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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള

പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച് 8, ബുധന

വഭാലലലാം 165]          ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                   [നമ്പര് 9

നനിയമസഭ  2017 മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം 8-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിലല 8.30-നച്ച്

ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയച്ച്  അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

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

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവച്ച്  (ശതീ  .    രകമശച്ച്  ലചേനനിത്തല):  സര്,

കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് റൂള 47 അനുസരനിചച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയഭാനുളളതച്ച്,

“(1)   Answers  to   questions  which  Ministers  propose  to  give  in  the

Assembly shall be handed over to the Secretary before  5.00 p.m. on the

preceding day to the date of answering questions.”അലാംഗങ്ങള കചേഭാദനിക്കുന

ഒരു കചേഭാദലത്തനിനുലാം  മറുപടനി  ലഭനിക്കുനനില.   പ്രകതലകേനിചച്ച്  സതീകേളലക്കതനിലരയുള

അക്രമലാം സലാംബന്ധനിച കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്. 27-2-2017-ല് എലന്റെ രണച്ച് കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മറുപടനി ലഭനിചനിടനില.  എലന്റെ കേയനിലുള ഫഭാഗച്ച് ലചേയ്ത  1932, 1935, 1923, 1966,

1997 തുടങ്ങനിയ കചേഭാദലങ്ങളലക്കഭാനലാം മറുപടനി ലഭനിക്കുനനില. പനിലന എനനിനഭാണച്ച്

ലമമ്പര്മഭാര് കചേഭാദലങ്ങള കചേഭാദനിക്കുനതച്ച്?  സതീകേളലക്കതനിലരയുളള അതനിക്രമങ്ങള

സലാംബന്ധനിചച്ച്  പ്രതനിപക്ഷത്തുളവര്  മഭാത്രമല  സനി.പനി.ലഎ.  അലാംഗലാം

ശതീ.  സനി.  ദനിവഭാകേരന  കചേഭാദനിച  കചേഭാദലങ്ങളക്കുകപഭാലുലാം   മറുപടനി  ലഭനിക്കുനനില.

ഇക്കഭാരലത്തനില് ബഹുമഭാനലപട സതീക്കറുലട പ്രകതലകേ റൂളനിലാംഗച്ച് ആവശലമഭാണച്ച്. 
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന): സര്,
കേഴനിഞ്ഞ കേഭാലത്തച്ച് ഞഭാന കചേഭാദനിച കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഇകപഭാള ഞഭാന തലനയഭാണച്ച്
ഉത്തരലാം നല്കുനതച്ച്.

ശതീ  .    രകമശച്ച്  ലചേനനിത്തല:  സര്,  അതുലകേഭാണച്ച് നനിങ്ങളുലാം ഇങ്ങലന ലചേയ്യുന
എനഭാകണഭാ? എങനില് കുഴപമനില.....(ബഹളലാം).....

മനി  .    സതീക്കര്: പതീസച്ച്.....പതീസച്ച്....ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാകവ...പതീസച്ച്
പതീസച്ച്......(ബഹളലാം)......

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇതച്ച്  തനിരുകത്തണതഭാണച്ച്,  അക്കഭാരലത്തനില്
സലാംശയമനില.........(ബഹളലാം)......

മനി  .    സതീക്കര്:  ലചേയര്  പറയലട..............(ബഹളലാം)........അങ്ങച്ച്
ഇരനിക.........പതീസച്ച്...പതീസച്ച്....ഇരനിക......ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവച്ച്
വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  കേഭാരലമഭാണച്ച്  ഉനയനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇലതഭാരു  പുതനിയ
കേഭാരലമല എനഭാണച്ച് ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതച്ച്. സഭഭാലാംഗങ്ങളക്കച്ച്
വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാകേഭാനുള  ഏറവലാം  നല  അവസരമഭാണച്ച്  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള
എനഭാണച്ച്  ലചേയറനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം.  കചേഭാദലങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഉത്തരങ്ങള
യഥഭാസമയലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  മനനിമഭാര്  ശക്തമഭായ  ഇടലപടല്
നടകത്തണതഭാണച്ച്.

അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസലാം
1 (*181)  ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുസസന തങ്ങള  : 
     ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: 
     ശതീ  .   പനി  .   ഉസബദുള  : 
  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  എലനഭാലക്ക
കനടങ്ങള സകേവരനിക്കഭാനഭാലയനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുളള  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസലത്തക്കുറനിചച്ച്  മതനിയഭായ പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന): സര്, 

(എ)  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സകേവരനിക്കഭാനഭായ
കനടങ്ങള തഭാലഴ പറയുന:

1. 2001-ല് ആദലലത്ത അഡഡ്വഞ്ചര് പഭാര്ക്കച്ച് ലതന്മലയനില് രൂപലാം നല്കേനി.

2. 2012-ല് അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ പ്രചേരണഭാര്തലാം കകേരള അഡഡ്വഞ്ചര്
ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന ലസഭാസസറനി എന സഭാപനലാം രൂപതീകേരനിച.

3. കകേരളത്തനില്  സഭാധലതയുള  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില്  അഡഡ്വഞ്ചര്
പഭാര്ക്കുകേള സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

4. ഇന്റെര്നഭാഷണല് മമൗണന സബക്കനിലാംഗച്ച് കകേഭാലാംപറതീഷന,  മലബഭാര് റനിവര്
ലഫസനിവല്,  സ്കൂബഭാ സഡവനിലാംഗച്ച്,  പഭാരഭാ സഗ്ലൈഡനിങച്ച് എനതീ സഭാഹസനികേ
വനികനഭാദങ്ങളക്കച്ച് തുടക്കലാം കുറനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  സഭാഹസനികേ  ടൂറനിസലാം  പഭാര്ക്കുകേള  സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുള
കകേന്ദ്രങ്ങള

• തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല കവളനി ടൂറനിസച്ച് വനികലജച്ച്,  ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല
ലതന്മല, ആശഭാമലാം, വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല കേര്ലഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല
കകേഭാടക്കുനച്ച്.

• ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് പനി.പനി.പനി. കമഭാഡലനില് വനികേസനിപനിക്കുന ജഡഭായുപഭാറ
ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി അഡഡ്വഞ്ചര് പഭാര്ക്കച്ച് സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേരളത്തനിലല സഭാഹസനികേ ടൂറനിസലാം ഇവന്റുകേള നടത്തുന കകേന്ദ്രങ്ങള

• മമൗണന സസക്കനിളനിലാംഗനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല കകേഭാട്ടൂര്,  ലകേഭാലലാം
ജനിലയനിലല ലതന്മല, വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല ലപഭാഴുതന.

• പഭാരഭാസസകനിലാംഗനിനഭായനി കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല മുഴുപനിലങ്ങഭാടച്ച്.

• സ്കൂബഭാ സഡവനിലാംഗനിനഭായനി തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല കകേഭാവളലാം.

• കേയഭാക്കനിലാംഗനിനഭായനി കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല തുഷഭാരഗനിരനി.

• പഭാരഭാസഗ്ലൈ ഡനിലാംഗനിനഭായനി ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല വഭാഗമണ.
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(സനി)  കകേരളത്തനിലല  ടൂറനിസലാം  കമഖലകേളുലട  പ്രചേരണലാം  വകുപനിലന്റെ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്
വനിഭഭാഗലാം  നടത്തനി  വരുനണച്ച്.  ഇതനില്  സഭാഹസനികേ  ടൂറനിസത്തനിനുകവണനിയുള  പ്രചേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  കദശതീയ  അനഭാരഭാഷ്ട്രതലങ്ങളനികലയച്ച്
എത്തനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കഭാന വകുപനിനച്ച് ഉകദ്ദേശമുണച്ച്.

ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച് ഹുസസന തങ്ങള:  സര്,  വനികനഭാദസഞ്ചഭാര കമഖലയനിലല
ഏറവലാം  സഭാഹസനികേത  നനിറഞ്ഞ  കമഖലയഭാണച്ച്  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസലാം.  ഭൂതല
സഭാഹസനികേത,  വഭാന  സഭാഹസനികേത,  ജലമഭാര്ഗ്ഗ  സഭാഹസനികേത  ഇങ്ങലന
വലതലസ്തങ്ങളഭായ തലങ്ങലളക്കുറനിചഭാണച്ച് ബഹുമഭാനലനഭായ മനനി ഇവനിലട പറഞ്ഞതച്ച്.
കകേരളത്തനില് വലതലസ്ത സലങ്ങളനിലഭാണച്ച് ഇവലയഭാലക്ക  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനതച്ച്.
ഇവലയലഭാലാം സലാംകയഭാജനിപനിചലകേഭാണച്ച് ഒലരഭാറ ടൂറനിസച്ച് കപഭാടഭാക്കനി മഭാറഭാന കേഴനിയണലാം.
അത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങലള   വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാന  ഗവണലമന്റെച്ച്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  കകേരള  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസലാം
ലസഭാസസറനിലയ ഇതനിനുകവണനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന: സര്,  ടൂറനിസലാം കമഖലയുലട വളര്ച അഡഡ്വഞ്ചര്
ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലുലാം  സൃഷനിക്കുകേ  എന  നയലാം  ഗവണലമന്റെച്ച്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  ടൂറനിസലാം  കമഖലകേളനികലയച്ച്
സഞ്ചഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിച  വനിവനിധ  ഉല്പനങ്ങള  ഇകപഭാള  കേഭാലഹരണലപട്ടു
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  പുതനിയ  കമഖലകേളനികലയച്ച്  നമുക്കച്ച്  കേടകക്കണതുണച്ച്.
അതനിനുതകുന  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  കമഖല  തലനയഭാണച്ച്  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസലാം.
അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള ഗവണലമന്റെച്ച് സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച് ഹുസസന തങ്ങള:  സര്,  വനികനഭാദസഞ്ചഭാര കമഖലകേളുലട
ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനച്ച്  മദലലാം  ഒരു  ഘടകേമഭാലണനലാം  അവ  കൂടനി  അവനിലട
ലഭലമഭാക്കണലാം എന ഒരു നയലാം ഗവണലമന്റെനിനുണച്ച് എനഭാണച്ച് മനസനിലഭാക്കുനതച്ച്.
ഈ  കമഖല  അപകേടകേരങ്ങളഭായ  സന്ദര്ഭങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതുലാം   അപകേടങ്ങളു
ണഭാക്കുനതുമഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണച്ച്.  മദലത്തനിലന്റെ  ലഭലത  സുലഭമഭാകുകേയുലാം
അനധനികൃതമഭായനി  ലഹരനി  മരുനകേള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തഭാല്
അവനിലട അപകേടങ്ങള ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിക്കുലമന കേഭാരലത്തനില് സലാംശയമനില.
അതുലകേഭാണച്ച് അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് മദലലാം ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  ഗവണലമന്റെനിനച്ച്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  അത്തരലാം  അപകേടങ്ങള
ഉണഭാകുനനിടലത്ത  അടനിയനര  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്
അപകേടത്തനില്ലപടുനവലര സഹഭായനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസലത്ത
സലാംബന്ധനിചണഭായ   ലതറഭായ  ധഭാരണയനില്  നനിനഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം  കചേഭാദലങ്ങള
ഉയര്നവരുനതച്ച്.  അപകേടകേരമഭായനിട്ടുള  ഇനങ്ങള  മഭാത്രമല  അഡഡ്വഞ്ചര്
ടൂറനിസത്തനിനകേത്തച്ച്  വരുനതച്ച്.  സഭാധഭാരണയനില്  നനിനച്ച്  വലതലസ്തങ്ങളഭായലതലഭാലാം
നമുക്കച്ച്  അതനില്  ഉളലപടുത്തഭാലാം.  സസക്കകനിലാംഗച്ച്  അങ്ങലന  ഉളലപടുത്തഭാന
കേഴനിയുനതഭാണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച്  അങ്ങലനയുള  പ്രശ്നങ്ങലളഭാനലാം  തലന
നനിലനനില്ക്കുനനില.  മദലവലാം  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസവമഭായനി  യഭാലതഭാരു  ബന്ധവമനില.
അങ്ങച്ച് മദലത്തനിലന്റെ കേഭാരലലാം കചേഭാദനിച.   അങ്ങലനയുള സലാംഭവങ്ങലളഭാനലാം നമ്മുലട
നഭാടനില് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയലപടനിടനില,  അങ്ങലനലയഭാരു സലാംഭവലാം ടൂറനിസലാം കമഖലയനില്
ഉണഭായനിട്ടുമനില. 

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  കകേരളത്തനില്  ഏറവലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുനതുലാം  സഭാധലതയുളതുമഭായ ഒനഭാണച്ച് അഡഡ്വഞ്ചര്
ടൂറനിസലാം.  ട്രക്കനിലാംഗച്ച് കേലഭാമ്പച്ച്,  കറഭാക്കച്ച് സകമ്പനിലാംഗച്ച്,  സവല്ഡച്ച് സലഫച്ച് സഫഭാരനികേള,
കബര്ഡച്ച്  വഭാചനിലാംഗച്ച്,  സസക്കകനിലാംഗച്ച്,  വഭാടര്  കസഭാര്ട്സച്ച്,  ഓഫച്ച്  കറഭാഡച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്,
പഭാരഭാസഗ്ലൈ ഡനിലാംഗച്ച്  തുടങ്ങനിയവലയഭാലക്ക   കകേരളത്തനില്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
കേഴനിയുനതഭാണച്ച്.  പകക്ഷ  ആ  സഭാധലതകേളനില്   5  ശതമഭാനലാം  കപഭാലുലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  നമുക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില  എനതഭാണച്ച്  ഏറവലാം  ദുദുഃഖകേരമഭായ
കേഭാരലലാം.  കകേരളത്തനില്  എലഭാ  ഉല്പനങ്ങളുലാം  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനഭാണച്ച്
ലകേഭാണ്ടുവരുനതച്ച്.  നമ്മുകടതഭായ  സഭാധലതകേള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച്
അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസത്തനിനച്ച്  പ്രകതലകേമഭാലയഭാരു  പഭാകക്കജച്ച്  തയഭാറഭാക്കഭാന   നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന: സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞതച്ച് വളലര
ശരനിയഭാണച്ച്.  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിലന്റെ  സഭാധലതകേലള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ചേര്ച
ലചേയ്യുകമ്പഭാള അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസത്തനിനച്ച് അനന സഭാധലതകേളഭാണുളതച്ച്. അതനിലന്റെ 5
ശതമഭാനലാം  കപഭാലുലാം  നമുക്കച്ച്  ഇതുവലര  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനഭായനിടനില  എനളളതച്ച്
വഭാസ്തവമഭാണച്ച്.  ഗവണലമന്റുലാം ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുലാം ആ വഴനിയനികലയച്ച് സഞ്ചരനിചച്ച്
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആ  സഭാധലതകേള  പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ടൂറനിസലാം
കമഖലയനില്  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനികേലള  വനികശഷനിചച്ച്  ലചേറുപക്കഭാരഭായ  ആളുകേലള
ആകേര്ഷനിക്കഭാന  നമുക്കച്ച്  സഭാധനിക്കണലാം.  അതനിനുള  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ഗവണലമന്റെച്ച്
സഡ്വതീകേരനിക്കുനതച്ച്.
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ശതീ  .    പനി  .    ഉസബ ദുള:  സര്,  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  പ്രധഭാന  ടൂറനിസച്ച്
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലഭാനഭായനി  വളര്നവരുനതഭാണച്ച്  മലപ്പുറലാം  കകേഭാടക്കുനച്ച്.  അഡഡ്വഞ്ചര്
ടൂറനിസലാം ഉളലപലടയുള സലാംവനിധഭാനങ്ങലളഭാലക്ക ഇവനിലട ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണലമന്റെച്ച് കകേഭാടക്കുനമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ഒരു മഭാസര് പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന.
ആ  മഭാസര്  പഭാനനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള   പദതനികേള   നടപഭാക്കഭാന  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  വളര്ന  വരുന  തലമുറയനില്  കേഭാര്ഷനികേ  അഭനിരുചേനി
വളര്ത്തനിലയടുക്കഭാനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ഗവണലമന്റെച്ച്  മുകനഭാടച്ച്
കപഭാകുകേയഭാണച്ച്.  അകഗഭാ  ടൂറനിസത്തനിനച്ച്  കകേരളത്തനില്  വലനിയ  സഭാധലതകേളുണച്ച്.
കകേരളത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴനിലുള  36  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയച്ച് ഏറവലാം കൂടുതല് വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുന ഒരു കകേന്ദ്രമഭാണച്ച് എലന്റെ
മണ്ഡലത്തനിലല  ആനക്കയലാം  കേഭാര്ഷനികേ  റനിസര്ചച്ച്  കകേന്ദ്രലാം.  പ്രസ്തുത  റനിസര്ചച്ച്
കകേന്ദ്രത്തനില്  ഒരു  അകഗഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കച്ച്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിരുന.  അതച്ച്
വനിപുലതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  കകേഭാടക്കുനച്ച്  പ്രധഭാനലപട ഒരു കകേന്ദ്രലാം
തലനയഭാണച്ച്.  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  കകേഭാടക്കുനനില്   സഭാഹസനികേ  ടൂറനിസലാം
പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഒരു  കപ്രഭാജകച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആ
കപ്രഭാജകച്ച്  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  അതച്ച്  ഗവണലമന്റെനിനച്ച്
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്. രണഭാമലത്ത കചേഭാദലത്തനിനച്ച് പ്രകതലകേ കചേഭാദലലാം
ആവശലമഭാണച്ച്, എനഭാല് മഭാത്രകമ അതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് പറയഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  സഭാഹസനികേത  മുഖമുദ്രയഭാക്കനിയ
യുവഭാക്കളക്കനിടയനില് വളലര  പ്രചേഭാരലാം സകേവരനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന ഒരു ഇനമഭാണച്ച്
അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസലാം.  യുവഭാക്കകളയുലാം സഭാഹസനികേകരയുലാം ലപഭാതുലവ ആകേര്ഷനിക്കുന
സഭാഹസനികേ ടൂറനിസലാം ഭൂമനിയനിലുലാം ആകേഭാശത്തുലാം ജകലഭാപരനിതലത്തനിലുലമഭാലക്ക നടന
വരുന.  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  വനികേസനലാം  ഇമൗ  രലാംഗലത്ത  അപകേട  സഭാധലത
വലനിയ  കതഭാതനില്  കുറയഭാന  സഹഭായനിചനിട്ടുണച്ച്.   അപകേടസഭാധലത  ഗണലമഭായനി
കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  അതുവഴനി  കൂടുതല്  യുവഭാക്കലള  ഇമൗ  രലാംഗകത്തയച്ച്
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സകേലക്കഭാള്ളുലമനച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  അപകേടസഭാധലതയുളതുലാം ഇലഭാത്തതുമഭായ
അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസമുണച്ച്.  ഇതുവലര  വലനിയ  കതഭാതനില്  അപകേടങ്ങലളഭാനമുണഭായനിടനില
എനഭാണച്ച്  കേഭാണഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളതച്ച്.  അപകേടങ്ങള ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള
എലഭാ പരനിരക്ഷയുലാം ഗവണലമന്റെച്ച് സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.                                
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ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന: സര്, വയനഭാടനില് വനലാം, ജലകസചേനലാം, സവദദ്യുതനി,
ടൂറനിസലാം  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  വലതലസ്ത  വകുപ്പുകേളനിന
കേതീഴനിലഭാണുളതച്ച്.   ഇതനിലനലയലഭാലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  പ്രകതലകേ
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ; ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലുള വരുമഭാനത്തനിലന്റെ ഒരു
ലചേറനിയ  വനിഹനിതലാം  ബന്ധലപട  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കച്ച്  നല്കേഭാന  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  വയനഭാടച്ച്   പ്രധഭാനലപട  ടൂറനിസച്ച്
ലഡസനികനഷനഭായനി  മഭാറനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  വയനഭാടനിനുകവണനി  പ്രകതലകേ
പരനിപഭാടനികേള ഗവണലമന്റെച്ച്  ആവനിഷ്കരനിക്കുനണച്ച്.   വയനഭാടച്ച്  സഞ്ചഭാരനികേളുലട  ഒരു
പ്രധഭാന കകേന്ദ്രമഭായനി മഭാറനിയ പശഭാത്തലത്തനില് ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ആ നഭാടനിലല
പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുലാം ജനങ്ങളക്കുമഭാണച്ച് കേനിട്ടുനതച്ച്.   വയനഭാടച്ച്   സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
അഭനിവൃദനിലപടുനലണങനില്  അതനിനച്ച്  കേഭാരണലാം ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട   വരവതലനയഭാണച്ച്.
ഗവണലമന്റെനിനച്ച്  കേനിട്ടുനതനികനക്കഭാള  അധനികേ  വരുമഭാനലാം  ആ  പ്രകദശലത്ത
ജനങ്ങളക്കുലാം  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുമഭാണച്ച്  ലഭനിക്കുനതച്ച്.  അതു  തുടരുലാം   എനളള
കേഭാരലത്തനില് യഭാലതഭാരു സലാംശയവമനില.   

ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര്: സര്, തലസഭാന നഗരനിയനിലല ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട
ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്രമഭായനി ശലാംഖുമുഖലാം  മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.    കേഴനിഞ്ഞ ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്
നഭാലച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപയുലട വനികേസന പദതനികേള അവനിലട  ആവനിഷ്കരനിച,  രണച്ച്  കകേഭാടനി
രൂപയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.   ബഭാക്കനി രണച്ച് കകേഭാടനി രൂപ
കൂടനി അനുവദനിചച്ച് ടൂറനിസ്റ്റുകേലള അവനികടയച്ച്  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അകതഭാലടഭാപലാം
ശലാംഖുമുഖത്തച്ച്   സുരക്ഷനിതമഭായ  രതീതനിയനില്  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരത്തനിനഭായനി  അഡഡ്വഞ്ചര്
ടൂറനിസലാം കപഭാലുളള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ശലാംഖുമുഖലാം   ധഭാരഭാളലാം  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള
ആകേര്ഷനിക്കുന  കകേന്ദ്രമഭാണച്ച്.  ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലട  കനതൃതഡ്വത്തനില്  അവനിലട
വനിവനിധങ്ങളഭായ കപ്രഭാജക്ടുകേള നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അതനിനച്ച് കവഗത
വര്ദനിപനിക്കഭാന ആവശലമഭായ ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്  യഭാലതഭാരു  ബുദനിമുട്ടുമനില.
ശലാംഖുമുഖത്തച്ച് അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഭാധലതകേളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.
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ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള : സര്, അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തച്ച് ഏറവലാം
ശദനിക്കലപടുന  ഒനഭാണച്ച്  പഭാരഭാ  സഗ്ലൈഡനിലാംഗച്ച്.   വഭാഗമണ  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസലാം
കസഭാടനിനകേത്തച്ച്  അങ്ങച്ച്  അതച്ച്  എടുത്തുപറയുകേയുലാം  ലചേയ.    അവനിലട  പരനിശതീലന
പറക്കലനിനച്ച്  കുടനികേളക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണനിരനിക്കുനതച്ച്  ഒരു
ലസഭാസസറനിയഭാണച്ച്.  അതനില് നനിനച്ച് വലതലസ്തമഭായനി, സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്  ടൂറനിസലാം
അഡഡ്വഞ്ചര് ലസഭാസസറനിവഴനി പറക്കലനിനഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം ലകേഭാടുക്കുനതനിനച്ച്
അക്കഭാഡമനി തുടങ്ങുനതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  പഭാരഭാസഗ്ലൈഡനിലാംഗുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്
വഭാഗമണ  പ്രകദശത്തച്ച്  നടനച്ച്  വരുന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  കൂടുതല്  സജതീവമഭായനി
തുടരുനതനിനഭാണച്ച്  ഗവണലമന്റെച്ച്  ആഗഹനിക്കുനതച്ച്.  ലസഭാസസറനിലയ  ശക്തനിലപടുത്തനി
മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണച്ച് ഗവണലമന്റെച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുനതച്ച്.   

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  അതനിരപനിളനി അനുബന്ധ ടൂറനിസലാം കമഖലയനില്
ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുലാം  വനലാം  വകുപ്പുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിചലകേഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചഭാല്  അഡഡ്വഞ്ചര്
ടൂറനിസത്തനിനച്ച്  വലനിയ  സഭാധലതകേളുണച്ച്.  ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്  ടൂറനിസ്റ്റുകേള എത്തനികചരുന
അതനിരപനിളനിയനില് ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭാവശലമഭായ സമൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിലകേഭാടുക്കഭാന ഒരു
കപ്രഭാജകച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതുകപഭാലല ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച് തഭാമസനിക്കുനതനിനുകവണനി
യഭാത്രഭാനനിവഭാസുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   പകക്ഷ  ഇതുവലരയുലാം  അതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഇവ രണനിലന്റെയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അടനിയനരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കഭാന
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  നമ്മുലട  ലഡസനികനഷനസനില്
അതനിരപനിളനി  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  പ്രകദശമഭാണച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
പറഞ്ഞതുകപഭാലല  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുലാം  വനലാം  വകുപ്പുലാം  കൂടഭായനി  ആകലഭാചേനിചച്ച്
അതനിരപനിളനിയുലട  സമഗ  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണച്ച്.  

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജച്ച്: സര്, ശതീമതനി ഇ. എസച്ച്. ബനിജനികമഭാളുലട കചേഭാദലവമഭായനി
ബന്ധലപടഭാണച്ച് കചേഭാദനിക്കുനതച്ച്.  ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജകഭായ വഭാഗമണനില് പഭാരഭാസഗ്ലൈഡനിലാംഗച്ച്
നടത്തുനതച്ച്  suicide  point-ലഭാണച്ച്.   അതച്ച്  ശതീ.  കകേഭാടനികയരനി  ബഭാലകൃഷ്ണന
മനനിയഭായനിരുന  കേഭാലത്തച്ച്   അനലത്ത  ഗവണലമന്റെച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തനിയതഭാണച്ച്.
എനഭാല് അതച്ച് ഇകപഭാള ചേനില വലക്തനികേളുലട സകേകേളനികലയച്ച് കപഭാകുന ലക്ഷണമഭാണച്ച്
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കേഭാണുനതച്ച്.  ലസഭാസസറനിയനില്  മഭാത്രമല  വലക്തനികേളനികലയ്ക്കുലാം   കകേന്ദ്രതീകേരനിച
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   അതനിനച്ച്  ഏനയഭാറനില്  രണച്ച്  ഏക്കര് സലലാം   വഭാങ്ങഭാനുലാം
അവനിലട  പഭാരഭാസഗ്ലൈഡനിലാംഗച്ച്  നടത്തുന  അഭലഭാസനിക്കച്ച്  വനനിറങ്ങഭാനുള  സഭാഹചേരലലാം
സൃഷനിക്കഭാനുമുളള തതീരുമഭാനലമടുക്കണലാം.  ബജറനില് അതനിനച്ച്  പണമുണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച്
പഭാരഭാസഗ്ലൈഡനിലാംഗനിനച്ച്  കനതൃതഡ്വലാം  ലകേഭാടുക്കുന  ടതീമുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്   അതച്ച്  കനരനിടച്ച്
നടത്തുനതനിലനക്കുറനിചച്ച്  ഗവണലമന്റെച്ച് ചേര്ച ലചേയ്യുകമഭാ;  ആ സലലാം എത്രയുലാം കവഗലാം
ഏലറടുക്കുനതനിനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസത്തനില്  ഏറവലാം
പ്രധഭാനലപടതഭാണച്ച്  വഭാടര്  കസഭാര്ട്സച്ച്.  തലകശ്ശേരനികപഭാലുള  സലങ്ങളനില്  വഭാടര്
കസഭാര്ട്സനിനച്ച്  വലനിയ  സഭാധലതകേളുണച്ച്.    തലകശ്ശേരനിയനില്   വഭാടര്  കസഭാര്ട്സച്ച്
എന്റെര്ലടയച്ച്  ലചേയഭാന  എലനങനിലുലാം  പദതനി  തുടങ്ങഭാന  ഗവണലമന്റെച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?  

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  തലകശ്ശേരനിയനില് മുഖലമഭായനിട്ടുലാം  സപതൃകേ
പദതനിയഭാണച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതച്ച്.  അതച്ച്  ഡനി.പനി.ആര്.-ലന്റെ  അവസഭാന
കസജനിലഭാണച്ച്.    ആ  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുകമ്പഭാള  വഭാടര്
കസഭാര്ട്സുലാം അതനില് ഉളലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

ശതീ  .    സഹബനി  ഇമൗഡന:  സര്,  എറണഭാകുളത്തച്ച്  ഏറവലാം  കൂടുത   ല്
ലപഭാടനഷലലുള  ഒനഭാണച്ച് വഭാടര് കസഭാര്ട്സച്ച്.  അതനില് വളലര പ്രധഭാനലപടതഭാണച്ച്
പഭാരഭാലസയനിലനിലാംഗച്ച്.  കനവനിയുലട സലാംരക്ഷണമുള കമഖലയനില് വളലര മകനഭാഹരമഭായനി
സൃഷനിക്കഭാന  കേഴനിയുന  ഒനഭാണച്ച്  പഭാരഭാലസയനിലനിലാംഗച്ച്.  ധഭാരഭാളലാം  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള
ആകേര്ഷനിക്കഭാന  കേഴനിയുന പഭാരഭാലസയനിലനിലാംഗച്ച്  എറണഭാകുളത്തച്ച്  തുടങ്ങഭാന   നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  നനിലവനില്  പഭാരഭാലസയനിലനിലാംഗനിലന്റെ
നടപടനികേലളഭാനലാം സഡ്വതീകേരനിചനിടനില.  അകതക്കുറനിചച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന:  സര്,   അങ്ങച്ച്  വഭായനിച  ലനിസനില്  നനിനച്ച്  മൂനഭാര്
വനിട്ടുകപഭായതഭാകണഭാ  എനറനിയനില.  മൂനഭാറനില്  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ധഭാരഭാളലാം
വരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കേനിട്ടുനണച്ച്.  വനലാം  വകുപനിനഭാലണങനില്  മറയൂര്  ചേന്ദന
കലലത്തനില് നനിനലാം ധഭാരഭാളലാം ലഭാഭലാം ലഭനിക്കുനണച്ച്.   അവനിലട കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുലാം
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കതഭാടലാം  കമഖലയുലാം  തകേര്ചയനിലഭാണച്ച്.  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്
കൂടുതലഭാണച്ച്.  എനഭാല്  കുകറ കേഭാലമഭായനി ഇവനിടലത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് മന്ദഗതനിയുലാം
മുരടനിപ്പുലാം കേഭാണുനണച്ച്.   അങ്ങച്ച് അക്കഭാരലത്തനില് കവണത്ര  ഇടലപടല് നടത്തനി ആ
പ്രകദശത്തച്ച് കുകറകൂടനി പദതനികേള ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല
പടനികേയനില് ഒനഭാലാം സഭാനത്തഭാണച്ച് മൂനഭാര് നനില്ക്കുനതച്ച്.  മൂനഭാറനിനഭാവശലമഭായനിട്ടുള
സഹഭായങ്ങള  ലചേയ്യുനതനിനുപുറലമ   മൂനഭാറനിലന  കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തനി
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള നടപടനികേളുലാം ഗവണലമന്റെച്ച് സഡ്വതീകേരനിക്കുലാം.   

ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന:  സര്,  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസത്തനിനുകവണനി
തുടങ്ങനിയ  KATS  (Kerala  Adventure  Tourism  Society)  കേഴനിഞ്ഞ  നഭാലച്ച്
വര്ഷങ്ങളഭായനി  വയനഭാടനിലുലാം  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലുള  കകേഭാട്ടൂര്  വനകമഖലയനിലുള
പഭാങഭാവനിലുലാം  International Mountain Terrain Biking Festival  നടത്തനിയനിരുന.
2015  ജനുവരനിയനിലഭാണച്ച്  അവസഭാനമഭായനി  പഭാങഭാവനില്  മത്സരലാം  നടനതച്ച്.
അതനിനുകശഷലാം സനിരലാം കവദനിയഭായനി പഭാങഭാവനിലന നനിശയനിക്കുലമനച്ച് പറഞ്ഞതഭാണച്ച്.
എനഭാല്  കേഴനിഞ്ഞ ഒനര വര്ഷമഭായനി   International Mountain Terrain  Biking
Festival  നടനനിടനില.  ഏകേകദശലാം  നൂകറഭാളലാം  കദശതീയ-അനര്കദ്ദേശതീയ  സസക്കകനിലാംഗച്ച്
ചേഭാമ്പലനസച്ച്  പലങടുക്കുന  ഒരു  കപ്രഭാഗഭാമഭാണതച്ച്.   ആ  കപ്രഭാഗഭാലാം   കകേഭാട്ടൂര്
വനകമഖലയനില് തലന കേണനിനന്യൂ ലചേയഭാനുളള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന: സര്, അതച്ച് കകേഭാട്ടൂരനില് സനിരമഭായനി നടത്തഭാന
സഭാധനിക്കനില. ഇകപഭാള വയനഭാടഭാണച്ച് ലസലകച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുളതച്ച്.    അടുത്ത പ്രഭാവശലലാം
കകേഭാട്ടൂരനില് നടത്തുനതനിലനക്കുറനിചച്ച് ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന:  സര്,  പതീചനി  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  ടൂറനിസച്ച്
ലഡസനികനഷനഭായനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ  കേഭാലങ്ങളഭായനി  കവണത്ര  പരനിഗണനിക്ക
ലപടഭാത്തതനിലന്റെ കപരനില് അവനിലട പല തരത്തനിലുള തര്ക്കങ്ങള നടക്കുകേയഭാണച്ച്.
ടൂറനിസത്തനിനച്ച്  വളലര  സഭാധലതയുള  ഇമൗ  പ്രകദശത്തച്ച്  ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുലാം  വനലാം
വകുപ്പുലാം  ഒരു പ്രകതലകേ തടനിലഭാണച്ച് നനില്ക്കുനതച്ച്.  ശതീ.  എ.  സനി.  ലമഭായ്തതീന പതീചനി
ടൂറനിസ്റ്റുച്ച് കകേന്ദ്രമഭായനി വളര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുനതനിനച്ച് ചേനില ശമങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
അതച്ച്  തുടരുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.   ബജറനില്  ടൂറനിസലാം  ലഡസനികനഷനുകവണനി  തുകേ
വകേയനിരുത്തുകേ കൂടനി ലചേയ്ത സഭാഹചേരലത്തനില് അങ്ങച്ച്  ഒരു കയഭാഗലാം വനിളനിചകചേര്ത്തച്ച്
വനലാം-  ഇറനികഗഷന വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനുള ശമലാം നടത്തനിയഭാല് വളലര
നനഭായനിരുന.  അതനിനച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണന ഉണഭാകുകമഭാ?    
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  വനലാം  വകുപനിലന്റെയുലാം  ഇറനികഗഷന  വകുപനിലന്റെയുലാം
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  പതീചനിലയ ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തച്ച്  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുനതനിനുള
പരനിശമലാം നടത്തഭാലാം. 

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  അങ്ങച്ച്  സവദദ്യുതനി  മനനിയഭായനിരുനകപഭാള
അതനിരപനിളനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കണലമന  നനിലപഭാടച്ച്  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.
ടൂറനിസലാം മനനി എനള നനിലയനില് ആ സലലാം അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസലാം ഉളലപലടയുള
ടൂറനിസലാം കസഭാടഭാലണനലാം പറയുനണച്ച്.   സവദദ്യുതനി വകുപച്ച് അതച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന
ശമനിക്കുകമ്പഭാള  ടൂറനിസലാം  മനനിലയനള  നനിലയച്ച്  വനലാം  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നച്ച്  ആ
പദതനിലയ അങ്ങച്ച് എതനിര്ക്കുകമഭാ?

മനി  .   സതീക്കര്: ദയവഭായനി അലാംഗങ്ങള കചേഭാദലത്തനിനുളള ഉപകചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കുകേ.

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്, വളലര ഗമൗരവമുള ഒരു വനിഷയലാം ചേര്ച
ലചേയ്യുകേയഭായനിരുന.  അതനില് തമഭാശ പറകയണ  കേഭാരലമനില.  ...(… ബഹളലാം)......
കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികേസന  സഭാധലതകേലള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ വനികേസനലാം  വളലര പ്രധഭാനലാം തലനയഭാണച്ച്.  ശതീ.  ഷഭാഫനി പറമ്പനില്,
അങ്ങച്ച്  പ്രതനിനനിധഭാനലാം  ലചേയ്യുന  യുവതഡ്വത്തനിനച്ച്  ലതഭാഴനില്  ലകേഭാടുക്കണലമങനിലുലാം
ടൂറനിസലാം  കമഖലയുലട  വളര്ച  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണച്ച്.  വരുലാംകേഭാലഘടങ്ങളനില്
ടൂറനിസലാം  കമഖലയച്ച്  പ്രഭാധഭാനലലാം  ലകേഭാടുത്തഭാല്  മഭാത്രകമ  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ ഭദ്രത ശക്തനിലപടുത്തഭാനുലാം യുവഭാക്കളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലവസരലാം നല്കേഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുകേയുള.  അതനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുള  നടപടനികേളുമഭായനി  ഗവണലമന്റെച്ച്
മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലാം.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന:  സര്,  പ്രകൃതനിദത്തമഭായ കുനകേളുലാം പഭാറകേളുമുള
പ്രകദശമഭാണച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  ലനയഭാര്ഡഭാലാം.  കദശതീയ  തലത്തനില്
മലകേയറ  പരനിശതീലനവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള  കേലഭാമ്പുകേള
നടത്തഭാറുണച്ച്. മലകേയറ പരനിശതീലനത്തനിനുകവണനി ലനയഭാര്ഡഭാമനില് ഒരു ഇനസനിറന്യൂടച്ച്
സഭാപനിക്കഭാന  കേഴനിയുകമഭാ;  അങ്ങലനലയഭാരു  ഇനസനിറന്യൂടച്ച്  ആരലാംഭനിചഭാല്  അതച്ച്
സലാംസഭാന ഗവണലമന്റെനിനച്ച് ആദഭായകേരമഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  അങ്ങലനലയഭാരു  കേഭാരലലത്തക്കുറനിചച്ച്
ഇതുവലര ആകലഭാചേനിചനിടനില. 

മനി  .   സതീക്കര്:     കചേഭാദലലാം നമ്പര് *182 കചേഭാദലലാം നമ്പര് *195-ഉലാം ആയനി കബച്ച്
ലചേയണലമനച്ച് ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.   കബനിലാംഗച്ച് അനുവദനിക്കുന.
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പരമ്പരഭാഗത കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പ്രശ്നങ്ങള
  2 (*182) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന:

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന:
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി:
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേയര്  വലവസഭായ  രലാംഗലത്ത  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലുലാം  കവതനവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേലയന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) ഇമൗ വലവസഭായലാം കനരനിടുന മുഖല പ്രശ്നങ്ങളനില് ഒനഭായ ചേകേനിരനി
ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  കൃഷനി  വകുപച്ച്  നടപഭാക്കുന  പചകത്തങ്ങ
സലാംഭരണവമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കേര്ഷകേരനില്  നനിനച്ച്  ലപഭാതനിക്കഭാത്ത  കതങ്ങ
സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം  അതച്ച്  ലപഭാതനിചച്ച്  ലതഭാണച്ച്  കശഖരനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന
കേഭാരലലാം കേയര് വകുപച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലലവറച്ച്  ലലഫബറനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം  ഗുണനനില
വഭാരമുള ഡതീലലഫബറനിലാംഗച്ച് ലമഷതീനുകേള വലഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേയര്  ലഫഡനിലന്റെയുലാം  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം  വനിപണന  കശഷനി
ശക്തനിലപടുത്തഭാനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള  പദതനികേള  എലനലഭാമഭാലണനച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): സര്, 

(എ)  കേയര് വലവസഭായരലാംഗലത്ത പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനിലുലാം
കവതനവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേലയന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ധഭാരഭാളലാം  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്. അതനില് ഏറവലാം പ്രധഭാനലാം, 

1.   പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട,  കേയര്  പനിരനിക്കഭാരഭായഭാലുലാം  കേയര്
ലനയ്ത്തുകേഭാരഭായഭാലുലാം, ഉല്പനങ്ങളക്കച്ച് മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപ്പുവരുത്തുന വനിലയച്ച്
കേയര്ലഫഡലാം  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  വഭാങ്ങനി  സലാംഭരനിക്കലഭാണച്ച്.
ഇത്തവണ സലാംഭരനിചതനിലന്റെ ഇരടനിയഭാണച്ച് അടുത്ത വര്ഷലത്ത ടഭാര്ജറഭായനി
നനിശയനിചനിട്ടുളതച്ച്. 
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2. ഉല്പനങ്ങള  ഇമൗ  രതീതനിയനില്  വഭാങ്ങുനതച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
സഹകേരണ കമഖലലയ പുനദുഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്,
സഹകേരണ കമഖലയ്ക്കുള ആനുകൂലലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

3.  പനിരനികമഖലയനില്  ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടച്ച്  സതീലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

4.   കേയര്  ഉല്പനങ്ങളനില്  ജനികയഭാ  ലടകച്ച്റയനില്സനിനച്ച്  പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കേഭാനുലാം
ജനികയഭാ  ലടകച്ച്റയനില്സച്ച്  വലഭാപകേമഭായനി  ജലസലാംരക്ഷണ  കേലഭാമ്പയനിനനില്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ചേകേനിരനിക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി  വലഭാപകേമഭായനി  ചേകേനിരനി
മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുലാം  അടുത്തവര്ഷലാം  100  മനില്ലുകേലളങനിലുലാം  പുതനിയതഭായനി
സഭാപനിക്കുനതനിനുമഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.  കേയര്  കമഖലയച്ച്  പുറത്തുള  നഭാളനികകേരലാം
കൂടുതലുള സലങ്ങളനിലഭായനിരനിക്കുലാം ഇമൗ മനില്ലുകേളക്കച്ച് പ്രഭാമുഖലലാം നല്കുകേ. 

(സനി&ഡനി)  ലലവറച്ച്  ലലഫബറനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന
"റഗുകലറഡച്ച്  ലമക്കലലനകസഷന  ഓഫച്ച്  കേയര്  ഇനഡസനി"  എന  പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  77  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  വളലര ഉദഭാരമഭായ
സബ്സനിഡനി  സഡ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുകൂടനി  നല്കുന  രതീതനിയനിലഭാണച്ച്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്. 

കേയര് വലവസഭായലാം
3 (*195) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി:

ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശര്മ്മേ  :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച്:
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി: തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അലപകച്ച് കബഭാഡനി കഫഭാര് കേയര്  (എ.ബനി.സനി.)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിലന്റെ ലക്ഷലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)   കേയര്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  കേണകസഭാര്ഷലലാം  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എലനലഭാലാം;  കകേരളത്തനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന
കേയറുല്പനങ്ങളക്കച്ച് ബഭാന്റെനിലാംഗച്ച് ഏര്ലപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)   കേയര്  വലവസഭായത്തനിനുകവണ  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലയുലാം
വലവസഭായ വനികേസന തനങ്ങളുലാം  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനച്ച്  രൂപതീകേരനിച  നഭാഷണല്
കേയര് റനിസര്ചച്ച് ആന്റെച്ച് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് ഇനസനിറന്യൂടനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): സര്, 

(എ) അലപകച്ച് കബഭാഡനി കഫഭാര് കേയര് (എ.ബനി.സനി.) രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. കേയര്
കമഖലയുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭാവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര്  നയങ്ങള  ഉപകദശനിക്കുനതനിനുമഭാണച്ച്  ഇമൗ  ഉപകദശകേ  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്.  കേയര്കമഖലയ്ക്കുകവണനി ലപഭാതു മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേ,
സര്ക്കഭാര്  നയങ്ങളക്കച്ച്  ഉപകദശലാം  നല്കുകേ,  കേകമ്പഭാള  വനിപണന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേ,  കേയര്കമഖലയ്ക്കുകവണനി വനിജഭാനലാം  വളര്ത്തനിലയടുത്തച്ച്  ആവശലക്കഭാര്ക്കച്ച്
നല്കേഭാന  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച്  എ.ബനി.സനി.  കേമ്മേനിറനി
ലചേയ്യുനതച്ച്. 

(ബനി) കേയര് മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച് കേണകസഭാര്ഷലലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലനില. ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.

(സനി)   നഭാഷണല്  കേയര്  റനിസര്ചച്ച്  &  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ഇനസനിറന്യൂടനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്തച്ച് തഭാലഴപറയുന തതീരുമഭാനങ്ങള എടുത്തനിട്ടുണച്ച്: 

1. ലട്രയനിനനിലാംഗനിനച്ച് കൂടുതല് ഊനല് നല്കുലാം.

2. സഡ്വനമഭായുള  ഗകവഷണകത്തഭാലടഭാപലാം  മറച്ച്  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
കചേര്നലകേഭാണച്ച് collaborative ഗകവഷണത്തനിനച്ച് ഉമൗനല് നല്കുലാം. 

3. ഉല്പന  ലലവവനിദലവത്കേരണത്തനിനുലാം  ജനികയഭാ  ലടകച്ച്റയനില്സനിലന്റെ
പുതനിയ ഉപകയഭാഗ സഭാധലതകേള കേലണത്തുനതനിനുലാം പ്രകതലകേ പ്രഭാധഭാനലലാം
നല്കുലാം.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  സര്,  കേയര്  പനിരനിക്കുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

ഹൃദയത്തുടനിപ്പുകേള  അറനിയുന  വകുപ്പുമനനിയുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  കേയര്  വലവസഭായ

രലാംഗത്തച്ച്  നടത്തുന  ഇടലപടലുകേള  ശകദയവലാം  അഭനിനന്ദനഭാര്ഹവമഭാണച്ച്.  ഇമൗ

കമഖലയനില്  കജഭാലനി  ലചേയതളര്നച്ച്  ഒനലാം  സമ്പഭാദനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തവരുലട



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  15

ആശഡ്വഭാസലാം  ലപനഷനഭാണച്ച്.  അതുകപഭാലുലാം  യഥഭാസമയലാം  യു.ഡനി.എഫച്ച്.

ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  നല്കേനിയനിരുനനില.  അതച്ച്  വര്ദനിപനിചച്ച്

1,000 രൂപയഭാക്കനി കുടനിശ്ശേനികേയനിലഭാലത നല്കേനിയതനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള സലാംതൃപ്തരഭാണച്ച്.

അതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന  അഭനിനന്ദനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടുത്തഭാനുള മലറഭാരു വനിഷയലാം, കേയര് സഹകേരണസലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാരഭായനി

റനിടയര് ലചേയ്ത ആളുകേളക്കച്ച്  ലപനഷന ലഭനിക്കുനനില എനളതഭാണച്ച്.  അതുകപഭാലല

ഗഭാറ്റുവനിറനി  കുടനിശ്ശേനികേയുലാം  നല്കേഭാനുണച്ച്.  ഇക്കഭാരലലാം  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതച്ച്  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള

സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്  :  സര്,  കേയര്  വലവസഭായ

സഹകേരണസലാംഘങ്ങലളഭാലക്ക വളലര ക്ഷതീണനിചച്ച് ഉല്പഭാദനലാം നഭാമമഭാത്രമഭായകപഭാള

സഡ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  അതച്ച്  അവനിലടയുള  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളലത്തയുലാം  ബഭാധനിച.

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കൂലനികപഭാലുലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  അവസയഭാണച്ച്  ഇനളതച്ച്.

മഭാകനജതീരനിയല്  സബ്സനിഡനി  പുനദുഃസഭാപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  മനിനനിമലാം

കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.  ഗഭാറ്റുവനിറനി  കുടനിശ്ശേനികേ

സര്ക്കഭാര് മുനകേലയടുത്തച്ച് ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുലാം. ഇകപഭാള കകേഭാണട്രനിബന്യൂടറനി ലപനഷന

സമ്പ്രദഭായമഭാണുളതച്ച്.  50,000  രൂപ  അടചഭാല്  മഭാത്രകമ  ലപനഷനച്ച്

അര്ഹതയുണഭാവകേയുള.  ഇതച്ച്  വളലര  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  കേഭാരലമഭാണച്ച്.  ഇമൗ

സഭാഹചേരലത്തനില് അവര്ക്കച്ച് കക്ഷമ ലപനഷനുകേള ലഭനിക്കുനതനിനുള കേഭാരലങ്ങള

ലചേയ്യുലാം.  അങ്ങലന  അവര്ക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  ലപനഷന  ലഭനിക്കുലാം.  അതല,  മറച്ച്

സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച് കവണലതങനില് ഗവണലമന്റെച്ച് അകതക്കുറനിചച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുലാം. 

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന: സര്, ഇമൗ കമഖല കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങളക്കച്ച്

വനികധയമഭാക്കനി  ഇമൗ  വലവസഭായലത്തയുലാം  അതനികലര്ലപടുന  ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്

ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം കകേരളത്തനിലന്റെ മണ്ണനില് കേയര് വലവസഭായലാം

അനലലാം  നനിനകപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുമുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  നഭാലാം  ഊനല്

നല്കകേണതഭാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  സഹഭായകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  പരമ്പരഭാഗത

വലവസഭായങ്ങളക്കച്ച്  ഒരു  പ്രകതലകേ  വകുപ്പുതലന  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് അതനിനുള പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്  :  സര്,  ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനിയുലട

പ്രകേടന പത്രനികേയനില് പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങളക്കച്ച് പുതനിയ വകുപച്ച്, സതീകേളക്കുകവണനി

പുതനിയ  വകുപച്ച്  എനനിവ  പറഞ്ഞനിരുന.  അതനില്  ഒരു  കേഭാരലലാം  നടപഭാക്കനിക്കഴനിഞ.

രണഭാമലത്ത  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ആകലഭാചേനിച  ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

നനിശയമഭായുലാം മഭാനനിലഫകസഭായനില് പറഞ്ഞതച്ച് നടപഭാക്കുലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന:  സര്,  കേയര്കമഖല  ഇനച്ച്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങളുലാം
ലവല്ലുവനിളനികേളുലമലഭാലാം ആഴത്തനില് പഠനിക്കുനതനിനുകവണനി ആനത്തലവടലാം ആനന്ദന
ലചേയര്മഭാനഭായുള  കേമ്മേതീഷന,  ഇമൗ  വലവസഭായത്തനിലന്റെ  സമഗ  വനികേസനത്തനിനച്ച്
കവണനി  വനിവനിധങ്ങളഭായ  പരനിഹഭാര  സഭാധലതകേള  സര്ക്കഭാരനിനുമുനനില്  വചനിട്ടുണച്ച്.
അതനില്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലാം  ലതഭാണച്ച്  സലാംഭരണലാം  തലനയഭാണച്ച്.
ലതഭാണ്ടുസലാംഭരണത്തനിനഭാവശലമഭായ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
ഗവണലമന്റെച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  അങ്ങലനലയങനില്  കകേരളത്തനിലല  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  ജനിലഭാ  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  അതനില്  അലാംഗങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകമഭാ;  ലതഭാണ്ടു
സലാംഭരനിക്കുനതനിനച്ച്  ഇടനനിലക്കഭാലര  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  ഇനലസന്റെതീവച്ച്
നല്കേഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കശഖരനിക്കുന  ലതഭാണനിനച്ച്
ലസഭാലലസറനികേളക്കഭാവശലമഭായ ഇനലസന്റെതീവകൂടനി അനുവദനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്  :  സര്, കേയര് വലവസഭായത്തനിലന്റെ ഓകരഭാ
ഘടത്തനിലുലാം  സബ്സനിഡനി  നല്കുനതച്ച്  അര്തമനിലഭാത്ത  കേഭാരലമഭാണച്ച്.
ഉല്പഭാദനലചലവച്ച് കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് എന്തുവനില ആയഭാലുലാം ആ വനിലയച്ച്  സര്ക്കഭാര്
വഭാങ്ങനി  സലാംഭരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  സബ്സനിഡനി  മുഴുവന  ഇമൗ  കപഭായനിന്റെനില്
കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഞങ്ങള  ശമനിക്കുനതച്ച്.  എങനിലുലാം  ലതഭാണച്ച്  സലാംഭരണ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  രൂപതീകേരനിചഭാല്  നനിശയമഭായുലാം  അവര്ക്കുള
ഇനലസന്റെതീവലാം  മറച്ച്  കേഭാരലങ്ങളുമുണഭാകുലാം.  എനഭാല്  ഡതീലലഫബറനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേള
ലതഭാണച്ച് ലഭലമഭായ സലങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുനതനിനഭാണച്ച് ഇകപഭാള ശദനിക്കുനതച്ച്.
അതച്ച്   ചേകേനിരനിയുണഭാക്കഭാനുള സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിചലകേഭാണഭാവഭാലാം
അലലങനില്  സഡ്വഭാശയ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുമഭാകേഭാലാം.
ലതഭാണച്ച്  സലാംഭരണത്തനിനുള  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം
ഇനലസന്റെതീവച്ച് നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  ചേകേനിരനിയഭാക്കനി ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിലഭാണച്ച് കൂടുതല്
ശദ  നല്കേഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനതച്ച്.  ലതഭാണ്ടുലകേഭാണ്ടുവരുനതനിലനക്കഭാള  ചേകേനിരനി
ലകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള ട്രഭാനകസഭാര്കടഷന ചേഭാര്ജനിലുലാം കുറവണഭാകുലാം. 
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ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  ചുരുങ്ങനിയ  കേഭാലത്തനിനുളനില്
കേയര്കമഖലയനില് വലനിയ കനടങ്ങളുണഭാക്കഭാന നമുക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. 25  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  കേയര്  ഉല്പനങ്ങള  കേയര്  ലഫഡച്ച്  വഴനി  സലാംഭരനിചതഭായുലാം  ആഭലനര
ഉല്പഭാദനവലാം വനികദശ കേയറ്റുമതനിയുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുള  ശമങ്ങള നടത്തുനതഭായുലാം
മനസനിലഭാക്കുന.  പകക്ഷ ഇമൗ അടുത്ത കേഭാലത്തച്ച് ഒരു ലകേടച്ച് ചേകേനിരനിക്കച്ച്  150  മുതല്
170 രൂപ വലര വര്ദനിചതഭായനി കേഭാണുന. സഭാധഭാരണ അസലാംസ്കൃത സഭാധനങ്ങളുലട
വനില കുറയുകമ്പഭാള ഉല്പനങ്ങളുലട വനില കുറയുനതഭായഭാണച്ച് കേഭാണുനതച്ച്. എനഭാല്
ഇവനിലട  അസലാംസ്കൃത  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില  കൂടനിയകപഭാള  ഉല്പന  വനില  കൂടനി
നല്കുനതഭായനി  അറനിയുനനില.  അങ്ങലന  കൂടനി  നല്കേഭാന  കേഴനിയുകമഭാ;  അതച്ച്
അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്  :  സര്,  മുമ്പച്ച്  നമ്മുലട  നഭാടനില്  കേയര്

വലവസഭായത്തനില്  ലപഭാതുശത്രുവഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിരുനതച്ച്  ലതഭാണച്ച്

വലഭാപഭാരനികേലളയഭാണച്ച്.  ലതഭാണ്ടുകേചവടലാം   അവരുലട  നനിയനണത്തനിലഭായനിരുന.

എനഭാല് ഇകപഭാള ഇവനിലട  ലതഭാണച്ച്  ചേകേനിരനിയഭാക്കുനനില,  ചേകേനിരനി  വഭാങ്ങുകേയഭാണച്ച്

ലചേയ്യുനതച്ച്.  ചേകേനിരനി  കേചവടക്കഭാരുലാം  മനില്ലുകേഭാരുലാം  സലാംഘടനിതമഭായനി  വനില

നനിശയനിക്കുകേയഭാണച്ച്  ലചേയ്യുനതച്ച്.  ഇനച്ച്  ചേകേനിരനി  കേയര്  പനിരനിക്കഭാന  മഭാത്രമല

ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.  ചേകേനിരനിയുലട  70  ശതമഭാനവലാം  ലലചേനയനികലയച്ച്  കേയറ്റുമതനി

ലചേയ്യുകേയഭാണച്ച്. അവനിലടയുളവര്ക്കച്ച്  പഴയ പുല്പഭായ കവണ, എലഭാവര്ക്കുലാം മഭാട്രസച്ച്

തലന  കവണലാം.  ചേകേനിരനി  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച  ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

അങ്ങലനലയഭാരു  alternative  ഉളതനിനഭാല് വളലര എളുപത്തനില് വനില കപശഭാനുലാം

വനില  ഉയര്ത്തഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുള  ലതഭാണനിലന്റെ  25-30

ശതമഭാനലമങനിലുലാം ഇവനിലട ചേകേനിരനിയഭാക്കനിയഭാല് ഇമൗ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാലാം. 

ശതീ.  ലകേ.  ലജ.  മഭാകനിക്കുകവണനി  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച്: സര്,  കേയര്

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഏറവലാം  പ്രധഭാനമഭായുളതച്ച്  അവരുലട

ഉല്പനങ്ങളക്കച്ച്   വനിപണന  സഭാധലത  കേലണത്തുകേ  എനളതഭാണച്ച്.  ജനികയഭാ

ലടകച്ച്റയനില്സച്ച്  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വലഭാപനിപനിക്കുകേ  എലനഭാരുനയലാം

ഗവണലമന്റെച്ച്  ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  പഞ്ചഭായത്തച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്  ജനികയഭാ

ലടകച്ച്റയനില്സച്ച് വലഭാപനിപനിക്കഭാന എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്?

ജലസലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിചച്ച്  പറയുകമ്പഭാള   പ്രധഭാനമഭായുലാം  സൂചേനിപനിക്കഭാനുളളതച്ച്,
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ഭൂമനിയനികലക്കച്ച്  വതീഴുന  ലവളലാം  മണ്ണനികലയച്ച്  ആഴനിറങ്ങഭാത്ത  രതീതനിയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള

ഓകരഭാ  വലക്തനിയുലാം  ഒഭാകരഭാ  കുടുലാംബവലാം  സഡ്വതീകേരനിചച്ച്  ലകേഭാണനിരനിക്കുനതച്ച്.

അതനിനുപകേരമഭായനി  ജനികയഭാ  ലടകച്ച്റയനില്സച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചലാം

അതനിലന്റെ സഭാധലതകേലളക്കുറനിചലാം ഗവണലമന്റെച്ച് പഠനിചനിട്ടുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് സൂചേനിപനിച

രണഭാമലത്ത  കേഭാരലലത്തക്കുറനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പഠനിചനിടനില.  എങനിലുലാം   ഇതച്ച്  സട ല്

കപഭാലല  നനിലനനില്ക്കനില.   മണ്ണനിനച്ച്  മുകേളനില്   ഇടച്ച്  നടനഭാല്  ഒരു  വര്ഷലാം

കേഴനിയുകമ്പഭാള  ദ്രവനിചകപഭാകുകേയുലാം  എലഭാവര്ഷവലാം  സടല്  മഭാകറണ  അവസ

വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  ജനികയഭാ  ലടകച്ച്റയനില്സച്ച്   ദ്രവനിചകപഭാകുകമ്പഭാള  അതനിനുളനില്

നടനിരനിക്കുന  പുലച്ച്ക  വളര്നച്ച്  ഒരു  ഭനിത്തനി  കപഭാലല  സലാംരക്ഷണ  കേവചേലാം  തതീര്ക്കുലാം.

കുളത്തനിലന്റെയുലാം  കതഭാടനിലന്റെയുലാം  ചേരനിവനിലന  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  കേയറനിലനയല

ആശയനിക്കുനതച്ച്.  ഇവലയഭാലക്ക  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച്  പുലച്ച്ക  വളര്ത്തഭാന

സഹഭായനിക്കുകേയഭാണച്ച്  ജനികയഭാ  ലടകച്ച്റയനില്സച്ച്  ലചേയ്യുനതച്ച്.  നമ്മുലട  മുറത്തച്ച്  സടല്

കപഭാലല  ഇടുനതനിനച്ച്  ഇവ എത്രമഭാത്രലാം  സഹഭായകേരമഭാകുലമനളതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്

എനനിക്കറനിയനില.  പകക്ഷ  ഇതച്ച്  പരതീക്ഷനിചകനഭാക്കഭാലാം.  കലഭാകേത്തനിലല  ജനികയഭാ

ലടകച്ച്റയനില്സനില് ഇനലയനില് നനിനള കേയറ്റുമതനി വളലര നനിസഭാരമഭാണച്ച്.  എനഭാല്

ഇതച്ച്  വലഭാപകേമഭായനി യൂകറഭാപനിലുലാം  മറ്റുലാം  ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണനിരനിക്കുനണച്ച്.  ഇകപഭാള

നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  ജലസലാംരക്ഷണ  യജത്തനില്  കകേരളത്തനിലല  മുഴുവന

കുളങ്ങളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  നമ്മേള  വൃത്തനിയഭാക്കനി  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണച്ച്.

അതനിനച്ച്  ഇമൗ  ജനികയഭാ  ലടകച്ച്റയനില്സച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാലണങനില്,  ഡനിമഭാന്റെച്ച്

അനുസരനിചച്ച്  5 -6  വര്ഷകത്തയച്ച്  കകേരളത്തനിലല  മുഴുവന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം

പണനിലകേഭാടുത്തഭാലുലാം അതച്ച് തനികേയനില എനതഭാണച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിലയനിരുത്തല്. 

ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി:  സര്,  അലപകച്ച്  കബഭാഡനി  കഫഭാര്  കേയര്

(എ.ബനി.സനി.)  രൂപതീകേരനിചലവന മറുപടനി  വളലര  സകനഭാഷലാം നല്കുന ഒനഭാണച്ച്.

ചൂഷണലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലുലാം  കവതനവലാം

സലാംരക്ഷനിക്കഭാന പ്രവര്ത്തന-വനിപണന രലാംഗത്തച്ച് ഒരു കേണകസഭാര്ഷലലാം ഉണഭാക്കഭാന

ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  കകേരളത്തനിലുണഭാക്കുന  കേയറുകേളുലട  തരലാംതനിരനിവച്ച്  നഭാകലഭാ

അകഞ്ചഭാ ആയനി കനിപ്തലപടുത്തനി, ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ഇതനിലന

ലപഭാതുബഭാനഡനില് മഭാര്ക്കറനിലലത്തനിക്കഭാന ശമനിക്കുകമഭാ? 
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കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്: സര്, ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന,  കേയര്ലഫഡച്ച്  എനതീ  രണച്ച്  വനിപണന  ഏജനസനികേലളയഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ശദനിക്കുനതച്ച്.  കേണകസഭാര്ഷലത്തനിലന്റെ  ഘടന  എനച്ച്
പറയുനതച്ച്,  പ്രസ്തസ്തുത  സഭാപനങ്ങലള  ലസഷലസലസ്ഡച്ച്  ആയനി  വളര്ത്തഭാലാം.
ഇതനികനഭാടകേലാം  തലന  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  യു.പനി.  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്
ലഫഡകറഷനുമഭായനി  കേരഭാര്  ഒപ്പുവചനിട്ടുണച്ച്.  അതുപ്രകേഭാരലാം  അവര്  ഇവനിലടനനിനലാം
കേയര് ഉല്പനങ്ങള വഭാങ്ങഭാന 10,000  ഒമൗടച്ച് ലലറ്റുകേലളയഭാണച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.
പത്തച്ച്  തടുക്കച്ച്  വചച്ച്  എലഭായനിടത്തുലാം  കപഭായഭാല്ത്തലന  എത്ര  വലനിയ  ഡനിമഭാന്റെച്ച്
ആയനിരനിക്കുലാം  ഉണഭാകുകേ.  ഇതുകപഭാലല  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്
ലഫഡകറഷനുകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുനതനിനുലാം  ബന്ധലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
പരനിശമലാം നടക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇതനിനുകവണനി കമയച്ച്-ജൂണ മഭാസങ്ങളനില് കകേരളത്തനില്
നനിനള പ്രതനിനനിധനി സലാംഘലാം വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനില് കപഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  കേയര് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
നനിരവധനി  ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇത്തവണലത്ത ബജറനില്
ഏലറക്കുകറ  കേഭാരലങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  നടപഭാക്കുനതനിനുള  നനിലപഭാടച്ച്
സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ലതഭാണച്ച്  സലാംഭരണകത്തഭാലടഭാപലാം  കുറഞ്ഞ  വനിലയച്ച്
ചേകേനിരനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന  കേഭാരലലത്തക്കുറനിചച്ച്  ബജറനില്  പ്രകതലകേലാം
പരഭാമര്ശനിക്കുനണച്ച്. അങ്ങലന ലചേയ്യുനതനില്, കുകറ കമഖലകേളനില് കേയര് സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളഭാണച്ച്  പ്രധഭാന  പങച്ച്  വഹനിക്കുനതച്ച്.  ആ  സലാംഘങ്ങള  സഭാപനിക്കലപട
സഭാഹചേരലത്തനിലല  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതച്ച്.  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം
നല്കുന  പങച്ച്  വഹനിലചങനിലുലാം  ആ  സലാംഘങ്ങള  ഇനച്ച്  കേടബഭാധലതയനിലഭാണച്ച്.
അതുലകേഭാണച്ച്  പല  സലാംഘങ്ങളുലാം  ഇനച്ച്  ഫങ്ഷന  ലചേയഭാത്ത  സനിതനി
നനിലനനില്ക്കുനണച്ച്.  ബജറനില് സലാംഘങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  ലപഭാതുവഭായനി  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തസ്തുത  സലാംഘങ്ങലള  കേടബഭാധലതയനില്നനിനലാം  മുക്തമഭാക്കഭാനുള  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കനരലത്ത  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല,  ലതഭാണച്ച്  സലാംഭരണത്തനിലന്റെയുലാം
ചേകേനിരനി ലഭലതയുലടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് സലാംഘങ്ങലള പ്രഭാപ്തമഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്:  സര്,  വളലര  പ്രധഭാനലപലടഭാരു
നനിര്കദ്ദേശമഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  മുകനഭാട്ടുവചതച്ച്.  കേയര്  സലാംഘങ്ങലള
പുനദുഃസലാംഘടനിപനികക്കണതഭായുണച്ച്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  എന.സനി.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്  ഒരു
സതീലാം  സര്ക്കഭാര്  സമര്പനിക്കുനണച്ച്.  100  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വഭായ്പയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
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ഇതനിനഭായനി  അഭലര്തനിക്കുനതച്ച്.  ഇമൗ  പുനദുഃസലാംഘടനയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
അടനിയനരമഭായനി ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരലലാം ഒനച്ച്,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വഭായ്പ,  പലനിശ
തുടങ്ങനിയവ ലഷയര് ആയനി മഭാറഭാലാം.  രണച്ച്,  ധഭാരഭാളലാം പണലാം പല അക്കമൗണ്ടുകേളനിലഭായനി
പണച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയ സതീമുകേളുലട കപരനില് കേനിടക്കുകേയഭാണച്ച്.  അലതലഭാലാം സമഭാഹരനിചച്ച്
വര്ക്കനിലാംഗച്ച് കേലഭാപനിറലഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന അനുവഭാദലാം നല്കേഭാലാം. മൂനച്ച്, കുകറയധനികേലാം
സലാംഘങ്ങള  എത്രകയഭാ  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ലനികേഡ്വനികഡഷന  കപ്രഭാസസനിലഭാണച്ച്.  അതച്ച്
ലനികേഡ്വനികഡറച്ച്  ലചേയ്യുനതനിനുപകേരലാം  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സലാംഘങ്ങളുമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനിചഭാല്  ചേനില  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  ആസ്തനികേളുലാം  മറ്റുലാം  ലഭനിക്കുലാം.  അലലങനില്
കബഭാടനില്  ലഭാന്റെച്ച്  കപഭാലല  സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്  കപഭാകുലാം.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
സഡ്വത്തുക്കള  സഹകേരണ  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഒരു
സമതീപനവലാം  കൂടനി  സര്ക്കഭാര്  സകേക്കഭാളഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്
കേലഭാപനില്  ലഭലമഭാക്കുലാം.  അതനിനച്ച്  അടുത്ത  ബജറനില്  പണലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
കൃതലമഭായനി വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

ശതീ.  എ.  എലാം.  ആരനിഫനിനുകവണനി  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന: സര്,  രണച്ച്
കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ചേനിറയനിനകേതീഴച്ച് തഭാലൂക്കനിലല വര്ക്കല മുതല് ഏതഭാണച്ച്
അഞ്ചുലതങ്ങുവലരയുള പ്രകദശങ്ങളനില് സന്ദര്ശനലാം നടത്തനിയകപഭാള അവനിലടയുള
കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ദയനതീയമഭായ ചേനിത്രലാം അങ്ങച്ച് കേണനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  മഭാത്രമല,
കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  അങ്ങലയ  വനകേഭാണുകേയുലാം  അതനിനുകശഷലാം  ഇമൗ
കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപട പ്രശ്നങ്ങളനില് കനരനിടച്ച്  ഇടലപടുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുളതഭാണച്ച്.
വനിശഡ്വപ്രസനിദനിയഭാര്ജ്ജനിചനിട്ടുളതുലാം  ബനിടതീഷുകേഭാരുലട  കേഭാലലാം  മുതല്
ആരലാംഭനിക്കലപടനിട്ടുളതുമഭായ  അഞ്ചുലതങ്ങച്ച്  എന  സലലാം  കേയര്  കമഖലയുമഭായനി
ബന്ധലപടച്ച്  നനില്ക്കുന പ്രകദശമഭാണച്ച്.  ലഡപന്യൂടനി  സതീക്കര് ശതീ.  വനി.  ശശനിയുലടയുലാം
ശതീ.  വനി.  കജഭായനിയുലടയുലാം  മണ്ഡലങ്ങളനിലല   വക്കലാം,  അഞ്ചുലതങ്ങച്ച്,  കേടയഭാവൂര്,
വര്ക്കല  തുടങ്ങനിയ  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഒരു  കേഭാലത്തച്ച്  കേയര്
കമഖലലയ  മഭാത്രലാം  ആശയനിചച്ച്  ജതീവനിചനിരുനവരഭായനിരുന.  മലറഭാരു  ലതഭാഴനില്
കമഖലയനിലുലാം അവര്ക്കച്ച് കപഭാകേഭാന കേഴനിയനില.  ഇലതഭാലക്ക ബഹുമഭാനലപട മനനിക്കച്ച്
അറനിയഭാവനതഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള  അവനിടലത്ത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ലതഭാഴനിലുറപച്ച്
പദതനിക്കച്ച് കപഭാകുകേയഭാണച്ച്. അനച്ച് കേയര് കമഖലയനില് പണനിലയടുത്തവലരലഭാലാം ഇനച്ച്
ലതഭാഴനിലുറപനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  ലതഭാഴനില്  ലചേയഭാന  നനിര്ബന്ധനിക്കലപടച്ച്  നനില്ക്കുന
വളലര  ഗമൗരവമഭായ  സഭാഹചേരലലാം  നനിലനനില്ക്കുനണച്ച്.  ചേനിറയനിനകേതീഴച്ച്,  വര്ക്കല
തുടങ്ങനിയ കമഖലയനില് തഭാമസനിക്കുന ആളുകേളക്കുലാം ഇകപഭാള ആലപ്പുഴയനിലുലാം മറ്റുലാം
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ലകേഭാടുക്കുന സജതീവമഭായ ശദയുലാം തഭാല്പരലവലാം അങ്ങച്ച് നല്കേണലാം.  ഒരു വതീടനില്
ഒരു കേയര് ഉല്പനലാം വഭാങ്ങണലമനച്ച് മുമ്പച്ച് അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞതനിലനത്തുടര്നച്ച് തകദ്ദേശ
ഭരണ സഭാപനങ്ങള,  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസച്ച്,  സ്കൂള തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനില് കേയര്
അനുബന്ധമഭായ ഉല്പനലാം വഭാങ്ങുനണച്ച്.  ഇലതലഭാലാം കേയര്ലഫഡനില്നനിനലാം കേയര്
കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനമഭാണച്ച്  വഭാങ്ങുനതച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  സലാംഘങ്ങലള
പുനരുദരനിലചടുക്കഭാനുലാം  ചേനിറയനിനകേതീഴച്ച്  തഭാലൂക്കനിലന  ഒരു  പ്രകതലകേ  പഭാകക്കജനില്
ഉളലപടുത്തഭാനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്: സര്, ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പരഭാമര്ശനിച
പ്രകദശങ്ങള  കേയര്  വലവസഭായ  മഭാപനില്  വളലര  പ്രധഭാനലപട  പങച്ച്
വഹനിചലകേഭാണനിരുനതഭാണച്ച്.  ആലപ്പുഴയനിലല  പഭായലനയനിനച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചനിരുന
കേയര്  മുഴുവനുലാം  ഇമൗ  പറഞ്ഞ  സലങ്ങളനില്നനിനഭാണച്ച്  ഉല്പഭാദനിപനിചനിരുനതച്ച്.
പ്രകതലകേ രതീതനിയനിലുള കേനലാം കുറഞ്ഞ,  മുറുക്കലാം കൂടുതലുള കേയറുകേളഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത
സലങ്ങളനില്നനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതച്ച്.  എനഭാല്  ഇനച്ച്  പഭായലനയച്ച്
ഇലഭാതഭായകതഭാടുകൂടനി  ഇമൗ  പ്രകദശങ്ങള  അകധഭാഗതനിയനിലഭായനി.  വലവസഭായലാം
ഏതഭാണച്ച്  നനിലച  മടനിലുമഭാണച്ച്.  കേയറുകേള  വളലര  കമന്മകയറനിയതഭായതുലകേഭാണച്ച്
തഭാരതകമലന  വനില  കൂടുതലഭാണച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുകവണനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കനില.   ഓകടഭാമഭാറനികേച്ച്  സനിനനിലാംഗച്ച്  ലമഷതീനനിലൂലട  മഭാത്രകമ
ഇതനിലന  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  ലമക്കസനകസഷനനില്കടനി  ഇമൗ
പ്രകദശങ്ങളക്കച്ച് കൂടുതല് മുനഗണന നല്കേഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ബഹുമഭാനലപട ലഡപന്യൂടനി  സതീക്കറുലട മണ്ഡലത്തനില് ഒരു
ലസഷലല് കപ്രഭാജകച്ച് ആവശലലപടുകേയുണഭായനി. അതച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് എങ്ങലനയഭാണച്ച്
നടപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേ എനളതനിലനക്കുറനിചച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുലാം.

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,  കകേരളത്തനില്  മൂനച്ച്  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  കേയര്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഇമൗ കമഖലയനില് പണനിലയടുത്തനിരുന. ഇകപഭാള അതനിലന്റെ എണ്ണലാം
പത്തനിലലഭാനഭായനി  കുറഞവരനികേയഭാണച്ച്.  കേയര്  വലവസഭായലാം  കനരനിടുന  പ്രധഭാന
പ്രശ്നലാം   ചേകേനിരനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടതഭാണച്ച്.  നമ്മുലട  നഭാടനില്  ഇകപഭാള  ചേകേനിരനി
ഉണഭാക്കുനനില.  കകേരളത്തനിനഭാവശലമഭായ  ചേകേനിരനിയുലട  70  ശതമഭാനവലാം  വരുനതച്ച്
തമനിഴച്ച് നഭാടനിലല  കസലലാം,  ലപഭാളഭാചനി  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില്നനിനഭാണച്ച്.
പചലത്തഭാണനില്നനിനലാം  ചേകേനിരനി  ഉണഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;  ഇതച്ച്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ചേകേനിരനിയനില്നനിനലാം
വരുന ചേകേനിരനികചഭാറച്ച് കപ്രഭാസസച്ച് ലചേയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്:  സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം സൂചേനിപനിച
പ്രശ്നലാം  വളലര  ഗമൗരവതരമഭാണച്ച്.   കേയറനിലന്റെ  ചേരനിത്രലമടുത്തഭാല്  ഉചേനിതമഭായ
ഇടലപടല്  നടത്തഭാത്തതനിലന്റെ  ഫലമഭായഭാണച്ച്  ഇമൗ  പതനത്തനിലലത്തനിയലതനച്ച്
നമുക്കച്ച് മനസനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  നമ്മുലട നഭാടനില് ലതഭാണച്ച് ചേതീയനിചച്ച് അതനിലന്റെ
നഭാരച്ച്  തലനിലയടുക്കുകേയഭാണച്ച്  സഭാധഭാരണ  ലചേയ്യുനതച്ച്.   ലവളക്കയര്,  മഹത്തഭായ
കഗഭാളഡന  ലലഫബര്  എനച്ച്  നഭാലാം  അഭനിമഭാനനിക്കഭാറുമുണച്ച്.  തമനിഴ ച്ച് നഭാടനിലല
ലപഭാളഭാചനിയനില്  യനമുപകയഭാഗനിചച്ച്  പചലത്തഭാണനില്  നനിനഭാണച്ച്  ചേകേനിരനി
എടുക്കുനതച്ച്.  ആ ചേകേനിരനി  കേഴുകേനിയഭാല് കേറ എളുപലാം കപഭാവകേയുലാം ലവളക്കയറനിനച്ച്
സമഭാനമഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  ഇതച്ച് വളലര ലചേലവകുറഞ്ഞ മഭാര്ഗ്ഗമഭായതനിനഭാല് നമുക്കച്ച്
ക്ഷതീണമഭായനി.  പനിനതീടച്ച്  നടന  സലാംഭവമഭാണച്ച്  നലമ്മേ  തകേര്ത്തുകേളഞ്ഞതച്ച്.  ഉപച്ച്
ലവളമുളളതനിനഭാല് ഇവനിലട ചേകേനിരനികചഭാറച്ച്   കവസഭാണച്ച്.   എനഭാല് അവരുകടതനിനച്ച്
ഡനിമഭാന്റെച്ച്  കൂടനി  ചേകേനിരനികയക്കഭാള വനിലയഭായനി.  അകതഭാലട നമ്മുലട ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം
തുടചച്ച്  നതീക്കലപട്ടു.  കകേരളത്തനില്  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം  ഇലഭാത്ത  അവസയനികലയച്ച്
കപഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇമൗ  കേഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചലകേഭാണച്ച്
തമനിഴച്ച് നഭാടനികനഭാടച്ച്  കേനിടപനിടനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  പചലത്തഭാണനില്  നനിനച്ച്  ചേകേനിരനി
ഉണഭാക്കുനതനിനുലാം  അതനിലന്റെ  കമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമുള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സഡ്വതീകേരനിക്കണലാം.  ധഭാരഭാളലാം ലവളളമുളളതനിനഭാല് അവകരക്കഭാള കമന്മകയറനിയ ചേകേനിരനി
നമുക്കച്ച് ഉണഭാക്കഭാന  കേഴനിയുലാം. 

ശതീ  .    രകമശച്ച്  ലചേനനിത്തല  :  എലന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലഭാണച്ച്  ഏറവലാം
കൂടുതല് കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുളതച്ച്.  ആലപ്പുഴ ജനില കേയര് ഉല്പനങ്ങളുണഭാക്കുന
കമഖലയഭാണച്ച്.  ഞങ്ങളുകടതച്ച് കേയര് പനിരനിക്കുന കമഖലയഭാണച്ച്.  ലഡപന്യൂടനി സതീക്കറുലട
മണ്ഡലമഭായ  ചേനിറയനിനകേതീഴടക്കലാം  കേയര്പനിരനി  കമഖലയഭാണച്ച്.  പലകപഭാഴുലാം  കേയര്
ലഫഡഭാലണങനിലുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷനഭാലണങനിലുലാം ശദനിക്കുനതച്ച് കേയര് ഉല്പന
കമഖലലയയഭാണച്ച്. കേയര്പനിരനി കമഖലയനില് ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുണച്ച്.
കേയര്  കപ്രഭാജകച്ച്  ഓഫതീസുകേള  നമ്മേള  വനിഭഭാവന  ലചേയ്തനിരനിക്കുനതച്ച്
അവര്ക്കഭാവശലമഭായ പരനിരക്ഷയുലാം കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം ലകേഭാടുക്കഭാനഭാണച്ച്.  എനഭാല്  ഒരു
കപ്രഭാജക്ടുലാം  തയഭാറഭാക്കുനനില.  കേയര്  കപ്രഭാജകച്ച്  ഓഫതീസുകേളുലട  നവതീകേരണലാം
അടനിയനരമഭായനി  ഉണഭാകേണലാം.  മഭാത്രമല  കേയര്ലഫഡച്ച്  കേയര്  കശഖരനിചച്ച്,
ലസഭാലലസറനികേളക്കച്ച്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ആവശലഭാനുസരണലാം  പണലാം
ലകേഭാടുക്കുനനില.  ഇതുകേഭാരണലാം  ഒട്ടുമുക്കഭാല്  ലസഭാലലസറനികേളുലാം  ലനികേഡ്വനികഡഷലന്റെ
വക്കനിലഭാണച്ച്. ഇവലയ പുനരുദരനിക്കഭാനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്:   സര്,  ബഹുമഭാനലപട

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവച്ച്  നമ്മേള  അവഗണനിചനിരുന  പ്രശ്നങ്ങളനികലയച്ച്  വനിരല്

ചൂണ്ടുകേയഭാണച്ച്.   കകേരളത്തനിലല മറച്ച് പല വലവസഭായങ്ങളനില് നനിനലാം വലതലസ്തമഭായനി

കേയര്  കപ്രഭാജകച്ച്  ഓഫതീസുകേള  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലുമുണച്ച്,  അതനിലലലഭാലാം

ഉകദലഭാഗസരുമുണച്ച്.  ഇവലയലഭാലാം  സഭാപനിചതച്ച്  ലതഭാണച്ച് സലാംഭരണലാം ഉണഭായനിരുന

കേഭാലത്തഭാണച്ച്.  അനച്ച്  ധഭാരഭാളലാം  പണനിയുണഭായനിരുന.  എനഭാല്  പത്തനിരുപതച്ച്

വര്ഷമഭായനി  ലതഭാണച്ച്  സലാംഭരണലാം നടക്കുനനില.  അതനിനഭാല് പുതുതഭായനി   ഇവരുലട

ലതഭാഴനില് എലനനച്ച് കൃതലമഭായനി നനിര്വ്വചേനിചലകേഭാടുത്തനിടനില. അങ്ങലന ഇരുനനിരുനച്ച്

തുരുമ്പനിച കപഭായനിട്ടുണച്ച്.   എങ്ങലനയഭാണച്ച്  പുതനിയ ലതഭാഴനില് വനിഭജനലാം നടത്തുകേ,

ഡന്യൂടതീസച്ച് എലനഭാലക്കയഭായനിരനിക്കണലാം എനതീ കേഭാരലങ്ങള സലാംബന്ധനിചളള ചേര്ചകേള

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഏതഭായഭാലുലാം  ഇകപഭാള  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതച്ച്  ജനികയഭാ

ലടകേച്ച് സയനില്സച്ച് ലതഭാഴനിലുറപനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വലഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനച്ച്

പശഭാത്തലലാം  ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുകേ  എനതഭാണച്ച്.  ഇലതഭാലക്ക  ചുമതലയഭായനിവരുലാം.

ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവച്ച്  പറഞ്ഞ  സലാംഭരണ  വനില  ലകേഭാടുക്കുന

കേഭാരലത്തനില്,   കേയര്ലഫഡനിലന്റെ  സഭാനഡനിലാംഗച്ച്   ഓര്ഡറനില്  ഒനഭാമതഭായനി

പറഞ്ഞനിട്ടുളളതച്ച്  ഏതച്ച്  സലാംഘലാം  എത്ര കേയര്  പനിരനിചഭാലുലാം  അതച്ച്  വഭാങ്ങുലമനഭാണച്ച്.

അതച്ച് വനില്ക്കുന തലകവദന സലാംഘത്തനിനല,  കേയര്ലഫഡനിനഭാണച്ച്.  രണഭാമതഭായനി

ഇമൗ  ബജറനില്  ലലപ്രസച്ച്  ഫനികകഷനുകവണനി  77  കകേഭാടനി  രൂപ

മഭാറനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. സലാംഭരനിചകേഴനിഞ്ഞഭാല് അകപഭാള തലന പണലാം നല്കുലാം.  

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന  :  സര്,  കകേരളത്തനില്  പ്രതനിവര്ഷലാം  600  കകേഭാടനി

നഭാളതീകകേരലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണച്ച്.   ഇതനില് നലലഭാരു പങ്കുലാം  വതീടഭാവശലങ്ങളക്കഭാണച്ച്

ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.  ഇകപഭാള  നഭാലാം  നഭാളതീകകേരത്തനിലന്റെ  ലതഭാണച്ച്

മഭാലനിനലകമ്പഭാരത്തനികലക്കച്ച്  വലനിലചറനിയുകേയഭാണച്ച്  ലചേയ്യുനതച്ച്.   ഇതച്ച്  കുടുലാംബശതീ

കപഭാലുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  കശഖരനിക്കഭാനുലാം  അതച്ച്

ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാനുമുള സലാംവനിധഭാനലാം സഡ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധലതയുകണഭാ?
കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്:  സര്, തമനിഴച്ച് നഭാടനില്നനിനച്ച് വലതലസ്തമഭായനി

നമ്മുലട നഭാടനില് നഭാളനികകേര കൃഷനിയനിടങ്ങള വളലര ലചേറുതഭാണച്ച്.  കതഭാടങ്ങള എന
രതീതനി  ഇല.   ഇവനിലട  പലസലത്തുലാം  കതങ്ങയനിടുനനില.  വതീഴുകമ്പഭാള
ലപറുക്കനിലയടുക്കുകേയഭാണച്ച്  ലചേയ്യുനതച്ച്.  നമ്മേള  40 ശതമഭാനലാം  കതങ്ങയുലാം  കേറനിക്കച്ച്
അരയഭാനഭാണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.  ലതഭാണച്ച്  വതീടനിലന്റെ  മുറത്തനിടുലാം.    ഇലതലഭാലാം
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ലപറുക്കനി  പചലത്തഭാണനില്നനിനച്ച്  ചേകേനിരനി  ഉണഭാക്കഭാന  ബുദനിമുട്ടുണച്ച്.   അകപഭാള
ഉണക്കലത്തഭാണനില്നനിനലാം  ചേകേനിരനി  ഉണഭാക്കണലാം.  യനത്തനില്   പനിരനിക്കുനതച്ച്
ലകേഭാണച്ച് ജനികയഭാ ലടകേച്ച് സയനില്സനിനച്ച്  ഉണക്കലത്തഭാണനിലന്റെ ചേകേനിരനിയഭായഭാലുലാം മതനി.
അതുലകേഭാണഭാണച്ച്   ഇനലയനില് നനിനച്ച്  കേയറ്റുമതനി  നടക്കഭാത്തതച്ച്.  ഇനകഡഭാകനഷല,
ഫനിലനിലലപനസച്ച് തുടങ്ങനിയ രഭാജലങ്ങള യനമുപകയഭാഗനിചച്ച് ഉണക്കലത്തഭാണനില്നനിനച്ച്
ചേകേനിരനി  പനിരനിചച്ച്  യൂകറഭാപലന  വനിപണനിയഭാലകേ  കേതീഴച്ച് ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
അതുലകേഭാണച്ച് കകേരളത്തനില് പചലത്തഭാണച്ച് ചേകേനിരനികയഭാടഭാപലാംതലന ഉണക്കലത്തഭാണച്ച്
ചേകേനിരനിയുലാം  സലാംഘങ്ങള  ഉണഭാകക്കണനിവരുലാം.  അതനിനഭാവശലമഭായ  യന
സലാംവനിധഭാനങ്ങള നല്കകേണനിവരുലാം,  പഴയ ലമഷതീനച്ച്  പ്രശ്നങ്ങളുണഭായനിരുനതനിനഭാല്
നഭാകലഭാ  അകഞ്ചഭാ ലക്ഷലാം  രൂപ വനില വരുന പുതനിയ  ലമഷതീന  തയഭാറഭായനിട്ടുണച്ച്.
പുതനിയതച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചകനഭാക്കനിയകപഭാള  തൃപ്തനികേരമഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനില്
എവനിലടയുളള  കുടുലാംബശതീക്കച്ച്  കവണലമങനിലുലാം  90  ശതമഭാനലാം  സബ്സനിഡനിക്കച്ച്
നല്കേഭാലാം.  അവരവരുലട പഞ്ചഭായത്തനിലല ലതഭാണച്ച് കശഖരനിചച്ച് ചേകേനിരനിയഭാക്കനിയഭാല്
അതച്ച്  കേയര്ലഫഡച്ച്  വഭാങ്ങുലമനച്ച്  ഗലഭാരണനിതരുന.  അത്തരത്തനില്
കുടുലാംബശതീയുമഭായനി ഒരു പഭാര്ട്ണര്ഷനിപനിനച്ച് ശമനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച്:  സര്,  കേയര്  വലവസഭായത്തനിനച്ച്

കപ്രഭാത്സഭാഹനമഭാകുന  വനിധത്തനില്  ജനികയഭാ  ലടകേച്ച് ലലസല്സച്ച്  കറഭാഡച്ച്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ എന കേഭാരലലാം ചേനിനനിക്കണലാം.  ഇതച്ച്

വളലരകയകറ  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുലാം.  2008-09  കേഭാലഘടത്തനില്  ഇമൗ  ആവശലലാം

മുനനനിര്ത്തനി ബഹുമഭാനലപട ജനി. സുധഭാകേരനടക്കലാം അനച്ച് നനിയമസഭയനില് നനിര്കദ്ദേശലാം

മുകനഭാട്ടുവച. ഇകപഭാള അകദ്ദേഹലാം പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. മനനിയഭാണച്ച്. അനച്ച് പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.

മഭാനഡ്വലനില്  ജനികയഭാ  ലടകേച്ച് സയനില്സച്ച്  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള

നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത  ചേതുപച്ച്  നനിലങ്ങളുലാം  കറഭാഡച്ച്

തഭാകഴയനിരുനകപഭാകേഭാന സഭാധലതയുള സലങ്ങളുലാം തഭാങ്ങനിനനിര്ത്തുനതനിനുള ഒരു

പ്രധഭാനലപട വസ്തുവഭാണച്ച് കേയര് ഭൂവസലാം.  ഇതച്ച് ലതളനിയനിക്കലപട കേഭാരലമഭാണച്ച്.  കേയര്

വലവസഭായലത്ത  രക്ഷനിക്കഭാവന  തരത്തനില്  നമുക്കച്ച്  ആവശലമുള  സലങ്ങളനില്

ഇതുപകയഭാഗനിചച്ച് കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഫലവത്തഭാക്കനിയഭാല് അതനിലുള അഴനിമതനിയുലാം

കുറയഭാന  കേഴനിയുലാം.   ഇതനിനഭായനി  കേയര്  വകുപനിലനയുലാം   പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-ലയയുലാം

ഏകകേഭാപനിപനിചലകേഭാണച്ച് കേയര്ഭൂവസലാം കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗത്തച്ച് വലഭാപകേമഭാക്കഭാന

ഗവണലമന്റെച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്:   സര്,  ഇതനിനകേലാം  തലന
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നഭാലഞ്ചച്ച്  കറഭാഡകേളനില്  കദശതീയപഭാതയനിലടക്കലാം
ഇതുപകയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രഥമദൃഷലഭാ  നടത്തനിയ  ലടസ്റ്റുകേളവചച്ച്  ഇതച്ച്  വളലര
ഫലപ്രദമഭാണച്ച്. രണ്ടുപകയഭാഗങ്ങള ഇതനിനുണച്ച്. ഒനച്ച്, കേയര് വനിതഭാനനിചച്ച് കേഴനിഞ്ഞഭാല്
വലനിലയഭാരു  ലവഹനിക്കനിള  കപഭാവകേയഭാലണങനില്  അതനിലന്റെ  ലവയനിറച്ച്  വതീലനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തച്ച്  തഭാകഴയനിരനിക്കുകേയല,  മറനിചച്ച്  ഇമൗവനഭായനി  ലസ്പ്രെഡച്ച്  ലചേയ്യുലാം.  അകപഭാള
കറഭാഡച്ച്   അണഇമൗവനഭായനി  കവവച്ച്  കപഭാലലയഭാകുന  അവസ  ഉണഭാകേനില.  രണച്ച്,
ഇതുപകയഭാഗനിചകേഴനിഞ്ഞഭാല്  ടഭാറനിലാംഗച്ച്  വളലര  കുറച  മതനിയഭാകുലാം  എനഭാണച്ച്
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കലപടുനതച്ച്.  അതനിനഭാല്  ലമറതീരനിയല്  കകേഭാസ്റ്റുലാം  കുറയുലാം.
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  മഭാനഡ്വലനില്  ഇതച്ച്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ബഹുമഭാനലപട
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  മനനി,  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  പഭാസനികേച്ച്  കപഭാലലതലന
ഫലപ്രദമഭായനി  കേയറുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇങ്ങലന  ജനികയഭാ
ലടകേച്ച് ലലസല്സനിലന്റെ വലഭാപനലാം കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
വരുനകതഭാടുകൂടനി  നമ്മുലട നഭാടനിലല കേയറനിലന്റെ ഡനിമഭാന്റെനിലന്റെ പ്രശ്നലാം തതീരുലാം.  എത്ര
കേയറുല്പഭാദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ അത്രയുലാം ഇവനിലടത്തലന ആവശലമഭായനിവരുലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :  സര്,  എലന്റെ മണ്ഡലമഭായ കബപ്പൂരനിലല
കേയര്  ഫഭാകറനി  മനനി  സന്ദര്ശനിചതഭാണച്ച്.  അതച്ച്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള
നടപടനികേള  ഉടലന  സഡ്വതീകേരനിക്കുലാം  എനച്ച്  പറഞ്ഞനിരുന.  അതുമഭാത്രമല  അവനിലട
വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം  കജഭാലനിലചേയ്ത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുണച്ച്.  അവലര  സനിരലപടുത്തുന
കേഭാരലത്തനില്  യഭാലതഭാരു  നടപടനിയുലാം  ഇതുവലര  ഉണഭായനിടനില.  അവലര  ഉടലന
സനിരലപടുത്തണലാം.  നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനലാം എത്രകത്തഭാളമഭായനി?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്:  സര്,  അവനിലടയുള നവതീകേരനിച ഫഭാകറനി
ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയഭാന  മനനി  തലന  കവണലമന  അവരുലട
വഭാശനി മൂലമഭാണച്ച് അതച്ച് നതീണ്ടുകപഭാകുനതച്ച്. അടനിയനരമഭായനി ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തണലാം.
രണഭാമതച്ച്  പറഞ്ഞകേഭാരലലാം  നമുലക്കഭാരുമനിചനിരുനച്ച്  ചേര്ച  ലചേയഭാലാം.  ലതഭാണ്ടുതലച്ച്ക
വലവസഭായത്തനില്  സനിരലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  നനിയമനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട
കേഭാരലങ്ങള  ഗമൗരവമഭായനി  പരനികശഭാധനികക്കണതുണച്ച്.  അതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഞഭാനനികപഭാള പ്രതനികേരനിക്കുനനില.   

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച്:  സര്,   കേയര്  വലവസഭായ  രലാംഗത്തച്ച്   മഭാറങ്ങള
വരുത്തഭാനുള  ചേനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബഹുമഭാനലനഭായ  മനനി  മുകനഭാടച്ച്
വയ്ക്കുകേയുണഭായനി.   കേയര്  വലവസഭായവമഭായനി  ബന്ധലപടഭാണച്ച്  നഭാഷണല്  കേയര്
റനിസര്ചച്ച്  ഇനസനിറന്യൂടച്ച്  സഭാപനിചതച്ച്.  ബഹുമഭാനലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപ്പുമനനി
ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരന  ഇമൗ  വകുപച്ച്  സകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന  അവസരത്തനിലഭാണച്ച്
നഭാഷണല് കേയര് റനിസര്ചച്ച്  ഇനസനിറന്യൂടനില്  മനിനനി  ഡതീസഫബറനിലാംഗച്ച്  ലമഷതീനുകേള
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ലഡവലപച്ച്  ലചേയ്തച്ച്  ലസഭാസസറനികേളക്കച്ച്  സമൗജനലമഭായനി  നല്കേനിയതച്ച്.  പകക്ഷ
അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നല  രതീതനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  കേഴനിഞ്ഞനില.
അതനിനുകശഷലാം  വതീണ്ടുലാം  അവരുലട  റനിസര്ചച്ച്  വനിലാംഗച്ച്  കുറമറതഭാക്കഭാനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേയുലാം  പുതനിയ  ലമഷതീനുകേള  കേലണത്തുകേയുലാം  ലചേയ.
അവനിലടയുണഭാക്കനിയ സനിനനിലാംഗച്ച് ലമഷതീനുകേള ലസഭാസസറനികേളക്കച്ച് ലകേഭാടുക്കുലമനച്ച്
അങ്ങച്ച് പറയുനതച്ച് നലകേഭാരലമഭാണച്ച്.  ആലപ്പുഴയനിലുള കേയര് ലമഷതീന ഫഭാകറനിയനില്
കൂടുതല്  സനിനനിലാംഗച്ച്  ലമഷതീനുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ഓകരഭാ  ലസഭാസസറനികേളക്കുലാം
ലകേഭാടുക്കഭാനുള നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്:  സര്,  നഭാഷണല്  കേയര്  റനിസര്ചച്ച്
ഇനസനിറന്യൂടനില്  ഇമൗ  രതീതനിയനില്  ലമഷതീനുകേള  ഫഭാബനികക്കറച്ച്  ലചേയ്യുനതനില്
വനിജയനിചനിട്ടുണച്ച്.  എനഭാല്  ആദലലത്ത  ലമഷതീനുകേള   ഇഫകതീവലഭാത്തതനിനഭാല്
ചേകേനിരനി  ലപഭാടനിഞകപഭാകുമഭായനിരുന.  അതുലകേഭാണച്ച് അവ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലതവന.
പുതനിയതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  രണഭാലാംതലമുറ  മനിനനി  ഡതീസഫബറനിലാംഗച്ച്  ലമഷതീനുകേളുലാം
സനിനനിലാംഗച്ച്  ലമഷതീനുകേളുലാം  വളലര  ഫലപ്രദമഭാണച്ച്.  ലമഷതീനുകേള  ഉപകയഭാഗനിച
സഹകേരണ സലാംഘലാം പ്രതനിനനിധനികേളടക്കലാം പലങടുക്കുന ഒരു വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്  കമയച്ച്
മഭാസത്തനില്  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  അവരുലട  അനുഭവങ്ങളുലാം  കൂടനി
പരനികശഭാധനിചച്ച് ലമഷതീന ഫഭാകറനിയനില് എലനങനിലുലാം മഭാറലാം വരുത്തണലമങനില് മഭാറലാം
വരുത്തനി   ലചേയനിന ലപ്രഭാഡക്ഷന സനിസത്തനികലയച്ച് ലകേഭാണ്ടുവരുലാം.  ഇമൗ ലമഷതീനച്ച്
അത്രകയലറ  ഡനിമഭാന്റെച്ച്  കകേരളത്തനിലുണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച്   ലമഷതീന കമഭാകഡസണസച്ച്
ലചേയഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ലമഷതീന  ഫഭാകറനിയുലട  പൂര്ണ്ണ  കേപഭാസനിറനി
ഇമൗ വര്ഷലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടുലാം.

ശതീ  .    എന  .    വനിജയന  പനിള:  സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലമഭായ  ചേവറയനില്,
കേയര്ലഫഡനിലന്റെ കനതൃതഡ്വത്തനില് ഏതഭാണച്ച് ഒരു വര്ഷമഭായനി ഒരു സഭാപനത്തനിനച്ച്
ലകേടനിടലാം  തയഭാറഭായനി  കേനിടക്കുനലണങനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിടനില.  കേയര്  മഭാറച്ച്
ആന്റെച്ച് മഭാറനിലാംഗ്സനികന്റെതഭാലണനഭാണച്ച്  കതഭാനനതച്ച്.  ജനിലഭാ പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ ഭൂമനി
കേയര്ലഫഡച്ച്  വഭാടകേയ്കക്കഭാ  പഭാടത്തനികനഭാ  എടുത്തഭാണച്ച്  ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.
ഇനവലര  ആ  സഭാപനലാം  പ്രവര്ത്തനിച  തുടങ്ങനിയനിടനില.  ആ  സഭാപനലാം
എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തലതനലാം  എനകത്തയച്ച്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന കേഴനിയുലമനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്:  സര്,  അതനിലനക്കുറനിചച്ച് എനനിക്കറനിയനില.
ഞഭാനുലാംകൂടനി  വനച്ച്  നമുക്കച്ച്  ഒരുമനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ഏതഭായഭാലുലാം
സഭാപനമുണഭാക്കനിയനിടച്ച്  ലവറുലത  കേനിടക്കഭാന  പഭാടനില.  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുലാം. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  27

സലാംസഭാനലത്ത കകേന്ദ്രലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള
4 (*183) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീ  .  പനി  .   വനി  .   അനവര്  :
ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രമുഖ  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട
നനിലവനിലല സനിതനി അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ലപഭാതുകമഖലകയഭാടച്ച്  കേഭാണനിക്കുന  അവഗണന  ഇമൗ
സഭാപനങ്ങലള നഷത്തനിലഭാക്കുനതനികനയുലാം തുടര്നച്ച് ഇമൗ സഭാപനങ്ങലള സഡ്വകേഭാരല
കമഖലയച്ച് സകേ മഭാറഭാന നതീക്കലാം നടത്തുനതനിലനയുലാം കുറനിചച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇവലയ ലപഭാതുകമഖലയനില് തലന നനിലനനിര്ത്തഭാനഭായനി ഇടലപടല് നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലകേഭാചനിന  ഷനിപച്ച് യഭാര്ഡച്ച്,
എചച്ച്.ഒ.സനി.എല്.,  എചച്ച്.എന.എല്.  തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളുലട ഓഹരനി വനിറഴനിചച്ച്
സഡ്വകേഭാരല  കമഖലലയ  ഏല്പനിക്കഭാനുള  നതീക്കവലാം  ബനി.എസച്ച്.എന.എല്.-ലന്റെ
ലഭാഭക്ഷമത  ഇലഭാതഭാക്കനി  തകേര്ക്കഭാനുള  നതീക്കവലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലലപടുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായ്തതീന): സര്, 

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കകേന്ദ്രലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതലകേ
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.  എനനിരുനഭാലുലാം സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
സലാംബന്ധനിചച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഇടലപകടണ  വനിഷയങ്ങളനില്  സതഡ്വര
ഇടലപടലുകേള നടത്തഭാറുണച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്,  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,
ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഓഹരനികേള
വനിറഴനിക്കുനതുലാം  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങലള  സഡ്വകേഭാരല
വത്കേരനിക്കുനതുമഭായനിട്ടുള  നടപടനികേള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന  നയമഭാണച്ച്
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സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സഡ്വതീകേരനിചവരുനതച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കകേന്ദ്ര
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  ലപഭാതുകമഖലയനില്  തലന  നനിലനനിര്ത്തനി
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കണലമനച്ച്  അതഭാതച്ച്  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ലകേഭാചനി  കേപല്ശഭാലകയഭാടച്ച്  യഭാലതഭാരു  അവഗണനയുലാം
കേഭാണനിക്കുനനില എനലാം കേപല്ശഭാലയുലട ഉനമനത്തനിനുലാം വനികേസനത്തനിനുലാം കവണ
എലഭാ  കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം  നല്കേനിവരുനണച്ച്  എനലാം  കേമ്പനനി  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ലഎ.പനി.ഒ.  ഓഹരനി  വനില്പന,  കേപല്  ശഭാലലയ
സഡ്വകേഭാരലവത്ക്കരനിക്കുനതനിനല മറനിചച്ച് കേപല്ശഭാലയുലട സുസനിര വനികേസനത്തനിനുലാം
ലതഭാഴനിലവസരലാം  സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഉതകുന  വനികേസനപദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കുനതനിനുലാം കവണനിയഭാണച്ച് എനലാം കേമ്പനനി അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.   ലഎ.പനി.ഒ.  ഓഹരനി
വനില്പനക്കച്ച്   കശഷവലാം  കേപല്  ശഭാലയുലട  75  ശതമഭാനലാം  ഉടമസതയുലാം  കകേന്ദ്ര
ഗവണലമന്റെനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുലാം.  കേപല്ശഭാലയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലവനില്
തൃപ്തനികേരമഭാലണനച്ച് കേമ്പനനി അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലകേഭാചനി കേപല് നനിര്മ്മേഭാണ ശഭാലയുലട 25 ശതമഭാനലാം ഒഭാഹരനി വനിറഴനിക്കഭാനുള
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം  പുന:പരനികശഭാധനിക്കണലമന  പ്രകമയലാം  ഇമൗ  സഭ
ലഎകേകേകണലന അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് (27-10-2016).

ഹനിന്ദുസഭാന  ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്  ലകേമനിക്കല്സച്ച്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനിലുള
രസഭായനനി  യൂണനിറച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  17  വര്ഷമഭായനി  ഭതീമമഭായ  നഷത്തനിലഭാണച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതച്ച്.  1987-ല്  ഉകദ്ദേശലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  മുതല്  മുടകക്കഭാലട
ലകേഭാചനി അമ്പലമുകേളനില് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച യൂണനിറനിനച്ച്  2012-13  കേഭാലഘടലാം
മുതല് ആന്റെനി ഡലാംപനിലാംഗച്ച്  ഡന്യൂടനിയുലട  പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം പ്രവര്ത്തനകശഷനി
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തതുലാംമൂലലാം കേഴനിഞ്ഞ നഭാലച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില്  നഷത്തനിലഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചവരുനതച്ച്.  തുടര്ചയഭായനി  നഷത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിചവരുന രസഭായനനി യൂണനിറച്ച് അടചപൂട്ടുവഭാന 2016-ലല നതീതനി ആകയഭാഗച്ച്
മതീറനിലാംഗനില്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  എനഭാല്  ലകേഭാചനി  യൂണനിറച്ച്  അടചപൂട്ടുനതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ഒമൗകദലഭാഗനികേമഭായ  അറനിയനിലപഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില.  ഇതച്ച് തുടര്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  HOCL -ലന്റെ എകനികേന്യൂടതീവച്ച്
ഡയറകറുമഭായനി 3-1-2017-ല് സര്ക്കഭാര് ചേര്ച നടത്തനി. 
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HOCL  കലഭാക്കച്ച്  ഒമൗടച്ച്  ലചേയ്യുനതനില്നനിനലാം പനിന്മഭാറണലമനലാം  840  കകേഭാടനി
രൂപയുലട പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജച്ച് അലാംഗതീകേരനിക്കണലമനലാം ഭഭാരതച്ച്  ലപകട്രഭാളനിയലാം
കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  HOCL-നച്ച്
ലഭലമഭാക്കണലമനലാം  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള  പ്രകമയലാം  ഇമൗ  സഭ  27-10-2016
തതീയതനി ലഎകേകേകണലന പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

HNL-ലന്റെ  ഓഹരനികേള  വനിറഴനിക്കുനതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  ധനമനഭാലയത്തനിനച്ച്
കേതീഴനിലുള  'Department  of  Invest  and  Public  Asset  Management'
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതഭായുലാം  ഇതനുസരനിചച്ച്  തുടര്നടപടനികേള  നടനവരനികേയഭാലണനലാം
കേമ്പനനി  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  HNL-ലന  അതനിലന്റെ  മഭാതൃസഭാപനത്തനില്നനിനലാം
കവര്ലപടുത്തനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഖനവലവസഭായ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലുള  ഒരു
സഡ്വതന  സഭാപനമഭാക്കനി  നനിലനനിര്ത്തണലമനലാം  കേമ്പനനിയുലട  കേടബഭാധലതകേള
തതീര്ക്കഭാന  100  കകേഭാടനി  രൂപ  റവനന്യൂ  ഗഭാന്റെഭാകയഭാ  കലഭാണഭാകയഭാ
അനുവദനിക്കണലമനലാം  കേമ്പനനിയുലട  സഡ്വകേഭാരലവത്കേരണ/ഓഹരനി  വനിറഴനിക്കല്
നതീക്കത്തനില്നനിനലാം  പനിന്മഭാറനി  ഇമൗ  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനലത്ത
സലാംരക്ഷനിക്കണലമനലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് അഭലര്തനിചനിട്ടുണച്ച്. ബനി.എസച്ച്.എന.എല്.
ഓഹരനി വനിറഴനിക്കഭാന നതീക്കമുളതഭായനി സര്ക്കഭാരനിനച്ച് അറനിവനില. 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര്:  സര്,  5  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  ആസ്തനിയുള
സഭാപനങ്ങളഭാണച്ച്  35,000  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച് വനിറ്റുതുലയ്ക്കുനതച്ച്.  കദശതീയതലയക്കുറനിചച്ച്
സലാംസഭാരനിക്കുകേയുലാം രഭാജലത്തനിലന്റെ ലപഭാതുഉടമസതയനിലുള സഭാപനങ്ങള സഡ്വകേഭാരല
കകേഭാര്പകററ്റുകേളക്കച്ച്  വനിറ്റുതുലയ്ക്കുകേയുമഭാണച്ച്  കകേന്ദ്ര ഭരണഭാധനികേഭാരനികേള ലചേയ്യുനതച്ച്.
സതലത്തനില്  ഇതഭാണച്ച്  കദശകദ്രഭാഹലാം.   വലനിയ  കപഭാരഭാടങ്ങളനിലൂലട  കകേരളലാം
കനടനിലയടുത്ത അഭനിമഭാന സഭാപനങ്ങളുളലപലട സഡ്വകേഭാരലവല്കേരനിക്കഭാനുള ശമങ്ങള
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   HNL,  HOCL,  FACT,  ലകേഭാചനിന  തുറമുഖലാം,  ലകേഭാചനി
കേപല്ശഭാല തുടങ്ങനിയ നനിരവധനി സഭാപനങ്ങള സഡ്വകേഭാരലവത്കേരനിക്കഭാനുള നതീക്കങ്ങള
നടക്കുകേയഭാണച്ച്. ഇതനിലനതനിലര സലാംസഭാന നനിയമസഭ പ്രകമയലാം പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  മുനനില്  കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങളുലട  വനികേഭാരലാം
കബഭാധലലപടുത്തുനതനിനച്ച്  ഒരു  സര്വ്വകേക്ഷനി  സലാംഘലത്ത  അയയ്ക്കുനതനിനച്ച്
ഗവണലമന്റെച്ച് സനദമഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായ്തതീന:  സര്,   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിച
അഭനിപ്രഭായലാം ശരനിയഭാണച്ച്.  കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെച്ച് കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള
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വനിറഴനിക്കഭാന കവണനി  അതനികവഗത്തനിലുലാം  തതീവ്രവമഭായ ശമങ്ങളഭാണച്ച്  നടത്തുനതച്ച്.
അതനിലന്റെ പ്രതലഭാഘഭാതലാം കകേരളത്തനിലല  കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ഉലണനച്ച്  ഞഭാന  മറുപടനിയനില്  സൂചേനിപനിചതഭാണച്ച്.  ലഭാഭകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന  ലനിമനിറഡച്ച്  ഉളലപലടയുള  സഭാപനങ്ങള  കേലയഭാഴനിയഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ബനി.ഇ.എലാം.എല്.-ലന്റെ പ്രവര്ത്തനവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്
ഓഹരനി വനിറഴനിക്കഭാനുള തതീരുമഭാനമടക്കലാം  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം  സഭയനില് ചേര്ച ലചേയ.
ഇമൗ വനിഷയലാം കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തഭാന   സര്ക്കഭാര് ഇടലപടല്
നടത്തുലാം.  മുഖലമനനിയുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അടനിയനരനടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  കകേന്ദ്രലാം  കകേരളലത്ത
അവഗണനിക്കുനലവനച്ച് പറയുനതച്ച്  കകേവലമഭായ രഭാഷ്ട്രതീയ മുദ്രഭാവഭാകേലമല.  2011-12
മുതല്  2014-15  വലരയുള  കേഭാലഘടങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട  നനികക്ഷപത്തനില്  വനകതഭാതനില്  കുറവച്ച്  വന
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  2011-12-ല്  2.6  ആയനിരുനതച്ച്  2 014-15-ല്  1.98  ആയനി
ചുരുങ്ങനി.  ഇതച്ച്  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  അവഗണനയഭാണച്ച്  സൂചേനിപനിക്കുനതച്ച്.  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങളനില് കൂടുതല് ശക്തമഭായ സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായ്തതീന:  സര്,  സഡ്വകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കലനിലന്റെയുലാം
വനിറഴനിക്കലനിലന്റെയുലാം  നയലാം  ഗുരുതരമഭായ  പ്രതലഭാഘഭാതലാം  രഭാജലത്തച്ച്  ഉണഭാക്കുനണച്ച്.
സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെച്ച്  സലാംസഭാന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള
സലാംരക്ഷനിക്കഭാനകവണനി  പരനിശമലാം നടത്തുകമ്പഭാള അതനിലനതനിരഭായ നനിലപഭാടഭാണച്ച്
ഇമൗ നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  രഭാജലത്തച്ച്  രൂപലപട്ടുവരുനതച്ച്.  തല്ഫലമഭായനി കകേന്ദ്ര
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  നനികക്ഷപത്തനില്  വനകതഭാതനിലുള  കുറവച്ച്
അനുഭവലപടുകേയഭാണച്ച്.  അവയുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം
കവണനി  ഒരു  മുതല്മുടക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭാകുനനില.
ഹനിന്ദുസഭാന  നന്യൂസ്പ്രെനിന്റെച്ച്  കപഭാലുള  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെച്ച്
ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം  നല്കുനതഭാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്  റഭാലമറതീരനിയല്  ഉളലപലട
വളലര  വനില  കുറചഭാണച്ച്  നല്കുനതച്ച്.  എനനിട്ടുലാം  ആ  സഭാപനലാം  ഉളലപലട
കേലയഭാഴനിയഭാനുള തതീരുമഭാനമഭാണച്ച്  കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെച്ച്  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  വളലര
ഗുരുതരമഭായ പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങളഭാണച്ച് ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉണഭാകുനതച്ച്.  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച്  കകേരളത്തനിലല  കകേന്ദ്ര  കട്രഡച്ച്  യൂണനിയന
സലാംഘടനകേള   കയഭാജനിചച്ച്  പ്രകക്ഷഭാഭലാം   ആരലാംഭനിക്കഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനണച്ച്.
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് ഗമൗരവമഭായ ഇടലപടല് നടത്തുലാം.
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ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്:  സര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടുള  സതീല്  കകേഭാലാംപകച്ച്

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭാണച്ച്.  അതനിലന്റെ  വനികേസനലാം

ലക്ഷലമനിടഭാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  സതീല്

അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇനലയുമഭായനി  കചേര്നച്ച്  ഒരു സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭത്തനിനച്ച്  തുടക്കലാം

കുറനിചതച്ച്. നല നനിലയനില് അതച്ച് മുകനഭാടച്ച് കപഭാലയങനിലുലാം ഇകപഭാള സതീല് അകതഭാറനിറനി

ഓഫച്ച്  ഇനല  ഇതനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  പ്രകതലകേ  ഇടലപടല്  ഒനലാം

നടത്തുനനില.   കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  പുതനിയ  നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാകണഭാ

ഇലതനറനിയനില.  കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെനിലനലക്കഭാണച്ച്  എലനങനിലുലാം  ലചേയനിക്കഭാന

കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തുലാം   ഒരു  ശമവലാം  നടത്തനിയനില.

സതീല്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇനലലയലക്കഭാണച്ച്  സതീല്  കകേഭാലാംപകനിലന്റെ

ലഡവലപ്ലമന്റെനിനുകവണനി വഭാഗഭാനലാം ലചേയ്ത ഇടലപടല് നടത്തനിക്കഭാന ഗവണലമന്റെച്ച്

നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായ്തതീന:  സര്,   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതച്ച്

ശരനിയഭാണച്ച്. SAIL-ഉലാം സതീല് കകേഭാലാംപകലാം തമ്മേനിലുള കജഭായനിന്റെച്ച് ലവഞ്ചഡ്വര് ഇകപഭാള

പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാണച്ച്;   ഉല്പഭാദനലാം  നടക്കഭാത്ത  സനിതനിയുമുണച്ച്.  SAIL  കജഭായനിന്റെച്ച്

ലവഞ്ചഡ്വറനില്നനിനച്ച്  പനിന്മഭാറുന  സനിതനിയനികലയഭാണച്ച്  കേഭാരലങ്ങള  കപഭാകുനതച്ച്.

മഭാത്രമല, NTPC-യുലാം  TELK-മഭായുലാം കജഭായനിന്റെച്ച് ലവഞ്ചഡ്വര് ഉണഭായനിരുന.  അവരുലട

ലഷയറനിനച്ച് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഒരു സപസകപഭാലുലാം ലചേലവഭാക്കനിയനിടനില.  കജഭായനിന്റെച്ച്

ലവഞ്ചഡ്വറനില്നനിനലാം  പനിന്മഭാറഭാന  ശമനിക്കുകേയഭാലണനച്ച്   NTPC-യുലട  അറനിയനിപച്ച്

ലഭനിചനിരുന. ആലകേ ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതച്ച് ബകഹഭാസച്ച് മഭാത്രമഭാണച്ച്. മലറലഭാ

സഭാപനങ്ങളുലാം  കജഭായനിന്റെച്ച്  ലവഞ്ചഡ്വര്  സലാംരലാംഭങ്ങളനില്നനിനലാം  പനിനമഭാറുകേയഭാണച്ച്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  സതീല്  കകേഭാലാംപകസ്തുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രശ്നങ്ങള   SAIL-ലന്റെ

അധനികൃതരുമഭായനി  സലാംസഭാരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വതീണ്ടുലാം  എലനങനിലുലാം  ലചേയ്യുനതനിനച്ച്

കവണനിയുള പരനിശമങ്ങള നടത്തുനതഭാണച്ച്. 

മനി  .    സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്  ഓര്ഡര്… ….കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയുലട  സമയലാം

അവസഭാനനിച. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)
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2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)   നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

 മലബഭാര് സനിമന്റെച്ച്സച്ച് നഷത്തനിലഭാകേഭാനനിടയഭായതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള

5 (*184) ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച്:
ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ:
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം:
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ലഭാഭത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിചനിരുന മലബഭാര് സനിമന്റെച്ച്സച്ച്,  സനിമന്റെച്ച്  വനിലയനില് വര്ദനവച്ച് ഉണഭായനിട്ടുലാം

കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  നഷത്തനിലഭാകേഭാനനിടയഭായതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച് വലഭാപകേമഭായ അഴനിമതനിയുലാം

ധൂര്ത്തുലാം നടത്തുനലവനച്ച് കേഭാണനിചച്ച് ലതഭാഴനിലഭാളനിസലാംഘടന നല്കേനിയ പരഭാതനിയുലട

അടനിസഭാനത്തനില്  വനിശദപരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിരുകനഭാ;  കേലണത്തനിയ

കേഭാരലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭായനിരുന;

(സനി)  സഫ ആഷച്ച്  വഭാങ്ങനിയതനിലുലാം  അനഭാവശലമഭായനി  ലകേഭാചനിന കപഭാര്ടനില്

സനിമന്റെച്ച്  ഹബനിലനന കപരനില്  150  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ ലചേലവഴനിചതനിലുലാം  നടന

ഇടപഭാടുകേള  പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ;  ഇതനിൽ  അഴനിമതനി  കേലണത്തനിയനിരുനകവഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായ്തതീന):

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  മലബഭാര്  സനിമന്റെച്ച്സച്ച്

നഷത്തനിലഭായനിരുനനില.  2011-12 മുതല് 2015 -16 വലരയുള കേഭാലയളവനിലല ലഭാഭലാം

സലാംബന്ധനിച കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:   



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  33

വര്ഷലാം ലഭാഭലാം (കകേഭാടനി രൂപ) 

2011-12 50.81

2012-13 31.71

2013-14 2.41

2014-15 15.79

2015-16 39.02

(ബനി)   2015-ല്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനി  ലസക്രടറനി,  വഭാളയഭാര്,
പഭാലക്കഭാടച്ച്  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനില്  കേന്യൂ.വനി.25/15/പനി.ലകേ.ഡനി.  ആയുലാം  മലബഭാര്
സനിമന്റെച്ച്സച്ച്  ജതീവനക്കഭാരന  ശതീ.  ശതീധരന  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനില്
കേന്യൂ.വനി.47/14/പനി.ലകേ.ഡനി.  ആയുലാം  സതഡ്വരഭാകനഡ്വഷണങ്ങള  നടത്തനി  മലബഭാര്
സനിമന്റെച്ച്സനില്  2014-15  കേഭാലയളവനില്  വനികദശത്തുനനിനലാം  കനിങര്  ഇറക്കുമതനി
ലചേയ്തതനികലയുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  ലവയര്ഹമൗസനിലാംഗച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി
സഹകേരനിചച്ച്  സനിമന്റെച്ച്  വനിപണനലാം  നടത്തനിയതനികലയുലാം  ക്രമകക്കടുകേലളക്കുറനിചച്ച്
കേന്യൂ.വനി.25/15/പനി.ലകേ.ഡനി. ആയനി സതഡ്വരഭാകനഡ്വഷണലാം നടത്തനി.  കേല്ക്കരനി, സഡ്രൈ സഫ
ആഷച്ച് എനനിവ കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം വഭാങ്ങഭാലത മറച്ച് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട അധനികേ വനില നല്കേനി
വഭാങ്ങനിയതനിലുലാം  സഭാപനത്തനിനച്ച്  നഷലാം  സലാംഭവനിചതനിലുലാം,  കകേവഭാറച്ച്  സമയത്തനിനച്ച്
സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ഒടുക്കഭാത്തതനിലന  തുടര്നച്ച്  പനിഴയനിനത്തനില്  തുകേ  അടയ്കക്കണനി
വനതനിലുമുള ക്രമകക്കടുകേലള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കേന്യൂ.വനി.  47/14/  പനി.ലകേ.ഡനി.  നമ്പരഭായനി
സതഡ്വരഭാകനഡ്വഷണലാം  നടത്തനി.  ടനി  സതഡ്വരഭാകനഡ്വഷണത്തനില്  ക്രമകക്കടുകേള
കേലണത്തനിയതനിലന  തുടര്നച്ച്  വനി.സനി.15/16/പനി.ലകേ.ഡനി.,  വനി.സനി.16/16/പനി.ലകേ.ഡനി.
(കേന്യൂ.വനി.25/15/പനി.ലകേ.ഡനി.)  വനി.സനി.17/16/പനി.ലകേ.ഡനി  (കേന്യൂ.വനി.47/14/പനി.ലകേ.ഡനി.)
എനതീ  കകേസ്സുകേള  പഭാലക്കഭാടച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  10-7-2016-ാം
തതീയതനി രജനിസര് ലചേയ്തച്ച് അകനഡ്വഷണലാം നടത്തനിവരുനണച്ച്. 

(സനി)  സഫ  ആഷച്ച്  വഭാങ്ങനിയതുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  നനിലവനില്  കകേസച്ച്
അകനഡ്വഷണമനില.  എനഭാല് സഫ ആഷച്ച് കേരഭാറുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ബഭാങച്ച് ഗഭാരന്റെനി തുകേ
കേരഭാറുകേഭാരന  ബഭാങനില്നനിനലാം  കേമ്പനനി  അറനിയഭാലത  പനിനവലനിചലകേഭാണ്ടുകപഭായതനിനച്ച്
വനി.സനി.13/16/പനി.ലകേ.ഡനി. ആയനി ഒരു കകേസച്ച് 9-7-2016 പഭാലക്കഭാടച്ച് വനിജനിലനസച്ച് ആന്റെച്ച്
ആന്റെനി-കേറപ്ഷന  ബന്യൂകറഭായനില്  രജനിസര്  ലചേയ്തച്ച്  അകനഡ്വഷണലാം  നടത്തനിവരുനണച്ച്.

802/2019
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ലകേഭാചനിന കപഭാര്ടച്ച്  ട്രസനില്  30  വര്ഷലത്ത പഭാടത്തനിനച്ച്  2.8057  ലഹകര് സലത്തനില്
മലബഭാര് സനിമന്റെച്ച്സച്ച്  ഒരു സനിമന്റെച്ച്സച്ച്  കലഭാജനിസനികേച്ച്  ഹബച്ച്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  160
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതനിലല  ക്രമകക്കടനിലനക്കുറനിചച്ച്  ഒരു
സതഡ്വരഭാകനഡ്വഷണലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  കേന്യൂ.വനി.2/16
പനി.ലകേ.ഡനി./എലാം.സനി.എല്. ആയനി നടനവരുനണച്ച്. 

കേഭായലാംകുളലാം തഭാപസവദദ്യുത നനിലയലാം
6 (*185) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി: 

ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കച്ച്: 
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപസവദദ്യുത  നനിലയത്തനില്നനിനള  സവദദ്യുതനിയുലട
കേഭാരലത്തനില്  എന.ടനി.പനി.സനി.-യുമഭായുള  കേരഭാര്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  അനഭാവശല
ബഭാധലത ഉണഭാക്കുനതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതച്ച് സലാംബന്ധനിച വസ്തുതകേള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം  നനിലയലാം  എല്.എന.ജനി.യനികലക്കച്ച്  മഭാറ്റുന  കേഭാരലത്തനില്
എലനങനിലുലാം നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ? 

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി):

(എ) ഫനികഡച്ച് ചേഭാര്ജച്ച് ഇനത്തനില് സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണച്ച്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  എന.റനി.പനി.സനി.-യുലട  ഉടമസതയനിലുള
359.58 ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയുള കേഭായലാംകുളലാം തഭാപ സവദദ്യുതനി നനിലയലാം കകേരളത്തനിനച്ച് മഭാത്രലാം
സമര്പനിതമഭായനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള  സവദദ്യുതനി  നനിലയമഭാണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യുലാം,
എന.റനി.പനി.സനി.-യുലാം  തമ്മേനില്  5  വര്ഷലാം  കേഭാലഭാവധനിയുള  ഒരു  കേരഭാര്  6-1-1995-ല്
ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം തുടര്നച്ച് പലകപഭാഴഭായനി പ്രസ്തുത ഉടമ്പടനി ചേനില വലവസകേളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി
28-2-2025  വലര  ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുളതുമഭാണച്ച്.  രണഭായനിരമഭാണനില്  വഭാണനിജല
അടനിസഭാനത്തനില് ഉല്പഭാദനലാം ആരലാംഭനിച ഇമൗ നനിലയത്തനില് നഭാഫ്ത എന ഇന്ധനലാം ആണച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.  നഭാഫ്തയുലട  വനില  ഇകപഭാള  വളലര കൂടുതലഭായതനിനഭാല്
ഇവനിലടനനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന സവദദ്യുതനിയുലട നനിരക്കച്ച് 7 രൂപയച്ച് മുകേളനിലഭാണച്ച്.  
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ഇമൗ നനിലയത്തനില്നനിനലാം വഭാങ്ങുന സവദദ്യുതനിയുലട  വനില ഫനികഡച്ച്  ചേഭാര്ജച്ച്,

കവരനിയബനിള ചേഭാര്ജച്ച്  എനതീ രണച്ച്  ഘടകേങ്ങള കചേര്നതഭാണച്ച്.   കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം

സവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനനിലലങനില്കൂടനി  ഫനികഡച്ച്  ചേഭാര്ജച്ച്  നല്കേഭാന  കകേരള  കസറച്ച്

ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് ബഭാധലസരഭാണച്ച്.  ഇമൗ നനിലയത്തനില് നനിനള

സവദദ്യുതനിയുലട വനില നനിശയനിക്കുനതനിനച്ച് അധനികേഭാരലപട ലസനട്രല് ഇലകനിസനിറനി

ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന 27-10-2016 -ലല ഓര്ഡര് പ്രകേഭാരലാം പ്രതനിവര്ഷലാം ഫനികഡച്ച്

ചേഭാര്ജച്ച് ശരഭാശരനി 299 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേരള  കസറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം

ഫനികഡച്ച്  ചേഭാര്ജനില്  ഗണലമഭായ  ഇളവച്ച്  വരുത്തുനതനിനച്ച്  എന.റനി.പനി.സനി.-കയഭാടുലാം

കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനികനഭാടുലാം ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്

പുറത്തുനനിനലാം  കുറഞ്ഞ  വനിലയച്ച്  സവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടനി

നനിലയത്തനില്നനിനച്ച്  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനനില.  ആയതനിനഭാല്

കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപസവദദ്യുത  നനിലയത്തനില്  നനിനള  സവദദ്യുതനിയുലട  കേഭാരലത്തനില്

എന.റനി.പനി.സനി.-യുമഭായുള കേരഭാറനിന പ്രകേഭാരലാം ടനി  നനിലയത്തനില്നനിനലാം സവദദ്യുതനി

വഭാങ്ങനിയനിലലങനില് കൂടനി ലകേഭാടുകക്കണനി വരുന ഫനികഡച്ച് ചേഭാര്ജച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.

ലനിമനിറഡനിനച്ച് ഒഴനിച കൂടഭാനഭാകേഭാത്ത ബഭാധലത ഉണഭാക്കുന കേഭാരലമഭാണച്ച്. 

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം  നനിലയലാം  എല്.എന.ജനി.-യനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന  കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലുണച്ച്.   എന.റനി.പനി.സനി.  ആവശലലപടതുപ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലുള  360

ലമഗഭാവഭാടച്ച് നഭാഫ്ത അധനിഷനിത തഭാപനനിലയലാം പ്രകൃതനി വഭാതകേത്തനികലയച്ച് മഭാറ്റുനതനിനച്ച്

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  12-8-2008 -ലല  ഉത്തരവവഴനി  തതഡ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇതനിലനത്തുടര്നച്ച് എന.റനി.പനി.സനി. ഇന്ധന മഭാറത്തനിനച്ച് കവണതഭായ

നടപടനികേള തുടങ്ങനിയതഭായനി അറനിയുന. എനഭാല് പദതനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനച്ച്

കവണ  പ്രകൃതനിവഭാതകേലാം  കേഭായലാംകുളത്തച്ച്  എത്തനിക്കുനതനിനച്ച്  കവണ  നടപടനികേളനില്

പുകരഭാഗതനി ഉണഭായനിടനില. 
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കേഭായനികേരലാംഗലാം കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനികലയച്ച് ഉയര്ത്തഭാനുള പരനിപഭാടനികേള 

7 (*186) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീ  .   എലാം  .   സഡ്വരഭാജച്ച്  :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച്:
ശതീ  .    എലാം  .    നമൗഷഭാദച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  കേഭായനികേരലാംഗലാം  കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്  ഉയര്ത്തഭാന
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പരനിപഭാടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഇതനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  രതീതനിയനില്  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സച്ച്
കേമൗണസനിലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  കേമൗണസനിലനിലന്റെ
പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  വനിവനിധ  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേളനിലല  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി
കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനിലുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  ഏതുവനിധ  ഇടലപടലുകേള  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായ്തതീന):

(എ)  കേഭായനികേ  രലാംഗലാം  കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി
പ്രധഭാനമഭായുലാം തഭാലഴപറയുന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. ഓപകറഷന ഒളനിമ്പനിയ

2020-2024  ഒളനിമ്പനികനില്  കകേരളത്തനില്  നനിനള  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കച്ച്
ലമഡല്  കനടുനതനിനുള  സഭാധലതകേള  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി
കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കച്ച്  അനര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനഭായനി കകേരള കസറച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കേമൗണസനില് ലതരലഞ്ഞടുത്ത ആര്ചറനി,
അതച്ച് ലറനികച്ച്,  ബഭാഡനിന്റെണ,  കബഭാകനിലാംഗച്ച്,  കേകനഭായനിലാംഗച്ച്,  കേയഭാക്കനിലാംഗച്ച്,  സസകനിലാംഗച്ച്,
ലഫനസനിലാംഗച്ച്,  കറഭാവനിലാംഗച്ച്,  ഷൂടനിലാംഗച്ച്,  സഡ്വനിമ്മേനിലാംഗച്ച്,  റസനിലാംഗച്ച് എനതീ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില്
പരനിശതീലന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച് കവണനി  "ഓപകറഷന ഒളനിമ്പനിയ” പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.
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2. കകേരള കേഭായനികേ ക്ഷമതഭാ മനിഷന

സ്കൂള തലലാം  മുതല് കുടനികേളുലട  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  കകേരള
സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  മഭാതൃകേയനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
കേഭായനികേക്ഷമതയുലാം നല ആകരഭാഗലവലാം സകേവരനിക്കുനതനിനുകവണനി "കേഭായനികേക്ഷമതഭാ
മനിഷന”ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

3. കസഭാര്ട്സച്ച് യൂണനികവഴനിറനി

സലാംസഭാനത്തച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ലഗയനിലാംസനിലന്റെ  ഉനമനത്തനിനഭായനി  ഒരു
കസഭാര്ട്സച്ച്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സഭാപനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  കകേരള  കസറച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനിലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേമൗണസനിലനിലന്റെ പ്രധഭാന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള:

സലാംസഭാനത്തച്ച് എലഭാത്തരലാം കസഭാര്ട്സുകേളുലാം  (സഭാഹസനികേവലാം ആകയഭാധനവമഭായ
കസഭാര്ട്സച്ച്  ഇനങ്ങള  ഉളലപലട)  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം
ക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

കേഭായനികേ വനികേസനത്തനിനഭായനി അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള കസഡനിയങ്ങളുലാം
അനുബന്ധ സമൗകേരലങ്ങളുലാം സജ്ജതീകേരനിക്കുകേ.

സലാംസഭാനത്തച്ച്  കസഭാര്ട്സുലാം  ലഗയനിലാംസുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
സഹഭായകേമഭാകുന ടൂര്ണലമന്റുകേളുലാം മത്സരങ്ങളുലാം പരനിശതീലന കകേഭാഴ്സുകേളുലാം ലസമനിനഭാറുകേളുലാം
കകേഭാചനിലാംഗച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം പ്രദര്ശനങ്ങളുലാം പരലടനങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

കേളനിസലങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം അവയച്ച് ഉപകേരണങ്ങളുലാം സമൗകേരലങ്ങളുലാം
നല്കുനതനിനച്ച് ഏര്പഭാടച്ച് ലചേയ്യുകേ.

കേഭായനികേതഭാരങ്ങളുലട  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  കസഭാര്ട്സച്ച്  സമൗകേരലങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുകേ.

കസഭാര്ട്സനിനുള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  എന  നനിലയനികലഭാ  കപ്രഭാത്സഭാഹനലമന
നനിലയനികലഭാ  ബഹുമതനികേള  സമ്മേഭാനനിക്കുകേയുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേകളഭാ  സമ്മേഭാനങ്ങകളഭാ
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേകളഭാ മറച്ച് ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

കസഭാര്ട്സച്ച്  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

കസഭാര്ട്സച്ച് സലാംഘടനകേളക്കച്ച് ഗഭാന്റുകേകളഭാ ഫണ്ടുകേകളഭാ നല്കുകേ.
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സലാംസഭാനത്തച്ച് കദശതീയ തലത്തനികലഭാ,  അനര്കദ്ദേശതീയ തലത്തനികലഭാ,  അനര്
സലാംസഭാന  തലത്തനികലഭാ,  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനികലഭാ  കസഭാര്ട്സച്ച്  മത്സരങ്ങള
നടത്തുനതനിനച്ച് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേ.

കസഭാര്ട്സുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് സലബറനികേളുലാം മന്യൂസനിയങ്ങളുലാം സഭാപനിക്കുകേ.

കകേരള കസറച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കേമൗണസനിലനിലന്റെ നനിയനണത്തനിന കേതീഴനില് വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലഭായനി  24  ലസനട്രസലസ്ഡച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേളുലാം  24  സ്കൂള
കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേളുലാം  52  കകേഭാകളജച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ടനി  കഹഭാസലുകേളനിലഭായനി  2610  കുടനികേളക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുന.   ഒരു കുടനിക്കച്ച്  പ്രതനിദനിനലാം  200  രൂപ  നനിരക്കനില് ഭക്ഷണത്തനിനുലാം
പ്രതനിമഭാസലാം  100  രൂപ  വഭാഷനിലാംഗച്ച്  അലവനസഭായുലാം  നല്കുനണച്ച്.   കസഭാര്ട്സച്ച്
കഹഭാസലനിലല  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുലട  പരനിശതീലനലാം,  ഭക്ഷണലാം,  തഭാമസസമൗകേരലലാം,
കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങള, മറച്ച് അനുബന്ധ സമൗകേരലങ്ങള എനനിവയുലാം നല്കുനണച്ച്.

കകേരള കസറച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കേമൗണസനില് നനിലവനില് വനിവനിധ കേഭായനികേ ഇനങ്ങലള
പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന  41  സലാംസഭാന  കേഭായനികേ  അകസഭാസനികയഷനുകേളക്കച്ച്
സലാംസഭാന  മത്സരങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം,  കദശതീയ  മത്സരങ്ങളക്കച്ച്
മുകനഭാടനിയഭായനി കകേഭാചനിലാംഗച്ച് കേലഭാമ്പച്ച് സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം, കദശതീയ മത്സരങ്ങളനില്
ടതീമനിലന പലങടുപനിക്കുനതനിനുലാം ഗഭാന്റെച്ച് അനുവദനിചവരുനണച്ച്.

കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കുലാം പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം ഇനഷഡ്വറനസച്ച് ഏര്ലപടുത്തുകേ.

അനര്കദശതീയ  മത്സരങ്ങളനില്  ലമഡല്  കേരസമഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷലലാം
കേണ്ടുലകേഭാണച്ച്  മനികേച  നനിലവഭാരത്തനിലുള  പരനിശതീലന  സമൗകേരലങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളുന
എസലറച്ച് ലട്രയനിനനിലാംഗച്ച് ലസന്റെര് അതച്ച് ലറനികച്ച്,  സഡ്വനിമ്മേനിലാംഗച്ച്,  കവഭാളതീകബഭാള,  ലഫനസനിലാംഗച്ച്
എനതീ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനിലഭായനി നടത്തനിവരുന. 

കകേരള കസറച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കേമൗണസനിലനിനച്ച് കേതീഴനില് പരനിശതീലനലാം കനടുന കകേന്ദ്രതീകൃത
കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേള,  കകേഭാകളജച്ച്/സ്കൂള  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേള
എനനിവനിടങ്ങളനിലുള കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കച്ച്  ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.

വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  തകദ്ദേശ  സഡ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
കസഡനിയലാം/കേളനിസലലാം,  നതീനല്ക്കുളലാം  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം,
നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. 
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(സനി)  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിലല  കപഭാരഭായ്മകേള
ചൂണനിക്കഭാണനിചലകേഭാണച്ച്  പരഭാതനികേള  ഉയര്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേരള  കസറച്ച്
കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനില്  സവസച്ച്  പ്രസനിഡന്റെച്ച്  ശതീമതനി  കമഴനിക്കുടന,
അഡനിനനികസറതീവച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  അലാംഗങ്ങളഭായ  ശതീ.എലാം.ആര്.  രജനിത്തച്ച്,
ശതീ.  കജഭാര്ജ്ജച്ച്  കതഭാമസച്ച്  എനനിവര്  ഉളലപട  ഒരു  മൂനലാംഗ  സമനിതനിലയ  ടനി
കപഭാരഭായ്മകേള സലാംബന്ധനിചച്ച് പഠനിചച്ച് വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുവഭാന കകേരള
കസറച്ച്  അഡനിനനികസറതീവച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.   ടനി  സമനിതനി
കഹഭാസലുകേള  കനരനിടച്ച്  സന്ദര്ശനിചച്ച്  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുലട  പ്രകേടനലാം,
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനള പനിന്തുണ, ഭക്ഷണലാം, തഭാമസസമൗകേരലലാം, കേളനിക്കുനതനിനച്ച്/
പഠനിക്കുനതനിനുള  സമൗകേരലങ്ങള,  മറച്ച്  സഭാഹചേരലങ്ങള  എനനിവ  പ്രകതലകേലാം
പ്രകതലകേലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  കഹഭാസലുകേലള  തഭാലഴപറയുലാം  പ്രകേഭാരമുള  വനിവനിധ
കേഭാറഗറനികേളഭായനി തരലാംതനിരനിചഭാണച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.

കേഭാറഗറനി എ – ഏറവലാം മനികേചവ.  എലഭാ അവശല സമൗകേരലങ്ങള ഉളവയുലാം
അതനുസരനിചള ഫലലാം നല്കുനവയുലാം.

കേഭാറഗറനി  ബനി  -  നനിലവഭാരമുളലതങനിലുലാം  ഇനനിയുലാം  പുകരഭാഗതനിക്കച്ച്
സഭാധലതയുളവ.

കേഭാറഗറനി സനി - അടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങള/ഫലങ്ങള മതനിയഭായ കതഭാതനിലല.
ഇക്കഭാരലത്തനില് വളലര പ്രധഭാനലപട വനകതഭാതനിലുള തനിരുത്തലുലാം, മഭാറലാംവരുത്തലുലാം
ആവശലമുണച്ച്.  ഇക്കഭാരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുലാം  വലര  പുതനിയ  പ്രകവശനങ്ങള
നനിയനനികക്കണതഭാണച്ച്.

കേഭാറഗറനി  ഡനി-  വളലര  ദയനതീയലാം.  അടനിയനരമഭായനി  ഇവ  അടചപൂട്ടുകേയുലാം
കുടനികേലള  എ  അലലങനില്  ബനി  കഹഭാസലുകേളനികലയച്ച്  മഭാറനി  പഭാര്പനിയ്ക്കുകേകയഭാ
അലലങനില്  അവരുലട  കകേഭാഴ്സുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഉയര്ന
വനിഭഭാഗങ്ങളനികലയച്ച് മഭാറ്റുകേകയഭാ കവണലാം.

കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലനിലല  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുലട  പരനിശതീലനലാം,  ഭക്ഷണലാം,
തഭാമസസമൗകേരലലാം,  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  മറച്ച്  അനുബന്ധ  സമൗകേരലങ്ങള
എനനിവയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ഏറവലാം  മനികേച  രതീതനിയനിലുള  സമൗകേരലങ്ങള
നല്കുനതനിനഭായനി  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുനതനിനഭായുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.
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കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേള  എലഭാ  മഭാസവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനച്ച്  ജനിലഭാ
കസഭാര്ട്സച്ച് കേമൗണസനില് ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം,  ജനിലഭാ കസഭാര്ട്സച്ച് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇവര് പരനികശഭാധനിചച്ച് സമര്പനിക്കുന ലമസച്ച് ബനില്ലുകേള
മഭാത്രലാം അനുവദനിചഭാല് മതനിലയനച്ച് കേമൗണസനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ട്രഷറനികേളനില് കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം
8 (*187) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു  : 

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന  : 
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  : 
ശതീ  .     ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേളനില്  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേള  കൂടുതല്  സുതഭാരലവലാം
എളുപവമഭാക്കഭാന  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  എപ്രകേഭാരലമലഭാലാം  സഹഭായനിക്കുലാം  എന
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പ്രകതലകേ  യൂസര്ലനയനിമുലാം  പഭാസ് കവഡലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
തയഭാറഭാക്കനിയതച്ച് ആരഭാലണനലാം ലചേലവച്ച് എത്രയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ടനി  .  എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  ട്രഷറനികേളനിലുലാം  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിക്കഴനിഞ.  ആയതനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരണ  പ്രഖലഭാപനലാം  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി 23-2-2017-നച്ച് നടത്തുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  എലഭാ  സഭാധലതകേളുലാം  പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  ഏറവലാം  സുതഭാരലവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭായ  കസവനലാം  നല്കുകേയുലാം
മനികേച ധനകേഭാരല മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേലയനതഭാണച്ച് സലാംകയഭാജനിത
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  (IFMS)  ഉകദ്ദേശലലാം.   IFMS  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്
ട്രഷറനികേളനില്  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ആവശലമഭാണച്ച്.  പുതനിയ  കേഭാലത്തനിലന്റെ
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എലഭാ മഭാറങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളുന രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  ട്രഷറനികേളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണ
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്. ഇ-ഗകവണനസച്ച് പദതനിയുലട
അനദുഃസത്ത ഉളലക്കഭാള്ളുനതനിലുലാം കേടലഭാസച്ച് രഹനിതവലാം പണരഹനിതവമഭായ ഓഫതീസച്ച്
സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കച്ച്  എത്തനികചരുനതനിനുള  മഹത്തഭായ  കേഭാല്ലവയ്പഭാണച്ച്  IFMS-
ലൂലട സകേവരനിചനിട്ടുളതച്ച്.  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ പ്രധഭാന കനടങ്ങള  1)
ഏതച്ച്  ട്രഷറനിയനില്  നനിനലാം  റനി.എസച്ച്.ബനി.  അക്കമൗണനിലല  പണലാം  പനിനവലനിക്കഭാന
കേഴനിയുന.   2)  ഏതച്ച്  ട്രഷറനി  മുകഖനയുലാം  ട്രഷറനി  കസവനിങ്സച്ച്  ബഭാങനികലയച്ച്  പണലാം
നനികക്ഷപനിക്കഭാനുള  സമൗകേരലലാം  എനനിവയഭാണച്ച്.   കൂടഭാലത  വനിവനിധ  യൂടനിലനിറനി
കപയച്ച് ലമന്റുകേളക്കുള സമൗകേരലലാം,  ഏതച്ച് അക്കമൗണനികലയ്ക്കുലാം ഇലകകഭാണനിക്കഭായനി പണലാം
സകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള  സമൗകേരലലാം  എനനിവയുലാം  തഭാമസലാംവനിനഭാ
സഭാധലമഭാകുനതഭാണച്ച്.

(സനി)  ട്രഷറനി  വകുപനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേള  നടത്തഭാന
നനികയഭാഗനിക്കലപടനിട്ടുള  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  പ്രകതലകേലാം  യൂസര്  ലനയനിമുലാം
പഭാസ് കവര്ഡലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇതച്ച് ഇടപഭാടുകേളുലട സുരക്ഷനിതതഡ്വലാം മുനനനിര്ത്തനിയഭാണച്ച്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.   ഓകരഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അവരവരുലട  user  ID  –യുലട
പഭാസ് കവഡച്ച്  മഭാറ്റുനതനിനുള  സഡ്വഭാതനലവമുണച്ച്.  ഇതച്ച്  user  ID  –യുലട  സഡ്വകേഭാരലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന.

(ഡനി)  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച് കേതീഴനിലുള നഭാഷണല് ഇനഫര്മഭാറനികച്ച് ലസന്റെറനിലന്റെ  (NIC)  കകേരള
കസറച്ച് യൂണനിറഭാണച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയതച്ച്.

നഭാളനിതുവലര  Rs.21,16,963  (ഇരുപത്തനി  ഒനച്ച്  ലക്ഷത്തനി  പതനിനഭാറഭായനിരത്തനി
ലതഭാളഭായനിരത്തനി അറുപത്തനിമൂനച്ച് രൂപ മഭാത്രലാം) ലചേലവച്ച് വനനിട്ടുണച്ച്.

കകേപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
9 (*188) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന: 

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന: 
ശതീ  .    എലാം  .    നമൗഷഭാദച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; സഭാപനത്തനിലന്റെ
നനിലവനിലല സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനിക്കച്ച് കേഭാരണലമലനനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സഭാമൂഹല നതീതനിയനില് അധനിഷനിതമഭായ സഡ്വഭാശയ വനിദലഭാഭലഭാസലാം എന
ലക്ഷലലാം  നനിറകവറ്റുനതനില്  സഭാപനലാം  എത്ര  മഭാത്രലാം  വനിജയലാം  കനടനിലയനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഡ്വഭാശയ വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തച്ച്  'കകേപനിലന മുനനനിര സഭാപനമഭാക്കനി
വളര്ത്തഭാനഭായനി ഏതുതരത്തനിലുളള നടപടനി ഉണഭാകുലമനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  കകേപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേപനിലല വനിദലഭാര്തനികേളനില്നനിനച്ച് ലഭനിക്കുന ഫതീസച്ച് മഭാത്രമഭാണച്ച്
കകേപനിലന്റെ  റവനന്യൂ  വരുമഭാനലാം.  നനിലവനില്  മുഴുവന  സതീറ്റുകേളുലാം  നനികേത്തഭാന
കേഴനിയഭാത്തതുമൂലലാം  വരുമഭാനത്തനില്  കുറവച്ച്  വരുനണച്ച്.   അദലഭാപകേര്ക്കച്ച്
എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  നനിശയനിക്കുന ശമ്പള ഘടന നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതനിനഭാലുലാം ഇതര
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഡനി.എ.  വര്ദനവച്ച്  അടക്കലാം  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കുനതുമൂലവലാം
റവനന്യൂ ലചേലവച്ച് കൂടുനണച്ച്.  പല സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം വരുമഭാനലാം ലചേലവനികനക്കഭാള
കുറവഭായതുലാം,  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പശഭാത്തല  സമൗകേരലങ്ങളുലാം
എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  കനഭാലാംസച്ച് അനുസരനിചച്ച് നടകത്തണനിവരുനതുമൂലമുള കേലഭാപനിറല്
എകച്ച്ലപന്റെനിചര്  കൂടനിവരുനതുലാം  കകേപനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനിക്കച്ച്
കേഭാരണമഭാണച്ച്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല സഹകേരണ കമഖലയനില് ലപ്രഭാഫഷണല് വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങള  വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
1955-ലല  12-ാാമതച്ച്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്-ലകേഭാചനി  സഭാഹനിതല,  ശഭാസതീയ,  ധര്മ്മേ
സലാംഘങ്ങള രജനിസറഭാക്കല് ആകച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  രൂപലാം  ലകേഭാടുത്ത സഭാപനമഭാണച്ച്
കകേപച്ച്.  കകേപനിലന്റെ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് ബനി.ലടക്കച്ച് കകേഭാഴനിനച്ച്  60%  സതീറച്ച്
ലമരനിറടനിസഭാനത്തനില്  സലാംവരണ  തതഡ്വലാം  പഭാലനിചലാം,  35%  സതീറച്ച്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്
കേഡ്വഭാടയനിലുലാം,  ലപഭാതു  എനട്രനസച്ച്  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  ലനിസനില്  നനിനമഭാണച്ച്
പ്രകവശനലാം  നല്കുനതച്ച്.   മുമ്പുണഭായനിരുന  15%  എന.ആര്.ലഎ.  സതീറനില്
10%  ലമരനിറടനിസഭാനത്തനികലക്കച്ച്  മഭാറനി  5%  ആയനി  കുറവവരുത്തനിയഭാണച്ച്  പുതനിയ
അധലയനവര്ഷത്തനില് വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് പ്രകവശനലാം നല്കുനതച്ച്.
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ഇമൗ  വനിദലഭാര്തകേളലക്കലഭാലാംതലന  ബന്ധലപട  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള
അനുസരനിചള ഫതീസച്ച് ഇളവകേളുലാം നല്കേനിവരുന. 

(സനി)  കകേപനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനി,  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  പ്രകവശന
കതഭാതച്ച്, പഠനഭാനരതീക്ഷലാം, കജഭാലനി സഭാധലത എനനിവ പരനികശഭാധനിചലകേഭാണച്ച് അടുത്ത
5 വര്ഷകത്തക്കുള ഒരു കേര്മ്മേപദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേപനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചവരുന.  കകേപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള  കകേഭാകളജുകേളുലട
അടനിസഭാന  സമൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പദതനി  ഇനത്തനില്  തുകേ
അനുവദനിക്കുനതഭാണച്ച്.

സഹകേരണവകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  professional  education
fund-ല് നനിനച്ച് 2016 -17-ല് 18.6 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത ശമ്പളലാം, മറ്റു
നനിതലലചേലവകേള ഏലറടുക്കുനതനിനച്ച്  Non-plan ഇനത്തനില് തുകേ അനുവദനിക്കുന.

കകേപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള  സഭാപനങ്ങളനിലല  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനി  പഠന
നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനച്ച്  തഭാലഴപറയുന  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിച
വരുന:

➢ സഭാപനങ്ങളനിലല വനിജയശതമഭാനലാം ഇകപഭാഴലത്ത 60%-ല്നനിനച്ച് 85% ആയനി
മൂനവര്ഷലാം ലകേഭാണച്ച് ഉയര്ത്തുകേ.

➢ സഭാപനങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തനി  പഠന
നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുലാം.

➢ സഭാപനങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനി,  Norms
പ്രകേഭാരമുള  faculty-കേലള  നനിയമനിചച്ച്,  നനിശനിത  വനിജയശതമഭാനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള   MoU  ഒപനിടുനതനിനുള  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

➢  NAAC  അക്രഡനികറഷന ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം കനടനിലയടുക്കുകേയുലാം തുടര്നച്ച്
എലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  എന.ബനി.എ.  അക്രഡനികറഷന  കനടുനതുലാം
ലക്ഷലമഭാണച്ച്.   കകേപനിലന്റെ  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  പഠനിചനിറങ്ങുന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  കജഭാലനി  ലഭനിച  എനറപ്പുവരുത്തുനതനിനച്ച്  job  fair
സലാംഘടനിപനിചവരുന.  കൂടഭാലത  campus recruitment -ഉലാം വനിദലഭാര്തനികേലള
കൂടുതല്  employable  ആക്കുനതനിനുള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം
ആവനിഷ്കരനിചവരുന.
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സവദദ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി
10 (*189) ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ മഭാസര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന  സവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്
കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനച്ച്  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  സവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള
സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനര്  സലാംസഭാന  പവര്  പര്കചസച്ച്  വഴനി  എത്ര  യൂണനിറച്ച്
സവദദ്യുതനിയഭാണച്ച്  പ്രതനിമഭാസലാം  ലഭലമഭാകുനലതനലാം  ആയതച്ച്  ലമഭാത്തലാം
ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനമഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുറത്തുനനിനച്ച്  സവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനച്ച്  എലനഭാലക്ക
ബുദനിമുട്ടുകേളഭാണച്ച് സവദദ്യുതനികബഭാര്ഡച്ച് കനരനിടുനലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .  എലാം  .   മണനി): 

(എ)  നനിലവനില് കകേന്ദ്ര സവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം പ്രതനിദനിനലാം
ശരഭാശരനി 1300 ലമഗഭാവഭാടച്ച് സവദദ്യുതനി കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് ലഭലമഭാകുനണച്ച്.  പ്രസ്തുത
നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് കൂടുതല് സവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള
സഭാധലത  തല്ക്കഭാലലാം  നനിലനിവനിലനില.  നനിലവനിലുള  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വനിതരണ
കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  മത്സര  സഡ്വഭഭാവമുള  ദര്ഘഭാസുകേള  മുഖഭാനരകമഭാ,  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷനുകേള  അനുവദനിചനിട്ടുള  നനിരക്കുകേളനികലഭാ  മഭാത്രകമ  സവദദ്യുതനി
ലഭലമഭാക്കഭാനഭാകൂ.   ദര്ഘഭാസുകേളവഴനി  സവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുവഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര ഉമൗര്ജ്ജ
മനഭാലയലാം ഡതീപച്ച് എന കപരനില് ഇന്റെര്ലനറച്ച് കപഭാര്ടല് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുവഴനി
100  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  മഭാര്ചച്ച്  മുതല്  കമയച്ച്  വലരയുലാം  (ദനിവസലാം  മുഴുവനുലാം)
സവകുകനരങ്ങളനില്  മഭാത്രമഭായനി  100  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  മഭാര്ചച്ച്  മുതല്  കമയച്ച്  വലരയുലാം
വഭാങ്ങുവഭാനുള കേരഭാറനില് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്. ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  200 ലമഗഭാവഭാടച്ച്
സവദദ്യുതനി മഭാര്ചച്ച്  2017  മുതല് ജൂണ  2017  വലര ഡതീപച്ച് ബനിഡനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
വരുനതനിനുമുമ്പുതലന കേരഭാറനികലര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  2017  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസലത്ത  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  അനര്  സലാംസഭാന
പവര് പര്കചസച്ച് വഴനി  1621 MU (മനിലലണ യൂണനിറച്ച്)  സവദദ്യുതനിയഭാണച്ച് പ്രതനിമഭാസലാം
ലഭലമഭാക്കനിയതച്ച്.  ഇതച്ച് ലമഭാത്തലാം ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ 86.5 ശതമഭാനമഭാണച്ച്.

(സനി) പുറത്തുനനിനച്ച് കൂടുതല് സവദദ്യുതനി ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി കകേഭാറനികഡഭാര്
ലഭലത ആവശലമഭാണച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  അരനികക്കഭാടച്ച്  400  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില്
മൂനഭാമലത്ത ട്രഭാനകസഭാര്മര്  വയ്ക്കുനതനിനഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കനി
2017 മഭാര്ചച്ച്-ഏപ്രനില് മഭാസങ്ങളനില് തലന കൂടുതല് സവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇടമണ -ലകേഭാചനി 400 ലകേ.വനി. സലനനിലന്റെ പണനികേള
സററച്ച്  ഓഫച്ച്  കവ  തടസങ്ങള  നനിമനിത്തലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭായനിരുനലവങനിലുലാം
ഇകപഭാള പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലനനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം തഡ്വരനിതലപടുത്തുനതനിനുള
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

സനിനനിലാംഗച്ച് മനില്ലുകേള കനരനിടുന പ്രതനിസന്ധനി
11 (*190) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :

ശതീ  .   ഇ  .  ലകേ  .  വനിജയന: 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി:
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേള  കനരനിടുന  പ്രതനിസന്ധനിയുലട
കേഭാരണങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച്
സഡ്വതീകേരനിചവരുനതച്ച് എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനില്ലുകേൾക്കഭാവശലമഭായ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  വഭാങ്ങല്
സുതഭാരലമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  എനച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച് എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായ്തതീന): 

(എ)  ഉണച്ച്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേയറ്റുമതനി  -  ഇറക്കുമതനി  കപഭാളനിസനിയുലട
ദുരനഫലലാം, ആഭലനര ഉപകയഭാഗലാം കേണക്കനിലലടുക്കഭാലതയുള കകേഭാടണ കേയറ്റുമതനി,
ബഭാന്റെഡച്ച് വസങ്ങളുലട അമനിതമഭായ എസകസച്ച് തതീരുവ, കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കനഭാടച്ച്
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അസഭാധുവഭാക്കല്,  ഭതീമമഭായ  സവദദ്യുതനി  ബനില്  കുടനിശ്ശേനികേയുലാം  ഇതര  സഭാറന്യൂടറനി
ഡന്യൂസുകേളുലാം,  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനത്തനിലന്റെ  അഭഭാവലാംമൂലലാം  കകേഭാടണ  വഭാങ്ങഭാന
സഭാധനിക്കഭാലത വരനികേ,  മനില്ലുകേളനിലല കൂടനിയ ലപ്രഭാഡക്ഷന കകേഭാസച്ച്,  കുറഞ്ഞ കലബര്
ലപ്രഭാഡകനിവനിറനി,  കുറഞ്ഞ  ലമഷതീന  ലപ്രഭാഡകനിവനിറനി  എനനിവയഭാണച്ച്  സനിനനിലാംഗച്ച്
മനില്ലുകേള പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാകുനതനിലന്റെ പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള.

മനില്ലുകേളനിലല ലമഷനിനറനികേളുലട കേഭാലപഴക്കവലാം അറകുറപണനികേളുലട അഭഭാവവലാം
കേഭാരണലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കുറയുകേയുലാം  ഗുണകമന്മയുള  നൂല്  മഭാര്ക്കറനില്
ലഭലമഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാലതയുലാം  വരുന.  തന്മൂലലാം  മഭാര്ക്കറനില്  ഉകദ്ദേശനിച  വനില
ലഭനിക്കുനനില.  കകേഭാടണ വഭാങ്ങുകമ്പഭാഴുലാം യഭാണ വനില്ക്കുകമ്പഭാഴുലാം ട്രഭാനകസഭാര്കടഷന
ചേഭാര്ജച്ച് അധനികേ ലചേലവഭായനി വരുനണച്ച്. 

(ബനി)  കകേരള  കസറച്ച്  ലടകച്ച്സറല്സച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനുകേതീഴനിലുള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  2016  ലസപ്റലാംബര്  മുതല്  2017  ജനുവരനി  മഭാസലാം  വലര
ശമ്പളലാം/കല-ഓഫച്ച്  കവതനലാം  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി.   സര്ക്കഭാരനില്  നനിനമുള
ധനസഹഭായലത്ത തുടര്നച്ച് 2016 ലസപ്റലാംബര്, ഒകകഭാബര്, നവലാംബര്, ഡനിസലാംബര്
മഭാസങ്ങളനിലല  ശമ്പളലാം/കല-ഓഫച്ച്  കവതനലാം  ഉളലപലടയുള  തുകേയുലട  50%
നല്കുവഭാന നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

മനില്ലുകേള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലടകച്ച്ലഫഡനിലന്റെ കേതീഴനിലുള സനിനനിലാംഗച്ച്
മനില്ലുകേളനില് ആധുനനികേവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ.

മലപ്പുറലാം സഹകേരണ സനിനനിലാംഗച്ച് മനില്,  കേണ്ണൂര് സഹകേരണ സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്
എനനിവയുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറക്കുലറ
പൂര്ത്തനിയഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

ലകേഭാലലാം  സഹകേരണ  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനിലനിലന്റെ  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനഭായനി
57.39  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പുതുക്കനിയ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാര്
എന.സനി.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനച്ച്  എന.സനി.ഡനി.സനി.-യുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  എന.സനി.ഡനി.സനി.  അനുവദനിച
45.19  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  15  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  മനിലനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനത്തനികലയഭായനി പുതനിയ ലമഷനിനറനികേള വഭാകങ്ങണതുലാം പഴയ
ലമഷനിനറനികേള  വനില്കക്കണതുമുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ  ഇ-ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി.
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തൃശ്ശൂര്  സഹകേരണ  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനിലനിലന്റെ  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി

29.97  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പുതുക്കനിയ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാര്

എന.സനി.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനച്ച്  എന.സനി.ഡനി.സനി.-യുലട

അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  എന.സനി.ഡനി.സനി.  അനുവദനിച  തുകേയനില്

10  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  മനിലനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തന

ത്തനികലക്കഭായനി  പുതനിയ  ലമഷനിനറനികേള  വഭാകങ്ങണതുലാം  പഴയ  ലമഷനിനറനികേള

വനില്കക്കണതുമുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ ഇ-ലടണര് നടപടനികേള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.

ആലപ്പുഴ  സഹകേരണ  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനിലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനകശഷനി  12000

സനിന്റെനില് നനിനലാം 25,000 സനിന്റെനിലഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി മനിലനിലന്റെ 33.94 കകേഭാടനി

രൂപയുലട  പുതുക്കനിയ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാര്  എന.സനി.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്

സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനച്ച്  എന.സനി.ഡനി.സനി.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  ലടകച്ച്ലഫഡനിലന്റെയുലാം  കേതീഴനിലുള  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളക്കച്ച്

ആവശലമഭായ അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് അടനിയനരമഭായനി

8-2-2017-ല് 15 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി. 

(സനി)  ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  സഹകേരണകമഖലയനിലുലാം  ഉള  മനില്ലുകേള

ലസനട്രസലസ്ഡച്ച്  കകേഭാടണ  പര്കചസച്ച്  കേമ്മേനിറനി  (സനി.സനി.പനി.സനി.)

സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലടയഭാണച്ച്  2009  ജൂണ  മുതല്  കകേഭാടണ  പര്കചസച്ച്

നടത്തനിവരുനതച്ച്.

കകേരളത്തനിലല  സഹകേരണ,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളനികലയ്ക്കുള

അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  വഭാങ്ങല്  ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള

ലസനട്രസലസ്ഡച്ച്  കകേഭാടണ  പര്കചസച്ച്  കേമ്മേനിറനി  പുനദുഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം

സുതഭാരലമഭായ  രതീതനിയനില്  കകേഭാടണ  വഭാങ്ങുനതനിനച്ച്  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ.  ലസനട്രസലസ്ഡച്ച്  കകേഭാടണ  പര്കചസച്ച്  കേമ്മേനിറനി  മുഖഭാനരലാം

മനില്ലുകേളക്കഭാവശലമഭായ  വലതലസ്തമഭായ  തരത്തനിലുള  കകേഭാടണ  വഭാങ്ങുനതച്ച്

ഇ-ലടനഡര് മുകഖനയഭാണച്ച്. ഇ-ലടണര് സലാംവനിധഭാനത്തനില് ആവശലമഭായ ലടണറുകേള

വരുന  മുറയച്ച്  അതനിലന്റെ  വനില  കേകമ്പഭാളവനിലയുമഭായനി  തഭാരതമലലപടുത്തനി,  കുറഞ്ഞ

വനിലയച്ച്  കേഡ്വകടഷന  സമര്പനിചവരുമഭായനി  വനിലകപശല്  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം
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മഭാത്രമഭാണച്ച്  ഓര്ഡര്  ലകേഭാടുക്കുനതച്ച്.  അങ്ങലന  കുറയ്ക്കുവഭാന  പറഭാത്ത

സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേഭാടണ കകേഭാര്പകറഷന

ഓഫച്ച്  ഇനഡല  (സനി.സനി.ലഎ.)  ഇ-ലടണറനില്  പലങടുക്കനിലലങനിലുലാം  അതഭാതച്ച്

മനില്ലുകേളക്കച്ച്  സനി.സനി.ലഎ.യുലട  ഇ-ഓക്ഷനനില്  പലങടുത്തച്ച്  മഭാത്രകമ  പഞ്ഞനി

വഭാങ്ങുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.  കകേരളഭാ കസറച്ച് ലടകച്ച്സറല് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ലഭാബനില്

പഞ്ഞനിയുലട  ഗുണകമന്മ  ലടസച്ച്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ആയതനില്  വലതലഭാസമുലണങനില്

അതനിലുലാം വനിലകുറചഭാണച്ച് വഭാങ്ങുകേയുലാം ലചേയ്യുനതച്ച്. 

ടൂറനിസലാം കമഖലയുലട വളര്ചയച്ച് പദതനികേള
12 (*191) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :

ശതീ  .     പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം കമഖലയുലട വളര്ചയച്ച് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണച്ച് ഈ
ഗവണലമന്റെച്ച് ആസൂത്രണലാം ലചേയ നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായുള  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  പദതനികേള  സലാംസഭാന
ത്തനിനനുകയഭാജലമഭായനി  എങ്ങലന  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതച്ച്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം കദവസഡ്വവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി
സുകരന്ദ്രന): 

(എ) ടൂറനിസലാം കമഖലയുലട വളര്ചയച്ച് വനിവനിധ കമഖലകേളനില് കേര്മ്മേപദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   പ്രസ്തസ്തുത  കേര്മ്മേ  പദതനികേള  സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഡ്വകദശച്ച്  ദര്ശന,  പ്രസഭാദച്ച്  എനതീ  സതീമുകേളനില്
ഉളലപടുത്തനിയഭാണച്ച് പദതനികേള അനുവദനിചവരുനതച്ച്.   സഡ്വകദശച്ച്  ദര്ശന സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി ചുവലട കചേര്ക്കുന മൂനച്ച് പദതനികേള അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്:

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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1. ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം സര്കേന്യൂടനില് ഉളലപടുത്തനി പത്തനലാംതനിട-ഗവനി-വഭാഗമണ-
കതക്കടനിയുലട വനികേസനലാം.

2. സനിരനിചേഡ്വല് ടൂറനിസലാം സര്കേന്യൂടനില് ഉളലപടുത്തനി ശബരനിമലയുലട വനികേസനലാം
(എരുകമലനി -പമ്പ സനനിധഭാനലാം)

3. സനിരനിചേഡ്വല്  ടൂറനിസലാം  സര്കേന്യൂടനില്  ഉളലപടുത്തനി  ശതീപത്മനഭാഭ-ആറന്മുള-
ശബരനിമല കക്ഷത്ര പരനിസര വനികേസനലാം.

കൂടഭാലത, ഇനലയനിലല പ്രധഭാന തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങളുലട സമഗ വനികേസനലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണച്ച്  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭായ  "പ്രസഭാദച്ച്”സതീമനില്  ഇനലയനിലല
തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങള ലതരലഞ്ഞടുത്തതനില് ഗുരുവഭായൂരനിലന ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  (DPR)  തയഭാറഭാക്കനി
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
ആഭലനര-വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച് സമൗകേരലലാം  ഒരുക്കനി അതുവഴനിയുള സഭാമ്പത്തനികേ
കനടലാം  പരമഭാവധനി  ലഭലമഭാക്കനി  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട സമ്മേഭാനഘടന
13 (*192) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി:

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  സമ്മേഭാനഘടന  പുതുക്കുനതനിനുലാം  പുതനിയ
കലഭാടറനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഭനിനകശഷനിക്കഭാര്  അടക്കമുള  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കച്ച്  പുതുതഭായനി
ഏജനസനി  അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം  എലഭാ  ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേള
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം കേമ്മേതീഷന പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സമ്മേഭാനത്തുകേ കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനച്ച് നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

802/2019
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്):

(എ) ഭഭാഗലക്കുറനി ഏജന്റുമഭാരുലടയുലാം ഭഭാഗലക്കുറനി കമഖലയനിലല കട്രഡച്ച് യൂണനിയന
പ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനിഗണനിചലകേഭാണ്ടുലാം  ടനിക്കറച്ച്  വനില്പനലയ
സഹഭായനിക്കുനതരത്തനിലുലാം,  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനത്തനിനച്ച്  വനികധയമഭായനി  പ്രതനിവഭാര
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  സമ്മേഭാനഘടനകേള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുണച്ച്.
'നനിര്മ്മേല്  ' എന കപരനില് പുതുതഭായനി ഒരു സബവതീക്കനിലനി കലഭാടറനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത  സദഡ്വവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട  വനില്പന  വനിജയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പുതനിയ സദഡ്വവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനി ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ജനിലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനച്ച്  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനസനി
അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിയനണങ്ങലളഭാനലാം  നനിലവനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.
18  വയസച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ഏലതഭാരു  വലക്തനിക്കുലാം  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡനിലന്റെ
പകേര്പച്ച്,  കഫഭാകടഭാ, PAN  കേഭാര്ഡനിലന്റെ പകേര്പച്ച് എനനിവ ഹഭാജരഭാക്കനി  300  രൂപ
രജനികസഷന  ഫതീസച്ച്  ഒടുക്കനി  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫതീസനില്നനിനച്ച്
ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനസനി എടുക്കഭാവനതഭാണച്ച്.  നനിലവനില് ഡനിമഭാന്റെനിനച്ച് അനുസൃതമഭായനി
ടനിക്കറചടനി  വര്ദനിപനിക്കുനണച്ച്.  കേമ്മേതീഷന  പരനിഷ്കരനിക്കുന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി) സമ്മേഭാനത്തുകേ കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത തലന വനിതരണലാം ലചേയവരുന.
ആവശലമഭായ  കരഖകേള  സഹനിതലാം  സമര്പനിക്കുന  സമ്മേഭാന  ടനിക്കറ്റുകേളനില്  LIMS
എന  Software ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ടനിക്കറനിലന്റെ ബഭാര് കകേഭാഡച്ച്, സതീക്രടച്ച് കകേഭാഡച്ച് എനനിവ
പരനികശഭാധനിചച്ച്  ടനിക്കറനിലന്റെ  കൃതലത  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ആവശലമഭായ  ഓഫതീസച്ച്
നടപടനികേളക്കച്ച് കശഷലാം വകുപച്ച് കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത സമ്മേഭാന തുകേ നല്കുനണച്ച്.

വനികനഭാദസഞ്ചഭാരരലാംഗത്തച്ച് മലബഭാര് കമഖലയുലട സഭാധലത
14 (*193)  ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  : 

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്: 
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന  : 
ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച്  എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം കദവസഡ്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ  കശഷലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാര

രലാംഗത്തച്ച്  മലബഭാര്  കമഖലയുലട  സഭാധലത  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനഭായനി  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണങനില് അവ ഏലതഭാലക്കലയനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മലബഭാര്  പ്രകദശലത്ത  വനികനഭാദസഞ്ചഭാര  വനികേസന  പദതനികേള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനച്ച് പുതനിയ സലാംവനിധഭാനലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ആരലാംഭനിച തലകശ്ശേരനി സപതൃകേ ടൂറനിസലാം
പദതനിയുലടയുലാം  കബക്കല്  ടൂറനിസലാം  വനികേസന  പദതനിയുലടയുലാം  പുകരഭാഗതനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇവ വനിഭഭാവന ലചേയ്ത രതീതനിയനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര്
ഇടലപടലുണഭാകുകമഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ) 1.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനിലല പ്രധഭാന ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപട  കനഭാര്ത്തച്ച്  മലബഭാര്  ടൂറനിസലാം
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഇനനിഷനികയറതീവച്ച് പദതനി.

2.  ഉത്തര  മലബഭാറനിലല  നദനികേലള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചലകേഭാണച്ച്  ഒരു  റനിവര്
ക്രൂയനിസച്ച് സര്കേന്യൂടച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതച്ച് പരനിഗണനിചവരുന.

3. മലബഭാര്  കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  കേനിഫ്ബനിയനില്
സമര്പനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  തഭാലഴ  പറയുന  പദതനികേളക്കച്ച്
തതഡ്വത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്:

(എ) മുഴുപനിലങ്ങഭാടച്ച് ത്രതീ സഭാര് ബതീചച്ച് റനികസഭാര്ടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  -  45.60  
കകേഭാടനി രൂപ

(ബനി)  വടകേര  പകയഭാളനിയനിലല  സര്ഗഭാലയ  കകേന്ദ്രലാം  ആധഭാരമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള
ഇന്റെകഗറഡച്ച് ടൂറനിസലാം പദതനി  -   135 കകേഭാടനി രൂപ.

4. ധര്മ്മേടലാം,  ധര്മ്മേടലാം  ദഡ്വതീപച്ച്  -മുഴുപനിലങ്ങഭാടച്ച്  ബതീചച്ച്  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി
കറഭാപച്ച് കവ പദതനിയുലട രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

5.   തലകശ്ശേരനി ലഹറനികറജച്ച് സര്കേന്യൂടച്ച് പദതനിയുലട രണഭാലാം ഘടലാം.

6. കേണ്ണൂരനിലല  പുതനിയ  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചള  ടൂറനിസലാം
വനികേസന  പദതനിയുലാം  ധര്മ്മേടലാം  തുരുത്തുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  മസറന
മന്യൂസനിയലാം, കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനിലുള അകകേഡ്വറനിയലാം, റനിസര്ചച്ച് കസഷന
എനതീ പദതനികേളുലട പദതനികരഖയുലാം തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി)  മലബഭാര്  പ്രകദശലത്ത  വനികനഭാദസഞ്ചഭാര  വനികേസന  പദതനികേള

ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ലയ  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി

നനിയമനിക്കുനതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  തലകശ്ശേരനി  സപതൃകേ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  25  വനിവനിധ

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി,  ഏകേകദശലാം  46  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി പ്രവൃത്തനികേള ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച്, ഹഭാര്ബര്

എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വകുപച്ച്,  കേനിറച്ച്കകേഭാ  എനതീ  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള

മുകഖനയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാകക്കണതച്ച്.  ഇതനില്   ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലന്റെ

പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചകേഴനിഞ.   തലകശ്ശേരനി  ഉളലപടുന  ചേരനിത്രപ്രധഭാന

സലങ്ങള,  സഭാരകേങ്ങള  എനനിവ  ഉളലപടുത്തനി  തലകശ്ശേരനി  സപതൃകേ  സര്കേന്യൂടച്ച്

ടൂറനിസലാം  പദതനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ആക്ഷന  പഭാന  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം

ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബന്ധലപട  ഏജനസനികേളുമഭായനി   ചേര്ചനടത്തനി

വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം  ഒരു  ഏജനസനിലയ

ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിലന്റെ  ആദലഘടമഭായനി  അഞ്ചച്ച്  പദതനികേളുലട

വനിശദമഭായ പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുനതച്ച് അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

തലകശ്ശേരനി  സപതൃകേ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട  നനിര്വ്വഹണ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി

ലസഷലല് ഓഫതീസലറ നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  കബക്കല്  ടൂറനിസലാം  വനികേസന  പദതനിയുലട

നടത്തനിപനിനഭായനി കബക്കല് റനികസഭാര്ട്സച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷന (BRDC)

എന  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിച.   കബക്കല്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനച്ച്  നഭാലച്ച്

പഞ്ചഭായത്തുകേള ഉളലപട പദതനി പ്രകദശത്തച്ച്,  235.58  ഏക്കര് സലലാം കേമ്പനനി

ഏലറടുത്തു.   ഇതനില്  205-ഓളലാം  ഏക്കര്  റനികസഭാര്ട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി

അനുകയഭാജലമഭായ  6  റനികസഭാര്ടച്ച്  സസറ്റുകേളഭായനി തനിരനിചച്ച് ആവശലമഭായ അടനിസഭാന

സമൗകേരലലമഭാരുക്കനി.  6  സസറ്റുകേളുലാം റനികസഭാര്ടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ദതീര്ഘകേഭാല

പഭാടവലവസയനില് സകേമഭാറനി.  ഇതനില് രണച്ച് റനികസഭാര്ട്ടുകേള (ലളനിതച്ച് റനികസഭാര്ടച്ച്  &

സഭാ,  തഭാജച്ച്  വനിവഭാന  കബക്കല്)  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച.  ബഭാക്കനിയുള

റനികസഭാര്ട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന. 
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സഹകേരണകമഖല കനരനിടുന പ്രതനിസന്ധനികേള
15  (*194) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്:

ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതദ്യു:
ശതീ  .     മുരളനി ലപരുലനലനി:
ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഗഭാമതീണ  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനച്ച്  അനനിവഭാരല
ശക്തനിയഭായതുലാം ഒരു ലക്ഷത്തനി നഭാല്പതനിനഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപ അറ നനികക്ഷപമുളതുമഭായ
സഹകേരണ  കമഖല  കനരനിടുന  ഹ്രസഡ്വകേഭാല-ദതീര്ഘകേഭാല  പ്രതനിസന്ധനികേള
എലനഭാലക്കലയനച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുനതനിനച്ച് എലനലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലലാംബനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സുസനിര വനികേസനത്തനിനച്ച് സഹകേരണ പ്രസഭാനലത്ത
ഏലതലഭാലാം തരത്തനില് പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദന): 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  കമഖല  കനരനിടുന  പ്രതനിസന്ധനികേള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഹ്രസഡ്വകേഭാല പ്രതനിസന്ധനികേള  :

ഉയര്ന  മൂലലമുള  500,  1000  കനഭാട്ടുകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
അസഭാധുവഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്നച്ച്  കകേരളത്തനിലല  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
തഭാത്കേഭാലനികേ പ്രതനിസന്ധനി ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  പണലഭലതയുലട കുറവമൂലലാം നനികക്ഷപ വരവച്ച്,
വഭായ്പഭാ വനിതരണലാം, വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവച്ച് ഇവയനില് കനരനിയ കുറവച്ച് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്
ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  സപ്രമറനി  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  പനിനവലനിക്കഭാവന  നനികക്ഷപലാം  ആഴ്ചയനില്  24,000  രൂപയഭായനി
പരനിമനിതലപടുത്തനിയതച്ച്  സപ്രമറനി  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിചനിരുന.
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ദതീര്ഘകേഭാല പ്രതനിസന്ധനികേള  :

1949-ലല ബഭാങനിലാംഗച്ച് നനിയനണ നനിയമത്തനില് 2012 -ല് ലകേഭാണ്ടുവന കഭദഗതനി

പ്രകേഭാരലാം വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച് സമഭാനമഭായ രതീതനിയനില് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച്

ലറഗുകലററനി  കനഭാലാംസച്ച്  നനിശയനിച  നല്കേനിയതുലാം  കസവന  നനികുതനി  സഹകേരണ

സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് ബഭാധകേമഭാക്കനിയതുലാം ആദഭായ നനികുതനി നനിയമത്തനിലല വകുപച്ച് 80 പനി

പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച്  ഉണഭായനിരുന  ഇളവച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കനിയതുലാം

ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്

പ്രതനിസന്ധനി സൃഷനിക്കഭാവനവയഭാണച്ച്.  ഏകേതീകൃത കസഭാഫച്ച് ലവയര് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ

അഭഭാവത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  ബന്ധനിപനിചലകേഭാണച്ച്   RTGS,

NEFT,  ATM  ഉളലപലടയുള  ആധുനനികേ  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സമൗകേരലങ്ങള

നടപനിലഭാക്കഭാത്തതച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  കമഖലയുലട  വളര്ചലയ പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനികചയ്ക്കുലാം. 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലമുണഭായ  തഭാത്കേഭാലനികേ

പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി  സലാംസഭാന  മുഖലമനനിയുലാം  ധനകേഭാരല

വകുപ്പുമനനിയുലാം സഹകേരണ വകുപ്പുമനനിയുലാം നനിരവധനി നനികവദനങ്ങള നല്കുകേയുലാം

ജനങ്ങള കനരനിടുന ബുദനിമുട്ടുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തുകേയുലാം

ലചേയ്ലതങനിലുലാം  അനുകൂല  നടപടനികേള  ഉണഭായനില.   പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  ഉണഭായ  ബുദനിമുടച്ച്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ടനി  സലാംഘങ്ങളനിലല

ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കുകവണനി ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് മനിറര് അക്കമൗണച്ച് തുടങ്ങനി

സഹഭായലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  സഹകേരണ  ബഭാങനിലല  നനികക്ഷപകേരുലട

ആത്മവനിശഡ്വഭാസലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ദൃശലശവലമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട

പ്രചേഭാരണലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാലത  'സഹകേരണ   നനികക്ഷപസുരക്ഷഭാ

കേലഭാമ്പയനിന' സഹകേഭാരനികേളുലട കനതൃതഡ്വത്തനില് സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

റനിസര്വച്ച്  ബഭാങനിലന്റെ  ലറഗുകലററനി  കനഭാലാംസ് വഴനി  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച്

ഉണഭായ  ബുദനിമുട്ടുകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുണഭായനി.  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് ഏകേതീകൃത കസഭാഫച്ച്

ലവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  ഇമൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്

വനതനിനുകശഷലാം നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സുസനിര വനികേസനലത്ത മുനനനിര്ത്തനി സലാംസഭാന-
ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്  സപ്രമറനി  കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച്
ലക്രഡനിറച്ച് സലാംഘങ്ങളുലട/ബഭാങ്കുകേളുലട ഒരു അപകച്ച് സഭാപനമഭായനി  "കകേരള സഹകേരണ
ബഭാങച്ച്" രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം, അതുവഴനി ധനനനികക്ഷപങ്ങളുലാം, ലക്രഡനിറ്റുലാം സലാംസഭാനത്തച്ച്
വളര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം  അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി  പ്രഭാകദശനികേ
വനികേസനലാം സഭാധലമഭാക്കുനതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. നനിലവനിലുള വഭായ്പഭാ പലനിശ നനിരക്കനില്
ഗണലമഭായ  കുറവച്ച്  സഭാധലമഭാക്കുകേ,  ആവര്ത്തനിത/ഇരടനിപനിലന്റെ  സഡ്വഭഭാവമുള  പല
ചേഭാര്ജുകേളുലാം  ഒഴനിവഭാക്കുകേകയഭാ  കുറയ്ക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുകേ,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സമ്പദ്  വലവസയച്ച്  പുത്തന  ഉണര്വച്ച്  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കത്തക്ക  വനിധലാം  ബഭാങ്കുകേളുലട
വഭായ്പഭാ  വനിഹനിതലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  പലനിശ  കുറഞ്ഞ  വഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കനി  കേഭാര്ഷനികേ,
പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനില്,  സഡ്വയലാം  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനിലടക്കലാം  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ
ചേഭാലകേശക്തനിയഭായനി  വര്ത്തനിക്കുവഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ,
NRI നനികക്ഷപമടക്കലാം  നനികക്ഷപങ്ങള  ആകേര്ഷനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്  ആധുനനികേ
ബഭാങനിലാംഗച്ച്  കമഖലയനിലല  എലഭാ  കസവനങ്ങളുലാം  സമൗകേരലങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ബഭാങനിലാംഗച്ച്
കമഖലയനിലല  നനിര്ണ്ണഭായകേ  ശക്തനിയഭായനി  മഭാറ്റുനതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനികേസനത്തനില്  ശക്തമഭായ  കുതനിചചേഭാടലാം  സഭാധലമഭാക്കുന  പദതനികേളനില്  മുഖലപങച്ച്
വഹനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനില് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട പ്രവര്ത്തനത്തനില്
മഭാറങ്ങള വരുത്തുകേ എനനിവ ഇതനിലൂലട ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

സവദദ്യുതനിനനിരക്കച്ച് പരനിഷ്കരണലാം
16 (*196) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര്:

ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുനച്ച്  :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി:
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സവദദ്യുതനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന,  സവദദ്യുതനിനനിരക്കച്ച്  പരനിഷ്കരണത്തനിനച്ച്

കനരനിടച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;
(ബനി) എങനില് അത്തരലാം നടപടനിക്കുള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  നനിലപഭാലടനഭാലണനച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(ഡനി)  പ്രസരണലാം,  വനിതരണലാം,  ഉല്പഭാദനലാം  എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങലള  ഒരു

യൂണനിറഭായഭാകണഭാ  വലതലസ്ത  യൂണനിറ്റുകേളഭായഭാകണഭാ  കേണക്കഭാക്കുനലതനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി): 

(എ)  സവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  സവദദ്യുതനി  നനിരക്കച്ച്

പരനിഷ്ക രനിക്കുനതനിനച്ച്  സഡ്വകമധയഭാ  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള

ശദയനില് വനനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡച്ച്  2003-04  മുതല്  2014-15  വലര വര്ഷലാം

കതഭാറുലാം അതനിലന്റെ പ്രതതീക്ഷനിത വരവലചേലവകേണക്കുകേള സവദദ്യുതനി നനിയമലാം  2003

തഭാരനിഫച്ച് കപഭാളനിസനി,  സലാംസഭാന ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന പുറലപടുവനിക്കുന ചേടങ്ങള

എനനിവയ്ക്കു വനികധയമഭായനി  സലാംസഭാന സവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന മുമ്പഭാലകേ

സമര്പനിചനിരുന.   എനഭാല്  14-11-2014-ല്  സലാംസഭാന  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന

സലസനസനികേളുലട  ARR & ERC  ലപറതീഷന  'Truing Up'  ലപറതീഷന,  തഭാരനിഫച്ച്

ലപറതീഷന  എനനിവ  സമര്പനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ

ചേടങ്ങള (Regulations)  പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി ചേടങ്ങളനിലല വലവസകേള

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദ്രതലയ  കദഭാഷകേരമഭായനി

ബഭാധനിക്കുനതഭായതനിനഭാലുലാം  നനിലവനിലുള  തഭാരനിഫച്ച്  കപഭാളനിസനിക്കച്ച്

വനിരുദമഭായതനിനഭാലുലാം  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡച്ച്  ടനി  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി

ലചേയണലമനഭാവശലലപട്ടുലാം  നനിലവനിലുള രതീതനിയനില്   ARR  &  ERC  ലപറതീഷന

(2015-16  വര്ഷകത്തയച്ച്)  ഫയല്  ലചേയഭാന  അനുവദനിക്കണലമനഭാവശലലപട്ടുലാം

ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  സഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ  ഒരു  ലപറതീഷന  ഫയല്

ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ബഹുമഭാനലപട  സഹകക്കഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡച്ച്  അതനിലന്റെ  2015-16

വര്ഷകത്തയ്ക്കുള  ARR  &  ERC  കേമ്മേതീഷന  മുമ്പഭാലകേ  ഫയല്  ലചേയ്ലതങനിലുലാം

ഇതനിനകമല്  പരനികശഭാധനകപഭാലുലാം  നഭാളനിതുവലര  കേമ്മേതീഷന  നടത്തനിയനിടനില.

ഇക്കഭാരണത്തഭാലുലാം  കകേസനികന്മല്  അനനിമ  ഉത്തരവകേലളഭാനലാം  തലന

പുറലപടുവനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം  തുടര്നള  വര്ഷങ്ങളനികലയ്ക്കുള  ARR  &  ERC

ലപറതീഷന ഫയല് ലചേയ്തനിടനില.  ഇക്കഭാരണങ്ങളഭാലുലാം അപകലറച്ച് ട്രനിബന്യൂണല് കഫഭാര്

ഇലകനിസനിറനി  (APTEL)  11-11-2011-ല്  പുറലപടുവനിച  വനിധനിയുലട

അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  ആണച്ച്  തഭാരനിഫച്ച്  പരനിഷ്കരണത്തനിനച്ച്  സഡ്വകമധയഭായുള

നടപടനിക്രമങ്ങള കേമ്മേതീഷന സഡ്വതീകേരനിചതച്ച്. 
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(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദ്രതയുള  ഒരു
സഭാപനമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനച്ച്  നനിലവനിലുള  നനിയമങ്ങളക്കുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം
വനികധയമഭായനി  കേമ്മേതീഷന  സഡ്വകമധയഭാ  എടുത്ത  നടപടനികേളനില്  വരവ  ലചേലവച്ച്
കേണക്കുകേള പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കണലമനലാം  കേലാംപ് കട്രഭാളര്  ആന്റെച്ച്  ഓഡനിറര്  ജനറല്
ഓഡനിറച്ച്  ലചേയ്തച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  യഥഭാര്ത  കേണക്കുകേള  പരനിഗണനിക്കണലമനലാം
തഭാരനിഫനിലൂലടയലഭാലത  മറ്റുയഭാലതഭാരുവനിധ  വരുമഭാനവലാം  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിനച്ച് ഇലലനലാം 2017 -18 വലര പ്രതതീക്ഷനിത റവനന്യൂ കേമ്മേനി യഥഭാര്തത്തനില്
10791.05 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരനിക്കുലമനലാം കേമ്മേതീഷലന അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  സലാംസഭാന സവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന അതനിലന്റെ സഡ്വകമധയഭാ
എടുത്ത  നടപടനികേള  പ്രകേഭാരമുള  തഭാരനിഫച്ച്  നനിര്ണ്ണയ  പ്രക്രനിയയനില്  ഉല്പഭാദനലാം,
പ്രസരണലാം,  വനിതരണലാം  എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തരലാംതനിരനിചഭാണച്ച്  വരവലചേലവച്ച്
കേണക്കുകേളുലാം  വരുമഭാന  കേമ്മേനിയുലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.  എനഭാല്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡച്ച്  അതനിലന്റെ വരവലചേലവ കേണക്കുകേള ഒറ യൂണനിറഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയഭാണച്ച് കേമ്മേതീഷന മുമ്പഭാലകേ ഹഭാജരഭാക്കുനതച്ച്.

സവദദ്യുതനികേമ്മേനി കനരനിടഭാന സവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന കേമ്പനനികേളുമഭായനി കേരഭാര്

17 (*197) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :

ശതീ   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞച്ച്  :

ശതീ  .   പനി  .   ഉസബദുള  :
ശതീ   പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സവദദ്യുതനി  കേമ്മേനി  കനരനിടഭാന  സലാംസഭാനത്തനിനകേലത്ത  ഏലതഭാലക്ക

സവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന കേമ്പനനികേളുമഭായനി സവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡച്ച് കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ഇവയനില്  ഏലതങനിലുലാം  കേമ്പനനികേളുമഭായുള  കേരഭാറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി

അവസഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്,  അത്തരലാം  കേമ്പനനികേലള  സവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡച്ച്

ഏലറടുത്തച്ച് തഭാപനനിലയലാം പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലട  സഭാഹചേരലത്തനില്  ജലസവദദ്യുതനിയനില്

ഉണഭാകേഭാവന  ഉല്പഭാദനക്കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന  മറച്ച്  ആഭലനര  കസഭാതസ്സുകേളനില്

നനിനള സവദദ്യുതനി ലഭലത ഉറപഭാക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;



58  കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 8, 2017

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  കേരഭാറുകേള  പുതുക്കനിയുലാം  ഇതര
ഉല്പഭാദന കസഭാതസ്സുകേളനില് ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചലാം
സവദദ്യുതവനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി): 

(എ)  സവദദ്യുതനി  കേമ്മേനി  കനരനിടഭാന  സലാംസഭാത്തനിനകേലത്ത  തഭാലഴ  പറയുന
കേമ്പനനികേളുമഭായനി സവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡച്ച് കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിരുന:

1. കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെച്ച്  സഭാപനമഭായ എന.റനി.പനി.സനി.-യുലട ഉടമസതയനിലുള
കേഭായലാംകുളലത്ത 359.58 ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയുള രഭാജതീവച്ച് ഗഭാന്ധനി കേസമ്പനഡച്ച്
സസക്കനിള പവര് കപ്രഭാജകച്ച് (RGCCPP).  ഇമൗ കേരഭാറനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി 28-2-
2025 വലരയഭാണച്ച്.

2. ലകേഭാചനിയനിലല  165  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുള  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.  കകേരള
പവര് ലനിമനിറഡച്ച് (BKPL) കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിച.

3. കേഭാസര്കഗഭാഡനിലല 20.436 ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയുള കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് പവര്
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡച്ച് (KPCL). ഇമൗ കേരഭാറുലാം അവസഭാനനിച.

ഇതുകൂടഭാലത ലചേറുകേനിട സവദദ്യുത നനിലയങ്ങളഭായ എലാം.വനി.  സതീല് കേഭാസനിലാംഗച്ച്
സപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,  ഇനഡ്സനില് ഇലകകഭാലമല്റച്ച്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,  കേഭാര്കബഭാറഭാണലാം
യൂണനികവഴല്  ലനിമനിറഡച്ച്,  ഇ.ഡനി.സനി.എല്.  പവര്  കപ്രഭാജകച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,  വനിയത്തച്ച്
പവര് ലനിമനിറഡച്ച്,  മഭാങ്കുളലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തച്ച്,  അയപഭാ സഹകഡ്രൈഭാ പവര് ലനിമനിറഡച്ച്,
പഭാലക്കഭാടച്ച്  സഭാള  സഹകഡ്രൈഭാ  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡച്ച്,  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  പഞ്ചഭായത്തച്ച്,
രഭാമക്കല്കമടച്ച്,  അഗളനി,  അഹലലഭാ  ആളടര്കനറച്ച്  എനര്ജനി  ലനിമനിറഡച്ച്,  ലകേഭാചനി
ഇന്റെര്നഭാഷണല് എയര്കപഭാര്ടച്ച് അകതഭാറനിറനി ലനിമനിറഡച്ച്,  തുടങ്ങനിയ 0.05  ലമഗഭാവഭാടച്ച്
മുതല്  21  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  വലരയുള  ആഭലനര  ഉമൗര്ജ്ജ  ഉത്പഭാദകേരഭായ  IPP/CPP
(Independent  Power  Project/Captive  Power  Project)-  കേളുമഭായനി  സവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങല് കേരഭാറുകേളനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  1.  ബനി.ലകേ.പനി.എല്.-മഭായനി,  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  3-5-1999-ല്
ഒപനിട  കേരഭാര്  31-10-2015-ല് അവസഭാനനിച.   ഇമൗ നനിലയലത്ത
കകേരള കസറച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡനിനച്ച് ലഭാഭകേരമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എനച്ച് കവണത്ര പഠനലാം നടത്തനി
കേലണത്തനിയഭാല് മഭാത്രകമ ടനി നനിലയലാം ഏലറടുക്കുനതനിലനക്കുറനിചച്ച്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.
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2.  ലകേ.പനി.സനി.എല്.-മഭായനി  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  12-8-1998-ല്
ഒപനിട  കേരഭാര്  13-5-2016-ല്  അവസഭാനനിച.  ഇമൗ  കേമ്പനനിലയ
ഏലറടുക്കഭാനുള  യഭാലതഭാരു  നടപടനിയുലാം  സഡ്വതീകേരനിചനിടനില.
കകേരളത്തനിനകേത്തുള  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേലളലഭാലാം,
ലതര്മ്മേല്  പഭാന്റുകേളുലാം,  ഇതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഇന്ധനലാം
നഭാഫ്തകയഭാ,  LSHS-ഓ ആണച്ച്.  ഇവയുലട വനില ക്രമഭാതതീതമഭായനി
ഉയര്നച്ച്   നനില്ക്കുനതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം  പഭാന്റുകേളനില്നനിനലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  സവദദ്യുതനിക്കച്ച്   വനില  യൂണനിലറഭാനനിനച്ച്
7  രൂപയനില് കൂടുതല് ആയതനിനഭാലുലാം ശരഭാശരനി യൂണനിലറഭാനനിലന്റെ
വനിറ്റുവരവച്ച്  5.30  സപസയഭായതനിനഭാലുലാം,  കുറഞ്ഞ  വനിലയച്ച്
കകേരളത്തനിനച്ച്  പുറത്തുനനിനച്ച്  സവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാന  കേരഭാറുകേളനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുളളതനിനഭാലുലാം,   കകേരളത്തനിനകേത്തുള  ലതര്മ്മേല്
നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേരള  കസറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്
ലനിമനിറഡച്ച് സവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനനില.

(സനി)  പഭാരമ്പകരലതര  ഉമൗര്ജ്ജ  പദതനികേളുലട  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം
നടത്തുനതനിനുലാം  ഉമൗര്കജ്ജഭാത്പഭാദനലാം  സഭാധലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  ചേതീഫച്ച്
എഞ്ചനിനതീയറുലട കനതൃതഡ്വത്തനില് റനിനന്യൂവബനിള എനര്ജനി  &  എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സച്ച്
എന  വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.   2022-ഓടുകൂടനി  സഭാപനിതകശഷനി
1104.17 MW ആയനി ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇമൗ  വര്ഷലാം  77  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  പദതനികേള  ഗനിഡമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുലാം.
നഭാളനിതുവലര  14  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളനില്  നനിനഭായനി  9.36  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
പദതനികേള  ചുരുങ്ങനിയ  സമയത്തനിനുളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  10.3
ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുള  13  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 4.71  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുള  6  പദതനികേളുലട
ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കേഞ്ചനികക്കഭാടച്ച്  2.625  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുള  കേഭാറഭാടനി  യനങ്ങള
സഭാപനിക്കുനതനിനുള  പദതനിയുലടയുലാം  1  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കസഭാളഭാര്  നനിലയത്തനിനച്ച്
സമതീപത്തഭായനി  2.5  ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയുള കേഭാറഭാടനി യനലാം സഭാപനിക്കുനതനിനുള
പദതനിയുലടയുലാം ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പൂവഭാര് കേടല്ത്തതീരത്തച്ച്
1  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുള  കേഭാറഭാടനി  പഭാടലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  പദതനിയുലട
ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  സഡ്വകേഭാരല/മറനിതര സഭാപനങ്ങള വഴനി  35
ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം കൂടനികചേര്ക്കുലമനച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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കൂടഭാലത,  ജനിലഭാ  പഞ്ചഭായത്തുകേളുലട  അധതീനതയനിലുള  ലകേടനിടങ്ങളുലട

കമല്കരയനില്  കസഭാളഭാര്  നനിലയങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം

നടത്തനിവരുന.

കകേന്ദ്ര  നവനവതീകേരണ  ഉമൗര്ജ്ജ  മനഭാലയലാം  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്

നടപനിലഭാക്കുന  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  

200 ലമഗഭാവഭാടച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ടനി പദതനിയനില്നനിനലാം നടപ്പുവര്ഷലാം

50  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.   കശഷനിക്കുനതനില്  50

ലമഗഭാവഭാടച്ച്,  2017-18-ലുലാം  100  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  2018-19-ലുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിലല ചേതീകമനനിയനില് 200 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

കശഷനിയുള  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനി

സഡ്വതീകേരനിചവരുന. 

ജലസവദദ്യുത  പദതനികേലളഭാഴനിലകേയുള  മറച്ച്  ആഭലനര  കസഭാതസ്സുകേളനില്

നനിനള ഉല്പഭാദന ലചേലവച്ച് കൂടുതലഭായതുലകേഭാണച്ച് അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം

പ്രഭാകയണ  ലചേലവ  കുറഞ്ഞ  സവദദ്യുതനി  എത്തനിചച്ച്  ആവശലകേത  കനരനിടഭാനഭാണച്ച്

ശമനിക്കുനതച്ച്.  എനനിരുനഭാലുലാം  അടനിയനരഘടങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനഭായനി

കകേരള കസറച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡനിലന്റെ ആഭലനര തഭാപനനിലയങ്ങളഭായ

ബഹപുരലാം  ഡതീസല്  പവര്  പഭാന്റുലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  പവര്  പഭാന്റുലാം

പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി) കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞ കേരഭാറുകേള പുതുക്കനിയനിടനില.

ഉമൗര്ജ്ജ ദൂതച്ച് പദതനി

18 (*198) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ മഭാസര് : 

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : 

ശതീ  .     ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് : 

ശതീ  .     ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സവദദ്യുതനി  മുടങ്ങുനതച്ച്  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  സകന്ദശലാംവഴനി

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള മുനകൂടനി അറനിയനിക്കുനതനിനുള ഊര്ജ്ജ ദൂതച്ച് പദതനി സവദദ്യുതനി

കബഭാര്ഡച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സമൗകേരലലാം  എങ്ങലനയഭാണച്ച്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന കേഴനിയുനലതനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി ഏതച്ച് സഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണച്ച്
നടപഭാക്കുനതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി): 

(എ)  സവദദ്യുതനി  മുടങ്ങുനതുലാം  എകപഭാള  തനിരനിലകേ  ലഭനിക്കുലാം  എനളതുലാം
എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  മുകഖന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  മുനകൂടനി  അറനിയനിക്കുനതനിനുള  ഉമൗര്ജ്ജദൂതച്ച്
പദതനി ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 2016  ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാം  5  മുതല്
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഉളര്  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷനനിലുലാം,  കകേശവദഭാസപുരലാം
ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷനനിലുലാം നനിലവനില് വന.  ലമഭാസബല് നമ്പര് രജനിസര് ലചേയ്യുന എലഭാ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഇമൗ കസവനലാം ലഭലമഭാണച്ച്. 

(ബനി)  സവദദ്യുതനി  ശലാംഖലയനില്  മുനകൂടനി  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുന  ചേനില
അറകുറപണനികേളമൂലലാം  ഉണഭാകുന  സവദദ്യുതനി  തടസങ്ങള  മുനകൂടനി  അറനിയനിക്കഭാന
കേഴനിയുനവ  അപ്രകേഭാരവലാം,  അടനിയനരഘടങ്ങളനില്  ഉണഭാകുനവ  അകത  സമയത്തുലാം
സവദദ്യുതനി  എകപഭാള  തനിരനിലകേ  ലഭനിക്കുലാം  എനതുളലപലട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള
അറനിയനിക്കുനതഭാണച്ച് ഉമൗര്ജ്ജദൂതച്ച് പദതനി.  സവദദ്യുത ശലാംഖലയനില് മുനകൂടനി ആസൂത്രണലാം
ലചേയ്യുന അറകുറപണനികേളമൂലലാം ഉണഭാകുന സവദദ്യുതനി തടസങ്ങള കൃതലമഭായനി അറനിയഭാന
കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  തങ്ങളുലട  കജഭാലനികേള  അതനിനനുസരനിചച്ച്  ക്രമതീകേരനിചച്ച്
നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.  അതുകപഭാലല  ആകേസനികേമഭായനി  സവദദ്യുതനി  തടസങ്ങള
ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുണഭാകുന  ആശങയുലാം  എകപഭാള  സവദദ്യുതനി  തനിരനിലകേ
ലഭനിക്കുലമന സലാംശയവലാം മറ്റുലാം ദൂരതീകേരനിക്കഭാന ഇമൗ പദതനിക്കഭാകുലാം.

ഇമൗ പദതനി  ഉപകയഭാഗപടുത്തഭാനഭാഗഹനിക്കുന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.
ലവബ്സസറച്ച് ആയ ഡബദ്യുഡബദ്യുഡബദ്യു.ലകേ.എസച്ച്ഇബനി.ഇന (www.kseb.in)-ല് രജനിസര്
ലചേയഭാവനതഭാണച്ച്.  ലസക്ഷകനഭാഫതീസുകേളവഴനിയുലാം  ഇമൗ  കസവനത്തനിനച്ച്  രജനിസര്
ലചേയഭാവനതഭാണച്ച്.

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുകവണനി  കബഭാര്ഡച്ച്  സഡ്വതന  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
അടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ഒമൗകടജച്ച്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  സനിസലാം  എന  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
സലാംവനിധഭാനവലാം  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  സഭാകങതനികേ  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഉപകയഭാഗനിചഭാണച്ച്  ഇമൗ
പദതനി നടപഭാക്കുനതച്ച്.



