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വഭാലലലാം 165]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                        [നമ്പര് 14

നനിയമസഭ 2017 മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം 15-ാം 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... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *331

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന മനികേവച്ച് വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

1 (*331) ശതീ  .   എലാം  .   നനൗഷഭാദച്ച് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്:
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്:
ശതീ  .    കജഭാണ്  ലഫെര്ണഭാണ്ടസച്ച്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കേകമഭാ:
(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന മനികേവച്ച് വര്ദനിപനിക്കുന്നതച്ച്

സലാംബനനിചച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ലഎ.ലഎ.എലാം.  സമര്പനിച  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലല
മുഖലനനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണച്ച് ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിച  തുടര്നടപടനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  കസവനലാം  മനികേകവറനിയതഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി,  സഭാകങ്കേതനികേമഭായലാം  ഭരണപരമഭായലാം  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്
പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി): സര്,

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന മനികേവച്ച് വര്ദനിപനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബനനിചച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ലഎ.ലഎ.എലാം.  സമര്പനിച  പഠന  റനികപഭാര്ടനില്
തഭാലഴെപറയന്ന വനിഷയങ്ങളനിലുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉളലപടനിരനിക്കുന:

1. ഉപകഭഭാക്തൃകസവനലാം ലമചലപടുത്തുകേ.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കൃത കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഓഫെതീസുകേളനിലല ആശയവനിനനിമയലാം 
ലമചലപടുത്തുകേ.

4. വനിവനിധ ഓഫെതീസുകേളനില് പുനനഃസലാംഘടന നടത്തുകേ.

5. ജതീവനക്കഭാരുലട പുനര്വനിനലഭാസലാം.

6. റവനമ്പ്യൂ ലചേലവച്ച് കുറയ്ക്കുകേ.

7. ജതീവനക്കഭാരുലട കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കലുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേലുലാം.

8. ചേനില തസനികേകേളനില് കയഭാഗലത പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം ലചേയ്യുകേ.

9. ഉകദലഭാഗക്കയറലാം നല്കേല്.

10. ആശനിത നനിയമനലാം.

11. കസഭാര്ട്സച്ച് കേസഭാട നനിയമനലാം.

12. ചേനില തസനികേകേളുലട ഏകേതീകേരണലാം.

13. ചേനില തസനികേകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുകേ.

14. ചേനില തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം കുറയ്ക്കുകേ.

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  3-5-2016-ല് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡനിനച്ച്   മുമ്പഭാലകേ

ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  പഠനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അവതരനിപനിക്കുകേയലാം

ഒരു  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.   കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  ടനി  റനികപഭാര്ടച്ച്

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ്ട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഡയറക്ടര്

(ഫെനിനഭാനസച്ച്) അദലക്ഷനഭായ ഒരു കേമ്മേനിറനിലയ ചുമതലലപടുത്തനി.

*വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ടതീമുമഭായനി  3-5-2016-ലുലാം  21-2-2017-ലുലാം
ഡയറക്ടര് (ഫെനിനഭാനസച്ച്) ചേര്ച നടത്തുകേയണ്ടഭായനി. റനികപഭാര്ടനില് ഉളലപടഭാത്ത ചേനില
കമഖലകേലളയലാം വനിഷയങ്ങലളയലാംകൂടനി   ഉളലപടുത്തനി ഒരു സപനിലമന്റെറനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
നല്കേഭാനഭായനി ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനികനഭാടച്ച് ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം
വവദദ്യുതനി  ഭവനനിലല ചേനില ഓഫെതീസുകേള കൂടനി  പഠനവനികധയമഭാക്കഭാനുലാം  ഓഫെതീസുകേള
കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരനിചതനിനുമുമലാം  കശഷവലാം  ആവശലമഭായ  മഭാനവവനിഭവകശഷനിലയ
സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുവഭാനുലാം  എഗനിലമന്റെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  നല്കകേണ്ടനിയനിരുന്ന
ചേനില  റനികപഭാര്ട്ടുകേളകൂടനി  നല്കുവഭാനുലാം  ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനികനഭാടച്ച്
ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്ന തരത്തനില് ടനി
റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കേഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  സപനിലമന്റെറനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനികക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.  അതച്ച്  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം
ലഎ.ലഎ.എലാം.  ശനിപഭാര്ശകേളനില് കബഭാര്ഡുതലത്തനില് ചേര്ച ലചേയ്യുകേയലാം ഇതുസലാംബനനിചച്ച്
വനിവനിധ  അലാംഗതീകൃത  കട്രേഡച്ച്  യൂണനിയനുകേളുമഭായലാം  ഓഫെതീസര്മഭാരുലട
അകസഭാസനികയഷനുകേളുമഭായലാം ചേര്ച ലചേകയ്യേണ്ടതുണ്ടച്ച്.  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അഭനിപ്രഭായ  സമനസയത്തനിലൂലട  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനു
കവണ്ട മഭാറങ്ങകളഭാലട ശനിപഭാര്ശകേള നടപഭാക്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    എലാം  .    നനൗഷഭാദച്ച് :  സര്,  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന  വനിഭജനിക്കുകേയലാം
സസകേഭാരലവത്ക്കരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യേണലമന്ന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
നനിലപഭാലടന്തെഭാണച്ച് ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡച്ച്  സസകേഭാരലവത്ക്കരനി
ക്കുകേലയന്ന  നനിലപഭാടനികനഭാടച്ച്  കബഭാര്ഡനിനുലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിനുലാം
കയഭാജനിപനില.  മൂന്നച്ച്  കേമ്പനനികേളഭാക്കനി  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡച്ച്  വനിഭജനിചച്ച്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയ്യേണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശമഭാണച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    എലാം  .    നനൗഷഭാദച്ച് :  സര്,  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  കേഭാഷലര്,  ജൂനനിയര്
അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  തസനികേകേളനികലയച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങ്കേച്ച് ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് എലന്തെങ്കേനിലുലാം തടസ്സമുകണ്ടഭാ? 

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  നനിലവനിലുള്ള  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങ്കേച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-നച്ച്  മഭാത്രമുള്ളതല.  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കുകവണ്ടനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  ലനിസ്റ്റഭാണച്ച്.  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ല്  ആയനിരത്തനില
ധനികേലാം കപലര മസച്ച് ദൂര് തസനികേയനില് നനിയമനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ആ
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റഭാങ്കേച്ച്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞ  ഡനിസലാംബര്  31-നച്ച്  അവസഭാനനിച.
അതനിനുകശഷലാം സബച്ച് എഞനിനതീയര് കപഭാസ്റ്റനികലയച്ച് ഏതഭാണ്ടച്ച് ലതഭാണ്ണൂകറഭാളലാം കപലര
നനിയമനിക്കഭാന  അവഡസസച്ച്  ലമകമ്മേഭാ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  സഭാധലമഭായ  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുകേലയന്ന  നനിലപഭാടുതലന്നയഭാണച്ച്  ഇതുവലര  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  എന്നഭാല്
ഒഴെനിവകേളനിലലന്ന യഭാഥഭാര്തലലാം വലക്തമഭാക്കഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

 ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്:  സര്,  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തഭാന  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ഐ.ഐ.എലാം.  നടത്തനിയ  പഠനത്തനില്  പ്രധഭാനമഭായലാം
തസനികേകേളുലട  എണ്ണലാം,  അതനിലന്റെ   അനുപഭാതലാം  തുടങ്ങനി   ജതീവനക്കഭാരുമഭായനി
ബനലപട  കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണച്ച്  കൂടുതല്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനിയതഭായനി  കേഭാണുന്നതച്ച്.
എന്നഭാല്  മറച്ച്  ജനിലകേളുമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  വടക്കന  കകേരളത്തനില്
അതഭായതച്ച്  മലബഭാര്,  ഇടുക്കനി  തുടങ്ങനിയ  ജനിലകേളനിലലഭാലക്ക  ജതീവനക്കഭാരുലട
എണ്ണത്തനില് ഗണലമഭായ കുറവഭാണുളളതച്ച്.  അക്കഭാരലലത്ത സലാംബനനിചച്ച് ലഎ.ലഎ.എലാം-ലന്റെ
പഠന  റനികപഭാര്ടനില്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  സൂചേനിപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെങ്കേനിലുലാം  നടപടനി  വകേലക്കഭാള്ളഭാന  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡുലാം  ഗവണ്ലമനലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  മലബഭാര്  കമഖലയനിലുലാം  ഇടുക്കനികപഭാലുള്ള
മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണത്തനില് കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.   അതച്ച്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ചേനില പ്രശങ്ങള സൃഷനിക്കുനണ്ടച്ച്.  അകതസമയലാം
ആവശലമനിലഭാത്ത  ചേനില  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ജതീവനക്കഭാര്  കൂടുതലുളള  സനിതനിയമുണ്ടച്ച്.
ഇതുസലാംബനനിചച്ച് വനിശദമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.  ഭഭാവനിയനില് ശരനിയഭായ
നനിലയനില് ജതീവനക്കഭാലര വനിനലസനികക്കണ്ടതുലണ്ടന്നഭാണച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് കേരുതുന്നതച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര്  :  സര്,  ഈ വര്ഷലാം  നമുക്കഭാവശലമഭായ മഴെ
ലഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ ഫെലമഭായനി  ഡഭാമുകേളനില് ലവള്ളമനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലമഭാണുളളതച്ച്.
സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലത്ത അതച്ച് ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്. എങ്ങലനയഭാണച്ച് ഈ
പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കുന്നതച്ച്;  പവ്വര്ക്കടനിലഭാലത  കകേരളലത്ത  മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനച്ച്
അങ്ങയലട കനതൃതസത്തനില് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  പവര്കേടച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയലാം വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെയലാം നനിലപഭാടച്ച്.  ഇവനിലട ആവശലമുള്ള
വവദദ്യുതനിയലട  30  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രമഭായനിരുന  ഉത്പഭാദനിപനിചനിരുന്നതച്ച്.  ഇകപഭാള
അതനിലുലാം  കുറയഭാനഭാണച്ച്  സഭാധലത.  70  ശതമഭാനലാം  വവദദ്യുതനി  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
ലവളനിയനില്നനിനലാം  വഭാങ്ങനിയഭാണച്ച്  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറനികപഭാകുന്നലതന്ന  കേഭാരലലാം
മനസ്സനിലഭാകക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.  ദതീര്ഘകേഭാലകത്തയ്ക്കുലാം  അലഭാലതയമുള്ള  കേരഭാറുകേളവഴെനി
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ലവളനിയനില്നനിനലാം  വവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കനി  ഇവനിടലത്ത  പ്രശങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരമുണ്ടഭാക്കഭാനുലാം
പവര്കേടച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫെര്ണഭാണ്ടസച്ച്  :  സര്,  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില് പ്രവര്ത്തന
മനികേവച്ച്  ഉണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണച്ച്  ഇന്തെലന  ഇനസ്റ്റനിറമ്പ്യൂടച്ച്  ഓഫെച്ച്
മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഏലതലഭാലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണച്ച്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  ഐ.ഐ.എലാം.-ലന്റെ റനികപഭാര്ടച്ച്  കബഭാര്ഡനില്
അവതരനിപനിക്കുകേയലാം  ചേര്ച ലചേയ്യുകേയലാം  ഫെനിനഭാനസച്ച്  ഡയറക്ടറുലട  കനതൃ തസത്തനില്
സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  തുടര്നടപടനികേളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ
കേഭാരലങ്ങള കബഭാര്ഡച്ച് സസതീകേരനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച്: സര്, ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനില്
മനികേവച്ച്  പുലര്ത്തണലമന്നതഭാണച്ച്  ഇന്നലത്ത  പ്രധഭാനലപട  വനിഷയലാം.  ആവശലമഭായ
സ്റ്റഭാഫെച്ച് പഭാകറണ് അനുവദനിചഭാല് മഭാത്രകമ അതനിനച്ച് സഭാധനിക. സ്റ്റഭാഫെനിലന്റെ കുറവമൂലലാം
പല  ഇലകനിസനിറനി  ഓഫെതീസുകേളുലാം  കവണ്ട  രതീതനിയനില്  ജനങ്ങളുലട
ആവശലത്തനിനനുസരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണച്ച്  കുകറ
നഭാളുകേളഭായള്ളതച്ച്.  അതനിനച്ച്  എന്തെച്ച്  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗമഭാണച്ച്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്?  എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില്ത്തലന്ന എടത്തല ഒരു പുതനിയ ലസക്ഷന
ഓഫെതീസച്ച് അനുവദനിചനിരുന.  ആവശലത്തനിനച്ച് സ്റ്റഭാഫെച്ച്  ഇലഭാത്തതുലകേഭാണ്ടച്ച് അതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഇഴെഞ്ഞനിഴെഞ്ഞച്ച്  നതീങ്ങനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  രണ്ടച്ച്  ലസക്ഷന
ഓഫെതീസച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  അനുവദനിചനിരുന.  അതനിനച്ച്  സ്റ്റഭാഫെച്ച്
പഭാകറണ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടഭാ?

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: സര്, കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് 30 പുതനിയ ലസക്ഷനുകേള
സഭാപനിലചങ്കേനിലുലാം  അവനിലടലയഭാനലാം  ജതീവനക്കഭാരനിലലന്നതഭാണച്ച്  സതലലാം.  ഇകപഭാള
34,000  ജതീവനക്കഭാരുണ്ടച്ച്,  യഥഭാര്തത്തനില്  കബഭാര്ഡനില്  അത്രയലാം  ജതീവനക്കഭാര്
ആവശലമനില,  ജതീവനക്കഭാരുലട  സലാംഖല  വളലര  കൂടുതലഭാലണന്നഭാണച്ച്  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം.  പുതനിയ  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  പരനിമനിതനികേളുലണ്ടങ്കേനിലുലാം
ഇന്നലത്ത സഭാഹചേരലലാം പരനിഗണനിചച്ച് ആയനിരത്തനിലധനികേലാം ആളുകേലള നനിയമനിക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഒഴെനിവകേളുലണ്ടങ്കേനില്  അവ  പനി.എസച്ച്.സനി.  മുഖഭാന്തെനിരലാം
നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് കബഭാര്ഡനിനച്ച് വനികരഭാധമനില. 
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ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  സര്,  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാംകവണ്ടനി
അങ്ങച്ച്  നടത്തുന്ന  ഇടലപടലുകേള  വളലര  അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണച്ച്.  എലന്റെ
മണ്ഡലത്തനിലല  ചേഭാലക്കുടനി  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസുലാം  ലകേഭാരടനി  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസുലാം
ഭൂവനിസ്തൃതനി  ലകേഭാണ്ടുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എണ്ണലാംലകേഭാണ്ടുലാം   വനിഭജനികക്കണ്ടതച്ച്
അതലഭാവശലമഭാണച്ച്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട സനൗകേരലലാം കേണക്കനിലലടുത്തുലാം കസവനങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാംകവണ്ടനി ചേഭാലക്കുടനി ലസക്ഷന ഓഫെതീസച്ച് വനിഭജനിചച്ച് കപഭാടയനിലുലാം
ലകേഭാരടനി  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസച്ച്  വനിഭജനിചച്ച്   കേഭാടുകുറനിയനിലുലാം  പുതനിയ  ലസക്ഷന
ഓഫെതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  ഇന്ന ലസക്ഷന ഓഫെതീസച്ച്  സഭാപനിക്കുലമന്നച്ച്
ഇകപഭാള സഭയനില് ഉറപ്പുപറയഭാന കേഴെനിയനില.  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട കേത്തുകേളുളലപലട
നനിരവധനി കപരുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഇത്തരലാം ആവശലങ്ങള വരുനണ്ടച്ച്. അതുലകേഭാണ്ടച്ച്
കബഭാര്ഡുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചച്ച്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  ആവശലമുള്ളനിടത്തച്ച്,  അതഭായതച്ച്
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തനിടത്തുമഭാത്രലാം  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനപ്പുറകത്തയച്ച്
ചേനിന്തെനിക്കഭാന കേഴെനിയനിലലന്നച്ച് ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പലറ അറനിയനിക്കഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  സര്,  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്-ലന്റെ  2006-2016
വലരയള്ള  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ശരഭാശരനി  175  കപര്
വവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറച്ച്  മരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇത്തരത്തനില് മരണലപടുന്നവരനില്  ഏതഭാണ്ടച്ച്
75  ശതമഭാനവലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളഭാലണന്ന  കേഭാരലലാം  വവദദ്യുതനി  വകുപച്ച്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില് വവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള വകേലക്കഭാകള്ളണ്ട
സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേലള  സലാംബനനിചച്ച്  സ്കൂളതലലാം  മുതല്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നല്കുന്ന പദതനിക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: സര്, ലലവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗത്തനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
ജഭാഗതക്കുറവമൂലലാം  അപകേടലാം  ഉണ്ടഭാകുനണ്ടച്ച്.  ഇതു  സലാംബനനിച  കേഭാലമ്പയനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഒരു ലസമനിനഭാര് അടുത്തകേഭാലത്തച്ച്  സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  ജഭാഗതയനിലഭാലത
ലലവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനില്  നനിന്നഭാണച്ച്  അപകേടലാം  ഉണ്ടഭാകുന്നതച്ച്.
അപകേടമരണവമഭായനി  ബനലപടച്ച് എലന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങള ലചേയ്യേഭാലമന്നച്ച്  ഓകരഭാ
സലാംഭവവലാം പ്രകതലകേലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേലയന്ന  സമ്പ്രദഭായമഭാണച്ച്
ഇകപഭാള കബഭാര്ഡച്ച് സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  സര്,  പഭാരമ്പകരലതര  ഉനൗര്ജ്ജകസഭാതസ്സഭായ
കേഭാറനില്നനിനലാം  ലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  ടനി.  ശനിവദഭാസകമകനഭാന
മനനിയഭായനിരുന്നകപഭാള  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലല
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ചേനിതലനിയനില് 100 കേനികലഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയള്ള ഒരു വനിനഡച്ച് ജനകററര് സഭാപനിചനിരുന.
ഇകപഭാള  അതച്ച്  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ
ഉടമസതയനിലുള്ള  ആ  സലത്തച്ച്  രണ്ടച്ച്  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള  അഞച്ച്  വനിനഡച്ച്
ജനകററര് സഭാപനിക്കഭാനുള്ള സനൗകേരലമുണ്ടച്ച്.  അതനിലന സലാംബനനിചള്ള ചേനില പഠന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  തഭാങ്കേളുലട  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ആ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
പരനിശമനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:   സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം
പ്രകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  പഭാരമ്പകരലതര  ഉനൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളുലട
സഭാധലത പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകേ, കേഭാറനില്നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സതീകേരനിക്കുകേ,  അകതഭാലടഭാപലാം കസഭാളഭാര് കപഭാലുള്ള മറച്ച് ഉനൗര്ജ്ജകസഭാതസ്സച്ച്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേ,   ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേള   ലചേറുതഭാലണങ്കേനിലുലാം  അതനിലന്റെ
സഭാധലതകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേ  എന്നനിവയഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്
ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള ലപഭാതുസമതീപനലാം. 

