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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 നവലാംബര് 9, ബുധന

വഭാലലലാം 163]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                   [നമ്പര് 26

നനിയമസഭ  2016  നവലാംബര്  മഭാസലാം  9-ാം  തതീയതനി  ബുധനഭാഴ രഭാവനിലല

8.30-നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദലക്ഷതയനില

നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കട്ട്  അനുവദനിക്കലപട  കചേഭാദലങ്ങളുലട  പടനികേയനിലല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്  :   ഓര്ഡര്........ ഓര്ഡര്...... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *781

പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ആധുനനികേവലക്കരണലാം

1 (*781 ) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :

ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട്  :

ശതീ  .    സനി  .   കൃഷ്ണന :

ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി  :  തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)    സലാംസഭാനലത്ത  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട

ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനട്ട്  സഹകേരണ  വകുപട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് നലകേനിവരുന്നതട്ട്; ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ആധുനനികേ  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം  എത്ര  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് പകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന):
സര്, 

(എ)   പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് കേമ്പമ്പ്യൂടലലറകസഷന,
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  ലസഭാലമ്പ്യൂഷന,  എ.റനി.എലാം.  സഭാപനിക്കല,  ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല, ലടകകഭാളജനി അപ്ഗ്രകഡഷന എന്നനിവയഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നലകേനിവരുന.  ഇതനികലയഭായനി കപഭാജകനിലന്റെ  90  ശതമഭാനലാം പരമഭാവധനി
10 ലക്ഷലാം രൂപ –50 ശതമഭാനലാം വഭായ, 20 ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനി, 20 ശതമഭാനലാം
ഓഹരനി എന്ന നനിരക്കനിലഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  കേമ്പമ്പ്യൂടലലറകസഷന,  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  ലസഭാലമ്പ്യൂഷന,  എ.റനി.എലാം.
സഭാപനിക്കല,  ലടകകഭാളജനി അപ്ഗ്രകഡഷന,  ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങല എന്നനിവയഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി) 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-2016  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി
132  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  1185.085  ലക്ഷലാം  രൂപ
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  9  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  85.765  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നഭാളനിതുവലര
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന:  സര്,  ബഭാങ്കുകേളുലട  കദശസഭാലക്കരണലാം  വലര
കകേരളത്തനില കേഭാര്ഷനികേവഭായഭാ വനിതരണത്തനില  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കഭായനിരുന
ആധനിപതലലാം.  പനിന്നതീടട്ട് അതട്ട്  രണഭാലാം സഭാനകത്തയട്ട് മഭാറുകേയണഭായനി.   ഇകപഭാള  വഭായഭാ
വനിതരണലാം  12.37  ശതമഭാനമഭായനി  ചുരുങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  ഇതനില  1.45  ശതമഭാനലാം
മഭാത്രമഭാണട്ട് ദതീര്ഘകേഭാല കേഭാര്ഷനികേവഭായ.  പല നനിബനനകേളുലാം ഇതനിനട്ട് തടസ്സമഭായനി
നനിലക്കുന്നതനിനഭാല പുതനിയ കൃഷനി രതീതനികേളക്കനുസൃതമഭായനി  ഇന്നലത്ത ലസ്കെയനില
ഓഫട്ട് ഫനിനഭാനസട്ട് പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കഭാന നടപടനിയണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.
പല നനിബനനകേളുലടയലാം ഭഭാഗമഭായനി കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില വഭായഭാകതഭാതട്ട് കുറഞ
വരുനണട്ട്.  അതട്ട്  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  പുതനിയ  കൃഷനി  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപട
പദതനികേളക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയനില വഭായഭാ സലാംവനിധഭാനലാം പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം
കവണനിയള്ള തതീരുമഭാനങ്ങളനികലക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് കപഭായ്ലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന:  സര്,  കേഭാര്ഷനികേ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  മുകന്നറലാം
സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സഹകേരണ യൂണനിയലന്റെ ഇന്നലത്ത ഘടനയനില മഭാറലാം വരുത്തഭാ
നനിടയകണഭാ;  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  യൂണനിയനട്ട്  ഇകപഭാള  രണട്ട്  തലങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്,
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സലാംസഭാനതലവലാം തഭാലൂക്കുതലവലാം.  തഭാലൂക്കുതലലാം  ജനിലഭാതലമഭായലാം  പഭാകദശനികേ
പഞഭായത്തട്ട്/ മുനനിസനിപല കമഖല തനിരനിചലാം പുതനിയ സര്ക്കനിള ലകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴെനിയകമഭാ;
പഭാകദശനികേ വനികേസനത്തനില സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട  ഫണ്ടുലാം സലാംഘടനഭാകശഷനിയലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന അവസരലാം ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  സഹകേരണ കമഖലയനിലല സലാംഘടനഭാകശഷനിലയ
കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാമൂഹനികേ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ലപഭാതുപരനിപഭാടനികേളലക്കലഭാലാം
പകയഭാജനലപടുത്തണലമനതലന്നയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്.  സഹകേരണ
യൂണനിയനുകേളുലട  സലാംവനിധഭാനലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  ഇകപഭാള  അങ്ങലനലയഭാരു
ആകലഭാചേനയനില.  

ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട്  : സര്,  സഹകേരണ  വഭായഭാകമഖലയനില  ത്രനിതല
സലാംവനിധഭാനത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണലത്ത
ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന എലന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള കകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  സഹകേരണ  വഭായഭാകമഖലയനില  ത്രനിതല
സലാംവനിധഭാനത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ബഭാങ്കുകേളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണലാം  ഒരു
കകേഭാമണ് പഭാറട്ട്കഫഭാമനില ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേരണ വകുപട്ട്
ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  സഹകേരണസലാംഘലാം  രജനിസഭാര്  കേണ്വതീനറുമഭായനി  ഒരു
സലാംസഭാനതല  സനിയറനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ
അലാംഗങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  രൂപതീകേരനിച  ലടകനിക്കല  കേമ്മേനിറനിലയ  സഹകേരണകമഖലയട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ ഒരു ഡഭാഫട്ട് ലഎ.ടനി.  കപഭാളനിസനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം
ലടകനിക്കല  കേമ്മേനിറനി  ഡഭാഫട്ട്  ലഎ.ടനി.  കപഭാളനിസനി  തയഭാറഭാക്കനി  പരനികശഭാധനയഭായനി
സതീ-മഭാറനിനട്ട് നലകുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ. സനി. കൃഷ്ണനുകവണനി ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന: സര്, each for all and
all  for  each  എന്ന  സഹകേരണ  പസഭാനത്തനിലന്റെ  സകന്ദേശലാം  അനന്വര്ത്ഥമഭാക്കുലാം
വനിധത്തനിലുള്ള ഇടലപടല നടത്തുന്ന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഇസൗ നവതീന യഗത്തനില
സഹകേരണകമഖലയലട  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സന്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന: സര്,   ത്രനിതല സലാംവനിധഭാനത്തനില പവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഹകേരണബഭാങ്കുകേളനില  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആധുനനികേ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിവരുനണട്ട്.  പധഭാനമഭായലാം  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  ലസഭാലമ്പ്യൂഷന,
ലനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  എ.റനി.എലാം.,  ആര്.റനി.ജനി.എസട്ട്.,  എന.ഇ.എഫട്ട്.റനി.  തുടങ്ങനിയ
കസവനങ്ങള  ഉളലപടുന്ന  ആധുനനികേ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  സഹകേരണ
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കമഖലയനില ഏര്ലപടുത്തനിവരുന്നതട്ട്.  നബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനിലുള്ള സ്കെതീമനില
ഉളലപടുത്തനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  വയനഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വനികപഭായലട
സഭാകങതനികേസഹഭായകത്തഭാലടയലാം  മറ്റു  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  ഇനകഫഭാസനിസട്ട്
റനി.സനി.എസട്ട്.  മുതലഭായ ഏജനസനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലടയലാം കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്
ലസഭാലമ്പ്യൂഷന നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന  തങ്ങള: സര്,  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില  ഒരു ടു-ടയര്  സനിസമഭാണട്ട് നനിലനനിലക്കുന്നതട്ട്- സലാംസഭാന ബഭാങ്കുകേളുലാം
തഭാലൂക്കുകേളനില നനിലവനിലുള്ള ബഭാങ്കുകേളുലാം. തഭാലൂക്കുകേളനില നനിലവനിലുള്ള ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്
ലഡകപഭാസനിറട്ട് സന്വതീകേരനിക്കഭാകനഭാ കലഭാണ് നലകേഭാകനഭാ സഭാധനിക്കഭാത്ത അവസയണട്ട്.
ലഡകപഭാസനിറട്ട് സന്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം കലഭാണ് നലകേഭാനുമഭാവശലമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സന്വതീകേരനിച
ലകേഭാണട്ട് കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള വനിപുലലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന: സര്, ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   

ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  സര്,  കദശതീയ  സഹകേരണ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുകേതീഴെനിലുള്ള ലഎ.സനി.ഡനി.പനി.യനില പഭാഥമനികേ സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ
വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനട്ട് എലന്തെങനിലുലാം പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  എന.സനി.ഡനി.സനി.-യനില  നനിന്നട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്
ഇന്റെര്ലവനഷനുള്ള  സഹഭായവലാം  കഗഭാഡസൗണ്  കേലാം  ഓഫതീസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
വഭായയലാം സബ്സനിഡനിയലാം ലഭലമഭാകുനണട്ട്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  കപമറനി കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ലസഭാകസറനിയനില
കലഭാ  കകേഭാസട്ട്  ലഡകപഭാസനികറഭാ,  കേറണട്ട്  അക്കസൗകണഭാ,  എസട്ട്.ബനി.കയഭാ  കേനിട്ടുന്നനില.
പഭാലക്കഭാടുള്ള സര്വതീസട്ട് ബഭാങനിലന്റെ എ.റനി.എലാം.  കേഭാര്ഡട്ട് മലറഭാരനിടത്തുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കനില.  അതനിനട്ട് എലന്റെ ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം, കസറട്ട് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങനിലന്റെ
കേതീഴെനില ഒരു ലസര്വര് വചട്ട് എലഭാ  കപമറനി ബഭാങ്കുകേലളയലാം ലനിങട്ട് ലചേയണലമന്നതഭാണട്ട്.
ബനിസനിനസ്സുകേഭാരുലാം  കേചവടക്കഭാരുലമഭാനലാം  കലഭാ  കകേഭാസട്ട്  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ഇടഭാത്ത
ഒരവസഭായഭാണുള്ളതട്ട്.  അവര്ക്കട്ട് കലഭാ കകേഭാസട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട്  കേനിടഭാനുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കലഭാ കകേഭാസട്ട്  ലഡകപഭാസനിറ്റുകേള പകതലകേനിചലാം ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായള്ള
തുകേലയഭാനലാം  കപമറനി  ബഭാങനില  കേനിട്ടുന്നനില.  അതുലകേഭാണട്ട്  കപമറനി  ബഭാങനിലന്റെ
നനിലനനില്പുതലന്ന പതനിസനനിയനികലയട്ട് നതീങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  25  വയസ്സുകേഭാരന കപഭാലുലാം
സതീനനിയര്  സനിറനിസണ്  എനപറഞഭാണട്ട്  അവനിലട  വരുന്നതട്ട്.  ഇസൗ  സസൗകേരല
കുറവലകേഭാണട്ട്  ലലഹ  കകേഭാസട്ട്  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  മഭാത്രകമ  കപമറനി  ബഭാങ്കുകേളനില
വരുനള.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഇന്തെലയനില  എവനിലടകപഭായഭാലുലാം  കപമറനി  ബഭാങനില
നനിനലാം പണലാം ലഭലമഭാകുന്ന സഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുകമഭാ ?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,   സഹകേരണ  കമഖലയനില  ലഡകപഭാസനിറട്ട്
ലചേയ്യുന്നവര്ക്കട്ട് ഉയര്ന്ന പലനിശ ലകേഭാടുകക്കണനിവരുന എനള്ള പയഭാസലാം അനുഭവനി
ക്കുനണട്ട്. ചുരുങ്ങനിയ പലനിശയ്ക്കുള്ള കസവനിലാംഗ്സട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട് സഹകേരണ  കമഖലയനില
ലഭലമഭാകുന്നനിലലനള്ള  കുറവലാം  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുണട്ട്.  ലലപമറനി  കമഖലയനിലുള്ള
ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിലന്റെ പശലാം തലന്നയഭാണട്ട്   ഇന്നട്ട്  കനരനിടുന്നതട്ട്.   പുതനിയ
തലമുറകേള ഇസൗ ബഭാങനിലാംഗട്ട് ഇടപഭാടുകേളനികലയട്ട് വരുന്നനില എനള്ള പശലാം കൂടനിയണട്ട്.
ഇകപഭാള അതനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനിയള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരു  ലടകനിക്കല  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനവലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  സസൗകേരലങ്ങളുലമലഭാലാം  കൂടനിയനിണക്കഭാന
കവണനിയള്ള സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട്  :  സര്,  സലാംസഭാന കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന ബഭാങനിനട്ട്
കുറഞ പലനിശനനിരക്കനില നബഭാര്ഡട്ട്  വഭായ നലകേഭാറുണട്ട്.  അതനിനട്ട്  നബഭാര്ഡനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഗലഭാരന്റെനി  നലകേണലാം.  കേഴെനിഞ  യ.ഡനി.എഫട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
ഇത്തരത്തനില സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനി നലകേനി നബഭാര്ഡനില നനിനലാം വഭായ ലഭലമഭാക്കുകേയണഭായനി.
ഇകപഭാള  സലാംസഭാന  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  ബഭാങട്ട്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ഗലഭാരന്റെനി
നലകേഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അകപക്ഷ  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ആ  അകപക്ഷയനികന്മേല
സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനി നലകേഭാന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന: സര്, സലാംസഭാന സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന
ബഭാങട്ട്  നബഭാര്ഡനിലന്റെ സഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആ അകപക്ഷ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  ധനകേഭാരല വകുപ്പുമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  :  സര്,  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട
97-ാം  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  പകേഭാരലാം  ആറട്ട്  മഭാസലാം  കൂടുകമ്പഭാള  ലപഭാതുകയഭാഗലാം
കൂടുകേയലാം ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചേര്ച ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയണലമന്നഭാണട്ട് ലപഭാതു വലവസ.
എന്നഭാല ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില കവണത്ര ഉകദലഭാഗസരനിലഭാത്തതനിനഭാല  ഓഡനിറട്ട്
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കഭാന കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനലവന്ന കേഭാരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉകദലഭാഗസലര  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനിയമനിചട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ശക്തനിലപടുത്തഭാന
നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന: സര്, ഓഡനിറനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില കേഴെനിഞ കേഭാലത്തുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം ഇകപഭാള ഇല. കേഴെനിഞ കുറചവര്ഷങ്ങളഭായനി ഓഡനിറട്ട് സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയനണട്ട്. പകക്ഷ, ഓഡനിറട്ട് കേഴെനിഞട്ട് ആറട്ട് മഭാസത്തനിനുള്ളനില
ലപഭാതുകയഭാഗലാം കചേരണലമന്ന കേഭാരലത്തനില ചേനില ലലവഷമലങ്ങളുണഭാകുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്.  നനിയമപരമഭായനി  ഇതനിലന  എങ്ങലന
ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയഭാന കേഴെനിയലമന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്. 
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ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില:  സര്,  പഭാഥമനികേ സഹകേരണബഭാങ്കുകേളുലട ആധുനനികേ
വലക്കരണലത്ത സലാംബനനിചഭാണട്ട് കചേഭാദലലാം. 500, 1000  രൂപയലട  കനഭാട്ടുകേള ഇന്നലല
രഭാത്രനി  12  മണനികയഭാടുകൂടനി  പനിനവലനിക്കഭാന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരനി
ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇസൗ സഭാഹചേരലലത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള എങ്ങലനയഭാണട്ട്  കനരനിടഭാന
കപഭാകുന്നതട്ട്;  എലഭാ  സലങ്ങളനിലുലാം  എ.ടനി.എലാം.  ഉണഭായനിലക്കഭാള്ളണലമന്നനില.
സഹകേരണ ബഭാങനിലല ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട്  ഇസൗ പണലാം എങ്ങലന ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
കേഴെനിയലാം; കേള്ളപണലാം തടയന്നതനിനുലാം അഴെനിമതനിയനിലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി നടത്തുന്ന
ശമങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനിടഭാലണങനിലകപഭാലുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്  ഇസൗ  വനിഷയലത്ത
എങ്ങലന കനരനിടുലാം;  ഇസൗ ദനിവസങ്ങളനില എവനിലടലയങനിലുലാം  യഭാത്രകപഭായനിട്ടുള്ള ഒരു
സഭാധഭാരണക്കഭാരനട്ട്  പണലാം  ആവശലലാം  വരുകേയഭാലണങനില  അവര്  എന്തെട്ട്  ലചേയ്യുലാം.
എ.ടനി.എലാം.,  ബഭാങട്ട്  എന്നനിവ  ഇന്നട്ട്  പവര്ത്തനിക്കനില.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കഹഭാസനിറല
മഭാത്രകമ  പവര്ത്തനിക്കുകേയളലവന്നട്ട്  പറയനണട്ട്.  ഇസൗ  സഭാഹചേരലവമഭായനി
ബനലപടട്ട് ധഭാരഭാളലാം  ആശങകേളുണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര് : ഇസൗ തതീരുമഭാനലാം കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനികന്റെതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില: നനിയമസഭ, ജനങ്ങളുലട ആശങകേള  പകേടനിപനിക്കുന്ന
സലലമനള്ള നനിലയനില  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇസൗ വനിഷയത്തനിലുള്ള ആശങകേള
ദുരതീകേരനിക്കത്തക്ക  നനിലയനില  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനി  ഒരു  ഉറപട്ട്
ജനങ്ങളക്കട്ട് നലകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ഇസൗ വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട് ബഹുമഭാനലപട
ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി മറുപടനി പറയലാം. 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): സര്,
1000  രൂപ,  500  രൂപ  കനഭാട്ടുകേള  റദ്ദേഭാക്കുന്നതനില  എതനിര്പട്ട്  പകേടനിപനികക്കണ
കേഭാരലമനില.  Demonetization  ഇതനിനുമുമലാം  ഇന്തെലയനില  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  പല
രഭാജലങ്ങളനിലുലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ നടപഭാക്കനിയ രതീതനികയഭാടഭാണട്ട് വനികയഭാജനിപ്പുള്ളതട്ട്.
രഭാജലത്തഭാലകേ  പരനിഭഭാന്തെനി  ഉണഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനില  അര്ദരഭാത്രനിയനില  ഇതട്ട്
നടപനിലഭാകുലമനപറയന്നതനില  എന്തെട്ട്  യക്തനിയഭാണുള്ളതട്ട്;  കേള്ളകനഭാടട്ട്  പനിടനിക്കഭാനഭാലണന്നഭാണട്ട്
പറയന്നതട്ട്. രണഭാഴ്ച സമയലാം ലകേഭാടുത്തട്ട് അതനിനുള്ളനില കനഭാട്ടുകേലളഭാലക്ക മഭാറണലമന്നട്ട്
പറഞഭാലുലാം,  കേള്ളകനഭാട്ടുകേളഭാലണങനിലുലാം   വരണമകലഭാ;   നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കട്ട്  പയഭാസവമനില.
ഇന്നട്ട്  അര്ദരഭാത്രനി  മുതല കേള്ളകനഭാടട്ട്  റദ്ദേഭാക്കണലമന്നട്ട്  പറയന്നതുലകേഭാണട്ട്  എന്തെട്ട്
കനടമഭാണട്ട് ഉണഭാകേഭാന കപഭാകുന്നതട്ട്;  കേള്ളപണത്തനിലന്റെ കേഭാരലവലാം ഇതുതലന്നയഭാണട്ട്.
ജനങ്ങളക്കട്ട്  സഭാവകേഭാശലാം ലകേഭാടുത്തട്ട് ജനങ്ങലള വനിശന്വഭാസത്തനിലലടുത്തട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനില
യഭാലതഭാരു  പയഭാസവമനില.  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  രതീതനി  വലനിയ
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പരനിഭഭാന്തെനിയലാം പശങ്ങളുമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട് ഇന്നലല വളലര പകേടമഭായനിരുന.
എന്തെട്ട്  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സന്വതീകേരനികക്കണലതനള്ളതനിലനക്കുറനിചള്ള   ഒരു  വലക്തത
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുമനില.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്, കലഭാടറനി ടനിക്കറട്ട്
എങ്ങലനയഭാണട്ട്  വനിലക്കുന്നതട്ട്;  ലതീഗല ലടണര് അലഭാത്ത പണലാം സന്വതീകേരനിക്കഭാന
പറ്റുകമഭാ;  100  രൂപ കനഭാട്ടുകേള ലകേഭാണ്ടുവന്നഭാലുലാം   വനിലപനക്കഭാര്ക്കട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായനി
വനിലക്കഭാന കേഴെനിഞനിലലങനില നഷ്ടമകല;  ഇന്നലത്ത നറുലക്കടുപട്ട് ഇന്നലല കകഭാസട്ട്
ലചേയതുലകേഭാണട്ട് നടത്തഭാലാം.  നഭാളലത്തയലാം മറന്നഭാളലത്തയലാം നറുലക്കടുപട്ട്  മഭാറനിവയ്കക്കണനിവരുലാം.
ബഭാങ്കുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കേനിടക്കുന്ന  ട്രഷറനി  ഇടപഭാടുലാം  സഭാദലമലഭാത്ത  ഒരവസഭാ
വനികശഷലാം വരനികേയഭാണട്ട്.   ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യലട  കേഭാരലത്തനില  എന്തെഭാണട്ട്  ലചേകയണതട്ട്;
ലഡയ് ലനി  കേളക്ഷനഭായനി  വരുന്ന  പണലാം  നമ്മേള  സന്വതീകേരനിക്കകണഭാ;  ബഭാങ്കുകേള
അടചനിടനിരനിക്കുനലവന്നട്ട്  പറയന്ന  പശ്ചഭാത്തലത്തനില   ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില
നനിന്നട്ട് പണലാം വഭാങ്ങകണഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കവണത്ര
കഭാരനിറനി നലകേനിയനിടനില. We have decided to err on the side of quash. ഇകങ്ങഭാടട്ട്
അലലാം  കൂടനികപഭായഭാലുലാം  വളലര  quashuous  ആയ  സമതീപനലാം  സന്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേന്നനിത്തല):  സര്,  ഈ  വനിഷയലാം
സലാംബനനിചട്ട്  ജനങ്ങളക്കുള്ള  ആശങ  തഭാലക്കഭാലനികേമഭാകേഭാലാം.   ആ  ആശങ  ദുരതീകേരനിക്കത്തക്ക
നനിലയനില ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനി ഒരുറപട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട് നലകേണലാം.  ലമഭാത്തത്തനില
ഒരു panic situation ആണട്ട്.  അങ്ങലനലയഭാരു panic situation-ലന്റെ ആവശലമനില.
മുമ്പട്ട്  എചട്ട്.എലാം.  പകടലുലാം ഇതുകപഭാലല നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ജനങ്ങളുലട ആശങ അകേറ്റുന്നതനിനുകവണനി സഭയനിലത്തലന്ന ഒരുറപട്ട്
നലകേണലാം. ജനങ്ങളക്കട്ട് എങ്ങുലാം കപഭാകേഭാന കേഴെനിയന്നനില, പണലാം മഭാറഭാന കേഴെനിയന്നനില.
നനിതല  ആവശലങ്ങളക്കുകപഭാലുലാം  പശമഭാണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  കേഭാറഗറനിക്കലഭായനി
കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനിയമഭായനി  ബനലപടഭാലണങനിലുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റുമഭായനി
ബനലപടഭാലണങനിലുലാം  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കുമഭായനി  ബനലപടഭാലണങനിലുലാം  ഒരു
ഗവണ്ലമലന്റെന്ന  നനിലയനില,  കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആശങ  ഉണഭാകേഭാത്ത
നനിലയനില അതനിലനഭാരു സലാംവനിധഭാനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരണലാം.  അങ്ങട്ട് പറയന്നതട്ട് കകേടഭാല
ആളുകേളക്കട്ട് ആശങ കൂടുകേയഭാണട്ട്.  അതുണഭാകേരുതട്ട്,  ജനങ്ങലള  panic situation-
കലക്കട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാലത  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സന്വതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയലാം
എലന്നഭാരു  ഉറപട്ട്  നലകേഭാനുള്ള ബഭാദലത ഗവണ്ലമന്റെനിനുണട്ട്. 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട്:  സര്,  എലന്റെ  ആദലലത്ത  വഭാചേകേലാം
ആയനിരത്തനിലന്റെയലാം അഞ്ഞൂറനിലന്റെയലാം കനഭാട്ടുകേള റദ്ദേഭാക്കനിയതനില  അപഭാകേത ഇല,
റദ്ദേഭാക്കനിയ  രതീതനിയഭാണട്ട്  പശമുണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നതഭാണട്ട്.  നമ്മേളല  panic



8 കകേരള നനിയമസഭ                  നവലാംബര് 9, 2016

situation  ഉണഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  പഖലഭാപനിച രതീതനി രഭാജലത്തഭാലകേ  panic situation
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  Panic  situation  ഉണഭാക്കനിയതനിലന്റെ  പനിന്നനില  എന്തെഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശലലമന്നട്ട് എനനിക്കറനിയനില. സര്ജനിക്കല ലലസക്കുകേളുലട കേഭാലമഭാണട്ട്. ഇന്നട്ട് അതട്ട്
ഇകക്കഭാണമനിയനിലുള്ള  സര്ജനിക്കല  ലലസക്കഭായനിടഭാണട്ട്  വലഭാഖലഭാനനിക്കലപട്ടു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഏതഭായഭാലുലാം  നമ്മുലട  നഭാടനിലല ജനങ്ങള പരനിഭഭാന്തെരഭാകകേണ
കേഭാരലമനില.  നമ്മുലട കേയനിലുള്ള പണലാം കേള്ളപണമലലങനില  കുറചദനിവസലാം കേഴെനിഞട്ട്
ബഭാങനില  ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി  മഭാറനി  എടുക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  അലഭാലത  കേയനിലുള്ള
500-ലന്റെയലാം  1000-ലന്റെയലാം കനഭാട്ടുകേള റദ്ദേഭായനി എനള്ള യഭാലതഭാരുവനിധ ലതറനിദഭാരണയലാം
കവണ. രണ്ടുമൂനദനിവസലാം ഈ പശങ്ങള നനിലനനിലക്കുലാം. പകക്ഷ ഇങ്ങലന ലചേകയണ
ആവശലമനിലഭായനിരുന.  കുറചട്ട്  ചേനിടയഭായനി,  സഭാവകേഭാശലാം  നലകേനി  ആളുകേലള
വനിശന്വഭാസത്തനിലലടുത്തട്ട്  ലചേയഭാമഭായനിരുന.  ഇതഭാണട്ട്   ഞഭാന പറയഭാന ശമനിചതട്ട്.
ഫനിനഭാനസട്ട്  ലസക്രടറനിയലാം  മറ്റുലാം  ബനലപടവകരഭാടട്ട്  സലാംസഭാരനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം  ട്രഷറനിയലട  കേഭാരലത്തനില എങ്ങലനയഭാണട്ട്
കവണലതന്ന തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന: സര്, സഹകേരണ കമഖലയനില സഭാമ്പത്തനികേ ഇടപഭാടട്ട്
നടത്തനി ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ എടുത്തനിട്ടുള്ളവര്, അതഭായതട്ട് 1970-നുലാം അതനിനുകശഷവലാം
വഭായ  എടുത്തനിട്ടുള്ളവര്  കേടലക്കണനിയനിലഭാണട്ട്.  അവര്  വതീണ്ടുലാം  വതീണ്ടുലാം  വഭായ
എടുക്കുന്ന സഭാഹചേരലമഭാണുള്ളതട്ട്. പനിനസനിപല തുകേ എത്ര അടചഭാലുലാം കുടനിശനികേയലാം
പനിഴെപലനിശയലാം  ഉളലപലട കലഭാണ് പുതുക്കനി ലകേഭാടുക്കുന്നതുലകേഭാണട്ട് ഇകപഭാഴലാം അവര്
കേടലക്കണനിയനില നനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഏലതങനിലുലാം രതീതനിയനില  പനിനസനിപല തുകേയലാം
സഭാധഭാരണ  പലനിശയലാം ഈടഭാക്കനി അവലര കേടലക്കണനിയനില നനിന്നട്ട് കമഭാചേനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .  സനി  .    ലമഭായതീന  ):
സര്,  സഹകേരണ കമഖലയനില കേടബഭാദലതകേളുലട പയഭാസങ്ങള അനുഭവനിക്കുന്ന
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട് ആശന്വഭാസലാം നലകുന്ന  'ആശന്വഭാസട്ട്'  പദതനിയണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
അദഭാലത്തുകേള  വയഭാറുണട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   സമഭാശന്വഭാസ  നടപടനികേളുണട്ട്.
കരഭാഗലാംലകേഭാണ്ടുലാം മറട്ട് കേഭാരണങ്ങളലകേഭാണ്ടുലാം പയഭാസമനുഭവനിക്കുന്ന വളലര പഭാവലപട
ആളുകേളുണട്ട്.   അവരുലട   അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  ദനിവസവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുന്നനില
വനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില വനിശദമഭായ ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി
എങ്ങലനയഭാണട്ട്  അതട്ട്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുകേ  എന്നതട്ട്  പരനികശഭാധനിച
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഭാങ്കുകേളനിലനനിനലാം  എടുക്കുന്ന  വഭായ  തനിരനിചടവനിലഭാലത
കപഭാകുന്ന സനിതനിയലാം ഒഴെനിവഭാകക്കണതുണട്ട്.  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട നനിലനനിലപ്പുമഭായനി
ബനലപട  പശലാം  കൂടനിയഭാണതട്ട്. ഇതട്ട്  സമഗ്രമഭായ  ഒരു  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകവണനി
ശമനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലമഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി:   സര്,  ഇലന്നഭാരു   ക്രൂഷലല  കഡയഭാണട്ട്.
സഭാധഭാരണക്കഭാലരയലാം  NRIs-ലനയലാം  ജതീവനിതത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ലസകറനിലുള്ള
ആളുകേലളയലാം ഇലതങ്ങലന ബഭാധനിക്കുലമന്ന ആശങയണട്ട്. ഇന്നലത്ത ദനിവസലാം തലന്ന
ഉചവലര പഠനിചനിടട്ട്  ഇനതലന്ന ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി ഇതുസലാംബനനിചട്ട് നനിമയസഭയനില
ഒരു  പസഭാവന  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെനികന്റെതഭായനി  നടത്തുന്നതട്ട്  നലതഭായനിരനിക്കുലാം.
സലാംശയങ്ങള ദൂരതീകേരനിക്കഭാന അതട്ട് ഉപകേരനിക്കുലാം.  ഉചവലര വളലര നനിര്ണ്ണഭായകേമഭാണട്ട്.
അതുവലര കനഭാക്കനിയനിടട്ട് പസഭാവന നടത്തണലാം. 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): സര്,
ഫനിനഭാനസട്ട് ലസക്രടറനി  ബനലപടവരുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ
അങ്ങലനലയഭാരു പസഭാവന സഭയനില നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.  

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി: സര്, സലാംസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ സഹകേരണ കമഖലയലട
ആധുനനികേവലക്കരണലത്തക്കുറനിചട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറഞ.  സലാംസഭാനലത്തഭാലടഭാലകേ  ഒരു
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  ലസഭാലമ്പ്യൂഷനുലാം  എ.റനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനവലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്
എലന്തെങനിലുലാം തടസ്സലാം ഇന്നട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ;  ചേനില ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട
കേതീഴെനില ഇകപഭാള  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം എ.ടനി.എലാം. ലഫസനിലനിറനിയമുണട്ട്.
പഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലൂലട അതട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .  സനി  .    ലമഭായതീന  ):
സര്,  അത്തരലമഭാരു സലാംവനിധഭാനത്തനിനുകവണനി  ലഎ.ടനി.  കപഭാളനിസനി രൂപലപടുത്തഭാനുലാം
അതനിനഭാവശലമഭായ  ഒരു  കസഭാഫ് റട്ട് ലവയര്  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പരനിശമമഭാണട്ട്
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്  എനള്ളതട്ട്  ഞഭാന   കനരകത്ത  സൂചേനിപനിച.  പഭാഥമനികേ
ബഭാങ്കുകേലളക്കൂടനി  ഈ  സനിസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉളലപടുത്തുന്നതട്ട്  സഹകേരണ
കമഖലയനിലല  നനികക്ഷപത്തനിനുലാം  അതുകപഭാലല  തലന്ന  മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം
സഹഭായകേമഭാകുലാം. അതനിനുള്ള ശമലാം തുടരുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    അനനില  അക്കര:  സര്,   ബഭാങനിലാംഗട്ട്  രലാംഗലാം  ആധുനനികേവലക്കരനിചട്ട്
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്ന കേഭാരലലാം നമുലക്കലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  പകക്ഷ നമ്മുലട സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള,  പകതലകേനിചട്ട്  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട  കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങള
ഉളലപലടയള്ള വനിഷയങ്ങള വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമമനുസരനിചട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഇന്നട്ട്
കകേഭാടതനികേളുലട  തടസ്സമുലണന്നഭാണട്ട്  സൂചേനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  ആധുനനികേ  കലഭാകേത്തട്ട്
എലഭാവര്ക്കുലാം  വനിവരമറനിയന്നതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നമ്മുലട
നഭാടനില നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  പകക്ഷ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് മഭാത്രലാം വനിവരഭാവകേഭാശ
നനിയമലാം ബഭാധകേമല.  അതട്ട് കകേഭാടതനിയലട പനിനബലത്തനിലക്കൂടനി കപഭാകുന്നതട്ട് ഒട്ടുലാം
നലഭായതീകേരനിക്കഭാവന്നതല.  വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില  കകേരളത്തനിലല
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  കകേഭാടതനിയലട  വനിലക്കുകേള
ഉളലപലടയള്ള കേഭാരലങ്ങള നതീക്കനിക്കനിട്ടുന്നതനിനുലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ബഭാങട്ട്  ലഡകപഭാസനിറനിലന്റെ രഹസലസന്വഭഭാവലാം

കേഭാത്തുസൂക്ഷനികക്കണതുളലപലടയള്ള കേഭാരലങ്ങളുണട്ട്.  കകേഭാടതനിവനിധനിയലട പശ്ചഭാത്ത

ലത്തനില ഇക്കഭാരലത്തനില എന്തുലചേയഭാന കേഴെനിയലമനള്ള കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .   അനനില അക്കര: സര്,  ലഡകപഭാസനിറനിലന്റെ കേഭാരലമല ഞഭാന പറഞതട്ട്.

ഭരണസലാംബനമഭായ കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങളുലട മനിനനിടട്ട്സട്ട്  ഉളലപലടയള്ള കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്

സൂചേനിപനിചതട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:   സര്,   മനിനനിടട്ട്സട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  കേഭാരലങ്ങള

ഇകപഭാള ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട് തടസ്സങ്ങള  എലന്തെങനിലുലാം ഉലണന്നട്ട് ഞഭാന കേരുതുന്നനില.

അതട്ട്  നലകേഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് സലാംഭരണശഭാലകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേ കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുനകണഭാ; ആ പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി

കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  കസവനങ്ങളുലാം  പകയഭാജനങ്ങളുലാം  എന്തെഭാലണന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  കേതീഴെനില

അറുപകതഭാളലാം  കേര്ഷകേ  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുണട്ട്.   അത്തരലാം

കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള വലഭാപനിപനിക്കണലമനതലന്നയഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള പചക്കറനി ഉലപഭാദനലാം ഉളലപലടയള്ള കേഭാരലത്തനില

കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചലകേഭാണട്ട്  സലാംഭരണ  ശഭാലകേളുലാം  അതട്ട്  വനിതരണലാം

ലചേയഭാനുള്ള ശലാംഖലകേളുലാം  ശക്തനിലപടുത്തണലാം  എന്നഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ഉലലബദുള്ള:  സര്,  ഗ്രഭാമങ്ങളനില  ലകേഭാകമഴലല  ബഭാങ്കുകേളുലട

ശഭാഖകേള എലഭാ ആധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി തുറക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്

ഏറവലാം കൂടുതല ബഭാധനിക്കുന്നതട്ട് നമ്മുലട പഭാഥമനികേ ബഭാങ്കുകേലളയഭാണട്ട്.  പഭാഥമനികേ

ബഭാങ്കുകേലളയലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  ആ രതീതനിയനില ആധുനനികേവലക്കരനിചട്ട്  മുകന്നഭാട്ടു

ലകേഭാണ്ടുവകരണതുണട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായമുളലപലട

നലകുലമന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട  പറഞതട്ട്.  പല   ബഭാങ്കുകേളുലാം

കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   പല  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം   സന്വന്തെമഭായനി  എ.ടനി.എലാം.

ഉണട്ട്.   എന്നഭാല ഒരു സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ ബഭാങനില  സന്വന്തെമഭായനി  എ.ടനി.എലാം.

കേഭാര്ഡുള്ള  ഒരഭാളക്കട്ട്   മകറലതങനിലുലാം  ബഭാങനിലന്റെ  എ.ടനി.എലാം-ല  നനിനലാം  പണലാം
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പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലമുണട്ട്.   ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിനുലാം

അര്ബന  സഹകേരണ  ബഭാങനിനുലാം   ഇകപഭാള  ഈ  സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.  എന്നഭാല

പഭാഥമനികേ  സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  നഭാഷണല  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്

ലനറട്ട് വര്ക്കനില പകവശനലാം ലഭനിചനിടനില.  അതുലകേഭാണട്ട് നഭാഷണല കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്

ലനറട്ട് വര്ക്കനില  പഭാഥമനികേ  സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കുകൂടനി  പകവശനലാം

ലഭലമഭാക്കനി  സലാംസഭാന ബഭാങട്ട്,  ജനിലഭാ ബഭാങട്ട്,  അര്ബന ബഭാങട്ട്,  പഭാഥമനികേ ബഭാങട്ട്

എന്നതീ ബഭാങ്കുകേലളലഭാലാം കൂടനി ഒരു ലനറട്ട് വര്ക്കനിലന്റെ കേതീഴെനില ലകേഭാണ്ടുവരഭാന നടപടനി

സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  മറട്ട്

ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ഇടപഭാടുകേള നടത്തുന്നതനിനട്ട്  പഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പയഭാസമുള്ള

ഒരുപഭാടട്ട്  നനിബനനകേള റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെ നയത്തനിലതലന്നയണട്ട്.   അതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായള്ള  പയഭാസങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ചേര്ചകേള  നടന

ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന  : സര്, കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില പലതുലാം

ഇന്നട്ട്  കേഭാര്ഷനികകേതര  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളഭായനി  മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

കേഭാര്ഷനികേ വഭായകേള ലകേഭാടുക്കുന്നതനിലല മറ്റുപല ബനിസനിനസ്സുകേളക്കുമഭാണട്ട്  അവര്ക്കട്ട്

തഭാലപരലലാം.  കേഭാര്ഷനികേ വഭായ നലകുന്നതനിനട്ട് തടസ്സമഭായനി നനിലക്കുന്ന ബഭാങ്കുകേലള

കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  അതട്ട് കേറകട്ട് ലചേയഭാനുലാം ആധുനനികേവലക്കരണലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം

സന്നദമഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കേഭാര് ഷനികേ വഭായഭാ നനിരക്കനില കുറവലണനള്ളതട്ട് ഒരു

യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാണട്ട്.  ആ  കേഭാരലലാം  പരനിഹരനിക്കണലമന്നട്ട്  തലന്നയഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ കേഭാരലങ്ങള ആകലഭാചേനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

തതീര് ചയഭായലാം അത്തരലാം കമഖലകേളനില വഭായ  നലകുന്നതനിനട്ട് തടസ്സമഭായനി നനിലക്കുന്ന

എലന്തെങനിലുലാം ഘടകേമുലണങനില അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാണട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്  : 17  ഉപകചേഭാദലങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  വളലര

ചുരുങ്ങനിയ സമയലാംലകേഭാണട്ട് മറുപടനി പറഞതട്ട്.  അതനിനട്ട്  അകദ്ദേഹലത്ത പകതലകേമഭായനി

അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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കവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് പണമടയഭാന കേലഭാഷട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട് ലമഷതീന

2 (*782) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമഭാര്:  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പണമടയഭാന  കേലഭാഷട്ട്
ലഡകപഭാസനിറട്ട് ലമഷതീന സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട് ഇത്തരലാം ലമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനുള്ള ധനലാം എങ്ങലന സന്വരൂപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ): സര്, 

(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  24  മണനിക്കൂറുലാം  കവദദ്യുതനി  ബനില  അടയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്
തനിരുവനന്തെപുരലാം കവദദ്യുതനി ഭവനനില ഒരു കേലഭാഷട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട് ലമഷതീന 4-1-2016
മുതല പവര്ത്തനിചവരുന.

(ബനി)  മുകേളനിലപറഞതുകൂടഭാലത ഇത്തരലാം  5  ലമഷതീനുകേള കൂടനി തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ലകേഭാലലാം, എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇവയലട പവര്ത്തനലാം ഉടന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇകപഭാള  R-APDRP  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്  കേലഭാഷട്ട്
ലഡകപഭാസനിറട്ട് ലമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കനിടയനില ഇതനിലന്റെ
സന്വതീകേഭാരലത വനിലയനിരുത്തനി കൂടുതല സലങ്ങളനില വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന  : സര്,  ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട മനനിയലട മറുപടനിയനില
കേലഭാഷട്ട്  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ലമഷതീന  കൂടുതല സലങ്ങളനില  സഭാപനിക്കുലമന്നട്ട്  പറഞ.
നനിലവനില പണലാം അടയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് ഒരുപഭാടട്ട് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുണട്ട്.  പഴെയ കേലഭാഷട്ട് കേസൗണറനിലൂലടയലാം
ലനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സനിസത്തനിലൂലടയലാം അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലടയലമഭാലക്ക പണമടയ്ക്കുനണട്ട്.
ഇങ്ങലനലയഭാലക്ക  സസൗകേരലങ്ങളുള്ളകപഭാള  ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  ലചേലവഴെനിചട്ട്
കേലഭാഷട്ട്  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ലമഷതീന സഭാപനികക്കണതനിലന്റെ ആവശലകേത വഭാസവത്തനില
ഉകണഭാ;  എന്തെട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഈ  ലമഷതീന  സഭാപനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  
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ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  : സര്, വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല  എലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം
ഫലപദമഭായനി  പകയഭാജനലപടുത്തണലമന്ന ലക്ഷലലാംതലന്നയഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിനുള്ളതട്ട്.
അങ്ങട്ട് പറഞ കേഭാരലലാം പകതലകേനിചട്ട് പരനികശഭാധനികക്കണതഭാണട്ട്.  നനിലവനില ധഭാരഭാളലാം
സസൗകേരലങ്ങളുണട്ട്. അതനികനഭാലടഭാപലാംതലന്ന ബഭാങട്ട് എ.ടനി.എലാം. വഴെനി കവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജട്ട്
അടക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധലതയലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സഭാകങതനികേമഭായനി  അതട്ട്
സഭാധലമഭാലണന്നഭാണട്ട്  മനസ്സനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിനട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി
ചേര്ച നടത്തുന്നതനിനുള്ള തനിരക്കനിലഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് സഭാധലമഭായഭാല കേലഭാഷട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട്
ലമഷതീലന്റെ ആവശലകേത നമുക്കട്ട് ഉണഭാകുന്നനില. ബഭാങട്ട് അക്കസൗണ്ടുകേളനില നനിന്നട്ട് കനരനിടട്ട്
പണലാം  സന്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തയഭാലറടുപ്പുകേളുലാം  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഈ
സഭാധലത  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പണമടയഭാന  ഓഫതീസുകേളനില
കപഭാകകേണ സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാകുലാം.  അങ്ങലന എലഭാ സഭാധലതകേളുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ആളുകേളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  സര്വതീസട്ട്  ലകേഭാടുക്കുകേലയനള്ളതഭാണട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലക്ഷലലാം വയ്ക്കുന്നതട്ട്.  ഏറവലാം എളുപലാം പണമടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള സസൗകേരലമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
അതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ  സഭാധലതകേകളയലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പകയഭാജന
ലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന  : സര്,  കേസൗണറുകേളനില പണലാം സന്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് അസനിസന്റെട്ട്
തസനികേയനിലുള്ളവരഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലനയള്ള സസൗകേരലങ്ങള വരുകമ്പഭാള അവരുലട ലതഭാഴെനില
സഭാധലത മങ്ങുനണട്ട്.  അവലര എങ്ങലന പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാലമനള്ളതനിലനക്കുറനിചട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന  : സര്,  അങ്ങട്ട്  പറഞതട്ട്  വളലര  പധഭാനലപട
പശലാം  തലന്നയഭാണട്ട്.  കേമ്പമ്പ്യൂടകറകസഷന  വലഭാപകേമഭായകതഭാടുകൂടനി  കനരകത്ത
ഉണഭായനിരുന്നത്രയലാം ജതീവനക്കഭാരുലട ആവശലകേത ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് ഇലഭാതഭായനി
വരനികേയഭാണട്ട്.   മറട്ട്  കമഖലകേളനികലയട്ട്  അവലര  പുനര്വനിനലസനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
അതനിനഭാവശലമഭായ പഭാകയഭാഗനികേമഭായ ഒരു പരനിപഭാടനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  തയഭാറഭാക്കനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന  : സര്, ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് 24 മണനിക്കൂറുലാം കവദദ്യുതനി
ബനില  അടയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  കേലഭാഷട്ട്  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ലമഷതീന  സഭാപനിചതട്ട്  നലതു
തലന്നയഭാണട്ട്.  ജനങ്ങളക്കട്ട്  സസൗകേരലപദമഭായ  കൂടുതല  സലങ്ങളനികലയട്ട്  ഇതട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കണലാം.   നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന  സലാംബനനിച
വലനിലയഭാരു  ശഭാപലാം  കവദദ്യുതനി  കമഭാഷണമഭാണട്ട്.   കവദദ്യുതനി  കമഭാഷണലാം  വളലര
വലഭാപകേമഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ശതീ.  ആരലഭാടന  മുഹമ്മേദട്ട്
കവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന്നകപഭാള കമഭാഷ്ടഭാക്കലള കേലണത്തഭാന ഉയര്ന്ന ഒരു
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കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസലന നനിയമനിച. അകദ്ദേഹലാം പബനിസനിറനിക്കുകവണനി ചേനില സലങ്ങളനില
കപഭായനി  ചേഭാനലനിലുലാം  പത്രങ്ങളനിലുലാം  വഭാര് ത്ത  വരുത്തനിയതലഭാലത  യഥഭാര്ത്ഥ
കമഭാഷ്ടഭാക്കലള കേലണത്തനിയനില.  അതുലകേഭാണട്ട് കവദദ്യുതനി കമഭാഷ്ടഭാക്കലള കേലണത്തഭാന
പകതലകേ  സ്കെന്വഭാഡട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  അതനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിക്കുവഭാന
നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  : സര്, കവദദ്യുതനി കമഭാഷണലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു വനിജനിലനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം കവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനില പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  സതീനനിയറഭായ
ഐ.പനി.എസട്ട്. ഉകദലഭാഗസലന്റെ കനതൃതന്വത്തനിലഭാണട്ട് അതട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  അവര്
ലസഷലല പരനികശഭാധന നടത്തനി കവദദ്യുതനി  കമഭാഷണലാം കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  അധനികേ പനിഴെ
ചുമത്തഭാറുണട്ട്.  അതട്ട്  കുറചകൂടനി  ശക്തമഭാക്കണലമനതലന്നയഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    കഹബനി ഈഡന  : സര്, കകേരളത്തനില ഏറവലാം കൂടുതല റവനമ്പ്യൂ ജനകററട്ട്
ലചേയ്യുന്ന ഒരു ലസക്ഷന എറണഭാകുളമഭാണട്ട്.  29  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ഈ ഇനത്തനില
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട് എറണഭാകുളത്തട്ട് കേലഭാഷട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട് ലമഷതീന സഭാപനിക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ;  ഇതട്ട്  എ.ടനി.എലാം.  മഭാതൃകേയനിലഭാകണഭാ;  24  മണനിക്കൂറുലാം  കേലഭാഷട്ട്
ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ലചേയഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുകണഭാ;  അതനിലന്റെ  സഭാകങതനികേമഭായ  മറട്ട്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  : സര്, എറണഭാകുളലാം ജനില നമ്മുലട കപഭാജകനിലുണട്ട്.
അടുത്തതഭായനി  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലഭാണട്ട്  അതട്ട്  സഭാപനിക്കുകേ.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല  റവനമ്പ്യൂ  കശഖരനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്ന  ഒരു
ജനിലയഭാണട്ട് എറണഭാകുളലാം.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന എറണഭാകുളത്തനിനട്ട് പകതലകേമഭായ ഒരു
പരനിഗണന എലഭാ കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം ഗവണ്ലമന്റുലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലാം നലകുനണട്ട്.
എ.ടനി.എലാം.  കപഭാലലതലന്ന  24  മണനിക്കൂറുലാം  സര്വതീസട്ട്  കേനിട്ടുന്ന തരത്തനിലഭാണട്ട്  അതട്ട്
ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  : സര്, വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദലയലട സഭാധലതകേള
പൂര്ണ്ണമഭായലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. വനിനനികയഭാഗനിക്കുലമന്നട്ട് അങ്ങട്ട് സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
പുതനിയ കേഭാലഘടത്തനില കേലഭാഷട്ട് ട്രഭാനസഭാക്ഷന ഓണ്കലനഭായനി മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കു
കേയഭാണട്ട്. ആ ഒരു സഭാഹചേരലത്തനില ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. സന്വന്തെമഭായനി ഒരു ലമഭാകബല
ആപട്ട്  ഉണഭാക്കനി  കേണ്സമ്പ്യൂകമഴനിനട്ട്  റനികമനഡര്  അയയഭാനുലാം  അതുവഴെനി  പണലാം
അടയഭാനുമുള്ള ഒരു സഭാഹചേരലലാം ഒരുക്കനിയഭാല അതട്ട് വളലര സസൗകേരലപദമഭായനിരനിക്കുലാം.
അത്തരലമഭാരു കേഭാരലലത്തക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;
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ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന  : സര്,  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദല  വളലര
ഫലപദമഭായനി  പകയഭാജനലപടുത്തഭാന ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ശമനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  അറനിയനിക്കഭാനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ
കകേന്ദ്രതീകൃത  കപഭാജകട്ട്   നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കകേന്ദ്രതീകൃത  കേസമര്
ലകേയര്  ലസന്റെര്  നമ്പരഭായ  1912-ല  വനിളനിചട്ട്  കേഭാള  ലസന്റെര്  ജതീവനക്കഭാരലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലടകയഭാ അലഭാലത ഐ.വനി.ആര്.എസട്ട്. (Interactive Voice Response
System)  മുകഖനകയഭാ പരഭാതനികേള രജനിസര് ലചേയഭാവന്നതുലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട
കേണ്സമ്പ്യൂമര്  കകേഭാര്ടട്ട്  വഴെനിയലാം  അതഭാതട്ട്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനില  കനരനിടട്ട്  വനിളനിചലാം
വഭാടട്ട്സട്ട്ആപട്ട്  മുകഖനയലാം  പരഭാതനി  രജനിസര്  ലചേയഭാനുള്ള  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനവലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട് പവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആധുനനികേ വനിവരസഭാകങതനികേ
വനിദലയനിലൂന്നനിയ  നവതീന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണനികപഭാള  കകേന്ദ്രതീകൃത  കേസമര്  ലകേയര്
ലസന്റെറനില ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അവനിലട ബനി.എസട്ട്.എന.എല.-ലന്റെ കലന
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഒകരസമയലാം 60 കപര്ക്കട്ട് ഈ ലസന്റെറുമഭായനി ബനലപടഭാന സഭാധനിക്കുന്ന
ഒരവസയണട്ട്.   കവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  1912  വഴെനിയലാം  കേണ്സമ്പ്യൂമര്
കകേഭാര്ടട്ട്  വഴെനിയലാം  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  വഴെനിയലാം  വഭാടട്ട്സട്ട്ആപട്ട്  വഴെനിയലാം  ലഭനിക്കുന്ന
പരഭാതനികേള ഇ-കേഭാള,  സനി.സനി.ഇ.ടനി.  എന്നതീ കസഭാഫട്ട് ലവയറുകേള മുകഖന കകേന്ദ്രതീകൃത
കേസമര് ലകേയര് സലാംവനിധഭാനത്തനില കരഖലപടുത്തുലാം.  കകേരളത്തനിലല എലഭാ ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളുലാം  WAN  മുകഖന  കകേന്ദ്രതീകൃത  കേസമര്  ലകേയര്  ലസന്റെറുമഭായനി
ബനനിപനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല തത്സമയലാംതലന്ന ഇവ അതഭാതട്ട്  ലസക്ഷന ഓഫതീസര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കകേമഭാറുകേയലാം  പരഭാതനികേള  ഉടനടനി  പരനിഹരനിചട്ട്  വതീണ്ടുലാം  കേസമര്
ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  കരഖലപടുത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  പരഭാതനികേള  രജനിസര്
ലചേയ്യുകമ്പഭാഴലാം അവ പരനിഹരനിചകേഴെനിയകമ്പഭാഴലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ ലമഭാകബല നമ്പരനില
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  നലകുനണട്ട്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം
1912  എന്ന  നമ്പര്  വഴെനിയള്ള  കസവനലാം  കകേരളലാം  മുഴവന  വലഭാപനിപനിക്കുകേയലാം
അതനികലയ്ക്കുള്ള കകേഭാളുകേള സസൗജനലമഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത പരഭാതനികേള
കരഖലപടുത്തഭാനുള്ള വഭാടട്ട്സട്ട്ആപട്ട് നമ്പരുലാം പുതുതഭായനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നടപനിലഭാക്കഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് ഞഭാന കനരകത്ത പറഞതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ:  സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില
രഭാമനഭാട്ടുകേരയനില 25,000 കേണക്ഷനുലാം ഫകറഭാക്കനില 22,000 കേണക്ഷനുമുണട്ട്. ഈ
രണട്ട്  സലത്തുമുള്ള  ആളുകേളക്കട്ട്  പണമടയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  രഭാമനഭാട്ടുകേരയനില  മഭാത്രകമ
സസൗകേരലമുള.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഫകറഭാക്കനില  പണമടയഭാനുള്ള  ഒരു  കേസൗണര്
സഭാപനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞകേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാലാം.

ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല:  സര്,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2017  മഭാര്കചഭാലട സമ്പൂര്ണ്ണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുലമന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണകലഭാ.
മനിക്ക നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം ഇതുമഭായനി ബനലപട പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച
വരനികേയഭാണട്ട്.  പദതനി  ലചേലവനിലന്റെ  വലനിലയഭാരു  ഭഭാഗലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
വഹനിക്കുലമങനിലുലാം  ഭതീമമഭായ   തുകേ  തകദ്ദേശ  സന്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം  മണ്ഡലലാം
എലാം.എല.എ.യലാം  കേലണകത്തണതുണട്ട്.  എലാം.എല.എ.മഭാര്ക്കട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന
കേഴെനിയന്ന തുകേ എലാം.എല.എ. ഫണ്ടുലാം ആസനി വനികേസന ഫണ്ടുമഭാണട്ട്. ഇതനില ആസനി
വനികേസന  ഫണട്ട്  നനിലവനിലല  ലലഗഡട്ട് കലന  അനുസരനിചട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
കപഭാലുള്ള ഒരു കേമ്പനനിക്കട്ട് ലചേലവഴെനിക്കഭാനഭാകേനില.  പൂര്ണ്ണമഭായലാം സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള
സഭാപനങ്ങളകക്ക പസ്തുത ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനഭാകുകേയള.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില
സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയലട  സമയബനനിതമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണലാം
മുന്നനില  കേണട്ട്  ആസനി  വനികേസന  ഫണനിലനനിനലാം  ഇതനിനഭായനി  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനി
ക്കുന്നതനിനട്ട്   പകതലകേ  അനുമതനി  ലലവദദ്യുതനി  വകുപട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമഭായനി
ബനലപടട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് അകദ്ദേഹലാം പറഞതുകപഭാലലയല. വളലര
ചുരുക്കലാം  ജനിലകേളനിലുലാം  ചേനില  മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  അധനികേമഭായനി  തുകേ
കേലണകത്തണതട്ട്. വയനഭാടട്ട്, ഇടുക്കനി കപഭാലുള്ള കുറചട്ട് ജനിലകേളനില മഭാത്രകമ പശമുള.
എറണഭാകുളലാം മണ്ഡലത്തനില ആലകേ 46 വതീടുകേള കൂടനി ലലവദദ്യുതതീകേരനിചഭാല അവനിലട
സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണമഭാകുലമന്നട്ട്   ബഹുമഭാനലപട ശതീ.  ലലഹബനി ഈഡന,
എലാം.എല.എ. ഇന്നലലയനിവനിലട പറഞ. അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് ഇതനിനഭായനി 5 ലക്ഷലാം രൂപ
മഭാത്രകമ  നതീക്കനി  വയ്കക്കണനി  വന്നനിട്ടുള.  ചേനില  മണ്ഡലങ്ങളനില  അധനികേ  തുകേ
കേലണകത്തണതുണട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനട്ട്  കകേരളത്തനിലല  140
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലയലാം എലാം.എല.എ.മഭാര് വളലര തഭാലപരലപൂര്വലാം രലാംഗത്തു
വന്നനിട്ടുലണനള്ളതട്ട് ആകവശകേരമഭായ സലാംഗതനിയഭാണട്ട്. അവരവരുലട മണ്ഡലങ്ങളനില
ആദലകമതലന്ന  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  പഖലഭാപനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി
പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനണട്ട്.  ഇതട്ട് ആസനി വനികേസനവമഭായനി ബനലപടട്ട്  ലലലന
വലനിക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുമഭാണട്ട്.  അലഭാലത വതീടുകേള വയറനിലാംഗട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം വലക്തനികേളക്കട്ട്
ലകേഭാടുക്കുന്ന  സഹഭായവലമഭാനമല.  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയമഭായനി
ഇക്കഭാരലലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആവശലമഭാലണന്നട്ട്  കേണഭാല
ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  ഇക്കഭാരലലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  പറയലാം.
അകദ്ദേഹലാം ഇക്കഭാരലത്തനില അനുമതനി നലകേഭാലമന്നട്ട് സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): സര്,
വലക്തനിഗത ആനുകൂലലങ്ങളഭായനി നലകേഭാന പറനില.  വതീടട്ട് വയറനിലാംഗനിനട്ട് ഇതനിലനനിന്നട്ട്
എടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കനില.  പകക്ഷ  കപഭാസട്ട്  വയ്ക്കുന്നതടക്കമുളള  കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ പണലാം ആസനി വനികേസന ഫണനിലനനിന്നട്ട് നലകുന്നതനിനുള്ള അനുവഭാദലാം
ലകേഭാടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്: സര്, ലലവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് നലകുന്ന
ബനില  വളലര  ലചേറുതഭാണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ടനിക്കറനിലനക്കഭാള  കുറചമഭാത്രലാം
വലനിപമുള്ള ഒരു ഇലകകഭാണനികേട്ട് ബനിലഭാണട്ട്.  പലകപഭാഴലാം ആളുകേളക്കട്ട് അതുകേണഭാല
ഏതഭാണട്ട്  തതീയതനിലയനകപഭാലുലാം  അറനിയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  ഒരവസയഭാണട്ട്.
കനരലത്ത കേലയഴത്തട്ട് ബനില ലകേഭാടുത്തനിരുന്ന സമയത്തട്ട് കുറചട്ട്  വലനിയ ബനിലഭാണട്ട്
ലകേഭാടുത്തനിരുന്നതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്   ഈ  ലചേറനിയ  ബനിലനില  കുറച  മഭാറലാംവരുത്തനി
ആളുകേളക്കട്ട്  മനസ്സനിലഭാകുന്ന  തരത്തനിലുള്ള   ബനിലഭാക്കനി  മഭാറഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ
ലയനള്ളതഭാണട്ട് എലന്റെ കചേഭാദലലാം?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  നമ്മേള  കസഭാടട്ട്  ബനിലനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കസഭാടട്ട് ബനിലനിലാംഗട്ട് ലമഷതീനുകേള നലകുന്ന ബനിലഭാണട്ട് ലചേറനിയ
ബനില.  അകദ്ദേഹലാം പറഞതുകപഭാലല അത്ര ലചേറുതഭാകണഭാ എലന്നനനിക്കറനിയനില.  ഏതഭായഭാലുലാം
പരനികശഭാധനിച കനഭാക്കഭാലാം. ബനിലനിലന്റെ വലനിപമല, അതനിലന്റെ ഉള്ളടക്കമഭാണട്ട് പധഭാനലാം.
അതനിലല  തുകേയഭാണട്ട്  പശലാം.   കസഭാടട്ട്  ബനിലനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീന  എന്നതട്ട്  ലലകേയനില
ലകേഭാണ്ടു നടക്കഭാവന്ന ലചേറനിയ ലമഷതീനഭാണട്ട്.  അതനിനനുസരണമഭായനിട്ടുള്ള ബനിലകല
അതനില നനിനലാം എടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.  അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്:  സര്,  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചട്ട്
ലലവദദ്യുതനി വകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസര് വതീടുകേളനില ലചേന്നട്ട് മതീറര് റതീഡനിലാംഗട്ട്  കനഭാക്കനിയനിടട്ട്
ബനില ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.   എലഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട ഭവനങ്ങളനിലുലാം
ലലവദദ്യുതനി  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  എത്തനികചരുനണട്ട്.  അകപഭാള  അവര്  കേലഭാഷട്ട്
കേളകട്ട് ലചേയഭാന, അവലര കേളക്ഷന ഏജന്റുമഭാര്കൂടനി ആക്കനി മഭാറ്റുന്ന ഒരു സലാംവനിധഭാനലത്ത
കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  അതുകപഭാലല  Paytm  കപഭാലുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണ്ടുലാം ലമഭാലലബല ലഡബനിറ്റുവഴെനിയലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള കപയട്ട് ലമന്റെട്ട്
നടത്തഭാനഭാവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  നലലഭാരു  ആശയമഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം
പറഞതട്ട്.  അതട്ട് നമ്മുലട ആകലഭാചേനയനിലുലള്ളഭാരു കേഭാരലലാം തലന്നയഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലലത്ത
സലാംബനനിചട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുമഭായലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുമഭായലമലഭാലാം
കൂടനിയഭാകലഭാചേനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  കസഭാടട്ട്  ബനിലനിലാംഗനിനഭായനി  കസഭാടനില  എത്തുന്ന
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സമയത്തുതലന്ന  പണലാം  വഭാങ്ങുന്ന  കേഭാരലലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  എലഭാവരുമഭായനി
ആകലഭാചേനിചട്ട്   ജനറലഭായനി   ഒരു  consensus  ഉണഭാക്കനിയഭാല  മഭാത്രകമ  നമുക്കതട്ട്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ  മറ്റു  കേഭാരലങ്ങള  ഞഭാന
കനരകത്ത മറുപടനിയനില പറഞനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  എലഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തനി പണലാം ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിശമലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .     ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്: സര്, സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണവമഭായനി ബനലപടട്ട്
വതീടുകേളക്കട്ട്  നമ്പര്  കേനിടനിയനിലലങനിലുലാം   ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലകേഭാടുക്കണലമന്നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  ലലവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി വലക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുലാം  പല
സലങ്ങളനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസര്  കേണക്ഷന  ലകേഭാടുക്കഭാന  തയഭാറഭാകുന്നനില.  ഇകപഭാള
എലാം.എല.എ. ഫണനിലനനിന്നട്ട് ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകവണനിയള്ള ഫണട്ട് അനുവദനിചട്ട്
കപഭാസട്ട് ഇടുന്നതനിനുലാം മറ്റുമഭായനി ലചേല്ലുകമ്പഭാള അവര് വതീടനിലന്റെ നമ്പര് കചേഭാദനിക്കുനണട്ട്.
പല സലത്തുലാം കേണക്ഷന  തരഭാന കേഴെനിയനിലലനളള നനിലപഭാടഭാണട്ട് എടുക്കുന്നതട്ട്.
അതനിലന സലാംബനനിചട്ട് വലക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലകേഭാടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന: സര്, രണട്ട് തരത്തനിലുള്ള തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാര്
സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില  ഒന്നഭാമലത്ത  തതീരുമഭാനലാം   150  സ്കെന്വയര്  മതീറര്  വലര
വലഭാപനിയള്ള  ഭവനങ്ങളക്കട്ട്  അതട്ട്  അധനികൃതമഭാകണഭാ  അനധനികൃതമഭാകണഭാ  എന്നട്ട്
പരനിഗണനിക്കഭാലത തഭാലക്കഭാലനികേ നമ്പര് ലകേഭാടുത്തട്ട് ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം ലഭലമഭാക്കഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കണലമനള്ള ഒരു ഉത്തരവട്ട് തകദ്ദേശ സന്വയലാംഭരണ
വകുപട്ട്  നലകേനിയതഭായനി  വകുപ്പുമനനി  തലന്ന  കേഴെനിഞ  ദനിവസലാം  സഭയനില
പറഞതഭാണട്ട്.   അനധനികൃതമഭാകണഭാ അധനികൃതമഭാകണഭാ എലന്നഭാനലാം കനഭാക്കഭാലത
ലലവദദ്യുതനി  ആവശലലപടുന്ന  മുഴവന  ആളുകേളക്കുലാം,  അവര്  പുറകമ്പഭാക്കനില
തഭാമസനിക്കുന്നവരഭായഭാലുലാം ലലവദദ്യുതനി ലകേഭാടുക്കണലമന്നട്ട് ലലവദദ്യുതനി വകുപനില നനിനലാം
പവര്  ലസക്രടറനിയലാം  ഒരു  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  രണട്ട്  ഉത്തരവകേളുലാം
പഭാലനിക്കഭാത്ത  ഏലതങനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസരുലണങനില  അവര്ലക്കതനിലര  നടപടനി
സന്വതീകേരനിക്കുലമനള്ള  കേഭാരലത്തനില യഭാലതഭാരു സലാംശയവമനില.

ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന:  സര്,  സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം എന്നതട്ട്
സന്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  വയനഭാടട്ട് ജനിലയനില പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളനിലഭാണട്ട് കൂടുതലുലാം
ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനനിലഭാത്തതട്ട്.  ഇവര്  ഉളവനങ്ങളനിലഭാണട്ട്  തഭാമസനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇവര്ക്കട്ട്   ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയമഭായനി  കബഭാര്ഡട്ട്
മുകന്നഭാടട്ട് കപഭാകുകമ്പഭാള അതനിനട്ട് തടസ്സലാം നനിലക്കുന്നതട്ട് കഫഭാറസട്ട് ഉകദലഭാഗസരഭാണട്ട്.
കഫഭാറസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുമഭായനി  ചേര്ച ലചേയട്ട്  ഇത്തരലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ലലവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലത്തലന്ന
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ഏതഭാണട്ട്  4,800-ഓളലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലകേഭാടുക്കഭാനുണട്ട്.
അതനിലന്റെ എലഭാ റനികപഭാര്ട്ടുലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനില തയഭാറഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേഭാര്പസട്ട്
ഫണ്ടുലാം  എലാം.എല.എ.യലട  അസറട്ട്  ഫണ്ടുലമഭാലക്ക  ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണട്ട്  അതട്ട്
ലചേയഭാന കേഴെനിയലാം. പകക്ഷ ഈ ഒരു തടസ്സലാം നതീക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഒന്നനിലധനികേലാം  തവണ
കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള നടന്നനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട വനലാം വകുപ്പുമനനിയമഭായലാം വനലാം
വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുമഭായലാം  കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തടസ്സങ്ങള
നതീക്കനി എലഭാവര്ക്കുലാം ലലവദദ്യുതനി  ലകേഭാടുക്കുകേ എനള്ളതട്ട്  തലന്നയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

മുദ്രപത്രനനിരക്കട്ട്

3 (*783)    ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം :
   ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
   ശതീ  .   ഇ  .  ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :
 ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഭഭാഗപത്രലാം,  ഒഴെനിമുറനി,  ദഭാനലാം,  ധനനനിശ്ചയലാം
എന്നതീ ആധഭാരങ്ങളുലട മുദ്രപത്രനനിരക്കട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) മുദ്രപത്രനനിരക്കനിലല കുറവട്ട് നനിശ്ചനിതപരനിധനിക്കട്ട് തഭാലഴെയളള ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട്
മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തുകമഭാ; എങനില പരനിധനി എത്രയഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഭഭാഗപത്രത്തനിലന്റെ മുദ്രപത്രനനിരക്കട്ട് ഉയര്ത്തനിയ
കേഭാലയളവനില,  കേഭാരലമഭായ  പുകരഭാഗതനി  പസ്തുത  ഇനത്തനിലല  വരുമഭാനത്തനില
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്):  സര്, 

(എ)  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഭഭാഗപത്രലാം,  ഒഴെനിമുറനി,  ദഭാനലാം,  ധനനനിശ്ചയലാം,
എന്നതീ  ആധഭാരങ്ങളുലട  സഭാമ്പട്ട്  ഡമ്പ്യൂടനിയനില  ഫനിനഭാനസട്ട്  ബനിലനിലൂലട  വരുത്തനിയ
വര്ദനവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുടുലാംബങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള
ഭഭാഗപത്രലാം, ഒഴെനിമുറനി എന്നതീ ആധഭാരങ്ങളക്കുള്ള സഭാമ്പട്ട് ഡമ്പ്യൂടനി നനിരക്കട്ട് മൂന്നട്ട് ശതമഭാന
ത്തനിലനനിനലാം ഒരു ശതമഭാനമഭായലാം ദഭാനലാം,  ധനനനിശ്ചയലാം എന്നനിവയലട നനിരക്കട്ട് മൂന്നട്ട്
ശതമഭാനത്തനിലനനിനലാം രണട്ട് ശതമഭാനമഭായലാം കുറവട്ട് വരുത്തനിലക്കഭാണഭാണട്ട് ഫനിനഭാനസട്ട്



20 കകേരള നനിയമസഭ                  നവലാംബര് 9, 2016

ബനില 7-11-2016-ല നനിയമസഭ പഭാസ്സഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. അകതഭാലടഭാപലാം കമലപറഞ
നഭാലട്ട്  ആധഭാരങ്ങളക്കുലാം പരമഭാവധനി 1,000 രൂപ എന്ന പരനിധനിയലാം പുനനഃസഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല  പരമഭാവധനി  1,000  രൂപ  എന്ന  പരനിധനി  5  ഏക്കറനില  കൂടുതലുള്ള
ലലകേമഭാറങ്ങളക്കട്ട് ബഭാധകേമല. 

(ബനി)  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഭഭാഗപത്രലാം,  ഒഴെനിമുറനി,  ദഭാനലാം,  ധനനനിശ്ചയലാം
എന്നതീ  ആധഭാരങ്ങളുലട  പരമഭാവധനി  സഭാമ്പട്ട്  ഡമ്പ്യൂടനി  1,000  രൂപ  എന്ന  പരനിധനി
5 ഏക്കറനില തഭാലഴെയള്ള ലലകേമഭാറങ്ങളക്കുമഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഭഭാഗപത്രത്തനിലന്റെ മുദ്രപത്രനനിരക്കട്ട് ഉയര്ത്തനിയ കേഭാലയളവനില ആധഭാരങ്ങളുലട
എണ്ണത്തനില കുറവണഭായനിട്ടുലണങനിലുലാം വരുമഭാനത്തനില വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം: സര്, ഭൂമനിയലട ലഫയര് വഭാലദ്യു നനിശ്ചയനിചതനിലുള്ള
അപഭാകേത വളലര ഗുരുതരമഭായ ഒരു പശമഭായനി   നനിലനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  വഴെനിയള്ള
സലത്തനിനുലാം വഴെനിയനിലഭാത്ത ഭൂമനിക്കുലാം ഒകരവനിലയഭാണട്ട്. കറഭാഡനിലന്റെ ഒരു വശത്തട്ട് ഒരു
വനിലയലാം അകത കറഭാഡനിലന്റെ മറു വശത്തട്ട് മലറഭാരു വനിലയമഭാണട്ട്. സമഭാന സന്വഭഭാവമുള്ള
ഭൂമനിക്കട്ട്  ഒരനിടത്തട്ട്  50,000  രൂപയഭാണട്ട് ലഫയര് വഭാലദ്യുലവങനില ലതഭാട്ടു കചേര്നള്ള
സലത്തട്ട്  5,000  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന,  ലഫയര്  വഭാലദ്യുവനിലന്റെ
കേഭാരലത്തനില ഒരു പുനര്നനിര്ണ്ണയത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്:  സര്,  ഇകപഭാള ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം
പറഞതുകപഭാലുള്ള പശങ്ങള ഉലണങനിലുലാം ലപഭാതുവനില ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള
നലഭായവനില  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള  വളലര  കുറവഭാലണനള്ളതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  അകനന്വഷണത്തനിലനനിനലാം  ലവളനിവഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഒറലപട  ചേനില
കകേസുകേള കേഭാണനിക്കഭാന പറനികയക്കുലാം. പകക്ഷ ലപഭാതുവനില അങ്ങലനയല. എങനിലുലാം
ഈ അപഭാകേതകേള തനിരുത്തുന്നതനിനട്ട് ഇകപഭാളതലന്ന ചേനില നനിയമവലവസകേളുണട്ട്.
ആ  നനിയമവലവസകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കവണ  മഭാറങ്ങള
വരുത്തഭാവന്നകതയള.

ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം:  സര്,  തകദ്ദേശസന്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില
പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിലന്റെ  സജതീവമഭായ  പവര്ത്തനലാം  ലഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചട്ട്
മഭാസങ്ങളനിലഭാണട്ട്  നടക്കുന്നതട്ട്.   ഇസൗ  സന്ദേര്ഭങ്ങളനില   ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  വതീടട്ട്
ലമയനിന്റെനനസട്ട്   തുടങ്ങനിയ ലചേറനിയ ആനുകൂലലങ്ങളക്കട്ട്  100  രൂപയലട  മുദ്രപത്രലാം
വഭാങ്ങുവഭാന ലവണര്മഭാരുലട അടുത്തട്ട് ലചേന്നഭാല പത്രങ്ങളുലട വലനിയ കതഭാതനിലുളള
ക്ഷഭാമലാം  കേണ്ടുവരഭാറുണട്ട്.   മഭാത്രമല  ആ  ഘടത്തനില  100  രൂപയലട  പത്രലാം  500
രൂപയ്ക്കുലാം,  1000  രൂപയ്ക്കുലമഭാലക്ക  ബഭാക്കനില  ലകേഭാടുക്കുന്ന  ഒരു  സനിതനിവനികശഷലാം
കേണ്ടുവരുനണട്ട്.   ആയതനിനഭാല   ലഫബ്രുവരനി-മഭാര്ചട്ട്  മഭാസങ്ങളനില  കേണ്ടുവരുന്ന
മുദ്രപത്രത്തനിലന്റെ കഷഭാര്കടജട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്:  സര്,  ഇക്കഭാരലലാം ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര്
പറഞകപഭാഴെഭാണട്ട്  എലന്റെ ശദയനിലലപടുന്നതട്ട്.  തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്,
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന:  സര്,  അങ്ങട്ട്  നനിയമസഭയനില പഖലഭാപനിചതുവഴെനി
ഇസൗ  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  പസക്തനി  ലചേറുതഭായനി  കുറഞനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില  പടണ
പകദശത്തുള്ള  5 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയലട വനില  5 ഏക്കര് വയലനിനട്ട് ഇന്നനില.   മക്കളകക്കഭാ,
അലലങനില  ഏറവമടുത്ത ആളുകേളകക്കഭാ  ഭഭാഗപത്രലാം വഴെനികയഭാ, മകറഭാ 5 ഏക്കറനില
കൂടുതലുളള  വയല  കൃഷനിക്കട്ട്  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;   വയല
നനിലനനിര്ത്തഭാനുള്ള ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സകന്ദേശത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗലാം  കൂടനിയഭാണനിതട്ട്.  അതട്ട്
അങ്ങട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട്:  സര്,  നമ്മേള  ഫനിനഭാനസട്ട്  ആകട്ട്
പഭാസ്സഭാക്കനിക്കഴെനിഞ, 5 ഏക്കര് എന പറയകമ്പഭാള  95 ശതമഭാനത്തനിനു മുകേളനിലുള്ള
ഭൂഇടപഭാടുകേലളഭാലക്ക അതനിനു തഭാലഴെവരുലാം.   അതനിനു മുകേളനില വരുന്നതട്ട്  ഇത്രകയ
ഉളള.  വയല കപഭാലുലാം  5  ഏക്കറനില കൂടുതലലഭാനലാം ആര്ക്കുലാം ഇകപഭാള ഇല.  അതട്ട്
നമുക്കട്ട് പനിന്നതീടട്ട് ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.  പകക്ഷ ഇകപഭാള  95 ശതമഭാനലാം ട്രഭാനസ്കെഭാക്ഷനുലാം
5 ഏക്കറനില തഭാലഴെയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലലടസണ്  മഭാസര്:  സര്,  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള
ഭഭാഗപത്രത്തനിനട്ട്  സഭാമ്പട്ട്  ഡമ്പ്യൂടനി  ഒഴെനിവഭാക്കനിയ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപടനി  ഏലറ
ആശന്വഭാസകേരവലാം,  അഭനിനന്ദേനഭാര്ഹവമഭാണട്ട്.   എന്നഭാല ബഭാങനില നനിന്നട്ട് പര്കചസട്ട്
കലഭാണ്  എടുക്കുകമ്പഭാള  കേരഭാര്  രജനികസഷന  നനിലവനിലുള്ളതുമൂലലാം  എസട്ട്.ബനി.ടനി.
ഉളലപലടയള്ള  ബഭാങ്കുകേള  കേരഭാര്  രജനികസഷലന്റെ  കരഖകേള  കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേടലമടുക്കുന്ന  ആളുകേളക്കട്ട്  ഒരു  വലനിയ  സലാംഖല  ഇതുമൂലലാം  നഷ്ടലപടുകേയഭാണട്ട്.
അതനില ഇടലപടഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് വല ഉകദ്ദേശവമുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട്:  സര്,  അക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.
ഇതുവലര  സര്ക്കഭാര്  ആ  രതീതനിയനില  പരനികശഭാധനിചനിടനില.  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം
കവണലമങനില സഭയനില പനിന്നതീടട്ട് പറയഭാലാം.  

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന: സര്,  ഭഭാഗപത്രലാം, ഒഴെനിമുറനി, ദഭാനലാം, ധനനനിശ്ചയലാം  തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങളനില ആധഭാരങ്ങളുലട സഭാമ്പട്ട് ഡമ്പ്യൂടനിയനില പഖലഭാപനിച വര്ദനവട്ട് പനിനവലനിച
നടപടനി  ലപഭാതുകവ  ശഭാഘനതീയമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില  ആധഭാരങ്ങള  രജനിസര്
ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ എണ്ണവലാം,  രജനികസഷന വഴെനി സമഭാഹരനിക്കുന്ന തുകേയലാം സമതീപകേഭാലത്തഭായനി
തതീലര  വര്ദനിചനിടനില.  അതനിലന്റെ  കേണക്കട്ട്  എടുത്തട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  ഇസൗ
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രലാംഗത്തട്ട്  ഒരു  സഭാകഗ്നേഷന  നനിലനനിലക്കുനകണഭാ  എലന്നഭാരു   സലാംശയമുണട്ട്.
ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ,  ഇങ്ങലനലയഭാരു  സഭാകഗ്നേഷന
ഉണഭാകുന്നതനിനട്ട് ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള പകതലകേമഭായ കേഭാരണങ്ങള ഉലണങനില
അതട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട്:  സര്,  നമ്മുലട നഭാടനില ഭൂമനിയലട വനില
നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനില ഏറവലാം പധഭാനലപട ഘടകേലാം ഗളഫട്ട് പണമഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം
വളലര  സുരക്ഷനിതമഭായനിട്ടുളള  നനികക്ഷപലമന്ന  രതീതനിയനില  ഗളഫട്ട്  പണത്തനിലന്റെ
പധഭാനലപട നനികക്ഷപ കമഖല ഭൂമനിയഭാണട്ട്. അതുകേഭാരണലാം ഭൂമനിവനില കമഭാഹവനിലയലട
അടനിസഭാനത്തനില ഉയര്നലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേഴെനിഞ ഒന രണ്ടു വര്ഷമഭായനി
ഗളഫനിലനനിനള്ള  വരുമഭാനത്തനില  കുറവട്ട്  വന്നനിട്ടുണട്ട്.   ഇസൗ  വര്ഷലാം  അതട്ട്
മുനവര്ഷകത്തക്കഭാള  കുറയലമനലാം  ചേനിലര്  പറയന.  കുറഞനിലലങനിലുലാം  ഇതനില
എകന്തെഭാ  കുറവട്ട്  വരഭാന  കപഭാകുന  എനള്ള  ചേനിന്തെ  നമ്മുലട  റനിയല  എകസറട്ട്
കമഖലലയ  വളലര  തണുപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇടപഭാടുകേള  കുറയന്നതട്ട്  രജനികസഷന
വരുമഭാനലത്ത ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ രണ്ടു മൂന്നട്ട് വര്ഷക്കഭാലമഭായനി ഇതട്ട് വളലര
പകേടമഭാണട്ട്.  അതനില നനിലന്നഭാരു മഭാറലാം ഇകപഭാഴലാം കേഭാണുന്നനില.  

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,   ഇസൗ  കചേഭാദലത്തനിലന്റെ  പസക്തനിലയന്നട്ട്
പറയന്നതട്ട്  നമ്മേള  ഒരു  പുതനിയ  നനിയമലാം  പഭാസ്സഭാക്കനിയതുമഭായനി  ബനലപടഭാണട്ട്.
അതനിലലഭാരു സലാംശയമഭാണട്ട് ഞഭാന കചേഭാദനിക്കുന്നതട്ട്.  5  ഏക്കര് വലരയളള ഭൂമനിക്കട്ട്
നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുകേയലാം, 5  ഏക്കറനിനട്ട് മുകേളനിലുള്ളതനിനട്ട് പുതനിയ നനികുതനി
ബഭാധകേമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള   ഒരു  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  15  ഏക്കര്
ഭൂമനിയണട്ട്, അച്ഛനുലാം അമ്മേയലാം മരണലപട്ടുകപഭായനി, കുടനികേള തമ്മേനില ഭഭാഗലാം ലചേയണലാം,
ഇവര് ഇതട്ട്  3  തവണയഭായനിടട്ട്   5  ഏക്കര് വതീതലാം ഭഭാഗലാം ലവചഭാല എങ്ങലനയഭാണട്ട്
ഇതനിലന ബഭാധനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് എലന്റെ കചേഭാദലലാം.  നനികുതനി നഷ്ടവലാം കനഭാക്കണമകലഭാ,
അകപഭാള ഒരു പത്രത്തനിനട്ട്  5 ഏക്കറഭാലണനള്ളതഭാകണഭാ, അകതഭാ ആ കുടുലാംബത്തനിനട്ട്
5 ഏക്കറനില കൂടുതലുലണനളളതഭാകണഭാ നമ്മേള ഇവനിലട കേണക്കനിലലടുക്കുകേ ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട്:  സര്,  അവരുലട  ഭൂമനിയഭാണട്ട്
കേണക്കനിലലടുക്കുകേ.  ലലകേമഭാറത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാകുന്ന ഭൂമനിയനില നനിന്നട്ട് ഒരു ഏക്കര്
മഭാത്രകമ  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുനളളുലവങനില  ബഭാധകേമല.  നനിങ്ങള  മൂന്നട്ട്  കപര്ക്കട്ട്
വതീതനിക്കുന, ഒകരഭാരുത്തര്ക്കട്ട് കേനിട്ടുന്ന ഭൂമനിയല, വതീതലാം വയ്ക്കുന്ന ഭൂമനിയലട വലനിപമഭാണട്ട്
കേണക്കനിലലടുക്കുന്നതട്ട്.  അതനിലന്റെ പയഭാസവലാം കേഭാരലങ്ങളുലമഭാലക്ക നനിങ്ങള പറയന്നതട്ട്
ശരനിയഭായനിരനിക്കഭാലാം.  നമുക്കട്ട്  നനികുതനികയഭാ  കേഭാരലങ്ങകളഭാ  ഇലലങനില  വളലര
സുഖകേരമഭായനിട്ടുളള സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്.  ആര്ക്കുലാം ഒരു അസുഖകമഭാ,  പശങ്ങകളഭാ
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ഇല, പകക്ഷ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് വരുമഭാനലാം കൂടനികയ തതീരു. അതനിനട്ട്  ഞഭാന സന്വതീകേരനിക്കുന്ന
സമതീപനലമന്തെഭാലണന്നട്ട്  ഇവനിലട ആകനിലന്റെ ചേര്ചയനില പറഞനിട്ടുണട്ട്.  സഭയനിലുളള
ലപഭാതുവനികേഭാരലാം,  ജനങ്ങളുലട നനിലപഭാടട്ട്    കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  5
ഏക്കറനിനട്ട് മുകേളനില മഭാത്രലാം  1000  രൂപയലട ലനിമനിറട്ട് എടുത്തു മഭാറനി. 5  എക്കര് അല
100  ഏക്കര് ആയഭാലുലാം അതനിനട്ട്  1000  രൂപ മതനി എന്ന നനിലപഭാടട്ട് ഇസൗ സഭയനില
ആലരങനിലുലാം  സന്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്   എനനിക്കട്ട്  കതഭാനന്നനില.   ഇകപഭാള  നലഭായമഭായ
രതീതനിയനില സഭയലട വനികേഭാരലത്ത സര്ക്കഭാര് ഉളലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ക്രമതീകേരണങ്ങള

4 (*784) ശതീ  .  എലാം  .   മുകകേഷട്ട്   :
ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   ബനി  .  സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയലാം

കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  ഉത്സവകേഭാലത്തട്ട്  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടനലാം  സുഗമമഭാക്കഭാനഭായനി
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ക്രമതീകേരണങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) ശബരനിമലയനില കുപനിലവള്ള നനികരഭാധനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില
ദഭാഹജലലാം  ആവശലഭാനുസരണലാം നലകേഭാനഭായനി  ബദല സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തനിരക്കട്ട്  ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുലാം  മലനിനതീകേരണലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുമഭായനി
എലന്തെഭാലക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ലലവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): സര്,

(എ) ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് വനിപുലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള
ആണട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്. കുടനിലവളള ലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനഭായനി കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  132   കേനികയഭാസ്ക്കുകേള സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കട്ട്
അടനിയന്തെര  ലലവദലസഹഭായത്തനിനഭായനി  സന്നനിധഭാനത്തുലാം  പമ്പയനിലുലാം  മറ്റു  പധഭാന
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം 24 മണനിക്കൂറുലാം പവര്ത്തനിക്കുന്ന ആശുപത്രനി സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിരനി  വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇടത്തഭാവളങ്ങളനിലുലാം  സന്നനിധഭാനത്തുലാം  മതനിയഭായ  സജ്ജതീകേരണങ്ങള
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സന്നനിധഭാനകത്തയ്ക്കുളള കറഭാഡുകേളുലട പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.
അനുബന  കറഭാഡുകേളുലട  പണനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില  നടനവരുന.  സുരക്ഷഭാ
മുനകേരുതലുകേള എന്ന നനിലയട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുളള സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേളുലാം ലമറല
ഡനിറകറുകേളുലാം  നവലാംബര്  15  മുതല  പവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.  പമ്പയനിലുലാം
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സന്നനിധഭാനത്തുലാം  ഫയര്  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  രണ്ടു  കേണ്കട്രഭാള  റൂമുകേള
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്, അപലാം, അരവണ എന്നനിവയലട നനിര്വനിഘ്ന ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലനയഭനികഷകേത്തനിനട്ട്  പുതനിയ  ലനയ്കത്തഭാണനി  സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഗതഭാഗത
സസൗകേരലങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യലട  പകതലകേ
സര്വതീസുകേള  നവലാംബര് 14 മുതല ആരലാംഭനിക്കുലാം.  ലചേങ്ങന്നൂരനില നനിനലാം പമ്പ വലര
ശബരനി  കനഭാണ്കസഭാപട്ട് ബസട്ട് സര്വതീസട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ആരലാംഭനിക്കുനണട്ട്.
പധഭാന കകേന്ദ്രങ്ങളനില ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  പകതലകേ സര്വതീസുകേള നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.
കഡഭാകര്മഭാരുലാം  മറ്റു  പഭാരഭാലമഡനിക്കല  സഭാഫുകേളുമുളലപലടയള്ള  തഭാലക്കഭാലനികേ
ഡനിലസനസറനികേള നവലാംബര് 1 മുതല സജ്ജമഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞൂ.

(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
ശബരനിമലയനിലുലാം  പമ്പയനിലുലാം  കുപനിലവള്ളലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില ആര്.ഒ.  പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  കനതൃതന്വത്തനില  ആവശലഭാനുസരണലാം  കുടനിലവള്ള
കേനികയഭാസ്ക്കുകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  ശബരനിമലയനില നനിലവനിലുളള കേമ്പ്യൂ കകേഭാലാംപകട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം കപഭാലതീസനിലന്റെ
നനിയനണകത്തഭാലട കൂടുതല ശക്തമഭാക്കനി തനിരക്കട്ട് ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുളള സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട്:  സര്,  വനിരനിവയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇടത്തഭാവളങ്ങളനിലുലാം,
സന്നനിധഭാനത്തുലാം  മതനിയഭായ  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുലണന്നഭാണട്ട്   പറഞതട്ട്.
എന്നഭാല തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കട്ട് വഴെനിമകദല വനിശമനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പഭാഥമനികേ കേഭാരലങ്ങള
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  കേമ്പ്യൂ  കകേഭാലാംപക്സുകേള  ഫലപദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയന്നനിലലനള്ള കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ  ;
അങ്ങലനയഭാലണങനില വനിശമനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പഭാഥമനികേ ആവശലങ്ങള നനിര്വഹനിക്കു
ന്നതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭായ വനിധത്തനില ഇതട്ട് ഫലപദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ശബരനിമലയനില  നനിലവനിലുളള  കേമ്പ്യൂ
കകേഭാലാംപകട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം കപഭാലതീസനിലന്റെ നനിയനണകത്തഭാലട കൂടുതല ശക്തമഭാക്കനി
തനിരക്കട്ട്  ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുളള  സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവനിലട  പഭാഥമനികേ
സസൗകേരലങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായനിട്ടുളള കേഭാരലങ്ങളുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതുകൂടഭാലത ഭക്തര്
സഞരനിക്കുന്ന വഴെനികേളനില പലയനിടങ്ങളനിലുലാം പഭാഥമനികേ കൃതലലാം നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ തഭാലക്കഭാലനികേവലാം ആധുനനികേവമഭായനിട്ടുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടു
ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അക്കഭാരലങ്ങളനിലലലഭാലാം  വളലര  ലമചലപട  കസവനലാം  ആളുകേളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതരത്തനിലഭാണട്ട് കേഭാരലങ്ങള ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 
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ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട്:  സര്,  അപലാം,  അരവണ എന്നനിവയലട നനിര്വനിഘ്ന ലഭലത
ഉറപട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് പറഞ.  എന്നഭാല മുനകേഭാലങ്ങളനില പലകപഭാഴലാം അപത്തനിനുലാം
അരവണയ്ക്കുലാം  ഉണഭായ  ക്ഷഭാമത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില  ഭക്തര്ക്കട്ട്  തടസ്സമനിലഭാലത
അപവലാം അരവണയലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്? 

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന : സര്, മുനകേഭാലങ്ങളനില  അപവലാം അരവണയലാം
ഭക്തര്ക്കട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നനിലലന്ന  പരഭാതനി  ഉണഭായനിരുന്നതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ഇപഭാവശലലാം  കേഭാകലകൂടനി  അപലാം,  അരവണ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനലപടട്ട്  കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡുലാം  ഗവണ്ലമന്റുലാം  കൂടഭായനി  ആകലഭാചേനിചനിരുന.
കദവസന്വലാം  മനനിതലന്ന  കനരനിടട്ട്  അപലാം,  അരവണ  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള
സന്ദേര്ശനിചനിരുന.  ഒകര  സമയലാം  40  ലക്ഷലാം  ടണ്  അപവലാം  അരവണയലാം  കേരുതനി
വയത്തക്ക രതീതനിയനിലുള്ള ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതുലകേഭാണഭാണട്ട്
നനിര്വനിഘ്ന ലഭലത ഇപഭാവശലലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് പറഞതട്ട്.  

ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലടയലാം  കദവസന്വലാം
വകുപ്പുമനനിയലടയലാം  മറട്ട്  മനനിമഭാരുലടലയലഭാലാം  കനതൃതന്വത്തനില  ഇതനിനുമുമ്പട്ട്
ഉണഭാകേഭാത്ത  രതീതനിയനില  നല  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളഭാണട്ട്  ഇപഭാവശലലാം  ശബരനിമലയനില
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇവനിലടയള്ള  കറഭാഡുകേളുലട  പണനി  ഒകകഭാബര്  31-നകേലാംതലന്ന
തതീര്നലവനള്ളതഭാണട്ട് ഏറവലാം പധഭാനലപട കേഭാരലലാം.  ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി
പരഭാമര്ശനിക്കഭാത്ത കുറചട്ട് അനുബന കറഭാഡുകേള ശബരനിമലയമഭായലാം എരുകമലനിയമഭായലാം
കചേര്ന്നട്ട് കേടനകപഭാകുനണട്ട്.   ആ കറഭാഡുകേളക്കുള്ള ഫണട്ട് ലഭലമഭായനിടനില.  അതട്ട്
അടനിയന്തെരമഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  കേഴെനിഞ  കയഭാഗത്തനില  അക്കഭാരലലാം
പരഭാമര്ശനിചനിരുന്നതഭാണട്ട്.  അനുബന കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി,
യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട് കേഴെനിഞ
കയഭാഗത്തനില നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. അതട്ട് പുകരഭാഗമനിക്കുനലണന്നഭാണട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  സര്,  ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനവമഭായനി
ബനലപടട്ട് ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ള ശഭാഘനതീയമഭായ പവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി ലചേങ്ങന്നൂരനില  കദവസന്വലാം വകുപ്പുമനനി വന്നട്ട് ഉകദലഭാഗസലര വനിളനിചകൂടനി
ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട് അയപഭക്തര് വലന്നത്തുന്ന ആ പകദശലത്ത പശങ്ങലളപറനി ചേര്ച
നടത്തനിയതടക്കമുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങലള  അഭനിനന്ദേനിക്കുന.  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടന
കേഭാലത്തട്ട്  ഏകേകദശലാം പത്തുലക്ഷകത്തഭാളലാം  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്  വലന്നത്തുന്ന ലചേങ്ങന്നൂരനിലന
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെട്ട്  'കഗറട്ട്  കവ  ഓഫട്ട്  ശബരനിമലലയന്നട്ട്  പഖലഭാപനിചതഭായനി
വര്ഷങ്ങളഭായനി  പചേരണലാം  നടക്കുനണട്ട്.  അങ്ങലന  പഖലഭാപനിച  സലത്തനിനഭായനി
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സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുലമന്നഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ വക്തഭാക്കള പറയന്നതട്ട്.
അത്തരത്തനില   'കഗറട്ട്  കവ  ഓഫട്ട്  ശബരനിമലയഭായനി  പഖലഭാപനിച  ലചേങ്ങന്നൂരനിനട്ട്
എലന്തെങനിലുലാം  സഹഭായലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലനനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  അങ്ങലന
ലഭനിചനിട്ടുലണങനില എലന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ലചേങ്ങന്നൂരനിനട്ട്  പകതലകേമഭായ
സഹഭായലമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലനനിനലാം  ലഭനിചനിടനില.  'കഗറട്ട്  കവ  ഓഫട്ട്
ശബരനിമലലയന്നട്ട്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  ഒരു
സഹഭായവലാം ലഭനിചനിടനില.  ലചേങ്ങന്നൂരനില മണ്ഡലലാം മകേരവനിളക്കട്ട് കേഭാലത്തട്ട് എത്തനികചരുന്ന
തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കുകവണ എലഭാ സസൗകേരലങ്ങളുലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് മുനകേലയടുത്തട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  വനിവനിധ  പദതനികേളഭായ അമ്പലങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണവലാം
വനികേസനവമഭായനി ബനലപട പദതനികേളനില ലചേങ്ങന്നൂരനികനയലാം ഉളലപടുത്തുന്നതനിലനപറനി
ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  സര്,  ജഭാതനി  പരനിഗണനകേള  കൂടഭാലത  നനിയമനങ്ങള
നടത്തണലമന്ന ബഹുമഭാനലപട സുപതീലാം കകേഭാടതനിയലട നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലനനിലക്കകവ
കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡട്ട്,  ശബരനിമലയനികലയലാം മഭാളനികേപ്പുറകത്തയലാം ശഭാന്തെനി  നനിയമനത്തനില
അബഭാഹ്മണര്  പഭാടനിലലന്നട്ട്  സൂചേനിപനിചലകേഭാണട്ട്  ഇറക്കനിയ  ഉത്തരവട്ട്  അങ്ങയലട
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ?  ശബരനിമലയനികലയലാം  മഭാളനികേപ്പുറകത്തയലാം  ശഭാന്തെനിമഭാരുലട
നനിയമനത്തനില അബഭാഹ്മണര് അകപക്ഷ ലകേഭാടുക്കുകേയലാം അതട്ട്  തനിരസ്കെരനിക്കുകേയലാം
ശഭാന്തെനി  നനിയമനത്തനിനട്ട്  ബഭാഹ്മണര്തലന്ന  കവണലമന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയലാം  ലചേയ
വസ്തുത  പധഭാനലപട  മഭാധലമങ്ങളനില  വഭാര്ത്തയഭായനിവന്നനിട്ടുണട്ട്.  ശബരനിമലയളലപ
ലടയള്ള തതീര്ത്ഥഭാടനകകേന്ദ്രങ്ങളനില  കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡട്ട് സന്വതീകേരനിക്കുന്ന  ഇത്തരലാം
തതീരുമഭാനലാം പുന:പരനികശഭാധനിക്കഭാന അങ്ങട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ശബരനിമലയനികലയലാം മഭാളനികേപ്പുറകത്തയലാം
ശഭാന്തെനി നനിയമനങ്ങളനില ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി തുടരുന്ന സമ്പ്രദഭായങ്ങളുലാം രതീതനികേളുമഭാണട്ട്
ഇകപഭാഴലാം  നനിലനനിലക്കുന്നതട്ട്.  അതഭാലകേ  മഭാറനിമറനിക്കഭാലനഭാനലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിചനിടനില.  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ കേഭാരലലാം ഗസൗരവമഭായ സഭാമൂഹനികേ
പശലാംതലന്നയഭാണട്ട്.അതട്ട് ചേര്ചയട്ട് വനികധയമഭാകക്കണതുലാം  ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതുമഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  ശബരനിമലയലട  മൂലസഭാനമഭായ  പന്തെളലാം
എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്.  ശബരനിമലയനില  വരുന്ന  ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം  ഭക്തരുലാം
പന്തെളലാം  സന്ദേര്ശനിചനിടഭാണട്ട്  തനിരനിലകേ  കപഭാകുന്നതട്ട്.  അവനിലട  അങ്ങട്ട്  പലങടുത്ത
കയഭാഗത്തനില  ശബരനിമലയമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരലങ്ങലളപറനി  ആകലഭാചേനിക്കുകേയലാം
തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കുകേയലാം  ലചേയതഭാണട്ട്.  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടനകേഭാലത്തട്ട്
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ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. കൂടുതല സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് അങ്ങുലാം ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനിയമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കണലാം.  ശബരനിമലയലട ലസഷലല
കസഭാണഭായനി അടൂരനിലന പഖലഭാപനിചതട്ട്   കേഴെനിഞ വര്ഷലാം കേലഭാനസല ലചേയ്യുകേയലാം
ഇകപഭാള  പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിരുന.  കേഴെനിഞ  ആകലഭാചേനഭാകയഭാഗത്തനില
എടുത്ത  തതീരുമഭാനങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  അടനിയന്തെര  കയഭാഗലാം
കചേരണലാം. കമജര് ഇറനികഗഷനുമഭായനി ബനലപടട്ട്  അചന കകേഭാവനിലഭാറനില കേമ്പനികവലനി
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരുലന്നങനിലുലാം  ഇതുവലര  ലചേയനിടനില.  അതുലകേഭാണട്ട്
അടനിന്തെരമഭായനി പസ്തുത കേഭാരലങ്ങള   ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .     കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന: സര്,  ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനവമഭായനി ബനലപടട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി എലഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ പഭാവശലകത്തക്കഭാള
കൂടുതല  സര്വതീസുകേള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലസഷലലഭായനി  ഒരു
കനഭാണ്കസഭാപട്ട് സര്വതീസുകൂടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സഭാദലമഭായ
എലഭാ കസവനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുലാം.  കുളനിക്കടവനില എലഭായനിടത്തുലാം അപകേട സൂചേന
നലകുന്ന കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം  പകതലകേ
സുരക്ഷഭാഭടനമഭാലര  വനിനലസനിക്കഭാനുലാം  ചേനില  സലങ്ങളനില  കവലനി  ലകേടനി
മറയ്ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  എവനിലടലയങനിലുലാം  എലന്തെങനിലുലാം
കുറവലണങനില  പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    അടൂര് പകേഭാശട്ട്:  സര്,  ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
ക്രമതീകേരണങ്ങലളപറനിയഭാണട്ട്  അങ്ങനിവനിലട  മറുപടനി  പറഞതട്ട്.  ഇതനിനകേലാംതലന്ന
കയഭാഗലാം  വനിളനിചകചേര്ത്തുലവന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്  സൂചേനിപനിച.  ഒന  രണട്ട്  കയഭാഗങ്ങള
വനിളനിക്കുകേയലാം ലചേയനിരുന.  ഇവനിലട  നടത്തനിയ കയഭാഗലത്തപറനി  ഞങ്ങളക്കഭാര്ക്കുലാം
അറനിയനിപട്ട്  ലഭനിചനിടനില.  ഇതട്ട്  ഞഭാന  പരഭാതനിയഭായനി  പറയകേയഭാലണന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്
കേരുകതണ.  ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനവമഭായനി ബനലപടട്ട്  നമുലക്കകപഭാഴമുണഭാകുന്ന
പധഭാനലപട  പശലാം,   തതീര്ത്ഥഭാടനത്തനിലന്റെ  അവസഭാന  നഭാളുകേളനില  വഭാഹനങ്ങള
കേടനവരുകമ്പഭാഴണഭാകുന്ന ഗതഭാഗത തടസ്സമഭാണട്ട്.  ഗതഭാഗത തടസ്സലാം നതീക്കഭാനഭായനി
കേര്ണ്ണഭാടകേ,  ആനഭാപകദശട്ട് ,  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം
അചന കകേഭാവനില വഴെനി കേടനവരുന്നവര്ക്കട്ട്  40  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം കുറചട്ട് യഭാത്ര ലചേയട്ട്
ശബരനിമലയനില എത്തഭാനുള്ള ഒരു പഭാത ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ പഭാതയനിലൂലട ഒരു
സമഭാന്തെര കറഭാലഡന്ന നനിലയനില പഭാപള്ളനി,  സതീതകത്തഭാടട്ട്,  ചേനിറഭാര്,  തണ്ണനികത്തഭാടട്ട്,
കകേഭാന്നനി  വഴെനിയള്ള  കറഭാഡട്ട്  സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കനിയഭാല  അയപ  ഭക്തര്ക്കട്ട്
സസൗകേരലപദമഭായനിരനിക്കുലാം. അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന: സര്, ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനലാം കുറമറതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിരവധനി  കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  മൂന്നട്ട്  പഭാവശലലാം  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയകടയലാം  കദവസന്വലാം  വകുപ്പുമനനിയകടയലാം  കനതൃതന്വത്തനില  കയഭാഗങ്ങള
കൂടനിയനിരുന.  സന്നനിധഭാനത്തട്ട് ബഹുമഭാനലപട തകദ്ദേശസന്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനിയലട
ഒരു  കയഭാഗവലാം  വനിളനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.   കയഭാഗങ്ങലളലലാം  ഭലാംഗനിയഭായനി  നടക്കുകേയലാം
അതനുസരനിചള്ള  തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഏതട്ട്  കയഭാഗത്തനിലന്റെ
കേഭാരലമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിലന  അറനിയനിക്കഭാത്തലതന്നട്ട്  അറനിയനില.
സഭാധഭാരണഗതനിയനില അങ്ങലന നടക്കുന്നതല.   സമഭാന്തെരമഭായ കറഭാഡനിലന്റെ കേഭാരലലാം
എനനിക്കറനിയനില.  അതനിലനക്കുറനിചട്ട് അകനന്വഷനിചട്ട് പറയന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്:  സര്,  ലപഭാന്നമ്പലകമടനിലല  മകേരകജലഭാതനി
ലതളനിയനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ആദനിവഭാസനികേളക്കുണഭായനിരുന്ന  അവകേഭാശലാം
പുനനഃസഭാപനിക്കണലമന്നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗങ്ങളഭായ  ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാലുലാം
ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര് ജുലാം  ആവശലലപടുകേയണഭായനി.   അതട്ട്  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ഇതട്ട്  ഗസൗരവതരമഭായ ഒരു പശമഭാണട്ട്.
ഇകപഭാള അവനിലട നനിലനനിലക്കുന്ന ആചേഭാരവമഭായനി ബനലപട വനിഷയമഭാണട്ട്.  മകേര
കജലഭാതനി  കേത്തനിചനിരുന്നതട്ട്  മലയരയനമഭാരഭാലണനള്ള  കേഭാരലലാം  ഇസൗ  അടുത്ത
കേഭാലത്തഭാണട്ട് പുറത്തട്ട് വന്നതട്ട്. 69 വര്ഷങ്ങളഭായനി തുടരുന്ന സലാംവനിധഭാനമഭാണനികപഭാഴലാം
തുടരുന്നതട്ട്. അതഭാലകേ മഭാറനി പഴെയ സമ്പ്രദഭായലാം പുന:സഭാപനിക്കണലമങനില ആവശലമഭായ
കൂടഭായ  ചേര്ചകേള  നടകത്തണനിയനിരനിക്കുന.  അത്തരലാം  കൂടഭായ  ചേര്ചകേലളഭാനലാം
നടന്നനിടനില.

മനി  .    സതീക്കര്:  ലപഭാന്നമ്പലകമടനിലല  മകേരകജലഭാതനി  അത്ഭുത  വനിളക്കഭാലണന്നട്ട്
വനിശന്വസനിക്കുന്ന  ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  ആളുകേളുണട്ട്.   മകേര  വനിളക്കുതലന്നയകല  മകേര
കജലഭാതനിലയന്നട്ട് പറയന്നതട്ട്?

ശതീ  .    എ  .  ലകേ  .    ബഭാലന :  അതട്ട് രണ്ടുലാം രണഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള പറയന്നതട്ട് മകേര
വനിളക്കനിലനപറനിയഭാണട്ട്. മകറതട്ട് മകേര കജലഭാതനിയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല:  സര്,  ഇകപഭാള  പറഞതട്ട്  മകേര
വനിളക്കനിലനപറനിയഭാണട്ട്.   മകറതട്ട്  അവനിടലത്ത  ആദനിവഭാസനികേള  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി
നടത്തനിയനിരുന്ന ഒരു ആരഭാധനയഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല കേഭാണഭാന
കേഴെനിയന്നതട്ട്. അവരുലട ആ അവകേഭാശമഭാണട്ട് നനികഷധനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. അതനിനുകവണനി
അവര് തുടര്ചയഭായനി സമരലാം ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് എനള്ളതഭാണട്ട് പശലാം. 
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ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന: സര്,  69 വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട് നനിനകപഭായ ഒരു
ആചേഭാരമഭാണതട്ട്.   ഏതഭായഭാലുലാം  വളലര  പധഭാനലപടതുലാം  ആകലഭാചേനികക്കണതുമഭായ
വനിഷയലാം തലന്നയഭാണട്ട്. അതനിലനപറനി ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം. 

മനി  .   സതീക്കര്:  തനിക്കുലാം തനിരക്കുലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  അതനിനഭാവശലമഭായ  കേഭാരലങ്ങലളപറനി
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭതീകേര
പവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ചേനില  സലാംഭവങ്ങള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
പശ്ചഭാത്തലത്തനില  ശബരനിമലയനില  വലനിയ  സുരക്ഷഭാ  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന  ഒരു
സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്  ഇസൗ  വര്ഷലാം   നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  കക്ഷത്രത്തനിനുലാം  പരനിസരത്തുലാം
പഴതുകേളനിലഭാത്ത  സുരക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകേണലാം.   2013-ല  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ഒരു
സുരക്ഷഭാ  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനിയനിരുന.   നവലാംബര്   15-ാം  തതീയതനി  നട  തുറക്കുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില  അതനിനുമുമ്പട്ട്   പകതലകേ  സുരക്ഷഭാ  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാകുകമഭാ?  അലതഭാലടഭാപലാംതലന്ന  ശബരനിമല  ഒരു  പകതലകേ
സുരക്ഷഭാ കമഖലയഭായനി പഖലഭാപനിചട്ട് അതനിനുകവണ നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ശബരനിമല  പകതലകേ  സുരക്ഷഭാകമഖല
തലന്നയഭാണട്ട്.  കുറമറ  രതീതനിയനില  എലഭാ  പഴതുകേളുമടചലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  സുരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഇസൗ ഉത്സവകേഭാലത്തട്ട് അവനിലട ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)  

2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

വനികനഭാദസഞഭാര വനിപണനലാം

5 (*785) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എലാം  .   സന്വരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അടനിക്കടനിയണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ടൂറനിസലാം  ഗഭാര്ഡുകേലള  നനികയഭാഗനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  കേഭായലുകേളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  ലവള്ളചഭാടവലാം  ആസന്വദനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം
സുരക്ഷനിതതന്വലാം ഉറപഭാകക്കണതുലാം വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനത്തനിനട്ട് അനനിവഭാരലമഭായ
തനിനഭാല ഇതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വനികനഭാദസഞഭാര വനിപണനത്തനിനുള്ള ഏറവലാം നല ഉപഭാധനി ഇവനിലടലയത്തുന്ന
വനികനഭാദ സഞഭാരനികേളക്കട്ട് മനികേച കസവനവലാം മഭാനലമഭായ ലപരുമഭാറവലാം ലഭനിക്കുന്നതുലാം
വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള  ശുചേനിയഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതുലാം  ഗതഭാഗത  സസൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതുമഭായതനിനഭാല  പസ്തുത  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  മുനതൂക്കലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്
നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ടൂറനിസലാം  ലസന്റെറുകേളനില  അപകേട  സഭാധലതയള്ള  കമഖലകേലളക്കുറനിചലാം
സഭാഹചേരലങ്ങലളക്കുറനിചമുള്ള കബഭാധവത്കേരണത്തനിനുമഭായനി എലഭാ വനികനഭാദസഞഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പരനിധനിയനിലുലാം  വരുന്ന  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളക്കട്ട്  പകതലകേ
നനിരതീക്ഷണത്തനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപട്ട്  വഴെനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പകതലകേ
പരനിശതീലനലാം ലഭനിച ടൂറനിസലാം കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനലാം പധഭാന ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളനില
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത പധഭാന ബതീചകേളനില ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം
മുനനനിര്ത്തനി  കലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡുകേളുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതുകൂടഭാലത
അപകേട  സഭാധലത  സൂചേനിപനിചലകേഭാണ്ടുള്ള  മുന്നറനിയനിപട്ട്  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  ഇത്തരലാം
സലങ്ങളനില സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വകുപനിലന്റെ കബഭാഷറുകേളനിലുലാം മറട്ട് ആശയ വനിനനിമയ
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയലാം  ടൂറനിസലാം  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള  മുഖഭാന്തെരവലാം
ഇതുസലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട് നലകുനണട്ട്.

(ബനി) കകേരളത്തനിലല പമുഖ കേടകലഭാര/കേഭായകലഭാര വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില
എത്തുന്ന  സഞഭാരനികേളുലട  സുരക്ഷയഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  ഉയര്ന്ന  പരനിഗണന
നലകുനണട്ട്.  പധഭാന കേടകലഭാര കമഖലകേളനിലലലഭാലാം തലന്ന പരനിശതീലനലാം കനടനിയ
ജതീവന  രക്ഷഭാ  പവര്ത്തകേലര  (Life  Guards)  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആവശലകേത
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  കൂടുതല  കലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡുകേലള  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സന്വതീകേരനിചവരുന.  നനിലവനിലുള്ള കലഫട്ട് ഗഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് ലമചലപട പരനിശതീലനവലാം
ആധുനനികേ  ജതീവന  രക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നലകേനി  കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുവഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലാം  ഒരുക്കനി  വരുന.  ജലയഭാനങ്ങളനില സഞരനിക്കുന്ന
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട്ട്  കലഫട്ട്  ജഭാക്കറട്ട്  കപഭാലുള്ള  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകേയലാം അവ ധരനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശവലാം നലകുനണട്ട്.  കൂടഭാലത
ആലപ്പുഴെയനില  ഹസൗസട്ട്  കബഭാടട്ട്  ട്രഭാക്കനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
പദതനി ഇകപഭാള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
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(സനി)  കകേരളത്തനിലലത്തനികചരുന്ന വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട്ട് മനികേച കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങലളക്കുറനിചള്ള  വനിവരങ്ങള
നലകുന്നതനിനുലാം കബഭാധവലക്കരണത്തനിനുമഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില ടൂറനിസലാം
ഇനഫര്കമഷന  ലസന്റെറുകേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഉത്തരവഭാദനിത്തന്വ  ടൂറനിസലാം
പദതനിയനിലൂലടയലാം  പഭാകദശനികേ  ജനങ്ങളുലട  പങഭാളനിത്തത്തനിലൂലടയലാം  ജതീവനക്കഭാര്,
സന്നദ പവര്ത്തകേര് എന്നനിവര്ക്കട്ട്  കൃതലമഭായ പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിലൂലടയലാം
വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  മഭാനലമഭായ  ലപരുമഭാറലാം,
കൂടുതല ലപഭാഫഷണല സമതീപനലാം എന്നനിവ നലകുവഭാന ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് നടപടനി
സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശുചേതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ചുമതല  പധഭാനമഭായലാം  തകദ്ദേശ
സന്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില നനിക്ഷനിപമഭാലണങനിലുലാം വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല
ശുചേനിതന്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം  ലപഭാകമഭാഷന  കേസൗണ്സനിലുകേള
മുഖഭാന്തെരലാം കുടുലാംബശതീയമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  'കതീന ലഡസനികനഷന കേലഭാലാംലപയനിന'
എന്ന പദതനി  വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാലത കകേഭാവളലാം, മൂന്നഭാര്, കുമ്പളങ്ങനി
പ ഞഭായത്തട്ട്, വര്ക്കല മുനനിസനിപഭാലനിറനി എന്നനിവനിടങ്ങളനില വനിവനിധ NGO  കേളുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  മഭാലനിനല  നനിയനണ  പദതനികേളുലാം  വകുപട്ട്  ഏലറടുത്തട്ട്  വരുന.
ആലപ്പുഴെ, കുമരകേലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില ഹസൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില നനിനള്ള ദ്രവ മഭാലനിനലലാം
സലാംസ്കെരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  'Sewage  Treatment  Plant'-കേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   'ഗ്രതീന
കേഭാര്ലപറട്ട്'  എന്ന  പുതനിയ  പദതനിയനില  ഇക്കഭാരലങ്ങളലക്കലഭാലാം  വകുപട്ട്  കൂടുതല
പരനിഗണന നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനുകേളനിലല ഗതഭാഗത സസൗകേരലങ്ങള
ഉറപ്പുവരുകത്തണതനിനട്ട്  ബനലപട  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

6 (*786) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  സലാംഭരണശഭാലകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേ  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം
നലകേനി വരുനകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില  പസ്തുത  ധനസഹഭായ  പദതനിയനിലൂലട  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാകുന്ന കസവനങ്ങളുലാം പകയഭാജനങ്ങളുലാം എലന്തെലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .  സനി  .   ലമഭായതീന  ) : 

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  കേര്ഷകേ കസവന കകേന്ദ്രലാം 

കേര്ഷകേ കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളവഴെനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആധുനികേ യനവലകൃത
കൃഷനിരതീതനികേളനില പരനിശതീലനലാം കനടുന്നതനിനുലാം ആയതട്ട് പകയഭാജനലപടുത്തനി
നൂതന കൃഷനിരതീതനികേളനിലൂലട കേഭാര്ഷനികേ ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഴെനിയന.  കപഭാളനിഹസൗസട്ട്,  ഗ്രതീനഹസൗസട്ട്,  മഴെമറ  കൃഷനി  തുടങ്ങനിയ
ആധുനനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സകങതങ്ങള  പകയഭാജനലപടുത്തനി  കേഭാര്ഷനികേ
ഉത്പഭാദനലാം  ഗണലമഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ-ഒസൗഷധ  നഴറനികേള
സഭാപനിചട്ട്  ഗുണകമന്മേയള്ള  കതകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനികേച
നനിലവഭാരമുള്ള വനിത്തട്ട്, വളലാം, കേതീടനഭാശനിനനി എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഹരനിതകസന/  കേര്ഷകേകസന  എന്നനിവ  രൂപതീകേരനിചട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ
കജഭാലനികേള  ഏലറടുത്തട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതട്ട്  വഴെനി  മനികേച  ഉത്പഭാദനവലാം  വനിപണനലാം
വഴെനിയള്ള വരുമഭാനവലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിയന.

കഗഭാഡസൗണ്

കേര്ഷകേരനില നനിനലാം കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന്നങ്ങള സലാംഭരനിചട്ട് സുരക്ഷനിതമഭായനി
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ആയതട്ട് വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങളവഴെനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
നലകുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ അസലാംസ്കൃത
സഭാധനങ്ങള കശഖരനിചട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് കേഴെനിയന.  ആയതനിലൂലട
വനിപണനിയനില ഇടലപടല സഭാധലമഭാകുന. കഗഭാഡസൗണുകേള പകയഭാജന
ലപടുത്തുന്നതുവഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നലഭായവനിലയലാം  മനികേച  വരുമഭാനവലാം
ലഭലമഭാകുന.

പര്കചസട്ട് ബനില്ലുകേള ലഫയ്സ്ബുക്കട്ട് വഴെനി കപഭാസ്റ്റുലചേയ്യുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം

7 (*787) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    ടനി  .   എ  .    അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ : 

(എ)  നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കഭാന ലഫയ്സട്ട് ബുക്കട്ട് വഴെനി പര്കചസട്ട്
ബനില്ലുകേള കപഭാസ്റ്റു ലചേയഭാന വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനി
യനിരുകന്നഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 33

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയലട പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനിയലട തുടര്പവര്ത്തനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന. നനികുതനി ലവടനിപട്ട് തടയന്നതനിനുലാം നനികുതനി പനിരനിവട്ട്

ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  2015  ആഗസട്ട്  മുതല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

പര്കചസട്ട്  ബനില്ലുകേള  കപഭാസട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ലഫയ്സട്ട്  ബുക്കട്ട്  കപജട്ട്

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാഴലാം തുടരുകേയലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  പസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി നഭാളനിതുവലര  265  ബനില്ലുകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആയതട്ട് ബനലപട നനികുതനി നനിര്ണ്ണയ അധനികേഭാരനികേള പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ബനില്ലുകേള അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള കൂടുതല

കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്

ആകലഭാചേനിച വരനികേയഭാണട്ട്.

വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങലള ഉളലപടുത്തനി മഭാസര് പഭാനുകേള

8 (*788) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പധഭാനലപട വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങലള ഉളലപടുത്തനി

മഭാസര് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണട്ട്  പസസ്തുത  മഭാസര്  പഭാനനില

ഉളലപടുത്തുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  മഭാസര്  പഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആലരയഭാണട്ട്

ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയലട  സമഗ്രമഭായ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്

എങ്ങലനലയലഭാലാം പകയഭാജനലപടുലമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .  സനി  .   ലമഭായതീന  ) :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പധഭാനലപട വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങലള ഉളലപടുത്തനി
മഭാസര് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനലത്ത
വനികനഭാദസഞഭാര സഭാധലതയള്ള പധഭാന കമഖലകേലള ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്  വകുപട്ട്
മഭാസര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിലൂലട  ടൂറനിസട്ട്  ലഡസനികനഷനുകേളുലട
സമഗ്രവലാം  സുസനിരവലാം  പകൃതനി  സസൗഹൃദപരവമഭായ  വനികേസനത്തനിനുകവണനിയള്ള
ആദലപടനിലയന്ന നനിലയനില മഭാസര് പഭാനനിലന കേണക്കഭാക്കഭാലാം.

(ബനി) കകേഭാവളലാം, പൂവഭാര് ടൂറനിസലാം കകേഭാറനികഡഭാര്, കുമരകേലാം, കഫഭാര്ടട്ട് ലകേഭാചനി, കതക്കടനി,
നനിലമ്പൂര്,  കേക്കയലാം-ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി,  കഗഭാളഡനവഭാലനി  (ലപഭാന്മുടനി),  അഷ്ടമുടനി,
അതനിരപനിള്ളനി  (കേഭാലടനി-മലയഭാറ്റൂര്-അതനിരപനിള്ളനി  ടൂറനിസലാം  സര്കേമ്പ്യൂടട്ട്)  സലസയനിനബനിള
ടൂറനിസലാം ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് മഭാസര് പഭാന കഫഭാര് നനിള എന്നനിവയഭാണട്ട് മഭാസര്പഭാനനില
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  മഭാസര് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ലതരലഞടുത്ത ഏജനസനികേലളയഭാണട്ട്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  വനിശദ വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

       ഏജനസനി ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങള

      കഫഭാര്ട്രസട്ട് 1.

2.

കകേഭാവളലാം-പൂവഭാര് ടൂറനിസലാം  കകേഭാറനികഡഭാര്
 കുമരകേലാം

      GITPAC 1.

2.

കേഭാലടനി-മലയഭാറ്റൂര്-അതനിരപനിള്ളനി

സലസയനിനബനിളടൂറനിസലാം ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് 

മഭാസര് പഭാന കഫഭാര് നനിള

   ടഭാറഭാ കേണ്സളടനസനി 1.

2.

  കഗഭാളഡനവഭാലനി (ലപഭാന്മുടനി)

    നനിലമ്പൂര്

    IL & FS 1.

2.

3.

    കതക്കടനി

    കേക്കയലാം-ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി

    അഷ്ടമുടനി

സഭാനലടകേട്ട് കേണ്സളടനിലാംഗട്ട് കപവറട്ട്
ലനിമനിറഡട്ട്

    കഫഭാര്ടട്ട് ലകേഭാചനി
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(ഡനി) നനിയനനിതവലാം ആസൂത്രനിതവമഭായ ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനട്ട് ഈ മഭാസര്
പഭാനുകേളുലട രൂപകരഖ പകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാണട്ട് വകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  മഭാസര്
പഭാനനില ഓകരഭാ പകദശത്തനിലന്റെയലാം ഭൂപകൃതനിയട്ട് അനുകയഭാജലമഭാകുലാംവനിധലാം ടൂറനിസവമഭായനി
ബനലപട ഉലന്നങ്ങളുലട അഭനിവൃദനിയഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിച ടൂറനിസലാം പദതനികേള

9 (*789) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം ഏലതലഭാലാം ടൂറനിസലാം
പദതനികേളുലട  അനുമതനിക്കഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില ഏലതലഭാലാം  ടൂറനിസലാം പദതനികേളക്കഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അനുമതനി  ലഭനിചലതനലാം  അവയട്ട്  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  എത്ര  തുകേയലട  അനുമതനിയഭാണട്ട്
ലഭനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനഭാലയത്തനിലനനിനലാം  ഉറപട്ട്  ലഭനിച  ടൂറനിസലാം

പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ-സനി)  കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയത്തനിലനനിനലാം സന്വകദശട്ട്  ദര്ശന സ്കെതീമനില

ഉളലപടുത്തനി  ശബരനിമല-എരുകമലനി,  പമ്പ-സന്നനിധഭാനലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി

9998.92  ലക്ഷലാം രൂപയലടയലാം ശതീപത്മനഭാഭ-ആറന്മുള-ശബരനിമല വനികേസനത്തനിനഭായനി

9244.26  ലക്ഷലാം രൂപയലടയലാം അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത മലബഭാറനിലന്റെ ടൂറനിസലാം

വനികേസനത്തനിനഭായനി പകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായത്തനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്

ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്തെലയനിലല പധഭാന തതീര്ത്ഥഭാടകേ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി

കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയലാം സമഭാരലാംഭനിച പദതനിയഭായ പസഭാദട്ട്  സ്കെതീമനില ഇന്തെലയനിലല

8 കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിചതനില കകേരളത്തനില നനിനലാം ഗുരുവഭായൂര് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി

അറനിയനിപട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള വകുപട്ട് സന്വതീകേരനിച വരുന.
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ട്രഷറനി നവതീകേരണത്തനിനഭായനി സന്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള

10 (*790) ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ട്രഷറനി  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  സന്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലടഭാപലാം  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം
കൂടനി ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ട്രഷറനികേളനില സനിരനനികക്ഷപലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
എലന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില  ട്രഷറനികേളനില  എത്തുന്ന നനികക്ഷപകേകരഭാടട്ട്  സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായ
സമതീപനമല  ഉകദലഭാഗസരനിലനനിനണഭാകുന്നതട്ട്  എന്ന  പരഭാതനികേള  ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉകദലഭാഗസ  തലത്തനില  ലപഭാഫഷണലനിസലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  നനികക്ഷപകേകരഭാടട്ട് സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായ സമതീപനലാം സന്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാന  കവണ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ട്രഷറനികേളനില  രണട്ട്  തരത്തനിലുള്ള  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടനവരുന്നതട്ട്.  ട്രഷറനി  ഇടപഭാടുകേള  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാലട
നവതീകേരനിക്കുന്ന  പവര്ത്തനമഭാണട്ട്  ഒന്നഭാമകത്തതട്ട്.  ട്രഷറനികേളുലട  അടനിസഭാന
സസൗകേരല വനികേസന പദതനിയഭാണട്ട് രണഭാമലത്ത നവതീകേരണ പക്രനിയ.

ട്രഷറനി ഇടപഭാടുകേളനിലല നവതീകേരണ പദതനികേള

ട്രഷറനി  പവര്ത്തനങ്ങള  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാലട
ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരല  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം (IFMS) നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  ലമചലപട ഉപകഭഭാക
കസവനവലാം സുതഭാരലതയലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, ആധുനനികേ കേഭാലഘടത്തനിനനുസൃതമഭായ
കേടലഭാസുരഹനിത,  കേറനസനി  രഹനിത  ധനഇടപഭാടട്ട്  സഭാധലമഭാക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്
ഇതനിലൂലട  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത  മനികേച  ധനകേഭാരല  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
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നടപനിലഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ തത്സമയ വനിവരകശഖരണങ്ങള സഭാധലമഭാക്കുകേലയന്ന
ലക്ഷലവലാം ഇതനിലുളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില കകേവരനിച പുകരഭാഗതനി തഭാലഴെ
കചേര്ക്കുന :

സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളലാം,  ശമ്പകളതര  ബനില്ലുകേള,  ഓഫതീസട്ട്
ലചേലവകേളുമഭായനി ബനലപട കേണനിജന്റെട്ട് ബനില്ലുകേള എന്നനിവ ഓണ്കലനഭായനി
സമര്പനിചട്ട് കപഭാസസട്ട് ലചേയ്യുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.  ലചേക്കട്ട്
ഡഭായനിലാംഗട്ട്  വകുപ്പുകേലള ഓണ്കലന ബനില സലാംവനിധഭാനത്തനില ലകേഭാണ്ടുവരനികേയലാം
EMLI സലാംവനിധഭാനലത്ത  ഇതുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  ഇന  എയ്ഡട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലട
ബനില്ലുകേള ഓണ്കലനഭായനി സമര്പനിക്കുന്ന രതീതനിയലാം നനിലവനില വനകേഴെനിഞ.
ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതലാം  ചേതീഫട്ട്  കേണ്കട്രഭാളനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്വഴെനി  തഭാലഴെ  തടനിലുള്ള
DDO-ക്കട്ട്  ഓണ്കലനഭായനി  നലകുന്ന  BAMS  (Budget  Allocation
Management System) ഉലാം പവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിട്ടുണട്ട്. ബഭാങ്കുകേള വഴെനിയള്ള
ശമ്പള വനിതരണത്തനിലുലാം  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട്  പണലാം വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിലുലാം
ഭഭാരതതീയ  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെ  ഇ-കുകബര്  (e-kuber)  കപഭാര്ടല  വഴെനി  തുകേ
ബനലപടവരുലട ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണനികലയട്ട്  ഓണ്കലനഭായനി വരവട്ട്  വയ്ക്കുന്ന
രതീതനിയലാം നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ. ട്രഷറനി അക്കസൗണ്ടുകേലള പരസരലാം ബനനിപനിക്കുന്ന
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇതനിനകേലാം  എലഭാ  ട്രഷറനികേളനിലുലാം  ഏര്ലപടു
ത്തനിക്കഴെനിഞ.  ട്രഷറനി  അക്കസൗണ്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  ഏതു  ട്രഷറനി
വഴെനിയലാം ഇടപഭാടുകേള നടത്തുവഭാന ഇതുവഴെനി സഭാധനിക്കുന.

സര്ക്കഭാരനികലക്കുള്ള  പണലമഭാടുക്കലുലാം  സര്ക്കഭാരനില  നനിനള്ള  പണവനിതരണവലാം
ഓണ്കലനഭായനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ-ട്രഷറനി  സലാംവനിധഭാനവലാം
നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.  ഇതുവഴെനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് എകപഭാള കവണലമങനിലുലാം
സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് പണമടയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് സസൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില
14  ബഭാങ്കുകേളുലാം  30  വകുപ്പുകേളുലാം ഇ-ട്രഷറനി സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട് മഭാറനിക്കഴെനിഞ.
ഇ-ട്രഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇ-ട്രഷറനിയമഭായനി
ബനനിപനിചനിട്ടുള്ള എലഭാ ബഭാങ്കുകേളുലടയലാം എലഭാ ശഭാഖകേളവഴെനിയലാം അതുകപഭാലല
എലഭാ  ട്രഷറനി   കേസൗണറുകേള വഴെനിയലാം  പണലാം  സന്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണ്ടുവഴെനി
കവദദ്യുതനി,  ലവള്ളക്കരലാം,  KSFE  ചേനിടനി,  ലടലനികഫഭാണ്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്,  വതീട്ടുകേരലാം,
നനികുതനി,  സര്വകേലഭാശഭാല,  ഫതീസുകേള  തുടങ്ങനിയവ  അടയഭാനുള്ള സസൗകേരലലാം
ഏര്ലപ്പുടുത്തുന്നതനിനുള്ള കസഭാഫട്ട് ലവയര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ട്രഷറനികേലളയലാം പരസരലാം ബനനിപനിക്കുന്ന ലനറട്ട് വര്ക്കനിങട്ട്

സലാംവനിധഭാനവലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ലനറട്ട്ബഭാങനിങട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടു

ത്തുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഒരഭാളുലട  അക്കസൗണനിലനനിനലാം  പണലാം  മറട്ട്  ട്രഷറനി

കസവനിലാംഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണ്ടുകേളനികലയ്കക്കഭാ ബഭാങട്ട് അക്കസൗണ്ടുകേളനികലകക്കഭാ

ഏതു സമയത്തുലാം സന്വകമധയഭാ മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള സസൗകേരലവലാം നനിലവനില വരുലാം.

ഇതുവഴെനി ട്രഷറനികേളനില കനരനിടട്ട് കപഭായനി ഇടപഭാടട്ട് നടത്തുന്നതനിലന്റെ ആവശലകേത

ഇലഭാതഭാവലാം.  മഭാത്രവമല  ഈ  കസവനലാം  ഓഫതീസട്ട്  സമയത്തനിനുകശഷവലാം

എകപഭാള  കവണലമങനിലുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്.  ട്രഷറനി

കസവനിലാംഗ്സട്ട്  അക്കസൗണ്ടുടമകേളക്കട്ട്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  ബഭാങനിങട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള കസഭാഫട്ട്  ലവയര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഈ

സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാവന്ന  മുറയട്ട്  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്

അക്കസൗണ്ടുകേളനില  നനിലനനിലക്കുന്ന  തുകേ  അക്കസൗണ്ടുടമകേളക്കട്ട്  സന്വകമധയഭാ

അവരുലട ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണ്ടുകേളനികലയട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  ബഭാങട്ട്  ATM

ഉപകയഭാഗനിച  പനിനവലനിക്കുന്നതനിനുള്ള സസൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുമഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ട്രഷറനി അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പദതനി

2016-17-ലല ബജറട്ട് പഖലഭാപനത്തനിനനുസൃതമഭായനി,  ഇതനികനഭാടകേലാം സന്വന്തെമഭായനി

സലലാം  കകേമഭാറനിക്കനിടനിക്കഴെനിഞ  18  ട്രഷറനികേളക്കുലാം  സലലാം  കകേമഭാറനി

ലഭനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന്ന  മറട്ട്  18  ട്രഷറനികേളക്കുലാം  ട്രഷറനി

ആസഭാനമന്ദേനിരത്തനിനുലാം  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇകപഭാള

ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലുള്ള മറട്ട്  19  ട്രഷറനി ലകേടനിടങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള

ട്രഷറനി അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പദതനി  (Treasury Infrastructure

Development project) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  സനിരനനികക്ഷപലാം  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മനിക്ക  ധനകേഭാരല

സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  നലകുന്നതനികനക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  പലനിശ  നനിരക്കഭാണട്ട്  സനിര

നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് ഇകപഭാള ട്രഷറനിയനില നലകുന്നതട്ട്.  ട്രഷറനികേളനില നനിലവനിലുള്ള

പലനിശ നനിരക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന :



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 39

ട്രഷറനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട് 5%

സനിരനനികക്ഷപലാം ജനറല മുതനിര്ന്ന പസൗരന

(180 days and above but
below 1 year)

7.5% 8%

1 year and above but 
below 2 year

2 years and above but 
below 3 years

3 years and above

9 % 9.5%

സതീനനിയര് സനിറനിസണ് ആയ നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട് അധനികേമഭായനി നലകുന്ന അര
ശതമഭാനലാം  (0.5%)  പലനിശ ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പഭായപരനിധനി  60  വയസ്സട്ട്  എന്നതട്ട്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷന  പഭായമഭായ  56  വയസ്സഭാക്കനി
നനിജലപടുത്തനിയതട്ട്, റനിടയര്ലമന്റെട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള സനിരനനികക്ഷപമഭായനി ട്രഷറനിയനില
എത്തുന്നതനിലന കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന നടപടനിയഭാണട്ട്.  നനികക്ഷപകേനട്ട് പലനിശ നഷ്ടലാം
കൂടഭാലത  സനിരനനികക്ഷപലാം  പുതുക്കനി  നലകുവഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനവലാം  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനിരുന.  സനിരനനികക്ഷപങ്ങളുലട  പതനിമഭാസ  പലനിശ  പുതനിലയഭാരു  കസവനിലാംഗ്സട്ട്
ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണട്ട്  തുടങ്ങനി  അതനികലയട്ട്  വരവട്ട്  ലചേയ്യുന്നതുമൂലലാം  അധനികേ  പലനിശ
ലഭനിക്കഭാന അവസരലാം ഉണഭാക്കനിയ തതീരുമഭാനവലാം സനിരനനികക്ഷപലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിരുന.

(സനി)  ചേനില  പരഭാതനികേള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് യഥഭാസമയലാം പരനിശതീലനലാം നലകേനിവരുന.  ആയതുലകേഭാണട്ട് തലന്ന
ഇകപഭാള ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരഭാതനികേള വളലര കുറവഭാണട്ട്.  കേമ്പമ്പ്യൂടര് പരനിശതീലനലാം
ഉളലപലട  നലകേനി  ഉകദലഭാഗസരനില  ലപഭാഫഷണലനിസലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിയലാം ട്രഷറനി വകുപട്ട് കകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ട്രഷറനികേളനില  എത്തുന്ന  നനികക്ഷപകേകരഭാടട്ട്   സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായ
സമതീപനലാം  സന്വതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത
ഇതനിനഭായനി  പരനിശതീലനലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നലകുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ട്രഷറനി  വകുപട്ട്  കകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.   അകതഭാലടഭാപലാം  നനികക്ഷപങ്ങള
ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പലനിശ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതുളലപലടയള്ള  നടപടനികേളുലാം
കകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.
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പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട് കേര്മ്മേപദതനികേള

11 (*791) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എത്ര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കഭാണട്ട്  പദതനിയലട  പകയഭാജനലാം
ലഭലമഭാകുന്നതട്ട് ; വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

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

(എ)  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാന പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്. അകതഭാലടഭാപലാം ദുര്ബ്ബലവലാം
എന്നഭാല  ശക്തനിയഭാര്ജ്ജനിക്കഭാന  സഭാധലതയമുള്ള  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങലള
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കവണനിയള്ള പദതനിയനില കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളുലട
അനുകയഭാജലമഭായ  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  ധനസഹഭായലാം
നലകേനി വരുനണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാസലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള മുകഖന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ആവശലമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായകേള,  നലഭായവനിലയട്ട്  വളലാം,  വനിത്തട്ട്,  കേതീടനഭാശനിനനി
എന്നനിവ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്  കൂടഭാലത  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന്നങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കഗഭാഡസൗണ് സലാംവനിധഭാനവലാം ലഭലമഭാക്കുന.  കേഭാര്ഷനികേ ആവശലത്തനിനഭായനി സന്വര്ണ്ണ
പണയ വഭായ, മറട്ട് ഹ്രസന്വകേഭാല കേഭാര്ഷനികേ വഭായ,  പലനിശ രഹനിത കേഭാര്ഷനികേ വഭായ,
സലാംഘങ്ങളുലട ആഭനിമുഖലത്തനില സന്വഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേള മുകഖന കേഭാര്ഷനികേ അനുബന
ആവശലങ്ങളക്കുലാം  പകതലകേ  പുനരുദഭാരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  സലാംഘങ്ങള
നലകേനി വരുന. ഓഹരനി, സബ്സനിഡനി, വഭായ എന്നതീ ഇനങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) പദതനിയലട പകയഭാജനലാം 2006-07 മുതല നഭാളനിതുവലര 137 സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംഘങ്ങളുലട കപരുവനിവരലാം അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  പുനരുദഭാരണ  പദതനി  പകേഭാരലാം  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന
ധനസഹഭായലാം പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുന്നതനിനുലാം ആയതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി ജനിലഭാ തലത്തനിലുലാം സലാംസഭാന തലത്തനിലുലാം കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച സലാംഘങ്ങളുലട പവര്ത്തനലാം
അതഭാതട്ട് ജനിലഭാ കജഭായനിന്റെട്ട് രജനിസഭാര്മഭാര് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിയനില വചട്ട് വനിലയനിരുത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുനണട്ട്.

ഇടുക്കനി അണലക്കടനില നനിനള്ള കവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനലാം

12 (*792) ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലമഭാത്തലാം  കവദദ്യുതനി  ഉൽപഭാദനത്തനിലന്റെ  എത്ര
ശതമഭാനമഭാണട്ട് ഇടുക്കനി അണലക്കടനിലനനിനലാം ഉൽപഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി)  വൃഷ്ടനി പകദശങ്ങളനില മഴെയനിലഭാത്തതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട് ഇടുക്കനി അണലക്കടനിലല
ജലനനിരപട്ട്  ഗണലമഭായനി  കുറഞനിട്ടുകണഭാ;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  സലാംഭരണകശഷനിയലട
എത്ര ശതമഭാനലാം ലവള്ളമഭാണട്ട് ഇകപഭാള ഉള്ളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) മൂലമറലാം പവര്ഹസൗസനിലല കവദദ്യുതനി ഉൽപഭാദനലാം കുറചട്ട് ജലലാം കേരുതല
കശഖരമഭായനി സൂക്ഷനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന)

(എ) ഇടുക്കനി  അണലക്കടനില നനിനള്ള 2015-16-ലല ജല കവദദ്യുതനി ഉലഭാദനലാം
2372.246  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറഭാണട്ട്.   പസ്തുത  കേഭാലയളവനിലല  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ലമഭാത്തലാം  കവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനത്തനിലന്റെ  32.95  ശതമഭാനലാം  ആയനിരുന  ഇടുക്കനി
അണലക്കടനില നനിനലാം ഉലഭാദനലാം.

(ബനി) വൃഷ്ടനി പകദശത്തട്ട് മഴെയനിലഭാത്തതനിലന തുടര്ന്നട്ട് ഇടുക്കനി അണലക്കടനികലയ്ക്കുള്ള
നതീലരഭാഴക്കട്ട്  വളലര കുറവഭാണട്ട്. 2015  നവലാംബര്  2-ാംതതീയതനി ഇടുക്കനി അണലക്കടനിലല
ജലനനിരപട്ട്  2361.44  അടനി ആയനിരനികക്ക  2016  നവലാംബര്  2-ാം തതീയതനി  2347.28
അടനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  2016  ഒകകഭാബര്  31  വലരയള്ള  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  ഇടുക്കനി
അണലക്കടനില ലമഭാത്തലാം സലാംഭരണകശഷനിയലട 43.75 ശതമഭാനലാം മഭാത്രലാം ലവള്ളമഭാണുള്ളതട്ട്.
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(സനി) മദലകേഭാല, ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുകേള മുകഖനയലാം DBFOO പകേഭാരലാം 2016
ഡനിസലാംബര് മുതല ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന കവദദ്യുതനി ജൂണ് മുതല ലഭലമഭാക്കുകേവഴെനിയലാം
പവര്  എകട്ട്കചേഞനില  നനിനലാം  കുറഞ  നനിരക്കനില  ലഭലമഭായ  അവസരങ്ങളനില
കവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങനിയലാം  ജലകവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനലാം  കുറചട്ട്  ജല  സലാംഭരണനികേളനിലല
ജലലാം വരുലാം മഭാസങ്ങളനികലയട്ട് സലാംഭരനിക്കുനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില മൂലമറത്തുലാം ഉലഭാദനലാം
കുറചട്ട് പരമഭാവധനി ജലലാം കവനലക്കഭാലകത്തക്കുള്ള കേരുതല കശഖരമഭായനി സൂക്ഷനിക്കുനണട്ട്.

കേയര് കമഖലയലട വനികേസനത്തനിനട്ട് ദന്വനിമുഖതനലാം

13 (*793) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേയര്  കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനട്ട്  'ദന്വനിമുഖതനലാം'  പകയഭാഗനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേയര് കമഖലയലട വലഭാവസഭായനികേ പുകരഭാഗതനിയട്ട് ആധുനനികേവലക്കരണവലാം
യനവലക്കരണവലാം  എങ്ങലന  പകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  പരമ്പരഭാഗത കേയര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലനിലനയലാം  കൂലനിലയയലാം
ബഭാധനിക്കനിലലനറപഭാക്കനിയലാം  അവരുലട  ലതഭാഴെനിലുലാം  കൂലനിയലാം  സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണ്ടുലാം
നനിലവനിലുള്ള  നനിയനണങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  യനവലക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ദന്വനിമുഖതനലാം വകുപനില നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലനിലനയലാം  കൂലനികയയലാം
ഒരു തരത്തനിലുലാം ബഭാധനിക്കനിലലന്നട്ട് ഉറപഭാക്കനി നനിലവനിലുള്ള നനിയനണങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കനി
കേയര് കമഖലയനില യനവലക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേയര് മുഴവന മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപഭാക്കനി കേയര്ലഫഡട്ട്
സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഈ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലചേറുകേനിട  ഉലപഭാദകേര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഉലപന്നങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന ക്രയവനിലയട്ട് സലാംഭരനിചട്ട് റനികബറട്ട് നലകേനി ഇവ
വനിറഴെനിക്കുലാം.  നനിലവനില  17  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന്ന  ക്രയവനില  സനിരതഭാ  ഫണട്ട്
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100  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തനി  പുതനിയ  ബജറനില  പഖലഭാപനിച.  നഭാളനിതുവലര
27  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിച നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  യനവലക്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കകേരള  കേയര്  ലമഷനിനറനി  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗട്ട്  കേമ്പനനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  15  HP
ഡതീകഫബറനിലാംഗട്ട് ലമഷതീന,  വനികലഭായനിലാംഗട്ട് ലമഷതീന,  സതീനര്,  കേണ്ലവയര് സനിസലാം,
ലബയനിലനിലാംഗട്ട് പസ്സട്ട്, പനിത്തട്ട് ബനിക്കറനിലാംഗട്ട് കഡ, ഓകടഭാമഭാറനികേട്ട് സനിന്നനിലാംഗട്ട് ലമഷതീന,
ഇലകകഭാണനികേട്ട്  റഭാടട്ട്  സ്പൂളനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീന  എന്നനിവ  അടങ്ങനിയ  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  കേയര്
കപഭാസ്സസ്സനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സന്വതീകേരനിച  വരുന.
പുതനിയ  ഡതീകഫബറനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീനുകേളക്കട്ട്  50%  സബ്സനിഡനി,  ലതഭാണട്ട്
സലാംഭരണത്തനിനട്ട്  പനിന്തുണ,  ഉലപന്ന കമഖലയനിലല യനവത്കൃത ഫഭാകറനികേളക്കട്ട്
10%  അധനികേ സബ്സനിഡനി എന്നനിവ (കേയര് കബഭാര്ഡനിലന്റെ സഹഭായത്തനിനു പുറലമ)
നലകുന്നതഭാണട്ട്.

കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കഭാന നടപടനി

14 (*794) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നലകുന്നതനിനുള്ള

നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  ഇലകനിസനിറനി  സകപ  കകേഭാഡട്ട്

കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേണക്ഷന  നല്കുന്നതനിനുണഭാകുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുള്ള

ലപഭാകപഭാസല പസ്തുത കഭദഗതനിയനില ഉളലപടുത്തുകമഭാ?

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന) :

(എ)  ഉണട്ട്.  കവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  നലകകേണ  വനിവനിധ

കസവനങ്ങളുമഭായനി ബനലപട ചേടങ്ങള പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് കകേരള ഇലകനിസനിറനി

ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട്.  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം

നനിരവധനി കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കണലമന്നട്ട്  കകേരളഭാ കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി

കേമ്മേതീഷന (KSERC) ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ള സകപ കകേഭാ ഡട്ട് 2014-ല നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന.

ഇതട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനലവനലാം കൂടഭാലത  വനിവനിധ അകപക്ഷ
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കഫഭാറങ്ങള ലഘൂകേരനികക്കണതുലണനലാം കേണതനിലന തുടര്ന്നട്ട്  ഇലകനിസനിറനി ആകട്ട്

2003-ലല  ലസക്ഷന  108-ലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന

ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കരഖകേള തനിരനിചറനിയല കരഖ,  ഉടമസഭാവകേഭാശ കരഖ എന്നനിങ്ങലന

രണട്ട് കരഖകേള മഭാത്രലാം നനിഷ്കര്ഷനിചലകേഭാണട്ട് സകപ കകേഭാഡനിലല ലറഗുകലഷനുകേളനില

മഭാറലാം  വരുത്തണലമന്നട്ട്  KSERC  കയഭാടട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.   ഇതുകൂടഭാലത

അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം ലഘൂകേരനിക്കുകേ, online ആയനി അകപക്ഷ സന്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം പണലാം

മുനകൂറഭായനി അടയഭാനുലാം ഉതകുന്ന വനിധത്തനില per KVA/KW കേണക്കനില നനിരക്കുകേള

ഏകേതീകേരനിക്കുകേ,  മതനിയഭായ  ഉടമസഭാവകേഭാശ  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

ബുദനിമുട്ടുകേള  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  100  ചേതുരശ  മതീറകറഭാ  അതനില  തഭാലഴെകയഭാ

വനിസ്തൃതനിയള്ള  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട്  ഉടമസഭാവകേഭാശ  കരഖയനിലലങനിലുലാം  കവദദ്യുതനി

കേണക്ഷന അനുവദനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നലകേനിയനിരുന.  ഇതനുസരനിചട്ട്

സകപ കകേഭാഡനില കഭദഗതനി വരുത്തനി 26.10.2016-ല  Kerala State Electricity

Supply  Code-Removal  of  Difficulties  Order,  2016 ആയനി  ലറഗുകലററനി

കേമ്മേതീഷന ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുനകൂറഭായനി പണലാം ഒടുക്കുന്നതനിനട്ട് കഭദഗതനി

പുറലപടുവനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം  അതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  per  KVA/KW  നനിരക്കുകേള

KSERC നനിശ്ചയനിചട്ട് പസനിദതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.

(ബനി)  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നലകുന്നതനിനുള്ള  സമയപരനിധനി  കകേരള

ഇലകനിസനിറനി സകപ കകേഭാഡട്ട് 2014-ല വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി ചേടങ്ങള പകേഭാരലാം

കലന നതീടല ആവശലമനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലങ്ങളനില അകപക്ഷകേന പണമടചട്ട് ഒരു

മഭാസത്തനിനുള്ളനില  പുതനിയ  സര്വതീസട്ട്  കേണക്ഷന  നലകേണലമന്നട്ട്  പസഭാവനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിലുലാം  ലമചലപട  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി

കേണക്ഷന നലകുന്നതനിനട്ട് സകപ കകേഭാഡനില കഭദഗതനി വരുകത്തണ ആവശലമനില.

ഉപകഭഭാക  സലാംതൃപനി  മുനനനിര്ത്തനി സര്വതീസട്ട് കേണക്ഷനുകേള കൂടുതല കവഗത്തനില

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതുതഭായനി  കപഭാകസഭാ  കലകനഭാ  സഭാപനികക്കണഭാത്ത

കേണക്ഷനുകേള  അകപക്ഷ  ലഭനിചട്ട്  2  പവൃത്തനി  ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലുലാം  സകപഭാര്ടട്ട്

കപഭാസട്ട്/കപഭാസട്ട് ഇനസര്ഷന കവണ കേണക്ഷനുകേള  7  പവൃത്തനി ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലുലാം

ഓവര് ലഹഡട്ട് കലന വലനികക്കണ കേണക്ഷനുകേള  15  പവൃത്തനി ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലുലാം

കലന  നതീടല  ആവശലമനിലഭാത്ത  എചട്ട്  റനി  കേണക്ഷനുകേള  30  പവൃത്തനി

ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലുലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  ഉത്തരവട്ട്  19-9-2016-ല  കകേരള  കസറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
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തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലട കവതനലാം 
നലകേഭാന നടപടനി

15 (*795) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തഭാലക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  കവതനലാം
നലകേണലമന്ന സുപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തുലല  കജഭാലനിക്കട്ട്  തുലലകവതനതതന്വലാം  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ബഭാധകേമഭാലണന്ന വനിധനിയലട അടനിസഭാനത്തനില,
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട
കവതനലാം നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയലട  പകേര്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  ഇക്കഭാരലത്തനില
അടനിയന്തെര നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ)  ടനി വനിധനിലയക്കുറനിചട്ട് പത്രങ്ങളനില വന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തുത വനിധനിയലട പകേര്പട്ട് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയലട  പകേര്പട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ടനി വനിധനിയലട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാകുകമ്പഭാള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യനില സമ്പൂര്ണ്ണ കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

16 (*796) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം പകയഭാജനങ്ങളഭാണട്ട് ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട് ഇതുവഴെനി ലഭനിക്കുന്നലതന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എന്നട്ട് മുതലഭാണട്ട് ഇസൗ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്.  ശഭാഖകേളനിലല ബനിസനിനസ്സട്ട് രലാംഗലാം പരസരലാം ബനനിപനിചലകേഭാണട്ട്

കേസ്ബഭാ എന്ന കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലൂലട കകേഭാര് ലസഭാലമ്പ്യൂഷന നടപഭാക്കുന്ന പവര്ത്തനലാം

അതനികവഗലാം പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇതനിനകേലാം 238 ശഭാഖകേള പസ്തുത ശലാംഖല വഴെനി

ബനനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യലട  ഏതു  ശഭാഖയനിലനനിനലാം  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട്

കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ബഭാങ്കുകേളനില നനിനലാം ചേനിടനികപഭാലുള്ള പദതനികേളനികലയട്ട്

പണലാം ട്രഭാനസ്ഫര് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ഇതുവഴെനി സഭാധനിക്കുന.

(സനി) 238 ശഭാഖകേളനില ഇതനിനകേലാം ഈ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.

31-3-2017-ല  എലഭാ  ശഭാഖകേളുലാം  കേസ്ബഭാവഴെനി  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

സഹകേരണ ആശുപത്രനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം

17 (*797) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ ആശുപത്രനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങനില ആകരഭാഗലരലാംഗത്തട്ട് ഇവയലട പങട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  ആശുപത്രനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം  വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനുലാം

നൂതന  ചേനികേനിത്സഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നട്ട്

നനികുതനിയനിളകവഭാ മലറലന്തെങനിലുലാം ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ നലകുന്നതട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന) :

(എ)  സഹകേരണ ആശുപത്രനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   സഹകേരണ
കമഖലയനില  പവര്ത്തനിചവരുന്ന  ആശുപത്രനികേള,  ലമഡനിക്കല  ലസന്റെറുകേള,
ഡനിലസനസറനികേള എന്നനിവയലട പവര്ത്തനലാം കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി,  ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ കസവനലാം  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലമചലപട  കസവനഘടനയലാം  പവര്ത്തനഭാനുമതനിയലാം
ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതുലാം സലാംബനനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്
4-2-2013-ലല  70/2013/സഹ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം ഒരു നഭാലലാംഗ
പഠന കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിചനിരുന.  പഠന കേമ്മേനിറനി കകേരളത്തനിലല സഹകേരണ
ആശുപത്രനികേള  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഭൂരനിപക്ഷലാം  ജനിലകേളനിലല  ആശുപത്രനികേള
സന്ദേര്ശനിക്കുകേയലാം  ആശുപത്രനി  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  ഭരണ  സമനിതനി  അലാംഗങ്ങള,
ജതീവനക്കഭാര്,  അവരുലട  സലാംഘടനഭാ  പതനിനനിധനികേള  എന്നനിവരുമഭായനി  ആശയ
വനിനനിമയലാം നടത്തുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപത്രനി സലാംഘങ്ങളലക്കലഭാലാം ഏലറക്കുലറ
ലപഭാതുപശങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്.   എന്നഭാല ചേനില കേഭാരലങ്ങളനില ഓകരഭാ  ആശുപത്രനികേളക്കുലാം
പകതലകേലാം  ബഭാധകേമഭായ  പശങ്ങളുണട്ട്.   അപകേഭാരലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
ഭഭാരവഭാഹനികേളുലടയലാം ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം നനികവദനങ്ങള പരനിഗണനിക്കുകേയലാം ചേര്ചകേള
നടത്തനിയതനിലന്റെയലാം അടനിസഭാനത്തനില കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സഹകേരണ കമഖലയനില ഒരു പധഭാന കമഖലയഭായനി ആകരഭാഗലകമഖല
വളരുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  കമഖലയനിലല  ഗുണപരമലഭാത്ത  മത്സരവലാം  ചൂഷണവലാം
അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലമചലപട ചേനികേനിത്സ നലകുന്നതനിനുലാം
ഒരു പരനിധനി വലര സഹകേരണ ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് കേഴെനിയനണട്ട്.

(ബനി) സഹകേരണ കമഖലയനില പവര്ത്തനിക്കുന്ന ആശുപത്രനികേളുലട പവര്ത്തനലാം
വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നൂതന  ചേനികേനിത്സഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
തഭാലഴെപറയന്ന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പദതനികേള  പകേഭാരവലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള പകേഭാരലാം എന.സനി.ഡനി.സനി നബഭാര്ഡട്ട് എന്നനിവ മുകഖനയലാം ധനസഹഭായലാം
നലകേനി വരുന.

സലാംസഭാന പദതനികേള 

1. ആലാംബുലനസട്ട് വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള സബ്സനിഡനി

2. ജനിലഭാ സഹകേരണ ആശുപത്രനി സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനട്ട്
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം പഭാരഭാ ലമഡനിക്കല കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തു
ന്നതനിനുമുള്ള ധനസഹഭായലാം
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3. ഓഹരനി മൂലധന സഹഭായലാം

4. കരഭാഗ നനിര്ണ്ണയത്തനിനുള്ള അതലഭാധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള

ധനസഹഭായലാം

5. തഭാലൂക്കട്ട്/ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് ആധുനനികേ ലമഡനിക്കല ലഭാബട്ട്/ബഡട്ട്

ബഭാങട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്    സഹഭായലാം

എന  .  സനി  .  ഡനി  .  സനി പദതനി 

1. മഭാര്ജനിന മണനി ധനസഹഭായലാം

2. പവര്ത്തന മൂലധന സഹഭായലാം

3. അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം

നബഭാര്ഡട്ട് പദതനി 

നബഭാര്ഡട്ട് പദതനി പകേഭാരലാം ആശുപത്രനികേളുലട വനിപുലതീകേരണത്തനിനട്ട് കവണനിയള്ള

ധനസഹഭായലാം  ആദഭായനനികുതനിയനിലനനിന്നട്ട്  ഇളവട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം

പണയഭാധഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  രജനികസഷന  ഫതീസട്ട്  അടയ്ക്കുന്നതനില

നനിനലാം കകേരള ബനിലഡനിലാംഗട്ട് ടഭാകട്ട് ചേടങ്ങളനില നനിന്നലാം സഹകേരണ ആശുപത്രനി

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവദദ്യുതനി, ലവള്ളലാം  നനിരക്കുകേള

ചേഭാരനിറബനിള സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അനുവദനതീയമഭായ നനിരക്കനില അനുവദനിക്കുന്ന

തനിനുമുള്ള പഠനകേമ്മേനിറനിയലട ശനിപഭാര്ശകേള പരനികശഭാധനിച വരുന.

കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി

18 (*798) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ  നനികുതനി  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുകണഭാ;

ഏതുതരലാം കേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട് ഇത്തരലാം നനികുതനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) ഇലലങനില കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;
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(സനി)  ഈ നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന വരുമഭാന പരനിധനി,  നനികുതനി
ഘടന ഇവ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഏതുതരലാം  കേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ  നനികുതനി  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുണട്ട്.  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി പകേഭാരലാം നനിലവനില കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി അടയഭാനുള്ള
ബഭാദലത കേമ്പനനികേളക്കു (തകദ്ദേശതീയവലാം വനികദശതീയവലാം) മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനിലല  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസ  പരനിഗണനിചട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില  എലഭാ  കേമ്പനനികേകളയലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ  നനികുതനിയനിലനനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി) ബഭാധകേമല.

വഴെനികയഭാര വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളുലട പവര്ത്തനലാം

19 (*799) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .    അബ്ദുല റസ്സഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കടകേട്ട്  എ  കബക്കട്ട്  പദതനിയനിലലപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ
വഴെനികയഭാര  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവയലട  പരനിപഭാലന  ചുമതല  ഏതുവനിധത്തനിലഭാണട്ട്  ഏലനിച
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളലതന്നതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ പദതനി പകേഭാരലാം ഇനനിയലാം വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുകണഭാ;
എങനില  എത്രയലാം  കവഗലാം  ഇവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  തുറന  ലകേഭാടുക്കഭാന  നടപടനി
സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  'കടക്കട്ട്  എ  കബക്കട്ട്'  പദതനി  പകേഭാരലാം  14
ജനിലകേളനിലഭായനി  20  എണ്ണത്തനിനട്ട്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലഭായനി  14  സലങ്ങളനില  കടക്കട്ട്  എ  കബക്കട്ട്  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
1485/2019
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പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  ശലാംഖുമുഖലാം  ബതീചട്ട്,  ലകേഭാലലാം
ജനിലയനിലല  ലകേഭാടഭാരക്കര  (ഏനഭാത്തട്ട്)  എന്നതീ  പദതനികേളുലാം  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല
കചേര്ത്തല, ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല മൂന്നഭാര്, മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കകേഭാടക്കുന്നട്ട്, കേഭാലനിക്കറട്ട്
യൂണനികവഴനിറനി, കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല ശതീകേണ്ഠപുരലാം എന്നതീ പദതനികേളുലട പവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിടങ്ങളനിലല  കസവനലാം  സഞഭാരനികേള  പകയഭാജനലപടുത്തനി
വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി) DTPC-കേലളയഭാണട്ട്  ഇവയലട പരനിപഭാലന ചുമതലയലാം പവര്ത്തനവലാം
ഏലപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   DTPC  സന്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേലര കേലണത്തനി ലതീസനിനട്ട്  നലകേനി
ഇവ പവര്ത്തനിപനിച വരുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.   ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ശതീമഭാടനി  എന്ന പദതനി മഭാത്രലാം കവണത്ര
സലലാം  ലഭലമഭാവഭാത്തതനിനഭാല  പവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയനിടനില.  5  സലങ്ങളനില
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  പൂര്ത്തതീകേരനിച 14 പദതനികേളനില
7 എണ്ണലാം DTPC ലതീസനിനട്ട് നലകേനി ബഭാക്കനിയള്ളവ ലതീസനിനട്ട് നലകുന്നതനിനു കവണനിയള്ള
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന.

കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡട്ട് കക്ഷത്രങ്ങളനില സമര്പനിക്കുന്ന കേഭാണനിക്ക

20 (*800) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .  ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനില ഭക്തര് സമര്പനിക്കുന്ന

കേഭാണനിക്കയനില  പണലാം  ഒഴെനിലകേയള്ള  കനര്ച  ഉരുപടനികേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്

അവലലാംബനിക്കുന്ന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഉരുപടനികേള  കക്ഷത്രങ്ങളനില  സുക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  ആരുലട

ഉത്തരവഭാദനിതന്വത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ഉരുപടനികേള  ഉളലപടുത്തനി  അതതട്ട്  കക്ഷത്രങ്ങളനില  കസഭാക്കട്ട്

രജനിസറുകേള സുക്ഷനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത കനര്ച ഉരുപടനികേള പല കക്ഷത്രങ്ങളനില നനിനലാം അനലഭാധതീനലപടുന്ന

വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ?
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കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ) :

(എ)  ലകേഭാചനിന  കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളനില  ഭക്തര്
സമര്പനിക്കുന്ന കേഭാണനിക്കയനില പണലാം ഒഴെനിലകേയള്ള കനര്ച ഉരുപടനികേള സന്വര്ണ്ണലാം,
ലവള്ളനി  (വനികദശ നഭാണയങ്ങള)  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  രസതീതട്ട്  പകേഭാരലാം  വരവട്ട്  വചട്ട്
ബനലപട കദവസന്വലാം ഓഫതീസര്മഭാര് സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം പനിന്നതീടട്ട് ലകേഭാചനിന കദവസന്വലാം
കബഭാര്ഡട്ട് ഓഫതീസനില സൂക്ഷനിചവരനികേയലാം ലചേയ്യുന. മലബഭാര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനില
സന്വര്ണ്ണലാം,  ലവള്ളനി മുതലഭായ വനിലപനിടനിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളക്കട്ട് രസതീതട്ട്  നലകേനി ഇനലാം,
തൂക്കലാം  എന്നതീ  വനിവരങ്ങള  ഉളലപലട  പകതലകേ  ഇനലവന്റെറനി  രജനിസറനില
കചേര്ക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.  ലചേമ്പട്ട്, ഓടട്ട്, പനിചള മുതലഭായ വസ്തുവകേകേളക്കുലാം ഭക്തര്ക്കട്ട്
രസതീതട്ട്  നലകേനി പകതലകേ കസഭാക്കട്ട്  രജനിസറനില സൂക്ഷനിക്കുന.  സന്വര്ണ്ണലാം,  ലവള്ളനി
എന്നതീ വനിലപനിടനിപ്പുള്ള വസ്തുക്കള ബഭാങട്ട്  കലഭാക്കറനികലഭാ  കക്ഷത്രത്തനിലതലന്നയള്ള
കലഭാക്കറനികലഭാ  ആണട്ട്  സൂക്ഷനിചവരുന്നതട്ട്.   തനിരുവനിതഭാകൂര് കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനില
കേഭാണനിക്കയഭായനി  സമര്പനിക്കുന്ന  പണലാം  ഒഴെനിലകേയള്ള  കനര്ച  ഉരുപടനികേളക്കട്ട്
വനിലപനിടനിച ഉരുപടനികേളുലട രസതീതട്ട് (കഫഭാറലാം നമ്പര് 3 എ) നലകുന്നതഭാണട്ട്.  സന്വര്ണ്ണലാം
വകേകേളക്കട്ട്  തൂക്കലാം,  മഭാറട്ട്,  വനിശദമഭായ  ഉരുപടനി  വനിവരണലാം  തുടങ്ങനിയ  വനിവരങ്ങള
കൃതലമഭായനി  രസതീതനില  കരഖലപടുത്തനി  സമര്പനിക്കുന്ന  ഭക്തലനക്കൂടനി  വനിവരങ്ങള
കബഭാധലലപടുത്തനിയഭാണട്ട് രസതീതട്ട് നലകേനി വരുന്നതട്ട്. പസ്തുത ഉരുപടനികേള ബനലപട
സബട്ട് ഗ്രൂപട്ട്  ഓഫതീസറുലട/അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട ഉത്തരവഭാദനിതന്വത്തനില
കക്ഷത്രങ്ങളനില സൂക്ഷനിക്കുന.  കൂടലമഭാണനികേലലാം  കദവസന്വലാം  കക്ഷത്രങ്ങളനില പണലാം
ഒഴെനിലകേയള്ള കനര്ച ഉരുപടനികേള കദവസന്വലാം വകേ കസഭാങട്ട്  മുറനിയനില സൂക്ഷനിക്കുന.
ഗുരുവഭായൂര്  കക്ഷത്രത്തനില  വനിലപനിടനിപ്പുള്ള ഉരുപടനികേള തൂക്കലാം കനഭാക്കനി  പകതലകേ
നമ്പരനിടട്ട്  ഡബനിള  കലഭാക്കര്  രജനിസറനില  കരഖലപടുത്തനി  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസന്വലാം
ഭരണസമനിതനിയലട ഉടമസതയനില ഡബനിള കലഭാക്കറനില സൂക്ഷനിചവരുന.

(ബനി) ലകേഭാചനിന കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനില പസ്തുത ഉരുപടനികേള സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം കദവസന്വലാം ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം പനിന്നതീടട്ട്  കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡട്ട് ഓഫതീസനില
ഹഭാജരഭാക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ആയതനിലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം  ലഡപമ്പ്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണര്,
അസനിസന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  (ഫനിനഭാനസട്ട്)  എന്നനിവരനില  നനിക്ഷനിപമഭാണട്ട്.   മലബഭാര്
കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനില അതഭാതട്ട് കക്ഷത്രഭരണഭാധനികേഭാരനികേളുലട ഉത്തരവഭാദനിത്തന്വത്തനിലഭാണട്ട്
സൂക്ഷനിചവരുന്നതട്ട്.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനില  ബനലപട സബട്ട് ഗ്രൂപട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട/  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട ഉത്തരവഭാദനിതന്വത്തനിലഭാണട്ട്.
കൂടല മഭാണനികേലലാം  കദവസന്വത്തനില കക്ഷത്രലാം മഭാകനജരുലട ഉത്തരവഭാദനിതന്വത്തനിലഭാണട്ട്
സൂക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  ഗുരുവഭായൂര് കദവസന്വലാം ഭരണസമനിതനിയലട ഉടമസതയനിലുലാം സൂക്ഷനിപനി
ലുമഭാണട്ട് പസ്തുത ഉരുപടനികേള സൂക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.
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(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) കക്ഷത്രങ്ങളനിലല കമഭാഷണലാംമൂലലാം നഷ്ടലപടുന്ന സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിനട്ട് നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സമയഭാസമയങ്ങളനില സന്വതീകേരനിചവരുന.

മലബഭാര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

21 (*801) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മലബഭാര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള ലചേറുകേനിട കക്ഷത്രങ്ങളനിലല
മൂവഭായനിരകത്തഭാളലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  രണ്ടുവര്ഷമഭായനി  ശമ്പളലാം  ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന
കേഭാരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന കദവസന്വലാം
കബഭാര്ഡനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടുകമഭാ;

(ബനി)  മലബഭാര് കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം
അവസഭാനമഭായനി എന്നഭാണട്ട് പരനിഷ്കരനിചതട്ട്;  കസവനകവതന പരനിഷ്കരണലാം നടപഭാക്കഭാ
തനിരനിക്കഭാന കേഭാരണലമന്തെഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കക്ഷത്രങ്ങളക്കട്ട് വരുമഭാനലാം ഉണഭാക്കഭാനഭായനി കഹകക്കഭാടതനി മുകന്നഭാട്ടുവച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭായനിരുന;  ഇവയനില  ഏലതങനിലുലാം  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനികയഭാ;  ഇലലങനില പകേരലാം എന്തുമഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ) :

(എ)  കക്ഷത്രഭരണഭാധനികേഭാരനികേള  യഥഭാസമയലാം  മതനിയഭായ  കേണക്കുകേള
സഹനിതലാം അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാത്തതനിനഭാല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് യഥഭാസമയലാം ശമ്പളലാം
ലഭനിക്കഭാലത വരുന്ന സഭാഹചേരലമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  1-3-2009  പഭാബലലത്തനിലഭാണട്ട്  കക്ഷത്രജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളലാം
അവസഭാനമഭായനി പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കസവനകവതന പരനിഷ്കരണലാം നടപഭാക്കരുലതന്ന
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

(സനി)  മലബഭാര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനിലല വരുമഭാനലാം
കകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതുലാം  കദനലാംദനിന  കക്ഷത്രഭരണലാം  നടത്തുന്നതുലാം  അതഭാതട്ട്
കക്ഷത്രഭരണഭാധനികേഭാരനികേളഭാണട്ട്. 28-2-2009-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (സഭാധഭാ) നമ്പര് 116/2009
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ആര്.ഡനി.  പകേഭാരലാം കക്ഷത്രജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളഭാവശലത്തനികലക്കട്ട് കക്ഷത്രവരുമഭാനത്തനിലന്റെ
50%  മഭാറനിവയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ശമ്പളഭാവശലത്തനിനട്ട്  തനികേയഭാലത  വരുന്ന  ബഭാക്കനി  തുകേ
മലബഭാര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ഫണനില നനിനലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  കക്ഷത്ര  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളലാം  പധഭാനമഭായലാം  അതഭാതട്ട്
കക്ഷത്രത്തനിലല വരുമഭാനത്തനില നനിനമഭാണട്ട് ലചേലവട്ട് ലചേകയണതട്ട്.

ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനി  21-7-1994-ലല  ഒ.പനി.  നമ്പര്  214/1992  പകേഭാരമുള്ള
സുദതീര്ഘമഭായ വനിധനിനലഭായത്തനില കക്ഷത്ര വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
കൃതലമഭായ  വരുമഭാന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കേലണകത്തണതഭാലണന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം
തഭാലഴെ പറയന്ന കേഭാരലങ്ങള നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. കക്ഷത്രങ്ങളുലട അന്തെനിമ വര്ഷഭാശനലാം ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം നനിശ്ചയനികക്കണതുലാം
ആയതട്ട് തഭാമസലാം കൂടഭാലത അനുവദനികക്കണതുമഭാണട്ട്.

2. കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില വര്ഷഭാശനലാം പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില നടപടനി
സന്വതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്.

3. നനിക്ഷനിപ  കദവസന്വലാം  വനഭൂമനിയനില  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  പൂള  ലചേയട്ട്
കകേഭാമണ് ഫണട്ട് രൂപതീകേരനിചട്ട് അതനില നനിനലാം കക്ഷത്രജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പളലാം ഉളലപലടയള്ള കക്ഷത്രഭാവശലങ്ങളക്കട്ട് ഉപയക്തമഭാക്കണലാം.

മലബഭാര്  കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളുലട  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉതകുന്ന  ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനിയലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില
കക്ഷത്രങ്ങളുലട അന്തെനിമ വര്ഷഭാശനലാം നനിജലപടുത്തല,  വര്ഷഭാശനലാം പരനിഷ്കരനിക്കല
എന്നതീ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മനിക്കവഭാറുലാം  കക്ഷത്രങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില  നടപനിലഭാക്കനി.
വരുമഭാന  വര്ദനവടക്കമുള്ള  മൂന്നഭാമലത്ത  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷലന്റെ നനിലപഭാടുകേള

22 (*802) ശതീ  .   പനി  .    ഉണ്ണനി :
ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലലവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷലന്റെ നനിലപഭാടുകേള പലതുലാം
ജനകദ്രഭാഹപരവലാം ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ പവര്ത്തനത്തനിനട്ട് വനിഘഭാതലാം സൃഷ്ടനിക്കു
ന്നതുമഭാലണന്ന പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;



54 കകേരള നനിയമസഭ                  നവലാംബര് 9, 2016

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുള്ള  കക്രഭാസട്ട്  സബ്സനിഡനി
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിനുലാം സഭാപനത്തനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
പതനികൂലമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  സന്വതീകേരനിക്കുന്ന  ലലവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനട്ട്
സര്ക്കഭാര് നയപരമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ) : 

(എ)  ഇലകനിസനിറനി  ആകട്ട്  2003  (Central  Act)ലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലാം
തദനുസരണമഭായനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  ചേടങ്ങളുലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പകേഭാരമഭാണട്ട്
സലാംസഭാന കവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.   ട്രഭാനസനിഷന,
ഡനിസനിബമ്പ്യൂഷന, കട്രഡനിലാംഗട്ട് കലസനസനികേളുലട പവര്ത്തനങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതുലാം
വനിവനിധ തഭാരനിഫുകേള നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതുലാം ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷലന്റെ ചുമതലകേളനിലലപടുന.
ഇലകനിസനിറനി  നനിയമത്തനികലയലാം കദശതീയ തഭാരനിഫട്ട്  നയത്തനിലലയലാം വലവസകേളനില
നനിനലാം കകേന്ദ്ര കവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന പനിനതുടരുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില
നനിനലാം  വലതനിചേലനിചട്ട്  സലാംസഭാന  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  2014-ല  പുറലപടുവനിച
തഭാരനിഫട്ട്  ലറഗുകലഷനുലാം,  2006-ല  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനട്ട്
ഇലകനിസനിറനി  നനിയമത്തനിലല  108-ാം  വകുപട്ട്  പകേഭാരലാം  നലകേനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാലത  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  നനിനലാം  കലസനസട്ട്  ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കനി
വരുന്നതുലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി ലനിമനിറഡനിലന്റെ പവര്ത്തനത്തനിനട്ട് വനിഘഭാതലാം സൃഷ്ടനിക്കു
ന്നതഭാലണന്ന പരഭാതനികേള ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല. ശദയനിലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2012  നവലാംബര്  20-നട്ട്  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള
KSERC  (Principles  for  Determination  of  Roadmap  for  Cross  Subsidy
reduction for distribution Licencees) Regulation 2012 പകേഭാരലാം ഒകരഭാ തഭാരനിഫട്ട്
നനിര്ണ്ണയ  ഘടത്തനിലുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുള്ള  കക്രഭാസട്ട്  സബ്സനിഡനി
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന കുറചട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുനണട്ട്.  എന്നഭാല കക്രഭാസട്ട് സബ്സനിഡനി
പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില.

(സനി)  ലപഭാതു തഭാലപരലലാം ഉളലപടുന്ന നയപരമഭായ കേഭാരലങ്ങളനില കവദദ്യുതനി
നനിയമത്തനിലല  108-ാം  വകുപട്ട്  പകേഭാരലാം  കവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുനണട്ട്.  എന്നഭാല  കക്രഭാസട്ട്  സബ്സനിഡനി  കുറചലകേഭാണ്ടു
വരണലമന്നതടക്കമുള്ള കേഭാരലങ്ങള കവദദ്യുതനി നനിയമലാം നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന പകേഭാരമഭായ
തനിനഭാല പസ്തുത വകുപട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വലതലസമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുന്നതട്ട്
നനിയമഭാനുസൃതമഭാകേനില.
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അഞട്ട് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില എലഭാവര്ക്കുലാം കലഭാകകേഭാത്തര 
നനിലവഭാരത്തനില കവദദ്യുതനി

23 (*803) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) അഞട്ട് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില എലഭാവര്ക്കുലാം കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനില
കവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുലമന്ന പഖലഭാപനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഉലഭാദനരലാംഗത്തട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  പവര്ത്തനങ്ങള
ഏലറടുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന) :

(എ)  2017  മഭാര്ചട്ട്  31  ഓടുകൂടനി  കകേരളലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ
സലാംസഭാനമഭാക്കഭാനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്. അകതഭാലടഭാപലാം തലന്ന
എലഭാത്തരലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനില  ഗുണകമന്മേയള്ള
കവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  സന്വതീകേരനിച
വരുന. എലഭാവര്ക്കുലാം കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനില കവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
പസരണ  കമഖലയനില  സഭാകങതനികേ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  പുതനിയ
സബട്ട്-കസഷനുകേളുലാം കലനുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  നനിലവനിലുള്ള സബ്കസഷനുകേളുലടയലാം
കലനുകേളുകടയലാം കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേയലാം കവഭാളകടജട്ട്  നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേയലാം
ലചേയ്യുകേ,  നനിലവനിലുള്ള  കലനുകേളുലട  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  റതീ
കേണകറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേ  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
പസ്തുത പദതനിയനുസരനിചട്ട് വരുന്ന അഞട്ട് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില വനിവനിധ കവഭാളകടജട്ട്
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള 114  സബ്കസഷനുകേളുലടയലാം 2413  കേനികലഭാമതീറര് കലനുകേളുലടയലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇതുകൂടഭാലത, വര്ദനിചവരുന്ന കവദദ്യുതനി
ആവശലകേത  കനരനിടുന്നതനിനട്ട്  പസരണ  ശലാംഖല  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ട്രഭാനസ്ഗ്രനിഡട്ട്-2.0  എന്ന കപരനില ഒരു പസരണ ശലാംഖല വനികേസന പദതനിക്കട്ട്
രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില ഉളലപടുത്തനി 2017-21 കേഭാലഘടത്തനില സലാംസഭാന
ത്തുടനതീളലാം  ഒരു പസരണ ഇടനഭാഴെനിയലാം  അഞട്ട്  400  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുകേളുലാം
ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട് 220 ലകേ.വനി. സബ്കസഷനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.
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2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില 21 സബ്കസഷനുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇതനില  3  സബ്കസഷനുകേള ഇതനികനഭാടകേലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

കവദദ്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല സുരക്ഷനിതവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി

പതനിഷഭാപനങ്ങള  (installation)  നനിശ്ചനിത  നനിലവഭാരലാം  (standards)  പഭാലനിച

ലകേഭാണഭാണട്ട് സഭാപനിക്കുന്നലതന്നട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തുകേയലാം നനിലവനിലുള്ള പതനിഷഭാപനങ്ങള

ലമചലപടുത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  ആവശലമുള്ള

സലങ്ങളനില  ഓവര്ലഹഡട്ട് കലനുകേള മഭാറനി ABC (Aerial Bunched Conductor)

സഭാപനിക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. കകേരളത്തനിലല ലതരലഞടുത്ത 71 ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്

പരനിധനിയനിലല എലഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയലാം  കവദദ്യുതനി തടസ്സങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായലാം

ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  (Zero  interruption)  2017-ല  പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.

5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില കകേരളലാം മുഴവന ഈ പദതനി വലഭാപകേമഭാക്കുലാം. 

സര്വതീസട്ട്  കേണക്ഷന  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കരഖകേള-തനിരനിചറനിയല കരഖ,  ഉടമസഭാവകേഭാശ

കരഖ എന്നനിങ്ങലന രണട്ട് കരഖകേള മഭാത്രലാം നനിഷ്കര്ഷനിചലകേഭാണട്ട് സകപ കകേഭാഡനിലല

ലറഗുകലഷനുകേളനില  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന  KSERC  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനില കവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി തനിരുവനന്തെപുരലാം,

ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  പടണങ്ങളനില സ്കെഭാഡ കേണ്കട്രഭാള ലസന്റെര് പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്

പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  സ്കെഭാഡ  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല  പടണങ്ങളനില

വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുലാം  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പകദശത്തട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  ഗ്രനിഡട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം

നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള്ള വനിവര സഭാകങതനികേ പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കമലപറഞവയ്ക്കു പുറകമ തഭാലഴെപറയന്ന പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട് :

1. 23  ടസൗണുകേളനില കഫസട്ട് - II ഐ.ടനി പദതനികേള നടപനില വരുത്തുന്ന

പദതനി.

2. ഇ.എചട്ട്.ടനി./എചട്ട്.ടനി.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  ഓകടഭാകമറഡട്ട്  മതീറര്

റതീഡനിലാംഗട്ട് (എ.എലാം.ആര്.) സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.

3. ലതരലഞടുത്ത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  സഭാര്ടട്ട്  മതീറര്  സലാംവനിധഭാനലാം

നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.
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4. എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  ലക്ഷലമഭാക്കനി  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  എചട്ട്.ടനി.
ഫതീഡറുകേളനിലുലാം  ഡനിസതീബമ്പ്യൂഷന   ട്രഭാനകസ്ഫഭാമറുകേളനിലുലാം  എ.എലാം.ആര്
മതീററുകേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി.

5. ജനി.ഐ.എസട്ട്.  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  ഇലകനിക്കല  ലസക്ഷനുകേളനിലുലാം
വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.

6. നഭാഷണല  ഇനഫര്കമഷന  ഇനഫഭാസക്ചേര്  (NII)ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേലള  ഒപ്റനിക്കല  കഫബര്  കകേബനിള  വഴെനി
ബനനിപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി.

കസവന  കമഖല  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ,    തഭാലഴെപറയന്ന  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. കവദദ്യുതനി ബനില സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്, ലമഭാകബല
ആപനികക്കഷന, ഇ-ലമയനില  എന്നനിവ മുകഖന തത്സമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാ
ക്കളനില എത്തനിക്കുന്ന 'ഊര്ജ്ജ സസൗഹൃദ' പദതനി.

2. കവദദ്യുതനി  തടസ്സലാം  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്. മുകഖന  എത്തനിക്കുന്ന 'ഊര്ജ്ജ ദൂതട്ട് ' പദതനി.

3. കസഭാടട്ട്  ബനിലനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീനുകേള  (പനി.ഡനി.എ.)  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
വലഭാപനിപനിക്കുന്ന പദതനി.

4. കേലഭാഷട്ട്  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ലമഷതീനുകേള  (സനി.ഡനി.എലാം.)സലാംസഭാനലത്ത
ലതരലഞടുക്കലപട  5  സലങ്ങളനില  സഭാപനിചട്ട്  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്ന
പദതനി.

5. കവദദ്യുതനി  ബനില അടയഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലടയള്ള ലമഭാകബല
ആപനികക്കഷന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  സമര്പനിക്കുന്ന പദതനി.

6. പുതനിയ  കേണക്ഷനുകവണനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില  നനിനലാം  ഓണ്കലന
ആയനി അകപക്ഷകേള സന്വതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

ഓഫതീസുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ,    തഭാലഴെപറയന്ന
പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്  .

1. എന്റെര്കപസസട്ട് റനികസഭാഴട്ട് പഭാനനിലാംഗട്ട് (ഇ.ആര്.പനി.) നടപനില വരുത്തുന്ന
പദതനി.
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2. ഓഫതീസുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇ-ഓഫതീസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം

3. കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലട
സലലാംമഭാറലാം ഓണ്കലനഭായനി നടപനില വരുത്തഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

(ബനി)  നനിലവനില  കവദദ്യുതനി  ആവശലത്തനിലന്റെ  30%  കവദദ്യുതനി  മഭാത്രകമ
ആഭലന്തെര കസഭാതസ്സുകേളനില നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുനള. അതനിനഭാല ആഭലന്തെര ഉലഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി തഭാലഴെപറയന്ന പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

• നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്ന  6  ജലകവദദ്യുത  പദതനികേള
(ആലകേ 59 ലമഗഭാവഭാടട്ട്) സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ.

• മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന 3 ജലകവദദ്യുത പദതനികേളുലട (ആലകേ 106
ലമഗഭാവഭാടട്ട്) പുനനഃരഭാരലാംഭനിചട്ട് സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ.

• ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  15  ജലകവദദ്യുത പദതനികേള  (ആലകേ
149 ലമഗഭാവഭാടട്ട്)  സലലമടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഒരു വര്ഷത്തനി
നുള്ളനില ലടണര് ലചേയട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ.

ഇവ  കൂടഭാലത  പുതനിയ  ജലകവദദ്യുത  പദതനികേള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
അവയലട  ഡനി.പനി.ആര്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
എലഭാവര്ക്കുലാം  ലമചലപട  കവദദ്യുതനി  തടസ്സലാം  കൂടഭാലത  നലകേഭാനഭായനി  ഉത്പഭാദന
കമഖലയനില  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളഭായ  കേഭാറട്ട്,  സസൗകരഭാര്ജ്ജലാം
എന്നനിവയനില  നനിനലാം  700  എലാം.ഡബദ്യു.  കവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനില വരുത്തഭാന ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.

ലമഗഭാ തഭാപനനിലയത്തനിനട്ട് രൂപലാം നലകേല

24 (*804) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒരു ലമഗഭാ തഭാപനനിലയത്തനിനട്ട്  രൂപലാം നലകേഭാനുകദ്ദേശനി
ക്കുനകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വര്ദനിചവരുന്ന കവദദ്യുത ആവശലകേത നനിറകവറഭാന ഇതട്ട് എത്രമഭാത്രലാം
ഉപകേരനിക്കുലമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട് ;
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എവനിലടയഭാണട്ട്  പസ്തുത  തഭാപനനിലയലാം  സഭാപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി) ഇതനിലന്റെ ഉടമസഭാവകേഭാശലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന) :

(എ-ഡനി)  ലമഗഭാ  തഭാപനനിലയങ്ങള  1000  ലമഗഭാവഭാകടഭാ  അതനിനുമുകേളനികലഭാ
സഭാപനിത  കശഷനിയള്ളവയഭാണട്ട്.  തഭാപ  കവദദ്യുത  നനിലയങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില
പഭാരനിസനിതനികേ  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  1200-1320  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയള്ള
തഭാപ നനിലയലാം കകേരളത്തനിനകേകത്തഭാ ഇനനലഭലതയള്ള പകദശകത്തഭാ സലാംസഭാന
ഉടമസതയനില നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  വര്ദനിച
വരുന്ന ആവശലലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം നനിറകവറ്റുവഭാനഭാകേനിലലങനിലുലാം ഒരു പരനിധനിവലര സലാംസഭാന
ഉടമസതയനിലുള്ള ലമഗഭാതഭാപനനിലയലാം ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷയട്ട് പധഭാനമഭാണട്ട്.

ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നനിയമലാം

25 (*805) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ : 

(എ)  ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നനിയമലാം നടപഭാക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്
നനികുതനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനില എന്ന സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
അനുമതനി ആവശലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ  അനുമതനി  കവണലമനള്ള  വലവസ
സലാംസഭാനങ്ങളുലട അധനികേഭാരത്തനികന്മേലുള്ള കേടന കേയറമഭാകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഫഡറല  സലാംവനിധഭാനലത്ത  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമലാം  ഏലതഭാലക്ക
തരത്തനില ബഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നനിയമലാം നടപഭാക്കുകമ്പഭാള നനികുതനി സലാംബനനിച
എലഭാ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കുലാം  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ  ശനിപഭാര്ശ
അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.



60 കകേരള നനിയമസഭ                  നവലാംബര് 9, 2016

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരലമനനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  റവനമ്പ്യൂ  സഹമനനിയലാം  എലഭാ

സലാംസഭാന  ധന/നനികുതനി  വകുപ്പുമനനിമഭാര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്

ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനില.  ഇതനിലന്റെ  ഏതു  ശനിപഭാര്ശയലാം  സന്നനിഹനിതരുലാം  കവഭാട്ടു

ലചേയ്യുന്നവരുമഭായ  അലാംഗങ്ങളുലട  ഭൂരനിപക്ഷ  കവഭാട്ടുകേളുലട  ബലത്തനില  മഭാത്രകമ

നനിലനനിലക്കുകേയള.  കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  ലചേയലപട  കവഭാടനിലന്റെ  1/3  ബലവലാം   എലഭാ

സലാംസഭാനങ്ങളക്കുമഭായനി  ലചേയലപട  കവഭാടനിലന്റെ  2/3  ബലവലാം  ആയനി  ലവയനികറജട്ട്

നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തര്ക്ക പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനില ഒരു

സലാംവനിധഭാനലാം നനിര്മ്മേനിലചടുക്കണലമന്നട്ട് ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയനില നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

എന്നനിരനിക്കനിലുലാം  പസ്തുത  വലവസ  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  നനികുതനി  അധനികേഭാരങ്ങലള

പരനിമനിതലപടുത്തുനണട്ട്.  വഭാറട്ട്  നടപനിലഭായകതഭാടുകൂടനി  തലന്ന  സലാംസഭാനങ്ങളുലട

സന്വതന നനികുതനി അധനികേഭാരങ്ങള വലനിയകതഭാതനില ഇലഭാതഭായനിരുന.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  യകഥഭാചേനിതമഭായ  നനിയമ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട  പകതലകേലാം  പകതലകേമഭായനി  നനികുതനി  പനിരനിക്കഭാവന്ന  ഒരു

സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഇന്തെലയനില നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതട്ട്. ഭരണഘടന അനുശഭാസനിക്കുന്ന

അധനികേഭാര വനിഭജനമനുസരനിചട്ട്  ഇരു സര്ക്കഭാരുകേളക്കുലാം വലക്തമഭായ ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങള

നനിര്വഹനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ഇതട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാന  ഉതകുന്ന  രതീതനിയനില  GST

നടപനിലഭാക്കുനലവന്നട്ട് ഉറപ്പു വരുത്തഭാനഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുന്നതട്ട്.

ലകേഭായ ട്ട്  യനലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം

26 (*806) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് :

ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :

ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലകേഭായട്ട് യനലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള വഭായ നൽകുന്നതനിനഭായനി

പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് എലന്തെലഭാലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്

സഹകേരണ വകുപട്ട് മുകഖന നലകേനിവരുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില  ഇതനിനഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങനില എത്രലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .  സനി  .   ലമഭായതീന  ) : 

(എ) സലാംഘങ്ങള സന്വന്തെലാം ഫണനില നനികന്നഭാ എന.സനി.ഡനി.സനി./നബഭാര്ഡട്ട്-ല

നനിനലാം  നലകേനിയ  വഭായ  ഉപകയഭാഗനികചഭാ  വഭാങ്ങനിയ  ലകേഭായ്ത്തുലമതനിയനത്തനിലന്റെ

വനിലയലട  20%  പരമഭാവധനി  4  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  സബ്സനിഡനിയഭായനി  സര്ക്കഭാര്

നലകുനണട്ട്.

(ബനി) സലാംഘങ്ങള സന്വന്തെലാം ഫണട്ട്, അലലങനില എന.സനി.ഡനി.സനി./ നബഭാര്ഡട്ട്

ഇവയനില നനിനള്ള വഭായ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലകേഭായ്ത്തുലമതനിയനലാം വഭാങ്ങനിയനിരനിക്കണലാം.

• സലാംഘങ്ങള  അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം  ലതരലഞടുക്കലപട  ഭരണസമനിതനി/

അഡനിനനികസറര് ഇവയള്ളവയമഭായനിരനിക്കണലാം.

• ടനി യനലാം വഭാങ്ങനിയതനിലന്റെ കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കനിയനിരനിക്കണലാം.

• പരമഭാവധനി  ധനസഹഭായലാം  യനത്തനിലന്റെ  വനിലയലട  20%

പരമഭാവധനി 4 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ലകേഭായട്ട് ലമതനിയനലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി

പകതലകേലാം  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് പല പദതനികേളനിലഭായനി സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില

ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2425-107-80  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  10  കകേഭാടനി  രൂപയനിലനനിനലാം  ജനിലകേളനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന

അകപക്ഷകേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  ലകേഭായ്ത്തുലമതനിയനലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  സബ്സനിഡനിയഭായനി

സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം നലകുനണട്ട്.

ജലകവദദ്യുതനി ഉലഭാദനലാം

27 (*807) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :

ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട്  :

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  തഭാളപനിഴെ  ജലകവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനത്തനിലുണഭാക്കഭാവന്ന

കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന മുനകേരുതലുകേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  പതനിസനനി  ഘടത്തനില  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം  അധനികേ  വനിഹനിതലാം
പതതീക്ഷനിക്കുനകണഭാ ; എങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുറത്തുനനിനലാം  അധനികേ  കവദദ്യുതനി  കൂടനിയ  വനിലയട്ട്  വഭാകങ്ങണനി
വരുകമ്പഭാഴണഭാകുന്ന അധനികേലചലവട്ട് കനരനിടഭാന സന്വതീകേരനികക്കണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന) :

(എ)  നഭാളനിതുവലരയള്ള  കേണക്കുപകേഭാരലാം  പതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  നതീലരഭാഴക്കനിലന്റെ
53%  മഭാത്രകമ  ലഭനിചളലവങനിലുലാം  മദലകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുകേള  മുകഖനയലാം
DBFOO  പകേഭാരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  മുതല  ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന  കവദദ്യുതനി
ജൂണ് മുതല ലഭലമഭാക്കുകേ വഴെനിയലാം ജലകവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനലാം കുറയഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇപകേഭാരലാം  സലാംഭരണനികേളനിലല  ജലലാം  വരുലാംമഭാസങ്ങളനികലയട്ട്  സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  2017  മഭാര്ചട്ട് മുതല ജൂണ് വലരയള്ള കേഭാലയളവനിലല ഉപകഭഭാഗലാം
പതതീക്ഷനിചട്ട്  ഡതീപട്ട്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്  വഴെനി  200  MW  കവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
കേരഭാറനില ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനിഗതനികേള പരനിഗണനിചട്ട്
ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  200  MW  കൂടനി  ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്  വഴെനി  വഭാങ്ങുവഭാനുലാം  കൂടുതല
കവദദ്യുതനി പവര് എകട്ട്കചേഞനില നനിന്നട്ട് വഭാങ്ങുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2016 ഒകകഭാബര് 31-ാം തതീയതനി വലരയള്ള കേണക്കുപകേഭാരലാം പതനിദനിന

ശരഭാശരനി  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  26.97  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറഭാണട്ട്.  ഇകപഭാഴെലത്ത

സഭാഹചേരലത്തനില പതനിസനനി ഘടത്തനില കകേന്ദ്രത്തനില നനിനലാം അധനികേ കവദദ്യുതനി

ലഭനിക്കഭാനുള്ള സഭാധലത കുറവഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്

മുകഖനയള്ള കേരഭാര് ഉറപനിചട്ട് കവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സഭാധഭാരണ നനിലയനില കകേരളത്തനിലല ജല കവദദ്യുത പദതനികേളനില നനിന്നട്ട്

കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് ആഭലന്തെരമഭായനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന

കവദദ്യുതനിയട്ട് യൂണനിറനിനട്ട് ഏകേകദശലാം 74 കപസയഭാണട്ട് ലചേലവട്ട് വരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല

കമല  പറഞ  പവര്  എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനിലൂലടയലാം  ലടണര്  നടപടനികേളനിലൂലടയലാം

കവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുകമ്പഭാള യൂണനിറനിനട്ട് 4.00 രൂപ മുതല 4.50 രൂപ വലര നലകകേണനി

വരുലാം.  അതനിനഭാല  മഴെക്കുറവമൂലലാം  സലാംജഭാതമഭാകുന്ന  കവദദ്യുതനി  പതനിസനനി

ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കമല പറഞ കൂടനിയ വനിലയ്ക്കുള്ള കവദദ്യുതനി വഭാകങ്ങണതഭായനി വരുലാം.

കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  വഭായഭാ  ബഭാദലത  ഇതുമൂലലാം

വര്ദനിക്കുലമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.
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കവദദ്യുതനി ഉലഭാദനത്തനിലല പതനിസനനി

28 (*808) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മഴെയലട  അളവനില  സഭാരമഭായ  കുറവട്ട്
ഉണഭായതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനത്തനില  ഗുരുതരമഭായ  പതനിസനനി
കനരനിടുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഴെലഭലതക്കുറവട്ട് തുടര്ന്നഭാല കവനലക്കഭാലത്തട്ട് പുറത്തുനനിനലാം അധനികേ
വനിലയട്ട് ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുന്ന സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  തുലഭാവര്ഷലാം  പതതീക്ഷക്കനുസരനിചട്ട്  ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നഭാല  പവര്ക്കട്ടുലാം
കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗുലാം ഉളലപലടയള്ള നടപടനികേള കവണനിവരുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ സഭാഹചേരലലാം മുനകൂടനിക്കണട്ട് പസ്തുത പതനിസനനി തരണലാം ലചേയഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി (   ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ) : 

(എ) ഉണട്ട്. കേഭാലവര്ഷലാം പതതീക്ഷനിചതുകപഭാലല ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം ജലകവദദ്യുത
പദതനികേളനിലല നതീലരഭാഴക്കട്ട് പതതീക്ഷനിചതനിലന്റെ  53%  മഭാത്രകമ ലഭനിചനിട്ടുള.  ജലകവദദ്യുത
നനിലയങ്ങളനില നനിനള്ള ഉത്പഭാദനലാം കുറയന്ന സഭാഹചേരലത്തനില മഭാര്ചട്ട്,  ഏപനില,
കമയട്ട്  2017  മഭാസങ്ങളനില  ഏകേകദശലാം  200  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കേമ്മേനി  ഉണഭാവലമന്നട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016  ജൂണ്  മുതല  ഒകകഭാബര്  വലര  ജലകവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനലാം  2991.36  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് പതതീക്ഷനിചനിരുന്നതട്ട്  2030.50  ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറട്ട് മഭാത്രകമ ഉലപഭാദനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുള.

(ബനി)  മഴെയലട  കുറവമൂലമുള്ള  കവദദ്യുതനി  പതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ കവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി ലടണര് നടപടനികേള കകേലക്കഭാളകേയലാം
പവര്  എകട്ട്കചേ ഞ്ചുകേളനില  നനിന്നട്ട്  കനരനിടട്ട്  കവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപഭാവശലലാം കേഭാലവര്ഷലാം പതതീക്ഷനിചതുകപഭാലല ലഭനിക്കഭാ
ത്തതുമൂലലാം  2017-ലല  കവനലക്കഭാലത്തട്ട്  ഉണഭാവന്ന  കേമ്മേനി  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്
1-3-2017 മുതല 31-5-2017 വലര 100 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ദനിവസലാം മുഴവനുലാം, 100 ലമഗഭാവഭാടട്ട്
പതീക്കട്ട്  (18.00  മണനി മുതല  24.00  മണനി വലര)  സമയങ്ങളനിലുലാം  എന്ന കതഭാതനില
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ഡതീപട്ട് ഇ-ബനിഡനിലാംഗനിലൂലട കവദദ്യുതനി വഭാങ്ങഭാനുള്ള ലടണര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
സഭാധഭാരണ  നനിലയനില  കകേരളത്തനിലല  ജലകവദദ്യുത  പദതനികേളനിലനനിന്നട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട് ആഭലന്തെരമഭായനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കവദദ്യുതനിയട്ട് യൂണനിറനിനട്ട്
ഏകേകദശലാം  74  കപസയഭാണട്ട്  ലചേലവട്ട്  വരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല  കമലപറഞ  പവര്
എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനിലൂലടയലാം  ലടണര്  നടപടനികേളനിലൂലടയലാം  കവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള
യൂണനിറനിനട്ട്  4.00  മുതല  4.50  രൂപ  വലര  നലകകേണനി  വരുലാം.  അതനിനഭാല
മഴെക്കുറവമൂലലാം  സലാംജഭാതമഭാവന്ന കവദദ്യുതനി  പതനിസനനി കനരനിടുകമ്പഭാള പവര്കേട്ടുലാം
കലഭാഡട്ട് ലഷഡനിലാംഗുലാം ഒഴെനിവഭാക്കണലമങനില കമലപറഞ കൂടനിയ വനിലയ്ക്കുള്ള കവദദ്യുതനി
വഭാകങ്ങണതഭായനി വരുലാം.

(സനി)  കമലപറഞപകേഭാരലാം  പുറകമനനിനലാം  കവദദ്യുതനി  എത്തനിചട്ട്  പവര്കേട്ടുലാം
കലഭാഡട്ട് ലഷഡനിലാംഗുലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  മഴെ  ലഭലതയനില  കുറവകേഭാരണമുള്ള  കവദദ്യുതനി  പതനിസനനി  തരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ജലകവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം ക്രമതീകേരനിചട്ട് പരമഭാവധനി ജലലാം സലാംഭരനിക്കഭാന
ജൂണ് മഭാസലാം മുതല നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  പുറകമ നനിന്നട്ട് കൂടുതല കവദദ്യുതനി
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട് കകേഭാറനികഡഭാര് ലഭലത ആവശലമഭാണട്ട്. അതനിനഭായനി 400 ലകേ.വനി.
അരതീകക്കഭാടട്ട് സബട്ട് കസഷനനില മൂന്നഭാമലത്ത ട്രഭാനകസ്ഫഭാര്മര് കൂടനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുവഭാദലാം ലസനട്രല ഇലകനിസനി അകതഭാറനിറനിയനില നനിനലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
സഭാപനിക്കഭാന  കൂടുതല  സമയലാം  കവണനിവരുലമന്നതനിനഭാല  അരതീകക്കഭാടട്ട്  സബട്ട്
കസഷനനില തഭാലക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കഭാന പവര് ഗ്രനിഡട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന
ഓഫട്ട്  ഇന്തെലഭാ  ലനിമനിറഡനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള അധനികേ ബഭാധലത
ഏലറടുക്കഭാനുള്ള സന്നദത കബഭാര്ഡട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  തനിരുകനലകവലനി-
ഇടമണ്-ലകേഭാചനി 400 ലകേ.വനി.  കലനനിലന്റെ പണനി തന്വരനിതലപടുത്തഭാന പവര് ഗ്രനിഡട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന ഓഫട്ട് ഇന്തെലഭാ ലനിമനിറഡനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

ബജറട്ട് അവതരണവലാം നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം കനരലത്ത ആക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

29 (*809) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തക്കുള്ള  ബജറനിലന്റെ
അവതരണവലാം അതനികന്മേലുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം കനരലത്ത ആക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനി
ക്കുനകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇപകേഭാരലാം  നനിര്വഹനിക്കലപടുന്നതുമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പദതനി
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുലാം  നനിര്വഹണത്തനിലുലാം  ഗുണപരമഭായ  മഭാറങ്ങള
ഉണഭാകുലമന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഇത്തരത്തനില  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭായ  വനിവരലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള സലാംസഭാന ബജറനിലന്റെ
അവതരണവലാം അതനികന്മേലുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം കനരലത്തയഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില
തതീരുമഭാനങ്ങലളഭാനലാം  കകേലകേഭാണനിടനില.  എന്നഭാല  ബജറട്ട്  എസനികമറ്റുകേള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ബജറട്ട് കനരലത്ത
അവതരനിപനിചട്ട് പഭാസ്സഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയഭാലണങനില പദതനി നനിര്വഹണത്തനില
ഗുണപരമഭായ  മഭാറങ്ങള  ഉണഭാക്കഭാന  കേഴെനിയലമന്നഭാണട്ട്  ലപഭാതുലവ  വനിലയനിരുത്ത
ലപടുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല നനിലവനിലല രതീതനിയനില ബഡ്ജറട്ട് അവതരനിപനിക്കുന്നതുലകേഭാണട്ട്
പദതനി നനിര്വഹണത്തനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമതയട്ട് പറയത്തക്ക കകേഭാടലാം തടഭാന ഇടയനില.
കകേന്ദ്ര  ബജറനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാന  ബജറട്ട്  അവതരനിപനിക്കുകേയഭാലണങനില  കകേന്ദ്ര
ബജറനിലന്റെ  വനിലയനിരുത്തല  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  സലാംസഭാന  ബജറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള സഭാവകേഭാശലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് അധനികേസസൗകേരലങ്ങള

30 (*810) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ലപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന തങ്ങള :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കുകൂടനി  സസൗകേരലപദമഭായ
വനിധത്തനില സലാംസഭാനലത്ത വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങലള മഭാറനിലയടുക്കുന്നതനിനുള്ള
കേര്മ്മേപദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങനില ഏലതഭാലക്ക രതീതനിയനിലുള്ള സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനികദശനികേളഭായ വനികനഭാദസഞഭാരനികേലളക്കൂടനി ആകേര്ഷനിക്കത്തക്കവനിധലാം
പരനിഷ്കൃത സസൗകേരലങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് ആവശലമഭായ പചേരണലാം നലകുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .  സനി  .   ലമഭായതീന  ) : 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങലള അനുഭവകവദലമഭാക്കഭാന
തക്കമുള്ള ഭനിന്നകശഷനി ടൂറനിസട്ട്  സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
ഭനിന്നകശഷനി  സസൗഹൃദ  കടഭായനിലലറ്റുകേള,  റഭാമകേള,  നടപഭാതകേള,  വനിശമമുറനികേള,
പകതലകേ പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് കമഖലകേള,  മറട്ട് സസൗകേരലങ്ങള എന്നനിവ ഒരുക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  ഓകരഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയലാം ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായ
പകതലകേതകേള,  നനിലവനിലുള്ള അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള,  വരുകത്തണ മഭാറങ്ങള
എന്നനിവലയ  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  'ഗ്രതീന  കേഭാര്പറട്ട്  '  പദതനിയനില  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  ഉളലപലട  ഭനിന്നകശഷനി  സസൗഹഭാര്ദ്ദേലാംകൂടനി  ഉളലപടുത്തഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ടൂറനിസലാം പചേഭാരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനികദശ മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില നടത്തനി
വരുന്ന  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേളനില  ഭനിന്നകശഷനി  സസൗഹൃദ  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  മറട്ട്
പരനിഷ്കൃത  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചലാം  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യലട പുതനിയ ശഭാഖകേള

1  (6611)   ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ലനയഭാറനിനകേര മണ്ഡലത്തനിലല ലപരുമ്പഴതൂര്,  പൂഴെനിക്കുന്നട്ട് എന്നതീ സലങ്ങളനില
ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യലട  ശഭാഖകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കുലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലനയഭാറനിനകേര മണ്ഡലത്തനിലല  ലപരുമ്പഴതൂര്,  പൂഴെനിക്കുന്നട്ട്  എന്നതീ  സലങ്ങളനില
ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യലട  പുതനിയ  ശഭാഖകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുതകുന്ന  ബനിസനിനസ്സട്ട്
പഭാകയഭാഗനികേത വനിലയനിരുത്തുവഭാന തനിരുവനന്തെപുരലാം റതീജനിയണനിലന്റെ അസനിസന്റെട്ട് ജനറല
മഭാകനജലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചതനിനുകശഷലാം
ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളളുന്നതഭാണട്ട്.
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എലാം.ജനി.പനി.-യലട നടത്തനിപനിലല ക്രമകക്കടുകേള

2 (6612) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മുന മുഖലമനനി എ.ലകേ. ആന്റെണനിയലട കേഭാലത്തട്ട് ആരലാംഭനിച എലാം.ജനി.പനി.-യലട
(Modernisation  in  Government  Programme)  നടത്തനിപനില  വലഭാപകേമഭായ
ക്രമകക്കടുകേള നടന്നതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുസലാംബനനിച
ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കുറക്കഭാരഭാലണന്നട്ട്  കേലണത്തുന്നവര്
ലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഭരണ നവതീകേരണ പരനിപഭാടനി സലാംബനനിചട്ട്  2014-16 വര്ഷലത്ത
എസനികമറട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട  16-ാാമതട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലല  58-ാംഖണ്ഡനികേയനിലല ശനിപഭാര്ശയലട
അടനിസഭാനത്തനില പസസ്തുത പരനിപഭാടനിയലട നടത്തനിപനിലല വതീഴ്ചകേള സലാംബനനിചട്ട്
നനിയമസഭയനില വനിശദമഭായനി ചേര്ച ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില നടപനിലഭാക്കനിയ
ഇസൗ പരനിപഭാടനിയലട തുകേയലട വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബനനിച കേണക്കുകേള ബനലപട
വകുപ്പുകേളുലട ആഭലന്തെര പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം അക്കസൗണന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ പരനികശഭാധ
നകേളനിലുലാം ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഓഡനിറട്ട്  പരനികശഭാധനയനില കേലണത്തുന്ന അപഭാകേതകേളനികന്മേല ബനലപട
ഫയലുകേള പരനികശഭാധനിചലാം ഉകദലഭാഗസരനിലനനിനലാം വനിശദതീകേരണലാം ലഭലമഭാക്കനിയലാം
അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള യക്തമഭായ നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന.

ജനി.എസട്ട്.ടനി.-ലയക്കുറനിചട്ട് പരനിശതീലനലാം

3  (6613)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ജനി.എസട്ട്.ടനി.-ലയക്കുറനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് നനികുതനി വകുപട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
എലന്തെങനിലുലാം പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ടഭാകട്ട്  പഭാകതീഷണര്മഭാര്ക്കട്ട്
പരനിശതീലനലാം നലകുകമഭാ ;
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(ബനി)  കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാനവലാം  ചുമത്തനിവരുന്ന  വനിവനിധ  നനികുതനികേളക്കട്ട്
പകേരമഭായനിടഭാകണഭാ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്;  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില  വര്ദനവനിനട്ട്
ഈ നനികുതനി കേഭാരണമഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനിലനില  അധനികേമഭായനി  ആഡലാംബരനനികുതനി
ഏര്ലപടുത്തുന്ന വനിഷയത്തനില കകേരളലാം എടുത്ത നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ടഭാകട്ട് പഭാകതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതട്ട്
ആരഭാണട്ട്; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  സലാംബനനിചട്ട്  മഭാതൃകേഭാ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമലത്ത
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയളള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ  NACEN (National  Academy of
Customs, Excise and Narcotics)-ഉലാം സലാംസഭാന വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപ്പുലാം കചേര്ന്നട്ട്
സലാംയക്തമഭായഭാണട്ട്  പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  മൂനഘട പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഫതീലഡട്ട്  ലലവല  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കഭായളള
നഭാലഭാലാംഘട  പരനിശതീലനലാം  നവലാംബര്  അവസഭാനകത്തഭാലട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമലാം  അന്തെനിമ  രൂപത്തനിലഭായഭാലുടന  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം
പഭാകതീഷണര്മഭാര്ക്കുമുള്ള  കബഭാധവലക്കരണവലാം  പരനിശതീലനവലാം  നലകേഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നനിലവനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ചുമത്തനിവരുന്ന  കകേന്ദ്ര  എലലകസട്ട്
നനികുതനി, അഡതീഷണല എലലകസട്ട് ഡമ്പ്യൂടനി, അഡതീഷണല കേസലാംസട്ട് ഡമ്പ്യൂടനി, കസവന
നനികുതനി  തുടങ്ങനിയവയലാം  സലാംസഭാനങ്ങള  ചുമത്തനിവരുന്ന  മൂലലവര്ദനിത  നനികുതനി,
കകേന്ദ്ര വനിലപന നനികുതനി, ആഡലാംബര നനികുതനി, വഭാങ്ങല നനികുതനി, കലഭാടറനി നനികുതനി
തുടങ്ങനിയവയട്ട് പകേരമഭായഭാണട്ട് ചേരക്കട്ട്കസവന നനികുതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്. ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യനില
നനികുതനിക്കുകമല  നനികുതനി  ചുമത്തുകമ്പഭാള  ഉള്ള  Cascading  Effect  ഉണഭാകുന്നനില.
സഭാധനങ്ങളുലട  ഉലപഭാദനത്തനികന്മേലുലാം  വനിലപനയനികന്മേലുലാം  ഉള്ള  നനികുതനികേള
ഏകേതീകേരനിക്കലപടുന്നതനിനഭാല വനിലവര്ദനവനിനട്ട്  സഭാധലതയനിലലന്നഭാണട്ട്  അനുമഭാനനി
ക്കലപടുന്നതട്ട്.  മഭാത്രവമല  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകേഭാവന്ന  വനിലക്കുറവട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകേത്തക്ക  വനിധത്തനില  സലാംവനിധഭാനലാം  കവണലമനലാം  കകേരളലാം
ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനിലനില  ശക്തനിയഭായനി  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള
ആഡലാംബര നനികുതനി ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യനില ലയനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല ജനി.എസട്ട്.ടനി.
നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകേഭാവന്ന  നഷ്ടലാം  നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  ചേനില  ആഡലാംബര
വസ്തുക്കളനികന്മേല  ലസസ്സട്ട്  ചുമത്തഭാവന്നതഭാലണന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം
ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇതനിലന  കകേരളലാം  ശക്തമഭായനി
എതനിര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.
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കേടലാം വഭാങ്ങുന്ന തുകേയലട പരനിധനി

4 (6614) ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനി  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  കേടലാം  വഭാങ്ങുന്ന  തുകേയലട
പരനിധനി 2000-ലല 4-ാം ആകട്ട് പകേഭാരലാം ഒരു തുകേ നനിശ്ചയനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇപകേഭാരലാം കേടലാം വഭാങ്ങുന്ന തുകേ ട്രഷറനികേളനില നനികക്ഷപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;
ട്രഷറനിലയ പൂര്ണ്ണമഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കനിയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള കേനിഫ്ബനിയലട പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് അനുവദനിച തുകേയലാം മറട്ട്
ഫണ്ടുകേളുലാം ഏതട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സഭാപനത്തനിലഭാണട്ട് നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ  ;
സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏലതലഭാലാം ബഭാങ്കുകേലള കേനിഫ്ബനിയലട ഇടപഭാടുകേളക്കഭായനി ഉളലപടു
ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2000-ലല 4-ാം ആകട്ട് (പധഭാന ആകട്ട്) വകുപട്ട് 8(1) പകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്  അനുമതനികയഭാടുകൂടനിയലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  വലവസയനികന്മേലുലാം
മഭാത്രകമ ഏലതഭാരു തുകേയലാം കേടലാം വഭാങ്ങഭാനഭാവൂ. 2016-ലല നനിയമകഭദഗതനിയനിലുലാം ഇസൗ
വലവസ അപകേഭാരലാംതലന്ന തുടരുന.  ആകേയഭാല കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ഇസൗ കേഭാരലത്തനില
സന്വന്തെമഭായനി പരനിധനി നനിശ്ചയനിക്കഭാന വലവസയനില.

(ബനി&സനി)  1999-ലല കേനിഫട്ട് പദതനിയനിലല 4-ാം ഖണ്ഡലാം പകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനി
സന്വരൂപനിക്കുന്ന  എലഭാ  തുകേകേളുലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുനകൂര്
അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനപകേഭാരലാം  നനിലവനില കേനിഫ്ബനിയലട  എലഭാ  തുകേകേളുലാം
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലഭാ  ട്രഷറനിയനിലല  ലസഷലല  ടനി.എസട്ട്.ബനി.  അക്കസൗണനിലഭാണട്ട്
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുളളതട്ട്. ഇതട്ട് 2000-ലല 4-ാംആകട്ട് പകേഭാരവലാം 1999-ലല കേനിഫട്ട് ആകട്ട്,
പദതനി എന്നനിവയനിലല വലവസകേള പകേഭാരവമഭാണട്ട്. കേനിഫ്ബനിയലട ഇടപഭാടുകേളക്കഭായനി
നനിലവനില ഒരു ബഭാങനികനയലാം ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

കകേരള ബഭാങട്ട്

5  (6615)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ : 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയലാം  സലാംസഭാന
സഹകേരണ  ബഭാങനിലനയലാം  ലയനിപനിചട്ട്  കകേരള  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നകേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;
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(ബനി)  എങനില ലയനലത്തക്കുറനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്  നലകേഭാന
ഒരു സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട് പസ്തുത സമനിതനിയനിലല അലാംഗങ്ങള എന
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലന്തെഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് പഠനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കഭാനഭാണട്ട്
സമതനികയഭാടഭാവശലലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരണലാം സലാംബനനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  28-9-16-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  488/16/  സഹ.
പകേഭാരലാം  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന  അലാംഗങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലചേയര്മഭാന :

1. ശതീ. എലാം. എസട്ട്. ശതീറഭാലാം, ലപഭാഫസര്, ലഎ.ലഎ.എലാം. ബഭാലാംഗളുരു

അലാംഗങ്ങള :

2. ശതീ. വനി. എസട്ട്. ലസന്തെനില, ലഎ.എ.എസട്ട്., അഡതീഷണല ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനി,
    പഭാനനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട്

3. ശതീ. സനി. പനി. കമഭാഹന, ചേതീഫട്ട് ജനറല മഭാകനജര് (റനിടകയര്ഡട്ട്), നബഭാര്ഡട്ട്

4. ശതീ. റനി. പനി. ബഭാലകൃഷ്ണന, ജനറല മഭാകനജര്, (റനിടകയര്ഡട്ട്), യൂണനിയന ബഭാങട്ട്

ലമമ്പര് ലസക്രടറനി :

5.  ശതീ.  പനി.  കവണുകഗഭാപഭാല,  ലഎ.എ.എസട്ട്,  ലസഷലല ലസക്രടറനി,  സഹകേരണ
വകുപട്ട്

(ഡനി) വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയലട പരനികശഭാധനഭാ വനിഷയങ്ങള തഭാലഴെപറയന്നവയഭാണട്ട് :

1. സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുലാം ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  (ദന്വനിതല ഘടന) ഘടനഭാമഭാറത്തനിലൂലട സഹകേരണ
ബഭാങനിലാംഗട്ട് നടപഭാക്കുകേ എന്നതനിലന്റെ ശക്തനി, ദസൗര്ബലലലാം, സഭാധലത,
ഭതീഷണനി  (SWOT)  എന്നനിവ  മതനിയഭായ  വനിവരകശഖരണങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില വനിശകേലനഭാത്മകേ റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുകേ.
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2. സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  31-3-2016-ലല
കേണക്കട്ട്  പകേഭാരമുളള  ആസനി ബഭാധലതകേള സലാംകയഭാജനിപനിക്കുകേയലാം
പസ്തുത സലാംകയഭാജനത്തനിനുകശഷലാം ഒലരഭാറ ബഭാങട്ട് എന്ന നനിലയനിലുള്ള
കേണക്കട്ട്  അടനിസഭാനലപടുത്തനി  ഭഭാവനിയനിലല  പതതീക്ഷനിത  നനില
തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  പസ്തുത  വനിവരലാം  അടനിസഭാനലപടുത്തനി
നബഭാര്ഡട്ട്/റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  എന്നനിവയനിലനനിനളള അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കണലമനളള  കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാലട  വനിശദമഭായ  ഒരു  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുകേ.

3. സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലലയലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളനിലലയലാം നനിലവനിലല മനുഷലവനിഭവകശഷനി വനിലയനിരുത്തനി

നനിലവനിലല തസനികേകേള സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനുളള ഒരു പദതനി

തയഭാറഭാക്കുകേ. പുതനിയ ഒരു ഘടനഭാ സലാംവനിധഭാനവലാം പരനിപഭാടനിയലാം

സലാംകയഭാജനത്തനിനുകശഷലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്,  ലട്രയനിനനിലാംഗട്ട്,

ലപഭാഫഷണല  വനികേസനലാം  എന്നനിവ  സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം

സമര്പനിക്കുകേ.

4. ഓകരഭാ ബഭാങനിലുലാം നനിലവനില ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന സഭാകങതനികേവനിദല

(കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്)  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം സഭാകങതനികേവനിദലഭാ സലാംകയഭാജനലാം

സലാംബനനിചട്ട് പഭാകയഭാഗനികേ നനിര്കദ്ദേശലാം സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുകേ.

സലാംകയഭാജനത്തനിനുകശഷലാം  എലഭാവനിധ  ആധുനനികേ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്

സഭാകങതനികേവനിദലകേളുലാം  സന്വഭായത്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആയതനിലന്റെ ലചേലവമഭായനി

ബനലപടുത്തനിയളള  കേഭാരലക്ഷമത  കൂലട  വനിശദമഭാക്കുകേ.  പഭാഥമനികേ

സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനികലയ്ക്കുകൂടനി  സഭാകങതനികേവനിദലഭാ

കസവനങ്ങള  വനിപുലലപടുത്തുവഭാന  സഭാധലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.

5. സഹകേരണസലാംഘലാം  നനിയമങ്ങളനിലുലാം  ചേടങ്ങളനിലുലാം  ലലബകലഭാകേളനിലുലാം

(പഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളുകടതുളലപലട)  കവണനിവരുന്ന  കഭദഗതനികേള

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.

6. റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്/നബഭാര്ഡനിലനനിനലാം  നനിയമപരമഭായ  അനുമതനികേള

ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ശനിപഭാര്ശകേളുലാം  സമര്

പനിക്കുകേ.
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7. നബഭാര്ഡനില/റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലനനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാംകനടനി
സലാംകയഭാജനലാം  വനിജഭാപനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നനിയമ
പരമഭായ  വലവസകേള  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
ശനിപഭാര്ശകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

8. പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങനിനട്ട്
വലക്തവലാം വനിശദവമഭായ ഒരു ലക്ഷലലാം (കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്) തയഭാറഭാക്കുകേ.

9. കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങനിനുകവണനി  ഒരു  മഭാതൃകേഭാ
പവര്ത്തന മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയഭാറഭാക്കുകേ.

10. പുതനിയ  നനികക്ഷപ-വഭായഭാ  പദതനികേള,  കസവനങ്ങള,  പുതനിയ
ബഭാങനിലന്റെ പചേരണലാം,  ബന്റെട്ട് വനികേസനലാം എന്നനിവ സലാംബനനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ.

11. പുതനിയ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരണത്തനിനുകശഷലാം  അലാംഗസലാംഘങ്ങളുലാം/
ബഭാങ്കുകേളുലാം മറട്ട്  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള/സലാംഘങ്ങള എന്നനിവയമഭായള്ള
പരസര  ബനങ്ങള  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കണലമനള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ.

12. വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിക്കട്ട് ഇസൗ പദതനിയമഭായനി ബനലപടട്ട് പധഭാനലപട/
യക്തമഭായ  മറട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ  അഭനിപഭായങ്ങകളഭാ  ഉലണങനില
അതട്ട് സമര്പനിക്കുകേ.

കകേരള അടനിസഭാന സസൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി (കഭദഗതനി) ബനില

6  (6616)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) 2016-ലല കകേരള അടനിസഭാന സസൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി  (കഭദഗതനി)
ബനിലനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം ലപഭാതുകമഖലകേളനിലുള്ള
സഭാപനങ്ങലള  മഭാത്രലാം  കേണ്ലസഷന  എന്ന  വനിഭഭാഗത്തനില  ഉളലപടുത്തുവഭാന
നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സന്വകേഭാരല  കമഖലലയയലാം  സന്വകേഭാരല  വലക്തനികേലളയലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ലപഭാതു ഏജനസനികേളഭായ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കേനിഫ്ബനിയനില പരനിഗണന
നലകുന്ന തരത്തനില നനിയമലാം പരനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി  2016-ലല  കകേരള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി
(കഭദഗതനി)  ബനിലനില പറഞനിരനിക്കുന്ന സന്വകേഭാരല  കമഖല പങഭാളനികേലള നനിശ്ചയനിചനിട്ടു
കണഭാലയനലാം ഏലതങനിലുലാം  വനികദശ  കേമ്പനനികേള  സര്ക്കഭാരനിലന  സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ
ലയനമുള്ള വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കറഭാഡുകേള, പഭാലങ്ങള, തുറമുഖങ്ങള, വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങള, വനിവര
സഭാകങതനികേവനിദല,  ഉസൗര്ജ്ജലാം,  വലവസഭായലാം  മുതലഭായ  കമഖലകേളനില  അടനിസഭാന
സസൗകേരല വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം അതനിനുള്ള വനിഭവ സമഭാഹരണലാം
കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  2016-17  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്  പസലാംഗത്തനിലൂലട  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  നനിരവധനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മുകന്നഭാട്ടുവചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  വനിജയകേരമഭായ
ലക്ഷലപഭാപനി  ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  PPP  പദതനികേളുളലപലടയള്ള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
മുഖല അടനിസഭാന വനികേസന പദതനികേളുലട സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം ധനസഹഭായത്തനിനുലാം
കേനിഫ്ബനിലയ  കകേന്ദ്രതീകൃത  ഏജനസനിയഭായനി  പവര്ത്തനിക്കഭാന  ഇസൗ  ബജറട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനറല ഒബനികഗഷന കബഭാണ്ടുകേള,  റവനമ്പ്യൂ കബഭാണ്ടുകേള, AIF
Category-1,  InVIT  മുതലഭായവയനിലൂലട  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  ആവശല
ങ്ങളക്കുള്ള  ഫണട്ട്  സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  SEBI,  RBI  തുടങ്ങനിയ  ധനകേഭാരല
നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള വനിഭവ സമഭാഹരണത്തനിനുലാം കേടലമടുക്കലനിനുലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള
നനിയമവലവസകേളനിലല  മഭാറങ്ങള,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇസൗ  കമഖലയനിലല  പുതനിയ
നയ  സമതീപനങ്ങള  എന്നനിവ  ഉളലക്കഭാളളനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരലഭാപമഭായ  രതീതനിയനില
1999-ലല കേനിഫട്ട് ആകട്ട് കഭദഗതനി ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ഇപകേഭാരലാം കഭദഗതനി ലചേയ
കേനിഫട്ട്  നനിയമത്തനിലല  2-ാം  വകുപനുസരനിചട്ട്  കേണ്ലസഷനര്  എന്നഭാല  ഒരു
ലപഭാതുസന്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തത്തനില  ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള  ഒരു  സന്വകേഭാരല  കമഖലഭാ
പങഭാളനിലയന്നട്ട് അര്ത്ഥമഭാകുന. വനകേനിട അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഭതീമമഭായ വനിഭവ സമഭാഹരണലാം നടകത്തണതുണട്ട്.  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന നനികുതനി, ലപകടഭാളനികന്മേലുള്ള ലസസ്സട്ട് എന്നനിവയലട ഒരു വനിഹനിതലാം ബഡ്ജറനിലൂലട
കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഭസൗതനികേവലാം സഭാമൂഹനികേവമഭായ
അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്  പരലഭാപമല.  ആയതനിനഭാല
കമലപറഞ  PPP  പദതനികേള  ഉളലപലടയള്ള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന
സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട് ലപഭാതുഏജനസനികയഭാ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാകരഭാ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഒരു  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സലാംരലാംഭകമഭാ  അലഭാലതയള്ള  ഏലതങനിലുലാം  ആള/സഭാപനലാം
കേണ്ലസഷനറഭായനി ഉളലപടുകത്തണതുണട്ട്.

(സനി)  കഭദഗതനി  ലചേയ കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്  2016-ലല  6  എഫട്ട്   വകുപട്ട്  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനികേസനിപനികക്കണകതഭാ  പരനിപഭാലനികക്കണകതഭാ  പവര്ത്തനത്തനില
ലകേഭാണ്ടുവകരണകതഭാ ആയ ഒരു കപഭാജകട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ലതരലഞടുക്കുകേകയഭാ വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്യുകേകയഭാ ലചേയ്യുകമ്പഭാള കബഭാര്ഡനിനട്ട് സന്വകമധയഭാകലഭാ നടത്തലപകടണതഭായ ഒരു
പഠനത്തനിലന്റെകയഭാ സര്കവയലടകയഭാ അടനിസഭാനത്തനികലഭാ ഒരു മൂന്നഭാലാം കേക്ഷനിയനില
നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  വനിവരങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തഭാകലഭാ  അതുമഭായനി  ബനലപട
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ലപഭാതു  ഏജനസനിയലട  അഭനിപഭായങ്ങള  ആരഭായഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ലപഭാതുകമഖലവഴെനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള ഒരു കപഭാജകട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
പസ്തുത  കപഭാജകട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ഒരു  ലപഭാതുഏജനസനിലയയഭാണട്ട്
നനികയഭാഗനികക്കണതട്ട്.  ആയതനിനഭാല  കഭദഗതനി  പകേഭാരലാം  ലപഭാതുഏജനസനികേളക്കട്ട്
മതനിയഭായ പരനിഗണന നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ലപഭാതു-സന്വകേഭാരല പങഭാളനിത്ത മഭാതൃകേയനിലുളള പദതനികേള പരനിഗണനയട്ട്
വരുന്നമുറയട്ട്  സുതഭാരലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചട്ട്  മഭാത്രകമ  സന്വകേഭാരല  കമഖലഭാ
പങഭാളനിലയ  നനിശ്ചയനിക്കുകേയളള.  ഓകരഭാ  പദതനിയലാം  പരനിഗണനയട്ട്  വരുന്ന  മുറയട്ട്
നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചഭായനിരനിക്കുലാം ഇതട്ട് നനിശ്ചയനിക്കുകേ.

മൂലധന നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സന്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള

7 (6617) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  കകേരളത്തനില  മൂലധന
നനികക്ഷപലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സന്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  നനിലവനില  പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്ന  പദതനികേള
എലന്തെലഭാമഭാണട്ട് ; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമ്പദ്ഘടനയട്ട്  ആവശലമഭായ ഉണര്വട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്
മൂലധന  ലചേലവനില  വലനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  വര്ദനവട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്.  അടനിസഭാന
വനികേസന  സസൗകേരല  കേമ്മേനി  നനികേത്തുന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഏറവലാം  മുനഗണന
നലകുന്നതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അതലന്തെനികേലാം  ആവശലമുള്ള  വനകേനിട  മൂലധന
പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  സലാംസഭാനലത്ത
വനിവനിധ  സഭാമ്പത്തനികേ  അടനിസഭാന  വനികേസന  സസൗകേരല  സഭാപനങ്ങളനിലൂലട
ബഡ്ജറനിനട്ട് പുറകമയള്ള വനിഭവ സമഭാഹരണമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ഇസൗ
ലക്ഷലലാം ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി Kerala Infrastructure Investment Fund (KIIF)
Act-ല  സമഗ്രമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  SEBI-യലാം  RBI-യലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  വനകേനിട
അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുലാം.  നനികക്ഷപ  വര്ദന
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  പലനിശരഹനിത  ധനകേഭാരല  സഭാപനമഭായ
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കചേരമഭാന  ഫനിനഭാനഷലല  സര്വതീസസ്സനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  വനിപുലലപടുത്തുലാം.  250
കകേഭാടനി  രൂപ മുതല മുടക്കനി  ലകേ.എസട്ട്.ഡനി.പനി.  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കചേരമഭാന
ഫനിനഭാനഷലല  സര്വതീസസ്സനിലന്റെ  ഓഹരനി  വര്ദനിപനിക്കുലാം.  കേഭാതലഭായ  അടനിസഭാന
സസൗകേരല  പദതനികേളക്കഭായനി  എലഭാ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം
ഇന്നട്ട്  വലനിയ  കതഭാതനില  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.  പവര്ത്തനക്ഷമതയലട
അടനിസഭാനത്തനില  ലതരലഞടുത്ത  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം
ലസബനിയലട  പുതനിയ  ഇഷമ്പ്യൂ  ആന്റെട്ട്  ലനിസനിലാംഗട്ട്  ഓഫട്ട്  ലഡബ്റട്ട്  ലസകേമ്പ്യൂരനിറതീസട്ട്
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനികയഭാലട  കേടപത്രലാം ഇറക്കുവഭാന അനുമതനി
നലകുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പധഭാന  മൂലധന  നനികക്ഷപ  പദതനികേള

ചുവലട കചേര്ക്കുന :

• കറഭാഡുകേളക്കുലാം പഭാലങ്ങളക്കുമഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

1206 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിക്കുലാം.

• കലഭാകേബഭാങനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലടയളള  ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.

രണഭാലാംഘടത്തനിനഭായനി  (363  കേനി.മതീ.)  523  കകേഭാടനി  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

• പകതലകേ മഭാന്ദേലവനിരുദ പഭാകക്കജനില ഉളലപടുത്തനി 5000 കകേഭാടനി

രൂപയലട പഭാലങ്ങള, ലലഫ്ലെെ ഓവറുകേള/അണര് പഭാകസ്സജുകേള,

ലലബപഭാസുകേള,  കറഭാഡുകേള,  ലറയനിലകവ  കമലപഭാലങ്ങള

എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുലാം.  ആലകേ 20000  കകേഭാടനി രൂപയലട പകതലകേ

നനികക്ഷപ പദതനിക്കഭാണട്ട് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

• ലകേഭാചനി ലമകട്രഭാ,  വനിഴെനിഞലാം ഹഭാര്ബര്,  കേണ്ണൂര് എയര്കപഭാര്ടട്ട്,

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം ലലലറട്ട്  ലമകട്രഭാ,  ഹനില ലലഹകവ,

ലമഭാബനിലനിറനി  ഹബ്ബട്ട്,  സബര്ബന  ലറയനില  കകേഭാറനികഡഭാര്,

വനകേനിട പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങനിയവയലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് 2536

കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

• അഞട്ട്  ബൃഹതട്ട്  വനിവനികധഭാകദ്ദേശല  വലവസഭായ  കസഭാണുകേള

ആരലാംഭനിക്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി  നടപ്പുവര്ഷലാം  1000  കകേഭാടനി  രൂപ

ലചേലവട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.
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മങട മണ്ഡലത്തനിലല പദതനികേള

8 (6618) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നടത്തനിയ  ബജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില
മങട  മണ്ഡലത്തനില  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേള നടത്തുവഭാന സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസസ്തുത പവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തട്ട് നടത്തുവഭാന ആവശലമഭായ പഭാഥമനികേ
പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനികയഭാലയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കടഭാക്കണ് ലപഭാവനിഷന ഉള്ള പവൃത്തനികേള നടത്തുന്നതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിച വരുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നടത്തനിയ  ബജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില
മങട  മണ്ഡലത്തനില  ഒരടലാം  പഭാലലാം-ലലവകലഭാങ്ങര  ലലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡനിനഭായനി  10
കകേഭാടനി  രൂപ പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  (പുതുക്കനിയ ബജറട്ട്  പസലാംഗലാം  2016-17,  ഖണ്ഡനികേ
135  ഇനലാം  9).  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  കുടനിലവളളലാം,  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനില  പഖലഭാപനിക്കലപടനിട്ടുളള  കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാന്തെരമുള്ള  പദതനികേളുലട
അന്തെനിമ  രൂപമഭാകുന്ന മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  എത്ര രൂപയലട  പദതനികേള മണ്ഡലത്തനില
ഉണഭാകുലമന്നതട്ട് നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാനഭാകൂ.

(ബനി) മഭാന്ദേലവനിരുദ പഭാകക്കജനില ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട് കമലപദതനി പഖലഭാപനി
ചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വനിശദമഭായ  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേളനില ഭരണഭാനുമതനിയള്ള പവൃത്തനികേളക്കട്ട് പവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനിക്കനുസൃതമഭായനി ബനില്ലുകേള സമര്പനിക്കുന്ന മുറയട്ട് തുകേ അനുവദനിചവരുന.

ബജറട്ട്

9 (6619) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമുദഭായനികേ  ലനിസനില  എടഭാലാം  പടനികേയനില
ഉളലപടുന്ന  എണ്പത്തനിരകണഭാളലാം  വരുന്ന  ലചേറനിയ  സമൂഹങ്ങളുലട  സഭാമൂഹല
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാന  ബജറനില  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമുദഭായനികേ  ലനിസനില  ഉളലപടുന്ന എണ്പത്തനി
രകണഭാളലാം വരുന്ന ലചേറനിയ സമൂഹങ്ങള ഉളലപലടയള്ള മറട്ട് പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
സഭാമൂഹല  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  തഭാലഴെപറയന്ന  പദതനികേളഭാണട്ട്  ബജറനില  ആവനിഷ്ക
രനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

1. വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുളള പദതനികേള

എ. പതീ-ലമട്രനികേട്ട് സഹഭായലാം

ബനി. കപഭാസട്ട് ലമട്രനികേട്ട് സഹഭായലാം

2. പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനിലുകേളക്കുളള സഹഭായലാം

എ. മണ്പഭാത്ര നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുളള സഹഭായലാം

ബനി. ബഭാര്ബര്കഷഭാപ്പുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനുകവണനിയളള സഹഭായലാം

സനി.  മറട്ട്  പനിന്നഭാക്ക  സമുദഭായത്തനിലല  പരമ്പരഭാഗത  കേരകേസൗശല
വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കട്ട് ലലനപുണല വനികേസന പരനിശതീലനവലാം പണനി ആയധങ്ങളക്കട്ട്
ഗ്രഭാന്റുലാം

3. മറട്ട് പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള വനികദശ കസ്കെഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

4. ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത പദതനികേള

എ. ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ഉയര്ത്തുന്ന പരനിപഭാടനി/പരനിശതീലനലാം

ബനി. ലപഭാതുകമഖല-സന്വകേഭാരലപങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയളള ഓകടഭാലമഭാലലബല
കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലുകേള

5. ഓഫതീസട്ട് യനവലക്കരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സഭാമഗ്രനികേളുലാം അതനിലന്റെ
നടത്തനിപ്പുലാം.

6. മറട്ട് പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനട്ട് ഒരു കുടക്കതീഴെനില വരുന്ന
പരനിപഭാടനികേള (50% സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)

എ. പതീ-ലമട്രനികേട്ട് കസ്കെഭാളര്ഷനിപട്ട് (സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം 50% ഒ.ബനി.സനി.)

ബനി. കപഭാസട്ട് ലമട്രനികേട്ട് കഹഭാസലുകേള (50% സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)

7. മറട്ട്  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള  കപഭാസട്ട്  ലമട്രനികേട്ട്  കസ്കെഭാളര്ഷനിപട്ട്
(100% കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം)
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കമല പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളക്കഭായനി പദതനിയനിനത്തനില 14995 ലക്ഷലാം
രൂപയലാം  പദതനികയതരയനിനത്തനില  11761  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ഉളലപലട  ആലകേ
26756  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബജറനില  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഒകകഭാബര്
2016-ലല  ഒന്നഭാലാം  ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥനയനില  "മുഖലമനനിയലട  കേടഭാശന്വഭാസ  പദതനി-
2016”നടത്തനിപനിനഭായനി  പനിന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി കടഭാക്കണ് ലപഭാവനിഷനുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേനിഫ്ബനി നനിയമകഭദഗതനി

10  (6620) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനി നനിയമത്തനിലന്റെ  4-ാം വകുപനുസരനിചള്ള കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡട്ട്
രൂപതീകേരനിചലകേഭാണ്ടുള്ള വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) കേനിഫ്ബനി കഭദഗതനി നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് പുനനഃസലാംഘടനിപനിചട്ട്
വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഭദഗതനി  നനിയമലാം  അനുസരനിചള്ള കകേരള നനികക്ഷപനനിധനി  പദതനിയലാം
നനിധനിയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില അതനിലന്റെ വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിചലകേഭാണ്ടുളള  11-11-1999-ലല  2074-ാം
നമ്പര്  അസഭാധഭാരണ  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  ഇകതഭാലടഭാപലാം
ലഭലമഭാക്കുന.*

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  കദദഗതനി  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചട്ട്
വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. പകേര്പട്ട് ഇകതഭാലടഭാപലാം ലഭലമഭാക്കുന.*

(സനി)  2009-ലല  കേനിഫട്ട്  ആകനിലന്റെ  3-ാം  വകുപനുസരനിചട്ട്  നനികക്ഷപനനിധനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ഇതനിനഭാവശലമഭായ പദതനി തയഭാറഭാക്കനി  11-11-1999-ലല  2073-ാം
നമ്പര് അസഭാധഭാരണ ഗസറഭായനി പസനിദലപടുത്തുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ
പകേര്പട്ട്  ഇകതഭാലടഭാപലാം  ഉളളടക്കലാം  ലചേയ്യുന.*  2016-ലല  നനിയമ  കഭദഗതനിയലട
അടനിസഭാനത്തനില ചേനില കഭദഗതനികേള ഇസൗ പദതനിക്കട്ട് ആവശലമഭായനി വന്നനിട്ടുണട്ട്.
അതനിലന്റെ നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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നനികുതനി ഉപകദശകേ കസവന യൂണനിറ്റുകേള

11 (6621) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനികുതനി ഉപകദശകേ കസവന യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നനികുതനിലയ സലാംബനനിചട്ട് എലന്തെലഭാലാം ഉപകദശകേ കസവനങ്ങളഭാണട്ട് ഇസൗ
യൂണനിറ്റുകേളനില നനിന ലഭനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  നനികുതനി സലാംവനിധഭാനലത്ത സലാംബനനിച കൃതലമഭായ വനിവരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനില  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം  നനികക്ഷപലാം  നടത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം
ഉണഭാകുന്ന പയഭാസങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ
സലാംസഭാന  ആസഭാനത്തട്ട്  നനികുതനി  ഉപകദശകേ  കസവന  യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇതനില അന്തെനിമ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളളുന്നതനിനുളള ആകലഭാചേനകേള
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡട്ട് അലാംഗതീകേരനിച പദതനികേള

12 (6622) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയലട
പദതനികേള  കേനിഫ്ബനി  കബഭാര്ഡട്ട്  കൂടനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇലലങനില  അതനിനട്ട്
കേഭാരണലമന്തെഭാണട്ട് ;

(ബനി)  ലഭനിച  ലപഭാകപഭാസലുകേളനില  എത്രലയണ്ണലാം  കേനിഫ്ബനി  കബഭാര്ഡട്ട്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; ഇലലങനില കേഭാരണലമന്തെട്ട് ;
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(സനി)  കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡനിനട്ട് കവണനി ആരഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കപഭാജക്ടുകേള
സന്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്; ഇപകേഭാരലാം സന്വതീകേരനിയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനി
ഉകണഭാ ;

(ഡനി)  അനുമതനി  ഇലഭാലത  വഭാങ്ങുനലവങനില  കേഭാരണലമന്തെട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറട്ട് പസലാംഗത്തനില 2-ാം മഭാന്ദേലവനിരുദ
പഭാകക്കജട്ട്  പകേഭാരമുളള  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനി  പഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  ഇസൗ
പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേള
കേനിഫ്ബനിവഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  അപകേഭാരലാം  ബനലപട
വകുപ്പുകേള പസസ്തുത പദതനികേളുലട പഭാഥമനികേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഓണ്ലലലനഭായനി കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുളളതുലാം
ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കയഭാഗലമഭായവലയ 7-11-2016-നട്ട് കചേര്ന്ന കബഭാര്ഡട്ട്
കയഭാഗത്തനിനട്ട്  സമര്പനിച.  കബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗതീകേരനിച പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ബജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില  ഉളലപടനിട്ടുളള
പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ബനലപട  ഭരണ  വകുപട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി  ഡനി.പനി.ആര്.
സഹനിതലാം കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് സമര്പനിക്കുകേയലാം ആയതനിലന്റെ കപഭാജകട്ട് അവകലഭാകേനലാം
നടത്തുകേയലാം  ലചേയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്  പദതനികേള
സമര്പനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി&ഡനി) 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില  2-ാം മഭാന്ദേലവനിരുദ
പഭാകക്കജനില  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേലളയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുളളതട്ട്.
8-8-2016-ലല സ.ഉ. (ലലകേ) നമ്പര് 315/16/ധന. പകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട് പദതനി
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്
കേനിഫ്ബനിയലട  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  ലവബ്ലലസറനികലയഭാണട്ട്  ബനലപട  വകുപ്പുകേള
പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനികക്കണതട്ട്.  കേനിഫ്ബനിക്കുകവണനി  ഫണട്ട്  മഭാകനജര്
കൂടനിയഭായ ചേതീഫട്ട് എകനികേമ്പ്യൂടതീവട്ട് ഓഫതീസറഭാണട്ട് പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സന്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.
കേനിഫട്ട്  ആകനികലയലാം  സ്കെതീമനികലയലാം  വലവസകേള  പകേഭാരലാം  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള
അകപക്ഷകേളുലാം കപഭാജകട്ട് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം സന്വതീകേരനിക്കഭാനുളള ചുമതല
അകദ്ദേഹത്തനില  നനിക്ഷനിപമഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലന  സന്വതീകേരനിക്കലപടുന്ന  പദതനികേളനില
കയഭാഗലമഭായ  പദതനികേളനികന്മേല  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം
കബഭാര്ഡനില നനിക്ഷനിപമഭായനിരനിക്കുന.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല നബഭാര്ഡട്ട് പദതനികേള

13 (6623) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേഴെനി ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലകേഭാലലാം ജനിലയനില നബഭാര്ഡട്ട് പദതനി
പകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയ പവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  നബഭാര്ഡട്ട്  പദതനി  പകേഭാരലാം  അനുവദനിച  പദതനികേളനില  ഇനനിയലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തകതഭാ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തകതഭാ ആയ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

ലചേക്കട്ട്കപഭാസനിലല ജതീവനക്കഭാര്

14 (6624) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാര്
നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എത്ര ഒഴെനിവകേള ഇവനിടങ്ങളനിലുണട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  മഭാധലമ  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില ജതീവനക്കഭാരുലട അഭഭാവമുണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള തഭാലഴെ കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

വഭാണനിജല നനികുതനി ഇനലസകര് - 10

കഭാര്ക്കട്ട് - 1

ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട് - 7

1485/2019
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(സനി) ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള സതന്വര നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി) ശദയനിലലപടനില.

ഗളഫട്ട് മലയഭാളനികേളുലട പണലാം

15 (6625) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പവഭാസനികേളുകടതഭായനി
എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭലമഭായനിട്ടുലണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  2014 -15  വര്ഷത്തനില
നനിനലാം എത്ര വര്ദനവഭാണട്ട് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനില ഗളഫട്ട്
മലയഭാളനികേളുലട പണത്തനിലന്റെ കേണക്കട്ട് പകതലകേലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

2015-16-ലല കദശതീയ കേണക്കട്ട് പകേഭാരലാം  (ആര്.ബനി.ലഎ.  കമയട്ട്  ബുളളറനിന)
എന.ആര്.ലഎ.  ലഡകപഭാസനിറ്റുകേളനിലല നനികക്ഷപ വരവട്ട് യ.എസട്ട്.  കഡഭാളര്  15977
മനിലലന (ഇതട്ട് ഏകേകദശലാം 103850 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്). ഇതട്ട് 2014-15-ലനക്കഭാള 14
ശതമഭാനലാം  കൂടുതലഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികക്ഷപ  വരവട്ട്  സലാംബനനിചളള
കേണക്കട്ട് കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുന്നനില. 2016  മഭാര്ചട്ട്  31-ലല കേണക്കട്ട് പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലല  ഒസൗടട്ട്സഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  എന.ആര്.ലഎ.
ലഡകപഭാസനിറട്ട് 135609 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. 2014-15 വര്ഷത്തനിലല 109603 കകേഭാടനി
രൂപയനിലനനിനലാം 24  ശതമഭാനലാം വര്ദനവഭാണട്ട് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഗളഫട്ട് മലയഭാളനികേളുലട
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  കവര്തനിരനിചളള  കേണക്കട്ട്  സലാംസഭാനതല  ബഭാങ്കുകേളുലട  സമനിതനി
(എസട്ട്.എല.ബനി.സനി.) സൂക്ഷനിക്കുന്നനില.

ടഭാക ട്ട് കകേഭാര്ണറുകേള

16 (6626) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ടഭാകട്ട് കകേഭാര്ണറുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  നനികുതനി  ഭരണലത്ത  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള
ജനങ്ങളക്കട്ട് അറനിയന്നതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ പവര്ത്തനത്തനില
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട് ഇതട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്, വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. നനികുതനി ഭരണലാം സലാംബനനിച കൃതലമഭായ വനിവരങ്ങള ജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ടഭാകട്ട് കകേഭാര്ണറുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  ടഭാകട്ട്  കകേഭാര്ണറുകേളുലട  പവര്ത്തനലത്ത  സലാംബനനിച  അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

(സനി)  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  എലഭാ  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം
സലാംസഭാന ആസഭാനത്തുമഭാണട്ട് ടഭാകട്ട് കകേഭാര്ണറുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

കേനിഫ്ബനി സമഭാഹരനിക്കുന്ന തുകേ

17 (6627) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനി  ആകനിലല  പുതനിയ  9-ാം  വകുപട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കേനിഫ്ബനി
സമഭാഹരനിക്കുന്ന തുകേയലട പലനിശയലാം മുതലുലാം നലകുന്നതനിനട്ട് ഗലഭാരണനി നലകുവഭാനുള്ള
വലവസ കേനിഫ്ബനി സന്വരൂപനിക്കുന്ന എലഭാ ഫണ്ടുകേളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാകണഭാ; ഇലലങനില
ഏലതലഭാലാം ഫണ്ടുകേളക്കട്ട് ബഭാധകേമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി സന്വരൂപനിക്കുന്ന എലഭാ ഫണ്ടുകേളുലടയലാം തനിരനിചടവനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഗലഭാരണനിയണഭായനിരനിലക്ക ഇതനികലക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം തനിരനിചടവനിനഭായനി
ബജറട്ട് വനിഹനിതലാം വയ്കക്കണ ആവശലലമന്തെട്ട് ;

(സനി)  തനിരനിചടവനിനട്ട്  ബജറട്ട്  വനിഹനിതമനിലഭാലത  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കഭദഗതനി  ലചേയ കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്  2016-ലല  3-ാം വകുപട്ട്  പകേഭാരലാം
കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്  സമഭാഹരനിക്കുന്ന ഫണട്ട് എന്നതട്ട്  (1)  ആനന്വനിറനി നലകുന്നതനികനഭാ,
അലലങനില 8-ാം വകുപട്ട് പകേഭാരലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനകൂടനിയളള
അനുമതനികയഭാടുകൂടനിയലാം  ലപഭാതുവഭായകതഭാ,  പകതലകേമഭായകതഭാ  ആയ ഉത്തരവട്ട്  വഴെനി
സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിക്കഭാവന്ന പകേഭാരമുളള  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായലാം  പസ്തുത
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ആകനിലന്റെ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി കേടമഭായനി വഭാങ്ങഭാവന്ന ഏലതഭാരു തുകേയ്ക്കുലാം തനിരനിചടവട്ട്
ബഭാധലതകേള നലകുന്നതനികനഭാ ഉണഭായനിട്ടുള്ള ലചേലവകേള കനരനിടുന്നതനിനുലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പവര്ത്തനപരവലാം ഭരണനനിര്വഹണവമഭായനി ഉണഭാകുന്ന ലചേലവകേള കനരനിടുന്നതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര്  വഭാര്ഷനികേ  ബജറനില  വലവസ  ലചേയ്യുന്ന  തുകേ.  (2)  7-ാം  വകുപട്ട്
പകേഭാരമുള്ള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന ലസസ്സട്ട്, ലപകട്രഭാളനികന്മേലുളള  ലസസ്സട്ട്  എന്നനിവ.  (3)
ഏലതങനിലുലാം സഭാപനലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ള ഗ്രഭാന്റുകേളുലാം വഭായകേളുലാം അലലങനില മുനകൂര്
തുകേകേള.  (4)  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  വരുമഭാനങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മറട്ട്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലക്കൂടനി കബഭാര്ഡട്ട് സമഭാഹരനിച ഏലതഭാരു തുകേ എന്നനിവയഭാണട്ട്.

ഇപകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനി  സന്വരൂപനിക്കുന്ന  ഫണനില  കമലപറഞ  8-ാം  വകുപട്ട്
പകേഭാരലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  ഏലതങനിലുലാം  തുകേയലട  പലനിശയലാം  മുതലുലാം
നലകുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഗലഭാരന്റെനി  നലകുന്നതനിനട്ട്  കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്
2016-ലല 9-ാം വകുപട്ട് പകേഭാരലാം വലവസ ലചേയനിരനിക്കുന. ധനവനിപണനിയനിലനനിനലാം
വനകതഭാതനില ഫണട്ട് സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനികക്ഷപ വനിശന്വഭാസലാം ആര്ജ്ജനിക്കുന്നതനിലൂലട
ഫണട്ട് ലഭലതയലാം മനിതമഭായ നനിരക്കുലാം സഭാധലമഭാകുലാം. ഇസൗ ആവശലത്തനികലക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്
ഗലഭാരന്റെനി വളലര പകയഭാജനപദമഭാണട്ട്.  ലഭാഭകേരമലഭാത്ത എന്നഭാല വളലരകയലറ സഭാമൂഹനികേ
പസക്തനിയള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ഇതനിനഭായനി കേടലമടുക്കുന്ന തുകേയലാം
പലനിശയലാം  തനിരനിചടയ്കക്കണതനിനുലാം,  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പവര്ത്തന  ലചേലവട്ട്  മുതലഭായവയ്ക്കുലാം
ബഡ്ജറനിലൂലട  ആകനിലല  വലവസകേള  പകേഭാരലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  തുകേ
ലഭലമഭാകക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  കേനിഫ്ബനി വഴെനി എലന്തെലഭാലാം പവൃത്തനികേള/പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന
എന്നതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളളുകേ.

ധനകേഭാരല ബജറട്ട് വനിലാംഗനിലല സലപരനിമനിതനി

18 (6628) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ബജറട്ട് വനിലാംഗനില എത്ര ഉകദലഭാഗസര് കജഭാലനി ലചേയട്ട് വരുനണട്ട് എന്ന
വനിവരലാം തസനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപകേഭാരലാം  എത്ര  സ്കെന്വയര്  ഫതീറട്ട്  സലമഭാണട്ട്
അനുവദനികക്കണതട്ട് ;

(സനി)  ധനകേഭാരല-ബജറട്ട്  വനിലാംഗട്ട്  എത്ര  സ്കെന്വയര്  ഫതീറട്ട്  സലത്തഭാണട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട് ;
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(ഡനി)  ലസക്രകടറനിയറട്ട്  അനകട്ട്-2  പവര്ത്തന സജ്ജമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില
ധനകേഭാരല വകുപനിനട്ട് എത്ര സ്കെന്വയര് ഫതീറട്ട് സലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  ധനകേഭാരല വകുപനിനട്ട് സലലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില എന്തെഭാണട്ട്
തടസ്സമുള്ളതട്ട്; ഇസൗ തടസ്സലാം നതീക്കഭാന വകുപട്ട് സന്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം;

(എഫട്ട്)  സലലാം അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില എലന്തെങനിലുലാം സമയബനനിതമഭായ
ഉറപട്ട് ധനകേഭാരലവകുപനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവ എലന്തെന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അഡതീഷണല ലസക്രടറനി - 1

കജഭായനിന്റെട്ട് ലസക്രടറനി - 2

ലഡപമ്പ്യൂടനി ലസക്രടറനി - 2

അണര് ലസക്രടറനി - 3

അക്കസൗണട്ട്സട്ട് ഓഫതീസര് - 2

ലസക്ഷന ഓഫതീസര് - 8

അസനിസന്റെട്ട് - 30

കേമ്പമ്പ്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട് - 7

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസന്റെട്ട് - 3
ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട് - 6

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് അസനിസന്റെട്ട് എകനികേമ്പ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയറുലട റനികപഭാര്ടട്ട്
പകേഭാരലാം  4880  സ്കെന്വയര്  ഫതീറ്റുലാം  കൂടഭാലത  Building  Standard  പകേഭാരലാം  ഒരു
ജതീവനക്കഭാരനട്ട് റനിക്കഭാര്ഡ്സട്ട് സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് 10 സ്കെന്വയര് ഫതീറട്ട് എന്ന കേണക്കനില
650  സ്കെന്വയര്  ഫതീറ്റുലാം  കചേര്ത്തട്ട്  ആലകേ  5530  സ്കെന്വയര്   ഫതീറട്ട്  സലമഭാണട്ട്
അനുവദനികക്കണതട്ട്.

(സനി)  1694 സ്കെന്വയര് ഫതീറട്ട്.

(ഡനി) ലസക്രകടറനിയറട്ട് അനകട്ട്-2-ല ധനകേഭാരല വകുപനിനട്ട് സലലാം അനുവദനിചനിടനില.

(ഇ)  ലസക്രകടറനിയറട്ട് അനകട്ട്-2-ലല സലലാം മുഴവന അനുവദനിചട്ട് കേഴെനിഞതനിനഭാല
ഇകപഭാള സലലാം ലഭലമല.

(എഫട്ട്) ലഭനിചനിടനില.



86 കകേരള നനിയമസഭ                  നവലാംബര് 9, 2016

റതീഫണട്ട് തുകേ

19 (6629) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണനില നനിന്നട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്
അകപക്ഷനിചട്ട്  എന്നഭാല  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  ഡനിസ്ചേഭാര്ജ്ജട്ട്
ലചേയലപട എത്ര കപര്ക്കട്ട് സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനിലഭായനി റതീഫണട്ട്
തുകേ അനുവദനിക്കഭാനുണട്ട്; ആശുപത്രനി തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട്/ഹൃദയഭാലയയനില മഭാത്രലാം എത്രകപര്ക്കട്ട്
ഈ ഇനത്തനില തുകേ അനുവദനിക്കുനണട്ട്; ഇവരുലട കപരുലാം തുകേയലാം എത്രയഭാലണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  റതീഫണട്ട് തുകേ നല്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് എന്തെട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് ഇതുവലര
സന്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  792  കപര്ക്കട്ട്  റതീ-ഇകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാനുണട്ട്.  ആശുപത്രനി
തനിരനിചളള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട്, തനിരുവനന്തെപുരലാം - 197

ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാടയലാം - 241

പരനിയഭാരലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട് - 187

ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട്, ആലപ്പുഴെ - 16

ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - 16

ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട്, തൃശ്ശൂര് - 16

ഡനിസനികട്ട് കഹഭാസനിറല, എറണഭാകുളലാം - 2

ജനറല കഹഭാസനിറല, എറണഭാകുളലാം - 7

മലബഭാര് കേലഭാനസര് ലസന്റെര്, തലകശരനി - 2

ശതീ ചേനിത്തനിര തനിരുനഭാള ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട് കഫഭാര് 
ലമഡനിക്കല സയനസസട്ട് ആന്റെട്ട് ലടകകഭാളജനി, 
തനിരുവനന്തെപുരലാം  - 59
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ആര്.സനി.സനി. തനിരുവനന്തെപുരലാം - 47

തനിരൂര് ഡനിസനികട്ട് കഹഭാസനിറല - 1

ലലട്രബല കഹഭാസനിറല, നല്ലൂര്നഭാടട്ട്, വയനഭാടട്ട് - 1

(ബനി) പരനിയഭാരലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില 187 കപര്ക്കട്ട് തുകേ അനുവദനിക്കഭാനുണട്ട്.

അകപക്ഷകേര് ഹഭാജരഭാക്കുന്ന, കഡഭാകര് സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ ലമഡനിക്കല ബനില്ലുകേളുലട

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  റതീ-ഇകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  തുകേ  കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനിലന്റെ

നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇവരുലട  റതീ-ഇകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  തുകേ  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്

വന്നകശഷലാം  മഭാത്രകമ  കൃതലമഭായനി  തുകേ  കേണക്കഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.  കപരട്ട്

വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  നനിലവനില  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിലല  ചേനികേനിത്സയട്ട്

റതീ-ഇകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട് നലകേനിവരുനണട്ട്.  തൃതല ആശുപത്രനികേളഭായ പരനിയഭാരലാം ലമഡനിക്കല

കകേഭാകളജട്ട്,  കേണ്ണൂര്;  ശതീ  ചേനിത്തനിര  തനിരുനഭാള  ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട്  കഫഭാര്  ലമഡനിക്കല

സയനസസട്ട് ആന്റെട്ട് ലടകകഭാളജനി, തനിരുവനന്തെപുരലാം; റതീജനിയണല കേഭാനസര് ലസന്റെര്,

തനിരുവനന്തെപുരലാം; മലബഭാര് കേഭാനസര് ലസന്റെര്, തലകശരനി എന്നതീ ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്

റതീ-ഇകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട് നലകുന്നതനില ചേനില അവലക്തതകേള നനിലനനിന്നനിരുന. ആയതനില

വലക്തത  വരുത്തനി  23-10-2016-ലല  G.O.(Rt)No.822/2016/TD,  പകേഭാരലാം

ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  റതീ-ഇകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട് തുകേ നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

ദ്രുതഗതനിയനില നടനവരുന.

അബ്കേഭാരനി നനികുതനി കുടനിശനികേ

20  (T*6630)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  അബ്കേഭാരനികേള അബ്കേഭാരനി നനികുതനിയനിനത്തനില കുടനിശനികേ വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങനില വനിശഭാദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  കുടനിശനികേ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സന്വതീകേരനിച

നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  30-8-2016  വലര  മുതല  ഇനത്തനില  62,86,59,146 രൂപയലാം
പലനിശയനിനത്തനില  181,66,06,816  രൂപയമഭായനി  ആലകേ  244,52,65,962  രൂപ
കുടനിശനികേ വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കുടനിശനികേ ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള റവനമ്പ്യൂ റനിക്കവറനി  നടപടനികേളുലാം  നനിയമ
നടപടനികേളുലാം ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായനി നടനവരുന. 

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് സ്കെതീലാം

21 (6631) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനില  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  സ്കെതീമനില  നനിന്നട്ട്  എത്ര  കപര്ക്കു  സഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് മണ്ഡലലാം തനിരനിച വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ആശുപത്രനികേളനില,  ഏലതലഭാലാം  കരഭാഗലാം  ലകേഭാണട്ട്
പയഭാസലപടുന്നവര്ക്കഭാണട്ട് പസ്തുത സഹഭായലാം അനുവദനിചലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം,  കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട്
ജനിലയനില  നനിന്നട്ട്  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  സ്കെതീമനില  അകപക്ഷ  നലകേനിയ  എത്ര
കപര്ക്കുലാം സഹഭായലാം നനിരസനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; സഹഭായലാം നനിരസനിക്കഭാനുള്ള
കേഭാരണങ്ങള എന്തെഭായനിരുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനില  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണനിലനനിന്നട്ട്  847  കപര്ക്കട്ട്  സഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. മണ്ഡലലാം തനിരനിചളള കേണക്കുകേള നനിലവനില ലഭലമല. 

(ബനി)  കേഭാരുണല  പദതനി  പകേഭാരലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കരഭാഗനികേള
സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  സന്വകേഭാരല  അലക്രഡനിറഡട്ട്
ആശുപത്രനികേളനിലുമഭാണട്ട് ചേനികേനിത്സ നടത്തുന്നതട്ട്. കേലഭാനസര്, വൃക്കകരഭാഗലാം, ഹൃകദ്രഭാഗലാം,
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  ലലസനുലാം  ലലസനല  കകേഭാഡുമഭായനി  ബനലപട  കരഭാഗലാം  എന്നതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളനില  ചേനികേനിത്സ  നടത്തുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കഭാണട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  8  കപരുലട  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  നനിരസനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വരുമഭാന  പരനിധനി
കേഴെനിഞതുലാം  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്ത  കരഭാഗങ്ങളുമഭായനി  ബനലപട
അകപക്ഷകേളുമഭാണട്ട് നനിരസനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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നഭാഷണല ലപനഷന പദതനിയനില ഉളലപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് 

വനിരമനിക്കല ആനുകൂലലങ്ങള

22 (6632) ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  5-5-2009-ലല  നമ്പര്  38/41/06  പനി  &  ഡബമ്പ്യൂ  (എ),

26-8-2016-ലല 7/5/12-P&PW(F)/B എന്നതീ ഉത്തരവകേളനിലൂലട നഭാഷണല ലപനഷന

പദതനിയനില  ഉളലപട  ജനിവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വനിരമനിക്കല

ആനുകൂലലങ്ങളഭായ ഡനി.സനി.ആര്.ജനി., Invalid Pension, എകട്ട്-കഗ്രഷലഭാ ലപനഷന,

കുടുലാംബലപനഷന എന്നനിവ സലാംസഭാന സര്വതീസനിലല പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനില

ഉളലപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  5-5-2009-ലല  നമ്പര്  38/41/06  പനി  &  ഡബദ്യു  (എ),

26-8-2016-ലല 7/5/12-P&PW(F)/B  എന്നതീ ഉത്തരവകേളനിലൂലട നഭാഷണല ലപനഷന

പദതനിയനില  ഉളലപട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വനിരമനിക്കല

ആനുകൂലലങ്ങളഭായ ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.  ഇനവഭാലനിഡട്ട് ലപനഷന, എകട്ട്കഗ്രഷലഭാ ലപനഷന,

കുടുലാംബ  ലപനഷന  എന്നനിവ  സലാംസഭാന  സര്വതീസനിലല  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന

പദതനിയനില  ഉളലപട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അനുവദനിക്കഭാകമഭാ  എന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്

സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

കകേന്ദ്ര പദതനികേള നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് ചുമതലലപട ഉകദലഭാഗസന

23 (6633) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  ലചേലവഴെനിചട്ട്

ധനവനിനനികയഭാഗ സഭാക്ഷലപത്രലാം കൃതലസമയത്തട്ട് ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട് ധനകേഭാരല വകുപനില

ഏലതങനിലുലാം ഉകദലഭാഗസനട്ട് ചുമതല നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില  നനിനലാം  ആലകേ

കേനികടണ തുകേ എത്രലയനലാം കേനിടനിയ തുകേ എത്രലയനലാം ബഭാക്കനി നനിലക്കുന്ന തുകേ

എത്രലയനലാം  ധനവനിനനികയഭാഗ  സഭാക്ഷലപത്രലാം  നലകകേണ  തുകേ  എത്രയഭാലണനലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് ചുമതലലപട ഉകദ്ദേലഭാഗസന ആരഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര പദതനി പകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നട്ട് ലഭനിക്കുന്ന തുകേകേളുലട

കേണക്കുകേളുലാം  ധനവനിനനികയഭാഗ  കേണക്കുകേളുലാം  സലാംബനനിചള്ള  രജനിസറുകേള

സൂക്ഷനികക്കണതുലാം ധനവനിനനികയഭാഗ സഭാക്ഷലപത്രങ്ങള ബനലപട കകേന്ദ്ര മനഭാലയ

ങ്ങളക്കട്ട്/അക്കസൗണന്റെട്ട് ജനറലനിനട്ട് നലകകേണതുലാം ബനലപട വകുപട്ട് തലവനമഭാരഭാണട്ട്. 

ലചേറുകേനിട വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. വഴെനി 

ലക്രഡനിറട്ട് സസൗകേരലങ്ങള

24 (6634) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  വഴെനി

ലക്രഡനിറട്ട് സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ലക്രഡനിറട്ട്  കലഭാണ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള

നനിബനനകേള എലന്തെലഭാലമനലാം പലനിശ നനിരക്കട്ട് എത്രയഭാലണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വലഭാപഭാരനികേളനില നനിന്നട്ട് തവണ തുകേ കനരനിടട്ട് അവരുലട സഭാപനത്തനില

ലചേന്നട്ട് സന്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഫ്ലെെകനി  കട്രഡട്ട്  കലഭാണ്  എന്ന  കപരനില  കസഭാക്കനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില 10 ലക്ഷലാം രൂപവലര നലകുന.

(ബനി)  കേമ്പനനി കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില നനിശ്ചയനിക്കുന്ന ജഭാമലത്തനിനട്ട് അനുസരനിചട്ട്,

24  മഭാസകത്തയട്ട്  13%  വഭാര്ഷനികേ പലനിശ നനിരക്കനില,  തനിരനിചടയഭാനുളള വരുമഭാനലാം

കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ലചേറുകേനിട  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  വഭായ  നലകുന.  ഇതനികലയഭായനി

വഭായഭാ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  അവസഭാന  മൂനവര്ഷലത്ത  ലഭാഭ  നഷ്ട  കേണക്കനിലന്റെയലാം

ബഭാലനസട്ട്  ഷതീറനിലന്റെയലാം  ഒരു  ചേഭാര്കടര്ഡട്ട്  അക്കസൗണന്റെട്ട്  സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ

കസറട്ട്ലമന്റെട്ട്,  ലസയനിലസട്ട്  ടഭാകട്ട്  രജനികസഷന  (KGST,  CST)  എന്നനിവ

ഹഭാജരഭാക്കണലാം.  എളുപത്തനില  നശനിചകപഭാകുന്ന  വസ്തുക്കളുലട  കേചവടത്തനിനട്ട്  ഇസൗ

വഭായ നലകുന്നതല.

(സനി)  ഇല.
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അടനിസഭാന വനികേസന കമഖലയനില മുടക്കുന്ന തുകേ

 25 (6635) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) അടനിസഭാന വനികേസന കമഖലയനില പകതലകേനിചട്ട് പനി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡനി., വഭാടര്

റനികസഭാഴട്ട്,  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് എന്നനിവ ഉളലപലടയള്ള കമഖലകേളനില മുടക്കുന്ന

തുകേയലട  ശരനിയഭായ  പകയഭാജനലാം  ദതീര്ഘകേഭാലകത്തക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം

കുറമറരതീതനിയനിലുള്ള നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉറപഭാക്കഭാനുലാം പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില  പകതലകേനിചട്ട്  പനി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡുകേള,

പഭാലങ്ങള,  ലകേടനിടങ്ങള,  കുടനിലവള്ള  പദതനി  ഉളലപലടയള്ള  ജലകസചേന

പവൃത്തനികേള, എല. എസട്ട്. ജനി. ഡനി.  യമഭായനി ബനലപട പവൃത്തനികേള എന്നനിവയനിലല

കേഭാരലക്ഷമതയലാം  ഗുണകമന്മേയലാം  ഇലഭാത്ത  അവസ  പരനിഹരനിചട്ട്  ഇവ  തടയഭാന

കേനിഫട്ട്-ബനിയനില നനിര്കദ്ദേശമുണഭാകുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന എലഭാ പദതനികേളുലാം  പഭാലനികക്കണ

നടപടനിക്രമങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട് വലക്തമഭായ ഒരു മഭാര്ഗ്ഗകരഖ 8-8-2016-ലല സ.ഉ. (ലലകേ)

നമ്പര്  315/2016  ധന.  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സുതഭാരലമഭായലാം

സമയബനനിതമഭായലാം കേനിഫ്ബനി വഴെനിയള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കു ന്നതനിനുതകുന്ന

രതീതനിയനിലഭാണട്ട് മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനപകേഭാരലാം പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.,

ജലകസചേന വകുപട്ട് ഉളലപലട വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലനനിനലാം കപഭാജകട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

കേനിഫ്ബനിയനില  സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്.  പദതനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  നനിശ്ചനിത

ഇടകവളകേളനില  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഒരു  സഭാകങതനികേ

വനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘലത്ത  കേനിഫ്ബനിയനില  നനിയമനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  കേനിഫ്ബനി

വഴെനിയള്ള  പദതനിയലട  തുടര്നള്ള  ധനസഹഭായലാം  ഇസൗ  വനിലയനിരുത്തലനിലന

ആശയനിചഭാലണന്നതനിനഭാല  കൂടുതല  കൃതലതകയഭാലടയലാം  കേഭാരലപഭാപനികയഭാലടയലാം

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.
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സന്വകേഭാരല പണമനിടപഭാടട്ട് സഭാപനങ്ങള

26 (6636) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുതുലാം  വലുതുമഭായ  സന്വകേഭാരല  പണമനിടപഭാടട്ട്
സഭാപനങ്ങള നനിയമവനിരുദമഭായ രതീതനിയനില ബനിസനിനസട്ട് നടത്തുന്നതഭായള്ള കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലര  നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  ലചേയഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) സന്വര്ണ്ണപണയമനിടപഭാടനിലൂലട തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാനക്കഭാലര ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട്
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന മഭാര്ഗ്ഗമുകണഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  ചൂഷണലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനഭായനി
ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യലട പവര്ത്തന കമഖല വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  കകേരള  മണനിലലകന്റെഴട്ട്  ആകനിലന്റെ  വകുപട്ട്  3(1)-ല  എലഭാ
മണനിലലന്റെര്മഭാരുലാം ലലലസനസട്ട് എടുക്കണലമന്നട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അനധനികൃതമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുന്ന മണനിലലന്റെര്മഭാലര കേലണത്തനി പസ്തുത ആകനിനകേതീഴെനില ലലലസനസട്ട്
എടുപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന. അമനിത പലനിശയട്ട് പണലാം കേടലാം
ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്  നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  പണലാം  കേടലാം  ലകേഭാടുക്കല  ബനിസനിനസ്സനില
അമനിത പലനിശ ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കേടുത്ത ശനിക്ഷ വലവസ ലചേയ്യുന്നതുമഭായ 2012-ലല
കകേരള  അമനിത  പലനിശ  ഇസൗടഭാക്കല  നനികരഭാധന  ആകട്ട്  എന്ന  നനിയമലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  2012-ലല  കകേരള  അമനിത  പലനിശ  ഇസൗടഭാക്കല  നനികരഭാധന
നനിയമലാം  വകുപട്ട്  3  പകേഭാരലാം  'ഏലതഭാരഭാളുലാം  അയഭാള  നലകുന്ന  ഏലതങനിലുലാം
വഭായയനികന്മേല അമനിത പലനിശ ഇസൗടഭാക്കഭാന പഭാടനിലഭാത്തതഭാകുന'. വകുപട്ട് 4 പകേഭാരലാം
'ഇസൗ  ആകട്ട്  പകേഭാരമുള്ള  ഏലതഭാരു  കുറവലാം  കകേഭാലലഗ്നേസബനിളുലാം  ജഭാമലലാം
ലകേഭാടുക്കഭാവന്നതലഭാത്തതുലാം ആയനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്'.  വലഭാജ പണമനിടപഭാടട്ട് പവര്ത്തനങ്ങലള
സലാംബനനിച വനിവരലാം ലലകേമഭാറുന്നതനിനുലാം കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേള
ക്കനിടയനില  നനിയനണ  കമലകനഭാട  സഹകേരണലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാംകവണനി
ലസബനിയലട ദക്ഷനിണ റതീജനിയണല മഭാകനജര്, കകേന്ദ്ര കേമ്പനനികേഭാരല വകുപനിലന്റെ ഒരു
പതനിനനിധനി,  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്,  കപഭാലതീസട്ട്  അഡതീഷണല
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ഡയറകര് ജനറല/കനഭാമനിനനി, രജനികസഷന വകുപട്ട് ഇനലസകര് ജനറല, ഭഭാഗലക്കുറനി
വകുപട്ട് ഡയറകര്,  സലാംസഭാന ധനകേഭാരല വകുപനിലല ഒരു ഉകദലഭാഗസന എന്നനിവര്
ഉളലപട ഒരു സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനിയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സന്വകേഭാരല  പണമനിടപഭാടട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലട  ചൂഷണത്തനിലനനിനലാം
സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങലള  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുതകുമഭാറട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-ക്കട്ട്  ഒരു
സന്വര്ണ്ണപണയ  വഭായഭാ  പദതനി  നനിലവനിലുണട്ട്.  ചുരുങ്ങനിയ  സഭാധഭാരണ  പലനിശ,
10000 രൂപവലര 10%-വലാം അതനിനുമുകേളനില  25 ലക്ഷലാം രൂപവലര 11%-വലാം ആയനി
നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യലട  600-ഓളലാം  ശഭാഖകേളനിലൂലട
ലലവകുകന്നരലാം 4.30 മണനിവലര സന്വര്ണ്ണപണയ വഭായ ലഭലമഭാണട്ട്. മഭാര്ക്കറട്ട് വനിലയലട
75%  വലര  വഭായ ഇസൗ ഇനത്തനില അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യലട
ശഭാഖകേളനില നലലഭാരു ഭഭാഗവലാം  പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്  ഗ്രഭാമപകദശങ്ങളനിലഭായതനിനഭാല
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുകമല വഭായഭാ പദതനി വളലര ഉപകയഭാഗപദമഭാണട്ട്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയ പവൃത്തനികേള

27 (6637) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എലാം.എല.എ.  ആസനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  മുകഖന  2013-14,  2014-15
വര്ഷങ്ങളനില കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയ പവൃത്തനികേള
ഏലതലഭാലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം പവൃത്തനികേള ഇതനില പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് അസലാംബനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില കേനിഫ്ബനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള

28 (6638) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  കേനിഫ്ബനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായനി  വരുന്ന തുകേ  എത്രയഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എത്ര  വര്ഷത്തനിനകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  പറ്റുന്ന  പദതനികേളഭാണനിവലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്

പസലാംഗത്തനില  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  അടനിസഭാന

സസൗകേരല വനികേസന പദതനികേലളയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇതട്ട്  ഒരു  പകതലകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ  ജനിലലയകയഭാമഭാത്രലാം  ലക്ഷലമനിട്ടു

ലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്രമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരല

വനികേസനമഭാണട്ട്  ഇസൗ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  വനിവനിധ  ഭരണ

വകുപ്പുകേളുലട  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഇതനിനകേലാം  കേനിഫ്ബനിയനില  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

നവലാംബര്  7-നട്ട്  കചേര്ന്ന  ആദല  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗത്തനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച

പദതനികേളക്കഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിവഴെനി ആദലഘടലാം ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.  തുടര്ന്നട്ട്

ഭരണ  വകുപ്പുകേള  സമര്പനിക്കുന്ന  പദതനികേള  വനിലയനിരുത്തലനിനുകശഷലാം  അടുത്ത

കബഭാര്ഡട്ട് കയഭാഗത്തനിലന്റെ പരനിഗണനയട്ട് വയ്ക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന

29 (6639) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനില ഉളലപട കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്

ലഭനിക്കുന്ന എലഭാ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനില  ഉളലപട

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനകണഭാ;  ഇലലങനില  ഇതട്ട്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ പനി.  എഫട്ട്.  ആര്.  ഡനി.  എ.  ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചള്ള

ആനുകൂലലങ്ങള  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനിയനില  ഉളലപട  സലാംസഭാന

ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനില  ഉളലപട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്

ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  എലഭാ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന

പദതനിയനില  ഉളലപട  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ

എന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം

ലലകേലക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.
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പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി

30 (6640) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) 1-4-2013-നട്ട് കശഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില പകവശനിച,
പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനില ഉളലപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന വനിരമനിക്കല
ആനുകൂലലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനിയനില  ഉളലപട
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്, സഭാറമ്പ്യൂടറനി ലപനഷന പദതനിയനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന്ന  പകേഭാരമുളള  കുടുലാംബ ലപനഷനുലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലഭാന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  5-5-2009-ല  നമ്പര്  38/41/06/പനി.  &  പനി.ഡബദ്യു.(എ)  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള സഭാഹചേരലത്തനില സലാംസഭാനത്തുലാം സമഭാന ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനി
ക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-4-2013-നുകശഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില പകവശനിക്കുന്ന
ജതീവനക്കഭാരലന്റെ ശമ്പളത്തനിലനനിനലാം അടനിസഭാന ശമ്പളത്തനിലന്റെയലാം  ക്ഷഭാമബത്തയലടയലാം
തുകേയലട  10%-വലാം തത്തുലല സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവലാം കചേര്ത്തട്ട് ടനിയഭാളുലട ലപനഷന
അക്കസൗണനില  നനികക്ഷപനിക്കുകേയലാം  ടനി  ജതീവനക്കഭാരന  വനിരമനിക്കുന്ന  സമയത്തട്ട്
അയഭാളുലട ലപനഷന അക്കസൗണനില സമഭാഹരനിചനിരനിക്കുന്ന ആലകേ തുകേയനിലനനിനലാം
60%  വലര  അയഭാളക്കട്ട്  ഒറത്തവണയഭായനി  പനിനവലനിക്കഭാവന്നതുലാം,  40%  വലര
ആനന്വനിറനി വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി നനിലനനിര്കത്തണതുമഭാണട്ട്.  ഇതനിലനനിനലാം ലഭലമഭാകുന്ന
തുകേ ലപനഷന വനിഹനിതലാം/ആനന്വനിറനി ആയനി നലകുകേയലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട് നനിലവനിലല
പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാളളുന്നതഭാണട്ട്.

പതനിമൂന്നഭാലാം പദതനിയലട രൂപകരഖ

31 (6641) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പതനിമൂന്നഭാലാം പദതനിയലട രൂപകരഖ തയഭാറഭായനിട്ടുലണങനില വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  വകുപ്പുകേളുലാം തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുലാം തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനലാം സഭാധലമഭാ
ക്കുന്നതനിനഭായനി എന്തു മഭാര്ഗമഭാണട്ട് സന്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്;  ഉകദലഭാഗസ കമലകക്ക
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനിയണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  വതീണ്ടുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില അതട്ട് ഏതട്ട് തരത്തനിലഭായനിരനിക്കുലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനിയലട  രൂപകരഖയലട  കേരടട്ട്
അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  തകദ്ദേശസന്വയലാംഭരണ വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുളള  വനിവനിധ  തസനികേകേലള  ഒരു
കകേഭാമണ് സര്വതീസഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  ലലകേലക്കഭാളവഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  തകദ്ദേശസന്വയലാംഭരണ  വകുപനിലല  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനിലല എഞനിനതീയര്മഭാലര തകദ്ദേശസന്വയലാംഭരണ ഉകദലഭാഗസരഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിലന്റെ ആദലഘട പരതീക്ഷണങ്ങള തനികേചലാം
വനിജയമഭായതനിനഭാല  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിലന്റെ  രണഭാലാംഘടലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  പഭാരലാംഭ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായലാം  അധനികേഭാര
വനികകേന്ദ്രതീകേരണ ലസല രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായലാം 10 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണനിലനനിനലാം ആനുകൂലലലാം

32 (6642) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണനില  നനിനലാം  ആനുകൂലലലാം  ലക്ഷലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  നനിലവനില  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  ആശുപത്രനികേളുലാം  ഏലതലഭാലാം
ചേനികേനിത്സകേളക്കഭാണട്ട് ഇവനിലട അനുമതനിയള്ളലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഒരു  തവണ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചവര്ക്കട്ട്  വതീണ്ടുലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലന്തെങനിലുലാം നനിയനണമുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലഭലമഭാവന്ന  അകപക്ഷകേളനില  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അധനികേഭാര
ലപടുത്തനിയ  സമനിതനി  ഏതഭാലണനലാം  ജനിലഭാതലത്തനില  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാവന്ന  തുകേ
എത്ര വതീതമഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പദതനി പകേഭാരലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് പുറകമ 13 സന്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപത്രനികേളുലട കപരുലാം ലഭലമഭാകുന്ന ചേനികേനിത്സകേള സലാംബനനിച

വനിവരങ്ങളുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗനികേള  ഒഴെനിലകേ,  ഒരു  തവണ  രണ്ടുലക്ഷലാം  രൂപ

ധനസഹഭായലാം ലഭനിചവര്ക്കട്ട് തുടര്സഹഭായലാം നലകുവഭാന നനിലവനില വലവസയനില.

ഒരു കറഷന കേഭാര്ഡനില ഉളലപട ഒരു വലക്തനികക്കഭാ ഒന്നനിലധനികേലാം വലക്തനികേളകക്കഭാ

പരമഭാവധനി രണ്ടുലക്ഷലാം രൂപവലര ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ

കരഭാഗത്തനിലന്റെ ഫഭാകറുകേളക്കട്ട് തുകേ പരനിധനിയനില.

(സനി)  തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഒരു കറഷന കേഭാര്ഡനില ഉളലപട ഒരു വലക്തനികക്കഭാ ഒന്നനിലധനികേലാം വലക്തനികേളകക്കഭാ

പരമഭാവധനി  രണ്ടുലക്ഷലാം  രൂപവലര  ധനസഹഭായലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനില  ശനിപഭാര്ശ

ലചേയ്യുന. 

കേനിഫ്ബനിയനില ഉളലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള

33 (6643) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ

ബജറനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനില

ഉളലപടുത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബജറനികന്മേലുള്ള  ലപഭാതു  ചേര്ചയലട  മറുപടനി  പസലാംഗത്തനില

ഉളലപടുത്തലപട  കേരുനഭാഗപള്ളനി  കദശതീയ  പഭാതയലട  കബപഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പസ്തുത പദതനിയനില ഉളലപടുത്തുകമഭാ;  വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീരകദശ  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപട്ടുവരുന്ന  പദതനികേള

കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്

 1485/2019
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(എ-സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്
പസലാംഗത്തനില  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  അടനിസഭാന
സസൗകേരല വനികേസന പദതനികേലളയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതട്ട്  ഒരു  പകതലകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ  ജനിലലയകയഭാമഭാത്രലാം  ലക്ഷലമനിട്ടു
ലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്രമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
വനികേസനമഭാണട്ട്  ഇസൗ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  വനിവനിധ  ഭരണ
വകുപ്പുകേളുലട പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇതനിനകേലാം കേനിഫ്ബനിയനില ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനികശഭാധനിചവരുന.  നവലാംബര്  7-നട്ട്  കചേര്ന്ന  കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
കയഭാഗത്തനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച പദതനികേളക്കഭാണട്ട് ആദലഘടത്തനില കേനിഫ്ബനി
വഴെനി ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ. ഭരണ വകുപ്പുകേള തുടര്ന്നട്ട് സമര്പനിക്കുന്ന പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി അടുത്ത കബഭാര്ഡട്ട് കയഭാഗത്തനിലന്റെ പരനിഗണനയട്ട്
വയ്ക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി പകതലകേ ഈടട്ട്

34 (6644) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  പകതലകേ  ഇസൗടട്ട്
നലകകേണതുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗടട്ട്  നലകേഭാന  തയഭാറഭായനിട്ടുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  നലകുന്നതനില
ബഭാങ്കുകേള വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്നതഭായ പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;
എങനില ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന സന്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായയലട  പലനിശ  ഇനത്തനില  സര്ക്കഭാര്  എലന്തെങനിലുലാം
തുകേ ലഭലമഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിലന്റെ നയങ്ങളുലാം ഇന്തെലന ബഭാങട്ട്സട്ട് അകസഭാസനികയഷലന്റെ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പഭാലനിചലകേഭാണഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകമഖല  ഉളലപലടയള്ള
എലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  നലകുന്നതട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  വനികദശത്തുലാം
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  വനിവനിധ  ലപഭാഫഷണല കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കട്ട്
പകവശനലാം  കനടനിയ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ബഭാങ്കുകേള  യഭാലതഭാരു  നനിയനണവലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാലത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായകേള  നലകേനിവരുന.  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ
നലകുന്നതനില ബഭാങ്കുകേള വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്നതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില
ലപടനിടനില.
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(സനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ പലനിശ
സബ്സനിഡനി  സ്കെതീലാം  പകേഭാരലാം  പലനിശയനിനത്തനില  സര്ക്കഭാര്  നഭാളനിതുവലര  61.94
കകേഭാടനി രൂപ വനിവനിധ ജനിലകേളക്കഭായനി വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ഇറചനികക്കഭാഴെനി കേര്ഷകേര്

35 (6645) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  നനികുതനിലവടനിചട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന കകേഭാഴെനി
വനിപണനലാം  കേഭാരണലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ഇറചനികക്കഭാഴെനി  കേര്ഷകേര്  പതനിസനനി
കനരനിടുന്നതഭായ പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇറചനികക്കഭാഴെനി കേര്ഷകേരുലട ലതഭാഴെനില സലാംരക്ഷനിക്കഭാന സന്വതീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കൃഷനിലക്കന്നകപഭാലല  ലചേറുകേനിട  കകേഭാഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  സബ്സനിഡനി
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ടഭാകട്ട്  പരനിധനിയനിലനനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കക്ഷമനനിധനി
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  കകേഭാഴെനിത്തതീറ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ വനിഷയലാം കകേരള സലാംസഭാന പസൗളട്രനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇറചനികക്കഭാഴെനി  വളര്ത്തല  ഉകപക്ഷനിക്കഭാന  നനിര്ബനനിതരഭാകുന്ന
കേര്ഷകേരുലട ലതഭാഴെനില സലാംരക്ഷനിക്കുകേലയന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട സലാംസഭാന പസൗളട്രനി
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന രൂപലാം നലകേനി നടപഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണട്ട്  'ലകേപ്കകേഭാ
ഇന്റെകഗ്രഷന  കകേഭാഴെനിവളര്ത്തല  പദതനി'.  അതനിനട്ട്  പുറകമ  ഇസൗ  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കേതീഴെനില തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട് കുടപനക്കുന്നനില പവര്ത്തനിക്കുന്ന കബഭായനിലര് ബതീഡനിലാംഗട്ട്
ഫഭാമനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഒരു ദനിവസലാം  പഭായമുള്ള  ഇറചനികക്കഭാഴെനി  കുഞങ്ങലള
ഇറചനികക്കഭാഴെനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മനിതമഭായ നനിരക്കനില വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.

(സനി)  നനികുതനി വകുപട്ട് പരനിഗണനിചനിടനില.

ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനിയലട ബജറട്ട് വനിഹനിതലാം

36 (6646) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ : 

ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിയലട  ബജറട്ട്  വനിഹനിതലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന
പദതനിയകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി നനിലവനില വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണ പദതനി എന്നഭാണട്ട്
അറനിയലപടുന്നതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  വനികേസന  ഫണനിനത്തനില
പഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട് പണലാം നലകുനണട്ട്. അതതട്ട് കേഭാലത്തുള്ള സലാംസഭാന
ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാളളുന്ന തതീരുമഭാനമനു
സരനിചഭാണട്ട് ഫണട്ട് നലകുന്നതട്ട്.

വഭാര്ദകേലകേഭാല ലപനഷന

37 (6647) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

വഭാര്ദകേലകേഭാല  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതനില  എലന്തെങനിലുലാം  നനിയനണങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

ഉത്തരലാം

ഇല. 15-8-2016-ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര് 324/2016/ധന. ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം
ഒരഭാളക്കട്ട് ഒരു ലപനഷനട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് അര്ഹത. വനികേലഭാലാംഗ ലപനഷന ലലകേപറ്റുന്ന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള,  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുലട  സന്വന്തെലാം  ഫണനിലനനിനലാം ലപനഷന
ലഭനിക്കുന്ന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള എന്നനിവര്ക്കട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ ലപനഷനുകേളനില ഏലതങനിലുലാം ഒന്നനിനുകൂടനി അര്ഹതയണഭാ യനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കജഭാലനിയനിലനിരനിലക്ക മരനിചവരുലട ആശനിതര്ക്കുളള ധനസഹഭായലാം

38 (6648) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കജഭാലനിയനിലനിരനിലക്ക  മരനിചവരുലട  ആശനിതര്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം  70
ശതമഭാനലാം  ലവടനിക്കുറചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  ഉത്തരവട്ട്  എനമുതലഭാണട്ട്  പഭാബലലത്തനില  വരനികേ;  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  2013  മുതല  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിചവര്  തുകേ  തനിരനിചടയ്കക്കണനി
വരുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആശനിതര്ക്കട്ട് ഏതുവലരയഭാണട്ട് പസ്തുത സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ; മരണലപട
വലക്തനിയലട ആലരലയഭാലക്കയഭാണട്ട് ആശനിതരഭായനി കേണക്കഭാക്കുകേ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കജഭാലനിയനിലനിരനിലക്ക  മരനിചവരുലട  ആശനിതര്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം

ലവടനിക്കുറചലകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കനിയനിടനില.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം

39 (6649) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം ഇകപഭാള എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ആകളഭാഹരനി കേടലാം എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ;

(സനി) വനികദശ വഭായഭാ ഇനത്തനിലല കേടബഭാധലത എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ;

(ഡനി)  ആകളഭാഹരനി  വനികദശ  കേടലാം  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അക്കസൗണന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ പഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം 31-3-2016-ല

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം 1,57,370.32 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആകളഭാഹരനി കേടലാം 46285.39 രൂപയഭാണട്ട്.

