം  ലതക്ടോഴനിലലടുക്കുനലണന  യക്ടോഥക്ടോര്തന്യരം  അങ്ങപ
മനസനിലക്ടോക്കണരം.  ഞക്ടോന്  നട്ടീണകേര  ഹക്ടോര്ബര്  സന്ദര്ശനിച്ച  ഒരു  എരം.എല.എ.
ആണപ.  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട കക്ഷേമരം സരംബനനിച്ച നനിയമസഭക്ടോ സമനിതനിയനിലല
ഒരു  അരംഗവമക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞപ  വര്ഷതനിനുള്ളനില  തട്ടീരകദശ  കമഖേലയനിലല
ഹക്ടോര്ബറുകേളനിലുരം  ലതക്ടോഴനിലലടുക്കുന  സലങ്ങളനിലുരം  ലചെനകപക്ടോള്  വളലര
ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയനി  ലതക്ടോഴനിലലടുക്കുന  സട്ടീകേലള  അവനിലട  കേണ്ടു.  കേയ്യുറകേളരം  മക്ടോസരം
ലതക്ടോപനികേളരം യൂണനികഫക്ടോമുരം ധരനിച്ചപ വലനിയ സുരക്ഷേക്ടോസരംവനിധക്ടോനകതക്ടോലട ലചെമ്മേട്ടീന്
ലസഗനികഗഷന്  ലതക്ടോഴനിലനില  ഏര്ലപടനിരനിക്കുനവര്  ഒറ്റ  ആവശന്യമക്ടോണപ  എകനക്ടോടപ
പറഞ്ഞതപ.  അവലര  കരക്ടോഗരം  ബക്ടോധനിച്ചപ  ആശുപത്രനിയനില  പ്രകവശനിപനിച്ചക്ടോകലക്ടോ
ഒരപകേടമുണക്ടോയക്ടോകലക്ടോ  ആകരക്ടോഗന്യ ഇന്ഷക്വറന്സപ പരനിരക്ഷേ കവണലമനപ. തങ്ങള്ക്കപ
സക്ടോമതനികേ  സഹക്ടോയകമക്ടോ  ചെനികേനിത്സക്ടോ  സഹക്ടോയകമക്ടോ  കേനിട്ടുന  രട്ടീതനിയനില
സമയബനനിതമക്ടോയനി  ഒരു  നനിയമരം  ലകേക്ടോണ്ടുവരുകമക്ടോലയനക്ടോയനിരുന  അവരുലട
കചെക്ടോദന്യരം. മരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷരം കേനിട്ടുനതനികനക്കക്ടോള് നല്ലതപ മരനിക്കുനതനിനുമുമപ
സഹക്ടോയരം  കേനിട്ടുന  സനിതനിയനികലയപ  ഒരു  നടപടനി  ഉണക്ടോകേണലമനക്ടോണപ  അവര്
ഞങ്ങകളക്ടോടപ  പറഞ്ഞതപ.  എന്തക്ടോയക്ടോലുരം  സമൂഹതനില  മത്സന്യബനന  കമഖേലയനില
ലതക്ടോഴനിലലടുക്കുനവര്ക്കപ പ്രകതന്യകേനിച്ചപ സട്ടീലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ ഇഇൗ ആവശന്യവമക്ടോയനി
ബനലപടപ  അനലത  നനിയമസഭക്ടോ  കേമ്മേനിറ്റനി  മുമക്ടോലകേ  ഞക്ടോന്  ഒരു  നനികവദനരം
സമര്പനിച്ചനിരുന. ആ വനിഷയരം നനിയമസഭക്ടോ സമനിതനിയനില ചെര്ച്ചയപ വനലവനല്ലക്ടോലത
അതുമക്ടോയനി  ബനലപട  ഒരു തട്ടീരുമക്ടോനവരം  അനലത സര്ക്കക്ടോര്  എടുതനില്ല.  ഒരു
മറുപടനിലയന  നനിലയപ  നനിയമസഭക്ടോ  സമനിതനിയുലട  ശനിപക്ടോര്ശകപക്ടോലുരം  ഇഇൗ
സകമ്മേളനതനില ചെര്ച്ചയപ  വനനില്ല.  ആ ഒരു തട്ടീരുമക്ടോനരം ഇഇൗ വകുപപ  എടുക്കണരം.
തട്ടീരപ്രകദശതപ  ഉണക്കമട്ടീന്  വനിലക്കുന  ധക്ടോരക്ടോളരം  സട്ടീകേള്  നക്ടോടനികേകപക്ടോലുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനിലുണപ.  തട്ടീരകദശകമഖേലകേളനിലുരം ഹക്ടോര്ബറുകേളനിലുരം കേടകലക്ടോര കമഖേലകേളനിലുരം
കപക്ടോയക്ടോല സട്ടീകേള് രക്ടോവനിലല മുതല ലലവകുകനരരം വലര മത്സന്യബനന കമഖേലയനില
ലതക്ടോഴനിലലടുതപ  ഭര്തക്ടോവനിലന  സഹക്ടോയനിക്കുനതപ   കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  അതരരം
സട്ടീകേള്ക്കുകവണനി ഒരു ഇന്ഷക്വറന്സപ പക്ടോകക്കജനിനപ വനനിതക്ടോ മനിനനിസര് എന നനിലയപ
ബഹുമക്ടോനലപട മനനി പ്രക്ടോധക്ടോനന്യരം ലകേക്ടോടുക്കുലമനപ എനനിക്കപ വനിശക്വക്ടോസമുണപ.  പ്രകൃതനി
സൃഷ്ടനിക്കുന പ്രശ്നങ്ങള്ലക്കക്ടോപരം കകേന സര്ക്കക്ടോര് അടനികച്ചലപനിക്കുന ദുരനിതങ്ങളരം
അനുഭവനിക്കുന  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള  മുകനക്ടോട്ടുനയനിക്കക്ടോന്  നമ്മുലട  സര്ക്കക്ടോര്
അനക്ടോസ  കേക്ടോണനിക്കരുതപ.   ബഹുമക്ടോനലപട  മനനിയുരം  അതരലമക്ടോരു  നനിലപക്ടോടപ
എടുക്കുലമനപ  എനനിക്കപ  വനിശക്വക്ടോസമുണപ.  തട്ടീരകദശകമഖേലയുമക്ടോയനി  ബനലപടപ
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  അതനിജട്ടീവനിക്കുന  കമഖേലകേളനില  അവരുലട  ലപക്ടോതുവക്ടോയ
വനികേസനതനിനുരം  അവര്ക്കുണക്ടോകുന  അനുബന  വനിഷയങ്ങള്ക്കുരം  തട്ടീരകദശ
പരനിപക്ടോലന വനികേസന ഫണപ എലനക്ടോരു പക്ടോകക്കജപ ഇഇൗ വകുപ്പുമക്ടോയനി ബനലപട്ടുണപ.
അതനിലനനിനപ  കകേക്ടോടക്ടോനുകകേക്ടോടനി  രൂപയുലട ഫണ്ടുകേളക്ടോണപ  തട്ടീരകദശ കമഖേലയുമക്ടോയനി
850/2019
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ബനലപട്ടുലകേക്ടോണപ  ലചെലവഴനിച്ചതപ.  ബഹുമക്ടോനലപട  വകുപ്പുമനനി കൃതന്യതകയക്ടോടുകൂടനി
ഇഇൗ  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിച്ചപ  തട്ടീരകദശ  കമഖേലയപ  നലകേക്ടോവന  പരമക്ടോവധനി
വനികേസന  പക്ടോകക്കജുകേള്,  ആശുപത്രനിയക്ടോയക്ടോലുരം  കറക്ടോഡുകേളക്ടോയക്ടോലുരം  അവ  ഇഇൗ
കമഖേലകേളനില  നടപനിലക്ടോക്കണലമനക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  ആവശന്യലപടുനതപ.  നനികതന്യന
പുലര്ലച്ച  മൂനപ  മണനിക്കപ  എഴുകനറ്റപ  സക്വന്തരം  ജട്ടീവന്കപക്ടോലുരം  പണയലപടുതനി
ആഴക്കടലനില  മത്സന്യബനനരം  നടതക്ടോന്  കപക്ടോകുന  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട യഥക്ടോര്ത
പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ  ആ  മണ്ഡലതനിലന്റ  പ്രതനിനനിധനിലയന  നനിലയനില  ഞക്ടോനനിവനിലട
പ്രതനിപക്ടോദനിക്കുനതപ.  തട്ടീരകദശ കമഖേലയനിലല കറക്ടോ ഡുകേള്,  മലറ്റുകേള്,  നനിലവനിലുള്ള
സനി.എച്ചപ.സനി.-യനിലല  ലപക്ടോതു  വനികേസനങ്ങള്,  ഫനിഷറട്ടീസപ  സ്കൂളകേളലട
അപ്ഗകഡഷന്  എനനിങ്ങലനയുള്ള  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടുകേളനികലയപ  ഗവണ്ലമന്റപ  വരണരം.
കേഴനിഞ്ഞ അഞപ വര്ഷക്കക്ടോലരം ഞക്ടോന് തട്ടീരകദശലത പ്രതനിനനിധട്ടീകേരനിച്ച പ്രതനിപക്ഷേ
എരം.എല.എ.  ആയനിരുന.  ആവശന്യലപട  സക്ടോമതനികേക്ടോനുകൂലന്യങ്ങള്കപക്ടോലുരം
നലകേക്ടോലത  ഭരണകേക്ഷേനിക്കക്ടോര്ക്കപ മക്ടോത്രരം വട്ടീതരംവയ്ക്കുന ഒരു നനിലപക്ടോടക്ടോണപ കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കക്ടോര് സക്വട്ടീകേരനിച്ചനിരുനതപ.   തട്ടീരകദശ കമഖേലയുലട  വനികേസനതനിനപ  രക്ടോഷട്ടീയ-
മത-ലകേക്ടോടനികേളലട  വനികവചെനരം  കേക്ടോണനിക്കക്ടോലത  മത്സന്യബനനവമക്ടോയനി  ബനലപടപ
ലതക്ടോഴനിലലടുക്കുന  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  പ്രശ്നമക്ടോയനി  കേക്ടോണന  ഒരു  നനിലപക്ടോടപ
സരംജക്ടോതമക്ടോകുലമന  നല്ല  വനിശക്വക്ടോസരം  എനനിക്കുണപ.  വനിപവലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
പ്രസക്ടോനതനിനുകവണനി  കപക്ടോരക്ടോടനിയ  ഒരു  കനതക്ടോവപ  എന നനിലയനില  അങ്ങപ  ഈ
പ്രശ്നരം  മകേകേക്ടോരന്യരം  ലചെയ്യുലമനക്ടോണപ  പ്രതട്ടീക്ഷേനിക്കുനതപ.  ആയതനിനക്ടോല  ഒരു
കേക്ടോരന്യരംകൂടനി വകുപ്പുമനനിയുലട ശ്രദ്ധയനിലലപടുതക്ടോന് ഞക്ടോന്  ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.
തട്ടീരകദശ കമഖേലയനില തമക്ടോന് കേടവപ മുതല കേയമരംഗലരം വലരയുള്ള പ്രകദശങ്ങള്
തനിരമക്ടോലകേളലട  ഭട്ടീഷണനി  കനരനിടുകേയക്ടോണപ.  അവനിലട  ഏക്കര്  കേണക്കനിനപ  ഭൂമനി
കേടലലടുക്കുകേയുരം വട്ടീടുകേള് നശനിപനിക്കലപടുകേയുമക്ടോണപ.  കേക്ടോറ്റക്ടോടനി  കപക്ടോലുള്ള മരങ്ങള്
കേടപുഴകേനി  കേടലനികലയപ  വട്ടീഴുനതനിനക്ടോല  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  വലകേള്
നശനിക്കുകേയുരം അവര്ക്കപ നഷ്ടരം സരംഭവനിക്കുകേയുരം ലചെയ്യുന.  ഇതരരം സന്ദര്ഭങ്ങളനില
ഇറനികഗഷന്  വകുപനിലല  ഉനത  ഉകദന്യക്ടോഗസരുരം  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനട്ടീയര്മക്ടോരുരം
സരംകയക്ടോജനിതമക്ടോയനി  ഇടലപടപ  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  തട്ടീരകദശ  സരംരക്ഷേണ  ഭനിതനി
ലകേട്ടുനതുള്ലപലടയുള്ള സമഗ വനികേസന പ്രവര്തനതനിനപ  കനതൃതക്വരം നലകേണരം.
ഇവനിലട  വനികേസന  സക്ടോദ്ധന്യത  മക്ടോത്രമല്ല,  വലനിലയക്ടോരു  ജനവനിഭക്ടോഗതനിലന്റ
ജട്ടീവനിതകതയുരം  ഭവനങ്ങലളയുരം  ഗുരുതരമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുന  ഭട്ടീഷണനിയക്ടോണനിതപ.
ഇതരരം സക്ടോഹചെരന്യതനില ബനലപട വകുപപ സമഗമക്ടോയ ഇടലപടല നടതണരം.
തട്ടീരകദശ കേടലഭനിതനി സരംരക്ഷേണതനിനപ പ്രക്ടോധക്ടോനന്യരം  നലകേനിലക്കക്ടോണ്ടുരം തട്ടീരകദശ
വനികേസന  പരനിപക്ടോലനതനില  ഇതരരം  വനികേസന  പദ്ധതനികേള്  കചെര്ത്തുലകേക്ടോണ്ടുരം
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട കുടുരംബങ്ങള്ക്കപ, ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ ധട്ടീരമക്ടോയ വനികേസന
പക്ടോകക്കജപ മത്സന്യബനന വകുപപ നലകുലമന പ്രതന്യക്ടോശകയക്ടോലട മത്സന്യബനനലമന
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ഈ ധനകേക്ടോരന്യ ബനില്ലനിലന ബഹുമക്ടോനലപട വകുപ്പുമനനിക്കുരം ഗവണ്ലമന്റനിനുരംകവണനി
പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  നന്ദനി, അഭനിവക്ടോദന്യങ്ങള്.                 

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ്  ലഫര്ണക്ടോണസപ:  സര്,  ഈ  ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ  ഞക്ടോന്
പനിന്തക്ടോങ്ങുന.  കകേരളതനിലല  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  സമൂഹതനിനുരം  മത്സന്യബനന
കമഖേലയ്ക്കുരം പുതനിയ ദനിശക്ടോകബക്ടോധരം നലകുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്ടോണപ ഈ ബഡ്ജറ്റനില
അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.  കേഴനിഞ്ഞ അഞപ വര്ഷക്കക്ടോലരം ഇവനിലട ഒരു ഗവണ്ലമന്റുണക്ടോയനിരുന.
ആ  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  കേക്ടോലത്തുരം  പ്രസ്തുത  വനിഷയവമക്ടോയനി  ബനലപട  വകുപ്പുമനനി
ഉണക്ടോയനിരുന.   ആ  മനനിക്കപ  മത്സന്യകമഖേലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കക്ടോകനക്ടോ
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കക്ടോകനക്ടോ   തക്ടോലപരന്യമനില്ലക്ടോയനിരുന.
മദന്യവരം  കകേക്ടോഴയുമക്ടോയനിരുന   മനനിക്കപ  തക്ടോലരന്യലമന  വക്ടോര്തകേള്   ഇകപക്ടോള്
പുറത്തുവനലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. അതനില നനിലനല്ലക്ടോരം വന്യതന്യസ്തമക്ടോയനി മത്സന്യബനന
കമഖേലയുലട സമഗ വളര്ച്ച ലക്ഷേന്യമനിട്ടുലകേക്ടോണ്ടുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനലപട
മനനി  ഇവനിലട  അവതരനിപനിച്ചതപ.  അതനില  ഏറ്റവരം  പ്രധക്ടോനലപട  വനിഷയങ്ങള്
എനനിക്കുമുമപ സരംസക്ടോരനിച്ച ബഹുമക്ടോനലപട അരംഗങ്ങള് ഇവനിലട സൂചെനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള മറക്കക്ടോത ഒരു സര്ക്കക്ടോരക്ടോണനിതപ. കേക്ടോരണരം ഈ സര്ക്കക്ടോര്
രൂപട്ടീകേരനിക്കലപടുനതനില  വലനിയ  പങപ  വഹനിച്ചനിട്ടുള്ളവരക്ടോണപ  കകേരളതനിലല
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്.  അവരുലട സമരങ്ങളരം പ്രകക്ഷേക്ടോഭങ്ങളരം എല.ഡനി.എഫപ.
സര്ക്കക്ടോരനിലന  അധനികേക്ടോരതനികലറ്റക്ടോന്  വലനിലയക്ടോരളവവലര  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയനിട്ടുണപ
എനതപ  യക്ടോഥക്ടോര്തന്യമക്ടോണപ.  അതുലകേക്ടോണ്ടുതലന  അവലര  സരംരക്ഷേനിക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് ബഡ്ജറ്റനില ഉള്ലപടുതനിയനിട്ടുണപ.  അതനില ഏറ്റവരം പ്രധക്ടോനലപടതക്ടോയനി
എനനിക്കപ  കതക്ടോനനതപ,  തട്ടീരകദശ  കേടലക്ടോക്രമണതനില  വട്ടീടുരം  സലവരം
നഷ്ടലപടുനവലര പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള ഒരു പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശരം
ഈ  ബഡ്ജറ്റനിലുണപ  എനതക്ടോണപ.  നനിലവനില  കേടലക്ടോക്രമണ  ഭട്ടീഷണനി  കനരനിടുന
പ്രകദശതപ  തക്ടോമസനിക്കുന  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളടക്കമുള്ളവര്ക്കപ  സമ്മേതമക്ടോലണങനില
അവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  നനിലവനിലുള്ള  വട്ടീടുരം  സലവരം
നനിലനനിര്തനിലക്കക്ടോണ്ടുതലന  സുരക്ഷേനിത  കമഖേലയനില   തക്ടോമസനിപനിക്കക്ടോന്   പതപ
ലക്ഷേരം  രൂപ  വലര  ധനസഹക്ടോയരം  നലകുന  പദ്ധതനി  പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചതപ  വളലര  നല്ല
കേക്ടോരന്യമക്ടോണപ.  അതപ  തട്ടീരപ്രകദശലത  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്  നല്ല  നനിലയനില
സക്വട്ടീകേരനിക്കണലമങനില  ഇതുസരംബനനിച്ചപ  വലനിയ  പ്രചെക്ടോരകവല  നടകതണതുണപ.
കൂടക്ടോലത പ്രകതന്യകേ നനികക്ഷേപ പദ്ധതനിയുലട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി പുലനിമുടപ നനിര്മ്മേക്ടോണതനിനക്ടോയനി
300  കകേക്ടോടനി  രൂപ  നട്ടീക്കനിവച്ചനിട്ടുണപ.  ഞക്ടോന്  എല്ലക്ടോ  കേക്ടോരന്യങ്ങളരം  ഇവനിലട
വനിശദട്ടീകേരനിക്കുനനില്ല.  ഇലതല്ലക്ടോരം  കകേരളതനിലല  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കമഖേലയനില
വലനിയ  ഉണര്വപ  ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.  ബഡ്ജറ്റനില  നട്ടീക്കനിവച്ച  തുകേകപക്ടോലുരം
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ലചെലവഴനിക്കക്ടോത  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റക്ടോയനിരുന  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലത്തുണക്ടോയനിരുനതപ.
സരംസക്ടോന  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  2013-14-ല  22,833  ലക്ഷേരം  രൂപ  നട്ടീക്കനിവച്ചതനില
ലചെലവഴനിച്ചതപ  17,915 ലക്ഷേരം  രൂപ  മക്ടോത്രമക്ടോണപ.  2014-15-ല  26,467  ലക്ഷേരം
രൂപയക്ടോണപ  ബഡ്ജറ്റപ  വനിഹനിതലമങനില  ലചെലവഴനിച്ചതപ  19,333  ലക്ഷേരം  രൂപ
മക്ടോത്രമക്ടോണപ.  എന്.സനി.ഡനി.സനി.-യുലട  സഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനിയുള്ള  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി
1,800  ലക്ഷേരം  രൂപ  ബഡ്ജറ്റനില  നട്ടീക്കനിവലച്ചങനിലുരം  ഒരു  രൂപ  കപക്ടോലുരം
ലചെലവഴനിച്ചനിടനില്ല.  ഇതരതനില കേഴനിഞ്ഞ അഞപ ലകേക്ടോല്ലക്കക്ടോലരം ഈ കമഖേലകയക്ടോടപ
തനികേഞ്ഞ  അവഗണന  വച്ചുപുലര്തനിയ  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റക്ടോണപ  ഇവനിലട
നനിലവനിലുണക്ടോയനിരുനതപ.  കകേനസര്ക്കക്ടോരുരം ഇക്കക്ടോരന്യതനില വലനിയ വന്യതന്യക്ടോസമനില്ല.
കകേനസര്ക്കക്ടോര് മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി കമഖേലയനിലല കക്ഷേമനനിധനികേളക്ടോലകേ ലവടനിച്ചുരുക്കനി.
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കക്ഷേമതനിനക്ടോയനി  നടപനിലക്ടോക്കനിയ ഒരു പ്രധക്ടോന പദ്ധതനിയക്ടോണപ
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി സമക്ടോദന്യ സമക്ടോശക്വക്ടോസ പദ്ധതനി.  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി സമക്ടോദന്യ
സമക്ടോശക്വക്ടോസ  പദ്ധതനി,  കദശട്ടീയ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  ഭവന  നനിര്മ്മേക്ടോണ  പദ്ധതനി,
ഉള്നക്ടോടന് മത്സന്യകൃഷനി വനികേസന പദ്ധതനി, മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി ഗ്രൂപപ ഇന്ഷക്വറന്സപ
പദ്ധതനി ഇവയ്ലക്കല്ലക്ടോരം കകേനസര്ക്കക്ടോര് മുന്കേക്ടോലങ്ങളനില നട്ടീക്കനിവച്ചനിരുന തുകേലയക്കക്ടോള്
കുറഞ്ഞ  തുകേയക്ടോണപ   ഇകപക്ടോഴലത  കകേനസര്ക്കക്ടോര്  നട്ടീക്കനി  വച്ചനിട്ടുള്ളതപ  എനപ
കേക്ടോണകമക്ടോള് മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി കമഖേലകയക്ടോടുള്ള കകേനസര്ക്കക്ടോരനിലന്റ സമട്ടീപനരം
നനികഷധക്ടോത്മകേമക്ടോലണനപ  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം.  കകേരളതനിലല  പരമരക്ടോഗത
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  ജട്ടീവകനക്ടോപക്ടോധനിക്കപ  ഏറ്റവരം  പ്രധക്ടോനലപട  ഘടകേമക്ടോയ
മലണ്ണണ്ണ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  ലഭനിക്കുകേ  എനതപ  വളലര  പ്രധക്ടോനലപട
വനിഷയമക്ടോണപ.  മലണ്ണണ്ണ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  നലകുന  കേക്ടോരന്യതനില  വലനിയ
ലവടനിക്കുറവപ  കകേനസര്ക്കക്ടോര്  വരുതനിയതനിലൂലട  തട്ടീരകദശ  കമഖേലയനില  വലനിയ
പ്രതനിസനനി  സരംജക്ടോതമക്ടോയനിട്ടുണപ. കകേരളതനിലല  മത്സന്യകമഖേലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങള്
എലന്തല്ലക്ടോമക്ടോലണനപ  എനനിക്കുമുമപ  സരംസക്ടോരനിച്ച  ബഹുമക്ടോനലപട  ശ്രട്ടീ.  സനി.
കൃഷ്ണനടക്കമുള്ള അരംഗങ്ങള് സൂചെനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കകേരളതനിലന്റ മകത്സന്യക്ടോലപക്ടോദന
കമഖേലയനില ഇനപ കുറവപ സരംഭവനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. കനരലത മകത്സന്യക്ടോലപക്ടോദന
കമഖേലയനില ഒനരം രണ്ടുരം മൂനരം സക്ടോനങ്ങള് ഉണക്ടോയനിരുന കകേരളരം ഇനപ നക്ടോലക്ടോരം
സക്ടോനതക്ടോണപ. കകേരളതനിലന്റ കേടകലക്ടോര കമഖേലയനില നനിനള്ള മത്സന്യസമതനിലന്റ
അളവനില  ഇനപ  കുറവപ  സരംഭവനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുന.  കകേരളതനിലന്റ  ഉള്നക്ടോടന്
കമഖേലയനിലല മത്സന്യ സമതപ കേഴനിഞ്ഞ എതക്ടോനുരം നക്ടോളകേളനില ലചെറനിയ കതക്ടോതനില
വര്ദ്ധനിലച്ചങനിലുരം  ലപക്ടോതുകവ കനക്ടോക്കുകമക്ടോള് ആ രരംഗരം   പനികനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
കകേരളതനിലന്റ  തട്ടീരപ്രകദശരം  കലക്ടോകേതനിലല  ഏറ്റവരം  രുചെനികേരമക്ടോയ  മത്സന്യവനിഭവരം
ലഭനിക്കുന  പ്രകദശമക്ടോണപ.  അതുലകേക്ടോണ്ടുതലന  തട്ടീരപ്രകദശലത  മത്സന്യസമതപ
കേവര്ലനടുക്കക്ടോനുള്ള  വലനിയ  നട്ടീക്കരം  നടക്കുകേയക്ടോണപ.  ഈ  നട്ടീക്കതനിനപ  ചൂടപ
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പനിടനിച്ചുലകേക്ടോടുക്കുന  സമട്ടീപനമക്ടോണപ  കനരലത  കകേനരം  ഭരനിച്ചനിരുന  യു.പനി.എ.
സര്ക്കക്ടോര് നനിര്വ്വഹനിച്ചതപ.  മത്സന്യകമഖേലയനിലല പ്രശ്നങ്ങള് പഠനിക്കുനതനിനപ നനിരവധനി
കേമ്മേട്ടീഷനുകേള്  കകേന  സര്ക്കക്ടോര്  നനിയമനിച്ചനിട്ടുണപ.  ഈ  കേമ്മേട്ടീഷനുകേലളല്ലക്ടോരം
കകേരളതനിലന്റ പ്രശ്നങ്ങളനില പുറരംതനിരനിഞ്ഞുനനിലക്കുന സമട്ടീപനരം സക്വട്ടീകേരനിക്കുകേയുരം
കകേരളതനിലല  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കമഖേലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങലള  അവഗണനിക്കുകേയുമക്ടോണപ
ലചെയതപ.  എനക്ടോല  1994-ല  വന  മുരക്ടോരനി  കേമ്മേനിറ്റനിയക്ടോണപ  യഥക്ടോര്തതനില
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി വനിഭക്ടോഗകതക്ടോടപ കുറലച്ചങനിലുരം തക്ടോലപരന്യരം കേക്ടോണനിച്ചതപ.  കേടലനില
വനികദശ  കടക്ടോളറുകേള്ക്കപ  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  അനുമതനി  റദ്ദേപ  ലചെയ്തുലകേക്ടോണപ  ആ  കമഖേല
പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം  തകദ്ദേശവലക്കരനിക്കണലമനക്ടോണപ  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറ്റനി  വച്ച  നനിര്കദ്ദേശരം.
ഈ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങലള  തള്ളനിക്കളഞ്ഞുലകേക്ടോണക്ടോണപ  പനിനട്ടീടപ  വന  കേമ്മേട്ടീഷന്
റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  ശ്രമനിച്ചതപ.  മത്സന്യസമതപ  ഉപകയക്ടോഗപ്രദമക്ടോയനി
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുനതനിനുള്ള  സരംവനിധക്ടോനങ്ങള്  നമ്മുലട  രക്ടോജന്യതനിലല്ലനരം  മത്സ ന്യ
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  അതനിനുള്ള  കശഷനിയനിലല്ലനരം  പറഞ്ഞുലകേക്ടോണപ  വനികദശ
കടക്ടോളറുകേള്ക്കപ/കേപലുകേള്ക്കപ  തട്ടീരപ്രകദശരം  അരനിച്ചുലപറുക്കക്ടോനുള്ള  അനുമതനി
നലകേനിയതനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഇന്തന്യക്കക്ടോരുലടയുരം  വനികദശനികേളലടയുരം  സരംയുക്ത
സരംരരംഭരം  എന കപരനില പക്ടോരനിസനിതനികേമക്ടോയ തകേര്ച്ച ഉണക്ടോക്കുരംവണ്ണരം നട്ടീളമുള്ള
വലകേള്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചപ  കടക്ടോളനിരംഗപ  നടത്തുനതനിനുള്ള  നട്ടീക്കങ്ങള്  അനപ
നടതനിയനിരുന.  അതനിലനതനിലര വലനിയ പ്രകക്ഷേക്ടോഭരം കകേരളതനില ഉയര്നവനനിട്ടുണപ.
കകേരളതനിലന്റ  മത്സന്യസമതപ  കുറയുനതപ  മക്ടോത്രമല്ല  ഇവനിടലത  പ്രശ്നരം.  ഇവനിലട
പതനിലനക്ടോനപ  ലക്ഷേകതക്ടോളരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളണപ.   മറ്റനിതര  കമഖേലയനിലല
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  ലഭനിക്കുനതനിലനക്കക്ടോള്  കുറഞ്ഞ  വരുമക്ടോനമക്ടോണപ  ഇവര്ക്കപ
ലഭനിക്കുനതപ.  കകേരളതനിലന്റ  ആകളക്ടോഹരനി  വരുമക്ടോനലമടുത്തുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല  ഏറ്റവരം
കുറവപ ആകളക്ടോഹരനി വരുമക്ടോനരം ലഭനിക്കുന ജനവനിഭക്ടോഗരം മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണപ.
അതുലകേക്ടോണപ   മത്സന്യസമതപ  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരംവണ്ണരം അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ
നടപടനികേള് ഒരു ഭക്ടോഗതപ സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.  കകേരളതനിലന്റ തട്ടീരപ്രകദശതപ നൂറപ
കേനികലക്ടോമട്ടീറ്റര്  ദൂരരം  മത്സന്യബനനരം  നടതക്ടോനുള്ള  പൂര്ണ്ണ  അവകേക്ടോശരം  നമ്മുലട
നക്ടോടനിലല മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കക്ടോയനി നനിജലപടുതക്ടോന് സക്ടോധനിക്കണരം.  കകേരളരം
കനരനിടുന ഒരു പ്രശ്നരം,  3600-ലപരരം  യനവത്കൃത കബക്ടോട്ടുകേളരം അതനിലനക്കക്ടോള്
പലമടങ്ങുവരുന യനവത്കൃത വള്ളങ്ങളരം   ഇനണപ.   ഇതപ  നമ്മുലട  കേടകലക്ടോര
കമഖേലയപ  തക്ടോങ്ങക്ടോവനതനിനുരം  അപ്പുറമക്ടോണപ.   ഈ  രരംഗതപ   പുകരക്ടോഗതനി  കനടനിയ
കനക്ടോര്കവ കപക്ടോലുള്ള രക്ടോജന്യങ്ങളനില ഓകരക്ടോയനിനരം മത്സന്യരം പനിടനിക്കുനതനിനുരം പ്രകതന്യകേരം
പ്രകതന്യകേമക്ടോയ  വനിഭക്ടോഗങ്ങലള   ചുമതലലപടുതനിയനിട്ടുണപ.  ചൂര  പനിടനിക്കുനവര്  ചൂര
മക്ടോത്രകമ പനിടനിക്കക്ടോന് പക്ടോടുള.  അതനിനപ  അളവരം നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുണപ.   ഓകരക്ടോ മത്സന്യരം
പനിടനിക്കുനതനിനുരം  പ്രകതന്യകേരം  പ്രകതന്യകേരം  അളവപ  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുരം  ലപക്ടോതുവനില
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അവരുലട സക്ടോധന്യതയപ്പുറമക്ടോയനി ഇതപ  ചൂഷണരം ലചെയക്ടോന് പക്ടോടനിലല്ലനമുള്ള കേര്ശന
നനിബനനയുമുണപ.  ഈ  നനിബനന  നമുക്കുരം  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണരം.
ഇകപക്ടോള്  കകേരളതനില  രജനിസര്  ലചെയ  കബക്ടോട്ടുകേള്  മക്ടോത്രമല്ല  വരുനതപ.
സട്ടീസണക്ടോയനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല  മറ്റപ  സരംസക്ടോനങ്ങളനിലനനിനപ   രണക്ടോയനിരകതക്ടോളരം
കബക്ടോട്ടുകേള് നമ്മുലട  കേടലനില വനപ  മത്സന്യബനനരം നടത്തുനണപ.  ഇതനിലനക്ടോലക്ക
പുറകമയക്ടോണപ  ഒരു  നനിയനണവമനില്ലക്ടോലത  കടക്ടോളനിരംഗപ  നനികരക്ടോധന  കേക്ടോലത്തുകപക്ടോലുരം
വന്കേനിട  കേപലുകേള്  വനപ  നമ്മുലട  മത്സന്യ  സമതപ  അരനിച്ചുലപറുക്കുനതപ.  ഇതപ
നമ്മുലട മത്സന്യ സമതനിലന വല്ലക്ടോലത തകേര്തനിട്ടുണപ. 