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച്:  സര്,  ലലവദദ്യുതനി രലാംഗലത്ത ഏറവലാം വലനിയ പ്രശലാം
പദതനികേള  ഇഴെഞ്ഞുനതീങ്ങുന  എന്നതഭാണച്ച്.  ഇകപഭാളത്തലന്ന  ലലവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനരലാംഗത്തച്ച് ഏകേകദശലാം പതനിനകഞഭാളലാം പ്രവൃത്തനികേള  ഇഴെഞ്ഞുനതീങ്ങുകേയഭാണച്ച്,
വര്ക്കച്ച്  നടക്കുന്നനില.  സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലട  കേഭാരലവലാം  ഇതുകപഭാലല  തലന്നയഭാണച്ച്.
പതനിലനഭാന്നച്ച്  വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  എരുകമലനി  സബ്കസ്റ്റഷലന്റെ   ഉദ്ഘഭാടനലാം
നടത്തനിയനിടനില,  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കുറമഭാലണന്നച്ച്  പറയന്നനില.   കകേഭാടതനിയനില്  കകേസച്ച്
നടക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  അലലാംകൂടനി  ശുഷഭാന്തെനി  കേഭാണനിക്കണലാം.
ഇക്കഭാരലത്തനില്   ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്   ഉത്തരവഭാദനിതസമനികല;   കകേസ്സുകേള
ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ശമനിക്കകണ്ട?  എരുകമലനി
സബ്കസ്റ്റഷനുളലപലടയള്ള വനിവനിധ സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
ലഎ.ലഎ.എലാം.-ലന്റെ  റനികപഭാര്ടനില്  പറയന്ന  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേസഭാടയലട  കേഭാരലലാം  അങ്ങച്ച്
ശദനിചഭാല് മനസ്സനിലഭാവലാം. ഏറവലാം നല ഫുട്കബഭാള ടതീമുലാം കവഭാളനികബഭാള ടതീമുലാം ഒലക്ക
ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനമഭായ  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനികന്റെതഭായനിരുന.  ഇകപഭാള
അലതലഭാലാം ഇലലന്നഭായനി. മണനി സഖഭാവനിലന്റെ കേഭാലലത്തങ്കേനിലുലാം ലകേഭാള്ളഭാവന്ന ടതീമനിലന
ഇതനിലുളലപടുത്തഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്, ഇടുക്കനി പദതനിയടക്കലാം സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ
പദതനികേളുലടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  വലനിയകതഭാതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന്ന പ്രവണത  പ്രതനിസനനിയണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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അതനിനച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗലാം  കൂടഭായനി  സസതീകേരനികക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.
കസഭാര്ട്സച്ച്  കേസഭാട  സലാംബനനിചച്ച്  എന്തുലചേയ്യേഭാന  കേഴെനിയലമന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന സബ്കസ്റ്റഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എത്രയലാം
ലപലടന്നച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  ഇടലപടല്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്
നടത്തുന്നതഭാലണന്ന കേഭാരലലാം ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പലറ അറനിയനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫെച്ച്:   സര്,  മഭാര്ചച്ച്  31-ഓലട സലാംസഭാനലാം സമ്പൂര്ണ്ണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനികലയച്ച്  കപഭാവകേയഭാണച്ച്.  ഇനൗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലക്കലഭാലാം
ഫെലപ്രദമഭായ നനിലയനില്,  കനതൃതസപരമഭായ പങ്കുവഹനിക്കുന്ന ലലവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിലയ
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  എലഭാവര്ക്കുലാം  ലലവദദ്യുതനി  ലഭലമഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്  അടുത്ത
പ്രശലാം,  അണ്ഇന്റെറപ്റഡച്ച്  പവര് അലലങ്കേനില് തടസ്സമനിലഭാലത ലലവദദ്യുതനി നല്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച്.  അങ്ങലന ലകേഭാടുക്കണലമനലണ്ടങ്കേനില് ഇന്നലത്ത സലാംവനിധഭാനത്തനില്,
എലഭാവരുലാം  പ്രകേടനിപനിച  അകത  വനികേഭാരലാം  തലന്നയഭാണച്ച്  എനനിക്കുമുള്ളതച്ച്.  അരൂര്
മണ്ഡലത്തനിലല അരൂര്-എഴുപുന്ന ലസക്ഷന ഓഫെതീസുകേള വനിഭജനിചച്ച്  മൂന്നച്ച് ലസക്ഷന
ഓഫെതീസുകേളഭാക്കുകേ  എന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  കനരകത്തതലന്ന  ഉണ്ടഭായനിരുന.  കേഴെനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയലാം  അതനിനുമുനപുള്ള  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയലാം  കേഭാലത്തച്ച്  20000
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലണ്ടങ്കേനില്  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസുകേള  വനിഭജനിക്കണലമന്നതഭായനിരുന
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ തതീരുമഭാനലാം.   ഇതനിലധനികേലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുണ്ടഭായനിട്ടുലാം
വനിഭജനലാം  നതീണ്ടുകപഭാവകേയഭാണച്ച്.  ഉടലന  പരനിഗണനിക്കുലമന്നച്ച്  സനിരമഭായനി
പറയഭാറുലണ്ടങ്കേനിലുലാം  ഇകപഭാലഴെങ്കേനിലുലാം  ഇനൗ  വനിഷയത്തനില്  അടനിയന്തെര  പരനിഗണന
ഉണ്ടഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:   സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം
പ്രകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  നടനവരുനണ്ടച്ച്.  മഭാര്ചച്ച്  31-നച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനലാം.  കബഭാര്ഡച്ച്  അക്കഭാരലത്തനില്
ഫെലപ്രദമഭായ ഇടലപടല് നടത്തുനണ്ടച്ച്.  ഇക്കഭാരലലാം സഭയനില് ചേര്ച ലചേയ്യുകമ്പഭാള
ഒരു കേഭാരലലാം  സൂചേനിപനിക്കഭാനുളളതച്ച്,  ബഹുമഭാനലരഭായ ചേനില എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  കപരച്ച്
ഞഭാന  പറയന്നനില,  ഇനൗ  പദതനിക്കച്ച്  കവണ്ടത്ര  പരനിഗണനലകേഭാടുത്തച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം  നല്കേനിയനിടനില.  അവര്  ആത്മപരനികശഭാധന  നടത്തനി
തനിരുത്തുന്നതച്ച് നലതഭായനിരനിക്കുലാം.  അങ്ങലന ലചേയനിലലങ്കേനില് കപരുവനിവരലാം സഭയനില്
വലക്തമഭാകക്കണ്ടനിവരുലമനകൂടനി  അറനിയനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:   സര്,   അങ്ങച്ച്  ഇടുക്കനിയനില്  നനിനവരുന്ന
മനനിയഭാണച്ച്.   ഇടുക്കനി  ഡഭാമനിലല  ലവളളലാം  ഉപകയഭാഗനിചഭാണച്ച്  ഇന്നച്ച്  കകേരളത്തനില്
ഏറവലാം  കൂടുതല്  ലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  മഴെയനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇടുക്കനി
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ഡഭാമനിലല  ലവള്ളലാം  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   ജലനനിരപച്ച്  വളലര  തഭാഴ.   തുലഭാമഴെ
പ്രതതീക്ഷനിച,  എന്നഭാല്  കവണ്ടത്ര  ലപയനില.  ഇനനി  ജൂണനിലല  മഴെ
പ്രതതീക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം കൃത്രനിമ മഴെ
ലപയ്യേനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കഭാലമന്നച്ച്  സഭയനില്  പറഞ്ഞു.
ലവള്ളമനിലലങ്കേനില്  ലലവദദ്യുതനി  ഉണ്ടഭാവനില,  സലാംസഭാനലാം  നനിശ്ചലമഭാവലാം.  കൃത്രനിമ  മഴെ
ലപയ്യേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണ്ടങ്കേനില് ഇടുക്കനി ജനിലയച്ച്  പരനിഗണന ലകേഭാടുത്തച്ച് കൃത്രനിമ
മഴെ ലപയ്യേനിചച്ച് വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:   സര്,  ഇതനിലന്റെ  സഭാകങ്കേതനികേ  വശങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  യഭാലതഭാരു  പ്രശവമനില.  അതച്ച്
പ്രകയഭാഗത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴെനിയലമങ്കേനില് ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  അതനിനച്ച്
തടസ്സമനില.  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  നഭാളുകേളനില്  കകേരളത്തനില്  മറച്ച്  സലങ്ങളനില്  മഴെ
ലപയനിലലങ്കേനിലുലാം  ഇടുക്കനിയനില്  കുറചച്ച്  മഴെ  ലപയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കുറചധനികേലാം  ലലവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള  ലവള്ളലാം  ലഭനിചനിട്ടുലണ്ടന്നകേഭാരലലാം  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പലറ
അറനിയനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച്:  സര്,  അണലക്കട്ടുകേളനില് ലവള്ളലാം കുറഞ്ഞതനിനഭാല് മറച്ച്
സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം കകേന്ദ്രപൂളനില്നനിനലാം വഭാങ്ങുന്ന ലലവദദ്യുതനിലയ ആശയനിചഭാണച്ച്
നമ്മുലട സലാംസഭാനലാം മുകന്നഭാട്ടുനതീങ്ങുന്നതച്ച്.  ഇനൗ സനിതനിവനികശഷലാം കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  പദതനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പദതനികേലളലഭാലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കണലമന്നഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെയലാം  ആഗഹലാം.
കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപ  മുടക്കനി  ആരലാംഭനിച
പള്ളനിവഭാസല്  എകേച്ച് സ്റ്റനഷന  പദതനികേളടക്കമുള്ളവ  ഫെലത്തനില്  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
ഉലഭാദനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള സനിതനിയണ്ടഭായനിരുന.  ആ നനിലയ്ക്കുള്ള തുടര്പ്രവര്ത്തനലാം
കനരകത്ത  നടത്തനിയനില  എന്ന  പ്രശമുണ്ടച്ച്.  നനിര്ത്തനിവച  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്ത്തനിരുനലവങ്കേനില് കുറചച്ച് ലലവദദ്യുതനി ലഭലമഭാകുന്ന അവസ ഉണ്ടഭാകുമഭായനിരുന.
അതച്ച്  ഇലഭാലത  കപഭായനി.   അതനിനുപകേരലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുണ്ടഭാക്കനി  പവര്കേടച്ച്
കനരനിടുന്നതനിനഭാണച്ച്  അന്നച്ച്  ശമനിചതച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണഘടത്തനില്  തള്ളലപട്ടുകപഭായ
മുഴുവന  പദതനികേളുലാം  ഏലറടുത്തച്ച്  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലാം.   പുതനിയ  ഏലതങ്കേനിലുലാം  പദതനി  ഉലണ്ടങ്കേനില്  ആ കേഭാരലവലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകേയഭാണച്ച്.
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ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച്:  സര്,  മനനിയലട  മറുപടനിയനില്  30  ശതമഭാനലാം
ലലവദദ്യുതനി  മഭാത്രലാം  നമ്മേള  ഉലഭാദനിപനിക്കുകേയലാം  70  ശതമഭാനലാം  പുറത്തുനനിന്നച്ച്
വഭാങ്ങുകേയലാം  ലചേയ്യുന  എനപറഞ്ഞു.   ഇതച്ച്  കേഭാണനിക്കുന്നതച്ച്  നമ്മുലട  ലലവദദ്യുതനി
ഉപകഭഭാഗലാം കുറയണലമന്നതഭാണച്ച്.  എനവചച്ച് ആര്ക്കുലാം ലലവദദ്യുതനി നനികഷധനിക്കഭാനുലാം
കേഴെനിയനില.  നമ്മുലട നഭാടനിലല ലതരുവവനിളക്കുകേളനില് ഒലരണ്ണത്തനില്, 40  വഭാട്സുള്ള
രണ്ടച്ച്  ടമ്പ്യൂബച്ച്  ലലലറ്റുകേളനിലുലാം  കൂടനി  80  വഭാടച്ച്സച്ച്  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണ്ടച്ച്.
ഇലതലഭാലാം  എല്.ഇ.ഡനി.  ആക്കുകേയഭാലണങ്കേനില്  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
നഭാലനിലലഭാന്നഭായനി കുറയഭാന കേഴെനിയലാം.   ഇതച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനഭാലകേ ഗുണകേരമഭാണച്ച്,
മഭാത്രമല  കകേരളത്തനിലല  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്
രൂപയലട  ലഭാഭലാം  ഇനൗ  ഇനത്തനിലുണ്ടഭാകുലാം.  സലാംസഭാനലത്ത  ലതരുവവനിളക്കുകേള
എല്.ഇ.ഡനി. ആക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി   ആവനിഷ്ക്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  ലലവദദ്യുതനിയലട  വനിനനികയഭാഗലാം
പരനിമനിതലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ലലവദദ്യുതനി  ലഭാഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  വനിപുലമഭായ  ഒരു
കേഭാലമ്പയനിന  കബഭാര്ഡച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അതനില്  ജനങ്ങലളയലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേകളയലാം അണനിനനിരത്തണലമന്നഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്   ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.
ബഡ്ജറനില് അതച്ച് സലാംബനനിചള്ള സൂചേനയണ്ടച്ച്.

മനി  .   സതീക്കര്:  കചേഭാദലലാം നമ്പര് (* 332)

സലാംസഭാനലാം നനികക്ഷപ സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

2(*332) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :
ശതീ  .     റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന  :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  നനികക്ഷപ  സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനള്ള
അനുമതനി  സമയബനനിതമഭായനി  നല്കേഭാന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ക്രമതീകേരണങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പശ്ചഭാത്തല  സനൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായള്ള  പദതനികേള
എലന്തെഭാലക്കലയന്നച്ച്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴെനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന): സര്, 

(എ)  സലാംസഭാനലാം  നനികക്ഷപ  സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വലഭാവസഭായനികേ
പശ്ചഭാത്തല  സനൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിചച്ച്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
കൂടഭാലത  ഇത്തരലാം  വലവസഭായ  ഭൂമനിയനില്  അടനിസഭാനസനൗകേരല  വനികേസനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കറഭാഡുകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം വവദദ്യുതനി,  ജല സനൗകേരലലാം,  ഖര-ദ്രവല
മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,  ലപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയഭായനി
സനിരമഭായനി ബഡ്ജറനില് വനിഹനിതലാം നല്കേനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത
വലവസഭായ  സനൗഹൃദകമഖലയഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളനിലുലാം
ചേടങ്ങളനിലുലാം നടപടനിക്രമങ്ങളനിലുലാം ആവശലമഭായ പരനിഷ്ക്കഭാരങ്ങള വരുത്തുന്നതനിനഭായനി
'ഇനൗസച്ച്  ഓഫെച്ച്  ഡൂയനിലാംഗച്ച്  ബനിസനിനസ്സച്ച്'  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
കവഗത്തനില് പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്
ഓഫെച്ച്  ഇനഡസനിയല്  കപഭാളനിസനി  ആന്റെച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷലന്റെ  (ഡനി.ലഎ.പനി.പനി.)
റഭാങ്കേനിലാംഗനിനച്ച്  അനുസൃതമഭായനി  കകേരളത്തനില്  വഭാണനിജല  വലവസഭായ  അന്തെരതീക്ഷലാം
കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുകേയഭാണച്ച്  ഇതനിലന്റെ  ലക്ഷലലാം.   ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.-ലയ
ഇതനിലന്റെ  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ബനലപട
എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലലയലാം  അകപക്ഷഭാ  ഫെഭാറലാം  ഏകേതീകേരനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  ഓണ്വലന
വഴെനിയള്ള ഒരു ലപഭാതു അകപക്ഷഭാ ഫെഭാറലാം  (സനി.എ.എഫെച്ച്.)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി എന.ലഎ.സനി.-ലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പഭാന  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനുമതനി  പത്രലാം
കവഗത്തനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു  ഇന്റെലനിജനസച്ച്  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.   

നനിലവനിലുള്ള ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  ആന്റെച്ച്
ലഫെസനിലനികറഷന ലസന്റെര് (ലഎ.പനി.എഫെച്ച്.സനി.) വഴെനി ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ബനലപട  വകുപ്പുകേളുലട  പ്രതനിനനിധനികേള  ഉളലപട  ഒരു  സനിരലാം  ലസല്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടച്ച് കമഖലലയ ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലര ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള

വലവസഭായ  ഇടനഭാഴെനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലലപടനിരുന. വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനികേളുലട രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി

ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  National  Industrial  Corridor  Development  and
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Implementation  Trust  (NICDIT)-നച്ച്  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  വനിവരങ്ങള

സമര്പനിക്കഭാന കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിച പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലവസഭായ

ഇടനഭാഴെനിയലട  പ്രഭാഥമനികേ  രൂപകരഖ  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദഗ്കധഭാപകദശകേ

ഏജനസനിലയ നനിയമനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപട നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിസഭാനസനൗകേരലങ്ങളഭായ  ജലലാം,

വവദദ്യുതനി,  കറഭാഡച്ച്,  വനികേസനിപനിച കപഭാട്ടുകേള എന്നനിവ ഒരുക്കനി വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള

സഭാപനിചച്ച് കേനിനഫ്ര വലവസഭായ നനികക്ഷപങ്ങള ആകേര്ഷനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.  ഇവ

കൂടഭാലത  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  വലവസഭായലാം

സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട എലഭാ  അനുബന അനുമതനികേളുലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനവലാം എലഭാ വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

വലവസഭായ സനൗഹൃദ അന്തെരതീക്ഷലാം ഒരുക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേനിനഫ്ര വഴെനി

നടപനിലഭാക്കുന്ന പുതനിയ പദതനികേള തഭാലഴെപറയന്നവയഭാണച്ച്:

1. വലവസഭായ വനികേസന കമഖല,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,

കേണ്ണൂര്.

2. വലവസഭായ പഭാര്ക്കച്ച്, മടന്നൂര്.

3. ലമഗഭാ ഫുഡച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്, പഭാലക്കഭാടച്ച്.

4. ഇലകകഭാണനികച്ച് മഭാനുഫെഭാക്ചേറനിലാംഗച്ച് കസ്റ്റര്, കേഭാക്കനഭാടച്ച്, എറണഭാകുളലാം.

5. ഡനിഫെനസച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്, ഒറപഭാലലാം, പഭാലക്കഭാടച്ച്.

6. വസസസച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്, ലതഭാടുപുഴെ, ഇടുക്കനി.

7. അഡസഭാനസ്ഡച്ച് ലടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കച്ച്, രഭാമനഭാട്ടുകേര, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്.

8. അഡസഭാനസ്ഡച്ച് ലടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കച്ച്, പുഴെക്കല്, തൃശ്ശൂര്.

9. ലകേഭാരടനി പഭാര്ക്കനിലന്റെ രണ്ടഭാലാംഘട വനികേസനലാം.

10. ഫെനിലനിലാം  &  വതീഡനികയഭാ പഭാര്ക്കനിലല പ്രകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലയലട

രണ്ടഭാലാംഘട വനികേസനലാം.

11. കഗഭാബല് ആയര്കവ്വദ വനികലജച്ച്, തനിരുവനന്തെപുരലാം.

12. ഫുടച്ച് ലവയര് കസ്റ്റര്, രഭാമനഭാട്ടുകേര, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്.
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ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി:  സര്,  ഗളഫെച്ച്  നഭാടുകേളനില്നനിനലാം  ലതഭാഴെനില്  നഷലപടച്ച്

തനിരനിലകേ  നഭാടനില്  എത്തുന്നവര്ക്കച്ച്  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്

എലന്തെലഭാലാം  സനൗജനലങ്ങളുലാം  സനൗകേരലങ്ങളുമഭാണച്ച്  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്നലതന്നച്ച്

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  നമ്മുലട  നഭാടച്ച്  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന വളലര

ഗനൗരവമുള്ള ഒരു പ്രശമഭാണച്ച് അകദ്ദേഹലാം ഉന്നയനിചതച്ച്. ഗളഫെനില്നനിന്നച്ച് തനിരനിലചത്തുന്ന

പ്രവഭാസനികേളക്കുലാം  ഗളഫെനിലുള്ള  നനികക്ഷപകേര്ക്കുമഭാവശലമഭായ  പശ്ചഭാത്തല

സനൗകേരലലമഭാരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുകേ,  അവരുലട  ബനിസനിനസച്ച്  സലാംരലാംഭകേതസത്തനിനച്ച്

അതനികവഗലാം അനുമതനി  നല്കേഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണ്ടഭാക്കുകേ,  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുകേ

തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  ഇകപഭാള ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  എളുപത്തനില് ബഭാങ്കേച്ച്  വഭായ

ഉളലപലട  ലഭലമഭാക്കഭാനുളള  സനൗകേരലലമഭാരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുകേയഭാണച്ച്  വലവസഭായ

വകുപച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  

ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി:  സര്,  ഒരു  വലവസഭായ  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്

അകപക്ഷ സമര്പനിചഭാല് നനിലവനില് എത്ര ദനിവസത്തനിനകേലാം കനിയറനസച്ച് ലഭനിക്കുലാം;

അതച്ച്  പരമഭാവധനി  എളുപത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സഹഭായലാം  നല്കേഭാന

കേഴെനിയകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  അലതഭാരു പ്രശലാം തലന്നയഭാണച്ച്.  ഏകേജഭാലകേ

സലാംവനിധഭാനമുലണ്ടങ്കേനിലുലാം  അകപക്ഷ  ലഭനിചച്ച്  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നച്ച്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുലാം. ബനലപട വകുപ്പുകേളുലട നനിയമത്തനിലുലാം

ചേടത്തനിലുലാം ആവശലമഭായ കഭദഗതനി വരുത്തനി കകേരളത്തനില്  വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള അന്തെരതീക്ഷലാം ഒരുക്കഭാന  കവണ്ടനിയഭാണച്ച്  ഇനൗസച്ച്  ഓഫെച്ച്  ഡൂയനിലാംഗച്ച്

ബനിസനിനസ്സനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചേനില  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയ്യുലമന്നച്ച്  മറുപടനിയനില്

വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്. 