62  കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 8, 2017

ഗുഡ്സച്ച് ആന്റെച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് ടഭാകച്ച്
19 (*199) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന  :

ശതീ  .      എല്കദഭാ എബഹഭാലാം  :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുഡ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  ടഭാകച്ച്  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  നനികുതനി  വനിഹനിതലാം
പങനിടുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  തമ്മേനില്  ധഭാരണയഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഏലതഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണച്ച്  കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം
തമ്മേനില് അഭനിപ്രഭായ വലതലഭാസലാം നനിലനനില്ക്കുനലതനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗുഡ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  ടഭാകച്ച്  നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനങ്ങള
കനരനിടുന  വരുമഭാന  നഷലാം  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനില്  പരനിഹരനിക്കുലമനഭാണച്ച്  കകേന്ദ്രലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): 

(എ)  ചേരക്കച്ച്  കസവന  നനികുതനി  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തച്ച്
നടക്കുന ചേരക്കുകേളുലടയുലാം കസവനങ്ങളുലടയുലാം എലഭാ സസപകേളക്കുലാം ഒകര  നനിരക്കനില്
CGST-യുലാം  SGST-യുലാം ചുമത്തലപടുലാം.  അനര്സലാംസഭാന സസപകേളനില്  IGST-യഭാണച്ച്
ചുമത്തലപടുകേ. ഇതച്ച്  CGST -SGST നനിരക്കുകേള കചേര്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ചേരക്കച്ച് കസവന
നനികുതനി പ്രഭാപലസഭാന നനികുതനിയഭായതനിനഭാല് ഏതച്ച് സലാംസഭാനകത്തയഭാകണഭാ സകേമഭാറലാം
ലചേയലപടുനതച്ച്  ആ  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അതനിനഭാസദമഭായ  SGST  ലഭനിക്കുലാം.
സഡ്വതീകേര്ത്തഭാവനിനച്ച് ഇതനിനുള  Input Tax Credit-ഉലാം ലഭനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  കേരടച്ച്  നനിയമത്തനിലന്റെ വകുപച്ച്  തനിരനിചള വനിശദമഭായ ചേര്ച,  നഷപരനിഹഭാര
നനിയമലത്തപറനിയുള  ചേര്ച  എനനിവ  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  കയഭാഗങ്ങളനില്  നടനവരുന.
ഇതുവലരയുലാം  കകേന്ദ്രകമഭാ  സലാംസഭാനങ്ങകളഭാ  അവരുലട  അഭനിപ്രഭായലാം  അടനികചല്പനിക്കുന
രതീതനിയനില് ഒരു കവഭാടനിലാംഗച്ച്  നനിലയനികലഭാടച്ച്  കപഭായനിടനില.  പരമഭാവധനി വനിട്ടുവതീഴ്ചകേള ലചേയ്തച്ച്
ഏകേകേണമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുക്കഭാനഭാണച്ച് സഭാധലത.

പ്രസ്തുത കയഭാഗങ്ങളനില് തതീരക്കടലനില് നടക്കുന സസപകേള കകേന്ദ്ര നനിയമത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവരണലമന  നനിര്കദ്ദേശമുണഭായനി.   കൂടഭാലത  നനിലവനിലുള  കസവന
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നനികുതനി  ദഭാതഭാക്കളുലടയുലാം  അനര്  സലാംസഭാന സസപകേളുള  ഡതീലര്മഭാരുലടയുലാം  ഭരണ
നനിര്വ്വഹണലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  വനിട്ടുനല്കേണലമനലാം  കകേന്ദ്രലാം
അഭനിപ്രഭായലപടുകേയുണഭായനി.  ഇതനിലന കകേരളമുളലപലടയുള സലാംസഭാനങ്ങള ശക്തമഭായനി
എതനിര്ക്കുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ഒനര  കകേഭാടനി  രൂപ  വലര  വനിറ്റുവരവള
സസപകേളനില്  9:1  എന അനുപഭാതത്തനില് സലാംസഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുകേളുലാം അതനിനച്ച്
മുകേളനിലുളവ 1:1 എന അനുപഭാതത്തനിലുലാം വതീതലാം വയഭാന തതഡ്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)   ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകേഭാവന  വരുമഭാനനഷലാം  കകേന്ദ്രലാം
നനികേത്തണലമനച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങള  ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.   സലാംസഭാനങ്ങളുലട  ഇമൗ
ആവശലലാം  നനിയമമഭായനിട്ടുണച്ച്.  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
2015-2016-ലല  നനികുതനി  പനിരനിവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  14%  വര്ദനവച്ച്,  വര്ഷലാം
കതഭാറുലാം  കേണക്കഭാക്കനി  ആദല  അഞ്ചുവര്ഷകത്തയച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായനി
നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതഭാലണന  വലവസ  GST  Compensation  Act  –ല്
ഉളലപടുത്തണലമനച്ച്   GST  കേമൗണസനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുലകേഭാണച്ച്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി  വരുമഭാനലത്ത  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുകേയനിലലനഭാണച്ച് കേരുതുനതച്ച്. 

എലാം.എല്.എ. ഫണച്ച് വനിതരണത്തനിലല കേഭാലതഭാമസലാം
20 (*200) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര്   :

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി   :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കച്ച്  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസനത്തനിനച്ച്  ഫണച്ച്
അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനച്ച്  കേളകര്മഭാരുലട ഓഫതീസനില്
കേഭാലതഭാമസലാം വരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലുള കേഭാലതഭാമസലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി എലാം.എല്.എ.-
മഭാര്ക്കുള  ഫണച്ച്  വനിനനികയഭാഗലാം  ഒരു  ലവബച്ച്  ആപനികക്കഷനവഴനി  ഡനിജനിറലലലസച്ച്
ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.  ഫണച്ച്  വനിതരണത്തനില്  നനിലവനിലുള  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): 

(എ) മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കച്ച് അനുസൃതമഭായനി സമര്പനിക്കുന ശനിപഭാര്ശകേളനില്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  എനഭാല്  ചേനിലകപഭാള
സമര്പനിക്കുന  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാര  മഭാകണഭാലയനച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  എലനങനിലുലാം  അപഭാകേതകേള  കേലണത്തുകേയഭാലണങനില്
ആയതച്ച് പരനിഹരനിചച്ച് ഭരണഭാനുമതനി പുറലപടുവനിക്കുന സന്ദര്ഭങ്ങളനില് കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടഭാറുണച്ച്. 

(ബനി) ഉകദ്ദേശലമുണച്ച്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണനിലന്റെ
പദതനി  സമര്പണലാം  മുതല്  നനിര്വ്വഹണ  പുകരഭാഗതനി  നനിരതീക്ഷണലാം  വലരയുള
നടപടനികേള  ഓണസലനഭായനി  നടത്തുനതനിനുള  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനില്
വരുത്തുനതനിനച്ച് ലക്ഷലമനിടുന.  സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഓണസലന
പദതനി നനിരതീക്ഷണ സലാംവനിധഭാനമഭായ  'പഭാനകസസച്ച്'-ലന്റെ ജനിലഭാതല വലഭാപനത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയഭാണച്ച്  ഇതച്ച്  സഭാധലമഭാക്കുനതച്ച്.   ഇതനിലന്റെ  കസഭാഫച്ച്  ലവയര്
രൂപലപടുത്തുന പ്രക്രനിയ അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ബനില്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കച്ച്  സമര്പനിക്കഭാന
സവകുനതനിനഭാലഭാണച്ച്  ഫണച്ച്  വനിതരണത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതച്ച്.
പ്രവൃത്തനികേള കൃതലസമയത്തച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം,  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന മുറയച്ച് എത്രയുലാം
ലപലടനച്ച്  ബനില്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കച്ച്  സമര്പനിക്കഭാനുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  റനിവന്യൂ
മതീറനിലാംഗനിലുലാം,  മഭാസലാംകതഭാറുമുള  ജനിലഭാ  വനികേസന  സമനിതനി  കയഭാഗത്തനിലുലാം  പ്രവൃത്തനി
നനിര്വ്വഹണ ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിവരുനണച്ച്. 

കേയറ്റുമതനിയനില് കകേരളത്തനിലന്റെ സനിതനി
21 (*201) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .       മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേയറ്റുമതനിയനില് കകേരളത്തനിലന്റെ സനിതനിയുലാം മത്സരക്ഷമതയുലാം സലാംബന്ധനിചച്ച്
എലനങനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏതച്ച്  ഏജനസനിയഭാണച്ച്  പഠനലാം
നടത്തനിയലതനലാം പ്രസ്തസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) രഭാജലലത്ത കേയറ്റുമതനിയനില് കകേരളത്തനിലന്റെ പങച്ച് എത്രകത്തഭാളമഭാലണനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉയര്ന  ലതഭാഴനില്  സഭാധലതയുലാം  കേയറ്റുമതനിയനില്  മത്സരക്ഷമതയുമുള
കമഖലകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം ഇവയച്ച് എലനഭാലക്ക പരനിഗണന നല്കുലമനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?   

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായ്തതീന): 
(എ)  കേയറ്റുമതനിയനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  സനിതനിയുലാം  മത്സരക്ഷമതയുലാം

സലാംബന്ധനിചച്ച് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി. ലഫഡകറഷന
ഓഫച്ച്  ഇനഡലന  എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച്  ഓര്ഗസനകസഷന  എന  ഏജനസനിയുമഭായനി
സഹകേരനിചച്ച്  ഒരു  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ചേനില  കേഭാര്ഷനികേ
ഉല്പനങ്ങളുലട  കേയറ്റുമതനിയനില്  കകേരളത്തനിനുണഭായനിരുന  കമല്സകേ
നഷമഭായനിവരുന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.യുലാം  ഇമൗ
കമഖലയനില്ത്തലന  പ്രഗല്ഭരഭായ  ലഫഡകറഷന  ഓഫച്ച്  ഇനലന  എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച്
ഓര്ഗസനകസഷനുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  പഠനലാം  നടത്തനിയതച്ച്.
ഉല്പനങ്ങലള വളര്ചയുലട അടനിസഭാനത്തനില് മൂനഭായനിതനിരനിചച്ച് നടത്തനിയ പഠനത്തനില്
ആകഗഭാളതലത്തനില്  ഓകരഭാനനിനുമുള  ആവശലകേതയുലാം,  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
ഇമൗ ഉല്പനങ്ങളനിലുള മത്സരക്ഷമതയുമഭാണച്ച് പരനിഗണനിചതച്ച്.  കൂടുതല് സഭാധലതയുള
ഉല്പനങ്ങലള  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം,  കേയറ്റുമതനിയനിലല  കകേരളത്തനിലന്റെ ദമൗര്ബലലങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം പഠന റനികപഭാര്ടനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേയറ്റുമതനി
രലാംഗത്തച്ച്  കകേരളത്തനിലല  നനിലവനിലല  സഭാഹചേരലലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായുള
പ്രധഭാനലപട ശനിപഭാര്ശകേള തഭാലഴ പറയുനവയഭാണച്ച്:

(1) ആകഗഭാള  വനിപണനിയനില്  ആവശലകേത  കൂടുതലുള  ഇലകകഭാണനികച്ച്
ഫഭാര്മസന്യൂടനിക്കല്സച്ച്  എലസനഷലല്  ഓയനില്സച്ച്,  ലമഡനിക്കല്
എകേദ്യുപ്ലമന്റെച്ച്സച്ച് തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിലല കേയറ്റുമതനി വര്ദനിപനിക്കുകേ.

(2) സവവനിധലവല്ക്കരണലാം സഭാധലമഭായ കമഖലകേളനില് അതച്ച് നടപഭാക്കനി ആ
കമഖലയനില് നനിനള കേയറ്റുമതനിയുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം.

(3)  കേയറ്റുമതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന രതീതനിയനിലുള കേയറ്റുമതനി  നയത്തനിലന്റെ
രൂപതീകേരണലാം. 

802/2019
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(4)  കേയറ്റുമതനി  വലവസഭായങ്ങലള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
അടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങള,  ജലലാം,  സവദദ്യുതനി,  തുടങ്ങനിയവയുലട ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തല്.

(5) വലഭാവസഭായനികേ വനിഭവകശഷനി  വര്ദനവനിനഭായനി  ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ
വനിദലയുലട പ്രകയഭാജനലപടുത്തല്.

(6) നൂതനമഭായ  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപടനിക്രമങ്ങളുലട ലഘൂകേരണലാം

(7)  വലഭാവസഭായനികേ  വനികേസനത്തനിനച്ച്  ഉതകുന  തരത്തനില്  സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെനിനച്ച്  ഉമൗനല്  നല്കേനിലക്കഭാണച്ച്  നനിലവനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ
സമ്പ്രദഭായത്തനിലന്റെ പരനിഷ്കരണലാം.

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  4.8  ബനിലലണ
യു.എസച്ച്.  കഡഭാളറുമഭായനി  കേയറ്റുമതനിരലാംഗത്തച്ച്  രഭാജലത്തനില്  7-ാം  സഭാനമഭാണച്ച്
കകേരളത്തനിനുളളതച്ച് എനച്ച് പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് സൂചേനിപനിക്കുന. 

(സനി)  ഇലകകഭാണനികച്ച്  ഉല്പനങ്ങള,  ഫഭാര്മസന്യൂടനിക്കല്സച്ച്,  റബര്,
സമുകദ്രഭാല്പനങ്ങള,  സുഗന്ധവലഞ്ജനങ്ങള,  ഒമൗഷധസസലങ്ങള,  കേഭാര്ഷനി
കകേഭാല്പനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയഭാണച്ച്  കേയറ്റുമതനിയനില്  മത്സരക്ഷമതയുള  കമഖലകേള
എനച്ച്  പ്രസ്തസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടനില്  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന.  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലല
ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

സവദദ്യുതനി സഡ്വയലാംപരലഭാപ്തത സകേവരനിക്കഭാന കേര്മ്മേ പദതനികേള

22 (*202) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന:
ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച്  :
ശതീ  .     സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സവദദ്യുതനി സഡ്വയലാംപരലഭാപ്തത സകേവരനിക്കുകേ എന ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി
എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണച്ച്  നനിലവനില്  നടപഭാക്കനി  വരുനതച്ച്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അനുദനിന  ഊര്ജ്ജഭാവശലങ്ങള  നനിറകവറ്റുനതച്ച്
ഏലതലഭാലാം കസഭാതസുകേളനില് നനിനഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനള  സവദദ്യുതനിയുലട
ഉല്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  ലചേലവ  കുറഞ്ഞ  രതീതനിയനില്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  പദതനി
നടപഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി): 

(എ)  സവദദ്യുതനി  സഡ്വയലാം  പരലഭാപ്തമഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷലലാം
സകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന  6  ജലസവദദ്യുത
പദതനികേള  (ആലകേ  59  ലമഗഭാവഭാടച്ച്)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനുലാം,
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന 3 ജലസവദദ്യുത പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം
(ആലകേ  106  ലമഗഭാവഭാടച്ച്)  പുതനിയ  ജലസവദദ്യുത  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപഭാക്കുവഭാനുമുള  കേര്മ്മേപദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ആലകേ  156.6
ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സഭാപനിതകശഷനി  ലഭനിക്കുന  16  പുതനിയ  ജലസവദദ്യുത  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതച്ച്.  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളുലട  ലനിസച്ച്
അനുബന്ധലാം  1* ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  ഇവ  കൂടഭാലത  പുതനിയ  ജലസവദദ്യുത
പദതനികേള  കേലണത്തുനതനിനുലാം  അവയുലട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
തയഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാറച്ച്,  സമൗകരഭാര്ജ്ജലാം  എനനിവയനില്  നനിനള  ഉമൗര്ജ്ജ  ഉത്പഭാദനലാം
ലക്ഷലമനിടച്ച്  ഇതുവലര  14  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളനില്  നനിനഭായനി
9.36  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
10.3  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  13  സമൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.   4.71  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുള  6  പദതനികേളുലട  ദര്ഘഭാസച്ച്
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധലാം  2*
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

2022-ഓടുകൂടനി  സഭാപനിതകശഷനി  1104.17  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  ആയനി
ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇമൗ  വര്ഷലാം
77 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ പദതനികേള ഗനിഡമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുലാം.

കൂടഭാലത കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കച്ച്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുള
പദതനി  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനി  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫച്ച്
ഇനലവഴനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ടനി  പദതനിയനില്നനിനലാം  നടപ്പു  വര്ഷലാം
50 ലമഗഭാവഭാടച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന.  കശഷനിക്കുന 50 ലമഗഭാവഭാടച്ച് 2017-
18-ലുലാം 100 ലമഗഭാവഭാടച്ച് 2018-19-ലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  ചേതീകമനനിയനില്  200  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കസഭാളഭാര്
പഭാര്ക്കച്ച് നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

കേഞ്ചനികക്കഭാടച്ച്  2.625  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുള  കേഭാറഭാടനി  യനങ്ങള
സഭാപനിക്കുനതനിനുള  പദതനിയുലടയുലാം  1  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കസഭാളഭാര്  നനിലയത്തനിനച്ച്
സമതീപലാം  2.5  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുള  കേഭാറഭാടനി  പഭാടലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള
പദതനിയുലടയുലാം  ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പൂവഭാര്  കേടല്തതീരത്തച്ച്
1 ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുള  കേഭാറഭാടനി  പഭാടലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  പദതനിയുലട
ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   സഡ്വകേഭാരല/മറനിതര  സഭാപനങ്ങളവഴനി
35  ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം കൂടനി കചേരുലമനച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത പ്രകൃതനി വഭാതകേലാം
നലഭായമഭായ  വനിലയനില്  ലഭനിക്കുനമുറയച്ച്  ബഹപുരത്തച്ച്  വഭാതകേഭാധനിഷനിത  നനിലയലാം
സഭാപനിക്കുലാം.  സവദദ്യുതനി  സഡ്വയലാംപരലഭാപ്തത സകേവരനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷലത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലചേറുകേനിട  ജലസവദദ്യുത  പദതനികേളക്കച്ച്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ലചേറുകേനിട ജലസവദദ്യുത പദതനികേളക്കഭായുള കപഭാളനിസനി പ്രകേഭാരലാം മത്സര
ദര്ഘഭാസനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  നടത്തനി  30  ലകേഭാലത്തനിനുകശഷലാം
തനിരനിചച്ച് സര്ക്കഭാരനികലയച്ച് തരുന വനിധത്തനിലുള (Build Own Operate & Transfer
–BOOT)  20  പദതനികേള  അനുവദനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ഏകേകദശലാം  47.4  MW  സഭാപനിതകശഷനിയഭാണച്ച്  ഇമൗ
പദതനികേളനില്നനിനലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതച്ച്.   പദതനികേളുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള
അനുബന്ധലാം 3* - ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

കൂടഭാലത  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി  ഗഭാമ
പഞ്ചഭായത്തുകേള, ജനിലഭാ പഞ്ചഭായത്തുകേള, മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള, കകേഭാര്പകറഷനുകേള
എനനിവര്ക്കച്ച്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കേനിവരുന.   മഭാത്രമല,  സഡ്വനലാം  സലത്തച്ച്
പദതനിക്കച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലമുലണങനില്,  കുറഞ്ഞ  പ്രതീമനിയലാം  തുകേയഭായ  15
ലക്ഷലാം  രൂപ/MW  അടചച്ച്  ദര്ഘഭാസനിലൂലട  അലഭാലത  പദതനി  നടത്തുവഭാനുലാം
കപഭാളനിസനി ലക്ഷലമനിടുന.  

(ബനി)   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അനുദനിന  ഉമൗര്ജ്ജഭാവശലങ്ങള  നനിറകവറ്റുനതച്ച്,
സലാംസഭാനത്തനിലല  ആഭലനര  ഉല്പഭാദനലാംവഴനിയുലാം  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായുലാം
ദതീര്ഘ/മധല/ഹ്രസഡ്വകേഭാല കേരഭാര്/പവര് എകച്ച്കചേഞ്ചച്ച് വഴനിയുലാം  ലഭലമഭാകുന സവദദ്യുതനി
ഉപകയഭാഗനിചമഭാണച്ച്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ദനിനലാംപ്രതനിയുള സവദദ്യുതനി ലഭലതയുലട വനിവരങ്ങള  (28-
2-2017-ലല കേണക്കനുസരനിചച്ച്) ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഉപകഭഭാഗലാം 71.1174  മനിലലണ യൂണനിറച്ച്

ജല/തഭാപസവദദ്യുതനി/  മറ്റു  പഭാരമ്പകരലതര  ഉമൗര്ജ്ജ
കസഭാതസ്സുകേള വഴനി ലഭലമഭായ  സവദദ്യുതനി 

10.2736 മനിലലണ യൂണനിറച്ച്

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം  31.3584 മനിലലണ യൂണനിറച്ച്

ദതീര്ഘ/മധല/ഹ്രസഡ്വകേഭാലകേരഭാര്/പവര്  എകച്ച്കചേഞ്ചച്ച്
വഴനി  ലഭലമഭാകുന  സവദദ്യുതനി  (open  access)
ഉളലപലട 

26.7318 മനിലലണ യൂണനിറച്ച്

ഗനിഡച്ച് വഴനി അധനികേമഭായനി എടുത്ത സവദദ്യുതനി 2.7536 മനിലലണ യൂണനിറച്ച്

ആലകേ 71.1174 മനിലലണ യൂണനിറച്ച്

(സനി) പഭാരമ്പകരലതര ഉമൗര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേളനിലലഭാനഭായ ലചേറുകേനിട ജലസവദദ്യുത
പദതനികേളനില്  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദന  ലചേലവച്ച്  കുറഞ്ഞ  ലചേറുകേനിട  ജലസവദദ്യുത
പദതനികേളഭാണച്ച്  കകേരള  കസറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച്
നടപഭാക്കുനതച്ച്.   നനിലവനില്  6  ലചേറുകേനിട  ജലസവദദ്യുത  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനവരുന.   ആലകേ  116.6  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സഭാപനിതകശഷനി  ലഭനിക്കുന
14 ലചേറുകേനിട ജലസവദദ്യുത പദതനികേള നടപഭാക്കഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണച്ച്.

MNRE  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങളുലട
അടനിസഭാന നനിരക്കുകേളുമഭായനി ബന്ധലപടുത്തനിയുലാം,  പദതനി പ്രകദശത്തനിലന്റെ പ്രകതലകേത
കേണക്കനിലലടുത്തുമഭാണച്ച്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുനതച്ച്.   ടനി  നനിലയനില് കകേരള കസറച്ച്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  ഇ-ലടനഡറനിലൂലട  സുതഭാരലമഭായ നനിലയനില്  EPC
(Engineering  Procurement  &  Construction  Contract)  കേരഭാര്  വഴനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.

MNRE  പുറലപടുവനിക്കുന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചലകേഭാണച്ച്  കകേന്ദ്രത്തനില്
നനിനലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം പരമഭാവധനി ലഭലമഭാക്കുന തരത്തനിലഭാണച്ച് പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതച്ച്.
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ലചേലവകുറഞ്ഞ  സമകക്രഭാ  ജലസവദദ്യുത  ടര്ബയനിനുകേളുലട  സപലറച്ച്
കപ്രഭാജക്ടുകേള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  കേഭാണുവഭാന  പഭാകേത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
പദതനികേള ഉണച്ച്.  ഇതനിനഭായനിട്ടുള ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.
ഇവ വനികകേന്ദ്രതീയമഭാകയഭാ അലലങനില് സഭാധഭാരണ LT സലനനികലഭാടച്ച് സനിക്രസണസച്ച്
ലചേയഭാന പഭാകേത്തനിനുളതഭാണച്ച്.  അതനിനഭാല് പ്രഭാകദശനികേമഭായനി കവഭാളകടജച്ച് ക്ഷഭാമവലാം
തദഡ്വഭാര പ്രസരണ നഷവലാം കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.

ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  സവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനിനഭായുലാം
ശലാംഖലഭാബന്ധനിതമലഭാത്ത  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  സവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനിനഭായുലാം
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി സമൗരകമല്കര പദതനി
അലനര്ടച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇമൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആലകേ  11.4  ലമഗഭാവഭാടച്ച്
സഭാപനിതകശഷനിയഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.

ട്രഷറനികേലള ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനച്ച് നടപടനി
23 (*203) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച്:

ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതദ്യു:
ശതീ  .     ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി:
ശതീ  .     സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേലള  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച് എനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ട്രഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങളക്കച്ച്  കൂടുതല്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കുനതനിനുലാം
നനികക്ഷപ സമൗഹഭാര്ദ്ദേ സമൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുലാം എ.ടനി.എലാം.  ഉൾലപലടയുള
സമൗകേരലങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ട്രഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങള  ആകേര്ഷനിക്കത്തക്ക  തരത്തനില്  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം  ആയതനിനുള  നടപടനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം
കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലതയുലാം  നടപഭാക്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ
ഇടലപടലുകേള നടത്തുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): 
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേലള  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനച്ച്  വനിവനിധ

തരത്തനിലുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന. ട്രഷറനികേളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം
പ്രധഭാനമഭായുലാം രണ്ടുകമഖലകേളനിലഭാണച്ച് നടക്കുനതച്ച്.
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1. ധനകേഭാരല ഇടപഭാടുകേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം.

2. അടനിസഭാന സമൗകേരല വനികേസനലാം.

ധനകേഭാരല ഇടപഭാടുകേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  .

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനകേഭാരല ഇടപഭാടുകേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണച്ച് സലാംസഭാന ട്രഷറനികേളനില് സലാംകയഭാജനിത ധനകേഭാരല മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം  (IFMS)  ഏര്ലപടുത്തനിക്കഴനിഞ.  ഇതനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരണ
പ്രഖലഭാപനലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി 23-2-2017-നു നടത്തുകേയുണഭായനി.  റവനന്യൂ
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിനച്ച്  പത്തു  ബഭാങ്കുകേലള  ബന്ധനിപനിചച്ച്  ഇ-ട്രഷറനി,  ബനില്ലുകേള
കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  പഭാസഭാക്കഭാനുള   Core  TIS,  ബജറച്ച്  വനിഹനിതലാം  നല്കേഭാനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം  BAMS,  ശമ്പളത്തനിനച്ച്  SPARK,  മറ്റു  ബനില്ലുകേളക്കച്ച്  BIMS,
കകേന്ദ്രതീകൃത ലപനഷന കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച്  PIMS,  അക്കമൗണച്ച് കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച്  IAMS,
ലവയ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  മതീനസനിനച്ച്  WAMS,  ഏതു  ട്രഷറനിയനില്നനിനലാം  പണമനിടപഭാടച്ച്
നടത്തുവഭാന  കേഴനിയുന  CORE  BANKING  എനനിങ്ങലന  നനിരവധനി  ആധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുനതഭാണച്ച്  IFMS.

അടനിസഭാന സമൗകേരല വനികേസന പദതനി   (TIDP) 

സഡ്വനമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്തതുലാം  ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലുളതുമഭായ  ട്രഷറനി
ലകേടനിടങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനള  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആയതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
ഏജനസനിയഭായനി  INKEL  Ltd.-ലന  തതഡ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്.   കൂടഭാലത,
ട്രഷറനികേളനിലല  കേമ്പന്യൂടര്/ലനറച്ച് വര്ക്കച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനുള
നടപടനികേളുലാം IFMS-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്. 

(ബനി)  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സച്ച്  ബഭാങനില്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിക്കഴനിഞ.  ഏതച്ച്  ട്രഷറനിവഴനിയുലാം  ഇടപഭാടുകേള  നടത്തനി  പണലാം
പനിനവലനിക്കുവഭാനുലാം നനികക്ഷപനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.  അതനിലന്റെ അടുത്ത ഘടമഭായനി
ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  സമൗകേരലഭാര്തലാം  ലനറച്ച്ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സമൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   സഭാര്ടച്ച്  കഫഭാണവഴനി
ട്രഷറനിയനില്നനിനലാം  പണലാം  മറച്ച്  അക്കമൗണ്ടുകേളനികലയച്ച്  മഭാറ്റുനതനികനഭാ
ട്രഷറനികേളനിലലകയഭാ  ബഭാങനിലലകയഭാ  അക്കമൗണനില്നനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്
കസവനങ്ങളക്കുകവണനി അടയ്ക്കുനതനികനഭാ തഭാമസലാംവനിനഭാ സമൗകേരലമുണഭാകുലാം.
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ട്രഷറനികേളനില്  എ.റനി.എലാം.  സഭാപനിക്കുനതനിലല  അപ്രഭാകയഭാഗനികേത
പരനിഗണനിചച്ച് ട്രഷറനി അക്കമൗണ്ടുകേളനിലുള പണലാം, അക്കമൗണച്ച് ഉടമകേളക്കച്ച് യകഥഷലാം
ബഭാങച്ച്  അക്കമൗണ്ടുകേളനികലയച്ച്  മഭാറ്റുനതനിനുലാം അതുവഴനി ബഭാങച്ച്  എ.ടനി.എലാം.-ലൂലട തുകേ
പനിനവലനിക്കുനതനിനുമുള  സമൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാനുമഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.

(സനി)  ട്രഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങള  ആകേര്ഷനിക്കത്തക്ക  തരത്തനില്  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം  ആയതനിനുള  നടപടനികേള  കേഭാരലക്ഷമവലാം  കേഭാലതഭാമസ
മനിലഭാലതയുലാം  നടപഭാക്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  ഇടലപടലുകേള
നടനവരുന.   ട്രഷറനി നനികക്ഷപങ്ങളക്കച്ച് ആകേര്ഷകേമഭായ പലനിശ നല്കേനിവരുന.
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം   ലപനഷനകേഭാരുലടയുലാം  ശമ്പളവലാം
ലപനഷനുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സച്ച്  ബഭാങച്ച് വഴനി  നല്കേഭാനുള  പദതനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലപനഷനകേഭാരുലടയുലാം  നനികക്ഷപങ്ങളനില്
നനിനച്ച് പ്രതനിമഭാസ അടവകേളക്കഭായനി അവര് മുനകൂടനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന തതീയതനികേളനില്
ട്രഷറനി  അക്കമൗണനില്നനിനച്ച്  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  രതീതനിയനില്  തുകേ
മഭാറനിലക്കഭാടുക്കുനതനിനുള  സമൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതച്ച്  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
ശമ്പളവലാം  ലപനഷനുലാം  ട്രഷറനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുന  സമയകത്തയച്ച്  നലഭായമഭായ
പലനിശയുലാം നല്കുനതഭാണച്ച്. നനികക്ഷപകേലര ആകേര്ഷനിക്കഭാന കേഴനിയുമഭാറച്ച് ട്രഷറനിയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം പരമഭാവധനി ഉപകഭഭാക്തൃ സമൗഹൃദവലാം ലളനിതവലാം സുഗമവലാം ആക്കഭാനുള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ട്രഷറനികേളനില്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില്  വനതുലാം  ട്രഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങള  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുനതനിനച്ച്
സഹഭായകേമഭായനിട്ടുണച്ച്.

സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷനുകേള
24 (*204) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന:

ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി  :
ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന  :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി    : തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷനുകേള  വതീടനിലലത്തനിച  നല്കുന
പദതനിലയക്കുറനിചച്ച് അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് കുടനിശ്ശേനികേയഭായ തുകേ വനിതരണലാം ലചേയഭാന
സഡ്വതീകേരനിച നടപടനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  അനര്ഹരഭായ  നനിരവധനികപര്  പടനികേയനില്  ഉളലപടനിരനിക്കുനതഭായുലാം
അര്ഹരഭായ  നനിരവധനികപര്ക്കച്ച്  ലപനഷന  നനികഷധനിക്കലപടതഭായുലാം  ഉള  ഓഡനിറച്ച്
കേലണത്തലനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  സഡ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഒരു  വലക്തനിക്കച്ച്  ഒനനിലധനികേലാം  ലപനഷനച്ച്  അര്ഹതയനിലലന
പ്രഖലഭാപനലാം ഗുണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതലാം അടചച്ച് ലപനഷനച്ച് അര്ഹത കനടനിയവലര ഏതു
തരത്തനില് ബഭാധനിക്കുലമനച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): 

(എ) ഉണച്ച്. 

ബഹു  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  18-1-2017,  3-2-2017,  16-2-2017  എനതീ
തതീയതനികേളനിലുലാം  ധനകേഭാരല  വകുപച്ച്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫച്ച്  ലസക്രടറനി  17-12-2016,
15-2-2017  തതീയതനികേളനിലുലാം  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷനുകേള  വതീടനിലലത്തനിച
നല്കുന പദതനിലയക്കുറനിചച്ച് വനിശദമഭായ അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  15-8-2016-
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  (എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര്  324/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങനിലൂലട  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ലക്രഡനിറച്ച്
കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് ലസഭാസസറനികേളവഴനി വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം തുടര്നച്ച് സഹകേരണ
വകുപച്ച്  കജഭായനിന്റെച്ച്  രജനിസഭാര്വഴനി  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലൂലട  വനിതരണലാം
നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്തനിരുന.  ഇതനികലയഭായനി  ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  തയഭാറഭാക്കനി  ലവബച്ച്  ലബയ്സ്ഡച്ച്  ആയനിടഭാണച്ച്
വനിതരണ നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്. 2016 ജൂസല മഭാസലാം മുതലുള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ
ലപനഷന ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ ബഭാഞ്ചുകേളവഴനിയുലാം പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള/ലക്രഡനിറച്ച് കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് ലസഭാസസറനികേളവഴനിയുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ
വതീടനില് എത്തനിചവരുന.

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് നല്കേഭാനുള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന
കുടനിശ്ശേനികേ  2016  ജൂസല,  ഓഗസച്ച്,  ലസപ്റലാംബര്  മഭാസലത്ത  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
ലപനഷകനഭാലടഭാപലാംതലന വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  അനര്ഹരഭായ  നനിരവധനി  കപര്  പടനികേയനില്  ഉളലപടനിരനിക്കുനതഭായുലാം
അര്ഹരഭായ  നനിരവധനികപര്ക്കച്ച്  ലപനഷന  നനികഷധനിക്കലപടതഭായുമുള  വനിഷയലാം
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സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ഇമൗ  വനിഷയത്തനില്  കുടുലാംബശതീ  മുഖഭാനരലാം  സര്കവ്വ
നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്തനിരുന.   ലപനഷനച്ച്  അര്ഹതയുണഭായനിരുനനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര
ലപനഷന  ലഭനിചച്ച്  തുടങ്ങനിയനിടനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ
സര്ക്കഭാരുകേലള  സമതീപനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷ  ലപനഷന
അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയങ്ങളനിലുള  സലാംശയങ്ങളുലാം
പ്രശ്നങ്ങളുലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  അദഭാലത്തച്ച്
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. [സ.ഉ. (എലാം എസച്ച്.)നമ്പര് 34/2017/
ധന. തതീയതനി 21-1-2017] 

ഒരഭാളക്കച്ച്  തലന  ഒനനിലധനികേലാം  ലപനഷന  ലഭനിക്കുനതച്ച്  കേലണത്തുനതനി
കലയഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ആധഭാര്  ലഎ.ഡനി  നമ്പര് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുലാം  നനിബന്ധനകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  രണഭാമലതഭാരു ലപനഷന  600  രൂപ
നനിരക്കനില് മഭാത്രലാം നനിജലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  സഭാര്വ്വത്രനികേ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷന  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാം  എസച്ച്.)  നമ്പര്  282/2016/ധന.  തതീയതനി
15-7-2016  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷന  1,000  രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തുകേയുലാം  ഒരഭാളക്കച്ച്  ഒരു  ലപനഷന  എനതഭായനി  നനിജലപടുത്തുകേയുലാം
ലചേയ്തനിരുന. സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം നനിലവനില് കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനില്നനിനച്ച്  ലഭനിക്കുന ലപനഷകനഭാലടഭാപലാം സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷനുലാം
വഭാങ്ങനിവരുനവര്ക്കച്ച് കക്ഷമനനിധനി ലപനഷന 1,000 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം ഒരു സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ ലപനഷന തുകേ ഉയര്ത്തനി നനിശയനിക്കുനതനിനുമുമ്പുള തുകേയഭായ 600 രൂപ
നനിരക്കനിലുലാം  ലഭനിക്കുനതഭാലണനച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.   കക്ഷമനനിധനി
ലപനഷന  വഭാങ്ങനിവരുനയഭാളനിനച്ച്  1,000  രൂപ  നനിരക്കനിലുലാം  അകത  സമയലാം
ഇതനികനഭാടകേലാം  ഒകനഭാ  അധനിലധനികേകമഭാ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷന
വഭാങ്ങുനലവങനില്  ഏലതങനിലുലാം  ഒരു  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷന  600  രൂപ
നനിരക്കനിലുലാം  മഭാത്രകമ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യൂ  എനച്ച്  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   എനഭാല്
സഡ്വനലാം ഫണനില്നനിനലാം ലപനഷന നല്കുന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡകേളനില്നനിനലാം
ലപനഷന  വഭാങ്ങുന  ലപനഷനകേഭാര്ക്കച്ച്  രണഭാമലതഭാരു  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
ലപനഷന 1,000 രൂപ നനിരക്കനില് ലഭനിക്കുനതഭാണച്ച്. കൂടഭാലത വനികേലഭാലാംഗ ലപനഷന
വഭാങ്ങുനവര്ക്കച്ച് അര്ഹതയച്ച് വനികധയമഭായനി മലറഭാരു സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന
1,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  വഭാങ്ങഭാവനതഭാണച്ച്.  [ജനി.ഒ.(എലാം  എസച്ച്.)നമ്പര്
67/2017/ധന. തതീയതനി 6-2-2017]



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  75

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന സവദദ്യുത പദതനികേള
25(*205) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
 ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാനുമതനിക്കച്ച്  സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുളതുലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതുമഭായ
സലാംസഭാനലത്ത സവദദ്യുതപദതനികേലളക്കുറനിചച്ച് അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാലത
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനികേള ഓകരഭാനലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിരുനലവങനില് എത്ര
ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സവദദ്യുതനി  അധനികേമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുമഭായനിരുനലവനച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി): 

(എ)  നനിലവനില്  കകേന്ദ്രഭാനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിചച്ച്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  സവദദ്യുത
പദതനികേള ഒനലാം തലന ഇല. 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാലത
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന പദതനികേള ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

കകേന്ദ്ര സവദദ്യുതനി കഭദഗതനി നനിയമലാം
26 (*206)   ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് : 

ശതീ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി : 
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി   : 
ശതീ  .      പനി  .   ലകേ  .   ശശനി   : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   നനിര്ദ്ദേനിഷ  കകേന്ദ്ര  സവദദ്യുതനി  കഭദഗതനി  നനിയമത്തനിലന്റെ  കേരടച്ച്
പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ; പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലനലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  സവദദ്യുതനി വനിതരണവലാം വനില്പനയുലാം കവര്ലപടുത്തഭാനുലാം വനില്പന പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
സഡ്വകേഭാരലവത്കേരനിക്കഭാനുലാം  ഉള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സവദദ്യുതനി  കമഖലലയ  ഏതു  തരത്തനില്
ബഭാധനിക്കുലമനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  നനിലനനില്പ്പുതലന  അപകേടത്തനി
ലഭാക്കഭാവന നനിയമ കഭദഗതനി  നതീക്കത്തനില്നനിന പനിനമഭാറഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്
ആവശലലപടുകമഭാ?

 സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി): 

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിച കേരടച്ച് സവദദ്യുതനി കഭദഗതനി
നനിയമത്തനിലല പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തഭാലഴപറയുന:

1. സവദദ്യുതനി വനിതരണ കമഖല വനിഭജനിചച്ച്,  ശലാംഖലയുലട നനിര്മ്മേഭാണ-പരനിപഭാലന
ചുമതല  ഒരു  സഭാപനത്തനിനുലാം,  സവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  -  വനില്പന  മലറഭാരു
സഭാപനത്തനിനുലാം (സസപ സലസനസനി) ആയനി മഭാറണലാം.

2.  ഒരു പ്രകദശത്തച്ച് ഒനനിലധനികേലാം സസപ സലസനസനികേള ഉണഭാകേഭാലാം.

3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ഇഷമുള  സസപ  സലസനസനിയനില്നനിനച്ച്  സവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങഭാലാം.

4. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിക്കുന കദശതീയ സവദദ്യുതനി കപഭാളനിസനി,  തഭാരനിഫച്ച്
കപഭാളനിസനി തുടങ്ങനിയവ കകേന്ദ്ര സവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന, സലാംസഭാന
കേമ്മേതീഷന,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള,  ഉല്പഭാദന  സലസനസനികേള
തുടങ്ങനിയവര്ക്കച്ച് നനിര്ബന്ധമഭായുലാം ബഭാധകേമഭാണച്ച്.

5. റനിനന്യൂവബനിള  എനര്ജനി  ഉല്പഭാദകേരനില്  നനിനള  ഉല്പഭാദനലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന.

6. വനിതരണ  സലസനസനികേളുലടയുലാം  സസപ  സലസനസനികേളുലടയുലാം
ഇടനനിലയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഒരു ഇന്റെര്മതീഡനിയറനി കേമ്പനനിയുലാം വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കഭദഗതനി  സവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനുലാം  സര്ക്കഭാരനിനുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം കദഭാഷകേരമഭായനിരനിക്കുലാം എനഭാണച്ച്  വനിലയനിരുത്തുനതച്ച്.   പ്രകതലകേ
വനിഭഭാഗമഭായനി സസപ  സലസനസനി വരുനതച്ച് കക്രഭാസച്ച് സബ്സനിഡനി ഇലഭാതഭാക്കുകേയുലാം
പഭാവലപട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.   കൂടഭാലത  ലപഭാതു
മുതല്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്മ്മേനിച  സവദദ്യുതനി  വനിതരണ  ശലാംഖല  സഡ്വകേഭാരല/  വനകേനിട/
ധനനികേ സലസനസനികേളക്കച്ച് നനിയനണമനിലഭാലത നല്കുനതനിനുലാം നനിര്ബന്ധനിതമഭാകുലാം.

(സനി)  ടനി  കേരടച്ച്  കഭദഗതനി  നനിയമത്തനികന്മലുള  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായലാം കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ട്രഷറനികേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം
27 (*207)   ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച്:

ശതീ  .     കറഭാഷനി അഗസനിന  :
ശതീ  .   സനി  .  എഫച്ച്  .  കതഭാമസച്ച്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനികേള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാലണനച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ട്രഷറനി ഇടപഭാടുകേളക്കച്ച് ലനറച്ച്ബഭാങനിലാംഗച്ച്,  എ.ടനി.എലാം. എനതീ സമൗകേരലങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ട്രഷറനികേളനില് നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ വഴനി  എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണച്ച്
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് ആര്ജ്ജനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേളനികലക്കച്ച്  നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന
തനിനുതകുന  വനിധത്തനില്  നനിലവനിലുള  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനികേള
തഡ്വരനിതലപടുത്തുകമഭാലയനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .  എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം
രണ്ടുകമഖലകേളനിലഭായഭാണച്ച് നടക്കുനതച്ച്.

1. ധനകേഭാരല ഇടപഭാടുകേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം.

2. അടനിസഭാന സമൗകേരല വനികേസനലാം.

ധനകേഭാരല ഇടപഭാടുകേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  .

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനകേഭാരല ഇടപഭാടുകേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണച്ച്  ട്രഷറനികേളനില്  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരല  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം  (IFMS)  ഏര്ലപടുത്തനിക്കഴനിഞ.  ആയതനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരണ
പ്രഖലഭാപനലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി 23-2-2017 ല് നനിര്വ്വഹനിച. 

വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  എലഭാ  സഭാധലതകേളുലാം  പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  ഏറവലാം  സുതഭാരലവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭായ  കസവനലാം  നല്കുകേയുലാം
അതനിലൂലട മനികേച ധനകേഭാരല മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്   നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേലയനതഭാണച്ച്
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IFMS-ലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലാം.   പുതനിയ  കേഭാലത്തനിലന്റെ  എലഭാ  മഭാറങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളുന
രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  ട്രഷറനികേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തച്ച്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്. ഇ-ഗകവണനസച്ച് പദതനിയുലട അനദുഃസത്ത ഉളലക്കഭാള്ളുനതനിലുലാം
കേടലഭാസച്ച്  രഹനിതവലാം  പണരഹനിതവമഭായ  ഓഫതീസച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കച്ച്
എത്തനികചരുനതനിനുമുള മഹത്തഭായ കേഭാല്വയ്പഭാണച്ച്  IFMS-ലൂലട സകേവരനിചനിട്ടുളതച്ച്.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല  പരനിപഭാലനലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  ധനവകുപനിലന്റെ  കനതൃതഡ്വത്തനില്  അക്കമൗണന്റെച്ച്  ജനറല്,
റനിസര്വച്ച്  ബഭാങച്ച്,  ഏജനസനി  ബഭാങ്കുകേള,  മറച്ച്  വകുപ്പുകേള  എനനിങ്ങലന  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ഇടപഭാടുകേളുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് നനില്ക്കുന എലഭാവലരയുലാം
സലാംകയഭാജനിതവലാം  കകേന്ദ്രതീകൃതവമഭായ  നനിര്വ്വഹണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില്
ലകേഭാണ്ടുവരനികേലയനതഭാണച്ച്  IFMS-ലന്റെ ലക്ഷലലാം. 

റവനന്യൂ മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിനച്ച് പത്തുബഭാങ്കുകേലള ബന്ധനിപനിചച്ച് ഇ-ട്രഷറനി,  ബനില്ലുകേള
കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  പഭാസഭാക്കഭാനുള   Core  TIS,  ബജറച്ച്  വനിഹനിതലാം  നല്കേഭാനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം  BAMS,  ശമ്പളത്തനിനച്ച്  SPARK,  മറ്റുബനില്ലുകേളക്കച്ച്  BIMS,
കകേന്ദ്രതീകൃത ലപനഷന കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച്  PIMS,  അക്കമൗണച്ച് കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച്  IAMS,
ലവയ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  മതീനസനിനച്ച്  WAMS,  ഏതച്ച്  ട്രഷറനി  വഴനിയുലാം  ഇടപഭാടുകേള
സഭാധലമഭാക്കുന  CORE  BANKING  എനനിങ്ങലനയുള  ആധുനനികേമഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളുന  IFMS  സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച്  ട്രഷറനികേളനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.

അടനിസഭാന സമൗകേരല വനികേസന പദതനി   (TIDP) 

സഡ്വനമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്തതുലാം  ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലുളതുമഭായ  ട്രഷറനി
ലകേടനിടങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനള  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആയതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
ഏജനസനിയഭായനി  INKEL  Ltd.-ലന  തതഡ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്.   കൂടഭാലത,
ട്രഷറനികേളനിലല  കേമ്പന്യൂടര്/ലനറച്ച് വര്ക്കച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനുള
നടപടനികേളുലാം IFMS-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സച്ച്  ബഭാങച്ച്  ഇകപഭാള  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയച്ച്  മഭാറനിക്കഴനിഞ.   അതനിലന്റെ  അടുത്ത  ഘടമഭായനി
ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  സമൗകേരലഭാര്തലാം  ലനറച്ച്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സമൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ട്രഷറനിയനില് അക്കമൗണ്ടുള
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ഒരഭാളക്കച്ച്  ഇന്റെര്ലനറച്ച്  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സഡ്വനലാം
അക്കമൗണനിലുള പണലാം മലറഭാരഭാളുലട ട്രഷറനി കസവനിലാംഗ്സച്ച് ബഭാങച്ച് അക്കമൗണനികലക്കച്ച്
മഭാറ്റുനതനിനുള സമൗകേരലമഭാണച്ച് ഇന്റെര്ലനറച്ച് ബഭാങനിലാംഗച്ച് ലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്. ഓകരഭാ
ഇടപഭാടുകേഭാരനുലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  user  Id-യുലാം  password-ഉലാം  നല്കുനതുലാം
അതുപകയഭാഗനിചച്ച്  സഡ്വയലാം  പണലാം  മഭാറഭാവനതുമഭാണച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  ഇടപഭാടുകേഭാരന
ട്രഷറനിയനില് കപഭാകകേണതനില.

G.O.(Rt)No.10460/12/Fin. തതീയതനി 14-12-2012 പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത
4  ട്രഷറനികേളനില്  ATM  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി
ഉത്തരവച്ച് നല്കേനിയനിരുന.  എനഭാല് പ്രസ്തുത തതീരുമഭാനലാംവഴനി നടപനിലഭാക്കുന Stand
alone  ATM-കേള ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കച്ച്  ഏലറ  ഗുണപ്രദമഭാകേനില  എന കേഭാരണത്തഭാല്
സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേളനില്  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതച്ച്
നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലനില.  എനഭാല്  ട്രഷറനി  അക്കമൗണ്ടുകേളനിലുള  പണലാം,
അക്കമൗണച്ച്  ഉടമകേളക്കച്ച്  യകഥഷലാം  ബഭാങച്ച്  അക്കമൗണ്ടുകേളനികലക്കച്ച്  മഭാറ്റുനതനിനുലാം
അതുവഴനി  ബഭാങച്ച്  എ.ടനി.എലാം.-ലൂലട  തുകേ  പനിനവലനിക്കുനതനിനുള  സമൗകേരലലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള നനിര്കദ്ദേശലാം ഇമൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുണച്ച്.

(സനി)  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സച്ച്  ബഭാങനിലുലാം  ട്രഷറനി  നനികക്ഷപത്തനിലുമുള  തുകേ
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസനഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.  നനികക്ഷപകേര്ക്കച്ച്
ആകേര്ഷകേമഭായ  പലനിശ  നല്കകേണനിവരുനലവങനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ഇമൗ  നനികക്ഷപങ്ങള  വലനിയ  പങച്ച്  വഹനിക്കുനണച്ച്.   ട്രഷറനി
ബഭാലനസനിലുലാം ഇതനിനച്ച് നനിര്ണ്ണഭായകേ സഡ്വഭാധതീനമുണച്ച്.

(ഡനി)  നനിലവനിലല ട്രഷറനികേളനിലല ആധുനനികേവല്ക്കരണ നടപടനികേള ട്രഷറനി
നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   കസവനിങ്സച്ച്  ബഭാങച്ച്  ഇടപഭാടുകേളക്കച്ച്
കകേഭാര്ബഭാങനിങച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയകതഭാടുകൂടനി ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കച്ച് ലമചലപട
കസവനമഭാണച്ച്  ലഭനിചലകേഭാണനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഏതച്ച്  ട്രഷറനിയനില്നനിനലാം അക്കമൗണനിലല
പണലാം പനിനവലനിക്കുവഭാനുലാം,  ഏതച്ച്  ട്രഷറനി  മുകഖനയുലാം  പണലാം നനികക്ഷപനിക്കുവഭാനുലാം,
ഏതു  ട്രഷറനിയനിലുള  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെയുലാം  പലനിശ  ഒരു  കസവനിലാംഗ്സച്ച്  ബഭാങച്ച്
അക്കമൗണനികലയച്ച് ലക്രഡനിറച്ച് ലചേയ്യുവഭാനുലാം ഇതനിലൂലട സഭാധലമഭാകുന. ലനറച്ച്ബഭാങനിലാംഗച്ച്
സമൗകേരലലാം,  യൂടനിലനിറനി  കപയച്ച് ലമന്റെച്ച്  എനനിവ  ഏര്ലപടുത്തുനകതഭാടുകൂടനി  ആധുനനികേ
ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങകളഭാടച്ച് കേനിടപനിടനിയ്ക്കുന രതീതനിയനില് ലമചലപട കസവനലാം ട്രഷറനി
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കച്ച് നല്കുവഭാന കേഴനിയുലാം.
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വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ
28 (*208) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച്:

ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന  :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഴനിലാംഗച്ച്  പരനിശതീലനത്തനിനുളലപലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  എടുത്ത
നനിരവധനികപര് കേടലക്കണനിയനിലഭായനിരനിക്കുനതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഠനലാം  കേഴനിഞ്ഞനിറങ്ങുനവർക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  ലഭനിക്കുനതുവലര  വഭായ്പ
തനിരനിചടവനിനച്ച്  കേഭാലഭാവധനി  അനുവദനിക്കഭാന  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള  ഇടലപടല്
സഭാധലമഭാകണഭാ?   

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)   2017 -18  -ലല  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്,  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പലയടുത്തച്ച്
കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയുലാം  ജപ്തനി  ഭതീഷണനി  കനരനിടുകേയുലാം  ലചേയ്യുനവര്ക്കച്ച്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  ജപ്തനി  നടപടനികേള  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു
വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവച്ച്  സഹഭായ  പദതനി  (Education  Loan  Repayment
Support  Scheme)  നടപഭാക്കുലമനച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം  നനിഷനിയ
ആസ്തനിക്കഭായനി (NPA) മഭാറനിയ വഭായ്പഭാതുകേയുലട 60 ശതമഭാനലാം നല്കേനിലക്കഭാണച്ച് തനിരനിചടവച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായനിക്കുനതഭാണച്ച്.  ഇതുകപഭാലല  തലന  മറച്ച്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവകേഭാര്  കൃതലമഭായനി  മുതലുലാം  പലനിശയുലാം  തനിരനിചച്ച്
അടയ്ക്കുകേയഭാലണങനില് പലനിശയുലട ഒരു ഭഭാഗലാം സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുനതഭാണച്ച്.

കൂടഭാലത  പഠനലാം  കേഴനിഞ്ഞനിറങ്ങുനവര്ക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  ലഭനിക്കുനതുവലര  വഭായ്പ
തനിരനിചടവനിനച്ച്  ബുദനിമുടച്ച്  അനുഭവലപടുനണച്ച്  എനച്ച്  കേഭാടനി  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന
നനികവദനങ്ങള അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം പരനിഗണനിചച്ച് വഭായ്പയനികന്മലുള പലനിശയുലാം പനിഴപലനിശയുലാം
പരമഭാവധനി കുറവച്ച് ലചേയ്തച്ച് കകേസച്ച്/റനിക്കവറനി നടപടനികേള നനിര്ത്തനിവചച്ച് വഭായ്പ തനിരനിചടയ്ക്കുവഭാന
സഭാവകേഭാശലാം  നല്കേണലമനച്ച്  സലാംസഭാനതല  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സമനിതനിക്കുലാം  ബന്ധലപട
ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാറുണച്ച്. 
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റവനന്യൂ ലചേലവച്ച് കുറയഭാന നടപടനികേള

29 (*209) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്:

ശതീ  .     അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച്  :

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം റവനന്യൂ  ലചേലവച്ച്  കുറയഭാന

സകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) അതുമൂലലാം റവനന്യൂ ലചേലവനിനത്തനില് എനച്ച് കുറവച്ച് വനലവനലാം റവനന്യൂകേമ്മേനി

നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കുവഭാന  ഈ  നടപടനി  എന്തുമഭാത്രലാം  സഹഭായകേരമഭായനി  എനലാം

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?   

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): 

(എ & ബനി) റവനന്യൂ  ലചേലവച്ച്  കുറയ്ക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ആകരഭാഗലലാം  കപഭാലുള

ചേനില  കമഖലകേളനിലലഭാഴനിലകേ  പുതനിയ  സഭാപനങ്ങളുലാം  തസ്തനികേകേളുലാം  സൃഷനിക്കുനതച്ച്

കേഴനിവതുലാം  മഭാറനിവചലകേഭാണച്ച്  അടനിയനരമഭായനി  ആവശലമുള  തസ്തനികേകേള  മഭാത്രലാം

സൃഷനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   അനഭാവശല  ലചേലവകേള

ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  ലചേലവച്ച്  ചുരുക്കുനതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  മുനകേഭാലങ്ങളനില്

പുറലപടുവനിചനിട്ടുള ഉത്തരവകേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  തുടരുനണച്ച്.  ഇതച്ച്  പഭാലനിക്കുനതനിനച്ച്

വകുപച്ച് തലവന്മഭാര്ക്കച്ച് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലന്റെ  രണഭാലാം  പകുതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ

കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വരുമഭാനത്തനില് ഗണലമഭായ കുറവവരുത്തനി.  എനഭാല്

റവനന്യൂ  ലചേലവനില്  ഇതനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  കുറവച്ച്  വരുത്തഭാന  കേഴനിയഭാത്ത

സഭാഹചേരലമഭാണച്ച്  നനിലവനിലുണഭായനിരുനതച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  തലന  റവനന്യൂ  കേമ്മേനിയനില്

ഗണലമഭായ കുറവവരുത്തഭാനുലാം കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ/സുരക്ഷഭാ ലചേലവകേള

ലവടനിചരുകക്കണനിവരുലാം എനതനിനഭാലഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഇതനിനച്ച് ശമനിക്കഭാത്തതച്ച്.  കുടനിശ്ശേനികേ

കക്ഷമ ലപനഷനുകേള ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കല്, ശമ്പള പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ അധനികേ ബഭാധലത

എനനിവ ലചേലവച്ച് വര്ദനിക്കുനതനിനച്ച് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണച്ച്.  
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വനികനഭാദസഞ്ചഭാര വനികേസന കപ്രഭാത്സഭാഹന പദതനികേള
30 (*210) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച്:

ശതീ  .   എലാം  .   സഡ്വരഭാജച്ച്:
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി:
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലല  സർക്കഭാർ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  വനികനഭാദസഞ്ചഭാര
വനികേസന കപ്രഭാത്സഭാഹന പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേള  യഥഭാസമയലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനച്ച്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള  ഏജനസനികേളുലട
കേഭാരലക്ഷമത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തഭാറുകണഭാലയനലാം  പദതനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനലവനച്ച് ഉറപഭാക്കഭാന സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി
സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  ഇമൗ സര്ക്കഭാര് വനികനഭാദസഞ്ചഭാര വനികേസനത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
14  ജനിലകേളനിലഭായനി  139  പദതനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പദതനികേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം  'എ* ആയനി ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.  ഇതനില്
അടനിസഭാന  സമൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായുള  103  പദതനികേളുലാം  ടൂറനിസലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷനഭായുള 36 പദതനികേളുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. 

(ബനി&സനി)  ഇമൗ  പദതനികേള  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള  കേഭാലഭാവധനി  പരനിധനിക്കുളനില്  ഇവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു
നതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി യഥഭാസമയങ്ങളനില്
ഓകരഭാ  പദതനിലയ  സലാംബന്ധനിചള  അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങള  കൂടുകേയുലാം  പദതനി
നനിശനിത  കേഭാലയളവനിനുളനില്  തലന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
സകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം  ലചേയവരുന.  ഇതനിനഭായനി  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുമഭായുള

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കേഭാരലക്ഷമമഭായ ഇടലപടലുകേളുലാം യഥഭാവനിധനി നടനവരുന.  അടനിസഭാന സമൗകേരല
വനികേസന പദതനികേളുലട നനിജസനിതനി സലാംബന്ധനിചള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം ' ബനി'**

ആയനി ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.  

ടൂറനിസലാം  വകുപച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകൃത  അലക്രഡനിറഡച്ച്  ഏജനസനികേള  മുകഖനയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതച്ച്.
വനിവനിധ ഏജനസനികേള മുകഖന നടത്തനിയനിട്ടുള പദതനികേള പ്രസ്തുത എകനികേന്യൂടതീവച്ച്
ഏജനസനികേലള ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച് അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്തച്ച് പദതനി നടത്തനിപനിനച്ച്
കനരനിടുന തടസങ്ങള വനിലയനിരുത്തനി,  പുകരഭാഗതനിക്കുകവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനി
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ടൂറനിസലാം  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  സലാംസഭാനത്തുടനതീളമുള  പദതനികേള
എകനികേന്യൂടതീവച്ച് ഏജനസനികേള, ബന്ധലപട ജനിലഭാതല ഉകദലഭാഗസര്, ബന്ധലപട  മറച്ച്
വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  എനനിവലര  ഉളലപടുത്തനി  കൃതലമഭായനി
അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  നടത്തനി പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തഭാറുണച്ച്.   അനുകയഭാജലമഭായ
സഭാകങതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയുള കപ്രഭാജകച്ച് എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരുലട കസവനലാം
എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ii)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള 

'കകേപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജുകേള

1  (2206)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കകേപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനികലക്കച്ച്
25-7-2015-ലല  വനിജഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  കട്രഡ്സഭാന,  ഇനസകര്  എനതീ
തസ്തനികേകേളനികലക്കച്ച് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് എനഭാണച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചതച്ച്; എത്ര കപലര പ്രസ്തുത
ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനിച;

(സനി)  ആലരയുലാം  നനിയമനിചനിലഭാലയങനില്  പ്രസ്തുത  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്നനിനലാം
നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനച്ച് അടനിയനരനടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ) അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിരുന.

(ബനി)  4-3-2016-ലഭാണച്ച്  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിചതച്ച്.   എനഭാല്  റഭാങച്ച്
ലനിസനിനച്ച്  ഭരണസമനിതനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിടനില.   പ്രസ്തുത  ലനിസനില്നനിനലാം
ആലരയുലാം നനിയമനിചനിടനില.

(സനി)  പ്രസ്തുത  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേള  കകേപനിലന്റെ  ഭരണസമനിതനിയുലട
പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.  പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയച്ച് യുക്തമഭായ തതീരുമഭാനലാം
സകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണച്ച്.

ഇ-ത്രനികവണനി കസഷനറനി ലസന്റെറുകേള

2 (T+ 2207)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന   : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ-ത്രനികവണനി  കസഷനറനി  ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  കകേരളത്തനില്  എത്ര  എണ്ണലാം  തുടങ്ങുവഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് ഇ-ത്രനികവണനി കസഷനറനി ലസന്റെര് തുടങ്ങുനതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനമുകണഭാ;

(സനി) ത്രനികവണനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നൂതന സലാംരലാംഭങ്ങള 
എലനലഭാമഭാലണനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം 24 ഇ-ത്രനികവണനി കസഷനറനി ലസന്റെറുകേള
കൂടനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാണച്ച് ലഫഡകറഷന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച്.  നനിലവനില് നഭാലച്ച്
ഇ-ത്രനികവണനി ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില് ആലത്തൂര് ത്രനികവണനികയഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  
ഇ-ത്രനികവണനി കസഭാര് തുടങ്ങുനതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

+ T- മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(സനി)  എലഭാവനിധ  ഓഫതീസച്ച്  കസഷനറനി,  കേമ്പന്യൂടര്  കസഷനറനി,  ഹമൗസച്ച്
കഹഭാളഡച്ച്,  ഇലകനിക്കല്  ഇനങ്ങള  എനനിവ  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങള, മറച്ച് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള, സ്കൂളുകേള എനനിവര്ക്കച്ച് മനിതമഭായ
നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായനി കേണസന്യൂമര്ലഫഡച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുള
വനിഭഭാഗമഭാണച്ച് ഇ-ത്രനികവണനി. സലാംസഭാനത്തച്ച് ഇകപഭാള തനിരുവനനപുരലാം (2) ലകേഭാലലാം
(1)  എറണഭാകുളലാം  (1)  എനതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  നഭാലച്ച്  ഇ-ത്രനികവണനികേള
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  നനിലവനിലുളതുലാം  പുതുതഭായനി  തുടങ്ങുനതുമഭായ  ഇ-
ത്രനികവണനികേളവഴനി സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളക്കുലാം സ്കൂളുകേളക്കുലാം മറച്ച്  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ചുരുങ്ങനിയ  ലചേലവനില്  ഓഫതീസച്ച്  കസഷനറനി  സഭാധനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുലാം.

കകേരള ബഭാങനിലന്റെ രൂപതീകേരണലാം
3  (2208)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള  ബഭാങനിലന്റെ  രൂപതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതുവലരലയത്തനി  എനച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; എന മുതല് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിച  സഭാധലതകേള

പഠനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുനതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് വനിദഗ്ദ്ധ കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
കേമ്മേനിറനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി  27-4-2017  വലര  ദതീര്ഘനിപനിചനല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിദഗ്ദ്ധ
കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ
രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിച നടപടനിക്രമങ്ങള നനിശയനിക്കുനതഭാണച്ച്.

    സഹകേരണകമഖല കനരനിടുന പ്രതനിസന്ധനി
4  (2209)ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ആയനിരലാം,  അ  ഞ്ഞൂറച്ച്  രൂപ  കനഭാട്ടുകേള  റദ്ദേഭാക്കനിയതുലാം,
ജനങ്ങളക്കച്ച്  പണലാം ഉപകയഭാഗനിചള ക്രയവനിക്രയങ്ങളക്കച്ച്  വനിലക്കച്ച്  ഏര്ലപടുത്തനി
യതുമഭായ  നയലാംമൂലലാം,  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  ഉളലപട  സഹകേരണ
കമഖല കനരനിടുന പ്രതനിസന്ധനി ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ; എങനില് അവ എലനലഭാലാം;



86  കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 8, 2017

(ബനി)  വലക്തനികേളക്കച്ച്  പനിനവലനിക്കഭാനധനികേഭാരമുള  തുകേ  മഭാത്രകമ  പ്രഭാഥമനികേ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴനിയുകേയുള  എന  വസ്തുത,  പ്രസ്തുത
സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളയുലാം  ജനങ്ങലളയുലാം  ബഭാധനിക്കുലാം  എനതച്ച്
ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;

(സനി)  എങനില്  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ഉളലപലടയുള
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  എന്തു  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുലാം  എനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

8-11-2016 അര്ദരഭാത്രനി മുതല് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് അവരുലട പക്കലുള
500,  1000  രൂപ  കേറനസനികേള  സകേമഭാറലാം  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  അവസ
സലാംജഭാതമഭായനി.  9-11-2016-നച്ച് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് സഭാമ്പത്തനികേ ഇടപഭാടുകേള
നടനനിടനില.  10-11-2016 മുതല് 14-11-2016 വലര കമല്പറഞ്ഞ പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള സഡ്വതീകേരനിച 500, 1000 രൂപ കേറനസനികേള ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്
നനികക്ഷപനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത അവസ.  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  ഒരഭാഴ്ചയനില്  24,000  രൂപ  മഭാത്രകമ  ഒരു
അക്കമൗണനില്നനിനലാം  പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴനിഞള.   സഹകേരണ കമഖലയനിലല  1.90
കകേഭാടനി ഇടപഭാടുകേഭാരുലട സദനലാംദനിന ആവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുനതനിനച്ച് തുച്ഛമഭായ ഇമൗ തുകേ
തനികേചലാം  അപരലഭാപ്തമഭായനിരുന.   ഒരു  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘത്തനില്  ശരഭാശരനി  10,000-
കത്തഭാളലാം  ഇടപഭാടുകേഭാരുണച്ച്.   സഭാധുവഭായ  കേറനസനി  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്   (പുതനിയ  2,000
കനഭാട്ടുളലപലട)  നഭാമമഭാത്രമഭായ  ഇടപഭാടുകേള  മഭാത്രകമ  സലാംഘങ്ങളനില്  നടനള.
സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രധഭാന  ബനിസനിനസഭായ  വഭായ്പഭാ  വനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം,
നനികക്ഷപവമുളലപലടയുള  ഇടപഭാടുകേള  തടസലപട്ടു.   വഭായ്കപതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഉളലപലട (കേണസന്യൂമര് കസഭാര്, നതീതനി കസഭാര്, നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസഭാര്, വളലാം ഡനികപഭാ,
കനിനനിക്കല്  ലഭാബച്ച്  തുടങ്ങനിയവ)  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങള  നടത്തുന  സദനലാംദനിന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാലാം  മുടങ്ങനി.   വനിവഭാഹലാം,  ചേനികേനിത്സ  തുടങ്ങനിയ  ആവശലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം വഭായ്പലയടുത്ത ആളുകേളക്കച്ച് വഭായ്പഭാ തുകേ യഥഭാസമയലാം
നല്കുവഭാന  സഭാധനിചനില.  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  എനതീ
ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം  നനികക്ഷപ  തുകേ  പനിനവലനിക്കഭാനഭാകേഭാലത
വരുനതച്ച്  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലട  ദുരനിതലാം  വര്ദനിപനിച.   കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  വനിതരണവലാം
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തനിരനിചടവലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നനിലചതച്ച്  കേര്ഷകേലരയുലാം  ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനി.   പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കമൗണ്ടുള  അലാംഗങ്ങള  അവരുലട  എസച്ച്.ബനി.
അക്കമൗണനില് നനികക്ഷപനിച തുകേ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിലല കേറന്റെച്ച്  അക്കമൗണനില്
നനികക്ഷപനികക്കണ  സഭാഹചേരലലാം  വന.  ഇതച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  പലനിശ
നഷത്തനിനച്ച്  കേഭാരണമഭായനി.  സഹകേരണ  ബഭാങനിലല  സഡ്വര്ണ്ണപണയലാം  ഉളലപലടയുള
വഭായ്പകേളക്കച്ച് പണലാം നല്കുഭാന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് കേഴനിഞ്ഞനില.  സദനലാംദനിന
സഭാമ്പത്തനികേ  ആവശലങ്ങളക്കച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  ആശയനിചനിരുന  ഗഭാമതീണ
ജനങ്ങളുലട  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറഭാന  കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല്  ജനജതീവനിതലാം  ദുരനിത
പൂര്ണ്ണമഭായനിത്തതീര്ന.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ
സഹകേരണ  കമഖലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാറുലട  46/16
നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം,  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  തഭാലഴപറയുന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന:

പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘത്തനില്/ബഭാങനില് അക്കമൗണ്ടുള ഇടപഭാടുകേഭാരനച്ച്
ലകേ.സവ.സനി.  (ഇടപഭാടുകേഭാലര  അറനിയല്)  മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിചച്ച്  അടുത്തുള ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ  ശഭാഖയനില്  (പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനച്ച്
അക്കമൗണ്ടുള  ശഭാഖയനില്)  സതീകറഭാ  ബഭാലനസച്ച്  അക്കമൗണച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം,
പ്രഭാഥമനികേ   സഹകേരണ  സലാംഘത്തനില്  ഇടപഭാടുകേഭാരനുള  അക്കമൗണനില്  നനിനലാം
അക്കമൗണച്ച് ഉടമ ആവശലലപടുന തുകേ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിലുള അയഭാളുലട
അക്കമൗണനികലക്കച്ച്  നല്കേനി,  ആഴ്ചയനില്  24,000 രൂപകയഭാ,  റനിസര്വച്ച്  ബഭാങച്ച്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  പരനിധനിയനിലുള  തുകേകയഭാ  ഇടപഭാടുകേഭാരനച്ച്  പനിനവലനിക്കഭാവനതുലാം
ലചേക്കച്ച്,  ഡ്രൈഭാഫച്ച്  ഇടപഭാടുകേളുലാം  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  ട്രഭാനസര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ
ആര്.ടനി.ജനി.എസച്ച്.,  എന.ഇ.എഫച്ച്.റനി.  എനനിവ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ആവശലമഭായ  തുകേ
ഇടപഭാടുകേഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  വലക്തനിക്കച്ച്/സലാംഘത്തനിനച്ച്  നല്കുനതനിനുലാം
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള  തുടര്നലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ
വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള   മുകഖന  അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
അനുവദനിക്കുന  വഭായ്പഭാ  തുകേ  കമല്  വനിവരനിച  രതീതനിയനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങനിലുള  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘത്തനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട/കേര്ഷകേരുലട
അക്കമൗണനികലയച്ച്  ട്രഭാനസര്   ലചേയ  നല്കുനതനിനുലാം  അലാംഗങ്ങലള/കേര്ഷകേലര
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അതനില്നനിനലാം പനിനവലനിക്കുനതനിനച്ച് അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം, പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങളനില്
നനിലവനിലുള അക്കമൗണനിലൂലട അലാംഗങ്ങളക്കച്ച് തുടര്നലാം ഇടപഭാടുകേള  നടത്തുനതനിനുലാം
നനികക്ഷപലാം  സഡ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം,  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവച്ച്  നടത്തുനതനിനുലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ
വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിലല  ഇടപഭാടുകേഭാരനച്ച്  അക്കമൗണച്ച്  തുടങ്ങുനതനിനച്ച്
കവണനിവരുന  ലചേലവച്ച്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങച്ച്  വഹനികക്കണതഭാലണനലാം  ഇമൗ
സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള
കനരനിടുന  കേറനസനി  ദമൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
സലാംവനിധഭാനമഭായനിരനിക്കുലമനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഇകതഭാലടഭാപലാം  കേണസന്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  സദനലാംദനിന  കേളക്ഷന  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിലടചച്ച്  പണത്തനിലന്റെ  ലഭലത  വര്ദനിപനിക്കഭാന  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിച.
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള നല്കുന വഭായ്പഭാ തുകേയുലട പരനിധനി വര്ദനിപനിചച്ച് കൂടുതല് തുകേ
നല്കേനി പണലമഭാഴുക്കച്ച് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിച.   നനികക്ഷപങ്ങളുലട
പലനിശ നനിരക്കച്ച് വര്ദനിപനിച.

ഉയര്ന മൂലലമുള കനഭാടച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അസഭാധുവഭാക്കനിയത സ്തുവഴനി സഹകേരണ
ബഭാങനിലാംഗച്ച്  കമഖലയനില്  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവനിനുള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  തടസലാം  സഭാധഭാരണ
ജനങ്ങലള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനച്ച്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്/
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്തനിട്ടുള  വഭായ്പഭാ  കുടനിശ്ശേനികേകേളനികന്മല്
റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി/ജപ്തനി  മുതലഭായ  നനിര്ബന്ധനിത  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള
വഭായ്പകേളക്കച്ച്  2017  മഭാര്ചച്ച്  31  വലര കമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖലഭാപനിച.  വഭായ്പഭാ കുടനിശ്ശേനികേ
കുറയ്ക്കുനതനിനച്ച്  'നവകകേരളതീയലാം   കുടനിശ്ശേനികേ  നനിവഭാരണലാം  2017'  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ഉമൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കനി.

നനികക്ഷപകേരുലട  ആശങ  അകേറനി  സഹകേരണ  കമഖലലയ  കൂടുതല്
ശക്തനിലപടുത്തഭാനഭായനി 2016 ഡനിസലാംബര് 10 മുതല് 2017 ജനുവരനി 10 വലരയുള ഒരു
മഭാസക്കഭാലലാം  സഹകേരണ  കമഖല  സലാംരക്ഷണ  കേലഭാമ്പയനിന  സലാംഘടനിപനിച.   2016
ഡനിസലാംബര് 18-നച്ച് സഹകേരണ കമഖല സലാംരക്ഷണ ദനിനമഭായനി ആചേരനിച. കേലഭാമ്പയനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേഭാരനികേള  കകേരളത്തനിലല  1720682  ഭവനങ്ങള
സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി.  

നനികക്ഷപങ്ങള സുരക്ഷനിതമഭാലണനലാം നനികക്ഷപകേര്ക്കച്ച് ആശങ കവലണനമുള
സകന്ദശലാം  പത്രപരസലമുളലപലടയുള  പ്രചേരണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട   ജനങ്ങളനില്
എത്തനിച.  ഇനനിയുലാം ഇത്തരത്തനിലുള തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതഭാണച്ച്.
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സഹകേരണസലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാരുലട സഭാനക്കയറത്തനിനച്ച് കയഭാഗലത

5(2210)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  ചേടങ്ങളനില്  വരുത്തനിയ  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം,
സഹകേരണ ബഭാങച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുലട  സഭാനക്കയറത്തനിനച്ച്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത
എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.,  പസച്ച്  ടു,  ഡനിഗനി  (പസച്ച്  ത്രനി)  ആയനിരനിക്കണലമനച്ച്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളതനിനഭാല്,  വനിദൂര  വനിദലഭാഭലഭാസലാംവഴനി  ബനിരുദലാം  കനടനിയ  പ്രതീഡനിഗനി/
പസച്ച് ടു പഭാസഭാകേഭാത്ത ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് സഭാനക്കയറലാം ലഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനനില
എനതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മൂനച്ച്  വര്ഷലാം  ബനിരുദ  പഠനലാം  നടത്തനി  വനിദൂര  വനിദലഭാഭലഭാസലാംവഴനി
അലാംഗതീകൃത യൂണനികവഴനിറനികേളനില്നനിനച്ച്  ബനിരുദലാം എടുത്ത നനിലവനിലുള സഹകേരണ
സലാംഘലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പ്രതീഡനിഗനി/പസച്ച്  ടു  കയഭാഗലത  കവണലമന
നനിബന്ധനയനില്നനിനച്ച് ഒഴനിവച്ച് നല്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദൂര  വനിദലഭാഭലഭാസലാംവഴനി  ബനിരുദലാം  കനടനിയ  പ്രതീഡനിഗനി/പസച്ച്  ടു
പഭാസഭാകേഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്  ബനിരുദ  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയനില്  ഇളവച്ച്
അനുവഭാദലാം  വഭാങ്ങഭാലത  സഭാനക്കയറലാം  ലഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനതല  എനതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  25-11-2014-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)142/2014/സഹ.  നമ്പര്
ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  1969-ലല  കകേരള  സഹകേരണസലാംഘലാം   നനിയമത്തനിലല  ചേടലാം
186-ല് കഭദഗതനി വനനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച് പ്രകേഭാരലാം  10 +2 +3  പഭാകറണനില് ബനിരുദലാം
കവണലമനച്ച്  വലവസ ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ടനി  വലവസയനില്നനിനലാം ഒഴനിവച്ച്  നല്കുനതച്ച്
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  നയപരമഭായനി  തതീരുമഭാനലാം  എടുകക്കണ  വനിഷയലാം  ആണച്ച്.
10  +2  +3  പഭാകറണ  പ്രകേഭാരലാം  അലഭാലത  ബനിരുദലാം  കനടനിയ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിക്കുനതനിനച്ച്  ഇളവച്ച്  നല്കേഭാന  1969-ലല  കകേരള  സഹകേരണ
സലാംഘലാം  നനിയമത്തനില്  ഇകപഭാള  വലവസ  ലചേയ്തനിടനില.   എനഭാല്  സഹകേരണ
സഭാപനത്തനില്  ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിനച്ച്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ബനിരുദലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
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കയഭാഗലത നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള തസ്തനികേയനികലയച്ച് അപ്രകേഭാരലാം ഉള കയഭാഗലത ഇലഭാത്ത
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പ്രതീഡനിഗനി/പസച്ച്  ടു  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  ഇലലങനില്  കൂടനി
ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിനച്ച്  കകേരള  സഹകേരണ സലാംഘലാം  നനിയമത്തനിലല  ചേടലാം  185  (8)
പ്രകേഭാരലാം ബനിരുദ വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയനില്നനിനലാം ഇളവച്ച് നല്കുനതനിനച്ച് വലവസ
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

സഹകേരണ കമഖലയനിലല നനികക്ഷപലാം
6 (2211) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച്  : 

        ശതീ  .     ഷഭാഫനി പറമ്പനില്: 
        ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുനപനിളനി : 
     ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ കമഖലയനിലല നനികക്ഷപ രലാംഗലത്ത ഉണര്വനിനച്ച് എലനലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതച്ച്, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലത്ത തുടര്നച്ച് സഹകേരണ കമഖലയുലട വനിശഡ്വഭാസലത
നനിലനനിര്ത്തഭാന  റനിസച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനിലയ  എങ്ങലനയഭാണച്ച്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
യലതന വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സലാംഘങ്ങലളയുലാം  ഈ  പദതനിയനില്
കചേര്ക്കുവഭാന കവണ നടപടനി സകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഹകേരണകമഖലയനിലല നനികക്ഷപരലാംഗലത്ത ഉണര്വ്വനിനഭായുലാം നനികക്ഷപ
സുരക്ഷയഭായുലാം  സഹകേരണ  നനികക്ഷപ  ഗലഭാരന്റെനി  സതീലാം  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  ആവശലമുള  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണ യജങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണച്ച്.

(ബനി)  വഭായ്പലയടുത്ത  കശഷലാം  മരണലപടുകേകയഭാ,  മഭാരകേ  കരഭാഗലാം
ബഭാധനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്തച്ച്  വഭായ്പ  തനിരനിചടയഭാന  കേഴനിയഭാലത  വരുന  വഭായ്പക്കഭാര്ക്കച്ച്
സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനുള  പദതനിയഭാണച്ച്  സഹകേരണ  റനിസച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനി.
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വഭായ്പക്കഭാരന  വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞച്ച്
6  മഭാസത്തനിനകേകത്തഭാ മരണലപടുകേയഭാലണങനില് ബഭാക്കനി നനില്പച്ച് തുകേയനില്നനിനച്ച്
പരമഭാവധനി  ഒനരലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അതനിലന്റെ  പലനിശയുലാം  എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനുലാം,
മഭാരകേമഭായ കരഭാഗലാം പനിടനിലപടനിട്ടുള വഭായ്പക്കഭാരുലട  75,000  രൂപ വലരയുള വഭായ്പഭാ
ബഭാധലത  എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനുലാം  കവണനിയഭാണച്ച്  റനിസച്ച്  ഫണച്ച്  സതീലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.

(സനി)  വഭായ്പ  നല്കുന  എലഭാ  സലാംഘങ്ങലളയുലാം  ഇമൗ  പദതനിയനില്
കചേര്ക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

സഹകേരണ കമഖലയനിലല ലപനഷന പ്രഭായ വര്ദന

7 (2212) ശതീ.    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷന  പ്രഭായലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ലപനഷന  സതീമനില്ലപട  സഹകേരണകമഖലയനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
ഡനി.എ. കുടനിശ്ശേനികേയുകണഭാ; എങനില് അടനിയനരമഭായനി അതച്ച് അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  നനിലവനിലുള  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  ഡനി.എ.  അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്
വലവസയനില.  എനഭാല് 2016-ല് 5% ഡനി.എ. അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയനിരുന.

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ബഭാഞ്ചുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് നനിയനണലാം

8  (2213)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുലട  ബഭാഞ്ചുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിലവനിൽ
എലനങനിലുലാം  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച്
നനിശയനിചനിട്ടുള മഭാനദണ്ഡലാം എലനനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.  എനഭാല് സഹകേരണ ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം

178  എ  പ്രകേഭാരലാം,  ശഭാഖകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  രജനിസഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കവണലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണലതനച്ച്  വലവസ

ലചേയ്യുനണച്ച്.  ആയവ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ശഭാഖകേള തുടങ്ങുനതനിനുള വലവസ സബലഭായനില് ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

2. തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  ശഭാഖ  ടനി  സലാംഘത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന

പരനിധനിക്കുളനിലഭായനിരനിക്കണലാം.

3. പ്രഭാഥമനികേ  വഭായ്പഭാ  സലാംഘമഭാലണങനില്,  ഓവര്ഡദ്യുലപഭാസനിഷന  25

ശതമഭാനത്തനില്  കുറവഭായനിരനിക്കണലാം.

4. ടനി  സലാംഘലാം  അകത  സഡ്വഭഭാവത്തനിലുള  മറച്ച്  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തന

പരനിധനിക്കുളനില് പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുവഭാന പഭാടനില.

5. സഹകേരണ  ചേടലാം  63(1)-ല്  പറയുന  പ്രകേഭാരലാം  തരള  ധനലാം

സൂക്ഷനിചനിരനിക്കണലാം.

6. സലാംഘത്തനിലന്റെ  വഭായ്പഭാ  ബനിസനിനസച്ച്  ഒരു  നലഭായമഭായ  നനിലവഭാരത്തനില്

എത്തനിയനിരനിക്കണലാം.

7. സലാംഘത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി,  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തനലാം  ഇവ

തൃപ്തനികേരമഭായനിരനിക്കണലാം.

8. പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സലാംഘമഭാലണങനില്  തനവര്ഷകമഭാ

ലതഭാട്ടുമുമ്പുള വര്ഷകമഭാ 20 ശതമഭാനത്തനില് കുറയഭാലത കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പ

നല്കേനിയനിരനിക്കണലാം.

9. ജനിലഭാ കജഭായനിന്റെച്ച്  രജനിസഭാര്  (ജനറല്),  സഹകേരണ ആഡനിറച്ച്  കജഭായനിന്റെച്ച്

ഡയറകര്  ഇവര്  സലാംയുക്തമഭായനി  ഒരു  സര്കവ്വ  നടത്തനി  സമര്പനിച

റനികപഭാര്ട്ടുലാംകൂടനി പരനിഗണനിചഭാവലാം ശഭാഖയച്ച് അനുമതനി നല്കുകേ.
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10. സഹകേരണ  ചേടലാം  178  എ  പ്രകേഭാരമുള  ഫതീസച്ച്  ട്രഷറനിയനില്  ഒടുക്കനി

രസതീതച്ച് ഹഭാജരഭാക്കണലാം.

11.സലാംഘത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി,  പുതുതഭായനി  കവണനിവരുന
തസ്തനികേകേളക്കച്ച്  കവണ  ലചേലവച്ച്  വഹനിക്കുനതനിനുള  സലാംഘത്തനിലന്റെ
കശഷനി,  സലാംഘത്തനിലന്റെ  തൃപ്തനികേരമഭായ  പ്രവര്ത്തനലാം  എനനിവകൂടനി
കബഭാധലലപട  കശഷമഭാണച്ച്  ശഭാഖകേള  തുടങ്ങുനതനിനച്ച്  അനുമതനി
നല്കുനതച്ച്.

 സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലുലാം അര്ബന ബഭാങ്കുകേളനിലുമുള ഒഴനിവകേള

9  (2214)  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  അർബൻ  ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം
ജൂനനിയര്  കഭാര്ക്കച്ച്  മുതല്  മുകേളനികലഭാട്ടുള  ഒഴനിവകേളുലട  എണ്ണലാം  തസ്തനികേ  തനിരനിചച്ച്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഏലതങനിലുലാം സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള ഇനനിയുലാം ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയഭാനുകണഭാ; അവയുലട കപരച്ച് വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുലാം  സഹകേരണ  പരതീക്ഷഭാകബഭാര്ഡച്ച്
നനിയമനത്തനിനുള വനിജഭാപനലാം ഇറക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  ഒഴനിവള  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനങ്ങള
നടത്തഭാന സതഡ്വര നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ )
നമ്പര് തസ്തനികേ ഒഴനിവച്ച്

(1) (2) (3)

1. ജൂനനിയര് കര്ക്കച്ച്/സതീനനിയര് കര്ക്കച്ച് 3611

2. സടപനിസച്ച്/ഡഭാറഭാ എനട്രനി ഓപകററര് 40

3. സതീനനിയര് സൂപര്സവസര്/
ജൂനനിയര് സൂപര്സവസര്

24
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(1) (2) (3)

4. അക്കമൗണന്റെച്ച് 467

5. ഇകന്റെണല് ആഡനിറര്/
ബഭാഞ്ചച്ച് മഭാകനജര്

390

6. സനിസലാം അഡനിനനികസറര് 5

7. ചേതീഫച്ച് അക്കമൗണന്റെച്ച് 115

8. അസനിസന്റെച്ച് ലസക്രടറനി 204

9. ലസക്രടറനി 221

                                   ആലകേ 5077

(ബനി) ഉണച്ച്. കപരച്ച് വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി* ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

(സനി)  13-1-2017-ല് പുതനിയ ഭരണസമനിതനി ചുമതലകയലറടുത്തതനിലനത്തുടര്നച്ച്

നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള നടപടനികേള തഡ്വരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിചവരുനണച്ച്.

(ഡനി)  സഹകേരണ  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടപടനി

സഡ്വതീകേരനിചവരുനണച്ച്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല നനികക്ഷപങ്ങകളഭാടച്ച് ചേനില സര്ക്കഭാര്

വകുപ്പുകേളക്കുള വനിമുഖത

10  (2215)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  നനികക്ഷപങ്ങകളഭാടച്ച്  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്,  തകദ്ദേശ

സഡ്വയലാംഭരണലാം  ഉളലപലട  ചേനില  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള  വനിമുഖതയുലാം  അയനിത്തവലാം

കേഭാണനിക്കുനതുമൂലലാം  സഹകേരണ/വലവസഭായ/കേഭാര്ഷനികേ  വകുപ്പുകേളനിന  കേതീഴനിലല

സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലാം  സലാംഘങ്ങളുലാം  അനുഭവനിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എനഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എല്.  ഡനി.  എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  സഹകേരണ  കമഖലലയ  രക്ഷനിക്കഭാനുലാം

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  അതുവഴനി  സഹഭായ  സഹകേരണലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  ഉറപ്പു
വരുത്തഭാനുമുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള ലടണര് നടപടനികേളനില് സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിലല  സനിരനനിക്ഷപ  തുകേകേള  വലര  ഇമൗടഭായനി  സഡ്വതീകേരനിക്കഭാത്ത  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേള  ഉളതച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  സഹകേരണ  ബഭാങച്ച്  പ്രസഭാനലാം
ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭാക്കഭാനുലാം എനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുലമനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഎ.  എഫച്ച്.  എസച്ച്.  കകേഭാഡച്ച്  ഇലഭാത്തതനിനഭാലഭാണച്ച്  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലട  നനികക്ഷപ  കരഖ  സഡ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതച്ച്  എനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള
പറയുനതച്ച്  ശരനിയഭാകണഭാ;  അലലങനില്  ഇത്തരത്തനില്  പറയുന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര എനച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുലാം എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു  സലാംഘത്തനിലന്റെ  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   ലടണര്
നടപടനികേളനില്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  സനിര  നനികക്ഷപ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്,  തകദ്ദേശസഡ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേള  സഡ്വതീകേരനിക്കുനനിലലനച്ച്  ഏലൂക്കര
സര്വ്വതീസച്ച് സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ പരഭാതനിയഭാണച്ച് ലഭനിചതച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  സനിര  നനികക്ഷപ
സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  (ലടനഡര്  നടപടനികേളക്കച്ച്)  ഗലഭാരണനിയഭായനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുലമനച്ച്
കേഭാണനിചച്ച് ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഇമൗ വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങലള ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി

11  (2216)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങലള  ശക്തനിലപടുത്തഭാന
സഡ്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാന സമൗകേരല വനികേസനത്തനിനച്ച്  പദതനികേള നടപഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങലള  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനച്ച്
സഹകേരണ വകുപച്ച്  17  സലാംസഭാന പദതനികേള പ്രകേഭാരവലാം  3  എന.സനി.ഡനി.സനി.
പദതനികേള  പ്രകേഭാരവലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണച്ച്.   പ്രഭാഥമനികേ  വഭായ്പഭാ
സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് വഭാര്ഷനികേ പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗച്ച്,  കേമ്പന്യൂടസറകസഷന
ധനസഹഭായമഭായനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപവലര  അനുവദനിചച്ച്  നല്കുനണച്ച്.   ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ആഭനിമുഖലത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ
വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങലള  ഒരു  കകേഭാമണ  പഭാറച്ച്കഫഭാമനികലക്കച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിലന്റെ
സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

ആശുപത്രനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ബഡച്ച്  ബഭാങച്ച്,
ലകബഭാറടറനി എനനിവ സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം ആലാംബുലനസച്ച് വഭാങ്ങുനതനിനുലാം കൂടഭാലത
ലപ്രഭാഫഷണല് വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് കകേപനിനുലാം മറച്ച് വനിദലഭാഭലഭാസ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ദുര്ബല വനനിതഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള പുനരുദരനിക്കുനതനിനുലാം
സഭാഹനിതലപ്രവര്ത്തകേ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം,  പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച്,  ടൂറനിസലാം,  കലബര്
കകേഭാണട്രഭാകച്ച്,  കേണസന്യൂമര്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്,  എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.റനി.  ലവല്ലഫയര്
സലാംഘങ്ങള  എനനിവയ്ക്കുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനണച്ച്.

സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ജനിലകേളനിലല  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണച്ച്.   പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  കകേഭാര്
ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനച്ച്  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്
ജനിലകേളനികലയച്ച് ഇമൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന  തുടര്നച്ച്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
നനികക്ഷപകചേഭാര്ച ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര് 10 മുതല് 2017
ജനുവരനി  10  വലരയുള  ഒരു  മഭാസക്കഭാലലാം  "സഹകേരണ  കമഖല   സലാംരക്ഷണ
കേലഭാമ്പയനിന" സലാംഘടനിപനിച.

സലാംഘങ്ങളനിലല കുടനിശ്ശേനികേ നനിഷനിയ ആസ്തനി കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം സഹകേഭാരനികേളക്കച്ച്
വഭായ്പഭാ  ബഭാധലതയനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാകുനതനിനുമഭായനി  "നവകകേരളതീയലാം  കുടനിശ്ശേനികേ
നനിവഭാരണലാം" എന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം  നല്കുന  വഭായ്പകേളുലടയുലാം
ഒരലാംഗത്തനിനച്ച് നല്കേഭാവന പരമഭാവധനി വഭായ്പഭാപരനിധനിയുലാം വര്ദനിപനിച.
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കേണസന്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി  സബ്സനിഡനി
ഇനത്തനില്  ലഫഡകറഷനച്ച്  നല്കേഭാനുള  തുകേയനില്  45  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ഇ-ത്രനികവണനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി 99.32 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിച.

(ബനി) വഭാര്ഷനികേ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്. സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി
പശഭാത്തല വനികേസനവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്  ആകരഭാഗലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  വനിപണനലാം
മുതലഭായ  കമഖലകേളനിലല  പദതനികേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണച്ച്.
ലപ്രഭാഫഷണല്  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുള  സഹകേരണ  അക്കഭാഡമനിക്കച്ച്  (CAPE)
നല്കുന  സഹഭായ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള
സഭാപനങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സമൗകേരലവനികേസനത്തനിനഭായുള  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചവരുനണച്ച്.

എന.സനി.ഡനി.സനി.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രഭാഥമനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള,  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  ലമഭാത്ത  വലഭാപഭാര
കസഭാറുകേള/ലഫഡകറഷനുകേള  എനനിവയ്ക്കുള  ധനസഹഭായ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  കേണസന്യൂമര്  ബനിസനിനസച്ച്,  കഗഭാഡമൗണ,   കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപകച്ച്
എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ധനസഹഭായവലാം,  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ
സലാംഘങ്ങള  ഉളലപലടയുള  വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനുള  ഭമൗതനികേ  സമൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കു
നതനിനുള ധനസഹഭായലാം എനനിവ നല്കേനിവരുനണച്ച്.

സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനി  മുകഖന  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുകേവഴനി
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന സമൗകേരലവനികേസനവലാം സഭാധലമഭാകുനതഭാണച്ച്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനച്ച് നനികക്ഷപകേരുലട ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കച്ച്

12 (2217) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന:
ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള  :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  പ്രതനിസന്ധനിക്കച്ച്  കശഷലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനച്ച്
നനികക്ഷപകേരുലട ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കച്ച് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാലയനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിനച്ച്  കശഷമുളള  മൂനച്ച്  മഭാസക്കഭാലയളവനിലല
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനികലക്കച്ച് വരുന നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള നല്കുന വഭായ്പകേള കനഭാട്ടു നനികരഭാധനത്തനിനച്ച്
കശഷലാം എത്രകേണ്ടുകുറഞലവനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനച്ച്
നനികക്ഷപകേരുലട ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കച്ച് ഉളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  അറ
നനികക്ഷപത്തനില് കുറവണഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  നല്കുന
വഭായ്പയനില് ഏകേകദശലാം 30% കുറവച്ച് വനനിട്ടുണച്ച്.

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

13(2218)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായ  വഭായ്പയച്ച്  ഈടഭാക്കുന  പലനിശ  നനിരക്കച്ച്,  നനിലവനില്  പല
സലാംഘങ്ങളുലാം  അവരുലട  അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  നല്കുന  വഭായ്പയുലട  പലനിശ
നനിരക്കനികനക്കഭാള  കൂടുതലഭാണച്ച്  എന  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതച്ച്
കുറയ്ക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  അവരുലട  അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  നല്കുന  ചേനികേനിത്സഭാ
വഭായ്പ,  ഹ്രസഡ്വകേഭാല കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പ,  മലാംഗലലസൂത്ര വഭായ്പ,  കുടുലാംബശതീക്കുള വഭായ്പ
തുടങ്ങനി ഏതഭാനുലാം പ്രകതലകേ വഭായ്പകേളനികന്മല് ഇമൗടഭാക്കുന പലനിശ നനിരക്കനികനക്കഭാള
കൂടുതലഭാണച്ച്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് നല്കുന
വഭായ്പകേളനികന്മല്  ഇമൗടഭാക്കലപടുനതച്ച്  എനച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  എനഭാല്
സര്ക്കഭാര്  വഭായ്പകയഭാലടഭാപലാം  നല്കുന  സബ്സനിഡനി  തനിരനിലകേ
അടയ്കക്കണതലഭാത്തതുലാം  ഓഹരനി  മൂലധന  സഹഭായത്തനിനച്ച്  പലനിശ
നല്കകേണഭാത്തതുലാം  വഭായ്പകേളക്കുള  പലനിശ  നനിരക്കച്ച്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
പുനര്നനിശയനിക്കുനതനിനഭാലുലാം  നനിലവനിലുള  സര്ക്കഭാര്  വഭായ്പയുലട  പലനിശനനിരക്കച്ച്
കുറയ്ക്കുനതനിനച്ച് പ്രകതലകേ നടപടനി സഡ്വതീകേരനികക്കണതനിലഭാത്തതഭാണച്ച്.
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കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം

14  (2219)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത
പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ
കമഖലയനിലുണഭായ മഭാന്ദലത്തനിനച്ച് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുനതനിനച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിച; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലയനിലുണഭായ  തകേര്ചയുലട  ഫലമഭായനി  ലതഭാഴനില്
നഷലപടതുമൂലലാം വഭായ്പഭാകുടനിശ്ശേനികേ തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനച്ച് ബുദനിമുടച്ച് അനുഭവനിക്കുന തഭാഴ
വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പലനിശയനിളവച്ച്,  പനിഴപലനിശ ഒഴനിവഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങള  പനിടനിലപടച്ച്  മരണലപടവരുലട  കലഭാണ
എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനഭാടച്ച്   നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ

സഹകേരണ  കമഖലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  3-12-2016-ലല

സഹകേരണ (ബനി) വകുപനിലന്റെ സ.ഉ.(സകേ) നമ്പര് 48/2016/സഹ നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്

പ്രകേഭാരലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാറുലട  46/16  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം തഭാലഴപറയുന

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന:

പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘത്തനില്/ബഭാങനില് അക്കമൗണ്ടുള ഇടപഭാടുകേഭാരനച്ച്

ലകേ.സവ.സനി  (ഇടപഭാടുകേഭാലര  അറനിയല്)  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിചച്ച്  അടുത്തുള  ജനിലഭാ

സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ  ശഭാഖയനില്  (പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനച്ച്

അക്കമൗണ്ടുള  ശഭാഖയനില്)  സതീകറഭാ  ബഭാലനസച്ച്  അക്കമൗണച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം,

പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനില്  ഇടപഭാടുകേഭാരനുള  അക്കമൗണനില്നനിനലാം

അക്കമൗണച്ച് ഉടമ ആവശലലപടുന തുകേ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിലുള അയഭാളുലട
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അക്കമൗണനികലയച്ച്  നല്കേനി,  ആഴ്ചയനില്  24,000 രൂപകയഭാ  റനിസര്വച്ച്  ബഭാങച്ച്

നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  പരനിധനിയനിലുള  തുകേകയഭാ  ഇടപഭാടുകേഭാരനച്ച്  പനിനവലനിക്കഭാവനതുലാം,

ലചേക്കച്ച്,  ഡ്രൈഭാഫച്ച്  ഇടപഭാടുകേളുലാം  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  ട്രഭാനസര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ

ആര്.ടനി.ജനി.എസച്ച്.,  എന.ഇ.എഫച്ച്.റനി.  എനനിവ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ആവശലമഭായ  തുകേ

ഇടപഭാടുകേഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  ഏജനസനിക്കച്ച്  നല്കുനതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

ആവശലമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള  തുടര്നലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  മുകഖന  അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

അനുവദനിക്കുന  വഭായ്പഭാ  തുകേ  കമല്  വനിവരനിചരതീതനിയനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള  ജനിലഭാ

സഹകേരണ  ബഭാങനിലുള  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘത്തനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട/കേര്ഷകേരുലട

അക്കമൗണനികലക്കച്ച്  ട്രഭാനസര്  ലക്രഡനിറച്ച്  ലചേയ  നല്കുനതനിനുലാം  അലാംഗങ്ങലള/

കേര്ഷകേലര അതനില്നനിനലാം പനിനവലനിക്കുനതനിനച്ച് അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം,  പ്രഭാഥമനികേ

സലാംഘങ്ങളനില് നനിലവനിലുള അക്കമൗണനിലൂലട അലാംഗങ്ങളക്കച്ച് തുടര്നലാം ഇടപഭാടുകേള

നടത്തുനതനിനുലാം  നനികക്ഷപലാം  സഡ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം,  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവച്ച്

നടത്തുനതനിനുലാം   അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില്

പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘത്തനിലല ഇടപഭാടുകേഭാരനച്ച് അക്കമൗണച്ച്

തുടങ്ങുനതനിനുകവണനിവരുന  ലചേലവച്ച്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങച്ച്

വഹനികക്കണതഭാലണനലാം  ഇമൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  കനരനിടുന  കേറനസനി  ദമൗര്ലഭലലാം

പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സലാംവനിധഭാനമഭായനിരനിക്കുലമനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനി.

1. സഹകേരണ കമഖലഭാ സലാംരക്ഷണ കേഭാമ്പയനിന സലാംഘടനിപനിച.

2. സഹകേഭാരനികേളുലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം കചേര്നച്ച് ഭവന സന്ദര്ശനലാം നടത്തനി.

3. കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്,  റനിസര്വച്ച്  ബഭാങച്ച്,  നബഭാര്ഡച്ച്  എനനിവരുമഭായനി

നനിരനരമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ഇമൗ രലാംഗലത്ത മഭാന്ദലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള

നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിക്കണലമനലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേകളഭാടുള

വനികവചേനലാം അവസഭാനനിപനിക്കണലമനലാം ആവശലലപട്ടു.

(ബനി)  സഹകേരണ  നവകകേരളതീയലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  നനിവഭാരണ  പദതനി  2017

പ്രകേഭാരലാം കുടനിശ്ശേനികേ നനിവഭാരണത്തനിനച്ച് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(സനി)  കേലഭാനസര്  ബഭാധനിതര്,  വൃക്ക  സലാംബന്ധമഭായ  കരഭാഗലാംമൂലലാം
ഡയഭാലനിസനിസനിനച്ച് വനികധയരഭായവര്, പക്ഷഭാഘഭാതലാംമൂലകമഭാ അപകേടലാംമൂലകമഭാ ശരതീരലാം
തളര്നച്ച്  കേനിടപനിലഭായവര്,  എയ്ഡ്സച്ച്  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്,  ലനിവര്  സനികറഭാസനിസച്ച്
ബഭാധനിചവര്,  ക്ഷയ  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്  എനനിവര്  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള  വഭായ്പ  മുതല്  ഇനത്തനിലുള  75,000 രൂപ
എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനച്ച്  കകേരള  റനിസച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനി  എന  കപരനില്  പദതനി
നനിലവനിലുണച്ച്.   വഭായ്പക്കഭാരന  വഭായ്പ  എടുക്കുന  അവസരത്തനില്  ഇമൗ  പദതനി
പ്രകേഭാരമുള  വനിഹനിതലാം  ബഭാങനില്  ഒടുക്കണലാം.   ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനതനിനച്ച്
ചേനികേനില്സഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  അനുബന്ധ  ചേനികേനിത്സഭാ   കരഖകേളുലാം  സഹനിതമുള
അകപക്ഷ അതഭാതച്ച്  ബഭാങ്കുകേള ഇമൗ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന കകേരള  സഹകേരണ
വനികേസന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് നല്കേണലാം.  

'കകേപച്ച് '-ലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജുകേള

15  (2220)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേപച്ച്-ലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുളള  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനിൽ
നനിലവനിലലത്ര ലമറനിറച്ച് സതീറ്റുകേളഭാണുളതച്ച് ; അതച്ച് വര്ദനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

(ബനി) എന.ആര്.ലഎ. കേഡ്വഭാടയനില് കുറവവരുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ

(സനി)  സഡ്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേള  ഈടഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  അമനിത  ഫതീസച്ച്
കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷലാം  കകേപച്ച്-ലന്റെ  കേതീഴനിലുളള  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജുകേളനിലല ഫതീസച്ച് നനിരക്കച്ച് കുറയ്ക്കുന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1448  ലമറനിറച്ച്  സതീറ്റുകേളഭാണുളതച്ച്.   ലമറനിറച്ച്  സതീറ്റുകേളുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശമുണച്ച്.   ലമറനിറച്ച്  സതീറ്റുകേളനില്  60  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 18-1-2017-ലല ജനി.ഒ  (ആര്.റനി.)നമ്പര്  29/  2017/
സഹ. ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം സഹകേരണ കമഖലയനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട മക്കളക്കച്ച് 10%
സതീറച്ച്  സലാംവരണലാം  നല്കുനതനികലയഭായനി  2017-18  അദലയനവര്ഷലാം  മുതല്
ലമറനിറച്ച്/മഭാകനജുലമന്റെച്ച്/എന.ആര്.ലഎ.  സതീറ്റുകേള  50:35:15  എന അനുപഭാതത്തനില്
നനിനലാം 60:35:5 എനച്ച് പുനദുഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിട്ടുള  ഫതീസച്ച്  ഘടനയഭാണച്ച്  കകേപച്ച്
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.
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ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലല വനിവനിധ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിലല ക്രമകക്കടുകേള

16  (2221)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലല മഭാകവലനിക്കര തഭാലൂക്കച്ച് സർവതീസച്ച് സഹകേരണ ബഭാങച്ച്,
പടണക്കഭാടച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് സഹകേരണ ബഭാങച്ച്, ശതീകേണമലാംഗലലാം സര്വ്വതീസച്ച് സഹകേരണ
ബഭാങച്ച്,  കേണനിചകുളങ്ങര സര്വ്വതീസച്ച്  സഹകേരണ ബഭാങച്ച്  എനനിവനിടങ്ങളനില് നടന
ക്രമകക്കടുകേളുലാം  ധനഭാപഹരണവലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  വകുപ്പുതല  അകനഡ്വഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;  എങനില്  എന്തു  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സഡ്വതീകേരനിചതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

മഭാകവലനിക്കര തഭാലൂക്കച്ച് സഹകേരണ ബഭാങച്ച്  കനിപ്തലാം നമ്പര്  707-ലന്റെ തഴക്കര
ശഭാഖയനില്  നടന  ക്രമകക്കടുകേള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  1969-ലല  കകേരള  സഹകേരണ
നനിയമലാം വകുപച്ച്  65  പ്രകേഭാരലാം അകനഡ്വഷണലാം നടനവരുന.  കൂടഭാലത സഹകേരണ
വനിജനിലനസനിലന്റെ അകനഡ്വഷണവലാം നടനവരുന. അകനഡ്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

പടണക്കഭാടച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങനില്  നടന  സഭാമ്പത്തനികേ
ക്രമകക്കടുകേള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപച്ച്  65  പ്രകേഭാരലാം
അകനഡ്വഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  നനിയമത്തനിലല  വകുപച്ച്
68(1)  പ്രകേഭാരമുള തുടര്നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.   കൂടഭാലത വകുപച്ച്  32 (1)
പ്രകേഭാരലാം  ബഭാങച്ച്  ഭരണസമനിതനി  പനിരനിചവനിടുനതനിനച്ച്  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിചലവങനിലുലാം
ബഹുമഭാനലപട  സഹ കക്കഭാടതനി  ടനി  നടപടനികേള  കസ  ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.
ക്രമകക്കടുകേള സലാംബന്ധനിചച്ച് പടണക്കഭാടച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില് 1129/16 നമ്പറഭായനി
കകേസച്ച്  ഫയല് ലചേയ്തനിട്ടുളതഭാണച്ച്.   ബഭാങനിനുണഭായ സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം തനിരനിലകേ
ഇമൗടഭാക്കുനതനിനച്ച്  എതനിര്  കേക്ഷനികേളുലട  സഭാവര  വസ്തുക്കള  ജപ്തനി  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

ശതീകേണമലാംഗലലാം  സര്വ്വതീസച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങച്ച്  (കനിപ്തലാം)  നമ്പര്  974-ല്

ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ വസ്തു  (ഭൂമനി)  യഥഭാര്ത വനിലലയക്കഭാള  5  മടകങ്ങഭാളലാം അധനികേ

വനില നല്കേനി വഭാങ്ങുകേവഴനി 14,40,000 രൂപയുലട നഷമുണഭായനി.  ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച്

1969-ലല  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപച്ച്  65  പ്രകേഭാരലാം  അകനഡ്വഷണലാം
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നടത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബഭാങച്ച്  ഭരണസമനിതനി  പനിരനിചവനിടുനതനിനച്ച്

നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ബഭാങനിനച്ച്  നഷമുണഭായ  തുകേ  ഇമൗടഭാക്കുനതനിനച്ച്

സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപച്ച്  68  (1)  അകനഡ്വഷണത്തനിനച്ച്  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം

ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   എനഭാല്  ഇതനിലനതനിലര  ബഭാങച്ച്  ഭരണ  സമനിതനി  ബഹുമഭാനലപട

സഹകക്കഭാടതനിയനില്  WP(C)40796/16,  30/17,  3456/17  എനനിങ്ങലന  റനിടച്ച്

ലപറതീഷനുകേള  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയുലാം  സഹകക്കഭാടതനി  കസ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കസ ഒഴനിവഭാക്കനി കേനിട്ടുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേണനിചകുളങ്ങര  സര്വ്വതീസച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങനില്  നടന  ക്രമകക്കടുകേള

സലാംബന്ധനിചച്ച് ലഭനിചനിട്ടുള ലസഷലല് റനികപഭാര്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം കപഭാലതീസച്ച് കകേസച്ച് രജനിസര്

ലചേയ്തച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ കപഭാലതീസച്ച് ചേതീഫനിനച്ച് അകപക്ഷ

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  ബഭാങനില് നടന ക്രമകക്കടുകേലളക്കുറനിചച്ച്     1969-ലല

കകേരള സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപച്ച്  65  പ്രകേഭാരമുള അകനഡ്വഷണലാം നടത്തുനതനിനച്ച്

ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  അകനഡ്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

പുനപ്ര സഹകേരണ കകേഭാകളജുലാം ആശുപത്രനിയുലാം

17  (2222)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുനപ്ര  സഹകേരണ  കകേഭാകളജനിനുലാം  ആശുപത്രനിക്കുലാം  ഒരുകപഭാലല

ഗുണകേരമഭായനിരുന  കേലഭാന്റെതീന  ദതീര്ഘനഭാളഭായനി  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനിരനിക്കുനതച്ച്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ത്രനികവണനിയുലട  വകേ  ഫര്ണനിചർ  അതനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കുകേകയഭാ

തുടര്ന  നടത്തുനവര്ക്കച്ച്  സകേമഭാറുകേകയഭാ  ലചേയഭാത്തതഭാണച്ച്  നനിലവനിലല

പ്രതനിസന്ധനിക്കച്ച് കേഭാരണലമനതച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തഭാൻ  ഏലതങനിലുലാം  സഹകേരണ

സഭാപനലാം  മുകനഭാടച്ച്  വനനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനികന്മല്  എന്തു  നടപടനിയഭാണച്ച്

ഇതുവലര സകേലക്കഭാണനിട്ടുളളലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം
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(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ത്രനികവണനി  വകേ  ഫര്ണനിചര്,  ലതീസനിനച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  ഓഫച്ച്
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗച്ച് & മഭാകനജുലമന്റെച്ച്, പുനപ്ര ഏലറടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങലളഭാനലാംതലന  ടനി  സഭാപനലാം  ഏലറടുത്തു
നടത്തഭാന  മുകനഭാട്ടുവനനിടനില.   എനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചച്ച്
കേഡ്വകടഷന  വനിളനിചച്ച്  കേലഭാന്റെതീന  പ്രവര്ത്തനലാം  ഒരു  സഡ്വകേഭാരല  വലക്തനിലയ
ഏല്പനിക്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  27-2-2017  മുതല്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളവഴനി അരനി കുറഞ്ഞ വനിലയച്ച് വനിപണനലാം
നടത്തുനതനിനച്ച് പദതനി

18 (2223) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണസന്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേളവഴനി  അരനി  കുറഞ്ഞ
വനിലയച്ച് വനിപണനലാം നടത്തുനതനിനച്ച് പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിപണനി ഇടലപടലുകേളക്കഭായനി സഹകേരണ വകുപച്ച് സഡ്വതീകേരനിചവരുന
നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണസന്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  കനതൃതഡ്വത്തനില്  26  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി  അരനി  കുറഞ്ഞവനിലയച്ച്  വനിപണനലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി
കേണകസഭാര്ഷലത്തനിനച്ച്  രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കേണകസഭാര്ഷലത്തനിലൂലട  വഭാങ്ങുന
അരനി പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലൂലടയുലാം ത്രനികവണനി യൂണനിറ്റുകേളനിലൂലടയുലാം
വനില്പന നടത്തുനതനിനച്ച് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  വനിപണനി ഇടലപടലുകേളക്കഭായനി സഹകേരണ വകുപച്ച് സഡ്വതീകേരനിചവരുന

നടപടനിക്രമങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കേണസന്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  കനതൃതഡ്വത്തനില്  26  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
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സലാംഘങ്ങലള ഉളലപടുത്തനി കേണകസഭാര്ഷലത്തനിനച്ച് രൂപലാം നല്കേനി.
2. കേണകസഭാര്ഷലത്തനിനച്ച്  കേണകസഭാര്ഷലലാം  നനിധനി  എന  നനിലയനില്

100 കകേഭാടനി രൂപ കശഖരനിക്കുനതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
3. കേണകസഭാര്ഷലലാം  രൂപതീകേരനിചലകേഭാണ്ടുള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് കേണകസഭാര്ഷലലാം നനിധനി ഉടന രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.
4. കേണകസഭാര്ഷലലാം  പ്രതനിനനിധനികേള  ആന്ധ്രയനില്  കനരനിട്ടുകപഭായനി

മനില്ലുടമകേള,  കഹഭാളലസയനില്  ഡതീലര്,  എഫച്ച്.സനി.ലഎ.  ജനറല്
മഭാകനജര്  എനനിവരുമഭായനി  സലാംസഭാരനിചച്ച്  സനിതനിവനികശഷലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

5. കേണകസഭാര്ഷലലാം  പ്രതനിനനിധനികേള   പശനിമ  ബലാംഗഭാളനില്  പ്രധഭാന
മനില്ലുടമകേളുമഭായുലാം,  കഹഭാളലസയനിലര്മഭാരുമഭായനി  ആശയവനിനനിമയലാം
നടത്തനി,  മനില്ലുടമകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാര്ചച്ച്  ആദല  ആഴ്ച
കകേരളത്തനില് അരനി എത്തനിക്കുലാം.

6. 500 ഒമൗടച്ച് ലലറ്റുകേളനിലൂലട 6-3-2017 മുതല് അരനി വനിതരണലാം ലചേയഭാനുള
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

പലനിശയനിളവച്ച് പദതനി

19  (2224)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുസസന  തങ്ങള  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉകത്തജന പലനിശയനിളവച്ച് പദതനി അനുസരനിചച്ച് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
അനുവദനിക്കുന വഭായ്പഭാ പദതനിയനില് കൃതലമഭായനി തനിരനിചടവച്ച് നടത്തുനവര്ക്കച്ച് കകേന്ദ്ര,
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള നല്കുന ഇളവച്ച് എനഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേലഭാഷച്ച്  ലക്രഡനിറച്ച്,  കേനിസഭാന  ലക്രഡനിറച്ച്  കേഭാര്ഡച്ച്  മുകഖന  വഭായ്പകേള
എടുക്കുനവര്ക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  പലനിശയനിളവച്ച്
ലഭനിക്കുനനിലലന പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആനുകൂലലങ്ങള വഭായ്പക്കഭാരനച്ച് നല്കേഭാത്ത
സലാംഘങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്  ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/സര്വതീസച്ച്
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള/കേഭാര്ഷനികേ  ഗഭാമവനികേസന  ബഭാങ്കുകേള  എനനിവ  മുകഖന
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  ഹ്രസഡ്വകേഭാല  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള,  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടവച്ച്
നടത്തുനവര്ക്കച്ച് പലനിശ സബ്സനിഡനി നല്കുനതനിനഭായനി ഉകത്തജന പലനിശയനിളവച്ച്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സലാംഘത്തനില് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള രണച്ച് ലഹകര് വലര
ഭൂമനി സകേവശമുള ലചേറുകേനിട/നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് മഭാത്രകമ ഇമൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ആനുകൂലലത്തനിനച്ച്  അര്ഹതയുള.   പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള/സര്വതീസച്ച് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള/കേഭാര്ഷനികേ ഗഭാമവനികേസന ബഭാങ്കുകേള
എനനിവ മുകഖന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന ഹ്രസഡ്വകേഭാല കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പകേള,  കേനിസഭാന
ലക്രഡനിറച്ച്  കേഭാര്ഡച്ച്/കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനച്ച്  നല്കുന  കേലഭാഷച്ച്  ലക്രഡനിറച്ച്  എനതീ
വഭായ്പകേളക്കച്ച്  ഇമൗ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനതഭാണച്ച്.   7%  പലനിശ
നനിരക്കനിലഭാണച്ച്  വഭായ്പകേള  നല്കുനതച്ച്.   അലാംഗങ്ങള  കൃതലമഭായനി  വഭായ്പ
തനിരനിചടയ്ക്കുകമ്പഭാള  ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച്  ലഭനികക്കണ  7%  പലനിശയനില്  4%  പലനിശ
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനില്   നനിനലാം  കേനിടഭാനുളതഭായുലാം,  3%  പലനിശ  നബഭാര്ഡനില്
നനിനലാം കേനിടഭാനുളതഭായുലാം കേണക്കഭാക്കുന.

(ബനി) ഇത്തരലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  &ഡനി)   പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുലാം.

കകേപനില് ജൂനനിയര് സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട സലലാംമഭാറലാം

20  (2225)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലത്തനിനച്ച് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം കദവസഡ്വവലാം വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള  കകേപനില്  20-1-2017-ലല
ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  നടന  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലട  സലലാംമഭാറത്തനില്  ഇതച്ച്
സലാംബന്ധനിച  കകേപനിലല  28-3-2016-ലല  സര്ക്കുലറനിലല  നനിബന്ധനകേള
പഭാലനിക്കഭാത്ത കേഭാരലലാം സർക്കഭാർ പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

വനിഷയലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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കകേരളത്തനിലല ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്
കഭാര്ക്കച്ച്/കേഭാഷലര് തസ്തനികേ

21 (2226) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ജനിലഭാസഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  കഭാര്ക്കച്ച്/  കേഭാഷലർ
തസ്തനികേയനില്  എത്ര  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലുണച്ച്;  ജനിലയുലാം  തസ്തനികേയുലാം  തനിരനിചച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  2017-ലല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവകേള  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്
എത്രവരുലാം എനതുലാം ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില് തരലാംതനിരനിചച്ച് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്  ;
റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയഭാത്ത  2017-ലല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവകേള  ഉളലപലട  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയനിപനിക്കുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  ബഭാങച്ച്  രൂപതീകേരണലാം  ചേര്ച  നടക്കുനതനിനഭാല്  നനിലവനിലുളള
ജനിലഭാബഭാങച്ച്  കഭാര്ക്കച്ച്/കേഭാഷലർ  തസ്തനികേയനിലല പനി.എസച്ച്.സനി  പ്രസനിദതീകേരനിച റഭാങച്ച്
ലനിസനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനച്ച്  തടസലാം  ഉകണഭാ;  റഭാങച്ച്  ലനിസനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതുവലര  പ്രസ്തുത  ലനിസനില്നനിന  തലന  നനിയമനലാം
നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനിലല ജനിലഭാസഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കഭാര്ക്കച്ച്/കേഭാഷലര്
തസ്തനികേകേളനില് നനിലവനിലുള ഒഴനിവകേള സലാംബന്ധനിച ജനില തനിരനിചള വനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കഭാര്ക്കച്ച്/കേഭാഷലര് തസ്തനികേ
ജനില നനിലവനിലുള ഒഴനിവകേള പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴനിവകേള
(1) (2) (3)
തനിരുവനനപുരലാം ഇല ഇല
ലകേഭാലലാം ഇല ഇല
ആലപ്പുഴ ഇല 13
പത്തനലാംതനിട 8 4
കകേഭാടയലാം 29 ഇല
ഇടുക്കനി 30 6
എറണഭാകുളലാം 11 5

തൃശ്ശൂര് ഇല ഇല
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(1) (2) (3)
പഭാലക്കഭാടച്ച് 25 17
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 17 18
മലപ്പുറലാം 27 13
വയനഭാടച്ച് 18 ഇല
കേണ്ണൂര് 7 15
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 36 ഇല

(ബനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുള ഒഴനിവകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം ഒഴനിവകേള നനിലവനിലനില

ലകേഭാലലാം ഒഴനിവകേള നനിലവനിലനില

ആലപ്പുഴ ഒഴനിവകേള നനിലവനിലനില

പത്തനലാംതനിട 8

കകേഭാടയലാം 29

ഇടുക്കനി 30

എറണഭാകുളലാം 8

തൃശ്ശൂര് ഒഴനിവകേള നനിലവനിലനില

പഭാലക്കഭാടച്ച് 30

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 17

മലപ്പുറലാം 27

വയനഭാടച്ച് 18

കേണ്ണൂര് 7

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 26

നനിയമന ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

(സനി)  കകേരള  ബഭാങച്ച്  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിച  പഠന  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിചനിടനില.   റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാകുന  മുറയച്ച്  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  വശങ്ങള
പരനികശഭാധനിചച്ച് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുനതഭാണച്ച്.
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വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ എടുക്കുന വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്
പലനിശ ഇളവച്ച്

22  (2227)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  എടുക്കുന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് പലനിശ ഇളവച്ച് ലഭനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

നഭാലര  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള  കുടുലാംബങ്ങളനിലല
വനിദലഭാര്തനികേള  ഇനലന  ബഭാങച്ച്സച്ച്  അകസഭാസനികയഷലന്റെ  കേതീഴനില്  വരുന
ലഷഡന്യൂളഡച്ച്  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിലനടുക്കുന  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയച്ച്  പലനിശ
സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പയ്ക്കുള പലനിശ
സബ്സനിഡനി സതീലാം  1-4-2009-ല് നനിലവനില് വന.  പ്രസ്തുത സതീമനില് സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേലള  ഉളലപടുത്തനിയനിരുനനില.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇടലപടലനിലന
തുടര്നച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുകേയുണഭായനി.   മറച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്
വരനികേയനില.   മറച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ
എടുക്കുനവര്ക്കച്ച്  പലനിശ  ഇളവച്ച്  ലഭലമഭാക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
തലത്തനിലഭാണച്ച്  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനികക്കണതച്ച്.  ഇക്കഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേടുത്തുരുത്തനി സഹകേരണ ആശുപത്രനി
23  (2228)  ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി  സഹകേരണ  ആശുപത്രനിക്കച്ച്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന
സര്ക്കഭാര്  വഭായ്പ,  പലനിശ  എനനിവ  സര്ക്കഭാര്  ഓഹരനി  മൂലധനമഭായനി  മഭാറ്റുനതു
സലാംബന്ധനിചച്ച്  സഹകേരണ  ആശുപത്രനി  പ്രസനിഡന്റെച്ച്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനില്
സഡ്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സഹകേരണ  രജനിസഭാര്  സഡ്വതീകേരനിച
നടപടനികേളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സമഭാന  സഡ്വഭഭാവകത്തഭാലടയുള  കകേസ്സുകേളക്കച്ച്  മുനകേഭാലങ്ങളനില്
സര്ക്കഭാര്  ഓഹരനി  മൂലധനമഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള  മഭാനദണ്ഡലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?   
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി സഹകേരണ ആശുപത്രനിക്കച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള സര്ക്കഭാര്
വഭായ്പ,  പലനിശ എനനിവ സര്ക്കഭാര് ഓഹരനി മൂലധനമഭായനി മഭാറ്റുനതനിനുള അകപക്ഷ
1-3-2017-ലല  എലാം.റനി(1)826/2017  നമ്പര്  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
രജനിസഭാര് സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത അകപക്ഷ പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി)  സമഭാനസഡ്വഭഭാവകത്തഭാലടയുള  കകേസ്സുകേളനില്  വഭായ്പ,  പലനിശ  എനനിവ
മുനകേഭാലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഓഹരനിമൂലധനമഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്
പ്രകതലകേ മഭാനദണ്ഡലാം നനിശയനിചനിടനില.

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനള വഭായ്പകേളക്കച്ച്
കമഭാറകടഭാറനിയലാം

24 (2229) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .      ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .      വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .      മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി. : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  ഉളവഭായ  പ്രതനിസന്ധനിയുലട
പശഭാത്തലത്തനില്,  സഹകേരണസഭാപനങ്ങളനില്  നനിനളള  വഭായ്പകേളക്കച്ച്
കമഭാറകടഭാറനിയലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏതച്ച്  തതീയതനിവലരയഭാണച്ച്  കമഭാറകടഭാറനിയലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയലതനച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കമഭാറകടഭാറനിയത്തനിലന്റെ മറച്ച് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാറകടഭാറനിയലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വനിഭഭാഗലാം
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലാം/സലാംഘങ്ങളുലാംവഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്തനിട്ടുള  വഭായ്പഭാ
കുടനിശ്ശേനികേകേളനികന്മല് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുള റവനന്യൂ റനിക്കവറനി ഉളലപലടയുള നനിര്ബന്ധനിത
ജപ്തനി നടപടനികേള 31-3-2017 വലര നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുനതനിനച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി) 31-3-2017 വലരയഭാണച്ച് കമഭാറകടഭാറനിയലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.
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(സനി)  ഉയര്ന മൂലലമുള കനഭാടച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അസഭാധുവഭാക്കനിയതച്ച് മുകഖന
സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  കമഖലയനിലുണഭായ  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  തടസലാം  സഭാധഭാരണ
ജനങ്ങലള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
വനിഭഭാഗലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം/ബഭാങ്കുകേളുലാം വഴനി വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള വഭായ്പഭാ
കുടനിശ്ശേനികേകേളനികന്മല് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുള റവനന്യൂ റനിക്കവറനി ഉളലപലടയുള നനിര്ബന്ധനിത
ജപ്തനി  നടപടനികേള  31-3-2017  വലര നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുനതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഉത്തര കകേരളത്തനിലല നദനി-കേഭായല് ടൂറനിസലാം പദതനി

25  (2230)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന  ഉത്തര  കകേരളത്തനിലല
നദനികേള  ഉളലപടുന  നദനി-കേഭായല്  ടൂറനിസലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്
വനികനഭാദസഞ്ചഭാര  വകുപച്ച്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;  ഈ
കപ്രഭാജകനിനച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ഫണച്ച്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന  ഉത്തര  കകേരളത്തനിലല
നദനികേള  ഉളലപടുന  റനിവര്  ക്രൂയനിസച്ച്  ടൂറനിസലാം  സര്കേന്യൂടച്ച്  എന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  നടത്തനിവരുന.   നനിലവനില്  ഇമൗ
പദതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ഫണച്ച്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിചനിടനില.

ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ അഡഡ്വര്സടസനിലാംഗച്ച് പഭാനല് 

26  (2231)  ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ അടുത്ത മൂനവര്ഷകത്തക്കുള അഡഡ്വര്സടസനിലാംഗച്ച്,
മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്,  പബനികേച്ച്  റനികലഷനസച്ച് എനതീ ഏജനസനികേലള നനിയമനിക്കുനതനിനുള
പഭാനല്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏങനില്  ഓകരഭാ  പഭാനലനിനുലാം  ഏലതഭാലക്ക
ഏജനസനികേലളയഭാണച്ച് ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളലതനച്ച് വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ ;



112  കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 8, 2017

(ബനി)  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഉളലക്കഭാളനിക്കുന  മൂന  കപരടങ്ങുന  പരസല
ഏജനസനികേളുലട  പഭാനലനിനുപകേരലാം  ഇത്തവണ  ഒരു  ഏജനസനി  മതനി  എനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇത്തരലമഭാരു  മഭാറത്തനിനുള  സഭാഹചേരലലാം  എലനനലാം
ഇതുമൂലമുള പ്രകയഭാജനലമലനനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ അടുത്ത മൂനച്ച് വര്ഷകത്തയ്ക്കുള അഡഡ്വര്സടസനിലാംഗച്ച്,
മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്, പബനികേച്ച് റനികലഷനസച്ച് ഏജനസനികേളുലട പഭാനല് തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലാം  പനിനതുടരുന  QCBS
(Quality  and  Cost  Based  Selection)  സനിസലാം  ആണച്ച്  ഇത്തവണ
അഡഡ്വര്സടസനിലാംഗച്ച്,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്,  പബനികേച്ച്  റനികലഷനസച്ച്  ഏജനസനികേലള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതനിനച്ച്  മഭാനദണ്ഡമഭായനി  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്.  QCBS  സനിസലാം
അനുസരനിചച്ച്  ഒരു  ഏജനസനിലയ  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ഒരു  പ്രകതലകേ  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതച്ച്.

'കടക്കച്ച് എ കബക്കച്ച് ' പദതനി

27  (2232)  ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് പനിറവലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  'കടക്കച്ച്  എ
കബക്കച്ച് ' പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  സവകേഭാന  കേഭാരണലമലനനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആമ്പല്ലൂര്  മനില്ലുങല്  ജലാംഗ്ഷനനില്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  പദതനിയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനകത്തക്കച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയുലമനച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?   



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  113

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  പനിറവലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
'കടക്കച്ച് എ കബക്കച്ച് ' പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(സനി) പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.

എന.എചച്ച്-ഏവൂര് ലടമ്പനിള കറഭാഡച്ച്

28  (2233)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  എന.എചച്ച്-ഏവൂര്  ലടമ്പനിള
കറഭാഡനിലന്റെ ഇരുവശവലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനുളള ലപ്രഭാകപഭാസല് ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സഡ്വതീകേരനിച  നടപടനി  എലനനലാം  ഇതനിലന്റെ
എസനികമറച്ച് എത്രലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

കകേഭാവളലാം-ലവളഭാര് ടൂറനിസലാം വനികലജച്ച്

29  (2234)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാലട
പണനിതതീര്ത്ത  കകേഭാവളലാം-ലവളഭാര്  ടൂറനിസലാം  വനികലജച്ച്  നടത്തനിപച്ച്
സഡ്വകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതുസലാംബന്ധനിചള വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇല.  എനഭാല്  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്ത്തലന  ടനി
സഭാപനലത്ത  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണച്ച്  പ്രഭാപ്തനിയുള  ഏജനസനിക്കച്ച്  ലതീസനിനച്ച്
നല്കുനതനിനുള ലടനഡര് നടപടനികേള നടനവരുന.
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പുതനിയ നദതീതതീര ടൂറനിസലാം പദതനി
30 (2235) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന  : 
 ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  : 
 ശതീ  .     റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച്  : 
 ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉത്തര മലബഭാറനിലല നദനികേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് പുതനിയ നദതീതതീര ടൂറനിസലാം

പദതനിക്കച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണനച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനിയനില് ഏലതലഭാലാം നദനികേലളയഭാണച്ച് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതച്ച്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തച്ച്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനില്  ഈ

പദതനി  എത്രമഭാത്രലാം  പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുലമനഭാണച്ച്  കേരുതുനലതനച്ച് 

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  കേണ്ണൂര് ജനിലകേള ഉളലക്കഭാള്ളുന ഉത്തര കകേരളത്തനിലല

നദനികേള  ഉളലപടുന  റനിവര്  ക്രൂയനിസച്ച്  ടൂറനിസലാം  സര്കേന്യൂടച്ച്  എന  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടത്തനിവരുന.

(ബനി & സനി) പുഴകേളനിലൂലടയുലാം  കേഭായലനിലൂലടയുലാം  ഉള  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം

വടക്കന  കകേരളത്തനിലല  കേലയുലാം  സലാംസഭാരവലാം  ഗഭാമതീണ  വനിഹനിതവലാം  എലഭാലാം

കയഭാജനിപനിചലകേഭാണ്ടുള ഒരു ബൃഹതച്ച് പദതനിയഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പ്രകദശങ്ങളനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനകതഭാലട പ്രതലക്ഷമഭായുലാം

പകരഭാക്ഷമഭായുലാം  ഒകടലറ  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലമനച്ച്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  115

     ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനച്ച് പദതനികേള

31 (2236) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡത്തനിലല  കേടലുണനിയനില്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനച്ച് നനിലവനില് എലനങനിലുലാം പദതനികേള ഉകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങനില് പദതനികേള ഏലറടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല

(ബനി)  കേടലുണനി കേമ്മേന്യൂണനിറനി റനിസര്വനിലന്റെ ചുമതല വഹനിക്കുന വനലാം വകുപച്ച്
പദതനി സമര്പനിക്കുന മുറയച്ച് പദതനിയുലട സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.  

വനികനഭാദസഞ്ചഭാരലാം

32  (2237)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

വനികനഭാദസഞ്ചഭാര കമഖലയനില് ഈ സർക്കഭാർ  നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

1. ധര്മ്മേടലാം-മുഴുപനിലങ്ങഭാടച്ച്-കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടച്ച്-കേക്കയലാം-ലപരുവണ്ണഭാമൂഴനി,
കേഭാപഭാടച്ച്-ഇരനിങ്ങല്-വടകേര,  നനിള,  ലനലനിയഭാമ്പതനി,  പതീചനി-വഭാഴഭാനനി-
ചേനിമ്മേനിനനി,  കേഭാലടനി-മലയഭാറ്റൂര്-ആതനിരപനിളനി,  പതീരുകമടച്ച്-കുടനിക്കഭാനലാം-
വഭാഗമണ-ഇടുക്കനി,  അഷമുടനി,  കേഠനിനലാംകുളലാം-വര്ക്കല-കേഭാപനില്,  ലനയഭാര്-
കപപഭാറ-ലപഭാന്മുടനി  തുടങ്ങനിയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സമഗ  ടൂറനിസലാം  വനികേസന
പദതനികേള.

2. വനലാം  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  എകക്കഭാ-
അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനച്ച് തുടക്കലാം.

3. ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  ടൂറനിസലാം  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്നനിനലാം
ചേഭാര്കടഡച്ച്  വനിമഭാനങ്ങളുലാം,  ആഭലനര  ടൂറനിസലാം  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്നനിനലാം
ചേഭാര്കടഡച്ച് തതീവണനികേളുലാം.
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4. കബക്കലനില്  എയര്സനിപനിനച്ച്  നടപടനി.  വയനഭാടച്ച്,  ഇടുക്കനി
എനനിവനിടങ്ങളനില്  എയര്സനിപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  സഭാധലതഭാ
പഠനലാം.

5. ടൂറനിസലാം  ലസന്റെറുകേളനിലല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലല  സഭാകങതനികേ
തടസങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  പദതനികേള  യഥഭാസമയലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  ഇതര  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനത്തനിനഭായനി
ഉനതതല സമനിതനി രൂപതീകേരണലാം.

6. ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുലടയുലാം  ലഡസനികനഷന  മഭാകനജുലമന്റെച്ച്
കേമ്മേനിറനികേളുലടയുലാം ശഭാസതീയമഭായ പുനദുഃസലാംഘടനയച്ച് നടപടനി.

7. സപതൃകേ ഗഭാമ സലാംരക്ഷണലമന നനിലയനില് ബഭാലരഭാമപുരലാം, മഭാനഭാര്,
ആറനമുള,  ലചേറുതുരുത്തനി,  പയന്നൂര്,  മുത്തങ്ങ  തുടങ്ങനിയ  10
കകേന്ദ്രങ്ങലള  സപതൃകേ  ഗഭാമങ്ങളഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
കവണനിയുള നടപടനികേള.

8. ഓഫച്ച്  സതീസണ  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  "ഡ്രൈതീലാം  സതീസണ
പഭാകക്കജച്ച്"  ഉളലപടുന പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള,  ഇതനിനഭായനി കകേരള
ടൂറനിസലാം  ലവബ്സസറച്ച്,  കഫസച്ച്  ബുക്കച്ച്  കപജച്ച്  തുടങ്ങനിയ
സമൂഹമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  വനിപുലമഭായ പ്രചേഭാരണലാം,  കദശതീയതലത്തനില്
അചടനി-ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില്  ഇതനിനഭായനി  ആകേര്ഷകേങ്ങളഭായ
പരസലങ്ങള.

9. സചേനയനില്നനിനള  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  കൂടുതലഭായനി  ആകേര്ഷനിക്കു
നതനിനഭായനി  ബതീജനിലാംഗച്ച്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  ടൂറനിസലാം  എകനിബനിഷനനില്
കകേരളത്തനിലല  പ്രമുഖ  ടൂറനിസലാം  ഓപകററര്മഭാരുമഭായനി  കചേര്നള
പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള.

10. നവമഭാധലമ പ്രചേഭാരണങ്ങളനിലൂലടയുള ശക്തമഭായ പ്രചേരണ ഇടലപടല്.

11. ഗസച്ച്  ഹമൗസുകേളനില്  അതനിഥനികേളക്കച്ച്  ലമചലപട  സമൗകേരലങ്ങള
നല്കുനതനിനഭായനി  പുതുക്കനിയ  ഫര്ണനിഷനിലാംഗച്ച്,  ലടലനിവനിഷന,
സുരക്ഷയുലട ഭഭാഗമഭായനി സനി.സനി.ടനി.വനി. കേലഭാമറ സഭാപനിക്കല് എനനിവ
നടപനിലഭാക്കല്.

12. കകേരളലത്ത  ഒരു  ഹണനിമൂണ  ലഡസനികനഷനഭാക്കനി
പരനിചേയലപടുത്തുവഭാനുതകുന  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനി.
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13. കകേരള ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ലവബ്സസറച്ച് സന്ദര്ശനിക്കുന സഞ്ചഭാരനികേളക്കച്ച്

ലഡസനികനഷനുകേളുലട  360  ഡനിഗനി  വതീഡനികയഭാ

ലഭലമഭാക്കുനതനികലയഭായുള പദതനി.

14. ഡനിസവന  തനികയറര്  എന  കപരനില്  ഓണസലന  ഫനിലനിലാം

നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കച്ച്  കകേരളലത്തക്കുറനിചച്ച്  ഫനിലനിലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം

മറ്റുമഭായുള ഒരു പ്രചേരണ പദതനിക്കുലാം വകുപച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

15. വഭാര്  ഓഫച്ച്  കേപനിളസച്ച്  എന  ഒരു  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  പ്രചേരണ

പരനിപഭാടനി.

16. 15  രഭാജലങ്ങളനില്നനിനള  ടതീമുകേലള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച്  Spice

Route International Culinary Festival സലാംഘടനിപനിച.

17. 'മഭായ' എന കപരനില് വഭാട്സച്ച് ആപച്ച് കേഭാമ്പയനിന നടപഭാക്കനി.

18. വനികദശത്തുലാം  സഡ്വകദശത്തുലാം  പത്ര-ദൃശലമഭാധലമ  പ്രചേരണലാം

വനിജയകേരമഭായനി സലാംഘടനിപനിച.

19. “Bid  Wars”  എന  കപരനില്  ആദലമഭായനി  കസഭാഷലല്

മതീഡനിയകേളനില് ഓണസലന കേഭാമ്പയനിന സലാംഘടനിപനിച.

20. Kerala Blog Express- Season 4

21. ആകസലനിയയനിലല പത്ര-ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലുള സജതീവമഭായ പ്രചേരണ

പരനിപഭാടനികേള.

       വനികനഭാദസഞ്ചഭാരലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന നടപടനി

33  (2238)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികനഭാദസഞ്ചഭാര  കമഖല  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള

പരനിഹരനിക്കഭാന സഡ്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള എലനലഭാലാം എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികനഭാദ  സഞ്ചഭാര  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  നനികക്ഷപലാം

നടത്തുനതനിനച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുലമനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച്  സമഗ  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുള
നടപടനികേളഭാണച്ച് സകേലക്കഭാണ്ടുവരുനതച്ച്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്   സലാംരലാംഭമഭായ  കകേരള  ഇനഫഭാസക്ചേര്  ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്
(KIIFB)-ലന്റെയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം സഹഭായകത്തഭാലടയുള സമഗ വനികേസനമഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.  ഇത്തരത്തനില്  വനികേസനിപനിക്കുന  കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  സഡ്വകേഭാരല
സലാംരലാംഭകേരുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയുള  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളുലാം  സഡ്വകേഭാരല
കമഖലയനിലുള  പദതനികേളുലാം  വനിവക്ഷനിക്കുനണച്ച്.  കഹഭാടലുകേള,  കേണലവനഷന
ലസന്റെറുകേള,  ടൂറനിസച്ച്  ട്രഭാനകസഭാര്ടച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  വഴനികയഭാര  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള,
ആയുര്കവദ കകേന്ദ്രങ്ങള, ഹമൗസ്കബഭാട്ടുകേള, കഹഭാലാംകസകേള, അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസലാം തുടങ്ങനി
വനിവനിധ  കമഖലകേള  സഡ്വകേഭാരലനനികക്ഷപത്തനിനച്ച്  സഭാധലതയുളതഭാണച്ച്.  പരനിസനിതനി
സമൗഹൃദ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.
നൂതനമഭായ പ്രചേരണവലാം വനിപണനവലാം ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആവനിഷ്കരനിചവരുന.

ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുന
പ്രശസ്തമഭായ  ടൂറനിസലാം  കമളകേളനില്  പലങടുക്കുനതച്ച്  കൂടഭാലത  കറഭാഡച്ച്  കഷഭാകേളുലാം  B2B
മതീറനിലാംഗുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിചവരുന.   പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അചടനി,
ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാനനിധലലാം  അനുഭവലപടുത്തുവഭാനഭായനി  നനിരവധനി
പരസല  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.   ഇവ  കൂടഭാലത  ടൂറനിസലാം  രലാംഗലത്ത
പ്രശസ്തരഭായ  മഭാധലമ  പ്രവര്ത്തകേകരയുലാം,  കബഭാകഗഴനികനയുലാം  മറ്റുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ക്ഷണനിചവരുത്തനി നമ്മുലട ടൂറനിസലാം ഉത്പനങ്ങള പരനിചേയലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയവരുന.

വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേള

34  (2239)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

2016-ലല  സനിതനിവനിവര  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എത്ര  വനികദശ
ടൂറനിസ്റ്റുകേള  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനിലയന  കേണക്കുകേള  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ആദല മൂനച്ച് സഭാനങ്ങള ഏലതലഭാലാം രഭാജലങ്ങളക്കഭാലണനച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ?   
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ഉത്തരലാം

2016-ലല  സനിതനിവനിവര  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  കകേരളലാം  സന്ദര്ശനിച  വനികദശ
വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനികേളുലട എണ്ണലാം  10,38,419  ആണച്ച്.  ഇതനില് ആദല മൂനച്ച് സഭാനങ്ങള
യഥഭാക്രമലാം  യുസണറഡച്ച്  കേനിലാംഗ്ഡലാം,  സമൗദനി  അകറബല,  യുസണറഡച്ച്  കസറച്ച്സച്ച്  ഓഫച്ച്
അകമരനിക്ക എനതീ രഭാജലങ്ങളക്കഭാണച്ച്.

ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം പദതനികേള

35 (2240) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലുള  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം  വനിഭഭാഗലാം  ഏലറടുത്തു

നടപനിലഭാക്കനി വരുന പദതനികേളുലട നനിലവനിലുള സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം  വനിഭഭാഗലത്ത  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം

പ്രഭാകദശനികേ  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

സഡ്വതീകേരനിക്കുലമനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലുള  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം  വനിഭഭാഗലാം  ഏലറടുത്തു

നടപനിലഭാക്കനിവരുന പദതനികേളുലട നനിലവനിലുള സനിതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലതന്മല  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  കമഖലയുലട  നവതീകേരണവലാം  അനുബന്ധ  

വനികേസനങ്ങളുലാം

ലതന്മല  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട  നനിലവനിലല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള/

സഭാഹചേരലങ്ങളുലട  വനികേസനലാം  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്  ലക്ഷലമനിടഭാണച്ച്  ഇമൗ

പദതനികേള  വനിഭഭാവന  ലചേയ്തനിട്ടുളതച്ച്.   ഇമൗ  പദതനിയനില്  ജലസലാംബന്ധനിയഭായ

സഭാഹസനികേ ടൂറനിസലാം, ഉദലഭാനലാം, ലഭാനഡച്ച്  കസപനിലാംഗച്ച്, നനിലവനിലല സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട

നവതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പദതനി

ലചേലവനിനഭായനി  47  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുളതച്ച്.  ഇമൗ പദതനി  ലതന്മല

ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന ലസഭാസസറനിവഴനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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2. ആങ്ങഭാമൂഴനി ഗവനി ജലാംഗനിള സഫഭാരനി ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം ബസച്ച്   സര്വ്വതീസച്ച്

ഗവനി ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം  പദതനി  പ്രകദശത്തനിലന്റെ  ഭമൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനികേളക്കച്ച് ജലാംഗനിള  സഫഭാരനി
നടത്തുനതനിനഭായനി  ആങ്ങഭാമൂഴനി  ഗവനി  റൂടനികലയച്ച്  രണച്ച്  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങുനതനിനച്ച്
44  ലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കഫഭാറസച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
ഏജനസനി ആണച്ച് നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനി.

3. മുടറ മരുതനിമല ഇകക്കഭാ  -  ടൂറനിസലാം പദതനി

പദതനിയുലട ഒനഭാലാം ഘട നനിര്വ്വഹണലാം അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ഒനഭാലാംഘട
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിയഭായ
ലവളനിയലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിനച്ച്  സകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.   പദതനിയുലട  രണഭാലാംഘട
വനികേസനത്തനിനുള വനിശദമഭായ രൂപകരഖ ലഭനിചനിടനില.

4. ഇടുക്കനി  സവല്ഡച്ച്  സലഫച്ച്  ഡനിവനിഷന  ഇകക്കഭാ  -  ടൂറനിസലാം  പഭാന  
രണഭാലാംഘടലാം

പദതനിക്കച്ച്  58  ലക്ഷലാം രൂപയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുകേയുലാം മുഴുവന തുകേയുലാം
ഇടുക്കനി  സവല്ഡച്ച്  സലഫച്ച്  വഭാര്ഡനച്ച്  സകേമഭാറുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലന്റെ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

5. കകേഭാട്ടൂര് ആന പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രലാം   /  പുനരുദഭാരണ കകേന്ദ്രലാം  .

കകേഭാട്ടൂര്  എലനിലഫന്റെച്ച്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ലസന്റെര്  അപ്ഗകഡഷന  പഭാന
എന പദതനിക്കച്ച് 55 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  പദതനി തുകേ തനിരുവനനപുരലാം
സവല്ഡച്ച് സലഫച്ച് ഡനിവനിഷനച്ച് സകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലന്റെ
അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

6. പരുന്തുറഭാഞ്ചനി ലഎലനഡച്ച് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം രണഭാലാംഘടലാം

ഇമൗ പദതനിക്കച്ച് 66.5 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില് 33.25 ലക്ഷലാം
രൂപ  എറണഭാകുളലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനുള നടപടനികേള നടനവരുന.

7. ഇകക്കഭാ  -  ടൂറനിസലാം  ഓഫച്ച്  ലതന്മല    (  പഭാലരുവനി  വഭാടര്  ഫഭാളസച്ച്  
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  )

ഇമൗ പദതനിക്കച്ച്  (പഭാലരുവനി ലവളചഭാടലാം) 52 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം
മുഴുവന തുകേയുലാം ലതന്മല കഫഭാറസച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഏജനസനിക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുമുണച്ച്.
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8. അഡതീഷണല് ലഫസനിലനിറതീസച്ച് അറച്ച് ലശനരുണനി ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം

ലശനരുണനി  സഭാങ്ചേഡ്വറനിയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  40  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   തുകേ  ലശനരുണനി  കഫഭാറസച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഏജനസനിക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

9. കേലഭാമ്പനിലാംഗച്ച് ലഫസനിലനിറനി അറച്ച് അരനിപ

അരനിപയനിലല അടനിസഭാനസമൗകേരല വനികേസനത്തനിനുലാം ലട്രക്കനിലാംഗച്ച് കേലഭാമ്പനിലാംഗച്ച്
സമൗകേരലലാം  ഒരുക്കുനതനിനുമഭായനി  58.5  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിരുന.   കകേരള
കഫഭാറസച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  സമൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  വനലാം  വകുപച്ച്,  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള,
ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള,  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള  എനനിവയുമഭായനി  കചേര്നച്ച്
പരനിസനിതനി  സമൗഹഭാര്ദ്ദേമഭായ  പദതനികേള  കേലണത്തനി  അവ  നടപനിലഭാക്കഭാനുള
പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചവരുന.  ഇതനികലയഭായനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
ലഡസനികനഷനനില്  വഭാഹകേകശഷനി  പഠനലാം  നടകത്തണതച്ച്  ആവശലമഭാണച്ച്.   വനലാം
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കമഖലകേളനില് പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്,  തഭാമസ
സമൗകേരലലാം  മുതലഭായവയച്ച്  വകനതര  പ്രകദശങ്ങളനില്  സലലാം  കേലണകത്തണതുലാം
അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനികക്കണതുമുണച്ച്.  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
കമഖലകേളനികലയ്ക്കുള  യഭാത്രഭാ  സമൗകേരലങ്ങള  വനിപുലമഭാകക്കണതുലാം  സുഗമ
മഭാകക്കണതുമുണച്ച്.

    സഹലടകേച്ച് ടൂറനിസലാം ബതീചകേള

36  (2241)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വനികദശ  വനികനഭാദ
സഞ്ചഭാരനികേളുലടയുലാം  ആഭലനര  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനികേളുലടയുലാം  വരവച്ച്
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അധനികേലതഭാഴനില്  അവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി
വനിവനിധ  സലങ്ങളനിലുള   തതീരകദശത്തച്ച്  കൂടുതല്  സഹലടകേച്ച്  ടൂറനിസലാം  ബതീചകേള
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള  പദതനി  അടനിയനരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുള  ചേടങ്ങളുലാം,  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  പരനിപഭാലനിചലകേഭാണ്ടുലാം  കകേഭാസല്

ലറഗുകലററനി  കസഭാണ  ചേടങ്ങള  പ്രകതലകേമഭായനി  പരനിഗണനിചലാം  മഭാത്രകമ

തതീരകദശങ്ങളനില് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

തനതു  പ്രകൃതനി  സമൗന്ദരലത്തനിനുലാം  പരനിസനിതനിക്കുലാം  കകേഭാടലാം  തടഭാലതയുള

പദതനികേളനിലൂലട  പരമഭാവധനി  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള പരനികശഭാധനിചവരുന.

    വഴനികയഭാര വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള
37  (2242)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരത്തച്ച്  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്
വഴനികയഭാര  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം  അവ  പ്രവര്ത്തന
മഭാരലാംഭനിചനിടനില എനതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശശുദനി കചേഭാര്നകപഭാകേഭാത്ത വനിധലാം സമഭാന സഡ്വഭഭാവമുളള
ജനകേതീയ സഭാപനങ്ങള ഇവ ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള ഇതച്ച്
ഏലറടുത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  മുകനഭാട്ടുവനഭാല്  അനുകൂല  നടപടനി
സകേലക്കഭാളളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
(ബനി & സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.

വഴനികയഭാര വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം
38(2243)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരത്തച്ച്  വഴനികയഭാര
വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  സര്ക്കഭാര്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുലട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനച്ച്  ഗുണകേരമഭാകുന

വനിധലാം  സമഭാന  സഡ്വഭഭാവമുളള  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങലള  ഏല്പനിക്കുനതനിനച്ച്

ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള  നടപഭാക്കുനതുവഴനി
കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമതയുലാം  ഉത്തരവഭാദനിതഡ്വവലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  കേഴനിയുകേയനികല  എന
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.  പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് കേഴനിഞ.

(ബനി & സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.

       വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല വനിവനിധ ടൂറനിസച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങള 

39  (2244)ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഏലതലഭാലാം
വകുപ്പുകേളുലട നനിയനണത്തനിലഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  നനിയനണത്തനിലുളള  ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തന ഏകകേഭാപനത്തനിനച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)

1. കുറുവഭാ ദഡ്വതീപച്ച് -  കഫഭാറസച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെച്ച്

2. എടക്കല് ഗുഹ - ആര്ക്കനികയഭാളജനി

3. പൂകക്കഭാടച്ച് തടഭാകേലാം - ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപച്ച് 
4. കേര്കലഭാടച്ച് തടഭാകേലാം - ഡനി.റനി.പനി.സനി

5. കേഭാനനപഭാറ ലവളചഭാടലാം - ഡനി.റനി.പനി.സനി

6. സൂചേനിപഭാറ ലവളചഭാടലാം - കഫഭാറസച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെച്ച്
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7. ലചേമ്പ്രഭാല - കഫഭാറസച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെച്ച്

8. പഴശ്ശേനി പഭാര്ക്കച്ച് - ഡനി.റനി.പനി.സനി

9. ബഭാണഭാസുര സഭാഗര് ഡഭാലാം - ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.

10.മതീനമുടനി ലവളചഭാടലാം - കഫഭാറസച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെച്ച്

11. പ്രനിയദര്ശനിനനി ടതീ എനവനികറഭാണസച്ച് -പ്രനിയദര്ശനിനനി സട്രബല് 
ലസഭാസസറനി, മഭാനനവഭാടനി

12.ലഹറനികറജച്ച് മന്യൂസനിയലാം അമ്പലവയല് - ഡനി.റനി.പനി.സനി.

13. മുത്തങ്ങ & കതഭാല്പടനി - കഫഭാറസച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെച്ച്

14.പഴശ്ശേനി കടഭാമ്പച്ച് & മന്യൂസനിയലാം മഭാനനവഭാടനി - ആര്ക്കനികയഭാളജനി

15. തനിരുലനലനി കക്ഷത്രലാം - കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡച്ച്

16.വളനിയൂര്ക്കഭാവച്ച് കക്ഷത്രലാം- കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡച്ച്

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.

ചേരനിത്രസഭാരകേങ്ങളഭായ ചേതീനവലകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

40 (2245) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഫഭാര്ട്ടുലകേഭാചനിയനിലല  ചേരനിത്ര  സഭാരകേങ്ങളനിലലഭാനഭായ  ചേതീനവലകേള
നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലകേഭാണനിരനിക്കുനതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ചേരനിത്ര  സഭാരകേങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില് സഡ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എലനലഭാലമനച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  തനനിമ  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  ഈ  കമഖലയനില്
ലതഭാഴനിലലടുക്കുനവര്ക്കച്ച്  മനികേച  വരുമഭാനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭായനി  സമര്പനിച
നനികവദനത്തനില് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി എലനനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ചേതീനവലകേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേടുവന തടനിയുലാം മറ്റുലാം
പുനദുഃസഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്  1.5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
അതനുസരനിചള നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.

ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള

41 (2246) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  :
ശതീ  .     എസച്ച്  .  രഭാകജന്ദ്രന  :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു പ്രകദശലത്ത ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം  നനിലവനില്  എത്ര  ടൂറനിസലാം
ലഡസനികനഷനുകേള  ഉലണനലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പുതുതഭായനി  ടൂറനിസലാം
ലഡസനികനഷനഭായനി  ഉളലപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനവ  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം
വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ടൂറനിസലാം  ലഡസനികനഷനുകേള  ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാനുള
പദതനികേള  എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഇവ  ശുചേനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഡസനികനഷന മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  കേമൗണസനിലുകേളക്കച്ച് ഇക്കഭാരലത്തനിലുള
പങച്ച്  എനഭാലണനലാം  ഇവ  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലനലഭാമഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം
(എ)  ഒരു പ്രകദശലത്ത ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിനുള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വലക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  4-2-2011-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്  874/2011/ടൂറനിസലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്  (പകേര്പച്ച്  അനുബന്ധലാം  '1'*

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന).  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  68  ടൂറനിസലാം
ലഡസനികനഷനുകേള ഉണച്ച്.  പുതനിയ ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനുകേള പ്രഖലഭാപനിക്കുനതച്ച്
സലാംബന്ധനിച ലപ്രഭാകപഭാസലുകേലളഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) 'ഗതീന കേഭാര്പറച്ച്'  എന പദതനി നനിലവനില് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങള  കുറമറതുലാം  സഞ്ചഭാരനികേളക്കുലാം  തകദ്ദേശതീയര്ക്കുലാം  ഏലറ
സഡ്വതീകേഭാരലമഭായതുമഭാക്കനി  തതീര്ക്കുകേ എനതഭാണച്ച്  ഇമൗ പദതനിയുലട  ലക്ഷലലാം.   ഇമൗ
ലക്ഷലലാം  സകേവരനിക്കുനതനിനച്ച്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  തകദ്ദേശസഡ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  തകദ്ദേശസമൂഹത്തനിലന്റെയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കു
നതനിനഭായനി ഓകരഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ലഡസനികനഷന മഭാകനജരുലട കസവനലാം
ടൂറനിസലാം  വകുപച്ച്  ഉറപഭാക്കുന.   ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള
വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ,  കുടനിലവളലാം,  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്,  പ്രകേഭാശലാം,  യഭാത്രഭാസമൗകേരലലാം,
ഭനിനകശഷനി  സമൗകേരലലാം,  വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയ  സമൗകേരലലാം,  വനിശമകകേന്ദ്രലാം,
ലഘുഭക്ഷണശഭാല,  ഇനഫര്കമഷന  കേമൗണര്  എനനിവയടക്കമുള  അടനിസഭാന
സമൗകേരലങ്ങള ലക്ഷലമനിടുനതഭാണച്ച് ഗതീനകേഭാര്പറച്ച്.

വനികനഭാദസഞ്ചഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങലള  വൃത്തനിയഭായനി  പരനിരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം,  ടൂറനിസച്ച്
സമൗഹൃദമഭാക്കനി തതീര്ക്കുനതനിനുമുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. മഭാലനിനല
നനിയനണത്തനിനുലാം,  സലാംസരണത്തനിനുമഭായനി  തകദ്ദേശസഡ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,
കുടുലാംബശതീ മനിഷന, സര്ക്കഭാര് ഇതര സലാംഘടനകേള, സനദ സലാംഘടനകേള, ജനിലഭാ
ടൂറനിസലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേമൗണസനില്  എനനിവ  മുഖഭാനരലാം  പദതനികേള  വകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്.   മഭാലനിനല  നനിയനണത്തനിനുലാം,  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
ശുചേനിതഡ്വത്തനിനുമഭായനി  'കതീന  ലഡസനികനഷന  കേഭാമ്പയനിന'  എന പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നടപടനികേള  സകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.   പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ടൂറനിസലാം
കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത സസകനജുകേളുലാം, മുനറനിയനിപച്ച്
കബഭാര്ഡകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ലഡസനികനഷനുകേളുലട  നടത്തനിപ്പുലാം  കമല്കനഭാടവമഭാണച്ച്  പ്രധഭാനമഭായുലാം
ലഡസനികനഷന  മഭാകനജുലമന്റെച്ച്  കേമൗണസനിലനിലന്റെ  ചുമതലയനിലുളതച്ച്.
15-7-2008-ലല  G.O.(MS)232/2008/TSM  നമ്പറഭായുള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലല
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചഭാണച്ച്  ഇവ  രൂപതീകേരനിക്കുനതച്ച്.  പകേര്പച്ച്
അനുബന്ധലാം 'II'*ആയനി ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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വയനഭാടച്ച് സന്ദര്ശനിക്കുന വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനികേളുലട എണ്ണലാം

42 (2247)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചച്ച്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  വയനഭാടച്ച്  സന്ദര്ശനിച  തകദ്ദേശ,
വനികദശ വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനികേളുലട എണ്ണലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശ,  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  കൂടുതല്  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പദതനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വയനഭാടച്ച് ജനിലയനില് അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വയനഭാടച്ച് സന്ദര്ശനിച വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനികേള
വര്ഷലാം വനികദശ വനികനഭാദ

സഞ്ചഭാരനികേള
ആഭലനര വനികനഭാദ

സഞ്ചഭാരനികേള
ആലകേ

2012 9541 480125 489666

2013 10844 519306 530150

2014 11795 564274 576069

2015 12377 607335 619712

2016 7067 586146 593213

(ബനി) തകദ്ദേശ,  വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേലള കൂടുതല് ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേള:

1. ജനിലയനിലല  എലഭാ  ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുനതനിനുള നടപടനി സകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.  ടൂറനിസലാം ലസന്റെറുകേളനില്
അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങളുലാം  മറച്ച്  പദതനികേളുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന സമഗ ടൂറനിസലാം  വനികേസന പദതനിയഭായ ഗതീന കേഭാര്പറച്ച്
പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനില്  വയനഭാടുലാം
ഉളലപടുന.



128  കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 8, 2017

2. ജനിലകേളനിലല  ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനിപണനവലാം  പ്രചേഭാരണവലാം
ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള  ലപ്രഭാകമഭാഷന  വതീഡനികയഭാകേള  ഡനി.റനി.പനി.സനി  മുകഖന
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

1. വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  അഡഡ്വഞ്ചര്  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   നനിലവനില്
വയനഭാടച്ച്  അഡഡ്വഞ്ചര്  കേലഭാമ്പച്ച്,  കേര്ലഭാടച്ച്  തടഭാകേത്തനില്  സനിപച്ച്  സലന,
കേയഭാക്കനിലാംഗച്ച്,  കറഭാക്കച്ച്  സകലാംബനിലാംഗച്ച്  എനനിവ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണച്ച്.
കസഭാര്ബനിലാംഗച്ച്,  ലപയനിന്റെച്ച്  കബഭാള,  ആര്ചറനി  എനനിവ  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

2. കേടുവക്കുഴനി/ചേതീകങ്ങരനി  മല,  ഫഭാന്റെലാം  കറഭാക്കച്ച്  എനതീ അഡഡ്വഞ്ചര് ടൂറനിസലാം
ലസന്റെറുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കഭാനുള
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

ലകേഭാചനി മുസനിരനിസച്ച് ബനിനഭാലല

43 (2248) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമകേഭാലനികേ  കേലഭാപ്രവര്ത്തനമഭായ ലകേഭാചനി-മുസനിരനിസച്ച്  ബനിനഭാലലയുലട
വനിജയകേരമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി  ജനപ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  വനിവനിധ  വകുപച്ച്
ഉകദലഭാഗസലരയുലാം  കേലഭാകേഭാരന്മഭാകരയുലാം  ഉളലക്കഭാളനിചലകേഭാണച്ച്  ഒരു  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  മൂനച്ച്  സതീസണലകേഭാണച്ച്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  പ്രശസ്തനിയഭാര്ജ്ജനിച  ഈ
പരനിപഭാടനിയുലട  സലാംഘഭാടനത്തനിനഭായനി  കഫഭാര്ടച്ച്  ലകേഭാചനിയനില്  ഒരു  സനിരലാം  കവദനി
ഉണഭാക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലഭാലണന  പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ആസനിനവഭാള ലകേടനിടവലാം  ഭൂമനിയുലാം  ഇതനിനഭായനി  ഏലറടുക്കുവഭാന
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച് സമര്പനിച നനികവദനത്തനില് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി
എലനനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാചനി-മുസനിരനിസച്ച് ബനിനഭാലലയുലട വനിജയകേരമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി 17-
1-2017-ലല  ജനി.ഒ  (ആര്.റനി)നമ്പര്  35/2017/ടൂറനിസലാം  പ്രകേഭാരലാം  ജനപ്രതനി
നനിധനികേലളയുലാം  വനിവനിധ  വകുപച്ച്  ഉകദലഭാഗസലരയുലാം  കേലഭാകേഭാരന്മഭാകരയുലാം
ഉളലക്കഭാളനിചലകേഭാണച്ച് സമനിതനി രൂപതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി &സനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.

ആലപ്പുഴ തനിരുമല വഭാര്ഡനില് മനിനനി ഹമൗസച്ച് കബഭാടച്ച് ലടര്മനിനല്

44  (2249)ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ തനിരുമല വഭാര്ഡനില് കപഭാലതീസച്ച് എയ്ഡച്ച് കപഭാസനിനച്ച് സമതീപലാം
മനിനനി  ഹമൗസച്ച്  കബഭാടച്ച്  ലടര്മനിനല്  സഭാപനിക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിചള  അകപക്ഷ
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആയതനികന്മല്  എന്തു  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിലചനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലത്തച്ച്  ഇകപഭാളത്തലന  ധഭാരഭാളലാം  ഹമൗസച്ച്  കബഭാട്ടുകേള
സനിരമഭായനി  വനകപഭാകുനലണനതുലാം  കൂടുതല്  സുരക്ഷനിതവലാം  സമൗകേരല
പ്രദവമഭാലണനതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) മനിനനി ലടര്മനിനല് വരനികേയഭാലണങനില് പുതനിലയഭാരു ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രലാം കൂടനി
തുറക്കലപടുകേയുലാം  ഉത്തരവഭാദ  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനച്ച്  കൂടുതല്
സഹഭായകേരമഭാവകേയുലാം  ലചേയ്യുലമനതച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിലയനിരുത്തലനില്
വനനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിചനിടനില.

(ബനി &സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച്  വകുപച്ച്  വനിലയനിരുത്തലലഭാനലാം  തലന
നടത്തനിയനിടനില.

802/2019
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മഭാമ്പുഴ ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനഭാക്കല് 

45  (2250)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  മഭാമ്പുഴ,  ടൂറനിസലാം  ലഡസനികനഷനഭാക്കുനതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച് സഡ്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.
(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല മഭാമ്പുഴസലാംരക്ഷനിചച്ച്  ജലപഭാതലയഭാരുക്കഭാനുലാം,

ടൂറനിസച്ച്  ലഡസനികനഷന  ആക്കുനതനിനുമുള  നനികവദനലാം  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ടൂറനിസലാം വനികേസന സഭാധലതഭാ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭലമഭാക്കഭാന ഡനി.റനി.പനി.സനി. കകേഭാഴനികക്കഭാടനികനഭാടച്ച് ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.

     ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം പ്രവൃത്തനികേള

46  (2251)ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്
ഏലതലഭാലാം ടൂറനിസലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചവയനില്  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തകതഭാ,  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാ
ത്തകതഭാ  ആയ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതങനിലുലാം  ഉലണങനില്  അവയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ-സനി) കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം
അനുബന്ധലാം ' എ '*ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ആലപ്പുഴ ലമഗഭാടൂറനിസലാം പദതനി

47  (2252)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ലമഗഭാടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേഭായകലഭാര
ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് കേഭായലാംകുളലാം കേഭായല്ത്തതീരത്തച്ച് ഹമൗസച്ച് കബഭാടച്ച് ലടര്മനിനല്
അടക്കമുള പദതനിയുലട നനിലവനിലുള പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേള  എനകത്തക്കച്ച്  നഭാടനിനഭായനി  സമര്പനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം
എനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  കേഭായല്ത്തതീരത്തച്ച്  ഹമൗസച്ച്  കബഭാടച്ച്  ലടര്മനിനലുലാം  മറച്ച്
അനുബന്ധ  സമൗകേരലങ്ങളുലാം  അടക്കമുള  പദതനിയുലട  ഏകേകദശലാം  80%
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകവശന കേവഭാടവലാം ലഭാനഡച്ച് കസപനിലാംഗുലാം മത്സലകേനലകേ എന
പ്രതനിമയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണവലാം  മറ്റുചേനില  ഫനിനനിഷനിലാംഗച്ച്  കജഭാലനികേളുമഭാണച്ച്
കശഷനിക്കുനതച്ച്.   ഇമൗ  പദതനിയനില്  ഉളലപടഭാത്തതുലാം  എനഭാല്  പദതനി
പ്രകദശത്തനിനച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന തരത്തനിലുളതുമഭായ സുരക്ഷഭാകവലനിക്കച്ച്  ഒരു
ലപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കുനതനിനച്ച് ഇമൗ പദതനിയുലട നടത്തനിപ്പുചുമതല വഹനിക്കുന
M/s.KIIDC-ലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത ഇമൗ പദതനിയനില് ഉളലപടുന
കേഭായല്  ഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗച്ച്  പരനിസരവഭാസനികേളുലട  എതനിര്പനിലനത്തുടര്നച്ച്
തടസലപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഇമൗ  പദതനി  മഭാര്ചച്ച്  അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  നഭാടനിനച്ച്
സമര്പനിക്കഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ലനഹ്റു പഭാര്ക്കനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

48  (2253)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവങനിടങ്ങച്ച്  പഞ്ചഭായത്തനിലല  ലനഹ്റു
പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  2006-ലല  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാര്
നടപഭാക്കനിയ  പദതനിയനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  ഉളലപടനിരുനതച്ച്  എനച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) 2011-2016 കേഭാലയളവനില് നടപഭാക്കനിയ പണനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത പഭാര്ക്കനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  അടനിയനര നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. എനട്രനി ഏരനിയ 

2. എനട്രനസച്ച് കഗറച്ച്

3. എനട്രനസച്ച് പഭാസ

4. ലപഡസനിയന പഭാത്തച്ച് കവ

5. കടഭായച്ച് ലറച്ച്

6. പവലനിയന

7. കേഫകറരനിയ

8. സതീറനിലാംഗച്ച് അകറഞ്ചച്ച്ലമന്റെച്ച്

9. ചേനില്ഡ്രൈനസച്ച് കപ ഏരനിയ

10. റതീലറയനിനനിലാംഗച്ച് വഭാള

11. ട്രതീ പഭാസ

12. ലസനട്രല് പഭാസ

13.  ലഭാനഡച്ച് കസപനിലാംഗച്ച്

(ബനി) പൂര്ത്തതീകേരനിച  പ്രവൃത്തനി - റതീലറയനിനനിലാംഗച്ച് വഭാള

ഭഭാഗനികേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിച പ്രവൃത്തനികേള - 

1. എനട്രനി ഏരനിയ 

2. എനട്രനസച്ച് കഗറച്ച്

3. എനട്രനസച്ച് പഭാസ

4. കടഭായച്ച് ലറച്ച്
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5. പവലനിയന

6. കേഫകറരനിയ

7. സതീറനിലാംഗച്ച് അകറഞ്ചച്ച്ലമന്റെച്ച്

8. ട്രതീ പഭാസ

9. ലസനട്രല് പഭാസ

(സനി) സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

മുനമ്പലാം, ലചേറഭായനി ബതീചകേളനില്നനിനലാം ലഭനിച വരുമഭാനലാം

49 (2254) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം കദവസഡ്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനമ്പലാം,  ലചേറഭായനി  ബതീചകേളനില്നനിനലാം  2015-16,  2016-17  കേഭാലയളവനില്

ലഭനിച വരുമഭാനലാം എത്രലയനലാം ഏലതഭാലക്ക ഇനത്തനിലലനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകത  കേഭാലയളവനില്  പ്രസ്തുത  ബതീചകേളുലട  നവതീകേരണലാം,  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവൃത്തനികേള  എനതീ  കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി  ലചേലവഴനിച  ആലകേ  തുകേലയത്രലയനലാം

ഏലതഭാലക്ക ആവശലങ്ങളലക്കനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനമ്പലാം ബതീചനില് കേനികയഭാസച്ച്,  കപ  &  പഭാര്ക്കച്ച്,  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്  എനനിവയുലട

വഭാടകേയനിനത്തനിലുലാം  സലസനസച്ച്  ഫതീസച്ച്  വരുമഭാന  ഇനത്തനിലുമഭായനി  2015-16-ല്

1,79,509  രൂപയുലാം  (സര്വ്വതീസച്ച്  ടഭാകച്ച്  സഹനിതലാം)  2016-17-ല്  20,574  രൂപയുലാം

ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ലചേറഭായനി  ബതീചനില്  കേനികയഭാസ്കുകേളുലട  വഭാടകേ,  കപ  &  പഭാര്ക്കച്ച്,  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്,

സലസനസച്ച്  ഫതീസച്ച്  എനതീ  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  2015-16-ല്  1,31,000  രൂപയുലാം

2016-17-ല് 7,17,533 രൂപയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മുനമ്പലാം  ബതീചനില്  സലറ്റുകേളുലട  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  2015-16-ല്

77,522 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.  2016-17-ല് തുകേലയഭാനലാം ലചേലവഴനിചനിടനില. ലചേറഭായനി

ബതീചനില്  സലറ്റുകേളുലട  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  2015-16-ല്  തുകേലയഭാനലാം

ലചേലവഴനിചനിരുനനില.  2016-17-ല് ടനിയനിനത്തനില് 85,500 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.
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 എറണഭാകുളലാം ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യനില് നനിലവനിലുള തസ്തനികേകേള

50  (2255)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ    : തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യനില്  നനിലവനിലുള  തസ്തനികേകേള
ഏലതഭാലക്കലയനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട കപരുവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവരുലട നനിയമനരതീതനി ഏതുതരത്തനിലുളതഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) 1. ലസക്രടറനി

2. കഭാര്ക്കച്ച് കേലാം കേമ്പന്യൂടര് ഓപകററര്
       3. പന്യൂണ കേലാം സഡ്രൈവര്
(ബനി &സനി)

തസ്തനികേ കപരച്ച് നനിയമനരതീതനി

ലസക്രടറനി ശതീ.  പനി.  ജനി.  ശനിവന
(റതീജനിയണല്  കജഭായനിന്റെച്ച്
ഡയറകര്,  ടൂറനിസലാം  വകേപച്ച്,
എറണഭാകുളലാം)

അഡതീഷണല് ചേഭാര്ജ്ജച്ച്

കഭാര്ക്കച്ച്കേലാം
കേമ്പന്യൂടര്
ഓപകററര്

ശതീമതനി  സുകലഭാചേന  ലകേ.
എലാം.

പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്
ലതഭാഴനില് നല്കുനതനിനഭായുള
ലസഷലല്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഡനി.റനി.പനി.സനി. നനിയമനിചതച്ച്

പന്യൂണകേലാം
സഡ്രൈവര്

ശതീ. രഞ്ജനിത്തച്ച് എ. എന. ഡനി.റനി.പനി.സനി.  കനരനിടഭാണച്ച്
നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.

കബക്കല് ടൂറനിസലാം പദതനി

51  (2256)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  കബക്കല്  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കഭായുള
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി. എനഭാണച്ച് രൂപതീകേരനിചതച്ച്;
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(ബനി)  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്  നനിലവനില്  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്  വര്ഷത്തനില്
വരുമഭാനമഭായനി ലഭനിക്കുനതച്ച്; ഇകപഭാള നതീക്കനിയനിരുപഭായനി എത്ര തുകേയുണച്ച്;

(സനി)  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  ലചേലവഴനിക്കുന  തുകേ  ഓഡനിറനിനച്ച്
വനികധയമഭാക്കഭാറുകണഭാ; എങനില് ആരഭാണച്ച് ഓഡനിറച്ച് ലചേയ്യുനതച്ച്;

(ഡനി)  ഇനനി  എത്ര  വര്ഷലത്ത  ലചേലവനിനങ്ങള  ഓഡനിറച്ച്  ലചേയഭാനുണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഓഡനിറച്ച്  ലചേയഭാനുള  കേഭാലതഭാമസത്തനിനുണഭായ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  കബക്കല്  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കഭായുള
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി. 1995-ല് രൂപതീകേരനിച.

(ബനി)  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്   നനിലവനില്  3,82,99,526  രൂപയഭാണച്ച്
വര്ഷത്തനില് വരുമഭാനമഭായനി ലഭനിക്കുനതച്ച്.  31-3-2016-നച്ച് ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യുലട
നതീക്കനിയനിരുപച്ച് (അണ ഓഡനിറഡച്ച്) 3,42,82,541 രൂപയഭാണച്ച്.

(സനി)  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  ലചേലവഴനിക്കുന  തുകേ  മൂനച്ച്  തലങ്ങളനിലഭായനി
ഓഡനിറനിലാംഗനിനച്ച് വനികധയമഭാണച്ച്.

1. ഇകന്റെണല് ഓഡനിറച്ച്

2. സനി  ആന്റെച്ച്  എ  ജനി  നനിയമനിക്കുന  ചേഭാര്കടഡച്ച്  അക്കമൗണന്റെച്ച്  സഭാപനലാം  
വഴനിയുള സഭാറന്യൂടറനി ഓഡനിറച്ച് 

3. അക്കമൗണന്റെച്ച് ജനറല് (കകേരള) കനരനിടച്ച് നടത്തുന ഓഡനിറ്റുകേള

(ഡനി&ഇ)  2014-15  മുതലുള  മൂനവര്ഷലത്ത  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്
ലചേയഭാനുണച്ച്.  എനഭാല് 2014-15  വര്ഷലത്ത സഭാറന്യൂടറനി ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  M/s.ജഭാക്കച്ച്സച്ച്  &
അകസഭാസനികയറച്ച്സച്ച്,  തനിരുവനനപുരലാം  തുടങ്ങനി  അവസഭാനതലത്തനില്  എത്തനിയതച്ച്
ലകേഭാണച്ച്  അതനിനുമുമ്പച്ച്  നടകത്തണനിയനിരുന  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  ലചേയഭാന
സഭാധനിചനിടനില.  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനിലല  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറനിലാംഗനിനച്ച്
M/s.  ലവങനിടഭാചേലലാം  &  അകസഭാസനികയറച്ച്സനിലന  12-1-2017-നച്ച്  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത  വര്ഷങ്ങളനിലല  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്  തതീരുന  മുറയച്ച്  സഭാറന്യൂടറനി
ഓഡനിറനിലാംഗനിനുലാം  അക്കമൗണന്റെച്ച് ജനറല് (കകേരള) ഓഡനിറനിലാംഗനിനുലാം കവണ നടപടനികേള
ഉണഭാകുനതഭാണച്ച്.
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കബക്കല് ടൂറനിസലാം പഭാര്ക്കനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

52  (2257)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  കബക്കല്  ടൂറനിസലാം  പഭാര്ക്കനികനഭാടുകചേര്നച്ച്
സുനഭാമനി  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളള  പുതനിയ  പഭാര്ക്കനില്നനിനച്ച്
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്  എലനങനിലുലാം  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാര്ക്കച്ച്  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴനിചച്ച്  നനിര്മ്മേനിചതഭാലണനച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കച്ച്  ഇതുവലര  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച്  തുറനലകേഭാടുക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തതനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതഡ്വലാം  ആര്ക്കഭാലണനലാം ഇതുമൂലലാം ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്
ലഭനിക്കുമഭായനിരുന  വരുമഭാനത്തനില്  എത്രകത്തഭാളലാം  നഷമുണഭായനിട്ടുലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ പഭാര്ക്കച്ച് തുറനച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനച്ച് എലനങനിലുലാം തുടര് നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് കബക്കല് ടൂറനിസലാം പഭാര്ക്കനികനഭാടുകചേര്നച്ച് സുനഭാമനി
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള  പുതനിയ  പഭാര്ക്കനില്നനിനച്ച്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്
വരുമഭാനലാം ലഭനിചതുടങ്ങനിയനിടനില.

(ബനി)  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപച്ച്  2  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കച്ച്  193 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കച്ച്  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനികേളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്
സജ്ജമലഭാത്തതനിനഭാലഭാണച്ച്  തുറനലകേഭാടുക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതച്ച്.   വരുമഭാന  നഷലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി)  വനികനഭാദ  സഞ്ചഭാരനികേളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്  സജ്ജമഭാക്കുനതനിനുള
പ്രവൃത്തനികേള തഡ്വരനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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ചുണന വളങ്ങളുലടയുലാം വളപ്പുരകേളുലടയുലാം നവതീകേരണലാം

53 (2258) ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടുള  ചുണന  വളങ്ങളുലടയുലാം  വളപ്പുരകേളുലടയുലാം
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന പ്രകതലകേ ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജകനിലന്റെ നനിലവനിലല
അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ചുണന  വളങ്ങളുലാം  വളപ്പുരകേളുലാം  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
നവതീകേരനിച; എത്ര രൂപയുലട ഗഭാന്റെച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ;

(സനി) കശഷനിക്കുന ഗഭാന്റെച്ച് അടനിയനരമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുള നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  ചുണന  വളങ്ങളുലടയുലാം  വളപ്പുരകേളുലടയുലാം  നവതീകേരണ
ത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന ടൂറനിസലാം പദതനി അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ബനി) 11 ചുണന വളങ്ങളുലടയുലാം 8 വളപ്പുരകേളുലടയുലാം നവതീകേരണത്തനിനഭാണച്ച്
ഫണച്ച്  അനുവദനിചനിരുനതച്ച്.  ഇതനില്  10  ചുണന  വളങ്ങളുലടയുലാം
7 വളപ്പുരകേളുലടയുലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ഒരു ചുണന വളത്തനിലന്റെയുലാം അതനിലന്റെ
വളപ്പുരയുലടയുലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.   ഇതുവലരയുലാം  1,16,01,404
(ഒരു കകേഭാടനി  പതനിനഭാറു  ലക്ഷത്തനി ആയനിരത്തനി നഭാനൂറനി  നഭാലച്ച്)  രൂപയുലട  ഗഭാന്റെച്ച്
ഇതനിനഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

ലവളനികനഴനി കേലഭാഗഭാമ സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം

54  (2259)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവളളനികനഴനി  കേലഭാഗഭാമ സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള
ഏതുഘടത്തനിലഭാണച്ച്;  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച;
നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം;വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.
എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച  നല്കേനി;  ഏലതഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഭാക്കനി; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനിവരുനതച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഏതു  ഏജനസനി  മുകഖനയഭാണച്ച്;  പ്രസ്തുത  ഏജനസനി  നടത്തുന
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഫലപ്രദമല  എന  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് എകപഭാഴഭാലണന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി ഫലപ്രദമഭാകണഭാലയനച്ച് അടനിയനരമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  വനിട്ടുവതീഴ്ചകേകളഭാ  അഴനിമതനികയഭാ  ഉലണങനില്  കേലണത്തഭാനുലാം
പ്രവൃത്തനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപച്ച്  എന്തു
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചലയനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലവളനികനഴനി  കേലഭാഗഭാമത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
സര്ക്കഭാര്  2  കകേഭാടനി  രൂപയുലട   ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.   ഇതനില്  1  കകേഭാടനി  രൂപ
ടൂറനിസലാം വകുപ്പുലാം 1 കകേഭാടനി രൂപ എലാം.എല്.എ. ഫണനില് നനിനമഭാണച്ച് കേലണത്തുനതച്ച്.
ഇതനില് ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ വനിഹനിതത്തനില്  ആദല ഗഡവഭായനി   50  ലക്ഷലാം രൂപ
നനിര്മ്മേഭാണ  ഏജനസനിയഭായ  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കച്ച്   അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
എലാം.എല്.എ.-യുലട ആസ്തനി വനികേസന ഫണച്ച് മറച്ച് ഫണ്ടുകേകളഭാടുകൂടനി കചേര്ത്തച്ച് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്  അനുവദനതീയമലഭാത്തതനിനഭാല്  എലാം.എല്.എ.  ഫണച്ച്
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുനതനിനച്ച്  കവണനി  പ്രകതലകേ  ഘടകേങ്ങള  തനിരനിചച്ച്
നല്കകേണതഭായുണച്ച്.   ഇക്കഭാരണത്തഭാല്  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്  അനുവദനിച
1  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയനിടനില.  പ്രസ്തുത കപ്രഭാജകനിനഭായനി നഭാളനിതുവലര
58,09,045 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.  മുകഖന ഹഭാബനിറഭാറച്ച്  ലടകകഭാളജനി  ഗ്രൂപഭാണച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുനതച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപട പരഭാതനികേലളഭാനലാംതലന ലഭനിചനിടനില.
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(ഡനി)  ലവളനികനഴനി  കേലഭാഗഭാമവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള
അപഭാകേതകേളനിലഭാലത  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനച്ച്  പ്രകതലകേ  ശദ  ലചേലുത്തനിവരുന.
എലാം.എല്.എ.-യുലട ആസ്തനി വനികേസന ഫണ്ടുകൂടനി ലഭനിക്കുന മുറയച്ച് മഭാത്രകമ ഇതനിലന്റെ
പൂര്ത്തതീകേരണലാം സഭാധലമഭാകുകേയുള.

 സവപനിനനിലല ഇതര ബതീചകേളുലട സമഗവനികേസന പദതനി
55  (2260)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലചേറഭായനി ബതീചച്ച് മദര് ബതീചഭായനി വനികേസനിപനിചലകേഭാണച്ച് സവപനിനനിലല ഇതര
ബതീചകേളുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായുള  പദതനിക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം
കപ്രഭാജകച്ച് തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ലവടനികക്കഭാടച്ച് ചേഭാല് നവതീകേരണലാം

56  (2261)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവടനികക്കഭാടച്ച്  ചേഭാല്  നവതീകേരനിചച്ച്  ജനിലഭാ

ടൂറനിസലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനച്ച് സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  നടത്തനിപനിനച്ച്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  തയഭാറഭാക്കനിയ

കപ്രഭാജകനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  ടൂറനിസലാം  വകുപച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്

നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ലവടനികക്കഭാടച്ച് ചേഭാല് നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള

നടപടനികേലളഭാനലാം സഡ്വതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി & സനി) പ്രസ്തുത  ചേഭാല്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള രണര

കകേഭാടനി രൂപയുലട ഒരു പദതനി പരനികശഭാധനിചവരുന.
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സഭാര്ടച്ച് ആലുവ പദതനി

57  (2262)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം കദവസഡ്വവലാം വകുപ്പുമനനി  സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആലുവ ടമൗണനിലന്റെ സമൗന്ദരലവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കലപട സഭാര്ടച്ച് ആലുവ
എന പദതനി നടപഭാക്കുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇമൗ പദതനി ഇകപഭാള ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

വഭാഗമണ്ണനില് കറഭാപച്ച് കവ പദതനി

58  (2263)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം കദവസഡ്വവലാം വകുപ്പുമനനി  സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനലയനിലലതലന  മനികേച  ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഒനഭായ  വഭാഗമണ്ണനില്

കറഭാപച്ച് കവ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി,  ടൂറനിസച്ച്  വകുപച്ച്  നഭാറച്ച്പഭാക്കനിലന  ലകേഭാണച്ച്

എലനങനിലുലാം സഭാധലതഭാപഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഈ  കറഭാപച്ച് കവ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ

നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാഗമണ  ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്രലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്

ഉയര്ത്തഭാനഭായനി ഒരു പദതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി & സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അതനിരപനിളനി ടൂറനിസച്ച് കമഖല

59  (2264)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം കദവസഡ്വവലാം വകുപ്പുമനനി  സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിളനി  ടൂറനിസച്ച്  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനുലാം  അടനിസഭാന

സമൗകേരലലാം  ഒരുക്കുനതനിനുമഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്

എനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  അതനിരപനിളനി  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച്  അടനിസഭാനസമൗകേരലലമഭാരുക്കനി

യഭാത്രഭാനനിവഭാസച്ച്  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  എതു  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്  എനച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അതനിരപനിളളനിയനില് മലമ്പുഴ കമഭാഡല് കേഭാര് കറഭാപച്ച് കവ, തുമ്പൂര്മുഴനിയനില്

അകകേഡ്വറനിയലാം,  മന്യൂസനിക്കല് ഫമൗണന, സസ ലട്രയനിന എനനിവ അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്

നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) അതനിരപനിളനി ടൂറനിസലാം കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-

യുലട  സകേവശമുള  ഒനര  ഏക്കര്  സലത്തച്ച്  ടൂറനിസച്ച്  ഇനഫര്കമഷന  ലസന്റെര്,

കടഭായച്ച് ലലറച്ച്  കബഭാക്കച്ച്  എനനിവ  ടൂറനിസലാം  വകുപച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ

നടത്തനിപച്ച്  അതനിരപനിളനി  -  വഭാഴചഭാല്  -  തുമ്പൂര്മൂഴനി  ലഡസനികനഷന മഭാകനജുലമന്റെച്ച്

കേമൗണസനില് നനിര്വ്വഹനിചലാം വരുന.

അതനിരപനിളനി ലവളചഭാടത്തനികലയ്ക്കുള നടപഭാത, ഇരനിപനിടങ്ങള, സതീകേളക്കുലാം

പുരുഷന്മഭാര്ക്കുലാം കുളനിക്കുനതനിനുലാം വസലാം മഭാറുനതനിനുമുള സമൗകേരലങ്ങള, വഭാഴചഭാല്

ലവളചഭാടത്തനിനച്ച് സമതീപലാം അടനിസഭാന സമൗകേരല വനികേസന പ്രവൃത്തനിയുലാം സര്ക്കഭാര്

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കേനിറച്ച്കകേഭാ മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

അതനിരപനിളനിയനില് ടൂറനിസച്ച്  ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഏരനിയ

വനികേസനലാം,  പബനികേച്ച്  പഭാര്ക്കച്ച്,  വന്യൂ  കപഭായനിന്റെച്ച്  എനതീ  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്

ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  തുമ്പൂര്മുഴനിയനില്  പൂകനഭാടവലാം  കുടനികേളുലട  പഭാര്ക്കച്ച്,

ചേഭാലക്കുടനി  പുഴയച്ച്  കുറുലകേ  തൂക്കുപഭാലവലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.   തുമ്പൂര്മുഴനിയനില്

എയ്കറഭാബനികേച്ച്  ഡതീ-കേകമ്പഭാസനിഷന  പഭാന്റെനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിചവരുന.

ഇവനിലട ഒരു കടഭായച്ച് ലലറച്ച്  കബഭാക്കച്ച് പദതനി പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   അതനിരപനിളനി-

വഭാഴചഭാല്-തുമ്പൂര്മുഴനി  ഡനി.എലാം.സനി.  ചേഭാലക്കുടനി  മുതല്  മലക്കപഭാറ  വലരയുള

ആകേര്ഷകേ സലങ്ങള  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനിലക്കഭാണച്ച് ജലാംഗനിള സഫഭാരനി ടൂര് പഭാകക്കജച്ച്

ദനിവകസന നടത്തനിവരുന.  കേഭാലടനി-മലയഭാറ്റൂര്-അതനിരപനിളനി ടൂറനിസലാം സര്കേന്യൂടനിലന്റെ

അടനിസഭാനസമൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനി തയഭാറഭാക്കനി വരുന.
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(ബനി)  കകേരള  ടൂറനിസലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള
സലത്തച്ച് ഒരു യഭാത്രനി  നനിവഭാസച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ജനിലഭാ  കേളകറുലട
അദലക്ഷതയനില്  ബന്ധലപട  ഏജനസനികേളുലട  കയഭാഗലാം  കചേര്നച്ച്  തുടര്നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  മലമ്പുഴ കമഭാഡല് കറഭാപച്ച് കവ,  അകകേഡ്വറനിയലാം,  സസ ലട്രയനിന തുടങ്ങനിയ
പദതനികേളുലട  സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തനി  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനികക്കണതുണച്ച്.
തുമ്പൂര്മുഴനിയനില് മന്യൂസനിക്കല് ഫമൗണന സഭാപനിക്കുനതനിനുള പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

ലചേറുവത്തൂര് വതീരമലക്കുനച്ച് ടൂറനിസലാം പഭാകക്കജച്ച്
60  (2265)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലത്തച്ച്  ലചേറുവത്തൂര്  വതീരമലക്കുനച്ച്  ടൂറനിസലാം
പഭാകക്കജനിനഭായനി  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുനലവങനിലുലാം
പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കഭാലത  പദതനി  പ്രഖലഭാപനലാം
കേടലഭാസനില്  ഒതുക്കനിയ  നടപടനി  പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  പദതനി  പ്രഖലഭാപനലാം
ഉണഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം
സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.

മരുകങ്ങഭാടനമല ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
61 (2266) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം കദവസഡ്വവലാം വകുപ്പുമനനി  സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം-കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുലട  അതനിരനില്

കേനിടക്കുന  മരുകങ്ങഭാടന  മല  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കണലമന ആവശലലാം ശദയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  മരുകങ്ങഭാടനമല  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസച്ച്  കകേന്ദ്രലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  എലനങനിലുലാം  സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് അതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.
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ലപരുകനനരുവനി ടൂറനിസലാം പദതനി

62  (2267)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരുകനനരുവനി  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട  എലനഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുളലതനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  രൂപ  ഇതുവലര  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്

എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ഇനനി  എലനഭാലക്ക

പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളതച്ച്;  ഇവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി

വനിലയനിരുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  എലനങനിലുലാം  തടസലാം

കനരനിടുനകണഭാ;  എങനില് തടസലാം എലനനലാം ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാന സഡ്വതീകേരനിച

നടപടനി എലനനലാം വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രവൃത്തനികേള എനച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം എനച്ച്പറയഭാനഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒനലാം രണ്ടുലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ മുഴുവന ഘടകേങ്ങളുലാം

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇമൗ പദതനിയനില്  ഒനലാം രണ്ടുലാം ഘടമഭായനി  4  കകേഭാകടജുകേള,

ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെര്,  ലലലറനിലാംഗച്ച്,  കടഭായ് ലലറച്ച്,  ലറകസഭാറന്റെച്ച്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്,

നടപഭാത,  ലഭാന്റെച്ച്കസപനിലാംഗച്ച്,  ലലവദദ്യുതനി  ജല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എനനിവയഭാണച്ച്

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  ഇമൗ  പദതനിക്കഭായനി  1,00,45,740  രൂപ  ഇതുവലര

ലചേലവഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഒനലാം രണ്ടുലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ശതീകൃഷ്ണപുരലാം ബഭാപ്പുജനി ചേനില്ഡ്രൈനസച്ച് പഭാര്ക്കനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

63 (2268)   ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം കദവസഡ്വവലാം വകുപ്പുമനനി  സദയ ലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  ബഭാപ്പുജനി  ചേനില്ഡ്രൈനസച്ച്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ

നവതീകേരണത്തനിനുലാം  സമഗ  പുകരഭാഗതനിക്കുമഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള

സഡ്വതീകേരനിചലവനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാര്ക്കനികലക്കച്ച് സന്ദര്ശകേകരയുലാം തകദ്ദേശതീയരഭായ ടൂറനിസ്റ്റുകേലളയുലാം

ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനച്ച് പഭാലക്കഭാടച്ച് ഡനി.ടനി.പനി.സനി. യുലട കനതൃതഡ്വത്തനില് ഒരു ആക്ഷന

പഭാന നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരത്തച്ച്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലട

ആഭനിമുഖലത്തനില്  ബഭാപ്പുജനി  ചേനില്ഡ്രൈനസച്ച്  പഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം,  പഭാര്ക്കനിലന്റെ

ഉദ്ഘഭാടനലാം  28 -2-2016-നച്ച്  നടത്തുകേയുലാം  ടനി  പഭാര്ക്കച്ച്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  തുറനച്ച്

ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ബഭാപ്പുജനി ചേനില്ഡ്രൈനസച്ച് പഭാര്ക്കനികലയച്ച് സന്ദര്ശകേലരയുലാം തകദ്ദേശതീയരഭായ

ടൂറനിസ്റ്റുകേലളയുലാം  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനച്ച്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലട

കനതൃതഡ്വത്തനില് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

കഹഭാലാംകസകേള കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള

64 (2269)   ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനികേളക്കച്ച്  അശയമഭായ  കഹഭാലാംകസകേള  കനരനിടുന

പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) കഫഭാര്ടച്ച് ലകേഭാചനിയനില് വര്ഷങ്ങളഭായനി ഈ രലാംഗത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവര്

കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചകേനിട്ടുനതനിനഭായനി  കഫഭാര് ടച്ച്ലകേഭാചനി  കഹഭാലാംകസ

ഓകണഴച്ച്  അകസഭാസനികയഷന  സമര്പനിചനിട്ടുളള  നനികവദനത്തനില്  നടപടനി

സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണച്ച്. നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  കഫഭാര്ടച്ച്  ലകേഭാചനി കഹഭാലാംകസ ഓകണഴച്ച്  അകസഭാസനികയഷന ഉളലപലട
മറച്ച്  ജനിലകേളനിലല  കഹഭാലാംകസ  സലാംഘടനകേള  സമര്പനിച  നനികവദനങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  കഹഭാലാംകസകേള  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിചലകേഭാണ്ടുളള  മതീറനിലാംഗച്ച്
നടത്തുകേയുലാം  പ്രസ്തസ്തുത  മതീറനിലാംഗനിലല  തതീരുമഭാനങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

പത്തനലാംതനിടയനില് വനികനഭാദസഞ്ചഭാര വകുപനിനുകേതീഴനില് വരുന
പ്രകദശങ്ങള

65 (2270)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിൽ  വനികനഭാദസഞ്ചഭാര  വകുപനിനുകേതീഴനില്  വരുന
പ്രകദശങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) ഇവനിടങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി 
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറന്മുള,  ലപരുകനനരുവനി,  അടവനി,  കേടമ്മേനനിട,  മണനിയഭാര്,  റഭാനനി,
വടകശ്ശേരനിക്കര, തനിരുവല, ഗവനി, കകേഭാനനി എനനിവയഭാണച്ച് പത്തനലാംതനിടയനിലല പ്രധഭാന
ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള.  എനഭാല്  ടൂറനിസലാം  ലഡസനികനഷനഭായനി  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച് ആറന്മുള മഭാത്രമഭാണച്ച്.

(ബനി) നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

802/2019
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 കേകനറനിക്കഭായലുലാം വടക്കഭായലുലാം ടനി.എസച്ച്. കേനഭാലുലാം ഉളലപടുന
പ്രകദശങ്ങലള ആകേര്ഷകേമഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

66  (2271)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പ്രധഭാന  ജകലഭാത്സവമഭായ
ശതീ  നഭാരഭായണ  കട്രഭാഫനി  വളലാംകേളനി  നടക്കുന  കേകനറനിക്കഭായലുലാം  സമതീപത്തുള
വടക്കഭായലുലാം  ടനി.എസച്ച്.  കേനഭാലുലാം  ഉളലപടുന  ജലവനിതഭാനങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി
വനികനഭാദ  സഞ്ചഭാര  വകുപനിലന്റെ  ചുമതലയനില്  ഇമൗ  പ്രകദശങ്ങലള
ആകേര്ഷകേമഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുന  രതീതനിയനില്
കുടനികേളുലട  പഭാര്ക്കച്ച്  ഉളലപലടയുള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുകനറനിക്കഭായലനില് കബഭാടച്ച് ലജടനി, പവലനിയന എനനിവ ഉളലപടുന ഒരു
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  പന്മന  വടക്കഭായലനില്  കബഭാടച്ച്  ലജടനി
ഉളലപലടയുളള  ഒരു  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇമൗ  പ്രകദശങ്ങലള
ഉളലപടുത്തനി  കബഭാടനിലാംഗച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള  പദതനി  വകുപനിലന്റെ
പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വനികനഭാദസഞ്ചഭാര കമഖലയുലട വനികേസനത്തനില് ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലട പങച്ച്
67 (2272) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച്: 

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി: 
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച്  : 

ശതീ  .     പനി  .  ടനി  .  എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരകമഖലയുലട  വനികേസനത്തനില്
ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലട  പങച്ച്  വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന
ങ്ങലളക്കുറനിചച്ച് എലനങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള  പരമഭാവധനി
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ഉപകയഭാഗലപടുത്തുലാംവനിധലാം  ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
സവവനിധലവല്ക്കരനിക്കണലമനച്ച്  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പഠനലാം  നടത്തനിയ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;

(ഡനി)  ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം
കസവനലാം കൂടുതല് ലമചലപടുത്തഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുനതുലാം
ലപഭാതുഗുണകമന്മ  ലമചലപടുത്തുനതുലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേരള  യൂണനികവഴനിറനിയുലട
കേതീഴനിലുളള ഇനസനിറന്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് കകേരള ഒരു സമഗ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി & സനി) പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  കസവനലാം  കൂടുതല്
ലമചലപടുത്തഭാനുളള  സഡ്വതീകേഭാരലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുലാം.

കക്ഷത്രക്കുള സലാംരക്ഷണ പദതനികേള 

68  (2273)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കക്ഷത്ര  കുളങ്ങള  ആഴലാംകൂടനി  ചുറ്റുമതനില്  ലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുളള
പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;എങനില് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

9-5-2014-ലല  സ.ഉ.(സകേ)  185/14/ആര്.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടച്ച്
കചേര്നള  കേഭാവകേളുലടയുലാം  കുളങ്ങളുലടയുലാം  ആല്ത്തറകേളുലടയുലാം  പുനരുദഭാരണ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുളങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  തുകേ
അനുവദനിചവരുനണച്ച്.  
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ശബരനിമല മഭാസര് പഭാന പദതനി

69  (2274)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസര്  പഭാന  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുലമനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശബരനിമലയുലട  കേവഭാടമഭായ  എരുകമലനിയനില്  എത്തുന  വനിവനിധ
സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  അയപ  ഭക്ത  തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി  വനിശമ,  വഭാഹന
പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്  സമൗകേരലങ്ങകളഭാടച്ച്  കൂടനി  വലനിയ  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  കദവസഡ്വലാം
കബഭാര്ഡച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനി  കവണലമങനിലുലാം  എരുകമലനിയനില്
ഏലറടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്നനിനലാം  എത്തുന  അയപ  ഭക്തന്മഭാര്  വന
കുളനിക്കുന എരുകമലനി അമ്പലലാം കതഭാടച്ച് നവതീകേരനിയഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസര്പഭാന  പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്. *

(ബനി  &  സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാടുലാംകൂടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാണച്ച്. ഇത്തരലാം വനിശമ സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച്
കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്യുനതനിനുളള നടപടനി ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ഡനി) ഇത്തരലമഭാരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.

കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡച്ച് ലലലബറനികേള
70  (2275)   ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡച്ച് എത്ര ഗന്ഥശഭാലകേള നടത്തുന.
അവ  ഏലതലഭാലാം;  ഇവലയലഭാലാംതലന  കേളചറല്  ഡയറകറുലട
നനിയനണത്തനിലഭാകണഭാ ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ശതീ  ചേനിത്തനിര  തനിരുനഭാള  ഹനിന്ദു  സലബറനിക്കച്ച്

ഇകപഭാള എത്ര ഗന്ഥങ്ങള ഉണച്ച് ; കേഴനിഞ്ഞ 3 വര്ഷങ്ങളനില് അവനിലട എത്ര പുതനിയ

ഗന്ഥങ്ങള എത്തനിചനിട്ടുണച്ച്;  ഇകപഭാള എത്ര കപര് സലബറനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനി

ഉണച്ച് ;

(സനി) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഗന്ഥശഭാലഭാ ഹഭാളനില് എത്ര ഹനിന്ദു

റനിലതീജനിയസച്ച് പരനിപഭാടനികേള നടനനിട്ടുണച്ച് ;

(ഡനി)  ഗന്ഥശഭാലഭാ  ഹഭാളനില്  വലവസഭായ  വനിപണനകമള  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു

വര്ഷത്തനിനു  കമലലയഭായനി  നടനവരുന  എനതു  ശരനിയഭാകണഭാ  ;  ഇതച്ച്  കക്ഷത്ര

പരനിസരലാം  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  ആവശലങ്ങളക്കച്ച്  മഭാറരുലതന  സഹകക്കഭാടതനി

വനിധനിലക്കതനിരകല;  പ്രസ്തുത  സലബറനി  സര്കവ്വ  1276 ല്  കേഭാകക്കഭാടച്ച്  കേണന

ശഭാസ്തഭാകക്ഷത്രലാം  വകേയഭായ  45  ലസന്റെനില്  ആണച്ച്  സനിതനി  ലചേയ്യുനതച്ച്  എനതച്ച്

ശരനിയഭാകണഭാ  ;  വലവസഭായ  വനിപണന  കമളകേള  നടത്തുനവര്  ഹഭാള  വഭാടകേ

യഥഭാസമയലാം തലന അടചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ) പ്രസ്തസ്തുത സലബറനിയുലടയുലാം അനുബന്ധ ഹഭാളനിലന്റെയുലാം സഭാപനിത ലക്ഷലങ്ങള

സലാംരക്ഷനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഇനനിലയങനിലുലാം നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസഡ്വലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുളള  സഭാലാംസഭാരനികേ-

പുരഭാവസ്തു  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്  ശതീചേനിത്രഭാ  ഹനിന്ദുമത  ഗന്ഥശഭാല

മഭാത്രമഭാണുളളതച്ച്.  ഇമൗ  ഗന്ഥശഭാല  കേളചറല്  വകുപച്ച്  ഡയറകറുലട

നനിയനണത്തനിലല.