(സനി) അക്കസൗണന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ പഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം 31-3-2016-ല

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനികദശ സഹഭായ വഭായ 7234.71 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആകളഭാഹരനി വനികദശകേടലാം 2127.86 രൂപയഭാണട്ട്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില 2016-17 വര്ഷലത്ത സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില

തുകേ വകേയനിരുത്തനിയ പവൃത്തനികേള

40 (6650) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  2016-17  വര്ഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച

പവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  2016-17  വര്ഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച
പവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ക്രമ

നമ്പര്

പവൃത്തനിയലട കപരട്ട് നനിലവനിലല സനിതനി

(1) (2) (3)

1 കകേഭാതമലാംഗലലാം കറഞനിലല തകടക്കഭാടട്ട്  ലസക്ഷന

ഓഫതീസട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി

നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തനിയഭായനി

2 കകേഭാതമലാംഗലലാം കറഞനിലല തകടക്കഭാടട്ട് ലസക്ഷന

ഓഫതീസട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ അറകുറപണനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനി

3 മുള്ളരനിങ്ങഭാടട്ട്  കറഞട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  പരനിസരലാം,

പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് സലലാം, ഓഫതീസനികലയ്ക്കുളള കറഭാഡട്ട്

എന്നനിവയലട നവതീകേരണലാം

പൂര്ത്തനിയഭായനി

4 മുള്ളരനിങ്ങഭാടട്ട്  കറഞനിലല  ചുള്ളനികേണലാം,

ചേഭാത്തമറലാം, ഉപ്പുക്കുഴെനി തുടങ്ങനിയ ലചേക്കനിലാംഗട്ട്

കസഷനുകേളനിലല അറകുറപണനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനി

5 വനഭാതനിര്ത്തനി  കവര്തനിരനിക്കുന്നതനികലയട്ട്

മുള്ളരനിങ്ങഭാടട്ട്  കറഞട്ട്  പരനിധനിയനില  19

ജണകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തനിയഭായനി

6 ഇടമലയഭാര് കറഞട്ട് ഓഫതീസട്ട് നവതീകേരണലാം     പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന

7 ഇടമലയഭാര് കറഞനിലല എണ്ണക്കല കഫഭാറസട്ട്

കസഷന സഭാഫട്ട് കേന്വഭാര്കടഴട്ട് നവതീകേരണലാം

     പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന
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(1) (2) (3)

8 തുണത്തനില  കറഞനിലല  കേരനിമ്പഭാനനി  
കഫഭാറസട്ട് കസഷന ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം

 തുകേ ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി-ക്കട്ട്
ലലകേമഭാറനി-പവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

9 കുടമഴെ  കറഞനിലല  500  ജണകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

255 എണ്ണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം
ബഭാക്കനിയളളവയലട
പവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന. 

10 തുണത്തനില  കറഞനിലല  65  ജണകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

63 എണ്ണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം
ബഭാക്കനിയളളവയലട
പവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന.

11 ഇടമലയഭാര്  കറഞനിലല  200  ജണകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

1 എണ്ണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം
ബഭാക്കനിയളളവയലട
പവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന.

12 തുണത്തനില  കറഞനിലല  തഭാളുലാംകേണലാം
ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനിയനില  സസൗകരഭാര്ജ്ജ
കവലനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിച.

13 കുടമഴെ  കറഞനിലല  ബഭാവനയനില  കേലഭാമ്പട്ട്
ലഷഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

പവൃത്തനി ലടണര് ലചേയട്ട്
ആരലാംഭനിച.
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കസഭാര് പര്കചസട്ട് വകുപനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം

41 (6651) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കസഭാര്  പര്കചസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത വകുപനില ഉകദലഭാഗസരുലട ടൂര് എപകേഭാരമഭാണട്ട്  ക്രമതീകേരനിക്ക
ലപടുന്നലതനലാം ഇതനിനു പകതലകേലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാലയനമുളള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  ടൂര്  കപഭാകുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സമര്പനിക്കഭാറുകണഭാലയനലാം പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കഭാറു
കണഭാലയനമുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസസ്തുത വകുപനില ടൂറനിനുലാം യഭാത്രഭാബത്തയനിനത്തനിലുലാം  ലചേലവഴെനിക്കുന്ന
തുകേയലട കേഭാരലത്തനില സുതഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേതീഴെനിലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേള,  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള,  തകദ്ദേശസന്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയലട പവര്ത്തനങ്ങള
ക്കഭാവശലമഭായ  സഭാധന  സഭാമഗ്രനികേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  മഭാനന്വല  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം
മഭാനന്വല  കഭദഗതനി  വരുത്തുകേയലാം  പസ്തുത  മഭാനന്വലനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ടനി
വകുപ്പുകേള/സഭാപനങ്ങള തങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ സഭാധന സഭാമഗ്രനികേള വഭാങ്ങുനലവന്നട്ട്
ഉറപട്ട്  വരുത്തുകേയമഭാണട്ട്  കസഭാര്  പര്കചസട്ട്  വകുപനില  അര്പനിതമഭായ കേര്ത്തവലലാം.
കസഭാര്  പര്കചസട്ട്  മഭാനന്വല  അധലഭായലാം  17  ല  വനിവരനിചനിട്ടുള്ള  കസഭാര്  പര്കചസട്ട്
വകുപനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിത്തന്വങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി-ഡനി)  ഒരു സഭാപനത്തനില പരനികശഭാധന കേഴെനിഞഭാല രണ്ടുവര്ഷലത്ത
ഇടകവള  കേഴെനിഞഭാണട്ട്  അടുത്ത പരനികശഭാധന അകത  സഭാപനത്തനില  നടത്തഭാറട്ട്.
പരനികശഭാധനയട്ട്  കപഭാകുന്ന ഉകദലഭാഗസര് യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമര്പനിക്കുകേയലാം
അവ പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയഭാറുണട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്  നനിയമങ്ങളക്കുലാം
ചേടങ്ങളക്കുലാം അനുസ  സൃതമഭായനി സുതഭാരലമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചഭാണട്ട് യഭാത്രഭാബത്ത
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്. 

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ലചേറനിയ ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള വഴെനി വലനിയ വഭാഹനങ്ങള

42 (6652) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ലനയഭാറനിനകേര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വലനിയ ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള ആയ
അമരവനിള,  മഭാവനിളക്കടവട്ട്,  ആറ്റുപുറലാം എന്നതീ ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള ഒഴെനിലകേ മറട്ട് ലചേറനിയ
ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള വഴെനി വലനിയ വഭാഹനങ്ങള കേടത്തനിവനിടുന്നതട്ട് (50,000 രൂപയനില
അധനികേലാം  വരുന്ന  സഭാധനങ്ങള)  അഴെനിമതനി  നടത്തഭാന  കവണനിയഭാലണന്ന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലന്തെങനിലുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില എന്നട്ട് മുതല അവ നടപനില വരുത്തഭാന
കേഴെനിയലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

എലഭാ  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  വഴെനിയലാം  വരുന്ന  ചേരക്കട്ട്  വഭാഹനങ്ങലള  അതഭാതട്ട്
ലചേക്കട്ട്കപഭാസനിലല  ഉകദലഭാഗസര് അവയലട  കരഖകേള പരനികശഭാധനിചലാം  ചേരക്കുകേള
പരനികശഭാധനിചലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട് കേടത്തനിവനിടുന്നതട്ട്.  നനിയമഭാനുസ സൃതമലഭാലത
വരുന്ന  ചേരക്കുവഭാഹനങ്ങളുലടകമല  നടപടനി  സന്വതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില
അനുചേനിതവലാം  നനിയമവനിരുദവമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  നടക്കുനകണഭാ  എന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി

43 (6653) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട
വലവസഭായ രലാംഗലത്ത സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് ഉണഭാകേഭാവന്ന പയഭാസങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന സന്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  ചുമത്തലപകടണ  ചുരുങ്ങനിയ  കടകണഭാവറനികനയലാം
നനികുതനി  നനിരക്കുകേകളയലാം  സലാംബനനിച  ചേര്ചകേള  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനിലനില
പുകരഭാഗമനിചവരുന്നകതയള. Threshold limit-നട്ട് തഭാലഴെ കടണ് ഓവര് ഉള്ളവര്ക്കട്ട്
നനികുതനി ബഭാധലതയനില.  50 ലക്ഷലാം വലര കടകണഭാവറുള്ള ലചേറുകേനിട വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്
കകേഭാലാംമ്പസൗണനിലാംഗട്ട് നനിരക്കനില നനികുതനി ഒടുക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം മഭാതൃകേഭാ ജനി.എസട്ട്.ടനി.
നനിയമത്തനില  പരനിഗണനയഭായനി  വചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  രജനികസഷന  എടുക്കഭാനുള്ള
പരനിധനി 20 ലക്ഷമഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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നനികുതനി ലവടനിപട്ട്

44 (6654) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  അയല സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം വരുന്ന പഭാസഞര് ലട്രയനിന,  ബസ്സുകേള,
സന്വകേഭാരല  കേഭാറുകേള  എന്നതീ  യഭാത്രഭാ  വഭാഹനങ്ങളനിലൂലട  നനികുതനി  ലവടനിപ്പു  നടത്തനി
സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  സഭാധനങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുവരുനണട്ട്  എന്ന  മഭാധലമ  വഭാര്ത്തകേള
ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  നനികുതനി  ലവടനിപട്ട്  തടയന്നതനിനട്ട്  എന്തെട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സന്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ഇത്തരലാം  എത്ര
കകേസ്സുകേള  ലറയ്ഡുകേളനിലൂലടയലാം മറ്റുലാം പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണട്ട്; ഇതനിലൂലട എത്ര രൂപ പനിഴെ
ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം നനികുതനി ലവടനിപട്ട് തടയന്നതനിനട്ട് ലട്രയനിന, ലറയനിലകവ കസഷന
പരനിസരലാം,  പഭാറട്ട്കഫഭാലാം,  പഭാഴല  ഓഫതീസുകേള,  ബസ്സുകേള,  സന്വകേഭാരല  കേഭാറുകേള
എന്നനിവ  നനിരന്തെരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  അതനിര്ത്തനി  ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട്
കേടനവരുന്ന  സന്വകേഭാരല  യഭാത്രഭാ  വഭാഹനങ്ങള  ഉളലപലടയള്ളവ  ഓവര്ലചേക്കട്ട്
ലചേയ്യുകേയലാം കേര്ശന പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്തുവരുന. 

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  4848  കകേസ്സുകേള
പനിടനികൂടുകേയലാം അതനിലൂലട 4.86 കകേഭാടനി രൂപ പനിഴെയഭായനി ഈടഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലല വര്ദനവട്ട്

45 (6655) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം എത്ര ശതമഭാനലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  കൂടുതല  ഉലന്നങ്ങലള
നനികുതനിയലട  പരനിധനിയനികലയട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്  കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി) കൂടുതല ഉലന്നങ്ങലള നനികുതനിയലട പരനിധനിയനികലയട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്
തുടര്നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ; എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അക്കസൗണന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ പഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം 2015-16 ആഗസട്ട്
മഭാസലത്തയലാം  2016-17  ആഗസട്ട്  മഭാസലത്തയലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  തഭാരതമലലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാള 2016 ആഗസനില സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തനതട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില
മുന വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് 7.56 ശതമഭാനത്തനിലന്റെ വര്ദനവട്ട് ആര്ജ്ജനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  കഗഭാതമ്പട്ട്  ഉലപന്നങ്ങളഭായ  ആട,  കമദ,  സൂചേനി.  റവ
എന്നനിവ  പധഭാനമഭായലാം  പഭാക്കറ്റുകേളനിലഭാണട്ട്  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  നനികുതനി
നനിരക്കനില കുറവട്ട്  വരുത്തനിയനിട്ടുലാം  മുമ്പട്ട്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന അകത  MRP  യനിലുലാം
റതീലടയനില  നനിരക്കനിലുലാം  ആണട്ട്  ഇവയലട  വലഭാപഭാരലാം  നടനവരുന്നതട്ട്.  നനികുതനി
നനിരക്കനില  വരുത്തനിയ  കുറവട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം  നനികുതനി
ഉളലപലടയഭാണട്ട്  MRP  കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്  എന്നതനിനഭാലുലാം  MRP  കരഖലപടുത്തനി
പഭായറനിലഭാക്കനി  വനിലക്കുന്ന  കഗഭാതമലപന്നങ്ങളഭായ  ആട,  കമദ,  സൂചേനി,  റവ
എന്നനിവയട്ട് അഞട്ട് ശതമഭാനലാം നനികുതനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. MRP  കരഖലപടുത്തനി
പഭായറനിലഭാക്കനി  വനിലക്കുന്ന  ബസതനി  അരനിയലട  നനികുതനി  നനിരക്കുലാം  അഞട്ട്
ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലവളനിലചണ്ണയട്ട് നനികുതനി ഇളവട്ട് നലകേനിയനിരുലന്നങനിലുലാം
അതനിലന്റെ  ഗുണലാം  കകേര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുകേയണഭായനില.  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
പുറത്തുനനിനള്ള വലഭാപഭാരനികേള ലവളനിലചണ്ണ ലകേഭാണ്ടുവന്നട്ട് വനിലപന നടത്തനി ഈ
നനികുതനിയനിളവനിലന  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുകേയലാം  ലവളനിലചണ്ണ  എന്ന  വലഭാകജന  മറട്ട്
ഭക്ഷല എണ്ണകേള സലാംസഭാനകത്തയട്ട് കേടത്തുന്നതഭായലാം ശദയനിലലപടുകേയണഭായനി.
ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില  സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കുള്ള  ഇത്തരലാം  എണ്ണകേളുലട  വരവനിലന
നനിയനനിക്കഭാന  ലവളനിലചണ്ണയട്ട്  അഞട്ട്  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
എലഭാത്തരലാം  ഭക്ഷല  എണ്ണകേളുലടയലാം  നനികുതനി  നനിരക്കട്ട്  അഞട്ട്  ശതമഭാനമഭായനി
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറസട്ട്  ബഭാന  ഓയനിലനിനുലാം  അഞട്ട്  ശതമഭാനലാം
നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത  വര്ഷലാം  മുതല  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനഭാല കൂടുതല ഉലപന്നങ്ങലള പുതുതഭായനി നനികുതനിയലട പരനിധനിയനില
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട് പഭാകയഭാഗനികേമല. 

ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലനനിന്നട്ട് ലഭനിച വരുമഭാനലാം

46 (6656) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലനനിന്നട്ട്  കേഴെനിഞ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലഭനിച വരുമഭാനലാം എത്രലയന്നട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഒകകഭാബര് 31 വലര എത്ര തുകേ ലഭനിചലവന്നട്ട്
ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  നനികുതനി  കചേഭാര്ച  തടയഭാന  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വതീകേരനിചലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  വരുമഭാന  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലനനിന്നട്ട്  കേഴെനിഞ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലഭനിച വരുമഭാനലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിലല ഏറവലാം സങതീര്ണ്ണമഭായ
പശങ്ങളഭായ ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്,  നടപടനികേളനിലല കേഭാലതഭാമസലാം എന്നനിവ പൂര്ണ്ണമഭായലാം
ഇലഭാതഭാക്കുകേ, സുതഭാരലത പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ ലക്ഷലങ്ങകളഭാലട  കകേരളത്തനിലല പധഭാന  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേലള  അതലഭാധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ സലാംകയഭാജനിത ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന ആനഡട്ട്  ലഫസനിലനികറഷന
ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല ഏഴെട്ട്  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള
ഇങ്ങലന  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഈ  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ഇതനില
ആദലഘടത്തനില  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  മകഞശന്വരലാം,  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല
മുത്തങ്ങ എന്നതീ ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേലള സലാംകയഭാജനിത വനിവരകശഖരണ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുവഭാനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില  അതനിര്ത്തനിയനില  പല
സലങ്ങളനിലഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആറ്  വകുപ്പുകേളുലട  കേതീഴെനില  വരുന്ന  ലചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേലള ഒരു കൂരയട്ട് കേതീഴെനില ലകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള നടപടനിക്രമങ്ങള ലളനിതമഭാകുന.
സലാംകയഭാജനിത  വനിവരകശഖരണ  കകേന്ദ്രകത്തഭാടനുബനനിചള്ള  ലഫസനിലനികറഷന
ലസന്റെറനില സമര്പനിക്കുന്ന ലപഭാതു വനിവരങ്ങള ഒരു പകതലകേ കസഭാഫട്ട് ലവയര് വഴെനി
ഫനിലറര്  ലചേയട്ട്  ഒകര  സമയലാംതലന്ന  ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  അവര്ക്കഭാവശലമഭായവ
മഭാത്രമഭായനി  ലഭലമഭാകുന്നതനിനഭാല  വഭാഹനലാം ലസന്റെറനിനുള്ളനികലക്കട്ട്  കേടനവരുകമ്പഭാള 
ഓകരഭാ വകുപനിനുലാം കുറഞ സമയലാംലകേഭാണട്ട് പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വഭാഹനലത്ത
കേടത്തനിവനിടുവഭാന കേഴെനിയന. 

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ലസന്റെറനില സഭാപനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ഇലകകഭാണനികേട്ട് ലവയ്ബനിഡ് ജട്ട്, നമ്പര്കപറട്ട്
റതീഡറുകേള,  ആര്.എഫട്ട്.ഐ.ഡനി.  സലാംവനിധഭാനലാം,  ബലാം  ബഭാരനിയറുകേള  എന്നനിവ  ടനി
കസഭാഫട്ട് ലവയറുമഭായനി  ലനിങട്ട്  ലചേയ്യുലമന്നതനിനഭാല,  വഭാഹനങ്ങലളയലാം  ചേരക്കനിലനയലാം
സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അതഭാതട്ട് സമയലാംതലന്ന മറട്ട്  ഡഭാറഭാകേകളഭാലടഭാപലാം കേസൗണറനിലല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുലമന്നതട്ട്  ചേരക്കട്ട്  നതീക്കത്തനിലന്റെ  കവഗത,  കേഭാരലക്ഷമത,
സുതഭാരലത എന്നനിവ പതനിനമടങ്ങട്ട് വര്ദനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭാകുന. 

(ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

വഭാണനിജല നനികുതനി

47 (6657) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ : 

സലാംസഭാനത്തട്ട് അതനിര്ത്തനി ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂലട നടപട്ട് വര്ഷലാം ഇതുവലര
വഭാണനിജല  നനികുതനി  ഇനത്തനില  എത്ര  രൂപ  പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത  അതനിര്ത്തനി  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂലട  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം 30-9-2016 വലര 562.15 കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിലല സുതഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

48 (6658) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസന്മേഭാരുലട കേഴെനിവട്ട് വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനുലാം സുതഭാരലത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനുലാം, വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് കനരനികടണനി വരുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം എലന്തെങനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ സലാംവനിധഭാനലാം വകുപനില ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലന
കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ ;

(സനി) ഉലണങനില പുതനിയ സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെഭാലക്ക
യഭാലണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസനമഭാരുലട കേഴെനിവട്ട് വര്ദനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള  ലട്രയനിനനിലാംഗുകേള  നലകുനണട്ട്.  പുതുതഭായനി
സര്വതീസനില പകവശനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് ഇനഡക്ഷന കകേഭാഴട്ട്,  സര്വതീസനില തുടരുന്നവര്ക്കട്ട്
റനിഫഷര് കകേഭാഴട്ട് കൂടഭാലത കേപഭാസനിറനി ബനിലഡനിലാംഗട്ട് കകേഭാഴ്സുലാം നലകുനണട്ട്.  റനികടണ്
ഫയല  ലചേയ്യുന്നതുലാം  നനികുതനി  അടയ്ക്കുന്നതുലാം  ഓണ്കലന  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട
ആയതനിനഭാല  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില  കനരനിടട്ട്  വകരണ  ആവശലലാം
വരുന്നനില.  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളുലട  കപരനില  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  ചേരക്കട്ട്
വഭാഹനങ്ങള തടയന്നതുലാം ജഭാമല സലാംഖല ഈടഭാക്കുന്നതുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി) 2016  ബഡ്ജറനില പനിയര് റനിവമ്പ്യൂ ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട ആധുനതീകേരണലാം,
ടഭാകട്ട്  കകേഭാര്ണര്,  ഇ-നമ്പ്യൂസട്ട് ലലറര് തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
പനിയര് റനിവമ്പ്യൂ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട എലഭാ നനികുതനി നനിര്ണ്ണയ കനഭാടതീസുകേളുലാം ഉത്തരവകേളുലാം
അവ  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  കകേരളത്തനിലല  മുഴവന  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയ
അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം കേഭാണുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം കേഴെനിയലാം.  ഇതനിലൂലട
കമലപറഞ കനഭാടതീസുകേളുലാം ഉത്തരവകേളുലാം കൂടുതല സുതഭാരലവലാം കുറമറതുലാം ആകുന.
ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  നവതീകേരണ  പരനിപഭാടനികേള  തുടരുകേയഭാണട്ട്.  നനികുതനിയമഭായനി
ബനലപട ഏറവലാം പുതനിയ വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണട്ട് ഇ-നമ്പ്യൂസട്ട്
ലലറര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ ഭരണപരമഭായ വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുവഭാന വകുപനിലന്റെ എലഭാ ജനിലഭാ ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം സലാംസഭാന ആസഭാനത്തുലാം
ടഭാകട്ട് കകേഭാര്ണറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ധനദൃഢതീകേരണത്തനിനഭായനി നടപടനികേള

49 (6659) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ധനദൃഢതീകേരണത്തനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് കകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നനികുതനി  ഭരണത്തനില  എലന്തെഭാലക്ക  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന;  ഡലഹനി  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  മഭാതൃകേയനില  കസഭാഫട്ട് ലവയര്
സഹഭായകത്തഭാലട നനികുതനി പനിരനിവട്ട് സഭാധലമഭാകുകമഭാ എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(സനി) ഉപകഭഭാക സലാംസഭാനലമന്ന നനിലയനില ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
മുഖല നനികുതനിയനിനമഭായ വഭാണനിജല നനികുതനിയനിലല കചേഭാര്ച കുറയഭാന ഉപകേരനിക്കുലമ
ന്നതനിനഭാല ഇക്കഭാരലത്തനില അടനിയന്തെര ശദ പതനിപനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാമ്പത്തനികേ ദൃഢതീകേരണത്തനിനഭായനി ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന നടപടനികേളഭാണട്ട്
കകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

ലചേലവട്ട് നനിയനണലാം 

ശമ്പളലാം,  പലനിശ,  ലപനഷന എന്നനിവ കേഴെനിചള്ള പദതനികയതര ലചേലവകേളക്കട്ട്
കേടുത്ത നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

വരുമഭാന സമഭാഹരണലാം 

പധഭാനലപട  വരുമഭാനദഭായകേ  വകുപ്പുകേളഭായ  വഭാണനിജലനനികുതനി,  കമഭാകടഭാര്
ലവഹനിക്കനിളസട്ട് രജനികസഷന, റവനമ്പ്യൂ, എകകസട്ട് എന്നനിവയലട നനികുതനി പനിരനിവട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തുലാം.  അടുത്ത അഞട്ട് വര്ഷക്കഭാലയളവനികലയട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി  പനിരനിവനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  വളര്ചഭാനനിരക്കട്ട്  20%
കതഭാതനില നനിലനനിര്ത്തുന്നതട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കവണ നടപടനികേള കകേലക്കഭാളലാം. 

(ബനി)  വഭാണനിജല  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തഭാലഴെപറയന്ന നടപടനികേളഭാണട്ട് നനികുതനി വകുപട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതട്ട്.

1. അഴെനിമതനി നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

2. കൂടുതല വലഭാപഭാരനികേലള നനികുതനി വലയത്തനില ലകേഭാണ്ടുവരനികേ

3. യക്തനിസഹമഭായ നനികുതനി നനിരക്കട്ട്

4. സഭാകങതനികേ നവതീകേരണലാം

5. ഊര്ജ്ജനിത ഉകദലഭാഗസ പരനിശതീലനലാം

6. ഇകന്റെണല ഓഡനിറട്ട് ശക്തനിലപടുത്തുകേ

7. നനിയമ നടപടനികേള, റവനമ്പ്യൂ റനിക്കവറനി കവഗത വര്ദനിപനിക്കല

8. വലഭാപഭാരനി സസൗഹൃദ സമതീപനലാം

9. ഉപകഭഭാക-വലഭാപഭാരനി കബഭാധവലക്കരണലാം.
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വലഭാപഭാര  വഭാണനിജലകമഖലയട്ട്  സഹഭായകേമഭായ  ഒരു  ഇന്റെറഭാകതീവട്ട്  ലവബട്ട്
കപഭാര്ടലഭായനി  വഭാണനിജല  നനികുതനിവകുപനിലന്റെ  ലവബ്കസറനിലന  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുലാം.
ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാംതലന്ന  വകുപനില  ഒരു  കസബര്  കഫഭാറനസനികേട്ട്  യൂണനിറട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇന്നട്ട്  പകുതനിയനിലതഭാലഴെ  റനികടണുകേലള  സ്ക്രൂടകനസട്ട്
ലചേയലപടുനള.  അതുതലന്ന കകേവലലാം സഭാകങതനികേമഭായ പരനികശഭാധനയഭാണട്ട്.  ഇനനികമല
കേമ്പമ്പ്യൂടറനിലതലന്ന പുതനിയ കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട ഓകരഭാ റനികടണുലാം
സമഗ്രപരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുലാം.  ഇതനിനട്ട്  KVATIS-ലല  വനിവനിധ  കമഭാഡമ്പ്യൂളുകേലള
ബനനിപനിചലകേഭാണ്ടുള്ള  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനഭാ  സനിസലാം  നടത്തുലാം.  നഭാഷണല
ഇനഫര്മഭാറനികട്ട്  ലസന്റെര്  (എന.ഐ.സനി)  വനികേസനിപനിച  'സര്വതീസട്ട്  പസട്ട്'  എന്ന
കസഭാഫട്ട് ലവയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് എകകസട്ട് വകുപനിലന്റെ 16 കസവനങ്ങള ഓണ്കലന
ആക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  വന്നഭാലുലാം  കകേരളത്തനിലല  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  തുടരുന്നതഭാണട്ട്.
പലക്ഷ അവ ആധുനനികേ കഡറഭാ കേളക്ഷന ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേളഭായനിരനിക്കുലാം.
സ്കെഭാനറുകേള സഭാപനികക്കണതനിലന്റെ സഭാധലതകേളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  അതുവഴെനി  ഒരു
വണനി  പരനികശഭാധനയട്ട്  കവണനിവരുന്ന  1-2  മണനിക്കൂറുകേള  10-15  മനിനനിറഭായനി
ചുരുക്കഭാന  കേഴെനിയലാം.  ഈ  പരനിവര്ത്തനലാം  ഇകപഭാകഴെ  വരുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
ഇലകകഭാണനികട്ട്  ലവയ്ബനിഡ്ജുകേള,  ബുലാം  ബഭാരനിയറുകേള,  കകഭാസ്ഡട്ട്  സര്കേമ്പ്യൂടട്ട്
ലടലനിവനിഷന സലാംവനിധഭാനലാം, ഇലകകഭാണനികട്ട് ഡനിസട്ട് കപ കബഭാര്ഡുകേള, RFID, സഭാര്ടട്ട്
കേഭാര്ഡട്ട് മുതലഭായ ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ വനിദലകേള ഏര്ലപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ
വകുപനിനുലാം അവര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള വനിവരലാം കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സഹഭായകേരമഭായ  ഒരു  സമഗ്ര  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  വനികേസനിപനിക്കുലാം.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിലല മകഞശന്വരത്തുലാം വയനഭാടട്ട് ജനിലയനിലല മുത്തങ്ങയനിലുലാം ആധുനനികേ ഡഭാറഭാ
കേളക്ഷന & ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാംതലന്ന ആരലാംഭനിക്കുലാം. അടുത്ത മൂന്നട്ട് വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട് ഈ പമുഖ
ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേലളലയലഭാലാം  അതലഭാധുനനികേ  സലാംകയഭാജനിത  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന  &
ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള ആക്കനി മഭാറ്റുലാം.

 എലാം.എല.എ.-മഭാര് മുകഖന സമഭാഹരനിക്കുന്ന ട്രഷറനി നനികക്ഷപങ്ങള

50 (6660) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കേഴെനിഞ  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിരുന്ന
'എലാം.എല.എ.മഭാര്  മുകഖന സമഭാഹരനിക്കുന്ന ട്രഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങളക്കു പകേരമഭായനി
മണ്ഡലത്തനില  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്ന  പദതനി'  വതീണ്ടുലാം
നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 113

ഉത്തരലാം

എലാം.എല.എ.-മഭാര്  മുകഖന  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  ട്രഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങളക്കു
പകേരമഭായനി  മണ്ഡലത്തനില  വനികേസന  പവ ര്ത്തനങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്ന  പദതനി
പുനര്പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിലനപറനി ആകലഭാചേനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം കകേലക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്. 

ലപനഷന ട്രഷറനി

51 (6661) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനില ലപനഷന ട്രഷറനി പവര്ത്തനി
ക്കുനണട്ട്;

(ബനി)  ജനിലഭാ  ട്രഷറനികയഭാടനുബനനിചട്ട്  ലപനഷന  ട്രഷറനികേള  അനുവദനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) കൂടുതല ജനസലാംഖലയലാം  ഓഫതീസുകേളുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുമുള്ള
മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ ട്രഷറനികയഭാടനുബനനിചട്ട് ഒരു ലപനഷന ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജനിലകേളനില ലപനഷന ട്രഷറനി പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  ജനിലഭാ  ട്രഷറനികയഭാടനുബനനിചട്ട്  ലപനഷന ട്രഷറനികേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിലവനിലനില. 

(സനി)  ട്രഷറനി  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെയലാം  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കേരണത്തനിലന്റെയലാം
ഭഭാഗമഭായനി  Government Receipt Accounting System (GRAS),  ലഹഭാറനികസഭാണല
കേണകനിവനിറനി,  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  മുതലഭായവ നനിലവനില വന്നതനിനുകശഷലാം  ട്രഷറനികേളുലട
പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ പുതനിയ ട്രഷറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകേയള. 

ലപനഷന ട്രഷറനിയനില ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവട്ട്

52 (6662) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ലനയഭാറനിനകേര ലപനഷന ട്രഷറനിയനില എത്തുന്ന വൃദരഭായ ലപനഷനകേഭാര്ക്കട്ട്
കസവനങ്ങള നലകുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സന്വതീകേരനികചഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ഇലലങനില എന്നട്ട് മുതല നടപനില
വരുത്തഭാന കേഴെനിയലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

1485/2019



114 കകേരള നനിയമസഭ                  നവലാംബര് 9, 2016

ഉത്തരലാം

ലനയഭാറനിനകേര ലപനഷന കപയ്ലമന്റെട്ട് സബട്ട് ട്രഷറനിയനില ലപനഷന കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവട്ട്  ശദയനിലലപടുകേയലാം  ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്ലമന്റെട്ട്  വലവസയനില  ജതീവനക്കഭാലര
ലനയഭാറനിനകേര ലപനഷന കപയ്ലമന്റെട്ട്  സബട്ട് ട്രഷറനിയനില പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതനിനഭായനി
1-11-2016-ലല  എ 2/15615/2016  കേത്തട്ട്  മുകഖന  കേഭാടഭാക്കട  ജനിലഭാ  ട്രഷറനി
ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  ട്രഷറനി  ഡയറകര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  കപനഭാവട്ട്
സബട്ട് ട്രഷറനിയനിലല ഒരു ലസലക്ഷന കഗ്രഡട്ട് അക്കസൗണന്റെനിലന ട്രഷറനി ഡയറകറുലട
31-10-2016-ലല  ബനി5/103/2015  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ലനയഭാറനിനകേര
ലപനഷന കപയ്ലമന്റെട്ട് സബട്ട് ട്രഷറനിയനില വര്ക്കനിലാംഗട്ട് അകറഞട്ട്ലമന്റെട്ട് വലവസയനില
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ലകേഭാടഭാരക്കര ജനിലഭാ ട്രഷറനി

53 (6663) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  ജനിലഭാ  ട്രഷറനി  എത്ര  നഭാളഭായനി  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില
പവര്ത്തനിച വരുന ;

(ബനി)  പസ്തുത ട്രഷറനിക്കട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജലവനിഭവ വകുപട്ട്
വകേ സലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;

(സനി) പസ്തുത സലലാം പകയഭാജനലപടുത്തനി ട്രഷറനിക്കട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  ജനിലഭാ  ട്രഷറനി  2-8-1984  മുതല  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില
പവര്ത്തനിചവരുന.

(ബനി)  ട്രഷറനിക്കട്ട്  ലകേടനിടലാം  സജ്ജമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ
കകേവശമുണഭായനിരുന്ന സനിമന്റെട്ട് കഗഭാഡസൗണ് വനിട്ടുനലകേനിയനിരുന.

(സനി)  ജലവനിഭവ വകുപട്ട് ലകേഭാടഭാരക്കര ജനിലഭാ ട്രഷറനിക്കട്ട് ലകേടനിടലാം സജ്ജമഭാക്കു
ന്നതനികലക്കഭായനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന്ന സലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങലളഭാനലാം
തലന്ന തുടങ്ങനിയനിരുന്നനില.  ലകേ.ഐ.പനി.-യലട സനിമന്റെട്ട് കഗഭാഡസൗണനികന്മേല ട്രഷറനിക്കഭായനി
ഓണര്ഷനിപട്ട്/കകേവശഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  എന്നനിവ  റവനമ്പ്യൂ  അധനികേഭാരനികേളനില
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നനിനലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  പുതനിയ ട്രഷറനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാതനിരുന്നതട്ട്.
ലകേഭാടഭാരക്കര  മനിനനി  സനിവനില  കസഷന  സമുചയത്തനില  ജനിലഭാ  ട്രഷറനിക്കഭായനി
ആവശലമഭായ സലലാം ഇതനികനഭാടകേലാം അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്. സനിവനില കസഷനനിലല
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ജനിലഭാ  ട്രഷറനി  പസ്തുത
സനിവനില കസഷന സമുചയത്തനികലക്കട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത ജലവനിഭവ
വകുപനിലന്റെ  കഗഭാഡസൗണ്  ലകേ.ഐ.പനി.  അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  തനിരനിലകേ
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുവഭാന ലകേഭാടഭാരക്കര ജനിലഭാ ട്രഷറനി ഓഫതീസലറ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ചേഭാത്തന്നൂര് സബട്ട് ട്രഷറനി

54 (6664) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ചേഭാത്തന്നൂര് സബട്ട് ട്രഷറനിക്കട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി ബനലപട
വകുപനിനട്ട് ചേഭാത്തന്നൂര് സനിവനില കസഷന കകേഭാമ്പസൗണനില സസൗജനലമഭായനി ലഭലമഭാക്കനിയ
ഭൂമനിയനില  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  എന്തെഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

ട്രഷറനികേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പദതനിയനിലലപടുത്തനി ചേഭാത്തന്നൂര്
സബട്ട് ട്രഷറനിക്കട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന ട്രഷറനി ഡയറകറുലട നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ചേഭാത്തന്നൂര് സബട്ട് ട്രഷറനി

55 (6665) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ചേഭാത്തന്നൂര് സബ്ബട്ട്  ട്രഷറനിക്കട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലയഭായനി ബനലപട
വകുപനിനട്ട്  ചേഭാത്തന്നൂര്  സനിവനില  കസഷന  കകേഭാമ്പസൗണനില  സസൗജനലമഭായനി  ഭൂമനി
ലഭലമഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;  പസ്തുത ഭൂമനിയനില ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള
ഏതുവലരയഭാലയനലാം ആയതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി എന്തെഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേഭാത്തന്നൂര് സബട്ട് ട്രഷറനിക്കട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലയഭായനി ചേഭാത്തന്നൂര്
സനിവനില  കസഷന  കകേഭാമ്പസൗണനില  4.05  ആര്  സലലാം  റവനദ്യു  വകുപനിലനനിനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത ഭൂമനിയനില ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള ട്രഷറനി ഡയറകറുലട
ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 
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കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് പദതനി

56 (6666) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരുണല  ബനവലന്റെട്ട്  പദതനിയലട  നടത്തനിപട്ട്  രതീതനിയനില  മഭാറലാം

വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി) ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ലകേ.ബനി.എഫട്ട്.-ല

നനിന്നട്ട് ലകേഭാലലാം ജനിലയനില ധനസഹഭായലാം ലഭനിചവരുലട വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് പദതനി സമഗ്രമഭായതുലാം ലപഭാതുകമഖലയനിലൂന്നനിയതുമഭായ

ഒരു ആകരഭാഗല ഇനഷന്വറനസട്ട് പരനിപഭാടനിയലട ഭഭാഗമഭാക്കനിമഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള ആകലഭാചേനകേള

നടനവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലനനിനള്ള  1463  കരഭാഗനികേളക്കഭായനി  21.03  കകേഭാടനി

രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാരുണല പദതനിയലട അകപക്ഷകേള സന്വതീകേരനിക്കഭാന 

തഭാലൂക്കട്ട്തല ലഡസ്കുകേള

57 (6667) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപട്ട്  ആരലാംഭനിച  തഭാലൂക്കട്ട്തല  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഒസൗടട്ട്

ലലറ്റുകേകളഭാടനുബനനിചട്ട്,  കേഷ്ടലപടുന്ന കരഭാഗനികേളുലടയലാം അവരുലട ബന്ധുക്കളുലടയലാം

പയഭാസങ്ങള  പരനിഗണനിചട്ട്  കേഭാരുണല  പദതനിയലട  അകപക്ഷകേള  സന്വതീകേരനിക്കുന്ന

ലഡസ്കുസ്തുകേള കൂടനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  പകതലകേലാം സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണഭാക്കഭാനനിടയനിലഭാത്ത

'കേഭാരുണല ലഡസ്കുസ്തുകേള'  സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള പുറലപടുവനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്

അടനിയന്തെനിര നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇലലങനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണനില  കേരഭാര്  നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  പകേരലാം

ക്രമഭാനുഗതമഭായനി  സനിരലാം  നനിയമനങ്ങള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി ആഫതീസുകേളനിലുലാം കേഭാരുണല
ചേനികേനിത്സഭാസഹഭായ  പദതനിയലട  അകപക്ഷകേള  സന്വതീകേരനിചവരുന.  തഭാലൂക്കട്ട്
ഔടട്ട് ലലറ്റുകേളനില കേഭാരുണല പദതനിയലട അകപക്ഷകേള സന്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില
സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില.  തഭാലൂക്കട്ട്തല ഔടട്ട് ലലറ്റുകേളനില  'കേഭാരുണല ലഡസ്കുകേള'  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ആകലഭാചേനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശുചേനിതന്വ പവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള ധനസമഭാഹരണത്തനിനട്ട്
പകതലകേ കലഭാടറനികേള

58 (6668) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ശുചേനിതന്വ പവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള ധനസമഭാഹരണത്തനിനട്ട്
പകതലകേ കലഭാടറനികേള തുടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പുതനിയ  കലഭാടറനികേളുലട  ഘടന  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തെലഭാലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  എന്തു  വരുമഭാനമഭാണട്ട്  പുതനിയ  കലഭാടറനികേള  വഴെനി  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ശുചേനിതന്വ പവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള ധനസമഭാഹരണത്തനിനഭായനി
"നനിര്മ്മേല" എന്ന കപരനില ഒരു കദന്വവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 100 രൂപ മുഖവനിലയള്ള നനിര്മ്മേല ഭഭാഗലക്കുറനിയലട നറുലക്കടുപട്ട് എലഭാ
മഭാസവലാം  ഒന്നഭാമലത്തയലാം  മൂന്നഭാമലത്തയലാം  ലവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനിലഭാണട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.
ടനിക്കറ്റുകേളനില ശുചേനിതന്വത്തനിലന്റെ പരസലപചേരണത്തനിനുള്ള വഭാചേകേങ്ങള അചടനിചനിട്ടുണട്ട്.
5  പരമ്പരകേളനിലഭായനി  45  ലക്ഷലാം ടനിക്കറ്റുകേള അചടനിക്കത്തക്കവനിധത്തനിലഭാണട്ട് സമ്മേഭാന
ഘടന  ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  സമ്മേഭാനഘടന  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  നനിര്മ്മേല ഭഭാഗലക്കുറനിയലട ഓകരഭാ നറുലക്കടുപനിലനനിനലാം 15 കകേഭാടനി രൂപ
റവനമ്പ്യൂ വരുമഭാനമുണഭാകുലമന്നട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന. 

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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നനിര്മ്മേല ഭഭാഗലക്കുറനി

59 (6669) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിര്മ്മേല ഭഭാഗലക്കുറനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കലഭാടറനിയലട  വനിലയലാം  സമ്മേഭാന  തുകേയലാം  നറുലക്കടുപ്പുലാം
സലാംബനനിചള്ള വനിവരങ്ങള വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  കലഭാടറനിയനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  വരുമഭാനലാം  എങ്ങലനയഭാണട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) എന്തു  തുകേയഭാണട്ട്  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  ഈ  കലഭാടറനിയനിലനനിനലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. 100 രൂപ മുഖവനിലയള്ള നനിര്മ്മേല ഭഭാഗലക്കുറനിയലട നറുലക്കടുപട്ട്
എലഭാ മഭാസവലാം ഒന്നഭാമലത്തയലാം മൂന്നഭാമലത്തയലാം ലവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനിലഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.
5  പരമ്പരകേളനിലഭായനി  45  ലക്ഷലാം  ടനിക്കറ്റുകേള  അചടനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനിലഭാണട്ട്
സമ്മേഭാന ഘടന ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  സമ്മേഭാനഘടന സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി) നനിര്മ്മേല ഭഭാഗലക്കുറനിയനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതു
സലാംബനനിചട്ട് നനിലവനില തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

(ഡനി) പതനിവര്ഷലാം 360 കകേഭാടനി രൂപ റവനമ്പ്യൂ വരുമഭാനമുണഭാകുലമന്നട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.

60 (6670) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-ല  31-3-2016  ആധഭാരമഭാക്കനി നടന്ന ബനിസനിനസ്സട്ട്
പുനരവകലഭാകേനലാം  പകേഭാരലാം  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്/കേഭാഷലര്  തസനികേയനില  കേലണത്തനിയ
472  കവക്കനസനികേള  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ തതീയതനിയലാം എണ്ണവലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് നലകേനിയ
കേത്തനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  31-3-2016-നുകശഷലാം നടന്ന ബനിസനിനസ്സട്ട്  പുനരവകലഭാകേനലാം  പകേഭാരലാം
നഭാളനിതുവലര പസ്തുത തസനികേയനില എത്ര ഒഴെനിവകേള ആവശലമഭാലണന്നട്ട്  കേണക്കഭാ
ക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  ആയതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള കേത്തനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ഉളലപലട ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിടനിലഭാലയങനില  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
അടനിയന്തെര നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. 31-3-2016  ആധഭാരമഭാക്കനി നടന്ന ബനിസനിനസ്സട്ട് പുനരവകലഭാകേനലാം
പകേഭാരലാം കേലണത്തനിയ 472 ഒഴെനിവകേളനില 235 എണ്ണലാം പുതനിയതഭായനി കേലണത്തനിയ
ഒഴെനിവകേളുലാം ബഭാക്കനിയള്ള 237 എണ്ണലാം മുന അവസരങ്ങളനില പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയട്ട്  നനിയമന  നടപടനികേള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നവയമഭായനിരുന.  പസ്തുത  472
ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ തതീയതനി

ഒഴെനിവകേളുലട
എണ്ണലാം

റനിമഭാര്ക്കട്ട് 

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

1 12-7-2011 5 NCA

2. 9-12-2011 1 NCA

3 20-6-2014 43 11/2015 കലയലാം 12/2015 കലയലാം
വനിരമനിക്കല  മൂലമുള്ള  പതതീക്ഷനിത
ഒഴെനിവകേള

4 20-11-2014 8 ലസപ്റലാംബര്  2014  പുനരവകലഭാകേനലാം
(കബ  ലപഭാകമഭാഷന  വഴെനി
നനികേകത്തണവ)  

5 24-4-2015 36 മഭാര്ചട്ട്  2015  പുനരവകലഭാകേനലാം
(കനരനിട്ടുള്ളവ–25
കബലപഭാകമഭാഷന
വഴെനിയള്ളവ -  11)
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(1) (2) (3) (4)

6 4-1-2016 5 NJD

7 8-2-2016 60 NJD

8 27-2-2016 79 ലസപ്റലാംബര് 2015
പുനരവകലഭാകേനലാം
(കനരനിട്ടുള്ളവ–71

കബലപഭാകമഭാഷന
വഴെനിയള്ളവ -   8)

9 27-5-2016 235 മഭാര്ചട്ട്  2016  പുനരവകലഭാകേനലാം
(കനരനിട്ടുള്ളവ - 211
കബലപഭാകമഭാഷന
വഴെനിയള്ളവ- 24) 

ആലകേ -472

കമല ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ കേത്തുകേളുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി)  ഇല.  30-9-2016  പകേഭാരമുള്ള  ബനിസനിനസ്സട്ട്  പുനരവകലഭാകേനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തുടര്നവരനികേയഭാണട്ട്.  പുതനിയ  ഒഴെനിവകേള
ഉണഭാകുന്നപക്ഷലാം ഉടന പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്. 

ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. ബഭാഞ്ചുകേള

61 (6671) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  പുതുതഭായനി  എത്ര
ബഭാഞ്ചുകേള ആരലാംഭനിചനിരുന; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്തുത ബഭാഞ്ചുകേളനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില എത്ര എണ്ണമഭാണട്ട്
ആരലാംഭനിചതട്ട്;  ഇവ ഓകരഭാനലാം എവനിലടയഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന്നലതനലാം ആരുലടലയഭാലക്ക
ബനിലഡനിലാംഗുകേളനിലഭാണട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നലതനലാം വഭാടകേയനിനത്തനില ഓകരഭാ ബഭാഞനിനുലാം
മഭാസലാം കതഭാറുലാം എത്ര രൂപ ലകേഭാടുകക്കണനി വരുനലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  പുതുതഭായനി  218
ബഭാഞ്ചുകേള  (ബഭാഞ്ചുകേളുലട  കപരുവനിവരലാം  അനുബനലാം  ആയനി  കചേര്ക്കുന.)*

തുടങ്ങുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരുന. ഇതനില നതീണ്ടൂര്, മരങ്ങഭാട്ടുപനിള്ളനി, കവങ്ങൂര്, കപങ്ങഭാട്ടൂര്,
മൂവഭാറ്റുപുഴെ (ഈവനനിലാംഗട്ട്),  കദശമലാംഗലലാം,  പഴെയന്നൂര്,  തചലാംപഭാറ,  കുറനികക്കഭാല എന്നതീ
9  ബഭാഞ്ചുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  പൂര്ണ്ണ  രൂപത്തനിലഭായനിടനില.  പസ്തുത  9  ശഭാഖകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം
മറ്റുലാം സന്വതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില  6  ബഭാഞ്ചുകേളഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  അവ
പവര്ത്തനിക്കുന്ന സലങ്ങള തഭാലഴെ പറയന്നവയഭാണട്ട്. 

1. മഭാലക്കലട്ട് ല

2. ബദനിയടുക്ക

3. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് II

4. ലവള്ളരനിക്കുണട്ട്

5. കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗട്ട്

6. കുറനികക്കഭാല

ബഭാഞ്ചുകേള  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ബനിലഡനിലാംഗുകേളുലട  ഉടമസരുലട  കപരുവനിവരവലാം
വഭാടകേ തുകേ സലാംബനനിച വനിവരങ്ങളുലാം അനുബനലാം  ആയനി കചേര്ക്കുന.*

ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യനില നനിന്നട്ട് വഭായലയടുത്തട്ട് പയഭാസലപടുന്നവര്ക്കട്ട്
ആശന്വഭാസ നടപടനികേള 

 62 (6672) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനിലനനിന്നട്ട്  വഭായലയടുത്തട്ട്  കുടനിശനികേയഭായനി
പയഭാസലപടുന്നവര്ക്കട്ട് എലന്തെലഭാലാം ആശന്വഭാസ നടപടനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  മുതലനികനക്കഭാള  കൂടുതല  പലനിശയടചവരുലട  വഭായ എഴതനിത്തളന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;

(സനി)  എങനില ആയതനിനട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31-12-2014-നട്ട്  മുനപട്ട്  കുടനിശനികേ ആരലാംഭനിച കകേസ്സുകേളനില ബനലപട
കേക്ഷനികേള  നലകുന്ന  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അര്ഹമഭായ  കകേസ്സുകേളനില
കേമ്പനനി ഭരണസമനിതനിയലട  അനുമതനിക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല
പദതനിപകേഭാരലാം പലനിശ ഇനത്തനില ഇളവട്ട് നലകേനിവരുനണട്ട്.

(ബനി&സനി) വഭായ എഴതനിത്തളന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില. ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില
ഹ്രസന്വകേഭാല വഭായകേളനില  മുതലനികനക്കഭാള പലനിശ ഈടഭാക്കുന്ന സമ്പ്രദഭായലാം  ഇല.
എന്നഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  വഭായയഭായനി  (20  വര്ഷലാം  വലര)  അനുവദനിചവരുന്ന  ഭവന
വഭായയനിലുലാം ദതീര്ഘകേഭാലയളവനില അവസഭാനനിക്കുന്ന ചേനിടനികേളനിലനനിനള്ള വഭായകേളനിലുലാം
സന്വഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  മുതലനികനക്കഭാള  പലനിശ  വരുനണട്ട്.  ഹ്രസന്വകേഭാല  വഭായകേളനില
പലനിശ മുതലനികനക്കഭാള കൂടുന്ന അവസരത്തനില അതട്ട് മുതലസലാംഖലയനില നനിജലപടുത്തനി
ലകേഭാടുക്കഭാറുണട്ട്. 

സഭാമ്പട്ട് ഡമ്പ്യൂടനി എകലാംപ്ഷന

 63 (6673) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എലാംകപഭായതീസട്ട്  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ലസഭാകസറനികേളക്കട്ട്
സഭാമ്പട്ട് ഡമ്പ്യൂടനി എകലാംപ്ഷന ഉണഭായനിരുന്നതട്ട് എടുത്തട്ട് കേളഞനിട്ടുള്ള വനിവരലാം ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  GO  (MS)  75/60  Agri.  dt.  8-10-1960  പകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലലാം
സഹകേരണ  വകുപട്ട്  പറയനലണങനിലുലാം  ടഭാകസട്ട്  വകുപട്ട്  ആയതട്ട്  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
വനിവരലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  അകതഭാ  സഹകേരണ  നനിയമലാം  ഇകപഭാഴലാം  ടനി
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ബഭാധകേമഭാകണഭാ; വനിശദ വനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) കേഴെനിഞ യ.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് SRO No. 743/2012 dt. 20-10-2012
പകേഭാരലാം  ഗവ.ലസക്രകടറനിയറട്ട്  സഭാഫട്ട്  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ലസഭാകസറനി
ലനിമനിറഡട്ട് നമ്പര് T 732-നട്ട് മഭാത്രമഭായനി സഭാമ്പട്ട് ഡമ്പ്യൂടനി എകലാംപ്ഷന നലകേനിയ കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദ വനിവരലാം നലകുകമഭാ ;
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(ഡനി)  പസ്തുത സഭാഹചേരലത്തനില പസ്തുത എസട്ട്.ആര്.ഒ.-യലട അടനിസഭാനത്തനില
മറട്ട് എലാംകപഭായതീസട്ട് ലസഭാകസറനികേളക്കട്ട് കൂടനി ടനി  ആനുകൂലലലാം നലകുകമഭാ;  എങനില
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ;

(ഇ)  ഒരു  എലാംകപഭായതീസട്ട്  ലസഭാകസറനി  -ക്കട്ട്  മഭാത്രലാം  സഭാമ്പട്ട്  ഡമ്പ്യൂടനി  ഇളവട്ട്
നലകുകേയലാം മറ്റുള്ളവയട്ട് നലകേഭാതനിരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട് വനികവചേനമകല;  എങനില
ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാംകപഭായതീസട്ട്  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ലസഭാകസറനികേളക്കട്ട്
ലപഭാതുവഭായനി സഭാമ്പട്ട് ഡമ്പ്യൂടനി എകലാംപ്ഷന നലകേനിയ ഉത്തരവകേലളഭാനലാം പുറലപടുവനിചനിടനില.

(ബനി)  8-10-1960-ലല  G.O.(Ms)795/60/ആഗ്രനി  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരമുള്ള
ആനുകൂലലങ്ങള ടഭാകസട്ട് വകുപട്ട് റദ്ദേഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ഡനി&ഇ) കകേരള മുദ്രപത്ര നനിയമലാം വകുപട്ട് 9(1) പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലപഭാതു
തഭാലപരലഭാര്ത്ഥലാം ആവശലലമനകേണഭാല മഭാത്രലാം അകപക്ഷ വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഇളവട്ട് അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

ചേവറയനിലല നഭാചന്വറല കഫബര് പഭാര്ക്കട്ട്

64 (6674) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചേവറയനില സഭാപനിചനിട്ടുള്ള നഭാചന്വറല കഫബര് പഭാര്ക്കട്ട് പവര്ത്തനിപനിക്കഭാലത

അടചനിടനിരനിയ്ക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത സഭാപനലാം തുറന്നട്ട് പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല ലതഭാഴെനില

അവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേവറ  നഭാചന്വറല  കഫബര്  പഭാര്ക്കനിലല  യൂണനിറനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പസ്തുത സഭാപനത്തനില കൂടുതല ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 
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ആഭലന്തെരമഭായനി ലഭനിക്കുന്ന ലതഭാണട്ട് സലാംസ്കെരനിചട്ട്
ചേകേനിരനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

65 (6675) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേകേനിരനിക്കുകവണനി അനലസലാംസഭാനങ്ങലള അശയനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം
നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  നഭാളനികകേരത്തനിലന്റെ  ലതഭാണട്ട്
പൂര്ണ്ണമഭായലാം ചേകേനിരനിക്കുകവണനി സലാംസ്കെരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില,
ഓകരഭാ  വതീടനിലനനിനലാം  ലതഭാണട്ട്  കശഖരനിചട്ട്,  ഒരുമനിചട്ട്  സലാംസ്കെരനിലചടുക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ആഭലന്തെരമഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  ലതഭാണട്ട്  സലാംസ്കെരനിചട്ട്  ചേകേനിരനിയഭാക്കനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് സന്വതീകേരനിചവരുന്ന പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കേയര്  കമഖലയനിലല  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുവഭായ ചേകേനിരനി ലഭലമഭാക്കുകേ, പഭാഴെഭാക്കനിക്കളയന്ന ലതഭാണട്ട് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള സലാംഭരനിചട്ട്
കൂടുതല  ലതഭാഴെനില  ദനിനങ്ങളുലാം  കവതനവലാം  ഉറപഭാക്കുകേ,  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
കൂടുതല  വനില  ലഭലമഭാക്കുകേ,  കേയര്  ഉത്പഭാദനവലാം  വനിറ്റുവരവലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  കേയര്
യൂണനിറ്റുകേലള  ലഭാഭകേരമഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  "ലതഭാണ്ടുസലാംഭരണവലാം
ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനവലാം" എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്. 

ലതഭാണട്ട് സലാംഭരണലാം

ക്രമ നമ്പര് ലതഭാണട്ട് സലാംഭരണലാം തുകേ

(1) (2) (3)

1 ലതഭാണട്ട്സലാംഭരനിചട്ട്
എത്തനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്
ഇനലസന്റെതീവട്ട്  (60/80  ഗ്രഭാമനിനട്ട്
മുകേളനില ചേകേനിരനി ലഭനിക്കുന്ന)

പചലത്തഭാണനിനട്ട് 25 കപസ

ഉണക്കലത്തഭാണനിനട്ട് 15 കപസ



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 125

(1) (2) (3)

60/80  ഗ്രഭാമനിനട്ട്  തഭാലഴെ ചേകേനിരനി  ലഭനിക്കുന്ന ലതഭാണഭാലണങനില പചലത്തഭാണട്ട്  20
കപസ  നനിരക്കനിലുലാം  ഉണക്കലത്തഭാണട്ട്  10  കപസ  നനിരക്കനിലുലാം  ഇനലസന്റെതീവട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന.

2 കേയര്കമഖലയനിലല  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളലതഭാണട്ട്  സലാംഭരനിക്കു
കമ്പഭാള(കനരനികടഭാ/ഏജനസനികേള
മുകഖനകയഭാ)

5000 ലതഭാണനിനട്ട് വഭാഹനവഭാടകേ
കൂടുതലഭായനി സലാംഭരനിക്കുന്ന ഓകരഭാ
1000 ലതഭാണനിനുലാം

250 രൂപ

50 രൂപ വതീതലാം

3 ലചേറുകേനിട  ഡതീകഫബറനിലാംഗട്ട്
യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
ലതഭാണട്ട് സലാംഭരനിച നലകുകമ്പഭാള
പതനിദനിനകവതനമഭായനി  400
പചലത്തഭാണനിനട്ട് 

160  രൂപ

കൂടുതലഭായനി സലാംഭരനിക്കുന്ന ഓകരഭാ
50 പചലത്തഭാണനിനുലാം

20 രൂപ വതീതലാം

ഉണക്കലത്തഭാണഭാലണങനില 600
എണ്ണലാം

150 രൂപ വതീതലാം

കൂടുതലഭായള്ള  ഓകരഭാ  100
ഉണക്കലത്തഭാണനിനുലാം

25 രൂപ വതീതലാം

ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനലാം

(1) (2) (3)

1 പചലത്തഭാണനിലനനിനലാം ചേകേനിരനി 
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള 
ഒരു കേനികലഭായട്ട്

   3 രൂപ സബ്സനിഡനി

ഉണക്കലത്തഭാണനിലനനിന്നട്ട് 
ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള 
ഒരു കേനികലഭായട്ട് 

  2 രൂപ സബ്സനിഡനി
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(1) (2) (3)

 ലമയനിന്റെനനസട്ട് ഗ്രഭാന്റെട്ട്

1. വലനിയഡതീകഫബറനിലാംഗട്ട് 
ലമഷതീന ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന 
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പതനിവര്ഷലാം

50000 രൂപ

2 മനിനനിഡതീകഫബറനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീന
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പതനിവര്ഷലാം

10000 രൂപ

റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട് ഫണട്ട്

കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ലതഭാണ്ടുസലാംഭരണത്തനിനഭായനി  പരമഭാവധനി
2  ലക്ഷലാം രൂപവലര റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട്  ഫണഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന രതീതനിയനില
പവര്ത്തനമൂലധനലാം  നലകേനിവരുന.  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
ചേകേനിരനിവനില/കേയര്വനില നനിര്ണ്ണയ കേമ്മേനിറനിയലട 27-11-2015-ലല കയഭാഗത്തനില
നനിലവനിലുള്ള കേയറനിലന്റെ കേകമ്പഭാളവനില കേണക്കഭാക്കനി പചലത്തഭാണനിലനനിനള്ള
ചേകേനിരനിക്കട്ട്  കേനികലഭായട്ട്  17 രൂപ  നനിരക്കനിലുലാം  ഉണക്കലത്തഭാണനിലനനിനള്ള
ചേകേനിരനിക്കട്ട് കേനികലഭായട്ട് 14 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം നനിശ്ചയനിചനലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. ലതഭാണ്ടു
സലാംഭരണലാം കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനു കവണനി നഭാളനികകേര ഉത്പഭാദകേ
ലഫഡകറഷനുകേലള  കൂടനി  പങഭാളനികേളഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  സലാംഭരണ-സലാംസ്കെരണ
പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുലാം.  നനിലവനിലുള്ള  ഡതീകഫബറനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുലട
പരഭാധതീനതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാകങതനികേ  നവതീകേരണത്തനിനുലാം
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിലല കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്

66 (6676) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനില സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട് തസനികേയനില
കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന  കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിശദവനിവരലാം  കപരട്ട്,
കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന ഓഫതീസട്ട്  എന്ന രതീതനിയനില ഇലകനിക്കല സര്ക്കനിള ഓഫതീസട്ട്
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലസപ്റലാംബര് മഭാസത്തനില നലകേനിയ
ശമ്പളത്തനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം ഇലകനിക്കല സര്ക്കനിള ഓഫതീസട്ട് തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട് തസനികേയനില ഉളലപലട ഒരു തസനികേയനിലുലാം
കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് നനിയമനങ്ങള നടത്തഭാറനില.  എന്നഭാല അടനിയന്തെര ഘടങ്ങളനില ചേനില
കജഭാലനികേള  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില  ലചേയനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം  സതീനനിയര്
അസനിസന്റുമഭാര് ലചേകയണ കജഭാലനികേളനില ഉളലപടുന്ന ചേനില കജഭാലനികേളഭായ ബനിലനിലാംഗട്ട്
തുടങ്ങനിയ കജഭാലനികേള വനിവനിധ ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളനില കേരഭാര് നലകേനിയവരുലട
വനിവരങ്ങളുലാം അവര്ക്കട്ട് ലസപ്റലാംബര് മഭാസത്തനില നലകേനിയ കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് തുകേയലട
വനിവരങ്ങളുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മതീററുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

67 (6677) ശതീ  .    എലാം  .    സന്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മുകഖന നലകേനി വരുന്ന ഇലകകഭാണനികേട്ട്  മതീററുകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില എലന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചവരുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില  നലകേനി  വരുന്ന  മതീററുകേള  ലപലടന്നട്ട്  കകേടഭാകുന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) മതീററുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനികേള
സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മുകഖന  നലകേനിവരുന്ന  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  മതീററുകേള
വഭാങ്ങുകമ്പഭാള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്.  മതീററുകേളുലട ദര്ഘഭാസനില
പലങടുക്കുന്നവര് പൂരനിപനിച ദര്ഘഭാസനികനഭാലടഭാപലാം സഭാമ്പനിള മതീററുകേളകൂടനി സമര്പനി
ക്കണലമന്നട്ട്  വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ സഭാമ്പനിള മതീററുകേള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സഭാപനമഭായ  സനി.പനി.ആര്.ഐ./ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ടനി.എലാം.ആര്.-കേളനില
പരനികശഭാധനിചട്ട് ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന. കമലപറഞ പരനികശഭാധനകേള ഇന്തെലന
സഭാന കഡര് ഡ്സട്ട്, നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള പകേഭാരമഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത പര്കചസട്ട്
ഓര്ഡറനിലല ലഡലനിവറനി ലഷഡമ്പ്യൂള പകേഭാരലാം കേമ്പനനികേള ഓഫര് ലചേയ്യുന്ന മതീററുകേള
അവനിലടനനിനലാം  അയയ്ക്കുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  അവരുലട  തലന്ന  ഫഭാകറനികേളനിലലവചട്ട്  പതീ-
ലഡസഭാചട്ട് ഇനലസക്ഷന, ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡട്ട് നനികയഭാഗനിക്കുന്ന എഞനിനതീയറുലട

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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സഭാന്നനിദലത്തനില നടത്തുനണട്ട്. ഈ പരനികശഭാധനയനില ഗുണകമന്മേ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
മതീററുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം, ടനി.എലാം.ആര്.
ഡനിവനിഷനുകേളനില എത്തനിക്കുന്നതട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത ടനി.എലാം.ആര്. ഡനിവനിഷനുകേളനില എത്തുന്ന
മതീററുകേള ഇന്തെലന സഭാകന്റെര്ഡട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന പകേഭാരലാം  'ആലകപ്റനസട്ട്'  ലടസനിനുലാം
വനികധയമഭാക്കുന. നനിലവനില തനിരുമല, പള്ളലാം, അങമഭാലനി, ലഷഭാര്ണ്ണൂര്, കേണ്ണൂര് എന്നതീ
സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുള്ളതട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
ടനി.എലാം.ആര്. ഡനിവനിഷനനിലല എഞനിനതീയര്മഭാരഭാണട്ട് ഈ പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതട്ട്.
ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ  മതീററുകേള  തള്ളലപടുന.  ഗുണകമന്മേ  ലതളനിയനിക്കലപട
മതീററുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട് ഫതീലഡനികലയട്ട് നലകുന്നതട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഇല.  എന്നഭാല അപൂര്വലാം ചേനില മതീററുകേള ഗലഭാരണനി കേഭാലയളവനിനുള്ളനില
കകേടഭാകുന്നതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  മതീററുകേള  ഗലഭാരണനി  കേഭാലയളവനിനുള്ളനിലഭാണട്ട്
കകേടഭാകുന്നലതങനില  മതീറര്  വഭാങ്ങനിയ  കേമ്പനനിയനിലനനിനതലന്ന  പകേരലാം  മതീറര്
ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്. 

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. സബട്ട് എഞനിനതീയര് നനിയമനലാം

68 (6678) ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നനിലവനില ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  എത്ര
തസനികേകേളഭാണട്ട് ഉള്ളലതനലാം ഇതനില ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേള എത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തഭാഴ്ന്ന തസനികേയനില കജഭാലനി ലചേയനിരുന്നവര്ക്കട്ട് തഭാലക്കഭാലനികേ ലപഭാകമഭാഷന
നലകേനി സബട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരഭായനി നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇപകേഭാരലാം
നനിയമനലാം ലഭനിചവര് എത്ര കപരുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇവലര  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  തസനികേയനില  സനിരലപടുത്തഭാനഭാകണഭാ
അകതഭാ പഴെയ തസനികേയനികലക്കട്ട് തരലാംതഭാഴഭാനഭാകണഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഓപണ്/ലകേ.പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസനില നനിന്നട്ട് നനിയമനലാം നടകത്തണ
ഏലതങനിലുലാം ഒഴെനിവകേള ലകേ.പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാന ബഭാക്കനിയകണഭാ;
വനിശദ വനിവരലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 3492.  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി കനരനിടട്ട്  നനിയമനികക്കണ കേന്വഭാടയനില  (30%)
24-ഉലാം ലപഭാകമഭാഷന കബ ട്രഭാനസ്ഫറനിലൂലട പനി.എസട്ട്.സനി വഴെനി നനികേകത്തണ  10%
കേന്വഭാടയനില  286-ഉലാം  60% കേന്വഭാടയനില (ലപഭാകമഭാഷന വഴെനി നനികേകത്തണതട്ട്) 320-ഉലാം
ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്.
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(ബനി)  ലപഭാകമഭാഷന  നലകേനി  നനികേകത്തണ  10%  &  60%  കേന്വഭാടകേളനിലല
ഒഴെനിവകേളനില  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  ലപഭാകമഭാഷന  ലഭനിക്കഭാന  കയഭാഗലരഭായവലര
മറ്റുതസനികേകേളനിലനനിനലാം “സബട്ട് എഞനിനതീയര്  (ലട്രയനിനനി) ”ആയനി നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇപകേഭാരലാം 365 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ലപഭാകമഭാഷന  നലകേനി  നനികേകത്തണ  10%  &  60%  കേന്വഭാടകേളനിലല
ഒഴെനിവകേള യഥഭാക്രമലാം പനി.എസട്ട്.സനി വഴെനിയലാം ലപഭാകമഭാഷന നലകേനിയലാം നനികേത്തുന്ന
മുറയട്ട് ഇവലര പഴെയ തസനികേയനികലക്കട്ട് മഭാറനി നനിയമനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ഇല. 

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.- യനിലല ഓണ്കലന കപലമന്റെട്ട്

69 (6679) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിൽ  ഓൺകലൻ  വഴെനി  പണലാം  അടയ്ക്കുന്നവരനിൽ
നനിനലാം സർവതീസട്ട് ചേഭാർജ്ജനിലന്റെ കപരനികലഭാ കേൺവതീനനിയൻസട്ട്  ചേഭാർജ്ജനിലന്റെ കപരനികലഭാ
അധനികേ തുകേ ഈടഭാക്കുന എന്ന പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിൽ  കേലഭാഷട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ലമഷതീൻ വഴെനി ഓഗസട്ട്
മഭാസത്തനിൽ പണലാം ഒടുക്കനിയവരുലട എണ്ണലാം എത്രയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില ഓണ്കലന കപലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല

കപലമന്റെട്ട്  കഗറട്ട് കവകേള  വഴെനി  പണലാം  അടയ്ക്കുന്നവരനിലനനിനലാം  സര്വതീസട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്

ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള  ഓണ്കലന  കപലമന്റെട്ട്

സലാംവനിധഭാനത്തനില  സര്വതീസട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജനിലഭാലത  കപലമന്റെട്ട്  നടത്തുവഭാന  State  of

Travancore, South Indian Bank, Federal Bank, ICICI Bank, Canara Bank

മുതലഭായ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ഡയറകട്ട് ഇന്റെകഗ്രഷന സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ആഗസട്ട് മഭാസത്തനില കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിലന്റെ

ആസഭാന  മന്ദേനിരമഭായ  തനിരുവനന്തെപുരലാം  കവദദ്യുതനി  ഭവനനില  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കേഭാഷട്ട്

ലഡകപഭാസനിറട്ട് ലമഷതീനനിലൂലട കേറന്റെട്ട് ചേഭാര്ജ്ജട്ട് അടയഭാനുള്ള സസൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തനി

യനിരുന്നതട്ട്.  അവനിലട ആഗസട്ട് മഭാസത്തനില  465  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കേറന്റെട്ട് ചേഭാര്ജ്ജട്ട്

ഒടുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

1485/2019
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ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മതീറര് റതീഡര് തസനികേ

70 (6680) ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനില  മതീറര്  റതീഡര്മഭാരഭായ  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട
എണ്ണലാം ഡനിവനിഷന തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) മതീറര്  റതീഡര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി കബഭാര്ഡനിനട്ട്
കവണനിവരുന്ന കേഭാലയളവട്ട് എത്രയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനിലല മതീറര്  റതീഡര്മഭാരഭായ സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട
എണ്ണലാം ഡനിവനിഷന തനിരനിചട്ട് തഭാലഴെലകേഭാടുക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

ഡനിവനിഷന ഓഫതീസട്ട് മതീറര് റതീഡര്മഭാരുലട എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 അടനിമഭാലനി 2

2 അടൂര് 6

3 ആലപ്പുഴെ 14

4 ആലത്തൂര് 16

5 ആലുവ 11

6 അങമഭാലനി 5

7 ആറനിങ്ങല 5

8 ബഭാലുകശരനി 33

9 ചേഭാലക്കുടനി 14
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(1) (2) (3)

10 ചേങ്ങനഭാകശരനി 4

11 ചേഭാത്തന്നൂര് 7

12 ലചേങ്ങന്നൂര് 3

13 കചേര്ത്തല 20

14 ചേനിറ്റൂര് 10

15 എറണഭാകുളലാം 5

16 ലഫറൂക്കട്ട് 20

17 ഹരനിപഭാടട്ട് 4

18 ഇരനിഞഭാലക്കുട 8

19 ഇരനിടനി 9

20 കേലപറ 24

21 കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട് 10

22 കേണ്ണൂര് 17

23 കേരുനഭാഗപള്ളനി 14

24 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 4

25 കേഭാടഭാക്കട 9

26 കേടപന 5
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(1) (2) (3)

27 കേഴെക്കൂടലാം 15

28 ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് 11

29 ലകേഭാലലാം 13

30 ലകേഭാകണഭാടനി 18

31 ലകേഭാടഭാരക്കര 10

32 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 32

33 കുണറ 11

34 കുന്നലാംകുളലാം 8

35 മഭാനന്തെവഭാടനി 6

36 മകഞരനി 22

37 മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് 9

38 മടഭാകഞരനി 12

39 മഭാകവലനിക്കര 2

40 മൂവഭാറ്റുപുഴെ 19

41 നഭാദഭാപുരലാം 10

42 ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് 10

43 ലനയഭാറനിനകേര 21
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(1) (2) (3)

44 നനിലമ്പൂര് 9

45 കനഭാര് ത്തട്ട് പറവൂര് 14

46 പഭാലഭാ 1

47 പഭാലക്കഭാടട്ട് 18

48 പള്ളലാം 8

49 പത്തനലാംതനിട 4

50 പടഭാമ്പനി 4

51 പയന്നൂര് 19

52 പതീരുകമടട്ട് 0

53 ലപരനിന്തെലമണ്ണ 12

54 ലപരുമ്പഭാവൂര് 11

55 ലപഭാനകുന്നലാം 10

56 ലപഭാന്നഭാനനി 4

57 പുനലൂര് 7

58 ലഷഭാര്ണ്ണൂര് 2

59 തലകശരനി 8

60 തനിരൂരങ്ങഭാടനി 9
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(1) (2) (3)

61 തനിരുവല 4

62 തനിരുവനന്തെപുരലാം 15

63 ലതഭാടുപുഴെ 28

64 തൃപ്പൂണനിത്തുറ 12

65 തൃശ്ശൂര് ഈസട്ട് 8

66 തൃശ്ശൂര് ലവസട്ട് 9

67 തനിരൂര് 13

68 വടകേര 17

69 വടക്കഭാകഞരനി 7

70 കവക്കലാം 11

71 വണ്ടൂര് 15

(ബനി)  കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനില നനിലവനില  32800
ഓളലാം  ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന.  എന്നഭാല  27175  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പള/
ആനുകൂലലങ്ങള നലകേഭാനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ അനുമതനി മഭാത്രമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനിനഭാല
നനിലവനില 5625 ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ശമ്പളവലാം മറട്ട് ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നലകുന്നതട്ട് കകേരള
കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷലന്റെ അനുമതനി ഇലഭാലതയഭായതനിനഭാല ഈ
ലചേലവട്ട്  തഭാരനിഫട്ട്  ഇനത്തനില കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിനട്ട്
ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലുണട്ട്.  ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.ലനിമനിറഡനില ആവശലലാം കവണ തസനികേകേളുലാം ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണവലാം
പുനര്വനിനലഭാസവലാം ഉളലപലട വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട്  IIM കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിലന
ചുമതലലപടുത്തുകേയണഭായനി.  ഈ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  പവര്ത്തനത്തനില  വരുകത്തണ  മഭാറങ്ങള
തതീരുമഭാനനികക്കണതുണട്ട്. പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് വനിശകേലനലാം ലചേയട്ട് ഒരു തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്ന
മുറയ്ക്കുമഭാത്രകമ തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം തനിടലപടുത്തനി നനിയമനങ്ങള നടത്തഭാന കേഴെനിയൂ.
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ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. പയന്നൂര് ലസക്ഷന

71 (6681) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പയന്നൂര്  ലസക്ഷനു  കേതീഴെനില  നനിലവനില  എത്ര
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുണട്ട്;

(ബനി) പയന്നൂര് ലസക്ഷലന്റെ വനിസ്തൃതനി എത്രയലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പയന്നൂര് ലസക്ഷന വനിഭജനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലന്തെങനിലുലാം നടപടനി സന്വതീകേരനിച
വരുനകണഭാ;  ഇലലങനില  പയന്നൂര്  ലസക്ഷന  വനിഭജനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  45 ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീറര്  വനിസ്തൃതനിയള്ള  പയന്നൂര്  ലസക്ഷനനില
24250 ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്. നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ പരനിധനി
50  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില കൂടുകേയലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല
അധനികേമഭാവകേകയഭാ  അലലങനില  പരനിധനി  100  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില  കൂടുകേയലാം
അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല  അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില ആണട്ട് സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന
വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  പസ്തുത
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില ഉളലപടഭാത്തതനിനഭാല പയന്നൂര്,  ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിലല കേഭാഷലര് തസനികേ

72 (6682) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിൽ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനിൽനനിന്നട്ട്  കനരനിടട്ട്  പണലാം
സന്വതീകേരനിക്കുന്ന എത്ര ആഫതീസുകേളുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കബഭാര്ഡനിൽ കേഭാഷലർ തസനികേയനിൽ പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയലാം തസനികേ
മഭാറലാം വഴെനിയലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവരുലട എണ്ണലാം തരലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനിൽ കേഭാഷലറുലട ഉത്തരവഭാദനിത്തന്വങ്ങളുലാം കേര്ത്തവലങ്ങളുലാം
വലക്തമഭാക്കുന്ന സർക്കുലറുകേകളഭാ ഉത്തരവകേകളഭാ ഉലണങനിൽ പകേർപട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസട്ട് ഇ.ബനി.-യനിൽ  18 -3- 1988-ൽ പുറലപടുവനിച ബനി.ഒ.  നമ്പർ
Estt /111/2537/88 നമ്പർ ഉത്തരവനിലന്റെ പകേർപട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇലകനിക്കല  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളുലാം  വനിദൂര  കേളക്ഷന  ലസന്റെറുകേളുലാം
ഉളലപലട 805 ഓഫതീസുകേളനില പണലാം സന്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില കേഭാഷലര് തസനികേയനില പനി.എസട്ട്.സനി.
മുകഖനയലാം  തസനികേമഭാറലാം  വഴെനിയലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവരുലട  എണ്ണലാം  തരലാംതനിരനിചട്ട്
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1 പനി.എസട്ട്.സനി.നനിയമനലാം 513

2 തസനികേമഭാറലാം വഴെനി 243

3 ആശനിതനനിയമനലാം 138

4 എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് 5

5 വനികേലഭാലാംഗര് (പനി.എസട്ട്.സനി.) 5

6 കേഭായനികേനനിയമനലാം 13

(സനി)   കേഭാഷലറുലട  ചുമതലകേള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  I
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി) പകേര്പട്ട് അനുബനലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിലല അസനിസന്റെട്ട് തസനികേയനിലുള്ള 
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന നടപടനി

73 (6683) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനില എത്ര അസനിസന്റെട്ട് തസനികേകേള (കകേഡര് തസനികേ)
ഉണട്ട്;  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പസ്തുത  തസനികേയനിലല  ഒഴെനിവകേളനില  എത്ര
നനിയമനങ്ങള നടത്തനി; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി-യനില  നനിലവനില  എത്ര  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേകേള

ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന; ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം എത്ര ഒഴെനിവകേള

പനി.എസട്ട്.സനി.യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്തു; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില എത്ര ലസക്ഷനുകേള

പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിചലവനലാം പസസ്തുത ലസക്ഷനുകേളനില എത്ര അസനിസന്റെട്ട് തസനികേകേള

സൃഷ്ടനിചലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പസ്തുത തസനികേയനില നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട്

ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  നനിയമനലാം നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര്

നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനില അസനിസന്റെട്ട് എന്ന കപരനില ഒരു തസനികേയനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല. 

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  പുതുതഭായനി

84  ലസക്ഷനുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവയനില  14  എണ്ണലാം ഇനനിയലാം പവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാനുണട്ട്. ഇതനില 3 ഇലകനിക്കല ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളനികലയട്ട് ആവശലമഭായ

അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര് തസനികേകേള പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം  കേലഭാഷലര്മഭാരുലടയലാം

സതീനനിയര് അസനിസന്റുമഭാരുലടയലാം ബഭാക്കനിയള്ള അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുലടയലാം

തസനികേകേള ഉചേനിതമഭായ പുനര്വനിനലഭാസത്തനിലൂലട കേലണത്തഭാനുമഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി)  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ  തസനികേകേളനിലലയലാം  ഒഴെനിവകേള

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ആവശലമഭായനി വരുന്ന അധനികേ കവദദ്യുതനി

 74 (6684) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ആവശലമഭായനി വരുന്ന കവദദ്യുതനിയനില

എത്ര ശതമഭാനലാം വര്ദനവഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ബനി)  പസ്തുത ആവശലകേത അനുസരനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  അധനികേ കവദദ്യുതനി

എങ്ങലന ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  ഭഭാവനി  കവദദ്യുതനി  ആവശലകേത  CEA  യലട  18-ാം
ഇലകനികേട്ട് പവര് സര്കവ പകേഭാരവലാം 19-ാം സര്കവയലട കേരടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് പകേഭാരവലാം
കേണക്കഭാക്കനിയതട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

വര്ഷലാം 18-ാം സര്കവ
പകേഭാരലാം

ആവശലകേത
(ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറട്ട്)

വഭാര്ഷനികേ
വര്ദനവട്ട്

ശതമഭാനത്തനില

19-ാം
സര്കവ
പകേഭാരലാം

ആവശലകേത
(ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറട്ട്)

വഭാര്ഷനികേ
വര്ദനവട്ട്

ശതമഭാനത്തനില

2016-17 26584 6.4% 24314 5.4%

2017-18 28080 5.6% 25557 5.1%

2018-19 29595 5.4% 26914 5.3%

2019-20 31198 5.4% 28255 5.0%

2020-21 32895 5.4% 29634 4.9%

2021-22 34691 5.4% 31073 4.9%

2022-23 32555 4.8%

2023-24 34079 4.7%

2024-25 35644 4.6%

2025-26 37253 4.5%

2026-27 39019 4.7%

(ബനി)  നനിലവനില  കവദദ്യുതനി  ആവശലത്തനിലന്റെ  30%  കവദദ്യുതനി  മഭാത്രകമ
ആഭലന്തെര  കസഭാതസ്സുകേളനിലനനിനലാം  ലഭലമഭാക്കുനള.  ആഭലന്തെര  ഉത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭായനി തഭാലഴെപറയന്ന പവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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• നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്ന  '6'  ജലകവദദ്യുത  പദതനികേള
(ആലകേ  59 ലമഗഭാവഭാടട്ട്) സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ.

• മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന  '3'  ജലകവദദ്യുത പദതനികേളുലട പണനി  (ആലകേ
106  ലമഗഭാവഭാടട്ട്)  പുനനഃരഭാരലാംഭനിചട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ.

• ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച  '15' ജലകവദദ്യുത പദതനികേള (ആലകേ 149
ലമഗഭാവഭാടട്ട്)  സലലമടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില
ലടണര് ലചേയട്ട് നടപഭാക്കുകേ.

പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളഭായ  കേഭാറട്ട്,  സസൗകരഭാര്ജ്ജലാം  എന്നനിവയനില
നനിനലാം കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള പദതനിയലാം സമയബനനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  വര്ദനിചവരുന്ന  കവദദ്യുതനി  ആവശലകേത  നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല
ആഭലന്തെര ഉത്പഭാദനത്തനിനട്ട് പുറലമ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം, ബനിഡനിലാംഗട്ട്/എലാം.ഒ.യ വഴെനിയള്ള
പര്കചസട്ട്/എകട്ട്കചേഞട്ട് തുടങ്ങനിയവലയയലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡട്ട് ആശയനിക്കുന. 

പുതനിയ ജലകവദദ്യുതനി പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സര്കവ

75 (6685) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ  ജലലലവദദ്യുതനി  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
സര്കവ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില  ഏലതങനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. മുനഗണനഭാ പടനികേയനില ഉളലപടുത്തനി തഭാലഴെപറയന്ന പദതനികേളുലട
സര്കവയലാം അനുബന കജഭാലനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന :

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

1. കേലഭാര് എസട്ട്.എചട്ട്.ഇ.പനി 4MW 10.24 Mu

2. പഭാലാംബ്ള എസട്ട്.എചട്ട്.ഇ.പനി. 12 MW 25.80 Mu

3. പതീഠനികേപഭാറ എസട്ട്.എചട്ട്.ഇ.പനി. 4.5 MW 10.63 Mu
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(1) (2) (3) (4)

4. കമകലഭാരലാം എസട്ട്.എചട്ട്.ഇ.പനി. 3.5 MW 10.57 Mu

5. ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട–I
എസട്ട്.എചട്ട്.ഇ.പനി.

3.5 MW 7.82 Mu

6. മുനനിക്കടവട്ട് എസട്ട്.എചട്ട്.ഇ.പനി. 2.0 MW 5.92 Mu

7. പള്ളനിവഭാസല ഓഗലമകന്റെഷന 150 Mu

8. ഇടമലയഭാര്കേപഭാസനിറനി അഡനിഷന  100 MW 146 Mu

9. പശുക്കടവട്ട് എസട്ട്.എചട്ട്.ഇ.പനി. 4.2 MW 11.24 Mu

10. ലതഭാമ്മേനകുത്തട്ട് എസട്ട്.എചട്ട്.ഇ.പനി. 3 MW 6.77 Mu

11. മഭാങളലാം - III 44 MW 96 Mu

ആലകേ 180.7 MW 480.99 Mu

(ബനി) 2016 ജൂണനിനട്ട് കശഷലാം അപര് കേലഭാര് (2MW) ലചേറുകേനിട ജലകവദദ്യുത

പദതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വനഭൂമനി പരനിസരത്തട്ട് കവദദ്യുതനി ലഭനിക്കഭാന നടപടനി

76 (6686) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  റനിസര്വട്ട് കഫഭാറസട്ട് ഭൂമനിയനിലൂലട കവദദ്യുതനി കലന വലനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നനിയമതടസ്സങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പതനിറഭാണ്ടുകേളഭായനി  വനഭൂമനി  പരനിസരത്തട്ട്  വതീടുലവചട്ട്  തഭാമസനിചവരുന്ന

കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  നനിലപഭാടുമൂലലാം  കവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  റനിസര്വട്ട്  കഫഭാറസട്ട്  ഭൂമനിയനിലൂലട  കവദദ്യുതനി  കലന  വലനിക്കുന്നതനിനട്ട്

കഫഭാറസട്ട്  കേണ്സര്കവഷന  ആകട്ട്  1980  പകേഭാരലാം  കഫഭാറസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ

അനുമതനി ആവശലമഭാണട്ട്. ടനി അനുമതനി ആവശലമുള്ള സന്ദേര്ഭങ്ങളനില വനലാം വകുപനിനട്ട്

അകപക്ഷ നലകുലാം. 

(ബനി) പസസ്തുത അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നലകേഭാന

സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  അകപക്ഷയലട തതീര്പനിനഭായനി വനലാം വകുപ്പുമഭായനി

ബനലപടട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിചവരുന. 

(സനി)  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളഭായ  സസൗകരഭാര്ജ്ജലാം,  കേഭാറട്ട്

എന്നനിവയനിലനനിനലാം കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്  (off-grid)  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ

പദതനി  പകേഭാരലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  കുടുലാംബങ്ങലള  കവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാന  ഈ

സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം തലന്ന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

തഭാരനിഫട്ട് വര്ദനയനിലനനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

77 (6687) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പതനിമഭാസലാം  120  യൂണനിറനില തഭാലഴെ കവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗമുള്ള

ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലളയലാം കേഭാര്ഷനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലളയലാം തഭാരനിഫട്ട്  വര്ദനയനില

നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  ഇളവട്ട്  തുടര്നലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഈ

ഇനത്തനില 2016-17 വര്ഷത്തനില എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പതനിമഭാസലാം  20  യൂണനിറട്ട്  വലര  കവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗമുള്ള  ഗഭാര്ഹനികേ

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സസൗജനലമഭായനി കവദദ്യുതനി നലകുന്ന പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  പസ്തുത  ഇളവട്ട്  തുടരഭാന  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  1000  രൂപ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  'കടഭാക്കണ്  വനിഹനിതലാം'  ആയനി
ബജറനില അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി 2016-17 -ല ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതലാം അനുവദനിചനിടനില. 

ഊര്ജ്ജ കഹകവ

78 (6688) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല  കവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഉത്തകരന്തെലയനിലല
കവദദ്യുതനി നനിലയങ്ങളനില നനിനലാം,  കകേരളത്തനികലക്കട്ട് കവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്
'ഊര്ജ്ജ കഹകവ ' സഭാപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുവഴെനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ആവശലത്തനിനനുസൃതമഭായ  കവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ കവദദ്യുത
ഉപകഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ഊര്ജ്ജ  കഹകവ  എങ്ങലനലയലഭാലാം  സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  ടവര്  കലനുകേളുലട  കവദദ്യുതനി  വഭാഹകേ  കശഷനി
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന കബഭാര്ഡട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല കവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഉത്തകരന്തെലയനില
(ഛത്തതീസ്ഗഡനിലല റഭായ്ഗഡട്ട്) നനിനലാം തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലല പുഗളറനികലയട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
HVDC  പസരണ കലനനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  കകേരളത്തനിലല  മഭാടക്കത്തറയനികലയട്ട്
2000  MW  HVDC  പസരണ  ഇടനഭാഴെനിയലട  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
ഊര്ജ്ജ  ഇടനഭാഴെനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പഭാരലാംഭ  പവര്ത്തനങ്ങള  പനി.ജനി.സനി.എല.
ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ. കകേരള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ അനുദനിനലാം വര്ദനിചവരുന്ന ഊര്ജ്ജ
ഉപകഭഭാഗലാം നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭായനി മുഖലമഭായലാം ഊര്ജ്ജ ഇറക്കുമതനിലയ ആശയനിക്കുന.
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനലാം  കകേരളലാം  വഭാങ്ങുന്നതുലാം  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി
ലഭനിക്കുന്നതുമഭായ കവദദ്യുതനി കകേരളത്തനികലയട്ട് എത്തനിക്കുവഭാന ഉയര്ന്ന കശഷനിയള്ള
പസരണ കലനുകേള ആവശലമുണട്ട്.  നനിലവനിലല സഭാഹചേരലത്തനില വര്ഷലാംകതഭാറുലാം
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വര്ദനിചവരുന്ന ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാഗലാം നനിറകവറഭാന കൂടുതല കവദദ്യുതനി ഇറക്കുമതനി
ലചേകയണനിവരുലാം. നനിലവനിലുള്ള അന്തെര് സലാംസഭാന പസരണ കലനുകേളവഴെനി അതട്ട്
സഭാധലമഭാണട്ട്.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില  കകേരളത്തനില  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
2000  എലാം.ഡബന്വമ്പ്യൂ.-ലന്റെ പസരണ ഇടനഭാഴെനിയലട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം വഴെനി  കകേരളത്തനികലയട്ട്
അധനികേ  ഊര്ജ്ജലാം  എത്തനിക്കുവഭാനുലാം  അതനിലൂലട  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അധനികേ
ഊര്ജ്ജ ആവശലകേത നനിറകവറ്റുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

(സനി)  ഉണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള പസരണ കലനുകേളുലട  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കല,
കവഭാളടത വര്ദനിപനിക്കല എന്നനിവ ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.  ലക്ഷലമനിടുന.  നനിലവനിലുള്ള
സനിലാംഗനിള  സര്കേമ്പ്യൂടട്ട്  കലനുകേള,  ഡബനിള  സര്കേമ്പ്യൂടട്ട്  കലനുകേളഭായനി  മഭാറ്റുവഭാനുലാം
കബഭാര്ഡട്ട് നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന. കൂടഭാലത നനിലവനിലുള്ള കശഷനി കുറഞതുലാം
പഴെക്കലാം ലചേന്നതുമഭായ പസരണ കലനുകേള മഭാറനി വഭാഹകേകശഷനി കൂടനിയ  HTLS-
കേണകറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കബഭാര്ഡട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

ഊര്ജ്ജ സസൗഹൃദട്ട് പദതനി

79 (6689) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയലാം

കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  'ഊര്ജ്ജ സസൗഹൃദട്ട്'എന്ന കപരനില പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ;
ഉലണങനില എന്നട്ട് മുതലഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 'ഊര്ജ്ജ സസൗഹൃദട്ട്' പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയനില  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  രജനിസര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപഭാക്കുനണട്ട്.  2016  ലസപലാംബര്  മുതല  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കനി
വരുന.

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  കവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കകേന്ദ്രതീകൃത
ബനിലനിലാംഗട്ട്-ലസര്വര്  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  സലാംവനിധഭാനലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന  ബനില  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള- ബനില തുകേ, പനിഴെ കൂടഭാലത പണമടയ്കക്കണ തതീയതനി,  പനിഴെകയഭാടുകൂടനി
പണമടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള അവസഭാന തതീയതനി തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള
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വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദലയലട സഹഭായകത്തഭാലട എസട്ട്.എലാം.എസ്സഭായനി ലമഭാകബല
കഫഭാണ്  വഴെനിയലാം  ഇ-ലമയനിലഭായലാം  അറനിയനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  ഊര്ജ്ജ  സസൗഹൃദ
പദതനിയലട ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലലാം. 

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട  കവബ്കസറട്ട്  www.kseb.in  വഴെനി
ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  ഊര്ജ്ജ  സസൗഹൃദ  പദതനിയനില  രജനിസര്  ലചേയഭാവന്നതഭാണട്ട്.
കവബ്കസറനിലല  കസഭാള  ലചേയ്യുന്ന  ലമകസ്സജനിലനനിനലാം  കനിക്കട്ട്  ലചേയ്തുലകേഭാണട്ട്
തഭാലഴെപറയന്ന  വനിവരങ്ങള  നലകേനി  ഊര്ജ്ജ  സസൗഹൃദ  പദതനിയനില  രജനിസര്
ലചേയഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

• ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ കേണ്സമ്പ്യൂമര് നമ്പര്

• ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ അവസഭാനലത്ത ബനില നമ്പര്

• എസട്ട്.എലാം.എസ്സട്ട്. ലഭനികക്കണ ലമഭാകബല കഫഭാണ് നമ്പര്

• ഇ-ലമയനില ഐഡനി 

   പസ്തുത  പദതനിയനില  രജനിസര്  ലചേയഭാനകവണനി  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്
ലസക്ഷന ഓഫതീസലറ സമതീപനിക്കഭാവന്നതുമഭാണട്ട്. 

ഊര്ജ്ജ കനിനനികേട്ട് പദതനി

80 (6690) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഊര്ജ്ജ  കനിനനികേട്ട്  പദതനി  പകേഭാരലാം  മുനസര്ക്കഭാര്  എലന്തെലഭാലാം
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഊര്ജ്ജ രലാംഗത്തട്ട് നടത്തനിയലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി അനുസരനിചട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  ഈ
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില സന്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ.എലാം.സനി.-യലട  കനതൃതന്വത്തനില  നടത്തനിവരുന്ന  ഊര്ജ്ജ  കനിനനികേട്ട്
പദതനിപകേഭാരലാം സ്ത്രതീകേളഭായ എനര്ജനി കനിനനികേട്ട് വഭാളണനിയര്മഭാര് വതീടുകേള സന്ദേര്ശനിചട്ട്
ഊര്ജ്ജ ഉപകയഭാഗലാം പഠനിക്കുകേയലാം അതനുസരനിചള്ള ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തു. കൂടഭാലത ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ ലഘുകലഖകേള വനിതരണലാം
ലചേയ്തു.
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(ബനി)  ഈ പദതനി അനുസരനിചട്ട്  ഈ വര്ഷലാം കനിനനികേട്ട്  വഭാളണനിയര്മഭാരുലട
എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം കൂടുതല പഞഭായത്തുകേളനികലയട്ട്  പദതനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള്ള
കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കനിനനികേട്ട്  വഭാളണനിയര്മഭാരുലട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലകേളകതഭാറുലാം
സ്ത്രതീകേലള ലതരലഞടുത്തട്ട് ഇവര്ക്കഭായനി ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചള്ള
കഭാസ്സുകേള നടത്തനിവരുന. 

ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് നടപടനികേള

81 (6691) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലചേറുകേനിട ജലകവദദ്യുത പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  എത്ര നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ലചേറുകേനിട  ജലകവദദ്യുത പദതനികേളുലട സലലമടുപ്പുലാം
ലടണര് നടപടനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നട്ട് തുടങ്ങഭാനഭാകുലമന്നഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന '5 'ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത
പദതനികേള  തന്വരനിതഗതനിയനില  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനുലാം  20%  പണനിപൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
ഇകപഭാള മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട രണഭാലാം ഘട പദതനിയലട പവര്ത്തനങ്ങള
പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനിച.  കൂടഭാലത പുതനിയതഭായനി പരനിഗണന
യനിലുള്ള  '13'  ലചേറുകേനിട  ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേള,  അവയട്ട്  ആവശലമഭായ  ഭൂമനി
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് ലടണര് ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 13  എണ്ണലാം.  അതനില ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി  6 MW/24.7 Mu  പദതനിയലട
സലലമടുപട്ട് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ലടണര് ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന '12' പദതനികേളുലട സലലമടുപട്ട് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

1485/2019
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1 പഴെശനിസഭാഗര് 7MW/25.16  Mu

2 ചേനിന്നഭാര് 24MW/82.9  Mu

3 അപര് ലചേങ്കുളലാം കസജട്ട് -1 24MW/53.22  Mu

4 ലഭാഡലാം 3.5MW/12.13  Mu

5 ഓലനിക്കല 5MW/10.26  Mu

6 പൂവഭാരലാംകതഭാടട്ട് 3MW/5.88  Mu

7 മഭാര്മല 7MW/23.02  Mu

8 പതീചഭാടട്ട് 3MW/7.74  Mu

9 ലവകസണ് കേലഭാര് 5MW/14.3  Mu

10 മഭാരനിപ്പുഴെ 6MW/15.31 Mu

11 ലചേമക്കടവട്ട് -III 7.5MW/17.71  Mu

12 വഭാലനകതഭാടട്ട് 7.5MW/15.291  Mu

(സനി)  മുകേളനില  സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്ന  1  മുതല  11  വലരയള്ള  പദതനികേളുലട
സലലമടുപട്ട് നടപടനികേള ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ലടണര് ലചേയ്യുവഭാന
ലക്ഷലമനിടുന.  വഭാലനകതഭാടട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  വനഭൂമനി  ആവശലമഭായനി  വരുന്നതനിനഭാല
കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട്  ലടണര് ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.   ലടണര് ലചേയട്ട്  നഭാലട്ട്
മഭാസത്തനിനകേലാം മുകേളനില സൂചേനിപനിച 11 പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

സസൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനി

82 (6692) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  ലകേഭാലകങഭാടട്ട്  ഒരു  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയള്ള
സസൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചകവഭാ; എങനില പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിലല മറ്റു കമഖലകേളനില സസൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങളുലാം കേഭാറനില നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി
ലഭലമഭാകേഭാനുള്ള  നനിലയങ്ങളുലാം  സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുവഭാന
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരുകേള  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  ഇത്തരലാം  പഠനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ലഷഭാര്ണ്ണൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ഇത്തരലാം ലലവദദ്യുതനി നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല കുഴെലമന്ദേത്തുള്ള അലനര്ടനിലന്റെ സന്വന്തെലാം സലത്തട്ട്
2  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയള്ള  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  നനിയനണത്തനിലഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമലക്കൂരകേളനില  വനിതരണശലാംഖലഭാബനനിത
സസൗരലലവദദ്യുത നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിലൂലട സലാംസഭാനലത്ത സസൗരലലവദദ്യു
കതഭാലഭാദനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഗ്രതീന  കകേരള  കേലഭാമ്പയനിനനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാന റവനമ്പ്യൂ വകുപനിനട്ട്
കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ ലകേടനിടങ്ങളനില അലനര്ടട്ട് നടത്തനിയ പഭാഥമനികേ പഠനലാം കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട്
പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ഒറപഭാലലാം മനിനനി സനിവനില കസഷന, ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില  സസൗരകമലക്കൂര  ലലവദദ്യുത  നനിലയങ്ങള  സഭാധലമഭാകുലമന്നഭാണട്ട്.
ഇവനിലട  യഥഭാക്രമലാം  70  കേനികലഭാവഭാടട്ട്,  12 കേനികലഭാവഭാടട്ട്  സസൗരലലവദദ്യുകതഭാലഭാദനലാം
സഭാധലമഭാകുലമന്നഭാണട്ട് പഠനലാം കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി ഫണട്ട് മഭാറനിവയഭാന തയഭാറഭായ
ഏലതഭാരു  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനത്തനിനുലാം  സസൗരലലവദദ്യുകതഭാലഭാദന  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം നലകേഭാന അലനര്ടനിനു സഭാധനിക്കുലാം.

1990 മുതല 2008 വലര വനിന്റെട്ട് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കസഷന സഭാപനിചട്ട് നടത്തനിയ
പഠനങ്ങളനില  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  5  സലങ്ങളനില  കേഭാറനിലനനിനലാം  ലലവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  അനുകയഭാജലമഭാലണന്നട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല  പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി ജനിലയനിലല മൂലത്തറ റഗുകലറര് കപഭാജകട്ട് ലലസറട്ട്, മതീനകേര ഡഭാലാം
ലലസറട്ട് എന്നതീ സലങ്ങളനില വനിന്റെട്ട് മഭാസട്ട് സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ലകേഭാലകങഭാടുലാം  കേഞനികക്കഭാടട്ട്  സബ്കസഷന  പരനിസരത്തുലാം
ഓകരഭാ  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയള്ള  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങളുലാം  അഗളനി,
ചേഭാലയൂര് ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയനിലല വതീടുകേളുലട കമലക്കൂരയനില  0.096  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
സസൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ചേനിറ്റൂരനില ആലകേ
35 കേനികലഭാവഭാടട്ട്സട്ട് കശഷനിയള്ള കസഭാളഭാര് പഭാനലുകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നഭാലട്ട് ആദനിവഭാസനി
കകേഭാളനനികേള  ലലവദദ്യുതതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മലറഭാരു  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനിയനില  12
കേനികലഭാവഭാടട്ട്സനിലന്റെ  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയനനിര്മ്മേഭാണലാം  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത  ആലകേ  18  കേനികലഭാവഭാടട്ട്സനിലന്റെ  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയലാം  ചേനിറ്റൂരനില  രണട്ട്
കകേഭാളനനികേളനില സഭാപനിക്കുന്ന കജഭാലനിയലാം നടനവരുന.
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(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില  അലനര്ടനിലന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില
പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല കുഴെലമന്ദേത്തട്ട് അലനര്ടനിലന്റെ സന്വന്തെലാം സലത്തട്ട് 2 ലമഗഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിതകശഷനിയള്ള ഒരു സസൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതഭാ
പഠനലാം നടത്തനി വനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം ഇതനിലന തുടര്ന്നട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  പസസ്തുത  പദതനി  ഇകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരണ
ഘടത്തനിലുമഭാണട്ട്.

(സനി) പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന

83 (6693) ശതീ  .    ലകേ  .  ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കേനിഴെക്കകഞരനി - ചൂരുപഭാറ കകേഭാളനനിയനില 40
വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  തഭാമസനിച വരുന്ന കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനി ലഭനിക്കഭാത്ത
വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  കേനിഴെക്കുകഞരനി-ചൂരുപഭാറ  കകേഭാളനനിയനികലയട്ട്  ലലവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലലലന വലനിക്കുന്നതനിനട്ട് കഫഭാറസട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ അനുമതനി
ആവശലമഭാണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള അകപക്ഷ കഫഭാറസട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിനട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

ലലവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജട്ട് കുടനിശനികേ 

84 (6694) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയലാം

കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  1-10-2016-ലല  കേണക്കട്ട്  പകേഭാരലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യലട  കവദദ്യുതനി

ചേഭാര്ജ്ജട്ട് കുടനിശനികേ എത്രയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം

ഉര്ജ്ജനിത നടപടനികേള ആണട്ട് സന്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്ന കശഷലാം എത്ര കുടനിശനികേ തുകേ

പനിരനിലചടുത്തു എന്ന കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 31-8-2016-ലല കേണക്കുപകേഭാരലാം കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട്

ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ലലവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  കുടനിശനികേ  1996.75  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.

1-10-2016-ലല കുടനിശനികേയലട കേണക്കട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരുന്നകതയള.

(ബനി)  ലലവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  കുടനിശനികേ പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള

നടപടനിക്രമങ്ങളഭായ  ലലവദദ്യുതനി  ബനലാം  വനികച്ഛദനിചട്ട്  കുടനിശനികേ  കനഭാടതീസട്ട്  നലകേനി

ഡനിസട്ട് മഭാന്റെനില  ലചേയട്ട്  റവനമ്പ്യൂ  റനിക്കവറനി  നടപടനി  സന്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പുറകമ

28-10-2016-ലല  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  (B.O.(FTD)  No.  3085/2016  (KSEB/

TRAC/OTS/R3/2015)  പകേഭാരലാം  31-3-2017-നുള്ളനില  പൂര്ത്തനിയഭാകേത്തക്ക  വനിധമുള്ള

ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം 37.47 കകേഭാടനി രൂപ

കുടനിശനികേ തുകേ പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

ലലവദദ്യുതനി കുടനിശനികേ ഇനത്തനില പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള തുകേ

85 (6695) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :

ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന വനിദദ്യുച്ഛക്തനി കബഭാര്ഡനിനട്ട്  വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില

നനിനലാം വലക്തനികേളനില നനിനലാം കവദദ്യുതനി കുടനിശനികേ ഇനത്തനില പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള

തുകേ എത്രയഭാലണന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;

(ബനി) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില നനിന്നട്ട് ലഭനികക്കണ കവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജട്ട്

കുടനിശനികേ  എഴതനിത്തള്ളനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എത്ര  രൂപയലട  കുടനിശനികേയഭാണട്ട്

എഴതനിത്തള്ളനിയലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  കുടനിശനികേ  എഴതനിത്തള്ളനിയതുമൂലമുണഭായ  നഷ്ടലാം

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ബജറനില  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന വനിദദ്യുച്ഛക്തനി കബഭാര്ഡനിനട്ട്  വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില

നനിനലാം വലക്തനികേളനില നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി കുടനിശനികേ ഇനത്തനില പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള

തുകേ  1996.75  കകേഭാടനി  രൂപയഭാലണന്നട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   ഉണട്ട്.   524  കകേഭാടനി  രൂപ.   കൂടഭാലത  29-6-2015-ലല  G.O.(MS)

24/2015/PD  ഉത്തരവപകേഭാരലാം,  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  ലമഭാത്തലാം

കുടനിശനികേയനില നനിനലാം 500 കകേഭാടനി രൂപ, കബഭാര്ഡട്ട് ഇലകനിസനിറനി ഡമ്പ്യൂടനിയനിനത്തനില

പനിരനിലചടുത്തട്ട് സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് അടയ്കക്കണ തുകേയനില നനിനലാം തടനിക്കനിഴെനിക്കുകേയലാം

ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) എഴതനിത്തള്ളനിയ തുകേയഭായ 524 കകേഭാടനി രൂപ പതനിവര്ഷലാം 52.40 കകേഭാടനി

രൂപ  വതീതലാം,  പത്തട്ട്  വര്ഷലത്ത  ബജറട്ട്  വനിഹനിതമഭായനി  ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്

നലകേഭാന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിനട്ട് അനുവദനിച ബജറട്ട്

വനിഹനിതത്തനിലന്റെയലാം ലഭനിച തുകേയലടയലാം കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ക്രമ

നമ്പര്

സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം

അനുവദനിച തുകേ

(കകേഭാടനിയനില)

ലഭനിച തുകേ 

(കകേഭാടനിയനില)

1 2012-13 52.40 52.40

2 2013-14 52.40 52.40

3 2014-15 52.40 52.40

4 2015-16 52.40 10.00

5 2016-17 52.40 -

ആലകേ 262.00 167.20

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ലലവദദ്യുത അപകേടങ്ങള

86 (6696) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലലവദദ്യുത അപകേടങ്ങളുലാം അടനിയന്തെര സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം
അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേളഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി
പകയഭാജനലപടുത്തുന്നലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  പകയഭാജനലപടുത്തുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേമ്പനി  ലപഭാടനി  വതീഴന്നതുകപഭാലുള്ള  അടനിയന്തെര  സഭാഹചേരലങ്ങളനില
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കനരനിടട്ട് വനിളനിചറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട് മഭാത്രമഭായനി  “9496061061”എന്ന
നമ്പരനിലല  കസവനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലലവദദ്യുതനി  അപകേടങ്ങളുലാം,
മറ്റുള്ള  ഏതട്ട്  പരഭാതനിയലാം  കനരനിടട്ട്  അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  “1912”എന്ന  കകേന്ദ്രതീകൃത
ഉപകഭഭാക കസവന കകേന്ദ്രലാം 24 മണനിക്കൂറുലാം പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇസൗ നമ്പര് ഇകപഭാള
കടഭാള ഫതീ ആക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അടനിയന്തെര സഭാഹചേരലങ്ങള അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലഭാ
ഇലകനിക്കല  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ലഭാന്റെട്ട്  കഫഭാണുകേള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ കമലധനികേഭാരനിയഭായ അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയറുലടയലാം കസഫനി
ഓഫതീസറഭായ അസനിസന്റെട്ട് എകനികേമ്പ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയറുലടയലാം ലമഭാലലബല നമ്പറുകേള
എലഭാ  ഇലകനിക്കല  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  പദര്ശനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ലലവദദ്യുതനി
അപകേടങ്ങളുലാം മറ്റുള്ള ഏതട്ട്  പരഭാതനിയലാം ഇകപഭാള  “9496001912”എന്ന വഭാടട്ട്സട്ട്
ആപട്ട് നമ്പറനിലുലാം അറനിയനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ആധുനനികേ  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദലയനിലൂന്നനിയ  നവതീന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുള്ള ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത കേസമര് ലകേയര് ലസന്റെര് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ബനി.എസട്ട്.എന.എല.-ലന്റെ  ISDN  (Integrated  Services  Digital  Network)
ലലലന ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഒകര സമയലാം  60  കപര്ക്കട്ട് ഇസൗ ലസന്റെറുമഭായനി ബനലപടഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  1912  വഴെനിയലാം  കേണ്സമ്പ്യൂമര്
കപഭാര്ടല വഴെനിയലാം ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്  വഴെനിയലാം വഭാടട്ട്സട്ട്ആപട്ട്  വഴെനിയലാം  ലഭനിക്കുന്ന
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പരഭാതനികേള e-call, CCC-ET  എന്നതീ കസഭാഫട്ട് റട്ട് ലവയറുകേള മുകഖന കകേന്ദ്രതീകൃത കേസമര്
ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  കരഖലപടുത്തുന.   കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളുലാം  WAN(Wide Area Network)  മുകഖന കകേന്ദ്രതീകൃത കേസമര് ലകേയര്
ലസന്റെറുമഭായനി  ബനനിപനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല  തത്സമയലാം  തലന്ന  ഇവ  അതഭാതട്ട്
ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലലകേമഭാറുകേയലാം പരഭാതനികേള ഉടനടനി പരനിഹരനിചട്ട്
വതീണ്ടുലാം കേസമര് ലകേയര് സലാംവനിധഭാനത്തനില കരഖലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന.  പരഭാതനികേള
രജനിസര് ലചേയ്യുകമ്പഭാഴലാം പരനിഹരനിച കേഴെനിയകമ്പഭാഴലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ ലമഭാലലബല
നമ്പറനില എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  ലഭനിക്കുന.  ഇസൗ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട രജനിസര് ലചേയ
പരഭാതനിയലട നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയവഭാനുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് സഭാധനിക്കുന.

ലലവദദ്യുതനി പതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാന മുനകേരുതലുകേള

87 (6697) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലാം  വരളചയനികലക്കട്ട്  കപഭാകുന  എന്ന  മുന്നറനിയനിപട്ട്  ലഭനിച
സഭാഹചേരലത്തനില,  കവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗത്തനിലല വര്ദനവമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന
പതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  മുനകേരുതലുകേള  സന്വതീകേരനിലചന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പുതനിയ  പദതനികേള
എലന്തെങനിലുലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാളനിതുവലരയള്ള  കേണക്കുപകേഭാരലാം  പതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  നതീലരഭാഴക്കനിലന്റെ
53%  മഭാത്രകമ  ലഭനിചളലവങനിലുലാം  മദലകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുകേള  മുകഖനയലാം
DBFOO  പകേഭാരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  മുതല  ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന  ലലവദദ്യുതനി
ജൂണ്  മുതല ലഭലമഭാക്കുകേ വഴെനി  ജലലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനലാം  കുറയഭാനുലാം  സലാംഭരണനികേളനിലല
ജലലാം വരുലാം മഭാസങ്ങളനികലയട്ട് സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപഭാവശലലാം കേഭാലവര്ഷലാം
പതതീക്ഷനിചതുകപഭാലല  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  2017-ലല  കവനലക്കഭാലത്തട്ട്  ഉണഭാവന്ന
ലലവദദ്യുതനി പതനിസനനി തരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  1-3-2017  മുതല  31-5-2017  വലര
100  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ദനിവസലാം മുഴവനുലാം, 100  ലമഗഭാവഭാടട്ട് പതീക്കട്ട്  (18.00  മണനി മുതല  24.00
മണനി  വലര)  സമയങ്ങളനിലുലാം  എന്ന  കതഭാതനില  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാനുള്ള  ലടണര്
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ലലവദദ്യുതനി ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി തഭാലഴെപറയന്ന ജലലലവദദ്യുത
പദതനികേള അവയഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയട്ട്  ലടണര് ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.
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പദതനി ഉലഭാദനകശഷനി

ലമഗഭാവഭാടട്ട് മനിലലണ് യൂണനിറട്ട്

ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി 6 24.7

പഴെശനി സഭാഗര് 7.5 25.16

ചേനിന്നഭാര് 24 76.45

അപര് ലചേങ്കുളലാം 24 53.22

ലഭാഡലാം 3.5 12.13

ഓലനിക്കല 5 10.26

പൂവഭാരലാം കതഭാടട്ട് 3 5.88

മഭാര്മ്മേല 7 23.02

ലചേമക്കടവട്ട് -3 7.5 17.715

മഭാങ്കുളലാം 40 82

പതീചഭാടട്ട് 3 7.74

ലവകസണ് കേലഭാര് 5 17.41

മരനിപ്പുഴെ 6 14.84

വഭാലകന്തെഭാടട്ട് 7.5 15.291

വടകക്കപ്പുഴെ എകട്ട്ലറനഷന - 0.7

              ആലകേ 149 ലമഗഭാവഭാടട്ട് 386.516 മനിലലണ്
യൂണനിറട്ട്
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കൂടഭാലത കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന ആലകേ 18.583  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ 22 പദതനികേളുലടയലാം കേഭാറനില
നനിനലാം  ലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  ലക്ഷലമനിടുന്ന  7.3779  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
3 പദതനികേളുലട പടനികേയലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  കൂടഭാലത അലനര്ടട്ട്
മുകഖന സസൗരഗൃഹ പദതനിയലാം കസഭാളഭാര് കേണകട്ട്  ശലാംഖലഭാ ബനനിത പദതനിയലാം
നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  സസൗകരഭാര്ജ്ജവലാം  കേഭാറ്റുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  700
ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലലവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേടലാം

88 (6698) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  കവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേടലാം  വര്ദനിചവരുന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; കേഴെനിഞ മൂന്നട്ട് വര്ഷലത്ത കേണക്കുകേള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേടലാം വര്ദനിചവരുകമ്പഭാഴലാം സന്വകേഭാരല ഉലപഭാദകേരനിലനനിനലാം കവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങഭാന കബഭാര്ഡട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  സന്വകേഭാരല  കമഖലലയ  ആശയനിക്കുന്നതനിനു  പകേരലാം  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനില
നനികന്നഭാ  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില  നനികന്നഭാ  കവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാന
ശമങ്ങള നടത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  സന്വകേഭാരല  ഉലപഭാദകേരനിലനനിന്നട്ട്  കവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങനി  കൂടുതല
കേടലക്കണനിയനികലക്കട്ട് നതീങ്ങുന്ന കബഭാര്ഡനിലന്റെ തതീരുമഭാനലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ മൂന്നട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാവസഭാനത്തനിലുള്ള
ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേടലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

(തുകേ കകേഭാടനിയനില)

സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം

ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ ഹ്രസന്വകേഭാല വഭായ ആലകേ

2013-14 2957.48 2303.62 5261.10

2014-15 3699.35 2110.48 5809.83

2015-16 3753.51 2171.94 5925.45

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി-ഡനി) കകേരളത്തനിലല ആഭലന്തെര ഉലഭാദനലാം ലമഭാത്തലാം ലലവദദ്യുതനി ആവശലകേതയലട
ഏകേകദശലാം 30  ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.  ബഭാക്കനിയള്ള ലലവദദ്യുതനി ആവശലകേത
നനിറകവറഭാന  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം,  ബനിഡനിലാംഗട്ട്/എലാം.ഒ.യ.  വഴെനിയള്ള  പര്കചസട്ട്/  എകട്ട്കചേഞട്ട്
തുടങ്ങനിയവലയ  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ആശയനിക്കുന.  സഭാധഭാരണയഭായനി
ബനിഡനിലാംഗട്ട് വഴെനിയഭാണട്ട് ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്.  ബനിഡനില ഏറവലാം കുറഞ നനിരക്കട്ട്
കേന്വഭാടട്ട്  ലചേയ്യുന്നവരുമഭായഭാണട്ട്  കേരഭാറനില  ഏര്ലപടുന്നതട്ട്.  അതനില  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം
കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം പലങടുക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

കേഭാഷലര് തസനികേയനില കജഭാലനി കനഭാക്കുന്ന മതീറര് റതീഡര്, ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട്
എന്നനിവരുലട വനിശദവനിവരലാം

89 (6699) ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  യനില  കേലഭാഷലര്  തസനികേയനില  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന  മതീറര്
റതീ ഡര്,  ഓഫതീസട്ട്  അറനഡന്റെട്ട്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  കപരട്ട്,  കജഭാലനി
കനഭാക്കുന്ന  തസനികേ,  ഇലകനിക്കല  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ  കപരട്ട്  എന്നനിവ
ഉളലപലടയള്ള വനിശദവനിവരലാം പടനികേയഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  കേഭാഷലര്  തസനികേയനില  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന
മതീറര് റതീഡര്, ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് എന്നതീ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലട കപരട്ട്, തസനികേ,
ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് എന്നനിവയടങ്ങനിയ പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലട കജഭാലനിഭഭാരലാം

90 (6700) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2016-ല  നനിലവനില  വന്ന  ജനറല  ട്രഭാനസ്ഫര്  പകേഭാരലാം  സതീനനിയര്
അസനിസന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലട സലലാംമഭാറവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; പസ്തുത പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാലര കേഭാഷലര് തസനികേയനില
കജഭാലനി ലചേയനിപനിക്കുന്നതനിലനതനിലര സലാംഘടനഭാ തലത്തനികലഭാ അലഭാലതകയഭാ ഉള്ള
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  നനിരവധനി  കലനമഭാന,  മസ്ദൂര്  തസനികേയനിലല  ജതീവനക്കഭാര്  കേഭാഷലര്
തസനികേയനില  കജഭാലനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നതുമൂലലാം  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് അമനിത കജഭാലനി ഭഭാരകമഭാ, മറട്ട് തരത്തനിലുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേകളഭാ ഉലണനള്ള
പരഭാതനി സലാംഘടനഭാ തലത്തനികലഭാ അലഭാലതകയഭാ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്



156 കകേരള നനിയമസഭ                  നവലാംബര് 9, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സന്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി&സനി)  ഇല.

ലലവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സഭാര്ടട്ട് മതീററുകേള

91 (6701) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  മതീററുകേള
സഭാപനിക്കഭാന പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭാണട്ട് ഈ പദതനി ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  എനമുതല  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ  IPDS-ല ഉളലപടുത്തനി പഭാരലാംഭമഭായനി
15000  ഓളലാം സഭാര്ടട്ട് മതീററുകേള കകേരള സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
കൂടഭാലത  500  യൂണനിറനിനു  മുകേളനില  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  വരുന്ന  ഏകേകദശലാം
1.5  ലക്ഷലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  10  KW-നു  മുകേളനിലുള്ള  വലവസഭായ  വഭാണനിജല
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഘടലാംഘടമഭായനി സഭാര്ടട്ട് മതീററുകേള വയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സന്വതീകേരനിചവരുന. സലാംസഭാനത്തട്ട് SCADA പദതനി നടപഭാക്കനിയ തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ടസൗണുകേളനിലല ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സഭാര്ടട്ട്  മതീററുകേള
സഭാപനിക്കഭാന പദതനി രൂപതീകേരനിച വരുന. എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല സഭാര്ടട്ട് സനിറനി
പകദശത്തട്ട് സഭാര്ടട്ട് ഗ്രനിഡട്ട് പദതനിയഭായള്ള ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഇസൗ
പദതനിയനില പദതനി പകദശത്തുള്ള എലഭാവനിഭഭാഗത്തനിലുലാംലപട ഏകേകദശലാം  90000
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  മതീറര്  വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ലകേഭാചനിയനില
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന സഭാര്ടട്ട്  ഗ്രനിഡട്ട് പദതനി തനിരുവനന്തെപുരത്തുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം
SCADA  നടപഭായ സലങ്ങളനില സഭാര്ടട്ട് ഗ്രനിഡട്ട്  രണഭാലാം ഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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(ബനി&സനി)  ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില  IPDS-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പദതനി പകദശത്തുള്ള
ഏകേകദശലാം 15000 ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഓഫതീസുകേളക്കുലാം, തുടര്ന്നട്ട് 1.5 ലക്ഷലാം വരുന്ന ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  (500  യൂണനിറനിനു മുകേളനിലുള്ള) HT-EHT  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  (ഏകേകദശലാം  5000  എണ്ണലാം)  AMR  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാര്ചട്ട്
2017  ഓടു കൂടനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  രണഭാലാം ഘടമഭായനി  10 KW  നു മുകേളനിലുള്ള
വലവസഭായ വഭാണനിജല ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് (ഏകേകദശലാം 51000 എണ്ണലാം) 2018-19 ഓടു
കൂടനി സഭാര്ടട്ട് മതീറര് സഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

കേകണ്ണഭാത്തട്ട്- കേഭാരമുക്കട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനിക്കട്ട് ലലവദദ്യുത കേണക്ഷന

92 (6702) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ലവങനിടങ്ങട്ട്, മണലൂര് പഞഭായത്തുകേളക്കഭായള്ള
കേകണ്ണഭാത്തട്ട്-കേഭാരമുക്കട്ട്  കുടനിലവള്ള പദതനിയലട  കസഭാതസ്സട്ട്  തൃശ്ശൂര് നഗര ശുദജല
വനിതരണ പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായ  ഒളരനിയനിലല  നനിലവനിലുള്ള ഭൂതല ജലസലാംഭരണനി
ആയതനിനഭാല  ഒളരനി  പമ്പട്ട്  ഹസൗസനില  ട്രഭാനകസ്ഫഭാര്മര്  സഭാപനിക്കല,  എചട്ട്.ടനി.
കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എന്നനിവ  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഒളരനി പമ്പട്ട് ഹസൗസനിലല ഇലകനിക്കല സഭാനകഡകസഷന പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന
നലകുവഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പസ്തുത പദതനിക്കട്ട് 26-10-2016-നട്ട് എചട്ട്.ടനി. കേണക്ഷന നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം

93 (6703) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലമുളലപടുന്ന  പകദശലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ
കവദദ്യുതതീകേരണകമഖലയഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സന്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പകദശലത്ത  എത്ര  അകപക്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  ഇനനി  കവദദ്യുത
കേണക്ഷന നലകുവഭാനുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  മണ്ഡലലമന്നട്ട്
പഖലഭാപനിക്കഭാൻ നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ-സനി)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  എലഭാ

പകദശങ്ങളനിലുലാം പഞഭായത്തട്ട് അടനിസഭാനത്തനില സര്കവ നടത്തനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള

കേലണത്തുകേയലാം  ടനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നലകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില

1256  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലളയഭാണട്ട്  ഇസൗ  പദതനിയനില  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒരു

നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം കനടുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ തുകേയലട

50% (പരമഭാവധനി 1 കകേഭാടനി രൂപ എന്ന കേണക്കനില) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലചേലവഭാക്കഭാനുലാം

ബഭാക്കനി  50%  LSGD, SC/ST  കക്ഷമ വകുപ്പുകേളക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകേള,

ജനപതനിനനിധനികേളുലട (MLA, SDF, MLA ADF, MP LAD) ഫണ്ടുകേള, സന്നദ

സലാംഘടനകേളനില നനിനള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം എന്നനിവയനില നനിനലാം കേലണത്തഭാനഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന.  പവൃത്തനികേളക്കുള്ള

ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  2017  മഭാര്കചഭാലട

സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണ പഖലഭാപനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിച

വരുന.

ഉസൗര്ജ്ജദൂതട്ട് പദതനി

94 (6704) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  'ഊര്ജ്ജദൂതട്ട്'  എന്ന  പദതനി  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  നടപഭാക്കുനകണഭാ;

ഉലണങനില എനമുതല നടപഭാക്കുലന്നന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പസസ്തുത പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അടനിയന്തെര ഘടങ്ങളനില ലലവദദ്യുതനി മുടങ്ങുകമ്പഭാള എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്. /

വഭാടട്ട്സട്ട്  ആപട്ട്  വഴെനി  നല്കുന്ന  പരഭാതനികേള  സന്വതീകേരനിചതഭായലാം  നനിശ്ചനിത  സമയലാം

വലക്തമഭാക്കനി ആ സമയത്തനിനുള്ളനില പരഭാതനിക്കട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുലമനള്ള മറുപടനി

എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്./  വഭാടട്ട്സട്ട്  ആപനിലൂലടകയഭാ  തലന്ന നല്കുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

നടപഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ഉസൗര്ജ്ജദൂതട്ട്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.
2016  ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാം മുതല പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില ഉളര്,  കകേശവദഭാസപുരലാം
ഇലകനിക്കല  ലസക്ഷനുകേളനിലുലാം  നനിലവനില  വന.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കവണനി ഉസൗര്ജ്ജ-സസൗഹൃദ പദതനി 25-10-2016-നട്ട് സമര്പനിച.
ലമഭാലലബല നമ്പര് രജനിസര് ലചേയ്യുന്ന സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
ഇസൗ കസവനലാം ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ലലവദദ്യുതനി  തടസ്സലാം
സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  മുകഖന എത്തനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണട്ട് ഉസൗര്ജ്ജദൂതട്ട്.  ലലവദദ്യുതനി ശലാംഖലയനില
മുനകൂടനി ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുന്ന ചേനില അറകുറപണനികേള  മൂലമുണഭാകുന്ന ലലവദദ്യുതനി
തടസ്സങ്ങളുലാം  അടനിയന്തെര  ഘടങ്ങളനില  ഉണഭാകുന്ന  തടസ്സങ്ങളുലാം  യഥഭാസമയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉസൗര്ജ്ജദൂതട്ട് പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ലലവദദ്യുതനി മുടങ്ങുകമ്പഭാള എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്./വഭാടട്ട്സട്ട് ആപട്ട് വഴെനി നലകുന്ന
പരഭാതനികേള സന്വതീകേരനിചതഭായനി എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്. വഴെനി അറനിയനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  പരഭാതനി
പരനിഹരനിചതനിനുകശഷലാം ഇസൗ വനിവരലാം എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  ആയനി വതീണ്ടുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള
അറനിയനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം

95 (6705) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ലഷഭാര്ണ്ണൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല നനിലവനിലുള്ള കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കല,  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണലാം  പദതനി  എന്നനിവ  സലാംബനനിച
പവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനള്ള വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മണ്ഡലത്തനിലല കവദദ്യുതതീകേരണലാം സമ്പൂര്ണ്ണമഭാക്കഭാന നനിലവനില നടത്തനിവരുന്ന
പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാലമനലാം എന്നകത്തയട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയലാം  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കനതൃതന്വലാം നല്കുന്ന ഉകദലഭാഗസര് ആലരലഭാലാം
എനലാം ഇവരുലട പവര്ത്തനലാം വകുപട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കൃതലനനിര്വഹണത്തനില  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കവഭാളകടജട്ട് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്,
സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം എന്നതീ പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കവഭാളകടജട്ട്
ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി പുതനിയ 7.5 കേനി.മതീ. 11  ലകേ.വനി.  ലലലന നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം
12  കേനി.മതീ.  സനിലാംഗനിള കഫസട്ട് ലലലന ത്രതീകഫസനികലയട്ട് മഭാറ്റുകേയലാം  7  ട്രഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള
സഭാപനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലഷഭാര്ണ്ണൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള
എലഭാ  പകദശങ്ങളനിലുലാം  പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില  സര്കവ  നടത്തനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുകേയലാം ടനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന
നലകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  കനടുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  തുകേയലട  50%
(പരമഭാവധനി  1  കകേഭാടനി രൂപ എന്ന കേണക്കനില)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലചേലവഭാക്കഭാനുലാം
ബഭാക്കനി  50%,  എല.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.  കക്ഷമ വകുപ്പുകേളക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകേള,
ജനപതനിനനിധനികേളുലട ഫണ്ടുകേള,  സന്നദസലാംഘടനകേളനില നനിനള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം എന്നനിവയനില നനിനലാം കേലണത്തുവഭാനുമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സന്വതീകേരനിചവരുന.  31-1-2017-ഓടു  കൂടനി  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(സനി&ഡനി) എകനികേമ്പ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്, ഇലകനിക്കല ഡനിവനിഷന, ലഷഭാര്ണ്ണൂര്
ആണട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  കേണ്വതീനര്.  ലഡപമ്പ്യൂടനി  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്ക്കട്ട് പദതനികേള സുഗമമഭായനി നടകത്തണതനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിത്തന്വമുണട്ട്.
ഇവരുലട  പവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.  കൃതലനനിര്വഹണത്തനില വതീഴ്ചവരുത്തുന്ന
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഇരനിമ്പനിളനിയലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില ഇലകനികേട്ട് ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്

96 (6706) ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കകേഭാടക്കല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഇരനിമ്പനിളനിയലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  ഒരു  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന  നനികവദനവലാം
അനുബന തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം ലവചലകേഭാണട്ട് നനിലവനിലല നനിയമത്തനില മഭാറലാം വരുത്തനി
ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ഇലകനിക്കട്ട് ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളനിലല ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
എണ്ണവലാം വനിസതീര്ണ്ണവലാം സലാംബനനിച അനുപഭാതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനത്തനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില മഭാറലാം വരുത്തനി
ഏലതങനിലുലാം ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന  കേഭാരലത്തനില
പകതലകേലാം പരനിഗണന നലകുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ  പരനിധനി  50  ചേതുരശ
കേനികലഭാമതീററനില കൂടുകേയലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല അധനികേമഭാവകേകയഭാ
അലലങനില  പരനിധനി  100  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില  കൂടുകേയലാം  അകതസമയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല  അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില
ആണട്ട് സഭാധഭാരണഗതനിയനില കബഭാര്ഡട്ട്  നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ
ഇലകനിക്കല ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതലഭാലത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
എണ്ണവലാം വനിസതീര്ണ്ണവലാം സലാംബനനിചട്ട് അനുപഭാതലമഭാനലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനില.  മുകേളനില
പറഞ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില ഉളലപടുത്തഭാത്തതനിനഭാല വളഭാകഞരനി,  എടയൂര് എന്നതീ
ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള വനിഭജനിചട്ട്  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പുതനിയ ലസക്ഷന
ഓഫതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് ഇകപഭാള കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.  പുതനിയ
ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അധനികേമഭായനി  മഭാനവകശഷനി  ആവശലമഭായനി
വരുന്നതനിനഭാലുലാം പുതുതഭായനി തസനികേകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തടസ്സങ്ങള ഉള്ളതനിനഭാലുലാം
ഇകപഭാള പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള അനുവദനിക്കുന്നതട്ട് പഭാകയഭാഗനികേമല.

(സനി)  പകതലകേ ഭൂപകൃതനി,  ദുഷ്കരമഭായ സഭാഹചേരലങ്ങള,  ഉസൗര്ജ്ജ വനിതരണത്തനിലന്റെ
കതഭാതട്ട് എന്നനിവ കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ചേനില പകതലകേ സഭാഹചേരലങ്ങളനില ചുരുക്കലാം ചേനില
ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചേഭാലക്കുടനി
മണ്ഡലത്തനിലല അകപക്ഷകേള

97 (6707) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലലപട
ഏഴെട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുമഭായനി  ആലകേ എത്ര അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) എലഭാ അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം കവദദ്യുതനി നലകുവഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

1485/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില
509 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഉണഭാകുലമന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കുന.

(ബനി)  എലഭാ അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം ലലവദദ്യുതനി നലകുവഭാന കവണനിയള്ള എസനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

ജലസലാംഭരണനികേളനിലല ജലനനിരപട്ട്

98 (6708) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലസപ്റലാംബര്  30-ഓലട അവസഭാനനിച ഇടവപഭാതനിയലാം ഒകകഭാബര്-നവലാംബര്
മഭാസത്തനില  ഉണഭാകകേണ  തുലഭാവര്ഷവലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ദുര്ബ്ബലമഭാലണന്നകേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ പശ്ചഭാത്തലത്തനില ജലസലാംഭരണനികേളനിലല ജലനനിരപട്ട് ഗണലമഭായനി
തഭാഴകേയണഭാകയഭാ;

(സനി)  എങനില  ഇടുക്കനി  ജലസലാംഭരണനിയനിലല  ജലനനിരപട്ട്  ഇകപഭാള  എത്രയഭാണട്ട്;
ഇതട്ട് കേഴെനിഞവര്ഷകത്തതനിലന അകപക്ഷനിചട്ട് കൂടുതലഭാകണഭാ ;

(ഡനി)  കുറവഭാലണങനില  എത്ര  അടനി  കുറവഭാലണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതട്ട്
കവദദ്യുതനി ഉലഭാദനലത്ത എത്രകത്തഭാളലാം പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ വര്ഷലത്ത ഇടവപഭാതനിയലാം തുലഭാവര്ഷവലാം ദുര്ബ്ബലമഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലന്റെ കുറവട്ട് കേഭാരണലാം ജലസലാംഭരണയനികലയ്ക്കുള്ള നതീലരഭാഴക്കട്ട്
കുറയകേയലാം ജലനനിരപട്ട് ഗണലമഭായനി തഭാഴകേയമുണഭായനി.

(സനി&ഡനി) 2016  നവലാംബര് 2-ലല കേണക്കനുസരനിചട്ട് ഇടുക്കനി ജലസലാംഭരണനിയനിലല
ജലനനിരപട്ട്  715.451  മതീറര്/2347.28  അടനിയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കേഴെനിഞ  വര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചട്ട്  4.316  മതീറര്/14.16  അടനി  കുറവഭാണട്ട്.  2015  നവലാംബര്  2-ലല
കേണക്കനുസരനിചട്ട്  1220.11  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള
ലവള്ളമഭാണുണഭായനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല  2016  നവലാംബര്  2-ലല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്
955.08  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള ലവള്ളലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഇടുക്കനി ജലസലാംഭരണനിയനിലുള്ളതട്ട്. 265.03 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് ലലവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനി
ക്കുവഭാനുള്ള  ലവള്ളലാം  കുറവണട്ട്.  അതനിനഭാല  2017  കമയട്ട്  മഭാസലാം  31  വലരയള്ള
ജലവര്ഷത്തനികലക്കട്ട്  ഇടുക്കനിയനിലനനിനള്ള  പതനിദനിന  ഉലഭാദനലാം  കുറയ്ക്കുകേയലാം
അതനുസരനിചട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനിനു  പുറത്തുനനിനലാം  വഭാങ്ങനി  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുവഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
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എരലനല്ലൂരനില കശഷനി കൂടനിയ പുതനിയ ട്രഭാനകസ്ഫഭാര്മര്

99 (6709) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

മണലൂര് കകേകചരനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള എരലനല്ലൂര് പകദശലത്ത

കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന നനിലവനിലുള്ള ട്രഭാര്നകസ്ഫഭാര്മര് മഭാറനി

കശഷനികൂടനിയ പുതനിയ ട്രഭാനകസ്ഫഭാര്മര് സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗട്ട്, പവര്കേടട്ട് എന്നനിവ ഒഴെനിവഭാക്കല

100 (6710) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  കശഷലാം  കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗട്ട്,

പവര്കേടട്ട് എന്നനിവ നടപഭാകക്കണനി വന്നനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇവ ഒഴെനിവഭാക്കഭാന എന്തെട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗട്ട്,

പവര്കേടട്ട് എന്നനിവ നടപഭാകക്കണനി വന്നനിടനില.

(ബനി) മദലകേഭാല, ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുകേള മുകഖനയലാം DBFOO പകേഭാരവലാം 2016

ഡനിസലാംബര്  മുതല  ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന  ലലവദദ്യുതനി  ജൂണ്  മുതല  ലഭലമഭാക്കുകേ

വഴെനിയലാം  ജലലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനലാം  കുറയഭാനുലാം  ഇപകേഭാരലാം  സലാംഭരണനികേളനിലല  ജലലാം

വരുലാം മഭാസങ്ങളനികലയട്ട്  സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  2017  മഭാര്ചട്ട്  മുതല ജൂണ്

വലരയള്ള കേഭാലയളവനിലല ഉപകഭഭാഗലാം പതതീക്ഷനിചട്ട് ഡതീപട്ട്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്  വഴെനി  200

MW ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള കേരഭാറനില ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത ഇകപഭാഴെലത്ത

സനിതനിഗതനികേള പരനിഗണനിചട്ട് ലഭലതയനുസരനിചട്ട് 200 MW കൂടനി ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട് വഴെനി

വഭാങ്ങുവഭാനുലാം  കൂടുതല  ലലവദദ്യുതനി  പവര്  എകട്ട്കചേഞനിലനനിന്നട്ട്  വഭാങ്ങുവഭാനുലാം

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  
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മനില്ലുലാംപടനിയനില പുതനിയ ട്രഭാനസട്ട് കഫഭാര്മര്

101 (6711) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കൂനലാംമുചനി ലസക്ഷന ഓഫതീസനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള ചൂണല

മനില്ലുലാംപടനി  പകദശലത്ത  കവഭാളകടജട്ട്  ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  ചൂണല

മനില്ലുലാംപടനിയനില ഒരു പുതനിയ ട്രഭാനസട്ട് കഫഭാര്മര് സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കൂനലാംമുചനി ലസക്ഷന ഓഫതീസനിനു കേതീഴെനിലുള്ള ചൂണല

മനില്ലുലാംപടനിയനില ട്രഭാനസട്ട് കഫഭാര്മര് സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. പനി.റനി.സനി.സനി. അനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന

മുറയട്ട് ട്രഭാനസട്ട് കഫഭാര്മര് ചേഭാര്ജ്ജട്ട് ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

ലലവദദ്യുകതഭാര്ജ്ജലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

102 (6712) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കവദദ്യുകതഭാര്ജ്ജലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് കസഭാളഭാര് കലറ്റുകേള, കവദദ്യുതനി

ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്ന  എല.ഇ.ഡനി.  കലറ്റുകേള  എന്നനിവ  പചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എല.ഇ.ഡനി.  കലറ്റുകേള  സസൗജനല  നനിരക്കനില  നലകുന്നതനിനഭായനി

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  2015-16  കേഭാലയളവനില,  എല.ഇ.ഡനി.  കലറ്റുകേളുലട  ഉപകയഭാഗലാംമൂലലാം

എത്രമഭാത്രലാം  കവദദ്യുതനി  ലഭാഭനിക്കഭാന  കേഴെനിഞലവന്നട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലലവദദ്യുകതഭാര്ജ്ജലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് കസഭാളഭാര് ലലലറ്റുകേള പചേരനിപനി

ക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഭാഭപഭ  സതീസണ്  1  പദതനിയനില  ഏറവലാം  കൂടുതല  ലലവദദ്യുതനി

ലഭാഭനിച  3857  കപര്ക്കട്ട്  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  റഭാന്തെലുകേള  അതഭാതട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

സര്ക്കനിള ഓഫതീസുകേള വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ്തു.  എല.ഇ.ഡനി. ലലലറ്റുകേള പചേരനിപനി

ക്കുന്നതനിനഭായനി തഭാലഴെപറയന്ന പദതനികേള ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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1. ലഡഭാമസനികേട്ട് എഫനിഷലന്റെട്ട് ലലലറനിലാംഗട്ട് കപഭാഗ്രഭാലാം (ലഡലപട്ട്)

2. എല.ഇ.ഡനി. സതീറട്ട് ലലലറട്ട്

3. സനി.എഫട്ട്.എല. മഭാറനി എല.ഇ.ഡനി. ബളബട്ട് സഭാപനിക്കല 

ലലവദദ്യുകതഭാര്ജ്ജലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി

അലനര്ടട്ട് ഇസൗ വര്ഷലാം 45000 കസഭാളഭാര് എല.ഇ.ഡനി. റഭാന്തെലുകേളുലാം 1500 കസഭാളഭാര്

കഹഭാലാം ലലലറനിലാംഗട്ട് സനിസവലാം സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില നലകുന്നതനിനുള്ള രജനികസഷന

തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത മഭാസലാം മുതല വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. ലലവദദ്യുതനി

ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് എല.ഇ.ഡനി. ലലലറ്റുകേള പചേരനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

ഇ.എലാം.സനി. തഭാലഴെപറയന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. ബമ്പ്യൂകറഭാ ഓഫട്ട് എനര്ജനി

എഫനിഷലനസനിയലട  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  എല.ഇ.ഡനി.  വനികലജട്ട്  പദതനി

പകേഭാരലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ആയക്കുറനിശനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം  ആലപ്പുഴെ

മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല പള്ളഭാത്തുരുത്തനി വഭാര്ഡനിലുലാം നനിലമ്പൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല

കേലലാംമ്പഭാടലാം വഭാര്ഡനിലുലാം എല.ഇ.ഡനി. വനികലജട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉസൗര്ജ്ജ മനഭാലയത്തനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ബമ്പ്യൂകറഭാ ഓഫട്ട്

എനര്ജനി എഫനിഷലനസനിയലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം

കകേഭാര്പകറഷന  പരനിധനിക്കുള്ളനില  ലവള്ളയമ്പലലാം  മുതല  വഴതയഭാടട്ട്  വലര  100

വഭാട്സനിലന്റെ  70  എല.ഇ.ഡനി.  ലതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാലത

തനിരുവനന്തെപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനിക്കുള്ളനിലല ശതീകേഭാരലലാം-ചേഭാവടനിമുക്കട്ട്-കുളത്തൂര്

കറഭാഡനില 45 വഭാടട്ട്സനിലന്റെ 226 എല.ഇ.ഡനി.  ലതരുവവനിളക്കുകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഉസൗര്ജ്ജ കേഭാരലക്ഷമത കൂടനിയ ലതരുവവനിളക്കുകേളുലട പചേരണത്തനിനഭായനി സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി എനര്ജനി മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ

ആഭനിമുഖലത്തനില കകേരളത്തനിലല 60 മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം 5 കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം

45 വഭാട്സനിലന്റെ 100 വതീതലാം എല.ഇ.ഡനി. അധനിഷനിത ലതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

നനിലമ്പൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില  150-ഉലാം  ചേനിറഭാറ്റുകേര  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  100-ഉലാം

മഭാറനല്ലൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  24-ഉലാം എല.ഇ.ഡനി.  ലതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില  ഉസൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമത  കൂടനിയ  ലലവദദ്യുത  വനിളക്കുകേള

പചേരനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലസക്രകടറനിയറട്ട്,  വനികേഭാസ്ഭവന,  ലലഹകക്കഭാടതനി

എന്നതീ  ലകേടനിടങ്ങളനിലുലാം  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ

സനിവനില കസഷനുകേളനിലുലാം എല.ഇ.ഡനി. വനിളക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ലഡഭാമസനികേട്ട്  എഫനിഷലന്റെട്ട്  ലലലറനിലാംഗട്ട്  കപഭാഗ്രഭാലാം  എന്ന  പദതനിയനില

9  വഭാടനിലന്റെ  2  എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  സസൗജനലനനിരക്കഭായ  ബളബട്ട്  ഒന്നനിനട്ട്

95  രൂപ നനിരക്കനില വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.  സനി.എഫട്ട്.എല.  മഭാറനി  എല.ഇ.ഡനി.

സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി 250 കകേഭാടനി രൂപയലട ഗ്രഭാന്റെട്ട് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി പൂര്ണ്ണമഭായലാം

സസൗജനലമഭായനി  3  കകേഭാടനി  സനി.എഫട്ട്.എല.-കേളുലാം  1.14  കകേഭാടനി  ബളബുകേളുലാം  മഭാറനി

സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട  ലഡലപട്ട്  എന്ന  പദതനിയനിലൂലട  31-3-2016

വലര  25.6  ലക്ഷലാം എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയതു വഴെനി ഏകേകദശലാം

90  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കുറവട്ട്  വന്നതഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല

60 മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  5  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം ഉസൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമത കൂടനിയ

45 വഭാട്സനിലന്റെ 6500  ലതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിച വഴെനി പതനിവര്ഷലാം 1566000

യൂണനിറട്ട് ലലവദദ്യുതനി ലഭാഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനിക്കുള്ളനിലല

ലവള്ളയമ്പലലാം മുതല വഴതയഭാടട്ട് വലര എല.ഇ.ഡനി. അധനിഷനിത ലതരുവവനിളക്കുകേള

സഭാപനിചതട്ട് വഴെനി പതനിവര്ഷലാം  45000  യൂണനിറട്ട്  ലലവദദ്യുതനി ലഭാഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുമഭായനി  500  ഓളലാം  എല.ഇ.ഡനി.

ലതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിചതട്ട് വഴെനി 1,20,000 യൂണനിറട്ട് ലലവദദ്യുതനി ലഭാഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ആചേഭാരസഭാനനികേരുലട പതനിമഭാസ സഹഭായലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

103 (6713) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആചേഭാര സഭാനനികേര്ക്കുലാം ലതയലാം കേലഭാകേഭാരന്മേഭാര്ക്കുലാം കദവ നര്ത്തകേര്ക്കുലാം

ഉളലപലട നലകുന്ന പതനിമഭാസ സഹഭായലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനില  ജതീവനിതലാം  സമര്പനിചവര്ക്കട്ട്  പസ്തുത  സഹഭായലാം

സനിരമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആചേഭാരസഭാനനികേര്,  കകേഭാലധഭാരനികേള  എന്നനിവര്ക്കട്ട്  സനിരമഭായനി

കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനില നനിന്നട്ട് പതനിമഭാസലാം യഥഭാക്രമലാം 800 രൂപ, 700 രൂപ നലകേനി

വരുന.  തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച തതീരുമഭാനങ്ങള ലലകേലക്കഭാണനിടനില.  
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ശബരനിമല മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

104 (6714) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനവമഭായനി ബനലപടട്ട്, വരുന്ന സതീസണനികലക്കട്ട് ശുചേതീകേരണ
പവൃത്തനികേളക്കുലാം  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുമഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ശബരനിമല സഭാനനികടഷന ലസഭാലലസറനി  തകദ്ദേശസന്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,
കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡട്ട്, വനിവനിധ വകുപ്പുകേള എന്നനിവയലട കയഭാജനിച പവര്ത്തനത്തനിലൂലട
ലലജവമഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ഫലപദമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
സന്നനിധഭാനത്തട്ട്  5  എലാം.എല.ഡനി.  കശഷനിയള്ള  സന്വതീകവജട്ട്  ട്രതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  ഇസൗ
തതീര്ത്ഥഭാടന കേഭാലത്തട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായലാം പവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുലാം.  പമ്പയനില തുണനികേള
ഉകപക്ഷനിക്കുന്നതുലാം,  പഭാസനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുലാം കബഭാധവത്കേരണത്തനിലൂലട  തടയവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഏകേതീകൃത കദവസന്വലാം റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

105 (6715) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കദവസന്വലാം  നനിയമനങ്ങളക്കഭായള്ള  ഏകേതീകൃത  കദവസന്വലാം  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ രൂപതീകേരണലാം നനിലവനില ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; നനിയമന നടപടനികേള
എന്നകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനില തസനികേ മഭാറലാം നലകേനി പുതനിയ
നനിയമനങ്ങള നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലുള്ള കകേരള കദവസന്വലാം റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്ന
ബനില നനിയമസഭ പഭാസ്സഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിക്കുന്ന
മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനില  വര്ഷഭാവര്ഷലാം  ഉണഭാകുന്ന
ഒഴെനിവകേളുലട  നനിശ്ചനിതശതമഭാനലാം  കേണക്കഭാക്കനി തഭാഴ്ന്ന  തസനികേയനിലനനിനലാം ഉയര്ന്ന
തസനികേയനികലക്കട്ട് ലപഭാകമഭാഷന നലകേനി വരുനണട്ട്.
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കദവസന്വലാം വകേ സന്വത്തുക്കള

106 (6716) ശതീ  .    എലാം  .    സന്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കദവസന്വലാം  വകേ  സന്വത്തുക്കള  എത്രമഭാത്രലാം  മറ്റുള്ളവര്
കേകയറനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ബനി)  അനലഭാധതീനലപട  ഭൂമനികേള  തനിരനിലകേ  പനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാര്  കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  1123  കക്ഷത്രങ്ങളനിലഭായനി
24693  ഏക്കര്  ഭൂമനി  അനലഭാധതീനലപടതഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലകേഭാചനിന
കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  12.2195  ലഹകര്  ഭൂമനിയനില  കേകയറലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസന്വത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില  ചേഭാവക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനില
13  ഏക്കര്  93  ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയനില ഒരു ഏക്കകറഭാളലാം സലലാം അനലഭാധതീനലപടനിട്ടുണട്ട്.
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള വസ്തുക്കളനില  400  ഏക്കകറഭാളലാം
ഭൂമനി  അനലഭാധതീനലപടനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടലമഭാണനികേലലാം  കദവസന്വത്തനില
35  ലസന്റെട്ട് കേകയറനിയതഭായനി  അറനിവള്ളതഭാണട്ട്.   ഭൂമനി  മുഴവന അളനതനിടലപടുത്തഭാ
ത്തതനിനഭാല യഥഭാര്ത്ഥ കേകയറലാം കൃതലമഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  അനലഭാധതീനലപട  ഭൂമനികേള  തനിരനിലകേ  പനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കദവസന്വലാം
ലലട്രബമ്പ്യൂണല രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന.

കദവസന്വലാം ഭൂമനി കേകയറലാം

107 (6717) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കദവസന്വലാം വകേ ഭൂമനി എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം കേടനകേയറവലാം
കേകയറവലാം ലകേഭാണട്ട് അനലഭാധതീനലപടനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; ജനില തനിരനിചട്ട്
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഭൂമനി  കേകയറലാം  സലാംബനനിചട്ട്  നനിലവനില  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനിലഭായനി
എത്ര കകേസ്സുകേളുണട്ട്; അവയലട നനിലവനിലല സനിതനി ജനില തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  കേകയറ  ഭൂമനി  പനിടനിലചടുക്കുവഭാന  മദ്രഭാസട്ട്  ഹനിന്ദു  മത  ധര്മ്മേ
സഭാപന  നനിയമലാം  സമഗ്രമഭായനി  കഭദഗതനി  ലചേകയണ  ആവശലകേത  ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന കവണ നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

മലബഭാര് കദവസന്വലാം

ഡനിവനിഷന സര്ലവ നടത്തനിയ
കക്ഷത്രങ്ങള

കേകയറലാം ഭൂമനി
(ഏക്കറനില)

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 174 68.46

തലകശരനി 135 2122.69

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 210 22393.12

മലപ്പുറലാം 320 9560

പഭാലക്കഭാടട്ട് 284 13.35

              ആലകേ 1123 24693.22

ലകേഭാചനിന  കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അധനികേഭാരപരനിധനിയനിലുള്ള  തൃശ്ശൂര്,
എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലകേളനിലല കദവസന്വലാം ഭൂമനികേളനിലല കേകയറലാം ശദയനില
ലപടനിട്ടുണട്ട്.

കേകയറമുള്ളതട്ട് - 12.2195 ലഹകര്

ഏലറടുത്തതട്ട് - 3.3474 ലഹകര്

കൂടലമഭാണനികേലലാം കദവസന്വത്തനില തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില 35 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി അനലഭാധതീന
ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട് തനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഗുരുവഭായൂര് കദവസന്വത്തനിലന്റെ
കേതീഴെനില തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ചേഭാവക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കനില 13  ഏക്കര് 93 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയനില
ഏകേകദശലാം  1  ഏക്കകറഭാളലാം  സലലാം അനലഭാധതീനലപടട്ട്  കേനിടക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില
ലപടനിട്ടുണട്ട്. തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള വസ്തുക്കളനില
ഏകേകദശലാം 400 ഏക്കകറഭാളലാം ഭൂമനി അനലഭാധതീനലപടനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.
വനിവരലാം അനുബനലാം 1- ല കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  മലബഭാര്  കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളനിലല  ഭൂമനി
കേകയറലാം സലാംബനനിചട്ട് കകേഭാടതനികേളനില നനിലനനിലക്കുന്ന വലവഹഭാരങ്ങള സലാംബനനിചട്ട്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അടങ്ങനിയ ലനിസട്ട് അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ലകേഭാചനിന
കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴെനില ഭൂമനി കേകയറവമഭായനി ബനലപടട്ട് വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില
48  കകേസുകേളുണട്ട്.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനില ഭൂമനി കേകയറലാം സലാംബനനിചട്ട്
കദവസന്വലാം  തനിരനിചള്ള  ലഭലമഭായ  വനിവരലാം  അനുബനലാം  2  A  ആയനി  കചേര്ക്കുന.*
ഗുരുവഭായൂര്, കൂടലമഭാണനികേലലാം കദവസന്വങ്ങളനില നനിലവനില കകേഭാടതനി കകേസുകേളനില.

(സനി)  കദവസന്വലാം  ലലട്രബമ്പ്യൂണല  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സന്വതീകേരനിചവരുന. 

മലബഭാര് കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡട്ട്

108 (6718) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മലബഭാര്  കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  ആചേഭാരസഭാനനികേര്ക്കുലാം
കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുലാം നലകേനി വരുന്ന ധനസഹഭായലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇത്തരലാം ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി പുതനിയ അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില  പസ്തുത  അകപക്ഷകേളനികന്മേല  കേഭാലതഭാമസലാംകൂടഭാലത  തതീരുമഭാനലമടുക്കു
ന്നതനിനട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാറനിലല ആചേഭാരസഭാനനികേര്ക്കട്ട് പതനിമഭാസ ധനസഹഭായ പദതനി
പകേഭാരലാം നനിലവനില 800 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം കകേഭാലധഭാരനികേളക്കട്ട് 700 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം
ധനസഹഭായലാം നലകേനി വരുന.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) 1666  അകപക്ഷകേള കൂടനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  (ആചേഭാരസഭാനനികേര്  - 1524,
കകേഭാലധഭാരനികേള - 142).  ആയതനികന്മേല അന്തെനിമതതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡട്ട് പഭാതനിനനിധലലാം

109 (6719) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

സലാംസഭാനലത്ത സഭാമുദഭായനികേ ലനിസനില എടഭാലാം പടനികേയനില ഉളലപടുന്ന  82-ഓളലാം
വരുന്ന  ലചേറനിയ  സമൂഹങ്ങളക്കട്ട്  കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡനില  പഭാതനിനനിധലമനിലലന്ന
പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സന്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പളരുത്തനി അഴെകേനിയകേഭാവട്ട് കക്ഷത്ര പുനരുദഭാരണലാം

110 (6720) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയലാം കദവസന്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാചനി കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനിനു കേതീഴെനിലുള്ള പളരുത്തനി അഴെകേനിയകേഭാവട്ട്
കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ആയതനിനട്ട് അനുവദനി
ചനിട്ടുള്ള തുകേ എത്ര ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  പവൃത്തനികേള  ഇനനിയലാം  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്;
പസ്തുത പവൃത്തനികേള സലാംബനനിചട്ട് എലന്തെങനിലുലാം പരഭാതനികേള ഉയര്ന്നനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാചനിന കദവസന്വലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള പളരുത്തനി അഴെകേനിയകേഭാവട്ട്
കക്ഷത്രത്തനിലല ബലനിക്കലപുര ചുറമ്പലലാം എന്നനിവയലട നവതീകേരണപവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടനവരുന്നതട്ട്.  ടനി  ആവശലത്തനിനട്ട്  ലകേഭാചനിന  കദവസന്വലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  22,00,000
രൂപ/യ്ക്കുള്ള (ഇരുപത്തനിരണട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രലാം) എസനികമറട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ചുറമ്പലത്തനിലന്റെ  വടക്കട്ട്-ലതക്കട്ട്-പടനിഞഭാറട്ട്  ഭഭാഗങ്ങളനിലല  പണനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്. പസ്തുത പവൃത്തനികേള സലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.

വര്ക്കല തഭാലൂക്കട്ട് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് സഹകേരണ വകുപട്ട് ഓഫതീസുകേള

111 (6721) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വര്ക്കല  തഭാലൂക്കട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  സഹകേരണ  വകുപട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്
രജനിസഭാര് (ജനറല) ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിച വരുനകണഭാ;
ഇലലങനില നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വര്ക്കല  തഭാലൂക്കട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  സഹകേരണ  വകുപട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്

ഡയറകര് (ഓഡനിറട്ട്) ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സന്വതീകേരനിച വരുനകണഭാ;

ഇലലങനില നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില പവര്ത്തനിചനിരുന്ന 

സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി കസഭാര്

112 (6722) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില പവര്ത്തനിചനിരുന്ന സഞരനിക്കുന്ന

ത്രനികവണനി കസഭാര് ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; ഇലലങനില കേഭാരണലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  ത്രനികവണനി  കസഭാര്  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന  അടനിയന്തെനിര

നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില പവര്ത്തനിചനിരുന്ന സഞരനിക്കുന്ന

ത്രനികവണനി കസഭാര് ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനികേളുലട

വനിലപന ലഭാഭകേരമലഭാത്തതനിനഭാലുലാം, വഭാഹനങ്ങളുലട അറകുറപണനികേള, ലടസട്ട് വര്ക്കട്ട്

എന്നനിവയഭായനി  ഭതീമമഭായ  തുകേ  ലചേലവട്ട്  വരുന്നതനിനഭാലുലാം  ലലഡവര്മഭാരുലട  ലഭലത

കുറവട്ട് വരുന്നതനിനഭാലുലാം സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനികേളുലട പവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവചനി

രനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനികേളുലട കസവനലാം  പഭാവലപടവരുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലാം

കൂടുതലഭായനി തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന കമഖലകേളനില പകതലകേനിചട്ട് ആദനിവഭാസനി കമഖല, തതീരകദശ

കമഖല എന്നനിവനിടങ്ങളനില കൃതലമഭായനി എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയട്ട്

വരുന. പസ്തുത ത്രനികവണനി കസഭാര് പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ എന്ന വനിവരലാം

പരനികശഭാധനിചവരുന.
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സനി-ഡഭാക്കട്ട് എലാംകപഭായതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം

113 (6723) ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സനി-ഡഭാക്കട്ട്  എലാംകപഭായതീസട്ട്  സഹകേരണ സലാംഘലാം നമ്പര്  T.  1004-ല
65-ാം വകുപട്ട് അനുസരനിചട്ട്  നടന്ന എനകേന്വയറനി റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
ഇതുവലര സന്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം;

(ബനി)  എടുത്ത നടപടനികേളുലട വനിശദ വനിവരലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനി-ഡഭാക്കട്ട്  എലാംകപഭായതീസട്ട്  സഹകേരണസലാംഘലാം  (കനിപലാം)  നമ്പര്  റനി.
1004-ല  65-ാംവകുപട്ട്  പകേഭാരമുള്ള  എനകേന്വയറനി  നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല  ടനി
സലാംഘത്തനില സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപട്ട്  66  പകേഭാരലാം അകനന്വഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,  ടനി റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപട്ട്
68(1) പകേഭാരലാം തുടര്നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  വകുപട്ട്  66  പകേഭാരമുള്ള  6-4-2016-ലല റനികപഭാര്ടനിലല കേലണത്തലുകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില  സലാംഘത്തനിനുണഭായ  നഷ്ടലാം  ഉത്തരവഭാദനികേളുലട  കമല  ചുമത്തനി
നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  17-10-2016-ല രണട്ട് മഭാസലത്ത സമയപരനിധനി നനിശ്ചയനിചട്ട്
വകുപട്ട് 68(1) പകേഭാരലാം ഉകദലഭാഗസലന ചുമതലലപടുത്തനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണലാം

114 (6724) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള നനിലവനിലുള്ള ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട സലാംവനിധഭാനലാം ഏതട്ട് രതീതനിയനില സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള പഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള
ഉളലപടുത്തനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലനയലാം 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലളയലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് ലലപമറനി കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ലക്രഡനിറട്ട് സലാംഘങ്ങളുലട ഒരു അലപകട്ട്
ബഭാങഭായനി കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്.
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സഹകേരണ കമഖലയലട ഡഭാഫട്ട് ലഎ.ടനി. കപഭാളനിസനി

115 (6725) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയലട  ഡഭാഫട്ട്  ഐ.ടനി.  കപഭാളനിസനി
തയഭാറഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  കമഖലയലട  വളര്ചയട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
കപഭാളനിസനിയനില ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഡഭാഫട്ട്  ഐ.ടനി.  കപഭാളനിസനി  എന്നകത്തക്കട്ട്  പസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഹകേരണകമഖലയലട  ഡഭാഫട്ട്  ലഎ.ടനി.  കപഭാളനിസനി
തയഭാറഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. സഹകേരണ വഭായഭാ കമഖലയനില ത്രനിതല സലാംവനിധഭാനത്തനില
പവര്ത്തനിക്കുന്ന ബഭാങ്കുകേളുലട ആധുനനികേവത്കേരണലാം ഒരു കകേഭാമണ് പഭാറട്ട്കഫഭാമനില
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേരണവകുപട്ട്  ലസഷലല  ലസക്രടറനി
ലചേയര്മഭാനഭായലാം  സഹകേരണസലാംഘലാം  രജനിസഭാര്  കേണ്വതീനറഭായലാം  ഒരു  സലാംസഭാനതല
സനിയറനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  അലാംഗങ്ങളനിലനനിനലാം  രൂപതീകേരനിച
ലടകനിക്കല കേമ്മേനിറനിലയ സഹകേരണ കമഖലയട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ ഡഭാഫട്ട്  ലഎ.ടനി.
കപഭാളനിസനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ചുമതലലപടുത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ലടകനിക്കല
കേമ്മേനിറനി ഡഭാഫട്ട് ലഎ.ടനി.  കപഭാളനിസനി തയഭാറഭാക്കനി പരനികശഭാധനയഭായനി SeMT (State
e-Governance Mission Team)-യട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  കസഭാഫട്ട് ലവയര് ലസലക്ഷന,  ഹഭാര്ഡട്ട് ലവയര് ലസലക്ഷന,  എലനിജനിബനിലനിറനി
ലലക്രറതീരനിയ കഫഭാര് സനി.ബനി.എസട്ട്. ലവകണഴട്ട് തുടങ്ങനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് നടപനിലഭാക്കു
ന്നതനിനുകവണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്  ഡഭാഫട്ട്  ലഎ.ടനി.  കപഭാളനിസനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഡഭാഫട്ട്  ലഎ.ടനി.  കപഭാളനിസനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയഭായനി  കകേരള  കസറട്ട്
ലഎ.ടനി.  മനിഷലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള  SeMT  (State  e-Governance  Mission Team)-യട്ട്
അയചലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നതഭാണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 175

സഹകേരണകമഖലയനിലല വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പവര്ത്തനലാം

116 (6726) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ കമഖലയനിലല വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ജഭാതനിമത സഭാമുദഭായനികേ പസഭാനങ്ങള കേയടക്കനി വചനിരനിക്കുന്നതഭായനി
ആകക്ഷപമുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ഒരു ബദലഭായനി ജഭാതനിമത സങലങ്ങളക്കട്ട്
അതതീതമഭായനി ചേനിന്തെനിക്കുന്ന ഒരു വനിദലഭാര്ത്ഥനി സമൂഹലത്ത വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനില
സഹകേരണ പസഭാനത്തനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില സഹകേരണ പസഭാനങ്ങളുലട പങഭാളനിത്തലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനികേളുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഹകേരണ  പസഭാനങ്ങളനിലല  അധനികേ  നനികക്ഷപലാം  മൂലധനമഭാക്കനി,
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  കുറഞ  നനിരക്കനില  ലമചലപട  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണകമഖലയനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത യൂണനികവഴനിറനികേളനില പരനിമനിതമഭായ സതീറ്റുകേ
ളഭാണുള്ളതട്ട്.  ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി സന്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേലള സമതീപനിക്കുന്ന
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഉയര്ന്ന  ഫതീസട്ട്  നലകേനി  പഠനികക്കണ  സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില പവര്ത്തനിക്കുന്ന 68 ആര്ട്സട്ട്
ആന്റെട്ട് സയനസട്ട് കകേഭാകളജുകേള വഴെനി സര്ക്കഭാര് ഫതീസട്ട് നനിരക്കനില വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
പഠനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന.  സ്കൂള കകേഭാകളജട്ട് തലത്തനില വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കനഭാടട്ട്
ബുക്കട്ട്,  മറട്ട്  പഠന  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  സ്കൂള
ലസഭാലലസറനികേള നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇസൗ സലാംഘങ്ങള ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട് വരുന്നതനിനഭായനി
ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ലപഭാഫഷണല വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി കകേരള അക്കഭാദമനി
ഓഫട്ട്  ലപഭാഫഷണല എഡമ്പ്യൂകക്കഷന  (കകേപട്ട്)-ലന്റെ  കേതീഴെനില  9  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളുലാം ഒരു മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഇനസനിറമ്പ്യൂട്ടുലാം  പവര്ത്തനിചവരുന.  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിദഗട്ട് ദ  പരനിശതീലന
ത്തനിനഭായനി ഒരു ഫനിനനിഷനിലാംഗട്ട് സ്കൂളുലാം കകേപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുണട്ട്.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില എലാം. ദഭാസന എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജട്ട് ലപഭാഫഷണല
വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന.  കസറട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  യൂണനിയലന്റെ
നനിയനണത്തനില തനിരുവനന്തെപുരലാം ലനയഭാര്ഡഭാമനിനട്ട് സമതീപലാം 'കേനിക'  എന്ന സഭാപനലാം
എലാം.ബനി.എ. കകേഭാഴട്ട് നടത്തുന്നതനിനഭായനി 2009 മുതല പവര്ത്തനിചവരുന.  ആശുപത്രനി
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട കേതീഴെനില നഴനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേള സഹകേരണകമഖലയനില
പവര്ത്തനിചവരുനണട്ട്.  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  പവര്ത്തനങ്ങലളപറനി
പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി കസറട്ട് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് യൂണനിയലന്റെ നനിയനണത്തനില
ലജ.ഡനി.സനി. (ജൂനനിയര് ഡനികപഭാമ ഇന കകേഭാ-ഓപകറഷന),  എചട്ട്.ഡനി.സനി. (ഹയര്
ഡനികപഭാമ ഇന കകേഭാ-ഓപകറഷന)  എന്നതീ പരനിശതീലന കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തനി വരുന.
കൂടഭാലത സഹകേരണ വകുപനിലലയലാം സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിലലയലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
വനിദഗട്ട് ദ  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  കസറട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങനിലന്റെ
നനിയനണത്തനില തനിരുവനന്തെപുരലത്ത മണ്വനിളയനില അഗ്രനികേളചറല കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്
സഭാഫട്ട് ലട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് എന്ന സഭാപനലാം എചട്ട്.ഡനി.സനി.എലാം.  എന്ന കകേഭാഴട്ട്
നടത്തുനണട്ട്.

(ബനി)  ജഭാതനിമത സങലങ്ങളക്കട്ട് അതതീതമഭായനി ചേനിന്തെനിക്കുന്ന ഒരു വനിദലഭാര്ത്ഥനി
സമൂഹലത്ത  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനില  സഹകേരണ പസഭാനത്തനിനട്ട്  ഒരു  പരനിധനി
വലര  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം  സങലങ്ങളക്കട്ട്  അതതീതമഭായനിടഭാണട്ട്  സഹകേരണ
വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  നനിയമനങ്ങള,
വനിദലഭാര്ത്ഥനി പകവശനലാം  തുടങ്ങനി  എലഭാക്കഭാരലങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരലാം  പവണതകേളക്കട്ട്
അതതീതമഭായനി വനിദലഭാര്ത്ഥനി സമൂഹലത്ത തുലലമഭായനിക്കഭാണുന്ന നനിലപഭാടഭാണട്ട് സഹകേരണ
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള ലലകേലക്കഭാളളുന്നതട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില സഹകേരണ
പസഭാനങ്ങളുലട പങഭാളനിത്തലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില
നനിന്നട്ട് നൂതന പദതനികേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കക്ഷമലപനഷന വനിതരണലാം ലചേയ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുണഭായ ബുദനിമുട്ടുകേള

117 (6727) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി കക്ഷമ ലപനഷന വനിതരണലാം ലചേയതുമഭായനി
ബനലപടട്ട് സലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുണഭായ ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  കക്ഷമലപനഷനട്ട് അര്ഹരഭായവരുലട ലനിസട്ട് നനിലവനിലുള്ള പഞഭായത്തട്ട്
വഭാര്ഡനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ക്രമലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ലപനഷന വനിതരണലാം ലചേയ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള ഇനലസന്റെതീവട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായലാം
ലകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലപനഷന വനിതരണലാം ലചേകയണ ആളക്കഭാരുലട ലനിസട്ട്
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  വഭാര്ഡട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില  അലഭാത്തതട്ട്  സലാംഘലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ബുദനിമുടട്ട് ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത സലാംഘങ്ങളനിലല കേമ്പമ്പ്യൂടര്,  ഇന്റെര്ലനറട്ട് എന്നനിവയലട
അപരലഭാപത, ജതീവനക്കഭാരുലട സഭാകങതനികേ പരനിജഭാന കുറവട്ട്, പരനിശതീലന കുറവട്ട്,
സലാംഘങ്ങളനിലല ഓണചേന്തെയനിലല തനിരക്കുകേള മൂലലാം ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവട്ട്,  കേളക്ഷന
ഏജന്റുമഭാരുലട എണ്ണത്തനിലുള്ള കുറവട്ട് എന്നനിവയലാം കക്ഷമലപനഷന വനിതരണവമഭായനി
ബനലപട ബുദനിമുട്ടുകേളനിലലപടുന.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപഭാണട്ട്  നടപടനി  സന്വതീകേരനികക്കണ
ലതന്നതനിനഭാല പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സന്വതീകേരനിചവരുന.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ കക്ഷമ ലപനഷനുകേള

118 (6728) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി  വനിതരണലാം ലചേയ കക്ഷമ ലപനഷനുകേള
യഥഭാസമയലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വതീടനിലലത്തനിക്കുന്നതനില  ഏലതങനിലുലാം  സഹകേരണ
ബഭാങട്ട്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  അവ  ഏലതഭാലക്ക  ബഭാങ്കുകേളഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളലക്കതനിലര  എന്തെട്ട്  നടപടനി  സന്വതീകേരനിച
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

1485/2019
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സഹകേരണ യൂണനിയനനില അലാംഗതന്വലാം

119 (6729) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :

ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രൂപതീകേരനിച  വനിവനിധ

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണ യൂണനിയനനില അലാംഗതന്വലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ

എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില അഫനിലനികയഷന

നലകേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) പസ്തുത കേഭാലയളവനില രൂപതീകേരനിച സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട ലനിസട്ട്

ലഭലമഭാകണഭാ; എങനില ആയതട്ട് നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011-2016  കേഭാലയളവനില ആലകേ  1946  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണ യൂണനിയനനില അലാംഗതന്വലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 1946 സലാംഘങ്ങളനില 888 സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് അഫനിലനികയഷന നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ലഭലമഭാണട്ട്.  ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

120 (6730) ശതീ  .   ലകേ  .  സനി  .  കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഏലതലഭാലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലഭാണട്ട് കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഇതനിനുള്ള ധനസമഭാഹരണലാം എങ്ങലന കേലണത്തഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം എനമുതല നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സഹകേരണ ബഭാങനിലുലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം
പഭാഥമനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലുമഭാണട്ട്  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിനുലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം
100 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം പഭാഥമനികേ വഭായഭാ സഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കട്ട് 10 ലക്ഷലാം
രൂപ വതീതവലാം സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം നലകുനണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലുലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം
511  പഭാഥമനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലുലാം കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുണട്ട്. 31-3-2017-ഓലട ബഭാക്കനിയള്ള എലഭാ പഭാഥമനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിലുലാം കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ലനലകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില നനിന്നട്ട് 
പലനിശരഹനിത വഭായ

121 (6731) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ഉളലപലടയള്ള സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള
ലനല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പലനിശരഹനിത വഭായ നലകുനകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന വഭായകേള  ലനലക്കൃഷനിക്കുകവണനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില  എലന്തെങനിലുലാം
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ലനലക്കൃഷനിക്കഭായനി  വഭായലയടുക്കുന്ന  തുകേ  മറട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിചലവന്നട്ട്  കേലണത്തനിയഭാല  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സന്വതീകേരനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കുടുലാംബശതീ അയലകൂടങ്ങളക്കട്ട് ഇവനിലട നനിനലാം ലനലക്കൃഷനിക്കട്ട് വഭായ
നലകുന്നതനിനുള്ള പദതനിയകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) നബഭാര്ഡട്ട് പുനര്വഭായഭാ പദതനി പകേഭാരലാം സലാംസഭാന/ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  മുകഖന  ലനലക്കര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പലനിശരഹനിത
വഭായ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  കേര്ഷകേലന്റെ ലലകേവശമുള്ള സലത്തട്ട് ലനലകൃഷനിയഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നലതനലാം
ലനലകൃഷനിക്കട്ട്  പലനിശരഹനിത  വഭായ  അനുവദനിക്കഭാവന്നതഭാലണനമുള്ള  കൃഷനി
ഓഫതീസറുലട  ശനിപഭാര്ശ സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പലനിശരഹനിത
വഭായ  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  വഭായ  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുനകണഭാലയന്നട്ട്  അതഭാതട്ട്
സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള പരനികശഭാധനിച നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുന.  സലാംഘലാം തലത്തനില
കൃഷനി ഓഫതീസര്,  സലാംഘലാം/ബഭാങട്ട്  ഭരണസമനിതനി  അലാംഗങ്ങള,  സഹകേരണസലാംഘലാം
യൂണനിറട്ട് ഇനലസകര് എന്നനിവരടങ്ങനിയ കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചട്ട് പദതനി
കമഭാണനിറര് ലചേയണലമന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വഭായഭാ തുകേ ലനലക്കൃഷനിക്കുപകയഭാഗനിക്കഭാലത വകേമഭാറനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ
മറട്ട്  വനിളകേളുലട കൃഷനിക്കഭായനി എടുക്കുകേകയഭാ ലചേയതഭായനി കബഭാദലലപടഭാല ദുരുപകയഭാഗലാം
ലചേയ്യുന്ന  വഭായക്കഭാരനിലനനിനലാം  കേഭാലഭാവധനി  കേണക്കഭാക്കഭാലത  വഭായ  തനിരനിചട്ട്
പനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഭായയലട  പലനിശ  വഭായക്കഭാരനിലനനിനലാം  ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംഘങ്ങള നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുന.

(ഡനി)  കുടുലാംബശതീ  അയലക്കൂടങ്ങളക്കട്ട്  ലനലക്കൃഷനി  ഉളലപലടയള്ള
കേഭാര്ഷനികേ വഭായകേള നലകുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിലല ഓഡനിറട്ട്

122 (6732) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പല  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിലലയലാം ഓഡനിറട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമലഭാത്തതുമൂലലാം
സഭാപനങ്ങളുലട നടത്തനിപനില വതീഴ്ചകേളുലാം അപഭാകേതകേളുമുള്ളതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ഓഡനിറട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 2016 ഏപനില മഭാസത്തനില 18290 സലാംഘങ്ങളുലട 20680
ഓഡനിറട്ട്  നടകത്തണതുണഭായനിരുന.  2016  ലസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  വലര  13797
ഓഡനിറട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുന.  ഇതട്ട്  66.93%  ആണട്ട്.  3 ജനിലകേള 100%  ഓഡനിറട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം  മറട്ട്  ജനിലകേളനിലല  ബഭാക്കനിനനിലക്കുന്ന  ഓഡനിറട്ട്  12/2016-ല
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.  മുന വര്ഷലാം  17899  സലാംഘങ്ങളുലട  19732 ഓഡനിറനില
31-3-2016-ല 17360 ഓഡനിറട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരുന. ആയതട്ട് 90.19 ശതമഭാനമഭാണട്ട്.
ഓഡനിറട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില  214  ഓഡനിറര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തഭാനുലണങനിലുലാം
ലഭലമഭായ  ഓഡനിറര്മഭാലരലക്കഭാണട്ട്  31-12-2016-നകേലാം  മുഴവന  ഓഡനിറ്റുലാം  100%
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംഘങ്ങളുലട നടത്തനിപനില
ഉണഭാകുന്ന വതീഴെട്ട് ചേകേള യഥഭാസമയലാം ഓഡനിറനില ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന്നതനിനഭാല അവ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലാംഘങ്ങള നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ആയതട്ട് ഭരണവനിഭഭാഗലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നതുമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത മുനവര്ഷലത്ത ഓഡനിറനില പരഭാമര്ശനിച നമ്പ്യൂനതകേലള
സലാംബനനിച തുടര്നടപടനി തനവര്ഷലത്ത ഓഡനിറനിലുലാം ഓഡനിറര്മഭാര് വനിലയനിരുത്തു
ന്നതുമഭാണട്ട്.  സഹകേരണസഭാപനങ്ങളനിലല ഓഡനിറട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാണട്ട്.  

(ബനി)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട ഓഡനിറട്ട് അതഭാതട്ട് വര്ഷലാം ലസപ്റലാംബര്
മഭാസലാം തലന്ന പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  കവണത്ര ജതീവനക്കഭാര് ഇലഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്
ടനി സമയപരനിധനിയനില മുഴവന ഓഡനിറ്റുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള
ഓഡനിറര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  നനികേത്തനിയഭാല  മഭാത്രകമ  ഇസൗ  ലക്ഷലലാം
ലലകേവരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. ഇകപഭാള "ആപ്കകേഭാസട്ട്"  സലാംഘങ്ങളുലട ഓഡനിറനില
26.39%  ഓഡനിറട്ട്  മഭാത്രകമ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുള.  ടനി വനിഭഭാഗത്തനില
ആലകേ 101 തസനികേകേളുള്ളതനില 67 ഓഡനിറര്മഭാലര മഭാത്രകമ നനിയമനിചനിട്ടുള.  ബഭാക്കനി
34  ഓഡനിറര്മഭാരുലട  തസനികേ കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷമഭായനി  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
31-3-2017-നട്ട് മുമ്പട്ട് ആപ്കകേഭാസട്ട് ഓഡനിറട്ട് സമകേഭാലതീനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സന്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനികലയഭായനി  18  സമകേഭാലതീന  ഓഡനിറര്മഭാരുലട  തസനികേകേള
അധനികേമഭായനി സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തഭാലൂക്കട്ട് തലത്തനില
അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറകര്മഭാരുലടയലാം  കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്മഭാരുലടയലാം  കനതൃതന്വത്തനില
ഓകരഭാ മഭാസവലാം പവര്ത്തനി അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിവരുനണട്ട്.   ലപഭാതുനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കുലര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിക്കഭാറുണട്ട്.   ഓഡനിറനിലന്റെ
കേഭാരലക്ഷമതയലാം ഗുണനനിലവഭാരവലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് എലഭാ ലലത്രമഭാസങ്ങളനിലുലാം
ജനിലഭാ  കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്മഭാരുലട  കയഭാഗങ്ങള  ഓഡനിറട്ട്  ഡയറകര്  വനിളനിചട്ട്
കചേര്ക്കഭാറുണട്ട്.
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സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം എടുത്ത വഭായകേള

123 (6733) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം കൃഷനിക്കുലാം മറ്റു കേഭാരലങ്ങളക്കുമഭായനി
കലഭാണുകേള  എടുത്ത  കശഷലാം  കരഭാഗബഭാധനിതരഭായതുമൂലലാം  (കേലഭാനസര്  തുടങ്ങനി
മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള ജതീവനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായവ)  കലഭാണ് അടയഭാന കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കട്ട്
നനിലവനില എലന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങള ലചേയ്തു വരുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില എത്ര അകപക്ഷകേള ഇക്കഭാരണങ്ങളഭാല
ലഭനിച;  എത്ര കപര്ക്കട്ട്  സഹഭായങ്ങള നലനിലയനലാം  എത്ര അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാ
ക്കനിലയനലാം ഇനനി തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ളവ എത്രലയനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില ലഷഭാര്ണ്ണൂര് മണ്ഡലത്തനില നനിനലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേള
എത്ര;  എത്ര അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനിലയനലാം എത്ര അകപക്ഷയനില
തതീര്പ്പു കേലനിചലവനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില/ബഭാങ്കുകേളനില  നനിനലാം
കേഭാര്ഷനികേ, കേഭാര്ഷനികകേതര (സന്വര്ണ്ണപണയ വഭായയലാം നനികക്ഷപ വഭായയലാം ഒഴെനിലകേയള്ളവ)
ആവശലങ്ങളക്കട്ട് വഭായലയടുത്ത കശഷലാം വഭായക്കഭാരനട്ട് മഭാരകേകരഭാഗലാം പനിടനിലപടുകേയലാം
വഭായഭാ  ബഭാദലതകേള  തതീര്ക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വരനികേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  കകേസുകേളനില
വഭായഭാ മുതലനിനത്തനില പരമഭാവധനി  75,000  രൂപ കകേരള സഹകേരണ റനിസ്കെട്ട് ഫണട്ട്
പദതനി പകേഭാരലാം നലകുന.

(ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില 957 അകപക്ഷകേള ലഭനിച.  അതനില 42
കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകുകേയലാം 53 അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്തു.  904
അകപക്ഷകേള ഇനനി തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്.

(സനി)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര് മണ്ഡലത്തനില നനിനലാം 12 അകപക്ഷകേള ലഭനിച.   ഇതനില
ഒരു അകപക്ഷകേനട്ട് ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനി. ഒരു അകപക്ഷയനില തതീര്പട്ട് കേലപനിച.

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനികേള

124 (6734) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  കൂടുതല
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം
നലകുന്ന പദതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ ;
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(ബനി)  എങനില  ഏലതലഭാലാംതരത്തനിലുള്ള  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കഭാണട്ട്
ഇതനിലന്റെ  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുകേ;  ഇതുസലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിട്ടുണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുണട്ട്.  

(ബനി) 2016-17 വര്ഷത്തനില "മറ്റു സഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായ
പദതനിയനില"  ഉളലപടുത്തനി  ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന
വനിവനിധതരലാം  സഹകേരണസഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  വഭായ,  ഓഹരനിമൂലധനലാം,  സബ്സനിഡനി
എന്നതീ ഇനങ്ങളനില ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനുള്ള പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്.  2016-
17  വര്ഷത്തനില മറ്റു  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായ പദതനിക്കഭായനി
വഭായഭാ തുകേ ഇനത്തനില  240  ലക്ഷലാം രൂപയലാം,  ഓഹരനി മൂലധനലാം ഇനത്തനില  360
ലക്ഷലാം രൂപയലാം സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില  600  ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഉളലപലട ആലകേ
1200  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതനിലനനിനലാം  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  കപഭാജക്ടുകേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
വനനിതഭാ  ലഫഡകറഷനുലാം  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനനിതഭാ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  2016-17
വര്ഷത്തനില പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി
വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള സബ്സനിഡനി 751.68 ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഒഭാഹരനി മൂലധനലാം 176.32
ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ഉളലപലട  ആലകേയള്ള  928  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  നനിലവനിലുള്ള
പദതനിയനില നനിനലാം ലകേ.ജനി.റനി.ഇ./മറ്റു സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേളുലട അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള
വനിവനിധ  കകേഭാഴെട്ട് സുകേളനികലയട്ട്  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  യവതലമുറയട്ട്
പരനിശതീലനങ്ങള നലകുന്നതനിനഭായള്ള സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

റനിസ്കെട്ട് ഫണനിനട്ട് പരനിധനി

125 (6735) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല വഭായകേളക്കട്ട്  നലകുന്ന റനിസ്കെട്ട്
ഫണനിനട്ട് പരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റനിസ്കെട്ട്  ഫണ്ടുകേള വഭായലയടുത്തയഭാളനികനഭാ/  ആശനിതര്കക്കഭാ ലഭനിക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇതട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സമയക്രമലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  പരനിധനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  വഭായലയടുത്ത അലാംഗലാം  മരണലപടുകേയഭാലണങനില
ബഭാക്കനി നനിലക്കുന്ന വഭായഭാ മുതലനിനത്തനില പരമഭാവധനി ഒന്നര ലക്ഷലാം രൂപയലാം അതനിലന്റെ
പലനിശയലാം  വഭായലയടുത്ത  കശഷലാം  വഭായഭാക്കഭാരനട്ട്  മഭാരകേകരഭാഗലാം  പനിടനിലപടുകേയലാം
വഭായഭാ  ബഭാദലതകേള  തതീര്ക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വരനികേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  കകേസുകേളനില
വഭായഭാ മുതലനിനത്തനില പരമഭാവധനി  75000  രൂപയലാം റനിസ്കെട്ട് ഫണട്ട് പദതനി പകേഭാരലാം
നലകുന.

(ബനി) ഒരു വഭായഭാക്കഭാരന മരണമടഞഭാല അനന്തെരഭാവകേഭാശനി വഭായഭാക്കഭാരലന്റെ
മരണസര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  സഹനിതലാം വഭായഭാ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ള സഹകേരണ സലാംഘത്തനിനട്ട്
അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കണലാം.  (മഭാരകേകരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  വഭായഭാക്കഭാരന  ആയതട്ട്
ലതളനിയനിക്കുന്ന ലമഡനിക്കല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് സഹനിതലാം) അകപക്ഷ ലഭനിചക്കഴെനിഞഭാല
അകപക്ഷ പരനികശഭാധനിചട്ട് അര്ഹതയള്ളതഭാലണങനില :

1. ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്തുലകേഭാണ്ടുള്ള സലാംഘലാം ഭരണ സമനിതനി തതീരുമഭാനലാം

2. മരണമടഞ/മഭാരകേകരഭാഗലാം പനിടനിലപട വഭായഭാക്കഭാരനട്ട് റനിസ്കെട്ട് ഫണട്ട്
പദതനി  പകേഭാരലാം  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയണട്ട്  എന്നട്ട്
കേഭാണനിക്കുന്ന സലാംഘലാം ചേതീഫട്ട് എകനികേമ്പ്യൂടതീവനിലന്റെ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

3. വഭായഭാക്കഭാരലന്റെ വഭായഭാ ഏറടവനിലന്റെ സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ പകേര്പട്ട്.

4. റനിസ്കെട്ട്  ഫണനികലയട്ട്  വഭായഭാക്കഭാരലന്റെ  വനിഹനിതലാം  അടചതനിനുള്ള
സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ കസറട്ട്ലമന്റെട്ട്.

5. ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  വനിഹനിതലാം
അലാംഗസലാംഘലാം  നനികക്ഷപനിചതനിലന്റെ  വനിവരലാം  ഉളലപടുത്തനിയ
കസറട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ പകേര്പട്ട്.

6. മരണലപട/മഭാരകേകരഭാഗലാം  പനിടനിലപട  വഭായഭാക്കഭാരലന്റെ  വയസ്സട്ട്
ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ കരഖ.

7. മരണസര്ടനിഫനിക്കറട്ട്/മഭാരകേകരഭാഗലാം ബഭാധനിചലവന്ന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
പകേര്പട്ട് എന്നനിവ സഹനിതലാം പനിടനിലപട വഭായഭാക്കഭാരലന്റെ അകപക്ഷയലാം
അനുബനകരഖകേളുലാം  സലാംഘലാം  ബനലപട  അസനിസന്റെട്ട് രജനിസഭാര്
(ജനറല) നട്ട് സമര്പനികക്കണതുലാം അസനിസന്റെട്ട് രജനിസഭാര് (ജനറല)
ശനിപഭാര്ശ സഹനിതലാം പദതനി നടപഭാക്കുന്ന കകേരള സഹകേരണ വനികേസന
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലസക്രടറനിക്കട്ട്  അയചലകേഭാടുകക്കണതുലാം
കകേരള സഹകേരണ വനികേസന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
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കേമ്മേനിറനി അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന.  ധനസഹഭായലാം ബനലപട സലാംഘത്തനിനട്ട് നലകുകേയലാം വനിവരലാം
ബനലപട അനന്തെരഭാവകേഭാശനിലയ/മഭാരകേകരഭാഗലാം പനിടനിലപട വഭായക്കഭാരലന
അറനിയനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചട്ട്  കേഴെനിഞഭാല
സലാംഘലാം വഭായഭാക്കണക്കനില അടവഭാക്കനി വനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
കബഭാര്ഡനിനട്ട് അയച ലകേഭാടുക്കുന.

(സനി)  റനിസ്കെട്ട്  ഫണട്ട്  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷ  സലാംഘത്തനിനട്ട്  ലഭനിചട്ട്
കേഴെനിഞഭാല  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  സലാംഘലാം  ഭരണസമനിതനി  നടപടനി  സന്വതീകേരനിചട്ട്
ബനലപട  അസനിസന്റെട്ട് രജനിസഭാര് (ജനറല)നട്ട് സമര്പനിക്കണലാം.  അസനിസന്റെട്ട് രജനിസഭാര്
(ജനറല)  15  ദനിവസത്തനിനകേലാം  നടപടനി  സന്വതീകേരനിചട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ലസക്രടറനിക്കട്ട്
അയചലകേഭാടുക്കണലാം.  കബഭാര്ഡട്ട്  തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  ആനുകൂലലലാം  അനുവദനിചഭാല
15 ദനിവസത്തനിനകേലാം തുകേ വഭായഭാക്കണക്കനില വരവട്ട് വചട്ട് വനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
ബനലപട  സലാംഘലാം  കകേരള  സഹകേരണ  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്
അയചലകേഭാടുക്കണലാം.

സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെയലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ 
ബഭാങ്കുകേളുലടയലാം മൂലധനപരലഭാപത

126 (6736) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :

ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെയലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലടയലാം
മൂലധനപരലഭാപത നനിശ്ചനിത ശതമഭാനലാം പഭാലനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായ
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത ധനസഹഭായ തുകേ ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തത്തുലലമഭായ  നനികക്ഷപലാം
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള  ട്രഷറനിയനില  നനികക്ഷപനിക്കണലമന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി) എങനില ഇസൗ നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില സലാംസഭാന സഹകേരണ
ബഭാങട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ട്രഷറനിയനില  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട കേണക്കട്ട് അറനിയഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിനുലാം  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം  എത്ര  രൂപ  അനുവദനിക്കഭാന  ബഭാക്കനിയലണന്നട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെയലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലടയലാം

മൂലധനപരലഭാപത നനിശ്ചനിത ശതമഭാനലാം പഭാലനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായ

തുകേ അനുവദനിച.   സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിനട്ട്  70  കകേഭാടനി  രൂപയലാം ജനിലഭാ

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  129.50  കകേഭാടനി  രൂപയലാം സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായ തുകേ

അനുവദനിച.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാകങഭാ,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേകളഭാ

ട്രഷറനിയനില  തുകേ  നനികക്ഷപനിചനിടനില.  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള

211,06,80,339 രൂപ ഇസൗ പദതനി പകേഭാരലാം ട്രഷറനിയനില നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)   ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിച  129.50  കകേഭാടനി  രൂപ

സര്ക്കഭാരനിനുകവണനി  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് 2013-14 വര്ഷത്തനില നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കമലയനിനത്തനില സലാംസഭാന

സഹകേരണ  ബഭാങനിനട്ട്  70  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്

വനിതരണലാം  ലചേയ  വകേയനില  23.101  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാന

സഹകേരണ ബഭാങനിനട്ട് അനുവദനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയണട്ട്.

കകേപനിനുകേതീഴെനില വരുന്ന എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല നനിയമനലാം

127 (6737) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് അക്കഭാദമനി ഓഫട്ട് ലപഭാഫഷണല

എഡമ്പ്യൂകക്കഷന  (CAPE)  കേതീഴെനില  വരുന്ന  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല

ഏലതങനിലുലാം തസനികേയനികലയ്ക്കുട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേളനികലക്കട്ട്  എത്ര അകപക്ഷകേള കേനിടനിയനിട്ടുലണന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏലതലഭാലാം തസനികേയനില നനിയമനലാം നടനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ഇലലങനില നനിയമനലാം നടക്കഭാത്തതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില വന്നതനിനുകശഷലാം കകേപനിലന്റെ കേതീഴെനില വരുന്ന
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഒരു തസനികേയനികലയ്ക്കുലാം  അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിടനില.
അവസഭാനമഭായനി അകപക്ഷ ക്ഷണനിചതട്ട്  25-7-2015  തതീയതനിയനിലല ഇ. 3/777/2014/
കകേപട്ട് നമ്പര് വനിജഭാപന പകേഭാരമഭാണട്ട്. ഇനസകര് കഗ്രഡട്ട് 2, കട്രഡ്സഭാന, അസനിസന്റെട്ട്
കഗ്രഡട്ട്  2,  ലലലകബറനിയന കഗ്രഡട്ട്  4  എന്നതീ തസനികേകേളനികലയഭാണട്ട് വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി) ഇനസകര് കഗ്രഡട്ട് 2-536, കട്രഡ്സഭാന - 604, അസനിസന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട് 2 -377,
ലലലകബറനിയന കഗ്രഡട്ട്  4-372  എണ്ണലാം അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  25-7-2015  തതീയതനിയനിലല
ഇ.3/777/2014/കകേപട്ട് നമ്പര് വനിജഭാപനമനുസരനിചട്ട് കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) അസനിസന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട് 2 തസനികേയനില നനിലവനിലുള്ള റഭാങട്ട് ലനിസനില നനിന്നട്ട്
11 (പതനിലനഭാന്നട്ട്) കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കകേപനിലന്റെ  22-6-2016-ല കചേര്ന്ന  155- ാാമതട്ട്  ഭരണസമനിതനി  കയഭാഗലാം
പസ്തുത റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റുകേള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ഇനലസകര് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള

128 (6738) ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ വകുപനില 2015-ലല ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ഇനലസകര്
തസനികേയനികലക്കുള്ള റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനില വന്നതട്ട് എന്നഭാലണന്നട്ട് അറനിയഭാകമഭാ  ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത ലനിസനില നനിനട്ട് നഭാളനിതുവലര എത്ര നനിയമനങ്ങള നടനലവനലാം
ഇസൗ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം എത്ര കപലര നനിയമനിചലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ഇനലസകര്മഭാരുലട  എത്ര ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 17-8-2015-ല ആണട്ട്  2015-ലല ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ഇനലസകര്
റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനില വന്നതട്ട്.
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(ബനി)  ആലകേ 284 കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വന്നതനിനുകശഷലാം 36 കപലര നനിയമനിച.

(സനി) പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസനില നനിനലാം നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് മഭാറനിവചനിട്ടുള്ള
134 ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്.

(ഡനി) 28-10-2016-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.) 42/2016/സഹ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനികലയഭായനി
സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാകങഭാന-ആലപറമ്പട്ട് പഞഭായത്തനില കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലഫഡനിനട്ട് ലകേടനിടലാം

129 (6739) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേഭാകങഭാന  -  ആലപറമ്പട്ട്  പഞഭായത്തനില മത്തനില
എന്ന സലത്തട്ട് കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലഫഡനിനട്ട് ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിടലാം,  കഗഭാഡസൗണ് എന്നനിവ
പണനിയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എങനിൽ അവയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കേഭാകങഭാന-ആലപറമ്പട്ട്  പഞഭായത്തനില  മഭാത്തനില
എന്ന സലത്തട്ട്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡനിനട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടലാം  കഗഭാഡസൗണ്  എന്നനിവ
പണനിയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഒനലാം ഇതുവലര ലലകേലക്കഭാണനിടനില.  ലഫഡകറഷലന്റെ
നനിലവനിലല സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി ഇതനിനട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

സുവര്ണ്ണലാം കസഭാര്

130 (6740) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനില  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലഭാദനങ്ങളുലട
വനിപണനിക്കഭായനി സുവര്ണ്ണ കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;
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(ബനി) എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട് ഇത്തരലാം കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്, വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കസഭാറുകേളക്കഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഒരു തഭാലൂക്കനില ഒന്നട്ട് എന്ന ക്രമത്തനില കേര്ഷകേ കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  മുനഗണന  നലകേനി  ഇസൗ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) ലതരലഞടുക്കലപട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ആണട്ട് ആയതനിനഭാവശലമഭായ
അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഒരുകക്കണതട്ട്.

കയഭാഗലതയള്ള പഭാര്ടട്ട്-ലലടലാം സന്വതീപര്മഭാരുലട ലപഭാകമഭാഷന

131 (6741) ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഇടുക്കനി ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില പഭാര്ടട്ട്-കടലാം സന്വതീപര്മഭാരഭായനി എത്ര
കപര്  എത്ര  വര്ഷമഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനലവന്നതനിലന്റെ  ലനിസട്ട്  സതീനനികയഭാരനിറനി
അനുസരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ദതീര്ഘകേഭാലലത്ത പവൃത്തനിപരനിചേയലാം,  ലപഭാകമഭാഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  എന്നനിവ  ആര്ജ്ജനിച  എത്രകപര്  പസസ്തുത  ബഭാങനില
സന്വതീപര്മഭാരഭായനി കസവനലാം അനുഷനിക്കുനലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത ബഭാങനില 10 മുതല 25 വര്ഷലാം വലര കസവനമനുഷനിച പഭാര്ടട്ട്-
കടലാം സന്വതീപര്മഭാര്ക്കട്ട് പകമഭാഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില തടസ്സമുകണഭാ;  ഉലണങനില
ആയതു പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ലപഭാകമഭാഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതകേള
ആര്ജ്ജനിചവരുലാം  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  പവൃത്തനി  പരനിചേയമുള്ളവരുമഭായ  പഭാര്ടട്ട്-കടലാം
സന്വതീപര്മഭാര്ക്കട്ട് പകമഭാഷന നലകേഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇടുക്കനി ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില പഭാര്ടട്ട് -ലലടലാം സന്വതീപര്മഭാരഭായനി കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്നവരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി പകേഭാരമുള്ള ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) പഭാര്ടട്ട്-ലലടലാം സന്വതീപര്മഭാരഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന 43 കപരഭാണട്ട് ലപഭാകമഭാഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത കനടനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

(സനി&ഡനി)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില അലാംഗസലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
സലാംവരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ള പമ്പ്യൂണ്/വഭാചട്ട്മഭാന/ലനിഫട്ട് ഓപകററര് തസനികേയലട ഒഴെനിവനിലന്റെ
50  ശതമഭാനത്തനില  10  ശതമഭാനലാം  ഒഴെനിവകേള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില
ചേടപകേഭാരലാം  നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  ഉള്ളതുമഭായ  പഭാര്ടട്ട്-ലലടലാം
കേണനിനജന്റെട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ഉകദലഭാഗക്കയറലാം മുകഖന നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഹകേരണ
സലാംഘലാം ചേടലാം  187  പകേഭാരലാം  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങനിലല  പഭാര്ടട്ട്-ലലടലാം  കേണനിജന്റെട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കമല  ചേടവലവസ  പകേഭാരലാം
സതീനനികയഭാരനിറനി  ക്രമത്തനില  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  നലകേനിവരുന.  പഭാര്ടട്ട്-ലലടലാം  സന്വതീപര്മഭാരുലട
ലപഭാകമഭാഷന  വഴെനി  നനികേകത്തണ  ഒഴെനിവട്ട്  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില
നനികേത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലകേഭാണട്ട് നനിലവനില ലപഭാകമഭാഷന നലകേഭാന കേഴെനിയനില.

ഫഭാര്കമഴെട്ട് സട്ട് സര്വതീസട്ട് ലസന്റെറുകേള

132 (6742) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില ഫഭാര്കമഴട്ട്  സര്വതീസട്ട് ലസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് എലന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
നലകുന്നലതന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഏതട്ട് പദതനി പകയഭാജനലപടുത്തനിയഭാണട്ട് ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട്  ഇവ  സഭാപനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനില  2012-2013,  2013-2014
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  60  ഫഭാര്കമഴട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ലസന്റെറുകേള സഭാപനിചട്ട്
പവര്ത്തനിചവരുന. 2016-2017 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില കസറട്ട് പഭാന
പകേഭാരലാം  പുതനിയ  ഫഭാര്കമഴട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.
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(ബനി)  ഫഭാര്കമഴട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലസന്റെര്
ഒന്നനിനട്ട്  25  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം,  മനികേച പവര്ത്തനലാം നടത്തുന്ന ലസന്റെറുകേളക്കട്ട്
നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുത്തട്ട്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  പദതനി
അടനിസഭാനത്തനില  25  ലക്ഷത്തനില  അധനികേരനിക്കഭാലതയള്ള  ധനസഹഭായവലാം
റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട്  ഫണട്ട്  ഇനത്തനില  ലസന്റെര്  ഒന്നനിനട്ട്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവലാം
ലതരലഞടുക്കലപട  കേര്ഷകേ  കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളനില  മണ്ണട്ട്  ഗകവഷണ ശഭാലകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി  അടനിസഭാനത്തനില  ലസന്റെര്  ഒന്നനിനട്ട്  22  ലക്ഷലാം
രൂപയനില അധനികേരനിക്കഭാലതയള്ള ധനസഹഭായവലാം നലകുന.  നനിലവനിലുള്ള മനികേച
ലസന്റെറുകേളക്കട്ട് അവഭാര്ഡട്ട്  നലകുന്നതനിനഭായനി  2013-2014,  2014-2015,  2015-2016,
2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില 5  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത പദതനിയലട കമലകനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി  20  ലക്ഷലാം  (2014-15-ല-
10  ലക്ഷലാം, 2015-16-ല-5  ലക്ഷലാം, 2016-17-ല-5  ലക്ഷലാം)  രൂപ തനിരുവനന്തെപുരലാം
ലസന്റെര് കഫഭാര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെനിനട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാന പഭാന പദതനി.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത 60 കബഭാക്കട്ട് പകദശലാം പവര്ത്തന പരനിധനിയഭാക്കനി 60
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില  ഓകരഭാ  ഫഭാര്കമഴെട്ട് സട്ട്  സര്വതീസട്ട്
ലസന്റെര് വതീതലാം പവര്ത്തനിചവരുനണട്ട്.  പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലഫഡനിനട്ട് വഭായ നലകേനിയ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള

133 (6743) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ലഫഡട്ട്  അനനിയനനിതമഭായനി  കസഭാറുകേള  തുറക്കുകേയലാം
ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുകേയലാം സഭാമ്പത്തനികേ അചടക്കമനിലഭാലത പവര്ത്തനിക്കുകേയലാം
ലചേയതുമൂലലാം സഭാപനലാം നഷ്ടത്തനികലക്കട്ട് കൂപ്പുകുത്തനിലയന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 'നന്മേ കസഭാറുകേള' പൂട്ടുന്നതനിനനിടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ലഫഡനിനട്ട്  വഭായ  നലകേനിയ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള
പതനിസനനിയനിലഭായതട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  അര്ദസര്ക്കഭാര്  സഭാപനകമഭാ,  സന്നദ  സലാംഘടനകേകളഭാ,  തകദ്ദേശ
സന്വയലാംഭരണ സഭാപനകമഭാ, സഹകേരണ സഭാപനങ്ങകളഭാ, സര്ക്കഭാര് സഭാപനകമഭാ,
വഭാടകേ  രഹനിതമഭായനി  സലലാം  അനുവദനിച  സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  നന്മേ  കസഭാറനിലന്റെ
പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്. കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിച മുറയട്ട് ഇവയനില പലതുലാം
ഒഴെനിഞലകേഭാടുക്കുവഭാന  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ലഫഡകറഷന  നനിര്ബനനിതരഭായനി.  അതുമൂലലാം
വനിലപന കുറയകേയലാം എലഭാ നന്മേഭാകസഭാറുകേളുലാം തുടര്ചയഭായനി നഷ്ടത്തനികലയട്ട് നതീങ്ങുകേ
യമുണഭായനി.  ജതീവനക്കഭാരുലട  കവതനലാം,  കവദദ്യുതനി,  ലടലനികഫഭാണ്,  യഭാത്രഭാപടനി
എന്നതീയനിനങ്ങളനില  വരുന്ന  സലാംഖല  മുഴവനഭായലാം  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ലഫഡകറഷലന്റെ
ബഭാദലതയഭായനി മഭാറുകേയലാം ലചേയ്തു.  ഈ സഭാഹചേരലങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയഭാണട്ട് നന്മേ
കസഭാറുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന ലഫഡകറഷന നനിര്ബനനിതരഭായതട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലനനിനലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ
ബഭാങനിലനനിനമഭാണട്ട് ലഫഡകറഷന വഭായലയടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്. ലഫഡകറഷലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
പതനിസനനി  നനിമനിത്തലാം  കലഭാണ്  തുകേ  യഥഭാവനിധനി  തനിരനിചടയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത
കലഭാണ് അക്കസൗണ്ടുകേള കനഭാണ് ലപര്കഫഭാമനിങ്ങട്ട് അസറട്ട് ആകുകേയണഭായനി. പസ്തുത
പതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന. 

ലചേത്തനിപ്പുഴെ കേടവനിലല ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനി

134 (6744) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചേങ്ങനഭാകശരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ലചേത്തനിപ്പുഴെ കേടവനില ആരലാംഭനിച
ടൂറനിസലാം  വനികേസന  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുണഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള എത്രയലാം കവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള എത്രയലാം കവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാ
വശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ലകേ.ടനി. ഡനി.സനി.യലട സഞനിതനഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുവഭാന പദതനികേള

135 (6745) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള വനികനഭാദ സഞഭാര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ സഞനിത നഷ്ടലാം
കുറച  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില അതു സലാംബനനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യലട കേതീഴെനിലല ടഭാമറനിന്റെട്ട്  കഹഭാടലുകേളുലട പവര്ത്തനലാം
പകതലകേമഭായനി നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഫലലമന്തെഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി യലട ആഭനിമുഖലത്തനില നടത്തുന്ന പഭായ്കക്കജട്ട് ടൂറുകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്; അവ വനിപുലമഭാക്കഭാന ലക്ഷലമുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ സഞനിത നഷ്ടലാം
കുറചലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്  വനിവനിധ പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  ലചേലവചുരുക്കഭാനുള്ള
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന.  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള പുനര്വനിനലസനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യലട മറട്ട്  കഹഭാടലുകേകളഭാലടഭാപലാം ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  ടഭാമറനിന്റെട്ട്
കഹഭാടലുകേളക്കട്ട് മഭാര്ക്കറനില നല ഡനിമഭാന്റുണട്ട്.  ഇവ തൃപനികേരമഭായഭാണട്ട് പവര്ത്തനിച
വരുന്നതട്ട്.  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ലലഭാകക്കഷനനുസരനിചട്ട്  വരുമഭാനത്തനിലുലാം  ലഭാഭത്തനിലുലാം
മഭാറമുണട്ട്. ടഭാമറനിന്റെട്ട് കഹഭാടലനിലന്റെ ആദലലത്ത ആറുമഭാസലത്ത കേണക്കുപകേഭാരലാം ലകേഭാലലാം,
തൃശ്ശൂര്,  ചേങ്ങനഭാകശരനി,  ഗുരുവഭായൂര്,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്,  നനിലമ്പൂര്  എന്നനിവ  ലഭാഭത്തനില
പവര്ത്തനിക്കുന. ലനയഭാര്ഡഭാലാം,  പതീരുകമടട്ട്,  കേഭാലടനി,  ആലപ്പുഴെ,  കേണ്ണൂര്,  തനിരുലനലനി,
ലകേഭാകണഭാടനി, പറശനിനനിക്കടവട്ട് എന്നനിവ നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  നനിലവനില പഭായ്കക്കജട്ട്  ടൂറുകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

മൂനതരലാം പഭാകക്കജുകേള ആണട്ട് നനിലവനില പവര്ത്തനിചവരുന്നതട്ട്.  ലകേഭാചനി,  മൂന്നഭാര്,

കുമരകേലാം, ലകേഭാചനി എന്നതീ സലങ്ങലള ബനനിപനിചള്ള 4 രഭാത്രനി / 5 ദനിവസലത്ത ടൂര്,

ലകേഭാചനി, മൂന്നഭാര് , കതക്കടനി, കുമരകേലാം, ലകേഭാചനി എന്നതീ സലങ്ങലള ബനനിപനിചള്ള  5

രഭാത്രനി / 6 ദനിവസലത്ത ടൂര്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം-കകേഭാവളലാം, കുമരകേലാം, കതക്കടനി, മൂന്നഭാര്,

1485/2019
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ലകേഭാചനി  എന്നതീ  സലങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  7  രഭാത്രനി/  8  ദനിവസലത്ത  ടൂര്

പഭാകക്കജുകേളഭാണനിവ. പസ്തുത പഭാകക്കജുകേളനില ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി. കഹഭാടലുകേളനിലല തഭാമസലാം,

രഭാവനിലലത്ത ഭക്ഷണലാം,  ഒരു ടൂറനിസ്റ്റു  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം മലറഭാന്നനികലയ്ക്കുള്ള യഭാത്ര,

അതഭാതട്ട് പകദശലത്ത കേഭാഴ്ചകേള കേഭാണുന്നതനിനുള്ള യഭാത്ര, വനിമഭാനത്തഭാവളലാം/ ലറയനിലകവ

കസഷനനിലനനിനലാം  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  കഹഭാടലനികലയ്ക്കുലാം  തനിരനിചമുള്ള  യഭാത്ര  എന്നനിവ

ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട് കമല പറഞ പഭാകക്കജുകേള തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. പഭാകക്കജട്ട്

തുകേ  സഞഭാരനികേള  ലതരലഞടുക്കുന്ന  വഭാഹനത്തനിലന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്

നനിശ്ചയനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്. പഭാകക്കജുകേള സഞഭാരനികേളുലട തഭാലപരലവലാം സസൗകേരലവലാം

അനുസരനിചട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  രതീതനിയനില  മറ്റുസലങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിയലാം

തയഭാറഭാക്കനി ലകേഭാടുക്കുനണട്ട്. ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി. കഹഭാടലുകേള/റനികസഭാര്ട്ടുകേള ഉള്ള സലങ്ങള

ബനനിപനിചഭാണട്ട്  പസ്തുത  പഭാകക്കജുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  നലകുന്നതട്ട്.  മഭാര്ക്കറട്ട്

ഡനിമഭാന്റെനുസരനിചട്ട് ഈ പഭാകക്കജുകേള വനിപുലതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

കലഭാകേ കപതൃകേ പടനികേയനില ഉളലപടുത്തനിയ കകേരളത്തനിലല

വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള

136 (6746) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കകേരളത്തനിലല വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില കലഭാകേ ലലപതൃകേ പടനികേയനില

ഉളലപടുത്തനിയവ  ഏലതലഭാലമന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനുകവണനി  യ.  എന.

സന്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള അറനിയഭാലമങനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  സലാംസഭാന  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന

പദ്മനഭാഭപുരലാം ലകേഭാടഭാരവലാം  (തക്കല,  തമനിഴ് നഭാടട്ട്)  കകേന്ദ്രപുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ  (എ.എസട്ട്.ഐ.)

കേതീഴെനിലുള്ള  മടഭാകഞരനി  ലകേഭാടഭാരവലാം  (എറണഭാകുളലാം)  കലഭാകേ  കപതൃകേ  പടനികേയനില

ഉളലപടുത്തുന്ന  പക്രനിയയമഭായനി  ബനലപട  ലടകന്റെറതീവട്ട്  ലനിസനില  സഭാനലാം  പനിടനിചനിട്ടു

ള്ളതഭായനി അറനിയന. അതുകപഭാലല പശ്ചനിമഘട നനിരകേളനിലലപടതുലാം വനലാംവകുപ്പുമഭായനി

ബനലപടതുമഭായ  24  പകദശങ്ങലള  യലനകസ്കെഭായലട  കലഭാകേ  പകൃതനി  കപതൃകേ

പടനികേയനില (World Natural Heritage List) ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിയന.

എന്നഭാല  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഒനലാംതലന്ന  കലഭാകേ

കപതൃകേ പടനികേയനില ഉളലപടുത്തനിയനിടനില. 
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വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട്ട് പഭാഥമനികേ സസൗകേരലങ്ങള

137 (6747) ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലലത്തുന്ന  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട്ട്  പധഭാന  വനികനഭാദ
സഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില ആവശലത്തനിനട്ട് പഭാഥമനികേ സസൗകേരലങ്ങള കപഭാലുലാം ഇലലന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനില  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളനിലനനിനലാം  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഫതീസട്ട്,
എനട്രനി ഫതീസട്ട് എന്നനിങ്ങലന വനിവനിധയനിനലാം ഫതീസുകേള പനിരനിക്കുന്നതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  അനധനികൃത ഫതീസട്ട്  പനിരനിവട്ട്  നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന  നടപടനി
സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യലട  ചുമതലകേള  എന്തെഭാലണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനിലന്റെ ചുമതലയളള ഉകദലഭാഗസര് ആലരന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനില കകേന്ദ്രങ്ങളനില നമ്പ്യൂനതകേള ഉള്ളതഭായനി ശദയനിലലപടതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  അനധനികൃത ഫതീസട്ട് പനിരനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില. 

(സനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ  കപഭാജക്ടുകേള  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുമുള്ള
ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ഒരു  കനഭാഡല  ഏജനസനിയഭാണട്ട്
ഡനി.ടനി.പനി.സനി. ഡനിസനികട്ട് ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന കേസൗണ്സനില ലസക്രടറനിയഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ
ചുമതലയള്ള ഉകദലഭാഗസന. ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യലട ലചേയര്മഭാന ജനിലഭാ കേളകറഭാണട്ട്. 

കടക്കട്ട് എ കബക്കട്ട് പദതനി

138 (6748) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്:
ശതീ  .   എലാം  .   സന്വരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്തനികചരുന്ന വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട സസൗകേരലത്തനിനഭായനി
കടക്കട്ട് എ കബക്കട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി കകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി
നനിര്വഹനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം എത്ര പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഇതുവലര ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചലവനലാം ഏലതലഭാലാം ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട്ട് ലമചലപട സന്ദേര്ശനഭാനുഭവലാം പദഭാനലാം ലചേയ്യുകേ
എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി സലാംസഭാനലത്ത പധഭാനലപട പഭാതകയഭാരങ്ങളനില അന്തെര്
കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള കടഭായട്ട് ലലറ്റുകേള, കകേഭാഫതീ കഷഭാപട്ട്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഏരനിയ,
സുവനതീര് കഷഭാപ്പുകേള, കകഭാക്കട്ട് റൂമുകേള മുതലഭായവ സഭാപനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് കടക്കട്ട്
എ കബക്കട്ട് പദതനിലകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  കടക്കട്ട് എ കബക്കനിലന്റെ മൂന്നട്ട് മഭാതൃകേകേളനിലുലാം
സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  പുരുഷനമഭാര്ക്കുലാം  ഭനിന്നകശഷനിയള്ളവര്ക്കുമഭായനി  പകതലകേ  ആധുനനികേ
സസൗകേരലങ്ങളുള്ള കടഭായട്ട് ലലറട്ട് കബഭാക്കുകേളുലാം കകേഭാഫതീ കഷഭാപ്പുകേളുലാം വഭാഷനിലാംഗട്ട് റൂമുകേളുലാം
ഇനഫര്കമഷന കേനികയഭാസ്കുകേളുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  റവനമ്പ്യൂ വകുപട്ട്, തകദ്ദേശസന്വയലാംഭരണ വകുപട്ട്.

(ഡനി)  20  പദതനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  14  സലങ്ങളനില
പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച. പൂര്ത്തതീകേരനിച പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ശലാംഖുമുഖലാം - തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനില.

2. ലകേ.എലാം.എലാം.എല. - ചേവറ, ലകേഭാലലാം ജനില.

3. ഏനഭാത്തട്ട് - ലകേഭാലലാം ജനില.

4. കചേര്ത്തല – ആലപ്പുഴെ ജനില.

5. ഹരനിപഭാടട്ട് - ആലപ്പുഴെ ജനില.

6. അതനിരമഴെ – കകേഭാടയലാം ജനില.

7. മൂന്നഭാര് - ഇടുക്കനി ജനില.
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8. കകേഭാടക്കുന്നട്ട് - മലപ്പുറലാം ജനില.

9.  കേഭാലനിക്കറട്ട് യൂണനികവഴനിറനി - മലപ്പുറലാം ജനില.

10. കബഭാടട്ട് ജടനി - എറണഭാകുളലാം ജനില.

11. ചേഭാലക്കുടനി - തൃശ്ശൂര് ജനില.

12. കൂറനഭാടട്ട് - പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില.

13. ശതീകേണ്ഠഭാപുരലാം - കേണ്ണൂര് ജനില.

14. തലപഭാടനി - കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില. 

ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

139 (6749) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2016-ല  ഓഗസട്ട്  30  വലര  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്തനിയ  വനികദശ
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലടയലാം ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലടയലാം എണ്ണലാം എത്രലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതുമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  എത്ര  തുകേ  വരുമഭാനമഭായനി  ലഭനിച;  വനികദശനികേള,
സന്വകദശനികേള തനിരനിചട്ട് കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2016-ല ആഭലന്തെര വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേള ഏറവലാം കൂടുതല സന്ദേര്ശനിച
ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രലാം ഏതഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കുവഭാന ഈ
സര്ക്കഭാര് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ലചേയ്യുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  ഇവനിടങ്ങളനികലക്കു
ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കുവഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് സന്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ചേനിറക്കുളലാം ടൂറനിസട്ട്  പദതനിയലട
ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രലാം പരനികപഭാഷനിപനിക്കുവഭാന
ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് സന്വതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016 ജൂകല മഭാസലാംവലരയള്ള  ലപഭാവനിഷണല കേണക്കഭാണട്ട് നനിലവനില
വകുപനിനട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇതനിനപകേഭാരലാം 2016 ജനുവരനി മുതല 2016ജൂകല വലര
സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്തനിയ  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണ്ണലാം  594846-ഉലാം  ആഭലന്തെര
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണ്ണലാം  7068503-ഉലാം  ആണട്ട്.  ടൂറനിസലാം  വരുമഭാനലാം  കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്
വര്ഷഭാവസഭാനലാം  ആയതനിനഭാല  നനിലവനില   2016  വര്ഷലത്ത ടൂറനിസലാം  വരുമഭാനലാം
തനിടലപടുത്തനിയനിടനില.
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(ബനി) 2016 ജൂകല മഭാസലാംവലരയള്ള ലപഭാവനിഷണല കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം
വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേള ഏറവലാം കൂടുതല സന്ദേര്ശനിച ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രലാം വര്ക്കലയലാം ആഭലന്തെര
ടൂറനിസ്റ്റുകേള  ഏറവലാം  കൂടുതല  സന്ദേര്ശനിച  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  ഗുരുവഭായൂരുലാം  അണട്ട്.
വനികദശ  ആഭലന്തെര  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ആകേര്ഷനിക്കുവഭാന  നൂതനമഭായ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സജതീവമഭായ  ഇടലപടലുകേള  വകുപട്ട്  നടത്തനിവരുനണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി മുന വര്ഷങ്ങളനില നടത്തനിയനിരുന്ന പദതനികേള, കസഭാഷലല മതീഡനിയകേള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയള്ള  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേള  ഉളലപലട  തുടര്നവരുന.
കകേരളലത്ത ഒരു  ഹണനിമൂണ്  ലഡസനികനഷനഭാക്കനി  പരനിചേയലപടുത്തുവഭാനുതകുന്ന
കസഭാഷലല മതീഡനിയ പചേരണ പരനിപഭാടനികേള,  ലമഭാകബല ആപ്പുകേള വഴെനി  കകേരള
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ കവബ്കസറനിലന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങള പചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായള്ള പദതനി,
കകേരള ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ലവബ്കസറട്ട്  സന്ദേര്ശനിക്കുന്ന സഞഭാരനികേളക്കട്ട്  ലഡസനികന
ഷനുകേളുലട  3600  വതീഡനികയഭാ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയഭായള്ള  പദതനി,  'ഡനികവന
തനികയറര്'  എന്ന  കപരനില  ഓണ്കലന  ഫനിലനിലാം  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കട്ട്  കകേരളലത്ത
കുറനിചട്ട് ഫനിലനിലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുമഭായള്ള ഒരു പചേരണ പദതനി, യ.എസട്ട്.എ.,
ബനിടണ്,  ജര്മ്മേനനി,  ഫഭാനസട്ട്,  ഓകസലനിയ,  കേഭാനഡ തുടങ്ങനിയ രഭാജലങ്ങളനിലുള്ളവര്ക്കട്ട്
മഭാത്രമഭായനി  'വഭാര്  ഓഫട്ട്  കേപനിളസട്ട്  '  എന്ന  ഒരു  കസഭാഷലല  മതീഡനിയ  പചേരണ
പരനിപഭാടനി  എന്നതീ പരനിപഭാടനികേള പുതനിയതഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുന വര്ഷങ്ങളനില
നടപഭാക്കനിയ 'കകേരള കബഭാഗട്ട് എകട്ട്പസട്ട് 'എന്ന പരനിപഭാടനിയലട വനിജയലാം മുനനനിര്ത്തനി
ഈ പചേരണ പരനിപഭാടനി ഈ വര്ഷവലാം തുടരുന്നതനിനഭായനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) പഭാകദശനികേ തലത്തനില പുതനിയ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങള കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
അവ  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പഭാഥമനികേ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്  ജനിലഭാ
ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന  കേസൗണ്സനിലുകേള മുകഖനയഭാണട്ട്.  അത്തരലാം ലപഭാകപഭാസലുകേളുലട
ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടര് നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്
വകുപട്ട് ലചേയ്തുവരുന്നതട്ട്. 

(ഡനി)  പദതനിയലട നനിലവനിലല അവസ വനിലയനിരുത്തനി ആവശലമഭായ തുടര്
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ജനിലഭാ ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള

140 (6750) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം  ലപഭാകമഭാഷന  കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെഭാക്കയഭാണട്ട് ;
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(ബനി) 14 ജനിലകേളനിലല ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന കേസൗണ്സനിലുകേളക്കട്ട് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് നലകുന്ന ഗ്രഭാന്റെട്ട് എത്ര വതീതലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ കേതീഴെനില
ഏലതലഭാലാം പദതനികേള ഉണട്ട്;

(ഡനി)  2016-2017  വര്ഷത്തനില എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന
കേസൗണ്സനില തയഭാറഭാക്കനി നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടൂറനിസവമഭായനി  ബനലപട പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേയലാം ആയതനിലന
പരനിപഭാലനിക്കുകേയമഭാണട്ട് ജനിലഭാ ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന കേസൗണ്സനിലുകേള ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ഗ്രഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കഭാറനില.

(സനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ കേതീഴെനില
വരുന്ന പദതനികേള തഭാലഴെ പറയന്നവയഭാണട്ട്.

പൂര്ത്തതീകേരനിചവ   :

1. ലചേറഭായട്ട് ബതീചട്ട്

2. മുനമ്പലാം ബനിചട്ട്

3. ഏഴെഭാറ്റുമുഖലാം പകൃതനിഗ്രഭാമലാം പഭാര്ക്കട്ട്

4. ആലുവ ആര്ബറതീറലാം

5. ഹരനിതവനലാം പഭാര്ക്കട്ട്

6. മൂവഭാറ്റുപുഴെ റനിവര് ഫണട്ട് സസൗന്ദേരലവത്കേരണലാം

7. ഡര്ബഭാര് ഹഭാള ഗ്രസൗണട്ട്, എറണഭാകുളലാം.

8. മകറന കഡവട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് കവ

9. കേമ്പ്യൂനസട്ട് വഭാക്കട്ട് കവ

10. വനിസനിറര് ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര് എറണഭാകുളലാം

11. കബഭാടട്ട് ക്രൂയനിസട്ട് ലടര്മനിനല 

12.  കകേഭാതമലാംഗലലാം ലറകസഭാറന്റെട്ട്
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13. കകേഭാടയനില കകേഭാവനിലകേലാം ലറകസഭാറന്റെട്ട്

14. ഭൂതത്തഭാനലകേടട്ട്, കേഭാടമ്പ്രയഭാര്

15. സലസനഷന ബനിഡ്ജട്ട്, കേഭാടമ്പ്രയഭാര്.

       നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള

1. ഇന്ദ്രനിനചേനിറ ലതീഷന്വര് പഭാര്ക്കട്ട്, കകേഭാലകഞരനി

2. കുരുമല ലഡസനികനഷന ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്, ഇലഞനി

3. കടകേട്ട് എ കബക്കട്ട്, പനിറവലാം & എറണഭാകുളലാം കബഭാടട്ട് ലജടനി

4. മണപഭാട്ടുചേനിറ പഭാര്ക്കട്ട് മലയഭാറ്റൂര് ചേനിറ

5. കസഭാളഭാര് കലറനിനനിലാംഗട്ട് മണപഭാട്ടുചേനിറ

6. എറണഭാകുളലാം ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് സഭാന്റെനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

(ഡനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില  എറണഭാകുളലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  തയഭാറഭാക്കനി
നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള

1. ലചേറഭായനി  ബതീചനിലന  മുഖലകകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതുകവപനിന  -  മുനമ്പലാം
സര്കേമ്പ്യൂടനിലല  9  ബതീചകേളുലട  സമഗ്ര  വനികേസനലാം  സലാംബനനിച
വനികേസന പദതനി.

2. ഗ്രതീന കേഭാര്പറട്ട്  സലാംരലാംഭത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലചേറഭായനി  -  മുനമ്പലാം,
കേഴെപനിള്ളനി,  മണപഭാട്ടുചേനിറ,  ഭൂതത്തഭാനലകേടട്ട്,  ഏഴെഭാറ്റുമുഖലാം എന്നനിവനി
ടങ്ങളനിലല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

3. ഡനി.എചട്ട്.ഗ്രസൗണട്ട് നടപഭാതയലാം പരനിസരവലാം നവതീകേരനിചട്ട് അതനിലന
ലകേഭാചനിയനിലല  ജനസസൗഹൃദ  സഭാലാംസ്കെഭാരനികേ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നതട്ട്
സലാംബനനിച പദതനി. 

ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില പുതനിയ സതീസലണ വരകവലക്കഭാന നടപടനികേള

141 (6751) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില പുതനിയ സതീസലണ വരകവലക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ഇതനിനുകവണനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിവരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില പുതനിയ സതീസലണ വരകവലക്കുന്നതനിനുലാം
ടൂറനിസലാം  ലസന്റെറുകേളുലട  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി  'ഗ്രതീന
കേഭാര്ലപറട്ട്'  എന്ന  കപരനില  പുതനിയ  പദതനി  വകുപട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

(ബനി) ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല ശുചേനിതന്വലാം,  മഭാലനിനല നനിയനണലാം, കുടനിലവള്ളലാം,
നടപഭാതകേള,  കടഭായട്ട് ലലറട്ട്  സസൗകേരലലാം,  വഴെനിവനിളക്കുകേള,  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്,  ഭനിന്നകശഷനി
സസൗഹൃദ  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവയളലപലടയള്ള  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനഭായള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട്.

(സനി) ഗ്രതീന കേഭാര്ലപറട്ട് പദതനിയലട നടത്തനിപനിനുലാം കേഭാരലക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതനിനുമഭായനി പധഭാനമഭായലാം പത്തനിന പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
തകദ്ദേശസന്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  ശുചേനിതന്വ മനിഷന,  ജനിലഭാ ഭരണകൂടലാം,  കുടുലാംബശതീ,
ഡനി.റനി.പനി.സനി., എന .എസട്ട്.എസട്ട്. ലടകനിക്കല ലസല, ടൂറനിസലാം സലാംരലാംഭകേര്, എന.ജനി.ഒ.-കേള,
സന്നദ  സലാംഘടനകേള  തുടങ്ങനിയവരുലട  സഹകേരണലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഈ ലക്ഷലലാം  കകേവരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലതരലഞടുത്ത ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  മനികേച
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  ലഡസനികനഷന  മഭാകനജര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഏകകേഭാപനത്തനിലൂലട  ഓകരഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുമുള്ള
പശങ്ങളുലാം കപഭാരഭായ്മകേളുലാം വനിലയനിരുത്തനി സതന്വര നടപടനികേള കകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.
കൂടഭാലത പദതനി ഏകകേഭാപനത്തനിനട്ട് സലാംസഭാന തലത്തനിലുലാം ജനിലഭാ തലത്തനിലുലാം കമഖലഭാ
തലത്തനിലുലാം  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചവരുന.  ഇത്തരലാം  സമനിതനികേള,
ഓകരഭാ ലസന്റെറുകേളുലടയലാം കേഭാരലത്തനില യഥഭാസമയലാം പരനികശഭാധന നടത്തനി കവണ
നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്ത്തട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലലയ  ടൂറനിസട്ട്
സസൗഹൃദ കമഖലയഭാക്കുകേയഭാണട്ട് ലക്ഷലലാം. 

മദലനയലാംമൂലലാം ടൂറനിസലാം കമഖലയ്ക്കുണഭായ തളര്ച

142 (6752) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മുന സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിച മദലനയലാം ഈ കേഴെനിഞ ഒരുവര്ഷലാം ടൂറനിസലാം
കമഖലലയ എങ്ങലനലയഭാലക്ക ബഭാധനിചലവന്നട്ട് വനികനഭാദസഞഭാര വകുപട്ട് വനിലയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  വരുമഭാനലാം ഉണഭാക്കുന്ന ടൂറനിസലാം കമഖലയട്ട്  ഉണഭായ
തളര്ച പരനിഹരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തലത്തനില എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വതീകേരനി
ക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നനിലവനിലല  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേളുലട  വരവനിലുള്ള
വളര്ചഭാനനിരക്കനിലല  കുറവട്ട്  ശദയനിലലപടതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട്  "Trade  Research
Survey 2016” എന്ന പഠനലാം വകുപട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. പസ്തുത പഠനത്തനില ടൂറനിസലാം
രലാംഗലത്ത  തളര്ചയലട  കേഭാരണങ്ങളനിലലഭാന്നഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കലപടതട്ട്  പധഭാന
വരുമഭാന കസഭാതസ്സുകേളനിലലഭാന്നഭായ കഹഭാടലുകേളനില നടക്കുന്ന മതീറനിലാംഗട്ട്,  കേണ്ലവനഷനുകേള,
ഗ്രൂപട്ട്  ടൂര്,  എകനിബനിഷന,  ലഡസനികനഷന,  കേലലഭാണങ്ങള എന്നനിവയലട  വളര്ചഭാ
നനിരക്കനിലുണഭായ ഇടനിവഭാണട്ട്.  ഇതനിലനഭാരു കേഭാരണലാം നനിലവനിലല മദലനയലാം കൂടനിയഭാലണന്നട്ട്
പസ്തുത പഠനത്തനില കേലണത്തുകേയണഭായനി. 

(ബനി) നനിലവനില തുടര്നവരുന്ന പചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേള കൂടുതല ശക്തമഭായനി
വനികദശ ആഭലന്തെര വനിപണനികേളനില തുടര്നലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  മദലനയത്തനില ഉണഭായ
മഭാറലാം ഒരു പരനിധനിവലര വരുമഭാനക്കുറവനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്  എന്ന വസ്തുത കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
പസ്തുത നയത്തനില എലന്തെങനിലുലാം മഭാറലാം  വരുകത്തണതുകണഭാ എന്നതട്ട് പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.  നവമഭാധലമങ്ങള വഴെനി കൂടുതല പചേരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനി
ക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മദലകേനിഴെക്കന രഭാ ജലങ്ങളനില
നനിനലാം  കൂടുതല  വനികദശ  സഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണ  പചേരണ
പരനിപഭാടനികേള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം
പവര്ത്തനങ്ങളവഴെനി ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലുണഭായ തളര്ച പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം
എന്നഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

ഗ്രതീന കേഭാര്ലപറട്ട് പദതനി

143 (6753) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഗ്രതീന കേഭാര്ലപറട്ട് പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില
എവനിലടലയലഭാലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇലലങനില  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള
സന്വതീകേരനിലചന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. നനിലവനില 'ഗ്രതീന കേഭാര്ലപറട്ട്' പദതനിയനിലുളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളുലട ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കബക്കല എയര് സനിപട്ട്

144 (6754) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില കബക്കല എയര് സനിപട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പഭാഥമനികേഭാനുമതനി എന്നഭാണട്ട് നലകേനിയനിട്ടുളളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  എലന്തെങനിലുലാം  തുടര്
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിരുനകവഭാലയനളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലപരനിയയനില ഇതനിനുകവണനി ഒരു കപഭാജകട്ട് ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിചനിരുന
കവഭാലയനലാം  ഈ  ഓഫതീസട്ട്  ഇകപഭാള  പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാലയനലാം  ഇലലങനില
ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം എലന്തെനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി എന്തെട്ട് തുകേ
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി. ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17-ലല  ബജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  തുകേ
അനുവദനിക്കുലമന്നട്ട് പറഞനിട്ടുകണഭാ;  എങനില ഇതുസലാംബനനിചട്ട് എലന്തെങനിലുലാം തുടര്
നടപടനി സന്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എയര്സനിപട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതന്വത്തനില അലാംഗതീകേരനിചട്ട് 14-2-2011- ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 50/2011/ടൂറനിസലാം പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലകേഭാചനിന ഇന്റെര്നഭാഷണല എയര്കപഭാര്ടട്ട്
ലനിമനിറഡട്ട്  (സനിയഭാല)-ലന  സഭാധലതഭാപഠനത്തനിനഭായനി  (ലടകകഭാ-ഇക്കകണഭാമനികേട്ട്
ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട്  (TEFR) നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തു.  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയലട  മുമ്പഭാലകേ  സനിയഭാല  ഉകദലഭാഗസര്  ഈ  കപഭാജകട്ട്
അവതരനിപനിക്കുകേയലാം പദതനിയമഭായനി ബനലപടട്ട് ചേനില കഭദഗതനികേള ഉളലപടുത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  പുനര് സമര്പനിക്കുവഭാന സനിയഭാലനികനഭാടട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിടനില.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  ലപരനിയയനില  ഒരു  കപഭാജകട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.
തുടര്പവൃത്തനികേള നടക്കഭാത്തതനിനഭാല 2014 കമയട്ട് 31-നട്ട് പസ്തുത ഓഫതീസട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കനി.
ഇതനിനഭായനി ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  50,645 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള എയര്സനിപ്പുകേള സഭാപനികക്ക
ണതഭാലണനലാം കബക്കലുലാം വയനഭാടുലാം ഇടുക്കനിയനിലുലാം മുനഗണന നലകുന്നതഭാലണനലാം
2016-17-ലല ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില പറ ഞനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് സലാംബനനിച തുടര്
നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചവരുന. 

കബക്കല പഭാര്ക്കട്ട്

145 (6755) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കബക്കല  പഭാര്ക്കട്ട്  സുനഭാമനി  ഫണനില
ഉളലപടുത്തനി  വനികേസനിപനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  തുറന്നട്ട്  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇസൗ
പവൃത്തനി തുടങ്ങനിയതട്ട് എന്നഭാലണനലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
തുറന്നട്ട് ലകേഭാടുത്തനിടനിലലങനിൽ ആയതനിനട്ട് കേഭാരണവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ പഭാര്ക്കനിനട്ട് സുനഭാമനി ഫണലഭാലത മകറലതങനിലുലാം ഫണട്ട് ലചേലവഴെനി
ചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇങ്ങലന ലചേലവഴെനിക്കഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനിതുവലരയഭായനി ഇസൗ പഭാര്ക്കനിനട്ട് എത്ര രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണനലാം
ഇതനിലനറ  അടനിസഭാനത്തനില  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട്  വരുമഭാനമഭായനി  എത്ര  രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  26-12-2008-ലല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപ്പുമഭായളള
എഗ്രനിലമന്റെട്ട് പകേഭാരലാം ഇസൗ പദതനിയലട പവൃത്തനി ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി.  എന്നഭാല ടനി പദതനിക്കഭായനി  CRZ  കനിയറനസട്ട് ലഭനിക്കഭാത്ത
തനിനഭാല പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുന്നനില.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  CRZകനിയറനസട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  സുനഭാമനി  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചളള പവൃത്തനി ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപനിനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാലത  വന.  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  ഇസൗ  പഭാര്ക്കനിനട്ട്  സുനഭാമനി  ഫണനിലനനിനലാം
259 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട് ടനി പഭാര്ക്കനിലന്റെ നവതീകേരണ പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനികേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 193 ലക്ഷലാം രൂപ ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാര്ക്കട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  തുറനലകേഭാടുത്തനിടനിലലന്നട്ട്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല വരുമഭാനലമഭാനലാം  ടനി  പഭാര്ക്കനിലനനിനലാം  ലഭലമഭായനി
തുടങ്ങനിയനിടനില.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 205

കബക്കല റനികസഭാര്ടട്ട്സട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ 

ഹസൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേള

146 (6756) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യലട  (കബക്കല  റനികസഭാർടട്ട്സട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്

കകേഭാര്പകറഷന)കകേവശലാം എത്ര ഹസൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേള ഉണഭായനിരുന;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  ഇകപഭാഴലാം  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇലലങനില സര്വതീസട്ട് നടത്തഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) നഭാളനിതുവലരയഭായനി ഹസൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട് ബനി.ആര്.ഡനി.സനി. എത്ര തുകേ

ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണനലാം ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില എത്ര രൂപ ബനി.ആര്.ഡനി.സനി

ക്കട്ട് വരുമഭാനമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യലട  (കബക്കല റനികസഭാര്ടട്ട്സട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്

കകേഭാര്പകറഷന) ലലകേവശലാം  4  (നഭാലട്ട്)  ഹസൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേള  ഉണഭായനിരുന.

ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  പണനികേഴെനിപനിച  2  ഹസൗസ്കബഭാട്ടുകേളുലാം  2001-ല ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്

ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട് കകേമഭാറനിയ  2  ഹസൗസ്കബഭാട്ടുകേളുമഭാണട്ട് ഇവ.  ഇസൗ കബഭാട്ടുകേളനില

2  ഹസൗസ്കബഭാട്ടുകേള  ജലഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്  കയഭാഗലമലലന്നട്ട്  തുറമുഖ  വകുപട്ട്

സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയതനുസരനിചട്ട് 2012, 2013 വര്ഷങ്ങളനില ആക്രനി ഇനത്തനിലലപടുത്തനി

കലലലാം ലചേയ്തു.  നനിലവനില ഒരു ഹസൗസട്ട് കബഭാടട്ട് പഭാടക്കരഭാറുകേഭാരന അറകുറപണനികേള

നടത്തനി  സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്.  ബഭാക്കനിയളള  ഒരു  കബഭാടട്ട്

അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  കേരയനികലറനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  കബഭാടട്ട്  അറകുറപണനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ജലഗതഭാഗതത്തനിനട്ട് കയഭാഗലമഭാലണന്നട്ട് തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ സഭാക്ഷലപത്രലാം

ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) നഭാളനിതുവലരയഭായനി ബനി.ആര്.ഡനി.സനി. ഹസൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളക്കുലാം മറ്റുമഭായനി

32,06,576  രൂപ ലചേലവഴെനിച.  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട് ഹസൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനിലനനിനലാം

36,33,888 രൂപ വരുമഭാനമഭായനി ലഭനിച.
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കഹഭാടല മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് & കേഭാററനിലാംഗട്ട് ലടകകഭാളജനി ഡനിഗ്രനി കകേഭാഴട്ട്
പഭാസ്സഭായവരുലട ലതഭാഴെനിലവസരലാം

147 (6757) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കഹഭാടല മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് &  കേഭാററനിലാംഗട്ട് ലടകകഭാളജനി ഡനിഗ്രനി
കകേഭാഴട്ട്  പഭാസഭായ  ലതഭാഴെനില  രഹനിതര്ക്കട്ട്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്ന
തനിനുകവണനി എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനികേള സന്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില എലന്തെലഭാലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ബനിരുദധഭാരനികേളക്കട്ട്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി പുതനിയ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന കേഴെനിയകമഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.  കപഭാലുള്ള പഠന സമ്പ്രദഭായങ്ങളനില ഈ കകേഭാഴ്സുകൂടനി
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനു കവണനി ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട് മുനകേലയടുക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കസറട്ട് ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് കഹഭാസനിറഭാലനിറനി മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് 6
ലസമസറനിലഭായനി  നടത്തുന്ന  B.Sc  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  &  കഹഭാടല അഡനിനനികസഷന
കകേഭാഴനിലല അവസഭാന വര്ഷ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി കേലഭാമ്പസട്ട്  ഇന്റെര്വമ്പ്യൂ  മുകഖന
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ഒരുക്കഭാറുണട്ട്. ഇതനിനഭായനി ഇന്തെലയനിലല പമുഖ കഹഭാടല ഗ്രൂപ്പുകേലള
കേലഭാമ്പസട്ട് ഇന്റെര്വമ്പ്യൂ നടത്തുന്നതനിനഭായനി ക്ഷണനിക്കഭാറുണട്ട്.  അലാംഗതീകൃത യൂണനികവഴനിറനി
കേളനിലനനിന്നട്ട്  ഇസൗ  കയഭാഗലത  കനടനിയവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിനുളള
ഫുഡ്ക്രഭാഫട്ട് ഇനസനിറമ്പ്യൂടനില കജഭാലനിക്കട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുളള  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.-യനില  ഡനിഗ്രനി
തലത്തനിലുള്ള കകേഭാഴ്സുകേള അല ഇകപഭാള നടക്കുന്നതട്ട്. എങനിലുലാം കേഭാററനിലാംഗട്ട് സലാംബനനിച
കകേഭാഴ്സുകേള വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.-യനില ഇകപഭാള നടക്കുനണട്ട്.

ഗുലഭാത്തനി ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിനഭാനസട്ട് & ടഭാകകഷന 
നടത്തനിയ പഠനലാം

148 (6758) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ടൂറനിസലാം കമഖലയട്ട് ആവശലമുള്ള മഭാനവ വനിഭവകശഷനിലയക്കുറനിചട്ട് ഗുലഭാത്തനി
ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്  &  ടഭാകകഷന എലന്തെങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില ഏതട്ട് വര്ഷമഭാണട്ട്;

(ബനി)  പസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) ടൂറനിസലാം കമഖലയട്ട് ആവശലമുള്ള മഭാനവ വനിഭവകശഷനിലയക്കുറനിചട്ട് പഭാകദശനികേ
ടൂറനിസലാം ഉപഗ്രഹ കേണക്കട്ട് (Regional Satellite Account) എന്ന പഠനലാം ഗുലഭാത്തനി
ഇനസനിറമ്പ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിനഭാനസട്ട് & ടഭാകകഷന മുകഖന നടത്തനിവരുന.

(ബനി) അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭായനിടനില.

പക്ഷനിപനനിമൂലലാം ടൂറനിസലാം കമഖലയട്ട് തനിരനിചടനി

149 (6759) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുളള  പക്ഷനിപനനി  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേലള
ഏതട്ട് തരത്തനില ബഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തഭാറഭാവട്ട്  ഇറചനി  മുഖലഭക്ഷണമഭായ  കേഭായല  ടൂറനിസലത്ത  ഇലതങ്ങലന
ബഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആലപ്പുഴെയനിലല  ഹസൗസട്ട്  കബഭാടനിലാംഗട്ട്  കമഖലയട്ട്  പക്ഷനിപനനി  തനിരനിചടനി
യഭായനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടൂറനിസലാം കമഖലലയ ബഭാധനിചതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് മുകഖന 
നനിര്മ്മേനിച ലകേടനിടങ്ങള

150 (6760) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില ടൂറനിസലാം വകുപട്ട്  മുകഖന നനിര്മ്മേനിച ആയനിറനി
കബഭാടട്ട്  ലടര്മനിനല,  ഇടയനിലക്കഭാടട്ട്  ടൂറനിസലാം  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെര്  എന്നനിവ
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത നഭാശത്തനിലഭായ വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  ജനിലയനില  ടൂറനിസവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഫണനില
നനിര്മ്മേനിച  പല  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത
വരുന്നലതന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഇല.  അയനിറനി കബഭാടട്ട് ലടര്മനിനല,  ഇടയനിലക്കഭാടട്ട്,  ടൂറനിസട്ട് ലഫസനിലനികറഷന
ലസന്റെര്  എന്നനിവ  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  മുഖഭാന്തെരലാം  വലനിയ  പറമ്പ  കേഭായല  ടൂറനിസലാം
വനികേസന സമനിതനി എന്ന സഹകേരണ സലാംഘത്തനിനട്ട്  5  വര്ഷകത്തയട്ട് പഭാടവലവസയനില
നലകേനിയനിട്ടുളളതുലാം നനിലവനില കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന്നതുമഭാകുന.

(ബനി)  ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിച ലകേടനിടങ്ങളുലാം ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.,
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  എന്നനിവയലട  അധതീനതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  നനിലവനില
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന.  എന്നഭാല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബതീചനില  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപനിനുകവണനി നനിര്മ്മേനിച ലഫസനിലനികറഷന
ലസന്റെര്  സമതീപവഭാസനികേളുലട  എതനിര്പനിലനത്തുടര്ന്നട്ട്  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
ഇതുവലര സഭാധനിചനിടനില.

കുമ്പളങ്ങനി പഞഭായത്തനിലല ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനികേള

151 (6761) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഏകേ ഗ്രഭാമതീണ ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രമഭായ എറണഭാകുളലത്ത
കുമ്പളങ്ങനി  പഞഭായത്തനില  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  പഞഭായത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  ലപഭാകമഭാഷലന്റെ  ചുമതല
ആര്ക്കഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) 2011 ജനുവരനി മുതല  2016  നഭാളനിതുവലര ഈ പഞഭായത്തനിനട്ട് ടൂറനിസലാം
കപഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയലട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം
ലഭനിചലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) 2011  ജനുവരനി മുതല  2016  നഭാളനിതുവലര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഈ
പഞഭായത്തനില എത്ര കകേഭാടനി രൂപയലട ടൂറനിസലാം പദതനികേള അനുവദനിച; എത്രലയണ്ണലാം
നടപനിലഭാക്കനി; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുമ്പളങ്ങനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില 2011-16 വര്ഷങ്ങളനില ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയഭാണട്ട്
'കുമ്പളങ്ങനി കതീന വനികലജട്ട് ടൂറനിസലാം പദതനി'.
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(ബനി)  പസ്തുത പഞഭായത്തനില കമല പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  പഞഭായത്തട്ട്

ലസക്രടറനി കേണ്വതീനറഭായനി ഒരു കമഭാണനിടറനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കുമ്പളങ്ങനി  പഞഭായത്തനിലല  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര

ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി) 2011-16 കേഭാലഘടത്തനില സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കതീന വനികലജട്ട് ടൂറനിസലാം

പദതനിക്കഭായനി  45  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ തുകേ 300

ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാന്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചതട്ട്.  ഇവ തൃപനികേരമഭായനി

പവര്ത്തനിക്കുനലണന്ന സഭാക്ഷലപത്രലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ടൂറനിസട്ട് ഇനഫര്കമഷന ലസന്റെറുകേള

152 (6762) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനിലലത്തുന്ന സന്വകദശതീയരുലാം വനികദശതീയരുമഭായ സഞഭാരനികേളക്കട്ട്

ടൂറനിസട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  അപരലഭാപമഭാ

ലണനള്ളതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  സഹകേരണ

കമഖലയമഭായനി ബനനിപനിചട്ട് ഇനഫര്കമഷന ലസന്റെറുകേള ലമചലപടുത്തഭാന ശമനിക്കു

കമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനത്തനിലല ചേനില കപഭാരഭായ്മകേള ശദയനില

ലപടനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സന്വതീകേരനിചവരുന.

ലവള്ളനികനഴെനി കേലഭാഗ്രഭാമത്തനിനഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് നടപടനികേള

153 (6763) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയലട  ടൂറനിസലാം-സഭാലാംസ്കെഭാരനികേ  പവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി

ബനലപട  കേലഭാ  സഭാലാംസ്കെഭാരനികേ  ഉന്നമനത്തനിലന്റെ  മുഖല  കകേന്ദ്രമഭായ  'ലവള്ളനികനഴെനി

കേലഭാഗ്രഭാമലാം'സഭാലാംസ്കെഭാരനികേ കകേന്ദ്രമഭാക്കുവഭാനുള്ള പവര്ത്തനലാം എന തുടങ്ങനിലയനലാം,

നനിലവനില ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

1485/2019
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(ബനി)  പസസ്തുത  കേലഭാഗ്രഭാമത്തനിലന്റെ  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള എസനികമറട്ട് തുകേ എത്രലയനലാം കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില

ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് എത്ര തുകേ അനുവദനിചലവനലാം എത്ര തുകേ ഇതനിലന്റെ പവൃത്തനികേളക്കട്ട്

വനിനനികയഭാഗനിചലവനമുളള വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മുന ലഷഭാര്ണ്ണൂര് എലാം.എല.എ.യലട ആസനി വനികേസന ഫണനില നനിനലാം

അനുവദനിച തുകേ എത്രലയനലാം എത്ര തുകേ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളക്കഭായനി നഭാളനിതുവലര

ഉപകയഭാഗനിച എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത കേലഭാഗ്രഭാമത്തനിലന്റെ പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി ഇകപഭാള ടൂറനിസലാം

വകുപട്ട്  സന്വതീകേരനിചവരുന്ന നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം  എനലാം,  എകപഭാള കേലഭാഗ്രഭാമലാം

പവര്ത്തനലാം തുടങ്ങുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലവളളനികനഴെനി കേലഭാഗ്രഭാമലാം സഭാലാംസ്കെഭാരനികേ കകേന്ദ്രമഭാക്കുവഭാനഭായനി 22-1-2015-ലഭാണട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ഭഭാഗനികേമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലവള്ളനികനഴെനി  കേലഭാഗ്രഭാമവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സഭാലാംസ്കെഭാരനികേ  സമുചയലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  6.03  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  എസനികമറട്ട്  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.  മുകഖന

സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിരുന്നതട്ട്  2  കകേഭാടനിയഭായനി  പരനിമനിതലപടുത്തനി  ഉത്തരവട്ട്

പുറലപടുവനിച. അനുമതനി നലകേനിയ 2 കകേഭാടനിയനില ഒരു കകേഭാടനി രൂപ ടൂറനിസലാം വകുപ്പുലാം

ഒരു കകേഭാടനി രൂപ ലഷഭാര്ണ്ണൂര് എലാം.എല.എ.-യലട ആസനി വനികേസന ഫണനിലനനിനലാം

ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിനുമഭാണട്ട്  ഉത്തരവഭായതട്ട്.  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  വനിഹനിതമഭായ  ഒരു

കകേഭാടനി രൂപയനിലനനിനലാം ആദലഗഡുവഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ ഇതനിനകേലാം നനിര്മ്മേഭാണ

ചുമതല  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ഹഭാബനിറഭാറട്ട്  ലടകകഭാളജനി  ഗ്രൂപനിനട്ട്

ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എലാം.എല.എ. -യലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണനിലനനിനലാം  ഇതുവലര

തുകേലയഭാനലാം ലഭലമഭായനിടനില.

(ഡനി)  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവചനിരുന്ന

പദതനിയലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി അടനിയന്തെര നടപടനികേള സന്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കമഖലകേളനില പുതനിയ കകേഭാകടജുകേള

154 (6764) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ : 

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പഭാധഭാനലമുള്ള കമഖലകേളനില എത്തുന്ന
വനികനഭാദ സഞഭാരനികേളക്കട്ട് തഭാമസനിക്കുവഭാന ആവശലമഭായ കകേഭാകടജുകേള നനിലവനില
എവനിലടലയലഭാമഭാണുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പുതനിയ  കകേഭാകടജുകേള  സഭാപനിക്കഭാന  പദതനിയകണഭാ;  എങനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലതന്മേല ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം ലസഭാലലസറനിയലട കേതീഴെനില 2 കഡഭാര്ലമട്രനികേളുലാം
3 മുറനികേളുലാം 15  ലടന്റുകേളുലാം തഭാമസത്തനിനഭായനി ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത കകേരള കഫഭാറസട്ട്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കേതീഴെനിലുളള മൂന്നഭാര്, ഗവനി, ലനലനിയഭാമ്പതനി, അരനിപ
എന്നതീ സലങ്ങളനില തഭാമസ സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാണട്ട്.

(ബനി) വനകമഖലയനില ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി കകേഭാകടജുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട് നനിലവനിലുള്ള
ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  ലലഗഡട്ട് ലലലനസനിനട്ട്  വനിരുദമഭാണട്ട്.  എന്നഭാല  തഭാലക്കഭാലനികേ
തഭാമസ സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  ലടന്റെട്ട്  തുടങ്ങനിയവ ലതരലഞടുക്കലപട
സലങ്ങളനില സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ബതീചമഭായനി ബനലപട ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് 
പവര്ത്തനങ്ങള

155 (6765) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഉലസവ കേഭാലങ്ങളനിലുലാം  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനിലുലാം  ധഭാരഭാളലാം  സന്ദേര്ശകേലരത്തുന്ന
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബതീചനില  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  ഇതുവലര  എലന്തെലഭാലാം  പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടൂറനിസ്റ്റുകേലളയലാം സന്ദേര്ശകേകരയലാം ആകേര്ഷനിക്കഭാന അനനിവഭാരലമഭായനിട്ടുള്ള
കറഭാഡുകേള ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാറുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബതീചനിലുലാം  സമതീപ  പകദശങ്ങളനിലുമുള്ള
ഏലതങനിലുലാം കറഭാഡട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബതീചനിലുലാം  പഭാന്തെ  പകദശങ്ങളനിലുമുള്ള  ഏലതങനിലുലാം
കറഭാഡട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് ഏലറടുക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബതീചട്ട്  സന്ദേര്ശനിക്കുന്നവര്ക്കഭായനി  വഴെനിവനിളക്കുകേള,
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് സസൗകേരലലാം,  കുടനിലവളളലാം എന്നതീ അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുലാം മഭാലനിനല
നനിയനണത്തനിനുളള  നടപടനികേളുലാം  സന്വതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാലത  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട
സുരക്ഷനിതതന്വത്തനിനഭായനി  ലലലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡുകേളുലടയലാം  ടൂറനിസലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെയലാം
കസവനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 'ഗ്രതീന കേഭാര്ലപറട്ട്  '  പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി പസ്തുത
ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പരനിപഭാലനത്തനിലന്റെ കമലകനഭാട ചുമതല നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ലഡസനികനഷന മഭാകനജര്മഭാലരയലാം വകുപട്ട് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കറഭാഡുകേള  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുളളതല.  കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  തകദ്ദേശസന്വയലാംഭരണലാം തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേള മുകഖനയഭാണട്ട്.
എന്നഭാല  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുള്ള  ചേനില  കറഭാഡുകേള  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ
ധനസഹഭായത്തഭാല പുനരുദരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇല. 

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തട്ട് ഉപകദശകേ സമനിതനിയലാം സൂക്ഷ്മ 
പരനികശഭാധനഭാ സമനിതനിയലാം

156 (6766) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ടൂറനിസലാം വനികേസന വനിപണന രലാംഗങ്ങളനില ആവശലമഭായ ഉപകദശങ്ങള
നലകുന്നതനിനട്ട് 'ഉപകദശകേ സമനിതനി ' രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ടൂറനിസലാം  രലാംഗലത്ത  ഏലതഭാലക്ക  പമുഖലരയഭാണട്ട്  ഉപകദശകേ
സമനിതനിയനില ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയലാം ഉലപന്നങ്ങളുലടയലാം വനികേസനലാം,  വനിപണനലാം,
മഭാര്ക്കറട്ട് റനികസര്ചട്ട്, മഭാനവകശഷനി വനികേസലാം എന്നനിവയഭായനി എലന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനില ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  കകേരളഭാ  ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  പുതനിയ  മഭാനവലാം  ദനിശയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കവണ സഹഭായലാം നലകുന്നതനിനട്ട്  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനഭാ സമനിതനി  (Focus  Group)
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?
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(എ&ബനി) ടൂറനിസലാം വനികേസന വനിപണന രലാംഗങ്ങളനില ആവശലമഭായ ഉപകദശങ്ങള

നലകുന്നതനിനട്ട്  'ഉപകദശകേ സമനിതനി' 1-3-2016-ലല G.O.(Rt) No. 118/2016/TSM

നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയലാം ഉലപന്നങ്ങളുലടയലാം വനികേസനലാം,  വനിപണനലാം,

മഭാര്ക്കറട്ട് റനികസര്ചട്ട്,  മഭാനവകശഷനി വനികേസനലാം എന്നനിവയഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

ഉപകദശകേ സമനിതനിയഭാണട്ട് നലകുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  കകേരളഭാ ടൂറനിസത്തനിനട്ട് പുതനിയ മഭാനവലാം ദനിശയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ

സഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനഭാ  സമനിതനി  (Focus  Group)

1-3-2016-ലല G.O.(Rt) No. 118/2016/TSM നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാക്കത്തുരുത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേള

157 (6767) ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) നഭാഷണല ജനികയഭാഗ്രഭാഫനികേട്ട് മഭാസനികേയലട കലഭാകേ സഞഭാര പടനികേയനില

ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിലല കേഭാക്കത്തുരുത്തട്ട് സഭാനലാം പനിടനിച കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില കേഭാക്കത്തുരുത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേള വനികേസനിപനി

ക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സന്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാക്കത്തുരുത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതട്ട്

സലാംബനനിച സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ.)

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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9.30 AM]

II. ചരകമമോപചമോരവം

കകേ  .  എവം  .   സൂപനി  ,   വനി  .  പനി  .   രമോമകൃഷ്ണപനിള്ള എനനിവരുകടെ നനിരരമോണവം

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മുന് നനിയമസഭമോ സമോമമോജനികേരമോയ കകേ.  എവം.  സൂപനി,  വനി.  പനി.
രമോമകൃഷ്ണപനിള്ള എനനിവര് 2016 നവവംബര് 8-നന് അന്തരനിച.  

കകേ. എവം. സൂപനി

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനികലെ   പമോനൂരനില്  മമ്മുവനികന്റെയവം  പമോത്തുവനികന്റെയവം  മകേനമോയനി
1933  ഏപനില്  5-നന്  കകേ.എവം.  സൂപനി  ജനനിച.  ആയര്കവദ ചനികേനിതമോ രസ്പീതനിയനില്
വവദരഭൂഷണവം  ഡനികപമോമ  കനടെനിയ  കശേഷവം  ആയര്കവദ  ചനികേനിത  കതമോഴനിലെമോയനി
സസസ്പീകേരനിച്ച  അകദ്ദേഹവം  കസമോഷരലെനിസന്  പസമോനതനിലൂകടെ  രമോഷസ്പീയ  രവംഗതന്
സജസ്പീവമമോയനി. 

1970-ല്  കസമോഷരലെനിസന്  പമോര്ടനി  പതനിനനിധനിയമോയനി  കപരനിങ്ങളവം  നനികയമോജകേ
മണ്ഡലെകത പതനിനനിധമോനവം കചയന് നമോലെമോവം കകേരള നനിയമസഭയനികലെതനിയ അകദ്ദേഹവം
1991-ല് ഒന്പതമോവം കകേരള നനിയമസഭയനികലെയന് ഇന്ഡരന് യൂണനിയന് മുസസ്പീവം ലെസ്പീഗന്
പതനിനനിധനിയമോയനി കതരകഞ്ഞെടുക്കകപട.  

കകേരള  നനിയമസഭയകടെ  സകബമോര്ഡനികനറന്  കലെജനികസഷന്  കേമനിറനി
കചയര്മമോന്,  പമോനൂര് പഞമോയതന് പസനിഡന്റെന്,  മുസസ്പീവം ലെസ്പീഗന് കസറന് കേമനിറനി അവംഗവം
എനസ്പീ  നനിലെകേളനില്  പവര്തനിച്ച  അകദ്ദേഹവം  'പടെയണനി'  ദനിനപത്രതനികന്റെ  ചസ്പീഫന്
എഡനിററുമമോയനിരുന.   

കകേ. എവം. സൂപനിയകടെ നനിരരമോണകതമോകടെ മനികേവുറ ഒരു മുന് സമോമമോജനികേകനയവം
ഒരു മമോതൃകേമോ സഹപവര്തകേകനയമമോണന് നമുക്കന് നഷ്ടമമോയനിടള്ളതന്.  

വനി. പനി. രമോമകൃഷ്ണപനിള്ള

കകേമോല്ലവം ജനില്ലയനികലെ കതവള്ളനിയനില് പരകമശേസരന് പനിളളയകടെ മകേനമോയനി 1932
നവവംബര് 12-നന് വനി. പനി. രമോമകൃഷ്ണപനിള്ള ജനനിച.  

കകേരള  കസമോഷരലെനിസന്  പമോര്ടനിയനില്  അവംഗമമോയ  വനി.  പനി.  രമോമകൃഷ്ണപനിള്ള
വനിദരമോര്തനി  പസമോനതനിലവം  സജസ്പീവ  അവംഗമമോയനിരുന.  പനിനസ്പീടെന്  അകദ്ദേഹവം
റവലെല്യൂഷണറനി കസമോഷരലെനിസന് പമോര്ടനിയനില് കചര്ന.  ആര്.എസന്.പനി. കകേമോല്ലവം ജനില്ലമോ
കേമനിറനി കസക്രടറനി,  സവംസമോന കസക്രടറനി, കകേന്ദ്ര കേമനിറനി അവംഗവം എനസ്പീ നനിലെകേളനില്
പവര്തനിക്കുകേയവം സവംഘമോടെകേന് എന നനിലെയനില് മനികേവന് പുലെര്ത്തുകേയവം കചയ. 



അടെനിയന്തരപകമയവം 215

1987-ല്  എടമോവം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലെയവം  1996-ല്  പതമോവം  കകേരള
നനിയമസഭയനികലെയവം  ഇരവനിപുരവം  മണ്ഡലെതനില്നനിനവം  ആര്.എസന്.പനി.  പതനിനനിധനിയമോയനി
കതരകഞ്ഞെടുക്കകപട. 

7-1-1998  മുതല്  13-5-2001 വകര അകദ്ദേഹവം ഇ.  കകേ.  നമോയനമോര് മനനിസഭയനില്
ജലെകസചനവുവം കതമോഴനിലവം വകുപ്പുമനനിയമോയനിരുന. 

വനി.  പനി.  രമോമകൃഷ്ണപനിള്ളയകടെ  നനിരരമോണകതമോകടെ  ആദര്ശേശേമോലെനിയമോയ  ഒരു
കപമോതുപവര്തകേകനയവം  മനികേവുറ  ഒരു  പമോര്ലെകമകന്റെറനിയകനയമമോണന്  നമുക്കന്
നഷ്ടമമോയനിരനിക്കുനതന്.

അന്തരനിച്ച മഹതന് വരകനികേകളമോടുള്ള ആദരസൂചകേമമോയനി നമുക്കന് അല്പസമയവം
എഴുകനറന് നനില്ക്കമോവം.

(പകരതകരമോടുള്ള ആദരസൂചകേമമോയനി സഭമോവംഗങ്ങള് അല്പസമയവം എഴുകനറന്
നനിനന് മമൗനമമോചരനിച.)

III അടെനിയന്തരപകമയവം

കറഷന് വനിതരണ സവംഭനവം

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കേമോസര്കഗമോഡന്,  കേണ്ണൂര്,  കകേമോഴനികക്കമോടെന്,  വയനമോടെന് ജനില്ലകേളനില്
പൂര്ണ്ണമമോയവം  മറന്  ജനില്ലകേളനില്  ഭമോഗനികേമമോയവം  കറഷന്  വനിതരണവം  സവംഭനിച്ചതനിനമോല്
ബനി.പനി.എല്,  എ.എ.വവ,  എ.പനി.എല് കേമോര്ഡുടെമകേള് കനരനിടുന പയമോസങ്ങള്മൂലെവം
ഉളവമോയനിടള്ളതമോയനി പറയകപടുന ഗുരുതരമമോയ സനിതനിവനികശേഷവം സഭമോ നടെപടെനികേള്
നനിര്തനിവച്ചന്  ചര്ച്ച കചയ്യണകമനമോവശേരകപടന്  സര്വ്വശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റമോവം,  കകേ.
എവം. ഷമോജനി, അനൂപന് കജക്കബന് എനസ്പീ ബഹുമമോനകപട അവംഗങ്ങള് റൂള് 50 പകേമോരവം
കനമോടസ്പീസന് നല്കേനിയനിടണന്.

(അദരക്ഷകവദനിയനില് മനി. കഡപല്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ഭക്ഷരവുവം സനിവനില്സവപസവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെമോതമന്):  സര്,
ഭക്ഷര ഭദ്രതമോ നനിയമവം വളകര ധൃതനിപനിടെനിച്ചന് സവംസമോനതന് നടെപനിലെമോക്കുകമമോള് ഉണമോകുന
പയമോസങ്ങകള  സവംബനനിച്ചന്  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസങ്ങളനില്  നനിരവധനി  ചര്ച്ചകേളമോണന്
സഭയനില് നടെനതന്.  അതനികന്റെ വനിശേദമോവംശേങ്ങകളല്ലമോവം  നമള് പരനികശേമോധനിച്ചതമോണന്.
ഈ നനിയമവം  സവംസമോനതന് യഥമോസമയവം നടെപമോക്കമോതതനികന്റെ കപരനില്  വളകര
കേര്ശേനമമോയ  നടെപടെനികേളമോണന്  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെന്  സസസ്പീകേരനിച്ചതന്.  സവംസമോനതനിനന്
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ലെഭനികക്കണ അഡ്കഹമോക്കന് അകലെമോടന്കമന്റെന് ഓണതനിനുമുമന് നനിര്തനിവച്ചതന് സവംബനനിച്ചന്
കനരകത ഇവനികടെ സൂചനിപനിച.  എനമോല് ഇകതമോനവം മനസനിലെമോക്കമോകത,  ഇങ്ങകന
ഉണമോകുകമനന്  പതസ്പീക്ഷനിക്കമോകത  സവംസമോനകത  എ.പനി.എല്.  വനിഭമോഗതനിനന്  8
കേനികലെമോഗമോവം  അരനി  കകേമോടുത്തുകകേമോണനിരുനതന്  പതന്  കേനികലെമോഗമോവം  കകേമോടുക്കുകമനന്
ഗവണ്കമന്റെന്  പഖരമോപനിച.  അഡ്കഹമോക്കന്  അകലെമോടന്കമന്റെന്  നനിര്തനിവകച്ചങനിലവം
പസസ്തുത  പഖരമോപനതനികന്റെ  അടെനിസമോനതനില്  പതന്  കേനികലെമോഗമോവം  അരനി
ഓണതനിനന് വനിതരണവം കചയ.  എനമോല് അതനിനന് കതമോടപനിനമോകലെയമോണന് എ.പനി.എല്.
വനിഭമോഗതനിനുള്ള  പകതരകേ  ആനുകൂലെരങ്ങള്  നനിര്തലെമോക്കനികക്കമോണ്ടുള്ള  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
തസ്പീരുമമോനവം  നമകള  അറനിയനിച്ചതന്.  ഒകകമോബര്  7-നമോണന്  ഇതുസവംബനനിച്ച
ഒമൗകദരമോഗനികേ  തസ്പീരുമമോനവം  വരുനകതങനിലവം  കകേന്ദ്രതനില്നനിനന്  ഇതുസവംബനനിച്ച
വനിവരവം  ലെഭനിച്ച  ഉടെന്തകന ഡല്ഹനിയനില്  കപമോയനി  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷര  വകുപ്പുമനനികയ
കനരനിടന്  കേണന്  സവംസമോരനിച.  കകേരളതനില്  നനിലെനനിനനിരുന  അരനി  വനിതരണവം
സഗമമമോക്കമോന് കകേന്ദ്രതനികന്റെ പകതരകേ പരനിഗണന സവംസമോനതനിനന് കവണകമനവം
എന്.എഫന്.എസന്.എ.  നടെപനിലെമോക്കമോന്  ആറന് മമോസവം കൂടെനി സമയവം നല്കേണകമനന്
ആവശേരകപടകപമോള് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെന് അതനിനന് തയ്യമോറമോയനില്ല.  നവവംബര് മമോസവം
മുതല്  എന്.എഫന്.എസന്.എ.  പകേമോരമുള്ള  അരനി  കകേമോടുക്കണകമന  കേര്ശേന
നനിലെപമോടെമോണന് കകേന്ദ്ര ഭക്ഷര വകുപ്പുമനനി സസസ്പീകേരനിച്ചതന്. ആയതനിനമോല് എന്.എഫന്.എസന്.എ.
പകേമോരവം  നവവംബര്  മമോസവം  മുതല്  അരനി  കകേമോടുക്കമോന്  നനിവൃതനിയനില്ലമോത
ഒരുസമോഹചരരമുളവമോയനി.  എ.പനി.എല്. വനിഭമോഗതനിനുള്ള അരനിയകടെ വനിലെ 8.30 രൂപ
എനതന്  22  രൂപയമോക്കനി വര്ദനിപനിച്ചകപമോള്  22  രൂപ നനിരക്കനില് അരനി വമോങ്ങനി
വനിതരണവം കചയ്യുനതനിനന് പയമോസമുണമോയനിടണന്.  അതുകകേമോണന് നവവംബര് മമോസതനികലെ
അരനി  അഡസമോന്സമോയനി എടുത്തുകകേമോണന് ഇവര്ക്കന് കകേമോടുക്കുനതനിനുള്ള പരനിശമമമോണന്
നടെതനിയതന്.  ഇതുമമോയനി ബനകപടമോണന് വടെക്കന് ജനില്ലകേളനില് കുറച്ചന് പയമോസമുണമോയതന്.
ഇതനിനനിടെയനില് കറഷന് കേടെക്കമോര്  പകക്ഷമോഭവുമമോയനി മുകനമോടന് വനകപമോള് അവരുമമോയനി
രണന്  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  ചര്ച്ച  നടെത്തുകേയവം  അവരുകടെ  പധമോന  പശ്നങ്ങള്കക്കല്ലമോവം
ഏകേകദശേ ധമോരണ ഉണമോക്കുകേയവം കചയ. ഇനന് വസ്പീണ്ടുവം അവരുകടെ കയമോഗവം വനിളനിച്ചനിരനി
ക്കുകേയമോണന്.  ഇനകത  ചര്ച്ചകയമോടുകൂടെനി  കറഷന്  കേടെക്കമോരുകടെ  വനിഷയങ്ങളനില്
പരനിഹമോരമുണമോക്കമോന് സമോധനിക്കുകമനമോണന്   പതസ്പീക്ഷനിക്കുനതന്.  എന്.എഫന്.എസന്.എ.
നടെപമോക്കുനതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി ഒകകമോബര് 20-നന് തകന തയ്യമോറമോക്കനിയ  മുന്ഗണനമോ
പടനികേ എല്ലമോ പഞമോയത്തുകേളനിലവം കറഷന് കേടെകേളനിലവം വനികല്ലജന് ഓഫസ്പീസകേളനിലവം തമോലൂക്കന്
സവപ  ഓഫസ്പീസകേളനിലവം  പസനിദസ്പീകേരനിച.  അതനികന്റെ  ആകക്ഷപങ്ങള്  ക്ഷണനിച
കകേമോണ്ടുള്ള നടെപടെനികേളുമമോയമോണന് പനിനസ്പീടെന് മുകനമോടന് കപമോയതന്.  സവംസമോനകതമമോടുമമോയനി
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നവവംബര് 5-നുള്ളനില് ലെഭരമമോയ ഏകേകദശേവം പതനിമൂനന് ലെക്ഷതനില്പരവം  പരമോതനികേള്
കപമോസസന് കചയ്യുന കജമോലെനി ഇകപമോള് ഡനിപമോര്ടന്കമന്റെന് തലെതനില്  നടെതനികക്കമോണനി
രനിക്കുകേയമോണന്. ഇതരകമമോരു സന്ദര്ഭതനില് എ.പനി.എല്. വനിഭമോഗതനിനന് നല്കകേണ
അരനി  വനിഹനിതതനില് കുറവന് വനതുകകേമോണന്  സമയതനിനന് അരനി വനിതരണവം കചയ്യമോന്
സമോധനിച്ചനില്ല.  അതനിനമോല്  നവവംബര്  മമോസകത  അരനി  വനിഹനിതവം  അഡസമോന്സമോയനി
എടുത്തുകകേമോണമോണന്  വനിതരണവം  കചയ്യമോനുളള  ശമവം  നടെതനിയതന്.  ഇതനിനനിടെയനില്
എ.പനി.എല്.  വനിഭമോഗതനിനന്  നവവംബര്  മമോസവം  വനിതരണവം  കചകയ്യണ  അരനിയകടെ
കതമോതന് നനിശ്ചയനിക്കണമമോയനിരുന.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഇതുസവംബനനിചള്ള നയപരമമോയ
തസ്പീരുമമോനവം നവവംബര്  3-നമോണന് നനിയമസഭയനില്   പഖരമോപനിച്ചതന്.  മുന്ഗണനമോ പടനികേയനില്
വരുന  15480042  കപര്ക്കന്,  എ.എ.വവ.  ഒഴനിചള്ള  ഒരു  കുടുവംബതനികലെ
അവംഗതനിനന് 5 കേനികലെമോഗമോവം പകേമോരവം ധമോനരവം നല്കുകേ, പനിനസ്പീടെന് കേഴനിഞ്ഞെ കേമോലെതന്
ആനുകൂലെരങ്ങള്  പറനിയനിരുന ഒരുകകേമോടെനി  ഇരുപതനികയമോനന്  ലെക്ഷതനി ചനിലെസമോനവം
ആളുകേള്ക്കന്  ഒരു  കേനികലെമോയന്  രണന്  രൂപ  പകേമോരവം  രണന്  കേനികലെമോ  വസ്പീതവം  ധമോനരവം
നല്കുകേ,  കശേഷനിക്കുന  എ.പനി.എല്.  വനിഭമോഗതനികലെ  വരുമമോനമുള്ള  സമന
വനിഭമോഗതനില്കപട  ആളുകേള്ക്കന്  ലെഭരമമോയ  കതമോതനിലള്ള  അരനിയവം  ഒരു  കേനികലെമോ
ആടയവം നല്കുകേ എന രസ്പീതനിയനിലളള നയപരമമോയ തസ്പീരുമമോനമമോണന്  ഗവണ്കമന്റെന്
അസവംബനിയനില് പഖരമോപനിക്കുനതന്. ആ നയതനികന്റെ അടെനിസമോനതനില്  നവവംബര്
മമോസതനികലെ അരനിയകടെ കതമോതന് നനിശ്ചയനിച്ചന് നല്കകേണതുണമോയനിരുന.  മുന്കേമോലെങ്ങളനില്
കറഷന്  കേമോര്ഡനികന  അടെനിസമോനകപടുതനിയമോണന്  അരനി  അകല്ലങനില്  കഗമോതമന്
കകേമോടുത്തുകകേമോണനിരുനതന്.  ഇനനികപമോള്  എ.എ.വവ.  ഒഴനിച്ചന്  ബമോക്കനി  എല്ലമോ
വനിഭമോഗതനികലെയവം ഓകരമോ വരകനിക്കന് ഇത്ര എന അടെനിസമോനതനില് പുതനിയ കതമോതന്
നനിശ്ചയനിച്ചന്  അതുപകേമോരവം  ഓകരമോ  ജനില്ലയനികലെയവം  തമോലൂക്കുകേളനിലള്ള  കറഷന്
കേടെകേളനികലെയള്ളതന് പകതരകേനിച്ചന് നനിശ്ചയനിച്ചന് നല്കകേണതുണമോയനിരുന. അതനികന്മേല്
തസ്പീരുമമോനകമടുതന് അതുമമോയനി ബനകപട അറനിയനിപന് ഇനകലെതകന എല്ലമോ ഭമോഗകതക്കുവം
കപമോയനിടണന്.   ഇനമുതല് അരനി  ലെനിഫന്  കചയന്  തുടെങവം.  ഇതനിനനിടെയനില് വയനമോടെന്
ഉള്കപകടെയള്ള ചനിലെ ജനില്ലകേളനില് പയമോസങ്ങള് ഉണമോയനി.  അവനികടെ പകതരകേമമോയനി
അരനി  വനിതരണവം  കചയ്യമോനുള്ള  ഏര്പമോടെന്  കചയനിടണന്.  അടെനിയന്തരപകമയതനില്
ചൂണനിക്കമോണനിച്ച  പകേമോരമുള്ള  യമോകതമോരു  പയമോസവുമുണമോകേമോത  വനിധവം  അരനി
വനിതരണവം  സഗമമമോക്കുനതനിനുവം  കദശേസ്പീയ  ഭക്ഷര  ഭദ്രതമോ  നനിയമപകേമോരമുള്ള  അരനി
വനിതരണവം  നവവംബര്  16-ാ തസ്പീയതനി മുതല് നടെത്തുനതനിനുമുള്ള നടെപടെനികേളുമമോയനി
മുകനമോടകപമോകുകേയമോണന്.  ഇതരകമമോരു  പശ്ചമോതലെതനില്  ഈ  വനിഷയവം  സഭ
നനിര്തനിവച്ചന്  ചര്ച്ച  കചകയ്യണ ആവശേരമനികല്ലനമോണന് എകന്റെ അഭനിപമോയവം.  
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ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റമോവം: സര്, കകേരളപനിറവനിയകടെ അറുപതമോവം വമോര്ഷനികേമോകഘമോ
ഷങ്ങള് വളകര കപമോടെനികപമോടെനിച്ചന്    മുകനമോടകപമോകുകമമോള് ഇമൗ സവംസമോനതനികന്റെ ഒരു
ഭമോഗതന്  ചരനിത്രതനിലെമോദരമമോയനി  കറഷന്  വനിതരണവം  പൂര്ണ്ണമമോയനി  സവംഭനമോവസ
യനികലെയന് നസ്പീങന അവസയമോണന് കേമോണമോന് സമോധനിക്കുനതന്.  ഞമോന് ഇതനികന ഒരു
രമോഷസ്പീയ വനിവമോദമമോക്കമോന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനനില്ല.  ബഹുമമോനകപട  ഭരണപക്ഷ അവംഗങ്ങളടെക്കവം
ഇമൗ  സനിറ്റുകവഷകന്റെ  ഗമൗരവസസഭമോവവം  ഉള്കക്കമോള്ളുകമനമോണന്  എകന്റെ  പതസ്പീക്ഷ.
നമുക്കറനിയമോവം  കകേരളകമമോരു ഉപകഭമോക്തൃ സവംസമോനമമോണന്.  ഒരു വര്ഷകത നമ്മുകടെ
ആഭരന്തര  ഉലമോദനവം  ഏതമോണന്  45  ദനിവസകതയന്  മമോത്രകമയള.  ബമോക്കനി
പതരമമോസവുവം നമുക്കന് കേഞ്ഞെനി കുടെനിക്കണകമങനില് ഇതര സവംസമോനങ്ങളനില് നനിനവം
കകേന്ദ്രതനില് നനിനവം അരനി ഇവനികടെ എതണവം. ഇമൗ ഒരു സമോഹചരരതനിലെമോണന് ഇമൗ
പശ്നതനികന്റെ ഗമൗരവസസഭമോവവം വര്ദനിക്കുനതന്. അതുകകേമോണമോണന് കറഷന് വനിതരണവം
മുടെങന  എനപറയകമമോള്  അതന്  നമള്  ഒറകക്കടമോയനിതകന,  വളകര
കേമോരരഗമൗരവകതമോടുകൂടെനി  അതനികന്റെ  പരനിഹമോരകതക്കുറനിച്ചന്  ചര്ച്ച  കചയ്യണകമനന്
ആവശേരകപടുനതന്. ഞമോന് സമോന്ദര്ഭനികേമമോയനി നനിയമസഭയകടെ കവബ്വസറന്  പരനികശേമോധനിച.
അതനില് കകേരള നനിയമസഭ 1957-ല് നനിലെവനില് വന അനമുതല് റൂള് 130 പകേമോരവം
സഭയനില് അവതരനിപനിച്ച പകമയങ്ങകളക്കുറനിച്ചന് പറയനണന്. കകേരള നനിയമസഭയനില്
1957-ല് ആദരമമോയനി അവതരനിപനിച്ച പകമയവം കറഷന് അരനിയമമോയനി ബനകപടതമോണന്.
കറഷന്  അരനിയകടെ  വനിലെ  നനിയനനിക്കണവം,  അതനികന്റെ  അവയനിലെബനിലെനിറനി  ഉറപ്പു
വരുതണവം  തുടെങ്ങനിയവയമോയനിരുന  അനകത  ആവശേരങ്ങള്.  അതനിനുകശേഷവം
ഇകത സഭയനില് ആകറമോ ഏകഴമോ തവണ സമമോന സസഭമോവമുള്ള നനിരവധനി പകമയങ്ങള്
വനനിടണന്. ഒരു പകക്ഷ ഏറവുവം കൂടുതല് ചര്ച്ച കചയനിടള്ളതുവം ഇമൗ ഒരു വനിഷയകത
കുറനിച്ചമോണന് എനമോണന് കതമോനനതന്. കകേരളതനില് ഇക്കമോലെതനിനനിടെയന് ഗവണ്കമന്റുകേള്
മമോറനിമമോറനി വനനിടണന്. വലെനികയമോരു സമവമോയവം ഇക്കമോരരതനിലണമോയനിരുന. ആരമോണന്
ഭരണപക്ഷതന്, ആരമോണന്  പതനിപക്ഷതന് എനന്  കനമോക്കമോകത കേക്ഷനി രമോഷസ്പീയതനികന്റെ
അടെനിസമോനതനില്  മമോത്രവം  കേമോരരങ്ങള്  കനമോക്കനിക്കമോണമോകത  കകേരളതനികന്റെ
ജനകേസ്പീയമമോയ ഇമൗ പശ്നവം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള ഒരു നനിതമോന്ത ജമോഗത
എക്കമോലെത്തുവം  നമ്മുകടെ  ഭമോഗത്തുനനിനണമോയനിരുന.  ഇക്കമോരരതനില്  പരസരവം,
അപ്പുറത്തുമനിപ്പുറത്തുമനിരുനള്ള പഴനിചമോരലകേളല്ല കവണതന്.  സമോധമോരണക്കമോരുകടെ ഇമൗ
പശ്നവം ഉള്ളനില് തടനി മനസനിലെമോക്കനി ഗവണ്കമന്റെന് ഒരു പരനിഹമോരതനികലെയന് നസ്പീങ്ങണവം.
യ.ഡനി.എഫന്. ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ അഞന് വര്ഷവുവം ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ തുടെക്കതനിലവം
ഒരു പശ്നവുമനില്ലമോകത കേമോരരങ്ങള് മുകനമോടന്  കകേമോണ്ടുകപമോകേമോന് സമോധനിച്ചനിരുന. ഏറവുവം
പമോവകപട  അകന്തരമോദയ  അനകയമോജനയനില്കപട  (എ.എ.വവ.)  കുടുവംബങ്ങള്ക്കന്
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35  കേനികലെമോ  ഭക്ഷരധമോനരങ്ങള്  ഒരു  മുടെക്കവുവം  കൂടെമോകത  നമുക്കന്  കകേമോടുക്കമോന്
സമോധനിച്ചനിരുന.  ബനി.പനി.എല്.  കുടുവംബങ്ങള്ക്കന്  25  കേനികലെമോ  ഭക്ഷരധമോനരങ്ങള്
കകേമോടുക്കമോന് സമോധനിച്ചനിരുന. എ.പനി.എല്.  കുടുവംബങ്ങള്ക്കന് എട വം-ഒന്പതുവം കേനികലെമോ
വസ്പീതവം  കേഴനിഞ്ഞെ അഞന് വര്ഷവുവം ഇമൗ അടുതകേമോലെവംവകരയവം കകേമോടുത്തുകപമോനനിരുന.
ആ ഒരു സമോഹചരരതനില് നനിനമോണന് കേഴനിഞ്ഞെ ഒനരണന് മമോസമമോയനി പൂര്ണ്ണമമോകയമോരു
സവംഭനവം  ഇമൗ   കമഖലെയനില്  വരുനതന്.  ഞങ്ങള് കനമോടസ്പീസനില് പറഞ്ഞെതുകപമോകലെ
ഉതര മലെബമോറനികലെ  കേമോസര്കഗമോഡന്,  കേണ്ണൂര്,  വയനമോടെന്,  കകേമോഴനികക്കമോടെന്  തുടെങ്ങനിയ
നമോലെന്  ജനില്ലകേളനില് കറഷന് അരനി  വനിതരണവം പൂര്ണ്ണമമോയനി  സവംഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയമോണന്.
എ.പനി.എല്. കുടുവംബങ്ങള്ക്കന് മമോത്രമല്ല പമോവകപടവരനില് പമോവകപടവരമോയ എ.എ.വവ.
കുടുവംബങ്ങള്ക്കന് 35 കേനികലെമോഗമോവം അരനി കേനിടനിയനിരുന സമോനതന് ഇകപമോള് ഒരു മണനി
അരനി കകേമോടുക്കമോനനില്ല.  ബനി.പനി.എല്.  കുടുവംബങ്ങള്ക്കന് ഒരു കേനികലെമോ കപമോലവം കകേമോടുക്കമോന്
സമോധനിക്കുനനില്ല.  മറന്  പതന്  ജനില്ലകേളനിലവം  പതനിസനനിയകണങനിലവം  തമോരതകമരന
കമച്ചകപട സനിതനിയമോകണനന് പറയമോവം.  35-ഉവം 25-ഉവം കേനികലെമോഗമോവം കകേമോടുകക്കണ സമോനതന്
20 കേനികലെമോഗമോവം വസ്പീതവം കകേമോടുതന് അഡ്ജസന് കചയ്യുകേയമോണന്. ഇതുകകേമോണമോണന് ഇതന്
ചര്ച്ച കചയ്യണകമനന് പറയനതന്.  ബഹുമമോനരനമോയ മനനി എല്ലമോ കേമോരരതനികന്റെയവം
ഏകേ  ഉതരവമോദനിയമോയനി  എന്.എഫന്.എസന്.എ.-കയ  ചൂണനിക്കമോണനിക്കുകേയമോണന്.
കദശേസ്പീയ ഭക്ഷരഭദ്രതമോ നനിയമവം ഒരു യമോഥമോര്തരമമോണന്,  നമള് അതന് അവംഗസ്പീകേരനികച്ച
മതനിയമോകൂ.  അങ്ങകന  മമോത്രകമ  നമുക്കന്  മുകനമോടന്  കപമോകേമോന്  പറ്റുകേയള.  പകക്ഷ
കദശേസ്പീയ ഭക്ഷരഭദ്രതമോ നനിയമവം വനതുകകേമോണമോണന് എല്ലമോ പശ്നങ്ങളുവം ഉണമോയകതനന്
പറഞ്ഞുകകേമോണന്  ബഹുമമോനരനമോയ മനനി  തകന്റെ വകുപനികന്റെ  ഭമോഗതന്  നനിനണമോയ
വസ്പീഴ്ച മറചവയമോനമോണന് ശമനിക്കുനകതനമോണന് എനനിക്കന് പറയമോനുള്ളതന്. എന്.എഫന്.എസന്.എ.
നടെപമോക്കമോന് നവവംബര്  1-ാ തസ്പീയതനി വകര ആയനിരുന കകേന്ദ്രവം സമയമനുവദനിച്ചനി
രുനതന്.  പനിനസ്പീടെന്  നവവംബര്  20-ാ തസ്പീയതനി വകര അതന് നസ്പീടനി നല്കേനി.  ഇകപമോള്
കകേമോടുത്തുകകേമോണനിരനിക്കുനതന് ഒകകമോബര് മമോസകത അരനിയമോണന്.  ഒകകമോബര് മമോസതനില്
ഭക്ഷരഭദ്രതമോ നനിയമതനികന്റെ നനിബനനകേളനില്ലകല്ലമോ. പനികന എന്തുകകേമോണന് ബനി.പനി.എല്.
അരനിയവം എ.എ.വവ. അരനിയവം കകേമോടുക്കമോന് സമോധനിക്കുനനികല്ലനതമോണന് ഇവനിടെകത
ഏറവുവം പധമോനകപട  പശ്നവം.  നമുക്കന്  ഇതനികന്റെ യമോഥമോര്തരമറനിയമോവം.  കകേന്ദ്രതനില്
നനിനന് അഡ്കഹമോകേന്  വനിഹനിതമമോയമോണന്  കൂടുതലെമോയനിടള്ള  അരനി  നമുക്കന്  ലെഭനിക്കമോറുള്ളതന്.
എന്.എഫന്.എസന്.എ.  പകേമോരവം  14.25  ലെക്ഷവം  കമടനികേന്  ടെണ്  ധമോനരമമോണന്
അനുവദനസ്പീയമമോയനിടള്ളതന്. പകക്ഷ കേഴനിഞ്ഞെ കുകറ വര്ഷങ്ങളമോയനി 16 ലെക്ഷവം കമടനികേന്
ടെണ് വസ്പീതവം നമുക്കന് ലെഭനിച്ചനിരുന.  ഇതന്  കേസമോര്ടര്ലെനി ഇന്സമോള്കമന്റെമോയമോണന് നമുക്കന്
നല്കേമോറുള്ളതന്.  ഇമൗ  സമോമതനികേ  വര്ഷകത  ആദര  കേസമോര്ടറനികലെ  അരനി  നമുക്കന്
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ലെഭനിച. ഏപനില്, കമയന്, ജൂണ് എനസ്പീ മൂനമമോസങ്ങളനികലെ അരനി നമുക്കന് ലെഭനിച്ചതനികന്റെ
കേമോരണവം  മുന്പകത  യ.ഡനി.എഫന്.  ഗവണ്കമന്റെന്  അതനിനുകവണനി  സതസരമമോയ
നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചതമോണന്. ഇമൗ വര്ഷവം  ജനുവരനിയനില് തകന അനകത ഭക്ഷര
വകുപ്പുമനനി  ഇക്കമോരരവം  കകേന്ദ്രതനില്  കപമോയനി  കൃതരമമോയനി  കറപകസന്റെന്  കചയതു
കകേമോണമോണന്  ആദര  കേസമോര്ടറനികലെയള്ള അരനി  ലെഭനിച്ചതന്.  പകക്ഷ ലെഭരമമോയതന്  ജൂണ്
മമോസതനിലെമോണന്.  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെന്  അധനികേമോരതനില്  വനതന്  കമയന്  മമോസവം
അവസമോനമമോകണനന് നമുകക്കല്ലമോവര്ക്കുവം അറനിയമോവം. വകുപ്പുമനനി പുതനിയ ആളമോണന്. പകക്ഷ
ജൂണ് മമോസവം അവസമോനകതമോടുകൂടെനി നമ്മുകടെ കസമോക്കന് മുഴുവന് തസ്പീര്നകപമോകുകമനവം
കൂടുതലെമോയനി  ലെഭനിക്കണകമങനില്  കകേന്ദ്രതനില്  സമര്ദ്ദേവം  കചലതണകമനവം
സസമോഭമോവനികേമമോയവം  വകുപ്പുകദരമോഗസര്  അകദ്ദേഹകത  ബസ്പീഫന്  കചയ  കേമോണവം.  ആ
തരതനില് സമര്ദ്ദേവം ഉണമോകയമോ എനള്ളതമോണന് എകന്റെ കചമോദരവം. അതുണമോയനില്ലമോകയനമോണന്
നമുക്കന്  മനസനിലെമോക്കമോന്  സമോധനിക്കുനതന്.  അതുകകേമോണമോണന്  രണമോമകത  കേസമോര്ടറനികലെ
അരനി നമുക്കന് കേനിടമോതതന്.  അതുകകേമോണമോണന് ഇമൗ പശ്നങ്ങകളല്ലമോവം ഇകപമോള് ഉണമോകുനതന്.
കേമോലെമോകേമോലെങ്ങളമോയനി  യ.ഡനി.എഫന്./എല്.ഡനി.എഫന്.  മനനിമമോര്  കനരനിടന്  കപമോയനി
കേമോരരങ്ങള്  പറഞ്ഞെന്  കബമോധരകപടുത്തുകമമോള്  നമ്മുകടെ  അവകേമോശേങ്ങള്  സമോപനിച
കേനിടമമോയനിരുന. മുന്കേമോലെങ്ങളനികലെ എല്ലമോ മനനിമമോരുവം കകേന്ദ്രവുമമോയനി ചര്ച്ച നടെതനിയതനികന്റെ
ഫലെമമോയനി  ഇങ്ങകന അരനി കേനിടനിയനിടണന്.  ഇമൗ മനനിമമോത്രവം കപമോകുകമമോള് എന്തുകകേമോണന്
അരനി കേനിടനനില്ല.  എഫന്.സനി.കഎ.-യകടെ കസമോക്കന് എത്രമമോത്രമമോകണനന് ആര്ക്കമോണന്
അറനിയമോതതന്. എഫന്.സനി.കഎ.-യകടെ അരനി പുഴുവരനിചകപമോകുകേയവം കേടെലെനില് കകേടനിതമോഴ്ത്തുകേയവം
അനരരമോജരങ്ങളനികലെയന്  കേയറനി  അയയകേയമമോണന്  കചയ്യുനതന്.  എനനിടമോണന്  നമുക്കന്
കേനിടമോതതന്. ഇകപമോഴകത അവസ ഇതമോണന്. മുന്പന് കേനിടനിയനിരുന, ഇകപമോള് നമുക്കന്
തരുനനില്ല.  എഫന്.സനി.കഎ.-കയ  നമ്മുകടെ  ആവശേരവം  കൃതരമമോയനി  കബമോധരകപടുതനി
യനിരുകനങനില് അഡ്കഹമോകേന്  അകലെമോടന്കമന്റെന്  കേനിടമമോയനിരുന.  അതന്  കേനിടനനികല്ലന
ള്ളത്കകേമോണമോണന് ഇമൗ അവസയനില് എതനിയതന്. കേരമോരനിഓവര് കസമോക്കുണന്. 