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച്:  സര്,  കകേരളലത്ത  വലവസഭായ  സനൗഹൃദ
സലാംസഭാനമഭാക്കനി മഭാറഭാന ഇനൗ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള അകങ്ങയറലാം
പ്രതതീക്ഷഭാനനിര്ഭരമഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  സഭാദലതയള്ള  ഒന്നഭാണച്ച്
തതീരകദശലത്ത  അമൂലലമഭായ  ധഭാതുസമ്പത്തച്ച്.  പരനിസനിതനിക്കച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായനി;
അതനികലഭാലമഭായ  കേടല്ത്തതീരലത്ത  ഒരുതരത്തനിലുലാം  ബഭാധനിക്കഭാത്തവനിധത്തനില്
കകേരളത്തനിലല  ധഭാതുമണല് ഖനനലാം  ലപഭാതുകമഖലയനില്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  ധഭാതുമണല്
കശഖരനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്  നനിരവധനി  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  വലതലസ
കമഖലകേളനില്നനിനലാം  ഉയര്നവരുനണ്ടച്ച്.  ഇനൗ  ധഭാതുമണല്  ലപഭാതുകമഖലയനില്
ഖനനലാം  ലചേയ്ലതടുക്കഭാനുലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ  വലവസഭായ  വളര്ചയ്ക്കുകവണ്ടനി  അതച്ച്
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  പുതനിയ  തലമുറയച്ച്  മഭാനലമഭായ
ലതഭാഴെനിലുലാം  വരുമഭാനവലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  വലഭാവസഭായനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ച
അതലഭാവശലമഭാലണന്നഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  കേരുതുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇതനിനച്ച്  തടസ്സമഭായനി
നനില്ക്കുന്നതച്ച്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേളഭാണച്ച്.  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
പ്രഭാകദശനികേവനില  നല്കുന്നകേഭാരലത്തനിലുലാം  തടസ്സലാം  കനരനിടുനണ്ടച്ച്.  പ്രഭാകദശനികേവനില
നനിശ്ചയനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണമുണ്ടഭാകുകേയഭാലണങ്കേനില്  ധഭാരഭാളലാം  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം. അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  വലവസഭായ  ആവശലത്തനിനച്ച്  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തെര  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
സസതീകേരനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   കേനിനഫ്ര ആരലാംഭനിക്കഭാന കപഭാകുന്ന പദതനികേലളയലാം
സലകമലറടുക്കലനിലനയലാം  സലാംബനനിചച്ച്  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.
സലകമലറടുക്കുന്നതനിനച്ച് ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിക്കുന്ന വനിലയല ലകേഭാടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്,  മഭാര്ക്കറച്ച് വനിലയച്ച് തുലലമഭായ സലാംഖല നല്കേനി ലനകഗഭാകഷലറച്ച് ലചേയച്ച്
ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയലട  തളര്ചയലാം
നനിശ്ചലഭാവസയലാം  കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലളയലാം  കേര്ഷകേലരയലാം  വലനിയ  രതീതനിയനില്
ബഭാധനിക്കുനണ്ടച്ച്.  ഇനൗ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേഭാധനിഷനിത  വലവസഭായങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഏലറ സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണച്ച്.  ലമഗഭാ
ഫുഡച്ച്  പഭാര്ക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങലള  മൂലലവര്ദനിത
ഉലന്നങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാനകേഴെനിയലാം.  ഇതച്ച് കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ഗുണകേരമഭാകുലാം.  കേര്ഷകേരുലട
മക്കളക്കച്ച് ആധുനനികേ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളനില് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനി കജഭാലനിയലാം
ലഭനിക്കുലാം.  ലമഗഭാഫുഡച്ച്  പഭാര്ക്കുമഭായനി  ബനലപട  ലപഭാതുവഭായ  പുകരഭാഗതനി
സലാംബനനിചലാം  കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് വയനഭാടനിനച്ച്  500  കകേഭാടനി  രൂപ
മഭാറനിവചതച്ച് ലചേലവഴെനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിചലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ലമഗഭാഫുഡച്ച് പഭാര്ക്കനിനഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപയലട ഒരു പദതനി
കേനിനഫ്ര  വഴെനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അതനിനച്ച്  ഇനൗ  വര്ഷലാം  15  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയണ്ടഭായനി.  വളലര  ലപലടന്നച്ച്  അതനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുലാം.  വയനഭാടച്ച്  ഉളലപലട  ബഡ്ജറനില്
സൂചേനിപനിച  സലകമലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടനലകേഭാണ്ടനിരനി
ക്കുകേയഭാണച്ച്.  മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്നങ്ങള  കകേരളത്തനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുലാം  അതച്ച്
ബഭാനഡച്ച് ലചേയ്യേഭാനുമുള്ള സമതീപനമഭാണച്ച് ഇനൗ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി:  സര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പുതനിയ 'ലമയച്ച് കേച്ച് ഇന
ഇനഡല'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അകമരനിക്കലയയലാം  ലലചേനലയയലാം  പനിന്തെള്ളനിലക്കഭാണ്ടച്ച്
ഏറവലാം കൂടുതല് എഫെച്ച്.ഡനി.ലഎ. (കഫെഭാറനിന ഡയറക്ടച്ച്  ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്)  വരുന്നതച്ച്
ഇന്തെലയനികലയഭാണച്ച്. അതനിലന്റെ ഒരു ലഷയര് കകേരളത്തനിനച്ച് ലഭനിക്കഭാനഭായനി എലന്തെലഭാലാം
പുതനിയ  പദതനികേളഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്;  ലലചേനയനില്  നനിനള്ള
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളുലട  കേഭാരലലാം  ഇവനിലട  പറഞ്ഞു.  അതുകപഭാലല ലമഭാലലബല്
കഫെഭാണുകേള,  ഇലതഭാലക്ക  ദക്ഷനികണന്തെലയനില്  തമനി ഴെച്ച് നഭാടനിലുലാം
കേര്ണ്ണഭാടകേയനിലുലമഭാലക്ക  assemble  ലചേയ്യേഭാന  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അവലര
കകേരളത്തനികലയച്ച്  ആകേര്ഷനിക്കഭാന  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  പുതനിയ  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  സലാംസഭാന തഭാലരലത്തനിനുതകുന്ന കഫെഭാറനിന
ഡയറക്ടച്ച്  ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിക്കുന്നതനില്  വനികരഭാധലമഭാനമനില.  അത്തരലാം
ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പശ്ചഭാത്തല  സനൗകേരലങ്ങള,  ഭൂമനി
ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുകേ,  മറച്ച്  സനൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേ തുടങ്ങനിയ സമതീപനമഭാണച്ച്
സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്. പകക്ഷ ഇതച്ച് പറയകമ്പഭാള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കകേരളത്തനിലുള്ള
ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളനിലല  നനികക്ഷപലാം  കുറഞ്ഞുവരനികേയഭാണച്ച്. പല
ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലാം  കേലയ്യേഭാഴെനിയഭാനുള്ള  സമതീപനലാം  സസതീകേരനിക്കുനലവനള്ള
അവസയഭാണച്ച്.  ലമഭാലലബല് കഫെഭാണ്, എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബച്ച് തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേ
വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  എലഭാ  സഹഭായവലാം  ലചേയ്യേണലമന്നച്ച്
തലന്നയഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കേരുതുന്നതച്ച്.  അത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന:  സര്,  കകേരളത്തനില് സമൃദമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതച്ച്
റബ്ബറഭാണച്ച്.  റബ്ബറനിലന്റെ  കലഭാകേവലഭാപകേമഭായനിട്ടുള്ള  ഉല്പഭാദനത്തനില് കകേരളലാം  വളലര
മുന്നനിലലത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  റബ്ബറധനിഷനിത  വലവസഭായലാം  ലപഭാതുകമഖലയനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
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സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തുന്നതച്ച് നന്നഭായനിരനിക്കുലാം. തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനില വലനിലയഭാരു
മലകയഭാര കമഖലയഭാണച്ച്.  ഇവനിലട ധഭാരഭാളലാം കേണകനിവനിറനി വന്നനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അതുകപഭാലല
പുതനിയ  വലവസഭായങ്ങളനിലൂലട  സഭാചകറഷന  കപഭായനിന്റെനികലയച്ച് കപഭാവകേയഭാണച്ച്
നമ്മേള. കകേരളത്തനില് സമൃദമഭായ, കകേരളത്തനിലന്റെ സമ്പദ്ഘടനലയ സഹഭായനിക്കുന്ന,
റബ്ബര്  കേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്ന,  സുലഭമഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  അസലാംസ്കൃതവസ്തുവഭായ
റബ്ബറനിലന  അടനിസഭാനലപടുത്തനി  ഒരു  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കഭാലരയലാം
കകേരളത്തനിലന്റെ സമ്പദ്ഘടനലയയലാം ബഭാധനിക്കുന്ന പ്രധഭാനലപട പ്രശലാം തലന്നയഭാണനിതച്ച്.
റബ്ബര് പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള  കകേരളത്തനില്
ഇന്നച്ച് കവണ്ടത്ര  ഇലലനള്ള  പ്രശമുണ്ടച്ച്.  അതനിലന  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികക്കണ്ടതച്ച്
അനനിവഭാരലമഭാണച്ച്.  അതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കേനിനഫ്ര  ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസല്
തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയലാം  റഭാന്നനിയനില്  ഒരു  റബ്ബര്  പഭാര്ക്കച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള  തുടങ്ങുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  മറ്റു  സഭാധലതകേളുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    അനനില് അക്കര:  സര്,  നമ്മുലട പല പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം ചേനില വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങള  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  നനിലവനിലുള്ള  സനൗഹൃദലാംകപഭാലുലാം  നഷലപടുന്ന
അന്തെരതീക്ഷമഭാണുള്ളതച്ച്.  പ്രകതലകേനിചച്ച്  പഴെയ  റബ്ബര്,  ടയര്  ഒലക്ക  കേത്തനിചച്ച്  ചേനില
ഉല്പന്നങ്ങളുണ്ടഭാക്കുന്ന  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  പല  പ്രകദശങ്ങളനിലുമുണ്ടച്ച്.
അകതഭാടുകൂടനി ബനലപട  പ്രകദശത്തച്ച്  പരനിസര മലനിനതീകേരണലാം കപഭാലലയളള ചേനില
വനിഷയങ്ങലളഭാലക്ക  ഉണ്ടഭാകുലാം.  പഞഭായത്തനില്നനിന്നച്ച്  ലലലസനസച്ച്
വഭാങ്ങനിയതനിനുകശഷമഭാണച്ച് ഇലതഭാലക്ക പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മുനപഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപര്മനിറച്ച്
പഞഭായത്തനില്നനിന്നച്ച്  വഭാങ്ങനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം.  പനിന്നതീടഭാണച്ച്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള വലവസഭായങ്ങള അവനിലട വരുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  കനരലത്ത അറനിഞ്ഞച്ച്
അതനിനുള്ള എന.ഒ.സനി.  പഞഭായത്തനില്നനിന്നച്ച്  വഭാങ്ങനിയഭാല് ഈ നനികക്ഷപകേര്ക്കച്ച്
വലനിയ  രതീതനിയനിലുള്ള  മുതല്മുടക്കനിനച്ച്  തടസ്സലാം  വരുന്നതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം  ആ
പ്രകദശലത്ത  സനൗഹൃദലാം  നനിലനനിര്ത്തഭാനുലാം  കേഴെനിയലാം.  ലകേടനിടങ്ങളക്കച്ച്  ലപര്മനിറച്ച്
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച് മുനപഭായനി ഇങ്ങലനയള്ള പരനിസര മലനിനതീകേരണങ്ങള ഉണ്ടഭാക്കുന്ന
വലവസഭായങ്ങളക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്  മുനകൂറഭായനി
എന.ഒ.സനി.  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  വലവസഭായ  വകുപനിനച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  വലവസഭായങ്ങളുലടയലാം
അതുമഭായനി  ബനലപട മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെയലാം പ്രശമഭാണച്ച്  ഇവനിലട ഉന്നയനിചതച്ച്.
ഇകപഭാള  ഒരു  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങണലമങ്കേനില്  പഞഭായത്തനില്നനിന്നച്ച്  മഭാത്രമല
നനിരവധനി വകുപ്പുകേളുലട അനുമതനി കവണലാം.  നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം ഉണ്ടഭായഭാലഭാണച്ച് ഒരു
വലവസഭായലാം  തുടങ്ങഭാന  കേഴെനിയകേ.  അതനിലന്റെ കേഭാലതഭാമസലത്തക്കുറനിചഭാണച്ച്  നമ്മേള
ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  ഒരു സലാംരലാംഭകേനച്ച്  വലവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കണലമങ്കേനില് നനിരവധനി
കേടമ്പകേള തരണലാം ലചേയ്യേണലാം. ആ ബുദനിമുട്ടുകേളക്കച്ച് കേഭാരണലാം നനിലവനിലുള്ള നമ്മുലട
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനിയമങ്ങളനില്  ഈ  കേഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക  അഡ്രസച്ച്  ലചേയ്യുന
എനള്ളതുലകേഭാണ്ടഭാണച്ച്.  അതനില്  ആവശലമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിയഭാണച്ച്
വലവസഭായങ്ങള തുടങ്ങുന്നതച്ച്.  വലവസഭായങ്ങള തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം എലന്തെങ്കേനിലുലാം
മലനിനതീകേരണ  പ്രശമുലണ്ടങ്കേനില്,  ഫെലപ്രദമഭായനി  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഉപദ്രവകേരമലഭാത്ത
രതീതനിയനില്  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേ  എനള്ള
സമതീപനമഭാണച്ച്  കകേരളത്തനില്  ലചേയ്യേഭാന  കേഴെനിയകേ.  കകേരളത്തനില്  പുതുതഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്ന  വലവസഭായങ്ങള,  മലനിനതീകേരണലാം  കുറഞ്ഞ  വലവസഭായങ്ങള,  അതച്ച്
കേഭാറഗറനി തനിരനിചച്ച് വലവസഭായങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുകവണ്ടനി ease of doing business-
ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  അത്തരലാം  സമതീപനലാംകൂടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി:  സര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായങ്ങളുലട
നവതീകേരണത്തനിനുലാം  അതച്ച് ലഭാഭകേരവലാം  കേഭാരലക്ഷമവലാം  ആക്കുന്നതനിനുലാംകവണ്ടനി
രൂപതീകേരനിക്കലപട റനിയഭാബനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം നടത്തനിയ ഇടലപടലുകേലള സലാംബനനിചച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന: സര്, 41 ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്, ഇകപഭാള
ലഭാഭത്തനിലഭായ  3  എണ്ണലാം  ഉളലപലട  11 ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളഭാണച്ച്
ലഭാഭകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇനൗ  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട
പ്രശങ്ങലളന്നച്ച്  പറയന്നതച്ച്,  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനമനിലഭായ,
മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിലല  പ്രശലാം  തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി  ഘടകേങ്ങളുണ്ടച്ച്.  അവലയഭാലക്ക
പരനികശഭാധനിചച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാകണണ്ടതഭാണച്ച്.  ഇനൗ  ബഡ്ജറനില്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ
വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുളലപലട  വലവസഭായ  വകുപനിനച്ച്  കൂടുതല്  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഓകരഭാ  വലവസഭായലത്തയലാം  പ്രകതലകേലമടുത്തച്ച്  അവയലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  പുതനിയ  ഉത്പന്നങ്ങളനികലയച്ച്
കേടനകപഭാകേഭാനുലാം  കേഴെനിയന്ന  രതീതനിയനില്  ഇവലയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേ  എന്ന
നനിലപഭാടഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്. അതനിനുളള നടപടനികേളക്കഭായനി റനിയഭാബച്ച് ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്. അവ പരനികശഭാധനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
804/2019
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ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  ലതഭാഴെനില്  നല്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ലചേറനിയ
മുതല്മുടക്കനില്  നനിരവധനി  ലതഭാഴെനില്  സഭാധലതയളള  മലനിനതീകേരണമനിലഭാത്ത
എളുപത്തനില്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്ന  കുകറ  കേഭാരലങ്ങളുണ്ടച്ച്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനച്ച്,
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബനികലയച്ച്  നമ്മേള  നതീങ്ങനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബനിലന്റെ കകേഭാസ്റ്റച്ച് ഓഫെച്ച് ലപ്രഭാഡക്ഷന എനപറയന്നതച്ച് 90 രൂപയഭാണച്ച്. അതനിനച്ച്
മൂന്നച്ച് ദനിവസലത്ത ലട്രേയനിനനിലാംഗനിലന്റെ ആവശലകമയളള.  ആ ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച്  സഭാധഭാരണ
സതീകേളലക്കഭാലക്ക ലകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയലാം.  ഇകപഭാളത്തലന്ന ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്
കേറന്റെച്ച്  ചേഭാര്ജച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  മഭാര്ക്കറനില്നനിന്നച്ച്
വഭാങ്ങുകേയഭാണച്ച്.  കുടുലാംബശതീ കപഭാലുളള യൂണനിറ്റുകേളനിലൂലട എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള
ലചേറനിയ  കകേഭാസ്റ്റനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേയഭാലണങ്കേനില്,  400-450  രൂപയച്ച്
മഭാര്ക്കറനില്നനിന്നച്ച് വഭാങ്ങുന്നതച്ച്, കകേഭാസ്റ്റച്ച് ഓഫെച്ച് ലപ്രഭാഡക്ഷനടക്കലാം 90 രൂപയച്ച് ഏറവലാം
നല കേസഭാളനിറനിയളളവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ഇത്തരത്തനില് കൂടുതല് ലതഭാഴെനില്
നല്കേഭാന  കേഴെനിയന്ന  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചച്ച് അങ്ങച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  തതീര്ചയഭായലാം.  കുടുലാംബശതീ  മഭാത്രമല,
ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള, കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള, എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജുകേള ഉളലപലട
സലാംരലാംഭകേരഭായ വനിദലഭാര്തനികേള അടക്കമുളളവര്ക്കച്ച് സഹഭായലാം നല്കുന്ന നടപടനികേള
ഗവണ്ലമന്റെനിനുണ്ടച്ച്.  സ്കൂളുകേളനിലല  ഇ.ഡനി.  കബുകേള തുടങ്ങനിയവ
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടച്ച്    ഇത്തരലാം  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളനിലൂലട  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  ഒരു  ലതഭാഴെനില്  ലഭനിക്കഭാനുലാം  നനികക്ഷപത്തനിനച്ച്  ലലധരലപൂര്വ്വലാം
ഇറങ്ങനിലചലഭാനുമുളള  അന്തെരതീക്ഷലാം  ഉണ്ടഭാക്കനിലയടുക്കഭാനഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  അത്തരലാം പരനിശമങ്ങള തുടരുന്നതഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  സര്,  കകേരളലത്ത  നനികക്ഷപ  സനൗഹൃദ
സലാംസഭാനമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്  ഇനൗ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങള  വളലര
ശകദയമഭാണച്ച്,  പ്രകതലകേനിചച്ച്  പ്രവഭാസനികേളുലട  നനികക്ഷപലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിലനടുത്തനിട്ടുളള
സലാംവനിധഭാനലാം,  പ്രവഭാസനികേള  ഒട്ടുലാം  കുറവനിലഭാത്തതുലാം   വലവസഭായനികേമഭായനി  ഏറവലാം
പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നതുമഭായ  ജനിലയഭാണച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്.  വലവസഭായങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒകടലറ  പ്രകദശങ്ങള  ആ  ജനിലയനിലുണ്ടച്ച്.  അവനിലടയളള
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  തകേര്ന്നനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  KEL,  BHEL  എന്നനിവ
സലാംയക്ത  സലാംരലാംഭകത്തഭാടുകൂടനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാത്ത  സനിതനിയഭാണച്ച്. ഇനൗ   പുതനിയ
പരനിതസനിതനിയനില്  മലബഭാറനിലന്റെ  വലഭാവസഭായനികേ  പനികന്നഭാക്കഭാവസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  രതീതനിയനില്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  സലലഭലതയനുസരനിചച്ച്  വനിവനിധ  ഇടങ്ങളനില്
മനിനനി  ഇനഡസനിയല്  പഭാര്ക്കുകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   എ  .    സനി  .   ലമഭായതീന: BHEL-ലന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് യൂണനിറച്ച് joint venture
ആയനി  ആരലാംഭനിചതഭാണച്ച്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അതച്ച്  ഉകപക്ഷനിക്കഭാന  നനില്ക്കുന
എനളളതഭാണച്ച് ആ സഭാപനത്തനിലന്റെ പ്രതനിസനനി.  ആ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനലാം
നനിലനനിര്ത്തണലമന്നച്ച്  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടച്ച്
ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.  എലാം.പനി.-മഭാര്  വഴെനിയലാം  വതീണ്ടുലാം  അത്തരലാം  പരനിശമങ്ങള
തുടരുകേയഭാണച്ച്.  ആലകേയളള  വലവസഭായ  സഭാപനലാം  joint  venture  ആയകപഭാള
ലമചലപടുലമന്നഭാണച്ച്  നമ്മേള കേരുതനിയതച്ച്.  പലക്ഷ,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
സമതീപനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അതനിലന്റെ  സനിതനി  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയനിലഭാണച്ച്.
ഭൂമനിയലട ലഭലതയനുസരനിചച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡനിലന്റെ വലഭാവസഭായനികേ പനികന്നഭാക്കഭാവസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  സര്,  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെച്ച് കകേരളത്തനിലുളള  അവരുലട
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  കേലയ്യേഭാഴെനിയഭാന  കനഭാക്കുകേയഭാലണനളള  കേഭാരലലാം
അങ്ങച്ച്  കനരലത്ത സൂചേനിപനിച.  കകേരളത്തനിലുളള  രണ്ടച്ച്  പ്രധഭാനലപട  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളഭാണച്ച് ലവളളര് നമ്പ്യൂസച്ച് പ്രനിന്റെച്ച് ഫെഭാക്ടറനിയലാം ഹനിന്ദുസഭാന ലഭാറകലാം.  ഇതച്ച്
സസകേഭാരല വലക്തനികേളക്കച്ച് ലകേഭാടുക്കഭാനഭാണച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇനൗ
ഭൂമനിലയഭാലക്ക  നമ്മുകടതഭാണച്ച്.  ഇനൗ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കേലയ്യേഭാഴെനിയന്നപക്ഷലാം സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തഭാന
തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന :  സര്,  കകേരളത്തനിലല  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളഭായ  ലകേഭാചനി  കേപല്  നനിര്മ്മേഭാണശഭാലയലാം  ഭഭാരതച്ച്  ലപകട്രേഭാളനിയലാം
കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറ ഡുലാം  ഉളലപലടയളളവയനില്  നനികക്ഷപലാം  വരുനണ്ടച്ച്.
ഹനിന്ദുസഭാന  നമ്പ്യൂസച്ച്  പ്രനിന്റെച്ച്  കപഭാലുളള  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇറക്കുമതനി  ഉളലപലട
നനിരവധനി  പ്രശങ്ങളുണ്ടച്ച്.  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആ സഭാപനലാം നനിലനനിര്ത്തഭാന
ധഭാരഭാളലാം  സഹഭായങ്ങള  നല്കുനണ്ടച്ച്.  കേഴെനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  സഭ  അക്കഭാരലലാം  ചേര്ച
ലചേയതഭാണച്ച്.  ആ  സഭാപനലാം  ലപഭാതുകമഖലയനില്ത്തലന്ന  നനിലനനിര്ത്തണലമന്നച്ച്
ആവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  കകേന്ദ്ര മനനിലയ കനരനില് കേണ്ടച്ച്
സലാംസഭാരനിക്കുകേയലാം കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം വതീണ്ടുലാം കേത്തയയ്ക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അവര്
സസതീകേരനിക്കുന്ന  സമതീപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നമുക്കച്ച്  എന്തെച്ച്
ലചേയ്യേണലമനളളതച്ച് പനിന്നതീടച്ച് ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന:  സര്,  ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷച്ച്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല,

കകേരളത്തനില് ഏറവലാം കൂടുതല് ധഭാതുമണല്-കേരനിമണല് ഉളളതച്ച് ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിലല
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ആറഭാട്ടുപുഴെ  മുതല്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  നതീണ്ടകേര  വലരയളള  തതീരകദശ

കമഖലയനിലഭാണച്ച്.  സലാംസഭാന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ചേവറ

ലകേ.എലാം.എലാം.എല്.  കേരനിമണല് ഖനനലാം ലചേയച്ച്  ഇല്മലലനറച്ച്,  റൂലടയനില് തുടങ്ങനിയ

പദഭാര്തങ്ങള  അവനിലട  സലാംസ്കരനിക്കുനണ്ടച്ച്.  ആ  ഫെഭാക്ടറനിയനില്  ഇത്തരലാം

പദഭാര്തങ്ങള  ടണ്  കേണക്കനിനച്ച്  ലകേടനിക്കനിടക്കുകമ്പഭാള  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്

ലകേ.എലാം.എലാം.എല്.-കലയച്ച്  അവ  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുകേയഭാണച്ച്.  അതനിലന്റെ  ഫെലമഭായനി

ലകേ.എലാം.എലാം.എല്. അടക്കമുളള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള പ്രതനിസനനിയനിലഭാകുന.

ചേവറ  ലഎ.ആര്.ഇ.  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭാണച്ച്.  അതനിലന്റെ

ആരലാംഭഘടത്തനില്  1251  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുണ്ടഭായനിരുന്ന  സഭാനത്തച്ച്  ഇകപഭാള  251

കപര് മഭാത്രകമയളള.  ചേവറ ലകേ.എലാം.എലാം.എല്.-ല് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള കുറയന്നതനിനച്ച്

കേഭാരണലാം,  അവനിടലത്ത  ഉത്പന്നങ്ങള  വനികദശ  രഭാഷ്ട്രങ്ങളനില്നനിനലാം

അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ഇവനിലട  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുന്നതുലകേഭാണ്ടഭാണച്ച്.

ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  അടചപൂടല്  ഭതീഷണനി  കനരനിട്ടുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ഇക്കഭാരലങ്ങള അങ്ങയലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന :  സര്,  ലകേ.എലാം.എലാം.എല്.-ല് ഇകപഭാള യഭാലതഭാരു
പ്രതനിസനനിയമനില.  ലഭാഭകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കകേരളത്തനിലല  നല
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലഭാന്നഭാണച്ച്  അതച്ച്.  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  പ്രകതലകേ
സഭാധനങ്ങള  ഇറക്കുമതനി  ലചേയച്ച്  പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കഭാലനഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അങ്ങലനലയഭാരു  ഇറക്കുമതനിയലാം  ഇകപഭാള  സസതീകേരനിക്കുന്നനില.
ലഎ.ആര്.ഇ.-യമഭായനി  ബനലപട  പ്രശങ്ങളുണ്ടച്ച്.  ലപഭാതുകമഖലയനില്  ധഭാതുമണല്
ഖനനലാം  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  വലവസഭായങ്ങളക്കച്ച്  അടനിസഭാനപരമഭായനി  അതച്ച്
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  കേഴെനിയലാം.  അത്തരലമഭാരു  സമതീപനമഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം
ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിച  പ്രശലാം,  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലുളള  ജനപ്രതനിനനിധനികേലളഭാലക്ക
ഗനൗരവമഭായനി  കേഭാകണണ്ടതഭാ ണച്ച്.  അവനിലട  ഖനനലാം  നടത്തുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്
അനഭാവശലമഭായ തര്ക്കങ്ങളുലാം തടസ്സലപടുത്തലുകേളുലമഭാലക്ക ഉണ്ടഭാകുനണ്ടച്ച്. അത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനച്ച്  തടസ്സമഭാലണന്നച്ച്  മനസ്സനിലഭാക്കനി
ഇവനിലട  കേഭാണനിച  ശനൗരലലാം  അവനിലട  പ്രകേടനിപനിക്കഭാന  തയ്യേഭാറഭാകേണലമന്നഭാണച്ച്
ലപഭാതുവനില് അഭലര്തനിക്കഭാനുളളതച്ച്.