(ബനി)  നനിലവനില്  8195  പുസ്തകേങ്ങളുണച്ച്.  22 -06-2012  മുതല്  22-10-2016

വലര 549 പുസ്തകേങ്ങള ലഭനിച.  ലലലബറനിയനില് 84 അലാംഗങ്ങളുണച്ച്.

(സനി)  19-04-2015-ല്  ശതീ  വനിദലഭാധനിരഭാജ  ധര്മ്മേ  പ്രചേഭാരസഭയുലട

ശതീ  ചേടമ്പനി  സഡ്വഭാമനിയുലട  91-ാം  സമഭാധനി  ദനിനഭാചേരണ  ചേടങ്ങുകേളുലാം  21-1-2015  മുതല്

23-1-2015 വലര 'തനിടമ്പനി ' ലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് വനിദലഭാരലാംഭ ചേടങ്ങുലാം നടന.
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(ഡനി)  ഗന്ഥശഭാല ഹഭാള വലവസഭായ വനിപണന കമളകേളക്കുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ
പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം വഭാടകേയച്ച് നല്കേഭാറുണച്ച്.  ഒരു വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി വനിപണനകമള
നടനവരുന.  സഭാലാംസഭാരനികേ  പരനിപഭാടനികേള  വരുകമ്പഭാള  ഇവലര  ഒഴനിപനിചച്ച്  ഹഭാള
സഭാലാംസഭാരനികേ പരനിപഭാടനിക്കച്ച് നല്കേഭാറുണച്ച്.  ലലലബറനി,  സര്കവ്വ 1276-ല് കേഭാകക്കഭാടച്ച്
കേണന ശഭാസ്തഭാകക്ഷത്രലാം വകേയഭായ 45 ലസന്റെനിലഭാണച്ച് സനിതനിലചേയ്യുനതച്ച്.  ഇമൗ ഭൂമനി
കക്ഷത്രഭാചേഭാരങ്ങളക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഭൂമനിയല.  വലവസഭായ  വനിപണന  കമളകേള
നടത്തുനവര്  വഭാടകേ  യഥഭാസമയലാം  അടയഭാറുലണനച്ച്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസഡ്വലാം
കബഭാര്ഡച്ച് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ) ഇക്കഭാരലത്തനില് വതീഴ്ച ശദയനില്ലപടുനപക്ഷലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.

കകേഭാടയലാം കേഭാളതീകേഭാവച്ച് കദവതീകക്ഷത്രത്തനിലന്റെ ചുറ്റുമതനില് 

71 (2276) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡനിനച്ച് കേതീഴനിലുള കകേഭാടയലാം കേഭാളതീകേഭാവച്ച്
കദവതീകക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  ചുറ്റുമതനില്  ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.-യുലട  ചുമതലയനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള പ്രധഭാന തടസലാം എലനനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദവസഡ്വലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കക്ഷത്ര  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനി  പ്രസനിഡന്റെച്ച്
നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനില്  കബഭാര്ഡച്ച്  സഡ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കറഭാഡച്ച്  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാടയലാം  കേഭാളതീകേഭാവച്ച്
കദവതീകക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  ചുറ്റുമതനില്  ലകേ.എസച്ച്.റനി.പനി.  ലപഭാളനിചനതീക്കനിയനിരുന.
ഇതനിലന്റെ  നഷപരനിഹഭാര  തുകേയഭായ  24  ലക്ഷലാം  രൂപ  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസഡ്വലാം
കബഭാര്ഡനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇമൗ ചുറ്റുമതനില് പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള നനികവദനലാം
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
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ശബരനിമലലയ പഭാസനികേച്ച് വനിമുക്തമഭാക്കഭാനുളള നടപടനി
72 (2277) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .  ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമലലയ  പഭാസനികേച്ച്  വനിമുക്തമഭാക്കഭാനുള  നടപടനി  ഇക്കഴനിഞ്ഞ
മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കച്ച് കേഭാലത്തച്ച് ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന കേഴനികഞ്ഞഭാ;

(ബനി)  കദവസഡ്വലാം  കബഭാര്ഡലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനിനുകവണനി
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച്  നനിയമസഭഭാ  പരനിസനിതനി  കേമ്മേനിറനി  എലനങനിലുലാം
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിരുകനഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഴനിഞ.

(ബനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം
സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭലമന  നനിലയനില്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ശബരനിമല  സഭാനനികടഷന
ലസഭാലലസറനി  മുകഖന  നടത്തനിവരുന  ശുചേതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ശബരനിമലയനിലുലാം,  പമ്പയനിലുലാം  നനിലയലുലാം  നനികരഭാധനത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം
അതതീതമഭായനി ലകേഭാണ്ടുവരുന പഭാസനികേച്ച് സഭാമഗനികേള നതീക്കലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  പഭാസനികേച്ച്
കബഭാടനിലുകേള  ലകേഭാണ്ടുവരുനതച്ച്  നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം  ഇതനിനുകവണനിയുളള
മുനറനിയനിപ്പുകേള  ദൃശല  മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം,  പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം  നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  പഭാസനികേച്ച്  കബഭാടനിലനിലൂലടയലഭാലത  ശുദമഭായ  കുടനിലവളളലാം
നല്കുനതനിനച്ച്  ആര്.ഒ.പഭാന്റുകേളുലാം  ട്രതീറച്ച്ലമന്റെച്ച്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  സജ്ജതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ഒമൗഷധ കൂട്ടുകേള കചേര്ത്തച്ച് തനിളപനിച കുടനിലവളളലാം  ആവശലഭാനുസരണലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ.  അപലാം,  അരവണ  ഉളലപലടയുളള  പ്രസഭാദങ്ങള  പഭാസനികേച്ച്
കേവറനിനുപകേരലാം തുണനി സഞ്ചനിയനിലുലാം പഭാസനിക്കനിതര പഭാക്കനിലാംഗുകേളനിലുലാം നല്കേനി.

(സനി  &  ഡനി)  നനിയമസഭഭാ പരനിസനിതനി സമനിതനി പമ്പയനിലുലാം ശബരനിമലയനിലുലാം
കേഭാനനപഭാതകേളനിലുലാം  പഭാസനികേച്ച്  മുകഖന  ഉണഭായനിട്ടുളള  പഭാരനിസനിതനികേ
പ്രശ്നങ്ങലളപറനിയുലാം പഭാസനികേച്ച് നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കണലമനലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇമൗ നനിര്കദ്ദേശലാം പരമഭാവധനി പഭാലനിചനിട്ടുണച്ച്.
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പുതനികയടലാം കക്ഷത്രക്കുളലാം നവതീകേരണലാം

73 (2278) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലുവ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേഭാഞ്ഞൂര്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല
ലകേഭാചനി  കദവസഡ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലുള  പുതനികയടലാം  കക്ഷത്രക്കുളലാം  നവതീകേരനിചച്ച്
സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന ആവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള അകപക്ഷ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ആയതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  തുകേ  അനുവദനിക്കുവഭാന  കവണ  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

പഭാരമ്പരല-പഭാരമ്പകരലതര ട്രസനി കബഭാര്ഡളള കക്ഷത്രങ്ങള

74  (2279)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കദവസഡ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലുള  ഏലതഭാലക്ക
കക്ഷത്രങ്ങളനിലഭാണച്ച് പഭാരമ്പകരലതര ട്രസനി നനിലവനിലുളലതനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക കക്ഷത്രങ്ങളനിലഭാണച്ച്  പഭാരമ്പരല ട്രസനി  നനിലവനിലുളലതനച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാരമ്പരല  ട്രസനി  കബഭാര്ഡള  കക്ഷത്രങ്ങനില്  പഭാരമ്പകരലതര  ട്രസനി
കബഭാര്ഡച്ച്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  എലനലഭാലമനച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാര്  കദവസഡ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  കേതീഴനിലുളള  കക്ഷത്രങ്ങളനില്
2-2-2017 മുതല് പഭാരമ്പകരലതര ട്രസനിമഭാര് നനിലവനിലനില.

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി) പഭാരമ്പരല ട്രസനിമഭാരുളള കക്ഷത്രങ്ങളനില് കക്ഷത്രഭരണലാം ചേനിടകയഭാലടയല
നടക്കുനലതനച്ച് കബഭാദലലപടഭാല് പഭാരമ്പരല ട്രസനിക്കച്ച് നനിയമഭാനുസൃതമുളള കനഭാടതീസച്ച്
നല്കേനി അനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയനിലുളള അകനഡ്വഷണങ്ങള നടത്തനി അതനിനുകശഷലാം
കേമ്മേതീഷണറുലട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലുളള  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  കേമ്മേതീഷണര്ക്കുലാം
ഏരനിയഭാ  കേമ്മേനിറനിയുലട  അധനികേഭാര   പരനിധനിയനിലുളള  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  ഏരനിയഭാ
കേമ്മേനിറനിക്കുലാം,  1951-ലല  മദ്രഭാസച്ച്  ഹനിന്ദു  റനിലതീജനിയസച്ച്  ആന്റെച്ച്  ചേഭാരനിറബനിള
എനകഡഭാവ്ലമന്റെച്ച്  നനിയമത്തനിലല  യഥഭാക്രമലാം  ലസക്ഷന  39,  41  പ്രകേഭാരലാം
പഭാരമ്പകരലതര  ട്രസനിമഭാലര  നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.   ഭരണ  പദതനി  നനിലവനിലുളള
കക്ഷത്രങ്ങളനില് ഭരണ പദതനിയനിലല  നനിബന്ധനകേള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാകേണലാം
പഭാരമ്പകരലതര ട്രസനിമഭാലര നനിയമനികക്കണതച്ച്.

ശബരനിമലയനിലല അനദഭാനലാം

75 (2280) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി   : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  തതീര്തഭാടന  കേഭാലയളവനില്  ശബരനിമലയനില്  അനദഭാനലാം
നടത്തുനതനിനുള  സഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  ആര്ക്കഭാണച്ച്  കേരഭാര്
നല്കേനിയനിരുനതച്ച്;

(ബനി) എത്ര തുകേയഭാണച്ച് കേരഭാര് നല്കേനിയതച്ച്;

(സനി)  അനദഭാനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  കനരവലാം  എത്രകപര്  ഭക്ഷണലാം
കേഴനിചനിട്ടുണഭാകുലമനഭാണച്ച് കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേണലക്കനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശബരനിമല മകഹഭാത്സവകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  അനദഭാനലാം  നടത്തുനതനിനച്ച്
ആവശലമഭായ  സഭാധനങ്ങള  സലലപ  ലചേയ്യുനതനിനുളള  കേരഭാര്  നല്കേനിയതച്ച്
ശതീ.  ജമഭാലുദ്ദേതീന കുഞ്ഞച്ച്,  റസനിയ കകേഭാകടജച്ച്,  കമമന,  ഓചനിറ- 690 526  എനയഭാള
ലപ്രഭാലലപ്രററഭായ ബനി.എലാം. ഏജനസനിക്കഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഇക്കഴനിഞ്ഞ തതീര്തഭാടന കേഭാലയളവനില് ശബരനിമലയനില് അനദഭാനലാം
നടത്തുനതനിനച്ച്  കേരഭാര്  നല്കേനിയ  തുകേയുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  മണ്ഡല  മകേരവനിളക്കച്ച്  മകഹഭാത്സവകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച്

പ്രഭഭാത ഭക്ഷണലാം കേഴനിച ഭക്തന്മഭാര് 5,47,600 കപരുലാം ഉചഭക്ഷണലാം കേഴനിച ഭക്തന്മഭാര്

4,48,957  കപരുലാം അത്തഭാഴ ഭക്ഷണലാം കേഴനിച ഭക്തന്മഭാര്  5,19,974  കപരുലാം പുലഭാവച്ച്

ഭക്ഷണലാം കേഴനിച ഭക്തന്മഭാര് 1,20,293 കപരുലാം കൂടനി ആലകേ 16,36,824 കപര് ഭക്ഷണലാം

കേഴനിചനിട്ടുണച്ച്.

ശബരനിമലയനിലല കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം

76 (2281)     ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമലയനിലല കുടനിലവള ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം

പദതനികേളഭാണച്ച് പരനിഗണനയനിലുളതച്ച്;

(ബനി)  കുനഭാര്  ഡഭാമനിലന്റെ  ഉയരലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  ഏതച്ച്

ഘടത്തനിലഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  വനലാം  വകുപ്പുമഭായനി

കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചച്ച് അടനിയനര നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുടനിലവളള വനിതരണലാം സുഗമമഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ശബരനിമലയനില്

നനിലവനിലുളള ജല സലാംഭരണനികേളക്കച്ച് പുറലമ ഒരു ജലസലാംഭരണനികൂടനി നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന

കദവസഡ്വലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  നനിലയലനില്  നനിലവനിലുളള

കുളത്തനിലന്റെ വലനിപവലാം ആഴവലാം കൂട്ടുനതനിനഭായനി കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡച്ച് ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  കുനഭാര്  ഡഭാമനിലന്റെ  ഉയരലാം  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര

വനലജതീവനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയയചകപഭാള ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര കേടുവഭാ

സലാംരക്ഷണ അകതഭാറനിറനിയുലട കനിയറനസുലാംകൂടനി  വഭാങ്ങണലമനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  ആയതനിനഭായനി  വനലാം  വകുപച്ച്  മുകഖന  നടപടനികേള

സഡ്വതീകേരനിചവരുന.
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ബലനിക്കടവലാം നടപഭാതയുലാം
77 (*T 2282)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിളവൂര്ക്കല്  പഞ്ചഭായത്തനില്  കേണന  ശഭാസ്തഭാ
കക്ഷത്രത്തനിനച്ച്  സമതീപലാം  കേരമനയഭാറനിലന്റെ  കേരയനില്  ബലനിക്കടവലാം  നടപഭാതയുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ  ;  ഉലണങനില്
ആയതച്ച് കവഗത്തനിലഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാഡമനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം
78  (2283)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  മഭാടഭായനിക്കഭാവനില്  കദവസഡ്വലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലുള  കക്ഷത്രകേലഭാ  അക്കഭാഡമനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനച്ച് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  ഫണച്ച്  ലഭലമഭാക്കനി  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള
തുടങ്ങുനതനിനുലാം ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം സതഡ്വര നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കക്ഷത്രകേലഭാ  അക്കഭാഡമനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേലയന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കഡഭാ.  ലകേ.  എചച്ച്.  സുബഹണലന
ലചേയര്മഭാനുലാം കഡഭാ. ലലവ. വനി. കേണ്ണന ലസക്രടറനിയഭായുലാം ഉളലപടുന 8 അലാംഗ ഭരണ
സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   2016-17  ബജറനില്  ഇമൗ  ഇനത്തനില്  1000 രൂപ
മഭാത്രമഭാണച്ച്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുനതച്ച്.  അക്കഭാഡമനിയുലട  ഭമൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള
സജ്ജതീകേരനിക്കുനതുളലപലടയുളള  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  2017-18  ബജറനില്
ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുനതനികലയഭായനി  വകുപ്പുതലത്തനില്  നനിനളള
ശനിപഭാര്ശകേള  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  അക്കഭാഡമനിയുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനികലയഭായനി ഇമൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്തലന
21.60  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായുളള ശനിപഭാര്ശയുലാം ധനകേഭാരല വകുപനില്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

* 'T ' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഗുരുവഭായൂര് കദവസഡ്വത്തനില് കജഭാലനി നല്കേണലമന നനികവദനലാം

79  (2284)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുരുവഭായൂര് ശതീകൃഷ്ണ കകേഭാകളജനില്  'ഡനി'  കസഭാണ കേകലഭാത്സവ ദനിവസലാം
അതനിശക്തമഭായ  കേഭാറനില്  മരലാംവതീണച്ച്  ഗുരുതരമഭായ  പരുക്കുപറനി  ഇകപഭാഴുലാം  അവശ
നനിലയനില്  കേഴനിയുന  ബനി.എ  സലാംസ്കൃതലാം  വനിദലഭാര്തനിനനി  കേണഭാണകശ്ശേരനി
പഞ്ചഭായത്തനില് പഭാമ്പുങ്ങല് ബഭാഹുകലയന മകേള ലയന,  പഠനലാം തുടര്നച്ച് കജഭാലനി
കനടുകേ എനതച്ച് പ്രയഭാസകേരമഭായതനിനഭാല്,  ഗുരുവഭായൂര് കദവസഡ്വത്തനില് അര്ഹമഭായ
ഒരു കജഭാലനി നൽകേണലമനച്ച് ആവശലലപട്ടുനല്കേനിയ 4.8.2016 ലല നനികവദനത്തനില്
സഡ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 19-9-2016-  ലല 116/VIP/16/Min(Eley&Dev)നമ്പര് കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം
ഗുരുവഭായൂര് കദവസഡ്വലാം എടുത്ത നടപടനികേള എനഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഇമൗ വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിച നനികവദനലാം അനനര നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കുനതനികലയഭായനി  19-9-2016-ലല  112/VIP/16/Min  (Eley  &  Dev)
നമ്പര്  കമലലഴുത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസഡ്വലാം  അഡനിനനികസറര്ക്കച്ച്
അയചലകേഭാടുത്തനിട്ടുളളതുലാം  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുനതനിനുളള  കുമഭാരനി  ലയന പനി.ബനി.-യുലട
അകപക്ഷ ഗുരുവഭായൂര് കദവസഡ്വലാം അഡനിനനികസറര് ഗുരുവഭായൂര് കദവസഡ്വലാം മഭാകനജനിലാംഗച്ച്
കേമ്മേനിറനിയുലട പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുളളതുമഭാണച്ച്.

 ലകേഭാടഭാരക്കര മണനികേകണശഡ്വരലാം ശതീമഹഭാഗണപതനി കക്ഷത്രലാം
വനികേസനലാം

80 (2285) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  മണനികേകണശഡ്വരലാം  ശതീമഹഭാഗണപതനി  കക്ഷത്രലാം
വനികേസനത്തനിനഭായനി  കദവസഡ്വലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുള  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളനില്  ഏതനിലനലഭാലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുലണനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  തയഭാര്  ലചേയ്ത  മഭാസര്
പഭാനനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  157

ഉത്തരലാം

(എ)

1. കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനച്ച്
കവണനി ലവളളലാം വറനിക്കുകേയുലാം ലചേളനിവഭാരുകേയുലാം ലചേയ്യുന പ്രവൃത്തനികേള.

2. കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ  പഭാര്ശഡ്വഭനിത്തനികേള  ലപഭാളനിഞകേനിടനതുലാം  പഭാറ
ഇളകേനികപഭായതുമഭായ ഭഭാഗത്തച്ച് വൃത്തനിയഭാക്കല്.

3. കക്ഷത്രത്തനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  പനില്ഗനിലാം  ലസന്റെറുലാം,  അകക്കഭാമകഡഷന
മുറനികേളുലാം, കേടമുറനികേളുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം.

(ബനി)

1. കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനു
കവണനിയുളള പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച.

2. കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ  പഭാര്ശഡ്വഭനിത്തനികേള  ലപഭാളനിഞകേനിടനതുലാം  പഭാറ
ഇളകേനികപഭായതുമഭായ  ഭഭാഗത്തച്ച്  വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുളള
പണനികേളക്കച്ച് ലടണര് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിച.

(സനി) തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസഡ്വലാം കബഭാര്ഡച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടച്ച് ബന്ധലപട കുളലാം, കേഭാവച്ച്, ആല്ത്തറ എനനിവയുലട
നവതീകേരണലാം

81  (2286)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി   സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കദവസഡ്വലാം  കബഭാര്ഡകേളുലട  അധതീനതയനിലുള
കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടച്ച്  ബന്ധലപട  കുളലാം,  കേഭാവച്ച്,  ആല്ത്തറ  എനനിവയുലട
നവതീകേരണത്തനിനച്ച് 2015-16 വര്ഷത്തനില് എന്തു തുകേ നതീക്കനിലവചനിരുന; എന്തു തുകേ
ലചേലവഴനിച;  എത്ര കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം നവതീകേരനിച എനതനിലന്റെ ജനില തനിരനിചള
കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17 വര്ഷത്തനില് ഇതനിനഭായനി എന്തു തുകേ നതീക്കനി വച, എന്തു തുകേ
ലചേലവഴനിച,  എത്ര കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം നവതീകേരനിച എനതനിലന്റെ ജനില തനിരനിചള
കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ബജറനില്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിരുന

ലവങനിലുലാം തുകേ അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനില.

(ബനി) ബജറച്ച് വനിഹനിതമഭായ ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള

സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

ലലവദദ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി

82 (2287) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഏലതലഭാലാം
കമഖലകേളനില്;വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനില്  ഇടുക്കനി  ഉളലപലടയുള  ഡഭാമുകേളനില്
നനിനലാം  ദനിവകസന  ശരഭാശരനി  എത്ര  യൂണനിറച്ച്  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിചനിരുനലവനലാം
നനിലവനില് ഓകരഭാ  സലത്തുനനിനലാം എത്ര യൂണനിറച്ച്  വതീതലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനലവനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇടുക്കനി  ഉളലപലട  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ഓകരഭാ
അണലക്കട്ടുകേളനികലയുലാം ലവളത്തനിലന്റെ പരമഭാവധനി സലാംഭരണകശഷനി എത്രയഭാണച്ച്;ടനി
അണലക്കട്ടുകേളനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി  എത്ര  യൂണനിറച്ച്  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം;  സലാംസഭാനലത്ത  ഒരു  ദനിവസലത്ത  ശരഭാശരനി  സവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
എത്രയഭാണച്ച്;

(ഡനി)  ഇടുക്കനി  ഉളലപലട  ഓകരഭാ  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദന  അണലക്കട്ടുകേളനിലുലാം
നനിലവനില്  എത്ര അളവച്ച്  ജലലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്;  നനിലവനിലുള  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
എത്ര യൂണനിറച്ച്  സവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം;  ആയതച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര
ദനിവസകത്തയ്ക്കുള ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച് തനികേയുലമനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മറ്റു  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  എത്ര  സവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന എനച്ച് കസഭാതസച്ച് തനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടുത്ത  വരളചയുലാം  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  വര്ദനവലാംമൂലലാം
ലലവദദ്യുതനി  രലാംഗത്തച്ച്  പ്രതനിസന്ധനിക്കച്ച്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണച്ച്.  എനഭാല്  പുറത്തുനനിനച്ച്
ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനി പ്രതനിസന്ധനി തരണലാം ലചേയഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി)  ഇടുക്കനി  ഉളലപലടയുളള  ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേളനില്നനിനളള
2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനിലലയുലാം,  2017  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനിലലയുലാം
(27-02-2017  വലരയുളള)  ദനിവകസന ശരഭാശരനി  ലലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി * കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനിലല  ശരഭാശരനി  ലലവദദ്യുകതഭാപ
കയഭാഗലാം  66.70  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറഭാണച്ച്.  അണലക്കട്ടുകേളുലട  സലാംഭരണകശഷനിയുലാം
മറ്റുവനിവരങ്ങളുലാം അനുബന്ധലാം-2* ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  ഇടുക്കനി  ഉളലപലട  ഓകരഭാ  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദന അണലക്കട്ടുകേളനിലുലാം
നനിലവനിലുളള  ജലവലാം  അതച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുളള  ലലവദദ്യുത  ഉല്പഭാദന  വനിവരങ്ങളുലാം
അനുബന്ധലാം-3*  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  2017  ലഫബ്രുവരനി  27  വലരയുളള
കേണക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  1582.716  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറച്ച്  ലലവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനുളള ലവളളമുണച്ച്.  ഇമൗ ജലലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച് അടുത്ത കേഭാലവര്ഷലാം
വലരയുളള  ലലവദദ്യുതനി  ആവശലകേത  നനിറകവറത്തക്ക  രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  ഉല്പഭാദനലാം
ക്രമതീകേരനിക്കുനതച്ച്.

(ഇ)  ഇമൗ  സലാംസഭാനലത്ത  മറച്ച്  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനച്ച്  2017  ലഫബ്രുവരനി
മഭാസലാം  27  വലരയുളള  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ദനിവകസന  ശരഭാശരനി  ഉത്പഭാദനലാം
അനുബന്ധലാം-4  *ആയനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.  ശലാംഖലഭാബന്ധനിതമലഭാത്ത  റൂഫച്ച്  കടഭാപച്ച്
കസഭാളഭാര് ഇനത്തനില്  1  കേനികലഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയുളള  10000  പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന
പദതനി മുകഖന  9.5  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനി ഇതുവലര ലലകേവരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തനില്
കേഭാറനില്നനിനലാം  43.3  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണച്ച്.  അലനര്ടച്ച്
പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല കുഴല്മന്ദത്തച്ച്  2  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ സമൗകരഭാര്ജ്ജ പവര്പഭാന്റെച്ച്
കേമ്മേതീഷന ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഭൂമനി

83  (2288)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സലാംസഭാനത്തച്ച് ലകേ.  എസച്ച്.  ഇ.  കബഭാർഡച്ച്  ലനിമനിറഡനിനച്ച്  എത്ര
ഏക്കര് ഭൂമനിയുലണനച്ച് കേണക്കുകേളുകണഭാ; ഉലണങനില് ഇമൗ വസ്തുക്കള എവനിലടലയനച്ച്
ജനില തനിരനിചച്ച് വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം എത്ര വതീതലാം ഉലണനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  പല  കമഖലകേളനിലുലാം  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  ഭൂമനികേള
അനലഭാധതീനലപടതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജനില തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലകേ. എസച്ച്. ഇ. ബനി.എല്.-ലന്റെ ഭൂമനി അനലഭാധതീനലപടനിട്ടുലണങനിൽ അതച്ച്
വതീലണടുക്കുനതനിനച്ച്  ഒരു  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.  കബഭാർഡച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  ട്രനിബന്യൂണല്
ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.  എസച്ച്.  ഇ.  കബഭാർഡച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  ഭൂമനി  ഏറവലാം  കൂടുതല് കേകയറലാം
നടനനിരനിക്കുനതച്ച് മൂനഭാറനിലഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഭൂമനി സലാംബന്ധമഭായനി നനിലവനില് എത്ര കകേസ്സുകേള ഉണച്ച്; വനിവരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഭൂമനിയുലട ലഭലമഭായ കേണക്കുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങളനുസരനിചച്ച്  ഇടുക്കനി
ജനിലയനിലല വനിവനിധ പദതനി പ്രകദശങ്ങളനിലഭായനി ആയനിരത്തനി ഇരുന്നൂറനി അറുപത്തനി
ആകറഭാളലാം (1266) കേകയറങ്ങള നടനനിട്ടുളളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  കേകയറനിയ
സലങ്ങളുലാം  അതനിരുകേളുലാം  സര്കവ്വ  നടത്തുനതനിനഭായനി  റവനന്യൂ  വകുപനില്  പണലാം
ഒടുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

കൂടഭാലത ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല പഭാലാംബയനിലല (കലഭാവര് ലപരനിയഭാര്) കേകയറങ്ങള
തനിടലപടുത്തനിയനിടനില.  ആനയനിറങ്ങല്  കമഖലയനിലല  കേകയറങ്ങളുലാം  അതനിരുകേളുലാം
തനിടലപടുത്തുനതനിനഭായനി സര്കവ്വ നടപടനികേള നടന ലകേഭാണനിരനിക്കുന.

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-യനില്നനിനലാം  വനിഷയത്തനില്  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലഭനിക്കുന മുറയച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  കേകയറങ്ങളുലാം  അതനിരുകേളുലാം  തനിടലപടുത്തുനതനിനഭായനി  സര്കവ്വ
നടപടനികേള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങളനുസരനിചച്ച്  മൂനഭാറനിലല
കേണ്ണന കദവന ഹനില്സച്ച് വനികലജനില് ഏകേകദശലാം 6 ഏക്കര് (2.4314 ലഹകര്) ഭൂമനി
കേകയറനിയനിട്ടുണച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഇ)  ലഭലമഭായ  വനിവരമനുസരനിചച്ച്  ഭൂമനി  സലാംബന്ധമഭായനി  നനിലവനില്   വനിവനിധ

കകേഭാടതനികേളനിലഭായുളള കകേസ്സുകേള സലാംബന്ധനിച കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

പദതനി കകേസ്സുകേളുലട 
എണ്ണലാം

1 ലചേങ്കുളലാം ആഗച്ച് ലമകന്റെഷന സതീലാം 1

2 മഭാങ്കുളലാം പദതനി 1

3 ഇടുക്കനി ആഗച്ച് ലമകന്റെഷന സതീലാം 3

4 പളനിവഭാസല് എകലറനഷന സതീലാം 19

5 ഇടുക്കനി പദതനി 6

6 കലഭാവര് ലപരനിയഭാര് പദതനി 1

7 പനനിയഭാര് പദതനി 4

8 ബഭാരഭാകപഭാള പദതനി 6

9 വനിലങ്ങഭാടച്ച് പദതനി 34

10 ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട രണഭാലാം ഘടലാം 25

11 കുറലഭാടനി ആഗച്ച് ലമകന്റെഷന പദതനി 4

12 110  ലകേ.വനി.  ചേക്കനിടപഭാറയച്ച്  സലലമടുത്തതുമഭായനി
ബന്ധലപടച്ച്നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ വര്ദനിപനിക്കുനതനിനച്ച്

4

13 ലചേറുപുഴ  സബ്കസഷലന്റെ  ഭൂമനിയനില്  അതനിര്ത്തനി
തര്ക്കവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  കേണ്ണൂര്  സര്ക്കനിളനിനു
കേതീഴനില് 

1

14 മഭാടക്കത്തറ  സബ്കസഷലന്റെ  സലലമടുത്തതുമഭായനി
ബന്ധലപടച്ച്  നഷ  പരനിഹഭാരത്തുകേ
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സബച്ച്  കകേഭാടതനിയനില്
കകേസ്സുലാം  ഭൂമനി  തര്ക്കവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്
ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഒരു കകേസ്സുലാം

2

15 മണനിമല  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുകവണനി  0.49
ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാക്കച്ച്  ഭൂമനി ബഹുമഭാനലപട

1

802/2019
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കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  27-11-2008-ലല
ജനി.ഒ.  (എലാം  എസച്ച്.)  നമ്പര്  403/2008/റവനന്യൂ
ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനച്ച്
33  ലകേ.വനി.  സബച്ച്  കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനു
കവണനി  18,80,559  രൂപ  കേകമ്പഭാള  വനില  നല്കേനി
റവനന്യൂ  അധനികേഭാരനികേളനില്നനിനലാം  വഭാങ്ങനിയ  ഭൂമനി
ശതീ.  പനി.  ഒ.  കതഭാമസച്ച്,  കേതീക്കരക്കഭാടനിലന്റെ ഉടമസത
യനിലുളളതഭാലണനച്ച്  അവകേഭാശലപട്ടുലകേഭാണ്ടുളള
പരഭാതനി.

16. കുണറ  220  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന കേഡ്വഭാര്കടഴനിലന്റെ
ചുറ്റുമതനിലനികനഭാടച്ച്  കചേര്നച്ച്  കേനിടക്കുന  0.62  ഏക്കര്
ഭൂമനി സലാംബന്ധനിച കകേസച്ച്.

1

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-യനിലല ഒഴനിവകേള

84 (2289) ശതീ  .   കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-യനിലല മസ്ദൂര് ഉളലപലടയുള തഭാഴ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല
ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനു സഡ്വതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കകേരള  പബനികേച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷനവഴനി  നനിയമനികക്കണ  മസ്ദൂര്
തസ്തനികേയനിലല  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാംതലന  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ഓഫതീസച്ച്
അറനഡന്റെച്ച് തസ്തനികേയനില് ഇകപഭാള ഒഴനിവകേളനില.

 ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫതീസച്ച്

85 (2290) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി 
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എടവനക്കഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ
പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സവപനിനനിലല ജനസഭാന്ദ്രത കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് പ്രസ്തുത ലപ്രഭാകപഭാസല്

നടപഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനിലുളള  ഞഭാറയല്  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചലാം

ലചേറഭായനി ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷനനിലല കുറചച്ച് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലളകടനി ഉളലപടുത്തനിയുലാം

എടവനക്കഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  പുതനിയ  ലസക്ഷന  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള

ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ടനി  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കകേരളഭാ  കസറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി

കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലാം

എടുത്തനിടനില.   കേസമര് ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനി  ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണ

രലാംഗലത്ത  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളുലട  പുനദുഃസലാംഘടന  സലാംബന്ധനിചച്ച്

ആകലഭാചേനിചവരനികേയഭാണച്ച്. പുതനിയ ലസക്ഷന സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഇതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.

 ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-യനില് സമഭാശഡ്വഭാസ ലതഭാഴനില്ദഭാന പദതനി

86  (2291)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-യനില്  സമഭാശഡ്വഭാസ  ലതഭാഴനില്ദഭാന  പദതനി

പ്രകേഭാരമുള ആശനിത നനിയമനത്തനിനച്ച് പ്രകതലകേ ചേടങ്ങളുകണഭാ;  എങനില് അതനിലന്റെ

പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകതലകേ ചേടങ്ങളനിലലങനില് ഏതച്ച് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് കബഭാര്ഡനില്

ആശനിതനനിയമനലാം നല്കുനതച്ച് എനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനികലക്കഭാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-യനില്

ആശനിതനനിയമനത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കഭാവനതച്ച്;  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനികലക്കച്ച്

അകപക്ഷനിക്കഭാനുള കയഭാഗലത വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനുള  അകപക്ഷകേളനില്  എനവലരയുളവര്ക്കച്ച്

നനിയമനലാം  നല്കേനിലയനലാം  ഇനനി  എത്ര  അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  നനിയമനലാം

നല്കേഭാനുലണനലാം തസ്തനികേ തനിരനിചള വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പ്രകതലകേ  ചേടങ്ങളുണച്ച്.  പകേര്പ്പുകേള  അനുബന്ധലാം-1  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)

1. സബച്ച് എഞ്ചനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല് & സനിവനില്)

2. ജൂനനിയര് അസനിസന്റെച്ച്/കേഭാഷലര്

3. മതീറര് റതീഡര്

4. ജൂനനിയര് ലഫയര്കകേഭാപനി അസനിസന്റെച്ച്

5. ഓവര്സതീയര്  (സനിവനില്)

6. ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് കഗഡച്ച് II

7. ഇലകനിസനിറനി വര്ക്കര്

8. കകേഭാണഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെച്ച്

9. ലലഡ്രൈവര് കഗഡച്ച് II

10. സഡ്വതീപര്  - III/കതീനനിലാംഗച്ച് അസനിസന്റെച്ച്-III

11.  പഭാര്ടച്ച് ലലടലാം കേണനിജന്റെച്ച് സഡ്വതീപര്

കയഭാഗലത സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധലാം -II ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ഡനി) 06/2016  വലര കബഭാര്ഡച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളവര്ക്കച്ച്  നനിയമന ഉത്തരവച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എനഭാല്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  WP(C)
No.2017/2016(B)  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ജൂനനിയര്  ലഫയര്കകേഭാപനി  അസനിസന്റെച്ച്
തസ്തനികേയനില്  ആശനിത  നനിയമനലാം  വഴനിയുളള  നനിയമനങ്ങള  03/2016  മുതല്
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ആയതച്ച് പ്രകേഭാരലാം  06/2016-ല് കബഭാര്ഡച്ച് ഉത്തരവഭായ
ഒരു ഉകദലഭാഗസയച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിടനില.  ഇനനി നനിയമനലാം നല്കേഭാനുളളവരുലട
തസ്തനികേ തനിരനിചളള വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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1. ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് കഗഡച്ച് II- 14

2. കേഭാഷലര് - 10

3. പഭാര്ടച്ച് ലലടലാം കേണനിജന്റെച്ച് സഡ്വതീപര്-2

4. ഇലകനിസനിറനി വര്ക്കര്/മസ്ദൂര് -1

5. മതീറര് റതീഡര് -2

6. സബച്ച് എഞ്ചനിനതീയര് (സനിവനില്) -1

7. സബച്ച് എഞ്ചനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) - 6

8. ജൂനനിയര് ലഫയര്കകേഭാപനി അസനിസന്റെച്ച്- 2 (1+1)

എനഭാല് കമല് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന മുഴുവന തസ്തനികേകേളനികലയുലാം (ജൂനനിയര് ലഫയര്
കകേഭാപനി അസനിസന്റെച്ച് ഒഴനിചച്ച്) നനിയമന കബഭാര്ഡച്ച് ഉത്തരവച്ച് 22-02-2017-ല് ആയനിട്ടുണച്ച്.
ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അനുബന്ധകജഭാലനികേള നടനവരനികേയഭാണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.- ഇമൗസച്ച് ലസക്ഷനനില് പുതനിയ സബച്ച് ലസന്റെറുകേള

87 (2292)   ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇരുപതനിനഭായനിരത്തനില് അധനികേലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുള ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ഈസച്ച്
ലസക്ഷനനില്  മഴക്കഭാലത്തച്ച്  ഉണഭാകുന സവദദ്യുതനി  തകേരഭാറുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പരനിഹരനിക്കഭാന നനിലവനിലുള ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം അപരലപ്തമഭായതനിനഭാലുലാം പ്രസ്തുത
ലസക്ഷലന്റെ വനിസ്തൃതനി വളലരകൂടുതല് ആയതനിനഭാലുലാം  ലപര്മനന്റെച്ച്  ഫതീല്ഡച്ച്  സഭാഫനിലന
നനിയമനിചച്ച്  പുതനിയ  സബച്ച്  ലസന്റെറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

32 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര് വനിസ്തൃതനിയുളള കേഭായലാംകുളലാം ഇമൗസച്ച് ലസക്ഷലന്റെ കേതീഴനില്
നനിലവനില്  19587  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണുളളതച്ച്.  നനിലവനിലുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
ഇമൗ ലസക്ഷനനിലല അറകുറപണനികേള നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുളള ജതീവനക്കഭാര് കേഭായലാംകുളലാം
ഇമൗസച്ച് ലസക്ഷനനിലുണച്ച്.  ഇമൗ ലസക്ഷനച്ച് കേതീഴനില് സബ്ലസന്റെറുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതച്ച്
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ മതീറര് വനിതരണലാം

88  (2293)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന    : തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  മതീറര് വനിതരണത്തനിനച്ച് നനിലവനിലുള സലാംവനിധഭാനലാം
കേഭാരലക്ഷമമല എനതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മതീറര്  വനിതരണലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്  കുറമറ  രതീതനിയനില്
നടപനില് വരുത്തുവഭാന എലനങനിലുലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുതനിനച്ച്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനിലാംഗനിള  കഫസച്ച്  എനര്ജനി  മതീററുകേള  ഇലകനിക്കല്  സര്ക്കനിള
ഓഫതീസുകേകളഭാടനുബന്ധനിചളള  ഒമൗടച്ച് ലലറ്റുകേളവഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന
സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചച്ച് ചേനില പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മതീറര്  വനിതരണലാം  കുറമറ  രതീതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി
ആവശലത്തനിനച്ച് മതീററുകേള വഭാങ്ങുവഭാനഭായനി കബഭാര്ഡച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറ്റുനതനിനുളള  നടപടനികേള  കബഭാര്ഡച്ച്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  16  ലക്ഷലാം  സനിലാംഗനിള  കഫസച്ച്  എനര്ജനി  മതീററുകേളുലാം
1.5 ലക്ഷലാം ത്രതീ കഫസച്ച് മതീററുകേളുലാം വഭാങ്ങഭാന കബഭാര്ഡച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന്റെ റവനന്യൂ കേമ്മേനി
89 (2294)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  2015-16,  2016-17

വര്ഷങ്ങളനില്  റവനന്യൂ  കേമ്മേനി  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്രയഭാലണനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേമ്പനനിക്കച്ച്  സകേമഭാറനിക്കനിടനിയ  ആസ്തനികേളക്കുള  സതീനനിയകറജച്ച്
ഇകതഭാലടഭാപലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ;

(സനി)  റവനന്യൂ  കേമ്മേനി  ഉണഭായനിട്ടുലണങനില്  അതച്ച്  നനികേത്തഭാനുലാം  കേമ്മേനി
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം എലനഭാലക്ക പരനിഹഭാര നടപടനികേളഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിചവരുനതച്ച്;
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(ഡനി)  റവനന്യൂ  കേമ്മേനി  കുറയഭാന  ഭരണപരമഭായ  ലചേലവകേള  നനിയനനിക്കുന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അതുസലാംബന്ധനിചച്ച് സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.   2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല ആഡനിറച്ച്  ലചേയ്ത
കേണക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  റവനന്യൂ  കേമ്മേനി  31329.35  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കേണലക്കടുപച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(ബനി) 31-3-2013-ലല  ഗവണലമന്റെച്ച് ഉത്തരവച്ച്  (പനി)  നമ്പര് 46/2013/പനി.ഡനി.
പ്രകേഭാരമുളള  വഭാലദ്യുവനിലഭാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  ആസ്തനി  ബഭാധലതകേള
കേമ്പനനിക്കച്ച് ലലകേമഭാറനിയതച്ച്.  (പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.)*

കേമ്പനനി  നനിയമപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കേണക്കുകേള
തയഭാറഭാക്കുനതച്ച്.  2015-16 വലര ആഡനിറച്ച് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കബഭാര്ഡനിനുണഭായനിട്ടുളള  റവനന്യൂ  കേമ്മേനി  നനികേത്തുനതനിനുലാം  കേമ്മേനി
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുവഭാനുലാം, സഭാമ്പത്തനികേ വനിഭഭാഗത്തനില് ചുവലട കചേര്ക്കുന നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാളളുനതഭാണച്ച്:

(i) മുനകേഭാലങ്ങളനിലലനകപഭാലല ഉയര്ന നനിരക്കനിലുളള വഭായ്പകേള തനിരനിചടചച്ച്
കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരക്കനിലുളള വഭായ്പലയടുക്കുനണച്ച്.

(ii) മനിതമഭായ  വനിലയനില്  ഹ്രസഡ്വ-ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുളള  കേരഭാറുകേള
വഴനി  ലലവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുളള  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
പ്രവര്ത്തന  മനികേവച്ച്  കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുനതനിലൂലടയുലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
റവനന്യൂ കേമ്മേനി കുറചലകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണച്ച് ശമനിക്കുനതച്ച്.

കകേരള  കസറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനനില്,
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  സമര്പനിചനിട്ടുളള  വരവലചേലവച്ച്  കേണക്കുകേള
അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  വര്ദനവച്ച്  നടപനിലഭാക്കുകേയഭാലണങനില്  റവനന്യൂ  കേമ്മേനി
കുറയുനതഭാണച്ച്.  കകേരള  സലാംസഭാന  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം  മറച്ച്
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനമഭായനി  ലലവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്
കുടനിശ്ശേനികേ  ഇനത്തനില്  പനിരനിഞകേനികടണ  1,200  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ഇടലപട്ടുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി)  കകേരള  കസറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  റവനന്യൂ  കേമ്മേനി

കുറയ്ക്കുനതനിനുളള  വനിവനിധ  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  'ബജററനി  കേണകട്രഭാള'

കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിലൂലട  ഭരണപരമഭായ  ലചേലവകേള  കുറയ്ക്കുനതനിനുളള

നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

കകേരള  കസറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം

കകേരള കസറച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡനിലന്റെ സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്

ഏറവലാം അനനിവഭാരലമഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം കേലണത്തുനതനിനുളള വനിശദമഭായ

പഠനലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് കേഭാഷലര് തസ്തനികേ

90 (2295)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് കേഭാഷലര് തസ്തനികേയനില് പനി.എസച്ച്.സനി. മുകഖന

നനികേകത്തണ  428  ഒഴനിവകേളനില്  എത്ര  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുലണനച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒഴനിവകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിടനിലലങനില്

തഭാമസലാംവനിനഭാ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്  ഉളലപടനിട്ടുളവര്ക്കച്ച്

നനിയമനലാം നലഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പുതുതഭായനി  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്തനിടനില.  ലലവദദ്യുതനി

കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പഠനിക്കുനതനിനച്ച്  നനികയഭാഗനിക്കലപട

ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടച്ച്,  മതീറര്  റതീഡനിലാംഗനിനച്ച്  PDA

നടപഭാക്കനിയതച്ച്,  കേമ്പന്യൂടര്വത്കേരണ  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള

ജതീവനക്കഭാരുലട കജഭാലനി  ഭഭാരത്തനില് വരുത്തനിയ മഭാറങ്ങള എനനിവ പരനികശഭാധനിചച്ച്

മഭാത്രകമ ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലല കേഭാഷലര് ഉളലപലട വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനില്

ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണലാം  തനിടലപടുത്തഭാന  കേഴനിയുകേയുളള.

ഇമൗ  നടപടനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒഴനിവകേള  തനിടലപടുത്തനി  മഭാത്രകമ

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയഭാന കേഴനിയുകേയുളള.
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ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്. ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡച്ച് ഏലറടുക്കഭാന നടപടനി

91  (2296)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത വരളചയുലട  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആഭലനര  സവദദ്യുതനി  ലഭലത
വര്ദനിപനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉകദലഭാഗമണ്ഡലനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.  എന
തഭാപസവദദ്യുതനി  നനിലയവമഭായുള  വഭാങ്ങല്  കേരഭാര്  പുതുക്കുനതനില്
കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേഭാരണലമനഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.  എന  തഭാപസവദദ്യുതനി  നനിലയലാം  സവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡമഭായുള  കേരഭാര്  പുതുക്കുനനിലലങനില്  പ്രസ്തുത  തഭാപനനിലയലാം  സവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡച്ച് ഏലറടുത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേരഭാര്  നനിലവനിലനിലഭാത്തതുമൂലലാം  ഉല്പഭാദനലാം  നനിര്ത്തനിവചച്ച്,  കശഖരനിച
നഭാഫ്ത കേമ്പനനിക്കകേത്തച്ച് സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുനതുമൂലമുള അപകേട സഭാധലത ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) അപകേട സഭാധലത ഒഴനിവഭാക്കനി ജനങ്ങളക്കച്ച് സലാംരക്ഷണലാം ഒരുക്കുനതനിനുലാം
സവദദ്യുതനി  ലഭലത  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  അടനിയനര  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വരളചയുലട സഭാഹചേരലത്തനില് ജലലലവദദ്യുതനി നനിലയങ്ങളനില് നനിനളള
ലലവദദ്യുതനിയനില്  വന  കുറവച്ച്  സൃഷനിചനിട്ടുളള  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്
കകേരളത്തനിനച്ച്  പുറത്തുനനിനലാം ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനി എത്തനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  ഇല.  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.  എന  തഭാപലലവദദ്യുത  നനിലയവമഭായനി
03 -05-1999-ല് ഒപ്പുവച ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാര് 31-10-2015-ല് അവസഭാനനിച.
ടനി നനിലയത്തനില് ഉപകയഭാഗനിചനിരുന ഇന്ധനമഭായ നഭാഫ്തയുലട വനില വളലര കൂടുതല്
ആയതുലകേഭാണച്ച് അടനിയനരഘടത്തനില് മഭാത്രകമ ടനി നനിലയത്തനില് നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങനിയനിരുനളള.  ഇമൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  കേരഭാര്
പുതുക്കനിയനിടനില.
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ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.-മഭായുളള  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേരള
സലാംസഭാന  ലലവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  26-10-2016-ലല  ഉത്തരവച്ച്
അനുസരനിചലാം,  ഇകപഭാള  ലലവദദ്യുത  കമഖലയനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നനിലവനിലുളള
സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം,  ഫനികഡച്ച്  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്  നല്കകേണതുവഴനിയുളള  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലതയുലാം കേണക്കനിലലടുത്തുമഭാണച്ച് ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്. പവര് ലനിമനിറഡനില് നനിനലാം
ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനതനിനുളള  കേരഭാര്  പുതുകക്കണതനിലഭാലയനച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്. തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.

(സനി)  ഇമൗ  നനിലയത്തനിലന  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-നച്ച്  ലഭാഭകേരമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എനതച്ച്  കവണത്ര  പഠനലാം  നടത്തനി
കേലണത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  ടനി  നനിലയലാം  ഏലറടുക്കുവഭാനുളള  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളള.

(ഡനി)  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.-ല്  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന  നഭാഫ്തമൂലലാം  അപകേട
സഭാധലതയുണച്ച്  എനഭാകരഭാപനിചച്ച്  ആയതച്ച്  നതീക്കലാം  ലചേയകേനിടഭാന  ടനി  നനിലയത്തനിലല
വനിവനിധ  വര്കക്കഴച്ച്  യൂണനിയനുകേള  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  പരഭാതനി
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇമൗ  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഇ)  ഇകപഭാള  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡലാം  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.-മഭായനി
ഉണഭായനിരുന ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  കേരഭാറനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.-ല്   സൂക്ഷനിചനിട്ടുളള  നഭാഫ്ത  നതീക്കലാം  ലചേകയണതുലാം  അപകേട
സഭാധലത  ഉലണങനില്  ആയതച്ച്  ഒഴനിവഭാകക്കണതുലാം  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്-ലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിതഡ്വമഭാണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനച്ച്  ഇമൗ  വനിഷയത്തനില്
യഭാലതഭാരുവനിധ ബഭാധലതയുമനില.

വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം

92  (2297)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയുലട
പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവലര  ഇമൗ  പദതനിയനിനപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  വതീടുകേളനില്  ലലവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിചലവനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനച്ച്  ഇനനി  എത്ര  വതീടുകേള
ലലവദദ്യുതതീകേരനികക്കണതുണച്ച്;  ഇതനിനച്ച്  എത്ര  തുകേ  ലചേലവച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനലവനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  3-3-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം

ആലകേ ലഭനിച
അകപക്ഷകേള

ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന
നല്കേനിയ വതീടുകേള

പുകരഭാഗതനി
(%)

മഭാനനവഭാടനി 3576 1701 47.57

കേല്പറ 4027 1307 32.46

സുല്ത്തഭാന
ബകത്തരനി

5763 1483 25.73

(ബനി) 3-3-2017-ലല കേണക്കനുസരനിചച്ച് വയനഭാടച്ച് ജനിലയനില് ടനി പദതനിയനിന
പ്രകേഭാരലാം 4491 വതീടുകേളക്കച്ച് കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  3-3-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  ഇനനി
8875  വതീടുകേള ലലവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാനുണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശലാം  9.5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ലചേലവച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി ശതീമതനി സതീമ സമര്പനിച അകപക്ഷ
93 (2298)   ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി ശതീമതനി സതീമ.ലകേ, w/o late  രകമശച്ച്.പനി

(സബച്ച്:എഞ്ചനിനതീയര്),  2013-ല് ലഡപന്യൂടനി  ചേതീഫച്ച് എ ഞ്ചനിനതീയര്,  സവദദ്യുതനി ഭവനച്ച്
നലനിയ നനികവദനത്തനികന്മല് നഭാളനിതുവലര സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിനുകശഷലാം  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ലചേയര്മഭാനുലാം,  മനനിക്കുലാം
നലനിയ നനികവദനങ്ങളനികന്മല് സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശതീമതനി  സതീമ.ലകേ-യച്ച്  2013-ല്  അകപക്ഷ  നലനിയനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര
നനിയമനലാം  നലഭാനുള കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള  കേഭാരണലാം  എലനനലാം,  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുത്തനിയ ഉകദലഭാഗസര്  ആലരലഭാലമനലാം എകപഭാള നനിയമനലാം നല്കുവഭാന കേഴനിയുലാം
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില് സബച്ച് എഞ്ചനിനതീയറഭായനി കജഭാലനി
ലചേയ്തനിരുന  പകരതനഭായ  പനി.  രകമശനിലന്റെ  ഭഭാരല  ശതീമതനി  സതീമ  ലകേ.  2013-ല്
ഓഫതീസച്ച്  അറനഡന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനില്  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിരുന.  എനഭാല്  അകപക്ഷകേ  ലലടപച്ച്ലലററനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഴനിനച്ച്  പഠനലാം
നടത്തുനതനിനഭാല്  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുനതുവലര  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനുളള
കേഭാലഭാവധനി നതീടനി തരണലമനച്ച് ആവശലലപടതനിലനത്തുടര്നച്ച് 21-7-2014-ല് പഠനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  അധനികേ  സമയലാം  നല്കേനി  ഉത്തരവഭായനിരുന.  പഠനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ലലടപച്ച്ലലററനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഴനില്  കയഭാഗലത  കനടനിയതനിലനത്തുടര്നച്ച്
21-4-2016-ല്  ജൂനനിയര്  ലഫയര്കകേഭാപനി  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനില്
നനിയമനത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ജൂണ  2016-നച്ച്
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട  പരനികശഭാധനയുലാം  ഇന്റെര്വന്യൂവലാം  നടത്തനി  ജൂനനിയര്
ലഫയര്കകേഭാപനി  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന  07/2016-ലല
ലസലകച്ച്  ലനിസനില്  ഉളലപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  കബഭാര്ഡനില്  സമര്പനിച.
പ്രസ്തുത  ലസലകച്ച്  ലനിസനിനച്ച്  22-2-2017-ല്  കബഭാര്ഡച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം  നനിലവനില്  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  കസ  ഉത്തരവളളതനിനഭാല്
നനിയമനലാം നല്കേഭാന കേഴനിയനില.

(സനി) 2013-ല് ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി ആദല അകപക്ഷ നല്കേനിലയങനിലുലാം
പനിനതീടച്ച്  അകപക്ഷകേ  ലലടപച്ച്ലലററനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഴച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  അധനികേ  സമയലാം
ആവശലലപടുകേയുലാം ജൂനനിയര് ലഫയര്കകേഭാപനി അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനികലക്കച്ച്  ആശനിത
നനിയമനത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  അകപക്ഷ  നല്കേനിയതനിലനത്തുടര്നഭാണച്ച്  ആശനിത
നനിയമനലാം ലലവകേനിയതച്ച്.  ജൂനനിയര് ലഫയര്കകേഭാപനി അസനിസന്റെച്ച് തസ്തനികേയനില് ആശനിത
നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിലനതനിലര  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്
30-8-2016-നച്ച് ഫയല് ലചേയലപട റനിടച്ച് ലപറനിഷന [WP (C) No. 2017/2016 (B)]-ല്
ജൂനനിയര് ലഫയര്കകേഭാപനി അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനില് ആശനിത നനിയമനലാം നടത്തുനതച്ച്
കകേഭാടതനി  കസ  ലചേയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കകേസനിലന്റെ  തതീര്പനിനച്ച്  വനികധയമഭായനി
മഭാത്രകമ ശതീമതനി സതീമ. ലകേ.-യുലട നനിയമനലാം നടത്തഭാന കേഴനിയുകേയുളള.

ഗലഭാസച്ച് ഇനസുകലറഡച്ച് സബച്ച് കസഷന

94 (2299) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ലവണക്കരയനിൽ  നനിലവനിലുള  110  ലകേ.വനി.  സബ് കസഷനച്ച്
പകേരലാം  110  ലകേ.വനി.  ഗലഭാസച്ച്  ഇനസുകലറ ഡച്ച്  സബച്ച്  കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിലന്റെ
ആവശലകേത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആയതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനിലല  ലവണ്ണക്കര  110  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില്  110  ലകേ.വനി.
നനിലവഭാരത്തനിലുളള  ഒരു  ഗലഭാസച്ച്  ഇനസുകലറഡച്ച്  സബച്ച്  കസഷന
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ/
സഭാമ്പത്തനികേ പഠനങ്ങള നടനവരുന.

നൂറനഭാടച്ച് പടനനിലലാം കക്ഷത്രപ്രകദശത്തച്ച് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള

95 (2300) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നൂറനഭാടച്ച്  പടനനിലലാം  കക്ഷത്രപ്രകദശത്തച്ച്  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള
സഭാപനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള,  എ.ബനി.സനി.  എനനിവ ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നൂറനഭാടച്ച്  പഭാറ
ജലാംഗ്ഷന മുതല് ഇടകപഭാണ വലര സവദദ്യുതനി തടസമനിലഭാലത എത്തനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ എസനികമറച്ച്  അടനിയനരമഭായനി തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നൂറനഭാടച്ച്,  പടനനിലലാം  കക്ഷത്രപ്രകദശത്തച്ച്  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള,
എ.ബനി.സനി.  എനനിവ  സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന
നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. എസനികമറച്ച് തുകേ ലഡകപഭാസനിറച്ച് വര്ക്കനിനത്തനില് ലഭനിക്കുന
മുറയച്ച് പ്രസ്തസ്തുത പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

ഉമൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പദതനി

96  (2301)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇനകേഭാനഡലസന്റെച്ച്  ബളബുകേളക്കുലാം  ഫ്ലൂറലസന്റെച്ച്
ടന്യൂബുകേളക്കുലാം  പകേരലാം  എല്.ഇ.ഡനി.-യുലട  സലറ്റുകേളുലാം  ടന്യൂബുകേളുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനച്ച്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച് ചേനിലവഴനിചതച്ച്;
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനച്ച്  മുമ്പുലാം  പദതനി  നടപഭാക്കനിയതനിനച്ച്
കശഷവമുള  സവദദ്യുതനിയുലട  ഉപകഭഭാഗത്തനില്  വലതലഭാസമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില്  എത്രയഭാണച്ച്  കുറവച്ച്;  ഇതുവഴനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലഭാഭമഭാണച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-ക്കച്ച് ഉണഭായനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത സവദദ്യുതനിയുലട  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  ഊര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഡഭാമസനികേച്ച്  എഫനിഷലന്റെച്ച്  ലലലറനിലാംഗച്ച്
കപ്രഭാഗഭാലാം  (ലഡല്പച്ച്)  എന  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പദതനിയുലട
നടത്തനിപനിനഭായനി 150 കകേഭാടനി രൂപയുലട ലചേലവഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുളളതച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇതുവലര  75  ലക്ഷലാം  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള
വനിതരണലാം ലചേയ്തതനിലൂലട ലലവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗത്തനില് പ്രതനിവര്ഷലാം  315  ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറച്ച് ലലവദദ്യുതനികയഭാളലാം കുറവഭായനിട്ടുലണനച്ച് കേണക്കഭാക്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലലവദദ്യുതനിയുലട  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  ഉമൗര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  നനിലവനിലുളള  പദതനികേള  വനിപുലലപടുത്തുനകതഭാലടഭാപലാം
പുതനിയ  പദതനികേളുലാം  രൂപതീകേരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.
സലാംസഭാനലത്ത വതീടുകേളനില് ഉമൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  കബഭാക്കച്ച്  പഞ്ചഭായത്തച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്
വതീടമ്മേമഭാര്ക്കഭായനി  കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസ്സുകേള  നടത്തഭാന  പദതനിയുണച്ച്.
ജലക്ഷഭാമവലാം  ലലവദദ്യുതനിക്ഷഭാമവലാം  രൂക്ഷമഭായനി  അനുഭവലപടുന  ഏപ്രനില്,  കമയച്ച്
മഭാസങ്ങളനിലഭായനിടഭാണച്ച്  ഇമൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.   കൂടഭാലത
നനിലവനില് തുടര്നവരുന പദതനികേള തഭാലഴ സൂചേനിപനിക്കുന:

ഉമൗര്ജ്ജ കേനിരണ  :

ഉമൗര്ജ്ജ  കേനിരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  സനദ
സലാംഘടനകേള  മുകഖന  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസുകേള,
റഭാലനികേള  എനനിവ  നടത്തനിവരുന.  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില്  കകേരളലമഭാടഭാലകേ
193  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇമൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
(2016-17) 307  പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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സഭാര്ടച്ച് എനര്ജനി കപ്രഭാഗഭാലാം  :

വനിദലഭാര്തനികേളനില് ഉമൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുനതനിനച്ച്
സഭാര്ടച്ച്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗഭാലാം  (SEP)  എന കപരനില് പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനതലത്തനില്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  എനര്ജനി
കകേഭാണഗസച്ച് നടത്തനിവരുന.  എസച്ച്.ഇ.പനി.-യുലട കേതീഴനില് 2015-16  കേഭാലയളവനില്
41  വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനിലകേളനില്  നനിനഭായനി  1561  സ്കൂളുകേള  ഉളലപടുത്തുവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇമൗ വര്ഷലാം 41 വനിദലഭാഭലഭാസ ജനിലകേളനില്നനിനലാം 150 സ്കൂളുകേള എന
നനിലയച്ച് 6150 സ്കൂളുകേലളയഭാണച്ച് സഭാര്ടച്ച് എനര്ജനി കപ്രഭാഗഭാമനില് എനകറഭാള ലചേയഭാന
ലക്ഷലലാം  വചനിട്ടുളളതച്ച്.  307500  കുടനികേലളയഭാണച്ച്  6150  സ്കൂളുകേളനില്നനിനലാം
50  കുടനികേള  ഒരു  സ്കൂളനില്  എന  നനിലയച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതച്ച്.

എനര്ജനി കനിനനികേച്ച്  :

ഗഭാര്ഹനികേ  ഉമൗര്ജ്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ഉമൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ
കബഭാധവത്കേരണലാം  നല്കുനതനിനച്ച്  സതീകേളഭായ  1750  എനര്ജനി  കനിനനിക്കച്ച്
കവഭാളണനിയര്മഭാര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  വതീടുകേളകതഭാറുലാം  ഉമൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ
കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  ഉമൗര്ജ്ജസര്കവ്വ  മുതലഭായവ  നടത്തുകേയുലാം  ലഘുകലഖകേള
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ്യുന  വനിവനിധ  പത്ര-ദൃശല-മഭാധലമങ്ങളവഴനി
ലലവദദ്യുതനിയുലട  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  വനിപുലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രചേഭാരണങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണച്ച്.  പ്രമുഖ  ഉത്സവകമഖലയനില്  ഉമൗര്ജ്ജ
കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രദര്ശനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ലഘുകലഖകേള വനിതരണലാം
ലചേയഭാവനതുമഭാണച്ച്.

ഉമൗര്ജ്ജ സുരക്ഷഭാ മനിഷന

97  (2302)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊര്ജ്ജ  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്
അകനഡ്വഷണലാം  നടക്കുനകണഭാ;  വനിജനിലനസച്ച്  അകനഡ്വഷണത്തനിനുള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിജനിലനസച്ച്  കകേഭാടതനിയനില്  ലടസലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്
അകനഡ്വഷണത്തനിനച്ച്  ഉത്തരവനിടകശഷലാം  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപട  ഏലതങനിലുലാം
ഉകദലഭാഗസലന  ലഡപന്യൂകടഷന  വലവസയനില്  അലനര്ടനില്  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് കപരുലാം സഭാപനവലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള  അലനര്ടനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  ആലരഭാലക്ക;
അവരുലട കപരുലാം തസ്തനികേയുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  പുറത്തുവന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;  റനികപഭാര്ടനില് അലനര്ടനിലല ഏലതങനിലുലാം ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
കൂടുതല്  അകനഡ്വഷണലാം  ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ഉകദലഭാഗസരുലട  കപരുലാം
തസ്തനികേയുലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  കൂടുതല്  അകനഡ്വഷണലാം
നടത്തഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉമൗര്ജ്ജ  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്
വനി.ഇ-5/16/എസച്ച്.ലഎ.യു-II/അലനര്ടച്ച്  നമ്പരഭായനി  ഒരു  വനിജനിലനസച്ച്  അകനഡ്വഷണലാം
നടനവരുന. നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധലാം-1-ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ലടസലാം പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് വനിജനിലനസച്ച്  കകേഭാടതനി അകനഡ്വഷണ
ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ലടസലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുളള  അലനര്ടനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട
കപരുലാം തസ്തനികേയുലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിചവരുന.

(ഡനി)  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗലാം  (എന.റനി.-ഡനി)  വകുപച്ച്  നടത്തനിയ
അകനഡ്വഷണ  റനികപഭാര്ടച്ച്,  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ആഡനിറച്ച്  നടത്തനിയ ലസഷലല് ആഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  എനനിവയഭാണച്ച്
ലടസലാം പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് പുറത്തുവന അകനഡ്വഷണ റനികപഭാര്ട്ടുകേള.

കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ആഡനിറച്ച്  നടത്തനിയ ലസഷലല് ആഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ടനില് നഷലാം
തനിടലപടുത്തഭാന കൂടുതല് അകനഡ്വഷണലാം കവണലതന നനിലയനിലഭാണച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടുളളതച്ച്.

അലനര്ടച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഉമൗര്ജ്ജ  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  പദതനി
(TESM)  നടത്തനിപച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ഓഡനിറച്ച്  ഡയറകറുലട ആഡനിറച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്,  ആയതനിനച്ച്  അലനര്ടച്ച്  ഡയറകര് നല്കേനിയ മറുപടനി  എനനിവ ബന്ധലപട
കരഖകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കൂടനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  സലാംക്ഷനിപ്ത  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം തയഭാറഭാക്കുനതനിനച്ച് തഭാലഴപറയുനവര് ഉളലക്കഭാളളുന ഒരു കേമ്മേനിറനിലയ
നനികയഭാഗനിചലകേഭാണച്ച്  15-11-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
215/2016/ഉമൗ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്:

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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1. ചേതീഫച്ച് ഇകന്റെണല് ഓഡനിറര്, ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്. - ലചേയര്മഭാന

2. ഫനിനഭാനഷലല്  അലലഡഡ്വസറുലട  പ്രതനിനനിധനി,  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  -
ലമമ്പര്.

3. അണര് ലസക്രടറനി II, ഉമൗര്ജ്ജ വകുപച്ച് - കേണവതീനര്

ലലവദദ്യുതനി ലഭലത വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

98  (2303)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത  വരളചയുലട  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഉണഭാകേഭാവന  ജലസവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനക്കുറവച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം ആഭലനര സവദദ്യുതനി ലഭലത വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ഉകദലഭാഗമണ്ഡലനില്   പ്രവര്ത്തനിക്കുന ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.എല്. എന
തഭാപസവദദ്യുതനി  നനിലയവമഭായുള  വഭാങ്ങല്  കേരഭാര്  പുതുക്കുനതനില്
കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേഭാരണലമലനനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡമഭായുള  കേരഭാര്  പുതുക്കുനനിലലങനില്  പ്രസ്തുത
തഭാപനനിലയലാം സവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡച്ച് ഏലറടുത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേരഭാര് നനിലവനിലനിലഭാത്തതുമൂലലാം ഉല്പഭാദനലാം നനിര്ത്തനിവചച്ച് കശഖരനിച നഭാഫ്ത
കേമ്പനനിക്കകേത്തച്ച്  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുനതുമൂലമുള  അപകേട  സഭാധലത  ശദയനില്
വനനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) അപകേട സഭാധലത ഒഴനിവഭാക്കനി ജനങ്ങളക്കച്ച് സലാംരക്ഷണലാം ഒരുക്കുനതനിനുലാം
സവദദ്യുതനി  ലഭലത  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  അടനിയനര  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടുത്ത  വരളചയുലട  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഉണഭാകേഭാവന  ജലലലവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനക്കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാനകവണനി  ഉമൗര്ജ്ജ  കേകമ്പഭാളത്തനില്നനിനലാം
ലഭലമഭായത്ര ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനി ജല ലലവദദ്യുതനി കുറവച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാന ശമനിക്കുന.
കൂടഭാലത,  ആഭലനര ലലവദദ്യുതനി ലഭലത വര്ദനിപനിക്കഭാന ജലലലവദദ്യുത പദതനികേള
അവയച്ച്  ആവശലമഭായ  ഭൂമനി  ലഭലമഭാകുന  മുറയച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാനുളള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരുന.

802/2019
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പഭാരമ്പകരലതര  ഉമൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനളള  ഉമൗര്കജ്ജഭാത്പഭാദനലാം
സഭാധലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ചേതീഫച്ച്  എഞ്ചനിനതീയറുലട  കനതൃതഡ്വത്തനില്  റനിനന്യൂവബനിള
എനര്ജനി ആന്റെച്ച് എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സച്ച് എന വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  കേഭാറച്ച്,
സമൗകരഭാര്ജ്ജലാം  എനനിവയനില്നനിനളള  ഉമൗര്ജ്ജ  ഉത്പഭാദനലാം  ലക്ഷലമനിടച്ച്
ഇതുവലരയഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുനതുലാം  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുളളതുമഭായ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

ആഭലനര  ലലവദദ്യുതനി  ലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  അലനര്ടച്ച്  മുകഖന
2016-17  വര്ഷലത്ത  പഭാന  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  2  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  മുതല്  100
കേനികലഭാവഭാടച്ച്  വലര  കശഷനിയുളള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള
(ആലകേ  കശഷനി  5000  കേനികലഭാവഭാടച്ച്)  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  വലക്തനികേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം സഭാപനിചനല്കുനതനിനുലാം
1 കേനികലഭാവഭാടച്ച് മുതല് 5 കേനികലഭാവഭാടച്ച് വലര കശഷനിയുളള ഓഫ്ഗനിഡച്ച് കസഭാളഭാര് പവര്
പഭാന്റുകേള  (ആലകേ  കശഷനി  6400  കേനികലഭാവഭാടച്ച്)  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിചനല്കുനതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടുന.  അലനര്ടനിലന്റെ
ഉടമസതയനിലുളള  കസഭാളഭാര്  പവര് പഭാന്റെനില്നനിനച്ച്  2  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
നനിലവനിലുളള  കേഭാറഭാടനി  നനിലയങ്ങളനില്നനിനച്ച്  43.3  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  ലലവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ശലാംഖലയനികലയച്ച് നല്കേനിവരുന.

കേഭാറനില്  നനിനളള  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനലാം  വലഭാപകേമഭാക്കുനതച്ച്  ലക്ഷലമനിടച്ച്
തഭാലഴപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. കകേരളത്തനിലന്റെ  കേടല്ത്തതീരങ്ങളനില്  ലചേറുകേഭാറഭാടനികേള  സഭാപനിചച്ച്
ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  പദതനിയഭായനി  പൂവഭാര്
കേടല്തതീരത്തച്ച്  ഒരു  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുളള  ലചേറുകേഭാറഭാടനിപഭാടലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

2. കകേരളത്തനില്  ലഭലമഭായ  മനിതമഭായ  കേഭാറനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി
ലലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  വനിവനിധ
സലങ്ങളനില്  ലചേറുകേഭാറഭാടനികേള  സഭാപനിചച്ച്  പ്രഭാകയഭാഗനികേത
വനിലയനിരുത്തഭാനുളള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ഇല.  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.  എന  തഭാപലലവദദ്യുത  നനിലയവമഭായനി

3 -5-1999-ല് ഒപ്പുവച ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാര് 31-10-2015-ല് അവസഭാനനിച.  ടനി

നനിലയത്തനില്  ഉപകയഭാഗനിചനിരുന  ഇന്ധനമഭായ  നഭാഫ്തയുലട  വനില  വളലര  കൂടുതല്

ആയതുലകേഭാണച്ച് അടനിയനരഘടത്തനില് മഭാത്രകമ ടനി  നനിലയത്തനില്നനിനച്ച് ലലവദദ്യുതനി

വഭാങ്ങനിയനിട്ടുളള.  

ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.-ഉലാം  ആയുളള ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല് സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേരള

സലാംസഭാന  ലലവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  26-10-2016-ലല  ഉത്തരവച്ച്

അനുസരനിചലാം,  ഇകപഭാള  ലലവദദ്യുത  കമഖലയനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നനിലവനിലുളള

സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം,  ഫനികഡച്ച്  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്  നല്കകേണതുവഴനിയുളള  സഭാമ്പത്തനികേ

ബഭാധലതയുലാം കേണക്കനിലലടുത്തുമഭാണച്ച് ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്. പവര് ലനിമനിറഡനില് നനിനലാം

ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനതനിനുളള  കേരഭാര്  പുതുകക്കണതനിലഭാലയനച്ച്

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്. തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.

(സനി)  ഇമൗ  നനിലയത്തനിലന  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-നച്ച്  ലഭാഭകേരമഭായനി

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എനതച്ച്  കവണത്ര  പഠനലാം  നടത്തനി

കേലണത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  ടനി  നനിലയലാം  ഏലറടുക്കുവഭാനുളള  നടപടനികേള

സഡ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളള.

(ഡനി)  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.-ല്  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന  നഭാഫ്തമൂലലാം  അപകേട

സഭാധലതയുണച്ച്  എനഭാകരഭാപനിചച്ച്  ആയതച്ച്  നതീക്കലാംലചേയകേനിടഭാന  ടനി  നനിലയത്തനിലല

വനിവനിധ  വര്കക്കഴച്ച്  യൂണനിയനുകേള  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  പരഭാതനി

സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇമൗ  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട

പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഇ)  ഇകപഭാള  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ഉലാം  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.-ഉലാം  ആയനി

ഉണഭായനിരുന ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാറനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.-ല്   സൂക്ഷനിചനിട്ടുളള  നഭാഫ്ത  നതീക്കലാം  ലചേകയണതുലാം  അപകേട

സഭാധലത  ഉലണങനില്  ആയതച്ച്  ഒഴനിവഭാകക്കണതുലാം  ബനി.എസച്ച്.ഇ.എസച്ച്.-ലന്റെ

ഉത്തരവഭാദനിതഡ്വമഭാണച്ച്. ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്-നച്ച് ഇമൗ വനിഷയത്തനില് യഭാലതഭാരുവനിധ

ബഭാധലതയുമനില.
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ലലവദദ്യുതനി വനിഹനിതലാം സലാംബന്ധനിച കേരടച്ച് നയലാം

99 (2304) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .     കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ   :

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര്    : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സവദദ്യുതനി  വനിഹനിതലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേന്ദ്രലാം  പുതനിയ  കേരടച്ച്  നയലാം

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഈ കേരടച്ച്  നയലാം എങ്ങലനയഭാണച്ച് ബഭാധനിക്കുനലതനച്ച്

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് കദഭാഷകേരമഭായ വലവസകേള കേരടച്ച് നയത്തനില് നനിനച്ച്

ഒഴനിവഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെച്ച് ഉടമസതയനിലുളള ലലവദദ്യുതനി നനിലയങ്ങളനില്

നനിനളള ലലവദദ്യുതനി വനിഹനിതലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് ആഗസച്ച് 2016-ല് കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെച്ച്

ഒരു കേരടച്ച് നയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  വരുന  ലലവദദ്യുതനി  നനിലയങ്ങളനില്

നനിനച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുളള  ലലവദദ്യുതനിയുലട  വനിഹനിതലാം  നനിശയനിക്കുനതനിനുളള

മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണച്ച് ടനി നയത്തനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനതച്ച്.  നനിലവനിലുളള നയമനുസരനിചച്ച്

എലഭാ  കകേന്ദ്ര   നനിലയങ്ങളനില്  നനിനമുളള  ലലവദദ്യുതനിയുലട  15  ശതമഭാനലാം

സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് പങനിടഭാലത  (അണ അകലഭാകക്കറഡച്ച് പവര്  )  വകേമഭാറനിവയ്ക്കുന.

ഇമൗ ലലവദദ്യുതനി,  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനങ്ങളുലട

ആവശലഭാനുസരണലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പങ്കുനല്കുനതുലാം  ബഭാക്കനി  വരുന

85 ശതമഭാനലാം ലലവദദ്യുതനി തഭാലഴപറയുന രതീതനിയനില് പങ്കുവയ്ക്കുനതഭാണച്ച്.
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നനിലയലാം നനിലയലാം സനിതനി
ലചേയ്യുന

സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്

ആ കമഖലയനിലല മറച്ച്
സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച്

തഭാപലലവദദ്യുതനി 10 % 75%

ജല ലലവദദ്യുതനി 13% 72%

ആണവലാം 50% 35%

എനഭാല് പുതനിയ കേരടച്ച് നനിയമമനുസരനിചച്ച് 15 ശതമഭാനലാം മഭാറനിവയലപട (അണ
അകലഭാകക്കറഡച്ച്  പവര്)  വനിഹനിതലാം  കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ബഭാക്കനിവരുന
85  ശതമഭാനലാം  വനിഹനിതലാം  മുഴുവനുലാം  നനിലയലാം  സനിതനിലചേയ്യുന  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
ലഭനിക്കുലാം.  ടനി  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ആവശലമനിലലങനില്  മഭാത്രലമ  ഇമൗ  നനിലയങ്ങളനില്
നനിനളള ലലവദദ്യുതനി മറച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് ലഭനിക്കുകേയുളള.

പുതനിയ  കേരടച്ച്  നയത്തനിലല  വലവസകേള  പുതുതഭായനിവരുന  കകേന്ദ്ര
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  ഉടമസതയനില്  വരുന  നനിലയങ്ങളക്കച്ച്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ബഭാധകേലാം.
നനിലവനിലുളള നനിലയങ്ങളനില് നനിനളള വനിഹനിതലത്ത ഇതച്ച് ബഭാധനിക്കുനതല.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കേരടച്ച്  നയലാം  നടപഭാക്കുനതച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുലാം.

സലാംസഭാനത്തച്ച്  പുതുതഭായനി  ജലസവദദ്യുതനി  നനിലയങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്
പഭാരനിസനിതനികേവലാം സഭാമൂഹനികേവമഭായ അനുകൂല സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലനില.  കൂടഭാലത,
തഭാപലലവദദ്യുത  നനിലയങ്ങകളഭാ  ആണവ  നനിലയങ്ങകളഭാ  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള
ഇന്ധന ലഭലതയുലാം സലസമൗകേരലവലാം നനിലവനിലനില.  അതനിനഭാല് സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്,
മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന  ലലവദദ്യുത  നനിലയങ്ങലള
ആശയനികക്കണനിവരുലാം.

പുതനിയ  കേരടച്ച്  നയലാം  നടപഭാക്കനിയഭാല്  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  പുതുതഭായനി
സഭാപനിക്കുന  കകേന്ദ്ര  ഉടമസതയനിലുളള  ലലവദദ്യുത  നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം
കകേരളത്തനിനച്ച് ലലവദദ്യുതനി ലഭനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനില്വരുലാം.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലലവദദ്യുത  നനിലയങ്ങള  സഭാപനിക്കഭാനുളള
പഭാരനിസനിതനികേ  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലനിലലനലാം,  ടനി  കേരടച്ച്  നനിയമത്തനിലല
വലവസകേള  ഉമൗര്ജ്ജ  ഉത്പഭാദനത്തനിനുളള  പ്രകൃതനി  വനിഭവങ്ങള  ഇലഭാത്ത



182  കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 8, 2017

സലാംസഭാനങ്ങലള  ഗുരുതരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമനലാം  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെച്ച്  കകേന്ദ്ര
ഗവണലമന്റെനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രകൃതനി വനിഭവങ്ങള എലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം
തുലലമഭായനിടല  എനതനിനഭാല്,  ലഭലമഭായ  വനിഭവങ്ങള  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം ഉചേനിതമഭായനി വതീതനിചച്ച് നല്കകേണ ഉത്തരവഭാദനിതഡ്വലാം
കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാലണനലാം, ടനി കേഭാരണത്തഭാല് തലന നനിലവനിലുളള
നയലാം  മഭാറലാം  കൂടഭാലത  തുടരണലമനലാം  സലാംസഭാനലാം  ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.  എനഭാല്
ലലവദദ്യുത നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് ഇതുമൂലലാം അനുഭവനിക്കുന
നഷലാം  നനികേത്തുനതനിനച്ച്  ആവശലമഭായനിവരുന  അധനികേലചലവച്ച്  നനികേത്തുനതനിനച്ച്
ലസസച്ച് ഇമൗടഭാക്കഭാനുളള ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കണലമനലാം അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

ലലവദദ്യുതനി കമഭാഷണവലാം ദുരുപകയഭാഗവലാം

100  (2305)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സവദദ്യുതനി  കമഭാഷണവലാം  ദുരുപകയഭാഗവലാം  നടക്കുനതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേളനില്  നടപടനികേള
എടുക്കഭാറുകണഭാ; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം നടന സവദദ്യുതനി
കമഭാഷണലാം സലാംബന്ധനിച ക്രമകക്കടുകേളുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സവദദ്യുതനി  ദുരുപകയഭാഗലാം  നടത്തുനതഭായനി  കേലണത്തനിയ
സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം സപനങ്ങളുലട വനിവരലാം പരസലലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേളനില്  നടപടനികേള  എടുക്കഭാറുണച്ച്.
കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലകേളനിലുലാം  എ.പനി.റനി.എസച്ച്.-ലന്റെ  പ്രകതലകേലാം  സഡ്വഭാഡകേള
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ഇമൗ  പതനിനഭാലച്ച്  ജനിലകേളനിലുലാം  ലലവദദ്യുതനി  കമഭാഷണവലാം
ദുരുപകയഭാഗവലാം  നടക്കുനതഭായനി  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  അതഭാതച്ച്  ജനിലയനിലല
യൂണനിറ്റുകേള  ആ  പരഭാതനികേളനികന്മല്  ബന്ധലപട  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  മതീററുലാം
അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലലവദദ്യുതനി  കമഭാഷണകമഭാ  മറച്ച്
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ക്രമകക്കടുകേകളഭാ  കേലണത്തനിയഭാല്  മഭാത്രലാം  അത്തരലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം
ലലവദദ്യുതനി  നനിയമലാം  2003  അനുശഭാസനിക്കുന  പ്രകേഭാരലാം  പനിഴ  ഇമൗടഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  ചേതീഫച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  ഓഫതീസറുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനിലുലാം,
എ.പനി.റനി.എസച്ച്.-ലന്റെ ലഡപന്യൂടനി ചേതീഫച്ച് എഞ്ചനിനതീയറുലട കേഭാരലഭാലയത്തനിലുലാം കനരനിടച്ച്
പരഭാതനികേള ലഭനിക്കഭാറുണച്ച്. ഇമൗ പരഭാതനികേളുലാം അതതച്ച് ജനിലകേളനിലല എ.പനി.റനി.എസച്ച്.
യൂണനിറ്റുകേള  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ക്രമകക്കടുകേള  കേലണത്തനിയഭാല്  അത്തരലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം പനിഴ ഇമൗടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയവരുന.

(ബനി)  ഇമൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം നടന ലലവദദ്യുതനി
കമഭാഷണലാം  സലാംബന്ധനിച  ക്രമകക്കടുകേളുലട  വനിശദമഭായ  വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  -1
ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്. +

(സനി)  ലലവദദ്യുതനി  ദുരുപകയഭാഗലാം  നടത്തുനതഭായനി  കേലണത്തനിയ
സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധലാം -2 ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്. *

(ഡനി) ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം പരസലലപടുത്തഭാവനതഭാണച്ച്.

ലലവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം

101  (2306)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സവദദ്യുതനി
അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിചലവനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  ഇതുവലര  എത്ര ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സവദദ്യുതനി
അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന പദതനികേള കേമ്മേതീഷന ലചേയലവനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  (2011  മുതല്  2016)  വലര
82 ലമഗഭാവഭാടച്ച് ലലവദദ്യുതനി അധനികേമഭായനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇമൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് കമയച്ച്  2016  മുതല് ഇതുവലര കേമ്മേതീഷന
ലചേയ്ത പദതനികേള തഭാലഴപറയുനവയഭാണച്ച്:

+ ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ലവളളത്തൂവല് SHP KSEB 3.6 MW

കദവനിയഭാര് (IPP) 0-5

1. ലകേഭാലലാംകകേഭാടച്ച് സബ്കസഷന പരനിസരത്തച്ച് കസഭാളഭാര് 1 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

2. പടനിഞ്ഞഭാകറത്തറ ഡഭാമനിനച്ച് മുകേളനില് കസഭാളഭാര് 0.44 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

3. ഇടയഭാര് സബ്കസഷന പരനിസരത്തച്ച് കസഭാളഭാര് 1.25 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

4. ജനകറഷന കസഷനുകേളുലട കമല്കരയനില് കസഭാളഭാര് 0.7 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

5. പഭാലക്കഭാടച്ച് ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനി (DDG) കസഭാളഭാര് 0.47 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

6. ബഭാരഭാകപഭാള കേനഭാല് ബഭാങച്ച് പദതനി കസഭാളഭാര് 1- ലമഗഭാവഭാടച്ച്

7. ബഭാരഭാകപഭാള കേനഭാല് കടഭാപച്ച് പദതനി കസഭാളഭാര് 3- ലമഗഭാവഭാടച്ച്

8. കുഴല്മന്ദത്തച്ച് അലനര്ടച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയ കസഭാളഭാര് 2 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

9. CIAL (prosumer) 2.4 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

10. ഗനിഡച്ച് കേണകഡച്ച് കസഭാളഭാര് പഭാന്റുകേള (Prosumers) 2.6642
ലമഗഭാവഭാടച്ച്

ആലകേ 18.15 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

8  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  പഭാതലാംകേയലാം  പദതനി  2017-ാം  ആണച്ച്  ജനുവരനി  17-ാം
തതീയതനി ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തനി.

4.5 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ കേഭാരനിക്കയലാം ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത രണഭാലാം ഘടലാം പണനി
കേഴനിഞ്ഞച്ച്  2016  ഒകകഭാബറനില്  പൂര്ത്തനിയഭാലയങനിലുലാം  ജലസലാംഭരണനി
നനിറയ്ക്കുനതനിലനതനിലരയുളള  കസ  ഓര്ഡര്  ഉണഭായനിരുനതനിനഭാല്  കേമ്മേതീഷന
ലചേയഭാന  കേഴനിഞ്ഞനില.  കസ  ഓര്ഡര്  ലലഹകക്കഭാടതനി  നതീക്കുകേയുലാം  പദതനിയനില്
ലവളളലാം  നനിറയ്ക്കുന നടപടനികേള പത്തനലാംതനിട  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്
നടനവരനികേയുമഭാണച്ച്.  ഒഴുക്കച്ച്  തതീലര  കുറവഭായതനിനഭാല്  ഇതനിനച്ച്  ഒരു  മഭാസലാം  കൂടനി
എടുക്കുലാം.  30 പതീകക്കഭാ ലലഹകഡ്രൈഭാ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി (30 KW).
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വരളചമൂലമുളള ലലവദദ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി

102 (2307) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര്   :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സവദദ്യുതനിയഭാണച്ച്  പ്രതനിദനിനലാം  കകേരളത്തനിനച്ച്
ആവശലമഭായനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  വരളചമൂലമുള  സവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  തരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനച്ച്
സവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജച്ച് ഉയര്ത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രതനിദനിനലാം കകേരളത്തനിനച്ച് ആവശലമഭായനിട്ടുളള ലലവദദ്യുതനി ശരഭാശരനി 3600
ലമഗഭാവഭാടഭാണച്ച്.  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനിലല  ഏറവലാം  കൂടനിയ  ആവശലകേത  3694
ലമഗഭാവഭാടച്ച് ആയനിരുന. മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന കൂടനിയ ആവശലകേത 4200
ലമഗഭാവഭാടഭാണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത വരളച ലകേഭാണ്ടുണഭായ രൂക്ഷമഭായ ലലവദദ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി
തരണലാം ലചേയ്യുനതനിനച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് പുറകമ നനിനച്ച് അധനികേ ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങഭാനുളള
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാലത അടനിയനര സഭാഹചേരലങ്ങളനില് സലാംസഭാനലത്ത
തഭാപനനിലയങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിപനികക്കണനി  വകനയഭാലാം.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്
ലചേലവനിലുണഭാകേഭാവന അധനികേ ബഭാധലത  നനികേത്തുനതനിനുകവണനി ഫദ്യുവല് സര്ചേഭാര്ജ്ജച്ച്
ലപറതീഷന പനിനതീടഭാണച്ച് (ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം) സമര്പനിക്കുനതച്ച്.

എനഭാല് ഇകപഭാള സലാംസഭാന ലലവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ മുമ്പഭാലകേയുളള
നനിരക്കച്ച് പരനിഷ്കരണലാം മുന കേഭാലങ്ങളനിലുളള റവനന്യൂകേമ്മേനി നനികേത്തുനതനിനഭാണച്ച്.

ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളുലട വനിഭജനലാം

103 (2308)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  കകേഭാവൂര്,  മഭാവൂര്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  വനിഭജനിചച്ച്
കുറനിക്കഭാട്ടൂര്  ആസഭാനമഭായനി  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യുലട  ഒരു  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശത്തനികന്മല്  സഡ്വതീകേരനിചവരുന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുളള  കകേഭാവൂര്,  മഭാവൂര്  എനതീ ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷനുകേള വനിഭജനിചച്ച്

കുറനിക്കഭാട്ടൂര്  ആസഭാനമഭായനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള

ലപ്രഭാകപഭാസല് കകേരള കസറച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് പരനികശഭാധനിചനിരുന.

ഇക്കഭാരലത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിടനില.  കേസമര്  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തനി  വനിതരണ  രലാംഗലത്ത  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളുലട  പുന:സലാംഘഭാടനലാം

സലാംബന്ധനിചച്ച്  ആകലഭാചേനിചവരനികേയഭാണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന

സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.

ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ വരവലചേലവച്ച് കേണക്കച്ച്

104  (2309)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ വരവലചേലവച്ച് കേണക്കുകേളുലട അക്കമൗണനിലാംഗച്ച്

പൂര്ണ്ണമഭായനി കേമ്പന്യൂടസറസച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഓകരഭാ  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനമുള

ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെയുലാം അതഭാതനിലന്റെ ഭരണപരമഭായതുലാം അറകുറപണനിയുളലപലടയുള

ലമയനിന്റെനനസച്ച്  ലചേലവകേളുലാം  ലവകവ്വലറ  കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം കേണക്കഭാക്കുനതനിനുലാം

നനിലനനില്ക്കുന ബുദനിമുട്ടുകേള എലനഭാക്കയഭാലണനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം വഭാങ്ങുന സവദദ്യുതനിയുലടയുലാം വനിതരണലാം

ലചേയ്യുന സവദദ്യുതനിയുലടയുലാം ലചേലവലാം വരവലാം സലാംബന്ധനിച കേണക്കുകേള ഒരുമനിചലാം

ലവകവ്വലറയുലാം  കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം  കവര്തനിരനിചച്ച്  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം

തനിരനിലചടുക്കുനതനിനുലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേളുലണങനില്  അലതനഭാലണനച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള  സഭാകങതനികേവനിദല

ആര്ജ്ജനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ വരവലചേലവച്ച് കേണക്കുകേളുലട അക്കമൗണനിലാംഗച്ച്
കേമ്പന്യൂടലലറസച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  ഉത്പഭാദന,  വനിതരണ,  പ്രസരണ
കമഖലകേളനില്  ലവകവ്വലറയുളള  അക്കമൗണച്ച്  ലറണറനിലാംഗച്ച്  യൂണനിറ്റുകേളനിലഭായഭാണച്ച്
കേണക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കുനതച്ച്.  എനഭാല്  ഒരു  അക്കമൗണച്ച്  ലറണറനിലാംഗച്ച്
യൂണനിറനിനുകേതീഴനില്  ഒനനില്  കൂടുതല്  ഉത്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉണഭാകുന
അവസയനില്  ഓകരഭാ  ഉത്പഭാദന  കകേന്ദ്രത്തനികന്റെതുമഭായനി  അറകുറപണനികേള
ഉളലപലടയുളള  ലമയനിന്റെനനസച്ച്  ലചേലവകേളുലാം  ലവകവ്വലറ  കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം
കേണക്കഭാക്കുനതനിനുലാം ബുദനിമുടനുഭവലപടുനണച്ച്.

(സനി&ഡനി)  വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം വഭാങ്ങുന ലലവദദ്യുതനിയുലട  ലചേലവച്ച്
സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  ലഭലമഭാണച്ച്.  അതുകപഭാലല  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന വകേയനിലുളള
വരവച്ച്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരവലാം  ലഭലമഭാണച്ച്.  എനഭാല്  ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡച്ച്
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതുലാം  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനച്ച്  വഭാങ്ങുനതുമഭായ  ലലവദദ്യുതനി
ഒനനിചച്ച്  'പൂള'  ലചേയ്തച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭാല്  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനച്ച്
വഭാങ്ങനിയ  ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുളള  വരവലാം  ലചേലവലാം  ലവകവ്വലറ
സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം നല്കുനതനിനുലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച് സഭാകങതനികേ
വനിദലയനിലൂലട പരനിഹരനിക്കഭാവനതല.

 കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം

105  (2310)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനച്ച്
എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ഇതുവലര  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്
എനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആയതനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം
ലലവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി
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നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. കകേഭാതമലാംഗലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് 464
വതീടുകേള  ടനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലലവദദ്യുതതീകേരനികക്കണതുണച്ച്.
വനിതരണശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധലമഭാകേഭാത്ത  കതര,  ഉരനിയലാംലപടനി,
തലലവചപഭാറ,  കുഞ്ചനിപഭാറ,  വഭാരനിയലാം,  കകേഭാടകുത്തച്ച്,  കേകലലനികമടച്ച്,  കപരുകവര
തുടങ്ങനിയ  കകേഭാളനനികേളനില്  ഉളലപട  366  വതീടുകേള  ലലവദദ്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  എന  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.

(ബനി)  1-3-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്
പദതനിയനില്  രജനിസര്  ലചേയ്ത  464  അകപക്ഷകേരനില്  321  കപര്  ലലവദദ്യുതനി
കേണക്ഷനുളള അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുകേയുലാം 298 വതീടുകേളക്കച്ച് കേണക്ഷന നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനിയുലാം വയറനിലാംഗച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത 131 വതീടുകേളുണച്ച്.

അലനര്ടച്ച് റൂഫച്ച് കടഭാപച്ച് പദതനി

106  (2311)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലനര്ടച്ച്  10000  റൂഫച്ച് കടഭാപച്ച്  1KW  പദതനി നടപഭാക്കുനതനികലയഭായനി
ആദലലാം എലാം പഭാനല് ലചേയ്ത കേമ്പനനികേളുലാം തുകേയുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുലട സബ്സനിഡനി എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി)  അലനര്ടച്ച്  ലടകനിക്കല്  ലസസനിഫനികക്കഷനവഴനി  തഭാല്പരലപത്രലാം
ക്ഷണനിചകപഭാള  വനിവനിധ  കററ്റുകേള  വനതച്ച്  എങ്ങലന  എനച്ച്  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
ലടകനിക്കൽ  ലസസനിഫനികക്കഷലന്റെ  കകേഭാപനി  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  പദതനിയുമഭായനി
ബന്ധലപടച്ച്  വകുപച്ച്  ലസക്രടറനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  നടന  മതീറനിലാംഗനിലന്റെ
മനിനനിടച്ച്സനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടഭാറഭാ കേമ്പനനി കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനലാം ഈ പദതനിയനിൻ  കേതീഴനിൽ  എത്ര
പവർപഭാന്റുകേൾ  സഭാപനിച;  ഇവ സഭാപനിചതനിനച്ച്  ആലകേ എത്ര തുകേ ലചേലവഭായനി;
ഇത്രയുലാം പഭാന്റുകേൾ കുറഞ്ഞ തുകേ കേഡ്വഭാടച്ച് ലചേയ്ത കേമ്പനനി സഭാപനിചലവങനില് എത്ര തുകേ
ലചേലവഭാകുമഭായനിരുന; ഇവ തമ്മേനിലുള വലതലഭാസലാം എത്രയഭാണച്ച്;

(ഡനി) ഓകരഭാ കേമ്പനനിക്കുലാം ഇതുവലര നല്കേനിയ സബ്സനിഡനി തുകേയുലാം ലകേഭാടുത്ത
തതീയതനിയുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം
(എ)  അലനര്ടച്ച്  എലാംപഭാനല്  ലചേയ്ത  കേമ്പനനികേളുലാം  തുകേയുലാം  അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇമൗ  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനികലയഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനി  53,262 രൂപയുലാം  (ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനിലന്റെ  30%)  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി 39,000 രൂപയുമഭാണച്ച്.

(ബനി)  അലനര്ടച്ച്  EoI  വനിളനിചകപഭാള  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കുകേള
പരനിഗണനിക്കുലാം എനച്ച് പറഞ്ഞനിരുന. സഭാകങതനികേ പരനികശഭാധനയനില് വനിജയനികേളഭായ
ഏജനസനികേളനില്  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  തുകേ  കേഡ്വഭാടച്ച്  ലചേയ്ത
20  കേമ്പനനികേലള  ആദലലാം  ലനിസനില്  ഉളലപടുത്തുകേയുലാം  അതനിനുകശഷലാം  ഇമൗ
നനിരക്കനിനുളളനില്  (L1-L20)  വരഭാന  തയഭാറഭായ  ഏജനസനികേലള  കൂടനി
ഉളലപടുത്തുകേയുമഭാണച്ച് ലചേയ്തതച്ച്.

ലടകനിക്കല്  ലസസനിഫനികക്കഷലന്റെ  പകേര്പച്ച്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  വകുപച്ച് ലസക്രടറനിയുലട അദലക്ഷതയനില് കചേര്ന മതീറനിലാംഗനിലന്റെ
മനിനനിടച്ച്സനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധലാം-3 *ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  ഇമൗ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ടഭാറഭാ  പവര്  കസഭാളഭാര്  കേമ്പനനി
23-3-2016  വലര  5201  പവര്  പഭാന്റുകേള  ലചേയ്തതഭായുലാം  അലനര്ടനിലന്റെ  കകേന്ദ്ര
കേഭാരലഭാലയത്തനില്നനിനലാം സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില് ഇതുവലര  48,67,89,633  രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  സബ്സനിഡനി തുകേയനില് വലതലഭാസമനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഇമൗ പദതനി
മറച്ച് കേമ്പനനികേളവഴനി ലചേയ്തഭാലുലാം ഇത്രയുലാം രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി നല്കകേണതുണച്ച്.
ഇമൗ പദതനിയനില് ടഭാറഭാ പവര് കസഭാളഭാര്  1,97,500 രൂപയഭാണച്ച്  (Vat 1 %  ആക്കനി
കുറചതുലകേഭാണച്ച്)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്.  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  വനില കേഡ്വഭാടച്ച്  ലചേയ്ത
കേമ്പനനി  മുകഖന പഭാന്റെച്ച്  സഭാപനിചഭാലുലാം  സബ്സനിഡനിയഭായനി  അനുവദനിക്കുന തുകേയച്ച്
വലതലഭാസമനിലഭാത്തതഭാകുന.  കൂടഭാലത  അലനര്ടച്ച്  സബ്സനിഡനി  മഭാത്രമഭാണച്ച്
കേമ്പനനികേളക്കച്ച് കനരനിടച്ച് നല്കുനതച്ച്.  ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാവച്ച് അവര്
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  കനരനിടഭാണച്ച്  നല്കുനതച്ച്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാവച്ച്
കനരനിടഭാണച്ച് കേമ്പനനികേലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുനതച്ച് എനളളതുലകേഭാണ്ടുലാം site condition-ല്
വരുന വലതലഭാസലാം ലകേഭാണച്ച്  പഭാന്റെച്ച്  സഭാപനിക്കുവഭാനുളള ലചേലവനിലുളള വലതലഭാസലാം
വരഭാലമനളളതുലകേഭാണ്ടുലാം  ഇതനിലന്റെ  വലതലഭാസലാം  കൃതലമഭായനി  പറയുവഭാന
നനിര്വ്വഭാഹമനില.

(ഡനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം-4 ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കേഭാറനില്നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി
107 (2312) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : 

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് : 
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് കേഭാറനില്നനിനലാം നനിലവനില് എത്ര ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണച്ച്;

(ബനി)  തമനിഴ് നഭാടുലാം  മഹഭാരഭാഷ്ട്രയുലാം  നനിലവനില്  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സവദദ്യുതനി
കേഭാറനില് നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണച്ച് എനച്ച് അറനിയഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാറനില്നനിനലാം  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനലാം
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  ലഭനിക്കുനതനിനച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  കേഴനിയഭാലതവന
സഭാഹചേരലലമനഭാണച്ച്;

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം കേഭാറനില്നനിനലാം സവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുളള എലനങനിലുലാം  പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; 2017-ല്
ഏലതങനിലുലാം പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന കേഴനിയുകമഭാ;

(ഇ)  പഭാലക്കഭാടുലാം  ഇടുക്കനിയനിലുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനി  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലങ്ങള  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേഭാറനില്നനിനലാം  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന
പദതനികേളുലട ലമഭാത്തലാം കശഷനി 43.275 ലമഗഭാവഭാടഭാണച്ച്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  പഭാരമ്പകരലതര  ഉമൗര്ജ്ജ  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  ലവബ്ലലസറനില്
നനിനളള വനിവരമനുസരനിചച്ച് തമനിഴഭാടച്ച് 7614 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം മഹഭാരഭാഷ്ട്ര 4654 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം
ലലവദദ്യുതനി കേഭാറനില്നനിനലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന.

(സനി)  കേഭാറഭാടനി പദതനികേളക്കച്ച് മതനിയഭായ കേഭാറച്ച് ലഭനിക്കുന പ്രകദശങ്ങലളലഭാലാം
തലന കേനിഴക്കഭാലാംതൂക്കഭായ ഇടങ്ങകളഭാ,  വനകമഖലകയഭാ ആയതനിനഭാല് വലനിപകമറനിയ
യനഭഭാഗങ്ങള  വഹനിചലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുളള  ബുദനിമുടച്ച്,  കറഭാഡകേളുലട
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അപരലഭാപ്തത, പദതനിയനില് നനിനളള പവര് ഇവഭാക്കുകവഷനച്ച് കവണനിയുളള പ്രസരണ
ലലലനുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  ബുദനിമുടച്ച്  എനനിവ  കേഭാറഭാടനി  പദതനികേള
വരുനതനിനച്ച്  തടസമഭാകുനണച്ച്.  കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള  പ്രധഭാന
ബുദനിമുടച്ച്  അതനിനുകവണത്ര  യന  സഭാമഗനികേള  എത്തനിക്കുകേലയനതഭാണച്ച്.
കമല്പറഞ്ഞ ബുദനിമുടച്ച് ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി ലചേറുകേഭാറഭാടനി യനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചളള
പഭാടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണച്ച്.  ആദല സലാംരലാംഭമഭായനി  1
ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുളള  പഭാടലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  പൂവഭാര്  തതീരകദശത്തച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള  നടനവരുന.  കൂടഭാലത
സലത്തനിലന്റെ  ലഭലതകുറവലാം  സലത്തനിലന്റെ  ഉയര്ന  വനിലയുലാം  വനലാം/പരനിസനിതനി
നനിയമങ്ങളുലാം പദതനികേളക്കച്ച് പ്രതനിബന്ധലാം സൃഷനിക്കുന. ചേതുരലാംഗപഭാറയനില് കേഭാറനില്
നനിനലാം 800 KW ലലവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനുളള നടപടനികേളുലാം നടനവരുന.

(ഡനി) ഇമൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം കേഭാറനില്നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുളള പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്തനിടനില.

2017-ല് കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള തഭാലഴപറയുന:

ലകേ  .  എസച്ച്  .  ഇ  .  ബനി  .  എല്  .   നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള  :

(1) 1 MW പദതനി - പൂവഭാര്

(2) 5.125 MW പദതനി - കേഞ്ചനികക്കഭാടച്ച്

അലനര്ടനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് രഭാമക്കല്കമടച്ച് പ്രകദശത്തച്ച് ലഭലമഭായ ഭൂമനിയനില്,
കേഭാറഭാടനി നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കഭാനുളള നടപടനിയുലാം സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

മറച്ച് സലാംരലാംഭകേരനില്നനിനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന പദതനികേള  :

1. 8 MW പദതനി - എന.എചച്ച്.പനി.സനി., പഭാലക്കഭാടച്ച്.

2. 22 MW പദതനി - ലഎകനഭാകച്ച് റനിനന്യൂവബ്ള ലനിമനിറഡച്ച്, 
കേഞ്ചനികക്കഭാടച്ച്.

3. 1 MW പദതനി       - ലകേഭാശമറലാം ലലഫനഭാനസച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്

സഡ്വകേഭാരലകമഖലകേളനില്  കേഭാറഭാടനി  ലലവദദ്യുത  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന തനിനുളള ശമങ്ങള നടക്കുനണച്ച്.
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(ഇ)  പഭാരമ്പകരലതര ഉമൗര്ജ്ജ വനിഷയങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപട സലാംസഭാനലത്ത
കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായ അലനര്ട്ടുലാം ലസന്റെര് കഫഭാര് വനിനഡച്ച് എനര്ജനി ലടകകഭാളജനി
(C-WET)  യുമഭായനി  കചേര്നച്ച്  നടത്തനിയ  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  പ്രകേഭാരലാം,
കേഭാറനില്നനിനലാം  ലലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായനി  കേലണത്തനിയ
പ്രകദശങ്ങളുലട  പടനികേയനില്  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  രഭാമക്കല്കമടച്ച്,  ലലകേലഭാസകമടച്ച്,
കകേഭാലഭാഹലകമടച്ച്,  കുളത്തുകമടച്ച്,  കുടനിക്കഭാനലാം,  പഭാഞ്ചഭാലനികമടച്ച്,  പറമ്പുലകേടനികമടച്ച്,
പുളനിക്കഭാനലാം,  കസനഭാപതനി,  സക്കളത്തച്ച്  കമടച്ച്  തുടങ്ങനിയ  പ്രകദശങ്ങള  ഉളലപടുന.
പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  കേഞ്ചനികക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാടമല,  കകേഭാടത്തറ,  നലസനിലാംഗലാം,
ലതഭാലനൂര് എനനിവയുലാം ഇങ്ങലനയുളള പ്രകദശങ്ങളഭാണച്ച്.  കേഭാറനില്നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന  അനുകയഭാജലമഭാലണനച്ച്  കേലണത്തനിയനിട്ടുളള  സലങ്ങളനിലഭാണച്ച്
കമല് പ്രതനിപഭാദനിച പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനതച്ച്.

പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  അടപഭാടനി,  അഗളനി  എനതീ  സലങ്ങള  കേഭാറഭാടനി
ലലവദദ്യുതനി  നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലങ്ങളഭാലണനച്ച്
അലനര്ടച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

 മുക്കത്തച്ച് അസനിസന്റെച്ച് എകനികേന്യൂടതീവച്ച് എഞ്ചനിനതീയറുലട കേഭാരലഭാലയലാം

108 (2313) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രവര്ത്തന  സമൗകേരലത്തനിനുലാം  കൂടുതല്  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
മുക്കലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  അസനിസന്റെച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  എഞ്ചനിനതീയറുലട
കേഭാരലഭാലയലാം അനുവദനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ആയതനിനച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണ  കമഖലയനിലല  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേള
പുനദുഃക്രമതീകേരനിക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിചവരുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഇക്കഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണച്ച്.

പുതനിയതഭായനി ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കല് 

109 (2314) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുനച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സവദദ്യുതനി
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കമഖലയനില്  പുതനിയതഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേയുലാം
എത്രയഭാലണനച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനില്  പുതനിയതഭായനി  എത്ര  ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേള
സഭാപനിചനിട്ടുലണനച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനച്ച്
കശഷലാം ഏലതലഭാലാം പ്രകദശങ്ങളനില് ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിചനിട്ടുലണനച്ച് മണ്ഡലലാം
തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയതഭായനി  ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കഭാന എത്ര അകപക്ഷകേള
ഈ  സര്ക്കഭാര്  വനതനിനുകശഷലാം  ലഭനിചനിട്ടുലണനച്ച്  മണ്ഡലലാം  തനിരനിചച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  അകപക്ഷയനികന്മല്  സഡ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനലഭാമഭാലണനച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇമൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  പുതനിയതഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുലാം ലചേലവഴനിച തുകേയുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഇമൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം ജനുവരനിവലര വനിതരണ
കമഖലയനില് സഭാപനിച ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളുലട ജനിലതനിരനിചളള വനിവരലാം അനുബന്ധലാം-2
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* പ്രസരണ വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പത്തനലാംതനിട 4 എണ്ണലാം

ഇടുക്കനി 3 എണ്ണലാം

കകേഭാടയലാം 3 എണ്ണലാം

ആലപ്പുഴ 2 എണ്ണലാം

ലകേഭാലലാം 2 എണ്ണലാം

എറണഭാകുളലാം 3 എണ്ണലാം

തൃശ്ശൂര് 2 എണ്ണലാം

മലപ്പുറലാം 4 എണ്ണലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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പഭാലക്കഭാടച്ച് 1 എണ്ണലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 3 എണ്ണലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 5 എണ്ണലാം

കേണ്ണൂര് 2 എണ്ണലാം

ആലകേ 34 എണ്ണലാം

(സനി)  ഇമൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി
മഭാസലാംവലര കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് സഭാപനിചനിട്ടുളള ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളുലട വനിവരലാം
അനുബന്ധലാം-3 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഇമൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം പ്രസരണ വനിഭഭാഗത്തനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  3  ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളുലാം
(33  ലകേ.  വനി.  സബച്ച്  കസഷന  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  -  2,  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന
ബദനിയഡക്ക - 1)  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച് മണ്ഡലത്തനില് 2 ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളുലാം (33 ലകേ.വനി.
സബച്ച് കസഷന കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച് -2) സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) പുതനിയതഭായനി ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കഭാന 38 അകപക്ഷകേള ഇമൗ
സര്ക്കഭാര് വനതനിനുകശഷലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം  - 4  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

സമൗകരഭാര്ജ്ജ നയലാം

110  (2315)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലാം സമൗകരഭാര്ജ്ജ നയത്തനിനച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില്

നയത്തനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  കകേരളത്തനില്  സമൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്നനിനലാം  സവദദ്യുതനി

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  എത്ര  പദതനികേളഭാണച്ച്  ഉളതച്ച്;  ഇവയനില്  ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം

സഡ്വകേഭാരല  കമഖലയനിലുലാം  ഉളവയുലട  എണ്ണവലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  സവദദ്യുതനിയുലട

അളവലാം ഇനലാംതനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന സവദദ്യുതനി ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്. എത്ര രൂപയഭാണച്ച്

വഭാങ്ങുനതച്ച്;

(ഡനി)  സമൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്നനിനലാം  കൂടുതല്  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന

പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണച്ച്

ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതച്ച്;  ഇതച്ച്  സഭാധലമഭാക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനി

സഡ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 25-11-2013-ലല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  49/2013/പനി.ഡനി.  എന സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം സമൗകരഭാര്ജ്ജത്തനിനച്ച് മുനതൂക്കലാം നല്കേനി ലലവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനച്ച് ഉതകുന വനിധത്തനില് സമൗകരഭാര്ജ്ജ നയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  സഭാധലതകേള  പരമഭാവധനി

പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനുകവണനിയഭാണച്ച്  കകേരളത്തനിലന്റെ  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  നയലാം

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  നയലാം  സലാംബന്ധനിചളള  പൂര്ണ്ണ  വനിവരങ്ങള

അലനര്ടനിലന്റെ  ലവബ്ലലസറനില്  (www.anert.gov.in)  ലഭലമഭാണച്ച്.  നനിലവനില്

വതീടുകേളനിലുലാം മറ്റുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന ഇനവര്ടറുകേള സമൗകരഭാര്ജ്ജത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുകേ,

ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  കേനഭാലുകേള,  ജലസലാംഭരണനികേള,

കേഡ്വഭാറനികേള തുടങ്ങനിയവയനിലുലാം സമൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുകേ, സമൗകരഭാര്ജ്ജ

പദതനികേള  നടപഭാക്കുന  സഭാപനങ്ങലള  എലാംപഭാനല്  ലചേയ്യുകേ,  ലകേല്കട്രഭാണ

തുടങ്ങനിയ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട

ബഭാലനസച്ച്  ഓഫച്ച്  സനിസലാം  (പഭാനല് ഒഴനിലകേയുളള ഉപകേരണങ്ങള)  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന

കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  സമൗകരഭാര്ജ്ജ ലലവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദന സലാംവനിധഭാനലാം,  സമൗകരഭാര്ജ്ജ

വഭാടര്  ഹതീററുകേള,  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  സതീലാം  പഭാചേകേലാം  എനനിവ  അനുകയഭാജലമഭായ

സലങ്ങളനില്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേ,  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  ഫണനിലാംഗനിനുളള

വഴനികേള  തുടങ്ങനി  ഒടനവധനി  കേഭാരലങ്ങള  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  നയത്തനില്

പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണച്ച്.
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(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  14  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളനില്  നനിനഭായനി

9.3613  MW  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണച്ച്.   ലപഭാതുകമഖലയനില്  CIAL  -

15.4  MW-ഉലാം,  ANERT-2  MW-ഉലാം  കശഷനിയുളള  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങള

സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   സഡ്വകേഭാരലകമഖലയനില്  HNDAL-Co,  1  MW   കശഷനിയുളള

സമൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയവലാം  279  സഡ്വകേഭാരലവലക്തനികേള സഭാപനിചനിട്ടുളള സമൗകരഭാര്ജ്ജ

നനിലയത്തനില് നനിനഭായനി 4.02 MW ഉത്പഭാദനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത സമൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേളനില്നനിനച്ച് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന

ലലവദദ്യുതനിയുലട  നനിരക്കച്ച്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിശയനിക്കുനതച്ച്  സലാംസഭാന

ലലവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷനഭാണച്ച്.

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  സഡ്വനലാം  സലത്തച്ച്  അലലങനില്  കമല്കരയനില്

സഭാപനിക്കുന  ഒരു  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  വലരയുളള  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങളനില്നനിനച്ച്

സഡ്വനലാം  ഉപകയഭാഗലാം  കേഴനിഞ്ഞച്ച്,  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ലലലനുകേളനികലയച്ച്

കേടത്തനിവനിടുന  അധനികേ  ലലവദദ്യുതനിക്കച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  പുറകമനനിനച്ച്

വഭാങ്ങുന  ലലവദദ്യുതനിയുലട  ശരഭാശരനി  വനില  സലാംസഭാന  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന

നനിശയനിച  പ്രകേഭാരലാം  (ആവകറജച്ച്  പൂളഡച്ച്  പവര്  പര്കചസച്ച്  കററച്ച്)  ആണച്ച്  വനില

നല്കേനിവരുനതച്ച്. ഇകപഭാള ഇമൗ നനിരക്കച്ച് യൂണനിറനിനച്ച് 3.14 രൂപയഭാണച്ച്.

അവ  അലഭാലത  മറച്ച്  സഡ്വകേഭാരല/സഡ്വതന  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങളനില്

നനിനളള  ലലവദദ്യുതനിയുലട  ലപഭാതുനനിരക്കച്ച്  (ജനറനികേച്ച്  തഭാരനിഫച്ച്)  2015-16-കലയച്ച്

കേമ്മേതീഷന നനിശയനിചനിരനിക്കുനതച്ച് യൂണനിറനിനച്ച്  7.04  രൂപയഭാണച്ച്.  എനഭാല് പുതനിയ

കേരടച്ച് വനിജഭാപന പ്രകേഭാരലാം ഇതച്ച് 5.68 രൂപയഭാണച്ച്.

ഇത്തരലാം  നനിലയങ്ങളനില്നനിനളള  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  ലലവദദ്യുതനിയുലട  വനില

പ്രകതലകേലാം അകപക്ഷനിചഭാല് കേമ്മേതീഷനച്ച് നനിലയഭാടനിസഭാനത്തനില് പ്രകതലകേ നനിരക്കച്ച്

നനിശയനിക്കഭാനുലാം (കപ്രഭാജകച്ച് ലസസനിഫനികേച്ച് തഭാരനിഫച്ച്) വലവസയുണച്ച്.

അലനര്ടനിലന്റെ  2  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  പഭാന്റുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  പവര്  പര്കചസച്ച്

എഗനിലമന്റെച്ച് ഒപ്പുവയ്ക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി) ഉണച്ച്. നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന പദതനികേളുലടയുലാം വനിഭഭാവനലാം

ലചേയ്ത പദതനികേളുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 10.3

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുളള  13  സമൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത  4.71 MW കശഷനിയുളള  6  സമൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേളുലട

ലടണര്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത  200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുളള

സമൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കച്ച്  പദതനി

പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  ചേതീകമനനിയനില്  200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയുളള

സമൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയലാം സഭാപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

2022-ഓടുകൂടനി  സഭാപനിതകശഷനി  1104.17  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  ആയനി

ഉയര്ത്തുനതനിനുളള  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇമൗ  വര്ഷലാം

77  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ പദതനികേള ഗനിഡമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുലാം. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം തഭാലഴപറയുന  2  സമൗകരഭാര്ജ്ജ ലലവദദ്യുതനി  പദതനികേളനില്നനിനലാം ആലകേ

11.4 ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനി ലലകേവരനിക്കഭാന അലനര്ടച്ച് ലക്ഷലമനിടുന:

1)  കസഭാളഭാര് സഭാര്ടച്ച് - 6.4 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

(ലലവദദ്യുത ശലാംഖലയുമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കഭാത്തവ)

2) കസഭാളഭാര് കേണകച്ച് - 5 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

(ലലവദദ്യുത ശലാംഖലയുമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുനവ)

ഇമൗ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേമ്പനനികേലള  എലാംപഭാനല്

ലചേയകേഴനിഞ.  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാനഭായനി

അകപക്ഷകേള സഡ്വതീകേരനിച തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.

കമലത്തൂര് ഠമൗണനിലല ലലവദദ്യുതനി തടസലാം

111  (2316)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമലത്തൂര്  ഠമൗണനിലല  ലലവദദ്യുതനി  തടസലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  പുതനിയ

11 ലകേ. വനി. ഫതീഡര് വലനിക്കുനതനിലന്റെ ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് ഇമൗ

ഭഭാഗലത്ത ലലവദദ്യുത പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച് ശഭാശഡ്വത പരനിഹഭാരമഭാകുലമനച്ച് കേരുതുനകണഭാ;



198  കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 8, 2017

(ബനി)  കമലത്തൂര്  ലറയനില്കവ  ലലലന  ഭഭാഗത്തച്ച്  യു.ജനി.  കകേബനിള
ഇടുനതനിനഭായനി  ലറയനില്കവ  അധനികൃതകരഭാടച്ച്  അനുമതനി  ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് എനഭാണച്ച് ആയതച്ച് ആവശലലപടതച്ച്; പ്രസ്തുത അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇമൗ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  അടനിയനര  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്  ഏതച്ച്  തതീയതനിയനില്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയുലമനഭാണച്ച് കേരുതുനതച്ച്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ –സനി) കമലത്തൂര്  ഠമൗണനിലല  ലലവദദ്യുതനി  തടസലാം  പരനിഹരനിക്കുന
തനിനഭായനി  കമലഭാറ്റൂര്  സബ്കസഷനനില്നനിനലാം  പുതനിയ  എടപറ  11  ലകേ.  വനി.
ഫതീഡര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഓവര്ലഹഡച്ച്  ഭഭാഗലാം
(2  കേനികലഭാമതീറര്)  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കമലഭാറ്റൂര്  ലറയനില്കവ  ലലലന  ഭഭാഗത്തച്ച്
അണര്  ഗമൗണച്ച്  കകേബനിള  ഇടുന  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണച്ച്.  കകേബനിള
ഇടുനതനിനച്ച് ലറയനില്കവ അധനികൃതരുലട അനുമതനിക്കഭായനി  11 -6-2015-നച്ച് അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

ലലഹമഭാസച്ച് ലലലറ്റുകേള ഉളലപലടയുളള ലതരുവവനിളക്കുകേള

112 (2317)   ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹമഭാസച്ച്  സലറ്റുകേള  ഉളലപലടയുള  ലതരുവ  വനിളക്കുകേള

സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  ഈടഭാക്കഭാവന  തുകേ,  ലചേകയണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനനിവ

സലാംബന്ധനിചച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് വലവസകേള നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതച്ച് സുതഭാരലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വക്കലാം-ലചേറുനനിയൂര്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേലള  തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിചച്ച്
ലതരുവവനിളക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന  പദതനിയുലട  തുടര്പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്
സഹഭായനിക്കുനതനില് സവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ തടസവഭാദലാം എനഭാണച്ച്;

(സനി)  പഭാലചനിറയനിലുലാം  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  എലാം.എല്.എ  ഫണനില്
നനിനലാം  സഭാപനിച  ലതരുവവനിളക്കുകേള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ജഭാഗതക്കുറവലകേഭാണച്ച്
പരഭാജയമഭാലണനച്ച്  അഭനിപ്രഭായമുണഭായതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ജഭാഗതയുലാം ഇടലപടലുലാം ഉണഭാകുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലതരുവവനിളക്കുകേളക്കച്ച് ലലവദദ്യുത കേണക്ഷന നല്കുനതുളലപലടയുളള
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  കകേരള  കസറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള തുകേയഭാണച്ച് ഇമൗടഭാക്കുനതച്ച്.

(ബനി&സനി)  ലതരുവവനിളക്കുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലട  ചുമതല  തകദ്ദേശ
സഡ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കഭാണച്ച്.  പഭാലചനിറ പ്രകദശലത്ത  5  ലതരുവവനിളക്കുകേള
കകേടഭായതച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ഉകദലഭാഗസരുലട ശദയനില്ലപടുകേയുലാം വനിവരലാം
പഞ്ചഭായത്തച്ച്  അധനികൃതലര  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  സുരക്ഷഭാകേഭാരണങ്ങളഭാല്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ഉകദലഭാഗസരുലട  മുനകൂര്  അനുവഭാദകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാത്രകമ
അറകുറപണനി  നടത്തഭാവൂ  എനച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കഭാറുണച്ച്.   ലതരുവവനിളക്കുകേളുലട
തുടര്പ്രവര്ത്തനത്തനികനഭാ അറകുറപണനി നടത്തുനതനികനഭാ ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനച്ച് തടസവഭാദങ്ങകളഭാ ജഭാഗതക്കുറകവഭാ ഇല.

ഇലകനികേച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നനിനച്ച് കകേബനിള ടനി.വനി. കേണക്ഷന

113 (2318) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഇലകനികേച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്കൂടനി  കകേബനിള
വലനിചച്ച്  കകേബനിള  ടനി.വനി.  കേണക്ഷന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  നല്കേനിവരുനതച്ച്  എനച്ച്
ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്;  ഇങ്ങലന  കകേബനിള  വലനിക്കഭാന  അനുമതനി
ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുനതച്ച്  ആര്ലക്കഭാലക്ക/ഏതച്ച്  കേമ്പനനിക്കച്ച്എനനിങ്ങലനയുള  വനിവരങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എത്രലകേഭാലമഭാലണനലാം  എനമുതലഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത
പദതനി തുടങ്ങനിയലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  എത്ര  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്കൂടനി  പ്രസ്തുത
കകേബനിള ടനി.വനി കേണക്ഷന വലനിചനിട്ടുലണനച്ച് ജനില തനിരനിചലാം അവ ഏതച്ച് ഇലകനിക്കല്
ലസക്ഷലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുനതഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ത്തനില്  31-1-2017  വലര പ്രസ്തുത ഇനത്തനില്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡച്ച്-നച്ച്  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലഭനിചനിട്ടുലണനച്ച്  ഇലകനിക്കല്
ലസക്ഷന തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  പ്രസ്തുത  കകേബനിള  ടനി.വനി  കേണക്ഷന  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്-ലന്റെ
കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കൂടനി  വലനിക്കുനതനിനച്ച്  മത്സര  സഡ്വഭഭാവമുള  ലടണര്  ക്ഷണനിചഭാകണഭാ
നല്കേനിയതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ-സനി)  ലപഭാതുതഭാല്പരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ

കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂലട  നനിബന്ധനകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  ഏകേകദശലാം  25  വര്ഷങ്ങളഭായനി
കകേബനിള ടനി.  വനി.  ലലലനുകേള വലനിക്കുനതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുമഭായനി
ബന്ധലപട  കബഭാര്ഡച്ച്  ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പച്ച്  അനുബന്ധമഭായുലാം* കകേബനിള  ടനി.വനി.
ഓപകററര്മഭാരുലട  വനിവരലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കശഖരനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം-2
ആയുലാം*  ജനിലഭാ/ലസക്ഷന  തലത്തനില്  കകേബനിള  ടനി.വനി.  വലനിചനിട്ടുളള  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട
എണ്ണലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കശഖരനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം-3  *ആയുലാം
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  31-01-2017  വലര  ഇലകനികേച്ച്
കപഭാസ്റ്റുകേളനില്കൂടനി  കകേബനിള  ടനി.വനി.  കേണക്ഷന  വലനിചതുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിനച്ച് ലഭനിച വരുമഭാനലാം 3008.46 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.  ലനിമനിറഡച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അക്കമൗണച്ച്  ലറണറനിലാംഗച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള
(ARU)  തനിരനിചളള  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  പടനികേ  ഇകതഭാലടഭാപലാം  അനുബന്ധലാം  4  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ)  മുന  കേഭാലങ്ങളനില്  ഒനനില്  കൂടുതല്  ഓപകററര്മഭാലര  ഒരു  കപഭാസനിലൂലട
കകേബനിള  വലനിക്കഭാന  അനുവദനിചനിരുനനില.  ആ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഒനനില്  കൂടുതല്
ഓപകററര്മഭാര്  ഒരു  സലത്തച്ച്  പുതനിയതഭായനി  കകേബനിള  ടനി.വനി.  ലലലന
വലനിക്കുനതനിനഭായനി  അനുവഭാദലാം  കചേഭാദനിക്കുന  പക്ഷലാം  മത്സരസഡ്വഭഭാവമുളള  ദര്ഘഭാസച്ച്
വനിളനിക്കഭാറുണഭായനിരുന. എനഭാല് ഇകപഭാള നനിബന്ധനകേളക്കച്ച് അനുസൃതമഭായനി ഒനനില്
കൂടുതല്  കകേബനിള  ഓപകററര്മഭാര്  ഒരു  കപഭാസനിലൂലട  ലലലന  വലനിക്കഭാന
അനുവദനിക്കഭാറുണച്ച്.  അവരനില്  നനിനലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിശയനിചനിട്ടുളള
കപഭാസച്ച്  വഭാടകേ  ഇമൗടഭാക്കനിലകേഭാണഭാണച്ച്  അനുമതനി  നല്കുനതച്ച്.   മുനകൂര്  അനുമതനി
വഭാങ്ങഭാലത  വലനിചനിരുന  ചേനില  കകേബനിള  ടനി.വനി.  ലലലനുകേള  പനിനതീടച്ച്  ലറഗുലലലറസച്ച്
ലചേയ്യുന  അവസരങ്ങളനില്  അതഭാതച്ച്  സമയങ്ങളനില്  നനിലവനിലുളള  നനിരക്കുകേള
അനുസരനിചളള തുകേ/പനിഴത്തുകേ ഇമൗടഭാക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുനതച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

114 (2319) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ സവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി
ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി) പദതനിക്കച്ച് സര്ക്കഭാര്, എലാം.എല്.എ, തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള എനനിവ
വഴനി എത്ര തുകേ ലഭലമഭാകുലാം; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  വതീടുകേള  പുതനിയതഭായനി  സവദദ്യുതതീകേരനിക്കുലമനള
പഞ്ചഭായത്തച്ച് തലത്തനിലുള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനച്ച് പ്രതനിബന്ധമഭായനി എലനങനിലുലാം ഘടകേങ്ങള
ഉകണഭാ;

(ഇ)  മണ്ഡലലാം  എനകത്തക്കച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സവദദ്യുതതീകേരണ  മണ്ഡലമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുലമനച്ച് വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  3-3-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ

പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  485  കേണക്ഷന
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആലകേ  കേനിടനിയ  അകപക്ഷകേളുലട  58  ശതമഭാനവലാം  വയറനിലാംഗച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവയുലട 52 ശതമഭാനവലാം പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  ലലവദദ്യുതതീ-
കേരനിക്കുനതനിനഭായനി 89,60,000 രൂപയുലട ലചേലവഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കുനതച്ച്.  ഇതനില്
44,80,000  രൂപ  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  വഹനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ബഭാക്കനി  തുകേയഭായ
44,80,000  രൂപ  എലാം.എല്.എ.  തലന്റെ  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിചവരനികേയുമഭാണച്ച്. 

(സനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പുതനിയതഭായനി
ലലവദദ്യുതതീകേരനിക്കുന  വതീടുകേളുലട  പഞ്ചഭായത്തച്ച്  തനിരനിചളള  കേണക്കുകേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:
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ആയകഞ്ചരനി 98

തനിരുവളളര് 150

കുറലഭാടനി 50

കുനമ്മേല് 39

മണനിയൂര് 254

പുറകമരനി 86

കവളലാം 154

വനിലലഭാപളളനി 85

(ഡനി)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഇനനിയുലാം  വയറനിലാംഗച്ച്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  100 -ഓളലാം  വതീടുകേളുലണനലതഭാഴനിചഭാല്  മറച്ച്

പ്രതനിബന്ധങ്ങലളഭാനലാം ഇല.

(ഇ)  15-3-2017  ഓടുകൂടനി  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ

ലലവദദ്യുതതീകേരണ മണ്ഡലമഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.

മുലകശ്ശേരനി ലലവദദ്യുതനി സബച്ച് കസഷന

115  (2320)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല മുലകശ്ശേരനിയനിലല സവദദ്യുതനി സബച്ച് കസഷലന്റെ കശഷനി

വര്ദനിപനിക്കഭാന സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല മുലകശ്ശേരനിയനിലല 33 ലകേ.വനി.  സബ്കസഷലന്റെ കശഷനി

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  5  എലാം.വനി.എ.-യുലട  ഒരു  ട്രഭാനകസഭാര്മര്കൂടനി

സഭാപനിക്കുനതനിനുളള പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ട്രഭാനകസഭാര്മര്

ലഭലമഭാകുന മുറക്കച്ച് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതച്ച്.
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 സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം

116  (2321)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സവദദ്യുതതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ  എനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
സവദദ്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  സവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനച്ച്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ഫണച്ച്
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  മഭാര്ചച്ച്  2017-ഓലട
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.  1-3-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  81,498
വതീടുകേളക്കച്ച് ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  2006-2011  കേഭാലത്തച്ച്  85  അസലാംബനി  മണ്ഡലങ്ങളുലാം  2011-2016
കേഭാലത്തച്ച്  ഒരു  മണ്ഡലവലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇമൗ
സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം
പുനരഭാരലാംഭനിചതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  1-3-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  എറണഭാകുളലാം,
അമ്പലപ്പുഴ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  (കനഭാര്ത്തച്ച്),  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  (സമൗത്തച്ച്),  തലകശ്ശേരനി,
കേഭായലാംകുളലാം,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  ആലപ്പുഴ,  മഭാകവലനിക്കര,  കചേര്ത്തല,  തൃക്കഭാക്കര,
കേഴകടലാം,  മൂവഭാറ്റുപുഴ,  അരൂര്,  ലചേങ്ങന്നൂര്,  കുടനഭാടച്ച്,  ഹരനിപഭാടച്ച്,  ലനയഭാറനിനകേര
എനതീ  18  മണ്ഡലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ലലവദദ്യുതതീകേരനിചതഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  25  മണ്ഡലങ്ങളനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  1-3-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിക്കച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  122  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  കേത്തച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  35.37  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഫണഭാണച്ച്  122  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
അനുവദനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇതനില്  26.53  കകേഭാടനി രൂപ ആസ്തനി വനികേസന ഫണഭായുലാം
8.84  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  വനികേസന  ഫണഭായുലാം  ആണച്ച്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
അനുവദനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.
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ഇരനിമ്പനിളനിയലാം കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ലസക്ഷന ഓഫതീസച്ച് അനുവദനിക്കല് 
117  (2322)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയൽ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഒരു
ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കണലമന  ജനങ്ങളുലട  ചേനിരകേഭാല  അഭനിലഭാഷലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന സവദദ്യുതനി വകുപച്ച് പ്രകതലകേ തഭാല്പരലലാം എടുക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  സവദദ്യുതനി  വകുപനിലന്റെ  കസവനങ്ങളക്കച്ച്  ജനങ്ങള
ബുദനിമുട്ടുന മലറഭാരു പഞ്ചഭായത്തച്ച് പ്രകദശലാം കകേരളത്തനില് ഇലലന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര്
പ്രകതലകേമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനിലടങനിലുലാം  സവദദ്യുതതീചേഭാര്ജച്ച്  അടയഭാനുള  ഒരു
പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  പഞ്ചഭായത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  വളഭാകഞ്ചരനി,  എടയൂര്  എനതീ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  വനിഭജനിചച്ച്

ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള
ലപ്രഭാകപഭാസല് കകേരള കസറച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് പരനികശഭാധനിചനിരുന.  കേസമര്
ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിലപടുത്തനി  ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണ  ലസക്ഷനുകേലള
പുനദുഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.  പുതനിയ  ലസക്ഷന  സലാംബന്ധനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  ഇമൗ  പ്രകദശലത്ത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ലമചലപട  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച് കേസമര് ലകേയര് സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുനതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുലാം.

കകേഭാടപ്പുറലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.- ലസക്ഷന ഓഫതീസച്ച്

118  (2323)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല തചനഭാട്ടുകേര,  കേരനിമ്പുഴ,  കകേഭാകടഭാപഭാടലാം
പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  പ്രകദശങ്ങലള  ഉളലക്കഭാളനിചച്ച്  കകേഭാടപ്പുറലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കണലമന  ആവശലലാം
ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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ഉത്തരലാം

ഉണച്ച്.  നനിലവനിലുളള ശതീകൃഷ്ണപുരലാം ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന വനിഭജനിചച്ച് കേരനിമ്പുഴ,

തചനഭാട്ടുകേര  എനതീ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  പ്രകദശങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി  കകേഭാടപ്പുറലാം

കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള  ലപ്രഭാകപഭാസല്

കബഭാര്ഡച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.   കേസമര്

ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനി  ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണരലാംഗലത്ത  ലസക്ഷന

ഓഫതീസുകേളുലട പുനദുഃസലാംഘഭാടനലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് ആകലഭാചേനിചവരനികേയഭാണച്ച്. ഇതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭാണച്ച്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.

സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതനിവല്ക്കരണലാം

119 (2324)  ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന:

ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച്  :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  സവദദ്യുതനിവല്ക്കരണത്തനിനച്ച്

എലനലഭാലാം നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം

ലലവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുകേ,

ധനകസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തുകേ, വനിതരണ ശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന സഭാധലമഭായ

സലങ്ങളനിലലലഭാലാം  ആ  വനിധത്തനിലുലാം,  ആയതച്ച്  സഭാധലമഭാകേഭാത്ത  സലങ്ങളനില്

വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  വഴനിയുലാം  ലലവദദ്യുതനി

എത്തനിക്കുകേ,  വയറനിലാംഗച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  പണലാം  കേലണത്തഭാനഭാകേഭാത്ത

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് ആയതനിനുളള ധന കസഭാതസച്ച് കേലണത്തഭാന സഹഭായനിക്കുകേ,

വയറനിലാംഗച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന  മുറയച്ച്  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കുകേ  എനനിങ്ങലന
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സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  വനത്തനിലൂലട  ലലവദദ്യുതനി  ലലലന

വലനിക്കുനതനിനഭായനി  വനലാം  വകുപനിലന്റെയുലാം  സഡ്വകേഭാരല  വസ്തുക്കളനില്കടനി  ലലലന

വലനിക്കുകമ്പഭാഴുളള  തര്ക്കപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  റവനന്യൂ  വകുപനിലന്റെയുലാം  സഹകേരണലാം

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഭവനങ്ങളനിലുലാം  ലലവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുനതനിലന്റെ

ആദലഘടലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുകേയഭായനിരുന.  ലഘുവഭായ ഒരു അകപക്ഷ

ഫഭാറലാം  മുഖഭാനരലാം  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനില്  കനരനിട്ടുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  വഴനിയുലാം

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യുലട  "Customer  Care  Centre”വഴനിയുലാം  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കഭാന  അവസരലാം  ഒരുക്കനിയനിരുന.  2-3-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്

1,25,000-ല്പരലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്

രജനിസര് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. 

പളളനിക്കല് ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല കവഭാളകടജച്ച് ക്ഷഭാമലാം

120 (2325) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പളനിക്കല് ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല

മുതലപഭാറയനില്  ശതീധര്മ്മേശഭാസ്ത കക്ഷത്രത്തനിനച്ച്  ചുറ്റുമുള പ്രകദശലത്ത കവഭാളകടജച്ച്

ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച് അടനിയനര നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രകദശലത്ത  കവഭാളകടജച്ച്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്

എലനങനിലുലാം തടസലാം നനിലവനിലുകണഭാലയനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പളളനിക്കല്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  മുതലപഭാറയനില്  ശതീധര്മ്മേശഭാസ്തഭാ

കക്ഷത്രത്തനിനച്ച്  ചുറ്റുമുളള  പ്രകദശലത്ത  കവഭാളകടജച്ച്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന

നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തച്ച് നനിലവനിലുളള സനിലാംഗനിള കഫസച്ച് ലലലന ത്രതീ കഫസച്ച്

ലലലനഭാക്കനി  മഭാറ്റുനകതഭാടുകൂടനി  കവഭാളകടജച്ച്   ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.

2017-18-ലല വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഇമൗ കജഭാലനികേള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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പഭാരമ്പകരലതര ലലവദദ്യുത കസഭാതസ്സുകേള

121  (2326)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പഭാരമ്പകരലതര  ലലവദദ്യുത  കസഭാതസ്സുകേലള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനച്ച് എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുനലതനച്ച്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാരമ്പകരലതര  ലലവദദ്യുത  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനച്ച്  ലലവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡനികലക്കച്ച്  പ്രതനിവര്ഷലാം  എത്ര  ലലവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കുനലവനച്ച്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലലവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്
പഭാരമ്പകരലതര  ഉമൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേലള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന  പദതനികേളക്കച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം
നല്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാരമ്പകരലതര  ഉമൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളഭായ  കേഭാറച്ച്,  സമൗകരഭാര്ജ്ജലാം
എനനിവയനില്നനിനളള  ഉമൗര്ജ്ജ  ഉത്പഭാദനലാം  ലക്ഷലമനിടച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.
മുകഖന  ഇതുവലര  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുനതുലാം  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുളളതുമഭായ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.+

ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  രഭാമക്കല്കമടച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  കേഞ്ചനികക്കഭാടച്ച്,
അഗളനി,  അടപഭാടനി  കമഖലകേള  അടക്കലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേഭാറഭാടനി  നനിലയങ്ങളക്കച്ച്
സഭാധലതയുളള വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേഭാറഭാടനി നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേളുലാം സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

അലനര്ടച്ച്  മുകഖന  2016-17  വര്ഷലത്ത  പഭാന  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി

2  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  മുതല്  100  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  വലര  കശഷനിയുളള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത

കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള (ആലകേ കശഷനി 5000 കേനികലഭാ വഭാടച്ച്)  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  വലക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനിചച്ച്

നല്കുനതനിനുലാം 1 കേനികലഭാവഭാടച്ച് മുതല് 5 കേനികലഭാവഭാടച്ച് വലര കശഷനിയുളള ഓഫ്ഗനിഡച്ച്

+ ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള  (ആലകേ കശഷനി  6400  കേനികലഭാവഭാടച്ച്)  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിചനല്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാലത

ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  വയനഭാടച്ച്  ജനിലകേളനിലല  ഒറലപട  വനിദൂരസമഭായ  വതീടുകേളനില്

കസഭാളഭാര് ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം പദതനി നനിലവനിലുണച്ച്.  ആലകേ 2000

വതീടുകേളഭാണച്ച് ഇത്തരത്തനില് ലലവദദ്യുതതീകേരനിചലകേഭാണനിരനിക്കുനതച്ച്.

(ബനി) ഇതുവലര കകേരള കസറച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് 14 കസഭാളഭാര്

പദതനികേളനില്നനിനഭായനി  9.3613  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  ലലവദദ്യുതനിയുലാം  സനിയഭാല്  15.4

ലമഗഭാവഭാടച്ച്  (സമൗകരഭാര്ജ്ജലാം)  ഹനിനഡഭാല്കകേഭാ  1  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  (സമൗകരഭാര്ജ്ജലാം),

സഡ്വകേഭാരല  വലക്തനികേള  4.02  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  ലലവദദ്യുതനിയുലാം  ഗനിഡനികലയച്ച്

പ്രവഹനിപനിക്കുനണച്ച്.

അലനര്ടനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുളള  കസഭാളഭാര്  പവര്പഭാന്റെനില്നനിനലാം

2  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നനിലവനിലുളള  കേഭാറഭാടനി  നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം

43.3 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ശലാംഖലയനികലയച്ച് നല്കേനിവരുന.

(സനി)  അലനര്ടച്ച്  മുകഖന  സഭാപനിചനല്കുന  2  കേനികലഭാ  വഭാടച്ച്  മുതല്

100  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  വലര  കശഷനിയുളള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്

പഭാന്റുകേളക്കച്ച് കേനികലഭാവഭാടനിനച്ച് 22,500 രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയുലാം 7200

രൂപ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനിയുലാം  ലഭലമഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത

1 കേനികലഭാവഭാടച്ച് മുതല് 5 കേനികലഭാവഭാടച്ച് വലര കശഷനിയുളള ഓഫച്ച് ഗനിഡച്ച് കസഭാളഭാര് പവര്

പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കേനികലഭാവഭാടനിനച്ച്

45,000 രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയുലാം 22,500 രൂപ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്

സബ്സനിഡനിയുലാം നനിലവനിലുണച്ച്. കൂടഭാലത ഇടുക്കനി, വയനഭാടച്ച്, പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലകേളനിലല

ലലവദദ്യുതനി  എത്തഭാത്ത  2000  വതീടുകേള  സമൗജനലമഭായനിടഭാണച്ച്  സമൗകരഭാര്ജ്ജലാം

ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ലലവദദ്യുതതീകേരനിക്കുനതച്ച്.

പനിലഭാത്തറയനില് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.ലന്റെ ലസക്ഷന ഓഫതീസച്ച്

122  (2327)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;
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(ബനി) പരനിയഭാരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്,  ആയുര്കവ്വദ കകേഭാകളജച്ച്,  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങള,  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള  എനനിങ്ങലന  സവദദ്യുതനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എണ്ണത്തനിലുണഭായ  വര്ദനവച്ച്  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കേലലഭാകശ്ശേരനി
മണ്ഡലത്തനിലല  പനിലഭാത്തറയനില്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്-ലന്റെ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനിലുള  ലസക്ഷന  ഒഭാഫതീസനിലന്റെ  പരനിധനി
50  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയുലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല്
അധനികേമഭാവകേകയഭാ  അലലങനില്  പരനിധനി  100  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയുലാം
അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല്  അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ലചേയ്യുന
സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണച്ച്  സഭാധഭാരണ  ഗതനിയനില്  കബഭാര്ഡച്ച്  നനിലവനിലുള  ലസക്ഷന
വനിഭജനിചച്ച്  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്  അനുവദനിക്കുനതച്ച്.   കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിലല  പഴയങ്ങഭാടനി,  പയന്നൂര്,  മഭാതമലാംഗലലാം  എനതീ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള
വനിഭജനിചച്ച്  പനിലഭാത്തറ  ആസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള ലപ്രഭാകപഭാസല് കബഭാര്ഡച്ച് പരനികശഭാധനിചനിരുന.  എനഭാല്,
ലസക്ഷന വനിഭജനത്തനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഴയങ്ങഭാടനി,  പയന്നൂര്,  മഭാതമലാംഗലലാം
എനതീ  ലസക്ഷനുകേളുലട  കേഭാരലത്തനില്  നനിലവനില്  പഭാലനിക്കലപടഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി
ലസക്ഷനുകേള  വനിഭജനിചച്ച്  പനിലഭാത്തറയനില്  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്
സഭാപനിക്കുനതച്ച് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

പുതുതഭായനി  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  അധനികേമഭായനി  മഭാനവകശഷനി
ആവശലമഭായനി  വരുനതനിനഭാലുലാം  പുതുതഭായനി  തസ്തനികേകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്
തടസങ്ങള  ഉളതനിനഭാലുലാം  ഇകപഭാള  പുതനിയ  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതച്ച്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള
ഓഫതീസുകേളുലട പുനദുഃക്രമതീകേരണലാം പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് ലഭനികക്കണ ലലവദദ്യുതനിയുലട അളവച്ച്

123  (2328)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് അനുഭവലപടുന കേടുത്ത വരളചയുലട സഭാഹചേരലത്തനില്
സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ജല സവദദ്യുത പദതനികേളുലട സലാംഭരണനികേളനില് ഇനനി എത്ര
ദനിവസലത്ത സവദദ്യുതനിയുല്പഭാദനത്തനിനുള ലവളലാം അവകശഷനിക്കുന എനച്ച് ഇനലാം
തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
802/2019
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(ബനി)  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  ഇകത  സമയലാം  ഈ  സലാംഭരണനികേളനില്  എത്ര
ദനിവസലത്ത സവദദ്യുതനിക്കുള ലവളമഭായനിരുന ഉണഭായനിരുനതച്ച്;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലഭനിച  ആലകേ  മഴയുലടയുലാം  ഈ
വര്ഷലത്ത മഴയുലടയുലാം  അളവച്ച്  എത്രലയന കേണക്കച്ച്  കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ആവശലത്തനിനച്ച് മഴ ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം സവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനില് വന
കുറവച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാന സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വനിവനിധ  സവദദ്യുതനി  പദതനികേളുലട  പൂളനില്നനിനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
ലഭനികക്കണ  സവദദ്യുതനിയുലട  അളവച്ച്  എത്രലയനച്ച്  ഇനലാംതനിരനിചച്ച്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇകപഭാള ലഭനിക്കുന സവദദ്യുതനിയുലട അളലവത്ര;

(എഫച്ച്)  ഈ  വലതലഭാസലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;  കകേരളത്തനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ
സവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി ഇകതവലര എത്ര രൂപയഭാണച്ച് ചേനിലവഴനിചനിട്ടുളതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ജലസലാംഭരണനികേളനിലല നനിലവനിലുള ലവളവലാം അതച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വനിവനിധ  ജല  ലലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന  നനിലയങ്ങളനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാവന  ലലവദദ്യുതനിയുലട  വനിവരങ്ങളുലാം  അനുബന്ധലാം  1-ല്
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  2017  മഭാര്ചച്ച്  1 -ാം തതീയതനിയനിലല കേണക്കച്ച് പ്രകേഭാരലാം ആലകേ
1574.015  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറച്ച്  ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള ലവളമഭാണുളതച്ച്.
ഇതച്ച്  മുനവര്ഷലാം  ഉണഭായനിരുന  ലവളലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാ
വനതനികനക്കഭാള  560  മനിലലണ  യൂണനിറച്ച്  കുറവച്ച്  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള
ലവളലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്.  എനഭാല്  ഇതച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  അടുത്ത  കേഭാലവര്ഷലാം
(2017  ജൂണ)  വലര  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  ക്രമതീകേരനിചഭാണച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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(ബനി)  2016  മഭാര്ചച്ച്  1 -ാം  തതീയതനിയനിലല  കേണക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ആലകേ
2134.035  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറച്ച്  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള  ലവളലാം
ഉണഭായനിരുന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം -2  ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  2015-16  ജല  വര്ഷത്തനില്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള  ജലസലാംഭരണനിയനികലയച്ച്  ഒഴുകേനി  എത്തനിയതച്ച്  5492  ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറച്ച് ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള ലവളമഭാണച്ച്.  2016-17 ജല വര്ഷത്തനില്
ലഫബ്രുവരനി  2017  വലര  ലഭനിചനിട്ടുളതച്ച്  3239  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറച്ച്  ലലവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള  ലവളമഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന  ലവളത്തനിലന്റെ
അളവനിലന്റെ ഏകേകദശലാം 50% മഭാത്രമഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേടുത്ത  ജലദമൗര്ലഭലലാംമൂലലാം  ഉണഭാകേഭാനനിടയുള
ഉമൗര്ജ്ജ പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  പുറലമ നനിനച്ച്  കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില്
ലലവദദ്യുതനി  ലഭലമഭായ  സമയങ്ങളനില്  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങനി  ജലലലവദദ്യുതനിയുലട
ഉല്പഭാദനലാം  ക്രമതീകേരനിചച്ച്  പരമഭാവധനി  ജലലാം  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിരുന.   കേഴനിഞ്ഞവര്ഷലാം  ജൂണ  മുതല്  തലന  പരമഭാവധനി  ജലലാം
സലാംഭരനിക്കുവഭാനുള  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനുസരനിചച്ച്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വനില കൂടനിയ ആഭലനര തഭാപനനിലയങ്ങളനില് നനിനള
ഉല്പഭാദനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഒഴനിവഭാക്കനിയുലാം  അണലക്കട്ടുകേള  കേവനിഞകപഭാകേഭാത്ത
രതീതനിയനില്  ജലസലാംഭരണലാം  നടത്തനിയുമഭാണച്ച്  ഉല്പഭാദനലാം  ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.
മധലകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാര്  മുകഖനയുലാം  ഡനി.ബനി.എഫച്ച്.ഒ.ഒ.  പ്രകേഭാരലാം  2016
ഡനിസലാംബര്  മുതല്  ലഭലമഭാകകേണനിയനിരുന  ലലവദദ്യുതനി  ജൂണ  മുതല്  ലഭലമഭാക്കുകേ
വഴനിയുലാം  ജല  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  കുറയഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം
സലാംഭരണനികേളനിലല  ജലലാം  വരുലാം  മഭാസങ്ങളനികലയച്ച്  സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.
2017 മഭാര്ചച്ച് മുതല് ജൂണ വലരയുള കേഭാലയളവനിലല ഉപകഭഭാഗലാം പ്രതതീക്ഷനിചച്ച് ഡതീപച്ച്-
ഇ-ബനിഡനിലാംഗച്ച്  വഴനി  200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനതനിനുള  കേരഭാറനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുകൂടഭാലത  2017  മഭാര്ചച്ച് മുതല് കമയച്ച് വലര ഹ്രസഡ്വകേഭാല കേരഭാര്
പ്രകേഭാരലാം  100  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  മുഴുവന  സമയവലാം  100  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  പതീക്കച്ച്  സമയത്തച്ച്
മഭാത്രമഭായുലാം ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനതനിനുള കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   ഇകപഭാഴലത്ത
സനിതനിഗതനികേള  പരനിഗണനിചച്ച്  ലഭലതയനുസരനിചച്ച്  കൂടുതല്  ലലവദദ്യുതനി  പവര്
എകച്ച്കചേഞ്ചനില്നനിനച്ച് വഭാങ്ങഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പുറത്തുനനിനച്ച്  കൂടുതല്  ലലവദദ്യുതനി
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായുള  കകേഭാറനികഡഭാര്  ലഭലത  കൂട്ടുനതനിനഭായനി  അരതീകക്കഭാടച്ച്
400  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില്  മൂനഭാമലത്ത  ട്രഭാനകസഭാര്മര്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അടനിസഭാനത്തനില് സഭാപനിക്കുന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

(ഇ) കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി വനിവനിധ ലലവദദ്യുതനി പൂളനില്നനിനലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
അനുവദനിചനിട്ടുള  ലലവദദ്യുതനിയുലാം  ഇകപഭാള  ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതനിലന്റെയുലാം
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം - 3  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(എഫച്ച്) കകേരളത്തനിനഭാവശലമഭായ അധനികേ ലലവദദ്യുതനി ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി 2016
ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം 618.845 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് ലചേലവഴനിചതച്ച്. 

ഉല്പഭാദനലാം (മനിലലണ
യൂണനിറച്ച്)

ലചേലവഭായ തുകേ
(കകേഭാടനിയനില്)

കകേന്ദ്രലലവദദ്യുത നനിലയങ്ങള 847.159 283.675

കകേരളത്തനിനകേത്തു  നനിനള
കസഭാതസ്സുകേള

5.841 19.954

പവര്  എകച്ച്കചേഞ്ചച്ച്  &
ലട്രയനിഡനിലാംഗച്ച്

745.613 296.508

ഡതീവനികയഷന
ലസറനില്ലമന്റെച്ച് ലമക്കഭാനനിസലാം

86.518 18.708

ആലകേ 1685.131 618.845

ഇനസുകലറഡച്ച് കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

124  (2329)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമുദ്ര  നനിരപനില്നനിനലാം  തഭാലഴ  സനിതനിലചേയ്യുന  കുടനഭാടനിലല
പഭാടകശഖരങ്ങളനികലതച്ച്  ഉളലപലടയുള  സവദദ്യുത  സലനുകേള  ഇനസുകലറഡച്ച്
കകേബനിളുകേള (എ. ബനി. എസച്ച്.) ആക്കനി മഭാറഭാന നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലവളലപഭാക്ക കേഭാലങ്ങളനില് സവദദ്യുത കഷഭാകക്കറച്ച് നനിരവധനി മരണങ്ങള
ഉണഭാകുനതച്ച്  തടയഭാന  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഇതച്ച്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കുടനഭാടച്ച്  പുഞ്ചപ്രകദശങ്ങളനില്  ലലവദദ്യുത  ലലലനനില്നനിനള
അപകേടങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം ലലവദദ്യുതനി തടസങ്ങള കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം പ്രകതലകേ
പഭാകക്കജുകേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനില്  ലലവദദ്യുത  ലലലനുകേള  തമ്മേനില്
നനിശനിത  അകേലലാം  പഭാലനിക്കുനതനിനുലാം,  ഇനസുകലറഡച്ച്  കകേബനിളുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുമുള പ്രവൃത്തനികേള ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  എനഭാല് എലഭാ
സഭാഹചേരലങ്ങളനിലുലാം  ABC  ഉളലപലടയുള  വളലര  ലചേലകവറനിയ  ഇനസുകലറഡച്ച്
കകേബനിളുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.   ഏലതങനിലുലാം  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനികയഭാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട  വനികേസന  ഫണച്ച്
ഉപകയഭാഗനികചഭാ ഇനസുകലറഡച്ച് കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 

മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി

125 (2330) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്
എലനങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള  വനിതരണവലാം  മറച്ച്
അനുബന്ധ നടപടനികേളുലാം ആരഭാണച്ച് നനിയനനിക്കുനതച്ച്;

(സനി)  സവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഇത്തരലാം  പദതനികേലള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമഭാനമഭായനി  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയുന  കമഖലകേള
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  വനിവനിധ
സഭാകങതനികേവനിദലകേള ലഭലമഭാണച്ച്. 

(ബനി) ലലലസനസനിലാംഗച്ച് ഏജനസനിയഭാണച്ച് ലലവദദ്യുതനി വനിതരണവലാം അനുബന്ധ
നടപടനികേളുലാം നനിയനനിക്കുനതച്ച്. 
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(സനി)  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുലാം.   എനഭാല്,  കസഭാളഭാര്,  വനിനഡച്ച്  എനനിവയനില്
നനിനച്ച്  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതുമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഇത്തരലാം
പദതനികേളക്കച്ച്  ലചേലവച്ച്  കൂടുതലഭാണച്ച്.   മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  പ്രവര്ത്തനവമഭായനി
കൂടനിയനിണക്കനി  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  നടപഭാക്കുനതനിനുള  സഭാധലത
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  ലലജവ  മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്  അതനില്
നനിനലാം  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  പദതനിയുലാം  ബകയഭാമഭാസനില്നനിനലാം  ലലവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന പദതനിയുലാം അലനര്ടച്ച് മുകഖന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ലലവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച് എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്

126 (2331)    ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  :
ശതീ  .     പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായ  സവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി

'ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്' നടത്തഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലചേറുകേനിട  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  എനര്ജനി
ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എനര്ജനി  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  രലാംഗത്തച്ച്  പഠനങ്ങളുലാം  ഗകവഷണങ്ങളുലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച്  പത്ര-ദൃശല-ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്. 

(ബനി)  എനര്ജനി  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെറനിലന്റെയുലാം  കകേരള  കസറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറഡനിലന്റെയുലാം  ആഭനിമുഖലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം,
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം,  ലചേറുകേനിട  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ഉമൗര്ജ്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്
നടത്തുനണച്ച്. 
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(സനി)  ഉമൗര്ജ്ജ  കമഖലയനില്  പഠനങ്ങളുലാം  ഗകവഷണങ്ങളുലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ഗകവഷകേര്ക്കച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേവലാം  സഭാകങതനികേവമഭായ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.   2015-16
കേഭാലയളവനില്,  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  ചൂളയുലട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള
പഠനലാം,  ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖലയനിലല  ലലവദദ്യുത  ഉപകഭഭാഗലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുള
സര്കവ്വയുലാം  പഠനവലാം,  കകേരളത്തനിലല  വതീടുകേളനിലല  ഫനിലലമന്റെച്ച്  ബളബുകേള,
സനി.എഫച്ച്.എല്. ,  എല്.ഇ.ഡനി.  മുതലഭായ ബളബുകേളുലട  ഉപകയഭാഗലത്തക്കുറനിചള
വനിശദമഭായ സര്കവയുലാം പഠനവലാം തുടങ്ങനിയ ഗകവഷണ കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കച്ച് എനര്ജനി
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് ലസന്റെര് മുകഖന സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഗകവഷണ കപ്രഭാജക്ടുകേള
സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  ഗകവഷകേര്ക്കച്ച്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  മഭാനദണ്ഡമഭായനി
നനിശയനിചനിടനില.  കൂടഭാലത വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് ഉമൗര്ജ്ജ കമഖലയനിലല അക്കഭാദമനികേച്ച്
കപ്രഭാജക്ടുകേള  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ  സഹഭായലാം
നല്കുനതനിനുള പദതനിയുലാം നനിലവനിലുണച്ച്. 

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച്  പത്ര-ദൃശല-ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം
എകനിബനിഷനുകേളനിലൂലടയുലാം പ്രചേഭാരണങ്ങള നടത്തുനണച്ച്. 

കുറനികക്കഭാലനില് സബച്ച് കസഷന സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി സലലാം

127  (2332)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  മലകയഭാര  പഞ്ചഭായത്തഭായ  കുറനികക്കഭാലനില്
110 ലകേ.വനി.  സബച്ച് കസഷന സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലലാം  കേലണത്തനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  സഡ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  മലകയഭാര  പഞ്ചഭായത്തഭായ

കുറനികക്കഭാലനില്  110  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലലാം

കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   കബഡഡക്ക  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  വലനിയപഭാറ  എന

സലത്തഭാണച്ച്  സബ്കസഷനുള  സലലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടനിട്ടുളതച്ച്.

സലലമടുപനിനഭായനി ജനിലഭാകേളകര്ക്കച്ച് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി ലലവദദ്യുതതീകേരനിച നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങള

128  (2333)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  എത്ര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങലള  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി
സവദദ്യുതതീകേരനിചതഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  കശഷനിക്കുന  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡ ലങ്ങള  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
സവദദ്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് എത്ര നഭാള കവണനിവരുലമനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2006-2010  കേഭാലത്തച്ച്  85  അസലാംബനി  മണ്ഡലങ്ങളുലാം  2011-2016

കേഭാലത്തച്ച്  ഒരു  മണ്ഡലവലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  കനടനിയതഭായനി

പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.   എനഭാല്  പനിനതീടച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലയ്ക്കുകേയുണഭായനി.   ഇമൗ

സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വനതനിനുകശഷലാം സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

പുനരഭാരലാംഭനിചതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  1-3-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  എറണഭാകുളലാം,

അമ്പലപ്പുഴ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  (കനഭാര്ത്തച്ച്),  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  (സമൗത്തച്ച്),  തലകശ്ശേരനി,

കേഭായലാംകുളലാം,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  ആലപ്പുഴ,  മഭാകവലനിക്കര,  കചേര്ത്തല,  തൃക്കഭാക്കര,

കേഴകടലാം,  മൂവഭാറ്റുപുഴ,  അരൂര്,  ലചേങ്ങന്നൂര്,  കുടനഭാടച്ച്,  ഹരനിപഭാടച്ച്,  ലനയഭാറനിനകേര

എനതീ 18 മണ്ഡലങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായനി ലലവദദ്യുതതീകേരനിചതഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  2017  മഭാര്ചച്ച്  31  ഓടുകൂടനി  കശഷനിക്കുന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങലളയുലാം

ലലവദദ്യുതതീകേരനിചച്ച്  കകേരളലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  സലാംസഭാനമഭായനി

പ്രഖലഭാപനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്. 

പൂലക്കഭാളത്തൂരനില് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ ലസക്ഷന ഓഫതീസച്ച്

129  (2334)   ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  പൂലക്കഭാളത്തൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-യുലട  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കണലമന
ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്
സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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ഉത്തരലാം
(എ  &  ബനി)  ഉണച്ച്.   മകഞ്ചരനി  കനഭാര്ത്തച്ച്,  കേനിഴനികശ്ശേരനി,  വള്ളുവമ്പ്രലാം  എനതീ

ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള വനിഭജനിചച്ച്  പൂലക്കഭാളത്തൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ ലസക്ഷന
ഓഫതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കബഭാര്ഡച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിരുന.
നനിലവനിലുള ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ പരനിധനി 50 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയുലാം
അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല് അധനിമഭാവകേകയഭാ അലലങനില് പരനിധനി
100 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയുലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല്
അധനികേമഭാവകേകയഭാ ലചേയ്യുന സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണച്ച് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് കബഭാര്ഡച്ച്
നനിലവനിലുള  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചച്ച്  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസച്ച്
അനുവദനിക്കുനതച്ച്.  ലസക്ഷന  വനിഭജനത്തനിനുള  മുകേളനില്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള മകഞ്ചരനി കനഭാര്ത്തച്ച്, കേനിഴനികശ്ശേരനി, വള്ളുവമ്പ്രലാം എനതീ ലസക്ഷനുകേളുലട
കേഭാരലത്തനില് പഭാലനിക്കലപടഭാത്തതനിനഭാല് ടനി ലസക്ഷനുകേള വനിഭജനിചച്ച് പൂലക്കഭാളത്തൂര്
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന  അനുവദനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേലളഭാനലാം
സഡ്വതീകേരനിചനിടനില. 

പുതനിയ  ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  അധനികേമഭായനി  മഭാനവകശഷനി
ആവശലമഭായനി  വരുനതനിനഭാലുലാം  പുതുതഭായനി  തസ്തനികേകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്
തടസങ്ങള  ഉളതനിനഭാലുലാം  ഇകപഭാള  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള
അനുവദനിക്കുനതച്ച്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.   കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
നനിലവനിലുള  ഓഫതീസുകേളുലട  പുനദുഃക്രമതീകേരണലാം  പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്.
അകതഭാലടഭാപലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ലമചലപട  കസവനലാം  നല്കുനതനിനുള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്. 

അലനര്ടച്ച് ഡയറകലറ നനിയമനിക്കഭാനുള അധനികേഭാരലാം
130  (2335)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലനര്ടച്ച്  ഡയറകലറ  നനിയമനിക്കഭാനുളള  അധനികേഭാരലാം  ആര്ക്കഭാണച്ച്;
നനിയമനത്തനിനുകവണ കയഭാഗലതകേള എലനലഭാലാം;

(ബനി)  നനിലവനിലല  ഡയറകര്  നനിയമനത്തനിനച്ച്  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചനിരുകനഭാ;
എത്ര കപര് അകപക്ഷ നല്കേനി; അകപക്ഷകേരുലട വനിശദ വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഡയറകര്  നനിയമനത്തനിനഭായനി  28-2-2014-ലല  GO
(MS)No.5/2014/PD  നമ്പര്  ഉത്തരവനില്  പറയുന  കേമ്മേറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)   അലനര്ടച്ച്  ഡയറകലറ  നനിയമനിക്കഭാനുള  അധനികേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനില്

നനിക്ഷനിപ്തമഭാണച്ച്. ലഡപന്യൂകടഷന വലവസയനില് ഡയറകറുലട ചുമതല നല്കുനതനിനച്ച്

പ്രകതലകേ  കയഭാഗലതകേള  നനിശയനിചനിടനില.   എനഭാല്  കനരനിട്ടുള  നനിയമനത്തനിനച്ച്

28-2-2014-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്5/2014/ഉമൗ.വ.  പ്രകേഭാരലാം

നനിശയനിക്കലപടനിട്ടുള കയഭാഗലതകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

Qualification

B.Tech in Engineering with Ph.D in Renewable Energy

or

Masters Degree in Physical/Natural Science with Ph.D in Renewable 

Energy

Experience : 20 years minimum

Age: Between 50 and 58 years.

(ബനി)  നനിലവനില്  ഡയറകറുലട  ചുമതല  ലഡപന്യൂകടഷന  വലവസയനില്

നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  കനരനിട്ടുള നനിയമനത്തനിനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിടനില. 

(സനി) ബഭാധകേമല.

സമൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി

131  (2336)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്നനിനലാം  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി

ലകേല്കട്രഭാണ,  അലനര്ടച്ച്  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങള  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്

ആവനിഷ്കരനിക്കുനലതനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേള  എത്രമഭാത്രലാം  പ്രകയഭാജനകേരമഭാലണനച്ച്

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  അലനര്ടച്ച് മുകഖന  2016-17  വര്ഷലത്ത പഭാന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
2  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  മുതല്  100  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  വലര  കശഷനിയുള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത
കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള  (ആലകേ കശഷനി  5000  കേനികലഭാവഭാടച്ച്)  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  വലക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനിച
നല്കുനതനിനുലാം 1 കേനികലഭാവഭാടച്ച് മുതല് 5 കേനികലഭാവഭാടച്ച് വലര കശഷനിയുള ഓഫ്ഗനിഡച്ച്
കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള  (ആലകേ കശഷനി  6400  കേനികലഭാവഭാടച്ച്)  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിചനല്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാലത
ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  വയനഭാടച്ച്  ജനിലകേളനിലല  ഒറലപട  വനിദൂരസമഭായ  വതീടുകേളനില്
കസഭാളഭാര് ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം പദതനി നനിലവനിലുണച്ച്.  ആലകേ  2000
വതീടുകേളഭാണച്ച് ഇത്തരത്തനില് ലലവദദ്യുതതീകേരനിചലകേഭാണനിരനിക്കുനതച്ച്. 

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അലനര്ടച്ച്  മുകഖന കസഭാളഭാര് പനി.  വനി.  പവര്
പഭാന്റെച്ച്  സനിസലാംസച്ച്,  വനിന്റെച്ച്  ലലഹബനിഡച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എനനിവ  പരസല
പ്രചേരണങ്ങള,  സമൗജനല  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്,  ഇനലസന്റെതീവകേള  എനനിവ  നല്കേനി
വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് സഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ലകേല്കട്രഭാണ മുകഖന
ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേലള
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

(ബനി) ഒരു കേനികലഭാവഭാടനിലന്റെ ഒരു കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റെനില്നനിനലാം ലവയനിലനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചച്ച്  ഒരു  ദനിവസലാം  ശരഭാശരനി  4  യൂണനിറച്ച്  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം
സഭാധലമഭാകുനതഭാണച്ച്.  

കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം 110 ലകേ.വനി.സബച്ച് കസഷന

132 (2337)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  കേടമ്പഴനിപ്പുറത്തച്ച്  ഒരു  110  ലകേ.വനി.  സബച്ച്  കസഷന
സഭാപനിക്കുനതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം  110 ലകേ.വനി.  സബച്ച്  കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്
സലസമൗകേരലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം  110  ലകേ.വനി.  സബച്ച്  കസഷനുലാം കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  സഡ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ-സനി)  ഒറപഭാലലാം  കേടമ്പഴനിപ്പുറത്തച്ച്  110  ലകേ.വനി.  സബച്ച്  കസഷന
സഭാപനിക്കുനതനിനച്ച് നനിലവനില് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.  എനഭാല് കേടമ്പഴനിപ്പുറത്തച്ച്
33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത  പദതനിക്കുകവണനി  ഇറനികഗഷന
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള  ഏകേകദശലാം  18  ലസന്റെച്ച്  സലലാം  അനുകയഭാജലമഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   അതനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  ലസക്ഷന  ഒഭാഫതീസുലാം  പണനിയഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.   ഭൂമനി  ലലകേമഭാറ  നടപടനികേള  ഇറനികഗഷന  വനിഭഭാഗലാം  മുകഖന
പുകരഭാഗമനിചവരുനണച്ച്.

 ലപരനിനല്മണ്ണ ലവടത്തുലാം പ്രകദശത്തച്ച് 220 ലകേ.വനി.
സബച്ച് കസഷന

133  (2338)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപരനിനല്മണ്ണ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലവടത്തുലാം പ്രകദശത്തച്ച് 220
ലകേ.വനി സബച്ച് കസഷന നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം ഏലറടുക്കുനതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശലാം സവദദ്യുതനി വകുപനില്നനിനലാം ജനിലഭാ കേളകര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുനതനിനച്ച്  ഏലതങനിലുലാം
തരത്തനിലുള ചേര്ചകേള സവദദ്യുതനി  വകുപച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് എനഭാണച്ച്
ഏറവലാം ഒടുവനിലഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  പുകരഭാഗതനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  പ്രവ വൃത്തനി
അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ലവടത്തൂര്  പ്രകദശത്തച്ച്  220  ലകേ.വനി.  സബച്ച്  കസഷന
നനിര്മ്മേനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുള  പുകരഭാഗതനി  പല  തലങ്ങളനില്,  ഡയറകര്
തലമുളലപലട എലഭാ മതീറതീലാംഗുകേളനിലുലാം ചേര്ച  ലചേയഭാറുണച്ച്. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  പുകരഭാഗതനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിചവരുനണച്ച്.   പ്രവൃത്തനിയുലട
ആദലപടനിയഭായനി  സലലമടുക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  ട്രഭാനസനിഷന  ലലലന
കേടനകപഭാകുനതനിനുള  സലത്തനിലന്റെ  സര്കവ്വ  സലാംബന്ധനിച  നടപടനികേളുലാം
അതനികവഗലാം തലന പുകരഭാഗമനിചവരുന. 
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മറയൂരനിലല 33 ലകേ. വനി. സബച്ച് കസഷന

134  (2339)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മറയൂറനിലല  33  ലകേ.വനി.സബച്ച്
കസഷന പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനതച്ച്;

(സനി) ഇലലങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി ഉടന സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മറയൂരനില്  33  ലകേ.വനി.സബച്ച്
കസഷന പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണ നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  പളനിവഭാസലനില്നനിനലാം  66  ലകേ.വനി.  ലലലന  വലനിചച്ച്  മൂനഭാറനില് ഒരു
66/33 ലകേ. വനി. സബച്ച് കസഷന നനിര്മ്മേനിചച്ച് അവനിലടനനിനലാം മറയൂരനികലയച്ച് 45 കേനി.മതീ.
ദൂരത്തനില്  33  ലകേ.വനി.  ലലലന  വലനിചച്ച്  മറയൂരനില്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലലകേവശമുള
30  ലസന്റെച്ച്  സലത്തച്ച്  ഒരു  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള
ഭരണഭാനുമതനി 17-3-2016-ല് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ബഭാധകേമല. 

കുടമുഖലാം-II 100 ലകേ.വനി.എ. 71-ാം നമ്പര് ട്രഭാനകസഭാര്മര്

135  (2340)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  വഭാടഭാനപളളനി  പഞ്ചഭായത്തനിലല  പതനിനഞ്ചഭാലാം
വഭാര്ഡനില്  കുടമുഖലാം-II  100 ലകേ.വനി.എ.  71-ാം  നമ്പര്  ട്രഭാനകസഭാര്മര്
ലപഭാടനിലത്തറനിച സലാംഭവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  പല  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലുലാം  സവദദ്യുതനി  തകേരഭാറുണഭാകുനതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നത്തനിനച്ച്  ശഭാശഡ്വത  പരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാക്കുനതനിനഭായനി
അടനിയനര നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കുടമുഖലാം   -II  100  ലകേ.  വനി.എ.  ട്രഭാനകസഭാര്മര്,  12 -10-2016-ല്
തതീ  പനിടനിചച്ച്  കകേടഭായതനിലനത്തുടര്നച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ലലവദദ്യുതനി  തടസലാം
കനരനിടതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   എനഭാല്  15-10-2016-ല്  പ്രസ്തുത
ട്രഭാനകസഭാര്മര്  മഭാറനിസഭാപനിചനിരുന.  ട്രഭാനകസഭാര്മര്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതുവലര
ബദല്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  ലലവദദ്യുതനി  നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
സഡ്വതീകേരനിചനിരുന. 

'കേനിഫ്ബനി' മുകഖന അടനിസഭാന സമൗകേരല വനികേസനലാം

136  (2341)   ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കേനിഫ്ബനി'  യനികലക്കച്ച്  നബഭാര്ഡച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  വഭാഗഭാനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് എത്ര കകേഭാടനി;

(ബനി)  'കേനിഫ്ബനി'-യനില്നനിനലാം  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുമഭായനി  ഇതനിനകേലാം  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചലവനതച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ കയഭാഗ തതീരുമഭാനമനുസരനിചച്ച് നബഭാര്ഡനില്നനിനലാം
കേണകനിവനിറനി  ആന്റെച്ച്  അഗനികേളചറുമഭായനി  ബന്ധലപട  പദതനികേളക്കഭായനി
4000  കകേഭാടനി രൂപ ധനസഹഭായലാം കേനിഫ്ബനിക്കച്ച് വഭാഗഭാനലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  27-ാാമതച്ച്   കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില്  വരുന പദതനികേളുലട പടനികേ നബഭാര്ഡനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
ആയതച്ച് നബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  കേനിഫ്കബഭാര്ഡച്ച്  പുനദുഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷമുള  ആദല  കബഭാര്ഡച്ച്
കയഭാഗലാം  7-11-2016-ല് കചേര്നച്ച്  4004.86  കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കച്ച് ആവശലമഭായ
48  പദതനികേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേരനിച
പദതനികേളുലാം  അനുവദനിച  തുകേയുലാം  ഉളലപടുന  പടനികേ  ഇകതഭാലടഭാപലാം
അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* മനിക്ക  പദതനികേളുലടയുലാം  ലടണര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരുന.  നനിര്വ്വഹണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചച്ച്  ബന്ധലപട ബനില്ലുകേള
സമര്പനിക്കുന മുറയച്ച് എസച്ച്.പനി.വനി.-കേളുലട നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം കേനിഫ്ബനി തുകേകേള
നല്കേനിത്തുടങ്ങുനതഭാണച്ച്. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  എസച്ച്.ഡനി.എഫച്ച്.  മഭാനദണ്ഡലാം

137  (2342)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ലസഷല്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  (എസച്ച്.ഡനി.

എഫച്ച്)  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിലവനിലുള  മഭാനദണ്ഡലാം  എലനനച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എസച്ച്.ഡനി.എഫച്ച്.  വഴനി  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  സലാംരക്ഷണ  മതനില്

പണനിയുനതനിനച്ച് തടസമുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

സലാംരക്ഷണ  മതനില്  പണനിയുനതച്ച്  എസച്ച്.ഡനി.എഫച്ച്.  മഭാനദണ്ഡത്തനില്

ഉളലപടുത്തഭാനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.എല്.എ.  എസച്ച്.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന്റെ  ലപഭാതുവഭായ  മഭാനദണ്ഡലാം

27-5-2004-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  247/2004/ധന.  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം

പുറലപടുവനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ലപഭാതുപ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്

ബഭാധകേമഭാകുന ഉത്തരവകേളുലടകയഭാ/ എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട ലപഭാതുവഭായ അഭനിപ്രഭായ

ങ്ങളുലടകയഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനി

ഉത്തരവകേളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) പ്രകതലകേ വനികേസന നനിധനിയുലട മഭാര്ഗ്ഗകരഖ അനുസരനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് സ്കൂള

ലകേടനിടലാം പണനിയഭാന തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന അനുമതനിയുണച്ച്.  എനഭാല് സര്ക്കഭാര്

സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  സലാംരക്ഷണ  മതനില്  പണനിയുനതനിനച്ച്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്

പ്രതനിപഭാദനിചനിടനില. 

(സനി)  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  ഇമൗ  പ്രവൃത്തനി  ആസ്തനി  വനികേസന

പദതനിയനില് അനുവദനതീയമഭാണച്ച്. 
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എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണച്ച്

138  (2343)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണച്ച് ഏറവലാം അവസഭാനലാം
വര്ദനിപനിച നല്കേനിയതച്ച് ഏതച്ച് വര്ഷത്തനിലഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ

(ബനി) നനിരക്കുകേളനിലുണഭായ ഭതീമമഭായ വര്ദനവച്ച് കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് പ്രഭാകദശനികേ
വനികേസന ഫണനില് വര്ദനവച്ച് വരുത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  27-3-2012-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര് 185/2012/ധന.  ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം
2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 75 ലക്ഷലാം രൂപയനില്നനിനലാം ഒരു കകേഭാടനി രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(ബനി)  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണനിനച്ച്
പുറകമ നനികയഭാജകേമണ്ഡല ആസ്തനി വനികേസന നനിധനിയനിലുലാം ഉളലപടുത്തനി ആലകേ ആറച്ച്
കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  വകേയനിരുത്തുന  സഭാഹചേരലത്തനില്
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണനില്  വര്ദനവച്ച്  വരുത്തുന
വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

 കകേരള കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലല ജതീവനക്കഭാര്

139  (2344)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ വനിവനിധ കമഖല
ഓഫതീസുകേളനിലഭായനി  ദനിവസ  കവതന  വലവസയനില്  ഉളലപലട  ആലകേ  എത്ര
ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്യുന;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാരനില്  സനിരജതീവനക്കഭാര്,  ദനിവസകവതനക്കഭാര്,
ലഡപന്യൂകടഷന  വലവസയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവര്  എനനിവരുലട  കേണക്കച്ച്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കബഭാര് ഡനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനലാം  എപ്രകേഭാരമഭാലണനച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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(ഡനി)  വനിജനിലനസച്ച്  അകനഡ്വഷണലാം  കനരനിടുന  ഏലതങനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാരനച്ച്
ഉയര്ന  തസ്തനികേയനികലക്കച്ച്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഏതച്ച്
തസ്തനികേയനില്; ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  1-3-2011-ല്  പന്യൂണ,  പഭാര്സടലാം  സഡ്വതീപര്  തസ്തനികേയനില്  എത്രകപലര
നനിയമനിച എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  10  കമഖല
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ഒരു  വൃദ  സദനത്തനിലുലാം  ലഹഡച്ച്  ഓഫതീസനിലുമഭായനി  83  സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരുലാം  ലഡപന്യൂകടഷന  വലവസയനില്  ചേതീഫച്ച്  എകനികേന്യൂടതീവച്ച്  ഓഫതീസറുലാം
ദനിവസ കവതനത്തനില് മൂനച്ച് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുലാം വൃദ സദനത്തനില് കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  ലകേയര്  കടക്കറുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  88
ജതീവനക്കഭാരഭാണുളതച്ച്. 

(ബനി)  സനിര ജതീവനക്കഭാര് : 83

ലഡപന്യൂകടഷന വലവസയനില് : 1

ദനിവസ കവതനലാം : 3

കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് : 1

(സനി)  ദനിവസകവതനത്തനില്  നനിയമനിതരഭായനി  പനിനതീടച്ച്  വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം
ലറഗുലലലറസച്ച് ലചേയലപട ജതീവനക്കഭാരഭാണച്ച് കബഭാര്ഡനില് നനിലവനിലുളതച്ച്. 

(ഡനി) സഭാനക്കയറലാം നല്കേനിയനിടനില.

(ഇ) 1-3-2011-ല് നനിലവനിലുണഭായനിരുന 7 കേഭാഷഡ്വല് സഡ്വതീപര്മഭാലര കബഭാര്ഡച്ച്
പഭാര്ടച്ച് ലലടലാം സഡ്വതീപര്മഭാരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പുതനിയ തസ്തനികേകേള

140 (2345) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം ഇതുവലര എത്ര പുതനിയ
തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  എത്ര  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള
സൃഷനിചനിട്ടുലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

802/2019
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഇതുവലരയഭായനി  എത്ര
തസ്തനികേകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  എത്ര  തസ്തനികേകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരങ്ങള കശഖരനിചവരുന. 

കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള 

141 (2346) ശതീ  .  എ  .  എലാം  .   ആരനിഫച്ച്  :
ശതീ  .     ലകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .     സനി  .  ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേനിഫ്ബനിവഴനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള

സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പദതനികേള  കേനിഫ്ബനിയനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
(സനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനികേസന

പദതനികേളഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനിവഴനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ  -  സനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ

നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള പദതനികേളഭാണച്ച് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുനതച്ച്.   ഇതനുസരനിചച്ച്  ഭരണ  വകുപച്ച്
കേനിഫ്ബനിയുലട  ലവബ്ലലസറനില്  സമര്പനിച  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന  ഉത്തരവനിലല
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചച്ച്  കയഭാഗലമഭായതുലാം  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്
മുടക്കുളതുമഭായ  48  പദതനികേള  07-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ
27-ാാമതത കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  (പുനദുഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷമുള ആദല  കബഭാര്ഡച്ച്
കയഭാഗലാം)  അലാംഗതീകേരനിച.  കേനിഫ്ബനിവഴനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേളുലട
പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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ചേരക്കു കസവന നനികുതനി
142 (2347) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്: 

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്  : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  : 
ശതീ  .     എല്കദഭാസച്ച് കുനപനിളനി: തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ചേരക്കു  കസവന  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള  നടപടനി  ഏതച്ച്

ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  ചേരക്കച്ച്  കസവന  നനികുതനി  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
നനികുതനിയനിനത്തനില്  നഷലാം  സലാംഭവനിക്കുകമഭാ;  എങനില്  എനച്ച്  നഷലാം
സലാംഭവനിക്കുലമനഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നഷലാം  നനികേത്തനി  നല്കേഭാലമനച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
സമ്മേതനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ചേരക്കച്ച്  കസവന  നനികുതനി  കേമൗണസനില്  എടുത്ത
തതീരുമഭാനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) എനകത്തയച്ച് ചേരക്കു കസവന നനികുതനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമനഭാണച്ച്
കേരുതുനതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ചേരക്കച്ച്  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

സനി.ജനി.എസച്ച്.ടനി.,  ലഎ.ജനി.എസച്ച്.ടനി,  എസച്ച്.ജനി.എസച്ച്.ടനി,  നനിയമങ്ങളുലട  കേരടനിലന്റെ
ചേര്ച ജനി.എസച്ച്.ടനി. കേമൗണസനിലനില് പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ഇതു പൂര്ത്തനിയഭായനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് സനി.ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നനിയമലാം പഭാസഭാക്കനിയഭാല് ഉടലന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
എസച്ച്.ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നനിയമലാം  സഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുലാം.   കൂടഭാലത  നനിലവനിലുള
വലഭാപഭാരനികേലള  ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യനികലയച്ച്  മഭാറ്റുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  നടനവരുന.
മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം ഒനഭാലാം തതീയതനി വലരയുള കേണക്കനുസരനിചച്ച് 1,54,647 വലഭാപഭാരനികേള
രജനികസഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതുവലര  രജനിസര് ലചേയ്ത വലഭാപഭാരനികേളുലട
എണ്ണലാം  60.64%  ആണച്ച്.  ഇലതഭാലടഭാപലാം  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  back-end  IT   ചേടകടുകേളുലട  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധലര  നനിയമനിക്കുകേയുലാം,
എന.ലഎ.സനി.-യുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരനികേയുലാം
ലചേയ്യുന. 
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ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യുലട  സഭാകങതനികേവനിദലലയപറനിയുള  പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനില്നനിനലാം  50  ഉകദലഭാഗസലര  Master

Trainees ആയനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകേയുലാം,  ഇവര്ക്കച്ച് ജനി.എസച്ച്.ടനി.എന.  പരനിശതീലനലാം

നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിനുപുറലമ  Model  GST  നനിയമലത്തപറനി  വകുപച്ച്

ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം നടത്തനിവരുന. 

(ബനി)  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി

സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനച്ച്  ഇതച്ച്

അനുകൂലമഭാണച്ച്.  ഇതനിനുപുറലമ  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള  നനികുതനിയുലാം

സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് ലഭലമഭാകുലാം.  ബഭാങനിലാംഗച്ച്,  ധനകേഭാരലലാം,  ലടലനികകേഭാലാം,  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്

തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുലട  കകേരളത്തനിലല  ഉപകഭഭാഗനനിരക്കച്ച്  രഭാജലലത്ത  ഉയര്ന

നനിരക്കുകേളനില്  ഒനഭാണച്ച്.   ഇതനിലൂലട  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  കനടമുണഭാകുലമനഭാണച്ച്

വനിലയനിരുത്തലപടുനതച്ച്.   ചേരക്കുകേളക്കുലാം കസവനങ്ങളക്കുലാം ബഭാധകേമഭായ നനികുതനി

നനിരക്കുകേള  ഇതുവലരയുലാം  നനിശയനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഒരു  കൃതലമഭായ

അവകലഭാകേനലാം സഭാധലമല. 

(സനി)  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകേഭാവന  വരുമഭാന  നഷലാം

നനികേത്തണലമന  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  ആവശലലാം  തതഡ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയകശഷമുള  ആദലലത്ത  അഞ്ചച്ച്  വര്ഷകത്തയച്ച്

സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച്  ഉണഭാകേഭാവന  വരുമഭാന  നഷലാം  കകേന്ദ്രലാം  നനികേകത്തണതഭാലണന

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം വലവസ ലചേയ്തതനിനഭാല്,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനലത്ത

ജനി.എസച്ച്.ടനി. പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയനിലലനഭാണച്ച് കേരുതുനതച്ച്. 

(ഡനി)  2017  ജൂലലല  1  മുതല് ചേരക്കച്ച്  കസവന നനികുതനി  നനിലവനില് വരണലമന

ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുനതച്ച്.  ഇതനിനഭായനി സനി.ജനി.എസച്ച്.ടനി.,

ലഎ.ജനി.എസച്ച്.ടനി, എസച്ച്.ജനി.എസച്ച്.ടനി. നനിയമങ്ങളുലട കേരടച്ച് ജനി.എസച്ച്.ടനി. കേമൗണസനിലനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   ഇകതഭാലടഭാപലാം  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ

back-end  IT  ചേടകടുകേളുലട  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി

വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധലര നനിയമനിക്കുകേയുലാം എന.ലഎ.സനി.-യുലട സഹകേരണകത്തഭാലട

പ്രവര്ത്തനലാം പുകരഭാഗമനിചവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 
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നനികുതനി നഷലാം

143  (2348)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തച്ച്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലത്ത  തുടര്നച്ച്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  എത്ര
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നനികുതനി  നഷലാം  ഇതുവലര  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് കേറനസനി പനിനവലനിചകശഷലാം ഓകരഭാ വകുപ്പുലാം പ്രതതീക്ഷനിച നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് വന കുറവച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപച്ച്:-  ഡനിസലാംബര്  -  ജനുവരനി  മഭാസങ്ങളനില്  പ്രതതീക്ഷനിച
ആലകേ നനികുതനി വരുമഭാനലാം  6329  കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.  എനഭാല്, 5479.39  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച് ലഭനിചതച്ച്.  849.61 കകേഭാടനി രൂപയുലട കുറവണഭായനി. 

എലലകസച്ച്  വകുപച്ച്:-  പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  541.22  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരുന.  എനഭാല് ഇമൗ കേഭാലയളവനില് ലഭനിച തുകേ 439.65 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.
പ്രതതീക്ഷനിച നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് 101.57 കകേഭാടനി രൂപയുലട കുറവണഭായനി. 

രജനികസഷന  വകുപച്ച്:-  പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  839.40  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരുന.   എനഭാല്  527.6  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  നനികുതനി  വരുമഭാനമഭായനി
ലഭനിചതച്ച്.  അതഭായതച്ച് 311.80 കകേഭാടനി രൂപയുലട കുറവണഭായനി. 

ലഭാന്റെച്ച് റവനദ്യു വകുപച്ച്:- ഇമൗ ഇനത്തനില് 295.14 കകേഭാടനി രൂപ പ്രതതീക്ഷനിചതനില്
230.56  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രകമ  പനിരനിലചടുക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുള.   64.58  കകേഭാടനി
രൂപയുലട കുറവണഭായനിട്ടുണച്ച്. 

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപച്ച്:-  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  722.04  കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.  അതനില് 605.56  കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്
പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുളതച്ച്.  116.48 കകേഭാടനി രൂപയുലട കുറവണഭായനിട്ടുണച്ച്. 

കവയ്സച്ച് ആന്റെച്ച് മതീനസച്ച് അഡഡ്വഭാനസച്ച്

144 (2349) ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം കവയ്സച്ച് ആന്റെച്ച് മതീനസച്ച്
അഡഡ്വഭാനസച്ച് എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വഭായ്പ  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് എവനിലടനനിനച്ച് എത്ര തുകേ എടുത്തുലവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇമൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  2016  നവലാംബര്
മഭാസത്തനില് ഒരു ദനിവസലാം കവയ്സച്ച് ആന്റെച്ച് മതീനസച്ച് അഡഡ്വഭാനസച്ച് എടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി & സനി)  ഇല. 

കേനിഫ്ബനി മുകഖന അനുവദനിച പദതനികേള

145  (2350)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതുവലര  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  ഫണച്ച്  കേലണത്തനി  അലാംഗതീകേരനിചേച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിച പദതനികേള എത്ര;  ഇതനിനച്ച് കവണനി
അനുവദനിച തുകേ എത്ര; പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന  അനുവദനിചതനില്  എത്ര  പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭാണച്ച്  ലടണര്
നടപടനികേള  സഡ്വനികേരനിചേനിട്ടുളതച്ച്;  ആലകേ  ലടണര്  തുകേ  എത്രയഭാണു;  ഈ
പ്രവര്ത്തനികേള സലാംബന്ധനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേളഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനിവഴനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.   പദതനികേളുലട  നടപഭാക്കലനിനച്ച്  മുകനഭാടനിയഭായനി
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകച്ച് അവകലഭാകേനലാം, കകേഭാസച്ച് ലബനഫനിറച്ച് അനഭാലനിസനിസച്ച് എനനിവ
നടത്തനിയകശഷലാം  പദതനിക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  യഥഭാര്ത  തുകേ  കേലണത്തുകേയുലാം
അതനിനുകശഷലാം  ധനസമഭാഹരണലാം  നടത്തുകേയുമഭാണച്ച്  ലക്ഷലലാം.   കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട
ധനസമഭാഹരണലാം  വഭായ്പ,  കേടപത്രലാം  പുറലപടുവനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട
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യഭായതനിനഭാല്  അധനികേ  തുകേ  സമഭാഹരനിക്കുനതച്ച്  പലനിശയനിനത്തനില്  തനിരനിചടവച്ച്
വരുത്തുലാം.  ആയതനിനഭാല്  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  തതീരുമഭാനനിചതനിനു
കശഷലാം മഭാത്രകമ ഫണച്ച് സഡ്വരൂപനിക്കഭാനുള ശമലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുള.  കേനിഫ്ബനിയുലട
പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  സലാംസഭാന  ബജറനില്നനിനള  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുലമനതനിനഭാല് ആദലപഭാദത്തനില്  (7-11-2016-ല്കൂടനിയ  27-ാാമതത കബഭാര്ഡച്ച്
കയഭാഗലാം)  അലാംഗതീകേരനിക്കലപട  പദതനികേളക്കച്ച്  തഭാമസലാംവനിനഭാ  ധനസഹഭായലാം
നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.   കബഭാര്ഡച്ച്  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളക്കച്ച്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള
(എസച്ച്.പനി.വനി.)  പദതനി  പ്രവൃത്തനികേള ലടണര് ലചേയ്യുകേയുലാം  തുടര്നച്ച്  കകേഭാണട്രഭാകച്ച്
ഒപനിടുനകതഭാലടഭാപലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട  വര്ക്കച്ച്
കബക്കച്ച് ഡമൗണ  സക്ചര്  (ഡബന്യൂ.ബനി.എസച്ച്.)  ഓണലലലനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്
സമര്പനികക്കണതുണച്ച്.   ഇമൗ  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്  നനിര്വ്വഹണ
ലചേലവകേള നനിശയനിക്കലപടനിട്ടുള ഘടങ്ങളനില് കനരനിടച്ച്  സപയര്,  കകേഭാണട്രഭാകര്,
കസവന  ദഭാതഭാവച്ച്  മുതലഭായവരുലട  നനിശനിത  ബഭാങച്ച്  അക്കമൗണനില്  കനരനിടച്ച്
ലഭലമഭാക്കഭാനുള  ഡയറകച്ച്  ലബനനിഫനിറച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള  സമഭാനരമഭായനി  പുകരഭാഗമനിചച്ച്  അനനിമ
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ഇമൗ  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചച്ച്
പദതനിനനിര്വ്വഹണ ഏജനസനികേള നനിര്വ്വഹണ പ്രക്രനിയ ആരലാംഭനിചച്ച് കകേഭാണട്രഭാകര്,
സപയര്,  കസവന  ദഭാതഭാവച്ച്  എനനിവരുലട  ബനില്ലുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കപലമന്റെച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  മുറയച്ച്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിത്തുടങ്ങുനതഭാണച്ച്.
8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  315/2016/ധന.  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായതുലാം
കേനിഫച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  (പുനദുഃസലാംഘടനിപനിച  കേനിഫച്ച്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആദല കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം)   4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ മുതല്മുടക്കുള
48  പദതനികേള  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അടങ്ങനിയ
പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത സമഗമഭായ അടനിസഭാന  സമൗകേരല  വനികേസനത്തനിനച്ച്
ധനസമഭാഹരണലാം നടത്തുനതനിനുള ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത ഏജനസനിയഭായഭാണച്ച് കേനിഫ്ബനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതച്ച്.  2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബജറച്ച് പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചച്ച്
പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള  പദതനികേളഭാണച്ച്  നനിലവനില്
കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  8-8-2016-ലല

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്315/2016/ധന  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാകക്കണ  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട
ലടണര്  നടപടനികേള  അതഭാതു  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ
ഏജനസനികേളഭാണച്ച്  (എസച്ച്.പനി.വനി)  സഡ്വതീകേരനികക്കണതച്ച്.  ഇമൗ  നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

കേനിഫ്ബനി പദതനി
146 (2351) ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്: 

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച്: 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: 
ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി പദതനികേളക്കഭായനി  അടുത്ത നഭാലുവര്ഷലാം  ലചേലവഴനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന തുകേലയത്രയഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ധനസമഭാഹരണത്തനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച്
കേനിഫ്ബനി ഒരുക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  ഏജനസനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുലണങനില്  അവ
എലനഭാലക്കലയനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പഭാകക്കജനില്  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേളഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനിവഴനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതച്ച്.
ഇവ കൂടഭാലത ബഹുമഭാനലപട മനനിസഭഭാ കയഭാഗലാം കേനിഫ്ബനിവഴനി നടപഭാക്കുനതനിനച്ച്
അനുമതനി  നല്കേനിയ  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതഭാണച്ച്.  8-8-2016-ലല
സ.ഉ.(ലലകേ)  315/2016/ധന  ഉത്തരവനില്  ഇമൗ  വലവസകേള  വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇമൗ  ഉത്തരവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചച്ച്  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  സമര്പനിച  4004.86
കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കുള 48 പദതനികേള 7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫച്ച് കബഭാര്ഡച്ച്
കയഭാഗലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഏകേകദശലാം  25,000
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേള  കേനിഫ്ബനിവഴനി  നടപഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിരനിക്കുനതച്ച്.  തുടര്നവരുന  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  കേനിഫ്ബനിവഴനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അതഭാതു
വര്ഷലത്ത ബജറച്ച് പ്രഖലഭാപനത്തനിലൂലടകയ വലക്തമഭാവൂ.  



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  233

(ബനി)  കഭദഗതനി  ലചേയ്ത  കേനിഫച്ച്  ആകച്ച്  2016  പ്രകേഭാരലാം  ലസബനിയുലാം,
ആര്.ബനി.ലഎ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന കേനിഫ്ബനി സജ്ജമഭായനിട്ടുണച്ച്.  ധനസമഭാഹരണ പ്രക്രനിയയുലട
ആദലപടനിലയന  നനിലയനില്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്
സലാംസഭാനലത്ത  വനകേനിട  വനികേസന  പദതനികേളുലട  നടപഭാക്കലനിനഭായനി
5475-00-800-92  (പഭാന)  ശതീര്ഷകേത്തനില്  അനുവദനിച  2000  കകേഭാടനിരൂപയനില്
അവകശഷനിച  873.85  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത
കമല്പറഞ്ഞ  കഭദഗതനി  ആകച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  2015-16  വര്ഷലത്ത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനികുതനിയുലട  10  ശതമഭാനമഭായ  281.43  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  28.14  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ലപകട്രഭാളനിയലാം  ഉല്പനങ്ങളനികന്മലുള  ലസസച്ച്  തുകേയഭായ  448.1  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
കേനിഫ്ബനിയുലട  അക്കമൗണനികലയച്ച്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനികുതനിയനില്  കശഷനിച  തുകേയഭായ  253.29  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   നബഭാര്ഡനില്നനിനലാം കേണകനിവനിറനി  ആന്റെച്ച്  അഗനികേളചറുമഭായനി
ബന്ധലപട  പദതനികേളക്കഭായനി  4,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്
വഭാഗഭാനലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിനുപുറലമ  ജനറല്  ഒബനികഗഷന  കബഭാണ്ടുകേള,
വഭാണനിജല/സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനച്ച്  കടലാം  കലഭാണ  എനനിവവഴനി
ധനസമഭാഹരണത്തനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേളുലാം സഡ്വതീകേരനിചവരുന. 

(സനി)   കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസമഭാഹരണത്തനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  പ്രകതലകേ
ഏജനസനികേലളഭാനലാംതലന രൂപതീകേരനിചനിടനില. 

നനികുതനി പനിരനിവച്ച് ഉമൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി
147  (2352)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത

നനികുതനി  പനിരനിവച്ച്  ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുനതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളലതനച്ച്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  2016-17  വര്ഷലാം  നഭാളനിതുവലരയുള
നനികുതനി  പനിരനിവനിലന്റെ  ശതമഭാനക്കണക്കച്ച്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വനിവനിധ  നനികുതനിയനി
നത്തനില് പനിരനിലചടുത്ത തുകേ എത്രയഭാണച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനികുതനി  പനിരനിവനില്  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വര്ദനവച്ച്  സകേവരനിക്കഭാനുലാം
അതനിലൂലട  എത്ര  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  നടത്തഭാനുലാം  കേഴനിയുലമനഭാണച്ച്
കേരുതുനതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം നഭാളനിതു  വലര ഉണഭായനിട്ടുള നനികുതനി
കുടനിശ്ശേനികേ  എത്രയഭാലണനലാം  അതനില്  എത്ര  തുകേ  പനിരനിലചടുത്തുലവനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ – ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം

148  (2353)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ,  വലഭാപഭാര
കമഖലകേളനില് നനിനള റവനദ്യു വരുമഭാനത്തനില് കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  എത്രലയനച്ച്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  പ്രതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിചലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റവനന്യൂ  വരുമഭാനത്തനിലല  കുറവച്ച്  നനികേത്തഭാന  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം
ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റവനന്യൂ  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  വലഭാപഭാര
കമഖലകേളനില്നനിനള റവനന്യൂ വരുമഭാനത്തനില് കുറവണഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ,  വലഭാപഭാര
കമഖലകേളനില്നനിനള റവനന്യൂ വരുമഭാനത്തനില് ഉണഭായ കുറവച്ച് എത്രകത്തഭാളമുലണനച്ച്
കൃതലമഭായനി  തനിടലപടുത്തുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില.   അക്കമൗണന്റെച്ച്  ജനറലനില്നനിനലാം
ലഭലമഭായ  31-12-2016  വലരയുള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  2016
നവലാംബറനില് സലാംസഭാന എലലകസച്ച് നനികുതനി വളര്ച മുനവര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചച്ച്
3.15  ശതമഭാനലാം  കുറവച്ച്  കരഖലപടുത്തനിയകപഭാള  ഡനിസലാംബറനില്  രജനികസഷന
നനികുതനിയനില്  34.63  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ ഇടനിവണഭായനി.   2016  ഒകകഭാബറനില്  19.8
ശതമഭാനലാം വളര്ച കരഖലപടുത്തനിയ സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തനതച്ച് നനികുതനി വരുമഭാനലാം



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  235

ഡനിസലാംബറനില് കരഖലപടുത്തനിയതച്ച് (17.45 ശതമഭാനലാം തഭാഴച്ച്) 2.35 ശതമഭാനലാം വളര്ച
മഭാത്രമഭാണച്ച്.  2016  ഒകകഭാബറനിലന  അകപക്ഷനിചച്ച്  നവലാംബറനില്  രജനികസഷന
നനികുതനിയനില്  30.26  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  ഡനിസലാംബറനില് വനില്പന നനികുതനിയനില്
17.43 ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം രജനികസഷന നനികുതനിയനില് 26.40 ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം
വഭാഹന നനികുതനിയനില്  11.44  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം ആലകേ തനതച്ച് വരുമഭാനത്തനില്
16.33 ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം കുറവച്ച് ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്. 

കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി  ദുര്ബലലപടുനതച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള  ഗഭാന്റുകേലള  ബഭാധനിക്കുലാം.
ഇതനിനുപുറലമ,  ആസനമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനിലുണഭായ  ഇടനിവച്ച്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി സഡ്വഭാധതീനനിക്കുലാം.  തന്മൂലലാം ഇതച്ച്
സലാംസഭാനത്തനികലയ്ക്കുള  നനികുതനി  ലലകേമഭാറലാം  കുറയുനതനിനുള  സഭാഹചേരലത്തനി
നനിടയഭാക്കുലാം.  കനഭാടച്ച് റദ്ദേഭാക്കലനിനച്ച് കശഷമുള,  സഭാമ്പത്തനികേ പ്രവര്ത്തനത്തനിലുണഭായ
മന്ദത,  സഭാമ്പച്ച്  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില്  വന  കുറവച്ച്,  റനിയല്  എകസറച്ച്
കമഖലയനിലുണഭായ തളര്ച,  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വന കുറവച്ച്
എനനിവ കേഭാരണലാം തനതച്ച് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന 19 ശതമഭാനലാം
വളര്ച ലലകേവരനിക്കഭാനുള സഭാധലത കുറവഭാണച്ച്. 

അകതസമയലാം,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനത്തനില്
മുനവര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചച്ച്  2016  നവലാംബറനില്  23.33  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം
ഡനിസലാംബറനില്  16.67  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  കുറവച്ച്  സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.
2016  ഒകകഭാബറനില്  17.43  ശതമഭാനലാം  വളര്ന  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനലാം
നവലാംബറനില്  മുന  മഭാസലത്ത  അകപക്ഷനിചച്ച്  46.95 ശതമഭാനവലാം  ഡനിസലാംബറനില്
59.16 ശതമഭാനവലാം ഇടനിവച്ച് കരഖലപടുത്തുകേയുണഭായനി. 