(അദരക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

അതന് നമ്മുകടെ കസമോക്കനികന്റെ  40  ശേതമമോനകതമോളവം വരുവം.  എ.എ.വവ.  വനിഭമോഗതനില്
കപടവരുവം ബനി.പനി.എല്.  വനിഭമോഗതനില്കപടവരുവം വമോങ്ങമോത അരനി ഉപകയമോഗനിച്ചന്
നമുക്കന്  മമോകനജന്  കചയ്യമോന്  സമോധനിക്കുമമോയനിരുന.  ഇതന്  വച്ചമോണന്  ഇത്രയവം  ദനിവസവം
മുകനമോടകപമോയതന്.  അതന് പൂര്ണ്ണമമോയനി കഡ്രെയനിനമൗടന് കചയന് കപമോയനിക്കഴനിഞ്ഞു.  ഇനനി
ഒരു  കനല്മണനി  അരനി  ബമോക്കനിയനില്ലമോത  അവസയനികലെയന്  കേമോരരങ്ങള്  കപമോയനി
ക്കഴനിഞ്ഞു.  ആ  അവസ  വരുതനിവച്ചതന്  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  പനിടെനിപ്പുകകേടെമോണന്
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എനന്  പറയമോതനിരനിക്കമോന്  പറ്റുകമമോ.  ഞമോന്  കേക്ഷനി  രമോഷസ്പീയതനികന്റെ  ഭമോഗമമോയനി
ആകരമോപണങ്ങള്  കവറുകത  ഉനയനിക്കുകേയല്ല.  പകക്ഷ  ഇക്കമോരരതനില്  പകേടെമമോയ
ഒരു  വസ്പീഴ്ച  കേമോണനണന്.  ബഹുമമോനരനമോയ  മനനി  ഇവനികടെ  പറഞ്ഞു  ഇതന്  മുഴുവന്
എന്.എഫന്.എസന്.എ.  ഉണമോക്കനിയതമോകണനന്.  എന്.എഫന്.എസന്.എ.-യകടെ  ഭമോഗമമോയമോണന്
ഇമൗ  പതനിസനനി  മുഴുവന്  ഉണമോകുനകതങനില്  എങ്ങകനയമോണന്  മകണ്ണണ്ണയകടെ
അളവനില് കുറവന് വനതന്.  മകണ്ണണ്ണയവം എന്.എഫന്.എസന്.എ.-യവം തമനില് ബനമനില്ലകല്ലമോ.
മകണ്ണണ്ണ കപകടമോളനിയവം വകുപനികന്റെ കേസ്പീഴനിലെകല്ല.  ഓകരമോ മമോസവുവം അര ലെനിറര് വസ്പീതവം
കകേമോടുതനിരുനതന് യ.ഡനി.എഫന്. ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമോലെതന് ഒരു ലെനിററമോക്കനിയനിരുന.
ഇകപമോള്  കവറുവം  350  മനില്ലസ്പീ  ലെനിറര്  മകണ്ണണ്ണ  മമോത്രമമോണന്  സമോധമോരണക്കമോര്ക്കന്
കകേമോടുക്കുനതന്. ഇതന് ഭക്ഷരഭദ്രതമോ നനിയമവുമമോയനി ബനകപടതമോകണമോ......(ബഹളവം)...

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അകദ്ദേഹവം സവംസമോരനിക്കകട....കയസന്....അങ്ങന് സവംസമോരനിക.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റമോവം: സര്, 1980 മുതല് മതരകതമോഴനിലെമോളനികേള്ക്കന് നമള്
മകണ്ണണ്ണ  കകേമോടുക്കുനണന്. ഇതന് വകേമമോറനി കചലെവഴനിക്കലെമോകണനന് പറയമോന് പറനില്ല.
ഇതന്  കകേന്ദ്രകത  നമുക്കന്  പറഞ്ഞെന്  കബമോധരകപടുതമോന്  സമോധനിച്ചനിരുന.  എനമോല്
ഇകപമോള്  അതനിനന്  കേഴനിയനനില്ല.  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെന്  വനതനിനുകശേഷമമോണന്  ഇമൗ
പശ്നമുണമോയതന്.........(ബഹളവം)....

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസന്....നനിങ്ങള് നനിശ്ശബ്ദരമോയനിരനിക്കു, അകദ്ദേഹവം സവംസമോരനിക്കകട.

10.00 AM]

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റമോവം: സര്, ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെന് അധനികേമോരതനില് വരുനതനിനന്

മുന്പന് വകര യ.ഡനി.എഫന്.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമോലെതന് മുപതനിനമോയനിരവം കേനികലെമോലെനിറര്

മകണ്ണണ്ണ നമുക്കന് ലെഭനിച്ചനിരുന. ഇകപമോള് 16900 കേനികലെമോ ലെനിറര് ആണന് ലെഭനിക്കുനതന്.

അതന്  പകുതനികയമോളമമോയനി  കുറഞ്ഞെനിരനിക്കുന,  നമോലതന്-നമോലതനിയഞന്  ശേതമമോനവം

കുറവന്  വന.  കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസവം ശസ്പീ.  വഹബനി ഇമൗഡന് മതരകതമോഴനിലെമോളനികേളുകടെ പശ്നവം

അടെനിയന്തരപകമയമമോയനി ഇവനികടെ അവതരനിപനിച.  നമ്മുകടെ നമോടനികലെ മതരകതമോഴനിലെമോളനികേകള

സഹമോയനിക്കമോന് കവണനി പനി.ഡനി.എസന്.-ല് കേനിടന മകണ്ണണ്ണ അവര്ക്കന് കകേമോടുക്കമോറുണന്.

അതന്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെനികന  പറഞ്ഞെന്  കബമോധരകപടുതമോന്  നമോളനിതുവകര  നമുക്കന്

സമോധനിച്ചനിരുന. കകേന്ദ്രതനില് കകേമോണ്ഗസന് ഗവണ്കമന്റുകേള് മമോത്രമമോയനിരുനനില്ല. പലെ

മുനണനി ഗവണ്കമന്റുകേളുവം മമോറനി മമോറനി ഭരനിച്ചനിടണന്. അകപമോകഴമോകക്ക നമള് കേമോരരങ്ങള്

പറഞ്ഞെന് കബമോധരകപടുതമോന് ശമനിച്ചനിരുന. പകക്ഷ ഇകപമോള് അതനിനന് സമോധനിക്കുനനി

കല്ലനള്ളതുകകേമോണമോണന് മകണ്ണണ്ണ വനിഹനിതവം പകുതനികയമോളവം കവടനിക്കുറച്ചനിരനിക്കുനതന്.
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ഇതന്  കദശേസ്പീയ  ഭക്ഷരഭദ്രതമോ  നനിയമവുമമോയനി  ബനകപടതല്ല.  കദശേസ്പീയ  ഭക്ഷരഭദ്രതമോ

നനിയമ പകേമോരമുള്ള അരനി  നവവംബര് മമോസതനികലെങനിലവം കേനിടകമനള്ളതനിനന്  യമോകതമോരു

ഉറപ്പുമനില്ല.  അരനി ലെഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  സവംസമോന ഗവണ്കമന്റെന് എഫന്.സനി.കഎ.-യനില്

അടെയ്കക്കണ പണവം  ഇതുവകര അടെച്ചനിടനില്ല.  ഇമൗ കമഖലെയനില് പൂര്ണ്ണമമോയ  സവംഭനമോവസ

നനിലെനനില്ക്കുകേയമോണന്.  കറഷന് വരമോപമോരനികേളുവം കമമോത വരമോപമോരനികേളുവം സവപകകേമോ

ജസ്പീവനക്കമോരുവം  സമരതനിലെമോണന്.  മമോകവലെനി  കസമോറുകേളനില്കപമോലവം  ആവശേരതനിനന്

സമോധനങ്ങള്  ഇകല്ലനന്  മമോധരമങ്ങള്  റനികപമോര്ടന്  കചയനിരനിക്കുകേയമോണന്.  കപമോതു

വനിതരണ  കമഖലെ  പൂര്ണ്ണമമോയവം  സവംഭനമോവസയനികലെയന്  നസ്പീങകേയമോണന്.  കറഷന്

കേമോര്ഡനികനക്കുറനിച്ചന്  അകദ്ദേഹവം  പറഞ്ഞു.  കറഷന്  കേമോര്ഡനികന്റെ  അവസ  എന്തമോകണനന്

നമുക്കറനിയമോവം.  കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസവം മകനമോരമ ചമോനലെനില് ഒരു വമോര്ത വന.  മലെപ്പുറതന്

എടെപമോളനില്,  ബഹുമമോനരനമോയ  കഡമോ.  കകേ.  ടെനി.  ജലെസ്പീലെനികന്റെ  നമോടനില്,  കസറസ്പീന

വനിലെരവംസനിനന് കറഷന് കേമോര്ഡന് ഇഷഷ്യു കചയനിരനിക്കുകേയമോണന്.  .....(ബഹളവം).....

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പസ്പീസന്  എന്തമോണനിതന്  ......  പറഞ്ഞെവസമോനനിപനിക.....അങ്ങന്

അവസമോനനിപനിക.......

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .     ബല്റമോവം :  സര്,  ഞമോന്  അവസമോനനിപനിക്കുകേയമോണന്.

അകമരനിക്കന് കബമോകനിവംഗന് ഇതനിഹമോസവം മുഹമദമോലെനി എന കകേടകപമോള് അപ്പുറത്തുള്ള

മുന് മനനി മലെപ്പുറത്തുള്ള ഏകതമോ മുഹമദമോലെനികയക്കുറനിച്ചന് പറഞ്ഞു .......(ബഹളവം).......

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പമോവകപടവരുകടെ കറഷനുവം മുഹമദമോലെനിയവം തമനില് എന്തമോണന്

ബനവം? കേമോരരങ്ങകളല്ലമോവം ഭവംഗനിയമോയനി അവതരനിപനിച്ചതനിനുകശേഷവം ....... (ബഹളവം)...

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .     ബല്റമോവം:  സര്,  പമോവകപട  വസ്പീടമയമോയ  കസറസ്പീനയന്

കകേമോടുക്കുനതന്  കസറസ്പീന  വനിലെരവംസന്  എന  കടെനസ്പീസന്  തമോരതനികന്റെ  കറഷന്

കേമോര്ഡമോണന്.  ഇങ്ങകനയള്ള  ഒരവസയനികലെക്കന്  കേമോരരങ്ങള്  കപമോകുകമമോള്,  ഒടവം

അവധമോനതയനില്ലമോകത  ഇമൗ  കമഖലെ  വകേകേമോരരവം  കചയ്യുകമമോള്  .....(ബഹളവം).......

ഞമോന് പറഞ്ഞെന് അവസമോനനിപനിക്കുകേയമോണന് .....(ബഹളവം)... ...

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ദയവമോയനി  ഇരനിക.  പസ്പീസന്....  നമോല  ജനില്ലകേളുകടെ  കേമോരരവം

പറയകമമോള് കസറസ്പീന വനിലെരവംസനികന്റെ കേമോരരതനികലെക്കന്  കപമോകേകണമോ  ....(ബഹളവം).....

നനിങ്ങള്  എല്ലമോവരുവം  ഇരനിക.  കേമോരരങ്ങകളല്ലമോവം  ഭവംഗനിയമോയനി  പറഞ്ഞെനിടന്  കസറസ്പീന

വനിലെരവംസനികന്റെ കേമോരരതനികലെക്കന് കപമോകകേണതുകണമോ .....
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ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .    ബല്റമോവം : സര്, എനനിക്കന്  കേണ്ക്ലൂഡന്  കചയ്യമോനുള്ള  സമയവം

തനമോല് മതനി.  

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  നമോല  ജനില്ലകേളനികലെ  കറഷന്  വനിതരണവുമമോയനി  ബനകപട

കേമോരരമമോണന് അടെനിയന്തരപകമയമമോയനി എഴുതനിതനതന്.  എടെപമോളനികലെ കേമോരരകമമോനവം

ഇവനികടെ എഴുതനി തനനിടനില്ല. എടെപമോള് ഇമൗ ജനില്ലകേളനികലെമോനവം ഉള്കപടുന സലെമല്ല.

മമോനരമമോയനിടന്  കേമോരരങ്ങള് പറഞ്ഞെതനിനുകശേഷവം.....

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .    ബല്റമോവം : സര്, കറഷന്  കേമോര്ഡനികനക്കുറനിച്ചമോണന്  പറഞ്ഞെതന്.

ഇമൗ  വനിഷയതനില്കപട  കേമോരരമമോണന്.  കറഷന്  കേമോര്ഡനികന്റെ  അപമോകേതകേകള

കുറനിച്ചമോണന് പറയനതന്. ....(ബഹളവം)...  ഇതന് ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഉതരവമോദനിതമകല്ല;

ഇത്ര അലെവംഭമോവകതമോകടെ ഇമൗ വനിഷയവം കകകേകേമോരരവം  കചയ്യമോന് പമോടുകണമോ?  എത്ര

അധനികേവം ആളുകേള്,  ആയനിരക്കണക്കനിനന് അമമമോര്,  കുടനികേള് എത്ര മണനികര് കേല്യൂ

നനിനനിടമോണന് അകപക്ഷ കകേമോടുക്കുനതന്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് : അങ്ങന് കേണ്ക്ലൂഡന് കചയ. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .     ബല്റമോവം :  സര്,  മറ്റു തര്ക്കതനികലെയന് കപമോകുനനില്ല.  കറഷന്

കേമോര്ഡനികന്റെ കേമോരരതനില് .......(ബഹളവം)....

മനി  .    സസ്പീക്കര് :   അങ്ങന് ദയവമോയനി  ഒനന്  കേണ്ക്ലൂഡന് കചയ.  ....ബഹളവം  ......

(ബഹളവം)..... ശസ്പീ. വഹബനി ഇമൗഡന് പരനിധനി വനിടെരുതന്; ...പസ്പീസന്....

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .    ബല്റമോവം : സര്, ഞമോകനന്തന് പറയണകമനന് കചയറനില് നനികനമോ

അവനികടെ നനികനമോ ഡനികക്റ്റേഷന് വരുന ഒരു അനുഭവമുണമോകേരുതന്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  കചയറനികനയവം  അവകരയവം  ഒരുമനിച്ചന്  തമോരതമരവം  കചയന്

സവംസമോരനിക്കരുതന്. അതനികന്റെ ആവശേരമനില്ല. നനിങ്ങള് എഴുതനി തനതന് നമോല ജനില്ലകേളനികലെ

പശ്നങ്ങളമോണന്.  നമോല ജനില്ലകേളുമമോയനി  ബനകപട പശ്നങ്ങള് സവംസമോരനിക്കണകമനമോണന്

കചയര് പറഞ്ഞെതന്.  അങ്ങന് മമോനരമമോയനി എല്ലമോവം സവംസമോരനിച്ചന് അവസമോനനിപനിച്ചനിടന്  മറ്റു

പശ്നങ്ങളനികലെക്കന് കപമോകേണ എനമോണന് പറഞ്ഞെതന്.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .    ബല്റമോവം : സര്, ഗവണ്കമന്റെനിനന് ഇമൗ കേമോരരതനില് നയപരമമോയ

തസ്പീരുമമോനമുണമോകുവം.  ഞമോന് അതനികന കചമോദരവം കചയ്യുനനില്ല.  യ.ഡനി.എഫന്. ഗവണ്കമന്റെന്

ഇമൗ കേമോരരതനില് വലെനിയ പനിപകറഷനുമമോയനി മുകനമോടകപമോയനി. കേരടെന് ലെനിസന് തയ്യമോറമോക്കനി.

പകക്ഷ, അതന് തമോലൂക്കടെനിസമോനതനിലെമോയനിരുന. അതന് ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെന് വനകപമോള്
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മമോറനി.  അതനിനുള്ള  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  അവകേമോശേകത  ഞമോന്  കചമോദരവം  കചയ്യുനനില്ല.

അങ്ങകന നയപരമമോയ തസ്പീരുമമോനകമടുക്കമോന് പുതനിയ ഗവണ്കമന്റെനിനന് അധനികേമോരമുണന്.

പകക്ഷ ഇമൗ വനിവരവം കകേന്ദ്ര സര്ക്കമോരനികനമോടെന് പറഞ്ഞെന് കബമോദരകപടുകതണ ചുമതലെ

സവംസമോന  ഗവണ്കമന്റെനിനുണന്.  ഇത്രയവം  നമോള്  തുടെര്നവന  കേമോരരങ്ങള്ക്കന്

വനിഭനിനമമോയനി  പുതനിയ  തലെതനികലെയന്,  കൂടുതല്  കുറമറ  തലെതനികലെയന്  കേമോരരങ്ങള്

കകേമോണ്ടുകപമോകേമോന് ആഗഹനിക്കുന, അതുകകേമോണന് ഒകനമോ രകണമോ മമോസവം കൂടെനി സമയവം

നസ്പീടനി  തരണകമനന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമോരനികനമോടെന്  ആവശേരകപടെണമമോയനിരുന.  സമയവം

നസ്പീടനിതരണവം  എനപറഞ്ഞെമോല്  മനസനിലെമോകേമോത  ആളുകേളമോകണമോ  കകേന്ദ്രതനിലള്ളതന്.

അക്കമോരരതനില്  ഗമൗരവപൂര്വ്വമമോയ  ഒരു  ഇടെകപടെല്  സവംസമോന  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ

ഭമോഗത്തുനനിനന് ഇതുവകര ഉണമോയനില്ല എനള്ളതുകകേമോണമോണന് ഇമൗ ഗുരുതരമമോയനിടള്ള

സമോഹചരരവം  ഇവനികടെ  ഉണമോയനിടള്ളതന്.  ദശേലെക്ഷക്കണക്കനിനന്  മനുഷരര്  പടനിണനിയനികലെയന്

നസ്പീങന  ഒരവസ,  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  അലെവംഭമോവവം  കേമോരണവം  കകേരളതനില്

വനകചര്നനിരനിക്കുന സമോഹചരരവം അതസ്പീവ ഗമൗരവകതമോടുകൂടെനി കേണന് സഭമോനടെപടെനികേള്

നനിര്തനിവച്ചന് ഈ വനിഷയവം ചര്ച്ച കചയ്യണകമനന് ആവശേരകപടുകേയമോണന്. 

ഭക്ഷരവുവം സനിവനില് സവപസവം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലെമോതമന്)  : സര്,

ഒകകമോബര് മമോസതനില് എ.എ.വവ. ബനി.പനി.എല്. വനിഭമോഗതനിലള്ളവര്ക്കന് അരനികയമോനവം

കകേമോടുക്കമോനനില്ല.  അകതല്ലമോവം  സമ്പൂര്ണ്ണമമോയനി  വനിതരണവം  കചയ  കേഴനിഞ്ഞെതമോണന്.

അകദ്ദേഹതനിനന് എവനികടെ നനിനമോണന് ഇമൗ കേണക്കന് കേനിടനിയകതനറനിയനില്ല.  എ.പനി.എല്.

വനിഭമോഗതനില്കപടവര്ക്കന്  കകേമോടുക്കമോനുള്ള  അരനിയകടെ  വനിതരണതനിലെമോണന്  അലവം

കേമോലെതമോമസമുണമോയതന്. ..(ബഹളവം)... ഞമോന് പറയകട, നനിങ്ങള് പറയനതന് മുഴുവന്

ഞമോന് കകേടനിരുനകല്ലമോ. ഇനനി ഞമോന് പറയകട. ....(ബഹളവം).... 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  എന്തമോണനിതന്....അങ്ങന്  സവംസമോരനിക്കുകമമോള്  മനനി

എഴുകനറനില്ലകല്ലമോ,   മനനി  പറയകട.  .....(ബഹളവം)....  മനനിക്കന്  പറയമോനുള്ള

അവകേമോശേവം  ഞമോന് സവംരക്ഷനിചകകേമോടുത്തുകകേമോള്ളമോവം.  പസ്പീസന്  ......  മനനിക്കന്  കചയര്

സവംരക്ഷണവം കകേമോടുത്തുകകേമോള്ളമോവം; നനിങ്ങളുകടെ സവംരക്ഷണവം കവണ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെമോതമന് :  സര്,  ഞമോന് കേമോരരങ്ങള് പറഞ്ഞെമോല് നനിങ്ങള്ക്കന്
പയമോസമുണമോകുവം.  ബഹളമുണമോക്കനിയനിടന്  ഒരു  കേമോരരവുമനില്ല,  ഞമോന്  പറയകേതകന
കചയ്യുവം. നനിങ്ങള് ശേബ്ദകമടുതമോല് ഇരടനി ശേബ്ദതനില് ഞമോന് പറയവം.  അതുകകേമോണന്
എകന കപടെനിപനിക്കുകേകയമോനവംകവണ.  എ.എ.വവ., ബനി.പനി.എല്. വനിഭമോഗക്കമോര്ക്കന്
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ഒകകമോബര് മമോസവം കകേമോടുകക്കണ അരനി സമ്പൂര്ണ്ണമമോയനി വനിതരണവം കചയകേഴനിഞ്ഞു.
എ.പനി.എല്.  വനിഭമോഗതനിനുളള  അരനി  വനിഹനിതവം  വനിതരണവം  കചയ്യുനതനിലെമോണന്
കേമോലെതമോമസമുണമോയതന്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കമോര്  ആനുകൂലെരങ്ങകളല്ലമോവം  കവടനിക്കുറച്ചകപമോള്
എ.പനി.എല്. വനിഭമോഗതനിനുള്ള വനിഹനിതവം 22 രൂപയന് വമോങ്ങനികക്കമോടുക്കണമമോയനിരുന.
എനമോല്  ഒകകമോബര്  6-ാ  തസ്പീയതനി  ഞങ്ങള്  ഡല്ഹനിയനില്  കപമോയനി  വളകര
ശേകമമോയനി  ഇടെകപടതനികനത്തുടെര്നന്  ഒകകമോബര്  25-നന്  പഴയ ആനുകൂലെരകതമോകടെ
എ.പനി.എല്.  കേമോര്ഡുടെമകേള്ക്കുള്ള അരനി വനിതരണവം പുന:സമോപനിക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞു.
അതനികനക്കുറനിച്ചന് ഇമൗ സഭയനില്തകന ഞമോന് പറഞ്ഞെതമോണന്.  ഞങ്ങള് കപമോയമോല്
അരനി കേനിടനില്ല, കേഴനിഞ്ഞെ ഭക്ഷര വകുപ്പുമനനി കപമോയമോല് അരനി കേനിടവം എനപറയനതന്
വസ്തുതമോപരമമോയനി ശേരനിയല്ല.  പഴയ ഭക്ഷര വകുപ്പുമനനി എല്ലമോ ആഴ്ചയനിലവം അവനികടെ
കചല്ലുമമോയനിരുന എനന് കേഴനിഞ്ഞെ ആഴ്ച ഡല്ഹനിയനില് കപമോയകപമോള് കകേന്ദ്ര ഭക്ഷര
വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞു.  എന്.എഫന്.എസന്.എ.  നടെപമോക്കുനതനിനന് അവധനി കചമോദനിക്കമോനമോണന്
അകദ്ദേഹവം എല്ലമോ ആഴ്ചയനിലവം കപമോയനിരുനതന്.  എല്ലമോ ആഴ്ചയനിലവം അകദ്ദേഹവം അവധനി
കചമോദനിചകകേമോണന് വരുമമോയനിരുന എനമോണന് കകേന്ദ്ര ഭക്ഷരവകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞെതന്. ......
(ബഹളവം)...... 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : അകദ്ദേഹവം പറയകട.......പസ്പീസന്

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെമോതമന് :  സര്,  എന്.എഫന്.എസന്.എ.  ഏപനില് ഒനന് മുതല്
കകേരളതനില് നടെപമോക്കുവം എനപറഞ്ഞെമോണന് അകദ്ദേഹവം ഏറവുവം ഒടുവനില്  ഡല്ഹനിയനില്
നനിനവം കപമോനതന്.  ഏപനില് ഒനന് എനപറയനതന് നനിങ്ങളുകടെ കേമോലെതന് ആയനിരുനനികല്ല;
എന്തുകകേമോണമോണന്  അനന്  ഇമൗ  നനിയമവം  നടെപമോക്കമോതനിരുനതന്?  ...(ബഹളവം)....
അതുകകേമോണന് .... ഞമോകനമോനന് പറകഞ്ഞെമോകട...... നനിങ്ങള് ഒരുപമോടെന് പറഞ്ഞെകല്ലമോ..

മനി  .   സസ്പീക്കര് : അങ്ങന് കചയറനികനമോടെന് സവംസമോരനിക.....

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെമോതമന് :  സര്,  ഭക്ഷരസരക്ഷമോ നനിയമവം ഏപനില് ഒനനിനന്

കകേരളതനില്  നടെപനിലെമോക്കുകമനമോണന്  അവസമോനമമോയനി  ഡല്ഹനിയനില്  കപമോയനി

വനകപമോള്  പറഞ്ഞെതന്.  മമോത്രമല്ല,  ഏപനില്  മമോസവം  നനിയമവം  നടെപനിലെമോക്കുകമനന്

പറഞ്ഞെന്  സപസ്പീവംകകേമോടെതനിയനില്  കകേരള  ഗവണ്കമന്റെന്  അഫനിഡവനിറന്  കകേമോടുക്കുകേയവം

കചയ.  എനമോല് നടെപനിലെമോക്കമോന് സമോധനിച്ചനില്ല.  അങ്ങകന നനിയമവം  നടെപനിലെമോക്കമോന്

കവണ  മുഴുവന്  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുവം  കചകയ്യണ  ബമോധരത  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെനില്

നനിക്ഷനിപ്തമമോയനി.  അതുകകേമോണമോണന്  ഞങ്ങള്  ആറുമമോസക്കമോലെമോവധനി  കവണകമനന്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമോരനികനമോടെന്  ആവശേരകപടതന്.  അതനികന്മേലള്ള  കകേന്ദ്രനനിലെപമോടെമോണന്
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കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസങ്ങളനിലവം ഇകപമോഴുവം ഞമോന് ഇവനികടെ പറഞ്ഞെതന്.  അങ്ങകന സമയവം

നസ്പീടനിതരുന യമോകതമോരു പശ്നവുമനികല്ലനവം നവവംബര് ഒനന് മുതല് എന്.എഫന്.എസന്.എ.

പകേമോരവം അരനി വനിതരണവം കചയ്യണകമനമുള്ള നനിലെപമോടെനിലെമോണന്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കമോര്.

അതുപകേമോരമമോണന് നവവംബര് ഒനമുതല് അരനി നല്കേണകമനന് നനിശ്ചയനിച്ചതന്.  ......

(ബഹളവം)....

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പസ്പീസന്.....ബഹുമമോനകപട  മനസ്പീ,  കേമന്റുകേള്കക്കമോനവം  അങ്ങന്

മറുപടെനി പറകയണ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെമോതമന്:  സര്,  എന്.എഫന്.എസന്.എ.  നടെപമോക്കനിയമോല് അഡ്കഹമോക്കന്

അകലെമോടന്കമന്റെന് ഇല്ല.  അഡ്കഹമോക്കന് അകലെമോടന്കമന്റെന് ഓണതനിനുമുമന് നനിര്തനി.  ഇമൗ

നനിയമവം  നടെപമോക്കമോതതനികന്റെ  കപരനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കമോര്  നമുക്കന്  തന  ആദരകത

ശേനിക്ഷയമോണനിതന്.  ആ ശേനിക്ഷ ഏറ്റുവമോകങ്ങണ ഉതരവമോദനിതവം  ഈ സര്ക്കമോരനിനല്ല.

കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കമോരമോണന് അതന് ഏറ്റുവമോകങ്ങണനിയനിരുനതന്. ജൂവലെ 5-നന് പമോര്ലെകമന്റെന്

എന്.എഫന്.എസന്.എ.  ആകന്  പമോസമോക്കനി.  ഇക്കഴനിഞ്ഞെ  ഏപനില്  മമോസവംവകരയള്ള

മൂനന്  വര്ഷക്കമോലെവം  ലെഭനിച്ചനിടന്  നനിങ്ങള്  ഒനവം  കചയ്യമോതനിരുനതുകകേമോണമോണന്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കമോരനികന്റെ ഭമോഗത്തുനനിനവം നടെപടെനി  ഉണമോയതന്. ആറന്  മമോസവം കൂടെനി  കേമോലെമോവധനി

നസ്പീടനി  നല്കേനിയമോല്  ബമോക്കനി  കപമോസസ്പീഡഷ്യുവര്  എല്ലമോവം  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമോകമനവം

എന്.എഫന്.എസന്.എ.  കൃതരമമോയനി നടെപനിലെമോക്കമോകമനവം ഞങ്ങള് കകേന്ദ്രസര്ക്കമോരനികനമോടെന്

പറകഞ്ഞെങനിലവം  അവര്  സമതനിച്ചനില്ല.  കേമോരണവം അവധനി  വമോങന കജമോലെനിയമോയനിരുന

കകേരള  സവംസമോനതനിനന്  ഇതുവകര  ഉണമോയനിരുനതന്  എനമോണന്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കമോര്

പറഞ്ഞെതന്.  അതുകകേമോണന്  ഇനനി  ആ  അവധനി  ലെഭനിക്കനില്ല,  നവവംബര്  ഒനമുതല്

നനിങ്ങള് അരനി കകേമോടുകത മതനിയമോകൂ എനമോണന് പറഞ്ഞെതന്.  അവധനി വമോങന ഒരു

സര്ക്കമോരമോയനിരുന കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കമോര് എനന് ഞമോന് പറയനനില്ല.  ഇവനികടെ നടെനതന്

അതമോണന്. .......(ബഹളവം)......   ഇകപമോള് എകന്തങനിലവം പയമോസമുണമോയനിടകണങനില്

അതന്  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കമോരനികന്റെ  തലെയനില്  വച്ചമോല്  മതനി,  ഇകങ്ങമോടന്  വയ്കക്കണ

കേമോരരമനില്ല.  എല്ലമോ പയമോസങ്ങളുകടെയവം ഉതരവമോദനിതവം കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കമോരനിനമോണന്.

മൂനവര്ഷവം കേനിടനിയനിടവം ആകകേ കചയതന് ......(ബഹളവം ) .....

മനി  .   സസ്പീക്കര്: .… പസ്പീസന്.......പസ്പീസന്.....

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെമോതമന്: ......(ബഹളവം).....ശസ്പീ.  അനൂപന്  കജക്കബന്,  ഞമോന്

പറഞ്ഞെന് അവസമോനനിപനിച്ചതനിനുകശേഷവം പറയമോവം. ......(ബഹളവം ).....
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: .… പസ്പീസന്.......പസ്പീസന്.....ശസ്പീ. കകേ. എസന്. ശേബരസ്പീനമോഥന്...... മനനി

സവംസമോരനിക്കുകമമോള് ഇങ്ങകന കചയ്യുനതന് ശേരനിയമോകണമോ? .… പസ്പീസന്.......  പസ്പീസന്.....

ഇരനിക.  ശസ്പീ.  അന്വര് സമോദതന് കപമോതുകവ ശേമോന്തനമോണകല്ലമോ,  ഇനന് എന്തുപറനി?

ഇനന്  അവസമോന  ദനിവസവം  ആയതുകകേമോണമോകണമോ  എല്ലമോവരുവം  ബഹളവംവയനതന്?

.… പസ്പീസന്.......പസ്പീസന്..... എല്ലമോവരുവം ഇരനിക. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെമോതമന്: സര്,  കകേരളതനികന്റെ  കറഷന്  വനിതരണകത

സവംബനനിചവം  1957  മുതല്  സവംസമോന  നനിയമസഭയനില്  നടെന  ചര്ച്ചകേകള

ക്കുറനിചമമോണന്  അടെനിയന്തരപകമയവം  അവതരനിപനിച്ച  അവംഗവം  പറഞ്ഞെതന്.  അതന്

ശേരനിയമോണന്.  ഭക്ഷരകേമനി കനരനിടുന സവംസമോനമമോണന് കകേരളവം. നമോവം അരനി ആഹമോരവം

കേഴനിക്കുനവരമോണന്.  പകക്ഷ  ആ  അരനി  നമ്മുകടെ  നമോടനില്  ഉല്പമോദനിപനിക്കുനനില്ല.

നനിങ്ങള്  നമോണരവനിളകേളനില്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക,  നനിങ്ങള്ക്കമോവശേരമമോയ  ധമോനരങ്ങള്

കകേന്ദ്രസര്ക്കമോര് നല്കുകമനമോണന് പറഞ്ഞെതന്. സമോറല്യൂടറനി കറഷന് സവംവനിധമോനതനികന്റെ

തുടെക്കവം  അവനികടെയമോണന്.   1990-കേളനില്  നടെന  ചര്ച്ചകേളുകടെ  ഫലെമമോയനി  1996-ല്

ടെമോര്ജറ ഡന് ഡനിസനിബല്യൂഷന് ആയതന് ആരുകടെ തസ്പീരുമമോനപകേമോരമമോണന്?  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.

ബല്റമോവം ഇതുകൂടെനി ആകലെമോചനിച്ചമോല് മതനിയമോകുവം.  സമോര്വ്വത്രനികേ കറഷന് സമ്പ്രദമോയതനിനന്

മമോറമുണമോയതന് 1996 കേമോലെഘടതനിലെമോണന്......(ബഹളവം)......

മനി  .   സസ്പീക്കര്: .......പസ്പീസന്...........

ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലെമോതമന്: സര്, 1996-ല്  ശസ്പീ. എ. കകേ. ആന്റെണനി കകേന്ദ്രമനനി

ആയനിരനിക്കുകമമോഴമോണന്  ടെമോര്ജറഡന്  ഡനിസനിബല്യൂഷന് സമ്പ്രദമോയവം നനിലെവനില് വനതന്.

അതനിനുകശേഷവം  ദരനിദ്രരനില്നനിനവം  വസ്പീണ്ടുവം  ദരനിദ്രകര,  പമോവങ്ങളനില്നനിനവം  വസ്പീണ്ടുവം

പമോവങ്ങകള കതടെനിയള്ള യമോത്ര തുടെങ്ങനിയതന്   കകേന്ദ്രതനില് കകേമോണ്ഗസന് ഭരനിക്കുന

സന്ദര്ഭതനിലെമോണന്.  അങ്ങകനയമോണന്  എ.എ.വവ.  വനിഭമോഗവം  ഉണമോയതന്.  സമോറല്യൂടറനി

കറഷന് സവംവനിധമോനവം,  സമോര്വ്വത്രനികേമമോയ കറഷന് സവംവനിധമോനവം തുടെങ്ങനിയവയനികലെമോകക്ക

മമോറമുണമോക്കമോന് ഏറവുവം വലെനിയ പങന്   നനിങ്ങള് വഹനിച്ചനിടണന്.   ഏറവുവം ഒടുവനില്

എന്.എഫന്.എസന്.എ. ആകന് കകേമോണ്ടുവനതന് ആരമോണന്? നമ്മുകടെ ഇമൗ സഭയനികലെ ഒരു

മുന് അവംഗവം, കകേരളതനില് ഒരു മനനിയമോയനിരുന, പനിനസ്പീടെന് കകേന്ദ്രതനികലെ മനനിയമോയ

ശസ്പീ.  കകേ.  വനി.  കതമോമസന്  കകേമോണ്ടുവനതമോണന്  ഇമൗ  നനിയമവം.  ആ  നനിയമവം

കകേമോണ്ടുവരനികേയവം 16.01 ലെക്ഷവം കമടനികേന് ടെണ് അരനി ലെഭനികക്കണ സമോനതന് 14.25

ലെക്ഷവം കമടനികേന് ടെണ്ണനികലെയന്  തമോഴ്ന്നതുവം നനിങ്ങളുകടെ പനിടെനിപ്പുകകേടുകകേമോണമോണന്. അതമോണന്

കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസവം ഞമോന് പറഞ്ഞെതന്. .........(ബഹളവം)..........
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: .....… പസ്പീസന്.......പസ്പീസന്...........ഇരനിക.

ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലെമോതമന്: സര്, ഞമോന് അതന് വമോയനിക്കമോവം. ......(ബഹളവം).........

ഞമോന് പറയകട. അതന് പറയമോകത കപമോകുന പശ്നമനില്ല. ......(ബഹളവം).........

മനി  .    സസ്പീക്കര്: .....… പസ്പീസന്.......പസ്പീസന്...........എന്തനിനമോണന് നനിങ്ങള് എഴുകനറന്

നനില്ക്കുനതന്?  മനനികയ  മറുപടെനി  പറയമോന്  അനുവദനിക.  ദയവമോയനി  എല്ലമോവരുവം

സസ്പീറനിലെനിരനിക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെമോതമന്:  സര്,  നനിങ്ങള്  ഇകതമോകക്ക  എകനകക്കമോണന്

പറയനിപനിക്കുകേയമോണന്.  .........(ബഹളവം)........  29 -7-2013-ല് കകേന്ദ്രസര്ക്കമോര് അയച്ച

കേതനില് ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന് ഇനനിഷരല് കചയനിടണന്. അതമോണന് എകന്റെ കേയ്യനിലള്ളതന്

..........(ബഹളവം)........

മനി  .   സസ്പീക്കര്: എന്തമോണന് പതനിപക്ഷ കനതമോവനിനന് പറയമോനുള്ളതന്?

പതനിപക്ഷകനതമോവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശേന്  കചനനിതലെ):  സര്,  കകേരളതനികലെ

ജനങ്ങള്ക്കന്  അരനി  ലെഭനിക്കുനനില്ല.  ബഹുമമോനകപട  മനനി  രമോഷസ്പീയ  പസവംഗമമോണന്

നടെത്തുനതന്.......(ബഹളവം)........

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇവനികടെ  അവതരനിപനിച്ച  അടെനിയന്തരപകമയതനിനന്  മനനിക്കന്

മറുപടെനി പറയകണ? അങ്ങന് സവംസമോരനിക.

(ഭക്ഷരവുവം സനിവനില് സവപസവം വകുപ്പുമനനിയകടെ മറുപടെനിയനില് പതനികഷധനിച്ചന്

സര്വ്വശസ്പീ. രകമശേന് കചനനിതലെ, പനി.കകേ. കുഞ്ഞെമോലെനിക്കുടനി, അനൂപന് കജക്കബന് എനസ്പീ

പതനിപക്ഷ കേക്ഷനികനതമോക്കള് അവരവരുകടെ പമോര്ടനി അവംഗങ്ങകളമോകടെമോപവം സഭ വനിടന്

പുറത്തുകപമോയനി.)

ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലെമോതമന്: സര്, ഇതന് രമോഷസ്പീയകമമോനമല്ല. ........(ബഹളവം)........
കകേരളതനില്  അരനി  ലെഭനിക്കമോതതനികന്റെ  കേമോരണങ്ങളമോണന്,  കകേരളതനികന്റെ  അരനി
വനിഹനിതവം കകേന്ദ്രസര്ക്കമോര് കവടനിക്കുറച്ച കേമോരരമമോണന് പറഞ്ഞെതന്. രമോഷസ്പീയമമോയനി ഒനവം
പറഞ്ഞെനില്ല.  2013  ജൂവലെ 29 -ാ തസ്പീയതനി കകേന്ദ്രവം എന്.എഫന്.എസന്.എ.  പകേമോരവം
കകേരളതനികന്റെ വനിഹനിതവം 14.25 ലെക്ഷവം കമടനികേന് ടെണ് അരനിയമോയനി നനിജകപടുതനിയതനികന്റെ
സമോഹചരരവം  വനിശേദസ്പീകേരനിചകകേമോണന്  കേതന്  അയച്ചനിടണന്.  അതനിലെമോണന്  അനകത
ഭക്ഷരവകുപ്പുമനനിയമോയ   ശസ്പീ.  അനൂപന്  കജക്കബന്  ഇനനിഷരല്  കചയനിടള്ളതന്.  ആ
കേതമോണന് എകന്റെ കേയ്യനിലള്ളതന്. രമോജരകത മുഴുവന് സവംസമോനങ്ങള്ക്കുവം മുന്ഗണനമോ
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പടനികേയകടെ അടെനിസമോനതനില് ശേരമോശേരനി  67  ശേതമമോനവം ആനുകൂലെരവം ലെഭനിച്ചകപമോള്
കകേരളതനികന്റെ  ആനുകൂലെരവം  46  ശേതമമോനമമോയനി  കുറഞ്ഞെതന്  ഇമൗ  കേഴനിവുകകേടെനികന്റെ
ഏറവുവം വലെനിയ ഉദമോഹരണമമോണന്. അതമോണന് ഇവനികടെ നടെനതന്.  ഭക്ഷരകേമനി കനരനിടുന
ഇമൗ സവംസമോനകതക്കുറനിച്ചന്  1957  മുതല് കഎകേകേകണരന പകമയവം പമോസമോക്കുനതുവം
ചര്ച്ച കചയതുമമോയള്ള വനിഷയങ്ങള് ശസ്പീ. വനി. ടെനി.  ബല്റമോവം വനിശേദസ്പീകേരനിക്കുകേയണമോയനി. മറന്
എല്ലമോ  സവംസമോനങ്ങളനിലവം ആള് ഇന്തരമോ അടെനിസമോനതനില് ശേരമോശേരനി  67  ശേതമമോനവം
മുന്ഗണനമോപടനികേയനില്  ആളുകേകള  നനിശ്ചയനിച്ചന്  നല്കേനിയകപമോള്  കകേരളതനിനന്
ലെഭനിച്ചതന്   കവറുവം  46  ശേതമമോനമമോകണനന്  പറയകമമോഴമോണന്  നമ്മുകടെ  പനിടെനിപ്പുകകേടെന്
മനസനിലെമോകുനതന്.  ഞമോന്  അതനികന്റെ  വനിശേദമോവംശേങ്ങളനികലെയന്  ഒനവം  കപമോകുനനില്ല.
കകേരളതനിനന്  ലെഭനികക്കണ  അര്ഹതകപട  അരനി  വനിഹനിതവം  കചമോദനിചവമോങ്ങമോകത
പനിടെനിപ്പുകകേടെന്  മുഴുവന്  കേമോടനി  നമകള  ഏതമോണന്  വല്ലമോകതമോരു  പതനതനികലെയന്
എതനിച്ചന്  ആ കുറവം, ആ ജമോളരത മറയമോന് ഇവനികടെ നമകള പുലെഭരവം പറയകേയമോണന്.
എ.പനി.എല്.കേമോര്ക്കുള്ള  അരനിവനിഹനിതവം  കേഴനിഞ്ഞെ  നമോളുകേളനികലെമോകക്ക  നല്കേനിയതന്
അഡസമോന്സമോയനി  വമോങ്ങനികക്കമോണമോണന്. എനമോല്  അഡസമോന്സമോയനി  വമോങ്ങമോന്
ലെഭരമല്ലമോകതമോരു  സമോഹചരരവം  എന്.എഫന്.എസന്.എ.  നടെപമോക്കുന  അന്തരസ്പീക്ഷതനിലണമോയനി.
അതുകകേമോണമോണന്  എ.പനി.എല്.-കേമോര്ക്കുള്ള  അരനി  വനിഹനിതവം  ലെഭനിക്കമോന് വവകേനിയതന്.
ഇകപമോള്  അവര്ക്കുള്ള  അരനി  വനിഹനിതവുവം  എതനിചകേഴനിഞ്ഞു.  ഇമൗ വരുന  14-ാ
തസ്പീയതനി  മുതല്  ഭക്ഷരഭദ്രതമോ  നനിയമപകേമോരമുള്ള  അരനി  എല്ലമോ  കറഷന്  കേടെകേളനിലവം
വനിതരണവം  കചയ്യമോനുള്ള  മുഴുവന്  കേമോരരങ്ങളുവം ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെന്  കചയ.  ഇനകലെ
അകലെമോടന്കമന്റെന് പമോസമോയനി.  ഇനമുതല് അരനിയകടെ ലെനിഫനിവംഗന് തുടെങവം. 14-ാ തസ്പീയതനി
അരനി  വനിതരണവം  കചയ്യമോന്  കേഴനിയവം.  ആ  വസ്തുത  പതനിപക്ഷതനിനന്  പയമോസമുണമോക്കുന
കേമോരരമമോണന്.  മൂനവര്ഷമമോയനി കചയ്യമോതനിരുന കേമോരരങ്ങള് ഈ ഗവണ്കമന്റെന് കകേവലെവം
രണ്ടുമമോസവംകകേമോണന് നടെപമോക്കുനതനില് അവര്ക്കന് പയമോസമുകണനതമോണന് യമോഥമോര്തരവം.
ഞമോന് രമോഷസ്പീയകമമോനമല്ല പറഞ്ഞെതന്.  ഇതുമമോയനി ബനകപട  യമോഥമോര്തരങ്ങളമോണന്
പറഞ്ഞെതന്.  എല്ലമോ  ജനങ്ങളുവം  ഒരുമനിച്ചന്  നനില്കക്കണ  സന്ദര്ഭമമോണനിതന്.  മുദ്രമോവമോകേരവം
വനിളനിച്ചന്  പകേടെനവം  നടെത്തുനതന്  നരമോയമമോയ  സമസ്പീപനമല്ല.  അവര്  തയ്യമോറമോക്കനിയ
ഡമോറയനില് ഞങ്ങള് മമോറവം വരുതനിയനില്ല.  തമോലൂക്കന്തലെ റമോങനിവംഗനികന സവംസമോനതലെ
റമോങനിവംഗന്  എനമോക്കനി  മമോറനിയകതയള.  കവകറ  ഒരു  കേമോരരവുവം  കചയനില്ല.  കേമോയനികേ
തമോരമമോയ  കസറസ്പീന  വനിലെരവംസന്  കറഷന്  കേമോര്ഡനില്  കേടെനകൂടെനിയനിരനിക്കുന  എന
പറഞ്ഞു. കസറസ്പീന വനിലെരവംസന് കറഷന് കേമോര്ഡനില് കേടെനകൂടെനിയതന് ഇവര് തയ്യമോറമോക്കനിയ
കഫമോറതനികന്റെ  അടെനിസമോനതനിലെമോണന്.  നമള്  കഫമോറവം  കകേമോടുക്കുകേകയമോ  പൂരനിപനിച്ചന്
വമോങകേകയമോ  കചയനിടനില്ല.  എല്ലമോവം  ഇവര്  വമോങ്ങനി  വച്ചനിരുനതമോണന്.  അതുകകേമോണന്
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കസറസ്പീന  വനിലെരവംകസമോ  മകറകതങനിലവം  കേമോയനികേതമോരകമമോ  കറഷന്  കേമോര്ഡനില്  കേടെന
കൂടെനിയനിടകണങനില് അതനികന്റെ പരനിപൂര്ണ്ണ ഉതരവമോദനിതവം ഇവര്ക്കമോകണന കേമോരരവം
മറക്കരുതന്.  ഞമോന്  രമോഷസ്പീയവം  പറയനനില്ല.  നമുക്കന്  എന്.എഫന്.എസന്.എ.  പകേമോരവം
14.25  ലെക്ഷവം കമടനികേന് ടെണ് അരനിയമോണന് കേനിടനിയതന്.  എനമോല് 16.01  ലെക്ഷവം കമടനികേന്
ടെണ്  ആണന്  ലെഭനികക്കണതന്.  അതനിനുള്ള  അര്ഹതയണന്.  ഇവനികടെ  40  ലെക്ഷവം
അനരസവംസമോന  കതമോഴനിലെമോളനികേള് തമോമസനിക്കുനണന്.  അവരുകടെ  സമര്ദ്ദേവം  നമ്മുകടെ
മമോര്ക്കറനിലണമോകുന.  അതുകകേമോണന്  മമോര്ക്കറനികലെ  സമര്ദ്ദേവം  കുറയമോന്  കകേന്ദ്രവം
സഹമോയനിക്കണവം.  ഇന്തരയനികലെ മകറല്ലമോ സവംസമോനങ്ങള്ക്കുവം മുന്ഗണനമോപടനികേയനില്
67  ശേതമമോനവം കപകര ഉള്കപടുതനിയകപമോള് കകേരളതനിനന്  ശേരമോശേരനി  46  ശേതമമോനവംകപകര
മമോത്രവം  അനുവദനിച്ചതനികന്റെ  സമോവംഗതരവം  കചമോദനിചകകേമോണന്  കേതന്  എഴുതനിയനിരനിക്കുകേയമോണന്.
മമോത്രമല്ല,  മുഖരമനനിയള്കപകടെ  വസ്പീണ്ടുവം  അതനില്  ഇടെകപടുകമന  കേമോരരതനില്
സവംശേയമനില്ല.  കകേരള ഗവണ്കമന്റെന് വളകര ശേകനിയമോയനി അക്കമോരരതനില് ഇടെകപടെമോന്
തസ്പീരുമമോനനിച്ചനിടണന്,  ആ  തസ്പീരുമമോനതനികന്റെ  അടെനിസമോനതനില്  ഞങ്ങള്  ഇടെകപടുവം.
കകേരളതനിനന് അര്ഹതകപടതന് കകേന്ദ്രതനില്നനിനന് കേണക്കുപറഞ്ഞെന് വമോങ്ങമോന് ഞങ്ങളമോല്
കേഴനിയന രസ്പീതനിയനില് ശമനിക്കുവം.  ഇവര് വമോങ്ങനിയതനികനക്കമോള് കൂടുതല് ധമോനരവം നമള്
വമോങകമന കേമോരരതനില് യമോകതമോരു സവംശേയവുമനില്ല.  നവവംബര് മമോസവം മുതല് അരനി
കകേമോടുക്കണകമനമോണന്  കകേന്ദ്രവം  പറഞ്ഞെതന്.  നമള്  അതന്  ശേനിരസമോ  വഹനിച്ചന്
പയമോസങ്ങള് അനവധനിയണമോയനിടവം  നവവംബര് മമോസവം മുതല് എന്.എഫന്.എസന്.എ.
പകേമോരവം  അരനി  വനിതരണതനിനമോയനി  ആതമോര്തമമോയനി  ശമനിക്കുകേയമോണന്.  മകറമോനന്,
മകണ്ണണ്ണയകടെ  വനിലെ  കൂടനിയതന്  സവംബനനിച്ചമോണന്.  മകണ്ണണ്ണയകടെ  വനിലെ  കൂടനിയതുവം
വനിഹനിതവം കവടനിക്കുറച്ചതുവം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെമോണന്. 

മുഖരമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി വനിജയന്):  സര്,  കകേരളതനികലെ മതരകതമോഴനി
ലെമോളനികേള്ക്കന് മകണ്ണണ്ണ ലെഭനിക്കമോതതന് ഒരു പശ്നമമോയനിരുന. ഇനകലെ കകേന്ദ്ര കപകടമോളനിയവം
വകുപ്പുമനനി സവംസമോനത്തുണമോയനിരുന. അകദ്ദേഹവുമമോയനി സവംസമോരനിച്ചകപമോള് ഇകതമോരു
പകതരകേ  പശ്നമമോയനി പരനിഗണനിച്ചന്  മതരകതമോഴനിലെമോളനികേള്ക്കന്  മകണ്ണണ്ണ പകതരകേമമോയനി
അനുവദനിക്കുകമനന്  ഉറപന് നല്കേനിയനിടണന്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെമോതമന്:  സര്,  വളകര സകന്തമോഷകേരമമോയ വമോര്തയമോണനിതന്.
ഇവനികടെ പകമയമോവതമോരകേന് പറഞ്ഞെതന് മമോകവലെനി കസമോറുകേളുള്കപകടെ കപമോതുവനിതരണ
സമ്പ്രദമോയകമല്ലമോവം കുഴപതനിലെമോയനി എനമോണന്.  അകദ്ദേഹവം കേഴനിഞ്ഞെ അഞന് വര്ഷവുവം
എവനികടെയമോയനിരുന? ഞങ്ങകളമോകക്ക സഭയനില് ഉണമോയനിരുനകല്ലമോ. ഞങ്ങള് എത്രകയമോ
പമോവശേരവം  ഇകതല്ലമോവം  സഭയനില്  ഉനയനിച്ചനിരുന.  എനമോല്  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെന്
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അധനികേമോരതനില് വനതനിനുകശേഷമുള്ള ആദരകത ഓണവം-ബക്രസ്പീദന്-റവംസമോന് നമോളുകേളനില്
കകേരളതനികലെ മമോര്ക്കറ്റുകേളനില് ഒരു ഉലനതനിനുവം ഒരു രൂപയകടെ വനിലെവനിര്ദനവുകപമോലവം
ഉണമോകേമോതനിരനിക്കമോന് കേമോരണവം വളകര  കേര്ക്കശേമമോയ നടെപടെനികേള് ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെന്
സസസ്പീകേരനിച്ചതുകകേമോണമോണന്.  വളകര  സഭനിക്ഷമമോയ  ഓണവം  കകേരളസ്പീയര്ക്കന്  പദമോനവം
കചയ്യമോന് ഇടെതുമുനണനി ഗവണ്കമന്റെനിനന്  സമോധനികച്ചന യമോഥമോര്തരവം ഉള്കക്കമോള്ളമോന്
അവര്ക്കന്  പയമോസമുണമോകുവം.  ഒനരലെക്ഷവം  ആദനിവമോസനി  കുടുവംബങ്ങള്ക്കുള്കപകടെ
ഭക്ഷരധമോനരങ്ങള് കൃതരമമോയനി വനിതരണവം കചയ.  ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെന് അധനികേമോരതനില്
വനതനിനുകശേഷമമോണന്  കപമോതുവനിതരണ കമഖലെ ഇത്രയവം ശേകമമോയനി പവര്തനിക്കുന
സന്ദര്ഭമുണമോയതന്. സകകപകകേമോയകടെ ചരനിത്രതനിലെമോദരമമോയനി ഒരു സവംസമോന ഗവണ്കമന്റെന്
150 കകേമോടെനി രൂപ മമോര്ക്കറന് ഇന്റെര്കവന്ഷനുകവണനി നല്കുനതന്. ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെമോകണന
യമോഥമോര്തരവം അവര് തനിരനിച്ചറനിയനകണമോ? കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമോലെതന് ഏതന്
മമോകവലെനി  കസമോറനില്  കചനമോലവം  ഒരു  ഉലനവുവം  ഇല്ലമോത  അവസയമോയനിരുന,
കേസമോളനിറനിയള്ള ഉലനവുവം  ഉണമോകുമമോയനിരുനനില്ല.  ഓണക്കമോലെതന്  വനിലെക്കയറതനികന്റെ
ബുദനിമുടകേളമോണന്  നമുക്കന്  കനരനികടെണനി  വനനിടള്ളതന്.  ആ  ബുദനിമുടകേകളമോനവം
ഇകപമോഴുണമോയനില്ല.  ഇതവണ  വനിലെക്കയറമനില്ലമോത  സഭനിക്ഷമമോയ  ഓണമമോയനിരുന
എനന് എല്ലമോവരുവം സമതനിച.  ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെനിനമോണന്  അതന്  യമോഥമോര്തരമമോക്കമോന്
കേഴനിഞ്ഞെതന്. എനനിടമോണന് വസ്തുതകേകളല്ലമോവം മറചവച്ചന് സവംസമോരനിക്കമോന് പകമയമോവതമോരകേന്
തയ്യമോറമോയതന്. കകേരളതനികലെ കപമോതുവനിതരണ കമഖലെകയ ശേകനികപടുത്തുകേയവം കറഷന്
വനിതരണവം കേമോരരക്ഷമമമോയവം സതമോരരമമോയവം നടെത്തുകേയവം ഇമൗ രവംഗത്തുള്ള ക്രമകക്കടുകേള്ക്കന്
അവസമോനമുണമോക്കുകേയവം  കചയ്യുവം.  കറഷന്  ആനുകൂലെരങ്ങള്  കൂടുതല്  ആളുകേള്ക്കന്
കൂടുതല്  അളവനികലെതനിക്കമോന്  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെന്  തസ്പീരുമമോനനിച.  കൂടുതല്  ബമോധരത
ഏകറടുത്തുകകേമോണന് 2 കകേമോടെനി 76 ലെക്ഷവം ആളുകേള്ക്കുവം സമ്പൂര്ണ്ണമമോയനി അരനി നല്കേമോനുള്ള
തസ്പീരുമമോനകമടുത്തു.  അതമോണന് കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസവം സഭയനില് പറഞ്ഞെതന്.  അതുകകേമോണന്
കകേരളതനികലെ  കപമോതുവനിതരണ  കമഖലെകയ  ശേകനികപടുതമോന്  കകകേകക്കമോണ  ഇമൗ
തസ്പീരുമമോനകതമോകടെമോപവം  ആതമോര്ഥമമോയനി  നനില്കക്കണതനിനുപകേരവം  അതനികന  കചളനി
വമോരനികയറനിയമോന് ശമനിക്കുനതന് കകേരളതനികലെ ജനങ്ങള് കേമോണനകണന യമോഥമോര്തരവം
അവര്  മനസനിലെമോക്കണവം.  അതുകകേമോണന്  ഇമൗ  വനിഷയവം  സഭ  നനിര്തനിവച്ചന്  ചര്ച്ച
കചകയ്യണ യമോകതമോരു ആവശേരവുമനില്ല.

മനി  .    സസ്പീ  ക്കര്  : ബഹുമമോനകപട മനനിയകടെ വനിശേദസ്പീകേരണതനികന്റെ അടെനിസമോനതനില്
അടെനിയന്തരപകമയമോവതരണതനിനന് അവതരണമോനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടെനിയന്തരപകമയമോവതരണതനിനന് അനുമതനി നനികഷധനിച)
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(സഭവനിടന്  പുറത്തുകപമോയ  യ.  ഡനി.എഫന്.  അവംഗങ്ങള്  അലസമയതനിനുകശേഷവം

ഹമോജരമോയനി.)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശദ ക്ഷണനിക്കലവം സബ്മനിഷനുകേളുവം  ചുരുങ്ങനിയ സമയവംകകേമോണന്

അവസമോനനിപനിക്കണവം. ഇനന് രണമോവം സകമളനതനികന്റെ അവസമോന ദനിവസമമോയതനിനമോല്

20 സബ്മനിഷനുകേളമോണന് നല്കേനിയനിടള്ളതന്. ഒരു മനിനനിടകകേമോണന് അവതരനിപനിച്ചന് രണന്

മനിനനിടകകേമോണന്  അവസമോനനിപനിക്കണവം.  ഉച്ചയകശേഷവം  ഒരു  ശേവസവംസമോരചടെങ്ങനില്

പകങടുക്കമോന്  കുകറ  അവംഗങ്ങള്ക്കന്  കപമോകകേണതുണന്.  പതനിപക്ഷവുമമോയനി  ചര്ച്ച

കചയന് കവഗതനില് സഭമോ നടെപടെനികേള് പൂര്തനിയമോക്കുനതനിനന് ധമോരണയമോയനിടണന്. 

IV ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1) സനി  -  ആപ്റന്  കനരനിടുന പതനിസനനി

ശസ്പീ  .   ബനി  .   സതരന്: സര്, വളകര പധമോനകപട ഒരു വനിഷയമമോണന് ബഹുമമോനകപട

വനിദരമോഭരമോസ  വകുപ്പുമനനിയകടെ  ശദയനില്കപടുത്തുനതന്.  1992-ല്  സവംസമോന

വനിദരമോഭരമോസ വകുപനികന്റെ പൂര്ണ്ണ നനിയനണതനില് ആരവംഭനിച്ച ആഡനികയമോ വനിഷസല്

ആന്റെന്  റനികപമോഗമോഫനികേന്  കസന്റെര് എന സമോപനകത  2011-കലെ എല്.ഡനി.എഫന്.

സര്ക്കമോര്  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേയവം  കകവവനിധരവല്ക്കരനിക്കുകേയവം  സനി-ആപ്റന്

(കസന്റെര് കഫമോര് അഡസമോന്സ്ഡന് പനിന്റെനിവംഗന് ആന്റെന് കടയനിനനിവംഗന്)  എനന് പുനര്നമോമകേരണവം

കചയ്യുകേയവം കചയ. എല്.ഡനി.എഫന്.  സര്ക്കമോരനികന്റെ കേമോലെതന് ആധുനനികേവല്ക്കരനിച്ചന്

കമച്ചകപട  നനിലെയനികലെയന്  ഉയര്തനിയ  ഈ സമോപനവം   കേഴനിഞ്ഞെ   യ.ഡനി.എഫന്.

ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമോലെഘടതനില് തകേര്ച്ചയനികലെയന്  നസ്പീങ്ങനി.  വനിദരമോഭരമോസ വകുപനികലെ

പനിന്റെനിവംഗന് ഉള്കപകടെയള്ള  കേമോരരങ്ങള്  കചയ്യുന  പസസ്തുത സമോപനകത അതനികന്റെ

മമോകനജനിവംഗന് ഡയറകറുവം മറന് ഉകദരമോഗസരുവം വകുപ്പുവം കചര്നന്  തകേര്ക്കുകേയമോയനിരുന.

ഏതമോണന് എണ്ണൂകറമോളവം ജസ്പീവനക്കമോര് കനരനിടവം ആയനിരകതമോളവംകപര് പകരമോക്ഷമമോയവം

കജമോലെനി കചയവരുന, നൂകറമോളവം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കടയനിനനിവംഗന് ഉള്കപകടെയള്ള അനുബന

കതമോഴനില് പരനിശേസ്പീലെനങ്ങള് നല്കേനിവരുന.  ഇമൗ  സമോപനതനികന്റെ  തനിരുവനന്തപുരവം

ജനില്ലയനികലെ കകേന്ദ്രതനില് അഞ്ഞൂകറമോളവം ജസ്പീവനക്കമോര് പണനികയടുക്കുനണന്.  തനിരുവനന്തപുരവം

മുതല്  കേണ്ണൂര്  വകരയള്ള  ജനില്ലകേളനില്  പവര്തനിചവരുന  ഈ  സമോപനതനില്

സവംസമോന വനിദരമോഭരമോസ വകുപനിനുകവണനി പമോഠപുസകേങ്ങളുകടെ പനിന്റെനിവംഗന് ഉള്കപകടെ

വനിവനിധ  തരതനിലള്ള  കജമോലെനികേളമോണന്  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതന്.  ഇതനിനുപുറകമ  ഈ

സമോപനവം കകവവനിധരവല്ക്കരനിച്ചകപമോള് ഇടെതുപക്ഷ ഗവണ്കമന്റെന് കലെമോടറനി പനിന്റെനിവംഗന്

കൂടെനി  നല്കുകേയണമോയനി.    അതസ്പീവ     സരക്ഷമോക്രമസ്പീകേരണങ്ങകളമോടുകൂടെനിയ  സരക്ഷമോ
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പസമോയനി ഇതനികന കേമോണകേയവം അതനുസരനിച്ചന്  കലെമോടറനി  പനിന്റെനിവംഗന്  നടെതനിവരനികേയമമോണന്.
യ.ഡനി.എഫന്.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമോലെഘടതനില് നടെതനിയനിടള്ള ക്രമകക്കടുകേളുകടെ ഫലെമമോയനി
കപമോതുജനമധരതനില്  ഇമൗ  സമോപനവം  വളകരകയകറ  പനിറകകേമോടകപമോയനിരനിക്കുകേയമോണന്.
അക്കമോലെത്തുനടെന  അഴനിമതനികേകള  സവംബനനിച്ചന്  വനിജനിലെന്സന്  അകനസഷണവം
നടെത്തുകേയവം അനകത മമോകനജനിവംഗന്  ഡയറകറുള്കപകടെയള്ള ആളുകേകള സകസന്ഡന്
കചകയ്യണ  സനിതനി വരനികേയവം കചയ.  ഏതമോണന് ഇരുന്നൂറനി അന്പകതമോളവം ജസ്പീവനക്കമോര്
വനിവനിധ സമോപനങ്ങളനില് നനിനന് കഡപല്യൂകടഷന് കേഴനിഞ്ഞെന്   തനിരനികകേവനകതമോടുകൂടെനി
ഇമൗ സമോപനവം സമോമതനികേ പതനിസനനി കനരനിടുകേയമോണന്.  ഇതനികന്റെ  കകവവനിധര
വല്ക്കരണവുമമോയനി  ബനകപടന്  പുതനിയ  കപമോകപമോസലകേള്  ഗവണ്കമന്റെനില്
സമര്പനിച്ചനിടണന്.  വനിദരമോഭരമോസ വകുപ്പുമനനി വളകര നല്ല സമസ്പീപനവം ഇക്കമോരരതനില്
സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണന്.  ഇമൗ സമോപനവം കമച്ചകപടുതനികക്കമോണ്ടുകപമോകുനതനിനന്  വനിദരമോഭരമോസ
വകുപനികന്റെയവം  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെയവം  സഹമോയമുണമോകേണവം.  പമോഠപുസകേങ്ങളുകടെയവം
കലെമോടറനിയകടെയവം പനിന്റെനിവംഗന്   പൂര്ണ്ണമമോയവം നല്കുകേയവം ആധുനനികേ യനസമോമഗനികേള്
സമോപനിച്ചന് കകവവനിധരവല്ക്കരനിച്ചന് ഇമൗ സമോപനവം കനരനിടുന പതനിസനനി  തരണവം
കചയ്യുനതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണകമനമമോണന്  ബഹുമമോനകപട മനനിയകടെ
ശദയനില്കപടുതമോന് ആഗഹനിക്കുനതന്. 

വനിദരമോഭരമോസ വകുപ്പുമനനി (കപമോഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന്): സര്, സനി-ആപ്റനികന്റെ

ആധുനനികേവല്ക്കരണവുവം വവവനിധരവല്ക്കരണവുവം അതരന്തമോകപക്ഷനിതമമോണന്.  2016-17

സമോമതനികേ  വര്ഷകത   ബഡ്ജറനില്  250  ലെക്ഷവം  രൂപ  പസ്തുത  കസന്റെറനികന്റെ

നവസ്പീകേരണതനിനമോയനി അനുവദനിച്ചനിടണന്.   ആധുനനികേവല്ക്കരണതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി

4  പധമോനകപട കഫമോര് കേളര് കവബന് ഓഫന് കസറന് പനിന്റെനിവംഗന് കമഷസ്പീനടെക്കവം അവനികടെ

സമോപനിചവരുന. കൂടെമോകത കലെമോടറനി വകുപനികന്റെ സഹകേരണകതമോകടെ  വഫവന് കേളര്

പനിന്റെനിവംഗന്  കമഷസ്പീന്  സമോപനിക്കമോനുള്ള  നടെപടെനികേള്  ആരവംഭനിചവരുന.  ഇതന്

സമോപനിതമമോക്കുനകതമോകടെ കലെമോടറനി ടെനിക്കറനികന്റെ അച്ചടെനി പതനിമമോസവം  3  കകേമോടെനിയനില്

നനിനവം 15 കകേമോടെനിയമോയനി  ഉയര്തമോന് കേഴനിയനതമോണന്. ഇമൗ സര്ക്കമോര് അധനികേമോരതനില്

വനതനിനുകശേഷവം യന സവംവനിധമോനങ്ങളുകടെ തുടെര്ച്ചയമോയ പവര്തനവം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനന്

750 കകേ.വനി. ടമോന്കസമോര്മറുവം  450 കകേ.വനി.  ജനകറററുവം പുതനിയതമോയനി സമോപനിച്ചനിടണന്.

കസന്റെര്  നവസ്പീകേരണതനികന്റെ  ഭമോഗമമോയനി  നനിര്മനിക്കുന  ബഹുനനിലെ  മന്ദനിരതനികന്റെ

രണമോവംഘട നനിര്മമോണതനികന്റെ  പമോരവംഭ നടെപടെനികേള് ആരവംഭനിചകേഴനിഞ്ഞു.  കൂടെമോകത

ഇ-മമോകനജന് കമന്റെനിനമോവശേരമമോയ  യനസവംവനിധമോനങ്ങള്  ഏര്കപടുത്തുന  കേമോരരവം

പരനിഗണനയനിലെമോണന്.  2017-18  സമോമതനികേ  വര്ഷകതയന്  സനി-ആപ്റനികന്റെ
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നവസ്പീകേരണതനിനമോയനി 20 കകേമോടെനി 90 ലെക്ഷവം രൂപയകടെ പദതനികേള്  നടെപനിലെമോക്കമോന്

സവംസമോന ആസൂത്രണ കബമോര്ഡനിനന് പദതനി സമര്പനിച്ചനിടണന്. നനിലെവനില് കബയനില്

അച്ചടെനി സവംവനിധമോനമുള്ള സനി-ആപ്റനികന കസന്റെര് കഫമോര് കബയനില് സഡസ്പീസന് ആയനി

ഉയര്തനി  കകേന്ദ്രമോവനിഷ്കൃത പദതനിയനിന്കേസ്പീഴനില് കകേമോണ്ടുവരുനതനിനുള്ള  കപമോകപമോസല്

പമോനനിവംഗന്  കബമോര്ഡനിനന്  സമര്പനിച്ചനിടണന്.  കേനിഫ്ബനിയകടെ സഹമോയകതമോടുകൂടെനി  ഉകദ്ദേശേവം

25  കകേമോടെനി  രൂപ  കചലെവനില്  കകേമോടയതന്  ഒരു  വഹകടെകേന്  പനിന്റെനിവംഗന്  യൂണനിറന്

സമോപനിക്കുനതനിനുവം  തനിരുവനന്തപുരതന് പവര്തനിക്കുന കടയനിനനിവംഗന് കസന്റെറനിനന്

3  കകേമോടെനി  രൂപ  മുടെക്കനി  ആധുനനികേ  കടയനിനനിവംഗന്  കകേമോവംപകമോക്കനി  മമോറ്റുനതനിനുള്ള

പദതനിയവം ആസൂത്രണ കബമോര്ഡനികന്റെ  പരനിഗണനയനിലെമോണന്. 

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതരന്:  സര്,  പമോഠപുസകേങ്ങളുകടെ  പനിന്റെനിവംഗന്  പൂര്ണ്ണമമോയവം ഈ

സമോപനതനിനന് നല്കുകമമോ? 

കപമോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന്:   കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷകതയവം  ഇമൗ  വര്ഷകതയവം

പസന് വണ്, പസന് ടു കമോസ്സുകേളനികലെ കടെകന്റന് ബുക്കുകേളുകടെ പനിന്റെനിവംഗന് പൂര്ണ്ണമമോയവം സനി-

ആപ്റനിനന് തകനയമോണന് നല്കുനതന്. 

(2)  കേമോന്സര് കരമോഗവരമോപനവം

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസന്  .    ശേനിവകുമമോര്:  സര്, കേമോന്സര്  കരമോഗകതക്കുറനിച്ചന്  വളകര

ഗമൗരവമമോയ ചര്ച്ച  നടെക്കുന സമയതമോണന് ഞമോന് ഇമൗ ശദ ക്ഷണനിക്കല് പകമയവം

അവതരനിപനിക്കുനതന്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സമയവം ചുരുക്കണവം.  പതനിപക്ഷ കനതമോവുമമോയനി  കൂടെനിയമോകലെമോചനിച്ചന്

ധമോരണയനികലെതനിയതമോണന്.   വനി.  പനി.  രമോമകൃഷ്ണപനിള്ളയകടെ ശേവസവംസമോരച്ചടെങ്ങനില്

പകങടുകക്കണതുണന്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസന്  .    ശേനിവകുമമോര്:  സര്,  ഞമോന്  കപകടനന്  അവസമോനനിപനിക്കമോവം.
ജസ്പീവനിതവശേലെസ്പീകരമോഗമമോയ  കേമോന്സര്  ഭയമോനകേമമോയ  രസ്പീതനിയനില്  സവംസമോനതന്
വരമോപനിചകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്. കകേരളതനില് ഇനന് കേമോന്സര് ചനികേനിതയന് വനികധയ
രമോകുനവരുകടെ എണ്ണവം  2.93  ലെക്ഷമമോണന്.  ഒമോകരമോ വര്ഷവുവം അറുപതനിനമോയനിരകതമോളമമോളുകേള്
കേമോന്സര് കരമോഗബമോധനിതരമോകുന എനള്ളതമോണന് കേണക്കന്. ഇന്തരയനില് ഏറവുവം കൂടുതല്
കേമോന്സര്  കരമോഗബമോധനിതരുള്ള  സവംസമോനവം  കകേരളമമോണന്.  ഇന്തരന്  കേമൗണ്സനില്
ഓഫന് കമഡനിക്കല് റനിസര്ച്ചനികന്റെ  കേണക്കനുസരനിച്ചന്,   ഒരു ലെക്ഷവം പുരുഷന്മേമോരനില്
133 കപരുവം ഒരു ലെക്ഷവം സസ്പീകേളനില് 123 കപരുവം കരമോഗബമോധനിതരമോണന്.  വദവതനികന്റെ
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സസന്തവം നമോടെമോയ കകേരളവം ഇനന് കേമോന്സറനികന്റെ സസന്തവം നമോടെമോയനി മമോറനിയനിരനിക്കുകേയമോണന്.
ഇമൗ വനിപതനികനക്കുറനിച്ചന്  മകനമോരമ ചമോനല്  'കകേരള കേമോന്'  എന പദതനിയനിലൂകടെ
അതനിയമോയ പമോധമോനരവം നല്കേനി പചരണവുവം മറന്  പരനിപമോടെനികേളുവം ഏകറടുതനിരനിക്കുകേയമോണന്.
ജസ്പീവനിതവശേലെനിയകടെ മമോറമമോണന്  കേമോന്സര് കരമോഗതനികന്റെ പധമോന കേമോരണവം. കേമോന്സര്
കരമോഗവം പനിടെനികപടമോല് കരമോഗനി മമോത്രമല്ല, കുടുവംബവം തകന സമോമതനികേമമോയനി തകേരുന
സമോഹചരരമമോണന്  ഇനള്ളതന്.  ഇമൗ  സമോഹചരരതനിലെമോണന്  എല്ലമോ  ബനി.പനി.എല്.
കുടുവംബങ്ങള്ക്കുവം 2014 നവവംബര് മമോസവം 1-ാ തസ്പീയതനി മുതല്  കേമോന്സര് കരമോഗതനിനന്
സമൗജനര ചനികേനിത നല്കുന 'സകൃതവം'  പദതനി കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കമോര് ആരവംഭനിച്ചതന്.
ഇതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി റസ്പീജനിയണല് കേമോന്സര് കസന്റെര്,  മലെബമോര് കേമോന്സര് കസന്റെര്,
അഞന് കമഡനിക്കല് കകേമോകളജുകേള്,  എറണമോകുളവം ജനറല് കഹമോസനിറല്  എനനിവനിടെ
ങ്ങളനിലെമോണന്  സമൗജനര  ചനികേനിത  നല്കേനിവരുനതന്.  ഇതന്  ഇന്തരയനികലെതകന
ആദരകത  പദതനിയമോണന്.  ആര്.സനി.സനി.-ക്കന്  12  കകേമോടെനി  രൂപ,  എവം.സനി.സനി.-ക്കന്
5 കകേമോടെനി രൂപ, മറന് ആശുപത്രനികേള്ക്കന്  3 കകേമോടെനി രൂപ വസ്പീതവുവം കചര്തന്  30 കകേമോടെനി
രൂപ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെന്  കകേമോര്പസന്  ഫണമോയനി  അനുവദനിച.   ഇമൗ  തുകേ
പൂര്ണ്ണമമോയവം കചലെവഴനിചകേഴനിഞ്ഞു. ആര്.സനി.സനി.യകടെ  ഫണനില് നനിനവം 10 കകേമോടെനി
രൂപ കചലെവഴനിച. ഇതുവകര 9446 ആളുകേള്ക്കമോണന് സകൃതവം പദതനിവഴനി സമൗജനര
ചനികേനിത നല്കേനിയതന്.  ഇകപമോള് സര്ക്കമോര് ഫണന് നല്കേമോതതനിനമോല്  സകൃതവം
പദതനി തകേനിടെവം മറനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമോണന്.  ഇതുമൂലെവം സമോമതനികേമമോയനി കേഴനിവനില്ലമോത
കരമോഗനികേകള മരണതനികലെക്കന് തള്ളനിവനിടുന അതസ്പീവ  ഗമൗരവമമോയ അവസയമോണന്
ഇനന് സവംസമോനത്തുള്ളതന്.  അടെനിയന്തരമമോയനി ആവശേരമമോയ തുകേ സവംസമോന സര്ക്കമോര്
അനുവദനിക്കണകമനമോണന് എനനിക്കന് ഇമൗ അവസരതനില് സൂചനിപനിക്കമോനുള്ളതന്.  സവംസമോനതന്
ഇകപമോള്  7  ജനില്ലകേളനില്  മമോത്രമമോണന്  കേമോന്സര്  കരമോഗചനികേനിതമോ  സമൗകേരരവം
ലെഭരമമോയനിടള്ളതന്.  ഇതനില് ആര്.സനി.സനി.,  എവം.സനി.സനി.  എനനിവനിടെങ്ങളനികലെ തനിരക്കന്
ഒഴനിവമോക്കമോന് കമഡനിക്കല് കകേമോകളജുകേകള മനിനനി  ആര്.സനി.സനി.   ആക്കുനതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെന് സസസ്പീകേരനിക്കുകമനന് പഖരമോപനിക്കുകേയവം  കുകറയധനികേവം
നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിചകകേമോണന്  മുകനമോടന്  കപമോവുകേയവം  കചയതമോണന്.  അതുകകേമോണന്
അടെനിയന്തരമമോയനി കമഡനിക്കല് കകേമോകളജുകേളനികലെ കേമോന്സര് ചനികേനിതയള്ള സമൗകേരരങ്ങള്
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുവം  മനിനനി  ആര്.സനി.സനി.  ആക്കുനതനിനുമുള്ള  നടെപടെനികേള്
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുവം ആവശേരമമോയ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണവം. കമഡനിക്കല് കകേമോകളജുകേകള
മനിനനി ആര്.സനി.സനി.കേളമോയനി മമോറ്റുകമമോള് സര്ജനിക്കല് ഓകങമോളജനിസ്റ്റുമമോകര നനിയമനിക്കമോന്
നടെപടെനിയണമോകേണവം.   കമഡനിക്കല് കകേമോകളജുകേളുവം കേമോന്സര് ചനികേനിതയവം ഇല്ലമോത
7 ജനില്ലകേളുണന്.  ആ ജനില്ലകേളനികലെ ജനറല് ആശുപത്രനികേളനില്  കേമോന്സര് ചനികേനിതമോ
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സമൗകേരരവം ഏര്കപടുതനിയമോല് റസ്പീജനിയണല് കേമോന്സര് കസന്റെറനിലവം   മലെബമോര് കേമോന്സര്
കസന്റെറനിലമുള്ള  തനിരക്കന് ഒഴനിവമോക്കമോന് കേഴനിയവം.  കമഡനിക്കല് കകേമോകളജുകേളനില്ലമോത
ജനില്ലകേളനില്,  കഹല്തന് സര്വ്വസ്പീസസന് കഡമോകര്മമോകരയവം നഴ്സുമമോകരയവം  ആര്.സനി.സനി.-യനില്
അയച്ചന് കടയനിനനിവംഗന് നല്കേനി കേമോന്സര് ഡനിറക്ഷനന് അവരുകടെ കസവനവം  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമോലെത്തുപകയമോഗകപടുതനിയനിടണന്.  അങ്ങകന  16000-കതമോളവം
കേസ്പീകമമോ കതറമോപനി ജനില്ലമോ ആശുപത്രനികേളനില്  നടെതനിയനിടണന്.  ഡനി.എച്ചന്.എസന്.-കന്റെ
കേസ്പീഴനിലള്ള കഡമോകര്മമോര്ക്കന് കടയനിനനിവംഗന് കകേമോടുതമോല്, ആര്.സനി.സനി.-യനിലവം എവം.സനി.സനി.-യനിലവം
ചനികേനിത നടെത്തുന  കേമോന്സര്  കരമോഗനികേള്ക്കന്  കഫമോകളമോ-അപന് ടസ്പീറന്കമന്റെന് ജനില്ലമോ
ആശുപത്രനികേളനില് സമോധരമമോകുവം. അതനിനുകവണ നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണവം. എല്ലമോ
ജനില്ലമോ ആശുപത്രനികേളനിലവം കേമോന്സര് ചനികേനിതയകവണ സവംവനിധമോനങ്ങള് ഏര്കപടുതമോന്
നടെപടെനികേളുണമോകേണവം.  കേമോന്സര്  കനരകത  കേണ്ടുപനിടെനിക്കുനതനിനുകവണനി  Early
Detection  Centre-കേള്  എല്ലമോ  തലെങ്ങളനിലവം  വരമോപകേമമോയനി  ആരവംഭനിക്കണവം.
വപ മറനി  കഹല്തന്  കസന്റെര് തലെതനില് തകന  Early  Detection  Centre-കേള്
ആരവംഭനിക്കണവം.  കേമോന്സര്  കരമോഗവം  70-80  ശേതമമോനവം  വകര  പമോഥമനികേ  ദശേയനില്
കേകണതനിയമോല് പരനിപൂര്ണ്ണമമോയനി കഭദമമോക്കമോന് കേഴനിയനതമോണന്.  അവസമോന ഘടതനില്
കരമോഗവം  അറനിയകമമോഴമോണന്  അതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കമോന്  കേഴനിയമോകത
വരുനതന്.  എല്ലമോ  സസ്പീകേളുകടെയവം  കുടനികേളുകടെയവം  ആശുപത്രനികേളനിലവം  മമോകമമോഗമോവം
കടെസനിനുള്ള  സവംവനിധമോനമുണമോക്കണവം.  സസ്പീകേളനിലണമോകുന  കബസന്  കേമോന്സര്
കനരകത കേണ്ടുപനിടെനിക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണവം.  സവംസമോനകത
കേമോന്സര് കരമോഗനികേളുകടെ എണ്ണവം കേകണത്തുനതനിനുള്ള ഒരു രജനിസര് തയ്യമോറമോക്കമോന്
ആര്.സനി.സനി.  ഡയറകര് കേണ്വസ്പീനറമോയ ഒരു സമനിതനികയ നനികയമോഗനിച്ചനിരുന.  പസ്തുത
സമനിതനി നല്കേനിയ റനികപമോര്ടനികന്മേലവം അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണവം.  കേമോതന് ലെമോബുകേളുവം
ഡയമോലെനിസനിസന് കസന്റെറുകേളുവം  തുടെങനതനിനന് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനന് 150 കകേമോടെനി രൂപ
കചലെവഴനിക്കുകമനള്ള പഖരമോപനവം  സസമോഗതവം  കചയ്യുകേയമോണന്.  ഏറവുവം  മമോരകേമമോയ
കേമോന്സര് കരമോഗ ചനികേനിതയവം ആശുപത്രനികേളുകടെ അടെനിസമോന സമൗകേരര വനികേസനതനിനുവം
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനവം തുകേ അനുവദനിച്ചനിടനില്ല.  ഏറവുവം  പമോധമോനരമുള്ള കരമോഗകമന
നനിലെയനില് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനവം തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണവം.
കകേരളതനികന്റെ അടെനിസമോന സമൗകേരര വനികേസന രവംഗതന്  ഗവണ്കമന്റെന് തമോല്പരരവം
പകേടെനിപനിക്കുനണന്. അതുകകേമോണന് കേനിഫ്ബനി വഴനി ആവശേരമമോയ ഫണന് വനിനനികയമോഗനി
ക്കുകേകയനള്ളതന്  ഏറവുവം  പധമോനകപട  കേമോരരമമോണന്.  ഇമൗ  വനിപതനികനതനികര
കകേരളവം ഒറകക്കടമോയനി നനില്കക്കണ സമയമമോണന്. അതനിനന് സര്ക്കമോരനികന്റെ അടെനിയന്തര
ശദയണമോകേണകമനന് അകപക്ഷനിക്കുന.
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ആകരമോഗരവുവം സമോമൂഹരനസ്പീതനിയവം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദരമോഭരമോസ വകുപ്പുമനനി

(കപമോഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന്  ): സര്,  ബഹുമമോനപട അവംഗവം പറഞ്ഞെ കേമോരരങ്ങള് വളകര

ശേരനിയമോണന്.  കേമോന്സര് ചനികേനിത കതടുനവരുകടെ എണ്ണവം അനുദനിനവം  വര്ദനിക്കുകേയമോണന്.

ആര്.സനി.സനി.-യനില്  എത്തുനവരുകടെ  ബമോഹുലെരവം   കേണക്കനികലെടുതന്  കേമോന്സര്

ചനികേനിത വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  എടുത്തുകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.

കേമോന്സര്  ചനികേനിത   കചലെകവറനിയതമോയതനിനമോല്  പലെ  തരതനിലള്ള  ചനികേനിതമോ

സഹമോയങ്ങളുവം  സവംസമോന  സര്ക്കമോര്  ഏര്കപടുതനിയനിടണന്.  സമഗ   ആകരമോഗര

ഇന്ഷസറന്സന് (ചനിസന് പസന്) പദതനി പകേമോരവം 70,000 രൂപ വകര ചനികേനിതമോ സഹമോയവം

ലെഭനിക്കുവം.  കേമോരുണര കബനവലെന്റെന്   ഫണന്  പദതനിപകേമോരവം  3  ലെക്ഷവം രൂപ വകര

വമോര്ഷനികേ വരുമമോനമുള്ള കേമോന്സര് കരമോഗനികേള്ക്കന്  2  ലെക്ഷവം രൂപവകര  ചനികേനിതമോ

ധനസഹമോയവം ലെഭനിക്കുവം.  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭമോഗതനിലള്ള കേമോന്സര് കരമോഗനികേള്ക്കന്

3  ലെക്ഷവം  രൂപ  വകര  ചനികേനിതമോകച്ചലെവന്  സമൗജനരമമോയനി  നല്കേനിവരുന  സകൃതവം

പദതനി ആര്.സനി.സനി.യനില് നടെപനിലെമോക്കനിവരുന.  ഇമൗ പദതനിപകേമോരവം ആര്.സനി.സനി.-യനില്

ഇതുവകര 4859 കപര്ക്കന് ചനികേനിതമോ സഹമോയവം നല്കേനിയനിടണന്.  ആര്.സനി.സനി.-ക്കന്

ഇമൗ  പദതനി  നടെതനിപനിനമോയനി  സര്ക്കമോര്  12  കകേമോടെനി  രൂപ  നല്കേനിയനിടണന്.

നമോളനിതുവകര  20,49,57,805  രൂപ കചലെവഴനിചകേഴനിഞ്ഞു. ഇനനിയവം ഇതരതനിലള്ള

കരമോഗനികേള്ക്കന് പണവം ആവശേരമുകണങനില് സര്ക്കമോര് നല്കുനതമോണന്.  സകൃതവം പദതനി

തുടെരുകേതകന കചയ്യുവം.  18  വയസ്സുവകരയള്ള കേമോന്സര് ബമോധനിതരമോയ കുടനികേള്ക്കന്

പൂര്ണ്ണമമോയവം സമൗജനര ചനികേനിത നല്കുന  കേമോന്സര് സരക്ഷ എന പദതനിയണന്.

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കമോര്ക്കന്  സമൗജനര  കേമോന്സര് ചനികേനിത നല്കേനിവരുനണന്.  മുഖരമനനിയകടെ

ദരനിതമോശേസമോസനനിധനിയനില്നനിനവം കേമോന്സര് കരമോഗനികേള്ക്കന്  ധനസഹമോയവം  നല്കുനണന്.

ആകരമോഗര  വകുപനികന്റെ  കേസ്പീഴനിലള്ള  'കസമോവസറനി  കഫമോര്  പുവര്'  പദതനിപകേമോരവം

20,000  രൂപ വകര  ചനികേനിതമോ  സഹമോയവം നല്കുന.  കേമോന്സര് കരമോഗനികേള്ക്കന്

1000  രൂപ  പതനിമമോസ  കപന്ഷന്  സര്ക്കമോര്  അനുവദനിക്കുനണന്.  പടനികേജമോതനി

വനികേസന വകുപനില്നനിനവം പടനികേജമോതനി വനിഭമോഗതനില്കപട കേമോന്സര് കരമോഗനികേള്ക്കന്

ധനസഹമോയവം നല്കുനണന്.  'തമോകലെമോലെവം' പദതനി പകേമോരവം  18  വയസനിനുതമോകഴയള്ള

കുടനികേള്ക്കന് കേമോന്സര് അല്ലമോത എനമോല് കേമോന്സര് കപമോകലെ മമോരകേമമോയ കരമോഗങ്ങള്ക്കന്

50,000  രൂപവകര സമൗജനര ചനികേനിത നല്കുന.  എന്കഡമോസള്ഫമോന് ബമോധനിതര്ക്കുള്ള

'കസഹ സമോന്തസനവം' സമൗജനര പദതനി നടെപനിലെമോക്കുന.  ഇതുകൂടെമോകത ആര്.സനി.സനി.-യനില്

നനിലെവമോരമുള്ള  ജനറനികേന്  കമഡനിസനിനുകേള്  കരമോഗനികേള്ക്കന്  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുനതുമൂലെവം
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കേമോന്സര് ചനികേനിതയകടെ കചലെവന് ചുരുക്കമോന് സമോധനിക്കുനണന്.  കേമോന്സര് കരമോഗബമോ

ധനിതരുകടെ എണ്ണവം ക്രമമോതസ്പീതമമോയനി കപരുകുനതനുസരനിച്ചന് ആര്.സനി.സനി.-യനിലണമോകുന

തനിരക്കന് ഒഴനിവമോക്കുനതനിനമോയനി സവംസമോനകത വനിവനിധ ഭമോഗങ്ങളനില് കേമോന്സര് ചനികേനിതമോ

സമൗകേരരവം വര്ദനിപനിക്കുകേയമോണന് സര്ക്കമോരനികന്റെ ലെക്ഷരവം. മലെബമോര് കേമോന്സര് കസന്റെറനികന

മനികേച്ച കേമോന്സര് ഇന്സനിറല്യൂടമോയനി വളര്തനികയടുക്കുനതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി ബഡ്ജറനില്

29 കകേമോടെനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയവം പസ്തുത തുകേയള്ള പവര്തനങ്ങള്ക്കന് ഭരണമോനുമതനി

നല്കുകേയവം  കചയനിടണന്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെനില്നനിനന്  ഫണന്  ലെഭരമമോകുനതനിനന്

പരനിശമവം നടെതനിവരുന. കകേമോച്ചനി കേമോന്സര് കസന്റെറനിനന് ആവശേരമമോയ മമോസര് പമോന്

തയ്യമോറമോക്കനിഴനിഞ്ഞു.  അതനികന്റെ ഭമോഗമമോയള്ള കേമോന്സര് ആശുപത്രനി നവവംബര്  11-ാ

തസ്പീയതനി ബഹുമമോനകപട മുഖരമനനി ഉത്ഘമോടെനവം കചയ്യുനതമോണന്.  കകേമോഴനികക്കമോടെന് കടെര്ഷരറനി

കേമോന്സര് കസന്റെറനികന്റെ പവര്തനവം ഉടെന് ആരവംഭനിക്കുവം.  കേമോന്സര് പമോരവംഭദശേയനില്

കേകണത്തുനതനിനുവം  ചനികേനിതനിക്കുനതനിനുമുള്ള  നടെപടെനികേളുവം  സസസ്പീകേരനിചവരുന.

ഇ -കഹല്തന് രജനിസര് പൂര്ണ്ണതയനികലെത്തുനതനിലൂകടെ മുഴുവന് കേമോന്സര് കരമോഗനികേളുകടെയവം

വനിവരവം  പമോകദശേനികേമമോയനിതകന  ലെഭരമമോകുനതമോണന്.  കകേമോടയവം,  ആലെപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്

കമഡനിക്കല് കകേമോകളജുകേളനികലെ  കേമോന്സര് വമോര്ഡുകേളുകടെ  നവസ്പീകേരണതനിനുവം ലെസ്പീനനിയര്

ആകനിലെകററര് വമോങനതനിനുവം 7.25 കകേമോടെനി രൂപയകടെ ഭരണമോനുമതനി നല്കേനിയനിടണന്.

ഇമൗ കരമോഗവം  പനിടെനികപടെമോതനിരനിക്കുനതനിനുവം  വര്ദനിക്കമോതനിരനിക്കുനതനിനുവംകവണനിയള്ള

പതനികരമോധ  പവര്തനങ്ങളനിലെമോണന്  ആകരമോഗരവകുപന്  കൂടുതല്  ശദനിക്കുനതന്.

ചനികേനിത വര്ദനിക്കുവംകതമോറുവം  കരമോഗനികേള് കൂടുനകവനന്  അങ്ങന്  ഇവനികടെ  പറഞ്ഞെതന്

സതരമമോണന്.  അവരുകടെ എണ്ണവം കുറയമോനുള്ള വഴനി പതനികരമോധമമോണന് എനള്ളതുകകേമോണന്

കരമോഗപതനികരമോധതനില് ശദ ഊനവമോനമോണന് ആകരമോഗരവകുപന് ശദനിക്കുനതന്.

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസന്  .   ശേനിവകുമമോര്: സര്,  പണമനില്ലമോതതുകകേമോണന്  ചനികേനിത

നനികഷധനിക്കകപടുനകവനതന് സവംബനനിച്ച ശസ്പീ.  എ.  എവം.  ആരനിഫനികന്റെ കചമോദരതനിനന്

മറുപടെനിയമോയനി  എറണമോകുളവം ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് ചനികേനിത ലെഭനിക്കമോകതവരുനകവനന്

പറഞ്ഞെനിടണന്.  അതനികലെയകവണനി ആര്.സനി.സനി.-ക്കന് നല്കേമോനുള്ള 10  കകേമോടെനി രൂപ

അടെനിയന്തരമമോയനി  കകേമോടുക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണവം.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ

കേമോലെതന്  പമോവകപട  ആളുകേള്ക്കന്  75  ശേതമമോനകതമോളവം  വനിലെകുറച്ചന്  മരുനകേള്

നല്കുനതനിനമോയനി  50  കേമോരുണര  ഫമോര്മസനികേള്  ആരവംഭനിച്ചനിരുന.  കേമോരുണര

ഫമോര്മസനികേള്വഴനി കേമോന്സര് കരമോഗനികേള്ക്കന് മരുനന് സമൗജനര നനിരക്കനില് കകേമോടുക്കുനതനിനുള്ള

നടെപടെനികേള് ഇകപമോള് ഫലെപദമമോയനി    നടെക്കുനനില്ല.    അതന്    കേമോരരക്ഷമമമോക്കണവം.
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അകതമോകടെമോപവം ഒരു കേമോരരവംകൂടെനി പറയമോനുള്ളതന്, 54 ഇനവം മരുനകേളമോണന് കേമോന്സര്

കരമോഗനികേള്ക്കന്  കകേരളതനില്  സമൗജനരമമോയനി  നല്കുനതന്.  ഇതുവം  ഫലെപദമമോയനി

നടെക്കുനനില്ല.  ഗവണ്കമന്റെന് വളകര ശദകയമോടുകൂടെനി ഇക്കമോരരങ്ങള് കചയ്യണകമനമോണന്

എനനിക്കന്  പറയമോനുള്ളതന്.

കപമോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന്:  സര്,  പൂര്ണ്ണമമോയവം ഇക്കമോരരങ്ങളനില് ശദകചലത്തുകമനന്

ഞമോന് കനരകത  മറുപടെനി പറഞ്ഞെകപമോള്തകന വരകമമോക്കനിയതമോണന്.  12 കകേമോടെനി

രൂപ  പദതനിക്കമോയനി  മമോറനിവച്ചനിടകണങനിലവം  20  കകേമോടെനി  രൂപ  കചലെവമോയനിടണന്.

ബമോക്കനി  തുകേ  നല്കുകമനവം  അതുകപമോകലെതകന  മരുനകേള്  ലെഭരമമോകേമോതപക്ഷവം

അതന് ലെഭരമമോക്കുകേയവം കേമോന്സര് ചനികേനിതയന്  എവനികടെ,  എന്തമോണന് കുറവുള്ളകതനന്

കേകണതനി  അതന്  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  പൂര്ണ്ണമമോയ  നടെപടെനികയടുക്കുകേയവം  കചയ്യുവം.

ആകരമോഗര വകുപന് ഇമൗ രവംഗതമോയനിരനിക്കുവം ഏറവുമധനികേവം ശദ  കചലത്തുനകതനകൂടെനി

വരകമമോക്കുകേയമോണന്.

പതനിപക്ഷകനതമോവന്  (  ശസ്പീ  .    രകമശേന് കചനനിതലെ):  സര്,  സമോധമോരണഗതനിയനില്

ഏകതങനിലവം ഒരു മനനിക്കന് അസമൗകേരരവം വനമോല് നമുക്കന് മനസനിലെമോകുവം. ഇതനികപമോള്

ധനകേമോരര  മനനിയനികല്ലങനിലവം  ആകരമോഗര  വകുപ്പുമനനിയനികല്ലങനിലവം  കപമോഫ.  സനി.

രവസ്പീന്ദ്രനമോഥമോണന്  മറുപടെനി  പറയനതന്.  ഇങ്ങകന  മനനിമമോര്  മമോറനിമമോറനി  മറുപടെനി

പറയനതന് ശേരനിയല്ല, മമോത്രമല്ല ഇതന് സഭകയമോടുള്ള അവകഹളനവുമമോണന്.  സഭമോസകമളനവം

നടെക്കുകമമോള് മനനിമമോര് പുറത്തുകപമോകുനതന്,  എകന്തങനിലകമമോരു അതരമോവശേരമമോകണങനില്

മനസനിലെമോകുവം. ഇവനികടെ മുഖരമനനിയമനില്ല.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമോനകപട പതനിപക്ഷകനതമോകവ,  ആകരമോഗര വകുപ്പുമനനിയകടെ

ഇളയമ ഇനകലെ രമോത്രനി മരനിച.  12.30-നുള്ള കടെയനിനനില് മനനി നമോടനികലെയന് കപമോയനി.

മുഖരമനനി അടെനിയന്തരമമോയനി ഒരമോവശേരതനിനുകപമോയതമോണന്. ഇകപമോള്തകന തനിരനിചവരുവം.

ശസ്പീ  .   രകമശേന് കചനനിതലെ:  ഞമോനറനിഞ്ഞെനില്ല, കസമോറനി.

V സബ്മനിഷന്

(1) കറഗുകലെറര്-കേവം-ബനിഡ്ജന് നനിര്മമോണവം

ശസ്പീ  .   പനി  .   കകേ  .   ബഷസ്പീര്: സര്, എകന്റെ മണ്ഡലെതനികലെ എടെവണ്ണ പഞമോയതനികലെ

പനനിപമോറ പള്ളനിമുക്കന് എന സലെതന് ചമോലെനിയമോര് പുഴയന്  കുറുകകേ റഗുകലെറര്-കേവം-ബനിഡ്ജന്

നനിര്മനിക്കുനതനിനുകവണനി 17.5 കകേമോടെനി രൂപയകടെ  എസനികമറന്, ഡനിവസന്, കഡ്രെമോയനിവംഗന്
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എനനിവ തയ്യമോറമോക്കനികയങനിലവം  ഭരണമോനുമതനി  നല്കുകേകയമോ മറന്  നടെപടെനികേളനികലെയന്

കേടെക്കുകേകയമോ കചയനില്ല.  മമോത്രമല്ല  15-7-2016-ല് ഞമോന് നനിയമസഭയനില് കചമോദനിച്ച

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെമോത കചമോദരവം നമര്  1930-നന് നല്കേനിയ മറുപടെനിയനില് മുഖരഭമോഗമമോയ

ഷടറനികന്റെയവം  പമോറന്കഫമോമനികന്റെയവം മറന്  അനുബന  സമോമഗനികേളുകടെയവം  എസനികമറ്റുവം

ഡനിവസനുവം  കമക്കമോനനിക്കല്  വനിഭമോഗവം  തയ്യമോറമോകക്കണതുണന്  എനമോണന്  മറുപടെനി

നല്കേനിയതന്. ഇമൗ പവൃതനിക്കുകവണനി കമക്കമോനനിക്കല് വനിഭമോഗവം എസനികമറ്റുവം ഡനിവസനുവം

തയ്യമോറമോക്കമോന് തുടെങ്ങനിയനിടന്  2  വര്ഷതനിലെധനികേമമോകയങനിലവം നമോളനിതുവകര  ഗവണ്കമന്റെനികലെക്കന്

നല്കേനിയനിടനില്ല.  ആയതനിനമോല് ഇനനിയവം കേമോലെതമോമസമുണമോകേമോകത കമക്കമോനനിക്കല് വനിഭമോഗതനികന്റെ

എസനികമറ്റുവം  ഡനിവസനുവം  സമയബനനിതമമോയനി  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചന്  ഭരണമോനുമതനി  നല്കേനി

പവൃതനി  ആരവംഭനിക്കുനതനിനമോവശേരമമോയ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണകമനമോണന്  ഞമോന്

ഇമൗ സബ്മനിഷനനിലൂകടെ ആവശേരകപടുനതന്. 

ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസന്  .   സനനില്

കുമമോര്  ):  സര്,  മലെപ്പുറവം ജനില്ലയനികലെ ഏറനമോടെന് നനികയമോജകേമണ്ഡലെതനികലെ എടെവണ്ണ

പഞമോയതനില് പനനിപമോറ പള്ളനിമുക്കന് എന സലെതന് ചമോലെനിയമോര് പുഴയന് കുറുകകേ

റഗുകലെറര്-കേവം-ബനിഡ്ജന് നനിര്മമോണതനിനുകവണനി പരരകവഷണവം നടെത്തുകേയവം ആയതനികന്റെ

അടെനിസമോനതനില് കഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.  വനിഭമോഗവം രൂപകരഖ തയ്യമോറമോക്കനി ചസ്പീഫന് എഞനിനസ്പീയര്,

ജലെകസചനവുവം ഭരണവുവം എഞനിനസ്പീയര്ക്കന് സമര്പനിക്കുകേയവം കചയനിടണന്.   ഇതനിന്പകേമോരവം

സനിവനില് പവൃതനിക്കന് 20 കകേമോടെനി രൂപയകടെ എസനികമറന് തയ്യമോറമോക്കുകേയവം കചയനിടണന്.

റഗുകലെറര്-കേവം-ബനിഡ്ജനില്  ഉള്കക്കമോള്ളനികക്കണ  കമക്കമോനനിക്കല്  പവൃതനിയകടെ

എസനികമറന് കമക്കമോനനിക്കല് വനിഭമോഗതനില് തയ്യമോറമോയനിവരനികേയമോണന്.  

(2) കനല് കേര്ഷകേരുകടെ വരുമമോനവം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി  : സര്,  ഞമോന്  കനല്ക്കൃഷനിക്കമോരുകടെ  ഒരു  സങടെവം

ബഹുമമോനകപട കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയകടെ ശദയനില് കകേമോണ്ടുവരനികേയമോണന്.    കനല്ലനികന്റെ

വനിലെ  ഇകപമോള്  ഒരു  രൂപ  വര്ദനിപനിചകവനതന്  സകന്തമോഷകേരമമോണന്.  അങ്ങകന

വര്ദനിപനിച്ചമോല്തകന  5  ഏക്കര്  കൃഷനിഭൂമനിയള്ള  ഒരു  കൃഷനിക്കമോരനന്  ലെഭനിക്കമോന്

കപമോകുന വരുമമോനകമത്രയമോകണനന്  ബഹുമമോനകപട  മനനികയമോനന്  ശദനിക്കണകമനമോണന്

എനനിക്കന് അഭരര്തനിക്കമോനുള്ളതന്.  കൃഷനിഭൂമനി  3  ലെക്ഷവം കഹകറമോയനി വര്ദനിപനിക്കണകമനന്

പറഞ്ഞു.  ഇങ്ങകനയമോകണങനില്  വര്ദനിപനിക്കമോന്  സമോധനിക്കുകമമോ;  എത്ര  വലെനിയ

നനിയമവം  കകേമോണ്ടുവനമോലവം  ഇതന്  കചയ്യമോന്  സമോധനിക്കുകമമോ  എനള്ളതന്  അങ്ങന്

ആകലെമോചനിക്കണവം. ഒകരക്കറനില്നനിനന് 22 രൂപ 50 വപസ വച്ചന് കേണക്കമോക്കനിയമോല്
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2,20,000 രൂപയമോണന്  ലെഭനിക്കുനതന്,  നബമോര്ഡനികന്റെ  കേണക്കുപകേമോരവം.  അതനിലവം

എത്രകയമോ കൂടുതലെമോണന് യഥമോര്ത കേണക്കന്, 1,40,000  രൂപ    കചലെവുവരുവം.  രണന്

സസ്പീസണനിലവംകൂടെനി  ആകകേ എല്ലമോ കചലെവുവം കേഴനിച്ചന്  ഒരു കുടുവംബതനിനന്  ഒരു മമോസവം

കേനിടമോന്  കപമോകുനതന്  12,555  രൂപയമോണന്.  ഭമോരരയവം  ഭര്തമോവുവം  2  കുടനികേളുവം

അടെങന  ഒരു  കുടുവംബവം  ഈ  തുകേകകേമോണന്  എങ്ങകനയമോണന്  കേഴനിയനതന്.

കതമോഴനിലറപനിനന്  കപമോയമോല്കപമോലവം ഒരമോള്ക്കന് ഒരുമമോസവം കജമോലെനി കചയമോല്  7,200

രൂപ കേനിടവം.  കൃഷനിക്കമോരനന് കേനിടനതന് 6,277 രൂപയമോണന്.  അവകന്റെ കപരമോകണങനില്

ജന്മേനി എനമോണന്.  ഇതമോണന്  സനിതനി.  അതുമമോത്രമല്ല, ഇകപമോള് തുകേ വര്ദനിപനിച്ചതനികന്റെ

ഫലെമമോയനി കേയറനിറക്കന് കൂലെനിയവം തൂക്കതനിനുള്ള കൂലെനിയവം വര്ദനിച. ഒരു കമോസന് കഫമോര്

ജസ്പീവനക്കമോരനന് ഇകപമോള്തകന 18,000 രൂപ ശേമളമുണന്.  ആ  വരുമമോനകമങനിലവം,

ഭമോരരയവം ഭര്തമോവുവം 2 കുടനികേളുമടെങന കുടുവംബതനിനന്  ജസ്പീവനിക്കമോന് കകേമോടുക്കകണ?

സര്ക്കമോര്  സയന്റെനിഫനിക്കമോയനി  കേണക്കമോക്കനിയനിടമോണന്  18,000  രൂപ  വച്ചതന്,  ആ

വരുമമോനകമങനിലവം കേര്ഷകേര് ക്കന് ഉറപമോക്കകണ?  അതനിനുള്ള നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിച്ചനികല്ലങനില്

കൃഷനി നനിലെനനില്ക്കുകേയനില്ല.  ബഹുമമോനകപട  മനനിയവം  മനനിസഭയവം  തമോല്പരരകമടുതന്

കേര്ഷകേരുകടെ  വരുമമോനവം  വര്ദനിപനിക്കമോനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണകമനമോണന്

എനനിക്കന്  അഭരര്തനിക്കമോനുള്ളതന്. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസന്  .    സനനില് കുമമോര്  ):  സര്,  ബഹുമമോനകപട
അവംഗവം കകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി ഒരു കൃഷനിക്കമോരന് തകനയമോകണനന് നമുകക്കല്ലമോവര്ക്കുമറനിയമോവം.
അകദ്ദേഹവം പറഞ്ഞെ കേമോരരങ്ങകളല്ലമോവം വളകര പസകമമോണന്.  സവംസമോനതന് കൃഷനിമമോത്രവം
കതമോഴനിലവം  ഉപജസ്പീവനമമോര്ഗ്ഗവുമമോയനി സസസ്പീകേരനിക്കുന കൃഷനിക്കമോകര സവംബനനിച്ചനിടെകതമോളവം
വളകര പയമോസകേരമമോയ പശ്നങ്ങള് പലെതുണന്.  പകതരകേനിച്ചന് കനല് കേര്ഷകേര് വളകര
വലെനിയ പശ്നങ്ങള് കനരനിടകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.  സവംസമോന ഗവണ്കമന്റെന് കൃഷനിക്കമോരുകടെ
ഉനമനതനിനുവം അവരുകടെ വരുമമോനവം ഉറപമോക്കുനതനിനുവം അവരുകടെ ജസ്പീവനിതമമോര്ഗ്ഗവം
സസനിരമമോയനി നനിലെനനിര്ത്തുനതനിനുവം ആവശേരമമോയ സമഗമമോയ പരനിപമോടെനികേള് വനിശേദമമോയനി
തയ്യമോറമോക്കനികക്കമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.  അതനികന്റെ  വനിശേദമോവംശേങ്ങള്  വനിശേദസ്പീകേരനിക്കമോന്
സമയമനില്ലമോതതുകകേമോണന്  ഞമോന്  പറയനനില്ല,  പകക്ഷ  ഇനന്  നനിലെനനില്ക്കുനതനില്
നനിനവം കമച്ചകപട സനിതനിയനികലെയന് കകേമോണ്ടുവരമോനുള്ള നനിലെപമോടുകേളമോണന് ഗവണ്കമന്റെന്
എടുതനിരനിക്കുനതന്.  ഇകപമോള്  കനല്ലനിനന്  നരമോയവനിലെ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനമോയനി
സനിവനില്  സവപസന്  കകേമോര്പകറഷന്,  ഓയനില്പമോവം  എനനിവ  മുകഖന  സവംസമോന
സര്ക്കമോര് കേര്ഷകേരനില്നനിനവം കനലെന് ല്ല് സവംഭരനിചവരുന. വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃത കനലെന് ല്ല് സവംഭരണ
പദതനി പകേമോരമമോണന് കേര്ഷകേരനില്നനിനവം കനലെന് ല്ല് സവംഭരനിചവരുനതന്. കകേരളതനികലെ
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കനല്കൃഷനി  ഉത്പമോദനകച്ചലെവുമമോയനി  തമോരതമരകപടുത്തുകമമോള്  കകേന്ദ്രസര്ക്കമോര്
കനല്ലനിനന്  പഖരമോപനിക്കുന  തമോങവനിലെ  വളകര  കുറവമോണന്.  സവംസമോന  സര്ക്കമോര്
തമോങവനിലെകയമോകടെമോപവം  കസറന്  ഇന്കസന്റെസ്പീവന്  കബമോണസ്സുവം  കൂടെനി  ഉള്കപടുതനി
ഇതുവകര കേനികലെമോയന്  21  രൂപ  50  വപസ നനിരക്കനിലെമോണന് കനലെന് ല്ല് സവംഭരനിച്ചനിരുനതന്.
2016-17  സമോമതനികേ  വര്ഷതനില്  കനലെന് ല്ല്  സവംഭരണ  പദതനിയകടെ  സവംസമോന
വനിഹനിതവം  നല്കുനതനിനമോയനി  600  കകേമോടെനി  രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിടണന്.
കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫന്.  സര്ക്കമോരനികന്റെ  കേമോലെതന്  കനലെന് ല്ല്  സവംഭരനിച്ച  വകേയനില്
കേര്ഷകേര്ക്കന്  നല്കേമോന്  കുടെനിശ്ശനികേയണമോയനിരുന  മുഴുവന്  തുകേയവം  ഈ  സര്ക്കമോര്
വനിതരണവം കചയകേഴനിഞ്ഞു. 2016-17  സസ്പീസണനില് ഒകകമോബര് ഒനമുതല് നവവംബര്
ആറന് വകര  17,186  കേര്ഷകേരനില് നനിനന് സവംഭരനിച്ച  61554  കമടനികേന് ടെണ് കനല്ലനികന്റെ
വനിലെയമോയ  132.34  കകേമോടെനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കന്  നല്കേമോന്  ബമോക്കനിയണമോയനിരുന.
ഇതനില്  123  കകേമോടെനി രൂപ അനുവദനിച്ചന് ഉതരവമോയനിടണന്.  പസ്തുത തുകേ ഇനമുതല്
വനിതരണവം കചയ്യമോനമോവശേരമമോയ നടെപടെനികേള് ആരവംഭനിചകേഴനിഞ്ഞെനിടണന്. ഇതനിനുപുറകമ
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമമോയനി  ലെഭനികക്കണ  203  കകേമോടെനി  രൂപ  ഉടെന്  ലെഭരമമോക്കുനതനിനുള്ള
നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിചവരനികേയമോണന്.  സവപകകേമോ  കേര്ഷകേരനില്നനിനവം  സവംഭരനിക്കുന
കനല്ലനികന്റെ  വനിലെ  കനരനിടന്  കേര്ഷകേരുകടെ  ബമോങന്  അക്കമൗണനികലെയന്  നല്കേനിവരുന.
കനല്ലനികന്റെ ഉത്പമോദനകച്ചലെവന് വര്ദനിക്കുനതനിനമോനുപമോതനികേമമോയനി സവംഭരണ വനിലെയവം
സര്ക്കമോര്  വര്ദനിപനിക്കുകേയമോണന്.  ഇനകലെ  കചര്ന  മനനിസഭമോകയമോഗവം  കനല്ലനികന്റെ
തമോങവനിലെ കേനികലെമോയന്  22  രൂപ  50  വപസയമോയനി  ഉയര്തനിയനിടകണന കേമോരരവം
സകന്തമോഷപൂര്വ്വവം  അറനിയനിക്കുകേയമോണന്.  കനലെന് ല്ല്  സവംഭരനിച്ച  വകേയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കന്
നല്കേമോനുള്ള മുഴുവന് തുകേയവം ഈ വര്ഷവംതകന പൂര്ണ്ണമമോയവം കകേമോടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതമോയനിരനിക്കുവം. 

(3) കേര്ഷകേര്ക്കന് നഷ്ടപരനിഹമോരവം

ശസ്പീ  .    യ  .    ആര്  .    പദസ്പീപന് :  സര്,  കൃഷനി വകുപന് അടെനിയന്തരമമോയനി ഇടെകപകടെണ

ഒരു വനിഷയമമോണന്  സബ്മനിഷനനിലൂകടെ  ഞമോന് ഉനയനിക്കുനതന്.  എകന്റെ നനികയമോജകേ

മണ്ഡലെമമോയ കചലെക്കരയനില്  വലെനിയ  കതമോതനില്  കനല്കൃഷനിയവം  പച്ചക്കറനികൃഷനിയവം

കചയവരുനണന്. 9  ഗമോമപഞമോയത്തുകേളനിലെമോയമോണന് ജനങ്ങളുകടെ മുഖര കതമോഴനിലെമോയ

കൃഷനി  കചയവരുനതന്.  ആയനിരക്കണക്കനിനന്  കുടുവംബങ്ങളമോണന്  കൃഷനിയനിലൂകടെ

ജസ്പീവനിക്കുനതന്.  ഏതമോണന്  2200  കഹകര് സലെതന് മുണകേന് കൃഷനി കചയ്യുനണന്.

അതനില് 1200 കഹകര് കനല്കൃഷനി കവള്ളമനില്ലമോകത ഉണങ്ങനികപമോയനി.  ബമോക്കനിയള്ള

കൃഷനിയവം ഉണങ്ങനികക്കമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.  കൃഷനിസലെവം ഞമോറ്  പമോകേനി നടെമോന് കേഴനിയമോത

അവസയനിലെമോണന്.  ഏതമോണന്  നൂറന്  കഹകര് സലെമമോണന്  ആ അവസയനിലള്ളതന്.
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ഇതുതകനയമോണന് പച്ചക്കറനി കൃഷനികേളുകടെയവം അവസ.  ശേരമോശേരനികയക്കമോള് വളകര

കുറവന്  മഴയമോണന്  കചലെക്കര  മണ്ഡലെതനില്  ഇതുവകര  ലെഭനിച്ചതന്.  കവള്ളതനികന്റെ

പധമോന കസമോതസമോയ ഭമോരതപ്പുഴയവം ചസ്പീരക്കുഴനി ഇറനികഗഷന് കപമോജകവം കതമോടുകേളുവം

കുളങ്ങളുകമല്ലമോവം വറനിവരണനിരനിക്കുകേയമോണന്.  മുകമങമനില്ലമോതവനിധതനിലള്ള വരള്ച്ച

ഈ പകദശേകത കേര്ഷകേര് കനരനിടുന.  ജനജസ്പീവനിതവം തകന സവംഭനിച്ച അവസയനിലെമോണന്.

പധമോന വരുമമോന മമോര്ഗ്ഗമമോയ കനല്കൃഷനി പൂര്ണ്ണമമോയവം നശേനിച്ചതുകകേമോണന് കതമോഴനിലവം

വരുമമോനവുമനില്ലമോകത  ബമോങനില്നനികനടുത കലെമോണ്  എങ്ങകന  തനിരനിച്ചടെയകമനറനിയമോകത

കേര്ഷകേര് നടവംതനിരനിയകേയമോണന്.  കേര്ഷകേകര സഹമോയനിക്കമോന് സര്ക്കമോര് അടെനിയന്തരമമോയനി

ഇടെകപടെണവം. ജനില്ലയനികലെ ഉനത കൃഷനി ഉകദരമോഗസരടെങ്ങനിയ സവംഘവം മണ്ഡലെതനില്

അടെനിയന്തരമമോയനി സന്ദര്ശേനിച്ചന് അവര്ക്കന് കവണ സഹമോയവം കചയകകേമോടുകക്കണതുണന്.

അവരുകടെ വമോയ്പകേള്ക്കന് കമമോറകടമോറനിയവം പഖരമോപനിച്ചന്, സമോധരമമോയ എല്ലമോ സഹമോയങ്ങളുവം

കചയകകേമോടുക്കണകമനന്  അഭരര്തനിക്കുന.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസന്  .   സനനില് കുമമോര്): സര്,  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനികലെ

ബനകപട ഉകദരമോഗസകരമോടെന് ഈ പകദശേതന് ഉടെന്തകന സന്ദര്ശേനവം നടെതണകമന

നനിര്കദ്ദേശേവം  കകേമോടുതനിടണന്.  കനരകതതകന  അതനിനമോവശേരമമോയനിടള്ള കേമോരരങ്ങള്

കചയകേഴനിഞ്ഞെനിടണന്.  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനികലെ  കചലെക്കര  നനികയമോജകേമണ്ഡലെതനികലെ

വള്ളകതമോള് നഗര്,  പമോഞ്ഞെമോള്, കചലെക്കര, കകേമോണമോഴനി,  പഴയന്നൂര്, തനിരുവനിലെസമോമലെ,

മുളര്ക്കര, വരവൂര്,  കദശേമവംഗലെവം എനസ്പീ പഞമോയത്തുകേളനില് മഴയകടെ കുറവുവം കതമോടുകേളനികലെ

ജലെദമൗര്ലെഭരവുവംമൂലെവം  849  കഹകര്  പകദശേതന്  ഏകേകദശേവം  2250  കേര്ഷകേരുകടെ

കനല്കൃഷനിക്കന്  നമോശേമുണമോയനിടണന്.  ലെഭരമമോയ  വനിവരമനുസരനിച്ചന്  339.6  ലെക്ഷവം

രൂപയകടെ നഷ്ടമമോണന് കേണക്കമോക്കനിയനിരനിക്കുനതന്. കകേമോടുവം വരള്ച്ച കേണക്കനികലെടുതന്

സവംസമോന ഡനിസമോസര് മമോകനജന് കമന്റെന് അകതമോറനിറനിയകടെ ശേനിപമോര്ശേപകേമോരവം സവംസമോനകത

14  ജനില്ലകേളുവം വരള്ച്ചബമോധനിത പകദശേമമോയനി പഖരമോപനിചകേഴനിഞ്ഞെനിടണന്.  ആയതനിനമോല്

കകേന്ദ്ര ആഭരന്തര മനമോലെയവം നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിടള്ള മമോനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിച്ചന് വരള്ച്ചബമോധനിത

പകദശേമമോയനി  പഖരമോപനിച്ചനിടള്ള പകദശേങ്ങളനികലെ  കനല്കേര്ഷകേര്ക്കന്  ദരനിതമോശേസമോസ

ധനസഹമോയമമോയനി കഹകര് ഒനനിനന്  13,500  രൂപ ധനസഹമോയവം ലെഭനിക്കുനതമോണന്.

ഇതുകൂടെമോകത  സവംസമോന  വനിള  ഇന്ഷസറന്സന്  പദതനിയനില്  ര ജനിസര്  കചയനിടള്ള

കേര്ഷകേര്ക്കന്  12,500  രൂപ  കൂടെനി  നഷ്ടപരനിഹമോരവം  ലെഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനി

സസസ്പീകേരനിക്കുനതമോണന്.  സവംസമോനവം കപമോതുവമോയനി വരള്ച്ചബമോധനിത സവംസമോനമമോയനി

പഖരമോപനിച്ച  സമോഹചരരതനില്  കമമോറകടമോറനിയവം  പഖരമോപനിക്കുനതുള്കപകടെയള്ള

നടെപടെനികേള് ഇതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി ഉണമോകുവം. 



244 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 9, 2016

(4) തരനിശേന് വയല് കൃഷനികയമോഗരമമോക്കല്

ശസ്പീ  .    പമോറക്കല്  അബ്ദുല്ല:  സര്,  എകന്റെ  നനികയമോജകേമണ്ഡലെമമോയ  കുറരമോടെനി
പൂര്ണ്ണമമോയവം ഒരു കേമോര്ഷനികേ കമഖലെയമോണന്.  കനല്ലുവം കകേരകൃഷനിയമമോണന് പധമോനകപട
രണന് കേമോര്ഷനികേ ഇനങ്ങള്. മണ്ഡലെതനികലെ 8  പഞമോയത്തുകേളനിലെമോയനി  485  കഹകര്
സലെതന്  ഇകപമോള്  കനല്കൃഷനി  കചയവരുനണന്.  492  കഹകര്  കനല്വയല്
തരനിശേമോയനി കേനിടെക്കുനതനില്  176  കഹകര്  കൃഷനികയമോഗരമമോക്കമോന് കേഴനിയകമനമോണന്
എകന്റെകയമോരു  കചമോദരതനിനന്  മറുപടെനിയമോയനി  അങതകന  വരകമമോക്കനിയനിടള്ളതന്.
അതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  തസരനിതകപടുതണവം.  എനമോലവം  300-ല്പരവം  കഹകര്
തരനിശേന് കനല്വയല് മണ്ഡലെതനിലണമോകുവം. ഇതന് കൃഷനികയമോഗരമമോക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെമോല്
സവംസമോനതനികന്റെ കനല്ലുലമോദന രവംഗതന് ഇകതമോരു മുതല്കടമോകുവം. ഇതനില് ആദരമമോയനി
കചകയ്യണതന്  അങവം ബനകപട ഉകദരമോഗസരുവം ഈ സലെവം സന്ദര്ശേനിക്കുകേയവം
ഈ 300 കഹകര് തരനിശേന് കനല്വയല് കൃഷനികയമോഗരമമോക്കുനതനിനുള്ള ഒരു പകതരകേ
പമോകക്കജനിനന്  രൂപവം  നല്കുകേയവം  കചയ്യണവം  എനള്ളതമോണന്.  ഒരനിഞന്  ഭൂമനിയവം
തരനിശേമോയനിടെനികല്ലനന്  പഖരമോപനിച്ച  ഈ  സര്ക്കമോരനില്നനിനവം  തസ്പീര്ച്ചയമോയവം  ഇതന്
സമോധരമമോകുകമനന് പതസ്പീക്ഷനിക്കുന. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസന്  .    സനനില്  കുമമോര്):  സര്,  തരനിശേന്
നനിലെ  കൃഷനിക്കുകവണനി  അങ്ങയകടെ  കനതൃതസതനില്  നടെക്കുന  പവര്തനകത
ഞമോന്  പകതരകേവം  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമോണന്.  കകേമോഴനികക്കമോടെന്  വരുകമമോള്  ഈ
സലെവം സന്ദര്ശേനിക്കമോന് ആവശേരമമോയനിടള്ള നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുനതമോണന്.  കേണക്കുകേള്
പകേമോരവം  കുറരമോടെനി  നനികയമോജകേമണ്ഡലെതനില്  492  കഹകര്  തരനിശേന്  കനല്വയല്
നനിലെവനിലണന്.  2016-17  വര്ഷതനില്  ഇതനില്  36.5  കഹകര്  സലെതന്  തരനിശേന്
നനിലെകൃഷനി പദതനിപകേമോരവം  30,000 രൂപ ധനസഹമോയവം നല്കേനി കൃഷനികയമോഗരമമോക്കമോന്
നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിചവരുന. ബമോക്കനിയള്ള 455.5 കഹകര് സലെതന് തകദ്ദേശേസസയവംഭരണവം,
ജലെകസചനവം,  കൃഷനി എനസ്പീ വകുപ്പുകേളുകടെ ഏകകേമോപനകതമോടുകൂടെനി ഒരു സമഗ പമോകക്കജന്
തയ്യമോറമോക്കനി  മുഴുവന്  തരനിശേന്  നനിലെവുവം  ഘടവംഘടമമോയനി  കൃഷനികയമോഗരമമോക്കമോനുള്ള
നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിചവരനികേയമോണന്. ആര്.ഐ.ഡനി.എഫന്.-ല് ഉള്കപടുതനി ഏകേകദശേവം
850  ലെക്ഷവം  രൂപ  കചലെവനില്  കുറരമോടെനി,  കവളവം  പഞമോയത്തുകേളനില്  അടെനിസമോന
സമൗകേരര  വനികേസനതനിനമോയള്ള  പദതനി  നടെപമോക്കനിവരുനണന്.  ഈ  പദതനി
നടെപമോക്കുനതുവഴനി  കവളവം,  കുറരമോടെനി  പഞമോയത്തുകേളനില്  378  കഹകര് ഒരുപ്പൂകൃഷനി
ഇരുപ്പൂകൃഷനി ആക്കുനതനിനുവം ഇരുപ്പൂകൃഷനി മുപ്പൂകൃഷനി ആക്കുനതനിനുവം സമോധനിക്കുനതമോണന്.
മറന് കേമോരരങ്ങള് പരനികശേമോധനിച്ചതനിനുകശേഷവം അവനികടെ പൂര്ണ്ണമമോയവം തരനിശേന് രഹനിതമമോക്കമോനുള്ള
എല്ലമോ സഹമോയവുവം കൃഷനി വകുപനികന്റെ ഭമോഗത്തുനനിനവം സസസ്പീകേരനിക്കുനതമോയനിരനിക്കുവം.
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(5) വമോയ്പ എഴുതനിതള്ളനിയതനികലെ ക്രമകക്കടെന്

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമോലെതന് പടനികേവര്ഗ്ഗ
വകുപന് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കമോര്ക്കുകവണനി നടെതനിയനിടള്ള പദതനിയമമോയനി ബനകപട കേമോരരമമോണന്
എനനിക്കന് സൂചനിപനിക്കമോനുള്ളതന്. പടനികേവര്ഗ്ഗക്കമോരുകടെ വമോയ്പ എഴുതനിതള്ളുനതനിനമോയനി
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെന് രണ്ടുകകേമോടെനി രൂപയമോണന് വകേയനിരുതനിയനിടള്ളതന്. ആ പദതനി
നടെപമോക്കനിയതനില് വലെനിയ ക്രമകക്കടുവം കകേടുകേമോരരസതയവം ഉണമോയതമോയള്ള വമോര്തകേളമോണന്
പുറത്തുവനകകേമോണനിരനിക്കുനതന്.  കേമോര്ഷനികേ കേടെവുവം വമോയ്പയവം  എഴുതനിതള്ളുനതനിനു
കവണനി  സര്ക്കമോര്  മുകനമോടവച്ചനിരുന  മമോനദണ്ഡങ്ങകളല്ലമോവം  പനിന്തള്ളനികക്കമോണ്ടുള്ള
നടെപടെനിയമോണന്  സസസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ളതന്.  ഒരു  കുടുവംബതനികലെ  ഒരമോളുകടെ  കേമോര്ഷനികേ  കേടെവം
മമോത്രകമ എഴുതനിതള്ളമോന് പമോടുള എനനിരനികക്ക ഒരുകുടുവംബതനികലെ ഒനനില്കൂടുതല്
ആള്ക്കമോരുകടെ കേടെവം എഴുതനിതള്ളുന നടെപടെനിയമോണന് സസസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ളതന്.  മുന് മനനിയകടെ
കുടുവംബതനിലള്ളവരുകടെ  കേമോര്ഷനികേ കേടെങ്ങളുവം  മനനിയകടെ കപഴ്സണല് സമോഫനില്കപട
ബമോബു എന വരകനിയകടെയവം അകദ്ദേഹതനികന്റെ ഭമോരരയകടെയവം മറന് കുടുവംബമോവംഗങ്ങളുകടെയവം
കേമോര്ഷനികേ കേടെങ്ങളുവം  എഴുതനിതള്ളനിയതമോയനി  കേമോണനണന്.  ഒരു  ലെക്ഷവം  രൂപ  വകരയള്ള
കേമോര്ഷനികേ കേടെവം മമോത്രകമ എഴുതനിതള്ളമോന് പമോടുളകവനമോണന് നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിടള്ളതന്.
എനമോല് ഒരു ലെക്ഷതനില് കൂടുതല് വരുന തുകേയവം എഴുതനിതള്ളനിയതമോയനി കേമോണമോന്
കേഴനിഞ്ഞെനിടണന്.   ഗുണകഭമോകമോക്കളനില്നനിനന്  അകപക്ഷ സസസ്പീകേരനിച്ചന്  മമോനദണ്ഡങ്ങള്
പരനികശേമോധനിച്ചന് മുന്ഗണനമോടെനിസമോനതനിലെമോണന് ഈ കേടെങ്ങള് എഴുതനിതകള്ളണതന്.
പകക്ഷ  അതരവം  മമോനദണ്ഡങ്ങകളമോനവം  പമോലെനിക്കമോകത  കനരനിടന്  ബമോങനില്നനിനവം
ലെനിസന് ലെഭരമമോക്കനി അതനികന്റെ അടെനിസമോനതനിലെമോണന് കേടെവം എഴുതനിതള്ളുനതനിനുള്ള
തുകേ ഗവണ്കമന്റെന് ലെഭരമമോക്കനിയനിടള്ളതന്.  ഈ കേമോരരങ്ങകളമോകക്ക പരനികശേമോധനിക്കുകമമോള്
പഥമദൃഷ്ടരമോ  ഒടനവധനി  കകേടുകേമോരരസതയണമോയനിടകണനമോണന്  മനസനിലെമോക്കമോന്
കേഴനിയനതന്. ഇതരവം കേമോരരങ്ങള് നടെപമോക്കുനതനിനുകവണനി തയ്യമോറമോയ ഉകദരമോഗസര്
ഇകപമോഴുവം അകത സസ്പീറ്റുകേളനില് തുടെരുകേയമോണന്.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമോലെതന്
രണ്ടുകകേമോടെനി രൂപ ഇതനിനുകവണനി വകേയനിരുതനിയതനില് 90 ശേതമമോനകതമോളവം തുകേയവം
വയനമോടനികലെ മമോനന്തവമോടെനിക്കന് മമോത്രമമോണന് ലെഭരമമോക്കനിയനിടള്ളതന്.  കകേരളതനികലെ മറന്
പനികനമോക്ക പടനികേവര്ഗ്ഗക്കമോരമോയനിടള്ള പണനിയര്,  അടെനിയര്,  കേമോടനമോയര് തുടെങ്ങനിയ
ഒരുവനിഭമോഗതനിനുവം ഈ ആനുകൂലെരവം ലെഭരമമോയതമോയനി കേമോണനനില്ല. പകതരകേനിച്ചന് മുന്
പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുമനനിയകടെ കുടുവംബതനിനുവം അവരുകടെ കപഴ്സണല് സമോഫവംഗങ്ങളുകടെ
കുടുവംബതനിനുവം  ഒരുവനിഭമോഗതനില്കപട  ആദനിവമോസനി  വനിഭമോഗങ്ങള്ക്കുവം  മമോത്രമമോണന്
ഇതനികന്റെ  ഗുണവം  ലെഭനിച്ചനിടള്ളതമോയനി  മനസനിലെമോക്കമോന്  കേഴനിഞ്ഞെതന്.  കേഴനിഞ്ഞെ
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ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമോലെതന്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പദതനിയമമോയനി  ബനകപടന്  നടെനനിടള്ള
അഴനിമതനിയകടെ  വനിവരങ്ങള് പുറത്തുവനകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്. കേഴനിഞ്ഞെ പമോവശേരവം
ഇവനികടെ  ഉനയനിച്ചനിടള്ള  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കമോരുകടെ  ഭൂമനി  വമോങനതുമമോയനി  ബനകപട
'ആശേനിക്കുവം ഭൂമനി ' പദതനിയനില്  വലെനിയ അഴനിമതനി നടെനതമോയനി കേമോണമോന് കേഴനിഞ്ഞെനിടണന്.
അതുകപമോലെതകന  'ജനനനി സരക്ഷ'  പദതനിയമമോയനി ബനകപടന് നടെനനിടള്ള അഴനിമതനി
ഇകപമോള് പുറത്തുവനകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.  അതുകപമോകലെ ഇകപമോള് ആദനിവമോസനികേളുകടെ
കേടെവം  എഴുതനിതള്ളുനതുമമോയനി  ബനകപടള്ള പദതനിയനികലെ  അഴനിമതനിയവം  പുറത്തു
വനകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.  ഇതരവം കേമോരരങ്ങള്ക്കന് കൃതരമമോകയമോരു നടെപടെനി ഈ
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഭമോഗത്തുനനിനണമോകേണകമനവം ആദനിവമോസനി വനിഭമോഗകതമോടെന് ഇതരതനിലള്ള
സമസ്പീപനവം സസസ്പീകേരനിക്കുന ഉകദരമോഗസര്കക്കതനികര കേര്ശേന നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണ
കമനമമോണന് ഗവണ്കമന്റെനികനമോടുവം വകുപ്പുമനനികയമോടുവം  എനനിക്കന് സൂചനിപനിക്കമോനുള്ളതന്.

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്  ):  സര്,  കേടെമോശേസമോസ
പദതനിയകടെ കേമോലെമോവധനി അനകത ബനകപട മനനി ഇടെകപടന്  2014  മമോര്ച്ചന്  30
വകരയമോക്കനിയതമോയവം  ഒരു  ലെക്ഷവം  രൂപവകര  മമോത്രകമ  കേടെമോശേസമോസ  പദതനിയനില്
കേടെകമഴുതനിതള്ളമോന് അര്ഹതയളകവനനിരനികക്ക ഒരു ലെക്ഷതനിനുമുകേളനില് വരുന
കേടെങ്ങള് കൂടെനി നനിയമവനിരുദമമോയനി എഴുതനിതള്ളനി ആനുകൂലെരതനില് ഉള്കപടുതനികയനവം
അതരതനില് അനധനികൃതമമോയനി ആനുകൂലെരങ്ങള് കകകേപറനിയവരനില് മുന്മനനിയകടെ
കപഴ്സണല്  സമോഫവം  കുടുവംബമോവംഗങ്ങളുവം  ഉള്കപടുനകവനതുമമോണന്  ഇമൗ  സബ്മനിഷനനില്
ഉനയനിച്ച  പധമോനകപട  വനിഷയവം.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒന  രണ്ടു  ദനിവസങ്ങളനിലെമോയനി  ഇമൗ
ആകരമോപണവം  സവംബനനിച്ചന്  നനിരവധനി  വമോര്തകേള്  പത്ര-ദൃശേര  മമോധരമങ്ങളനില്
ഉയര്നവരനികേയണമോയനി.  തുടെര്നന് പത്രവമോര്തകേളുകടെ അടെനിസമോനതനില് ഇക്കമോരരതനില്
വനിശേദമമോയ വകുപ്പുതലെ അകനസഷണവം നടെതമോന് സര്ക്കമോര് പടനികേജമോതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
പനിന്സനിപല് കസക്രടറനികയമോടെന് നനിര്കദ്ദേശേനിച്ചനിരുന.  ഇതുവകര നടെതനിയ പമോഥമനികേ
പരനികശേമോധനയനില് മമോനന്തവമോടെനി  ടെനി.ഡനി.ഒ. പരനിധനിയനില് ഒരു ലെക്ഷവം രൂപയന്  കമല്
വമോയ്പ കുടെനിശ്ശനികേയണമോയനിരുന പതനിനകഞമോളവം കപര്ക്കന് ഇമൗ അനുകൂലെരവം അനുവദനിച്ചതമോയനി
കേണനിടണന്.  കൂടുതല് പരനികശേമോധനകേള് നടെനവരനികേയമോണന്.  ഒരു കുടുവംബതനികലെ ഒരമോള്ക്കന്
മമോത്രകമ  പദതനിയകടെ  പകയമോജനവം  ലെഭനിക്കുകേയളകവനന്  ഇതന്  സവംബനനിക്കുന
ഉതരവനില്  വരകമമോക്കനിയനിടണന്.  എനമോല്  ഒകര  കുടുവംബതനികലെ  ഒനനിലെധനികേവം
കപര്ക്കന്  നനിയമവനിരുദമമോയനി  ആനുകൂലെരവം  അനുവദനിച്ചതമോയനി  ആകരമോപണവം
ഉയര്നവനനിടണന്.  ഇതുസവംബനനിച്ച കമല് ഉതരവന് തസ്പീയതനി മുതല് നമോളനിതുവകര
അനുവദനിച്ച മുഴുവന് ഗുണകഭമോകമോക്കളുകടെയവം വനിശേദമോവംശേങ്ങള് പകതരകേവം പകതരകേവം
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പരനികശേമോധനികക്കണതമോയനിടണന്.  ഇമൗ പരനികശേമോധനയവം നടെനവരനികേയമോണന്.  പമോഥമനികേ
പരനികശേമോധനയകശേഷവം ആവശേരമമോകണങനില് വനിശേദമമോയ വനിജനിലെന്സന് അകനസഷണതനിനന്
വനിടുവം.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമോഗങ്ങള് സമൂഹതനില് ഏറവുവം പനികനമോക്കവം നനില്ക്കുനവരമോണന്.
അവര്ക്കന് ലെഭനികക്കണ ആനുകൂലെരവം അനര്ഹര് തടനികയടുക്കുന സനിതനി സര്ക്കമോര്
അനുവദനിക്കുകേയനില്ല. അതരതനിലള്ള നനിയമവനിരുദമമോയ നടെപടെനികേള്ക്കന് അധനികേമോര
സമോനങ്ങളനിലെനിരനിക്കുനവര്  കൂടനനിനനിടകണങനില്  അതന്  പരനികശേമോധനിച്ചന്  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കുനതമോയനിരനിക്കുവം.   

ഒരു ലെക്ഷവം രൂപയന് പകേരവം രണ്ടുലെക്ഷവം രൂപ മുതല് മൂനലെക്ഷവം രൂപ വകര
എഴുതനിതള്ളനികയനവം ഒകര കുടുവംബതനികലെ ഒനനിലെധനികേവം കപര്ക്കന് നനിയമ വനിരുദമമോയനി
തുകേ  അനുവദനിചകവനവം   അതുകപമോകലെ  മനനിയകടെ  ബന്ധുക്കള്ക്കുവം  പനി.എ.-യകടെ
ബന്ധുക്കള്ക്കുവം പണവം  കകേമോടുത്തുകവനതുമമോണന്  വമോര്തകേള്.  2010  വകരയമോയനിരുന
എഴുതനിതള്ളമോന് കേമോലെമോവധനി,  അതന്  2014  വകര നസ്പീടനിയതന് ഇതനിനുകവണനിയമോകണനള്ള
ആകരമോപണമമോണന് വനനിടള്ളതന്.  ആകരമോപണതനികന്റെ അടെനിസമോനതനില് പരനികശേമോധനിച്ചന്
ഉചനിതമമോയ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുവം.  

(അദരക്ഷകവദനിയനില് മനി. കഡപല്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .    ഉ  മന് ചമോണനി:  ബഹുമമോനകപട മനനി ആകരമോപണങ്ങളല്ല;  പരനികശേമോധനിച്ചനിടന്
ഇതനികന്റെ സതരമോവസയമോണന് ഇവനികടെ പറകയണതന്.  ഒരു ലെക്ഷവം രൂപ വകരയമോണന്
ആനുകൂലെരവം  കകേമോടുക്കമോന്  ഗവണ്കമന്റെന്  ഉതരവുള്ളതന്.  ഒരു  ലെക്ഷവം  രൂപയനില്
കൂടുതല് ഏകതങനിലവം ഒരു കുടുവംബതനിനന് കകേമോടുതനിടകണമോ?  ഒരു ലെക്ഷവം രൂപയനില്
കൂടുതല് കലെമോണ് എടുതവര്ക്കന് ആനുകൂലെരവം കകേമോടുത്തുകവനന് അങ്ങന് പറഞ്ഞു.  ഒരു ലെക്ഷവം
രൂപയനില് കൂടുതല് ഏകതങനിലവം  കുടുവംബതനിനന്  കകേമോടുതനിടകണമോ എനള്ളതമോണന്
പശ്നവം.  2014 വകര കേമോലെമോവധനി നസ്പീടനിയതന് ഒമൗകദരമോഗനികേമമോയനി നസ്പീടനിയതമോണന്.  ഇതന്
സവംബനനിച്ചന് സമഗമമോയ ഒരകനസഷണവം നടെതനി അതനികന്റെ അകനസഷണ റനികപമോര്ടന്
ഇമൗ സഭയകടെ കമശേപ്പുറതന് വയമോന് തയ്യമോറമോകുകമമോ?

ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലെന്:  ഞമോന് അതനികന്റെ വനിശേദമോവംശേങ്ങളനികലെയന് കപമോകുനനില്ല.

ഒനമോമതന്  ഞമോന് ആകരയവം  അനമോവശേരമമോയനി ക്രൂശേനിക്കുന ഒരമോളല്ല.   അനമോവശേരമമോയനി

ആകരമോപണവം പറയകേയമനില്ല.  ഇതനില് ബഹുമമോനകപട മുന് മുഖരമനനി ശദനികക്കണ

ഒരു  കേമോരരവം,  ഒരു  ലെക്ഷവം  രൂപ  വകര  മുതലവം  പലെനിശേയവം  എഴുതനിതള്ളമോനുള്ള

സസ്പീമമോണന്.   2015  ഒകകമോബര്  1-കന്റെ  ഉതരവമോണന്.  ഒരു  ലെക്ഷവം  രൂപ  വകരയള്ള

വമോയ്പകേള് മുതലവം പലെനിശേയവം പനിഴപലെനിശേയവം മറ്റു കചലെവുകേളുവം ഉള്കപകടെ എഴുതനിതള്ളുന

പദതനിയമോണന്.  അതന് ഒരു ലെക്ഷവം രൂപയപ്പുറവം കപമോയനിടണന്.  
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ശസ്പീ  .    ഉമന്  ചമോണനി:  സര്,  ഒരു  ലെക്ഷവം  രൂപയനില്  കൂടുതല്  ആനുകൂലെരവം

ആര്കക്കങനിലവം കകേമോടുതനിടകണമോ?

ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലെന്:  സര്, ഉണന്. അതന് പരനികശേമോധനിക്കമോവം.  

ശസ്പീ  .   ഉമന് ചമോണനി: സര്, ഞമോന് പരനികശേമോധനിച്ചതമോണന്. ഇങ്ങകനകയമോരു ആകക്ഷപവം

വനകപമോള് ഇനകലെ ഒരു പത്രസകമളനവം വനിളനിചകൂടനി. ഒരു പത്രപവര്തകേന് ഒരു

ലെക്ഷവം രൂപയനില്  കൂടുതല് കകേമോടുതനിടകണമോ എനന് ആധനികേമോരനികേമമോയനി കചമോദനിച.

ഞമോന്  ആ  ബമോങനില്  വനിളനിച,  അതനികന്റെ  ഷസ്പീറന്  എടുപനിച.  ഒരു  ലെക്ഷവം  രൂപകയ

ബമോങനിലെടെച്ചനിടള,  പകക്ഷ ഒരു ലെക്ഷവം രൂപയനില് കൂടുതല് കേടെമുള്ളയമോളമോണന്  ഇമൗ

ഒരു ലെക്ഷവം രൂപ അടെച്ചതന്.  ആ വരകനി ബമോക്കനി തുകേ അടെച്ചമോല് മമോത്രകമ ഇമൗ ഒരു

ലെക്ഷതനികന്റെ ആനുകൂലെരവം  ലെഭനിക്കുകേയള.  ഗവണ്കമന്റെന്  തസ്പീരുമമോനനിച്ച  ഒരു ലെക്ഷവം

രൂപയനില് കൂടുതല് ഒരു കകപസ കപമോലവം കകേമോടുതനിടനില്ല.  എനനിടമോണന് ശസ്പീമതനി പനി. കകേ.

ജയലെകനികയ അപമമോനനിക്കുനതന്.  അവരുകടെ കുടുവംബതനിലള്ളവര്ക്കന് കകേമോടുത്തുകവനമോണന്

പറയനതന്.  അവരുകടെ കുടുവംബവുമമോയനി കനരനിടബനമുള്ള ഒരമോള്ക്കന് കപമോലവം കകേമോടുതനിടനില്ല.

അവരുകടെതന് വലെനിയ കൂടകുടുവംബമമോണന്. അവരുകടെകയല്ലമോവം വസ്പീടകപരന് ഒനമോണന്. പടനികേവര്ഗ്ഗ

കുടുവംബതനിനന്  ഇമൗ  സസ്പീമനിനന്  അര്ഹതയകണങനില്  അവര്ക്കന്  കകേമോടുക്കുനതന്

കതറമോകണമോ?  ഏതമോയമോലവം മനനിയകടെ ഒരു ബന്ധുവനിനുവം കനരനിടന് കേനിടനിയനിടനില്ല.  ഒരു

ലെക്ഷവം  രൂപയനില്  കൂടുതല്  ഒരു  ആനുകൂലെരവുവം  കകേമോടുതനിടനില്ല.    ഏതമോയമോലവം

ഇത്രയവം വലെനിയ പശ്നമമോയ സനിതനിക്കന്;  പകതരകേനിച്ചന്  ആ നനികയമോജകേമണ്ഡലെകത

പതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന  എവം.എല്.എ.  തകന  ആകരമോപണമമോയനി  ഉനയനിച്ച  സമോഹചരരതനില്

ഇതനികനക്കുറനിച്ചന്  സമഗമമോയ  ഒരകനസഷണവം  നടെതനി  അതനികന്റെ  റനികപമോര്ടന്  ഇമൗ

കമശേപ്പുറതന് വയമോകമമോ?