മനി  .   സതീക്കര്:  കചേഭാദലലാം നമ്പര് (* 333)
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വലവസഭായ കമഖലലയ അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് പദതനികേള

3(*333) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി  : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  കമഖലലയ  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  വലവസഭായ  കമഖലയലട  അടനിസഭാന  സനൗകേരലവനികേസനത്തനിനച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  ആവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഖഭാദനി,  വകേത്തറനി,  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങള,  സുഗനവലഞ്ജനങ്ങള,
പരമ്പരഭാഗത ഭക്ഷണലാം, കേലഭാരൂപങ്ങള തുടങ്ങനിയവ പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് മഭാമഭാങ്കേലാം
എന്ന കപരനില് കമള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലനയ്ത്തുകേഭാര്  കൂടുതലഭായനി  തഭാമസനിക്കുന്ന  കമഖലകേളനില്  ഇന്റെകഗറഡച്ച്
ഹഭാനഡച്ച് ലൂലാം വനികലജച്ച് പദതനി നടപഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കദശതീയ-അന്തെര്കദശതീയ  വനിപണനികേളനില്  മതരനിക്കുവഭാന  ഉലന്നങ്ങലള
പ്രഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം മൂലലവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കച്ച്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(എഫെച്ച്)  വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലയമഭായനി  കയഭാജനിചച്ച്  ക്രഭാഫച്ച്  ടൂറനിസലാം  പദതനി
ആവനിഷരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .

ലമഭായതീന  ): സര്, 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  കമഖലലയ  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്

നടപനിലഭാക്കുന്ന വനിവനിധ പുതനിയ പദതനികേലളക്കുറനിചച്ച് തഭാലഴെപറയന.:

കേരകേനൗശല കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്

അസനിസ്റ്റനസച്ച് സ്കതീലാം കഫെഭാര് ഹഭാന്റെനിക്രഭാഫച്ച് ആര്ടനിസഭാനസച്ച്  (ASHA)  എന്ന പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  വലവസഭായ സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി

ഒരു പുതനിയ പദതനി ഇനൗ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുനണ്ടച്ച്.  ബതീഡനിലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
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പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  ഒരു  പദതനി   ആവനിഷരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ബനഭാന  ലലഫെബര്,

കേളനിമണ്  വലവസഭായലാം,  സ്ക്രൂലലപന,  മറച്ച്  പ്രകൃതനിദത്ത  നഭാരുകേള,  ലബന  ലമറല്

തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  കേരകേനൗശല  വലവസഭായ

കസ്റ്ററുകേള സഭാപനിക്കുനണ്ടച്ച്.  എലഭാ ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ബനിസനിനസച്ച്

ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  വലവസഭായ  ഉത്പന്നങ്ങളക്കച്ച്

അന്തെര്കദശതീയ-കദശതീയ വനിപണനി കേലണ്ടത്തുന്നതനിനച്ച് വലഭാപഭാര് 2017 എന്ന പദതനി

നടത്തനി.  കേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളനില്നനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉത്പന്നങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അകഗഭാ  ഫുഡച്ച്  ലപ്രഭാ  2017

എറണഭാകുളത്തച്ച്   സലാംഘടനിപനിച.  ചേനില  വലവസഭായങ്ങലള  മുനഗണനഭാ  ലനിസ്റ്റനില്

ഉളലപടുത്തനി  സലാംരലാംഭകേ  സഹഭായ  പദതനിവഴെനി  അവയച്ച്  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേലര ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലഭാ

ജനിലകേളനിലുലാം ഇനലവകസ്റ്റഴച്ച്  മതീറച്ച്,  സലാംരലാംഭകേതസ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി,  ലടകകഭാളജനി

കനിനനികേച്ച്,  സ്കനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  സൂക-ലചേറുകേനിട-  ഇടത്തരലാം

സലാംരലാംഭകേരുലട ഉലന്ന വനിപണന കമളകേള തുടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തുനണ്ടച്ച്.

സ്കൂള,  കകേഭാകളജച്ച് തലങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന കബ്ബുകേളവഴെനി ധനസഹഭായലാം

നല്കേനിവരുന.

ലലകേത്തറനി  വലവസഭായ  കമഖലലയ  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനുകവണ്ടനി
ആവനിഷരനിചനിട്ടുളള  പുതനിയ പദതനിയഭാണച്ച്  "സ്കൂള യൂണനികഫെഭാലാം  പദതനി".  ഇകപഭാള
ഇനൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒനമുതല്  അഞ്ചുവലര  കഭാസ്സുകേളനിലല  കുടനികേളക്കഭാണച്ച്
യൂണനികഫെഭാലാം  സനൗജനലമഭായനി  നല്കുന്നതച്ച്.  അടുത്ത  വര്ഷലാംമുതല്  ഒനമുതല്
എട്ടുവലര കഭാസ്സുകേളനിലല മുഴുവന കുടനികേളക്കുലാം സനൗജനല യൂണനികഫെഭാലാം  നല്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടച്ച്.

ഖഭാദനി  വലവസഭായ  കമഖലയലട  അഭനിവൃദനിക്കുകവണ്ടനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
പദതനിയഭാണച്ച്  "ഖഭാദനി  ഗഭാമലാം  പദതനി".  ഖഭാദനി  വലവസഭായ  കമഖലയനില്  കൂടുതല്
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേ എനളളതഭാണച്ച് ഇതനിലന്റെ ലക്ഷലലാം.

(ബനി)  വലവസഭായ കമഖലയലട അടനിസഭാനസനൗകേരലവനികേസനത്തനിനച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  50:50  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില്  വലവസഭായ
അടനിസഭാനസനൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി) ഇങ്ങലനലയഭാരു പദതനിലയക്കുറനിചച്ച് ആകലഭാചേനിചവരുന. 

(ഡനി)  ഇന്റെകഗറഡച്ച്  ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാം  വനികലജച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില്  കചേന്ദമലാംഗലത്തച്ച് ഇനൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(ഇ)  ഉണ്ടച്ച്.  ലലകേത്തറനി കമഖലയനില്  "കകേരള ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാംസച്ച്"  എന്ന ബഭാനഡച്ച്
ലഡവലപച്ച്  ലചേയച്ച്  75  തരലാം  ലലകേത്തറനി  ഉത്പന്നങ്ങലള  സ്റ്റഭാനകഡര്ലലഡസച്ച്
ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനിലന്റെ കലഭാകഗഭായലാം ബഭാന്റെച്ച് ലനയനിമുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(എഫെച്ച്)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടച്ച്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേരകേനൗശല  വസ്തുക്കളനില്
ലതരലഞ്ഞടുത്തവ  കകേരള  സുവനതീറുകേളഭായനി  നനിശ്ചയനിചച്ച്  നനിശ്ചനിത  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കനി  മഭാര്ക്കറച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയമഭായനി  കയഭാജനിചച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുനണ്ടച്ച്. 

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു  :  സര്,  ആകഗഭാളവല്ക്കരണത്തനിലന്റെയലാം
സസകേഭാരലവല്ക്കരണത്തനിലന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങള ഭതീഷണനി കനരനിട്ടുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനിലല നനിലവനിലല
ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  എത്രയഭാലണനലാം   ഇതനില്
ലഭാഭകേരമഭായതച്ച്  എത്രയഭാലണനലാം  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങള എത്രയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന: സര്, കകേരളത്തനിലല 41 ലപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളനില്  11  എണ്ണലാം  ഇകപഭാള  ലഭാഭത്തനിലഭാണച്ച്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ഒരു  ബദല്  നനിലപഭാടഭാണച്ച്  കകേരള
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഈ ബഡ്ജറ്റുതലന്ന  അത്തരലമഭാരു  സമതീപനലാം
സൂചേനിപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം അവയലട
വനികേസനത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലമഭാലക്കയള്ള പദതനികേളഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ആകലഭാചേനിചവരുന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  സര്,  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷന,  പവര്ലൂലാം  എന്നതീ
വലവസഭായങ്ങലളകടനി സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷന  ഇകപഭാള
നഷത്തനിലഭാണച്ച്.  അതനിലന്റെ ഉലന്നങ്ങളുലട വവവനിദലവല്ക്കരണത്തനിനുള്ള  പദതനികേള
ഇകപഭാള  സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.  മുള  ഉളലപലടയള്ള  വകനഭാലന്നങ്ങള
ലഭലമഭാകുന്നതനിനുള്ള  പ്രശങ്ങളുലാം  കനരനിടുനണ്ടച്ച്.  പുതനിയ  ഉലന്നങ്ങളുണ്ടഭാക്കഭാനുള്ള
പരനിശമങ്ങള തുടരുകേയഭാണച്ച്.  ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമനമഭായനി ബനലപടച്ച് അഡസഞര്
ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലലഭാലക്ക hut  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലാം
വനികേസനിപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ആ  പ്രവര്ത്തനവലാം  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷനനില്
നടനവരനികേയഭാണച്ച്. 
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ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  തകേര്നലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
വലവസഭായങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നടത്തുന്ന  ഇടലപടല്
ശഭാഘനതീയമഭാണച്ച്. അകടത്തനില് 2006-ല് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവന്ന  ലടകച്ച്വറല്  മനില്ലുകേളുണ്ടച്ച്.    കേഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചുലകേഭാലലാം
യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആ  മനില്ലുകേലളലഭാലാം  പൂടനിക്കുന്ന  നടപടനിയഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചതച്ച്.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  ഉദുമ,  കേണ്ണൂരനിലല  പനിണറഭായനി,
ആലപ്പുഴെയനിലല  ഹരനിപഭാടച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  സഭാപനിച  ലടകച്ച്വറല്  മനില്ലുകേള
തുറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള  എലഭാ  സനൗകേരലങ്ങളുലാം  അന്നലത്ത  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  തുടങ്ങനിവചതഭായനിരുന.  കേഴെനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ലതറഭായ നയത്തനിലന്റെ ഫെലമഭായനി അതച്ച് പൂകടണ്ട സഭാഹചേരലമഭാണുണ്ടഭായതച്ച്.  എലന്റെ
മണ്ഡലത്തനിലല ഉദുമയനില് 22 കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം രൂപ ലചേലവഴെനിചച്ച്  സഭാപനിച ഒരു
ലടകച്ച്വറല്  മനില്  ഇകപഭാള  നശനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അതച്ച്  തുറന്നച്ച്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ലടകച്ച്വറല്  കമഖലയനിലല  പ്രതനിസനനി

ഇകപഭാഴുലാം  തുടരുകേയഭാണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നയലാം,  മനില്ലുകേളുലട

കമഭാകഡവണകസഷനനിലുള്ള  പ്രശങ്ങള,  ഉലന്നങ്ങളുലട  വനിലക്കുറവച്ച്  തുടങ്ങനി

നഭാനഭാതരലാം  പ്രശങ്ങളുണ്ടച്ച്.   സമതീപകേഭാലത്തച്ച്  ആ  പ്രതനിസനനി  രൂക്ഷമഭായതഭാണച്ച്.

പകക്ഷ  ഇകപഭാള  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ലടകച്ച്വറല്  മനില്ലുകേളുലാം  തുറന്നച്ച്

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ലസനട്രേല്  പര്കചസച്ച്  വലവസയനില്  ആവശലമഭായ  കകേഭാടണ്  വഭാങ്ങനി

നല്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്. കകേരളത്തനിലല എലഭാ ലടകച്ച്വറല്

മനില്ലുകേളുലാം  ഇകപഭാള  തുറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുകേയലാം   ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കജഭാലനി

ലഭലമഭാകുകേയലാം  ലചേയ്യുനണ്ടച്ച്.  ഉദുമയനില്  22  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിചച്ച്

സഭാപനിച ലടകച്ച്വറല് മനില്ലുലാം   പനിണറഭായനിയനിലല ലടകച്ച്വറല് മനില്ലുലമലഭാലാം  തുറന്നച്ച്

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

അടനിയന്തെരമഭായനി ആ കേഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനമുണ്ടഭാകുലാം.  

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം: സര്, വലവസഭായ കമഖലയലട അടനിസഭാന സനൗകേരല

വനികേസനത്തനിനച്ച് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച്  50:50 എന്ന

അനുപഭാതത്തനില്  വലവസഭായ  അടനിസഭാനസനൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി

ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്  മറുപടനി  നല്കുകേയണ്ടഭായനി.   ഇതനിലന്റെ

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിരവധനി  സലങ്ങളനില്  വലവസഭായ  എകസ്റ്ററ്റുകേള
എനപറഞ്ഞച്ച്  സലലാം  എടുത്തനിട്ടുണ്ടച്ച്.  പകക്ഷ  പല  സലത്തുലാം  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  അവര്ക്കച്ച്  കേഴെനിയന്നനില.  അതുലകേഭാണ്ടച്ച്  അവലര
സഹഭായനിക്കുകേ,  സലാംരലാംഭകേലര  ലകേഭാണ്ടുവരനികേ,  വലവസഭായ  എകസ്റ്ററ്റുകേളുലട
അടനിസഭാനസനൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നനിവ  ഉളലപലടയള്ള
കേഭാരലങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ മുതല്മുടക്കച്ച്  വലവസഭായ വകുപച്ച്  നടത്തുലാം.   സലാംരലാംഭകേലര
ആകേര്ഷനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം.   അതഭാണച്ച്  ഈ  പദതനിലകേഭാണ്ടച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഭൂമനിയഭാണച്ച് അവരുലട പ്രധഭാന നനികക്ഷപലാം.  

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി:  സര്,  വലവസഭായ  കമഖലയലട  വളര്ചയച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാവനഭാപൂര്ണ്ണമഭായ  എലഭാ  പദതനികേകളയലാം  സസഭാഗതലാം
ലചേയ്യുകേയഭാണച്ച്. അകതഭാലടഭാപലാം പഭാലക്കഭാടച്ച് എലാം.എല്.എ. എന്ന നനിലയനില് മലബഭാര്
സനിലമന്റെച്ച്സനിലന്റെ  ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന കുകറകടനി ശദ കേഭാണനികക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.
മലബഭാര് സനിലമന്റെനിനച്ച്  മഭാര്ക്കറനില് നല ഡനിമഭാന്റെഭാണച്ച്.   ഡനിമഭാന്റെനിലന്റെ  8  ശതമഭാനലാം
മഭാത്രകമ  മതീറച്ച് ലചേയ്യേഭാന  കേഴെനിയനളള.  അതുലകേഭാണ്ടച്ച്  ഉലഭാദനലാം
നനിലവനിലുളളതനികനക്കഭാക്കഭാള  ഇരടനിലയങ്കേനിലുമഭാക്കഭാന  അടനിയന്തെനിര  ശദ
ലകേഭാടുകക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.  അകതഭാലടഭാപലാം  പല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഉലന്നങ്ങള  ലപഭാതുകമഖലയനില്തലന്നയളള  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്
വഭാങ്ങഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അങ്ങലന  വഭാങ്ങഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതുലകേഭാണ്ടച്ച്  പല
സഭാപനങ്ങളുലാം നഷത്തനിലഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനച്ച് ലകേഭാലലത്ത മതീറര് ഫെഭാക്ടറനി.
ട്രേഭാകക്കഭാ  കകേബനിള  ഉളലപലടയളള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട
ഉപകഭഭാക്തഭാലവന്നച്ച്  പറയന്നതച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡഭാണച്ച്.  കേഴെനിഞ്ഞ  5  ലകേഭാലലാം
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനഭാവശലമഭായ  ഉലന്നങ്ങള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വഭാങ്ങഭാന  തയ്യേഭാറഭാകേഭാത്തതനിലന്റെ  ഫെലമഭായനി   ഇനൗ
സഭാപനങ്ങള  നഷത്തനിലഭായനി.  ഇനൗ  കേഭാരലങ്ങളനിലലലഭാലാം  ഒരു  തനിരുത്തല്
കവണലമന്നച്ച്  ഞഭാന ആവശലലപടുകേയഭാണച്ച്.  കകേരളലാംകപഭാലുളള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വലവസഭായ  വനികേസന  സഭാധലതലയപറനി  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  ലപഭാതുകമഖലലയ
മഭാത്രലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  കേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭാവനില.  സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേലര
നലതുകപഭാലല ആകേര്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയണലാം.  അതനിനച്ച്  കേഴെനിയന്ന തരത്തനില് വളലര
നൂതനമഭായ, ആകേര്ഷകേമഭായ  പഭാറച്ച്കഫെഭാലാം ഉണ്ടഭാക്കണലാം. അതനില് ടൂറനിസലാം, ലഎ.ടനി.,
ലഎ.ടനി.  എകനബനിളഡച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളലക്കലഭാലാം  വലനിയ
സഭാനമുണ്ടഭാകേണലമന്നച്ച്  ആവശലലപടുകേയഭാണച്ച്.  ലകേഭാചനിന  റനിലലഫെനറനി
ഇരുപതനിനഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയഭാണച്ച്. അവനിലടയളള
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വബ  കപ്രഭാഡക്ടച്ച്സച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  പഭാന്റെച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
ലപലട്രേഭാലകേമനിക്കല്  ഹബ്ബുകേള  അലലങ്കേനില്  പഭാര്ക്കുകേള  ഉണ്ടഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
സസകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  കേടനവരഭാന  അവസരലാം  ലകേഭാടുക്കത്തക്ക  രൂപത്തനില്
ഭഭാവനഭാപൂര്ണ്ണവലാം നൂതനവമഭായ പദതനികേള ആവനിഷരനിക്കഭാന വലവസഭായ വകുപച്ച്
മുനകേലയ്യേടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,   അവസഭാനലാം  കചേഭാദനിചതനിനുതലന്ന ആദലലാം
മറുപടനി  പറയഭാലാം.  ലകേഭാചനിന  റനിവഫെനറനിയമഭായനി  ബനലപടച്ച്  അതനിലന്റെ
ഉകപഭാലന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയളള സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന  600
ഏക്കര്  സലലാം   ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം  ലപകട്രേഭാലകേമനിക്കല്  വലവസഭായങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   അതച്ച്
പുതനിയ ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളക്കുലാം പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം അവസരമുണ്ടഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.
മലബഭാര്  സനിലമന്റെച്ച്സച്ച്   സമതീപകേഭാലത്തച്ച്  ചേനില  പ്രതനിസനനികേളനില്ലപടനിരുന.
അതനിലന്റെ റഭാ-ലമറതീരനിയലഭായ ലഭാറവററച്ച്,  കേല്ക്കരനി എന്നനിവ കേനിടഭാനുള്ള പ്രയഭാസലാം
കനരനിടനിരുന.  അവലയലഭാലാം  പരനിഹരനിചച്ച്  ഉത്പഭാദനലാം  ഇകപഭാള പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
നടക്കുകേയഭാണച്ച്.  രണ്ടുമഭാസലാംലകേഭാണ്ടുണ്ടഭായ  പ്രതനിസനനി  മഭാര്ക്കറനില്  ലചേറനിയ
പ്രശമുണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  മലബഭാര്  സനിലമന്റെച്ച്സനിലന്റെ  ബഭാനഡച്ച്  ലനയനിലാം
വനിശസസതയള്ളതഭായതുലകേഭാണ്ടച്ച്  ഇകപഭാള മഭാര്ക്കറനില് എത്തനിക്കഭാന കേഴെനിയനണ്ടച്ച്.
കനരലത്ത  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  ഉത്പഭാദനകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അതച്ച് പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി ലതക്കന ജനിലകേളനികലയ്ക്കുകൂടനി  മലബഭാര്
സനിലമന്റെച്ച്സനിലന്റെ  മഭാര്ക്കറച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്, ഖഭാദനി-വകേത്തറനി കമഖലയച്ച് കവണ്ടത്ര
പ്രഭാധഭാനലലാം  നമ്മുലട  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  നല്കുനണ്ടച്ച്.  എന്നഭാല്  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
വകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  അടചപൂടലപടനിരുന.  എലന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  20  വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി  അടചപൂടനിയ  ഒരു  വകേത്തറനി
സഭാപനലാം  തുറനപ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലുള്ളതച്ച്?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ഖഭാദനി-വകേത്തറനി  കമഖല
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയഭാണച്ച്  'സ്കൂള  യൂണനികഫെഭാലാം  പദതനി'  ഇകപഭാള
ആവനിഷ്ക്കരനിചതച്ച്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകേത്തറനി  കമഖലയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യേഭാന
കേഴെനിയന്ന  മുഴുവന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ലതഭാഴെനില്  ലകേഭാടുക്കഭാന  ഇകപഭാള
കേഴെനിയനണ്ടച്ച്.  അടുത്ത  വര്ഷകത്തയച്ച്  അതച്ച്  വലഭാപനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി മുഴുവന കുടനികേളക്കുലാം സ്കൂള യൂണനികഫെഭാലാം നല്കേണലമന്നച്ച് വവകേനിയഭാണച്ച്
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തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.  ആവശലത്തനിനച്ച്  സമയമുണ്ടഭായനില  എനള്ളതഭാണച്ച്  ഒന്നഭാമലത്ത
പ്രശലാം.  രണ്ടഭാമതച്ച്,  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലഭലതക്കുറവച്ച്,  പുനരുദഭാരണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമലഭാലത സലാംഭവനിക്കുന്ന തറനികേളുലട കകേടുപഭാടുകേള,  ഇലതഭാലക്ക പരനിഹരനിചഭാല്
കുകറകടനി  ലൂമുകേള  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  കേഴെനിയലാം.  അതച്ച്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
അടുത്തവര്ഷലാം  മുഴുവന കുടനികേളക്കുലാം വകേത്തറനി  യൂണനികഫെഭാലാം നല്കേഭാന കേഴെനിയന്ന
സലാംവനിധഭാനമുണ്ടഭാകുകമ്പഭാള  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങലളലയലഭാലാം  ഇനൗ  രലാംഗകത്തയച്ച്
ലകേഭാണ്ടുവകരണ്ടനിവരുലാം.  അതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര്  : സര്, തനിരുവനന്തെപുരലത്ത ഏറവലാം പുരഭാതനമഭായ
ഒരു വലവസഭായ സഭാപനമഭായ  വടറഭാനനിയത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള പലകപഭാഴുലാം
പ്രതനിസനനിയനിലഭാണച്ച്. അതനിനച്ച് പ്രധഭാനകേഭാരണലാം ഇല്മവനറച്ച് ലഭലമഭാകേഭാത്തതഭാണച്ച്.
KMML,  IRE  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  മുനകൂറഭായനി  പണമടചഭാണച്ച്
ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള  ഇല്മവനറച്ച്  വഭാങ്ങുന്നതച്ച്.   കനരലത്തയള്ള  സജഷലനന്നച്ച്
പറയന്നതച്ച്,  KMML-ല്  തലന്ന ഒരു  യൂണനിറ്റുണ്ടഭാക്കനി  അവനിലട  ഇല്മവനറച്ച്
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമന്നതഭായനിരുന.
വടറഭാനനിയലത്ത  മലനിനതീകേരണകമഖലയഭായനി  കനരലത്തതലന്ന  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.
തനിരുവനന്തെപുരലത്ത  തതീരകദശ  കമഖലയഭായ  കേണ്ണഭാന്തുറ,  ലകേഭാചകവളനി,  ലവട്ടുകേഭാടച്ച്
എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങലള മലനിനതീകേരണ കമഖലയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അവനിടലത്ത
കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒന്നരകക്കഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിരുന്നതച്ച്
ഇതുവലര  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിടനില.  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഇനൗ  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  വടറഭാനനിയലാം  ഇനൗ  വര്ഷലാം
ലഭാഭത്തനിലഭാകുകേയഭാണച്ച്.  അവനിലട  പ്രതനിസനനി  വതീണ്ടുലാം  വരഭാന  കപഭാകുന്നതച്ച്
മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ  മഭാത്രമല,  മുമ്പച്ച്  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
സലാംവനിധഭാനത്തനിനുകവണ്ടനി  ഇറക്കനിയ  യനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത
അവനിലടക്കനിടക്കുകേയഭാണച്ച്.  അതച്ച്  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ലഭലമഭായനിരുന്ന
ഇളവകേളുലട ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  17  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  പലനിശയലാംകൂടനി  35  കകേഭാടനി  രൂപ
അടയണലമന്നച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഇകപഭാള  ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
അനണ്ടഭായ  പ്രശത്തനിലന്റെ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയഭാണച്ച്.  ആ  യനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാശനഷങ്ങളുണ്ടഭായനി.  എന്നഭാല്  മനിനറല്
ലഭലമഭാകുന്നതനിനച്ച്  ഇകപഭാള  തടസ്സങ്ങലളഭാനമനില.  IRE-ല്  നനിന്നച്ച്  ആവശലത്തനിനച്ച്
മനിനറല്  ലഭലമഭാകുനണ്ടച്ച്.  വടറഭാനനിയത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  മലറഭാരു
തടസ്സങ്ങളുലാം  ഉണ്ടഭാകുന്നനില.   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിച  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.
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ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  സര്,  1969  കേഭാലഘടത്തനിലഭാണച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  മനിനനി  വലവസഭായ  എകസ്റ്ററ്റുകേളുലാം  വലവസഭായ  എകസ്റ്ററ്റുകേളുലാം
ആരലാംഭനിചതച്ച്. അതനില് പലതുലാം ഇന്നച്ച് പലരുലടയലാം വകേകേളനിലഭാണച്ച്.  ആ വലവസഭായ
എകസ്റ്ററ്റുകേളനിലല ലചേറുകേനിട വലവസഭായകേര് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉലന്നങ്ങള SIDCO-
യഭാണച്ച്  കശഖരനിചലകേഭാണ്ടനിരുന്നതച്ച്.    SIDCO  അവരുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മഭാറനി
കേണ്സക്ഷന കമഖലയനികലയച്ച് തനിരനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. SIDCO-യലാം തകേര്ന. ഇനൗ
സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  എകസ്റ്ററ്റുകേളനില്  ഉലഭാദനലാം  നടത്തുന്ന  ഉലഭാദകേരുലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ഏതഭാണ്ടച്ച്  തകേര്ചയനിലഭാണച്ച്.  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  കേതീഴെനില്വരുന്ന  സലങ്ങളനിലഭാണച്ച്  ഇനൗ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഇനൗ  വലവസഭായങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനിയലാം  മറച്ച്  അടനിസഭാനസനൗകേരലങ്ങളുലാം  ഒരുക്കുന്ന   പദതനിക്കച്ച്  രൂപലാം
നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  വലവസഭായ  എകസ്റ്ററ്റുകേള  എനപറഞ്ഞച്ച്
കകേരളത്തനില് വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില് ഏകേകദശലാം  2,500  ഏക്കര് ഭൂമനിയണ്ടച്ച്.  പല
കേഭാലങ്ങളനില്  ലതീസനിനച്ച്  ലകേഭാടുത്തതുലാം  പടയലാം  നല്കേനിയതുമഭായ  ഭൂമനിയഭാണനിതച്ച്.
ഇവയലട  കേണക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  ഒരു  സലാംവനിധഭാനമുണ്ടഭായനിരുന്നനില.  ഭൂമനിയലട
ഉടമസഭാവകേഭാശവലാം  ഏരനിയലയയലാം  സലാംബനനിച  കൃതലമഭായ  വനിവരലാം
കശഖരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങളനില് അപൂര്വ്വലാം ചേനിലലതഭാഴെനിലകേ വലവസഭായ എകസ്റ്ററ്റുകേളനില് സലാംരലാംഭകേര്
നലരതീതനിയനില്  നടത്തഭാനുള്ള  പശ്ചഭാത്തല  സനൗകേരലങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം
ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുനണ്ടച്ച്.   ഇനൗ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്   ചേനില  വലവസഭായ
എകസ്റ്ററ്റുകേളനില്  കറഭാഡുകേളുലാം  മറ്റുസനൗകേരലങ്ങളുലാം  ഉണ്ടഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുനണ്ടച്ച്.
ലവള്ളത്തനിലന്റെയലാം  വവദദ്യുതനിയലടയലാം  പ്രശലാം  വലവസഭായ  എകസ്റ്ററ്റുകേള
കനരനിടുനലണ്ടന്നച്ച്  പറയഭാനഭാവനില.  ഏലതങ്കേനിലുലാം  പ്രകതലകേ  പ്രശലാം  ഏലതങ്കേനിലുലാം
സലത്തുലണ്ടങ്കേനില് അതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,  നമ്മുലട  വലവസഭായ  വളര്ചയഭാവശലമഭായ
ഭനൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങളുണ്ടഭാകുകേ എനള്ളതച്ച് വളലര പ്രധഭാനമഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനിലന്റെ
വലവസഭായ വളര്ചയലട കതഭാതച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള അത്തരലാം സനൗകേരലങ്ങളുലട
അപരലഭാപ്തതയണ്ടച്ച്.  പുതനിയ  കേഭാലഘടത്തനില്  കുലറ  ലഎ.  ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളുലാം
മറ്റുലമഭാലക്ക  സഭാപനിചതച്ച്  അതനിനച്ച്  ശക്തനിപകേരുന്ന  നടപടനിയഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്
കേഞനികക്കഭാടച്ച്  വലവസഭായകമഖലലയ  എറണഭാകുളലാം  വലഭാര്പഭാടലാം  കേലണ്ടയ്നറുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  വലഭാവസഭായനികേ  ഇടനഭാഴെനി  സഭാപനിക്കുലമനലാം  അതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങനിലയനലമഭാലക്ക പല സന്ദര്ഭങ്ങളനില് ഇനൗ സഭയനില് ചേര്ച
ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഏതുവലരലയത്തനി;  അതച്ച് എന്നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ഞഭാന  ഇതച്ച്   ആദലലത്ത  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
മറുപടനിയഭായനി  സഭയനില്  പറഞ്ഞതഭാണച്ച്.  അതനിനഭാവശലമഭായ  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേലളത്തുടര്ന്നഭാണച്ച്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
മറ്റുകേഭാരലങ്ങളനികലയച്ച്  കപഭാകകേണ്ടതച്ച്.  ഇനൗ  കകേഭാറനികഡഭാറനിലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്
വലവസഭായലാം  തുടങ്ങഭാനഭാവശലമഭായ  ഭൂമനിയലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  സലാംസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   