11.00 AM]

ഉള്നക്ടോടന്  കമഖേലകേളരം  ഇനപ  വലനിയ  പ്രശ്നങ്ങള്  കനരനിടുനണപ.  ഉള്നക്ടോടന്
കമഖേലയനില  ഏറ്റവരം  വലനിയ  മത്സന്യ  സമത്തുരം  മജവ  സമത്തുമുള്ള  ഒനക്ടോണപ
കവമനക്ടോടപ  കേക്ടോയല.  കവമനക്ടോടപ  കേക്ടോയല  ഇനപ  തകേര്ച്ചയനിലക്ടോണപ.  പഠനരം
ലതളനിയനിക്കുനതപ കേഴനിഞ്ഞ 50 ലകേക്ടോല്ലതനിനുള്ളനില കവമനക്ടോടപ കേക്ടോയലനിലന്റ വനിസ്തൃതനി
മൂനനിലലക്ടോനപ  ചുരുങ്ങനി കേഴനിഞ്ഞുലവനരം മൂനനില രണപ  ഭക്ടോഗരം  മക്ടോത്രകമ  ഇകപക്ടോഴുള്ളു
എനമക്ടോണപ.  ഇനപ  കവമനക്ടോടപ  കേക്ടോയലനിലന്റ  സനിതനി  എന്തക്ടോണപ  ?  എറണക്ടോകുളരം,
ആലപ്പുഴ,  കകേക്ടോടയരം  എനട്ടീ  പ്രധക്ടോനലപട  3  ജനില്ലകേള്  കവമനക്ടോടപ  കേക്ടോയലനിലന്റ
പ്രകദശതക്ടോണള്ളതപ.  ഒനപ,  കവമനക്ടോടപ  കേക്ടോയലനിനപ  മക്ടോലനിനന്യരം  ലകേക്ടോണപ
നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. രണപ, കവമനക്ടോടപ കേക്ടോയലനിലന്റ എല്ലക്ടോ ഭക്ടോഗത്തുരം മണലതനിട
രൂപലപടനിരനിക്കുന.  ഇതനിലന്റ ഫലമക്ടോയനി മത്സന്യതനിലന്റ പ്രജനനമടക്കരം നടക്കക്ടോലത
വരനികേയുരം  മത്സന്യ  സമതപ  തലന  ഇല്ലക്ടോതക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയുമക്ടോണപ.  മത്സന്യ
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് വളലര ദുരനിതതനിലക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഇഇൗ പ്രശ്നരം പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോയനി
ഫനിഷറട്ടീസപ  വകുപപ  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഇടലപകടണതുണപ.  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ
മത്സന്യബനനരം നടതക്ടോന് കേഴനിയുന സക്ടോഹചെരന്യലമക്ടോരുക്കക്ടോന് കേഴനിയണരം.  തട്ടീരതപ
നനിനപ  300  മട്ടീറ്റര്  കേയര് ലകേടനി  വലനിച്ചക്ടോല മക്ടോത്രകമ വഞനി കേക്ടോയലനില ഇറക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകേയുള്ളു,  അതക്ടോണപ  സനിതനി.  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഡ്രൈഡ്ജനിരംഗപ  നടതനിലക്കക്ടോണപ
അടനിഞ്ഞപ കൂടനിയ എക്കലുരം മറ്റുരം നട്ടീക്കരം ലചെയക്ടോനുള്ള നടപടനികേളണക്ടോകേണരം. 
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മലറ്റക്ടോനപ  കപക്ടോളപക്ടോയലനിലന്റ  പ്രശ്നമക്ടോണപ.  കപക്ടോളപക്ടോയല  ഉലഭവനിക്കുന
സമയത്തു തലന നശനിപനിച്ചപ  കേളയക്ടോനുള്ള സരംവനിധക്ടോനമുണക്ടോകേണരം.  അതനില്ലക്ടോതതനിലന്റ
ഫലമക്ടോയനി  കപക്ടോളപക്ടോയല  ആദന്യരം  ഉപരനിതലതനില  ഉണക്ടോവകേയുരം  ചെട്ടീയുകമക്ടോള്
അടനിതടനികലക്കപ  കപക്ടോകുകേയുരം  അങ്ങലന  അടനിതടനിലല  നട്ടീലരക്ടോഴുക്കപ  നനിലച്ചപ
മത്സന്യതനിനപ വളരക്ടോനുരം മത്സന്യബനനരം നടതക്ടോനുമുള്ള സക്ടോഹചെരന്യരം  ഇല്ലക്ടോതക്ടോവകേയക്ടോണപ.
അതനിനക്ടോല കവമനക്ടോടപ കേക്ടോയലനിലന പ്രകതന്യകേമക്ടോയനി സരംരക്ഷേനിക്കക്ടോന് സരംവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കുകേയുരം



ധനകേക്ടോരന്യരം 391

മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  അവരുലട  ഉപജട്ടീവനലമനള്ള  നനിലയപ  കവമനക്ടോടപ
കേക്ടോയലനില മത്സന്യബനനരം നടത്തുനതനിനുള്ള സക്ടോഹചെരന്യമുണക്ടോക്കുകേയുരം കവണലമനകൂടനി
അഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ.

മലറ്റക്ടോരു  പ്രധക്ടോനലപട  വനിഷയമക്ടോണപ  സനി.ആര്.ഇസഡപ.  ആകപ.  2011-ല
തട്ടീരകദശ  പരനിപക്ടോലന  വനിജക്ടോപനമനിറക്കനിയകപക്ടോള്തലന  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റപ
കകേരളതനിലന്റ അഭനിപ്രക്ടോയരം അറനിയനിക്കണമക്ടോയനിരുന.  എനക്ടോല കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റപ
കകേരളതനിലന്റ അഭനിപ്രക്ടോയരം കകേന സര്ക്കക്ടോരനിലന അറനിയനിക്കക്ടോതതനിലന്റ ഫലമക്ടോയനി
ആ  വനിജക്ടോപനതനിലന്റ  ദുരനിതരം  ഇകപക്ടോഴുരം  കകേരളതനിലല  തട്ടീരപ്രകദശരം
കനരനിട്ടുലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  തട്ടീരപ്രകദശലത  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളടക്കമുള്ള
ആളകേള്ക്കപ ഭവന നനിര്മ്മേക്ടോണരം നടത്തുനതനികനക്ടോ വട്ടീടപ പുതുക്കനി പണനിയുനതനികനക്ടോ
കേഴനിയക്ടോലത  വരുകമക്ടോള്  കേക്ടോകണണ  പ്രകതന്യകേത  തട്ടീരപ്രകദശതപ  വന്കേനിട
റനികസക്ടോട്ടുകേള്,  കഹക്ടോടലുകേള്  എനനിവയപ  നനിര്ബക്ടോധമക്ടോയനി  അനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുരം
ഏതക്ടോണപ ആ നനിലയപ അവര് കേയടക്കുകേയുരം ലചെയ്യുന എനള്ളതക്ടോണപ. 

മനി  .   ലചെയര്മക്ടോന്: പട്ടീസപ....അങ്ങയുലട സമയരം കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ്  ലഫര്ണക്ടോണസപ:  നമ്മുലട  സരംസക്ടോനതപ  ഒ.ഡനി.എഫപ.
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  ഒ.ഡനി.എഫപ.  പദ്ധതനി  നടപനിലക്ടോക്കുകമക്ടോള്
അലലമങനിലുരം വട്ടീഴ്ച സരംഭവനിക്കക്ടോന് ഇടയുള്ള പ്രകദശരം തട്ടീരപ്രകദശമക്ടോണപ. അവനിടലത
വട്ടീടുകേളനില ശുചെനിതക്വരം ഉറപ്പുവരുതക്ടോന് കേഴനിയുനതനിനുള്ള പ്രകതന്യകേമക്ടോയ പദ്ധതനികേള്
ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയണരം.  ഓകരക്ടോ വട്ടീടനിലുരം ശഇൗചെക്ടോലയങ്ങള് സക്ടോപനിക്കുകമക്ടോള്
തട്ടീരപ്രകദശതപ  കനരനിടുന  ഒരു  പ്രശ്നലമലന്തനക്ടോല  കേക്ടോയലനികന്റയുരം  കേടലനികന്റയുരം
ലവള്ളരം  ഭൂമനിയനില  കേനക്കുനതനിലന്റ  ഫലമക്ടോയനി  ശഇൗചെക്ടോലയങ്ങള്  പൂര്ണ്ണ
അര്തതനില  പ്രവര്തനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോലത  വരുനണപ.  ഇതരരം  കമഖേലകേളനില
പ്രകതന്യകേമക്ടോയ ശഇൗചെക്ടോലയങ്ങള് ലകേക്ടോണ്ടുവനലകേക്ടോണപ ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് കേഴനിയണരം. 

മനി  .   ലചെയര്മക്ടോന്: അങ്ങയുലട പ്രസരംഗരം ചുരുക്കണരം.......

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ്  ലഫര്ണക്ടോണസപ:  സര്,  ഒരു  മനിനനിട്ടു  കൂടനി.....മത്സന്യസമതപ
കേടലനിലന്റ  മക്കള്ക്കപ  എന  നനിലയപ ഉറപ്പുവരുതക്ടോന്  കേഴനിയണരം.  കേഴനിഞ്ഞ
എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റപ  ലകേക്ടോണ്ടുവന  അകേക്വക്ടോ  റനികഫക്ടോരംസപ  നനിയമരം  ആ
അര്തതനില പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം നടപനിലക്ടോക്കണരം.  കേഴനിഞ്ഞ എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ
കേക്ടോലതപ ശ്രട്ടീ.  എസപ.  ശര്മ്മേ മനനിയക്ടോയനിരുനകപക്ടോള് സക്ടോപനിച്ച രക്ടോജന്യതനിനക്ടോലകേ
മക്ടോതൃകേയക്ടോയനിട്ടുള്ള  KUFOS, ഫനിഷറട്ടീസപ  കമഖേലയുരം  സമുദ  ശക്ടോസ  പഠനവരം
നനിര്വ്വഹനിക്കക്ടോന് കവണനിയുള്ള ഒരു യൂണനികവഴനിറ്റനിയക്ടോയനിരുന.  ഇനപ  ആ യൂണനികവഴനിറ്റനി
അതരരം  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കുനകണക്ടോ  എനപ  പരനികശക്ടോധനികക്കണതുണപ.
കുറവലണങനില  അതപ  പരനിഹരനിച്ചുലകേക്ടോണപ  ആ  യൂണനികവഴനിറ്റനിയുലട  ഗുണഫലരം
യഥക്ടോര്ത  മത്സന്യബനന  കമഖേലയ്ക്കുരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുരം  ലഭന്യമക്ടോക്കക്ടോന്
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കവണനിയുള്ള  നടപടനികേള്  സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.   കകേരളതനിലല  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
ജനവനിഭക്ടോഗരം  വലനിയ പ്രതട്ടീക്ഷേ വച്ചുപുലര്ത്തുന കകേരളതനിലല ഇടതുപക്ഷേമുനണനി
ഗവണ്ലമന്റപ ഇഇൗ കമഖേലയപ നട്ടീക്കനിവച്ചനിട്ടുള്ള ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ പനിന്തുണച്ചുലകേക്ടോണപ
ഞക്ടോന് അവസക്ടോനനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.

ശ്രട്ടീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നക്ടോണ: സര്, ഞക്ടോന് ഇഇൗ ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ അനുകൂലനിക്കുന.
ഇവനിലട  വന്യക്തമക്ടോക്കനിയതുകപക്ടോലല  വനികദശ  കടക്ടോളറുകേള്  നമ്മുലട  മത്സന്യസമതപ
കചെക്ടോര്തനിലക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന  എനപ  വളലരക്കക്ടോലമക്ടോയനി  നമ്മേള്  പറയുന.  ഇതനിനപ
ഫലപ്രദമക്ടോയനി പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോന് സരംസക്ടോന ഫനിഷറട്ടീസപ വകുപ്പുമനനി എനള്ള
നനിലയപ തക്ടോങള് ഇന്തന്യയനിലല മറ്റപ സരംസക്ടോനങ്ങളനിലല ഫനിഷറട്ടീസപ വകുപ്പുമനനിമക്ടോരുമക്ടോയനി
ആകലക്ടോചെനിച്ചപ വനികദശ കടക്ടോളറുകേള്ലക്കതനിരക്ടോയനി ശക്തമക്ടോയ നനിലപക്ടോടപ സക്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്
സനദ്ധമക്ടോകേണരം.  കകേരളതനില  ഇനപ  മചെനട്ടീസപ  വലകേള്  സുലഭമക്ടോണപ.  മത്സന്യ
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് പറയുനതപ  മചെനട്ടീസപ വലകേള് മത്സന്യരം കകേക്ടോരനിലക്കക്ടോണപ കപക്ടോകുന
എനക്ടോണപ.  അതനിലന്റ  കപരനില  ചെനിലകപക്ടോള്  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റപ  കകേലസടുക്കുലമങനിലുരം പനിഴ
അടച്ചപ വട്ടീണ്ടുരം അവര് സജട്ടീവമക്ടോകുരം.  അതരരം മചെനട്ടീസപ വലകേളലട ഉപകയക്ടോഗരം
നനിയനനിക്കണരം. ഇനപ ഹക്ടോര്ബറുകേള് ധക്ടോരക്ടോളമുലണങനിലുരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്
മത്സന്യരം  പനിടനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോയക്ടോല  മത്സന്യരം  ലഭനിക്കക്ടോലത  തനിരനിലകേ  വരനികേയക്ടോണപ.
അവര്ക്കപ ഇനനതനിലന്റ പണരം നഷ്ടമക്ടോകുന. ഹക്ടോര്ബറുകേളനില കൂടുതല സഇൗകേരന്യരം
ലചെയ്തുലകേക്ടോടുക്കുനകതക്ടോലടക്ടോപരം കേടലനില മത്സന്യസമതപ നനിലനനിര്ത്തുനതനിനപ സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ
ശക്ടോസട്ടീയമക്ടോയ   പഠനങ്ങള്  നടതനി  തട്ടീരകദശവരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കമഖേലയുരം
സരംരക്ഷേനിക്കക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
കമഖേലയനിലല  ആളകേള്ക്കപ  കരക്ടോഗരം  വനക്ടോല  ചെനികേനിത്സനിക്കക്ടോന്  ആവശന്യമക്ടോയ
സഇൗകേരന്യങ്ങലളക്കുറനിച്ചുരം  മറ്റപ  പ്രശ്നങ്ങലള സരംബനനിച്ചുരം ഗഇൗരവമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിക്കണരം.
ഫനിഷറട്ടീസപ  സ്കൂളകേള്ക്കപ  ലകേടനിടരം,  അരംഗന്വക്ടോടനികേള്ക്കുള്ള സഇൗകേരന്യങ്ങള്,  ഫനിഷപ
ലക്ടോന്റനിരംഗപ  ലസന്റര്,  പുലനിമുട്ടുകേള്  എനനിവ  അടയന്തരമക്ടോയനി  പരനിഗണനികക്കണ
വനിഷയങ്ങളക്ടോണപ.  ലകേക്ടോയനിലക്ടോണനി,  വടകേര  മണ്ഡലങ്ങളനില  പുലനിമുടപ  നനിര്മ്മേനിച്ചനിലല്ലങനില
വലനിയ  പ്രശ്നമുണക്ടോകേക്ടോനനിടയുണപ.  അതനിനക്ടോയനി  ലകേക്ടോയനിലക്ടോണനി  എരം.എല.എ.യുരം
ഞക്ടോനുരം  നനികവദനങ്ങള്  സമര്പനിച്ചനിട്ടുണപ. മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കമഖേലയനിലല
പ്രശ്നങ്ങലള സരംബനനിച്ചപ ചെര്ച്ച ലചെയ്യുനതനിനപ  ബഹുമക്ടോനലപട മനനി ഉടന് തലന
തട്ടീരകദശ കമഖേലയനിലല എരം.എല.എ.  മക്ടോരുലട  കയക്ടോഗരം വനിളനിച്ചപ കചെര്ക്കുലമനക്ടോണപ
ഞക്ടോന് പ്രതട്ടീക്ഷേനിക്കുനതപ. 

ശ്രട്ടീ  .    എരം  .    നഇൗഷക്ടോദപ:  സര്,  ഞക്ടോന്  ഇഇൗ  ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണപ.  എനനിക്കപ  മുന്പപ  സരംസക്ടോരനിച്ച  ബഹുമക്ടോനലപട  അരംഗങ്ങള്
സൂചെനിപനിച്ചതുകപക്ടോലല കകേരളതനില  590  കേനികലക്ടോ മട്ടീറ്ററനിലക്ടോയനി വന്യക്ടോപനിച്ചു കേനിടക്കുന
കമഖേലയക്ടോണപ മലസന്യകമഖേല.  നമ്മുലട സമദപ  വന്യവസയനില വളലര പ്രധക്ടോനലപട
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പങപ  വഹനിച്ചനിരുന   തട്ടീരകദശതനിലന്റ  ആ  പഴയ  പ്രതക്ടോപരം  ഇഇൗ  രരംഗതനില്ല
എനള്ളതപ  യക്ടോഥക്ടോര്തന്യമക്ടോണപ.  മത്സന്യസമതപ  കുറഞ്ഞുവരുനതനിനപ  വനിവനിധ
കേക്ടോരണങ്ങളണപ.  തട്ടീരകദശ കമഖേലയനില  72  ശതമക്ടോനരം കേടല കമഖേലയനിലനനിനരം
28  ശതമക്ടോനരം  ഉള്നക്ടോടന്  കമഖേലയനില  നനിനമുള്ള  മത്സന്യസമതക്ടോണപ  ഇനപ
ലഭന്യമക്ടോകുനതപ.   പദ്ധതനിവനിഹനിതതനില  ഇഇൗ  കമഖേലയപ  കവണത്ര  പ്രക്ടോധക്ടോനന്യരം
നലകേക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റപ  തയക്ടോറക്ടോയനിടനില്ല.  പദ്ധതനി
വനിഹനിതതനിലന്റ  1.44  ശതമക്ടോനരം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  ഇതനിനക്ടോയനി  മക്ടോറ്റനിവച്ചതപ.
ആദനിവക്ടോസനികേള് കേഴനിഞ്ഞക്ടോല നമ്മുലട സരംസക്ടോനതപ ഏറ്റവരം പനികനക്ടോക്കക്ടോവസയനില
നനിലക്കുന കമഖേലയക്ടോണപ മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി കമഖേല. പലരുരം സൂചെനിപനിച്ചതുകപക്ടോലല
1018051  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണപ  ഫനിഷറട്ടീസപ  ഡയറകക്ട്രേറ്റനിലന്റ  കേണക്കു
പ്രകേക്ടോരമുള്ളതപ.   നക്ടോലപ ജനില്ലകേളനിലക്ടോണപ മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് കൂടുതലക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.
അതനില  ഒനക്ടോമതക്ടോയനി  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനിലക്ടോണപ  189358  കപരുള്ളതപ.  എലന്റ
ജനില്ലയക്ടോയ  ലകേക്ടോല്ലരം  ജനില്ലയനില  126686  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലണനക്ടോണപ
കേണക്കക്ടോക്കലപടനിട്ടുള്ളതപ.  5,000  കകേക്ടോടനി  രൂപയനിലധനികേരം  വനികദശ  നക്ടോണന്യരം
കനടനിതരുന മത്സന്യകമഖേലലയ അതനിനക്ടോനുപക്ടോതനികേമക്ടോയ പദ്ധതനി വനിഹനിതരം നലകേനി
സരംരക്ഷേനിക്കക്ടോനക്ടോവ ശന്യമക്ടോയ പ്രവര്തനങ്ങലളക്ടോനരം  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ
സമയതപ  നടതനിയനിരുനനില്ല.  ഇഇൗ മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളരം  നമ്മുലട  ലപക്ടോതുസമൂഹവമക്ടോയനി
വലനിയ  അന്തരമുണപ.  സക്ടോക്ഷേരതയനിലുരം  സട്ടീ-പുരുഷ  അനുപക്ടോതതനിലുരം
ശനിശുമരണതനിലക്ടോയക്ടോലുരം  ലപക്ടോതു  സമൂഹവമക്ടോയനി  വളലരകയലറ  പനിനനിലക്ടോണപ  ഇഇൗ
കമഖേലയനിലുള്ളവര്.   വനിഭവകശക്ടോഷണമക്ടോണപ  ഇഇൗ  രരംഗതപ  കനരനിടുന  ഏറ്റവരം
പ്രധക്ടോനലപട ഒരു പ്രതനിസനനി.  ആവശന്യതനിലധനികേമക്ടോയ മത്സന്യബനനയക്ടോനങ്ങള്
പ്രവര്തനിക്കുനതനിലന്റ  ഫലമക്ടോയനി  ആ  കമഖേലയനിലുണക്ടോകുന  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേലള
സരംബനനിച്ചപ കഡക്ടോ.  സനി.  പനി.  കജക്ടോഷനിയുലട പഠനതനില കൃതന്യമക്ടോയനി പറയുനണപ.
ആവക്ടോസ  വന്യവസയനില  വനനിട്ടുള്ള  വന്യതനിയക്ടോനതനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പരമരക്ടോഗതമക്ടോയനി
നമുക്കപ ലഭനിച്ചുലകേക്ടോണനിരുന പല മത്സന്യങ്ങളലടയുരം ലഭന്യത ഇനപ   കുറഞ്ഞുവരുന.
ഏട,  പരവ,  സക്ടോവപ  തുടങ്ങനിയ മത്സന്യങ്ങള് ഇകപക്ടോള് ലഭനിക്കുനനില്ല.   ഞക്ടോന്  ഈ
കമഖേലയുമക്ടോയനി  ബനലപടപ  പ്രവര്തനിക്കക്ടോന്  തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷരം  എലന്റ
സുഹൃത്തുക്കളക്ടോയ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  പറഞ്ഞുള്ള  അറനിവക്ടോണനിതപ.  ഇവര്
ഇനപകയക്ടോഗനിക്കുന  മത്സന്യബനന  ഉപകേരണങ്ങള്  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  വകേയല്ല.
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് ഇനപ കേടക്കക്ടോരക്ടോയുരം മറ്റുള്ളവരുലട കൂലനിക്കക്ടോരക്ടോയുരം   മക്ടോറനിലക്കക്ടോണനി
രനിക്കുകേയക്ടോണപ. 1961-62  കേക്ടോലഘടതനില  28  ശതമക്ടോനരം  മത്സന്യബനന
ഉപകേരണങ്ങള്  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  സക്വന്തമക്ടോയനിട്ടുണക്ടോയനിരുനലവങനില
അതപ  2005  ആയകപക്ടോള്  20 ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  കുറയുകേയക്ടോണപ  ലചെയനിട്ടുള്ളലതനപ
എ.ലകേ.ജനി.  ലസന്ററനില  നടന അന്തക്ടോരക്ടോഷപഠന കകേക്ടോണ്ഗസനിലന്റ റനികപക്ടോര്ടനില
കൃതന്യമക്ടോയനി ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചനിട്ടുണപ. അതുലകേക്ടോണ്ടുതലന സക്വന്തമക്ടോയനി ലതക്ടോഴനിലുപകേരണങ്ങളനില്ലക്ടോത
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കൂലനിക്കക്ടോരക്ടോയനി മക്ടോറനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുന ഇഇൗ കമഖേലയനിലുള്ള മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള
ആ ലതക്ടോഴനിലുപകേരണതനിലന്റ ഉടമകേളക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുനതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ ഇടലപടലുകേള്
സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനണക്ടോകേണരം.  ഉലക്ടോദനകമഖേലയനില പ്രതനിസനനി ഉണക്ടോയതനിലന്റ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട പ്രതനിശട്ടീര്ഷ വരുമക്ടോനതനിലതലന വലനിയ
വന്യതനിയക്ടോനരം  വനനിട്ടുണപ.  ലപക്ടോതുസമൂഹതനിലന്റ  പ്രതനിശട്ടീര്ഷ  വരുമക്ടോനവരം
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട പ്രതനിശട്ടീര്ഷ വരുമക്ടോനവരം തമ്മേനില വലനിയ അന്തരമക്ടോണള്ളതപ.
1980-81  കേക്ടോലഘടതനില  540  രൂപയക്ടോയനിരുന ലപക്ടോതുസമൂഹവരം മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളരം
തമ്മേനിലുള്ള  പ്രതനിശട്ടീര്ഷ  വരുമക്ടോനതനിലല  അന്തരലമങനില  അതപ  1999-2000
ആയകപക്ടോള്  4446  രൂപയക്ടോയനിട്ടുലണനപ   ലജ.  ബനി.  രക്ടോജലന്റ പഠന റനികപക്ടോര്ടനില
പറയുന.  അതനിനുകശഷമുള്ള കേണക്കുകേള് ഇകപക്ടോള് ലഭന്യമല്ല.   സക്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയനിട്ടുരം
ഇകപക്ടോള്  അതപ  ആറക്ടോയനിരകമക്ടോ  ഏഴക്ടോയനിരകമക്ടോ  ആകേക്ടോനക്ടോണപ  സക്ടോധന്യത.  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലരം  ഇഇൗ  കമഖേല  തകേര്നപ  തരനിപണമക്ടോകുകേയക്ടോണപ  ലചെയതപ.
വനികേലമക്ടോയ  വനികേസനനയമക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കക്ടോര്  ഇഇൗ  കമഖേലയനില
നടപനിലക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരുനലതനപ  അവരുലട  പക്ടോനനിരംഗപ  കേമ്മേട്ടീഷന്  തയക്ടോറക്ടോക്കനിയ
'വനിഷന്  2030'-ല മത്സന്യകമഖേലലയക്കുറനിച്ചപ പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള കേക്ടോരന്യങ്ങള് പരനികശക്ടോധനിച്ചക്ടോല
മനസനിലക്ടോകുരം. അതനില പുതനിയ കുലറ മത്സന്യബനന വന്യവസകേലളക്കുറനിച്ചുരം പുതനിയ
രട്ടീതനികേലളക്കുറനിച്ചുരം  പറയുനണപ.  പകക്ഷേ, കേടലനിലന്റ ആവക്ടോസവന്യവസ എന്തക്ടോലണന
മനസനിലക്ടോക്കക്ടോലതയുള്ള യക്ടോനനികേമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്ടോണപ അതനിലുള്ളതപ.   വനികദശ
കടക്ടോളറുകേള് വനപ  നമ്മുലട  മത്സന്യസമതപ  ലകേക്ടോള്ളയടനിച്ചപ  ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനതനിലന
കുറനിച്ചപ  ഒരു  പരക്ടോമര്ശരംകപക്ടോലുരം  ആ  'വനിഷന്  2030'-ല  ഇല്ല  എനള്ളതുതലന
അവരുലട  ഇഇൗ  രരംഗത്തുള്ള  പ്രവര്തനലത  സരംബനനിച്ചുള്ള  നയലതക്കുറനിച്ചപ
മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുനതക്ടോണപ.  ശ്രട്ടീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനന്ദലന്റ കനതൃതക്വതനിലുള്ള
ഗവണ്ലമന്റപ  കഡക്ടോ.  രവട്ടീനന്  കേമ്മേട്ടീഷലന്റ  റനികപക്ടോര്ടനിലന്റ  അടനിസക്ടോനതനില
ലകേക്ടോണ്ടുവനനിട്ടുള്ള  Kerala  Aqua  Reforms  നനിയമമക്ടോക്കക്ടോന്  അവസക്ടോന
കേക്ടോലഘടതനിലക്ടോണപ ലകേക്ടോണ്ടുവനലതങനിലുരം അതപ നനിയമമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേളനികലലക്കക്ടോനരം
കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റപ കപക്ടോയനിടനില്ല.  ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോരനിലല ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ
മനനിയുലട  കനതൃതക്വതനില  അക്കക്ടോരന്യതനില  കവണത്ര  ശ്രദ്ധയുണക്ടോകേണലമനക്ടോണപ
എനനിക്കപ  പറയുവക്ടോനുള്ളതപ.  വനികദശ  കേമനനികേളമക്ടോയനിട്ടുള്ള  സരംയുക്ത  സരംരരംഭരം
ഉണക്ടോക്കനിയതനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  180  ആഴക്കടല  കേപലുകേളരം  പ്രകതന്യകേ  കേയറ്റനിറക്കപ
സട്ടീമനില  32  കേപലുകേളരം  എല.ഒ.പനി. വന്യവസയനില  70  കേപലുകേളരം  ഇന്ഡന്യന്
മഹക്ടോസമുദതനില  വനിനന്യസനിച്ചപ  നമ്മുലട  മത്സന്യസമതപ  ലകേക്ടോള്ളയടനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അതുകപക്ടോലല  ഇഇൗ  കേപലുകേള്  പലകപക്ടോഴുരം  നമ്മുലട  ലടറനികടക്ടോറനിയല  വക്ടോടറനില
കേടനകേയറനി  നമ്മുലട  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  ലതക്ടോഴനിലുപകേരണങ്ങള്  നശനിപനിക്കുകേയുരം
കൂറ്റന്  വലകേള്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചപ  തട്ടീരകദശലത  മത്സന്യരം  ഊറ്റനിലയടുത്തുലകേക്ടോണപ
കപക്ടോകുകേയുരം ലചെയ്യുന. ഇഇൗ സനിതനിവനികശഷരം ഉണക്ടോയകപക്ടോഴുരം കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റപ
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ഒരു  നടപടനിയുരം  എടുതനിടനില്ല.  അതനികനക്ടോലടക്ടോപരംതലന  കകേനസര്ക്കക്ടോര്  ഇഇൗ
കമഖേലയനിലുള്ള  സബ്സനിഡനികേള്  ലവടനിക്കുറച്ചതുവഴനി  ഉലക്ടോദന  കമഖേലയനില
പ്രതനിസനനിയുരം  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  സുരക്ഷേനിതതക്വമനില്ലക്ടോയ്മയുരം  നനിലനനിലക്കുനണപ.
ഇതനിനുകവണനി  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റപ   പത്തുലക്ഷേരം  രൂപ  വലരയുള്ള  ഒരു  പദ്ധതനി
പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണപ.  ആ പദ്ധതനി ഉപകയക്ടോഗലപടുതനിലക്കക്ടോണപ സമഗമക്ടോയ രട്ടീതനിയനില
പുലനിമുട്ടുകേള്  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുരം  തട്ടീരകദശ  കറക്ടോഡുകേള്  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുരം  ലചെയപ  ആ
കമഖേലലയ സരംരക്ഷേനിക്കക്ടോന് നടത്തുന പരനിശ്രമങ്ങലള ഞക്ടോന് പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണപ.
മത്സന്യബനനകമഖേലയനിലല കേയറ്റുമതനിക്കക്ടോരുരം ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളരം തമ്മേനിലുള്ള ബനലത
സരംബനനിച്ചപ ഒരു ലതക്ടോഴനിലുടമ   സുപ്രട്ടീരംകകേക്ടോടതനിയനില വക്ടോദനിച്ചപ തക്ടോലക്ടോലനികേമക്ടോയനി ഒരു
വനിധനിയുണക്ടോക്കനിയതനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേയറ്റുമതനിക്കക്ടോര്  കക്ഷേമനനിധനി  വനിഹനിതമടയക്ടോന്
തയക്ടോറക്ടോകുനനില്ല  എനള്ള  ഒരു  സനിതനിവനികശഷരം  ഇകപക്ടോള്  നനിലനനിലക്കുനണപ.
എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര് 2007-ല ലകേക്ടോണ്ടുവന കക്ഷേമനനിധനി ലസസപ അടയക്ടോനുരം
അവര്  തയക്ടോറക്ടോകുനനില്ല.  അതനിനപ  പരനിഹക്ടോരരം  കേക്ടോണക്ടോന്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
ഇടലപടണരം.  ഉള്നക്ടോടന്  ജലക്ടോശയങ്ങളനിലല  മലനിനട്ടീകേരണവരം  കേകയറ്റവമക്ടോണപ
ഉള്നക്ടോടന് കമഖേല കനരനിടുന ഏറ്റവരം വലനിയ പ്രശ്നരം.  അതുകപക്ടോലല ലചെമ്മേട്ടീനനിലന്റയുരം
ഞണനിലന്റയുരം  ആവക്ടോസസലമക്ടോയ  കേണലക്കക്ടോടുകേലള   നശനിപനിക്കുനതുകേക്ടോരണരം
മത്സന്യസമത്തുരം  നശനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കേണലക്കക്ടോടുകേള്  സരംരക്ഷേനികക്കണതപ  മത്സന്യ
സമതപ  സരംരക്ഷേനിക്കുനതനിനപ  അനനിവക്ടോരന്യമക്ടോയതനിനക്ടോല നനിര്ബനമക്ടോയുരം  അതനിനുള്ള
ശ്രദ്ധ ലചെലുത്തുവക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര്  തയക്ടോറക്ടോകേണരം.  ഗുണനനിലവക്ടോരമുള്ളതുരം  ഫലപ്രദവമക്ടോയ
മത്സന്യക്കുഞ്ഞുങ്ങലള കേര്ഷകേര്ക്കപ നലകേക്ടോന് ശ്രദ്ധനിക്കണരം.  കേഴനിഞ്ഞ കേക്ടോലങ്ങളനില
അങ്ങലന നലകേനിയനിടനില്ല. മത്സന്യബനന കമഖേലയനില  ഇടതട്ടുകേക്ടോരുലട ഇടലപടല
പ്രധക്ടോനലപട പ്രശ്നമക്ടോണപ. ഇടതട്ടുകേക്ടോര് ഇടയ്ക്കുനനിനപ മത്സന്യസമതപ  ലകേക്ടോള്ളയടനിക്കുനണപ.
ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമരം ലകേക്ടോണ്ടുവനതുകപക്ടോലല മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള ഇടതട്ടുകേക്ടോരനില
നനിനരം  കമക്ടോചെനിപനിക്കുനതനിനപ  ഒരു  നനിയനനിത  വനിപണനി  ഉണക്ടോക്കുനതുരം
മത്സന്യസമതനിനപ  തക്ടോങ്ങുവനില  പ്രഖേന്യക്ടോപനിക്കുനതുരം  ഉള്ലപലടയുള്ള  കേക്ടോരന്യങ്ങള്
പരനികശക്ടോധനിക്കണലമനക്ടോണപ  എനനിക്കപ  ആവശന്യലപടക്ടോനുള്ളതപ.  എ.പനി.എല./
ബനി.പനി.എല.  വന്യതന്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത  എല്ലക്ടോ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുരം  എല്ലക്ടോ
സക്ടോമൂഹന്യ സുരക്ഷേക്ടോപദ്ധതനികേളനിലുരം പങക്ടോളനിതരം നലകേക്ടോനുള്ള നടപടനി സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.
കൂടക്ടോലത  കേടലക്ടോക്രമണരം  കനരനിടക്ടോനുള്ള  നടപടനികൂടനി  സക്വട്ടീകേരനിക്കണലമനപ  പറഞ്ഞു
ലകേക്ടോണപ,  ഇഇൗ  രരംഗതപ  ഗവണ്ലമന്റപ  നടത്തുന  പദ്ധതനികേള്ക്കപ  പനിന്തുണ
അറനിയനിച്ചുലകേക്ടോണപ,  പുതനിലയക്ടോരു  സമരമുറ  കൂടനി  പഠനിക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞുലവനള്ളതുരം
നനിരക്ടോഹക്ടോരവരം സതന്യക്ടോഗഹവരം ഒരുമനിച്ചപ ഒരു പന്തലനില നടത്തുനതപ എങ്ങലനയക്ടോലണനരം
ഒരു  കേക്ടോരന്യവമനില്ലക്ടോലത  വക്ടോക്കപ  ഒഇൗടപ  നടത്തുനതപ  എങ്ങലനയക്ടോലണനരം  ഇവനിലട
വനകപക്ടോള് എനനിക്കപ  പഠനിക്കക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞുലവനള്ള കേക്ടോരന്യരം  കൂടനി  ശ്രദ്ധയനിലലപടുതനി
ലകേക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  ഈ  ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ  പനിന്തുണച്ചുലകേക്ടോണപ  എലന്റ  വക്ടോക്കുകേള്
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അവസക്ടോനനിപനിക്കുന. 