മനി  .   കഡപല്യൂടനി സസ്പീക്കര്:  മനിനനിസര് പസ്പീസന് കേണ്ക്ലൂഡന്. ഇതന് ഡനിസഷനമോക്കണ,

സബ്മനിഷനമോണന് പസ്പീസന്, പസ്പീസന്....

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്:  സര്,   ഞമോന്  ഇതനികനക്കുറനിച്ചന്  സമഗമമോയനി

പരനികശേമോധനിച്ചനിടനില്ല.  അങ്ങന്  പറഞ്ഞെതനികന്റെ  അടെനിസമോനതനില്  പനിന്സനിപല്

കസക്രടറനികയകക്കമോണന് അകനസഷനിപനിച്ചന് പമോഥമനികേമമോയനി എകന്തങനിലവം കതളനിവുകണങനില്

മമോത്രവം  തുടെര്നടെപടെനികയടുക്കമോവം.  കനരകത  പറഞ്ഞെതുകപമോകലെ  ഞമോനനിതന്  പത്രക്കമോകരമോടെന്

പറഞ്ഞെതമോണന്.  മനനിയകടെ ബന്ധുവമോയനികപമോയനി  എനള്ളതുകകേമോണന് അര്ഹതകപട

തമോകണങനില്  നമുക്കന്  നസ്പീതനി  നനികഷധനിക്കമോന്  പറനികല്ലനള്ളതന്  വരകമമോക്കുകേയവം

കചയതമോണന്.  പരനികശേമോധനിച്ചനിടന് പറയമോവം.
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(6) പതനികേകള അറസന് കചയ്യല്

പതനിപക്ഷകനതമോവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശേന്  കചനനിതലെ  ):  സര്,  സവംസമോന
ഭരണതനിനന്  കനതൃതസവം  നല്കുകേയവം  ആഭരന്തര  വകുപന്  കകകേകേമോരരവം  കചയ്യുകേയവം
കചയ്യുന സനി.പനി.കഎ.(എവം)-കന്റെ ഗുണമോ മമോഫനിയമോ ബനങ്ങള് കഞടനിപനിക്കുനതമോണന്.
സനി.പനി.കഎ.(എവം)-ഉവം ഗുണകേളുവം തമനിലള്ള ഗമോഢമമോയ ബനതനികന്റെ കേഥകേളമോണന്
ഓകരമോ ദനിവസവുവം  പുറത്തുവനകകേമോണനിരനിക്കുനതന്.  ഇമൗ സഭയനില് ബഹുമമോനരനമോയ
മുഖരമനനി  25-10-2016-നന് ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമോമസനികന്റെ അടെനിയന്തര പകമയതനിനന്
മറുപടെനിയമോയനി പറഞ്ഞെതന് -  "ഇമൗ രസ്പീതനിയനില് പവര്തനിക്കുന ഗുണമോസവംഘങ്ങകളമോടെന്
ഒരു  വസ്പീടവസ്പീഴ്ചയവം  കപമോലെസ്പീസനികന്റെ  ഭമോഗത്തു  നനിനണമോകേനില്ല”എനമോണന്.  അതനിനന്
തുടെര്ച്ചയമോയനി  അകദ്ദേഹവം അനന്  പറഞ്ഞെതന്  "ഇവനികടെ  ഗുണകേള്ക്കന്  അഴനിഞ്ഞെമോടെമോന്
ഒരു  മടെനിയമനില്ല  എന  നനിലെ  വനകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്"  എനമോണന്.  ആളുകേളുകടെ
കേയ്യനില് കേമോശുണമോയമോല് ആ കേമോശേന് അവര് അദസമോനനിചണമോക്കനിയതമോയനിരനിക്കുവം, അതന്
അദസമോനനിക്കമോകത  തടനിപറനിക്കമോനുള്ള  ഏര്പമോടെമോണന്  ഗുണമോസവംഘങ്ങള്  നസ്പീക്കനി
കക്കമോണനിരനിക്കുനതന്. സര്ക്കമോര് ആ സവംഘങ്ങകള നനിലെയനനിര്ത്തുകേ തകന കചയ്യുകമനമോണന്
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതന്.  ഇങ്ങകന  മുഖരമനനി  പസമോവനിച്ചനിടവം....,  കേളമകശ്ശരനി  ഏരനിയ
കസക്രടറനി  സക്കസ്പീര്  ഹുകകസന്  രണ്ടുതവണ ജമോമരതനിനന്  അകപക്ഷ കകേമോടുതനിടവം
മുന്കൂര് ജമോമരവം കേനിടനിയനിടനില്ല.  ആ ഏരനിയ കസക്രടറനികയ അറസന് കചയ്യമോന് ഇതുവകര
തയ്യമോറമോയനിടനില്ല.  തകനയമല്ല,  ഇടെപള്ളനി  കലെമോക്കല്  കേമനിറനി  കസക്രടറനിയവം  മുന്
കേമൗണ്സനിലെറുമമോയ മകഹഷന് കുമമോര് ഒരു കേമോര് കേമനനി അടെനിചതകേര്ത്തു.  അയമോകള
കബയന് ലെബനിളമോയ വകുപനിടന് കകേകസടുതന് വനിടയച.  പമോര്ടനിയകടെ കനതമോക്കള് ഗുണമോ
പവര്തനവം നടെത്തുനകവനന് മമോത്രമല്ല,  അവര്ക്കന്  രമോഷസ്പീയ സവംരക്ഷണവുവം നല്കുകേയമോണന്.
മുഖരമനനി പറഞ്ഞെ വമോക്കുകേള്ക്കന് ഇവനികടെ വല്ല വനിലെയമുകണമോ?  നമ്മുകടെ സവംസമോനതന്
ഗുണമോപവര്തനങ്ങളുവം സമോമൂഹരവനിരുദ പവര്തനങ്ങളുവം നടെത്തുന ഏതന് പമോര്ടനിയനില്
കപടയമോളുകേളമോകണങനിലവം  അവകര  കേര്ശേനമമോയനി  നനിയനനിക്കുകേയവം  നനിയമനടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയവം കചകയ്യണതനിനുപകേരവം  അവര്ക്കന് രമോഷസ്പീയസവംരക്ഷണവം കകേമോടുക്കുന
നടെപടെനി ഒരു ഗവണ്കമന്റെനിനന് ഭൂഷണമല്ല. പടമോപകേല് സക്കസ്പീര് ഹുകകസകന കേളമകശ്ശരനിയനില്
കേണ്ടുകവനന്  പറഞ്ഞെന്  കഫമോണ്  കചയനിടന്  കപമോലെസ്പീസന്  തനിരനിഞ്ഞുകനമോക്കമോന്  കപമോലവം
തയ്യമോറമോയനില്ല. ഇകപമോള് ജനില്ലമോ കസമോര്ട്സന് കേമൗണ്സനിലെനികന്റെ പസനിഡന്റെമോയനി തുടെരുന.
ഇകതമോകക്ക  ജനമോധനിപതര സവംവനിധമോനതനില് നനിയമവമോഴ്ചയ തകന കവല്ലുവനിളനിയമോയനി
ഉയര്നവരുന കേമോരരമമോണന്.  ഇതരവം ഗുണമോമമോഫനിയമോ പവര്തനവം  നടെത്തുനവകര
നനിയനനിക്കുകമനന്  പറഞ്ഞെ  മുഖരമനനിയകടെ  വമോക്കനിനന്  എന്തുവനിലെയമോണള്ളതന്.
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ഇവനികടെ ബഹുമമോനരനമോയ മുഖരമനനി പറഞ്ഞെ വമോക്കനിനന്  വനിലെയകണങനില് ഇതരമമോളുകേകള
നനിയമതനിനന് മുനനില് കകേമോണ്ടുവരണവം.  കകഹകക്കമോടെതനി രണ്ടുതവണ മുന്കൂര് ജമോമരവം
നനികഷധനിച്ച  വരകനികയ  അറസന്  കചയ്യമോന്  കകേരള  കപമോലെസ്പീസനിനന്  കേഴനിവനില്ലമോതതന്
എന്തുകകേമോണമോണന്?  നക്ഷത്രവം ചുമലെനില് വചനടെക്കുന കപമോലെസ്പീസന് ഉകദരമോഗസര്ക്കന്
അറസന്  കചയ്യമോന്  കേഴനിയമോതതന്  രമോഷസ്പീയമമോയ  സവംരക്ഷണമുകണനള്ളതുകകേമോണ്ടു
തകനയമോണന്.  അതുകകേമോണന്  കേളമകശ്ശരനി  ഗുണമോ  ആക്രമണകകേസനികലെ  പതനികേകള
അറസന്  കചയ്യമോനുവം  ഗുണമോ  സമോമൂഹര  വനിരുദ  പവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുനവകര
നനിയനനിക്കമോനുവം നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണകമനന് ഞമോന് അഭരര്തനിക്കുന.  

11.00 AM]

മുഖരമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം
നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലെന്):
സര്,  ഇമൗ  സബ്മനിഷനനില്  ഉനയനിച്ചനിടള്ള വനിഷയവം  25-10-2016-ല്  അടെനിയന്തര
പകമയതനികന്മേല്  സഭയനില്  നല്കേനിയ  വനിശേദസ്പീകേരണതനില്  ഉള്കപടതമോണന്.
എറണമോകുളവം  തൃക്കമോക്കര  പൂക്കമോടപടെനി  കേങ്ങരപടെനിയനില്  ഷസ്പീലെമോ  കതമോമസനികന്റെ
ഉടെമസതയനിലളള ഒരു ഡയറനി പമോന്റെന് കേരമോര് പകേമോരവം ഏകറടുതന് നടെതനിയനിരുന
ജൂബനി പമൗകലെമോസനികന്റെ സമോപനവം ഒഴനിഞ്ഞു കകേമോടുക്കണകമനമോവശേരകപടന്  2015-ല്
ഷസ്പീലെമോ കതമോമസന് കനമോടസ്പീസന് അയച്ചനിരുനതുവം ഇതു സവംബനനിച്ചന് ഒരു സനിവനില് കകേസന്
കകേമോടെതനിയനില്  നടെനവരുനതുമമോണന്.  ആ  സനിതനിയനിലെനിരനികക്ക  ഷസ്പീലെമോ  കതമോമസവം
സക്കസ്പീര്  ഹുകകസനുവം  കേറുകേപള്ളനി  സനിദ്ദേനിഖവം  കകഫസലവം  കചര്നന്  ഗൂഢമോകലെമോചന
നടെത്തുകേയവം  10 -6 -2015-ല് സനിദ്ദേനിഖവം കകഫസലവം കചര്നന് ജൂബനി പമൗകലെമോസനികന്റെ
സമോഫമോയ  സമോജു  കജമോണനികന  വഴനിയനില്  തടെഞ്ഞുനനിര്തനി  വധനിക്കുകമനന്
ഭസ്പീഷണനികപടുത്തുകേയവം കചയ. 11-6-2015-നന് ജൂബനി പമൗകലെമോസനികന ഇവര് കേമോറനില്
കേയറനികക്കമോണ്ടുകപമോയനി തടെങലെനില് വച്ചതനിനുകശേഷവം ഷസ്പീലെമോ കതമോമസമമോയളള തര്ക്കവം
പരനിഹരനിക്കമോത  പക്ഷവം  ജൂബനി  പമൗകലെമോസനികനയവം  കുടുവംബകതയവം  ഇല്ലമോയ
കചയ്യുകമനന്  ഭസ്പീഷണനികപടുതനിയതമോയനി  27-10-2016-നന്  പമോലെമോരനിവടവം  കപമോലെസ്പീസന്
കസഷന് മുമമോകകേ ജൂബനി പമൗകലെമോസന് കമമോഴനി നല്കേനി.  ഇതനികന്റെ അടെനിസമോനതനില്
കമല്പറഞ്ഞെ  അഞന്  കപകര  പതനികേളമോക്കനി  പമോലെമോരനിവടവം  കപമോലെസ്പീസന്  കസഷനനില്
കകേസന്  രജനിസര്  കചയനിടണന്.  രണമോവം  പതനിയമോയ  കേറുകേപള്ളനി  സനിദ്ദേനിഖവം  മൂനമോവം
പതനിയമോയ കകഫസലവം  എറണമോകുളവം  കസന്ടല് കപമോലെസ്പീസന്  കസഷനനില് സമോന്ദ്രമോ
കതമോമസമമോയനി  ബനകപട  കകക്രവം  2361/16  നമര്  കകേസനില്  ജുഡസ്പീഷരല്
കേസഡനിയനില് കേഴനിഞ്ഞുവരകവ, 31-10-2016-നന് ഇമൗ കകേസനികലെയന് കഫമോര്മല് അറസന്
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കചയന് ബഹുമമോനകപട കകേമോടെതനി ഉതരവന് പകേമോരവം റനിമമോന്റെന് അനുവദനിച്ചന് ജുഡസ്പീഷരല്
കേസഡനിയനിലെമോണന്.  ഒളനിവനില്  കപമോയ  സക്കസ്പീര്  ഹുകകസനുവം  ഷസ്പീലെമോ  കതമോമസവം
ബഹുമമോനകപട  എറണമോകുളവം  ജനില്ലമോ  കസഷന്സന്  കകേമോടെതനി  മുമമോകകേ  മുന്കൂര്
ജമോമരമോകപക്ഷ  സമര്പനികച്ചങനിലവം  ബഹുമമോനകപട  കകേമോടെതനി  ജമോമരവം  നനിരസനിച.
ടെനിയമോന് കകഹകക്കമോടെതനിയനില് ജമോമരമോകപക്ഷ സമര്പനിച്ചനിടണന്.  ഷസ്പീലെമോ കതമോമസനികന്റെ
മുന്കൂര്  ജമോമരമോകപക്ഷ  കകേമോടെതനിയകടെ  പരനിഗണനയനിലെമോണന്.  എറണമോകുളവം  ടെമൗണ്
സമൗതന് കപമോലെസ്പീസന് ഇന്കസകര് അകനസഷണവം നടെതനി വന ഇമൗ കകേസന് കൂടുതല്
കേമോരരക്ഷമമമോയനി  അകനസഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  എറണമോകുളവം  സനിറനി  ജനില്ലമോ  കകക്രവം
റനിക്കമോര്ഡ്സന്  ബല്യൂകറമോ  അസനിസന്റെന്  കേമസ്പീഷണറുകടെ  കനതൃതസതനിലളള  പകതരകേ
അകനസഷണ സവംഘകത ചുമതലെകപടുതനിയനിടണന്.   

(7) വമോയ്പ എഴുതനിതള്ളല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സകരഷന്  കുറുപന്:  സര്,  കുടനമോടെന്,  അപര് കുടനമോടെന്  പകദശേങ്ങളനില്
തമോറമോവുകേള്  കൂടകതമോകടെ  കരമോഗബമോധനിതമമോയനി  ചകതമോടുങകേയവം  അതനികന
കകേമോല്ലുകേയവം കചയ്യുന കേമോരരവം പലെതവണ ഇമൗ സഭയനില് വനനിടണന്. ഇനനി ഏതമോണന്
ഒരു കകേമോല്ലക്കമോലെകതക്കന്  തമോറമോവനികന്റെ മുടകയമോ ഇറച്ചനികയമോ ആരുവം കേഴനിക്കമോന് തയ്യമോറമോകേമോത
സനിതനിയമോണള്ളതന്. എല്ലമോവരുവം ബമോങനില്നനിനന് വമോയ്പ എടുതനിടമോണന് തമോറമോവന് കൃഷനി
കചയനിടള്ളതന്.  കേഴനിഞ്ഞെ തവണ നഷ്ടപരനിഹമോരവം കകേമോടുതതനില് വന അപമോകേതമൂലെവം,
കേതനിച്ച തമോറമോവുകേള്ക്കന് മമോത്രമമോണന്  നഷ്ടപരനിഹമോരവം കേനിടനിയതന്.  ലെക്ഷക്കണക്കനിനന്
തമോറമോവന് മുട കചലെവമോകേമോകത കപമോയതനിനുവം  കരമോഗബമോധനിതമമോയനി ചത തമോറമോവുകേകള
കൃഷനിക്കമോര് മറവന് കചയതനിനുവം  നഷ്ടപരനിഹമോരവം കേനിടനിയനിടനില്ല.  ഇമൗ വസ്തുതകേകളല്ലമോവം
കേണക്കനികലെടുത്തുകകേമോണന്  തമോറമോവുകേളുകടെ ഉടെമസര്ക്കന് നഷ്ടപരനിഹമോരവം നല്കുനതനിനുവം
ബമോങനില് നനിനന്  തമോറമോവന്  കൃഷനിക്കമോര്  എടുത വമോയ്പ  എഴുതനിതള്ളുനതനിനുമമോവശേരമമോയ
നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണവം. 

വനവുവം മൃഗസവംരക്ഷണവുവം മൃഗശേമോലെകേളുവം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രമോജു): സര്,
ബഹുമമോനരനമോയ കകേ.  സകരഷന് കുറുപന് ഉനയനിച്ച വനിഷയവം ഇനകലെ ബഹുമമോനകപട
കകേ.  എവം.  മമോണനി  സമോറുവം  സഭയനില്  ഉനയനിച്ചനിരുന.  കകേരളതനില്  പക്ഷനിപനനി
സനിരസ്പീകേരനിച്ചതനികന്റെ അടെനിസമോനതനില് അടെനിയന്തര പതനികരമോധ സരക്ഷമോ നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുവം നഷ്ടപരനിഹമോരവം നല്കുനതനിനുമുള്ള അനുമതനി നല്കേനി മൃഗസവംരക്ഷണ
വകുപനില് നനിനവം 5-11-2016-ല് തകന ഉതരവന് പുറകപടുവനിച്ചനിടണന്. അതനുസരനിച്ചന്
കേള്ളനിവംഗന് നടെപടെനികേള് ആരവംഭനിക്കുനതനിനന് മുമന് കരമോഗവംമൂലെവം മരണകപട തമോറമോവുകേള്ക്കന്,
അകദ്ദേഹവം പറഞ്ഞെ പധമോനകപട വനിഷയവം,  കേഴനിഞ്ഞെ പമോവശേരവം കേള്ളനിവംഗന്  നടെപടെനി
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നടെതനിയതനിനന്  മമോത്രമമോണന്  കകേമോടുതകതനമോണന്,  ഇകപമോള് കേള്ളനിവംഗന്  നടെപടെനികേള്
ആരവംഭനിക്കുനതനിനന്  മുമന്  കരമോഗവംമൂലെവം  മരണകപട  തമോറമോവുകേള്ക്കുവം  കേള്ളനിവംഗന് മൂലെവം
നശേനിപനിക്കകപടുന തമോറമോവുകേള്ക്കുവം സര്ക്കമോര് നനിശ്ചയനിച്ച കതമോതനിലള്ള അതമോയതന്,
രണന് മമോസതനിനന് മുകേളനില് പമോയമുള്ള പക്ഷനികേള്ക്കന് ഒനനിനന്  200  രൂപയവം രണന്
മമോസതനില്  തമോകഴ  പമോയമുള്ള  തമോറമോവുകേള്ക്കന്  100  രൂപയവം  നഷ്ടപരനിഹമോരവം
നല്കുനതമോകണനന്  ഉതരവനില്  വരകമമോക്കനിയനിടണന്.  അതുകകേമോണന്  കേള്ളനിവംഗനിനന്
വനികധയമമോയനിടള്ളതന് മമോത്രമല്ല,  ഇമൗ അസഖവം വനന് മരണകപടനിടള്ള തമോറമോവുകേള്ക്കുവം
നഷ്ടപരനിഹമോരവം നല്കുനതമോണന്. കരമോഗബമോധനിത പകദശേങ്ങളനികലെ ഹമോച്ചറനികേളനിലള്ള
മുടകേകളയവം മുട കുഞ്ഞുങ്ങകളയവം നശേനിപനിക്കുനതുവം ഓകരമോ മുടയവം അഞന് രൂപ വസ്പീതവം
നഷ്ടപരനിഹമോരവം നല്കുനതുമമോണന്. പക്ഷനിപനനികയക്കുറനിച്ചന് ജനങ്ങകള കബമോധവല്ക്ക
രനിക്കുനതനിനുവം കരമോഗബമോധനിത പകദശേതന് ശുചസ്പീകേരണ പവര്തനങ്ങള് ആരവംഭനിക്കു
നതനിനുവം അടെനിയന്തര നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിചവരുന. പതനികരമോധ പവര്തനങ്ങള്
ആരവംഭനിക്കുനതനിനന് മുമന് കരമോഗബമോധ മനസനിലെമോക്കനിയതുമൂലെവം തമോറമോവുകേകള/ പക്ഷനികേകള
കകേമോനനിടള്ള കേര്ഷകേരുണന്.  അങ്ങകനയള്ള കേര്ഷകേര്ക്കുവം അകനസഷനിച്ചന് ആവശേരമമോയ
നഷ്ടപരനിഹമോരവം  നല്കുനതമോണന്.  പക്ഷനിപനനി  നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള  പതനികരമോധ
പവര്തനങ്ങള്ക്കുവം പക്ഷനികേള് നഷ്ടകപട കേര്ഷകേര്ക്കന് ധനസഹമോയവം നല്കുനതനി
നുമമോവശേരമമോയ  തുകേ  ഈ  സമോമതനികേ  വര്ഷവം  തകന  അനുവദനിക്കുനതമോണന്.
ഇതനിനമോയനി പുറകപടുവനിച്ചനിടള്ള ഉതരവനികന്റെ അടെനിസമോനതനില് നടെപടെനികേള് നടെന
വരനികേയമോണന്.  കേള്ളനിവംഗന്  നടെപടെനികേള് പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചമോല്  ഇമൗ മമോസതനില് തകന
കേര്ഷകേര്ക്കന് നഷ്ടപരനിഹമോരവം നല്കേമോന് കേഴനിയവം.  പക്ഷനിപനനിമൂലെവം ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുന
കേര്ഷകേകര സഹമോയനിക്കുനതനിനുള്ള  എല്ലമോ നടെപടെനികേളുവം ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെന് സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണന്.
ഒരു തമോറമോവനിനന്  200  രൂപകയനള്ള നനിലെയനില് നഷ്ടപരനിഹമോരവം നല്കുനതനിനുതകന
ഏതമോണന്  6  കകേമോടെനിയനിലെധനികേവം രൂപ കവണനിവരുകമനമോണന് കേണക്കമോക്കകപടുനതന്.
ആലെപ്പുഴ ജനില്ലയനില് 305691  തമോറമോവുകേകള കേള്ളനിവംഗന് കചയ്യുകേയവം കേര്ഷകേര് തകന
കനരനിടന്  കകേമോല്ലുകേയവം കചയനിടണന്.   കകേമോടയവം  ജനില്ലയനില്  64707  (ഇനകലെ രമോത്രനി
വകരയളള  കേണക്കമോണന്)  തമോറമോവുകേകള  കകേമോനനിടണന്.  അതനുസരനിച്ചന്  370398
തമോറമോവുകേകള ഇതനികനമോടെകേവം  കകേമോകല്ലണനി വനനിടണന്. ഇനനിയവം അതന് തുടെരുകേയമോണന്.
ഒരു പകക്ഷ, ഒരു ലെക്ഷകമമോ രണന് ലെക്ഷകമമോ വനകവനവം വരമോവം. ഇത്രയവം തമോറമോവുകേള്ക്കന്
നഷ്ടപരനിഹമോരവം കകേമോടുകക്കണ സനിതനിയമോണളളതന്.  അതന്  കകേമോടുക്കമോന് ഉതരവമോയനിടണന്.
എത്രയവം കപകടനന്  ഇമൗ പണവം അവര്ക്കന് കകേമോടുക്കുവം.  തമോറമോവന് കേര്ഷകേര് ബമോങനില്
നനികനടുത കലെമോണ് എഴുതനിതള്ളുനതുകൂടെനി സര്ക്കമോരനിനന് വഹനിക്കമോന് കേഴനിയനികല്ലനള്ള
വനിവരവം  ബഹുമമോനകപട അവംഗകത അറനിയനിക്കുകേയമോണന്.
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(8) എ.റനി.എവം. കേമൗണറുകേളുകടെ സരക്ഷ

ശസ്പീ  .    രമോജു  എബഹമോവം:  സര്,  എ.റനി.എവം.  കേമൗണറുകേള്  സരക്ഷനിതമല്ല.
നനിരവധനി തടനിപന് സവംഘങ്ങള് എ.റനി.എവം. പനിന് നമരുകേള് കശേഖരനിച്ചന് വരമോപകേമമോയ
തടനിപന്  നടെതനിവരനികേയമോണന്.  തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിനന്  മമോത്രമമോണന്  അതനികലെ ഒരു
പതനികയ പനിടെനികൂടെനിയതന്.  കബമോവംകബ,  ഗള്ഫന് അകമരനിക്ക എനനിവനിടെങ്ങളനികലെ  എ.റനി.എവം.
കേമൗണറുകേളനില് നനിനവം  പണവം അപഹരനിക്കുന സനിതനിവനികശേഷമുണമോയനിടണന്.  ആയതനിനമോല്
എ.റനി.എവം.  കേമൗണറുകേകള  സരക്ഷനിതമമോക്കമോനുവം എ.റനി.എവം.  കേവര്ച്ചമോസവംഘങ്ങകള
കേകണതമോനുവം  അടെനിയന്തര  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണകമനമോണന്  എനനിക്കന്
അഭരര്തനിക്കമോനുള്ളതന്.  

മുഖരമനനിക്കുകവണനി പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്ക സമുദമോയകക്ഷമവുവം
നനിയമവുവം  സമോവംസമോരനികേവുവം  പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .
ബമോലെന്  ): സര്, എ.റനി.എവം. കേമൗണറുകേള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചള്ള കുറകൃതരങ്ങള് അടുത കേമോലെതന്
വര്ദനിചവരുനതമോയനി  ശദയനില്കപടനിടണന്.  ഈ  സര്ക്കമോര്  അധനികേമോരതനില്
വനതനിനുകശേഷവം ഇതരതനിലള്ള  21  കകേസ്സുകേള് രജനിസര് കചയനിടണന്.  മൂനന് കകേസകേളനികന്മേല്
അകനസഷണവം പൂര്തനിയമോക്കനി  കകേമോടെതനിയനില് കുറപത്രവം സമര്പനിചകേഴനിഞ്ഞു.   മറ്റുള്ളവ
അകനസഷണ  ഘടതനിലെമോണന്.  എ.റനി.എവം.  കേമൗണറുകേളനില്  മതനിയമോയ  കസകേല്യൂരനിറനി
ജസ്പീവനക്കമോകര  നനികയമോഗനിക്കുനതനിലവം  ബമോങന്  സമോപനിച്ചനിടള്ള  ഉപകേരണങ്ങള്ക്കു  പുറകമ
മകറകന്തങനിലവം  ഉപകേരണങ്ങള്  സമോപനിച്ചനിടകണമോകയനന്  പരനികശേമോധനിക്കുനതനിനുവം
സനി.സനി.ടെനി.വനി.  ദൃശേരങ്ങള്  പരനികശേമോധനിച്ചന്  സവംശേയകേരമമോയ  ദൃശേരങ്ങളുകണമോകയനന്
കേകണതനി ആ വനിവരവം ബനകപട കപമോലെസ്പീസന് കസഷനനില് അറനിയനിക്കുനതനിനുമുള്ള
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്  നല്കേനിയനിടണന്.  ബനകപട  എസന്.എച്ചന്.ഒ.മമോര്ക്കുവം  പകടമോളനിവംഗന്
ഡല്യൂടനിയവം  ബസ്പീറന്  ഡല്യൂടനിയവം  കനമോക്കുന കപമോലെസ്പീസന് ഉകദരമോഗസര്ക്കുവം  എ.റനി.എവം.
കേമൗണറുകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചന്  ശേകമമോയ  നനിരസ്പീക്ഷണവം  നടെതമോന്  നനിര്കദ്ദേശേവം
നല്കേനിയനിടണന്.  കൂടെമോകത   സനി-ഡമോകേന്,  കസര്ടന്-കകേ (CERT-K), വസബര് കഡമോവം
തുടെങ്ങനിയവയകടെ കസവനവുവം ഉപകയമോഗകപടുതമോറുണന്.  സവംസമോന വക്രവം ബമോഞന്
കസഷരല് ബമോഞന് മമോതൃകേയനില് ഒരു പകതരകേ വസബര് വക്രവം  ആരവംഭനിക്കുനതുവം
പരനിഗണനയനിലണന്.  എ.റനി.എവം.  തടനിപ്പുകേള്  വര്ദനിചവരുന  സമോഹചരരതനില്
സസസ്പീകേരനികക്കണ  നടെപടെനികേള്  വനിശേകേലെനവം  കചയ്യുനതനിനമോയനി  റനിസര്വന്  ബമോങന്
റസ്പീജനിയണല് ഡയറകറുകടെ അദരക്ഷതയനില് ഉനത കപമോലെസ്പീസകദരമോഗസകര പകങടു
പനിചകകേമോണ്ടുള്ള  അവകലെമോകേന കയമോഗവം 18-8-2016-നന് തനിരുവനന്തപുരതന് റനിസര്വന്
ബമോങനില്  വച്ചന്  നടെതനിയനിടണന്.  ഇക്കമോരരതനില്   കപമോതുജനങ്ങള്ക്കമോവശേരമമോയ
കബമോധവല്ക്കരണവം നല്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേളുവം ഫലെപദമമോയനി സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണന്.
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(9) എന്കഡമോസള്ഫമോന് ദരനിതബമോധനിതരുകടെ പശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനല്ലനിക്കുനന്:  സര്,  കേമോല് നൂറമോണന്  കപയ  വനിഷ  മഴയനില്

കുതനിര്നന്  നനില്ക്കുന  കേമോസര്കഗമോഡന്  ജനില്ലയനികലെ  ഗമോമങ്ങള്ക്കന്  ഒരു  മഹമോയദവം

കേഴനിഞ്ഞെ  യദഭൂമനികയമോടെമോണന്  സമോദൃശേരമുള്ളകതനന്  ബഹുമമോനകപട  മുഖരമനനിക്കുവം

സര്ക്കമോരനിനുവം  നല്ലതുകപമോകലെ  അറനിയമോവുന  കേമോരരമമോണന്.  എന്കഡമോസള്ഫമോകന്റെ

ഇരുടപരന ആ പകദശേകതയന്  മുന് മുഖരമനനിയവം സര്ക്കമോരുവം ശദ പതനിപനിച്ചതുകപമോകലെ

ഈ  സര്ക്കമോരുവം  കൂടുതല്  ശദ  പതനിപനിക്കണകമനമോണന്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂകടെ

എനനിക്കന്  ആവശേരകപടെമോനുള്ളതന്.  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷവം  ജനുവരനി  മമോസവം  14-നമോണന്

എന്കഡമോസള്ഫമോന്  ഗമോമങ്ങളനില്  ബഹുമമോനരനമോയ  മുഖരമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറമോയനി

വനിജയന് സന്ദര്ശേനവം നടെതനിയതന്.  നവകകേരള യമോത്രകയമോടെനുബനനിച്ചമോയനിരുന ആ

സന്ദര്ശേനവം. എന്കഡമോസള്ഫമോന് ദരനിതബമോധനിത പകദശേങ്ങളനികലെ ബഡ്സന് സ്കൂളുകേളനികലെ

കുരുനകേള്  വളകര  ആഹമോദകതമോകടെയമോണന്  മുഖരമനനികയ  സസസ്പീകേരനിച്ചതന്.  അനന്

മുഖരമനനി പതനികേരനിച്ചതന്,  എല്.ഡനി.എഫന്.  അധനികേമോരതനികലെതനിയമോല് എന്കഡമോസള്ഫമോന്

ദരനിതബമോധനിത  പകദശേങ്ങളനികലെ  പുനരധനിവമോസവുവം  ചനികേനിതയവം  ദ്രുതഗതനിയനില്

നടെത്തുകമനമോയനിരുന.  പകക്ഷ  പുതനിയ  സര്ക്കമോര്  അധനികേമോരകമറന്  ആറന്  മമോസവം

കേഴനിയമോറമോയനിടവം  എന്കഡമോസള്ഫമോന്  ഇരകേകളമോടെന്  ബല്യൂകറമോക്രസനിയകടെ  ക്രൂരതകേള്

ഇകപമോഴുവം തുടെരുകേയമോണന് എനതനികന്റെ കതളനിവമോണന്  എകന്റെ നനികയമോജകേ മണ്ഡലെതനികലെ

കവളര് പഞമോയതനികലെ കേകളരനി ഹമൗസനികലെ രമോജസ്പീവനി എന അറുപതന് വയസ്സുള്ള

വനിധവ  ആതഹതര  കചയതന്.  പമോവകപട  ഈ  സസ്പീ  എന്കഡമോസള്ഫമോന്  ദരനിത

ബമോധനിതയമോണന്.  എന്.ആര്.എച്ചന്.എവം.  നല്കേനിയ ബകയമോകമടനികേന് കേമോര്ഡന് ഇവര്ക്കു

ണമോയനിരുന.  അതുകകേമോണന്  1200  രൂപ  മമോസവംകതമോറുവം  ലെഭനിക്കുമമോയനിരുന.  Other

category-ല് ഉള്കപട എനതുകകേമോണന് മറമോനുകൂലെരങ്ങകളമോനവം ഇവര്ക്കന് കേനിടമമോയനിരുനനില്ല.

ഹൃകദ്രമോഗവം,  പക്ഷമോഘമോതവം തുടെങ്ങനി നനിരവധനി മമോരകേ കരമോഗങ്ങള്കകേമോണന് കേഷ്ടകപടനിരുന

അവരുകടെ  ചനികേനിതയന്  മമോസവം  അയ്യമോയനിരകതമോളവം  രൂപ  ആവശേരമമോയനിരുന.

കൂലെനിപണനി കചയന് കുടുവംബവം കപമോറ്റുന രമോജസ്പീവനിയകടെ രണന് ആണ്മക്കള്ക്കന് അമകയ

ചനികേനിതനിക്കമോനുവം മരുനന് വമോങ്ങമോനുമുള്ള കേഷ്ടപമോടെന്  കേരള് അലെനിയനിപനിക്കുനതമോണന്.

മക്കകള നനിങ്ങളുകടെ കേഷ്ടപമോടെന് ഇനനിയവം എനനിക്കന് കേമോണമോന് കേഴനിയനികല്ലനന് ആ അമ

പറഞ്ഞുവകത്ര.  അതുകകേമോണമോണന് അവര് ആതഹതര കചയതന്.  ചനികേനിത കേനിടമോകത

ഒരു വനിധവ അതുവം എന്കഡമോസള്ഫമോന് ദരനിതബമോധനിത ആതഹതര കചയ്കതനന്

പറയകമമോള്  വദവതനികന്റെ  സസന്തവം  നമോടനില്  കേഴനിയന  നമുകക്കല്ലമോവര്ക്കുവം

നമോണകക്കടെമോകണനമോണന്  എനനിക്കന്  അതുസവംബനനിച്ചന്  പറയമോനുള്ളതന്.  നവവംബര്
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4-ാ  തസ്പീയതനിയമോണന്  രമോജസ്പീവനി  ആതഹതര  കചയതന്.  അഞമോവം  തസ്പീയതനി  ഉച്ചയന്

കേമോസര്കഗമോഡന്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  കപമോസന്കമമോര്ടവം  നടെതനി.  വവകുകനരവം

കവളര് പഞമോയതനികലെ നമോടക്കല്ലനില് ശേവസവംസമോരവം നടെന.  ബഹുമമോനകപട മുഖരമനനിയവം

ആകരമോഗര വകുപ്പുമനനിയവം അനന് കേമോസര്കഗമോഡന് ജനില്ലയനിലണമോയനിരുന.  അതുവകര

ഒരുകദരമോഗസനുവം  തനിരനിഞ്ഞുകനമോക്കനിയനില്ല.  എല്ലമോവം  കേഴനിഞ്ഞെകപമോള്  ഒരു  വനികല്ലജന്

അസനിസന്റെന് വനന്  2000  രൂപ നല്കേനി.  കേമോസര്കഗമോഡന് ജനറല് ആശുപത്രനിയനികലെ

കമമോര്ച്ചറനിയനില് സൂക്ഷനിച്ചനിരുന രമോജസ്പീവനിയകടെ മൃതശേരസ്പീരവം ഇന്കേസസന് കചയ്യമോന് ആതൂര്

കപമോലെസ്പീസന്  കസഷനനില്  നനിനന്  കപമോലെസ്പീസകേമോര്  വനതന്  വമോടെകേ  ജസ്പീപനിലെമോയനിരുന.

ജസ്പീപനികന്റെ വമോടെകേ പമോവകപട ഈ സസ്പീയകടെ മക്കള് കകേമോടുത്തുകവനന്  പറയകമമോള്

അതനികന നമുക്കന് നരമോയസ്പീകേരനിക്കമോന് കേഴനിയകമമോ? ഈ കുടുവംബതനികന്റെ 2468029930

നമര് കറഷന് കേമോര്ഡന് ബനി.പനി.എല്. വനിഭമോഗതനിലെമോയനിരുന. ഇകപമോഴമോകേകട അതന്

എ.പനി.എല്.-നന്  തുലെരമമോയ  കനമോണ്  പകയമോറനിറനിയനിലെമോയനി.  ബഹുമമോനകപട  ഭക്ഷര

വകുപ്പുമനനി  ഇതന്  പകതരകേവം  ശദനിക്കണവം.  ഇകതല്ലമോവം  അകനസഷനിച്ചന്  ഉചനിതമമോയ

നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണകമനവം  രമോജസ്പീവനിയകടെ  കുടുവംബതനിനന്  സമോമതനികേ

സഹമോയവം നല്കേണകമനമമോണന് എനനിക്കന് സര്ക്കമോരനികനമോടെന് അഭരര്തനിക്കമോനുള്ളതന്.

എന്കഡമോസള്ഫമോന് ഇരകേള് ഇനന് അവഗണനിക്കകപട അവസയനിലെമോണന്.  പുതനിയ

സര്ക്കമോര്  വനതനിനുകശേഷവം  എന്കഡമോസള്ഫമോന്  കസല്  ഇതുവകര  കയമോഗവം

കചര്നനിടനില്ല. എന്കഡമോസള്ഫമോന് കരമോഗനികേള്ക്കുള്ള സമൗജനര മരുനന് ലെഭനിക്കുനനില്ല.

ബഡ്സന്  സ്കൂളുകേളനികലെ  കുടനികേള്ക്കന്  തുടെര്വനിദരമോഭരമോസവം  കകേമോടുക്കുന  കേമോരരതനിലവം

വസ്പീഴ്ച സവംഭവനിച്ചനിരനിക്കുന.  

മനി  .    കഡപല്യൂടനി സസ്പീക്കര്:  കയസന്....കയസന്....പസ്പീസന്....കേണ്ക്ലൂഡന്.  നമോലെന്  മനിനനിടന്

എടുത്തു.  പസ്പീസന്....കേണ്ക്ലൂഡന്.

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   കനല്ലനിക്കുനന്: സര്, ഞമോന് പമോലെകമമോ കറമോ കഡമോ കവണകമനല്ല

ആവശേരകപടുനതന്.  പമോവകപട എന്കഡമോസള്ഫമോന് ദരനിതബമോധനിത മരുനന് ലെഭനിക്കമോതതനിനമോല്

ആതഹതര  കചയ  കേമോരരമമോണന്  ഞമോന്  ഈ  സഭയകടെ  ശദയനില്കപടുത്തുനതന്.

എന്കഡമോസള്ഫമോന്  ദരനിതബമോധനിതരുകടെ  ബുദനിമുടകേള്  അവസമോനനിപനിക്കുവമോന്  ബഹുമമോനകപട

മുഖരമനനിയവം സര്ക്കമോരുവം മുകനമോടവരണകമനമോണന് എനനിക്കന് അഭരര്തനിക്കമോനുള്ളതന്. 

മുഖരമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം

നനിയമവുവം  സമോവംസമോരനികേവുവം  പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബമോലെന്):  സര്,  കേമോസര്കഗമോഡന്  ജനില്ലയനികലെ കവളര് പഞമോയതനില്കപട കേകളരനി
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സസകദശേനി രമോജസ്പീവനികയ 4-11-2016-നന് പകേല് 4 മണനികയമോകടെ മകേന് ശസ്പീനനിവമോസകന്റെ

വസ്പീടെനിനകേതന് തൂങ്ങനിമരനിച്ച നനിലെയനില് കേകണതനിയനിരുന. രമോജസ്പീവനി എന്കഡമോസള്ഫമോന്

ദരനിതബമോധനിതരുകടെ പടനികേയനില് ഉള്കപടനിരുനയമോളമോണന്. കസമോഷരല് കസകേല്യൂരനിറനി മനിഷന്

മുഖമോന്തരവം ഇവര്ക്കന് പതനിമമോസവം 1200  രൂപ ധനസഹമോയവം നല്കേനിവരുനണന്.  കൂടെമോകത

ഇവര്  ഉള്കപടുന  കറഷന്  കേമോര്ഡന്  എന്കഡമോസള്ഫമോന്  ദരനിതബമോധനിതരുകടെ

പുനരധനിവമോസ പദതനിമുകഖന ബനി.പനി.എല്. ആക്കനി മമോറനിയനിരുന. എന്കഡമോസള്ഫമോന്

ദരനിതബമോധനിതരുകടെ  കേടെബമോദരതകേള്  എഴുതനിതളളുനതനികലെയമോയനി  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കുനതനിനന് ഇവകര സമസ്പീപനിച്ചനിരുനകവങനിലവം കേടെബമോധരതകേകളമോനവം ഇകല്ലനമോണന്

അറനിയനിച്ചനിടള്ളതന്.  രമോജസ്പീവനിക്കന്  ഹൃദയസവംബനമമോയ  അസഖതനിനന്  പരനിയമോരവം

കമഡനിക്കല്  കകേമോകളജനികലെ  കേമോര്ഡനികയമോളജനിസനികന്റെ  കനതൃതസതനില്  സമൗജനര

ചനികേനിത ലെഭരമമോക്കുകേയവം അവനികടെനനിനന് നനിര്കദ്ദേശേനിക്കകപട പകേമോരവം അവര് മരുനകേള്

കേഴനിചവരനികേയമമോയനിരുന.  കവളര്  പനി.എച്ചന്.സനി.യനികലെ  ജസ്പീവനക്കമോര്  ഇടെയനികടെ

രമോജസ്പീവനിയകടെ  വസ്പീടനില്  കചനന്  കരമോഗമോകനസഷണവം  നടെതമോറുണമോയനിരുന.  പകതരകേ

അവശേതകേളുള്ളതമോയനി ശദയനില്കപടുകേകയമോ ആ വനിവരവം കരമോഗനി അറനിയനിക്കുകേകയമോ

കചയനിരുനനില്ല.  ചനികേനിത  ലെഭനിക്കമോതതുകകേമോണമോണന്  രമോജസ്പീവനി  തൂങ്ങനിമരനിച്ചകതന

വമോര്ത  ശേരനിയല്ല.  മരണ  വമോര്തകയത്തുടെര്നന്  ജനില്ലമോ  കേളകറുവം  മറന്  റവനല്യൂ

അധനികേമോരനികേളുവം  വസ്പീടെന്  സന്ദര്ശേനിക്കുകേയവം അടെനിയന്തര ധനസഹമോയമനുവദനിക്കുകേയവം

കചയനിടണന്. 

(10) ഗുരുവമോയൂരനികലെ വനികേസന പവര്തനങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖമോദര്:  സര്,  ശേബരനിമലെകപമോകലെ  കകേരളതനികലെ

ഏറവുവം  പധമോനകപട  തസ്പീര്തമോടെന  കകേന്ദ്രമമോണന്  ഗുരുവമോയൂര്.  ഗുരുവമോയൂര്  കക്ഷത്ര

നഗരതനിനുകവണനി  നനിരവധനി  പദതനികേള്  ഇകപമോള്  നടെപനിലെമോക്കനികക്കമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.

കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെന് ഗുരുവമോയൂരനികന 'പസമോദന്'  പദതനിയനില്  ഉള്കപടുതനിയനിരനിക്കുകേയമോണന്.

സവംസമോന  ടൂറനിസവം വകുപനികന്റെ നനിര്കദ്ദേശേതനികന്റെയവം ഇടെകപടെലെനികന്റെയവം ഭമോഗമമോയനിടമോണന്

ആ പദതനിയനില്  ഉള്കപടുതനിയനിടള്ളതന്. അതുകപമോകലെ 'അമൃതന് നഗരവം' പദതനിയനിലവം

ഗുരുവമോയൂരനികന  ഉള്കപടുതനിയനിടണന്.  സവംസമോന  ഗവണ്കമന്റെന്  നടെപനിലെമോക്കുന

പദതനികേളുവം അവനികടെ പമോവര്തനികേമമോക്കനികക്കമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്. ഗുരുവമോയൂര് കഡ്രെയനികനജന്

സസ്പീമനികന്റെയവം  ഗുരുവമോയൂര്-ചമോവക്കമോടെന്  കുടെനികവള്ള  പദതനിയകടെ  നനിര്മമോണവുവം

ഗുരുവമോയൂര്-ചമോവക്കമോടെന്  ടൂറനിസവം സര്കേല്യൂടന്  പദതനിയവം നടെനകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.

സവംസമോന ഗവണ്കമന്റെന് ഗുരുവമോയൂര് കമല്പമോലെതനിനുകവണനി ഫണന് അനുവദനിച്ചനിടണന്.
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ഇമൗ പദതനികേള് ഏകകേമോപനിപനിക്കുനതനിനന് ഒരു സവംവനിധമോനമുണമോക്കണകമനതമോണന്

എകന്റെ ആവശേരവം. കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റുവം സവംസമോന ഗവണ്കമന്റുവം നടെപനിലെമോക്കുന ഇമൗ

പദതനികേള്  ഓകരമോകരമോ  ഡനിപമോര്ടന്കമന്റുകേള്  അവരവരുകടെ  ഭമോവനയനുസരനിച്ചന്

നടെപനിലെമോക്കുനതനിനുപകേരവം  ഒരു  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  സവംവനിധമോനകമര്കപടുതണകമനമോണന്

ഞമോന് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകടെ ആവശേരകപടുനതന്. 

മുഖരമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം

നനിയമവുവം  സമോവംസമോരനികേവുവം  പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബമോലെന്  ): സര്,  കകേന്ദ്രസര്ക്കമോര്  2015-16  സമോമതനികേ  വര്ഷതനില്  ആരവംഭനിച്ച

'പസമോദന്'  പദതനിയനിലൂകടെ ഇന്ഡരയനികലെ പധമോന തസ്പീര്തമോടെന കകേന്ദ്രങ്ങളുകടെ സമഗ

വനികേസനമമോണന്  ലെക്ഷരമനിടുനതന്.  തസ്പീര്തമോടെനതനിനമോയനി  വരുന  ടൂറനിസ്റ്റുകേള്ക്കന്

പകയമോജനകപടുകേ  എന  ഉകദ്ദേശേരകതമോകടെയമോണന്  ഇമൗ  പദതനിയമോരവംഭനിച്ചനിടള്ളതന്.

ഇമൗ സമോമതനികേവര്ഷവം  ദക്ഷനികണന്തരയനില്നനിനവം  ഗുരുവമോയൂരനികന  ഉള്കപടുതനി

8  തസ്പീര്തമോടെനകകേന്ദ്രങ്ങള് ഇമൗ സസ്പീമനില് അനുവദനിച്ചനിടണന്.  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപടുന

കകേന്ദ്രങ്ങളുകടെ സമഗവനികേസനവം,  പുതനിയ കതമോഴനിലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കല്,  കലെമോകേ

നനിലെവമോരതനിലള്ള  അടെനിസമോനസമൗകേരര  വനികേസനവം,  പമോകദശേനികേ  കേലെകേളുകടെ

കപമോതമോഹനവം,  കേരകേമൗശേലെ  ഉലനങ്ങളുകടെ  വനിപണനവം,  പശ്ചമോതലെ സമൗകേരരവനികേസനവം,

വവ-വഫ സമൗകേരരവം എനനിവ ഇതനിലള്കപടുന.  സമയബനനിതമമോയനി കപമോജകന്

കപമോകപമോസല്  തയ്യമോറമോക്കമോന്  കകേരള  ടൂറനിസവം  ഇന്ഫമോസക്ചര്  ലെനിമനിറഡനികന

ചുമതലെകപടുതനിയനിടണന്. 2016 നവവംബറനില് വനിശേദമമോയ രൂപകരഖ കകേന്ദ്രമനമോലെയതനിനന്

സമര്പനികക്കണതുണന്.  ഇതനികന്റെ  ഭമോഗമമോയനി  2016  ഒകകമോബര്  3-ാ  തസ്പീയതനി

ബഹുമമോനകപട  സഹകേരണവുവം  വനികനമോദസഞമോരവുവം  വകുപ്പുമനനി,  വവദഷ്യുതനിയവം

കദവസസവുവം വകേപ്പുമനനി,  ഗുരുവമോയൂര് എവം.എല്.എ.  ശസ്പീ.  കകേ.  വനി.  അബ്ദുള് ഖമോദര്

എനനിവരുകടെ  സമോനനിദരതനില്  'പസമോദന്'  സസ്പീമനില് ഉള്കപടുതനിയ ഗുരുവമോയൂര്  പദതനി

നടെതനിപനികനപറനി  ഒരു  ആകലെമോചനമോകയമോഗവം  കൂടെനിയനിരുന.  ഇതനില്  ബനകപട

മറ്റുള്ളവരുവം പകങടുതനിരുന.  ഒകകമോബര്  6  മുതല്  10  വകര തസ്പീയതനികേളനില് കകേന്ദ്ര

ടൂറനിസവം മനമോലെയതനികന്റെ പതനിനനിധനികേള് ബനകപടവരുമമോയനി  പദതനി പകദശേവം

സന്ദര്ശേനിക്കുകേയവം  തുടെര്നള്ള  ചര്ച്ചകേളുകടെ  അടെനിസമോനതനില്  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസവം

മനമോലെയ പതനിനനിധനികേള് പദതനിയകടെ സമോധരതമോപടനികേ പരനിഗണനയന് നല്കുകേയവം

കചയനിടണന്.  സലെലെഭരത,  മറ്റു  ഘടെകേങ്ങള്  എനനിവ  പരനിഗണനിച്ചന്  മുന്ഗണനമോ

ക്രമതനില് 'പസമോദന്' പദതനി നടെപമോക്കമോനുള്ള തുടെര്പവര്തനങ്ങള് നടെന വരനികേയമോണന്. 
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(11) അച്ചടെനി മല്യൂസനിയവം സമോപനിക്കല്

ശസ്പീ  .     പനി  .   കകേ  .   ശേശേനി  : സര്, കഷമോര്ണ്ണൂര് മണ്ഡലെതനില് 1967-ല് സമോപനിതമമോയതമോണന്

ഇന്സനിറല്യൂടന്  ഓഫന്  പനിന്റെനിവംഗന്  കടെകകമോളജനി  ആന്റെന്  ഗവണ്കമന്റെന്  കപമോളനികടെകനിക്കന്.

2017-ല് ഇമൗ സമോപനവം സവര്ണ്ണജൂബനിലെനി ആകഘമോഷനിക്കുകേയമോണന്.  കേഴനിഞ്ഞെ 50

വര്ഷങ്ങളനിലെമോയനി മൂവമോയനിരതനിലെധനികേവം അച്ചടെനി വനിദഗ്ദ്ധകര സവംഭമോവന കചയ്യമോന് ഇമൗ

സമോപനതനിനന്  സമോധനിച്ചനിടണന്.  കഷമോര്ണ്ണൂര്  മലെബമോറനികന്റെ  പകവശേന  കേവമോടെവുവം

കറയനില്കവ  നഗരവുവം  കൂടെനിയമോണന്.  ഇരുമന്  വരവസമോയതനികന്റെ  'കകേരളതനികലെ

കഷഫസ്പീല്ഡന്'  എനമോണന് കഷമോര്ണ്ണൂര് അറനിയകപടുനതന്.  ഇമൗ വള്ളുവനമോടെന് നഗരവം

ഇനന്  ആധുനനികേ  അച്ചടെനി  വനിദരമോഭരമോസതനികന്റെ  കകേന്ദ്രമമോയനി  മമോറനിയനിടണന്.  ഇമൗ

സമോപനവം സവര്ണ്ണജൂബനിലെനി ആകഘമോഷനിക്കുകമമോള് അച്ചടെനിയകടെ ചരനിത്രവം ഉള്കക്കമോള്ളുന

ഒരു മല്യൂസനിയവം സമോപനിക്കണകമനമോണന് ഞങ്ങള് ആഗഹനിക്കുനതന്.  ഇവനികടെ  1857-ല്

ബനിടനനില് നനിര്മനിച്ച അച്ചടെനിയനവം,  1940-ല് യ.എസന്.എസന്.ആര്.-ല് നനിര്മനിച്ച

ടെനി.ഡനി.എഫന്.  കമഷസ്പീന്,  അചവമോര്ക്കുന കമഷസ്പീനുകേള് ഇങ്ങകന നനിരവധനി വര്ഷങ്ങള്

പഴക്കമുള്ള  വനിവനിധ  രമോജരങ്ങളനില്  നനിര്മനിച്ച  അച്ചടെനിയനങ്ങളുകടെ  വലെനികയമോരു

കശേഖരവം  തകന ഉണന്.  അകതല്ലമോവം  ഒരുകകേടുപമോടുവം  സവംഭവനിക്കമോകത  നല്ലനനിലെയനില്

സൂക്ഷനിചവയമോന്  അവനികടെ  സമോധനിക്കുനണന്.  ഇകപമോള്  പഠനിക്കുനവര്ക്കുവം  പഠനവം

പൂര്തനിയമോക്കനിയവര്ക്കുവം ഇനനി  പഠനിക്കമോന് ആഗഹനിക്കുനവര്ക്കുവം സഹമോയകേമമോയ

രസ്പീതനിയനില് അച്ചടെനിയകടെ വനികേമോസതനികന്റെ എല്ലമോ ഘടങ്ങളനിലൂകടെയവം കേടെനകപമോകേമോന്

കേഴനിയന തരതനില് യനങ്ങളുകടെ കശേഖരണവുവം പദര്ശേനവുവം ഒരുക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെമോല്

അതന്  വലെനികയമോരു കനടമമോയനിരനിക്കുവം.  പഠനതനിനുവം  ഗകവഷണതനിനുമമോയനി  വളകര

വനിപുലെമമോയ വലെബറനിയവം ഡനിജനിറല് മള്ടനി മസ്പീഡനിയ തനികയററുകേളുവം ചനിടകപടുതമോന്

സമോധനിക്കുവം.  സസന്തമമോയനി  35  ഏക്കര് ഭൂമനിയള്ള ഇമൗ സമോപനവുമമോയനി ബനകപടന്

ഒരു  അച്ചടെനിമല്യൂസനിയവം  സമോപനിക്കമോന്  ഗവണ്കമന്റെന്  തയ്യമോറമോകേണകമനന്  ഞമോന്

അഭരര്തനിക്കുകേയമോണന്.  ഇതരകമമോരു  മല്യൂസനിയവം,  അച്ചടെനി  രവംഗത്തുള്ള  ഒരു  പഠന

ഗകവഷണസമോപനവം എന നനിലെയന് ഉപകയമോഗകപടുതമോന് കേഴനിയവം. കഷമോര്ണ്ണൂര് കറയനില്കവ

കസഷനനില്  നനിനവം  4  കേനികലെമോമസ്പീറര്  ദൂരതനില്  സനിതനി  കചയ്യുനകവനള്ളതുവം

കനടുമമോകശ്ശരനി,  കേരനിപ്പൂര്,  കകേമോയമത്തൂര് എനസ്പീ വനിമമോനതമോവളങ്ങള് നൂറനില്തമോകഴ

കേനികലെമോമസ്പീറര്  മമോത്രവം  ദൂരതമോകണനതുവം  ഈ  മല്യൂസനിയവം  ആരവംഭനിക്കുനതനിനന്  ഭൂമനി

ശേമോസപരമമോയ  അനുകൂലെ  ഘടെകേങ്ങളമോണന്.  ഇതുപകയമോഗകപടുതനികക്കമോണന്  ഇമൗ

അഭരര്തന  ഗവണ്കമന്റെന്  സസസ്പീകേരനിക്കണകമനന്  ഇമൗ  സബ്മനിഷനനിലൂകടെ  ഞമോന്

ആവശേരകപടുകേയമോണന്.                                             
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മുഖരമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം
നനിയമവുവം  സമോവംസമോരനികേവുവം  പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .
ബമോലെന്  ): സര്,  2017-ല്  സവര്ണ്ണ  ജൂബനിലെനി  ആകഘമോഷനിക്കുന  കഷമോര്ണ്ണൂര്
ഇന്സനിറല്യൂടന് ഓഫന് പനിന്റെനിവംഗന് കടെകകമോളജനി ആന്റെന് ഗവണ്കമന്റെന് കപമോളനികടെകനിക്കന് കകേമോകളജനില്
കപമോതുസമൂഹതനില് അച്ചടെനിവനിദരയകടെ  ചരനിത്രകതക്കുറനിച്ചന്  അവകബമോധവം സൃഷ്ടനിക്കമോന്
ഒരു  അച്ചടെനി  മല്യൂസനിയവം  സമോപനിക്കണകമന  നനിര്കദ്ദേശേവം  ഇതനിനകേവം  ലെഭനിച്ചനിടണന്.
സമോമതനികേബമോധരത,  സലെസമൗകേരരവം  എനനിവയള്കപകടെയള്ള  വനിഷയങ്ങള്
ഗവണ്കമന്റെന് വനിശേദമമോയനി പരനികശേമോധനിച്ചന് ഉചനിതമമോയ തസ്പീരുമമോനകമടുക്കുനതമോണന്. 

(12) അടെനിസമോന സമൗകേരര വനികേസനവം

ശസ്പീ  .   കറമോഷനി അഗസനിന്  : സര്, ഇടുക്കനി ഗവണ്കമന്റെന് കമഡനിക്കല് കകേമോകളജനില്

കമഡനിക്കല് കേമൗണ്സനില് ഓഫന് ഇന്ഡരയകടെ അവംഗസ്പീകേമോരകതമോകടെ 2014 കസപ്റവംബര്

മമോസവം  50  വനിദരമോര്തനികേളുകടെ  ആദരബമോച്ചന്  ആരവംഭനിക്കമോനമോയതന്  ആകരമോഗര-

വനിദരമോഭരമോസരവംഗതന് വളകര പതസ്പീക്ഷകയറനിയ കേമോരരമമോയനിരുന.  തുടെര്നന്  2015-ല്

രണമോവം ബമോച്ചനിലവം പകവശേനവം നടെതമോന് കേഴനിഞ്ഞു. 2016  അദരയന വര്ഷതനില്

വനിദരമോര്തനികേള്ക്കന്  പകവശേനവം  ലെഭനിച്ചനിടനില്ല.  സമയബനനിതമമോയനി  ഭമൗതനികേ

സമോഹചരരകമമോരുക്കുകമനള്ള ഉറപന് എവം.സനി.കഎ.യന് നല്കേമോന് കേഴനിഞ്ഞെനിരുനകവങനില്

ഒരുപകക്ഷ  മൂനമോവം  ബമോച്ചനികലെക്കുള്ള  പകവശേനവുവം  നടെതമോമമോയനിരുന.  കവണത്ര

ജമോഗത  അതരവം  കേമോരരങ്ങളനില്  നമുക്കുണമോയനില്ല.  തുടെര്നന്  ഇടുക്കനി  കമഡനിക്കല്

കകേമോകളജനില്  നനിയമനിച്ചനിരുന  അദരമോപകേര്,  കഡമോകര്മമോര്,  നഴ്സുമമോര്  തുടെങ്ങനിയവകര

വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനികലെയന് മമോറനി. കൂടെമോകത കമഡനിക്കല് കകേമോകളജനില് അദരയനവം

നടെതനിയനിരുന രണമോവം ബമോച്ചന്  വനിദരമോര്തനികേകള അസമൗകേരരങ്ങളുകടെ കപരനില് മറന്

കമഡനിക്കല്  കകേമോകളജുകേളനികലെയന്  മമോറ്റുകേയവം  കചയ.  കമഡനിക്കല്  കകേമോകളജനികന്റെ

അക്കമോഡമനികേന്  കബമോക്കന്  നനിര്മമോണതനിനമോയനി  ആകരമോഗരവുവം  കുടുവംബകക്ഷമവുവം

വകുപന്  18-11-2015-ല്  ജനി.ഒ.(ആര്.ടെനി.)  നമര്  3723 പകേമോരവം  പത ന്  കകേമോടെനി

നമോലലെക്ഷതനിചനിലെസമോനവം രൂപ അനുവദനിച്ചനിരുന. 2016  കസപ്റവംബര് മമോസതനിലെമോണന്

ഇതനികന്റെ നനിര്മമോണ പവര്തനങ്ങള് ആരവംഭനിക്കമോന് സമോധനിച്ചതന്.  2-12-2014-ല്

ജനി.ഒ.(ആര്.ടെനി.) നമര് 3875 പകേമോരവം  നബമോര്ഡനില് നനിനവം 48,54,00,000 രൂപയവം

സവംസമോനവനിഹനിതമമോയ 8,56,00,000 രൂപയവം കചര്തന് 57,10,00,000  രൂപയകടെ

ഭരണമോനുമതനി നല്കേനികയങനിലവം ഇമൗ തുകേ വനിനനികയമോഗനിചള്ള നനിര്മമോണ പവര്തനവം

നടെത്തുനതനിനന്  കനരനിടുന  അനമോവശേര  കേമോലെതമോമസവം  ജനങ്ങളനില്  ആശേങ
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സൃഷ്ടനിച്ചനിരനിക്കുകേയമോണന്.  2017-18  അദരയന വര്ഷവം പുതനിയ ബമോച്ചനികന്റെ  അഡനിഷന്

നടെത്തുനതനിനുവം  ഇവനികടെനനിനവം മമോറനിയ വനിദരമോര്തനികേകള തനിരനികകേ കകേമോണ്ടുവരുനതനിനുവം

കമഡനിക്കല് കകേമോകളജനികന്റെ  അടെനിസമോനസമൗകേരരവം കമച്ചകപടുത്തുനതനിനുവം നനിര്മമോണ

പവര്തനമമോരവംഭനിച്ച  അക്കമോ ഡമനികേന്  ബ്കളമോക്കനികന്റെ  നനിര്മമോണവം  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കു

നതനിനുവം  ആവശേരമമോയ നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണവം.

ആകരമോഗരവുവം സമോമൂഹരനസ്പീതനിയവം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദരമോഭരമോസ വകുപ്പുമനനി
(കപമോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന്  ):  സര്,  ഇടുക്കനി ജനില്ലമോ ആശുപത്രനിയമോണന്  കമഡനിക്കല്
കകേമോകളജമോയനി ഉയര്തനിയതന്. ജനില്ലമോ ആശുപത്രനിക്കന് ആവശേരമമോയ സമൗകേരരവംകപമോലവം
ഇല്ലമോതനിരുന സമയതമോണന് അതനികന കമഡനിക്കല് കകേമോകളജമോയനി  ഉയര്തനിയതന്.
50  കുടനികേള് വസ്പീതമുള്ള രണന് ബമോചകേളനില് പകവശേനവം നല്കുനതനിനന്  മുന്വര്ഷങ്ങളനില്
നല്കേനിയ  ഉറപ്പുകേള്  പമോലെനിക്കമോതതനികന്റെ  ഫലെമമോയനി  2016-17  അദരയന
വര്ഷതനികലെ പകവശേനതനിനന് കമഡനിക്കല് കേമൗണ്സനില് ഓഫന് ഇന്ഡര അനുമതനി
നനികഷധനിച്ചനിരനിക്കുകേയമോണന്.  ആവശേരമമോയ  സമൗകേരരങ്ങള്  ഇല്ലമോതനിരുനതനിനമോല്
ഇവനികടെ  പകവശേനിപനിക്കകപട  കുടനികേളുകടെ  ഭമോവനി  പരനിഗണനിച്ചന്  രണമോവം  വര്ഷ
എവം.ബനി.ബനി.എസന്.  വനിദരമോര്തനികേകള മറന് കകേമോകളജുകേളനികലെയന് തമോല്ക്കമോലെനികേമമോയനി
മമോറനികക്കമോണന്  അവരുകടെ  വനിദരമോഭരമോസവം  ഉറപമോക്കനിയനിടണന്.  ഇടുക്കനി  കമഡനിക്കല്
കകേമോകളജനികന്റെ  നനിര്മമോണ  പവര്തനങ്ങള്  തസരനിതകപടുത്തുനതനിനന്  സര്ക്കമോര്
സതസരനടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിചവരുന.   ഇതനിനമോയനി  നനിര്മമോണ  പവര്തനങ്ങള്
നടെത്തുന ഏജന്സനിയമോയ കേനിറന്കകേമോ,  കടെകനിക്കല് കേമനിറനി കമമര്മമോര്,  ആകരമോഗര-
വനിദരമോഭരമോസ ഡയറകര് എനനിവരുകടെ ഒരു കയമോഗവം ആകരമോഗര കുടുവംബകക്ഷമ വകുപന്
കസക്രടറനി  വനിളനിചകൂടനി  അടെനിയന്തരമമോയനി  നനിര്മമോണവം  പൂര്തനിയമോക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്  നല്കേനിയനിടണന്.  ഇമൗ  കമഡനിക്കല്  കകേമോകളജനികന്റെ  നനിര്മമോണ
പവര്തനങ്ങള്ക്കന് 2012-13  സമോമതനികേ വര്ഷവം മുതല് 2015-16 സമോമതനികേവര്ഷവം
വകര  24  കകേമോടെനി  10  ലെക്ഷവം  രൂപയവം  2016-17  സമോമതനികേവര്ഷവം  75  ലെക്ഷവം
രൂപയവം സര്ക്കമോര് അനുവദനിച്ചനിടണന്. ഇമൗ കമഡനിക്കല് കകേമോകളജന് ആശുപത്രനിയനികലെ
കേനിടെക്കകേളുകടെ  എണ്ണവം  300  ആക്കമോന്   തസ്പീരുമമോനനിച.  ഓപകറഷന്  തനികയററനികന്റെ
നനിര്മമോണവം പൂര്തനിയമോയനി വരുന. കൂടെമോകത ടെനി കമഡനിക്കല് കകേമോകളജനികന്റെ അക്കമോഡമനികേന്
കബമോക്കനികന്റെ  നനിര്മമോണതനിനന്  തടെസമമോയനിരുന  കഹമോസല്  കപമോളനിചമമോറ്റുകേയവം
ആയതനിന്പകേമോരവം നനിര്മമോണവം പുകരമോഗമനിചവരനികേയമമോണന്. ടെനി കമഡനിക്കല് കകേമോകളജനികന്റെ
അനുബനമമോയനിടള്ള  ആശുപത്രനി  കകേടനിടെതനികന്റെ  നനിര്മമോണതനിനുള്ള  കടെണര്
നടെപടെനി തുടെങ്ങനികേഴനിഞ്ഞു. പവര്തനങ്ങള് ഉടെനടെനി തുടെങനതമോണന്.
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(13) പമോരനിപള്ളനി കമഡനിക്കല് കകേമോകളജനികന്റെ പവര്തനവം

ശസ്പീ  .    ജനി  .    എസന്  .    ജയലെമോല്  :  സര്,  പമോരനിപള്ളനി കമഡനിക്കല് കകേമോകളജുമമോയനി
ബനകപടതമോണന്  എകന്റെ  സബ്മനിഷന്.  ഇ.എസന്.ഐ.  കകേമോര്പകറഷന്  പണനി
പൂര്തനിയമോക്കനികയങനിലവം  കകേമോര്പകറഷന്  അതനില്നനിനവം  പനിന്വലെനിഞ്ഞെതനികന്റെ
ഫലെമമോയനി ഗവണ്കമന്റെന് ഏകറടുത കമഡനിക്കല് കകേമോകളജമോണനിതന്.  ഇതന് എല്ലമോവനിധ
അടെനിസമോന സമൗകേരരങ്ങളുമുള്ള ഒരമോശുപത്രനിയമോണന്.  ഇ.എസന്.ഐ.  കകേമോര്പകറഷനുമമോയനി
ബനകപടന്  തയ്യമോറമോക്കനിയ എവം.ഒ.യ.-വനില് പറഞ്ഞെനിരുനതുകപമോകലെ ഇ.എസന്.ഐ.
കതമോഴനിലെമോളനികേള്ക്കന് എല്ലമോ ആനുകൂലെരങ്ങളുവം നനിലെനനിര്തനികക്കമോണന് കപമോതുജനങ്ങള്ക്കുകൂടെനി
ചനികേനിത  ലെഭരമമോക്കുന  ആശുപത്രനിയമോയനി  പവര്തനിക്കുകമനന്  ഉറപ്പുകകേമോടുതമോണന്
ഗവണ്കമന്റെന്  ഈ  ആശുപത്രനി  ഏകറടുതതന്.  അടെനിസമോന  സമൗകേരരങ്ങകളല്ലമോവം
ഉണമോയനിരുനനിടവം  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെന്  അവനികടെ  ആവശേരതനിനന്  കഡമോകര്മമോകര
കപമോസന്  കചയ്യുകേകയമോ  കമഡനിക്കല്  കേമൗണ്സനിലെനികന്റെ  അവംഗസ്പീകേമോരവം  വമോങകേകയമോ
കകേമോഴ്സന് ആരവംഭനിക്കുകേകയമോ കചയനിടനില്ല. ഈ ഗവണ്കമന്റെന് അധനികേമോരതനില് വനതനിനു
കശേഷവം  108  കഡമോകര്മമോകരയവം  282  പമോരമോ കമഡനിക്കല് ജസ്പീവനക്കമോകരയവം കപമോസന്
കചയ.  അടുതവര്ഷവം  എവം.ബനി.ബനി.എസന്.  കകേമോഴ്സന്  ആരവംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്
പൂര്തനിയമോയനികക്കമോണനിരനിക്കുന.  റഫറല്  സമൗകേരരവം,  സമൗജനര  ആവംബുലെന്സന്-
ഭക്ഷണ-ചനികേനിതമോ സമൗകേരരങ്ങള് ഇകതല്ലമോവം അടനിമറനിക്കകപടെമോന് കപമോകുനകവന
വലെനികയമോരമോശേങ കബമോധപൂര്വ്വമമോയനി ചനിലെ ഇ.എസന്.ഐ.  ജസ്പീവനക്കമോര് ഉള്കപകടെയള്ളവര്
കചര്നന് ഉണമോക്കനികക്കമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.  ഇ.എസന്.ഐ.  കതമോഴനിലെമോളനികേള്ക്കന് പകതരകേ
ഒ.പനി. കേമൗണറുവം വമോര്ഡുവം സജ്ജമമോക്കുനതനിനന് അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികക്കണതമോണന്.
കപമോതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള ഒ.പനി. ആരവംഭനിച്ചനിടണന്.  ഐ. പനി. ആരവംഭനിക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ല.
ഐ.സനി.യ., കബഡന് ബമോങന് തുടെങ്ങനിയ ചനിലെ ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളുവം കനിനനിക്കല്  വനിഭമോഗതനില്
ചനിലെ കഡമോകര്മമോരുകടെ കുറവുവം പരനിഹരനിചകേഴനിഞ്ഞെമോല്   അടെനിസമോന സമൗകേരരമുള്ള
ഒരു കമഡനിക്കല് കകേമോകളജമോയനി പവര്തനിപനിക്കമോനുവം തനിരുവനന്തപുരവം  കമഡനിക്കല്
കകേമോകളജനികലെ തനിരക്കന്  ഒഴനിവമോക്കമോനുവം കേഴനിയവം.  ഇ.എസന്.ഐ.  കതമോഴനിലെമോളനികേള്ക്കന്
ലെഭരമമോയനികക്കമോണനിരുന എല്ലമോ ആനുകൂലെരങ്ങളുവം നനിലെനനിര്തനികക്കമോണന് എവം.ഒ.യ.-
വനില്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന  സമൗജനര  ആവംബുലെന്സന്, സമൗജനര  ചനികേനിത,  റഫറല്
സമൗകേരരവം,  ഇവകയമോകക്ക  സമയബനനിതമമോയനി നടെപനിലെമോക്കുനതനിനന്   നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകമമോ?

ആകരമോഗരവുവം സമോമൂഹരനസ്പീതനിയവം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദരമോഭരമോസ വകുപ്പുമനനി
(കപമോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന്  ): സര്,  എവംകപമോയസ്പീസന്  കസറന്  ഇന്ഷസറന്സന്
കകേമോര്പകറഷകന്റെ  കേസ്പീഴനില്  പവര്തനിച്ചനിരുന  കകേമോല്ലവം  ജനില്ലയനികലെ  പമോരനിപള്ളനി
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ഇ.എസന്.ഐ.  കമഡനിക്കല്  കകേമോകളജുവം  അനുബന  ആശുപത്രനിയവം  സര്ക്കമോര്
ഉതരവുകേള് പകേമോരവം കകേരള സവംസമോന സര്ക്കമോര് പൂര്ണ്ണമമോയവം ഏകറടുക്കുകേയവം
31-8-2016-കലെ  ഉതരവുപകേമോരവം  കകേമോല്ലവം  സര്ക്കമോര്  കമഡനിക്കല്  കകേമോകളജമോയനി
പുനര്നമോമകേരണവം  കചയ്യുകേയമുണമോയനി.   ടെനി  സര്ക്കമോര്  കമഡനിക്കല്  കകേമോകളജനില്
എവം.ബനി.ബനി.എസന്.  കകേമോഴ്സന്  ആരവംഭനിക്കുനതനിനന്  ഇന്തരന് കമഡനിക്കല് കേമൗണ്സനിലെനികന്റെ
കലെറര്  ഓഫന്  കപര്മനിഷന്  ലെഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  83  അധരമോപകേരുകടെയവം  307
അനധരമോപകേരുകടെയവം തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുകേയണമോയനി.  ടെനി തസനികേകേളനില് ജസ്പീവനക്കമോകര
നനിയമനിച്ചന്  ചനികേനിതമോ  സമൗകേരരവം  കമച്ചകപടുത്തുനതനിനുവം  ഒ.പനി.  ഐ.പനി.  അതരമോഹനിത
വനിഭമോഗവം  എനനിവനിടെങ്ങളനികലെ  സര്വ്വസ്പീസന്  കമച്ചകപടുത്തുനതനിനുള്ള  അടെനിയന്തര
നടെപടെനി  വകേകക്കമോണ്ടുവരുന.  എവംകപമോയസ്പീസന്  കസറന്  ഇന്ഷസറന്സന്  കകേമോര്പകറഷകന്റെ
കേസ്പീഴനിലണമോയനിരുന ടെനി കമഡനിക്കല് കകേമോകളജന് അനുബന ആശുപത്രനിയനില് നനിനവം
സവംസമോന സര്വ്വസ്പീസനികലെയന് ഓപ്ഷന് നല്കേനിയ 22 കഡമോകര്മമോകര സര്ക്കമോര് ഉതരവന്
പകേമോരവം അബ്കസമോര്ബന് കചയ്യുകേയണമോയനി.   ഇടുക്കനി,  പതനവംതനിട  ജനില്ലകേളനികലെ
സര്ക്കമോര്  കമഡനിക്കല്  കകേമോകളജുകേളനികലെയവം  തനിരുവനന്തപുരവം  ഇന്ദനിരമോഗമോനനി
സര്ക്കമോര് കമ ഡനിക്കല് കകേമോകളജനികലെയവം  ഉള്കപകടെ  41  കഡമോകര്മമോകര  വര്ക്കനിവംഗന്
അകറഞ്ചുകമന്റെനില്  കകേമോല്ലവം  സര്ക്കമോര്  കമഡനിക്കല്  കകേമോകളജനില്  നനിയമനിച്ചനിടണന്.
2016-17 അധരയന വര്ഷതനില് കകേമോല്ലവം കമഡനിക്കല് കകേമോകളജനില് എവം.ബനി.ബനി.എസന്.
കകേമോഴ്സനിനന്  പകവശേനവം നടെത്തുനതനിനമോയനി അധരമോപകേര് അടെക്കമുള്ള സമൗകേരരങ്ങള്
ഏര്കപടുതനി അകപക്ഷനിചകവങനിലവം കമഡനിക്കല് കേമൗണ്സനില് ഓഫന് ഇന്തര അനുവമോദവം
നല്കേമോതതനികനത്തുടെര്നന് കകേമോഴ്സന്  ആരവംഭനിക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ല. 2017-18  അധരയന
വര്ഷതനില് എവം.ബനി.ബനി.എസന്. കകേമോഴ്സനിനന് (100 സസ്പീറന്) പകവശേനവം നടെത്തുനതനിനന്
ഇന്തരന് കമഡനിക്കല് കേമൗണ്സനിലെനികന്റെ കലെറര് ഓഫന് കപര്മനിഷന് ലെഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിച വരുന. എവംകപമോയസ്പീസന് കസറന് ഇന്ഷസറന്സന് കകേമോര്പകറഷനനില്
നനിനവം ഓപ്ഷന് നല്കേനി സവംസമോന സര്വ്വസ്പീസനില് പകവശേനിപനിച്ച ജസ്പീവനക്കമോരുകടെ
ശേമളവം നനിര്ണ്ണയനിച്ചന്  നല്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സര്ക്കമോര് പരനികശേമോധനിചവരുന.
കേനിടെതനി  ചനികേനിതമോ  വനിഭമോഗവം  വനിപുലെകപടുത്തുകമമോള്  മറന്  സര്ക്കമോര്  കമഡനിക്കല്
കകേമോകളജന്  ആശുപത്രനികേളനിലള്ളതുകപമോകലെ ബനി.പനി.എല്.  വനിഭമോഗതനില്കപട കേനിടെപ്പു
കരമോഗനികേള്ക്കന്  പമോലവം  കറമോടനിയവം  നല്കുന പദതനി കകേമോല്ലവം സര്ക്കമോര് കമഡനിക്കല്
കകേമോകളജനിലവം  ആരവംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച  വരുന.  ടെനി  സര്ക്കമോര്
കമഡനിക്കല് കകേമോകളജന് ആശുപത്രനിയനില് ഇ.എസന്.ഐ.  കതമോഴനിലെമോളനികേള്ക്കന് ആഹമോരവം
നല്കുനതനിനുവം  പകതരകേവം  ഒ.പനി.  കേമൗണറുവം  വമോര്ഡുകേളുവം  ക്രമസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടെപടെനിയവം  സര്ക്കമോര്  പരനികശേമോധനിചവരുന.  2016-17  സമോമതനികേവര്ഷതനില്
കകേമോല്ലവം സര്ക്കമോര് കമഡനിക്കല് കകേമോകളജനികലെയന് 10 കകേമോടെനി രൂപ പമോന് വനിഹനിതമമോയനി
അനുവദനിച്ചനിടണന്. 
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(14) ഭൂമനി കേകയ്യറവം

ശസ്പീ  .     എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമോര്:  സര്,  എകന്റെ മണ്ഡലെതനികലെ നനിലെമ്പൂര് തമോലൂക്കനില്

 മമമോടെന് വനികല്ലജനില് ഉള്കപട സര്കവ്വ നമര് 616/618 -ല് വരുന അഞന് ഏക്കര് ഭൂമനി

ഒരു കൂടവം ആളുകേള് ഏതമോനുവം ദനിവസങ്ങള്ക്കുമുന്പന് പനിടെനികച്ചടുതന്  80-ഓളവം കുടുവംബങ്ങള് ക്കന്

വനിതരണവം കചയതന് വമോര്തമോ മമോധരമങ്ങള് വളകര പമോധമോനരകതമോടുകൂടെനി റനികപമോര്ടന്

കചയതമോണന്.  ഈ  അകഞക്കര്  ഭൂമനി  സസകേമോരര  വരകനിയകടെതമോകണനവം,  അതല്ല

ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  മനിച്ച ഭൂമനിയമോകണനമുള്ള രണഭനിപമോയമുണന്.   ഏതമോയമോലവം ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ

മനിച്ച ഭൂമനിയമോകണങനില് അതന് വനിതരണവം കചകയ്യണ ഉതരവമോദനിതവം ഗവണ്കമന്റെനിനമോണന്.

മമമോടെന് പഞമോയതനിലവം വണ്ടൂരനിലവം നൂറന് കേണക്കനിനമോളുകേള് ഒരു തുണന് ഭൂമനിക്കുകവണനി

ജനില്ലമോ കേളകകററനില് അകപക്ഷ നല്കേനി മനിച്ച ഭൂമനിക്കുകവണനി കേമോതനിരനിക്കുകമമോഴമോണന്

അഞന്  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഇതരതനില്  നഗ്നമമോയ  കേകയ്യറവം  നടെതനി  അനര്ഹരമോയ

ആളുകേള്ക്കന്  വനിതരണവം  നടെതനിയനിടള്ളതന്.  അര്ഹരമോയ  പമോവകപട  ആളുകേള്

പുറത്തുനനില്ക്കുനണന്.  ഇതരവം കേകയ്യറങ്ങള് ഒരു രസ്പീതനിയനിലവം അനുവദനിക്കമോന് കേഴനിയനില്ല.

അതുകകേമോണന്  ബഹുമമോനകപട  മനനി  ഇക്കമോരരതനില് പകതരകേ തമോല്പരരകമടുതന്

കേകയ്യറവം  ഒഴനിപനിക്കമോനുവം  ഭൂമനി  ലെഭനികക്കണ  അര്ഹരമോയ  ആളുകേള്ക്കന്  ആ  ഭൂമനി

വനിതരണവം കചയ്യുവമോനുമുള്ള നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണകമനന് അഭരര്തനിക്കുകേയമോണന്.

റവനല്യൂവുവം ഭവന നനിര്മമോണവുവം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന്  ):  സര്,

നനിലെമ്പൂര് തമോലൂക്കനില് മമമോടെന്  വനികല്ലജനില് ഉള്കപട സര്കവ്വ നമര്  616/618  -കന്റെ

വകേവശേക്കമോരനന്  കചര്തലെ  തമോലൂക്കന്  ലെമോന്റെന്  കബമോര്ഡനില്  മനിച്ചഭൂമനി  കകേസന്

നനിലെനനില്ക്കുനണന്.  ഈ കകേസനില് അന്തനിമ ഉതരവന് വരമോതതുകേമോരണവം പസ്തുത

ഭൂമനി  ഏകറടുതനിടനില്ല.  അതുകകേമോണ്ടുതകന സസകേമോരര  ഭൂമനിയമോയനി  അതന്  നനിലെനനില്ക്കുന.

ഒരു  വനിഭമോഗവം  ആള്ക്കമോര്  ഇവനികടെ  കേകയ്യറനി  തമോമസനിക്കുകേയമോകണനന്  അറനിയന.

അതനികനതനികര ഉടെമസന് കപമോലെസ്പീസനില് പരമോതനി നല്കേനിയനിടണന്.  റവനല്യൂ വകുപനിനന്

ലെമോന്റെന്  കബമോര്ഡനികന്റെ  ഉതരവന്  ലെഭനിച്ചമോല്  മമോത്രകമ  ഇക്കമോരരതനില്  ഉചനിതമമോയ

നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കമോന് സമോധനിക്കുകേയള്ളു.  

(15) ശേനിശുകക്ഷമ സമനിതനിയനികലെ ക്രമകക്കടുകേള്

ശസ്പീ  .   ഡനി  .    കകേ  .    മുരളനി  :  സര്,  സവംസമോന ശേനിശുകക്ഷമ സമനിതനിയനികലെ കേഴനിഞ്ഞെകേമോലെ
നനിയമനങ്ങളനില്  നടെതനിയ  ക്രമകക്കടുകേകളയവം  അഴനിമതനികയയവം  സവംബനനിച്ചമോണന്
ഞമോന് ഈ സബ്മനിഷന് ഉനയനിക്കുനതന്.  1960-ല് രൂപസ്പീകൃതമമോയതുവം കുടനികേളുകടെ
അവകേമോശേങ്ങള്  സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  ജനമോധനിപതരപരമമോയനി  പവര്തനികക്കണതുമമോയ
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ഈ സമനിതനിയനില് കേഴനിഞ്ഞെ പമോവശേരവം വലെനിയ ക്രമകക്കടുവം സസജനപക്ഷപമോതവുമമോണന്
നടെനനിടള്ളതന്.  ഇതനികന്റെ അകനസഷണതനിനുകവണനി ഗവണ്കമന്റെന് തകന രണ്ടുകപകര
നനികയമോഗനിക്കുകേയവം  അവര്  റനികപമോര്ടന്  സമര്പനിക്കുകേയവം  കചയനിടകണനമോണന്
മനസനിലെമോക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെതന്.  കതരകഞ്ഞെടുപന് അടനിമറനിക്കുകേകയന ലെക്ഷരവം വചകകേമോണന്
868 അവംഗങ്ങകള വരമോജമമോയമോണന് നനിയമനിച്ചനിരനിക്കുനതന്.  സമോന്ഡനിവംഗന് കേമനിറനിയകടെ
അനുവമോദവം  വമോങ്ങമോകതയവം  സമോന്ഡനിവംഗന്  കേമനിറനിക്കന്  മുകേളനിലള്ള  എകനികേല്യൂടസ്പീവന്
കേമനിറനികയകയമോ  ജനറല്  കേമൗണ്സനിലെനികനകയമോ  അറനിയനിക്കമോകതയവം  അനുവമോദവം
വമോങ്ങമോകതയമമോണന്  868 കപകര വരമോജമമോയനി കചര്തനിരനിക്കുനതന്.  യഥമോര്ത അവംഗങ്ങളുകടെ
കഫമോകടമോ മമോറനി വരമോജ അവംഗങ്ങളുകടെ കഫമോകടമോ പതനിച്ച വനിഷയവുമുണന്.  ചനിലെയമോളുകേള്ക്കന്
കനമോടസ്പീസന് അയച്ചകപമോള് അങ്ങകനകയമോരു അഡ്രെസന് തകന ഇല്ല.  ഇക്കമോരരതനില്
ജനമോധനി പതരകത അടനിമറനിക്കുനതനിനുകവണനി വമനിച്ച ക്രമകക്കടുവം സസജനപക്ഷപമോ
തവുമമോണന്  നടെതനിയനിടള്ളതന്.   അതുകപമോകലെ ദതന് എടുക്കുനതു സവംബനനിച്ചന് ഒരു
സസ്പീനനികയമോറനിറനി  ലെനിസന്  കപമോലവം  പസനിദസ്പീകേരനിക്കമോകത  700  അകപക്ഷകേരനില്നനിനന്
തങ്ങള്ക്കന് തമോല്പരരമുള്ളവര്ക്കന് ദതന് കകേമോടുക്കല് പക്രനിയ നടെതനിയനിരനിക്കുകേയമോണന്.
അതനിനന്  പനിനനില്  വലെനിയ  അഴനിമതനിയമോണന്  നടെനനിടള്ളതന്,  കേമോശേന്  വമോങ്ങലെമോണന്
നടെനനിടള്ളതന്.  അവനികടെ  പുറവം വമോതനില് നനിയമനങ്ങള് വരമോപകേമമോയനി നടെനനിടണന്.
ഇകതമോകക്ക  വക്രവംബമോഞന്  കപമോലള്ള  ഒരു  കസഷരല്  ഏജന്സനികയകക്കമോണന്  അകനസഷനിപനിച്ചന്
യഥമോര്ത  കുറവമോളനികേകള   നനിയമതനിനന്   മുനനില്  കകേമോണ്ടുവരമോനുമുള്ള  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കണകമനമോണന് എനനിക്കന് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകടെ അഭരര്തനിക്കുവമോനുള്ളതന്.

ആകരമോഗരവുവം സമോമൂഹരനസ്പീതനിയവം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദരമോഭരമോസ വകുപ്പുമനനി
(കപമോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന്  ):  സര്,   ഭരണ  സമനിതനിയകടെ  അഡനിനനികസററമോയനി
വഹകക്കമോടെതനി  നനിയമനിച്ചനിരുന  തനിരുവനന്തപുരവം  ജനില്ലമോ  കേളകര്,  ശസ്പീ.  കകേ.എന്.
സതസ്പീഷന്,  ഐ.എ.എസന്.  എകനികേല്യൂടസ്പീവന് കേമനിറനിയകടെ അവംഗസ്പീകേമോരതനിനന് വനികധയമമോയനി
2014-ല്  ശേനിശുകക്ഷമ  സമനിതനിയനിലവം  സമനിതനിയകടെ  കേസ്പീഴനില്  പവര്തനിക്കുന
അവംഗനവമോടെനി പരനിശേസ്പീലെന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലവം കേമോലെമോകേമോലെങ്ങളമോയനി കജമോലെനി കചയവരുന
37 കപകര സനിരകപടുതനിയനിടണന്.  ഇതനികന്മേല് വക്രവം ബമോഞന് അകനസഷണതനിനന്
ശേനിപമോര്ശേ  കചയനിടണന്.  കകേരള  സവംസമോന  ശേനിശുകക്ഷമ  സമനിതനിയനില്  2012-14
കേമോലെയളവനില്  സസ്പീനനികയമോറനിറനി  മറനികേടെനന്  ദമതനികേള്ക്കന്  കുഞ്ഞുങ്ങകള  ദതന്
നല്കേനിയനിടണന്.  ഇതനില് എന്.ആര്.ഐ.  കേമോറഗറനിയനില് ഉള്കപട ദമതനികേള്ക്കുവം
ദതന് നല്കേനിയനിടണന്.  സസ്പീനനികയമോറനിറനി മറനികേടെനന് ദതന് നല്കേനിയതുമമോയനി ബനകപടന്
വക്രവംബമോഞന് അകനസഷണവം നടെതനിവരുനണന്. നനിലെവനില് കസന്ടല് അകഡമോപ്ഷന്
റനികസമോഴ്സസന് അകതമോറനിറനിയകടെ വഗഡന് വലെന് 2015  പകേമോരവം ഓണ്വലെന് വഴനിയമോണന്
ദകതടുക്കല് പക്രനിയ പൂര്ണ്ണമമോയവം നടെക്കുനതന്. 
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(16) കടമോമമോകകേയര് യൂണനിറ്റുവം ഭമൗതനികേസമൗകേരരങ്ങളുവം  അനുവദനിക്കല് 

ശസ്പീ  .   കറമോജനി എവം  .   കജമോണ് : സര്, എടന് പഞമോയത്തുകേളുവം ഒരു മുനനിസനിപമോലെനിറനിയവം
ഉള്കപടുനതമോണന് അങമമോലെനി നനികയമോജകേമണ്ഡലെവം. ഇവനികടെയള്ള  സമോധമോരണക്കമോരമോയ
ജനങ്ങള്  ചനികേനിതയമോയനി  ആശയനിക്കുനതന്  തമോലൂക്കമോശുപത്രനികയയമോണന്.  കുറച്ചന്
വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമന്  സനി.എച്ചന്.സനി. ആയനിരുന ഇമൗ ആശുപത്രനികയ തമോലൂക്കമോശുപത്രനിയമോയനി
ഉയര്തനികയങനിലവം  അതനിനുതകുന തരതനിലള്ള അടെനിസമോനസമൗകേരരങ്ങള് ഒരുക്കുകേകയമോ
ആനുപമോതനികേമമോയ കപമോസ്റ്റുകേള് ക്രനികയറന് കചയന് കഡമോകര്മമോകരയവം മറന് ജസ്പീവനക്കമോകരയവം
നനിയമനിക്കുകേകയമോ കചയ്യമോതതനിനമോല് അവനികടെ ജനങ്ങള് വലെനിയ ബുദനിമുടന് അനുഭവനി
ക്കുകേയമോണന്.  കദശേസ്പീയപമോതകയമോടുവം എവം.സനി.  കറമോഡനികനമോടുവം  കചര്നന് കേനിടെക്കുന ഒരു
ആശുപത്രനിയമോയതനിനമോല് ആകനിഡന്റെനില്കപടുന  നനിരവധനി കരമോഗനികേളുള്കപകടെ  ഇമൗ
ആശുപത്രനിയനിലെമോണന് ചനികേനിതയന് എതനികച്ചരുനതന്. ഇവനികടെ  തമോലൂക്കമോശുപത്രനിക്കന്
ആനുപമോതനികേമമോയ രസ്പീതനിയനില്  കപമോസ്റ്റുകേള് ക്രനികയറന്  കചയ്യുനതനിനുവം അടെനിസമോന
സമൗകേരരങ്ങള് വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുവം കടമോമമോകകേയര് യൂണനിറ്റുവം ഡയമോലെനിസനിസന് യൂണനിറ്റുവം
ആരവംഭനിക്കുനതനിനുമുള്ള  നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണകമനന് അഭരര്തനിക്കുന.

ആകരമോഗരവുവം സമോമൂഹരനസ്പീതനിയവം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദരമോഭരമോസ വകുപ്പുമനനി
(കപമോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന്):  സര്,  1954-ല്  പമോഥമനികേ  ആകരമോഗരകകേന്ദ്രമമോയനി
പവര്തനമമോരവംഭനിച്ച ഇമൗ സമോപനകത സര്ക്കമോര്  ഉതരവുപകേമോരവം സമോമൂഹനികേ
ആകരമോഗര  കകേന്ദ്രമമോയവം  പനിനസ്പീടെന്  തമോലൂക്കമോശുപത്രനിയമോയവം  ഉയര്ത്തുകേയണമോയനി.
41  കേനിടെക്കകേള് അനുവദനിച്ചനിടള്ള  ഇമൗ ആശുപത്രനിയനില് ശേരമോശേരനി ഒ.പനി. 500-ഉവം
കഎ.പനി.  18-ഉവം  ആണന്.  തമോലൂക്കമോശുപത്രനിയമോയനി  ഉയര്തനിയതനികനമോകടെമോപവം
കകഗനകക്കമോളജനി, പസ്പീഡനിയമോടനികേന് വനിഭമോഗങ്ങളനിലെമോയനി ഓകരമോ ജൂനനിയര് കേണ്സള്ടന്റെന്
തസനികേയവം അനുവദനിച്ചനിടണന്.  ടെനി ആശുപത്രനിയനികലെ അനുവദനിക്കകപട കഡമോകര്മമോരുകടെ
എണ്ണവം എടമോണന്.  കൂടെമോകത  എന്.ആര്.എച്ചന്.എവം.-ല് നനിനവം രണന് കഡമോകര്മമോരുവം
ഒരു  ദന്തല് സര്ജനുവം കജമോലെനി കനമോക്കനിവരുന. 24 മണനികറുവം കഡമോകറുകടെ കസവനവം
ലെഭരമമോക്കനികക്കമോണന് അതരമോഹനിത വനിഭമോഗവുവം പവര്തനിക്കുനണന്. ടെനി ആശുപത്രനിയകടെ
ലെമോബനിനന് കേസമോളനിറനി കേമൗണ്സനില് ഓഫന് ഇന്തരയകടെ അകക്രഡനികറഷന് ഉള്ളതമോണന്.
ഒരു  ലെമോബന്  കടെകസ്പീഷരന്  തസനികേയമോണന്  നനിലെവനിലള്ളകതങനിലവം  എന്.എച്ചന്.എവം.
മുകഖന ഒരു ലെമോബന് കടെകസ്പീഷരകനയവം എച്ചന്.എവം.സനി. മുകഖന ഒരു ലെമോബന് അറന്ഡകറയവം
നനിയമനിച്ചനിടണന്.  തനിങള്,  ബുധന്,  കവള്ളനി  ദനിവസങ്ങളനില്  ഒകപമോകമടനിസനികന്റെ
കസവനവുവം  ടെനി സമോപനതനില് ലെഭരമമോണന്.  ആശുപത്രനികയമോടെനുബനനിച്ചന്  നടെതനി
വരുന പമോലെനികയറസ്പീവന്  കകേയര് പദതനിയനില് എന്.ആര്.എച്ചന്.എവം.-ല് നനിനവം ഒരു



266 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 9, 2016

നഴ്സനികനയവം  അങമമോലെനി  നഗരസഭയനില്നനിനവം  മകറമോരു  സമോഫന്  നഴ്സനികനയവം
നനിയമനിച്ചനിടണന്. ദന്തല് വനിഭമോഗതനില് എന്.എച്ചന്.എവം.-ല് നനിനവം നനിയമനിച്ച  ദന്തല്
സര്ജനുവം  എച്ചന്.എവം.സനി.-യനില്നനിനവം  നനിയമനിച്ച  ദന്തല്  സര്ജനുവം  കജമോലെനി
കനമോക്കനിവരുന.  ടെനി  ആശുപത്രനിയനില്  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള
കപമോകപമോസല് ആകരമോഗര  വകുപന്  ഡയറകര് സമര്പനിച്ചനിരുനകവങനിലവം  പുതുക്കനിയ
ശേമളകസയനില് പകേമോരവം നനിശ്ചനിത കപമോകഫമോര്മയനില് ലെഭരമമോക്കമോന് ആവശേരകപടനിടണന്.
പസ്തുത  കപമോകപമോസല് ലെഭനിച്ചനിടനില്ല.  അങമമോലെനി തമോലൂക്കമോശുപത്രനിയനില് കടമോമമോകകേയര്
യൂണനിറന്  ആരവംഭനിക്കമോന്  കപമോകപമോസലകേകളമോനവം  നനിലെവനിലെനില്ല.  ഗവണ്കമന്റെന്
ആരവംഭനിക്കമോന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന സമ്പൂര്ണ്ണ കടമോമമോകകേയര് പദതനിയനില് കകഹകവയനികലെ
പധമോന  ആശുപത്രനികേള്  ഉള്കക്കമോള്ളനിക്കമോന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണന്.  ഈ ഘടതനില്
അങമമോലെനി ആശുപത്രനിയകടെ കേമോരരവുവം പരനിഗണനിക്കുനതമോണന്.

(17) തമോലൂക്കമോശുപത്രനിയമോയനി ഉയര്തല്

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമോഹനിവം  :  സര്,  കകേമോകണമോടനി സമോമൂഹനികേമോകരമോഗര കകേന്ദ്രവം
കേമോലെനിക്കറന്  എയര്കപമോര്ടനികന്റെ റഫറല് ആശുപത്രനിയമോണന്. എയര്കപമോര്ടനില് നനിനവം
ഒരു കേനികലെമോമസ്പീറര് മമോറനിയമോണന് ഇമൗ ആശുപത്രനി സനിതനി കചയ്യുനതന്. 2013 ഡനിസവംബര്
23-നന്  കകേമോകണമോടനി തമോലൂക്കന്  രൂപസ്പീകൃതമമോയനി.  എനമോല് ഇമൗ സനി.എച്ചന്.സനി.-കയ തമോലൂക്കന്
ആശുപത്രനിയമോയനി ഇതുവകര ഉയര്തനിയനിടനില്ല. അടെനിയന്തരമമോയനി ഇമൗ ആശുപത്രനികയ
തമോലൂക്കമോശുപത്രനിയമോയനി  ഉയര്കതണതുണന്.  2014-15-കലെയവം  2015-16-കലെയവം
ബഡ്ജറന് പസവംഗങ്ങളനില് ഇതനികന തമോലൂക്കമോശുപത്രനിയമോയനി ഉയര്ത്തുകമനന് സര്ക്കമോര്
പഖരമോപനിച്ചനിരുന.  പകക്ഷ  ഇതുവകര നടെനനിടനില്ല.  മമോത്രമല്ല.  സനി.എച്ചന്.സനി.  എന
നനിലെയനില് ആവശേരമമോയ കഡമോകര്മമോരുവം പമോരമോകമഡനിക്കല് സമോഫമനില്ല.  വനിമമോനതമോ
വളതനില് നനിനവം വരുന യമോത്രക്കമോരമോയ കരമോഗനികേള്ക്കന്  എകന്തങനിലവം  ആവശേരവം
വനമോല്  ആദരവം  ആശയനികക്കണ  ആശുപത്രനിയമോണനിതന്.  ദനിനവംപതനി  ഒ.പനി.യനില്
1,200-ല് പരവം കരമോഗനികേള് എത്തുന ഇമൗ ആശുപത്രനിയനില് ഒരു  സനി.എച്ചന്.സനി.-ക്കന്
കവണ  സമൗകേരരവം  കപമോലമനില്ല.  കസഷരമോലെനിറനി  കകേഡറനില്  കകഗനകക്കമോളജനിസ്റ്റുവം
പസ്പീഡനിയമോടസ്പീഷരനുവം അവനികടെ നനിര്ബനമമോയവം കവണവം.  അതന് ഇകപമോള് അവനികടെയനില്ല.
ആയനിരതനില്പരവം  കരമോഗനികേളുള്ളനിടെതന്  5  ഫമോര്മസനികസങനിലവം  കവണവം,  ഇകപമോള്
അവനികടെ രണ്ടുകപര് മമോത്രമമോണള്ളതന്. കരമോഗനികേളുകടെ കേണക്കനിനമോനുപമോതനികേമമോയനി മൂനന്
ലെമോബന്  കടെകസ്പീഷരന്മമോകരങനിലവം  കവണവം.  ഇകപമോള്  ഒരു  ലെമോബന്  കടെകസ്പീഷരന്
മമോത്രമമോണള്ളതന്.  റഫറല് കഹമോസനിറല് എന നനിലെയനില് ഒരു കേമോഷസമോലെനിറനി കവണവം.
ഇകപമോള്  അവനികടെ  കേമോഷസമോലെനിറനി  ഇല്ല.  ഉച്ചയകശേഷവം  ഒരു  കഡമോകര്കപമോലവം
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അവനികടെയണമോകേമോറനില്ല. മരുനവമോങ്ങമോന്  കലെമോക്കല് കബമോഡനിയകടെ ഫണന് ഉപകയമോഗനി
ക്കണകമനമോണന് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതന്.  കകേമോകണമോടനി മുനനിസനിപമോലെനിറനി കേമോരുണരയനില്
നനിനവം  മരുനവമോങ്ങമോന്  തുകേ  കഡകപമോസനിറന്  കചയമോല്  മരുനന്  കേനിടണകമങനില്
രണ്ടുവര്ഷവംവകര  കേമോതനിരനികക്കണനി  വരുവം.  ഇമൗ  സമോഹചരരതനില്   കകേമോകണമോടനി
സനി.എച്ചന്.സനി.-കയ  അടെനിയന്തരമമോയനി  തമോലൂക്കമോശുപത്രനിയമോയനി  ഉയര്തണകമനവം
അതനികനമോടെനുബനനിച്ചന്  കഡമോകര്മമോര്,  പമോരമോകമഡനിക്കല്  സമോഫന്  ഉള്കപകടെയള്ള
അനുബന സവംവനിധമോനങ്ങളുവം കകേടനിടെവുവം നനിര്മനിക്കണകമനവം അഭരര്തനിക്കുന.

ആകരമോഗരവുവം സമോമൂഹരനസ്പീതനിയവം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദരമോഭരമോസ വകുപ്പുമനനി
(കപമോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന്):  സര്,  കകേമോകണമോടനി കേമല്യൂണനിറനി കഹല്തന് കസന്റെര്
പുതനിയതമോയനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ച  കകേമോകണമോടനി  നഗരസഭയകടെ  നനിയനണതനിലള്ള
ആകരമോഗര സമോപനമമോണന്. 1957-ല് പനി.എച്ചന്. യൂണനിറമോയനി പവര്തനവം ആരവംഭനിച്ച
ടെനി  സമോപനകത  11-1-1990-ല്  കേമല്യൂണനിറനി  കഹല്തന്  കസന്റെറമോയനി  ഉയര്തനി.
ഇവനിടെകത  ശേരമോശേരനി  ഒ.പനി.  800-ഉവം  കഎ.പനി.  10-ഉവം  ആണന്.  കരമോഗനികേള്ക്കന്
ആവശേരമമോയ ലെമോബന് സമൗകേരരവം,  ഫമോര്മസനി,  ഇമല്യൂകകണകസഷന് എനസ്പീ സമൗകേരര
ങ്ങള്ക്കുപുറകമ ആഴ്ചയനില് മൂനന് ദനിവസവം കേണ്ണനികന്റെ പരനികശേമോധനയവം നടെക്കുനണന്.
ഒരു ടെനി.ബനി. യൂണനിറന് ഇവനികടെ പവര്തനിക്കുനണന്. മൂനന് സനിവനില് സര്ജന്മേമോരുവം മൂനന്
അസനിസന്റെന്  സര്ജന്മേമോരുവം  മൂനന്  എന്.എച്ചന്.എവം.  കഡമോകര്മമോരുമടെക്കവം  ഒന്പതന്
കഡമോകര്മമോര്  ഇവനികടെ  കസവനവം  അനുഷനിക്കുനണന്.  സവംസമോനകത  ആകരമോഗര
സമോപനങ്ങളനില് തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനമോവശേരമമോയ സമമോഹൃത കപമോകപമോസല്
സമര്പനിക്കുവമോന് സര്ക്കമോര് ആവശേരകപടതനുസരനിച്ചന്  ആകരമോഗര  വകുപന്  കപമോകപമോസല്
തയ്യമോറമോക്കനി വരനികേയമോണന്. ആശുപത്രനികേളുകടെ ഗുണനനിലെവമോരവം കമച്ചകപടുത്തുനതനിനുള്ള
സമോന്റെകകഡകസഷന് കേരടെന്  ലെനിസനില്  പസ്തുത ആശുപത്രനി  തമോലൂക്കന്  ആശുപത്രനി
വനിഭമോഗതനില് ഉള്കപടനിടണന്. 

(18) എല്.കഎ.സനി. ഏജന്റുമമോര്ക്കന് കക്ഷമനനിധനി

ശസ്പീ  .   എസന്  .   ശേര്മ: സര്,  1956-ല് സമോപനിതമമോയതുവം 5 കകേമോടെനി രൂപ  മുടെക്കനി
പവര്തനമമോരവംഭനിച്ചതുവം  ഇന്തരകയമോടമോകകേ  പടെര്നകേനിടെക്കുനതുമമോയ  ഒരു  വലെനിയ
പസമോനമമോയ എല്.കഎ.സനി.  ഇനന്  20  ലെക്ഷവം കകേമോടെനി  രൂപയനിലെധനികേവം  കകലെഫന്
ഫണ്ടുവം  2,21,00,000  കകേമോടെനി  രൂപ ആസനിയമുള്ള  കലെമോകേതനികലെ  ഒനമോമകത
സമോപനങ്ങളനികലെമോനമോയനി  വളര്നനിടണന്.  ഭമോരതതനികന്റെ   പശ്ചമോതലെ  സമൗകേരര
കമഖലെയനില്, കപമോതുഗതമോഗതവം, കറമോഡന്, ജലെകസചനവം, കുടെനികവള്ളവം, കകവദഷ്യുതനി  തുടെങ്ങനിയ
എല്ലമോ തലെങ്ങളനിലവം വനികേസകനമോത്മുഖമമോയ പക്രനിയയനില് വനിലെകപട സമോനവം വഹനിച
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വരുന  സമോപനമമോണനിതന്.  യകറമോപരന്  സമൂഹവം  സമോമതനികേ  പതനിസനനിയനില്
ആടെനിയലെഞ്ഞെന്  ബമോങനിവംഗന്  സമോപനങ്ങളുവം  മറന്  ധനകേമോരര  സമോപനങ്ങളുവം തകേര്ന
വസ്പീണകപമോള്  ഇന്തരകയ  തകേരമോകത  സവംരക്ഷനിചനനിര്തമോന്  സഹമോയനിച്ച  ഒരു
സമോപനമമോണന് എല്.കഎ.സനി. ഇമൗ വളര്ച്ചയ്കക്കല്ലമോവം മമൗലെനികേമമോയ പങന് വഹനിച്ചതന്
ഏജന്റുമമോരുകടെ കേഠനിനമമോയ അദസമോനവുവം പരനിശമവുമമോണന്. എല്.കഎ.സനി-യവം ഇന്തരയവം
ഇന്തരയകടെ  പശ്ചമോതലെ  കമഖലെയവം  വളര്നകവങനിലവം  എല്.കഎ.സനി.-കയ  വളര്തനിയവര്
വളര്നനില്ല,  വളര്കതണവര് അവകര തളര്ത്തുകേയമോണന്  കചയകകേമോണനിരനിക്കുനതന്.
കകേമോര്പകററന്  സമോപനങ്ങള്/മൂലെധന  ശേകനികേള്  കേഴുകേന്  കേണ്ണുകേകളമോകടെ  വടമനിടന്
പറനന് ഇമൗ സമോപനകത കകേമോതനിപറനിക്കമോന്  ശമനിക്കുകേയമോണന്.  ഇതരകമമോരു
പശ്ചമോതലെവം നനിലെനനില്ക്കുന അവസരതനില് എല്.കഎ.സനി.-യകടെ സവംരക്ഷണതനിനു
കവണനി പവര്തനിക്കുകേയവം ആ പവര്തനതനില് പങന്  വഹനിക്കുകേയവം കചയ്യുനവര്ക്കന്
കതമോഴനില്  സനിരതകയമോ  വനികശേഷനിച്ചന്  ഒരു  കക്ഷമനനിധനികപമോലവം  ഇകല്ലനള്ളതന്
അകങ്ങയറവം  ദയനസ്പീയമമോണന്.  ഇനകലെ  എല്.ഐ.സനി.  ഏജന്റുമമോര്  രമോജരകത
പധമോനകപട കകേന്ദ്രങ്ങളനികലെയന്  മമോര്ച്ചന്   സവംഘടെനിപനിക്കുകേയണമോയനി.   കകേരളതനില്
ലെക്ഷക്കണക്കനിനന് ആളുകേള് പവര്തനിക്കുന ഒരു കമഖലെകയന നനിലെയനില്  കകേന്ദ്ര
ധനമനമോലെയതനില്  ശേകമമോയ ഇടെകപടെല് നടെതനി എല്.കഎ.സനി. ഏജന്റുമമോര്ക്കന്
കക്ഷമനനിധനി ഏര്കപടുതണകമനമോണന് ഞമോന് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകടെ ഉനയനിക്കുനതന്. 

ധനകേമോരരവുവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി   (കഡമോ  .   ടെനി  .   എവം  .   കതമോമസന് കഎസകേന്) : സര്,
ബഹുമമോനകപട കമമര് എല്.കഎ.സനി.-കയക്കുറനിച്ചന് പറഞ്ഞെ കേമോരരങ്ങകളമോടെന് സര്ക്കമോര്
പൂര്ണ്ണമമോയവം കയമോജനിക്കുകേയമോണന്.  എല്.കഎ.സനി നമ്മുകടെ ഒരു അഭനിമമോനസമോപനമമോണന്.
ഉദമോരവല്ക്കരണകമമോകക്ക ഉണമോയനിടവം ഇതനികന്റെ മമോര്ക്കറന് കഷയര്  പുതനിയ ആളുകേള്ക്കന്
പനിടെനികച്ചടുക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ല.  എല്.കഎ.സനി.-യകടെ പധമോനകപട  കകേമോമറനിറസ്പീവന്
കസങ്തന്  അവരുകടെ ഏജന്റുമമോരമോണന്.  എനമോല് ഇവനികടെ  പറഞ്ഞെതുകപമോകലെ,  അവരുകടെ
കസവന-കവതന വരവസകേളനില് ഒകടകറ കേമോരരങ്ങളനില് ഇനനിയവം മുകനമോടന് കപമോകേമോനുണന്.
ഇമൗ  പശ്ചമോതലെതനിലെമോണന്  കക്ഷമനനിധനികയക്കുറനിചള്ള  നനിര്കദ്ദേശേവം  പസകമമോയനി
തസ്പീരുനതന്.  എല്.കഎ.സനി.  പൂര്ണ്ണമമോയവം കകേന്ദ്രസര്ക്കമോരനികന്റെ സമോപനമമോണന്.  അവനിടുകത
കേമോരരങ്ങളനില് ഇടെകപടുനതനിനന് സവംസമോന സര്ക്കമോരനിനന് അവകേമോശേമനില്ല.  എനമോലവം
ബനകപടവരുമമോയനി  ചര്ച്ച  കചയന്  ഇതനികനമോരു  കരഖ  തയ്യമോറമോക്കനി  സവംസമോന
സര്ക്കമോര്  കകേന്ദ്രസര്ക്കമോരനിനന്  അയചകകേമോടുക്കുനതനിനന്  യമോകതമോരു  തടെസവുമനില്ല.
അതരതനില്  എല്.കഎ.സനി.  ഏജന്റുമമോകര  സഹമോയനിക്കുനതനിനന്  സവംസമോന
സര്ക്കമോര് മുന്കേകയ്യടുക്കുനതമോണന്.  
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(19) കറമോഡന് വനികേസനവം

ശസ്പീ  .   എ  .   പദസ്പീപ്കുമമോര്  : സര്, കകേരള കറമോഡന് ഫണന് കബമോര്ഡനികന്റെ കനതൃതസതനില്
കകേമോഴനികക്കമോടെന്  നടെപമോക്കുന  ഒരു  പധമോനകപട  കറമോഡന്  വനികേസന  പദതനിയമോണന്
കകേമോഴനികക്കമോടെന്  സനിറനി  കറമോഡ്സന്  ഇവംപ്രൂവ്കമന്റെന്  കപമോജകന്.  ഇതനികന്റെ  ഒനമോവംഘട
പവൃതനിയകടെ  ഭമോഗമമോയനി  7  കറമോഡുകേള്  വനികേസനിപനികക്കണ  പദതനിക്കന്  2008-ല്
അനകത  സര്ക്കമോര്  ഭരണമോനുമതനി  നല്കുകേയവം  ഫമോസന്  ടമോക്കന്  അകേസനിസനിഷനുവം
അകേസനിസനിഷനന്  സ് കപഷരല്  ടെസ്പീമനികന  നനികയമോഗനിക്കമോനുകമമോകക്ക  തസ്പീരുമമോനനിച.
ഇതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി 6 കറമോഡുകേളുകടെയവം ഭൂമനി ഏകറടുക്കല് പൂര്തനിയമോയനി.  അതനികന്റെ
വനികേസന പവര്തനങ്ങള് നടെനകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്. 8 കേനികലെമോമസ്പീറര് കകദര്ഘരമുള്ള
മമോനമോഞനിറ-കവള്ളനിമമോടുകുനന് കറമോഡമോണന് ഇതനില് ഏറവുവം പധമോനകപടതന്. 2008-കലെ
എസനികമറന് അനുസരനിച്ചന്  52  കകേമോടെനി രൂപയകടെ ഭരണമോനുമതനിയമോണന് ലെഭനിച്ചനിരുനതന്.
ആ തുകേ മതനിയമോകേമോകത വനതനികനത്തുടെര്നന് അധനികേ തുകേ ആവശേരകപടകകേമോണന്
കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കമോരനികന്റെ കേമോലെതന്  നനിരവധനി നനികവദനങ്ങള് നല്കേനി.   അനകത
ബഹുമമോനകപട  മുഖരമനനികപമോലവം  പലെതവണ  ഈ  വനിഷയതനില്   ഇടെകപട.
അവനികടെ  ഈ  ആവശേരമുനയനിചകകേമോണന്  തുടെര്ച്ചയമോയള്ള  പകക്ഷമോഭവം  നടെന.
ബഹുമമോനരനമോയ  എവം.ജനി.എസന്.  നമോരമോയണകനകപമോലള്ള  ആളുകേള്  ആ  രവംഗതന്
സജസ്പീവമമോയനി കനതൃതസതലെതനിലണന്.  ഒരുപകക്ഷ കകേരളതനികന്റെ ചരനിത്രതനില് ഒരു
കറമോഡന് വനികേസനതനിനുകവണനി ഇത്രയവം  കേമോലെവം നസ്പീണ്ടുനനിന ഒരു വലെനിയ പകക്ഷമോഭവം
ഇതനിനുമുമന് നടെനനിടണമോവനില്ല. ആ പകക്ഷമോഭതനികന്റെകയമോകക്ക ഭമോഗമമോയനി അനകത
മുഖരമനനി ഇടെകപടന് ചനിലെ ചര്ച്ചകേകളമോകക്ക നടെന. പണവം കകേമോടുക്കമോകമനന് പറഞ്ഞെനിരുന.
പകക്ഷ  അനന്  ഗവണ്കമന്റെനിനന്   പണവം  കകേമോടുക്കമോനമോയനില്ല.  പനിനസ്പീടെന്  ഫമോഗ്ഷനിപന്
കപമോഗമോമനികന്റെ  ഭമോഗമമോയള്ള  പഖരമോപനവം  ഒടുവനിലെകത  ബജറനില്  ഉള്കപകടെയണമോയനി.
അതനിനുവം പണമുണമോയനില്ല.  ആയതനിനമോല്  തുടെര്നള്ള അകേസനിസനിഷന് നടെപടെനികേള്
മുകമമോടകകേമോണ്ടുകപമോകേമോന് പറമോത സമോഹചരരമുണമോയനി.  പനിനസ്പീടെന് പുതനിയ ഗവണ്കമന്റെന്
അധനികേമോരതനില് വനകപമോള് ഇക്കമോരരങ്ങള് ബഹുമമോനകപട പനി.ഡബഷ്യു.ഡനി.  മനിനനിസറുകടെ
ശദയനില്കപടുതനി.   അകദ്ദേഹവം  തകന  മുന്കേകയ്യടുതന്  ഒരു  ഉനതതലെ  കയമോഗവം
വനിളനിചകചര്ത്തു.  ആ  കയമോഗതനില്   കറമോഡന്  ഫണന്  കബമോര്ഡനികന്റെ  അധനികൃതരുവം
പനി.ഡബഷ്യു.ഡനി.യനികലെ  ഉകദരമോഗസരുവം  ജനപതനിനനിധനികേളുവം  പകങടുതനിരുന.  ആ
കയമോഗതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി  അകേസനിസനിഷനുള്ള അധനികേ തുകേ ലെഭരമമോക്കുനതനിനുകവണനി
കേനിഫ്ബനി-യനില് ഇതുള്കപടുതണകമന  തസ്പീരുമമോനമുണമോയനി.  അതനികന്റെ അടെനിസമോ
നതനില് ഡസ്പീകറയനില്ഡന് കപമോജകന് റനികപമോര്ടവം എസനികമറ്റുവം കറമോഡന് ഫണന് കബമോര്ഡന്
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വഴനി സര്ക്കമോരനികലെയന് യഥമോസമയവം സമര്പനിക്കുകേയണമോയനി.  ഭൂമനികയകറടുക്കമോന് 250
കകേമോടെനികയമോളവം രൂപ കവണനിവരുവം. ഇനകലെ കേനിഫ്ബനി-യകടെ ഭമോഗമമോയനി പസനിദസ്പീകേരനിച്ച
ആദരഘട പവൃതനിയകടെ ലെനിസനില് ഈ കറമോഡന് ഉള്കപടതമോയനികേമോണനനില്ല.  വളകര
പതസ്പീക്ഷകയമോകടെ  കേമോതനിരനിക്കുകേയമോയനിരുന  കകേമോഴനികക്കമോടുകേമോര്ക്കുവം  സമരമുഖതന്
നനില്ക്കുനവര്ക്കുവം നനിരമോശേയണമോകുന സമോഹചരരമുണമോയനി.  എന്തമോയമോലവം എത്രയവം
കപകടനതകന  അകേസനിസനിഷന്  നടെപടെനികേള്  പൂര്തനിയമോക്കണവം.  ബഹുമമോനകപട
ധനകേമോരര  വകുപ്പുമനനി  കകേമോഴനികക്കമോടെന്  വനകപമോള്  സമരസമനിതനിയകടെ  ആളുകേള്
കചനന്  കേമോണകേയവം  ഇതന്  പരനിഗണനിക്കമോകമനന്  മനനി   പറയകേയവം  കചയനിരുന.
അകേസനിസനിഷനമോവശേരമമോയ  തുകേ  എത്രയവം  കപകടനന്  അനുവദനിച്ചന്  പദതനി
പൂര്തനിയമോക്കുനതനിനന്  സഹമോയകേരമമോയ നനിലെപമോടെന്  ബഹുമമോനകപട പനി.ഡബഷ്യു.ഡനി.
വകുപ്പുവം ധനകേമോരരവകുപ്പുവം കചര്നന് കകകേകക്കമോള്ളണകമനള്ള അഭരര്തനയമോണള്ളതന്. 

(അദരക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

കപമോതുമരമോമത്തുവം രജനികസഷനുവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധമോകേരന്  ):  സര്,
കകേരള  കറമോഡന്  ഫണന്  കബമോര്ഡന്  നടെപനിലെമോക്കുന  കകേമോഴനികക്കമോടെന്  വനികേസന
പദതനിയനികലെ പധമോനകപട കകേമോറനികഡമോറമോണന് ബഹുമമോനകപട കമമര് എ. പദസ്പീപന് കുമമോര്
ഉനയനിച്ച  8.212  കേനികലെമോമസ്പീറര് കകദര്ഘരമുളള മമോനമോഞനിറ-കവളളനിമമോട്കുനന് കറമോഡന്.
നഗരവനികേസന  പദതനിയകടെ  ഒനമോവംഘടതനില്  ഉള്കപടുന  ആറന്  കറമോഡുകേളുകടെ
നനിര്മമോണപവര്തനങ്ങള്  കപമോതു-സസകേമോരര  പങമോളനിതകതമോകടെ  ഊരമോളുങല്
കസമോകകസറനി  ഇകപമോള്  നടെപമോക്കനി  വരനികേയമോണന്.  സലെകമടുപന്  നടെപടെനികേള്
പൂര്തനിയമോകേമോതതുകകേമോണന്  കറമോഡനികന്റെ  വനികേസനപവര്തനങ്ങള്  ഏകറടുക്കമോന്
കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ല.  കേസബ,  കചവമോയൂര്,  കകേമോട്ടൂളനി,  കേകച്ചരനി  വനികല്ലജുകേളനികലെ  7.3632
കഹകര്  ഭൂമനി  കറമോഡന്  വനികേസനതനിനമോയനി  ഏകറടുകക്കണതുണന്.  മമോനമോഞനിറ-
കവള്ളനിമമോട്കുനന്  കറമോഡന്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനമോവശേരമമോയ സലെകമകറടുക്കുനതനിനുള്ള
സര്കവ്വ നടെപടെനികേള് പൂര്തനിയമോക്കുകേയവം സബന് ഡനിവനിഷന് കറകക്കമോര്ഡന് അവംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയവം
കചയനിടണന്. നഷ്ടപരനിഹമോര തുകേയമോയനി 344.5 കകേമോടെനി രൂപ ആവശേരമമോകണനന് ജനില്ലമോ
കേളകര് റനികപമോര്ടന് കചയനിടണന്.  മുന്സര്ക്കമോരനികന്റെ കകേരള സസ്പീഡന് പദതനിയനില് ഇതന്
ഉള്കപടുതനികയങനിലവം  ഒരു  കകപസകപമോലവം  ആദരവം  വകേയനിരുതനിയനില്ല.  പനിനസ്പീടെന്
60  കകേമോടെനി  രൂപയമോണന്  വകേയനിരുതനിയതന്.  അതുകകേമോണമോണന്  ഈ  കറമോഡന്
നനിര്മനിക്കമോന് പയമോസമമോയതന്.  കശേഷനിക്കുന സലെവം ഏകറടുക്കുനതനിനമോവശേരമമോയ
ഫണന് ലെഭരമമോക്കണകമനന് ആവശേരകപടന് ഗവണ്കമന്റെനികലെക്കന് ശേനിപമോര്ശേ കചയനിടണന്.
കനരകത  കേനിടനിയ  60  കകേമോടെനി  രൂപയണന്.  അത്രയവം  സലെവം  ഏകറടുതനിടണന്.
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സര്ക്കമോരനികന്റെ  സജസ്പീവ  പരനിഗണനയനിലെമോണനിതന്.  ധനകേമോരര  വകുപനികന്റെ  അനുമതനി
കയമോടുകൂടെനി ആവശേരമമോയ തുകേ എത്രയവം കവഗവം ലെഭരമമോക്കുനതനിനുളള നടെപടെനികേളമോണന്
കകകേകക്കമോളളുനതന്.  കകേരള ഇന്ഫമോസക്ച്ചര് ഇന്കവസന്കമന്റെന്  ഫണന് കബമോര്ഡനില്
നനിനവം  ഇതനിനമോവശേരമമോയ  ഫണന്  ലെഭരമമോക്കുന  കേമോരരവം  സര്ക്കമോര്  പരനികശേമോധനിച
വരനികേയമോണന്.

(20) കടെമോള് പനിരനിവന്

ശസ്പീ  .   കകഹബനി ഈഡന്  : സര്, നമ്മുകടെ സവംസമോനവം ഒരു കടെമോള് ഫസ്പീ കസറമോയനി

പഖരമോപനിച്ച അങ്ങയകടെയവം ഗവണ്കമന്റെനികന്റെയവം നടെപടെനി ഞമോന് സസമോഗതവം കചയ്യുകേയമോണന്.

എറണമോകുളവം നഗരതനികന്റെ ഹൃദയഭമോഗതന് സനിതനികചയ്യുന  പുകല്ലപടെനി കമല്പമോലെതനികന്റെ

കടെമോള് കേളക്ഷന് ആരവംഭനിച്ചതന് 2010-ലെമോണന്. ആറുവര്ഷവം പൂര്തസ്പീകേരനിച. കസന്ടല്

കറമോഡന്  ഫണനില്  നനിനള്ള  2.5  കകേമോടെനി  രൂപയവം  ഇന്തരന്  കറയനില്കവയകടെ

ധനസഹമോയവുവം  ഈ  പദതനിക്കന്  ലെഭനിച്ചനിടണന്.  കുണന്നൂര്,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മനിനനി

കകബപമോസന്,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  എസന്.എന്.  ജവംഗ്ഷന്,  ഇരുമനവം,  വരമോപ്പുഴ  തുടെങ്ങനി

സവംസമോനകത പകതമോളവം  കടെമോളുകേള് നനിര്തലെമോക്കനിയനിടണന്. കമകടമോയകടെ ദരനിതവം

കപറുന ഈ പകദശേകത ജനങ്ങകള സവംബനനിച്ചന് വളകര പധമോനകപട ഒനമോണനിതന്.

ഇതുസവംബനനിച്ചന് സവംസമോന ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഒരു ഇടെകപടെലണമോയനി കടെമോള് പനിരനിവന്

എത്രയവം  കവഗവം  അവസമോനനിപനിക്കണകമനമോണന്  ഞമോന്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂകടെ

ആവശേരകപടുനതന്.

കപമോതുമരമോമത്തുവം രജനികസഷനുവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധമോകേരന്  ):  സര്,

പുകല്ലപടെനി ഓവര് ബനിഡ്ജനികന്റെ  നനിര്മമോണവുമമോയനി ബനകപടന്  കറമോഡ്സന് ആന്റെന്

ബനിഡ്ജസന് കകേമോര്പകറഷന് പൂര്തസ്പീകേരനിച്ച  ഓവര് ബനിഡ്ജന് തുറനകകേമോടുതനിടണന്.

ഇതനികന്റെ  നനിര്മമോണകച്ചലെവന്  14.57  കകേമോടെനി  രൂപയമോണന്.  1.14  കകേമോടെനി  രൂപ

കറയനില്കവ വനിഹനിതവുവം 2.53 കകേമോടെനി രൂപ കസന്ടല് കറമോഡന് ഫണന് വനിഹനിതവുവം  3

കകേമോടെനി  രൂപ സവംസമോന ഗവണ്കമന്റെന്  വനിഹനിതവുമമോണന്.   ഇതനിനമോവശേരമമോയ  തുകേ

ധനലെകനി ബമോങനില് നനിനമോണന് വമോയ്പയമോയനി  എടുതനിടള്ളതന്. കറമോഡന് ആകന് പകേമോരവം

സവംസമോന സര്ക്കമോരുവം കകേരള കറമോഡന് ഫണന് കബമോര്ഡുമമോയനി RBDCK ഏര്കപടനിടള്ള

ത്രനികേക്ഷനി കേരമോര് പകേമോരമമോണന് കടെമോള് പനിരനിക്കുനതന്. 7-6-2010-ല് തുടെങ്ങനി 31-10-2016-വകര

കടെമോള് ഇനതനില്  RBDCK-ക്കന് ഇതുവകര  2.13  കകേമോടെനി രൂപ ലെഭനിച്ചനിടണന്.  കടെമോള്

കേമോലെമോവധനി  15  വര്ഷമമോണന്.  കടെമോളുകേള്  കപമോതുകവ  അവസമോനനിപനിക്കണകമനമോണന്
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ഈ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ സചനിന്തനിതമമോയ അഭനിപമോയവം. എല്ലമോ കടെമോളുകേളുവം അവസമോനനിപനി

ക്കണകമങനില് അതനികന്റെ നനിര്മമോണകച്ചലെവമോയ ആയനിരവം കകേമോടെനി രൂപകയമോളവം സര്ക്കമോരനില്നനിനവം

കകേമോടുകക്കണനിവരുവം. കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ സഹമോയകതമോകടെ കദശേസ്പീയ പമോതയനികലെ

5  കടെമോളുകേള്  ഈ ഗവണ്കമന്റെന്  നനിര്തലെമോക്കനി.  പനി.ഡബഷ്യു.ഡനി.  നനിര്മനിച്ച നമോലെന്

പമോലെങ്ങളനികലെ കടെമോളുകേളുവം  നനിര്തലെമോക്കുകേയണമോയനി.  സസ്പീകപമോര്ടന്-എയര്കപമോര്ടന്  കറമോഡുമമോയനി

ബനകപട മൂനന് കടെമോളുകേള്  കകേരളപനിറവനിയകടെ മുകനമോടെനിയമോയനി  31-10-2016 രമോത്രനി

12  മണനിക്കന്  അവസമോനനിപനിക്കുകേയണമോയനി.  കടെമോള്  പനിരനിവന്  അവസമോനനിപനിച

കേഴനിഞ്ഞെകപമോള് വനിചനിത്രമമോയ ഒരനുഭവമമോണണമോയതന്.  കപമോതുമരമോമതന് വകുപ്പുമനനി

കചയര്മമോനമോയനിടള്ള കബമോര്ഡനില് നനിനന് അതനികന്റെ ഫനിനമോന്സന് ഓഫസ്പീസര്  7 കകേമോടെനി രൂപ

ഗവണ്കമന്റെന് അടെയണകമനപറഞ്ഞെന് മനിനനിസര്ക്കന് ഒരു കനമോടസ്പീസന് നല്കുകേയണമോയനി.

സര്ക്കമോരനിനന്  ഒരുകദരമോഗസന് കനമോടസ്പീസന് നല്കുന സനിതനിയണമോയനി. അകനസഷനിച്ച

കപമോഴമോണന് കടെമോള് പനിരനിവനികന്റെ ഏറവുവം ഭസ്പീമമോകേമോരമമോയ തടനിപന്  പുറത്തുവനതന്. എല്ലമോ

കടെമോളുകേളനിലവം  ഇങ്ങകന  വരമോനനിടെയണന്.   34,40,68,274  രൂപയമോണന്  സസ്പീകപമോര്ടന്-

എയര്കപമോര്ടന്  കറമോഡനിനുവം  ബനകപട  മൂനകറമോഡുകേള്ക്കുവം  കൂടെനി  ആകകേ  കചലെവമോയതന്.

അതനിനന്  കറയനില്കവയവം  റനികകഫനറനിയവം  ജനില്ലമോ  ഭരണകൂടെവുവം  റബ്ബര്  കബമോര്ഡുവം

MORTH-ഉവം മനിനനിസനി ഒമോഫന്  കകേമോകമഴ്സന്  അടെക്കവം  19,53,67,900  രൂപ സവംഭമോവന

കചയനിടണന്. RBDCK-യന് കചലെവമോയതന് കവറുവം പതനിനമോലെന് കകേമോടെനി എണ്പതനികയഴന്

ലെക്ഷതനി മൂന്നൂറനി  എഴുതനിനമോലെന്  രൂപയമോണന്.   എനമോല്  29  കകേമോടെനി  28  ലെക്ഷവം

രൂപയമോണന് പനിരനികച്ചടുതനിരനിക്കുനതന്.  അതനില് 12 കകേമോടെനി രൂപ പലെനിശേ കപമോയമോലവം

കചലെവഴനിച്ചതനികനക്കമോള് മൂനകകേമോടെനി  രൂപ അധനികേവം ലെഭനിച്ചകപമോഴുവം  7  കകേമോടെനി  രൂപ

സര്ക്കമോര്  കകേമോടുക്കണകമനള്ള  കനമോടസ്പീസമോണന്  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതന്.   ഇതനികന്റെ

മറുവശേവം,  പനിരനിവനില് നനിനവം ഗവണ്കമന്റെനിനന് അകല്ലങനില് RBDCK-യന്  നല്കകേണ

ഫണമോണന്  അടെച്ചതന്.  കേരമോറുകേമോരന് എടുത തുകേകയപറനി  യമോകതമോരു കേണക്കുമനില്ല.

ഇതന്  പരനികശേമോധനിക്കമോന്  യമോകതമോരു  സവംവനിധമോനവുമനില്ല.  നമോകലെമോ  അകഞമോ  ഇരടനി

പനിരനികച്ചടുത്തു.  എല്ലമോ കടെമോളുകേളനിലവം തടനിപ്പുണന്.  അകതല്ലമോവം റനിവല്യൂ കചയന് നനിര്തമോവുന

കടെമോളുകേള്  മുഴുവന്  നനിര്തലെമോക്കണകമനള്ളതമോണന്  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  അഭനിപമോയവം.

ആവശേരകമങനില് നനിയമതനില്  കഭദഗതനി വരുത്തുനതമോണന്. കടെമോള് പനിരനിവന്  എത്രയവം

കവഗവം  അവസമോനനിപനിക്കുനതനിനമോയനി  ധനനഷ്ടമനില്ലമോകതയള്ള  നടെപടെനികേകളപറനി

ഗവണ്കമന്റെന്  ആകലെമോചനിക്കുനതമോണന്. 
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(21) കസമോളര്ഷനിപന് വനിതരണവം

ശസ്പീ  .    അന്വര് സമോദതന്:  സര്,  പമോവകപട വനിദരമോര്തനികേളുമമോയനി ബനകപട

പശ്നമമോണന്  ഞമോന് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകടെ  ഉനയനിക്കുനതന്.  പഠനതനില് മനികേവു

പുലെര്ത്തുന ബനി.എ., ബനി.എസന്.സനി.,  ബനി.കകേമോവം.,  എവം.എ., എവം.എസന്.സനി.,  എവം.കകേമോവം.

തുടെങ്ങനിയ ബനിരുദ-ബനിരുദമോനന്തര കമോസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന പമോവകപട  കുടനികേള്ക്കന്

സര്ക്കമോര് നല്കേനിവരുന ഹയര് എഡല്യൂകക്കഷന് കസമോളര്ഷനിപന് ഈ വര്ഷവം റനിനല്യൂ

കചകയ്യണ സമയമമോയനിടവം കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷകത കസമോളര്ഷനിപന് കുടനികേള് ക്കന് ഇതുവകര

നല്കേനിയനിടനികല്ലനന്  ധമോരമോളവം  കുടനികേളുവം  മമോതമോപനിതമോക്കളുവം  പരമോതനി  പറയനണന്.

കകേരള കസറന് ഹയര് എഡല്യൂകക്കഷന് കേമൗണ്സനില് വഴനിയമോണന് ഈ കസമോളര്ഷനിപന്

നല്കേനിവരുനതന്.  അകനസഷനിച്ചകപമോള് ഫണനില്ലമോതതമോണന് കസമോളര്ഷനിപന് നല്കുവമോന്

തടെസകമനമോണന്  അറനിയമോന്  സമോധനിച്ചതന്.   ബഹുമമോനകപട  മനനി  മുന്കേകയ്യടുതന്

എത്രയവം കവഗവം മുന്വര്ഷകത ഉനത വനിദരമോഭരമോസ കസമോളര്ഷനിപന് അടെനിയന്തരമമോയനി

നല്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണകമനന് അഭരര്തനിക്കുന.  അതുകപമോകലെതകന

ഒരു  കേമോരരവംകൂടെനി  സൂചനിപനിക്കുന,  ഇനന്  സഭ  അനനിശ്ചനിതകേമോലെകതയന്  പനിരനിയന

ദനിവസമമോണന്.  വനിദരമോഭരമോസ കലെമോകണടുത കുടനികേള്ക്കന് പലെകപമോഴുവം കലെമോണ് തനിരനിച്ചടെയമോന്

പറമോത  സമോഹചരരമുണമോകുനണന്.  അവര്ക്കന് കജമോലെനി കേനിടനിയനിടനില്ല.  പലെ ബമോങ്കുകേളുവം

ഇനന്  കുടനികേകളയവം  അവരുകടെ  കുടുവംബകതയവം  കവടയമോടെനികക്കമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.

ആര്.ആര്. കനമോടസ്പീസന് അയച്ചന് ജപ്തനി നടെപടെനിയനികലെയന് കപമോകുന. ആ വനിഷയതനില്

സര്ക്കമോര്  വളകര  കപമോസനിറസ്പീവമോയനി  ഇടെകപടുനകണങനിലവം  ബമോങ്കുകേള്  കവണ

രസ്പീതനിയനില് പരനിഗണനിക്കുനനില്ല.  ആയതനിനമോല് വനിദരമോഭരമോസ വമോയ്പ തനിരനിച്ചടെയമോതതനികന്റെ

കപരനില് കനരനിടുന ജപ്തനി നടെപടെനി അവസമോനനിപനിക്കുനതനിനുകൂടെനി നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണവം.

വനിദരമോഭരമോസ  വകുപ്പുമനനി  (  കപമോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമോഥന്  )  :  സര്,  ബനിരുദ-
ബനിരുദമോനന്തര കകേമോഴ്സുകേള് പഠനിക്കുന വനിദരമോര്തനികേള്ക്കന് കകേരള സവംസമോന ഉനത
വനിദരമോഭരമോസ കേമൗണ്സനില് മുകഖന നല്കുന ഹയര് എഡല്യൂകക്കഷന് കസമോളര്ഷനിപന്
വനിതരണതനിനന് ആവശേരമമോയ മുഴുവന് തുകേയവം ഉനത വനിദരമോഭരമോസ കേമൗണ്സനിലെനിനന്
പതനിവര്ഷവം  സര്ക്കമോര്  അനുവദനിക്കുന ഗമോന്റെന്-ഇന്-എയ്ഡനിലൂകടെയമോണന്  നല്കുനതന്.
2014-15-ല്  ഗമോന്റെന്-ഇന്-എയ്ഡമോയനി  അനുവദനിച്ച  തുകേ  ഇലെകകമോണനികേന്  കലെഡ്ജര്
അക്കമൗണനില്  വകേയനിരുതനി  2015-16-ലെമോണന്  അനുവദനിചനല്കേനിയതന്.  പസ്തുത
തുകേയനില് 6,43,00,000 രൂപ കസമോളര്ഷനിപന് സസ്പീവം നടെത്തുനതനിനമോയനി വനിനനികയമോഗനി
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ച്ചനിടണന്.  2015-16 സമോമതനികേ വര്ഷതനില് ഉനത വനിദരമോഭരമോസ കേമൗണ്സനിലെനിനന്
ഗമോന്റെന്-ഇന്-എയ്ഡമോയനി തുകേകയമോനവം അനുവദനിച നല്കേനിയനിടനില്ല. ഈ കേമോരണതമോലെമോണന്
2015-16  അക്കമോദമനികേന്  വര്ഷവം  നല്കകേണ  കസമോളര്ഷനിപ്പുകേകളമോനവം  നല്കേമോന്
സമോധനിക്കമോതനിരുനതന്.  2016-17 സമോമതനികേ വര്ഷകതയള്ള ഗമോന്റെന്-ഇന്-എയ്ഡന്
തുകേയകടെ ആദര ഗഡുവമോയനി 5 കകേമോടെനി രൂപ അടെനിയന്തരമമോയനി കേമൗണ്സനിലെനിനന് അനുവദനിച
നല്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിചവരുന. 2014-15 അക്കമോദമനികേന് വര്ഷവം വകര
മുടെങ്ങനിയനിടള്ള കസമോളര്ഷനിപ്പുകേളുവം  2015-16,  2016-17  അക്കമോദമനികേന്  വര്ഷങ്ങളനില്
നല്കകേണ കസമോളര്ഷനിപ്പുകേളുവം വനിതരണവം കചയ്യുനതനിനമോവശേരമമോയ 2374 ലെക്ഷവം രൂപ
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശേവം  സര്ക്കമോര്  പരനിഗണനയനിലെമോണന്.  വനിദരമോഭരമോസ
കലെമോണ് സവംബനനിച്ച കേമോരരതനില് ബഹുമമോനകപട ധനകേമോരര വകുപ്പുമനനി കനരകത
ഇവനികടെ ബമോങ്കുകേളുമമോയനി ചര്ച്ച കചയന്  അനുകൂലെമമോക്കമോന് ശമനിക്കുകമന പഖരമോപനവം
നടെതനിയനിടള്ളതമോണന്.  ബുദനിമുടന  വനിദരമോര്തനികേള്ക്കന്  സഹമോയവം  നല്കേമോനുള്ള
നടെപടെനികയടുക്കമോന് തകനയമോണന് സവംസമോന സര്ക്കമോര് ശമനിക്കുനതന്.

VI കമശേപ്പുറത്തുവച്ച കേടെലെമോസകേള്

1. ലെനിസന്   I   പകേമോരമുള്ള കേടെലെമോസന്

സഹകേരണവുവം വനികനമോദസഞമോരവുവം വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    കമമോയസ്പീന്  ):

സര്, തമോകഴപറയന കേടെലെമോസന് ഞമോന് കമശേപ്പുറത്തുവയന.

ജനി.ഒ.(പനി.)  നമര്  100/2016/കകേമോ-ഓപന്.  തസ്പീയതനി  15-10-2016 (എസന്.ആര്.ഒ.

നമര്  643/2016)

2. ചടവം   47(2)   അനുസരനിച്ചന് ലെനിസന്   II   പകേമോരമുള്ള കേടെലെമോസകേള്

(i) ധനകേമോരരവുവം  കേയറുവം  വകുപ്പുമനനി  (  കഡമോ  .    ടെനി  .    എവം  .    കതമോമസന്

ഐസകേന്  ): സര്,  പതനിനമോലെമോവം  കകേരള  നനിയമസഭയകടെ  ഒനമോവം

സകമളനതനികലെ 322, രണമോവം സകമളനതനികലെ 308, 313 എനസ്പീ

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെമോത കചമോദരങ്ങളുകടെ മറുപടെനികേളുവം അവയന് യഥമോസമയവം

മറുപടെനി  നല്കുവമോന് സമോധനിക്കമോതനിരുനതനിനുള്ള കേമോരണവം കേമോണനിക്കല്

കസറന്കമന്റുകേളുവം ഞമോന് കമശേപ്പുറത്തുവയന.

(ii) പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം

സമോവംസമോരനികേവുവം പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .

ബമോലെന്  ): സര്, പതനിമൂനമോവം കകേരള നനിയമസഭയകടെ പതനികനമോനമോവം
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 സകമളനതനികലെ 909-ാ നമര് നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെമോത കചമോദരതനികന്റെ

മറുപടെനിയവം അതനിനന് യഥമോസമയവം മറുപടെനി നല്കുവമോന് സമോധനിക്കമോതനി

രുനതനിനുള്ള കേമോരണവം കേമോണനിക്കല് കസറന്കമന്റുവം ഞമോന് കമശേപ്പുറത്തു

വയന.

(iii) തകദ്ദേശേസസയവംഭരണവുവം നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുവം വഖഫന് ഹജ്ജന്  തസ്പീര്തമോടെനവുവം

വകുപ്പുമനനി  (  കഡമോ  .    കകേ  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്  ): സര്,  പതനിനമോലെമോവം  കകേരള

നനിയമസഭയകടെ ഒനമോവം സകമളനതനികലെ 2355-ാ നമര് നക്ഷത്ര

ചനിഹ്നമനിടെമോത  കചമോദരതനികന്റെ  മറുപടെനിയവം  അതനിനന്  യഥമോസമയവം

മറുപടെനി നല്കുവമോന് സമോധനിക്കമോതനിരുനതനിനുള്ള കേമോരണവം കേമോണനിക്കല്

കസറ്റുകമന്റുവം ഞമോന് കമശേപ്പുറത്തുവയന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ചടവം  300  അനുസരനിചള്ള പസമോവന കേമോരരവനിവരപടനികേയനികലെ

നമോലെമോമകത ഇനമമോയനി ഉള്കപടുതനിയനിരുന.  ആ ഇനവം കേമോരരവനിവരപടനികേയനില്

നനിനന് ഒഴനിവമോക്കുകേയമോണന്.

VII തനിരുതല് കസറന്കമന്റെന്

ധനകേമോരരവുവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (  കഡമോ  .   ടെനി  .   എവം  .   കതമോമസന് ഐസകേന്  ): സര്,

2016-17  സമോമതനികേ വര്ഷകത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറന് പസവംഗതനികലെ ഖണ്ഡനികേ

133-ല് പരമോമര്ശേനിക്കുന  68  പമോലെങ്ങളനില്  21- ാാമതമോയനി പരമോമര്ശേനിച്ച പമോലെതനികന്റെ

കപരന്  കതറമോയനി  അച്ചടെനിചവനതന്  തനിരുതനികക്കമോണ്ടുള്ള  കസറന്കമന്റെന്  ഞമോന്

കമശേപ്പുറത്തുവയന.*

VIII ക്രമപശ്നവം

(1) ചടങ്ങള് യഥമോസമയവം പുറകപടുവനിക്കമോതതന് സവംബനനിച്ചന്

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉവബദള്ള  : സര്, 1995-കലെ പഞമോയതന്  രമോജന് ആകനികലെ കസക്ഷന്

175(1)  പകേമോരവം  ഓകരമോ  തലെതനിലമുള്ള  പഞമോയത്തുകേള്  ഓകരമോ  വര്ഷവുവം

നനിര്ണ്ണയനിക്കകപട കഫമോറതനിലവം രസ്പീതനിയനിലവം കതമോടടുത വര്ഷകതയള്ള വനികേസന

പദതനികേള്  തയ്യമോറമോക്കനി  ജനില്ലമോ  ആസൂത്രണ  സമനിതനിക്കന്  സമര്പനികക്കണതമോണന്.

സര്ക്കമോര്  നനിര്കദ്ദേശേനിച്ച  കമഖലെ  തനിരനിചള്ള  മുന്ഗണനയവം  സബ്സനിഡനിക്കുള്ള

* അനുബനമമോയനി കചര്ക്കുന
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മമോനദണ്ഡങ്ങളുവം പമോലെനിച്ചനിടനികല്ലകനമോ,  പടനികേജമോതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനതനിനുള്ള

പദതനികേള്ക്കമോവശേരമമോയ തുകേകേള് പകതരകേമമോയനി വകേകകേമോള്ളനിച്ചനിടനികല്ലകനമോ, പദതനി

തയ്യമോറമോക്കനിയതന്  ആകനികലെയവം ചടങ്ങളനികലെയവം വരവസകേള് അനുസരനിച്ചകല്ലകനമോ

ഉള്ള  കേമോരണതമോല്  കേരടെന്  വനികേസന  പദതനിയനില്  മമോറങ്ങള്  വരുതമോന്  ജനില്ലമോ

ആസൂത്രണ കേമനിറനി നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുകേയമോകണങനില് അപകേമോരമുള്ള മമോറങ്ങള് വരുതമോന്

പഞമോയതന്  ബമോദരസമമോയനിരനിക്കുകമനമോണന്  കസക്ഷന്  175-ല്  പറയനതന്.