ശതീ  .   കമഭാനസച്ച് കജഭാസഫെച്ച്  : സര്, വലവസഭായകമഖല അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനില്
ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട ഒരു വനിഭഭാഗമഭാണച്ച്  ലടകച്ച്വറ ല് കകേഭാര്പകറഷന.  ലടകച്ച്വറല്
മനില്ലുകേള വവദദ്യുതനിയമഭായനി ബനലപട പ്രശലാംമൂലലാം  അടചപൂടനിയകപഭാള ബഹുമഭാനലപട
മനനി ഇടലപടച്ച്   തുറക്കഭാന സഭാഹചേരലമുണ്ടഭാക്കനിയതച്ച്  ആശസഭാസലാം പകേരുന്നതഭാണച്ച്.
ലടകച്ച്വറല്  കമഖല  നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ഇന്നച്ച്  കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനി
അതനിജതീവനിക്കഭാനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച്  ലചേയ്യേഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?  ഞഭാന  പ്രതനിനനിധഭാനലാം  ലചേയ്യുന്ന  കേടുത്തുരുത്തനി  മണ്ഡലത്തനില്
കകേഭാടയലാം ലടകച്ച്വറല്സച്ച് അടക്കമുള്ള സഭാപനങ്ങള കൂടുതല് പ്രതനിസനനിയനിലൂലട
കേടനകപഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലമുണ്ടച്ച്.  ഇതനിലന  അതനിജതീവനിചച്ച്  നലനനിലയനില്
മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  കേഴെനിയണലാം.  അതനിനച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  മുനഗണന
ലകേഭാടുക്കുകമഭാ;  ലടകച്ച്വറല്  കമഖല  നവതീകേരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള
ലചേയ്യേഭാനഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ലടകച്ച്വറല് കമഖലയനില് സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലട
നവതീകേരണലാം അനനിവഭാരലമഭാണച്ച്.  കനഭാട്ടു നനികരഭാധനലാംമൂലലാം ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ള പ്രതനിസനനി
ലടകച്ച്വറല്  കമഖലലയയലാം  ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഉത്പന്നങ്ങള വനിറഴെനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതുലാം
പ്രവര്ത്തന മൂലധനത്തനിലന്റെ അഭഭാവവലാം കേഭാരണലാം വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിനച്ച് ധഭാരഭാളലാം
കുടനിശനികേ  നല്കേഭാനുണ്ടച്ച്.  കനരലത്ത  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല,
കുടനിശനികേയനിലഭാലത  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  അടചലകേഭാള്ളഭാലമന്ന  വലവസയനില്  വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനിയലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച്  വവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കനിയതച്ച്.
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനമൂലധനലാം  സര്ക്കഭാര് ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   15  കകേഭാടനി
രൂപ  അഡതീഷണലഭായനി  വതീണ്ടുലാം  അനുവദനിച.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണച്ച്
'Centralised Purchase Committee'  രൂപതീകേരനിചതച്ച്.  കകേഭാടണ് വഭാങ്ങനി മനില്ലുകേളക്കച്ച്
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമുണ്ടഭായതനിലന്റെ  ഫെലമഭായനി  ആ  കമഖലയനില്
കകേഭാടണ് വഭാങ്ങുന്നതനിലുണ്ടഭായനിരുന്ന  ലതറഭായ പ്രവണതകേള തനിരുത്തഭാന കേഴെനിയലാം.
ഒഭാകരഭാ മനിലനിലനക്കുറനിചലാം പഠനിചച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് അവനിലടയണ്ടഭാകകേണ്ട നവതീകേരണലാം
എന്തെഭാലണനലാം  ആ  മനിലനിലന  രക്ഷലപടുത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനച്ച്   ഇകപഭാഴെലത്ത
പ്രശങ്ങളുലാം അതനിനുള്ള പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഒരു കേമ്മേനിറനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ആ  കേമ്മേനിറനിയലട  റനികപഭാര്ടച്ച്  അടുത്ത  മഭാസലാം  കേനിടനിയഭാലുടന
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ:  സര്,  ഇവനിലട   ബഡ്ജറനിലൂലടയലാം
അലഭാലതയലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന കപഭാകുന്ന വലവസഭായങ്ങലളപറനി ബഹുമഭാനലപട മനനി
പറയകേയണ്ടഭായനി.  ഇതച്ച്  വലവസഭായനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   എന്നഭാല്  ഒരു
പ്രശമുളളതച്ച്, എലഭാ വലസനസുലാം  ലഭനിചച്ച് പണലാം മുടക്കനി വലവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന
സമയത്തച്ച്  പരനിസനിതനിവഭാദനികേലളന്ന  കപരുലാംപറഞ്ഞച്ച്  ചേനിലര്  കകേഭാടനികേള  മുടക്കനിയ
വലവസഭായലത്ത  തടസ്സലപടുത്തുകേയഭാണച്ച്.  ലതറഭായനിടഭാണച്ച്  വലസനസച്ച്
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുളളലതങ്കേനില്  ബനലപട  സഭാപനങ്ങളുലട  കപരനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണലാം.  ശരനിയഭായനിടഭാണച്ച്  വലസനസച്ച്  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുളളലതങ്കേനില്  ഇതനിലന
എതനിര്ക്കുന്നവരുലട  കപരനില്  'ക്രനിമനിനല്സച്ച്'  എന്ന  നനിലയനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെച്ച് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന: സര്, ഒരു വലവസഭായനി എന്ന നനിലയച്ച്  ശതീ. വനി. ലകേ.
സനി. മമ്മേതച്ച് കകേഭായ വലവസഭായരലാംഗത്തുള്ള സജതീവമഭായ ഒരു പ്രശമഭാണച്ച് ഉന്നയനിചതച്ച്.
വലസനസച്ച്  നല്കുന്നതനിനുലാം  അതുമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരലങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേലളക്കുറനിചച്ച്  ഞഭാന  സൂചേനിപനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.
മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാട്ടുകേഭാരുലട  പ്രതനികഷധമുണ്ടഭാകുകമ്പഭാള  കസ്റ്റഭാപച്ച്
ലമകമ്മേഭാ  ലകേഭാടുക്കുന്ന  സമതീപനലാം  പഞഭായത്തച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാറുണ്ടച്ച്.  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങളനില്  വലതലസ വകുപ്പുകേളനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം  ഏകേജഭാലകേ
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  കൃതലമഭായനി  ഒരു  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനതലന്ന  പരമഭാവധനി  ഒരു
മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുമുള്ള  നടപടനികേലളക്കുറനിചഭാണച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിലൂലട  പ്രശങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം
വലവസഭായനികേകളയലാം സലാംരലാംഭകേകരയലാം സഹഭായനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു).

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

 കേയര് കമഖലയലട വനികേസനലാം

4(*334) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .     ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .     പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര് കമഖലയലട വനികേസനത്തനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണച്ച്
ഇനൗ ഗവണ്ലമനറച്ച് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) കേയര് കമഖലയനില് സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേരുലട സഹകേരണലാം ഇതനിനഭായനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേയറനിലനറ  ആഭലന്തെര,  വനികദശ  വനിപണനി  വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് ലലകേലക്കഭാളളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കേയര്  വലവസഭായത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായനിരുന്ന  ആധനിപതലലാം
തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സമ്പൂര്ണ്ണ ആധുനതീകേരണലാം സമയബനനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനനുഗുണമഭാകുന്ന തരത്തനില് സമഗ
പുനനഃസലാംഘടനയഭാണച്ച്  മുനഗണന.  നനിലവനിലുള്ള സ്കതീമുകേള,  പരനിപഭാടനികേള  എലഭാലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാകുലാം  പുനനഃസലാംഘടന  നടപനിലഭാക്കുകേ.   ആധുനതീകേരണവലാം
യനവത്ക്കരണവലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കൂലനിയലാം  കവലയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംഭരണവലാം
നടപനിലഭാക്കുനണ്ടച്ച്.

(ബനി)  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുലാം.

സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന്ന ആധുനതീകേരണത്തനില് സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്
നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ  പങ്കുണ്ടഭാകുലാം.   പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേലരയലാം  അഭലസവനിദലരഭായ
യവതതീയവഭാക്കകളയലാം  കേയര്  കമഖലയനികലയച്ച്  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുള്ള  പദതനികേള
2017-18  ബജറനില്  വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   സസകേഭാരല  വലക്തനികേളക്കച്ച്  50%
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഡതീവഫെബറനിലാംഗച്ച്  യനങ്ങള  അനുവദനിചനല്കേഭാനുലാം
അപ്രകേഭാരലാം കേയര് കമഖലയനില് നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായനിരുന്ന ആധനിപതലലാം
തനിരനിചപനിടനിക്കഭാനുലാം  അതുവഴെനി  സസകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേരുലട  സഹകേരണലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാലമനലാം കേരുതുന.

(സനി)  കേയറനിലന്റെ  ആഭലന്തെര,  വനികദശ വനിപണനി വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
വനിവനിധ  പ്രദര്ശനങ്ങളനിലുലാം  ബയര്-ലസലര്  മതീറ്റുകേളനിലുലാം  പലങ്കേടുക്കുകേ,  വനികദശ
വനിപണനിക്കഭാവശലമഭായ ഉല്പന്നങ്ങള വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള
കഫെഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സച്ച്  (ഇന്തെല)  ലനിമനിറഡച്ച്,  കേയര്  ലഫെഡച്ച്,  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങള വഴെനി സസതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാലത  2017
ലസപ്റലാംബറനില് 'കേയര് കകേരള'  സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്  പുതനിയ  കഷഭാറൂമുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.
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 ട്രേഭാനസച്ച് ഗനിഡച്ച് പദതനി

5(*335) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .    വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ഭഭാവനിയനിലഭാവശലമുളള  അധനികേ  ഊര്ജ്ജലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായള്ള  ട്രേഭാനസ്ഗനിഡച്ച്  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുറത്തച്ച് നനിനലാം കേരഭാര് ലചേയനിട്ടുള്ള വവദദ്യുതനി, പ്രസരണ ഇടനഭാഴെനിയനിലല
നനിബനിഢത  കൂടഭാലത  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ഈ  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  പദതനിയലട  പുകരഭാഗതനി  സലാംബനനിചലാം  പദതനി  എന്നകത്തയച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവലമന്നതച്ച് സലാംബനനിചലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനിക്കുള്ള ധനസമഭാഹരണലാം ഏതച്ച് വനിധത്തനിലഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പുറത്തുനനിനലാം  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതുലാം
കകേരളലാം  വഭാങ്ങുന്നതുമഭായ  അന്തെര്  സലാംസഭാന  വവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനികലയച്ച്
എത്തനിക്കുവഭാന  ഉയര്ന്ന  കശഷനിയള്ള  പ്രസരണ  വലനുകേള  ആവശലമുണ്ടച്ച്.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാവനിയനിലല ഉപകഭഭാഗലാം നനിറകവറഭാനഭായനി കവണ്ടനിവരുന്ന അധനികേ
ഊര്ജ്ജലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിനച്ച്  2000  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ഊര്ജ്ജ
ഇടനഭാഴെനിയലാം  മറ്റു  ചേനില അന്തെര് സലാംസഭാന പ്രസരണ വലനുകേളുലട  അനുമതനിയലാം
ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  പ്രസ്തുത പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട കകേരളത്തനികലയച്ച് അധനികേ
വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കഭാനുലാം  അതനിലൂലട  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അധനികേ  ഊര്ജ്ജ
ആവശലകേത  നനിറകവറഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  എന്നഭാല്  പുതനിയ  ഊര്ജ്ജ
ഇടനഭാഴെനിയനിലൂലടയലാം  അന്തെര്  സലാംസഭാന  പ്രസരണ  വലനുകേളനിലൂലടയലാം
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  അധനികേ  വവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനികലയച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരളത്തനിനുള്ളനില്
നനിലവനിലുള്ള  പ്രസരണ  ശലാംഖല  സലാംവനിധഭാനലാം  അപരലഭാപ്തമഭാണച്ച്.  ഈ
പശ്ചഭാത്തലത്തനിലഭാണച്ച്  കമലറഞ്ഞവയലട  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കകേരള
കസ്റ്ററച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറഡ ച്ച്  ദതീര്ഘകേഭാല  പ്രസരണ  പദതനിയഭായ
ട്രേഭാനസ്ഗനിഡച്ച് 2.0 പദതനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതച്ച്.  വവദദ്യുതനി ശലാംഖലയലട
ലമഭാത്തത്തനിലുള്ള  സനിരതയച്ച്  ഈ  പദതനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന.   മലബഭാര്
കമഖലയനില് നനിലവനിലുള്ള കവഭാളകടജച്ച് ക്ഷഭാമത്തനിനുലാം ഊര്ജ്ജ ലഭലതയ്ക്കുലാം ശഭാശസത
പരനിഹഭാരലാം എന്ന നനിലയനില് കൂടനിയഭാണച്ച് ഈ പദതനി വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  മഭാടക്കത്തറയനില്നനിനലാം  അരതീകക്കഭാടച്ച്  വലരയലാം
അരതീകക്കഭാടനില്നനിന്നച്ച് വയനഭാടച്ച് വഴെനി വമലഭാടനി വലരയലാം 400 ലകേ.വനി.യലട പ്രസരണ
ശലാംഖല ഇതുവഴെനി നടപനിലഭാകുലാം.

പദതനി സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന പ്രകതലകേ പഭാകക്കജുകേളനില്
നടപഭാക്കഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  തടസ്സങ്ങള
പരമഭാവധനി ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടഭായനിരനിക്കുലാം പദതനി നടപഭാക്കുകേ.  ഈ പദതനിയലട
പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാലട പ്രസരണ നഷലാം കുറയകേയലാം അതുവഴെനി സഭാമ്പത്തനികേനഷലാം
ഒഴെനിവഭാകുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.  വവദദ്യുതനി തടസ്സലാം ഗണലമഭായനി കുറയലാം.  വവദദ്യുതനി കേമ്മേനി
ഇലഭാതഭാക്കുകേ  വഴെനി  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  വവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാകുലാം.   സലാംസഭാനലത്ത
വഭാണനിജല  വലവസഭായനികേ  പുകരഭാഗതനിക്കച്ച്  ആക്കലാംകൂട്ടുന്നതനിനച്ച്  വലനിയ  പ്രകയഭാജനലാം
ലചേയ്യുലാം.  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ഭഭാവനിയനില്  ആവശലമഭായനി  വരുന്ന  വവദദ്യുതനി
തടസ്സമനിലഭാലത കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധലമഭാകുലാം.   “ഗുണകമന്മയള്ള
വവദദ്യുതനി  എലഭാവര്ക്കുലാം”എന്ന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നയലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ഈ പദതനി സഹഭായകേമഭാണച്ച്.  ഈ ബൃഹതച്ച് പദതനി നടപഭാക്കുകേ വഴെനി ധഭാരഭാളലാം
അനുബന ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കലപടുലാം.