ശ്രട്ടീ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജപ:  സര്, മത്സന്യബനനരം എന വകുപപ ലചെറുതല്ല, വലനിയ
വകുപക്ടോണപ.   മറ്റുദനിവസങ്ങളനില ധക്ടോരക്ടോളരം വകുപ്പുകേള് ചെര്ച്ചയപ വച്ചകപക്ടോള് ഇഇൗ ഒരു
വകുപ്പുമക്ടോത്രമക്ടോയനി  ഇനപ  ചെര്ച്ചയ്ക്കുവച്ചതപ  കമക്ടോശമക്ടോയനികപക്ടോയനി  എന  അഭനിപ്രക്ടോയരം
കരഖേലപടുതക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് ഒരു മക്ടോര്ഗ്ഗവമനില്ല.

മവദത്യുതനിയുരം കദവസക്വവരം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    കേടകേരംപള്ളനി സുകരനന്):  സര്,
മത്സന്യബനന വകുപനിലന്റ പ്രക്ടോധക്ടോനന്യരം  കേണക്കനിലലടുതക്ടോണപ ഒരു ദനിവസരം മുഴുവന്
ഇഇൗ  വനിഷയരം  ചെര്ച്ച  ലചെയണലമനപ  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചതപ.  എല്ലക്ടോ  വകുപ്പുകേളലടയുരം
ഇടയനിലവച്ചപ ഇഇൗ പ്രശ്നരം ചെര്ച്ച ലചെയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനില്ല.  മത്സന്യബനന കമഖേലയുലട
പ്രക്ടോധക്ടോനന്യരം  ഗവണ്ലമന്റപ  എത്രമക്ടോത്രരം  ശ്രദ്ധകയക്ടോടുകൂടനി  കേക്ടോണനലവനള്ളതനിനപ
ഇതനികനക്കക്ടോള് വലനിലയക്ടോരു ലതളനിവപ ആവശന്യമുകണക്ടോ?  

ശ്രട്ടീ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജപ:  സര്, ബഹുമക്ടോനലപട മനനി പറഞ്ഞതനികനക്ടോടപ ഞക്ടോന്
കയക്ടോജനിക്കുന. മത്സന്യരം പനിടനിക്കുനവരുലട കേക്ടോരന്യരം മക്ടോത്രരം ചെര്ച്ച ലചെയക്ടോല മതനികയക്ടോ?
മത്സന്യരം കേഴനിക്കുനവലരപറ്റനിയുരം ചെര്ച്ച ലചെയണരം. 

മനി  .   ലചെയര്മക്ടോന്:  അകങ്ങക്കപ സരംസക്ടോരനിക്കക്ടോരം.

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജപ:   സര്,   എലന്റ  സമയരം  ബഹുമക്ടോനലപട  മനനി
സരംസക്ടോരനിക്കക്ടോലനടുതതക്ടോണപ.  അതപ എനനിക്കപ തനിരനിച്ചപ നലകേണരം.  മത്സന്യക്കയറ്റുമതനിയനില
കകേരളരം  ഒനക്ടോരം  സക്ടോനതക്ടോയനിരുനതപ  ഇകപക്ടോള്  നക്ടോലക്ടോരം  സക്ടോനതക്ടോയനി  മക്ടോറനി.
അതനിനപ കേക്ടോരണലമന്തക്ടോണപ?  മത്സന്യ ഉലപക്ടോദനരം കുറഞ്ഞനിരനിക്കുനലവനള്ള സതന്യരം
അരംഗട്ടീകേരനിക്കണരം;  അതനിലന്റ  ഉതരവക്ടോദനി  ആരക്ടോലണനപ  കേലണതണരം.
കേടലക്ടോക്രമണരംമൂലരം  കേടകലക്ടോരതപ  തക്ടോമസനിക്കുന  പക്ടോവലപട  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട
വട്ടീടുരം  വലയുരം   നഷ്ടലപടുകേയുണക്ടോയനി.  ഇഇൗ  നഷ്ടരം  നനികേതക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനലപട
മനനിക്കപ  കേഴനിയുകമക്ടോ?  കേക്ടോരണരം  കകേന  സര്ക്കക്ടോര്  കേടലക്ടോക്രമണലത  പ്രകൃതനി
ദുരന്തനനിവക്ടോരണപടനികേയനില  ഉള്ലപടുതനിയനിടനില്ല.  എത്രകയക്ടോ  ദുനഃഖേകേരമക്ടോയ  സരംഭവമക്ടോണനിതപ;
ഇതുസരംബനനിച്ചപ  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടപ  എന്തക്ടോണപ?  ഇതനില  ഗവണ്ലമന്റപ
ശക്തമക്ടോലയക്ടോരു  നനിലപക്ടോടപ  സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.  കേടലക്ടോക്രമണരം  ഉള്ലപലട  പ്രകൃതനി
ദുരന്തനനിവക്ടോരണതനിലന്റ ഭക്ടോഗമക്ടോക്കക്ടോന് ശക്തമക്ടോയ ഇടലപടലുകേള് കകേന ഗവണ്ലമന്റനില
നടതണലമനപ ഞക്ടോന് ആവശന്യലപടുകേയക്ടോണപ. 

വനികദശത്തുനനിനരം ലകേമനിക്കലസപ  ഉപകയക്ടോഗനിച്ച  മത്സന്യമക്ടോണപ  കകേരളതനിലലത്തുനതപ.
ഏഷന്യക്ടോലനറ്റനില  വന  വക്ടോര്തയക്ടോണപ.  വരവപ  മത്സന്യരം  കേറനിവച്ചപ  മൂനദനിവസരം
കേഴനിഞ്ഞകപക്ടോഴുരം  തനിളച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതുകേണ വട്ടീടമ്മേ കപടനിച്ചപ  കബക്ടോധരം  ലകേട്ടുവട്ടീണ.
ഇതനിലനക്കുറനിച്ചപ  അകനക്വഷനിച്ചകപക്ടോള്  ലകേമനിക്കലസപ  ആകപ  ലചെയ്യുനതക്ടോലണനപ
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മനസനിലക്ടോയനി.  വരവപ  മത്സന്യങ്ങള്  മക്ടോരകേമക്ടോയ  കരക്ടോഗമക്ടോണപ  ഉണക്ടോക്കുനതപ.  വരവപ
മത്സന്യങ്ങള്  കകേരളതനില  വന്യക്ടോപനിക്കുനതപ  അനുവദനിക്കകണക്ടോ  എന  കേക്ടോരന്യരം
ഗവണ്ലമന്റപ ആകലക്ടോചെനികക്കണതക്ടോണപ.  ഒരു കേക്ടോരണവശക്ടോലുരം അതപ അനുവദനിക്കക്ടോന്
പക്ടോടനിലല്ലനക്ടോണപ  എലന്റ അഭനിപ്രക്ടോയരം.  മഹലടകേപ  മത്സന്യമക്ടോര്ക്കറ്റപ  ആരരംഭനിക്കുനതനിലന
കുറനിച്ചപ  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  എരുകമലനിയനിലുരം  ഇഇൗരക്ടോറ്റുകപടയനിലുരം  ഓകരക്ടോ  മഹലടകേപ
മത്സന്യമക്ടോര്ക്കറ്റപ ആരരംഭനിക്കണലമനപ ഞക്ടോന് ആവശന്യലപടുകേയക്ടോണപ. 

മനി  .   ലചെയര്മക്ടോന്: ബഹുമക്ടോനലപട അരംഗതനിലന്റ സമയരം കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജപ:   സര്,  അങ്ങപ  ക്ഷേമനിക്കണരം.  ഒരു  പക്ടോവലപട
പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരലന്റ  കേക്ടോരന്യരം  കൂടനി  പറയക്ടോനുണപ.  'പവനിത്രന്  തട്ടീക്കനനി'  ലയ
ബഹുമക്ടോനലപട മനനിക്കപ അറനിയുകമക്ടോ? അറനിയുരം. "തട്ടീമരതണലനില" 20 വര്ഷലത
രചെനകേളക്ടോണപ.  അകദ്ദേഹതനിലന്റ പുസ്തകേരം ഞക്ടോന് ഇനലല ആയനിരരം രൂപ ലകേക്ടോടുതപ
വക്ടോങ്ങനി. നനിങ്ങളനില ആലരക്ടോലക്ക വക്ടോങ്ങനിലയനള്ളതപ എനനിക്കപ അറനിയനില്ല. അകദ്ദേഹരം
പക്ടോവലപട  ഒരു  പടനികേജക്ടോതനി  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനിയുരം  മത്സന്യക്കച്ചവടക്കക്ടോരനുമക്ടോയനിരുന.
അകദ്ദേഹരം പുസ്തകേരം വനിറ്റുലകേക്ടോണപ ജട്ടീവനിതമക്ടോര്ഗ്ഗമനില്ലക്ടോലത നടക്കുകേയക്ടോണപ.  അകദ്ദേഹതനിനപ
മത്സന്യമക്ടോര്ക്കറ്റനില  ഒരു  കജക്ടോലനി  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  അകദ്ദേഹലത
സരംരക്ഷേനിക്കുകമക്ടോ?  ഒരു പക്ടോവലപട പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരന് പുസ്തകേരം വനിറ്റുലകേക്ടോണപ നടക്കുന.
ബഹുമക്ടോനലപട സട്ടീക്കര് ഇടലപടപ  അകദ്ദേഹതനിനപ  ഒരു കജക്ടോലനി  നലകേണലമനള്ള
അഭനിപ്രക്ടോയരം ഞക്ടോന് കരഖേലപടുത്തുകേയക്ടോണപ. ഒരു സക്ടോഹനിതന്യകേലക്ടോകേക്ടോരനപ  കേലക്ടോപ്രവര്തനവരം
മത്സന്യക്കച്ചവടവരം  ഒരുമനിച്ചപ  നടക്കനില്ല.  അകദ്ദേഹലത  സരംരക്ഷേനിക്കുന  കേക്ടോരന്യരം
മത്സന്യബനന വകുപ്പുമനനി  ഏലറ്റടുതക്ടോല നല്ലതക്ടോയനിരനിക്കുരം  എനകൂടനി  കരഖേപടുത്തുന.
ഞക്ടോന് തര്ക്കതനിനനില്ല. 

ശ്രട്ടീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമക്ടോന്: സര്, ഈ ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ ഞക്ടോന് പനിന്തുണയ്ക്കുന.
ഇനവലര  ഉണക്ടോകേക്ടോത  രട്ടീതനിയനിലുള്ള ജനകക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ  കനതൃതക്വരം
നലകുലനക്ടോരു സര്ക്കക്ടോരക്ടോണപ ഇനപ കകേരളരം ഭരനിക്കുനതപ. ബഹുമക്ടോനലപട മുഖേന്യമനനിയുലട
കനതൃതക്വതനിലുള്ള  മനനിമക്ടോര്  അവരുലട  ഒക്ടോകരക്ടോ  വകുപ്പുകേളരം  നല്ലരട്ടീതനിയനില
മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനലവന സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയനിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയക്ടോണപ ഇനള്ളതപ.
അക്കക്ടോരന്യരം ജനങ്ങകളക്ടോടപ അടുതപ ലപരുമക്ടോറുകമക്ടോള് കനരനിടപ കബക്ടോദ്ധന്യലപടുകേയക്ടോണപ.
ഓണക്ടോകഘക്ടോഷകതക്ടോടനുബനനിച്ചപ കക്ഷേമലപന്ഷന് വനിതരണരം ലചെയ സമയതപ 60
വയസ്സുകേഴനിഞ്ഞ  വൃദ്ധനക്ടോര്  ഉള്ലപലടയുള്ളവരുലട  സകന്തക്ടോഷരം  അതനിനപ  ഒരു
ഉദക്ടോഹരണരം മക്ടോത്രമക്ടോണപ. 

മത്സന്യകമഖേലയനില  കേഴനിഞ്ഞ  100  ദനിവസരം  ലകേക്ടോണപ  വലനിയ  രട്ടീതനിയനിലുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനലപട  മനനിക്കപ  കേഴനിഞ്ഞുലവനതപ  വളലര
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സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോണപ.  പ്രകൃതനികക്ഷേക്ടോഭതനില  മത്സന്യബനനയക്ടോനങ്ങളരം  ഉപകേരണങ്ങളരം
നഷ്ടലപട മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  അടനിയന്തര സഹക്ടോയരം വനിതരണരം ലചെയ്യുന
കേക്ടോരന്യതനിലുരം ആ ഉപകേരണങ്ങള് പുനര് ആര്ജനിക്കുനതനിനുള്ള വക്ടോയക്ടോ സഹക്ടോയങ്ങള്
കൃതന്യസമയതപ  ലകേക്ടോടുത്തുലകേക്ടോണപ  അവലര  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞുലവനതുരം
വലനിലയക്ടോരു  കേക്ടോരന്യമക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലങ്ങളനിലലല്ലക്ടോരം  സഹക്ടോയരം  അഭന്യര്തനിച്ചു
ലകേക്ടോണപ ഉകദന്യക്ടോഗസരുലട പനിനക്ടോലല നടകക്കണ ഗതനികകേടനിലക്ടോയനിരുന.  അതരരം
കേക്ടോരന്യങ്ങള് മനനി കനരനിടപ  ശ്രദ്ധനിക്കുനലവനതപ വലനിലയക്ടോരു കേക്ടോരന്യമക്ടോണപ.  ഡട്ടീകഗക്ടോ
ഗക്ടോര്ഷന്യയനില  തടവനിലക്ടോക്കലപട  19  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള  തനിരനിലകേ  നക്ടോടനിലലതനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിച്ചുലവനതുരം വലനിലയക്ടോരു കേക്ടോരന്യമക്ടോണപ. ഫനിഷറട്ടീസപ കമഖേലയുമക്ടോയനി ബനലപടപ
നനിലവനിലുള്ള നനിയമങ്ങളരം ചെടങ്ങളരം കേക്ടോകലക്ടോചെനിതമക്ടോയനി പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനപ  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിലയ നനിയമനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

ഉള്നക്ടോടന് മത്സന്യകൃഷനി  കമഖേലയനില  വരുന 10  വര്ഷകതക്കുള്ള വനികേസന
പരനിപക്ടോടനി തയക്ടോറക്ടോക്കുനതനിനപ ഏകേദനിന കദശട്ടീയ ശനിലപശക്ടോല സരംഘടനിപനിച്ചുലകേക്ടോണപ
കകേരളരം  ഒരു  മക്ടോതൃകേയക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  തട്ടീരകദശ  സരംരക്ഷേണതനിനുരം
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  സുരക്ഷേയ്ക്കുരം  ഉതകുന  സമഗ  തട്ടീരകദശ  മക്ടോകനജപ ലമന്റപ  പക്ടോന്
തയക്ടോറക്ടോക്കുനതനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  പ്രതനിനനിധനികേലളയുരം
സരംഘടനയുലട ബനലപടവലരയുരം ഉള്ലപടുതനിലക്കക്ടോണപ തട്ടീരകദശ മക്ടോകനജപ ലമന്റപ
പക്ടോനനില മത്സന്യകമഖേലക്ടോവനിഭക്ടോഗരം തയക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന് കേര്മ്മേസമനിതനിലയ നനിയമനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കള് നഷ്ടലപട മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട മക്കലള ഫനിഷറട്ടീസപ വകുപപ
ദലതടുതപ  വളര്ത്തുനതനിനപ  പ്രകതന്യകേ  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട മഹസ്കൂള് വനിദന്യക്ടോര്തനികേളക്ടോയ ലപണ്മക്കള്ക്കപ ലചെലവപ
കുറഞ്ഞതുരം സഇൗജനന്യവമക്ടോയ യക്ടോത്രക്ടോസഇൗകേരന്യരം  ഒരുക്കുനതനിനുകവണനി മസക്കനിള്
നലകുന  പദ്ധതനി  ആദന്യഘടലമന  നനിലയനില  ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറരം  ജനില്ലകേളനിലല
വനിദന്യക്ടോര്തനികേള്ക്കക്ടോയനി ആവനിഷ്കരനിച്ചപ നടപനിലക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  സട്ടീ  സരംരരംഭകേ ഗ്രൂപ്പുകേള്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  തട്ടീരമമത്രനി
ഉലപനങ്ങളലട  ഒരു  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വനിലയുള്ള  25,000  ഓണക്കനിറ്റുകേള്  ഇഇൗ
ഓണതനിനപ വനിപണനരം ആരരംഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  മത്സന്യലഫഡുവഴനി ഗുണനനിലവക്ടോരമുള്ള
പച്ച  മത്സന്യരം  ലപക്ടോതുജനങ്ങള്ക്കപ  ലഭന്യമക്ടോക്കുനതനിനപ  നക്ടോലപ  ഫനിഷപ  മക്ടോര്ട്ടുകേള്
ആരരംഭനിച്ചനിരനിക്കുന.  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  വക്ടോര്ദ്ധകേന്യകേക്ടോല  ലപന്ഷന്  1,000
രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപനിച്ചപ വനിതരണരം  ലചെയ്തു. മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി സമക്ടോദന്യ സമക്ടോശക്വക്ടോസ
പദ്ധതനി  ധനസഹക്ടോയരം  3600  രൂപയക്ടോയനി  ഉയര്തനി.  ഇകപക്ടോള്  തകേര്ച്ച  കനരനിടുന
അലങക്ടോര  മത്സന്യക്കയറ്റുമതനിയുരം  കൃഷനി  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനവരം  ലക്ഷേന്യമനിടപ  ആരരംഭനിച്ച
ലകേ.എ.വനി.ലഎ.എല. എന സക്ടോപനരം പുനരുദ്ധരനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേള് തയക്ടോറക്ടോക്കനി
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വരുന.  ഇതരതനില വനിവനിധങ്ങളക്ടോയ പദ്ധതനികേള് ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോര്  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപനിലക്ടോക്കുനലണങനിലുരം  കേടലക്ടോക്രമണരംമൂലരം  വട്ടീടുരം  ഭൂമനിയുരം  നഷ്ടലപടുന
തട്ടീരകദശവക്ടോസനികേളലട  എണ്ണരം കൂടനി  വരനികേയക്ടോണപ.  അങ്ങപ  തക്ടോനൂരുരം ലപക്ടോനക്ടോനനിയുരം
സന്ദര്ശനിച്ചകപക്ടോള്  ഇക്കക്ടോരന്യരം  കബക്ടോധന്യലപടനിട്ടുണക്ടോകുരം.  അതനിനപ  അങ്ങപ  നലകേനിയ
രണ്ടുമൂനപ  പദ്ധതനികേള്  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്തനിയക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
ഫനിഷറട്ടീസപ  വകുപനിലന്റ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനണക്ടോകേണലമനതക്ടോണപ  എലന്റ  പ്രധക്ടോനലപട
ഒരക്ടോവശന്യരം.   അകതക്ടോലടക്ടോപരം  ആധുനനികേ മത്സന്യബനന രട്ടീതനിയക്ടോയ മലലറന് അകേക്വക്ടോ
കേള്ച്ചര്  യക്ടോഥക്ടോര്തന്യമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള്  കവഗതനിലക്ടോക്കണരം.   മത്സന്യകമഖേല
ഇനപ കനരനിടുന പ്രധക്ടോന പ്രശ്നരം മത്സന്യ സമതനിലന്റ കുറവക്ടോണപ. 1991-ല ആഴക്കടല
മത്സന്യബനനതനിനപ  അനുവക്ടോദരം  നലകേനിയതനിലൂലട  ഉള്ക്കടലനിലനനിനരം  മത്സന്യരം
കകേക്ടോരനിലക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയുരം  അകത ഷനിപനിലവച്ചുതലന ലചെറനിയ മത്സന്യങ്ങലള പക്ടോയപ
ലചെയപ മക്ടോര്ക്കറ്റനിലലതനിക്കുകേയുരം ലചെയ്യുന.  സക്ടോവപ കുഞ്ഞുങ്ങള്,  അയകറ കപക്ടോലുള്ള
ലചെറനിയ മത്സന്യങ്ങളക്ടോണപ ഇനപ മക്ടോര്ക്കറ്റനില എതലപടുനതപ. ബഹുമക്ടോനലപട പനി. സനി.
കജക്ടോര്ജപ  പറഞ്ഞതുകപക്ടോലല ലകേമനിക്കലുകേള്  കചെര്ത  മത്സന്യരം  മക്ടോര്ക്കറ്റുകേളനിലലത്തുനതപ
അവസക്ടോനനിപനിക്കണരം.  പണനി  തട്ടീര്ത  ഹക്ടോച്ചറനികേളലട  പ്രവര്തനരം  കൂടുതല
കേക്ടോരന്യക്ഷേമമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേള് അങ്ങയുലട ഭക്ടോഗത്തുനനിനണക്ടോകേണരം.  ഇന്ഷക്വറന്സപ
പരനിരക്ഷേയനില്ലക്ടോത  നനിരവധനി  കബക്ടോട്ടുകേളരം  വലകേളരം  നമ്മുലട  തട്ടീരത്തുണപ.  അവയപ
നക്ടോശനഷ്ടരം സരംഭവനിക്കുകമക്ടോള് വലനിലയക്ടോരു വനിഭക്ടോഗരം ആളകേള് കേടലക്കണനിയനിലലപടുന
അവസയുണക്ടോകുനതപ തടയക്ടോന് നടപടനികേളണക്ടോകേണരം. ലപക്ടോനക്ടോനനിയനിലുരം തക്ടോനൂരനിലുരം
ഇഇൗ  സട്ടീസണനിലമക്ടോത്രരം  എകടക്ടോളരം  വലനിയ  കതക്ടോണനികേളരം  കബക്ടോട്ടുകേളരം  നശനിച്ചനിട്ടുരം
അവര്ക്കപ  ഇന്ഷക്വറന്സപ  പരനിരക്ഷേ  ലഭനിച്ചനിടനില്ല.   അവനിലടയുള്ള  നക്ടോട്ടുകേക്ടോര്
പനിരനിലവടുതക്ടോണപ അവര്ക്കക്ടോവശന്യമക്ടോയ സഇൗകേരന്യങ്ങള് ലചെയ്തുലകേക്ടോടുതതപ.  ഇന്ഷക്വറന്സപ
പരനിരക്ഷേ  ഇവര്ലക്കല്ലക്ടോരം  ലഭനിക്കുന  രട്ടീതനിയനില  മക്ടോറ്റരം  വരുകതണതുണപ.  കകേന
സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ മത്സന്യകമഖേലയനിലുള്ള പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങള് വളലര കമക്ടോശമക്ടോയ രട്ടീതനിയനിലക്ടോണപ
കകേരളലത ബക്ടോധനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.  സനി.ആര്.ഇസഡപ.-ലന്റ പരനിധനി നനിശ്ചയനിക്കുന
കേക്ടോരന്യതനില സമനിതനിലയ നനികയക്ടോഗനിലച്ചങനിലുരം ധക്ടോരക്ടോളരം കുടുരംബങ്ങള് വട്ടീടപ  വയക്ടോനുരം
നനിലവനിലുള്ള വട്ടീടുകേള് പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുരം കേഴനിയക്ടോലത ബുദ്ധനിമുട്ടുന.  അക്കക്ടോരന്യതനില
ശ്രദ്ധയുണക്ടോകേണരം.  തട്ടീരകദശ  ലലഹകവയുലട  പണനി  പൂര്തനിയക്ടോകുകമക്ടോള്  ധക്ടോരക്ടോളരം
കുടുരംബങ്ങലള  കുടനിലയക്ടോഴനിപനികക്കണ  അവസയനില  അവരുലട  പുനരധനിവക്ടോസരം
ശക്തനിലപടുകതണ  ആവശന്യകേത  വളലര  കൂടുതലക്ടോണപ.  മത്സന്യ  കമഖേലയനില  1233
കകേക്ടോടനി രൂപയുലട പദ്ധതനിയക്ടോണപ അങ്ങപ പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.  തട്ടീര്ച്ചയക്ടോയുരം തട്ടീരകദശ
കമഖേലയനിലല  സമഗ വനികേസനതനിനപ  ഇതപ  പ്രകയക്ടോജനപ്രദമക്ടോകുരം.  പകക്ഷേ തനികേച്ചുരം
രക്ടോഷട്ടീയപരമക്ടോയനിടക്ടോണപ  യു.ഡനി.എഫപ .-ലന്റ  ഭരണകേക്ടോലതപ  തട്ടീരകദശ  കമഖേലയനില
വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  നടതനിയനിരുനലതനപ  അകങ്ങയപ  അറനിയക്ടോവനതക്ടോണപ.
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വട്ടീടപ നലകുന കേക്ടോരന്യതനിലുരം മറ്റപ സഹക്ടോയങ്ങള് നലകുന കേക്ടോരന്യതനിലുലമക്ടോലക്ക പക്ടോര്ടനി
മക്ടോത്രരം കനക്ടോക്കനി ആനുകൂലന്യങ്ങള് നലകുന സനിതനിവനികശഷരം  എല്ലക്ടോയനിടത്തുമുണക്ടോയനിരുന.
എനക്ടോല  ഇടതുപക്ഷേ  മുനണനി  അധനികേക്ടോരതനില  വനതനിനുകശഷരം  എല്ലക്ടോ
പദ്ധതനികേളനിലുരം  എല്ലക്ടോവലരയുരം  ഉള്ലപടുതനി  അര്ഹതലപടവര്ക്കപ  ആനുകൂലന്യങ്ങള്
ലഭന്യമക്ടോക്കണലമന നനിര്കദ്ദേശരം അങ്ങപ ഉകദന്യക്ടോഗസര്ക്കപ നലകേണരം. കേക്ടോരണരം കേഴനിഞ്ഞ
കേക്ടോലങ്ങളനില  വട്ടീടനിനുരം  മറ്റപ  ആനുകൂലന്യങ്ങള്ക്കുമുള്ള  ലനിസനിലല  അര്ഹരക്ടോയ
ആളകേള്ക്കപ  നലകേക്ടോലത  ഒകര  ആളകേള്ക്കുതലന  നനിരന്തരരം  ആനുകൂലന്യങ്ങള്
നലകുന  സനിതനിയുണക്ടോയനിരുന  എനതപ  അകങ്ങക്കപ  അറനിയക്ടോവനതക്ടോണപ.
ഉകദന്യക്ടോഗസലര ഉപകയക്ടോഗനിച്ചക്ടോണപ കേഴനിഞ്ഞ കേക്ടോലങ്ങളനില ഇങ്ങലന ലചെയനിട്ടുള്ളതപ. ഇഇൗ
കമഖേലയനില  പ്രകതന്യകേ  ശ്രദ്ധയുണക്ടോകേണരം.   സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇഇൗ
നക്ടോടനിനുരം തുടര് സര്ക്കക്ടോര് വരുനതനിനുരം സഹക്ടോയകേമക്ടോകേലടലയനപ ആശരംസനിച്ചുലകേക്ടോണപ
ഇഇൗ ബനില്ലനിലന പനിന്തക്ടോങ്ങനിലക്കക്ടോണപ നനിര്ത്തുന. 