എനമോല്  ആകനികലെ  വനിവക്ഷ  പകേമോരവം  വനികേസന  പദതനി  തയ്യമോറമോകക്കണ  രസ്പീതനി

സവംബനനിച്ച  ചടങ്ങള്  ഇതുവകര  പുറകപടുവനിച്ചനിടനില്ല.  ചടങ്ങളുകടെ  അഭമോവതനില്

വരവസമോപനിതമല്ലമോത  രസ്പീതനിയനിലെമോണന്  വനികേസന  പദതനികേള്  ഇക്കമോലെമത്രയവം

തയ്യമോറമോക്കനിവനതന്.  ഒനമോവംഘട ജനകേസ്പീയമോസൂത്രണ പദതനികേളനിലണമോയ അപമോകേതകേള്ക്കന്

ഒരു  പരനിധനിവകര  കേമോരണമമോയതന്  ചടങ്ങളുകടെ  ചടകടെനിനുള്ളനില്നനിനല്ലമോകത നടെതനിയ

ആസൂത്രണമമോണന്.  ജനകേസ്പീയമോസൂത്രണതനികന്റെ   രണമോവം  ഘടമമോരവംഭനിക്കമോന് തയ്യമോകറടുക്കുകമമോള്

ചടങ്ങളനില്ലമോകത ഇനനിയവം മുകനമോടകപമോകുനതന് ഒടവം ആശേമോസരമകല്ലനമമോത്രമല്ല, അതന്

നനിയമ വരവസയകടെ ലെവംഘനവുമമോണന്.  അതുകകേമോണമോണന് ഗമൗരവകമറനിയ ഈ പശ്നവം

ചടവം 303 പകേമോരവം ഞമോന് സഭയകടെ ശദയനില്കപടുത്തുനതന്.  

തകദ്ദേശേസസയവംഭരണവുവം  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുവം  വഖഫന്  ഹജ്ജന്  തസ്പീര്തമോടെനവുവം
വകുപ്പുമനനി  (  കഡമോ  .    കകേ  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്  ): സര്, 1995-കലെ കകേരള പഞമോയതന് രമോജന്
ആകനികലെ കസക്ഷന്  175(1), 175(2)  പകേമോരവം ഗമോമസഭകേളുകടെ ശേനിപമോര്ശേ പകേമോരവം
ഗമോമപഞമോയത്തുകേളമോണന്  വമോര്ഷനികേ  വനികേസന  പദതനികേള്  തയ്യമോറമോക്കുനതന്.
ഇങ്ങകന സമര്പനിക്കുന വനികേസന പദതനികേള് കകേരള മുനനിസനിപമോലെനിറനി നനിയമങ്ങളുവം
ചടങ്ങളുവം (കസക്ഷന് 53) പകേമോരവം രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ള ജനില്ലമോ ആസൂത്രണ സമനിതനി ഒരു
ജനില്ലയനികലെ  പഞമോയത്തുകേളുവം  മുനനിസനിപമോലെനിറനികേളുവം  തയ്യമോറമോക്കുന  വനികേസന
പദതനികേള് സവംകയമോജനിപനിക്കുനതനിനുവം ജനില്ലയന് കമമോതതനില് ഒരു കേരടെന് വനികേസന 
പദതനി  തയ്യമോറമോക്കുനതനിനുവം  നനിലെവനികലെ  നനിയമങ്ങളനില്  വരവസ  കചയനിടണന്.
സവംസമോനതന് രണമോവംഘട  ജനകേസ്പീയമോസൂത്രണ  പദതനി  ആരവംഭനിക്കുന  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്
സഗമമമോയവം സതമോരരമമോയവം പദതനികേള് തയ്യമോറമോക്കുനതനിനന് നനിര്ണ്ണയനിക്കകപട കഫമോറവം,
രസ്പീതനി,  തസ്പീയതനി  എനനിവയമമോയനി  ബനകപട  ചടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന  കേമോരരവം
പരനിഗണനിക്കമോവുനതമോണന്.  ബഹുമമോനകപട കമമര് പനി.  ഉവബദള്ള ചൂണനിക്കമോണനിച്ചതു
കപമോകലെ ചടങ്ങളുകടെ ചടകടനിനുള്ളനില്നനിനന് ആസൂത്രണവം നടെതലെമോണന് അഭനികേമോമര
കമനമോണന് സര്ക്കമോരുവം കേരുതുനതന്.  2017-2018 സമോമതനികേ വര്ഷകത പദതനി
രൂപസ്പീകേരണമമോകുകമമോകഴയവം ചടങ്ങള് കകേമോണ്ടുവരമോന് സര്ക്കമോര് ശമനിക്കുനതമോണന്.
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(2) കഭദഗതനിക്കനുസരനിചള്ള മമോറവം ഉള്കക്കമോള്ളനിക്കമോതതന് 
സവംബനനിച്ചന്

ശസ്പീ  .   മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി അലെനി: സര്,  7-11-2016-ല് നനിയമസഭയനില് നടെന 2016-കലെ
സബ്ജകന്  കേമനിറനി  റനികപമോര്ടന്  കചയ  പകേമോരമുള്ള  കകേരള  ധനകേമോരര  ബനില്ലനികന്റെ
പരനിഗണനമോകവളയനില് 8-ാ വകുപന്, The Kerala Agricultural Income Tax Act
1991-നന് ഞമോന് നല്കേനിയ കഭദഗതനി ലെനിസന് 2,  ക്രമനമര് 278-നന് മറുപടെനി നല്കേനിയ
അവസരതനില് നനിലെവനില് കകേമോ-ഓപകററനിവന് കസമോകകസറനികേള്ക്കന് അഗനികേള്ച്ചറല്
ഇന്കേവംടെമോകന് ഈടെമോക്കുനനികല്ലനമോണന് ബഹുമമോനകപട ധനകേമോരര വകുപ്പുമനനി മറുപടെനി
പറഞ്ഞെതന്.  2013-കലെ  ധനകേമോരര  ബനില് വഴനിയമോണന്  ഇതരതനില്  ഒരു കഭദഗതനി
ബനകപട ആകനികന്റെ മൂനമോവം വകുപനില് വരുതനിയനിടള്ളതന്. എനമോല് ഈ സഭയനില്
നനിയമസഭമോ  സമോമമോജനികേര്ക്കന്  സര്ക്കുകലെറന്  കചയ  2016-കലെ  ധനകേമോരര  ബനില്ലനില്
ഉള്കപടുതനിയനിരുന  The  Kerala  Agricultural  Income  Tax  Act,  1991-കന്റെ
മൂനമോവം വകുപ്പു പകേമോരമുളള കഷഡല്യൂളനില്  2013-കലെ ധനകേമോരര ബനില്ലനില് വരുതനിയ
കഭദഗതനിക്കനുസരനിചള്ള മമോറവം ഉള്കക്കമോള്ളനിക്കമോകത കകേമോ-ഓപകററസ്പീവന് കസമോകകസറനികേള്ക്കന്
35 ശേതമമോനവം മുതല് 50 ശേതമമോനവം വകര അഗനിക്കള്ച്ചറല് ഇന്കേവം ടെമോകന് നനിലെവനിലകണനമോണന്
കരഖകപടുതനിയനിരുനതന്.  ഇതരതനില്  നനിലെവനിലള്ള നനിയമതനിനനുസൃതമല്ലമോത
കഷഡല്യൂളനില് ഉള്കപട ബനില് സര്ക്കുകലെറന്  കചയ്യുകേ വഴനി  ബനില്ലനികലെ വരവസകേള്
അവംഗങ്ങളനില്നനിനവം മറചവയകേയമോണന് കചയനിടള്ളതന്. 2013-കലെ കകേരള ധനകേമോരര
ബനില്ലനിനനുസൃതമമോയ  മമോറവം  ബനകപട  കഷഡല്യൂളനില്  വരുതനിയതനിനു  കശേഷമമോയനിരുന
ധനകേമോരര  ബനില്  അവതരനിപനികക്കണനിയനിരുനതന്.  ഇതരതനില്  നനിലെവനികലെ
നനിയമതനിനനുസൃതമമോയ മമോറവം ബനകപട കഷഡല്യൂളനില് വരുതമോകത ധനകേമോരര ബനില്
അവതരനിപനിക്കുകേ  വഴനി  നനിയമ  നനിര്മമോണതനില്  അവംഗങ്ങള്ക്കന്  കേമോരരക്ഷമമമോയനി
ഇടെകപടെമോനുള്ള അവസരവം നഷ്ടകപടുകേയവം നനിയമസഭകയ കതറനിദരനിപനിക്കുകേയമമോണന്
കചയനിടള്ളതന്.  മമോത്രമല്ല ഇതന് നനിയമവം കതറമോയനി വരമോഖരമോനനിക്കുനതനിനന് ഇടെയമോക്കുനതുമമോണന്.
ഈ  പവണത  ആശേമോസരമല്ല.  ഇതരവം  വസ്പീഴ്ചകേള്  തുടെര്നന്  ആവര്തനിക്കമോതനിരനിക്കമോനുവം
നനിയമനനിര്മമോണതനില്  നനിയമസഭയകടെ  അന്തന്തഃസത കേമോത്തു സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുവം
നനിയമങ്ങളനില്  അടെനിക്കടെനിയണമോകുന  കഭദഗതനികേള്ക്കന്  അനുസരനിചള്ള  മമോറവം
യഥമോസമയവം മമോതൃ നനിയമതനില് വരുത്തുനതനിനുമമോവശേരമമോയ  റൂളനിവംഗന്  അങ്ങയകടെ
ഭമോഗത്തുനനിനണമോകേണകമനന് അഭരര്തനിക്കുന.

ധനകേമോരരവുവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമോ  .   ടെനി  .   എവം  .   കതമോമസന് കഎസകേന്): സര്,

ബഹുമമോനകപട  അവംഗവം  പറഞ്ഞെതുകപമോകലെ  2013-ലെമോണന്   മൂലെനനിയമതനില്  മമോറവം

വരുതനിയതന്. അതുപകേമോരവം ചമോര്ജനിവംഗന് കസക്ഷനനില് നനിനന് സഹകേരണ ബമോങ്കുകേകള
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ഒഴനിവമോക്കനി. അനന് കഷഡല്യൂളനില് ഈ മമോറവം വരുതനിയനില്ല. 2013-ലവം 2014-ലവം 2015-ലവം

മമോറങ്ങള് വരുതനിയനില്ല.  അനതനിനന് ബഹുമമോനകപട ധനകേമോരര വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞെതന്

നനിലെവനിലള്ള അപസ്പീലകേളുവം മറ്റുവം കസറനില് കചയ്യുകമമോള്  കഷഡല്യൂളനില് ഈ നനിരക്കന്

കവണകമനള്ളതമോണന്.  ബഹുമമോനകപട അവംഗവം ഇവനികടെ കഭദഗതനിയമോയനി നനിര്കദ്ദേശേനിച്ചതന്

ചമോര്ജനിവംഗന് കസക്ഷനനില് കചര്ക്കുനതനിനു കവണനിയമോണന്,  കഷഡല്യൂളനിലെല്ല. ചമോര്ജനിവംഗന്

കസക്ഷനനില്  ഇല്ലമോത  ഒനന്  ഒഴനിവമോകക്കണ  ആവശേരമനില്ല.  അപസ്പീലകേളുവം  മറ്റുവം

കസറനില് കചയ്യുകമമോള് കഷഡല്യൂളനില് നനിലെവനിലള്ള നനിരക്കന് മതനികയന  മുന്സര്ക്കമോര്

കബമോധപൂര്വ്വകമടുത നനിലെപമോടെന് തുടെര്നവനതമോണന്.

(3) ആകരമോഗര വകുപ്പുമനനി നടെതനിയ പരമോമര്ശേവം സവംബനനിച്ചന്

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. വനി. എസന്. ശേനിവകുമമോര്, ബഹുമമോനകപട അകരമോഗര വകുപ്പുമനനി

ഇവനികടെ ഇല്ലമോതതുകകേമോണന് അങ്ങയകടെ ക്രമപശ്നവം കമശേപ്പുറത്തുവയമോവുനതമോണന്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസന്  .    ശേനിവകുമമോര്:  സര്,  ഇതന്  സഭയകടെ ശദയനില്കപടുതണവം.

ഇനലെകത  കചമോകദരമോതര  കവളയനില്  ബഹുമമോനകപട  ആകരമോഗര  വകുപ്പുമനനി

കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കമോരനികന്റെ  കേമോലെതന്  രണര  വര്ഷക്കമോലെകതമോളവം  ഒരു  അസനിസന്റെന്

സര്ജന്മമോകരയവം  നനിയമനിച്ചനിടനികല്ലനന്  പറഞ്ഞെതന്  വസ്തുതകേള്ക്കന്  വനിരുദമമോണന്.

കഡമോകര്മമോകര നനിയമനിച്ചനിടള്ളതനികന്റെ കരഖകേള് മുഴുവന് ബഹുമമോനകപട മനനി തകന

ഞമോന് കചമോദനിച്ച കചമോദരതനിനന് മറുപടെനിയമോയനി തനനിടണന്. 58  അസനിസന്റെന് സര്ജന്മമോകര

17-1-2014-ല് നനിയമനിച.  അതനിനന് ഡനി.എച്ചന്.എസന്.-കന്റെ തകന കപമോസസ്പീഡനിവംഗ്സന്

ഉണന്. 18-10-2014-ല് 60 കപകരയവം 1-8-2014-ല് 56 കപകരയവം  24-8-2013-ല് 5 കപകരയവം

21-3-2013-ല് 7 കപകരയവം  29-8-2013-ല് 12 കപകരയവം 19-12-2012-ല് 21 കപകരയവം

നനിയമനിച.  വസ്തുതകേള്  ഇതമോയനിരനികക്ക  സഭകയ  കതറനിദരനിപനിക്കുന  രസ്പീതനിയനിലള്ള

പസമോവനയമോണന്  ബഹുമമോനകപട  മനനി  നടെതനിയതന്.  ഞമോന്  തകന  കചമോദനിച്ച

1413-ാ  നമര്  കചമോദരതനിനന്  ബഹുമമോനരയമോയ  മനനി  സൂചനിപനിച്ചതന്  800

കഡമോകര്മമോകര കേഴനിഞ്ഞെ രണര വര്ഷതനിനുള്ളനില് നനിയമനിച എനമോണന്.  കേഴനിഞ്ഞെ

സര്ക്കമോരനികന്റെ  കേമോലെതന്  ആയഷന്  ഡനിപമോര്ടന്കമന്റെന്  ഒഴനികകേ  ആകരമോഗര  വകുപനില്

2622 കപമോസ്റ്റുകേളുവം ഡനി.എവം.ഇ.-ല് 1443 കപമോസ്റ്റുകേളുവം ഉള്കപകടെ 4065 കപമോസ്റ്റുകേള്

ക്രനികയറന് കചയ. ഈ സമോഹചരരതനിലെമോണന് സഭകയ കതറനിദരനിപനിക്കുന രസ്പീതനിയനില്

ഇതരതനിലകള്ളമോരു  കസറന്കമന്റെന്  ബഹുമമോനരയമോയ  മനനിയകടെ  ഭമോഗത്തുനനിനവം

ഉണമോയനിടള്ളതന്.  ഇതന്  ഒനകേനില്  പനിന്വലെനിക്കണവം,  അകല്ലങനില്  കരഖയനില്നനിനന്

നസ്പീക്കവം കചയ്യണവം. 
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റൂളനിവംഗന്

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  നനിയമസഭ നനിയമങ്ങള് ഉണമോക്കുനകതമോടുകൂടെനി അതനികന്റെ കേടെമ

പൂര്തസ്പീകേരനിക്കകപടുനനില്ല.  നനിയമനനിര്മമോണതനികന്റെ  അനന്തര  നടെപടെനികേളമോണന്

ചടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയവം  നനിയമതനികന്റെ  പരനിരക്ഷ പൂര്ണ്ണമമോയവം  സമൂഹതനിനന്

ലെഭരമമോക്കുകേയവം കചയ്യുകേ എനള്ളതന്. ആ നനിലെയനില് ശസ്പീ. പനി. ഉകകബദള്ള ഇവനികടെ

ഉനയനിച്ച  ക്രമപശ്നവം  അതസ്പീവ  ഗമൗരവമമോയ  ഒനമോകണനന്  കചയര്  കേമോണകേയമോണന്.

അതുകകേമോണന് വനിശേദമമോയ ഒരു റൂളനിവംഗന് നല്കുന. 

നനിയമസഭ പമോസമോക്കുന നനിയമങ്ങളനികലെ വരവസകേള് അനുസരനിച്ചന് ഏല്പനിച

കകേമോടുക്കുന നനിയമനനിര്മമോണമോധനികേമോരവം  (Delegated  Legislation)  വനിനനികയമോഗനിച

കകേമോണന്  സര്ക്കമോര്  യഥമോസമയവം  ചടങ്ങള്  പുറകപടുവനിക്കമോതതുമൂലെമുളവമോയനിടള്ള

സനിതനിവനികശേഷകത സവംബനനിചള്ള ഒരു പകതരകേ കകേസമോണന് ചടവം 303 പകേമോരവം

ബഹുമമോനകപട  അവംഗവം  പനി.  ഉകകബദള്ള  ഇവനികടെ  ഉനയനിച്ചനിരനിക്കുനതന്.  22

വര്ഷങ്ങള്ക്കന് മുന്പുണമോയ ഒരു നനിയമവുമമോയനി ബനകപടന്   ചടവം നനിര്മനിക്കമോത

വനിഷയമമോണന് അകദ്ദേഹവം ഇവനികടെ ഉനയനിച്ചതന്.

കേമോരരക്ഷമമമോയ ഒരു ഭരണക്രമവം നടെപമോക്കുനതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി ആവശേരമമോയനി

വരുന വരതരസങ്ങളമോയ നനിയമങ്ങളമോണന്  ഏകറ  സങസ്പീര്ണ്ണമമോയ നടെപടെനിക്രമങ്ങളനിലൂകടെ

നനിയമനനിര്മമോണസഭകേള്  പമോസമോക്കുനതന്.  അനനിവമോരരമമോയ  സമോമൂഹരമമോറതനിനന്

ചമോലെകേശേകനികേളമോയനി മമോകറണ പസ്തുത നനിയമങ്ങള് സമയബനനിതമമോയവം അതനികന്റെ

ഉകദ്ദേശേരലെക്ഷരങ്ങള്ക്കന്  അനുസൃതമമോയവം  നടെപമോക്കണകമങനില്  അതനിനമോവശേരമമോയ

ചടങ്ങള്കൂടെനി  യഥമോസമയവം  നനിര്മനിക്കകപകടെണതുണന്.  സഭ  പമോസമോക്കുന  നനിയമങ്ങളനിലൂകടെ

തകന സര്ക്കമോരനികന ഏല്പനിക്കകപടുന  'സകബമോര്ഡനികനറന് കലെജനികസഷന്'  എന

കേര്തവരവം  വനിസ്മരനിക്കകപടുകേകയമോ  അവഗണനിക്കകപടുകേകയമോ  കചയ്യുന  ഒരു

പവണതയമോണന് കേമോണനതന്.  ഇതരവം പവണതമൂലെവം സദകദ്ദേശേകതമോകടെ നനിര്മനിക്കകപടുന

പലെ  നനിയമങ്ങളുവം  അതനികന്റെ  പൂര്ണ്ണ  അര്തതനില്  നടെപനിലെമോക്കമോന്  കേഴനിയനനില്ല

എനമമോത്രമല്ല അതുമൂലെവം  ഉളവമോകുമമോയനിരുന സതന് ഫലെങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്കന്  ലെഭരമമോകുനമനില്ല

എനതമോണന് നനിലെവനിലള്ള അവസ. നനിയമസഭ പമോസമോക്കനിയ നനിയമങ്ങളനികലെ വരവസകേള്

പകേമോരവം  പുറകപടുവനികക്കണ ചടങ്ങള് യഥമോസമയവം പുറകപടുവനിക്കമോതതു സവംബനനിച്ച

പരമോതനികേള് ഈ സഭയനില് ഉയര്ന വനനിടള്ള കവളകേളനികലെമോകക്കതകന ചടങ്ങള്

പുറകപടുവനിക്കുന  കേമോരരതനില്  പുലെര്തനിവനനിരുന  അനവധമോനത  സവംബനനിച്ചന്

കചയറനില്നനിനവം റൂളനിവംഗുകേള് ഉണമോയനിടണന്.  ഇക്കമോരരതനില് ആശേമോവഹമമോയ ഒരു
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പുകരമോഗതനി ഉണമോകേമോത സമോഹചരരതനില് നനിയമസഭമോ നടെപടെനികേള് പരനിഷ്കരനിക്കുന

തനിനമോവശേരമമോയ ശേനിപമോര്ശേകേള് സമര്പനിക്കുനതനിനമോയനി  12-ാ കകേരള നനിയമസഭയകടെ

കേമോലെഘടതനില്  രൂപസ്പീകേരനിക്കകപട  നനിയമസഭമോ  സമനിതനി  മുകനമോടവച്ച  ചനിലെ

പമോകയമോഗനികേ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് സഭമോനടെപടെനി  ചടതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി മമോറ്റുകേയണമോയനി.

അതനികന്റെ  ഭമോഗമമോയനി  സഭയകടെ  നടെപടെനി  ചടങ്ങളനികലെ  ചടവം  238-ല്  കൂടനികച്ചര്ത

പുതനിയ  വരവസപകേമോരവം  നനിയമസഭ  പമോസമോക്കുന  നനിയമങ്ങളനില്  ഏകതങനിലവം

തരതനിലള്ള  ചടനനിര്മമോണവം  സവംബനനിച്ച  വരവസ  ഉള്കപടനിടകണങനില്

അപകേമോരമുള്ള ചടങ്ങള് 90 ദനിവസങ്ങള്ക്കകേവം തയ്യമോറമോകക്കണതുവം കേരടെന് രൂപതനില്

അതന് ബനകപട സബ്ജകന് കേമനിറനികേള്ക്കന് പരനികശേമോധനയമോയനി നല്കകേണതുമുണന്.

അകതമോകടെമോപവം  ബനകപട സബ്ജകന്  കേമനിറനികേള്  3  മമോസതനിനകേവംതകന പസ്തുത

കേരടെന് ചടങ്ങള് പരനികശേമോധനികക്കണതമോണന്. 

ഇപകേമോരവം സവരകവുവം സദൃഢവുവം പഴുതുകേളനില്ലമോതതുമമോയ നനിയമവരവസ ഉണമോയനിടവം

സഭ പമോസമോക്കുന  പുതനിയ  നനിയമങ്ങള്ക്കനുസൃതമമോയനിടള്ള  ചടങ്ങളുകടെ  നനിര്മമോണകമമോ

നനിലെവനിലള്ള ചടങ്ങളുകടെ  കഭദഗതനികേകളമോ  ഉകദ്ദേശേനിച്ചത്ര കേമോരരക്ഷമമമോയനി  നടെക്കമോത

സമോഹചരരതനില് നനിയമസഭമോ കസക്രകടറനിയറന്  ഇകപമോള് പുതനികയമോരു നടെപടെനിക്രമവം

കൂടെനി നടെപമോക്കനിവരുനണന്.  അതനിന്പകേമോരവം നനിയമസഭ നനിയമനനിര്മമോണവം നടെതനി

അതന് ഗസറനില് വനിജമോപനവം കചയകേഴനിഞ്ഞെമോലടെകന ബനകപട സബ്ജകന് കേമനിറനി

കസക്ഷന് പസ്തുത നനിയമതനികലെ വരവസകേള് സൂകപരനികശേമോധനയന് വനികധയമമോക്കുകേയവം

ഏകതങനിലവം തരതനിലള്ള ചടങ്ങളുകടെ നനിര്മമോണവം സവംബനനിച്ച വരവസ പസ്തുത

നനിയമതനില് ഉള്കപടനിടകണങനില് അതനുസരനിചള്ള കേരടെന്  ചടവം തയ്യമോറമോക്കനി മൂനന്

മമോസതനിനകേവം അതതന് സബ്ജകന് കേമനിറനികേളുകടെ സൂകപരനികശേമോധനയമോയനി ലെഭരമമോക്ക

ണകമനന്  ബനകപട  അഡനിനനികസറസ്പീവന്  വകുപനികന  അറനിയനിക്കുകേയവം  തുടെര്നന്

ഓര്മകപടുതലകേള്  നടെത്തുകേയവം  കചയകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.   ഇതരതനില്

നനിരന്തരമമോയ  ഇടെകപടെലകേള്  നടെതനികക്കമോണന്  നനിയമസഭ  കവണത്ര  ജമോഗത

പുലെര്ത്തുനകണങനിലവം  ഇക്കമോരരതനില്  ആശേമോവഹമമോയ ഒരു പുകരമോഗതനിയണമോയതമോയനി

കേമോണമോന് കേഴനിയനനില്ല. മുന്കേമോലെങ്ങളനിലവം സമസ്പീപകേമോലെങ്ങളനിലവം നനിര്മനിക്കകപട നനിയമങ്ങളുകടെ

അടെനിസമോനതനില്  പുറകപടുവനികക്കണ  ചടങ്ങള്  തയ്യമോറമോക്കനി  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്

പമോലെനിചകകേമോണന് വനിജമോപനവം നടെതമോന് ഇനനിയവം പൂര്ണ്ണകതമോതനില് കേഴനിഞ്ഞെനിടനികല്ലന

വസ്തുത  ഗമൗരവപൂര്വ്വവം വസ്പീക്ഷനികക്കണതമോണന്.  ഇക്കമോരരതനില് നനിയമസഭയകടെതമോയ

ഒരു പരനികശേമോധന (Legislative scrutiny) നടെതമോന് കചയര് തസ്പീരുമമോനനിച്ചനിരനിക്കുന

കേമോരരവംകൂടെനി ഇതരുണതനില് അറനിയനിക്കുകേയമോണന്. 
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ഇവനികടെ  ഉനയനിക്കകപട  ക്രമപശ്നവം  1994-കലെ  കകേരള  പഞമോയതന് രമോജന്
ആകനികലെ വകുപന് 175 (1) പകേമോരവം നനിര്മനിക്കകപകടെണ ചടകത സവംബനനിച്ചമോണന്.
ഇതുസവംബനനിച്ചന്  ബഹുമമോനകപട  തകദ്ദേശേസസയവംഭരണ  വകുപ്പുമനനി  നല്കേനിയ
വനിശേദസ്പീകേരണവുവം ഉനയനിക്കകപട ക്രമപശ്നതനികലെ ഉള്ളടെക്കവുവം കചയര് വനിശേദമമോയനി
പരനിഗണനിക്കുകേയണമോയനി.  ഓകരമോ പഞമോയതനികന്റെയവം വരുവം വര്ഷകതയള്ള വനികേസന
പദതനികേള് തയ്യമോറമോകക്കണ രസ്പീതനി സവംബനനിചള്ള ചടങ്ങളമോണന് കസക്ഷന് 175 (1)
പകേമോരവം  പുറകപടുവനികക്കണനിയനിരുനതന്.  വനികേസന പദതനികേള് തയ്യമോറമോക്കുന കേമോരരതനില്
പഞമോയത്തുകേള്  തമനില്  ഒരു  കഎകേരരൂപവം  ഉണമോക്കുനതനിനുവം  തനികേഞ്ഞെ
യമോഥമോര്തരകബമോധകതമോകടെയള്ള  വനികേസന  പദതനികേള്  തയ്യമോറമോക്കുനതനിനുവം
അപകേമോരമുള്ള ചടങ്ങള് കൂടുതല് കേരുകതകുകമനള്ളതമോണന് വസ്തുത.

എനമോല് സവംസമോനതന് പഞമോയതന്  രമോജന് നനിയമവം നനിലെവനില് വനനിടന് നസ്പീണ
22 വര്ഷങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞെനിടവം വളകര അടെനിസമോനപരമമോയ കേമോരരങ്ങളനിലള്ള ചടങ്ങള്കപമോലവം
നനിര്മനിക്കകപടുന കേമോരരതനില് മതനിയമോയ പരനിഗണന ലെഭനിച്ചനികല്ലനതന് അകങ്ങയറവം
കഖദകേരമമോയ വസ്തുതയമോണന്. ഇക്കമോരരവം ഒരു ക്രമപശ്നതനിലൂകടെ സഭയകടെ ശദയനില്
കപടുതനിയ ബഹുമമോനകപട അവംഗവം  പനി. ഉകകബദള്ളകയ കചയര് അനുകമമോദനിക്കുന.
അടെനിസമോന  കേമോരരങ്ങളനികന്മേലള്ള  ചട  നനിര്മമോണ  കേമോരരതനില്  അനുഭവകപടുന
കേമോലെതമോമസവം ഒഴനിവമോക്കമോന് കേര്ശേന നനിര്കദ്ദേശേവം ബനകപട എല്ലമോ വകുപ്പുകേള്ക്കുവം
നല്കകേണതമോകണനവം എല്ലമോ സര്ക്കമോര് വകുപ്പുകേളനിലവം ഇതുസവംബനനിച്ച ഉതരവമോദനിതവം
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനന്  പകതരകേ സവംവനിധമോനകമര്കപടുതണകമനവം വസ്പീഴ്ചകേള് കേകണത്തുന
കകേസ്സുകേളനില് കേര്ശേന നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണകമനവം കചയര് റൂള് കചയ്യുന. ഇതരവം
അടെനിസമോനപരമമോയ  വനിഷയങ്ങളനില്  കചയറനില്നനിനവം  ഉണമോകുന  റൂളനിവംഗുകേള്
അതനികന്റെ പൂര്ണ്ണ അര്തതനില് ഉള്കക്കമോള്ളുവമോന് ബനകപടവര്  പകതരകേ നനിഷ്കര്ഷ
പമോലെനിക്കുകമനന് കചയര് പതസ്പീക്ഷനിക്കുന.

ബഹുമമോനകപട ധനകേമോരരവുവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനിയകടെ വനിശേദസ്പീകേരണതനികന്റെ

അടെനിസമോനതനില് ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി അലെനി അവതരനിപനിച്ച ക്രമപശ്നവം നനിരമോകേരനി

ച്ചനിരനിക്കുന. ശസ്പീ.  വനി.  എസന്.  ശേനിവകുമമോര് അവതരനിപനിച്ച ക്രമപശ്നവം ഇകപമോള് കമശേപ്പുറച

വച്ചനികടയള്ളു, ബഹുമമോനകപട മനനിയകടെ മറുപടെനി ലെഭരമമോയനിടനില്ലമോതതനിനമോല് പകതരകേ

റൂളനിവംഗന് ഇകപമോള് ആവശേരമനില്ല.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി അലെനി:  ഇത്രയവം ഗമൗരവമമോയ റൂളനിവംഗന് കചയര് നടെതനിയകപമോള്

ബനകപട  വകുപ്പുമനനി   കഡമോ.  കകേ.  ടെനി.  ജലെസ്പീല്  സസ്പീറനിലെനില്ലമോതതന്  വളകര

കമമോശേമമോയനികപമോയനി.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമോനകപട പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരര വകുപ്പുമനനി ഇവനികടെയണകല്ലമോ.
ബനകപട  വകുപ്പുമനനി  ഇകപമോള് എകന്തമോ അതരമോവശേരതനിനമോയനി  കപമോയതമോണന്.
ബഹുമമോനകപട മനനി  ഇവനികടെയനികല്ലങനിലവം അകദ്ദേഹതനിനന് റൂളനിവംഗന് ലെഭരമമോക്കുവം. ഈ
റൂളനിവംഗന് അകദ്ദേഹതനിനുവം ബമോധകേമമോണന്. 

2016  കസപ്റവംബര്  26-ാ  തസ്പീയതനി  ചടവം  50  പകേമോരമുള്ള  അടെനിയന്തര
പകമയതനിനന്  അനുമതനി  കതടെനികക്കമോണ്ടുള്ള  കനമോടസ്പീസനികന്മേല്  മറുപടെനി  പറയകവ,
ബഹുമമോനകപട  ആകരമോഗരവുവം  സമോമൂഹരനസ്പീതനിയവം  വകുപ്പുമനനി   നടെതനിയ  ചനിലെ
പരമോമര്ശേങ്ങള് ചടവം  307 പകേമോരവം സഭമോകരഖകേളനില് നനിനന് നസ്പീക്കവം കചയ്യണകമനന്
ബഹുമമോനകപട അവംഗവം തനിരുവഞ്ചൂര് രമോധമോകൃഷ്ണനുവം, 2016 ഒകകമോബര് 17-ാ തസ്പീയതനി
ചടവം  64  പകേമോരവം പസമോവന നടെതകവ ശസ്പീ.  ഇ.പനി.  ജയരമോജന് നടെതനിയ ചനിലെ
പരമോമര്ശേങ്ങള് ചടവം  307 പകേമോരവം സഭമോകരഖകേളനില് നനിനന് നസ്പീക്കവം കചയ്യണകമനന്
ബഹുമമോനകപട  അവംഗവം  പനി.  ടെനി.  കതമോമസവം  ആവശേരകപടുകേയണമോയനി.  കചയര്
ഇക്കമോരരങ്ങള് വനിശേദമമോയനി പരനികശേമോധനിച്ചതനില് കകേരള നനിയമസഭയകടെ നടെപടെനിക്രമവുവം
കേമോരരനനിര്വ്വഹണവുവം  സവംബനനിച്ച  ചടവം  307  പകേമോരവം  അപകേസ്പീര്തനികേരമമോയ
പരമോമര്ശേങ്ങള് ഒനവം തകന ബഹുമമോനകപട മനനിയകടെയവം ബഹുമമോനകപട അവംഗവം
ഇ.പനി.  ജയരമോജകന്റെയവം ഭമോഗത്തുനനിനന് ഉണമോയനിടനികല്ലനമോണന് കേമോണമോന് കേഴനിഞ്ഞെതന്.
എനനിരുനമോലവം  ബഹുമമോനകപട  അവംഗങ്ങള്  സഭയനില്  അവരകമമോയവം  സവംശേയവം
ജനനിപനിക്കതക്ക രസ്പീതനിയനിലവം  കേമോരരങ്ങള് അവതരനിപനിക്കുനതന്  ഒടവം  ആശേമോസരകേരമല്ല.
ഇക്കമോരരവം ബഹുമമോനകപട അവംഗങ്ങള് പകതരകേവം ശദനികക്കണതമോകണനന് കചയര്
ഓര്മകപടുത്തുകേയമോണന്. 

2016  ഒകകമോബര്  19-ാ  തസ്പീയതനി  കചമോകദരമോതരകവളയനില്  ശസ്പീ.  എന്.
ഷവംസദ്ദേസ്പീന് എവം.എല്.എ.-യകടെ  ഉപകചമോദരതനിനന് മറുപടെനി പറയകവ, ബഹുമമോനകപട
പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയ കക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  നടെതനിയ  ചനിലെ  പരമോമര്ശേങ്ങള്  ചടവം  307
പകേമോരവം  സഭമോകരഖകേളനില്നനിനന്  നസ്പീക്കവം  കചയ്യണകമനന്  ആവശേരകപടകകേമോണന്
ബഹുമമോനകപട അവംഗവം  പനി. ടെനി.  കതമോമസന് 2016 ഒകകമോബര് 24-ാ തസ്പീയതനി ക്രമപശ്നവം
ഉനയനിക്കുകേയണമോയനി.  ഇതുസവംബനനിച്ചന്  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമോമസന്,  ശസ്പീ.  എന്.
ഷവംസദ്ദേസ്പീന്, ശസ്പീ.  കഎ.  സനി.  ബമോലെകൃഷ്ണന്  എനസ്പീ  ബഹുമമോനകപട  അവംഗങ്ങള്
കചയറനിനന്  എഴുതനിതരനികേയവം   ഇതുസവംബനനിച്ചന്   ബഹുമമോനകപട  പടനികേജമോതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയ  കക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി 2016 ഒകകമോബര്   24-ാ   തസ്പീയതനി   സഭയനില്
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നടെതനിയ വരകനിപരമമോയ വനിശേദസ്പീകേരണമടെക്കവം കചയര് വനിശേദമമോയനി പരനികശേമോധനിച്ചതനില്
കകേരള നനിയമസഭയകടെ നടെപടെനിക്രമവുവം കേമോരരനനിര്വ്വഹണവുവം സവംബനനിച്ച ചടവം 307
പകേമോരവം അപകേസ്പീര്തനികേരമമോയ പരമോമര്ശേങ്ങള് ഒനവം തകന ബഹുമമോനകപട മനനിയകടെ
ഭമോഗത്തുനനിനവം ഉണമോയനിടനികല്ലനമോണന് കേമോണമോന് കേഴനിഞ്ഞെതന്.  ആയതനിനമോല് ബഹുമമോനകപട
മനനിയകടെ പരമോമര്ശേവം സഭമോകരഖകേളനില് നനിനന് നസ്പീക്കവം കചകയ്യണതനികല്ലനന് കചയര്
റൂള് കചയ്യുന.  ഒകകമോബര്  31-ാ തസ്പീയതനി മതരബനനവുവം ഹമോര്ബര് എഞനിനസ്പീയറനിവംഗുവം
കേമോഷഷ്യു വരവസമോയവുവം വകുപ്പുമനനി ശസ്പീമതനി കജ.  കമഴ്സനിക്കുടനി അമ വരകനിപരമമോയ
വനിശേദസ്പീകേരണവം നടെതകവ ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന് എവം.എല്.എ.-യ്കക്കതനിരമോയനി
നടെതനിയ  ചനിലെ  പരമോമര്ശേങ്ങള്  സഭമോകരഖയനില്  നനിനന്  നസ്പീക്കവം  കചയ്യണകമനന്
ബഹുമമോനകപട പതനിപക്ഷകനതമോവന് ആവശേരകപടുകേയണമോയനി.  ഇക്കമോരരതനില് വനിശേദമമോയ
പരനികശേമോധനയകടെ  അടെനിസമോനതനില്  പസ്തുത  ഭമോഗവം  നസ്പീക്കവം  കചയനിടള്ളതമോയനി
അറനിയനിക്കുന.

IX നനിയമനനിര്മമോണകേമോരരവം

സബ്ജകന് കേമനിറനി റനികപമോര്ടന് കചയപകേമോരമുള്ള തമോകഴപറയന ബനില്ലുകേള്
പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പകമയവുവം അനന്തരഘടങ്ങളുവം

(i) 2016-  കലെ കകേരള അഭനിഭമോഷകേ കക്ഷമനനിധനി   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയ  കക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം
സമോവംസമോരനികേവുവം പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലെന്  ): സര്,
സബ്ജകന്  കേമനിറനി  റനികപമോര്ടന്  കചയപകേമോരമുളള  2016-കലെ  കകേരള  അഭനിഭമോഷകേ
കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന  പകമയവം  ഞമോന്
അവതരനിപനിക്കുന.

ധനകേമോരരവുവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമോ  .   ടെനി  .   എവം  .   കതമോമസന് കഎസകേന്): സര്,
ഞമോന് പകമയകത പനിന്തമോങന.

കപമോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുകകസന്  തങ്ങള്:  സര്,  സബ്ജകന്  കേമനിറനി  റനികപമോര്ടന്
കചയപകേമോരമുളള  2016-കലെ  കകേരള  അഭനിഭമോഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
കപമോതുജനമോഭനിപമോയവം കനടുനതനിനമോയനി  സര്ക്കുകലെറന് കചയ്യണകമന കഭദഗതനി ഞമോന്
അവതരനിപനിക്കുന.

ദശേമോബ്ദങ്ങള്ക്കുമുന്പന് വകരണരവര്ഗ്ഗതനിനന് മമോത്രവം കുതകേയമോയനിരുന അഭനിഭമോഷകേ
വൃതനിയവം അതനികന്റെ പവര്തനങ്ങളുവം.  സസമോതനരതനിനുമുന്പന് ലെസ്പീഗല് കപമോഫഷനനികലെക്കന്
ഉപരനിവര്ഗ്ഗതനില്നനിനള്ള  ആളുകേള്  മമോത്രമമോണന്  ആകേര്ഷനിക്കകപടനിരുനതന്.
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സസമോതനരതനിനുകശേഷമമോണന്  ഇമൗ  കമഖലെയനികലെക്കന്  മധരവര്ഗ്ഗക്കമോരുവം  അതനിനന്
തമോകഴയള്ള  ആളുകേളുകമമോകക്ക  കേടെനവനനിരുനതന്.  ആ  കേമോലെഘടങ്ങളനില്  കഡമോ.
എന്. ആര്. മമോധവകമകനമോന്  മദ്രമോസന് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചകകേമോണന് നടെതനിയ പഠനതനില്
അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന്  പതനിമമോസവം  1500 രൂപ വരുമമോനമുള്ളതമോയനിടമോണന്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതന്.
ലെസ്പീഗല്  കപമോഫഷനനികലെര്കപടനിരനിക്കുന  5  ശേതമമോനവം മുതല്  10  ശേതമമോനവം വകരയള്ള
ആളുകേള്  അതനിസമനരമോയനി  പമോകസ്പീസന്  നടെത്തുകേയവം  50  ശേതമമോനകതമോളവം
ആളുകേള്  ആവകറജന്  മനിഡനില്  രവംഗങ്ങളനില്നനിനകകേമോണന്  പമോകസ്പീസന്  നടെത്തുകേയവം,
ബമോക്കനിയളള 40 ശേതമമോനവം ആളുകേള്ക്കന് വളകര തമോകഴ നനിലെയനില് നനിനന് വരുമമോനവം
ലെഭനിചകകേമോണനിരനിക്കുന അവസയമമോണളളതന്.  അഭനിഭമോഷകേരുകടെ കക്ഷമതനിനമോയനി
പദതനികേള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കണകമനന്  അഭനിഭമോഷകേരുകടെ  ഭമോഗത്തുനനിനന്  തുടെര്ച്ചയമോയനി
ആവശേരമുയര്നതനികന്റെ പശ്ചമോതലെതനില്  1976-77  ബഡ്ജറനില് അഡസകക്കറന്സന്
കവല്കഫയര് ഫണന് രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയവം അതനികന്റെ നടെതനിപന്  ചുമതലെ സവംസമോന
ബമോര് കേമൗണ്സനിലെനികന ഏല്പനിക്കമോന് നനിര്കദ്ദേശേവം വരനികേയമുണമോയനി.  1980-81-കലെ
ബഡ്ജറന് പസവംഗതനില് പഖരമോപനിച്ച പകേമോരവം അഡസകക്കറന്സന് കബനനിഫനിറന് ഫണന്
ബനില് തയ്യമോറമോക്കനികയങനിലവം നനിയമസഭ പനിരനിചവനിടതനിനമോല് അതന് ലെമോപമോയനികപമോയനി.
ലെമോപമോയ  ബനില്ലനികന്റെ  സമോനതന്  പുതനിയ  ബനില്  അവതരനിപനിക്കുകമനന്  അറനിയനിച്ചതനികന്റെ
അടെനിസമോനതനില്  അഭനിഭമോഷകേരുകടെ  കക്ഷമതനിനമോയനി  ഒരു  കവല്കഫയര്  ഫണന്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചന്  നനിയമ  നനിര്മമോണവം  നടെതനിയതമോണന്  കകേരള  അഡസകക്കറന്സന്
കവല്കഫയര് ഫണന് ആക്റ്റേനികന്റെ പശ്ചമോതലെവം. അതന് ഇന്തരമോ രമോജരത്തുതകന എല്ലമോ
സവംസമോനങ്ങള്ക്കുവം  മമോതൃകേമോപരമമോയ  ഒരു  ആകമോയനിരുനകവനന്  നമുകക്കല്ലമോ
വര്ക്കുമറനിയമോവം.   കകേരള കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീസന്  ആന്റെന്  സല്യൂടന്സന്  വമോലെഷ്യുകവഷന് ആക്റ്റേനികലെ
76-ാ  വകുപനില്  പതനിപമോദനിച്ചപകേമോരവം  ലെസ്പീഗല്  കബനനിഫനിറന്  ഫണന്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചന്
അവശേര  വരവഹമോരനികേള്ക്കന്  സമഗമമോയ  സമൗജനരനനിയമ  സഹമോയവം  നല്കേമോനുവം
അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന്  സമോമൂഹരസരക്ഷമോ  പദതനികേള്  നടെപനിലെമോകക്കണ  ബമോധരതയവം
ലെസ്പീഗല് കബനനിഫനിറന്  ഫണനികന്റെ വനിഹനിതവം  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന് ലെഭനിക്കുകേയവം കവണകമന
ഉകദ്ദേശേരകതമോകടെയമോണന് 1980-ല് കകേരള അഡസകക്കറന്സന് കവല്കഫയര് ഫണന് ആകന്
പമോസമോക്കനിയതന്.  വനിവനിധ കേമോലെഘടങ്ങളനില്  ധമോരമോളവം  അകമന്റെന്കമന്റെന്സന്  വരുതനിയനി
ടകണങനിലവം അഭനിഭമോഷകേരുകടെ  ആവശേരങ്ങളുവം അവകേമോശേങ്ങളുവം  പൂര്ണ്ണമമോയവം മനസനിലെമോക്കനി,
അതനികന്റെ അന്തന്തഃസത ഉള്കക്കമോണ്ടുകകേമോണ്ടുള്ള അകമന്റെന്കമന്റെന് ഇകപമോഴുവം നനിര്കദ്ദേശേനിക്കമോത
കഖദകേരമമോയ ഒരു  വസ്തുത നമ്മുകടെ മുന്പനിലണന്.  അഭനിഭമോഷകേരുകടെ കക്ഷമതനിനമോയനി
അഭനിഭമോഷകേരുകടെ  കേയ്യനില്നനിനവം  കനരനിടവം  അഡസകക്കറന്  കവല്കഫയര്  സമോമന്
മുകഖനയവം  ലെസ്പീഗല്  കബനനിഫനിറന്  ഫണമോയനി  ഇമൗടെമോക്കുന  തുകേ  ഫലെപദമമോയനി
വനിനനികയമോഗവം  കചയ്യുനതന്  സവംബനനിച്ചന്  നനിയമതനികന്റെ  തുടെക്കതനില്തകന
പറയനതന്, “An Act to provide for the constitution of a Welfare fund for the
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payment of retirement benefits to  Advocates in the State of Kerala.....”
എനമോണന്. ഈ നനിയമതനില് റനിടയര്കമന്റെന് കബനനിഫനിറന് എന സൂചനിപനിക്കുനതന്  ആക്റ്റേനികന്റെ
അന്തന്തഃസതയതകന  വനിരുദമമോണന്.  കവല്കഫയര്  ഫണന്  ആക്റ്റേന്,  അതനികന്റെ  സമോമതനികേ
സനിതനി കമച്ചകപടുതനിയമോല് മമോത്രകമ അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന് അതുകകേമോണ്ടുള്ള ഗുണമുണമോ
കുകേയള്ളു.  സമോമതനികേ  സനിതനി  കമച്ചകപടുതമോനുള്ള  എല്ലമോ  ഭമൗതനികേ  സമോഹചരരങ്ങളുവം
ഇനന് നനിലെവനിലണന്. സമോമനിലവം വമോര്ഷനികേ വനിഹനിതതനിലവം മമോറവം വരുതനി വരുമമോനവം
കൂടനി നനിലെവനിലള്ള അപമോകേത പരനിഹരനിക്കമോനമോവശേരമമോയ നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനികക്ക
ണതമോണന്.  ഇകപമോള്  പറയന  14,285  രൂപയനില്  നനിനന്  25,000 രൂപയമോയവം,
5  ലെക്ഷതനില്  നനിനന്  കേമോലെഘടതനിനനുസരനിച്ചന്  ഉചനിതമമോയ  ഒരു  വര്ദനവുണമോക്കമോന്
കേഴനിയകമനന് പതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയമോണന്.  സവംസമോന ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേസ്പീഴനില് പവര്തനിക്കുന
ലെമോ ഓഫസ്പീസര്മമോര്,  പസ്പീഡര്മമോര് എനനിവര് കവല്കഫയര് സമോമന് പതനിപനിക്കുനനില്ല.
സര്ക്കമോര്  തകന  ഇമൗ  തുകേ  അടെയകേയവം  എന്കറമോള്കമന്റെന്  വനിഹനിതവം  150  രൂപ
എനള്ളതന്  കേമോകലെമോചനിതമമോയനി  മമോറവം  വരുതനിയമോല്  ആ ഇനതനിലവം വരുമമോനവം
വര്ദനിപനിക്കമോവുനതമോണന്.  അഭനിഭമോഷകേകര  സഹമോയനിക്കുനതനിനുള്ള  ഇമൗ  ബനില്
സമോധമോരണക്കമോകര  ഉപദ്രവനിക്കമോതനിരനിക്കമോനുവം  കനമോകക്കണതമോയനിടണന്.  ആനുകൂലെരവം
വര്ദനിപനിക്കുകമമോള്  കപമോതുജനങ്ങള്ക്കന്  നനിയമകസവനതനിനന്  ലെഭനിക്കുന  തുകേ
എടുത്തുകേളയന തരതനിലെമോകേമോന് പമോടെനില്ല.  നനിയമസഹമോയ നനിധനിയനില്നനിനവം വരുന
തുകേയകടെ  70%  കക്ഷമനനിധനിയനികലെയവം  30%  ഗുമസന്മേമോരുകടെ  കക്ഷമനനിധനിയനികലെയമമോണന്
നസ്പീക്കനിവച്ചനിരനിക്കുനതന്.  രണനികന്റെയവം പതന് ശേതമമോനവം വരവഹമോരനികേള്ക്കന്  അടെനിസമോന
സമൗകേരരകമമോരുക്കമോന് വനിനനികയമോഗനിക്കകപടുകമനന് പറയനണന്. എനമോല് സമോധമോരണക്കമോര്ക്കന്
നനിയമകസവനതനിനന്  തുകേ  നസ്പീക്കനിവയനതനിനുള്ള  വരവസ  ഇമൗ  ബനില്ലനിലെനില്ല.
നനിയമതനിലള്ള  നനിയമകസവനകമന  വമോക്കുതകന  ഒഴനിവമോക്കനികക്കമോണമോണന്  ഇമൗ
ബനില് അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുനതന്. ഇതരവം അപമോകേതകേള് പരനിഹരനികക്കണതമോയനിടണന്.
അതനിനമോവശേരമമോയ മമോറങ്ങള്  ബനില്ലനില്  വരുതണകമനന് ആവശേരകപടുകേയമോണന്.
അതുകപമോകലെ  പമോകസ്പീസന്  കചയ്യമോത  ആളുകേള്  കക്ഷമനനിധനിയനില്  കേടെന  കൂടുനതന്
പരനികശേമോധനിക്കുകേയവം  നനിയനനിക്കുകേയവം കചകയ്യണതമോയനിടണന്.  എല്.എല്.ബനി.-കയടുത്തുവം
എന്കറമോള് കചയവം വനിവനിധങ്ങളമോയ കകേമോര്പകററന്  മമോകനജന് കമന്റുകേളുകടെ കേസ്പീഴനിലവം മറന്
കമഖലെകേളനിലകമമോകക്ക പമോകസ്പീസന് കചയ്യുകേയവം,  പമോകസ്പീസന് കചയ്യമോകത പുറത്തുകപമോയനി
കജമോലെനി  കനമോക്കുകേയകമമോകക്ക  കചയ്യുന  ആളുകേളുണന്.  പലെകപമോഴുവം  അതരമമോളുകേള്
കക്ഷമനനിധനിയനില് സവംഖരയടെച്ചന് ആനുകൂലെരങ്ങള് വമോങനവരമോണന്.  കൃതരമമോയനി എണ്ണവം
കേണക്കമോക്കനി  വക്കമോലെതന്  കകേമോടുക്കുനവകര  മമോത്രകമ  ഇമൗ  കക്ഷമനനിധനിയനില്
ഉള്കപടുത്തുകേയളകവനന്  തസ്പീരുമമോനനിക്കമോവുനതമോണന്.   ഭരണഘടെനയകടെ  ആര്ടനിക്കനിള്
21-ല് തകന കൃതരമമോയനി എല്ലമോവര്ക്കുവം ജുഡസ്പീഷരറനിയനില്നനിനവം നസ്പീതനി ലെഭനിക്കണകമനന്
പറയനകണങനിലവം  പലെകപമോഴുവം  പലെ  കകേസ്സുകേളനിലവം  അഭനിഭമോഷകേര്  കകേസന്
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നടെത്തുവമോകനമോ വക്കമോലെതന് നല്കുവമോകനമോ തയ്യമോറമോകുനനില്ല.  അകതമോകടെമോപവംതകന
ബമോര്  കേമൗണ്സനിലെനില്കപമോലവം  ചനിലെകപമോള്  ചനിലെ  കകേസകേളനില്  ഞങ്ങള്
ഹമോജരമോകേനികല്ലനന്  പറയകേയവം  പത്രപസമോവന  നടെത്തുകേയവം  കചയ്യുനതന്  നമള്
കേണ്ടുകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണന്.  അഭനിഭമോഷകേരുകടെ  കക്ഷമതനിനുകവണനി  ഇമൗ  ബനില്
അവതരനിപനിക്കുകമമോള്തകന അവര് സമൂഹകതമോടുള്ള കേടെപമോടെന്  മറക്കമോതനിരനിക്കമോനമോവശേരമമോയ
നനിലെപമോടുകേള് സസസ്പീകേരനികക്കണതമോയനിടണന്.  കകേരള സവംസമോനതനികലെ അഡസകക്കറ്റുമമോര്
അവരുകടെ കക്ഷമതനിനമോയനി പദതനി രൂപസ്പീകേരനിക്കണകമനന് പറയന ഇമൗ ബനില്ലനില്
കുകറയധനികേവം കഭദഗതനികേള് ഞമോന് ഇതനികനമോകടെമോപവം അവതരനിപനിക്കുകേയമോണന്.

കസക്ഷന്  9-"(gh)  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന്  അക്കമോഡമനികേന്  സഹമോയവം  നല്കുകേ"
എനന്  പറയനണന്.  ആ  അക്കമോഡമനികേന്  സഹമോയവം  നല്കുകമനന്  പറയനനിടെതന്
എന്തനിനമോകണകനമോ,  എത്ര സഹമോയകമകനമോ പറഞ്ഞെനിടനില്ല.   കൂടെമോകത അഭനിഭമോഷകേ
കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനവം പണമമോണന്  സഹമോയമമോയനി  നല്കുനകതങനില് എത്ര രൂപയമോണന്
നല്കുനകതനന് വരകമമോക്കുനനില്ല. കൂടെമോകത എകന്തല്ലമോവം പരനിപമോടെനികേള്ക്കമോണന് ഇമൗ
സഹമോയവം നല്കുനകതനന് ബനില്ലനികന്റെ 9 (gh)    ഉപവകുപനില് വരകമമോക്കനിയനിടനില്ല. 

മകറമോരു  കഭദഗതനി  9 (gh)-ല്  തകനയമോണന്.  അതന്  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന്  കകസപന്റെന്

നല്കുനതനികനപറനിയമോണന്.  അഭനിഭമോഷകേ കമഖലെയനികലെയന് യവമോക്കകള ആകേര്ഷനിക്കമോനുള്ള

പകതരകേ പദതനി തയ്യമോറമോകക്കണതന് അനനിവമോരരമമോയനി വനനിരനിക്കുകേയമോണന്.  നനിയമ

ബനിരുദവം കേഴനിഞ്ഞെ പലെ യവ അഭനിഭമോഷകേരുവം മറന്   കമഖലെകേള് കതടെനികപമോകുനണന്.

അതുകകേമോണന് ഇവകര ആകേര്ഷനിക്കമോന് കവണനി പകതരകേ കേര്മപദതനി അതരമോവശേരമമോണന്.

ഒരു ലെക്ഷതനിനന് തമോകഴ വരുമമോനമുള്ളവര്ക്കന് മമോത്രകമ കകസപന്റെന് നല്കൂകവനമോണന്

ബനില്ലനില്  പറയനതന്.  വനിദരമോഭരമോസ  കമഖലെയള്കപകടെ  മകറല്ലമോ  കമഖലെകേളനിലവം

ക്രസ്പീമനികലെയറനില്കപമോലവം ആറന്  ലെക്ഷവം രൂപവകര നനിജകപടുതനിയനിരനിക്കുന സനിതനിക്കന്

ഒരു ലെക്ഷവം രൂപ എനതന് വര്ദനിപനിച്ചന് പുതനിയതമോയനി കേടെനവരുന ആളുകേള്ക്കുകൂടെനി

കകസപന്റെന് കകേമോടുക്കുനതനിനന്, മുഴുവന് തുകേയവം അങ്ങകനതകന കകേമോടുക്കമോകത, കലെമോണമോയനി

കകേമോടുത്തുകകേമോണന് അവകര ഇമൗ അഭനിഭമോഷകേ തലെതനികലെയന് ആകേര്ഷനിക്കമോനമോവശേരമമോയ

നനിലെപമോടുകേള് സസസ്പീകേരനിക്കമോവുനതമോണന്.

മകറമോനന്, പമോകസ്പീസന് നനിര്തലെമോക്കുകമമോള് ഫണനില്നനിനവം പണവം കകേമോടുക്കുന
തനിനുകവണനി  കസക്ഷന്  16-ല് പതനിനഞന്  വര്ഷകത  തുടെര്ച്ചയമോയ  അവംഗതസവം
പൂര്തനിയമോക്കനി പമോകസ്പീസന്  നനിര്ത്തുകമമോള് ഒരവംഗതനിനന്  ഓകരമോ  വര്ഷവുവം  14,285
രൂപ നനിരക്കനില് കമമോതവം അഞന് ലെക്ഷവം രൂപ ലെഭനിക്കുവം.  അതന് ഇരുപതയ്യമോയനിരവം
രൂപയവം പത്തുലെക്ഷവം രൂപയമമോയനി   വര്ദനിപനിക്കണവം എനള്ളതമോണന്. 2008-ലെമോണന്
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മുമന് വര്ദനവന് വരുതനിയനിടള്ളതന്.  ആയതനിനമോല് കുറചകൂടെനി വര്ദനവന് അതരമോവശേരമമോണന്.
പമോകസ്പീസന്  തുടെരുന  സമയതന്  ഒരവംഗവം  മരണകപടമോല്  കനമോമനിനനിക്കന്  അകല്ലങനില്
അയമോളുകടെ അവകേമോശേനിക്കന് മൂനന് ലെക്ഷവം രൂപ,  പൂര്തനിയമോക്കുന  ഓകരമോ വര്ഷതനിനുവം
14,285  രൂപ നനിരക്കനില് കമമോതവം അഞന് ലെക്ഷവം രൂപ എനമോക്കനി വര്ദനിപനികക്കണതമോണന്.
ഇതുമമോയനി  ബനകപടന്  കുകറകയകറ  കഭദഗതനികേള്  പറകയണതമോയനിടകണങനിലവം
ബഹുമമോനരനമോയ സസ്പീക്കറുകടെ അഭരര്തന മമോനനിചകകേമോണന് ചുരുക്കുകേയമോണന്. 

മകറമോരു കേമോരരവം ഡല്യൂവല് കമമര്ഷനിപനികനപറനിയമോണന്.  കകഹകക്കമോടെതനികേളനിലവം
മറന് കകേമോടെതനികേളനിലവംകപമോയനി കമമര്ഷനിപ്പുള്ള ആളുകേള് ഇതനികനക്കുറനിച്ചന് പറയനതന്,
....provided  that  if  a  member  is  having  membership  in  two  Bar
Associations,  one of the Bar Association membership shall be given up.
എവനികടെകയങനിലവം  ഒരു  കമഖലെയനികലെയന്  മമോത്രമമോയനി  കമമര്ഷനിപന്  ചുരുക്കമോന്
കേഴനിയനതമോണന്. അതുകപമോകലെ അഭനിഭമോഷകേകര സവംബനനിച്ചനിടെകതമോളവം കപമോവനിഡന്റെന്
ഫണന് രൂപതനിലള്ളതമോണന് കക്ഷമനനിധനി.  അതുകകേമോണന് അതനില് നനിനവം കലെമോകണടു
ക്കമോനുള്ള അനുവമോദവംകൂടെനി നല്കേമോവുനതമോണന്. 

മകറമോരു സപധമോനമമോയ കേമോരരവം, കറപകസകന്റെറസ്പീവന് ഓഫന് കകേരള, ഇതനിനന് ഒരു
അഡനിനനികസറസ്പീവന്  കേമനിറനികയ  നനിയമനിച്ചനിടണന്.  അതനികന്റെ  ഒരു  കപമോകപമോസല്
കസക്ഷന്  4 (g)-ല് ഒരു പുതനിയ കകമോസന്  കചര്ത്തുകകേമോണന്  അതനില്  a  member
nominated  by  Kerala  State  Legislative  Assembly  എനമോക്കനിയമോല്  ഇമൗ
നനിയമനനിര്മമോണ  സഭയനില്നനിനടെക്കവം  ഒരു  പതനിനനിധനികയ  അതനികന്റെ  ഭമോഗമമോയനി
വരുതമോന് സമോധനിക്കുനതമോണന്.

ഇമൗ കഭദഗതനി ബനില് അവതരനിപനിക്കുനകതമോകടെമോപവം ഇനകത സമോഹചരരതനില്
നനിയമനനിര്മമോണ സഭയനില് ഇങ്ങകനകയമോരു ബനില് അവതരനിപനിചകകേമോണന് സവംസമോരനിക്കുകേയവം
ഇടെകപടുകേയവം  കചയ്യുനതന്  അഭനിഭമോഷകേരുകടെ  കക്ഷമതനിനന്  കവണനിയമോകണനന്
എല്ലമോവര്ക്കുമറനിയമോവം. എനമോല്  അകതസമയവംതകന ഇനന് കകേരളതനികലെ അഭനിഭമോഷകേ,
മമോധരമ  കമഖലെകേളനികലെ അവസകയക്കുറനിച്ചന്  നമുകക്കല്ലമോമറനിയമോവുനതമോണന്.  മമോധരമങ്ങളുവം
അഭനിഭമോഷകേരുവം തമനിലള്ള കേനിടെമതരവം കേമോരണവം നസ്പീതനിനരമോയ കമഖലെകേളനില് നടെക്കുന
വനിവനിധങ്ങളമോയ  കകേസ്സുകേകള സവംബനനിച്ചന് കപമോതുജനവം അറനികയണതന് അവര്  അറനിയമോകത
കപമോകുന  ഒരവസമോവനികശേഷമമോണള്ളതന്.  ഇവനികടെ ജുഡസ്പീഷരല് ആകനിവനിസവം നടെക്കുനകവനന്
ഇന്തരയകടെ പനിയകപട പസനിഡന്റെന് തകന അഭനിഭമോഷകേരുകടെ ഒരു സകമളനതനില്വച്ചന്
പറഞ്ഞെതമോയനി പത്രങ്ങളനില് വമോര്ത വനനിരുന.  ഒരു ജുഡസ്പീഷരല് ആകനിവനിസവം
നനിലെനനില്ക്കുകേയവം  അറനിയമോനുള്ള  ജനങ്ങളുകടെ  അവകേമോശേവം  നനികഷധനിക്കുന
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ഒരവസമോവനികശേഷവം മമോറനി  സമോധമോരണ ജനവനിഭമോഗങ്ങള്ക്കുകൂടെനി ഉപകേമോരപദമമോകുവംവനിധവം
അഭനിഭമോഷകേരുകടെ കതറമോയ നനിലെപമോടുകേകള മമോറനിനനിര്തമോനമോവശേരമമോയ ഒരു സമസ്പീപനവം
കപമോതുകമഖലെകേളനില്  നമകളകപമോകലെയള്ള  ആളുകേള്  സസസ്പീകേരനികക്കണതമോയനിടണന്.
കതറ്റുകേകള നരമോയസ്പീകേരനിക്കമോകനമോ അകല്ലങനില് അതുമമോയനി ബനകപടന് കതറല്ല എനന്
പറയമോകനമോ  ശമനിക്കുന  ഒരവസമോവനികശേഷമുണമോകേരുതന്.  കതറനികന  കതറമോയനി
കേണ്ടുകകേമോണന്  അതന് ശേരനിയകല്ലനപറയമോനുള്ള ഒരു നനിലെപമോടെന് ഇമൗ നനിയമനനിര്മമോണ
സഭയനികലെ ഉതരവമോദകപട  ആളുകേളനില്നനിനവം ഉണമോകേണകമനന്  അഭരര്തനിചകകേമോണന്
ഞമോന്  നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീമതനി  വസ്പീണമോ  കജമോര്ജ്ജനിനുകവണനി  (ശസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷമോ  കപമോറനി  ):
സബന് ജകന്  കേമനിറനി  റനികപമോര്ടന്  കചയപകേമോരമുള്ള  2016-കലെ  കകേരള  അഭനിഭമോഷകേ
കക്ഷമനനിധനി (കഭദഗതനി) ബനില് വസ്പീണ്ടുവം അകത സബന് ജകന് കേമനിറനിയകടെ പരനിഗണനയന്
അയയണകമന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

ഒരു അഭനിഭമോഷകേ എന നനിലെയനില്  ഞമോന് ഈ സര്ക്കമോരനികനയവം ബഹുമമോനകപട
മുഖരമനനിയടെക്കമുള്ള എല്ലമോവകരയവം അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമോണന്. അഭനിഭമോഷകേരുകടെ കക്ഷമ
തനിനമോയള്ള കവല്കഫയര് ഫണന് ആക്റ്റേനികന്റെ അകമന്റെന്കമന്റെമോണന് ഇവനികടെ വനനിടള്ളതന്.
ഇവനികടെ എനനിക്കുമുമന് സവംസമോരനിച്ച അവംഗവം സൂചനിപനിച്ചതുകപമോകലെ പണന് അഭനിഭമോഷകേര്
വളകര  കുറവമോയനിരുന.  പകക്ഷ  ഇകപമോള്  ധമോരമോളവം  അഭനിഭമോഷകേര്  വരുനണന്.
അതനില് വളകര ചുരുങ്ങനിയ ശേതമമോനവം അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന്  മമോത്രകമ  നല്ല വരുമമോനമുള.
അവരനില്  പകുതനിയനില്  തമോകഴ  വരുനവര്  തസ്പീകര  കചറനിയ  വരുമമോനമുള്ളവരമോണന്.
അഭനിഭമോഷകേകരനന്  പറയകമമോള്,  അവര്കക്കല്ലമോവം  ഫസ്പീസനികല്ല  എനന്  കചമോദനിക്കുവം;
തസ്പീര്ച്ചയമോയവം  തുടെക്കതനില്  അകങ്ങയറകത  പയമോസവം  അനുഭവകപടുവം.  പമോകസ്പീസന്
കചയ അനുഭവവം വചകകേമോണമോണന് ഞമോന് ഇപകേമോരവം പറയനതന്.  ഒരു അഭനിഭമോഷകേന്
അകല്ലങനില് അഭനിഭമോഷകേയമോയനി എന്കറമോള് കചയ്യുകമമോള് ഒരു വരുമമോനവുവം ഇല്ലമോകത
അത്രനമോളുവം പഠനിപനിച്ചനിടെത്തുതകന വസ്പീണ്ടുവം ആശയനിച്ചന്  ജസ്പീവനികക്കണ ഒരവസ ഉണമോകുന
എനതന്  യമോഥമോര്തരമമോണന്.  ഞമോന്  ഇതനിനുമുമവം  ഈ  വനിഷയവം  സവംബനനിച്ചന്
സബ്മനിഷന് ഉനയനിച്ചനിടണന്.  അനന് ലെഭനിക്കമോകതമോരു കേമോരരവം ഇകപമോള് അനുവദനിച
കേനിടനി.  അതനില് എനനിക്കന് സകന്തമോഷമുണന്. 

ജൂനനിയര് അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന് മൂനന് വര്ഷക്കമോലെവം വകര വസപന്റെന് കകേമോടുക്കമോന്
തസ്പീരുമമോനനിച്ചതന് ഏറവുവം സകന്തമോഷകേരമമോയ കേമോരരമമോണന്.  അക്കമോരരവം  പറയമോതനിരനിക്കമോന്
നനിര്വ്വമോഹമനില്ല.  അതുകപമോകലെതകന  ഇകപമോള്  കവല്കഫയര്  ഫണന്  എമമൗണന്
അഞന്  ലെക്ഷവം  രൂപ   എനതന്  പതന്  ലെക്ഷവം  രൂപയമോക്കനി.  ഇക്കമോരരവം  കേഴനി ഞ്ഞെ
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമോലെതന്  ആവശേരകപകടങനിലവം   യമോകതമോരു മമോറവുവം  ഉണമോയനില്ല.
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ബഹുമമോനകപട  അനകത  വകുപ്പുമനനി  ഇവനികടെയണന്.  ഇകപമോള്  എടന്  വര്ഷവം
കേഴനി ഞ്ഞെന്  അതന്  വനകപമോള്  ഒരു  വനികയമോജനക്കുറനിപ്പുവം  മറ്റുവം  ഇവനികടെ  കേണനിരുന.
എന്തമോയമോലവം  നനിലെവനിലള്ള സവംവനിധമോനവം ഉപകയമോഗനിച്ചന് അതന് ഇരടനിയമോക്കമോനുള്ള സന്മേനസന്
കേമോണനിക്കുകേയവം  ജൂനനിയര്  അഭനിഭമോഷകേകര  പരനിഗണനിക്കുകേയവം  കചയ  എനതന്
അകങ്ങയറവം സകന്തമോഷമുള്ള കേമോരരമമോണന്.  

കൂടെമോകത കവല്കഫയര് ഫണനില്  അവംഗതസവം എടുക്കമോന് സമോധനിക്കമോതവര്ക്കന്
ഒരു  അവസരവംകൂടെനി  ഈ  ഗവണ്കമന്റെന്  അനുവദനിച  എനതന്  അകങ്ങയറവം
അഭനിനന്ദനസ്പീയമമോണന്.  ഏഴന് വര്ഷവം പമോകസ്പീസമോകയങനിലവം ഇതനില് കചരമോന്  ഞങ്ങള്
വനിടകപമോകയനവം  അതനിനുള്ള  വഴനിയണമോക്കണകമനവം  പലെ  അഡസകക്കറ്റുമമോരുവം
എകനമോടെന്   സൂചനിപനിക്കുകേയണമോയനി.   എന്തമോയമോലവം അകതമോകക്ക ഈ ഗവണ്കമന്റെന്
കചയകേഴനിഞ്ഞു.   പതന് വര്ഷവം വകരയള്ള കേമോലെയളവനില് ഒരു അവംഗവം അടെയ്കക്കണ
തുകേയവം അതനികന്റെ കപനമോല്റനിയമോയ 2000 രൂപയവം ഓകരമോ വര്ഷവുവം കകേമോടുതമോല്
അവംഗമമോകേമോകമനതന് വളകര ആശേസമോസകേരമമോണന്.    

ഇതനില് റനിടയര്കമന്റെന്  കബനനിഫനിറന്  എന പകയമോഗവം ശേരനിയല്ലമോകയനന്  എനനിക്കന്
മുമന് സവംസമോരനിച്ച അവംഗവം സൂചനിപനിക്കുകേയണമോയനി.   അതന് തസ്പീര്ച്ചയമോയവം കകേമോടുക്കണവം.
സഖമനില്ലമോകത  പമോകസ്പീസന് നനിര്കതണനി വരുനവര്ക്കന്  ഇതരകമമോരു ഫണ്ടുകണങനില്
അതന്  വലെനിയ  ഉപകേമോരമമോണന്.  ഇതന്  അന്തസ്സുള്ള  ഒരു  പകയമോഗവം  തകനയമോണന്.
അതുകപമോകലെതകന  ആക്ചസല്  പമോകസ്പീസന്  ഇല്ലമോതവര്ക്കന്  ഈ  കബനനിഫനിറന്
കകേമോടുക്കരുകതനവം  സൂചനിപനിക്കുകേയണമോയനി.   ഇതനിനകേത്തുതകന അതനികനക്കുറനിച്ചന്
ഡനിവഫന് കചയനിടണന്.   "ആക്ചസല് പമോകസ്പീസന്"  എനമോല് ഒരു അഭനിഭമോഷകേകന്റെ
വൃതനി  നടെത്തുനതുവം  1961-കലെ  അഭനിഭമോഷകേ  ആകനില്  സസ്പീനനിയര്  അഭനിഭമോഷകേര്
ഒഴനികകേയള്ള  അഭനിഭമോഷകേരുകടെ  സവംഗതനിയനില്  ഏറവുവം  കുറഞ്ഞെതന്  അഞന്
വക്കമോലെത്തുകേകളങനിലവം  പതനിവര്ഷവം  ഫയല്  കചയനിടള്ളതുവം  എനര്തമമോകുന.
ഇകപമോഴകത  സനിതനിയനില്  കകേമോടുക്കമോവുന  എല്ലമോ  കേമോരരങ്ങളുവം  കഭദഗതനിയനിലൂകടെ
കകേമോണ്ടുവനനിടണന്.  അതുകപമോകലെതകന കക്ഷമനനിധനിയനികലെ അവംഗങ്ങള്ക്കുവം അവരുകടെ
ആശനിതര്ക്കുവം  ചനികേനിതയവം  വനിദരമോഭരമോസ  സമൗകേരരങ്ങള്ക്കുമമോയനി  പരമമോവധനി
അയ്യമോയനിരവം  രൂപ  ധനസഹമോയവം  നല്കേനിയനിരുന.  പസ്തുത  തുകേ  ഒരു  ലെക്ഷവം
രൂപയമോക്കനി എനതുവം വളകര നല്ല കേമോരരമമോണന്.  

ഇവനികടെ  എല്ലമോ  കേമോരരതനിനുവം  അവംഗസ്പീകേമോരമമോയനി  എനന്  ഞമോന്  പറയനനില്ല.
പകക്ഷ ഒനമനില്ലമോതതനില്നനിനവം ഇത്രകയകറ കേമോരരങ്ങള് ഒറയടെനിക്കന് നല്കേനിയതനില്
അഭനിഭമോഷകേ  സമൂഹവം  അകങ്ങയറവം  സകന്തമോഷതനിലെമോകണനന്  പറയമോന്  ഞമോന്
ആഗഹനിക്കുകേയമോണന്.   ഇകതമോകടെമോപവം ബഹുമമോനകപട മനനി കകേമോര്ടന് ഫസ്പീസന് ആകവം അകമന്റെന്
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കചയനിടണന്.  ഇതുവഴനി നനിലെവനിലണമോയനിരുന അകനമോമലെനിക്കന് പരനിഹമോരമമോകുവം. അതുവം
വളകര സകന്തമോഷകേരമമോയ കേമോരരമമോണന്.  കപമോതുജനങ്ങള്ക്കന് സമൗകേരരവം കകേമോടുക്കമോകനമോ
അകല്ലങനില് വരവഹമോരനികേള്ക്കന് അടെനിസമോന സമൗകേരരവം കകേമോടുക്കമോനുള്ള തുകേയനികലെമോ
ഇതുകകേമോണന്  കുറവുവരുകമനന്  എനനിക്കന്  കതമോനനനില്ല.  കകേരള  നനിയമസഹമോയ
നനിധനിയകടെ 70 ശേതമമോനതനിനന് തുലെരമമോയ തുകേ കകേരള അഭനിഭമോഷകേ കക്ഷമനനിധനിക്കുവം
30 ശേതമമോനതനിനന് തുലെരമമോയ തുകേ കകേരള അഡസകക്കറന് കമോര്ക്കന്സന് കക്ഷമനനിധനിക്കുവം
നസ്പീക്കനിവയനതനിനുവം അപകേമോരവം നസ്പീക്കനിവയകപട  തുകേകേളനില് നനിനവം 10 ശേതമമോനവം
വസ്പീതവം  വരവഹമോരനികേള്ക്കന്  അടെനിസമോന  സമൗകേരരവം  ഒരുക്കുനതനിനന്  നനിധനിയനില്
നനിലെനനിര്തനിയകശേഷവം  പസ്തുത  തുകേ  ഫണ്ടുകേളനികലെയന്  വകേമമോറവം  കചയ്യുവമോനുവം
തസ്പീരുമമോനനിച്ചനിടണന്.  വളകര   നരമോയമമോയനിടള്ള കേമോരരമമോണന് ഇകപമോള് കചയനിടള്ളതന്.
എകന്റെ അഭനിപമോയതനില് വക്കസ്പീലെന്മമോര് രണ്ടുമൂനന് കകേമോല്ലമമോകുകമമോള് അവനവകന്റെ
സസന്തവം കേമോലെനില് നനില്ക്കമോന് പഠനിക്കണവം.   നനിയമവം പഠനിച്ചന് ഹൃദനിസമമോക്കനികക്കമോണന്
കേക്ഷനികേള്ക്കന്  നരമോയവം വമോങ്ങനികക്കമോടുക്കമോന് സമോധനിക്കുന രസ്പീതനിയനില് കകേസന് നനമോയനി
വമോദനിക്കണവം.  ഹമോര്ഡന് വര്ക്കനിലൂകടെ  ഉനതനിയനികലെയന്  പനിടെനിചകേയറമോന്  കേഴനിയന
ഏറവുവം അന്തസ്സുള്ള കപമോഫഷനമോണന് അകഡസകക്കറനികന്റെതന്.  ഒരു മണനികര് കകേസന്
വമോദനിക്കണകമങനില് ഇരുപതന് മണനികര് വമോയനിച്ചന് പഠനിച്ചന് മനസനിലെമോക്കണകമനമോണന്
എകന്റെ സസ്പീനനിയര് പണന് എകനമോടെന് പറഞ്ഞെനിടള്ളതന്. അകതല്ലമോവം സതരമമോണന്.  അല്ലമോകത
എനവം  ഇങ്ങകന കവല്കഫയര് ഫണനില് നനിനവം  എയ്ഡന്  കകേമോടുത്തുകകേമോണനിരനിക്കമോന്
സമോധനിക്കനില്ല.  കവല്കഫയര് ഫണനില് അവംഗമമോയവര്ക്കുവം എയ്ഡന് ആവശേരമമോയവര്ക്കുവം
അതന് കകേമോടുക്കണവം.  വലെനിയ കകേസള്ള അഡസകക്കറ്റുമമോര്ക്കന് കവല്കഫയര് ഫണനികലെ
എമമൗണന്  ആവശേരമനികല്ലങനില്  ഈ  കപമോഫഷനനില്  ഫണന്  ആവശേരമുള്ള  മറന്
അഡസകക്കറ്റുമമോക്കന് നല്കുകേകയമോ അകല്ലങനില് കപമോതുജന കസവനതനിനമോയനി നല്കുകേകയമോ
കചയ്യണവം.  എനമോലവം  ഈ  ഫണന്  അവനികടെ  ഉണമോകേണകമനതന്  ഒരു  സവംശേയവുവം
ഇല്ലമോത കേമോരരമമോണന്.  അനര്ഹകരമോനവം ഇതനിനകേതന് കേടെനകൂടെമോനുള്ള യമോകതമോരു
സമോധരതയവം കേമോണനനില്ല.  

ഇവനികടെ  അഭനിഭമോഷകേരുവം  മമോധരമങ്ങളുവം  തമനിലള്ള  പശ്നവം  പറയകേയണമോയനി,
ഇതന് എകന്റെ വരകനിപരമമോയ അഭനിപമോയവം മമോത്രമല്ല,  ഗവണ്കമന്റുവം ബഹുമമോനകപട
മനനിയവം മുഖരമനനിയകമല്ലമോവം പസസ്തുത വനിഷയവം സവംബനനിച്ചന് അവരുകടെ അഭനിപമോയവം
വരകമമോക്കനിയതമോണന്.  അഭനിഭമോഷകേരുവം  മമോധരമങ്ങളുവം  തമനിലള്ള  റനികലെഷന്  നല്ല
സമൗഹമോര്ദ്ദേതനില്തകന കപമോകേണവം. അറനിയമോനുള്ള അവകേമോശേവം എല്ലമോവര്ക്കുമുണന്.  ഇകപമോള്
സമൗമര  വധകക്കസനികന്റെ  വമോദതനില്  വന  ഒരു  കചമോദരവം  സപസ്പീവം  കകേമോടെതനി
കചമോദനിച്ചകപമോള് അതന് ജനങ്ങള് അറനിഞ്ഞെതന് പത്ര/ദൃശേരമമോധരമങ്ങളനില്കടെനിയമോണന്.
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ഇതുസവംബനനിച്ചന്   ചര്ച്ച  നടെതമോന്,   നരമോയമോനരമോയങ്ങകളപറനി  സവംസമോരനിക്കമോന്,
ഭരണഘടെന  അനുശേമോസനിക്കുന  തരതനില്  ജനങ്ങള്ക്കന്  സവംവദനിക്കുനതനിനുള്ള
അവസരവം  വനതന്  പത്ര/ദൃശേരമമോധരമങ്ങളനില്കടെനിയമോണന്.  തസ്പീര്ച്ചയമോയവം  മമോധരമങ്ങളുകടെ
വമോയടെയമോന് ഒരു കേമോരണവശേമോലവം പമോടെനില്ല. കകേമോടെതനികേളുകടെ നടെപടെനിക്രമങ്ങളുള്കപകടെ
എല്ലമോയനിടെത്തുവം കേയറനി അവര്ക്കന് നരമോയമമോയവം നനിഷ്പക്ഷമമോയവം റനികപമോര്ടന് കചയ്യമോനുള്ള
അവകേമോശേവം  കകേമോടുക്കുകേതകന കവണവം.  മകറമോനള്ളതന്,  മമോധരമങ്ങളുവം ഇക്കമോരരതനില്
ഒരനിക്കലവം അതനിരന് കേടെക്കമോന് പമോടെനികല്ലനള്ളതമോണന്. അകങ്ങമോടമനികങ്ങമോടമുള്ള ബനവം
എകപമോഴുവം നനമോയനിരനിക്കുകമമോഴമോണന് നല്ല രസ്പീതനിയനിലള്ള ജനമോധനിപതരവം പുലെരുനതുവം
ജനങ്ങളുകടെ അവകേമോശേങ്ങള് സവംരക്ഷനിച്ചന് കേനിടനതുവം.  കേമോകലെമോചനിതമമോയ മമോറവം നല്ല നനിലെയനില്
വനനിടകണമോ  എനറനിയനികല്ലങനിലവം  മുന്കേമോലെങ്ങളനില്  ഉണമോയനിരുനതനികനക്കമോള്
ഇരടനിയമോക്കനി മമോറനിയനിടണന്.    

അഭനിഭമോഷകേകന്റെ  കസവനകേമോലെവം  അഞ്ചുവര്ഷതനില്  കുറവമോകണങനില്  ഫണനികലെയള്ള
വമോര്ഷനികേ വരനിസവംഖര  കനരകത മുന്നൂറന്  രൂപയമോയനിരുനതന്  അഞ്ഞൂറന്  രൂപയമോക്കനിയവം
അഞ്ചുവര്ഷകമമോ അതനിലെധനികേകമമോ എനമോല് പതന് വര്ഷതനില് കുറകവമോ ആകണങനില്
എഴുന്നൂറനിയന്പതന് രൂപ എനതന് ആയനിരവം രൂപയമോക്കനിയവം വര്ദനിപനിച.  ഇകതല്ലമോവം
നല്ല കേമോരരങ്ങളമോണന്.  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി നനിയമവം വരമോഖരമോനനിക്കമോന് ജഡ്ജനിമമോകര
സഹമോയനിചകകേമോണന്  ജനങ്ങളുകടെ  അവകേമോശേങ്ങള്  സവംരക്ഷനിക്കുകേയവം  സതരസനമമോയ
കേമോരരങ്ങള്   കകേമോടെതനികേകള  കബമോധരകപടുത്തുകേയവം  കചയ്യുന  ഏറവുവം  മഹതമോയ
കപമോഫഷന്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കുകവണനി  ഇകപമോള്  കഭദഗതനി  കചയന്
അവതരനിപനിച്ച  ഈ  ബനില്  അകങ്ങയറവം  സഹമോയകേരമമോകണന  കേമോരരതനില്
യമോകതമോരു  തര്ക്കവുമനില്ല.  ഇക്കമോരരതനില് മനനികയയവം ഗവണ്കമന്റെനികനയവം ഒരനിക്കല്കൂടെനി
അഭനിനന്ദനിചകകേമോണന് എകന്റെ വമോക്കുകേള് ഉപസവംഹരനിക്കുന.  

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്  ):  സര്, 3-11-2016-നമോണന്
ഈ ബനില്ലുവം അനുബനമമോയനി കകേരള കകേമോര്ടന് ഫസ്പീസവം വരവഹമോരസലെയവം (കഭദഗതനി)
ബനില്ലുവം  അവതരനിപനിച്ചതന്.  അനന് ബഹുമമോനകപട കമമര്മമോര് ചര്ച്ചയനില് പകങടുത്തുകകേമോണന്
പറഞ്ഞെ അഭനിപമോയങ്ങകളല്ലമോവം ഉള്കക്കമോണ്ടുകകേമോണമോണന്  ഇതന് പരനിഗണനയകവണനി
സഭയകടെ  മുമമോകകേ  അവതരനിപനിക്കുനതന്.  കപമോഫ.  ആബനിദന്  ഹുവസന്  തങ്ങളുവം
അഡസകക്കറന് പനി. അയനിഷമോ കപമോറനിയവം പറഞ്ഞെ കേമോരരങ്ങള് ഏകറക്കുകറ ഈ ബനില്ലനികന്റെ
ഭമോഗമമോയനി  വനനിടണന്.  കകേരളതനികലെ അഭനിഭമോഷകേ സമൂഹതനിനന് അഭനിമമോനനിക്കമോവുന
ഒരു ദനിനമമോണനിനന്. ഈ സര്ക്കമോര് അധനികേമോരതനില് വനതനിനുകശേഷവം സമൂഹതനില്
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അദസമോനനിച്ചന്  ജസ്പീവനിക്കുന എല്ലമോ  വനിഭമോഗങ്ങള്ക്കുവം തുലെര  നസ്പീതനി  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള
നടെപടെനികേളമോണന്  സസസ്പീകേരനിച്ചതന്.  അതരതനില് ഈ സഭയകടെ ആദര നനിയമനനിര്മമോണ
സകമളനതനില്തകന അഭനിഭമോഷകേ കക്ഷമനനിധനി നനിയമവം സമഗമമോയനി പരനിഷ്കരനിച്ചന്
അഭനിഭമോഷകേ വൃതനിയനില് ഉള്കപട കൂടുതല് കപകര ആനുകൂലെരതനിനന്  അര്ഹരമോക്കുകേയവം
ആനുകൂലെരതനികന്റെ  കതമോതന്  ഇരടനിയനിലെധനികേവം  വര്ദനിപനിക്കുകേയവം  കചയ്യുകേയമോണന്.
അഭനിഭമോഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്  ഇകപമോള്  കകേമോണ്ടുവന  കഭദഗതനികേളനില്  ഏറവുവം
പധമോനമമോയതന് ബഹുമമോനരയമോയ അയനിഷമോ കപമോറനി സൂചനിപനിച്ചതുകപമോകലെ പമോകസ്പീസന്
ആരവംഭനിക്കുന യവ അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന് വസപന്റെന് ആനുകൂലെരവം നല്കുന കഭദഗതനിയമോണന്.
പമോകസ്പീസന്  ആരവംഭനിച്ചന്  മൂനന്  വര്ഷതനിനകേമമോണന്  ഈ  ആനുകൂലെരവം  ലെഭനിക്കുനതന്.
വനിദരമോഭരമോസവം കേഴനി ഞ്ഞെന് പുറതനിറങന മുകനമോക്ക സമുദമോയതനില്കപട പമോവകപടവര്ക്കുവം
പനികനമോക്ക  സമുദമോയതനില്കപടവര്ക്കുവം  പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമോഗങ്ങളനില്
കപടുനവര്ക്കുകമമോകക്ക  ഈ  കപമോഫഷകന്റെ  ഭമോഗമമോയനി  പമോഥമനികേ  ഘടതനില്
പനിടെനിചനനില്ക്കമോന്  സമോധനിക്കനില്ല.  അവര്ക്കന്  പതനിമമോസ  സമോമതനികേ  സഹമോയവം
നല്കേനി അവകരകടെനി  അഭനിഭമോഷകേവൃതനിയകടെ ഭമോഗമമോക്കനിമമോറ്റുകമമോള് മമോത്രകമ ഏറവുവം
കേഴനിവുള്ളവര് ഈ  കമഖലെയനികലെയന് കേടെനവരനികേയള. ഇതനികനമോകടെമോപവം ഇമൗ സഭയനില്
അഭനിഭമോഷകേ മമോധരമ തര്ക്കവം സവംബനനിച്ചന് ഉയര്നവന ഗമൗരവകമറനിയ ചര്ച്ചകേളുവം
സര്ക്കമോര് ഉള്കക്കമോള്ളുകേയമോണന്. അഭനിഭമോഷകേര് കകേമോര്ടന് ഓഫസ്പീസര്മമോരമോണന്. നനിയമവം
അതനികന്റെ യഥമോര്ത മമോനങ്ങളനില് വരമോഖരമോനനിച്ചന്  സമൂഹകതയവം കകേമോടെതനികേകളയവം
നനിയമതനികന്റെ  കനരമോയ  വഴനിക്കന്  നയനികക്കണവരമോണന്.  അവര്  യഥമോര്തതനില്
നനിര്വ്വഹനികക്കണ ദമൗതരകത അവംഗസ്പീകേരനിചകകേമോണമോണന് ഇമൗ സര്ക്കമോര് അവര്ക്കുള്ള
ഒടനവധനി സമോമൂഹനികേ സരക്ഷയമോയനിടള്ള പദതനികേള്ക്കന് നനിയമപമോബലെരവം നല്കേനി
അവംഗസ്പീകേരനിക്കുനതന്.  സര്ക്കമോര്  ആ  സമൂഹകത  അവംഗസ്പീകേരനിക്കുനതുകപമോകലെ
സസമോഭമോവനികേമമോയവം അഭനിഭമോഷകേര് തനിരനിച്ചന് സമൂഹതനികനമോടുവം നനിയമവരവസകയമോടുവം
കൂടുതല് പതനിബദത കേമോണനിക്കുകമനമോണന് ഇമൗ സഭ വനിശേസസനിക്കുനതന്. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമോധമോകൃഷ്ണന്:  രണ്ടു  വനിഭമോഗങ്ങള്  തമനിലള്ള  തര്ക്കവം
സസമോഭമോവനികേമമോയവം ഉണമോകുവം,  ഇതനില് ഗവണ്കമന്റെനിനന്  കറമോളനികല്ല;  അതനിനന് ഒരു കപര്കമനന്റെന്
കസമോലെല്യൂഷന് ഉണമോക്കുനതനിനുകവണനി കപമോസനിറസ്പീവമോയനിടള്ള എകന്തങനിലവം  നടെപടെനി
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഭമോഗതന് നനിനണമോകേകണ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്:  എല്ലമോവര്ക്കുവം അറനിയമോവുനതമോണന്,  ഇതനില് ബഹുമമോനകപട
മുഖരമനനിയവം ഗവര്ണറുവം ഇടെകപടതമോണന്,  ഇന്തരന് യൂണനിയന് പസനിഡന്റെനികന്റെയവം
സപസ്പീവം  കകേമോടെതനി  ചസ്പീഫന്  ജസസ്പീസനികന്റെയവം  മുനനികലെതനിയതമോണന്.  കകേവലെവം  ഒരു



നനിയമനനിര്മമോണകേമോരരവം 293

ഗവണ്കമന്റെന് മമോത്രവം വനിചമോരനിച്ചമോല് പശ്നവം പരനിഹരനിക്കുകേയനില്ല എനതനികന്റെ കതളനിവമോണകല്ലമോ
ഇതന്.  അതുകകേമോണന്  ഗവണ്കമന്റെന്  എങ്ങകന  വനിചമോരനിച്ചമോലവം  ഇതരവം  കേമോരരങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കുനതനില്,  പകതരകേനിച്ചന്  ജുഡസ്പീഷരറനിയമമോയനി  ബനകപടള്ളതമോണന്
എനള്ളതുകകേമോണന് പരനിമനിതനിയണന്. അതന് ബഹുമമോനകപട അകങ്ങയവം അറനിയമോവുന
തമോണകല്ലമോ;  കകേമോടെതനിയമമോയനി നല്ല ബനമുള്ള ആളമോണകല്ലമോ അങ്ങന്.  നനിങ്ങളമോണന്
ഭരനിക്കുനകതങനില്കപമോലവം  ഇമൗ  പരനിമനിതനി  അനനിവമോരരമമോണന്.  ഗവണ്കമന്റെനിനന്  ഒരു
എകനികേല്യൂടസ്പീവന് ഓര്ഡര് കകേമോടുതന് പരനിഹരനിക്കമോന് പറ്റുന പശ്നമല്ല ഇതന്. 

ശസ്പീ  .   എവം  .   ഉമര്: ഇന്തരയവം പമോക്കനിസമോനുവം തമനിലള്ള പശ്നവം കപമോലവം ചര്ച്ചകചയന്
പരനിഹരനിക്കുനണന്. നമ്മുകടെ രമോജരതനിനകേത്തുള്ള രണന് പമുഖ സവംഘടെനകേള്, രണ്ടുവം
സമൂഹതനികന്റെ അവനിഭമോജര ഘടെകേങ്ങളമോണന്. അങ്ങന് പറഞ്ഞെതുകപമോകലെ ബഹുമമോനരരമോയ
സസ്പീക്കര്,  മുഖരമനനി,  രമോഷപതനി  എനനിവകരമോകക്ക  ഇടെകപട;  പകക്ഷ  അകതല്ലമോവം
ഏകേപക്ഷസ്പീയമമോയ  ഇടെകപടെലകേളമോണന്.  രണന്  വനിഭമോഗകതയവം  ഒരുമനിച്ചനിരുതനിയള്ള
ഒരു ചര്ച്ചയന് നനിയമ വകുപ്പുമനനി എനള്ള നനിലെയന് അകങ്ങയന് കേഴനിയകമനന് ഞമോന്
കേരുതുകേയമോണന്.  രണന്  വനിഭമോഗകതയവം  ഒരുമനിച്ചനിരുതനികക്കമോണ്ടുള്ള  ഒരു  ചര്ച്ചയന്
അങ്ങന് മുന്കേകയ്യടുക്കണവം.  മറന് ഇടെകപടെലകേകളല്ലമോവം  കനരനിടല്ല.  അകതല്ലമോവം പസമോവനകേള്
കപമോകലെയള്ളവയമോണന്. അങ്ങന് കനരനിടന് ഇമൗ പശ്നവം പരനിഹരനിക്കമോന് മുന്കേകയ്യടുക്കുകമമോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്:  സര്,  ഇതനില് മുന്കേകയ്യടുക്കമോത പശ്നമല്ല.  ഇതനികന്റെ
സങസ്പീര്ണ്ണതകേകള സവംബനനിചള്ള നല്ല കബമോധരവം  ഗവണ്കമന്റെനിനുണന്.  കേരമോപനിറല്
പണനികഷ്മെന്റെന് കകേമോടുക്കമോന് പറ്റുന ഒരു കവദനിയമോണന് ജുഡസ്പീഷരറനി. അങ്ങകനയള്ള ഒരു
ഭമോഗതനികന്റെ വളകര സനില്ലനിയമോയനിടള്ള ഒരു പശ്നവം പരനിഹരനിക്കമോന് കേഴനിയനനില്ലമോകയനള്ളതന്
ഒരു പരനിമനിതനിയമോണന്.  കേഴനിഞ്ഞെ നവവംബര് 1-നന് കകേരള വഹകക്കമോടെതനിയകടെ  6 0-ാ
വമോര്ഷനികേതനില്  ബഹുമമോനകപട  പനി.ഡബഷ്യു.ഡനി.  വകുപ്പുമനനിയവം  ഞമോനുവം  പകങടുതനിരുന.
രമോവനികലെ  ഒരു  കകേമോര്ടന്  കകേമോവംപകനികന്റെ  ഉദ്ഘമോടെനതനിനുവം  പകങടുത്തു.  സപസ്പീവം
കകേമോടെതനി  ചസ്പീഫന്  ജസനിസന്  ടെനി.  എസന്.  ഠമോകര്,  സപസ്പീവം  കകേമോടെതനി  ജഡ്ജനിമമോരമോയ
ജസനിസന്  കചലെകമശേസര്,  ജസനിസന്  കുരരന്  കജമോസഫന്,  ജസനിസന്  അകശേമോകേന്  ഭൂഷണ്
കൂടെമോകത  വഹകക്കമോടെതനി  ചസ്പീഫന്  ജസനിസന്  ശേമോന്തന ഗമൗഡര് എനനിവര് ഇമൗ രണന്
ഫങ്ഷനുവം  പകങടുതവരമോണന്.  വളകര  വനികേമോരപരമമോയനിടമോണന്  ജസനിസന്  കുരരന്
കജമോസഫന് ഒരു കേമോരരവം പത്ര-ദൃശേരമമോധരമങ്ങകളമോടെന് പറഞ്ഞെതന്. നനിങ്ങള്കക്കകന്തങനിലവം
പശ്നമുകണങനില്  അതന്  അവതരനിപനിക്കമോനുള്ള  കവദനിയമോണകല്ലമോ  ജുഡസ്പീഷരറനി,  അതനികന
നനിങ്ങള്  ഉപകയമോഗനിക്കകണ;  അതനിനന്  പകേരവം  എന്തനിനന്  ബഹനിഷ്കരനിക്കുന.  ഇമൗ
കചമോദരവം അകദ്ദേഹവം കചമോദനിച. ഉച്ചയകശേഷവം എഴുതച്ഛന് പുരസമോരവുമമോയനി ബനകപട
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കകേമോണന് ഞമോന് ശസ്പീ. സനി. രമോധമോകൃഷ്ണകന്റെ വസ്പീടനില് കപമോയനിരുന. അകപമോള് പത്രക്കമോര്
എകനമോടെന് പറഞ്ഞെതന്,  ഞങ്ങകള ഇമൗ ഫങ്ഷനന് ക്ഷണനിച്ചനില്ലമോകയനമോണന്.  അകപമോള്
ഞമോന് ഇതന്  ബഹുമമോനകപട ജസനിസന്  കുരരന് കജമോസഫനികന്റെ ശദയനില്കപടുതനി.
അകദ്ദേഹവം പറഞ്ഞെതന് അവകര ക്ഷണനിച്ചനിടകണനമോണന്. രണന് ധ്രുവതനില് നനില്ക്കുകേയമോണന്.
ഇകതമോകക്ക വല്ലമോത ഒരവസയമോണന്.  ഞമോന് കൂടുതല് കേമോരരങ്ങളനികലെയന് കേടെക്കമോന്
ആഗഹനിക്കുനനില്ല.  മസ്പീഡനിയമോ  ആക്റ്റേനിവനിസവുവം  ജുഡസ്പീഷരല്  ആക്റ്റേനിവനിസവുവം  രണ്ടുവം
നമള് കകേമോണ്ടുകപമോകേണവം.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ജുഡസ്പീഷരറനി അത്ര നനിസഹമോയമമോകണനമോകണമോ അങ്ങന് പറയനതന്?

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്:  നനിസഹമോയമമോകണനല്ല ഞമോന് പറഞ്ഞെതന്.  പശ്നവം
പരനിഹരനിക്കമോന് സമോധനിക്കുനനില്ല. ജുഡസ്പീഷരറനികയയവം എകനികേല്യൂടസ്പീവനികനയവം കലെജനികസറസ്പീവന്
സവംവനിധമോനകതയവം സവംബനനിച്ചനിടെകതമോളവം ഇമൗ നടെന സവംഭവങ്ങള് അപമമോനകേര
മമോകണനള്ളതന്  യമോകതമോരു  അര്തശേങയവം  ഇടെയനില്ലമോത  തരതനില്  പറയമോന്
കേഴനിയവം.  ഇതന് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള വഴനികേള് ഇനനിയവം ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഭമോഗതന്
നനിനണമോകുവം.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   ജുഡസ്പീഷരറനിയകടെ ഭമോഗതന് നനിനവം ഉണമോകേണവം.

ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലെന്: ബഹുമമോനകപട മുഖരമനനി തകന അതനിനന് കനതൃതസവം
കകേമോടുക്കുവം.  ഇതന്  കേണനിനഷ്യു  കചയ്യമോന്  നമുക്കന്  പറനില്ല.  ഇമൗ  രണന്  വനിഭമോഗകതയവം
വനിശേസമോസതനികലെടുത്തുകകേമോണ്ടുള്ള  ഒരു  സമസ്പീപനമമോയനിരനിക്കുവം  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  ഭമോഗതന്
നനിനണമോകുകേ. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമോധമോകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇവനികടെ  പശ്നവം  ജുഡസ്പീഷരറനിയവം
പത്രപവര്തകേരുവം മമോത്രമമോയനിടള്ളതമോയനി മമോറരുതന്.  ജുഡസ്പീഷരറനിയനില്ല,  സസമോഭമോവനികേമമോയനി
അഡസകക്കറന്സനില്  ചനിലെ  ആളുകേളുണന്,  മറുപക്ഷത്തുവം  അതുകപമോകലെ  തകനയണന്.
ഇങ്ങകനയള്ള ഒരു ഇഷഷ്യു വനമോല് അതന് തസ്പീര്ക്കുനതനിനുകവണനി കപര്കമനന്റെമോയനിടള്ള ഒരു
സമനിതനിയണമോക്കനികകടെ?  അതനിനന്  സമോറല്യൂടറനി  അധനികേമോരവം  കൂടെനി  കകേമോടുത്തുകൂകടെ?
അതമോണന് എകന്റെ കചമോദരവം.  ഗവണ്കമന്റെന് ആകന് കചയ്യണകമനന് പറഞ്ഞെകപമോള് ഇതുവകര
ആകന് കചയനില്ല എനതനിനന് അര്തമനില്ല.  മുഖരമനനി ഇടെകപടനിടണന്,  ബഹുമമോനകപട
സസ്പീക്കര്  കേതന്  കകേമോടുതനിടണന്,  ബമോക്കനി  ബനകപട  എല്ലമോ  ആളുകേളുവം  അതനില്
ഇടെകപടനിടണന്.  ഇതുകപമോകലെമോരു സവംഭവമുണമോയമോല് അതന്  കേണനില്ല കകേടനില്ല എനന്
നടെനിച്ചന് നനില്ക്കുനതനിനു പകേരവം ചര്ച്ച കചയ്യുനതനിനന് ഒരു സമനിതനിയണമോക്കനികകടെ?
കമലെനില് കകേരളതനില് ഇതുകപമോകലെമോരു അനുഭവമുണമോകേരുതന്.  അതനിനുള്ള പരനിഹമോര
മമോര്ഗ്ഗവം ഗവണ്കമന്റെന് കതടുകമമോ?
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1.00 PM]

പതനിപക്ഷ കനതമോവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശേന് കചനനിതലെ  ):  തനിരുവനന്തപുരതന് വഞനിയൂര്

കകേമോടെതനിയനില്  വനനിതമോ  മമോധരമ  പവര്തകേര്  കചനകപമോഴുണമോയ  സവംഭവകത

സവംബനനിച്ചന്  ഞമോന് ഇനകലെ മുഖരമനനിക്കന് ഒരു കേതന് കകേമോടുതനിരുന. കനരകത

ഞമോന്  നനിയമസഭയനില്  ഇക്കമോരരവം  ഉനയനിച്ചതമോണന്.  ആ  സമയതന്   അവരുകടെ

കപരനിലള്ള കകേസന് പരനികശേമോധനിച്ചതനിനന് കശേഷവം പനിന്വലെനിക്കമോകമനന് മുഖരമനനി ഉറപന്

നല്കേനിയനിരുന. ഇകപമോഴുവം ആ കകേസ്സുകേള് പനിന്വലെനിച്ചനിടനികല്ലനന് മമോത്രമല്ല അവര്ക്കന്

കൂടുതല്  കൂടുതല്  പശ്നങ്ങള്  ഉണമോവുകേയമോണന്.  തകനയമല്ല  വഹകക്കമോടെതനിയകടെ

മസ്പീഡനിയമോ  റൂവം  തുറക്കരുകതനമോണന്  പുതനിയ  നനിലെപമോടെന്.  ഇകതല്ലമോവം  സൂചനിപനിക്കുനതന്

സസതനമമോയ  മമോധരമ  പവര്തനവം  നമ്മുകടെ  സവംസമോനതന്  അസമോധരമമോകുന

എനള്ളതമോണന്.  ഗവണ്കമന്റെന്  കുകറകടെനി  ഗമൗരവതനില്  ഇക്കമോരരതനില്  ഇടെകപടെണകമനമോണന്

എകന്റെ വരകമമോയ അഭനിപമോയവം. ഞമോനതന് അങ്ങയകടെ ശദയനില്കപടുത്തുകേയമോണന്.

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്:   ഇമൗ  അഭനിപമോയങ്ങകളല്ലമോവം  വളകര  പമോധമോനരകതമോടുകൂടെനി

തകനയമോണന് ഗവണ്കമന്റെന് കേമോണനതന്. പരനിമനിതനി എകന്തനതന് സവംബനനിച്ചന് ഞമോന്

കനരകത സൂചനിപനിച.  അതുകകേമോണന്  ഞമോന് ഇനനി  ആ വനിഷയതനികലെയന്  കൂടുതല്

കേടെക്കമോന്  ആഗഹനിക്കുനനില്ല.  കകേരളതനികലെ  അഭനിഭമോഷകേരുകടെ  കക്ഷമതനിനമോയനി

1980-ലെമോണന് നമോയനമോര് സര്ക്കമോര് അഭനിഭമോഷകേ കക്ഷമനനിധനി ആകന് കകേമോണ്ടുവനതന്.

ഇമൗ  നനിയമപകേമോരവം  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന്  ഒരു  നനിശ്ചനിത  കേമോലെമോവധനി  പമോകസ്പീസന്

പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചമോല് കക്ഷമനനിധനി ആനുകൂലെരവുവം ചനികേനിതമോ സഹമോയവുവം നല്കേനിയനിരുന.

നനിലെവനികലെ  നനിയമപകേമോരവം  5  ലെക്ഷവം  രൂപ  കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലെരമമോയനിടമോണന്

നല്കുനതന്.  നനിലെവനില് ചനികേനിതമോ സഹമോയമമോയനി നല്കുനതന് അയ്യമോയനിരവം രൂപയമോണന്.

അതന്   5000  രൂപയനില്  നനിനവം  ഒരു  ലെക്ഷവം  രൂപയമോയനി  വര്ദനിപനിച്ചനിരനിക്കുന.

കനരകത  ഞമോനനിവനികടെ  സൂചനിപനിച്ച  മകറമോരു  പധമോനകപട  കഭദഗതനി,  എന്കറമോള്

കചയ്യുന  30  വയസനിനുതമോകഴയള്ള  യവ  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന്  മൂന  വര്ഷവം  വകര

വസപന്ഡന് നലമോനുള്ള  പദതനിയമോണന്.  ഒരു  ലെക്ഷവം  രൂപയനില്  തമോകഴ

വരുമമോനമുള്ളവര്ക്കമോണന് പസ്തുത വസപന്ഡന് ലെഭനിക്കുനതന്.  വസപന്ഡന് നനിരക്കന്

കവല്കഫയര് ഫണന് ടസനി കേമനിറനി സമയമോസമയങ്ങളനില് നനിശ്ചയനിക്കുകേയവം അതന്

ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ അവംഗസ്പീകേമോരകതമോടുകൂടെനി നടെപനിലെമോക്കുകേയവം കചയ്യുവം.  മനിനനിമവം 3000

രൂപകയങനിലവം  ഉണമോകേണകമനമോണന്  ഗവണ്കമന്റെന്  വനിചമോരനിക്കുനതന്.   കൂടെമോകത മറ്റു

പലെ കജമോലെനികേളനില് നനിനവം റനിടയര് കചയന്  5000  രൂപ വകര നമോമമമോത്ര കപന്ഷന്
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ലെഭനിക്കുന  തരതനില്  പമോകസ്പീസന്  കചയ്യുന  ചനിലെ  അഭനിഭമോഷകേരുണന്.  അവര്ക്കന്

കക്ഷമനനിധനിയകടെ  ആനുകൂലെരതനിനന്  അര്ഹതയണമോയനിരുനനില്ല.  അവര്ക്കുകൂടെനി

ആനുകൂലെരങ്ങള് ലെഭരമമോക്കമോന്  ഇതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി ഉകദ്ദേശേനിക്കുകേയമോണന്.   ഇതുവകരയവം

കവല്കഫയര്  ഫണനില്  കചരമോത  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന്  കവല്കഫയര്  ഫണനില്

കചരുനതനിനന് പുതനിയ വരവസ കവണകമനന് ഇമൗ ബനില് അവതരനിപനിച്ച ഘടതനില്

ഭരണ പതനിപക്ഷ കഭദമകനര അഭനിപമോയവം പറഞ്ഞെനിരുന. അതുവം കൂടെനി അവംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയമോണന്.

മുന്കേമോലെ സര്വ്വസ്പീസന് ആനുകൂലെരതനിനന് കേണക്കമോക്കുകമമോള് പതനിവര്ഷവം 2000 രൂപ

വസ്പീതവം വഫന് അടെയകേയവം കചരുന കേമോലെതന് അടെയ്കക്കണ തുകേ  കേണക്കമോക്കനി

എത്ര വര്ഷകതയമോണന് ഇതന്  കറഗുലെവറസന് കചയ്യുനതന്  അതുകകേമോണന് മള്ടനിവപ

കചയനിടള്ള തുകേയമോയനിരനിക്കുവം കകേമോടുകക്കണനിവരുനതന്. എനമോല് ഇപകേമോരവം കചര്ക്ക

കപടുനവര്ക്കന് കചരുന തസ്പീയതനി മുതല് അടുത  10  വര്ഷവം കവല്കഫയര് ഫണന്

ആനുകൂലെരവം  സസകമധയമോ  പനിന്വലെനിക്കമോന്  കേഴനിയകേയനില്ല.  ഇപകേമോരവം  കക്ഷമനനിധനിയനില്

കചരുനവര്ക്കന്  ആനുകൂലെരങ്ങള്ക്കമോയനി പരമമോവധനി  അവകേമോശേകപടെമോവുന മുന്കേമോലെ

സര്വ്വസ്പീസന്  10  കകേമോല്ലമമോയനി  നനിജകപടുതനിയനിടണന്.  ഇതനികനമോകടെമോപവം  കക്ഷമനനിധനി

തുകേയവം  ചനികേനിതമോ  ആനുകൂലെരങ്ങളുവം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനന്  ആനുപമോതനികേമമോയനി

കക്ഷമനനിധനിയനികലെയള്ള വരുമമോനവുവം വര്ദനിപനിക്കുകേയമോണന്.  മറ്റു കക്ഷമനനിധനികേളനില്

നനിനവം  വരതരസമമോയനി  എവംകപമോയര്  കകേമോണ്ടനിബല്യൂഷന്  ഏര്കപടുതമോന്  പറമോത

ഒരു കമഖലെയമോണനിതന്.  അതനിനമോല്  കവല്കഫയര് സമോമനിലൂകടെയവം കകേമോര്ടന് ഫസ്പീയകടെ

ഒരു നനിശ്ചനിത ശേതമമോനവം കക്ഷമനനിധനിയനികലെയന്  നല്കേനിയമമോണന് ഫണന് കേകണത്തുനതന്.

അതനികന്റെ വനിശേദമോവംശേവം ഇമൗ ബനില് പമോസമോയകശേഷവം രണമോമകത ബനില്ലമോയ കകേമോര്ടന്

ഫസ്പീസവം വരവഹമോരസലെയവം (കഭദഗതനി) ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി  സൂചനിപനിക്കമോവം.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സനി  .    കജമോസഫന്:  സര്,  അകങ്ങമോരു  അഡസകക്കറമോണന്.  അങ്ങന്

മനനിയമോയതുകകേമോണന് അഞന് കകേമോല്ലവം  പമോകസ്പീസന് കചയ്യമോന് സമോധനിക്കുകേയനില്ല. അങ്ങന്

സകസന്റെന് ആകുകേയമോണന്. അഞ്ചു കകേമോല്ലവം കേഴനിഞ്ഞെന് അങ്ങന് വസ്പീണ്ടുവം റനിനഷ്യു കചയ്യുകേയമോണന്.

അഞ്ചു കകേമോല്ലക്കമോലെവം അകങ്ങയന് വക്കമോലെതന് കകേമോടുക്കമോന് സമോധനിക്കമോതതുകേമോരണവം

കനരകതയള്ള  എന്കറമോള്കമന്റെന്  കേരമോന്സലെമോയനി  കപമോകുകമമോ,  അതല്ല  തുടെര്നന്

കേനിടകമമോ?   

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്:  സര്,  സകസന്റെന്  കചയ  കേമോലെഘടതനിലള്ളതന്

കേനിടകേയനില്ല.  പനിനസ്പീടെന് പമോകസ്പീസന് കചയ്യുനതനിനന് തടെസമനില്ല.  കവല്കഫയര് ഫണ്ടുമമോയനി

ബനകപടന്  കകേമോടുതനിടള്ള തുകേ  കേനിടവം. അതനിനന് യമോകതമോരു തടെസവുമുണമോവുകേയനില്ല.
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    സനി  .    കജമോസഫന്:  സര്, 25  കകേമോല്ലവം പമോകസ്പീസന് കചയ അഡസകക്കറന്
മനനിയമോയനി വരുന.  പനികന അഞന് കകേമോല്ലവം പമോകസ്പീസന് കചയ്യമോന് സമോധനിക്കുനനില്ല.
അതനിനുകശേഷവം റനിനഷ്യു കചയ്യുകമമോള് മുന് കേമോലെകത അപസ്പീല് തനിരനിച കേനിടകമമോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്:  സര്,  25  കകേമോല്ലകതയള്ളതന്  കേനിടമോന്  യമോകതമോരു
ബുദനിമുടമനില്ല.  

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമോധമോകൃഷ്ണന്: സര്,  അദരമോപകേനുവം  കകേമോകളജദരമോപകേനുകമമോകക്ക
സര്വ്വസ്പീസനിലെനിരനിക്കുകമമോള് എവം.എല്.എ.  ആയമോല് അവര്ക്കന്  കപന്ഷന് ലെഭനിക്കുവം.
പകക്ഷ ഇവനികടെ മമോത്രവം അതന് കേനിടനനില്ല എനളളതമോണന് പശ്നവം. 

ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലെന്: സര്,  കഭദഗതനി എടുക്കുകമമോള്  ഇതുമമോയനി ബനകപട
കൂടുതല് കേമോരരങ്ങളനികലെയന് കേടെക്കമോവം.  2000 രൂപ വച്ചമോണന്  പുതുകക്കണതന്. സകസന്റെന്
കചയ്യുനതന്  ബമോര്  കേമൗണ്സനിലെമോണന്.  സകസന്റെന്  കചയ്യുന  കേമോലെയളവന്  മമോത്രവം
ആനുകൂലെരതനില് നനിനവം ഒഴനിവമോകുവം.  ബമോക്കനിയള്ള കേമോരരങ്ങള്ക്കന് ബുദനിമുടണമോകേനില്ല.
കക്ഷമനനിധനി  തുകേയവം  ചനികേനിതമോ ആനുകൂലെരങ്ങളുവം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനന്  ആനുപമോതനികേമമോയനി
കക്ഷമനനിധനിയനികലെയള്ള വരുമമോനവുവം വര്ദനിക്കുകേയമോണന്.  വക്കമോലെതനില് പതനിക്കുന
കവല്കഫയര്  സമോമനികന്റെ  തുകേ  നനിലെവനില്  വഹകക്കമോടെതനിയനില്  15  രൂപയവം
കേസ്പീഴന് കക്കമോടെതനിയനില്  10  രൂപയമമോണന്.  അതന്  50  രൂപയവം  25  രൂപയമമോയനി വര്ദനിക്കുവം.
അങ്ങകന  നമുക്കന്  കേനിടന   ആനുകൂലെരവം  കകേമോണന്  വസപന്ഡന് കകേമോടുക്കമോനുവം
അഞ്ചുലെക്ഷവം രൂപ  10  ലെക്ഷവം രൂപയമോക്കനി വര്ദനിപനിക്കമോനുവം സമോധനിക്കുവം.  അതുകപമോകലെ
15 കകേമോല്ലവം കേഴനിഞ്ഞെന് ആനുകൂലെരവം കവകണനന് വയകമമോള് 14,450 രൂപയമോയനിരുന
ആദരവം  പതനിവര്ഷവം  കേനിടനിയകതങനില്  ആ തുകേ  25,000  രൂപയമോക്കനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയമോണന്.
അതമോയതന് കനകര ഇരടനി തുകേ  ഇതനികന്റെ  ഭമോഗമമോയനി കേനിടവം.   ഒരമോള് കവല്കഫയര്
ഫണന്  കവകണനമോണന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകതങനില്  15  വര്ഷതനിനപ്പുറവം  എത്രയമോകണമോ
ഉള്ളതന്  അതനിനന്  25,000  രൂപ വച്ചന്  കേനിടനതമോയനിരനിക്കുവം.  ഇതന്  പൂര്ണ്ണമമോകണനന്
ഞമോന്  പറയനനില്ല.  എനമോല്  പുതുതമോയനി  ഇമൗ  കമഖലെയനികലെയന്  വരുനവര്ക്കുവം
പകതരകേനിച്ചന്  വരുമമോനമനില്ലമോത  വക്കസ്പീലെന്മേമോര്ക്കുവം  ജസ്പീവനിതതനില്  സരക്ഷനിതതസവം
കകേമോടുക്കുന  നകല്ലമോരു  ബനില്ലമോണനിതന്.  ഇതന്  കഎകേകേകണരന  പമോസമോക്കുനതനിനന്
എല്ലമോവരുകടെയവം  സഹമോയമുണമോകേണകമനന് അഭരര്തനിക്കുന.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കപമോഫ.  ആബനിദന്  ഹുവസന്  തങ്ങള്  അവതരനിപനിച്ച  1(എ)
നമര് കഭദഗതനി പസന് കചയ്യുനകണമോ? 

കപമോഫ  .   ആബനിദന്   ഹു  വസന് തങ്ങള് : സര്, പസന് കചയ്യുനനില്ല.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കപമോഫ.  ആബനിദന് ഹുവസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച കഭദഗതനി
സഭ നനിരമോകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  

ശസ്പീമതനി പനി.  അയനിഷമോ കപമോറനി അവതരനിപനിച്ച 2(ബനി) നമര് കഭദഗതനി പസന്
കചയ്യുനകണമോ? 

ശസ്പീമതനി പനി  .   അയനിഷമോ കപമോറനി: സര്, പസന് കചയ്യുനനില്ല.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീമതനി  പനി.  അയനിഷമോ  കപമോറനി  അവതരനിപനിച്ച    കഭദഗതനി
സഭയകടെ അനുമതനികയമോടുകൂടെനി പനിന്വലെനിച്ചനിരനിക്കുന. 

സബ്ജകന് കേമനിറനി റനികപമോര്ടന് കചയ പകേമോരമുള്ള 2016-കലെ കകേരള അഭനിഭമോഷകേ
കക്ഷമനനിധനി (കഭദഗതനി) ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പകമയകത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്............

പതനികൂലെനിക്കുനവര്.............

പകമയവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കുന.                  

രണമോവം വകുപന്

Shri N. Shamsudheen : Sir, I move the following amendments :

108. In Section 2(a) proposed to be substituted in the principal
Act by clause  2(i),  the word  “actual”shall be substituted
with the word “real”.

116. In section 2(a) proposed  to be inserted  in the principal
Act by clause 2(i), after the figure  “27”add the words
“and list maintained by Concerned Bar Association”.

127. In section 2(a)(b) proposed to be inserted in the principal
Act  by clause 2(ii),  substitute  the word  “effective”for
the word “efficient”.

130. In section 2(ga) proposed to be inserted in the principal
Act  by clause 2(iii),  substitute  the word  “real”for the
word “actual”.
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108  -ാ വകുപനില് ശേരനിയമോയ പമോകസ്പീസന് എനള്ളതനികന ആക്ചസല് പമോകസ്പീസന്

എനമോണന് പറഞ്ഞെനിടള്ളതന്. അതനികനക്കമോള് അതനിനന് ആപ്റമോയനിടള്ള വമോക്കന് റനിയല്

പമോകസ്പീസന്  ആകണനള്ള  കചറനിയ  കഭദഗതനിയമോണന്  എനനിക്കുള്ളതന്.  അതുകപമോകലെ

116-ാ  വകുപനില്,  ബമോര്  കേമൗണ്സനില്  കമയനിന്റെയനിന്  കചയ്യുന  ലെനിസനില്കപട

അഭനിഭമോഷകേര് എനന് പറയനണന്.  അകതമോകടെമോപവം കേണ്കസണ്ഡന് ബമോര് അകസമോസനികയഷകന

ഇതുമമോയനി ബനനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി അതനിനുകശേഷവം  'and  list  maintained  by

Concerned  Bar  Association'  എനവം പറയന.  ഏതന് ബമോര് അകസമോസനികയഷനനിലെമോകണമോ

പമോകസ്പീസന് കചയ്യുനതന് ആ ബമോര് അകസമോസനികയഷകന്റെ ലെനിസന് കൂടെനി പരനികശേമോധനിക്കമോവം.

ബമോര്  അകസമോസനികയഷകന,  Bar  and  bench  is  court,  ഇവനികടെ  കനരകത

സൂചനിപനിച്ചതുകപമോകലെയമോണന്.  ജൂഡസ്പീഷരറനിയകടെ ഭമോഗമമോണന് അഭനിഭമോഷകേരുവം.  അതുകകേമോണന്

'and  list  maintained  by  Concerned  Bar  Association'  എകനമോരു പകയമോഗവം

നനമോയനിരനിക്കുവം. അതന് അഡസ്പീഷണലെമോയനി കൂടനികച്ചര്കക്കണതമോണന്.

Shri M. Ummer : Sir, I move the following amendments :

110. In Section 2(a) proposed to be substituted in the principal

Act by clause 3(i),  for the words  “at least”substitute

the word “atleast”.

126. In section 2(ab) proposed to be inserted in the principal

Act by clause 2(ii), before the word  “efficient”add the

words “proper and”

Shri Anoop Jacob  : Sir, I move the following amendment :

112. In Section 2(a) proposed to be substituted in the principal

Act  by  clause  2(i),  for  the  word  “five”substitute  the

word “ten”.

Shri V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments :

113. In section 2(a) proposed to be substituted in the principal

Act by clause 2(i), for the words “five vakalaths per year

by  an  Advocate”substitute  the  words  “five  vakalaths

per year by a person”.
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121. In section 2(ab) proposed to be inserted in the principal

Act by clause 2(ii), 

(1) for the word “providing” the word “imparting”

shall be substituted. 

(2) for  the words  “to enable  them  to  give efficient

legal service to the people” substitute the words

“for proficiency in their legal service”.

131. In section 2(ga) proposed to be inserted in the principal

Act by clause 2(iii), substitute the words “actual practice”

with the words “the legal profession.

2(ga)  കസക്ഷനനില്  'who is not in actual practice  എനതന്

'who is not in legal profession' എനന് കഭദഗതനി കചയ്യണകമനന്

അഭരര്തനിക്കുകേയമോണന്.

Prof. Abid Hussain Thangal :  Sir, I move the following amendment.

115. In section 2(a) proposed to be inserted in the principal

Act by clause 2(i), insert the words  “of  Kerala” between

“Bar Council”and “in”.

Shri K. C. Joseph  : Sir, I move the following amendments :

117. In section 2(a) proposed to be substituted in the principal

Act by clause 2(i), add the following proviso:

“But this shall not have any retrospective effect”.

119. In section 2(ab) proposed to be inserted in the principal

Act  by  clause  2(ii),  for  the  words “Advocates

Academy”substitute the words “Judicial Academy”.

129. Delete the section 2(ga) proposed to be inserted in the

principal Act by clause 2(iii).
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134. In section 2(gb) proposed to be inserted in the principal
Act by clause 2(iii), delete the word “practising”.

Shri Manjalamkuzhi Ali :  Sir, I move the following amendment :

118. In section 2(ab) proposed to be inserted in the principal
Act  by  clause  2(ii),  the  words  “Advocates  Academy”

shall be substituted with the words and  symbol  “Advocates'
Academy”.

Shri  Anwar Sadath : Sir, I move the following amendment.

 120. In section 2(ab) proposed to be inserted in the principal
Act  by  clause  2(ii),  after  the  words  'Bar  Council'  the

word 'Kerala' shall be added.

Shri. K. M. Mani : Sir, I move the following amendment  :

128. The section 2(ab) proposed to be inserted in the principal
Act by clause 2(ii), shall be recast as follows

“(ab)  'Advocates  Academy'  means  the academy established
by the Bar Council of  Kerala for providing  training to
Advocates”.

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  സര്,  ഇകതല്ലമോവം
നനിയമവകുപ്പുമമോയനി ബനകപടന് നനമോയനി ചര്ച്ച കചയന് രൂപകപടുതനിയനിടള്ളതമോണന്.
108-കലെ 'actual practice'  എനതന് ബമോര് കേമൗണ്സനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന പദമമോണന്.
അതന് 'real'  എനമോക്കമോന് പറനില്ല. “at least”substitute the word  “atleast”എനതന്
പനിന്റെനിവംഗനില്  ഗരമോപന്  വനതമോണന്.  ഇമൗ  കതറ്റുകേകളമോകക്ക  കേണ്ടുപനിടെനിചകവനള്ളതന്
വലെനിയ കേമോരരമമോണന്. കഭദഗതനികേകളമോനവം സസസ്പീകേരനിക്കുനനില്ല.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എന്.  ഷവംസദ്ദേസ്പീന്  അവതരനിപനിച്ച  108,  116,  127,  130
എനസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  എവം.  ഉമര് അവതരനിപനിച്ച  110, 126  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള് സഭ
നനിരമോകേരനിച.
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ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന് അവതരനിപനിച്ച 112-ാ നമര് കഭദഗതനി സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപനിച്ച  113,  121,  131  എനസ്പീ  നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച. 

കപമോഫ. ആബനിദന് ഹുവസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച 115-ാ നമര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  കകേ.  സനി.  കജമോസഫന് അവതരനിപനിച്ച  117, 119, 129, 134  എനസ്പീ നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച്ച  118-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  അന്വര്  സമോദതന്  അവതരനിപനിച്ച  120-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമോകേരനിച.  

ശസ്പീ.  കകേ.  എവം.  മമോണനി  അവതരനിപനിച്ച  128-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമോകേരനിച. 

രണമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നകത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലെനിക്കുനവര്...........

രണമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച.

രണമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി.

മൂനമോവം വകുപന്

Shri. Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments :

137. In  section  9(2)(gh)  proposed  to  be  inserted  in  the

principal Act by clause 3, the word  “Advocates”  shall

be substituted with the word and symbol “Advocates”.

150. In  section  9(2)(gi)  proposed  to  be  inserted  in  the

principal Act by clause 3, after  the  word  “rate”the

words “and period”shall be added. 
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Shri. V. P. Sajeendran :  Sir, I move the following amendments :

139. In  section  9(2)(gi)  proposed  to  be  inserted  in  the

principal Act by clause (3),

(1) for the words “three” the word  “two” shall be

substituted.

(2) For the words  “thirty” the words “thirty five”

shall be substituted.

(3) for  the  figure,  symbols  and  words  “1,00,000

(rupees one lakh). ''substitute figures, symbols and

words “1,50,000 (rupees one lakh and fifty thousand)”

149. In  section 9(2)(gi) proposed to be inserted in the principal

Act by clause 3, for  the  figures,  symbols  and  words

“1,00,000  (rupees  one  lakh)”substitute  with  the

figures,  symbols  and  words  “1,20,000  (one  lakh  and

twenty thousand rupees)”.

Prof. Abid Hussain Thangal :  Sir, I move the following amendment :

151. Section 9(2)(gi) proposed to be inserted in the principal

Act by clause 3 shall be recast as follows:

“(gi) to provide stipend to advocates who have less than

two years standing at the bar, who have not attained the

age of thirty years and who have an annual income of

less than rupees 1,00,000 (rupees one lakh); at the rate

determining the Trustee Committee from time to time,

and approved by the Government”. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  142,  143,  144  എനസ്പീ  നമര് കഭദഗതനികേള്  141-ാ നമര്

കഭദഗതനിക്കന്  തുലെരവുവം  145-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  146-ാ  നമര്  കഭദഗതനിക്കന്

തുലെരവുമമോയതനിനമോല്  അവതരനിപനികക്കണതനില്ല. 
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പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം

പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  സര്,  കഭദഗതനികേകളമോനവം

സസസ്പീകേരനിക്കുനനില്ല.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച്ച  137,  150 എനസ്പീ

നമര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച്ച 139, 149 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്

സഭ നനിരമോകേരനിച.  

കപമോഫ. ആബനിദന് ഹുവസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച 151-ാ നമര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമോകേരനിച. 

മൂനമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നകത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലെനിക്കുനവര്...........

മൂനമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച.

മൂനമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി.

നമോലെമോവം വകുപന്

Minister  for  Welfare  of  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes,

Backward  Classes,  Law,  Culture  and  Parliamentary  Affairs  (Shri

A.K.Balan):  Sir, I move the following official amendment :

240. In Section 15(1E) proposed to be inserted in the principal

Act by Clause  4(c),  after  the  existing  proviso  the

following shall be added:

“Provided  further  that  an  Advocate  who  has  been

admitted to the Fund  under  sub-section (1E)  shall  be

eligible to claim only  up  to  ten  years  of  his  previous

actual practice.”
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പുതുതമോയനി  അഡസകക്കറന്  കക്ഷമനനിധനിയനില്  കചരുന  വക്കസ്പീലെന്മേമോര്ക്കന്
മുന്കേമോലെപമോബലെരവം 10 വര്ഷമമോയനി പരനിമനിതകപടുത്തുകേയമോണന്.  ചനിലെര് 10-25  വര്ഷമമോയനിടവം
കചര്നനിടണമോകേനില്ല.10  വര്ഷവം  പമോബലെരവം  കകേമോടുക്കുനതന്  നല്ലതമോയനിരനിക്കുവം.
അതുകകേമോണമോണന്  15(1E)  ഇകപമോള്  കക്ഷമനനിധനിയനില്  പുതുതമോയനി  അവംഗങ്ങളമോയനി
കചരുന  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന്  പരമമോവധനി  10  വര്ഷവം  വകര  മുന്കേമോലെ  സര്വ്വസ്പീസന്
ക്രമകപടുതനി നല്കുനതനിനമോണന് പുതനികയമോരു കപമോകകവകസമോ കകേമോണ്ടുവരുനതന്. 

Shri V. P. Sajeendran :  Sir, I move the following amendments :

152. In Section 15(1) proposed to be substituted in the principal
Act  by  clause  4(a),  after  the  words  “in  any  court”insert  the
words “tribunals, and other legal authorities”.

154. In  Section  15(1)  proposed  to  be  substituted  in  the
principal Act by clause 4(a), the words  “Secretary of”

shall be added in between  “apply to”and “the trustee
Committee”.

156. In  Section  15(1A)  proposed  to  be  substituted  in  the
principal Act by clause 4(b), insert the word “pension”
after the words “ if such pension is eligible for”

168. In  the  proviso  to  section  15(1A)  proposed  to  be
substituted in the principal Act by clause 4(b), for the
words “five thousand”substitute the words “ten thousand”.

169. In  the  proviso  to  section  15(1A)  proposed  to  be
substituted  in  the  principal  Act  by  clause  4(b),  the
following words shall be added at the end,  “or on the
trustee Committees unanimous decisions”.

172. Section 15(C) proposed  to be inserted  in the principal
Act by clause 4(c) shall be recast as follows:

“(1C)  A  member  of  the  fund  who  is  not  in  actual
practice shall be deemed to have been suspended from
the fund”.

 1485/2019
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188. In item (i) of section 15(5) proposed to be substituted in
the principal Act by  clause  4(d),  for  the  words  “Five
hundred” substitute the words “One thousand”.

192. In item (ii) of section 15(5) proposed to be substituted in
the principal Act by  clause  4(d),  the  words  “and  five
hundred”shall be inserted after the words “One thousand”.

197. In item (iv) of section 15(5) proposed to be substituted
in  the  principal  Act  by  clause  4(d),  the words  “Two
thousand  and  five hundred”  shall be substituted  with
the words “Three thousand”.

205. In  the  proviso  to  section  15  (5)  proposed  to  be
substituted in the principal Act by clause 4 (d), the word
“six” shall be substituted with the word  “ten”. 

209. In  Section  15(13)  proposed  to  be  substituted  in  the
principal Act, by clause 4 (e) the words “two thousand
rupees ” shall be substituted with the words “the amount
as may be fixed by the trustee committee”.   

Shri Manjalamkuzhi Ali :  Sir, I move the following amendments :

153. In  Section  15(1)  proposed  to  be  substituted  in  the
principal  Act  by clause 4(a),  after  the word  “court”
insert the words “tribunals,  appellate authorities,  Lok
Ayukta”.

157. In section 15(1A) proposed to be inserted in the principal
Act  by  clause  4(b),  the  words  “kind  of  retirement
benefit” shall be substituted with the word “pension”.

160. In  the  proviso  to  section  15(1A)  proposed  to  be
substituted in the principal Act by clause 4(b), the words
“five years” shall be substituted with the words  “nine
years”.
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184. In the proviso to section 15(1E) proposed to be inserted

in the principal Act by clause 4(c), 

(i) The  word  “ten”  shall  be  substituted  with  the

word “five” and 

(ii) The words  “or unless  the voluntary  cessation of

practice  is  due  to  any  permanent  disablement”

shall be added at the end of the proviso.

202. In  the  proviso  to  section  15  (5)  proposed  to  be

substituted in the principal Act  by clause 4 (d), after the

words “senior Advocate”the words “and who  is  a

member of the fund” shall be inserted. 

207. In  Section  15  (13)  proposed  to  be  substituted  in

principal Act by clause  4  (e),  the  word “suspends”

shall be substituted with the word “withdraws”. 

Prof. Abid Hussain Thangal :  Sir, I move the following amendments :

155. In  Section  15(1)  proposed  to  be  substituted  in  the

principal Act by clause 4(a),  shall be recast as follows :

“(1) Every practising Advocate in any court in the State

and being a member of a Bar Association may apply to

Trustee  Committee for admission of  the fund  in such

form, as may be prescribed”.

171. In section 15(1C) proposed to be inserted in the principal

Act  by  clause  4(c),  the  words  “of  Kerala”  shall  be

added  after  the  words  “Bar  Council”wherever  it

occurs.

175. In section 15(1D) proposed to be inserted in the principal

Act by clause 4(c), after the words  “Bar Council”the

words “of Kerala” shall be added wherever it occurs. 
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186. In item (i) of section 15(5) proposed to be substituted in
the principal Act by  clause  4(d),  the  words  “Five
hundred”  shall  be substituted  with  the words  “Three
hundred”.

189. In item (ii) of section 15(5) proposed to be substituted in
the principal Act by  clause  4(d),  the  words “One
thousand” shall be substituted with the words  “Seven
hundred and fifty”.

193. In item (iii) of section 15(5) proposed to be substituted
in  the  principal  Act  by  clause  4(d),  the words  “Two
thousand”  shall  be  substituted  with  the  words  “One
thousand and five hundred”.

206. The proviso to section 15 (5) proposed to be substituted
in the principal Act by clause 4 (d), shall be recast as
follows:  

“provided  that  an  Advocate  designated  as  senior
Advocate under the Advocate Act, 1961 (Central Act of
25 of 1961) shall pay an annual Subscription to the fund
at the rate of eight thousand rupees”.

208. In Section 15 (13)  proposed to be substituted in  principal
Act by clause 4 (e),  for  the  words  “Bar  Council”
substituted words “Bar Council of Kerala”. 

Shri. A. P. Anil Kumar :  Sir, I move the following amendments :

161. In  the  proviso  to  section  15(1A)  proposed  to  be
substituted in the principal Act by clause 4(b), the words
“five years” shall be substituted with the words  “ten
years”.

191. In item (ii) of section 15(5) proposed to be substituted in
the principal Act by  clause  4(d),  the  words  “and  two
hundred”shall  be  inserted  after  the  words  “One
thousand”.
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Shri. K. Muraleedharan : Sir, I move the following amendments :

162. In  the  proviso  to  section  15(1A)  proposed  to  be

substituted in the principal Act by clause 4(b), delete the

words “retirement benefits”.

187. In item (i) of section 15(5) proposed to be substituted in

the principal Act by  clause  4(d),  for  the  words  “Five

hundred”substitute the words “Six hundred”.

Shri Anoop Jacob :  Sir, I move the following amendment :

165. In  the  proviso  to  section  15(1A)  proposed  to  be

substituted in the principal Act by clause 4(b), for the

words  “five  thousand”substitute  the  words  “eight

thousand”.

Shri N. Samsudheen : Sir, I move the following amendments :

170. In  section  15(1C)  proposed  to  be  substituted  in  the

principal Act by clause 4(c), 

(i) Insert the words  “is not in actual practice” after

the word “who”.

(ii) The words  “and  no annual subscription shall be

levied from him during  such  period  of  suspension”

shall be added at the end.

174. In section 15(1D) proposed to be inserted in the principal

Act by clause 4(c), for the words “included in the list”

substitute the word “enlisted”.

194. In item (iii) of section 15(5) proposed to be substituted in

the principal Act by  clause  4(d),  the  words  “Two

thousand”shall  be  substituted  with  the  words  “One

thousand and five hundred”.
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196. In item (iv) of section 15(5) proposed to be substituted in
the principal Act by clause 4(d), the words “Two thousand
and  five hundred”shall  be substituted  with  the words
“Two Thousand”.

200. In item (vii) of section 15 (5) proposed to be substituted
in the principal Act  by clause 4 (d), the words  “Four
thousand”shall  be  substituted  with  the  words  “Three
thousand”.

Shri  M. Ummer : Sir, I move the following amendments :

173. In section 15(1C) proposed to be inserted in the principal
Act by clause 4(c),  after the subsection (1C) insert the
following proviso:

“Provided that a member of the fund may opt retirement
benefits at any time after five years of his admission as a
member  of  the  fund,  but  shall  not  be  eligible  for
re-admission to the fund”

“Provided further that a member of the fund shall have
the right to opt for lumpsum amount up to the limit of
fifty percent  of  the subscription paid  by him  after  the
completion of 20 years of membership”.

176. In section 15(1E) proposed to be inserted in the principal
Act  by  clause  4(c),  for  the  words  “a  member  of”
substitute the word “joined”.

182. In the proviso to section 15(1E) proposed to be inserted
in the principal Act by clause 4(c), for the word  “ten”
substitute the word “five”.

185. In section 15(1E) proposed to be inserted in the principal
Act by clause 4(c), add the following proviso:

“Provided that such member shall have the right to pay
the amount in four instalments”.
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Shri. Anwar Sadath :  Sir, I move the following amendment :

201. In item (vii) of section 15 (5) proposed to be substituted
in the principal  Act by clause 4 (d),  the words  “Four
thousand”shall  be  substituted  with  the  words  “Four
thousand and five hundred”. 

Shri. K. M. Shaji :  Sir, I move the following amendment :

203. In the proviso to section 15 (5) proposed to be substituted
in the principal Act  by clause 4 (d), the word  “six”
shall be substituted with the word “five”. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 166-ാ നമര് കഭദഗതനി 165-ാ നമര് കഭദഗതനിക്കന്  തുലെരവുവം
167-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  168-ാ  നമര്  കഭദഗതനിക്കന്  തുലെരവുവം  178-ാ  നമര്
കഭദഗതനി  177-ാ നമര് കഭദഗതനിക്കന്  തുലെരവുവം  181-ാ നമര് കഭദഗതനി  182-ാ
നമര് കഭദഗതനിക്കന് തുലെരവുവം  190-ാ നമര് കഭദഗതനി  189-ാ നമര് കഭദഗതനിക്കന്
തുലെരവുവം  204-ാ നമര് കഭദഗതനി  203-ാ നമര് കഭദഗതനിക്കന് തുലെരവുമമോണന്.  മറന്
കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികക്കണതനില്ല. 

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  സര്,  ശസ്പീ.  കകേ.
മുരളസ്പീധരന് അവതരനിപനിച്ച 162-ാ നമര് കഭദഗതനി അവംഗസ്പീകേരനിക്കമോവം.  മറന് കഭദഗതനികേള്
സസസ്പീകേമോരരമല്ല.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ബഹുമമോനകപട മനനി അവതരനിപനിച്ച ഒമൗകദരമോഗനികേ കഭദഗതനിയവം
ശസ്പീ. കകേ. മുരളസ്പീധരന് അവതരനിപനിച്ച 162-ാ നമര് കഭദഗതനിയവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച്ച 152, 154, 156, 168, 169, 172, 188,
192, 197, 205, 209 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി അലെനി അവതരനിപനിച്ച  153, 157, 160,  184, 202,  207
എനസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച.

കപമോഫ.  ആബനിദന്  ഹുവസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച  155,  171,  175,  186,
189, 193, 206, 208 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച.

ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില്കുമമോര്  അവതരനിപനിച്ച  161,  191  എനസ്പീ  നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച.
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ശസ്പീ.  കകേ.  മുരളസ്പീധരന്  അവതരനിപനിച്ച  187-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമോകേരനിച.

ശസ്പീ.  അനൂപന്  കജക്കബന്  അവതരനിപനിച്ച  165-ാനമര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  എന്.  ഷവംസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപനിച്ച  170,  174,  194,  196,  200  എനസ്പീ

നമര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  എവം.  ഉമര്  അവതരനിപനിച്ച  173,  176,  182,  185  എനസ്പീ  നമര്

കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  അന്വര്  സമോദതന്  അവതരനിപനിച്ച  201-ാനമര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമോകേരനിച.

ശസ്പീ.  കകേ.  എവം.  ഷമോജനി  അവതരനിപനിച്ച  203-ാനമര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമോകേരനിച. 

കഭദഗതനി  കചയ  പകേമോരമുള്ള  നമോലെമോവം  വകുപന്  ബനില്ലനികന്റെ  ഭമോഗമമോക്കണകമന

പശ്നകത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലെനിക്കുനവര്...........

കഭദഗതനി  കചയ  പകേമോരമുള്ള  നമോലെമോവം  വകുപന്  ബനില്ലനികന്റെ  ഭമോഗമമോക്കണകമന

പശ്നവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി കചയ പകേമോരമുള്ള നമോലെമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി.

അഞമോവം വകുപന്

Shri. V.P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments :

215. In  clause  5(a)  for  the  word  “twenty  five”the  word

“thirty” shall be substituted. 

221. In clause 5(b), for the words “ten” the words “fifteen”

shall be substituted.
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Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment :

216. In clause 5(a), proposed to be amended  for the words

“rupees twenty five thousand and  “rupees ten lakhs, the

words "rupees thirty thousand" and "rupees fifteen lakhs"

shall, respectively, be substituted.

Shri. Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment :

219. In the second  proviso to section 16(1)  of  the principal

Act, the words “fifty-five” shall be substituted with the

words “fifty-six”.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  222-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  221-ാ  നമര്  കഭദഗതനിക്കന്

തുലെരമമോയതനിനമോല്  അവതരനിപനികക്കണതനില്ല.

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം

പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  സര്,

കഭദഗതനികേകളമോനവം സസസ്പീകേരനിക്കുനനില്ല.    

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച്ച 215, 221 എനസ്പീ നമര്

കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച. 

കപമോഫ. ആബനിദന് ഹുവസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച 216-ാ നമര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച്ച  219-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമോകേരനിച. 

അഞമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നകത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലെനിക്കുനവര്...........

അഞമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച.

അഞമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി.
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ആറമോവം വകുപന്

Shri. Anoop Jacob : Sir, I move the following amendments :

225. In  section  18(b)  of  the  principal  Act  proposed  to  be

amended by clause 6, for the  words  “three  years”

substitute the words “one year”.

226. In  section  18(b),  for  the  words  “five  thousand”

substitute the words “ten thousand”.

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment :

228. In clause 6, for the words  “or for cancer treatment and

other  critical  illness”substitute  the  words  “and  Two

lakhs  for  cancer  treatment,  heart  surgery,  kidney

transplantation, liver transplantation”.

Shri. Manjalamkuzhi Ali :  Sir, I move the following amendment :

230. In  section  18(b)  of  the  principal  Act  proposed  to  be

amended  by  clause  6,  the  following  proviso  shall  be

added:

“The  category  of  major  surgical  operation  and  other

critical illness to be as prescribed by the Government”.

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം

പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  സര്,  കഭദഗതനികേകളമോനവം

സസസ്പീകേരനിക്കുനനില്ല. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന് അവതരനിപനിച്ച 225, 226 എനസ്പീ നമര്

കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിച. 

കപമോഫ. ആബനിദന് ഹുവസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച 228-ാ നമര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച്ച  230-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമോകേരനിച. 
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ആറമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നകത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്..........

പതനികൂലെനിക്കുനവര്...........

ആറമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച.

ആറമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി.

ഏഴമോവം വകുപന്

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment :

233. In  section  23(1)  proposed  to  be  substituted  in  the
principal Act by clause 7, add  the word  “Honourable”

before the words “High Court”.

Shri  A. P. Anil Kumar :  Sir, I move the following amendment :

234. In  section  23(1)  proposed  to  be  substituted  in  the
principal Act by clause 7, for the words  “twenty five”
substitute the word “twenty”.

Shri  N. Samsudheen :  Sir, I move the following amendment :

236. In  section  23(1)  proposed  to  be  substituted  in  the
principal Act by clause 7, the word “subordinate” shall
be substituted with the word “other”.

Shri  Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment :

237. In  section  23(1)  proposed  to  be  substituted  in  the
principal Act by clause 7, after the word “authorities” the
words “other than the Family Courts”shall be inserted. 

Shri  M. Ummer :  Sir, I move the following amendment :

238. In  section  23(1)  proposed  to  be  substituted  in  the
principal Act by clause 7, for the words  “unless it is so
stamped”substitute  the words “unless  so affixed  with
stamp”.
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Shri  T. V. Ibrahim :  Sir, I move the following amendment :

239. In  the  first  proviso  to  section  23  after  the  word

“Government” add the following :

“and  on  behalf  of  a  person below  poverty  line  and  a

victim of endosulphan”.

പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സമോവംസമോരനികേവുവം

പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  കഭദഗതനികേകളമോനവം

സസസ്പീകേരനിക്കുനനില്ല. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കപമോഫ.  ആബനിദന്  ഹുകകസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച  233-ാ

നമര് കഭദഗതനി സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമമോര് അവതരനിപനിച്ച  234-ാ നമര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  എന്.  ഷവംസദ്ദേസ്പീന്  അവതരനിപനിച്ച  236-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമോകേരനിച.  

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച്ച  237-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ. എവം. ഉമര് അവതരനിപനിച്ച 238-ാ നമര് കഭദഗതനി സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബമോഹനിവം  അവതരനിപനിച്ച  239-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമോകേരനിച.

ഏഴമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നകത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്....................

പതനികൂലെനിക്കുനവര്....................

ഏഴമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച. 

ഏഴമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി. 
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ഒനമോവം വകുപ്പുവം പസ്പീഠനികേയവം കപരുവം

Shri V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendment :

106. Clause 1(2) shall be recast as follows: “It shall come into
force on the date notified in the Official Gazette”.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : 107-ാ  നമര്  കഭദഗതനി  പധമോന  ആകനികലെ  കഭദഗതനി
നനിര്കദ്ദേശേനിക്കമോത വകുപനിനമോയതനിനമോല് ക്രമമോനുസൃതമല്ല.

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):   കഭദഗതനി
സസസ്പീകേരനിക്കുനനില്ല. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച്ച 106-ാ നമര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരമോകേരനിച.  

ഒനമോവം വകുപ്പുവം പസ്പീഠനികേയവം കപരുവം ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നകത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്....................

പതനികൂലെനിക്കുനവര്....................

ഒനമോവം വകുപ്പുവം പസ്പീഠനികേയവം കപരുവം ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നവം സഭ
അവംഗസ്പീകേരനിച.

ഒനമോവം വകുപ്പുവം പസ്പീഠനികേയവം കപരുവം ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി. 

മനി  .     സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമോനകപട  പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം
നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനിക്കന് 2016-കലെ കകേരള
അഭനിഭമോഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പമോസമോക്കണകമന  പകമയവം
അവതരനിപനിക്കമോവുനതമോണന്. 

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  സര്,  2016-കലെ
കകേരള  അഭനിഭമോഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പമോസമോക്കണകമന  പകമയവം
ഞമോന് അവതരനിപനിക്കുന. 

ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    മമോതഷ്യു ടെനി  .    കതമോമസന്):  സര്, ഞമോന് പകമയകത
പനിന്തമോങന.
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പതനിപക്ഷകനതമോവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശേന്  കചനനിതലെ):  സര്, 2008-ലെമോണന് ഇതനിനുമുമന്

വര്ദനവന് വരുതനിയതന്. ഇകപമോള് എടവര്ഷവം കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന. അതുകകേമോണന് അതന്

യഥമോക്രമവം  15  ലെക്ഷവം  രൂപയമോയവം  35000  രൂപയമോയവം  വര്ദനിപനിക്കണകമനന്

വനികയമോജനക്കുറനിപനില്  ആവശേരകപടനിരുനതന്  ഞമോന്  വസ്പീണ്ടുവം  ബഹുമമോനകപട  മനനിയകടെ

മുനനില് വയകേയമോണന്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എവം  .    മമോണനി:  സര്,  ഇമൗ ബനില്ലനിനന്  ചനിലെ  പരനിമനിതനികേളുകണങനിലവം

ഞമോന്  കപമോതുകവ  സസമോഗതവം  കചയ്യുകേയമോണന്.  അഡസകക്കറന്  കവല്കഫയര്  ഫണ്ടുവം

അഡസകക്കറന്  കമോര്ക്കന്സന്  കബനനിഫനിറന്  ഫണ്ടുവം  കകേമോണ്ടുവനന്  ഇന്തരയനിലെമോദരമമോയനി  കകേരള

നനിയമസഭയമോണന് ഇമൗ നനിയമവം പമോസമോക്കുനതന്. അതനിനന് കനതൃതസവം കകേമോടുക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെതനില്

എനനിക്കന്  ചമോരനിതമോര്തരമുണന്.  ഇന്തരയനില്  ആദരമമോയനി  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കുവം  കമോര്ക്കുമമോര്ക്കുവം

കക്ഷമനനിധനി  കകേമോണ്ടുവന കേമോരരതനില് അഭനിമമോനമുണന്.  അതന്  നമോയനമോര് ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ

കേമോലെതമോകണങനിലവം ഞമോന് അനന്  ധനകേമോരര വകുപ്പുമനനിയമോയനിരുനകവന കേമോരരവം

ശസ്പീ. എ. കകേ. ബമോലെന് വനിസ്മരനിക്കരുതന് എനമമോത്രകമ എനനിക്കന് പറയമോനുള. 

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം

പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലെന്): സര്, 1980-ല് ഇ. കകേ.

നമോയനമോര് മുഖരമനനി ആയനിരനിക്കുന കേമോലെഘടതനിലെമോണന്  ഇതു കകേമോണ്ടുവനതന്.  ആ

കേമോലെഘടകത  സവംബനനിച്ച  മകനമോഹരമമോയ  അങ്ങയകടെ  ഓര്മ  ഇമൗ  സഭയനില്

ഒനകൂടെനി ആവര്തനിച്ചതനിനന് വളകര നന്ദനിയണന്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എവം  .    മമോണനി:  സര്,  മധുരസ്മരണകേള് പലെകപമോഴുവം  ഉണമോയനിരനിക്കുവം.

അനന് ഇ.  കകേ.  നമോയനമോകരമോകടെമോപവം  പവര്തനിച്ച  കേമോലെവം  വളകര  സകന്തമോഷകേരമമോയനിരുന,

നനിങ്ങകളകപമോകലെയല്ല,  എത്രകയമോ  നല്ല  പരനിശുദമമോയ  വരകനിതസമമോയനിരുന

അകദ്ദേഹതനികന്റെതന്.  എകന  'കുഞ്ഞുമമോണനി'  എനവം ഞമോന് അകദ്ദേഹകത  'നമോയനമോര്'

എനവം വനിളനിച്ചനിരുന. ഇമൗ രസ്പീതനിയനില് ഞങ്ങള് തമനില് വളകര നല്ല അടുപമമോയനിരുന.

ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മമോതഷ്യു ടെനി  .    കതമോമസന്):  സര്,  ഇത്രയവം വനിശുദനുവം

നല്ലവനുമമോയനിരുന നമോയനമോകര അങ്ങന് എന്തനിനമോണന് ഉകപക്ഷനിചകപമോയതന് എനകൂടെനി

പറയണവം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എവം  .    മമോണനി:  സര്,  ആ കേമോരരവം  ശസ്പീ.  മമോതഷ്യു  ടെനി.  കതമോമസനികനമോടെന്

രഹസരമമോയനി  പറയമോവം.  പരസരമമോയനി  ഇവനികടെ  പറയനതന്  ശേരനിയല്ല.  അഡസകക്കറന്

കവല്ഫയര് ഫണന് 1980-ല് നനിയമമമോയനി. 
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കപമോതുമരമോമത്തുവം  രജനികസഷനുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധമോകേരന്):  സര്,
അങ്ങയകടെതന്  വളകര  സവംഭവബഹുലെവുവം  ദസ്പീര്ഘവുമമോയ  രമോഷസ്പീയ  ജസ്പീവനിതമമോണകല്ലമോ.
അങ്ങന്  അപ്പുറതന്  ഇരുനതുകകേമോണന്  ഒരു  സവര്ണ്ണകേമോലെഘടവം  നഷ്ടകപട  എന
ബുദനിമുടന് കതമോനനകണമോ?

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എവം  .   മമോണനി  : സര്, സവര്ണ്ണ കേമോലെഘടവുവം കേനകേ കേമോലെഘടവുവം വജ
കേമോലെഘടവുമുണന്.  ഒമോകരമോനനിനുവം  ഓകരമോ പകതരകേതയമുണന്.  ഞമോന് എവനികടെ ഇരുനമോലവം
എനനിക്കന് അതന് സകന്തമോഷമമോയനിരുന.  എവനികടെ ഇരുനമോലവം ഞമോന് എകന്റെ കേടെമകേള്
പൂര്തനിയമോക്കനിയനിരുന.  എനനിക്കന്  മമോര്കനിസന്  പമോര്ടനിയമമോയനി  അസന് പൃശേരതകയമോനവം
ഇല്ല.  പകക്ഷ കസഹമുണന്.  അതുകകേമോണന് നമള് എകപമോഴുവം  കൂടകൂടുകമനള്ള അര്തമല്ല.
ഒരനിക്കല് കൂടകൂടെനി, അതനികന്റെ അനുഭവകമമോകക്ക മനസനിലണന്. അതന് കപമോതുവമോയനി ചര്ച്ച
കചകയ്യണ കേമോരരമനില്ല. രഹസരമമോയനി ചര്ച്ച കചയ്യമോവുന കേമോരരങ്ങളമോണന്. 

1980-ലെമോണന്  അഡസകക്കറന്സന്  കവല്കഫയര്  ഫണന്  പമോസമോകുനതന്.
കമോര്ക്കുമമോരുകടെതന്  2003-ലെമോണന്  പമോസമോകുനതന്.  ആദരവം,  1980-ല് റനിടയര് കചയ്യുന
ഓകരമോ  അഡസകക്കറനിനുവം  80,000  രൂപ  കേനിടന  സവംവനിധമോനമമോയനിരുന.  അനന്
സര്ക്കമോര്  ജസ്പീവനക്കമോര്ക്കുവം  80,000  രൂപയമോയനിരുന  റനിടയര്കമന്റെന്  കബനനിഫനിറന് .
പനിനസ്പീടെന് സര്ക്കമോര് ജസ്പീവനക്കമോര്ക്കന് റനിടയര്കമന്റെന് കബനനിഫനിറന്  2,80,000 രൂപയമോക്കനി
ഉയര്തനി.  അകപമോള് അഡസകക്കറന്സനിനന്  3  ലെക്ഷവം രൂപയമോക്കനി  ഉയര്തനി.  പനിനസ്പീടെന്
5  ലെക്ഷവം രൂപയമോയനി,  ഇകപമോള് അതന്  10  ലെക്ഷവം രൂപയമോക്കുകേയമോണന്.  അതന്  നല്ല
കേമോരരമമോണന്,  അതനികന സസമോഗതവം കചയ്യുന.  ഇവരുകടെ എന്കറമോള്കമന്റെന് ഫസ്പീസന്  900
രൂപയമോണന്.  എല്.എല്.ബനി.  പമോസമോയ കശേഷവം കലെറമോയനി എന്കറമോള് കചയ്യുനവര്ക്കന്
കലെറന്  ഫസ്പീ  ഉണന്.  കവകറ സര്വ്വസ്പീസനില്നനിനന്  റനിടയര് കചയവരുന ആളുകേളനില്നനിനന്
40,000 രൂപ അധനികേ ഫസ്പീസമോയനി വസൂലെമോക്കുനണന്.  ബമോര് കേമൗണ്സനില് പനിരനിക്കുന
തുകേയകടെ  20  ശേതമമോനവം  കവല്കഫയര്  ഫണനികലെയന്  നനികക്ഷപനിക്കണകമന
വരവസയണന്.  അവര്  ആ  വരവസ  ഇകപമോള്  പമോലെനിക്കുനനില്ല.  900  രൂപയകടെ
20 ശേതമമോനവം മമോത്രവം തരുന. കലെറന് ഫസ്പീയകടെകയമോ അധനികേ ഫസ്പീസനികന്റെകയമോ വനിഹനിതവം
അഡസകക്കറന് കവല്ഫയര് ഫണനികലെയന് നല്കുനനില്ല.  അധനികേ ഫസ്പീസന്  40,000  രൂപ,
കലെറന്  ഫസ്പീ,  സ്ക്രൂടനിണനി  ഫസ്പീ,  സര്ടനിഫനിക്കറന്  ഫസ്പീ  തുടെങ്ങനി  വനിവനിധ  ഇനങ്ങളനിലള്ള
വരുമമോനവം  ബമോര്  കേമൗണ്സനിലെനിനുണന്.  ബഹുമമോനകപട  നനിയമ  വകുപ്പുമനനിയവം  ബമോര്
കേമൗണ്സനിലെനില്  കമമറകല്ല.  വനിവനിധ  രസ്പീതനിയനിലള്ള  വരുമമോനവം  വക്കസ്പീലെന്മമോരുകടെ
കപരനില്  ബമോര്  കേമൗണ്സനിലെനിനന്  കേനിടനണന്.  അതനികന്റെ  20  ശേതമമോനവം  ബമോര്
കേമൗണ്സനില് തരണവം.  അതന് അവകരകക്കമോണന് അടെപനിക്കണവം.  എകന്റെ ഒരു കഭദഗതനി
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ഇതനിനമോയനി  കകേമോണ്ടുവനനിടണന്.  ഇതന്  അടെപനിച്ചതനിനുകശേഷവം  പനിനസ്പീടെന്  10  ശേതമമോനവം
ഇന്ഫമോസക്ച്ചറനിനന്  തനിരനിചകകേമോടുക്കണകമനന്  പറകയണ കേമോരരമനില്ല.  ഇന്ഫമോസക്ച്ചറനിനുള്ള
10 ശേതമമോനവം ആദരവംതകന കുറച്ചതനിനുകശേഷവം ബമോക്കനിയള്ള വനിഹനിതവം വക്കസ്പീലെന്മമോരുവം മറ്റുവം
വസ്പീതനികച്ചടുതമോല്  മതനി.  10  ശേതമമോനവം  കുറയകമമോള്  അഡസകക്കറ്റുമമോര്ക്കന്  63  ശേതമമോനവുവം
കമോര്ക്കുമമോര്ക്കന് 27 ശേതമമോനവുവം  എനള്ളതന് കുറചകൂടെനി കൂടമോവം. 

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  സര്,  അടുത
ബനില്ലനിലെമോണന് അതന് വരുനതന്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എവം  .    മമോണനി:  സര്,  ഞമോന്  ജനറലെമോയനി  പറഞ്ഞു  എകനയള.
കമോര്ക്കുമമോരുകടെ തുകേ കൂടനി വയണവം എനള്ളതമോണന് എകന്റെ അഭനിപമോയവം.  അഡസകക്കറ്റുമമോര്ക്കന്
55 ശേതമമോനവുവം കമോര്ക്കുമമോര്ക്കന് 35 ശേതമമോനവുവം ലെനിറനിഗന്റെന്സനിനന് 10 ശേതമമോനവുവം മതനി
എനതമോണന് എകന്റെ വരകനിപരമമോയ അഭനിപമോയവം. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  2016-കലെ  കകേരള  അഭനിഭമോഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പമോസമോക്കണകമന പകമയകത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്............

പതനികൂലെനിക്കുനവര്.............

പകമയവം സഭ ഏകേകേകണരന അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന

ബനില് പമോസമോയനിരനിക്കുന.

(ii) 2016-  കലെ കകേരള കകേമോര്ടന് ഫസ്പീസവം വരവഹമോരസലെയവം   (  കഭദഗതനി  )   ബനില് 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം

സമോവംസമോരനികേവുവം പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനിക്കന്  സബ്ജകന് കേമനിറനി റനികപമോര്ടന്

കചയ പകേമോരമുള്ള 2016-കലെ കകേരള കകേമോര്ടന് ഫസ്പീസവം വരവഹമോരസലെയവം (കഭദഗതനി)

ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പകമയവം അവതരനിപനിക്കമോവുനതമോണന്. 

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം

പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലെന്): സര്, സബ്ജകന് കേമനിറനി

റനികപമോര്ടന് കചയ പകേമോരമുള്ള 2016-കലെ കകേരള കകേമോര്ടന് ഫസ്പീസവം വരവഹമോരസലെയവം

(കഭദഗതനി) ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പകമയവം അവതരനിപനിക്കുന. 
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ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    മമോതഷ്യു ടെനി  .    കതമോമസന്  ):  സര്, ഞമോന് പകമയകത
പനിന്തമോങന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമോനകപട മനനി, അങ്ങന് സവംസമോരനിക്കുനകണമോ?

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലെന്): സര്, സവംസമോരനിക്കുനനില്ല.

(അദരക്ഷകവദനിയനില് പമോനല് ഓഫന് കചയര്മമോന് ശസ്പീ. ചനിറയവം കഗമോപകുമമോര്)

ശസ്പീ.  കമമോന്സന് കജമോസഫനിനുകവണനി  ശസ്പീ  .    എവം  .    ഉമര്:  സര്,  സബ്ജകന് കേമനിറനി
റനികപമോര്ടന്  കചയപകേമോരമുള്ള  2016-കലെ കകേരള കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീസവം വരവഹമോരസലെയവം
(കഭദഗതനി)  ബനില്  കപമോതുജനമോഭനിപമോയവം  കനടുനതനിനമോയനി  സര്ക്കുകലെറന്  കചയ്യണകമന
കഭദഗതനി ഞമോന് അവതരനിപനിക്കുന. 

1959-കലെ   കകേരള  കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീസന്  ആന്റെന്  സല്യൂടന്സന്  വമോലെഷ്യുകവഷന്  ആകന്
കഎകേരകകേരളതനികലെ  ആദര  നനിയമ  വകുപ്പുമനനിയമോയനിരുന  ജസനിസന്  വനി.  ആര്.
കൃഷ്ണയ്യര്  1958  മമോര്ച്ചന്  29-നന്  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിച.1955-കലെ
മദ്രമോസന് കകേമോര്ടന് ഫസ്പീസന് ആന്റെന് സല്യൂടന്സന് വമോലെഷ്യുകവഷന് ആകന്, 1125-കലെ ടമോവന്കൂര്-
കകേമോച്ചനിന്  സല്യൂടന്സന്  വമോലെഷ്യുകവഷന് ആകന്,  1125-കലെ ടമോവന്കൂര്-കകേമോച്ചനിന് കകേമോര്ടന് ഫസ്പീ
ആകന്  എനനിവ  കക്രമോഡസ്പീകേരനിച്ചന്  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  നനിയമവം  കകേമോണ്ടുവരുനതനിനമോണന്
പസ്തുത നനിയമവം പമോസമോക്കനിയതന്. തുടെര്നന് 1969-ലവം  1976-ലവം 1991-ലവം 2003-ലവം
വനിവനിധ കഭദഗതനികേള് കകേമോണ്ടുവനനിടണന്. അതനിനുകശേഷവം ഇമൗ ബനില് അവതരനിപനിച്ച
ജസനിസന് വനി. ആര്. കൃഷ്ണയ്യര് തകന ലെമോ റനികഫമോവംസന് കേമസ്പീഷകന്റെ കചയര്മമോനമോയനിരു
നകപമോള്  സമര്പനിച്ച  റനികപമോര്ടനില്  (പമോര്ടന്  2)  കഭദഗതനി  കചകയ്യണ  ബനില്ലുകേളുകടെ
പടനികേയനില്  6 -ാ നമരമോയനി ഇമൗ ബനില്ലുവം കഭദഗതനി കചയ്യണകമനന് പറഞ്ഞെനിടണന്.
പരനിമനിതനികേള്  ധമോരമോളമുകണനവം  നനിയമവം  പരനിഷ്കരനിക്കണകമനവം  ഇമൗ  ബനില്
വപലെറന് കചയ,  അഭനിഭമോഷകേനമോയവം ജഡ്ജനിയമോയവം മനനിയമോയവം കസവനമനുഷനിച്ച
പരനിചയതനികന്റെയവം  അറനിവനികന്റെയവം  അടെനിസമോനതനില്  വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശേഷവം
ജസനിസന് വനി. ആര്. കൃഷ്ണയ്യര് തകന പറയകേയണമോയനി.  നനിയമ രവംഗതന് ഉണമോകുന
ധമോരമോളവം പയമോസങ്ങള് അതനിലള്ളതുകകേമോണമോണന് കേമോകലെമോചനിതമമോയനി പരനിഷ്കരനിക്കണകമനന്
അകദ്ദേഹവം പറഞ്ഞെകതനതന്  സമോന്ദര്ഭനികേമമോയനി  മനനിയകടെ  ശദയനില്കപടുത്തുകേയമോണന്.
അഭനിഭമോഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനികലെയന്  പണവം  സസരൂപനിക്കുനതനിനന്  ഉകദ്ദേശേനിചകകേമോണ്ടു
മമോത്രമമോണന് ഇവനികടെ ഒരു കഭദഗതനി കകേമോണ്ടുവനതന്. ആ കഭദഗതനി മമോത്രകമ വനനിടള.
ഇതന് കേമോലെനികേമമോയനി പരനിഷ്കരനികക്കണ സമയവം അതനിക്രമനിച്ചനിരനിക്കുനകവനള്ള കേമോരരവം
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ഞമോന്  ഉമൗനനിപറയമോന്  ആഗഹനിക്കുന.  യഥമോര്തതനില്  ലെസ്പീഗല്  കബനനിഫനിറന്
ഫണന്  വര്ദനിപനിക്കുന ആവശേരതനികലെയമോണന് 2016-കലെ ധനകേമോരര ബനില്ലനില് 4-ാ
വകുപനില്  ഉള്കപടുതനി ഒരു ശേതമമോനവം ടെമോകന് വര്ദനിപനിച്ചനിടള്ളതന്. ടെമോകന് വര്ദനിപനിക്കുകമമോള്
സസമോഭമോവനികേമമോയവം  ഇതനികന്റെ  ഭമോരകമത്തുനതന്  കേക്ഷനികേളനികലെക്കമോണന്.  ഇകപമോള്
ബഹുമമോനകപട ധനകേമോരര വകുപ്പുമനനി എകവംപ്റന് കചയനിടള്ള പമോര്ടസ്പീഷന് അല്ലമോത
മനിക്കവമോറുവം എല്ലമോ സവംഗതനികേളനിലവം അറനിയമോകതതകന കേക്ഷനികേളനില് അധനികേഭമോരവം
വനകചരുകേയമോണന്.  ബനില് അവതരനിപനിക്കുകമമോള് പലെ കേക്ഷനികേള്ക്കുവം ഡയറകമോയനി
ഇതന്  മനസനിലെമോകുനനില്ല.  കകേമോടെതനിയനില് കചല്ലുകമമോഴമോണന് അധനികേഭമോരവം മനസനിലെമോകുനതന്.
മുമന് കകേമോടെതനികേളനില് വമോലെഷ്യുകവഷന് വരകമമോയനി നനിര്ണ്ണയനിക്കകപടന്,  ഫയല് കചയ്യുന
എല്ലമോ സല്യൂടകേളനിലവം കപറസ്പീഷനുകേളനിലവം അപസ്പീലകേളനിലവം ആകകേ വമോലെഷ്യുകവഷകന്റെ  ഒരു
ശേതമമോനവുവം മറന് കകേസ്സുകേളനില് 100 രൂപ പകേമോരവുവം  ലെസ്പീഗല് കബനനിഫനിറന് ഇനതനില്
കകേരള ലെസ്പീഗല് കബനനിഫനിറന്  ഫണനികലെയന്  അധനികേമമോയനി  ഇമൗടെമോക്കുകേയമോണന് കചയനിരുനതന്.
58  വര്ഷവം മുമന് ഇമൗ ആകന് കകേമോണ്ടുവരുകമമോള് അതനിനന്  ഒരു കപമോതുലെക്ഷരമുണമോയനിരുന.
ഇമൗ ആകന്  പകേമോരവം  പനിരനികച്ചടുക്കുന  തുകേ കപമോതുജനങ്ങള്ക്കന് നനിയമ സഹമോയങ്ങളുവം
അടെനിസമോന സമൗകേരരങ്ങളുവം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനന് നസ്പീക്കനിവച്ചനിരുനതമോണന്.  രമോവനികലെ
മുതല്  വവകുകനരവം  വകര  കകേമോടെതനികേളനില്  കചലെവഴനിക്കുകമമോള്  കേക്ഷനികേള്ക്കന്
ഇരനിക്കമോനുള്ള സമൗകേരരവം കപമോലമുണമോകേനില്ല. കകേമോടെതനികേളനില് അടെനിസമോന സമൗകേരരങ്ങള്
ഉകണങനിലവം  കേക്ഷനികേളുകടെ  കബനനിഫനിറനിനുകവണനിയവം  കകേസ്സുമമോയനി  ബനകപടുന
ആളുകേളുകടെ  കബനനിഫനിറനിനുകവണനിയവം  ഇമൗ  സവംഖര  ഉപകയമോഗനിക്കുകമനമോണന്  മുമന്
വനിവക്ഷനിച്ചനിടള്ളതന്.  യഥമോര്തതനില്  പലെകപമോഴുവം   കേക്ഷനികേള്ക്കന്  ഇമൗ  തുകേ
ഉപകേരനിക്കുനനില്ല.  സനിവനില്  കകേമോടെതനിയനിലെമോയമോലവം  മജനികസടന്  കകേമോടെതനിയനിലെമോയമോലവം
കേക്ഷനികേള്ക്കന്  ഇരനിക്കമോനുള്ള സലെവംകപമോലമനില്ല.  ഇമൗ  കേമോലെഘടതനിനനുസരനിചള്ള
മറന് സമൗകേരരങ്ങകളമോകക്കയകണങനിലവം വക്കസ്പീലെന്മേമോര് കകേമോടെതനി നടെപടെനികേള് കേഴനിഞ്ഞെമോല്
അവരുകടെ സമൗകേരരതനിനന് എഴുകനറ്റുകപമോകുവം.  അഭനിഭമോഷകേന്മേമോരുകടെ കചമറുകേളനിലവം
സമൗകേരരമുണന്.  രമോവനികലെ മുതല് വവകുകനരവം വകരയവം കകേസന് മമോറനിവയനതുവകരയവം
അവനികടെയനിരനിക്കുന കേക്ഷനികേള്ക്കന് അതരമോവശേര കേമോരരങ്ങള് നടെതമോനുള്ള സമൗകേരരവം
കപമോലമനില്ല.  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന് അവരുകടെ കചമറുകേളനിലവം അതുകപമോകലെ ബമോര് റൂമനിലവം
കപമോയമോല്  അവരുകടെ  പമോഥമനികേ  കേമോരരങ്ങള്ക്കന്  സമൗകേരരമുണന്.  ഒരു  കേക്ഷനികയ
സവംബനനിച്ചനിടെകതമോളവം,  രമോവനികലെ  11  മണനിക്കന് കകേമോടെതനി കചരുനതുകകേമോണന്  10.30
ആകുകമമോള് മുതല് അവനികടെ കേമോത്തുനനില്കക്കണതുണന്.  കകേസന് വനിളനിക്കമോന്  വമ ക്കന്
സമൗകേരരങ്ങകളമോനവം ഉണമോകേണകമനനില്ല.  ധമോരമോളവം തനിരക്കുള്ള കകേമോടെതനികേളനില്,  കപരന്
വനിളനിക്കുനതന്  പുറത്തുകകേള്ക്കമോത  സമോഹചരരമുണമോകുനണന്.  യഥമോര്തതനില്
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കകേമോടെതനിയനികലെ സമൗകേരരങ്ങളുകടെ പരനിമനിതനി കേമോരണവം വനിളനിക്കുനതന് പുറത്തു നനില്ക്കുനവര്
കകേടനികല്ലങനില് കേക്ഷനി  വമോറണനിനനിരയമോവുകേയമോണന്.  പനിനസ്പീടെന്  വമോറണന്  പനിന്വലെനികക്കണ
നടെപടെനിയവം കവണവം.  ഇമൗ ഫണനില് നനിനന്  കകേമോടെതനികേളുകടെയവം അഭനിഭമോഷകേരുകടെയവം
കബനനിഫനിറനിനുകവണനി തുകേ നസ്പീക്കനിവയനകതമോകടെമോപവം കേക്ഷനികേളുകടെ കബനനിഫനിറനിനു
കവണനിയവം  അടെനിസമോന സമൗകേരരങ്ങള് ഉണമോക്കുനതനിനമോയവം  നസ്പീക്കനിവയണകമനന്
പകതരകേവം  പറഞ്ഞെനിടണന്.  ഇകപമോള്  നസ്പീക്കനിവയനതന്  70  ശേതമമോനവം  സവംഖര
അഭനിഭമോഷകേര്ക്കുവം 30 ശേതമമോനവം അഭനിഭമോഷകേ കമോര്ക്കുമമോര്ക്കുമമോണന്.   ഇമൗ രണനില്
നനിനവം വരുന ഒരു ശേതമമോനമമോണന് ഇവര്ക്കുകവണനി  നസ്പീക്കനിവയനതന്. അകതസമയവം
ഫമോക്ഷന് വരുകമമോള് ആദരവം 70-30 എനപറയനതനിനുപകേരവം 60-30 എനപറഞ്ഞെനിടന്
10  ശേതമമോനവം തുകേ നസ്പീക്കനിവച്ചമോല് മതനിയമോയനിരുന.  രണ്ടുവം കൂടനി  10  ശേതമമോനകമനമോണന്
പറയനതന്.  യഥമോര്തതനില്  60  ശേതമമോനവം  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കുവം  30  ശേതമമോനവം
കലെമോകയഴ്സനിനുവം 10 ശേതമമോനവം കൃതരമമോയനി നനിയമവുമമോയനി  ബനകപടന് കകേമോടെതനികേളനില്
വനകപമോകുന കേക്ഷനികേളമോയ ആളുകേള്ക്കന്   സനിവനില് കകേമോടെതനിയനിലെമോയമോലവം ക്രനിമനിനല്
കകേമോടെതനിയനിലെമോയമോലവം  അവരുകടെ  കക്ഷമതനിനുകവണനിയവം  നസ്പീക്കനിവയണകമനള്ളതമോണന്
യഥമോര്ത  ഉകദ്ദേശേരവം.  അഭനിഭമോഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനികലെയവം  അഡസകക്കറന്  കമോര്കന്
കക്ഷമനനിധനിയനികലെയവം  പണവം  നസ്പീക്കനിവയനതനിനന്  കേക്ഷനികേള്ക്കന്  നസ്പീക്കനിവയന
പണതനില് നനിനവം  കേവര്കനടുക്കുനകവനന്  തകന  പറകയണനിയനിരനിക്കുന.  അതുകകേമോണന്
അഭനിഭമോഷകേ കക്ഷമനനിധനി  ബനില്ലനില്  കഭദഗതനി  കകേമോണ്ടുവനന്  അതന്  പമോസമോക്കനിയതന്
അതരമോവശേരമമോകണനള്ള  കേമോരരതനില്  സവംശേയമനില്ല.  10  ലെക്ഷവം  രൂപയമോയനി
ഉയര്തനിയതന് അഭനിഭമോഷകേ സമൂഹതനിനന് സരക്ഷയണമോക്കുകമനതുവം നല്ലതുതകന.
അഭനിഭമോഷകേ കമോര്ക്കുമമോരുകടെ കേമോരരവുവം അങ്ങകനതകന.  പകക്ഷ ഇമൗ സവംഖരയനില്
നനിനന്  യഥമോര്തതനില്  നസ്പീക്കനിവച്ച  തുകേ  ഗുണകഭമോകമോക്കള്ക്കന്  ലെഭനിക്കമോകത
കപമോകുനകണന യമോഥമോര്തരവം  മനസനിലെമോക്കണവം. 

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷവംസദ്ദേസ്പീന്: സര്, ലെസ്പീഗല് കബനനിഫനിറന് ഫണനില് അധനികേമമോയനി അടെയന

തുകേയനില്നനിനന് ഒരു വനിഹനിതവം കേക്ഷനികേളുകടെ കക്ഷമതനിനുകവണനി നസ്പീക്കനിവയണകമനമോണന്

പറയനതന്.  കേക്ഷനികേള്  കകേമോടെതനികേളനില്  അനുഭവനിക്കുന  പയമോസങ്ങള്  ബഹുമമോനകപട

അവംഗവം ഇവനികടെ സൂചനിപനിച.  ഇരനിക്കമോന് സലെമനില്ലമോകത,  പമോഥമനികേ ആവശേരങ്ങള്ക്കുള്ള

സമൗകേരരമനില്ലമോകത കേക്ഷനികേള് ബുദനിമുടന്  അനുഭവനിക്കുകേയമോണന്. ഇമൗ ഫണനില് നനിനന്

പണവം  നസ്പീക്കനിവച്ചന്  കകേരളതനികലെ   മുഴുവന്  കകേമോടെതനികേളനില വം  കഫസനിലെനിറസ്പീസവം

ഇന്ഫമോസക്ചറുവം  ഒരുക്കമോന്  ഇനനിയവം  വര്ഷങ്ങകളടുക്കുവം.  ഇകതമോരു  വലെനിയ

വനിഷയമമോയനിക്കണന്  കകേമോടെതനികേളുകടെ  നവസ്പീകേരണതനിനമോയനി  ബഡ്ജറനില്   തുകേ
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വകേയനിരുകതണതന്  അതരമോവശേരമമോണന്. വക്കസ്പീലെന്മേമോകര സവംബനനിച്ചന് അവര്ക്കന് മറന്

പലെ  നനിലെയനിലള്ള  സമൗകേരരങ്ങളുമുണന്.  കുടുവംബകകേമോടെതനികേളനികലെമോകക്ക  എത്തുന

സസ്പീകേളുകടെ  കേമോരരവം  വലെനിയ  കേഷ്ടമമോണന്.  ഇരനിക്കമോനുള്ള  സലെകമമോ,  കുടെനിക്കമോനുള്ള

കവള്ളകമമോ,  കടെമോയന് കലെറന് കഫസനിലെനിറനികയമോ ഒനമനില്ലമോത അവസയമോണന്. സമോമനില്

നനിനന് കേനിടന വനിഹനിതവംകകേമോണന് എല്ലമോവം നനമോക്കണകമങനില്  വര്ഷങ്ങകളടുക്കുകമനള്ള

അഭനിപമോയവം അകങ്ങയനികല്ല? 

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  സമൂഹതനില്  നല്ല  പദവനിയനിലള്ള

മമോനരന്മേമോരമോയ ആളുകേള് കകേമോടെതനികേളനില് സമോക്ഷനികേളമോയനി എത്തുകമമോള്  അവര്ക്കുണമോകുന

ബുദനിമുടകേള് വളകര വലതമോണന്.  പലെകപമോഴുവം അവര് ക്രനിമനിനല് പതനികേകളമോകടെമോപവം

നനില്കക്കണ സമോഹചരരമുണമോകുനണന്.  വമോഹനമോപകേടെങ്ങളനില് പലെകപമോഴുവം നനിമനിതമമോയനി

പലെരുവം സമോക്ഷനികേളമോകകേണനിവനനിടണന്. ഒരു തവണ സമോക്ഷനിയമോയനി കകേമോടെതനികേളനില്

കപമോകുന  ആളുകേള്  പനിനസ്പീകടെമോരനിക്കലവം  സമോക്ഷനിയമോയനി  കകേമോടെതനിയനില്  കപമോകേമോന്

ആഗഹനിക്കനില്ല. വളകര ഗമൗരവമുള്ള കേമോരരമമോണന് ശസ്പീ. എന്. ഷവംസദ്ദേസ്പീന് പറഞ്ഞെതന്.

ഇക്കമോരരതനില് അടെനിയന്തര തസ്പീരുമമോനമുണമോകേണവം.

ശസ്പീ  .   എവം  .   ഉമര്: ഇതുതകനയമോണന്  ഞമോനുവം പറഞ്ഞുവനതന്.  നനിങ്ങള് രണ്ടുകപരുവം

പറഞ്ഞെതനികനമോടെന് ഞമോന് നൂറുശേതമമോനവുവം കയമോജനിക്കുന. പതനികേള് കുറവം  ആകരമോപനി

ക്കകപടുനവരമോണന്,  കുറവമോളനികേളല്ല.  അവര് സമോക്ഷനികേകളക്കമോള് ഒടവം കമമോശേക്കമോരല്ല.

കുടുവംബകകേമോടെതനികേളനികലെ കേമോരരവം  വളകര  കേഷ്ടമമോണന്.  രമോവനികലെ കകേമോടെതനി  കൂടെനിയമോല്

പനിരനിയനതുവകര നനില്കക്കണനിവരുന അവസയണന്.  പമോഥമനികേമോവശേരങ്ങള്ക്കുള്ള

സമൗകേരരവംകപമോലവം  ഉണമോകേമോറനില്ല.  കേക്ഷനികേളുകടെ കക്ഷമതനിനുകവണനി ഉപകയമോഗകപ

ടുത്തുകമനന് ആകനില് കൃതരമമോയനി പറയകമമോള്, പനിച്ചച്ചടനിയനില് നനിനവം കേയ്യനിടവമോരുകേ

എനപറയനതുകപമോകലെ പണകമടുക്കുകേയമോണന്.  70-ഉവം  30-ഉവം ശേതമമോനവം അഭനിഭമോഷകേര്ക്കുവം

അഭനിഭമോഷകേ  കമോര്ക്കന്സനിനുമമോയനി  മമോറനിവച്ചനിടന്  അതനില്  നനിനന്  10  ശേതമമോനവം

എനപറയനതന് എനനിക്കന് മനസനിലെമോകുനനില്ല. പകതരകേമമോയനി 10 ശേതമമോനവം അവര്ക്കമോയനി

കേരുതനിവയണവം. അഭനിഭമോഷകേകരമോടുവം കേക്ഷനികേകളമോടുമുള്ള തമോല്പരരവം വളകര നല്ലതമോണന്.

അവര്ക്കന് തനികേയമോത ഫണന് ഗവണ്കമന്റെന് ബഡ്ജറന് സകപമോര്ടമോയനി കകേമോടുക്കുകേയമോണന്

കചകയ്യണതന്. യഥമോര്തതനില് ഇമൗ ഭമോരവം ചുമക്കുനതന് കേക്ഷനികേളമോണന്.  അഭനിഭമോഷകേ

കക്ഷമനനിധനിയനികലെയന് കേക്ഷനികേളനില്നനിനന് തുകേ വമോങ്ങരുകതനന് കൃതരമമോയനി പറഞ്ഞെനിട

കണങനില്കപമോലവം  അവസമോനമമോയനി  ആ  ഭമോരവം  വരുനതന്  അവരനില്തകനയമോണന്.

അതുകപമോകലെതകന  ബഹുമമോനകപട  ധനകേമോരര  വകുപ്പുമനനി  ഒരു  ശേതമമോനവം  ടെമോകന്
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വര്ദനിപനിചകവനന്  പറഞ്ഞു.  ഒരു  ശേതമമോനവം  ടെമോകന്   വര്ദനിപനിക്കുകമമോള്  പലെ

കകേസ്സുകേളനിലവം  ലെക്ഷക്കണക്കനിനന്  രൂപ വരനികേയമോണന്.  കകേമോടെതനിയകടെ  അവനിഭമോജരഘടെകേവം

യഥമോര്തതനില്  അവനിടെകത  വനികനിവംകസമോ  ഗുണകഭമോകമോക്കകളമോ  ആയനി  വരുന

കേക്ഷനികേളമോണന്.  ഇവര്ക്കന്  യമോകതമോരു അടെനിസമോന സമൗകേരരവുവം  കകേമോടെതനികേളനിലെനില്ല.

അഭനിഭമോഷകേര്ക്കന്  മമോത്രവം  എനന്  പകതരകേമമോയനി  എഴുതനിവച്ച  സലെങ്ങളുണമോകുവം.

കേക്ഷനികേള്ക്കുമമോത്രമല്ല  എല്ലമോവര്ക്കുവം  ആവശേരമുള്ള  അടെനിസമോന  സമൗകേരരതനിനന്

കവണനി നസ്പീക്കനിവയന തുകേ വനിനനികയമോഗനിക്കുനകണമോകയനന്  ഉറപ്പുവരുതമോന് അങ്ങന്

ശമനിക്കണകമനമോണന് എനനിക്കന് പറയമോനുള്ളതന്. 

അതുകപമോകലെതകന മമോനനഷ്ടതനിനന് കകേസന് കകേമോടുക്കുകേയവം നഷ്ടപരനിഹമോരമമോയനി

രണന് കകേമോടെനി രൂപ ആവശേരകപടുകേയവം കചയനിടന് പനികന 20 ലെക്ഷവം, 10 ലെക്ഷവം എന

രസ്പീതനിയനില്  ചുരുക്കുനതന്, തമോങ്ങമോന് കേഴനിയമോത കകേമോര്ടന് ഫസ്പീ മൂലെമമോണന്. രണ്ടുകകേമോടെനി

രൂപയന്  മമോനനഷ്ടതനിനന്  കകേസന്  പറഞ്ഞെനിടന്  എന്തമോണന്  10  ലെക്ഷവം  രൂപയമോക്കനി

ചുരുക്കനിയകതനന്  ചനിലെയമോളുകേള്  കേളനിയമോക്കനി  കചമോദനിക്കമോറുണന്. മമോനതനികന്റെ  വനിലെ

കുറഞ്ഞെതുകകേമോണല്ല,  കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീ  കകേമോടുക്കമോന്  സമോധനിക്കമോതതുകകേമോണമോണന്.

കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീ  കകേമോടുക്കുനതനിനന്  ഒരു  സസ്പീലെനിവംഗുമനില്ല.  മറന്  പലെതനിനുവം  ടെമോകന്

കകേമോടുക്കുകമമോള്  ഒരു  സസ്പീലെനിവംഗന്  നനിശ്ചയനിക്കമോറുണന്.   ഇതന്  ഒരു  ശേതമമോനകമനന്

പറഞ്ഞെമോല് എല്ലമോവര്ക്കുവം ഒരു ശേതമമോനമമോണന്. അകല്ലങനില് ഒരു ലെക്ഷവം ഉള്ളവര്ക്കന്

അതനികന്റെ അര ശേതമമോനകമകനമോ  അതനിനപ്പുറവം  വരുനവര്ക്കന്  ഒരു ശേതമമോനകമന

സസ്പീലെനിവംകഗമോ  ഒനമനില്ല.  കമമോകടമോര്  ആകനിഡന്റെന്  കകയനിമനില്  ഉള്കപകടെ  എല്ലമോവരുവം

കകേമോടുക്കുന കകേമോര്ടന് ഫസ്പീ ഒരു ശേതമമോനമമോണന്. ഒരു കകേമോടെനി രൂപയന് മുകേളനിലെമോകണങനിലവം ഒരു

ശേതമമോനമമോണന്.  അതുകകേമോണന് ഏറവുവം കൂടുതല് തുകേ കകേമോടുക്കുന ആളുകേള്ക്കന് ഒരു

ശേതമമോനവം  ഏര്കപടുതനിയനിടന്  സസ്പീലെനിവംഗന്  ഉണമോക്കണവം.  ബഹുമമോനകപട  ധനകേമോരര

വകുപ്പുമനനി  ആ  ബനില്  പമോസമോക്കനിക്കഴനിഞ്ഞുകവങനിലവം  ചര്ച്ചകേളനില്നനികനമോകക്ക

ഇങ്ങകനയള്ള കഭദഗതനികേള് വരുകമമോള് അതുകൂടെനി കേണക്കനികലെടുതന് കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീ

എല്ലമോവര്ക്കുവം ഒരു  ശേതമമോനവം എനതന് ഒഴനിവമോക്കനി ഒരു സസ്പീലെനിവംഗന് വയന കേമോരരവം

ശദനിക്കണകമനപറഞ്ഞുകകേമോണന് ഞമോന് എകന്റെ കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുകേയമോണന്.

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതരന്:  സര്,  സബ്ജകന്  കേമനിറനി  റനികപമോര്ടന്  കചയ  പകേമോരമുള്ള

2016-കലെ  കകേരള  കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീസവം  വരവഹമോരസലെയവം  (കഭദഗതനി)  ബനില്  വസ്പീണ്ടുവം

അകത  സബ്ജകന്  കേമനിറനിയകടെ  പരനിഗണനയന്  അയയണകമന  കഭദഗതനി  ഞമോന്

അവതരനിപനിക്കുന.  
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മുപതനിനമോയനിരകതമോളവം വരുന അഭനിഭമോഷകേകരയവം അയ്യമോയനിരകതമോളവം വരുന
കമോര്ക്കുമമോകരയവം  സവംബനനിക്കുന  കേമോരരങ്ങളമോണന്  ഇതനില്  പറയനതന്.  ഇമൗ
നനിയമസഹമോയ നനിധനിയനില്നനിനന്  70  ശേതമമോനവം തുകേ അഭനിഭമോഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനികലെക്കുവം
30 ശേതമമോനവം  തുകേ അഡസകക്കറന് കമോര്ക്കന്സന് കക്ഷമനനിധനിയനികലെയവം അതനില്നനിനവം
10  ശേതമമോനവം തുകേ വരവഹമോരനികേള്ക്കുള്ള അടെനിസമോന സമൗകേരരകമമോരുക്കുനതനിനുവം
നസ്പീക്കനിവയണകമനമോണന്  കഭദഗതനിയനില്  പറയനതന്.  1980-കലെ  കകേരള  അഡസകക്കറന്സന്
കക്ഷമനനിധനി ആകനികലെ  3-ാ വകുപ്പുവം കകേരള അഡസകക്കറന് കമോര്ക്കന്സന് കക്ഷമനനിധനി
ആകനികലെ  3-ാ വകുപ്പുവംകൂടെനി കഭദഗതനി കചയമോണന് ഇങ്ങകനകയമോരു മമോറവം വരുത്തുനതന്.
ആദരമമോയനിടമോണന്  വരവഹമോരനികേള്ക്കുകവണനിയള്ള അടെനിസമോന  സമൗകേരരങ്ങകളമോരുക്കമോന്
ഒരു തുകേ നസ്പീക്കനിവയകപടുനകതനമോണന് ഞമോന് മനസനിലെമോക്കുനതന്. കുറച കേമോലെവം ഒരു
അഭനിഭമോഷകേന് എന നനിലെയനില് കകേമോടെതനികേളനില് വരവഹമോരങ്ങളുമമോയനി ബനകപടന്
കപമോയനിടളള ഒരമോകളന നനിലെയനില്,  ഇവനികടെ കഷയര് കചയ കുകറകയകറ കേമോരരങ്ങള്
വസ്തുതമോപരമമോകണനമോണന്  എകന്റെയവം  അഭനിപമോയവം.  കകേമോര്ടന്  ജൂറനിസ്ഡനിക്ഷന്
വഹകക്കമോടെതനിയകടെ നനിയനണതനില് വരുനതമോണന്. 

(അദരക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

ക്രനിമനിനല്  ജസനിസന്  ഒരു  ഭമോഗവുവം  കഹമോമുവം  അതനികനമോടെനുബനനിചവരുന

കകേമോടെതനിയമമോയനി ബനകപടനനില്ക്കുന ഭമോഗവുവം കചര്നന്  രണന് ഭമോഗമമോയനി നനിയമവം

രണ്ടു വകുപ്പുകേളനിലെമോയനി വരനികേയമോണന്. അതനില് ഒരു ഭമോഗതന്  ഇടെകപടുനതനിനന് നമുക്കന്

പരനിധനിയണന്.  ഇകപമോള്  കകേമോടെതനികേളുകടെ  നടെതനിപനില്,  കകേമോര്ടന്  ജൂറനിസ്ഡനിക്ഷന്

എനപറയനതന്  വഹകക്കമോടെതനി  മുതല്  തമോകഴതടനികലെയന്  ഒരു  ഹയറമോര്ക്കനി

സനിസമമോണന്.  വഹകക്കമോടെതനി  മുതല്   മുന്സനിഫന് കകേമോടെതനി  വകര  വരുനതന്  ഒരു

ഭമോഗവുവം കുടുവംബ കകേമോടെതനികേള് വരുനതന് കവകറമോരു ഭമോഗവുമമോയമോണന്. ഞമോന് സൂചനിപനിച്ചതന്

ഇതനികലെല്ലമോവം ഒരു ഭമോഗതന് വരവഹമോരനികേളമോയ ആളുകേള് വരുനണന്,  അതുകപമോകലെതകന

കകേസ്സുകേളുമമോയനി  ബനകപടന്  കേക്ഷനികേളുവം  പതനികേളുവം  വമോദനികേളുകമമോകക്ക  വരുനണന്.

ഇവകര  ഒരു  സമൂഹമമോയനി  കേണമോകലെ  പറ്റുകേയള.  ഒരു  കവല്കഫയര്  കസകറന

നനിലെയനില് സസമോഭമോവനികേമമോയവം നമ്മുകടെ സവംസമോനതന് വനിവനിധ കമഖലെകേളനില് വനിവനിധ

വനികേസന പവര്തനങ്ങളുവം പദതനികേളുകമല്ലമോവം ആവനിഷ്കരനിക്കുകമമോഴുവം കകേമോടെതനിയകടെ

വനിഷയങ്ങളനില്  ഇടെകപടുനതനിനന്  പരനിമനിതനികേളുണന്.  കകേമോടെതനി  കകേടനിടെങ്ങളുകടെ

നനിര്മമോണവം,  കകേമോടെതനികേളനില്  അടെനിസമോന  സമൗകേരരവം  ഒരുക്കുകേ തുടെങ്ങനിയ എല്ലമോ

കേമോരരങ്ങളനിലവം  പരനിമനിതനികേളുണന്.  വഹകക്കമോടെതനിയനില്  അഭനിഭമോഷകേര്ക്കുവം  വരുന

കേക്ഷനികേള്ക്കുവം കുറച്ചന്  സമൗകേരരങ്ങകളര്കപടുതനിയനിടണന്.  പകക്ഷ തമോകഴതടനിലള്ള
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കകേമോടെതനികേളുകടെ അവസ വളകര ദയനസ്പീയമമോണന്. വനികശേഷനിചവം മുന്സനിഫന് കകേമോടെതനികേളുവം

സബ്കകേമോടെതനികേളുവം  അഡസ്പീഷണല്  ജനില്ലമോ  കകേമോടെതനികേളുവം  ഡനിസനികന്  കസഷന്സന്

കകേമോര്ടകേളുവം  വളകര പയമോസകമറനിയ അവസ അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുനതമോയനി കേമോണമോന്

കേഴനിയവം.  ഒരു  കകേസനില്  പതനിയമോയനി  വരുന  ആളുകേള്  കുറവം  ആകരമോപനിക്കകപടു

നവരമോണന് എനകേരുതനി ശേനിക്ഷ അവനികടെവച്ചന് കകേമോടുക്കണകമനന് പറയമോന് കേഴനിയനില്ല.

പകക്ഷ പലെരുവം ശേനിക്ഷയടെക്കവം വമോങ്ങനികപമോകുന അവസയമോണന് കേമോണമോന് കേഴനിയനതന്.

സമോക്ഷനി പറയമോനമോയനി  കകേമോടെതനിയനില് വരുന ഒരമോള്  കകേസന് വനിളനിക്കുനതുവം കേമോതന്

കുകറസമയവം  നനില്ക്കുകേയവം കകേസന്   വനിളനിച്ചന്  ചനിലെകപമോള് മമോറനിവയകേയവം കചയ്യുന

അവസ ദയനസ്പീയമമോണന്. കകേസ്സുകേള് മമോറനിവയനതുതകന ഒരു തുടെര്ക്കഥയമോകണനന്

എല്ലമോവര്ക്കുവം  അറനിയമോവുന  വസ്തുതയമോണന്.  സസമോഭമോവനികേമമോയവം,  നനിര്കദമോഷമമോയനി,

സതരസനമമോയ  കേമോരരങ്ങള്  കകേമോടെതനികയ  കബമോധരകപടുതമോന്  സമോക്ഷനിയമോയവം

അല്ലമോകതയകമമോകക്ക വനിളനിചവരുതകപടുന ആളുകേളുണമോകുവം. കകേമോടെതനിക്കന് ആകരയവം

വനിളനിചവരുതമോനുള്ള  അവകേമോശേമുണന്.  അങ്ങകനകയമോകക്ക  വരുന  ആളുകേള്ക്കന്

കകേമോടെതനികയമോടുവം  അതന്  വകേകേമോരരവം  കചയ്യുനവകരമോടുവം  നസ്പീതനി  നനിര്വ്വഹണകതമോടുതകനയവം

കതമോനന  അമര്ഷവം കരഖകപടുത്തുനതന് പലെകപമോഴുവം ബഹുമമോനകപട കകേമോടെതനികേകളമോടെന്

മമോത്രമല്ല,  സര്ക്കമോരനികനമോടുകൂടെനിയമോണന്.  കുടെനിക്കമോനമോവശേരമമോയ കവള്ളകമമോ പമോഥമനികേമോ

വശേരതനിനുള്ള  സമൗകേരരകമമോ  ഇല്ലമോകത  സസ്പീകേള്,  കുഞ്ഞുങ്ങള്,  കരമോഗനികേള്,  മറന്

പയമോസമനുഭവനിക്കുന ആളുകേള്,  വൃദജനങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവര് കകേമോടെതനിയനില് വനന്

കപടകപമോയമോല്  അനുഭവനിക്കുന  യമോതനമോപൂര്ണ്ണമമോയ  അവസ  നമുക്കന്  കേമോണമോന്

കേഴനിയവം.  ഞമോനനിവനികടെ സൂചനിപനിച്ചതന്, 10  ശേതമമോനവം തുകേകകേമോണന് മമോത്രവം കേമോരരങ്ങള്

പരനിഹരനിക്കമോന് കേഴനിയകമമോ എനതനിലപരനി  തുകേ നസ്പീക്കനിവയകപട എനതന് ഒരു വലെനിയ

കേമോരരമമോണന്.  നനിയമ വകുപ്പുമനനി അക്കമോരരതനില് കേമോണനിച്ചനിടള്ള ഉദമോരമനസതകയ

ഞമോന്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമോണന്. 

കക്ഷമനനിധനിയനികലെക്കന് തുകേ മമോറനിവയകപടുകമമോള് ആ തുകേ അവസമോനവം വന

കചരുനതന് കേക്ഷനികേളനില്തകനയമോണന്.  ഇതനികന്റെ ഭമോരവം മുഴുവന് വരവഹമോരനികേളമോയനി

വരുന  ആളുകേളുകടെ  തലെയനില്തകനയമോണന്  വരുനതന്.  ഗവണ്കമന്റെനിനന്  കനരനിടന്

ബമോധരതകയമോനവം  വരുനനില്ല.  അതരതനില്  നനിയമപരമമോയനി  കശേഖരനിക്കകപടുന

തുകേയകടെ  നനിര്വ്വഹണവം സവംബനനിച്ചന്  ശസ്പീ.  കകേ.  എവം  മമോണനി  കനരകത ഇവനികടെ

സൂചനിപനിച.  പലെയനിനതനിലെമോയനി  കഹഡനികലെക്കന് വരുന പണതനികന്റെ വനിനനികയമോഗതനിലവം

നടെതനിപനിലവം  പനിനസ്പീടെന്  ഇടെകപടെമോനമോകുകമമോ  എകനനനിക്കറനിയനില്ല.  കകേമോടെതനിയമോണന്

അതനില് ഇടെകപടുനതന്.  ഇവനികടെ കകേമോടെതനികേളുവം ഭരണകേര്തമോക്കളുവം ജുഡസ്പീഷരറനിയവം
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കലെജനികസച്ചറുകമമോകക്കയണന്. കലെജനികസച്ചര് നനിയമവം നനിര്മനിക്കുന, അതനികന്റെ നടെതനിപന്

എകനികേല്യൂടസ്പീവനിനമോണന്, ഇവയകടെകയല്ലമോവം വമോച്ചന് കഡമോഗന് കപമോകലെ കകേമോടെതനി നനില്ക്കുന.

ഇകതല്ലമോവം  കചയകേഴനിഞ്ഞെമോലവം  അതനികന്റെ  നടെതനിപന്  ഉള്കപകടെയള്ള  കേമോരരങ്ങകള

സവംബനനിചള്ള ഉത്കേണയമോയനിരനിക്കുവം പലെ അവംഗങ്ങളുവം ഇവനികടെ സൂചനിപനിച്ചകതനന്

ഞമോന് മനസനിലെമോക്കുന.  ഇകപമോള് ധമോരമോളവം അദമോലെത്തുകേള് നടെതമോറുണന്.  ശേനനിയമോഴ്ചകേളനില്

നടെതകപടുന അദമോലെത്തുകേള്,  കകേസന്  തസ്പീര്പമോക്കലകേള്,  ചനിലെ പകതരകേ ദനിവസങ്ങളനില്

സനിറനിവംഗന് വയല് തുടെങ്ങനിയവ നടെതമോറുണന്.  കുടുവംബകകേമോടെതനികേള് കസമനി ജുഡസ്പീഷരലെമോണന്.

അവനികടെ  പൂര്ണ്ണമമോയവം  കകേമോടെതനിയനികലെ  നടെപടെനിക്രമവം  കപമോകലെയല്ല,  അല്ലമോകതയള്ള

ഇടെകപടെലകേളുവം  ചര്ച്ചകേളുകമമോകക്ക നടെതനിയമോണന്  കകേസകേള്  തസ്പീര്പന്  കേല്പനിക്കുനതന്.

അവനികടെ കുകറകടെനി സതമോരരമമോയനി കേമോരരങ്ങള് കകേമോണ്ടുകപമോകേമോന് കേഴനിയണവം. വമോദനിയവം

പതനിയവം എന നനിലെയനിലെല്ലമോകത  മുന്സനിഫന് കകേമോടെതനി മുതല് വഹകക്കമോടെതനി വകര

വനിവനിധ ആവശേരങ്ങള്ക്കന് വരുന ആളുകേകള കകേവലെവം കകേസനികലെ പതനികേകളകപമോകലെ

വകേകേമോരരവം  കചയ്യുന സസഭമോവതനികലെക്കന് വരുനകണന കേമോരരവംകൂടെനി  ഇമൗ സന്ദര്ഭതനില്

ഓര്മനിപനിക്കുകേയമോണന്.  അടെനിസമോന സമൗകേരരങ്ങള് ഒരുക്കനികക്കമോടുക്കുകേ എനതനിലപരനി

ഒരു മനിനനിമവം  കവല്കഫയര്  ഉറപമോക്കമോന് കേഴനിയണവം.  ഒരുനത ഉകദരമോഗസകനമോ

കുറച്ചന് സസ്പീകേകളമോ മറമോകരങനിലകമമോ വനമോല് അവര്കക്കമോരു റനിടയറനിവംഗന് റൂവം കപമോലളള

മനിനനിമവം  സമൗകേരരവം  വലെനിയ കകേമോടെതനി സമുച്ചയങ്ങളനില്കപമോലവം ഇകല്ലനന് ഇമൗ സന്ദര്ഭതനില്

ഞമോന്  ഓര്മനിപനിക്കുകേയമോണന്.  നനിയമങ്ങളുകടെ  എന്കഫമോഴ്സന്കമന്റെന്  ഉറപമോക്കുന

പരനികശേമോധനകേള്  ഇല്ല.  ബഡ്ജറന്  തയ്യമോറമോക്കുന,  വനിവനിധങ്ങളമോയ  പദതനികേളുവം

അകലെമോകക്കഷനുകേളുവം  വരുന,  പകക്ഷ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണകത  സവംബനനിച്ചന്

പരനികശേമോധനകേള്  നടെക്കുനനില്ല.  കകേമോടെതനിയകടെ  നനിര്മമോണപരമമോയ  കേമോരരങ്ങള്

പരനികശേമോധനിക്കമോന് ചനിലെ വനിഭമോഗങ്ങളുണന്.   വഹകക്കമോടെതനിയനില്തകന ഇതനിനമോയനി

ഒരു വനിഭമോഗവം ഉകണനമോണന് ഞമോന് മനസനിലെമോക്കുനതന്.  എല്ലമോതനിനുമുള്ള സവംവനിധമോനവം

ഇവനികടെയണന്. പകക്ഷ, കകേമോടെതനിയകടെ നനിര്മമോണപരമമോയ കേമോരരങ്ങള് പരനികശേമോധനിക്കമോകനമോ

അതനികലെയമോവശേരമമോയ  സമൗകേരരങ്ങളുണമോക്കനി  കകേമോടുക്കുനതനികനമോ  ആവശേരമമോയ

സവംവനിധമോനമനില്ല. പകക്ഷ വഹകക്കമോടെതനിയകടെ അകല്ലങനില് ഉനതരമോയനിടള്ള ആളുകേളുകടെ

കപമോതുവമോയ വനിഷയങ്ങള് വകേകേമോരരവം കചയ്യമോകനമോ അതനില് ഇടെകപടെമോകനമോ ശമനിച്ചമോല്

അവനികടെ  വരുന ഇടെകപടെലകേളനില്   ആരുവം  കചമോദരവം  കചയ്യമോന് പമോടെനികല്ലന നനിലെ

വരുവം. 2016-കലെ കകേരള കകേമോര്ടന് ഫസ്പീസവം വരവഹമോരസലെയവം (കഭദഗതനി) ബനില്ലനിലൂകടെ

70, 30, 10 ശേതമമോനവം വസ്പീതവം കബനനിഫനിറന്  ഫണനികലെയന് മമോറനിവയകേ എന കഭദഗതനി

നനിര്കദ്ദേശേകത ഞമോന് സസമോഗതവം കചയ്യുന.  
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പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം
പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  സര്,  ബഡ്ജറനികന്റെ
ഭമോഗമമോയനി അവതരനിപനിച്ച ഫനിനമോന്സന്  ബനില്ലനികന്റെ തുടെര്ച്ചയമോയനിടമോണന്  അധനികേ കകേമോര്ടന്
ഫസ്പീസന്  അര  ശേതമമോനവം  എനതന്  ഒരു  ശേതമമോനമമോയനി  വര്ദനിപനിച്ചതന്.  അങ്ങകന
വര്ദനിക്കുകമമോള് എങ്ങകന ഡനിവവഡന് കചയ്യണവം എനതമോണന് ഈ കകേമോര്ടന് ഫസ്പീസന്
ആകന്  കഭദഗതനിയകടെ  ഭമോഗമമോയനി  നനിര്വ്വചനിക്കുനതന്.  മുമന്  അര ശേതമമോനമമോയനിരുന
സമയതന്  35  ശേതമമോനവം അഡസകക്കറന്  കവല്കഫയര് ഫണനികലെയവം  30  ശേതമമോനവം
അഡസകക്കറന് കമോര്ക്കന്സന് കവല്കഫയര് ഫണനികലെയവം  35  ശേതമമോനവം വകന്റെന്സനികന്റെ
സമൗകേരരങ്ങള്ക്കുവംകവണനിയമോണന്  വസ്പീതനിച്ചതന്.  അതനിലള്ള  അപമോകേത  കനരകത
ഞമോന് ചൂണനിക്കമോണനിച്ചതമോണന്.  അതമോയതന്  അഡസകക്കറന്  കമോര്ക്കന്സനികന്റെ എത്രകയമോ
ഇരടനിയമോണന്  അഡസകക്കറന്സന്.  നമോലെമോയനിരകതമോളവം അഡസകക്കറന്  കമോര്ക്കുമമോരുകണങനില്
ഇരുപതയ്യമോയനിരകതമോളവം  അഡസകക്കറന്സന്  ഉണമോകുവം.  ഇമൗ  തുകേ  ഡനിവവഡന്
കചയ്യുകമമോള് ഏതമോണന് തുലെരമമോയനിടമോണന് രണന് വനിഭമോതനിലള്ളവര്ക്കുവം കപമോകുനതന്.
അതന്  പരനിഹരനിക്കുകേ  എനതുകകേമോണമോണന്  ഇകപമോള്  70  ശേതമമോനവം  അഡസകക്കറന്
കവല്ഫയര് ഫണനികലെക്കുവം  30  ശേതമമോനവം  അഡസകക്കറന്  കമോര്ക്കന്സന്  കവല്കഫയര്
ഫണനികലെയവം കപമോകുനതന്. ഇങ്ങകന കപമോകുന തുകേയനില് എഴുപതന് ശേതമമോനതനികന്റെ
പത്തുവം  മുപതുശേതമമോനതനികന്റെ  പത്തുവം  എടുത്തുകകേമോണമോണന്  കേക്ഷനികേളുകടെ
കവല്കഫയറനിനുകവണനി  കചലെവഴനിക്കുനതന്.  അകപമോള്  ഇഫകനില്  അഡസകക്കറന്
കവല്കഫയര് ഫണനികലെക്കന്  63  ശേതമമോനവുവം അഡസകക്കറന് കമോര്ക്കന്സന് ഫണനികലെക്കന്
27  ശേതമമോനവുവം  10  ശേതമമോനവം  വകന്റെന്സനികന്റെ  കവല്കഫയറനിനുവം  കപമോകുവം.  70
ശേതമമോനതനില്നനിനന് പതന് ശേതമമോനവം കപമോയമോല്  63  ശേതമമോനമമോണന്  ഉണമോവുകേ.
മുപതന്  ശേതമമോനതനികന്റെ പതന് ശേതമമോനവം  കപമോകുകമമോള് പനികന  27  ശേതമമോനമമോ
ണണമോവുകേ. അങ്ങകനവരുകമമോള് അറുപതനിമൂനവം ഇരുപതനികയഴുവം കൂടെനി  കതമോണ്ണൂറമോകുവം.
പനികന പത്തുശേതമമോനമമോണന് വരനികേ.  കമമോതതനികന്റെ പതന് ശേതമമോനമമോണന്.  കനരകത
സൂചനിപനിച്ചതുകപമോകലെ  കകേമോടെതനികേളുകടെ  പശ്ചമോതലെ  സമൗകേരരതനിനന്  ഈ  ഫണന്
ഉപകയമോഗനിക്കുനനില്ല. വകന്റെന്സമമോയനി ബനകപടന്  കകേമോടെതനികേളനില് വരുന സമോക്ഷനികേളുകടെയവം
കേക്ഷനികേളുകടെയവം  സമൗകേരരങ്ങള്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനമോണന്  പത്തുശേതമമോനവം  തുകേ
ഉപകയമോഗനിക്കുനതന്. അതമോയതന് കടെമോയന് കലെറന്, ഡ്രെനിങനിവംഗന് വമോടര് കഫസനിലെനിറനി തുടെങ്ങനി
മറന്  സമൗകേരരങ്ങള്  ഒരുക്കുനതനിനുകവണനിയമോണന്  ഇമൗ  തുകേ  വനിനനികയമോഗനിക്കുനതന്.
കകേമോടെതനികേളുകടെ പശ്ചമോതലെ സമൗകേരരതനിനന് ഒരു പകതരകേ ബഡ്ജററനി സകപമോര്ടന്
ആവശേരമമോണന്.  അതമോണന്  ഇനകലെ  ബഹുമമോനകപട  മുഖരമനനി  സൂചനിപനിച്ചതന്.
കകേരളതനികന്റെ ബഡ്ജറന് രൂപകപടുകമമോള് വഹകക്കമോടെതനി രജനിസമോറുവം ഗവണ്കമന്റുവം
തമനില് ആകലെമോചന നടെതനി കകേരളതനികലെ കകേമോടെതനികേളുകടെ ഇനകത പശ്ചമോതലെ
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സമൗകേരരങ്ങള് വളകര പരനിമനിതമമോണന് എനള്ളതുകകേമോണ്ടുതകന അതന് വര്ദനിപനിക്കണവം.
കനരകത സൂചനിപനിച്ചതുകപമോകലെ കകേമോടെതനികേളനില് പഴയ ബനിടസ്പീഷന് ഭരണ സവംവനിധമോനതനിന്
കേസ്പീഴനിലള്ള ഇടുങ്ങനിയ മുറനികേളമോണള്ളതന്. പഴയ സസയര്ഫസ്പീറനിനുള്ളനികലെമോനവം ഇകപമോള്
കേക്ഷനികേള്കക്കമോ സമോക്ഷനികേള്കക്കമോ വക്കസ്പീലെന്മമോര്കക്കമോ ഇരനിക്കമോന് കേഴനിയനില്ല.  വക്കസ്പീലെന്മമോര്
നനിനനനിനന് ഒരമോള് കപമോകേമോന് കവണനി അടുതയമോള് കേമോതനിരനിക്കുകേയമോണന്.  ഞമോന്
തകന കകേമോടെതനിയനില് വക്കസ്പീലെമോയനിടവം സമോക്ഷനിയമോയനിടവം പതനിയമോയനിടവം കപമോയനിടണന്.
ഒരനിക്കല്  ബഞനികലെമോരനിടെവംകേണന്  ഞമോന്  അവനികടെ  ഇരുനതുവം  ഒരു  പതനികയന
നനിലെയനില്  എകന മജനികസടന്  എഴുകനല്പനിച.  ആ സമയതന്   പതനികേള്  എന
പറയനതന് കുറക്കമോരല്ലകല്ലമോ, കേമോരണവം ശേനിക്ഷനിക്കുനനില്ലകല്ലമോ. അകപമോള് സമോക്ഷനികേകള
കപമോലെതകനയള്ള  പരനിഗണന  കേനിടകണ.  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസവം  പനി.ഡബഷ്യു.ഡനി.
വകുപ്പുമനനിയവം  ഞമോനുവം  വഹകക്കമോടെതനിയനില്  കപമോയ  സമയതന്  അവനികടെയള്ള
രജനിസമോറുമമോയനി സവംസമോരനിക്കുകമമോള് അകദ്ദേഹവം പറഞ്ഞെതന് ഈകയമോരു ഭമോഗവം നനിങ്ങള്
ശദനിക്കണകമനമോണന്.  ഗവണ്കമന്റുമമോയനി  ഇന്റെറമോക്ഷന്  ഇല്ലമോതതനികന്റെ  ഭമോഗമമോയനി
കകേമോടെതനികേളുകടെ പശ്ചമോതലെ വനികേസനവുമമോയനി ബനകപടന്  സമൗകേരരങ്ങള് ഒരുക്കനി
കകേമോടുക്കുനതനില് സവംഭവനിച്ചനിരനിക്കുന വസ്പീഴ്ച  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  സവംവനിധമോനമു
ണമോക്കണകമനന്   രജനിസമോര്  സൂചനിപനിച.  ആ  ഒരു  കേമോരരവം  നമള്  ഗമൗരവമമോയനി
പരനികശേമോധനികക്കണതമോണന്.  വകന്റെന്സനികന്റെ  സമൗകേരരതനിനമോയനി  നസ്പീക്കനിവച്ചനിടളള
പത്തുശേതമമോനവം  പശ്ചമോതലെ  സമൗകേരരതനിനുകവണനിയള്ളതല്ല.  നനിലെവനില്  കകേരള
കകേമോര്ടന് ഫസ്പീസന് ആന്റെന് സല്യൂടന് വമോലെഷ്യുകവഷന് ആകന് 76 (3) കഭദഗതനി കചയ്യുകേയമോണന്.
നനിലെവനില്  ലെസ്പീഗല്  കബനനിഫനിറന്  ഫണനികലെയന്  കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീയകടെ  ഒരു  നനിശ്ചനിത
ശേതമമോനവം  നല്കേണകമനന്  കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീസന്  വമോലെഷ്യുകവഷന്  ആകന്  76-ാ  വകുപന്
വരവസ  കചയ്യുന.  ഈ  തുകേ  അഭനിഭമോഷകേവൃതനിയനില്  ഏര്കപടനിരനിക്കുനവരുകടെ
സമോമൂഹനികേ  സരക്ഷയവം  മറ്റുവം  വനിനനികയമോഗനിക്കുകേയമോണന്.  ഇപകേമോരവം  വരുന  തുകേ
അഭനിഭമോഷകേ കക്ഷമ നനിധനിയനികലെയവം അഭനിഭമോഷകേ കമോര്ക്കന്സന് കക്ഷമനനിധനിയനികലെയവം
കപമോതുജനങ്ങള്ക്കന് നനിയമസഹമോയവം എതനിക്കുനതനിനുള്ള കറകഷരമോ 76(3) കഭദഗതനി
കകേമോണന് നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയമോണന്.  ഈ പരനിമനിതമമോയനിടള്ള ലെക്ഷരവംമമോത്രമമോണന്  76(3)
കഭദഗതനിക്കുള്ളതന്.  നനിലെവനില്  അഭനിഭമോഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്  22362  അവംഗങ്ങളുവം
കമോര്ക്കന്സന്  കക്ഷമനനിധനിയനില് 4329 അവംഗങ്ങളുമമോണള്ളതന്.  അകപമോള് അഭനിഭമോഷകേ
കക്ഷമനനിധനിയനില് 2015-16-ല് 1,70,63,900 രൂപ (ഒരു കകേമോടെനി എഴുപതന് ലെക്ഷതനി
അറുപതനിമൂവമോയനിരതനി  കതമോള്ളമോയനിരവം  രൂപ)   കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീ  ഇനതനില്  ലെഭനിച.
കമോര്ക്കന്സന് കക്ഷമനനിധനിയനികലെയന് ഏതമോണന് ഇതനിനുസമമോനമമോയ തുകേയമോണന് ലെഭനിച്ചതന്.
അതമോയതന്  1,46,76,000  രൂപ  (ഒരു കകേമോടെനി  നമോല്പതമോറന്  ലെക്ഷതനി എഴുപതമോറമോയനിരവം
രൂപ). അഭനിഭമോഷകേ കക്ഷമനനിധനിയനില്  അഞനിരടനിയനിലെധനികേവം അവംഗങ്ങളുണന്. പകക്ഷ
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വരുമമോനവം  കനമോക്കുകമമോള്  രണന്  കക്ഷമനനിധനികേളുവം  തമനില്  വരതരമോസമനില്ല.  ഈ
സമോഹചരരതനിലെമോണന് കറകഷരമോ പുനന്തഃക്രമസ്പീകേരണവം നടെത്തുനതന്.  മുമന് കേനിടനിയതനികനക്കമോള്
ഒരു കുറവുവം ഒരു വനിഭമോഗതനിനുവം വരനില്ല. വക്കസ്പീലെന്മമോരമോണന് കൂടുതലള്ളതന് എനള്ളതു
കകേമോണന് ആനുപമോതനികേമമോയനി വക്കസ്പീലെന്മമോരുകടെ കക്ഷമ നനിധനിയനികലെയന് കനകര ഇരടനി
തുകേ കപമോകുവം. 

ശസ്പീ  .    എവം  .    ഉമര് :  സര്,  രണ്ടുവനിഭമോഗതനിനുവം  വരുന തുകേ എത്രയമോകണനന്
പറഞ്ഞു. വകന്റെന്സനികന്റെ കബനനിഫനിറനിനന് കകേമോടുക്കുന തുകേ എത്രയമോകണനന് പറഞ്ഞെനില്ല.
വകന്റെന്സനിനന് എത്ര തുകേ വരുവം?

ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലെന് : സര്, കമമോതവം തുകേ ഏതമോണന് നമോലകകേമോടെനികയമോളവം രൂപ
വരുവം. അതനിനകേതന് ഒരു കകേമോടെനി എഴുപതന് ലെക്ഷവുവം  ഒരു കകേമോടെനി  നമോല്പതനിയമോറന്
ലെക്ഷവുവം കേഴനിച്ചന് ബമോക്കനിവരുന ഏകേകദശേവം ഒരു കകേമോടെനികയമോളവം രൂപ വകന്റെന്സനിനു
കവണനി നസ്പീക്കനിവച്ചനിരുന. കകേമോടെതനികേളുകടെ പശ്ചമോതലെ സമൗകേരരതനിനുള്ള പകതരകേ
സവംവനിധമോനകതക്കുറനിച്ചന് ഗവണ്കമന്റെന് ഗമൗരവമമോയനി പരനികശേമോധനിക്കുനതമോണന്.  അതനിനന്
വലെനിയ ബുദനിമുടന് വരനില്ല.  ഒരു കുറവുവം വരമോത വനിധമമോണന് കറകഷരമോ  ക്രമസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുനതന്.
ബനില്  പമോസമോക്കനിതരണകമനന് അഭരര്തനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എവം.  ഉമര്,  അങ്ങയകടെ  1 (എ)  നമര്  കഭദഗതനി പസന്
കചയ്യുനകണമോ?

ശസ്പീ  .   എവം  .   ഉമര് : സര്, ഞമോന് പസന് കചയ്യുനനില്ല. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. എവം. ഉമര് അവതരനിപനിച്ച  കഭദഗതനി സഭ നനിരമോകേരനിച.   

ശസ്പീ. ബനി. സതരന്, അങ്ങയകടെ 2(ബനി) നമര് കഭദഗതനി പസന് കചയ്യുനകണമോ?

ശസ്പീ  .   ബനി  .   സതരന് : സര്, ഞമോന് പസന് കചയ്യുനനില്ല. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ശസ്പീ.  ബനി.  സതരന്  അവതരനിപനിച്ച  കഭദഗതനി  സഭയകടെ
അനുമതനികയമോകടെ പനിന്വലെനിച. 

സബ്ജകന്  കേമനിറനി  റനികപമോര്ടന്  കചയ  പകേമോരമുള്ള  2016-കലെ  കകേരള  കകേമോര്ടന്
ഫസ്പീസവം  വരവഹമോരസലെയവം  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന
പകമയകത...

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.............

പതനികൂലെനിക്കുനവര്............
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2.00 PM]

2016-കലെ  കകേരള  കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീസവം  വരവഹമോരസലെയവം  (കഭദഗതനി)  ബനില്

പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പകമയവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച.  

ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കുന.   

രണമോവം വകുപന്

Shri. Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments :

113. In clause 2, the words  “Court Fees”shall be amended as

“Court- fees”.

115. In Section 76 (3) proposed to be substituted in the principal

Act  by clause 2 for  the word   “seventy”  substitute  the

word “thirty”.

125. In Section 76 (3) proposed to be substituted in the principal

Act by clause 2, after   the words  “The Kerala  Advocates

Welfare Fund Act, 1980” the symbol, numbers and word

as “(21 of 1980)” shall be inserted. 

135. In section 76(3) proposed to be substituted in the principal

Act by clause 2, after the words, symbols and number “the

Kerala Advocates' Clerks' Welfare Fund  Act,  2003”the

symbols,  numbers  and  word  as  “(27 of  2003)”shall  be

inserted.

138. In  the  proviso  to  Section  76  (3)  of  the  principal  Act

proposed to be substituted by clause 2, for the words after

“equal to”,  the following words shall be substituted  “forty

percent of  Legal Benefit  Fund  collected  for infrastructure

facilities to litigants and legal service for the People of the

State”. 
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152. Section 76 (4) of the principal Act shall be substituted as

follows:

“(4) The types of infrastructure facilities to be provided for

the  litigants,  and  The  mode  and  manner  in  which  legal

service to the people shall be as prescribed  by  the

Government”.  

Shri. V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments :

114. In  Section  76(3)  of  the  principal  Act  proposed  to  be

substituted by clause 2, the word “other”shall be deleted.

121. In  Section  76  (3)  of  the  principal  Act,  proposed  to  be

substituted by clause 2, for the words  “seventy percent”

the words “the ratio that may be fixed from time to time”

shall be substituted.  

123. In Section 76 (3) proposed to be substituted in the principal

Act by clause 2, after the word “collected”, the words  “in

every Financial year” shall be inserted whenever it occurs.

124. In Section 76 (3) proposed to be Substituted in the principal

Act by clause 2, insert the word “financial” in between the

words “every” and “year”.

132. In section 76(3) proposed to be substituted in the principal

Act  by  clause  2,  for  the  words  “thirty  per  cent”  the

following shall be substituted,  “the ratio that may be fixed

from time to time”.

133. In section 76(3) proposed to be substituted in the principal

Act by clause 2, the words “under sub-section (2)” shall be

added after the words  “Legal Benefit Fund collected”  and

before the word “shall be”.
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134. In section 76(3) proposed to be substituted in the principal
Act  by  clause  2,  between  the  words  “set  apart”  and
“towards” insert the words “every year”.

146. In the proviso to section 76(3) of the principal Act proposed
to be substituted by clause 2, after the word “infrastructure” the
words “and other facilities” shall be inserted.

  134-ല്   “set apart towards the Fund” എനള്ളതന് “set apart every
year towards the Fund” എനമോക്കണവം.

Shri. N. A. Nellikkunnu:  Sir, I move the following amendments :

116. In  Section  76(3)  of  the  principal  Act  proposed  to  be
substituted  by  clause  2,  the  word  “seventy”shall  be
substituted with the word   “sixty”.

126. In Section 76 (3) proposed to be substituted in the principal
Act by clause 2, the words “thirty” shall be substituted with
the word “twenty”. 

142. In the proviso to section 76(3) proposed to be substituted in
the principal Act by clause 2 for the words  “ten percent”
substitute the words “twenty percent”.

Shri. M. Ummer :  Sir, I move the following amendments :

117. In  Section  76(3)  of  the  principal  Act  proposed  to  be

substituted  by  clause  2,   the  word  “seventy”  shall  be

substituted with the words  “Seventy five”.

129. In  Section  76  (3)  of  the  principal  Act  proposed  to  be

substituted by   clause 2, for the word  “thirty”   the words

“twenty five” shall be  substituted. 

139. In the proviso to section 76(3) of the principal Act proposed

to be substituted by clause 2, for the word “ten”  substitute

the word “five”.
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Prof. Abid Hussain Thangal :  Sir, I move the following amendments :

122. In  Section  76  (3)  of  the  principal  Act  proposed  to  be
substituted by clause 2, for the words  “per cent” substitute
the word “percent”.

136. In section 76(3) proposed to be substituted in the principal
Act by clause 2, shall be recast as follows:

“(3) Not withstanding anything contained in any other law
for time being in force, an amount equal to Seventy five
percent of  the  Legal  Benefit  Fund  collected  under  sub-
section  (3)  of  the  Kerala  Advocates'  Welfare  Fund  Act,
1980 and  an  amount  equal  to twenty five percent  of  the
Legal Benefit Fund collected shall be set apart towards the
Fund constituted under section 3 of the Kerala Advocates'
Clerks Welfare Fund Act, 2003 provided that the amount so
set apart shall be transferred to such Funds after retaining
an amount equal to ten percent each from the amount set
apart to the Funds specified in sub-section (3) for providing
infrastructure to the litigants”.

Shri. N. Samsudheen :  Sir, I move the following amendments :

147. In the proviso to section 76(3) of the principal Act proposed
to be substituted by clause 2, after the word “infrastructure”substitute
the word “facilities”.

ഇമൗ പതന് ശേതമമോനവം തുകേ പശ്ചമോതലെ സമൗകേരരതനികന്റെ വനികേസനതനിനല്ല
എടുക്കുനകതനന് പറഞ്ഞു.  ഇവനികടെ പകയമോഗനിച്ചനിടള്ളതന്  infrastructure  എനമോണന്.
അതനിനുപകേരമമോയനി വകരണതന്  facilities  എനമോണന്.  കേക്ഷനികേള്ക്കുള്ള കഫസനിലെനിറസ്പീസന്
കകേമോടുക്കമോനമോണന് ഇമൗ പതന് ശേതമമോനവം എടുക്കുനകതനന് പറഞ്ഞു.  അങ്ങകനയമോകണങനില്
infrastructure എനതനിനുപകേരവം facilities എനമോക്കണകമനമോണന് എകന്റെ കഭദഗതനി.  

149. In the proviso to Section 76 (3) proposed to be substituted in
the principal Act by clause 2, after the word  “litigants” add
the words “and public (including witness)”.   
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:   മറ്റു  കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികക്കണതനില്ല.  118,  119  എനസ്പീ

കഭദഗതനികേള് 117-ാ നമര് കഭദഗതനിക്കുവം 127, 128  എനസ്പീ കഭദഗതനികേള് 126-ാ

നമര് കഭദഗതനിക്കുവം 130-ാ നമര് കഭദഗതനി 129-ാ നമര് കഭദഗതനിക്കുവം 141-ാ

നമര് കഭദഗതനി 140-ാ നമര് കഭദഗതനിക്കുവം 143, 144, 145 എനസ്പീ കഭദഗതനികേള്

142-ാ  നമര്  കഭദഗതനിക്കുവം  തുലെരമമോയതനിനമോല്  അവ  അവതരനിപനികക്കണതനില്ല.

എനനിരുനമോലവം കഭദഗതനി നല്കേനിയവര്ക്കന് സവംസമോരനിക്കമോവം.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമോവം:  10  ശേതമമോനകമനള്ളതന്  20  ശേതമമോനകമങനിലമമോക്കനി

വര്ദനിപനിക്കണവം. എനമോല് മമോത്രകമ കേക്ഷനികേള്ക്കന് അതനികന്റെ  ഗുണവം ലെഭനിക്കുകേയള. 

പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സമോവംസമോരനികേവുവം

പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  സര്,  കപമോഫ.

ആബനിദന് ഹുകകസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച 122-ാനമര് കഭദഗതനിയനില് 76(3)-ല്

percent  എനളളതന്  ഒറ  വമോക്കനില്  എഴുകതണതമോണന്.  അതനിനുപകേരവം  per  cent

എനമോണള്ളതന്.  ആ കഭദഗതനി അവംഗസ്പീകേരനിക്കമോവുനതമോണന്.  മറ്റു കഭദഗതനികേകളമോനവം

സസസ്പീകേമോരരമല്ല. 

മനി  .  സസ്പീക്കര് :  കപമോഫ.  ആബനിദന്  ഹുകകസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച  122-ാ

നമര് കഭദഗതനി  സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപനിച്ച  113,  115,  125,  135,  138,  152

എനസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്  സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച്ച 114, 121, 123, 124, 132, 133, 134,

146 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്  സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  എന്.  എ.  കനല്ലനിക്കുനന് അവതരനിപനിച്ച  116, 126, 142  എനസ്പീ നമര്

കഭദഗതനികേള്  സഭ നനിരമോകേരനിച. 

കപമോഫ. ആബനിദന് ഹുകകസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച 136-ാനമര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമോകേരനിച. 

ശസ്പീ. എന്. ഷവംസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപനിച്ച 147, 149 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്

സഭ നനിരമോകേരനിച. 

കഭദഗതനി  കചയ  പകേമോരമുള്ള  രണമോവം  വകുപന്  ബനില്ലനികന്റെ  ഭമോഗമമോക്കണകമന

പശ്നകത
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അനുകൂലെനിക്കുനവര്.....

പതനികൂലെനിക്കുനവര്.....

കഭദഗതനി  കചയ  പകേമോരമുള്ള  രണമോവം  വകുപന്  ബനില്ലനികന്റെ  ഭമോഗമമോക്കണകമന
പശ്നവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി കചയ പകേമോരമുള്ള രണമോവം വകുപന് ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി. 

ഒനമോവം വകുപ്പുവം പസ്പീഠനികേയവം കപരുവം

Shri. V.P. Sajeendran:  Sir, I move the following amendments :

107. In  the  preamble,  for  the  words  “further  to  amend”  the
following  words  shall  be  substituted  “to  substitute
subsection(3) of section 76 of”

109. In the preamble for the word “appearing” substitute the word
“mentioned”.

111. In clause 1(2) for the words  “at once” the following words
shall  be  substituted “on  the  date  notified  in  the  official
gazette”.

Shri. Manjalamkuzhi Ali :  Sir, I move the following amendments :

108. In the preamble the words “Court-Fees” shall be amended as
“Court-Fees”.

ഇമൗ കഭദഗതനി ബനില്ലനികന്റെ കപരന്റെന് ആകനില് Court Fees എനതന് ഒരു hyphen
വച്ചനിടമോണന് എഴുതനിയനിടള്ളതന്.  സസമോഭമോവനികേമമോയവം കപരന്റെന് ആകനിനനുസരനിച്ചമോയനിരനിക്കണവം
കഭദഗതനി ആകനികലെ വമോക്കുകേളുവം ഉപകയമോഗനികക്കണതന്. അതമോണന് 108-ാ നമര് കഭദഗതനി.

110. In clause 1(1) the words “Court Fees” shall be amended as 
 “Court-Fees”.

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment :

112. Clause 1(2) shall be recast as follows: “(2) it extends to the 
Whole State of Kerala”.

1485/2019
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മനി  .    സസ്പീക്കര്: 106-ാനമര് കഭദഗതനി ശേസ്പീര്ഷകേതനിനുള്ളതമോകേയമോല് ക്രമമോനുസൃതമല്ല.

അതന് അവതരനിപനികക്കണതനില്ല.  

പടനികേജമോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം

പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  കഭദഗതനികേകളമോനവം

സസസ്പീകേരനിക്കുനനില്ല.

മനി  .  സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച്ച 107, 109, 111  എനസ്പീ

കഭദഗതനികേള്  സഭ നനിരമോകേരനിച.

ശസ്പീ. മഞ്ഞെളമോവംകുഴനി അലെനി അവതരനിപനിച്ച  108, 110  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്

സഭ നനിരമോകേരനിച.

കപമോഫ. ആബനിദന് ഹുകകസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച 112-ാ നമര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമോകേരനിച.

ഒനമോവം വകുപ്പുവം പസ്പീഠനികേയവം കപരുവം ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നകത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.....

പതനികൂലെനിക്കുനവര്.....

ഒനമോവം വകുപ്പുവം പസ്പീഠനികേയവം കപരുവം ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോക്കണകമന പശ്നവം സഭ

അവംഗസ്പീകേരനിച.

ഒനമോവം വകുപ്പുവം പസ്പീഠനികേയവം കപരുവം  ബനില്ലനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി. 

പടനികേജമോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സമോവംസമോരനികേവുവം

പമോര്ലെകമന്റെറനികേമോരരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമോലെന്):  സര്,  2016-കലെ

കകേരള  കകേമോര്ടന്  ഫസ്പീസവം  വരവഹമോരസലെയവം  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പമോസമോക്കണകമന

പകമയവം ഞമോന് അവതരനിപനിക്കുന.

റവനല്യൂവുവം ഭവനനനിര്മമോണവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന്):  ഞമോന്

പകമയകത പനിന്തമോങന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  2016-കലെ കകേരള കകേമോര്ടന് ഫസ്പീസവം വരവഹമോരസലെയവം (കഭദഗതനി)

ബനില് പമോസമോക്കണകമന പകമയകത 
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അനുകൂലെനിക്കുനവര്.....

പതനികൂലെനിക്കുനവര്.....

പകമയവം സഭ കഎകേകേകണരന അവംഗസ്പീകേരനിച.   

ബനില് സഭ പമോസമോക്കനി. 

X ചടവം 300 അനുസരനിചള്ള പസമോവന
500, 1000 രൂപ മൂലെരമുള്ള കേറന്സനികേള് റദ്ദേമോക്കനിയതന് സവംബനനിച്ചന്

ധനകേമോരരവുവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡമോ  .   ടെനി  .   എവം  .   കതമോമസന് കഎസകേന്): സര്,

2016  നവവംബര്  8-കലെ  2652-ാനമര് ഗസറന് വനിജമോപന പകേമോരവം  500, 1000

രൂപ മൂലെരമുള്ള കേറന്സനികേള് 8-11-2016 അര്ദരമോത്രനി മുതല് അസമോധുവമോയനി.  ഇമൗ

നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചതന്  കേള്ളപണവുവം  കേള്ളകനമോടവം  പുറത്തുകകേമോണ്ടുവരമോനമോകണനന്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കമോര് വരകമമോക്കനിയനിടണന്.  കേള്ളകനമോടന് നനിര്മമോര്ജ്ജനവം കചയ്യമോന് ഇമൗ

നടെപടെനി സഹമോയനിക്കുവം.  എനമോല് കേള്ളപണതനികന്റെ കേമോരരതനില് കചറനികയമോരു അളവു

മമോത്രകമ  ലെക്ഷരവം  കകകേവരനിക്കമോനമോവൂ.  കേള്ളപണതനികന്റെ  സനിവംഹഭമോഗവം  വരുന

വനികദശേത്തുള്ള കേള്ളപണവുവം ഭൂമനിയവം സസര്ണ്ണവുവം തുടെങ്ങനിയവയനില് നനികക്ഷപനിച്ചനിടള്ള

കേള്ളപണവുവം  വലെയനില്കപടെനില്ല.  ഇമൗ  ലെക്ഷരങ്ങള്  സമോധമോരണക്കമോര്ക്കന്  ബുദനിമുട

ണമോക്കമോകതയവം സമദ്ഘടെനയനില് പതനികൂലെ പതരമോഘമോതങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കമോകതയവം

നടെപനിലെമോക്കമോന് കേഴനിയമമോയനിരുനകവനള്ളതമോണന് കകേരള സര്ക്കമോരനികന്റെ വനിമര്ശേനവം.

ഇതനിനുമുമന്  1977-ല് കേറന്സനി കനമോടകേള് അസമോധുവമോക്കനിയ സമോഹചരരമല്ല

ഇനള്ളതന്.  ഇനന് കൂടുതല് സമോധമോരണക്കമോര്  500  രൂപയകടെ കേറന്സനി കനമോടകേള്

ഉപകയമോഗനിക്കുന  സമോഹചരരമുണന്.  1977-കലെ  ഏതമോണന്  20  രൂപയകടെ  മൂലെരവം

മമോത്രമമോണന് ഇകപമോള് 500 രൂപയള്ളതന്. ഇതുമൂലെവം ഇനന് സസസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന നടെപടെനി

ജനങ്ങള്ക്കന് വലെനിയ ബുദനിമുടണമോക്കുവം.

ജനങ്ങകളമോടുള്ള  അഭരര്തന  ഇതമോണന്.  പരനിഭമോന്തരമോകുനതനില്  കേമോരരമനില്ല.

ആരുകടെയവം  പണവം  നഷ്ടകപടുന  സമോഹചരരമനില്ല.  പുതനിയ  കനമോടകേളമോയനി  അവ

മമോറനികയടുക്കുനതനിനന് കുറച സമയകമടുക്കുവം എനള്ളതമോണന് പശ്നവം.

ആര്.ബനി.കഎ.  നല്കുന ഉപകദശേങ്ങള് ഇവയമോണന്.  നവവംബര്  11  അര്ദരമോത്രനി

വകര സര്ക്കമോര് ആശുപത്രനികേള്, കപകടമോള് പമകേള്, സനി.എന്.ജനി.  ഗരമോസന് കസഷനുകേള്

എനനിവനിടെങ്ങളനില്  500,  1000  രൂപയകടെ പഴയ കനമോടകേള് സസസ്പീകേരനിക്കുനതമോണന്.
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ഇതനിനുപുറകമ ക്രനിമകറമോറനിയവം, സഹകേരണസവംഘങ്ങള് തുടെങ്ങനിയ ചനിലെ സമോപനങ്ങളുകടെ

ലെനിസന് കൂടെനി ആ കേതനിലണന്.  എനനിക്കന് ഇവനികടെ കഫമോണ് കേനിടമോതതുകകേമോണന് അതന്

ലെഭരമമോക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെനില്ല.  ലെനിസന് കുറചകൂടെനി വനിപുലെസ്പീകേരനിച്ചനിടണന്.  നവവംബര് 10-നുവം

ഡനിസവംബര്  30-നുവം ഇടെയനിലള്ള  50  ദനിവസങ്ങളനില്  500, 1000  രൂപയകടെ പഴയ

കനമോടകേള്  കപമോസന്  ഓഫസ്പീസകേളനികലെമോ  ബമോങ്കുകേളനികലെമോ  കകകേമമോറമോവുനതമോണന്.

അസമോധുവമോയ കേറന്സനി കനമോടകേള് നനിശ്ചനിത കപമോസന് ഓഫസ്പീസകേളനിലവം ബമോങ്കുകേളനിലവം

സമര്പനിച്ചന്  പകേരവം  തമോഴന് ന ഡനികനമോമനികനഷനുള്ള കേറന്സനി  കനമോടകേള് വമോങ്ങമോവു

നതമോണന്.  ഇതനിനമോയനി പമോന്, ആധമോര് കേമോര്ഡന്, കവമോടര് കഎ.ഡനി. കേമോര്ഡന് എനനിവ

ഹമോജരമോകക്കണതമോണന്.  നവവംബര് 10 മുതല് 24 വകര പതനിദനിനവം 4000 രൂപ വച്ചന്

മമോത്രമമോയനിരനിക്കുവം  തമോഴ്ന്ന  ഡനികനമോമനികനഷനനില്  പണവം  കേനിടകേ.  ബമോങനിലവം  മറ്റുമുളള

പണവം  പനിന്വലെനിക്കമോവം. എ.ടെനി.എവം.-ല് നനിനന് 19-ാതസ്പീയതനി വകര പതനിദനിനവം 2000

രൂപ വകര മമോത്രകമ പനിന്വലെനിക്കമോന് സമോധനിക.  അതനിനുകശേഷമുള്ള ദനിവസങ്ങളനില്

ഡനിസവംബര്  30  വകര  4000  രൂപ  വകര  പനിന്വലെനിക്കമോവം.  നനിങ്ങളുകടെ  ബമോങന്

ഡനികപമോസനിറനില് നനിനന് പതനിദനിനവം പനിന്വലെനിക്കമോനുള്ള പരനിധനി 10,000 രൂപയവം ഒരു

ആഴ്ച 20,000 രൂപയമമോണന്.  നവവംബര് 24-നന് കശേഷവം ഇമൗ നനിയനണവം തുടെരണകമമോ

കവണകയമോകയനള്ളതന്  തസ്പീരുമമോനനിക്കുവം.  ഡനിസവംബര്  30-വകര  ഒരു  വസ്പീടനില്

വനിവമോഹകമമോ  അതുകപമോകലെയള്ള ചടെങകേകളമോ  ഉകണങനില് എങ്ങകനയമോണന്  പണവം

പനിന്വലെനിക്കുനതുവം കചലെവമോക്കുനതുവം എനള്ള കേമോരരങ്ങളനില്  അവരകതയമോണന്.

ലെഘൂകേരനിച്ച  ചനിലെ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്  വനനിടണന്,  പൂര്ണ്ണമമോയനി  അറനിയമോകത  ഞമോന്

പറയനനില്ല.  ഒരു  കേമോരരവം  വളകര  വരകമമോണന്.   രണന്  ദനിവസകതതല്ല  പശ്നവം.

ഡനിസവംബര് അവസമോനനിക്കുനതുവകര ഏതമോണന് ഇതുമമോയനിടളള ബുദനിമുടകേള് തുടെരുവം.

30-ാ തസ്പീയതനി വകര ഇനന് സസസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന നടെപടെനിയകടെ പയമോസങ്ങളുണമോകുവം.

ഇതന് പരമമോവധനി ലെഘൂകേരനിക്കമോനുള്ള സമോധരമമോയ നടെപടെനികേള് സവംസമോന സര്ക്കമോര്

കകകേകക്കമോളളുനതമോണന്.  സവംസമോന  സര്ക്കമോര്  തമോകഴപറയന  നടെപടെനികേള്

കകകേകക്കമോണനിടണന്.

(1) ബമോങനിവംഗന്  നനിയനണ  നനിയമതനിന്  കേസ്പീഴനില്  പവര്തനിക്കുന

ബമോങ്കുകേള്  അസമോധുവമോക്കനിയ  കേറന്സനി  കനമോടകേളുകടെ  കസറന്കമന്റെന്

തയ്യമോറമോകക്കണതുണന്.  ഇതനിനനുസരനിച്ചന്  ടഷറനിയനിലളള  500,  1000

രൂപ  കനമോടകേളുകടെ  കസറന്കമന്റെന്  തയ്യമോറമോക്കമോന്  സവംസമോന  ടഷറനി

ഡയറകര്ക്കന് നനിര്കദ്ദേശേവം നല്കേനി.
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(2) 2016 നവവംബര് 8-നന് മുമന് കേളകന് കചയ പണവം നവവംബര് 10-നന് മുമന്
ടഷറനിയനില് ഒടുക്കണവം.  ഇതനിനമോവശേരമമോയ സവംവനിധമോനങ്ങള് എല്ലമോ
ടഷറനിയനിലവം ഒരുക്കനിയനിടണന്.

(3) കവള്ളനി,  ശേനനി,  ഞമോയര്  ദനിവസങ്ങളനികലെ  കലെമോടറനി  നറുകക്കടുപ്പുകേള്
അടുത ആഴ്ചയനികലെക്കന് മമോറനി വച.  ഏജന്റുമമോര്ക്കന് പുതനിയ ടെനിക്കറ്റുകേള്
വമോങനതനിനുള്ള  പയമോസങ്ങള്  എങ്ങകന  മറനികേടെക്കമോകമനന്
പരനികശേമോധനിചവരനികേയമോണന്.

(4) കകേ.എസന്.എഫന്.ഇ.  വരമോഴവം,  കവളളനി,  ശേനനി  ദനിവസങ്ങളനികലെ  ചനിടനി
കലെലെങ്ങള് മകറമോരു ദനിവസകതയന് മമോറനി വച.

(5) സര്ക്കമോര്  സമോപനങ്ങകളമോനവം  500,  1000  രൂപയകടെ  പഴയ
കനമോടകേള് സസസ്പീകേരനിക്കുനതല്ല.

ബമോങനിവംഗന് കറഗുകലെഷനനില്കപടെമോത സഹകേരണ കമഖലെയനിലളള പണവം ഏതന്
രൂപതനിലെമോണന്  കകകേകേമോരരവം  കചകയ്യണതന്  എനതന്  സവംബനനിച്ചന്  കൃതരമമോയ
യമോകതമോരു ധമോരണയവം ഉണമോയനിടനില്ല.  സവംസമോനതനികന്റെ സഹകേരണ കമഖലെയനില്
ഇതന് ഉണമോക്കുന അരമോജകേതസവം വളകര വലതമോയനിരനിക്കുവം.  സമോധമോരണക്കമോകര ഇതു
വല്ലമോകത ബമോധനിക്കുകേയവം കചയ്യുവം. ദമൗര്ഭമോഗരവശേമോല് ടഷറനിയകടെ നടെതനിപന് സവംബനനിചവം
കൃതരമമോയ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങകളമോനവം  ലെഭനിച്ചനിടനില്ല.  ടഷറനിയനില്  നനിനന്   കപയ്കമന്റെന്
നടെതനിക്കഴനിഞ്ഞെമോല്  ബമോങ്കുകേള്  അതന്  honour കചയ്യുകമമോ?  ബമോങനില്നനിനവം
ആവശേരമമോയ  പണവം  പനിന്വലെനിച്ചന്  ടഷറനികേളനില്  കകേമോടുക്കമോന്  പറ്റുകമമോ  തുടെങ്ങനിയ
കേമോരരങ്ങളനികലെമോകക്ക തനികേചവം അവരകതയമോണന് ഇകപമോഴുവം നനിലെനനില്ക്കുനതന്.  ഇതന്
സവംബനനിച്ചന്  ചര്ച്ചകേള്  നടെതനിവരനികേയമോണന്.  കേള്ളപണവുവം  കേള്ളകനമോടകേളുവം
ഇല്ലമോതമോക്കമോന് ശേകമമോയ നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണകമനതുതകനയമോണന് സവംസമോന
സര്ക്കമോരനികന്റെ  അഭനിപമോയവം.  എനമോല് ഇതനിനമോയനി  സസസ്പീകേരനിച്ച  നടെപടെനി  കുകറകടെനി
ചനിടയമോയവം ജനങ്ങള്ക്കന് ബുദനിമുടണമോക്കമോകതയവം നടെപമോക്കമോന് കേഴനികയണതമോയനിരുന.
ഇമൗ പഖരമോപനങ്ങളനില് ഉടെനസ്പീളവം കേണ നമോടെകേസ്പീയത തനികേചവം അനമോവശേരമമോയനിരുന.
ജനവം  അല്പവം  പരനിഭമോന്തനികപടമോലവം  കേള്ളപണതനികനതനിരമോയ  കപമോരമോടതനികന്റെ
വനിലെയമോണന് ഇതന് എകനമോകക്കയള്ള നമോടെരങ്ങള്കക്കമോനവം വലെനിയ നനിലെനനില്പനില്ല.

പഴയ കനമോടകേള് റദ്ദേമോക്കുനതനിനന് ഒകനമോ രകണമോ ആഴ്ച സമോവകേമോശേവം നല്കേനിയനി
രുനകവങനിലവം ഇകത ലെക്ഷരങ്ങള് കകകേവരനിക്കുവമോന് കേഴനിയമമോയനിരുന. കേള്ളകനമോടകേള്
മുഴുവന്  പുറതമോകുവം,  കേള്ളപണവം  നനിയമമോനുസൃതമമോക്കമോന്  നനിര്ബനനിതമമോകുവം.
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ഇതുവകര  കവമോളന്റെറനി  ഡനിസന് കകമോഷര്  സസ്പീമമോണകല്ലമോ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമോര്  നടെപമോക്കനി
കകേമോണനിരുനതന്. 500, 1000  രൂപ കനമോടനികന്റെ കസമോതസന് പരനികശേമോധനിച്ചന് കേള്ളപണക്കമോകര
പനിടെനിക്കുകേയവം  കചയ്യമോവം.  ഇകപമോഴുവം  അതുതകനയമോണന്  കചയ്യമോന്  കപമോകുനതന്.
ഇതനികനമോനവം  തുനനിയമോകത  ഇകപമോള്  സസസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന  നടെപടെനി  ജനങ്ങള്ക്കന്
ബുദനിമുടന് ഉണമോക്കുകേ മമോത്രമല്ല, സമോമതനികേ തനിരനിച്ചടെനിയവം ഉണമോക്കുവം. പണതനികന്റെ
ലെഭരത  കുറയനതുവം  ഡനിസവംബര്  30  വകര  സമോധമോരണഗതനിയനിലള്ള ക്രയവനിക്രയവം
കുറയനതുവം സമോമതനികേ മമോന്ദരവം രൂക്ഷമമോക്കുവം.

സവംസമോന  സര്ക്കമോരനിനന്  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതമമോയനി  ഇമൗ  ആഴ്ച
ലെഭനികക്കണനിയനിരുന  453  കകേമോടെനി  രൂപ  അസമോധമോരണമമോവംവനിധവം  കവടനിക്കുറച്ചതന്
യമോദൃശ്ചനികേമമോകേമോന്  തരമനില്ല.  സവംസമോനതനിനന്  ലെഭനികക്കണനിയനിരുന  296  കകേമോടെനി
രൂപയകടെ റവനല്യൂ കേമനി ഗമോന്റുവം കകേന്ദ്രവം നല്കേനിയനിടനില്ല.  ഇതരതനില് നനികഷധനിക്കകപട
721  കകേമോടെനി രൂപ സവംസമോന ടഷറനിയകടെ പവര്തനങ്ങകള കേമോരരമമോയ കതമോതനില്
പതനികൂലെമമോയനി ബമോധനിച്ചനിടണന്.  ഇക്കമോരരവം  ചൂണനിക്കമോടനി  പരനിഹമോരവം അഭരര്തനിചകകേമോണന്
സവംസമോന സര്ക്കമോര് കകേന്ദ്ര ധനകേമോരരമനമോലെയകത സമസ്പീപനിക്കുനതമോണന്. 

ഇകപമോള്  വനനിരനിക്കുന  കേതന്  പകേമോരവം  തമോകഴപറയന  സമോപനങ്ങകള..
Ensuring adequate security at Banks and Post Offices during the period of
deposits,  exchange  of  old  notes  for  new  notes.  Providing  security  for
Reserve Bank of India in the movement in new currency notes.  Ensuring
the  State  Transport  Buses,  Crematoria  and  Burial  Grounds  continue  to
accept 500 and 1000 rupee notes till 11th November 2016. Authorising and
announcing milk booths and consumer co-operative super markets which
will accept 500 & 1000 rupee notes 11th November 2016.  All our measures
which may be appropriate for minimizing hardship and inconvenience of
public. ഇവകയല്ലമോവം സവംസമോന സര്ക്കമോര് എടുക്കണകമനന് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമോണന്.
നമ്മുകടെ മമോധരമങ്ങളനില് ഇവനികടെയണമോകുന പയമോസങ്ങള് കവണത്ര പതനിഫലെനിച്ചന്
കേമോണനനില്ല. കചറനിയ പശ്നമല്ല ഇതുമൂലെമുണമോയനിടള്ളതന്. വലെനിയ ഒരു അനനിശ്ചനിതതസവം
കേകമമോളതനിലവം സര്ക്കമോരനികന്റെ പവര്തനതനിലവം സൃഷ്ടനിച്ചനിരനിക്കുനതന് ഒഴനിവമോക്കമോന്
പറ്റുനതമോയനിരുന എനള്ളതമോണന് ഇമൗ പസമോവനയനില് എടുത്തുപറയനതന്.

XI പകതരകേ പരമോമര്ശേവം

500 1000 രൂപ മൂലെരമുള്ള കേറന്സനികേള് റദ്ദേമോക്കനിയതന് സവംബനനിച്ചന്

പതനിപക്ഷ കനതമോവന് (ശസ്പീ  .   രകമശേന് കചനനിതലെ): സര്, ചടവം 300-നന് കചമോദരവം

ഇല്ലമോതതമോണന്.  പകക്ഷ,  ഇകപമോഴകത  സമോഹചരരതനില്  ഒരു  കചമോദരവം  കചമോദനിക്കമോന്

എകന   അനുവദനിക്കണവം.   ഇനന്    കേള്ളപണവം   കേകണത്തുനതനിനുവം കേള്ളകനമോടന്
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പനിടെനികച്ചടുക്കുനതനിനുമുള്ള  നടെപടെനികേകള  നമകളല്ലമോവരുവം  ഒരുമനിച്ചന്  സസമോഗതവം

കചയ്യുകേയമോണന്. ഹവമോലെ പണതനികന്റെ കവട  മുകനമോടന് കപമോകകേണതന് ആവശേരമമോണന്.

നമോടെകേസ്പീയമമോയ ഇതരവം രവംഗങ്ങള് വലെനിയ പരനിഭമോന്തനി ഉണമോക്കനിയനിരനിക്കുകേയമോണന്.

ഏതമോണന്  സമോമതനികേ  അടെനിയന്തരമോവസകപമോകലെ  കകേരളതനിലവം  ഇന്തരയനിലവം

ജനങ്ങളമോകകേ പരനിഭമനിച്ചനിരനിക്കുകേയമോണന്. അങ്ങന് പറഞ്ഞെതനുസരനിച്ചമോകണങനില് അടുത

ഒരു  മമോസക്കമോലെവം  ഇനനിയവം  സമോമതനികേ  ക്രയവനിക്രയങ്ങള്  നടെക്കമോത  സനിതനി

വരനികേയമോണന്.  ഒരു വര്ഷവം തസ്പീരമോന് കപമോവുകേയമോണന്, ക്രനിസ്തുമസന് വരുന, നല്യൂ ഇയര്

വരുന, വനിവമോഹങ്ങള് വരുവം,  ഇതുമൂലെവം ആളുകേള്ക്കന് വലെനിയ പതനിസനനിയണമോകുവം.

എകന്റെ സജഷന് കകഫനമോന്സന്  കസക്രടറനി,  കകേന്ദ്ര കകഫനമോന്സന്  കസക്രടറനിയമമോകയമോ

കേരമോബനിനറന്  കസക്രടറനിയമമോകയമോ  സവംസമോരനിച്ചന്  കുകറകടെനി  ഇളവുകേള്  വരുതമോനുവം

സമോധമോരണക്കമോരുകടെ ബുദനിമുടകേള് ഒഴനിവമോക്കമോനുമുളള നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണവം.

അകമരനിക്കന് പസനിഡന്റെന്  ഇലെക്ഷന്കൂടെനി  വനകതമോകടെ മമോധരമങ്ങളുകടെ ശദ അകങ്ങമോടന്

മമോറനിയനിരനിക്കുകേയമോണന്.  നമകളമോകക്ക ഹനിലെമോരനി ജയനിക്കണകമനമോണന് ആഗഹനിച്ചതന്.

പകക്ഷ ടവംപന് ആണന് ജയനിച്ചതന്. ടവംപനികന നമള് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമോണന്. നമോഷണല്

അറന്ഷന് അതനികലെയന് മമോറനികപമോയനി. അതുകകേമോണന് ഇക്കമോരരങ്ങള് കവണരസ്പീതനിയനില്

ചര്ച്ച കചയ്യകപടനിടനികല്ലനന് ധനകേമോരര വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞെതന് നൂറുശേതമമോനവുവം ശേരനിയമോണന്.

അങ്ങന്  ധനകേമോരര  വകുപ്പുമനനിയമമോയനി  സവംസമോരനിക്കണവം,  കസക്രടറനി  തലെതനിലള്ള

ചര്ച്ചകയക്കമോള്  ധനകേമോരര  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  അരുണ്  ജയ്റന് ലെനിയമമോയനി  അങ്ങന്

സവംസമോരനിക്കണവം.  കുകറകടെനി റനിലെമോകന് കചയ്യമോനുവം ആളുകേള്ക്കന് കുകറകടെനി സമൗകേരര

പദമമോയ  സമോഹചരരവം  ഉണമോക്കമോനുമുള്ള  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകമമോകയനമോണന്

അറനികയണതന്.

കഡമോ  .     ടെനി  .   എവം  .   കതമോമസന് കഎസകേന്: സര്, ഇമൗ അഭനിപമോയകതമോടെന് കയമോജനിക്കുന.

ഞങ്ങകള ആശുപത്രനിയനില് പകവശേനിപനിക്കുനനില്ല, കകപസ വമോങ്ങനിക്കുനനില്ല എകനമോകക്ക

പറഞ്ഞുകകേമോണന് കകേരളതനികലെ പലെ ആശുപത്രനികേളനില് നനിനവം എകന വനിളനിച്ചനിരുന.

ഇങ്ങകനകയമോരു സമോഹചരരവം കകേരളതനില് വനനിടണന്.

ശസ്പീ  .     കകേ  .    സനി  .    കജമോസഫന് :  സര്,  അങ്ങന്  ഇതനികനപറനി അങ്ങയകടെ അഭനിപമോയവം

പറഞ്ഞു. അകതക്കുറനിച്ചന് ഇനന് ബനി.കജ.പനി.യകടെ കസക്രടറനി റമോവം മമോധവന് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതന്

കകേരളവം  ഹവമോലെയകടെയവം കേള്ളപണതനികന്റെയവം  കകേന്ദ്രമമോണന്  എനമോണന്.  അതനികന

സവംരക്ഷനിക്കമോനമോണന് അങ്ങന് ശമനിക്കുനകതനമോണന് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതന്. അങ്ങന് അതന്

വമോയനിച്ചനിരുകനമോ?
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മനി  .   സസ്പീക്കര് : സഭ ഒനടെങവം ആ പസമോവനയനില് പതനികഷധനിക്കുന.

കഡമോ  .   ടെനി  .   എവം  .   കതമോമസന് കഎസകേന് : സര്, യഥമോര്തതനില് ആരുവം കനമോടകേള്

റദ്ദേമോക്കുനതനിനുവം കേള്ളപണവം പനിടെനിക്കുനതനിനുവം എതനിരല്ല.  അതുകകേമോണന് തകനയമോണന്

വളകര  muted-ആയനിടള്ള  വനിമര്ശേനവം  വനതന്.  ഇനകലെ  ഞമോന്  ഇതന്  വമോയനിച

കേഴനിഞ്ഞെകപമോള് അത്ഭുതകപടകപമോയനി.  നമോടനില് രണന്-മൂനന് ആഴ്ചക്കമോലെവം കേമോരരങ്ങള്

നടെനകപമോകുനതന്  എങ്ങകനയമോണന്;  എനനിക്കന്  വനിശേസസനിക്കമോന്  കേഴനിയമോതതുകകേമോണന്

ഞമോന് പൂര്ണ്ണമമോയവം അകതമോനവം പറഞ്ഞെനില്ല.  ഇനനികപമോള് ധനകേമോരര കസക്രടറനിയ

ടെക്കമുള്ളവര്  ഇരുനന്  പരനികശേമോധനിച്ചന്  കനമോക്കനിയകപമോള്,  ടഷറനിയകടെ  ഓപകറഷന്

എങ്ങകന കകേമോണ്ടുകപമോകുകമനതനികനക്കുറനിച്ചന് ഒരു ധമോരണയമനില്ല. അവനികടെയവം പറയനതന്

തനിങളമോഴപറയമോവം എനള്ളതമോണന്.  യഥമോര്ത പശ്നവം, എകന്റെ ഉമൗഹമമോണന് പറയനതന്,

ഇമൗ  കനമോകടമോനവം  അച്ചടെനിച്ചനിടണമോകേനില്ല.  നമള്  കകേമോടുക്കുന  500,  1000  രൂപ

കനമോടകേള്ക്കന് പകേരവം പുതനിയ കനമോടകേള് കകേമോടുക്കുകമനന് പറഞ്ഞെമോല് കകേമോടുക്കമോനുണമോകേനില്ല.

ഇമൗ  പരനിഭമോന്തനികയമോനവം  സൃഷ്ടനിക്കമോകത  ഡനിസവംബര്  30-നന്  ഇമൗ  കനമോടകേള്

റദ്ദേമോക്കുനകവനവം  അതനിനുമുമന്  നനിങ്ങള്  സമൗകേരരപൂര്വ്വവം  മമോറനികയടുക്കണകമനവം

പറഞ്ഞെനിരുകനങനില് പശ്നകമമോനമനില്ല, കേമോരരങ്ങകളമോകക്ക നടെക്കുമമോയനിരുന. ഇകതമോരു

നമോടെകേവം  സൃഷ്ടനിക്കമോന്  കവണനിയമോണന്.  അതനിര്തനിയനികലെ  സര്ജനിക്കല്  ഓപകറഷനനില്

നനിനന് കേനിടനിയനിടള്ള വസ്പീരസരവുവം കപരുമയവം ഇവനികടെനനിനവംകൂടെനി ഉണമോക്കമോന് ലെക്ഷരവം

വചകകേമോണ്ടുള്ള ഏര്പമോടെമോകണനമോണന് എനനിക്കന് കതമോനനതന്.  

ശസ്പീ  .   രകമശേന് കചനനിതലെ: സര്, അങ്ങന് എകന്റെ കചമോദരതനിനന് മറുപടെനി പറഞ്ഞെനില്ല.

അങ്ങന്  തകന  ശസ്പീ.  അരുണ്  ജയ്റലെനിയമമോയനി  സവംസമോരനിക്കണവം.  സവംസമോന

കകഫനമോന്സന് കസക്രടറനി, കകേന്ദ്ര കകഫനമോന്സന് കസക്രടറനിയമമോയനി സവംസമോരനിച്ചന് ഇതനിനന്

കൂടുതല് വരകത വരുതണവം.  

കഡമോ  .    ടെനി  .    എവം  .    കതമോമസന്  കഎസകേന് :  സര്,  അതന്  ഉണമോകുവം.  ഇകപമോള്

പധമോനമനനിയകടെ കേതന് മുഖരമനനിക്കന് വനനിടണന്. അതനിനുള്ള മറുപടെനി കകേമോടുക്കുനതമോണന്.

ഇതനിനകേവം തകന അകങ്ങമോടന്  കേത്തുകേള് അയച്ചനിടണന്.  അങ്ങന് പറഞ്ഞെതുകപമോകലെ,

ധനകേമോരര വകുപ്പുമനനിയമമോയനി സവംസമോരനിക്കുനതനിനന്  തടെസകമമോനമനില്ല.  ഇതനിനുകവണനി

സര്ക്കമോര് മുന്കേകയ്യടുക്കുനതമോണന്.
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XII അവകേമോശേലെവംഘന പശ്നങ്ങള്

അനുമതനി നനികഷധനിച്ച

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  (1) മുഖരമനനിയകടെ നനിയകമമോപകദഷ്ടമോവന് മറ്റുചനിലെ കകേസ്സുകേളനില്
കകേമോടെതനിയനില് ഹമോജരമോകുനതന് സവംബനനിച്ചന് 14-7-2016-ല്
പതനിപക്ഷ കനതമോവന്  കനമോടസ്പീസന്  നല്കേനിയ സബ്മനിഷനന്
മുഖരമനനി നല്കേനിയ മറുപടെനിയവം പസ്തുത വനിഷയവം സവംബനനിച്ചന്
അഡസ്പീഷണല്  അഡസകക്കറന്  ജനറല്  19-7-2016-ല്
വഹകക്കമോടെതനിയനില് പറഞ്ഞെതുവം  കേടെകേവനിരുദമമോകണനവം
യഥമോര്ത  വസ്തുത  സഭകയ  അറനിയനിക്കമോന്  അവസരമു
ണമോയനിടവം  മുഖരമനനി അപകേമോരവം കചയ്യമോകത മനന്തഃപൂര്വ്വവം
സഭകയ കതറനിദരനിപനിക്കുകേയമോയനിരുനകവനവം ആകരമോപനി
ചകകേമോണന്  അകദ്ദേഹതനികനതനികര  അവകേമോശേലെവംഘന
പശ്നവം ഉനയനിക്കുനതനിനന്  സര്വ്വശസ്പീ  പനി.  ടെനി.  കതമോമസന്,
ഒ.  രമോജകഗമോപമോല്  എനസ്പീ  ബഹുമമോനകപട  അവംഗങ്ങള്
കനമോടസ്പീസന് നല്കേനിയനിരുന.  

കചയര്  ഇക്കമോരരതനില്  ബഹുമമോനകപട  മുഖരമനനികയമോടെന്  വനിശേദസ്പീകേരണവം
കതടെനിയനിരുന.  ബഹുമമോനകപട  മുഖരമനനി ഇതുസവംബനനിച്ചന്  നല്കേനിയ വനിശേദസ്പീകേരണതനില്
നനിയമസഭയനില് തമോന് നല്കേനിയ മറുപടെനിയവം  അഡസ്പീഷണല് അഡസകക്കറന്  ജനറല്
വഹകക്കമോടെതനികയ  ധരനിപനിച്ചതുവം  കേടെകേവനിരുദമമോയ  കേമോരരങ്ങളല്ലമോകയനവം  "ശസ്പീ.
എവം.  കകേ.  ദമോകമമോദരന്  മുഖരമനനിയകടെ  ഉപകദശേകേനമോയനിരനിക്കുനതന്  ഏകതങനിലവം
തരതനിലള്ള പതനിഫലെവം പറനികക്കമോണല്ല,  ഒരു പതനിഫലെവുവം അകദ്ദേഹവം പറ്റുനനില്ല"
എനന്  പറഞ്ഞെതന്  വസ്തുതമോപരമമോയനി  ശേരനിയമോകണനവം  "ആ  നനിലെയന്  അകദ്ദേഹവം
മുഖരമനനിയകടെ  ഉപകദശേകേനമോയനി  തുടെരുകേയമോണന്"  എനന്  തുടെര്നന്  പരമോമര്ശേനിച്ചതന്
ഉപകദശേകേന് എന നനിലെയനില് പവര്തനിക്കുനതനിനന്  അകദ്ദേഹവം ഒരു പതനിഫലെവുവം
പറ്റുനനില്ല  എന  അര്തതനിലെമോകണനവം  മുഖരമനനിയകടെ  നനിയകമമോപകദഷ്ടമോവമോയനി
ശസ്പീ.  എവം.  കകേ.  ദമോകമമോദരകന  നനിയമനിചകകേമോണന്  ഉതരവമോയതനികന്റെ  അടെനിസമോനതനിലെമോണന്
കമല്പരമോമര്ശേങ്ങള്  സഭയനില്  നടെതനിയകതനവം  വരകമമോക്കുന.  കൂടെമോകത
ശസ്പീ.  എവം. കകേ.  ദമോകമമോദരന് ചുമതലെകയകറടുതനിടനില്ലമോകയനന്  19-7-2016-ല് വഹകക്കമോടെതനികയ
കബമോധനിപനിച്ചതന്  വസ്തുതമോപരമമോകണനവം  ശസ്പീ.  എവം.  കകേ.  ദമോകമമോദരന്  ചുമതലെ
ഏകറടുതതമോയനി തകന്റെ മറുപടെനിയനില് ഒരനിടെത്തുവം പറഞ്ഞെനിടനില്ലമോകയനവം അതുകകേമോണ്ടു തകന
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അഡസ്പീഷണല്  അഡസകക്കറന്  ജനറല്  വഹകക്കമോടെതനിയനില്  കബമോധനിപനിച്ചതുവം
നനിയമസഭയനില്  തമോന്  നല്കേനിയ  മറുപടെനിയവം  തമനില്  വവരുദരമനികല്ലനവം
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  

ബഹുമമോനകപട  മുഖരമനനിയകടെ  വനിശേദസ്പീകേരണതനികന്റെ  അടെനിസമോനതനില്

സര്വ്വശസ്പീ പനി.  ടെനി.  കതമോമസന്,  ഒ.  രമോജകഗമോപമോല് എനസ്പീ ബഹുമമോനകപട അവംഗങ്ങള്ക്കന്

അവകേമോശേലെവംഘന പശ്നവം ഉനയനിക്കുനതനിനന് കചയര് അനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.  

2. 28-6-2016-കലെ അടെനിയന്തര പകമയതനിനന് അനുമതനി കതടെനികക്കമോണ്ടുള്ള

ചര്ച്ചമോകവളയനില്  ബഹുമമോനകപട  മുഖരമനനി  നല്കേനിയ  വനിശേദസ്പീകേരണതനില്

കുടനിമമോകലെനികലെ  അഖനിലെ,  അഞ്ജന  എനസ്പീ  കപണ്കുടനികേളുവം  പനിതമോവന്

രമോജനുവം  തലെകശ്ശരനി  കപമോലെസ്പീസന്  കസഷനനില്  കപമോയനി  സസയവം  അറസന്

വരനിക്കുകേയമോയനിരുനകവനവം  കപണ്കുടനികേള്  കപമോലെസ്പീസന്  കസഷനനില്

കപമോകുകമമോള്  ഒനര  വയസ്സുള്ള  വകേക്കുഞ്ഞെന്  കേയ്യനില്  ഇല്ലമോയനിരുന

കവനവം പനിനസ്പീടെന് കുഞ്ഞെനികന കകേമോണ്ടുവനതമോകണനവം പറഞ്ഞെതന് സതര

വനിരുദമമോകണനവം അതനിനമോല് സഭകയ കബമോധപൂര്വ്വവം കതറനിദരനിപനിച്ച

പസ്തുത  പസമോവന  പനിന്വലെനിക്കമോതപക്ഷവം  മുഖരമനനികക്കതനികര

അവകേമോശേലെവംഘന  പശ്നവം  ഉനയനിക്കുവമോന്  അനുമതനി  നല്കേണകമനവം

ആവശേരകപടന്  ബഹുമമോനകപട  അവംഗവം  ശസ്പീ.  കകേ.  സനി.  കജമോസഫന്

കനമോടസ്പീസന് നല്കേനിയനിരുന.  

ഇക്കമോരരതനില്  ബഹുമമോനകപട  മുഖരമനനി  നല്കേനിയ  വനിശേദസ്പീകേരണതനില്

''കുടനിമമോകലെനികലെ  അഖനിലെ,  അഞ്ജന  എനസ്പീ  കപണ്കുടനികേളുവം  പനിതമോവന്  രമോജനുവം

തലെകശ്ശരനി കപമോലെസ്പീസന് കസഷനനില് കപമോയനി സസയവം അറസന് വരനിക്കുകേയമോയനിരുന”,

"സസയവം കപമോലെസ്പീസന് കസഷനനില് കപമോയനി കേസ്പീഴടെങ്ങനി"  എനസ്പീ വമോചകേങ്ങള് സഭയനില്

നല്കേനിയ വനിശേദസ്പീകേരണതനില് ഇല്ലമോകയനവം അറസന് കചയ അവസരതനില് കുഞ്ഞെന്

പതനിയകടെകൂകടെ  ഇകല്ല ല്ല്നപറഞ്ഞെതന്  ലെഭരമമോയ  വസ്തുതകേളുകടെ  അടെനിസമോനതനിലെമോകണനവം

സഭകയ കബമോധപൂര്വ്വവം കതറനിദരനിപനിക്കമോനുള്ള ഒരു ശമവുവം തകന്റെ ഭമോഗത്തുനനിനവം

ഉണമോയനിടനില്ലമോകയനവം വനിശേദസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  

ബഹുമമോനകപട മുഖരമനനിയകടെ കമല് വനിശേദസ്പീകേരണതനികന്റെ അടെനിസമോനതനില്

അവകേമോശേലെവംഘന പശ്നവം ഉനയനിക്കുനതനിനന് ശസ്പീ.  കകേ.  സനി.  കജമോസഫനിനന് കചയര്

അനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.  
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പനിവനികലെജസന്  ,   എഥനികന് എനനിവ സവംബനനിച്ച സമനിതനിയകടെ പരനിഗണനയയച്ച

അവകേമോശേ ലെവംഘന പശ്നവം

തമോനൂര് തസ്പീരപകദശേകത സവംഘര്ഷങ്ങളുമമോയനി ബനകപടന് സലെവം എവം.എല്.എ.

കൂടെനിയമോയ തകന അറനിയനിക്കമോകത സമമോധമോനകയമോഗവം വനിളനിചകചര്തതന് സവംബനനിച്ചന്

അകനസഷനിച്ചകപമോള്  മലെപ്പുറവം  ജനില്ലമോ  കേളകര്  അപമരരമോദയമോയനി  കപരുമമോറനികയനവം

ഒരു എവം.എല്.എ.  കയമോടെന്  ജനില്ലമോ കേളകര് കേമോണനികക്കണ സമോമമോനര കപരുമമോറരസ്പീതനി

കപമോലവം ജനില്ലമോ കേളകറുകടെ  ഭമോഗത്തുനനിനന്  ഉണമോയനിടനികല്ലനവം ആകരമോപനിചകകേമോണന്

ബഹുമമോനകപട അവംഗവം ശസ്പീ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമമോന് നല്കേനിയ പരമോതനി ആവശേരമമോയ

പരനികശേമോധനയവം റനികപമോര്ടനിനുമമോയനി പനിവനികലെജസന്,  എഥനികന് എനനിവ സവംബനനിച്ച

സമനിതനിക്കന് റഫര് കചയ്യുന. 

ബഹുമമോനകപട മുഖരമനനിക്കന്  സഭ അനനിശ്ചനിതകേമോലെകതയന് പനിരനിയമോവുനതമോണന്

എന പകമയവം  അവതരനിപനിക്കമോവുനതമോണന്. 

XIII പകമയവം

സഭ അനനിശ്ചനിതകേമോലെകതയന് പനിരനിയനതന് സവംബനനിച്ചന്

മുഖരമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമോയനി വനിജയന്): സര്, സഭ മുമമോകകേ മറന് അതരമോവശേര

ബനിസനിനസ്സുകേകളമോനവം ഇല്ലമോതതനിനമോല് സഭ അനനിശ്ചനിതകേമോലെകതയന് പനിരനിയമോവുനതമോണന്

എന പകമയവം ഞമോന് അവതരനിപനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പകമയവം സഭ അവംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  സര്,  ഈ  സഭയനികലെ  ബഹുമമോനകപട  അവംഗങ്ങള്

സവംസമോരനിക്കുനതന്   കേളനിയമോക്കനികക്കമോണന് വനിവനിധ ചമോനലകേളനില് എല്ലമോ ദനിവസവുവം

രമോത്രനി  9.30   മുതല്  10  മണനി  വകര   സവംകപഷണവം  കചയ്യുനതന്  ശേരനിയല്ല.

ബഹുമമോനകപട മുഖരമനനിയവം പതനിപക്ഷകനതമോവുവം സവംസമോരനിക്കുനതന് ഒരു വനിഷസല്

മമോത്രവം  കേമോണനിച്ചന്  ഹമോസര  നടെന്മേമോകര  ബമോക്കന്  ഗമൗണനില്  കകേമോടുതന്  ഈ സഭകയ

അപമമോനനിക്കുന രസ്പീതനി  കമമോശേമമോണന്.   അതന്  ഒരനിക്കലവം ശേരനിയല്ല.  ഈ സഭയകടെ

കേകസമോഡനിയനമോയ  അങ്ങന്  ഇക്കമോരരതനില്  ഉചനിതമമോയ  തസ്പീരുമമോനകമടുക്കണകമനന്

ഞമോന് അഭരര്തനിക്കുന.   
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: മമോധരമങ്ങള് ഇക്കമോരരതനില്  മരരമോദ പമോലെനിക്കണകമന അഭനിപമോയവം

അങ്ങന് പറഞ്ഞെതന് ശേരനിയമോണന്. പകക്ഷ ആകക്ഷപഹമോസരവം കുഞന്നമരമോരുകടെ കേമോലെവം

മുതല്  കകേരളതനിലള്ളതമോണന്.  അതുകകേമോണന്  ആകക്ഷപ  ഹമോസരകത  നമുക്കന്

തള്ളനിക്കളയമോന് കേഴനിയനില്ല.  പകക്ഷ മമോധരമങ്ങള് ഇതനികലെമോരു മരരമോദയവം അച്ചടെക്കവുവം

പമോലെനിക്കുനതന്  നല്ലതമോണന്.  എന്തമോയമോലവം  സഭയകടെ  വനികേമോരവം  മമോധരമങ്ങളുവം

കേമോണനകണനന് നമുക്കന് മനസനിലെമോക്കമോവം. 

XIV അവകലെമോകേനവം

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പതനിനമോലെമോവം കകേരള നനിയമസഭയകടെ രണമോവം സകമളനമമോണന്

ഇനന്  അവസമോനനിക്കുനതന്.  കസപ്റവംബര്  26-ാ  തസ്പീയതനി  ആരവംഭനിച്ചന്  ഇനന്

സകമളനവം അവസമോനനിക്കുകമമോള് സഭ ആകകേ 26 ദനിവസവം സകമളനിക്കുകേയണമോയനി.

2016-17  സമോമതനികേ  വര്ഷകത  ബഡ്ജറനികന്മേലള്ള  ധനമോഭരര്തനകേള്  ചര്ച്ച

കചയന് പമോസമോക്കുകേ എനതമോയനിരുന ഇമൗ സകമളനതനികന്റെ മുഖര കേമോരരപരനിപമോടെനി.

ധനമോഭരര്തനകേളുകടെ ചര്ച്ചയമോയനി മമോറനിവച്ച  12  ദനിവസവം പരമമോവധനി ഫലെപദമമോയനി

ഉപകയമോഗനിചകകേമോണന് അവംഗങ്ങള് ചര്ച്ചയനില് പകങടുക്കുകേയണമോയനി.

ഇമൗ  സകമളനതനില്  കചമോദരങ്ങള്ക്കുള്ള  13241  കനമോടസ്പീസകേള്  ലെഭനിക്കുകേയണമോയനി.

അതനില്  8326  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചമോദരങ്ങള്ക്കുള്ള കനമോടസ്പീസകേളുവം  4915  നക്ഷത്ര

ചനിഹ്നമനിടെമോത  കചമോദരങ്ങള്ക്കുള്ള  കനമോടസ്പീസകേളുവം  ഉള്കപടുന.  അടെനിയന്തര

കചമോദരങ്ങള്ക്കമോയനി ഏഴന് കനമോടസ്പീസകേളുവം അരമണനികര് ചര്ച്ചയമോയനി മൂനന് കനമോടസ്പീസകേളുവം

ലെഭനിച്ചനിരുന. സകമളനകേമോലെതന് ലെനിസന് കചയ്യകപട 810 സമോര്ഡന് കചമോദരങ്ങളനില് 83

കചമോദരങ്ങള്ക്കന് വമോങ്മൂലെവം മറുപടെനി നല്കുകേയണമോയനി. ആകകേ 673 ഉപകചമോദരങ്ങള്

സഭയനില്  ഉനയനിക്കുകേയവം  അവയന്  ബനകപട  മനനിമമോര്  മറുപടെനി  നല്കുകേയവം

കചയനിടണന്.  നക്ഷത്ര ചനിഹ്നമനിടെമോത  6767  കചമോദരങ്ങളമോണന്  ലെനിസന്  കചയ്യകപടതന്.

അടെനിയന്തര കചമോദരങ്ങളനില് ഒകരണ്ണവം മമോത്രമമോണന് സഭയനില് ഉനയനിക്കമോന് അവസരവം

ലെഭരമമോയതന്.  സകമളന കേമോലെയളവനില് 40  ശദ ക്ഷണനിക്കലകേളുവം  210  സബ്മനിഷനുകേളുവം

സഭയനില്  ഉനയനിക്കുകേയണമോയനി.  അകതമോകടെമോപവം  വനിവനിധ  കരഖകേള്  സഭയകടെ

കമശേപ്പുറതന് വയകേയവം കചയ.

ചടവം  50  പകേമോരവം  അടെനിയന്തരപകമയതനിനന്  അനുമതനി  കതടെനികക്കമോണ്ടുളള

19 കനമോടസ്പീസകേള് സഭ പരനിഗണനിക്കുകേയണമോകയങനിലവം സഭമോ നടെപടെനികേള് നനിര്തനിവച്ചന്

ചര്ച്ച കചയ്യണകമനമോവശേരകപടകകേമോണ്ടുള്ള പകമയങ്ങകളമോനവം  തകന സഭ ചര്ച്ച

കചയ്യുകേയണമോയനില്ല.
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ഇന്തര-പമോകേന്  അതനിര്തനിയനികലെ  ഭസ്പീകേരമോക്രമണങ്ങകള കചറുത കകസനരകതമോടെന്
സര്വ്വവനിധ പനിന്തുണയവം നല്കേനികക്കമോണന് മുഖരമനനി അവതരനിപനിച്ച പകമയവം സഭ
ഏകേകേണമമോയനി പമോസമോക്കനി.

കദശേസ്പീയ  ഭക്ഷരഭദ്രതമോ  നനിയമവം  നടെപനിലെമോക്കല്മൂലെവം  സവംസമോനതന്  ലെഭരമമോകുന
സബ്സനിഡനി ഭക്ഷരധമോനരങ്ങളുകടെ ലെഭരത കുറയമോകത നനിലെനനിര്തണകമനന് ആവശേരകപടന്
ബഹു.  ഭക്ഷരവുവം സനിവനില് സകകപസവം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച്ച പകമയവുവം സഭ
പമോസമോക്കനി.

ഇമൗ  സകമളനതനില്  ചടവം  130  പകേമോരവം  രണന്  ഉപകക്ഷപങ്ങള്  സഭ
പരനിഗണനിക്കുകേയവം വരതരസങ്ങളമോയ രണന് വനിഷയങ്ങകള സവംബനനിച്ചന് ചര്ച്ച നടെത്തുകേയവം
കചയ.  അതനികന്റെ ഭമോഗമമോയനി ചടവം  275  പകേമോരമുള്ള രണന് സബ്സമോന്റെസ്പീവന് കമമോഷനുകേള്
സഭ കഎകേകേകണരന പമോസമോക്കനി. 

നനിയമസഭമോ  സമനിതനികേളുകടെ  റനികപമോര്ടനില്  അടെങ്ങനിയനിരനിക്കുന  വനിഷയങ്ങകള
സവംബനനിക്കുന ചര്ച്ചകേള് സഭയനില് നടെത്തുനതനികലെക്കമോയനി  നനിയമസഭമോ ചടങ്ങളനില്
കൂടനികച്ചര്ക്കകപട  പുതനിയ  ചടവം  205  (ബനി)  അനുസരനിച്ചന്  പതനിമൂനമോവം  കകേരള
നനിയമസഭയനികലെ എസനികമറന്സന് കേമനിറനിയകടെ പതനിനമോറമോമതന് റനികപമോര്ടനികലെ ഉള്ളടെക്കകത
സവംബനനിച്ചന്  ഒരു  ചര്ച്ച  നടെത്തുവമോനുവം  ഇമൗ  സകമളന  കേമോലെഘടതനില്
അവസരമുണമോയനി.

ചടവം  58  അനുസരനിച്ചന്,  കപമോതു  പമോധമോനരമുള്ള  വനിഷയകത  ആധമോരമമോക്കനി
നടെത്തുന ചര്ച്ചയകടെ ഭമോഗമമോയനി വര്ദനിചവരുന കറമോഡപകേടെങ്ങകളക്കുറനിചള്ള ഒരു
മണനികര് ചര്ച്ചയവം ഇമൗ സകമളനതനികലെ ഒരു പകതരകേതയമോയനിരുന.  ബഹു.
ഭക്ഷരവുവം  സനിവനില്  സകകപസവം  വകുപ്പുമനനിയവം  ബഹു.  ധനകേമോരരവുവം  കേയറുവം
വകുപ്പുമനനിയവം സഭയനില് ചടവം 300 പകേമോരമുളള പസമോവനകേള് നടെത്തുകേയണമോയനി.

2016-17  വര്ഷകത  ധനമോഭരര്തനകേകളയവം  ഉപധനമോഭരര്തനകേകളയവം
സവംബനനിക്കുന  രണന്  ധനവനിനനികയമോഗ  ബനില്ലുകേള്,  2016-കലെ  കകേരള  ധനകേമോരര
ബനില്, 2016-കലെ കകേരള അടെനിസമോന സമൗകേരര നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
എനനിവ  ഉള്കപകടെ  എടന്  നനിയമങ്ങള്  ഇമൗ  സകമളന  കേമോലെഘടതനില്  സഭ
പമോസമോക്കുകേയണമോയനി. 

അനമൗകദരമോഗനികേമോവംഗങ്ങളുകടെ കേമോരരങ്ങള്ക്കമോയള്ള മൂനന് ദനിനങ്ങള് ഇമൗ സകമളന
കേമോലെയളവനില് ലെഭരമമോയനിരുന. അതനില് രണന് ദനിവസവം അനമൗകദരമോഗനികേമോവംഗങ്ങളുകടെ
ബനില്ലുകേള്ക്കുവം  ഒരു  ദനിവസവം  പകമയങ്ങള്ക്കുമമോയനി  മമോറനിവയകപട.  അതനില്  എടന്
അനമൗകദരമോഗനികേ  ബനില്ലുകേളുകടെ  അവതരണമോനുമതനിക്കുള്ള  പകമയങ്ങള്  സഭയകടെ
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മുമമോകകേ  വരനികേയവം  അവ  തുടെര്  ചര്ച്ചയമോയനി  മമോറനി  വയകേയവം  കചയ.  പുതനിയ
അവംഗങ്ങള് ഇക്കമോരരതനില് കേമോണനിച്ചനിടള്ള അതസ്പീവ ഔത്സുകേരവുവം അതനിനുകവണനി നടെതനിയ
ഗൃഹപമോഠവുവം ശകദയമമോയനിരുന.  കചയര് അവകര എല്ലമോവകരയവം അഭനിനന്ദനിക്കുന.
ഒരു അനമൗകദരമോഗനികേ പകമയവുവം സഭയനില് ചര്ച്ച കചയ്യുകേയണമോയനി.

കഎകേരകകേരളപനിറവനിയകടെ  60-ാ വമോര്ഷനികേവം ഒരു വര്ഷവം നസ്പീണ്ടുനനില്ക്കുന
വനിവനിധ  പരനിപമോടെനികേകളമോകടെ  ആകഘമോഷനിക്കുവമോന്  തസ്പീരുമമോനനിക്കകപട  സമോഹചരരതനില്
60-ാ വമോര്ഷനികേ ദനിനമമോയ നവവംബര്  1-ാ തസ്പീയതനി സഭ ഒരു പകതരകേ കയമോഗവം
കചരുകേയവം  വനിവനിധ  കേക്ഷനി  കനതമോക്കള്  കയമോഗതനില്  സവംസമോരനിക്കുകേയവം  കചയ.
തുടെര്നന്  നനിയമസഭമോ  സമുച്ചയതനില്  കകേരള  നനിയമസഭയവം  കകേരള  സര്ക്കമോരുവം
സവംയകമമോയനി സവംസമോനതനികന്റെ വനിവനിധ കമഖലെകേളനികലെ പമുഖ വരകനിതസങ്ങകള
പകങടുപനിച്ചന്  കപമോതുസകമളനവുവം  കേലെമോസമോവംസമോരനികേ  പരനിപമോടെനികേളുവം  സവംഘടെനിപനി
ക്കുകേയണമോയനി.

രണമോവം സകമളനവം വനിജയകേരമമോയനി നടെത്തുവമോന് സഹമോയനിച്ച ബഹു. മുഖരമനനി,
പതനിപക്ഷകനതമോവന്,  മനനിമമോര്,  വനിവനിധ  കേക്ഷനികനതമോക്കള്,  സഭയകടെ  നടെപടെനി
ക്രമങ്ങകളമോടെന്  പരമമോവധനി  സഹകേരനിച്ചന്  സഭമോ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  വനിജയനിപനിച്ച
നനിയമസഭമോവംഗങ്ങള്,  ഉകദരമോഗസര്,  മമോധരമ പവര്തകേര് തുടെങ്ങനി എല്ലമോകപര്ക്കുവം
കചയര് പകതരകേവം നന്ദനി കരഖകപടുത്തുന. 26 ദനിവസവം നസ്പീണ്ടുനനിന ഇമൗ സകമളനവം
സഗമമമോയനി  നടെപനിലെമോക്കമോന്  നനിയമസഭമോ  കസക്രകടറനിയറന്  ഉകദരമോഗസരുകടെ
ഭമോഗത്തുനനിനമുണമോയ  ആതമോര്തമമോയ  സഹകേരണതനിനുവം  കചയര്  പകതരകേവം
നന്ദനി കരഖകപടുത്തുന.

എല്ലമോവര്ക്കുവം  ഹൃദരമമോയ  ക്രനിസ്തുമസന്-നവവതരമോശേവംസകേള്  കനരുന.  ഒരനിക്കല്കൂടെനി
എല്ലമോവര്ക്കുവം ആശേവംസകേള് കനര്നകകേമോണന് ഇമൗ സകമളനവം അവസമോനനിച്ചതമോയനി
പഖരമോപനിക്കുന.

ഓര്ഡര്....... ഓര്ഡര്...... സഭ അനനിശ്ചനിതകേമോലെകതയന് പനിരനിയന. 

(കദശേസ്പീയഗമോനമോലെമോപനകതമോകടെ  ഉച്ചയകശേഷവം  2.32-നന്  സഭ  അനനിശ്ചനിതകേമോലെകതക്കന്
പനിരനിഞ്ഞു.)
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SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE

NOTIFICATION

No.4219/Table-1/2016/Leg. Dated, Thiruvananthapuram, 11th November, 2016

In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of
Article 174 of the Constitution of India, the Governor of the State of Kerala
hereby prorogues the Second Session of the Fourteenth Kerala Legislative
Assembly  with  effect  from  November  9,  2016 at  the  conclusion  of  its
sitting.

ഇന്ഡരന്,  ഭരണഘടെനയകടെ  174-ാ  അനുകച്ഛദവം  (2)-ാ  ഖണ്ഡവം  (എ)
ഉപഖണ്ഡപകേമോരവം നല്കേകപട അധനികേമോരങ്ങള് വനിനനികയമോഗനിച്ചന് കകേരള സവംസമോന
ഗവര്ണ്ണര് പതനിനമോലെമോവം കകേരള നനിയമസഭയകടെ രണമോവം സകമളനവം 2016 നവവംബര്
9-ാ തസ്പീയതനി അതനികന്റെ സകമളനവം അവസമോനനിച്ചതുമുതല്  സമമോപനിപനിച്ചനിരനിക്കുന.

By order of the Governor,

V.K. BABU PRAKASH,

         Secretary.
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അനുബനവം

ധനകേമോരരവുവം  കേയറുവം  വകുപ്പുമന്തനി  (കഡമോ  .    ടെനി  .    എവം  .    കതമോമസന്  ഐസകേന്)
കമശേപ്പുറത്തുവച്ച  തനിരുതല്  കസറന്കമന്റെന്  2016-17  സമോമതനികേ  വര്ഷകത
പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറന്  പസവംഗതനികലെ  ഖണ്ഡനികേ  133-ല്  പരമോമര്ശേനിക്കുന  68
പമോലെങ്ങളനില്  21- ാാമതമോയനി  പരമോമര്ശേനിച്ച  പമോലെതനികന്റെ  കപരന്  കതറമോയനി  അച്ചടെനിച്ചന്
വനതന് തമോകഴപറയവം പകേമോരവം തനിരുത്തുന.

ഖണ്ഡനികേ 133  ക്രമ നമര് 21

നനിലെവനിലള്ളതന് മമോറവം വരുതനിയതന്

മൂലെക്കസ്പീല് കേടെവന് പമോലെവം മൂകലെക്കടെവന്  പമോലെവം

പസസ്തുത ഭമോഗതനികന്റെ ഇവംഗസ്പീഷന് പരനിഭമോഷ തമോകഴ കകേമോടുക്കുവംപകേമോരവം തനിരുത്തുന.

                                 Paragraph 133  Serial No. 21
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