(സനി)  കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമസ്ത കമഖലകേളനിലുലാം കേനത്ത
ആഘഭാതമഭാണച്ച്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.  തനനനിമനിത്തലാം  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലുലാം
ഉണഭായനിട്ടുള സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം സലാംബന്ധനിച അനനിമ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകുന
മുറയച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം നഷപരനിഹഭാരലാം ആവശലലപടുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേലളയുലാം
നനിശലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയുലാം സമ്പദച്ച് വലവസലയ മഭാന്ദലത്തനികലയച്ച് തളനിയനിടുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത  മഭാന്ദലലാം  തരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനച്ച്
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സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളനിലൂലടയുള  ലചേലവഴനിക്കല്  വര്ദനിപനിക്കുകേലയനതച്ച്
അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായനി  കേഭാണുന.  എനഭാല്  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനിലുണഭാക്കനിയ  വന  ഇടനിവച്ച്  കമല്  ദനിശയനിലുള  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ
വലഭാപ്തനിലയ  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  പകക്ഷ,  ഇമൗ  പരനിമനിതമഭായ  സഭാഹചേരല
ത്തനിലുലാം  പരമഭാവധനി  ലപഭാതുപണലാം  സമ്പദ്ഘടനയനികലയച്ച്  ഒഴുക്കുനതനിനച്ച്
ആത്മഭാര്തവലാം ഉമൗര്ജ്ജനിതവമഭായ പരനിശമലാം സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിരുന.  എനഭാല്
റനിസര്വച്ച്  ബഭാങനിലന്റെ  നനിയനണങ്ങളമൂലലാം  ട്രഷറനിയനിലല  ക്രയവനിക്രയലാം  ഒരു
പരനിധനിവലര  തടസലപടനിരുന.  ട്രഷറനി  ഇടപഭാടുകേളക്കച്ച്  ഏര്ലപടുത്തനിയ
നനിയനണലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  കവഗത
മന്ദതീഭവനിക്കുകേയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസന  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ലമഭാത്തത്തനില്  പനികനഭാടടനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  എനനിരുനഭാലുലാം  നനിലവനിലല
പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുനതനിനച്ച്  ഹ്രസഡ്വകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനിലുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുനതച്ച്. 

ഹ്രസഡ്വകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള  :

1. കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  ട്രഷറനി  ഇടപഭാടുകേള
ക്കുണഭായനിരുന  പ്രതനിബന്ധങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  റനിസര്വച്ച്  ബഭാങച്ച്
പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  അടനിയനര  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിചനിരുന.  കനഭാടച്ച്  പനിനവലനിചതനിലന്റെ  ഫലമഭായുണഭായ  കേറനസനി  ക്ഷഭാമലാം
ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന ഇതുമൂലലാം സഭാധനിച.

2. കനഭാടച്ച്  റദ്ദേഭാക്കലനിലന്റെ  ദുരനിതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കൂലനി ട്രഷറനി കസവനിലാംഗ്സച്ച് ബഭാങനിലൂലട നല്കുനതനിനഭായനി ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച് പലനിശ രഹനിത പ്രകതലകേ റനി.എസച്ച്.ബനി.  അക്കമൗണച്ച് തുറനലകേഭാണച്ച്
പഭാകന്റെഷന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കൂലനി നല്കുനതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി. 

3. പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കമൗണച്ച്  ഉളവര്ക്കച്ച്  പണലാം
പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാലത  വനതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭായനി
എലഭാ പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘലാം അലാംഗങ്ങളക്കുലാം ഓകരഭാ  മനിറര്  അക്കമൗണച്ച്
ബന്ധലപട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് തുറക്കുനതനിനുള സമൗകേരലലാം ഉണഭാക്കനി. 

4. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂലട  ജനങ്ങളുലട  ബുദനിമുടച്ച്
പരനിഹരനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം,  സര്ക്കഭാര് സഡ്വതനമഭായ ഇടലപടലനിലൂലട  കേറനസനി
രഹനിത ധന വലവഹഭാരങ്ങള വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള ശമങ്ങള നടത്തനി. 
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ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് സഡ്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള  :

1. കേറനസനി  പനിനവലനിക്കല്  ബജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന  തരത്തനില്  പദതനി  ലചേലവകേള  നനിശനിത  ലക്ഷലത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന. 

2. കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായുള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം
മറനികേടക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പശഭാത്തല  വനികേസന  കമഖലയനില്
സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന  പല  പ്രമുഖ  പദതനികേളുലാം  അതനികവഗലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ തുടര്ചയഭായനി കകേരള
അടനിസഭാന  സമൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  (ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫച്ച്.ബനി.)
നഭാലഭായനിരത്തനിലധനികേലാം കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനികേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി. 

3. തകദ്ദേശ  സഡ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപയ്ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

4. സലാംസഭാന ട്രഷറനിയനില് ഇന്റെകഗറഡച്ച് ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് സനിസലാം
(ലഎ.എഫച്ച്.എലാം.എസച്ച്.)  നടപനിലഭാക്കനി.  അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് ഇതച്ച്
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.  ട്രഷറനി കസവനിലാംഗ്സച്ച് ബഭാങനിലാംഗനിനഭായുള
കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗച്ച് സനിസലാം എലഭാ ട്രഷറനികേളനിലുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി. 

5. നനിലവനിലല  ലതഭാഴനില്ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  പ്രതനിവര്ഷലാം  കനരനിട്ടുലാം
അലഭാലതയുമുള  1000-നച്ച്  കമല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന  ഏറവലാം
കുറഞ്ഞതച്ച്  1000  സൂക്ഷ്മ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  കകേരള
ഫനിനഭാനഷലല്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  ഒരു  സമഗ  പദതനി
ആകലഭാചേനയനിലഭാണച്ച്. 

6. കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  ലനറച്ച്  വര്ക്കച്ച്  ഉളലപലടയുള  എലഭാ  ആധുനനികേ
ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സമൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  വരുലാംവര്ഷലാം  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  ശമത്തനിലഭാണച്ച്.   സഹകേരണ  കമഖലയനില്  ഡനിജനിറല്
ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുലാം.   സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതച്ച്  തുടരുകേയുലാം  നനികക്ഷപങ്ങളക്കച്ച്  ഗലഭാരണനി  ലഭലമഭാക്കുനതച്ച്
പരനിഗണനിക്കുനതുമഭാണച്ച്. 

കനഭാടച്ച്  റദ്ദേഭാക്കനിയതുമൂലമുള  അടനിയനര  സഭാഹചേരലങ്ങള  കനരനിടുനതനിനച്ച്
ഹ്രസഡ്വകേഭാല  നടപടനികേളലകേഭാണച്ച്  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   ദതീര്ഘകേഭാല  നടപടനികേളുലട
ഗുണഫലലാം വരുലാംദനിനങ്ങളനില് ഉണഭാകുലമനഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതച്ച്. 
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നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി
149 (2354) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന ഈ സര്ക്കഭാര്
സകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ ഒൻപതു മഭാസലത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളലകേഭാണച്ച് നനികുതനി രലാംഗലാം
ശുചേതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിഞകവഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  വന
വര്ദനവച്ച്  എത്രയഭാണച്ച്;  പ്രതതീക്ഷനിച  വരുമഭാനലാം  ലഭനികചഭാ;  ഇലലങനില്
കേഭാരണലമനഭാണച്ച്;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  നനികുതനിയനിനത്തനില്
പനിരനിഞകേനികടണ  തുകേ  എത്രയഭായനിരുനലവനലാം  അതനില്  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ
പനിരനിലചടുത്തുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ഇ)  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  പനിരനിലചടുക്കഭാന  നനിലവനില്  എലനങനിലുലാം
ബുദനിമുട്ടുകണഭാ;എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന ലലകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശഷനിയുള  സര്വ്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ. 

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനിലച്ച്ക  കചേഭാദനിചച്ച്  വഭാങ്ങുനതനിലന  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന
നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിച.   അതുകപഭാലലതലന  കേമ്പന്യൂടര്  ബനിലനിലാംഗച്ച്  ഉള
വലഭാപഭാരനികേള അവരുലട ബനില്ലുകേള തത്സമയലാംതലന അപ് കലഭാഡച്ച് ലചേയ്യുനലവനച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിച. 

കൂടുതല്  വലഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിച. 

അപതീല് കകേസ്സുകേളുലാം കകേഭാടതനി കകേസ്സുകേളുലാം എത്രയുലാം കവഗലാം തതീര്പഭാക്കുനതനിനച്ച്
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിച. 
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റനികടണ സ്ക്രൂടനിണനി, കുടനിശ്ശേനികേ അസസച്ച്ലമന്റെച്ച് എനനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി. 

റവനന്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തഡ്വരനിതലപടുത്തനി.

നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുനതനിനച്ച് കേര്ശന നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിച. 

ഓഡനിറച്ച് വനിസനിറച്ച് വനിഭഭാഗലത്തകടനി ഉളലപടുത്തനി ഇകന്റെണല് ഓഡനിറച്ച് വനിഭഭാഗലാം
ശക്തനിലപടുത്തനി. 

60  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വനിറ്റുവരവള അനുമഭാന നനികുതനിദഭായകേര്ക്കച്ച്
ആലാംനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി. 

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  ഒമ്പതച്ച്  മഭാസലത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലകേഭാണച്ച്  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് ഉണഭായ വര്ദനവനിലന്റെ വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

മഭാസലാം 2015-16 2016-17 വര്ദനവച്ച്
ശതമഭാനത്തനില്

കമയച്ച് 2016 2486.19 2781.41 12

ജൂണ 2016 2367.43 2835.99 20

ജൂലലല 2016 2518.96 2593.21 3

ആഗസച്ച് 2016 2487.67 2701.94 9

ലസപ്തലാംബര് 2016 2800.50 3038.98 9

ഒകകഭാബര് 2016 2579.74 3028.50 17

നവലാംബര് 2016 2426.09 2760.09 14

ഡനിസലാംബര് 2016 2578.76 2535.27 (-)2

ജനുവരനി 2017 2482.91 2944.11 19

ആലകേ 22728.25 25219.49 11

(സനി)    സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  11%
വര്ദനവച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.   പ്രതതീക്ഷനിച  വര്ദനവച്ച്  19%  ആയനിരുന.   പ്രസ്തുത
വര്ദനവച്ച് ലഭനിക്കഭാത്തതനിനുള കേഭാരണങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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കമഭാകടഭാര് വഭാഹനങ്ങളനില്നനിനള നനികുതനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വഭാറച്ച് നനികുതനി
പനിരനിവനിലന്റെ  18  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  വരുലാം.   പ്രസ്തുത ഇനത്തനില് ഉകദ്ദേശനിച  ലക്ഷലലാം
ലലകേവരനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില.   മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  23  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
വളര്ചഭാനനിരക്കച്ച്  കരഖലപടുത്തനിയ  സഭാനത്തച്ച്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
ജനുവരനി 31 വലര 8% വളര്ചയഭാണച്ച് കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതച്ച്. 

എണ്ണക്കമ്പനനികേളനില്നനിനലാം  സഭാധഭാരണ  20  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  വര്ദനവച്ച്
കരഖലപടുത്തനിയനിരുന  സഭാനത്തച്ച്  2017  ജനുവരനി  31  വലര  10  ശതമഭാനലാം
വളര്ചയഭാണച്ച് കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതച്ച്. 

അരനി,  കഗഭാതമ്പച്ച്,  ലലമദ,  ആട,  സൂചേനി  എനനിവലയ  നനികുതനിയനില്നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയതുലാം നനികുതനി പനിരനിവച്ച് കുറയുനതനിനുള ഒരു കേഭാരണമഭാണച്ച്. 

ചേനിക്കലന്റെ  നനികുതനി  ഇനത്തനിലുലാം  ഉകദ്ദേശനിച  വളര്ച  ലലകേവരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിചനിടനില.  31 -1-2017  വലര  4  ശതമഭാനലാം  വളര്ച  മഭാത്രകമ  കനടഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള.  

ബഭാര്  കഹഭാടലുകേള  അടചതുലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിച.  പ്രസ്തുത ഇനത്തനില് 10% വളര്ച മഭാത്രമഭാണച്ച് ഉണഭായനിരനിക്കുനതച്ച്. 

ബനിവകറജസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  വരുമഭാനലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
21%  വളര്ച  കരഖലപടുത്തനിയ  സഭാനത്തച്ച്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
ജനുവരനി 31 വലര 7% വളര്ച മഭാത്രമഭാണച്ച് ഉണഭായനിരനിക്കുനതച്ച്. 

സനിമന്റെച്ച്,  ലലടല്സച്ച്,  ടനിലാംബര്  എനനിവയനിലുലാം  വരുമഭാനത്തനില്  കുറവഭാണച്ച്
കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതച്ച്. 

കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനവലാം വരുമഭാനലാം കുറയുനതനിനുള ഒരു കേഭാരണമഭായനി.
(ഡനി) 1-4-2016-ലല കേണക്കനുസരനിചച്ച് വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനില് 6883.98

കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിഞകേനികടണതഭായനിട്ടുണച്ച്. ഇതനില് 111.07 കകേഭാടനി രൂപ 31-1-2017
വലര പനിരനിലചടുത്തു. 

(ഇ)  വനിവനിധ  കകേസ്സുകേളനില്  കസ  നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്  നനികുതനി
പനിരനിലചടുക്കഭാന  ബുദനിമുട്ടുണഭാകുന.   കൂടഭാലത  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
തഭാമസനിക്കുന  വലഭാപഭാരനികേളനില്നനിനച്ച്  അവനിടലത്ത  ഗവണലമന്റുമഭായനി
ബന്ധലപടതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  നനികുതനി  പനിരനിലചടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.
സഭാവരജലാംഗമ സഡ്വത്തുക്കള ഇലഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേളുലട കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിലചടുക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി  റനികേദ്യുസനിഷന  കേളകര്  മടക്കനി
അയയ്ക്കുനണച്ച്.  വലഭാപഭാരലാം മതനിയഭാക്കുകേകയഭാ വലഭാപഭാരനി മരണലപടുകേകയഭാ ലചേയ്യുന
അവസരങ്ങളനില് കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിലചടുക്കുനതനിനച്ച് പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുണച്ച്. 
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റവനന്യൂ വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി
150 (2355) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന:
ശതീ  .     വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  റവനന്യൂ  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സകേലക്കഭാണ

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റവനന്യൂ  വരുമഭാനലാം  കുറയുനതനിനുള  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം  അഴനിമതനിയുലാം
ലകേടുകേഭാരലസതയുലാം ആലണനച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  അതച്ച്  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിചലവനലാം അതുമൂലലാം റവനന്യൂ വരുമഭാനത്തനിനച്ച് ഉണഭായ വര്ദനവച്ച് എലനനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇമൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലറടുത്തകശഷലാം  റവനന്യൂ  പനിരനിവച്ച്
ഉമൗര്ജ്ജനിതവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുനതനിനച്ച്  നനികുതനി  സമഭാഹരനിക്കുന  പ്രധഭാന
വകുപ്പുകേള മുകഖന ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

1. 1-1-1986  മുതല്  31-3-2010  വലര  കുടനിശ്ശേനികേയുണഭായനിരുന  അണര്
വഭാലദ്യുകവഷന  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി  G.O.(P)
No.74/2016/TD  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരവലാം,  ഫഭാറ്റുകേളുലട  അണര്
വഭാലദ്യുകവഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്പഭാക്കുവഭാന  G.O.(P)  No.75/2016/TD
ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരവലാം ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി നടപനില് വരുത്തനി.

2. ഫഭാറ്റുകേളുലട  രജനികസഷനുമഭായനി  ബന്ധലപട  റവനന്യൂ  നഷലാം
തടയുനതനിനഭായനി  Central  PWD മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള  വനില
നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  കകേരള  മുദ്രപത്ര  നനിയമത്തനില്  28B  എന  പുതനിയ
ലസക്ഷന കൂടനികചര്ത്തു. 

3. 2016-ലല  ഫനിനഭാനസച്ച്  ബനിലനിലൂലട  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട  സഭാമ്പച്ച്  ഡന്യൂടനി
6-ല് നനിനലാം 8 ശതമഭാനയനി വര്ദനിപനിച. 

802/2019
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എലലകസച്ച് വകുപച്ച്  :

1. എലലകസച്ച് വകുപനിലന്റെ പ്രധഭാന വരുമഭാന കസഭാതസച്ച് ഇനലന നനിര്മ്മേനിത
വനികദശമദലത്തനിലന്റെ  കമല്  ചുമത്തലപടുന  എലലകസച്ച്  ഡന്യൂടനിയഭാണച്ച്.
ഇത്തരത്തനിലുള  വരുമഭാനലാം  വനികദശ  മദല  വനില്പനയുമഭായനി  കനരനിടച്ച്
ബന്ധലപടനിരനിക്കുന.  മദലവര്ജ്ജനലാംവഴനി  മദലത്തനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം
ഘടലാംഘടമഭായനി  കുറചലകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനിത
നനിലപഭാടച്ച്.   ആയതനിനഭാല്  മദല  വനില്പനയനില്  വര്ദനവവരുത്തനി
വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  വളര്ചഭാ  നനിരക്കച്ച്  കൂട്ടുനതനിനുള  നടപടനി  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.   എനഭാല്  മദലത്തനിലന്റെ  വനിലയനിലുണഭായ  വര്ദനവച്ച്
മൂലവലാം  മറച്ച്  വരുമഭാന  കസഭാതസ്സുകേള  മുകഖനയുലാം  മുന  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചച്ച്  എലലകസച്ച്  വകുപച്ച്  വഴനിയുള  വരുമഭാനത്തനില്
7.54 ശതമഭാനലാം വര്ദനവച്ച് ഉണഭാക്കുനതനിനച്ച് സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. 

2. അബ്കേഭാരനി  കുടനിശ്ശേനികേ  പനിരനിവച്ച്  ഉമൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി  (ആലാംലനസനി സതീലാം) 31-3-2017  വലര
പുനദുഃസഭാപനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുളതഭാണച്ച്. 

വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപച്ച്  :

1. ലമറല്  ക്രഷര്  യൂണനിറ്റുകേള,  മറച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  എനനിവ
രജനികസഷന  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്  എനച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  തകദ്ദേശ
സഡ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,   മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡച്ച്,
ലലമനനിലാംഗച്ച്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപച്ച്,  ഇനകേലാം  ടഭാകച്ച്  വകുപച്ച്,  ഇലകനിക്കല്
ഇനലസകകററച്ച്  എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചച്ച്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

2. ദതീര്ഘകേഭാലമഭായുള  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനികലയഭായനി
ആകേര്ഷകേമഭായ ആലാംനസനി പദതനി നടപനില് വരുത്തനി. 

3. അനര്  സലാംസഭാന  വനില്പനയുലട  കേഭാരലത്തനില്  സനി  കഫഭാലാം
ലവരനിഫനികക്കഷനുകവണനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചച്ച്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം വലഭാജ കഫഭാമുകേള കേലണത്തുന കകേസ്സുകേളനില്
ഉയര്ന  നനിരക്കനില്  നനികുതനി  ഇമൗടഭാക്കുവഭാന  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. 
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4. ഇ-റനികടണുകേളനിലുലാം  മറച്ച്  കരഖകേളനിലുലാം  ഉള  ലപഭാരുത്തകക്കടുകേള
കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുള  കസഭാഫച്ച് ലവയറനിലന്റെ  വനികേസനലാം  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

5. ഓണലലലന തടനിപ്പുകേളനിലൂലടയുള നനികുതനി ലവടനിപച്ച് തടയുനതനിനഭായുള
ലലസബര്  കഫഭാറനസനികേച്ച്  യൂണനിറച്ച്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

6. ലറയനില്കവ  വഴനി  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പുറകത്തയച്ച്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന
ചേരക്കുകേളക്കുലാം ഇ-ഡനികകറഷന നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

7. ഇറചനികക്കഭാഴനി  കേളക്കടത്തച്ച്  തടയുനതനിനഭായനി  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം
ഇന്റെലനിജനസച്ച് സഡ്വഭാഡകേളുലാം വളലര ജഭാഗതകയഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 

8. നനികുതനി  ലവടനിപനിനുള ഒരു പ്രധഭാന മഭാര്ഗ്ഗമഭാണച്ച്  ലറയനില്കവ വഴനിയുള
കേളക്കടത്തച്ച്.   ഇത്തരലാം  ചേരക്കുകേടത്തച്ച്  തടയുനതനിനഭായനി  ലറയനില്കവ
കസഷനുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചള ഇന്റെലനിജനസച്ച് സഡ്വഭാഡകേളുലട പരനികശഭാധന
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

9. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പരനിസരത്തച്ച്
ഇന്റെലനിജനസച്ച് സഡ്വഭാഡകേലള വനിനലസനിചച്ച് നനിരതീക്ഷണലാം ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ലചേക്കച്ച് കപഭാസച്ച് കേടനവരുന വഭാഹനങ്ങലള ഓവര് ലചേക്കച്ച് ലചേയ്യുനതനിനുലാം
സഡ്വഭാഡകേളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി & സനി)  റവനന്യൂ വരുമഭാനലാം കുറയുനതനിനുള ഒരു കേഭാരണലാം അഴനിമതനിയുലാം
ലകേടുകേഭാരലസതയുമഭാണച്ച്.   അഴനിമതനിലക്കതനിരഭായ  ശക്തമഭായ  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിചലാം
ആധുനതീകേരണലാം ശക്തനിലപടുത്തനിയുലാം ഇതനിനച്ച് തടയനിടഭാനഭാണച്ച് ശമനിക്കുനതച്ച്.  

ഫഭാമനിലനി ലപനഷന

151  (2356)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുകശ്ശേരനിമുക്കച്ച്  അഞ്ജലനി നനിവഭാസനില് സരളഭാകദവനി ആര്.-നച്ച്  ഫഭാമനിലനി
ലപനഷന അനുവദനിക്കുനതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് സബച്ച് ട്രഷറനി ഓഫതീസർ, ലനടുമങ്ങഭാടനിനച്ച്
നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനികന്മല്  നഭാളനിതുവലര  എലനലഭാലാം  തുടര്നടപടനി
സകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫയല്  ജനിലഭാ  ട്രഷറനിയനില്നനിനലാം  അക്കമൗണന്റെച്ച്  ജനറലനിനച്ച് 
അയചകവഭാ; എങനില് എനഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) ബന്ധലപട ഫയല് നമ്പരുലാം തതീയതനിയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നഭാളനിതുവലര  അക്കമൗണന്റെച്ച്  ജനറലനിനച്ച്  അയചനിടനിലലങനിൽ  എനച്ച്
ലകേഭാലണനച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്  സബ്ട്രഷറനിയനില്നനിനലാം  ജൂനനിയര്  അക്കമൗണന്റെഭായനി
വനിരമനിച  അനരനിച  ഉണ്ണനിക്കൃഷ്ണന  നഭായരുലട  സഹധര്മ്മേനിണനി
ശതീമതനി  ആര്.  സരളഭാകദവനി  (അഞ്ജലനി  നനിവഭാസച്ച്,  പുതുകശ്ശേരനിമുക്കച്ച്)  ട്രഷറനിയനില്
10-2-2017-നച്ച്  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  സബച്ച്  ട്രഷറനി  ഓഫതീസര്  തുടര്
നടപടനികേളക്കഭായനി  കേഭാടഭാക്കട  ജനിലഭാ  ട്രഷറനി  ഓഫതീസര്ക്കച്ച്
അയചലകേഭാടുത്തനിട്ടുളതഭായനി ട്രഷറനി ഡയറകര് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)   കേഭാടഭാക്കട  ജനിലഭാ  ട്രഷറനിയനില്നനിനലാം  അകപക്ഷ  28-2-2017-നച്ച്
അക്കമൗണന്റെച്ച് ജനറല് ഓഫതീസനികലയച്ച് അയചലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)   എ 2/1386/2010 തതീയതനി 28-2-2017

(ഡനി)   ബഭാധകേമല.

കനഭാടച്ച് റദ്ദേഭാക്കല് നടപടനി

152 (2357) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  റദ്ദേഭാക്കല്  നടപടനിമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതച്ച്  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനിലന്റെ വളര്ചയനില് ഗണലമഭായ കുറവച്ച് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  2015  ഡനിസലാംബറനിലന  അകപക്ഷനിചച്ച്  2016  ഡനിസലാംബറനില്
എത്ര ശതമഭാനലാം കുറവഭാണച്ച് ഈ രലാംഗത്തച്ച് ഉണഭായനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി)  വഭാണനിജല  നനികുതനി  പനിരനിവനിലനയുലാം  കനഭാടച്ച്  റദ്ദേഭാക്കല്  നടപടനി
ബഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  2015  ഡനിസലാംബറനിലന  അകപക്ഷനിചച്ച്  2016  ഡനിസലാംബറനില്
എത്ര  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ  കുറവഭാണച്ച്  ഈ  രലാംഗത്തച്ച്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - ഡനി)   വനിവരലാം കശഖരനിചച്ച് നല്കുനതഭാണച്ച്. 
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നനികുതനി വനിഹനിതത്തനിലുലാം ഗഭാന്റുകേളനിലുമുണഭായ വര്ദനവച്ച്

153  (2358)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചച്ച് സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
നനികുതനി വനിഹനിതത്തനിലുലാം ഗഭാന്റുകേളനിലുമഭായനി  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എത്ര
ലഭനിചലവനലാം കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചച്ച് ഈ വര്ഷലാം എത്ര
ശതമഭാനലാം വര്ദനവണഭായനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  നനികുതനിയനിതര  വരുമഭാനത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചച്ച്  ഈ വര്ഷലാം എത്ര തുകേയുലട വര്ദനവഭാണച്ച് ഉണഭായനിട്ടുളതച്ച്  എനലാം
ഇതനില്  ലപഭാതു  കമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  വനിഹനിതലാം  എത്രയഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചച്ച് സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
നനികുതനി  വനിഹനിതത്തനിലുലാം  ഗഭാന്റുകേളനിലുമഭായനി  ഇമൗ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ഇതുവലര
ലഭനിചതുലാം,  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലഭനിചതനിലന്റെയുലാം  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന: 

ഇനലാം 4/2015 മുതല്
3/2016 വലര

4/2016 മുതല്
1/3/2017 വലര

വര്ദനവച്ച്

നനികുതനി വനിഹനിതലാം 12690.67 13085.22 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം

പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്
മഭാത്രകമ വര്ദനവച്ച്
കേണക്കഭാക്കുവഭാന
കേഴനിയുകേയുള.

ഗഭാന്റെച്ച്

a.വരുമഭാനകേമ്മേനി
നനികേത്തുനതനിനുള
ഗഭാന്റെച്ച്

4640.00 3070.87

b. ദുരനനനിവഭാരണലാം 138.75 72.75

c.  തകദ്ദേശ സഡ്വയലാംഭരണ
ഗഭാന്റെച്ച്

785.42 687.48
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(ബനി)  നടപച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഡനിസലാംബര്  31  വലര സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
ലഭനിച നനികുതനികയതര വരുമഭാനത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത ഇകത കേഭാലയളവനിലല
വരുമഭാനലത്ത  അകപക്ഷനിചച്ച്  746.13  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വര്ദനവച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.
2016  ഡനിസലാംബര്  31  വലര  ആലകേ  ലഭനിച  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനമഭായ
5277.54  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  വനിഹനിതലാം
122.02 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്. 

കേനിഫ്ബനി കപ്രഭാജക്ടുകേള

154  (2359)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  33
കപ്രഭാജക്ടുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  2500  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുകനഭാ;
എങനില്  ഈ  33  പദതനികേളനില്  എത്രലയണ്ണത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  ഇതനിനകേലാം
ആരലാംഭനിച; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേടപത്രങ്ങളവഴനി കേനിഫ്ബനിക്കച്ച് ഇതനിനകേലാം എത്ര രൂപ സഡ്വരൂപനിക്കഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്;

(ഡനി)  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേളക്കച്ച്  ഇതനിനകേലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബജറച്ച് പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചച്ച് പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള പദതനികേളഭാണച്ച് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച്  കേനിഫ്ബനിയുലട  ലവബ്ലലസറനില്  ഭരണ  വകുപച്ച്
ഓണലലലനഭായനി  സമര്പനിച  പദതനികേളനില്    8-8-2016-ലല
സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന പ്രകേഭാരലാം കയഭാഗലമഭായ  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ
മുതല്മുടക്കുള  48  പദതനികേളഭാണച്ച്  7-11-2016-ല്  കൂടനിയ  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ
27-ാാമതച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  ഒനഭാലാം  ഘടമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചതച്ച്.   അലാംഗതീകേരനിച
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അടങ്ങനിയ പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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(ബനി) വനിശദമഭായ ബജറച്ച് എസനികമറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള പദതനികേള

നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലഭാക്കുനനില.

(സനി)  7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 27-ാാമതത കബഭാര്ഡച്ച് കയഭാഗലാം

4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള  48  പദതനികേള  അലാംഗതീകേരനിച.  ടനി

പദതനികേളുലട  നടപഭാക്കലനിനഭായനി  ആദല  ഗഡ നല്കുനതനിനച്ച്  കേനിഫ്ബനി ഇകപഭാള

പ്രഭാപ്തമഭാണച്ച്.  ടനി  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  കേടപത്രലാം  വഴനി  2000  കകേഭാടനി  രൂപ

സമഭാഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിലന്റെ  തയഭാലറടുപ്പുകേള

നടനവരുന.  ഫണച്ച്  ആവശലമഭായനി  വരുന  മുറയച്ച്  കേടപത്രലാം  പുറലപടുവനി

ക്കുനതഭാണച്ച്. 

(ഡനി) 2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില് രണഭാലാം മഭാന്ദല

വനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടനിട്ടുള  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനികേളഭാണച്ച്

കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനിവരുനതച്ച്.  8-8-2016-ലല തതീയതനിലല സ.ഉ.(ലലകേ)

315/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനിയനികലയച്ച്  പദതനികേള  സമര്പനിക്കുനതനിനുള

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇമൗ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ഭരണവകുപച്ച്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള  പദതനികേളക്കച്ച്  7-11-2016-ല്

കൂടനിയ  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതച്ച്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള  48  പദതനികേള  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദവനിവരങ്ങള അടങ്ങനിയ പടനികേ ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉളടക്കലാം

ലചേയ്യുന.* 

കനഭാടച്ച് അസഭാധുവഭാക്കല്മൂലമുണഭായ വരുമഭാന നഷലാം

155  (2360)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്മൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായ  വരുമഭാനനഷലാം

വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സഡ്വതീകേരനിചവരുനലതനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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ഉത്തരലാം

കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്മൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായ  വരുമഭാന  നഷലാം
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  ഹ്രസഡ്വകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുമഭായുള  ദഡ്വനിമുഖ  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
സഡ്വതീകേരനിചവരുനതച്ച്. 

ഹ്രസഡ്വകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള   :

1. കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  ട്രഷറനി  ഇടപഭാടുകേളക്കച്ച്
ഉണഭായനിരുന  പ്രതനിബന്ധങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്,  റനിസര്വച്ച്  ബഭാങച്ച്
പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി,  അടനിയനരനടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിചനിരുന.  കനഭാടച്ച്  പനിനവലനിചതനിലന്റെ  ഫലമഭായുണഭായ  കേറനസനി
ക്ഷഭാമലാം ലഘൂകേരനിക്കഭാന ഇതുമൂലലാം സഭാധനിച. 

2. കനഭാടച്ച്  റദ്ദേഭാക്കലനിലന്റെ  ദുരനിതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കൂലനി  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സച്ച്  ബഭാങനിലൂലട
നല്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  പലനിശ  രഹനിത  പ്രകതലകേ
റനി.എസച്ച്.ബനി.  അക്കമൗണച്ച് തുറനലകേഭാണച്ച് പഭാകന്റെഷന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കൂലനി നല്കുനതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

3. പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കമൗണച്ച്  ഉളവര്ക്കച്ച്  പണലാം
പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാലത  വനതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭായനി  എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
അലാംഗങ്ങളക്കുലാം ഓകരഭാ മനിറര് അക്കമൗണച്ച് ബന്ധലപട ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങനില് തുറക്കുനതനിനുള സമൗകേരലമുണഭാക്കനി.

4. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂലട  ജനങ്ങളുലട  ബുദനിമുടച്ച്
പരനിഹരനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം,  സര്ക്കഭാര്  സഡ്വതനമഭായ  ഇടലപടലനിലൂലട
കേറനസനി  രഹനിത  ധന  വലവഹഭാരങ്ങള  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള ശമങ്ങള നടത്തനി.

ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് സഡ്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള  :

1. കേറനസനി  പനിനവലനിക്കല്  ബജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന തരത്തനില് പദതനി  ലചേലവകേള  നനിശനിത  ലക്ഷലത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന. 
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2. കനഭാട്ടുനനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായുള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം

മറനികേടക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പശഭാത്തല  വനികേസന

കമഖലയനില്  സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന  പല  പ്രമുഖ  പദതനികേളുലാം

അതനികവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  കകേരള  അടനിസഭാന  സമൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി

കബഭാര്ഡനിലന്റെ  (ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫച്ച്.ബനി)  നഭാലഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  കകേഭാടനി

രൂപയുലട പദതനികേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.

3. തകദ്ദേശ  സഡ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം

നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

4. സലാംസഭാന ട്രഷറനിയനില് ഇന്റെകഗറഡച്ച് ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് സനിസലാം

(ലഎ.എഫച്ച്.എലാം.എസച്ച്)  നടപനിലഭാക്കനി.   അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം

മുതല്  ഇതച്ച്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.   ട്രഷറനി

കസവനിലാംഗ്സച്ച്  ബഭാങനിലാംഗനിനഭായുള  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സനിസലാം  എലഭാ

ട്രഷറനികേളനിലുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

5. നനിലവനിലല  ലതഭാഴനില്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  പ്രതനിവര്ഷലാം  കനരനിട്ടുലാം

അലഭാലതയുമുള  1000-നച്ച്  കമല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന

ഏറവലാം കുറഞ്ഞതച്ച്  1000  സൂക്ഷ്മ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള വര്ഷലാംകതഭാറുലാം

കകേരള  ഫനിനഭാനഷലല്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  ഒരു

സമഗ പദതനി ആകലഭാചേനയനിലഭാണച്ച്. 

6. കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗച്ച് ലനറച്ച് വര്ക്കച്ച് ഉളലപലടയുള എലഭാ ആധുനനികേ ബഭാങനിലാംഗച്ച്

സമൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  വരുലാംവര്ഷലാം  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങച്ച്

രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  ശമത്തനിലഭാണച്ച്.   സഹകേരണ  കമഖലയനില്

ഡനിജനിറല് ഇടപഭാടുകേള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുലാം.   സഹകേരണ കമഖലയനില്

നനികക്ഷപലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതച്ച്  തുടരുകേയുലാം  നനികക്ഷപങ്ങളക്കച്ച്

ഗലഭാരണനി ലഭലമഭാക്കുനതച്ച് പരനിഗണനിക്കുനതുമഭാണച്ച്. 

കനഭാടച്ച്  റദ്ദേഭാക്കനിയതുമൂലമുള  അടനിയനര  സഭാഹചേരലങ്ങള  കനരനിടുനതനിനച്ച്

ഹ്രസഡ്വകേഭാല  നടപടനികേളലകേഭാണച്ച്  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   ദതീര്ഘകേഭാല  നടപടനികേളുലട

ഗുണഫലലാം വരുലാംദനിനങ്ങളനില് ഉണഭാകുലമനഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതച്ച്. 
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കേഭാരുണല ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ പദതനി

156  (2361)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായ  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  വനിപുലതീകേരണത്തനിലൂലട  എലനഭാലക്ക  മഭാറങ്ങള
വരുത്തഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പദതനി  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  തുകേ  വനിതരണലാം
ലചേയലവനച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്
ലകേഭാടുക്കുവഭാനുണഭായനിരുനതുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം
അനുവദനിചതുമടക്കലാം  ഏറനഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചവരുലട
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ധനകേഭാരല  വകുപനിലനറയുലാം  ലകേ.ബനി.എഫച്ച്.  കസറച്ച്  ലലവല്
കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം പ്രകതലകേഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാലത മഭാറനിവചനിരുന അകപക്ഷകേളനികന്മല്
ഇമൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഏറനഭാടച്ച്
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  പ്രകതലകേഭാനുമതനിയനിലൂലട  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്
അര്ഹരഭായവരുലടയുലാം  അനുവദനിചതുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്തതുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയഭാനുളതുമഭായ തുകേകേളുലടയുലാം വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണല  ചേനികേനിത്സഭാ  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്  ഏതഭാനുലാം
കരഭാഗഭാവസകേലളകടനി ഉളലപടുത്തനി പദതനി വനിപുലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)   പദതനിയുലട  ആരലാംഭലാം  മുതല്  ഇതുപത്തനി  ഏഴഭാലാം  സലാംസഭാനതല
കേമ്മേനിറനിവലര തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്തതനിലന്റെ ജനില തനിരനിചള പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി)   മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വനിവരലാം ലഭലമല. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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(ഡനി)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണനിലന്റെ  4-8-2016-നച്ച്  കചേര്ന
25- ാാമതത  സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനലാം  നമ്പര്  25/14  അനുസരനിചച്ച്  മഭാറനി
വചനിരുന  പ്രകതലകേ  അനുമതനി  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനികന്മല്  തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കുനതനിനച്ച് കേഭാരുണല അഡച്ച് മനിനനികസറലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഇപ്രകേഭാരലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേള കഡഭാകര്മഭാരുലട സബച്ച് കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള  തുടര്  നടപടനികേള
ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(ഇ)    ഇമൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഏറനഭാടച്ച്
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  പ്രകതലകേഭാനുമതനിയനിലൂലട  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്
അര്ഹരഭായവരുലടയുലാം തുകേ അനുവദനിചവരുലടയുലാം കപരുവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ശതീ  .    സഭാദനിക്കച്ച്  അലനി  : (കേഭാഞ്ഞനിരഭാല  ഹമൗസച്ച്,  വഭാലനിലഭാപ്പുഴ,  ഏറനഭാടച്ച്,
മലപ്പുറലാം)  ചേനികേനിത്സഭാ  ബനില്ലുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  രണച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപവലര
നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

2. ശതീ  .    മനസൂര്കമഭാന  ലകേ  .    ഇ.:(കമകലപറമ്പനില്  ഹമൗസച്ച്,  കേനിഴുപറമ്പ,
ഏറനഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം )  ചേനികേനിത്സഭാ ബനില്ലുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് രണച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ
വലര നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

3. ശതീ  .    പനി  .    ലമഭായ്തതീനകുടനി:  (പഭാലലപഭാറ,  പനനിപഭാറ,  ഏറനഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം)
65,000 രൂപ നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

4. ശതീ  .    സുകരഷച്ച്  കുമഭാര്  :(മുണയനില്,  ലചേമ്പ്രകശ്ശേരനി,  ഏറനഭാടച്ച്)  42,000 രൂപ
നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കമല്പറഞ്ഞനിരനിക്കുന  അകപക്ഷകേളക്കച്ച്  തുകേ  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനഭാവശലമഭായ
കരഖകേള  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണച്ച്  കേത്തച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കരഖകേള  ലഭലമഭായഭാല്
ഉടനതലന ചേനികേനിത്സ ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ഖഭാലനിദച്ച്  :(തഭാനനിക്കുണനില്,  ആലനിനചുവടച്ച്,  കേനിഴനികശ്ശേരനി,  കുഴനിമണ്ണ,
മലപ്പുറലാം)  എനയഭാളുലട  അകപക്ഷ  കഡഭാകകഴച്ച്  സബച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലട
പരനികശഭാധനയഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   കഡഭാകകഴച്ച്  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  അടുത്ത  സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനിയനില്  അകപക്ഷ
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണച്ച്. 
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മഭാനുഷനികേ വനികേസന സൂചേനികേ

157  (2362)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജനങ്ങളുലട  തഭാഴ  വരുമഭാനവലാം  ഉയര്ന  വരുമഭാനവലാം

തമ്മേനിലുള അനരലാം എത്രയഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാനുഷനികേ വനികേസന സൂചേനികേ അനുസരനിചച്ച് നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ

സഭാനലാം  എത്രയഭാലണനലാം  അതനിലന്റെ  ജനില  തനിരനിചള  വനിവരങ്ങളുലാം

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2015-16  വര്ഷലത്ത  എക്കകണഭാമനികേച്ച്  റനിവന്യൂ  പ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാനലത്ത ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള ഉയര്ന ആകളഭാഹരനി  വരുമഭാനവലാം തഭാഴ

ആകളഭാഹരനി വരുമഭാനവലാം തമ്മേനിലുള അനരലാം  60943  രൂപയഭാണച്ച്.  മുന പഭാനനിലാംഗച്ച്

കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഇനസനിറന്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  അലലപഡച്ച്  മഭാനപവര്  റനിസര്ചനിലന്റെ  2011-ലല

റനികപഭാര്ടച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങലള  അകപക്ഷനിചച്ച്  മഭാനുഷനികേ  വനികേസന

സൂചേനികേയനില് കകേരളലാം ഒനഭാലാം സഭാനത്തഭാണുളതച്ച്. (0.790)

ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേള

158 (2363)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആസ്തനി വനികേസന ഫണച്ച് പ്രകേഭാരലാം ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്

2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണലാം  ആലരലഭാലാംവഴനി  ആയനിരുന  എനച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഏലതലഭാലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലണനച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  ഉലണങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ - സനി)   വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതത്തനില് വര്ദനവച്ച്

159  (2364)  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്

അര്ഹതലപട കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം,  ഗഭാന്റുകേള, പഭാന ഗഭാന്റെച്ച് തുടങ്ങനിയവയനില്

വര്ദനവച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഓകരഭാ  ഇനത്തനിലുലാം  ഉണഭായ  വര്ദനവച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനികുതനി  പനിരനിവച്ച്  ലമചലപടുത്തുനതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  കലഭാടറനി,  വഭാഹന നനികുതനി എനനിവ ഒഴനിചള നനികുതനികേളുലട പനിരനിവച്ച്

ഊര്ജ്ജനിതമഭാകേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വലഭാപഭാരനികേള  നല്കുന  കേണക്കുകേളുലട  പരനികശഭാധനയുലാം

ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  പരനികശഭാധനയുലാം  കേര്ശനമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം  ഇ-ഗകവണനസച്ച്

വഴനിയുലാം നനികുതനി പനിരനിവച്ച് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനില് ഇതുവലര സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  നനികുതനിവനിഹനിതത്തനില്  വര്ദനവച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.   കകേന്ദ്ര

ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  അര്ഹതലപട

കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതലാം,  ഗഭാന്റുകേള,  പഭാന  ഗഭാന്റെച്ച്  തുടങ്ങനിയവയുലട  വനിവരലാം

തഭാലഴകചര്ക്കുന. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.  
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ഇനലാം 4/2015 മുതല്
3/2016 വലര

4/2016 മുതല്
1/3/2017 വലര

വര്ദനവച്ച്

1. നനികുതനി വനിഹനിതലാം 12690.67 13085.22 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം

പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്
മഭാത്രകമ യഥഭാര്ത

വര്ദനവച്ച്
കേണക്കഭാക്കുവഭാന
കേഴനിയുകേയുള.

2. ഗഭാന്റെച്ച്

4640 307.87(a)  വരുമഭാനകേമ്മേനി
നനികേത്തുനതനി
നുള ഗഭാന്റെച്ച്

(b) ദുരനനനിവഭാരണലാം 138.75 72.75

(c)  തകദ്ദേശ  സഡ്വയലാം
ഭരണ ഗഭാന്റെച്ച് 

785.42 687.48

3.  പഭാന ഗഭാന്റെച്ച്

 അക്കമൗണന്റെച്ച്  ജനറലനിലന്റെ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം
2014-15-ല്  പഭാന  ഗഭാന്റെച്ച്  5523.89 കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
2015-16-ല്  3743.98  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ആണച്ച്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത കേണക്കച്ച് ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി)  നനികുതനി  പനിരനിവച്ച്  ലമചലപടുത്തുനതനിനച്ച്  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള
വകുപച്ച് തനിരനിചച്ച് തഭാലഴ ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന:

1. വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപച്ച്: നനികുതനി  കചേഭാര്ച  തടയുനതനിനച്ച്  കേര്ശന
നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 

2. രജനികസഷന  വകുപച്ച്:  രജനികസഷന  വകുപനില്  നനികുതനി  പനിരനിവച്ച്
ഉമൗര്ജ്ജനിതലപടുത്തുനതനിനഭായനി  1986  മുതല്  2010  വലരയുള  അണര്
വഭാലദ്യുകവഷന  കകേസ്സുകേളുലട  അദഭാലത്തച്ച്  നടത്തുവഭാന  നനിശയനിച.
വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലടയുലാം കുടുലാംബഭാധഭാരങ്ങളുലടയുലാം നനികുതനി വര്ദനിപനിച. 
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3. ലഭാന്റെച്ച്  റവനന്യൂ  വകുപച്ച്:   ലഭാന്റെച്ച്  റവനന്യൂ  വകുപനില്  ലകേടനിട  നനികുതനി,
ആഡലാംബര  നനികുതനി,  സര്ക്കഭാര്  കുടനിശ്ശേനികേയുള  റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി  എനതീ
ഇനങ്ങളനിലല  പനിരനിവച്ച്  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം,  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുനതനിനുലാം  തഭാലൂക്കച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്  ലഡപന്യൂടനി  കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്
നല്കുനതനിനുലാം ഉകദലഭാഗസരുലട റനികപഭാര്ടച്ച് വഭാങ്ങനി പരനികശഭാധനിചച്ച് വതീഴ്ച വരുത്തനിയ
തഭാലൂക്കച്ച് തഹസതീല്ദഭാര്,  വനികലജച്ച് ഓഫതീസര്മഭാര്,  റവനന്യൂ റനിക്കവറനി തഹസതീല്ദഭാര്
എനനിവരുലട  കപരനില്  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ജനിലകേളനില്  നടത്തുന
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില്  കമല്  വനിഷയങ്ങള  സലാംബന്ധനിച
സനിതനി  വനിവരക്കണക്കുകേളകൂടനി  ഉളലപടുത്തുനതനിനുലാം  കസ  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന
വനിഷയത്തനില്  ലഭാ  ഓഫതീസറുലട  കസവനലാംകൂടനി  ലഭലമഭാക്കനി  തുടര്  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ലഭാന്റെച്ച്
റവനന്യൂ  ഇനങ്ങളഭായ  ലകേടനിട  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി  എനതീ  ഇനങ്ങളനില്
അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണലാം നടത്തുനതനിനഭായനി  1-8-2016  മുതല് തഭാലൂക്കച്ച്-ജനിലഭാ
തലത്തനില് ഒരു ലസഷലല് ലലഡ്രൈവച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

4. എലലകസച്ച്  വകുപച്ച്:  എലലകസച്ച്  വകുപനില്  നനികുതനി  കചേഭാര്ച
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനധനികൃത മദലത്തനിലന്റെ  ഉല്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,
വനിപണനലാം  ഇവ  തടയുനതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് നടത്തനിവരുനതച്ച്.  കൂടഭാലത അനല സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം
വലഭാജ  മദലങ്ങള  സലാംസഭാനകത്തയച്ച്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുനതച്ച്  തടയുനതനിനഭായനി
എലലകസച്ച്  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്
കബഭാര്ഡര് പകട്രഭാളനിലാംഗച്ച് യൂണനിറ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

5. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപച്ച്:  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് റവനന്യൂ റനിക്കവറനി,
നനികുതനി  അടയഭാലത  കറഭാഡനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിലചടുക്കല്
തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള ലചേയവരുനണച്ച്.   കൂടഭാലത  അധനികേ വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം
ലക്ഷലമനിടച്ച്  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഉമൗര്ജ്ജനിതലപടുത്തുനതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലഭാ
ഓഫതീസുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  നനികുതനി  പനിരനിവച്ച്  ഉമൗര്ജ്ജനിതമഭാകേഭാത്തതഭായനി  കേരുതുനനില.
2006-2011  കേഭാലലത്ത  അകപക്ഷനിചച്ച്  2011-2016  കേഭാലത്തച്ച്  വഭാണനിജലനനികുതനി
വരുമഭാന  വളര്ചഭാനനിരക്കച്ച്  തഭാഴനിരുന.   ഇമൗ  പ്രവണതയച്ച്  അറുതനി  വരുത്തനി
വളര്ചഭാനനിരക്കച്ച് വര്ദനിപനിക്കുകേലയന ലക്ഷലമഭാണച്ച്  ഇമൗ സര്ക്കഭാര് മുകനഭാട്ടുവചതച്ച്.
വഭാണനിജലനനികുതനി  വരുമഭാന  വളര്ചഭാനനിരക്കച്ച്  വര്ദനവച്ച്  പ്രകേടമഭാകുകേയുലാം  ലചേയ.
എനഭാല്  ഡതീ-കമഭാണനിലലറകസഷന,  വര്ദനയുലട  ഇമൗ  പ്രവണതലയ
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭാലയങനിലുലാം തടഞലവനതഭാണച്ച് പ്രശ്നലാം. 
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(ഡനി) 1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശഷനിയുള  
സര്വര് സഭാപനിക്കുകേയുലാം സനിസലാം സ്ക്രൂടനിണനി സഭാധലമഭാകുന  
കസഭാഫച്ച് ലവയര്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള  
സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനിലച്ച്ക  കചേഭാദനിചച്ച്  വഭാങ്ങുനതനിലന
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. അതുകപഭാലലതലന കേമ്പന്യൂടര് ബനിലനിലാംഗുള
വലഭാപഭാരനികേള  അവരുലട  ബനില്ലുകേള  തത്സമയലാം
തലനഅപച്ച് കലഭാഡച്ച്  ലചേയ്യുനലവനച്ച്  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. കൂടുതല്  വലഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുലാം.

4. അപതീല്  കകേസ്സുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേളുലാം  എത്രയുലാം  
കവഗലാം തതീര്പഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുലാം.

5. റനികടണ  സ്ക്രൂടനിണനി,  കുടനിശ്ശേനികേ  അസസച്ച്ലമന്റെച്ച്  എനനിവ  
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം

6. റവനന്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തഡ്വരനിതലപടുത്തുലാം.

7. നനികുതനി  കചേഭാര്ച  തടയുനതനിനച്ച്  കേര്ശന  നടപടനികേള  
സഡ്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച് വനിതരണലാം

160 (2365) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  വനിതരണത്തനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഫണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കച്ച്  മഭാത്രമഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  സഡ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  നടത്തുന  ലചേലകവറനിയ
ശസക്രനിയകേള ഉളലപലടയുളവയച്ച് ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഡ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  അടനിയനര  ചേനികേനിത്സ  കതടുന
കരഭാഗനികേളുലട ശസക്രനിയ ലചേലവകേള ഉളലപലടയുളവ നല്കേഭാന കേഴനിയുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനി  വനിതരണത്തനിനച്ച്  ഒരു

നനിയനണവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.  ഫണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കച്ച്

മഭാത്രമഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിടനില.  പദതനിയനില് അലക്രഡനിറച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുള സഡ്വകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളനിലല ചേനികേനിത്സയച്ച് പഭാകക്കജച്ച് അനുസരനിചച്ച് സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതഭാണച്ച്.

(ബനി)  സഡ്വകേഭാരല  അലക്രഡനിറഡച്ച്  ആശുപത്രനികേളനില്  അടനിയനര  ചേനികേനിത്സ

നനിലവനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനില. പദതനി പ്രകേഭാരലാം അലക്രഡനിറച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുള സഡ്വകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളനിലല  ചേനികേനിത്സയച്ച്,  പഭാകക്കജച്ച്  അനുസരനിചള  തുകേയുലട

അനുമതനിപത്രലാം  ആശുപത്രനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ചേനികേനിത്സ

തുടങ്ങഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച്

161 (2366) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച് മുകഖന എലതഭാലക്ക ചേനികേനിത്സകേളക്കഭാണച്ച്

ധനസഹഭായലാം നല്കുനലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നലടലനിനച്ച്  പരനിക്കുപറനിയതനിനച്ച്  ഉളലപലടയുളള  ചേനികേനിത്സകേളക്കുകൂടനി

ഈ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനിയനില്  കേഭാനസര്,  ഹൃകദ്രഭാഗലാം,

വൃക്കകരഭാഗലാം,  തലകചഭാര്,  കേരള എനനിവയ്ക്കുള സര്ജറനി  ഉളലപലടയുള ചേനികേനിത്സ,

ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  ചേനികേനിത്സ,  ഗുരുതരമഭായ  ശഡ്വഭാസകകേഭാശ  കരഭാഗങ്ങള,  നലടലച്ച്ക,

സുഷുമച്ച് നഭാനഭാഡനി  എനതീ  അവയവങ്ങളക്കുള  കരഭാഗങ്ങള  എനനിവയച്ച്  ചേനികേനിത്സഭാ

ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം.

(ബനി)  നലടലച്ച്ക,  സുഷുമച്ച് നഭാനഭാഡനി  തുടങ്ങനിയവയച്ച്  വരുന  ഗുരുതര

ക്ഷതങ്ങളക്കുള ചേനികേനിത്സയച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണച്ച്. 

802/2019
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കനഭാടച്ച് അസഭാധുവഭാക്കല്
162 (2367) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി: 

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു: 
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര്: 
ശതീ  .     കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കനഭാടച്ച് അസഭാധുവഭാക്കലുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡച്ച്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  നല്കേനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലനലഭാമഭാലണനലാം  അവ
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയനില്  ഏല്പനിച
ഹ്രസഡ്വകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  ആഘഭാതങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പഠനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
നല്കുനതനിനച്ച് സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡച്ച് ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിരുന.
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയുലട റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലല
പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇവയഭാണച്ച്:

1. കേറനസനി  പനിനവലനിക്കല്  ബജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനില്  പദതനിലചലവകേള  നനിശനിത  ലക്ഷലത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തഭാന ആവശലമഭായ നടപടനിക്രമങ്ങളക്കച്ച് മുനഗണന നല്കുകേ.

2. കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് നനിനച്ച് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട പദതനിലചലവനില്
കുറവവരുന തുകേയച്ച് പകേരമഭായനി ഫണ്ടുകേള ആവശലലപടുകേ.

3. കേകമ്പഭാളത്തനില്നനിനച്ച്  കലഭാണുകേള  എടുക്കുനതനിനച്ച്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനുള പരനിധനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഉയര്ത്തനി നല്കുകേ.

4. ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളുലാം  കേഴനിയുനതുലാം
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളവഴനി  പണമനിടപഭാടുകേള  നടത്തുവഭാന  കവണ
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകേ. 

5. കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സമ്പ്രദഭായലാം  അടക്കലാം സഡ്വതീകേരനിചച്ച്  സഹകേരണ വഭായ്പഭാ
സഭാപനങ്ങലള ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  259

6. പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കമൗണച്ച്  ഉളവര്ക്കച്ച്  പണലാം
പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാലത  വനതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  പരനിഹഭാര
മുണഭാക്കഭാനഭായനി  എലഭാ പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ സലാംഘലാം അലാംഗങ്ങളക്കുലാം
ഓകരഭാ  മനിറര്  അക്കമൗണച്ച്  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില്
തുറക്കുനതനിനുള സമൗകേരലലാം ഉണഭാക്കുകേ. 

7. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂലട  ജനങ്ങളുലട  ബുദനിമുടച്ച്
പരനിഹരനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  സര്ക്കഭാര്  സഡ്വതനമഭായ  ഇടലപടലനിലൂലട
കേറനസനിരഹനിത  ധനവലവഹഭാരങ്ങള  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള ശമങ്ങള നടത്തുകേ.

8. കകേന്ദ്രലാം  ഒരു  'കനഭാട്ടുറദ്ദേഭാക്കല്  ആഘഭാത  ദുരനിതഭാശഡ്വഭാസ  കദശതീയ  നനിധനി'
(National Demonetisation Impact Relief Fund) രൂപതീകേരനിക്കുകേ.  ഇമൗ
പദതനിയനിലൂലട ലഭനിക്കുന പണലാം കനഭാടച്ച് റദ്ദേഭാക്കലനിലൂലട ഏറവലാം കൂടുതല്
കേഷതകേള  അനുഭവനിച  ജനവനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  കനരനിടച്ച്  ഉപകേഭാരലപടുന
രതീതനിയനില് ലചേലവഴനിക്കുകേ. 

പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയുലട  ചേനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അധനികേഭാര
പരനിധനിക്കച്ച്  പുറത്തുളതഭാകേയഭാല്  കമല്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സഭാധനിക്കുകേയനില.   എനനിരുനഭാലുലാം
സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡച്ച്  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ട്ടുകൂടനി
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലത്തത്തുടര്നള  ആഘഭാതലാം
ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  ഹ്രസഡ്വകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനിലുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന വനിതരണലാം

163  (2368)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷഭാ ലപനഷന വനിതരണലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനികലയച്ച്
മഭാറനിയതനിലൂലട  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  5.9  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേലാം  ലചേലവച്ച്  വനതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏലതഭാലക്ക  മഭാസങ്ങളനിലല  ലപനഷന  വനിതരണത്തനിനഭാണച്ച്
ഈ അധനികേ തുകേ ലചേലവച്ച് വനതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  എങനില്  കകേഭാര്പകറഷന,  നഗരസഭ,  പഞ്ചഭായത്തച്ച്  തലങ്ങളനില്
യഥഭാക്രമലാം എത്ര രൂപ വതീതലാം എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭഭാവനിയനില്  ഈ  അപഭാകേത  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സകേലകേഭാളളുലമനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. 

(ബനി - ഡനി)   ബഭാധകേമല.

കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങള

164 (2369) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  ഗവണലമന്റെച്ച്  വനതനിനുകശഷലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കേടങ്ങള
എഴുതനിത്തളനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് എത്രലയനച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇമൗ  ഗവണലമന്റെച്ച്  അധനികേഭാരത്തനില്വനകശഷലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/
ബഭാങ്കുകേള വഴനി കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങള എഴുതനിത്തള്ളുന പദതനികേള ഒനലാം സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  എനഭാല് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശഡ്വഭാസ നനിയമലാം
2006  പ്രകേഭാരലാം കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങള എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനച്ച്  ഇതുവലര  8.7656643
കകേഭാടനി  രൂപ  കേടഭാശഡ്വഭാസ  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ
പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി ലലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണച്ച്. 

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് സതീലാം

165  (2370)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച്  സതീമനില് ഉളലപടുന
ആശുപത്രനികേള ഏലതലഭാലമനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കൂടുതല് ആശുപത്രനികേള കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് സതീമനിലന്റെ പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുലാം കേഭാരുണല

ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച് സതീമനില് ഉളലപടുന.  ഇമൗ സതീമനില് ഉളലപടുന എറണഭാകുളലാം

ജനിലയനിലല സഡ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലട ലനിസച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന *. 

(ബനി)  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച് പദതനിയനില് അലക്രഡനികറഷനുകവണനി

പുതുതഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷകേള  തല്ക്കഭാലലാം  പരനിഗണനികക്കണതനിലലനച്ച്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ഒമൗകദലഭാഗനികേ വഭാഹനങ്ങളുലട ദുരുപകയഭാഗലാം

166  (2371)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉകദലഭാഗസർ  ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുനതഭായനി

ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 2016-17 കേഭാലഘടത്തനിൽ ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച് എത്ര കകേസ്സുകേൾ രജനിസര്

ലചേയ്തനിട്ടുലണനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനങ്ങളുലട  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്

എലനഭാലക്ക നനിയമങ്ങള നനിലവനിലുലണനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്

(ബനി)  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില്  31  പരഭാതനികേളനികന്മല്  ധനകേഭാരല

പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം അകനഡ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.     

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുലട  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുനതനിനച്ച്  ധനകേഭാരല

വകുപനിലന്റെ  24-2-2003-ലല ജനി.ഒ.(എലാം എസച്ച്.)     113-3/ധന.  എന  ഉത്തരവച്ച്,

2-8-2008-ലല  41-8/ധന.  സര്ക്കുലര്  എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. 

 * ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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പഭാറക്കടവച്ച് പഭാലലാം

167 (2372)   ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിച പഭാറക്കടവച്ച് പഭാലലാം

ഏതച്ച് ജനിലയനിലഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17  ബജറച്ച് സതീചനില് ഉളലപടതുലാം,  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്

1496/2016/പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  തതീയതനി  31-10-2016  പ്രകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം

ഫണച്ച് ലഭലമഭാക്കനി ലചേയ്യുനതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളതുമഭായ പഭാറക്കടവച്ച് പഭാലലാം

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ഉളലപടതഭാണച്ച്. 

ലപനഷന വനിതരണലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് 

168 (2373) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്   :

ശതീ  .       അനനില്  അക്കര  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനിലുറപനില്  പണനിലയടുക്കുന  അറുപതച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  എലഭാ

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ലപനഷന നല്കുന പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

എത്രകപര്ക്കച്ച്  ലപനഷന  അനുവദനിചലവനലാം  അതനിനഭായനി  എനച്ച്  തുകേ  ഇതുവലര

ലചേലവഴനിചലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  അഞ്ചുവര്ഷത്തനികലലറയഭായനി  ഭര്ത്തഭാവനിനഭാല്  ഉകപക്ഷനിക്കലപട

എത്രകപര്ക്കഭാണച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് ലപനഷന അനുവദനിചതച്ച്: വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.  
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'ലപനഷന പ്രഭായലാം ഏകേതീകേരണലാം '
169 (2374) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .      സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്  :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കനരലത്ത  നടപനിലഭാക്കനിയ  ലപനഷന  പ്രഭായലാം  ഏകേതീകേരണത്തനില്

വനികവചേനലാം ഉണഭായതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
(ബനി)  ലപനഷന  പ്രഭായലാം  വതീണ്ടുലാം  ഏകേതീകേരനിക്കഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനതനിലന്റെ

സഭാഹചേരലലാം എനഭാണച്ച്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
(സനി)  ലപനഷന പ്രഭായലാം ഏകേതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചച്ച്എലനങനിലുലാം റനികപഭാര്ടച്ച്

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ) 22-3-2012-ല് ഏകേതീകേരണലാം പനിനവലനിചച്ച് ലപനഷന പ്രഭായലാം 56 ആയനി
വര്ദനിപനിച. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
(സനി) ലഭനിചനിടനില.

ലമഡനിക്കല് റതീ-ഇകമ്പഴ ച്ച് ലമന്റെച്ച്
170 (2375) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന    : തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  അധലഭാപകേരുലടയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലമഡനിക്കല്
റതീ-ഇകമ്പഴച്ച്ലമനറച്ച്  ലഭനിക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതഭായനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതച്ച് തഡ്വരനിതഗതനിയനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  അദലഭാപകേരുലടയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലമഡനിക്കല്
റതീ ഇകമ്പഴച്ച് ലമന്റുമഭായനി ബന്ധലപട അകപക്ഷയുലാം അനുബന്ധ കരഖകേളുലാം ഭരണ വകുപച്ച്
ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതലാം  ലഭലമഭാകുനതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ധനപരമഭായ
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയഭാണച്ച് ധനകേഭാരല വകുപനില് ലചേയവരുനതച്ച്.  വനിഷയത്തനിലന്റെ
പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  അകപക്ഷകേളനികന്മല്  തഡ്വരനിതഗതനിയനിലഭാണച്ച്  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിചവരുനതച്ച്.   ആയതനിനഭാല്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടഭാറനില.   എനഭാല്
ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ഭരണവകുപ്പുവഴനി  ലഭലമഭാകുന,  ഏകേകദശലാം  50%
അകപക്ഷകേളനിലുലാം അനുബന്ധകരഖകേളുലട അഭഭാവമുളതനിനഭാല് നന്യൂനത പരനിഹരനിചച്ച്
അകപക്ഷ ലഭലമഭാക്കഭാന ആവശലലപട്ടുലകേഭാണച്ച് ഫയല് മടകക്കണനിവരഭാറുണച്ച്. 
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(ബനി)   പ്രതനിപൂരണലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ലഭലമഭാകുന  അകപക്ഷകേളനികന്മലുള
നന്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ
സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള

171 (2376) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുണഭായനി എനച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്
നനിലവനില് കേനിഫ്ബനിയുലട പരനിഗണനയനിലുളലതനച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)    സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ
ബജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള അടനിസഭാന
സമൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേളഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനിവഴനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്.   ഇതച്ച്  ഒരു പ്രകതലകേ നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ ജനിലലയകയഭാ
മഭാത്രലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള  പദതനികേളല.   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ
അടനിസഭാന  സമൗകേരലവനികേസനമഭാണച്ച്  ഇമൗ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്.   8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന  ഉത്തരവനിലല
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി,  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്,
കകേഭാസച്ച്  ലബനനിഫനിറച്ച്  അനഭാലനിസനിസച്ച്  എനനിവയുളലപലടയുള  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപച്ച്  കേനിഫ്ബനിയുലട  ലവബ്ലലസറനില്
(www.kiifb.kerala.gov.in)  ഓണലലലനഭായനി  സമര്പനികക്കണതുണച്ച്.  തുടര്നച്ച്
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിചച്ച്  സമര്പനിക്കലപട  പദതനികേള  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനിക്കുകേയുലാം,  കബഭാര്ഡച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന
പദതനികേളക്കച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനതഭാണച്ച്.  7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 27-ാാ
മതച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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മഭാകവലനിക്കര നൂറനഭാടച്ച് മുക്കഭാടച്ച് കതഭാടച്ച് പഭാലലാം

172  (2377)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നൂറനഭാടച്ച്  മുക്കഭാടച്ച്  കതഭാടച്ച്  പഭാലത്തനിനച്ച്  2014-15  -ലല

എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണ ചുമതല എല്.എസച്ച്.ജനി.ഡനി.-യനില്

നനിനലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപച്ച്  കറഭാഡ്സച്ച്  &  ബനിഡ്ജസച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്

നല്കേണലമനഭാവശലലപടച്ച്  എലാം.എല്.എ  നല്കേനിയ  കേത്തനികന്മല്  സഡ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി,  2016-17-ലല  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനി പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭാവശലമഭായ തുകേ വകേയനിരുത്തനി ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്

വകുപനിനച്ച്  ചുമതല  നല്കുനതനിനച്ച്  സഡ്വതീകേരനിച  നടപടനിയുലട  വനിശദവനിവരലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.   G.O(Rt.)  No.2271/2014/LSGD  തതീയതനി

28-8-2014  പ്രകേഭാരലാം  നൂറനഭാടച്ച്  മുക്കഭാടച്ച്  കതഭാടച്ച്  പഭാലത്തനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി & സനി)   നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന. 

പഞ്ചഭായത്തച്ച്  വകുപനില് സഭാര്ക്കച്ച് മുകഖന ശമ്പളലാം

173  (T+ 2378)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് പഞ്ചഭായത്തച്ച് വകുപനിനുകേതീഴനില് കജഭാലനി  ലചേയ്യുന മുഴുവന

ജതീവനക്കഭാലരയുലാം സഭാർക്കനിൽ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

+    T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക ഓഫതീസുകേളഭാണച്ച്  സഭാര്ക്കച്ച്  മുകഖന ശമ്പളലാം മഭാറുനതനിനച്ച്

നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതച്ച്;

(സനി)  ലപര്മനന്റെച്ച്  എലാംകപഭായനി  നമ്പര്  (PEN)  രൂപതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
പനി.എഫച്ച്.  തുകേ  മഭാറനി  നല്കുനതനിനച്ച്  ട്രഷറനികേള  വനിസമ്മേതനിക്കുനതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എനച്ച്  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില് പഞ്ചഭായത്തച്ച് വകുപനിനുകേതീഴനില് കജഭാലനി  ലചേയ്യുന മുഴുവന
ജതീവനക്കഭാലരയുലാം സഭാര്ക്കനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനില. 

(ബനി)  പഞ്ചഭായത്തച്ച് വകുപനില് തനതച്ച് ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പളവലാം  മറച്ച്  അലവനസുകേളുലാം  നല്കേനിവരുന  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തച്ച്  ഓഫതീസുകേളനില്
സഭാര്ക്കച്ച്  മുകഖനയല  ശമ്പളലാം  മഭാറുനതച്ച്.  IKM  വനികേസനിപനിച  സഭാപന
കസഭാഫച്ച് ലവയറഭാണച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.  

(സനി) ഉണച്ച്. ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട പനി.എഫച്ച്. പഞ്ചഭായത്തച്ച്
ലഡപന്യൂടനി  ഡയറകകററച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  മുകഖനയഭാണച്ച്  മഭാറനി  നല്കുനതച്ച്.  ടനി
ജതീവനക്കഭാരുലട  ബനില്ലുകേള  ട്രഷറനിയനികലയച്ച്  ഇ-സബ്മനിഷന  ലചേയഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ട്രഷറനികേള ബനില്ലുകേള മഭാറുനതനിനച്ച്  വനിസമ്മേതനിക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് പനി.എഫച്ച്. തുകേ മഭാറനി നല്കുവഭാന ഉത്തരവഭാദനിത്തലപട
പഞ്ചഭായത്തച്ച്  വകുപനിലല  ലഡപന്യൂടനി  ഡയറകര്/ഡയറകര്തല  ഓഫതീസുകേളനിലല
ഡനി.ഡനി.ഒ.-മഭാര്ക്കച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുലട  PEN  generate  ലചേയ്യുവഭാനുള  സമൗകേരലലാം
നനിലവനില് സഭാര്ക്കനില് ലഭലമഭാണച്ച്. 

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി
174 (2379)   ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :

ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച്  :
ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി ഈ സര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

ലപനഷന  പദതനിയനികലക്കച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വനതനിനുകശഷലാം  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്

നനികക്ഷപനിചതച്ച്;

(ബനി)  പദതനി  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇകപഭാള  എത്ര

ജതീവനക്കഭാരഭാണച്ച് ഈ പദതനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.  NSDL-ല് നനിനലാം ലഭലമഭായ പ്രതനിമഭാസ റനികപഭാര്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം ഇമൗ

സര്ക്കഭാര്  വനതനിനുകശഷലാം  കമയച്ച്  2016  മുതല്  ജനുവരനി  2017  വലര  ആലകേ

83.13 കകേഭാടനി രൂപ സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി അടവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചച്ച് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം

ലലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണച്ച്.   2017  ജനുവരനിയനിലല  കേണക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്

കേതീഴനില് ആലകേ 45722 കപരഭാണച്ച് ഇമൗ പദതനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളതച്ച്. 

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി

175 (2380)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനി  ഏര്ലപടുത്തനിയതനിനച്ച്

എതനിലര  വനിവനിധ  സര്വ്വതീസച്ച്  സലാംഘടനകേള  നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനികന്മല്

എലനലഭാലാം നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ഈ  പദതനിലയ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി

ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള  കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഇലലങനില് ഈ പദതനി സലാംബന്ധനിചള ആശങകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  എനച്ച്

നടപടനിയഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി)  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനി  പനിനവലനിചച്ച്  സഭാറന്യൂടറനി  ലപനഷന

ഏര്ലപടുത്തുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുളള  ഉറപ്പുകേള

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?



268  കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 8, 2017

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പദതനി സലാംബന്ധനിചച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് സലാംഘടനകേളുമഭായനി ഒമൗകദലഭാഗനികേ
തലത്തനില്  യഭാലതഭാരു  തരത്തനിലുള  ചേര്ചകേളുലാം  നനിലവനില്  ഇമൗ  സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയനിടനില.   പദതനി  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള  ആശങകേള
ഉലണങനില് ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണച്ച്. 

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

176 (2381)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-16  കേഭാലത്തച്ച്  അധനികേഭാരത്തനിലനിരുന  സര്ക്കഭാര്,  കകേരളത്തനില്
പങഭാളനിത്തലപനഷന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള,  പനി  എഫച്ച്  ആർ  ഡനി  എ
ബനിലനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേരഭാര്  ഒപ്പുവചനിരുകനഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേരഭാറനിലല  ദൂഷലവശങ്ങളഭാകണഭാ,  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പങഭാളനിത്ത
ലപനഷന  പദതനി  പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കുലമനച്ച്  പറഞ്ഞതനിനച്ച്  തടസമഭായനി
നനില്ക്കുനതച്ച്;വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനില് പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  എന.പനി.എസച്ച്  ട്രസ്റ്റുമഭായുലാം  എന.എസച്ച്.ഡനി.എല്.-മഭായുലാം
കേരഭാറനില് ഒപ്പുലവചനിരുന.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിയമലാം മൂലലാം നടപഭാക്കനിയ ഒരു പദതനി
ആയതനിനഭാല്  ഇതനില്  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള  ഒരു  മഭാറലാം  വരുത്തണലമങനില്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായുലാം  പനി.എഫച്ച്.ആര്.ഡനി.എ-യുമഭായുലാം  ആകലഭാചേനികക്കണതുലാം
നനിയമവശലാം കൂടനി പരനിഗണനികക്കണതുമഭാണച്ച്.  (കേരഭാറനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.)

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചച്ച് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണച്ച്.  

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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കസറച്ച് പഭാനനിലാംഗച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഘഭാതപഠനലാം

177 (2382)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഞ്ഞൂറച്ച്,  ആയനിരലാം രൂപ കനഭാട്ടുകേളുലട നനികരഭാധനലത്തത്തുടര്നച്ച് കസറച്ച്

പഭാനനിലാംഗച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  ആഘഭാത പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് റനികപഭാര്ടനിലന്റെ

പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇമൗ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലത്ത

തുടര്നള  ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളലതനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയനില്  ഏല്പനിച

ഹ്രസഡ്വകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  ആഘഭാതങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പഠനിചച്ച്  റനികപഭാര് ടച്ച്

നല്കുനതനിനച്ച് സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡച്ച് ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിരുന.

പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ

പകേര്പച്ച് ഉളളടക്കലാം ലചേയലകേഭാളളുന.*

(ബനി)  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡച്ച്  രുപതീകേരനിച  കമല്  കേമ്മേനിറനിയുലട

പ്രഭാഥമനികേ  റനികപഭാര്ട്ടുകൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലത്തത്തുടര്നളള

ആഘഭാതലാം  ലഘുകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  ഹ്രസഡ്വകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനിലുളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുനതച്ച്.

ഹ്രസഡ്വകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള  :

1. കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  ട്രഷറനി  ഇടപഭാടുകേളക്കച്ച്

ഉണഭായനിരുന  പ്രതനിബന്ധങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്,  റനിസര്വച്ച്  ബഭാങച്ച്

പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി,  അടനിയനര  നടപടനികേള

സഡ്വതീകേരനിചനിരുന.  കനഭാടച്ച്  പനിനവലനിചതനിലന്റെ  ഫലമഭായുണഭായ  കേറനസനി

ക്ഷഭാമലാം ലഘൂകേരനിക്കഭാന ഇതുമൂലലാം സഭാധനിച.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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2. കനഭാടച്ച്  റദ്ദേഭാക്കലനിലന്റെ  ദുരനിതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കൂലനി  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സച്ച്  ബഭാങനിലൂലട

നല്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  പലനിശ  രഹനിത  പ്രകതലകേ  റനി.

എസച്ച്.  ബനി.  അക്കമൗണച്ച്  തുറനലകേഭാണച്ച്  പഭാകന്റെഷന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

കൂലനി നല്കുനതനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

3. പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കമൗണച്ച്  ഉളളവര്ക്കച്ച്  പണലാം
പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാലത  വനതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭായനി  എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
അലാംഗങ്ങളക്കുലാം ഓകരഭാ മനിറര് അക്കമൗണച്ച് ബന്ധലപട ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങനില് തുറക്കുനതനിനുളള സമൗകേരലലാം ഉണഭാക്കനി. 

4. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂലട  ജനങ്ങളുലട  ബുദനിമുടച്ച്
പരനിഹരനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം,  സര്ക്കഭാര്  സഡ്വതനമഭായ  ഇടലപടലനിലൂലട
കേറനസനി  രഹനിത  ധന  വലവഹഭാരങ്ങള  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുളള ശമങ്ങള നടത്തനി.

ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സഡ്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള   :

1. കേറനസനി  പനിനവലനിക്കല്  ബജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന തരത്തനില് പദതനി ലചേലവകേള നനിശനിത ലക്ഷലത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന. 

2. കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായുളള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം
മറനികേടക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പശഭാത്തല  വനികേസന
കമഖലയനില്  സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന  പല  പ്രമുഖ  പദതനികേളുലാം
അതനികവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ തുടര്ചയഭായനി  കകേരള അടനിസഭാന സമൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ (ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫച്ച്.ബനി.)  നഭാലഭായനിരത്തനിലധനികേലാം കകേഭാടനി
രൂപയുലട പദതനികേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.

3. തകദ്ദേശ  സഡ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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4.  സലാംസഭാന  ട്രഷറനിയനില്  ഇന്റെകഗറഡച്ച്  ഫനിനഭാനഷലല്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
സനിസലാം  (ലഎ.എഫച്ച്.എലാം.എസച്ച്.)  നടപനിലഭാക്കനി.   അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം മുതല് ഇതച്ച്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.   ട്രഷറനി
കസവനിലാംഗ്സച്ച്  ബഭാങനിലാംഗനിനഭായുളള  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സനിസലാം  എലഭാ
ട്രഷറനികേളനിലുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

5.  നനിലവനിലല ലതഭാഴനില് ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന പ്രതനിവര്ഷലാം കനരനിട്ടുലാം
അലഭാലതയുമുളള  1000-നച്ച്  കമല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന
ഏറവലാം കുറഞ്ഞതച്ച് 1000 സൂക്ഷ്മ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള വര്ഷലാംകതഭാറുലാം
കകേരള ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  ഒരു
സമഗ പദതനി ആകലഭാചേനയനിലഭാണച്ച്.

6.  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  ലനറച്ച് വര്ക്കച്ച്  ഉളലപലടയുളള  എലഭാ  ആധുനനികേ
ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സമൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  വരുലാം  വര്ഷലാം  കകേരള  സഹകേരണ
ബഭാങച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  ശമത്തനിലഭാണച്ച്.  സഹകേരണ
കമഖലയനില്  ഡനിജനിറല്  ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുലാം.  സഹകേരണ
കമഖലയനില്  നനികക്ഷപലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതച്ച്  തുടരുകേയുലാം
നനികക്ഷപങ്ങളക്കച്ച് ഗലഭാരണനി ലഭലമഭാക്കുനതച്ച് പരനിഗണനിക്കുനതുമഭാണച്ച്. 

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ആസ്തനിവനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

178(2383) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില്  2016-17-ല് എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനിവനികേസന
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനിക്കച്ച്  സഡ്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  വനിശദമഭായനി
എസനികമറച്ച്  സഹനിതലാം  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  ബന്ധലപട  ഭരണവകുപനികലയച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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അലാംഗലലവകേലലലാം സലാംഭവനിക്കുനവര്ക്കച്ച് കുടുലാംബലപനഷന

179 (2384)  ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച്
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കുടുലാംബ ലപനഷന അനുവദനിക്കുന കേഭാരലത്തനില് അലാംഗപരനിമനിതലര ജന്മനഭാ

ഉളലതനലാം അസുഖലാം മൂലമുളലതനലാം തരലാംതനിരനിചച്ച്  അസുഖലാംമൂലവലാം അപകേടലാംമൂലവലാം
അലാംഗസവകേലലലാം  സലാംഭവനിക്കുനവര്ക്കച്ച്  കുടുലാംബലപനഷന  നനികഷധനിക്കുന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് അപകേടലാംമൂലലാം അലാംഗസവകേലലലാം സലാംഭവനിക്കുനവരുലടയുലാം
ഡയലബറനിസ് മൂലലാം  അലാംഗസവകേലലലാം  സലാംഭവനിക്കുനവരുലടയുലാം  എണ്ണലാം  വര്ദനിക്കുന
എന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കുകൂടനി കുടുലാംബ ലപനഷനച്ച് അര്ഹത
ലഭനിക്കുവഭാന ലകേ.എസച്ച്.ആര്. പഭാര്ടച്ച് III, ചേടലാം 90 (6) (ഡനി) കഭദഗതനി ലചേയ്യുന കേഭാരലലാം
അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനിലല  ചേടപ്രകേഭാരലാം  ജന്മനഭാ
അലാംഗലലവകേലലമുളള മക്കളക്കച്ച് മഭാത്രകമ കുടുലാംബ ലപനഷനച്ച് അര്ഹതയുളള.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ആകലഭാചേനിചച്ച് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളളുനതഭാണച്ച്. 

കേനിഫ്ബനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സമഭാഹരനിച തുകേ

180  (2385)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഏലതലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയഭാണച്ച്
തുകേ  സമഭാഹരനിചലതനലാം  ഇവ  തനിരനിലകേ  നല്കേഭാനുളള  തുകേ  കേലണത്തുനതനിനച്ച്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പദതനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേള  ഇതുവലര
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;  ഇതനില്  എത്ര  പദതനികേളക്കഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്;  എത്ര  പദതനികേള  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം
(എ)  2015-16  വര്ഷലത്ത  ബ ഡ്ജറനില്  വനകേനിട  വനികേസന  പദതനികേളുലട

നടത്തനിപനിനഭായനി  5475-00-800-92 (പഭാന)  ശതീര്ഷകേത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരുന
2000 കകേഭാടനിരൂപയനില് അവകശഷനിച 873.85 കകേഭാടനിരൂപ, പുനദുഃസലാംഘടനിപനിക്കലപട
കേനിഫ്ബനി  വഴനിയുളള  പ്രവര്ത്തന  സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിലന്റെ  ആദല  നടപടനി  എന
നനിലയനില് കേനിഫ്ബനിക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത കഭദഗതനിലചേയ്ത കേനിഫച്ച് ആകച്ച്
2016-ലല ഖണ്ഡനികേ  7  പ്രകേഭാരലാം  മുന വര്ഷലത്ത കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനികുതനിയുലട
10  ശതമഭാനമഭായ  281.4  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  28.14  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ലപകട്രഭാളനിയലാം
ഉല്പനങ്ങളനികന്മലുളള മുഴുവന ലസസച്ച് തുകേയഭായ 448.1 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഉളലപലട
ആലകേ  1350.09  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയുലട  അക്കമൗണനില്  ഇതനിനകേലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനു പുറകമ കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുലട 10 ശതമഭാനത്തനില്
കശഷനിച  തുകേയഭായ  253.29  കകേഭാടനി  രൂപകൂടനി  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
സലാംസഭാന  ബ ജറനില്  നനിനളള  ധനസഹഭായമഭായതനിനഭാല്  ടനി  തുകേ
തനിരനിചടയ്കക്കണതനില.  ഈ  കേഭാലയളവനില്  ബഭാങ്കുകേളനില് നനികനഭാ  മറച്ച്  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനില്നനികനഭാ  വഭായ്പയഭാകയഭാ  എലതങനിലുലാം  ധനസഹഭായമഭാകയഭാ
കേനിഫ്ബനിക്കച്ച് ഫണച്ച് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി) 2016-17 വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബജറച്ച്  പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചച്ച് പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുളള പദതനികേളഭാണച്ച് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  കേനിഫ്ബനിയനില്  പദതനികേള  സമര്പനികക്കണ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
8-8-2016-ലല  സ.ഉ  (ലലകേ)നമ്പര്  315/16/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനനുസൃതമഭായനി  ഭരണ  വകുപച്ച്  കേനിഫ്ബനിയുലട  ലവബച്ച്
ലലസറനില്  ഓണലലലനഭായനി  സമര്പനിച  പദതനികേളനില്,  കയഭാഗലമഭായ
4004.86 കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കുളള 48 പദതനികേള 7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫച്ച്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  (പുനദുഃസലാംഘടനിപനിചതനിനു  കശഷമുളള
ആദല  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം)  ഒനഭാലാം  ഘടമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിച.   (അലാംഗതീകേരനിച
പദതനികേളുലട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന)*.  ഈ  പദതനികേളുലട
നനിര്വ്വഹണത്തനിനുളള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്. 
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വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവനില് ഇളവച്ച്

181 (2386)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  എടുത്തതനിനുകശഷലാം  പലകേഭാരണങ്ങളലകേഭാണച്ച്
തനിരനിചടക്കഭാന  പറഭാത്ത  പഭാവങ്ങളക്കച്ച്  എലനങനിലുലാം  ഇളവച്ച്  നല്കുനകണഭാ;
ഉലണങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  തനിരനിചടവച്ച്  മുടങ്ങനിയതഭായനി  അറനിയനിപച്ച്  ലഭനിക്കുന
നനികവദനങ്ങളനില്,  നനികവദനത്തനിലല  ആവശലലാം  അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം  പരനിഗണനിചച്ച്
ബഭാങനിലന്റെ നനിലവനിലുളള നനിയമലാം അനുസരനിചച്ച് പരമഭാവധനി പലനിശയനിളവച്ച് അനുവദനിചച്ച്
കകേസച്ച്/റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവചച്ച്  വഭായ്പ  തനിരനിചടയഭാനുളള  സഭാവകേഭാശലാം
നല്കേണലമനച്ച്  സലാംസഭാനതല  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സമനിതനിക്കുലാം  ബന്ധലപട  ബഭാങനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാറുണച്ച്. 2017-18 ബജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില് 'Education loan support
Scheme' നടപഭാക്കുലമനച്ച് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം തുകേ അനുവദനിചച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളള
പ്രവൃത്തനികേള

182 (2387) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില്  പരനിഗണനിക്കലപകടണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ബജറനില്
ലപ്രഭാവനിഷന ഉണഭായനിരനിക്കണലമനച്ച് മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;

(ബനി)  പശനിമ  ലകേഭാചനിയനിലല  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലല  ഏകേ
കറഭാഡഭായ  കതഭാപ്പുലാംപടനി-ഇടലക്കഭാചനി  കറഭാഡനിനച്ച്  സമഭാനരമഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപ
ടനിട്ടുളതുലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി കകേഭാര്പകറഷന പണനിതുലകേഭാണനിരനിക്കുനതുമഭായ നഭാല്പതച്ച്
അടനി  കറഭാഡലാം  (40  ഫതീറച്ച്  കറഭാഡലാം),  60  വര്ഷലാം  പഴക്കമുള അരൂര് പഭാലത്തനിനച്ച്
സമഭാനരമഭായനി  പഭാലവലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ; എങനില് സഡ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനി എലനനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബജറച്ച് പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചച്ച് പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുളള പദതനികേളഭാണച്ച് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്315/16/ധന.  ഉത്തരവനിലല
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  ബജറനില്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുളള  പദതനികേള
കേനിഫ്ബനി മുകഖന പരനിഗണനിക്കുനതല.

(ബനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറച്ച്  പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചച്ച്  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പദതനികേളഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനിവഴനി  നനിലവനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  പശനിമ ലകേഭാചനിയനിലല നഭാല്പതച്ച് അടനി കറഭാഡലാം
(40  ഫതീറച്ച്  കറഭാഡലാം),  60  വര്ഷലാം  പഴക്കമുളള അരൂര് പഭാലത്തനിനച്ച്  സമഭാനരമഭായ
പഭാലവലാം  2016-17-ലല ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനിലല പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്
ഉളലപടനിട്ടുളളതല.  മഭാത്രവമല  ടനി  പദതനികേളക്കച്ച്  കേനിഫ്ബനിവഴനി  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കേണലമന  ബഹു.  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനവലാം  എടുത്തനിടനില.
ആയതനിനഭാല്  കേനിഫ്ബനിവഴനി  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളുലട  പടനികേയനില്  ടനി
പദതനികേള  ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.  എനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുളള
8-8-2016-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര് 315/16/ധന.  ഉത്തരവനിലല മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പഭാലനിചച്ച് പദതനികേള സമര്പനിചച്ച് അവ കബഭാര്ഡച്ച് അലാംഗതീകേരനിക്കുന പക്ഷലാം കേനിഫ്ബനി
ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതഭാണച്ച്.  കമല്  സൂചേനിപനിച  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരമുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള തഭാലഴ പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്:

1. വകുപ്പുകേള  അവരുലട  കേതീഴനില്  വരുന  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കലയനച്ച്
തനിരനിചറനിയുകേ എനതഭാണച്ച് ആദല നടപടനി.  തുടര്നച്ച് ബന്ധലപട വകുപനില്
നനിനളള ഭരണഭാനുമതനി അനനിവഭാരലമഭാണച്ച്.  100  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്  മുകേളനില്
വരുന  പദതനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം  KIIFB  മുകഖന  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതച്ച്.  10  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കുറയഭാത്ത  അടങലുളള  സമഭാന
സഡ്വഭഭാവമുളള പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച് ആലകേ 100 കകേഭാടനിക്കച്ച് മുകേളനില്
മതനിപ്പുതുകേ വരുന പദതനികേളഭാക്കനിയുലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണച്ച്.

2. പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള   SPV  (ലസഷലല്  പര്പസച്ച്
ലവഹനിക്കനിള)-ലയ നനിയമനിക്കുകേ എനതഭാണച്ച് അടുത്ത നടപടനി.  പ്രകതലകേ
ഉകദ്ദേശ  ലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി  വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ  ആണച്ച്  SPV  എനതു
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ലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.  വകുപ്പുകേളക്കച്ച് നനിലവനിലുളള സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത
എസച്ച്.പനി.വനി.-കേലള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ  പദതനിയുലട  ആവശലങ്ങളക്കച്ച്
അനുകയഭാജലമഭായ SPV-ലയ വനിഭഭാവന ലചേയ്യുകേകയഭാ ലചേയഭാവനതഭാണച്ച്. 

3. എസച്ച്.പനി.വനി.-കേള പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ആവശലലമങനില് പുറലമനനിനലാം
വനിദഗ്ദ്ധ ഉപകദഷഭാക്കലള  (Consultants)  നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.  അതനിനഭായനി
ഒരു Request for Proposal (RFP) തയഭാറഭാക്കുകേ എനതച്ച് എസച്ച്.പനി.വനി.-കേളുലട
ചുമതലയഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  എസച്ച്.പനി.വനി.-കേളക്കച്ച്
പരനിമനിതനികേള  കനരനിടുനപക്ഷലാം  KIIFB  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  General  RFP
മഭാതൃകേ  അവലലാംബനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്.   ഇ-ലടന്റെറനിലാംഗച്ച്  വഴനിയുളള  Consultant
നനിയമനലാം ഉറപ്പുവരുകത്തണതുമഭാണച്ച്.  ഇങ്ങലന നനിയമനിക്കുന  Consultants-ലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട ഫതീസനിബനിലനിറനി സഡനി,  പ്രനിലനിമനിനറനി കപ്രഭാജകച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
(PPR),  ഡതീലറയ്ല്ഡച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  (DPR),  ഫനിനഭാനഷലല്
ലപ്രഭാകപഭാസല്,  ഭരണഭാനുമതനി,  കകേഭാസച്ച് ലബനഫനിറച്ച് അനഭാലനിസനിസച്ച്  (CBA)
തുടങ്ങനിയവ തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  KIIFB-യനില് സമര്പനിക്കുകേയുമഭാണച്ച്  അടുത്ത
നടപടനി.

4. ഇപ്രകേഭാരലാം സഡ്വതീകേരനിക്കുന പദതനികേള  KIIF  ആകനികലയുലാം സതീമനികലയുലാം
വലവസകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  നടത്തനി
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായുളള കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം KIIFB ധനസഹഭായലാം നല്കുനതഭാണച്ച്.

സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലല ഇനഷഡ്വറനസച്ച് പദതനികേള

183  (2388)  ശതീ  .    എലാം  .    സഡ്വരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് നടത്തനിവരുന ഇനഷഡ്വറനസച്ച് പദതനികേലളലഭാലാം
സലാംസഭാന  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗല
ഇനഷഡ്വറനസച്ച് ഏര്ലപടുത്തുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  അവ  സലാംസഭാന  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കേതീഴനിലുളള  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം,  ടനി

സഭാപനങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  പദതനികേള  സലാംസഭാന

ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന  നടപഭാക്കുനതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ആയതനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില്  1-10-2014-ലല സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്  428/2014/ധന

പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള,  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള,  സര്ക്കഭാര്

ഉടമസതയനിലുളള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവയുലട  ജനറല്

ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  നനിര്ബന്ധമഭായുലാം  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന  ലചേയണലമനച്ച്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗല

ഇനഷഡ്വറനസച്ച് ഏര്ലപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുണച്ച്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗല

ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  പദതനി  സലാംസഭാന  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന

നടപനിലഭാക്കുനതനികന്മല് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം പനിനതീടച്ച് ലലകേലക്കഭാളളുനതഭാണച്ച്. 

ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിച പദതനികേള

184 (2389)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  ഗവണലമന്റെച്ച്  അവതരനിപനിച  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേളനില്

ഇതുവലര ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത എത്ര പദതനികേളുലണനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതനിനുള

കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരനിഭഭാഗലാം പദതനികേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

കേഴനിയഭാത്ത പദതനികേളുലട കൃതലമഭായ വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.
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സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ചേനികേനിത്സഭാപദതനി 

185  (2390)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ജനിവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
ലഭനിക്കുന  രതീതനിയനില്  ഒരു  ചേനികേനിത്സഭാ  പദതനി  ഏര്ലപടുത്തണലമന  ആവശലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്/സഡ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില് സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് സമൗജനല ചേനികേനിത്സ ലഭനിക്കുനതനിനുളള പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി&സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ഒരു ആകരഭാഗല ഇനഷഡ്വറനസച്ച്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുലമനച്ച് 2017-18-ലല ബജ്റച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രതനിപഭാദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

സമ്പദ്ഘടനയനിലല മുരടനിപച്ച് മഭാറ്റുനതനിനഭായനി ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള 
186 (2391) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച്:

ശതീ  .    സഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .     അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സമ്പദ്ഘടനയനിലല  മുരടനിപച്ച്  മഭാറ്റുനതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം സകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമൂലലാം  കദശതീയ  ശരഭാശരനിലയക്കഭാളുലാം
പനിനനിലഭായനിരുന  നമ്മുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനില്  എനച്ച്  മഭാറലാം  ഉണഭാക്കഭാന
കേഴനിഞവനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലലത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചഭാ  നനിരക്കച്ച്
എത്രയഭായനിരുന;  ഇകപഭാഴലത്ത  വളര്ചഭാ  നനിരക്കച്ച്  എത്രയഭായനിരനിക്കുലമനഭാണച്ച്
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കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ആധനികേഭാരത്തനില്  വനകപഭാള  നനിശലഭാവസ
യനിലഭായനിരുന  സമ്പദ്ഘടനലയ  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന  ലലകേലക്കഭാണ
നടപടനികേളനില് പ്രധഭാനലപടവ ഇവയഭാണച്ച്: 

I. മൂലധന ലചേലവനിനഭായനി വനിപണനിയനില്നനിനലാം ഫണച്ച് സഡ്വരൂപനിക്കുനതനിനുലാം
നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം  അതനിജതീവനിക്കുനതനിനഭായനി  12,000
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  2016-17
ബജറനില് വലവസ ലചേയ്തച്ച് തുടര്നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

II. 1999-ലല  കേനിഫ്ബനി  ആകച്ച്  പരനിഷ്കരനിചലകേഭാണച്ച്  ലസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ലഎ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  നൂതന  ധന  സമഭാഹരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന കകേരള ഇനഫഭാസക്ചേര് ഫണച്ച്
ഇനഫഭാസക്ചേര് കബഭാര്ഡനിലന സജ്ജമഭാക്കുനതനിനുലാം ട്രഷറനി  ശലാംഖലയച്ച്
കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗച്ച് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാനുമുളള അടനിയനര നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിച.

III. വഭായ്പലയടുക്കുനതനിലന്റെ  ഒരു  ഭഭാഗലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  അതനിലന്റെ  പല
മടങ്ങച്ച്  പണലാം  ബജറനിനുപുറത്തച്ച്  സമഭാഹരനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  കനതൃതഡ്വത്തനില്
മുതല്  മുടക്കനി  അതുവഴനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വളര്ച  തഡ്വരനിതലപടുത്തഭാന
കവണ നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

IV. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള സലാംബന്ധനിച കൃതലമഭായ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭായ വനിവനിധ
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ ലപനഷനുകേളുലട  കുടനിശ്ശേനികേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനുലാം  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷനുകേള  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്ത്തച്ച്
വതീടനിലലത്തനിക്കുകേ  എന  വഭാഗഭാനലാം  പഭാലനിക്കുവഭാനുലാം  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

V. 14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങനിലനയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചലകേഭാണച്ച്  സഹകേരണ കമഖലയനില് കകേരള
കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച്  ബഭാങച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

VI. 24,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

VII. ലലവദദ്യുതനി  പ്രസരണ  നഷലാം  ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  ഉമൗര്ജ്ജ
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ഇവഭാകകേഡ്വഷന  ആവശലങ്ങള  തൃപ്തനിലപടുത്തുനതനിനുലാം  വനിതരണ  –

പ്രസരണ ശലാംഖല ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

VIII. തകദ്ദേശ  സഡ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുളള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  

വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിച.

IX. 10-ാംശമ്പള പരനിഷ്കരണ ആനുകൂലലങ്ങള പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് അനുവദനിച.

 (ബനി  &  സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതച്ച്  2016  കമയച്ച്

മഭാസത്തനിലഭാണച്ച്.  അതനിനുകശഷലാം ലലകേലക്കഭാണ കമല് പ്രതനിപഭാദനിച നടപടനികേളുലട

ഫലങ്ങള  സമ്പദ്ഘടനയനില്  ദൃശലമഭായനി  തുടങ്ങുലമനച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതച്ച്  നടപ്പു

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  (2016-17)  മുതലഭാണച്ച്.  എനഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം

പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  പശഭാത്തലത്തനില്  2016-17-ലല  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ

സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ച  സലാംബന്ധനിച  ആധനികേഭാരനികേ  വനിവരങ്ങള  ലഭലമല.  കേഴനിഞ്ഞ

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലലത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചഭാ  നനിരക്കച്ച്  2012-13-ല്

6.50  ശതമഭാനവലാം  2014-15-ല്  7.31  ശതമഭാനവലാം  (തഭാത്കേഭാലനികേ  കേണക്കുകേള

പ്രകേഭാരലാം) 2015-16-ല് (തഡ്വരനിത കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം)  8.10 ശതമഭാനവമഭാണച്ച്. 

അദലഭാപകേരുലടയുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം അപകേട ഇനഷഡ്വറനസച്ച്

പദതനി

187  (2392)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അധലഭാപരുലടയുലാം  സർക്കഭാർ  ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം  ഗ്രൂപച്ച്  ആകനിഡന്റെച്ച്
ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏതു  തരലാം  അപകേടങ്ങളക്കഭാണച്ച്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി വരുനതച്ച്;

(ബനി)  ധനസഹഭായ  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കഭാന  പദതനിയുകണഭാ  എനച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) 23-11-2010-ലല സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്  616/2010/ധന. 3-1-2012-ലല
സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്  606/2012/ധന.  13-11-2013-ലല  സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്
555/2013/ധന.  എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡപകേടങ്ങള,  കജഭാലനിക്കനിടയനിലുണഭാകുന
അപകേടങ്ങള,  ഏലതങനിലുലാം ജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാം മൂലമുണഭാകുന അപകേടങ്ങള
എനനിവയഭാണച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്  ആകനിഡന്റെച്ച്  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുനതച്ച്.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗമഭായനിട്ടുളള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
അപകേടലാംമൂലലാം  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  അപകേടലാംമൂലലാം  ലലകേ,
കേഭാല്, കേണ്ണച്ച് ഇവയനികലലതങനിലുലാം ഒരവയവലാം നഷലപടുന സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം മദലലാം,
മയക്കുമരുനച്ച് എനനിവയുലട സഡ്വഭാധതീനകത്തഭാലടയലഭാലത സലാംഭവനിക്കുന അപകേടലത്ത
തുടര്നച്ച്  പക്ഷഭാഘഭാതലാം  വനച്ച്  ശനിഷകേഭാലലാം  വതീല്  ലചേയറനില്  ആകുന
സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം ഗ്രൂപച്ച് ആകനിഡന്റെച്ച് ഇനഷഡ്വറനസച്ച് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  ധനസഹഭായ  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

കേടപത്രങ്ങള വഴനി വഭായ്പ

188  (2393)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വനകശഷലാം  കേടപത്രങ്ങളവഴനിയുലാം  മറ്റുലാം
വഭായ്പലയടുത്തതനില് മൂലധന ലചേലവനിനഭായനി മുടക്കനിയതച്ച് എത്രയഭാണച്ച്  ;  ആലകേ കേടലാം
വഭാങ്ങനിയതനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനലാം വരുലാം ഇതച്ച് എനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സദനലാംദനിന  ലചേലവനിനച്ച്  വഭായ്പ  എടുത്ത  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  കേടലമടുത്ത  തുകേയുലട  എത്ര  ശതമഭാനലാം
ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചലവനച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-12-2016  വലരയുളള  അക്കമൗണന്റെച്ച്  ജനറലനിലന്റെ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മൂലധന  ലചേലവച്ച്  4535.63  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച്.  ഇകത  കേഭാലയളവനില്  കേടപത്രങ്ങള  മുകഖന  സമഭാഹരനിചതടക്കലാം
16136.92 കകേഭാടനി രൂപ സലാംസഭാനലാം വഭായ്പയഭായനി എടുത്തനിടനിണച്ച്.  മൂലധന ലചേലവച്ച്
വഭായ്പയുലട 28.11 ശതമഭാനലാം വരുലാം.

(ബനി)  വഭായ്പലയടുക്കുന  തുകേയനില്  ഒരു  ഭഭാഗലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
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ലലദനലാംദനിന  ലചേലവനിനച്ച്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാറുണച്ച്.  വഭായ്പലയടുത്ത  മുഴുവന  തുകേയുലാം

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഞ്ചനിതനനിധനിയനില്  വകേയനിരുത്തനിയഭാണച്ച്  ലചേലവകേളക്കഭായനി

വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടുനതച്ച്.  സഞ്ചനിതനനിധനിയനില്  മറച്ച്  വരുമഭാനങ്ങളകൂടനി

ഉളലപടുനതനിനഭാല് വഭായ്പലയടുത്ത തുകേ ഏലതഭാലക്ക ലചേലവകേളക്കഭായനി എത്ര വതീതലാം

വനിനനികയഭാഗനിക്കലപലടനച്ച് കവര്തനിരനിക്കഭാനഭാവനില.

സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന വനിതരണലാം

189 (2394) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  : 

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച്  : 

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫച്ച്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷന  വഭാങ്ങുന  എത്രകപര്

സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ ലപനഷന വഭാങ്ങുനണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് കക്ഷമനനിധനി ലപനഷനുലാം സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ

ലപനഷനുലാം ഒരുമനിചച്ച് വഭാങ്ങുവഭാന അനുവഭാദലാം ഉണഭായനിരുകനഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി) പ്രകതലകേ അനുമതനികേലളഭാനലാം നല്കേനിയനിരുനനില.

ചേരക്കച്ച് കസവനനനികുതനി രജനികസഷന

190 (2395)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ചേരക്കച്ച്കസവനനനികുതനി  രജനികസഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ

വലഭാപഭാരനികേളുലട  എണ്ണലാം തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് എത്ര ശതമഭാനലാം  കപര്

ഇതുവലര രജനിസര് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  രജനികസഷനച്ച്  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന  വലഭാപഭാരനികേളുളതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എനഭാണച്ച് കേഭാരണലമനച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  രജനികസഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവരുലട  എണ്ണലാം  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളുലട
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എണ്ണവമഭായനി തഭാരതമലലാം ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  രജനികസഷന സമ്പൂര്ണ്ണമഭാക്കനിയ ആദല സലാംസഭാനലമന

പദവനി കനടനിലയടുക്കുനതനിനച്ച് സലാംസഭാനലാം ലക്ഷലമനിടുനകണഭാ; എങനില് രജനികസഷന

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേലള  മുഴുവന  രജനിസര്  ലചേയനിക്കുനതനിനച്ച്  എനച്ച്

നടപടനിയഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 2017 മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം ഒനഭാലാം തതീയതനി വലരയുളള കേണക്കനുസരനിചച്ച്

1,54,647  വലഭാപഭാരനികേള രജനികസഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുവലര  60.64%

കപര് രജനിസര് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ഉണച്ച്.   ആലകേ  34  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  (കകേന്ദ്ര  ഭരണ  പ്രകദശങ്ങള

ഉളലപലട)  രജനികസഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവരുലട  ശതമഭാനലാം  കകേരളത്തനികനക്കഭാള

കുറവഭാണച്ച്.  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  രജനികസഷന  നടപടനികേള  2016  നവലാംബര്  8-നഭാണച്ച്

ആരലാംഭനിചതച്ച്.  എനഭാല്  കകേരളലാം  ഉളലപലടയുളള  ദക്ഷനികണനലന

സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച്  ഇതനിനുളള  അവസരലാം  2017  ജനുവരനി  1

മുതലഭാണച്ച് ലഭലമഭാക്കനിയതച്ച്.

(ഡനി)  ഉണച്ച്.  രജനികസഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേളുലട  ലനിസച്ച്

തയഭാറഭാക്കനി  അതഭാതച്ച്  ജനിലഭാ  ആഫതീസുകേളനികലയച്ച്  അയചലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ടനി

വലഭാപഭാരനികേലള  കനരനിടച്ച്  ബന്ധലപടച്ച്  രജനികസഷന  നടപടനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം ഉളലപലടയുളള  നടപടനികേള എടുത്തു

വരുന.   കൂടഭാലത  പത്രദഡ്വഭാരയുലാം  ആകേഭാശവഭാണനി  മുകഖനയുലാം  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിച

പരസലലാം ഉടനടനി നല്കുനതഭാണച്ച്.  രജനികസഷന നടപടനികേള ആരലാംഭനിച സമയത്തച്ച്

ഇപ്രകേഭാരലാം പരസലലാം നല്കേനിയനിരുനതനിനച്ച് പുറകമയഭാണനിതച്ച്.

ഗുണകഭഭാക്തൃ സമനിതനികേളക്കച്ച് ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന
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പ്രവൃത്തനികേള
191  (2396)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന

പ്രവൃത്തനികേളനില്  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപവലരയുളവയഭാണച്ച്  നനിലവനില്  ഗുണകഭഭാക്തൃ
സമനിതനികേളക്കച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളക്കച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേളുലട  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന  വനിഷയലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
(എ)  തകദ്ദേശ  സഡ്വയലാംഭരണ  വകുപച്ച്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന  അഞ്ചച്ച്  ലക്ഷലാം

രൂപവലരയുളള  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  എലാം.എല്.എ.  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചലചേയ്യുന  അ ഞ്ചച്ച്
ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുളള  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നനിലവനില്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളക്കച്ച്
ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

(ബനി)  അഞ്ചച്ച് ലക്ഷലാം രൂപകയഭാ അതനിനുമുകേളനികലഭാഉളള പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഇ -
ലടണര്  നനിര്ബന്ധമഭാണച്ച്.   അതനിനഭാല്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളക്കച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച്
നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് നനിശയനിചനിരനിക്കുന അഞ്ചച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ
എന പരനിധനി ഉയര്ത്തഭാനഭാകേനില. 

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനി

192 (2397)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില്  ജനുവരനി 31
വലര എത്ര ശതമഭാനലാം  തുകേയഭാണച്ച്  ലചേലവഴനിചലതനച്ച്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  2016  ജനുവരനി  31  വലര  എത്ര
ശതമഭാനലാം തുകേയഭാണച്ച് ലചേലവഴനിചലതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  വനിനനികയഭാഗത്തനില്  കുറവണഭായനിട്ടുലണങനില്  ആയതനിനുള
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ജനുവരനി 31

വലര  43%  തുകേയഭാണച്ച് ലചേലവഴനിചതച്ച്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വഭാര്ഷനികേ

പദതനിയനില് 2016 ജനുവരനി 31 വലര 46% തുകേയഭാണച്ച് ലചേലവഴനിചതച്ച്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  നനിയമസഭ  ഇലക്ഷന

നടക്കുകേയുലാം  തുടര്നച്ച്  അധനികേഭാരകമറ  സര്ക്കഭാര്  പുതുക്കനിയ ബജറച്ച്  അവതരനിപനിചച്ച്

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  തുകേ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനതനിനുണഭായ

കേഭാലതഭാമസലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലത്ത  ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാംമൂലലാം  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനില്  വന  ഇടനിവച്ച്

ഉണഭായതഭായനി  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡച്ച്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനില്

വലക്തമഭാക്കുനണച്ച്.  ഇക്കഭാരണങ്ങളഭാലഭാണച്ച്  പദതനി  വനിനനികയഭാഗത്തനില്

കുറവണഭായതച്ച്. 

SLI കപഭാളനിസനികേള 

193  (2398)  ശതീ  .    എലാം  .    സഡ്വരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനില്  നനിലവനില്  എത്ര  SLI

കപഭാളനിസനികേള നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച് എനച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകുപനില്  നനിലവനില്  എത്ര  GIS  അലാംഗങ്ങള  ഉണച്ച്;  ജനില  തനിരനിചച്ച്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകുപച്ച്  മുകഖന  എത്ര  SLI  കപഭാളനിസനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  പഭാസച്ച്

ബുക്കുകേളുലാം കപഭാളനിസനി ഉടമകേളക്കച്ച് നല്കേഭാന ബഭാക്കനിയുണച്ച് എനതച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച്

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനില്  നനിലവനിലുളള  SLI

കപഭാളനിസനികേള ജനില തനിരനിചച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ നമ്പര് ജനില എണ്ണലാം

1 തനിരുവനനപുരലാം 295280

2 ലകേഭാലലാം 44563

3 പത്തനലാംതനിട 32908

4 ആലപ്പുഴ 4557

5 കകേഭാടയലാം 70260

6 ഇടുക്കനി 26904

7 എറണഭാകുളലാം 68170

8 തൃശ്ശൂര് 59732

9 പഭാലക്കഭാടച്ച് 55171

10 മലപ്പുറലാം 79393

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 51981

12 വയനഭാടച്ച് 20144

13 കേണ്ണൂര് 42998

14 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 27938

ആലകേ 879999

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത ഇനഷഡ്വറനസച്ച് വകുപനില് 423407  GIS അലാംഗങ്ങള 
ഉണച്ച്.  ജനില തനിരനിചച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ക്രമ നമ്പര് ജനില എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനനപുരലാം 39097

2 ലകേഭാലലാം 27241

3 പത്തനലാംതനിട 19604

4 ആലപ്പുഴ 32133
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(1) (2) (3)

5 കകേഭാടയലാം 22026

6 ഇടുക്കനി 15756

7 എറണഭാകുളലാം 47875

8 തൃശ്ശൂര് 40618

9 പഭാലക്കഭാടച്ച് 33779

10 മലപ്പുറലാം 50750

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 32770

12 വയനഭാടച്ച് 10706

13 കേണ്ണൂര് 42634

14 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 8418

ആലകേ 423407

(സനി)  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന  കപഭാളനിസനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  പഭാസച്ച്
ബുക്കുകേളുലാം  കപഭാളനിസനി  ഉടമകേളക്കച്ച്  നല്കേഭാനുളളതനിലന്റെ  ജനില  തനിരനിചളവനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് ജനില എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനനപുരലാം 16070

2 ലകേഭാലലാം 7342

3 പത്തനലാംതനിട 11250

4 ആലപ്പുഴ 6544

5 കകേഭാടയലാം 9618

6 ഇടുക്കനി 7714

7 എറണഭാകുളലാം 13010

8 തൃശ്ശൂര് 11557

9 പഭാലക്കഭാടച്ച് 8502
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(1) (2) (3)

10 മലപ്പുറലാം 19570

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 11567

12 വയനഭാടച്ച് 2713

13 കേണ്ണൂര് 10709

14 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 4309

ആലകേ 140475

കകേരള കസറച്ച് ഇനഷഡ്വറനസച്ച് വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
194 (2399) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ:
 ശതീ  .   ബനി  .  സതലന  :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി:
ശതീ  .    കേഭാരഭാടച്ച്  റസഭാഖച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കകേരള കസറച്ച് ഇനഷഡ്വറനസച്ച് വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം

ലചേയഭാറുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വകുപച്ച് മുകഖന ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ

ലഭനിക്കുന തരത്തനിലുള പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  വകുപനിലന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണ  ഉടമസതയനിലുള  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്

കേമ്പനനിയഭായനി രൂപഭാനരലപടുത്തനി മറ്റു ഇനഷഡ്വറനസച്ച്/ബനിസനിനസച്ച് കമഖലകേളനികലക്കച്ച്

പ്രവര്ത്തനലാം  വലഭാപനിപനിചച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

ഇടലപടഭാന പ്രഭാപ്തമഭാക്കുനതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്

അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുനണച്ച്. വകുപനില്നനിനലാം സമര്പനിക്കുന വഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തന

റനികപഭാര്ട്ടുകേള സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനയച്ച് വനികധയമഭാക്കഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാലത

വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ ബനിസനിനസുകേള,  കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണലാം,  ലകയനിലാം തതീര്പഭാക്കല്

തുടങ്ങനിയവയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫച്ച്  ലസക്രടറനി  തലത്തനില്

സമയഭാസമയങ്ങളനില് അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.
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(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കേതീഴനിലുള  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്,

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം,  ടനി  സഭാപനങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം

ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  പദതനികേള  നടപഭാക്കുനതനിനച്ച്  മഭാത്രകമ  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  ആകച്ച്

പ്രകേഭാരവലാം  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  ലറഗുകലററനി  ആന്റെച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫച്ച്

ഇനലയുലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാരവലാം  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുളള.   ലപഭാതു

ജനങ്ങളനില്നനിനച്ച്  കനരനിടച്ച്  പ്രതീമതീയലാം  സഡ്വതീകേരനിചലകേഭാണ്ടുളള  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഇനഷഡ്വറനസച്ച് വകുപനിനച്ച് ഇനഷഡ്വറനസച്ച് ലറഗുകലററനി

ആന്റെച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനി ഓഫച്ച് ഇനലയുലട അനുമതനിയനില. 

(സനി)  1-10-2014-ലല  സ.ഉ(അചടനി)നമ്പര്  428/2014/ധന  പ്രകേഭാരലാം

സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള,  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള,  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുളള

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള എനനിവയുലട ജനറല് ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച് മുകഖന

ലചേയണലമനച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനിലന്റെ  ബനിസനിനസച്ച്

ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി 8-8-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) 6610/2016/ധന. പ്രകേഭാരലാം

ഒരു ഇനഷഡ്വറനസച്ച് കേണസളടന്റെനിലന നനിയമനിക്കഭാന തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണച്ച്. ടനിയഭാളുലട

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിചച്ച് ബനിസനിനസച്ച് മറച്ച് കമഖലകേളനില്

വലഭാപനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

പനിരനിലചടുത്ത നനികുതനി

195  (2400)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  അ ഞ്ചച്ച്  വര്ഷത്തനിനുളനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എത്ര  കകേഭാടനി

രൂപയുലട സഡ്വര്ണ്ണമഭാണച്ച് വനിറലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  പനിരനിഞ്ഞച്ച് കേനിടനിയ നനികുതനി എത്രലയനലാം ഇനനി

എത്ര തുകേ പനിരനിഞ കേനിടഭാനുലണനമുള വനിവരങ്ങള വഭാര്ഷനികേ അടനിസഭാനത്തനില്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം മൂലമുണഭായ പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കഭാന,  കുടനിശ്ശേനികേ

നനികുതനി  പനിരനിലചടുക്കഭാന  ലചേയ്ത  അടനിയനര  നടപടനികേലളനഭാലണനലാം  ഇനനി

ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച് ഏലനഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

802/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചച്ച്  വര്ഷത്തനിനുളളനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിറ
സഡ്വര്ണ്ണത്തനിലന്റെ കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം വനിറ സഡ്വര്ണ്ണത്തനിലന്റെ കേണക്കച്ച്
(തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)

2011-12 40154.78

2012-13 44958.40

2013-14 32140.34

2014-15 27898.75

2015-16 29554.07

(ബനി) ഇതനില് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് പനിരനിഞകേനിടനിയ നനികുതനിയുലട വനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം
സഡ്വര്ണ്ണത്തനില്നനിനലാം പനിരനിഞകേനിടനിയ

നനികുതനി
 (തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

2011-12 302.20

2012-13 393.54

2013-14 471.53

2014-15 456.76

2015-16 541.70

ഇനനിയുലാം  പനിരനിഞകേനിടഭാനുളള  തുകേയുലട  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച
നല്കുനതഭാണച്ച്.

(സനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  മൂലമുണഭായ പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കഭാന കുടനിശ്ശേനികേ
നനികുതനി പനിരനിലചടുക്കഭാന ലചേയ്ത അടനിയനര നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. അപതീല്  കകേസ്സുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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2. റനികടണ  സ്ക്രൂടനിനനി,  കുടനിശ്ശേനികേ  അസസച്ച്ലമന്റെച്ച്  എനനിവ
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  തഡ്വരനിതലപടുത്തുനതനിനച്ച്  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

4. കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിലചടുക്കുനതനിനച്ച് ആലാംനസനി പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

ജനി.എസച്ച്.ടനി. നനികുതനി വരുമഭാനലാം

196  (2401)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന നനികുതനി
വരുമഭാനലാം എത്രയഭാണച്ച് എനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന  എലനലഭാലാം
ഒരുക്കങ്ങളഭാണച്ച്  നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;  നനിലവനിലുളള  നനികുതനികുടനിശ്ശേനികേ എത്ര
ശതമഭാനലാം പനിരനിലചടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  ഇതുവകരയുലാം  നനിശയനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
കൃതലമഭായ വനിവരലാം ഇകപഭാള ലഭലമല.  ചേരക്കുകസവന നനികുതനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
2015-16-ലല നനികുതനി  പനിരനിവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  14%  വര്ദനവച്ച്,  വര്ഷലാം
കതഭാറുലാം  കേണക്കഭാക്കനി ആദല  അഞ്ചുവര്ഷകത്തയച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായനി
നഷപനിരഹഭാരലാം  നല്കുനതഭാലണന  വലവസ  GST   Compensation  Act  -ല്
ഉളലപടുത്തണലമനച്ച്  GST  കേമൗണസനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  അപ്രകേഭാരലാം
നനിയമഭാനുസൃതലാംതലന നഷപരനിഹഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് വരുലാം.
GST  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനിയഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ
കകേരളത്തനിനച്ച്  കനടലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കസവന  കമഖലയനിലുലാം
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  നനികുതനി  ചുമത്തഭാലാം.  ആയതനിനഭാല്  കകേരളത്തനിനച്ച്  നനികുതനി
വര്ദനവച്ച് ഉണഭാകേഭാലാം എനതലനയഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷ.

(ബനി)  ഇകപഭാള  രൂപലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  മഭാതൃകേഭാ  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി
നനിയമലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  കകേരള  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപ്പുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ  "നഭാഷണല്  അക്കഭാഡമനി  ഓഫച്ച്  കേസലാംസച്ച്  എലലകസച്ച്  ആന്റെച്ച്
നഭാര്കകേഭാടനികച്ച്  (NACEIN)-ഉലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  വഭാണനിജല  നനികുതനി  ഇനലസകര്
മുതല് മുകേളനികലഭാട്ടുളള എലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.
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ചേരക്കു  കസവന  നനികുതനി  നടത്തനിപനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  ലഎ.ടനി.  വനിദഗ്ദ്ധലര  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനിക്കുകേയുലാം  എന.ലഎ.സനി.-യുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

GST-യുലട  സഭാകങതനികേ പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വഭാണനിജല  നനികുതനി
വകുപനില്നനിനലാം  50  ഉകദലഭാഗസലര  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുകേയുലാം  ഇവര്ക്കച്ച്  GSTN
പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

നനിലവനിലുളള  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേയനില്  പനിരനിലചടുക്കഭാവന തുകേ  (കേളകബനിള
ആയനിട്ടുളളതച്ച്) മുഴുവനുലാം പനിരനിലചടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമനഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതച്ച്. 

നനികുതനി നഷലാം

197  (2402)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അനര് സലാംസഭാന സര്വ്വതീസച്ച് നടത്തുന സഡ്വകേഭാരല സഹലടകേച്ച് ബസ്സുകേള
വഴനി  സലാംസഭാനകത്തക്കച്ച്  ചേരക്കച്ച്  കേടത്തുനതുമൂലലാം  ഉണഭാകുന  നനികുതനി  നഷലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സഡ്വകേഭാരല  ബസ്സുകേലള,  വനില്പന  നനികുതനി  ഉകദലഭാഗസര്
കേര്ശന  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാലത,  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസച്ച്  കേടത്തനിവനിടുനതച്ച്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  സഡ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനര്  സലാംസഭാന  സര്വ്വതീസച്ച്  നടത്തുന  സഡ്വകേഭാരല  യഭാത്രഭാ
വഭാഹനങ്ങളനില് സലാംസഭാനത്തനിനകേകത്തക്കച്ച് ചേരക്കുകേള ലകേഭാണ്ടുവരുനതച്ച് കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കുറകേരമഭാണച്ച്.   ആയതനിനഭാല്  ഇതച്ച്  നനിയമവനിരുദമഭാണച്ച്.
ഇത്തരലാം  കേടത്തച്ച്  തടയുനതനിനഭായനി  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പരനികശഭാധന
കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   പതനിവഭായനി  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുനതനിനഭാല്
ഇപ്രകേഭാരമുളള കേളളക്കടത്തച്ച് ഗണലമഭായനി കുറയഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  സഡ്വകേഭാരല  യഭാത്രഭാ  വഭാഹനങ്ങളനില്  ചേരക്കുകേടത്തുനനില  എനച്ച്  ഉറപ്പു

വരുത്തഭാന വഭാണനിജല   നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം  അതനിനുപുറലമ

ഇന്റെലനിജനസച്ച് സഡ്വഭാഡകേളുലാം പരനികശഭാധന ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  വഭാണനിജല  നനികുതനി  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം  മറച്ച്  ഇന്റെലനിജന്റെച്ച്സച്ച്

സഡ്വഭാഡകേളുലടയുലാം  പരനികശഭാധന  ഈ  വനിഷയത്തനില്  കൂടുതല്  ഊര്ജ്ജനിതവലാം

കേര്ശനവമഭാക്കുനതഭാണച്ച്.

നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് ഉണഭായ വര്ദനവച്ച്

198 (2403)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേള  വഴനിയുള  നനികുതനി

വരുമഭാനത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട

വര്ദനവച്ച് ഉണഭായനിട്ടുലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ണ്ണഭാടകേ,  തമനിഴഭാടച്ച്  അതനിര്ത്തനി  പങനിടുന  ജനിലകേളനികലക്കച്ച്

വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് നനികുതനി ലവടനിചകേടത്തുന സഭാധനങ്ങള വരുനതച്ച് തടയഭാന

കേഭാരലക്ഷമമഭായ എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിചലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വര്ദനവച്ച് ഉണഭായനിടനില.

(ബനി)  അനര്  സലാംസഭാന  വനില്പനയുലട  കേഭാരലത്തനില്  സനി  കഫഭാലാം

ലവരനിഫനികക്കഷനുകവണനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചച്ച്  പരനികശഭാധന

നടത്തുകേയുലാം  വലഭാജ  കഫഭാമുകേള  കേലണത്തുന  കകേസ്സുകേളനില്  ഉയര്ന  നനിരക്കനില്

നനികുതനി ഈടഭാക്കഭാന നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   വഭാണനിജല നനികുതനി

വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പരനിസരത്തച്ച് ഇന്റെലനിജന്റെച്ച്സച്ച്  സഡ്വഭാഡകേലള

വനിനലസനിചച്ച്  നനിരതീക്ഷണലാം  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ലചേക്കച്ച്കപഭാസച്ച്  കേടനവരുന

വഭാഹനങ്ങലള  ഓവര്  ലചേക്കച്ച്  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  സഡ്വഭാഡകേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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റനിലയനസച്ച് ഔടച്ച് ലലറ്റുകേളനില് ഡതീസലനിലന്റെ വനില്പന

199  (2404)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനിലയനസച്ച്  ഔടച്ച് ലലറ്റുകേളനില്  ഡതീസല്  പ്രഖലഭാപനിത  വനിലയനില്നനിനലാം
ഒരു രൂപ കുറചഭാണച്ച് വനില്പന നടത്തുനലതന വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏകേതീകൃത  വനില  നനിശയനിചകശഷലാം  ഒരു  കേമ്പനനി  മഭാത്രലാം  ഇന്ധനലാം
വനിലകുറച നല്കുനതച്ച് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് കുറവ
വരുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഏകേതീകൃത  വനില  നനിശയനിചകശഷലാം  വലതലസ്ത  വനില  ഈടഭാക്കുനതച്ച്
വനിപണനിയനില് പ്രശ്നങ്ങള സൃഷനിക്കുനതഭായനി കേരുതുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  റനിലയനസച്ച് ഔടച്ച് ലലറ്റുകേളനില് ഒരു രൂപ കുറച വനില്ക്കുനതച്ച് നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  കുറവച്ച്  വരുത്തുനതഭായനിടഭാണച്ച്  ബനിലച്ച്ക
പരനികശഭാധയനില്നനിനലാം മനസനിലഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.

(സനി)  ഏകേതീകൃത  വനില  നനിശയനിചകശഷലാം  വലതലസ്ത  വനില  ഈടഭാക്കുനതച്ച്
വനിപണനിയനില് പ്രശ്നങ്ങള സൃഷനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് നല്കുന വനില്പനചതീടച്ച് (ബനില്)

200  (2405)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേചവട  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  നല്കുന
വനില്പനചതീടനിനച്ച്  (ബനില്)  കുറഞ്ഞ  ഗുണനനിലവഭാരമുള  കപപര്,  മഷനി  എനനിവ
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുമൂലലാം  പ്രനിന്റെച്ച്  ലചേയ്തനിരനിക്കുനതച്ച്  ലപലടനച്ച്  മഭാഞ
കപഭാകുനതഭായുള പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനിൽ  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാൻ  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം അനുകയഭാജലമഭായ നടപടനി

ലലകേലക്കഭാളളുനതനിനുലാം ഇന്റെലനിജന്റെച്ച്സച്ച് സഡ്വഭാഡകേളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കേകമ്മേഭാഡനിറനിലലവസച്ച് ടഭാകബനിള ലനിസച്ച്

201 (2406)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനില്ക്കലപടുന  എലഭാ  ചേരക്കുകേളക്കുലാം

നനികുതനി ലഭനിക്കുനകണഭാ; ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാണച്ച്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നനിലവനില്  എത്ര  ചേരക്കുകേളക്കച്ച്  നനികുതനി

ഈടഭാക്കുനണച്ച്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  കേകമ്മേഭാഡനിറനിസവസച്ച്  ടഭാകബനിള  ലനിസച്ച്  പുതുക്കനി

നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ  വനിശദവനിവരലാം  നല്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്

എന്തുലകേഭാണച്ച്;

(ഡനി)  ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ കേകമ്മേഭാഡനിറനിസവസച്ച്  ടഭാകച്ച്  ലനിസച്ച്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനച്ച്

നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വനില്ക്കലപടുന ചേനില ചേരക്കുകേള നനികുതനി വനിമുക്തമഭാണച്ച്.

ഇവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനച്ച് കകേരള മൂലല വര്ദനിത നനികുതനി നനിയമത്തനിലന്റെ ഒനഭാലാം

പടനികേയനില്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുകൂടഭാലത,  6(1)-ാം  വകുപനിലുലാം  ചേനില

ചേരക്കുകേളക്കച്ച് നനികുതനി ഒഴനിവച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  Export  ലചേയലപടുന ചേരക്കുകേളുലടകമലുലാം

ടനി  നനിയമത്തനിന  കേതീഴനില്  നനികുതനി  ചുമത്തഭാറനില.  കൂടഭാലത  പത്തച്ച്  ലക്ഷലാം

രൂപവലര വഭാര്ഷനികേ വനിറ്റുവരവളള ഒരു വലഭാപഭാരനിക്കച്ച് നനികുതനി ബഭാധലത ഇലലനലാം

നനിയമത്തനില് വലവസ ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി-ഡനി) എചച്ച്.എസച്ച്.എന. കകേഭാഡച്ച് അടനിസഭാനമഭാക്കനി കകേരള മൂലലവര്ദനിത
നനികുതനി നനിയമത്തനില് ചേരക്കുകേലള മൂനച്ച് പടനികേകേളഭായനി തരലാം തനിരനിക്കുകേയുലാം ഇവയച്ച്
യഥഭാക്രമലാം  0,1,5  വതീതലാം ശതമഭാനലാം നനികുതനി നനിരക്കച്ച് നനിശയനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
ഈ പടനികേകേളനില് ഒനലാം ഉളലപടഭാത്തവലയ  14.5  ശതമഭാനലാം നനികുതനി നനിരക്കനിലുലാം
ഏതഭാനുലാം ചേനില ഉല്പനങ്ങലള വകുപച്ച്  6(1)-ലന്റെ കേതീഴനില്  2%,  15%,  20%,  22.5%,
30% നനിരക്കനിലുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലുളള  ധനകേഭാരല  നനിയമങ്ങളനില്  ഉളലക്കഭാളളനിചനിരനിക്കുന
കഭദഗതനികേളക്കനുസൃതമഭായുളള  മഭാറങ്ങള  ലഷഡന്യൂളുകേളനിലുലാം  വകുപച്ച്  6(1)-ലുലാം
വരുത്തഭാറുണച്ച്.  പ്രസ്തുത നനിയമത്തനിനകേതീഴതീല് പത്തുലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുകമല് വനിറ്റുവരവളള
ഒരു വലഭാപഭാരനി തഭാന വനില്ക്കുന നനികുതനി വനികധയമഭായ സഭാധനങ്ങളുലടകമല് നനികുതനി
അടയ്ക്കുവഭാന ബഭാധലസനഭാണച്ച്.

എടതഡ്വ സബച്ച് ട്രഷറനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

202  (2407)   ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എടതഡ്വ  സബ്ട്രഷറനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതുഘടത്തനിലഭാലണനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ട്രഷറനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു എലനങനിലുലാം തടസലാം നനിലവനിലുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എടതഡ്വ  സബച്ച്  ട്രഷറനി  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  2011-ല്
ലലപലനിലാംഗച്ച്  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനിരുലനങനിലുലാം അതനിര്ത്തനി തര്ക്കലത്ത തുടര്നച്ച്
ബഹു.  ആലപ്പുഴ  മുനസനിഫച്ച്  കകേഭാടതനിയനില്  കകേസച്ച്  നനിലവനിലുളളതനിനഭാല്  ടനി
ട്രഷറനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

(ബനി)  തടസലാം നനിലവനിലുണച്ച്.  9-3-2007-ലല കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം എടതഡ്വ ട്രഷറനി
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേരഭാറുകേഭാരലന  ഏല്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  എനഭാല്
കേരഭാറുകേഭാരനുമഭായനി  തര്ക്കലത്ത തുടര്നച്ച്  സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്  എഞ്ചനിനതീയര് ടനി  പ്രവ വൃത്തനി
without risk and cost-ല് ലടര്മനികനറച്ച് ലചേയ. തുടര്നച്ച് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം 16.687
ലസന്റെച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പുറകമ്പഭാക്കനിലുലാം  ലസന്റെച്ച്  കജഭാര്ജ്ജച്ച്  ലഫകറഭാന  പഭാരനിഷച്ച്  പളളനി
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നല്കേനിയ  5  ലസന്റെച്ച്  സലത്തുമഭായനി  പുനരഭാരലാംഭനിച.   കേരഭാറുകേഭാരന  2011
ഒകകഭാബറനില്  ലലപലനിലാംഗച്ച്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ.   എനഭാല്
അതനിര്ത്തനി തര്ക്കലത്തത്തുടര്നച്ച് അയല് വസ്തു ഉടമകേള ബഹു. ആലപ്പുഴ മുനസനിഫച്ച്
കകേഭാടതനിയനില്  കകേസച്ച്  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ടനി  ട്രഷറനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയുമഭാണച്ച്.  12-9-2014-ല്  ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  കേളകറുലട
അദലക്ഷതയനില്  നടന  കയഭാഗത്തനില്  പ്രസ്തുത  സലലാം  റതീ-സര്കവ്വ  നടത്തഭാന
ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  ലകേടനിട
വനിഭഭാഗവലാം  സഡ്വകേഭാരല  വലക്തനികേളുലാം  തമ്മേനിലുളളതഭായതനിനഭാല്  കകേസനിലന്റെ  അനനിമ
വനിധനി വനഭാല് മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളള.

കേറനസനി രഹനിത വനിനനിമയലാം

203  (2408)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ട്രഷറനി,  എസച്ച്.  ബനി.  അക്കമൗണ്ടുകേളനില്  നനിനലാം  മറ്റു  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനികലക്കച്ച്  കേറനസനി  മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂലട  അലഭാലത  വനിനനിമയലാം
നടത്തുനതനിനുള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  വന  സഭാഹചേരലത്തനിൽ  അതച്ച്  നനികക്ഷപകേര്ക്കച്ച്
പ്രയഭാസലാം ഉളവഭാക്കനിയതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ട്രഷറനി  എസച്ച്.ബനി.  അക്കമൗണനില്നനിനലാം  IFS  കകേഭാഡളള  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനികലയച്ച്  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  മഭാര്ഗ്ഗത്തനില്  പണലാം  വനിനനിമയലാം
നടത്തുനതനിനുളള സലാംവനിധഭാനലാം 1-2-2017 മുതല് ട്രഷറനികേളനില് നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  വന സമയത്തച്ച്  നനികക്ഷപകേര്ക്കുണഭായ  പ്രയഭാസലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  യഥഭാസമയലാം  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാംമൂലലാം  നനികക്ഷപകേര്ക്കച്ച്  ഉണഭായ  പ്രയഭാസലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്
അതഭാതച്ച്  ട്രഷറനികേളുലട  ഏജനസനി  ബഭാങ്കുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ട്രഷറനി  എസച്ച്.ബനി.
യനിലുളള  പണലാം  നനികക്ഷപകേരുലട  തഭാല്പരലപ്രകേഭാരലാം  അവരുലട  ബഭാങച്ച്
അക്കമൗണനികലയച്ച് ഇലകകഭാണനികേച്ച് മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂലട വരവച്ച് ലചേയലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 
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കകേഭാങ്ങഭാടച്ച് സബച്ച് ട്രഷറനി

204 (2409)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  സബ്ട്രഷറനി  അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ട്രഷറനികേളനില്  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെയുലാം  കേമ്പന്യൂടര്
വത്കേരണത്തനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംകയഭാജനിത  (IFMS)  നനിലവനില് വനതനിനഭാല്
ജനങ്ങളക്കച്ച് ഏതുട്രഷറനിയനില്നനിനലാം ഇടപഭാടച്ച് നടത്തഭാവനതുലാം അക്കമൗണനിലല തുകേ
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അകനഡ്വഷനിക്കഭാവനതുമഭാണച്ച്.  ടനി  സഭാഹചേരലത്തനില് നനിലവനില്
കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  സബ്ട്രഷറനി  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാറനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില. 

ട്രഷറനികേലള ഓണലലലന ആക്കുന പ്രവര്ത്തനലാം
205 (2410) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫച്ച്:
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാന  ട്രഷറനികേലള  ഓണസലന  ആക്കുന  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏതു

ഘടത്തനിലഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേള  കൂടുതല്  സുതഭാരല
മഭാക്കുനതനിനുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  എളുപമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഓണസലന  സലാംവനിധഭാനലാം
എത്രമഭാത്രലാം സഹഭായകേരമഭായനി എനച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച്  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപ ഇതുവലര
ലചേലവഭായനി എനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ട്രഷറനികേലള  ഓണലലലനഭാക്കുന  പ്രവര്ത്തനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.   ആയതനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  23-2-2017-നച്ച്
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയുണഭായനി.
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(ബനി)  സുഗമമഭായ  ഇടപഭാടച്ച്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  നല്കുകേ,  സര്ക്കഭാര്
ഇടപഭാടുകേളനില് സുതഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, സമയബന്ധനിതമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ,
കേടലഭാസച്ച്  രഹനിത  പണ  രഹനിത  ഇടപഭാടുകേള  സഭാധലമഭാക്കുകേ,  ഫലപ്രദമഭായ
ധനകേഭാരല  പരനിപഭാലനലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ,  ധനകേഭാരല  ഇടപഭാടുകേലള  സലാംബന്ധനിചച്ച്
ഏറവലാം  കൃതലമഭായ  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി  നനിര്വ്വഹണ  കശണനിയുലട
ഉത്തരവഭാദനിതഡ്വലാം  ഉറപഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  രതീതനിയനില്  ഇ-ഗകവര്ണനസച്ച്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച് ഓണലലലന സലാംവനിധഭാനലാം സഹഭായനിചനിട്ടുണച്ച്.

റവനന്യൂ മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിനച്ച് പത്തുബഭാങ്കുകേലള ബന്ധനിപനിച ഇ-ട്രഷറനി,  ബനില്ലുകേള
കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  പഭാസഭാക്കഭാനുളള  Core  TIS,  ബജറച്ച്  വനിഹനിതലാം  നല്കേഭാനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം   BAMS,  ശമ്പളത്തനിനച്ച്   SPARK,  മറ്റു  ബനില്ലുകേളക്കച്ച്  BIMS,
കകേന്ദ്രതീകൃത ലപനഷന കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച്  PIMS,  അക്കമൗണച്ച് കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച്  IAMS,
ലവയ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  മതീനസനിനച്ച്  WAMS,  ഏതുട്രഷറനിവഴനിയുലാം  ഇടപഭാടുകേള
സഭാധലമഭാക്കുന  CORE  BANKING  എനനിങ്ങലനയുളള  ആധുനനികേമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉളലക്കഭാളളുന  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരല  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം (IFMS) നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം ഇതനിലൂലട കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഇതുവലര 22 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ ഇതനിനഭായനി ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് സബച്ച് ട്രഷറനി

206 (2411) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ലനലനിക്കുനച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  സബ് ട്രഷറനി  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതച്ച്
എവനിലടയഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഓഫതീസച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലകേടനിടലാം  സഡ്വനമഭാകണഭാ;
വഭാടകേ ലകേടനിടലാം ആകണഭാ;

(സനി)  വഭാടകേ  ലകേടനിടലാം  ആലണങനില്  എത്രയഭാണച്ച്  വഭാടകേ;സഡ്വനലാം
ലകേടനിടമഭാലണങനില് എകപഭാഴഭാണച്ച് ഈ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചതച്ച്;

(ഡനി)  ഈ  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  ജതീര്ണ്ണഭാവസയുലാം  സബ്ട്രഷറനി  ജതീവനക്കഭാര്
അനുഭവനിക്കുന ബുദനിമുട്ടുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കേഭാസകഗഭാഡച്ച്  സബ്ട്രഷറനിക്കച്ച്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  പണനിയഭാന
ആകലഭാചേനയുകണഭാ;  എങനില്  അതുസലാംബന്ധനിചച്ച്  സഡ്വതീകേരനിക്കഭാന  കപഭാകുന
നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് സബ്ട്രഷറനി ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
തഭാലൂക്കച്ച് ഓഫതീസച്ച് കകേഭാമ്പമൗണനിനുളളനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  സബ്ട്രഷറനി  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതച്ച്  സഡ്വനലാം
ലകേടനിടത്തനിലഭാണച്ച്.

(സനി) ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുനതച്ച് 1970-ലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  ജതീര്ണ്ണഭാവസയുലാം  സബ്ട്രഷറനി  ജതീവനക്കഭാര്
അനുഭവനിക്കുന ബുദനിമുട്ടുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  സബ്ട്രഷറനിക്കച്ച്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച്
കവണനി  ട്രഷറനി  അടനിസഭാന  സമൗകേരല  വനികേസന  പദതനി  (TIDP)-യനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപഭാഴലത്ത  ലകേടനിടത്തനില്നനിനലാം  മലറഭാരു  വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനികലയച്ച്  ട്രഷറനി  പ്രവര്ത്തനലാം  മഭാറനിയകശഷലാം  ഇകപഭാഴലത്ത  ലകേടനിടലാം
ലപഭാളനിചച്ച്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  പദതനിയഭാണച്ച്
പരനിഗണനയനിലുളളതച്ച്. 

ട്രഷറനികേളനില് സലാംകയഭാജനിത ധനമഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം
207 (2412) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .      മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  .:
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന    : തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേളനില്  സലാംകയഭാജനിത  ധനമഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്

സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത
സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ സവനികശഷതകേള എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കേതീഴനിലല  മുഴുവന ലപനഷനകേഭാലരയുലാം  ഇമൗ
കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുകണഭാ;  എലനഭാലക്ക  കനടങ്ങളഭാണച്ച്
ഇതുവഴനി ലഭലമഭാകുനതച്ച്;

(സനി)  ട്രഷറനികേള  ഓണലലലന  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കച്ച്  മഭാറനിയകതഭാടുകൂടനി
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം  ലചേലവച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുള
സലാംവനിധഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാലയനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേളനില്  സലാംകയഭാജനിത  ധനമഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരല  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ (IFMS)  സവനികശഷതകേള:

വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  എലഭാ  സമൗകേരലങ്ങളുലാം  പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി ഏറവലാം സുതഭാരലവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭായ കസവനലാം നല്കുന മനികേച
ധനകേഭാരല  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  നടപനിലഭാക്കുകേ  എനതഭാണച്ച്  IFMS-ലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലാം.  പുതനിയ
കേഭാലത്തനിലന്റെ  എലഭാ  മഭാറങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാളളുന  രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  ട്രഷറനികേളുലട
ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാംലചേയ്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്.
ഇ-ഗകവണനസച്ച്  പരനിപഭാടനികേളുലട  അനദുഃസത്ത  ഉളലക്കഭാളളുനതനിലുലാം  കേടലഭാസച്ച്
രഹനിതവലാം  പണരഹനിതവമഭായ  ഓഫതീസച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലയച്ച്  എത്തനി
കചേരുനതനിനുമുളള  മഹത്തഭായ  കേഭാല്വയ്പഭാണച്ച്  IFMS-ലൂലട  ലലകേവരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരലപരനിപഭാലനലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  ധനവകുപനിലന്റെ  കനതൃതഡ്വത്തനില്  അക്കമൗണന്റെച്ച്  ജനറല്,
റനിസര്വച്ച്  ബഭാങച്ച്,  ഏജനസനി  ബഭാങ്കുകേള,  മറച്ച്   വകുപ്പുകേള എനനിങ്ങലന  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ഇടപഭാടുകേളുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് നനില്ക്കുന എലഭാവലരയുലാം
സലാംകയഭാജനിതവലാം  കകേന്ദ്രതീകൃതവമഭായ  നനിര്വ്വഹണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില്
ലകേഭാണ്ടുവരനികേലയനതുലാം IFMS-ലന്റെ ലക്ഷലമഭാണച്ച്.

റവനന്യൂ  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിനച്ച്  പത്തുബഭാങ്കുകേലള  ബന്ധനിപനിച  ഇ-ട്രഷറനി,  ബനില്ലുകേള
കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  പഭാസഭാക്കഭാനുളള  Core  TIS,  ബജറച്ച്  വനിഹനിതലാം  നല്കേഭാനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം   BAMS,  ശമ്പളത്തനിനച്ച്   SPARK,  മറ്റു  ബനില്ലുകേളക്കച്ച്  BIMS,
കകേന്ദ്രതീകൃത  ലപനഷന  കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച്   PIMS,  അക്കമൗണച്ച്  കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച്  IAMS,
ലവയ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  മതീനസനിനച്ച്  WAMS,  ഏതു  ട്രഷറനിയനില്നനിനലാം  പനിനവലനിക്കഭാന
കേഴനിയുന CORE BANKING എനനിങ്ങലന ആധുനനികേമഭായ വനിവനിധ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉളലക്കഭാണതഭാണച്ച് (IFMS).

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കേതീഴനിലല  മുഴുവന  ലപനഷനകേഭാലരയുലാം
സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരല  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണച്ച്.
ലപനഷനകേഭാരുലട  സമൗകേരലഭാര്തലാം  ഓണലലലന  കപഭാര്ടല്  സലാംവനിധഭാനലാംവഴനി
ഓണലലലന  മസറനിലാംഗനിനുമുളള  സമൗകേരലലാം,  ഏതുട്രഷറനിയനില്നനിനലാം  ലപനഷന
വഭാങ്ങുനതനിനുളള  സമൗകേരലലാം  എനനിവ  കകേന്ദ്രതീകൃത  ലപനഷന  സമ്പ്രദഭായത്തനിലന്റെ
കനടങ്ങളഭാണച്ച്. 
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(സനി)  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരല  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയകതഭാലട  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടുകേളുലടയുലാം തത്സമയ വനിവരലാം ലഭലമഭാണച്ച്.  ഇതച്ച് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലമഭാത്തലാം
ലചേലവച്ച് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി വനിലയനിരുത്തഭാന സഹഭായനിക്കുന. 

കകേരള സലാംസഭാന കലഭാടറനികേളുലട സമ്മേഭാന ഘടനയനില് മഭാറലാം

208  (2413)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേളുലട  സമ്മേഭാന  ഘടനയനില്  മഭാറലാം
വരുത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒനഭാലാം  സമ്മേഭാനലാം  ലഭനിക്കുന  ടനിക്കറനിലന്റെ  മുനനിലുലാം  പനിനനിലുമുള
നമ്പരുകേളക്കച്ച്  ആശഡ്വഭാസ  സമ്മേഭാനലാം  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  നല്കേനിയനിരുകനഭാ  എനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടനിക്കറച്ച്  വനില്പനയച്ച്  സഹഭായകേമഭാകുന  തരത്തനിലുലാം,  ഭഭാഗലക്കുറനി
ഏജന്റുമഭാരുകടയുലാം  ഈ  കമഖലയനിലല  കട്രഡച്ച്  യൂണനിയന  പ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം
അഭനിപ്രഭായങ്ങള  പരനിഗണനിചലകേഭാണ്ടുലാം  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  സമ്മേഭാന
ഘടനകേള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുണച്ച്.  30 രൂപ  മുഖവനിലയുളള
പമൗര്ണ്ണമനി,  വനിനവനിന,  ഭഭാഗലനനിധനി  എനതീ ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  സമ്മേഭാന ഘടനകേള
2016  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലത്ത  നറുലക്കടുപ്പുകേള  മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുത്തനി
പരനിഷ്കരനിചനിരുന.   പമൗര്ണ്ണമനി,  വനിനവനിന,  ഭഭാഗലനനിധനി  എനതീ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട
സമ്മേഭാന  ഘടനകേള  സമ്മേഭാനങ്ങളുലട  എണ്ണത്തനില്  വര്ദനവച്ച്  വരുത്തനിലക്കഭാണച്ച്
2016  നവലാംബര്  മഭാസലത്ത  നറുലക്കടുപ്പുകേള  മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനില്
വരത്തക്കവനിധത്തനില് വതീണ്ടുലാം പരനിഷ്കരനിചനിരുന.

(ബനി)  ഒനഭാലാം  സമ്മേഭാനലാം  ലഭനിക്കുന  ടനിക്കറനിലന്റെ  മുനനിലുലാം  പനിനനിലുമുളള
നമ്പരുകേളക്കച്ച് മുനകേഭാലങ്ങളനില് ആശഡ്വഭാസ സമ്മേഭാനലാം നല്കേനിയനിരുനനില.

സമഗ ആകരഭാഗല ഇനഷഡ്വറനസച്ച് പദതനി

209  (2414)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കേഭാരുണലഭാ ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണനില്നനിനലാം തുകേ അനുവദനിചതനില് എത്ര

രൂപ കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുണച്ച്; ഇതനിനച്ച് ആധഭാരമഭായ കേഭാരണങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ

എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിലയ  കസവന  നനികുതനിയനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കണലമനച്ച്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് അഭലര്തനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരുണലഭാ  പദതനിലയ  സമഗ  ആകരഭാഗല  ഇനഷഡ്വറനസനില്

ലയനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്,  സമൗജനല  ചേനികേനിത്സഭാ  പദതനികേള  ഒനനിപനിചച്ച്,  സമഗ

ആകരഭാഗല  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്  ജനങ്ങളക്കച്ച്

ഗുണകേരമഭായനിരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്,  സഡ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കച്ച്

676.12 കകേഭാടനി  രൂപ  വനിതരണലാം  ലചേകയണതുണച്ച്.  പദതനിയുലട

ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ലഭനിക്കുന  അകപക്ഷകേളുലട  ബഭാഹുലലവലാം,  ബജറച്ച്

വനിഹനിതകത്തക്കഭാള  കൂടുതല്  തുകേയ്ക്കുളള  അകപക്ഷകേള  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം

ലഭനിക്കുനതുലാം കുടനിശ്ശേനികേയഭാകുനതനിനച്ച് കേഭാരണമഭാകുന.

(ബനി) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച് പദതനിക്കച്ച് കസവന നനികുതനി ബഭാധകേമല.

(സനി) നനിലവനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.  

കനഭാടച്ച് അസഭാധുവഭാക്കല് 

210 (2415)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാന  കലഭാടറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത

എങ്ങലന  ബഭാധനിചലവനച്ച്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  നനിഗമനങ്ങള

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി) 2016 മഭാര്ചച്ച് 31-നച്ച് കശഷലാം ഓകരഭാ മഭാസവലാം കലഭാടറനിയനില്നനിനലാം ലഭനിച

വരുമഭാനത്തനിലന്റെ വനിശദ  വനിവരങ്ങളുലാം  ഈ കേഭാലയളവനില് ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ലഭനിച

ലഭാഭലാം എത്രലയനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) കമല്പറഞ്ഞ കേഭാലയളവനില് കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണനികലയച്ച് എത്ര
രൂപ സകേമഭാറനിലയനച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  8-11-2016  മുതല്  500,  1000  രൂപ  കനഭാട്ടുകേള

അസഭാധുവഭാക്കല്   പ്രഖലഭാപനിചതനിലന  തുടര്നച്ച്  കലഭാടറനി  വലഭാപഭാരകമഖല

പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാവകേയുലാം ഭഭാഗലക്കുറനി ഏജന്റുമഭാര്ക്കച്ച് കലഭാടറനി ഓഫതീസുകേളനില് നനിനച്ച്

ടനിക്കറ്റുകേള  വഭാങ്ങഭാകനഭാ  മുനകൂടനി  വഭാങ്ങനിയ  ടനിക്കറ്റുകേള  വനില്ക്കുനതനികനഭാ

സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണഭായനി. ഇതനിലന തുടര്നച്ച്  2016 നവലാംബര് മഭാസത്തനില്

10 നറുലക്കടുപ്പുകേള നതീടനിവയ്ക്കുകേയുലാം, 8 നറുലക്കടുപ്പുകേള റദ്ദേച്ച്  ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനിനച്ച്  പുറകമ നനിര്മ്മേല് ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട  16-12-2016,  6-1-2017,   20-1-2017

തതീയതനികേളനില്  യഥഭാക്രമലാം  നറുലക്കടുപച്ച്  നടകത്തണനിയനിരുന  NR6,  NR7,  NR8

എനതീ നറുലക്കടുപ്പുകേളുലാം റദ്ദേച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കനഭാടച്ച് അസഭാധുവഭാക്കലനിനച്ച് മുമ്പച്ച്  30 രൂപ

മുഖവനിലയുളള അക്ഷയ, ഭഭാഗലനനിധനി എനതീ ഭഭാഗലക്കുറനികേള 87.5 ലക്ഷലാം ടനിക്കറ്റുകേള

വതീതവലാം പമൗര്ണ്ണമനി, വനിനവനിന എനനിവ 86.5 ലക്ഷലാം ടനിക്കറ്റുകേള വതീതവലാം 50 രൂപ

മുഖവനിലയുളള  കേഭാരുണല,  കേഭാരുണലപസച്ച്,  സതീശക്തനി  എനതീ  ഭഭാഗലക്കുറനികേള  40

ലക്ഷലാം  ടനിക്കറ്റുകേള  വതീതവമഭാണച്ച്  അചടനിചനിരുനതച്ച്.  കനഭാടച്ച്  അസഭാധൂവഭാക്കലനിലന

തുടര്നച്ച്  ടനിക്കറ്റുകേള  വനില്ക്കലപടഭാലത  അവകശഷനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  30 രൂപ

ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട അചടനി 60 ലക്ഷമഭായുലാം,  50 രൂപ ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട

അചടനി  30  ലക്ഷമഭായുലാം  കുറചനിരുന.  നനിലവനില്  ഡനിമഭാന്റെനുസരനിചച്ച്  പ്രതനിവഭാര

ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട അചടനി വര്ദനിപനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി) 2016  മഭാര്ചച്ച്  31-നച്ച് കശഷലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി വലര ഓകരഭാ മഭാസവലാം

കലഭാടറനിയനില്നനിനലാം  ലഭനിച  വരുമഭാനലാം,  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ലഭനിച  ഏകേകദശ  ലഭാഭലാം

എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ നമ്പര് മഭാസലാം

കലഭാടറനിയനില്
നനിനലാം ലഭനിച

വരുമഭാനലാം
(കകേഭാടനി

രൂപയനില്)

ഏകേകദശ ലഭാഭലാം
(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

1 ഏപ്രനില് 2016 646.07 162.31

2 കമയച്ച് 2016 607.74 183.46

3 ജൂണ 2016 591.63 113.84

4 ജൂലലല2016 663.31 139.76

5 ആഗസച്ച് 2016 735.62 156.62

6 ലസപ്റലാംബര് 2016 732-3 209.88

7 ഒകകഭാബര് 2016 735.33 168.34

8 നവലാംബര് 2016 372.70 41.90

9 ഡനിസലാംബര് 2016 521.46 106.83

10 ജനുവരനി 2017 564.74 126.6

11 ലഫബ്രുവരനി 2017 568.94
ലഭാഭലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി) 2016  മഭാര്ചച്ച്  31-നച്ച് കശഷലാം  250  കകേഭാടനി രൂപ കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച്
ഫണനികലക്കച്ച് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.

കലഭാടറനി വഴനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി
211  (2416)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കലഭാടറനി  വഴനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഡ്വതീകേരനിക്കുന  നടപടനി

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ:
(ബനി)  കൂടുതല്  കപര്  ആകേര്ഷനിക്കലപടുലമനതുലാം  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിക്കഭാന

ഇടയഭാകുലമനതുലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  വലനിയ  തുകേ ഒനഭാലാം  സമ്മേഭാനലാം  ഒരു എണ്ണത്തനിനച്ച്
നല്കുനതനിനച്ച്  പകേരലാം  കൂടുതല്  എണ്ണത്തനിനച്ച്  നല്കുനതനിനുളള  നടപടനി
ഉണഭാകുകമഭാ?

802/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആഴ്ചയനില്  എലഭാ  ദനിവസവലാം  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനി  നറുലക്കടുപ്പുലാം
വര്ഷത്തനില്  6  ബമ്പര് ഭഭാഗലക്കുറനി  നറുലക്കടുപ്പുലാം നടത്തുനതനിനച്ച്  പുറകമ നനിര്മ്മേല്
എന  കപരനില്  ഒരു  ലലബവതീക്കനിലനി  കലഭാടറനി  കൂടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനിക്കറനിലന്റെ
ഡനിമഭാന്റെച്ച്  അനുസരനിചലാം  ഏജന്റുമഭാരുകടയുലാം  കട്രഡച്ച്  യൂണനിയന  പ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം
അഭനിപ്രഭായങ്ങള  പരനിഗണനിചലകേഭാണ്ടുലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ഭഭാഗലക്കുറനി  സമ്മേഭാന
ഘടനകേള  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  ടനിക്കറച്ച്  അചടനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയവരുന.
കമല്പറഞ്ഞ  നടപടനികേളുലാം  അനലസലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനികേള  സലാംസഭാനത്തച്ച്
നനിയനനിചതുലാം  നനിയമവനിരുദ  കലഭാടറനികേളലക്കതനിരഭായ  ശക്തമഭായ  നടപടനികേളുലാം
സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട  വനില്പന  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  തത്ഫലമഭായനി
ഭഭാഗലക്കുറനിയനില് നനിനളള വരുമഭാന വര്ദനവനിനുലാം കേഭാരണമഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കൂടുതല്  കപര്  ആകേര്ഷനിക്കലപടുനതുലാം  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിക്കഭാന
ഇടയഭാക്കുനതുലാം  വലനിയ  തുകേ  ഒനഭാലാം  സമ്മേഭാനമഭായനി  നല്കുകമ്പഭാഴഭാലണനച്ച്
വലക്തമഭായനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാരുണല പദതനി
212 (2417) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച്:

ശതീ  .     കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ  :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന:

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  പദതനി  ജനങ്ങളുലട  അവകേഭാശമഭായനി  മഭാറ്റുനതനിനച്ച്  ഈ

സര്ക്കഭാര് സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) കേഭാരുണല, കേഭാരുണലപസച്ച് എനതീ കലഭാടറനികേളനില്നനിനലാം 2016 കമയച്ച് 25

നച്ച് കശഷലാം എനച്ച് തുകേ ലഭാഭമഭായനി ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി;

(സനി) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണനില്നനിനലാം വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് - സഡ്വകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളക്കച്ച് നല്കുവഭാനുള കുടനിശ്ശേനികേലയത്രയഭാണച്ച്;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുലാം  തമ്മേനിലുള  ഏകകേഭാപനമനിലഭായ്മ

കേഭാരുണല പദതനിക്കച്ച് തനിരനിചടനിയഭായനി എനതച്ച് വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(എഫച്ച്)  എലഭാ സമൗജനലചേനികേനിത്സഭാ പദതനികേലളയുലാം ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  സമഗ
ആകരഭാഗല  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാല്  കേഭാരുണല  പദതനി
ഉകപക്ഷനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് നടപടനികേലളഭാനലാം സഡ്വതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  2016  കമയച്ച്  25-നച്ച്  കശഷലാം  കേഭാരുണല,  കേഭാരുണലപസച്ച്  എനതീ
കലഭാടറനികേളനില് നനിനലാം ലഭനിച എകേകദശ ലഭാഭലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കലഭാടറനി ഏകേകദ ശ ലഭാഭലാം 
(തുകേ കകേഭാടനി രുപയനില്)

കേഭാരുണല 243-ാാമതച്ച് ഭഭാഗലക്കുറനി മുതല്
282-ാാമതത ഭഭാഗലക്കുറനി വലര

(28-5-2016 to 25-2-2017)
147.19

കേഭാരുണലപസച്ച്  111-ാാമതത ഭഭാഗലക്കുറനി
മുതല് 148 -ാാമതത ഭഭാഗലക്കുറനി വലര

(26-5-2016 to 23-2-2017)
135-8

(സനി)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കഭായനി  650.45  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,
അക്രഡനിറഡച്ച് സഡ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളക്കച്ച് 25.67 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കുടനിശ്ശേനികേയുണച്ച്.

(ഡനി)  ടനി  തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുളള നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടന
വരുന.  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണനിലന്റെ  27- ാാമതച്ച്  സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനി, 27/9
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുകവണനി
കുടുലാംബശതീയനില്  നനിനലാം  15  ഡഭാറഭാ  എനട്രനി  ഒഭാപകററര്മഭാലര  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  മൂനച്ച്  മഭാസകത്തയച്ച്  നനിയമനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ തുടര് നടപടനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ഇ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(എഫച്ച്)  സമഗ  ആകരഭാഗല  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  പദതനി  തയഭാറഭാകേഭാന  കുറഞ്ഞതച്ച്
ഇനനിയുലാം ഒരു വര്ഷലമടുക്കുലാം. കേഭാരുണല പദതനി ഉകപക്ഷനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിടനില.
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കേഭാരുണല ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായ നനിധനി 

213 (2418) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  കേഭാരുണല  ചേനികേനിത്സഭാ
സഹഭായ നനിധനിയനില് നനിനലാം എത്ര തുകേ ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായമഭായനി നൽകേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  കേഭാരുണല  ചേനികേനിത്സഭാ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  സഹഭായലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള കൂടുതല് ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കുലമനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം 288.45 കകേഭാടനി രൂപയുലട
ചേനികേനിത്സഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണനിലന്റെ  27-ാാമതച്ച്  സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനി
27/9  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുകവണനി
കുടുലാംബശതീയനില്നനിനലാം  15  ഡഭാറഭാ  എനട്രനി  ഒഭാപകററര്മഭാലര  ദനിവസകവതന
അടനിസഭാനത്തനില് മൂനച്ച് മഭാസകത്തയച്ച് നനിയമനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ
തുടര് നടപടനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച്

214 (2419)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016 ഏപ്രനില് ഒനനിനച്ച് കശഷലാം 2017 ലഫബ്രുവരനി ഒന വലര സലാംസഭാന
കലഭാടറനിയനില്നനിനലാം  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണനികലക്കച്ച്  എത്ര  രൂപ
സകേമഭാറനിലയനച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  2015  ഏപ്രനില്  ഒനച്ച്  മുതല്  2016  മഭാര്ചച്ച്  31  വലര  കലഭാടറനി
വരുമഭാനത്തനില്നനിനലാം കേഭാരുണല ഫണനികലക്കച്ച് എത്ര രൂപ സഹഭായമഭായനി നല്കേനി;

(സനി)  കേഭാരുണല  പദതനിക്കഭായനി  നല്കേനിയ  തുകേയച്ച്  യൂടനിസലകസഷന
സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് ഇനനിയുലാം നല്കേഭാത്ത സഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാമഭാണച്ച്?
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(എ&ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  250  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
2016-17-ല് ഇതുവലര 250 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കേഭാരുണലയനികലയച്ച് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  യൂടനിലലലകസഷന സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കേഭാത്ത സഭാപനങ്ങളുലട ലനിസച്ച്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

കലഭാടറനി കമഖലയുലട സലാംരക്ഷണലാം
215 (2420) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന  :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി  :
ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച്   :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം

ലചേയഭാറുകണഭാ എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന  തുടര്നച്ച്  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ  കലഭാടറനി
കമഖലലയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി)  കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലത്ത തുടര്നച്ച് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച് കലഭാടറനികേള
റദ്ദേഭാകക്കണനി വനനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി ഇക്കഭാലയളവനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട റവനന്യൂ
നഷമുണഭായനിട്ടുളതഭായഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനലതനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കലഭാടറനി  നനിയമങ്ങള  ലലാംഘനിചച്ച്  അനലസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള
സലാംസഭാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇവലയ
നനിയനനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വലഭാജ  കലഭാടറനികേള  തടയുനതനിനച്ച്  കലഭാടറനിയുലട
അചടനിയനിലുലാം  നടത്തനിപനിലുലാം  കൂടുതല്  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം  വനില്പനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഉണഭാകുന  ഭതീമമഭായ  നഷലാം
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  10  നറുലക്കടുപ്പുകേള  നതീടനിവയ്ക്കുകേയുലാം,  20-11-2016  മുതല്
27-11-16 വലരയുളള 8 നറുലക്കടുപ്പുകേള റദ്ദേച്ച് ലചേയ്യുകേയുമുണഭായനി.  കൂടഭാലത നനിര്മ്മേല്
ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട  3  നറുലക്കടുപ്പുകേളുലാം  റദ്ദേഭാക്കനി.  ടനിക്കറ്റുകേള  വനില്ക്കലപടഭാലത
വനതനിലന  തുടര്നച്ച്  ടനിക്കറചടനി  ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയ.   നനിലവനില്
വനിപണനിയനിലല ഡനിമഭാന്റെനിനനുസൃതമഭായനി ടനിക്കറചടനി വര്ദനിപനിചവരുന.

(സനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലത്ത  തുടര്നച്ച്  കലഭാടറനി  വലഭാപഭാര  കമഖല
പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാവകേയുലാം ഭഭാഗലക്കുറനി ഏജന്റുമഭാര്ക്കച്ച് കലഭാടറനി ഓഫതീസുകേളനില് നനിനച്ച്
ടനിക്കറച്ച് വഭാങ്ങഭാകനഭാ മുനകൂടനി വഭാങ്ങനിയ ടനിക്കറ്റുകേള വനില്ക്കുനതനികനഭാ സഭാധനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലവമുണഭായനി.  ഇതനിലന തുടര്നച്ച് 20-11-16 മുതല്  27-11-2016 വലരയുളള
8  നറുലക്കടുപ്പുകേളുലാം നനിര്മ്മേല് ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട  3  നറുലക്കടുപ്പുകേളുലാം റദ്ദേച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
വനിശദ വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഭഭാഗലക്കുറനി നറുലക്കടുപച്ച് തതീയതനി

RN-263 20-11-16

W-386 21-11-16

SS-30 22-11-16

AK-268 23-11-16

KN-137 24-11-16

BN-265 25-11-16

KR-269 26-11-16

RN-264 27-11-16

NR-6 16-12-16

NR-7 6-1-17

NR-8 20-1-17
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(ഡനി)  ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപനിലന്റെ  2016  ലസപ്റലാംബര്,  ഒകകഭാബര്  എനതീ
മഭാസങ്ങളനിലല വരുമഭാനലാം യഥഭാക്രമലാം 732.03,  735.33 കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭായനിരുന.
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കേറനസനി പനിനവലനിച  2016 നവലാംബര് 8-നു കശഷലാം ലഫബ്രുവരനി
വലര  കലഭാടറനി  വനില്പനയനിലൂലട  ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപനിനച്ച്   സലാംഭവനിച  റവനന്യൂ  നഷലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

മഭാസലാം

ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിച
വരുമഭാനലാം  (കകേഭാടനി
രൂപയനില്)

ഭഭാഗലക്കുറനി
വകുപനിനച്ച്  ലഭനിച
വരുമഭാനലാം  (കകേഭാടനി
രൂപയനില്)

ഏകേകദശലാം
റവനന്യൂനഷലാം 

(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

നവലാംബര് 2016 740 372.70 367.3

ഡനിസലാംബര് 2016 743 521.46 221.54

ജനുവരനി 2017 745 564.74 180.26

ലഫബ്രുവരനി 2017 745 568.94 176-6

ആലകേ 2973 2027.84 945.16

(ഇ)  അനലസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നനിലവനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.  അനധനികൃത/നനിയമവനിരുദ  കലഭാടറനികേലള  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
സലാംസഭാന  ഇന്റെലനിജനസച്ച്  കമധഭാവനി  അദലക്ഷനഭായനി  സലാംസഭാനതല  കലഭാടറനി
കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് സമനിതനിയുലാം,  അതഭാതച്ച് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര് അദലക്ഷനഭായനി ജനിലഭാതല
കലഭാടറനി  കമഭാണനിടറനിലാംഗച്ച്  സമനിതനിയുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അനധനികൃത  കലഭാടറനി
സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഈ  സമനിതനികേള  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(എഫച്ച്)  ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളനില്  കൂടുതല്  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുനതനിനച്ച്  ഗവണലമന്റെച്ച്
നനികയഭാഗനിച  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി  11-2-2017-ല്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ടനിക്കറച്ച്  അചടനിയനില്  കൂടുതല്  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉളലപടുത്തുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.
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കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച്
216 (2421) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന:

ശതീ  .     വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ  :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച്  :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  സതീമനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സനിതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; പദതനി നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിവനിധ ആകരഭാഗല
പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്  സമഗ ആകരഭാഗല  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  ഏര്ലപടുത്തുലമന
പ്രഖലഭാപനലാം കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച് സതീമനിലന ഏതു തരത്തനില് ബഭാധനിക്കുലാം;

(ബനി)മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളക്കുലാം സഡ്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  ചേനികേനിത്സഭാലചേലവച്ച്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന
സഡ്വതീകേരനിച നടപടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് വനതനിനു കശഷലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലലലാം ലഭനിച
കരഭാഗനികേളുലട  എണ്ണലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിച;

(ഡനി)  കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം കേഭാരുണല കലഭാടറനിയനിൽ  സൃഷനിച പ്രതനിസന്ധനി ഈ
പദതനിലയ  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  എടുത്ത  നടപടനികേള  എലനലഭാമഭാണച്ച്  എനച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനി
നകേത്തുളള  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേലളയുലാം,  104  സഡ്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേലളയുലാം  അലക്രഡനിറച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ഇവയനില്  ചേനികേനിത്സ  കതടുന
കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  പദതനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരമുളള
അസുഖങ്ങളുളളവര്ക്കച്ച്  പരമഭാവധനി  രണച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുന.   സഡ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കച്ച്  നനിശനിത  പഭാകക്കജച്ച്  അനുസരനിചലാം
സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കച്ച്  മുനകൂറഭായുലാം  ചേനികേനിത്സഭാനുമതനി  നല്കേനിവരുന.
കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച് പദതനി യഭാലതഭാരു മഭാറവമനിലഭാലത മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്
അനുസൃതമഭായനി  തുടര്നവരുന.   സമഗ  ആകരഭാഗല  ഇന ഷഡ്വറനസച്ച്  പദതനിക്കച്ച്
അനനിമ രൂപലാം നല്കേനിയനിടനില.
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(ബനി)  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണനിലന്റെ  27-ാാമതത സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനി

27/9  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുകവണനി

കുടുലാംബശതീയനില്നനിനലാം  15  ഡഭാറഭാ  എനട്രനി  ഒഭാപകററര്മഭാലര  ദനിവസ

കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  മൂനച്ച്  മഭാസകത്തയച്ച്  നനിയമനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുളള തുടര് നടപടനികേള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം 25361 കരഭാഗനികേളക്കഭായനി

288.45  കകേഭാടനി രൂപ ചേനികേനിത്സഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

28-2-2017 വലര 311.31 കകേഭാടനി രൂപ പദതനിക്കഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  കേഭാരുണല,  കേഭാരുണലപസച്ച്  കലഭാടറനികേളനില്നനിനളള  അറഭാദഭായമഭാണച്ച്

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.  ടനി

ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  വനിറ്റുവരവച്ച്  ട്രഷറനി  മുകഖന  സര്ക്കഭാര്  ഖജനഭാവനികലയഭാണച്ച്

ഒടുക്കുനതച്ച്.  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  കേഭാരുണല,  കേഭാരുണലപസച്ച്

കലഭാടറനികേളുലട  40  ലക്ഷലാം  ടനിക്കറ്റുകേളഭാണച്ച്  അചടനിചനിരുനതച്ച്.

Demonetization-ലന  തുടര്നച്ച്  പ്രസ്തസ്തുത  ടനിക്കറ്റുകേള  വനില്ക്കലപടഭാലത  വരനികേയുലാം

അചടനി  30  ലക്ഷമഭാക്കനി  കുറയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  നനിലവനില്  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട

33  ലക്ഷലാം ടനിക്കറ്റുകേള വതീതലാം അചടനിക്കുനണച്ച്.  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം മൂലലാം കേഭാരുണല,

കേഭാരുണലപസച്ച്  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  വനിറ്റുവരവനില് കുറവച്ച്  വലനങനിലുലാം  പദതനിക്കഭായനി

ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  250  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിനകേലാം  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്

ഫണനിനച്ച് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫണച്ച് അനുവദനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി

217  (2422)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേനില പ്രകതലകേ സഭാഹചേരലങ്ങളനില് ഗുരുതരമഭായ കരഭാഗലാം ബഭാധനിച കരഭാഗനികേള,
വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിത്സക്കഭായനി  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കലപടുന
ആശുപത്രനികേളനില് അലഭാലത ചേനികേനിത്സ കതടുകമ്പഭാള, പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കേനി,
പ്രസ്തുത ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച്  വനികധയമഭായനി  പ്രകതലകേ  അനുമതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇത്തരലാം
കകേസ്സുകേളക്കുലാം ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കുനണച്ച്.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് പദതനി

218  (2423)  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഇതുവലര എത്ര രൂപ ലചേലവഴനിചലവനച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാരുണല  കലഭാടറനിയനില്  നനിനള  വരുമഭാനലാം  ചേനികേനിത്സയലഭാലത
മലറനനിലനങനിലുലാം ലചേലവഴനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  എത്ര  രൂപ  കുടനിശ്ശേനികേ  നല്കേഭാനുലണനച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അലക്രഡനിറഡച്ച് കഹഭാസനിറലുകേളനില് നനിനലഭാലത മറച്ച് ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനലാം  ചേനികേനിത്സനിച  ലഭനിചവര്ക്കച്ച്  ലസഷലല്  ഓര്ഡര്  നല്കുന  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഇ) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് പദതനി നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  28-2-2017  വലര  311.31  കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച് (അനുബന്ധലാം എ)*. പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആശുപത്രനികേളക്കഭാണച്ച് തുകേ
അനുവദനിക്കുനതച്ച്.   ആയതനിനഭാല് ജനില തനിരനിചളള കേണക്കച്ച് ലഭലമല.  ആശുപത്രനി
തനിരനിചളള ലനിസച്ച് അനുബന്ധലാം (ബനി) ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കേഭാരുണല, കേഭാരുണലപസച്ച് ഭഭാഗലക്കുറനികേളനില്നനിനളള വനിറ്റുവരവച്ച് ട്രഷറനി
മുകഖന  സര്ക്കഭാര്  ഖജനഭാവനികലയഭാണച്ച്  ഒടുക്കുനതച്ച്.   കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്
ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായ  വനിതരണത്തനിനഭായനി  നനിശനിത  തുകേ  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയ  കശഷലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  മുകഖന  കേഭാരുണല
ലബനവലന്റെച്ച് ഫണനിലന്റെ ലഹഡച്ച് ഓഫച്ച് അക്കമൗണനികലയച്ച് മഭാറ്റുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുനതച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  സര്ക്കഭാര്,  സഡ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലല  കരഭാഗനികേളക്കഭായനി
676.12 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശ്ശേനികേയുണച്ച്.

(ഡനി)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച് വനികധയമഭായനി ചേനില പ്രകതലകേ സഭാഹചേരലങ്ങളനില് അലക്രഡനിറഡച്ച്
ആശുപത്രനികേളനില് നനിനലഭാലത ചേനികേനിത്സ കതടുന കരഭാഗനികേളക്കുലാം പ്രകതലകേഭാനുമതനി
പ്രകേഭാരലാം ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം നനിലവനില് നല്കേനിവരുന.

(ഇ) ഇല.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് പദതനി
219 (2424)   ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുനച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി

28  വലര  എത്ര കപര്ക്കച്ച്  ഏലതലഭാലാം  കരഭാഗത്തനിനച്ച്,  എത്ര  തുകേ  വതീതലാം  കേഭാരുണല
ലബനവലന്റെച്ച്  പദതനിയനില്നനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുലണനച്ച്  ജനില  തനിരനിചളള  കേണക്കച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  പദതനിയനില്നനിനച്ച്
ഏലതലഭാലാം കരഭാഗത്തനിനച്ച് എത്ര ആളുകേളക്കച്ച് എത്ര തുകേ വതീതലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണനച്ച്
ജനില തനിരനിചളള കേണക്കച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  സതീമനില്നനിനച്ച്  സഹഭായലാം  അഭലര്തനിചച്ച്
അകപക്ഷ സമര്പനിചച്ച് എത്ര ആളുകേളക്കച്ച് പണലാം അനുവദനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുലണനച്ച്
ജനില തനിരനിചളള കേണക്കച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കഭാലത  കേനിടക്കുകേയഭാലണങനില്  അതനിനുളള
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി  28  വലര ഹൃദയലാം,  കേരള
വൃക്ക തുടങ്ങനിയ അവയവ മഭാറനിവയല് ശസക്രനിയകേളക്കുലാം, തലകചഭാര് സലാംബന്ധമഭായ
ശസക്രനിയയ്ക്കുലാം,  കേലഭാനസര്,  ഹൃകദ്രഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങളക്കുലാം,
ഡയഭാലനിസനിസനിനുമഭായനി  311.13  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്  (അനുബന്ധലാം)*.
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആശുപത്രനികേളക്കഭാണച്ച്  കരഭാഗനികേളുലട  ചേനികേനിത്സയഭായനി  തുകേ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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അനുവദനിക്കുനതച്ച്.   ആയതനിനഭാല്  ആശുപത്രനികേളുലട  ജനില  തനിരനിചളള  പടനികേ
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്, പദതനി പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള കരഭാഗങ്ങളക്കച്ച്
തുകേ  അനുവദനിചതച്ച്  സലാംബന്ധനിചളള  ജനില  തനിരനിചളള  കേണക്കച്ച്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

(സനി  &  ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്,  സഡ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കച്ച്
676.12  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിതരണലാം  ലചേകയണതുണച്ച്.   പദതനിയുലട
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ലഭനിക്കുന  അകപക്ഷകേളുലട  ബഭാഹുലലവലാം,  ബജറച്ച്
വനിഹനിതകത്തക്കഭാള  കൂടുതല്  തുകേയ്ക്കുളള  അകപക്ഷകേള  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
ലഭനിക്കുനതുലാം  കുടനിശ്ശേനികേയഭാകുനതനിനച്ച്  കേഭാരണമഭാകുന.   ആശുപത്രനികേളക്കഭാണച്ച്
ചേനികേനിത്സഭാനുമതനി നല്കുനതച്ച്.  ആയതനിനഭാല് ജനില തനിരനിചള കേണക്കച്ച് നനിലവനില്
കേഭാരുണല പദതനിയനിലല കസഭാഫച്ച് ലവയറനില് ലഭലമല.  കസഭാഫച്ച് ലവയര് അപ്കഗഡച്ച്
ലചേയ്യുനതനിനുളള നടപടനികേള നടനവരുന. 

ഭഭാഗലക്കുറനി നറുലക്കടുപച്ച് ഫലലാം

220 (2425)  ശതീ  .    സഹബനി ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപച്ച്  എത്ര  ദനിനപത്രങ്ങളക്കഭാണച്ച്
നറുലക്കടുപച്ച് ഫലലാം പരസലമഭായനി നല്കുനതച്ച്;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലഭാലത  ദനിനപത്രങ്ങളക്കച്ച്  റനിസളടച്ച്  പരസലലാം
നല്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ഏലതങനിലുലാം
ദനിനപത്രലത്ത  റനിസളടച്ച്  പരസലത്തനില്  നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ഏതച്ച് പത്രലമനലാം അതനിനുള സഭാഹചേരലലമലനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരത്തനിൽ പരസലലാം നല്കകേണ എനച്ച് തതീരുമഭാനനിച പരസലകേമ്മേനിറനി
മതീറനിലാംഗനിലന്റെ മനിനനിടച്ച്സനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം കലഭാടറനി റനിസളടച്ച് പരസലലാം
നല്കുനതനിനച്ച് എനച്ച് തുകേ ലചേലവഴനിചലവനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ) പതനിമൂനച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

'ബനി' കേഭാറഗറനി ദനിനപത്രങ്ങളഭായ ജനശബലാം, പ്രഭഭാതവഭാര്ത്ത,  സകതണ സഭാര് 
എനനിവകയയുലാം, മണനി വതീക്കനിലനി ആഴ്ചപതനിപനികനയുലാം റനിസള ടച്ച് പരസലത്തനില് നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

'മണനി വതീക്കനിലനി' എന ആഴ്ചപതനിപച്ച് വകുപനിലന്റെ ഒരഭാഴ്ചലത്ത റനിസളടച്ച് പരസലലാം
ഒരുമനിചഭാണച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതച്ച്.   സര്ക്കുകലഷന  കുറവളള  'ബനി'  കേഭാറഗറനി
ദനിനപത്രങ്ങളക്കുലാം,  മണനി  വതീക്കനിലനിക്കുലാം  റനിസളടച്ച്  പരസലലാം  നല്കുനതച്ച്   വഴനി
വകുപനിനച്ച്  യഭാലതഭാരു  പ്രകയഭാജനവമനിലലനലാം  എനഭാല്  വര്ഷത്തനില്  എലഭാ
ദനിവസവലാം  പരസലലാം  നല്കുനതനിലൂലട  വകുപനിനച്ച്  വലനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാദലതയുണഭാകുലമനതുലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  മണനി  വതീക്കനിലനി  എന
ആഴ്ചപതനിപനിനുലാം  'ബനി'  കേഭാറഗറനി  ദനിനപത്രങ്ങളക്കുലാം  റനിസളടച്ച്  പരസലലാം  തുടര്നച്ച്
നല്കകേണതനിലലനച്ച് വകുപനിലന്റെ പരസല കേമ്മേനിറനിയനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  21-10-16,  7-01-17  എനതീ  തതീയതനികേളനിലല  പരസല  കേമ്മേനിറനി
മതീറനിലാംഗനിലന്റെ മനിനനിറച്ച്സച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  8,44,35,008 രൂപയുലട
റനിസളടച്ച് പരസലലാം അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ആകരഭാഗല വകുപനിലല ഓഡനിറച്ച് പരനികശഭാധന

221  (2426)  ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല കഹഭാസനിറല് മഭാകനലജ്മെനറച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലട
കേണക്കുകേള സലാംസഭാന ഓഡനിറച്ച്  വകുപച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്,  ജനറല്  ആശുപത്രനി,
സനി.ഡനി.എചച്ച് പുലയനഭാര്കക്കഭാട, ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് യൂണനിറച്ച് പഭാങ്ങപഭാറ, വക്കലാം
എനനിവനിടങ്ങളനില്  ആഡനിറച്ച്  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ.  ഇലലങനില്
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  കഹഭാസനിറല് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലട

കേണക്കുകേള  സലാംസഭാന  ഓഡനിറച്ച്  വകുപച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണച്ച്.   ആലകേയുളള

212  കഹഭാസനിറല്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനികേളനി ല്  2015-16-ല്  75  കേമ്മേനിറനികേള

അക്കമൗണച്ച്  സമര്പനിച.  58  കഹഭാസനിറല്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനികേളുലട  ഓഡനിറച്ച്

നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ.   2017  ജനുവരനി  വലര   ഓഡനിറച്ച്  നടത്തനിയ  കഹഭാസനിറല്

മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനികേളുലട  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.   വരവലചേലവച്ച്

കേണക്കുകേള  ലഭലമഭാക്കഭാത്ത  കഹഭാസനിറല്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  ആയതച്ച്

സമര്പനിക്കുവഭാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്,  ജനറല്  ആശുപത്രനി,

സനിഡനിഎചച്ച് പുലയഭാനഭാര്കകേഭാട,  ലമ ഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് യൂണനിറച്ച് പഭാങ്ങപഭാറ,  വക്കലാം

എനനിവനിടങ്ങളനില് ആഡനിറച്ച് നടത്തനിയനിടനില.  18-8-2016-ലല ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിയുലട

അദലക്ഷതയനില്  കചേര്ന  ഉനതതല  കമഭാണനിടനിറനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനികയഭാഗ  തതീരുമഭാന

പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശ  സഡ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  2015-16  വലരയുളള  ഓഡനിറച്ച്

സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാലര

പുനര്വനിനലസനിചതനിനഭാല്  മറച്ച്  സഭാപനങ്ങളനിലല  ഓഡനിറച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന

കേഭാലതഭാമ സലാം  കനരനിട്ടു.  ഓഡനിറച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള

സഡ്വതീകേരനിചവരുന. 

സലാംസഭാന ഓഡനിറച്ച് വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസച്ച് വനിജനിലനസച്ച് വകുപനിലുലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

222 (2427)  ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച്    : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ഓഡനിറച്ച്  വകുപനില്നനിനച്ച്  2016  വര്ഷലാം  എത്ര  മനുഷല

ദനിനങ്ങള സലാംസഭാന വനിജനിലനസനിനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  വനിജനിലനസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി

വനിജനിലനസനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  വകുപനിലന്റെ  ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാന  ഓഡനിറച്ച്  വകുപനില്നനിനച്ച്  2016  വര്ഷലാം  1200  മനുഷല

ദനിനങ്ങള സലാംസഭാന വനിജനിലനസനിനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  വനിജനിലനസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി

വനിജനിലനസനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച് ഓഡനിറച്ച് വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള

ശനിപഭാര്ശ ഇതുവലര സര്ക്കഭാറനിനച്ച് ലഭനിചനിടനില.

ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യുലട പുതനിയ ശഭാഖകേള

223 (2428) ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്

തതീരുമഭാനനിച ലകേ.  എസച്ച്.  എഫച്ച്.  ഇ.-യുലട പുതനിയ ശഭാഖകേള ഏലതഭാക്കയഭാലണനച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചതച്ച്  ഏലതലഭാമഭാലണനച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില് ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിച കൂടരഞ്ഞനി ശഭാഖയുലട

നനിലവനിലുള അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിച

ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.  ശഭാഖകേളുലട  കപരുകേള  അനുബന്ധലാം  1  ആയനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി) ഇവയനില് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച ശഭാഖകേളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധലാം  2

ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല  കൂടരഞ്ഞനി  ശഭാഖ  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള എടുത്തുവരുന. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യനിലല അസനിസന്റെനിലന്റെ ഒഴനിവകേള

224  (2429)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യനില്  അസനിസന്റെനിലന്റെ  എത്ര  തസ്തനികേകേള  ഉണച്ച്;
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് അസനിസന്റെച്ച് തസ്തനികേയനികലയച്ച് എത്ര നനിയമനങ്ങള
നടത്തനി;

(ബനി)  അസനിസന്റെനിലന്റെ  എത്ര  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലുണച്ച്;  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യനില്  എത്ര
ബഭാഞ്ചുകേള  പുതുതഭായനി  തുടങ്ങനി;  അവനിലടലഭാലാം  എത്ര  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേകേള
സൃഷനിച;

(ഡനി)കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചച്ച്  വര്ഷത്തനിനുളനില്  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനികലയച്ച്
തഭാല്ക്കഭാലനികേക്കഭാലര സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത്ര;

(ഇ)  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനികലക്കച്ച്  തഭാഴ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരനില്  നനിനലാം
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  എത്ര  കപലര  നനിയമനിച;  അതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള,  കയഭാഗലതകേള  എലനലഭാലാം;  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന
ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനലാം  നനിലവനിലുള  ഒഴനിവകേളനികലയച്ച്  പരമഭാവധനി  നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യനിലല  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനില്  ആവശലമുളള
ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണലാം  കേണക്കഭാക്കുനതച്ച്.  ആറുമഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്
നടത്തലപടുന  ബനിസനിനസച്ച്  പുനരവകലഭാകേനങ്ങള  ആധഭാരമഭാക്കനിയഭാണച്ച്.
ഇത്തരത്തനില് ഏറവലാം ഒടുവനില് അതഭായതച്ച്  30-09-2016  ആധഭാരമഭാക്കനി നടത്തനിയ
ബനിസനിനസച്ച്  പുനരവകലഭാകേന  പ്രകേഭാരലാം  3652  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേകേള
ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യനിലുണച്ച്.  

കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനില്  1390
നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  അസനിസന്റെച്ച് തസ്തനികേയനില് 251  ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണച്ച്.  ഇതനില് 243

ഒഴനിവകേളനികലക്കച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില്നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുളളതഭാണച്ച്.

ഇവര്ക്കച്ച് നനിയമന ഉത്തരവച്ച് നല്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം എന.ലജ.ഡനി.  ഉളലപലട

622 ഒഴനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  218  ബഭാഞ്ചുകേള  തുടങ്ങഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിരുന.   ഇതനില്  നഭാളനിതുവലര  പൂര്ണ്ണരതീതതീയനില്  പ്രവര്ത്തനലാം

തുടങ്ങനിയനിട്ടുളളതച്ച് 190 ബഭാഞ്ചുകേളഭാണച്ച്.

ടനി ബഭാഞ്ചുകേളനിലഭായനി 445 അസനിസന്റെച്ച് തസ്തനികേകേള സൃഷനിച.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനില്  തഭാഴ

വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരനില് നനിനലാം 114 കപലര നനിയമനിച.

മഭാനദണ്ഡലാം  :

തഭാഴ  വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് അസനിസന്റെച്ച് തസ്തനികേയനികലയച്ച്  ലലബട്രഭാനസര്

നനിയമനമഭാണച്ച്  നല്കേനിയനിരുനതച്ച്.   24-9-2013-ലല  G.O.(MS)No.162/13/TD

പ്രകേഭാരലാം ഇതച്ച് 10% മഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കയഭാഗലത  :

1. എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.

2. സകബഭാര്ഡനികനറച്ച് സര്വ്വതീസനില് രണച്ച് വര്ഷലത്ത പ്രവര്ത്തനിപരനിചേയലാം

3. ഡനികപഭാമ ഇന കേമ്പന്യൂടര് ആപ്ളനികക്കഷന 

കൂടഭാലത പനി.എസച്ച്.സനി. നടത്തുന കയഭാഗലതഭാ പരതീക്ഷയുലാം പഭാസഭായനിരനിക്കണലാം.

കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനലാം  നനിലവനിലുളള  ഒഴനിവകേളനികലയച്ച്

പരമഭാവധനി  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

802/2019
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ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യനില് ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി

225 (2430) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്:

ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :

ശതീ  .     വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യനില്  'ഇളവച്ച്  2017'  എന  കപരനില്  ഒറത്തവണ

തതീര്പഭാക്കല് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലൂലട  എത്ര  കകേഭാടനിയുലട  കുടനിശ്ശേനികേ  സമഭാഹരണമഭാണച്ച്

ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.  ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്;  നനിലവനില്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി

ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-ക്കച്ച് ലഭനിക്കുവഭാനുണച്ച്;

(സനി)  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കനിയ  നടപടനി  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-ലയ

എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് ബഭാധനിചലതനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  2016  നവലാംബര്-ഡനിസലാംബര്  മഭാസങ്ങളനില്  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യുലട

തനിരനിചടവനില്  കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  എങനില്  എത്ര  കകേഭാടനിയുലട

കുറവണഭാലയനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  പ്രതനിസന്ധനി  എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  മറനികേടക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനച്ച്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യനില്  വര്ദനിചവരുന  കുടനിശ്ശേനികേ

തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി 1-1-2017 മുതല് 31-3-2017 വലരയുളള കേഭാലയളവനികലയഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള  കേടഭാശഡ്വഭാസ  പദതനിയഭാണച്ച്  'ഇളവച്ച്  2017'.  വനകതഭാതനിലുളള

പലനിശ  ഇളവകേള  വരനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  നല്കുന  ഈ  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം

ലഭനിക്കുനതച്ച്  31-3-2016-നച്ച്  മുമ്പഭായനി  കുടനിശ്ശേനികേ  ആയനിട്ടുളള  വനിളനിലചടുത്ത

ചേനിടനികേളനികലയുലാം  വനിവനിധ  വഭായ്പകേളനികലയുലാം  വരനിക്കഭാര്ക്കഭാണച്ച്.  കുടനിശ്ശേനികേ  ആരലാംഭനിച

തതീയതനി അനുസരനിചച്ച് പലനിശ നനിരക്കനില് 3%,4%, 6%  എന കതഭാതനിലഭാണച്ച് ഇളവച്ച്

അനുവദനിക്കുനതച്ച്.
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(ബനി)  400  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കുടനിശ്ശേനികേ  സമഭാഹരണലാം  ലക്ഷലമനിടുന.
2016  ഡനിസലാംബര്  31-ലല  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  776  കകേഭാടനിരൂപയഭാണച്ച്  ആലകേ
കുടനിശ്ശേനികേ.

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.-യുലട  ചേനിടനി/കലഭാണ  തനിരനിചടവനില്  ലതഭാടച്ച്  മുന
മഭാസലത്ത അകപക്ഷനിചച്ച് കനഭാക്കുകമ്പഭാള 21.97 ശതമഭാനത്തനിലന്റെ കുറവണഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)

മഭാസലാം കേളക്ഷന (കകേഭാടനി
രൂപയനില്)

ഒകകഭാബര് മഭാസലത്ത
അടനിസഭാനമഭാക്കനി കുറവച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയതച്ച് (കകേഭാടനി

രൂപയനില്)

ഒകകഭാബര് 1292 -

നവലാംബര് 1008 284

ഡനിസലാംബര് 1143 149

(ഇ) തനിരനിചടവച്ച് സഭാധഭാരണ നനിലയനിലഭാക്കഭാന കവണനിയുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   എലഭാ  ബഭാഞ്ചുകേളനിലുലാം  ഇ-കപലമന്റെച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനി.   അതുകപഭാലല  തലന  മനിക്കവഭാറുലാം  ശഭാഖകേളനില്
കപഭാലമന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ലസയനില്സച്ച് (POS) ലമഷതീനുകേള സഭാപനിച.  ഇതുവഴനി കേറനസനി
രഹനിത  തനിരനിചടവകേളനില്  വര്ദനവണഭായനിട്ടുണച്ച്.   ദനിവസ  പനിരനിവച്ച്  സമ്പ്രദഭായലാം
ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തനിയുലാം തനിരനിചടവനിലുണഭായ കുറവച്ച് പരനിഹരനിക്കുവഭാനുളള ശമങ്ങള
നടനവരുന.   വലനിയ  കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാലര  കേട  വനിമുക്തരഭാക്കഭാന   സഹഭായനിക്കുന
'ഇളവച്ച്  2017'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സമഭാഹരനിക്കുന  തുകേയുലാം  സഭാപനത്തനിലന്റെ
ലനികേഡ്വനിഡനിറനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഹഭായകേരമഭാണച്ച്.   നനിലവനിലല  442  ശഭാഖകേളനില്
കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  സമ്പ്രദഭായലാം  ലകേഭാണ്ടുവനതുലാം  തനിരനിചടവനിലന
സഹഭായനിക്കുനതഭാണച്ച്.  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അവസഭാനനിക്കുനകതഭാലട മുഴുവന
ശഭാഖകേളുലാം ഈ സമ്പ്രദഭായത്തനില് വരുനതഭാണച്ച്. 

പുതനിയകേഭാവനില് ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ ശഭാഖ

226  (2431)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസറച്ച്  ഫനിനഭാനഷലല്  എന്റെര്സപ്രസസനിനച്ച്  പുതനിയ  ശഭാഖകേള
അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച് പദതനിയുകണഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പുതനിയകേഭാവനില്
ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.  ശഭാഖ  അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം നടത്തനി ബനിസനിനസച്ച്  സഭാധലതയുളള സലങ്ങളനില്
കകേരള  കസറച്ച്  ഫനിനഭാനഷലല്  എന്റെര്ലലപ്രസനിലന്റെ  പുതനിയ  ശഭാഖകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

(ബനി)  സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തുനതനിനച്ച് ലകേഭാലലാം റതീജനിയണനിലല അസനിസന്റെച്ച്
ജനറല്  മഭാകനജലര  ചുമതലലപടുത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

എസച്ച്.എല്.ലഎ., ജനി.ലഎ.എസച്ച്. പ്രതനിമഭാസ പ്രതീമനിയലാം തുകേ

227  (2432)   ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എസച്ച്.എൽ.ഐ.,  ജനി.ഐ.എസച്ച്.  സതീമുകേളനിൽ  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്
അടയ്ക്കുന പ്രതനിമഭാസ പ്രതീമനിയലാം തുകേ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷ അടനിസഭാനത്തനില് ലവബച്ച്
സസറച്ച് വഴനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  അവരുലട  പ്രതനിമഭാസ  അടവകേള
കപഭാളനിസനി എടുത്ത വര്ഷലാം മുതല് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാകുന  തരത്തനില്  വകുപനില്  ഡനിജനിറസലകസഷൻ  ലകേഭാണ്ടു  വരുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് ഡനിജനിറസലകസഷൻ എകപഭാഴകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം എനഭാണച്ച് കേരുതുനതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകുപനിലന്റെ  കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ആദലഘടലാം  1-4-2017 മുതല്
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  പദതനിയനിടനിട്ടുളളതച്ച്.  കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  രണഭാലാം
ഘടവലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇത്തരത്തനില്  വനിവരങ്ങള
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളളു.
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(ബനി)  സലാംസഭാന  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കേമ്പന്യൂടര്
വല്ക്കരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേളുലട അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
ജനി.ലഎ.എസച്ച്/എസച്ച്.എല്.ലഎ.  വരനിസലാംഖല കേനിഴനിവച്ച്  വനിവരങ്ങള സഭാര്ക്കച്ച്  മുകഖന
ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനില്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
കസഭാഫച്ച് ലവയര് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പ്രവര്ത്തന ക്ഷമമഭാകുകമ്പഭാള മഭാത്രകമ ഈ വനിവരങ്ങള
പരസരലാം  ബന്ധനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുളളു.   പ്രസ്തുത  സതീമുകേളുലട  പ്രതനിമഭാസ
വരനിസലാംഖല വനിവരങ്ങള സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാടനിസഭാനത്തനില് ലവബച്ച് ലലസറച്ച് വഴനി
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  നഭാളനിതുവലരയുളള  വരനിസലാംഖല
കേനിഴനിക്കല്  വനിവരങ്ങള  കശഖരനികക്കണതുണച്ച്.   ആയതച്ച്  ഘടലാംഘടമഭായനി
കശഖരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള ലചേയവരുന.

(സനി)  നനിലവനില്  9  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  വരുന  എസച്ച്.എല്.ലഎ
കപഭാളനിസനികേളുകടയുലാം  6  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  വരുന  ഗ്രൂപച്ച്  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്
അക്കമൗണ്ടുകേളുകടയുലാം പ്രതനിമഭാസ വരനിസലാംഖലഭാ വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുന മുറയച്ച് കമല്
പറഞ്ഞ ഡനിജനിറലലലകസഷന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണച്ച്.

ജനറല് ഇനഷഡ്വറനസച്ച്

228  (2433)  ശതീ  .    എലാം  .    സഡ്വരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖനയുള  ജനറല്  ഇനഷഡ്വറനസുകേള
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനു നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനകേനിട പദതനികേള ഉളലപലടയുളവയുലട ജനറല് ഇനഷഡ്വറനസുകേള
ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപ്പുമുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജനറല്  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  കമഖലയനില്  പരനിജഭാനമുള
വനിദഗ്ദ്ധരുലട പഭാനലനിലന നനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് ഇതനിനഭായനി സമയബന്ധനിത നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)1-10-2014-ലല സ.ഉ.(അചടനി) നലാം.428/2014/ധന പ്രകേഭാരലാം സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങള,  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുളള ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള എനനിവയുലട ജനറല് ഇനഷഡ്വറനസച്ച്, ഇനഷഡ്വറനസച്ച് വകുപച്ച് മുകഖന
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ലചേയണലമനച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുവലര  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന
ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  ബനിസനിനസച്ച്  നടത്തഭാത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഫണച്ച്  ലഭനിക്കുന
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  ബനിസനിനസുകേള  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  വഴനി
മഭാത്രകമ നടത്തഭാവൂ എന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) വനകേനിട പദതനികേള ഉളലപലടയുളളവയുലട ജനറല് ഇനഷഡ്വറനസുകേള
ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജനറല്  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  കമഖലയനില്  പരനിജഭാനമുളള
വനിദഗ്ദ്ധരുലട  പഭാനലനിലന  നനികയഭാഗനിക്കുന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.
ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായുളള
ശനിപഭാര്ശകേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതനിനഭായനി ഒരു കേണസളടന്റെനിലന നനികയഭാഗനിക്കഭാന 8-
8-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) 6610/2016/ധന പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  കേണസളടന്റെനിലന  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മല്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന മുറയഭായനിരനിക്കുലാം നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുനതച്ച്.

കമഭാകടഭാര്, ജനറല് ഇനഷഡ്വറനസുകേള

229  (2434)  ശതീ  .    എലാം  .    സഡ്വരഭാജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  സലാംസഭാന  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്
വകുപച്ച്  മുകഖന  മഭാത്രകമ  കമഭാകടഭാര്,  ജനറല്  ഇനഷഡ്വറനസുകേള  എടുക്കഭാവ  എനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  ഉത്തരവകേകളഭാ  സര്ക്കുലറുകേകളഭാ  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങനില്
അവയുലട പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  നനിലവനിലുളകപഭാള  കമഭാകടഭാര്  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്
ഒഴനിലകേയുള ജനറല് ഇനഷഡ്വറനസച്ച് ലപഭാതുകമഖലഭാ ഇനഷഡ്വറനസച്ച് കേമ്പനനികേള വഴനി
കകേഭാ-ഇനഷഡ്വറനസച്ച് അടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാന വകുപച്ച് തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ ഉറവനിടലാം  എവനിലടനനിനഭാലണനലാം അതനിലന്റെ
പകേര്പ്പുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  തതീരുമഭാനനിചതു  മൂലലാം  വകുപനിനുകവണനി  പ്രവര്ത്തനികക്കണ
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്
കേമ്പനനികേളുലട  വളര്ചയഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന  എന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഈ  തതീരുമഭാനത്തനിനുകശഷലാം  വകുപച്ച്  സഡ്വനമഭായനി  ലചേയ്തനിരുന  എത്ര
സഭാപനങ്ങളുലട ഇനഷഡ്വറനസുകേള ലപഭാതുകമഖലഭാ ഇനഷഡ്വറനസച്ച് കേമ്പനനികേളക്കച്ച്
ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച് എനച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുലട  'Third  Party  Insurance'  സലാംസഭാന
ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുഖഭാനരലാം  മഭാത്രകമ  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാവൂ  എനളള
സ.ഉ.(അചടനി)819/2000/ധന.  തനി:  18-4-2000  നനിലവനിലുണച്ച്.   അതുകപഭാലല
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള,  സഹകേരണസഭാപനങ്ങള
തുടങ്ങനിയവയുലട  ജനറല്  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  ഇടപഭാടുകേളുലാം  സലാംസഭാന  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്
വകുപച്ച്  മുഖഭാനരലാം മഭാത്രലാം നനിര്വ്വഹനിക്കണലമനളള സ.ഉ  (അചടനി)428/2014/ധന.
തനിയതനി 1-10-2014 ഉത്തരവലാം നനിലവനിലുണച്ച്.  (പകേര്പ്പുകേള ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന)*.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുലാം  സര്ക്കുലറുകേളുലാം  നനിലവനിലുണഭായനി
രുനലവങനിലുലാം  ലപഭാതുകമഖല,  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  സലാംസഭാന
ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപച്ച്  മുഖഭാനരലാം  കനരനിടച്ച്  ലചേയലകേഭാണനിരുന  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്
ഇടപഭാടുകേളുലട  വലഭാപ്തനി  കുറവഭായനിരുന.   സലാംസഭാന  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനിനച്ച്
ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇടലപടുനതനിനച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവലാം  ഭമൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങളുലട  കുറവലാം  പരനിമനിതനികേളഭായനിരുന.  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ഉണഭാകുന  ഈ
വരുമഭാന  നഷലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുളള  ഒരു  ഉപഭാധനിയഭായുലാം  വനകേനിട  ലകയനിലാം  തുകേ
നല്കകേണ  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭായഭാല്  ഈ  നഷലാം  കകേഭാ-ഇനഷഡ്വറനസനിലൂലട
പങ്കുവയലപടുനതനിലൂലട വകുപനിനച്ച് ഉണഭാകേഭാവന നഷത്തനിലന്റെ കതഭാതച്ച് കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം
കൂടനിയഭാണച്ച്  കകേഭാ-ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്  വകുപനിലന്റെ  ജനറല്
ഇനഷഡ്വറനസച്ച് ബനിസനിനസ്സുകേള നടപഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.

(സനി)  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുലട
2013-14-ലല  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനിലഭായനിരുന  ഉളലപടനിരുനതച്ച്.   (പ്രസ്തുത
ഭഭാഗത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ഉളളടക്കലാം ലചേയ്തനിരനിക്കുന)*.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ഡനി)  ഇല.  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കസവനലാം  സലാംസഭാന
ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനിക്കച്ച്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  വകുപച്ച്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതച്ച്.

(ഇ)  വകുപച്ച്  സഡ്വനമഭായനി  ലചേയ്തനിരുന  സഭാപനങ്ങളുലട  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്
ബനിസനിനസ്സുകേള  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുലട  തഭാല്പരലഭാര്തലാം  വകുപനില്  തലന
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനച്ച്  കകേഭാ-ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  ഉടമ്പടനിയനില്  വലവസയുളളതനിനഭാല്
വകുപനിലന്റെ ബനിസനിനസ്സുകേലളഭാനലാം തലന നഷമഭായനിടനില.