ശ്രട്ടീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില  കുമക്ടോര്:  സര്,   ഇഇൗ  ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ  ഞക്ടോന്
പനിന്തക്ടോങ്ങുന.  വന്യക്തമക്ടോയ  ധക്ടോരണകയക്ടോടുകൂടനിതലന  മത്സന്യകമഖേലയനില  ഇടലപടുന
ബഹുമക്ടോനലപട ഫനിഷറട്ടീസപ വകുപ്പുമനനിയുലട പ്രവര്തനലത ഇഇൗ അവസരതനില
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ലതക്ടോഴനില നനിയമങ്ങലളല്ലക്ടോരം  കഭദഗതനി  ലചെയ്തുലകേക്ടോണപ
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള ഇല്ലക്ടോയ്മ  ലചെയ്യുകേയുരം ആനുകൂലന്യങ്ങള് ലവടനിക്കുറയ്ക്കുകേയുരം എകപക്ടോള്
കവണലമങനിലുരം പനിരനിച്ചുവനിടുകേയുരം ലചെയക്ടോരം എന നനിലയനികലയക്ടോണപ കകേന ഗവണ്ലമന്റപ
ലപക്ടോയ്ലക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.  കഡക്ടോ.  മന്കമക്ടോഹന് സനിരംഗനിലന്റ  കേക്ടോലതപ  നടപക്ടോക്കനിയ
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  വനിരുദ്ധ  നയരം  തലനയക്ടോണപ  ഇവരുരം  നടപക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.
അപ്രന്റട്ടീസപ  ആക്ടുരം  ഫക്ടോകറട്ടീസപ  ആക്ടുലമക്ടോലക്ക  കഭദഗതനി  ലചെയ്തുലകേക്ടോണക്ടോണപ  കകേന
ഗവണ്ലമന്റപ  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള ഇല്ലക്ടോയ്മ  ലചെയ്യുന രട്ടീതനിയനികലയപ  കപക്ടോകുനതപ.  ഇകത
നനിലപക്ടോടുകേള്  തലനയക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലങ്ങളനില  കകേക്ടോണ്ഗസപ  ഭരണകൂടവരം
നടപനിലക്ടോക്കനിയതപ.  1991-ല  നരസനിരംഹറക്ടോവ  പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ച  പുതന്  സക്ടോമതനികേ
നയമനുസരനിച്ചപ  ആദന്യമക്ടോയനി ആഴക്കടലനില മത്സന്യബനനരം നടത്തുനതനിനപ  വനികദശ
കേപലുകേള്ക്കപ  ലലലസന്സപ  നലകുകേയുണക്ടോയനി.  എനക്ടോല   ഇടതുപക്ഷേ  കടഡപ
യൂണനിയനുകേളരം  കകേന  കടഡപ  യൂണനിയനുകേളരം  നടതനിയ  സമരലതത്തുടര്നപ  ഇഇൗ
നനിയമരം  പനിന്വലനിക്കുകേയക്ടോണണക്ടോയതപ.  മുരക്ടോരനി  കേമ്മേട്ടീഷന്  റനികപക്ടോര്ടനിലന്റ
അടനിസക്ടോനതനില ആഴക്കടല മത്സന്യബനനതനിനുള്ള joint venture അകപക്ഷേകേള്
നനിരസനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പുതനിയ അകപക്ഷേകേള് സക്വട്ടീകേരനിക്കുനനില്ല എനപ   1997-ല
ഗവണ്ലമന്റപ  പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചു.  ആഴക്കടല  മത്സന്യബനനതനിനപ  തകദ്ദേശട്ടീയരക്ടോയനിട്ടുള്ള
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള  പ്രക്ടോപ്തരക്ടോക്കനി  പരനിശട്ടീലനരം  നലകേണലമനരം  സക്ടോകങതനികേ
സഹക്ടോയങ്ങള് നലകേണലമനരം കകേനതനില ഫനിഷറട്ടീസനിനപ ഒരു പ്രകതന്യകേ മനക്ടോലയരം
രൂപട്ടീകേരനിക്കണലമനരം  നനിര്കദ്ദേശനിച്ച  മുരക്ടോരനി  കേമ്മേട്ടീഷന്  റനികപക്ടോര്ടപ
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തള്ളനിക്കളഞ്ഞുലകേക്ടോണക്ടോണപ  കകേക്ടോണ്ഗസപ  ഗവണ്ലമന്റുരം  ബനി.ലജ.പനി.  ഗവണ്ലമന്റുരം
മട്ടീനക്ടോകുമക്ടോരനി  കേമ്മേട്ടീഷന്  റനികപക്ടോര്ടപ  നടപനിലക്ടോക്കുനതപ.  ഇന്തന്യയനിലല  ഏറ്റവരം
ദരനിദവനിഭക്ടോഗമക്ടോയ മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കുകേയുരം മത്സന്യസമതപ വനികദശ
കുതകേകേള്ക്കപ തട്ടീലറഴുതുകേയുരം ലചെയ്യുനതപ തട്ടീര്ച്ചയക്ടോയുരം  എതനിര്ക്കലപകടണതക്ടോണപ.
ബനി.ലജ.പനി.,  കകേക്ടോണ്ഗസപ ഗവണ്ലമന്റുകേളലട കുതകേകേള്ക്കനുകൂലമക്ടോയ നനിലപക്ടോടുകേളക്ടോണപ
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  സമൂഹരം  ഇനനുഭവനിക്കുന  ദുരനിതങ്ങള്ക്കപ  അടനിസക്ടോനരം.
വനികേസന  പദ്ധതനികേളലട  കപരനില  തട്ടീരകദശവരം  ജലക്ടോശയങ്ങളരം  കുതകേകേള്ക്കപ
മകേമക്ടോറക്ടോനുരം മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലളയുരം തട്ടീരകദശവക്ടോസനികേലളയുരം സക്വന്തരം മണ്ണനില
നനിനരം  കുടനിയനിറക്കക്ടോനുമക്ടോണപ  ഇവര്  ശ്രമനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.  14  ദശലക്ഷേരം
ആളകേളക്ടോണപ മത്സന്യബനനവമക്ടോയനി ബനലപട കജക്ടോലനിയനില ഏര്ലപടനിരനിക്കുനതപ.
അത്രയുരം ആളകേള് തലന അനുബന കമഖേലയനിലുരം  പണനിലയടുക്കുന. ഇന്തന്യയുലട
ആഭന്യന്തര  ഉലപക്ടോദനതനിലന്റ  0.83  ശതമക്ടോനവരം  കേക്ടോര്ഷനികേ  ആഭന്യന്തര
ഉലപക്ടോദനതനിലന്റ  4.75 ശതമക്ടോനവരം സരംഭക്ടോവന ലചെയ്യുന  മത്സന്യകമഖേല 2014-15-ല
33,442  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട  വനികദശനക്ടോണന്യരം  കനടനിതരനികേയുണക്ടോയനി.  ആകഗക്ടോള
മകത്സന്യക്ടോലപക്ടോദനതനില ഇന്തന്യ ഇനപ രണക്ടോരം സക്ടോനതക്ടോണപ.  ഭക്ഷേന്യസുരക്ഷേയനിലുരം
സമദ്ഘടനയനിലുരം  ലതക്ടോഴനില  നലകുനതനിലുരം  സുപ്രധക്ടോന  പങപ   വഹനിക്കുനതപ
മത്സന്യകമഖേലയക്ടോണപ.  പ്രകൃതനിദതമക്ടോയ  അനുകൂല  സക്ടോഹചെരന്യമുള്ളതുലകേക്ടോണ്ടുതലന
ഏറ്റവരം  ജനസക്ടോനതയുള്ള  പ്രകദശമക്ടോണപ  കകേരള  തട്ടീരപ്രകദശരം.  അശക്ടോസട്ടീയമക്ടോയ
വനികേസന നയവരം മൂലധന തക്ടോലപരന്യവരംകൂടനി ഇഇൗ കമഖേലലയ തകേര്ത്തുലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇതപ പരനിഹരനിക്കുനതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ നടപടനി സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.  

ജലക്ടോശയങ്ങളലട  വനിസ്തൃതനി  കുറയുനതുരം  മലനിനട്ടീകേരണവരം  അപകേടകേരമക്ടോയ
സകന്ദശമക്ടോണപ  നലകുനതപ.  ജലക്ടോശയങ്ങളലട  40  ശതമക്ടോനവരം  ഇല്ലക്ടോതക്ടോയനി
ലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  തണ്ണട്ടീര്തടങ്ങളരം ലനലവയലുകേളരം മത്സന്യപ്രജനനതനിനുരം
വളര്ച്ചയ്ക്കുരം  അതന്യന്തക്ടോകപക്ഷേനിതമക്ടോണപ.  തണ്ണട്ടീര്തട  സരംരക്ഷേണ  നനിയമവരം  ഉള്നക്ടോടന്
മത്സന്യബനന  നനിയമവരം  കേക്ടോരന്യക്ഷേമമക്ടോയനി  നടപനിലക്ടോക്കണരം.  യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ലമന്റപ തണ്ണട്ടീര്തട നനിയമലത കേഴനിഞ്ഞ കേക്ടോലങ്ങളനില  അടനിമറനിച്ചു.  ടൂറനിസരം
വനികേസനതനിലന്റ  കപരനില  ഭൂമക്ടോഫനിയകേളരം  റനികസക്ടോര്ടപ  ഉടമകേളരം  കചെര്നപ
കേക്ടോയലുകേളരം കേടലുരം  കേയടക്കനി. സട്ടീ ലപയനിന് പദ്ധതനികേലളക്ടോലക്ക മത്സന്യ സമതനിനപ
ഭട്ടീഷണനിയക്ടോണപ.  തട്ടീരകദശതനിലന്റയുരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  സമൂഹതനിലന്റയുരം
സരംരക്ഷേണരം ലക്ഷേന്യരംവച്ചപ  ആവനിഷ്കരനിച്ച തട്ടീരകദശ നനിയനണ വനിജക്ടോപനതനില
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ വട്ടീടപ വയ്ക്കുനതനിനപ പ്രകതന്യകേ മക്ടോസര് പക്ടോന് തയക്ടോറക്ടോക്കുനതനിനപ
പ്രകതന്യകേ  നനിര്കദ്ദേശമുണക്ടോയനിരുനനിട്ടുരം  യക്ടോലതക്ടോരു  നടപടനിയുമുണക്ടോയനില്ല.  മത്സന്യ
സമതനിലനയുരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലളയുരം  അവരുലട  കുടുരംബങ്ങകളയുരം
സരംരക്ഷേനികക്കണതുണപ. ഇവരുലട മക്ടോസവരുമക്ടോനരം ശരക്ടോശരനി 6,000 രൂപ മക്ടോത്രമക്ടോണപ.
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മട്ടീന്പനിടനിതവമക്ടോയനി ബനലപടപ മരണലപടുനവര് കക്ഷേമനനിധനിയനില  അരംഗങ്ങളലല്ലങനില
കപക്ടോലുരം   അവരുലട  കുടുരംബങ്ങലള  സരംരക്ഷേനിക്കലപകടണതുണപ.  ലക്ഷേക്കണക്കനിനപ
രൂപ വനില ലകേക്ടോടുത്തു വക്ടോങ്ങുന മലസന്യബനന ഉപകേരണങ്ങള് ക്കപ ഇന്ഷക്വറന്സപ
പരനിരക്ഷേ  ഉറപ്പുവരുതണരം.  നനികരക്ടോധനമുണക്ടോകുന  സമയതപ  കുടുരംബതനിനപ
ജട്ടീവനിക്കക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  സക്ടോമതനികേസഹക്ടോയവരം  നലകേണരം.  മത്സന്യകമഖേലയനില
വനികദശ  കേപലുകേളലട  കേടനകേയറ്റവരം  നനികരക്ടോധനിക്കലപട  വലകേളപകയക്ടോഗനിച്ചപ
മത്സന്യബനനരം  നടത്തുനതുവഴനി  മത്സന്യമുടകേളരം  കുഞ്ഞുങ്ങളരം  നശനിച്ചുകപക്ടോകുനതപ
മത്സന്യകമഖേലയപ  വലനിയ  ഭട്ടീഷണനിയക്ടോയനി  കേക്ടോകണണതക്ടോണപ.  കടക്ടോളനിരംഗപ  നനികരക്ടോധന
സമയതപ പരമരക്ടോഗത മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ വഞനിയനിറക്കക്ടോനുള്ള അവസരമുണക്ടോക്കുകേയുരം
വര്ഷകേക്ടോലതപ  ആവശന്യമക്ടോയ  സുരക്ഷേക്ടോസരംവനിധക്ടോനങ്ങള്  ഏര്ലപടുത്തുകേയുരം
ലചെയണരം. ഫക്ടോകറനിയനിലല മക്ടോലനിനന്യങ്ങളരം മറ്റുരം മത്സന്യസമതപ ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കുനതനിനുരം
കേക്ടോയലുകേളനില മട്ടീനുകേള് ചെലതക്ടോടുങ്ങുനതനിനുരം കേക്ടോരണമക്ടോകുനണപ.  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട
ജട്ടീവനുരം  സക്വത്തുരം  സരംരക്ഷേനിക്കലപടുന  രട്ടീതനിയനില  കേടലഭനിതനി  നനിര്മ്മേക്ടോണവരം
പുലനിമുടപ  നനിര്മ്മേക്ടോണവരം നടതണരം.  അഴട്ടീകക്കക്ടോടപ  കമഖേലയനില ജങക്ടോര് സര്വ്വട്ടീസപ
നടത്തുനതനിനുരം തട്ടീരകദശ വനികേസനതനില കുടനിയനിറക്കലപടവര്ക്കപ   സക്ടോമതനികേ
സഹക്ടോയരം ലഭന്യമക്ടോക്കുനതനിനുരം നടപടനി സക്വട്ടീകേരനിക്കണരം.  സകന്തക്ടോഷകതക്ടോലട ഈ
ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ  പനിന്തുണച്ചുലകേക്ടോണപ നനിര്ത്തുന. 

ശ്രട്ടീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖേക്ടോദര്:  സര്,  ഞക്ടോന്  മത്സന്യബനന  വകുപനിലന്റ
ധനക്ടോഭന്യര്തനലയ   പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ.   വനിസ്മയങ്ങളലട മഹക്ടോഖേനനിയക്ടോണപ  കേടല.
കേവനിഭക്ടോവനകേലള  ഒകടലറ  പ്രകചെക്ടോദനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള   കലക്ടോകേതനിലല  ഏറ്റവരം  വലനിയ
വനിസ്മയരം  കേടലക്ടോണപ.  ആ  കേടലനിലന്റ  അഗക്ടോധതയനില  കപക്ടോയനി  മത്സന്യരംപനിടനിക്കുന
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളരം  അത്ഭുതമക്ടോണപ.  കേക്ടോരണരം  നമുക്കപ  സങലപനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയക്ടോത ദൂരതനിലുരം ആഴതനിലുരം സക്വന്തരം ജട്ടീവന്കപക്ടോലുരം കേണക്കക്ടോക്കക്ടോലതയക്ടോണപ
അവര്  മത്സന്യബനനരം  നടത്തുനതപ.  അതരതനില  മത്സന്യബനനരം  നടത്തുന
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട കക്ഷേമമക്ടോണപ ഏറ്റവരം പ്രധക്ടോനലപടതപ.  പകക്ഷേ പലകപക്ടോഴുരം
നമ്മുലട  സര്ക്കക്ടോരുകേള്  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള  അവഗണനിക്കുകേയുരം  മത്സന്യ
കമഖേലയനില ബനിസനിനസപ നടത്തുന വന്കേനിടക്കക്ടോരുലട തക്ടോലപരന്യരം മക്ടോത്രരം ലക്ഷേന്യമനിടപ
പ്രവര്തനിക്കുകേയുമക്ടോണപ  ലചെയനിട്ടുള്ളതപ.  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖേലയനില  ഭൂപരനിഷ്കരണരം
ലകേക്ടോണ്ടുവനപ  കൃഷനിഭൂമനി  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കപ  വനിതരണരം  ലചെയതുകപക്ടോലല  മത്സന്യകമഖേലയനില
കേടലനിലന്റ അവകേക്ടോശരം കേടലനില മട്ടീന്പനിടനിക്കുന ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ ഉറപ്പുവരുത്തുന
ഒരു സമഗ ജലപരനിഷ്കരണ നയരം ആവനിഷ്കരനിച്ചപ നടപനിലക്ടോക്കുലമനപ പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചനിട്ടുള്ള
എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  നയപ്രഖേന്യക്ടോപനവരം  ബഡ്ജറ്റപ  പ്രഖേന്യക്ടോപനവരം
പ്രതട്ടീക്ഷേ  നലകുനതക്ടോണപ.  അറബനിക്കടലനിലന്റ  ഓരരംകചെര്നപ  590  കേനികലക്ടോമട്ടീറ്റര്
മദര്ഘന്യതനില സനിതനി ലചെയ്യുന കകേരളതനിലന്റ സമദപ ഘടനയനില മത്സന്യകമഖേല
നനിര്ണ്ണക്ടോയകേമക്ടോയ  പങക്ടോണപ  വഹനിക്കുനതപ.  ഇന്തന്യക്ടോസമുദതനിലല  ഏറ്റവരം
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ഉലപക്ടോദനക്ഷേമമക്ടോയ  കമഖേലകേളനില  ഒനക്ടോണപ  അറബനിക്കടല.  മത്സന്യലക്കക്ടോയനിനപ
പ്രസനിദ്ധനിയക്ടോര്ജനിച്ച  ചെക്ടോകേര  കകേരളതനിലന്റ  തട്ടീരക്കടലനില  മക്ടോത്രരം  കേണ്ടുവരുന
അപൂര്വ്വ  പ്രതനിഭക്ടോസമക്ടോണപ.  പ്രതനിവര്ഷരം  7.26  ടണ്  മത്സന്യരം  ഉലപക്ടോദനിപനിക്കുന
കകേരളരം  മകത്സന്യക്ടോലപക്ടോദനതനില മുനനിലക്ടോയനിരുന.  എനക്ടോല ഇനതപ   ഗുജറക്ടോതപ,
പശ്ചനിമബരംഗക്ടോള്,  ആനക്ടോപ്രകദശപ  തുടങ്ങനിയ  സരംസക്ടോനങ്ങളലട  പനിനനിലക്ടോയനിരനിക്കുന.
മകത്സന്യക്ടോലപക്ടോദനരം  കുറയുനതനിനുള്ള  കേക്ടോരണങ്ങള്  സരംബനനിച്ചപ  പലരുരം
പറഞ്ഞതുലകേക്ടോണപ  ഞക്ടോനതപ  ആവര്തനിക്കുനനില്ല.  നമുക്കപ  72  ശതമക്ടോനരം  കേടല
കമഖേലയുരം ബക്ടോക്കനി ഉള്നക്ടോടന് ജലപക്ടോതകേളമക്ടോണള്ളതപ.  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ
എനരം  അനുകൂലമക്ടോയ നയങ്ങള്  നടപനിലക്ടോക്കുനതനില  ഇടതുപക്ഷേ  സര്ക്കക്ടോരുകേള്
വനിലലപട  സരംഭക്ടോവനകേള്  നലകേനിയനിട്ടുണപ.  1996-ല  ജനകേട്ടീയ മത്സന്യക്കൃഷനിലയന
ആശയരം ലകേക്ടോണ്ടുവരനികേയുരം അതപ പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കുകേയുരം ലചെയ്തു.  2007-ല ശ്രട്ടീ.
എസപ.  ശര്മ്മേയുലട  കനതൃതക്വതനില  'മത്സന്യകകേരളരം'  എന  പദ്ധതനി
നടപനിലക്ടോക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കേഴനിഞ്ഞ എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ കേക്ടോലതപ ഒരു
സനനിഗ്ദ്ധമക്ടോയ  ഘടതനില,  അഖേനികലന്തന്യക്ടോതലതനില  സുപ്രട്ടീരംകകേക്ടോടതനി  വനിധനിയുലട
പശ്ചക്ടോതലതനില, മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ കേടലനില കപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിയക്ടോതനിരുന
സക്ടോഹചെരന്യതനില,  ശക്തമക്ടോയ നനിലപക്ടോടപ  സക്വട്ടീകേരനിച്ചപ  നനിയമസഭയനില ലകേക്ടോണ്ടുവന
ബനില്ലനിലന്റ അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണപ  ജൂണ്, ജൂമല മക്ടോസങ്ങളനില ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ
കേടലനില  കപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുനതപ.  ആ  തരതനില  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുരം
മത്സന്യകമഖേലയ്ക്കുരം  അനുകൂലമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടപ  സക്വട്ടീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ  ഇടതുപക്ഷേ
ഗവണ്ലമന്റുകേളക്ടോണപ.  ഇവനിലട പലരുരം ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചതുകപക്ടോലല നമ്മുലട രക്ടോജന്യതപ
നടപനിലക്ടോക്കനിയ  നയങ്ങള്  മത്സന്യകമഖേലയുലട  തകേര്ച്ചയക്ടോണപ  ഇടയക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതപ.
കകേക്ടോണ്ഗസനിലന്റ  കനതക്ടോവക്ടോയനിരുന  നരസനിരംഹറക്ടോവവനിലന്റ  ഗവണ്ലമന്റപ  ലകേക്ടോണ്ടുവന
ആഴക്കടല മലസന്യബനന നയമക്ടോണപ മത്സന്യകമഖേലലയ അപകേടകേരമക്ടോയ അവസയനികലക്കപ
ലകേക്ടോലണതനിച്ചതപ.  കേടലനിലനനിനരം  സുലഭമക്ടോയനി  ലഭനിക്കുമക്ടോയനിരുന  പലയനിനരം
മത്സന്യങ്ങളരം  ഇനപ  ലഭനിക്കുനനില്ല.   സക്ടോവപ,  ഏട  എനനിവ   കൂടക്ടോലത  ഒകടലറ
മവവനിദ്ധന്യമുള്ള  ലചെറുമട്ടീനുകേള്  ഇനപ  കേടലനില  കേനിടക്ടോകനയനില്ല.  വനിനക്ടോശകേരമക്ടോയ
ആഴക്കടല മത്സന്യബനന നയമക്ടോണപ ഇതനിനു കേക്ടോരണരം.  ഞക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞ സഭയനിലല
ചെര്ച്ചയനിലുരം  ഇക്കക്ടോരന്യരം  ഉനയനിച്ചനിട്ടുണപ.  ഇവനിലട  എലന്തല്ലക്ടോരം  നക്ടോടകേങ്ങളക്ടോണപ
കകേക്ടോണ്ഗസപ  കേളനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.  കേഴനിഞ്ഞ  സഭയനിലുണക്ടോയനിരുന  ശ്രട്ടീ.  ടനി.  എന്.
പ്രതക്ടോപന്,  ശ്രട്ടീ.  രക്ടോഹുല ഗക്ടോനനിലയ ലകേക്ടോണ്ടുവനപ നക്ടോടകേരം കേളനിപനിച്ചു.  അവരുലട
ഗവണ്ലമന്റക്ടോണപ  ഏറ്റവരം  ആപത്കേരമക്ടോയ നയരം  നടപനിലക്ടോക്കനി  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള
നക്ടോശതനിലന്റ വക്കനികലക്കപ ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയതപ.  

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസപ:  സര്, രണപ മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള കേടലനില
വച്ചപ  ലവടനിവച്ചുലകേക്ടോന  ഇറ്റക്ടോലനിയന്  നക്ടോവനികേലര  സരംരക്ഷേനിച്ചതുരം  ഇകപക്ടോഴുരം
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സരംരക്ഷേനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതുരം  ആലരക്ടോലക്കയക്ടോലണനപ  അകങ്ങക്കറനിയക്ടോമകല്ലക്ടോ,
അക്കക്ടോരന്യലതക്കുറനിച്ചപ എന്തക്ടോണപ പറയക്ടോനുള്ളതപ?