(ബനി)  പുറത്തുനനിന്നച്ച് കേരഭാര് ലചേയനിട്ടുള്ള വവദദ്യുതനി പ്രസരണ ഇടനഭാഴെനിയനിലല
നനിബനിഡത  കൂടഭാലത  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ഈ  പദതനിയലട  കേതീഴെനില്
തഭാലഴെപറയന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

നനിലവനിലുള്ള  പ്രസരണ  വലനുകേളുലട  കവഭാളടത/കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കല്,
പുതനിയ  വലനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/കവഭാളടത
വര്ദനിപനിക്കല് എന്നനിവയഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.   പ്രസരണ വലനുകേളുലട  കശഷനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നൂതന  സഭാകങ്കേതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.   ഒന്നനിലധനികേലാം
നനിലകേളുള്ള ടവറുകേളുലാം ഇടനഭാഴെനിയനില് കശഷനി കൂടനിയ കേണ്ടക്ടറുകേളുലാം ഘനലാംകുറഞ്ഞ
ഇനസുകലററുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയനിലൂലട  കവഭാളടത  കൂടനിയ
വവദദ്യുതനി പ്രവഹനിപനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

കകേരളലാം പുനരുലഭാദന കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം വലനിയ കതഭാതനില് വവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനലാം  ലക്ഷലമനിടുന.   ഈ കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനമുള്ള വവദദ്യുതനി  പ്രസരണലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടച്ച്  ഗതീന  കകേഭാറനികഡഭാര്  എന്ന  നനിലയനിലുള്ള  പുതനിയ  പ്രസരണ
ശലാംഖല നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്. തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ദതീര്ഘകേഭാല പ്രസരണ പദതനിയഭായ ട്രേഭാനസ്ഗനിഡച്ച്
2.0  പദതനിക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഈ  പദതനിയനില്  രണ്ടച്ച്
പ്രധഭാനഘടങ്ങളനിലഭായള്ള  വര്ക്കുകേളുലാം  ഒരു  ഹരനികതഭാര്ജ്ജ  ഇടനഭാഴെനി  പദതനിയലാം
Down Stream ശലാംഖലയലട ശഭാക്തതീകേരണവമഭായനി തരലാംതനിരനിചനിരനിക്കുന.
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ഇതനില് ഒന്നഭാലാം ഘട പദതനിയനില്ലപട വര്ക്കുകേള 2017-20  കേഭാലയളവനിലുലാം
രണ്ടഭാലാം ഘട പദതനികേള 2020-23-ഓടുകൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

ഹരനികതഭാര്ജ്ജ  ഇടനഭാഴെനിയമഭായനി  ബനലപട  വര്ക്കുകേള  പുനരുലഭാദന
കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള ഊര്ജ്ജ ഉലഭാദന പദതനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാലട
സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

ഒന്നഭാലാം ഘട വര്ക്കുകേളുലടയലാം രണ്ടഭാലാം ഘട വര്ക്കുകേളുലടയലാം അനുബനമഭായനി
സബ്കസ്റ്റഷനുകേളനില്  വരുന്ന  കജഭാലനികേള  2019-2023  കേഭാലയളകവഭാടുകൂടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ട്രേഭാനസ്ഗനിഡച്ച്  2.0  പദതനിയലട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണ്ടനി
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ഒരു  ലസഷലല്  ടതീമനിലന  (ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-നച്ച്
ഉള്ളനില്ത്തലന്ന) ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

വനിവനിധ വലന വര്ക്കുകേളനികലയഭായനി കകേഭാണ്ട്രേഭാക്ടര്മഭാലര  EoI (എകച്ച്പ്രഷന
ഓഫെച്ച് ഇന്റെറസ്റ്റച്ച്)  വനിളനിചച്ച് എലാംപഭാനല് ലചേയ.  വനിവനിധ വലന വര്ക്കുകേളനികലയ്ക്കുള്ള
കേരഭാറുകേള  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.   സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപട പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടനവരുന.

(ഡനി)  പദതനിയലട പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച് ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില്  4,745.77  കകേഭാടനി
രൂപയലാം രണ്ടഭാലാം ഘടത്തനില്  1,629.60  കകേഭാടനി രൂപയലാം ഹരനിത ഊര്ജ്ജ ഇടനഭാഴെനി
പദതനിക്കച്ച് 1,788 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണച്ച് ആലകേ ലചേലവച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

ഒന്നഭാലാം ഘടലാം, രണ്ടഭാലാം ഘടലാം വര്ക്കുകേളക്കഭാവശലമഭായ 6,375 കകേഭാടനി രൂപയലട
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  KIIFB-യലട  "Special  Investment  Package-ല്
ഉളലപടുത്തനി സതസരനടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ
ലസഷലല്  പര്പസച്ച്  ലവഹനിക്കനിള  (ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-നച്ച്  ഉള്ളനില്ത്തലന്ന)
KIIFB-കലയച്ച്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യേഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.   ഈ
നടപടനികേളുലട പരനിണനിതഫെലമഭായനി  KIIFB-യലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ഉടലന
ലഭനിക്കുലമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഹരനികതഭാര്ജ്ജ  ഇടനഭാഴെനിയമഭായനി  ബനലപട
കജഭാലനികേളക്കുള്ള  1,780  കകേഭാടനി  രൂപയലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് അഭലര്തനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  MNRE-ക്കച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനില് ഒരു ഭഭാഗലാം സഹഭായമഭായലാം ബഭാക്കനി വഭായയഭായലാം ആണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത നൂതന സഭാകങ്കേതനികേവനിദല ഉപകയഭാഗനിചച്ച് നനിലവനിലുള്ള
ചേനില  പ്രസരണ  വലനുകേളുലട  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  460  കകേഭാടനി
രൂപയലട പദതനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ PSDF സ്കതീമനില് ഉളലപടുത്തനി സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം ലഭനിക്കുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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6(*336) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :
ശതീ  .    ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതു  കമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  ട്രേഭാനസ്ഫര്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ സനൗകേരലങ്ങൾമൂലലാം,  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല ഇടപഭാടുകേള
ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാകുന്നതച്ച്  തടയവഭാന  എന്തെച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  കപയ്ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാന
സനൗകേരലലമഭാരുക്കഭാന റനിസര്വച്ച് ബഭാങ്കുമഭായനി ആകലഭാചേനിചച്ച് കുറമറതഭായ ഒരു പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതച്ച്  സഭാധനിചനിലലങ്കേനില്  ലലപ്രമറനി  ബഭാങ്കുകേളനില്  കലഭാ  കകേഭാസ്റ്റച്ച്
ലഡകപഭാസനിറച്ച്  ഇലഭാത്ത അവസ സലാംജഭാതമഭാകുന്നതുമൂലലാം ബഭാങ്കേനിനച്ച്  വലനിയ നഷലാം
വരഭാനുള്ള സഭാദലത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലുലാം
ലപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില് ലഭലമഭാകുന്ന ഇലകകഭാണനികച്ച് ട്രേഭാനസ്ഫര് സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ
Real Time Gross Settlement (RTGS), National Electronic  Fund Transfer
(NEFT)  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഏകേകദശലാം  35  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  (PACS)  30  അര്ബന സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനനുസരനിചച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ
സലാംഘങ്ങളനില്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ഇലകകഭാണനികേച്ച്
ട്രേഭാനസ്ഫര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ സഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിചവരുന.
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(ബനി)  റനിസര്വച്ച്  ബഭാങ്കേച്ച്  ഓഫെച്ച്  ഇന്തെലയലട  അനുമതനികയഭാലടയഭാണച്ച്  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  കപലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.
പ്രഭാഥമനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കച്ച് ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള  വഴെനി  റുകപ  കേഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയള്ള  സര്ക്കുലര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
17/2017-ാംനമ്പരഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   സലാംസഭാനലത്ത
പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനില്  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതനിനനുസരനിചച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ
സലാംഘങ്ങളനില്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ഇലകകഭാണനികേച്ച്
ട്രേഭാനസ്ഫര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ സഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  കേഴെനിയന്നത്ര  കവഗത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേ  ബഭാങ്കുകേലള  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയച്ച്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള  ശമമഭാണച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.
30-3-2017-നകേലാം പ്രഭാഥമനികേ ബഭാങ്കുകേളനില് കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല ലചേലവച്ച് കുറഞ്ഞ നനികക്ഷപലാം
കൂടുതല് സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഊര്ജ്ജനിതശമലാം നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.

 വലഭാവസഭായനികേ കമഖലയനില് കകേന്ദ്ര നനികക്ഷപലാം

7 (*337) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .    പനി  .   ഉവബദുള്ള :
ശതീ  .    എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നച്ച് :
ശതീ  .     വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  വലഭാവസഭായനികേ
കമഖലയനില്  കകേന്ദ്ര  നനികക്ഷപകത്തഭാതനില്  വര്ദനവണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;  അര്ഹമഭായ
വനിഹനിതലാം ലഭനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണകേഭാലത്തച്ച് ഓകരഭാ വര്ഷവമുണ്ടഭായനിരുന്ന കകേന്ദ്ര
നനികക്ഷപകത്തഭാതച്ച് ഏതു വനിധത്തനിലഭായനിരുന എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അര്ഹമഭായ വനിഹനിതലാം ഇകപഭാഴുലാം ലഭനിക്കുന്നനിലലങ്കേനില് അതു വര്ദനിപനിച
കേനിടഭാന എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന): 

(എ)  വലവസഭായ  വനികേസന  ഭൂമനിയനില്  അടനിസഭാന  സനൗകേരലലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കകേന്ദ്ര
നനികക്ഷപലാം ലഭനിചനിടനില.
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(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ MSE-CDP
പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  9  പദതനി കരഖകേള സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.
കകേന്ദ്ര നനികക്ഷപകത്തഭാതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് അടനിസഭാന സനൗകേരല വനികേസന കമഖലലയ
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  MSE-CDP  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  40%  തുകേ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  60%  തുകേ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം
വഹനിക്കുന.  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  നനിലവനിലുള്ള
സലാംസഭാനലത്ത  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കപഭാടച്ച്/ഏരനിയകേളനില്  കവളനി  (തനിരുവനന്തെപുരലാം),
കേഞനികക്കഭാടച്ച് (പഭാലക്കഭാടച്ച്), പൂവനതുരുത്തച്ച് (കകേഭാടയലാം) അത്തഭാണനി, വരവൂര് (തൃശ്ശൂര്),
എടയഭാര്  (എറണഭാകുളലാം),  തഭാമരകശരനി  (കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്),  അരൂര്  (ആലപ്പുഴെ),
അനന്തെപുരലാം  (കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്)  എന്നതീ  9  DA/DP-കേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ തയ്യേഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിരുന.  അത്തഭാണനി ഒഴെനിലകേയള്ളവയലട പദതനിലചലവച്ച്  10  കകേഭാടനി രൂപ
വതീതമഭാണച്ച്.  അത്തഭാണനിയനിലല പദതനിലചലവച്ച്  8.35  കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.  ഇതനില്
എടയഭാര്  (എറണഭാകുളലാം),  പൂവനതുരുത്തച്ച്  (കകേഭാടയലാം)  എന്നതീ പദതനികേളക്കച്ച് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ തതസത്തനിലുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

വനിവനിധ കസ്റ്ററുകേളനികലയച്ച് കകേഭാമണ് ലഫെസനിലനിറനി  ലസന്റെര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സൂക  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  MSE-CDP
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ലഭനിച  കകേന്ദ്രനനികക്ഷപകത്തഭാതച്ച്  തഭാലഴെ
ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്:

വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം

ലഭനിച തുകേ (രൂപ)

2011-12 1,20,96,000

2012-13 52,56,676

2013-14 100,00,000

2014-15 163,44,800

2015-16 ലഭനിചനിടനില

2016-17 

(കമയച്ച് 2016 വലര)

3,97,21,400
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മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കേയറ്റുമതനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  കകേന്ദ്ര  വഭാണനിജല
മനഭാലയത്തനിലന്റെ പദതനിയഭായ ASIDE (Assistance to States for Developing
Export  Infrastructure  and  Allied  Activities)  പ്രകേഭാരലാം  കനഭാഡല്
ഏജനസനിയഭായനിരുന്ന  കേനിനഫ്രയച്ച്  ഓകരഭാ  കേഭാലയളവനില്  ലഭനിച  തുകേ  തഭാലഴെ
ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന:

      (Rs. In lakhs)

2011-12 926.00

2012-13 831.00

2013-14 1,047.00

2014-15 1,047.00

2015-16 1,000.00

ഈ പദതനി പനിന്നതീടച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയണ്ടഭായനി.  

ബനി.പനി.സനി.എല്., ലകേഭാചനി റനിവഫെനറനിയലട എണ്ണ ശുദതീകേരണ കശഷനി 9.5
ദശലക്ഷലാം  ടണ്ണനില്നനിനലാം  15.5  ദശലക്ഷലാം  ടണ്ണഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇതനികനഭാലടഭാപലാം  ഒരു ലപകട്രേഭാലകേമനിക്കല്  complex  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  20,000
കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കച്ച്  വരുന്ന  പദതനി  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്
തുടങ്ങുകേയണ്ടഭായനി.  ഈ പദതനിയലട പൂര്ത്തതീകേരണഘടലാം നടക്കുകേയഭാണച്ച്.

ലഗയനില് ഇന്തെലയലട 4,500 കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കച്ച് വരുന്ന പ്രകൃതനി വഭാതകേ
വനിതരണ  വപപച്ച്  വലന  ശലാംഖലയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  തുടങ്ങുകേയണ്ടഭായനി.   ആദലഘടത്തനില്  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനിലല  വപപച്ച്  വലന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
മറ്റു പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.

ലകേ.എസച്ച്.ഐ.ഡനി.സനി.-യലട  കചേര്ത്തല  വലവസഭായ വളര്ചഭാ  കകേന്ദ്രത്തനില്
50 കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാലട 130 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് മവറന ലമഗഭാ
ഫുഡച്ച് പഭാര്ക്കച്ച് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന
മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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കൂടഭാലത  കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാലട  ലകേഭാചനിയനില്  എല്.എന.ജനി.  ലടര്മനിനല്
4,200 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് 2013-ല് കേമ്മേതീഷന ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കലപടവ  ഉളലപലട  10  പദതനികേള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിച തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.
സലാംസഭാനത്തച്ച്  വലഭാവസഭായനികേ  കമഖലയനില്  കസ്റ്റര്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  അനുവദനിച  തുകേ
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയള്ള ഇടലപടലുകേളുലാം നടത്തുനണ്ടച്ച്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  മനഭാലയങ്ങളുലട  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഗഭാന്റെച്ച്  നല്കേഭാറുണ്ടച്ച്.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേനിനഫ്ര  തഭാലഴെപറയന്ന  മൂന്നച്ച്
പദതനികേള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്:

1. വസസസച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്, ലതഭാടുപുഴെ, ഇടുക്കനി

2. ഫുഡച്ച് ലവയര് കസ്റ്റര്, രഭാമനഭാട്ടുകേര, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

3. ഫെഭാര്മ പഭാര്ക്കച്ച്, എറണഭാകുളലാം

 ഓണ്വലന വലഭാപഭാരലാം

8(*338) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .     എലാം  .    മുകകേഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഓണ്വലന  വലഭാപഭാരലാം,  ലടലനികഷഭാപനിലാംഗച്ച്  എന്നനിവ
വര്ദനിചവരുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം വലഭാപഭാരനികേള സലാംസഭാനത്തച്ച് വഭാറച്ച് രജനികസഷകനഭാ പുതുതഭായനി
ജനി.എസച്ച്.റനി. രജനികസഷകനഭാ എടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ആമകസഭാണ്,  ഫനിപച്ച്കേഭാര്ടച്ച് തുടങ്ങനിയ വനകേനിട ഓണ്വലന വലഭാപഭാരനികേളുലാം
കഫെഭാണ്  വഴെനി  ഓര്ഡര്  സസതീകേരനിചച്ച്  ചേരക്കുകേള  വതീടനിലലത്തനിക്കുന്നവരുലാം
സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടത്തുന്ന  വലഭാപഭാരത്തനിലന്റെ  മതനിപ്പു  കേണക്കച്ച്  എത്രയഭാണച്ച്;  ഇവര്
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് നനികുതനി നല്കേഭാന ബഭാധലസരഭാകണഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിനു  ലവളനിയനില്  നനിനളള  വലഭാപഭാരനികേള
സലാംസഭാനഭാതനിര്ത്തനിക്കു പുറത്തുനടത്തുന്ന വനില്പനയഭായതനിനഭാല് ഇതനിലന്റെ നനികുതനി
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സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭനിക്കുകമഭാ;  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി  വരുമഭാനലത്ത
ഇത്തരത്തനില് പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതച്ച് തടയഭാന മഭാര്ഗ്ഗമുകണ്ടഭാ?

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

(എ) ഉണ്ടച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുനനിനലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഓണ്വലന
വലഭാപഭാരനികേള വഭാറച്ച് രജനികസഷന എടുക്കുനണ്ടച്ച്.  സലാംസഭാനത്തനിനു പുറത്തുനനിനലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേമ്പനനികേള  കകേന്ദ്ര  വനില്പന  നനികുതനി  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  ഏതച്ച്
സലാംസഭാനത്തു  നനിന്നഭാകണഭാ  വനില്പന  നടത്തുന്നതച്ച്  ആ  സലാംസഭാനത്തഭാണച്ച്
രജനികസഷലനടുത്തച്ച് നനികുതനി അടയ്കക്കണ്ടതച്ച്.

(സനി)  2014,  2015,  2016  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളത്തനില്  നടന്നതഭായനി
കേണക്കഭാക്കലപട  ഓണ്വലന  വലഭാപഭാരത്തനിലന്റെ  ഏകേകദശ വനിറ്റുവരവച്ച്  യഥഭാക്രമലാം
1,170,  1,755,  2,633  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്.  ഓണ്വലന  വലഭാപഭാരനികേള  മറച്ച്
സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേരളത്തനികലയച്ച്  നടത്തുന്ന  വനിലനയനില്  ഇകപഭാള
നനികുതനി നല്കേഭാന ബഭാദലസരല.  

(ഡനി)  ഓണ്വലനഭായനി  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനികലയച്ച്
നടത്തുന്ന  വനിലനയനില്,  അത്തരലാം  സഭാധനങ്ങളക്കച്ച്  അതഭാതച്ച്  സലാംസഭാനത്തച്ച്
നനിലവനിലുള്ള  നനിരക്കനില്  CST  ഈടഭാക്കുകേയഭാണച്ച്  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.   ഈ  വരുമഭാനലാം
വനില്പന നടത്തുന്ന സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് മഭാത്രമഭാണച്ച് ലഭലമഭാകുകേ.  ഓണ്വലനഭായനി
നടക്കുന്ന വനില്പന കൂടുതലുലാം അനല സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനള്ളതഭാകേയഭാല് ഇതച്ച്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി  വരുമഭാനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണ്ടച്ച്.
എന്നഭാല് ഇത്തരലാം വലഭാപഭാരലാം നനിയമലാംമൂലലാം തടയഭാന സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് കേഴെനിയകേയനില.

 2016-17-ലല ഇടക്കഭാല ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിച പദതനികേള

9(*339) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :
ശതീ  .    സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച പദതനികേള മതനിയഭായ വനിഭവ പനിന്തുണയനിലഭാത്തതു
ലകേഭാണ്ടച്ച് നടപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത സനിതനിവനികശഷമുണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരണത്തഭാല്ത്തലന്ന  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  നടത്തനിപനില്
മഭാന്ദലമുണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(സനി) 2016-17-ലല ഇടക്കഭാല ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിച എത്ര പദതനികേള ഈ
സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തച്ച് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനച്ച് വനിഭവ പനിന്തുണയനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം
നനിലവനിലനില.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അവസഭാനനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പച്ച് വഭാര്ഷനികേ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിടുന.   എന്നഭാല്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലുണ്ടഭായ  ഇടനിവച്ച്  പദതനി
വനിനനികയഭാഗത്തനില്  കുറവണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ബഭാധനിച പ്രശങ്ങകളയലാം ബജറച്ച് വനിഹനിതത്തനിലുള്ള പദതനികേളുലാം
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലാം  മുടങ്ങനിയതുവഴെനിയണ്ടഭായ  നഷകത്തയലാം  സലാംബനനിചച്ച്
സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായ കേണക്കുകൂടല് നടത്തനിയനിടനില.

(സനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിചവരുന.

 മുദ്രപത്രങ്ങളുലട വനിതരണലാം ട്രേഷറനി മുഖഭാന്തെനിരമഭാക്കഭാന നടപടനി

10(*340) ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫെച്ച് :
ശതീ  .    കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .    സനി  .   എഫെച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ലചേറനിയ തുകേയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രങ്ങളക്കച്ച് ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  നനിരന്തെര ആവശലങ്ങളക്കുള്ള 20, 50, 100  രൂപയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രങ്ങളുലട
ദനൗര്ലഭലലാംമൂലലാം  അതലഭാവശലക്കഭാരഭായ  സഭാധഭാരണക്കഭാര്  500  രൂപയലട  മുദ്രപത്രലാം
വഭാങ്ങഭാന  നനിര്ബ്ബനനിതരഭാകുന്ന  അവസയച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തച്ച്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  മുദ്രപത്രങ്ങളുലട
വനിതരണചുമതല  ഏതു  ഡനികപഭായനിലഭാലണനലാം  പ്രസ്തുത  ഡനികപഭായനില്
മുദ്രപത്രങ്ങളുലട നനിലവനിലല ലഭലത എപ്രകേഭാരമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം മുദ്രപത്രങ്ങളുലട വനിതരണത്തനിനച്ച് ട്രേഷറനി മുഖഭാന്തെനിരലാം
സനൗകേരലലാം ഒരുക്കഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസച്ച് ഐസകേച്ച്): 

(എ) ഇല.

(ബനി) 20, 50, 100  രൂപയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രങ്ങളക്കച്ച് പകേരമഭായനി  500  രൂപയലട

മുദ്രപത്രലാം വഭാങ്ങനി ഉപകയഭാഗനികക്കണ്ട സഭാഹചേരലലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  മുദ്രപത്രങ്ങളുലട  കശഖരണവലാം

വനിതരണവലാം നടത്തുന്നതച്ച് തനിരുവനന്തെപുരത്തുളള ലസനട്രേല് സ്റ്റഭാമ്പച്ച് ഡനികപഭാ ആണച്ച്.