 ഇനഷഡ്വറനസച്ച് വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാര്

230  (2435)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം  വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഇനഷഡ്വറനസച്ച് വകുപനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാര് ഉലണനച്ച്
തസ്തനികേ തനിരനിചച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലല  സഭാഫച്ച്  പഭാകറണ  ഏതച്ച്  വര്ഷമഭാണച്ച്  നനിശയനിചലതനച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വകുപനിലല വര്ദനിച കജഭാലനിഭഭാരലാം കേഭാരണലാം ലകയനിമുകേള തതീര്പഭാക്കഭാന
ഒകടലറ കേഭാലതഭാമസലാം വരുന എനതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  2006-2011 ലല  സർക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  വകുപനിലല  കജഭാലനി
ഭഭാരലത്തക്കുറനിചച്ച്  ഏലതങനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അവയുലട
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനില്  വകുപനില്  അധനികേ  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിക്കണലമനച്ച്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എത്ര  വതീതലമനച്ച്
തസ്തനികേ തനിരനിചച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  പ്രസ്തസ്തുത തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്  അടനിയനര നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനില്  325  ജതീവനക്കഭാരുണച്ച്.
തസ്തനികേ തനിരനിചളള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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നമ്പര് തസ്തനികേ എണ്ണലാം

1 ഡയറകര് 1

2 ലഡപന്യൂടനി ഡയറകര് 3

3 അസനിസന്റെച്ച് ഡയറകര് 3

4 ഡനിസനികച്ച് ഇനഷഡ്വറനസച്ച് ഓഫതീസര് 14

5 കലഭാ ഓഫതീസര് 1

6 ഇനലസകര് (ഫയര്) 1

7 ഇനലസകര് (കക്രഭാപച്ച്) 1

8 സതീനനിയര് സൂപ്രണച്ച് 4

9 അക്കമൗണച്ച്സച്ച് ഓഫതീസര് 1

10 ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഓഫതീസര് 14

11 ജൂനനിയര് സൂപ്രണച്ച് 25

12 സതീനനിയര് കഭാര്ക്കച്ച് 76

13 കഭാര്ക്കച്ച് 77

14 കറനിക്കല് അസനിസന്റെച്ച് 1

15 കകേഭാണഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെച്ച് 1

16 ലഫയര്കകേഭാപനി സൂപ്രണച്ച് 2

17 ലസലക്ഷന കഗഡച്ച് ലലടപനിസച്ച് 10

18 സതീനനിയര് കഗഭാഡച്ച് ലലടപനിസച്ച് 10

19 യു.ഡനി. ലലടപനിസച്ച് 10

20 എല്.ഡനി.ലലടപനിസച്ച് 11

21 ലലഡ്രൈവര് കഗഡച്ച് 2 1

22 അറനഡര് 1

23 ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് 41

24 ലലനറച്ച് വഭാചര് 1

25 പഭാര്ടച്ച് ലലടലാം സഡ്വതീപര് 15

ആലകേ 325
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(ബനി)  8-2-1999-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  417/1999/ധന,  15-7-1999-ലല
സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്   1584/1999/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനിലല  സഭാഫച്ച്  പഭാകറണ
അവസഭാനമഭായനി നനിശയനിചതച്ച് 1999-ല് ആണച്ച്.

(സനി)  വകുപനില് ലകയനിമുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാന  വര്ദനിച
കജഭാലനിഭഭാരലാം കേഭാരണലാം കേഴനിയഭാലത വരുനണച്ച്. എനഭാല് ലകയനിമുകേള തതീര്പഭാക്കഭാന
ഒകടലറ കേഭാലതഭാമസലാം വരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  2006-2011-ലല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  വകുപനിലല  കജഭാലനി
ഭഭാരലത്തക്കുറനിചച്ച് ലസന്റെര്  കഫഭാര് മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  (CMD) മുഖഭാനരലാം
ഒരു പഠനലാം നടത്തുകേയുലാം ആയതച്ച് സര്ക്കഭാരനികലയച്ച് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനില്  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനില്  58  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിക്കണലമനച്ച്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.   തസ്തനികേ  തനിരനിചളള  വനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നമ്പര് തസ്തനികേ എണ്ണലാം

1 കജഭായനിന്റെച്ച് ഡയറകര് 1

2 ലഡപന്യൂടനി ഡയറകര് (ഫനിനഭാനസച്ച്) 1

3 അസനിസന്റെച്ച് സനിസലാംസച്ച് അഡനിന 1

4 അസനിസന്റെച്ച്  ഡനിസനികച്ച്  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്
ഓഫതീസര്

10

5 ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഓഫതീസര് 4

6 സതീനനിയര് സൂപ്രണച്ച് 1

7 കപ്രഭാഗഭാമര് 2

8 ജൂനനിയര് സൂപ്രണച്ച് 2

9 കഭാര്ക്കച്ച് 36

ആലകേ 58

(എഫച്ച്)  ഇനഷഡ്വറനസച്ച്  വകുപനിലല  കേമ്പന്യൂടലലറകസഷന  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമഭാകുകമ്പഭാള  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട  കജഭാലനി  ഭഭാരലാം
കുറയുനതുലാം  വകുപനിലന്റെ  കസവനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുനതുമഭാണച്ച്.  അതനിനഭാല് അധനികേ തസ്തനികേകേളുലട ആവശലലാം ഉദനിക്കുനനില.
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സതീകേളുലട കപരനില് രജനിസര് ലചേയ്യുന ആധഭാരങ്ങളക്കച്ച് സഭാമ്പച്ച് ഡന്യൂടനി ഇളവച്ച്

231 (2436) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീകേളുലട കപരനില് രജനിസര് ലചേയ്യുന ആധഭാരങ്ങളക്കച്ച് സഭാമ്പച്ച്  ഡന്യൂടനി
ഇളവച്ച്  നല്കുന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  സലലാം  മഭാത്രലാം  വഭാങ്ങുന  സതീകേളലക്കങനിലുലാം  ഇളവച്ച്  നല്കുകമഭാ;
വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേയര് കകേരള കപ്രഭാഗഭാലാം

232 (2437) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേയര് കകേരള കപ്രഭാഗഭാലാം ഈ വര്ഷലാം നടത്തുനതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദ വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേയര്  കകേരള  കപ്രഭാഗഭാമനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനില്നനിനലാം  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനകണഭാഎനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.   2017  ലസപ്റലാംബര്  മഭാസത്തനില്  ആലപ്പുഴയനില്  വചച്ച്  'കേയര്
കകേരള'  നടത്തുനതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷലന
നടത്തനിപനിലന്റെ ചുമതല ഏല്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കേയര്  കകേരള  കപ്രഭാഗഭാമനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനില്  നനിനലാം
എന.സനി.ആര്.എലാം.ലഎ.  വഴനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  മുനവര്ഷങ്ങളനില്
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ വര്ഷവലാം പ്രസ്തുത സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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കേയര് കമഖലയനിലല ലതഭാഴനില് പ്രതനിസന്ധനി

233  (2438)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേയര്  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനില്  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേയര് കമഖലയനില് ഉണഭാകുന പ്രതനിസന്ധനി വനിലയനിരുത്തനി അപകപഭാള അവ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള  സഭാധലമഭായ  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സഡ്വതീകേരനിചവരുന.
ചേകേനിരനിയുലട ദമൗര്ലഭലലാം  കേയര് കമഖല കനരനിടുന ഒരു പ്രധഭാന പ്രശ്നമഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിലവനിലുളള  പദതനിയനില്  സമഗമഭായ  മഭാറങ്ങള
വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുളള  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി   “ലതഭാണ്ടുസലാംഭരണവലാം  ചേകേനിരനി
ഉത്പഭാദനവലാം”നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കേയര്  വലവസഭായ  കമഖല  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ലതഭാഴനില്
പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം തഭാലഴ പറയുന പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ പദതനികേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  പുനരുദഭാരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
സനിര/പ്രവര്ത്തനമൂലധനലാം നല്കുന.

2. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  അടനിസഭാന  സമൗകേരല  വനികേസനലാം
ഉളലപലടയുളള ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

3. കേയറനിലന്റെയുലാം കേയറുല്പനങ്ങളുലടയുലാം വനില്പനയ്ക്കുളള വനിപണനി വനികേസന
സഹഭായലാം (എലാംഡനിഎ) നല്കേനിവരുന.

4. കേയര് കമഖലയനിലല സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച് മഭാര്ജനിനമണനി വഭായ്പ നല്കുന.
5. പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ സഹഭായ പദതനിയനിലൂലട (ലസഷലല് ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച്

സബ്സനിഡനി) നല്കേനിവരുന.
6. കേയര് വലവസഭായത്തനില് യനവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന.
7. ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണന  പ്രകചേഭാദനവലാം  (പനിഎലാംലഎ)  പദതനിയനിലൂലട

ആനുകൂലലലാം നല്കേനിവരുന.
8. വനില വലതനിയഭാനലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള ഫണച്ച്  17  കകേഭാടനി  രൂപയനില്

നനിനലാം 77 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.
9. കേയര് കമഖലയനില് കസച്ച്ര് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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10. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തലാം
നല്കുന.

11. കേയര് ജനികയഭാ ലടകച്ച്സറല്സച്ച് വനിനനികയഭാഗലാം തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങള
വഴനി വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന. 

12. കേയര്പനിരനി/ഡതീലലഫബറനിലാംഗച്ച്  കമഖലയനില് കൂലനിയുലട നലലഭാരു വനിഹനിതലാം
സര്ക്കഭാര്  തലന  നല്കുന  രതീതനിയനില്  ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

13. കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ലപനഷന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

14. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  മഭാകനജതീരനിയല്  സബ്സനിഡനി
നല്കുനതനിനച്ച് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചവരുന. 

കേയര് സലാംഘങ്ങലള ആധുനതീകേരനിക്കഭാന പദതനി

234  (2439)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  സലാംഘങ്ങലള  ആധുനതീകേരനിക്കഭാന  പദതനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ;
എങനില് എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ഉളതച്ച്;

(ബനി)  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  സലാംഘങ്ങലളയഭാണച്ച്
ആധുനതീകേരണത്തനിനച്ച് ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  സലാംഘങ്ങലള  ആധുനതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലുളള
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. അടനിസഭാന  സമൗകേരല  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേയര്
സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  റഭാട്ടുകേള,  ആകടഭാമഭാറനിക്കച്ച്  സനിനനിലാംഗച്ച്
ലമഷതീനുകേള,  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി  15  എചച്ച്.പനി.,  10  എചച്ച്.പനി,
ഡനി.എഫച്ച്.  ലമഷതീനുകേള,  പനിചച്ച്  മനില്,  വനികലഭായനിലാംഗച്ച്  ലമഷതീന,  സതീനര്
എനനിവ അനുവദനിച നല്കുന.

2. വര്ക്കച്ച്ലഷഡച്ച്,  റഭാടച്ച്ലഷ ഡച്ച്  എനനിവ  അടനിസഭാന  സമൗകേരല  വനികേസന
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിക്കുന.
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3. പരമ്പരഭാഗത  റഭാട്ടുകേളനില്  കേയര്  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തനിവനനിരുന  കേയര്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  റഭാടച്ച്,  എ.എസച്ച്.എലാം.  എനനിവയനില്
കേയര് പനിരനിക്കുനതനിനഭായനി പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.

4. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  പുനരുദഭാരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
സനിര/പ്രവര്ത്തനമൂലധനലാം നല്കുന.

5. കേയറുലാം  കേയറുല്പനങ്ങളുലടയുലാം  വനില്പനയ്ക്കുളള  വനിപണനി  വനികേസന
സഹഭായലാം (എലാംഡനിഎ) നല്കേനിവരുന.

6. കേയര് കമഖലയനിലല സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച് മഭാര്ജനിനമണനി വഭായ്പ നല്കുന.

7. പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ സഹഭായ പദതനിയനിലുലട ലസഷലല് ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച്
സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുന. 

8. കേയര് വലവസഭായത്തനില് യനവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന.

9. ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണന  പ്രകചേഭാദനവലാം  (പനിഎലാംലഎ)  പദതനിയനിലൂലട
ആനുകൂലലലാം നല്കേനിവരുന.

10. വനില വലതനിയഭാനലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള ഫണച്ച്  17  കകേഭാടനി  രൂപയനില്
നനിനലാം 77 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

11. കേയര്കമഖലയനില് കസര് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

12. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തലാം
നല്കുന.

13. കേയര് ജനികയഭാ ലടകച്ച്സറല്സച്ച് വനിനനികയഭാഗലാം തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങള
വഴനി വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന. 

(ബനി)  ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനില്  9  സലാംഘങ്ങള നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  ഈ  9  സലാംഘങ്ങലളയുലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത സലാംഘങ്ങളുലട കപരു വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. വക്കലാം സമൗത്തച്ച് സനിവനിസനിഎസച്ച് ലനി. നമ്പര് 537

2. അകേത്തുമുറനി സനിവനിസനിഎസച്ച് ലനി. നമ്പര് 339
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3. അകേത്തുമുറനി ലതക്കച്ച് സനിവനിസനിഎസച്ച് ലനി. നമ്പര് 303

4. വക്കലാം കനഭാര്ത്തച്ച് ലവസച്ച് സനിവനിസനിഎസച്ച് ലനി. നമ്പര് 529

5. കനഭാര്ത്തച്ച് ലവനനികക്കഭാടച്ച് സനിവനിസനിഎസച്ച് ലനി. നമ്പര് 450

6. കേവലയൂര് സനിവനിസനിഎസച്ച് ലനി. നമ്പര് 126

7. കപകരറനില് സനിവനിസനിഎസച്ച് ലനി. നമ്പര് 123

8. ലവട്ടുകേഭാടച്ച് സനിവനിസനിഎസച്ച് ലനി. നമ്പര് 621

9. വക്കലാം കേനിഴക്കച്ച് സനിവനിസനിഎസച്ച് ലനി. നമ്പര് 87

കേയര് ഉല്പനങ്ങളുലട കേയറ്റുമതനി

235 (2440)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  ഉല്പനങ്ങളുലട  കേയറ്റുമതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കേയറ്റുമതനിയനിലൂലട  എത്ര  തുകേ
ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച് എനച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയറനിലന്റെയുലാം  കേയറുല്പനങ്ങളുലടയുലാം  കേയറ്റുമതനി  വര്ദനിപനിക്കു
നതനിനഭായനി പ്രദര്ശനങ്ങളനില് പലങടുക്കുകേ, ബയര്-ലസലര് മതീറ്റുകേളനില് പലങടുക്കുകേ,
വനികദശ  വനിപണനിക്കഭാവശലമഭായ  ഉല്പനങ്ങള  വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ  എനതീ
നടപടനികേള  കഫഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സച്ച്  (ഇനല)  ലനിമനിറഡച്ച്,  കേയര്ലഫഡച്ച്,  കകേരള  കസറച്ച്
കേയര് കകേഭാര്പകറഷന തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) 
ക്രമ

നമ്പര് സഭാപനലാം വര്ഷലാം തുകേ

1 കഫഭാലാം മഭാറനിലാംഗ്സച്ച് 
(ഇനല) ലനിമനിറഡച്ച്

2016-17 56,54,797.00 രൂപ

2 കകേരള കസറച്ച് കേയര് 
കകേഭാര്പകറഷന

2016-17
(ലഫബ്രുവരനി 28

വലര)

9.68 കകേഭാടനി രൂപ
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കേയര് വലവസഭായ സലാംരക്ഷണലാം
236 (2441) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച്  :
ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച്  :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേയര് വലവസഭായലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പ്രഖലഭാപനിച രണഭാലാം
പുനസലാംഘടന പദതനി ലക്ഷലമനിടുനതച്ച് എലനഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേയര്  വലവസഭായത്തനിലന്റെ  പ്രസക്തനി,
പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഏകേ  ഉപജതീവന  ഉപഭാധനിയഭായ
പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായലമന  നനിലയനിലഭായതനിനഭാല്  ഉല്പനഭാധനിഷനിതമഭായ
സമ്പൂര്ണ്ണ  യനവല്ക്കരണലാം  ഈ  രലാംഗലത്ത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  തഭാല്പരലലാം
എങ്ങലന സലാംരക്ഷനിക്കുലമനച്ച്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  നനിലവനില് ഈ രലാംഗലത്ത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  ഉല്പനങ്ങളുലട
ഗുണനനിലവഭാരവലാം  വര്ദനിപനിചലകേഭാണ്ടുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  കേയറനിലന്റെയുലാം
കേയറുല്പനങ്ങളുലടയുലാം  ആഭലനര  വനികദശ  വനിപണനലാം  ശക്തനിലപടുത്തനിയുലാം
പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായലമന  നനിലയനില്  ഈ  കമഖലലയ  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന
പദതനികേളുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേയര്  വലവസഭായലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച
രണഭാലാം പുനദുഃസലാംഘടന പദതനിയനില് തഭാലഴപറയുന കേഭാരലങ്ങള ലക്ഷലമനിടുന:

കേയര്  വലവസഭായത്തനിലന്റെ  സമ്പൂര്ണ്ണ  ആധുനതീകേരണമഭാണച്ച്  രണഭാലാം
പുനദുഃസലാംഘടന  ലക്ഷലലാം  വയ്ക്കുനതച്ച്.  ഇത്തരത്തനിലുളള  ആധുനതീകേരണലാം
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലനിലനയുലാം  കൂലനികയയുലാം
കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  ആ  കമഖലയനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കലപടുന
കേയറുലാം കേയര് ഉത്പനങ്ങളുലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള മുഖഭാനരലാം സലാംഭരനിക്കുകേ
എനതഭാണച്ച്.  ഈ  സമതീപനത്തനിലന്റെ  രണഭാലാം  ഭഭാഗലാം  നനിലവനിലുളള  സതീമുകേളുലാം
പരനിപഭാടനികേളുലാം ഈ ലക്ഷലത്തനിനഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുകേ. 
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(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായമഭായ  കേയറനിലന്റെ  പ്രസക്തനി

നനിലനനിര്ത്തുനതനിനഭായനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട തഭാല്പരലലാം സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണച്ച് തലന

സമ്പൂര്ണ്ണ  യനവല്ക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കനി  അവലര  സലാംരക്ഷനിക്കഭാലമനച്ച്

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  254230

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം വതീടുകേളനില് ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന 33646  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം,  സഡ്വകേഭാരല

സലാംരലാംഭകേരഭായ  2647  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം കചേര്നച്ച്  ആലകേ  290523  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

ഈ രലാംഗത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. 

(സനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  ഉല്പനങ്ങളുലട

ഗുണനനിലവഭാരവലാം  വര്ദനിപനിചലകേഭാണ്ടുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  കേയറനിലന്റെയുലാം

കേയറുല്പനങ്ങളുലടയുലാം  ആഭലനര  വനികദശ  വനിപണനലാം  ശക്തനിലപടുത്തനിയുലാം

പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായലമന  നനിലയനില്  ഈ  കമഖലലയ  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന

പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനിലനിലനകയഭാ വരുമഭാനലത്തകയഭാ ബഭാധനിക്കഭാത്ത

വനിധത്തനില്  യനവല്ക്കരണലാം നടത്തനി കേയര് കമഖലലയ ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ

എനളളതഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നയലാം.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന മുഴുവന

കേയറുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കേയര്ലഫഡച്ച്  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  ഈ  കേയര്

ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ലനയ്യുന ലചേറുകേനിട ഉല്പഭാദകേരുലട ഉല്പനലാം മുഴുവനുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷന

സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  ക്രയവനില  സനിരത  ഫണച്ച്  പദതനിയനില്

നനിലവനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  77  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം   കേയര്ലഫഡനിനച്ച്

16,98,36,938 രൂപയുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷനച്ച് 26,62,00,000 രൂപയുലാം കചേര്ത്തച്ച് 2017

ലഫബ്രുവരനി  വലര  ആലകേ  43,60,36,938  രൂപ  നല്കുനതനിനച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

തന്മൂലലാം  കേയറനിലന്റെ  സലാംഭരണലാം  കേയര്ലഫഡച്ച്  വഴനിയുലാം,  ഉല്പനങ്ങള  കേയര്

കകേഭാര്പകറഷന വഴനിയുലാം നടത്തുനതനിനച്ച് കേഴനിയുന. 

 സമൗജനല സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം

237 (2442) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം പദതനി വലവസഭായ വകുപനില് ഏതച്ച് ഏജനസനികേളഭാണച്ച്

നടപഭാക്കുനതച്ച്; ഒരു മതീറര് തുണനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവച്ച് എത്ര ; യൂണനികഫഭാലാം തുണനി

എത്ര കുടനികേളക്കഭാണച്ച് ലകേഭാടുക്കുനതച്ച്;

802/2019
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(ബനി)  എത്ര  സകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  യൂണനികഫഭാലാം  തുണനി  ലനയ്യുന;

സഡ്വകേഭാരല ലനയ്ത്തുകേഭാര് എത്ര കപര്; ഇനഡസനിയല് കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് ലസഭാസസറനിയനില്

എത്ര കപര് ലനയ്യുന;  പ്രഭാഥമനികേ സകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളനില് എത്ര കപര് ലനയ്യുന  ;

സനദ സലാംഘടനകേളുലട കേതീഴനില് എത്ര കപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുന ;
(സനി)  നൂല് നനിര്മ്മേനിക്കുനതച്ച് കകേരളത്തനിലല സനിനനിലാംഗച്ച് മനില്ലുകേളനില് ആകണഭാ  ;

ഇകപഭാള ലനയവരുന നൂല് എവനിലട ആണച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുനതച്ച് ;

(ഡനി) നനിറലാം പനിടനിപനിക്കുനതച്ച് കകേരളത്തനിലല സഡ ഹമൗസ്സുകേളനിലഭാകണഭാ ;  മറച്ച്
സലാംസഭാനങ്ങളനിലലങനില് ഏതച്ച് സഭാപനത്തനില് ആണച്ച് നനിറലാം പനിടനിപനിക്കുനതച്ച് ;

(ഇ)  യൂണനികഫഭാലാം  തുണനി  ലനയഭാന  കകേഭാടണ  ആകണഭാ അകതഭാ  കപഭാളനിസര്
ആകണഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്;  നനിറലാം  പനിടനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  കകേരളത്തനിലല  സഡ
ഹമൗസുകേളനില്  സമൗകേരലക്കുറവകണഭാ;  എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച്  കകേരളത്തനില്  നനിറലാം
പനിടനിപനിക്കഭാലതയുലാം  തുനഭാലതയുലാം  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ലകേഭാടുക്കുനതച്ച്,
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സകേത്തറനി  വസ  ഡയറകകററ്റുലാം  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനിടഭാണച്ച്  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  44  ഇഞ്ചച്ച്,  58  ഇഞ്ചച്ച്  എനതീ  വതീതനിയനിലുളള  തുണനിയഭാണച്ച്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതച്ച്. 44  ഇഞ്ചച്ച് തുണനി ഷര്ടനിലാംഗച്ച്,  സന്യൂടനിലാംഗച്ച് എനനിവയ്ക്കുലാം  58  ഇഞ്ചച്ച്
തുണനി  പഭാന്റെനിനുലാം  കവണനിയുമഭാണച്ച്.  44  ഇഞ്ചച്ച്  വതീതനിയുളള  ഒരു  മതീറര്  തുണനിയുലട
ഉല്പഭാദനലചലവച്ച് 215.55 രൂപയുലാം 58 ഇഞ്ചച്ച് വതീതനിയുളള സന്യൂടനിലാംഗച്ച് തുണനിയുലട ഒരു
മതീറര് ഉല്പഭാദന ലചേലവച്ച്  316.93  രൂപയുമഭാണച്ച്.  2017  അദലഭായന വര്ഷലാം ഒനച്ച്
മുതല്  4  വലരയുലാം  ഒനച്ച്  മുതല്  അഞ്ചച്ച്  വലരയുലാം  കുടനികേള  പഠനിക്കുന  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനിലല  ഏകേകദശലാം  2.2  ലക്ഷലാം  കുടനികേളക്കഭാണച്ച്  സമൗജനല  യൂണനികഫഭാമഭായനി
സകേത്തറനി വസലാം നല്കുനതച്ച്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  രജനിസര്  ലചേയലപട  പ്രഭാഥമനികേ  സകേത്തറനി  ലനയ്ത്തു
വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലലയുലാം,  ഹഭാനവതീവച്ച്,  തനിരുവനനപുരലാം
ജനിലയനില്  മഞ്ചവനിളഭാകേത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഇകക്കഭാലടകച്ച്  എന
കേണകസഭാര്ഷലത്തനികലയുലാം  കൂടനി  ആലകേ  2404  ലനയ്ത്തുകേഭാരഭാണച്ച്  ഈ പദതനിയനില്
കചേര്നനിട്ടുളളതച്ച്. സഡ്വകേഭാരല ലനയ്ത്തുകേഭാര് ഇതുവലര പദതനിയനില് കചേര്നനിടനില.
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(സനി)  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാമനിനഭാവശലമഭായ  നൂല്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതച്ച്  കകേന്ദ്ര
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കദശതീയ  സകേത്തറനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കേണ്ണൂര് കമഖലഭാ ഓഫതീസച്ച് മുകഖനയഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനിലല സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേള ഈ
പദതനിക്കുകവണനി  നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  നൂല്
നല്കുനണച്ച്. 

(ഡനി)  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  തുണനി  നനിറലാംപനിടനിപനിക്കുനതച്ച്  തമനിഴ് നഭാടച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഉടമസതയനില്  ഈകറഭാഡനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  തമനിഴഭാടച്ച്
കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് ലടകച്ച്സറല് കപ്രഭാസസനിലാംഗച്ച് മനിലനിലഭാണച്ച്. 

(ഇ)   സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  തുണനി  ലനയ്യുനതനിനച്ച്  67:33  അനുപഭാതത്തനില്
കപഭാളനിസര്-കകേഭാടണ  മനിശനിതത്തനിലുളള  നൂലഭാണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതച്ച്.  നനിറലാം
പനിടനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  കകേരളത്തനിലല  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങകളഭാടച്ച്  കചേര്നച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഡ  ഹമൗസുകേളനില്  വലനിയ  കതഭാതനില്  തുണനി  കേളര്
ലചേയ്യുനതനിനുളള  സമൗകേരലക്കുറവണച്ച്.  ഹഭാലന്റെകനികന്റെയുലാം  ഹഭാനവതീവനികന്റെയുലാം
അധതീനതയനിലുളള സഡ ഹമൗസുകേളനില് ഇത്രയുലാം തുണനി സകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുനതനിനച്ച്
ഇകപഭാള പരനിമനിതനികേളുണച്ച്.  തമനിഴഭാടച്ച് കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് ലടകച്ച്സറല് കപ്രഭാസസനിലാംഗച്ച്
മനിലനില്  പ്രതനിമഭാസലാം  18  ലക്ഷലാം  മതീറര്  തുണനി  വലര  സഡ  ലചേയ്യുനതനിനുളള
സമൗകേരലമുണച്ച്.  സമയബന്ധനിതമഭായനി തുണനി വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതനിനഭാലുലാം
കൂടുതല് അളവനില് വനിവനിധതരലാം കേളറുകേളനില് ചേഭായലാം മുകക്കണതനിനഭാലുമഭാണച്ച് തമനിഴഭാടച്ച്
കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് ലടകച്ച്സറല് കപ്രഭാസസനിലാംഗച്ച് മനിലനിലന ആശയനികക്കണനി വനതച്ച്. 

ലകേ.എലാം.എലാം.എല്.-ലന്റെ സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനിലല കുടനിലവളള ക്ഷഭാമലാം

238  (2443)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  മനിനറല്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ലമറല്സച്ച്  കേമ്പനനിയുലട  സമതീപ
പ്രകദശങ്ങളനിലല  കുടനിലവള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  ലകേ.എലാം.എലാം.എല്.
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിച വരുനതച്ച്;

(ബനി)  ഖനന  കമഖലയനികലയുലാം  കേമ്പനനിയുലട  സമതീപത്തുള  ജനവഭാസ
കമഖലയനിലലയുലാം  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഏലതലഭാലാം  സഭാമൂഹല  കസവന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുനണച്ച്;



340  കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 8, 2017

(സനി)  മനിനറല്  ലസപകറഷനച്ച്  കശഷമുള  മണല്  എലനലഭാലാം
പദതനികേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനലവനലാം  ഇമൗ  മണല്  ജനങ്ങളക്കച്ച്  വനിലയച്ച്
നല്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)   കേമ്പനനിയുലട  സമതീപമുളള  7  വഭാര്ഡകേളനികലയഭായനി  സപപച്ച്  സലന

മുകഖനയുലാം  ടഭാങച്ച്  ഘടനിപനിച  കലഭാറനികേള  മുകഖനയുലാം  കുടനിലവളളലാം  വനിതരണലാം
ലചേയവരുന.  കൂടഭാലത  ജലനനിധനി  പദതനി  മുകഖന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
നല്കേനിവരുന കുടനിലവളളത്തനിലന്റെ ലവളളക്കരലാം കേമ്പനനിയഭാണച്ച് നല്കുനതച്ച്. 

(ബനി)  സമതീപമുളള  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കച്ച്  അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള

ലമചലപടുത്തുനതനിനച്ച് സഹഭായലാം നല്കുകേയുലാം സമതീപ വഭാര്ഡകേളനിലല ജനങ്ങളക്കച്ച്

സവദല പരനികശഭാധനഭാ കേലഭാമ്പച്ച് നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  കേമ്പനനിയുലട സമതീപത്തുളള

സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ആവശലമുളള

മരുനകേള  നല്കുനതനിനച്ച്  പുറകമ  അവനിലട  ഒരു  കഡഭാകറനിലന്റെയുലാം

ഫഭാര്മസനിസനിലന്റെയുലാം  കസവനലാം  കേമ്പനനി  ഏര്പഭാടഭാക്കനി  നല്കുകേയുലാം  സമതീപ

വഭാര്ഡകേളനിലല  കേഭാനസര്  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേയുലാം

ലചേയ്യുന.  തകദ്ദേശസഡ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടത്തനിവരുന  വനിവനിധ  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് കേമ്പനനി പങഭാളനിയഭാവകേയുലാം ചുറ്റുമുളള വഭാര്ഡകേളനിലല ഓടകേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വഴനി വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കല് തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം കേമ്പനനി

ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തുനണച്ച്. എലഭാ വര്ഷവലാം കേമ്പനനിയുലട ലഭാഭത്തനിലന്റെ ഒരു നനിശനിത

ശതമഭാനലാം സഭാമൂഹല കസവന പദതനിക്കഭായനി മഭാറനിവയ്ക്കുനണച്ച്.

(സനി)  മനിനറല്  ലസപകറഷനച്ച്  കശഷമുളള  മണല്  സമനനിലാംഗച്ച്  നടത്തനിയ

സലങ്ങള  refill  ലചേയ്യുനതനിനച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  ഈ മണ്ണച്ച് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്

വനിലയച്ച് നല്കേഭാന ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില. 

ലകേ.എസച്ച്.ഐ.ഡനി.സനി. മുകഖന സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിയ

സഭാര്ടച്ച്-അപ്പുകേള

239  (2444)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം ലകേ.എസച്ച്.ഐ.ഡനി.സനി.

മുകഖന സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിയ സഭാര്ടച്ച്-അപ്പുകേളുലട എണ്ണലാം എത്ര;  ഈ

ഇനത്തനില് അനുവദനിച സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം എത്ര;

(ബനി)  ഇതനില്  സതീ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  എത്ര  സഭാര്ടച്ച്-അപ്പുകേളഭാണച്ച്

അനുവദനിചനിട്ടുളതച്ച്; ഇതനിനുകവണനി അനുവദനിച സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം എത്രലയനച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം ലകേ.എസച്ച്.ഐ.ഡനി.സനി.
മുകഖന  14  സഭാര്ടച്ച്  അപ്പുകേളക്കച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത
സഭാര്ടച്ച്  അപ്പുകേളക്കഭായനി  അനുവദനിച  ആലകേ  3  കകേഭാടനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്
31.74 ലക്ഷലാം രൂപ വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞതനില് 2 സഭാര്ടച്ച് അപ്പുകേളഭാണച്ച് സതീ സലാംരലാംഭകേര് കനതൃതഡ്വലാം
നല്കുനതച്ച്. ഇതനിനഭായനി അനുവദനിച 50 ലക്ഷലാം രൂപയനില് 5 ലക്ഷലാം രൂപ വനിതരണലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.ഡനി.പനി.-യുലട പുനരുജ്ജതീവനലാം

240 (T T2445)   ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതു  കമഖലഭാ  ഔഷധ  കേമ്പനനിയഭായ  ലകേ.എസച്ച്.ഡനി.പനി.-യുലട
നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാനുള  പദതനി  ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   1974-ല്  സഭാപനിതമഭായ  ലകേ.എസച്ച്.ഡനി.പനി.  പ്രധഭാനമഭായുലാം  Kerala
Medical  Services  Corporation  Limited  (KMSCL)-ലന  ആശയനിചഭാണച്ച്
നനിലനനില്ക്കുനതച്ച്.  1984-ല്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച  സവറമനിന  എ  പഭാന്റെച്ച്
2003  മുതല്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  പഭാന്റെനിലല  ഉപകയഭാഗത്തനിലലഭാത്ത
ലമഷതീനറനികേളുലാം മറച്ച് അനുബന്ധ സഭാധനങ്ങളുലാം Metal Scrap Trading Corporation

T  മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(MSTC)  വഴനി  വനില്പനയഭായനി  വചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ബതീറഭാലഭാകലാം,  കനഭാണ
ബതീറഭാലഭാകലാം എനതീ രണച്ച് വനിഭഭാഗലാം മരുനകേള KMSCL-നച്ച് നല്കേനിവരുന. കനഭാണ
ബതീറഭാ  മരുനകേളക്കച്ച്  1974-ല്  സഭാപനിതമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  അടനിസഭാന
സമൗകേരലങ്ങളുലാം  ആണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചവരുനതച്ച്.  ഇതച്ച്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷ്കരനികക്കണതനികലയഭായനി  ഒരു  പദതനി  രൂപകരഖ  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ബതീറഭാലഭാകലാം
മരുനകേളക്കച്ച്  ജനി.എലാം.പനി.  നനിലവഭാരത്തനിലുളള  ഒരു  പഭാന്റെച്ച്  2011  മുതല്
പ്രവര്ത്തനിചവരുന. 

നനിലവനില്  കേമ്പനനിയുലട  വനിപണനലാം  ലകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്.-നഭായനി
50  ശതമഭാനവലാം,  മറനിതര സലാംസഭാനങ്ങളുലട ഗവണലമന്റെച്ച്തല വനിതരണത്തനിനഭായനി
50 ശതമഭാനവമഭാണച്ച്. 

(ബനി)  KSDP-യനില്  പുതനിയ  കനഭാണ  ബതീറഭാലഭാകലാം  പദതനികേള
വരുനകതഭാടുകൂടനി  150-ല്പരലാം മരുനകേള ലകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്.-നച്ച് നല്കുവഭാന
പരലഭാപ്തമഭാകുലാം.  ഇതനിനഭായനി  നനിലവനിലല  കേമ്പനനിയുലട  വനിറഭാമനിന  എ  പഭാന്റെനിലന്റെ
ലകേടനിടങ്ങള  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കനി  22.52  കകേഭാടനി  മുതല്മുടക്കനി  ജനി.എലാം.പനി.
നനിലവഭാരമുളള  ഒരു  ഫഭാകറനിക്കഭാണച്ച്  രൂപകരഖ  നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്.  ടനി  പദതനി
പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങുന മുറയച്ച് നല ഗുണനനിലവഭാരമുളള മരുനകേള നല്കുവഭാനഭാകുലാം.
പുതുതഭായനി സഭാപനിച ലടസനിലാംഗച്ച്  ലകബഭാറടറനിക്കച്ച്  National Accreditation Board
for  Laboratories-ലന്റെ  സര്ടനിഫനികക്കഷന  ലഭനിക്കുനകതഭാലട  കേഡ്വഭാളനിറനി  ലടസനിലാംഗച്ച്
പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപട രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം. കൂടഭാലത സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം,  സഡ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പലവനിധ
കേഡ്വഭാളനിറനി ലടസനിലാംഗച്ച് ആവശലങ്ങളക്കച്ച് ഈ ലകബഭാറടറനി ഉപകയഭാഗലപടുലാം. ആകരഭാഗല
കമഖലയഭാവശലമഭായ  മരുനകേളുലാം  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കു
നതനിനുളള ഒരു ബൃഹതച്ച് പദതനിക്കഭായനി  2017-18-ല്  18.15 കകേഭാടനി രൂപ ബജറനില്
കേമ്പനനിക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  10  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അധനികേ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുലമനലാം ബജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കസവന കമഖലയനില് സഡ്വയലാംലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള

241  (2446)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കസവന  കമഖലയനില്  സഡ്വയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള

കൂടുതലഭായനി  വനികേഭാസലാം  പ്രഭാപനിചവരുനതുലാം  കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള

സൃഷനിക്കലപടുന  ഒരു  കമഖലയഭായനി  ഇതച്ച്  വളരഭാനുള  സഭാധലതയുലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കസവന  കമഖലയനില്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച്  സബ്സനിഡനി

അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിലവനില്  തടസങ്ങളുകണഭാ;  ഈ  കമഖലയനില്  പുതുതഭായനി

എലനങനിലുലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കസവന  കമഖലയനില്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച്  സബ്സനിഡനി

അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സതീമുകേളനില്  നനിലവനില്

വലവസയനില.  ഈ കമഖലയനില് ഒരു കജഭാബച്ച് കസഭാടനിനച്ച്  25,000 രൂപ നനിരക്കനില്

സബ്സനിഡനി  നല്കുനതനിനഭായനി  "സതീലാം  കഫഭാര്  ലപ്രഭാസവഡനിലാംഗച്ച്  സഭാര്ടച്ച്  അപച്ച്

സബ്സനിഡനി കഫഭാര് ക്രനികയഷന ഓഫച്ച് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് ഓപര്ചേന്യൂണനിറതീസച്ച്"  എന

പദതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുണച്ച്. 

കകേരള സനിറഭാമനികച്ച് ലനിമനിറഡനില് നനിയമനലാം

242 (2447)ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)കുണറയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കകേരള  സനിറഭാമനികച്ച്  ലനിമനിറഡനില്  വര്ക്കര്

തസ്തനികേയനില് നനിനലാം ജൂനനിയര് അസനിസന്റെച്ച് തസ്തനികേയനികലക്കച്ച് ട്രഭാനസര് മുഖഭാനരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം എത്രകപലര നനിയമനിച;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിലല  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെച്ച്  നനിയമനലാം

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് വനിടതഭാകണഭാ; എങനില് ട്രഭാനസര് മുഖഭാനരലാം നടത്തുന നനിയമനലാം

ഏതച്ച്  ചേട  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്;  അനധനികൃത  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുലണങനില്  അതച്ച്

പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  കുണറയനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കകേരള  സനിറഭാമനികച്ച്  ലനിമനിറഡനില്  വര്ക്കര്  തസ്തനികേയനില്നനിനലാം

ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനികലയച്ച്  ട്രഭാനസര്  മുഖഭാനരലാം  ആലരയുലാം

നനിയമനിചനിടനില.

(ബനി)  കകേരള  സനിറഭാമനികച്ച്  ലനിമനിറഡനിലല  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെച്ച്  നനിയമനലാം

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് വനിടതഭാണച്ച്. ട്രഭാനസര് മുഖഭാനരലാം നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില. 

ഭഭാരതച്ച് എര്ത്തച്ച് മൂകവഴ ച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്

243  (T2448)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഞ്ചനികക്കഭാടച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഭഭാരതച്ച്  എര്ത്തച്ച്  മൂകവഴച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്

(ബനി.ഇ.എലാം.എല്)  എന  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനലാം

സഡ്വകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  അറനിയനിപച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനു

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  അത്തരലമഭാരു  നടപടനിലയ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം

ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിനച്ച്  എത്ര  സലമഭാണച്ച്  സലാംസഭാനലാം

സകേമഭാറനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(ഡനി)  സഡ്വകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കുകമ്പഭാള  ഈ  സലത്തനിലന്റെ  ഭഭാവനി

എനഭായനിരനിക്കുലമന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഭൂമനിയുലട മഭാര്ക്കറച്ച്  വനില സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച്  കേനിടഭാലത സലലാം സഡ്വകേഭാരല

കേമ്പനനിക്കച്ച്  സകേമഭാറഭാതനിരനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  അടനിയനര  നടപടനി

സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ഔകദലഭാഗനികേമഭായ അറനിയനിപ്പുകേലളഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില.  കേമ്പനനി  അധനികൃതരനില്നനിനലാം  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് വനിവരലമഭാനലാം ലഭലമഭായനിടനില. 

(സനി) 374.59  ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണച്ച്  കേനിനഫ  മുഖഭാനരലാം ബനി.ഇ.എലാം.എല്.-നച്ച്
പഭാടവലവസയനില് സകേമഭാറനിയനിട്ടുളളതച്ച്.

(ഡനി  &  ഇ)   സഭാപനത്തനിലന്റെ  സഡ്വകേഭാരലവല്ക്കരണവമഭായനി  ബന്ധലപട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇതുസലാംബന്ധനിച  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളള.

പുതനിയ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കഭാനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം
244  (2449)  ശതീ  .    എലാം  .    നമൗഷഭാദച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തച്ച്  പുതനിയ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള
നനിര്കദ്ദേശലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മങട മണ്ഡലത്തനില് വലവസഭായ കസഭാണ ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

245  (2450)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2-3-2016- ലല റവനന്യൂ (ബനി) വകുപനിലല സ.ഉ (സകേ)നലാം.209/2016/റവ
നമ്പര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  മങട  മണ്ഡലത്തനിലല  അഞ്ഞൂറച്ച്  ഏക്കര്-വലവസഭായ
കസഭാണ ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച് എലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏതച്ച് തലത്തനിലുള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനവലാം ഭൂമനി ഏലറടുക്കലുമഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;

(സനി)  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്  ഇതനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല മങട വനികലജനില് കേനിനഫയുലട ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
കസഭാണ  സഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്  690  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ലനകഗഭാഷനികയറഡച്ച്  പര്കചസച്ച്
വലവസകേള  പഭാലനിചച്ച്  ഏലറടുക്കുനതനിനച്ച്  റവനന്യൂ  വകുപനിലന്റെ  2-3-2016-ലല
G.O.(Rt) No.209/16/Rev  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധലപട  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതച്ച്  ജനിലഭാ  റവനന്യൂ
അധനികേഭാരനികേളഭാണച്ച്.  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  മഭാത്രകമ  ഏലറടുക്കല്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുകേയുളള.

(ബനി)  ഭൂമനി കേനിനഫയച്ച് സകേമഭാറനി കേനിനഫയുലട സഭാകങതനികേ ടതീലാം പ്രസ്തുത ഭൂമനി
പരനികശഭാധനിചച്ച് രൂപകരഖ ഉണഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം
സലാംബന്ധനിചച്ച്  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കഭാന  സഭാധലമഭാവകേയുളള.  ലനകഗഭാഷനികയറഡച്ച്
പര്കചസച്ച് വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതനിനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.

(സനി)  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതച്ച്  ലനകഗഭാഷനികയറഡച്ച്  പര്കചസച്ച്  മുകഖന
ആയതനിനഭാല്  വനില  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ധഭാരണ  ഉണഭായതനിനച്ച്  കശഷലാം  മഭാത്രകമ
ഇതുസലാംബന്ധനിചളള ലചേലവച്ച് കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴനിയുകേയുളള.

ബഭാലാംബൂ കകേഭാര്പകറഷന ജതീവനക്കഭാരുലട കവതനപരനിഷ്കരണലാം

246  (2451)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുളള ബഭാലാംബു കകേഭാര്പകറഷന
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുകടയുലാം  കവതന  പരനിഷ്കുരണലാം  അവസഭാനമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച് എനഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ശമ്പളപരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം  എലഭാ വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്,  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച്
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാന  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുളള  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനമഭായ ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷനനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട കവതന പരനിഷ്കരണലാം

അവസഭാനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്  1-4-2014-ലുലാം  ഡനികപഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

കവതനപരനിഷ്കരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച് 1-4-2016-ലുലാം ആണച്ച്. 

(ബനി  &  സനി)  പ്രസ്തുത ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം ബഭാലാംബൂ

കകേഭാര്പകറഷനനിലല എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ഡനികപഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടച്ച് വലവസഭായ ഇടനഭാഴനി
247 (2452) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടച്ച്  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേ
മഭാക്കുനതനിനഭായനി നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സലലമടുപച്ച്  നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനിൽ
നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണനച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടച്ച്  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കു
നതനിനുകവണനി  ലകേഭാചനി  മുതല്  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  വലരയുളള  പ്രകദശലാം  ഒരു  വലവസഭായ
ഇടനഭാഴനിയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതനില്  ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടച്ച്  ഭഭാഗലാം  ഒരു
സഹലടകേച്ച്  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴനിയഭാക്കഭാനുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്  ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങലള  ബന്ധനിപനിച
ലകേഭാണ്ടുളള  ഇടനഭാഴനിയഭായതനിനഭാല്  ഇതുസലാംബന്ധനിച  വനിശദപഠനലാം  നടകത്തണതച്ച്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണച്ച്.  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  നഭാഷണല്  ഇനഡസനിയല്  കകേഭാറനികഡഭാര്
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ആന്റെച്ച്  ഇലാംപനിലമകന്റെഷന  ട്രസച്ച്  (NICDIT)  മുമ്പഭാലകേ  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിക്കുനതനിനുകവണനി  പദതനിയുലട  ഒരു  കേണലസപ്റച്ച്  മഭാസര്  പഭാനുലാം,
perspective  പഭാനുലാം  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  കേണസളടന്റെനിലന നനിയമനിക്കുന
തനിനുളള നടപടനികേള ലകേ.എസച്ച്.ഐ.ഡനി.സനി. ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) സലലമടുപച്ച് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില. 
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വലവസഭായ രലാംഗത്തച്ച് കൂടുതല് മുതല്മുടക്കച്ച്

248 (2453)  ശതീ  .    ലകേ    .  വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

വലവസഭായരലാംഗത്തച്ച്  കൂടുതല്  മുതല്മുടക്കച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം  ആധുനനികേ
നവതീകേരണ മഭാതൃകേയനില് കൂടുതല് വലവസഭായങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം എലനലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളക്കഭാണച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വലവസഭായരലാംഗത്തച്ച്  കൂടുതല്  മുതല്മുടക്കച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം  ആധുനനികേ
നവതീകേരണ മഭാതൃകേയനില് കൂടുതല് വലവസഭായങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുമുളള വനിവനിധ
പദതനികേള  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ചേനില
വലവസഭായങ്ങലള മുനഗണനഭാ ലനിസനില് ഉളലപടുത്തനി സലാംരലാംഭകേ സഹഭായ പദതനി
വഴനി  അവയച്ച്  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭകേലര  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഇനലവകസഴച്ച്  മതീറച്ച്,
സലാംരലാംഭകേതഡ്വ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി,  ലടകകഭാളജനി കനിനനികേച്ച്,  സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
കപ്രഭാഗഭാലാം  തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തുനണച്ച്.  സ്കൂള  കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനില്
സലാംരലാംഭകേതഡ്വ  വനികേസന  കബ്ബുകേള  വഴനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  പുതനിയ
വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങലള  സഹഭായനിക്കുവഭാനുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുവഭാനുലാം
എലഭാ  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസ്സുകേള,  സലാംരലാംഭകേതഡ്വ  വനികേസന
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള,  നനികക്ഷപകേരുലട കമളകേള,  സൂക്ഷ്മ-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം
സലാംരലാംഭകേരുലട  ഉത്പന  വനിപണന  കമളകേള,  ലമഷതീനറനി  എകനിബനിഷന,
ലടകകഭാളജനി  കനിനനിക്കുകേള,  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  ഊര്ജ്ജനിത
വലവസഭായവത്കേരണ പദതനി എനനിവ കബഭാക്കച്ച്,  തഭാലൂക്കച്ച്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ജനില
തലങ്ങളനിലഭായനി  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  ബനിസനിനസച്ച്  ടു  ബനിസനിനസച്ച്  മതീറച്ച്,
സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ലമഷതീനറനി  എകനിബനിഷന  തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള  വഴനി
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമുളള വലവസഭായനികേളക്കച്ച് കകേരളത്തനില് വലവസഭായലാം
തുടങ്ങുനതനിനുലാം  കകേരളത്തനിലല  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായനികേളക്കച്ച്  ഇനലയകേത്തുലാം
പുറത്തുമുളള വനിപണന അവസരങ്ങള കേലണത്തഭാനുലാം അവസരലമഭാരുക്കനി. 
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വലവസഭായ കമഖലകേളനില് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

249  (2454)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത (ലപഭാതു - സഡ്വകേഭാരല) വലവസഭായ കമഖലകേളനില് കൂടുതല്
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനച്ച്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്; ഇനനിയുലാം സഡ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച് എലനലഭാലാം;

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കുന  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച് എനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വലവസഭായ കമഖലയനില് കൂടുതല് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരള ബന്യൂകറഭാ ഓഫച്ച് ഇനഡസനിയല് ലപ്രഭാകമഭാഷന മുകഖന
കസര്  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  ലപഭാതു-സഡ്വകേഭാരല
കമഖലകേളനിലല  വലവസഭായങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം,  സവവനിധലവത്കേരണലാം,
വനിപുലതീകേരണലാം  എനനിവ  നടത്തുനതനിലൂലട  കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കലപടുന.  ഈ  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഉല്പനലാം  വലഭാപഭാരലാം
നടത്തുനതനിനുളള വനിപുലമഭായ സമൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതുവഴനി വലഭാപഭാര രലാംഗത്തുലാം
വളലരകയലറ ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കലപടുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല  സമഗ
വനികേസനത്തനിനുലാം  സലാംരലാംഭകേലര  സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായങ്ങലള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചച്ച്  കൂടുതല്  നനികക്ഷപലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതഡ്വ
സഹഭായ പദതനി"  വഴനിയുലാം  സ്കൂള  കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനില് സലാംരലാംഭകേതഡ്വ  വനികേസന
കബ്ബുകേള  (ഇ.  ഡനി.  കബ്ബുകേള)  വഴനിയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.
ലചേറുകേനിട  വലവസഭായനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ബനിസനിനസച്ച്  ടു  ബനിസനിനസച്ച്
മതീറച്ച്,  വലവസഭായ സലാംഗമലാം,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഇനലവകസഴച്ച്  മതീറച്ച്,  സലാംരലാംഭകേതഡ്വ
പരനിശതീലന  പദതനി,  ലടകകഭാളജനി  കനിനനികേച്ച്,  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം,
എമര്ജനിലാംഗച്ച് കകേരള തുടങ്ങനിയവ സലാംഘടനിപനിക്കുനണച്ച്.  അതനിലൂലട സലാംസഭാനലത്ത
ലചേറുകേനിട വലവസഭായങ്ങളക്കച്ച് വനിപണന സഭാധലത വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.
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സലസനസുകേളുലാം  കനിയറനസുകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  സലാംസഭാന
തലങ്ങളനില്  സനിലാംഗനിള  വനിനകഡഭാ  കനിയറനസച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.
പുതനിയ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങലള  സഹഭായനിക്കുവഭാനുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുവഭാനുലാം  എലഭാ  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള
പ്രവര്ത്തനിചവരുന. വനിപണന കപ്രഭാത്സഭാഹനഭാര്തലാം ജനിലഭാ സലാംസഭാന തലങ്ങളനില്
വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തന  കമളകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനമുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ബഭാകങഴച്ച്
സമനിതനികേളനില് വലവസഭായനികേളുലട പ്രശ്നങ്ങള നനിരനരമഭായനി ഉനയനിക്കുനമുണച്ച്. 

വലവസഭായ കപ്രഭാത്സഭാഹന പദതനികേള
250  (2455)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള, സഭാര്ടപച്ച് വനികലജുകേള,
ഇനകേദ്യുകബററുകേള  എനനിങ്ങലന  വലവസഭായ  കപ്രഭാത്സഭാഹന  പദതനികേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനച്ച്  എനച്ച് അടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങളഭാണച്ച്  കവണതച്ച്;  അടനിസഭാന
സമൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയഭാല് ഇവ ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ;

(ബനി) ലചേറുകേനിട വലവസഭായ രലാംഗകത്തക്കച്ച് കേടന വരുനവര്ക്കഭായനി നനിലവനില്
എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ഉളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനില് എത്ര സഡ്വയലാംലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള
അകപക്ഷ  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലഭനിച;  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സകേലക്കഭാണ്ടു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള,

സഭാര്ടപച്ച്  വനികലജുകേള,  ഇനകേദ്യുകബററുകേള  തുടങ്ങനിയവ  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള
പദതനികേള  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  കേരടച്ച്  നയത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളനില്  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന  ഒരു  സലാംരലാംഭകേനച്ച്
പ്രധഭാനമഭായുലാം അടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങളഭായ ലലവദദ്യുതനി, ജലലാം, കറഭാഡ സ്തുകേള എനനിവ
കൂടഭാലത വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട
അനുമതനികേള എനനിവയഭാണച്ച് ആവശലമഭായനി വരുനതച്ച്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  351

വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ഇനകേദ്യുകബററുകേള  നനിലവനില്  ജനിലഭാ
വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചവരുനതച്ച്.   അവയ്ക്കുകവണ അടനിസഭാന
സമൗകേരലങ്ങള ജനിലഭാ  വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇനകേദ്യുകബഷന
ലസന്റെറുകേള  മഭാതൃകേഭാ  കപ്രഭാജക്ടുകേള,  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള,  യനസഭാമഗനികേള,
സഭാകങതനികേവനിദല,  സഭാകങതനികേസഹഭായ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവലയക്കുറനിചളള
വനിവരങ്ങള തുടങ്ങനിയ വനിജഭാന അടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങള  Discussion  Hall,
Computerized സലാംവനിധഭാനലാം,  Reference  Library  തുടങ്ങനിയ  പശഭാത്തല
സമൗകേരലങ്ങള എനനിവ ആവശലമഭാണച്ച്. 

വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളക്കച്ച് ആവശലമഭായ സഭാനകഡര്ഡച്ച് ഡനിലലസന ഫഭാകറനി,
ലലവദദ്യുതനി,  ജലലാം,  കറഭാ ഡകേള  എനതീ  അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള
ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി., മുകഖന ലഭലമഭാക്കുനണച്ച്. 

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  രലാംഗത്തച്ച്  കേടനവരുനവര്ക്കുകവണനി  തഭാലഴ
പറയുന പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതച്ച്. 

കകേരളത്തനിലല  സഭാഹചേരലങ്ങള  അനുസരനിചച്ച്  ചേനില  വലവസഭായങ്ങലള
മുനഗണനഭാ  ലനിസനില്  ഉളലപടുത്തനി  സലാംരലാംഭകേ  സഹഭായ  പദതനി  വഴനി  അവയച്ച്
അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.   വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  Investors  Meet,  സലാംരലാംഭകേതഡ്വ
പരനിശതീലന  പദതനി,  ലടകകഭാളജനി  കനിനനിക്കച്ച്,  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം
തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.   സ്ക്കൂള,  കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനില്
സലാംരലാംഭകേതഡ്വ  വനികേസന  കബ്ബുകേള  (ഇ.ഡനി.കബ്ബുകേള)  വഴനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുന.   പുതനിയ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങലള  സഹഭായനിക്കുവഭാനുലാം  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുവഭാനുലാം  എലഭാ  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം
ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസുകേള,
സലാംരലാംഭകേതഡ്വ  വനികേസന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  നനികക്ഷപകേരുലട  കമളകേള,
MSME  ഉല്പന  വനിപണന  കമളകേള  ലമഷതീനറനി  എകനിബനിഷന,  ലടകകഭാളജനി
കനിനനിക്കുകേള,  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  പരനിശതീലനലാം,  ഊര്ജ്ജനിത
വലവസഭായവല്ക്കരണ  പദതനി  എനനിവ  കബഭാക്കച്ച്,  തഭാലൂക്കച്ച്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
ജനിലഭാതലങ്ങളനിലഭായനി നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത ബനിസനിനസച്ച് ടു ബനിസനിനസച്ച് മതീറച്ച്,
സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ലമഷതീനറനി  എകനിബനിഷന  തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള  വഴനി
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമുളള  വലവസഭായനികേളക്കച്ച്  കകേരളത്തനില്
വലവസഭായങ്ങള  തുടങ്ങുനതനിനുലാം  കകേരളത്തനിലല  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായനികേളക്കച്ച്
ഇനലയകേത്തുലാം  പുറത്തുമുളള  വനിപണന  അവസരങ്ങള  കേലണത്തഭാനുലാം
അവസരലമഭാരുക്കനി. 
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ലകേ-ബനിപച്ച് വഴനി കകേരളത്തനിലല സൂഷ്മ ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായനികേളുലട
വനിപണനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി കകേരള ബനിസനിനസച്ച് ടു ബനിസനിനസച്ച് മതീറ്റുകേള കദശതീയ
അനര്  കദശതീയ  കമളകേളനില്  പലങടുപനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.   വനിപണന  കപ്രഭാല്സഭാഹനഭാര്തലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനിലുലാം
സലാംസഭാന  തലത്തനിലുലാം  വലവസഭായ  ഉല്പനങ്ങളുലട  പ്രദര്ശന  കമളകേള
സലാംഘടനിപനിചവരുന. 

ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  രലാംഗകത്തയച്ച്  കേടനവരുനവര്ക്കഭായനി  കേനിനഫ
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  21  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനില് സഡ്വയലാംലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  ലഭനിച
അകപക്ഷകേളുലാം  സഡ്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

പ്രധഭാനമനനിയുലട ലതഭാഴനില് ദഭായകേ പദതനി  :

ആലകേ ലഭനിച അകപക്ഷകേള - 5
സഡ്വതീകേരനിച  നടപടനി  :- ലഭനിച 5  അകപക്ഷകേള  ഡനിസനികേച്ച്  ലലവല്  ടഭാകച്ച്

കഫഭാര്സച്ച്  കേമ്മേനിറനി  (ഡനി.എല്.റനി.എഫച്ച്.സനി.)-യനില്  അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം  അവ
ഡനി.എല്.റനി.എഫച്ച്.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  ബഭാങനികലയച്ച്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയ.
ആയതനില്  3  അകപക്ഷ  ബഭാങച്ച്  സഭാങ്ഷന  ലചേയ്യുകേയുലാം  കലഭാണ  തുകേ
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനച്ച്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ.   ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  അര്ഹതലപട
സബ്സനിഡനി  തുകേ  ബഭാങച്ച്  ലകയനിലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ഉണഭായനി.   2  അകപക്ഷകേള
നനിരസനിച.

എസച്ച്  .  സനി  .  എ  .   റ്റുസ്തു  .   എസച്ച്  .  സനി  .  പനി  .   വരുമഭാന ദഭായകേ പദതനി  :-

ആലകേ ലഭനിച അകപക്ഷകേള - 9

സഡ്വതീകേരനിച  നടപടനി  :- എലഭാ  അകപക്ഷകേരുലാം  സമര്പനിച  ഇനകവഭായനിസച്ച്
പ്രകേഭാരലാം വലവസഭായ വകുപനില്നനിനലാം കപ്രഭാജകച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനി നല്കുകേയുലാം
ബഭാങനികലയച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.   ആയതനില്  4  അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  ബഭാങച്ച്
കലഭാണുലാം  വലവസഭായ  വകുപച്ച്  മുഖഭാനരലാം  സബ്സനിഡനിയുലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.
5 അകപക്ഷകേള ബഭാങനില് കപ്രഭാസസനിലാംഗനിലഭാണച്ച്. 
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തുറനച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിച വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള 

251  (2456)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  പൂടനിക്കനിടന  എത്ര
വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  തുറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്  എനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അവ  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് എത്ര തുകേ അനുവദനിച എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  പൂടനിക്കനിടന

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  തുറനച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.   മുന

കേഭാലങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലച  സഭാപനങ്ങളുലട  ലനികേഡ്വനികഡഷന  നടപടനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ആസ്തനികേള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വലഭാവസഭായനികേ  വനികേസനത്തനിനച്ച്

ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള 

252 (2457) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുനച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച

വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാമഭാലണനച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഏലതങനിലുലാം

വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള പൂടനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില് അതനിനുള കേഭാരണലമനഭാണച്ച്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളനില് എത്ര നനിയമനങ്ങള നടനനിട്ടുണച്ച്; ഓകരഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം നടന

നനിയമനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ജനില തനിരനിചച്ച് നല്കേഭാകമഭാ?

802/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ലപഭാതുകമഖലയനില്

പുതനിയ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ലപഭാതുകമഖലയനില്

വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള പൂടനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളനില്  നടന  നനിയമനങ്ങളുലട  ജനില  തനിരനിചളള  കേണക്കച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായനി

ലഭലമഭായകശഷലാം അനനിമ മറുപടനി നല്കുനതഭാണച്ച്. 
കഗ്ലൈഭാബല് ആയുര്കവ്വദ വനികലജച്ച്

253 (2458) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വര്ക്കല  അയനിരൂര്  വനികലജനില്  കേനിനഫ  സഭാപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
കഗ്ലൈഭാബല്  ആയുര്കവദ  വനികലജനിനച്ച്  കവണനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതനിനുള
നടപടനിലയനഭായനി എനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വര്ക്കല  അയനിരൂര്  വനികലജനില്  കേനിനഫ  സഭാപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
കഗ്ലൈഭാബല്  ആയുര്കവ്വദ  വനികലജനിനുകവണനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ഇതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളകറുലട അദലക്ഷതയനില് രണച്ച് തവണ
ജനിലഭാതല  വനിലനനിര്ണ്ണയ  സമനിതനി  കയഭാഗലാം  കൂടുകേയുണഭായനി.   എനഭാല്  വനില
നനിര്ണ്ണയലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് തതീരുമഭാനലാം ഉണഭായനിടനില.   ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിച തതീരുമഭാനലാം
ഉണഭാകുന മുറയച്ച് ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാനുളള തുടര്നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

ആസല് വഭാചച്ച് കേമ്പനനി

254 (2459)  ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ബതീചച്ച്  കറഭാഡനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന  ആസല്  വഭാചച്ച്
കേമ്പനനി എകപഭാഴഭാണച്ച് പൂടനിയതച്ച്;

(ബനി) ഈ കേമ്പനനി പൂടഭാനുള സഭാഹചേരലലമനഭായനിരുന;
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(സനി)  ഈ  കേമ്പനനി  പൂട്ടുകമ്പഭാള  എത്ര  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണച്ച്

നനിലവനിലുണഭായനിരുനതച്ച്;

(ഡനി)  ഈ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ശമ്പളത്തനിലുലാം  ആനുകൂലലത്തനിലുലാം  കുടനിശ്ശേനികേ

നല്കേഭാനുണഭായനിരുകനഭാ;  എങനില് പ്രസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേ ലകേഭാടുത്തച്ച്  തതീര്കത്തഭാ എനച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  മകറലതങനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  മഭാറനി

നനിയമനിചനിരുകനഭാ എനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ആസല്  വഭാചച്ച്  കേമ്പനനി  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന  സലവലാം  ലകേടനിടവലാം

മകറലതങനിലുലാം  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങഭാന  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്

ആകലഭാചേനയുകണഭാ എനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആസല് വഭാചച്ച് കേമ്പനനി 2002 മുതല് പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഹനിന്ദുസഭാന ലമഷതീന ടൂളസനിനുകവണനി വഭാചച്ച്  അസലാംബനിള ലചേയ്യുന

യൂണനിറഭായനിടഭാണച്ച്  ആസല് വഭാചസച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുനതച്ച്.   ആസല്  വഭാചസനിലന്റെ

കപഭാഷകേ യൂണനിറച്ച്  (Feeder)  ആയ ഹനിന്ദുസഭാന ലമഷതീന ടൂളസച്ച് പൂടനിയതുമൂലമഭാണച്ച്

ആസല് വഭാചസച്ച് പൂടനിയതച്ച്.

(സനി) കേമ്പനനി പൂട്ടുകമ്പഭാള 102 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണച്ച് നനിലവനിലുണഭായനിരുനതച്ച്.

അനച്ച് നനിലവനിലുണഭായനിരുന സഡ്വയലാം വനിരമനിക്കല് പദതനി പ്രകേഭാരമുളള എലഭാ

ആനുകൂലലങ്ങളുലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  കേമ്പനനി പൂട്ടുകമ്പഭാള ജതീവനക്കഭാര്ലക്കലഭാലാം അനച്ച് നനിലവനിലുണഭായനിരുന

സഡ്വയലാം  വനിരമനിക്കല്  പദതനി  പ്രകേഭാരമുളള  എലഭാ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നല്കേനി

പനിരനിഞകപഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ) ഇല.

(എഫച്ച്) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആകലഭാചേനയനിലുണച്ച്.
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ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

255  (2460)  ശതീ  .    എലാം  .    നമൗഷഭാദച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില്
ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ എത്രയഭാണച്ച്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതച്ച് ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം അവയുലട കേഴനിഞ്ഞ മൂനച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം തനിരനിചള ലഭാഭ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;  അവയുലട നഷത്തനിലന്റെ കേണക്കച്ച് കേഴനിഞ്ഞ മൂനച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുളള
11  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനിലുലാം  30  സഭാപനങ്ങള  നഷത്തനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ഇവയുലട വനിവരലാം അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി)  ഈ  സഭാപനങ്ങളുലട  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനവര്ഷലത്ത
ലഭാഭനഷകേണക്കുകേള അനുബന്ധലാം (2) ആയനി കചേര്ക്കുന*

 വലവസഭായ വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലുളള നനിര്മ്മേഭാണലാം നനിലച ലകേടനിടങ്ങള

256 (2461)   ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വലവസഭായ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലുളതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നനിലചതുമഭായ എത്ര ലകേടനിടങ്ങള ഉളതഭായഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുനതുമൂലവലാം  പരനിപഭാലനക്കുറവലകേഭാണ്ടുലാം  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായ
ഇത്തരലാം ലകേടനിടങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച് വലവസഭായ വകുപച്ച് എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച്
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  357

(സനി)  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലച  ഇനഡസനിയല്  എകസറ്റുകേളനിലലയുലാം  മറച്ച്
സഭാപനങ്ങളനിലലയുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത  ലകേടനിടങ്ങള  ഏലതങനിലുലാം  രതീതനിയനില്
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുനതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് വലവസഭായ വകുപനിനുകേതീഴനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം നനിലച
ലകേടനിടങ്ങള ഉളളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  വലവസഭായ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലുളള  വലവസഭായ  എകസറ്റുകേളനില്
യൂണനിറ്റുകേള  പൂടനികപഭായതുകേഭാരണലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത  കേനിടക്കുന  ലകേടനിടങ്ങള
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്  തനിരനിലചടുത്തച്ച്  പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേളക്കച്ച്
നല്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ആമ്പല്ലൂര് ഇലകകഭാണനികച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്

257  (2462)  ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ആമ്പല്ലൂര്  ഇലകകഭാണനികച്ച്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാലണനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ഡനി.പനി.ആര് തയഭാറഭാക്കനികയഭാ
എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനി നടത്തനിപനികനഭാടച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ഐ,ഡനി.സനി.-  യുലട ഭഭാഗത്തു
നനികനഭാ  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനികനഭാ  തടസങ്ങള  വനനിട്ടുകണഭാലയനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആമ്പല്ലൂര്  ഇലകകഭാണനികച്ച്  പഭാര്ക്കനിനുകവണനിയുളള  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  നഭാളനിതുവലര  15.25  ഏക്കര് ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുനതനിനഭായനി ഭൂവടമകേളുമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  8.26 കകേഭാടനി രൂപ
ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടപടനിക്കഭായനി നഭാളനിതുവലര വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.  കേലണത്തനിയ ഭൂമനി

കേരനിനനിലമഭാലണനലാം  അവനിലട  ലനല്കൃഷനി  നടത്തഭാവന  സലമഭാലണനമുളള

അഗനികേളചറല്  ലപ്രഭാഡക്ഷന  കേമ്മേതീഷണറുലട  (APC)  തതീരുമഭാനലാംമൂലലാം  ഭൂമനി

ഏലറടുക്കല് നടപടനി  2011-ല് നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണതഭായനിവന.  കൂടഭാലത ലസന്റെര്

കഫഭാര് വഭാടര് റനികസഭാഴച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് & മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് (CWRDM) പ്രസ്തുത ഭൂമനി

റലാംസഭാര് കവമ്പനഭാടച്ച്  കകേഭാള ലവറച്ച് ലഭാന്റെനില് വരുന പ്രകദശമഭാലണനലാം അതനിനഭാല്

പ്രസ്തസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനിലലനലാം  2013-ല്

ലലകേലക്കഭാണ തതീരുമഭാനലാംമൂലലാം പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനച്ച് തടസലാം കനരനിട്ടു.  എനഭാല്

പ്രസ്തുത  നനിഗമനങ്ങലളലഭാലാം  ശഭാസതീയഭാടനിസഭാനത്തനിലലഭാലയനച്ച്  കേണച്ച്  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് 2014-ല് 100  ഏക്കര് ഭൂമനി ഉഭയസമ്മേത പ്രകേഭാരലാം ഏലറടുക്കുനതനിനഭായനി

തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഏലറടുക്കുന  ഭൂമനി  ഇലകകഭാണനികച്ച്  പഭാര്ക്കഭായനി

വനികേസനിപനിക്കുന  കവളയനില്  ആലകേ സലത്തനിലന്റെ  15%   ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായനി

നനിലനനിര്ത്തനി  ബഭാക്കനി  ഭൂമനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുളള  അനുമതനി  അഗനികേളചറല്

ലപ്രഭാഡക്ഷന  കേമ്മേതീഷണര്  2015-ല്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  സലലാം  ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേള  ഇകപഭാള

പുകരഭാഗമനിക്കുനതച്ച്.

 സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുളള തുണനിമനില്ലുകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം

258   (2463)  ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള  തുണനിമനില്ലുകേളുലട

പുനരുദഭാരണലാം  ലക്ഷലമനിടച്ച്  രൂപതീകേരനിച  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയനിലല  അലാംഗങ്ങള 

ആലരഭാലക്കയഭാണച്ച്:  ഇതനില്  വനിജനിലനസച്ച്  അകനഡ്വഷണലാം  കനരനിടുന

ആലരങനിലുമുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിജനിലനസച്ച്  അകനഡ്വഷണലാം  കനരനിടുന  വലക്തനിലയ  ഈ  വനിദഗ്ദ്ധ

സമനിതനിയനില്  ഉളലക്കഭാളനിക്കുവഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലലാം  എനഭാലണനച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  18-1-2017-ലല  ജനി.ഒ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  88/2017/വലവ  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ലടകച്ച്സറല്  മനില്ലുകേലളക്കുറനിചച്ച്
പഠനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  7  അലാംഗങ്ങളുളള  ഒരു  എകച്ച്ലപര്ടച്ച്  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയനിലല അലാംഗങ്ങളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ശതീ.  പനി.  നന്ദകുമഭാര്,  നന്ദനലാം  ഹമൗസച്ച്,  ആലലാംകകേഭാടച്ച്  പനി.ഒ,  മലപ്പുറലാം  -
ലചേയര്മഭാന.

2. കഡഭാ. എലാം. പനി. സുകുമഭാരന നഭായര്, ലചേയര്മഭാന, റനിയഭാബച്ച്.

3. ശതീ. സുനനില് ചേഭാകക്കഭാ, ചേതീഫച്ച് ഫനിനഭാനസച്ച് ഓഫതീസര്, സനി.ലഎ.എ.എല്.

4. ശതീ.  എലാം.  ഗകണഷച്ച്,  മഭാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറകര്,  കകേരളഭാ കസറച്ച് ലടകച്ച്സറല്
കകേഭാര്പകറഷന.

5. ശതീ. ബനി. അരുള ലസല്വന, മഭാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറകര്, ലടകച്ച് ലഫഡച്ച്.

6. ശതീ. ലകേ.എലാം. മഭാതദ്യു, റനിയഭാബച്ച് - കേണവതീനര്

7. സനിട്രഭാ/എന.ടനി.സനി പ്രതനിസന്ധനി.

ഇതനില് കകേരളഭാ കസറച്ച് ലടകച്ച്സറല് കകേഭാര്പകറഷന മഭാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറകര്,
ശതീ.  എലാം.  ഗകണഷനിലനതനിലര  അനധനികൃത  സഡ്വത്തച്ച്  സമ്പഭാദനലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്
വനിജനിലനസച്ച് അകനഡ്വഷണലാം നടനവരനികേയഭാലണങനിലുലാം വനിജനിലനസച്ച് സമ്മേതപ്രകേഭാരലാം
12-8-2015-ലല സലസനഷന  റനിവന്യൂ കേമ്മേനിറനി ശതീ. എലാം. ഗകണഷനിലന സര്വ്വതീസനില്
തനിരനിലകേ പ്രകവശനിപനിക്കുനതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  ആയതച്ച് പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്
ശതീ.  എലാം.  ഗകണഷനിലന കകേരളഭാ കസറച്ച്  ലടകച്ച്സറല് കകേഭാര്പകറഷന മഭാകനജനിലാംഗച്ച്
ഡയറകറഭായനി വതീണ്ടുലാം നനിയമനിചതച്ച്. 

ലതഭാടുപുഴയനില് ലലസസസച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്

259 (2464)  ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിനഫ  ലതഭാടുപുഴയനില്  മുടത്തച്ച്  സസസസച്ച്  പഭാര്ക്കച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി സലലാം ഏലറടുത്തു കേഴനികഞ്ഞഭാ എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  ലതഭാടുപുഴയനില്  മുടത്തച്ച്  ലലസസസച്ച്  പഭാര്ക്കച്ച്  സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധലപടച്ച്  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  ലലകേവശമുളള  14.67  ഏക്കര്  ഭൂമനി
കേനിനഫയച്ച് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത പ്രസ്തുത പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് കൂടുതല്
ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

പുനരഭാരലാംഭനിച വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള
260  (2465)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇമൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  പൂടനിക്കനിടനനിരുന
ഏലതലഭാലാം  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  (ലപഭാതുകമഖല)  തുറനച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അവ ഏലതഭാലക്കലയനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(സനി)  തുറന  പ്രവര്ത്തനിചതുമൂലലാം  എത്ര  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്

ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിഞലവനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലചകേനിടന
ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങള തുറനപ്രവര്ത്തനിചനിടനില.

(ബനി &സനി) ബഭാധകേമല.
       ലതഭാടുപുഴയനില് വനിവനികധഭാകദ്ദേശ വലവസഭായ കസഭാണുകേള

261 (2466) ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലത്ത  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  സൂചേനിപനിച  പ്രകേഭാരലാം
ലതഭാടുപുഴയനില്  വനിവനികധഭാകദ്ദേശ  വലവസഭായ  കസഭാണുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനത്തനിനു
കവണനി 900 ഏക്കർ സലലാം ഏലറടുക്കുന നടപടനി എവനിലട വലരയഭായനി;

(ബനി)  ആയതനിനുള  തുകേ  അനുവദനിച  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലതഭാടുപുഴ തഭാലൂക്കനിലല കേഭാരനികക്കഭാടച്ച്-ആലകക്കഭാടച്ച് വനികലജുകേളനിലുളലപട്ടു
വരുന  920  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ലനകഗഭാഷനികയറഡച്ച്  പര്കചസച്ച്  വലവസകേള  പഭാലനിചച്ച്
ഏലറടുക്കുനതനിനച്ച്  2-3-2016-ലല  209/2016/റവ  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുളളതഭാണച്ച്.   പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാളളുനതനിനച്ച്  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  കേളകകറഭാടച്ച്
ആവശലലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്  തുകേ  ആവശലമഭായനി  വരുനതച്ച്.
ആയനിതനഭാല് നനിലവനില് തുകേലയഭാനലാം അനുവദനിചനിടനില.

ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം സഹകേരണ കമഖലയനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന
സനിനനിലാംഗച്ച് മനില്ലുകേള

262  (2467)  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളനില്  2016  ആഗസച്ച്  മുതല്  2017  ലഫബ്രുവരനി
വലരയുള കേഭാലയളവനില് എത്രലയണ്ണലാം പ്രവര്ത്തനിച എനച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  മനില്ലുലാം  എത്ര  ദനിവസലാം  കല  ഓഫച്ച്/കലഭാക്കച്ച്  ഔടച്ച്  ലചേയലവനച്ച്
മനില്ലുകേളുലട കപരച്ച് സഹനിതലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ:

(സനി) സനിനനിലാംഗച്ച് മനില്ലുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുവഭാനുലാം അടച പൂടനിയവ
തുറനച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനുലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കകേരള  കസറച്ച്  ലടകച്ച്സറല്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനിലുളള
മനില്ലുകേളുലട  2016  ആഗസച്ച്  മുതല്  2017  ലഫബ്രുവരനി  വലരയുളള  കേഭാലയളവനിലല
പ്രവര്ത്തന വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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കകേഭാടയലാം ലടകച്ച്സറല്സച്ച്

2016 ആഗസച്ച് മഭാസലാം മുതല് 2016 ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാം 29-ാംതതീയതനി വലര
പ്രവര്ത്തനിച.  2016  ലസപ്റലാംബര്  30  മുതല്  2017  ലഫബ്രുവരനി മഭാസലാം  19  വലര
പ്രവര്ത്തനിചനില  (143  ദനിവസലാം കല-ഓഫച്ച് ലചേയ). 2017  ലഫബ്രുവരനി  20-നച്ച് വതീണ്ടുലാം
പ്രവര്ത്തനിചച്ച് തുടങ്ങനി.

മലബഭാര് സനിനനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് വതീവനിലാംഗച്ച് മനില്സച്ച്

2016  ആഗസച്ച്,  ലസപ്റലാംബര്,  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  18-ാംതതീയതനി  വലര
പ്രവര്ത്തനിച.   2016  ഒകകഭാബര്  19  മുതല്  2017  ലഫബ്രുവരനി  19  വലര
പ്രവര്ത്തനിചനില  (124 ദനിവസലാം കല-ഓഫച്ച് ലചേയ).  2017 ലഫബ്രുവരനി 20-നച്ച് വതീണ്ടുലാം
പ്രവര്ത്തനിചച്ച് തുടങ്ങനി.

പ്രഭുറഭാലാം മനില്സച്ച്

2016  ആഗസച്ച്,  ലസപ്റലാംബര്,  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  20-ാം  തതീയതനി  വലര
പ്രവര്ത്തനിച.  2016  ഡനിസലാംബര്  21  മുതല്  2017  ലഫബ്രുവരനി  21  വലര
പ്രവര്ത്തനിചനില (124 ദനിവസലാം കല-ഓഫച്ച് ലചേയ).  2017 ലഫബ്രുവരനി 22-നച്ച് വതീണ്ടുലാം
പ്രവര്ത്തനിചച്ച് തുടങ്ങനി.

എടരനികക്കഭാടച്ച് ലടകച്ച്സറല്സച്ച്

2016  ആഗസച്ച്,  ലസപ്റലാംബര്,  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  24-ാം  തതീയതനി  വലര
പ്രവര്ത്തനിച. 2016 ഒകകഭാബര് 25 മുതല് 2017 ലഫബ്രുവരനി 19 വലര പ്രവര്ത്തനിചനില
(118  ദനിവസലാം കല-ഓഫച്ച് ലചേയ).   2017  ലഫബ്രുവരനി  20-നച്ച്  വതീണ്ടുലാം പ്രവര്ത്തനിചച്ച്
തുടങ്ങനി.

കകേഭാമളപുരലാം സനിനനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് വതീവനിലാംഗച്ച് മനില്

2016  ആഗസച്ച്,  ലസപ്റലാംബര്,  ഒകകഭാബര്,  നവലാംബര് മഭാസലാം  30-ാം തതീയതനി
വലര  പ്രവര്ത്തനിച.  2016  ഡനിസലാംബര്  1  മുതല്  2017  ലഫബ്രുവരനി  21  വലര
പ്രവര്ത്തനിചനില.  (81 ദനിവസലാം കനഭാ-വര്ക്കച്ച് അടനിസഭാനത്തനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിചനില.) 2017 ലഫബ്രുവരനി 22-നച്ച് വതീണ്ടുലാം പ്രവര്ത്തനിച തുടങ്ങനി.
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ലടകച്ച്ലഫ ഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുളള  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളഭായ  ആലപനി  സഹകേരണ

സനിനനിലാംഗച്ച് മനില്, പ്രനിയദര്ശനിനനി സഹകേരണ സനിനനിലാംഗച്ച് മനില്,  മലപ്പുറലാം സഹകേരണ

സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്,  മലബഭാര്  കകേഭാ-ഒഭാപകററതീവച്ച്  ലടകച്ച്സറല്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,  കേണ്ണൂര്

സഹകേരണ സനിനനിലാംഗച്ച് മനില്, ലകേ. കേരുണഭാകേരന ലമകമ്മേഭാറനിയല് കകേഭാ-ഒഭാപകററതീവച്ച്

സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്  എനതീ  6  സഹകേരണ സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേള  ഈ  കേഭാലയളവനില്

പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.  എനഭാല്  ലടകച്ച്  ലഫഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുളള  സനിനനിലാംഗച്ച്

മനില്ലുകേളനില്ലപട  ലകേഭാലലാം  സഹകേരണ  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്  നവലാംബര്

15  മുതല് ലഫബ്രുവരനി  20  വലരയുലാം തൃശ്ശൂര് സഹകേരണ സനിനനിലാംഗച്ച് മനില് ഒകകഭാബര്

മഭാസലാം 1  മുതല് 16 വലരയുലാം തൃശ്ശൂര് സഹകേരണ സനിനനിലാംഗച്ച് മനില് ഒകകഭാബര് മഭാസലാം

1   മുതല്  16  വലരയുലാം  നവലാംബര്  1  മുതല്  12  വലരയുലാം,  ഡനിസലാംബര്  1  മുതല്

6  വലരയുലാം  ജനുവരനി  1  മുതല്  16  വലരയുലാം,  ലഫബ്രുവരനി  1  മുതല്  17  വലരയുലാം

പ്രവര്ത്തനിചനിരുനനില.

(സനി)  കകേരളഭാ  കസറച്ച്  ലടകച്ച്സറല്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  യൂണനിറ്റുകേലളഭാനലാം

അടചപൂടനിയനിടനില.  ലലവദദ്യുതനി കുടനിശ്ശേനികേയുലട കപരനില് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ മനില്ലുകേളനില്

ലലവദദ്യുതനി  ബന്ധലാം  വനികച്ഛദനിചതുമൂലലാം  കേഴനിഞ്ഞ  5  മഭാസമഭായനി

(2016  ഒകകഭാബര്  മുതല്  2017  ലഫബ്രുവരനി  പകുതനി  വലര)  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി

പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനിവന.  ലലവദദ്യുതനി കുടനിശ്ശേനികേ സലാംബന്ധനിചച്ച് ബഹു.

ലലവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയുലട  സഭാനനിദലത്തനില്  10-01-2017  തതീയതനിയനിലുണഭായ

കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന

പുനദുഃസഭാപനിക്കലപട്ടു.  മനില്ലുകേള 2017 ലഫബ്രുവരനി 20, 22 തതീയനിതനികേളനില് വതീണ്ടുലാം

പ്രവര്ത്തനിച തുടങ്ങനി. കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം സഹകേരണകമഖലകേളനികലയുലാം മനില്ലുകേളുലട

പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം,  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം

നനിര്ത്തനിവച  7  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിപനിചതുടങ്ങുനതനിനുമഭായനി  1850  ലക്ഷലാം

രൂപയുലട  ധനസഹഭായലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   കമല്പറഞ്ഞ

ധനസഹഭായലാം  ലകേഭാണച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവച

7 യൂണനിറ്റുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിചതുടങ്ങനി.
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സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  മനില്ലുകേളുലട

പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുനതനിനുലാം  മനില്ലുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി

18-1-2017-ലല ജനി.ഒ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  88/2017/വലവ.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാനലത്ത  ലടകച്ച്സറല്  മനില്ലുകേലളക്കുറനിചച്ച്  പഠനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്

7  അലാംഗ വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഈ കേമ്മേനിറനി  3  മഭാസത്തനിനുളളനില്

സര്ക്കഭാരനിനച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുനതഭാണച്ച്.

കൂടഭാലത  മനില്ലുകേള  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലടകച്ച്  ലഫഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുളള

സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തന  നടപടനികേള

ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ.   മലപ്പുറലാം സഹകേരണ സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്,  കേണ്ണൂര്  സഹകേരണ

സനിനനിലാംഗച്ച് മനില് എനനിവയുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറക്കുലറ

പൂര്ത്തനിയഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  ആലപനി  സഹകേരണ  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്,  ലകേഭാലലാം

സഹകേരണ  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്,  തൃശ്ശൂര്  സഹകേരണ  സനിനനിലാംഗച്ച്  മനില്

എനനിവനിടങ്ങളനിലല  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തന  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച

കേഴനിഞ.

ട്രഭാവനകൂര് ലലടറഭാനനിയലാം കേമ്പനനി കനരനിടുന പ്രതനിസന്ധനി

263 (2468) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന   :

ശതീ  .     ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന   :

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ട്രഭാവനകൂര്  സടറഭാനനിയലാം  കേമ്പനനി  കനരനിടുന  പ്രതനിസന്ധനി

പരനിഹരനിക്കുവഭാന എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സകേലക്കഭാള്ളുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്;

(ബനി) കേമ്പനനി കനരനിടുന പ്രതനിസന്ധനിയുലാം കേമ്പനനി നവതീകേരണത്തനിനച്ച് പദതനി

നടപനിലഭാക്കുനതുലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  മുമ്പച്ച്  ഉണഭാക്കനിയ
പദതനിക്കുകവണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്ത  യനങ്ങളുലട  കപരനില്  ലഭനിച  "കേയറ്റുമതനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെച്ച് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളള ഇളവകേള"
(EPCG Concession)  ഏതഭാണച്ച്  17.53  കകേഭാടനി രൂപയുലാം അതനികന്മല് നഭാളനിതുവലര
ഉണഭായ  പലനിശയുലാം  കചേര്ത്തച്ച്  ഏകേകദശലാം  35  കകേഭാടനി  രൂപ  തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനച്ച്
കനഭാടതീസച്ച് ലഭനിച എനതഭാണച്ച് കേമ്പനനി കനരനിടുന ഏറവലാം വലനിയ പ്രതനിസന്ധനി.  ടനി
പദതനി  ഉകപക്ഷനിക്കലപടതനിനഭാല് ഈ ആവശലലാം  പുന:പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിചവരുന. 

കേഭാലങ്ങളഭായനി  ഉണഭായനിട്ടുളള  കേടബഭാദലതകേള  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുലാം
പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി ഗവണലമന്റെച്ച് കേടമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുളള
തുകേ ഓഹരനി   മൂലധനമഭാക്കനി  മഭാറനി  കേമ്പനനിയുലട  ലമഭാത്തലാം ആസ്തനി  (Net  Worth)
വര്ദനിപനിചച്ച്  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  കേടലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണ  സഹഭായങ്ങള  ലചേയ്യുനതനിനച്ച്  നടപടനി  സഡ്വതീകേരനിചവരുന.
വനിപണനലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുമഭായനി  കനരനിടച്ച്
ബന്ധലപടുനതനിനുലാം വനിപണന വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസര് നനിരനരമഭായനി സന്ദര്ശനലാം
നടത്തുനണച്ച്.   കേയറ്റുമതനിക്കഭായനി  പുതനിയ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേണ്ടുപനിടനിചച്ച്
വനിപണനലാം വനിപുലതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  സളഫന്യൂറനികേച്ച്  ആസനിഡച്ച്  പഭാന്റെച്ച്,
ലലടറഭാനനിയലാം  ഡകയഭാലലകഡച്ച്  പഭാന്റെച്ച്  എനനിവ  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം,  ഗകവഷണ
വനിഭഭാഗലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുളള  പുതനിയ  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള
വലഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുലാം,  ഗുണകമന്മ
ഉയര്ത്തുനതനിനുളള  കകേഭാപറഭാസച്ച്  റനിക്കവറനി  പഭാന്റെച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
കവണനിയുളള  ഒരു  സമഗ  പദതനിയുലട  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
തയഭാറഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സഡ്വതീകേരനിചവരുന.   ഇവ  നടപഭാക്കുനതനിലൂലട
നനിലവനിലുളള  120  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിറ്റുവരവച്ച്,  250  കകേഭാടനിയനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തഭാന
സഭാധനിക്കുലാം എനച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  

2016-17-ലല  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രതനിപഭാദനിചതനുസരനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച്  G.O.(Rt)No.61/2017/ID  dated  11-1-2017  പ്രകേഭാരലാം  ലലടറഭാനനിയലാം
കലഭാഹലാം ഉളലപടുന ലലടറഭാനനിയലാം മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളുലട ഒരു "കകേഭാലാംപകച്ച്"
സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനി  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
ഉനതതല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കേമ്പനനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ഇതച്ച്
സഹഭായകേരമഭാകുലാം എനഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതച്ച്.
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കതഭാനയലനിലല ലലലഫച്ച് സയനസച്ച് പഭാര്ക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

264  (2469)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കതഭാനയലനിലല സലഫച്ച്  സയനസച്ച്  പഭാര്ക്കനിനച്ച്  സലലാം വനിട്ടുനല്കേനിയ
ഉടമകേളക്കച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ഇനനിയുലാം  നല്കുവഭാനുകണഭാ;  രണഭാലാം  ഘടമഭായനി
ഏലറടുകക്കണ  150 ഏക്കര് ഭൂമനിയുലട  വനിലനനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
എനച്ച് വനിലയഭാണച്ച് നനിശയനിചനിട്ടുളതച്ച് ;

(ബനി)  സലഫച്ച്  സയനസച്ച്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അടനിയനനിരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലലാം  വനിട്ടുതന  എലഭാവര്ക്കുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഏലറടുക്കഭാന  ബഭാക്കനിയുളള  ഭൂമനിലയ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ജനിലഭാ  കേളകര്,  ഒരു  ലസന്റെച്ച്
സലത്തനിനച്ച് കേഭാറഗറനി തനിരനിചച്ച് തഭാലഴ പറയുലാംപ്രകേഭാരലാം ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാറഗറനി I Rs. 3,96,106

കേഭാറഗറനി II Rs. 3,00,000

കേഭാറഗറനി III Rs. 1,88,000

കേഭാറഗറനി IV Rs. 1,72,000

കേഭാറഗറനി V Rs. 1,47,000

കേഭാറഗറനി VI Rs. 85,000

(ബനി)  പഭാര്ക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.-
ക്കച്ച് ലഭലമഭായ 23 ഏക്കര് ഭൂമനിയുലട മഭാസര് പഭാന തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം, ഇതനില് കറഭാഡച്ച്,
ലഡ്രൈയനികനജച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം,  മഴലവളള  സലാംഭരണനി  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ലലവദദ്യുതനി,  ജലലാം  എനനിവ
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണനി കകേരള  സലാംസഭാന ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡച്ച്,  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  എനനിവയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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മരുനച്ച്  ഗകവഷണവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ഒരു  കേമ്പനനി  ലലലഫച്ച്  സയനസച്ച്
പഭാര്ക്കനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   കകേരള  ലവററനിനറനി  &  അനനിമല്
സയനസച്ച്  യൂണനികവഴനിറനിയുലട  റനിസര്ചച്ച്-കേലാം-കലണനിങ്ങച്ച്  ലസന്റെര്  2017
ഒകകഭാബകറഭാടുകൂടനി  ലലലഫച്ച്  സയനസച്ച്  പഭാര്ക്കനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുലാം.
കൂടഭാലത  എകേകദശലാം  3  ലക്ഷലാം  ചേതുരശ  അടനി  വരുന  ഇലനഭാകവഷന  കേലാം
ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഈ  വര്ഷലാം  തുടങ്ങഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്. 

വനിരമനിചനിട്ടുലാം സര്വ്വതീസനില് തുടരുന ജതീവനക്കഭാര്

265 (2470)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ലചേറുവണ്ണൂരനിലുള സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ
സതീല് കകേഭാലാംപകനില് വനിരമനിചനിട്ടുലാം സര്വ്വതീസനില് തുടരുന എത്ര ജതീവനക്കഭാരുണച്ച്;

(ബനി)  ഈ  ജതീവനക്കഭാലര  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ  തഭാകക്കഭാല്
സഭാനങ്ങളനില് നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട കസവനലാം സഭാപനത്തനിനച്ച് അനനിവഭാരലമഭാകണഭാ;  അലലങനില്
അവലര ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിരമനിച 3 ജതീവനക്കഭാര് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില്
കജഭാലനി ലചേയ്യുനണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  പുതനിയ  നനിയമനലാം  നടക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം  അനുകയഭാജലരഭായ
മറ്റുകദലഭാഗസര്  ഇലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ലഡപന്യൂടനി  ജനറല്  മഭാകനജര്  (വര്കച്ച്)  എന
തസ്തനികേയനില്  നനിനലാം  വനിരമനിചയഭാലള  ലഹഡച്ച്  വര്കച്ച്/കറഭാളനിലാംഗച്ച്  മനില്  എന
തസ്തനികേയനില് നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ലസയനില്  -  എസച്ച്.സനി.എല്.  കകേരളഭാ  ലനിമനിറഡച്ച്  സതീല് അകതഭാറനിറനി
ഓഫച്ച്  ഇനലയുകടയുലാം  കകേരളഭാ  ഗവണലമന്റെനികന്റെയുലാം  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭമഭാണച്ച്.
മനുഷലവനിഭവകശഷനി സലാംബന്ധനിച കേഭാരലങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കുനതച്ച് സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭ
ഡയറകര്  കബഭാര്ഡച്ച്  ആണച്ച്.   പുതനിയ  നനിയമനങ്ങള  നടക്കഭാത്തതനിനഭാല്
കേമ്പനനിയനില്  ഇവരുലട കസവനലാം അനനിവഭാരലമഭാണച്ച്. 
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അനധനികൃത കേഡ്വഭാറനികേള

266  (2471)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അനധനികൃത  കേഡ്വഭാറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ജനിലയുലാം വനികലജുലാം തനിരനിചള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവ  അടചപൂട്ടുനതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സഡ്വതീകേരനിചവരുനലതനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ –സനി) ബഹു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
കേഡ്വഭാറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനച്ച്  2-12-2016  മുതല്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
നനിര്ബന്ധമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ഇലഭാലത
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന  കേഡ്വഭാറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയ്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  അനധനികൃത
കേഡ്വഭാറനികേള കേലണത്തുന ഉടനതലന അവ നനിര്ത്തനിവയ്പനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള
ലലമനനിലാംഗച്ച്  &  ജനികയഭാളജനി വകുപച്ച് സഡ്വതീകേരനിചവരുനണച്ച്.  അനധനികൃത കേഡ്വഭാറനികേള
കേലണത്തനി നനിര്ത്തനിവയ്പനിക്കുനതനിനച്ച് ലലമനനിലാംഗച്ച് & ജനികയഭാളജനി വകുപനിലന കൂടഭാലത
റവനദ്യു വകുപനിനുലാം കപഭാലതീസനിനുലാം നനിയമലാംമൂലലാം അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

പഭാറമടകേളക്കച്ച് സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനികേള

267 (2472)ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാറമടകേളനില് വതീണച്ച് അപകേടങ്ങളുലാം മരണങ്ങളുമുണഭാകുന റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പഭാറമടകേളക്കച്ച്  ചുറ്റുലാം  മതനിയഭായ  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനികേള  ഇലഭാത്തതുലാം
മുനറനിയനിപച്ച്  സൂചേകേങ്ങള  ഇലഭാത്തതുമഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം  അപകേടങ്ങള  ലപരുകേഭാന
ഇടയഭാക്കുനലതന കേഭാരലലാം ഗമൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;
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(സനി)  പഭാറഖനനലാം  ലചേയ്യുനവകരഭാ  പഭാറമടകേളുലട  ഉടമസകരഭാ  ഇത്തരലാം

പഭാറമടകേളക്കച്ച്  ചുറ്റുലാം  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി  ഒരുക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഏലതങനിലുലാം

തരത്തനിലുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ എനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

 ഇലലങനില് പഭാറമടകേളക്കച്ച് ആവശലമഭായ സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി ഒരുക്കുനതനിനച്ച്

ബന്ധലപട പഭാറമടകേളുലട ഉടമസര്കക്കഭാ പഭാറഖനനലാം ലചേയ്യുനവര്കക്കഭാ നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  കേഡ്വഭാറനികേള  ജലസലാംഭരണനികേളഭായനി  പലയനിടത്തുലാം

ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണച്ച്.  ഇത്തരലാം കേഡ്വഭാറനികേളനില് കുളനിക്കഭാനഭായനി ഇറങ്ങുനവര്ക്കച്ച്

അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുനതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി-ഡനി))  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  കേഡ്വഭാറനികേളനിലല  ലവളളലക്കട്ടുകേളക്കുചുറ്റുലാം

ചുറ്റുകവലനി ലകേടനി അപകേട മുനറനിയനിപച്ച് നല്കുന കബഭാര് ഡകേള സഭാപനിക്കുനതനിനച്ച്

സലമുടമകേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുനതനിനുലാം  കേഡ്വഭാറനി  ഉടമകേള  ഇത്തരലാം

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിക്കുനലണനച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള

സഡ്വതീകേരനിചവരുന.  2015-  ലല കകേരള സമനര് മനിനറല് കേണസഷന ചേടങ്ങളനില്

ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  കേഡ്വഭാറനികേള  കവലനിലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ

വലവസകേള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടൂണച്ച്.  അതുപ്രകേഭാരലാം കേഡ്വഭാറനി  ഉടമകേളനില് നനിനതലന

ഈ ആവശലത്തനികലയഭായനി കറഭായല്റനിയുലട പത്തുശതമഭാനലാം വരുന തുകേ ഈടഭാക്കനി

ജനിലഭാ കേളകറുലട  TSB  അക്കമൗണനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചച്ച്

ഉപകയഭാഗശുനലമഭായ  പഭാറമടകേളക്കുചുറ്റുലാം  ലഫനസനിലാംഗച്ച്  ലചേയഭാവനതഭാണച്ച്.

കേഡ്വഭാറനികേളക്കച്ച് ചുറ്റുലാം ലഫനസനിലാംഗച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനച്ച് ലപര്മനിറച്ച് ഉടമകേളക്കച്ച് കേര്ശന

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളളതുലാം  ലലമനനിലാംഗച്ച്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപച്ച്  ഇക്കഭാരലലാം

നനിരതീക്ഷനിചവരുനതുമഭാണച്ച്. 

കേഡ്വഭാറനികേളക്കച്ച് ലലലസനസച്ച്

268 (2473) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് എത്ര കേഡ്വഭാറനികേള നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്;  ജനില
തനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

802/2019



370  കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 8, 2017

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഇകപഭാള കേഡ്വഭാറനികേളക്കച്ച് സലസനസച്ച് നല്കുനകണഭാ;
ഉലണങനില് ഏലതഭാലക്ക ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളുലട അനുമതനികയഭാലടയഭാണച്ച് സലസനസച്ച്
ലകേഭാടുക്കുനതച്ച് എനച്ച് വനിശദമഭായനി വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഒരു സലത്തച്ച് കേഡ്വഭാറനി സലസനസച്ച് ലഭനിക്കഭാന മനിനനിമലാം ഒരു വലക്തനിയുലട
കപരനില് എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി കവണലാം;

(ഡനി) ടനി ഭൂമനിയനികലക്കുള വഴനിക്കച്ച് എത്രമതീറര് വതീതനി കവണലമനഭാണച്ച് നനിയമലാം;
ടനി ഭൂമനിയുലട എത്ര മതീറര് ചുറളവനില് ആളതഭാമസലാം,  വതീടുകേള എനനിവ പഭാടനിലലനച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില് കേഡ്വഭാറനി അനുവദനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആലകേ 466 കേഡ്വഭാറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. 

തനിരുവനനപുരലാം - 65

ലകേഭാലലാം - 7

ആലപ്പുഴ - 0

പത്തനലാംതനിട - 63

എറണഭാകുളലാം - 103

തൃശ്ശൂര് - 65

മലപ്പുറലാം - 40

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് - 15

കകേഭാടയലാം  - 38

ഇടുക്കനി - 23

പഭാലക്കഭാടച്ച് - 26

കേണ്ണൂര് - 16

കേഭാസര്കഗഭാ ഡച്ച് - ഇല

വയനഭാടച്ച് - 5

ആലകേ - 466
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(ബനി)  ഉണച്ച്.  5  ലഹകറനില് തഭാലഴ കേഡ്വഭാറനിയനിങച്ച്  ഏരനിയ ഉളള കേഡ്വഭാറനികേളക്കച്ച്
ജനിലഭാ കേളകര് ലചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുളള ജനിലഭാതല പരനിസനിതനി ആഘഭാത അകതഭാറനിറനി
അനുവദനിക്കുന  എനവകയഭാണലമന്റെല്  കനിയറനസച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്,  ലപഭാലൂഷന
കേണകട്രഭാള  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  കേണസന്റെച്ച്,  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശ  സഡ്വയലാംഭരണ
സഭാപനത്തനില് നനിനമുളള ഡനി & ഒ ലലലസനസച്ച്, എകച്ച്പ്കളഭാസതീവച്ച് ലലലസനസച്ച്
എനനിവ  ഹഭാജരഭാക്കുന  മുറയച്ച്  ലലമനനിലാംഗച്ച്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപനില്  നനിനലാം
ലപര്മനിറച്ച്/ലതീസച്ച്  അനുവദനിക്കുനണച്ച്.  5  ലഹകറനിനച്ച്  മുകേളനില്  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  വരുന
കേഡ്വഭാറനികേളക്കച്ച് പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി ലഭലമഭാകക്കണതച്ച് കസറച്ച് എനവകയഭാണലമന്റെല്
ഇലാംപഭാകച്ച്  അസലസന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനിയനില്  (SEIAA)  നനിനഭാണച്ച്.  ഇത്തരലാം
കേഡ്വഭാറനികേളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിക്കച്ച്  പുറകമ  കമല്പറഞ്ഞ  ലലലസനസുകേളുലാം
ആവശലമഭാണച്ച്.   ഇത്തരലാം  അനുമതനികേള  ഹഭാജരഭാക്കുന  മുറയച്ച്  ലലമനനിലാംഗച്ച്  &
ജനികയഭാളജനി വകുപനില്നനിനലാം ലതീസച്ച് അനുവദനിചവരുനണച്ച്. 

(സനി)  ഒരു  വര്ഷലാം  വലര  കേഭാലഭാവധനിയുളള  കേഡ്വഭാറനിയനിങച്ച്  ലപര്മനിറച്ച്
അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്  മനിനനിമലാം  ഏരനിയ നനിജലപടുത്തനിയനിടനില.   എനഭാല്  12 വര്ഷലാം
വലര കേഭാലഭാവധനിയുളള കേഡ്വഭാറനിയനിങച്ച്  ലതീസച്ച് അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച് ഏറവലാം കുറഞ്ഞതച്ച്
1 ലഹകര് ഭൂമനി ആവശലമഭാണച്ച്.

(ഡനി) ധഭാതുഗതഭാഗതലാം ലചേയ്യുനതനിനുളള വഭാഹന സഞ്ചഭാരത്തനിനച്ച് പരലഭാപ്തമഭായ

വതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കണലാം കേഡ്വഭാറനിയനികലയ്ക്കുളള വഴനി.  ആയതനിലന്റെ വതീതനി സലാംബന്ധനിചച്ച്

2015-ലല  ലകേ.എലാം.എലാം.സനി.  ചേടങ്ങളനില്  പ്രകതലകേ  നനിബന്ധനയനില.  ആള

തഭാമസമുളള  വതീടുകേളനില്നനിനലാം  100  മതീറര്  ദൂരപരനിധനിയനില്  കസഭാടകേവസ്തുക്കള

ഉപകയഭാഗനിചളള കേരനിങലച്ച്ക ഖനനലാം അനുവദനതീയമല.

(ഇ) സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില് കേരനിങലച്ച്ക ഖനനലാം അനുവദനിക്കുനതച്ച് റവനന്യൂ വകുപനില്

നനിനളള  എന.ഒ.സനി.-യുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്.  എന.ഒ.സനി.  അനുവദനിക്കുന

മുറയച്ച്  മറച്ച്  ലലലസനസുകേള  ലഭനിക്കുകേയഭാലണങനില്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  ഖനനലാം

അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച് നനിലവനില് തടസമനില.

ലലകേത്തറനി കമഖലയുലട സലാംരക്ഷണലാം
269 (2474) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല  വനിവനിധ സകേത്തറനി  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  
31-12-2016  വലര  റനികബറച്ച്  ഇനത്തനില്  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്
കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുളലതനലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേഭാടുത്തച്ച്  തതീര്ക്കുനതനിനച്ച്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സകേത്തറനി കമഖലയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡച്ച്
സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  സകേത്തറനി  ലസഭാസസറനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  തുണനി,
യൂണനികഫഭാമനിനഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  തയഭാറഭാക്കനിയ  പദതനിയുലട  പുകരഭാഗതനി
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല ലലകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  റനികബറച്ച്

ഇനത്തനില്  31-12-2016  വലര  3,96,24,787 രൂപ  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത
ജനിലയനിലല  സലാംഘങ്ങളുലട  2013-14  വലരയുളള  റനികബറച്ച്  ലകയനിമുകേള
തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇതുവലര  2,73,21,400  രൂപ
ജനിലയനിലല സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ലലകേത്തറനി കമഖലയുലട സലാംരക്ഷണലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി പ്രഖലഭാപനിചതഭാണച്ച്
കകേരളത്തനിലല സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡച്ച് സ്ക്കൂളുകേളനിലല  1  മുതല്  8-ാം കഭാസുവലരയുളള
മുഴുവന വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  2 ലസറച്ച് ലലകേത്തറനി സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം സമൗജനലമഭായനി
നല്കേഭാനുളള പദതനി.

ഈ സര്ക്കഭാര് ഒനഭാമതച്ച്  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിച  ഈ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനില്  1  മുതല്  8-ാം  കഭാസുവലരയുളള  ഏകേകദശലാം
25 ലക്ഷകത്തഭാളലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് 2  ലസറച്ച് യൂണനികഫഭാമനിനച്ച്  1.30 കകേഭാടനി മതീറര്
ലലകേത്തറനി  തുണനി  ആവശലമഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനിലല  ലലകേത്തറനി  കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ദമൗര്ലഭലവലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  തുണനിലനയ്ലതടുക്കുവഭാനുളള
സമയക്കുറവലാം കേഭാരണലാം വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി കചേര്നച്ച് ഇവ  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ഒനഭാലാം
ഘടലമന നനിലയനില് അടുത്ത അദലയന വര്ഷലാം  (2017-18) 1  മുതല് 4 വലരയുലാം,
1 മുതല് 5 വലരയുലാം ഉളള സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച് സമൗജനലമഭായനി
2 ലസറച്ച് യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം അടുത്ത വര്ഷലാം (2018-19) മുതല്
മുമ്പച്ച്  നനിശയനിച  പ്രകേഭാരലാം  1  മുതല്  8  വലരയുളള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  2  ലസറച്ച്
യൂണനികഫഭാലാം നല്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിച.  പദതനി വനിജയനിപനിക്കുനതനിനച്ച് വലവസഭായ
വകുപച്ച് അഡതീഷണല് ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനി ലചേയര്മഭാനുലാം, വലവസഭായ വഭാണനിജല വകുപച്ച്
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ഡയറകര്  ലലവസച്ച്  ലചേയര്മഭാനുലാം,  ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാം  &  ലടകച്ച്സറല്സച്ച്  ഡയറകര്
കേണവതീനറഭായനി  ലകേഭാണ്ടുലാം  സലാംസഭാനതല  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ജനിലഭാ
വലവസഭായ  കകേന്ദ്രലാം  ജനറല്  മഭാകനജര്  കനഭാ ഡല്  ഓഫതീസറഭായുലാം,
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലല ഉകദലഭാഗസരുലാം ഉളലപലട പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനച്ച് ജനിലഭാതല കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചച്ച് (17-8-2016 തതീയതനിയനിലല
ജനി.ഒ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  766/16/വലവ)  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   ജനിലഭാ  വലവസഭായ
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കനതൃതഡ്വത്തനില്  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ലനയ്ത്തുതറനികേള  പരനികശഭാധനിചച്ച്  മഭാര്ക്കച്ച്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  നനിനലാം
സമ്മേതപത്രലാം ഒപനിടച്ച് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുമുണച്ച്.   യൂണനികഫഭാമനിനച്ച് ആവശലമഭായ തുണനിയുലട
അളവകേളുലാം  നനിറങ്ങളുലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപച്ച്  മുകഖന  സ്ക്കൂളുകേളനില്  നനിനലാം
കശഖരനിച. 

തുണനി  ഉല്പഭാദനത്തനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നൂല്  വഭാങ്ങനി  വനിതരണലാം
നടത്തുനതനിനച്ച്  നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന
ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം  നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന
ആവശലലപടുന മുറയച്ച് നൂല് ഹഭാനവതീവച്ച്/ഹഭാലന്റെകച്ച്/യഭാണ ബഭാങ്കുകേള മുകഖന നൂല്
വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.   നൂലനിലന്റെയുലാം  തുണനിയുലടയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനച്ച് കകേരളഭാ കസറച്ച് ലടകച്ച്സറല് കകേഭാര്പകറഷലനയുലാം,  ലടകച്ച്സറല്
കേമ്മേനിറനികയയുലാം ചുലതലലപടുത്തുകേയുണഭായനി.

പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഡ്വഭാളനിറനി  ലചേക്കനിലാംഗനിനുലാം  ലനയ്ത്തുതറനികേളുലട
ഉല്പഭാദനലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  ഹഭാനവതീവച്ച്/ഹഭാലന്റെകച്ച്/ലഎ.ലഎ.എചച്ച്.റനി.
എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം കേഡ്വഭാളനിറനി ലചേക്കനിലാംഗച്ച് ഇനലസകര്മഭാലര നനിയമനിച.  യഭാണ
പര്കചയ്സനിനച്ച്  ഡയറകകററച്ച്  തലത്തനില്  പര്കചസച്ച്  കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ലനയ്ലതടുത്ത  തുണനിക്കച്ച്  ചേഭായലാം  നല്കുനതനിനച്ച്  കകേരളത്തനില്
സഭാധലമലഭാത്തതനിനഭാല്  തമനിഴഭാടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുളള  തമനിഴഭാടച്ച്
കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച്  ലടകച്ച്സറല്  കപ്രഭാസസനിലാംഗച്ച്  മനിലനിലന  ചുമതലലപ
ടുത്തുകേയുണഭായനി. യൂണനികഫഭാലാം തുണനി ലനയ്യുന ലനയച്ച് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് അവരുലട
ലനയ്ത്തുകൂലനി ബഭാങച്ച് അക്കമൗണച്ച് വഴനി നല്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  
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ലലകേത്തറനി കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനി ക്ഷഭാമലാം

270 (2475)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സകേത്തറനി  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കനതനിനച്ച്
മുനകേഭാലങ്ങളനിലല  കപഭാലല  സസപന്റെച്ച്  നല്കേനി  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  നടത്തുനതനിനച്ച്  തഭാല്പരലമുളളതുലാം  ഭമൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങള നനിലവനിലുളളതുമഭായ സകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് അനുവഭാദലാം നല്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലകേത്തറനി കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനി ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
പരനിശതീലനവലാം  ലലവദഗ്ദ്ധലവലാം  വനികേസന  പരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കുനണച്ച്.  അതനിനഭായനി
നടപച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 70 ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഈ പദതനിയനില് തഭാലഴ പറയുന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ലലസപന്റെച്ച് ലകേഭാടുത്തച്ച്
നടത്തഭാന അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടവര്ക്കച്ച്
നനിശനിത കകേന്ദ്രങ്ങളനില്വചച്ച് പരനിശതീലനലാം നടത്തുനതഭാണച്ച്. 

1. ലലട &  ലലഡ ലട്രയനിനനിലാംഗച്ച് പദതനി.  

2. എസച്ച്.പനി.എസച്ച്.  കസഭാളനിഡച്ച്  കബഭാര്ഡര്/മളടനിബൂടഭാ  ഡനിലലസന/
ലജക്കഭാര്ഡച്ച് എനനിവ തറനികേളനില് ഉപകയഭാഗനിചളള ലനയ്ത്തു പരനിശതീലനലാം.

3. പ്രകൃതനിദത്ത  ചേഭായങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ലലഡ  ലചേയ്യുനതനിനുളള
പരനിശതീലനലാം.

4. കബഭാക്കച്ച്  പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച്/സതീന  പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച്,  ബഭാത്തനിക്കച്ച്  പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച്
എനനിവയനിലുളള പരനിശതീലനലാം.

5. ലലകേത്തറനി  വസത്തനില്  മൂലലവര്ദനവനിനച്ച്  കവണനിയുളള  സര്ഫസച്ച്
ഓര്ഗലലനകസഷന  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി.

6. പുതനിയ ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുളള പരനിശതീലനലാം.
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7. ഹഭാന്റെകച്ച്/ഹഭാനവതീവച്ച്  എനതീ സഭാപനങ്ങളനിലല സഭാഫനിനുളള പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി.

  (ബനി)  പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ  സഡ്വഭാഭഭാവമനുസരനിചച്ച്   നനിലവനിലുളള  ഭമൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി പരനിശതീലനലാം നടത്തുനതഭാണച്ച്.

ലലകേത്തറനി കമഖലയുലട പുനരുദഭാരണലാം

271  (2476)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  സകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം

അടുത്ത അദലഭായനവര്ഷലാം മുതല് നല്കുനതനിനുള പദതനി നടപഭാക്കുനതുമഭായനി

ബന്ധലപടുത്തനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  വലവസഭായ  വകുപച്ച്

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  എത്ര  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണച്ച്

യൂണനികഫഭാമനിനഭാവശലമഭായ  തുണനി  നനിര്മ്മേനിചനല്കുനതനിനുള  ഓര്ഡര്

നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്;  സഭാപനങ്ങളുലട കപരച്ച്  ,  യൂണനികഫഭാമനിലന്റെ അളവച്ച് എനനിവ ജനില

തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായ  സകേത്തറനി  കമഖലയച്ച്  ഉണര്കവ്വകേഭാന  സര്ക്കഭാര്

ഏര്ലപടുത്തനിയ ഈ പദതനി ചേനില ജനിലകേളക്കച്ച് മഭാത്രലാം പ്രകയഭാജനലാം ലചേയ്യുനതഭായനി

മഭാറുനതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) മതനിയഭായ സലസമൗകേരലങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുലാം അടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാത്തതുമൂലലാം തകേര്ചയനിലഭായ ലകേഭാറനഭാടച്ച് ഖഭാദനിയുല്പഭാദന കകേന്ദ്രലാം കപഭാലൂള

സകേത്തറനി  വസ  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ

അടനിസഭാനസമൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി  ഈ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭാക്കനിയഭാല്,

വലവസഭായ  പനികനഭാക്ക  ജനിലയഭായ  പത്തനലാംതനിടയ്ക്കുലാം  ഈ  രലാംഗത്തച്ച്

കനടമുണഭാക്കഭാനഭാകുലാം എനതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കേഴനി ഞ്ഞ  സലാംസഭാന  ബജറനില്  സകേത്തറനികമഖലയുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനിയനില്  ലകേഭാറനഭാടച്ച്  ഖഭാദനി  ഉല്പഭാദന
കകേന്ദ്രലത്ത ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലലകേത്തറനി കലഖലയനില് നനിനളള ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കച്ച്  തടയുനതനിനുലാം
ലനയച്ച് ലതഭാഴനിലലടുക്കുനവലര പരമഭാവധനി സഹഭായനിക്കുനതനിനുകവണനിയുലാം അവരുലട
വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കവണനിയുമുളള പദതനികേള മുനനില് കേണ്ടുലകേഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന  പദതനിയഭാണച്ച്  സമൗജനല  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  പദതനി.   പദതനി
നടത്തനിപനിനുകവണനി സഡ്വതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

1. പദതനി  നടത്തനിപനിനുകവണനി  26-11-2016-ലല  1284/16/വലവ  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  82  കകേഭാടനി  രൂപ  ലപഭാതു  വനിദലഭലഭാസ
ഡയറകര്ക്കച്ച് അനുവദനിച.  

2. ഓകരഭാ തറനിക്കുലാം കവണ്ടുന നൂലനിലന്റെ അളവച്ച് നനിശയനിചച്ച് യഭാണ ബഭാങ്കുകേള
മുകഖന നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  ഓര്ഡര്
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

3. നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  സ്കൂള
യൂണനികഫഭാമനിനച്ച്  കവണ്ടുന  നനിശനിത  കേമൗണനിലുളള  നൂല്  വനിവനിധ
മനില്ലുകേളനില് നനിനലാം കശഖരനിചച്ച് യഭാണ ബഭാങ്കുകേള വഴനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.

4. നൂലനിലന്റെ  വനിലയഭായനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാം
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷനച്ച് 6 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

5. നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനച്ച്  നൂല്
വഭാങ്ങുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ഡയറകകററച്ച്  തലത്തനില്  ഒരു  പര്കചസച്ച്
കേമ്മേനിറനിക്കച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി കയഭാഗലാം നനിശയനിത
ഇടകവളകേളനില് കൂടനിയനിട്ടുണച്ച്. 

6. യൂണനികഫഭാലാം  തുണനി  കേളര്  ലചേയ്യുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  തമനിഴഭാടച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുളള തമനിഴഭാടച്ച് കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് ലടകച്ച്സറല്
കപ്രഭാസസനിലാംഗച്ച് മനില്ലുമഭായനി കേരഭാറനികലര്ലപടുകേയുണഭായനി. 

7. സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനുകവണനി  സലാംസഭാന
തലത്തനിലുലാം   ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം,  സര്ക്കനിള  തലത്തനിലുലാം  കമഭാണനിറനിറനിലാംഗച്ച്
കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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8. നൂല്,  തുണനി  എനനിവയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനച്ച്
കകേരളഭാ  കസറച്ച്  ലടകച്ച്സറല്  കകേഭാര്പകറഷന,  ലടകച്ച്സറല്  കേമ്മേനിറനി
എനനിവലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലല ഒനച്ച് മുതല് നഭാലച്ച്  വലരയുലാം
ഒനച്ച് മുതല് അഞ്ചച്ച് വലരയുലാം കുടനികേള പഠനിക്കുന സ്ക്കൂളുകേളനിലല കുടനികേളക്കച്ച് 2 കജഭാഡനി
വതീതലാം  ലലകേത്തറനി  തുണനി  യൂണനികഫഭാമഭായനി  നല്കേഭാനഭാണച്ച്  തതീരുമഭാനലാം.
സലാംസഭാനത്തച്ച്  രജനിസര്  ലചേയലപട  പ്രഭാഥമനികേ  ലലകേത്തറനി  ലനയ്ത്തു  വലവസഭായ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,  ഹഭാന്റെച്ച്  വതീവച്ച്,   ഇകക്കഭാലടകച്ച്  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  2404
ലനയ്ത്തുകേഭാരഭാണച്ച് യൂണനികഫഭാലാം ലനയ്യുനതനിനച്ച് അതഭാതച്ച് ജനിലഭാ വലവസഭായകകേന്ദ്രവമഭായനി
കേരഭാറനികലര്ലപടനിട്ടുളളതച്ച്.  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  നനിനച്ച്  ലഭനിച  കേണക്കു
പ്രകേഭാരലാം  2,20,000 കുടനികേളക്കഭാണച്ച്  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  2017  അദലയനവര്ഷലാം
സമൗജനല യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുനതച്ച്.   ഓകരഭാ ജനിലയുലാം ലനയ തകരണ തുണനിയുലട
വനിവരണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1 തനിരുവനനപുരലാം 217945 മതീറര്

2 ലകേഭാലലാം 74409 മതീറര്

3 പത്തനലാംതനിട 0

4 ആലപ്പുഴ 8374 മതീറര്

5 കകേഭാടയലാം 16768 മതീറര്

6 ഇടുക്കനി 10116 മതീറര്

7 എറണഭാകുളലാം 51839 മതീറര്

8 തൃശ്ശൂര് 43465 മതീറര്

9 പഭാലക്കഭാടച്ച് 28060 മതീറര്

10 മലപ്പുറലാം 3021 മതീറര്

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 154176 മതീറര്

12 വയനഭാടച്ച് 2393 മതീറര്

13 കേണ്ണൂര് 302095 മതീറര്

14 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 29109 മതീറര്

15 ഹഭാനവതീവച്ച് (കേണ്ണൂര്) 166493 മതീറര്

ആലകേ 1107363 മതീറര്
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(സനി&ഡനി) ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ)  കകേരള  ഖഭാദനി  ഗഭാമ  വലവസഭായ  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  അനുവദനിക്കുന  പദതനി

വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  മഭാത്രകമ  ലകേഭാറനഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം

നടത്തഭാനഭാകുകേയുളള.

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് കകേഭാമണലവല്ത്തച്ച് വതീവനിലാംഗച്ച് ഫഭാകറനി

272 (2477)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  കകേഭാമണലവല്ത്തച്ച്  വതീവനിലാംഗച്ച്  ഫഭാകറനി  ഒരു  ലഹറനികറജച്ച്

മന്യൂസനിയമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  കകേഭാമണലവല്ത്തച്ച്  വതീവനിലാംഗച്ച്  ഫഭാകറനി  ലഹറനികറജച്ച്

മന്യൂസനിയമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിലവനില്  പദതനികേലളഭാനലാം  ഈ  വകുപച്ച്

ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.

ഖഭാദനി കമഖലയനിലല ഉത്പഭാദന ലചേലവച്ച് കുറയ്ക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി

273 (2478)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഖഭാദനി  കമഖലയനിലല  ഉത്പഭാദന  ലചേലവച്ച്  കുറയ്ക്കുനതനിനച്ച്  കസഭാളഭാര്

എനര്ജനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയുള  ഉല്പഭാദന  രതീതനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എവനിലടലയലഭാലാം;

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനിലല  ഉത്പഭാദനലചലവച്ച്  കുറയ്ക്കുനതനിനച്ച്  മറച്ച്  ഏലതലഭാലാം

പദതനികേളഭാണച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തനിട്ടുളതച്ച്;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  379

(സനി)  ഉത്പഭാദനലാം നൂതന സഭാകങതനികേവനിദല ഉപകയഭാഗനിചള രതീതനിയനികലക്കച്ച്

മഭാറ്റുനതനിനച്ച് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  നൂതന സഭാകങതനികേവനിദല ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനച്ച്  പരനിജഭാനമനിലഭാത്ത
പഭാരമ്പരല ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള ഈ ലതഭാഴനില് കമഖലയനില് നനിലനനിര്ത്തുനതനിനച്ച് ശദ
പുലര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇവലര ഏതച്ച് രതീതനിയനില് നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാണച്ച് നടപടനി
സഡ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  കേതീഴനില്  അപ്രകേഭാരമുളള  രതീതനി  നഭാളനിതുവലര
അവലലാംബനിചനിടനില.

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  രതീതനിയനില്  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന
ലചേലവഭാണച്ച്  ഉല്പന  വനിലയഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  മറച്ച്
വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളനിലലനകപഭാലല  ഉല്പന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ലലവദദ്യുതനി
ഉപകയഭാഗനികചഭാ  അലഭാലതകയഭാ  യനവല്ക്കരണലാം  നടത്തഭാന  ഈ  കമഖലയനില്
കേഴനിയനില.

(സനി)  ഖഭാദനി  ഉല്പഭാദനരലാംഗലാം  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
മഭാറ്റുനതനിനച്ച്  കേഴനിയുകേയനില.  പരമ്പരഭാഗത  രതീതനിയനിലുളള  ലലശലനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഖഭാദനി  ഉല്പഭാദന  പ്രക്രനിയക്കച്ച്  മുനപുലാം  പനിനപുലാം  ഉളള
കപ്രഭാസസ്സുകേളക്കഭാവശലമഭായ  യനവല്ക്കരണവലാം  സഭാകങതനികേ  വനിദലയുലാം  ഈ
കമഖലയനിലല തതഡ്വങ്ങളനില് നനിനലകേഭാണഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്.

(ഡനി)  ഖഭാദനി  കമഖലയനില്  പഭാരമ്പരല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലലവദഗ്ധലമഭാണച്ച്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതച്ച്  എനതനിനഭാല്  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദലയനികന്മലുളള
പരനിജഭാനക്കുറവച്ച് ഈ കമഖലലയ ബഭാധനിക്കുനനില.

ഖഭാദനി നൂല്പച്ച്-ലനയ ച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങള

274  (2479)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഖഭാദനി  ഗഭാമവലവസഭായ  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  കേതീഴനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില്  പ്രവര്ത്തനിചച്ച്  വരുന  ഖഭാദനി  നൂല്പച്ച്-ലനയച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങള
എവനിലടലയലഭാമഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) തനതച്ച് ഫണനിലന്റെ ആപരലഭാപ്തത കേഭാരണലാം പുതനിയ ചേര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം
മറച്ച്  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ഇലഭാത്ത  സനിതനിയനില്  പരനിതഭാപകേരമഭായ  നനിലയനിലഭാണച്ച്
പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിചച്ച് വരുനതച്ച് എനതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കമഖലയുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  നല്കുന  സഹഭായ
പദതനികേള എലനലഭാമഭാലണനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നൂല്പച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങള   :

1. കേടലുണനി

2. കകേഭാട്ടൂര്

3. മൂചകുനച്ച്

4. തഴങ്ങഭാടനി

5. ഉണ്ണനിക്കുളലാം

6. മണനിയൂര്

7. കതഭാടന്നൂര്

8. ലകേഭാകമ്മേരനി

9. കൂതനിരവടലാം

10. പുതനിയറ

11. വഭാകേയഭാടച്ച്

12. ലവളളനിമഭാടുകുനച്ച്

13. അറപതീടനികേ

14. അറപതീടനികേ-II

15. മൂടഭാടനി

16. ലനഭാചഭാടച്ച്
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17. തുറയൂര്

18. ഉളളനികയരനി

19. അരനിക്കുളലാം

20. അങക്കളരനി

21. കകേഭാളനിക്കടവച്ച്

22. മടപളളനി

23. പുതുപണലാം

24. കൂമ്പഭാറ

25. ലപരുവയല്

26. കചേഭാകറഭാടച്ച്

27. ഓര്ക്കഭാകടരനി

28. കചേവഭായൂര്

29. ലതരുവത്തുക്കടവച്ച്

30. എരമലാംഗലലാം

ലനയച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങള

1. ബഭാലൂകശ്ശേരനി

2. ചേതീക്കനികലഭാടച്ച്

3. കകേഭാട്ടൂര്-I

4. കകേഭാട്ടൂര്-II

5. മണനിയൂര് സതീറച്ച്

6. മൂചകുനച്ച്

7. മൂടഭാടനി

8. കേഞ്ഞനിക്കഭാവച്ച്-I
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9. കേഞ്ഞനിക്കഭാവച്ച്-II

10. ലനഭാചഭാടച്ച്

11. അങക്കളരനി

12. കമപയൂര്

13. പുതുപണലാം

14. ലപരുവയല്

15. കേഭാകര്

16. ഓര്ക്കഭാകടരനി

17. വളയലാം

18. എരമലാംഗലലാം

19. പനങ്ങഭാടച്ച്-I

20. പനങ്ങഭാടച്ച്-II

21. മടപളളനി

22. മണനിയൂര്

(ബനി)  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ആവശലകേതകേള  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചച്ച്
പരനിഹരനിക്കുനണച്ച്.   യനസഭാമഗനികേളുലട  കുറവച്ച്  കേഭാരണലാം  ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള
നഷലപടുനനില  എനളളതച്ച്  ശകദയമഭാണച്ച്.  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പശഭാത്തല സമൗകേരല
വനികേസനത്തനിനച്ച് കൂടുതല് ഊനല് നല്കുനണച്ച്. 

(സനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനി വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണച്ച് ഖഭാദനി
ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പശഭാത്തല സമൗകേരല വനികേസനലാം സഭാധലമഭാക്കുനതച്ച്. ഇതനില്
വര്ക്കച്ച്  ലഷഡ്ഡുകേളുലട  അറകുറപണനി,  പുതനിയവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
യനസഭാമഗനികേളുലട  സഭാപനലാം,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  ആവശലങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുളള  സമൗകേരലലാം,  കുടനിലവളളലാം,  കജഭാലനി  കൂടുതല്
ആയഭാസരഹനിതമഭാക്കുനതനിനുളള  സമൗകേരലങ്ങള  കപഭാലുളളവ  ഏര്ലപടുത്തുനണച്ച്.
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആവശലമനുസരനിചച്ച്  സമൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുനതനിനച്ച്
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 
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ഖഭാദനി സഭാപനങ്ങളക്കുളള റനികബറച്ച് കുടനിശ്ശേനികേ

275 (2480) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഖഭാദനി  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  റനികബറച്ച്  ഇനത്തനില്  നല്കേഭാനുള  കുടനിശ്ശേനികേ
എത്രയഭാലണനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത റനികബറച്ച് കുടനിശ്ശേനികേ ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ഖഭാദനി സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള  കൂലനി  നല്കുനതനിനച്ച്  പ്രയഭാസലാം  കനരനിടുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് കുടനിശ്ശേനികേ എനച്ച് നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലമനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31-12-2016 വലരയുളള കുടനിശ്ശേനികേ 35.43 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി)  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയ
7.85  കകേഭാടനി  രൂപ  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  റനിലതീസച്ച്  ലചേയ്യുനതനിനച്ച്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിക്കനുസരനിചച്ച്
അനുവദനിക്കുനതഭാണച്ച്. 

കസഭാര്ട്സച്ച് സര്വ്വകേലഭാശഭാല

276  (2481)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  &  ലഗയനിലാംസനിലന്റെ  ഉനമനത്തനിനഭായനി  ഒരു
കസഭാര്ട്സച്ച്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സഭാപനിയ്ക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കസഭാര്ട്സച്ച്  &  ലഗയനിലാംസനിനച്ച്  അനര്  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള
അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  മഭാസര്  പഭാന തയഭാറഭാക്കഭാന
നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&  ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭായനികേ  കമഖലയുലട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  ഒരു
കേഭായനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സഭാപനിക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്
വരനികേയഭാണച്ച്. 

പനി. പനി. എകസ്തഭാസച്ച് സഭാരകേ മുനനിസനിപല് കസഡനിയലാം

277 (2482)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുവഭാറ്റുപുഴ  പനി.പനി.എകസ്തഭാസച്ച്  സഭാരകേ  മുനനിസനിപൽ  കസഡനിയത്തനില്
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കച്ച്  നനിലവനിലുളള  സമൗകേരലങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണനച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം ജനിലയുലട കേനിഴക്കന കമഖലയനില് കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കച്ച്

പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  കേഭായനികേകമളകേളക്കുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കത്തക്കവനിധലാം  സനിനറനിക്കച്ച്

ട്രഭാക്കുലാം കസഭാര്ട്സച്ച് കകേഭാലാംപകലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് ഇതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സഡ്വതീകേരനിക്കുനലതനച്ച്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴ  നഗരസഭ  വകേ  പനി.പനി  എകസ്തഭാസച്ച്  സഭാരകേ  മുനനിസനിപല്

കസഡനിയത്തനില്  നനിലവനില്  കസഡനിയലാം,  കപ  ഗമൗണച്ച്,  ഓപണ  ഗലഭാലറനി

എനനിവയുലട പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനി.ലഎ.പനി പവലനിയന,  കടഭായനിലലറച്ച്

എനനിവയുലട പണനി നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.

(ബനി&സനി)  നഗരസഭ  വകേ  കസഡനിയത്തനില്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കകേഭാലാംപകനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം  (വനി.ലഎ.പനി.  പവലനിയന)  നടനവരനികേയഭാണച്ച്.   കസഡനിയത്തനിലന്റെ

സനിനറനികേച്ച്  ട്രഭാക്കച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കേനിഫ്ബനിയനില്

ഉളലപടുത്തുനതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സഡ്വതീകേരനിചവരുന. 
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ഇടവ ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില് നഭാട്ടുകേഭാര് പണലാം നല്കേനി വഭാങ്ങനിയ കസഡനിയലാം

278 (2483) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിലല ഇടവ ഗഭാമ പഞ്ചഭായത്തനില് നഭാട്ടുകേഭാര് പണലാം നല്കേനി

വഭാങ്ങനി കസഭാര്ടച്ച്സച്ച്  കേമൗണസനിലനിനച്ച്  സകേമഭാറനിയനിട്ടുള കസഡനിയലാം,  അനര്കദശതീയ

തലത്തനിലുളള  കസഡനിയമഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി

എലനങനിലുലാം നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാലയനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ടനി കസഡനിയലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിച വരനികേയഭാണച്ച്. 

മകഞ്ചരനി ഫുട്കബഭാള കസഡനിയത്തനില് ഫഡ് സലറച്ച് സഭാപനിക്കല് 

279  (2484)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  മകഞ്ചരനി  ഫുട്കബഭാള  കസഡനിയത്തനില്  ഫ്ളഡച്ച്  സലറച്ച്

സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാലണനച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കച്ച് അനുവദനിച തുകേ നഭാളനിതുവലരയുലാം ലചേലവഴനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എനകത്തക്കച്ച്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമനച്ച് അറനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ  –  സനി)  മകഞ്ചരനിയനിലല  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സച്ച്  കകേഭാലാംപകച്ച്  &

ഫുട്കബഭാള  അക്കഭാദമനിയനില്  ഫഡച്ച്  ലലലറച്ച്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  1-3-2016-ലല

802/2019
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ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)നമ്പര് 68/16/എസച്ച്  &  ലലവ.എ.  ഉത്തരവച്ച്  (അനുബന്ധലാം)* പ്രകേഭാരലാം
4,01,30,216 രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  2204-00-104-61  കേണ സക്ഷന  ഓഫച്ച്
കസഡനിയലാം  &  കസഭാര്ട്സച്ച്  കകേഭാലാംപകച്ച്  അറച്ച്  മകഞ്ചരനി,  മലപ്പുറലാം  (പഭാന)  എന
ശതീര്ഷകേത്തനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്.   നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പ്രസ്തുത
ശതീര്ഷകേത്തനില്  തുകേ  അനുവദനിചച്ച്  കേനിടനിയനിടനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
പുനര്വനിനലഭാസലാം  വഴനി  അധനികേ  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള
സഡ്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

ഇനകഡഭാര് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
280  (2485)   ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
കേഭായലാംകുളലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  ലചേടനികുളങ്ങര  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ

പരനിധനിയനിലുള  ഭഗവതനിപടനിയനിലല  പഞ്ചഭായത്തച്ച്  അധതീനതയനിലുള  സലത്തച്ച്
അതലഭാധുനനികേ  സമൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  ശനിപഭാര്ശകേലളഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  മുമ്പഭാലകേ  നനിലവനിലനില.

ശനിപഭാര്ശ ലഭലമഭാകുന പക്ഷലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 
കസഭാര്ട്സച്ച് കേഡ്വഭാട നനിയമനലാം

281  (2486)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാർട്സച്ച്  കേഡ്വഭാടയനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിലവനിലുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഏലതഭാലക്ക  കേഭായനികേ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കഭാണച്ച് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുനലതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം കസഭാര്ട്സച്ച് കേഡ്വഭാടയനില്
നനിയമനങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കസഭാര്ട്സച്ച് കേഡ്വഭാടയനില് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുനവരുലട കസവനലാം കസഭാര്ട്സച്ച്
കമഖലയനില്  തുടര്നലാം  ലഭനിക്കുനകണഭാ  എനച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഇലലങനില്
ആയതനിനുള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലഴപറയുന വനിധലാം കനടലാം ലലകേവരനിചനിട്ടുളള പുരുഷ വനനിതഭാ കേഭായനികേ

തഭാരങ്ങളക്കഭാണച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കേഡ്വഭാടയനില്  നനിയമനലാം ലഭനിക്കുനതനിനച്ച് അര്ഹത ഉളളതച്ച്.

1. അലാംഗതീകൃത  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  ലഫഡകറഷനുകേള  നടത്തനിയനിട്ടുളള  ഒളനിമ്പനികച്ച്,

കലഭാകേകേപച്ച്,  കലഭാകേ  യൂണനികവഴനിറനി  ലഗയനിലാംസച്ച്,  കകേഭാമണലവല്ത്തച്ച്

ലഗയനിലാംസച്ച്,  ഏഷലന  ലഗയനിലാംസച്ച്,  സഭാഫച്ച്  ലഗയനിലാംസച്ച്  എനനിവയനില്

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാലട  ഭഭാരതലത്ത പ്രതനിനനിധഭാനലാം  ലചേയ്ത

ടതീമനിലല  അലാംഗമഭായനിരനിക്കുകേയുലാം  വലക്തനിഗത  ഇനങ്ങളനികലഭാ  ടതീലാം

ഇനങ്ങളനികലഭാ ഒകനഭാ രകണഭാ മൂകനഭാ സഭാനലാം കനടനി വനിജയനികേളഭാകുകേയുലാം

ലചേയ്തവര്.

2. രഭാജലലത്ത  പ്രതനിനനിധഭാനലാം  ലചേയ്തച്ച്  മുകേളനില്  പറഞ്ഞ  അനഭാരഭാഷ്ട്ര

മത്സരങ്ങളനില് പലങടുത്തനിട്ടുളളവര്.

3. കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  കേഭായനികേയനിനങ്ങളനില്

പലങടുത്തച്ച് ഒകനഭാ രകണഭാ മൂകനഭാ സഭാനലാം കനടനി വനിജയനികേളഭായ കകേരള

സലാംസഭാന ടതീമനിലല അലാംഗങ്ങള.

ഓകരഭാ വര്ഷകത്തയ്ക്കുലാം പരനിഗണനികക്കണ കേഭായനികേ ഇനത്തനിനച്ച് അതഭാതച്ച് വര്ഷലാം

കസഭാര്ട്സച്ച് കേമൗണസനിലനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ഉണഭായനിരനികക്കണതുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിടനി

മൂനച്ച് വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിരനികക്കണതുമഭാണച്ച്. ഇകപഭാള                  2010-2014

വര്ഷങ്ങളനിലല  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേഡ്വഭാട  നനിയമനത്തനിനുളള  നടപടനികേളഭാണച്ച്

നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനതച്ച്.   ആയതനികലയച്ച്   പരനിഗണനിക്കുന  കകേരള  കസറച്ച്

കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ ഒളനിലാംപനികച്ച്,  ഏഷലന ലഗയനിലാംസച്ച്

എനനിവയനില്  ഉളലപട  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളുകടയുലാം  കകേരള  കസറച്ച്   കസഭാര്ട്സച്ച്

കേമൗണസനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളുകടയുലാം  ലനിസച്ച്  അനുബന്ധലാം-1

ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ഈ വകുപച്ച് മുകഖന

കസഭാര്ട്സച്ച് കേഡ്വഭാടയനില് നനിയമനങ്ങള നല്കേനിയനിടനില.

(സനി) കസഭാര്ട്സച്ച്  കേഡ്വഭാടയനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുനവരുലട  കസവനലാം

കസഭാര്ട്സച്ച്  കമഖലയനില്  തുടര്നലാം  ലഭനിക്കുനകണഭാ  എനച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുന

സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില്  കേഭായനികേ  വകുപനില്  ഇല.   നനിര്കദ്ദേശലാം

പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണച്ച്. 

കസഭാര്ട്സച്ച് ഗഭാന്റെച്ച്

282  (2487)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

കേഭായനികേ രലാംഗത്തച്ച് മനികേവച്ച് പ്രകേടനിപനിക്കുന സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളക്കച്ച്

അടനിസഭാന  സമൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുലാം  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  കസഭാര്ട്സച്ച്  ഗഭാന്റെച്ച്

നല്കുന പദതനി കസഭാര്ട്സച്ച് വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായനികേ  രലാംഗത്തച്ച്  മനികേവച്ച്  പുലര്ത്തുന  സ്ക്കൂളുകേളക്കച്ച്  അടനിസഭാന  സമൗകേരല

വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചച്ച്  ഗഭാന്റെച്ച്  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  ഇതു

കൂടഭാലത  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കേനിവരുന.

കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസല്  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  കഹഭാസലുകേള,

കഡ കബഭാര്ഡനിലാംഗച്ച് ലസന്റെറുകേള എനനിവ അനുവദനിചവരുന. 

കസഭാര്ട്സച്ച് കഹഭാസലുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

283  (2488)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

ലമചലപടുത്തഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിച എനച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  389

(ബനി)  ജനില  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനിലുകേള  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേളുലട

പ്രവര്ത്തനലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ  എനച്ച്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഉലണങനില്

ഇക്കഴനിഞ്ഞ ജനുവരനി 31 വലര എത്ര കഹഭാസലുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനിലയനച്ച്

ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി

കകേരള കസറച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കേമൗണസനില് ലലവസച്ച് പ്രസനിഡന്റെച്ച് ശതീമതനി കമഴനിക്കുടന,

അഡനിനനികസറതീവച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  അലാംഗങ്ങളഭായ  ശതീ.  എലാം.  ആര്.  രഞ്ജനിത്തച്ച്,

ശതീ. കജഭാര്ജ്ജച്ച് കതഭാമസച്ച് എനനിവര് ഉളലപട ഒരു മൂനലാംഗ സമനിതനിലയ കപഭാരഭായ്മകേള

സലാംബന്ധനിചച്ച്  പഠനിചച്ച്  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുവഭാന  കകേരള  കസറച്ച്

അഡനിനനികസറതീവച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.  ടനി സമനിതനി കഹഭാസലുകേള

കനരനിടച്ച്   സന്ദര്ശനിചച്ച്  കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളുലട പ്രകേടനലാം,  സഭാപനങ്ങളനില് നനിനളള

പനിനതുണ  ഭക്ഷണലാം,  തഭാമസ  സമൗകേരലലാം,  കേളനിയ്ക്കുനതനിനച്ച്/പഠനിക്കുനതനിനുളള

സമൗകേരലങ്ങള,  മറച്ച്  സഭാഹചേരലങ്ങള എനനിവ പ്രകതലകേലാം  പ്രകതലകേലാം പരനിഗണനിചച്ച്

കഹഭാസലുകേലള  കേഭാറഗറനി  എ,  കേഭാറഗറനി  ബനി,  കേഭാറഗറനി  സനി,  കേഭാറഗറനി  ഡനി

വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി തരലാം തനിരനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

എലഭാ  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനില് ലസക്രടറനിമഭാരുലാം,  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സച്ച്

ഓഫതീസര്മഭാകരഭാടുലാം  കഹഭാസല്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കഹഭാസലുകേളനിലല   കബഭാര്ഡനിലാംഗച്ച്/കലഭാഡ്ജനിലാംഗച്ച്  ബനില്ലുകേള  പരനികശഭാധനിചച്ച്

കേമൗണര്ലലസന  ലചേയ്തച്ച്  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനിലനില്  ലഭലഭാമഭാക്കുവഭാന

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  കകേരള  കസറച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനില്

ലടകനിക്കല്  ഓഫതീസര്ക്കുലാം  കഹഭാസല്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണച്ച്.  കസഭാര്ട്സച്ച് കഹഭാസലുകേളനില് ജനിലഭാ കസഭാര്ട്സച്ച്

കേമൗണസനില്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്

ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:
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ജനില ലസനട്രലലല
സഡച്ച്

കകേഭാകളജച്ച് സ്കൂള

തനിരുവനനപുരലാം 5 4 2

ലകേഭാലലാം 1 2 0

പത്തനലാംതനിട 2 3 1

ആലപ്പുഴ 0 3 2

കകേഭാടയലാം 1 10 8

ഇടുക്കനി 1 10 2

എറണഭാകുളലാം 3 1 2

തൃശ്ശൂര് 1 7 2

പഭാലക്കഭാടച്ച് 0 1 1

മലപ്പുറലാം 2 2 1

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 3 2 0

വയനഭാടച്ച് 2 1 1

കേണ്ണൂര് 2 5 2

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 1 1 0

കസഭാര്ട്സച്ച് കേഡ്വഭാടയനില് നനിയമനലാം

284 (2489) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

കസഭാര്ട്സച്ച്  കേഡ്വഭാടയനില്നനിനള  നനിയമനലാം  ലകേ.  പനി.  എസച്ച്.  സനി.  വഴനി

ആക്കുനതനിനച്ച്ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ഒറപഭാലത്തച്ച് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി

285  (T2490)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലത്തച്ച്  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി

ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായതച്ച്  എനഭാലണനലാം  എത്ര  തുകേയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണച്ച്

ലഭനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായുള  സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടു

കണഭാലയനലാം  ഉലണങനില്  അതച്ച്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനച്ച്  തടസങ്ങള

എലനങനിലുമുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനച്ച്  തുടങ്ങഭാന

കേഴനിയുലമനച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) ഒറപഭാലത്തച്ച് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള പദതനി

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ കേഭായനികേ മുകനറലാം

286 (T 2491)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭായനികേ  മുകനറത്തനിനച്ച്  സഡ്വതീകേരനിചവരുന

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങൾക്കുലാം  അനര്കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്

പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനച്ച് നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബ ഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്

പ്രഖലഭാപനിച  കേഭായനികേ  അടനിസഭാന  സമൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായുളള  പദതനികേള

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

ലലസല് പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്

മള ടനിപര്പസച്ച്  കസഡനിയങ്ങളുലാം,  കസഭാര്ട്സച്ച്  ഇനഫഭാസക്ചര്  ലഫസനിലനിറതീസച്ച്,

കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തച്ച്  പഭാര്ക്കുകേള  മുതലഭായവ  നനിര്മ്മേനിചച്ച്   നല്കേനിവരുനണച്ച്.

സലാംസഭാനലത്ത കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം മനികേച കേഭായനികേ

പ്രതനിഭകേലള സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടച്ച്  അര്ഹതയുളള കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കുലാം,

സ്കൂളുകേളക്കുലാം,  സലാംഘടനകേളക്കുലാം,  കബ്ബുകേളക്കുലാം ഈ വകുപച്ച് മുകഖന ധനസഹഭായലാം

നല്കേനിവരുനണച്ച്.  കൂടഭാലത സ്കൂള ലലപ്രമറനി  തലലാം മുതലുളള കുടനികേളനിലല കേഭായനികേ

അഭനിരുചേനി വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനഭായനി കപ കഫഭാര് ലഹല്ത്തച്ച് പദതനി ഈ വകുപച്ച്

മുകഖന  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ഘടലാം  ഘടമഭായനി  മറച്ച്

ജനിലകേളനിലുലാം നടപഭാക്കുനതഭാണച്ച്. 

ഇവ  കൂടഭാലത  കകേരള  കസറച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനില്  ചുവലട  കചേര്ക്കുന

പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന:

(1) ഗഭാന്റെച്ച്-ഇന-എയ്ഡച്ച്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  മത്സരങ്ങള

സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം,  കദശതീയകമഖലഭാ  മത്സരങ്ങള  സലാംസഭാന

ത്തനിനകേത്തച്ച്  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കദശതീയ  കമഖലഭാ  മത്സരങ്ങളക്കച്ച്

മുകനഭാടനിയഭായനി  നടക്കുന  പരനിശതീലന  കേലഭാമ്പനിനുലാം  മത്സരങ്ങളനില്

പലങടുക്കുനതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  കേമൗണസനില്  ഗഭാന്റെച്ച്  നല്കേനിവരുന.

വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം,  തകദ്ദേശ  സഡ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളക്കുലാം കസഡനിയലാം/കേളനിസലലാം,  നതീനല്ക്കുളലാം എനനിവയുലട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം,  നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി കേമൗണസനില് ധനസഹഭായലാം

നല്കേനിവരുന.
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(2)  കകേരള  കസറച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനിലനിലന്റെ  കേതീഴനില്  24

ലസന ട്രലലലസ്ഡച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസല്,  51  കകേഭാകളജച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്

കഹഭാസല്,  24  സ്കൂള  കസഭാര്ട്സച്ച്  കഹഭാസലുകേള  എനനിവ

പ്രവര്ത്തനിചവരുന.   കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കച്ച്  പ്രതനിദനിനലാം  200  രൂപ

നനിരക്കനില്  ഡനി.എ.-യുലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  100 രൂപ  നനിരക്കനില്  വഭാഷനിലാംഗച്ച്

അലവനസുലാം അനുവദനിചവരുന. 

(3)  കേമൗണസനിലനിലന്റെ  കേതീഴനില്  അതച്ച് ലറനികച്ച്,  കവഭാളതീകബഭാള,  ലഫനസനിലാംഗച്ച്

എനതീ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില്  എലലലറച്ച്  ലട്രയനിനനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേള

പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള ഏഷലന/  കകേഭാമണലവല്ത്തച്ച്/

ഒളനിമ്പനികേച്ച്  എനതീ  രഭാജലഭാനര  മത്സരങ്ങളനില്  ലമ  ഡല്  സഭാധലത

ഉറപഭാക്കുന  രതീതനിയനില്  വളര്ത്തനി  എടുക്കുകേ  എനതഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത

പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുനതച്ച്. 

(4)  കകേരള  കസറച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനിലനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്

സലാംസഭാനത്തച്ച്  13  റൂറല്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കകേഭാചനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേള

പ്രവര്ത്തനിചവരുന.   പ്രസ്തുത  ലസന്റെറുകേളനിലല  ലട്രയനിനര്മഭാര്ക്കച്ച്

പ്രതനിമഭാസലാം  4,000  രൂപ, 7,000  രൂപ,  10,000  രൂപ, 20,000  രൂപ

എന ക്രമത്തനില് കവതനലാം നല്കേനിവരുനണച്ച്.

(5)  ജനിലകേളനിലഭായനി  വനിവനിധ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില്  108  കഡ കബഭാര്ഡനിലാംഗച്ച്

ലസന്റെറുകേള,  14  കസഭാര്ട്സച്ച്  ലട്രയനിനനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേള  എനനിവ

പ്രവര്ത്തനിചവരുന.   അവശത  അനുഭവനിക്കുന  മുനകേഭാല  കേഭായനികേ

തഭാരങ്ങലള  സഹഭായനിക്കുന പദതനി   പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സച്ച്

കേമൗണസനില് മുനകേഭാല കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കച്ച് പ്രതനിമഭാസലാം  1100, 850,

600 രൂപ നനിരക്കനില് ലപനഷന/ഫഭാമനിലനി ലപനഷന നല്കേനിവരുന. 
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(6)  പുരുഷ,  വനനിതഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  2  കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കച്ച്  ജനി.വനി.

രഭാജ  അവഭാര്ഡച്ച്  നല്കേനിവരുന.   മൂനച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം,  ഫലകേവലാം,

പ്രശലാംസഭാ പത്രവലാം അടങ്ങുനതഭാണച്ച് അവഭാര്ഡച്ച്.

(7)  2020-2024 ഒളനിലാംപനികനില് കകേരളത്തനില് നനിനളള കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കച്ച്

ലമഡല്  കനടുനതനിനുളള  സഭാധലതകേള  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷലലാം

മുനനനിര്ത്തനി കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കച്ച്  അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുളള

പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  "ഓപകറഷന  ഒളനിമ്പനിയ”പദതനി

ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിചവരുന. 

(8)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  &  ലഗയനിലാംസനിലന്റെ  ഉനമനത്തനിനഭായനി  ഒരു

കേഭായനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സഭാപനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള

കകേരള കസറച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കേമൗണസനില് സഡ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  കകേരള  കസറച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേമൗണസനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  എലഭാ

കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളക്കുലാം  അനര്കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുളള  പരനിശതീലനലാം

നല്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സഡ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണച്ച്.

കകേരകളഭാത്സവ നടത്തനിപച്ച്

287  (2492)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരകളഭാത്സവ  നടത്തനിപച്ച്  തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ;  പലയനിടത്തുലാം  ഇതച്ച്

ചേടങ്ങഭായനി മഭാറുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പങഭാളനിത്തലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുകൂടനി

പലങടുക്കുനതനിനുലാം കേഴനിയുന രതീതനിയനില് ഏകകേഭാപനലാം ഉണഭാകുകമഭാ ;
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(സനി)  കകേരകളഭാത്സവ  നടത്തനിപനിനഭായനി  കേലണര്  തയഭാറഭാക്കഭാറുകണഭാ;

കേലണറനില്  ചേഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്ത  പ്രകേഭാരലാം  പരനിപഭാടനികേള  നടക്കുനകണഭാ;  പങഭാളനിത്തലാം

തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  കേലഭാ-കേഭായനികേ-രചേന  രലാംഗലത്ത  മനികേവനിനച്ച്  നല്കുന  അലാംഗതീകേഭാരലാം

തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ; കൂടുതല് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുനതച്ച് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരകളഭാത്സവത്തനിലന്റെ നടത്തനിപച്ച് തൃപ്തനികേരമഭാണച്ച് എനഭാണച്ച് ലപഭാതുലവ

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്. 

(ബനി)  15-നുലാം  40-നുലാം  മകദല  പ്രഭായമുളള  യുവജനങ്ങളക്കച്ച്  അവര്

വനിദലഭാര്തനിയഭാകണഭാ  അലകയഭാ  എന  പരനിഗണന  കൂടഭാലത  കകേരകളഭാത്സവ

മത്സരങ്ങളനില് പലങടുക്കുനതനിനുളള അവസരലാം നനിലവനിലുണച്ച്.

(സനി)  മുനകൂടനി  തയഭാറഭാക്കുന  ലഷഡന്യൂള  അനുസരനിചഭാണച്ച്  കകേരകളഭാത്സവലാം

സലാംഘടനിപനിക്കലപടുനതച്ച്.  തകദ്ദേശ സഡ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല  ലതരലഞ്ഞടുപച്ച്

ഉളലപലടയുളള  ചേനില  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  തയഭാറഭാക്കലപട  ലഷഡന്യൂള

അനുസരനിചച്ച്  കകേരകളഭാത്സവലാം  നടത്തഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.

പങഭാളനിത്തലാം തൃപ്തനികേരമഭാണച്ച്. 

(ഡനി) തൃപ്തനികേരമഭാണച്ച്. എങനിലുലാം കൂടുതല് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന കേഭാരലത്തനിലുലാം,

കകേരകളഭാത്സവ നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് കേഭാകലഭാചേനിത പരനിഷ്കഭാരങ്ങള വരുത്തുന

കേഭാരലത്തനിലുമുളള  വനിഷയങ്ങള  പഠനിചച്ച്   റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുനതനിനച്ച്  സബച്ച്

കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  7-2-2017-നച്ച്  കൂടനിയ  കബഭാര്ഡച്ച്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
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യുവജനങ്ങളക്കഭായുളള പദതനികേള

288 (2493) ശതീ  .  ആര്  .   രഭാകജഷച്ച്  :

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ  :

ശതീ  .    ലകേ  .  സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  യുവജനങ്ങളക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന  വനിവനിധ

പദതനികേളുലാം പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം എലനഭാലക്കയഭാലണനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  മുൻ  സര്ക്കഭാര്  ഇത്തരലാം  പദതനികേളക്കുലാം  പരനിശതീലനങ്ങളക്കുമഭായനി

നതീക്കനി  ലവച  തുകേ  ഫലപ്രദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിചനില  എനതച്ച്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി ലചേലവഴനിച തുകേയുലട കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാകണഭാ;

എങനില് നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനില് രഹനിതരഭായ യുവജനങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനില് കേലണത്തുനതനിനുലാം

അവര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുമഭായനി സലാംസഭാന യുവജന കക്ഷമ കബഭാര്ഡച്ച്

എലനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച്  യൂത്തച്ച്  കബ്ബുകേള,  സലാംഘടനകേള  എനനിവയച്ച്

നല്കുനലതനച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരകളഭാത്സവലാം,  കദശതീയ നഭാടന കേകലഭാല്സവലാം,  കഗഭാത്രഭായനലാം,  ലഹരനി

വനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കദശതീകയഭാദ്ഗഥന കേലഭാമ്പച്ച്,  കജഭാബച്ച്

ലഫസച്ച്, അക്ഷരയുവതഡ്വലാം, യുവ മഭാധലമ പ്രവര്ത്തന കേലഭാമ്പച്ച്, ഇന്റെര്നഭാഷണല് യൂത്തച്ച്

എകച്ച്കചേഞ്ചച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  ചേലചനിത്ര  കേലഭാമ്പച്ച്,  യൂത്തച്ച്  എകനിബനിഷന,  സഭാഹസനികേ

പ്രവര്ത്തങ്ങള,  വനനിതഭാ  ശനില്പശഭാല,  ഡനി.റനി.പനി/പനി.എസച്ച്.സനി  ഒഭാണലലലന

പരനിശതീലനലാം,  പരനിസനിതനി  ദനിനഭാചേരണലാം,  കപപര്ബഭാഗച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മഴക്കഭാല
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കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാമ്പയനിനുകേള,  നഭാടനികേ,  യുവജനദനിനഭാചേരണലാം,  സലാംരലാംഭകേതഡ്വ

പരനിശതീലനലാം,  സഭാഹസനികേ  കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി  അവഭാര്ഡച്ച്,  യൂത്തച്ച്  അവഭാര്ഡച്ച്,  സതീ

സുരക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം,  നഭാടന  കേലഭാകമള,  കേളരനിപയറച്ച്  പഠനലാം,  സഡ്വയലാംലതഭാഴനില്

കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാമ്പയനിനുകേള,  കേലഭാമ്പസച്ച് ലതീകഡഴച്ച്  കേലഭാമ്പച്ച്,  പ്രതീ ഡനിപഭാര്ചര്

ഓറനിയകന്റെഷന കപ്രഭാഗഭാലാം, വലക്തനിതഡ്വ വനികേസന പരനിശതീലന കേലഭാമ്പച്ച്, ഇശല് ലപരുമ,

കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ യുവതനികേളക്കഭായുളള ശനില്പശഭാല, സനിവനില് സര്വ്വതീസച്ച് ഓറനിയകന്റെഷന

കപ്രഭാഗഭാലാം,  ചേനിത്രസൂത്ര,  യൂത്തച്ച്  ലതീഡര്ഷനിപച്ച്  കേലഭാമ്പച്ച്,  സകേര്മ്മേ,  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേനിറച്ച്

വനിതരണലാം, ജതീവദഭായനനി തുങ്ങനിയ പദതനികേളഭാണച്ച് കകേരള സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ

കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നടപഭാക്കനിവരുനതച്ച്. 

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില. 2011-12  മുതല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

വലര  കമല്  പദതനികേളക്കഭായനി  ലചേലവഴനിച  തുകേലയ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശലാം

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

(സനി)   യുവജനങ്ങളുലട സലാംരലാംഭകേതഡ്വ കേഴനിവച്ച്  വളര്ത്തനി അവലര വലവസഭായ

സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങഭാന പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി കകേരള സലാംസഭാന

യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കനതൃതഡ്വത്തനില് വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേതഡ്വ  വനികേസന

പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  അഹമ്മേദഭാബഭാദനിലല  Entrepreneurship

Development  Institute  of  India-യുലട  കകേരള  ഘടകേത്തനിലന്റെ

സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതച്ച്.  കൂടഭാലത സഡ്വയലാംലതഭാഴനില്

പരനിശതീലനങ്ങള  നടത്തുനതനിനഭായനി  യൂത്തച്ച്  കബ്ബുകേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിചവരുന.   കൂടഭാലത  കജഭാബച്ച്  ലഫസച്ച്/ലഫയര്  എനനിവയുലാം  കബഭാര്ഡച്ച്

സലാംഘടനിപനിചവരുന. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ.)

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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9.30 AM]
II. അടനിയന്തരപ്രകമയയ

സസ്ത്രീകേള്കയ കുടനികേള്കമമതനിമരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള്

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്  :  റൂള്  50  പ്രകേമാരയ  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച്  അനുമതനി
കതടനിമക്കമാണച്ച് ഒരു കനമാടസ്ത്രീസച്ച് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇനച്ച് സമാര്വ്വകദേശസ്ത്രീയ മഹനിളമാദേനിനമമാണച്ച്.
കകേരളതനിമന്റെ  സമാമൂഹനികേ  ജസ്ത്രീവനിതതനിനച്ച്  കേനത  പ്രതതമാഘമാതങ്ങള്  ഏല്പനിചച്ച്
മകേമാണനിരനികന  വമാര്തകേളമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറേ  കേമാലങ്ങളമായനി   പുറേത്തുവനച്ച്
മകേമാണനിരനികനതച്ച്.   കകേരളതനിമന്റെ  സമാമൂഹനികേ  ജസ്ത്രീവനിതതനികനല്കന കേനത
ആഘമാതങ്ങളമായുയ സമായസമാരനികേ തകേര്ചയമായുയ അതനിമന വനിലയനിരുതനി ഇഇൗ സഭ
അതനിമന്റെ അന്തസനിലമാണച്ച് ഈ വനിഷയയ ചര്ച മചകയ്യേണതച്ച്.  ആ നനിലയനില് ഇഇൗ
വനിഷയമത സമസ്ത്രീപനിക്കണമമനച്ച് മചയര്  അഭതര്തനികകേയമാണച്ച്.  

പമാലക്കമാടച്ച്  വമാളയമാര്  അടപള്ളതച്ച്  സ്കൂള്  വനിദേതമാര്തനിനനികേളമായ  രണച്ച്
സകഹമാദേരനിമമാര്  ഒനരമമാസമത  ഇടകവളകേള്കള്ളനില്  ആത്മഹതത  മചയ്യുകേയുയ
ഇതനില്  സയശയയ  പ്രകേടനിപനിചച്ച്  കപമാലസ്ത്രീസനില്  പരമാതനി  നല്കേനിയനിടച്ച്  നടപടനി
സസസ്ത്രീകേരനിക്കമാതനിരനികകേയുയ  മചയ്ത  ദുരൂഹ  സമാഹചരതവയ  സയസമാനതനിമന്റെ  പല
ഭമാഗങ്ങളനിലയ  സസ്ത്രീകേള്കയ  കുടനികേള്കമമതനിമര  പസ്ത്രീഡനങ്ങളയ  അതനിക്രമങ്ങളയ
വര്ദനിച്ചുവരുനതമായനി  പറേയമപടുന  ഗുരുതരമമായ  സനിതനിവനികശഷവയ  സഭമാ
നടപടനികേള്  നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച  മചയ്യേണമമനമാവശതമപടച്ച്  സര്വ്വശസ്ത്രീ.
മകേ.  മുരളസ്ത്രീധരന,  എന.  ഷയസുദസ്ത്രീന,  അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്  എനസ്ത്രീ  ബഹുമമാനമപട
അയഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേമാരയ  കനമാടസ്ത്രീസച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇകത  വനിഷയയ
സയബനനിചച്ച്  ശസ്ത്രീ.  സണനി  കജമാസഫച്ച്,  എയ.എല്.എ.  ഒരു  സബ്മനിഷനുയ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

 മുഖതമനനി (ശസ്ത്രീ  .   പനിണറേമായനി വനിജയന): സര്,  പമാലക്കമാടച്ച്  വമാളയമാര്
കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന പരനിധനിയനില്മപട മസല്വപുരയ  അടപള്ളയ എന സലതച്ച്
തമാമസനികന ദേമ്പതനികേളമട  9  വയസ്സുള്ള, അടപള്ളയ ജനി.എല്.പനി.  സ്കൂളനിമല  4-ാ
കമാസച്ച് വനിദേതമാര്തനിനനി  2017  മമാര്ചച്ച്  4-നച്ച് വവകുകനരയ  4.30-നുയ  6-നുയ ഇടയനില്
വസ്ത്രീടനിനുള്ളനിമല  കേഴുകക്കമാലനില്  മകേടനിത്തൂങ്ങനി  മരനിച  നനിലയനില്  കേമാണമപട്ടു.
ഇക്കമാരതതനില്  അയല്വമാസനി  രമാധമാകൃഷ്ണമന്റെ  മമമാഴനിയുമട  അടനിസമാനതനില്
സനി.ആര്.പനി.സനി. 174 പ്രകേമാരയ വക്രയ 240/2017 ആയനി വമാളയമാര്       കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
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കസ്റ്റേഷനനില്  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  മചയ്യുകേയുയ  കൃതതയ  നടന  സലയ  ശമാസസ്ത്രീയ
പരനികശമാധനകേള്കയ മറയ വനികധയമമാകകേയുയ മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കപമാലസ്ത്രീസച്ച് ഇനകേസസ്റ്റേച്ച്
നടപടനികേള്  പൂര്തനിയമാക്കനി  കപമാസ്റ്റുകമമാര്ടയ  നടതനി  മൃതകദേഹയ  ബന്ധുക്കള്ക്കച്ച്
വകേമമാറേനിയനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.   2017  ജനുവരനി  13-നച്ച്  ഉചയച്ച്  2.30-നുയ  5-നുയ ഇടയനില്
കമല്പറേഞ്ഞ  ദേമ്പതനികേളമട  13  വയസ്സുള്ള  മൂത  മകേള്  വസ്ത്രീടനിമല  കേഴുകക്കമാലനില്
ഷമാള്മകേമാണച്ച്  മകേടനിത്തൂങ്ങനി  മരനിചനനിലയനില്  കേമാണമപട്ടു.   ഉണനിക്കൃഷ്ണന  എന
ആളമട  മമമാഴനിയുമട  അടനിസമാനതനില്  സനി.ആര്.പനി.സനി.174  പ്രകേമാരയ  വക്രയ
43/2017  ആയനി  വമാളയമാര്  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
കുടനികേളമട  മരണവമമായനി  ബനമപടച്ച്  മമാതമാവനിമന്റെ  മമമാഴനിയനില്
ആത്മഹതതയ്ക്കുപരനിയമായനി  ചനില  സയശയങ്ങള്  ഉനയനിചനിട്ടുണച്ച്.   അതനിമനപറനി
ഉഇൗര്ജനിതമമായനി  അകനസഷനിച്ചുവരുന.  രണച്ച്  കകേസ്സുകേളമടയുയ  സമഗ്രമമായ
അകനസഷണതനിനമായനി  പമാലക്കമാടച്ച്  എ.എസച്ച്.പനി.  ശസ്ത്രീമതനി  ജനി.  പൂങ്കുഴലനി
മഎ.പനി.എസച്ച്.-മന്റെ  കമല്കനമാടതനില്  മസഷതല്  ഇനമവസ്റ്റേനികഗഷന  ടസ്ത്രീമനിമന
നനികയമാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  കപമാസ്റ്റുമമാര്ടയ  നടതനിയ  കഡമാക്ടറുമട  മമമാഴനിയുമട
അടനിസമാനതനില്  കമല്പറേഞ്ഞ  രണച്ച്  കകേസ്സുകേളനിലയ  174 സനി.ആര്.പനി.സനി.
കഭദേഗതനി മചയ്തച്ച് മഎ.പനി.സനി. 376, 306 'കപമാകകമാ ആക്ടച്ച്' 5 & 6 എനസ്ത്രീ വകുപ്പുകേള്
കചര്തച്ച്  അകനസഷണയ  തുടര്നവരനികേയമാണച്ച്.   സയശയമുള്ളവമര  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
സസൂകയ  നനിരസ്ത്രീകനിച്ചുവരുന.  ആദേതമത  മൃതകദേഹയ  പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലമാ
ആശുപതനിയനിലമാണച്ച്  കപമാസ്റ്റുമമാര്ടയ  നടതനിയതച്ച്.  കപമാസ്റ്റുമമാര്ടയ  നടതനിയ
കഡമാക്ടറുമട മമമാഴനി ഞമാന ഉദരനികകേയമാണച്ച്. "മൃതകദേഹതനില് മലദേസമാരതനിനച്ച് ചുറയ
ഇനമഫകനമായതമായനി  കേമണതനിയനിരുന.   ആയതച്ച്  വപല്സച്ച്  കരമാഗതനിമന്റെ
ആരയഭമാവസയനികലമാ  കനരമത  മപനനികട്രേഷന  നടനതുമമാകയമാ  ബനമപട്ടുണമാ
കേമാവനതമാണച്ച്.  ഇതനിമന്റെ കേമാരണയ വതക്തമമാകുനതനിനമായനി  സമാമ്പനിളകേള് എടുതച്ച്
മകേമനിക്കല്  പരനികശമാധനയച്ച്  അയയ്ക്കുനണച്ച്"  എനപറേഞ്ഞനിരുന.   മകേമനിക്കല്
റേനികപമാര്ട്ടുകൂടനി  വനതനിനുകശഷയ  മമാതകമ  ഇക്കമാരതതനില്  കപമാകകമാ
നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള  വകുപ്പുകേള്  ചമാര്ജച്ച്  മചയ്യേമാന  പറകേയുള്ളൂമവന  നനിലപമാടച്ച്
കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  ആദേതയ  സസസ്ത്രീകേരനിച്ചു.   മമാതവമല  പ്രമാരയഭഘടതനില്   വലയഗനികേ
ചൂഷണവമമായനി  ബനമപട  ആകരമാപണകമമാ  മമമാഴനികയമാ  ഉണമായനിരുനനില.
28-2-2017-നച്ച്  മകേമനിക്കല്  പരനികശമാധന  പൂര്തസ്ത്രീകേരനിചച്ച്  കേനിടനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇഇൗ
റേനികപമാര്ടനില്  "The  report  were  negative  for  semen/sperm  to   Zoa.   A
negative chemical report does not completely rule out possibility of sexual
intercourse  per  vaginally  rectally”എനമാണച്ച്  കരഖമപടുതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഇഇൗ
റേനികപമാര്ടനിമന്റെ അടനിസമാനതനില് വലയഗനികേ പസ്ത്രീഡനയ തള്ളനിക്കളയമാനമാവനില എന
സമാഹചരതതനില്  കപമാകകമാ  നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള  വകുപ്പുകേള്കൂടനി  കചര്തച്ച്  കകേസച്ച്
ചമാര്ജച്ച്  മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  6-3-2017-നമാണച്ച്  കപമാകകമാ  വകുപച്ച്  കൂടനികചര്തതച്ച്.
7-3-2017-നച്ച്  കപമാസ്റ്റുമമാര്ടയ  നടതനിയ കഡമാക്ടറുമട പുതനിയ മമമാഴനി  പ്രകേമാരയ കുടനി
വലയഗനികേമാതനിക്രമതനിനനിരയമായതമായനി പറേയുനണച്ച്. 
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വയനമാടച്ച്  ജനിലയനില്  കേല്പറ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനിമല  മുടനില്
തടമയഗലയ  എന സലത്തുള്ള മുസസ്ത്രീയ  ഓര്ഫകനജനില്  തമാമസനികനതുയ  പ്രസ്തുത
സമാപനതനിമന്റെതമന വഹസ്കൂളനില് പഠനികനതുമമായ പ്രമായപൂര്തനിയമാകേമാത  7
മപണ്കുടനികേമള  സമസ്ത്രീപതച്ച്  കേട  നടത്തുന  രണ്ടുകപരുയ  സുഹൃത്തുക്കളമായ  മറച്ച്
രണ്ടുകപരുയ കചര്നച്ച് മനിഠമായനി നല്കേനി പ്രകലമാഭനിപനിചച്ച് കേടയനില് കേയറനി മമമാവബല്
കഫമാണനില്  അശസ്ത്രീല  വസ്ത്രീഡനികയമാ  കേമാണനിച്ചുയ  മറയ  വലയഗനികേമാതനിക്രമതനിനച്ച്
ശമനികകേയുയ  വനിവരയ  പുറേത്തുപറേഞ്ഞമാല്  മകേമാല്ലുമമനച്ച്  ഭസ്ത്രീഷണനിമപടുത്തുകേയുയ
മചയ്തതമായനി  കേമാണനിചച്ച്  ഓര്ഫകനജച്ച്  അഡനിനനികസ്ട്രേറര്  ശസ്ത്രീ.  അബ്ദുള്  റേസമാഖച്ച്
നല്കേനിയ  പരമാതനിയുമട  അടനിസമാനതനില്  4-3-2017-നച്ച്  കേല്പറ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനനില്  മഎ.പനി.സനി.  354,  506  വകുപ്പുകേളയ  കപമാകകമാ  ആക്ടനിമല  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള്  പ്രകേമാരവയ  വക്രയ  നമ്പര്  150/2017  ആയനി  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  മചയ.
അകനസഷണതനില്  മഎ.പനി.സനി.  376-ാ  വകുപച്ച്  കൂടുതലമായനി  കചര്തച്ച്
അകനസഷണയ  തുടര്നവരുന.  ഇഇൗ  കകേസനില്  ആമകേ  6  പ്രതനികേള്
ഉള്മപടനിട്ടുമണനച്ച്  കബമാധതമപടതനിനമാല്  6  പ്രതനികേമളയുയ  അറേസ്റ്റേച്ച്  മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
കുടനികേളമട മമമാഴനിയുമട അടനിസമാനതനില് പ്രതനികേളമട കപരനില് കേല്പറ കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനനില്  7-3-2017-നച്ച്  10  കകേസ്സുകേള്കൂടനി  രജനിസ്റ്റേര്  മചയ്തച്ച്  അകനസഷനിചച്ച്
വരുനണച്ച്.  പ്രതനികേളനിമലമാരമാള് 7 കകേസ്സുകേളനിലയ മറള്ളവര് 2 കകേസ്സുകേളനിലയ വസ്ത്രീതയ
പ്രതനികേളമാണച്ച്.  സനി.ആര്.പനി.സനി.  164 പ്രകേമാരയ  ഇരകേളമട  രഹസതമമമാഴനി
കരഖമപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  കകേസനിമന്റെ  അകനസഷണയ  കേല്പറ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
ഇനമസക്ടര് ശസ്ത്രീ. റനി. പനി. കജക്കബച്ച് നടതനിവരുന.

കേണ്ണൂര്  കകേളകേയ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനിമല  പ്ലസച്ച്  വണ്
വനിദേതമാര്തനിനനിയമായ 17 വയസുള്ള മപണ്കുടനിമയ പള്ളനി വനികേമാരനി കറേമാബനിന മമാതത
വലയഗനികേമമായനി പസ്ത്രീഡനിപനിചച്ച് ഗര്ഭനിണനിയമാകകേയുയ  7-2-2017-നച്ച് മതമാക്കനിലങ്ങമാടനി
ക്രനിസ്തുരമാജമാ ആശുപതനിയനില്വചച്ച് മപണ്കുടനി ഒരമാണ്കുഞ്ഞനിനച്ച് ജനയ നല്കുകേയുയ
മചയ.   ഇക്കമാരതതനില്  കേണ്ണൂര് വച ല്ഡച്ച്  വലന  കകേമാ-ഒമാര്ഡനികനറര്  ശസ്ത്രീമതനി
ബസ്ത്രീനയുമട  ഇനഫര്കമഷന  മലറര്  പ്രകേമാരയ  കകേളകേയ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്
മഎ.പനി.സനി.376,  മസകന  5  &  6  ഓഫച്ച്  കപമാകകമാ  ആക്ടച്ച്  എനസ്ത്രീ  വകുപ്പുകേള്
പ്രകേമാരയ  വക്രയ  നമ്പര്  152/17  ആയനി  26-2-2017-നച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്
മചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  മപണ്കുടനിയുമട  മമമാഴനി  സനി.ആര്.പനി.സനി.  164  പ്രകേമാരയ
കരഖമപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനികദേശകതക്കച്ച്  കേടക്കമാന ശമനിച പ്രതനിമയ  27-2-2017-നച്ച്
മനടുമ്പമാകശ്ശേരനിയനില്വചച്ച് അറേസ്റ്റേച്ച് മചയ്തച്ച് റേനിമമാനഡച്ച് മചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്. ഇഇൗ കകേസനിമല
ഒനമായ പ്രതനിമയ സഹമായനിചതനിനുയ കൂട്ടുനനിനതനിനുയ 7 കപര് കൂടനി പ്രതനികേളമാമണനച്ച്
തനിരനിചറേനിഞ്ഞച്ച് കകേമാടതനിക്കച്ച്  റേനികപമാര്ടച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.   ഒളനിവനില് കേഴനിയുന
7 പ്രതനികേമളയുയ അറേസ്റ്റേച്ച് മചയ്യുനതനിനുള്ള ഉഇൗര്ജനിത ശമയ നടനവരുന.

സസ്ത്രീകേള്കയ കുടനികേള്കയ കനമരയുള്ള വലയഗനികേമാതനിക്രമങ്ങള് തടയുനതനിനച്ച്
നനിലവനിലള്ള  മഎ.പനി.സനി.,  കപമാകകമാ   നനിയമങ്ങളനിമല  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേമാരയ
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കപമാലസ്ത്രീസച്ച് ശക്തമമായ നടപടനി സസസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതരയ കുറകൃതതങ്ങമളകറേനിചച്ച്
ജമാഗരൂഗരമാകുനതനിനച്ച് സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച് കപമാലസ്ത്രീസച്ച് കകേഡറച്ച് (എസച്ച്.പനി.സനി.), ജനവമതനി
കപമാലസ്ത്രീസച്ച് എനനിവ മുകഖന സ്കൂള് തലതനില് തമന കുടനികേള്ക്കച്ച് കബമാധവത്കേരണയ
നല്കേനിവരുനണച്ച്.  സസ്ത്രീ സുരകയച്ച് വനിഘമാതമുണമാകന വലയഗനികേ കുറവമാളനികേമള
തനിരനിചറേനിയമാനുള്ള എലമാ വനിവരങ്ങളയ  അടങ്ങുന ഒരു രജനിസ്റ്റേര് എലമാ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനുകേളനിലയ  തയ്യേമാറേമാക്കനി  സൂകനികനതനിനച്ച്  തസ്ത്രീരുമമാനമമടുതനിട്ടുണച്ച്.
അതുപ്രകേമാരയ കേഴനിഞ്ഞ  10  വര്ഷതനിനുള്ളനില് വലയഗനികേ കുറകൃതതങ്ങളനികലര്മപട
കുറവമാളനികേളമട  വനിവരയ  കശഖരനികനതനിനച്ച്  എലമാ  ജനിലമാ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
കമധമാവനികേള്കയ  നനിര്കദശയ  നല്കേനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഇതരയ  കുറകൃതതങ്ങള്
ആവര്തനികനതച്ച്  ഒരു  പരനിധനിവമര  ഒഴനിവമാക്കമാന  കേഴനിയുനതമാണച്ച്.   ഇഇൗ
സമാഹചരതതനില് ഇക്കമാരതയ സഭ നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച മചകയ്യേണ ആവശതമനില. 

ശസ്ത്രീ  .    മകേ  .    മുരളസ്ത്രീധരന:  സര്,  ബഹുമമാനമപട മചയര് സൂചനിപനിചതുകപമാമല
ഇനച്ച്   കലമാകേവനനിതമാ  ദേനിനമമാണച്ച്.   ഇഇൗ ദേനിനതനില് ഇങ്ങമനമയമാരു അടനിയന്തര
പ്രകമയയ മകേമാണ്ടുവനകപമാള് മചയറേനിമന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനണമായ  വനികേമാരമത ഞമാന
മമാനനികന.  ഇഇൗ  വനിഷയയ  ഞമാന  രമാഷസ്ത്രീയമമായനിടല  കേമാണുനതച്ച്,  ഒരു
മപണ്കുടനിയുമട  മരണവമമായനി  ബനമപട  വനിഷയയ,  കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭമാ
മതരമഞ്ഞടുപനില്  140  നനികയമാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലയ  ചര്ചമാ  വനിഷയമമായനിരുന
മവനള്ള  കേമാരതയകൂടനി  ഞമാന  മചയറേനിമന്റെ  ശദയനില്മപടുത്തുകേയമാണച്ച്.   കലമാകേ
വനനിതമാദേനിനതനില് പ്രമുഖ മലയമാളപതങ്ങളനില് വന വമാര്തയുമട മഹഡച്ച് മമലന
ഇവനിമട  വമായനിക്കമായ.   'കകേഴമട,  കേമാപടത  കകേരളയ'  -  കകേരള  കേഇൗമുദേനിയനിമല
വമാര്തയമാണച്ച്.   'മകേടകേമാലയ'  -  മമാതൃഭൂമനിയനിമല  വമാര്തയമാണച്ച്.  'സസ്ത്രീ  സുരക
ഇനനിയുമകേമല' മലയമാള മകനമാരമയനിമല വമാര്തയമാണച്ച്. മൂനച്ച്  പ്രധമാന പതങ്ങളമട
മഹഡച്ച് മമലനമാണച്ച് ഞമാന വമായനിചതച്ച്.  

വമാളയമാര് സയഭവമതകറേനിചച്ച് ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനി ഇവനിമട സൂചനിപനിച്ചു.
ഇവനിടമത  പ്രസക്തമമായ  ഒരു  കേമാരതയ,  ആദേതമത  മപണ്കുടനി  മരണമപടച്ച്  52
ദേനിവസങ്ങള്കള്ളനിലമാണച്ച്  രണമാമമത കുടനിയുയ  മരണമപടുനതച്ച്.  ആദേതമത കുടനി
മരണമപടതനിനുകശഷയ  തമന്റെ  മകേളമട  മരണമതകറേനിചച്ച്  കപമാലസ്ത്രീസനില്
പരമാതനിമപടനിരുമനങനിലയ  കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനച്ച്  യമാമതമാരു  നടപടനിയുയ
ഉണമായനിടനിമലനമാണച്ച് കുടനിയുമട മമാതമാപനിതമാക്കള് പതക്കമാകരമാടച്ച് പറേഞ്ഞതച്ച്. മലമ്പുഴ
എയ.എല്.എ.-യുയ  മുന  മുഖതമനനിയുമമായ  ശസ്ത്രീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനന്ദന
മമാധതമങ്ങകളമാടച്ച്  പറേഞ്ഞതച്ച്  ആദേതമത  കുടനിയുമട  മരണയ  നടനകപമാള്തമന
കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കേര്ശനമമായ നനിലപമാടച്ച്  സസസ്ത്രീകേരനിചനിരുമനങനില് രണമാമമത കുടനിയുമട
മരണയ ഒഴനിവമാക്കമാമമായനിരുനമവനമാണച്ച്.  അതുസയബനനിചച്ച് അകദഹയ ഒരു കേത്തുയ
മുഖതമനനിക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുമണനമാണച്ച് മമാധതമങ്ങളനില് കൂടനി അറേനിയമാന സമാധനിചതച്ച്.
ആദേതമത  കുടനിയുമട  മരണതനിനുകശഷയ,   ചനില  ആളകേമള  തനനിക്കച്ച്
സയശയമുമണനച്ച്  കുടനിയുമട  അമ്മ   പറേഞ്ഞനിരുന.   അകതകറേനിചച്ച്   കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
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ഫലപ്രദേമമായനി അകനസഷനിചനിരുനമവങനില് ഒരുപകക രണമാമമത കുടനിയുമട മരണയ
ഒഴനിവമാക്കമാന കേഴനിയുമമായനിരുന.  അകപമാള് രണമാമമത കുടനിയുമട  മരണതനിമന്റെ
ഉതരവമാദേനിതസയ കപമാലസ്ത്രീസനിനകല? കപമാലസ്ത്രീസച്ച് കേര്ശന നടപടനി സസസ്ത്രീകേരനികനതനിനച്ച്
പകേരയ  ലമാഘവബുദനികയമാമട  ഈ  പ്രശ്നമത  കേണതുമകേമാണകല   രണമാമമത
മരണമുണമായതച്ച്. രണമാമമത കുടനിയുമട മരണതനിമന്റെ  ഉതരവമാദേനിതസതനില് നനിനച്ച്
കപമാലസ്ത്രീസനിനച്ച് ഒഴനിഞ്ഞുമമാറേമാന കേഴനിയുകമമാ? 

കേഴനിഞ്ഞ മതരമഞ്ഞടുപച്ച് സമയതച്ച് ജനിഷ എമനമാരു മപണ്കുടനി മരണമപട്ടു.
ഇലകന കേഴനിഞ്ഞച്ച് എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെച്ച് അധനികേമാരതനില് വന.  ഞമാന
ഇഇൗ  സഭയനില്  മകേമാണ്ടുവന  ആദേതമത  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിമന്റെ
ചര്ചമാകവളയനില്,  ശസ്ത്രീ.  ടനി.  പനി.  മസനകുമമാറേനിമന  ഡനി.ജനി.പനി.  സമാനത്തുനനിനച്ച്
മമാറനിയതനിമനകറേനിചച്ച്  കചമാദേനിചകപമാള്,  ആ  ഡനി.ജനി.പനി.-മയ  മമാറനി  പുതനിയ
ഡനി.ജനി.പനി.-മയ  വചതുമകേമാണമാണച്ച്  ജനിഷയുമട  ഘമാതകേനമായ  ആസമായകേമാരമന
കേസ്റ്റേഡനിയനില്  എടുക്കമാന  കേഴനിഞ്ഞമതനച്ച്  അനച്ച്  ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനി
സൂചനിപനികകേയുണമായനി.  ഇകപമാഴമത ഡനി.ജനി.പനി.-യുമട കേമാലതച്ച്  സയസമാനതച്ച്
എത  മപണ്കുടനികേളമാണച്ച്   പസ്ത്രീഡനതനിനച്ച്  വനികധയരമായതച്ച്.    ശസ്ത്രീ.  ടനി.  പനി.
മസനകുമമാറേനിമന്റെ  കേമാലഘടതനില്  ഒരു  കുടനിയുമട  മരണമമായനിരുന
നടനനിരുനമതങനില് ഇകപമാള് എത കുടനികേളമായനി?

രണ്ടുദേനിവസയ മുമ്പമാണച്ച് കേല്പറ ഓര്ഫകനജനിമല കേമാരതയ പുറേത്തുവനതച്ച്,  ഏഴച്ച്
മപണ്കുടനികേളമാണച്ച്  പസ്ത്രീഡനതനിനച്ച്  വനികധയരമായതച്ച്.   ഏറവമധനികേയ  ട്രേമാഫനികള്ള
കേല്പറ-ബകതരനി  റൂടനില്,   24  മണനിക്കൂറുയ  വമാഹനങ്ങള്  ഓടുന   നമാഷണല്
മമഹകവയുമട മമസഡനിലള്ള ഒരു കേടയനിലമാണച്ച് ഏഴച്ച് മപണ്കുടനികേള് പസ്ത്രീഡനതനിനച്ച്
വനികധയരമായമതനച്ച് പറേയുകമ്പമാള്. . . . .  ഇഇൗ നമാടനില്  കപമാലസ്ത്രീമസനച്ച് പറേയുന
സയവനിധമാനമനികല?  

ഇതച്ച്  തമനയമാണച്ച്  സനിനനിമമാ  നടനിയുമട  കേമാരതതനിലമുണമായതച്ച്.
ജനതനിരകക്കറേനിയ  എറേണമാകുളയ-തൃശ്ശൂര്  റൂടനില്,  മനടുമ്പമാകശ്ശേരനി
വനിമമാനതമാവളതനിമന്റെ  വഴനി  വനകചരുന  സലതച്ച്,  ഒരു  സനിനനിമമാ  നടനിമയ
കേമാറേനില് കേയറനി നമാലര മണനിക്കൂര് മകേമാണ്ടുകേറേങ്ങുകേ,  എമന്തമാമക്ക സയഭവനിച്ചുമവനച്ച്
നമുക്കറേനിയനില.   കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ   മതറമായ  നടപടനികേള്  കേമാണുകമ്പമാള്.  ..  .  .  .
കേര്ശനമമായനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനികനതനിനുപകേരയ  ഇതനിമന
ലമാഘവബുദനികയമാമട  കേമാണുന  ഒരു  സമസ്ത്രീപനമമാണച്ച്  ദേഇൗര്ഭമാഗതവശമാല്
ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനിയുമട ഭമാഗത്തുനനിനണമായതച്ച്. 

സനിനനിമമാ  നടനിമയ  തടനിമക്കമാണ്ടുകപമായ  ആ  സയഭവമതകറേനിചച്ച്  മുഖതമനനി
പ്രതനികേരനിചമതന്തമാണച്ച്? ഇതനിമന്റെ പനിനനില് ആരുമനിമലനച്ച് അകദഹയ പതക്കമാകരമാടച്ച്
പറേഞ്ഞു.     ഇഇൗ കകേസനില് പള്സര് സുനനി മമാതമല, അകദഹതനിമന്റെ പനിനനില്  മറച്ച്
ചനില ശക്തനികേളമണനയ അതനിമനകറേനിചച്ച്  ഞങ്ങള് അകനസഷനിച്ചു മകേമാണനിരനികകേ
യമാമണനമമാണച്ച് കപമാലസ്ത്രീസച്ച് പറേഞ്ഞതച്ച്.  കേനികടണ പ്രതനികേമള കേനിടനി,  ഇനനി ആരുയ
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ഉമണനച്ച്  കേരുതുനനിമലനമാണച്ച്   മുഖതമനനി  പറേഞ്ഞതച്ച്.   ഞമാന  അങ്ങമന
പറേഞ്ഞനിടനിമലനച്ച്  അകദഹയ  ഇഇൗ  സഭയനില്  പറേമഞ്ഞങനിലയ  അതച്ച്  ഇഇൗ  കകേസച്ച്
അവസമാനനിപനിക്കമാന കപമാലസ്ത്രീസനിനുള്ള വതക്തമമായ  സൂചനയമായനിരുന മവനതനിമന്റെ
മതളനിവമാണച്ച്.    ഇതനിമന്റെ  പനിനനില്  ആരുമനില  എനള്ള  മടനില്  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
കകേമാടതനിയനില്  റേനികപമാര്ടച്ച്  മകേമാടുക്കമാന  കപമാകുകേയമാണച്ച്.   പള്സര്  സുനനി
ഉപകയമാഗനിച മമമാമമബല് കഫമാണ് ഇതുവമര കേണ്ടുപനിടനിക്കമാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  ആ
മമമാമമബല്  കഫമാണ്  ഇമലങനില്  ഇഇൗ  കകേസച്ച്  മതളനിയനിക്കമാന  പറകമമാ?
കകേമാടതനിയനില് മമമതമാന പ്രസയഗയ നടതനിയനിടച്ച് വല കേമാരതവമുകണമാ;  കകേമാടതനിയനില്
ഏറവയ  വലതച്ച്  മതളനിവകല?  പള്സര്  സുനനിമയ  മകേമാണ്ടുകപമായനിടച്ച്  മമമാമമബല്
കഫമാണ് എവനിമടമയനച്ച് ജഡ്ജനി കചമാദേനിചമാല്,  മമമാമമബല് കഫമാണ് അകനസഷനിച്ചു,
കേനിടനിയനില  എനച്ച്  പറേഞ്ഞമാല്  പള്സര്  സുനനിക്കച്ച്  ഉഇൗരനികപമാരമാന  വല
പ്രയമാസവമുണമാകുകമമാ?    പ്രബുദ  കകേരളയ  ഇതയുയ  കേമാലയ  ചര്ച  മചയ്ത  ഒരു
വനിഷയതനില് മുഖതപ്രതനി രകമപടുകേയമാണച്ച്. ശസ്ത്രീമതനി പൂങ്കുഴലനി മഎ.പനി.എസച്ച്.-മന്റെ
കേമാരതയ  ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനി ഇവനിമട  പറേഞ്ഞു.  ഏതമാനുയ മമാസങ്ങള്കമുമ്പച്ച്
ശസ്ത്രീമതനി  പൂങ്കുഴലനി  അകനസഷനിച  കകേസ്സുണമായനിരുന.   വടക്കമാകഞ്ചേരനി  മുനനിസനിപല്
കേഇൗണ്സനിലറേമായ  ശസ്ത്രീ.  ജയന്തന  ഒരു  സസ്ത്രീമയ  പസ്ത്രീഡനിപനിച  സയഭവമുണമായനി.
ഇക്കമാരതയ  ആ  സസ്ത്രീയുയ  അവരുമട  ഭര്തമാവയ  മമാധതമങ്ങകളമാടച്ച്  പറേഞ്ഞു.  "ഞമാന
പസ്ത്രീഡനിപനിക്കമപട വനിഷയയ ഭര്തമാവനികനമാടച്ച് പറേയുകേയുയ അകദഹതനിമന്റെ നനിര്കദശ
പ്രകേമാരയ  പരമാതനി  മകേമാടുകകേയുയ  മചയ.  പകക,  അകനസഷണമനില.”  ഒരു  ഇര
കവടക്കമാരമനകറേനിചച്ച്  പറേയുകമ്പമാള്,  കവടക്കമാരന  ഏതച്ച്  പമാര്ടനിയനില്മപട
ആളമായമാലയ  കുറയ  മചയ്തമാല്  ശനികനിക്കമപടണമമന  കേമാരതതനില്  യമാമതമാരു
സയശയവമനില. 

കേളമകശ്ശേരനി  സയഭവതനില്  ഞങ്ങളമട  പമാര്ടനിയനില്മപട  ഒരമാമളകറേനിചച്ച്
ആകകപയ  വനകപമാള്  അകദഹമത  പമാര്ടനിയനില്  നനിനച്ച്  പുറേതമാക്കനി.  ഇതനില്
നടപടനി എടുകക്കണതച്ച് ഗവണ്മമന്റെമാണച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെനിനച്ച് നടപടനിമയടുക്കമാന പറനില
കേമാരണയ,  ഏറവയ  വലനിയ  കുറയ  മചയ്തതച്ച്  ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനിയുമട
പമാര്ടനിക്കമാരനമാണച്ച്.  ശസ്ത്രീ.  ജയന്തമന  അറേസ്റ്റേച്ച്  മചയ്തനിമലനച്ച്  മമാതമല,  ശസ്ത്രീ.
ജയന്തമന അറേസ്റ്റേച്ച് മചയ്യേണമമനച്ച് ആവശതമപടച്ച് സമരയ നടതനിയ ഇഇൗ സഭയനിമല
അയഗമമായ ശസ്ത്രീ.  അനനില് അക്കരമയയമാണച്ച് കപമാലസ്ത്രീസച്ച് തലനിയതച്ച്.  ശസ്ത്രീ.  ജയന്തമന
അറേസ്റ്റേച്ച്  മചയ്യുനതനിനുപകേരയ  ഇഇൗ  സഭയനിമല  അയഗമത  ക്രൂരമമായനി  മര്ദനിച
കപമാലസ്ത്രീസനിനച്ച്  എങ്ങമനയമാണച്ച്  പസ്ത്രീഡനകക്കസനിമല  പ്രതനികേമള  പനിടനിക്കമാന
സമാധനികനതച്ച്?  ഇതയുയ  ഗഇൗരവമമായ  സയഭവങ്ങള്  ഉണമായനിടച്ച്  കേണനിമലനച്ച്
നടനിക്കമാന  കേഴനിയുകമമാ?  മകേമാടനിയൂര്  സയഭവതനിമല  പസ്ത്രീഡനക്കമാരമായ  ആളകേമള
അറേസ്റ്റേച്ച്  മചയമവനളളതച്ച്  ശരനിയമാണച്ച്.  പകക,    ആ പസ്ത്രീഡനതനിമന്റെ  പനിനനില്
പ്രവര്തനിച  ആളകേള്  മുനകൂര്  ജമാമതതനിനച്ച്  കകേമാടതനിമയ  സമസ്ത്രീപനിക്കമാന
കപമാകുനമവനമാണച്ച്  അറേനിയമാന  കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.   കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ  നടപടനിമകേമാണച്ച്
മുനകൂര്  ജമാമതയ  കേനിടമാനുളള  സമാധതത  തളളനികേളഞ്ഞുകൂടമാ.  നടന  കേമാരതങ്ങള്
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നനിയമസഭയകേതകല പറേകയണതച്ച്.  നനിയമസഭയച്ച് പുറേതച്ച് പറേഞ്ഞനിടച്ച് കേമാരതമുകണമാ?
നനിയമസഭയനില്  പറേകയണ  കേമാരതങ്ങള്  തമനയമാണച്ച്  ഞമാന  പറേഞ്ഞനിട്ടുളളതച്ച്.
അതുമകേമാണച്ച്  ഇഇൗ  കകേസനിലയ  പ്രതനികേമള  പനിടനിചനിടച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  രകമപടമാനുളള
അവസരമമാണച്ച്   കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  ഒരുക്കനിമക്കമാടുകനതച്ച്.  പ്രതനികേമള  പനിടനികചമാമയനച്ച്
കചമാദേനിചമാല് പ്രതനികേമള പനിടനിച്ചു.  കകേമാടതനിയനില് മചനമാല് പ്രതനികേള് പുഷയ കപമാമല
ഉഇൗരനികപമാകുയ. ഇതുകപമാമല നനിരവധനി സയഭവങ്ങളണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദേനിവസയ
വനിഴനിഞ്ഞതച്ച് ഭനിനകശഷനിക്കമാരനിയമായ യുവതനിമയ പസ്ത്രീഡനിപനിച സയഭവതനില് കകേസച്ച്
എടുതനിമലനച്ച്  പരമാതനി  വനനിട്ടുണച്ച്.   ആളനിലമാത  സമയതച്ച്  ഭനിനകശഷനിയുളള
യുവതനിമയ  ബന്ധുവമായ  യുവമാവച്ച്  പസ്ത്രീഡനിപനിച  സയഭവയ  സയബനനിചച്ച്  ഇനമത
പതതനില് വമാര്തയുണച്ച്.  

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : അങ്ങച്ച് പറേഞ്ഞച്ച് അവസമാനനിപനിക്കണയ.

ശസ്ത്രീ  .    മകേ  .    മുരളസ്ത്രീധരന:  സര്,  തനിരക്കച്ച്  പനിടനിക്കണ.  നടന  കേമാരതങ്ങളകല
പറേയുനതച്ച്.  അതു ഇവനിമടയകല പറേയമാന പറ.  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച് കേഴനിഞ്ഞ
നനിയമസഭയനില്  20  മനിനനിറച്ച്  വമര  എടുതച്ച്  സയസമാരനിചനിട്ടുണച്ച്.   അസസസത
പ്രകേടനിപനിചനിടച്ച് കേമാരതമുകണമാ? 

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്:  അങ്ങച്ച്  കനമാടസ്ത്രീസുമമായനി  ബനമപട  കേമാരതയ  പറേയൂ.   അങ്ങച്ച്
മപമടനച്ച് പറേഞ്ഞച്ച് അവസമാനനിപനിക്കൂ.

ശസ്ത്രീ  .    മകേ  .    മുരളസ്ത്രീധരന:  സര്,  ഭനിനകശഷനിയുളള  യുവതനിമയ  പസ്ത്രീഡനിപനിച
സയഭവതനില്  വനിഴനിഞ്ഞയ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്  പരമാതനി  മകേമാടുതനിടച്ച്
അകനസഷനിചനിമലനള്ള ആകകപയ ഉണമായനി. 

കേണ്ണൂര്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  ഗണനിതശമാസതനിമന്റെ  മഹഡച്ച്  ഓഫച്ച്  ദേനി
ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെച്ച്  തങ്ങമള  പസ്ത്രീഡനിപനിക്കമാന  ശമനിച്ചുമവനച്ച്  കേമാണനിചച്ച്  മൂനച്ച്
വനിദേതമാര്തനിനനികേള് ബഹുമമാനമപട  വനിദേതമാഭതമാസ വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  കേതയച്ചു.  ആ
കേതച്ച്  വനിദേതമാഭതമാസ വകുപ്പുമനനി  രജനിസ്ട്രേമാര്ക്കച്ച്  മകേമാടുകകേയുയ  മപ്രമാഫസമറേ മമാറനി
നനിര്തനി അകനസഷനിക്കണമമനച്ച് രജനിസ്ട്രേമാര് പറേയുകേയുയ മചയ.  എനമാല് എന്തമാണച്ച്
സയഭവനിചതച്ച്?  ഇങ്ങമന  എതമയത  സയഭവങ്ങളമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  ആറേച്ച്
മമാസതനിനനിടയനില്  നടനതച്ച്.  എന്തച്ച്  പറേയുകമ്പമാഴുയ  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  അങ്ങമന
യമായനിരുനമവനച്ച്  പറേയുയ.  എലമായ  ശരനിയമാക്കമാമമനച്ച്  പറേഞ്ഞച്ച്  അധനികേമാരതനില്
വനതകല;  ഇങ്ങമനയമാകണമാ ശരനിയമാകനതച്ച്?   കുടനികേമള ശരനിയമാകകേയമാകണമാ;
പ്രമായപൂര്തനിയമാകേമാത മപണ്കുടനികേമള  ശരനിയമാക്കലമാകണമാ ഇഇൗ സര്ക്കമാരനിമന്റെ
കജമാലനി.

ഇവനിമട  ഒരു  കുടനിമയ  പസ്ത്രീഡനിപനിചച്ച്  മകേമാന  സയഭവതനില്  അകനസഷണയ
കനമരയല നടനമതനച്ച്  പറേഞ്ഞച്ച് ഡനി.ജനി.പനി.മയ മമാറനിയ ഗവണ്മമന്റെച്ച്,   ഇതയുയ
മപണ്കുടനികേള് പസ്ത്രീഡനിപനിക്കമപടകപമാള്, ഈ ഡനി.ജനി.പനി.-മയ കനമാകകുതനിയമാക്കനി
നനിര്തനിയനിരനികനതച്ച്  എന്തനിനമാണച്ച്?  ആകേമാശതച്ച്  ഒളനിഞ്ഞനിരനികന  കേമാര്
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കമഘങ്ങമള റേഡമാര് വചച്ച് കേണ്ടുപനിടനിചച്ച് രമാസപ്രകയമാഗതനിലൂമട മഴ മപയ്യേനികമമനച്ച്
ഇനമല വളമര ആകവശകതമാമട പറേഞ്ഞ ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനി,  പമാവമപട
മപണ്കുടനികേമള   പനിചനിചസ്ത്രീന്തുകമ്പമാള്  കേമാഴ്ചക്കമാരനമായനി  കനമാക്കനിനനില്കനതച്ച്
ശരനിയമാകണമാ? ഇവനിമട മപണ്കുടനികേള് പസ്ത്രീഡനിപനിക്കമപടുന, സസ്ത്രീകേള്ക്കച്ച് രകയനില,
സസ്ത്രീകേള്ക്കച്ച്  മമാനവയ  മരതമാദേയുയ  നഷ്ടമപടുന  ഗുരുതരമമായ  സമാഹചരതയ
സഭമാനടപടനികേള്  നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ചമചയ്യേണമമനച്ച്  ഞമാന  ശക്തമമായനി
ആവശതമപടുകേയമാണച്ച്.

മുഖതമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    പനിണറേമായനി വനിജയന  ):  സര്,  ഇനച്ച് കലമാകേ വനനിതമാ ദേനിനയ
തമനയമാണച്ച്.   ഇഇൗ  ദേനിവസയ  വനനിതകേളമട  പ്രശ്നങ്ങള്  കകേവലയ  വനനിതകേമളന
നനിലയച്ച്  മമാതയ  മമകേകേമാരതയ  മചകയ്യേണ  വനിഷയമല.  മപമാതുസമൂഹയ  തമന
വനനിതകേളമട  പ്രശ്നങ്ങള്  ഏമറടുകക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്.   വനനിതകേള്കണമാകുന
പ്രശ്നങ്ങള്  മപമാതുസമൂഹയ,  പുരുഷനമാരടക്കയ  ഏമറടുകകേയുയ  അതനിനച്ച്  പരനിഹമാരയ
കേമാണമാനുളള  നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനികകേയുയ  മചകയ്യേണതമാണച്ച്.   സര്ക്കമാര്
സസസ്ത്രീകേരനികന നനിലപമാടച്ച്  സമൂഹതനില് സസ്ത്രീകേള്മക്കതനിമരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള്ക്കച്ച്
കനമര  ശക്തമമായ  നടപടനി  സസസ്ത്രീകേരനികകേ  എനതമാണച്ച്.  ഇവനിമട  ചൂണനിക്കമാണനിച
കേമാരതങ്ങളനിലയ  ഇകത  നനിലപമാടച്ച്  തമനയമാണച്ച്  സസസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  വമാളയമാറേനില്
ആദേതമത  കുടനി   മരണമപടകപമാള്   എലമാവരുയ  വനിചമാരനിചതച്ച്  ആത്മഹതതയമാ
മണനമാണച്ച്.  അതുമകേമാണ്ടുതമന  അതുമമായനി  ബനമപട  മറച്ച്  നടപടനികേളനികലയച്ച്
നസ്ത്രീങ്ങമാന  അനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനില.   എനമാല്  കനരകത  പറേഞ്ഞതുകപമാമല,
കപമാസ്റ്റുകമമാര്ടയ  റേനികപമാര്ടനിമന്റെ  അടനിസമാനതനില്  സയശയങ്ങള്  ഉയര്നതനിനമാല്
മകേമനിക്കല്  എകമാമനികനഷനച്ച്  അയയ്ക്കുകേയുയ  അതനിമന്റെ  റേനികപമാര്ടച്ച്  ലഭനികകേയുയ
മചയ്തകതമാമട  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  ഫലപ്രദേമമായനി  ഇടമപടനിട്ടുണച്ച്.   ഇതുമമായനി  ബനമപട
എലമാവരുയ കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ ശക്തമമായ നനിരസ്ത്രീകണ വലയതനിനുളളനില് തമനയമാണച്ച്.
അതനില്  ഒരുതരതനിലയ  ആശങ  ഉണമാകകേണതനില.  എലമാവരുയ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
നനിരസ്ത്രീകണതനില്മപട്ടുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   ഇവനിമട  രണച്ച്  മരണയ  നടനമവനതച്ച്
തസ്ത്രീര്ത്തുയ നനിര്ഭമാഗതകേരയ തമനയമാണച്ച്. അതനിമന്റെ ചുരുളകേള് അഴനികയണതമായനിട്ടുണച്ച്.
ആരച്ച് അതനിമന്റെ പനിനനിലണമായമാലയ കപമാലസ്ത്രീസച്ച് ശക്തമമായ നടപടനി സസസ്ത്രീകേരനികകേയുയ
ഫലപ്രദേമമായ അകനസഷണയ നടത്തുകേയുയ മചയ്യുയ.  അക്കമാരതതനില് ഒരു ആശങയുയ
കവണ.   കുറവമാളനികേമള  പുറേത്തുമകേമാണ്ടുവരനികേ  തമന  മചയ്യുയ.   സയസമാനതച്ച്
സസ്ത്രീകേള്കകനമര  നടകന   അതനിക്രമങ്ങളനില്  ശക്തമമായ  നടപടനി  സസസ്ത്രീകേരനിചച്ച്
വരനികേയമാണച്ച്.  