ശ്രട്ടീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖേക്ടോദര്:  സര്,  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  കപരനില
സരംസക്ടോരനിക്കുകേയുരം മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ ചെതനിലയക്ടോരുക്കുകേയുരം ലചെയ്യുകേ എന
നയമക്ടോണപ  എക്കക്ടോലത്തുരം  കകേക്ടോണ്ഗസപ  സക്വട്ടീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.   ഇനനികപക്ടോള്  ഇഇൗ
ചെര്ച്ചയനിലലക്ടോലക്ക പലങടുക്കക്ടോന് എന്തുലകേക്ടോണക്ടോണപ അവര് തയക്ടോറക്ടോകേക്ടോതതപ?  ഒരു
കേക്ടോരന്യവമനില്ലക്ടോത ഒരു വനിഷയമുനയനിച്ചുലകേക്ടോണപ അവര് സമരരം നടത്തുകേയക്ടോണപ. സഭ
ബഹനിഷ്കരനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു  സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  കേക്ടോലുപനിടനിച്ചപ  'ഞങ്ങലളലയക്ടോനപ
ഒത്തുതട്ടീര്പക്ടോക്കനിതരലണ'  എനപറയുന  ഒരുവസയനികലയപ  അവലരതനിയനികല്ല?
കേക്ടോരണരം ഉനയനിക്കലപട വനിഷയരം, കകേരള ജനത ഏലറ്റടുക്കക്ടോത വനിഷയമക്ടോലണനപ
ഞക്ടോന് സക്ടോന്ദര്ഭനികേമക്ടോയനി പറയുകേയക്ടോണപ. ഒരു നനിരക്ടോഹക്ടോര സമരരം എരം.എല.എ.-മക്ടോര്
നടത്തുന  സമയതപ  നക്ടോടനില  ശക്തമക്ടോയ  പ്രതനികേരണങ്ങളണക്ടോകേണരം.  ഞക്ടോന്
കചെക്ടോദനിക്കലട,  കകേരളതനില  ഇഇൗ  രണ്ടുമൂനപ  എരം.എല.എ.-മക്ടോര്  ഇത്ര  ദനിവസരം
നനിരക്ടോഹക്ടോരരം  കേനിടനകല്ലക്ടോ,  എന്തുലകേക്ടോണക്ടോണപ  ജനങ്ങള്  ഏലറ്റടുക്കക്ടോതതപ?  ജനങ്ങളലട
മനസനില  ഇളക്കവരം  സക്വട്ടീകേക്ടോരന്യതയുമുണക്ടോക്കുന  ഒരു  നനിലപക്ടോടല്ല  എനതുലകേക്ടോണ്ടു
തലനയക്ടോണപ  കകേരളതനില  ഒരു  പ്രതനികേരണവരം  ഇഇൗ  സമരതനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ഉണക്ടോകേക്ടോതതപ.  ഇവനിലട  കുകറദനിവസരം  അവര്  സമരരം  നടതനി  നനിയമസഭ
തുടര്ച്ചയക്ടോയനി  ബഹനിഷ്കരനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നനിയമസഭയനിലുനയനിക്കലപകടണ
ഗഇൗരവമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്കപക്ടോലുരം  ഉനയനിക്കക്ടോന്  ലകേലപനില്ലക്ടോത  ദുര്ബ്ബലമക്ടോയ  ഒരു
പ്രതനിപക്ഷേമക്ടോലണനപ  വന്യക്തമക്ടോക്കലപടനികല്ല?  ശ്രട്ടീ.  രകമശപ  ലചെനനിതല  അവനിലട
പ്രസരംഗനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിലക്ക  ശ്രട്ടീ.  ഉമ്മേന്  ചെക്ടോണനി  തക്ടോടനിക്കപ  കേയ്യുരം  ലകേക്ടോടുതനിരനി
ക്കുകേയക്ടോയനിരുന.  'എന്തപ  വനിവരകക്കടക്ടോണപ  ഇഇൗ  കേക്ടോണനിക്കുനലതനക്ടോണപ'  ആ
ശരട്ടീരഭക്ടോഷയനിലൂലട ശ്രട്ടീ. ഉമ്മേന് ചെക്ടോണനി ലതളനിയനിച്ചതപ.  അകപക്ടോള് ഇവനിലട അവര്ക്കപ
സരംസക്ടോരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  പ്രശ്നങ്ങളണപ.   മുന്സര്ക്കക്ടോരനില  ശ്രട്ടീ.  ലകേ.  ബക്ടോബു
ഫനിഷറട്ടീസപ  വകുപ്പു മനനിയക്ടോയനിരുന.  മത്സന്യകമഖേലയുമക്ടോയനി  എന്തക്ടോണപ ശ്രട്ടീ.  ലകേ.
ബക്ടോബുവനിനപ ബനരം;   മത്സന്യകമഖേലയുമക്ടോയനി ബനമുള്ളവര് മക്ടോത്രലമ മനനിയക്ടോകേക്ടോവൂ
എനള്ളതല്ല,  ആ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളലട  പ്രശ്നങ്ങളനില  ഒരു  തക്ടോലപരന്യവരം  അവര്
കേക്ടോണനിച്ചനിടനില്ല.   ശ്രട്ടീ.  ലകേ.  ബക്ടോബുവനിനപ  മത്സന്യരം  നനക്ടോയനി  കേഴനിക്കക്ടോന്  അറനിയക്ടോരം
എനല്ലക്ടോലത  മത്സന്യകമഖേലയുലട  പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിലച്ചക്ടോനരം  ഒരു  തക്ടോലപരന്യവരം
ഉണക്ടോയനിരുനനില്ല.  ഉണക്ടോയ  തക്ടോലപരന്യരം  ബക്ടോറനിലന്റ  കേക്ടോരന്യതനിലക്ടോണപ.  അതപ
എല്ലക്ടോവരുരം  ഇവനിലട  വന്യക്തമക്ടോക്കനിയ  കേക്ടോരന്യമക്ടോണപ.  നമ്മുലട  മത്സന്യകമഖേലയനിലല
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  സനിതനി  വളലര  രൂക്ഷേമക്ടോയ  അവസയനിലക്ടോണപ.  ഇവനിലട
ലപക്ടോതുസമൂഹതനിലന്റ പ്രതനിശട്ടീര്ഷ വരുമക്ടോനവമക്ടോയനി തക്ടോരതമന്യരം ലചെയ്യുകമക്ടോള് വലനിയ
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അന്തരമക്ടോണപ.  1980-81  കേക്ടോലഘടതനില  ലപക്ടോതുസമൂഹവരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനിയുലട
പ്രതനിശട്ടീര്ഷ  വരുമക്ടോനവരം  തമ്മേനിലുള്ള  അന്തരരം  540  രൂപയക്ടോയനിരുന.  1993-94
കേക്ടോലഘടതനില അതപ  1105  രൂപയക്ടോയനി.  1998-99 ആകുകമക്ടോകഴക്കുരം അതപ  3890
രൂപയക്ടോണപ.   2000-ല  4446  രൂപയക്ടോണപ  ലപക്ടോതുസമൂഹതനിലന്റ  വരുമക്ടോനവരം
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട വരുമക്ടോനവരം തമ്മേനിലുള്ള അന്തരരം.  ഇതപ വലനിയ കതക്ടോതനില
നമ്മുലട  മനനഃസക്ടോക്ഷേനിലയ  ഉണര്കതണ  ഒരു  പ്രശ്നമക്ടോണപ.   മക്ടോനവനികേ  വനികേസന
സൂചെനികേയനില  കകേരളരം  വലനിയ  കനടരം  മകേവരനിച്ചനിട്ടുണപ.  എനക്ടോല  നമ്മുലട
സമൂഹതനില  ആദനിവക്ടോസനികേള്  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  എനനിങ്ങലനയുള്ള  രണപ
വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്ടോണപ  ഇഇൗ  ലപക്ടോതു  മുകനറ്റതനില  മക്ടോറനിനനിലക്കുന  ജനവനിഭക്ടോഗരം.
അതുലകേക്ടോണപ  ഇനരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കകേനങ്ങള്  ദക്ടോരനിദന്യതനിലന്റ  കകേനങ്ങളക്ടോണപ.
ഞങ്ങലളക്ടോലക്ക തട്ടീര പ്രകദശങ്ങളനിലനനിനപ വരുനവരക്ടോണപ.  മറ്റപ  പല സലങ്ങളനില
നനിനരം വന്യതന്യസ്തമക്ടോയനി മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി കകേക്ടോളനനികേളനിലുരം അവരുലട കകേനങ്ങളനിലുമക്ടോണപ
ഇനരം  ദക്ടോരനിദന്യവരം  പ്രതനിസനനിയുരം  നനിലനനിലക്കുനതപ.  സര്ക്കക്ടോരുകേള്  അവരുലട
ദക്ടോരനിദന്യലഘൂകേരണതനിനുരം  അതനിലന്റ  പരനിഹക്ടോരതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  നടപടനികേളനിലുമക്ടോണപ
ഉഇൗനല ലകേക്ടോടുകക്കണതപ.  ബഹുമക്ടോനലപട ഫനിഷറട്ടീസപ വകുപ്പുമനനി അക്കക്ടോരന്യതനില
പ്രകതന്യകേ തക്ടോലപരന്യലമടുക്കുലമനപ എനനിക്കുറപ്പുണപ.  എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ
ആദന്യ  100  ദനിവസരം  ലകേക്ടോണപ  ആ  കമഖേലയപ  പ്രകതന്യകേമക്ടോയ  ചെനില  കേക്ടോരന്യങ്ങള്
ലചെയ്യുലമനപ  പ്രഖേന്യക്ടോപനിക്കുകേയുരം  അതപ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  ശ്രമനിക്കുകേയുരം  ലചെയനിട്ടുണപ.
അവരുലട  പഞ്ഞമക്ടോസ  കവതനരം  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന്  ഗവണ്ലമന്റപ  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചു,
എ.പനി.എല.-ബനി.പനി.എല.  വന്യതന്യക്ടോസമനില്ലക്ടോതക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സക്വട്ടീകേരനിക്കുലമനപ
പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.  ഒകര  കകേക്ടോളനനിയനില  ഒരക്ടോള്  ബനി.പനി.എല.-ഉരം  അകത
കകേക്ടോളനനിയനിലതലന  കേക്ടോര്ഡപ  കേനിടനിയതനിലന്റ  വന്യതന്യക്ടോസതനില  എ.പനി.എല.
ആകുകേയുരം ആനുകൂലന്യങ്ങള് ലഭനിക്കക്ടോലത വരുന എനതുരം വളലര സങടകേരമക്ടോണപ.
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  ഒരു  വന്യതന്യക്ടോസവമനില്ലക്ടോലത  ആനുകൂലന്യങ്ങള്  നലകേക്ടോന്
ഗവണ്ലമന്റപ നടപടനി സക്വട്ടീകേരനിക്കണലമനതപ വളലര പ്രധക്ടോനലപട ഒരു കേക്ടോരന്യമക്ടോണപ.
CRZ  പ്രശ്നരം ഇവനിലട  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭയനില മുഖേന്യമനനിയക്ടോയനിരുന
ശ്രട്ടീ.  ഉമ്മേന്  ചെക്ടോണനി,  ശ്രട്ടീ.  എസപ.  ശര്മ്മേലയ  ലവല്ലുവനിളനിച്ചുലകേക്ടോണപ  നടതനിയ
പ്രസരംഗരം നമുലക്കല്ലക്ടോരം ഒക്ടോര്മ്മേയുണപ.  അകദ്ദേഹരം പറഞ്ഞു,  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കപ വനികധയമക്ടോയനി ശ്രട്ടീ. വനി. എസപ. അച്ചുതക്ടോനന്ദലന്റ കനതൃതക്വതനിലുള്ള
എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റനിലല ഫനിഷറട്ടീസപ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന ശ്രട്ടീ.  എസപ.
ശര്മ്മേ  നടപടനി  സക്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോതനിരുനതുലകേക്ടോണക്ടോണപ  CRZ  നനിയമരം  കകേരളതനിനപ
കദക്ടോഷകേരമക്ടോയനി വനതപ. 'ഞങ്ങള് ആ നനിയമതനില മക്ടോറ്റരം വരുതക്ടോന് കപക്ടോകുനലവനപ'
പറഞ്ഞതപ ഞക്ടോന് ഓര്ക്കുന.  ഒനരം നടനനില്ല.   ഇനനികപക്ടോള് സനിതനിലയന്തക്ടോണപ;
CRZ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട ജട്ടീവനിതതനിനപ വലനിയ പ്രതനിസനനിയക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
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ഞക്ടോന്  എലന്റലയക്ടോരു  വന്യക്തനിപരമക്ടോയ  അനുഭവരം  പറയലട.  എലന്റ  ഗക്ടോമതനിലുള്ള
ബട്ടീവക്ടോത്തു  എന   സട്ടീ,  8  ലസന്റപ  ഭൂമനി  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  അവര്ക്കുള്ളതപ.   ഒരു
പുഴകയക്ടോരതക്ടോണപ  അവര്  തക്ടോമസനിക്കുനതപ.   എത്രകയക്ടോ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  അവരുരം
അവരുലട  കുടുരംബവരം  അവനിലടയക്ടോണപ  തക്ടോമസനിക്കുനതപ.  ആ  വട്ടീടപ
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനി  കേടപ്പുറരം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയതനില  അവര്  അനുമതനിക്കപ
അകപക്ഷേനിച്ചുലവങനിലുരം  അനുമതനി  നനികഷധനിക്കുകേയക്ടോണണക്ടോയതപ.  അകപക്ഷേ  CRZ
അകതക്ടോറനിറ്റനിക്കയച്ചു.   എനക്ടോല  ഇഇൗ  അകതക്ടോറനിറ്റനിയക്ടോകേലട  ആ  സലരം
സന്ദര്ശനിക്കുകേകപക്ടോലുരം  ലചെയക്ടോലത  അവര്ക്കപ  അനുമതനി  നനികഷധനിച്ചു.   8  ലസന്റപ
ഭൂമനിമക്ടോത്രമുള്ള ഇവര് എവനികടയപ  കപക്ടോകുരം.   നമ്മുലട ഗവണ്ലമന്റപ  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
ഇഇൗ  കേക്ടോരന്യതനിലനിടലപടപ  ശക്തമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടപ  സക്വട്ടീകേരനികക്കണതുണപ.
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  അവര്  തക്ടോമസനിക്കുന  സലരംവനിടപ  എവനികടയപ  കപക്ടോകുരം?
അവര്ക്കപ  യക്ടോലതക്ടോരു  മക്ടോര്ഗ്ഗവമനില്ല.   അകതസമയരംതലന  നമ്മേള്  കേക്ടോണനണപ,
കനരലതയുള്ള ഗവണ്ലമന്റുകേളനില ബനമുണക്ടോയനിരുന പലരുരം ലകേക്ടോച്ചനിയനില വന്കേനിട
ലകേടനിടങ്ങളയര്തനി.  അകതസമയരം  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ അവരുലട  വട്ടീടപ
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  അവകേക്ടോശരംകപക്ടോലുമനില്ലക്ടോത  സനിതനി  വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇക്കക്ടോരന്യതനില ഫലപ്രദമക്ടോയ നടപടനികേളണക്ടോകേണലമനപ  ഞക്ടോനഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഒനരണപ കേക്ടോരന്യങ്ങള്കൂടനി പറഞ്ഞപ ഞക്ടോനവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോരം.  ഇവനിലട  ശ്രട്ടീ.  പനി.  സനി.
കജക്ടോര്ജപ  മത്സന്യരം  വനികദശങ്ങളനിലനനിനപ  വരുനലവനപ  പറഞ്ഞതപ  ശരനിയക്ടോണപ.
ആസനിയന് കേരക്ടോര് നടപനിലക്ടോക്കനിയ സന്ദര്ഭതനില ഇടതുപക്ഷേ ജനക്ടോധനിപതന്യ പ്രസക്ടോനരം
ആ  കേരക്ടോറനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മറ്റപ  രക്ടോജന്യങ്ങളനിലനനിനപ  മത്സന്യരം  വരുകമക്ടോള്
ഉണക്ടോകേക്ടോനനിടയുള്ള  ആപതനിലനക്കുറനിച്ചപ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
ഒമക്ടോനനിലനനിനരം  മറ്റപ  രക്ടോജന്യങ്ങളനിലനനിനരം  മത്സന്യരം വരുന,  ആ  മത്സന്യങ്ങളക്ടോകേലട
പലതുരം  നമ്മുലട  ആകരക്ടോഗന്യതനിനപ  ഭട്ടീക്ഷേണനിയക്ടോയനിട്ടുള്ള  രട്ടീതനിയനിലക്ടോണപ  വരുനതപ.
മറ്റപ  സരംസക്ടോനങ്ങളനിലനനിനപ  വരുന  മത്സന്യവരം  ഇതരതനില  അപകേടകേരമക്ടോയ
രക്ടോസപദക്ടോര്തങ്ങള് കേലര്നതക്ടോകണക്ടോലയനപ  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുള്ള സരംവനിധക്ടോനമുണക്ടോകേണരം.
തട്ടീരപ്രകദശലത  ചെനില  കേക്ടോരന്യങ്ങള്കൂടനി  പറയക്ടോരം.  സുനക്ടോമനി  പുനരധനിവക്ടോസ
പദ്ധതനിയുലട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കുലറ കകേക്ടോളനനികേള് നനിര്മ്മേനിച്ചു. കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലരം
ആ കകേക്ടോളനനികേളലട നവട്ടീകേരണതനിനപ ഗവണ്ലമന്റപ ഒരു രൂപ കപക്ടോലുരം നലകേനിയനില്ല.
അതുലകേക്ടോണപ സര്ക്കക്ടോര് ഇക്കക്ടോരന്യതനില പ്രകതന്യകേമക്ടോയ നടപടനി സക്വട്ടീകേരനിക്കണലമനപ
അഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ. "തട്ടീരകദശരം ഗക്ടോമരം" പദ്ധതനി പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചു എനല്ലക്ടോലത അതപ
പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കനിയനില്ല.  അതപ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനിയുണക്ടോകേണരം.  എലന്റ
മണ്ഡലതനിലുള്ള  ഫനിഷറട്ടീസപ  ലടകനിക്കല  സ്കൂള്,  അതപ  എലന്റ  മണ്ഡലവമക്ടോയനി
ബനലപട പ്രശ്നമക്ടോലണങനിലുരം സരംസക്ടോനതക്ടോലകേ ബക്ടോധകേമക്ടോയ ഒരു വനിഷയമക്ടോണപ.
അതപ  ഫനിഷറട്ടീസപ  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റനിലന്റ  കേട്ടീഴനിലക്ടോണപ  വരുനതപ.  അവനിലട  മത്സന്യ
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ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കക്ഷേമനനിധനിയനില  അരംഗങ്ങളക്ടോയനിട്ടുള്ള  ആളകേളലട  മക്കള്ക്കുമക്ടോത്രകമ
പഠനിക്കക്ടോന്  അവകേക്ടോശമുള.  വനിപുലമക്ടോയ  സരംവനിധക്ടോനങ്ങളണക്ടോയനിട്ടുരം  അവനിലട  30
കുടനികേള് മക്ടോത്രമക്ടോണള്ളതപ. അതുലകേക്ടോണപ തട്ടീരകദശലത ദക്ടോരനിദന്യ കരഖേയപ തക്ടോലഴയുള്ളവരുലട
മക്കലളകടനി  കചെര്ക്കക്ടോനുള്ള  അനുമതനി  ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റപ  ലകേക്ടോടുക്കണലമനപ  ഞക്ടോന്
അഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ.  എലന്റ മണ്ഡലതനിലല കചെറ്റുവ ഹക്ടോര്ബറനിലന്റ നവട്ടീകേരണരം
നടനലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോലണങനിലുരം  അതനിലന്റ  ഭക്ടോഗമക്ടോയ  ലഡ്രൈഡ്ജനിരംഗപ  ഇകപക്ടോഴുരം
നടനനിടനില്ല.  അതനിനുള്ള  നടപടനി  സക്വട്ടീകേരനിക്കണലമനപ  അഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അതുകപക്ടോലല  മുനയക്കടവപ  ഫനിഷപ ലക്ടോന്റനിരംഗപ  ലസന്ററനിനപ  ഈ  ഗവണ്ലമന്റപ
പ്രകതന്യകേമക്ടോയ പരനിഗണന നലകേനിയനിട്ടുണപ. അതനിനപ ഞക്ടോന് ഗവണ്ലമന്റനികനക്ടോടപ നന്ദനി
പറയുകേയക്ടോണപ.  ഫനിഷറട്ടീസപ  ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റനിലന്റ  കേട്ടീഴനിലുള്ള  സലങ്ങള്  ഒഴനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുനണപ.  കനരലത  സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  അധട്ടീനതയനിലുണക്ടോയനിരുന  ഐസപ
പക്ടോന്റുകേളനില ചെനിലതപ  അടഞ്ഞുകേനിടക്കുനണപ.  എലന്റ മണ്ഡലതനില അങ്ങലനയുള്ള
സലവരം  ലകേടനിടവലമക്ടോലക്കയുണപ.  ഗവണ്ലമന്റപ  പ്രകതന്യകേ  തക്ടോലപരന്യലമടുതപ
അവനിലട മത്സന്യ സരംസരണതനിനുതകുന തരതനിലുള്ള പദ്ധതനികേള് നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞക്ടോല മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ വലനിയ കനടമക്ടോകുരം.  ബഹുമക്ടോനലപട മനനിയുരം
ഗവണ്ലമന്റുരം അക്കക്ടോരന്യതനിലകൂടനി ശ്രദ്ധനിക്കണലമനപ അഭന്യര്തനിച്ചുലകേക്ടോണപ സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  അനുകൂലമക്ടോയനിട്ടുള്ള  നനിലപക്ടോടനിലന  ശക്തമക്ടോയനി  പനിന്തക്ടോങ്ങനി
ലകേക്ടോണപ ഞക്ടോന് നനിര്ത്തുന.

12.00 NOON]

മത്സന്യബനനവരം ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനട്ടീയറനിരംഗുരം കേക്ടോഷത്യു വന്യവസക്ടോയവരം വകുപ്പുമനനി
(ശ്രട്ടീമതനി ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ):  സര്,  ബഹുമക്ടോനന്യരക്ടോയ  9  എരം.എല.എ.മക്ടോരക്ടോണപ
വളലര  ഫലപ്രദമക്ടോയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളരം  ഈ  ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റപ  ഇനപ  അനുഭവനിക്കുന
കപക്ടോരക്ടോയ്മകേളരം ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചുലകേക്ടോണപ ഇവനിലട ചെര്ച്ചയനില ഇടലപടപ സരംസക്ടോരനിച്ചതപ.
അവര്  ഉനയനിച്ചനിട്ടുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളല്ലക്ടോരം  ഞക്ടോന്  സക്വട്ടീകേരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അവര്
ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള പരക്ടോധട്ടീനതകേള് വസ്തുതയക്ടോണപ.  മത്സന്യകമഖേലയനില നനിനള്ള
ആഭന്യന്തര ഉലക്ടോദനരം ആലകേ  7043.19 കകേക്ടോടനി രൂപയുകടതക്ടോണപ.  ഇതപ സരംസക്ടോനതനിലന്റ
ലമക്ടോതരം  ആഭന്യന്തര  ഉലക്ടോദനതനിലന്റ  1.46  ശതമക്ടോനമക്ടോണപ.  എനക്ടോല  പ്രക്ടോഥമനികേ
കമഖേലയുകടതപ   11.49 ശതമക്ടോനമക്ടോണപ.   മകത്സന്യക്ടോലന  കേയറ്റുമതനിയനിലൂലട  കകേരളരം
ആര്ജനിക്കുനതപ  4644.42  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട  വരുമക്ടോനമക്ടോണപ.  ആഭന്യന്തര
ഉലക്ടോദനതനില  11  ശതമക്ടോനവരം  ആലകേ  എടുതക്ടോല  1.46  ശതമക്ടോനവരം  വരുമനിതപ.
ഏകേകദശരം  4800  കകേക്ടോടനി  രൂപകയക്ടോളരം  വനികദശനക്ടോണന്യരം  കനടനിതരുന  ഈ
കമഖേലയനില പണനിലയടുക്കുന ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട ജട്ടീവനിതരം അതട്ടീവ ദുനഃഖേകേരമക്ടോണപ.
ഇവനിലട  എല്ലക്ടോവരുരം  അതനിലനക്കുറനിച്ചപ  സൂചെനിപനിച്ചു.  ആകളക്ടോഹരനി  വരുമക്ടോനലതക്കുറനിച്ചപ
സരംസക്ടോരനിച്ചകപക്ടോള്  അവലരല്ലക്ടോരം  2000-ല  ലകേക്ടോണപ  നനിര്ത്തുകേയക്ടോണപ  ലചെയതപ.
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അതനിലനക്കക്ടോള് ലഞടനിപനിക്കുന കേണക്കക്ടോണപ  2016  എതനിയകപക്ടോള് വനനിട്ടുള്ളതപ.
ഇകപക്ടോള് കകേരളതനിലല മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  ആകളക്ടോഹരനി വരുമക്ടോനരം 61,538
രൂപ മക്ടോത്രമക്ടോണപ. എനക്ടോല സരംസക്ടോന വക്ടോര്ഷനികേ ആകളക്ടോഹരനി വരുമക്ടോനരം 1,55,055
രൂപയക്ടോണപ.  സരംസക്ടോന  ആകളക്ടോഹരനി  വരുമക്ടോനതനിലന്റ  40  ശതമക്ടോനതനില
തക്ടോലഴയക്ടോണപ മലസന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട വരുമക്ടോനരം.  ഇവനിലടയുള്ള ജനപ്രതനിനനിധനികേലളല്ലക്ടോരം
അതപ  4,000-ല  ചെനിലക്വക്ടോനരം  രൂപലയന  പറഞ്ഞു.  എനക്ടോല  അതപ  ശരനിയല്ല.
കൃതന്യമക്ടോയനി  പറഞ്ഞക്ടോല  ആകളക്ടോഹരനി  വരുമക്ടോനതനില  സക്ടോധക്ടോരണ  ഒരു  പഇൗരലന്റ
വരുമക്ടോനവരം മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളകടതുമക്ടോയനി തടനിച്ചുകനക്ടോക്കനിയക്ടോല  93,517  രൂപയുലട
കുറവക്ടോണപ വരുനതപ. മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  ജട്ടീവനിതരം ഏതപ നനിലവക്ടോരതനിലക്ടോണപ
നനിലക്കുനലതന ഗഇൗരവതരമക്ടോയ ചെനിത്രമക്ടോണപ 2016-ലന്റ കേണക്കുകേള്വച്ചപ കനക്ടോക്കനിയക്ടോല
നമുക്കപ കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുനതപ.  ഈ ഒരു പശ്ചക്ടോതലതനില കവണരം മത്സന്യകമഖേലയുലട
പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിച്ചപ  കേക്ടോണക്ടോനുരം  ആ  രരംഗതപ  കൃതന്യമക്ടോയനി  ഇടലപടക്ടോനുരം.  ഇവനിലട
സരംസക്ടോരനിച്ചവലരല്ലക്ടോരം  മത്സന്യ  സമതനിലന്റ  കശക്ടോഷണലതക്കുറനിച്ചപ  പറഞ്ഞു.  ഇകപക്ടോള്
കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ വന്യതനിയക്ടോനതനിലുണക്ടോകുന ഓകരക്ടോ ചെലനങ്ങളരം മത്സന്യ സമതനിലന
സക്ടോരമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുനണപ.  രണ്ടുവര്ഷരം  മുമപ  സഇൗതപ  അകമരനിക്കയനിലുണക്ടോയ
എലനനികനക്ടോ പ്രതനിഭക്ടോസരം  പസഫനികേപ സമുദതനിലക്ടോണണക്ടോയലതങനിലുരം അകറബന്യന്
സട്ടീയനിലുരം  ഇന്തന്യന്  മഹക്ടോസമുദകതയുരം  അതപ  സക്ടോരമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുകേയക്ടോണപ.
മക്ലൈമറ്റപ  ലചെയ്ഞ്ചുണക്ടോക്കുന  പ്രതന്യക്ടോഘക്ടോതലതക്കുറനിച്ചപ  പഠനിക്കക്ടോന്  ലസന്ടല
ഗവണ്ലമന്റപ ഒരു സമനിതനിലയ നനികയക്ടോഗനിച്ചനിട്ടുണപ. അതനിലന്റ തുടര്ച്ചയക്ടോയനി കകേരളതനിലുരം
State Action Plan on Climate Change (SAPCC) എന ഒരു സമനിതനിയുണപ. ആ
സമനിതനി  ഇവനിലട  നടത്തുന  പഠനതനില  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  പ്രതനികേരനിച്ചുലകേക്ടോണപ
പദ്ധതനിയുണക്ടോക്കനിയതപ  ഫനിഷറട്ടീസപ ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റക്ടോണപ.  ഞങ്ങള് ഈ കമഖേലയുലട
പനികനക്ടോക്കക്ടോവസ മനസനിലക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണപ ഗഇൗരവതരമക്ടോയനിതലനയക്ടോണപ  ഇടലപട്ടു
ലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.  National  Adaptation  Fund  for  Climate  Change-
ഉപകയക്ടോഗലപടുത്തുന ഒരു കപ്രക്ടോജകനിനുകവണനി 25 കകേക്ടോടനി രൂപ ഇകപക്ടോള് വകുപനിനപ
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണപ. മത്സന്യ സമതനിലന്റ വര്ദ്ധനിച്ച കുറവനികലയപ കേക്ടോരന്യങ്ങള് മക്ടോറുകമക്ടോള്
ഈ തരതനിലുള്ള ഫണ്ടുകൂടനി സക്വട്ടീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണപ മത്സന്യസമതനിലന്റ ഉലക്ടോദനതനില
ഗഇൗരവമക്ടോയനി  ഇടലപടക്ടോന്  തലനയക്ടോണപ  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.  മക്ലൈമറ്റപ  ലചെയ്ഞപ
മക്ടോത്രമല്ല  മത്സന്യബനനതനില  കുറവണക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുനതപ.  മത്സന്യബനനതനില
നക്ടോരം ശട്ടീലനിച്ചുവരുന പല രട്ടീതനികേളരം അതനിനപ  കേക്ടോരണമക്ടോണപ.  1988-ലക്ടോണപ കടക്ടോള്ബക്ടോന്
പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചതപ.  മത്സന്യ  പ്രജനന  കേക്ടോലത്തുരം  അനനിയനനിതമക്ടോയനി  മത്സന്യബനനരം
തുടരുന രട്ടീതനിയനില ഇടലപടക്ടോനക്ടോണപ  അനപ കടക്ടോള്ബക്ടോന് ലകേക്ടോണ്ടുവനതപ.  പലക്ഷേ
അനപ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  അതപ  മനസനിലക്ടോയനിരുനനില്ല.  വളലരകയലറ
കേലക്ടോപമുണക്ടോക്കനി.  ലകേക്ടോല്ലതപ  രണപ  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  ആ  പ്രതനികഷധതനില
ലവടനികയറ്റു മരനിച്ചു.  ഇതരതനിലുള്ള ശക്തമക്ടോയ പ്രതനികഷധതനിനനിടയനിലക്ടോണപ മത്സന്യ
സമതനിലന്റ  സരംരക്ഷേണതനിനപ  ടനി.  ലകേ.  രക്ടോമകൃഷ്ണന് മനനിയക്ടോയനിരുന കേക്ടോലതപ
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രണ്ടു  ഘടങ്ങളനിലക്ടോയനി  അതക്ടോയതപ  1988-ല  ഭക്ടോഗട്ടീകേമക്ടോയുരം  1989-ല  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം
കടക്ടോള്ബക്ടോന്  ലകേക്ടോണ്ടുവനതപ.  ഈ  കടക്ടോള്ബക്ടോനനിലന്റ  പ്രതനിഫലനരം  പനിനട്ടീടപ
മത്സന്യസമതനിലുണക്ടോയനി.  കുകറയധനികേരം  ഉലക്ടോദന  വര്ദ്ധനവനികലയ്ക്കുവന.  പലക്ഷേ
അതുമക്ടോത്രരം കപക്ടോര.  ഇനപ നമ്മേള് സക്വട്ടീകേരനിക്കുന മത്സന്യബനന രട്ടീതനിയനില പലതുരം
കേര്ശനമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേള്  സക്വട്ടീകേരനിച്ചപ  ഒഴനിവക്ടോക്കലപകടണതക്ടോണപ.  കുഞ്ഞു
മത്സന്യങ്ങലള പനിടനിക്കുനതനിലനതനിലര ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലടയനിടയനില എത്ര അവയര്ലനസപ
ഉണക്ടോക്കനിയക്ടോലുരം  വളനനിര്മ്മേക്ടോണതനിനുകവണനി കുഞ്ഞുമത്സന്യങ്ങലള പനിടനിച്ചപ  തമനിഴപ നക്ടോടനിലല
കേമനനിക്കപ ലകേക്ടോടുക്കുന പതനിവപ ഇനമുണപ. അതപ കകേരളതനിലന്റ ഇകങ്ങയറ്റരം മുതല
അകങ്ങയറ്റരംവലരയുള്ള  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  ശട്ടീലമക്ടോണപ.  അതുരം  കേര്ശനമക്ടോയുരം
തടകയണതുണപ.  അതരരം കേക്ടോരന്യങ്ങളനില നനിര്ബനപൂര്വ്വമക്ടോയ ചെനില നനിലപക്ടോടുകേള്
സക്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണപ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ.  Kerala Marine Fisheries Regulation Act-ല
കേക്ടോകലക്ടോചെനിതമക്ടോയ   പരനിഷക്ടോരരം  വരുതനിലക്കക്ടോണപ  ഇതരരം  കേക്ടോരന്യങ്ങളനില  മനിനനിമരം
ലട്ടീഗല  മസസപ  ഉറപക്ടോക്കക്ടോന്  കവണ  നടപടനി  സക്വട്ടീകേരനികക്കണതുണപ.   ഇകപക്ടോള്
മനിനനിമരം  ലട്ടീഗല  മസസപ  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള  58  മത്സന്യ  ഇനങ്ങളണപ.  അതനില
ഏതുവലര  നനിയനണരം  കവണലമനപ  സനി.എരം.എഫപ.ആര്.ഐ. നടതനിയ
പഠനതനിലന്റ അടനിസക്ടോനതനില റനികപക്ടോര്ടപ ലഭനിച്ചനിട്ടുണപ.  സനി.എരം.എഫപ.ആര്.ഐ
മക്ടോത്രമല്ല നനിരവധനി  കകേന ഗകവഷണ സക്ടോപനങ്ങളനില ഏകഴക്ടോളരം  സക്ടോപനങ്ങള്
കകേരളതനിലക്ടോണള്ളതപ.  ആ സക്ടോപനങ്ങളനിലലല്ലക്ടോരം ഫനിഷറട്ടീസപ ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റനിലല
ഉകദന്യക്ടോഗസരുരം  ഞങ്ങളരം  അതന്യക്ടോവശന്യരം  കടഡപ  യൂണനിയന്  പ്രതനിനനിധനികേളലമക്ടോലക്കയക്ടോയനി
കപക്ടോയനി  ചെര്ച്ച  ലചെയനിട്ടുണപ.  ഏലതല്ലക്ടോരം  കമഖേലയനില  നനിയനണരം  കവണരം,
അലതങ്ങലന എനതനിലനക്കുറനിച്ചപ മനസനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ. Kerala Marine Fisheries
Regulation Act-ല കഭദഗതനി വരുതക്ടോനടക്കമുള്ള കേക്ടോരന്യങ്ങള്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇകപക്ടോള് 58 ഇനരം മത്സന്യങ്ങള് ഉള്ളതനില 14 ഇനങ്ങലളയക്ടോണപ നനിയനണതനിലന്റ
പടനികേയനില ലകേക്ടോണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതപ.  എനക്ടോല  58  ഇനങ്ങകളയുരം അതനികലയപ ലകേക്ടോണ്ടു
വകരണതുണപ.  ഒറ്റയടനിക്കപ  ഈ പരനിഷക്ടോരങ്ങള് ലകേക്ടോണ്ടുവരുനതപ പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമല്ല.
അതക്ടോണപ  മത്സന്യകമഖേലയനിലല സനിതനി.  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട കബക്ടോധതനികലയപ  ഈ
വനിഷയങ്ങലള  ലകേക്ടോണ്ടുവനപ  അവരുലടകൂടനി  പൂര്ണ്ണമക്ടോയ  സഹകേരണരം  ഉറപക്ടോക്കനി
ലകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രകമ  ഈ  കമഖേലയനില  പരനിഷ്കരണങ്ങള്  കൃതന്യമക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  എന്തനിനുകവണനിയക്ടോകണക്ടോ നക്ടോരം  പരനിഷരണരം ലകേക്ടോണ്ടുവരുനതപ,
അതനിലന്റ ഗുണഫലലമലന്തനപ ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി അറനിഞ്ഞനിലല്ലങനില അവര് പ്രതനികഷധതനികലക്കു
വനക്ടോല  നമ്മുലട  ലക്ഷേന്യരം  പക്ടോളനികപക്ടോകുരം.  അതുലകേക്ടോണപ  അവരുമക്ടോയനി  സഹകേരനിച്ചപ
അവലര കബക്ടോധവലക്കരനിച്ചു ലകേക്ടോണ്ടുരം അവരുലട പങക്ടോളനിതരം ഉറപക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണ്ടുരം
മക്ടോത്രകമ  ഇക്കക്ടോരന്യതനില  വരക്ടോന് കേഴനിയുകേയുള.   എന്തക്ടോയക്ടോലുരം  അതപ  കൃതന്യമക്ടോയനി
വരണലമനപ തലനയക്ടോണപ ഞങ്ങള് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ. 