ലസനട്രേല്  സ്റ്റഭാമ്പച്ച്  ഡനികപഭായനില്  ഇകപഭാള  എലഭാ  ഡനികനഭാമനികനഷനനിലുമുള്ള

മുദ്രപത്രങ്ങള ആവശലത്തനിനച്ച് കസ്റ്റഭാക്കുണ്ടച്ച്.

(ഡനി) ട്രേഷറനികേള മുകഖനയഭാണച്ച് മുദ്രപത്ര വനിതരണലാം നടനവരുന്നതച്ച്.

 എസച്ച്.ബനി.ടനി.- എസച്ച്.ബനി.ഐ. ലയനലാം

11(*341) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :

ശതീ  .    സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :

ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫെര്ണഭാണ്ടസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  ലചേറനിയ  ബഭാങ്കേഭായ

എസച്ച്.ബനി.ഐ,  വലനിയ  ബഭാങ്കേഭായ  എസച്ച്.ബനി.ടനി.ലയ  പനിടനിലചടുക്കഭാനുള്ള  നതീക്കലാം

നടത്തുന്നതച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  രലാംഗത്തച്ച്  ഉണ്ടഭാക്കഭാനനിടയള്ള

പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികക്ഷപ  സമ്പഭാദലങ്ങലള  ലയന  നടപടനി

ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാൻ ബദല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുകണ്ടഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  എസച്ച്.ബനി.ഐ.-എസച്ച്.ബനി.ടനി.  ലയനത്തനിലനതനിലര  Save SBT Forum

ഫെയല് ലചേയ WP(C) No. 28770/2016 കകേസനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സമര്പനിച

സതലവഭാങ്മൂലത്തനില് എസച്ച്.ബനി.ഐ.-എസച്ച്.ബനി.ടനി.  ലയനലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസന

തഭാല്പരലങ്ങലള ബഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ആയതച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന.
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കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനിലുള്ള  വഭായ  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയലട  വളര്ചയനില്  ഗണലമഭായ  ഒരു  പങ്കേഭാണച്ച്  എസച്ച്.ബനി.ടനി.

വഹനിക്കുന്നതച്ച്.  എസച്ച്.ബനി.ടനി.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് കേഭാര്ഷനികേ,

സഹകേരണ,  സസയലാംലതഭാഴെനില്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളക്കുള്ള  വഭായകേളനികന്മലുള്ള

സബ്സനിഡനികേള നല്കേനിവരുന. കൂടഭാലത വലനിലയഭാരു വനിഭഭാഗലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ നല്കുന്നതുലാം എസച്ച്.ബനി.ടനി.-യഭാണച്ച്. അതനിലുപരനി, മറച്ച് ബഭാങ്കുകേലള

അകപക്ഷനിചച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കച്ച്  വഭായകേള  നല്കുന്നതച്ച്

പ്രധഭാനമഭായലാം  എസച്ച്.ബനി.ടനി.  ആണച്ച്.  ശകദയമഭായ  റബ്ബര്  ലപ്രഭാഡക്ഷന

ഇനലസന്റെതീവച്ച്  സ്കതീലാം,  കസ്കഭാളര്ഷനിപച്ച്  സ്കതീലാം  തുടങ്ങനിയ സ്കതീമുകേളുലാം  DBT  മുകഖനയള്ള

പ്രധഭാനലപട എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ ഇടപഭാടുകേളുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എസച്ച്.ബനി.ടനി.

മുകഖനയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  എസച്ച്.ബനി.ഐ.-എസച്ച്.ബനി.ടനി.

ലയനലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേലള

പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന. സലാംസഭാനത്തച്ച് ലഭനിക്കുന്ന ലമഭാത്തലാം നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ 90

ശതമഭാനവലാം  കേഭാര്ഷനികേ,  വലവസഭായ,  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലകേളക്കച്ച്  വഭായയഭായനി

നല്കുന്നതനിനഭാല്  ഇതച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയലട  വനികേസനത്തനില്

നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ പങ്കുവഹനിക്കുന.  പ്രഭാകദശനികേമഭായ വനികേസന തഭാല്പരലങ്ങളക്കച്ച്

മുനഗണന  നല്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്ന  എസച്ച്.ബനി.ടനി.

കപഭാലുള്ള ബഭാങ്കേച്ച് കദശതീയ തഭാല്പരലങ്ങളക്കച്ച് മുനഗണന ലകേഭാടുക്കുന്ന ഒരു ബഭാങ്കേഭായനി

മഭാറുന്നതച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസന  തഭാല്പരലങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിക്കലപടുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികക്ഷപ  സമ്പഭാദലങ്ങലള  ലയന  നടപടനി
ബഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് കേരുതുന്നനില.

 ചേരക്കച്ച് കസവന നനികുതനി

12(*342) ശതീമതനി  ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :
ശതീ  .     ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കച്ച്  കസവന  നനികുതനി  സലാംസഭാനലത്ത  കലഭാടറനി  കമഖലലയ  ഏതച്ച്
തരത്തനിലഭാണച്ച് ബഭാധനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചേരക്കച്ച്  കസവന  നനികുതനി  നടപനില്  വരുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തച്ച്

നനികരഭാധനിച കലഭാടറനികേള തനിരനിലകേ വരുന്ന സഭാഹചേരലമുണ്ടഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കലഭാടറനി  കമഖലലയ  ഇനൗ  പ്രതനിസനനിയനില്  നനിന്നച്ച്  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്

എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ഡനി)  സലാംസഭാന  കലഭാടറനിലയ  കസവന  നനികുതനിയനില്  നനിന്നച്ച്

ഒഴെനിവഭാക്കനിക്കനിട്ടുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

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

(എ)  ഭരണഘടനയലട  101-ാം കഭദഗതനിയനിലൂലട കദശവലഭാപകേമഭായനി  ഏകേതീകൃത

നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം  (Goods  and  Service  Act)  നനിലവനില്  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി

Kerala Tax on Paper Lotteries Act 2005 - GST യനില് ലയനിക്കുകേയലാം പ്രസ്തുത

ആക്ടച്ച്  കേഭാലഹരണലപടുകേയലാം  ലചേയ്യുലാം.   സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  കകേന്ദ്ര  കലഭാടറനി

നനിയമത്തനിനച്ച്  വനികധയമഭായഭാണച്ച്  സലാംഘടനിപനിക്കലപടുന്നലതന്നച്ച്  ഉറപച്ച്  വരുത്തഭാന

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുള്ള  ഒരു  ഉപഭാധനി  ഈ  നനിയമമഭാണച്ച്.   പ്രസ്തുത  നനിയമലാം

ഇലഭാതഭാകുന്നതച്ച് അതതീവ ഗനൗരവമുള്ള സഭാഹചേരലമഭാണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ഈ സഭാഹചേരലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാന നനിയമസഭയലട

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്  നനിനലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  പുതനിയ

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി) നനിലവനില് കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളക്കച്ച് കകേഭാമ്പനൗണ്ടനിലാംഗച്ച് സമ്പ്രദഭായത്തനിലൂലട

(number of tickets printed X face value/10 lakh) X 12,800) കസവന നനികുതനി

കേണക്കഭാക്കനി ലസസച്ച് തുകേ കൂടനി കചേര്ത്തച്ച് സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപച്ച്, സലാംസഭാന

ഭഭാഗലക്കുറനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡച്ച്  മുകഖന  സര്വ്വതീസച്ച്  ടഭാകച്ച്  ഒടുക്കുകേയഭാണച്ച്

ലചേയ്യുന്നതച്ച്.   ഇകപഭാള ഇതനികലയഭായനി  ഏജനമഭാരനില്നനിനലാം ടനിക്കറ്റുകേളുലട ആലകേ

മുഖവനിലയലട  1.6%  കസവന നനികുതനി ഇനത്തനില് ഈടഭാക്കനി വരുനണ്ടച്ച്.   500,

1,000  രൂപയലട  കനഭാട്ടുകേള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നനികരഭാധനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്

ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറച്ച്  വനില്പനയനില് വന ഇടനിവച്ച്  ഉണ്ടഭായനി.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില്

ടനിക്കറച്ച്  വനില്പന  നടത്തുന്ന  ഏജനമഭാര്ക്കച്ച്  വന  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷലാം  ഉണ്ടഭായനി.

ആയതനിനഭാല്  ഡതീകമഭാണനിവറകസഷന  കേഭാലയളവനിലല  കലഭാടറനി  ടനിക്കറനികന്മലുള്ള

കസവന നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കനിത്തരണലമന്നച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് അഭലര്തനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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 നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം വലവസഭായ സനൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭായനി 
മഭാറ്റുവഭാനുലാം പദതനി

13(*343) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ലപ്രഭാഫെ  .   ആബനിദച്ച് ഹുവസന തങ്ങള :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നനികക്ഷപലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  വലവസഭായ  സനൗഹൃദ
സലാംസഭാനമഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാനുലാം  മുനസര്ക്കഭാര്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ  നടപഭാക്കനിയ
വലവസഭായ പദതനികേളനില് ഏലതങ്കേനിലുലാം ഈ സര്ക്കഭാര് ഉകപക്ഷനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില്
അതു സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകത  ലക്ഷലങ്ങളക്കുകവണ്ടനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ  പദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് അതു സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന): 

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം വലവസഭായ സനൗഹൃദ
സലാംസഭാനമഭാക്കനി മഭാറഭാനുമുള്ള പുതനിയ പദതനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേരടച്ച്  വലവസഭായ
നയത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

കനരലത്ത  നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുന്ന  പദതനികേള  വനിജയകേരമഭായ  രതീതനിയനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  തഭാലഴെപറയന്ന  പദതനികേളഭാണച്ച്  പുതനിയതഭായനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്:

1. എലഭാ  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ബനിസനിനസച്ച്  ഇനകുകബഷന
ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്
ദനിശഭാകബഭാധലാം  നല്കേനി  അവലര  വലവസഭായനികേള  എന്ന  നനിലയച്ച്
വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനില്  ബനിസനിനസച്ച്  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള
സുപ്രധഭാനമഭായ പ്രവര്ത്തനമഭാണച്ച് കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതച്ച്.

2. വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളുലട  ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  കദശതീയ-അന്തെര്കദ്ദേശതീയ
തലത്തനില്  വനിപണനി  കേലണ്ടത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഈ  വര്ഷലാം
ലഫെബ്രുവരനി  2  മുതല്  4  വലര  വലഭാപഭാര്  2017  എലന്നഭാരു  ബനി  2  ബനി
പദതനി നടത്തുകേയണ്ടഭായനി.
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3. കകേരളത്തനിലന്റെ  തനതഭായ  ഉല്പന്നങ്ങളനില്നനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി
കേര്ഷകേരുകടയലാം  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേരുകടയലാം  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി അകഗഭാ ഫുഡച്ച് ലപ്രഭാ ഈ വര്ഷലാം ലഫെബ്രുവരനി
5 മുതല് 7 വലര എറണഭാകുളത്തുവചച്ച് സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.

4. കകേരളത്തനിലന്റെ വലവസഭായ ഉല്പന്നങ്ങലള കദശതീയ-  അന്തെര്കദ്ദേശതീയതലത്തനില്
പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനുകവണ്ടനി വനിവനിധ എകനിബനിഷനുകേള നടത്തനി.

5. പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേലര  കേലണ്ടത്തുന്നതനിനുലാം  മഭാകനജതീരനിയല്,  ലടകനിക്കല്
കേഴെനിവകേള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ ലസമനിനഭാറുകേള,
എകനിബനിഷനുകേള  എന്നനിവ  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഇനലവകസ്റ്റഴച്ച്  മതീറച്ച്,
സലാംരലാംഭകേതസ  പരനിശതീലന പദതനി,  ലടകകഭാളജനി  കനിനനികേച്ച്,  സ്കനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
കപ്രഭാഗഭാലാം തുടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.  സ്കൂള-കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനില്
സലാംരലാംഭകേ  കബ്ബുകേള  മുകഖന  വനിദലഭാര്തനികേളനിലുലാം  യവജനങ്ങളനിലുലാം
സലാംരലാംഭകേതസലാം വളര്ത്തുന്നതനിനുള്ള പരനിപഭാടനികേള നടത്തുന.

കൂടഭാലത കേനിനഫ്ര മുകഖന തഭാലഴെപറയന്ന പുതനിയ പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്ക്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1. വലവസഭായ വനികേസന കമഖല, തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാചനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, കേണ്ണൂര്

2. വലവസഭായ പഭാര്ക്കച്ച്, മടന്നൂര്

3. ലമഗഭാ ഫുഡച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്, പഭാലക്കഭാടച്ച്

4. ഇലകകഭാണനികച്ച് മഭാനുഫെഭാക്ചേറനിലാംഗച്ച് കസ്റ്റര്, കേഭാക്കനഭാടച്ച്, എറണഭാകുളലാം

5. ഡനിഫെനസച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്, ഒറപഭാലലാം, പഭാലക്കഭാടച്ച്

6. വസസസച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്, ലതഭാടുപുഴെ, ഇടുക്കനി

7. അഡസഭാനസ്ഡച്ച് ലടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കച്ച്, രഭാമനഭാട്ടുകേര, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

8. അഡസഭാനസ്ഡച്ച് ലടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കച്ച്, പുഴെക്കല്, തൃശൂര്

9. കേനിനഫ്ര ലകേഭാരടനി പഭാര്ക്കനിലന്റെ രണ്ടഭാലാം ഘട വനികേസനലാം

10. ഫെനിലനിലാം& വതീഡനികയഭാ പഭാര്ക്കനിലല പ്രകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലയലട
രണ്ടഭാലാംഘട വനികേസനലാം
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11.  കഗഭാബല് ആയര്കവദ വനികലജച്ച്, തനിരുവനന്തെപുരലാം

12. ഫുഡച്ച് ലവയര് കസ്റ്റര്, രഭാമനഭാട്ടുകേര, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്.

ഇവയനില്  ലമഗഭാ  ഫുഡച്ച്  പഭാര്ക്കച്ച്,  ഡനിഫെനസച്ച്  പഭാര്ക്കച്ച്,  ഇലകകഭാണനികച്ച്
മഭാനുഫെഭാക്ചേറനിലാംഗച്ച്  കസ്റ്റര് എന്നനിവ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളഭാണച്ച്.   ഈ  3  പദതനികേളക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 സഹകേരണ കമഖലയലട വനികേസനലാം

14(*344) ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .     സണ്ണനി  കജഭാസഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  നൂതന  പദതനികേളഭാണച്ച്  ഈ  കമഖലയനില്  ആവനിഷ്ക്കരനിചച്ച്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനിയ  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  ഇതനിനഭായനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനച്ച്  ഇനനിപറയന്നവ
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന:

1. സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേനിലനയലാം  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേലളയലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  ലനറച്ച് വര്ക്കച്ച്
ഉളലപലടയള്ള  ആധുനനികേ  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സനൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  'കകേരള
സഹകേരണ ബഭാങ്കേച്ച് ' രൂപതീകേരനിക്കുലാം.

2. നലഭായമഭായ  വനിലയച്ച്  ഉപകഭഭാഗ  വസ്തുക്കളുലാം  മരുനകേളുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  നതീതനി  കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്
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കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  തനിരലഞ്ഞടുക്കലപട  'നതീതനി  കസ്റ്റഭാറുകേള'
നതീതനി  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
പരനിഗണനിചവരുന.

3. കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലക്രഡനിറച്ച് കേഭാര്ഡച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
ലമചലപട കസവനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

4. പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
പ്രതനിവര്ഷലാം  20,000  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭകേ
യൂണനിറ്റുകേളുലട സഭാദലത പരനികശഭാധനിചവരുന.

5. വനികനഭാദ  സഞഭാര  വകുപനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  വനികനഭാദ  സഞഭാര
കമഖലയനിലല  വനികേസന  പദതനികേള  ഏലറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷലമനിടുന.

6. പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  ലഫെഡകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ശക്തനിലപടുത്തുകേയലാം  ആയര്ധഭാര  ഉല്പന്നങ്ങള  ഒരു  സവനികശഷ
ബഭാന്റെഭായനി വനികേസനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയച്ച് നതീതനി ശലാംഖലകേളവഴെനി വനിപണനലാം
നടത്തുന്ന പദതനി പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

7. പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട

പുനനഃസലാംഘഭാടനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാരനിലുള്ള കേടങ്ങള ലഷയറഭാക്കനി

മഭാറ്റുകേയലാം  പലനിശ  എഴുതനിത്തള്ളുകേയലാം  ലചേയ്യുലാം.  സമഗ  പുനരുദഭാരണ

സ്കതീമനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം ഈ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

8. സഹകേരണ  കമഖലയനില്   കകേരളത്തനിലല  ഏറവലാം  വലനിയ  വഭാണനിജല

സഭാപനങ്ങളനില്  ഒന്നഭായ  റബ്കകേഭാ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  സ്കതീലാം

തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  കമല് പരഭാമര്ശനിച എലഭാ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ഇവയനില്  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേള,  നതീതനി  കസ്റ്റഭാറുകേള  എന്നനിവലയഭാഴെനിലകേയള്ള

മലറലഭാ പദതനികേളുലാം നൂതന പദതനികേളഭാണച്ച്.

(സനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേലളഭാനലാംതലന്ന  കമല്

പരഭാമര്ശനിച പ്രകേഭാരമുള്ള പദതനിയനിലുളലപടനിടനില.
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 സഹകേരണ കമഖലയനില് ഡനിജനിറല് ഇടപഭാടുകേള

15(*345) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതദ്യു  :
ശതീ  .    യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  ഡനിജനിറല്  ഇടപഭാടുകേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയലാം
ഡനിജനിറല് സലാംരലാംഭങ്ങള കൂടുതല് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനികലക്കച്ച് വലഭാപനിപനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ കമഖലയനിലല ഓഡനിറച്ച്  കേമ്പമ്പ്യൂടര് അധനിഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട സനൗകേരലത്തനിനഭായനി കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലക്രഡനിറച്ച് കേഭാര്ഡച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലുലാം
ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  ട്രേഭാനസ്ഫര്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ RTGS, NEFT എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഏകേകദശലാം 35
ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  (PACS)30
അര്ബന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  കകേഭാര്
ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളനില് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ആഭനിമുഖലത്തനില്
ഇലകകഭാണനികേച്ച്  ട്രേഭാനസ്ഫര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  സഭാദലതകേള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

റനിസര്വച്ച് ബഭാങ്കേച്ച് ഓഫെച്ച് ഇന്തെലയലട അനുമതനികയഭാലടയഭാണച്ച് ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില് ഇലകകഭാണനികേച്ച് കപലമന്റെച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  പ്രഭാഥമനികേ
വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കച്ച് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള
വഴെനി റുകപ കേഭാര്ഡച്ച് നല്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയള്ള സര്ക്കുലര് നനിര്കദ്ദേശലാം  17/2017-ാം
നമ്പരഭായനി സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
804/2019
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(ബനി)  സഹകേരണ  കമഖലയനിലല  ആഡനിറച്ച്  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ആഡനിറച്ച്  സര്ടനിഫെനിക്കറച്ച്,  ആഡനിറച്ച്  ലമകമ്മേഭാറഭാണ്ടലാം
എന്നനിവ ഓണ്വലന ആയനി നല്കുന്നതനിനച്ച് കസഭാഫച്ച് ലവയര് യൂസര് ഡനിവഫെനഡച്ച്
ആപനികക്കഷന വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ സനി.ഡനിറച്ച്
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
വനികേസനത്തനിനച്ച്  ടനി  സഭാപനത്തനിലന  ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആഡനിറച്ച്  പുകരഭാഗതനി  ഓണ്വലന  ആയനി
ഡയറക്ടകററനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സജ്ജതീകേരണങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന.
വഭായ/വഭായഭാ  ഇതര  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  എന്നനിവയലട  ആഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ഓണ്വലന  ആയനി  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
C-DIT  മുകഖന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.   നനിലവനില്  മഭാനസലഭായനി
തയ്യേഭാറഭാക്കനി  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  നല്കുന്ന  അലാംഗതീകേരനിച  ആഡനിറച്ച്
സര്ടനിഫെനിക്കറച്ച് പ്രനിന്റെച്ച് ലചേയച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനിലയനിലല  യൂണനിറച്ച്  ആഡനിറര്മഭാര്ക്കച്ച്  ആഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  എകല്  ഷതീറനില്
തയ്യേഭാറഭാക്കനി  പ്രനിന്റെച്ച്  ലചേയച്ച്  ആഡനിറച്ച്  സര്ടനിഫെനിക്കറച്ച്  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ലഭാപച്ച് കടഭാപ്പുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി) ഐ.റനി. വകുപനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി നനിലവനിലുള്ള ത്രനികവണനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓണ്വലന  ഇ.കകേഭാകമഴച്ച്  വലഭാപഭാരലാം
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ആകലഭാചേനിചവരുന.  സ്റ്റഭാര്ടച്ച്  അപച്ച്  കേമ്പനനികേളുലട
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി യൂസര് ഫ്രണ്ടച്ച് ലനി ആയ ആപനികക്കഷന ഉണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുലാം അതച്ച്
പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇതനിലന്റെകൂലട  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ലക്രഡനിറച്ച്
സലാംവനിധഭാനവലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കേറനസനി  കനഭാട്ടുകേള  പനിനവലനിച
കവളയനില് ലക്രഡനിറച്ച് കേഭാര്ഡനിനച്ച് സമഭാനമഭായനി ലക്രഡനിറച്ച് കൂപണ് കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡച്ച്
ഇറക്കനിയനിരുന.  കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലഫെഡകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഐ.റനി.  കമഖലയനിലല
പുകരഭാഗതനി സഭാധലതകേള പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന ശമനിക്കുനണ്ടച്ച്.

 കനഭാടച്ച് അസഭാധുവഭാക്കല്

16(*346) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ലപ്രഭാഫെ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന  തുടര്ന്നച്ച്  ഏലതലഭാലാം  നനികുതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണച്ച്
നമ്പ്യൂനവളര്ച ഏറവലാം കൂടുതലഭായനി കേഭാണലപടതച്ച്;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ആസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ഇതച്ച്
കൂടുതലഭായനി ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്;

(സനി)  വലഭാപഭാരകമഖലയനിലുണ്ടഭായ  ഇടനിവച്ച്  മൂലലാം  വഭാണനിജല  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് ഗണലമഭായ കുറവച്ച് ഉണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേലളയലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  പദതനികേലളയലാം  പ്രസ്തുത  വരുമഭാന  നഷലാം  വലനിയകതഭാതനില്
ബഭാധനിക്കുലമന്നനിരനിലക്ക,  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  കനഭാടച്ച് അസഭാധുവഭാക്കലനിലന തുടര്ന്നച്ച് വനിവനിധ നനികുതനി വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല
നമ്പ്യൂന വളര്ച സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപച്ച്

സലാംസഭാനത്തച്ച്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  വഭാണനിജല  നനികുതനി
കമഖലയനില് 2016 ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനില് മുന ലകേഭാലലത്ത ഇകത കേഭാലയളവനിലന
അകപക്ഷനിചച്ച്  2%  ലനഗറതീവച്ച്  കഗഭാത്തഭാണച്ച്  കരഖലപടുത്തനിയതച്ച്.   19%  വളര്ച
പ്രതതീക്ഷനിച സഭാനത്തഭാണച്ച് ഈ കുറവണ്ടഭായതച്ച്.