ശസ്ത്രീ.  ടനി.  പനി.  മസനകുമമാറേനിമന  ഡനി.ജനി.പനി.  സമാനത്തുനനിനയ
മമാറനിയതനിമനകറേനിചച്ച്  വമാദേതനിമന്റെ  മചറേനിയ  ഒരു  പതനിപച്ച്  ബഹുമമാനമപട  അയഗയ
പറേഞ്ഞു.  അകദഹമത  ഡനി.ജനി.പനി.  സമാനത്തുനനിനച്ച്  മമാറനിയതച്ച്  ജനിഷ  മകേമാല
മചയ്യേമപടതുമകേമാണല.  ജനിഷ  മകേമാല  മചയ്യേമപടതനിനച്ച്  മകേമാലയമാളനിയമാണച്ച്
ഉതരവമാദേനി.  അനമത  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ഉതരവമാദേനിയമാമണനച്ച്  ഞങ്ങളമാരുയ
പ്രചരനിപനിചനിടനില. 
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ശസ്ത്രീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച്: സര്,....... (ബഹളയ).......

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : ശസ്ത്രീ. പനി. ടനി. കതമാമസച്ച്, ചനിരനികക്കണ വനിഷയമമാകണമാ? ശസ്ത്രീ. മകേ.
മുരളസ്ത്രീധരന  പ്രസയഗനിചകപമാള്  എലമാവരുയ  നനിശ്ശേബ്ദരമായനി  ഇരുനനികല;  അകദഹയ
പൂര്ണമമായുയ സയസമാരനിചനികല? പ്ലസ്ത്രീസച്ച്... ഇരനിക്കൂ....

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്ത്രീശന:  സര്,  ഞമാന  സയസമാരനിചകപമാള്
ബഹളമുണമായനിരുന.  ........(ബഹളയ)...

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്:  ശസ്ത്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്ത്രീശന  എകപമാഴുയ  ഇങ്ങമന  പറേയുനതച്ച്
ശരനിയല. നനിങ്ങള്  മചയറേനികനമാടച്ച് കേമാണനികന ഇഇൗ സമസ്ത്രീപനയ ശരനിയല. നതമായവയ
യുക്തനിയുമനിലമാമത  ഏതച്ച്  സമയത്തുയ  ഇങ്ങമന  കേമന്റെച്ച്  മചയ്യുനതച്ച്  ശരനിയല.
അനമാവശതമമായനി  മചയറേനിമനകറേനിചച്ച്  ഇടയനിടയച്ച്   കേമന്റെച്ച്  നടത്തുനതച്ച്  ശരനിയല.
അനമാവശതമമായനി കേമന്റെച്ച് മചയ്യുന എലമാവകരയുയ ഏതച്ച് സമയത്തുയ നനിയനനിചനിട്ടുണച്ച്.
ആവശതമമായ  മപ്രമാടകന  എലമാസമയത്തുയ  എലമാവര്കയ  മകേമാടുകനണച്ച്.  രണച്ച്
ഭമാഗത്തുനനിനയ  കേമന്റെച്ച്  ഉണമാകേരുമതനച്ച്  എകപമാഴുയ  പറേയമാറുണച്ച്.  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്
സര്ക്കമാരനിമന  വനിമര്ശനിക്കമായ,  പരസരയ  വനിമര്ശനിക്കമായ.   നനിങ്ങള്  ഇരനിക്കൂ....
പ്ലസ്ത്രീസച്ച്...പ്ലസ്ത്രീസച്ച്......മുഖതമനനി സയസമാരനിക്കമട.

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദേമായകകമവയ  നനിയമവയ
സമായസമാരനികേവയ  പമാര്ലമമന്റെറേനികേമാരതവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    എ  .    മകേ  .    ബമാലന)  :
സര്, ഇവനിമട ശസ്ത്രീ. മകേ. മുരളസ്ത്രീധരന പറേയുകമ്പമാള് നനിശ്ശേബ്ദമമായനിരുന.   ശസ്ത്രീ. ടനി. പനി.
മസനകുമമാറേനിമന്റെ  കപരച്ച്  പറേയുകമ്പമാള്  ശസ്ത്രീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസനിനച്ച്  മപമാളളനതച്ച്
എന്തനിനമാണച്ച്? .....(ബഹളയ)..... 

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്:  ശസ്ത്രീ.  രമാകജഷയ  ശസ്ത്രീ.  അനവര്  സമാദേത്തുയ  ഇടയച്ച്  കേമന്റെച്ച്
പറേയമാറുണച്ച്.  അതച്ച് രണ്ടുയ നനിയനനിക്കമാറുണച്ച്.

10.00 A.M]

ശസ്ത്രീ  .    പനിണറേമായനി  വനിജയന  : സര്,  എന്തനിനമാണനിവര് ബഹള
മുണമാക്കനിയമതകനമാര്തച്ച്  എനനികതമന  അതനിശയയ  കതമാനകേയമാണച്ച്.  ജനിഷ
മകേമാലമചയ്യേമപടതച്ച്  അനമത  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  കേമാരണമമാമണനല  ഞങ്ങള്
പറേ ഞ്ഞതച്ച്.    ഗവണ്മമന്റെമാണച്ച് ഉതരവമാദേനിമയനച്ച് ഞങ്ങള് പറേഞ്ഞനിടനില.  മകേമാല
മചയ്യേമപടതനിനുകശഷമുള്ള  സയഭവങ്ങമളയമാണച്ച്  കുറമപടുതനിയതച്ച്.  രണമാമമത
ഭമാഗയ   പറേഞ്ഞതനിനമാണച്ച്  അവര്  പ്രകകേമാപനിതരമായമതങനില്  നലതമാണച്ച്.   പകക
രണമാമമത  ഭമാഗയ  ഞമാന  പറേഞ്ഞനില.   അതനിനുമുമ്പുതമന  അവര് എന്തനിനമാണച്ച്
പ്രകകേമാപനിതരമായമതനച്ച് എനനിക്കച്ച് മനസനിലമാകുനനില.  ശസ്ത്രീ. ടനി. പനി. മസനകുമമാറേനിമന
ഡനി.ജനി.പനി.  സമാനത്തുനനിനച്ച്  മമാറനിയതച്ച്  ജനിഷ  മകേമാല  മചയ്യേമപടതുമകേമാണല.
അകദഹയ  ഡനി.ജനി.പനി.  സമാനതനിരനിക്കമാന  പറമാത  ഒരമാളമായനിരുന.
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അകദഹതനിമന്റെ ഇകപമാഴുള്ള എലമാ മചയ്തനികേളയ സമൂഹതനിനമാമകേ കബമാദതമമാകുന
രസ്ത്രീതനിയനില്  മതളനിയനിക്കമപടച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അകദഹതനിമന്റെ  വക്കമാലതച്ച്
ബഹുമമാനതനമായ  അയഗയ  (ശസ്ത്രീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്) എടുകക്കണതനിലമാ
യനിരുനമവനമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാനനതച്ച്. 

കേല്പറയനിലണമായ  സയഭവയ  അകങ്ങയറയ  പ്രതനികഷധമാര്ഹവയ
നനിര്ഭമാഗതകേരവമമാണച്ച്.   ഏഴച്ച്  മപണ്കുടനികേള് പസ്ത്രീ ഡനതനിനനിരയമാമയനച്ച് അകദഹയ
പറേഞ്ഞു.  24  മണനിക്കൂറുയ വമാഹനയ ഓടുന തനിരകള്ള കറേമാഡനിമന്റെ വസഡനിലള്ള
കേടയനില് എങ്ങമനയമാണച്ച് ഇമതമാമക്ക സയഭവനിചമതനമാണച്ച് അകദഹയ കചമാദേനിചതച്ച്.
അതച്ച്  നമുമക്കലമാവര്കയ  കചമാദേനിക്കമാന  കേഴനിയുന  കചമാദേതമമാണച്ച്.   ഏതമായമാലയ
സയഭവനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിരനികന.  സയഭവതനില്മപട  എലമാവകരയുയ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
അറേസ്റ്റുമചയ്തച്ച്   തുടര്നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരുന.   ഒരു  കേമാരണവശമാലയ
ഇതനിനുതരവമാദേനികേളമായവമര രകമപടമാന അനുവദേനിക്കനില.   എലമാ കേമാരതതനിലയ
ഇകത  നനിലപമാടമാണച്ച്  ഇവനിടമത  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  സയവനിധമാനയ  സസസ്ത്രീകേരനികനതച്ച്.
ഒനനികനയുയ ലമാഘവബുദനികയമാമട കേമാണുനനില.  ഒരു മചറേനിയ സയഭവമമായമാല്കപമാലയ
അതച്ച് ഗഇൗരവമമായനി കേണച്ച് നടപടനിമയടുകന നനിലപമാടമാണച്ച് സസസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരുനതച്ച്. 

ഇവനിമട  സനിനനിമമാ  നടനിയുമട  കേമാരതയ  പറേഞ്ഞു.    രമാഷസ്ത്രീയമമായനി  പ്രകതതകേ
ലകതകതമാമട  അതനിമന  വനിമര്ശനിക്കമാന  പുറേമപടുനവരലമാത  എലമാവരുയ
സര്ക്കമാര്  നടപടനി അയഗസ്ത്രീകേരനിക്കമാന തയ്യേമാറേമായനിട്ടുണച്ച്.  

വടക്കമാകഞ്ചേരനി  കകേസനിമനകറേനിചച്ച്   ഇവനിമട  സൂചനിപനിച്ചു.   ഐ.ജനി.-യുമട
നനിരസ്ത്രീകണതനിലമാണച്ച് അവനിമട എ.എസച്ച്.പനി.  അകനസഷനികനതച്ച്.   ഫലപ്രദേമമായനി
അകനസഷണയ നടനമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്. 

മകേമാടനിയൂര് കകേസച്ച്  -   വദേവതനിമന്റെ പ്രതനിനനിധനിയമായനി കേമാണുന ഒരമാളമാണച്ച്
ഇതരതനില്  മഹമാ  അപരമാധനിയമായനി  മമാറേനിയതച്ച്.   ആര്കയ  പ്രതസ്ത്രീകനിക്കമാന
കേഴനിയമാത  അധധഃപതനമമാണച്ച്  ആ  മനുഷതനനില്നനിനമുണമായതച്ച്.  എതമമാതയ
ക്രനിമനിനല് മനസമാണച്ച് ആ മനുഷതനുള്ളമതനമാണച്ച് ഇകപമാള് പുറേത്തുവന കേമാരതങ്ങള്
വതക്തമമാകനതച്ച്.  നനിയമതനിമന്റെ  കേരങ്ങളനില്നനിനയ  രകമപടമാനുള്ള
അവസമാനമത  ശമയ   അകദഹയ  നടതനിവരനികേയമായനിരുന.  ആ  ഘടതനില്
കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കേമാണനിച  ജമാഗ്രത   തമനയമാണച്ച്  അകദഹമത  രകമപടമാന
അനുവദേനിക്കമാതനിരുനതച്ച്.  അമലങനില് മനടുമ്പമാകശ്ശേരനി വഴനി അകദഹയ കേമാന ഡയനികലമാ
മകറമാ  എത്തുമമായനിരുന.  ഫലപ്രദേമമായനി  ആ  കകേസനില്  ഇടമപടുകേയുയ  അതുമമായനി
ബനമപട എലമാവകരയുയ കപമാലസ്ത്രീസച്ച് കേമണത്തുകേയുയ ശക്തമമായ നടപടനികേളനികലയച്ച്
നസ്ത്രീങ്ങുകേയുയ  മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ആമരയുയ  രകമപടമാന  അനുവദേനിക്കനിമലനള്ളതമാണച്ച്
സര്ക്കമാരനിമന്റെ  നനിലപമാടച്ച്.  പ്രതനി  എത  ഉനതനമായമാലയ  ഏതുതരതനിലള്ള
പരനികവഷമുണമായമാലയ അവമര  കുറവമാളനിമയന നനിലയനില് കേമാണുകേമയനലമാമത
ഒരു  തരതനിലയ  സയരകനികന  നനിലപമാടച്ച്  കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനയ
ഉണമാവകേയനിമലനച്ച് ഇതനിനകേയ വതക്തമമായനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  
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വനിഴനിഞ്ഞയ  സയഭവമതകറേനിചച്ച്  പറേയുകേയുണമായനി.    അതരയ  കേമാരതങ്ങള്
ഗഇൗരവമമായനിതമന കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  പരനികശമാധനികകേയുയ നടപടനികേള് സസസ്ത്രീകേരനികകേയുയ
മചയ്യുയ.   ഇതരയ കേമാരതങ്ങളനില് കേമാഴ്ചക്കമാരമായനി  നനില്കന നനിലപമാടച്ച്  സര്ക്കമാര്
സസസ്ത്രീകേരനിക്കനിമലനമാണച്ച്  വതക്തമമാക്കമാനുള്ളതച്ച്.  സമൂഹതനില്  ഉയര്നവരുന  ചനില
വവകേലതങ്ങളണച്ച്.  അക്കമാരതതനില്  നമായ  കയമാജനിചച്ച്  ഒരു  നനിലപമാടച്ച്
എടുകക്കണതമാണച്ച്.   സര്ക്കമാര് നനിലപമാടമായനി  മമാതയ   അതനിമന കേമാകണണതനില.
വസ്ത്രീടനിനകേത്തുയ യമാതമാ ഘടങ്ങളനിലയ സയഭവനികന വവകേലതങ്ങള്,  ഇതരതനില്
സസ്ത്രീകേള്ക്കച്ച്  രകയനിമലന  അവസ  ഉണമാകുനതനിമനതനിമര   മപമാതുജമാഗ്രത
വളര്തനിമയടുകക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്.   കുറവമാളനികേള്ക്കച്ച്  സഹമായകേരമമാകുന  ഒരു
നനിലപമാടുയ  ആരനില്നനിനയ  ഉയര്നവരമാന  പമാടനില.  അതരയ  കുറവമാളനികേമള
സമൂഹതനില്  നനിനയ  പൂര്ണമമായുയ  ഒറമപടുത്തുന  രസ്ത്രീതനിയമാണച്ച്  ഉണമാകകേണതച്ച്.
ഇതരയ  കുറകൃതതങ്ങള്മക്കതനിമര  മപമാതുവമായ  നനിലപമാടച്ച്  സസസ്ത്രീകേരനിക്കണയ.
സയസമാന  സര്ക്കമാര്  ഇതരയ  കേമാരതങ്ങളനില്  നല  ഇടമപടലകേള്
നടതമാനമാണുകദശനികനതച്ച്.  ഞമാന കനരമത ചൂണനിക്കമാണനിച കേമാരതങ്ങമളകറേനിച്ചുയ
ബജറനിമന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഇവനിമട  ചൂണനിക്കമാണനിച  കേമാരതങ്ങമളകറേനിച്ചുയ
ആവര്തനിക്കമാനുകദശനികനനില.

സസ്ത്രീ  സുരകയച്ച്  വളമര  പ്രധമാനതയ  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   സസ്ത്രീകേള്കകനമര
ഏമതങനിലയ  തരതനില്  അപകേടയവരുന  സനിതനിയുണമായമാല്  അതനിമനതനിമര
അതനിശക്തമമായ  നടപടനിയുമമായനി  സര്ക്കമാര്  മുകനമാട്ടുകപമാകുകേതമന  മചയ്യുയ.
അതുമകേമാണച്ച്  സഭ  നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച  മചകയ്യേണ  ഒരു  വനിഷയമമായനി  ഇതനിമന
കേമാകണണതനില. 

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്:  ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനിയുമട  വനിശദേസ്ത്രീകേരണതനിമന്റെ
അടനിസമാനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണതനിനച്ച് അനുമതനി നനികഷധനികന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണതനിനച്ച് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  (ശസ്ത്രീ  .    രകമശച്ച് മചനനിതല): സര്, ശസ്ത്രീ. മകേ. മുരളസ്ത്രീധരന
അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപനികനതനിനുമുമ്പച്ച്  ബഹുമമാനമപട  മചയര്
പ്രകേടനിപനിച  വനികേമാരകതമാടച്ച്  ഞമാന  പൂര്ണമമായുയ  കയമാജനികകേയമാണച്ച്.
സയസമാനതച്ച് പതനിവനിലമാത വനിധതനില് സസ്ത്രീകേള്കയ   കുടനികേള്കമമതനിമരയുള്ള
പസ്ത്രീഡനങ്ങളയ അക്രമങ്ങളയ വര്ദനിച്ചുവരുന.  കകേരളയ സയസമാര സമ്പനമമാമണനയ
നൂറേച്ച്  ശതമമാനയ  സമാകരത  വകേവരനിച  സയസമാനമമാമണനയ  നമായ  അഭനിമമാനയ
മകേമാള്ളമാറുണച്ച്.  പകക നമ്മുമട സയസമാനതച്ച് വര്ദനിച്ചുവരുന സസ്ത്രീ പസ്ത്രീഡനങ്ങളമട
എണയ  പരനികശമാധനിചമാല്   സമായസമാരനികേമമായ  ഉനതനി  അവകേമാശമപടമാനുയ
അഭനിമമാനനിക്കമാനുയ  നമുക്കച്ച്  കേഴനിയുകമമാ  എനള്ള   കചമാദേതമമാണച്ച്  ഉയര്നവരുനതച്ച്.
ഞങ്ങള്  ഈ  സര്ക്കമാരനിമനയല  കുറമപടുത്തുനതച്ച്.   സര്ക്കമാരനിമന്റെ  നടപടനിമൂലയ
സസ്ത്രീകേള്കയ  കുടനികേള്കമമതനിമരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്  വര്ദനിച്ചുവരുന  എനച്ച്
പറേയമാതനിരനികനതച്ച് ഒരനിക്കലയ ഭൂഷണമല.
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ഈ  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  വനതനിനുകശഷയ  സസ്ത്രീകേള്കകനമരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്
ക്രമമാതസ്ത്രീതമമായനി  വര്ദനിച്ചുവരുന  എന  യമാഥമാര്തതവയ  എന്തുമകേമാണമാണനിതച്ച്
സയഭവനികനമതനയ ഗവണ്മമമനയ മുഖതമനനിയുയ മനസനിലമാക്കണയ.  അങ്ങയുമട
മനനിസഭയനിമല  രണച്ച്  മനനിമമാരുമട  പ്രസമാവനകേള്  ഞമാന  ആദേതയ  വമായനിക്കമായ.
'വസ്ത്രീടനിനകേത്തുകപമാലയ സസ്ത്രീകേള് സുരകനിതരല ' - മനനി ശസ്ത്രീമതനി മകേ. മകേ. വശലജ
ടസ്ത്രീചര്,  'കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കുറകേരമമായ  അനമാസയമാണച്ച്  വമാളയമാര്  കകേസനില്
സസസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്  '  -  ശസ്ത്രീമതനി  മജ.  കമഴനികടനി  അമ്മ,  'കകേരളയ  സസ്ത്രീകേള്ക്കച്ച്
സുരകനിതമല'  -  പനി.  സതസ്ത്രീകദേവനി.  സസ്ത്രീ  പസ്ത്രീഡനങ്ങള്  വര്ദനികനമവനള്ളതനില്
ഇവര് മൂനകപരുയ പ്രകേടനിപനിച ആശങ അസമാനതല.  നമ്മുമട സയസമാനതച്ച്
സസ്ത്രീകേള്ക്കച്ച്   മമാനതമമായനി  കജമാലനി  മചയ്യേമാനുയ   മമാനതമമായനി  ജസ്ത്രീവനിക്കമാനുയ
സസതനമമായനി രമാതനിയുയ പകേലയ സഞ്ചേരനിക്കമാനുമുള്ള സമാഹചരതമുണമാകേണയ.  ഇതച്ച്
നനികഷധനിക്കമപടുന ഒരു സമൂഹയ പരനിഷ്കൃത സമൂഹമല.  അര്ദരമാതനിയനില്കപമാലയ
തലയനില്  മപമാനകുടയ  വച്ചുമകേമാണച്ച്  സസ്ത്രീക്കച്ച്  മതരുവനിലൂമട  നടനകപമാകേമാനുള്ള
അവസരയ ഒരു പരനിഷ്കൃത സമൂഹതനിമന്റെ ആവശതമമാണച്ച്.  പകക  ബഹുമമാനതനമായ
മുഖതമനനിയുയ ഗവണ്മമനയ സസ്ത്രീകേള്മക്കതനിമരയുള്ള അക്രമങ്ങള് വര്ദനിച്ചുവരുനതച്ച്
കേണനിമലനച്ച്  നടനികകേയമാണച്ച്.   അതച്ച്  വളമര  കഖദേകേരമമായ   കേമാരതമമാണച്ച്.   ഇഇൗ
വനനിതമാ  ദേനിനതനില്,  വമാളയമാറേനിമല  14-കേമാരനിയുമട    കുഴനിമമാടതനിമല  മണച്ച്
ഉണങ്ങുനതനിനുമുമ്പച്ച്  9  വയസ്സുകേമാരനിയമായ  അനുജതനിക്കച്ച്  ദുരൂഹത  നനിറേഞ്ഞ
മരണമതയമാണച്ച്  കനരനികടണനിവനതച്ച്.   കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ  ഭമാഗതച്ച്  മതറനികല?
കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ  ഭമാഗതച്ച്  മതറനിമലനമാണച്ച്  മുഖതമനനി  വനിശദേസ്ത്രീകേരനിചതച്ച്.
ബഹുമമാനതനമായ മുനമുഖതമനനി ശസ്ത്രീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനന്ദന അകങ്ങയച്ച്   ഒരു
കേതച്ച് തനകലമാ?  വമാളയമാറേനിമല ആദേതമത മപണ്കുടനിയുമട മരണയ ഫലപ്രദേമമായനി
അകനസഷനിചനിരുമനങനില്  രണമാമമത  കുടനി  മരനിക്കനിലമായനിരുനമവനള്ളതച്ച്   ആ
പ്രകദേശത്തുള്ള  മുഴുവന  ആളകേളയ  പറേയുന  കേമാരതമമാണച്ച്.  ഇതനിനകേതച്ച്  രമാഷസ്ത്രീയ
ഇടമപടല്  ഉണമായതുമകേമാണമാണച്ച്  പ്രതനികേള്  സയരകനിക്കമപടതച്ച്  എനള്ള
ഗുരുതരമമായ  ആകരമാപണയ  ഉയര്നവനതച്ച്  ബഹുമമാനതനമായ  മുഖതമനനി
പരനികശമാധനിക്കണയ.   രണമാമമത  കകേസുണമാകുനതനിനുമുനപച്ച്  പ്രതനിക്കച്ച്  രമാഷസ്ത്രീയ
സയരകണയ ലഭനിചനിരുനമവനള്ള പരമാതനി വതമാപകേമമാകുന. 

'സുരകനിത കകേരളയ നനിര്ഭയ കകേരളയ'  എനള്ളതച്ച് ഇനച്ച്  'ഭയചകേനിത കകേരളയ
അരകനിത കകേരള'മമായനി മമാറുന.  ഇവനിമട നമുക്കച്ച് കേമാണമാന കേഴനിയുന ഒരു കേമാരതയ
'trust  deficit'  ആണച്ച്.   സമൂഹതനില്  വനനിതകേള്കണമാകകേണ വനിശസമാസയ
നഷ്ടമപടുന.  അതമാണച്ച് ഇഇൗ വനനിതമാ ദേനിനതനിമല ഏറവയ  ദുരൂഹമമായ അവസ.
കപമാലസ്ത്രീസനിലയ നസ്ത്രീതനിനതമായ വതവസയനിലയ  ജനങ്ങള്ക്കച്ച് വനിശസമാസയ നഷ്ടമപടുന
തരതനിലമാണച്ച്  കേമാരതങ്ങള് കപമാകുനതച്ച്. ആദേതമത കുടനിയുമട മരണമുണമായകപമാള്
കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  ഫലപ്രദേമമായ  നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനിചനില.   ശസ്ത്രീമതനി  വശലജ  ടസ്ത്രീചര്,
സയസമാനമത വചല്ഡച്ച് മവല്മഫയര് കേമ്മറനി എവനിമടകപമായനി? 
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ആകരമാഗതവയ സമാമൂഹതനസ്ത്രീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീമതനി മകേ  .    മകേ  .    വശലജ
ടസ്ത്രീചര്): സര്,  വചല്ഡച്ച്  മവല്മഫയര്  കേമ്മനിറനി  വനിവരയ  അറേനിഞ്ഞച്ച്  എലമാ
സലങ്ങളനിലയ ഇടമപടനിട്ടുണച്ച്.  വയനമാടച്ച് സയഭവതനിലയ മകേമാടനിയൂര് സയഭവതനിലയ
കേമ്മനിറനി  ഇടമപടനിട്ടുണച്ച്.   ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനി ഇവനിമട  സൂചനിപനിചതുകപമാമല
ആദേതമത  കുടനി  പസ്ത്രീഡനിപനിക്കമപടനിരുനമവനള്ള  കേമാരതയ  മപമാതുസമൂഹയ
അറേനിഞ്ഞനിരുമനങനില്  തസ്ത്രീര്ചയമായുയ  ആ  സമയത്തുതമന  ഇടമപടമാന
സമാധനികമമായനിരുന.  ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനി വളമര വതക്തമമായനി എലമാവര്കയ
മനസനിലമാകുന  രസ്ത്രീതനിയനില്  ആദേതമത  കുടനിയുമട  സയഭവതനിലണമായതച്ച്
എന്തമാമണനച്ച്  പറേഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   നമ്മുമടമയലമായ  ദേഇൗര്ഭമാഗതതനിനച്ച്  ആ  സമയതച്ച്
അതച്ച്  മനസനിലമാക്കമാന  സമാധനിചനിമലനള്ളതമാണച്ച്  വസ്തുത.   രണമാമമത  കുടനി
മരണമപട  സമയത്തുതമന  വചല്ഡച്ച്  മവല്മഫയര്  കേമ്മറനി  ഡനി.സനി.പനി.ഒ.
അവനിമട  കപമായനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനുതമാമഴ  ഒരു  കുടനി  കൂടനിയുണച്ച്.    മമാതമാപനിതമാക്കള്
ഉള്ളതുമകേമാണച്ച്  ആ  കുടനിയുമട  മപ്രമാടകന  മപമടനച്ച്  നമുക്കച്ച്  ഏമറടുക്കമാന
സമാധനിക്കനില.  അവനിമട  ഡനി.സനി.പനി.ഒ.  എലമാ  പനിന്തുണയുയ വമാഗമാനയ  മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
വചല്ഡച്ച് മവല്മഫയര് കേമ്മനിറനി  ഇകപമാഴുയ ഇടമപട്ടുമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.  

ശസ്ത്രീ  .    രകമശച്ച്  മചനനിതല  :  സര്,  ഇതച്ച്  ശരനിയല.  ഇനമല  വചല്ഡച്ച്
മവല്മഫയര് കേമ്മറനിയുമട മചയര്മമാന മടലനിവനിഷനനില് പറേയുനതച്ച്  'ഞങ്ങള്ക്കച്ച്
ഇഇൗ വനിവരങ്ങമളമാനയ മനസനിലമായനില' എനമാണച്ച്.  പനിമന എന്തനിനമാണച്ച് ടസ്ത്രീചര് ഇഇൗ
വചല്ഡച്ച്  മവല്മഫയര്  കേമ്മനിറനി?  പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലമാ  വചല്ഡച്ച്  മവല്മഫയര്
കേമ്മനിറനിയുമട  മചയര്മമാന  പറേയുന,   'ഇഇൗ  സയഭവയ  ഞമാന  അറേനിഞ്ഞനിടനിമല'നച്ച്.
വമാളയമാറുയ പമാലക്കമാടുയ തമ്മനില് എത ദൂരമുണച്ച് ടസ്ത്രീചര്?

ശസ്ത്രീമതനി മകേ  .   മകേ  .   വശലജ ടസ്ത്രീചര്: സര്, ബഹുമമാനമപട പ്രതനിപക കനതമാവച്ച്
മനസനിലമാക്കണയ,   ഞമാന  ആദേതയ  പറേഞ്ഞതച്ച്  തമാങള്  പറേഞ്ഞതച്ച്  തമനയമാണച്ച്.
വചല്ഡച്ച്  മവല്മഫയര്  കേമ്മനിറനിക്കച്ച്  ആ  സമയതച്ച്  മനസനിലമായനിരുമനങനില്
ഇതനില്  ഇടമപടമാന  സമാധനികമമായനിരുന.  അതുതമനയമാണച്ച്  ബഹുമമാനമപട
പ്രതനിപകകനതമാവച്ച് രണമാമതച്ച് പറേഞ്ഞതുയ.  

ശസ്ത്രീ  .    രകമശച്ച് മചനനിതല  : സര്,  ഇതച്ച് വളമര ഗഇൗരവമുള്ള കേമാരതമകല;  ഞമാന
ഇവനിമട  ആമരയുയ  കുറമപടുത്തുകേയല.  ആദേതമത കുടനി  മരനികന.  അതച്ച്  കേവര്
അപച്ച്  മചയ്യേമാനുള്ള കബമാധപൂര്വ്വമമായ രമാഷസ്ത്രീയ നസ്ത്രീക്കങ്ങള് നടകന.  അതനിമന്റെ
അടനിസമാനതനില് കപമാലസ്ത്രീസച്ച് ആക്ടച്ച് മചയ്യുനനില.  വചല്ഡച്ച് മവല്മഫയര് കേമ്മനിറനി
അറേനിയുനനില.  മമാതവമല,  ഫലപ്രദേമമായ  നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനിക്കമാതനിരുനതച്ച്
മകേമാണമാണച്ച് രണമാമമത കുടനികയ മരനികക്കണനിവനതച്ച്.  9  വയസ്സുള്ള കുടനി  8  അടനി
ഉയരതനില്  എങ്ങമനയമാണച്ച്  തൂങ്ങനി  മരനികനതച്ച്?  സമാമമാനതകബമാധമുള്ള
ഏമതമാരമാള്കയ  മനസനിലമാകുന  കേമാരതമകല?  മൂനരയടനി  ഉയരമുള്ള  കുടനി  8  അടനി
ഉയരതനില്  തൂങ്ങനിമരനിച്ചുമവന  പറേഞ്ഞമാല്  എങ്ങമന  വനിശസസനിക്കമാന  കേഴനിയുയ?
ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനി  പരനികശമാധനിക്കണയ.  കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനച്ച്
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കുറകേരമമായ അനമാസയുണമായനിട്ടുണച്ച്.  ശസ്ത്രീമതനി മജ.  കമഴനികടനി അമ്മ പറേഞ്ഞതച്ച്
100  ശതമമാനയ  ശരനിയമാണച്ച്.   രമാവനിമല  ഏഷതമാമനറനില്  നനിങ്ങള്  രണ്ടുകപരുയ
ചര്ചയനില്  പമങടുകനതച്ച്  ഞമാന  കേണതമാണച്ച്.   കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ  ഭമാഗതച്ച്
ഗുരുതരമമായ വസ്ത്രീഴ്ച ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമമാനതനമായ മുനമുഖതമനനി ശസ്ത്രീ.  വനി.  എസച്ച്.
അച്ചുതമാനന്ദന അകങ്ങയച്ച് കേതച്ച് നല്കേനിയതച്ച് മമാതമല,  രമാഷസ്ത്രീയതനിനതസ്ത്രീതമമായനി
പമാലക്കമാട്ടുള്ള മുഴുവന ആളകേളയ പറേയുനതച്ച്  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  ഇഇൗ കേമാരതതനില് ആദേതയ
മുതല്തമന കുറകേരമമായ അനമാസ കേമാണനിച്ചുമവനമാണച്ച്. 

ഒനരമമാസയ  മുമ്പച്ച്  കചചനി  ഉതരതനില്  തൂങ്ങനിയമാടനിയകപമാള്  അതച്ച്
മനസനിലമാകേമാമത ഇളയകുടനി ആ കുടനിയുമട കേമാലനില്പനിടനികകേയുയ നനിലവനിളനികകേയുയ
മചയ്തൂമവനച്ച്   ആ  അമ്മ  കപമാലസ്ത്രീസനില്  മമമാഴനി  മകേമാടുത്തു.   അസസമാഭമാവനികേമമായ
മരണമമായനിട്ടുയ ഒരു ദേളനിതച്ച് മപണ്കുടനിയമായനിട്ടുയ കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനണമായ
മതറമായ നടപടനി എങ്ങമന നതമായസ്ത്രീകേരനിക്കമാന കേഴനിയുയ? ബഹുമമാനതനമായ മുഖതമനനി
കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  എഴുതനി  മകേമാടുത വനിവരമമാണച്ച്  ഇവനിമട  പറേഞ്ഞതച്ച്;  അതച്ച്   ശരനിയല.
കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ  ഭമാഗതച്ച്  ഗുരുതരമമായ  വസ്ത്രീഴ്ചയുണമായനിരനികന.  അതുമകേമാണമാണച്ച്
രണമാമമത മരണമുണമായതച്ച് എനതച്ച് വളമര വതക്തമമാണച്ച്.  

ബഹുമമാനതനമായ  മുഖതമനനി  ജനിഷയുമട  കേമാരതയ  പറേഞ്ഞു.  ഓകരമാ
ഗവണ്മമനകേള് ഭരനികകമ്പമാഴുയ ഇതരയ സയഭവങ്ങളണമാകുയ.  ആ സയഭവതനില്
ഗവണ്മമന്റെനിനച്ച്  മചയ്യേമാന  കേഴനിയുനതച്ച്  മുഴുവന മചയ്യുകേയുയ  മചയ്യുയ.   പകക ഈ
വനിഷയയ  മതരമഞ്ഞടുപനില്  ആയുധമമാക്കനിയനിമലനച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറേയരുതച്ച്.
കകേരളതനിമല  140  മണ്ഡലങ്ങളനിലയ  ജനിഷയുമട  വധവമമായനി  ബനമപട
പ്രതനിഫലനയ കേമാണമാന  കേഴനിയുമമായനിരുന.  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  അതനില്  പരമാതനിയനില;
മതരമഞ്ഞടുപച്ച്  സമയതച്ച് അമതമാമക്ക ഉണമാകുയ.    ഇഇൗ ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ഇരകേളമട
ഭമാഗതമാകണമാ  കവടക്കമാരുമട ഭമാഗതമാകണമാ എനതമാണച്ച്  പ്രധമാനമപട കചമാദേതയ.? 

ജനിഷ്ണു  പ്രകണമായനിയുമട അമ്മമയ കേമാണമാന മുഖതമനനിക്കച്ച് സമയമനില.  ജനിഷ്ണു
പ്രകണമായനിയുമട  അമ്മയുയ  അച്ഛനുയ  തനിരുവനന്തപുരയവമര  യമാത  മചയ്തച്ച്
മുഖതമനനിമയ കേമാണമാന വനനിരനികന എനളളതച്ച് ഗഇൗരവതരമമായ ഒരു പ്രശ്നമകല?
ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനി  എലമായനിടത്തുയ  കപമാകുന  ഒരമാളമാണച്ച്.   എന്തുമകേമാണച്ച്
അവനിമട കപമായനില? ഒരമ്മയുമട കേണ്ണുനസ്ത്രീര് നമ്മമളലമാവരുയ മനസനിലമാക്കണയ. 

കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  കേമാലതച്ച്  സ്കൂളകേളനില്  പരമാതനിമപടനി  വചനിരുന.
ആര്മക്കങനിലയ പരമാതനിയുമണങനില് അതനില് എഴുതനി ഇടമായ.  അനമത ആഭതന്തര
വകുപച്ച് ആ കേമാരതതനില് കേര്ശന നടപടനി സസസ്ത്രീകേരനിചനിരുന.  ഇനച്ച് പരമാതനിമപടനികേള്
വയമാനുള്ള നടപടനികേളനില.  സയസമാനതച്ച്  മപരുകേനിവരുന ഇതരയ  അക്രമങ്ങള്,
സസ്ത്രീകേള്മക്കതനിമരയുള്ള  പസ്ത്രീഡനങ്ങള്  ഇവമയ  സയബനനിചച്ച്  ഫലപ്രദേമമായ
നടപടനികേളണമാകുനനിമലങനില്  കകേരളയ  വസ്ത്രീണ്ടുയ   സസ്ത്രീപസ്ത്രീഡനങ്ങളമട  നമാടമായനി
മമാറുമമനള്ള ആശങ ഞമാന ഇവനിമട പ്രകേടനിപനിക്കമട. 
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ഇവനിമട വയനമാടനിമല സയഭവയ പറേഞ്ഞു.  വയനമാടനിലണമായ സയഭവയ അതസ്ത്രീവ
ഗുരുതരമമായ കേമാരതയതമനയമാണച്ച്.   വയനമാടനില് മപണ്കുടനികേമള പസ്ത്രീഡനിപനിചവമര
അറേസ്റ്റേച്ച്  മചയ.  അവനിടമത  മുഴുവന  കുടനികേമളയുയ കേഇൗണ്സനിലനിയഗനിനച്ച്
വനികധയമമാക്കണമമനമാണച്ച്  എമന്റെ  അഭനിപ്രമായയ.  അതനിനുള്ള  നടപടനി
സസസ്ത്രീകേരനിക്കണയ.  

അതുകപമാമല  ഇവനിമട  ഒരു  പുകരമാഹനിതന  പസ്ത്രീഡനിപനിച  കേമാരതയ  പറേഞ്ഞു.
ഇമതലമായ  നമ്മുമട  സമൂഹതനില്  ഒരനിക്കലയ  വച്ചുമപമാറുപനിക്കമാന  കേഴനിയുന
കേമാരതങ്ങളല.   ഉതരവമാദേമപട  ആളകേള്  കപമാലയ  ലകണകരഖ  കേടനച്ച്
നടതനിമക്കമാണനിരനികന  ഇതരയ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സര്ക്കമാര്  കേണനിമലനച്ച്
നടനികനതമാണച്ച് കുറങ്ങള് മപരുകേമാനുള്ള പ്രധമാനമപട കേമാരണയ. 

ഇവനിമട  ബഹുമമാനതനമായ  മമമ്പര്  ശസ്ത്രീ.  മകേ  മുരളസ്ത്രീധരന  കകേമാവളത്തുണമായ
സയഭവമതകറേനിചച്ച്  പറേഞ്ഞു.  കകേമാവളതച്ച്  ഭനിനകശഷനിയുള്ള  കുടനിമയയമാണച്ച്
പസ്ത്രീഡനിപനിചതച്ച്.  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  ഇതുവമര  കകേമസടുതനിടനില.   സയസമാനതച്ച്
സസ്ത്രീപസ്ത്രീഡനങ്ങളയ അക്രമങ്ങളയ വര്ദനിച്ചുവരുന.  മഹമാഭമാരത യുദയ കേഴനിഞ്ഞകപമാള്
ശസ്ത്രീകൃഷ്ണമന്റെ  വകേപനിടനിച്ചുമകേമാണച്ച്  ഗമാനമാരനി  കുരുകകത  ഭൂമനിയനിമലതനി.
യുദതനിമന്റെ ഭസ്ത്രീകേരത കേണച്ച് ഇതനിമനമാമക്ക കേമാരണക്കമാരമനനച്ച് പറേഞ്ഞച്ച് കൃഷ്ണമന
ഗമാനമാരനി,  'നസ്ത്രീയുയ  നനിമന്റെ  കുലവയ  36  വര്ഷങ്ങള്കള്ളനില്  നശനിച്ചുകപമാകു'മമനച്ച്
ശപനികകേയുണമായനി.  കൃഷ്ണന  ആ  ശമാപയ  മപരുവനിരലനികലയച്ച്  ഏറവമാങ്ങനി.
അങ്ങമനതമന  സയഭവനികകേയുയ  മചയ.  സസ്ത്രീയുമട  കേണ്ണുനസ്ത്രീര്  വസ്ത്രീണ
ശമാപതനില്നനിനച്ച്  ഇഇൗശസരനുകപമാലയ  രകയുണമായനിടനില;  പനിമനയമാകണമാ  ഇഇൗ
ഗവണ്മമന്റെനിനച്ച് രകയുണമാകേമാന കപമാകുനതച്ച്? വമാളയമാറേനില് രണച്ച്  മപണ്കുടനികേള്
നഷ്ടമമായ  അമ്മയുമട  കേരചനില്  നമ്മള്  കേണതകല?  സസ്ത്രീയുമട  കേണ്ണുനസ്ത്രീര്  വസ്ത്രീണ
സര്ക്കമാരമാണനിതച്ച്.   സസ്ത്രീയച്ച് സുരകനിതതസയ വമാഗമാനയ മചയ്തച്ച് അധനികേമാരതനില് വന
ഈ ഗവണ്മമന്റെച്ച് അവമര അരകനിതതസതനികലയച്ച് തള്ളനിവനിടുകേയമാണച്ച്.  സയസമാന
ഗവണ്മമന്റെച്ച്  സസ്ത്രീകേള്കയ കുടനികേള്കയ കനമര നടകന അതനിക്രമങ്ങള്മക്കതനിമര
ശക്തമമായ  നടപടനി  സസസ്ത്രീകേരനികനനില.   ഇനച്ച്  രമാവനിമല  അകങ്ങയച്ച്  നല്കേനിയ
കചമാദേതതനിനച്ച് മുഴുവന ഉതരയ നല്കേമാതതച്ച് കബമാധപൂര്വ്വമമാണച്ച്.  കേമാരണയ അതച്ച്
മുഴുവനുയ  സസ്ത്രീ  പസ്ത്രീ ഡനവമമായനി  ബനമപട  കചമാദേതങ്ങളമാണച്ച്.   അതനില്നനിനയ
സര്ക്കമാരനിമന്റെ മകനമാഭമാവയ മവളനിചത്തു വരുന.  ഇതനില് ശക്തമമായ പ്രതനികഷധയ
ഞമാന കരഖമപടുത്തുന.  ഗവണ്മമന്റെച്ച് ഇതച്ച് ചര്ച മചയ്യേമാതതനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്
ഞമാനുയ എമന്റെ പമാര്ടനിയുയ വമാക്കഇൗടച്ച് നടത്തുകേയമാണച്ച്.

(ഗവണ്മമന്റെച്ച്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്ത്രീ.  രകമശച്ച്  മചനനിതലയുയ
അകദഹതനിമന്റെ പമാര്ടനിയനില്മപട അയഗങ്ങളയ സഭ വനിടച്ച് പുറേത്തുകപമായനി.)

കഡമാ  .    എയ  .    മകേ  .    മുനസ്ത്രീര്:  സര്,  ബഹുമമാനമപട  മചയറേനിമന്റെ
വനികേമാരകതമാമടമാപമമാണച്ച്  ഞമാനുയ  ഇവനിമട  നനില്കനതച്ച്.   ഈ  മനനിസഭയനിമല
മതതബനനവയ  ഹമാര്ബര്  എഞ്ചേനിനസ്ത്രീയറേനിയഗുയ  കേശുവണനി  വതവസമായവയ
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വകുപ്പുമനനിയമായ  ശസ്ത്രീമതനി മജ.  കമഴനികടനി അമ്മയുമടയുയ ആകരമാഗതവയ സമാമൂഹത
നസ്ത്രീതനിയുയ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്ത്രീമതനി  മകേ.  മകേ.  വശലജ  ടസ്ത്രീചറുമടയുയ  ജനമാധനിപതത
മഹനിളമാ  അകസമാസനികയഷന  മസക്രടറേനിയമായ  ശസ്ത്രീമതനി  സതസ്ത്രീകദേവനിയുമടയുമമമാമക്ക
വനികേമാരമതയമാണച്ച്  ഞമാന ഇവനിമട  പ്രകേടനിപനിക്കമാന ആഗ്രഹനികനതച്ച്.   എനനിക്കച്ച്
ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനികയമാടച്ച്  പറേയമാനുള്ളതച്ച്,   കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  പറേയുനതച്ച്
അതുകപമാമല വനിശസസനിചച്ച്  ഇവനിമട  വനച്ച്  പറേഞ്ഞമാല്,  അതച്ച്  പല അപകേടതനിലയ
മചനച്ച്  മപടമാനുള്ള  സമാധതതയുമണനച്ച്  സൂചനിപനികകേയമാണച്ച്.   കേമാരണയ  അങ്ങച്ച്
തമന ഇവനിമട വമായനിച  13  വയസുള്ള മൂത കുടനിയുമട മരണ സമയതച്ച് കഡമാക്ടര്
മകേമാടുതനിട്ടുള്ള റേനികപമാര്ടനില് പറേയുനതച്ച്  it  can be hemorrhoid or penetration
എനമാണച്ച്.   Penetration  ആകേമാന  സമാധതതയുമണനച്ച്  പറേയുന  ഒരു  റേനികപമാര്ടച്ച്
കേയ്യേനില്  കേനിടനിയനിടച്ച്  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  മകേമനിക്കല്  റേനികപമാര്ടനിനച്ച്  കേമാത്തുനനിനമവനച്ച്
പറേഞ്ഞമാല്  അതച്ച്  വനിശസസനിക്കമാന   കപമാസ്റ്റുകമമാര്ടമതകറേനിച്ചുയ  കബമാഡനി
റേനികപമാര്ടനിമനകറേനിച്ചുയ  അറേനിയുന  ആര്കയ  സമാധനികകേയനില.   അതുമകേമാണച്ച്
penetration  എനപറേയുന പദേയ തമന വലയഗനികേ പസ്ത്രീഡനതനിനച്ച് വനികധയമമായനി
എനള്ളതമാണച്ച്.   അതുകേഴനി ഞ്ഞച്ച് മകേമനിക്കല് റേനികപമാര്ടച്ച്  വരുന.  ഇതനില് ഏറവയ
വനിഷമകേരമമായനി  കതമാനനിയതച്ച്  ഈ സയഭവയ  കേഴനിഞ്ഞച്ച്  52  ദേനിവസയ  കേഴനിഞ്ഞമാണച്ച്
രണമാമമത  കുടനി  മരനികനതച്ച്  എനതമാണച്ച്.   52  ദേനിവസയ  കേഴനിഞ്ഞച്ച്  മരനികന
രണമാമമത കുടനിയുമട റേനികപമാര്ടനിലയ വലയഗനികേപസ്ത്രീ ഡനയ നടനതമായനി മതളനിയുന.
അകപമാള് ഒരു  wound 52  ദേനിവസയ മകേമാണച്ച് ഹസ്ത്രീല് മചയ്യുനനിമലങനില് അതനിമന്റെ
അര്തയ  ഈ  പസ്ത്രീഡനയ  നടതനിയ  ആള്  ഒനമാമമത  മരണതനിനുകശഷവയ
യമാമതമാരു ദേയമാദേമാകനിണതവയ കൂടമാമത ആ മരനിച കുടനിയുമട സകഹമാദേരനിമയ വസ്ത്രീണ്ടുയ
പസ്ത്രീഡനിപനിച്ചുമകേമാകണയനിരുന  എനമാണച്ച്.    അകങ്ങയറയ  മനുഷതതസരഹനിതമമായ
പ്രവര്തനമമാണച്ച്    നടനനിട്ടുള്ളതച്ച്.    52  ദേനിവസതനിനുകശഷയ രണമാമമത കുടനി
മരനികന.   മരനിച  കുടനിയനിലയ  വലയഗനികേ  അതനിക്രമയ  നടനമവനച്ച്  മമഡനിക്കല്
റേനികപമാര്ടച്ച്  വനമവങനില്  ആദേതമത  മരണയ  എനനിമക്കമാരു  പ്രശ്നമമലനച്ച്  പ്രതനി
തസ്ത്രീരുമമാനനികകേയുയ  രണമാമമത  കുടനിമയ  പസ്ത്രീഡനിപനിച്ചുമകേമാണനിരനികകേയുയ
മചയ്യുകേയമായനിരുന എനതമാണച്ച് വസ്തുത.  കപമാലസ്ത്രീസച്ച് ഒരു ബന്ധുവനിമന   കചമാദേതയ
മചയ്തച്ച് വനിടയച്ചുമവനച്ച്  പതതനില് കേമാണുകേയുണമായനി.   കപമാലസ്ത്രീസച്ച് പല കേമാരതങ്ങളയ
പറേയുയ.  പകക ഒരു മുഖതമനനിമയന നനിലയനില് കപമാലസ്ത്രീസനിമന നനിര്കതണനിടതച്ച്
നനിര്തനിയനിമലങനില് അവര് നമ്മുമട തലയനില് കേയറേനി നനിരങ്ങുയ എനതനിമന്റെ ഏറവയ
വലനിയ  സൂചനയമാണച്ച്   ഇകപമാള്  കേണതച്ച്.    രണമാമമത  മരണയ   എലമാ
അര്തതനിലയ നമുക്കച്ച്  ഒഴനിവമാക്കമാന സമാധനികമമായനിരുന.  പസ്ത്രീഡനങ്ങള് വസ്ത്രീണ്ടുയ
വസ്ത്രീണ്ടുയ  നടക്കമാനുള്ള  കേമാരണയ,  കുറയ  മചയ്തമാലയ  എളപതനില്  ഊരനികപമാകേമാന
പറന   കേമാരതമമാണച്ച്  ഇമതനച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  കബമാധതമമാകുകമ്പമാള്  ഇതച്ച്  സര്വ്വ
വതമാപകേമമാകുയ.  മൂനച്ച്  കകേസുകേമളകറേനിചച്ച്   അങ്ങച്ച്  ഇവനിമട   പറേഞ്ഞു.  ഈ മൂനച്ച്
കകേസ്സുകേളയ കപമാകകമാ അനുസരനിച്ചുള്ള കകേസമായനി മമാറേനിയനിരനികനമവനച്ച് പറേഞ്ഞമാല്
അതനിനര്തയ എലമാ കകേസുകേളനിലയ മകേമാച്ചുകുടനികേള് പസ്ത്രീഡനിപനിക്കമപടുന എനമാണച്ച്.
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വയനമാടനില്  നടനകപമാകുന  കുടനിമയ  കചമാകകറച്ച്  കേമാണനിചച്ച്  വനിളനിച്ചുവരുതനി
പസ്ത്രീഡനിപനികന.  ഇതനിമന  കചമാദേതയ  മചയ്യേമാന  മചല്ലുന  ബമാക്കനി  കുടനികേമളയുയ
സയഘടനിതമമായനി  ആക്രമനികന.  എലമാ  കുടനികേമളയുയ  ബലമാല്സയഗതനിനച്ച്
വനികധയമമാകനമവനമമാതമല  അവരുമട  ചനിതങ്ങമളടുതച്ച്  ആ  ചനിതങ്ങള്
കേമാണനിചച്ച്   ബമാകേച്ച്  മമയനില് മചയ്തച്ച്  പസ്ത്രീഡനയ തുടര്നമകേമാകണയനിരനികനമവനതച്ച്
അകങ്ങയറയ അപകേടകേരമമായനി  കേമാകണണ കേമാരതമമാണച്ച്. 

നടനിയുമട കേമാരതയ പറേഞ്ഞു.  ഈ കകേസനില് പള്സര് സുനനിമയ പനിടനിച്ചുമവനച്ച്
പറേഞ്ഞു.   പള്സര് സുനനി കപമാലസ്ത്രീസനിമനയനിടച്ച് വടയ കേറേകകേയമാണച്ച്.  പള്സര് സുനനി
പറേയുന  കേമായലനികലയച്ച്  ചമാടമാന.   അകപമാള്  അവര്  കേമായലനികലയച്ച്  ചമാടുന,
ഓടയനികലയച്ച്  ചമാടമാന  പറേഞ്ഞമാല്  ഓടയനികലയ്ക്കുയ  മസപ്റനികേച്ച്  ടമാങനികലയച്ച്  ചമാടമാന
പറേഞ്ഞമാല്  മസപ്റനികേച്ച്  ടമാങനികലയ്ക്കുയ  ചമാടുന.  പ്രതനികേള്  ചമാടമാന
പറേയുനനിടമതമാമക്ക ചമാടമാനുള്ളവരമാകണമാ കപമാലസ്ത്രീസുകേമാര്?  ഇതമയമാമക്കയമായനിട്ടുയ
നമുക്കച്ച് ആ മമമാവബല് കഫമാണ് കേണ്ടുപനിടനിക്കമാന സമാധനികചമാ?  

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്:   കഡമാ.  എയ.  മകേ.  മുനസ്ത്രീര്,  വമാക്കഇൗടച്ച്  പ്രസയഗയ  അവതമാരകേ
പ്രസയഗകതക്കമാള് നസ്ത്രീളന.

കഡമാ  .    എയ  .    മകേ  .    മുനസ്ത്രീര്:   കവദേനമകേമാണച്ച്  പറേയുകേയമാണച്ച്.   ഞമാന ഇവനിമട
വയസമായ സസ്ത്രീകേമള പസ്ത്രീഡനിപനികന കേമാരതയ പറേഞ്ഞനിരുന.  ആ വമാര്ത ഇകപമാള്
മസ്ത്രീഡനിയമാ  വണ്-ഉയ  മകനമാരമയുമമമാമക്ക  ഏമറടുതച്ച്  വസ്ത്രീണ്ടുയ  പുതനിയ  കേഥകേള്
മമനഞ്ഞുമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.  ആ  പ്രശ്നതനിമനമാരു  പരനിഹമാരയ  ഇതുവമര
ആയനിടനില. നമ്മള് ഇവനിമട കുടനികേളമട കേമാരതയ പറേയുന. 60 വയസച്ച് കേഴനിഞ്ഞവരുമട
കേമാരതയ  കവമറേമാരു ഭമാഗത്തുനടകന.  ജമാഗ്രതമാ സമനിതനികേള് രൂപസ്ത്രീകേരനികന കേമാരതയ
ഗവര്ണര്  അയഗസ്ത്രീകേരനിചതമാണച്ച്.   മതരമഞ്ഞടുപമായതുമകേമാണച്ച്  അതച്ച്  റേസ്ത്രീ  ഇഷഷ
മചകയ്യേണതമാണച്ച്.   അതച്ച്  റേസ്ത്രീ  ഇഷത മചയ്യേണയ.  അങ്ങമനമയങനിലയ  ഒരു ജമാഗ്രത
ഉണമാകേമട.   ജമാഗ്രതമാ  സമനിതനി  രൂപസ്ത്രീകേരനിചച്ച്  അതതച്ച്  പ്രകദേശതച്ച്  ഇതരയ
സയഭവങ്ങള് തടയുനതനിനുള്ള ശമയ കൂടനി ഉണമാകേണയ.   കപമാലസ്ത്രീസനിമന വചച്ച് അങ്ങച്ച്
മുകനമാടച്ച് കപമാകുകേയമാമണങനില് കുഴപതനിലമാകുയ. കപമാലസ്ത്രീസച്ച് ഉണമാകന കുഴപങ്ങള്
കേമാരണയ  ഇനനി  ആര്കയ  ആമരയുയ  ബലമാല്സയഗയ  മചയ്യേമായ.  കപമാലസ്ത്രീസനിമന
എവനിമടമയമാമക്ക  ചമാടനിക്കമാന  പറകമമാ  അവനിമടമയമാമക്ക  ചമാടനിക്കമായ  എനച്ച്
വനിശസസനികന  പ്രതനികേളമാണച്ച്  നമുക്കച്ച്  ചുറമുള്ളതച്ച്.   ഇക്കമാരതയ  ഗഇൗരവമമായനി
എടുക്കമാതതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചുമകേമാണച്ച്  ഞമാനുയ  എമന്റെ  കേകനിയുയ  വമാക്കഇൗടച്ച്
നടത്തുന.

(ഗവണ്മമന്റെച്ച്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  കഡമാ.  എയ.  മകേ.  മുനസ്ത്രീറുയ
അകദഹതനിമന്റെ പമാര്ടനില്മപട അയഗങ്ങളയ സഭ വനിടച്ച് പുറേത്തുകപമായനി )

ശസ്ത്രീ  .    മകേ  .    എയ  .    മമാണനി:   സര്,  കകേരളതനിമല  സസ്ത്രീകേള്മക്കതനിമര
തുടമരത്തുടമര  നടകന  അതനിക്രമങ്ങള്മക്കതനിമര  കലമാകേ  വനനിതമാ  ദേനിനതനില്
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ഇപ്രകേമാരയ  ചര്ച  നടകതണനിവനതച്ച്  വളമര  ദുധഃഖകേരമമായ  പ്രതനിഭമാസമമാണച്ച്.
സസ്ത്രീകേള്ക്കച്ച് ഏതച്ച് അര്ദരമാതനിയനിലയ നനിര്ഭയമമായനി നടക്കമാനുള്ള സസമാതനതമമാണച്ച്
കവണതച്ച്.   ഇനച്ച്  കകേരളതനില്  അതനില.  കകേരളതനിമന്റെ   സല്കപരച്ച്  തമന
കേളങമപടുത്തുന  ഒരു  സയഭവമമാണച്ച്.  കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ  ഭമാഗതച്ച്  വളമര
അകന്തവതമമായ  വസ്ത്രീഴ്ചയമാണച്ച്  സയഭവനിചനിരനികനതച്ച്.   വമാളയമാറേനിമല  ആദേതമത
മപണ്കുടനി  മരനിചതനിനുകശഷയ  52-ാ  ദേനിവസമമാണച്ച് രണമാമമത  മപണ്കുടനി
മരനികനതച്ച്.  ആദേതമത  മപണ്കുടനിയുമട  മരണയ  സയബനനിചച്ച്  ശക്തവയ
നനിഷകവമമായ  അകനസഷണയ  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  നടതനിയനിരുനമവങനില്  രണമാമമത
മരണയ  ഉണമാകുമമായനിരുനനിമലനച്ച്  നമുക്കച്ച്  അനുമമാനനിക്കമാമമായനിരുന.
ഇക്കമാരതതനില്  കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനയ  വലനിയ  വസ്ത്രീഴ്ചയമാണച്ച്
സയഭവനിചനിരനികനതച്ച്.  ഈ  സയഭവതനില്  നടപടനിമയടുകന  കേമാരതതനില്
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനയ ഉണമായ വസ്ത്രീഴ്ചയനില് പ്രതനികഷധനിച്ചുമകേമാണച്ച് ഞമാനുയ
എമന്റെ പമാര്ടനിയുയ വമാക്കഇൗടച്ച് നടത്തുന.

(ഗവണ്മമന്റെച്ച്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്ത്രീ.  മകേ.  എയ.  മമാണനിയുയ
അകദഹതനിമന്റെ പമാര്ടനില്മപട അയഗങ്ങളയ സഭ വനിടച്ച് പുറേത്തുകപമായനി.)

ശസ്ത്രീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്: സര്,  ഇനച്ച് ഇവനിമട പ്രതനിപകയ ഉനയനിചനിരനികന
പ്രധമാന  വനിഷയയ  സസ്ത്രീപസ്ത്രീഡനവമമായനി  ബനമപടതമാണച്ച്.   കുടനികേള്കകനമരയുള്ള
മമലയഗനികേമാതനിക്രമങ്ങള്  നമാള്കനമാള്  വര്ദനിച്ചുവരുന.   ഇക്കമാരതയ  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
അതനികന്റെതമായ  ഗഇൗരവതനില്  ഉള്മക്കമാള്ളണമമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
സൂചനിപനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  പമാലക്കമാടച്ച്,  കേല്പറ,  മകേമാടനിയൂര്  പസ്ത്രീഡനങ്ങളടക്കയ  എലമായ
കുടനികേള്ക്കച്ച്  കനമരയുള്ള   അതനിക്രമങ്ങളമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  കകേരള  ജനതയുമട
മനധഃസമാകനിമയതമന മഞടനികന വസ്തുതകേളമാണച്ച്. 

പമാലക്കമാടച്ച് രണ്ടുകുടനികേള് മരണമപട്ടു.  ആദേതമത കുടനിയുമട മരണയ കേഴനിഞ്ഞച്ച്
രണ്ടുമമാസയ  പനിനനിടുകമ്പമാഴമാണച്ച്  ഇളയകുടനിയുമട  മരണമുണമാകുനതച്ച്.
സസമാഭമാവനികേമമായുയ  കപമാലസ്ത്രീസനിനുകനമര  ആകകപയ  ഉയരുനമണങനില്  അതനില്
വസ്തുതയുമുണച്ച്.   ആദേതമത  കുടനി  മരനിചകപമാള്,  അതച്ച്  പസ്ത്രീഡനയമൂലമമാമണനള്ള
വതക്തമമായ  സൂചനകേളണമായനിട്ടുയ   അതനിമനതനിമര  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്   ഇടമപടല്
നടതനിയനിരുനനില.   അതുകപമാമല  ദുരൂഹമരണമമന  നനിലയനില്  ഇഇൗ  മരണവയ
എഴുതനികചര്ക്കമപട്ടു.  കപമാലസ്ത്രീസച്ച് കൃതതമമായ അകനസഷണയ നടതനിയനിരുനമവങനില്,
ഫലപ്രദേമമായ  ഇടമപടലകേള്  നടതനിയനിരുനമവങനില്  രണമാമമത  കുടനിയുമട
മരണയ ഒഴനിവമാക്കമാമമായനിരുനമവനച്ച്  കകേരള ജനത വനിശസസനികന. കപമാലസ്ത്രീസനിമന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിനയ  വസ്ത്രീഴ്ച  സയഭവനിചനിട്ടുമണനച്ച്  ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനി
മനസനിലമാക്കണയ.  ഇക്കമാരതതനില്  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ   അടനിയന്തരമമായ
ഇടമപടലണമാകേണയ. 
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എമന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലതനില്  നടന  ഒരു  സയഭവയകൂടനി  ഞമാന
മുഖതമനനിയുമട ശദയനില്മപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  ഒരു സനി.എ.  വനിദേതമാര്തനിനനി മകേമാചനി
കേമായലനില്  മരനിച്ചുകേനിടകന  വമാര്ത  ഇനമത  മമാതൃഭൂമനി  പതതനില്
വരനികേയുണയനി.  ആ  കുടനിയുമട  മൃതകദേഹയ  കേനിടനി,  കപമാസ്റ്റേച്ച്കമമാര്ടവയ  സയസമാരവയ
കേഴനിഞ്ഞു.  ഇക്കമാരതയ  ഞമാന  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  ഉകദേതമാഗസരുമമായനി  സയസമാരനിച്ചു.
ഇതനിനുപനിനനില് ദുരൂഹതയുമണനച്ച് ബന്ധുക്കളയ സുഹൃത്തുക്കളമടക്കയ പറേയുകമ്പമാഴുയ
ഇതച്ച്  clear  case  of  drowning ആമണനമാണച്ച് കപമാലസ്ത്രീസച്ച്   ഉകദേതമാഗസര്
പറേയുനതച്ച്.   കപമാലസ്ത്രീസച്ച് ഉകദേതമാഗസകരമാടച്ച് സയസമാരനിചകപമാള് അവരുയ drowning
എന നനിഗമനതനില് എതനിയതമായനിടമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച് മനസനിലമാക്കമാന സമാധനിചതച്ച്.
ഇഇൗ വനിഷയയ ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനിക്കച്ച് ഞമാന എഴുതനിതരുനണച്ച്.  ഇതരയ
കകേസുകേളനില്  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  മപമടനച്ച്   അന്തനിമ  നനിഗമനങ്ങളനിമലത്തുന.  ഇതച്ച്
ഭമാവനിയനില്   ഗുരുതരമമായ  ഭവനിഷത്തുകേള്ക്കച്ച്  ഇടവരുത്തുയ.  അതുമകേമാണ്ടുതമന
ഇതരയ  കകേസുകേള്  ആവര്തനിക്കമപടുന.  ഇതരതനിലള്ള  സന്ദര്ഭങ്ങള്
ആവര്തനിക്കമാതനിരനിക്കമാന  നടപടനിയുണമാകേണയ.  ഇഇൗ  വനിഷയയ  ചര്ച
മചയ്യേമാതതനില് പ്രതനികകധനിചച്ച് ഞമാന വമാക്കഇൗടനില് പങ്കുകചരുന. 

(ഗവണ്മമന്റെച്ച് നനിലപമാടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്ത്രീ.  അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് സഭവനിടച്ച്
പുറേത്തുകപമായനി) 

ശസ്ത്രീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല്:  സര്,  നമ്മുമട  പൂര്വ്വനികേനമാര്  പറേയമാറുള്ളതച്ച്,
എവനിമടയമാകണമാ  സസ്ത്രീകേമള  ആദേരനിക്കമപടുനതച്ച്  അവനിമട  കദേവതകേള്
നൃതമമാടുമമനയ  എവനിമടയമാകണമാ  സസ്ത്രീകേള്  പസ്ത്രീഡനിപനിക്കമപടുനതച്ച്  അവനിമട
ആസുരനികേത നടമമാടുമമനമമാണച്ച്.  ഇതുവമര   കകേരളതനിനച്ച്  ഒരു
സല്കപരുണമായനിരുന.  ഇകപമാഴതച്ച്  കേളഞ്ഞുകുളനിച്ചു.  രമാവനിലമത  കറേഡനികയമാ
വമാര്തയുമട  അടനിസമാനതനില്  സസ്ത്രീകേള്മക്കതനിമരയുള്ള  അതനിക്രമതനിമന്റെ
കേമാരതതനില്  കകേരളതനിനച്ച്  അഞ്ചേമായ  സമാനമമാണുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച്  വളമര
അപമമാനകേരമമാണച്ച്.   ഇവനിമട പ്രതനി ഏതച്ച് പമാര്ടനിക്കമാരനമാമണനയ  പണയ കേനിടമാന
സമാധതതയുകണമാ  എനയ  കനമാക്കനിയമാണച്ച്  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  പ്രവര്തനികനതച്ച്.
അതുമകേമാണമാണച്ച്  കകേരളതനില്  ഇതരതനിലള്ള  അക്രമങ്ങള്  വര്ദനിച്ചുവരുനതച്ച്.
ഇതച്ച് കകേരളതനിനച്ച് ഭൂഷണമല.  നമാണകക്കടുണമാകന വനിഷയമമാണച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
ഉണര്നപ്രവര്തനിക്കണമമനച്ച്   ഇഇൗ  വനനിതമാദേനിനതനില്  പറേകയണനിവനതനില്
കഖദേമുണച്ച്.  ഇഇൗ വനിഷയയ  സയബനനിചച്ച്  സമഗ്രമമായ ചര്ചയച്ച്  തയ്യേമാറേമാകേമാതതനില്
പ്രതനികഷധനിചച്ച് ഞമാന വമാക്കഇൗടച്ച് നടത്തുന.

(ഗവണ്മമന്റെച്ച് നനിലപമാടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്ത്രീ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല് സഭവനിടച്ച്
പുറേത്തുകപമായനി.  സഭവനിടച്ച് പുറേത്തുകപമായ പ്രതനിപകമായഗങ്ങള്  അല്പസമയതനിനച്ച്
കശഷയ സഭയനില് തനിരനിമചതനി.)
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III. ശദ കണനിക്കല്

(1) അങണവമാടനി പ്രവര്തകേരുമട മപനഷന

ശസ്ത്രീ  .   ഇ  .   ടനി  .   മമടസണ് മമാസ്റ്റേര്: സര്, സമാധമാരണക്കമാരുമട വനിദേതമാഭതമാസതനിനച്ച്
പ്രമാധമാനതയ  നല്കുന  ഒരു  ഗവണ്മമന്റെമാണച്ച്  ഇകപമാള്  കകേരളയ  ഭരനികനതച്ച്.
ഏമതമാരു  വനികേസനിതരമാജതവയ  പ്രസ്ത്രീമമപ്രമറേനി   വനിദേതമാഭതമാസതനിനച്ച്  ഉയര്ന
പ്രമാധമാനതമമാണച്ച്  കേല്പനിചനിരനികനതച്ച്.  ഒരു വനിദേതമാര്തനി നമാമള  എങ്ങമനയമായനിരനി
ക്കണമമനച്ച് തസ്ത്രീരുമമാനനിക്കമപടുനതച്ച് ഇളയപ്രമായതനിലമാണച്ച്. ബുദനിവനികേമാസയ ഏറവയ
കൂടുതലണമാകുനതച്ച് മമശശവകേമാലതമാമണനച്ച് ആധുനനികേശമാസയ വനിലയനിരുത്തുന.
ആയതനിനമാല് മമപ്രമറേനി  വനിദേതമാഭതമാസതനിമന്റെ  നസ്ത്രീതനിശമാസയ  ഇനനിയുയ  നനിര്വ്വചനിക്ക
മപകടണതുണച്ച്.  കുഞ്ഞുങ്ങമള  മചറുപ്രമായതനില്  പരനിപമാലനികകേയുയ  പ്രമാഥമനികേ
കൃതതങ്ങള് മചയ്യേമാന സഹമായനികകേയുയ മചയ്യുന അങണവമാടനി വര്ക്കര്മമാരുമടയുയ
മഹല്പര്മമാരുമടയുയ  സനിതനി  സര്ക്കമാര്   കവണത   ഗഇൗരവകതമാമടയമാണച്ച്
പരനിഗണനികക്കണതച്ച്.  അവരുമട ജസ്ത്രീവനിതയ കേഷ്ടതനിലമാണച്ച്.  സമാമൂഹനികേകകമ വകുപച്ച്
സയകയമാജനിത  ശനിശുകസവന   പദതനിപ്രകേമാരയ  അങണവമാടനി  മഹല്കപഴച്ച്  ആന്റെച്ച്
വര്കക്കഴച്ച്  കകമനനിധനിയുമട  ഭമാഗമമായനി  സര്ക്കമാര്  ഉതരവച്ച്  31/2009  പ്രകേമാരയ
മപനഷന പദതനിയുയ മറച്ച്  ആനുകേലതങ്ങളയ നടപനിലമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  എനമാല് ഇതച്ച്
വളമര തുച്ഛമമാണച്ച്. മമാരകേകരമാഗങ്ങള് പനിടനിമപടമാല് മമഡനിക്കല് എയനിഡച്ച് പരമമാവധനി
2,000  രൂപയുയ  കുടനികേളമട  വനിദേതമാഭതമാസ  വമായ്പ  1,000  രൂപയുയ  മപനഷന
മമകേപറന  ആള്  മരണമടഞ്ഞമാല്  അവരുമട  അവകേമാശനികേള്  വര്ക്കര്മമാരമാ
മണങനില് 15,000 രൂപയുയ മഹല്പര്മമാരമാമണങനില് 10,000 രൂപയുയ ഒറതവണ
എകച്ച്കഗ്രഷതയമായനി   ലഭനികനതമാണച്ച്.  കുടുയബമപനഷന   അനുവദേനസ്ത്രീയമല.
കകമമപനഷനനില്  അയഗമമായ  വര്ക്കര്  200  രൂപയുയ  മഹല്പര്  100  രൂപയുയ
തുച്ഛമമായ  അവരുമട  ഓണകറേറേനിയതനില്നനിനയ   അടയ്കക്കണതുണച്ച്.   ഇവര്
മപനഷന പറനിയമാല് വര്ക്കര്ക്കച്ച്  500  രൂപയുയ മഹല്പര്ക്കച്ച്  300  രൂപയുമമാണച്ച്
ലഭനികനതച്ച്.  തസ്ത്രീമര  കുറേഞ്ഞ,  ഒനനിനുയ  തനികേയമാത  സയഖതയമാണനിമതനച്ച്
നമുമക്കലമാവര്കമറേനിയമായ.   ബമാലവമാടനിയനില്  എമന  പഠനിപനിച  പ്രനിയങരനിയമായ
സകരമാജനിനനി ടസ്ത്രീചര് കേഴനിഞ്ഞ നമാലവര്ഷമമായനി ഓകരമാ ബജറച്ച് വരുകമ്പമാഴുയ മപനഷന
തുകേ  കൂടനികയമാമയനച്ച്  അകനസഷനിക്കമാറുണച്ച്.  അതച്ച്  ശരനിയമാകുമമനച്ച്  ഞമാന  പറേയുയ.
ഇപ്രമാവശതമമങനിലയ   അതച്ച്  കൂട്ടുമമന  പ്രതസ്ത്രീക  എനനികണമായനിരുന.   75
വയസ്സുകേഴനിഞ്ഞ,  കരമാഗനിയമായ,  കുടനികേമള  പരനിചരനിച  സകരമാജനിനനി
ടസ്ത്രീചമറേകപമാലള്ളവമര സയരകനികക്കണതച്ച് ഇടതുപക സര്ക്കമാരനിമന്റെ കേടമയകല?
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അങണവമാടനി  വര്ക്കര്മമാരുമടയുയ  മഹല്പര്മമാരുമടയുയ   മപനഷമന്റെയുയ
മറമാനുകൂലതങ്ങളമടയുയ  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കമാന  നടപടനിയുണമാകേണമമനച്ച്
കലമാകേവനനിതമാ  ദേനിനയ  കൂടനിയമായ  ഇനച്ച്  ഞമാന  അങ്ങകയമാടച്ച്  സവനിനയയ
അഭതര്തനികകേയമാണച്ച്.  

[അദതകകവദേനിയനില് മനി. മഡപഷടനി സസ്ത്രീക്കര്]

ആകരമാഗതവയ സമാമൂഹതനസ്ത്രീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്ത്രീമതനി മകേ  .   മകേ  .   മമശലജ
ടസ്ത്രീചര്  ): സര്,  കലമാകേ വനനിതമാ ദേനിനമമായ ഇനച്ച്  ബഹുമമാനമപട മമമ്പര് ഉനയനിചതച്ച്
വളമര പ്രധമാനമപട ഒരു വനിഷയമമാണച്ച്.  പ്രസ്തുത വനിഷയയ സയബനനിചച്ച്  കനരമത
തമന  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  തസ്ത്രീരുമമാനമമടുതതമാണച്ച്.  അതച്ച്  നടപനിലമാകനതനിനച്ച്
റേനികപമാര്ട്ടുകേള് കശഖരനികക്കണ സമയയ മമാതകമ എടുതനിട്ടുള്ളൂമവനച്ച് ഞമാന ആദേതകമ
സൂചനിപനികകേയമാണച്ച്.   മുന  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെമാണച്ച്  21.8.2010-മല
ഉതരവപ്രകേമാരയ  അങണവമാടനി  വര്ക്കര്കയ മപനഷന നല്കുകേ എന സമസ്ത്രീപനയ
സസസ്ത്രീകേരനിചമതനച്ച്  വളമര  സകന്തമാഷകതമാടുകൂടനി  പറേയമാന  സമാധനികയ.  ഇഇൗ
ഉതരവപ്രകേമാരയ  കകേരള  അങണവമാടനി  വര്കക്കഴച്ച്  ആന്റെച്ച്  മഹല്കപഴച്ച്
കകമനനിധനിയനികലയച്ച്  അയഗങ്ങള്  നനികഷപനികന  വനിഹനിതവയ   അതനിനച്ച്
തത്തുലതമമായനി സര്ക്കമാര് നല്കുന വനിഹനിതവയ സനിരനനികഷപമമായനി കസ്റ്റേറച്ച് ബമാങച്ച്
ഓഫച്ച്  ട്രേമാവനകൂറേനിലയ  ട്രേഷറേനിയനിലയ  നനികകപനിചതനിമന്റെ  പലനിശയനില്  നനിനമമാണച്ച്
അങണവമാടനി  പ്രവര്തകേര്ക്കച്ച്  മപനഷന  നല്കുനതച്ച്.  നനിലവനില്  3560
അങണവമാടനി  വര്ക്കര്മമാര്കയ  4610  അങണവമാടനി  മഹല്പര്മമാര്കമമാണച്ച്
കകമനനിധനിയനില്നനിനയ   മപനഷന  അനുവദേനിച്ചുനല്കുനതച്ച്.  2016-17-മല
ബജറനില്  അങണവമാടനി  വര്ക്കര്മമാരുമടയുയ  മഹല്പര്മമാരുമടയുയ  മപനഷന
വര്ദനിപനികന  കേമാരതയ  പരമാമര്ശനിചതനിമന്റെ  അടനിസമാനതനില്   വനിശദേമമായ
മപ്രമാകപമാസല്  സമര്പനിക്കമാന  സമാമൂഹതനസ്ത്രീതനി  വകുപച്ച്  ഡയറേക്ടകറേമാടച്ച്
ആവശതമപടുകേയുയ ആ മപ്രമാകപമാസല് ഇകപമാള് ലഭതമമാകകേയുയ മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ
മപ്രമാകപമാസല്  പരനികശമാധനിചച്ച്  അങണവമാടനി  വര്ക്കര്മമാരുമടയുയ
മഹല്പര്മമാരുമടയുയ  മപനഷന  യഥമാക്രമയ  1,000  രൂപയമായുയ  600  രൂപയമായുയ
വര്ദനിപനിക്കമാന  തസ്ത്രീരുമമാനനിചതമായനി  അറേനിയനികകേയമാണച്ച്.  അങണവമാടനികേളമട
കേമാരതതനില്  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  വലനിയ  പരനിഗണനയമാണച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനി,  പ്രസ്ത്രീസ്കൂള്  സയവനിധമാനമമന  നനിലയനില്
അങണവമാടനികേളമട  നനിലവമാരയ  മമചമപടുത്തുനതനിനുയ    ഭഇൗതനികേ  സമാഹചരതയ
അടക്കയ  വര്ദനിപനികനതനിനുയ  മുഴുവന  അങണവമാടനികേള്കയ  മകേടനിടമുണമാ
കനതനിനുയ  കുടനികേളമട  നനിലവമാരയ   മമചമപടുത്തുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്ത്രീകേരനികനതനിനുയ  സമാമൂഹനികേ  കകമവകുപച്ച്  പദതനികേളണമാക്കണമമനച്ച്
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ആവശതമപടതനുസരനിചച്ച്  അതുമമായനി  ബനമപട  പദതനി  തയ്യേമാറേമാക്കനി
മക്കമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.  ഇഇൗ  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  കേമാലമാവധനി  പൂര്തനിയമാകുകമ്പമാള്
ഇതുസയബനനിചച്ച് വലനിയ മമാറമമായനിരനികയ   അങണവമാടനികേളനിലണമാവകേ എനകൂടനി
സൂചനിപനികന.   അങണവമാടനികേളമട  ഇതരയ  പദതനികേള്കകവണനി  ബജറച്ച്
വനിഹനിതതനില്  നല വര്ദനവണമായനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ കപ്രമാജക്ടനിനുകവണനി  2015-16-ല്
1.56  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  നസ്ത്രീക്കനിവചനിരുനമതങനില്   ഇടതുപക  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
അധനികേമാരതനില്  വനയുടനതമന  2.74  കകേമാടനി  രൂപയമായനി  അതച്ച്  വര്ദനിപനിച്ചു.
ഇതവണമത ബജറനില് 13.01 കകേമാടനി രൂപയമായനി വനിഹനിതയ വര്ദനിപനിച കേമാരതവയ
അറേനിയനികകേയമാണച്ച്. അങണവമാടനികേളമട മകേടനിട നനിര്മ്മമാണതനി നമാവശതമമായ തുകേ
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അവരുമട  ഓണകറേറേനിയയ  വര്ദനിപനികനതനി  നമാവശതമമായ
തുകേയുയ   ഇഇൗ ബജറനില് വകേയനിരുതനിയതമായനി  കേമാണുന.  അതച്ച്  കകേരളതനിമല
അങണവമാടനി/മഎ.സനി.ഡനി.എസച്ച്.  പദതനിക്കച്ച്  നല്കുനതനിനച്ച്  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
തസ്ത്രീരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  അങണവമാടനി  വര്ക്കര്മമാരുമടയുയ  മഹല്പര്മമാരുമടയുയ
മപനഷന  വര്ദനിപനികനതമാമണനച്ച്  ഇഇൗ സഭമയ അറേനിയനികന. 

ശസ്ത്രീ  .   ഇ  .   ടനി  .   മമടസണ് മമാസ്റ്റേര്: സര്, ഇതച്ച് എനച്ച് നടപനിലമാകയ? 

ശസ്ത്രീമതനി മകേ  .    മകേ  .    മമശലജ ടസ്ത്രീചര്:  സര്,  ഇഇൗ ബജറച്ച്  മസഷന കേഴനിയുന
ആദേതമത മമാസയതമന ഇതച്ച് നടപനിലമാക്കമാന സമാധനികയ. 

(2) അനധനികൃത മമകേവശഭൂമനി വസ്ത്രീമണടുക്കല് 

ശസ്ത്രീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശച്ച്:   സര്,  വളമര  പ്രധമാനമപട  ഒരു  വനിഷയയ
ബഹുമമാനതനമായ റേവനഷ വകുപ്പുമനനിയുമട ശദയനില് മകേമാണ്ടുവരമാന കവണനിയമാണച്ച്
ശദ  കണനിക്കല്  പ്രകമയയ  ഇവനിമട  അവതരനിപനികനതച്ച്.   കകേരളതനില്
ഹമാരനിസണ്സച്ച്  മലയമാളയ  പ്ലമാകന്റെഷന  ലനിമനിറഡച്ച്  അനധനികൃതമമായനി
പതനിനമായനിരക്കണക്കനിനച്ച്  ഏക്കര്  ഭൂമനി  മമകേവശയ  വചനിരനികകേയമാണച്ച്.   കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  കേമാലതച്ച്  ഇവര്മക്കതനിമര  ശക്തമമായ
നനിയമനടപടനികേള്  എടുക്കമാന  തസ്ത്രീരുമമാനനിച്ചു.  അനധനികൃതമമായനി   മമകേവശയ
വചനിരനികന  ഭൂമനി  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ഉടമസതയനില്  ഉള്ളതമാമണനമാണച്ച്
കകേമാടതനിയനില് വമാദേനിചതച്ച്. നനിരവധനി കകേസുകേള് ഹമാരനിസണ്സച്ച് മലയമാളയ പ്ലമാകന്റെഷന
ലനിമനിറഡച്ച്  ഗവണ്മമന്റെനിമനതനിമരയുയ  അവരുമട  കതമാടങ്ങളനില്  പണനിമയടുകന
പമാവമപട   മതമാഴനിലമാളനികേളമടയുയ  കപരനിലണമാക്കനി.   ബഹുഭൂരനിപകയ  വരുന
മതമാഴനിലമാളനികേളയ തമനിഴച്ച് മതമാഴനിലമാളനികേളമാണച്ച്.  അവരുമട അവകേമാശങ്ങള്കകവണനി
സമരയ മചയ്തമാല്,  ആവശതങ്ങള് കചമാദേനിചമാല് നനികഷധമാക്തകേമമായ നനിലപമാടച്ച് ഇവര്
സസസ്ത്രീകേരനികന. ഇനച്ച് മുന്നൂറേനിലധനികേയ കകേസ്സുകേള് ഈ പമാവമപട മതമാഴനിലമാളനികേളമട
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കപരനില്  പല  കകേമാടതനികേളനിലമായനി  നനിലനനില്കകേയമാണച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
ഹമാരനിസണ്സച്ച്  മലയമാളയ  പ്ലമാകന്റെഷമനതനിമര  നടതനിയ  കകേസ്സുകേള്
കകേള്കക്കണനിയനിരുന  ജഡ്ജനിമമാരനില്  പലരുയ  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  കകേള്ക്കമാന
കേഴനിയുകേയനില എനച്ച്  പറേഞ്ഞച്ച് ഒഴനിയുകേയുണമായനി.   യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ
കേമാലതച്ച്  ഹമാരനിസണ്സച്ച്  മലയമാളയ  പ്ലമാകന്റെഷമനതനിമര  കകേസ്സുകേള്  നടതമാന
അഡസകക്കറച്ച്  സുശസ്ത്രീലമാ  ഭടനിമനയമാണച്ച്  ചുമതലമപടുതനിയതച്ച്.  അങ്ങമന
ബഹുമമാനമപട മമഹകക്കമാടതനിയനില്നനിനയ 14251/12,  213/13 എനസ്ത്രീ കകേസ്സുകേളനില്
വനിധനിയുണമായനി.  ഹമാരനിസണ്സച്ച് മലയമാളയ പ്ലമാകന്റെഷന ലനിമനിറഡച്ച് ഗവണ്മമന്റെച്ച് ഭൂമനി
അനതമായമമായമാണച്ച്  മമകേവശയ വചനിരനികനമതനച്ച്  ഉതമകബമാദതമുമണങനില്  ദേനി
കകേരള  ലമാന്റെച്ച്  കേണ്സര്വനസനി  ആക്ടച്ച്  ആന്റെച്ച്  റൂള്സച്ച്   അനുസരനിചച്ച്  നടപടനി
സസസ്ത്രീകേരനികവമാന  28-2-2013-നച്ച് വനിധനിയുണമായനി.   വനിധനിപകേര്പച്ച് ഗവണ്മമന്റെനിനച്ച്
ലഭനിചതനിമന്റെയടനിസമാനതനില് 25-4-2013-നച്ച് എറേണമാകുളയ ജനിലമാ കേളക്ടറേമായനിരുന
ശസ്ത്രീ. എയ. ജനി. രമാജമമാണനികേതമത മസഷതല് ഓഫസ്ത്രീസറേമായനി നനിയമനികകേയുണമായനി.
നനിയമമാനുസൃതമമായ നടപടനികേളനികലയച്ച് അകദഹയ കപമായനി.  അങ്ങമന ഹമാരനിസണ്സച്ച്
മലയമാളയ  പ്ലമാകന്റെഷന  ലനിമനിറഡച്ച്   മമകേവശയ  വച  38170.92  ഏക്കര്  സലയ
ഏമറടുകവമാന നടപടനിയമായനി.  എചച്ച്.എയ.എല്. ഇതനിമന കചമാദേതയ മചയ. ഇതനിമന്റെ
സ്റ്റേമാറസ് കകേമാ മമയനിന്റെയനിന  മചയ്യേമാന   സനിയഗനിള് ബഞ്ചേനിമന്റെ ഒരുതരവണമായനി.
ഇകപമാള്  ഡനിവനിഷന  ബഞ്ചേനിമന്റെ  മുമ്പനിലമാണച്ച്   ഈ  കകേസച്ച്  എനമാണച്ച്  ഞമാന
മനസനിലമാകനതച്ച്.  ഈ കകേസനില്  ഒരു വനിട്ടുവസ്ത്രീഴ്ചയുയ മചയ്യേമാന  പമാടനില.  ഇടതുപക
ജനമാധനിപതതമുനണനി  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  വനകപമാള്  പുതനിയ  വക്കസ്ത്രീലനമാമര
ഏല്പനികകേയുണമായനി.   അതനിമന  ഞമാന  കുറമപടുത്തുനനില.  അതച്ച്  നനിങ്ങളമട
അവകേമാശമമാണച്ച്.  കകേരളതനില് ഭൂരഹനിതരമായനി  2,43,922  കുടുയബങ്ങളമണനമാണച്ച്
കേമണതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഈ  പമാവങ്ങള്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  നല്കകേണതമായനിട്ടുണച്ച്.
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്മമനയ 'ഭൂരഹനിതരനിലമാത കകേരളയ'  പദതനി തുടരുമമനമാണച്ച്
പറേഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഇച്ഛമാശക്തനികയമാടുകൂടനി  ഭൂമനി  ഏമറടുക്കമാനുള്ള  നനിശ്ചയദേമാര്ഢതയ
കേമാണനിക്കണയ.   കകേമാടതനിയുമട  പരനിഗണനയനിലനിരനികന  വനിഷയയ  എങ്ങമന
നടപമാക്കമാമമന  കേമാരതതനില്  ബഹുമമാനമപട  മനനിക്കച്ച്  സയശയമുണമാകുമമനച്ച്
എനനിക്കറേനിയമായ.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  ടമാറയുമട  മമകേവശവയ  കേണന  കദേവന
കേമ്പനനിയുമട  മമകേവശവയ  ഇരുന  ഭൂമനി  ഗവണ്മമന്റെച്ച്   Kannan  Devan  Hills
(Resumption  of  Lands)  Act,  1971  പ്രകേമാരയ  ഏമറടുകകേ മമാതമല കുമറേ ഭൂമനി
അവമര  ഏല്പനികകേയുയ  ബമാക്കനിയുള്ളതച്ച്  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ആവശതതനിനച്ച്
ഉപകയമാഗനികകേയുമുണമായനി. അതുകപമാമല ഒരു ഓര്ഡനിനനസനിലൂമട എചച്ച്.എയ.എല്.
കേമ്പനനിയുമട  മമകേവശമനിരനികന  ഭൂമനി  ഏമറടുക്കണമമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
പറേയമാനുള്ളതച്ച്.  ഭൂമനിയുമട   വനില  വളമരയധനികേയ  കുതനിച്ചുയര്ന  മകേമാണനിരനികന
സമാഹചരതതനില് നനിശ്ചയമമായുയ  ഗവണ്മമന്റെനിനച്ച് അവകേമാശമപട ഭൂമനി ഏമറടുകകേ
തമനകവണയ.  
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ഇന്തതക്കച്ച്  സസമാതനതയ  ലഭനിച  സമയതച്ച്  ബനിടസ്ത്രീഷകേമാരുമട
മമകേവശമുണമായനിരുന  ഭൂമനി  മുഴുവനുയ  തനിരനിചച്ച്  നല്കേനിയനിരുനമവനള്ളതച്ച്  ഒരു
യമാഥമാര്തതമമാണച്ച്. ആ യമാഥമാര്തതയ നനിലനനില്കകമ്പമാഴുയ ഹമാരനിസണ്സച്ച് മലയമാളയ
പ്ലമാകന്റെഷന ലനിമനിറഡച്ച് കപമാമലയുള്ള വനകേനിട കേമ്പനനികേള് വതമാജ കഡമാകേതമമനകേള്
തയ്യേമാറേമാക്കനി ഭൂമനി കേയ്യേടക്കനിവചനിരനികകേയമാണച്ച്.  യഥമാര്ത കഡമാകേതമമനകേള് ഒനയ
മസഷതല് ഓഫസ്ത്രീസറുമട മുനനില് ഹമാജരമാക്കമാന അവര്ക്കച്ച് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  വതമാജ
കഡമാകേതമമന്റെനിമന്റെ അടനിസമാനതനില്  ഇവര്  അനുഭവനിച്ചുമകേമാണനിരനികന ഈ ഭൂമനി
നമുക്കച്ച്  അവകേമാശമപടതമാണച്ച്.  അതച്ച്  കനടനിമയടുകവമാന  കവണ  നടപടനികേള്
സസസ്ത്രീകേരനിക്കണയ.  കേള്ളതരങ്ങള്ക്കച്ച്  കൂട്ടുനനില്ക്കമാന  പമാടനില.  സനി.ബനി.മഎ.-മയ
മകേമാകണമാ  എനകഫമാഴച്ച്മമന്റെച്ച്  ഡയറേക്ടകറേറനിമനമക്കമാകണമാ  അകനസഷണയ  നടതനി
ഭൂമനി  ഏമറടുതച്ച്  ഭൂരഹനിതരമായ  പമാവമപട  ആളകേള്ക്കച്ച്  വനിതരണയ
മചയ്യുനകതമാമടമാപയ  മപമാതു  ആവശതങ്ങള്കകവണനി  വനിനനികയമാഗനികകേയുയ
മചയ്യേണയ എനള്ളതമാണച്ച് എമന്റെ ആവശതയ.

റേവനഷവയ ഭവനനനിര്മ്മമാണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
ബഹുമമാനമപട അടൂര് പ്രകേമാശച്ച്   ശദകണനിക്കലമമായനി ബനമപട വനിഷയതനിമല
ഉള്ളടക്കതനികലയച്ച്  കേടനച്ച്  ധമാരമാളയ  കേമാരതങ്ങള്  വനിശദേസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കകേരള
മമഹകക്കമാടതനിയുമട വനിധനിമയത്തുടര്നമാണച്ച് ഇങ്ങമനമയമാരു മസഷതല് ഓഫസ്ത്രീസമറേ
നനിയമനിക്കമാനുയ ആ മസഷതല് ഓഫസ്ത്രീസറുമട റേനികപമാര്ടച്ച്   വരമാന  ഇടയമായമതനയ
അകദഹയ തമന  ചൂണനിക്കമാണനിചനിട്ടുണച്ച്. ബഹുമമാനമപട  മമഹകക്കമാടതനി  മുമ്പമാമകേ
നനിലവനിലണമായനിരുന  റേനിടച്ച്  മപറസ്ത്രീഷനനില്  28-2-2013-നച്ച്  ഉണമായ
വനിധനിനതമായമതത്തുടര്നച്ച്  25-4-2013-നച്ച്  പുറേമപടുവനിച  ഉതരവപ്രകേമാരയ
ഹമാരനിസണ്സച്ച് മലയമാളയ പ്ലമാകന്റെഷന ലനിമനിറഡച്ച്,  അവരനില്നനിനയ ഭൂമനി കനടനിയവര്,
മറച്ച് കേകയ്യേറക്കമാര് തുടങ്ങനിയവര് മമകേവശയ വചനിരനികന സര്ക്കമാര് ഭൂമനി സയബനനിചച്ച്
1957-മല കകേരള ഭൂസയരകണ ആക്ടനിമല വതവസകേള് പ്രകേമാരമുള്ള നടപടനികേള്
സസസ്ത്രീകേരനികനതനിനച്ച്   സയസമാനതല  മസഷതല്  ഓഫസ്ത്രീസറേമായനി  ശസ്ത്രീ.  എയ.ജനി.
രമാജമമാണനികേതയ മഎ.എസച്ച്.എസച്ച്.-മനയുയ അകദഹമത സഹമായനികനതനിനച്ച്  ഒരു
ടസ്ത്രീമനിമനയുയ  നനികയമാഗനിചച്ച്  ഉതരവമായനി.  ഹമാരനിസണ്സച്ച്  മലയമാളയ  പ്ലമാകന്റെഷനസച്ച്
ലനിമനിറഡച്ച് എന വനികദേശ കേമ്പനനി  മകേമാലയ, പതനയതനിട, കകേമാടയയ, എറേണമാകുളയ,
ഇടുക്കനി,  തൃശ്ശൂര്,  വയനമാടച്ച് എനസ്ത്രീ ഏഴച്ച് ജനിലകേളനില്  75000  ഏക്കകറേമാളയ സര്ക്കമാര്
ഭൂമനി  മമകേവശയ  വചനിരനികനതമായനി  കേമണതനിയതനിമനത്തുടര്നച്ച്   മകേമാലയ,
പതനയതനിട,  കകേമാടയയ,  ഇടുക്കനി എനസ്ത്രീ നമാലച്ച്  ജനിലകേളനില് ഈ  കേമ്പനനിയുയ മറച്ച്
കേകനികേളയ  മമകേവശയ  വചനിരനികന  38170.92  ഏക്കര്  സര്ക്കമാര്  ഭൂമനി
ഏമറടുത്തുമകേമാണച്ച്  മസഷതല്  ഓഫസ്ത്രീസര്  18  ഉതരവകേള്  പുറേമപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില്   ഹമാരനിസണ്സച്ച്  മലയമാളയ  പ്ലമാകന്റെഷന  ലനിമനിറഡച്ച്  നമാലച്ച്  ജനിലകേളനില്
മമകേവശയ വചനിരനികന  30019.95 ഏക്കര് ഭൂമനിയുയ മറച്ച് കേമ്പനനികേളയ കേകയ്യേറക്കമാരുയ
മമകേവശയ  വചനിരനികന  8150.97  മഹക്ടര്  ഭൂമനിയുയ  ഉള്മപടുന.   പ്രസ്തുത
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നടപടനിമക്കതനിമര എചച്ച്.എയ.എല്. കേമ്പനനിയുയ മറച്ച് കേകനികേളയ ഫയല്മചയ്ത വനിവനിധ
റേനിടച്ച്  ഹര്ജനികേള്  രണയഗ  ഡനിവനിഷന  മബഞ്ചേനികലയച്ച്  റേഫര്  മചയമകേമാണച്ച്
ബഹുമമാനമപട മമഹകക്കമാടതനിയുമട  സനിയഗനിള് ബഞ്ചേച്ച്  25-11-2015-ല് റേഫറേനസച്ച്
ഓര്ഡര്  പുറേമപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇമതമാമക്ക  ബഹുമമാനതനമായ  മമമ്പര്
ചൂണനിക്കമാണനിചതമാണച്ച്.   ഹമാരനിസണ്സച്ച്  മലയമാളയ  പ്ലമാകന്റെഷന  ലനിമനിറഡയ  മറച്ച്
കേമ്പനനികേളയ  ബഹുമമാനമപട മമഹകക്കമാടതനി, സുപ്രസ്ത്രീയ കകേമാടതനി, വനിവനിധ സ്റ്റേമാറഷടറേനി
അകതമാറേനിറനികേളമായ  ലമാന്റെച്ച്  മമട്രേബഷണല്,  തമാലൂക്കച്ച്  ലമാന്റെച്ച്  കബമാര്ഡച്ച്  തുടങ്ങനിയ
അധനികേമാര  സമാപനങ്ങളനില്നനിനയ  അനുകൂല  വനിധനി  കനടനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്
പരനിഗണനിചമാണച്ച്  ഈ  റേനിട്ടുകേളനില്  അന്തനിമ  തസ്ത്രീരുമമാനമമടുകനതനിനച്ച്  ഡനിവനിഷന
മബഞ്ചേനികലയച്ച്  റേഫര്  മചയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഈ  കകേസ്സുകേളനില്  തല്സനിതനി  തുടരുവമാന
ഉതരവള്ളതനിനമാല്  ബഹുമമാനമപട  മമഹകക്കമാടതനി  അന്തനിമ  ഉതരവച്ച്
പുറേമപടുവനിചമാല് മമാതകമ  ഇക്കമാരതതനില് അനന്തര നടപടനികേള് സസസ്ത്രീകേരനിക്കമാന
കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മമാണയ  നടതനി  ഇതരതനിലള്ള  ഭൂമനി
ഏമറടുക്കണമമനച്ച്  മസഷതല്  ഓഫസ്ത്രീസറുമട  ശനിപമാര്ശയുമുണമായനിരുന.
നനിയമനനിര്മ്മമാണയ  സയബനനിച ശനിപമാര്ശ നനിയമവകുപനിമന്റെ പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്.
തസ്ത്രീര്ചയമായുയ  അതുസയബനനിചച്ച്  നനിയമവകുപനില്നനിനള്ള  നനിര്കദശങ്ങള്കൂടനി
പരനിഗണനിച്ചുമകേമാണച്ച്  ആവശതമമായ നടപടനികേള് സസസ്ത്രീകേരനിചച്ച് മുകനമാട്ടുകപമാകേമാനമാണച്ച്
ആകലമാചനികനതച്ച്. 

ശസ്ത്രീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശച്ച്:  സര്,  ഇക്കമാരതതനില്   ഒരു  പുതനിയ  നനിയമയ
നനിര്മ്മനിച്ചുമകേമാണച്ച്   കകേരളതനിനച്ച്  അവകേമാശമപട  ഭൂമനി  തനിരനിമചടുകവമാന  കവണ
നടപടനികേള് സസസ്ത്രീകേരനികക്കണതുണച്ച്. അതനിനമായനി ഒരു പുതനിയ നനിയമയ ഈ സഭയനില്
മകേമാണ്ടുവനച്ച് പമാസമാക്കണയ. നനിയമ വകുപനിമന്റെ ഉപകദേശയ കതടനിയനിട്ടുമണനച്ച് അങ്ങച്ച്
പറേയുകേയുണമായനി.   നനിയമ  വകുപനിമന്റെ  ഉപകദേശയ  വളമര   കവഗതനില്
വമാങ്ങനിമക്കമാണച്ച് പുതനിയ നനിയമയ സഭയനില് മകേമാണ്ടുവനച്ച് പമാസമാക്കനിമയടുകനതനിനച്ച്
അങ്ങച്ച് നടപടനി സസസ്ത്രീകേരനികകമമാ എനള്ളതമാണച്ച് എമന്റെ കചമാദേതയ.

ശസ്ത്രീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഭൂരഹനിതരമായ  ധമാരമാളയ  കപര്  നമ്മുമട
സയസമാനത്തുണച്ച്.   അവര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  കേമണതനി  വനിതരണയ  മചയ്യുകേ  എന
ഉതരവമാദേനിതസയ  സര്ക്കമാരനിനുള്ളതമാണച്ച്.  കനരകത  ഇവനിമട  ചൂണനിക്കമാണനിചതു
കപമാമല  ഇകപമാള്  മസഷതല്  ഓഫസ്ത്രീസറുമട  റേനികപമാര്ടനിമന്റെ  അടനിസമാനതനില്
പുതനിമയമാരു നനിയമനനിര്മ്മമാണയ നടതനി  ഭൂമനി ഏമറടുതച്ച് ഭൂരഹനിതരമായ ആളകേള്ക്കച്ച്
വനിതരണയ   മചയ്യേമാന  കേഴനിയണമമനതമനയമാണച്ച്   സര്ക്കമാരനിമന്റെ  ഉകദശതയ.
തസ്ത്രീര്ചയമായുയ നനിയമ വകുപനിമന്റെ നനിര്കദശങ്ങള്  സസസ്ത്രീകേരനിച്ചുമകേമാണച്ച് മമാതകമ തുടര്
നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനിക്കമാന  കേഴനിയൂ.  അനുകൂലമമായ  തസ്ത്രീരുമമാനമുണമാകുന  മുറേയച്ച്
അതുമമായനി  ബനമപട  നനിയമയ   നനിര്മ്മനിചച്ച്  ആവശതമമായ  നടപടനികേളമമായനി
മുകനമാട്ടുകപമാകുയ. 
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 IV. സബ്മനിഷന

(1) എയ  .  പനി  /  എയ  .  എല്  .  എ  .   ഫണച്ച് ഉപകയമാഗനിച്ചുള്ള വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്

പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  (  ശസ്ത്രീ  .    രകമശച്ച്  മചനനിതല  ): സര്,  എലമാ
നനിയമസഭമായഗങ്ങള്കയ  പമാര്ലമമന്റെയഗങ്ങള്കയകവണനിയമാണച്ച്  ഞമാന  ഈ
സബ്മനിഷന അവതരനിപനികനതച്ച്.   എയ.എല്.എ.-മമാരുമടയുയ  എയ.പനി-മമാരുമടയുയ
മണ്ഡലതനിമല  പ്രവൃതനികേള്ക്കച്ച്  ഭരണമാനുമതനി  വവകുനമവനള്ളതമാണച്ച്  പ്രശ്നയ.
എയ.എല്.എ-മമാരുയ  എയ.പനി-മമാരുയ  തങ്ങളമട  ഫണനില്നനിനയ  നടത്തുന
വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്കള്ള  ഭരണമാനുമതനി  പലകപമാഴുയ  അനന്തമമായനി
നസ്ത്രീണ്ടുകപമാകുകേയമാണച്ച്.  അസറച്ച് മഡവലപ്മമന്റെച്ച് ഫണച്ച് ഉപകയമാഗനിച്ചുള്ള നനിര്മ്മമാണ
പ്രവൃതനികേള്ക്കമായനി  എയ.എല്.എ-മമാര്  നല്കുന  ശനിപമാര്ശകേള്  ധനകേമാരത
വകുപനിമന്റെ  മവബച്ച്  കപമാര്ടല്  മുകഖന  കപ്രമാസസച്ച്  മചയ്യേണമമന  പുതനിയ  രസ്ത്രീതനി
പദതനി നടതനിപനിനച്ച് കേമാലവനിളയബമുണമാകന.  ധനകേമാരത വകുപനിമല    കനമാഡല്
ഓഫസ്ത്രീസര്ക്കച്ച്  ലഭനികന  മപ്രമാകപമാസലകേള്  അസറച്ച്  മഡവലപ്മമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്
നനിര്വ്വഹണവമമായനി ബനമപടച്ച് എയ.എല്.എ-മമാര് നല്കുന കേത്തുകേള്വഴനി അതതച്ച്
വകുപ്പുകേള്ക്കച്ച്  കേമ്പഷടര്  കപമാര്ടല്  വഴനി  അയച്ചുമകേമാടുകകേയമാണച്ച്.   ഈ  രസ്ത്രീതനി
പദതനി  നനിര്വ്വഹണതനിമന്റെ  കേമാരതതനില്  വളമര  അനനിശ്ചനിതതസമമാണച്ച്
സൃഷ്ടനികനതച്ച്.  പദതനിയുമട  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയ്യേമാറേമാകനതനിനമായനി  ഇവ
പനി.ഡബത.ഡനി./എല്.എസച്ച്.ജനി.ഡനി.  ഉകദേതമാഗസര്ക്കച്ച് എകപമാള് വകേമമാറേനി എനതു
സയബനനിച്ചുയ  അതനിമന്റെ  നനിലവനിമല  സ്റ്റേമാറസച്ച്  സയബനനിച്ചുമുള്ള  വനിവരങ്ങള്
വനിലയനിരുത്തുനതനിനച്ച്  വലനിയ  പ്രയമാസയ  കനരനിടുകേയമാണച്ച്.   പ്രസ്തുത  വനിഷയയ
ഏമതങനിലയ  ഉകദേതമാഗസന  ഇലമാമത  വനമാല്  അതച്ച്  സയബനനിച  ഫയലകേള്
നനിശ്ചലമമാകുന  അവസയമാണുള്ളതച്ച്.  മറമാര്കയ  ഇകദഹതനിമന്റെ  കേമ്പഷടര്
ഇനകബമാകനില്  പ്രകവശനിചച്ച്  ഫയലകേള്  കപ്രമാസസച്ച്  മചയ്യേമാന  സമാധനികകേയനില.
ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനിയുയ  ബനമപട  വകുപ്പുമനനിയുയ  ഉകദേതമാഗസരുയ
കേണ്ടുകേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷയ  മമാതകമ  ധനകേമാരത  വകുപനില്നനിനയ  പദതനിക്കച്ച്
അനുമതനി  ലഭനികകേയുള്ളൂ.  എനമാല്  മവബ്കപമാര്ടലനില്ക്കൂടനിയുള്ള
കപ്രമാസസനിയഗനിലൂമട  അനന്തമമായ  കേമാലതമാമസയ  കനരനിടുകേയമാണച്ച്.   2015-ല്
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ഇറേക്കനിയ  67/2015  നമ്പര്  സര്കലറേനില്  ഇപ്രകേമാരയ
പറേയുനണച്ച്, എയ.എല്.എ.-മമാര് ധനകേമാരത വകുപനിനച്ച് സമര്പനികന  നനിര്കദശങ്ങള്
പരമമാവധനി  7  പ്രവൃതനി  ദേനിവസങ്ങള്കള്ളനില്  കപ്രമാസസച്ച്  മചയ്തച്ച്  ഡസ്ത്രീമറയനില്ഡച്ച്
കപ്രമാജക്ടച്ച്  റേനികപമാര്ടച്ച്  ലഭതമമാകനതനിനുകവണനി  ഭരണ  വകുപനികലയച്ച്  അയയണയ.
ഭരണ  വകുപനില്നനിനയ  പ്രസ്തുത  നനിര്കദശങ്ങള്  സയബനനിച  പദതനികരഖകേള്
സഹനിതയ  15  പ്രവൃതനി ദേനിവസങ്ങള്കള്ളനില്തമന ധനമാനുമതനിക്കമായനി ധനകേമാരത
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വകുപനിനച്ച് ലഭതമമാകക്കണതമാണച്ച്.  ധനകേമാരത വകുപനില് ലഭതമമാകന മപ്രമാകപമാസല്
അടുത  15  പ്രവൃതനി ദേനിവസങ്ങള്കള്ളനില് ധനമാനുമതനി സയബനനിചച്ച് അഭനിപ്രമായയ
കരഖമപടുതനി ഭരണ വകുപനിനച്ച് മടക്കനിമക്കമാടുകക്കണതമാണച്ച്.  ധനകേമാരത വകുപനിമന്റെ
അനുമതനി  ലഭനിചകശഷയ  10  ദേനിവസതനിനുള്ളനില്  ഭരണമാനുമതനി  ഉതരവച്ച്
പുറേമപടുവനികകേയുയ  ബനമപട  എയ.എല്.എ-മമാര്കയ  എയ.പനി-മമാര്കയ
നല്കകേണതുമമാണച്ച്.   ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃതനികേള്ക്കച്ച്  അടുത  15
ദേനിവസതനിനുള്ളനില്  സമാകങതനികേമാനുമതനി  നല്കുകേയുയ  കേമാലതമാമസയ  കൂടമാമത
മടണര്  നടപടനികേള്  പൂര്തസ്ത്രീകേരനിചച്ച്  പ്രവൃതനികേള്  തസ്ത്രീര്പമാകകേയുയ  കവണയ.
ഭരണമാനുമതനി  ഉതരവനിമന്റെ  പകേര്പച്ച്  ധനകേമാരത  വകുപനിനച്ച്  നല്കകേണതമാണച്ച്.
പ്രസ്തുത നനിര്കദശങ്ങള് എലമാ വകുപ്പുകേളയ കേര്ശനമമായനി  പമാലനിക്കണയ.   ഇതമാണച്ച്
അനമത  സര്കലറേനില്  പറേഞ്ഞനിരനികനതച്ച്.  ഞമാന  4-11-2016-ല്
ഇതുസയബനനിചച്ച് ഒരു കേതച്ച് നല്കേനിയനിരുന.  4 മമാസയ കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുയ ഭരണമാനുമതനി
ആയനിടനില.   എനനിക്കച്ച്  മമാതമല,  കകേരളതനിമല  എലമാ  എയ.എല്.എ.-മമാരുമടയുയ
സനിതനി ഇതമാണച്ച്.  കനരമത എയ.എല്.എ.-മമാര് തങ്ങളമട അസറച്ച് മഡവലപ്മമന്റെച്ച്
ഫണച്ച് വനിനനികയമാഗനിച്ചുള്ള പദതനി നനിര്വ്വഹണതനിമന്റെ എസ്റ്റേനികമറച്ച്  പനി.ഡബത.ഡനി./
എല്.എസച്ച്.ജനി.ഡനി. വനിയഗച്ച് മുകഖന വമാങ്ങനി ബനമപട ഭരണ വകുപ്പുവഴനി ധനകേമാരത
വകുപനിനച്ച്  സമര്പനിചച്ച്  അനുമതനി  വമാങ്ങുകേയമായനിരുന  പതനിവച്ച്.  അകപമാള്
ഇതരതനിലളള കേമാലതമാമസയ ഒഴനിവമാക്കമാന കേഴനിയുമമായനിരുന.  മവബ്കപമാര്ടല്
വനകതമാടുകൂടനി  വലനിയ കേമാലതമാമസമമാണച്ച്  എയ.എല്.എ-മമാര്കയ എയ.പനി-മമാര്കയ
ഉണമാകുനതച്ച്.  എയ.പനി.-മമാര്ക്കച്ച് വലനിയ പരമാതനിയുണച്ച്.  ഇനമല മകേമാലയ എയ.പനി.
ശസ്ത്രീ.  എന.  മകേ.  കപ്രമചന്ദ്രന മകേമാലതച്ച്  ഒരു പതസകമ്മളനയ  നടതനി.   ജനിലമാ
കേളക്ടകറേറനില്നനിനയ എയ.പനി.-യുമട ഒരു ഫയലയ നസ്ത്രീങ്ങുനനില.  അവനിമട മകേമാടുകന
പദതനികേള്മക്കമാനയ എ.എസച്ച്. മകേമാടുകനനില.  ആലപ്പുഴ എയ.പനി. ശസ്ത്രീ. മകേ. സനി.
കവണുകഗമാപമാലനിനുയ  ഇകത  പരമാതനിയുണച്ച്.   പല  എയ.പനി-മമാരുയ  ഇതരതനില്
പരമാതനി  പറേയുകേയമാണച്ച്.   എയ.എല്.എ-മമാരുമടയുയ  എയ.പനി-മമാരുമടയുയ  ഫണച്ച്
വനിനനികയമാഗതനില്  വലനിയ  കേമാലതമാമസമുണമാകുന.   ജനിലമാ  ഭരണകൂടയ  കവണത
ജമാഗ്രത  കേമാണനികനനില.  എയ.പനി-മമാര്ക്കച്ച്  പറേയമാനുള്ള   അവസരമനിലമാതതു
മകേമാണമാണച്ച്  ഇതച്ച്  ഇവനിമട  അവതരനിപനിക്കണമമനയ ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ ശദയനില്
മകേമാണ്ടുവരണമമനയ എകനമാടച്ച്  ആവശതമപടതച്ച്.  സമയബനനിതമമായനി അവരുമട
ഫണ്ടുകേള്  മചലവഴനിക്കമാന  കേഴനിയമാത  അവസയുമണനമാണച്ച്  എയ.പനി-മമാരുമട
പരമാതനി.   എയ.എല്.എ-മമാരുമടയുയ  എയ.പനി-മമാരുമടയുയ  ഫണ്ടുകേള്  കൃതതമമായനി
മചലവഴനിക്കമാനുള്ള സമാഹചരതമുണമാക്കണയ.  പദതനി പ്രവര്തനങ്ങള് കൃതതമമായനി
നടപമാക്കമാനുള്ള കവഗത വര്ദനിപനിക്കണയ.  അതനിനച്ച് ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ സതസരമമായ
ഇടമപടല്  ഉണമാകേണമമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂമട
അഭതര്തനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.
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ധനകേമാരതവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (  കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്  ): സര്,
ബഹുമമാനമപട  പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  പറേഞ്ഞതുകപമാലള്ള  ചനില  പ്രശ്നങ്ങള്
ശദയനില്മപടനിട്ടുണച്ച്.  പരമാതനികേള്  വനനിട്ടുമുണച്ച്.  ആദേതയ  ഫനിനമാനസച്ച്
ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെനില് വനച്ച് പനിനസ്ത്രീടച്ച്  ഭരണ ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെനില് കപമായനി അവനിമടനനിനച്ച്
എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയ്യേമാറേമാക്കനി  തനിരനിചച്ച്  ഫനിനമാ നസച്ച്  ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെനില്  വനച്ച്
സമാങ്ഷകനമാടുകൂടനി  കപമാകുന  സങസ്ത്രീര്ണത  ഒഴനിവമാക്കമാന  കവണനി
പ്രതനിപകകനതമാവച്ച്  സൂചനിപനിചതുകപമാമല  ആദേതമത  കേടമ്പ  കവമണനച്ച്  വയമായ.
പദതനികേള് ഫനിനമാനസച്ച് ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെനില് മകേമാടുക്കമാമത കനരനിടച്ച് ഭരണ വകുപനില്
മകേമാടുക്കമായ.   അവനിമടനനിനച്ച്  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയ്യേമാറേമാക്കനി  ഫനിനമാനഷതല് സമാങ്ഷനച്ച്
വരണയ.  അവര് എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തയ്യേമാറേമാക്കമട.  ഫനിനമാനസച്ച് ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെനില് രണച്ച്
കേമാരതങ്ങളമാണച്ച്  കനമാകനതച്ച്  -   ഒനച്ച്,  5  കകേമാടനി  രൂപയുമട  ലനിമനിറകണമാ;   രണച്ച്,
അസറനിനച്ച്  തമനയമാകണമാ?   അസറലമാത  ഒരു  കേമാരതതനിനുകവണനി  പ്രകതതകേയ
മചലവഴനികക്കണ  കകേസുമണങനില്  മമാതയ  ഫനിനമാനസച്ച്  ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെനില്  ആദേതയ
വനമാല് മതനിമയനച്ച് വയമായ.   അനുഭവതനിമന്റെ അടനിസമാനതനില് പനിനസ്ത്രീടച്ച് എന്തു
കവണമമനച്ച്  ആകലമാചനിക്കമായ.   ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെനില്നനിനയ  മവബച്ച്  കപമാര്ടല്  വഴനി
മമാതമമ  കപ്രമാസസനിയഗച്ച്  നടകകേയുള്ളൂ.  ഫനിനമാനസച്ച്  ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെച്ച്  പൂര്ണമമായുയ
കേമ്പഷടവറേസ്ഡമായനി. എന്തമാണച്ച് കേമാലതമാമസമമനച്ച് പരനികശമാധനിക്കമായ.  ഫനിനമാനസച്ച്
ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെനില് ഫയല് വനകേഴനിഞ്ഞമാല്  ഒരമാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്  YES/NO  തസ്ത്രീരുമമാനയ
എടുക്കണമമനള്ളതുയ നനിര്ബനമമാക്കമായ.  

മുഖതമനനി  (  ശസ്ത്രീ  .    പനിണറേമായനി വനിജയന  ): സര്,  ഇതനില് വരുന ഒരു പ്രശ്നയ,
necessity കചമാദേനികനതമാണച്ച്.  നമാടനിനമാവശതമമായ ഒരു മകേടനിടയ പണനിയുനതനികനമാ
ഒരു അസറച്ച് ഉണമാകനതനികനമാ കവണനിയമായനിരനികയ എയ.എല്.എ.  മമാര്/  എയ.പനി.
മമാര്  ഫണച്ച്  വനിനനികയമാഗനിക്കമാന  തയ്യേമാറേമാകുനതച്ച്.   അതനിമന്റെ  പനിനനില്  necessity
കചമാദേനികക്കണ  ആവശതമനില.  പ്ലമാനുയ  എസ്റ്റേനികമറമമമാമക്ക  തയ്യേമാറേമാകന
നടപടനിക്രമങ്ങള് അതനിമന്റെ വഴനിക്കച്ച് നസ്ത്രീങ്ങനികക്കമാമട.  Necessity കചമാദേനിച്ചുമകേമാണ്ടുള്ള
കേമാലതമാമസയ ഒഴനിവമാകകേയുയ   മറച്ച് നടപടനിക്രമങ്ങള് തുടരുകേയുയ മചയ്യേണയ.  

ശസ്ത്രീ  .    രകമശച്ച്  മചനനിതല  : സര്,  എയ.പനി-മമാരുകടതമാണച്ച്  പ്രശ്നയ.   അങ്ങച്ച്
വനിളനികന  കകേമാണ്ഫറേനസലമാമത  എയ.പനി-മമാര്ക്കച്ച്  കനരനിടച്ച്  ഗവണ്മമനമമായനി
കേമ്മഷണനികക്കറച്ച്  മചയ്യേമാന  ബുദനിമുട്ടുണച്ച്.  ജനിലമാ  കേളക്ടകറേറകേളനിലയ  പ്ലമാനനിയഗച്ച്
ഓഫസ്ത്രീസനിലമമാണച്ച്  കേമാലതമാമസമുണമാകുനതച്ച്.   പ്ലമാനനിയഗച്ച്  ഓഫസ്ത്രീസനിലമാണച്ച്  ഏറവയ
വലനിയ  കേമാലതമാമസമുണമാകുനതച്ച്.  അങ്ങയുമട  കേസ്ത്രീഴനിലമാണച്ച്  പ്ലമാനനിയഗച്ച്
ഡനിപമാര്ട്ടുമമന്റെച്ച്.   എയ.പനി  ഫണനിമന്റെ  കേമാരതതനില്  ഒരു  പ്രകതതകേ  നനിര്കദശയ
പ്ലമാനനിയഗച്ച് ഓഫസ്ത്രീസര്മമാര്ക്കച്ച് മകേമാടുകകമമാ?
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ശസ്ത്രീ  .    പനിണറേമായനി  വനിജയന  : സര്,  എയ.പനി-മമാരുമടയുയ  എയ.എല്.എ-
മമാരുമടയുയ  അസറച്ച്  ക്രനികയഷനുമമായനി  ബനമപട  നടപടനികേള്  ഒരു
കേമാലതമാമസവമനിലമാമത അതനികവഗതനില് പൂര്തനിയമാകനതനിനുള്ള നനിര്കദശങ്ങള്
നല്കേമായ.  

(2)  ട്രേമാഫനികേച്ച് കപമാലസ്ത്രീസച്ച് കസ്റ്റേഷന

ശസ്ത്രീ  .   ആര്  .   രമാമചന്ദ്രന  : സര്, മകേമാലയ ജനിലയനില് ഏറവയ കവഗതനില് വളരുന
പടണമമാണച്ച്  കേരുനമാഗപള്ളനി.   കദേശസ്ത്രീയ  പമാതയനില്  ഏറവയ  കൂടുതല്
ഗതമാഗതകരുക്കച്ച്  അനുഭവമപടുനതച്ച്  ഈ  ഭമാഗതമാണച്ച്.   എഞ്ചേനിനസ്ത്രീയറേനിയഗച്ച്
കകേമാകളജച്ച്,  കപമാളനിമടകനികേച്ച്,  യൂണനികവഴച്ച് സനിറനി  അഫനിലനികയഷനുള്ള  കകേമാകളജുകേള്,
കലമാകേപ്രസനിദമമായ  മമാതമാ  അമൃതമാനന്ദമയനി  മഠയ,  അമൃതമാ  എഞ്ചേനിനസ്ത്രീയറേനിയഗച്ച്
കകേമാകളജച്ച്,  അമൃത  ആയുര്കവ്വദേ  കകേമാകളജച്ച്  തുടങ്ങനി  അകനകേയ  സമാപനങ്ങള്
സനിതനിമചയ്യുന കേരുനമാഗപള്ളനിയനില് പ്രധമാന ഹയര് മസക്കണറേനി വനിദേതമാലയങ്ങളയ
തമാലൂക്കച്ച് മഹഡച്ച് കേസമാര്കടഴച്ച് ആശുപതനിയുയ അകനകേയ ഓഫസ്ത്രീസുകേളയ പ്രവര്തനികന
മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റേഷനുയ  സസകേമാരത  ആശുപതനികേളയ  കദേശസ്ത്രീയപമാതകയമാരതച്ച്
തമനയമാണച്ച്  പ്രവര്തനികനതച്ച്.  കകേരളതനിമല  മകറമതമാരു  നഗരകതയുയ
അകപകനിചച്ച്  ഇവനിമട  അപകേടങ്ങള്  വളമര  കൂടുതലമാണച്ച്.   ഈ  പ്രകദേശമത
ഗതമാഗതയ  നനിയനനികനതനിനുയ  ക്രമമാസമമാധമാനപമാലനതനിനുയകവണനി
സമാപനിചനിട്ടുള്ള  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷമന്റെ  പ്രവര്തന  കമഖല  7  വനികലജുകേളമട
ഭൂപ്രകദേശമമാണച്ച്.  ഇവനിടമത ആമകേ ജനസയഖത മൂനച്ച് ലകതനിനടുതമാണച്ച്.  മൂനച്ച്
ലകതനിലധനികേയ  വമാഹനങ്ങള്  ഇവനിടമത  കജമായനിന്റെച്ച്  ആര്.ടനി.ഓഫസ്ത്രീസനില്
രജനിസ്റ്റേര്  മചയ്യേമപടനിരനികന.  കദേശസ്ത്രീയപമാതയനിലൂമട  കേടനകപമാകുന
വമാഹനങ്ങള്കൂടനി  കേണക്കനിമലടുകകമ്പമാള്  ഏകേകദേശയ  10  ലകതനിലധനികേയ
വമാഹനങ്ങള് ഈ പ്രകദേശത്തുള്ള കറേമാഡകേളനിലൂമട സവമാരനി നടത്തുന.  ഇവനിടമത
ട്രേമാഫനികേച്ച്  കുറകൃതതങ്ങള്  വളമരയധനികേയ  മഞടനികനതമാണച്ച്.   ഒരു  സമാധമാരണ
കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷമന്റെ  വനിഭവകശഷനി  മമാതമുള്ള  കേരുനമാഗപള്ളനി  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനനിലമാണച്ച്  ട്രേമാഫനികേച്ച്  കുറകൃതതങ്ങള് ഉള്പമടയുള്ള വനിഷയങ്ങള് വകേകേമാരതയ
മചയ്യേമപടുനതച്ച്.   ഈ കസ്റ്റേഷനനിലള്ള ഉകദേതമാഗസരുമട  കജമാലനിഭമാരയ  മകറമതമാരു
കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനിലയ  ഇലമാതത  ഭമാരനിചതമാണച്ച്.   ആയതനിനമാല്  ഗതമാഗത
നനിയനണതനിനുയ മറയ മതനിയമായ അളവനില് ഉകദേതമാഗസമര നനികയമാഗനികനതനിനച്ച്
കേഴനിയുനനില.  കദേശസ്ത്രീയപമാതയനിലയ  പ്രധമാന  കറേമാഡകേളനിലയ  ട്രേമാഫനികേച്ച്
നനിയമലയഘനങ്ങളയ  ഓവര്സസ്ത്രീഡയ  അതച്ച്  വരുതനിവയ്ക്കുന  അപകേടങ്ങളയ
സര്വ്വസമാധമാരണമമാണച്ച്.  ഈ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  പരനിഹമാരമുണമാകനതനിനച്ച്
സഹമായനികന  ട്രേമാഫനികേച്ച്  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷമന്റെ  ഉദ്ഘമാടനയ  29.09.2015-നച്ച്
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അനമത  ആഭതന്തര  വകുപ്പുമനനി  നടതനിമയങനിലയ  നമാളനിതുവമര  ആവശതമമായ
ഉകദേതമാഗസമര  നനിയമനികകേകയമാ  വമാഹനങ്ങള്  അനുവദേനികകേകയമാ  ഫര്ണനിചര്
ഉള്പമടയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള്  എതനികകേകയമാ  മചയ്തനിടനില.   കേരുനമാഗപള്ളനി
ഠഇൗണനിമന്റെ  ഹൃദേയഭമാഗതച്ച്  സമാപനിചനിട്ടുള്ള  ട്രേമാഫനികേച്ച്  സനിഗ്നല്  പലകപമാഴുയ
കേമാരതകമമമായനി  പ്രവര്തനികനമനില.  ഈ  സമാഹചരതങ്ങളനില്  ഗതമാഗത
നനിയനണതനിനച്ച് കപമാലസ്ത്രീസച്ച് ഉകദേതമാഗസമര നനികയമാഗനികനതനിനുള്ള അയഗകശഷനി
ഈ കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്  ഇമലനള്ളതുയ  ഇവനിടമത അപകേടങ്ങളമട  എണയ
വര്ദനിപനികന.   കദേശസ്ത്രീയപമാതയുമമായനി  ബനനിപനികന  പ്രധമാന  കറേമാഡകേളനിമല
മലവല്  കക്രമാസ്സുകേള്  തുറേകനതനികനമാടനുബനനിചച്ച്  കദേശസ്ത്രീയപമാതയനികലയച്ച്
വളമരയധനികേയ  വമാഹനങ്ങള്  ഒരുമനിചച്ച്  കേടനവരുകമ്പമാള്  കേരുനമാഗപള്ളനി  നഗരയ
മുതല്  ഓചനിറേ  വമരയുള്ള  ഭമാഗതച്ച്  അസമാധമാരണമമായ  വമാഹനതനിരകയ
അപകേടങ്ങളയ  സര്വ്വസമാധമാരണമമാണച്ച്.   ആയതനിനമാല്  കേരുനമാഗപള്ളനി  ഠഇൗണുയ
പരനിസരപ്രകദേശങ്ങളനിലള്ള  കറേമാഡകേളയ  അപകേടതനിമന്റെ  കചമാരക്കളങ്ങളമായനി
മമാറേമാതനിരനികനതനിനുകവണനി  അടനിയന്തരമമായനി  കേരുനമാഗപള്ളനി  ട്രേമാഫനികേച്ച്  കസ്റ്റേഷനച്ച്
ആവശതമമായ  ഉകദേതമാഗസമര  നനിയമനിക്കണമമനയ  ആവശതമമായ  വമാഹനങ്ങളയ
ഉപകേരണങ്ങളയ ലഭതമമാക്കനി പ്രവര്തനസജമമാക്കണമമനയ അഭതര്തനികന.

11.00 A.M]

മുഖതമനനി  (ശസ്ത്രീ  പനിണറേമായനി   വനിജയന):  സര്,  ബഹുമമാനമപട  അയഗയ
ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാമല  കേരുനമാഗപള്ളനിയനില്  പലകപമാഴുയ  ഗതമാഗതകരുക്കച്ച്
ഉണമാകേമാറുണച്ച്.   ഇടയനിമട  ഉണമാകുന  വമാഹനമാപകേടങ്ങള്  കേണക്കനിമലടുതച്ച്
ഇവനിടമത  ഗതമാഗതപ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനികനതനിനമായനി  തമാല്ക്കമാലനികേ
ക്രമസ്ത്രീകേരണമമന  നനിലയനില്  ഒരു  ട്രേമാഫനികേച്ച്  സയവനിധമാനയ  ആരയഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
കേരുനമാഗപള്ളനിയനില്  ട്രേമാഫനികേച്ച്  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  സമാപനികനതനിനമായനി
വനിശദേമായശങ്ങള്  അടങ്ങനിയ  മപ്രമാകപമാസല്  ലഭതമമാക്കമാന  സയസമാന  കപമാലസ്ത്രീസച്ച്
കമധമാവനി മകേമാലയ ജനിലമാ കപമാലസ്ത്രീസച്ച് കമധമാവനിക്കച്ച് നനിര്കദശയ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

മനി  .    മഡപഷടനി സസ്ത്രീക്കര്:  അടനിയന്തരപ്രകമയമമായനി ഈ വനിഷയയ ചര് ച മചയ്ത
സമാഹചരതതനില്  ബഹുമമാനമപട  സണനി  കജമാസഫച്ച്  നല്കേനിയ  സബ്മനിഷന
എടുകനനില.  ശസ്ത്രീ. പമാറേക്കല് അബ്ദുലയച്ച് സബ്മനിഷന അവതരനിപനിക്കമായ. 

ശസ്ത്രീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  അകദഹതനിനച്ച്  ഒരു  വമാമക്കങനിലയ
സയസമാരനികനതനിനച്ച് അവസരയ നല്കേണയ.

മനി  .   മഡപഷടനി സസ്ത്രീക്കര്: ആ വനിഷയയ വളമര വനിശദേമമായനി ചര്ച മചയ്തതമാണച്ച്.  
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പ്രതനിപക കനതമാവച്ച്  (ശസ്ത്രീ  .    രകമശച്ച് മചനനിതല):  ബഹുമമാനമപട മഡപഷടനി
സസ്ത്രീക്കര്  സര്,  ഇതച്ച്  അകദഹതനിമന്റെ  മണ്ഡലവമമായനി  ബനമപട
കേമാരതമമായതനിനമാലമാണച്ച്.  

മനി  .   മഡപഷടനി സസ്ത്രീക്കര് : അല. ഇവനിമട തനനിരനികനതച്ച് മപമാതുവമായനിട്ടുള്ള

വനിഷയമമായനിടമാണച്ച്.   ....(ബഹളയ)....   ദേയവമായനി  എലമാകപരുയ  സസ്ത്രീറനിലനിരനിക്കൂ....
പ്ലസ്ത്രീസച്ച്.... ശസ്ത്രീ. പമാറേക്കല് അബ്ദുല........

   (3)   പ്രവമാസനി കേമ്മസ്ത്രീഷന പ്രവര്തനയ

ശസ്ത്രീ  .    പമാറേക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,   പ്രവമാസനി  സമൂഹയ  രമാജതതനിമന്റെയുയ
സയസമാനതനിമന്റെയുയ  സമ്പദ്ഘടനയച്ച്  നല്കുന  കേരുത്തുറ സയഭമാവനകേള്  ഇനച്ച്
എലമാവരമാലയ  അയഗസ്ത്രീകേരനിക്കമപട  ഒരു  യമാഥമാര്തതമമാണച്ച്.   മലയമാളനിയുമട
രണമാമമത  ഇടമമാണച്ച്  ഗള്ഫച്ച്  രമാജതമമനച്ച്  ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനിതമന
ഈയടുത  സമയയ  ഗള്ഫച്ച്  രമാജതയ  സന്ദര്ശനിചകപമാള്  പറേയുകേയുണമായനി.
കലമാകേബമാങനിമന്റെ  റേനികപമാര്ട്ടുപ്രകേമാരയ  വനികദേശത്തുനനിനച്ച്   പണയ  സസസ്ത്രീകേരനികന
രമാജതങ്ങളനില് ഏറവയ മുനനില് നനില്കന രമാജതങ്ങളനില് ഒനമാണച്ച്  ഇന്തത.  മതമാടച്ച്
പനിനനില്  വചനയുയ.   ഓകരമാ  വര്ഷവയ  അവര്  സയസമാനകതയച്ച്  അയയ്ക്കുന
സയഖതയുമട കേണക്കച്ച് ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനിതമന അകദഹതനിമന്റെ കപരച്ച് വചച്ച്
ഈയനിമട  എഴുതനിയ ഒരു കലഖനതനില് വതക്തമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അകദഹയ അതനില്
പറേഞ്ഞതച്ച് പ്രവമാസനികേള് ഓകരമാ വര്ഷവയ സയസമാനകതയച്ച് അയയ്ക്കുന സയഖത ഒരു
ലകയ  കകേമാടനി  രൂപയനികലമറേയമാമണനമാണച്ച്.   കകേരളതനിമല  പ്രവമാസനി
സമൂഹതനിമന്റെയുയ അവരുമട കുടുയബതനിമന്റെയുയ അവകേമാശങ്ങളയ തമാല്പരതങ്ങളയ
വസ്തുവകേകേളയ  സയരകനികകേ,  കകേന്ദ്ര-സയസമാന  ഗവണ്മമനകേളമമായനി  കചര്നച്ച്
പ്രവമാസനി  തമാല്പരതങ്ങള്  സയരകനികനതനിനമായനി  പ്രവര്തനികകേ,  വതമാജ
റേനിക്രൂടനിയഗച്ച്  ഏജനസനികേളമട  പ്രവര്തനയ നനിരസ്ത്രീകനികകേ,  സര്കവ്വമാപരനി  പ്രവമാസനി
സമൂഹതനിമന്റെ  സസതനിനുയ  ജസ്ത്രീവനുയ   സയരകണയ  നല്കുനതനിനുള്ള  എലമാ
പ്രവര്തനങ്ങള്കയ  മമാതമമായനി  അര്ദ  ജുഡസ്ത്രീഷതല്  അധനികേമാരകതമാമട  ഒരു
റേനിടകയര്ഡച്ച്  വഹകക്കമാടതനി  ജഡ്ജനി  മചയര്മമാനമായനി  സയസമാനതച്ച്
രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കമപടനിട്ടുള്ളതമാണച്ച് എന.ആര്.ഐ. കേമ്മസ്ത്രീഷന.  2015 ഡനിസയബര് 15-നച്ച്
മുന സര്ക്കമാരനിമന്റെ കേമാലതച്ച് കകേരള നനിയമസഭ പമാസമാക്കനിയ  പ്രവമാസനി ഭമാരതസ്ത്രീയര്
കേമ്മസ്ത്രീഷന  ബനിലനിമന്റെ  അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്  പ്രസ്തുത  കേമ്മസ്ത്രീഷന
രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കമപടതച്ച്. 2016 ജനുവരനിയനില് ഗവര്ണര് കേമ്മസ്ത്രീഷമന്റെ പ്രവര്തനതനിനച്ച്
അയഗസ്ത്രീകേമാരയ  നല്കേനി.  2016  മഫബ്രുവരനി  മമാസതനില്  ജസ്റ്റേനിസച്ച്  പനി.  ഭവദേമാസമന
കേമ്മസ്ത്രീഷന  മചയര്മമാനമായനി  അനമത  സര്ക്കമാര്  നനിയമനികകേയുയ  തുടര്നച്ച്
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4  കപര്  അയഗങ്ങളമായനി  ചുമതലകയല്കകേയുയ  മചയ.  പനിനസ്ത്രീടച്ച്  മപമാതു
മതരമഞ്ഞടുപച്ച്  സമയതച്ച്  പ്രവമാസനി  ഭമാരതസ്ത്രീയര്  കേമ്മസ്ത്രീഷമന്റെ  പ്രവര്തനതനിനച്ച്
മതരഞ്ഞടുപച്ച്  കേമ്മസ്ത്രീഷന  തമാല്ക്കമാലനികേ  വനിലകക്കര്മപടുതനി.  എനമാല്
ഇതനിമനതനിമര ബഹുമമാനമപട വഹകക്കമാടതനിയനില് സമര്പനിച ഹര്ജനിയനില് വമാദേയ
കകേടകശഷയ ഡനിവനിഷന ബഞ്ചേച്ച് ഇലകന കേമ്മസ്ത്രീഷകനര്മപടുതനിയ വനിലക്കച്ച് നസ്ത്രീക്കനി
പ്രവമാസനി  ഭമാരതസ്ത്രീയര്  കേമ്മസ്ത്രീഷനച്ച്  പ്രവര്തനമാനുമതനി  നല്കുകേയമാണച്ച്  മചയ്തതച്ച്.
എനമാല്  മതരമഞ്ഞടുപനിനുകശഷയ  അധനികേമാരകമറ  ഈ  സര്ക്കമാര്,  കേമ്മസ്ത്രീഷമന്റെ
പ്രവര്തനതനിനമാവശതമമായ  യമാമതമാരുവനിധ  സഇൗകേരതവയ  ഇതുവകരയുയ
മചയമകേമാടുതനില.   ഇതച്ച്  വളമര  കഖദേകേരമമായ   യമാഥമാര്തതമമാണച്ച്.   ഇക്കമാരതയ
വഹകക്കമാടതനിയനില്  കചമാദേതയ  മചയ്യേമപടകപമാള്  എലമാ  സഇൗകേരതവയ
അടനിയന്തരമമായനി  മചയമകേമാടുകമമന  അഫനിഡവനിറമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  അനച്ച്
കകേമാടതനിയനില് സമര്പനിചതച്ച്.  അതച്ച് കകേമാടതനി അയഗസ്ത്രീകേരനികകേയുയ മചയ.  എനമാല്
അതനിനുകശഷയ  മമാസങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുയ  നമാളനിതുവമര  ഒരു  നടപടനിയുയ  ഈ
കേമാരതതനില്  സര്ക്കമാരനിമന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനയ  ഉണമായനിടനില  എന  വസ്തുത   ഒരു
പ്രവമാസനി  കൂടനിയമായ  ഞമാന  വളമര  കവദേനകയമാമട  സഭ  മുമ്പമാമകേ
സമര്പനികകേയമാണച്ച്.  കേമ്മസ്ത്രീഷന  ഇതനിനകേയ  നമാലച്ച്  സനിറനിയഗച്ച്  നടതനിയതനില്
മൂമനണയ മചയര്മമാമന്റെ വസ്ത്രീടനിലയ ഒനച്ച് ഗസ്റ്റേച്ച് ഹഇൗസനിലമമാണച്ച് എനമാണച്ച് അറേനിയമാന
കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.   കേമ്മസ്ത്രീഷനച്ച്   ലഭനിച  ഒകടമറേ  അകപകകേള് യമാമതമാരു നടപടനികേളയ
വകേമക്കമാള്ളമാമത  മകേടനിക്കനിടകകേയമാണച്ച്.   സര്ക്കമാരനിമന്റെ  ഈ  നനിലപമാടനില്
കകേരളതനിമല പ്രവമാസനി സമൂഹയ കേടുത ആശങയനിലയ അതൃപനിയനിലമമാണച്ച്.  ഈ
സമാഹചരതതനില് പ്രവമാസനി  ഭമാരതസ്ത്രീയര്  കേമ്മസ്ത്രീഷമന്റെ  പ്രവര്തനതനിനമാവശതമമായ
ഓഫസ്ത്രീസച്ച്,  സ്റ്റേമാഫച്ച്,  വമാഹനയ,  കേമ്മസ്ത്രീഷമന്റെ  നനിയമങ്ങളയ  ചടങ്ങളയ  ഇവമയമാമക്ക
അടനിയന്തരമമായനി  തയ്യേമാറേമാക്കനി  കേമ്മസ്ത്രീഷനച്ച്  പൂര്ണ  അര്തതനില്  സയസമാനതച്ച്
പ്രവര്തനികനതനിനുള്ള  സമാഹചരതയ  സര്ക്കമാര്  ഒരുക്കണമമനച്ച്  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂമട ആവശതമപടുന.

മുഖതമനനി  (ശസ്ത്രീ  പനിണറേമായനി   വനിജയന):  സര്,  പ്രവമാസനി  ഭമാരതസ്ത്രീയര്
കേമ്മസ്ത്രീഷന  മചയര്മമാനമായനി  റേനിടകയര്ഡച്ച്  ജസ്റ്റേനിസച്ച്  ഭവദേമാസമന്റെ  അദതകതയനില്
30-4-2016-ലമാണച്ച്  തനിരുവനന്തപുരതച്ച്  വചച്ച്  ആദേതകയമാഗയ  കചര്നതച്ച്.   തുടര്നച്ച്
6-11-2016,  16-12-2016,  23-2-2017  എനസ്ത്രീ  തസ്ത്രീയതനികേളനിലയ  കയമാഗയ
കചര്നനിരുന.  കേമ്മസ്ത്രീഷമന്റെ  പ്രവര്തനതനിനമാവശതമമായ  കേരടച്ച്  മറേഗുകലഷനസച്ച്
തയ്യേമാറേമാക്കനി  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  നല്കുകേയുയ  സര്ക്കമാര്  അതച്ച്  വനിലയനിരുതനി
അഭനിപ്രമായങ്ങളയ  നനിര്കദശങ്ങളയ  കേമ്മസ്ത്രീഷനച്ച്  സമര്പനികകേയുയ  മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
കേമ്മസ്ത്രീഷമന്റെ  സുഗമമമായ  പ്രവര്തനതനിനച്ച്  തനിരുവനന്തപുരതച്ച്  പ്രവര്തനികന
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കനമാര്ക്ക മസന്റെറേനില് മചയര്മമാന,  മമമ്പര് മസക്രടറേനി,  മമമ്പര്മമാര് എനനിവര്കള്ള
ഓഫസ്ത്രീസച്ച്  മുറേനികേളയ  മറച്ച്  അടനിസമാന സഇൗകേരതങ്ങളയ തയ്യേമാറേമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടമാമത
കേമ്മസ്ത്രീഷനനില് പുതനിയതമായനി നനിയമനിക്കമപടുന ഓഫസ്ത്രീസര്മമാര്കയ ജസ്ത്രീവനക്കമാര്കയ
പ്രവര്തനികനതനിനുള്ള  ഓഫസ്ത്രീസച്ച്  സഇൗകേരതവയ  മറയ  ഒരുകനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഒരു  സര്ക്കമാര്  കജമായനിന്റെച്ച്  മസക്രടറേനിക്കച്ച്  കേമ്മസ്ത്രീഷമന്റെ  മമമ്പര്
മസക്രടറേനിയുമട പൂര്ണ ചുമതല നല്കേനി നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേമ്മസ്ത്രീഷന ഇതനികനമാടകേയ
എടച്ച് പരമാതനികേള് സസസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനികനല് നടപടനി സസസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടുതല്
വനിപുലമമായ പ്രവര്തനതനിനമായനി അകനസഷണ ഉകദേതമാഗസരുയ ഭരണനനിര്വ്വഹണ
ഉകദേതമാഗസരുമുള്മപമട  ഇരുപതച്ച്  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനികനതനിനുള്ള  ശനിപമാര്ശ
ധനകേമാരത വകുപച്ച് പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്. 

(4) ജലചൂഷണയ

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    അച്ചുതമാനന്ദന:  സര്,  പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലയനിമല  പുതുകശ്ശേരനി
പഞ്ചേമായതനില്  കേഞ്ചേനികക്കമാടച്ച്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന  ആകഗമാള  ബഹുരമാഷ  ശസ്ത്രീതള
പമാനസ്ത്രീയ  നനിര്മ്മമാണ  കേമ്പനനിയമായ  മപപനി  നടതനിവരുന  ജലചൂഷണയ  എമന്റെ
മണ്ഡലതനിമല  കുടനിമവള്ളകമാമതനിമന്റെ  രൂകത  വര്ദനിപനിചനിരനികയമാണച്ച്.
സയസമാനതച്ച്  ഏറവയ  കൂടുതല്  തമാപനനിലയങ്ങള്  ഉള്ളതുയ  വരള്ച  ബമാധനിത
പ്രകദേശവമമായ  പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലയനിമല  ഭൂഗര്ഭ  ജല  ലഭതത  ദേനിനയകതമാറുയ
കുറേഞ്ഞുവരുന  ഒരു  കമഖലയമാണച്ച്  മലമ്പുഴ  നനികയമാജകേമണ്ഡല  പ്രകദേശയ.
മണ്ഡലതനിമല  പുതുകശ്ശേരനി,  എലപ്പുള്ളനി,  മരുതൂര്  കറേമാഡച്ച്,  വമാളയമാര്  എനസ്ത്രീ
പ്രകദേശങ്ങളനില് നനിലവനില് ജല ലഭതത കുറേവമായതനിനമാല് ടമാങര് കലമാറേനികേളനിലമാണച്ച്
കുടനിമവള്ളയ എതനികനതച്ച്.   മപപച്ച് സനി  കേമ്പനനി  2011  മുതല്  2017  മഫബ്രുവരനി
മമാസയ വമര കകേമാടതനി വനിധനിയുമട അടനിസമാനതനില് പ്രതനിദേനിനയ ഏതമാണച്ച് 6 ലകയ
ലനിറര് മവള്ളമമാണച്ച്  ഊറനിമയടുതതച്ച്.  കേമ്പനനിയനില്  6  ഇഞ്ചേച്ച് വതമാസമുള്ള  7  കൂറന
കുഴല്ക്കനിണറുകേളമാണുള്ളതച്ച്. ശരമാശരനി 90 മസ്ത്രീറര് ആഴവയ 15 എചച്ച്.പനി. കശഷനിയുമുള്ള
7  കമമാകടമാറുകേളമാണച്ച്  ഇവനിമട  ഘടനിപനിചനിരനികനതച്ച്.  അതനില്  3  കുഴല്ക്കനിണറുകേള്
സനിരമമായനി  പ്രവര്തനികനണച്ച്.   ഒരു  കമമാകടമാര്  പ്രവര്തനിചമാല്  മതനി.  ബമാക്കനി
കമമാകടമാറുകേള്  അവനിമട  നനിനച്ച്  മമാറണയ.   വരള്ചമാ  കേമാലഘടതനില്  മവള്ളയ
എടുകനതച്ച്  നനിര്തനി  വയണമമനച്ച്  ആവശതമപടച്ച്  പുതുകശ്ശേരനി  ഗ്രമാമപഞ്ചേമായതച്ച്
ഇതനിനകേയ കനമാടസ്ത്രീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുയ മപപനി മമാകനജുമമന്റെച്ച് അതച്ച് മചവനിമക്കമാണനിടനില.
പുതുകശ്ശേരനി, കേഞ്ചേനികക്കമാടച്ച്, എലപ്പുള്ളനി, വമാളയമാര് കമഖലകേളനിമല മുഴുവന കേനിണറുകേളയ
കുളങ്ങളയ  വറനിവരണച്ച്  തുടങ്ങനി.  കേര്ഷകേര്  കേനകേമാലനി  വളര്തല്  ഉകപകനിച്ചു.
പമാലനിമന്റെ  ലഭതത  കുറേഞ്ഞുവരുനതനിനമാല്  കസ്ത്രീര  സഹകേരണ  സയഘങ്ങളമട
പ്രവര്തനവയ  അവതമാളതനിലമായനി.  കേഴനിഞ്ഞ  ജനിലമാ  വനികേസന  സമനിതനി
കയമാഗതനില്  കേമ്പനനികള്ള  ജലവനിതരണയ  നനിര്തനി  വയണമമനച്ച്  പ്രകമയയ
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പമാസമാക്കനിമയങനിലയ  അധനികൃതര്  ശക്തമമായ  നടപടനികേമളമാനയതമന
സസസ്ത്രീകേരനിചനിടനില.  കേമ്പനനി  പൂടണമമനമാവശതമപടച്ച്  ബഹുജന  സയഘടനകേളമടയുയ
നമാട്ടുകേമാരുമടയുയ വലനിയ പ്രകകമാഭയ നടനവരുന. മപപനി കേമ്പനനിയുമട പ്രവര്തനയ
നനിര്തലമാക്കനിമക്കമാണച്ച്  തമനിഴച്ച് നമാടച്ച്  സര്ക്കമാര്  കേഴനിഞ്ഞ  ദേനിവസയ  ഉതരവച്ച്
പുറേമപടുവനിചതമായുള്ള  വമാര്തകേള്  വനനിട്ടുണച്ച്.  കേഞ്ചേനികക്കമാടച്ച്  നനിലവനില്  മപപനി
കേമ്പനനി  പ്രവര്തനികനനിമലനച്ച്  പറേയുകമ്പമാഴുയ  പ്രതനിദേനിനയ  ഒനര  ലകയ  ലനിറര്
മവള്ളയ അവര് ഊറനണച്ച്. സമാധമാരണ ജനങ്ങള്ക്കച്ച് കുടനിമവള്ളയ കേനിടമാക്കനനിയമായനി
മമാറുകമ്പമാഴമാണച്ച് മപപനി കേമ്പനനി ഭൂമനി തുരനച്ച് ജലചൂഷണയ നനിര്വനിഘയ നടത്തുനതച്ച്.
ഇതച്ച്  അതതന്തയ ഗഇൗരവമുള്ള കേമാരതമമാണച്ച്.  ആയതനിനമാല് ഈ ബഹുരമാഷ കുതകേ
കേമ്പനനിയുമട ജലചൂഷണയ തടയമാന ആവശതമമായ ശക്തമമായ നടപടനികേള് സര്ക്കമാര്
സസസ്ത്രീകേരനിക്കണമമനച്ച് ഞമാന ആവശതമപടുകേയമാണച്ച്.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    മമാതത  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  ആരമാധതനമായ
ശസ്ത്രീ. വനി. എസച്ച്. അച്ചുതമാനന്ദന ഉനയനിച ഏറവയ ഗഇൗരവമമായ പ്രശ്നതനിനച്ച് നനിരവധനി
സങസ്ത്രീര്ണതകേള്  ഉമണനച്ച്  വനിനയപൂര്വ്വയ  ഞമാന  അറേനിയനിക്കമട.  Pepsico  India
Holdings  Private  Limited  എന  സമാപനതനിനച്ച്  7  കുഴല്  കേനിണറുകേളമാണച്ച്
നനിലവനിലള്ളതച്ച്.  ഇതനില് നനിനയ പ്രതനിദേനിനയ  5.50  ലകയ മുതല്  6  ലകയ ലനിറര്
വമര ഭൂജലയ കേമ്പനനി എടുത്തുവനനിരുന. കേമ്പനനിയുമട ജല ചൂഷണമതപറനി പഠനിചച്ച്
റേനികപമാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കമാന  18-4-2007-ല്  കചര്ന  നനിയമസഭമാ  ഉപസമനിതനി
നനിര്കദശപ്രകേമാരയ ഭൂജല വകുപച്ച് വനിശദേമമായ പഠനയ നടതനി റേനികപമാര്ടച്ച് നനിയമസഭമാ
സമനിതനിക്കച്ച് സമര്പനിചനിരുന.  ഇതനിമന്റെ അടനിസമാനതനില് കേമ്പനനിയുമട പ്രതനിദേനിന
ഉപകഭമാഗയ  2.34  ലകയ  ലനിററേമായനി  പരനിമനിതമപടുതണമമനയ  അതച്ച്
പരനികശമാധനികനതനിനമായനി  SCADA  (Supervisory  Control  and  Data
Acquisition)  മടലനിമമട്രേനി  സയവനിധമാനയ  ഏര്മപടുതണമമനയ  ഉപസമനിതനി
ശനിപമാര്ശ  മചയ്തതനിമന്റെ  അടനിസമാനതനില്  2011-ല്  സര്ക്കമാര്  ഉതരവനിറേക്കനി,
കേമ്പനനിയുമട  പ്രതനിദേനിന  ഭൂജല  ഉപകയമാഗയ  2.34  ലകയ  ലനിററേമായനി
പരനിമനിതമപടുതണമമനച്ച്  നനിര്കദശയ  നല്കുകേയുണമായനി.    ബഹുമമാനതനമായ വനി.
എസച്ച്.  അച്ചുതമാനന്ദന  മുഖതമനനിയമായനിരുന  26-2-2011-ലമാണച്ച്  ആ  നനിര്കദശയ
ഉതരവമായനി  സമര്പനിചതച്ച്.  എനമാല്  ഈ  ഉതരവനിമനതനിമര  കേമ്പനനി
വഹകക്കമാടതനിമയ  സമസ്ത്രീപനികകേയുയ  23-5-2014-മല  കകേസനിമന്റെ  അവസ
പരനിഗണനിചച്ച്  വനിശദേമമായ  പഠനയ  നടത്തുനതനിനച്ച്  ഒരു  വനിദേഗ്ദ്ധ  സമനിതനിമയ
നനിയമനിക്കമാന ഉതരവമാകുകേയുയ മചയ. പ്രതനിദേനിനയ 6 ലകയ ലനിറര് എന കതമാതനില്
അതുവമര ഉപകയമാഗനിച്ചുമകേമാണനിരുന ജലയ ഉപകയമാഗനിക്കമാന വഹകക്കമാടതനിയനില്
നനിനച്ച്  അനുവമാദേയ  ലഭനികകേയുണമായനി.    ഇതനിമന്റെ  അടനിസമാനതനില്  2011-ല്
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സര്ക്കമാര്  ഉതരവനിറേക്കനി.  ഭൂജല  വകുപച്ച്  ഡയറേക്ടര്,  കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബമാര്ഡച്ച്
റേസ്ത്രീജനിയണല്  ഡയറേക്ടര്,  CWRDM  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  തുടങ്ങനിയ  വനിദേഗ്ദ്ധമര
ഉള്മപടുതനി  ഒരു  സമനിതനി  രൂപസ്ത്രീകേരനികകേയുയ  റേനികപമാര്ടച്ച്  സര്ക്കമാരനിനച്ച്
സമര്പനികകേയുയ  മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  ഇകപമാള്   വഹകക്കമാടതനിയുമട
പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്.  വനിദേഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  ഭൂജല  വകുപനിമന്റെ  പഠന  റേനികപമാര്ടച്ച്
പ്രകേമാരമുള്ള  2.34  ലകയ ലനിററേമായനി  ഭൂജല ഉപകയമാഗയ  പരനിമനിതമപടുതണമമന
നനിര്കദശയ ശരനിവചനിരനികകേയമാണച്ച്. SCADA സയവനിധമാനതനില് കശഖരനിക്കമപടുന
ഭൂജല ഉപകഭമാഗതനിമന്റെ വനിവരങ്ങള് എലമാ മമാസവയ ഭൂജല വകുപച്ച് പമാലക്കമാടച്ച് ജനിലമാ
ഓഫസ്ത്രീസനില്  ലഭതമമാകുനണച്ച്.  നനിലവനില്  കേമ്പനനിയനില്  സമാപനിചനിരനികനതച്ച്
SCADA  മമാതമമായതനിനമാല്  ജല  ഉപകഭമാഗതനിനച്ച്  കൂടുതല്  സുതമാരതത
ഉറേപമാക്കമാനമായനി  മടലനിമമട്രേനി  സയവനിധമാനയ  സമാപനിക്കണമമനച്ച്  നനിര്കദശനിചതനിന
പ്രകേമാരയ ജനിഎസച്ച്.എയ. അടനിസമാനതനിലള്ള മടലനിമമട്രേനി സമാപനിക്കമാമമനച്ച് കേമ്പനനി
അറേനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്  സമാപനിചനിട്ടുള്ള  SCADA  സയവനിധമാനപ്രകേമാരയ  2016
ജനുവരനി  1  മുതല് ഡനിസയബര് 31  വമരയുള്ള കേമാലയളവനില് കേമ്പനനിയുമട ശരമാശരനി
പ്രതനിദേനിന ജല ഉപകയമാഗയ  410.50  കേനികലമാ  ലനിററേമാണച്ച്.  2015  ജനുവരനി  1  മുതല്
ഡനിസയബര്  31  വമരയുള്ള  കേമാലയളവനിമല  ശരമാശരനി  ജല  ഉപകയമാഗയ  550.82
കേനികലമാ  ലനിററേമായനിരുന.  അതനില്  പനികറ  വര്ഷയ  കുറേവച്ച്  വനനിട്ടുണച്ച്.  മപപനി
കേമ്പനനിയുമട  ഏറവയ  അടുത്തുള്ള ജനവമാസ കമഖലയനിലള്ള  6  കേനിണറുകേള് ഭൂജല
വകുപച്ച്  എലമാ  മമാസവയ  നനിരസ്ത്രീകനികനണച്ച്.  2017  ജനുവരനിയനിമല  ജലവനിതമാനയ
അതനിനച്ച്  മുനപുള്ള  10  വര്ഷമത ജനുവരനിയനിമല  ജലവനിതമാനമത  അകപകനിചച്ച്
വളമര തമാമഴയമാണച്ച്.  ഇതച്ച് പല കേനിണറുകേളനിലയ 1.47 മസ്ത്രീറര് മുതല് 1.86 മസ്ത്രീറര് വമര
തമാഴനിട്ടുള്ളതമായനി കേമാണുനണച്ച്.  ഇമതമാരു അപകേടകേരമമായ സനിതനി വനികശഷമമാണച്ച്.
ഈ  നനിരസ്ത്രീകണ  കേനിണറുകേളനിമല  ദേസ്ത്രീര്ഘകേമാലമത  ജലവനിതമാനതനിലള്ള  കുറേവച്ച്
പ്രതനിവര്ഷയ പരമമാവധനി 12 മസന്റെനിമസ്ത്രീററേമായനിടമാണച്ച് ഭൂജല വനിതമാന വനിശകേലനതനില്
നനിനയ  മനസനിലമാകുനതച്ച്.  സയസമാന  ദുരന്ത  നനിവമാരണ  അകതമാറേനിറനിയുമട
തസ്ത്രീരുമമാനപ്രകേമാരയ ജലയ അസയസ്കൃത വസ്തുവമായനി ഉപകയമാഗനികന സമാപനങ്ങളമട
ജലഉപകഭമാഗയ  75  ശതമമാനയ  കുറേയ്ക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദശയ  അകതമാറേനിറനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതുപ്രകേമാരയ  കേമ്പനനിയുമട  ജല  ഉപകയമാഗവയ  75  ശതമമാനയ
കുറേയ്ക്കുവമാന ദുരന്ത നനിവമാരണ അകതമാറേനിറനി ബഹുമമാനമപട റേവനഷ വകുപ്പുമനനിയുമട
കനതൃതസതനില് കയമാഗയകൂടനി  നനിര്കദശയ  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എനമാല് ബഹുമമാനമപട
വഹകക്കമാടതനി  ഉതരവച്ച്  നനിലനനില്കനതനിനമാല്  കേമ്പനനിമയ  കമല്  പറേഞ്ഞ
നനിബനനയനില്നനിനയ  ഒഴനിവമാക്കണമമനച്ച്  നനിരന്തരയ  ആവശതമപട്ടു
മകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്. ജനിലമാ ദുരന്ത നനിവമാരണ അകതമാറേനിറനിയുമട തസ്ത്രീരുമമാനതനിമന്റെ
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അടനിസമാനതനില് മപപനി  കേമ്പനനിയുമട ജല ഉപകഭമാഗയ  75  ശതമമാനയ  കുറേയമാന
വസ്ത്രീണ്ടുയ  നനിര്കദശയ  നല്കുകേയുയ  ആയതനിമന്റെ  അടനിസമാനതനില്  പ്രതനിദേനിന
ജലഉപകഭമാഗയ  2017  മഫബ്രുവരനി  3  മുതല്  പ്രതനിദേനിനയ  ഒനര  ലകയ  ലനിററേമായനി
കുറേയ്ക്കുകേയുയ മചയ്തനിട്ടുണച്ച് എനമാണച്ച് റേനികപമാര്ടച്ച് മചയ്തനിരനികനതച്ച്. ജനുവരനി മമാസമത
പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലമാ  വനികേസന സമനിതനി  കയമാഗതനിമന്റെ നനിര്കദശപ്രകേമാരയ  നനിലവനില്
പ്രവര്തനിച്ചുമകേമാണനിരുന  7  കുഴല്  കേനിണറുകേളനില്  ഏമതങനിലയ  ഒമരണയ  മമാതയ
നനിലനനിര്തനിമക്കമാണച്ച്  6  കുഴല്  കേനിണറുകേളനിമല  പമ്പച്ച്  മസറകേള്  എടുതച്ച്  മമാറനി
പമ്പനിയഗച്ച്  നനിര്തനി  വയമാന  കേമ്പനനിക്കച്ച്  നനിര്കദശയ  മകേമാടുത്തു.  എനമാല്
20693/2010-മല കകേസനിമന്റെ അടനിസമാനതനില് കമയച്ച്  2011-മല വഹകക്കമാടതനി
ഉതരവപ്രകേമാരയ 6 ലകയ ലനിറര് മവള്ളമമടുക്കമാന കേമ്പനനിക്കച്ച് അനുവമാദേമുമണനയ
ജനിലമാ  കേളക്ടറുമട  ഉതരവനിനപ്രകേമാരയ  ഭൂജല  വകുപച്ച്  നല്കേനിയ  കേതനിമന്റെ
അടനിസമാനതനില്  ഉപകയമാഗയ  ഒനര  ലകയ  ലനിററേമായനി  കുറേചനിട്ടുളളതുമകേമാണച്ച്
കേമ്പനനിയുമട  ഭമാഗയ  കകേള്ക്കമാമത  പമ്പുകേള്  എടുതച്ച്  മമാറണമമന  കേതച്ച്
പനിനവലനിക്കണമമനമമാണച്ച്  കേമ്പനനി ഇകപമാള് ആവശതമപടനിരനികനതച്ച്.  6  ലകയ
ലനിറര്  ജലയ  ഉപകയമാഗനിക്കമാമമനള്ള  വഹകക്കമാടതനി  ഉതരവയ  മറച്ച്
കേമാരതങ്ങളമമമാമക്ക സമാധമാരണ പശ്ചമാതലതനില് ഉണമായതമാമണങനില് ഇകപമാള്
ഉണമായനിരനികന  കേടുത  വരള്ചയുമട  പശ്ചമാതലതനില്  പ്രസ്തുത  കേമ്പനനി
ഉപകഭമാഗയ  കുറേകച  മതനിയമാവകേയുള്ളൂ.  ദുരന്ത  നനിവമാരണ  നനിയമയ  അനുസരനിചച്ച്
അക്കമാരതതനില് കേമ്പനനിമയ നനിര്ബനനിക്കമാന കേഴനിയുന എലമാ സയവനിധമാനങ്ങളയ
സര്ക്കമാര്  സസസ്ത്രീകേരനികയ.  ജനിലമാ  വനികേസന  സമനിതനി  6  എണയ  നനിര്തണമമനച്ച്
പറേഞ്ഞതനിനുകശഷവയ  അവര്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  വഹകക്കമാടതനി  ഉതരവണച്ച്  എനച്ച്
പറേഞ്ഞനിരനികകേയമാണച്ച്.  പകക ഇകപമാഴമത പ്രകതതകേ പശ്ചമാതലതനില് ദുരന്ത
നനിവമാരണ  അകതമാറേനിറനി  നനിയമപ്രകേമാരയ  സര്ക്കമാരനില്  നനികനിപമമായനിരനികന
അധനികേമാരങ്ങള്  ഉപകയമാഗനിച്ചുമകേമാണച്ച്  ജല  ഉപകഭമാഗയ  കേഴനിയുനത  കുറേയമാനുയ
വരള്ചമാകേമാലതച്ച്  അതച്ച്  തടയുവമാനുമുള്ള  ശക്തമമായ  നടപടനികേളനികലയച്ച്  സര്ക്കമാര്
നസ്ത്രീങ്ങുനതമാണച്ച്.  ഡനി.ഡനി.സനി.  കയമാഗതനില് എയ.എല്.എ.-മമാര് ഉനയനിച വനികേമാരയ
ഉള്മക്കമാണ്ടുമകേമാണച്ച്  നനിയമപരമമായ  എലമാ  നടപടനികേളയ  സര്ക്കമാര്
സസസ്ത്രീകേരനികനതമാണച്ച്.

ശസ്ത്രീ  .    മകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച്  കുമമാര്:  സര്,   (വമക്കച്ച്  ഓഫച്ച്)  ഇകപമാള്
വരള്ചയമാണച്ച്.  പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലയനിലയ  മകേമാലയ  ജനിലയനിലമമാണച്ച്  ഏറവയ  കൂടുതല്
ഭൂഗര്ഭജലയ തമാഴുനതമായനി  കേമാണമപടുനതച്ച്.  പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലയനിമല കേഞ്ചേനികക്കമാടച്ച്
ഉള്മപമടയുള്ള  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  ഏരനിയയനില്,  മപപനി,  മകേമാക്കകകേമാള  അടക്കമുള്ള
എലമാ  സമാപനങ്ങളയ  മഴമവള്ളയ  ഹമാര്മവസ്റ്റേച്ച്  മചയ്തച്ച്  ഭൂമനികള്ളനികലയച്ച്
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തമാഴച്ച് ത്തുനതനിനുള്ള  സയവനിധമാനയ  ഒരുക്കണയ.  ഉപകയമാഗശൂനതമമായനി  കേനിടകന
കുഴല്ക്കനിണറുകേള്  നനിറേയമാന  ഇതുമകേമാണച്ച്  സമാധനികയ.  ഓപണ്  മവലനികനമാടച്ച്
കചര്നച്ച്  മചറേനിയ  കുഴനികേള്  നനിര്മ്മനിച്ചുയ  മവള്ളയ  റേസ്ത്രീ  ചമാര്ജച്ച്  മചയ്യേമായ.  മവള്ളയ
ഉപകയമാഗനികനവരുയ അലമാതവരുമമായ എലമാ കേമ്പനനികേളയ ഇങ്ങമന ഭൂഗര്ഭ ജലയ
റേസ്ത്രീ  ചമാര്ജച്ച്  മചയ്തമാല്  ഭമാവനിയനില്  മവള്ളതനിനച്ച്  ബുദനിമുകടണനി  വരനില.  അടുത
മഴക്കമാലമതങനിലയ   ഭൂഗര്ഭ  ജലയ  റേസ്ത്രീ  ചമാര്ജച്ച്  മചയ്യുനതനിനുള്ള  സയവനിധമാനയ
ഒരുക്കണമമനച്ച്  അഭതര്തനികകേയമാണച്ച്.  അതനിനുകവണ  നടപടനികേള്
സസസ്ത്രീകേരനികകമമാ?  ഇതച്ച് എമന്റെ ഒരു നനിര്കദശമമാണച്ച്,  വമക്കച്ച് അനുവദേനിചനിമലങനിലയ
കുഴപമനില, കരഖയനിലണമായമാല് മതനി.

മനി  .   മഡപഷടനി സസ്ത്രീക്കര്: ഈ കേമാരതങ്ങള് വനിശദേമമായനി  ബഹുമമാനമപട മനനിക്കച്ച്
എഴുതനി മകേമാടുതമാല് മതനി.

(5) പമ്പമാ ജലകസചന പദതനി

ശസ്ത്രീമതനി  വസ്ത്രീണമാ  കജമാര്ജച്ച്:  സര്,  പതനയതനിട,  ആലപ്പുഴ  ജനിലകേളനിമല
ഏതമാണച്ച്  21135  മഹക്ടര് കൃഷനി ഭൂമനിയനില് ജലകസചനയ നടത്തുന പദതനിയമാണച്ച്
പമ്പമാ ഇറേനികഗഷന  പദതനി.  ശബരനിഗനിരനി  ജലവവദേതത പദതനിയുമട  പുറേകതയച്ച്
ഒഴുകുന  ജലയ  കേനമാലകേളനിലൂമട  കൃഷനിഭൂമനിയനില്  എതനികന  പദതനിയമാണനിതച്ച്.
1964-ല്  ഏതമാണച്ച്  3  കകേമാടനി  84  ലകയ  രൂപ  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  വചച്ച്  തുടങ്ങനിയ
പദതനിയമാണച്ച്.   നനിലവനില് ഒരു ഡനിവനിഷണല് ഓഫസ്ത്രീസുയ  3  സബച്ച് ഡനിവനിഷണല്
ഓഫസ്ത്രീസുയ  10  മറച്ച്  ഓഫസ്ത്രീസുകേളമമായനിരുന ഈ പദതനികണമായനിരുനതച്ച്.  പമക
രണച്ച് സബച്ച് ഡനിവനിഷണല് ഓഫസ്ത്രീസുകേള്  ഇകപമാള് നനിര്തലമാക്കനിയനിരനികകേയമാണച്ച്.
കേനമാലയ  സബച്ച്  കേനമാലകേളമമായനി  ഏതമാണച്ച്  600  കേനികലമാമസ്ത്രീറകറേമാളയ  ഇതനിനച്ച്
നസ്ത്രീളമുണച്ച്.   1984  കമമാഡല് മഹസ്ത്രീന്ദ്ര  ജസ്ത്രീപമാണച്ച്  പമ്പമാ ഇറേനികഗഷന കപ്രമാജക്ടുമമായനി
ബനമപടച്ച് ഓഫസ്ത്രീകസഴനിനുളളതച്ച്.  ഈ കേനമാലനിമനകറേനിചച്ച് ബഹുമമാനമപട മനനിക്കച്ച്
നനമായനി  അറേനിയമായ,  കേനമാലനിമന്റെ  മനിക്ക  ഇടങ്ങളനിലയ  ലസ്ത്രീകക്കജുണച്ച്.
കവനല്ക്കമാലതച്ച്  ജലവനിതമാനമത  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന  വലനിമയമാരു  പദതനിയമാണച്ച്
പമ്പമാ  ഇറേനികഗഷന  പദതനി;  പമക  ഇതച്ച്  അവഗണനിക്കമപടച്ച്  കപമാകുകേയമാണച്ച്.
ഇതനില് അടനിയന്തരമമായ ഇടമപടലണമാകേണയ.  സയസമാന സര്ക്കമാര് ഉപരനിതല
ജല കസമാതസ്സുകേള് സയരകനികനതനിനമായനി നടപടനി സസസ്ത്രീകേരനികകമ്പമാള് ഇതരയ
വനകേനിട പദതനികേള് അവഗണനിക്കമപടമാന ഇടയമാകേരുതച്ച്.  ഇതനിമന്റെ ഇകപമാഴമത
കടമാടല് വമാലതകവഷന  1500  കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച്.  രണച്ച് ജനിലകേളനിലമായനി വതമാപനിച്ചു
കേനിടകന,  ജലകസചനതനിനുയ  കുടനിമവളളതനിനുമമായനി  ജനങ്ങള്  ആശയനികന
ഈ  പദതനി  നനിലനനിര്തനിമക്കമാണച്ച്  കപമാകുനതനിനുയ  സയരകനികനതനിനുയ
ആവശതമമായ ഇടമപടല് ഉണമാകേണമമനച്ച് അഭതര്തനികകേയമാണച്ച്.
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ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    മമാതത  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  ഇവനിമട
നനിലനനിനനിരുന  പ്രശ്നയ  പരനിഹരനിക്കമാനകവണനി  കനരമത  തകദശ  ഭരണ
സമാപനങ്ങളനികലയച്ച്  ഡനികപ്ലമായച്ച്  മചയ്ത  ഉകദേതമാഗസരുമടയടക്കയ   1020-ഓളയ
തസനികേകേള്  മവടനികറേചനിട്ടുണച്ച്;  പകക  ആരുകടയുയ  കജമാലനി  നഷ്ടമപടുകേയനില.
അതനിമന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ചനില  ഓഫസ്ത്രീസുകേള്  മമാറേനിമയങനിലയ  പമ്പമാ  ഇറേനികഗഷന
പദതനിയുമട  മചങ്ങന്നൂര്  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫസ്ത്രീസച്ച്  നനിര്തലമാക്കനിയനിടനില.
നനിര്തലമാകന  ഓഫസ്ത്രീസുകേളനില്നനിനച്ച്  ലഭതമമായനിരുന  കസവനങ്ങള്
മപമാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച്  തുടര്നയ  ലഭനികനതനിനച്ച്  ആവശതമമായ  നടപടനികേള്
സസസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പതനയതനിട  ജനിലയുമട,  പ്രകതതകേനിചച്ച്  ആറേന്മുള  നനികയമാജകേ
മണ്ഡലതനിമല കൃഷനിയനിടങ്ങളനിമല  ജലകമാമയ  പരനിഹരനികനതനിനച്ച്  ആവശതമമായ
നടപടനികേള് സസസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.    പനി.ഐ.പനി.  സബച്ച്  ഡനിവനിഷന കകേമാഴകഞ്ചേരനിയുയ,
പനി.ഐ.പനി.യുമട മണനിയമാര്,  കകേമാഴകഞ്ചേരനി,  ഇരവനികപരൂര് മസകന ഓഫസ്ത്രീസുകേളയ
തുടര്നയ ഏമറടുതച്ച് പ്രവര്തനിപനികനതമാണച്ച്.  പമ്പമാ ജലകസചന പദതനിയുമട
കേനമാലകേളമട  അറകുറപണനികേള്കയ  മറമമായനി  വര്ഷമാവര്ഷയ  ബജറനില്  തുകേ
വകേയനിരുതമാറുളളതുയ,  ടനി  തുകേ  വനിനനികയമാഗനിച്ചുമകേമാണച്ച്  കേനമാലകേളനില്  വമാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേള്  നടതമാറുളളതുമമാണച്ച്.  2016-17  വര്ഷതനില്  4  കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്  വകേയനിരുതനിയനിരുനതച്ച്.   2017-18-ല്  ശസ്ത്രീര്ഷകേയ  2700-16-ല്
9  കകേമാടനി  77  ലകയ  രൂപ  അനുവദേനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൃതതമമായനി  അറകുറപണനികേള്
മചയ്യുനതനിനുളള  നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനിക്കമാന  ആവശതമമായ  നനിര്കദശങ്ങള്
നല്കുനതമാണച്ച്.

 (6)   ആറുകേളമട പുനരുജസ്ത്രീവനയ

ശസ്ത്രീ  .    മകേ  .    മകേ  .    രമാമചന്ദ്രന  നമായര്:  സര്,  പമ്പ,  അചനകകേമാവനില്,
ഉതരപള്ളനി,  കുടനകപരൂര്, വരടമാര് എനസ്ത്രീ  പഞ്ചേനദേനികേളമട സമാനനിദതയ മകേമാണച്ച്
അനുഗ്രഹസ്ത്രീതമമായനിരുന  മചങ്ങന്നൂര്.  പകക ഇനച്ച് ഉതരപള്ളനി ആറേച്ച്,  വരടമാര്,
കുടനകപരൂര് ആറേച്ച് എനനിവ പൂര്ണമമായുയ നശനിചനിരനികകേയമാണച്ച്, നസ്ത്രീമരമാഴുകകപമാലയ
നഷ്ടമപടനിരനികകേയമാണച്ച്.   അതനിമന്റെ  ഫലമമായനി  ഗുരുതരമമായ  വരള്ചയുയ
കുടനിമവളളകമാമവയ  കനരനിടുന  ഒരു  പ്രകദേശമമായനി  ഇതച്ച്  മമാറേനിയനിരനികകേയമാണച്ച്.
മമാര്തമാണ്ഡവര്മ്മയുമട  ഭരണകേമാലതച്ച്  അധനികേമാരതര്ക്കതനിമന്റെ  കപരനില്
അചനകകേമാവനിലമാര്  മവടനി,  മവടനിയമാര്  വഴനി  മകേമാണ്ടുകപമായനി  എനമാണച്ച്  ചരനിതയ
സൂചനിപനികനതച്ച്.  ഉതരപള്ളനി  ആറേനിനുയ   ചരനിതപരമമായ  പ്രമാധമാനതമുണച്ച്.
മചങ്ങന്നൂരനിമന്റെ  പ്രതനിനനിധനിയുയ  കകേരളതനിമല  ആദേതമത  സസ്ത്രീക്കറുമമായനിരുന
ആദേരണസ്ത്രീയനമായ  ശങരനമാരമായണന  തമ്പനിയുമട  സസപ്ന  പദതനിയമായനിരുന
ഉതരപള്ളനി  ആറേനിമന്റെ  പുനരുജസ്ത്രീവനയ.   അകദഹയ  വളമരയധനികേയ  പരനിശമനിച്ചു,
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പകക നടനനില.   കുടനകപരൂര്,  ഉതരപള്ളനി,   വരടമാര്  എനസ്ത്രീ  മൂനച്ച്  ആറുകേള്
പുനരുജസ്ത്രീവനിപനിക്കണമമനച്ച് ആവശതമപട്ടുമകേമാണച്ച് വലനിയ യജയ നമാടനിനപുറേതച്ച്
നടകകേയമാണച്ച്.  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  ഏക്കര്  മനല്കൃഷനിയുയ   അനുബന
കൃഷനികേളമമാണച്ച്  മവളളയ  കേനിടമാമതയുയ  ആറേച്ച്  കേകയ്യേറയ  മചയ്തച്ച്  ഭൂമനി
സസന്തമമാക്കമപടുകേയുയ  മചയ്തതുമൂലയ  നഷ്ടമമായതച്ച്.   മചങ്ങന്നൂര്  മണ്ഡലതനില്
ഏറവയ നനമായനി  കൃഷനി മചയ്തനിരുന സലങ്ങളനിമലലമായ  ഇകപമാള് ജലമനിലമായ്മയുയ
കുടനിമവളളയ  കേനിടമാതതുമമായ  അവസ  സയജമാതമമായനിരനികന.   മചങ്ങന്നൂരനിനുയ
അതനിമന്റെ ചുറപമാടുമുളള പ്രകദേശങ്ങള്കയ ജലയ മകേമാടുതനിരുന ഈ മൂനച്ച് ആറുകേമള
പുനരുജസ്ത്രീവനിപനിചമാല്  തസ്ത്രീര്ചയമായുയ  മദത  തനിരുവനിതമായകൂറേനിനച്ച്  വലനിയ
അനുഗ്രഹമമായനിരനികയ.  ഹരനിതകകേരളയ  പദതനിയനില്  ഉള്മപടുതനി  ആറുകേള്,
കതമാടുകേള്,   ജലകസമാതസ്സുകേള്  എനനിവ  സയരകനികനതനിനച്ച്  നടപടനികേള്
സസസ്ത്രീകേരനികകമ്പമാള്  ഇതുകൂടനി  പരനിഗണനിക്കണയ.  കുടനമാടച്ച്  അടക്കമുള്ള
പ്രകദേശങ്ങളനില്  പമ്പയമാറേനില് നനിനയ  മറളള പ്രകദേശങ്ങളനില് അചനകകേമാവനിലമാറേനില്
നനിനമമാണച്ച്  മവളളയ  മകേമാണ്ടുകപമാകുനതച്ച്.   കുടനിമവളളയ  മകേമാണ്ടുകപമാകുനതനിനച്ച്
സഹമായകേരമമായ  ഈ  ആറുകേളമട  പുനരുജസ്ത്രീവനയ  സമാദതമമാകനതനിലൂമട
കൃഷനിയുയ  ജനജസ്ത്രീവനിതവയ  സമാധമാരണ നനിലയനില് മകേമാണ്ടുവരുനതനിനച്ച്  സമാധനികയ.
ആ  നനിലയനില്  ഇതച്ച്  സയരകനിക്കണമമനമാണച്ച്  വനിനയപൂര്വ്വയ  എനനിക്കച്ച്
അഭതര്തനിക്കമാനുളളതച്ച്.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    മമാതത  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  പമ്പ,
അചനകകേമാവനില്  നദേനികേളനില്  മചക്കച്ച്  ഡമാമുകേളമട  നനിര്മ്മമാണവയ  വനിവനിധ
ഭമാഗങ്ങളനില് തസ്ത്രീര സയരകണ പ്രവൃതനികേളയ  നടനവരുനണച്ച്.  ഈ നദേനികേളനിമല
ജലനനിരപച്ച് ഉയരുനതനിനുയ ജല ലഭതത ഉറേപ്പുവരുത്തുനതനിനുയ ഇതരയ പ്രവൃതനികേള്
സഹമായകേരമമാകുയ.   വളളയകേളനിയുമമായനി  ബനമപടച്ച്  ചുണന  വളളയ  അടക്കയ
കപമാകകേണ  സലങ്ങളനില്  സനിരമമായ  മചക്കച്ച്  ഡമാമുകേള്  നനിര്മ്മനികനതച്ച്
തടസങ്ങളണമാകയ  എനള്ള  ഒരു  പ്രശ്നമുണച്ച്.  വരള്ച  ഒരു  പരനിധനിവമര
തടയുനതനിനുയ കൃഷനിക്കച്ച്  ആവശതമമായ ജലയ ലഭനികനതനിനുയ മചക്കച്ച് ഡമാമുകേളമട
നനിര്മ്മമാണയ സഹമായമമാകുനണച്ച്.  ലമാനഡച്ച് യൂസച്ച് കബമാര്ഡനിമന്റെ കമല്കനമാടതനില്
പമ്പമാ  നദേനിയുമട  തസ്ത്രീരപ്രകദേശങ്ങള്  സര്കവ്വ  മചയ്തച്ച്  നനിജമപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
അചനകകേമാവനിലമാറേനിമന്റെ  റേനിവര്  മമാപനിയഗച്ച്  സര്കവ്വയുയ  ഇകപമാള്  നടനവരുന.
സര്കവ്വ  നടപടനികേള്  പൂര്തനിയമാകുന മുറേയച്ച്  നദേനിയുമട  വശങ്ങളനിമല  കേകയ്യേറങ്ങള്
പരനികശമാധനിചച്ച്  ഉചനിതമമായ  നനിയമ  നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനികനതമാണച്ച്.   വമാടര്
അകതമാറേനിറനിയുമമായനി  സഹകേരനിചച്ച്  നദേനികേളമട  വനിവനിധ  ഭമാഗങ്ങളനിലമായനി
തമാല്ക്കമാലനികേവയ  സനിരവമമായ  തടയണകേള്  നനിര്മ്മനികനതനിനുളള  വനിവനിധ
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പദതനികേള്   തയ്യേമാറേമാക്കനിമക്കമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.   അതുവഴനി  നദേനികേളമട  പ്രസ്തുത
ഭമാഗങ്ങളനില് ജലലഭതത ഉറേപ്പുവരുത്തുനതനിനച്ച്  സമാധനികനതമാണച്ച്.  ബഹുമമാനമപട
അയഗയ  ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാമല  കുടനകപരൂര്  ആറേച്ച്  കുടനമാടച്ച്  പമാകക്കജനില്
ഉള്മപട്ടുവരുന.  ഈ  ആറേച്ച്  വളമര  പുരമാതനവയ  അചനകകേമാവനില്  ആറേനികനയുയ
പമ്പയമാറേനികനയുയ  ബനനിപനികനതുമമാണച്ച്.   9800  മസ്ത്രീറര്  നസ്ത്രീളമുളള  പ്രസ്തുത ആറേച്ച്
വളമരയധനികേയ  മലനിനമപടച്ച്  ഒഴുക്കനിലമാമത കേനിടകകേയമാണച്ച്.   മമാനമാര്,  ബുധനൂര്,
എണക്കമാടച്ച്  ഗ്രമാമയ,  മചനനിതല എനസ്ത്രീ പ്രകദേശങ്ങളനിമല കൃഷനിയുയ കുടനിമവളളവയ
ഇതനിമന ആശയനിചമാണച്ച് നനിലനനില്കനതച്ച്.  കൂടമാമത ഈ ആറേനിമന്റെ നവസ്ത്രീകേരണയ
പ്രസസ്തുത പ്രകദേശങ്ങളനിമല മവളളമപമാക്കയ ഒരു പരനിധനിവമര നനിയനനികനതമാണച്ച്.
എണക്കമാടച്ച് കേടവമുതല് വടകക്കമാടച്ച് പമ്പമാ നദേനിവമരയുളള ഭമാഗമത പടനിഞ്ഞമാറുവശയ
ബലമപടുത്തുന  കജമാലനി  കുടനമാടച്ച്  പമാകക്കജനില്  മഫയ്സച്ച്  1-ല്  ഉള്മപടുതനിയുയ
കേനിഴകവശയ  മഫയ്സച്ച്  2-ല്  ഉള്മപടുതനിയുയ  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  എടുതനിട്ടുണച്ച്.   ആറേച്ച്
വൃതനിയമാകന കജമാലനികേള്  എയ.എല്.എ.-യുമട  പരനിശമഫലമമായനി  മതമാഴനിലറേപച്ച്
പദതനിയനിലള്മപടുതനി  ഭമാഗനികേമമായനി  നടതമപടനിട്ടുണച്ച്,  അക്കമാരതതനില്
എയ.എല്.എ.  പ്രകതതകേയ  തമാല്പരതമമടുതനിട്ടുണച്ച്.   ഹരനിതകകേരളയ  മനിഷമന്റെ  ഒരു
കമഖലയമായ  ജലവനിഭവ  സയരകണയ  നടപനിലമാക്കമാനുകദശനികനതച്ച്
2 ഘടമമായനിടമാണച്ച്.  ആദേതഘടതനില്  കുളങ്ങളയ  കതമാടുകേളയ  പുനരുജസ്ത്രീവനിപനി
കനതനിനുയ  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുമുളള  പ്രവര്തനങ്ങളമാണച്ച്.   രണമായഘടതനില്
നദേനികേള്,  കേമായലകേള്,  മറച്ച്  ജലകസമാതസ്സുകേള് ഉള്മപമടയുളളവയുമട ശുചസ്ത്രീകേരണ
നവസ്ത്രീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങളമമാണുകദശനികനതച്ച്.   രണമായഘട  പ്രവൃതനികേള്
നടപനിലമാകകമ്പമാള് കമല്പറേഞ്ഞ നദേനികേളമട നവസ്ത്രീകേരണപ്രവര്തനങ്ങള് വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളമട ഏകകേമാപനകതമാമട ഏമറടുതച്ച് നടപനിലമാക്കമാന ശമനികനതമാണച്ച്.

(7) കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ആശസമാസയ

ശസ്ത്രീ  .    മകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  കൃഷനിമകേമാണച്ച്  ഉപജസ്ത്രീവനയ  കേഴനികന
കൃഷനിക്കമാരുയ  കേര്ഷകേമതമാഴനിലമാളനികേളയ  വരള്ചമൂലയ  പനിടനിചച്ച്  നനില്ക്കമാന
സമാധനിക്കമാത അവസയനിലമാണച്ച്. 35  വയസനിനച്ച് മുകേളനിലള്ളവരമാണച്ച് കൃഷനിമകേമാണച്ച്
ഉപജസ്ത്രീവനയ  കേഴനികനവരനികലമറേയുയ.  അവര്ക്കച്ച്  മമറമാരു മതമാഴനിലമറേനിയനില.  അതച്ച്
തമനയമാണച്ച്  കേര്ഷകേമതമാഴനിലമാളനികേളകടയുയ  സനിതനി.  വനിളനമാശയ  വനകതമാടുകൂടനി
രണമായ  കൃഷനി  മചയ്തനിടനില.  ഒകക്ടമാബര്  മമാസയവമര  ഇവരുമട  കുടുയബതനിനച്ച്
ജസ്ത്രീവനിക്കമാന  ഒരു  വരുമമാനവമനില.  ഇനച്ച്  ഒരു  കുടുയബതനിനച്ച്  ജസ്ത്രീവനിക്കണമമങനില്
18,000  രൂപമയങനിലയ  വരുമമാനമുണമാകേണയ.  ഒകക്ടമാബര്  മമാസയവമര  ഇവര്
എങ്ങമനയമാണച്ച് ജസ്ത്രീവനികനതച്ച്?  മമാതമല കമയച്ച് അവസമാനവയ ജൂണ് ആദേതവമാരവയ
ആദേത വനിള കൃഷനിയനിറേക്കണയ.  അതനിനുള്ള തുകേ എവനിമടയമാണച്ച്?  ബമാങ്കുകേള് രണമായ
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വനിളയ്ക്കുള്ള  വമായ്പയുയ  അനുവദേനികനനില.  ആദേത  കൃഷനിയനിറേക്കനിയമാല്  മമാതകമ
ഒകക്ടമാബര്  മമാസമമാവകമ്പമാള്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വരുമമാനയ  ലഭനികകേയുള.   വലമാത
ഒരവസയമാണച്ച്.  കൃഷനിമകേമാണച്ച്  ഉപജസ്ത്രീവനയ  കേഴനികന  ആളകേള്ക്കച്ച്
ഭൂമനിയുമണനലമാമത കൃഷനി  മചയ്യേമാന സമാധനിക്കമാമത വരുകമ്പമാള് ആ ഭൂമനി  തമന
വകേമമാറേനികപമാകേമാനുള്ള സമാധതതയമാണച്ച് നനിലവനിലള്ളതച്ച്. 

മനല്കൃഷനി  മചയ്തവര്ക്കച്ച്  വരള്ചയ്ക്കുള്ള  നഷ്ടപരനിഹമാരമമായനി  നല്കേമാന
കപമാകുനതച്ച് മഹക്ടറേനിനച്ച് പതനിമൂനമായനിരതനി ചനിലസമാനയ രൂപയമാണച്ച്. ഇതവണ വനിള
ഇനഷസര്  മചയ്യേമാനുയ  സമാധനിചനിടനില,  അതനിനമാല്  അതുയ  കേനിട്ടുകേയനില.  കൂടമാമത
നമാല്പതനിയഞ്ചേച്ച്  ദേനിവസയ  മുനപമാണച്ച്  നഷ്ടയ സയഭവനിചമതങനില്  7,500  രൂപയമാണച്ച്
ലഭനികകേ,  മതങ്ങനിനച്ച്  700  രൂപ,  കുലയമാതതനിനച്ച്  350  രൂപ;  അതനിനച്ച്  5  വര്ഷയ
കേഴനികയണതുണച്ച്,  വമാഴ  100  രൂപ,  കുലയമാത വമാഴയച്ച്  75  രൂപ,  പചക്കറേനിക്കച്ച്  540
രൂപ. ഇതയുയ തുച്ഛമമായ തുകേമകേമാണച്ച് അവര്ക്കച്ച് എങ്ങമനയമാണച്ച് പനിടനിച്ചുനനില്ക്കമാന
സമാധനികകേ?  ഇക്കമാരതങ്ങമളലമായ  ഉള്മപടുതനിമക്കമാണച്ച്  ഒരു  കേതച്ച്  അകങ്ങയച്ച്
തനനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കമാരതതനില് എനനിക്കച്ച് ഒരു നനിര്കദശയ വയമാനുള്ളതച്ച് എമന്തനമാല്,
വനിള  നഷ്ടയ  കേണക്കമാക്കനിയമാല്  ഒകരക്കറേനിനച്ച്  49,500  രൂപമയങനിലയ  ലഭനിക്കണയ.
അതച്ച്  മുഴുവന സര്ക്കമാരനില് നനിനച്ച് മമാതമല,  ഒരു ഗവണ്മമന്റെച്ച് ഉതരവമകേമാണച്ച്
കുറേച്ചുതുകേ കൂടനി  കവമറേ  സമമാഹരനിക്കമാനുയ  സമാധനികനതമാണച്ച്.  അതച്ച്  സയബനനിച
ഒരു  കേതച്ച്  ഞമാന  അകങ്ങയച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   രണമായ  വനിളക്കമാലതച്ച്
നടപമാക്കമാനുകദശനിചനിരുന  ആര്.മകേ.വനി.വവ .,  സുസനിര  മനല്കൃഷനി  വനികേസന
പരനിപമാടനി,  ഉഴവകൂലനികള്ള  സഹമായയ,  ഉല്പമാദേന  കബമാണസച്ച്  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേള്ക്കമായനി  വകേയനിരുതനിയ  തുകേകേള്  കൂടനി  ഇതനിനമായനി  മചലവഴനിക്കമായ.
അതനിനുള്ള ഉതരവച്ച് മമാറനിയമാല് മതനിയമാകുയ.  ആദേത വനിളയച്ച് നല്കേമാന സമാധനിചമാല്
അതനില്  നനിനയ  കുറേചച്ച്  തുകേ  ലഭനികനതമാണച്ച്.  ബമാക്കനി  സര്ക്കമാരനിമന്റെ  ഭമാഗതച്ച്
നനിനള്ള സഹമായയ കൂടനിയമാകുകമ്പമാള് പമാവങ്ങള്ക്കച്ച് പനിടനിചച്ച് നനില്ക്കമാന സമാധനികയ.
ഇമലങനില് ആത്മഹതതയനികലയമായനിരനികയ ഇഇൗ പമാവങ്ങള് കപമാകുനതച്ച്. 

അതുകപമാമല  ഇവരുമട  കേടങ്ങള്  എഴുതനിതള്ളണയ.  എലമാവരുകടയുയ
കേടങ്ങള്  എഴുതനി  തള്ളണമമനച്ച്  ഞമാന  പറേയുനനില.  എമന്റെ  കേടയ  എഴുതനി
തള്ളണമമനച്ച് ഞമാന പറേയുനനില. എനനിക്കച്ച് ഇറേനികഗഷന ഉണച്ച് എനപറേഞ്ഞച്ച് അതച്ച്
ഒഴനിവമാക്കമാവനതമാണച്ച്.  കൃഷനിമകേമാണച്ച്  ഉപജസ്ത്രീവനയ  നടത്തുന  ആളകേളമട  കേടയ
എഴുതനിതളനകതമാമടമാപയ  സമാമ്പതനികേ സഹമായവയ  മകേമാടുക്കണയ.  അമലങനില്
കൃഷനിയനില്  പനിടനിച്ചു  നനില്ക്കമാന  അവര്ക്കച്ച്  സമാധനിക്കനില,  പ്രകതതകേനിചച്ച്  പമാലക്കമാടച്ച്
ജനിലയനില്.  ഭയമാനകേമമാമയമാരു  സനിതനിയനികലയമാണച്ച്  കേമാരതങ്ങള്  കപമാകുനതച്ച്.
കേര്ഷകേ മതമാഴനിലമാളനികേളനില്  കൂടുതല് കപര്കയ 35 വയസനിനച്ച് മുകേളനിലമാണച്ച് പ്രമായയ.
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അവര്ക്കച്ച് മമറമാരു കജമാലനിയുയ അറേനിയനില. അവര്ക്കച്ച് മതമാഴനിലണമാക്കമാനുയ സഇൗജനത
കറേഷന  അനുവദേനിക്കമാനുയ  നടപടനിയുണമാകേണയ.  അതമലങനില്  കേമാര്ഷനികേ
കമഖലയനില് നനിനച്ച് ആളകേള് മുഴുവന മകേമാഴനിഞ്ഞച്ച് കപമാകുനതമാണച്ച്.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമമാര്  ):  സര്,  ബഹുമമാനമപട
അയഗയ സൂചനിപനിച കേമാരതങ്ങള് വളമര ഗഇൗരവമുള്ളവയമാണച്ച്.  കേമാര്ഷനികേ കമഖലയമായ
പമാലക്കമാടച്ച്  ജനിലയനില്  45,000  മഹക്ടറേനിലമാണച്ച്  രണമായവനിള  കൃഷനി  മചയ്യേമാറുള്ളതച്ച്.
പമക ഇതവണ അതച്ച്  28,602  മഹക്ടറേമായനി  ചുരുകക്കണനി വനനിരനികകേയമാണച്ച്.
മവള്ളതനിമന്റെ  കമാമയമൂലയ  മറച്ച്  പ്രകദേശങ്ങളനില്  കൃഷനി  മചയ്യേമാന
സമാധനിക്കമാതതനിനമാല്  ഏകേകദേശയ  14,000  മഹക്ടര്  സലമത  മനല്കൃഷനി
ഉണങ്ങനിയതമായനിടമാണച്ച് പ്രമാഥമനികേ റേനികപമാര്ട്ടുകേള് വതക്തമമാകനതച്ച്. അന്തനിമ കേണക്കച്ച്
വരുകമ്പമാള്  ഇതച്ച്  ഇനനിയുയ  ഉയരമാനമാണച്ച്  സമാധതത.  പ്രമാഥമനികേ  കേണക്കനുസരനിചച്ച്
സയസമാനതച്ച് ഏകേകദേശയ  30,353  മഹക്ടകറേമാളയ പ്രകദേശമത കൃഷനി നശനികകേയുയ
ഏകേകദേശയ  31,358  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷ്ടയ സയഭവനികകേയുയ മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ആദേതമത
കേണമക്കടുപനില്തമന നഷ്ടയ 300 കകേമാടനി രൂപയമായനിട്ടുണച്ച്. ഇനനി അതനിമന്റെ രകണമാ
മൂകനമാ ഇരടനിയമാകേമാനമാണച്ച് സമാധതത. 

ശസ്ത്രീ  .    മകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:........(വമക്കച്ച് ഓഫച്ച്)....  വരള്ചമൂലയ കൃഷനി മചയ്യേമാത
ആളകേളമുണച്ച്.

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമമാര്:   കൃഷനി  മചയ്യേമാതനിരുനതച്ച്
വരള്ചമൂലമമായനിരുന  എനതുമകേമാണച്ച്  അതടക്കയ  കൃഷനിനമാശമമായനി
കേണക്കമാക്കനിമക്കമാണമാണച്ച് ഗവണ്മമന്റെച്ച് തസ്ത്രീരുമമാനമമടുതനിരനികനതച്ച്.   ഇടതുപക
ജനമാധനിപതതമുനണനി  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  കേമാലതച്ച്  സര്ക്കമാര്  സഹമായവയ
പനിന്തുണയുയ ഇലമാതതനിമന്റെ കപരനില് ഒരു കൃഷനിക്കമാരനുയ ആത്മഹതത മചകയ്യേണ
സനിതനി ഇവനിമട ഉണമാകേമാന കപമാകുനനില. അതുമകേമാണച്ച്  ആശങയുമട ആവശതമനില.
അങ്ങച്ച്  പറേയുന  രസ്ത്രീതനിയനിലള്ള  സഹമായയ  ലഭതമമാകേണമമങനില്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ സഹമായയ കൂടനി ലഭതമമാകക്കണനിവരുയ.  അങ്ങമന ലഭതമമാകനതനിനു
കവണനി  ഏകേകദേശയ  900  കകേമാടനി  രൂപ  ആവശതമപടച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെനിനച്ച്
സര്ക്കമാര്  കേതയയ്ക്കുകേയുണമായനി.  ഇതനിമന്റെ  ഭമാഗമമായനി  സര്വ്വകേകനി  സയഘയ
ബഹുമമാനമപട  പ്രധമാനമനനിമയ  കേമാണമാന  അനുമതനി  കചമാദേനിചകപമാള്
നനിര്ഭമാഗതവശമാല്  അനുമതനി  ലഭനിചനിലമാമയനള്ള  കേമാരതയ  ഇനമല   ചര്ച
മചയ്തതമാണച്ച്.  സയസമാന  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  മമാതയ  വനിചമാരനിചമാല്  പരനിഹരനിക്കമാന
കേഴനിയുന കേമാരതങ്ങളല എനതനിനമാല് കകേന്ദ്ര  സഹമായയ കൂടനി അഭതര്തനിച്ചുമകേമാണച്ച്
ഇഇൗ  പ്രശ്നയ  പരനിഹരനിക്കമാന   സയസമാന  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ആത്മമാര്തമമായനി
പരനിശമനികകേയമാണച്ച്.  ഇകപമാള്  ഒരു  മഹക്ടറേനിനച്ച്  13,500  രൂപയമാണച്ച്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമന്റെച്ച് അനുവദേനിചനിരനികനതച്ച്.  അങ്ങച്ച് ഇവനിമട സൂചനിപനിച കേണകകേമളലമായ
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തമന  സയസമാന  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ഇകപമാള്  നല്കുന  ധനസഹമായതനിമന്റെ
കേണകകേളമാണച്ച്.  2015-മല  ഉതരവച്ച്  പ്രകേമാരയ   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  സഹമായയ
മവടനികറേയ്ക്കുകേയുണമായനി.  കകേന്ദ്ര  സഹമായയ  മവടനികറേമചങനിലയ  സയസമാന
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ ഫണനില്നനിനയ പഴയതുകപമാമല തമന സഹമായയ നല്കേമാനുള്ള
തസ്ത്രീരുമമാനമമടുതതനിമന്റെ  ഫലമമായനിടമാണച്ച്  പരനിമനിതമമായ  തുകേമയങനിലയ
കൃഷനിക്കമാര്ക്കച്ച് ലഭനിച്ചുമകേമാണനിരനികനതച്ച്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെച്ച് വര്ഷമാവര്ഷങ്ങളനില്
കൃഷനിക്കമാര്ക്കച്ച്  നല്കേനിമക്കമാണനിരനികന  സമാമ്പതനികേ  സഹമായയ  മവടനികറേച്ചു
മകേമാണനിരനികന  എനള്ള  ഗുരുതരമമായ  സനിതനിവനികശഷയ  അങ്ങച്ച്
ശദയനില്മപടുതനിയതച്ച്  നനമായനി.  പമക സയസമാന  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  അമതമാനയ
പരനിഗണനിക്കമാമത സഹമായയ മചയമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്. ഇതനിനു പുറേമമ ഇനഷസര്
മചയ്ത കൃഷനിക്കമാര്ക്കച്ച് 12,500 രൂപയുയ നല്കുനണച്ച്. 

അങ്ങച്ച്  ഇവനിമട  ആവശതമപടതുപ്രകേമാരയ  ആര്.മകേ.വനി.വവ.  പദതനിയുമട
പണവയ  ഉഴവകൂലനി ഉള്മപമടയുള്ളവയുമട പണവയ വകേമമാറമാന കേഴനിയുകമമാ എന
കേമാരതയ  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമമായനി   ചര്ച  മചയ്യുനണച്ച്.  ആ  പണയ  കൂടനി
ഉപകയമാഗനിച്ചുമകേമാണച്ച്  കൃഷനിക്കമാര്ക്കച്ച്  കൂടുതല്  നഷ്ടപരനിഹമാരയ  നല്കേമാന
സമാധതമമാകുമമങനില്  അതച്ച്  പരനികശമാധനിക്കമാന  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  തയ്യേമാറേമാണച്ച്.  അതച്ച്
പരനികശമാധനിച്ചുമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്. 

മമറമാനച്ച് കറേഷനരനിയുമട കേമാരതമമാണച്ച്.  കൃഷനിക്കമാരുമട കേമാരതതനില് മമാതമമായനി
ഒരു  തസ്ത്രീരുമമാനമമടുക്കമാന  കേഴനിയനിലമാമയനച്ച്  അകങ്ങയച്ച്  അറേനിയമായ.  ഗുരുതരമമായ
സനിതനിവനികശഷയ  വച്ചുമകേമാണച്ച്  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  തലതനില്  തസ്ത്രീരുമമാനമമടുകക്കണ
കേമാരതമമായതുമകേമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അക്കമാരതതനില്  മറുപടനി  നല്കേമാന  സമാധതമല.
എങനില്കപമാലയ  അങ്ങച്ച്  സൂചനിപനിചതുകപമാമല  രണമായ  വനിള  കൃഷനിയുമമായനി
ബനമപട്ടുമകേമാണച്ച്  ബമാങ്കുകേള്  കലമാണ്  നല്കേമാന  തയ്യേമാറേമായനിമലങനില്
ബമാങ്കുകേളമമായനി ചര്ച നടതനി രണമായ കൃഷനിക്കച്ച്  കലമാണ് ലഭതമമാക്കമാനമാവശതമമായ
നടപടനി ഗവണ്മമന്റെച്ച് സസസ്ത്രീകേരനികനതമായനിരനികയ.