(അദ്ധന്യക്ഷേകവദനിയനില മനി. സട്ടീക്കര്) 
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14  ഇനരം  ജുവമനല  മത്സന്യങ്ങലള  പനിടനിച്ചക്ടോല  ശനിക്ഷേ  ഉറപക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
നനിയമമുലണങനിലുരം അതപ  അനനിയനനിതമക്ടോയനി  വരുന സക്ടോഹചെരന്യതനില കേര് ശനമക്ടോയുരം
ആ നനിയമരം നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന് നനിര്കദ്ദേശരം നലകേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ലപയര് കടക്ടോളനിരംഗപ
മലറ്റക്ടോരു  പ്രശ്നമക്ടോണപ.  ശരനിയല്ലക്ടോത  ഒകടലറ  രട്ടീതനികേള്  മത്സന്യബനന  രരംഗതപ
തുടരുനണപ.  ലപയര് കടക്ടോളനിരംഗനിലനതനിലരയുരം ശക്തമക്ടോയ നടപടനി സക്വട്ടീകേരനികക്കണതുണപ.
ഇതരരം  കേക്ടോരന്യങ്ങളടക്കമുള്ള  നനിലപക്ടോടപ  സക്വട്ടീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണപ  മത്സന്യ  സമതനിലന്റ
സരംരക്ഷേണലമനതപ  പ്രധക്ടോനലപലടക്ടോരു പ്രശ്നമക്ടോലയടുക്കക്ടോന് ഞങ്ങള് ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അതുകപക്ടോലല ഉള്നക്ടോടന് മത്സന്യതനിലന്റ കേക്ടോരന്യരം ഇവനിലട പല അരംഗങ്ങളരം സൂചെനിപനിച്ചു.
കകേരളരം രൂപട്ടീകൃതമക്ടോയ കേക്ടോലതപ ഉള്നക്ടോടന് മലസന്യ ഉലക്ടോദന രരംഗതപ രക്ടോജന്യതപ
3-ാം സക്ടോനതക്ടോയനിരുന നമ്മേള് ഇനപ  10-ാം സക്ടോനകതക്കപ കപക്ടോയനി.  എന്തക്ടോണപ
അതനിനപ  പരനിഹക്ടോരരം?  വനിതയക്ടോലത  ലകേക്ടോയ്യുനവരക്ടോണപ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലളനപ
ഇവനിലട  പറഞ്ഞു.  അങ്ങലനയുള്ള  കേക്ടോലരം  കപക്ടോയനി.  ഇനനി   ലക്ഷേന്യകബക്ടോധകതക്ടോടു
കൂടനിയുള്ള ഇടലപടല ലകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രകമ മത്സന്യസമതനിലന്റ ഉലപക്ടോദന വര്ദ്ധനവനികലക്കപ
കപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയുകേയുള്ളു.  ഇകപക്ടോള്  കകേരളതനില  40,000  ടണ്  മത്സന്യമക്ടോണപ
ഉള്നക്ടോടന്  കമഖേലയനില  കൃഷനിയനിലൂലട  ഉയര്തനിലക്കക്ടോണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതപ.  അതനില
കേക്ടോരന്യമക്ടോയ  വര്ദ്ധനവപ  വരുതണലമനപ  ഗവണ് ലമന്റപ  ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.
കകേരളതനില ഇകപക്ടോള് പതനിനക്ടോകറക്ടോളരം മത്സന്യ ഹക്ടോച്ചറനികേളണപ. 12.5  കകേക്ടോടനികയക്ടോളരം
മത്സന്യക്കുഞ്ഞുങ്ങലളയക്ടോണപ  കകേരളതനിനു  കവണതപ.   എനക്ടോല  ഇനപ  2.5  കകേക്ടോടനി
മക്ടോത്രമക്ടോണപ കകേരളതനിലുള്ളതപ.  അതക്ടോണപ ഇവനിലട ശ്രട്ടീ.  സനി.  കൃഷ്ണന് എരം.എല.എ.
സൂചെനിപനിച്ചതപ.  അവരവനിലട ജലക്ടോശയതനില മത്സന്യക്കുഞ്ഞുങ്ങലള നനികക്ഷേപനിച്ചതനിലന്റ
പനികറ്റനപ  അവ  ചെത്തുലപക്ടോങ്ങനിലയനപ.  ആനയനിലനനിനരം  തമനിഴ പനക്ടോടനില
നനിനലമക്ടോലക്ക ഗുണകമനയനില്ലക്ടോത മലസന്യവനിതപ വക്ടോങ്ങുന സനിതനിയക്ടോണനിനള്ളതപ.
അതുലകേക്ടോണപ  കകേരളതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  മത്സന്യക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  കകേരളതനില  തലന
ഉലക്ടോദനിപനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  നമ്മുലട  ഹക്ടോച്ചറനി  സരംവനിധക്ടോനലത  വനിപുലട്ടീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണപ
ഗവണ്ലമന്റപ  ആഗഹനിക്കുനതപ.  നനിലവനിലുള്ളതനില  അകഞക്ടോളരം  ഹക്ടോച്ചറനികേളനില
ഉലക്ടോദനരം  നടക്കുനണപ.  അതപ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുവക്ടോനുരം  പ്രവര്തനക്ഷേമമല്ലക്ടോതനിരുന
ഏകഴക്ടോളരം  ഹക്ടോച്ചറനികേലള പ്രവര്തനക്ഷേമമക്ടോക്കക്ടോനുരം  ഇഇൗ വര്ഷരം തുടക്കരം കുറനിച്ചനിട്ടുണപ.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  കേക്ടോലത്തുതലന  ഭൂതതക്ടോന്ലകേടനിലന്റ  നടപടനിക്രമങ്ങള്
തുടങ്ങനിയനിരുന.  അതുള്ലപലട മൂനപ ഹക്ടോച്ചറനികേള് കൂലടകചെര്തപ നക്ടോലു ഹക്ടോച്ചറനികേള്
പുതുതക്ടോയനി  പണനി  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണപ.   ഇഇൗ  വര്ഷരം  തലന  അവനിലട  ഉലക്ടോദനരം
വര്ദ്ധനിപനിച്ചുലകേക്ടോണപ  ഇനള്ള  2.5  കകേക്ടോടനി  മത്സന്യക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  6  കകേക്ടോടനിയനികലയപ
ഉയര്തനിലക്കക്ടോണ്ടുവരക്ടോനക്ടോണപ  ഞങ്ങള്  ലക്ഷേന്യമനിടുനതപ.   അതുവഴനി  40000  ടണ്
മകത്സന്യക്ടോലക്ടോദനരം  എനതപ  80000  ടണ്  ആയനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേ എനതുരം ഞങ്ങള്
ലക്ഷേന്യമനിടുനണപ.  കേടലനിലല  മകത്സന്യക്ടോലക്ടോദനതനിനക്ടോയനി  കകേജപ  കേള്ച്ചറടക്കരം
നൂതനമക്ടോയ  സക്ടോകങതനികേവനിദന്യകേള്  ഇനപ  കവണ്ടുകവക്ടോളമുണപ.  ആ  നൂതനമക്ടോയ
സക്ടോകങതനികേവനിദന്യ  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുലകേക്ടോണപ  കകേജപ  കേള്ച്ചറനികലയ്ക്കുരം  മറ്റുരംകപക്ടോകുവക്ടോന്
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CMFRI-യുലട സഹക്ടോയരം ഞങ്ങള് കതടനിയനിട്ടുണപ.  അവര് ആ രരംഗതപ ഗകവഷണരം
നടതനി  ചെനില റനിസള്ട്ടുകേള് ലകേക്ടോണ്ടുവനനിട്ടുണപ.  തട്ടീര്ച്ചയക്ടോയുരം  കേടലമത്സന്യതനിലന്റ
ഉലക്ടോദനതനിലുരം  കേക്ടോയല  മകത്സന്യക്ടോലക്ടോദനതനിലുരം  വളലര  കൃതന്യതകയക്ടോടുകൂടനിയുള്ള
ഇടലപടല നടതക്ടോന് തലനയക്ടോണപ ഗവണ്ലമന്റപ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ.

ശ്രട്ടീ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോരം:  സര്,  അണലക്കട്ടുകേളനില  ലക്ഷേക്കണക്കനിനപ
മത്സന്യക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  നനികക്ഷേപനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  അതുവഴനി  നമ്മുലട  മത്സന്യസമതപ
ഇനള്ളതനിലന്റ  നക്ടോകലക്ടോ  അകഞക്ടോ ഇരടനിയക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുരം.   പകക്ഷേ
പ്രഖേന്യക്ടോപനങ്ങളല്ലക്ടോലത  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  നടപടനിയനികലയപ  കപക്ടോയനിടനില്ല.  അങ്ങപ
അതനിനപ  മുന്കേലയടുതപ  ഒരു  വലനിയ  മക്ടോറ്റരം;  ഒരു  വനിപവരം  തലന
ഇക്കക്ടോരന്യതനിലുണക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?

ശ്രട്ടീമതനി ലജ  .    കമഴപ സനിക്കുടനി അമ്മേ: മക്ടോറ്റരം എന വക്ടോക്കപ തലനയക്ടോണപ വനിപവരം
എന വക്ടോക്കുരം.  വനിപവരം എന പറയുനതപ മക്ടോറ്റമക്ടോണപ. അല്ലക്ടോലത  കേലക്ടോപലമക്ടോനമല്ല.
മക്ടോറ്റതനിനുതലനയക്ടോണപ  ഞങ്ങള് നനിലക്കുനതപ.  ഡക്ടോമുകേളനില ചെനിലതപ  വനതനിനുള്ളനിലക്ടോണപ.
വനരം വകുപപ അകങ്ങക്ടോടപ കേയറക്ടോന് സമ്മേതനിക്കനില്ല. വനരം വകുപ്പുമനനി ശ്രട്ടീ. ലകേ. രക്ടോജു
അക്കക്ടോരന്യതനില വളലര കപക്ടോസനിറ്റട്ടീവക്ടോണപ.  വനതനിലന്റ പരനിധനിയനിലുള്ള ഡക്ടോമുകേള്
എങ്ങലന ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോലമനതനിലനപറ്റനി ഞങ്ങള് തമ്മേനില ഒരു ചെര്ച്ചയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കുകവണനി  കുളത്തൂപ്പുഴയനിലുള്ള  ഡക്ടോമനിലല  മത്സന്യങ്ങലളകപക്ടോലുരം
പനിടനിക്കക്ടോന്  സമ്മേതനിക്കുനനില്ല.  ബഹുമക്ടോനലപട  മുഖേന്യമനനിയടക്കരം  പലങടുത
കേളകര്മക്ടോരുലട കകേക്ടോണ്ഫറന്സനില അക്കക്ടോരന്യതനില തട്ടീരുമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടുണപ. അതനിലന്റ
സക്ടോധന്യത ഫലപ്രദമക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് തലനയക്ടോണപ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ.  ഇവനിലട
ശ്രട്ടീ. രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോരം എരം.എല.എ. പറഞ്ഞ കേക്ടോരന്യതനില ഇറനികഗഷന് വകുപനിലന്റ
സഹകേരണരം   കവണരം.  ഇറനികഗഷന്  മനിനനിസര്  ഇവനിലടയനില്ല,  അകദ്ദേഹവരം
എന്തക്ടോയക്ടോലുരം  ഒരു ലനഗറ്റട്ടീവക്ടോയ നനിലപക്ടോടപ  സക്വട്ടീകേരനിക്കുലമനപ  ഞക്ടോന് കേരുതുനനില്ല.
ഇഇൗ മനനിമക്ടോലരലയല്ലക്ടോരം സഹകേരനിപനിച്ചുലകേക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനലപട ലമമര് പറഞ്ഞതു
കപക്ടോലല നമ്മുലട സക്ടോധന്യതകേലള എങ്ങലന പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോലമനതനിലനപറ്റനി
ഗഇൗരവതരമക്ടോയനി ആകലക്ടോചെനിക്കുരം. മക്ടോറ്റതനിനപ തുടക്കരം കുറനിക്കുരം. യക്ടോലതക്ടോരു സരംശയവമനില്ല.
അതരതനികലക്കപ കപക്ടോകേണലമനപ തലനയക്ടോണപ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ.  

മത്സന്യകമഖേലയനില നടപനിലക്ടോക്കുന മറ്റപ ചെനില പദ്ധതനികേളണപ-മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട
ഭവനനനിര്മ്മേക്ടോണരം.  ഇവനിലട പലരുരം സൂചെനിപനിച്ചു.  വളലര ഗഇൗരവതരമക്ടോയ പ്രശ്നമക്ടോണപ
അവനിലട നനിലനനിലക്കുനതപ. 212683 മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി കുടുരംബങ്ങളക്ടോണപ കകേരളതനിലുള്ളതപ.
അതനില  18185  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കുടുരംബങ്ങള്ക്കപ  വക്ടോസകയക്ടോഗന്യമക്ടോയ  വട്ടീടനില്ല.
11024  കുടുരംബങ്ങള്ക്കപ  ഭൂമനിയുമനില്ല,  വട്ടീടുമനില്ല.  ഇതക്ടോണപ  സനിതനി.  അകപക്ടോള്
ഗഇൗരവതരമക്ടോയ സനിതനിയക്ടോണപ ഭവനവമക്ടോയനി ബനലപട്ടുള്ളതപ.  അവര്  ആകളക്ടോഹരനി
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വരുമക്ടോനതനില മക്ടോത്രമല്ല പനിനനിലക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ,  പശ്ചക്ടോതല സഇൗകേരന്യതനിലുരം അവര്
ഏലറ പനിനനിലക്ടോണപ.   ഇഇൗ രരംഗത്തുരം ഒരു വലനിയ ഇടലപടല നടതക്ടോന് ഞങ്ങള്
ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയക്ടോണപ.  സമ്പൂര്ണ്ണ പക്ടോര്പനിട പദ്ധതനിയക്ടോണപ ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ ലക്ഷേന്യരം.
ബഹു.  മുഖേന്യമനനി  തലന  അക്കക്ടോരന്യരം  പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണപ.  നവരംബര്  1-നപ  പുതനിയ
പദ്ധതനിയക്ടോയ  സമ്പൂര്ണ്ണ  പക്ടോര്പനിട  പദ്ധതനി  ആരരംഭനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
മത്സന്യകമഖേലയക്ടോണപ അതനില വലനിലയക്ടോരു കറക്ടോള് വഹനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  മത്സന്യരരംഗതപ
സമ്പൂര്ണ്ണ പക്ടോര്പനിട പദ്ധതനിലയനതപ ഫനിഷറട്ടീസപ വകുപനിലന്റ പ്രഖേന്യക്ടോപനിത ലക്ഷേന്യരം
തലനയക്ടോണപ.  3650 കപര്ക്കപ ഭവനരം നലകുന പദ്ധതനിയക്ടോണപ ഇഇൗ വര്ഷരം ഞങ്ങള്
ആകലക്ടോചെനിക്കുനതപ.  വരുന  അഞ്ചുവര്ഷരം  ലകേക്ടോണപ  സമ്പൂര്ണ്ണ  പക്ടോര്പനിട
പദ്ധതനിയനികലക്കപ കേക്ടോരന്യങ്ങള് കപക്ടോകുരം.

മലറ്റക്ടോരു പ്രധക്ടോന സക്വപ്ന പദ്ധതനി ഞങ്ങള്ക്കുണപ.  ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനട്ടീയറനിരംഗപ

വകുപനിലന്റ  കേട്ടീഴനില  'കകേക്ടോസല  കേണകനിവനിറ്റനി  ഗട്ടീന്  കകേക്ടോറനികഡക്ടോര്'  പദ്ധതനി.

തനിരുവനന്തപുരരം  മുതല  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ  വലരയുള്ള  തട്ടീരകദശതപ  522  കേനി.മട്ടീ.

ലലദര്ഘന്യതനില 7881.40 കകേക്ടോടനി രൂപയുലട പക്ടോന് ഇകപക്ടോള് തയക്ടോറക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.

പദ്ധതനിയുലട  പ്രധക്ടോനലപട  ഉകദ്ദേശന്യ  ലക്ഷേന്യലമലന്തനപ  വച്ചക്ടോല  തട്ടീരകദശതനിലന്റ

സമഗ വനികേസനരം ലക്ഷേന്യമക്ടോക്കനി എല്ലക്ടോ മത്സന്യബനന തുറമുഖേങ്ങലളയുരം ലക്ടോന്റനിരംഗപ

ലസന്ററുകേലളയുരം  ബനനിപനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുള്ള  തട്ടീരപക്ടോതയുലട  നനിര്മ്മേക്ടോണമക്ടോണപ.  അതപ

ഗവണ്ലമന്റപ തലന പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസരം സഭയനില ബഹുമക്ടോനലപട

മരക്ടോമതപ  വകുപ്പുമനനി  കചെക്ടോദന്യതനിനുതരമക്ടോയനി  മലകയക്ടോരപക്ടോത,  തട്ടീരകദശപക്ടോത

ഇവലയക്കുറനിച്ചപ പരക്ടോമര്ശനിച്ചനിരുന.   തട്ടീരകദശതനിലന്റ ഹക്ടോര്ബറുകേലളയുരം ലക്ടോന്റനിരംഗപ

ലസന്ററുകേലളയുരം  കേണകപ  ലചെയപ  സനി.ആര്.ഇസഡനിലന്റ  പരനിധനിയനില  ഇക്കക്ടോരന്യരം

ലചെകയണതുലകേക്ടോണപ കകേക്ടോസലനിലല കറക്ടോഡപ,  ഹക്ടോര്ബര് ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റനിനക്ടോണപ ലചെയക്ടോന്

കേഴനിയുകേ.  അകപക്ടോള് ഞങ്ങള് സരംയുക്തമക്ടോയനി അക്കക്ടോരന്യലതക്കുറനിച്ചപ ആകലക്ടോചെനിക്കുരം.

എന്തക്ടോയക്ടോലുരം  കകേക്ടോസല  കമഖേലയനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  വനികേസനലത  ലക്ഷേന്യമക്ടോക്കനി

ലകേക്ടോണക്ടോണപ  ഇഇൗ  പദ്ധതനി.  കേക്ടോലവര്ഷലക്കടുതനിയനില  ലപക്ടോലനിയുന  ജട്ടീവനുരം

സക്വതനിനുരം  അറുതനിവരുത്തുനതനിനുരം  ഇവയക്ടോയനി  വര്ഷരംകതക്ടോറുരം  കവണനിവരുന

ലചെലവകേള്  ഒഴനിവക്ടോക്കുനതനിനുരം  ഇതനിനപ  കേഴനിയുരം.  തട്ടീരസരംരക്ഷേണതനിനക്ടോയനിട്ടുള്ള

പരനിസനിതനി സഇൗഹക്ടോര്ദ്ദേ സമട്ടീപനങ്ങളരം നൂതന സക്ടോകങതനികേവനിദന്യകേള് ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള്ള

നനിര്മ്മേക്ടോണവരം  ഇതനില  നമുക്കപ  സക്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോവനതക്ടോണപ.  സനി.ആര്.ഇസഡപ.

പരനിപക്ടോലനതനിനുതകുന  തരതനില  തട്ടീരപക്ടോതയപ  പടനിഞ്ഞക്ടോറുവശരം  കകേരളതനിലക്ടോലകേ

ഗട്ടീന് ലബലറ്റപ വച്ചു പനിടനിപനിക്കുരം.
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ശ്രട്ടീ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജപ: സര്, വരവപ മത്സന്യതനിലന്റ കുഴപരം വളലര വനിശദമക്ടോയനി
പറഞ്ഞതക്ടോണപ.  ഏഷന്യക്ടോലനറ്റപ  ചെക്ടോനലനിലുരം  കേക്ടോണനിച്ചു.  മനനി  അതനികലയപ  വനനില്ല.
കേടലക്ടോക്രമണലത  പ്രകൃതനി  ദുരന്തമക്ടോയനി  കകേന  ഗവണ്ലമന്റപ  ഇകപക്ടോഴുരം
അരംഗട്ടീകേരനിച്ചനിടനില്ല. അക്കക്ടോരന്യതനികലയ്ക്കുരം മനനി വരുനനില്ല.

ശ്രട്ടീമതനി ലജ  .   കമഴപ സനിക്കുടനി അമ്മേ: എലന്റ ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ പനി. സനി. കജക്ടോര്ജപ,
എലന്റ മറുപടനി തട്ടീര്നനില്ലകല്ലക്ടോ. മറുപടനി തുടരുനകതയുള. അങ്ങപ പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള എല്ലക്ടോ
വനിഷയലതയുരം  സരംബനനിച്ചപ  പരക്ടോമര്ശനിക്കുരം.  ഞക്ടോന്  ഒരു  മകനക്ടോഹരമക്ടോയ
പദ്ധതനിലയപറ്റനി  പറഞ്ഞകപക്ടോള്  അകദ്ദേഹരം  ഇടകങക്ടോലനിട്ടു.  എനക്ടോല  അതപ  തലന
ഞക്ടോന് പറയക്ടോരം.  അവസക്ടോനരം അതനികലക്കപ വരക്ടോരം.  അങ്ങപ പറഞ്ഞ വരവപ  മത്സന്യരം,
വളലര ഗഇൗരവതരമക്ടോയ പ്രശ്നരം തലനയക്ടോണപ നമ്മേള് കനരനിടുനതപ.  അക്കക്ടോരന്യതനില
വളലര  വന്യക്തമക്ടോയ  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടപ  ഇകപക്ടോഴുണപ.  അതനിനക്ടോയനി  ഒരു  നനിയമരം  'ഫനിഷപ
മക്ടോര്ക്കറ്റനിരംഗപ  ആന്റപ  കേക്വക്ടോളനിറ്റനി  മക്ടോകനജപ ലമന്റപ  ബനില'  സഭയനില  അവതരനിപനിക്കക്ടോന്
കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  മത്സന്യ മക്ടോര്ക്കറ്റുകേലള കേണ്കടക്ടോള് ലചെയക്ടോന്.  കേക്ടോരണരം,  ഇകപക്ടോള്
മരംഗലക്ടോപുരത്തുനനിനരം  മറ്റുരം  ലകേക്ടോണ്ടുവരുന  മത്സന്യതനിനപ  യക്ടോലതക്ടോരു  നനിയനണവമനില്ല.
തട്ടീരകദശതപ  ഇകപക്ടോള്  എഴുന്നൂറനിലപരരം  മത്സന്യ  സഹകേരണ  സരംഘങ്ങളണപ.
പകക്ഷേ  നനിര്ഭക്ടോഗന്യവശക്ടോല  ഇനപ  പല  സരംഘങ്ങളരം  കപപര്  സരംഘങ്ങളക്ടോണപ.
മത്സന്യലഫഡപ  വളലര  കുറഞ്ഞ സരംഘങ്ങലള മക്ടോത്രമക്ടോണപ  കലലതനില ലകേക്ടോണ്ടുവരുനതപ.
1984 -ല  മത്സന്യലഫഡപ  രൂപട്ടീകേരനിലച്ചങനിലുരം  അതനിലന്റ  പ്രമുഖേ  ലക്ഷേന്യമക്ടോയ
മക്ടോര്ക്കറ്റനിരംഗനികലക്കപ  ഇതുവലര  കേടനവനനിടനില്ല.  മത്സന്യലഫഡനിലന്റ  ഇനപ  തുടരുന
അലരംഭക്ടോവരം  അവസക്ടോനനിപനിച്ചുലകേക്ടോണപ  മക്ടോര്ക്കറ്റനിരംഗനില കേടനവരുവക്ടോനുരം കൃതന്യമക്ടോയ
ലക്ഷേന്യതനികലയപ  ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുവക്ടോനുരം  ഗവണ്ലമന്റപ  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അതനില  യക്ടോലതക്ടോരു  സരംശയവമനില്ല.  അതുലകേക്ടോണപ  മത്സന്യലഫഡപ  ലചെകയണ
പ്രധക്ടോനലപട ഒരു പണനി പ്രക്ടോഥമനികേ സഹകേരണ സരംഘങ്ങലള ശക്തനിലപടുതനിലക്കക്ടോണപ
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  കേടലനിലനനിനരം  പനിടനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുവരുന  മത്സന്യതനിനപ
നന്യക്ടോയവനില  ഉറപക്ടോക്കക്ടോന്  കലലതനികലയപ  കനരനിടപ  ഇടലപടണരം.  ഇനപ  വളലര
പരനിമനിതമക്ടോയ തലതനിലക്ടോണപ കലലരം.  ഇവനിലട പല എരം.എല.എ.-മക്ടോരുരം സൂചെനിപനിച്ചതു
കപക്ടോലല ഇനപ ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് ഇടതട്ടുകേക്ടോരുലട ചൂഷണതനിനപ വനികധയരക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
ഇടതട്ടുകേക്ടോലര ഒഴനിവക്ടോക്കനി സഹകേരണ സരംഘങ്ങള്ക്കപ കനരനിടപ  കലലരം  നടതക്ടോരം.
അങ്ങലന  കലലരം  നടത്തുന  കേക്വക്ടോളനിറ്റനിയുള്ള  മത്സന്യരം  കനരനിടപ  മക്ടോര്ക്കറ്റനികലക്കപ
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുന ഒരു സനിസരം ലകേക്ടോണ്ടുവരണരം.  കേണകനിവനിറ്റനി,  ഇഇൗ കറക്ടോഡപ
അതനിനക്ടോണപ.  അതക്ടോണപ ഞക്ടോന് കറക്ടോഡനില തുടങ്ങനിയതപ.  അതപ  തുടങ്ങനിയകപക്ടോഴക്ടോണപ
അങ്ങപ ഇടലപടതപ.  തട്ടീരകദശതപ നല്ല മക്ടോര്ക്കറ്റപ കവണരം.  അങ്ങപ തലന പറഞ്ഞു,
പൂഞ്ഞക്ടോറനില  രണപ  മക്ടോര്ക്കറ്റപ  കവണലമനപ.  അകപക്ടോള്  ഇഇൗ  മക്ടോര്ക്കറ്റുകേളലട
കേക്ടോരന്യതനില ഞങ്ങള് ഇടലപടക്ടോന് ഫനിഷനിരംഗപ  ഹക്ടോര്ബറുകേള്,  ഫനിഷനിരംഗപ  ലക്ടോന്റനിരംഗപ
ലസന്ററുകേള്  എനനിവയുലട  കമലകനക്ടോടതനിനക്ടോയനി  മക്ടോകന ജപ ലമന്റപ  ലസക്ടോലലസറ്റനികേള്
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രൂപട്ടീകേരനിക്കണരം. മത്സന്യതനിലന്റയുരം മത്സന്യ ഉലനങ്ങളലടയുരം ഗുണകമന ഉറപ്പുവരുതല,
അനന്യസരംസക്ടോനങ്ങളനില നനിനരം ലകേക്ടോണ്ടുവരുന മത്സന്യങ്ങളലട നനിയനണരം, വളര്ച്ച
ലലകേവരനിക്കക്ടോത മത്സന്യങ്ങളലട വനിപണനരം തടയല,  കലലത്തുകേ ലമക്ടോതവനിലയുലട
രണപ ശതമക്ടോനതനില അധനികേക്ടോരനിക്കക്ടോത രട്ടീതനിയനില നനിജലപടുതല, മത്സന്യതനിലന്റ
കലലക്കക്ടോരനപ  ലലലസന്സപ  നനിര്ബനമക്ടോക്കല  അങ്ങലന  ഒകടലറ  കേക്ടോരന്യങ്ങളണപ.
ഞക്ടോന്  എല്ലക്ടോരം  വനിശദട്ടീകേരനിച്ചനിലല്ലകനയുള.  മക്ടോര്ക്കറ്റനിലന്റ  കേക്ടോരന്യതനില  ഗുണകമന
ഉറപക്ടോക്കുകേലയനള്ളതപ  പരമപ്രധക്ടോനമക്ടോണപ.  കുറഞ്ഞ  ലചെലവനിലുള്ള  കപ്രക്ടോടട്ടീന്
കകേരളതനിലല  ജനങ്ങള്ക്കപ  ലഭന്യമക്ടോകക്കണതപ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  മക്ടോത്രരം
പ്രശ്നമല്ല,  മൂനര കകേക്ടോടനിയനികലലറ  വരുന  കകേരളതനിലല  ജനങ്ങളലട  പ്രശ്നമക്ടോണപ.
ജനങ്ങളലട ആകരക്ടോഗന്യ സുരക്ഷേയുമക്ടോയനി ബനലപടതക്ടോണപ. അതുലകേക്ടോണപ അക്കക്ടോരന്യതനില
അങ്ങയുകടതടക്കരം സഹകേരണരം കവണനി വരുരം.  നമ്മുലട നക്ടോടനില പനിടനിക്കുന മത്സന്യരം
ഉള്നക്ടോടന്  മത്സന്യസമതനിലനനിനരം  കേടകലക്ടോര  മത്സന്യതനിലനനിനരം  നമ്മുലട
മക്ടോര്ക്കറ്റുകേളനികലയപ  കനരനിടപ  എതനിക്കക്ടോനുരം  മക്ടോര്ക്കറ്റനിലന്റ  സനിതനി  ഇനകതതനില
നനിനപ  മക്ടോറ്റക്ടോനുരം  കവണനി സട്ടീ  സഇൗഹൃദ  മത്സന്യ മക്ടോര്ക്കറ്റുകേള് എന ഒരു കപ്രക്ടോജകപ
ലകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണപ. ഇനപ മക്ടോര്ക്കറ്റനില ഏറ്റവരം ചെട്ടീത മത്സന്യമക്ടോണപ വനലകേക്ടോണനിരനിക്കുനതപ.
തനിരുവനന്തപുരതപ ഇടപഴഞ്ഞനിയക്ടോണപ ഇവനിടലത മക്ടോര്ക്കറ്റപ. രണപ മണനിക്കപ തുടങ്ങുരം
മക്ടോര്ക്കറ്റപ.   ഏലതല്ലക്ടോരം  രക്ടോജന്യങ്ങളനില നനിനക്ടോണപ  മത്സന്യരം വരുനലതനപ അറനിയനില്ല.
കകേരളതനിലല മത്സന്യരം ഉണക്ടോകേനില്ല.  കവലറ മത്സന്യമക്ടോണപ വരുനതപ.  രണപ മണനിക്കപ
മത്സന്യ മക്ടോര്ക്കറ്റനില കേച്ചവടരം തുടങ്ങനിയക്ടോല നമ്മുലട സകഹക്ടോദരനിമക്ടോര് പക്ടോതനിരക്ടോത്രനിവലര
പക്ടോളയരം മക്ടോര്ക്കറ്റനിലുരം മറ്റുമക്ടോണപ.  ഇഇൗ സനിതനി മക്ടോറണരം.  ഞങ്ങള് ആഗഹനിക്കുനതപ
കേടലനിലനനിനപ  പനിടനിക്കുന  മത്സന്യരം  ഡയറകക്ടോയനി  മക്ടോര്ക്കറ്റുകേളനികലക്കപ  എതനിക്കക്ടോനുള്ള
ഒരു  സരംവനിധക്ടോനരം  ലകേക്ടോണ്ടുവരണരം.  അതനിനപ  വക്ടോനുരം  മറ്റുരം  അകറഞപ  ലചെയണരം.
മക്ടോര്ക്കറ്റനില  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  മത്സന്യരം  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോരം.  അവര്  ഇഇൗ  അഴുക്കപ
വസവമക്ടോയനി  മക്ടോര്ക്കറ്റനില വകരണ കേക്ടോരന്യമനില്ല.  നല്ല വസമനിടപ  മക്ടോര്ക്കറ്റനില വരണരം.
അവര്ക്കപ വസരം മക്ടോറക്ടോനുള്ള വനിശ്രമമുറനി മക്ടോര്ക്കറ്റനില ഉണക്ടോകേണരം. അവനിലട ലവള്ളവരം
മറ്റപ  സഇൗകേരന്യങ്ങളരം  ഉണക്ടോകുരം.  അവര്ക്കപ  മക്ടോര്ക്കറ്റനില  കേച്ചവടരം  നടത്തുകമക്ടോള്
മലറ്റക്ടോരു വസരം ധരനിച്ചപ ഇരനിക്കക്ടോരം.  ആറപ മണനി മുതല രക്ടോത്രനി എടപ മണനിവലരയക്ടോയനി
കേച്ചവടരം  ലറഗുകലറ്റപ  ലചെയണരം.  ഇങ്ങലന  ലവളക്കുനതു  മുതല  പക്ടോതനിരക്ടോത്രനി  വലര
ജട്ടീവനിതരം  തലന  ഇല്ലക്ടോത  തരതനില  ഒരു  വനിഭക്ടോഗരം  മത്സന്യ  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
സകഹക്ടോദരനിമക്ടോര്  അനുഭവനിക്കുന  ദുരനിതതനിനപ  പരനിഹക്ടോരരം  കേക്ടോണക്ടോന്  വളലര
ലക്ഷേന്യകബക്ടോധകതക്ടോടുകൂടനിയുള്ള  ഇടലപടല  ആവശന്യമുണപ.  അക്കക്ടോരന്യതനില
ഇടലപടക്ടോന്  തലനയക്ടോണപ  ഗവണ്ലമന്റപ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ.  അകപക്ടോള്  ആകരക്ടോഗന്യകേരമക്ടോയ
മക്ടോര്ക്കറ്റപ,  ഗുണനനിലവക്ടോരമുള്ള  മത്സന്യരം,  ജനങ്ങള്ക്കപ  ഏറ്റവരം  ഗുണകമനയുള്ള
കപ്രക്ടോടട്ടീന്  കൃതന്യമക്ടോയനി  ഉറപക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  ഇടലപടല  അലതല്ലക്ടോരം  ഇനനി
ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കപക്ടോകുന  നനിയമതനിലുണക്ടോകുരം.  ഇനനിയനികപക്ടോള്  നക്ടോലള  ഇലതല്ലക്ടോരം
എവനിലട  കമഴനിക്കുടട്ടീലയനപ  കചെക്ടോദനിക്കരുതപ.  കേക്ടോരണരം  ഇലതക്ടോലക്ക  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്
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കുറച്ചപ  സമയലമടുക്കുരം.  ഞങ്ങള്ക്കപ  ഇതനില  ലക്ഷേന്യകബക്ടോധമുണപ.  കൃതന്യമക്ടോയ
ലക്ഷേന്യകതക്ടോടുകൂടനി  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  മുകനക്ടോട്ടു  കപക്ടോകുരം.  ഈ  ഗവണ്ലമന്റപ  മൂനനക്ടോലപ
വര്ഷതനിനുള്ളനില  മക്ടോര്ക്കറ്റുകേളലട  കേക്ടോരന്യതനില  വലനിലയക്ടോരു  ഇടലപടല
നടതണലമനക്ടോണപ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ.  ഗവണ്ലമന്റപ/ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റപ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ
ഒരു ജനില്ലയനില ഏകേകദശരം 10 മക്ടോര്ക്കലറ്റങനിലുരം മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി നനിര്മ്മേനിക്കുകേലയനതക്ടോണപ.
അകപക്ടോള്  50  ശതമക്ടോനലമങനിലുരം  മക്ടോര്ക്കറ്റപ  ഗുണനനിലവക്ടോരതനിലക്ടോയക്ടോല  പനിലന
ചെട്ടീത  മത്സന്യതനിനപ  ഇവനിലട  മക്ടോര്ക്കറ്റനില്ലക്ടോലതയക്ടോകുരം.  ഇകപക്ടോള്  തലകശ്ശേരനിയനില
തലന തട്ടീരകദശവനികേസന കകേക്ടോര് പകറഷന് ഒരു മക്ടോര്ക്കറ്റപ നനിര്മ്മേനിച്ചു.  പകക്ഷേ ചെനിലര് 
അതപ  പ്രവര്തനിക്കക്ടോന് സമ്മേതനിക്കുനനില്ല.  അവനിലട  തര്ക്കമക്ടോണപ.  ഞക്ടോന് അവനിലട
കപക്ടോയനിരുന.  തര്ക്കരം  ഉനയനിച്ച  ആളകേലളലയല്ലക്ടോരം  വനിളനിച്ചു  കചെര്തനിടപ  പറഞ്ഞു,
ഗുണനനിലവക്ടോരമനില്ലക്ടോത മത്സന്യമക്ടോയതുലകേക്ടോണക്ടോണപ നനിങ്ങള് കക്ഷേത്രതനിലന്റ പരനിസരതപ
മത്സന്യമക്ടോര്ക്കറ്റപ പറ്റനില്ല എനപറയുനതപ. നല്ല ഗുണനനിലവക്ടോരമുള്ള മത്സന്യമക്ടോലണങനില.
കക്ഷേത്രമല്ല,  പള്ളനിയുലട അടുതല്ല എവനിലടയുരം ഇരനിക്കക്ടോരം.  അതുലകേക്ടോണപ കേക്വക്ടോളനിറ്റനി
ഉറപക്ടോക്കനിയുള്ള  മക്ടോര്ക്കറ്റക്ടോണപ  നമ്മേള്  ലക്ഷേന്യരം  വയ്ക്കുനതപ.  അതുലകേക്ടോണപ  മക്ടോര്ക്കറ്റപ
വരുകമക്ടോള് അനക്ടോവശന്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള തടസങ്ങള് കവണ. ഇതരരം കേക്ടോരന്യങ്ങള് അവനിലട
സരംസക്ടോരനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതരരം  ഗുണനനിലവക്ടോരമുള്ള  മത്സന്യരം  ഉറപക്ടോക്കക്ടോന്,  വരുന
ആധുനനികേ സരംവനിധക്ടോനമുള്ള മക്ടോര്ക്കറ്റുകേകളക്ടോടപ ജനങ്ങള് സഹകേരനിക്കുകേയക്ടോണപ കവണതപ.
അതനിനപ അങ്ങടക്കമുള്ളവരുലട പനിന്തുണ ഞക്ടോന് ഇക്കക്ടോരന്യതനില  അഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇതരതനില മക്ടോര്ക്കറ്റനിരംഗപ സനിസതനില ഒരു നല്ല ഇടലപടല നടതക്ടോന് ഞങ്ങള്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണപ. 