(8)   ബസ്ത്രീഡനി മതമാഴനിലമാളനികേളമട കവതന വര്ദനവച്ച്

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    എന  .    ഷയസസ്ത്രീര്: സര്, പരമ്പരമാഗത മതമാഴനില് കമഖലയനില് കേണ്ണൂര്,
കേമാസര്കകേമാടച്ച്  ജനിലകേളനിമല ഏറവയ പ്രധമാനമപട മതമാഴനില് കമഖലയമാണച്ച്  ബസ്ത്രീഡനി
മതമാഴനില്  കമഖല.   ബസ്ത്രീഡനി  മതമാഴനില്  കമഖല  ഇനച്ച്  കേടുത  പ്രതനിസനനി
കനരനിടുകേയമാണച്ച്.  ബസ്ത്രീഡനിമതമാഴനിലമാളനികേള്  അടച  തുകേ  അവര്ക്കച്ച്   തനിരനിച്ചു
മകേമാടുക്കമാന  തസ്ത്രീരുമമാനനിചകതമാമടമാപയ  20  കകേമാടനി  രൂപയുമട  ഗ്രമാനയ  അവര്ക്കച്ച്
അനുവദേനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  പനിണറേമായനി  സര്ക്കമാരനികനയുയ  കഡമാ.  കതമാമസച്ച്
മഎസക്കനികനയുയ ബസ്ത്രീഡനിമതമാഴനിലമാളനികേള്കകവണനി ഞമാന അഭനിനന്ദനികകേയമാണച്ച്.
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ഇവരുമട  ജസ്ത്രീവനിതയ  ഇനച്ച്  കൂടുതല്  കൂടുതല്  ദുരനിത  പൂര്ണമമായനി
മക്കമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.  പുരുഷ  മതമാഴനിലമാളനികേള്  ഇഇൗ  കമഖല
വനിട്ടുമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.  സസ്ത്രീകേള്  മമാതമമാണച്ച്  ഇകപമാള്  ഇഇൗ  കമഖലയനില്
മതമാഴനില്  മചയ്യുനതച്ച്.  അവര്  ഇകപമാഴുയ  വലനിയ  പ്രയമാസതനിലമാണച്ച്.  ആയനിരയ
ബസ്ത്രീഡനി  മതറുതമാല് അവര്ക്കച്ച്  100  രൂപയമാണച്ച്  ലഭനികനതച്ച്.   പലര്കയ  ഒരു
ദേനിവസയ  ആയനിരയ  ബസ്ത്രീഡനി  മതറുക്കമാനകപമാലയ  സമാധനികകേയനില.  അകപമാള്  100
രൂപയനില് തമാമഴയമാണച്ച്  അവരുമട ഒരു ദേനിവസമത വരുമമാനയ.  മനിനനിമയ  കവജസച്ച്
കേമ്മനിറനി  കയമാഗയ  കചര്നച്ച്  പല  തസ്ത്രീരുമമാനങ്ങളയ  മുനപച്ച്  എടുതനിട്ടുമണങനിലയ
അമതമാനയ  നടപനിലമാക്കനിയനിടനില.  മനിനനിമയ  കവജസച്ച്  കേമ്മനിറനി  ശനിപമാര്ശ  മചയ്തതച്ച്
ആയനിരയ ബസ്ത്രീഡനി മതറുതമാല് 275 രൂപ നല്കേണമമനതമാണച്ച്. പമക സയസമാന
സര്ക്കമാര് അതനില് ഒരു തസ്ത്രീരുമമാനവയ എടുതനിടനില. അതുമകേമാണച്ച് ഇഇൗ പരമ്പരമാഗത
മതമാഴനില്കമഖലമയ  സയരകനിക്കമാന,  ഇഇൗ  വനിഭമാഗതനിമന്റെ  ഉനമനതനിനുകവണനി
മനിനനിമയ  കവജസച്ച്  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കമാനമാവശതമമായ  നടപടനി  സര്ക്കമാര്
സസസ്ത്രീകേരനികകമമാ;  ഉമണങനില്  അതച്ച്  എകപമാള്  സസസ്ത്രീകേരനിക്കമാന  സമാധനികയ;
ബസ്ത്രീഡനിമതമാഴനിലമാളനി  കമഖലയുയ  ബസ്ത്രീഡനി  കേമ്പനനികേളയ  ഒരു  കേമാലതച്ച്  രമാഷസ്ത്രീയ
ചര്ചകേളമട  വലനിയ  കകേന്ദ്രങ്ങളമായനിരുന.  ആ  കേമ്പനനികേളനിമല  മതമാഴനിലമാളനികേള്
കേടുത  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകമ്പമാള്  ഇതനിനച്ച്  പരനിഹമാരമുണമാക്കമാനുയ  ഇവരുമട
ജസ്ത്രീവനിതകതയുയ  കുടുയബകതയുയ  സയരകനിക്കമാനുയ  സയസമാന  സര്ക്കമാരനിമന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിനച്ച്  അടനിയന്തര  നടപടനികേളണമാകേണയ.  മനിനനിമയ  കവജസച്ച്  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിക്കമാനമാവശതമമായ നടപടനികേള് സര്ക്കമാര് സസസ്ത്രീകേരനിക്കണമമനച്ച് ഞമാന ഇഇൗ
സബ്മനിഷനനിലൂമട അഭതര്തനികകേയമാണച്ച്.

മതമാഴനിലയ  എവകസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    റനി  .  പനി  .    രമാമകൃഷ്ണന):  സര്,
ബഹുമമാനമപട  അയഗയ  ശസ്ത്രീ.  എ.  എന.  ഷയസസ്ത്രീര്  ഇഇൗ  സഭയുമട  ശദയനില്
മകേമാണ്ടുവന  വനിഷയയ  വളമര  ഗഇൗരവമമായനിതമനയമാണച്ച്  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
പരനിഗണനികനതച്ച്.  കകേരളതനില്  ബസ്ത്രീഡനി  ആന്റെച്ച്  സനിഗമാര്  കമഖലയനിമല
മതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  സമാധതമമായ  എലമാ  സഹമായങ്ങളയ  നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള്  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  സസസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  സയസമാനതച്ച്  ബസ്ത്രീഡനി  ആന്റെച്ച്
സനിഗമാര്  ഉല്പമാദേന  കമഖലയനിമല  മതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  മനിനനിമയ  കവതനയ
അവസമാനമമായനി  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചതച്ച്  6-11-2010-മല  സര്ക്കമാര്  ഉതരവച്ച്
എയ.എസച്ച്.134/2010/മതമാഴനില്   പ്രകേമാരമമായനിരുന.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര്
അധനികേമാരകമറകശഷയ  ഇഇൗ  വനിഷയതനിലള്ള  നടപടനികേള്  തസരനിതമപടുതനി.
6-3-2017-മല സര്ക്കമാര് ഉതരവച്ച്  (അചടനി) 13/2017/  മതമാഴനില് നമ്പര് പ്രകേമാരയ
ബസ്ത്രീഡനികമഖലയനില്  മതമാഴനിമലടുകനവരുമട  മനിനനിമയ  കവതനയ  പുതുക്കനി
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നനിശ്ചയനിച്ചുമകേമാണച്ച് ഉതരവച്ച് പുറേമപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  കനമാടനിഫനികക്കഷന നടപടനികേള്
പൂര്തസ്ത്രീകേരനിചച്ച്  രണച്ച്  ദേനിവസതനിനകേയ  പബനിഷച്ച്  മചയ്യേമാന  കേഴനിയുമമനമാണച്ച്
പ്രതസ്ത്രീകനികനതച്ച്.  ഇകപമാള്  തസ്ത്രീരുമമാനനിചനിട്ടുള്ള  കൂലനിയുമട  പടനികേ  ഞമാന
കമശപ്പുറേത്തുവയ്ക്കുന.  (പടനികേ കമശപ്പുറേത്തു വച്ചു.)

(9)  ബമാങകേളമട പ്രതനികലമാമ നടപടനികേള്

ശസ്ത്രീ  .    എയ  .    നഇൗഷമാദേച്ച്:  സര്,  കകേരളതനിമല പരമ്പരമാഗത വതവസമായങ്ങളനില്
ഏറവയ പ്രധമാനമപടതമാണച്ച് കേശുവണനി വതവസമായയ.  രമാജതമത സമ്പദേച്ച് വതവസ
നനിലനനിര്ത്തുനതനില്  നനിര്ണമായകേ  പങ്കുവഹനികന  കമഖലയമാണച്ച്  കേശുവണനി
കമഖല.  2,56,996  മതമാഴനിലമാളനികേളമാണച്ച്  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  പണനിമയടുകനതച്ച്.
കകേരളതനില്  ആമകേ  683  കേശുവണനി  ഫമാക്ടറേനികേള്  ഉള്ളതനില്  552  എണവയ
മകേമാലയ  ജനിലയനിലമാണച്ച്.    കേമാമപകച്ച്,  കേമാഷഷ  കകേമാര്പകറേഷന  കമഖലകേളനില്
ഇരുപതനിനുയ  ഇരുപതയ്യേമായനിരതനിനുയ  ഇടയച്ച്  മതമാഴനിലമാളനികേള്  മമാതമമാണച്ച്
പണനിമയടുകനതച്ച്.  മപമാതുകമഖലയനില്  10  ശതമമാനയ  മമാതകമയുള.    ബമാക്കനി
90  ശതമമാനയ  മതമാഴനിലമാളനികേളയ  മതമാഴനിമലടുകനതച്ച്  സസകേമാരതകമഖലയനിലമാണച്ച്.
10 ലകയ മമട്രേനികേച്ച് ടണ് കേശുവണനിയമാണച്ച് ആവശതമമായനി വരുനതച്ച്.  അതനില് നമാലച്ച്
ലകയ മമട്രേനികേച്ച് ടണ് കേശുവണനിയമാണച്ച് ഇവനിമട ഉല്പമാദേനിപനിക്കമാന കേഴനിയുനതച്ച്.   ആറേച്ച്
ലകയ  ടണ്ണുയ  പുറേത്തുനനിനയ  ഇറേകമതനി  മചയ്യുകേയമാണച്ച്  മചയ്യുനതച്ച്.   ബമാങനില്
നനിനയ  കലമാണ്  എടുതമാണച്ച്  വതവസമായനികേള്   വതവസമായയ  നടത്തുനതുയ
അതുവഴനിയമാണച്ച് മതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് മതമാഴനില് ലഭനികനതുയ.    ഇനച്ച് ഈ കമഖല
വളമര ഗുരുതരമമായ  പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയമാണച്ച്.   ബമാങ്കുകേള് കലമാണ് നല്കേനി
90  ദേനിവസതനിനുള്ളനില്   കലമാണ്  തനിരനിചടചനിമലങനില്  കലമാമണടുത  ആളനിമന
കേരനിമ്പടനികേയനില്മപടുത്തുകേയമാണച്ച്.   അതമായതച്ച്  NPA (Non  Performing  asset)
എനള്ള ബമാങനിമന്റെ പുതനിയ സനിസ്റ്റേതനില് ഉള്മപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  അങ്ങമന ഒരമാമള
ഉള്മപടുതനിക്കഴനിഞ്ഞമാല് പനിമന അയമാള്ക്കച്ച് ഇനഡതയനിമല ഒരു ബമാങനില്നനിനയ
കലമാണ്  എടുക്കമാന  കേഴനിയനില.  90 ദേനിവസതനിനുള്ളനില്  കലമാണ്  തനിരനിചടചനിമലന
മണങനില്   ആ  വതവസമായനിയുമട  മരണമമാണച്ച്  യഥമാര്തതനില്  അവനിമട
സയഭവനികനതച്ച്.    ബഹുമമാനമപട  ധനകേമാരതവകുപ്പുമനനി  മചറുകേനിട  ഇടതരയ
വതവസമായനികേള്ക്കച്ച് ഇനമസന്റെസ്ത്രീവച്ച് പ്രഖതമാപനിചനിട്ടുള്ള  സമാഹചരതതനില് കേശുവണനി
കമഖലയനിമല  പ്രതനിസനനി  കൂടനി  പരനിഹരനിക്കമാന  നടപടനി  സസസ്ത്രീകേരനിക്കണയ.
ജനമാധനിപതതമല, ബമാങമാധനിപതതമമാണച്ച് ഇവനിമട നടകനതച്ച്.  10 ശതമമാനയ നനികുതനി
കൂടനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമന്റെച്ച് ഇറേകമതനിക്കച്ച് ഏര്മപടുതനിയകതമാടുകൂടനി ഇഇൗ വതവസമായയ
ഗുരുതരമമായ  പ്രതനിസനനിമയ അഭനിമുഖസ്ത്രീകേരനികകേയമാണച്ച്.   ഈ സമാഹചരതതനില്
വതവസമായനികേമള സയരകനികകേവഴനി  മതമാഴനിലമാളനികേമളക്കൂടനി  സയരകനികകേ എന



സബ്മനിഷന 443

ഉതരവമാദേനിതയ ഏമറടുത്തുമകേമാണച്ച് ബമാങനിയഗച്ച് കമഖലയനില് ഇനച്ച് നനിലനനില്കന
അരമാജകേതസ  പ്രവണതയ്മക്കതനിരമായനി,  വതവസമായനികേമള  ഇലമായ്മ  മചയ്യുന
ബമാങനിയഗച്ച്  നയതനിമനതനിരമായനി  വതവസമായമത  സയരകനിക്കമാന  ആവശതമമായ
ഇടമപടലകേള്  നടതണമമന  അഭതര്തനയമാണച്ച്   സബ്മനിഷനമായനി  എനനിക്കച്ച്
ഉനയനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.

മതതബനനവയ  ഹമാര്ബര്  എഞ്ചേനിനസ്ത്രീയറേനിയഗുയ  കേശുവണനി  വതവസമായവയ
വകുപ്പുമനനി (ശസ്ത്രീമതനി മജ  .   കമഴനികടനി അമ്മ): സര്, സയസമാനതച്ച് എണ്ണൂറേനിലധനികേയ
കേശുവണനി  ഫമാക്ടറേനികേളമാണച്ച്  ഇനച്ച്  നനിലവനിലള്ളതച്ച്.  ഇഇൗ  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
അധനികേമാരതനില്  വരുന  സമയതച്ച്  മനിക്കവമാറുയ  ഫമാക്ടറേനികേള്  പ്രവര്തന
രഹനിതമമായനിരുന.  ഇഇൗ സര്ക്കമാരനിമന്റെ നനിരന്തരമമായ ഇടമപടലകേള്മകേമാണച്ച്  428-
ലധനികേയ  ഫമാക്ടറേനികേള്  ഇതനിനകേയ  തുറേനച്ച്  പ്രവര്തനിപനിക്കമാന  സമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.
കേശുവണനി  ഫമാക്ടറേനികേള്  അടഞ്ഞുകേനിടകനതുമമായനി  ബനമപടച്ച്  ലഭനിച
പരമാതനികേളനികനല്  മതമാഴനില്വകുപച്ച്  തുടര്  നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരുന.
ഫമാക്ടറേനികേള് മനധഃപൂര്വ്വയ അടചനിടച്ച് മതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് മതമാഴനില് നല്കേമാതനിരനികന
ഫമാക്ടറേനി  മമാകനജുമമന്റെനിമന്റെ  നടപടനികേള്മക്കതനിമര  കേമാഷഷ  മസഷതല്  ഓഫസ്ത്രീസര്
നനിയമപരമമായ  നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.   മചറുകേനിട  കേശുവണനി
ഫമാക്ടറേനികേള്  അടഞ്ഞുകേനിടകനതനിമന്റെ   പ്രധമാനകേമാരണയ  അവര്  അനുഭവനികന
കതമാടണനി  ദേഇൗര്ലഭതവയ  ധനകേമാരത  സമാപനങ്ങള്  സസസ്ത്രീകേരനികന  ജപനി
നടപടനികേളമമാണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  പരനിഹമാരയ  കേമാണുനതനിനച്ച്  ഇഇൗ  സര്ക്കമാര്
അധനികേമാരതനില്  വന  ആദേത  മമാസങ്ങളനില്തമന  ശമങ്ങള്  ആരയഭനിചനിരുന.
വകുപച്ച് മനനിയുകടയുയ ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനിയുമടയുയ കനതൃതസതനില് നനിരവധനി
കയമാഗങ്ങള്  വതവസമായനികേമളയുയ  ധനകേമാരത  സമാപനങ്ങമളയുയ  ഉള്മപടുതനി
നടത്തുകേയുണമായനി.   ഇഇൗ  പ്രശ്നയ  പഠനിചച്ച്  പരനിഹമാരയ  കേമാണുനതനിനച്ച്  സര്ക്കമാര്
ഉകദേതമാഗസരുയ  ബമാങച്ച്  പ്രതനിനനിധനികേളയ  അടങ്ങനിയ  എയപകവര്ഡച്ച്  കേമ്മനിറനി
രൂപസ്ത്രീകേരനികകേയുയ തുടര് നടപടനി സസസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരനികേയുമമാണച്ച്. 3-8-2016 -ല്  കചര്ന
എയപകവര്ഡച്ച്  കേമ്മനിറനി  കയമാഗതസ്ത്രീരുമമാനമതത്തുടര്നച്ച്   പ്രവര്തനകശഷനിയുള്ള
ഫമാക്ടറേനികേള് കേമണതമാനുയ  ആര്.ബനി.മഎ.  മമാനദേണ്ഡ പ്രകേമാരയ  ആദേതഘടതനില്
30  ഫമാക്ടറേനികേള്  പുനരുദരനികനതനിനുയ  തസ്ത്രീരുമമാനനിച്ചു.  5-12-2016-ല്
ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനിയുമട  കനതൃതസതനില്  ബനമപടവമര  പമങടുപനിചച്ച്
വസ്ത്രീണ്ടുയ കയമാഗയ കചരുകേയുയ മചറുകേനിടസസകേമാരത കേശുവണനി വതവസമായ കമഖലയനിമല
പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനികനതനിനമായനി  സര്ക്കമാര്  പ്രതനിനനിധനികേള്,  വതവസമായ
പ്രതനിനനിധനികേള്,  ബമാങച്ച്  പ്രതനിനനിധനികേള്  അടങ്ങനിയ  ഒരു  എസച്ച്.പനി.വനി.
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രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കമാനുയ അങ്ങമന രൂപസ്ത്രീകേരനിക്കമപടുന എസച്ച്.പനി.വനി.  പ്രശ്നങ്ങള് പഠനിചച്ച്
നനിര്കദശങ്ങള് സര്ക്കമാരനിനച്ച്  സമര്പനിക്കമാനുയ തസ്ത്രീരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇക്കമാരതതനില്
തുടര്  നടപടനി  സസസ്ത്രീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.  മചറുകേനിട  സസകേമാരത  കേശുവണനി
വതവസമായനികേള് ധനകേമാരത സമാപനങ്ങള്ക്കച്ച് നല്കേമാനുള്ള കേടങ്ങമള സയബനനിച
കൃതതമമായ  വനിവരങ്ങള്  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ലഭതമമാക്കമാന  ആവശതമപടനിരനികകേയമാണച്ച്.
ആയതച്ച്  ലഭതമമാകുന  മുറേയച്ച്  ഓകരമാ  വതവസമായനിയുകടയുയ  ബമാധതത  സയബനനിചച്ച്
ബനമപട  ബമാങ്കുമമായനി  ചര്ച  നടത്തുനതനിനുയ  അവരുമട  കുടനിശ്ശേനികേ
തസ്ത്രീര്പമാകനതനിനുള്ള വതവസകേമളകറേനിചച്ച്  ആകലമാചനികനതനിനുയ കലമാണുകേള്ക്കച്ച്
കമമാറേകടമാറേനിയയ  പ്രഖതമാപനികനതുള്മപമട  അര്ഹതമപട  കകേസ്സുകേളനില്  വമായ്പകേള്
റേസ്ത്രീമഷഡഷള്  മചയ്യുന  കേമാരതതനിലയ  തസ്ത്രീരുമമാനമമടുക്കമാനമാണച്ച്  ഉകദശനികനതച്ച്.
സസകേമാരത  കേശുവണനി  ഫമാക്ടറേനികേള്  അവരുമട  സമാവര-ജയഗമ  വസ്തുക്കള്
ബമാങ്കുകേളനില് പണയമപടുതനി എടുത വമായ്പകേള് കുടനിശ്ശേനികേ വരുതനിയ കേമാരതതനില്
സര്ക്കമാര് തലതനില് തസ്ത്രീരുമമാനമമടുകനതനിനച്ച്  ഏമറേ പരനിമനിതനികേളണച്ച്.  എങനിലയ
അവരുമട  അക്കഇൗണച്ച്  കനമാണ്-മപര്കഫമാമനിയഗച്ച്  അമസറച്ച്  ആകന  കേമാരതതനില്
ഇടമപടമാന ഗവണ്മമന്റെച്ച് ആകലമാചനികകേയമാണച്ച്.  മതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് മതമാഴനിലറേപച്ച്
വരുത്തുനതനിനുകവണനി സസകേമാരത  ഫമാക്ടറേനികേള് തുറേനച്ച്  പ്രവര്തനിപനികനതനിനുള്ള
പരനിശമങ്ങളമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  നടതനിമക്കമാണനിരനികനതച്ച്.  അവര്  കേഴനിയുനത
കവഗയ കേണകകേള്  തരനികേയമാണച്ച് അടനിയന്തരമമായനി മചകയ്യേണതച്ച്.  

(10) കദേശസ്ത്രീയ ഭകത ഭദ്രതമാ നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള വമാതനില്പടനി വനിതരണയ
ശസ്ത്രീ  .    ചനിറയയ  കഗമാപകുമമാര്:  സര്,  കദേശസ്ത്രീയ  ഭകത  ഭദ്രതമാ  നനിയമ  പ്രകേമാരയ

സയസമാനമത  വമാതനില്പടനി  വനിതരണയ  സയബനനിച  വനിഷയയ  സഭയുമട
ശദയനില് മകേമാണ്ടുവരമാനമാണച്ച് ഇഇൗ സബ്മനിഷന അവതരനിപനികനതച്ച്.   കദേശസ്ത്രീയ
ഭകത  ഭദ്രതമാ  നനിയമതനിമല  വതവസകേള്  സയസമാനതച്ച്  ഇനനിയുയ
നടപമാക്കനിയനിടനില.    നവയബര്  ഒനച്ച്  മുതല്  നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള  അരനി  വനിതരണയ
മമാതമമാണച്ച് നടകനതച്ച്. വമാതനില്പടനി വനിതരണവയ തുടക്കയ മുതല് ഒടുക്കയവമരയുള്ള
കേമ്പഷടര്വത്ക്കരണവയ  ഇനനിയുയ  നടകക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്.  മമാര്ചച്ച്,  ഏപ്രനില്
മമാസങ്ങളനില് എലമാ  ഘടകേങ്ങളയകൂടനി  സയസമാനതച്ച്  നടപമാകമമനച്ച്  സര്ക്കമാര്
പ്രഖതമാപനിചനിരുനതമാണച്ച്.  മപമാതുവനിതരണയ  സുതമാരതമമാക്കമാനുയ  ഇഇൗ  രയഗമത
ക്രമകക്കടുകേള്ക്കച്ച്  അവസമാനയ  കുറേനിക്കമാനുയ  ധമാനതവനിതരണയ  സുതമാരതമമായനി
നടകതണതുണച്ച്. ആയതനിനമാല് ഇഇൗ നടപടനി എവനിടയവമര ആമയനയ എനമുതല്
വമാതനില്പടനി  വനിതരണയ നടപമാകമമനയ വതക്തമമാക്കണമമനച്ച്   ബഹുമമാനതനമായ
മനനികയമാടച്ച് ആവശതമപടുന. 
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[അദതകകവദേനിയനില് മനി. സസ്ത്രീക്കര്]

ഭകതവയ സനിവനില് സവപ്ലസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്ത്രീ  .    പനി  .    തനികലമാതമന): സര്,
കദേശസ്ത്രീയ  ഭകത  ഭദ്രതമാ  നനിയമതനിമല  ഒരു  സുപ്രധമാന  ഘടകേമമാണച്ച്  വമാതനില്പടനി
വനിതരണയ.   ഇഇൗ സയവനിധമാനതനില് കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിമന്റെ സയഭരണശമാലകേളനില്
നനിനയ കറേഷന വനിഹനിതയ ഏമറടുകകേയുയ ആയതച്ച് കറേഷന  നതമായവനില കേടകേളനില്
വമാതനില്പടനിവമര  എതനിച്ചുമകേമാടുകകേയുയ മചകയ്യേണ ഉതരവമാദേനിതസയ  സയസമാന
സര്ക്കമാരനില്  നനികനിപമമാണച്ച്.  സയസമാനമത  മപമാതുകമഖലമാ  സമാപനമമായ
സനിവനില്  സവപ്ലസച്ച്  കകേമാര്പകറേഷന  ആ  ഉതവമാദേനിതയ  ഏമറടുതച്ച്  വപലറച്ച്
അടനിസമാനതനില് മകേമാലയ ജനിലയനില് മമാര്ചച്ച്  9-ാ തസ്ത്രീയതനി മുതല് വമാതനില്പടനി
വനിതരണയ ആരയഭനികകേയമാണച്ച്.  വമാതനില്പടനി വനിതരണതനിമന്റെയുയ കറേഷന കേമാര്ഡച്ച്
വനിതരണതനിമന്റെയുയ സയസമാനതല ഉദ്ഘമാടനയ ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനി നമാമള
മകേമാലതച്ച്  നനിര്വ്വഹനികന.  1966  മുതല്  സയസമാനതച്ച്  നനിലവനിലണമായനിരുന
കറേഷന മമമാത വനിതരണ സമ്പ്രദേമായതനിനച്ച് സയസമാനതച്ച് തനിരശ്ശേസ്ത്രീല വസ്ത്രീഴുകേയമാണച്ച്.
മറച്ച്  ജനിലകേളനില്  കറേഷന  വനിതരണതനിനമായനി  എഫച്ച്.സനി.മഎ.  ധമാനത
സയഭരണശമാലകേളനില്  നനിനള്ള  ധമാനതതനിമന്റെ  വനിമടടുപച്ച്  സവപ്ലകകേമായുമട
കനതൃതസതനില്  ഏപ്രനില്  മമാസയ  ഒനമായ  തസ്ത്രീയതനി  മുതല്  ആരയഭനികനതമാണച്ച്.
സയസമാനമത  മമമാതയ  തമാലൂകകേളനിലയ  സവപ്ലകകേമായച്ച്  പ്രകതതകേയ
കഗമാഡഇൗണുകേള്  തയ്യേമാറേമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വമാതനില്പടനി  വനിതരണതനിനമായുള്ള
ഗതമാഗതകേരമാര്  മടണര്  നടപടനികേള്  അന്തനിമ  ഘടതനിമലതനിയനിട്ടുണച്ച്.
വമാഹനതനിമന്റെ  വരവയ  കപമാകയ  തതമയയ  നനിരസ്ത്രീകനികന  ജനി.പനി.എസച്ച്.
സയവനിധമാനകതമാടുകൂടനിയ  വമാഹനങ്ങള്  ആയനിരനിക്കണയ  കറേഷന   ധമാനതങ്ങള്
വമാതനില്പടനി  വനിതരണതനിനച്ച്  ഉപകയമാഗനികക്കണമതനച്ച്  കകേന്ദ്ര  നനിയമതനില്
പറേയുനണച്ച്.  കൂടമാമത  കറേഷന  കേടകേളനില്  ബകയമാ  മമട്രേനികേച്ച്  സയവനിധമാനമുള്ള
മമഷസ്ത്രീനുകേള്  ഉപകയമാഗനിചച്ച്  കറേഷന  വനിതരണയ  സുതമാരതമമാക്കണമമനച്ച്  നനിയമയ
അനുശമാസനികന.  കമല്പറേഞ്ഞ  സമാകങതനികേ  വനിദേത  ഒരുകനതനിനുള്ള  മടണര്
നടപടനികേള് ആരയഭനിച്ചു. ആ പ്രക്രനിയകേള്  ഉടന പൂര്തസ്ത്രീകേരനികനതമാണച്ച്.   വപലറച്ച്
അടനിസമാനതനില് മകേമാലയ ജനിലയനില് വമാതനില്പടനി വനിതരണയ നടത്തുനതനിനമായനി
എലമാ ഒരുക്കങ്ങളയ പൂര്തസ്ത്രീകേരനിച്ചു. തമാലൂക്കച്ച്തല കഗമാഡഇൗണുകേളനില് എഫച്ച്.സനി.മഎ.
സയഭരണശമാലകേളനില്  നനിനമുള്ള  ധമാനതതനിമന്റെ  വനിമടടുപച്ച്  മഫബ്രുവരനി
മമാസതനില്തമന  തുടങ്ങനിയനിരുന.  മമാര്ചച്ച്  9-ാ  തസ്ത്രീയതനി  മുതല്  മകേമാലയ
ജനിലയനിമല  1400  കറേഷനകേടകേളനില്  സവപ്ലകകേമാ  കനരനിടച്ച്  കറേഷന  ധമാനതങ്ങള്
എതനിച്ചുമകേമാടുകയ.  മറ ജനിലകേളനിലയ സവപ്ലകകേമാ തമാലൂക്കച്ച്തല ധമാനതഡനികപമാകേള്
തയ്യേമാറേമായനിമക്കമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.  കറേഷന  വനിഹനിതതനിനച്ച്  അര്ഹതയുള്ള
മുനഗണനമാ  വനിഭമാഗങ്ങമള  കേമണത്തുനതനിനച്ച്  മുനസര്ക്കമാര്  തയ്യേമാറേമാക്കനിയ
മമാനദേണ്ഡങ്ങള്  പ്രകേമാരയ  കേരടച്ച്  പടനികേ  തയ്യേമാറേമാകകേയുയ  ജനങ്ങളനില്നനിനയ
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ആകകപങ്ങളയ അവകേമാശവമാദേങ്ങളയ സസസ്ത്രീകേരനിചച്ച് അന്തനിമ പടനികേ തയ്യേമാറേമാകകേയുയ
മചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  അന്തനിമ  പടനികേയുമട  അയഗസ്ത്രീകേമാരയ  കകേന്ദ്രനനിയമതനിമന്റെ
അടനിസമാനതനില്  ബനമപട  തകദശ  സസയയഭരണ  സമാപനങ്ങളനില്  നനിനയ
കനകടണതുണച്ച്.  ആയതനിനമാല്  പടനികേ  എലമാ  തകദശ  സസയയഭരണ
സമാപനങ്ങള്കയ  വകേമമാറേനിയനിട്ടുണച്ച്.   തകദശ  സസയയഭരണ  സമാപനങ്ങള്
ചൂണനിക്കമാണനികന  അനര്ഹമരയുയ  വനിട്ടുകപമായനിട്ടുള്ള  അര്ഹതമപടവമരയുയ
സയബനനിച  ആകകപങ്ങള്  പ്രകതതകേയ  പരനികശമാധനിചച്ച്  ഉടനടനി
തസ്ത്രീരുമമാനമമടുകനതമാണച്ച്. തകദശ സസയയഭരണ സമാപനങ്ങളമട നനിര്കദശങ്ങള്ക്കച്ച്
വനികധയമമായനി  തര്ക്കമനിലമാത  കറേഷന  കേമാര്ഡകേളമട  വനിതരണമമാണച്ച്
ആദേതഘടതനില് നടകനതച്ച്. 

 V.  കമശപ്പുറേത്തുവച കേടലമാസ്സുകേള്

1. മുഖതമനനികകവണനി  പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്ക
സമുദേമായകകമവയ  നനിയമവയ  സമായസമാരനികേവയ  പമാര്ലമമന്റെറേനികേമാരതവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്ത്രീ  .    എ  .    മകേ  .    ബമാലന):  സര്,  ഞമാന തമാമഴപറേയുന കേടലമാസ്സുകേള് കമശപ്പുറേതച്ച്
വയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനി
കേമാലതമാമസ പതനികേകേളമട

വനിശദേമായശയ

സമാമ്പതനികേ
വര്ഷയ 

റേനികപമാര്ടച്ച്
നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ
നമ്പര്

XIV-ആഭതന്തര കേമാരതങ്ങള് 2015-16 5 1,2,3,8,9,
10,11,12,13,

14,15,18

2. പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദേയകകമവയ  നനിയമവയ
സമായസമാരനികേവയ  പമാര്ലമമന്റെറേനികേമാരതവയ  വകുപ്പുമനനി   (ശസ്ത്രീ  .    എ  .    മകേ  .    ബമാലന):
സര്, ഞമാന തമാമഴപറേയുന കേടലമാസ്സുകേള് കമശപ്പുറേതച്ച് വയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനി
കേമാലതമാമസ പതനികേകേളമട വനിശദേമായശയ

സമാമ്പതനികേ
വര്ഷയ 

റേനികപമാര്ടച്ച്
നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

XIII-സമാമൂഹത കസവനയ 2015-16 5 22,23,24,25

3. റേവനഷവയ ഭവനനനിര്മ്മമാണവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്ത്രീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന): സര്,
ഞമാന തമാമഴപറേയുന കേടലമാസ്സുകേള് കമശപ്പുറേതച്ച് വയ്ക്കുന:
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സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനി
കേമാലതമാമസ പതനികേകേളമട വനിശദേമായശയ

സമാമ്പതനികേ
വര്ഷയ 

റേനികപമാര്ടച്ച്
നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ
നമ്പര്

II-ഭൂനനികുതനിയുയ കദേവസസവയ 2014-15
2015-16

4
5

2
6

IX-തകദശസസയയഭരണവയ
ഗ്രമാമവനികേസനവയ

ഭവനനനിര്മ്മമാണവയ 

2015-16 5 4,6,7,14

4. ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    മമാതത  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  ഞമാന
തമാമഴപറേയുന കേടലമാസ്സുകേള് കമശപ്പുറേതച്ച് വയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനി
കേമാലതമാമസ പതനികേകേളമട വനിശദേമായശയ

സമാമ്പതനികേ
വര്ഷയ 

റേനികപമാര്ടച്ച്
നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

III-ജലവനിഭവയ 2012-13
2013-14

2
3

22,42 
46, 53, 54, 85

5. വനിദേതമാഭതമാസ  വകുപ്പുമനനികകവണനി  വതവസമായവയ  കസമാര്ട്സുയ
യുവജനകേമാരതവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    എ  .    സനി  .    മമമായ്തസ്ത്രീന):  സര്,  ഞമാന
തമാമഴപറേയുന കേടലമാസ്സുകേള് കമശപ്പുറേതച്ച് വയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനി

കേമാലതമാമസ പതനികേകേളമട വനിശദേമായശയ

സമാമ്പതനികേ
വര്ഷയ 

റേനികപമാര്ടച്ച്
നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

VI-വനിദേതമാഭതമാസയ 2014-15

2015-16

4

5

42, 43, 47

27, 51

6. മതമാഴനിലയ എവകസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്ത്രീ  .   റനി  .   പനി  .   രമാമകൃഷ്ണന):സര്, ഞമാന
തമാമഴപറേയുന കേടലമാസ്സുകേള് കമശപ്പുറേതച്ച് വയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനി കേമാലതമാമസ പതനികേകേളമട വനിശദേമായശയ

സമാമ്പതനികേ വര്ഷയ റേനികപമാര്ടച്ച്
നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

VI-വനിദേതമാഭതമാസയ
VIII-സമാമ്പതനികേ
കേമാരതങ്ങള്

2014-15
2015-16

4
5

72, 73, 74
17, 18, 19
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7. കൃഷനി  വകുപ്പുമനനികകവണനി  ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    എ  .    മകേ  .
ശശസ്ത്രീന്ദ്രന): സര്, ഞമാന തമാമഴപറേയുന കേടലമാസ്സുകേള് കമശപ്പുറേതച്ച് വയ്ക്കുന.

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനി കേമാലതമാമസ പതനികേകേളമട വനിശദേമായശയ

സമാമ്പതനികേ
വര്ഷയ 

റേനികപമാര്ടച്ച്
നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

I-കൃഷനിയുയ മൃഗസയരകണവയ
മതതബനനവയ

2013-14

2014-15

3

4

4, 6

28

8. ധനകേമാരതവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച്):
സര്, ഞമാന തമാമഴപറേയുന കേടലമാസ്സുകേള് കമശപ്പുറേതച്ച് വയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനി
കേമാലതമാമസ പതനികേകേളമട വനിശദേമായശയ

സമാമ്പതനികേ
വര്ഷയ 

റേനികപമാര്ടച്ച്
നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

IV-വതവസമായവയ ധമാതുക്കളയ 2014-15 4 21, 22,23, 24 

VI.  റേനികപമാര്ടച്ച് സമര്പണയ

1. പബനികേച്ച്  അക്കഇൗണച്ച്സച്ച്  കേമ്മനിറനിയുമട  ഒനച്ച്  മുതല്  ആറേച്ച്  വമരയുള്ള
റേനികപമാര്ട്ടുകേള്

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്ത്രീശന:  സര്,  പബനിക്കച്ച്  അക്കഇൗണച്ച്സച്ച്  കേമ്മനിറനിയുമട
അദതകനമായ ഞമാന  സമനിതനിയുമട  ഒനച്ച്  മുതല്  ആറേച്ച്  വമരയുള്ള റേനികപമാര്ട്ടുകേള്
സമര്പനികന.

2. സകബമാര്ഡനികനറച്ച്  മലജനികസഷന  കേമ്മനിറനിയുമട  നമാലച്ച്  മുതല്  ഏഴച്ച്
വമരയുള്ള റേനികപമാര്ട്ടുകേള്   

ശസ്ത്രീ  .   മുരളനി മപരുമനലനി: സര്, സകബമാര്ഡനികനറച്ച് മലജനികസഷന കേമ്മനിറനിയുമട
അദതകനമായ ഞമാന  സമനിതനിയുമട  നമാലച്ച്  മുതല് ഏഴച്ച്  വമരയുള്ള റേനികപമാര്ട്ടുകേള്
സമര്പനികന.

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര്: റേനികപമാര്ട്ടുകേള് സമര്പനിചനിരനികന.
VII. ധനകേമാരതയ 

2017-18 സമാമ്പതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബജറനിമന സയബനനിച മപമാതു
ചര്ച (തുടര്ച)

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    മകേ  .    സനി  .    മമ്മതച്ച് കകേമായ:  സര്,  കകേരള സയസമാനയ കേണ ഏറവയ
മനികേച  ബജറമാണച്ച്  ഇഇൗ  സഭയനില്  അവതരനിപനിക്കമപടതച്ച്.  ഞമാന
ഇഇൗ  ബജറനിമന  സകന്തമാഷപൂര്വ്വയ  സസമാഗതയ  മചയ്യുന.  ഒരു  ബജറച്ച്
അവതരണമമനച്ച് പറേയുനതച്ച് വരവച്ച്-മചലവച്ച് കേണകകേള്ക്കപ്പുറേതച്ച്       സമാമൂഹത
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ജസ്ത്രീവനിതതനിമന്റെ  തുടനിപ്പുയ  കേനിതപ്പുമമാമണനച്ച്  തനിരനിചറേനിഞ്ഞച്ച്,  തമാളകേളനിമല
അകരങ്ങള്ക്കച്ച് മജയുയ മമായസവയ നല്കേനിയ ഒരു ജസ്ത്രീവനുള്ള ബജറമാണച്ച് ഇമതനച്ച്
ആര്ക്കമാണച്ച്  മനസനിലമാകേമാതതച്ച്?   ഏറവയ  മനികേചമതനച്ച്  രമാഷസ്ത്രീയ
എതനിരമാളനികേള്കപമാലയ  സമ്മതനികകേയുയ മമാധതമങ്ങള് ഒനമാമകേ പ്രശയസനികകേയുയ
മചയ.  ജനങ്ങള്ക്കച്ച് ബുദനിമുടച്ച്  ഉണമാകന യമാമതമാരുവനിധ നനികുതനി നനിര്കദശവയ
ഇഇൗ ബജറനില് ഇമലനള്ളതച്ച് എടുത്തുപറേകയണ ഒനമാണച്ച്. നമ്മുമട സയസമാനമത
ജനങ്ങകളമാടുള്ള ഇതരതനിലള്ള കേരുതല് പ്രശയസനസ്ത്രീയയ തമനയമാണച്ച്.  ഇതമാണച്ച്
എല്.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാരനിമന ജനപക സര്ക്കമാരമാക്കനി തസ്ത്രീര്കനതച്ച്. പ്രതനിപകയ
നടതനിയ  പ്രതനികഷധങ്ങള്  തമന  കനമാക്കൂകേ.  ബജറനിമന്റെ  കപമാരമായ്മകേള്
പറേയമാനുകണമാ;  കകേരളതനിമല ഏമതങനിലമമമാരു മണ്ഡലമത അവഗണനിചതമായനി
പറേയമാനമാകുകമമാ? മുനകേമാലങ്ങളനില്        ഇതലകലമാ

സനിതനി?   രമാഷസ്ത്രീയ  തമാല്പരതയ  മമാതയ  മുനനനിര്തനി  ബജറച്ച്  വനിഹനിതയ
നനിശ്ചയനിചനിരുന  കേഴനിഞ്ഞകേമാല  സര്ക്കമാരനില്നനിനയ  വതതതസമമായനി  ഇഇൗ  ബജറച്ച്
ഭരണ-പ്രതനിപക  വതതതമാസമനിലമാമത  അര്ഹരമായ  എലമാവരനികലയ്ക്കുയ  വനികേസനയ
എതനികകേയമാണച്ച് മചയ്തതച്ച്.  എനമാല് തനികേച്ചുയ ബമാലനിശമമായ കേമാരണങ്ങളണമാക്കനി
പ്രതനിപകയ നടതനിയ പ്രതനികഷധയ,  കകേരള ചരനിതതനിമല തമന ഏറവയ മനികേച
ബജറനിമന്റെ നനിറേയ മകേടുതമാനമാകുകമമാമയന തനികേച്ചുയ രമാഷസ്ത്രീയമമായ തസ്ത്രീരുമമാനതനിമന്റെ
അടനിസമാനതനിലമാമണനച്ച് ജനയ തനിരനിചറേനിയുയ. 

മലയമാളതനിമന്റെ മഹമാനമായ കേഥമാകേമാരന എയ.ടനി.-യുമട നനിരവധനി വമാചകേങ്ങള്
ബജറനില്  എടുത്തുകചര്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  ചര്ച  നടകന  കവളയനില്
കേമാലതനിനപ്പുറേകതയച്ച് ദേസ്ത്രീര്ഘദേര്ശനയ നടതനിയ മഹമാനമായ എയ.ടനി.-യുമട പ്രവചന
തുലതമമായ  വമാചകേങ്ങള്  അര്തപൂര്ണമമാകുകേയമാണച്ച്.   സഭയനില്  ചനിലര്  കേമാടനിയ
കകേമാപ്രമായങ്ങള്  കേമാണുകമ്പമാള്  'രണമാമൂഴ'തനിമല  ഒരു  വമാചകേയ  ഞമാന  ഇവനിമട
പറേയമാന ആഗ്രഹനികകേയമാണച്ച്. 'ദുശ്ശേകുനങ്ങള് കനരമത കേണ്ടുതുടങ്ങനിമയനച്ച് പ്രമായയ
മചന അമ്മമമാര് പറേഞ്ഞു,  പകേല് ഇരുടനിമന്റെ മമാളങ്ങളനില്നനിനച്ച്  കുറുനരനികേള് ഇര
കതടനിയനിറേങ്ങനി  നഗരമധതതനില്നനിനച്ച്  നട്ടുചയച്ച്  ഒമാരനി  വനിളനിച്ചു'  എനതമാണച്ച്  ആ
വമാചകേയ.  ആശയ ദേമാരനിദ്രതതമാല് തകേര്ന രമാഷസ്ത്രീയതനങ്ങള്ക്കച്ച് മൂര്ച നഷ്ടമപട
കകേരളതനിമല  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-മനപറനിയമാകണമാ  ഇമതനച്ച്  ആര്മക്കങനിലയ
കതമാനനിയമാല് കുറയ പറേയമാനമാകേനില.  ജനപ്രതനിനനിധനി എനകപമാമല വതമാപമാരനികേളമട
സയഘടനമാ ചുമതലയുള്ള ആള് എനള്ള നനിലയച്ച് ടമാകച്ച് കേമാരതങ്ങമള സയബനനിചച്ച്
വതമാപമാരനികേള്കണമാകുന പ്രശ്നങ്ങള് ശദയനില്മപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  കകേരളതനിമന്റെ
നനികുതനി വരുമമാനതനില് ഏറേനിയ പങ്കുയ വനില്പന നനികുതനിയമാണച്ച്.  തനതച്ച്  നനികുതനി
വരുമമാനതനിമന്റെ  മുക്കമാല്  പങ്കുയ  ലഭനികന  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  ജനി.എസച്ച്.ടനി.
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നടപനിലമാകുകമ്പമാള് വലനിയ ശദ കേമാണനികക്കണതുണച്ച്. ജനി.എസച്ച്.ടനി. കേഇൗണ്സനിലനില്
ശകദയമമായതച്ച്  കകേരള   ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനിയുമട  വമാകകേളമായനിരുനമവനതച്ച്
കകേരളസ്ത്രീയര്ക്കച്ച്  അഭനിമമാനകേരമമാണച്ച്.  ജനി.എസച്ച്.ടനി.യുമമായനി  ബനമപടച്ച്
നനിലനനില്കന നനിരവധനി ആശങകേള് അകേറനതനിനുയ അതുവഴനി സയസമാനതനിനുയ
മപമാതുവനിലയ  പ്രകതതകേനിചച്ച്  വതമാപമാരനികേള്കയ  ഗുണകേരമമാകുന  നടപടനികേളമാണച്ച്
ബജറനില് പ്രഖതമാപനിചനിരനികനതച്ച്.   'വമാറച്ച്'  നനിയമതനിമല ചനില കപമാരയ്മ  കേമാരണയ
വതമാപമാരനികേള്  അനുഭവനികക്കണനിവനനിട്ടുള്ള  ദുരനിതയ  വളമര  ഗഇൗരവമുള്ളതമാമണനച്ച്
തമാങള്കയ അറേനിയമായ. ഇനനി അതച്ച് ഉണമാകേമാന പമാടനില. അതരതനിലള്ള കേരുതല്
ജനി.എസച്ച്.ടനി. നനിയമയ പമാസമാകകമ്പമാള് ഉണമാകേണയ.

ഇനച്ച്  കകേരളതനില്  നനിലനനില്കന  നനികുതനി  സമ്പ്രദേമായതനിമല  ചനില
കപമാരമായ്മകേള്  ബഹുമമാനമപട  ധനകേമാരതമനനിയുമട  ശദയനില്  മകേമാണ്ടുവരമാന
ഞമാന  ആഗ്രഹനികന.  കകേരള  'വമാറച്ച്'  നനിയമപ്രകേമാരയ  വനസതനിക്കച്ച്  5  ശതമമാനയ
നനികുതനിയമാണുള്ളതച്ച്.  എനമാല്  വനസതനിയുമട  മമറമാരു  ഇനമമായ  കബക്കറേനി
കഷമാര്ടണനിയഗച്ച്  'വമാറനി'-മന്റെ  ഇനവനിവരപടനികേയനില്  ഉള്മപടുതനിയനിടനിമലന
കേമാരണതമാല് 14.5 ശതമമാനയ നനികുതനി ഇഇൗടമാകന. യഥമാര്തതനില് ഇവ രണ്ടുയ
ഒനതമനയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  പമായച്ച്  മചയ്യുന രസ്ത്രീതനിയനില് മമാതമമാണച്ച്  മമാറമുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച്
സയബനനിചച്ച്  2010-ല് കചമാദേനിച കമാരനിഫനികക്കഷനച്ച് മറുപടനി ലഭനിചതച്ച്  2017-ലമാണച്ച്.
മറുപടനി കേനിടമാതതുകേമാരണയ ടമാകച്ച് പനിരനിചനിടനില. ഇഇൗ  കേമാരണതമാല് കകേരളതനിമല
നനിരവധനി  വതമാപമാരനികേള്  കകേമാടനികേളമട  അധനികേ  നനികുതനിയടയമാന
നനിര്ബനനിതരമാകുകേയമാണച്ച്.  പല  വതമാപമാരനികേള്കയ  ഇഇൗ  നനികുതനി  അടയമാന
കേഴനിയമാത  അവസയമാണുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച്  പുനധഃപരനികശമാധനിചച്ച്   വതമാപമാരനികേമള
സയരകനിക്കണയ. 

കകേരളതനില്  വനില്പന  നനികുതനി  വരുമമാനതനില്  ഗണതമമായ  പങച്ച്
കനടനിതരുന  സസര്ണ  വതമാപമാരനികേള്ക്കച്ച്  ഇകപമാള്  നനിലനനില്കന  വമാങ്ങല്
നനികുതനി  വളമര  ബുദനിമുട്ടുണമാകനണച്ച്.   കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരനിമന്റെ
കേമാലതച്ച്,  ധനകേമാരതവകുപ്പുമനനിയമായനിരുന ശസ്ത്രീ.  മകേ.  എയ.  മമാണനി അവതരനിപനിച
ബജറനില്  ഉണമായ  അപമാകേതയമാണച്ച്   അതനിനുകേമാരണയ.   അതനിനച്ച്
പരനിഹമാരമുണമാക്കണയ. 2014-മല ഫനിനമാനസച്ച് ആക്ടനില്  കകേമാമ്പഇൗണനിയഗച്ച് നനികുതനി
സമ്പ്രദേമായതനില്  വരുതനിയ മമാറയ section 8 (f)(1) എന പമാരഗ്രമാഫനില് 'അവരുമട
വനില്പനയച്ച്  'എന വമാകകേള് കൂടനി  കചര്ത്തു ഇതച്ച്  കേമാരണയ കകേമാമ്പഇൗണച്ച്  മചയ്ത
വതമാപമാരനികേള് കകേമാമ്പഇൗണനിയഗച്ച് ടമാകനിനുപുറേകമ പര്കചസച്ച് ടമാകച്ച് കൂടനി അടയ്കക്കണ
സനിതനി  ഉണമായനി'.   2013-14  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷയ  മുതലള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  പലനിശ
സഹനിതയ  അടയമാന  ആവശതമപട്ടുമകേമാണച്ച്  കനമാടസ്ത്രീസച്ച്  നല്കുകേയമാണച്ച്.  ഇഇൗ
പ്രശ്നതനിനച്ച്  പരനിഹമാരയ  കേമാണണയ.  ഇതനിനച്ച്  പര്കചസച്ച്  നനികുതനി
ഒഴനിവമാകക്കണതമാണച്ച്. 
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ഇനച്ച് മമമാവബല് കഫമാണ് നനിതത ജസ്ത്രീവനിതതനിമന്റെ ഭമാഗമമായനി മമാറേനിയനിട്ടുണച്ച്.
സമാര്ടച്ച്  കഫമാണ്  ഇലമാത  മലയമാളനികേളനില  എനപറേയമായ.  മമമാവബല്  കഫമാണ്
വമാങ്ങുകമ്പമാള്  അകത  കബമാകനില്  കഫമാണനിമന്റെ  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളമായ
ചമാര്ജറുയ  ഇയര്  കഫമാണുയ  ലഭതമമാണച്ച്.   എനമാല്  മമമാവബല്  കഫമാണനിനച്ച്  5
ശതമമാനയ നനികുതനിയുയ മറള്ളവയച്ച്  14.5  ശതമമാനയ നനികുതനിയുമമാണുള്ളതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ
ബജറനില്  ബഹുമമാനമപട  മനനി  ഇഇൗ  അപമാകേത  തനിരുതനിമയങനിലയ
പ്രതനിപകത്തുള്ള  ഒരയഗയ  ശക്തമമായനി  എതനിര്തതനിമനത്തുടര്നച്ച്  ഇതച്ച്
പൂര്വ്വസനിതനിയനിലമാകകേയമാണച്ച് ഉണമായതച്ച്. 

12.00 Noon]

ശസ്ത്രീ  .    പനി  .    മകേ  .    ബഷസ്ത്രീര്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ പ്രമാവശതയ ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപനിച  ധനകേമാരത  ബനിലനില്  മമമാമമബല്  കഫമാണ്   ചമാര്ജറേനിനച്ച്
ഏര്മപടുതനിയനിരുന  പതനിനമാലര  ശതമമാനയ  നനികുതനി  നനിര്കദശയ  പനിനവലനികയ
എനച്ച്  പറേഞ്ഞനിരുന.  അതച്ച്  കേളക്ടച്ച്  മചയ്ത  നനികുതനിയമായനിരുമനനമാണച്ച്  ഞമാന
ധരനിചതച്ച്.  2005  മുതല്  2016  വമര അതച്ച് കേളക്ടച്ച്  മചയ്യേമാത ഒരു നനികുതനിയമാണച്ച്.
അതച്ച്  മചറുകേനിട  കേചവടക്കമാമരയമാണച്ച്  ബമാധനികനതച്ച്.  അതുമകേമാണച്ച്  ആ നനികുതനി
നനിര്കദശയ  പനിനവലനിക്കണമമനമാണച്ച്  എമന്റെ  അഭനിപ്രമായയ.  ഞമാന  എമന്റെ
മതറനിദമാരണമൂലമമാണച്ച് അങ്ങമന പറേഞ്ഞതച്ച്. 

ശസ്ത്രീ  .   വനി  .   മകേ  .   സനി  .   മമ്മതച്ച് കകേമായ: സര്, ശസ്ത്രീ. പനി. മകേ. ബഷസ്ത്രീര് തമനയമാണച്ച്
ഇഇൗ  പ്രശ്നമുണമാക്കനിയതച്ച്.  അകദഹയ  അതച്ച്  തുറേനപറേഞ്ഞതുമകേമാണച്ച്  ചമാര്ജറേനിനച്ച്
ഏര്മപടുതനിയ  നനികുതനി  നനിര്കദശയ  പനിനവലനിക്കമാന  സഹമായനിക്കണയ.  ഇഇൗ
അപമാകേത  പരനിഹരനിചച്ച്  മുനകേമാല  പ്രമാബലതകതമാമട  കബമാകനിലള്ള  എലമാ
ഐറങ്ങള്കയ  5  ശതമമാനയ  നനികുതനിയമായനി  പ്രഖതമാപനിക്കണയ.  ബജറച്ച്
പ്രസയഗതനിമന്റെ  274-ാ ഖണ്ഡനികേയനില് അലൂമനിനനിയയ ഫമാബനികക്കഷന,  കേനിചണ്
കേതമാബനിനറച്ച്  എനസ്ത്രീ കജമാലനികേള്ക്കച്ച്  രണച്ച്  ശതമമാനയ  നനികുതനി  നല്കേനി ഒറതവണ
തസ്ത്രീര്പമാക്കല് പദതനി പ്രഖതമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അങ്ങമന വനമാല് പ്രസ്തുത വതമാപമാരനികേള്
പതനിനമാലര  ശതമമാനയ  പര്കചസച്ച്  നനികുതനിയുയ  കകേമാമ്പഇൗണച്ച്  നനികുതനിയുയ
അടയ്ക്കുനതനിനു പുറേമമ രണച്ച് ശതമമാനയ നനികുതനി കൂടുതല് അടയ്കക്കണതമായനി വരുയ.
കൃതതമമായനി  നനികുതനി അടച  വതവസമായനികേമള സയബനനിചനിടകതമാളയ  ഇമതമാരു
അധനികേ  ബമാധതതയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  പുനധഃപരനികശമാധനികക്കണതമാണച്ച്.  ഇവരനില് രകണമാ
മൂകനമാ ശതമമാനയ ആളകേള്ക മമാതമമാണച്ച് രജനികസ്ട്രേഷനുള്ളതച്ച്. 

റേബ്ബറേനിനുയ  റേബ്ബര്  ഉല്പനങ്ങള്കയ  വമാറച്ച്  നനികുതനിയനില്നനിനച്ച്  ഒഴനിവച്ച്
പ്രഖതമാപനിമചങനിലയ  അതച്ച്  ഫനിനമാനസച്ച്  ആക്ടനില്  കചര്ക്കമാതതനിനമാല്  റേബര്
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വതമാപമാരനികേള്  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  പലനിശ  സഹനിതയ  അടയ്കക്കണ
അവസയനിലമായനിരുന.  റേബ്ബര്  കേര്ഷകേരുമട  കുതകേ  അവകേമാശമപടുന,
അവര്കകവണനി കഘമാരകഘമാരയ പ്രസയഗനികന ശസ്ത്രീ. മകേ. എയ. മമാണനി കേമാണമാമത
കപമായ,  അവരുമട  ദുധഃഖയ  തസ്ത്രീര്ത്തുമകേമാടുത  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനിമയ
അഭനിനന്ദനികന.  കേയറമതനി  സമാധനങ്ങളമട  പമാക്കനിയഗച്ച്  മമറസ്ത്രീരനിയലനിനച്ച്
നനിര്മ്മമാതമാക്കളനില്നനിനച്ച്  നനികുതനി  ഇഇൗടമാക്കനിയനിരുനനില.  എനമാല്   നനികുതനി
ചുമതനിയനിരുന.   ഇതച്ച്  അവമര  വലമാമത  പ്രയമാസമപടുതനിയനിരുന.  അതച്ച്
ഒഴനിവമാക്കനിമക്കമാടുത്തുമകേമാണച്ച് ഈ വതവസമായമത നനിലനനിര്തനി മുകനമാട്ടുകപമാകേമാന
സഹമായനിച  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനിമയ  പ്രകതതകേയ  അഭനിനന്ദനയ  അറേനിയനികന.
കകേരളതനില്  വതവസമായ  വകുപനിനു  കേസ്ത്രീഴനിലള്ള  43  മപമാതുകമഖലമാ  വതവസമായ
സമാപനങ്ങളനില്  33  എണവയ  കേഴനിഞ്ഞ  കേമാലതച്ച്  നഷ്ടതനിലമാണച്ച്
പ്രവര്തനിചനിരുനതച്ച്.  കകേവലയ  10  സമാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  മമാതമമാണച്ച്
നഷ്ടമനിലമാതനിരുനതച്ച്.  2015-16-ല്  ഇഇൗ  10  സമാപനങ്ങള്  98  കകേമാടനി  രൂപ
ലമാഭമുണമാക്കനിയകപമാള് 33  സമാപനങ്ങള് 208  കകേമാടനി രൂപയുമട  നഷ്ടതനിലമായനി.
ഇഇൗ ബജറനില് ഇതരയ വതവസമായങ്ങള്ക്കച്ച് പുതുജസ്ത്രീവന നല്കേമാന സഹമായനികന
നടപടനികേളണച്ച്.  വനകേനിട  ഇടതരയ  വതവസമായങ്ങള്ക്കമായനി  482  കകേമാടനി  രൂപ
നസ്ത്രീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്,  ഇതച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷമതക്കമാള്  65  ശതമമാനയ വര്ദനവമാണച്ച്.
മപമാതുകമഖലമാ  വതവസമായങ്ങളമട  വനിഹനിതയ  100  കകേമാടനിയനില്നനിനച്ച്  270
കകേമാടനിയമായനി  വര്ദനിപനിച്ചു,  170  ശതമമാനയ  വര്ദന.  വതവസമായ  കമഖലകയമാടുള്ള
എല്.ഡനി.എഫച്ച് സര്ക്കമാരനിമന്റെ സമസ്ത്രീപനയ ഇതനില്നനിനയ വതക്തമമാണച്ച്.  തനിരുവണ്ണൂര്
കകേമാടണ്  മനില്  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  ജനിലയനിലമാണച്ച്.  വര്ഷങ്ങകളമാളയ  പൂടനിക്കനിടനച്ച്
നശനിച്ചുകപമായ ഇഇൗ മനില് പുനരുദരനിചതച്ച് കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരമാണച്ച്.
എനമാല് കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണകേമാലമത മകേടുകേമാരതസതമൂലയ ഇഇൗ മനില്
വസ്ത്രീണ്ടുയ പൂകടണ അവസയനിലമായനി.  ഇകപമാള് വസ്ത്രീണ്ടുയ അതച്ച് തുറേന.  ഇതരതനില്
പ്രയമാസയ കനരനിടുന കകേരളതനിമല തുണനിമനില്ലുകേള്ക്കച്ച്  51  കകേമാടനി  രൂപ ബജറനില്
വകേയനിരുതനിയതച്ച്   ബനമപട  മതമാഴനിലമാളനികേള്കയ  അനുബന
സമാപനങ്ങള്കയ ആശസമാസയ പകേരുനതമാണച്ച്.  വതവസമായ വളര്ചയനില് ഇനനിയുയ
മുകനമാട്ടുകപമാകേമാന കേഴനിയുന കകേരളതനില്,  വതവസമായമമാരയഭനിക്കമാന വരുനവര്ക്കച്ച്
കനിയറേനസച്ച്  ലഭനികനതനിനുകവണനി  എടുകന   നടപടനികേളമാണച്ച്  പലകപമാഴുയ
സയരയഭകേമര  നനിരമാശരമാകനതച്ച്.  വതവസമായങ്ങള്  ആരയഭനികനതനിനുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരനികക്കണതച്ച്  കകേരളതനിമല  വതവസമായ  വളര്ചയച്ച്
അതതമാവശതമമാണച്ച്.  ഇഇൗ ബജറനില് 114-ാ ഖണ്ഡനികേ ഇക്കമാരതതനില് സര്ക്കമാരനിമന്റെ
നനിശ്ചയദേമാര്ഢതയ  പ്രകേടമമാകന.   ഇഇൗ  ബജറനിമന  പനിന്തമാങ്ങനിമക്കമാണച്ച്  ഞമാന
നനിര്ത്തുന.
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ശസ്ത്രീ  .    കറേമാജനി  .    എയ  .    കജമാണ്:  സര്, 2017  മമാര്ചച്ച്  3-ാ തസ്ത്രീയതനി മവളപനിനച്ച്  4
മണനിക്കച്ച്  സയസമാനമത  പ്രമുഖ  പതങ്ങളനിലയ  നവമമാധതമങ്ങളനിലയ   വരനികേയുയ
അതനിനുകശഷയ  ഇഇൗ  നനിയമസഭയനില്  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എയ.
കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്  അവതരനിപനികകേയുയ  മചയ്ത  ഈ  ബജറനിമന  ഞമാന
എതനിര്കകേയമാണച്ച്.  ഇഇൗ  ബജറച്ച്  കചമാര്ന  എനതുമകേമാണ്ടുമമാതമല  ഞങ്ങള്
ഇതനിമന  എതനിര്കനതച്ച്.  ഭരണ  പകത്തുള്ള  അയഗങ്ങള്കപമാലയ  ചര്ചയനില്
പമങടുത്തുമകേമാണച്ച് ഇഇൗ ബജറനിമനകറേനിചച്ച് പുകേഴനി പറേഞ്ഞതച്ച് സസപ്ന ബജറച്ച്,  സസപ്ന
സമമാനമമായ ബജറച്ച്  എമനമാമക്കയമാണച്ച്.  അതുമകേമാണ്ടുതമനയമാണച്ച്  ഞങ്ങളയ ഇഇൗ
ബജറനിമന  എതനിര്കനതച്ച്.   ഇവനിമട  കേനിഫ്ബനി  കപമാലള്ള  മസഷതല്  പര്പസച്ച്
മവഹനിക്കനിള്സനിനച്ച്  സയസമാന  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ഗതമാരന്റെനി  നല്കുനതനിമല
അപകേടങ്ങമളകറേനിചച്ച് ഫനിനമാനസച്ച് കേമ്മസ്ത്രീഷനുയ ആര്.ബനി.മഎ.-ഉയ ഒമക്ക വമാണനിയഗച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  എനമാല് ആ വമാണനിയഗനിമനമയമാമക്ക അവഗണനിച്ചുമകേമാണച്ച്
വലനിയ സസപ്ന പദതനികേള് പ്രഖതമാപനിച അകദഹതനിമന്റെ ആത്മവനിശസമാസമത ഞമാന
തള്ളനിപറേയുനനില.  പകക  ഒരു  കേമാരതയ  മമാതയ  പറേയമാന  ആഗ്രഹനികന.  ഇഇൗ
ചര്ചയനില് പമങടുത്തുമകേമാണച്ച് പല അയഗങ്ങളയ  'പ്രതനിപകയ കമ കേമാണനിക്കണയ'
എനച്ച് പറേഞ്ഞനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷമത ബജറച്ച്  ചര്ചയനിലയ പ്രതനിപകയ കമ
കേമാണനിക്കണമമനതമനയമാണച്ച്  അവര്  പറേഞ്ഞതച്ച്.  ഒരു  വര്ഷയ
കേഴനിഞ്ഞനിരനികകേയമാണച്ച്.  ഇനനി  എതകേമാലയ  ഞങ്ങള് കമ കേമാണനിക്കണമമനകൂടനി
പറേഞ്ഞമാല് സകന്തമാഷമമായനിരുന. 

കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനിമന്റെ  അവസമയന്തമാമണനച്ച്  പരനികശമാധനിക്കണയ.  പദതനി
നനിര്വ്വഹണയ  പമാമട  തകേര്ന,  ഭരണതകേര്ചയുമട  സമാകനിപതമമായനി  പദതനി
നനിര്വ്വഹണതനില്  വസ്ത്രീഴ്ചയുണമായനി.  പദതനി  അടങലനിമന്റെ  48.56  ശതമമാനയ
മമാതമമാണച്ച്  നടപനിലമാക്കനിയതച്ച്.  തകദശ സസയയഭരണ സമാപനങ്ങള്കള്ള പദതനി
വനിഹനിതതനിമന്റെ  29  ശതമമാനയ  മമാതമമാണച്ച്  നടപനിലമായനിരനികനതച്ച്.  ചനില  വലനിയ
പദതനികേള് കേഴനിഞ്ഞ ബജറനില് പ്രഖതമാപനിചനിരുന. ഭൂമനി ഇലമാതവര്ക്കച്ച് മൂനച്ച് മസന്റെച്ച്
വസ്ത്രീതയ ഭൂമനി നല്കുയ -  അതച്ച് നടപനിലമായനിടനില.  ആദേനിവമാസനികേള്ക്കച്ച് ഒകരക്കര് വസ്ത്രീതയ
ഭൂമനി  നല്കേമാന  42  കകേമാടനി  രൂപ  –  അതുയ  നടനനിടനില.  14  ജനിലമാകകേന്ദ്രങ്ങളനില്
നകവമാതമാന  സമായസമാരനികേ  സമുചയയ  -  നടനനിടനില.  മകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ക്കച്ച്
1000  പുതനിയ  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള്ക്കമായനി   300  കകേമാടനി  രൂപ  –  ഒരു
ബസ്സുകപമാലയ ഇറേങ്ങനിയനിടനില.  1000  കകേമാടനി  സമഗ്ര ചനികേനിതമാ  പദതനി  -  ലകതയ
കേണനിടനില.  പൂര്ണ  സഇൗജനത  ചനികേനിത  ഉറേപ്പുവരുതമാനുള്ള  മപമാതുജനമാകരമാഗത
പദതനി  -  നടനനിടനില.  നനികുതനി  വരുമമാനയ  22  ശതമമാനയ  വര്ദനിപനികയ  -
വര്ദനിചനിടനില.  17  പുതനിയ  റേവനഷ  ടവറുകേള്  -  ഒനകപമാലയ  നടനനിടനില.
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കറേമാഡരനികേനില്  ശുചനിമുറേനികേള്,  പ്രധമാന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സസ്ത്രീകേള്ക്കച്ച്  ഫ്രഷച്ച്  അപച്ച്
കകേന്ദ്രങ്ങള്  -  പ്രതനിപക  എയ.എല്.എ.  മമാര്  സസ്ത്രീ  സുരകയുമമായനി  ബനമപടച്ച്
ബമാനര് പനിടനികനതനിമനകറേനിചച്ച് ഇനമല ഒരു എയ.എല്.എ ഇവനിമട പരനിഹസനിചച്ച്
സയസമാരനികനതുകകേട്ടു.  ഇഇൗ  ബഹുമമാനമപട  അയഗതനിമന്റെ  മണ്ഡലതനിമലങനിലയ
ഇതരതനില് സസ്ത്രീകേള്കകവണനി ഒരു ഫ്രഷച്ച് അപച്ച് കകേന്ദ്രതനിനച്ച് ശനിലമാസമാപനയ
നടതനിയനിട്ടുകണമാമയനച്ച്  പറേഞ്ഞമാല്  നനമായനിരുന.  എലമാ  ജനിലകേളനിലയ
മള്ടനിപര്പസച്ച് ഇനകഡമാര് കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള്ക്കമായനി 500 കകേമാടനി രൂപ – സമാധമാരണ
നനിലയനില് പദതനികേള് യമാഥമാര്തതമമാകുകമ്പമാഴമാണച്ച് അതനിനച്ച് കപരനിടുനതച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ
ബജറനില്  14 ജനിലകേളനില്  കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള്  നനിര്മ്മനികമമനച്ച്  പറേഞ്ഞച്ച്
തറേക്കല്ലുകപമാലമനിടമാമത  14  കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള്കയ  കപരുകപമാലയ  മകേമാടുത്തു.
ഇങ്ങമനയമാണച്ച്  ബജറനില്  പ്രഖതമാപനങ്ങള്  വനമകേമാണനിരനികനതച്ച്
എനതുമകേമാണമാണച്ച്  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  വര്ഷമത  ബജറനിമനയുയ  എതനിര്കനതച്ച്.
സമയയ പരനിമനിതമമായതനിനമാല് ഒനരണച്ച് കേമാരതങ്ങള് പറേഞ്ഞച്ച് അവസമാനനിപനിക്കമായ.
ഒരു പ്രധമാനമപട കേമാരതയ, ഇഇൗ ബജറനില്    ഗുരുതരമമായ ഒരു വസ്ത്രീഴ്ച സയഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.
സയസമാന  മചറുകേനിട  വതവസമായനികേളനില്  ഒരു  ശതമമാനതനിമന്റെ  കപമാലയ
അയഗസ്ത്രീകേമാരമനിലമാത സയഘടനയച്ച് സര്ക്കമാരനില്നനിനച്ച് യമാമതമാരുവനിധ സമാമ്പതനികേ
സഹമായവയ  നല്കേരുമതനയ  അവരുമട  കസമാഷതല്  മസകേഷരനിറനി  ഫണനികലയച്ച്
സമാമ്പതനികേയ  അവര്തമന  കേമണതണമമനയ  ധനകേമാരത  പരനികശമാധനമാ
വനിഭമാഗതനിമന്റെ റേനികപമാര്ടനില് പറേയുനണച്ച്. അതച്ച് അവഗണനിച്ചുമകേമാണച്ച് സനി.പനി.മഎ.
(എയ)-മന്റെ അധസ്ത്രീനതയനിലള്ള സയസമാന മചറുകേനിട വതവസമായ അകസമാസനികയഷന
എന  സയഘടനയച്ച്  ഒരു  കകേമാടനി  രൂപ  സയസമാന  ഖജനമാവനില്നനിനച്ച്
അനുവദേനിചനിരനികകേയമാണച്ച്. അതച്ച് പനിനവലനിക്കണയ.   അയഗപരനിമനിതരുമട മപനഷന
1,100  രൂപയമായനി വര്ദനിപനിചതനിമന ഞങ്ങള് സസമാഗതയ മചയ്യുകേയമാണച്ച്.  എനമാല്
മുനവര്ഷങ്ങളനില്  അയഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച്  800  രൂപ  മപനഷന
മകേമാടുത്തുമകേമാണനിരുനകപമാള് 80 ശതമമാനതനിലധനികേയ മമവകേലതമുള്ളവര്ക്കച്ച് 1,100
രൂപ  മപനഷന  മകേമാടുകന  ഒരു  സയവനിധമാനയ  നനിലവനിലണമായനിരുന.  80
ശതമമാനതനിലധനികേയ  മമവകേലതമുള്ളവര്  കൂടുതല്കപരുയ  bedridden
ആയനിട്ടുള്ളവരമാണച്ച്.  അയഗപരനിമനിതരുമട മപനഷന വര്ദനിപനിച സമാഹചരതതനില്
80  ശതമമാനതനിലധനികേയ  മമവകേലതമുള്ളവരുമട  മപനഷനുയ  ആനുപമാതനികേമമായനി
വര്ദനിപനിക്കമാനുള്ള  നടപടനിയുണമാകേണമമനമാണച്ച്  സൂചനിപനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  ഇഇൗ
ബജറനില് 182 കറേമാഡകേളയ 69 പമാലങ്ങളമമമാമക്ക കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലമാകമമനച്ച്
പറേഞ്ഞകപമാള്  ഞമാന  വളമര  സസൂകയ  ശവനിചനിരുന.  ആ  ലനിസ്റ്റേച്ച്  കേണകപമാള്
എമന്റെ മണ്ഡലമമായ അങമമാലനി നനികയമാജകേമണ്ഡലയ കകേരളതനിലകല എമനനനിക്കച്ച്
സയശയയ കതമാനനി.  ക്രനിസതമാനനികേളമട വസ്ത്രീടനില് 'കയശു ഇഇൗ ഭവനതനിമന്റെ രകകേന'
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എനച്ച്  എഴുതനിവയമാറുണച്ച്.  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  ഇഇൗ  പദതനികേള്  നടപനിലമാകകമ്പമാള്
അങമമാലനിക്കമാര്കയ  'കേനിഫ്ബനി  അങമമാലനിയുമട  രകകേന'  എനച്ച്  എഴുതമാനുള്ള
അവസരയ തരണമമനമമാതയ സൂചനിപനിച്ചുമകേമാണച്ച് ഞമാന അവസമാനനിപനികന. 

ശസ്ത്രീ  .   പനി  .   മകേ  .   ശശനി: സര്, ഞമാന ഇഇൗ ബജറനിമന ശക്തമമായനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.
കേടുത  സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിയുമട   സമാഹചരതതനില്  ഒരു  നമാടനിമന്റെയുയ
ജനതയുമടയുയ പ്രതസ്ത്രീകകേള് പൂവണനിയനികന ബജറമാണച്ച്  കഡമാ. ടനി. എയ. കതമാമസച്ച്
മഎസകേച്ച് ഇവനിമട അവതരനിപനിചതച്ച്. കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ   ജനവനിരുദ നയങ്ങള്
സൃഷ്ടനിച  പ്രതനിസനനിയനില്  നനിനയ    നമാടനിമന്റെ  പുകരമാഗതനിമയ  ലകതമമാക്കനി
എങ്ങമന  പദതനികേള്   രൂപകേല്പന  മചയ്യേമാമമനച്ച്  ബഹുമമാനമപട   ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനി  ഇഇൗ  ബജറനിലൂമട   മതളനിയനിചനിരനികകേയമാണച്ച്.   തലയകേതച്ച്
ആള്തമാമസമുള്ള  ആര്കയ  ഇഇൗ  ബജറനിമന  എതനിര്ക്കമാന  കേഴനിയനില.  എനമാല്,
സസന്തയ തലകചമാറേച്ച്  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-നച്ച് പമാടതനിനച്ച് മകേമാടുതനിട്ടുള്ള ആളകേള്ക്കച്ച്
ഇതനിമന  എതനിര്ക്കമാന  സമാധനികയ.  അപ്പുറേതനിരനികന  ആളകേള്ക്കച്ച്
സയശയകരമാഗമമാണച്ച്.  അവര് ഇഇൗ ഗവണ്മമന്റെച്ച് അധനികേമാരതനില് വന നമാള് മുതല്
തുടങ്ങനിയതമാണച്ച്   എന്തനിലയ ഏതനിലയ സയശയയ പ്രകേടനിപനികന രസ്ത്രീതനി.  ഇമതലമായ
യമാഥമാര്തതമമാകുകമമാ  എനച്ച്  സയശയമമാണച്ച്.  ഇതനിമന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കേനിടനിയമതമാനയ
നമുക്കച്ച്  കവണ,  നമുക്കച്ച്  വനിശസമാസമനിമലനച്ച്  അപ്പുറേതനിരനികന ആളകേള് പറേയമാന
തയ്യേമാറുകണമാ?  ഞമാന നനിങ്ങളമട കചമാദേതങ്ങള്ക്കച്ച് ഒനനിനുയ വഴങ്ങമാന കപമാകുനനില. 

ഇവനിമട  കേനിഫ്ബനിമയകറേനിചച്ച്  പറേയുകേയുണമായനി.  ഒരു  കേമാരതയ  ഉറേപമാണച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ 6 മമാസക്കമാലയ 15,000 കകേമാടനി രൂപയുമട വനികേസന പദതനികേള് ഇവനിമട
പ്രഖതമാപനിച്ചു.  ആ  15,000  കകേമാടനി രൂപയുമട പദതനികേളയ ഇഇൗ ധനകേമാരത വര്ഷയ
അവസമാനനികനകതമാടുകൂടനി  സമാകമാല്ക്കരനിക്കമപടുമമന  കേമാരതതനില്
അപ്പുറേതനിരനികന  ആളകേള്ക്കച്ച്  യമാമതമാരു  സയശയവയ  കവണ.  കകേരളസ്ത്രീയ
സമൂഹതനിമന്റെ  സകേല  കമഖലകേളനിലയ  വനികേസനതനിമന്റെയുയ  കകമതനിമന്റെയുയ
കേര്മ്മമമാര്ഗ്ഗയ മതളനിയനിച്ചുമകേമാണ്ടുള്ള ബജറമാണച്ച് കഡമാ. ടനി.  എയ. കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച്
അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇമതമാരു  സസപ്ന  ബജറല;  കകേരളസ്ത്രീയ  സമൂഹതനിമല
സമാധമാരണക്കമാരുയ പമാവമപടവരുമമായ ജനങ്ങളമട സസപ്നങ്ങള് യമാഥമാര്തതമമാകന
ബജറമാണച്ച്  ഇവനിമട  അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  സമാമൂഹത  സുരകമാ  പദതനികേള്,
കദേശസ്ത്രീയ-സയസമാന  പമാതകേള്,  വസ്ത്രീടനിലമാതവര്ക്കച്ച്  വസ്ത്രീടച്ച്,  മപമാതുകമഖലമാ
സമാപനങ്ങമള ലമാഭതനികലയച്ച് എതനിക്കല്,  കുടനിമവള്ള പദതനികേള്,  പടനികേജമാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനതനിനുകവണനിയുള്ള  പദതനികേള്,  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലയുമട
അഭനിവൃദനി,  മപമാതുവനിദേതമാഭതമാസതനിമന്റെ   സയരകണയ  ഉള്മപമടയുള്ള  നനിരവധനി
കേമാരതങ്ങള്  ബജറനിലണച്ച്.  ഞമാന  അതനിമന്റെ  വനിശദേമായശങ്ങളനികലയച്ച്  കേടകനനില.
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25,000  കകേമാടനി രൂപയുമട വനികേസന പരനിപമാടനികേളമാണച്ച് ഇഇൗ ബജറനിമന്റെ ഭമാഗമമായനി
പ്രഖതമാപനിക്കമപടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കേടുത ഇടതുപക വനിരുദര്കകപമാലയ ഇഇൗ ബജറനിമന
തള്ളനിപറേയമാന  കേഴനിയനില.    കേടുത  സമാമ്പതനികേ  പ്രയമാസയ  കനരനിടുകമ്പമാള്
മുതലമാളനിതയ മുകനമാടച്ച്  വയ്ക്കുനതച്ച്  മചലവച്ച് ചുരുക്കലമാണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ
നവലനിബറേല്  നയങ്ങള്  പഠനിപനികനതച്ച്   സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനി
മറേനികേടക്കമാനുള്ള ഏറവയ  നല മമാര്ഗ്ഗയ  മചലവ ചുരുക്കമലനമാണച്ച്.  എനമാല്  ഇഇൗ
കേമാഴ്ചപമാടച്ച് നനിരമാകേരനിച്ചുമകേമാണമാണച്ച് കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച് ഇഇൗ ബജറച്ച്
അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഇഇൗ  പ്രതനിസനനി  മറേനികേടക്കമാന  മചലവച്ച്  ചുരുകകേയല,
ബജറച്ച്  മചലവകേള്  ഗണതമമായനി   വര്ദനിപനികകേ  എനള്ളതമാണച്ച്  ഇഇൗ  ബജറനില്
പറേയുനതച്ച്.  ബജറച്ച്  മചലവച്ച്  വര്ദനിപനികനതനിലൂമട  നമ്മുമട  സമ്പദ്ഘടനമയ
കൂടുതല് ചലനമാത്മകേമമാകകേയമാണച്ച് ഇടതുപകതനിമന്റെ  സമാമ്പതനികേ സമസ്ത്രീപനയ.
ആ നയമമാണച്ച് ഈ ബജറനിലള്ളതച്ച്. കനമാടച്ച് നനികരമാധനയ സയസമാനതനിമന്റെ നനികുതനി
വരുമമാന  വര്ദനവച്ച്  ഇലമാതമാക്കനി.  വമാറച്ച്  നനികുതനിയനില്  നനിനയ  ജനി.എസച്ച്.ടനി.
യനികലയ്ക്കുള്ള  മമാറവയ  അനനിശ്ചനിതമാവസ  സൃഷ്ടനിച്ചു.  കകേന്ദ്ര  ബജറച്ച്  കകേരളമത
സയബനനിചനിടകതമാളയ  നനിരമാശമാജനകേമമാണച്ച്.  നമാണതവനിളകേളമട  പ്രതനിസനനി,
കകേന്ദ്രമപമാതുകമഖലമാ  സമാപനങ്ങളമട  തകേര്ച,  ഗള്ഫനില്  നനിനയ  തനിരനിചച്ച്
വരുനവരുമട  റേസ്ത്രീഹമാബനിലനികറഷന  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുകവണ  ഒരു  നനിര്കദശവയ  കകേന്ദ്ര
ബജറനില്  കേണനില.  മതമാഴനിലറേപച്ച്  പദതനിയുമമായനി  ബനമപടച്ച്  ലഭനികക്കണ
വനിഹനിതതനിലയ  വര്ദനവണമായനില.  ഇതരയ  പ്രതനികൂല  സമാഹചരതതനിലമാണച്ച്
കകേരളതനിമല  ജനകേസ്ത്രീയ   ഗവണ്മമന്റെച്ച്  അതനിമന്റെ  ജനപക  വനികേസന  നയയ
നടപനിലമാകനതച്ച്.   പശ്ചമാതല  സഇൗകേരത  കമഖലയനില്  അനനിവമാരതമമായ  മൂലധന
മചലവനിനുള്ള  പണയ  കേമണത്തുനതനിനച്ച്  വലനിയ  കതമാതനില്  മൂലധന  നനികകപയ
ഉയര്ത്തുകേ എനതമാണച്ച് ഇഇൗ ബജറച്ച് ലകതമനിടുനതച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ ആറേച്ച് മമാസയ മകേമാണച്ച്
കേനിഫ്ബനി അഭനിമമാനമാര്ഹമമായ പുകരമാഗതനി വകേവരനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇകതമാമടമാപയ 25,000
കകേമാടനി  രൂപയുമട  നനിര്മ്മമാണ   പ്രവൃതനികേള്  കൂടനി  ഇഇൗ  ബജറനില്
പ്രഖതമാപനിചനിരനികകേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്   സയസമാന   ചരനിതതനിമല  ഏറവയ  വലനിയ
നനികകപ  പദതനിയമായനി  മമാറേമാന  കപമാവകേയമാണച്ച്.  ബജറച്ച്  കചമാര്ന
കേമാരതമതകറേനിചച്ച്  ഞമാന ഇകപമാള് ഒനയ പറേയുനനില.  ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനി
അക്കമാരതമതകറേനിചച്ച്   വതക്തമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബജറല കചമാര്നമതനച്ച് പ്രതനിപക
കനതമാവനിനുമറേനിയമായ.  ഇലമാത  കേമാരതങ്ങളമട  കപരനില്  മനനിമയ  പുറേതമാക്കണയ,
കപ്രമാസനികേഷടച്ച്  മചയ്യേണമമമനമാമക്ക  പറേയുകമ്പമാള്  ഒരു  കേമാരതയ  പറേയമാന
ആഗ്രഹനികന.  നമ്മുമട കേയ്യേനില് കനമാടച്ച് എണ്ണുന യനകമമാ, കനമാടച്ച് തൂക്കനിവമാങ്ങുന
കേടനി  തുലമാകസമാ  ഇല.   ഇവനിമടയുള്ളതച്ച്  ജനങ്ങകളമാടച്ച്  പറേഞ്ഞ  വമാഗമാനങ്ങള്
നടപനിലമാക്കമാനുള്ള  രമാഷസ്ത്രീയ  ഇച്ഛമാശക്തനിയുയ  നനിശ്ചയ  ദേമാര്ഢതവയ  മമാതമമാണച്ച്.
എന്തനിനമാണച്ച് ഇവര്  അസഹനിഷ്ണുരമാകുനതച്ച്.  ശസ്ത്രീ. മകേ. എയ. മമാണനിമയ ഉകദശനിചകല
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നനിങ്ങള്  ഓകരമാ  കേമാരതങ്ങള്  പറേയുനതച്ച്.  അകദഹമത  പ്രയമാസമപടുതനിയതു
മകേമാണ്ടുയ  നനിങ്ങളമട  എതനിര്പച്ച്  സഹനിക്കമാന  വയ്യേമാതതുമകേമാണ്ടുമമാണച്ച്  ശസ്ത്രീ.  മകേ.
എയ.  മമാണനി  ചര്ചകപമാലയ  ബഹനിഷ്കരനിചതച്ച്.  ഇഇൗ  ബജറനിമന   തള്ളനിപറേയമാന
അപ്പുറേതനിരനികന  ആര്കയ  കേഴനിയനില.   സനികര്  അടനിച  ആകവശതനിലമാണച്ച്
പ്രതനിപകത്തുള്ളവര്  ഇരനികനതച്ച്.  എമന്റെ  കസ്നേഹനിതന  ശസ്ത്രീ.  എന.  ഷയസുദസ്ത്രീമന്റെ
മണ്ഡലതനില്  110 കകേമാടനിയനിലധനികേയ   രൂപയുയ  തനിരുവനന്തപുരതച്ച്  ശസ്ത്രീ.  എയ.
വനിനമസന്റെനിമന്റെ  മണ്ഡലതനില്  190  കകേമാടനി  രൂപയുമമാണച്ച്  അനുവദേനിചനിരനികനതച്ച്.
ആദേരണസ്ത്രീയനമായ മുന സസ്ത്രീക്കറുമട മകേനുയ അരുവനിക്കര എയ.എല്.എ.  യുമമായ ശസ്ത്രീ.
മകേ.  എസച്ച്  ശബരസ്ത്രീനമാഥനച്ച്  ഇഇൗ  ബജറനിമന  എതനിര്ക്കമാന  കേഴനിയുകമമാ?  തമന്റെ
മണ്ഡലതനിനച്ച്  500  കകേമാടനി രൂപയുമട വനികേസനമമനച്ച് പതകറേനിപച്ച് ഇറേക്കനിയ ശസ്ത്രീ.
മകേ. എസച്ച്. ശബരസ്ത്രീനമാഥനച്ച് ഇഇൗ ബജറനിമന അയഗസ്ത്രീകേരനിക്കമാതനിരനിക്കമാന കേഴനിയുകമമാ?
പനിറേവയ  ഹയര്  മസക്കണറേനി  സ്കൂള്  ഇന്റെര്  നമാഷണല്  നനിലവമാരതനികലയച്ച്
ഉയര്തനിയതുമമായനി  ബനമപടച്ച്  എയ.എല്.എ.-യച്ച്  അഭനിവമാദേതമര്പനിച്ചുമകേമാണച്ച്
കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര്  അവനിമട  കബമാര്ഡച്ച്  വച്ചു.   ആര്ക്കമാണച്ച്  ഇഇൗ  ബജറനിമന
എതനിര്ക്കമാന സമാധനികനതച്ച്.  പ്രതനിപകത്തുള്ളവര് മനസ്സുമകേമാണച്ച് ഇഇൗ ബജറനിമന
അയഗസ്ത്രീകേരനികകേയമാണച്ച്.  സഭയകേത്തുയ  പുറേത്തുയ  എന്തനിനമാണച്ച്  ഇങ്ങമന  കവഷയ
മകേടനിയമാടുനതച്ച്?  എലമായ തല തനിരനികഞ്ഞ കേമാണുകേയുള.  അതച്ച് ചനിലരുമട ജനനമാ
ഉള്ള   ശമാപമമാണച്ച്.  വഹന്ദവ വനിശസമാസമനുസരനിചച്ച്  സൃഷ്ടനികേര്മ്മയ നടതമാറുള്ളതച്ച്
ബഹമാവമാണച്ച്.  ബഹമാവച്ച് ലസ്ത്രീമവടുതകപമാള് വനിശസമാമനിതമന ഏല്പനിചതമായനി കേഥ
കകേടനിട്ടുണച്ച്.   ആ  കേമാലത്തുണമാക്കനിയ  സൃഷ്ടനികേമളലമായ  തലതനിരനിഞ്ഞതമാണച്ച്.
നരനിചസ്ത്രീറേച്ച്,  പറേങനി  മമാങ്ങ,  കേടവമാവല്  ഇമതലമായ  തലതനിരനിഞ്ഞമാണച്ച്  കേനിടകനതച്ച്.
ഏതമാണച്ച്  ഇഇൗ  ഗണതനില്വരുന  ആളകേള്മക്കലമായ  യമാഥമാര്തതയ
മനസനിലമാകുകേയനില.  അവമരലമായ തലതനിരനിഞ്ഞച്ച് മമാതകമ കേമാണുകേയുള്ളൂ.  അതനിമന്റെ
കുഴപയ  അപ്പുറേത്തുണച്ച്.   അതനിനച്ച്  ഇകങ്ങമാടച്ച്  മമക്കനിടച്ച്  കേയറേനിയനിടച്ച്  യമാമതമാരു
കേമാരതവമനില.  

അന്തമാരമാഷ  വനനിതമാ  ദേനിനതനിമന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഇവനിമട  ചര്ച  നടനകലമാ;
ഒറകേമാരതയ  മമാതകമ ഞമാന പറേയമാന ആഗ്രഹനികനള്ളൂ.  നനിലമ്പൂരനിമല രമാധയുമട
കപ്രതയ  ഇവമര  കവടയമാടുകേയമാണച്ച്.   ഇഇൗ  കേമാരതങ്ങള്  പറേയുകമ്പമാള്  അമതലമായ
ഓര്ക്കണയ.  ഞമാന കൂടുതല് കേമാരതങ്ങളനികലയച്ച് കേടക്കമാനമാഗ്രഹനികനനില.   ********** 

ശസ്ത്രീ  .   എയ  .   വനിനമസന്റെച്ച്:സര്, കപമായനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.

ശസ്ത്രീ  .   പനി  .   മകേ  .   ശശനി: സര്,  ഞമാന  വഴങ്ങുകേയനില.  ഞമാന  പറേകയണ
കേമാരതങ്ങള് പറേയുയ. എമന്റെ സമയയ കേളയമാന സമാധനികകേയനില.

********** സഭമാദതകമന്റെ ഉതരവനിന പ്രകേമാരയ കരഖയനില്നനിനയ നസ്ത്രീക്കയ മചയ. (ഫയല് 
നയ.1048/ഇ.ബനി/2017/നനി.മസ  തസ്ത്രീയതനി 08-03-2017)
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മനി  .   സസ്ത്രീക്കര്  : ശസ്ത്രീ.  എയ.  വനിനമസന്റെച്ച്,  അകദഹതനിമന്റെ  പ്രസയഗയ
കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷയ  കപമായനിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓര്ഡര്  ഉനയനിക്കമാനുള്ള  സമയയ
അനുവദേനിക്കമായ. 

ശസ്ത്രീ  .   പനി  .   മകേ  .   ശശനി  : സര്,  ഒറക്കമാരതയകൂടനി  പറേഞ്ഞച്ച്   ഞമാന
അവസമാനനിപനികകേയമാണച്ച്.   ബജറനിമന  എതനിര്ത്തുമകേമാണ്ടുള്ള  ചര്ചയനില്
എന്തനിനമാണച്ച്  മുസസ്ത്രീയ  ലസ്ത്രീഗനിലള്ള  എമന്റെ  പ്രനിയമപട  കസ്നേഹനിതന  ശസ്ത്രീ.  ടനി.  വനി.
ഇബമാഹനിയ  കേമ്മഷണനിസ്റ്റുകേമാര്  ഇലമാതമാകുനതച്ച്  നലതമാണച്ച്  എന  അഭനിപ്രമായയ
പറേഞ്ഞതച്ച്?  കേമ്മഷണനിസ്റ്റുകേമാര് ഇലമാതമായതുമകേമാണച്ച് ബയഗമാളനില്നനിനച്ച് അരനി കേനിടനി
എനമാണച്ച് അകദഹയ പറേഞ്ഞതച്ച്.  അങ്ങമനമയമാമക്ക പറേയമാന പമാടുകണമാ; ലസ്ത്രീഗനിമന്റെ
കനതമാവച്ച്  ശസ്ത്രീ.  പനി.  മകേ.  കുഞ്ഞമാലനികടനി  ഇഇൗ  വമാദേയ  അയഗസ്ത്രീകേരനികകമമാ;
അയഗസ്ത്രീകേരനികകേയനിമലനമാണച്ച്  എമന്റെ  വനിശസമാസയ.   നമാടച്ച്  കനരനിട്ടുമകേമാണനിരനികന
അപകേടകേരമമായ  സമാഹചരതയ   മനസനിലമാക്കമാന  ശസ്ത്രീ.  ടനി.  വനി.  ഇബമാഹനിമനിമന
കപമാലള്ള  ആളകേമള  അകദഹയ  പഠനിപനിക്കണമമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറേയമാനുള്ളതച്ച്,
കേമാരണയ,  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  ആമകേ  വനിഴുങ്ങമാന  വരനികേയമാണച്ച്.   ഒരു  നമാടനിമന്റെ
ഭരണഘടനയമാമകേ  അടനിമറേനിചച്ച്,  ഇഇൗ  നമാടനിമന്റെ  ജനമാധനിപതത  മതനനിരകപക
ഭരണഘടനയമാമകേ അടനിമറേനിചച്ച്, നമ്മുമട രമാജതമത മതമാധനിഷനിതമമായ ഒരു സവര്ണ
ഹനിന്ദുരമാഷമമാക്കനി  രൂപമപടുതമാന  കവണനിയുള്ള  ഗൂഢപദതനിയമാണച്ച്  ശസ്ത്രീ.  നകരന്ദ്ര
കമമാദേനിയുമട  ആഭനിചമാരശമാലയനില്  നടനമകേമാണനിരനികനതച്ച്.   അതനിമനതനിരമായുള്ള
കപമാരമാടതനില്  മമാറേച്ച്  കേമാണനിക്കമാന  ആര്ജവയ  കേമാണനികന  ഒനമാമമത
പ്രസമാനയ ഞങ്ങളമട പ്രസമാനമമാമണനച്ച് പറേയമാന സമാധനികയ.  ഞങ്ങളനിലമാമത
ഈ  രമാജതമത  മതനഷനപകങ്ങള്ക്കച്ച്  നനില്ക്കമാന  സമാധനികകമമാ;  അതുമകേമാണച്ച്
മതറമായ സമസ്ത്രീപനയ സസസ്ത്രീകേരനികകേയല കവണതച്ച്.

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര്: പ്ലസ്ത്രീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.

ശസ്ത്രീ  .   പനി  .   മകേ  .   ശശനി: സര്,  ഒരു  കേമാരതയ  കൂടനി  പറേഞ്ഞുമകേമാണച്ച്
ഞമാനവസമാനനിപനിക്കമായ.  മറച്ച്  രമാഷസ്ത്രീയ  കേമാരതങ്ങളനികലയ്മക്കമാനയ  കപമാകേമാന
ഞമാനമാഗ്രഹനികനനില. കേഴനിഞ്ഞ കേമാലങ്ങള് ഓര്ക്കണയ എനമമാതകമ പറേയമാനുള്ളൂ.
തലകശ്ശേരനി  കേലമാപതനിമന്റെ   അനുഭവങ്ങമളമാമക്ക  ഓര്കനതച്ച്  നലതമാണച്ച്.
വനിസരനിക്കരുതച്ച്  എനമാണച്ച്  ഇതനിമന്റെ  ഭമാഗമമായനി  പറേയമാനുള്ളതച്ച്.   ഞമാന  ഇഇൗ
ബജറനിമന പനിന്തുണയ്ക്കുകമ്പമാള്തമന ബഹുമമാനമപട ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനികയമാടച്ച്
ഒരു  കേമാരതയ  പറേയമാന  ആഗ്രഹനികന.    എമന്റെ  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലയ  വളമര
പനികനമാക്കയ  നനില്കന  ഒരു  നനികയമാജകേമണ്ഡലമമാണച്ച്.   5  മകേമാലയ  അവനിമട
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ആണച്ച്  ഭരനിചതച്ച്.   ഒരു  വനികേസനവയ  നടനനില.   അതനിമന്റെ
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മകേടുതനിയമാണച്ച്  അനുഭവനികനതച്ച്.   മഷമാര്ണ്ണൂരനിമല  കഗമാള്ഡന  ജൂബനിലനി
ആകഘമാഷനികന ഇനസ്റ്റേനിറഷടച്ച് ഓഫച്ച് പ്രനിന്റെനിയഗച്ച് മടകകമാളജനിമയ കകേന്ദ്രസ്ത്രീകേരനിചച്ച്  38
ഏക്കര് സലമുണച്ച്.  അവനിമടമയമാരു അചടനി മഷസനിയയ സമാപനിക്കമാന ഇഇൗ ബജറനില്
തുകേ വകേയനിരുതണയ.  അതുകപമാമലതമന മഷമാര്ണ്ണൂര് മമറല് ഇനഡസ്ട്രേസ്ത്രീസനിമന്റെ
റേനിവവവല്  മപ്രമാകപമാസല്  ബഹുമമാനതനമായ  വതവസമായ  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്
സമര്പനിചതമാണച്ച്.  ഇക്കമാരതങ്ങള്കൂടനി ഉള്മപടുതണയ എനഭതര്തനിച്ചുമകേമാണച്ച് ഇഇൗ
ബജറനിമന ശക്തമമായനി ഞമാന പനിന്തുണയ്ക്കുന.

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്:  ശസ്ത്രീ.  എയ.  വനിനമസന്റെച്ച്,  അകങ്ങയച്ച്  എന്തച്ച്  കപമായനിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്
ഓര്ഡറേമാണച്ച് ഉനയനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.

ശസ്ത്രീ  .    എയ  .    വനിനമസന്റെച്ച്:  *******അതുമകേമാണച്ച്  ഇതച്ച്  സഭമാകരഖകേളനില്നനിനച്ച്
നസ്ത്രീക്കയ മചയ്യേണയ.

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര്: സഭമാ  കരഖകേള്  പരനികശമാധനിചതനിനുകശഷയ  ആവശതമമായ
നടപടനികേള് സസസ്ത്രീകേരനികനതമാണച്ച്.  പമക ഇതച്ച് കപമായനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് അല.
ചടങ്ങള്  മനസനിലമാക്കനി  വയണയ.   സഭമാ  കരഖകേളനില്നനിനച്ച്  നസ്ത്രീക്കയ  മചയ്യുനതച്ച്
കവമറേ  ചടപ്രകേമാരമമാണച്ച്.   എലമാ  കേമാരതതനിനുയ  കപമായനിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓര്ഡര്
എനപറേയരുതച്ച്.

ശസ്ത്രീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള: സര്,  സമാങല്പനികേ  വരുമമാനയമകേമാണച്ച്  മഹമാത്ഭുതയ
സൃഷ്ടനിക്കമാന  കപമാകുന  ഇഇൗ  ബജറനിമന  ഞമാന  എതനിര്കകേയമാണച്ച്.
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരനിമന്റെ  സമ്പൂര്ണ  ബജറച്ച്,  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്
മഎസക്കനിമന്റെ  എടമാമമത  ബജറച്ച്  എമനമാമക്കപറേഞ്ഞച്ച്  ബജറച്ച്
അവതരനിപനികനതനിനച്ച്  രണ്ടുദേനിവസയ  മുമ്പച്ച്  ചമാനലകേളനില്  ചര്ചയുണമായനിരുന.
എമന്തമാമക്കകയമാ  സയഭവനിക്കമാന  കപമാകുനമവനമാണച്ച്  ജനങ്ങമളമാമക്ക
പ്രതസ്ത്രീകനിചതച്ച്.  കഡമാ. ടനി. എയ. കതമാമസച്ച് മഎസക്കനിമന കപമാലള്ള പ്രഗത്ഭനമായ ഒരു
ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനി നമ്മുമട സയസമാനത്തുണമായനിരനിമക്ക അകമരനിക്കയനില്നനിനച്ച്
ഒരു സമാമ്പതനികേ ഉപകദേഷ്ടമാവകൂടനി വനകതമാമട വലനിയ മമാറങ്ങളള്ള, പുതുമ നനിറേഞ്ഞ
ബജറമായനിരനികയ ഇതവണ അവതരനിപനികനമതനമാണച്ച് പ്രതസ്ത്രീകനിചതച്ച്.  എനമാല്
ഒരത്ഭുതവയ സയഭവനിചനില.  8  മമാസയ മുമ്പച്ച് അവതരനിപനിചതനിമന്റെ തനനിയമാവര്തനയ
മമാതമമാണച്ച്  എടമായ  ബജറനിലയ  നമുക്കച്ച്  കേമാണമാന  സമാധനിചതച്ച്.   'പദതനി  പദതനി
സര്വ്വത,  മചലവഴനിക്കമാന  പണമനില'.   ഇതമാണച്ച്  ഇകപമാഴമത  സനിതനി.  പുതനിയ
ധനമാഗമ മമാര്ഗ്ഗങ്ങമളകറേനിമചമാനയ ബജറനില് പ്രതനിപമാദേനികനനില.  കേനിഫ്ബനിയനില്

*******സഭമാദതകമന്റെ ഉതരവനിനപ്രകേമാരയ സഭമാകരഖയനില്നനിനയ നസ്ത്രീക്കയ മചയ.  (ഫയല് നയ. 
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മമാതയ  പ്രതസ്ത്രീകയര്പനിചച്ച്  മുകനമാട്ടു  കപമാകുകേയമാണച്ച്.  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയുമട
പദതനികേള്  പ്രഖതമാപനിചനിരനികകേയമാണച്ച്.   സസകദേശനിവല്ക്കരണതനിമന്റെ  ഭമാഗമമായനി
സസന്തയ  നമാടനികലയച്ച്  തനിരനിച്ചുവരമാന  നനിര്ബനനിതരമായനിമക്കമാണനിരനികന  പ്രവമാസനി
മലയമാളനികേമളമക്കമാണച്ച് ചനിടനി എടുപനിചമാല്  ഇഇൗ പദതനികേമളമാമക്ക നടപനിലമാക്കമാന
സമാധനികമമനമാണച്ച് ബഹുമമാനമപട ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനിയുമട വനിശസമാസമമങനില്
അങ്ങയുമട വനിശസമാസയ അങ്ങമയ രകനിക്കമട എനമമാതകമ പറേയമാനുള്ളൂ. 

ഇഇൗ  നൂറമാണനിമല  ഏറവയ  വലനിയ  വരള്ചമയ  സയബനനിചമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ
ദേനിവസയ  സഭ  ചര്ച  മചയ്തതച്ച്.   നമുക്കച്ച്  ലഭതമമാകുന  ജലസമ്പതച്ച്
സയരകനിക്കമാനമാവശതമമായ പദതനികേള് കവണത നമ്മുമട സയസമാനതച്ച് ഇനനിയുയ
ഉണമായനിടനില.  മവള്ളതനിമന്റെ  ഉപകയമാഗയ  സയബനനിചച്ച്  ജനങ്ങളനില്
കബമാധവത്കേരണയ  നടകതണതച്ച്  ആവശതമമാണച്ച്.  ജലകസമാതസ്സുകേള്
സയരകനിക്കമാനുയ  പുതനിയ  ജലകസമാതസ്സുകേള്  കേമണതമാനുമുള്ള  സയവനിധമാന
മുണമാകേണയ.  നദേനികേളനിലയ  കതമാടുകേളനിലമമമാമക്ക  കൂടുതല്  തടയണകേള്
നനിര്മ്മനിക്കണയ.  കകതകളങ്ങളടക്കയ  പുനരുദരനിക്കമാനുള്ള  നടപടനി
സസസ്ത്രീകേരനിക്കണയ.  ഓകരമാ  ജനിലയനിലയ  റേനിവര്  മമാകനജച്ച് മമന്റെച്ച്  ഫണനില്
കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപ   മകേടനിക്കനിടകകേയമാണച്ച്.  റേനിവര്  മമാകനമജ്മെന്റെച്ച്  ഫണച്ച്
വനിനനികയമാഗനിചച്ച്  അതമാതച്ച്  ജനിലകേളനിമല  നദേനികേളനില്  തടയണ  നനിര്മ്മനിക്കമാന
നടപടനിയുണമാകേണയ.  അകതമാമടമാപയ എമന്റെ മണ്ഡലതനില് മൂനച്ച് പഞ്ചേമായത്തുകേളനില്
നനിലവനില് കുടനിമവള്ള പദതനികേമളമാനമനില.  പുല്പറ, പൂകക്കമാട്ടൂര്, മമമാറേയൂര് എനസ്ത്രീ
പഞ്ചേമായത്തുകേള് ലകതമമാക്കനി സമഗ്ര കുടനിമവള്ള പദതനിക്കച്ച് മുന ഗവണ്മമന്റെച്ച് രൂപയ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. അതനികപമാള് ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ പരനിഗണനയനിലനിരനികകേയമാണച്ച്.  ആ
പദതനിക്കച്ച്  50  കകേമാടനി  രൂപ അനുവദേനിക്കണമമനകൂടനി  ഞമാനമാവശതമപടുകേയമാണച്ച്.
അതുകപമാമല സയസമാനതച്ച് കേമാനസര് കരമാഗനികേളമട എണയ വര്ദനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.
മലപ്പുറേയ  ജനിലയനിലയ  കേമാനസര് കരമാഗനികേളമട  എണയ  ഇതനിനച്ച്  ആനുപമാതനികേമമായനി
വര്ദനിച്ചുമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.   തനിരുവനന്തപുരകതയച്ച്  മട്രേയനിനനില്  വരുകമ്പമാള്
കൂടുതലയ കേമാനസര് കരമാഗനികേളമാണച്ച്.  കേമാനസര് കരമാഗനികേള് പ്രയമാസമനുഭവനികന.
അവമര പരനിചരനിക്കമാന വരുനവരുയ പ്രയമാസമനുഭവനികന. കേമാനസര് കരമാഗനികേളമട
എണയ വര്ദനിച്ചുവരുനതനിനമാല് മലപ്പുറേതച്ച് ഒരു കേമാനസര് മസന്റെര് ആന്റെച്ച് റേനിസര്ചച്ച്
ഇനസ്റ്റേനിറഷടച്ച്  ആരയഭനികനതനിനുകവണനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  കേമാലതച്ച്
25 ഏക്കര് സലയ മമാറനിവച്ചു.  10 കകേമാടനി രൂപ അനുവദേനിച്ചു. ഞമാന കേഴനിഞ്ഞ തവണ
ബഹുമമാനമപട  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി  മറുപടനി  പറേയുകമ്പമാള്  ഇടമപടച്ച്
കചമാദേനിചകപമാള്  ഫണച്ച്  അനുവദേനികമമനച്ച്  പറേഞ്ഞനിരുനമവങനിലയ  ഇഇൗ  ബജറനില്
തുകേമയമാനയ  നസ്ത്രീക്കനിവചനിടനില.   നമ്മുമട  വനിദേതമാലയങ്ങമളമാമക്ക  മനികേവനിമന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളമാകമമനതച്ച്  നല  പദതനിയമാണച്ച്.   എലമാ  നല  പദതനികേമളയുയ
പനിന്തുണചവരമാണച്ച്  ഞങ്ങള്.  ബഹുമമാനമപട മനനിക്കറേനിയമായ  ജനകേസ്ത്രീയമാസൂതണയ
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നടന കേമാലഘടതനില് അകദഹയ ജനകേസ്ത്രീയമാസൂതണതനിമന്റെ പ്ലമാനനിയഗച്ച്  കബമാര്ഡച്ച്
മമമ്പര് എന നനിലയനില് 'കേനില'യനില് കമാമസടുക്കമാന വരുകമ്പമാള് ഒരു പഠനിതമാവമായനി
ഉണമായനിരുന  ആളമാണച്ച്  ഞമാന.  ജനകേസ്ത്രീയമാസൂതണതനിമന്റെ  മകേ.ആര്.പനി.  (കേസ്ത്രീ
റേനികസമാഴച്ച്  കപഴണ്)  ആയനി  പ്രവര്തനിചനിരുന.   സമാകരതമാ  പ്രവര്തനയ  വന.
സമാകരതമാ പ്രവര്തനതനിമന്റെ  ഒനമായ  ഘടതനിലയ  രണമായ  ഘടതനിലയ  ഒനമായ
സമാനമതതനിയതച്ച് മലപ്പുറേയ ജനിലയമായനിരുന.  അങ്ങമന എലമാ നലകേമാരതതനിലയ
പനിന്തുണചനിട്ടുള്ള  ആളകേമളന  നനിലയനില്  ഇഇൗ  വര്ഷമത  മപമാതുവനിദേതമാഭതമാസ
സയരകണ  യജമതയുയ  വളമര  ശക്തമമായനി  ഞങ്ങള്  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയമാണച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ 27-ാ തസ്ത്രീയതനി ചങ്ങലപനിടനിചച്ച് അതനില് കേണനികേളമായനിട്ടുണച്ച്.   ഒരു കേമാരതയ
കൂടനി   സൂചനിപനികകേയമാണച്ച്,   പല  വനിദേതമാലയങ്ങളനിലയ  'ഇടനിമുറേനി'കേളണച്ച്.   ഇഇൗ
'ഇടനിമുറേനി'കേളകനസഷനിചച്ച്  എവനിമടയുയ  കപമാകകേണ,  നമ്മുമട  മതമാട്ടുമുമ്പനിലള്ള
യൂണനികവഴനിറനി കകേമാകളജനില് കപമായമാല് മതനി.   ഒരമാഴ്ച മുമ്പച്ച് ഒരു ചമാനലനില് കുടനികേളമട
അഭനിമുഖയ  കേണ്ടു.  യൂണനികവഴനിറനി  കകേമാകളജനിമല  ഏറവയ  പ്രബല  വനിദേതമാര്തനി
സയഘടനയമായ  എസച്ച്.എഫച്ച്.മഎ.-യുമട  പ്രവര്തനവമമായനി  സഹകേരനിചനിമലങനില്
'ഇടനിമുറേനി'യനില്  മകേമാണ്ടുകപമായനി  വകേകേമാരതയ  മചയ്യുമമനച്ച്   കുടനികേള്  പറേയുന.
വനിദേതമാലയങ്ങള് മനികേവനിമന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളമാക്കനി മമാറനകതമാമടമാപയ  വനിദേതമാലയങ്ങളനില്
നടകന ക്രൂരമമായ റേമാഗനിയഗച്ച് നനികരമാധനിക്കമാനുയ നടപടനിയുണമാകേണയ.  ഇവനിമട ശസ്ത്രീ.
എയ. ടനി. വമാസുകദേവന നമായരുമട രണമാമൂഴയ എന കനമാവലനിമന പരമാമര്ശനിച്ചുമകേമാണച്ച്
ബഹുമമാനമപട വനി.മകേ.സനി. മമ്മതച്ച് കകേമായ ഒരു കേമാരതയ പറേഞ്ഞു. 'കുരുവയശതനിമല
പുരുഷനമാര് മുഴുവന സസ്ത്രീകേളമട കേണസ്ത്രീരുകേണച്ച് രസനിചവരമാണച്ച്, എനനിക്കറേനിയമായ' എനച്ച്
ഗമാനമാരനിമയ മകേമാണച്ച് രണമാമൂഴയ എന കനമാവലനില് എയ.ടനി.  പറേയനികനണച്ച്.  ആ
വമാചകേയ  ശസ്ത്രീ.  വനി.  മകേ.  സനി.  മമ്മതച്ച്  കകേമായ  ഇവനിമട  ഇതച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-മന
കുറേനിചമാണച്ച് പറേഞ്ഞമതനച്ച് പറേഞ്ഞു.  പമക എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-മനകറേനിചച്ച് എങ്ങമന
ഇതയച്ച്  മുനകൂടനി  കേമാണമാന  എയ.ടനി.ക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞുമവനമാണച്ച്  ഞമാന
ആകലമാചനികനതച്ച്.   ഇനമത പതതനിമല തലമക്കട്ടുകേള് 'മകേടകേമാലയ',  മമറമാരു
പതതനില്  'സസ്ത്രീ  സുരക  ഇനനിയുമകേമല',  'ലജനികകേ  കകേരളകമ'
എനനിങ്ങമനയമാണച്ച്.  എമന്റെ ഓര്മ്മയനില് കകേരളതനില് ഒരു മലയമാള പതതനിലയ
സസ്ത്രീ പസ്ത്രീഡനവമമായനി ബനമപടച്ച്  7  വമാര്തകേള് മുനകപജനില് ഒരുമനിച്ചുവന ചരനിതയ
ഇടതുപകതനിമന്റെ ഭരണകേമാലതലമാമത ഉണമായനിടനില.  

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര്:  പ്ലസ്ത്രീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.

ശസ്ത്രീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള:   സര്,  ഇവരമാണനികപമാള്  സസ്ത്രീ  സുരകമയകറേനിചച്ച്
പറേയുനതച്ച്.  ഇതച്ച് ഏമതങനിലയ ഉച പതമല, മലയമാളതനിമല ഏറവയ പ്രധമാനമപട
പതമമാണച്ച് 'ലജനിക്കൂ കകേരളകമ' എനച്ച് പറേഞ്ഞനിരനികനതച്ച്.  അതനില് പറേയുനകതമാ
'സനി.പനി.മഎ.(എയ.)  കേഇൗണ്സനിലറുയ  കൂടമാളനികേളയ  പസ്ത്രീഡനിപനിചതമായനി  വസ്ത്രീടമ്മ'
തുടങ്ങനിയ  വമാര്തകേളമാണച്ച്.   നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  സസ്ത്രീ  സുരകമയകറേനിചച്ച്  പറേയമാന
അര്ഹതയനില.  ഒരു കേമാരതവയകൂടനി പറേഞ്ഞച്ച് ഞമാന ചുരുകകേയമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ സഭമാ
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സകമ്മളനതനില് ചര്ച മചയ്ത പ്രധമാനമപട വനിഷയമമാണച്ച്  സസര്ണ വതമാപമാരനികേള്
അനുഭവനികന പ്രയമാസയ.  സസര്ണ വതമാപമാരനികേള് നമ്മുമട സയസമാനയവനിടച്ച് അനത
സയസമാനങ്ങളനികലയ്ക്കുയ  വനികദേശങ്ങളനികലയ്ക്കുമമമാമക്ക  കപമാകുകേയമാണച്ച്.   അതനിമന്റെ
പ്രധമാനമപട  കേമാരണയ  പഴയ  സസര്ണമാഭരണങ്ങള്ക്കച്ച്  പര്കചസച്ച്  ടമാകച്ച്
ചുമതനിയതമാണച്ച്.  സസര്ണ  വതമാപമാരനികേള്  നമ്മുമട  സയസമാനയ  വനിടച്ച്
കപമാകുനതുമകേമാണച്ച് ഇവനിമട മതമാഴനിലവസരങ്ങള് നഷ്ടമപടുന,  അതുമകേമാണച്ച് ഇഇൗ
കമഖലമയ  സയരകനികനതനിനുകവണനി  ഇക്കമാരതയ  പുനധഃപരനികശമാധനിക്കമാന
ബഹുമമാനമപട  മനനിയുയ  ഗവണ്മമനയ  തയ്യേമാറേമാകേണയ  എനകൂടനി  ആവശതമപട്ടു
മകേമാണച്ച് ഇഇൗ ബജറനിമന ശക്തമമായനി എതനിര്ത്തുമകേമാണച്ച് ഞമാന നനിര്ത്തുന.

ശസ്ത്രീ  .    അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്:  സര്,  ഇഇൗ ബജറനിമന ഞമാന എതനിര്കകേയമാണച്ച്.
ബഹുമമാനമപട ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനി ബജറച്ച് അവതരനിപനിചച്ച്, രണമാമമത ദേനിവസയ
മമാധതമങ്ങളനില്  വന  എഡനികറമാറേനിയല്  വമായനിചകപമാള്  കേനിഫ്ബനിമയ
ആശയനിച്ചുനനില്കന  ഇഇൗ  ബജറനിമന്റെ  പ്രമാകയമാഗനികേത  എതമമാതമുണച്ച്  എന
സയശയയ  സസമാഭമാവനികേമമായുയ  ഉയര്നനിരനികകേയമാണച്ച്.  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനിയുമട
ഉകദശശുദനിമയകയമാ അകദഹതനിമന്റെ പ്രവര്തനകമഖലമയകയമാ ഞമാന മചറുതമായനി
കേമാണുകേയല,  പകക  സസമാഭമാവനികേമമായുയ  ഉയര്നവനനിരനികന  സയശയയ  വളമര
ആധനികേമാരനികേമമായനി നനിലനനില്കകേയമാണച്ച്.  ആദേതമത ബജറനില് പ്രഖതമാപനിച പല
കേമാരതങ്ങളയ നടപനിലമാക്കനിയനിടനില എനള്ള വനിമര്ശനയ മമറമാരു ഭമാഗത്തുനനില്കന.
ഭൂമനിദേമാനയ, ആകരമാഗതസയരകണയ തുടങ്ങനി റേവനഷ ടവറുകേള് ലഭതമമാകനതടക്കമുള്ള
ഒടനവധനി പ്രഖതമാപനങ്ങള് നമ്മള് കേണതമാണച്ച്.  ആ പ്രഖതമാപനങ്ങമളലമായ അകത
അര്തതനില്തമന നനില്കനമവനതച്ച് ഇവനിമട പ്രകതതകേയ പ്രസമാവതമമാണച്ച്. ഇഇൗ
ബജറനില് എലമായ കേനിഫ്ബനിമയ ആശയനിച്ചുനനില്കനമവനച്ച് പറേയുകമ്പമാള്,  ഇനച്ച്
കകേരളയ  ഏറവയ  പ്രതസ്ത്രീകകയമാമട  കേമാണുന  പദതനികേളനിമലമാനമാണച്ച്
മപമാതുവനിദേതമാഭതമാസ സയരകണ യജയ - വനിദേതമാഭതമാസ കമഖലയനില് സമാര്ടച്ച് കമാസച്ച്
റൂമടക്കയ  സമ്പൂര്ണ നവസ്ത്രീകേരണമമാണച്ച് ഗവണ്മമന്റെച്ച് ലകതയ.  സമാധമാരണക്കമാരമന്റെ
ഏറവയ  വലനിയ  പ്രതസ്ത്രീകയുയ  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  തമനയമാമണനമാണച്ച്  ഞമാന
കേരുതുനതച്ച്.   പനി.ടനി.എ., പൂര്വ്വ വനിദേതമാര്തനികേളടക്കമുള്ളവമര ഉള്മപടുതനിമക്കമാണച്ച്
ഫണച്ച് സമമാഹരനികയ എനള്ള   പരമാമര്ശയ കേമാണമാനനിടയമായനി. ഇതച്ച്  പ്രമാകയമാഗനികേ
തലതനില്  മകേമാണ്ടുവരനികേ  എനതച്ച്  ബുദനിമുട്ടുള്ള  കേമാരതമമായനിരനികയ.  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
ഇക്കമാരതയ  ഗഇൗരവമമായനി  കേമാണുനമണങനില്  അതനിനമാവശതമമായ  തുകേ
വകേയനിരുതണമമനമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് സൂചനിപനിക്കമാനുള്ളതച്ച്. 

വനകേനിട  ജലകസചന  പദതനികേമളകറേനിച്ചു  പറേയുകമ്പമാള്  എനനിക
സൂചനിപനിക്കമാനുള്ള  ഒരു  കേമാരതയ,  പുതനിയ  പദതനികേള്  പ്രഖതമാപനികനകതമാകടമാപയ
തമന  പ്രവൃതനിയമാരയഭനിചച്ച്  പൂര്തനിയമാക്കമാന  കേഴനിയമാത  നനിരവധനി  പദതനികേള്
കകേരളതനില്  ബമാക്കനി  നനില്കകേയമാമണനള്ള   വസ്തുത  മറേക്കരുതച്ച്  എനമാണച്ച്.
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ഞങ്ങളമട  പ്രകദേശവമമായനി  ബനമപട  മൂവമാറപുഴവമാലനി  ഇറേനികഗഷന  കപ്രമാജക്ടച്ച്
ആരയഭനിചനിടച്ച്  30  വര്ഷതനിനുമുകേളനിലമായനി.  പുതനിയ  പുതനിയ  പദതനികേള്
പ്രഖതമാപനികകമ്പമാള്  കേയ്യേടനി  ലഭനികമമായനിരനികയ.  പകക  നടപനിലമായനി
മക്കമാണനിരനികന പദതനികേളനില് പലതുയ പകുതനി വഴനിയനില് നനില്കനമവനള്ളതച്ച്
നമുക്കച്ച്  വനിസരനിക്കമാന  കേഴനിയുനതല.   അതരയ  പദതനികേള്  പൂര്തസ്ത്രീകേരനിക്കമാന
ഫസ്റ്റേച്ച് പ്രകയമാറേനിറനി മകേമാടുക്കണയ. 

ഇനച്ച്  നമ്മള്  കനരനിടുന  ഏറവയ  പ്രധമാനമപട  വനിഷയയ  വരള്ചയമാണച്ച്.
അതനിമന  ശക്തമമായനി  കനരനിടുവമാനുള്ള  സമസ്ത്രീപനങ്ങമളമാനമുണമാകുനനില.
വനിലക്കയറയ  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുമമനളള  പ്രഖതമാപനങ്ങള്  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
എലമാക്കമാലത്തുയ നടതമാറുണച്ച്.   പകക അതനിനമാവശതമമായ  തുകേ ഇഇൗ ബജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുകണമാമയനച്ച് ആത്മപരനികശമാധന നടതണയ.   200 കകേമാടനി രൂപ
സനിവനില് സമമപ്ലസനിനുയ 150 കകേമാടനി രൂപ കേണ്സഷമര്മഫഡനിനുയ നസ്ത്രീക്കനിവചകപമാള്
മനസനിലമാക്കമാന കേഴനിഞ്ഞതച്ച് കേണ്സഷമര്മഫഡനിമനയുയ സനിവനില് സമമപ്ലസനിമനയുയ
ഒകര രസ്ത്രീതനിയനില് കേമാണുനമവനമാണച്ച്. 

വനിലക്കയറയ  കനരനിടമാന  അരനിക്കടകേള്  തുടങ്ങുമമനച്ച്  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
പ്രഖതമാപനികകേയുണമായനി.    ഇഇൗ  തുകേയനില്നനിനമാകണമാ  അരനിക്കടയ്ക്കുയ  മമാകവലനി
കസ്റ്റേമാറുകേള്കയ  തുകേ  വകേയനിരുതമാന  കപമാകുനതച്ച്?   വരുന  ഉതവകേമാലങ്ങള്
എങ്ങമന  കനരനിടുയ?   അങ്ങമന  ഒകടമറേ  സയശയങ്ങള്  നമ്മുമട  മുനനില്
നനില്കകേയമാണച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ഇഇൗ വനിഷയമത ആത്മമാര്തമമായമാണച്ച് കനരനിടമാന
ശമനികനമതങനില്  ആവശതമമായ  തുകേ  വകേയനിരുതണയ.  ഇതനിനമാവശതമമായ
ഫണ്ടുകേള്  ലഭതമമാക്കമാനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ഭമാഗത്തു
നനിനണമാകേണമമനമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്  സൂചനിപനികവമാനുള്ളതച്ച്.  ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനി
കചമാദേനിചതനുസരനിചച്ച്  എലമാ  നനികയമാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിമലയുയ  എയ.എല്.എ.-മമാര്
സസ്ത്രീമുകേള്  എഴുതനിമക്കമാടുതനിട്ടുണച്ച്.   തുലതമമായ  നനിലയനില്  എലമാ  എയ.എല്.എ.-
മമാര്കയ അടനിസമാന സഇൗകേരതവനികേസനങ്ങള്ക്കച്ച് പ്രമാമുഖതയ നല്കകേണതമായനിട്ടുണച്ച്.
എമന്റെ  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലതനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള്  ലഭതമമാകുകമ്പമാഴുയ
പ്രധമാനമപട പമാലങ്ങള് ഉള്മപമട ലഭതമമാകേമാത സമാഹചരതങ്ങളണച്ച്.  ഞമാന അതച്ച്
ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  രണമാമതച്ച്  എഴുതനിമക്കമാടുതനിട്ടുണച്ച്.  അതരയ
കേമാരതങ്ങളനില്  തത്തുലതമമായ  ഒരു  സമസ്ത്രീപനയ  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ഭമാഗത്തു
നനിനണമാകേണമമനച്ച്  ഞമാന സൂചനിപനികന.  എമന്റെ വമാകകേള് ചുരുകകേയമാണച്ച്.
ഞമാന ഇഇൗ ബജറനിമന എതനിര്കന.

ശസ്ത്രീ  .    കതമാമസച്ച്  ചമാണനി:   സര്,  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എയ.
കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്  ഇവനിമട  അവതരനിപനിച  ബജറനിമന  ഞമാന  ശക്തമമായനി
അനുകൂലനികന.  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രമാവശതയ  ബജറച്ച്  അവതരനിപനിചച്ച്  അകദഹയ
പ്രസയഗനിചകപമാള് പ്രതനിപക കനതമാവച്ച്  തമന കചമാദേനിച്ചു  -    25,000  കകേമാടനിയുയ
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50,000 കകേമാടനിയുമമമാമക്ക  കേടയ  വമാങ്ങനിയമാല്  എങ്ങമന  മകേമാടുകമമനച്ച്?  ഇഇൗ
ഗവണ്മമന്റെച്ച് അധനികേമാരതനില് വനതനിനുകശഷയ 20 കകേമാടനി,  25 കകേമാടനി,  30 കകേമാടനി
രൂപയടക്കയ  നമാലച്ച്  പമാലങ്ങള്  കുടനമാടനില്  അനുവദേനിചനിട്ടുണച്ച്.    ഇഇൗ  വര്ഷയ
20  കകേമാടനി രൂപ മുടക്കനി  പണനി തസ്ത്രീര്ക്കമാവന ഒരു പമാലയ നമാലച്ച് വര്ഷയ കേഴനിഞ്ഞച്ച്
50  കകേമാടനി  രൂപ  മുടക്കനിയമാലയ  പൂര്തനിയമാകേനില.  അതമാണച്ച്   നമാടനിമന്റെ  അവസ.
ഗള്ഫച്ച് മലയമാളനികേള് ഇതനില് കേമാശച്ച് നനികകപനികയ,  ചനിടനിയനില് കചരുയ.  അവരുമട
നനികകപതനിനച്ച്  10-11  ശതമമാനയ  പലനിശ  കേനിടനിമക്കമാണനിരുന  സമാനതച്ച്  ഇനച്ച്
6  ശതമമാനതനികലയച്ച്  പലനിശ  തമാഴച്ച് നനിരനികകേയമാണച്ച്.  20  കകേമാടനി  രൂപയുമട
പമാലതനിനച്ച്  4  മകേമാലയ കേഴനിഞ്ഞമാല്  40  കകേമാടനി രൂപ ആകുമമങനില്, 6  ശതമമാനയ
പലനിശയച്ച് വമാങ്ങനിയ കേടയ തനിരനിച്ചുമകേമാടുക്കമാന 24-25 കകേമാടനി രൂപകയ ആകുകേയുള്ളൂ.
കേമാശച്ച് വരുന കേമാലതച്ച് പനിരനിചച്ച് പമാലമുണമാക്കമാമമനച്ച് പറേഞ്ഞമാല് നടക്കനില എകന
ഞമാന  പറേഞ്ഞുള്ളൂ.   ഇതമാണച്ച്  ലമാഭയ.  ഗള്ഫച്ച്  മലയമാളനികേളനില്നനിനമാണച്ച്   കേമാശച്ച്
വമാങ്ങനിക്കമാന കപമാകുനതച്ച്, അതനിനുള്ള തകന്റെടയ അകദഹതനിനുണച്ച്. ഞങ്ങള് തനിരനിച്ചു
മകേമാടുകകേയുയ മചയ്യുയ.  

പമ്പമാനദേനിയുയ അചനകകേമാവനിലമാറുയ മണനിമലയമാറുയ മസ്ത്രീനചനിലമാറുയ തലങ്ങമനയുയ
വനിലങ്ങമനയുയ  ഒഴുകുന  നമാടനില്നനിനമാണച്ച്  ഞമാന  വരുനതച്ച്.   അവനിമട
പമാലമനിലമാതതനിനമാല്  മമസക്കനിള്കപമാലയ  കേടനമചലമാത  ധമാരമാളയ
പ്രകദേശങ്ങളണച്ച്.  ഇതുമമായനി ബനമപടച്ച് ശസ്ത്രീ. ടനി. യു. കുരുവനിളയുമടയുയ ശസ്ത്രീ. വനി. മകേ.
ഇബമാഹനിയ  കുഞ്ഞനിമന്റെയുയ  കചയബറേനില്  കയമാഗയ  വനിളനിചനിട്ടുമണങനിലയ  ഇനവമര
നടനനിടനില.  പമാലയ പണനികകവണനി മൂനമകേമാലയമുമ്പച്ച് അനുവദേനിച  അസറച്ച് ഫണച്ച്
മചലവഴനിക്കമാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില,  മടണര് കണനിചനിട്ടുയ   ഏമറടുക്കമാന ആളനിലമാമത
ഇകപമാഴുയ  കേനിടകന.  അതനിമനമാരു  പരനിഹമാരമുണമാക്കനിതരണമമനച്ച്  ഞമാന
അഭതര്തനികകേയമാണച്ച്.  

ബജറച്ച് പ്രസയഗതനില് കമമാകടമാര് വമാഹന വകുപനില് ആറേച്ച് സബച്ച് റേസ്ത്രീജനിയണല്
ട്രേമാനകസമാര്ടച്ച്  ഓഫസ്ത്രീസുകേള്  അനുവദേനികമമനച്ച്  പറേഞ്ഞനിരുന.   എനമാല്  പ്രനിന്റെച്ച്
മചയ്ത ബജറച്ച് പ്രസയഗതനില് അതച്ച് വനനിടനില. അക്കമാരതയ ബഹുമമാനമപട ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനി ശദനിക്കണമമനച്ച് അഭതര്തനികകേയമാണച്ച്.  

എമന്റെ നമാടനിമല കേമാരതയ പറേയമാതനിരനിക്കമാന കേഴനിയനില.  കുടനമാടനിമല പുളനിങ്കുനച്ച്
തമാലൂക്കമാശുപതനിയുയ  എടതസമാ,  മവളനിനമാടച്ച്  കേമ്മഷണനിറനി  മസന്റെറുകേളയ  ആര്ദ്രയ
മനിഷനനില്  ഉള്മപടുതനി  ആവശതതനിനച്ച്  സ്റ്റേമാഫുകേളയ  ഉപകേരണങ്ങളയ
അനുവദേനിക്കണയ.  യമാതമാസഇൗകേരതമനിലമാത  ആലപ്പുഴ  പടണതനില്  എതനികചര
ണമമങനില് കബമാകടമാ വള്ളകമമാ കവണയ. അങ്ങമനയുള്ള ഒരു പ്രകദേശതനിമന്റെ കേമാരതയ
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ഞമാന  ഇവനിമട  പ്രകതതകേനിചച്ച്  പറേയുകേയമാണച്ച്.  സയഭരനികന  മനലനിമന്റെ  വനിലയച്ച്
700 കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്. 400 കകേമാടനി രൂപമയങനിലയ റേനികവമാള്വനിയഗച്ച്
ഫണമായനി  അനുവദേനിചനിമലങനില്  കേര്ഷകേരുമട  കേമാരതയ  കേഷ്ടതനിലമാകുയ.  ഇഇൗ
ഗവണ്മമന്റെച്ച്  അധനികേമാരതനില്  വനതനിനുകശഷയ  പഴയതനികനക്കമാള്  കുകറേ
മമചമുണമായനിട്ടുമണങനിലയ മനലനിമന്റെ വനിലയ്ക്കുകവണനി എനനിക്കച്ച് ഇവനിമട സബ്മനിഷന
അവതരനിപനികക്കണതമായനി വന.  

കുടനമാടച്ച്  അനുഭവനികന  മമറമാരു  പ്രശ്നയ,  ഉള്നമാടന  ഗ്രമാമങ്ങളനിമല
ജലമാശയങ്ങള് കപമാള തനിങ്ങനി ഒഴുക്കനിലമാമത കേനിടകന എനള്ളതമാണച്ച്.   ഇവനിമട
ആഴയകൂടലനിനുകവണനി ഫണച്ച് അനുവദേനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് വലതുയ ഞങ്ങള്ക്കച്ച് കേനിട്ടുകമമാ;
കുടനമാടനിമന്റെ  ഇഇൗ  ശമാപയ  മമാറേനിക്കനിട്ടുകമമാ  എനച്ച്  അങ്ങച്ച്  മറുപടനി  പ്രസയഗതനില്
പറേഞ്ഞമാല് മകേമാള്ളമായ. 

കുടനമാടച്ച്  സമഗ്ര  കുടനിമവള്ള  പദതനിക്കച്ച്   195  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്
അനുവദേനിചതച്ച്.  തണസ്ത്രീര്മുക്കയ  ബണച്ച്  പദതനി  പൂര്തനിയമാകുകമ്പമാള്  ബണച്ച്
തുറേനനിടണമമനയ ഒരു വര്ഷയ ഉപ്പുമവള്ളയ കേയറനിയനിടണമമനയ അങ്ങച്ച് തമന വച
ഒരു നനിര്കദശമുണച്ച്.   നല  കേമാരതമമാണച്ച്.   പകക  ഇഇൗ  പദതനി  പൂര്തനിയമായമാല്
മമാതകമ  അക്കമാരതയ  കുടനമാടനിമല  ജനങ്ങകളമാടച്ച്  പറേഞ്ഞു  മനസനിലമാക്കനിക്കമാന
കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  ഇഇൗ പദതനി തസ്ത്രീര്നമാല് ഒരു വര്ഷമല, രണ്ടുവര്ഷയ കവണമമങനിലയ
ഉപ്പുമവള്ളയ കേയറനിയനിടമായ. എനമാല് മമാതകമ, കുടനമാടനിമന്റെ ശമാപമമായ കപമാള മുഴുവന
ചസ്ത്രീഞ്ഞച്ച്  മലമവള്ളപമാചനിലനില്  അറേബനിക്കടലനില്  കപമാകുകേയുള്ളൂ.   അതനിനുകശഷയ
രകണമാ മൂകനമാ കൃഷനി മചയ്യേമായ. വസ്ത്രീണ്ടുയ ഇങ്ങമന മചകയ്യേണനി വരുയ. ഇതനിനമായനി തുകേ
അനുവദേനിച അങ്ങമയ എങ്ങമനയമാണച്ച്  അനുകമമാദേനികക്കണമതനച്ച്  എനനിക്കറേനിയനില.
ഹൃദേയതനിമന്റെ ഭമാഷയനില് അകങ്ങയച്ച് നലതുവരമട എനച്ച് പ്രമാര്തനികന.  

അമ്പലപ്പുഴ-തനിരുവല കറേമാഡച്ച് 69 കകേമാടനി രൂപയച്ച് മടണര് മചയ്തനിരനികകേയമാണച്ച്.
അതനിമന്റെ  ഉദ്ഘമാടനയ  നമാമള  നടകകേയമാണച്ച്.   രണച്ച്  മകേമാലയമുമ്പച്ച്  ഇഇൗ  കറേമാഡച്ച്
നനമാക്കണമമനച്ച്  ആവശതമപടച്ച്  ഞമാന  അവനിമട  സമരയ  മചയ്തതമാണച്ച്.   ഇഇൗ
ഗവണ്മമന്റെച്ച്  അധനികേമാരതനില്  വനനിടച്ച്  എട്ടുമമാസയ  കപമാലമമായനില.  ശസ്ത്രീ.
മകേമാടനികനനില് സുകരഷച്ച് ഉള്മപമട അവനിമട സമരയ തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു.  ഞങ്ങള്
സമരമനിരുനനിടമാണച്ച്  അതച്ച്  വനമതനച്ച്  വരുതനിതസ്ത്രീര്ക്കമാനുള്ള  ശമമമാണച്ച്
നടകനതച്ച്.  

50,000  കകേമാടനി രൂപ  കവണമമങനിലയ  ഗള്ഫച്ച് മലയമാളനികേള്  തരുയ.  കേനിട്ടുയ.
ചനിടനി  തുടങ്ങനികക്കമാ,  പതനിനമായനിരങ്ങമള  ഞമാന  കചര്ത്തുതരമായ.  എലമാവനിധ
ആശയസകേളയ  കനര്നമകേമാണച്ച്  ഇഇൗ  ബജറനിമന  ശക്തമമായനി  പനിന്തുണച്ചുമകേമാണച്ച്
നനിര്ത്തുന.                                            
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ശസ്ത്രീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റേസമാക്കച്ച്:  സര്,  അനഇൗകദേതമാഗനികേ ധനസനിതനി
വരച്ചുവചച്ച്  മവറുയ  സമാങല്പനികേ  വരുമമാനയമകേമാണച്ച്  അവതരനിപനിചതുയ
കചമാര്നതനിലൂമട  എലമാ  പവനിതതയുയ  നഷ്ടമപടതുമമായ  ഇഇൗ  ബജറനിമന
എതനിര്ക്കമാമത  നനിര്വ്വമാഹമനില.  ബജറനില്  മമാതമല  കചമാര്ച,  ഭരണതനിമല
കചമാര്ചയുയ സൂകതകറേവമമാണച്ച്  മമമാതതനില് കേമാണമാന കേഴനിയുനതച്ച്.  ബജറനില്
പ്രഖതമാപനിച  സസപ്നകേണകകേള്  അവസമാനയ  മമമാതമമായനി  എഴുതനിതകള്ളണ
അവസ ഉണമാകുകമമാമയന ആശങയുമുണച്ച്.  സസകേമാരത  നനികകപതനിനുയ  വനികദേശ
വമായ്പകേള്കമമതനിമര ശക്തമമായ നനിലപമാടച്ച് സസസ്ത്രീകേരനിചവര് ഇകപമാള് അതനിമനമമാതയ
ആശയനികനമവനതമാണച്ച് ഇഇൗ ബജറനിമന്റെ മമറമാരു പ്രകതതകേത. പല പദതനികേളയ
പ്രഖതമാപനങ്ങളനില് മമാതമമായനി  ഒതുങ്ങുകേയമാണച്ച്.  പദതനികേള് സമയബനനിതമമായനി
പ്രമാവര്തനികേമമാകനതനിനച്ച്  ശക്തമമായ  നടപടനി  സസസ്ത്രീകേരനിക്കണമമനമാണച്ച്  ഇഇൗ
അവസരതനില് അഭതര്തനിക്കമാനുളളതച്ച്.   2016-17-ല് പ്രഖതമാപനിച പദതനികേളനില്
ജനുവരനി  30  വമര  36  ശതമമാനയ  മമാതമമാണച്ച്  മചലവമായമതനച്ച്  കേണകകേള്
സൂചനിപനികന.  എമന്റെ  ജനിലയനിമല  തകദശസസയയഭരണ  സമാപനതനില്  പദതനി
നടതനിപനിനച്ച്  ഉകദേതമാഗസരനില,  ടമാറേച്ച്  കേനിടമാനുമനില,  പദതനി  നടപനിലമായനിമലനച്ച്
മമാതമല, 40 ശതമമാനമമങനിലയ നടപനിലമാകുകമമാമയന ഭയതനിലമാണച്ച്. അതനിനച്ച് ഒരു
വതവസ ഉണമാകകേയുയ ജൂണ് വമര സമയയ നല്കുകേയുയ മചയ്യേണമമനകൂടനി ഇഇൗ
അവസരതനില്  അഭതര്തനികകേയമാണച്ച്.  പദതനികയതര  മചലവകേള്  കുതമന
ഉയരുകമ്പമാള്  പദതനി  വനിഹനിത  വനിനനികയമാഗയ  പകുതനികപമാലയ  എത്തുനനിമലനതച്ച്
സയസമാനമത വനികേസന മുരടനിപനിമന ചൂണനിക്കമാണനികന. 

കേമാസര്കഗമാഡനിമന  പ്രകതതകേനിചച്ച്  മകഞ്ചേശസരമതയുയ  ഇഇൗ  ബജറച്ച്
അവഗണനിച്ചുമവനച്ച്  പറേയമാതനിരനിക്കമാന  നനിര്വ്വമാഹമനില.  ചനികേനിതയ്ക്കുയ  മതമാഴനിലനിനുയ
വനിദേതമാഭതമാസതനിനുയ  കേര്ണമാടകേ  സയസമാനമത  ആശയനികക്കണ
കേമാസര്കഗമാഡകേമാര്ക്കച്ച്  ഒരു മമഡനിക്കല് കകേമാകളജച്ച്  എന നതമായമമായ അവകേമാശയ
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര് അയഗസ്ത്രീകേരനികകമ്പമാള് മമഡനിക്കല് കകേമാകളജനിനമായനി ഒനയ
അനുവദേനിക്കമാതതച്ച്  ക്രൂരമമായ  അവഗണനയമാമണനച്ച്  പറേയമാതനിരനിക്കമാന
നനിര്വ്വമാഹമനില.  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  ജനിലയുമട  പനികനമാക്കമാവസ  പരനിഹരനികനതനിനച്ച്
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര് നനികയമാഗനിച പ്രഭമാകേര് കേമ്മസ്ത്രീഷന 11,123 കകേമാടനി രൂപയുമട
പദതനിയമാണച്ച്  നനിര്കദശനിചതച്ച്.  ഇതുവമര  345  കകേമാടനി  രൂപ  മമാതമമാണച്ച്
അനുവദേനിചതച്ച്.  ഇതവണ  90  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദേനിച്ചുമവനതച്ച്  സകന്തമാഷയ
തമനയമാണച്ച്.  വരുയവര്ഷങ്ങളനില്  കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദേനിക്കണമമനകൂടനി
അഭതര്തനികകേയമാണച്ച്.  പല  കേമാരണങ്ങളമാലയ  ഏറവയ  പനികനമാക്കയ  നനില്കന
അതനിര്തനി  പ്രകദേശമമായ മകഞ്ചേശസരതനിമന്റെ  പുകരമാഗതനിക്കച്ച്  പ്രകതതകേ  പരനിഗണന
നല്കകേണതമാണച്ച്. 
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ശക്തമമായ വര്ഗ്ഗസ്ത്രീയ ധ്രുവസ്ത്രീകേരണയ നടതനി ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കേമാരമന ഇഇൗ
നനിയമസഭയനിമലതനിക്കമാന  സര്വ്വസനമാഹകതമാടുകൂടനി  നടതനിയ  ശമങ്ങമള
തടഞ്ഞുനനിര്തനിയ  മകഞ്ചേശസരതനിമല  ജനങ്ങകളമാടച്ച്  പ്രകതതകേമമായനി  കസ്നേഹയ
കേമാണനിചനിമലങനിലയ  അവര്ക്കച്ച്  അര്ഹതമപടമതങനിലയ   മകേമാടുക്കണമമനച്ച്  ഞമാന
ആവശതമപടുകേയമാണച്ച്.  മകഞ്ചേശസരതച്ച്  ഞങ്ങള്  ബനി.മജ.പനി.-യുമമായനി  കൂട്ടു
മകേടമാമണനമാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ദേനിവസയ എമന്റെ സുഹൃതമായ ശസ്ത്രീ.  എ.  എന.  ഷയസസ്ത്രീര്
പറേഞ്ഞതച്ച്.  30  വര്ഷമമായനി  മകഞ്ചേശസരതച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ  ബനി.മജ.പനി.-യുയ
തമ്മനില് മതരനിച്ചുമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.  മമപമവളനിമഗയനില്  സഹകേരണ ബമാങച്ച്
ഭരനികനതച്ച്  ആരമാമണനച്ച്  ബഹുമമാനമപട  സുഹൃതച്ച്  ഇനച്ച്  കഫമാണ്  മചയ്തച്ച്
കചമാദേനിക്കണയ.  സനി.പനി.മഎ. (എയ)  ഉയ ബനി.മജ.പനി.-യുയ കചര്നമാണച്ച് ഭരനികനതച്ച്.
സനി.പനി.മഎ.  അവനിമട  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-കനമാടച്ച്  ഒനനിച്ചുനനിന.  അവര്  ആ  മമാനതത
കേമാണനിച്ചു.  ഗ്രമാമപഞ്ചേമായതനില്  8  സസ്ത്രീറച്ച്  ബനി.മജ.പനി.-കയ  7  സസ്ത്രീറച്ച് 
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-നുയ  ആണച്ച്.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-മന  ഭരണതനില്  കേയറനി
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഒനനിച്ചുനനിന. ഇകപമാള് 7 സസ്ത്രീറളള എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ആണച്ച് അവനിമട
ഭരനികനതച്ച്. 8 സസ്ത്രീറളള ബനി.മജ.പനി.മയ അവനിമടനനിനച്ച് മമാറനിനനിര്തനി. അതുകപമാമല
ബനി.മജ.പനി.-മയ  മമാറനിനനിര്തമാനകവണനി  എനമകേമജ  ഗ്രമാമപഞ്ചേമായതനില്
അവനിശസമാസയ മകേമാണ്ടുവന ഞങ്ങമള എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  പനിന്തുണചനില.  അവനിമടയുയ
സനി.പനി.മഎ. മമാനതത കേമാണനിച്ചു. സനി.പനി.മഎ.  കവമാടച്ച് മചയമകേമാണച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.-
കനമാമടമാപയ  ഒനനിച്ചുനനിന.  ബനി.മജ.പനി.-മയ  മമാറനിനനിര്തമാന  എകപമാഴുയ  ഞങ്ങള്
തയ്യേമാറേമാണച്ച്.  പകക,   നനിങ്ങള്  തയ്യേമാറേല.  എമന  കതമാല്പനിക്കമാനകവണനി  പല
അടവകേളയ  പയറനിയനിട്ടുണച്ച്.  മയഗലമാപുരമത  ഏതച്ച്  കഹമാടലനില്  വചച്ച്
ആരുമമായനിമടമാമക്കയമാണച്ച്  ചര്ച  മചയ്തതച്ച്  എമനമാമക്ക  അവനിടമത  കലമാക്കല്
കനതമാക്കനമാര്ക്കച്ച്  നനമായനി  അറേനിയമായ.  അതുമകേമാണച്ച് എമന്റെ പ്രനിയമപട സുഹൃതച്ച്
ശസ്ത്രീ.  എ.  എന.  ഷയസസ്ത്രീമറേ,  നനിങ്ങള്  അറേനിയമാമത  പറേഞ്ഞുകപമായതമാമണനച്ച്
കതമാനന. അവനിമട ഞങ്ങള്ക്കല കൂട്ടുമകേട്ടുളളതച്ച്,  നനിങ്ങള്ക്കമാണച്ച്. ബനി.മജ.പനി.മയ
മമാറമാന  കവണനി  പനിന്തുണ  നല്കേമാതതച്ച്  സനി.പനി.മഎ.  (എയ)  ആമണനച്ച്  മമാതയ
സൂചനിപനിച്ചുമകേമാണച്ച് മറച്ച് കേമാരതങ്ങളനികലയ്മക്കമാനയ കേടകനനില. 

എമന്റെ  തമാലൂക്കനില്നനിനച്ച്  ആദേതമമായനി  ആര്.  ടനി.  ഓഫസ്ത്രീസനിനമായുളള
മപ്രമാകപമാസല് വനനിട്ടുമണങനിലയ അതച്ച് പ്രഖതമാപനിചനിടനില.  തമാലൂക്കനിമന്റെ അനുബന
സമാപനങ്ങള്  സമാപനികനതനിനമാവശതമമായ  നടപടനി  ഉണമാകേണമമനമമാതയ
സൂചനിപനിച്ചുമകേമാണച്ച്  ഇഇൗ  ബജറനിമന  ഒരനിക്കല്  കൂടനി  എതനിര്ത്തുമകേമാണച്ച്  എമന്റെ
വമാകകേള് നനിര്ത്തുന.
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ശസ്ത്രീ  .    ബനി  .    സതതന:  സര്,  ഇനച്ച്  കലമാകേ വനനിതമാ ദേനിനമമാണച്ച്.   ഇന്തതയനിമല
അറേനിയമപടുന  സമാമ്പതനികേ  വനിദേഗ്ദ്ധരനില്  ഒരമാളമാണച്ച്   നമ്മുമട  ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനി.  അകദഹയ  തുടങ്ങനിവച  കേര്മ്മ  പരനിപമാടനികേള്  ജനകേസ്ത്രീയമാസൂതണ
പദതനിയനിലൂമട  ആവനിര്ഭവനിചച്ച്  ജനസമകതനിമന്റെ   അയഗസ്ത്രീകേമാരയ  ലഭനികകേയുയ
രമാജതതമാമകേ  അയഗസ്ത്രീകേരനിക്കമപടതുമമാണച്ച്.   ഇവനിമട  കചമാര്നച്ച്  കപമായനിരനികനതച്ച്
ബജറല.  ബജറച്ച്  അവതരനിപനിചച്ച്  ഒരു  മണനിക്കൂറേമായകപമാള്  പ്രതനിപകതനിമന്റെ
ആകവശവയ മകനമാവസ്ത്രീരതവയ ആത്മവനിശസമാസവമമാണച്ച് കചമാര്നകപമായതച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്
ഈ  സഭയകേതച്ച്  നമ്മമള  അഭനിമുഖസ്ത്രീകേരനിക്കമാനുള്ള  മകനമാവസ്ത്രീരതയ  നഷ്ടമപടച്ച്
കപമായനിരനികന.  ഇവനിമട കേമാണുന വനിലമാപയ അതമാണച്ച് സൂചനിപനികനതച്ച്.  

മമാണനി  സമാറേനിമന്റെ  അവസമാനമത  ബജറച്ച്  നമ്മള്  കേണതമാണച്ച്.  ബജറച്ച്
അവതരനിപനിച്ചുമവനച്ച്  പറേഞ്ഞുമകേമാണച്ച്  സസ്ത്രീക്കര്  ആയഗതയ  കേമാണനികകേയമാണച്ച്
മചയ്തതച്ച്.  അതനിമനകറേനിചച്ച്  വനിമര്ശനവയ  ചര്ചയുമമമാനയ  ഉണമാകേമാതതച്ച്
എന്തുമകേമാണമാണച്ച്?  ബജറച്ച് അവതരനിപനിചനിടനിമലനച്ച് പറേഞ്ഞച്ച് നടകനവര്   ബജറച്ച്
അവതരനിപനിചച്ച് ഏതമാനുയ മണനിക്കൂറുകേള് പനിനനിടകപമാള് കകേവലയ മമാധതമങ്ങളനിലൂമട
വന  വമാര്ത  എടുതച്ച്  ഇവനിമട  മകേമാണ്ടുവരനികേയുയ  അതനില്  പ്രകകേമാപനിതരമായനി
കേമാരതങ്ങള്  പറേയുകേയുമമാണച്ച്  മചയ്തതച്ച്.  കചമാര്ച  നഷ്ടമപടച്ച്  നനില്കനതച്ച്
നനിങ്ങള്ക്കമാണച്ച്,  അതച്ച്  നമുക്കച്ച്  പരനിഹരനിക്കമാന  കേഴനിയുനതല.   നനിങ്ങളമട  കൂമട
അനച്ച്  ബജറച്ച്  അവതരനിപനിചകപമാള്  ഉണമായനിരുനവമരകപമാലയ  നനിങ്ങള്മക്കമാപയ
ഇരുതമാന കേഴനിയമാത നനിലയനികലയച്ച് കകേരളതനിമല പ്രതനിപകതനിമന്റെ ഇനമത
അവസയനില്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  ദു:ഖമുണച്ച്.    ഞങ്ങള്കകവണനി  മമാതമല  ഇതച്ച്
പറേയുനതച്ച്,  നനിങ്ങള്കയകൂടനി  കവണനി പറേയുകേയമാണച്ച്.   

ഇനച്ച്  കലമാകേ  വനനിതമാ  ദേനിനമമാണച്ച്.  വനനിതകേള്കകവണനിയുളള  സസ്ത്രീപക

ബജറമാണച്ച്  അവതരനിപനിചമതനച്ച്  പ്രനിയമപട  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിമട

പറേഞ്ഞുമവനച്ച്  മമാതമല,   കനമാക്കനിയമാല്  അതച്ച്  മനസനിലമാക്കമാനുയ  കേഴനിയുയ.

സമയകറേവമകേമാണച്ച്   എലമായ  ഞമാന  വമായനികനനില.  ഒരു  മജനഡര് ബജറമാണച്ച്

ഇമതനച്ച്  അകദഹയ  പറേഞ്ഞു.  ഹരനിത  ബജറയ   ജനകേസ്ത്രീയ  ബജറയ  അകദഹയ

അവതരനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനനിതമാ  ദേനിനതനില്  ഇവനിമട  ചര്ചകേള്  നടകകമ്പമാള്

ഇമതമാനയ പറേയമാതനിരനിക്കമാന തരമനില.  ആമകേ അടങലനിമന്റെ നമലമാരു ശതമമാനയ

വനനിതമാകകമതനിനച്ച്  മമാറനിയനിരനികന.  വനനിതകേള്കകവണനിയുള്ള വനിവനിധങ്ങളമായ

പദതനികേള് ഈ ബജറനില് പറേഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  വനനിതമാ കബമാധവല്ക്കരണ പരനിപമാടനി

മുതല് അവര്കകവണ മഷല്ടല് കഹമായസച്ച്,  കഷമാര്ടച്ച് കസ്റ്റേ കഹമായസച്ച്,  വണ്കസ്റ്റേമാപച്ച്

വക്രസനിസച്ച്  മസന്റെര്,  സസ്ത്രീകേള്മക്കതനിരമായ  അതനിക്രമങ്ങള്  തടയുനതനിനുള്ള
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പദതനികേള് തുടങ്ങനി ആധുനനികേ ശമാസ സമാകങതനികേവനിദേതകേള് പ്രകയമാജനമപടുതനി

വനനിതമാ  ശമാക്തസ്ത്രീകേരണയ  ഉറേപമാക്കമാന  കേഴനിയതക്ക  രസ്ത്രീതനിയനിലള്ള  വളമര

ബൃഹതമായ പരനിപമാടനി തയ്യേമാറേമാക്കനിമക്കമാണമാണച്ച് വനനിതമാ ദേനിനമമായനി ആചരനികന

ഇനച്ച്   ബജറച്ച്  പ്രസയഗതനിനച്ച്  അയഗസ്ത്രീകേമാരയ  നല്കേമാന  കപമാകുനതച്ച്.  സസ്ത്രീ

ശമാക്തസ്ത്രീകേരണതനിനുകവണനി   പ്രമാകയമാഗനികേ  തലതനില്  എമന്തമാമക്ക  മചയ്യേമാന

കേഴനിയുമമനച്ച്  ഈ  ബജറനിലൂമട  പറേയുകേയമാണച്ച്.  ദുര്ബ്ബല  വനിഭമാഗതനില്മപടവര്ക്കച്ച്

കവണനിയുള്ള  നമാലച്ച്  പ്രധമാനമപട  മനിഷനുകേളമട  പ്രവര്തനങ്ങമള  സയബനനിച്ചുയ

ബജറനില് പറേഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   

സമാമൂഹത  യമാഥമാര്തതങ്ങളമാണച്ച്  ആശുപതനികേളമട  ഇനമത  അവസ.

തനിരുവനന്തപുരയ  മമഡനിക്കല്  കകേമാകളജച്ച്  ആശുപതനിക്കച്ച്  400  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്

വകേയനിരുതനിയനിരനികനതച്ച്.   മമഡനിക്കല്  കകേമാകളജച്ച്  മുതല്  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗത

കകേന്ദ്രങ്ങള് വമരയുള്ള ആശുപതനികേളമട അവസമയകറേനിചച്ച് നമുക്കറേനിയമായ.  അതച്ച്

ഉദരനിമചടുക്കമാനകവണനി    കഡമാക്ടര്മമാരുകടയുയ  പമാരമാമമഡനിക്കല്  സ്റ്റേമാഫനികന്റെയുയ

നഴ്സുമമാരുകടയുമമമാമക്ക  ഉള്മപമട  അയ്യേമായനിരകതമാളയ   കപമാസ്റ്റുകേളമട  കേമാരതയ

ബജറനില് പറേയുനണച്ച്.   ആകരമാഗതരയഗതച്ച് ഒരു ജനകേസ്ത്രീയ ആകരമാഗത സയവനിധമാനയ

എങ്ങമന  ശക്തനിമപടുതമാന  കേഴനിയുയ?   വനിദേതമാഭതമാസമതകറേനിചച്ച്  ഇവനിമട

എലമാവരുയ  പറേഞ്ഞതുമകേമാണച്ച്  ഞമാന  അതനിമനകറേനിചച്ച്  പറേയുനനില.   ബജറച്ച്

പ്രഖതമാപനങ്ങമളലമായ  മനിഥതയമാമണനയ സസപ്നമമാമണനയ പറേയുന  ആളകേകളമാടച്ച്,

മപമാതുവനിദേതമാഭതമാസ രയഗതച്ച് കൂടമായനി നടതമാന കപമാകുന യജമതപറനി ഞമാന

കചമാദേനികകേയമാണച്ച്.    എവനിമടയുയ   ഭൂമനികയ  വസ്ത്രീടനിനുയ  കവണനിയുള്ള  സമരമകല

നടകനതച്ച്?   മുകേളനില്  ആകേമാശയ  തമാമഴ  ഭൂമനി  എന  കേവനി  വമാകേതയകപമാമല

ഒനമനിലമാത ആളകേളമുണച്ച്. ഏറവയ ദുര്ബ്ബല വനിഭമാഗതനില്മപടവരുയ പടനികേജമാതനി-

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗതനില്മപടവരുയ അധനിവസനികന സയസമാനമമാണച്ച് നമ്മുകടതച്ച്.

കകേന്ദ്ര ബജറച്ച് കേഴനിഞ്ഞകലമാ.  കകേന്ദ്ര ബജറനില് എവനിമടമയങനിലയ ഒരു ഭമാഗതച്ച് ഈ

പമാവങ്ങമള  സഹമായനിക്കമാനുളള  ഒരു  പദതനിയുണമായനിരുകനമാ?   നനിങ്ങള്

എന്തുമകേമാണച്ച് അതനിമന വനിമര്ശനിചനില.  

ഇവനിമട വനിലക്കയറതനിമന്റെ കേമാരതയ പറേഞ്ഞകലമാ.  മപകട്രേമാളനിനുയ ഡസ്ത്രീസലനിനുയ

പമാചകേവമാതകേതനിനുയ എലമാ ആഴ്ചയനിലയ വനില കൂട്ടുകേയമാണച്ച്. നനിങ്ങള് എന്തുമകേമാണച്ച്

അതനിമന   വനിമര്ശനികനനില.   കകേന്ദ്രതനിലണമായനിരുന  പ്ലമാനനിയഗച്ച്  കബമാര്ഡച്ച്

പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.   അതനിനുപകേരയ  നസ്ത്രീതനി  ആകയമാഗച്ച്  എന പുതനിമയമാരു  സയവനിധമാനയ
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മകേമാണ്ടുവന.  സയസമാനതനിനര്ഹമമായ  അകലമാകക്കഷന  ജനസയഖത

ആനുപമാതനികേമമായനി  നല്കേനികയമാ?  പടനികേജമാതനി  വനിഭമാഗതനില്മപടവര്ക

കവണനിയുള്ള  പടനികേജമാതനി  ഉപപദതനി  ഒരനിക്കലയ  നനികഷധനികനതല.  മസഷതല്

കേകമ്പമാണന്റെച്ച്  പ്ലമാന നില്  ഉള്മപടുന  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉപപദതനികള്ള

ഫണച്ച്  ഇകപമാള് കേമാണമാനനില.  ഇവനിമട കദേശസ്ത്രീയമാടനിസമാനതനില് പ്രവര്തനികന

പമാര്ടനികേളയ  സയഘടനകേളമമമാമക്കയുണച്ച്.  അതനിമനകറേനിചച്ച്  അവര്  എന്തുമകേമാണച്ച്

പ്രതനികേരനികനനില.  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ   വനിഭമാഗതനില്മപടവര്ക  കവണനി

ബജറനില്  കൃതതമമായുയ  തുകേ  നസ്ത്രീക്കനിവയമാന  തയ്യേമാറേമായനി  എനള്ളതച്ച്  ഈ

സന്ദര്ഭതനില്  ഞമാന  സൂചനിപനികകേയമാണച്ച്.  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭമാഗതനില്മപടവരുള്മപമടയുള്ള  ആളകേള്ക്കച്ച്  ഭൂമനിയുയ  വസ്ത്രീടുയ  എന  പദതനി

നടപനിലമാക്കമാന  കപമാകുകേയമാണച്ച്.  ഇമതമാരു  മനിഥതമാ  പദതനിയമാകണമാ?

ഭൂമനിയനിലമാതവനച്ച്  ഭൂമനി,  വസ്ത്രീടനിലമാതവനച്ച്  വസ്ത്രീടച്ച്,  ഒരുപകക  വസ്ത്രീടച്ച്

പൂര്തനിയമാക്കനിയനിമലങനില്  അതച്ച്  പൂര്തസ്ത്രീകേരനിക്കമപടണമമനയ  പറേയുനണച്ച്.

ഇമതമാമക്ക  എങ്ങമന  നനികഷധനിക്കമാനമാകുയ.  ഭൂമനിയനിലമാത  ആളകേളമട

കേണമക്കടുതനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ കേമാലഘടതനില്  തനിരുവനന്തപുരതച്ച്

വടനിയൂര്ക്കമാവനില്  തമാമസനികന  ആളനിനച്ച്  കേമാസര്കഗമാഡമാണച്ച്  മൂന  മസന്റെച്ച്  ഭൂമനി

മകേമാടുതതച്ച്.   തനിരുവനന്തപുരതച്ച്  തമാമസനികന  ആളനിനച്ച്  കേമാസര്കഗമാഡച്ച്  ഭൂമനി

മകേമാടുതമാല്  അവര്ക്കച്ച്  അവനിമട  മചന  തമാമസനിക്കമാന  കേഴനിയുകമമാ?  ഓകരമാ

പ്രകദേശത്തുയ  കേണ്ടുമകേടമാന കേഴനിയുന സര്ക്കമാര് വകേ ഭൂമനി കേമണതനി പമാവമപട

ഒരു  ലകയ  ആളകേള്ക്കച്ച്  ഒരു  തുണച്ച്  ഭൂമനിയുയ  വസ്ത്രീടുയ  നനിര്മ്മനിചച്ച്  നല്കുകേ  എന

ബൃഹതമായ പദതനി ഇവനിമട പ്രഖതമാപനിചനിരനികകേയമാണച്ച്.  

അടനിസമാന  സഇൗകേരത  വനികേസനതനിമന്റെ  കേമാരതതനിലമാണച്ച്  വലനിയ  തര്ക്കയ
നടകനതച്ച്.  സയസമാന  ഗവണ്മമന്റെനിനച്ച്   നനിശ്ചനിത  വരുമമാനകമയുള്ളൂമവനച്ച്
നമുക്കറേനിയമായ.   ഇവനിമട  പറേയമപടുന  കേമാരതങ്ങമളലമായ  മനിഥതയനില്നനിനമകേമാണച്ച്
പറേയുനതമാകണമാ?  കേഴനിഞ്ഞ   അഞ്ചേച്ച്  വര്ഷവയ   ആദേതയമുതല്  അവസമാനയവമര
കേമണതനിയതച്ച് വനിവമാദേങ്ങളമട കഘമാഷയമാതയകല? വനിവമാദേങ്ങളമട മപരുമഴക്കമാല
മമായനിരുന കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേച്ച് വര്ഷയ.  ഒരു വനികേസനമതകറേനിച്ചുയ ചര്ച മചയ്തനില.
എന്തച്ച്  വനികേസനമമാണച്ച്  ഇവനിമട  നടതനിയതച്ച്?   വനികേസനമതകറേനിച്ചുള്ള  പുതനിയ
കേമാഴ്ചപമാടനിമന സസമാഗതയ മചയ്യുകേയകല കവണതച്ച്.   അതച്ച് നടകകേയനിമലനമാകണമാ
പറേകയണതച്ച്?  നമ്മുമട കേയ്യേനില് പണമനിമലങനില് പണയ സയഭരനിക്കണയ.  ആ പണയ
സയഭരനിക്കമാനുള്ള മമാര്ഗ്ഗങ്ങള് എമന്തമാമക്കയമാണച്ച്? 
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രമാജതതച്ച്  അറേനിയമപടുന  സമാമ്പതനികേ  വനിചകണനമാര്  ഉള്മപമടയുള്ള
ആളകേമള  ഉള്മപടുതനി  ഒരു  കബമാര്ഡണമാക്കനി.  ആ  കബമാര്ഡനിമന  എങ്ങമന
നയനിക്കണമമനയ  അതനില്  വകരണ  സമാമ്പതനികേ  വനിദേഗ്ദ്ധര്  ആമരമാമക്ക
യമായനിരനിക്കണമമനയ  അതനിനുകവണ  സമാകങതനികേ  വനിദേഗ്ദ്ധര്  ആമരമാമക്കയമായനി
രനിക്കണമമനയ തസ്ത്രീരുമമാനനിചമാണച്ച്  കബമാര്ഡണമാക്കനിയതച്ച്.  ആ കബമാര്ഡനിനുമുമ്പനില്
നനിര്കദശങ്ങളയ മപ്രമാകപമാസലകേളയ വന.  ആ മപ്രമാകപമാസലകേള്ക്കച്ച് അയഗസ്ത്രീകേമാരവയ
നല്കേനി.  ഇകപമാള്  അതനിമന്റെ  നനിര്വ്വഹണ  ഘടതനികലയച്ച്  കേടകകേയമാണച്ച്.  ഏതച്ച്
പദതനികേള് വരുകമ്പമാഴുയ  അമതലമായ   മനിഥതമാധമാരണയമാമണന പറേഞ്ഞച്ച് നനിങ്ങള്
പ്രചമാരണയ  നടത്തുനതലമാമത  യമാഥമാര്തതകബമാധകതമാടുകൂടനി  ഈ  കേമാരതങ്ങമള
കേമാണമാന കേഴനിയനിമലനള്ളതമാണച്ച് എനനിക്കനിവനിമട സൂചനിപനിക്കമാനുള്ളതച്ച്. 

കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമന്റെച്ച് വനിഹനിതയ നല്കകേണ  ആര്.എസച്ച്.ബനി.വവ. പദതനിയുമട
വനിഹനിതയ  മവടനികറേച്ചു.  എന.ആര്.എചച്ച്.എയ.  പദതനിയനില്  വലനിയ  കുറേവച്ച്
വരുതനിയനിരനികന.  രമാജതമത  വനിദേതമാഭതമാസ-ആകരമാഗത-സമാമൂഹത-സുരകമാ
കമഖലകേളനില്  നടകതണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെനില്നനിനയ
ലഭനികക്കണ  വനിഹനിതതനിലയ  വലനിയ  കുറേവമാണച്ച്  വരുതനിയനിരനികനതച്ച്.
മഫഡറേലനിസതനിമനകറേനിമചമാമക്ക  വമാകതമാരമാമത  നമ്മള്  സയസമാരനികന.
ഇനമലയുയ വളമര നമലമാരു മസമനിനമാര് ഇവനിമട നടതമപടുകേയുണമായനി.  

നമ്മുമട സയസമാനതച്ച് ഗുരുതരമമായ വരള്ചയമാണുള്ളതച്ച്.  കകേന്ദ്രഗവണ്മമന്റെച്ച്
ഭരനികന  പമാര്ടനിയനില്മപട  ഒരു  മമമ്പര്  ഇവനിമടയുണച്ച്.  അകദഹയ  ഇടയനിടയച്ച്
വരനികേയുയ  കപമാകുകേയുയ  മചയ്യുയ.  മകേമാടനിയ  വരള്ചയ്മക്കതനിരമായനി  കകേന്ദ്രതനിമന്റെ
നനിലപമാടച്ച്  എന്തമാണച്ച്?  115  വര്ഷതനിനനിടയനില്  ആദേതമമായനി  കകേരളയ
വറനിവരണനിരനികന.  ഇടതുപക  ജനമാധനിപതതമുനണനി  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
ഭരനികനതുമകേമാണമാകണമാ  ഈ  നമാടനിമല  ആറുകേളയ  പുഴകേളയ  കേനിണറുകേളമമമാമക്ക
വറനിവരണതച്ച്.  ഇക്കമാരതതനില്  അനുഭമാവപൂര്വ്വമമായ  ഒരു  പരനിഗണന
കേനിടനിയനിമലനമമാതമല  കകേരളമത  അവഗണനികകേയകല  മചയ്തതച്ച്.   കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ   കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനിലയ  കകേരളതനിനച്ച്  പൂര്ണ  അവഗണനയമാണച്ച്
ലഭനിചമതനച്ച് ഞമാന ഈ സന്ദര്ഭതനില് പറേയുകേയമാണച്ച്.  

തനിരുവനന്തപുരയ മമഡനിക്കല് കകേമാകളജച്ച് ആശുപതനിയുമട കേമാരതയ ഞമാനനിവനിമട

സൂചനിപനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേച്ച് വര്ഷയ ഇവനിമട ധമാരമാളയ  മനനിമമാരുയ എയ.എല്.എ.-

മമാരുമുണമായനിരുന.  ഈ  ജനിലയനില്  നനിരവധനി  ആളകേളമുണമായനിരുന.

തനിരുവനന്തപുരയ  മമഡനിക്കല്  കകേമാകളജനിനടുത്തുള്ള  ജനറേല്  ആശുപതനിമയ
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മമഡനിക്കല്  കകേമാകളജമായനി  പ്രഖതമാപനിചതമാണച്ച്  ആമകേ  മചയ്തതച്ച്.  പ്രഖതമാപനങ്ങള്

ജലകരഖകേളമായനി  മമാറേനിമയനലമാമത  ഒനയ  മചയ്തനിടനില.  മലകയമാര  പ്രകദേശയ,

തസ്ത്രീരപ്രകദേശയ, പടണയ എനനിവ ഉള്മപടുന വനിശമാലമമായ തനിരുവനന്തപുരയ ജനിലമയ

ഒനമായനിക്കമാണമാന  ശമനിച  ഒരു  ബജറമാണനിതച്ച്.   മലകയമാര  പ്രകദേശങ്ങള്കയ

തസ്ത്രീരപ്രകദേശങ്ങള്കയ  നഗരങ്ങള്കയ  പടണങ്ങള്കയ  പ്രമാന്തപ്രകദേശങ്ങള്കയ

പരനിഗണന  നല്കേമാന  ശമനിച  ഒരു  ബഡ ച്ച്ജറമാണച്ച്  ഇവനിമട

അവതരനിപനിക്കമപടമതനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  സൂചനിപനിക്കമാനുള്ളതച്ച്.  സമസ

കമഖലകേളനിലയ  വനിവനിധങ്ങളമായ  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്

നടപനിലമാക്കമാന കവണനിയുള്ള വനിശദേമമായ കേര്മ്മ പരനിപമാടനി  അടങ്ങനിയതമാണച്ച്  ഈ

ബജറച്ച്.  

കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  കേമാണനിച  നനിരുതരവമാദേപരമമായ  കേമാരതമമായനിരുന

2013 -മല കകേന്ദ്ര  ഭകത ഭദ്രതമാ നനിയമയ.   ഭകതഭദ്രതമാ നനിയമതനിനച്ച്  നനിശ്ചയനിച

ഇനഡക്സുകേള് മമാര്ക്കനിടച്ച് മുനഗണകനതര വനിഭമാഗമത മതരമഞ്ഞടുകനതനിനുകവണനി

യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെച്ച് മചയ്ത ചതനി ഇനച്ച് എല്. ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെനിനുകമല്

വനനിരനികന. 1996-ല് കകേമാണ്ഗ്രസച്ച് കകേന്ദ്രയ ഭരനിചകപമാള് മകേമാണ്ടുവനതമാണച്ച് ഈ

നനിയമയ.  അതനിമന്റെ  തുടര്ചമയന  നനിലയനില്  ബനി.മജ.പനി.  ഗവണ്മമന്റെച്ച്

അതനിശക്തമമായനി ആ നനിയമയ നടപനിലമാക്കമാന പരനിശമനിച്ചു.  അര്ഹതയുണമായനിരുന

പമാവങ്ങളനില്  പമാവങ്ങളമായ  ആളകേള്,  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭമാഗതനില്മപടവര്,  ദുര്ബ്ബല വനിഭമാഗതനില്മപടവര്  ഇവമരലമായ  ഇകപമാള് ഈ

ലനിസ്റ്റേനില്നനിനയ ഒഴനിവമാക്കമപടുകേയമാണച്ച്.   വളമര ദേയനസ്ത്രീയമമായ സനിതനിയമാണനിതച്ച്.

അവര്ക്കച്ച്  ലഭനികക്കണ  കറേഷന  ആനുകൂലതങ്ങള്,  ചനികേനിതമാ  സഇൗകേരതങ്ങള്

ഇമതലമായ  നനികഷധനിക്കമപടതനിമന്റെ  പൂര്ണ  ഉതരവമാദേനിതസയ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-

നമാമണനച്ച് ഈ സന്ദര്ഭതനില് ഞമാന ഓര്മ്മനിപനികകേയമാണച്ച്.  അതനിനമാവശതമമായ

മമാറമുണമാക്കണയ.  പടനികേജമാതനി  വനിഭമാഗതനില്മപട സമാമ്പതനികേകശഷനിയുള്ളവരുയ

കജമാലനിയുള്ളവരുമമായ  ആളകേള്ക്കച്ച്  മകേമാടുകക്കണ.  പമാവങ്ങളനില്  പമാവങ്ങളമായ

പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗതനില്മപടവകരയുയ  മറച്ച്  ദുര്ബല

വനിഭമാഗതനില്മപടവകരയുയ  ഈ  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനയ  ഒഴനിവമാക്കമപടമാതനിരനിക്കമാനുള്ള

നടപടനി  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനമുണമാകേണമമനച്ച്  സൂചനിപനിച്ചുമകേമാണച്ച്

സര്വ്വമാത്മനമാ  ഈ  ബജറനിമന  സസമാഗതയ  മചയമകേമാണച്ച്   എമന്റെ  വമാകകേള്

നനിര്ത്തുന.
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ശസ്ത്രീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജച്ച്:  സര്,  ബഹുമമാനമപട  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്
ഐസക്കനിമന്റെ  ബജറനിനച്ച്  അനുകൂലമമായ  നനിലപമാടമാണച്ച്  ഞമാന  സസസ്ത്രീകേരനികനതച്ച്.
അകദഹയ  കേനിഫ്ബനിമയ  വനിജയനിപനികമമനച്ച്  വനിശസസനികന  ആളമാണച്ച്  ഞമാന.
അതനില്  എനനിക്കച്ച്  വതക്തമമായ  കബമാദതമുണച്ച്.   അകദഹയ  ബജറച്ച്  വനിറനിമലന
കേമാരതതനിലയ  എനനികറേപ്പുണച്ച്.  ആ  നനിലയച്ച്  അകദഹമത  അനുകൂലനികനതമാണച്ച്
ശരനിമയനച്ച്  എമന്റെ  മനസമാകനി  പറേയുന.   എനനിക്കച്ച്  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്
ഐസക്കനികനമാടച്ച്  പറേയമാനുള്ളതച്ച്  ഇതച്ച്  2016-മല  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  പ്രകേടന
പതനികേയമാണച്ച്  (പ്രകേടന  പതനികേ  ഉയര്തനിക്കമാടനി).   അതനില്പറേഞ്ഞ  കേമാരതങ്ങള്
ബജറനില് വരണയ.  വരമാമതകപമാകുനതച്ച് ശരനിയല.  പ്രകേടന പതനികേയനിമല  48-ാമാ
മമത  കപജനില്  362-ാ  ഖണ്ഡനികേയനില്  പറേയുനതച്ച്,  മതമാഴനില്  നഷ്ടമപട  കേള്ളച്ച്
മചത്തുമതമാഴനിലമാളനികേള്,  ചമാരമായ  മതമാഴനിലമാളനികേള്,  ബമാര്  മതമാഴനിലമാളനികേള്
എനനിവര്ക്കച്ച്  മതമാഴനില്  ലഭതമമാക്കമാനുള്ള  ഒരു  പമാകക്കജച്ച്  നടപമാകയ  എനമാണച്ച്.
ഇതുവമരയുയ അതനിമനപറനി ബജറനിമലമാനയ പറേയുനനില.  അതച്ച് പരനികശമാധനിക്കണയ.
അതുകപമാമല  വവകുണ്ഠസസമാമനി  അന്തര്കദശസ്ത്രീയ  പഠന  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രതനിനുകവണനി കേഴനിഞ്ഞ ബജറനില് 25 ലകയ രൂപ അനുവദേനിച്ചു. ഇതവണ 50
ലകയ  രൂപ  അനുവദേനികമമനമാണച്ച്  ഞമാന  പ്രതസ്ത്രീകനിചതച്ച്.  വവകുണ്ഠസസമാമനി
അന്തര്കദശസ്ത്രീയ  പഠന  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രതനിനച്ച്  ഇതവണ  ഒരു  വപസകപമാലയ
അനുവദേനിചനിടനില.   തനിരുവനന്തപുരമത  ഏറവയ  വലനിയ  വലബറേനിയമാണച്ച്
അവനിമടയുളളതച്ച്.   അതച്ച്   ഡനിജനിവറസച്ച്  മചയ്യേമാനമാണച്ച്  അവര്  ആഗ്രഹനികനതച്ച്.
അതനിനച്ച് തുകേ മകേമാടുകമമനമാണച്ച് ഞമാന വനിശസസനികനതച്ച്.  

[അദതകകവദേനിയനില് പമാനല് ഓഫച്ച് മചയര്മമാന ശസ്ത്രീ. മകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദേര്]

1.00 P.M]

കേലമാഭവന  മണനിയുമട  മരണതനില്  ദുരൂഹതയുണച്ച്.   അതുസയബനനിചച്ച്

സനി.ബനി.ഐ.  എനകേസയറേനി  കവണമമനള്ള   ആവശതമുനയനിചച്ച്   അകദഹതനിമന്റെ

സകഹമാദേരനുയ സകഹമാദേരനിയുയ കുടുയബമായഗങ്ങളയ സമരതനിലമാണച്ച്.  ആ കേമാരതതനില്

ഗവണ്മമന്റെച്ച്  സനി.ബനി.ഐ.  എനകേസയറേനി  നടത്തുനതമായനിരനികയ  നലമതനമാണച്ച്

എനനിക്കച്ച് കതമാനനതച്ച്. അതുകപമാമല    വനിശസകേര്മ്മജരുമട  കകമവമമായനി

ബനമപട  ശങര് കേമ്മസ്ത്രീഷന റേനികപമാര്ടച്ച്  2014 ഡനിസയബര് 31-നച്ച് ഗവണ്മമന്റെനിനച്ച്

സമര്പനിചതമാമണങനിലയ ഇതുവമര അനങ്ങനിയനിടനില.  വനിശസകേര്മ്മജരുമട പ്രശ്നതനിനച്ച്

പരനിഹമാരമുണമാക്കമാന  എമന്തങനിലയ  ഒരു  നടപടനി  സസസ്ത്രീകേരനികമമനമാണച്ച്  ഞമാന

പ്രതസ്ത്രീകനിചതച്ച്.  അതുയ ഈ ബജറനില്  കേണനില എനതച്ച് ദുധഃഖകേരമമാണച്ച്. 
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ഇവനിമട  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനിമയകറേനിചച്ച്  ചര്ച  നടന

മക്കമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനി  ആവശതമനിലമാമയനച്ച്  പറേഞ്ഞച്ച്

സനി.പനി.ഐ.  ഉറേഞ്ഞുതുളനതച്ച്  പലപ്രമാവശതയ  കേമാണുകേയുണമായനി.

അതുസയബനനിച  ബഹുമമാനമപട  മനനിയുമട  മറുപടനിമയകറേനിച്ചുയ  ഇവനിമട

തര്ക്കങ്ങളണച്ച്.     അതനിരപനിള്ളനി  പദതനി  നടപനിലമാക്കമാന  1998-ല്  ഡനിവനിഷന

അനുവദേനിച്ചുമകേമാണ്ടുള്ള  ഉതരവനിമന്റെ  കകേമാപനിയമാണച്ച്  എമന്റെ  കേയ്യേനിലനിരനികനതച്ച്

(കകേമാപനി ഉയര്തനി ക്കമാണനിച്ചു.).  അതനില് എനനിക്കച്ച് രസയ കതമാനനിയതച്ച്,  വഡ്രൈവര്

കഗ്രഡച്ച്-1-മന്റെ  ശമ്പളയ  89,339  രൂപയമാമണനള്ളതമാണച്ച്.  ആ  ഡനിവനിഷമന്റെ

പ്രവര്തനയ  നടന  മകേമാണനിരനികകമ്പമാള്  പദതനി  നടപനിലമാക്കനിമലനച്ച്

സനി.പനി.ഐ.  പറേഞ്ഞതനില്  എന്തച്ച് അര്തമമാണുള്ളതച്ച്?  അതുമകേമാണ്ടുയ തസ്ത്രീര്നനില;

അടുത ഉതരവനിലൂമട അനുവദേനിച തസനികേ  22  എണമമാണച്ച്.   ഒരു കകേമാടനി  മുപതച്ച്

ലകയ  രൂപയമാണച്ച്  ഒരു  മമാസയ  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനികകവണനി  ഈ  സര്ക്കമാര്

മചലവമാക്കനി  മക്കമാണനിരനികനതച്ച്.   പനിമന  എന്തനിനമാണച്ച്  ഇതച്ച്  നടക്കനിലമാമയനച്ച്

സനി.പനി.ഐ പറേയുനതച്ച്? നടതമാമമനച്ച് ഇടതുപകയ തസ്ത്രീരുമമാനനിചനിട്ടുമണങനില് അതച്ച്

നടത്തുയ എനപറേയകണ? ഇമലങനില് എന്തനിനമാണച്ച് പണയ മചലവഴനികനതച്ച്?  ഒരു

മമാസയ  ഒരു  കകേമാടനി  മുപതച്ച്  ലകയ  രൂപ  മചലവഴനിച്ചുമകേമാണനിരനികനതമായ

കേണക്കമാണച്ച്  ഇതനിലള്ളതച്ച്;  നനികഷധനിക്കമാന  കേഴനിയുകമമാ?  ഞമാന  ഇതച്ച്  മവറുമത

പറേയുനതല. 

എമന്റെ നനികയമാജകേ മണ്ഡലതനില് 1976-ല് 'മസ്ത്രീനചനില്  റേനിവര് വമാലനി പദതനി'
എന  ഒരു  പദതനിയുണമാക്കനി.   ജനയ  മുഴുവന  ഒറമക്കടമായനിനനിനച്ച്  എതനിര്ത്തു.
അതനിമന  അനുകൂലനിച  എയ.എല്.എ.  ഇനച്ച്  എവനിമടകപമാമയനച്ച്  അറേനിയനില.
അതനിനുകശഷമമാണച്ച്  ഞമാന  വനതച്ച്.  ആ  പദതനി  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ഉകപകനിച്ചു.
കേഴനിഞ്ഞയമാഴ്ച  ഞമാന  വസ്ത്രീടനിലനിരനികകമ്പമാള്  'മസ്ത്രീനചനില്  റേനിവര്  വമാലനി  പദതനി'യുമട
അസനിസ്റ്റേന്റെച്ച്  എകനികേഷടസ്ത്രീവച്ച്  എഞ്ചേനിനസ്ത്രീയര്  വനനിടച്ച്,   അവരുമട   മകേടനിടയ  മമാറേമാന
പറേഞ്ഞു;   പുതനിയ  മകേടനിടയ  എയ.എല്.എ.  പറേഞ്ഞു  വമാങ്ങനിതരണമമനമാണച്ച്
ആവശതമപടതച്ച്.  കഡമാ.   ടനി.എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്,  അങ്ങച്ച്   ഇമതമാനയ
കേമാണുനനികല;  എത  ലകയ  രൂപയമാണച്ച്  പദതനികകവണനി  മകേമാടുത്തു
മകേമാണനിരനികനതച്ച്?  കവമറേ  പണനിമയമാനമനികല?  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്
ഐസകേച്ച്,  അമതമാമക്ക കേതമാനസല് മചയ്യേണയ.    അതനിരപനിള്ളനി പദതനി ഉകണമാ
ഇലകയമാ; ഉമണങനില് അതച്ച് നലതമാണച്ച്.  ഞമാന അനുകൂലനികന. 
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എമന്റെ കേയ്യേനിലള്ളതച്ച്  ഇലകനിസനിറനി ഉപകഭമാഗതനിമന്റെ  കേണക്കമാണച്ച്.   എത
കകേമാടനി രൂപ കേനിടമാനുണച്ച്? ഒരു കകേമാകളജച്ച്  പ്രനിനസനിപമാള് ഫഷസച്ച്  ഊരമാതനിരനിക്കമാന
1,30,000  രൂപ  അകദഹതനിമന്റെ  കേയ്യേനില്നനിനച്ച്  മകേമാടുത്തു.    3  കകേമാടനി  രൂപയുയ
5  കകേമാടനി  രൂപയുയ  അടയമാനുള്ള  വഹമടനഷന  പദതനിയുമട  ലനിസ്റ്റുയ  എമന്റെ
കേയ്യേനിലനിരനികകേയമാണച്ച്;  സമയമനിലമാതതുമകേമാണമാണച്ച്  അതച്ച്  വമായനിക്കമാതതച്ച്.
അവനിമടമയമാനയ  ഫഷസച്ച്  ഊരമാന  ആരുമനില.   എമന്തമാരു  കേഷ്ടകേമാലമമാണച്ച്?
അതുമകേമാണച്ച്  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  ഒരു  കേമാരതയ  മചയ്യേണയ,
ഇങ്ങമനയുള്ള കേമാരതങ്ങളനില് നസ്ത്രീതനി മചയ്യേണയ.  ഞമാന കചമാദേനിക്കമട, കഡമാ. ടനി. എയ.
കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച് എത പ്രമാവശതയ പറേഞ്ഞു, മുണക്കയയ-വമാഗമണ് കറേമാഡച്ച് ഉടമന
പണനിയുമമനച്ച്.  എകനമാടച്ച്  100 പ്രമാവശതയ വമാക്കച്ച് പറേഞ്ഞകലമാ; നനിങ്ങളമട ബജറനില്
അതനിലമാതതച്ച് എന്തുമകേമാണമാണച്ച്?  39 കകേമാടനി രൂപയുമട ഡനി.പനി.ആര്. നനിങ്ങള്ക്കച്ച്
സമര്പനിചതകല;  എന്തുമകേമാണച്ച്  അതുണമായനില;    അതുണമാകകേണതകല?  ഞമാന
ഇതകയ പറേയുനള്ളൂ. കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബമാര്ഡനിമന്റെ ഓര്ഡറേമാണച്ച് ഞമാന
കേമാണനികനതച്ച്.  ഈ ഓര്ഡറേനില് പറേയുന അതനിരപനിള്ളനി പദതനി ഉകണമാ ഇലകയമാ
എന പറേയമാനുള്ള ബമാദതത കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച് ഏമറടുക്കണയ.
സര്ക്കമാര്  ഖജനമാവനില്നനിനച്ച്  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബമാര്ഡനിനച്ച്  പണയ
മകേമാടുത്തുമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.അതുകപമാമലതമന  'മസ്ത്രീനചനില്  റേനിവര്  വമാലനി
പദതനി'  ഇനതമന കേതമാനസല് മചയ്തച്ച് ആ ഉകദേതമാഗസമര മമറമാരനിടകതയച്ച് മമാറനി
നനിയമനിക്കണയ.  അതരയ  കേമാരതങ്ങള്  മചയ്യേണമമനകൂടനി  പറേഞ്ഞുമകേമാണ്ടുയ
വനില്ക്കമാത ബജറമായതുമകേമാണ്ടുയ ഞമാന കവമാട്ടുമചയ്യേമാന ഉകദശനികനനില.  

ഇവനിമട പലരുയ കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച് ഐസകേനിന്റെ ബജറനിമന്റെ  sanctity
കപമായനി  എനച്ച്  പറേയുന;  അതനിനര്തയ  ബജറച്ച്  വനിറനിലമാമയനമാണച്ച്.  കവമറേ
കേമാരതമമമാനമനില.  അതുമകേമാണച്ച് ഞമാന ഈ ബജറനിമന അനുകൂലനികകേയമാണച്ച്.  ഈ
ഗവണ്മമന്റെച്ച് ശക്തമമായനി മുകനമാട്ടുകപമാകേണയ. 

കേനിഫ്ബനിമയപറനി  ഒരു  വമാകകൂടനി  പറേയമട.  എരുകമലനി  വനിമമാനതമാവളയ
സയബനനിചച്ച്  മുഖതമനനിക്കച്ച്  ഒരു കേതച്ച്  മകേമാടുതനിരുന.   വനികദേശ പഇൗരനമാരുമട
2,500 കകേമാടനി രൂപയുമട മപ്രമാകപമാസല് എമന്റെ കപരനില് അയചനിട്ടുണച്ച്. അതച്ച് ഞമാന
ബഹുമമാനമപട മുഖതമനനി പനിണറേമായനി സഖമാവനിമന ഏല്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതുകേഴനിഞ്ഞച്ച്
കകേമാര്പകറേഷന  2,000  കകേമാടനി രൂപ തരമാമമനച്ച് പറേഞ്ഞച്ച് എനനിക്കച്ച് കേതച്ച് തന;
അതുയ ഞമാന പനിണറേമായനി സഖമാവനിമന ഏല്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  അകപമാള് ഐസക്കനിമന്റെ
കേനിഫ്ബനി  വനിജയനികയ  എനമാണച്ച്  പറേയമാനുള്ളതച്ച്.   യമാമതമാരു  സയശയവമനില.
ഇനനിയുയ  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതണമമനകൂടനി  അകപകനിച്ചുമകേമാണച്ച്,
അനമാവശതമമായ  മചലവകേള്  നനിര്തമാനുള്ള  നടപടനി  സസസ്ത്രീകേരനിക്കണമമനകൂടനി
ആവശതമപടുകേയമാണച്ച്.
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ശസ്ത്രീ  .    സനി  .    ദേനിവമാകേരന  : സര്,  ഞമാന  2017-18  വര്ഷമത  ബജറനിമന
ശക്തനിയമായനി പനിന്തമാങ്ങുന. കകേരളതനില് ഒരു പുതനിയ വനികേസന നകവമാതമാനതനിനച്ച്
കനതൃതസയ  നല്കുനതമാണച്ച്  ഈ  ബജറച്ച്.    വനികേസനതനിമന്റെ,  വസന്തതനിമന്റെ
ഇടനിമുഴക്കമമാണച്ച്  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  അവതരനിപനിച  ഈ  ബജറച്ച്
എനപറേയമാന  എനനിക്കച്ച്  യമാമതമാരു  മടനിയുമനില.    ധനകേമാരതമനസ്ത്രീ  .....  ഞങ്ങള്
കേനിടനച്ച് മതമാണയനിടലചനിടച്ച്  വല കേമാരതമുകണമാ;  മനനിമമാര് കകേടനിമലങനില്  ഞങ്ങള്
എന്തനിനമാണച്ച് പ്രസയഗനികനതച്ച്? 

ധനകേമാരതവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്  ): സര്,
അടുത്തുവന  എയ.എല്.എ.മയ  കനമാക്കമാമത  അങ്ങമയ  കനമാക്കനി  ഇരനിക്കമാന
കേഴനിയുകമമാ; തനിരനിഞ്ഞു കനമാക്കനിമയനച്ച് മമാതകമയുള്ളൂ.  പ്ലസ്ത്രീസച്ച്....

മനി  .   മചയര്മമാന  :  ശസ്ത്രീ.  ദേനിവമാകേരന, അകങ്ങയച്ച്  തുടരമായ.

ശസ്ത്രീ  .    സനി  .    ദേനിവമാകേരന  :   സഭ  ചര്ച  മചകയ്യേണതച്ച്  ഈ  ബജറനിമന്റെ
രമാഷസ്ത്രീയമമായ,  സമാമ്പതനികേമമായ  പശ്ചമാതലമമാണച്ച്.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ
പനിടനിപ്പുകകേടുമകേമാണച്ച്  മകേടുതനി  അനുഭവനികനവരമാണച്ച്  ഇന്തതന  ജനത.   ശുദ
അസയബനങ്ങള്  കേമാണനിച  ബനി.മജ.പനി.  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ആയനിരതനിമന്റെയുയ
അഞ്ഞൂറേനിമന്റെയുയ കനമാട്ടുകേള് പനിനവലനിച്ചുമകേമാണച്ച് ഈ രമാജതതച്ച് സമാമ്പതനികേ ദുരന്തയ
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആ പശ്ചമാതലമമാണച്ച് ഇവനിമട ചര്ച മചകയ്യേണതച്ച്.  ബഹുമമാനമപട
മുന  മുഖതമനനി  മനിണ്ടുനനില.  ഈ  ദുരന്തതനികലയച്ച്  രമാജതമത  തള്ളനിയനിടതുയ
നയനിചതുയ  ബനി.മജ.പനിയമാണച്ച്; ബനി.മജ.പനി.യുമട നയങ്ങളമാണച്ച്.  ആ നയങ്ങളമമായനി
മപമാരുതമപടമാമത  ഒരു  ബദേല്  നയയ  ഇന്തതയച്ച്  സമാദതമമാമണന  കേമാണനികന
അസമാധമാരണമമായ  ഒരു  ബജറമാണനിതച്ച്.   അങ്ങമനയമാണച്ച്  ഈ  ബജറനിമന
കേമാകണണതച്ച്.  അലമാമത  എത  പമാലയ  കേനിടനി,  ഏതച്ച്  മണ്ഡലയ  എനള്ളതല.
ഇനമത സമാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനിയനില്  കകേരളയ എങ്ങമന  മുകനമാട്ടുകപമാകുയ?
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  എന്തമാണച്ച്  മചയ്തനിരനികനതച്ച്?   3.5  ശതമമാനയ  വമായ്പ
എടുക്കമാനുള്ള  സസമാതനതയ  സയസമാനതനിനച്ച്  നഷ്ടമപടനിരനികകേയമാണച്ച്.  വമായ്പ
എടുക്കമാന സമ്മതനിക്കനില;  വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള് കവണ;  മൂലധന നനികകപയ
കവണ;  പ്രധമാനമനനിമയ  കേമാകണണ;  ഡല്ഹനിയനില്  ആരുയ  മചലണ;  ഇവനിമട
വരള്ച  വനമാല്  സഹമായയ  കചമാദേനിക്കണ.  എന്തച്ച്  ഭരണമമാണനിതച്ച്?   ഇന്തത
കേണനിട്ടുള്ളതനില് വചച്ച് ഏറവയ നനിര്ഭമാഗതകേരമമായ രമാഷസ്ത്രീയ സമാഹചരതമമാണച്ച് ഇവനിമട
നനിലനനില്കനതച്ച്.  

ശസ്ത്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന  : സര്,   നനിര്ഭമാഗതകേരമമായ  ഇന്തതന
രമാഷസ്ത്രീയതനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമന്റെച്ച് പ്രവര്തനികന. ഒകര സമയതച്ച് രണ്ടുശത്രുക്കള്
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എനപറേയമാമത,  ഈ  മുഖതശത്രുവനിമന  എതനിര്കനതനിനുകവണനി  എലമാവരുയ
കയമാജനിക്കണമമനള്ള  സനി.പനി.ഐ.-യുമട  നമാഷണല്  കേഇൗണ്സനില്  തസ്ത്രീരുമമാനയ
ഇവനിമട നടപമാക്കണമമനച്ച് അകങ്ങയച്ച് നനിര്ബനനിക്കരുകതമാ? 

ശസ്ത്രീ  .    സനി  .    ദേനിവമാകേരന  : സര്, ബഹുമമാനമപട ശസ്ത്രീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണമന്റെ
മനസനിലനിരനികനതച്ച്  ഇകപമാള് നടക്കനില.   അതച്ച്  കേമാലയ  മതളനിയനിക്കമട,  രമാഷസ്ത്രീയ
സമാഹചരതങ്ങള് വരമട, ഇനച്ച് നമ്മുമട മുനനിലള്ളതച്ച് ഈ ദുരന്തമമാണച്ച്.  അതുമകേമാണച്ച്
ഞമാന  നനിങ്ങകളമാടച്ച്  അകപകനികന.  നനിങ്ങള്  ഈ  ബജറനിമന  ഐകേകേകണ്ഠതന
പമാസമാക്കണയ.  നനിങ്ങള്ക്കച്ച് ബദേല് ബജറകണമാ; ഈ ബജറനിമന കേഇൗണര് മചയ്യേമാന
നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  എമന്തങനിലയ  സജഷനുകണമാ?   ഞമാന  കചമാദേനികകേയമാണച്ച്.  25,000
കകേമാടനി രൂപയുമട നനിര്മ്മമാണ  പ്രവൃതനികേള്  2017-18  സമാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനച്ച്  പ്രഖതമാപനികന.  ഇക്കമാരതതനില്  പ്രതനിപകതനിനച്ച്
തടസമുകണമാ?  ജലസയരകണ  പദതനി,  ഹരനിതകകേരളയ  പദതനി,  എലമാവര്കയ
ഭൂമനിയുയ വസ്ത്രീടുയ, വനിശപനിലമാത കകേരളയ, വജവപചക്കറേനി കൃഷനി, ഇവയനികലമതങനിലയ
നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  എതനിര്ക്കമാന  കേഴനിയുകമമാ?  സമാമൂഹതകകമ  മപനഷന  1,000
രൂപയനില്നനിനയ   1100  രൂപയമാക്കനി  വര്ദനിപനിച്ചു.  മപനഷന  ലഭനിക്കമാത
എലമാവര്കയ  സമാര്വ്വതനികേമമായനി  മപനഷന  നല്കേമാന  തസ്ത്രീരുമമാനനിച്ചു.
ഭനിനകശഷനിക്കമാര്ക്കമായനി  250  കകേമാടനി  രൂപ  ഈ ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
ബഹുമമാനമപട ശസ്ത്രീ.  അടൂര് പ്രകേമാശനിനച്ച് എതനിര്ക്കമാന കേഴനിയുകമമാ?  ഓടനിസതനിനച്ച്
7  കകേമാടനി  രൂപ,    മനലച്ച് ല്ല്  സയഭരണതനിനച്ച്  700  കകേമാടനി  രൂപ,   ഭകതസുരകയച്ച്
മമാതമമായനി  900 കകേമാടനി രൂപ,  കറേഷന കേടകേളനില് ബകയമാമമട്രേനികേച്ച് ഉപകേരണങ്ങള്
സമാപനികനതനിനുയ കേമ്പഷടവറേകസഷനുയ കവണനി  117  കകേമാടനി  രൂപയുയ  കറേഷന
വതമാപമാരനികേളമട  കേമ്മസ്ത്രീഷനുയ  ഹമാനഡച്ച് ലനിയഗച്ച്  ചമാര്ജുകേള്കമമായനി   100 കകേമാടനി
രൂപയുയ  അങ്ങമന  മമമാതയ  1117  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  വകേയനിരുതനിയതച്ച്.  മനലച്ച് ല്ല്
സയഭരണയ ഉള്മപമട 1817 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് ഭകതസുരകയച്ച് മമാറനിവചതച്ച്.  അരനി
ഇഷ്ടയ കപമാമലയുണച്ച്.  മുന ഭകത വകുപ്പുമനനി ഇകപമാള് സഭയനിലനില.  അയഗനവമാടനി
ജസ്ത്രീവനക്കമാരുമട  ഓണകറേറേനിയയ  വര്ദനിപനികനതനിനമായനി  359  കകേമാടനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരനികന.  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  എതനിര്ക്കമാന  കേഴനിയുകമമാ?  കേമാര്ഷനികേ
കമഖലയനില്  സര്വ്വകേമാല  മറേകക്കമാര്ഡമാണച്ച്.  1822  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില് കൃഷനിക്കമായനി നസ്ത്രീക്കനിവചനിരനികനതച്ച്. മപമാതുകമഖലമാ സമാപനങ്ങളമട
പുനരുദമാരണതനിനമായനി 139 കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിരനികന. കകേരളതനിമല
എറവയ  നല  മപമാതുകമഖലമാസമാപനമമായ  മകേല്കട്രേമാണനിനമായനി  നസ്ത്രീക്കനിവച
20  കകേമാടനി രൂപമകേമാണച്ച് കകേമാമ്പഇൗണച്ച് വമാള് പുതുക്കനിപണനിയമാനകപമാലയ കേഴനിയനില.
ആ തുകേ  വര്ദനിപനിക്കണയ.
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മലകയമാര-തസ്ത്രീരകദേശ വഹകവ പദതനിമയ എതനിര്ക്കമാന കേഴനിയുകമമാ?  5628
കകേമാടനി  രൂപയുമട  187 കറേമാഡകേള്,  ഇമതലമായ  മവടനികറേയകണമാ,  നനിങ്ങളമട
മണ്ഡലതനില് കറേമാഡകേള് കേനിടനിയനികല?  പമാലങ്ങള് മവടനികറേയകണമാ?  മകേ.എസച്ച്.
ആര്.ടനി.സനി.-യുമട  ചരനിതതനില്  3000  കകേമാടനി  രൂപ  ഇതുവമര  ലഭനിചനിട്ടുകണമാ?
ഞമാനുയ  ഒരുപമാടച്ച്  ഗവണ്മമനകേമള  കേണനിട്ടുണച്ച്.  ഏമതങനിലയ  ഒരു  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
ഇച്ഛമാശക്തനികയമാമട  കകേരളതനിമല  പമാവങ്ങളമട  സഞ്ചേമാരസഇൗകേരതതനിനമായനി
ഇതയുയ  തുകേ  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുകണമാ?  പലരുയ  ഇവനിമട
മുഖതമനനിമമാരമായനിരുനനിട്ടുണച്ച്,  മനനിമമാരമായനിരുനനിട്ടുണച്ച്,  ഇക്കമാരതയ  അവര്  ഓര്തച്ച്
പറേയണയ.  മകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇകതമാടുകൂടനി ലമാഭതനിലമാകേമാന കപമാകുകേയമാണച്ച്.
ബഹുമമാനമപട  മനനി,  റേവനഷ  ഡനിവനിഷന  ഓഫസ്ത്രീസച്ച്  പ്രഖതമാപനിചനിരനികനതനില്
മനടുമങ്ങമാടനിമനക്കൂടനി ഉള്മപടുത്തുന കേമാരതയ  പ്രകതതകേമമായനി ശദനിക്കണയ. 