ഞക്ടോന് അങ്ങപ തടസലപടുതനി മക്ടോറ്റനിവച്ച വനിഷയതനികലക്കപ വട്ടീണ്ടുരം വരനികേയക്ടോണപ.
കകേക്ടോസല കേണകനിവനിറ്റനി ഗട്ടീന് കകേക്ടോറനികഡക്ടോര് എനതപ ഈ നൂറ്റക്ടോണനിലന്റതലന സക്വപ്ന
പദ്ധതനിയക്ടോയനിടക്ടോണപ ഞങ്ങള് ആവനിഷ്കരനിക്കുനതപ. അതപ അനന്തമക്ടോയനി നട്ടീടനിലക്കക്ടോണപ
കപക്ടോകേക്ടോനല്ല,  നക്ടോലപ  വര്ഷരംലകേക്ടോണപ  പൂര്തട്ടീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  ലക്ഷേന്യരം  വയ്ക്കുനതപ.
അകപക്ടോള്  അതരതനികലയപ  വരുകമക്ടോള്  അവനിലട  24,000-കതക്ടോളരം  തട്ടീരകദശ
കുടുരംബങ്ങലള  മക്ടോറ്റനിപക്ടോര്പനികക്കണനി  വരുരം.  ആ  24,000-തനില  22,000-തനില
ചെനിലക്വക്ടോനരം  വരുനതപ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളകടതക്ടോണപ.  ഫനിഷര്ലമന്  അല്ലക്ടോതവര്
കകേക്ടോസല ലബലറ്റനില തക്ടോമസനിക്കുനവരക്ടോണപ. അതനിനപ ഞങ്ങള് ഒരു സമഗ പക്ടോര്പനിട
പദ്ധതനി കൂടനി  ലകേക്ടോണ്ടുവരുനണപ.  400  സക്വയര് ഫട്ടീറ്റനില തക്ടോലഴയുള്ള വട്ടീടുകേളക്ടോണപ
ഇനപ മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ ലകേക്ടോടുക്കുനതപ. ലപക്ടോനക്ടോനനിയനില,  ബഹുമക്ടോനലപട
സട്ടീക്കറുലട മണ്ഡലതനില സുനക്ടോമനി പദ്ധതനിയനില  വച്ച  വട്ടീടപ ഞക്ടോനുരം സട്ടീക്കറുരംകൂടനി
കപക്ടോയനി കേണതക്ടോണപ. ലബനന്യക്ടോമനിലന്റ ആടപ ജട്ടീവനിതരം എന പറഞ്ഞതുകപക്ടോലലയക്ടോണപ.
ആടനിനുകപക്ടോലുരം  നനിലക്കക്ടോന്  പറ്റുന  സഇൗകേരന്യമനില്ല.  അത്ര  ലചെറനിയ  വട്ടീടപ,
എങ്ങലനയക്ടോണപ മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ ഇത്ര കമക്ടോശമക്ടോയ വട്ടീടപ വച്ചുലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞലതനക്ടോണപ  മനസനിലക്ടോകേക്ടോതതപ.  കേണകപക്ടോള്  ലഞടനികപക്ടോയനി.  വളലര
വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമപ ലകേടനിയനിടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
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ശ്രട്ടീ  .    എ  .    എരം  .    ആരനിഫപ:  സര്,  ഭക്ടോവനിയനില  നടപക്ടോക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുന
കേക്ടോരന്യങ്ങലളല്ലക്ടോരം വളലര ഭരംഗനിയക്ടോയനി പറഞ്ഞു. അതുകപക്ടോലല പട്ടീലനിരംഗപ ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോയനി
പല  മണ്ഡലങ്ങളനിലക്ടോയനി  കുകറയധനികേരം  ആളകേളണപ.  അവരുരം  മത്സന്യസരംസരണ
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണപ.  ഇവര്ക്കപ  കേനിട്ടുന ആനുകൂലന്യങ്ങള് പട്ടീലനിരംഗപ  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കു
കൂടനി ലകേക്ടോടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സക്വട്ടീകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ശ്രട്ടീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  അതനിനകേതപ  കൃതന്യമക്ടോയ
വന്യവസയുണപ.  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  ലകേക്ടോടുക്കുന  ആനുകൂലന്യരം  അനുബന
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനില്ല. മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനിയുലട നനിര്വ്വചെനമുണകല്ലക്ടോ;
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട ലഡഫനനിഷന് അനുസരനിച്ചപ  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോകന കേഴനിയൂ.  ഇകപക്ടോള് അനുബന ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനിക്കപ നനിയമമുണപ.  അവര്ക്കപ
കക്ഷേമ  പദ്ധതനിയുമുണപ.  ശ്രട്ടീ.  എസപ.  ശര്മ്മേ  മനനിയക്ടോയനിരുന  സമയതപ  വളലര
കൃതന്യമക്ടോയ  കുകറ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിരുന.  അതപ  നമ്മേള്  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോരം.
അക്കക്ടോരന്യതനില  തര്ക്കമനില്ല.  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞുവനതപ  ലപക്ടോനക്ടോനനിയനിലല  വട്ടീടനിലന
കുറനിച്ചക്ടോണപ. വളലര കമക്ടോശമക്ടോയ അന്തരട്ടീക്ഷേമക്ടോണപ അവനിലട. വളലര ലചെറനിയ, 200-ല
തക്ടോലഴ  സക്വയര്  ഫട്ടീകറ്റയുള.  രണ്ടു  മുറനി.  അവനിലട  ലകേക്ടോടുതനിരനിക്കുന  അടുക്കള
കടക്ടോയപ ലലറ്റക്ടോക്കണലമനപ  ഞക്ടോന്   നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.  അത്ര  വലനിപകമയുള  അടുക്കളയപ.
അതപ കടക്ടോയപ ലലറ്റക്ടോക്കനി ഒരു മുറനി കൂടനി എക്സൈപറ്റന്റപ ലചെയപ മുകേളനില കൂരയനിടപ ലപക്ടോനക്ടോനനി
മുനനിസനിപക്ടോലനിറ്റനിയുരം ഫനിഷറട്ടീസപ ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റുരംകൂടനി സരംയുക്തമക്ടോയനി കചെര്നപ ഇരുന്നൂറ്റനി
ചെനിലക്വക്ടോനരം  വട്ടീടുകേള്  പുനരുദ്ധരനിക്കുനതനിനപ  ഞങ്ങള്  ആകലക്ടോചെനിക്കുകേയക്ടോണപ.
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുള്ള  വട്ടീലടനള്ളതപ  എങ്ങലനയുമക്ടോകേക്ടോലമനള്ളതക്ടോണപ
നമ്മുലട നക്ടോടനില നനിലനനിലക്കുന  കേണ്ലസപ്റ്റപ. 

ശ്രട്ടീ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷപ:  സര്,  ഇകപക്ടോള്  ബഹുമക്ടോനലപട  മനനി  പറഞ്ഞതു
കപക്ടോലല ലപക്ടോനക്ടോനനിയനില മക്ടോത്രമല്ല, കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല മക്ടോടക്ടോയനി പഞക്ടോയതനില 40
സുനക്ടോമനി  വട്ടീടുകേള്   ഇതുകപക്ടോലല  ഉണക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന.  കേനിച്ചന്  ലപ്രക്ടോവനിഷനനില്ല.
യക്ടോലതക്ടോരു  അടനിസക്ടോന  സഇൗകേരന്യവമനില്ല.  ഞങ്ങള്  ഡനി.ഡനി.സനി.കയക്ടോഗതനില  ഈ
വനിഷയരം  ഉനയനിച്ചകപക്ടോള്  നനിസഹക്ടോയത  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ  ലചെയതപ.  ഈ
കേക്ടോരന്യതനില  ലപക്ടോനക്ടോനനിയനില  ലചെയക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുകപക്ടോലല
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുകവണനി  നനിര്മ്മേനിച്ചനിട്ടുള്ള  കേനിച്ചന്  ലപ്രക്ടോവനിഷനനില്ലക്ടോത
വട്ടീടുകേളനില ഇതരലമക്ടോരു പുനരുദ്ധക്ടോരണരം നടതക്ടോന് തയക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ?

ശ്രട്ടീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്, തട്ടീര്ച്ചയക്ടോയുരം കേഴനിയുരം. അതനിനക്ടോണകല്ലക്ടോ
നനിയമസഭ.  നനിയമരം  ഇലല്ലങനില  നനിയമരം  ഉണക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണകല്ലക്ടോ  നനിയമസഭ.
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനിക്കപ  മനിനനിമരം  സഇൗകേരന്യരം  കവണരം.  അതപ  ഉറപക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  കേക്ടോരന്യങ്ങള്
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന് നമുക്കപ കേഴനിയുരം. ലപക്ടോനക്ടോനനിയനില ഓകരക്ടോ വട്ടീടനിനുരം ലമയനിന്റനന്സനിനുള്ള
പണമക്ടോയ  50,000  രൂപ മുനനിസനിപക്ടോലനിറ്റനിലയ ഏലപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ.
അതനിനപ  ചെനില  സക്ടോകങതനികേ  തടസമുലണനപ  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റപ  പറഞ്ഞു.  നമ്മേള്
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കൂടക്ടോയനിടനിരുനപ  അതനിലനക്ടോരു  തട്ടീരുമക്ടോനലമടുതക്ടോല  ആ  സക്ടോകങതനികേ  ബുദ്ധനിമുടപ
അതനിജട്ടീവനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം.  എനനിടപ  മുനനിസനിപക്ടോലനിറ്റനി  ബക്ടോക്കനി  പണരം
എടുക്കക്ടോനക്ടോണപ  പറയുനതപ.  കേണ്ണൂരനിലല  മക്ടോടക്ടോയനിയനിലുരം  ഇകത  കപ്രക്ടോസസപ
നമുലക്കടുക്കക്ടോരം.  കേണ്ണൂരനില  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  വട്ടീടപ  ലമയനിന്റനന്സനിനപ  ഒരു
കേക്വക്ടോടയുണപ.  മക്ടോടക്ടോയനിലുരം  തക്ടോമസകയക്ടോഗന്യമല്ലക്ടോത  വട്ടീടക്ടോലണങനില,  അവനിലട  ജനില്ലക്ടോ
കേളകറുലട  കനതൃതക്വതനില  ഫനിഷറട്ടീസപ  ഡനി.ഡനി.യുരംകൂടനി  കചെര്നപ  അതരരം
കേക്ടോരന്യങ്ങള്  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചക്ടോല  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റനിനപ  അതനികനക്ടോടപ  സഹകേരനിക്കുനതനില
യക്ടോലതക്ടോരു തടസവമനില്ല. അലതക്ടോലക്ക നമുക്കപ ലചെയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോവനകതയുള. ആ
നനിലയ്ക്കുള്ള  വട്ടീടപ  ഇനനി  ഉണക്ടോകേനില്ലക്ടോലയനതക്ടോണപ  ഇഇൗ  കപ്രക്ടോജകനില  കേക്ടോണനതപ.
മനിനനിമരം 550 സക്വയര് ഫട്ടീലറ്റങനിലുരം ഉള്ള നക്ടോലപ വട്ടീടുകേള് കചെരുന ഫക്ടോറ്റുകേളക്ടോണപ ഇനനി
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ.  വനിശദക്ടോരംശങ്ങളനികലക്കപ ഞക്ടോന് കപക്ടോകുനനില്ല.

ശ്രട്ടീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖേക്ടോദര് :  സര്,  ഭവന  പദ്ധതനികേലളക്കുറനിച്ചക്ടോണകല്ലക്ടോ
അങ്ങപ  പറഞ്ഞതപ.   ഫനിഷറട്ടീസപ  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റപ  ഭവന  നനിര്മ്മേക്ടോണതനിനപ  ഫണപ
അനുവദനിച്ചക്ടോല കപക്ടോലുരം അനുമതനി നലകേക്ടോത ഒരു സനിതനി നനിലനനിലക്കുകേയക്ടോണപ.
അതപ മറനികേടക്കക്ടോന് കവണനി എന്തപ ലചെയക്ടോന് കേഴനിയുരം?

ശ്രട്ടീമതനി ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്,  സനി.ആര്.ഇസഡപ.-ലന്റ കേക്ടോരന്യമക്ടോയനിരനിക്കക്ടോരം
അങ്ങപ സൂചെനിപനിച്ചതപ. സനി.ആര്.ഇസഡപ നനിയമരം ലസന്ടല ഗവണ്ലമന്റക്ടോണപ ലകേക്ടോണ്ടു
വനനിട്ടുള്ളതപ.  സനി.ആര്.ഇസഡപ  നനിയമതനില  2011-ല  ഒരു  സമഗ  കഭദഗതനി
ലകേക്ടോണ്ടുവനനിരുന.  മലസന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  വട്ടീടപ  വയ്ക്കുനതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ
തരതനിലുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളക്ടോടുകൂടനി ഒരു സമഗമക്ടോയ കകേക്ടോസല കസക്ടോണ് മക്ടോകനജ് ലമന്റപ
പക്ടോന്  അതതപ  കസറ്റുകേള്  തയക്ടോറക്ടോക്കനി  ലസന്ടല  ഗവണ്ലമന്റനിനപ  ലകേക്ടോടുതക്ടോല
അനുമതനി തരുലമന ഒരു ലപ്രക്ടോവനിഷന്  2011-ലല കഭദഗതനിയനിലുണപ.  ആ കഭദഗതനി
ടൂറനിസലത കകേക്ടോണ്ലസന്കടറ്റപ ലചെയക്ടോണപ കൂടുതലുമുള്ളതപ. പലക്ഷേ ഫനിഷര്ലമനനിലന
ലപ്രക്ടോടകപ ലചെയ്യുന വന്യവസയുമുണപ. നനിര്ഭക്ടോഗന്യവശക്ടോല 2011-നപ കശഷരം within one
year  എനക്ടോണപ  CZMP-യപ അരംഗട്ടീകേക്ടോരരം കതടുവക്ടോന് കേക്ടോലപരനിധനി പറഞ്ഞനിരുനതപ.
കകേരളരം  ഒരു  വര്ഷതനിനനിടയനില  കകേക്ടോസല  മക്ടോകനജ് ലമന്റപ  പക്ടോന്  തയക്ടോറക്ടോക്കനി
ലകേക്ടോടുതനിരുനനില്ല.  കകേന ഗവണ്ലമന്റപ നനിയമനിച്ച ലലശകലഷപ നക്ടോയനികേപ കേമ്മേനിറ്റനി ഒരു
റനികപക്ടോര്ടപ  ലകേക്ടോടുത്തു.  അവര്  ലകേക്ടോടുതതപ  ടൂറനിസവമക്ടോയനി  കേണകപ  ലചെയ
ലപ്രക്ടോകപക്ടോസലക്ടോയതുലകേക്ടോണപ അതനിനപ അപ്രൂവല കേനിടനിയതുമനില്ല. ഫനിഷര്ലമനനിനപ വട്ടീടപ
വയക്ടോന് ഇളവകേനിടക്ടോന് അതുലകേക്ടോണപ കേഴനിയക്ടോലത വന.  എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്
വനതനിനുകശഷരം   ഞക്ടോന്  രണ്ടു  പ്രക്ടോവശന്യരം  ഡലഹനിയനില  കപക്ടോയനി.  പരനിസനിതനി
മനനിലയ  കനരനിട്ടുകേണപ  ലലശകലഷപ  നക്ടോയനികേപ  കേമ്മേനിറ്റനി  റനികപക്ടോര്ടപ  തനനിട്ടുരം
എന്തുലകേക്ടോണക്ടോണപ   അനുമതനി  നലകേക്ടോതലതനപ അകനക്വഷനിച്ചകപക്ടോഴക്ടോണപ  അകദ്ദേഹരം
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പറയുനതപ,  ഇതല്ല ഞങ്ങള് പ്രതട്ടീക്ഷേനിക്കുനതപ ഇന്റകഗറ്റഡക്ടോയ കകേക്ടോസല കസക്ടോണ്
മക്ടോകനജ് ലമന്റപ പക്ടോന് തയക്ടോറക്ടോക്കനി കൃതന്യമക്ടോയനി തനക്ടോല കകേരള കകേക്ടോസല ലബലറ്റനിലന
മുഴുവന് എക്സൈരംപ്റ്റപ ലചെയക്ടോലമനപ.  അങ്ങലന ഒരു വന്യവസ അതനിനകേത്തുണപ.  അതപ
കകേടതനിനുകശഷമക്ടോണപ  ഞങ്ങള്  തനിരനിച്ചുവനപ  രണ്ടുദനിവസലത  വര്ക്കപകഷക്ടോപപ
സരംഘടനിപനിച്ചതപ.  ബഹു. മുഖേന്യമനനിയക്ടോണപ ആ വര്ക്കപകഷക്ടോപപ ഉദ്ഘക്ടോടനരം ലചെയതപ.
ഇന്തന്യയനില നമുക്കപ ലഭന്യമക്ടോകുന പ്രശസ്തരക്ടോയ ശക്ടോസജലരയുരം ലടകകക്ടോക്രക്ടോറ്റുകേലളയുരം
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി രരംഗലത കടഡപ യൂണനിയന് കനതക്ടോക്കലളയുരം ജനപ്രതനിനനിധനികേലളയുരം,
എന്വകയക്ടോണ്ലമന്റല  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റപ,  ലസസപ  തുടങ്ങനിയവലരലയല്ലക്ടോരം  ഉള്ലക്കക്ടോളളനിച്ചു
ലകേക്ടോണപ രണപ ദനിവസലത സമഗമക്ടോയ വര്ക്കപകഷക്ടോപപ ഞങ്ങള് നടതനി. ആ വര്ക്കപ
കഷക്ടോപനില  ഉരുതനിരുഞ്ഞു  വന  അഭനിപ്രക്ടോയതനിനനുസരനിച്ചപ  ഒരു  കേമ്മേനിറ്റനി
രൂപട്ടീകേരനിച്ചനിട്ടുണപ. ആ കേമ്മേനിറ്റനി ആറപ മക്ടോസരംലകേക്ടോണപ ഇന്റകഗറ്റഡപ കകേക്ടോസല കസക്ടോണ്
മക്ടോകനലജ്മെന്റപ പക്ടോന് തയക്ടോറക്ടോക്കണലമനക്ടോണപ ഞങ്ങള് ലക്ഷേന്യരം വയ്ക്കുനതപ.  അങ്ങലന
ഒരു പക്ടോന് തയക്ടോറക്ടോക്കനി നലകേനിയക്ടോല കകേന ഗവണ്ലമന്റപ അനുമതനി തരുരം.  എങനില
മക്ടോത്രകമ  ആതന്യന്തനികേമക്ടോയനി  പ്രശ്നതനിനപ  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകുകേയുള.  കകേരളതനില
കകേക്ടോസല  കസക്ടോണ്  മക്ടോകന ജ് ലമന്റപ  അകതക്ടോറനിറ്റനിയുണപ.  ആ  അകതക്ടോറനിറ്റനിക്കപ
ഇന്ഡനിവനിഡക്വല കകേസനിനപ എക്സൈരംപ്ഷന് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോവനതക്ടോണപ.  ഇനലത സനിതനി
എന്തക്ടോലണനപ  വച്ചക്ടോല,   ആ അകതക്ടോറനിറ്റനിയുലട  പുനനഃസരംഘടന ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റപ
വരുനതനിനുമുമപ നടതനിയതക്ടോണപ.  മത്സന്യകമഖേലയുമക്ടോയനി ബനമനില്ലക്ടോത ചെനിലരക്ടോണപ
അതനിലുള്ളതപ.  അവര്ക്കപ  ഇഇൗ  പ്രശ്നതനിലന്റ  ഗഇൗരവരം  അറനിയനില്ല.  അവര്
ഇന്ഡനിവനിഡക്വല കകേസ്സുകേള്ക്കപ എക്സൈരംപ്ഷന് ലകേക്ടോടുക്കുനനില്ല.  ഞക്ടോന് ഇഇൗ വനിഷയരം
മുഖേന്യമനനിയുലട  ശ്രദ്ധയനിലലപടുതനിയനിട്ടുണപ.  ആ  കേമ്മേനിറ്റനിക്കപ  ഇനവരുന
അതന്യക്ടോവശന്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കപ എക്സൈരംപ്ഷന് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുരം. ജനില്ലക്ടോ തലതനിലുള്ള
ഒരു  മക്ടോകനജ് ലമന്റപ  കേമ്മേനിറ്റനി  രൂപട്ടീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണപ  പരക്ടോതനി  തട്ടീര്പക്ടോക്കക്ടോരം.  എല്ലക്ടോ
അകപക്ഷേയുരം  തനിരുവനന്തപുരകതക്കപ  ലകേക്ടോണ്ടുവകരണതനില്ല.  ജനില്ലകേളനില  ഒരു
മക്ടോകനജ് ലമന്റപ  കേമ്മേനിറ്റനിയക്ടോകേക്ടോരം.  അവനിലട  എക്സൈരംപ്ഷനക്ടോകേക്ടോരം.  കകേരളതനില  ഇനപ
നനിലവനിലുള്ള കകേക്ടോസല മക്ടോകനജ് ലമന്റപ  അകതക്ടോറനിറ്റനി ഫലപ്രദമക്ടോയനി ഇടലപട്ടുലകേക്ടോണപ
സക്ടോധന്യമക്ടോയതപ അവര്ക്കപ ലചെയക്ടോന് കേഴനിയുരം.  കേഴനിഞ്ഞ ആകറഴുവര്ഷങ്ങള്ക്കപ മുമപ
ഞക്ടോന് അതനില ലമമറക്ടോയനിരുന.  ഞങ്ങള് അവനിലട എക്സൈരംപ്ഷന് ലകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.
എക്സൈരംപ്ഷന്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന  തരതനികലക്കപ  മക്ടോകനജ് ലമന്റപ  അകതക്ടോറനിറ്റനി
ഇടലപടണരം.  മുഖേന്യമനനിയുലട  ശ്രദ്ധയനില  ആ  പ്രശ്നരം  ലപടുതനിയനിട്ടുണപ.
അക്കക്ടോരന്യതനില അകദ്ദേഹരം ഇടലപടപ  കവണതപ ലചെയ്യുരം.  അങ്ങലന ആ പ്രശ്നതനിനപ
പരനിഹക്ടോരരം  കേക്ടോണക്ടോരം.  ആതന്യന്തനികേമക്ടോയ  പരനിഹക്ടോരവരം  ഫനിഷറട്ടീസപ  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുലമന്റപ
കനക്ടോക്കുനലണനക്ടോണപ എനനിക്കപ അതുമക്ടോയനി ബനലപടപ പറയക്ടോനുള്ളതപ.  



ധനകേക്ടോരന്യരം 419

വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ രരംഗതപ ധക്ടോരക്ടോളരം പദ്ധതനികേള് നടപനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.     പതപ
സ്കൂളകേളക്ടോണപ  ഫനിഷറട്ടീസപ  ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റനിലന്റ  കേട്ടീഴനിലുള്ളതപ,   അവ  കബക്ടോര്ഡനിരംഗപ
സ്കൂളകേളക്ടോണപ.  അവനിലട തക്ടോമസനിച്ചപ  പഠനിക്കുന കുടനികേള്ക്കുമക്ടോത്രകമ സ്കൂളനില അഡനിഷന്
ലകേക്ടോടുക്കുകേയുള.  ഞക്ടോന്  മനനിയക്ടോയതനിനുകശഷരം  ഈ  സ്കൂളകേളലട  സനിതനി
പരനികശക്ടോധനിച്ചകപക്ടോള് പല സ്കൂളകേളനിലുരം 18-ഉരം 20-ഉരം കുടനികേള് മക്ടോത്രകമയുള.  സ്കൂള്
തക്ടോരതകമന്യന  കമക്ടോശമലല്ലങനിലുരം  എന്തുലകേക്ടോണക്ടോണപ  കുടനികേള്  വരക്ടോതലതനപ
അകനക്വഷനിച്ചകപക്ടോള്  അവ  കബക്ടോര്ഡനിരംഗപ  സ്കൂളകേളക്ടോലണനക്ടോണപ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞതപ.  കകേരളതനില  എത്ര  കമക്ടോശലപട  അന്തരട്ടീക്ഷേതനില  കേഴനിയുന
കുടുരംബതനിലുള്ള കുടനികേളക്ടോലണങനിലുരം  അവലര കമക്ടോശമക്ടോയ സലതപ പക്ടോര്പനിക്കക്ടോന്
രക്ഷേകേര്തക്ടോക്കള് ആഗഹനിക്കുകേയനില്ല. യക്ടോലതക്ടോരു സഇൗകേരന്യവമനില്ലക്ടോത, വക്ടോര്ഡനക്ടോരനില്ലക്ടോത
കമക്ടോശലപട  അന്തരട്ടീക്ഷേതനില  കുടനികേള്  തക്ടോമസനിച്ചപ  പഠനിക്കണലമനവച്ചക്ടോല  ഒരു
രക്ഷേകേര്തക്ടോവരം കുടനികേലള വനിടുകേയനില്ല.  എല്ലക്ടോ കഹക്ടോസലുകേളരം ഉടനടനി ലമച്ചലപടുതക്ടോന്
കേഴനിയനില്ല.   അതുലകേക്ടോണപ വരുന സക്ടോമതനികേ വര്ഷരം മുതല കഹക്ടോസലനിലനനിനപ
പഠനിക്കുനവര്ക്കപ  മക്ടോത്രമല്ല  വട്ടീടനിലനനിനപ  കപക്ടോയനിവരുന  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
കുടനികേള്ക്കുരം അനുബന ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട മക്കള്ക്കുരം ഈ സ്കൂളനില അ ഡനിഷന്
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോരം  എലനക്ടോരു  തട്ടീരുമക്ടോനരം  കേഴനിഞ്ഞ  മക്ടോസരം  ഗവണ്ലമന്റപ  എടുതനിട്ടുണപ.
അടുത  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷലത  അഡനിഷകനക്ടോടുകൂടനി  ഇനനിവനിലട  ചൂണനിക്കക്ടോടനിയ
പ്രശ്നതനിനപ  പരനിഹക്ടോരമക്ടോകുരം.  പരമക്ടോവധനി  കുടനികേലള  അകക്കക്ടോമകഡറ്റപ  ലചെയക്ടോനുരം
അവരുലട കഹക്ടോസല സഇൗകേരന്യവരം  സ്കൂളകേളരം   ലമച്ചലപടുതക്ടോനുരം സക്ടോധനിക്കുരം.  മത്സന്യ
കമഖേലയനിലല സ്കൂളകേള് സ്മക്ടോര്ടപ സ്കൂളകേളക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റക്ടോനുള്ള സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ പ്രഖേന്യക്ടോപനിത
ലക്ഷേന്യരം  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  ആകലക്ടോചെനിക്കുനണപ.  ഫനിഷറട്ടീസപ  ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റനിലന്റ
കേട്ടീഴനിലുള്ള  പതപ  സ്കൂളകേള്  ആ  പടനികേയനിലലടുക്കുരം.  കേക്ടോയനികേ  വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസരം
ഉറപക്ടോക്കക്ടോനുരം കേക്ടോയനികകേക്ടോപകേരണങ്ങള് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനുരം  40  സ്കൂളകേലള ലതരലഞ്ഞടുതനിട്ടുണപ.
ഒരു സ്കൂളനിനപ 5 ലക്ഷേരം രൂപ വച്ചപ ലകേക്ടോടുക്കുരം.   5 ഫനിഷറട്ടീസപ സ്കൂളകേളനില കപ ഗഇൗണപ
അടക്കരം  ഉറപക്ടോക്കക്ടോന്  ഞങ്ങള്  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണപ.  ഇനപ  രക്ടോവനിലല  ഞക്ടോന്
വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി സരംസക്ടോരനിച്ചകപക്ടോള്  തട്ടീരകദശലത മഹസ്കൂളകേലള
വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ  വകുപപ  ഏലറ്റടുത്തുലകേക്ടോള്ളക്ടോലമനക്ടോണപ  പറഞ്ഞതപ.  തട്ടീരകദശലത
മഹസ്കൂളകേള്  വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ  വകുപപ  എടുക്കുലമനപ  ഉറപ്പുകേനിടനിയ  സക്ടോഹചെരന്യതനില
മഹസ്കൂളനിലന വനിട്ടുലകേക്ടോണപ തട്ടീരകദശലത എല.പനി.,  യു.പനി.  സ്കൂളകേലള ഫനിഷറട്ടീസപ
ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റപ  ലമയനിന്റയനിന് ലചെയക്ടോനുള്ള പദ്ധതനി നടപനിലക്ടോക്കുനണപ.  ഇത്രയുമക്ടോണപ
വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ  രരംഗവമക്ടോയനി  ബനലപടപ  പറയക്ടോനുള്ളതപ.  കേടലനില  കപക്ടോകുന
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട  സുരക്ഷേ  വലനിലയക്ടോരു  പ്രശ്നമക്ടോണപ.  ഇനവലര  അതനിലനക്ടോരു
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോയനിടനില്ല. 