ഇനച്ച്  മമാര്ചച്ച്  8  'സമാര്വ്വകദേശസ്ത്രീയ  വനനിതമാ  ദേനിന'മമാണച്ച്.  കകേരളതനിമല
സസ്ത്രീകേള്കകവണനി  ആദേതമമായനി  എലമാ  സഇൗകേരതങ്ങകളമാടുയ  കൂടനിയ  ഒരു  സസതന
വകുപച്ച്  വരനികേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  സമാര്വ്വകദേശസ്ത്രീയ  വനനിതമാ  ദേനിനതനില്  കകേരളതനിമല
സകഹമാദേരനിമമാര്ക്കച്ച് നല്കുന ഗനിഫമാണച്ച്.  രമാവനിലമത പ്രതനിപകതനിമന്റെ   ബഹളയ
കേണമാല്   ഞങ്ങമളലമായ  സസ്ത്രീവനിരുദനമമാരമാമണനച്ച്   കതമാനയ.  നനിങ്ങള്  അത
സസ്ത്രീകസ്നേഹനികേമളമാനമല.  കുറേചച്ച്  മരതമാദേമയമാമക്ക കേമാണനികനണച്ച്.   ശസ്ത്രീ.  മകേ.സനി
കജമാസഫച്ച്,  ഞമാന  കചമാദേനിക്കമട,   ഒരു  സസ്ത്രീകയമയങനിലയ  ജയനിപനിമചടുക്കമാന
നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  കേഴനികഞ്ഞമാ;  എത  സസ്ത്രീകേള്  അവനിമട    എയ.എല്.എ.  ആയനിട്ടുണച്ച്?
നനിങ്ങള്  വലനിയ  ആളകേളകല.  വലനിയ  പമാര്ടനിയകല.  സസ്ത്രീകേള്കകവണനി
വമാദേനികകേയകല.  ബഹുമമാനമപട  ശസ്ത്രീ.  വനി.ടനി.  ബല്റേമായ,  നനിങ്ങളമട
മണ്ഡലതനില്നനിനച്ച്  മമാറേനി  അവനിമട ഒരു സസ്ത്രീമയ നനിര്ത്തൂ.  മപണ്കുടനികേള് ജയനിച്ചു
വരമട.  നനിങ്ങമള  കപടനിചമാണച്ച്  വരമാതതച്ച്.   നനിങ്ങളമട  പമാര്ടനിയനില് ഒരു സസ്ത്രീമയ
എയ.എല്.എ.ആക്കമാതമതമന്തനയ ജയനികന മണ്ഡലയ മകേമാടുക്കമാതമതമന്തനയ
മകേ.പനി.സനി.സനി.-യനില്  കചമാദേനിക്കൂ.  ...(ബഹളയ)...  ഭരണപകതച്ച്  രണച്ച്  വനനിതമാ
മനനിമമാരുണച്ച്.  ബമാക്കനിക്കമാരതയ ഞങ്ങള് തസ്ത്രീരുമമാനനികചമാളമായ.  സസ്ത്രീ എനപറേഞ്ഞമാല്
ശസ്ത്രീ.  സനി.  മമ്മൂടനി  വനിചമാരനിചനിരനികനതച്ച്  സനി.പനി.ഐ.-ലള്ള  സസ്ത്രീകേള്
മമാതമമാമണനമാണച്ച്.  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ലള്ള  സസ്ത്രീകേളയ  ഞങ്ങളമട
പകത്തുള്ളതമാണച്ച്. അവര് എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-മന്റെ  മനനിമമാരമാണച്ച്.  ഇവനിമട ഞങ്ങള്,
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഒരുമനിചമാണച്ച്.  അവനിടമതകപമാമല ലസ്ത്രീഗച്ച്,  കകേരളമാ കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്,
കകേമാണ്ഗ്രസച്ച്  എനനിങ്ങമന  കവര്തനിരനിഞ്ഞല.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഒറക്കയ്യേമാണച്ച്.
വമാക്കഇൗടച്ച് നടത്തുകമ്പമാള്  ശസ്ത്രീ. മകേ. എയ. മമാണനി കപമാവനില. അതമാണച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.
അതച്ച്  സമാരമനില, അതച്ച് കവകറേ കേമാരതയ.  
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ഇനച്ച്  ഇന്തത  കനരനിടുന  ഏറവയ  ഗുരുതരമമായ  പ്രശ്നയ  ആദേനിവമാസനി-ദേളനിതച്ച്
പസ്ത്രീഡനമമാണച്ച്.  കേമാട്ടുമൃഗങ്ങമള  കവടയമാടുനതുകപമാമല,  പചയച്ച്  ഇന്തതമാ
മഹമാരമാജതത്തുടനസ്ത്രീളയ  സസ്ത്രീകേമളയുയ  കുടനികേകളയുയ,  കനതമാക്കനമാമരകപമാലയ
വയശകതമാമട  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഉയ  ബനി.മജ.പനി.-യുയ   കവടയമാടുകേയമാണച്ച്.  എത
ദേമാരുണമമാണച്ച്  'കേല്ബുര്ഗനി'-യുമടയുയ  'പനസമാമര'-യുമടയുയ  മരണയ.  'മമാജനി'  എന
പടനിണനിക്കമാരനമായ ദേളനിതനച്ച്  അവമന്റെ ഭമാരത മരനിചകപമാള് ആ മൃതകദേഹയ പമായയനില്
മകേടനിമപമാതനിഞ്ഞച്ച്  ചുമനച്ച്  തമന്റെ  12  വയസ്സുള്ള  മകേളമട  കേയ്യുയ  പനിടനിചച്ച്
18 കേനികലമാമസ്ത്രീററുകേകളമാളയ ദൂരയ നടകക്കണനിവന. എന്തച്ച് അപമമാനമമാണച്ച്.  സസമാതനതയ
ലഭനിചനിടച്ച്  എത  വര്ഷമമായനി?  ഇതമാണച്ച്  സനിതനി.  മഹമാത്മമാഗമാനനിയുമട
മകേമാലപമാതകേയ,  അതവനിടയമകേമാണച്ച്  തസ്ത്രീര്കനമാ;  നമ്മള്  ഇരുകൂടരുയ
അപലപനികനനികല?  അവരുമട  രക്തദേമാഹയ  നമ്മുമട  രമാഷസ്ത്രീയതനില്  വരമാന
പമാടനിലമാത,  അപമമാനകേരമമായ,  ലജമാകേരമമായ  ഒരു  രമാഷ തനിലമനിലമാത,
രമാഷപനിതമാവനിമനതമന  മവടനിമവചച്ച്  മകേമാല്ലുന  സയഭവയ  ഇവനിമടയുണമായനി.
കകേരളയ  കപമാമല  എവലറച്ച്  എനച്ച്   കലമാകേമറേനിയുന  സയസമാനതനിമന്റെ
മുഖതമനനിയുമട  തലക്കച്ച്  വനിലപറേയുന  രമാഷസ്ത്രീയ  സമാഹചരതമത  എന്തുമകേമാണച്ച്
നനിങ്ങള് കേമാണുനനില,  എതനിര്കനനില;  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  മമാതമമാകണമാ ശത്രുക്കള്?
എന്തച്ച്  പമാപമമാണച്ച്  ഈ  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  മചയ്തതച്ച്.   ഭൂരനിപകമനികല;  ചമാക്കനിടച്ച്
പനിടനികക്കണനി വനനിലകലമാ;  ഓടച്ച് മപമാളനിച്ചു വകനമാ;  ജനനിമമാമര പൂടനിയനികടമാ?  ഞമാന
മറച്ച്  കേമാരതങ്ങളനികലയച്ച്  കേടകനനില.  നനിങ്ങളമട  ഭരണകനടയ  ഞമാന വമായനിച്ചുതരമായ.
ചടയ  ലയഘനിചച്ച്  ഒപനിട്ടു.  എമന്തമാമക്കയമാണച്ച്  നനിങ്ങള്  മചയ്തനിരുനതച്ച്?   ഞമാനനിതച്ച്
മുഴുവനുയ  വമായനിക്കമട.  കമയച്ച്  6-നമാണച്ച്   ഹരനിപമാടച്ച്  മമഡനിക്കല്  കകേമാകളജനിനമായനി
സസകേമാരത കൃഷനിഭൂമനി   ഏമറടുക്കമാന പ്രനിനസനിപല് മസക്രടറേനി  ഉതരവനിടതച്ച്.  അതച്ച്
വതവസകേള്  പമാലനിക്കമാമതയമാണച്ച്.  മുഖതമനനിയുയ   ചസ്ത്രീഫച്ച്  മസക്രടറേനിയുമമാണച്ച്
ഉതരവച്ച്  നല്കേനിയമതനച്ച്  സനി.  ആന്റെച്ച്   എ.ജനി.  കുറമപടുതനിയനിരനികന.
രണമാമതമായനി  കേകയ്യേറഭൂമനി  ഒഴനിപനികനതനില്  വന  വസ്ത്രീഴ്ചയുണമായനി.  ശസ്ത്രീ.   അടൂര്
പ്രകേമാശച്ച്   ധമാരമാളയ  പ്രസയഗനിചതമാണകലമാ?  മുന  സര്ക്കമാരനിമന്റെ  കേമാലതച്ച്  വലനിയ
വസ്ത്രീഴ്ചയുണമായനി. 22 മഹക്ടര് ഭൂമനി വഹകക്കമാടതനി ആവശതമപടനിട്ടുയ തനിരനിമചടുതനില.
പസ്ത്രീരുകമടച്ച്-കേണനകദേവന  മലനനിരകേളനിമല  കേകയ്യേറയ  ഒഴനിപനികനതനില്  സര്ക്കമാര്
ദേയനസ്ത്രീയമമായനി പരമാജയമപട്ടു.  ചടങ്ങള് ലയഘനിചച്ച് നൂറുകേണക്കനിനച്ച് ബസ്ത്രീയര്,  വവന
പമാര്ലറുകേള് അനുവദേനിച്ചു.  ഇങ്ങമനമയമാമക്കയമാണച്ച് നനിങ്ങള് മചയ്തതച്ച്.  

ശസ്ത്രീ  .    ഉമ്മന  ചമാണനി:  സര്,   ഇനമല  ഞമാന  സനി.  ആന്റെച്ച്  എ.ജനി.-യുമട
റേനികപമാര്ടച്ച്  വമായനിചകപമാള്  അങ്ങച്ച്  സഭയനില്  ഇലമായനിരുനനിരനികയ.  2016
മസപ്റയബറേനില്  ഹരനിപമാടച്ച്  മമഡനിക്കല്  കകേമാകളജനിമനകറേനിചച്ച്  ആഡനിറനില്
ചൂണനിക്കമാണനിചകപമാള്, 2016 ഒകക്ടമാബറേനില് തമാമസയകൂടമാമത മറുപടനി നല്കേമാമമനച്ച്
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പറേമഞ്ഞങനിലയ  ഇതുവമര  മറുപടനി  മകേമാടുതനിടനില.  അതനില്  നമാലച്ച്
കേമണതലകേളണച്ച്.  Irregularities noticed  എനമാണച്ച്   പറേഞ്ഞനിരനികനതച്ച്.  ആ
കേമണതലകേള്ക്കച്ച്  reply  മകേമാടുകമമനച്ച്  പറേഞ്ഞനിടച്ച്  സയസമാന  ഗവണ്മമന്റെച്ച്
ഇതുവമര  reply മകേമാടുതനില.   കേഴനിഞ്ഞ   മതരമഞ്ഞടുപനില്   യു.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച്
എതനിരമായനി പറേഞ്ഞ കേമാരതങ്ങള് സയബനനിചച്ച് സനി.  ആന്റെച്ച് എ.ജനി.  ഇങ്ങമനമയമാരു
അഭനിപ്രമായയ  പറേഞ്ഞനിട്ടുകപമാലയ  മറുപടനി  മകേമാടുക്കമാതതച്ച്  എന്തുമകേമാണമാമണനച്ച്
ഞമാന  കചമാദേനികകേയമാണച്ച്.  മസക്രകടറേനിയറനില്നനിനയ    ഒരു  കറേമാഡച്ച്  കേഴനിഞ്ഞമാല്
എ.ജനി. യുമട ഓഫസ്ത്രീസമാണച്ച്. അത അടുതമാണച്ച്. ഒകക്ടമാബറേനില് മറുപടനി നല്കേമാമമനച്ച്
പറേഞ്ഞനിട്ടുയ  ഇതുവമര  മറുപടനി  നല്കേമാതതച്ച്  ഞങ്ങള്മക്കതനിരമായനി   ഒനയ
മകേമാടുക്കമാന പറനിലമാമയനച്ച് കേണതുമകേമാണമാകണമാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമമാര്):  സര്,  ബഹുമമാനമപട
മുന മുഖതമനനി പറേഞ്ഞതനിനുള്ള മറുപടനി  ഞമാന ഇനമലയുയ സൂചനിപനിചതമാണച്ച്. ഒരു
കേമാരതയ  വളമര  വതക്തമമാണച്ച്.  ഞങ്ങള്  പറേഞ്ഞ  കേമാരതയ  സനി.&എ.ജനി.
അയഗസ്ത്രീകേരനിചനിരനികകേയമാണച്ച്.  Irregularity  കനമാടച്ച്  മചയ്തനിരനികകേയമാണച്ച്.  ഞങ്ങള്
പറേഞ്ഞ  കേമാരതയ  മതറമായനിരുനനില  എനച്ച്  ഭരണഘടനമാസമാപനയ  തമന
അയഗസ്ത്രീകേരനിചനിരനികകേയമാണച്ച്.  അങ്ങയുമട  ഗവണ്മമന്റെച്ച്    irregular  ആയനി  മചയ്ത
കേമാരതങ്ങള്  ഞങ്ങള്  ഉനയനിചതച്ച്  സതതമമാമണനള്ളതനിമന്റെ  അയഗസ്ത്രീകേമാരമമാണനിതച്ച്.
മറുപടനി  മകേമാടുതനിമലനമാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറേയുന  ഒരു  കേമാരതയ.  അതച്ച്
എന്തനിനുകവണനിയമാണച്ച്;   കേകനികേമള  സഹമായനിക്കമാനമാകണമാ  അകതമാ  നനിങ്ങള്
മചയ്തതച്ച്  ശരനിയമാമണനച്ച്  തസ്ത്രീരുമമാനനിക്കമാനമാകണമാ  എനമാണച്ച്  കചമാദേനിചതച്ച്.   ഒരു
കേമാരണവശമാലയ  കേകനികേമള  സഹമായനിക്കമാനുമല,  നനിങ്ങള്  പറേഞ്ഞതച്ച്
ശരനിയമാമണനച്ച്  പറേയമാനുമല.   ഞങ്ങള്   കൃതതസമയതച്ച്  മകേമാടുകക്കണ  മറുപടനി
മകേമാടുതനിരനികയ.  അങ്ങച്ച്  അതനിമനപറനി  ആശങമപകടണ  ഒരു  കേമാരതവമനില.
Irregularity ഉമണനച്ച് അങ്ങച്ച് അയഗസ്ത്രീകേരനിചകലമാ? 

ശസ്ത്രീ  .    ഉമ്മന  ചമാണനി:  ഡ്രൈമാഫച്ച്  പമാരഗ്രമാഫച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  പമാരഗ്രമാഫച്ച്
ആകുനതനിനുമുനപച്ച് ഗവണ്മമന്റെച്ച്  മറുപടനി നല്കേണയ.  അന്തനിമ മറുപടനി നല്കുവമാന
കേഴനിഞ്ഞനിമലങനില്കപമാലയ  തമാത്കേമാലനികേ  മറുപടനി  നല്കകേണതമാണച്ച്.   എ.ജനി.
കേമാണമാത  കപമായനിനകേളനില്  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെകൂടനി   മറുപടനി    വരുകമ്പമാഴമാണച്ച്
അവസമാനമമായനി തസ്ത്രീരുമമാനനികക്കണതച്ച്.  പമക അതനിനവസരയ ഇലമാതതുമകേമാണച്ച്
ഓഡനിറച്ച്  പമാരഗ്രമാഫച്ച്  തമന  ഒരുവശതച്ച്  എഴുതനിവചനിടച്ച്  മറുവശതച്ച്  സയസമാന
ഗവണ്മമന്റെച്ച് മറുപടനി തനനിടനിലമാമയനച്ച് കരഖമപടുതനിയനിരനികകേയമാണച്ച്.  

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമമാര്:  സര്,  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  മറുപടനി
മകേമാടുക്കമാതനിരുനനിടനില.  മനനിസഭമാ ഉപസമനിതനി പരനികശമാധനികക്കണതച്ച് മനനിസഭമാ
ഉപസമനിതനി  പരനികശമാധനികന.   ഗവണ്മമന്റെച്ച്  തലതനില്  പരനികശമാധനികക്കണ



ധനകേമാരതയ 481

കേമാരതങ്ങള് പരനികശമാധനിച്ചുമകേമാണച്ച്  വതക്തമമായ മറുപടനി  മകേമാടുകയ.    ഒരു കേമാരതയ
അങ്ങച്ച് മനസനിലമാക്കണയ,    ഒരു irregularity-യുയ  നടതനിയനിടനിമലനമാണച്ച് അങ്ങച്ച്
ഇതുവമരയുയ  പറേഞ്ഞുമകേമാണനിരുനതച്ച്.   പമക  സനി.ആന്റെച്ച്  എ.ജനി.  വളമര
വതക്തമമായനി irregularity കനമാടസ്ത്രീസച്ച് മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് ഞങ്ങളമട നനിഗമനമല.  

മനി  .    മചയര്മമാന:   പ്ലസ്ത്രീസച്ച്.....   നമാലച്ച്  മനിനനിറച്ച്  അധനികേമമായനി....  പ്ലസ്ത്രീസച്ച്
ശസ്ത്രീ. സനി. ദേനിവമാകേരന,  അങ്ങച്ച് തുടരണയ ...... 

ശസ്ത്രീ  .    സനി  .    ദേനിവമാകേരന:   സര്,  ബഹുമമാനമപട  ഉമ്മന  ചമാണനി  എമന്തലമായ
പറേഞ്ഞമാലയ ശരനി, ഞങ്ങള് മറുപടനി മകേമാടുക്കമാതതുമകേമാണച്ച് നനിങ്ങള് മചയ്തമതലമായ
ശരനിയമാമണനമാകണമാ;  C&A.G  detects Act violations in  land conversion.
ഞങ്ങളമാകണമാ മചയ്തതച്ച്;  ഞങ്ങളമാകണമാ ലമാനഡച്ച് കേണ്മവര്ടച്ച് മചയ്തതച്ച്;  സനി.ആന്റെച്ച്
എ.ജനി.  യുമട റേനികപമാര്ടച്ച്  വനനിരനികന,  നനിങ്ങളമട കേമാലതച്ച് നടനതകല; Out of
the 6695 manufactures of the spirituous pharmaceuticals,  only  49 have
the permits, 49  എണതനിനുമമാതയ മപര്മനിറച്ച് ഉണച്ച്.  എന്തച്ച് കേളനിയമാണച്ച് നനിങ്ങള്
ഇവനിമട  കേളനിചതച്ച്;   6695 സനിരനിറച്ച്  ഉല്പമാദേന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  49  എണതനിനച്ച്
മമാതകമ മപര്മനിറള്ളൂ.  അതമാണച്ച് സനി.ആന്റെച്ച് എ.ജനി.  യുമട റേനികപമാര്ടനില് പറേയുനതച്ച്.
ഇതനിനച്ച്  ഞങ്ങള്  മറുപടനി  മകേമാടുക്കമാതതമാണച്ച്  ഏറവയ  വലനിയ  കുഴപയ.   മറുപടനി
മകേമാടുക്കമാന  നടപടനിക്രമങ്ങളണച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  മറുപടനി  തയ്യേമാറേമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതുസയബനനിചച്ച്  പനി.എ.സനി.-യനിലയ  സഭയനിലയ   ചര്ച  വരുയ.  രണ്ടുകേമാരതയകൂടനി
പറേഞ്ഞച്ച്  അവസമാനനിപനിക്കമായ.  ഇവനിമട  ശസ്ത്രീ.  പനി.  സനി.  കജമാര്ജച്ച്  പറേഞ്ഞ
വവകുണ്ഠസസമാമനി  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രതനിനുള്ള  ഗ്രമാന്റെച്ച്  നല്കേമാനുയ  കബക്കറേനി
ഉല്പനങ്ങളമട നനികുതനിയനില് മമാറയ വരുതമാനുയ  നടപടനിയുണമാകേണയ.   ഞമാന ഈ
ബജറനിമന സര്വ്വമാത്മനമാ പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണച്ച്.

ശസ്ത്രീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്ത്രീദേച്ച്  പനി  .:   സര്,  ഈ  ബ ഡ്ജറച്ച്  നനിര്കദശങ്ങമള  ഞമാന
എതനിര്കകേയമാണച്ച്.   കേഴനിഞ്ഞ  മൂനച്ച്  ദേനിവസങ്ങളമായനി  ബജറച്ച്  സയബനമമായ
ചര്ചകേള്  നടനമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.  പരനിണനിതപ്രജരമായ  സമാമമാജനികേര്
വനിലമപട  അഭനിപ്രമായങ്ങളയ  നനിര്കദശങ്ങളയ  ഇതുമമായനി  ബനമപടച്ച്
സമര്പനികകേയുണമായനി.  സയസമാന  തമാല്പരതയ  മുനനനിര്തനി  വനിലമപട
അഭനിപ്രമായങ്ങളയ  നനിര്കദശങ്ങളയ  ഉള്മക്കമാണ്ടുമകേമാണച്ച്  അതച്ച്  നടപനിലമാക്കമാന
ഗവണ്മമന്റെച്ച്  മുകനമാടച്ച്  വരണമമനച്ച്  ഞമാന  അകപകനികകേയമാണച്ച്.   സയസമാന
തമാല്പരതയ  എനപറേയുകമ്പമാള്,  ഇനച്ച്  നമായ  അഭനിമുഖസ്ത്രീകേരനികന  പ്രധമാനമപട
പ്രശ്നങ്ങള് ഇവനിമട ചര്ച മചയ്ത കേമാരതങ്ങള് തമനയമാണച്ച്.  വരള്ച,  വനിലക്കയറയ,
കുടനിമവള്ള കമാമയ,  സസ്ത്രീ സുരക എനനിവ ഫലപ്രദേമമായനി കനരനിടമാനുള്ള നടപടനികേള്
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ഉണമാകകേണതുണച്ച്.  സര്ക്കമാര് നടപടനികേളമട ഗുണഫലങ്ങള്  നമാടനിനപുറേങ്ങളനിലയ
നഗര പ്രകദേശങ്ങളനിലയ ജനങ്ങള്ക്കച്ച് അനുഭവനിചറേനിയമാന സമാധനിക്കണയ.  അതനിനുള്ള
willpower  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  കേമാണനിക്കണയ.  വരള്ചയുമമായനി  ബനമപടച്ച്
ശസ്ത്രീ.  പനി.  ഉവബദുള്ള  എയ.എല്.എ.  സൂചനിപനിമചമാരു  കേമാരതയ  ഞമാന
ആവര്തനിക്കമാന  ഉകദശനികകേയമാണച്ച്.   മലപ്പുറേയ  ജനിലയനില്  റേനിവര്  മമാകനജുമമന്റെച്ച്
ഫണനില്  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയുണച്ച്.  അതച്ച്  വരള്ചയ്ക്കുയ  കുടനിമവള്ള
വനിതരണതനിനുയ  ഉപകയമാഗമപടുതമാന  അനുമതനി  ലഭനിചമാല്  ആ  ജനിലയനിമല
കുടനിമവള്ള പ്രശ്നവയ വരള്ചയുയ കനരനിടുനതനിനച്ച് സമാധനികമമനച്ച് സൂചനിപനിക്കമാനകൂടനി
ഈ സന്ദര്ഭയ  പ്രകയമാജനമപടുത്തുകേയമാണച്ച്.   എനനിക്കച്ച്  പ്രധമാനമപട  ഒരു കേമാരതയ
സൂചനിപനിക്കമാനുള്ളതച്ച്,  ഡസ്ത്രീകമമാണനിവറകസഷമന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കകേരളതനില്
സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേള്  വലനിയ  പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ടുമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്
എനതമാണച്ച്.   കനമാടച്ച്  നനികരമാധനയ  വനനിടച്ച്  ഇകനയച്ച്  നമാലച്ച്  മമാസമമായനി.   ഈ
കേമാലഘടതനില്  സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേളനിമല  നനികകപതനില്  ലകക്കണക്കനിനച്ച്
രൂപയുമട കചമാര്ച സയഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.  വമായ്പ ഇടപമാടുകേള് ഫലപ്രദേമമായനി നടകനനില.
1,45,000  കകേമാടനി  രൂപ  നനികകപമുള്ള  നമ്മുമട  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
കേനിഫ്ബനിമയ  അടക്കയ  സഹമായനിക്കമാന  കേഴനിയുന  സയവനിധമാനമുണച്ച്.  സര്ക്കമാരനിനച്ച്
പ്രതനിസനനിയുണമാകുന  ഘടതനിമലമാമക്ക  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ആശയനിചനിരുനതച്ച്
സഹകേരണ കമഖലമയയമാണച്ച്. സഹകേരണ കമഖലമയ ഇനമത പ്രതനിസനനിയനില്
നനിനയ  അതനിജസ്ത്രീവനിപനിക്കമാന  പരതമാപമമായ  ഒരു  നടപടനിയുയ  സര്ക്കമാരനിമന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിനമുണമാകുനനില. മമാര്ചച്ച് മമാസകതമാടുകൂടനി പണയ പനിനവലനികനതനിനുള്ള
നനികരമാധനയ നനിര്തമാന കപമാകുകേയമാണച്ച്. അതുവഴനി സഹകേരണ ബമാങ്കുകേളനില് നനിനച്ച്
നനികകപതനിനച്ച്  ധമാരമാളയ  കചമാര്ച  സയഭവനിക്കമാന  സമാദതതയുണച്ച്.
കലമാകേതനിനുതമന  മമാതൃകേയമായ  സഹകേരണ  കമഖലയമാണച്ച്  കകേരളതനിമല
സഹകേരണ പ്രസമാനയ.  വവവനിദതമമാര്ന ഒടനവധനി പദതനികേളയ പരനിപമാടനികേളയ
സഹകേരണ കമഖലയനിലൂമട നമ്മള് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇനമത  സനിതനിയനില്
നനിനയ  സഹകേരണകമഖലമയ  രകമപടുതമാനുള്ള  ഫലപ്രദേമമായ  നസ്ത്രീക്കങ്ങള്
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനമുണമായനിടനിമലങനില്  അതനിനച്ച്  വലനിയ  വനില
നല്കകേണനിവരുയ.  കമമാകഡവണകസഷനനിലൂമട  മമാതകമ   നമുക്കച്ച്  ഇനനി
മുകനമാട്ടുകപമാകേമാന  സമാധനികകേയുള്ളൂ.  ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിലൂമട  ഈ
മസക്ടറേനിമന ശക്തനിമപടുതണയ.  സയസമാന സഹകേരണ ബമാങനിമനയുയ പതനിനമാലച്ച്
ജനിലമാ  സഹകേരണ ബമാങ്കുകേമളയുയ പ്രമാഥമനികേ  സഹകേരണ സയഘങ്ങമളയുയ  ഒരു
കകേമാമണ് കസമാഫച്ച് മവയറേനികലയച്ച്  മകേമാണ്ടുവരുനതനിനുകവണനിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്
ആരയഭനിചതമായനി  മനസനിലമാക്കമാന  സമാധനികനണച്ച്.  പകക  ബജറനില്
അതനിനുകവണനി തുകേമയമാനയ   നസ്ത്രീക്കനിവചനിടനില.   അതുകപമാമലതമന സയസമാന
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സഹകേരണ മഫഡകറേഷനുകേള്   നനിലനനില്പനിനുകവണനിയുള്ള  കപമാരമാടതനിലമാണച്ച്.
അവമയ സഹമായനികനതനിനുള്ള ഒരു പദതനിയുയ ബജറനില് നനിര്കദശനിക്ക മപടനിടനില.
കേണ്സഷമര് മഫഡകറേഷമന്റെ കേമാരതയ മമാതകമ ബഹുമമാനമപട മനനി സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ളൂ.
എക്കമാലത്തുയ  ജനപകത്തുനനിനച്ച്  പ്രവര്തനിച  സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേമള
സഹമായനിക്കമാന  അങ്ങച്ച്  തയ്യേമാറേമാകേണമമനച്ച്  ഞമാന  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്
സൂചനിപനികകേയമാണച്ച്.  മറച്ച്  കേമാരതങ്ങളനികലയ്മക്കമാനയ  ഞമാന  കപമാകുനനില.  എമന്റെ
മണ്ഡലവമമായനി  ബനമപട  രണച്ച്  കേമാരതങ്ങള്കൂടനി  സൂചനിപനിക്കമാന
ആഗ്രഹനികകേയമാണച്ച്.  കേമാലനിക്കറച്ച്  എയര്കപമാര്ടച്ച്  റേണ്കവയുമട  വനികേസനയ
പൂര്തനിയമായനി.  അതച്ച്  മസ്ട്രേയഗ്തണ്  മചയ.  അവനിമട  വലനിയ  വനിമമാനങ്ങള്
ഇറേങ്ങമാനുള്ള  സഇൗകേരതങ്ങളമമായനിക്കഴനിഞ്ഞു.  വലനിയ  വനിമമാനങ്ങള്  ഇറേങ്ങുനതനിനു
കവണനിയുള്ള ശക്തമമായ സമ്മര്ദയ കകേന്ദ്രതനില് മചലകതണതുണച്ച്.  മുഖതമനനിയുയ
പ്രതനിപകകനതമാവയ  അടക്കമുള്ള  എലമാവരുയ  അതനിനുകവണനി  സമ്മര്ദയ
മചലതമാതതല,  പകക  അതച്ച്  ഫലതനില്  സമാദതമമാകുനനില.   തസ്ത്രീര്ചയമായുയ
ഇക്കമാരതതനില് ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ സജസ്ത്രീവമമായ ഇടമപടല് ഇനനിയുമുണമാകേണമമനച്ച്
അകപകനികകേയമാണച്ച്. 

അതുകപമാമല   കേമാലനിക്കടച്ച്  യൂണനികവഴനിറനി  കസ്റ്റേഡനിയമത  അന്തര്കദശസ്ത്രീയ
നനിലവമാരതനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  ഒരു കപ്രമാജക്ടച്ച്  ഞമാന  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതച്ച്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്മപടുതനിക്കമാണുനനില.  ബഹുമമാനമപട  മനനി
അക്കമാരതയകൂടനി  ശദനിക്കണമമനച്ച്  ഒരനിക്കല്കൂടനി  അകപകനിച്ചുമകേമാണച്ച്  ഈ
ബജറനിമന എതനിര്ത്തുമകേമാണച്ച് ഞമാന അവസമാനനിപനികന.

ശസ്ത്രീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര്,  ഞമാന ഇഇൗ ബജറനിമന ശക്തമമായനി പനിനതുണയ്ക്കുന.
എല്.ഡനി.എഫച്ച്  സര്ക്കമാരനിമന്റെ  സമാമൂഹതപ്രതനിബദതയുയ  വനികേസന  കേമാഴ്ചപമാടുയ
പ്രതനിഫലനിപനികനതമാണച്ച്  ബഹുമമാനമപട  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിമട
അവതരനിപനിച  ബജറച്ച്.  കേടുത  സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനി  സൃഷ്ടനിച  പ്രതനികൂല
സമാഹചരതതനിലമാണച്ച്  ഇഇൗ  ബജറനിമന  നമ്മള്  കനമാക്കനിക്കമാണുനതച്ച്.
സമാമൂഹതജസ്ത്രീവനിതവമമായനി  ബനമപട  സമസകമഖലകേമളയുയ  മതമാട്ടുതകലമാടനി,
എലമാവര്കയ  ആശസമാസയ  പകേരുന  നനിര്കദശങ്ങളയ  പ്രഖതമാപനങ്ങളമമാണച്ച്  ഇഇൗ
ബജറനിലടനസ്ത്രീളയ  കേമാണമാന  സമാധനികനതച്ച്.  കകേരളതനിമല  മതമാഴനിലമാളനികേളനില്
മഹമാഭൂരനിപകവയ  പരമ്പരമാഗത  കമഖലയനില്  മതമാഴനിമലടുകനവരമാണച്ച്.  അവമര
സയരകനികനതനിനുള്ള  ഏകേമമാര്ഗ്ഗയ  ഇഇൗ  മതമാഴനില്കമഖലകേമള   നവസ്ത്രീകേരനിചച്ച്
സയരകനിക്കലമാണച്ച്. അതുവഴനി അവരുമട കവതനയ ഉറേപ്പുവരുതമാന സമാധനികയ. ഇഇൗ
കേമാഴ്ചപമാടമാണച്ച് പരമ്പരമാഗത വതവസമായങ്ങളമട കേമാരതതനില് സര്ക്കമാരനിനുള്ളമതനച്ച്
ബജറനിമല നനിര്കദശങ്ങള് സൂചനിപനികന. മുനസര്ക്കമാരനിമന്റെ കേമാലതച്ച്,  എമന്റെ ഒരു
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കചമാദേതതനിനച്ച്  അനമത  മുഖതമനനി  സഭയനില്  നല്കേനിയ  മറുപടനി,  ബസ്ത്രീഡനി
വതവസമായമത കപ്രമാതമാഹനിപനികന ഒരു നടപടനിയുയ സര്ക്കമാര് സസസ്ത്രീകേരനിക്കനിമല
നതമായനിരുന.  അകതത്തുടര്നച്ച്  ബസ്ത്രീഡനിയുമടകമല്  14   ½ ശതമമാനയ  നനികുതനി
ചുമതനി.  ആ  നനികുതനി  പനിനവലനിക്കണമമനമാണച്ച്  മതമാഴനിലമാളനികേളയ  മചറുകേനിട
ഉടമകേളയ ആവശതമപടതച്ച്.  അതച്ച്  പനിനവലനിക്കമാന അനച്ച് സര്ക്കമാര് തയ്യേമാറേമായനില.
അതനിനച്ച് പരനിഹമാരമമായനി  കകേരള ദേനികനശച്ച് ബസ്ത്രീഡനി എന സമാപനയ  നനികുതനിയമായനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള തുകേയച്ച് തുലതമമായ തുകേ, 8 കകേമാടനി രൂപ അവര്ക്കച്ച് തനിരനിച്ചുമകേമാടുക്കമാന
ഇഇൗ  ബജറനിലൂമട  നനിര്കദശനിചനിരനികകേയമാണച്ച്.   ബസ്ത്രീഡനിമതമാഴനിലമാളനികേളമട  കകമ
പദതനികകവണനി   20  കകേമാടനി  രൂപ   ഗ്രമാന്റെച്ച്  നല്കുനതനിനച്ച്  ഇഇൗ  ബജറനില്
നനിര്കദശമുണച്ച്. അതച്ച് ദേനികനശച്ച് ബസ്ത്രീഡനി സമാപനതനിനുയ മതമാഴനിലമാളനികേള്കയ ഏമറേ
സഹമായകേരമമാകുമമനതച്ച് സകന്തമാഷകേരമമായ കേമാരതമമാണച്ച്. 

കകേരളതനിമല  മമകേതറേനികമഖല  ഇനച്ച്  തകേര്ച  കനരനിടുകേയമാണച്ച്.
മമകേതറേനിമയ  സയരകനികനതനിനച്ച്  സ്കൂള്  യൂണകഫമാമമായനി  മമകേതറേനി  വസയ
നല്കുമമന  ഒരു  പദതനി  ഇവനിമട  പ്രഖതമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  മമകേതറേനി  കമഖലയനില്
സനിരമമായനി  മതമാഴനിലവസരമുണമാകനതനിനുയ  മതമാഴനിലവസരയ
വര്ദനിപനികനതനിനുയ  സഹമായകേരമമാകുന  ഒരു  തസ്ത്രീരുമമാനമമാണനിതച്ച്.  പരമ്പരമാഗത
വതവസമായതനില് വളമര പ്രമാധമാനതമുള്ള കേയര് കമഖലയനില് രണമായ പുനധഃസയഘടനമാ
സസ്ത്രീയ നടപനിലമാകമമന  പ്രഖതമാപനയ  ഇതനിലണച്ച്.  കേയര്വതവസമായമത
യുദകേമാലമാടനിസമാനതനില്  നവസ്ത്രീകേരനികമമനതച്ച്  സസമാഗതമാര്ഹമമായ  കേമാരതമമാണച്ച്.
ഇഇൗ കമഖല വളമര സകന്തമാഷകതമാടുകൂടനിയമാണച്ച് ഇഇൗ പ്രഖതമാപനമത വരകവറതച്ച്.
വനിവനിധ  കേമാരണങ്ങളമാല്  കശമാഷനിച്ചുവരുന  ഒരു  കമഖലയമാണച്ച്  കകേരളതനിമല
മതതകമഖല.   ഇഇൗ  കമഖലമയ  പരനികപമാഷനിപനിക്കമാന  ക്രനിയമാത്മകേമമായ
നനിര്കദശങ്ങള്  ബജറനിലണച്ച്.  മതതബനനതനിനനിടയനില് മരണമടയുനവരുമടയുയ
കേമാണമാതമാകു  നവരുമടയുയ   ആശനിതര്ക്കച്ച്  നല്കേനിവരുന ഇനഷസറേനസച്ച്  തുകേ  5
ലകതനില്  നനിനയ  10  ലകമമായനി  വര്ദനിപനിക്കമാനുള്ള   നനിര്കദശയ
സസമാഗതമാര്ഹമമാണച്ച്.  മതതമതമാഴനിലമാളനികേള്  ഇഇൗ  നനിര്കദശമത  സസമാഗതയ
മചയ്തനിട്ടുമണനള്ള വമാര്തകേള് പുറേത്തുവനനിട്ടുണച്ച്. 

ഇനച്ച് ഖമാദേനി വതവസമായയ വലനിയ പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയമാണച്ച്. ഖമാദേനി എനതച്ച്
ഒരു  കദേശസ്ത്രീയ  വനികേമാരമമാണച്ച്.  ഇഇൗ  വതവസമായമത  സയരകനികക്കണതുണച്ച്.  ഖമാദേനി
വതവസമായമത  സയരകനികനതനിനുയ  മതമാഴനിലവസരങ്ങള്  വര്ദനിപനികന
തനിനുമമായനി  21  ½ കകേമാടനി  രൂപ   ബജറനില്  ഉള്മപടുതനിയതച്ച്  ഏമറേ
സഹമായകേരമമാണച്ച്.  സഹകേരണകമഖല  പുനരുദരനികനതനിനുകവണനിയുള്ള
പ്രഖതമാപനങ്ങള്  ഇതനിലണച്ച്.   കകേരളതനിമല   പ്രധമാനമപട  റേബ്ബറേധനിഷനിത
വതവസമായമമായ  റേബ്കകേമാമയ  പുനരുദരനികനതനിനുള്ള  പദതനി
നടപനിലമാകമമനതച്ച് ഇതനില് എടുത്തുപറേയതക്ക ഒനമാണച്ച്. 
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എമന്റെ  മണ്ഡലവമമായനി  ബനമപട  ഒനരണ്ടു  കേമാരതങ്ങള്  സൂചനിപനിക്കമാന
ഞമാന   ഉകദശനികന.  കേണ്ണൂര്  തളനിപറേമ്പച്ച്  തമാലൂകകേള്  വനിഭജനിചച്ച്  പയ്യേന്നൂര്
തമാലൂക്കച്ച് രൂപസ്ത്രീകേരനികമമന പ്രഖതമാപനയ തമാലൂക്കനിനുകവണനിയുള്ള നമാലരപതനിറമാണച്ച്
കേമാലമത മുറേവനിളനിക്കച്ച്  അറുതനിവരുകേയമാണച്ച്. തമാലൂക്കച്ച് പുനധഃസയഘടന സയബനനിചച്ച്
ഒരു  കേമ്മനിറനി  കനരമത  റേനികപമാര്ടച്ച്  സമര്പനികകേയുണമായനി.  ആ  റേനികപമാര്ടനില്
പ്രകയമാരനിറനി  നമ്പര് മൂനയ നമാലയ  ആയനിരുന കുനയകുളവയ പയ്യേന്നൂരുയ.  എനമാല്
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  കേമാലതച്ച്  തമാലൂക്കച്ച്  പ്രഖതമാപനിചകപമാള്  ഇതുരണ്ടുയ
പൂര്ണമമായുയ  അവഗണനിക്കമപടതനിമന്റെ  ഫലമമായനി  നടന  പ്രകകമാഭമതത്തുടര്നച്ച്
അനമത  മുഖതമനനി  തമാലൂക്കച്ച്  അനുവദേനികമമനച്ച്  പ്രഖതമാപനികകേയുണമായനി.  ആ
പ്രഖതമാപനമലമാമത  അതനിനച്ച്  കേതമാബനിനറച്ച്  തസ്ത്രീരുമമാനകമമാ  ഭരണമാനുമതനികയമാ
ഉണമായനില.  ഇതച്ച്  ഏമറേ  പ്രതനികഷധതനിനനിടയമാക്കനി.  ഇടതുപക  ജനമാധനിപതത
മുനണനി ഗവണ്മമന്റെച്ച് അധനികേമാരതനില് വനകപമാള് പയ്യേന്നൂര് തമാലൂകയ കുനയകുളയ
തമാലൂകയ  അനുവദേനിച്ചുമവന  വമാര്ത  ജനങ്ങള്  നനിറേഞ്ഞ  സകന്തമാഷകതമാടു
കൂടനിയമാണച്ച്  സസസ്ത്രീകേരനിചതച്ച്.  കൂടമാമത  പയ്യേനന്നൂര് നഗരസഭയനില് ഒരു മള്ടനിപര്പസച്ച്
കസ്റ്റേഡനിയതനിനുകവണനി  40  കകേമാടനി രൂപ ഇഇൗ ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുമണന
പ്രഖതമാപനയ എമന്റെ മണ്ഡലതനിമല കേമായനികേകപ്രമനികേള്ക്കച്ച് ഏമറേ സകന്തമാഷതനിനച്ച്
വകേ  നല്കുന  ഒനമായനിരുന.  പയ്യേന്നൂരനില്  കദേശസ്ത്രീയ  കവമാളനികബമാള്  ടൂര്ണമമന്റെച്ച്
നടകന  സന്ദര്ഭതനിലമായനിരുന  ഇഇൗ  പ്രഖതമാപനമുണമായതച്ച്.  അനച്ച്
അവനിമടയുണമായനിരുന  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  കേമാണനികേളയ  കേളനിക്കമാരുമമലമായ  ഇഇൗ
പ്രഖതമാപനമത  ഹര്ഷമാരവകതമാടുകൂടനിയമാണച്ച്  സസസ്ത്രീകേരനിചതച്ച്.  ഇതച്ച്  കേമായനികേ
കമഖലയച്ച്  ഏമറേ  സഹമായകേമമാകുമമനച്ച്  പ്രതസ്ത്രീകനികകേയമാണച്ച്.  പയ്യേന്നൂര്
മണ്ഡലതനിമല   കറേമാഡകേളമടയുയ  പമാലങ്ങളമടയുയ  കേമാരതതനില്  ഇകപമാഴുയ
പരനിമനിതനികേള് നനിലനനില്കന.  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ കേമാലതച്ച്
കറേമാഡകേളമടയുയ  പമാലങ്ങളമടയുയ  കേമാരതതനില്  മപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപച്ച്
കേമാണനിചനിട്ടുള്ള  അവഗണനയ്മക്കതനിരമായനി  എനനിക്കച്ച്   ഉപവമാസ  സമരയ  നടകത
ണതമായനി വനമവനതച്ച് ഇഇൗ സഭയനിലള്ളവര്ക്കറേനിയമായ.  ആ ഉപവമാസ സമരമത
തുടര്നച്ച്   ചനില  പ്രഖതമാപനങ്ങളണമാമയങനിലയ  അതച്ച്  നടപനിലമാക്കനിയനില.  ഇഇൗ
ഗവണ്മമന്റെച്ച്  വനതനിനുകശഷയ  കറേമാഡകേളമട  കേമാരതതനില്  ബഹുമമാനമപട
ധനകേമാരതവകുപ്പുമനനിയുയ ബഹുമമാനമപട മപമാതുമരമാമത്തുവകുപ്പുമന്തനിയുയ സുതമാരതവയ
ഫലപ്രദേവമമായ  നടപടനികേള്  സസസ്ത്രീകേരനിചതനിമന്റെ  ഫലമമായനി  കുമറേകയമറേ  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കമാന സമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനിയുയ നനിരവധനി കറേമാഡകേളയ പമാലങ്ങളയ അവനിമട
നനിര്മ്മനികക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കമാരതയ  ബഹുമമാനമപട  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി
പരനിഗണനികമമനച്ച് ഞമാന പ്രതസ്ത്രീകനികന. 
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മഎ.ടനി.  കമഖലയുമമായനി  ബനമപടച്ച്,   നനിര്ദനിഷ്ട കേണ്ണൂര് മമസബര് പമാര്ക്കച്ച്
എമന്റെ  മണ്ഡലതനിമല  ഇരമയ  പുല്ലുപമാറേയനിലമാണച്ച് സനിതനിമചയ്യുനതച്ച്.
മുനഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  കേമാലതച്ച്  തുടക്കയ  കുറേനിച  ഇഇൗ  മമസബര്  പമാര്ക്കനിമന്റെ
നനിര്മ്മമാണയ മുടങ്ങനിക്കനിടകകേയമാണച്ച്. അതച്ച് പൂര്തനിയമാക്കമാന ആവശതമമായ  നടപടനി
സസസ്ത്രീകേരനിക്കണയ.  ഇതുകപമാലള്ള നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങള് അവനിമട നനിലനനില്കനണച്ച്.
കനരമത  പ്രഖതമാപനിചതമാമണങനില്കപമാലയ,  ഇഇൗ  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  അധനികേമാരതനില്
വനതനിനുകശഷമമാണച്ച്  പയ്യേന്നൂര്  ആസമാനമമായനി  കകേരള  പൂരക്കളനി  അക്കമാദേമനി
സമാപനിചതച്ച്.  ഇകപമാള്  അതനിമന്റെ  പ്രവര്തനയ  ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  മറച്ച്
അക്കമാദേമനികേള്കകവണനി  ബജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുതനിയകപമാഴുയ  പൂരക്കളനി
അക്കമാദേമനികകവണനി  പണയ  വകേയനിരുതനിയതമായനി  കേമാണുനനില.  അക്കമാരതയ
പ്രകതതകേയ  പരനിഗണനിക്കണമമനച്ച്  ഞമാന  ആവശതമപടുകേയമാണച്ച്.  ഇടതുപക
ജനമാധനിപതതമുനണനി ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ നയങ്ങള് നടപനിലമാകനതനിമന്റെ ഭമാഗമമായനി
പ്രതനികൂലമമായ  സമാഹചരതതനിലയ  ജനങ്ങളമട  തമാല്പരതയ  സയരകനികനതനിനുയ
കകേരളതനിമന്റെ  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  മുകനമാട്ടുമകേമാണ്ടുകപമാകുനതനിനുയ
സഹമായകേമമാകുന  ബജറമാണച്ച്  ഇവനിമട  അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഇഇൗ  ബജറനിമന
ഞമാന പൂര്ണമമായുയ പനിനതമാങ്ങുന.

(അദതകകവദേനിയനില് മനി. സസ്ത്രീക്കര്)

പ്രതനിപക കനതമാവച്ച്   (ശസ്ത്രീ  .    രകമശച്ച്  മചനനിതല):  സര്,  കേനിലക്കയ  എന
സനിനനിമയനില് പ്രശസമമായ ഒരു രയഗമുണച്ച്.   കരവതനിയുമട കേഥമാപമാതമമായ നന്ദനിനനി
ഇനമസന്റെനിമന്റെ  കേഥമാപമാതമമായ  കേനിട്ടുണനിമയ  ഭമാഗതകറേനി  ടനിക്കറച്ച്  അടനിച്ചുമവനച്ച്
പറേഞ്ഞച്ച്  പറനികന  ഒരു  രയഗമമാണച്ച്.   ഒമാകരമാ  നമ്പരുയ  വമായനിചനിടച്ച്  ഇതുവമര
ശരനിയമാകണമാ കചടമാ എനച്ച്  നന്ദനിനനി കചമാദേനികയ.  ഇതുവമര ശരനിമയനമാണച്ച് കേനിട്ടുണനി
മറുപടനി  പറേയുനതച്ച്.  അവസമാന  അക്കയ  വമായനികനകതമാമട  അലര്ചകയമാമട  ഒരു
വസ്ത്രീഴ്ചയമാണച്ച്.   കലമാടറേനി  അടനിമചനമാണച്ച്  പമാവയ  കേരുതനിയതച്ച്.  പകക  അടനിചനില.
പനിനസ്ത്രീടമാണച്ച് യഥമാര്ത വസ്തുത അറേനിയുനതച്ച്.  ഇതുകപമാമലയമാണച്ച് കഡമാ.  ടനി.  എയ.
കതമാമസച്ച്  മഎസക്കനിമന്റെ  ബജറച്ച്.   വമായനിച്ചുകകേള്കകമ്പമാള്  അന്തയ  വനിടുന
പ്രഖതമാപനങ്ങളമാണച്ച്  അകദഹയ  നടത്തുനതച്ച്.   മകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  3,000
കകേമാടനി  രൂപ,  തസ്ത്രീരകദേശ മമഹകവയച്ച്  6,500  കകേമാടനി  രൂപ,  മലകയമാര മമഹകവയച്ച്
10,000 കകേമാടനി  രൂപ,  ആശുപതനി  നവസ്ത്രീകേരണതനിനച്ച്  400  കകേമാടനി  രൂപ,
വനിദേതമാലയങ്ങള്ക്കച്ച്  500  കകേമാടനി  രൂപ,  എലമാവര്കയ  മപനഷന,  എലമാവര്കയ
ഇന്റെര്മനറച്ച്.....  ഇതച്ച്  കകേടമാല്  പമാവയ  സനി.പനി.മഎ.(എയ)-കേമാര്  കപമാലയ
തലകേറേങ്ങനിവസ്ത്രീഴുയ.  പകക  കേനിട്ടുണനിക്കച്ച്  അടനിച  കലമാടറേനി  കപമാമല   ഇതനിമനമാനയ
മമപസയനില എനച്ച് പനിനസ്ത്രീടമാണച്ച്  അറേനിയമാന കപമാകുനതച്ച്.   സമാധമാരണ ജനമത
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കേനിട്ടുണനിയമാകകേയമാണച്ച്  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്  മചയ്തമതനച്ച്
പറേയമാതനിരനിക്കമാന  നനിവൃതനിയനില.  ബജറനിമല  കേണഞ്ചേനിപനികന  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങള്മക്കലമായ ആധമാരമമാക്കനിയനിരനികനതച്ച് കേനിഫ്ബനിമയയമാണച്ച്.  പകക
കേനിഫ്ബനിയനില്  പണമുകണമാ  എനകചമാദേനിചമാല്  ഇല.  പണയ  എനവരുയ  എനച്ച്
കചമാദേനിചമാല്  അതനിനുയ  ഉതരമനില.   പണയ  വരുമമനള്ള  പ്രതസ്ത്രീക  മമാതമമാണച്ച്.
25,000  കകേമാടനി  രൂപയുമട  പദതനികേളമാണച്ച്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി   ഈ  ബജറനില്
പ്രഖതമാപനിചനിരനികനതച്ച്.  4004 കകേമാടനി രൂപയുമട പദതനികേള്ക്കച്ച്  കനരകത തമന
എ.എസച്ച്.മകേമാടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു.  അടുതയമാഴ്ച  കേനിഫ്ബനി  ഡയറേക്ടര്  കബമാര്ഡച്ച് കയമാഗയ
കചര്നച്ച്  പതനിനമായനിരയ  കകേമാടനി  രൂപയുമട   പദതനികേള്ക്കച്ച്  കൂടനി  അയഗസ്ത്രീകേമാരയ
നല്കുമമനമാണച്ച്  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി   പ്രഖതമാപനിചതച്ച്.  അങ്ങമന എലമായ  കൂടനി
കചരുകമ്പമാള്   40,000   കകേമാടനി  രൂപയുമട  പദതനികേള്ക്കമാണച്ച്   ഈ  വര്ഷയ
എ.എസച്ച്.  മകേമാടുതച്ച്  പ്രവര്തനയ ആരയഭനികമമനച്ച്  പറേയുനതച്ച്.   കേനിഫ്ബനിയുമട
കേയ്യേനില്  1024  കകേമാടനി രൂപ മമാതകമയുള്ളൂ എനതമാണച്ച് രസകേരമമായ വസ്തുത. 1024
കകേമാടനി  രൂപ  മമാതമുള്ള കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  40,000  കകേമാടനി  രൂപയുമട  പദതനി  സസപ്നയ
കേമാണമാനുള്ള  അധനികേമാരമുണച്ച്.  കകേമാളനിന  പവ്വല്  എന  യു.എസച്ച്.  മസകേഷരനിറനി
അവഡസസര് പറേഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്  'A  dream does  not  become a  reality  through
magic'  കവമറേ കേമാരതങ്ങളയ പറേയുനണച്ച്.  'Dream cannot be converted into a
reality through magic.'  ഇവനിമടമയമാരു മമാജനികേച്ച്  ആണച്ച്  നടകനതച്ച്.  കകേമാളനിന
പവ്വല് പറേഞ്ഞതച്ച് വളമര യമാഥമാര്തതമമാണച്ച്.  അകദഹയ ഇവനിമട എലമാവമരയുയ ഒരു
മമാജനികേച്ച് കേമാണനികകേയമാണച്ച്.  നമ്മള് എലമാവമരയുയ വനിഡനികേളമാകകേയമാണച്ച്.  നമ്മള്
എലമാവമരയുയ കേബളനിപനികകേയമാണച്ച്.   വലനിയ വലനിയ പ്രഖതമാപനങ്ങളനിലൂമട നല
കേയ്യേടനി അകദഹതനിനച്ച് കേനിട്ടുനണച്ച്.  ഗള്ഫനില് കപമായനി പ്രവമാസനികേള്ക്കനിടയനില് ചനിടനി
നടതനി  പണയ  മകേമാണ്ടുവരുമമനമാണച്ച്  ധനകേമാരതവകുപ്പുമനനി  പറേയുനതച്ച്.  12000
കകേമാടനി  രൂപയുമട ചനിടനി  പനിരനിമചടുക്കമാനമാണച്ച്  പരനിപമാടനി.  അതച്ച്  നടനതു
കപമാമലയമാണച്ച്  അകദഹയ  പറേഞ്ഞുമകേമാണനിരനികനതച്ച്.  പ്രവമാസനികേള്  ക്കനിടയനില്
ഇകപമാള് തമന ചനിടനിയുണച്ച്.  ഗള്ഫനില് കപമായമാല് നമുക്കറേനിയമായ അവര് തമ്മനിലള്ള
ചനിടനികേള്  ധമാരമാളമുണച്ച്.  ചനിടനിക്കച്ച്  പണമടയ്ക്കുനവര്  ഇവനിമടതമന
നനികകപനികമമനച്ച്  എന്തമാണുറേപച്ച്;  വടവറുതനിയമാകുകമ്പമാള്  കലലതനില്  പനിടനിചച്ച്
അവര്  തുകേ  മുഴുവന  മകേമാണ്ടുകപമാകുയ.  അവര്  ചനിടനിയനില്  കചരുനതുതമന
എന്തനിനമാണച്ച്;  അവരുമട വതക്തനിപരമമായ ആവശതങ്ങള്കകവണനിയമാണച്ച് ചനിടനിയനില്
കചരുനതച്ച്.  ധനകേമാരതവകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  എവനിമടനനിനമാണച്ച്  ഈ  മഎഡനിയ
കേനിടനിയമതനച്ച്  എനനിക്കറേനിയനില.   പണച്ച്  അകദഹയ  ഡമാമുകേളനില്  നനിനയ  മണല്
വമാരുമമനച്ച്  പറേഞ്ഞനിരുന.  ഒരു  മണലയ  വമാരനിയനില.   ഇസമാമനികേച്ച്  ബമാങച്ച്
മകേമാണ്ടുവരുമമനച്ച് പറേഞ്ഞനിരുന.  ഇസമാമനികേച്ച് ബമാങച്ച് നടപമായനില.  12,000  മുതല്
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15,000 രൂപയുമട  വമര  മണല്  നനിധനികപമാമല  ഡമാമുകേളനില്  കേനിടപ്പുമണനമാണച്ച്
അകദഹയ  പറേഞ്ഞതച്ച്.  പകക  ഒരു  ഡമാമനില്നനിനയ  മചളനിയമാണച്ച്  കേനിടനിയതച്ച്.
അതനിനുകവണനി മചലവഴനിച പണയ പമാഴമായനികപമായനി. അതുമകേമാണച്ച് അകദഹതനിമന്റെ
സസപ്നയ കേമാണമാനുള്ള അവകേമാശമത നമ്മളമാരുയ നനികഷധനിക്കമാന പമാടനില. അകദഹയ
ധനകേമാരതവകുപ്പുമനനിയമാണച്ച്.  അകദഹയ  ധനതതസശമാസജന  എനമാണച്ച്
അറേനിയമപടുനതച്ച്. ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനികയമാടുള്ള എലമാ ബഹുമമാനവയ വച്ചുമകേമാണച്ച്
ഞമാന പറേയമട,  കേനിഫ്ബനി എനപറേയുനതച്ച് നടക്കമാന കപമാകുന ഒരു കേമാരതമല
എനമാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ഒമ്പതുമമാസമത അനുഭവയ  നമമ്മ പഠനിപനികനതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ
ബജറനില്  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്  പ്രഖതമാപനിച  പദതനികേളനില്
മനിക്കവമാറുയ നടനനില. അതുതമന ആവര്തനികന.  കേഴനിഞ്ഞ ബജറനില് അകദഹയ
പറേഞ്ഞകേമാരതയ  അകതപടനി  ആവര്തനികകേയമാണച്ച്.  'എലമാവര്കയ  വസ്ത്രീടച്ച്,
എലമാവര്കയ  മവള്ളയ'  എനമായനിരുന  കേഴനിഞ്ഞ  തവണമത  പ്രഖതമാപനയ.
ഇതവണയുയ  അകത  പ്രഖതമാപനമുണച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരയ  മമഡനിക്കല്
കകേമാകളജമാശുപതനി  എയനിയസച്ച്  നനിലവമാരതനിലമാകമമനമായനിരുന  കേഴനിഞ്ഞ
ബജറനിമല  പ്രഖതമാപനയ.  അതച്ച്  നടപമായനില.  ജനിലമാ  ആശുപതനികേമള  സൂപര്
മസഷതമാലനിറനി  ആശുപതനികേളമാകമമനമായനിരുന  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനില്  പറേഞ്ഞതച്ച്.
അതച്ച്  നടനനില.   ഇതവണ  ജനിലമാ-തമാലൂക്കമാശുപതനികേള്ക്കച്ച്  2000  കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   മനലച്ച് ല്ല്ല്ല്  സയഭരണതനിനച്ച്  700  കകേമാടനി  രൂപ
ഇതവണ മമാറനിവചനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ തവണ സയഭരനിച മനലനിമന്റെ വനില ഇതുവമര
മകേമാടുതനിടനില.  കേടല്  തസ്ത്രീരത്തുനനിനയ  50  മസ്ത്രീററേനിനുള്ളനില്  തമാമസനികനവമര
പുനരധനിവസനിപനികമമനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ ബജറനില്  പ്രഖതമാപനിച്ചു.  ഇതവണയുയ അകത
പ്രഖതമാപനമുണച്ച്.  കേശുവണനി  സയഭരണതനിനച്ച്  30  കകേമാടനി  രൂപയുയ  കേശുവണനി
ഫമാക്ടറേനിയുമട  നവസ്ത്രീകേരണതനിനുയ  യനവല്ക്കരണതനിനുയ  42  കകേമാടനി  രൂപയുയ
ഇതവണ  പ്രഖതമാപനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞതവണയുയ  ഇതച്ച്  പ്രഖതമാപനിചതമാണച്ച്.  പകക
കേശുവണനി  ഫമാക്ടറേനികേള്  അടഞ്ഞുകേനിടന.   പറേയമാനമാമണങനില്  ധമാരമാളമുണച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ ബജറച്ച് വസ്ത്രീണ്ടുയ ആവര്തനികകേയമാണച്ച് മചയ്തതച്ച്. 

കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനില്  നടക്കമാമത  കപമായ കേമാരതങ്ങള് എമന്തമാമക്കയമാമണനച്ച്
നമുക്കച്ച്  കനമാക്കമായ.   ഭൂമനിയനിലമാതവര്ക്കച്ച് മൂനച്ച്  മസന്റെച്ച്  ഭൂമനി,  ആദേനിവമാസനികേള്ക്കച്ച്
ഒകരക്കര്  ഭൂമനി  നല്കേമാന  42  കകേമാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനി,   പദതനി  നടനനില.
14  ജനിലമാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നകവമാതമാന  സമായസമാരനികേ  സമുചയയ  സമാപനികമമനച്ച്
പറേഞ്ഞനിരുന. അകദഹതനിമന്റെ മണ്ഡലമമായ ആലപ്പുഴയനില് കപമാലയ അതച്ച് നടനനില.
മകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  പുതനിയ  1000  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള്,   അതുയ
നടപമായനില.  സസ്ത്രീകേള്ക്കമായനി  പ്രകതതകേ  വകുപച്ച്  രൂപസ്ത്രീകേരനികമമനച്ച്  പറേയുന,
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ഇതുവമര നടനനിടനില. 1000  കകേമാടനി രൂപയുമട സമഗ്ര ചനികേനിതമാ പദതനി,  ലകതയ
കേണനില.  അടനിസമാന  സഇൗകേരത  വനികേസനതനിനച്ച്  12,000  കകേമാടനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുനമവങനിലയ  കേമാരതമമായനി  ഒനയ  നടനനില.  പൂര്ണ  സഇൗജനത
ചനികേനിത  ഉറേപ്പുവരുതമാന മപമാതുജനമാകരമാഗത  പദതനി,  അതുയ നടനനില.  നനികുതനി
വരുമമാനയ  22  ശതമമാനമമായനി  വര്ദനികമമനച്ച്  പറേഞ്ഞു,  വര്ദനിചനില.   17  റേവനഷ
ടവറുകേള് സമാപനികമമനച്ച്  പറേഞ്ഞുമവങനിലയ സമാപനിചനില.  മപമാന്മുടനിയനികലയ്ക്കുള്ള
കറേമാപച്ച് മമഹകവ പദതനിയുയ നടനനില.  അടനിസമാന സഇൗകേരത വനികേസനതനിനച്ച് 200
കകേമാടനി  രൂപ,   നടനനില.  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  വമാങ്ങുനതനിനുയ
ഭവനനനിര്മ്മമാണതനിനുയ  456  കകേമാടനി  രൂപ വകേയനിരുതനി.  പദതനി ആരയഭനിക്കമാന
കേഴനിഞ്ഞുമവനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനനതച്ച്.  കറേമാഡരനികേനില്  ശുചനിമുറേനി,  പ്രധമാന
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സസ്ത്രീകേള്ക്കച്ച്  ഫ്രഷച്ച്  അപച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങള്  എനനിവ  പ്രഖതമാപനിചനിരുന
മവങനിലയ കകേരളതനില് ഒരനിടത്തുയ കേണനില. മനല്വയല്-തണസ്ത്രീര്തട ഡമാറമാ ബമാങച്ച്
തയ്യേമാറേമാക്കല്  നടനനില.  വമായനിക്കമാന  സമയമനിലമാതതുമകേമാണച്ച്  വമായനികനനില.
ഒനമാമതമായനി,  കേഴനിഞ്ഞ ബജറനിമന്റെ ആവര്തനമമാണച്ച് ഈ ബജറച്ച്.  രണമാമതമായനി,
നടക്കമാത പദതനികേളമട  വലനിയ  വനിശദേസ്ത്രീകേരണയ നമുക്കച്ച് നല്കേമാന കേഴനിയുയ.  

പദതനി നനിര്വ്വഹണതനിമന്റെ കേമാരതയ  ഞമാന ഇവനിമട പറേഞ്ഞതമാണച്ച്.  പദതനി
നനിര്വ്വഹണയ പമാളനി.  ഇനവമരയുള്ള കേണക്കനുസരനിചച്ച് 46.39 ശതമമാനമമാണച്ച് പ്ലമാന
എകച്ച്മപനഡനിചര്.  തകദശസസയയഭരണമതകറേനിചച്ച്  വളമരകയമറേ  പ്രസയഗനികന
യമാളമാണച്ച്  നമ്മുമട  ധനകേമാരതവകുപ്പുമനനി.  പ്ലമാന  എകച്ച്മപനഡനിചര്  33.75
ശതമമാനമമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച് പരനികശമാധനികകമമാ;  വനകേനിട  പദതനികേള്ക്കമായനി  2,536
കകേമാടനി  രൂപ  മമാറനിവച്ചു.  മചലവമായതച്ച്  233  കകേമാടനി  രൂപ.  കപമാര്ടനിനുകവണനി ഒരു
മനനിയുണച്ച്.  പഴയ  മകേ.എസച്ച്.യു.  പ്രസനിഡന്റെമായനിരുന  ശസ്ത്രീ.  രമാമചന്ദ്രന
കേടനപള്ളനിയമാണതച്ച്.  കപമാര്ടനിനുകവണനി  മമാതയ  ഒരു  മനനിമയ  വചനിട്ടുയ
എകച്ച്മപനഡനിചര്  14.75 ശതമമാനയ മമാതമമാണച്ച്.  അവകശഷനികനതച്ച്  27  ദേനിവസയ
മമാതമമാണച്ച്. 216 മണനിക്കൂറേമാണച്ച് ധനകേമാരതവകുപ്പുമനനി അങ്ങയുമട പക്കലള്ളതച്ച്.  ആ
216  മണനിക്കൂറേനില്  ബമാക്കനിയുള്ള   50  ശതമമാനയ  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  എങ്ങമന
മചലവഴനിക്കമാന സമാധനികയ?

യു.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ കേമാലമത പ്ലമാന എകച്ച്മപനഡനിചര്  പറേയമായ.
2012-13-ല്  89.72 ശതമമാനയ. 2013-14-ല്  79.89 ശതമമാനയ, 2014-15-ല് 68.37
ശതമമാനയ.  ഇലകന   സമയമമായനിരുന.  2015-16-ല്   82.29  ശതമമാനയ.
സമാമ്പതനികേ അചടക്കമതപറനി വമാകതമാരമാമത സയസമാരനികനയമാളമാണച്ച് ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനി.  ഫനിസല്   മറേകസമാണ്സനിബനിളനിറനി  ആക്ടനിമനപറനി  എകപമാഴുയ
പറേയുനയമാളമാണച്ച്.  റേവനഷ  കേമ്മനി  2015-16-ല്  1.64  ശതമമാനയ  ആയനിരുനതച്ച്
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2016-17-ല്  2.10  ആയനി  വര്ദനിചനിരനികകേയമാണച്ച്.  ധനക്കമ്മനി  3  ആയനിരുന.
ഇകപമാള്  3.53  ആയനി  മമാറേനി.   വരള്ചമയ  പ്രതനികരമാധനിക്കമാനുള്ള  എമന്തങനിലയ
നനിര്കദശയ ബജറനില് ഉണമാകുമമനച്ച് കേരുതനി. ഒനയ കേമാണമാന കേഴനിഞ്ഞനില. മമാതമല
കനമാടച്ച്  പനിനവലനിക്കലനിലൂമട  ഉണമായ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കമാന  ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനി ദേസ്ത്രീര്ഘവസ്ത്രീകണകതമാമടയുള്ള കേമാഴ്ചപമാടുകേള് സസസ്ത്രീകേരനികമമനച്ച് കേരുതനി.
ഒനയ സസസ്ത്രീകേരനിചനിടനില.  സഹകേരണ കമഖലയുമട നമടലച്ച് ല്ല് തകേര്ത്തു.  ആ കമഖലമയ
പനിടനിച്ചുയര്തമാനുള്ള  എമന്തങനിലയ  നടപടനിയുണമാകുമമനച്ച്  കേരുതനിമയങനിലയ
ഉണമായനില.   മമാന്ദതയ  കനരനിടുന  ടൂറേനിസയ  വതവസമായമത  സയരകനിക്കമാന
എമന്തങനിലയ  മചയ്യുമമനച്ച്  കേരുതനിമയങനിലയ  ഉണമായനില.   ഭരണരയഗയ  ആമകേ
തമാറുമമാറേമായനിരനികന.   ഭരണതനിമല  ഒചനിമന്റെ  കവഗതമയപറനി  കനരമത   ഞമാന
സൂചനിപനിചതമാണച്ച്.   ഇവനിമട  കേമാതലമായ കേമാരതയ   കേനിഫ്ബനിയമാണച്ച്.   കേനിഫ്ബനിമയ
സയബനനിചനിടകതമാളയ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  കേമാലതച്ച്  ഞങ്ങള്
നസ്ത്രീക്കനിവച  മപകട്രേമാള്,  ഡസ്ത്രീസല്  എനനിവയുമട  1  രൂപ മസസ്സുയ   കമമാകടമാര്
മവഹനിക്കനിളനിമന്റെ  10  ശതമമാനവമമാണച്ച്  ഇതനിമന്റെ  ആമകേ  വരുമമാനമമായനി
ഇകപമാഴുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച്  കേഴനിഞ്ഞമാല്  പനിമന  നബമാര്ഡനിമന്റെ  വമായ്പയമാണച്ച്.
നബമാര്ഡനിമന്റെ  വമായ്പ  കേനിടനിയനില,  കേനിട്ടുമമനള്ള  ഉറേപമാണച്ച്.   ഇനമവസ്റ്റേച്ച്മമന്റെച്ച്
എങ്ങമന,  എവനിമടനനിനച്ച്  വരുയ;  കേനിഫ്ബനിയനില് വനിജനിലനസച്ച്  മറേയ്ഡച്ച്  നടനമാല്
അതനിമനപറനി  മറള്ളവര്ക്കച്ച്  എന്തച്ച്  വനിശസമാസമമാണുണമാകുനതച്ച്.  പദതനി
തുടങ്ങനിയനിടനില.  കേനിഫ്ബനിയനില് കേയറേനി വനിജനിലനസച്ച് പരനികശമാധന നടതനിയതനിമന്റെ
കപരനില്  ഉണമാകുന  വമാര്തകേള്  ഇനമവകസ്റ്റേഴനിനച്ച്  എന്തച്ച്  ഗുഡച്ച് വനില്  ആണച്ച്
ഉണമാകനതച്ച്. What will be their confidence to invest in KIIFB; What is the
message  which  we  are  giving to  the  investors?  ആ വസ്തുത എന്തുമകേമാണച്ച്
അങ്ങച്ച്  പരനികശമാധനികനനില.  എന്തുമകേമാണച്ച്  മുഖതമനനി  പരനികശമാധനികനനില.
ഇനമവസ്റ്റേച്ച്മമന്റെച്ച്  വനമാല്തമന  പലനിശ  സഹനിതയ  അവര്ക്കച്ച്  തനിരനിച്ചുനല്കേകണ;
എങ്ങമന  നല്കുയ.   നമ്മുമട  സയസമാനതനിനച്ച്  ഭസ്ത്രീമമമായ  ഒരു  ബമാധതതയമാണച്ച്
ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനി വലനിച്ചുവചനിരനികനമതനച്ച് വതക്തമമായനി കേമാണമാന കേഴനിയുയ.
വരുമമാന  വര്ദനവനിനച്ച്  ഉതകുന  ഏമതങനിലയ  പദതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഏമറടുകനകണമാ;  വരുമമാനയ  എങ്ങമന  വര്ദനികയ;  സയസമാനതനിമന്റെ
സമ്പദേച്ച് വതവസയച്ച്  കമല്  ഗുരുതരമമായ  ഭമാരയ  കേയറനിവയ്ക്കുകേയമാണച്ച്  ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനി മചയ്യുനതച്ച്.   The enormous  burden which is  going to  be big
problem  for  the  exchequer.  കകേരളതനിമല  സമാമ്പതനികേ  രയഗത്തുയ
സമ്പദ്ഘടനയനിലയ  അതനിഭസ്ത്രീമമമായ  ഭമാരയ  നമ്മുമട  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി
കേയറനിവയമാന  കപമാകുകേയമാണച്ച്.  ഭമാവനി  കകേരളയ  വനകതമാതനിലള്ള  സമാമ്പതനികേ
ബമാദതതയനികലയച്ച്  കൂപ്പുകുത്തുമമനള്ള  കേമാരതതനില്  സയശയയ  കവണ.
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ബഹുമമാനമപട  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതമാനന്ദമന്റെ  കനതൃതസതനിലള്ള  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ കേമാലതച്ച് കഡമാ.  കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച് തമനയമായനിരുന ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനി.   അകദഹയ  ഭരണയ  വനിട്ടുകപമാകുനതനിനുമുമ്പച്ച്  മമാന്ദതവനിരുദ  പമാകക്കജച്ച്
പ്രഖതമാപനിച്ചു.  അതനിമന്റെ ബമാദതത മുഴുവന അടുത ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ തലയനിലമാണച്ച്
വനകചര്നതച്ച്.   ഇവനിമട  ചരനിതയ  ആവര്തനിക്കമാന കപമാകുകേയമാണച്ച്.   ബജറനിനച്ച്
പുറേതമാണച്ച്  ഇമതലമായ  മചയ്യുനതച്ച്.  അങ്ങച്ച്  നനിയമസഭയുമട  അധനിപനമാണച്ച്.
ഞങ്ങളമട  അവകേമാശയ  മപ്രമാടക്ടച്ച്  മചയ്യേമാനുള്ള അധനികേമാരയ  അകങ്ങയമാണച്ച്.   ഇതച്ച്
ഞങ്ങള് അറേനിയകണ; നനിയമസഭയച്ച് എങ്ങമന അറേനിയമാന കേഴനിയുയ?  

ബജറച്ച്  അവതരനിപനികകമ്പമാള്  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി  രണച്ച്  കേമാരതങ്ങള്
നനിയമസഭയനില് വയണമമനച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ദേനിവസയ ഞമാന തമന ചടയ  303  പ്രകേമാരയ
ഇവനിമട  ഉനയനിചതമാണച്ച്.   ട്രേസ്റ്റേനിഷനിപനിമന്റെ  സര്ടനിഫനിക്കറയ  അതനിമന്റെ  ഓഡനിറച്ച്
അക്കഇൗണ്ടുയ  സമര്പനിക്കണമമനച്ച്  പറേഞ്ഞതമാണച്ച്.  ഒരു  രൂപകപമാലയ
മചലവഴനിക്കമാതതുമകേമാണമാണച്ച്  അതച്ച്  വയമാതമതനച്ച്  അകദഹയ  പറേഞ്ഞു.  ഈ
നനിയമസഭ എങ്ങമന അറേനിയുയ; നനിയമസഭയച്ച് എന്തച്ച് അധനികേമാരമമാണച്ച്; ജനമാധനിപതത
സയവനിധമാനതനില് നനിയമസഭ കവമാടച്ച് മചയ്യുന ഓകരമാ വപസയുമമാണച്ച് ഗവണ്മമന്റെച്ച്
ഇവനിമട മചലവഴനികനതച്ച്.   നനിയമസഭയച്ച് പുറേതച്ച്,  ഭരണതനിനച്ച് പുറേതച്ച്,  നമ്മുമട
ധനകേമാരത  വതവസനിതനിയച്ച്  പുറേതച്ച്  ഒരു  ധനസമമാഹരണയ  നടകന.   Who  is
responsible for this ? Who is accountable for this ?  Who is answerable for
this ? എനസ്ത്രീ മൂനച്ച് പ്രസക്തമമായ കചമാദേതങ്ങള്ക്കച്ച് ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനി ഈ സഭയച്ച്
ഉതരയ  നല്കേമാന  ബമാദതസനമാണച്ച്.   കേനിഫ്ബനിയുമട  ധനമാഗമനമമാര്ഗ്ഗങ്ങമള
സയബനനിച്ചുയ അവയുമട വനിനനികയമാഗമത സയബനനിച്ചുയ ഒരു കസ്റ്റേറച്ച്മമന്റെച്ച് ഇവനിമട
വയ്കക്കണതമായനിരുന.  അതച്ച് വചനില.  ഈ ആക്ടനില് വതവസ മചയ്ത പ്രകേമാരയ
കബമാര്ഡനിമന്റെ  ധനയ  ഉകദശനികന  ആവശതങ്ങള്ക്കമായനി  ഫലപ്രദേമമായനി
ഉപകയമാഗനിചനിട്ടുമണനയ  മനിചമുള്ള  ധനയ  വകേകേമാരതയ  മചയ്തനിട്ടുമണനയ
വതക്തമമാക്കനിമക്കമാണച്ച്  ഫണച്ച്  ട്രേസ്റ്റേനി  ആന്റെച്ച്  അവഡസസറേനി  കേമ്മസ്ത്രീഷനനില്  നനിനള്ള
സര്ടനിഫനിക്കറയ  ഉണമായനിടനില.  നനിയമസഭ  എങ്ങമനയമാണച്ച്  ഈ  ധനമാഗമന
മമാര്ഗ്ഗങ്ങമളപറനി അറേനിയുനതച്ച്.   ഇനമവസ്റ്റേച്ച്മമന്റെച്ച്  എങ്ങമന വന,  എവനിമട നനിനച്ച്
വന,  ആരച്ച്  ഇനമവസ്റ്റേച്ച്  മചയമവമനമാമക്ക  അറേനിയമാനുള്ള  അവകേമാശയ  ഈ
സഭയനികല;  ഇതച്ച്  എങ്ങമന  മചലവഴനികന,  ഏതച്ച്  രസ്ത്രീതനിയനില്  മനിചമുണമാകുന
അമലങനില്  ബമാദതതയുണമാകുനമവനയ  അറേനിയമാനുള്ള  അവകേമാശയ  ഈ
സഭയനികല; പമാര്ലമമന്റെറേനി ജനമാധനിപതതതനില് ഈ സഭ കവമാടച്ച് മചയ്യേമാമത ഒരു രൂപ
കപമാലയ  മചലവഴനിക്കമാന  കേഴനിയനിലമാമയനള്ളതകല  യമാഥമാര്തതയ.   അകപമാള്
നമ്മുമട  ഭരണഘടനമയയുയ  നനിയമവതവസമയയുയ  ചടങ്ങമളയുയ
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പമാര്ലമമന്റെനിമന്റെയുയ  നനിയമസഭയുമടയുയ  അധനികേമാരങ്ങമളയുയ  കേവച്ചുവച്ചുമകേമാണച്ച്
ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി പ്രവര്തനികനമവന ആകരമാപണയ ഞമാന നടത്തുനനില.
പമക അതനികലയമാണച്ച് കേമാരതങ്ങള് എതനികചരുനതച്ച്.  കേനിഫ്ബനിയുമട അക്കഇൗണച്ച്
ഓഡനിറച്ച് മചയ്യുന ഏജനസനി ഏതമാണച്ച്; സമാധമാരണഗതനിയനില് വനിവനിധ ഗവണ്മമന്റെച്ച്
ഡനിപമാര്ട്ടുമമനകേള് മചലവഴനികന ഓകരമാ വപസയുയ ഓഡനിറച്ച് മചയ്യുനതച്ച് എ.ജനി.-
യമാണച്ച്.  കേനിഫ്ബനിയുമട അക്കഇൗണച്ച് ഓഡനിറച്ച് മചയ്യുനതച്ച് എ.ജനി.  ആകണമാ;  അകതമാ
മകറമതങനിലയ  ഏജനസനിയമാകണമാ;  അതച്ച്  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി
വതക്തമമാക്കണമമനച്ച്   ഞമാന  അഭതര്തനികന.  ഓഡനിറച്ച്  കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷയ
മമാതകമ  കബമാര്ഡനിമന്റെ  ധനമാഗമ  മമാര്ഗ്ഗങ്ങളമടയുയ  വനിനനികയമാഗതനിമന്റെയുയ
ഡസ്ത്രീമറയനില്സച്ച്  സഭയുമട  മുമ്പനില്  വയമാന  കേഴനിയുകേയുള്ളൂമവനമാണച്ച്  പറേയുനതച്ച്.
40,000  കകേമാടനി  രൂപയുമട  ഓഡനിറച്ച്  എനമാണച്ച്  പൂര്തനിയമാകേമാന  കപമാകുനതച്ച്;
നമ്മുമട  സയസമാനതനിമന്റെ  ബജമറന  പറേയുനതച്ച്  മമാകനിമയ  26,000  കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്.   അതനിമന്റെ  ഓഡനിറച്ച്  റേനികപമാര്ട്ടുകപമാലയ  എത  നമാള്  കേഴനിഞ്ഞമാണച്ച്
വരുനതച്ച്.   കേനിഫ്ബനിയുമട  40,000  കകേമാടനി  രൂപയുമട ഓഡനിറച്ച്  റേനികപമാര്ടച്ച്  വരമാന
എത  വര്ഷമമടുകയ.   അതുവമര  ഈ  സഭ  കനമാകകുതനിയമായനിരനിക്കണകമമാ;
അതുവമര  ഈ  സഭയനിമല  അയഗങ്ങള്ക്കച്ച്  ഇതറേനിയമാനുള്ള  അവകേമാശമനികല;  ഈ
സഭയച്ച് അതനിനുള്ള ഉതരവമാദേനിതസമനികല; അകതമാ ഫണച്ച് ട്രേസ്റ്റേനി ആന്റെച്ച് അവഡസസറേനി
കേമ്മനിറനിയനില് നനിനള്ള ഒരു സര്ടനിഫനിക്കറനില് മമാതമമായനി ഇതച്ച് ഒതുക്കനി സഭമയ ഒരു
കനമാകകുതനിയമാക്കനി  മമാറമാനമാകണമാ  ഗവണ്മമന്റെച്ച്  ഉകദശനികനമതനച്ച്  അറേനിയമാന
തമാല്പരതമുണച്ച്.   ഏറവയ പ്രധമാനമപട ഒരു കേമാരതമമാണച്ച്,  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ എലമാ
ഫണനില്നനിനയ  നനിശ്ചനിത  ശതമമാനയ  ഈ  രമാജതമത  പടനികേജമാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച്ച്,  പനികനമാക്ക  സമുദേമായങ്ങള്ക്കച്ച്,  മതതമതമാഴനിലമാളനികേളടക്കമുള്ള
പമാര്ശസവല്ക്കരനിക്കമപടവര്കകവണനി മമാറനിവയ്കക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്.  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഈ  വനിഭമാഗങ്ങള്കകവണനി  എന്തച്ച്  നനിബനനയമാണച്ച്  ഉള്മപടുതനിയനിരനികനതച്ച്.
എവനിമടയമാണച്ച് അവര്കകവണനി പ്രകതതകേ പദതനികേള് ഇതുവമര ഉണമായനിട്ടുള്ളതച്ച്;
അകതമാ  അവര്കകവണനി  പദതനികേള്  ഉണമാകനതനിനച്ച്  ആകലമാചനികനകണമാ;
 ഞമാന പറേഞ്ഞുവനതച്ച്,  കകേരളതനിമന്റെ ചരനിതതനില് കേനിഫ്ബനിയനിലൂമട ഉണമാകേമാന
കപമാകുനതച്ച്  -  ഒനച്ച്,  നനിയമസഭമയ  മറേനികേടക്കമാന  കപമാകുന,  രണച്ച്,  ഇവനിമട
ഗവണ്മമന്റെനിനുയ  വനിവനിധ  ഡനിപമാര്ട്ടുമമനകേള്കയ  ഇതനിമന  സയബനനിചച്ച്  ഒനയ
അറേനിയമാന പമാടനിലമാത അവസ. വനിവനിധ ഡനിപമാര്ട്ടുമമനകേള് കനമാകകുതനികേളമായനി
മമാറുന.  കേനിഫ്ബനിയുമട  അമമനമമന്റെച്ച്  ആക്ടച്ച്  വനകപമാള്തമന  ഞങ്ങള്
ഈമയമാരമാശങ  പ്രകേടനിപനിചതമാണച്ച്.  പ്രശ്നയ  ഉണമാകേനിമലനച്ച്  അനച്ച്  ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനി  പറേഞ്ഞു.  പമക  ഇകപമാള്കപമാലയ  ഇതറേനിയമാന  കേഴനിയുനനില.
സമാധമാരണഗതനിയനില്  ബജറനില് ഒരു വര്ക്കനിനച്ച്  കടമാക്കണ് മപ്രമാവനിഷന  വചമാല്
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20  ശതമമാനമമങനിലയ  കേമണതനിയനിടമാണച്ച്  എ.എസച്ച്.  മകേമാടുക്കമാറുള്ളതച്ച്.
അതമാണകലമാ  നമ്മുമട  സനിസ്റ്റേയ.   ഇവനിമട  ഒരു  രൂപയുയ  കേയ്യേനിലനിലമാമത  40,000
കകേമാടനി  രൂപയച്ച്  എ.എസച്ച്.  മകേമാടുകന  ഒകരമയമാരു  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനികയ
ഉണമാകുകേയുള്ളൂ. അതച്ച് കഡമാ. ടനി. എയ. കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച് മമാതമമായനിരനികമമനമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  പറേയമാനുള്ളതച്ച്.   പണമനില,  ഉണമാകുമമന പ്രതസ്ത്രീക മമാതയ.   അതനിമന്റെ
അടനിസമാനതനില്  എങ്ങമനയമാണച്ച്  40,000  കകേമാടനി  രൂപയുമട  എ.എസച്ച്.
മകേമാടുകനതച്ച്.   ഇതമാകണമാ  ഇടതുപക  ബദേല്;  ഇവനിമട  ഇടതുപക  ബദേലനില്
നനിനള്ള തനിരനിച്ചുകപമാക്കമാണച്ച്.  ഇതച്ച് സസകേമാരതവല്ക്കരണതനികലയച്ച് കപമാകുകേയമാണച്ച്.
നനിങ്ങള്  അതയഗസ്ത്രീകേരനികനമവങനില്  എനനിക്കച്ച്  സകന്തമാഷയ.  നവലനിബറേല്
സമസ്ത്രീപനങ്ങള്മക്കതനിരമായനി  വമാചമാലമമായനി  സയസമാരനികനവരമാണച്ച്  നനിങ്ങള്.
നനിങ്ങള്  അതനിമന  അയഗസ്ത്രീകേരനികനമവങനില്,  ഞങ്ങള്  മകേമാണ്ടുവന  ഇതരയ
നയങ്ങമള,  വപ്രവറച്ച്  ഇനമവസ്റ്റുമമന്റെച്ച്  മകേമാണ്ടുവരുനതനിമന,  വപ്രവറച്ച്  പബനികേച്ച്
പമാര്ടനിസനികപഷമന  ശക്തമമായനി  എതനിര്ത  സനി.പനി.ഐ.(എയ.)-മന്റെ  ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനി ഇമതലമായ സസസ്ത്രീകേരനികനമണങനില് വളമര സകന്തമാഷമുള്ള കേമാരതമമാണച്ച്.

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര്  : അകങ്ങയച്ച് ഇനനിയുയ കുമറേ സമയയ കവണനിവരുകമമാ?

ശസ്ത്രീ  .    രകമശച്ച്  മചനനിതല  : ഞമാന  നനിര്തമായ.   ഞമാന  പറേഞ്ഞുവനതച്ച്,
നവലനിബറേല്  സമസ്ത്രീപനങ്ങളനില്നനിനയ  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി  തമന്റെ  ചുവടുമമാറനി.
ഇതല  ബദേല്,  ഇതച്ച്  ബദേലമാമണനച്ച്  മുഖതമനനിമയയുയ  മറള്ളവമരയുയ  ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനി  ഭയഗതന്തകരണ  കേബളനിപനിചനിരനികകേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  നവലനിബറേല്
സമസ്ത്രീപനങ്ങള് തമനയമാമണനച്ച് അങ്ങച്ച് ആത്മമാര്തതകയമാമട അയഗസ്ത്രീകേരനിക്കണയ.
ഈ  സമസ്ത്രീപനകതമാടച്ച്  ഞങ്ങള്  എതനിരല,  മതറനിദരനികക്കണ.  നനിങ്ങളമട  ഈ
സമസ്ത്രീപനമത,  വപ്രവറച്ച്  ഇനമവസ്റ്റേച്ച്മമന്റെച്ച്  വരുനതനിമന,  പബനികേച്ച്  വപ്രവറച്ച്
പമാര്ടനിസനികപഷമന, പബനികേച്ച് വപ്രവറച്ച് പമാര്ടനിസനികപഷന കഫമാര് പസ്ത്രീപനിള് ഞങ്ങള്
അതനിമനമയമാമക്ക  അയഗസ്ത്രീകേരനികനയമാളകേളമാണച്ച്.   അനച്ച്  ഞങ്ങള്  ഇമതമാമക്ക
മചയ്തകപമാള്  ഞങ്ങമള  നനിശനിതമമായനി  വനിമര്ശനിചയമാളകേളമാണച്ച്  ഇനച്ച്  ബജറനിനച്ച്
പുറേതച്ച്,  ഗവണ്മമന്റെനിനച്ച് പുറേതച്ച്,  നനിയമസഭയച്ച് പുറേതച്ച് വപ്രവറച്ച് ഇനമവസ്റ്റേച്ച്മമന്റെച്ച്
മകേമാണ്ടുവരുനതച്ച്.   ഒരു  സയശയയകൂടനി  എനനിക്കച്ച്  കചമാദേനിക്കമാനുണച്ച്.   ഇനമവസ്റ്റേച്ച്
മചയ്യുനവര്ക്കച്ച് എത ശതമമാനമമാണച്ച് മകേമാടുകനതച്ച്.  ഇവര്ക്കച്ച് ഏതച്ച് രസ്ത്രീതനിയനിലമാണച്ച്
തനിരനിചടവണമാകുനതച്ച്.   ഇതറേനിയമാന  ആളകേള്ക്കച്ച്  തമാല്പരതമുണച്ച്.   ഇനമവസ്റ്റേച്ച്
മചയ്യേമാനുള്ളവര്ക്കച്ച് അറേനിയമാന തമാല്പരതമുണച്ച്.  ഏതമായമാലയ കേഴനിഞ്ഞ 8 മമാസമമായനി
ആരുയ  ഒരു  രൂപയുയ  ഇനമവസ്റ്റേച്ച്  മചയ്തനിടനിലമാമയനള്ള  കേമാരതയ  ഗഇൗരവമമായനി
ഗവണ്മമന്റെച്ച് എടുകമമനച്ച്  ഞമാന കേരുതുകേയമാണച്ച്.ഞമാന അവസമാനനിപനികകേയമാണച്ച്.
ഈ  ബജറച്ച്   ജനങ്ങമള  കേബളനിപനികന  ഒനമാണച്ച്.  ഈ  ബജറച്ച്  വമാചകേ
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കേസര്തനിലൂമട  ജനങ്ങളമട  മുമ്പനില്   വലനിയ  ഒരു  ബജറച്ച്  അവതരനിപനിചനിരനി
കനമവന ഇകമജച്ച് ഉണമാക്കമാനകവണനി മമാതമമാണച്ച്.  ഒരു രൂപയുയ കേയ്യേനിലനിലമാമത
കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയുമട  പ്രഖതമാപനങ്ങള്  നടത്തുന  ഒരു  ധനകേമാരത
വകുപ്പുമനനികയമാടച്ച് ആദേതയ ജനങ്ങള്ക്കച്ച് തമാല്പരതമുണമാകുയ.  ഇമതമാമക്ക നടക്കമാന
കപമാകുകേയമാമണനച്ച്  ആദേതയ  ജനങ്ങള്  വനിചമാരനികയ.   കേഴനിഞ്ഞ  8  മമാസമമായനി
ഏതമായമാലയ  കകേരളതനില്  ഒനയ  നടനനിടനിലമാമയനള്ളതമാണച്ച്  യമാഥമാര്തതയ.
അങ്ങച്ച്  എ.എസച്ച്.  മകേമാടുകനണച്ച്.  എ.എസച്ച്.  മകേമാടുകന  പദതനികേള്
യമാഥമാര്തതമമാകുനമവനതനിനച്ച്  യമാമതമാരു  ഉറേപ്പുമനില.  അതച്ച്  എനച്ച്  യമാഥമാര്തത
മമാകുമമനമറേനിയനില.   കേമാരണയ,  ഇതനിനച്ച്  ഫണച്ച്  മകേമാടുക്കകണ;  വര്ക്കച്ച്  എടുകന
ആളകേള്ക്കച്ച്  പമാര്ടച്ച്  ബനിമലങനിലയ  മകേമാടുക്കകണ;  അതനിനുള്ള  വപസ  നനിങ്ങളമട
കേയ്യേനില്  ഉണമാകുകേയനില.   അതുമകേമാണച്ച്  ഇതച്ച്  കകേരളതനിമല  ജനങ്ങമള
കേബളനിപനികന ഒരു ബജറമാണച്ച്.  ഇതച്ച് നനിങ്ങളമടതമന നയങ്ങള്മക്കതനിരമായ ഒരു
ബജറമാണച്ച്.  മമാതവമല,  സയസമാനമത  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഈ  ബജറമകേമാണച്ച്  ഒരു
പ്രകയമാജനവമനിലമാമയനച്ച്  നമാമള  കകേരളയ  മതളനിയനിക്കമാന  കപമാകുന  കേമാരതമമാണച്ച്.
ഞമാന ഈ ബജറനിമന ശക്തനിയുക്തയ എതനിര്കന. 

2.00 P.M]    
മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്: ബഹുമമാനമപട പ്രതനിപക കനതമാവനിമന്റെ പ്രസയഗതനിനനിടയനില്

അങ്ങച്ച്  മചയറേനിമന  സയബനനിച്ചുയ  മചയറേനികനമാടുയ  ചനില  കചമാദേതങ്ങള്
കചമാദേനികകേയുണമായനി.  സഭയുമട  അദതകമനന  നനിലയനിലമാണച്ച്  അങ്ങച്ച്
സയസമാരനിചതച്ച്.  യഥമാര്തതനില്  ഇനമല  ശസ്ത്രീ.  എയ.  ഉമ്മര്  ഉനയനിച  ഒരു
ക്രമപ്രശ്നമുണച്ച്.   കേനിഫ്ബനിയുമമായനി  ബനമപട  ധനമാഗമ  മമാര്ഗ്ഗങ്ങളയ  ധനകേമാരത
മമാകനജുമമന്റെനിമന്റെ  വനിശദേമായശങ്ങളയ  ഇതനിമന്റെ  കൂമട  സമര്പനികക്കണതമായനിരുന
എനതമാണച്ച് അകദഹതനിമന്റെ ക്രമപ്രശ്നയ.  അതനിലനിടമപടച്ച് അങ്ങുയ സയസമാരനിചനിരുന.
ഇതവണ  പണയ  മചലവഴനിചനിടനിലമാതതനിനമാലയ  ഓഡനിറനിയഗച്ച്  പൂര്തസ്ത്രീകേരനിച
തനിനമാലയ   അതച്ച്  സമാധനിചനിടനിമലന  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനിയുമട  വനിശദേസ്ത്രീകേരണ
തനിമന്റെ അടനിസമാനതനില് അടുത വര്ഷയമുതല് ഇഇൗ കേണക്കച്ച് നനിര്ബനമമായുയ
സമര്പനിക്കണമമനച്ച്  മചയര്  റൂള്  മചയ്തനിരുന.  അതച്ച്  ഞമാന  അങ്ങമയ
ഓര്മ്മമപടുത്തുകേയമാണച്ച്. 

പ്രതനിപക  കനതമാവച്ച്  (ശസ്ത്രീ  .    രകമശച്ച്  മചനനിതല) :സര്,  അതനിമന  എലമാ
ബഹുമമാനകതമാടുകൂടനിയുയ ഞമാന അയഗസ്ത്രീകേരനികന.  പകക നമ്മുമട സനിസ്റ്റേതനില്
40,000  കകേമാടനി  രൂപയുമട  ഓഡനിറച്ച്  വനച്ച്  അതച്ച്  ഇഇൗ  സഭയുമട  കമശപ്പുറേതച്ച്
വയണമമങനില്  എത  വര്ഷമമടുകയ?   അതുവമര   This  House  will  be  in
darkness.  Mr.  Finance Minister  is  putting this  House into darkness,  the
Members  into darkness. 
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മനി  .    സസ്ത്രീക്കര് :അതരയ  കചമാദേതങ്ങള്കള്ള  മറുപടനി  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി
പറേയുയ.

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്ത്രീശന :  സര്,  അങ്ങച്ച്  പറേഞ്ഞ  റൂളനിയഗച്ച്  കേറേക്ടമാണച്ച്.
റൂളനിയഗനിമന  കചമാദേതയ  മചയ്യേമാന  പമാടനില.  പകക  ഒരു  സ്റ്റേമാറഷടനില്  എഴുതനിവചനിടച്ച്
പനിനസ്ത്രീടച്ച്  അതച്ച്  വയമാതനിരനികനതച്ച്  കടമാടലനി  irregular ആണച്ച്,  അതനിമനമാരു
എകച്ച്കേഷസുമനില.

മനി  .  സസ്ത്രീക്കര് : പുതനിമയമാരു വതവസയമാണച്ച്... 

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്ത്രീശന:  സര്,  പുതനിയ  വതവസകയമാ;  ആ  വതവസ
അതനിലള്ളതകല?   ബജറച്ച്  അവതരനിപനികകമ്പമാള്  അതനിമന്റെ  കൂമടയുള്ള
കഡമാകേതമമനയ വയണയ.

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര് :  ബഹുമമാനമപട  ധനകേമാരത  വകുപ്പുമനനി,  അകങ്ങയച്ച്  ബജറച്ച്
പ്രസയഗതനിമല  അചടനിപനിശകേച്ച്  തനിരുത്തുനതച്ച്  സയബനനിച  കസ്റ്റേറച്ച്മമന്റെച്ച്
കമശപ്പുറേതച്ച് വയമാവനതുയ മറുപടനി പ്രസയഗയ നടതമാവനതുമമാണച്ച്. 

ധനകേമാരതവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച്) : സര്,
ബഹുമമാനമപട പ്രതനിപക കനതമാവനിനച്ച് മവളനിചയ നല്കേമാന പറമമനമാണച്ച് എമന്റെ
വനിശസമാസയ.  ഏതമായമാലയ  പ്രതനിപകയ അറേയപറനിയകപമാമലയുണച്ച്.   കേനിഫ്ബനി വചച്ച്
ശസ്ത്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്ത്രീശന  തുടങ്ങനിമയങനില്  കേനിഫ്ബനി-യനില്തമന  പ്രതനിപക
കനതമാവച്ച്  അവസമാനനിപനിച്ചു.   അതനിനപ്പുറേയ  ബജറനികലയച്ച്  കേടനച്ച്   ചര്ച മചയ്യേമാന
അവര്ക്കച്ച്  കേഴനിയുനനില.   ഇവനിമട  കേനിഫ്ബനി  സയബനനിചച്ച്  ഉനയനിച  ഓകരമാ
കചമാദേതതനിനുയ കൃതതമമായനി മറുപടനി പറേയമാനമാണച്ച് ഉകദശനികനതച്ച്.  ബമാക്കനിമയമാനയ
പറേഞ്ഞനിമലങനിലയ അതച്ച് പറേയുവമാന ഞമാന ആഗ്രഹനികന.   

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : അചടനിപനിശകേച്ച് സയബനനിച കസ്റ്റേറമമന്റെച്ച് കമശപ്പുറേതച്ച് വയണയ.
കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച് :  സര്,  ബ ഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗതനിമന്റെ

അവസമാനയ  ബജറച്ച്   മമടയനില്  ഒരു  ചനിഹയ  മമാറേനിയനിരുന.   പ്രസയഗയ
നടതനിയകപമാള്തമന  അതച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിചനിരുന. ഇകപമാള് ഒഇൗപചമാരനികേമമായനി
കമശപ്പുറേതച്ച് വയ്ക്കുകേയമാണച്ച്. 

(2017-18  സമ്പതനികേ  വര്ഷമത  ബജറച്ച്  പ്രസയഗതനിമല  അചടനിപനിശകേച്ച്
തനിരുതനിമക്കമാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറമമന്റെച്ച്  ധനകേമാരതവയ  കേയറുയ  വകുപ്പുമനനി  കമശപ്പുറേത്തു
വച്ചു.)

2017-2018-മല സമാമ്പതനികേ വര്ഷമത ബജറച്ച്  ഖണ്ഡനികേ  284-ല് ബജറച്ച്
എസ്റ്റേനികമറച്ച്  കേണക്കനില് വര്ഷമാന്തത മരമാക്ക ബമാക്കനിയമായ  1688.42  കകേമാടനി രൂപയച്ച്
കനമര  മമമനസച്ച്  ചനിഹയ  കചര്തച്ച്   (-)  1688.42  എനമാണച്ച്  അചടനികക്ക
ണനിയനിരുനതച്ച്.   പ്രസയഗകവളയനില്തമന അതച്ച് ഞമാന പറേഞ്ഞതമാണച്ച്.   



496 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 8, 2017

ഇഇൗ  ബജറനിമന്റെ  യുക്തനിമയന്തമാണച്ച്;  അതനില്  എങ്ങമന  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്
സമാനമുണമായനി;  എങ്ങമന  ഇമതലമായകൂടനി  കചര്നച്ച്  ഇടതുപക  ബദേലമാകുന
തുടങ്ങനിയ കേമാരതങ്ങള് വളമര ചുരുക്കനി പറേയമാന ഞമാന ആഗ്രഹനികന.  കേഴനിഞ്ഞ
ബജറയ  ഇഇൗ  ബജറയ  ഒത്തുകചര്നച്ച്  വമായനിക്കണയ.  നമ്മുമട  സമ്പദ്ഘടന
ആധുനനികേവല്ക്കരനികക്കണതുണച്ച്.  നമ്മുമട  പരമ്പരമാഗത  വതവസമായങ്ങള്
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കമപടണയ,  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്നനിനയ  മൂലതവര്ദനിത
വതവസമായങ്ങളനികലയച്ച്  കപമാകേമാന സമാധനിക്കണയ,  മപമാതുകമഖല നവസ്ത്രീകേരനിക്കണയ,
ലമാഭകേരമമാക്കണയ.  മഎ.ടനി.,  വനിജമാനമാധനിഷനിത  വതവസമായങ്ങള്,  ടൂറേനിസയ
കപമാലള്ള കസവനമാധനിഷനിത  വതവസമായങ്ങള്,  ഇലകകമാണനികേച്ച്  ഹമാര്ഡച്ച് മവയറുകേള്
കപമാമലയുള്ള  മമലറച്ച്  എഞ്ചേനിനസ്ത്രീയറേനിയഗച്ച്  വതവസമായങ്ങള്,  തുടങ്ങനിയ  വളര്ചമാ
കസമാതസ്സുകേളനികലയച്ച് നമുക്കച്ച് അതനികവഗയ മമാറേമാന കേഴനിയുയ.   മപമാതുകമഖല മമാതമല,
ഇടതുപക ബദേലനില് സസകേമാരതകമഖലയ്ക്കുയ സമാനമുണച്ച്.  അവമര ആകേര്ഷനിക്കണയ.
അതനിനുകവണനി  ഇവനിടമത   നവലനിബറേല്  വക്തമാക്കള്  മചയ്യുനതുകപമാമല
മതമാഴനിലമാളനികേളമട  അവകേമാശങ്ങള്  ധസയസനിക്കമാകനമാ  പരസതനനിയമങ്ങള്
ലയഘനിക്കമാകനമാ  തയ്യേമാറേല.  അവമര  കകേരളതനികലയച്ച്  ആകേര്ഷനികവമാനുള്ള  ഏകേ
മമാര്ഗ്ഗയ അന്തര്കദശസ്ത്രീയ നനിലവമാരതനിലള്ള ഇനഫ്രമാസ്ട്രേക്ചര്  സയസമാനതച്ച് ഉറേപച്ച്
വരുത്തുകേ എനള്ളതമാണച്ച്.    പതച്ച് വര്ഷയ മുമ്പുവമര കദേശസ്ത്രീയ വരുമമാനതനിമന്റെ ഒരു
ശതമമാനതനിനുയ തമാമഴയമായനിരുന സയസമാന സര്ക്കമാരനിമന്റെ മൂലധന നനികകപയ.
ഇകപമാള് അതച്ച്  1.6,  1.5-കലയച്ച്  എതനിയനിട്ടുണച്ച്.   മറച്ച്  സയസമാനങ്ങളനില് മൂലധന
നനികകപയ  ശരമാശരനി  രണ്ടുയ  രണര  ശതമമാനവമമാണച്ച്.   അതമാണച്ച്  തമനിഴമാടനിമല
കറേമാഡകേളയ  നമ്മുമട  കറേമാഡകേളയ  തമ്മനിലള്ള  വതതതമാസയ.  പശ്ചമാതല
സഇൗകേരതങ്ങളനിലള്ള നനികകപയ  ഗണതമമായനി  വര്ദനിപനികക്കണതുണച്ച്.  This is first.
1 ലകയ കകേമാടനി രൂപമയങനിലയ ഒരു ദേശമാബ്ദയ മകേമാണച്ച് നനികകപനിക്കമാന കേഴനിയണയ.
അതയച്ച് മസ്റ്റേപച്ച് അപച്ച്  ആകുകേയമാണച്ച്.  ഇതമാണച്ച് ഒരു കപമായനിന്റെച്ച്.  രണച്ച്,  ഇങ്ങമന
മചകയ്യേണ  ആവശതമമന്തമാണച്ച്  എനള്ളതമാണച്ച്.  പുതനിയ  തലമുറേയച്ച്  പഴയ
മതമാഴനിലകേള്  കപമാരമാ.  അവര്ക്കച്ച്  നല  കേസമാളനിറനി  എയകപ്ലമായ്മമനകേള്  കവണയ.
അതനിനച്ച്  ഇകത മമാര്ഗ്ഗമുള്ളൂ.   പരമ്പരമാഗത കമഖലകേളനില് പണനിമയടുകനവരുമട
മക്കള് ഇഇൗ പണനിക്കച്ച് കപമാകേനില,  അവര് ജനസയഖതയുമട പകുതനികയമാളയ വരുനണച്ച്.
കേര്ഷകേമതമാഴനിലമാളനികേള്,  പരമ്പരമാഗത  വതവസമായമതമാഴനിലമാളനികേള്,  മതത
മതമാഴനിലമാളനികേള്  ഇവരമാണച്ച്  ഞങ്ങളമട  സമാമൂഹനികേ  അടനിതറേ.   അതുമകേമാണച്ച്
അവരുമട സയരകണയ വനിടച്ച് ഒരു ഇടതുപക അജണയനില.  

മൂലധന  നനികകപതനിമന്റെ  പ്രമാധമാനതമതകറേനിച്ചുയ  മൂലധന  നനികകപയ
വര്ദനിപനികക്കണതനിമന്റെ ആവശതകേതകറേനിച്ചുയ   പറേയുകമ്പമാഴുയ  പ്രഥമ പരനിഗണന
നല്കേനിയനിരനികനതച്ച്  ഇവനിടമത  പമാവങ്ങള്ക്കച്ച്  സമ്പൂര്ണ  സമാമൂഹനികേ  സുരക
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നല്കുകേ  എനതനിനമാണച്ച്.   അതനില്  ഏറവയ  പ്രധമാനയ  മപനഷന  തമനയമാണച്ച്.
പ്രമായയ മചനച്ച് കേഴനിഞ്ഞമാല് എലമാവര്കയ നതമായമമായനി ജസ്ത്രീവനിചച്ച് കപമാകുവമാന മനിനനിമയ
കവതനയ  കവണയ.  കബസനികേച്ച്  ഇനകേയ  സകപമാര്ടച്ച്  സസ്ത്രീമമനയ  പറേഞ്ഞച്ച്  ഇന്തതമാ
ഗവണ്മമന്റെച്ച്   വര്ഷയകതമാറുയ  മൂവമായനിരയ  രൂപകയമാ  അയ്യേമായനിരയ  രൂപകയമാവചച്ച്
മകേമാടുക്കമാന പദതനിയുമമായനി  ഇറേങ്ങനി.    കകേരളതനില് ശരമാശരനി  പതനിനയ്യേമായനിരയ
രൂപയമാണച്ച്  പ്രമായയ  മചനവരുമടയുയ  പമാവമപടവരുമടയുയ  വസ്ത്രീടുകേളനില്
എതനികനതച്ച്.   അവര്  പറേയുനതച്ച്  ദേമാരനിദ്രത  നനിര്മമാര്ജന  പരനിപമാടനികേള്ക്കച്ച്
ബദേലമായനിടമാണച്ച് മപനഷന നല്കുനമതനമാണച്ച്. ദേമാരനിദ്രത നനിര്മമാര്ജന പദതനിക്കച്ച്
അനുപൂരകേമമായനി  സയസമാന  സര്ക്കമാര്   മപനഷന   മകേമാടുകകേയമാണച്ച്.
കകേരളതനില്  പമാവങ്ങള്  ദേമാരനിദ്രതതനികലയച്ച്  വസ്ത്രീഴുനതച്ച്  അസുഖങ്ങള്
ബമാധനികകമ്പമാഴമാണച്ച്.   പഴയ  അസുഖങ്ങളല,  ജസ്ത്രീവനിത  മമശലസ്ത്രീ  കരമാഗങ്ങളമാണച്ച്.
ഭമാരനിച  മചലവമാണച്ച്.  ഒരു കുടുയബയ  അതനില്മപടമാല് തസ്ത്രീര്ന.   ദേമാരനിദ്രതതനികലയച്ച്
കപമാകുയ.   മഹല്തച്ച് ട്രേമാനസനിഷമന്റെ ആദേതഘടതനില് എങ്ങമനയമാകണമാ പകേര്ച
വതമാധനികേള്ക്കച്ച് കരമാഗപ്രതനികരമാധയ തസ്ത്രീര്കകേയുയ  കരമാഗയ വരുനവര്ക്കച്ച്  ആകരമാഗത
ശയഖലയനിലൂമട   ചനികേനില്സ  നല്കേനി  കലമാകകേമാതരമമായ  ആകരമാഗത  നനിലവമാര
തനികലയച്ച് കകേരളമത ഉയര്ത്തുകേയുയ  മചയ്തതച്ച്, അതനിമന്റെ ഒരു പുതനിയ എഡനിഷന
ഇനച്ച്  ആവശതമമാണച്ച്.  പുതനിയ  ജസ്ത്രീവനിതമമശലസ്ത്രീ  കരമാഗങ്ങള്ക്കച്ച്  ഇനച്ച്  കരമാഗ
പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനമനില.   അതനിനമാണച്ച്  ആര്ദ്രയ  മനിഷന.    കരമാഗയ   വന
കേഴനിഞ്ഞമാലയ  അവര്  തകേരമാന  പമാടനില.  അവര്ക്കച്ച്  എങ്ങമന  സമാധമാരണ
പകേര്ചമാവതമാധനികേള്ക്കച്ച്  ചനികേനില്സ  കേനിട്ടുനകവമാ  അതുകപമാമല  കരമാഗ
പ്രതനികരമാധതനിനുയ  വൃക്കകരമാഗതനിനുയ  ടഷമറേനിനുയ  കേമാനസറേനിനുമമമാമക്ക  സഇൗജനത
ചനികേനില്സ നല്കേമാന കേഴനിയുന രസ്ത്രീതനിയനില് നമ്മുമട  Tertiary  sector Investment
കവണയ,  അതച്ച്  മചയ്യുയ.    അതനിനുള്ള  മകേടനിടമുണമായമാല്  കപമാരമാ  കഡമാക്ടര്മമാര്
കവണയ. അതനിനച്ച് കഡമാക്ടര്മമാരുമട തസനികേ സൃഷ്ടനികയ.   

പമാവമപട കുടനികേള്  പഠനികന സ്കൂളകേളകടയുയ കകേകളജുകേളകടയുയ നനിലവമാരയ
മമചമപടുത്തുയ,  അവനിമട  ആവശതമമായ തസനികേ സൃഷ്ടനികയ.   അതനിനച്ച്  നനികകപയ
കവണനിവരുയ.   ഇതരമമമാരു  സമ്പൂര്ണ  സമാമൂഹത  സുരകയ്ക്കുകവണനി   പണയ
മുടകകമ്പമാള്,   വലനിമയമാരു  കചമാദേതയവരുയ,  ഇതയുയ  നനിങ്ങള്  മുടക്കനിക്കഴനിഞ്ഞമാല്
മൂലധന നനികകപതനിനച്ച് പണമമവനിമട എനച്ച്?   ഇകപമാഴമത സനിതനി എന്തമാണച്ച്?
എലമാകപരുയ  പറേഞ്ഞകപമാമല  ഞമാനുയ  സമ്മതനികന.  നമ്മുമട  റേവനഷ   കേമ്മനി
കുറേയുകേയല,  കൂടുകേയമാണച്ച്  മചയ്തനിരനികനതച്ച്.  റേവനഷ  കേമ്മനി  ഈ  വര്ഷവയ
കൂടുമമനമാണച്ച്  പറേയുനതച്ച്.  കേമാരണയ  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണതനിമന്റെ  ബമാക്കനി
മകേമാടുക്കമാനുണച്ച്.  നമാലച്ച്  വര്ഷയ  മുനപച്ച്  ഇതലമായനിരുന  സനിതനി.  നനിങ്ങളമട
ഭരണതനിലയ  രണമായ  വര്ഷയവമര  ഇതലമായനിരുനവകലമാ  സനിതനി.
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അതനിനുകശഷമകല  തമാകഴയച്ച്  കപമാനതച്ച്.  എന്തമാണച്ച്  ഉണമായതച്ച്?  മചലവച്ച്
കൂടനിയതുമകേമാണല.  വരുമമാനയ  പകുതനിയമായതുമകേമാണമാണച്ച്  ഇങ്ങമന  സയഭവനിചതച്ച്.
അതുസയബനനിച തര്ക്കതനികലയച്ച് ഞമാന കേടകനനില. വരുമമാനയ വര്ദനിപനിക്കമാന
നമുക്കച്ച് സമാധനിക്കണയ. വരുമമാനയ വര്ദനിപനിച്ചുമകേമാണലമാമത റേവനഷ കേമ്മനി കുറേയമാന
പറനില.  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  വരുനതനിലൂമട  വരുമമാനയ  വര്ദനിപനികനതനിനച്ച്  അവസരയ
വരുകേയമാണച്ച്.  പകക  അടുത  വര്ഷവയ  റേവനഷ  കേമ്മനി  കുറേയമാന  കപമാകുനനില.
കേമാരണയ ശമ്പള പരനിഷ്കരണതനിമന്റെയുയ മപനഷമന്റെയുയ അരനിയറേനിമന്റെ പകുതനി തുകേ
അടുത വര്ഷമമാണച്ച് നല്കകേണനി വരുനതച്ച്. എനമാല് അതനിനുകശഷയ റേവനഷ കേമ്മനി
കുറേഞ്ഞു  തുടങ്ങുയ.  5-6  വര്ഷയ  മകേമാണച്ച്  റേവനഷ  കേമ്മനി  ഗണതമമായനി  കുറേയമാന
സമാധനികയ. റേവനഷ കേമ്മനി ഗണതമമായനി കുറേയുകേ എനപറേഞ്ഞമാല് വമായ്പ എടുകനതച്ച്
മൂലധന  മചലവനിനുകവണനി  വനിനനികയമാഗനിക്കമാന  കേഴനിയുമമനമാണച്ച്.  അതുവമര
കേമാതനിരനിക്കണകമമാ  എനള്ളതമാണച്ച്  നമ്മുമട  മുനനിലള്ള  കചമാദേതയ.  അതമാകണറവയ
സുരകനിതമമായ രസ്ത്രീതനി. സമാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനിയുമട പ്രശ്നങ്ങമളമാമക്ക മമാറേനി, റേവനഷ
കേമ്മനി  ഇലമാതമായനി,  വമായ്പ  എടുകന  പണയ  മുഴുവന  നനികകപതനിനുകവണനി
വനിനനികയമാഗനിക്കമാന  കേഴനിയുകമ്പമാള്  നനികകപയ  നടതമായ.  പകക  ഞങ്ങള്
കേമാതനിരനിക്കമാന  തസ്ത്രീരുമമാനനിചനിടനില.  അകപമാള്  ഒരു  പ്രശ്നമുണച്ച്.  നമ്മള്
കേമാതനിരനിക്കമാന തസ്ത്രീരുമമാനനിചനിടനിമലങനിലയ വമായ്പ  എടുക്കമാന അവകേമാശമനില.  ഞമാന
കനരമത പറേഞ്ഞ ഒരു ഇടതുപക ബദേല്,  സമ്പൂര്ണ സമാമൂഹനികേ സുരകനിതതസയ
ഉറേപ്പു  വരുതനിമക്കമാണച്ച്,   മപമാതുവനിദേതമാഭതമാസ,  ആകരമാഗത,  മപമാതുകമഖലകേമള
സയരകനിച്ചുമകേമാണച്ച്  നമ്മുമട  സമ്പദ്ഘടനമയ  പുതനിയ  വനിതമാനതനികലയച്ച്
ഉയര്തമാനുള്ള  കേമാഴ്ചപമാടച്ച്.  ആ  കേമാഴ്ചപമാടച്ച്  നടപമാക്കണമമങനില്  നനികകപതനിനച്ച്
ബജറനില്നനിനച്ച്  മൂലധന  മചലവച്ച്  മമാറനിവയമാന  കേഴനിയണയ.  നനിങ്ങള്
ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാമല  ഈ  വര്ഷയ  മൂലധനമചലവച്ച്  കുറേവമാണച്ച്.  അകപമാള്
എന്തമാണച്ച്  മമാര്ഗ്ഗയ?  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  കൂടുതല്  വമായ്പ  എടുക്കമാന  കേഴനിയനില.  കേമാരണയ
FRBM  Act-ല്   മൂനച്ച്  ശതമമാനയ  ലനിമനികറഷന  വചനിട്ടുണച്ച്.  എനമാല്  ബജറനിനച്ച്
പുറേതച്ച്  എസച്ച്.പനി.വനി. ഉണമാക്കനിയനിട്ടുമണങനില് എസച്ച്.പനി.വനി.-ക്കച്ച് വമായ്പമയടുതമാല്
എഫച്ച്.ആര്.ബനി.എയ.  ആക്ടനിനുള്ളനില്  വരനില.  അങ്ങമനയകല   മകേമാചനി  മമകട്രേമായുയ
കേണ്ണൂര്  വനിമമാനതമാവളവമമലമായ  നടത്തുനതച്ച്.  ഇതച്ച്  കനരമത  മചയ  തുടങ്ങനിയ
കേമാരതമമാണച്ച്.  പകക   ഒറയ്മക്കമാറയച്ച്  വമായ്പ  എടുകകമ്പമാള്  വളമരയധനികേയ
സമയമമടുകയ. മകേമാചനി മമകട്രേമായുമട വമായ്പയമായനി കകേന്ദ്ര ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനി ശസ്ത്രീ.
അരുണ്  മജയ്റനിലനിയുമമായനി  എത  പ്രമാവശതയ  ചര്ച  നടകതണനി  വന;
മകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  പദതനിക്കച്ച്  വമായ്പ  എടുക്കമാന  എത  വര്ഷയ  ചര്ച  മചകയ്യേണനി
വരുന;  ഒരുപമാടച്ച്  സമയമമടുകയ.  രണമാമമത  പ്രശ്നയ,  അതച്ച്  മറേമഷണകറേറസ്ത്രീവച്ച്
ആകേണയ  എനതമാണച്ച്.    എനമാല്  നമ്മുമട  കേമാഴ്ചപമാടച്ച്  അതല.  സ്കൂളകേളയ
ആശുപതനികേളയ മമചമപടണയ. സ്കൂളകേമളമാമക്ക മമചമപട്ടു കേഴനിഞ്ഞമാല്,   കുടനികേള്
പഠനിചച്ച്  മനിടുക്കരമായനി,  ഉകദേതമാഗമമമാമക്ക കേനിടനി വരുകമ്പമാള് നമാടനില് വരുമമാനയ കൂടുയ.
സര്ക്കമാരനിനച്ച് നനികുതനി കേനിട്ടുയ,  as a human capital investment. 
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കവഗയ  കേനിഫച്ച് ബനിയനികലയച്ച്  വരനികേയമാണച്ച്.   അതനില്   individual
വമായ്പമയടുക്കല് പറനില.  യൂണനികവഴനിറനികേള് മമചമപടുതമാന  4,000  കകേമാടനി രൂപ
കവണമമനച്ച്  ആവശതമപടമാല്   എവനിമട  നനിനച്ച്  മകേമാടുകയ.  കേനിടനില.
അതുമകേമാണമാണച്ച് എലമായ ഒരു ഇനസ്റ്റേനിറഷഷമന്റെ കേസ്ത്രീഴനിലമാകനതച്ച്.  കേനിഫ്ബനി എന
പറേയുന,  നമുക്കച്ച്  തമന ഉണമായനിരുന ഒരു ധനകേമാരത  സമാപനമത,  സഭയനില്
ചര്ച  മചയ്തച്ച്,   നനിയമ  കഭദേഗതനി  വരുതനി,  അതനിനച്ച്  ഒരു  ഘടനയുണമാക്കനി,
അതനിമനമക്കമാണച്ച് വമായ്പ  എടുത്തു കേഴനിഞ്ഞമാല് നമുക്കച്ച്  എളപതനില്  കേമാരതങ്ങള്
മചയ്യേമാന പറയ. 

ബഹുമമാനമപട  പ്രതനിപക കനതമാവനിമന്റെ കചമാദേതയ  എങ്ങമന ഇതനിമനമാമക്ക
പണയ കേനിട്ടുയ;  ആരച്ച് വമായ്പ  മകേമാടുകയ എനള്ളതമാണച്ച്.  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച് ഇകപമാഴുള്ള
വരുമമാനയ എന്തമാണച്ച്?  മപകട്രേമാളനില് നനിനള്ള ഒരു രൂപ മസസച്ച്,  പനിമന കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷയ കമമാകടമാര്  മവഹനിക്കനിള്സച്ച്  ടമാകനിമന്റെ  10%  (അതച്ച്  50  ശതമമാനയ  വമരയുയ
കൂടനിമക്കമാണനിരനികയ)  അതകല  ഉള്ളൂ  എനയ  അതുവചച്ച്  നനിങ്ങമളങ്ങമനയമാണച്ച്
50,000 കകേമാടനി രൂപയുമട വമായ്പ എടുക്കമാന കപമാകുനതച്ച് എനയ ഇമതലമായ നടകന
കേമാരതമമാകണമാ എനമമാണച്ച് ബഹുമമാനമപട പ്രതനിപക കനതമാവച്ച് കചമാദേനിചതച്ച്.  ഞമാന
അതനിമന്റെ കൃതതമമായ കേണമക്കടുത്തു.  15  ശതമമാനയ നനിരക്കനില് മമാതകമ മപകട്രേമാള്
മസസനില്നനിനയ  കമമാകടമാര്  മവഹനിക്കനിള്സച്ച്  ടമാകനില്  നനിനമുള്ള  വരുമമാനതനിമന്റെ
വര്ദനവച്ച് കേണക്കമാകനള്ളൂ.  ഈ വര്ഷയ  16  ശതമമാനയ കമമാകടമാര് മവഹനിക്കനിള്
ടമാകച്ച്  കൂടനിയനിട്ടുണച്ച്.  15  ശതമമാനയ  വചച്ച്  ഇതച്ച്  കൂടനിമക്കമാണനിരുനമാല്   ഈ
പദതനികേമളമാമക്ക  തനിരനിചടവച്ച്  തസ്ത്രീകരണ  കേമാലമമാകുകമ്പമാകഴയ്ക്കുയ,  അമലങനില്
2031-32  ആകുകമ്പമാകഴയ്ക്കുയ  (ആ  വര്ഷതനിമന്റെ  പ്രമാധമാനതയ  പനിനസ്ത്രീടച്ച്  പറേയമായ)
കേനിഫ്ബനിക്കച്ച് എത രൂപ ഉണമാവയ? ഈ വര്ഷയ അങ്ങച്ച് പറേഞ്ഞതുകപമാമല കേയ്യേനില്
1,600 കകേമാടനി രൂപയുണച്ച്. അടുത വര്ഷയ 1,028 കകേമാടനി രൂപ. അതനിമന്റെ പനിനമത
വര്ഷയ 1,643 കകേമാടനി രൂപ. 2021-22  ല് 3,974 കകേമാടനി രൂപ. ഇങ്ങമന കൂടനിക്കൂടനി
2027-28 ആകുകമ്പമാകഴയ്ക്കുയ 8,348 കകേമാടനി രൂപ. 2031-32 ആകുകമ്പമാകഴയ്ക്കുയ 15,116
കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്.  ഞമാനതച്ച്  കൃതതമമായനി കേമാല്കകലറച്ച്  മചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
ആദേതയ  കേമാല്കകലറച്ച്  മചയ്ത  15  ശതമമാനയ  വചച്ച്  കൂടനിക്കഴനിഞ്ഞമാല്  അതനിമന്റെ
50 ശതമമാനയ കമമാകടമാര് മവഹനിക്കനിള്സച്ച് ടമാകനില് നനിനയ വരനികേയുയ  മപകട്രേമാളനില്
നനിനള്ള ഒരു രൂപ മസസ്സുയ കൂടനിയമായമാല്  ഈ പറേഞ്ഞ രസ്ത്രീതനിയനില് കൂടുയ. 2031-32
ആകുകമ്പമാകഴയ്ക്കുയ  കേനിഫ്ബനിയുമട  കേയ്യേനില്  94,880  കകേമാടനി  രൂപ  ഉണമാകുയ.  കൂട്ടു
പലനിശയുമട രഹസതയ എനപറേഞ്ഞച്ച് ഒകരര്പമാടുണച്ച്.  അതച്ച് ഇതുതമനയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്
സയബനനിചച്ച് ആര്ക്കച്ച് കവണമമങനിലയ സയശയയ കചമാദേനിക്കമായ. മനസനിലമായനിമലങനില്
ഇനനിയുയ പറേയമായ.
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ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്ത്രീശന:  സര്,  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  മനസനിലമായനില.  എനനിക്കച്ച്
കതമാനനതച്ച്  ഭരണകേകനി  അയഗങ്ങള്കയ  മനനിമമാര്കയ  മനസനിലമായനിടനില
എനമാണച്ച്.  കേമാരണയ ആരുയ കേയ്യേടനികനതച്ച് കേമാണുനനില. 2031-32 ല്,  അതമായതച്ച്
15  വര്ഷയ  കേഴനിഞ്ഞതനിനച്ച്  കശഷമുള്ള  ഈ  തുകേ,   ഓകരമാ  വര്ഷവയ  കമമാകടമാര്
മവഹനിക്കനിള്സച്ച്  ടമാകനില് നനിനയ  വരുന പണമകല അങ്ങച്ച്  കൂടനിക്കൂടനി  പറേഞ്ഞതച്ച്.
അകപമാള് എകച്ച്മപന്റെസ്ത്രീചര് ഇകല?

കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച്: സര്, കതമാക്കനില് കേയറേനി മവടനി വയരുതച്ച്. 

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .  ഡനി  .    സതസ്ത്രീശന:  സര്,  എന്തച്ച്  സയശയവയ  കചമാദേനിക്കമായ  എന
പറേഞ്ഞനിടമാണച്ച് ഞമാന കചമാദേനിചതച്ച്. എനനിടച്ച് ഇങ്ങമന പറേയുനതച്ച് ശരനിയല.

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച്:  സര്, I am sorry.  എവനിമട നനിനമാണച്ച്
പണമമനതച്ച്  സയബനനിചമാണച്ച്  ഞമാനനികപമാള്  പറേഞ്ഞതച്ച്.  എങ്ങമന
മചലവമാക്കമാമമനതച്ച് അടുത കചമാദേതമമാണച്ച്.  ഞമാന പറേയുനതച്ച്,  വമായ്പമയടുകനതച്ച്,
securitising  your   future  income  flow.  കകേരളതനില്  മചയ്തനിടനികല?
ഇ.എയ.എസച്ച്.  പമാര്പനിട  പദതനിക്കച്ച്  പഞ്ചേമായത്തുകേള്  എങ്ങമനയമാണച്ച്  വമായ്പ
എടുതതച്ച്?  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  പ്ലമാന  ഫണനില്നനിനച്ച്  ഇത  ശതമമാനയ  വചച്ച്
കേനിടനിമക്കമാണനിരനികയ  (ഒരു  പതച്ച്  ശതമമാനയ  വര്ദനവച്ച്  വചച്ച്);  അതനിമന്റെ
15  ശതമമാനയ  ഞങ്ങള്  എടുത്തു  തരമായ.  എനവചമാല്  ഭമാവനിയനില്  വരുന
വരുമമാനമത  മസകേഷരനിമമറസച്ച്  മചയ്തച്ച്  വമായ്പമയടുതമാണച്ച്  പഞ്ചേമായതച്ച്  കപമാലയ
വസ്ത്രീടച്ച്  വചതച്ച്. 2031-32 -മല ഒരു കേണക്കച്ച് പറേഞ്ഞതമാണച്ച്. 2050-51  ആകുകമ്പമാള്
അതനികനക്കമാള് കൂടുയ. Future income flow അനുസരനിചച്ച് ഞങ്ങള്ക്കച്ച് അടുത 25
വര്ഷതനിനുള്ളനില്  ഒരു  ലകയ  കകേമാടനികയമാളയ  രൂപ  വരുമമാനയ  കേനിട്ടുയ,  അതച്ച്
മസകേഷരനിമമറസച്ച് മചയ്യുയ,  എനനിടച്ച് നനിങ്ങള് 50,000 കകേമാടനി രൂപ വമായ്പ തരൂ എന
പറേയുയ.  അതമാണച്ച് ഈ മസകേഷരനിമമറകസഷന. അങ്ങമന ആരമാണച്ച് നമുക്കച്ച് തരനികേ
എനതമാണച്ച്  അടുത  കചമാദേതയ.  കകേരളതനിമല  സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേള്.
ബമാങ്കുകേളനിമല നനികകപയ സര്പ്ലസച്ച് ആയനിടച്ച് മറച്ച്  സലങ്ങളനില് മകേമാണനിടുകേയകല,
വമാണനിജത  ബമാങ്കുകേളനില്കപമാലയ  അങ്ങമനയമാണച്ച്.  ട്രേഷറേനിയനിലകല ഇടുനതച്ച്?  അതച്ച്
നനിയമവനിരുദമല,  അതനിനച്ച് തടസമനില. 

ഇവനിമട  ബമാങനിമന്റെ ഇനമവസ്റ്റേച്ച്മമന്റെമായനി  കബമാണനില് നനികകപനികകേയമാണച്ച്.
കകേരളതനിമന്റെ  വനികേസനതനിനച്ച്  നനികകപനിക്കമാനമായനി  എന്തമാണച്ച്  തടസമുള്ളതച്ച്.
നമ്മുമട  ട്രേഷറേനികേളമട  കേമാരതമമടുക്കമായ,   ഇകപമാള്  ട്രേഷറേനികേളനിമല  ഏറവയ  വലനിയ
മമാറയ  എന്തമാണച്ച്?  കകേമാര് ബമാങനിയഗച്ച് വന.  ഏതച്ച് ബമാങനില് നനിനച്ച് കവണമമങനിലയ
നമുക്കച്ച്  പണയ  മമാറേമായ.  അകങ്ങമാട്ടുയ  മമാറമായ.  ഏതമാനുയ  മമാസയ  കേഴനിഞ്ഞമാല്
മമമാമമബല്വഴനി  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  ട്രേഷറേനി  ട്രേമാനസമാകനസച്ച്  നടതമായ.  എന്തനിനച്ച്
കവണനിയമാമണനച്ച്  അറേനിയമാകമമാ?   മുഴുവന  മപനഷനുയ  ഇകപമാള്തമന  ട്രേഷറേനി
അക്കഇൗണനില്  വനനിടമാണച്ച്  കപമാകുനതച്ച്.   ഇനനി  ശമ്പളവയ  ട്രേഷറേനി  അക്കഇൗണച്ച്
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വഴനിയമാകകേയമാണച്ച്.  നനിങ്ങള്കകവണമമങനില് പണയ ഒരുമനികചമാ തവണകേളമാകയമാ
ബമാങച്ച്   അക്കഇൗണനികലയച്ച് മമാറമായ.   ട്രേമാനസമാകന ഇങ്ങമന കേനിടകനതുമകേമാണച്ച്
ബമാലനസച്ച്  കേമാണുയ, 2000  കകേമാടനി  രൂപയുമട  ഫ്രസ്ത്രീ  കഫമാടച്ച്  കേനിട്ടുയ.   എലമാകപരുയ
കേനിട്ടുന പണയ മുഴുവന എടുത്തുമകേമാണച്ച് കപമാകുകേയനില.  ട്രേഷറേനി കസവനിയഗ്സച്ച് ബമാങച്ച്
പബനികേച്ച് അക്കഇൗണനികലയച്ച് ഇടനില,  പബനിക്കച്ച് അക്കഇൗണനില് ഇട്ടുകേഴനിഞ്ഞമാല് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാരനിമന്റെ വമായ്പമാ പരനിധനിയനില് വരുയ.  അതനിനുപകേരയ ഈ 2000 കകേമാടനി രൂപ
കേനിഫ്ബനി മുടകയ.  4  ശതമമാനയ  പലനിശയമാണച്ച്  കേനിട്ടുനതച്ച്.   9.5  ശതമമാനയ  അല,
കസവനിയഗ്സച്ച്  ബമാങനില്  പലനിശ  കൂടനി  മകേമാടുതമാല്,  5  ശതമമാനയ  വചമാല്  ഏതച്ച്
ശമ്പളക്കമാരനുയ ഇടുയ. ബമാങനില് നനിനച്ച് അതകപമാലയ കേനിട്ടുകേയനില.   

എങ്ങമനയമാണച്ച് ചനിടനിയനില്നനിനച്ച് മമപസ കേനിട്ടുനമതനച്ച് നനിങ്ങള് കേളനിയമാക്കനി.
ഇഇൗ  തതസയ  മനസനിലമാക്കനിയമാല്  മതനി.  ഫ്രസ്ത്രീ  കഫമാടച്ച്  എന  പറേഞ്ഞകപമാള്  എലമാ
കപര്കയ  മനസനിലമായനികല?  കസവനിയഗ്സച്ച്  ബമാങനില്നനിനയ  പനിനവലനിക്കമാമത
തമാല്ക്കമാലനികേമമായനി  കേനിടകന  പണയ,  ഒരമാള്  പണയ  പനിനവലനികകമ്പമാള്
കവമറേമാരമാളമട പണയ വരുയ,  അകപമാള്  2000  കകേമാടനികയമാളയ രൂപ കഫമാടച്ച് മചയ്യുയ.
ചനിടനി പനിടനികകമ്പമാള് അവര്ക്കച്ച് പണയ മകേമാടുക്കണയ.   പണയ നനികകപനികകമ്പമാള്
തമന കേനിഫ്ബനി കബമാണനില് വരുയ.   മകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.ക്കച്ച്  എകപമാള് പണയ
തനിരനിമചടുക്കണകമമാ,  അകപമാള്  പണയ  തനിരനിമകേ  മകേമാടുകയ,   ഒരു  ഫ്രസ്ത്രീ  കഫമാടച്ച്
ഉണമാകുയ.  ഒരു ലകയ അമലങനില് രണ്ടു ലകയ കപര് ചനിടനിയനില് ഉമണങനില് ഇഇൗ
പറേയുന  ഫ്രസ്ത്രീ  കഫമാടച്ച്  ഉണമാകുയ.  അതനിനച്ച്  പലനിശ  4.5  ശതമമാനമമാണച്ച്.  അതച്ച്
കേനിഫ്ബനി കബമാണനില് കേനിടകയ.  ഇതുമകേമാണച്ച് ആയനിമലങനികലമാ?   നനിങ്ങള് എന
മുതലമാണച്ച്  എടുതച്ച്  തുടങ്ങുനതച്ച്  എന  കചമാദേനിചച്ച്  ഏതച്ച്  ബമാങമാണച്ച്  വരമാതതച്ച്..
ഇമതമാനമമലങനില്  ഇന്തതന  കബമാണച്ച്  മമാര്ക്കറണച്ച്.   കബമാണച്ച്  മമാര്ക്കറച്ച്
തമാല്ക്കമാലനികേമമായനി  വനില്കകേയുയ  വമാങ്ങുകേയുയ  മചയ്യുന  ഒരു  ഏര്പമാടമാണച്ച്.
കബമാണച്ച്  മമാര്ക്കറനിമല  ഹ്രസസകേമാല  വമാങ്ങല്  വനില്ക്കല്  കലമായഗച്ച്  കടയ
ഇനഫ്രമാസ്ട്രേക്ചര്  ഇനമവസ്റ്റേച്ച്മമന്റെനികലയച്ച്  മകേമാണ്ടുകപമാകേമാന  കവണനി  ആകറേഴച്ച്
തരതനിലളള  ഇനമവസ്റ്റേച്ച്മമന്റെച്ച്  സ്ട്രേക്ചകഴസച്ച്  മസബനിയുയ  ആര്.ബനി.മഎ.-യുയ
ഉണമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   അതുവഴനിയമാണച്ച്  കകേമാര്പകറേറകേള്  കബമാണച്ച്  മമാര്ക്കറനില്നനിനച്ച്
നനികകപതനിനച്ച് വമായ്പമയടുകനതച്ച്. നമ്മുകടതുയ ഒരു സമാപനമമാണച്ച്, കേമ്പനനിയമാണച്ച്,
സര്ക്കമാരല,  വമായ്പമയടുക്കമാന കേഴനിയുയ.  ഇതനിനു കവണനി കവമറേ ഇഇൗമടമാനയ കവണ,
കേനിഫ്ബനി  വരമാന  കപമാകുന  വരുമമാനമത  മസകേഷരനിവറസച്ച്  മചയ്തമാല്  മതനി.
അകപമാഴമാണച്ച് കചമാദേതയ, നനിങ്ങളമട മചലവച്ച് എങ്ങമനയമാണച്ച് ? മചലവനിമന്റെ ഒരു കഫമാ
ഉണമാക്കമായ.  ഇഇൗ വര്ഷയ പൂജതയ മചലവച്ച്,  2017-18  ല്  5000  കകേമാടനി,  അതകയ
മചലവമാകനളള,  2018-19-ല്  10,000  കകേമാടനി,  2019-20-ല്  20,000  കകേമാടനി,
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2020-21  -ല്  15,000  കകേമാടനി,  ഇകപമാള് അഗസ്ത്രീകേരനിച  50,000  കകേമാടനി  അങ്ങമന
മചലവമാകുന.   കേനിഫ്ബനി  ഇഇൗ  മചലവമാകുന  മുറേയലമാമത  വമായ്പമയടുകകേയനില,
അടുത വര്ഷയ 5,000 കകേമാടനി മമാതകമ എടുകകേയുളള.  പണയ വമാങ്ങനിചമാല് പലനിശ
മകേമാടുകക്കണനി വരുയ.  അതുമകേമാണച്ച് ഇകങ്ങമാടച്ച്  കചമാദേനിച്ചു വനമാലയ എടുകകേയനില,
കേമാരണയ  നമ്മുമട  മറച്ച്  സമാപനങ്ങള്കപമാമല  വമാടര്  അകതമാറേനിറനിക്കച്ച്,
മകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  അമലങനില്  ഇലകനിസനിറനി  കബമാര്ഡനിനച്ച്  വമായ്പയമായനി
പണയ  മകേമാടുകകേയല  മചയ്യുനതച്ച്.  അവര്  അയഗസ്ത്രീകേരനിച  പദതനി  നടപനിലമാക്കനി
കേഴനിയുകമ്പമാള്  ഇടപമാടുകേമാരനച്ച്  മമപസ  മകേമാടുകയ.   പദതനി  തസ്ത്രീരുമമാനനികനതുയ
അതനിമന്റെ എസ്റ്റേനികമറച്ച്  ഉണമാകനതുയ എലമാ കേമാരതങ്ങളയ മചയ്യുനതുയ അവരമാണച്ച്.
കേനിഫ്ബനി പണയ മകേമാടുക്കമാനുളള ഏജനസനി മമാതമമാണച്ച്.

ശസ്ത്രീ  .    പനി  .    മകേ  .    കുഞ്ഞമാലനികടനി:  സര്, സമാമ്പതനികേ തതസശമാസമമാണച്ച് അങ്ങച്ച്
പറേയുനതച്ച്.  പറേഞ്ഞതച്ച്  ശരനിയമാണച്ച്.  മപമടനച്ച്  കകേള്കകമ്പമാള്  ഇമതലമായകൂടനി
ആവകറേജച്ച് ആളകേള്ക്കച്ച് മനസനിലമാകുകേയനില.  പകക ഞമാന സനിയപനിളമായനിട്ടുളള ഒരു
കചമാദേതയ  കചമാദേനിക്കമട,  തല്ക്കമാലയ  കേടയ  എടുക്കമാമത  പറകേയനില,  അതുമകേമാണച്ച്
തമനയമാണച്ച് എ.ഡനി.ബനി. കലമാണുയ, കവള്ഡച്ച് ബമാങച്ച് കലമാണുയ ഞങ്ങളമട കേമാലതച്ച്
എടുതതച്ച്.   അതനിനുയ  ഇതുകപമാമല  എലമാ  കേണസ്ത്രീഷനസുയ  ഉണമായനിരുന.
കമമാകഡമമണകസഷന  കവണയ,  മവറുമത  കേളയമാന  പമാടനില,  കവലനിമകേടനി
നനിര്തണയ,  പറേഞ്ഞ  പര്പസനിനച്ച്  മമാതകമ  മചലവമാക്കമാന  പമാടുളള,
അങ്ങമനമയമാമക്ക  ഉണച്ച്.  ഇതച്ച്  കലമാണമാണച്ച്,  കബമാകറേമായനിയഗച്ച്  ആണച്ച്.  അതച്ച്
തനിരനിചടയമാനുളള  കസമാഴച്ച്  പ്രകതതകേനിചച്ച്  നമ്മള്  കേണനിടനില  എനളളതച്ച്  ഒരു
വസ്തുതയമാണച്ച്. അതച്ച് ബമാധതതയമായനി വരുയ എനതച്ച് നനികഷധനിക്കമാന കേഴനിയുകമമാ?

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്:  സര്,  അതമാണച്ച്  ഞമാന  പറേയമാന
കപമാകുനതച്ച്.   മചലവവരുയ.   ഇങ്ങമനമയടുകന  വമായ്പയച്ച്  ഒകരമാ  വര്ഷവയ
പലനിശയുയ മുതലമമായനി എത മകേമാടുക്കണയ?  ഈ കമമാഡലനിനുകവണനി ഞമാന ആമകേ
അനുമമാനനിചനിരനികനതച്ച് , റേസ്ത്രീകപയ്മമന്റെച്ച് കവണ, 3 വര്ഷയ  മമമാറേകടമാറേനിയയ.7 വര്ഷയ
മകേമാണച്ച്  തനിരനിചടയണയ.   9.5  ശതമമാനയ  പലനിശ.  യഥമാര്തതനില്  വനികദേശതച്ച്
നനിനളള വമായ്പയമാമണങനില് 1.5 ശതമമാനയ,  30 ശതമമാനയ റേസ്ത്രീകപയ്മമന്റെച്ച് പനിരസ്ത്രീഡച്ച്.
നമ്മുമട  ട്രേഷറേനിയനിലമാമണങനിലയ  അതമയമാമക്കകയ  വരുകേയുളള.   എനമാലയ
ഏറവയ  ടഫച്ച്  ആയനിട്ടുളള  ഇന്തതന  മമാര്ക്കറനിമല  കഷമാര്ടച്ച്  കടയ  വമായ്പയമാണച്ച്
എടുതനിരനികനതച്ച്  - 9.5  ശതമമാനയ പലനിശ, 3  വര്ഷയ മമമാറേകടമാറേനിയയ, 7  വര്ഷയ
തനിരനിചടവച്ച്.  5000  കകേമാടനി  രൂപ   അടുത  വര്ഷയ  മചലവമാകനതനിനുകവണനി
ഇഇൗ വര്ഷയ വമായ്പമയടുത്തു,  അതനിനച്ച്  എഴു വര്ഷക്കമാലയ  1345  കകേമാടനി രൂപ വചച്ച്
പ്രതനിവര്ഷയ മകേമാടുക്കണയ.  എനവചമാല്  7  വര്ഷയ കേഴനിയുകമ്പമാള് 9412  കകേമാടനി
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രൂപ.   2018-19-ല്  10,000  കകേമാടനി  രൂപ  മചലവമാകുന,  10,000  കകേമാടനി  രൂപ
വമായ്പമയടുകന.  അതനിമന്റെ ബമാധതത ഒരു വര്ഷയ  2689  കകേമാടനി രൂപ,  മമമാതയ
ബമാധതത 18824 കകേമാടനി രൂപ.  മൂനമായ വര്ഷയ 2019-20-ല് 20,000 കകേമാടനി രൂപ
മചലവമാകുന, അതച്ച് വമായ്പമയടുകന. അതനിമന്റെ വമാര്ഷനികേ ബമാധതത 5378 കകേമാടനി
രൂപ,   മമമാതയ മചലവച്ച് 37,647 കകേമാടനി രൂപ.  2020-21-ല്  15,000 കകേമാടനി രൂപ
വമായ്പമയടുതച്ച് മചലവമാകന,  അതനിമന്റെ വമാര്ഷനികേ ബമാധതത  4034  കകേമാടനി രൂപ.
മമമാതയ  മചലവച്ച്  ഏഴച്ച്  വര്ഷയ  മകേമാണച്ച്  28,236  കകേമാടനി  രൂപ  മകേമാടുക്കണയ.
ഇമതലമായ  കൂട്ടുകമ്പമാള്  94,118  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  വരുനതച്ച്.  അവസമാനമത
കപമമന്റെച്ച്  2030-31,  2031-32  വമരയുണമാകുയ.   ആ കേമാലയളവനില് കവമറേ  ഒനയ
കവണ. ഒരു രൂപ മസസ്സുയ, 50 ശതമമാനയ കമമാകടമാര് മവഹനിക്കനിള് ടമാക്സുയ ഉമണങനില്
94,800  കകേമാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  വരുമമാനയ  ഉമണനമാണച്ച്  പറേയുനതച്ച്.   ആ
വരുമമാനയ  മതനി,  കവമറേ  ഒരു  ബമാധതതയുയ  ഇഇൗ  ബജറനികനല്  ഇല.    കകേരള
സര്ക്കമാരനിനുകമലയ ഇല.  നനിങ്ങള് പറേയുനതുകപമാമല മണന കേളനി അല കേളനിചതച്ച്,
കൃതതമമായനി കേണകകൂടനിയനിടച്ച് തമനയമാണച്ച് കേളനിചതച്ച്.

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമമാര്:  സര്,   4000  കകേമാടനി  രൂപയച്ച്  എ.എസച്ച്.
മകേമാടുത്തു എനപറേഞ്ഞു, ഇഇൗ മമാര്ചച്ച് മമാസതനില് 11,000 കകേമാടനി രൂപയച്ച് എ.എസച്ച്
മകേമാടുകമമനച്ച്  പറേഞ്ഞു.  അതച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനിമല  പ്രഖതമാപനതനിമന്റെ
ഭമാഗമമായനിടമാണച്ച്.   ഇപ്രമാവശതയ   25,000  കകേമാടനി  രൂപയുമട  പദതനിയമാണച്ച്
പ്രഖതമാപനിചതച്ച്.  അടുതവര്ഷയ  അങ്ങച്ച് പ്രതസ്ത്രീകനികന മചലവച്ച് എനപറേയുനതച്ച്
5000 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച്.  ഇഇൗ പദതനികേള്മക്കമാമക്ക  എ.എസച്ച്. മകേമാടുതച്ച്   മമടയ
ബഇൗണമായനി പദതനികേള് പൂര്തസ്ത്രീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞമാല് അടുത വര്ഷയ 5000 കകേമാടനി
രൂപയനില് എകച്ച്മപന്റെനിചര് നനിര്തമാന അകങ്ങയച്ച് കേഴനിയുകമമാ?  അമലങനില് പദതനി
നടക്കമണനച്ച് വയ്കക്കണനി വരുയ. ഒരു കമാരനിറനികകവണനി കചമാദേനിചതമാണച്ച്.

കഡമാ  .    ടനി  .  എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്:  സര്,  കമാരനിറനികളള  മറുപടനി,   5,000
കകേമാടനി  രൂപ എനള്ള  ഒരു കേണക്കച്ച്  വചതമാണച്ച്.  7,000  കകേമാടനി  രൂപയമായമാലയ
കേണക്കനില് വതതതമാസമമമാനയ വരമാന കപമാകുനനില.  ഇഇൗ  50,000  കകേമാടനി രൂപയുയ
കറേമാഡകേള്കയ  മകേടനിടങ്ങള്കയ  പമാര്കകേള്കമമമാമക്കയമായനി  മചലവഴനികയ.
എലമാകപരുയ മനസനില് ഇക്കമാരതയ ഓര്ത്തുവയണയ -  നമാലഞ്ചു വര്ഷയ കേഴനിയുകമ്പമാള്
50,000 കകേമാടനി രൂപയുമട വര്കയ പൂര്തനിയമാകുയ, അതുമകേമാണമാണച്ച് ഫ്രണച്ച് കലമാഡ
മചയ്തതച്ച്.  കവണമമങനില്  അതച്ച്  10,000  കകേമാടനി  രൂപ  വചച്ച്  ഒമാകരമാ  വര്ഷവയ
മചലവമാക്കമാമകലമാ?  എന്തനിനമാണച്ച്  ആദേതമത  രണച്ച്  വര്ഷയ വചതച്ച്?   We  have
front  loaded   investment.   ഇഇൗ  സര്ക്കമാരനിമന്റെ  കേമാലതച്ച്  ഇവമയലമായ
യമാഥമാര്തതമമായനി മമാറേണയ.  
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ശസ്ത്രീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്ത്രീശന: ഇകപമാള്  കേമാരതങ്ങള് മനസനിലമായനി.  അഞ്ചു വര്ഷയ
മകേമാണച്ച്  50,000  കകേമാടനി  രൂപ എകച്ച്മപനഡനിചര് വരുയ,  കനരകത കചമാദേനിചതനിനച്ച്
മറുപടനിയമായനി.   റേസ്ത്രീകപയ്മമന്റെച്ച് മഷഡഷളയ  വളമര കൃതതമമായനി. കമജര് റേസ്ത്രീകപയ്മമന്റെച്ച്
തുടങ്ങുനതച്ച് 2022-23 -ല് ആണച്ച്, എലമാകപര്കയ മനസനിലമായകലമാ.  2020-21-ല്
ഇഇൗ ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  5  വര്ഷക്കമാലമാവധനി കേഴനിഞ്ഞനിടമാണച്ച്. (… ബഹളയ). . . . ...
നനിങ്ങകളമാടലകലമാ കചമാദേനികനതച്ച്, ബഹുമമാനമപട മനനികയമാടമാണച്ച്, അകദഹയ വളമര
കസ്ട്രേമാങ്ങമായ ഒരു ധനകേമാരത വകുപ്പുമനനിയമാണച്ച്.   അകദഹതനിനച്ച് മറുപടനി  പറേയമാന
നനിങ്ങളമട  ഒരു  പക്കകമളതനിമന്റെയുയ  ആവശതമനില.     റേസ്ത്രീകപമമന്റെച്ച്  മഷഡഷളനില്
3  വര്ഷക്കമാലമത മമമാറേകടമാറേനിയയ കേഴനിഞ്ഞച്ച്  2019-20,  2020-21  വര്ഷങ്ങളനില്
20000 കകേമാടനി രൂപ വരുനണച്ച്.  അതച്ച് കേറേക്ടമാണച്ച്.  20,000 കകേമാടനി രൂപ അകപമാഴുയ
കലമാണ് എടുകകേയമാണച്ച്.   ആ ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ എകച്ച്മചക്കറേനികനല് ഒരു ഭമാരവയ
വരുനനില.   ലമാസ്റ്റേച്ച്  ഇയറേനില്  കപമാലയ  20,000  കകേമാടനി  രൂപ  എകച്ച്മപന്റെനിചര്
വരുകമ്പമാള് അകപമാഴുയ 20,000 കകേമാടനി രൂപ കലമാണ് എടുകനണച്ച്.   അഞ്ചേച്ച് വര്ഷ
കേമാലമാവധനി കേഴനിഞ്ഞുവരുന അടുത ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ തലയനിലമായനിരനികയ ഇഇൗ കേടയ
മുഴുവന. അതുതമനയമാണച്ച് ഞങ്ങള് കനരകത പറേഞ്ഞതച്ച്.

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച്:  സര്, വമായ്പമയടുകകേ എനച്ച് പറേഞ്ഞമാല്
പണയ  സര്ക്കമാരനില്നനിനച്ച്  കപമാകുകേ  എനല,  ഭമാവനിയനികലയ്ക്കുള്ളതമാണച്ച്.  സര്ക്കമാര്
ഇഇൗ  വര്ഷയ  20,000  കകേമാടനി  രൂപ  വമായ്പമയടുകനണച്ച്.  എലമാ  വര്ഷവയ
എടുകനണച്ച്.  എടുകന വമായ്പ ഭമാവനിയനിലമാണച്ച് നല്കുനതച്ച്.  ഇതുയ ഭമാവനിയനിലമാണച്ച്.
ഒരു  കേമാരതമുണച്ച്  ശസ്ത്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്ത്രീശന,  ഇകപമാള്  വമായ്പ  എടുകനതനിമന്റെ
70 ശതമമാനവയ റേവനത എകച്ച്മപനഡനിചറേമാണച്ച്. ഞങ്ങളണമാക്കനിയ കേണക്കച്ച് പ്രകേമാരയ
5-ാ വര്ഷമമാകുകമ്പമാകഴയ്ക്കുയ  0.5  ശതമമാനതനില് തമാമഴയമായനിരനികയ റേവനത കേമ്മനി.
വമായ്പമയടുകനതനിമന്റെ  സനിയഹഭമാഗവയ  മൂലധനമചലവനിനമായനി  മമാറുയ.  ഏതച്ച്
സര്ക്കമാരമാകണമാ  5  വര്ഷയ  കേഴനിഞ്ഞുവരുനതച്ച്  അവരമായനിരനിക്കണയ  അതച്ച്
വഹനികക്കണതച്ച്.   കേഴനിഞ്ഞ ഇടതുപക സര്ക്കമാര് മമാറേനിയകപമാള് എങ്ങമനയുള്ള ഒരു
ഖജനമാവമായനിരുന ഉണമായനിരുനതച്ച് അങ്ങമനയുള്ള ഒരു  ഖജനമാവമായനിരനികയ വരമാന
കപമാകുനതച്ച്.

ശസ്ത്രീ  .   മകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരസ്ത്രീനമാഥന: സര്, അങ്ങച്ച് ഇകപമാള് പറേഞ്ഞ കേണകകേളയ
ഫനിനമാനഷതല് കമമാഡലനിയഗച്ച്  2030-ഉയ  എലമായ  ഒരു  best  case  scenario  ആണച്ച്.
പണയ  വരുന,  അങ്ങച്ച്  പറേഞ്ഞതുകപമാമല   എലമാദേനിവസവയ  പണനി  നടകന,
5  വര്ഷയമകേമാണച്ച്  പണനി  പൂര്തനിയമാകുന.  സമാധമാരണ  പ്ലമാന  ഫണനില്നനിനച്ച്
എല്.എസച്ച്.ജനി.ഡനി.  ഒമക്ക  40  ശതമമാനയ  എഫനിഷതനസനിയനിലമാണച്ച്  കപമാകുനതച്ച്.
കേനിഫ്ബനിയനില് ഒരു കപ്രമാജക്ടച്ച് വരുകമ്പമാള് എന്തച്ച് മചയ്യേണയ,  എങ്ങമന എഴുതണയ



ധനകേമാരതയ 505

എനതുസയബനനിചച്ച്  തമാമഴതടനിമല  ഉകദേതമാഗസര്കയ  ഡനിപമാര്ട്ടുമമ
ന്റെനിലളളവര്കയ  യമാമതമാരു  മഎഡനിയയുയ  കബമാധതവമനില.  അങ്ങച്ച്  പറേയുന  ഇഇൗ
സസ്ത്രീഡനിമന്റെ  25  ശതമമാനയ  എഫനിഷതനസനിയനില്കപമാലയ  കേമാരതങ്ങള്
ഇയപ്ലനിമമന്റെമാകേമാന കപമാകുനനില. അങ്ങമന വരുകമ്പമാള്  റേസ്ത്രീകപമമനയ അങ്ങച്ച് പറേയുന
അനമാലനിസനിസുമമമാമക്ക  നനിയമസഭയമായതുമകേമാണച്ച്,  ഒരു  best  case  analysis-
മനക്കമാള് കൂടുതല് ഒരു  worst case  എന്തമാമണനച്ച് പറേയമാനുള്ള കേര്തവതയ കൂടനി
അകങ്ങയ്ക്കുമണനച്ച് പറേയമാന ഞമാന ആഗ്രഹനികകേയമാണച്ച്.

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്:  സര്,  ഞമാന  worst  case  ആണച്ച്
എടുതതച്ച്.  എന്തമാണച്ച്  worst  case?  1.5  ശതമമാനതനിനച്ച്  വനികദേശ വമായ്പ  ലഭനികയ
ഞമാന 9.5  ശതമമാനതനിനമാണച്ച് എടുതനിട്ടുളളതച്ച്.  30  ശതമമാനയ വമര റേസ്ത്രീ കപമമന്റെച്ച്
ഇളവച്ച് ലഭനികന വമായ്പയല കനമാക്കനിയതച്ച്, 7  വര്ഷയ മകേമാണ്ടുള്ള റേസ്ത്രീ കപമമന്റെമാണച്ച്.
നനിങ്ങള്  മറച്ച്  ഏതച്ച്  വനികദേശ  കസമാഫച്ച്  വമായ്പകേമളടുതമാലയ  7,  8,  10
വര്ഷങ്ങളനിലമായനിരനികയ കമമാറേകടമാറേനിയയ, 5  മുതല്  7  വര്ഷയ വമര ഉറേപച്ച്.  ഞമാന  3
വര്ഷകമ  എടുതനിട്ടുള്ളൂ.  യഥമാര്തതനില്  അതച്ച്  മമാതമല,  ഇതച്ച്  മുഴുവന
കേനിഫ്ബനിയുമട  വരുമമാനതനില്നനിനച്ച്  നല്കേണമമനമാണകലമാ  പറേഞ്ഞതച്ച്.  കവണ.
ഇലകനിസനിറനി  കബമാര്ഡനിനച്ച്  6,000  കകേമാടനി  രൂപ  ഡനിസ്ട്രേനിബഷഷന  മനറച്ച് വര്ക്കനിനച്ച്
കവണനി നല്കേനി. ഇലകനിസനിറനി കബമാര്ഡച്ച് അതച്ച് റേസ്ത്രീ കപ മചകയ്യേണതമാണച്ച്. പമാര്കകേള്
തുടങ്ങമാന  നല്കേനിയതച്ച്  റേസ്ത്രീ  കപ  മചകയ്യേണതമാണച്ച്.  20,000  കകേമാടനി  രൂപ
ഇതരതനില്  റേസ്ത്രീ  കപ  മചകയ്യേണതമാണച്ച്.  ബമാക്കനിയുള്ള  30,000  കകേമാടനി  രൂപ
കറേമാഡകേളമടയുയ  പമാലതനിമന്റെയുയ  കേമാരതതനിനച്ച്  കപമായനി.  20,000  കകേമാടനി  രൂപ
റേസ്ത്രീകപമമന്റെച്ച്  പറേയുകമ്പമാള്  എതകയമാ  സമാവകേമാശയ  ലഭനികയ.  അതുമകേമാണച്ച്  ശസ്ത്രീ.
ശബരസ്ത്രീനമാഥന,  ഞമാന  best  scenario  എടുതനിടച്ച്  പറേയുകേയല,  worst  scenario
എടുകകേയമാണച്ച്.

ഇനനി  efficiency of implementation  ആമണങനില്,  ശരനി,  കപമാരമായ്മയുള്ളതച്ച്
ഞങ്ങള് നനികേത്തുയ. ഇനനി നമാലച്ച് വര്ഷയ ഉണകലമാ,  നനമാകയ.

ശസ്ത്രീ  .    വഹബനി ഈഡന:  സര്,  കേനിഫ്ബനിയനില് പ്രഖതമാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്  Public
Utility Services-നച്ച്  കവണനിയമാണച്ച്.  ജനറേല് കഹമാസനിറലകേള്കയ കറേമാഡകേള്കയ
കമല്പമാലങ്ങള്കയ  കവണനിയമാണച്ച്.  ഇതനില്നനിമനമാനയ  നമുക്കച്ച്  തനിരനിചടവച്ച്
ലഭനികനനില.  ബഹുമമാനമപട  പനി.ഡബത.ഡനി.  മനനി  പറേഞ്ഞതച്ച്  കടമാള്  ഇഇൗ
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ അജണ അമലനമാണച്ച്, പമക കടമാളനിനുകവണനി ഇഇൗ സഭയനില് ഒരു
കപമാള് നടതനിയതമാണച്ച്.  കടമാള് എനപറേയുനതച്ച് കബമാര്ഡനിമന്റെ ഭമാഗമമായനിതമന
വയണമമനച്ച്  പറേഞ്ഞതമാണച്ച്.   Public  Utility  Service-കേളമായ  ജനറേല്
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ആശുപതനിയനില് നനികനമാ മറേയനില്കവ ഓവര് ബനിഡ്ജുകേളനില്നനികനമാ നമുക്കച്ച് ലമാഭയ
ലഭനികനനില.  നമുക്കച്ച്  റേനികടണ്  കേനിടമാന  എമന്തങനിലമമമാരു   കമജര്  കസമാഴ്സുകണമാ?
ഏതച്ച്  രസ്ത്രീതനിയനില്  കവണമമങനിലയ  ഏതകവണമമങനിലയ  മചലവഴനികചമാമട,  ഒരു
തനിരനിചടവച്ച് കമമാഡല് കകേമാണ്ക്രസ്ത്രീറമായനി കേമാണനിക്കമാന സമാധനികകമമാ?

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്:  സര്,  ഞമാന പറേഞ്ഞുമകേമാണനിരുനതച്ച്,
റേനികടണ്  അവനിമട  ഇമലങനിലയ  നനിയമസഭ  അയഗസ്ത്രീകേരനിചനിട്ടുള്ള  മപകട്രേമാള്  മസസ്സുയ
50  ശതമമാനയ  കമമാകടമാര്  മവഹനിക്കനിള് ടമാക്സുയ  മകേമാണച്ച്,  this  is  fully  repayable
within  a  period.  അതമാണച്ച്  ഇതനിമന്റെ  കമമാഡല്.  20,000  കകേമാടനി  രൂപയുമട
തനിരനിചടവച്ച്  ലഭനികയ.  Infact  റേനികടണ്  എവനിമടനനിനമാണച്ച്  എനള്ള  കചമാദേതതനിനച്ച്
ഞമാന  തുടക്കതനില്  പറേഞ്ഞതുകപമാമല  ആശുപതനികേളയ  കസമാഷതല്
ഇനഫ്രമാസ്ട്രേക്ചറുയ നനമാകുകമ്പമാള് നമ്മുമട സയസമാനതച്ച് വരുമമാനതനിമന്റെ കവഗത
കൂടുയ  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  കൂടുതല്  നനികുതനി  ലഭനികയ.  ആ  രസ്ത്രീതനിയനിലമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്
മുകനമാട്ടുകപമാകുനതച്ച്.

പ്രതനിപക കനതമാവച്ച്  (ശസ്ത്രീ  .    രകമശച്ച് മചനനിതല):  സര്,  ഇനകേയ ജനകറേഷന
കമമാഡല്, സയസമാനതനിനച്ച് ഇതുവഴനി ഉണമാകുന അധനികേ വരുമമാനമതകറേനിച്ചുകൂടനി
ചനിന്തനിച്ചുമകേമാണച്ച്  ഒരു  മപര്ഫക്ടമായനിട്ടുള്ള  ഇനകേയ  ജനകറേഷന  കമമാഡല്
എന്തുമകേമാണച്ച് ആകലമാചനിച്ചുകൂടമാ എനള്ളതമാണച്ച് എമന്റെ കചമാദേതയ? 

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച്:  സര്,  എനനിക്കച്ച് അതച്ച് മചയ്യേണമമങനില്
260 x 260  ഇനപുടച്ച് ഒഇൗടച്ച്പുടച്ച് മമാട്രേനികച്ച് കേനിടണയ.  എനമാകല വരുമമാനതനില് എന്തച്ച്
വര്ദനവണമാകുമമനച്ച്  കേമാല്കകലറച്ച്  മചയ്യേമാന  സമാധനികകേയുള.  അതുമകേമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  ഇകപമാള്  മപമാതുകവ  പറേയമാകന  സമാധനികകേയുള്ളൂ.    ഇനഫ്രമാസ്ട്രേക്ചര്
മമചമപടുകമ്പമാള് ഇനമവസ്റ്റേച്ച്മമന്റെച്ച് കൂടുതല് വരുയ ജനങ്ങളമട കേസമാളനിറനി വര്ദനികയ
അതനിമന്റെ ഫലമമായനി വരുമമാനയ വര്ദനികയ നമാടുയ മമചമപടുയ.

ശസ്ത്രീ  .    മകേ  .    സനി  .    കജമാസഫച്ച്:  സര്,  Public  Utility  Services-ല്നനിനച്ച്
വരുമമാനമുണമായനിമലങനിലയ  കമമാകടമാര്  മവഹനിക്കനിള്സച്ച്  ടമാകനികന്റെയുയ  മസസനികന്റെയുയ
വരുമമാനയമകേമാണച്ച്  മുകനമാട്ടുകപമാകുമമനച്ച്  പറേഞ്ഞു.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ
കേമാലതച്ച്  ഞങ്ങള്  10  ജനിലകേളനില്  മപകട്രേമാള്  മസസനിമന്റെ  കപരനില്  ജനിലമാ
ഇനഫ്രമാസ്ട്രേക്ചര്  സസ്ത്രീയ ഉണമാക്കനി.  അങ്ങച്ച്  പറേഞ്ഞതച്ച്   വരുമമാനയ  കേമാണനിക്കമാമത
പണയ  മചലവഴനിച്ചു  എനമാണച്ച്.   നനിലപമാടനിലള്ള  വവരുദതയ  മനസനിലമാക്കണയ.
ഇകപമാള് പറേയുന ആ വരുമമാനയ  മകേമാണച്ച്  നടപനിലമാക്കമാമമനച്ച്.  ആ വവരുദതയ
അങ്ങച്ച് കേമാണമാമത കപമാകേരുതച്ച്.

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്:  സര്,  ഞമാന  ഒരനിക്കലയ  അങ്ങമന
പറേയനില.  ഇങ്ങമന മചയ്തതുമകേമാണച്ച് ഒരു കുഴപവമുണമാകേനില എനള്ളതുമകേമാണമാണച്ച്
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ഞമാന എക്കമാലത്തുയ ബമാക്കനിയുള്ളവരനില്നനിനയ വതതതസനമാകുനതച്ച്. FRBM Act-
മലമാമക്ക  സനിരയ  പറേയുനതച്ച്  കുഴപമുമണനമാണച്ച്.   ഞമാന  ഒരനിക്കലയ  അങ്ങമന
പറേഞ്ഞനിട്ടുണമാവനില.

ശസ്ത്രീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  ഇകപമാള്  അങ്ങച്ച്  പറേഞ്ഞതനില്  ഏറവയ
പ്രധമാനമപടതച്ച്  സമാമൂഹത സുരകനിതതസവമമായനി  ബനമപടതമാണച്ച്.    ആ പദതനി
പൂര്തനിയമാക്കമാന  20,000  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  കവണതച്ച്.  2019  വമര
കലമാമണടുക്കമാന  സമാധനിക്കനില.  20,000  കകേമാടനി  രൂപ  എവനിമടനനിനമാണച്ച്
നല്കുനതച്ച്?

കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച്: സര്, അക്കമാരതമതകറേനിചച്ച് നമുക്കച്ച് കവമറേ
ചര്ച  മചയ്യേമായ.  എങ്ങമനയമാണച്ച്  അതച്ച്  ഫനിനമാനസച്ച്  മചകയ്യേണതച്ച്  എനതച്ച്
സയബനനിചച്ച് കൃതതമമായനി ധമാരണകേളണമാകനണച്ച്.  ഇകപമാള് ഞമാന അതനികലയച്ച്
കേടകനനില. 

ശസ്ത്രീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമമാര്:  സര്,  .........(വമക്കച്ച്  ഓഫച്ച്).........പ്ലമാന
ഫണനില്നനിനച്ച്  ഒരു  രൂപയുയ  തനിരനിചടവനിനുകവണനി  നല്കകേണനി  വരനില  എനച്ച്
അകങ്ങയച്ച് ഉറേപമാകണമാ? 

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച്:  സര്,  ശസ്ത്രീ.  അനനില് കുമമാര്,  ഇതച്ച് ലമാസ്റ്റേച്ച്
കചമാദേതമമാണച്ച്. ഇനനി ഞമാന മുകനമാട്ടുകപമാകുകേയമാണച്ച്.

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്:  പ്ലസ്ത്രീസച്ച്....പ്ലസ്ത്രീസച്ച്...  ഇമതമാരു  എക്കകണമാമനികച്ച്  പഠന
കമാസമാകക്കണതനിമലനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറേയമാനുള്ളതച്ച്.  ബജറനില്  ഉനയനിക്കമപട
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടനി  പറേയുകേയമാണച്ച്.  എക്കകണമാമനികനിമന്റെ  വമനഷടച്ച്  വശങ്ങള്
പഠനിക്കമാനുള്ള  ഒരു  കവദേനിയമാക്കമാന  പറനില.  അതനിനച്ച്  നമുക്കച്ച്  പനിനസ്ത്രീടച്ച്
അവസരമമമാരുക്കമായ.

ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റേമായ  :  സര്,  ഒരു  Layman's  കചമാദേതമമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച് പറേഞ്ഞ
കേണകകേള് വചച്ച് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ എകച്ച്മപനഡനിചറേനില. ഇഇൗ വര്ഷയ അയ്യേമായനിരയ
കകേമാടനി  രൂപ  പ്രതസ്ത്രീകനികന.  അടുതവര്ഷയ  പതനിനമായനിരയ  കകേമാടനി  രൂപ,
അതനിനടുത  വര്ഷയ  പതനിനമായനിരയ  കകേമാടനി  രൂപ,  അതനിമന്റെ  അടുത  വര്ഷയ
പതനിനയ്യേമായനിരയ കകേമാടനി രൂപ. ഇമതലമായ കൂടനിയമാലയ ആമകേ നമാല്പതനിനമായനിരയ കകേമാടനി
രൂപയുമട എകച്ച്മപനഡനിചറേമാണച്ച്  ഇഇൗ അഞ്ചേച്ച് വര്ഷയ മകേമാണച്ച് പ്രതസ്ത്രീകനികനതച്ച്.
തമാങള്  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷകതയുയ ഇഇൗ വര്ഷകതയുയ ബജറനിലൂമട തമന 45,000
കകേമാടനി രൂപയുമട പദതനികേള് പ്രഖതമാപനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു. അകപമാള് അടുത 3 വര്ഷയ
പുതനിയ  പദതനികേമളമാനയ  പ്രഖതമാപനിക്കനികല?  അടുത  3  വര്ഷയ
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനച്ച് പുതനിയ പ്രഖതമാപനങ്ങള് ഉണമാവനികല?
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കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്:  സര്,  ഞമാന  അങ്ങമനമയമാനയ
പറേഞ്ഞനിടനില. ഇവനിമട നടനനിട്ടുളള ചര്ചയുണകലമാ? ഇഇൗ അനപതനിനമായനിരയ കകേമാടനി
രൂപ  എവനിമടനനിനച്ച്  എനച്ച്  കചമാദേനിചതനിനുളള  മറുപടനിയമാണച്ച്  പറേഞ്ഞതച്ച്.  ഇനനി
ഇകപമാള്  ട്രേഷറേനിയനില്  നനിനമാകേമായ.  ചസ്ത്രീപച്ച്  ഫണച്ച്  പുറേത്തുനനിനച്ച്  ആവശതയ
വരനികേയമാമണങനില് അകപമാള് നമുക്കച്ച് ആകലമാചനിക്കമായ.  അതച്ച് അടുത വര്ഷമകല,
ഞമാന ഒരു കേമാരതയ ഉറേപ്പുപറേയുന, എന്തച്ച് വനമാലയ 25,000 കകേമാടനി രൂപവചച്ച് എലമാ
വര്ഷവയ  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനച്ച്  എടുത്തുമകേമാടുക്കമാന  ഉകദശനിചനിടനില.  റേവനത
മഡഫനിസനിറച്ച് എത കുറേഞ്ഞു, 

മനി  .    സസ്ത്രീക്കര്:  പ്ലസ്ത്രീസച്ച്...പ്ലസ്ത്രീസച്ച്....  അകദഹയ പ്രസയഗനിചച്ച് അവസമാനനിപനിചകശഷയ
കചമാദേതങ്ങള് കചമാദേനിക്കമായ. പ്രസയഗയ തസ്ത്രീരമട.

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്:  സര്,   ഇവനിടമത പ്രധമാനമപട  ഒരു

കേമാരതയ   നനികുതനി  വരുമമാനയ  ഗണതമമായനി  ഉയര്ത്തുകേ  എനള്ളതമാണച്ച്.   Whole

scenario-യുയ കപമാകേണമമങനില് അതച്ച് കവണയ.  ഇകപമാഴമത നനികുതനി വരുമമാനയ

കനമാക്കനിയമാല്  നമ്മുമട  സനിതനി  വളമര  കമമാശമമാണച്ച്.  അതച്ച്  ചനിലകപമാള്  കനമാടച്ച്

നനികരമാധനതനിമന്റെ  ഫലമമായനിട്ടുള്ളതമാകേമായ.  ഇനച്ച്  പതതനില്  കേണതച്ച്,

കകേരളതനിമന്റെ റേവനത വരുമമാനയ കൂടനിയനിരനികന എനമാണച്ച്.  അതുമകേമാണച്ച് ഞമാന

ആ കേണക്കച്ച് പറേഞ്ഞച്ച് കപമാകുനതമായനിരനികയ നലതച്ച്. 

2015-16  നവയബര്-മഫബ്രുവരനി  മമാസങ്ങളനിമല  നനികുതനി  വരുമമാനമത
അകപകനിചച്ച് 2016-17-മല നനികുതനി വരുമമാനയ എതകൂടനി എനമമാതകമ പറേയുനള്ളൂ.
മമാസമാമമാസമുള്ള  കേണകകേള്  മുഴുവന  ഞമാന  വമായനികനനില.  വമാണനിജത
നനികുതനിയനിനതനില്  20  ശതമമാനയ  വര്ദനവച്ച്  പ്രതസ്ത്രീകനിച്ചു,  9  ശതമമാനകമ
കൂടനിയനിട്ടുള്ളൂ. എവകസനിമന്റെ കേമാരതമമടുതമാല്, അതനില്  വര്ദനകവയനില. കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷയ  622  കകേമാടനി  രൂപ,  ഇഇൗ  വര്ഷയ  621  കകേമാടനി  രൂപ.  രജനികസ്ട്രേഷന  -  11
ശതമമാനയ കുറേവമാണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ 824 കകേമാടനി രൂപ, ഇഇൗ വര്ഷയ 729 കകേമാടനി
രൂപ. കമമാകടമാര് മവഹനിക്കനിള്സച്ച് ടമാകച്ച്- 30 ശതമമാനയ വചച്ച് കൂടനിമക്കമാണനിരുനതമാണച്ച്.
എനമാല്  കനമാടച്ച്  നനികരമാധനതനിനുകശഷയ  വളര്ച  16  ശതമമാനമമായനി  കുറേഞ്ഞു.
കലമാടറേനിയുമട  കേമാരതമമടുതമാല്  ഏതമാണച്ച്  1,200  കകേമാടനി  രൂപയുമട
വനില്പനകറേവമാണച്ച് ഉണമായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  നമ്മുമട വരുമമാനമത ഇതച്ച് നല രസ്ത്രീതനിയനില്
ബമാധനിചതുമകേമാണമാണച്ച്   റേവനത  കേമ്മനി  ഇതയുയ  കൂടനിയതച്ച്.  പമക  ഇനനിയുള്ള
വര്ഷങ്ങളനില്  റേവനത  കേമ്മനി  കുറേയമാന  സമാധനികയ.  അതനിനച്ച്  ജനി.എസച്ച്.ടനി.
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സഹമായനികമമനമാണച്ച്  ധമാരണ.  വരുമമാനതനിമന്റെ  80  ശതമമാനവയ  നമുക്കച്ച്
കേനിടനിമക്കമാണനിരനികനതച്ച് വമാറനിമന്റെ പതനിനമാലര ശതമമാനയ മുകഖനയമാണച്ച്. അതച്ച് 24
ശതമമാനയ  ആക്കണമമനള്ളതമായനിരുന  അഭനിപ്രമായയ.  എമന്റെ  നനിലപമാടച്ച്
29  ശതമമാനമമാക്കണമമനള്ളതമാണച്ച്.  അവസമാനയ  28  ശതമമാനതനില്  നനിര്തനി.
വരുമമാനയ കേനിട്ടുന പ്രധമാനമപട ചരകകേളമടമയലമായ നനികുതനിനനിരക്കച്ച് അതുകപമാമല
നനിലനനില്കയ.   അതുമകേമാണച്ച് വമാറനില് നനിനച്ച് വലനിയ കുറേവച്ച് വരനില;  അകത സമയയ
കചമാര്ച ഗണതമമായനി കുറേയുകേയുയ മചയ്യുയ.  മുമ്പച്ച് മറച്ച് സയസമാനങ്ങളനില് നനിനവരുന
ചരകകേള്ക്കച്ച് അവനിമട  മകേമാടുത നനികുതനി  നമുക്കച്ച്  കേനിട്ടുകേയനിലമായനിരുന.  എലമായ
കബമായമബയനികലയ്ക്കുയ  ബമായഗ്ലൂരനികലയ്ക്കുമമാണച്ച്  കപമായതച്ച്.   അതനിനു  പുറേതച്ച്  നനികുതനി
ചുമതമാകന സമാധനികകേയുള്ളൂ.  ഇനനി അങ്ങമനയല; അവനിമട മകേമാടുകന നനികുതനി
input  tax  മക്രഡനിറമായനി കകേരളതനികലയച്ച്  വരുയ.  ഇ-മകേമാകമഴച്ച്  കൂടനി
മക്കമാണനിരനികകേയമാണച്ച്,  ഇവനിമട  നനിനയ  ഒരു  പുസകേയ  ഓര്ഡര്  മചയ്തമാല്
ഇനനിമുതല്  അതനിമന്റെ  നനികുതനി  നമുക്കച്ച്  ഇവനിമട  കേനിട്ടുയ.  ഇഇൗ  രസ്ത്രീതനിയനിലള്ള
വര്ദനയുമട  സമാധതതയുണച്ച്.  ...(… ബഹളയ).....  സകന്തമാഷനികകേയകല  കവണതച്ച്;
അതനിനച്ച്  നനിങ്ങള്  സങടമപകടണ  കേമാരതമമന്തമാണച്ച്?   കസവനങ്ങളമട  കമല്
നനികുതനികൂടനി വരുകമ്പമാള് എനനിക്കച്ച് കതമാനന, 20  ശതമമാനയവചച്ച് നമ്മുമട നനികുതനി
വരുമമാനയ  വര്ദനികനതനിനുള്ള  എലമാ  സമാധതതയുമുമണനമാണച്ച്.  അതനിമന്റെ
അടനിസമാനതനില്  ഭമാവനിയനില്  നമുക്കച്ച്  ഇതച്ച്  ഗണതമമായനി  കുറേച്ചുമകേമാണ്ടുവരമാന
കേഴനിയുയ.  ഞമാന  നടതനിപച്ച്  സയബനനിചച്ച്  കൂടുതല്  സയസമാരനികനനില.
നടതനിപനിമന്റെ  കേമാരതനനിര്വ്വഹണമതകറേനിചച്ച്  ബഹുമമാനമപട  മുഖതമനനി
സയസമാരനികനതമായനിരനികയ നലതച്ച്. ഞമാന കനരനിടച്ച് ഇതനിമല ചനില  മമാറങ്ങളനികലയച്ച്
കപമാകുകേയമാണച്ച്.  

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : മുഖതമനനി സയസമാരനികനനില. 

ശസ്ത്രീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജച്ച് :  സര്,  നമ്മുമട  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരനിമന്റെ
പ്രകേടന  പതനികേയനില്  പറേഞ്ഞനിട്ടുള്ള  പ്രധമാനമപട  കേമാരതയ  മതമാഴനില്  നഷ്ടമപട
കേളമചത്തുമതമാഴനിലമാളനികേള്,  ചമാരമായ  മതമാഴനിലമാളനികേള്,  ബമാര്  മതമാഴനിലമാളനികേള്
തുടങ്ങനിയവര്ക്കച്ച് മതമാഴനില് മകേമാടുകനതനിനച്ച് ഒരു പമാകക്കജച്ച് നടപനിലമാകമമനമാണച്ച്.
അങ്ങച്ച് ഇതനിമനകറേനിചച്ച് ഒനയ പരമാമര്ശനിചനിടനില.  രണമാമമത ബജറമാണച്ച് ഇകപമാള്
അവതരനിപനിചനിരനികനതച്ച്.  രണമാമമത  ബജറനിമലങനിലയ  ആ  കേമാരതമതകറേനിചച്ച്
പറേകയകണ?  ദേളനിതച്ച്  വക്രസവരുമട  കുടനിശ്ശേനികേയമായ  കേടങ്ങള്
പടനികേജമാതനിക്കമാരുമടതുകപമാമല  എഴുതനിതള്ളമാനുള്ള  നടപടനി  സസസ്ത്രീകേരനികമമനച്ച്
പറേഞ്ഞു. ഇതനിനമായനി ഇഇൗ രണച്ച് ബജറനിലയ ഒരു വപസകപമാലയ നസ്ത്രീക്കനിവചനിടനില.  
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മനി  .   സസ്ത്രീക്കര് : അങ്ങച്ച് പ്രസയഗയ അവസമാനനിപനിക്കൂ.   

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച് :  സര്,   ഇമതമാമക്ക  മചകയ്യേണ
കേമാരതങ്ങളമാണച്ച്. ഇകപമാള്തമന റേവനത കേമ്മനി കൂടനിനനില്കകേയമാണച്ച്.  അതുമകേമാണച്ച്
ചനില  നനിയനണങ്ങള്  കവണനിവരുയ.  ഇമതമാമക്ക  എഴുതനിതള്ളമാനമായനി  ഇനനിയുയ
ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  വര്ഷങ്ങളണച്ച്;   അതുമകേമാണച്ച്  യമാമതമാരു  സയശയവയ  കവണ,
മമാനനിമഫകസ്റ്റേമായനില് പറേഞ്ഞനിട്ടുള്ള കേമാരതങ്ങള് മചയ്യുയ.  ഇകപമാഴമത സമാമ്പതനികേ
പ്രതനിസനനിയുമട  പശ്ചമാതലതനില്  ചനില  കേമാരതങ്ങള്  അടുത  വര്ഷകതയച്ച്
മമാറനിവചനിരനികകേയമാണച്ച്.  

കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദേനിക്കണമമനപറേഞ്ഞച്ച്  ഒരുപമാടച്ച്  നനിര്കദശങ്ങള്
വനനിട്ടുണച്ച്.    ശമാസമായകകേമാട തടമാകേമതകറേനിചച്ച് ശസ്ത്രീ. കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന വളമര
വവകേമാരനികേമമായനിടമാണച്ച് സയസമാരനിചതച്ച്.  കൃതതമമായനി ഇത പണയ മചലവമാക്കമാനുള്ള
പദതനിമയനപറേഞ്ഞച്ച്   ഒരു  പദതനി  എമന്റെ  മുനനിലണച്ച്.  ഞമാന  പറേയമട,  ശസ്ത്രീ.
കകേമാവൂര്  കുഞ്ഞുകമമാന  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനികന  എലമാ  പ്രസയഗവയ
എനനിക്കറേനിയമായ.

മനി  .     സസ്ത്രീക്കര്:  ശസ്ത്രീ.  കകേമാവൂര്  കുഞ്ഞുകമമാന,   ഇതച്ച്  വമാഗമാനലയഘനമമാണച്ച്.
നനിങ്ങള് വമാഗമാനയ ലയഘനിചനിടച്ച് നമ്മള് ഇതച്ച് എങ്ങമന പരനിഗണനികയ.

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്:  സര്,  ഒരു  കടമാക്കണ്
മപ്രമാവനിഷന  വയ്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ബനമപട  ഡനിപമാര്ട്ടുമമനകേമളലമായ  ആ  പദതനി
ചര്ചമചയ്തച്ച്  രൂപയ  നല്കേനിയതനിനുകശഷയ  അഡസ്ത്രീഷണല്  ഓതവറേകസഷന
നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞച്ച്  യുദകേമാലമാടനിസമാനതനില്  നടപമാകയ.  ശമാസമായകകേമാട
തടമാകേമത  സയരകനികകേതമന  മചയ്യുയ.   തമാമരകശ്ശേരനി  തമാലൂക്കമാശുപതനി,
കേമായയകുളയ  തമാലൂക്കമാശുപതനി  ഇവമയമാമക്കകറേനിച്ചുയ  നനിര്കദശങ്ങള്  തനനിട്ടുണച്ച്.
തമാലൂക്കമാശുപതനികേള്  നവസ്ത്രീകേരനികനതനിനുകവണനി  1,000  കകേമാടനി  രൂപയുണച്ച്.
തമാലൂക്കമാശുപതനികേളമട കേമാരതയ,  മുനഗണന നല്കേനി അവനിമട  നടപമാകനതമാണച്ച്.
ഇതുകപമാമല തടയണകേള് കവണമമനച്ച് പലരുയ ആവശതമപടനിട്ടുണച്ച്.  31 നദേനികേളനില്
തടയണകേള്  നനിര്മ്മനികനതനിനുള്ള  ഒരു  സസ്ത്രീയ  ഉണമാക്കനി  അതനില്  പണയ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.   കഡമാ.  മകേ.  ടനി.  ജലസ്ത്രീല്  അടക്കയ  മറച്ച്  പല  മമമ്പര്മമാരുയ
പറേഞ്ഞ തടയണകേള് നനിശ്ചയമമായുയ പരനിഗണനികയ.  അതനിനച്ച്   അഡസ്ത്രീഷണലമായനി
എന്തുകവണമമങനിലയ  അമതമാമക്ക  മചയ്യുയ.  ഓകരമാകനമാകരമാനമായനി  ഞമാന
പറേയുനനില.   ഹമാര്ബറേനിമന്റെ മഹഡച്ച്  ഉണച്ച്.   എറേണമാകുളയ  ജനിലയനിമല മചലമാനയ
ഹമാര്ബറേനിമന്റെ കപരച്ച് വനിട്ടുകപമായതമാണച്ച്.  അതച്ച് മചയ്യുനതമാണച്ച്.  മനികേവള്ള സ്കൂളകേളമട
കേമാരതതനില്  എയ.എല്.എ.-മമാര്  മകേമാടുത സ്കൂളകേളല വനനിട്ടുള്ളമതനച്ച്  പറേയുന.
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എയ.എല്.എ.-മമാര് അവരവരുമട നനിര്കദശങ്ങള് കഭദേഗതനിയമായനി തനകേഴനിഞ്ഞമാല്
അതച്ച് പ്രകതതകേയ സര്ക്കമാര് തസ്ത്രീരുമമാനനികനതമാണച്ച്. ചനില മമാറങ്ങളയ അഡസ്ത്രീഷനസുയ
ഉണച്ച്.  അതച്ച്  എഴുതനി  തയ്യേമാറേമാക്കനിയതച്ച്  ഇവനിമട  സമര്പനികകേയമാണച്ച്.   കപരച്ച്
മമാറങ്ങളനില്  സ്കൂളകേളമട  ചനില  അഡസ്ത്രീഷനസുണച്ച്.  മങ്ങമാടച്ച്  എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.,
പണയനില് എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.  തുടങ്ങനി  ആയനിരതനിലധനികേമുണച്ച്. ഇമതലമായ
വനിട്ടുകപമായനിട്ടുള്ളതമാണച്ച്.  അമതലമായ  കൂടനികചര്ത  ലനിസ്റ്റേച്ച്  ഞമാന  കമശപ്പുറേതച്ച്
വയ്ക്കുനതമായനിരനികയ.  ശസ്ത്രീ.  മുലക്കര  രതമാകേരന   മകേമാലയ  ജനിലയച്ച്  റേവനത  സബച്ച്
ഡനിവനിഷന  ഓഫസ്ത്രീസച്ച്  മകേമാടുക്കമാതതനിമനകറേനിചച്ച്  വളമര  വവകേമാരനികേമമായനി
സയസമാരനിച്ചു.   റേവനഷ  കേമ്മനി  ഉള്ളകപമാള്  പുതനിയ  സബച്ച്  ഡനിവനിഷനസച്ച്,  പുതനിയ
തമാലൂകകേള്  എനനിങ്ങമന  കപമാകുനതച്ച്  ശരനിയല  എന  വനിചമാരനിചമാണച്ച്
അനുവദേനിക്കമാതതച്ച്.  മകേമാലയ ജനിലയ്ക്കു മമാതമല,  കേണ്ണൂരനിനുയ കകേമാഴനികക്കമാടനിനുയ കൂടനി
റേവനത  സബച്ച്  ഡനിവനിഷന  ഓഫസ്ത്രീസച്ച്  ആയനികക്കമാമട.   എനമാല്  ഇതവണ
തമാലൂകകേള് പകുതനി എണയ മമാതകമയുളള. കമമാകടമാര് മവഹനിക്കനിള്സനിമന്റെ ആയമാലയ
എവകസനിമന്റെ  ആയമാലയ  മറച്ച്  സര്ക്കനിളകേളമടയമായമാലയ...  മഷമാര്ണ്ണൂര്  മമറല്
വതവസമായമതകറേനിചച്ച്  അവനിടമത  എയ.എല്.എ.  പറേഞ്ഞനിരുന.
പരനികശമാധനിചതനിനുകശഷയ  ഒരു  സസ്ത്രീയ  വതവസമായ  വകുപച്ച്  തയ്യേമാറേമാകയ.   അവനിമട
അചടനി  മഷസനിയയ  പ്രനിന്റെനിയഗച്ച്  മടകകമാളജനിയനില്  സമാപനികനതനിനച്ച്  കടമാക്കണ്
മപ്രമാവനിഷന  വയ്ക്കുന.  മഷസനിയതനിനച്ച്  പ്ലമാന  തയ്യേമാറേമാക്കനി  കേഴനിയുകമ്പമാള്
അതനിനമാവശതമമായ പണയ നല്കുനതമാണച്ച്. 

കബമാഡനി  കകേമാഡനിനമായനി  ബസ്സുകേമള  പൂമനയനിലമാണച്ച്  മകേമാണ്ടുകപമാകുനതച്ച്.
അവനിമടനനിനമാണച്ച്  അനുവമാദേയ  ലഭനികക്കണതച്ച്.   മകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുമട
നവസ്ത്രീകേരണവമമായനി ബനമപടച്ച് ഒരു മസന്റെര് കകേരളതനില് കവണയ.  പമാപനയകകേമാടച്ച്
എഞ്ചേനിനസ്ത്രീയറേനിയഗച്ച് കകേമാകളജനില് അതനിനുകവണനി ഒരു സയവനിധമാനയ ഒരുകനതമാണച്ച്.
അതനിമന്റെ മചലവച്ച്  എതയമാമണനച്ച്  കൃതതമമായനി  പരനികശമാധനിചച്ച്  പണയ മകേമാടുകയ.
ഇകപമാള് കടമാക്കണ് മപ്രമാവനിഷന വയ്ക്കുയ.

ശസ്ത്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന:  സര്,  മറളള  എഞ്ചേനിനസ്ത്രീയറേനിയഗച്ച്
കകേമാകളജുകേള്കളള  പകുതനിസലയ  കപമാലയ  പമാപനയകകേമാടച്ച്  എഞ്ചേനിനസ്ത്രീയറേനിയഗച്ച്
കകേമാകളജനിനനില.  

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച് മഎസകേച്ച്:  സര്,  പമാപനയകകേമാടച്ച്  എഞ്ചേനിനസ്ത്രീയറേനിയഗച്ച്
കകേമാകളജനികനമാടച്ച്  കചര്നളള  വര്ക്കച്ച്കഷമാപനിമന്റെ  അടുതമാണച്ച്.
മകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യുമട  സലതമാണച്ച്  അതച്ച്  പ്രവര്തനികനതച്ച്.   അവനിമട
സമാപനികനതമായനിരനികയ ഏറവയ ഉചനിതമമായനിട്ടുള്ളതച്ച്. 
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ശസ്ത്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന:  സര്,  അവനിമട  സലമമടുതമാല്
എ ഞ്ചേനിനസ്ത്രീയറേനിയഗച്ച് കകേമാകളജനിമന അതച്ച് ബമാധനികയ.  അതുമകേമാണച്ച് ഇക്കമാരതയ അങ്ങച്ച്
പരനികശമാധനിക്കണയ. 

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര്: അതച്ച് ഗതമാഗത വകുപച്ച് പരനികശമാധനിക്കമട. 

കഡമാ  .    ടനി  .  എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്:  സര്,  ഇങ്ങമനമയമാനച്ച്  കകേരളതനില്
കവണമമനച്ച് ഇവര് തമന തസ്ത്രീരുമമാനനികയ. 

മപനഷന  സയബനനിചച്ച്  പലരുയ  ഇനമലയുയ  ഇനമമായനി  അഭനിപ്രമായയ

പറേയുനതച്ച് കകേട്ടു.  80  ശതമമാനയ  അയഗമമവകേലതയ വരുനവര്ക്കച്ച് അധനികേയ തുകേ

മകേമാടുകക്കണതുണച്ച്.   അവര്മക്കലമാവര്കയ  1,300  രൂപ  മപനഷന  നല്കുയ.

കേര്ഷകേ  മപനഷമനകറേനിചച്ച്  ഞമാന  എടുത്തുപറേയമാതതുമകേമാണച്ച്  അതനികനമാടച്ച്

അവഗണനയുകണമാമയനച്ച്  പലര്കയ  ആശങയുണച്ച്.  അങ്ങമനമയമാരു

അവഗണനയനില.  കേര്ഷകേ മപനഷന  മറച്ച് മപനഷന കപമാമല തമന 1,100 രൂപ

വചച്ച്  കൃതതമമായനി  നല്കുയ.  വമാദേതകേലമാകേമാരനമാരുമട  ഇനകേയ  ലനിമനിറച്ച്   ഇകപമാഴുയ

9,000/- രൂപയമാണച്ച്. ആ ഇനകേയ ലനിമനിമറലമായ മറച്ച് വനിഭമാഗങ്ങമളകപമാമല ഒരു ലകയ

രൂപയമാക്കനി ഉയര്ത്തുയ.  പമാചകേമതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  500  രൂപ വര്ദനിപനികമമനച്ച്

പറേഞ്ഞു.  അവര് ദേനിവസക്കൂലനിക്കമാരമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ വര്ദനിപനിച  500  രൂപ

അവര്ക്കച്ച്  മകേമാടുക്കമാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അതുമകേമാണച്ച്  അവരുമട  ദേനിവസക്കൂലനി

50  രൂപയമായനി  വര്ദനിപനികയ.  കകേപനിനച്ച് കേസ്ത്രീഴനില് പ്രവര്തനികന പുനപ്ര സമാഗര

ആശുപതനി,  പഇൗകലമാസച്ച് മമാസ്റ്റേര് സമാരകേ ഒഇൗഷധ ഉദേതമാനയ,  അലങമാര മതതകൃഷനി

വനികേസനതനിനുകവണനിയുള്ള  'കേമാവനില്'  കേമ്പനനിക്കച്ച്  രണച്ച്  കകേമാടനി  രൂപ  വസ്ത്രീതയ

അനുവദേനികന.  പ്രമാഥമനികേ  സഹകേരണ ബമാങ്കുകേളനില് ഏകേസ്ത്രീകൃത  കസമാഫച്ച് മവയര്/

കകേമാര്  ബമാങനിയഗച്ച്  നബമാര്ഡമമായനി  സഹകേരനിചച്ച്   നടപനിലമാകനതനിനച്ച്  5  കകേമാടനി

രൂപയമാണച്ച്   മുടകനതച്ച്.  കചന്ദമയഗലയ  എ.  ജനി.  കവലമായുധന  സമാരകേ  ട്രേസ്റ്റേച്ച്,

മമബനഡച്ച് മചസച്ച് അകസമാസനികയഷന,  കയമാഗ കദേശസ്ത്രീയ ചമാമ്പതനഷനിപനിമന്റെ ആദേത

മഫഡകറേഷന  കേപച്ച്,  കപ്രയനസസ്ത്രീര്  ഫഇൗകണഷന,  മകേ.  മകേ.  ശസ്ത്രീനനിവമാസന

എയ.എല്.എ. മമകമ്മമാറേനിയല് ട്രേസ്റ്റേച്ച്,  മഫഡകറേഷന ഓഫച്ച് ഫനിലനിയ മസമാമമസറസ്ത്രീസച്ച്

ഓഫച്ച് ഇന്തത, രമാമുകേമാരതമാടച്ച് സമായസമാരനികേ കകേന്ദ്രയ എനനിവയച്ച് അധനികേ ധനസഹമായയ

നല്കുനതമാണച്ച്. ഇവനിമട  പ്രഖതമാപനിചനിട്ടുള്ള  പ്രവൃതനികേള്കപുറേകമ  1,039.15

കകേമാടനി  രൂപയുമട അനുബനമമായനി  കചര്തനിരനികന പടനികേയനില്മപടുതനിയനിട്ടുള്ള

പുതനിയ 55  പ്രവൃതനികേള്കൂടനി അനുവദേനികന. ഇവയനില്  653.15  കകേമാടനി രൂപയുമട
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34  കറേമാഡകേളയ  171  കകേമാടനി  രൂപയുമട  7  കുടനിമവള്ള  പദതനികേളയ  189  കകേമാടനി

രൂപയുമട 12 പമാലങ്ങളയ 26 കകേമാടനി രൂപയുമട 2 മകേടനിടങ്ങളമമാണച്ച് ഉള്മപടുനതച്ച്.

ഇഇൗ  പ്രവൃതനികേള്  മപമാതുമരമാമതച്ച്  പ്രവൃതനികേളമട  വനിശദേമായശങ്ങള്  വമാലതയ  2,

ഭമാഗയ 2-ല് 20 ശതമമാനയ തുകേ വകേയനിരുതനി ഉള്മക്കമാള്ളനികകേയമാണച്ച് മചയ്യുനതച്ച്.

കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  ജനിലയനില്  പുനരധനിവമാസ  സഇൗകേരതകതമാടുകൂടനിയ  മമാതൃകേമാ

സയസമാനതല ലഹരനി വനികമമാചനകകേന്ദ്രയ സമാപനികയ. 

ബജറച്ച്  പ്രസയഗതനില്  ഒരു  കമാരനിഫനികക്കഷന  ആവശതമമായനിട്ടുണച്ച്.  ബകയമാ
മടകകമാളജനി  ഇനസ്റ്റേനിറഷടച്ച്  എനച്ച്  പറേഞ്ഞനിരനികനതനിമന  ഇന്റെര്നമാഷണല്
ഇനസ്റ്റേനിറഷടച്ച്  ഓഫച്ച്  ആയുര്കവ്വദേ  എനമാക്കനി  മമാറനി  വമായനികക്കണതമാണച്ച്.  ഇകപമാള്
പറേഞ്ഞനിരനികനതനിമന്റെ  അടനിസമാനതനില്  2017-18-മല  പുതുക്കനിയ  ബജറച്ച്
എസ്റ്റേനികമറച്ച് (രൂപ കകേമാടനിയനില്) പറേയുകേയമാണച്ച്. 

റേവനഷ വരുമമാനയ : 94584.74

റേവനഷ മചലവച്ച് :  109627.88

റേവനഷ കേമ്മനി  : (-) 16043.14 

മൂലധനമചലവച്ച് (തനനി) : (-) 9020.47

വമായ്പകേളയ മുനകൂറുകേളയ (തനനി) : (-)692.71 

മപമാതുകേടയ (തനനി) : 21227 .95

മപമാതുകേണക്കച്ച് (തനനി):  4050.70 

ആമകേ കേമ്മനി : (-) 477.67 

വര്ഷമാരയഭ മരമാക്ക ബമാക്കനി : (-) 350.47 

വര്ഷമാന്തത മരമാക്ക ബമാക്കനി : (-)828.14 

ബജറച്ച് പ്രസയഗതനില് പ്രഖതമാപനിച അധനികേമചലവച്ച് : 850.28

ബജറച്ച് പ്രസയഗതനില് പ്രഖതമാപനിച ഇളവകേള് : 10.00

ബജറച്ച് പ്രസയഗതനിമല അധനികേ വനിഭവ സമമാഹരണയ : 0

വര്ഷമാന്തത മരമാക്ക ബമാക്കനി : (-) 1688.42 

സഭയനില് ഇകപമാള് പ്രഖതമാപനിച അധനികേ മചലവച്ച് : 244.93

വര്ഷമാന്തത  മരമാക്ക ബമാക്കനി : (-) 1933.35

802/2019



514 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 8, 2017

ശസ്ത്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇളവകേള് അങ്ങച്ച് പ്രഖതമാപനിചനിട്ടുണകലമാ.

അങ്ങയുമട  ബജറനിനകേതച്ച്  276-ാ  ഖണ്ഡനികേയനില്  1-4-2013  മുതല്   പൂര്വ്വകേമാല

പ്രമാബലതകതമാടുകൂടനി  ഒരനിളവച്ച്  അങ്ങച്ച്  പ്രഖതമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  BOSCH  കേമ്പനനി

മകേമാകമഴതല് ടമാകസനിമന്റെ അപകലറച്ച് അകതമാറേനിറനിക്കച്ച് ഒരു അപസ്ത്രീല് മകേമാടുകന.  ഇതച്ച്

മകേമാടുക്കമാന  സമാദതമല  എനപറേഞ്ഞുമകേമാണ്ടുള്ള  18-3-2015-മല  അപകലറച്ച്

അകതമാറേനിറനിയുമട  വനിധനിയമാണച്ച്  എമന്റെ  കേയ്യേനിലള്ളതച്ച്.  അങ്ങച്ച്  ഇതനിനച്ച്  മറുപടനി

പറേയുമമനള്ള പ്രതസ്ത്രീകകയമാടുകൂടനി ഇരനികകേയമായനിരുന. 2015-ല് ഇതച്ച് മകേമാടുക്കരുതച്ച്

എനപറേഞ്ഞനിട്ടുള്ള BOSCH  കേമ്പനനിയുമട അപകലറച്ച് അകതമാറേനിറനിക്കച്ച് മകേമാടുത ഈ

വനിധനി നനിലനനില്മക്ക ഈ ബജറനിനകേതച്ച് 276-ാ ഖണ്ഡനികേയനില് പറേഞ്ഞനിരനികനതച്ച്

സഇൗകരമാര്ജ പമാനലകേളമട  ഒരു ശതമമാനയ  നനികുതനി  1-4-2013  മുതല് പൂര്വ്വകേമാല

പ്രമാബലതകതമാടുകൂടനി  അങ്ങച്ച്  റേദമാക്കനിയനിരനികന/  പനിനവലനിചനിരനികനമവനമാണച്ച്.

ഇതുമകേമാണച്ച്  ഒരു  കേമ്പനനി  രകമപടുകേയമാണച്ച്.  അങ്ങമയകപമാലള്ള  ഒരമാള്  ഇതച്ച്

മചയ്യുകേയനില  എനള്ള പ്രതസ്ത്രീകയനിലമാണച്ച് ഞമാന അനച്ച് പ്രസയഗതനില് അങ്ങകയമാടച്ച്

ഇതച്ച് കചമാദേനിചതച്ച്. ദേഇൗര്ഭമാഗതവശമാല്, അങ്ങച്ച് ഇതുവമര ഒരു മറുപടനിയുയ പറേഞ്ഞനില.  

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  മഎസകേച്ച്:  സര്,  അങ്ങച്ച് പറേഞ്ഞ കേമാരതയ  എനനിക്കച്ച്

മനസനിലമായനി.  ഞമാന  മറുപടനി  പറേയമായ.   BOSCH  കേമ്പനനിയുമട  അസസച്ച്മമന്റെച്ച്

പൂര്തനിയമായനിരനികന.  അവര്ക്കച്ച്  ആയമനസ്റ്റേനിയനില്  സമാനമുണമാകേനില.  ഏതച്ച്

വര്ഷമമനല.  അസസച്ച്മമന്റെച്ച്  പൂര്തസ്ത്രീകേരനിച,  നടപടനികേള്  പൂര്തസ്ത്രീകേരനിച  ഒരു

കേമ്പനനിയുമട  കകേസ്സുയ  റേസ്ത്രീഒമാപണ്  മചയ്യേനില.  അതച്ച്  ഫനിനമാനസച്ച്  ആക്ടച്ച്  വരുകമ്പമാള്

കൃതതമമായനി ഓര്മ്മ വരുയ.  

ശസ്ത്രീ.  വനി.  മകേ.  സനി.  മമ്മതച്ച്  കകേമായ  മമമാമമബല്  കഫമാണ്  ടമാകനിമന്റെ

പ്രശ്നമതകറേനിചച്ച്  സൂചനിപനികകേയുണമായനി.  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനില്  മമമാവബല്

കഫമാണനിനച്ച് നനികുതനി വചനിരുനതമാണച്ച്.  ഭഇൗര്ഭമാഗതവശമാല്, മതറനിദരനിചച്ച് ശസ്ത്രീ. പനി. മകേ.

ബഷസ്ത്രീര്  എമന്തമാമക്കകയമാ  പറേഞ്ഞകപമാള് ഞമാന അതച്ച്  പനിനവലനിചതമാണച്ച്.  പകക

കകേരളതനിലടനസ്ത്രീളമുള്ള  എലമാ  മചറുകേനിട  മമമാമമബല്  വതമാപമാരനികേള്കയ  കനമാടസ്ത്രീസച്ച്

മചനമകേമാണനിരനികകേയമാണച്ച്.  അതുമകേമാണച്ച്  ഇഇൗ  വനിഷയയ   സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മനിറനിയനില്

ചര്ച മചയ്തച്ച് വസ്ത്രീണ്ടുയ പനിനവലനികനതനിനുള്ള നടപടനികേള് സസസ്ത്രീകേരനിക്കമായ.  
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VIII. പ്രകമയയ

ചടയ സമസന്റെച്ച് മചയ്യുനതച്ച്  സയബനനിചച്ച്

പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദേമായകകമവയ  നനിയമവയ
സമായസമാരനികേവയ പമാര്ലമമന്റെറേനികേമാരതവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്ത്രീ  .   എ  .   മകേ  .   ബമാലന): സര്,
“2017-18  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള  ബജറനിമല  ധനമാഭതര്തനകേളനികനല്
സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മനിറനികേള്  നടകതണ  പരനികശമാധന  നനിര്ദനിഷ്ട  സമയപരനിധനികള്ളനില്
പൂര്തനിയമാക്കമാന സമാധതമലമാത സമാഹചരതയ പരനിഗണനിചച്ച് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനികേള്ക്കച്ച്
പ്രസസ്തുത  കൃതതയ  നനിര്വ്വഹനികനതനിനുള്ള  സഇൗകേരതയ  ലഭനികനതനിനമായനി  കകേരള
നനിയമസഭയുമട നടപടനിക്രമവയ  കേമാരതനനിര്വ്വഹണവയ സയബനനിച  ചടങ്ങളനിമല
236-ാ  ചടതനിമല  2-ാ  ഉപചടയ  അടുത  സകമ്മളനതനിമന്റെ  പ്രമാരയഭയ  വമര
സമസന്റെച്ച്  മചയ്യുനതനിനച്ച്  ഈ  സഭ  തസ്ത്രീരുമമാനനികന.”എന  പ്രകമയയ  ഞമാന
അവതരനിപനികന. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്ത്രീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമമാര്):  സര്,  ഞമാന
പ്രകമയമത പനിന്തമാങ്ങുന. 

മനി  .   സസ്ത്രീക്കര്: പ്രകമയയ അയഗസ്ത്രീകേരനിക്കണമമന പ്രശ്നമത.......

അനുകൂലനിക്കൂനവര്........

പ്രതനികൂലനികനവര്.........

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്ത്രീകേരനിചനിരനികന. 

ഓര്ഡര്...............ഒമാര്ഡര്..................  സഭ  ഇകപമാള് പനിരനിയുനതുയ  നമാമള
രമാവനിമല 8.30 -നച്ച് വസ്ത്രീണ്ടുയ സകമ്മളനികനതുമമാണച്ച്.

(2017  മമാര്ചച്ച്  മമാസയ  09-ാ തസ്ത്രീയതനി  വതമാഴമാഴ്ച  രമാവനിമല  8.30 -നച്ച്  വസ്ത്രീണ്ടുയ
സകമ്മളനികനതനിനമായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷയ 2.57-നച്ച് പനിരനിഞ്ഞു.)