420 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 4, 2016

മനി  .    സട്ടീക്കര്:  ശ്രട്ടീ. ജനി. എസപ. ജയലക്ടോല, മനനി പറഞ്ഞപ പൂര്തട്ടീകേരനിക്കലട.
മനനിയുലട  മറുപടനിക്കപ  30  മനിനനിടക്ടോണപ.  ഇകപക്ടോള്തലന  30  മനിനനിടപ
കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  

ശ്രട്ടീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  അരംഗങ്ങള്  കചെക്ടോദന്യരം  കചെക്ടോദനിച്ചക്ടോല 
എന്തുലചെയ്യുരം? 

ശ്രട്ടീ  .    ജനി  .    എസപ  .    ജയലക്ടോല:  സര്,  ബഹുമക്ടോനലപട  മനനി  ഇകപക്ടോള്
പരക്ടോമര്ശനിക്കുന  ഒരു  വനിഷയമക്ടോയതുലകേക്ടോണക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  ഇടലപടതപ.  കേടലക്ടോക്രമണരം
ലചെറുക്കുനതനിനുള്ള  പുലനിമുട്ടുകേള്  സക്ടോപനിക്കുനതപ  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിലന്റ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  പരനിഗണനിക്കുനതപ. കേടലക്ടോക്രമണതനിലന്റ  കപരനില
ലതക്ടോഴനില ലചെയക്ടോന് കേഴനിയക്ടോത  സലങ്ങള് സരംരക്ഷേനിക്കുനതനിനുള്ള പുലനിമുട്ടുകേള്
സക്ടോപനിക്കുനതനിനുരം മത്സന്യബനന വകുപ്പുതലന ഇടലപടപ ധനരം അനുവദനിക്കുനതനിനുരം
പ്രവൃതനി പൂര്തനിയക്ടോക്കുനതനിനുരം കേഴനിയുന സക്ടോഹചെരന്യരം ഉണക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ശ്രട്ടീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  എല്ലക്ടോവരുരം  ഇടലപടപ  കചെക്ടോദന്യരം
കചെക്ടോദനിച്ചുലകേക്ടോണനിരുനക്ടോല എനനിക്കപ മറുപടനി പറകയണനിവരുരം. അതുലകേക്ടോണപ എനനിക്കപ
സമയരം തരണരം.  അങ്ങപ കചെക്ടോദനിച്ച കചെക്ടോദന്യതനിനുള്ള മറുപടനി ഞക്ടോന് ആദന്യരം പറഞ്ഞ
കകേക്ടോസല ഗട്ടീന് ലബലറ്റപ പക്ടോനനിലുണപ. ഇകപക്ടോഴലത ബഡ്ജറ്റനില പുലനിമുടനിനുകവണനി
300  കകേക്ടോടനി  രൂപ നട്ടീക്കനിവച്ചനിട്ടുണപ.  അതനില പക്ടോറ ഇകടണതനിലല്ലനക്ടോണപ ഇറനികഗഷന്
വകുപ്പുമനനിയുലട ആഗഹരം. തട്ടീരസരംരക്ഷേണതനിനുകവണനി ആര്ടനിഫനിഷന്യല  റട്ടീകഫക്ടോ
സക്ടോന്റപ  ബക്ടോകഗക്ടോ  ഇടക്ടോലമനക്ടോണപ  ഗവണ്ലമന്റപ  ആകലക്ടോചെനിക്കുനതപ.  കേടലനില
കേല്ലനിടുനതപ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണപ  ഗവണ്ലമന്റപ  നയപരമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ.
തട്ടീര്ച്ചയക്ടോയുരം  300  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വൃഥക്ടോവനിലക്ടോകേക്ടോലത  ഏഴക്ടോയനിരതനിലധനികേരം  കകേക്ടോടനി
രൂപ  വരുന  കപ്രക്ടോജകപ  തട്ടീരസരംരക്ഷേണവമക്ടോയനി  കേണകപ  ലചെയപ  തുടങ്ങക്ടോനക്ടോണപ
ലക്ഷേന്യമനിടുനതപ.  പഴയ  രട്ടീതനിയനില  കേടലനില  കേല്ലനിടുകേ  എനള്ള  പദ്ധതനി
അവസക്ടോനനിക്കുരം.   വളലര ശക്തമക്ടോയ ആക്രമണരം വരുന സലങ്ങളള്ളതുലകേക്ടോണപ,
മനിക്കവക്ടോറുരം സലങ്ങളനില പുലനിമുട്ടുകേള് സക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ. 50 മട്ടീറ്റര്
കേടല  ഫട്ടീയക്ടോയനി  വനിടക്ടോനക്ടോണപ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ.  കേടല  കേയറനി
സക്വതനമക്ടോയനി  ഇറങ്ങനി കപക്ടോകേലട.   അഞപ മട്ടീറ്ററനിനുള്ളനില വട്ടീടുവയ്ക്കുകമക്ടോഴക്ടോണകല്ലക്ടോ
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് ലവള്ളതനിലക്ടോയനി എനള്ള  പ്രശ്നരം വരുനതപ.  50 മട്ടീറ്റര് ഫട്ടീയക്ടോയനി
വനിടപ  അവനിലട  മരങ്ങലളക്ടോലക്ക  വച്ചുപനിടനിപനിച്ചക്ടോല  കേടലകക്ഷേക്ടോഭതനില  തട്ടീരരം
നഷ്ടലപടപ  ആളകേള്  വഴനിയക്ടോധക്ടോരമക്ടോകുന  എനള്ള  പ്രശ്നരം  ആതന്യന്തനികേമക്ടോയനി
പരനിഹരനിക്കലപടുകേയക്ടോണപ.  ശക്ടോസട്ടീയമക്ടോയ  രട്ടീതനി  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചപ  ആ  പ്രകദശരം
സരംരക്ഷേനിക്കുകേയുരം  ലചെയക്ടോരം.  ഇലതക്ടോരു  ദട്ടീര്ഘകേക്ടോല  പദ്ധതനിയക്ടോണപ.  കകേരളരം
ഉള്ളനിടകതക്ടോളരംകേക്ടോലരം കകേരളതനിലന്റ തട്ടീരരം ലപ്രക്ടോടകപ ലചെയ്യുന ദട്ടീര്ഘവട്ടീക്ഷേണകതക്ടോലടയുള്ള
പദ്ധതനിയക്ടോണപ വകുപപ ആകലക്ടോചെനിക്കുനതപ. 
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കേടല  സുരക്ഷേയുമക്ടോയനി  ബനലപടപ  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  കേടലനില  കപക്ടോയനി
അപകേടതനിലലപടക്ടോല  അവലര  രക്ഷേനിക്കക്ടോനുള്ള  ഒരു  സരംവനിധക്ടോനവരം  ഇനപ
നനിലവനിലനില്ല.  മൂകനക്ടോളരം  മമറന്  ആരംബുലന്സനിലനക്കുറനിച്ചക്ടോണപ  പറയുനതപ.
അതനിനപ വളലരയധനികേരം ലചെലവപ കവണനിവരുലമനള്ളതുലകേക്ടോണപ തുടക്കതനില ഒരു
മമറന് ആരംബുലന്സക്ടോണപ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതപ.  കേടലനില വള്ളരം മുങ്ങനിയക്ടോല ഏതക്ടോനുരം
മണനികറുകേള്ക്കകേരം എതനിയനിലല്ലങനില രക്ഷേലപടുകേയനില്ല.  ഹക്ടോര്ടപ  അറ്റക്ടോക്കുരം മറ്റുരം
വരുന  സമയങ്ങളനില  ഉടന്  രക്ഷേയപ  എകതണതുണപ.  INCOIS-ഉരം  ISRO-യുമക്ടോയനി
സഹകേരനിച്ചുലകേക്ടോണപ  കേടല  സുരക്ഷേയപ  നലല്ലക്ടോരു  പദ്ധതനി  പക്ടോന്   ലചെയ്യുനതക്ടോണപ.
ISRO-യുലട  മുന്  ലചെയര്മക്ടോനുരം  മുഖേന്യമനനിയുലട  ശക്ടോസ  ഉപകദഷ്ടക്ടോവരം  കൂടനിയക്ടോയ
ദതന് സക്ടോറുരം മലറ്റല്ലക്ടോവരുരംകൂടനി  ഒരു മട്ടീറ്റനിരംഗപ  നടതനിയനിരുന.  ആധുനനികേ ശക്ടോസ
സക്ടോകങതനികേവനിദന്യ  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചപ  ഉള്ക്കടലനിലുള്ള  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളമക്ടോയനി  നമുക്കുള്ള
ആശയ വനിനനിമയരം ശക്തനിലപടുതക്ടോരം.   അതപ  പല തരതനിലക്ടോണപ.   മട്ടീന്കൂടലത
കേലണതക്ടോരം,  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലട രക്ഷേയ്ക്കുകവണനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോരം.  INCOIS -ഉരം
ISRO-യുരം  ഈ ആധുനനികേ ശക്ടോസ സക്ടോകങതനികേവനിദന്യ മത്സന്യവകുപനിനപ മകേമക്ടോറക്ടോന്
സനദ്ധമക്ടോണപ.  അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  ചെര്ച്ച  നടതനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.  ആധുനനികേ
സക്ടോകങതനികേ വനിദന്യയുരം  മമറന് ആരംബുലന്സുരം എല്ലക്ടോരംകൂടനി  കേണകപ  ലചെയ്യുകമക്ടോള്
കേടലനിലകപക്ടോയനി ആപതനിലലപടുന ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള രക്ഷേനിക്കക്ടോനുരം എണ്ണലച്ചലവപ
ഒഴനിവക്ടോക്കനി  കൂടുതല  മത്സന്യസമതപ  കേലണതക്ടോനുരം  കേഴനിയുന  തരതനികലയപ
കേക്ടോരന്യങ്ങള്  ആകലക്ടോചെനിക്കുനണപ.  ഈ  മവകേനിയ  കവളയനില  അതനിലന്റ
വനിശദക്ടോരംശങ്ങളനികലയപ  ഞക്ടോന് കേടക്കുനനില്ല. 

അതുകപക്ടോലലയക്ടോണപ  ഡട്ടീപപ  സട്ടീ  കടക്ടോളര്.  സമനന്മക്ടോര്ക്കപ  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  ഈ
സഇൗകേരന്യരം  ഉറപക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുനലതനപ  ഇവനിലട  പല  ലമമര്മക്ടോരുരം  പറഞ്ഞു.
ദട്ടീര്ഘകേക്ടോലമക്ടോയനി ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് ഉനയനിക്കുന ഒരു പ്രശ്നമക്ടോണപ ഡട്ടീപപ സട്ടീ കടക്ടോളര്.
ഇതനിനപ  വനികദശ  കേപലുകേള്ക്കുരം  സരംയുക്തസരംരരംഭങ്ങള്ക്കുരം  മലസന്സപ
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് പക്ടോടനില്ല. LoP ലകേക്ടോടുക്കനിലല്ലലനക്ടോലക്ക അവര് പറയുലമങനിലുരം കൃതന്യമക്ടോയനി
LoP  ലകേക്ടോടുത്തുലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  തകദ്ദേശട്ടീയ  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള  ഡട്ടീപപ  സട്ടീ
കടക്ടോളനിരംഗനിനപ  പരനിശട്ടീലനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷേന്യകതക്ടോലട  37  യൂണനിറ്റുകേളക്ടോണപ  ഈ
വര്ഷരം  തുടങ്ങക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുനതപ.  ചെനില  ജനില്ലകേളനിലല  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  അതനിനപ
തയക്ടോറല്ല.   ഒരു  സര്കവ്വ  നടതനി  വനില്ലനിരംഗക്ടോകുന  ജനില്ലകേളനിലല  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള
ഡട്ടീപപ സട്ടീ കടക്ടോളനിരംഗനിനപ പരന്യക്ടോപ്തമക്ടോക്കുരം. 1.47 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണപ  യൂണനിറ്റപ കകേക്ടോസക്ടോയനി
വയ്ക്കുനതപ.  ഏഴപ ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കക്ടോണപ ഒരു യൂണനിറ്റപ.  ഒരു യൂണനിറ്റനിലതലന രണപ
ഷനിഫപ കപക്ടോകേക്ടോരം.  മറ്റപ ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോയനി തലന എടുക്കുകേ. ഏഴപ
ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളള്ള  ഒരു  യൂണനിറ്റനിലന  വച്ചുലകേക്ടോണപ  ഡട്ടീപപ  സട്ടീ  കടക്ടോളനിരംഗനിനപ
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ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ പരനിശട്ടീലനരം ലകേക്ടോടുക്കുനതനിനുരം ആഴക്കടലനിലനനിനള്ള മത്സന്യ
സമതനിലന്റ ചൂഷണരം ഫലപ്രദമക്ടോയനി ഉറപക്ടോക്കനി മത്സന്യസമതപ വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോനുമുള്ള ഒരു
സരംവനിധക്ടോനരം  ഒരുക്കുനണപ.  അതനിലന്റ  വനിശദക്ടോരംശങ്ങളനികലക്കപ  കപക്ടോകുനനില്ല.
മത്സന്യകൃഷനിലയക്കുറനിച്ചപ  ഞക്ടോന്  കനരലത  സൂചെനിപനിച്ചു.   മനിക്കവക്ടോറുമുള്ള  കേക്ടോരന്യങ്ങള്
പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  

ശ്രട്ടീ.  എസപ.  ശര്മ്മേ  മനനിയക്ടോയനിരുന  സമയതപ  ലകേക്ടോണ്ടുവനതക്ടോണപ
മത്സന്യകകേരളരം പദ്ധതനി.  അതപ ഇഫകട്ടീവക്ടോയനി ഇകപക്ടോഴുരം മത്സന്യസമൃദ്ധനി പദ്ധതനിലയന
കപരനില തുടരുനണപ.  മകത്സന്യക്ടോലക്ടോദനരം ഇരടനിയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോനുരം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണപ.
ഇവനിലട ഉനയനിച്ച  എല്ലക്ടോ കേക്ടോരന്യങ്ങളരം  ഞക്ടോന് പരക്ടോമര്ശനിച്ചു എനക്ടോണപ കേരുതുനതപ.  

ഇകപക്ടോഴലത  ഏറ്റവരം  പ്രധക്ടോനലപട  പ്രശ്നമക്ടോണപ  കേടക്ടോശക്വക്ടോസരം.  കേഴനിഞ്ഞ
എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  കേക്ടോലതക്ടോണപ  ഇതപ  ലകേക്ടോണ്ടുവനതപ.  അതനിനപ
ഇതുവലര  ലചെലവഴനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  183.7  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ.  അതനില  എല.ഡനി.എഫപ.
ഗവലണ്മെന്റനിലന്റ കേക്ടോലയളവനിലക്ടോണപ  (2009-2011)  120  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം ലചെലവഴനിച്ചതപ.
കേഴനിഞ്ഞ  അഞപ  വര്ഷരം  ലകേക്ടോണപ  ആലകേ  ലചെലവഴനിച്ചതപ  63.74  കകേക്ടോടനി  രൂപ
മക്ടോത്രമക്ടോണപ.   കേടക്ടോശക്വക്ടോസതനിലന്റ നനിരവധനി അകപക്ഷേകേള് ലകേടനിക്കനിടക്കുകേയക്ടോണപ.
അനലത  നനിയമതനില  2007  വലരയക്ടോണപ  ഉണക്ടോയനിരുനതപ.  അകപക്ഷേകേള്
പരനികശക്ടോധനിച്ചകപക്ടോള്  2008-ല  എടുത  കേടവരം  വളലര  ലജനുവനിനക്ടോയതുലകേക്ടോണപ
അതുരംകൂടനി  പരനികശക്ടോധനിക്കണലമനപ  കേടക്ടോശക്വക്ടോസ  കേമ്മേട്ടീഷലന്റ  ശനിപക്ടോര്ശയുണപ.
അതുലകേക്ടോണപ  കേടക്ടോശക്വക്ടോസ കേമ്മേട്ടീഷലന്റ പരനിധനി  2007-ല നനിനപ ഒരു വര്ഷരം കൂടനി
നട്ടീടനി  31-12-2008  വലര  ആക്കക്ടോന്  ഗവണ്ലമന്റപ  ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.
മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി കേടക്ടോശക്വക്ടോസതനിനപ ഇകപക്ടോള് നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ളതപ  75,000 രൂപ
മക്ടോത്രമക്ടോണപ.  അതപ  കേക്ടോര്ഷനികേ  കേടക്ടോശക്വക്ടോസരം  കപക്ടോലല  ഒരു  ലക്ഷേരം  രൂപയക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന്  ഗവണ്ലമന്റപ  ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പ്രകൃതനികക്ഷേക്ടോഭതനില  വള്ളരം
നഷ്ടലപടുനവര്ക്കപ  ഇതുവലര  യക്ടോലതക്ടോരു  ആനുകൂലന്യവരം  ലഭനിച്ചനിടനില്ല.  ആലപ്പുഴ
ഉള്ലപലടയുള്ള  ജനില്ലകേളനിലല  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  98-ഓളരം  വള്ളങ്ങള്
നഷ്ടലപട്ടു.  ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ  ജനി.  സുധക്ടോകേരനടക്കരം  കേന്യക്ടോബനിനറ്റനില  ഉനയനിച്ച
വനിഷയമക്ടോണനിതപ.   കേന്യക്ടോബനിനറ്റപ  ചെര്ച്ച  ലചെയപ  അവര്ക്കപ  ഒരു  ലക്ഷേരം  രൂപ  വട്ടീതരം
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചു.  ബക്ടോക്കനി തുകേ മത്സന്യലഫഡനില നനിനപ കലക്ടോണ് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനുരം
ഒരു  ലക്ഷേരം  രൂപ  സബ്സനിഡനിയക്ടോയനി  അനുവദനിക്കക്ടോനുരം  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചു.   ഇതനിനപ
ഒകടലറ സക്ടോകങതനികേ തടസങ്ങളരം പ്രശ്നങ്ങളമുണപ.  ലകേക്ടോല്ലതപ പ്രകൃതനികക്ഷേക്ടോഭതനില
വള്ളരം  നഷ്ടലപടപ  ഒരു  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  ആത്മഹതന്യ  ലചെയ  സരംഭവവമുണപ.
പ്രകൃതനികക്ഷേക്ടോഭതനില വള്ളങ്ങള് നഷ്ടലപടുനവലരകടനി  കേടക്ടോശക്വക്ടോസതനിലന്റ പരനിധനിയനില
ലകേക്ടോണ്ടുവനപ ആശക്വക്ടോസലമതനിക്കക്ടോനുരം അവര്ക്കുകവണനി ഒരു ഇന്ഷക്വറന്സപ പദ്ധതനി
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നടപനിലക്ടോക്കുനതനിലനക്കുറനിച്ചുരം ആകലക്ടോചെനിച്ചു.  എനക്ടോല അതനിനപ വലനിയ തുകേയക്ടോകുരം,
കേക്ടോരണരം  പതനിരുപതനിലയടപ  ലക്ഷേരം  രൂപ  വലരയുള്ള യൂണനിറ്റപ  കകേക്ടോസനിനപ
ഇന്ഷക്വറന്സപ  പ്രട്ടീമനിയരം  വളലര  വലുതക്ടോണപ.  അതപ  ഗവണ്ലമന്റനിനപ  വലനിയ
ബക്ടോധന്യതയുണക്ടോക്കുരം. അതനിലനക്കക്ടോള് കുകറകടനി ഇഫകട്ടീവക്ടോയനിരനിക്കുരം പ്രകൃതനികക്ഷേക്ടോഭതനില
നഷ്ടലപടുന വള്ളങ്ങളലട യൂണനിറ്റപ കേടക്ടോശക്വക്ടോസതനിലന്റ പരനിധനിയനില ലകേക്ടോണ്ടുവരുകേ
എനള്ളതപ.   കേടക്ടോശക്വക്ടോസതനിലന്റ  പരനിധനിയനില  പ്രകൃതനികക്ഷേക്ടോഭതനില  വള്ളവരം
വലയുരം  നഷ്ടലപടുനവര്ക്കപ   ആശക്വക്ടോസലമതനിക്കക്ടോനുള്ള ഒരു പുതനിയ പദ്ധതനികൂടനി
ലകേക്ടോണ്ടുവരുരം. കേഴനിഞ്ഞ കേക്ടോലതപ  127 കകേക്ടോടനി രൂപ കകേക്ടോ-ഓപകററ്റട്ടീവപ ബക്ടോങ്കുകേള്ക്കപ
നലനിയനിരുന. അതനില  കുറച്ചപ  മററ്റപ  ഓഫപ  ലചെയ്തു  കപക്ടോയനിട്ടുലണങനിലുരം  നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങള് ഇനനിയുമുണപ. സഹകേരണ വകുപ്പുമനനിയുലട സഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി അതനിലനക്ടോരു
മട്ടീറ്റനിരംഗപ  പ്രകതന്യകേമക്ടോയനി വനിളനിച്ചപ  അതരരം പ്രശ്നങ്ങള്കൂടനി പരനിഹരനിക്കുരം.  അങ്ങലന
കേടക്ടോശക്വക്ടോസവമക്ടോയനി ബനലപട പ്രവര്തനരം കുകറകടനി ചെനിടലപടുതക്ടോനുരം അര്ഹതയുള്ള
മുഴുവന് ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളലടയുരം കേരങ്ങളനികലയപ ആശക്വക്ടോസരം എതനിക്കക്ടോനുരം കേഴനിയുന
തരതനികലയക്ടോണപ കേക്ടോരന്യങ്ങള് കപക്ടോകുനതപ.   

KUFOS  (Kerala  University  Of  Fisheries  &  Ocean  Studies)
യൂണനികവഴനിറ്റനിയുമക്ടോയനി ബനലപടപ ചെനില വനിമര്ശനങ്ങള് ഇവനിലട വന. യൂണനികവഴനിറ്റനിയനില
ഒകടലറ പരനിമനിതനികേളണപ. അതപ തുടങ്ങനിലയങനിലുരം അഗനികേള്ച്ചര് യൂണനികവഴനിറ്റനിയനില
നനിനരം  എല്ലക്ടോ  കപക്ടോസ്റ്റുരം  ടക്ടോന്സ്ഫര്  ലചെയനിരുനനില്ല.  ഇഇൗ  വനിഷയരം  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയുലട  ശ്രദ്ധയനിലലപടുത്തുകേയുരം  അകദ്ദേഹരം  അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  നടപടനി
സക്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോലമനപ  പറഞ്ഞനിട്ടുമുണപ.  കപക്ടോസ്റ്റുകേള്  അകങ്ങക്ടോട്ടു  വരണരം  എനതനിലന
സരംബനനിച്ചുള്ള അവരുലട ഒരു കനക്ടോടപ വനനിട്ടുണപ.   അതന്യക്ടോവശന്യരം കവണ ബഡ്ജറ്റപ
ലപ്രക്ടോവനിഷന് പക്ടോനനിലുരം കനക്ടോണ്-പക്ടോനനിലുമനില്ല; ആലകേയുള്ളതപ 30 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണപ.
അലതന്തു ലചെയണലമനള്ളതപ ചെര്ച്ച ലചെയപ തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കക്ടോരം.  ഏഷന്യയനിലല  കേടലുരം
കേടല  സമത്തുമക്ടോയനി  ബനലപടപ  പഠനരം  നടത്തുന  ഏറ്റവരം  പ്രധക്ടോനലപട
യൂണനികവഴനിറ്റനിലയന  നനിലയനില  ഇതനിനപ  വര്ദ്ധനിച്ച  സക്ടോധന്യതയക്ടോണള്ളതപ.  ഇതപ
ഗഇൗരവമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിച്ചുലകേക്ടോണപ  അതനിലന്റ  ബക്ടോലക്ടോരനിഷ്ടതയപ  പരനിഹക്ടോരരം
കേക്ടോണക്ടോനുള്ള ഇടലപടല നടത്തുരം. 

KAVIL Ornamental  Fisheries -  അതനിലനക്കുറനിച്ചുരം ഇവനിലട ചെര്ച്ച ലചെയ്തു.
Ornamental  Fisheries-ലന്റ കേക്ടോരന്യതനിലുരം വമന് സക്ടോധന്യതയക്ടോണള്ളതപ.  കേഴനിഞ്ഞ
ഇടതുപക്ഷേ  ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  കേക്ടോലതപ  മനനിയക്ടോയനിരുന  ശ്രട്ടീ.  എസപ.  ശര്മ്മേ
തുടങ്ങനിയ ഒരു പദ്ധതനിയക്ടോണനിതപ.   എനക്ടോല കേഴനിഞ്ഞ അഞപ വര്ഷതനില അതപ
ലക്ഷേന്യതനികലക്കപ  കപക്ടോയനില്ലക്ടോലയനമക്ടോത്രമല്ല  തകേര്ന  തരനിപണമക്ടോവകേയുരം  ലചെയ്തു.
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ഇകപക്ടോള് അതനിലന പുനരുദ്ധരനിക്കക്ടോനുള്ള വന്യക്തമക്ടോയ ഒരു പദ്ധതനി തയക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.
അതനിലന്റ വനിശദക്ടോരംശരം ഞക്ടോനനിവനിലട പറയുനനില്ല.  കൃതന്യമക്ടോയ  പദ്ധതനി നടപനിലക്ടോക്കനി
നൂറുകേണക്കനിനപ  സകഹക്ടോദരനിമക്ടോര്ക്കപ  ലതക്ടോഴനില  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ഇതുവഴനി  സക്ടോധനിക്കുരം.
ഇവനിലട  ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ  പനി.  സനി.  കജക്ടോര്ജപ  എസ് സനി./എസ് ടനി.  വനിഭക്ടോഗതനില
ലപടവര്ക്കുള്ള ലതക്ടോഴനിലനിലന്റ കേക്ടോരന്യരം പറഞ്ഞു.  അകദ്ദേഹരം ഇകപക്ടോള് ഇവനിലടയനില്ല.
അകദ്ദേഹരം  എഴുതനിതനക്ടോല  അതുരം  പരനിഗണനിക്കുരം. ഇനപ  കലക്ടോകേ  മക്ടോര്ക്കറ്റനില
Ornamental  Fisheries-ല കകേരളതനിനപ രണ്ടുശതമക്ടോനരം മക്ടോത്രകമ പങക്ടോളനിതമുള.
KAVIL Ornamental Fisheries  കമഖേലയനില  എക്സൈപകപക്ടോര്ടടക്കരം വലനിയ ലതക്ടോഴനില
സക്ടോധന്യതയക്ടോണള്ളതപ.  ആ സക്ടോധന്യത ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുലകേക്ടോണപ കൂടുതല ലതക്ടോഴനിലവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടനിക്കക്ടോനുരം  സക്ടോമതനികേ  ഉലക്ടോദനതനില  ഇടലപടക്ടോനുരം  കേഴനിയുന  തരതനില
മുകനക്ടോട്ടു കപക്ടോകുരം.  തക്ടോനൂര് എരം.എല.എ., ശ്രട്ടീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നരം
കൃതന്യമക്ടോയനി  പരനിഹരനിക്കുകേതലന ലചെയ്യുരം.  അതുകപക്ടോലല ഇലതല്ലക്ടോരം നടപനിലക്ടോകേണലമങനില
ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റപ  ശക്തമക്ടോകേണരം.  ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റപ ഇനപ വളലര ദുര്ബലമക്ടോണപ.  ശ്രട്ടീ.
ടനി.  ലകേ.  രക്ടോമകൃഷ്ണന്  മനനിയക്ടോയനിരുന  കേക്ടോലതപ  200  മത്സന്യഭവനുകേള്
പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ചനിരുന.   എനക്ടോല  ഇത്രയുരം  വര്ഷരം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുരം  ഏകേകദശരം  61
മത്സന്യഭവനുകേള്  മക്ടോത്രകമ  ഇനപ  നനിലവനിലുള്ളു.  200  മത്സന്യഭവനുകേള്  പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ച
സക്ടോനതപ നക്ടോലനിലലക്ടോന കപക്ടോലുമനില്ലക്ടോലയനതക്ടോണപ പ്രശ്നരം.  അതനില  100  എണ്ണരം
സക്ടോങ്ഷന്  ലചെയതക്ടോണപ.  സക്ടോങ്ഷനക്ടോയതനിലന്റ  ബക്ടോക്കനി  49  മത്സന്യഭവനുകേള്  ഇഇൗ
വര്ഷരംതലന  തുടങ്ങണരം.  അനപ  പ്രഖേന്യക്ടോപനിച്ച  200  മത്സന്യഭവനുകേളരം  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമന്റനിലന്റ  കേക്ടോലയളവനില  ആരരംഭനിക്കുകേതലന   ലചെയ്യുരം.  എങനില  മക്ടോത്രകമ
വളലര  പനികനക്ടോക്കരം  നനില്ക്കുന  മത്സന്യലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേലള  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്  നമുക്കപ
കേഴനിയൂ.  അതുലകേക്ടോണപ ഇഇൗ കേക്ടോലയളവനിലതലന 200 മത്സന്യഭവനുകേള് പുതുതക്ടോയനി
ആരരംഭനിക്കക്ടോനുരം മത്സന്യ ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റനിലന കൂടുതല ലസങ്തന് ലചെയക്ടോനുരം വര്ദ്ധനിച്ച
ആവശന്യകേതകേള് മട്ടീറ്റപ  ലചെയക്ടോന്  കേഴനിയുനതരതനില  ലതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേകളക്ടോടപ  കനരനിടപ
ഇടലപടപ  നമ്മേള്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  പ്രകയക്ടോഗതനില  വരുതനി  മുകനക്ടോട്ടു
കപക്ടോകേക്ടോന് ഡനിപക്ടോര്ടപലമന്റനിലന ശക്തനിലപടുകതണതുണപ.  അതനിനുകൂടനി ഇഇൗ വര്ഷരം
തുടക്കരം  കുറനിക്കുലമനരം  എല്ലക്ടോ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുരം  നന്ദനിപറഞ്ഞുലകേക്ടോണ്ടുരം  ഈ
ഡനിമക്ടോന്റപ അരംഗട്ടീകേരനിക്കണലമനപ അഭന്യര്തനിച്ചുലകേക്ടോണപ അവസക്ടോനനിപനിക്കുന. 

മനി  .    സട്ടീക്കര്:  മത്സന്യബനനലമന  XXXIII-ാം നമര്  ധനക്ടോഭന്യര്തനയുലട
കപരനില കേക്ടോരന്യവനിവരപടനികേയനില സൂചെനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള ലനിസനില പ്രസ്തുത ധനക്ടോഭന്യര്തനയ്ക്കു
കനലര  9-ാം കകേക്ടോളതനില കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ  2016-17  സക്ടോമതനികേ വര്ഷലത
ലചെലവകേള് പൂര്തട്ടീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണലമന പ്രകമയലത.............
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അനുകൂലനിക്കുനവര്.................. 

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്...................

പ്രകമയരം പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന.   ഗക്ടോന്റപ അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര് ........  സഭ ഇകപക്ടോള് പനിരനിയുനതുരം നക്ടോലള രക്ടോവനിലല 8.30-നപ
വട്ടീണ്ടുരം സകമ്മേളനിക്കുനതുമക്ടോണപ.

(2016 ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസരം 5-ാം തട്ടീയതനി ബുധനക്ടോഴ്ച രക്ടോവനിലല 8.30-നപ വട്ടീണ്ടുരം
സകമ്മേളനിക്കുനതനികലയക്ടോയനി സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷരം 12.44-നപ പനിരനിഞ്ഞു.)