രജനികസ്ടേഷന വകുപച്ച്

രജനികസഷന വകുപനില് 2016 നവലാംബര് മുതല് 2017 ജനുവരനി വലര നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  839.40  കകേഭാടനി  രൂപ പ്രതതീക്ഷനിചതനില്  527.6  കകേഭാടനി  രൂപയലട
വരുമഭാനമഭാണച്ച്  ലഭനിചതച്ച്.   പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്നനിനലാം  311.80
കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപച്ച്

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനില് കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  വന്നതനിനുകശഷലാം വഭാഹന
രജനികസഷനനില് മുന വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചച്ച്  10.5%  കുറവണ്ടച്ച്.  തന്മൂലലാം വഭാഹന
രജനികസഷന  മുകഖനയള്ള  പ്രതതീക്ഷനിത  വരുമഭാനത്തനില്  2016   ഡനിസലാംബറനില്
11.59% വലാം 2017 ജനുവരനിയനില് 1.6% വലാം കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ലഭാന്റെച്ച് റവനമ്പ്യൂ വകുപച്ച്

ലഭാന്റെച്ച്  റവനമ്പ്യൂ  വകുപനിലല  പ്രധഭാന  നനികുതനിയനിനമഭായ  അടനിസഭാന
ഭൂനനികുതനിയനില്  2016  ജനുവരനി  31-നച്ച്  115.33  കകേഭാടനി  രൂപ  വരുമഭാനലാം  ലഭനിച
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സഭാനത്തച്ച്  2017  ജനുവരനി  31-നച്ച്  56.48  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണച്ച്
നനികുതനിയനിനത്തനില്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഈ  ഇനത്തനില്  58.85  കകേഭാടനി  രൂപയലട
കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി ഒഴെനിലകേയള്ള മറ്റു നനികുതനികേളനില്  2016
ജനുവരനി  31  വലരയള്ള  വരുമഭാനലാം  31.94  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  2017-ല്  ഇകത
കേഭാലയളവനിലല നനികുതനി വരുമഭാനലാം 31.07 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണച്ച്.  അതഭായതച്ച് പ്രസ്തുത
നനികുതനിയനിനത്തനിലുലാം 0.87 കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

എവകസച്ച് വകുപച്ച്

കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  2016  നവലാംബര്  9  മുതല്
2017  ലഫെബ്രുവരനി  28  വലര  എവകസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖന  പ്രതതീക്ഷനിച  വരുമഭാനലാം
729.28  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ഈ  കേഭാലയളവനില്  ലഭനിച  തുകേ  580.58  കകേഭാടനി
രൂപയമഭാണച്ച്.   ടനി  കേഭാലയളവനില്  പ്രതതീക്ഷനിച  വരുമഭാനത്തനില്  148.71  കകേഭാടനി
രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനി.

(ബനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്
വന്ന  കുറവച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  ആസൂത്രണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  കൂടുതലഭായനി
ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  ഇതനിനഭായനി  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
സസതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനില്  നനികുതനി  പനിരനിവനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശഷനിയള്ള  സര്വ്വര്  സഭാപനിക്കുകേയലാം
സനിസ്റ്റലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്ന  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലച്ച് ല്ല്  കചേഭാദനിചച്ച്  വഭാങ്ങുന്നതനിലന കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച.   അതുകപഭാലലതലന്ന  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  ബനിലനിലാംഗുള്ള
വലഭാപഭാരനികേള  അവരുലട  ബനില്ലുകേള  തതമയലാം  തലന്ന  അപച്ച് കലഭാഡച്ച്
ലചേയ്യുന  എന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

3. കൂടുതല്  വലഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച.

4. അപതീല്  കകേസുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലാം  എത്രയലാം  കവഗലാം

തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച.

5. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അസലസ്മെന്റെച്ച് എന്നനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി.

6. റവനമ്പ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തനി.
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7. നനികുതനികചഭാര്ച തടയന്നതനിനച്ച് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച.

8. ഓഡനിറച്ച്  വനിസനിറച്ച്  വനിഭഭാഗലത്തകടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറച്ച്
വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തനി.

9. 60 ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതല് വനിറ്റുവരവള്ള അനുമഭാന നനികുതനിദഭായകേര്ക്കച്ച്
ആലാംനസ്റ്റനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

10. ലമറല്  ക്രഷര്  യൂണനിറ്റുകേള,  മറച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവ
രജനികസഷന എടുത്തനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡച്ച്,  വമനനിലാംഗച്ച്  &
ജനികയഭാളജനി  വകുപച്ച്,  ഇനകേലാം  ടഭാകച്ച്  വകുപച്ച്,  ഇലകനിക്കല് ഇനലസക്ടകററച്ച്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

11. ദതീര്ഘകേഭാലമഭായള്ള  നനികുതനി  കുടനിശനികേകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി
ആകേര്ഷകേമഭായ ആലാംനസ്റ്റനി പദതനി നടപനില് വരുത്തനി.

12. അന്തെര്  സലാംസഭാന  വനിലനയലട  കേഭാരലത്തനില്  (സനി)  കഫെഭാലാം
ലവരനിഫെനികക്കഷനുകവണ്ടനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചച്ച്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയലാം വലഭാജ കഫെഭാമുകേള കേലണ്ടത്തുന്ന കകേസുകേളനില്
ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില്  നനികുതനി  ഈടഭാക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

13. ഇ-റനികടണുകേളനിലുലാം മറച്ച്  കരഖകേളനിലുമുള്ള ലപഭാരുത്തകക്കടുകേള കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കസഭാഫച്ച് ലവയറനിലന്റെ വനികേസനലാം അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

14. ഓണ്വലന തടനിപ്പുകേളനിലൂലടയള്ള നനികുതനി ലവടനിപച്ച്  തടയന്നതനിനഭായള്ള
വസബര്  കഫെഭാറനസനികേച്ച്  യൂണനിറച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരുന.

15. ലറയനില്കവ വഴെനി സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് പുറകത്തയച്ച് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന ചേരക്കുകേളക്കുലാം
ഇ-ഡനികകറഷന  നനിര്ബനമഭാക്കുകേയലാം  ലറയനില്കവ  വഴെനിയള്ള  കേള്ളക്കടത്തച്ച്
തടയന്നതനിനഭായനി  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷന  കകേന്ദ്രതീകേരനിചള്ള  ഇന്റെലനിജനസച്ച്
സ്കസഭാഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

16. ഇറചനികക്കഭാഴെനി  കേള്ളക്കടത്തച്ച്  തടയന്നതനിനഭായനി  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം
ഇന്റെലനിജനസച്ച് സ്കസഭാഡുകേളുലാം വളലര ജഭാഗതകയഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
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17. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പരനിസരത്തച്ച്
ഇന്റെലനിജനസച്ച്  സ്കസഭാഡുകേലള  വനിനലസനിചച്ച്  നനിരതീക്ഷണലാം  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റച്ച് കേടനവരുന്ന വഭാഹനങ്ങലള ഓവര്ലചേക്കച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
സ്കസഭാഡുകേളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

18. കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്മൂലലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  കുറയന്നതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രജനികസഷന  ഫെതീസച്ച്  ഡനി.ഡനി.  ആയനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനി.

19. കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  ഫെതീസച്ച്,  ടഭാകച്ച്  എന്നനിവ  അടയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്
ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനി.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലത്ത  തുടര്ന്നച്ച്  വഭാണനിജല  നനികുതനി
കമഖലയനില് 2016 ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനില് മുന ലകേഭാലലത്ത ഇകത കേഭാലയളവനിലന
അകപക്ഷനിചച്ച്  2%  ലനഗറതീവച്ച്  കഗഭാത്തഭാണച്ച്  കരഖലപടുത്തനിയതച്ച്.   19%  വളര്ച
പ്രതതീക്ഷനിച സഭാനത്തഭാണച്ച് ഈ കുറവണ്ടഭായതച്ച്.

(ഡനി)  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  കമല്  സൂചേനിപനിച
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിചതനിനുപുറകമ പശ്ചഭാത്തല സനൗകേരല കമഖലയനില്
അനനിവഭാരലമഭായ മൂലധനലചലവനിനുള്ള പണലാം കേലണ്ടത്തുന്നതനികലയഭായനി  'കേനിഫ്ബനി'
കപഭാലുള്ള  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  സഭാപനങ്ങലള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
മുനകേലയ്യേടുത്തനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനിനഭായനി സമഗമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം
സഭാര്വ്വത്രനികേ  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങുന്ന  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  രൂപലാം
നല്കുകേയലാം  ലചേയ.  ഫെണ്ടനില്  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  നനികക്ഷപങ്ങള  വകേമഭാറനി
ലചേലവഴെനിക്കുന്നനിലലന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിയമഭാനുസൃതമഭാലണന്നച്ച്
സഭാക്ഷലലപടുത്തഭാനുലാം ഫെണ്ടച്ച്സച്ച് ട്രേസ്റ്റനി ഉപകദശകേ കേമ്മേതീഷനച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാംമൂലലാം സഹകേരണ കമഖലയനിലുണ്ടഭായ പ്രതനിസനനി

17(*347) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബച്ച് :
ശതീ  .    ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കച്ച് :
ശതീ  .     അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപച്ച്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാട്ടു  നനികരഭാധനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  സഹകേരണ കമഖലയനിലുണ്ടഭായ
പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനില്
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ഏലതങ്കേനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  മഭാറങ്ങകളഭാ  നനിയനണങ്ങകളഭാ  ഏര്ലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതനിസനനികേള  നനിലനനില്ക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  ഭരണ  സമനിതനികേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  നതീടനി  നല്കേഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  സഹകേരണ കമഖലയനിലുണ്ടഭായ
പ്രതനിസനനി ഒരു പരനിധനിവലര മറനികേടക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കനഭാടച്ച് നനികരഭാധന
കേഭാലയളവനില്  കനഭാടച്ച്  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കുന്നതനികലയഭായനി  ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിരുന.   പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ സലാംഘത്തനില്/ബഭാങ്കേനില്  അക്കനൗണ്ടുള്ള ഇടപഭാടുകേഭാരനച്ച്  ലകേ.വവ.സനി.
(ഇടപഭാടുകേഭാലര  അറനിയല്)  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിചച്ച്  അടുത്തുള്ള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കേനിലന്റെ  ശഭാഖയനില്  (പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനച്ച്  അക്കനൗണ്ടുള്ള
ശഭാഖയനില്) സതീകറഭാ ബഭാലനസച്ച് അക്കനൗണ്ടച്ച് ആരലാംഭനിചച്ച് ഇടപഭാടുകേള നടത്തുന്നതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  കേഭാരലക്ഷമതയലാം
ഇടപഭാടുകേളുലട  കൃതലതയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  ഡനിജനിറവലകസഷന
നടപടനികേള ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തനിവരുന.

(ബനി)  സഹകേരണ  നനിയമ  വലവസപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല
ഭരണസമനിതനികേളുലട കേഭാലഭാവധനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച്.

 സഹകേരണ കമഖല അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന ലവല്ലുവനിളനികേള

18(*348) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് :
ശതീ  .    റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണ്ടനി :
ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപച്ച്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന്റെ  അനന്തെര  ഫെലമഭായനി
സഹകേരണ കമഖല അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന ലവല്ലുവനിളനികേള തരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനികലക്കച്ച്  നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുകേയലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയലാം  അവയച്ച്  ഗലഭാരന്റെനി  ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സഹകേരണ കമഖലയനില് കൂടുതല് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പനി.എ.സനി.എസച്ച്.ലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  സലാംരലാംഭകേ  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
പദതനിയകണ്ടഭാ;

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി,  സഹകേരണ  വകുപച്ച്  പദതനികേള  ഏലറടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജച്ച്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന തുടര്നണ്ടഭായ തഭാല്ക്കഭാലനികേ
പ്രതനിസനനി  തരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  സഹകേരണ
സലാംരക്ഷണ  കേലഭാമ്പയനിന  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.   നനികക്ഷപകേരുലട  ആശങ്കേ
അകേറനി  സഹകേരണ  കമഖലലയ  കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച്  ഈ
കേലഭാമ്പയനിന  സലാംഘടനിപനിചതച്ച്.   സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  നനികക്ഷപങ്ങളക്കച്ച്
സുരക്ഷ നല്കുന്ന പദതനി നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.  കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ സുരക്ഷഭാ
പദതനിയനില്  അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള  എലഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലലയലാം  1,50,000
രൂപ വലരയള്ള നനികക്ഷപങ്ങളക്കച്ച് നനികക്ഷപ സുരക്ഷ ലഭലമഭാണച്ച്.

(ബനി) ഉണ്ടച്ച്.

(സനി)  ഉണ്ടച്ച്.   കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ടൂറനിസലാം  ലഫെഡകറഷന
(ടൂര്ലഫെഡച്ച്)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  വനികനഭാദസഞഭാര
വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷരനിചവരുന.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
മലബഭാര്  കമഖലയനില്  ടൂര്ലഫെഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കബക്കല്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
ആയര്കവ്വദ റനികസഭാര്ടച്ച്,  കബക്കല് റനികസഭാര്ടച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി
സഹകേരനിചച്ച്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
കൂടഭാലത ലകേഭാലലാം ആശഭാമലാം കകേന്ദ്രമഭാക്കനി അഡസഞര് പഭാര്ക്കനില് 3.50 കേനികലഭാമതീറര്
വദര്ഘലത്തനികലഭാടുന്ന  ഒരു  മനിനനികയചര്  ലറയനില്കവ  അഷമുടനിക്കഭായലനിനുലാം  ഗസ്റ്റച്ച്
ഹനൗസനിനുലാം  സമതീപത്തുകൂടനി  നനിര്മ്മേനിച  നടപഭാക്കുന്ന പദതനിയലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടച്ച്.
മഭാത്രമല,  ടൂറനിസലാം  ലഡസ്റ്റനികനഷന  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ഏലറടുത്തച്ച്  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന
പ്രഭാപ്തമഭായ  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കേഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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(ഡനി)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സ്കൂള  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്
സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് 5  ലക്ഷലാം രൂപയലാം കകേഭാകളജച്ച് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്
സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില്  6  ലക്ഷലാം രൂപയലാം  2  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല് അനുവദനിചച്ച്
അവയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ബനലപട  ധനസഹഭായ
പദതനിയലട ചേടങ്ങള കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

 മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജച്ച്

19(*349) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .     ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  മഭാന്ദല  വനിരുദ  പഭാകക്കജച്ച്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  കമഖലകേലളയഭാണച്ച്  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതച്ച്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാകക്കജനിനഭായനി എന്തു തുകേ വനിഭവസമഭാഹരണലാം വഴെനി കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണ്ടച്ച്.  സലാംസഭാനലത്ത സഭാമ്പത്തനികേ മഭാന്ദലലാം കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  2016-17-ലല

പുതുക്കനിയ ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  49-ാംഖണ്ഡനികേയനില്  12,000  കകേഭാടനി രൂപയലട

രണ്ടഭാലാം മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജച്ച് പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  ഈ പഭാകക്കജനില് വലനിയ

കറഭാഡുകേള, പഭാലങ്ങള, ലകേടനിടങ്ങള, പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങനിയ മൂലധനലചലവകേളഭാണച്ച്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഈ  പഭാകക്കജനിനുള്ള  വനിഭവലാം  സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം

ബജറനിനുപുറത്തച്ച്  മൂലധനലചലവച്ച്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  1999-ല്  സഭാപനിതമഭായ

കകേരള  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  ആകനിലന്റെ  ചേടങ്ങള

സമഗമഭായനി  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുകേയലാം  19-8-2016-ലല  1464-ാം  നമ്പരഭായനി  കേനിഫ്ബനി

ആകച്ച്,  2016  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.   ഇതുവഴെനി  ലസബനിയലാം

ആര്.ബനി.ഐ.-യലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന കേനിഫ്ബനിലയ സജ്ജമഭാക്കുകേയലാം ലചേയ.
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രണ്ടഭാലാം  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജനിലുളലപടുത്തനിയ  പദതനികേള  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള 8-8-2016-ലല സ.ഉ.(വകേ) നമ്പര്315/2016/ധന
പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഈ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചച്ച്
പദതനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി,  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകച്ച്  അവകലഭാകേനലാം,  കകേഭാസ്റ്റച്ച്
ലബനനിഫെനിറച്ച്  അനഭാലനിസനിസച്ച്  എന്നനിവയളലപലട  കേനിഫ്ബനിയലട  ലവബ്വസറനില്
ഓണ്വലനഭായനി സമര്പനിക്കലപട പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് 4,004.86 കകേഭാടനി രൂപ
മുതല്മുടക്കുള്ള  10  പദതനികേളനിലഭായനി  48  ഉപപദതനികേളക്കച്ച്  7-11-2016-ല് കൂടനിയ
കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതത കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  (പുനനഃസലാംഘടനിപനിച
കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആദല  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം)  ഒന്നഭാലാം  ഘടമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കബഭാര്ഡച്ച്  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള  (SPV)  പദതനി
പ്രവൃത്തനികേള  ലടനഡര്  ലചേയ്യുകേയലാം  തുടര്ന്നച്ച്  കകേഭാണ്ട്രേഭാക്ടച്ച്  ഒപനിടുന്നകതഭാലടഭാപലാം
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപട Work Breakdown Structure (WBS)
ഓണ്വലനഭായനി കേനിഫ്ബനിക്കച്ച് സമര്പനികക്കണ്ടതുമുണ്ടച്ച്.  ഈ സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചച്ച്
കപ്രഭാജക്ടച്ച്  നനിര്വ്വഹണ  ലചേലവകേള  നനിശ്ചയനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  ഘടങ്ങളനില്  കനരനിടച്ച്
സപയര്,  കകേഭാണ്ട്രേഭാക്ടര്,  കസവനദഭാതഭാവച്ച്  മുതലഭായവരുലട  നനിശ്ചനിത  ബഭാങ്കേച്ച്
അക്കനൗണ്ടനില്  കനരനിടച്ച്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  ഡയറക്ടച്ച്  ലബനനിഫെനിറച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സമഭാന്തെരമഭായനി  പുകരഭാഗമനിചച്ച്
അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ഈ സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചച്ച്
പദതനി നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനികേള നനിര്വ്വഹണ പ്രക്രനിയ ആരലാംഭനിചച്ച് കകേഭാണ്ട്രേഭാക്ടര്,
സപയര്,  കസവന  ദഭാതഭാവച്ച്  എന്നനിവരുലട  ബനില്ലുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കപലമന്റെച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിത്തുടങ്ങുന്നതഭാണച്ച്.
21-3-2017-നച്ച് കൂടുന്ന കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ  28-ാാമതച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് കയഭാഗത്തനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  രണ്ടഭാലാംഘട  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട
അവസഭാന ഘട അവകലഭാകേനലാം നടനവരുന.

(ബനി) 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറച്ച് പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചച്ച്  12,000 കകേഭാടനി
രൂപയലട  രണ്ടഭാലാം  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  വലനിയ  കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള,
ലകേടനിടങ്ങള, പഭാര്ക്കുകേള, ജലവനിഭവലാം, ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം, ഗതഭാഗതലാം, കദവസസലാം,
കേഭായനികേവലാം  യവജനകക്ഷമവലാം,  ഊര്ജ്ജലാം,  സഭാലാംസ്കഭാരനികേലാം,  വലവസഭായലാം,  ഉന്നത
വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലവലാം  കുടുലാംബകക്ഷമവലാം,  തുറമുഖലാം,  ഹനൗസനിലാംഗച്ച്,  റവനമ്പ്യൂ,
നനികുതനി,  വനലാം,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനലാം,  എവകസച്ച്,  ടൂറനിസലാം, ഐ.ടനി.
തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിലല മൂലധനലചലവകേളഭാണച്ച് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇതനില്
12,000  കകേഭാടനി  രൂപ  മൂലധനലചലവനിനുലാം  8,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ഭൂമനി
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ഏലറടുക്കലനിനുമഭായനി  ലമഭാത്തലാം  20,000  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
കമല്  സൂചേനിപനിച  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജച്ച്  പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനിലുളലപട പ്രവൃത്തനികേളുലട പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(സനി)  2015-16  വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് വനകേനിട  വനികേസന പദതനികേളുലട
നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92  (പഭാന)  ശതീര്ഷകേത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്ന
2,000  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  അവകശഷനിച  873.85  കകേഭാടനി  കേനിഫ്ബനി  വഴെനിയള്ള
പ്രവര്ത്തനസഭാക്ഷഭാത്ക്കഭാരത്തനിലന്റെ ആദല നടപടനി  എന്ന നനിലയനില് കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കൂടഭാലത കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫെച്ച് ആക്ടനിലല ഖണ്ഡനികേ 7 പ്രകേഭാരലാം
മുന വര്ഷലത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയലട  10  ശതമഭാനമഭായ 281.43  കകേഭാടനി
രൂപയലാം  ലപകട്രേഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങളനികന്മലുള്ള  മുഴുവന  ലസസച്ച്  തുകേയഭായ  448.1
കകേഭാടനി  രൂപയമഭായനി ആലകേ  1,603.38  കകേഭാടനി  രൂപ കേനിഫ്ബനിയലട അക്കനൗണ്ടനില്
ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇതനിനുപുറകമ  ജനറല്  ഒബനികഗഷന  കബഭാണ്ടച്ച്സച്ച്,  റവനമ്പ്യൂ
ഒബനികഗഷന കബഭാണ്ടച്ച്സച്ച്,  വഭാണനിജല/  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നച്ച് കടലാം കലഭാണ്
എന്നനിവ  വഴെനി  ധനസമഭാഹരണത്തനിനുള്ള  ശമങ്ങളുലാം  കേനിഫ്ബനിയലട
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

 ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള ലഭാഭകേരവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കഭാന റനിയഭാബച്ച്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

20(*350) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ലകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :
ശതീ  .    സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട പുനസലാംഘടനയ്ക്കുലാം ആന്തെരനികേ കേണക്കച്ച്
പരനികശഭാധനയ്ക്കുമഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള റനിയഭാബനിലന്റെ ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള ഇടലപടല്
എത്രമഭാത്രലാം ഫെലപ്രദലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  ലഭാഭകേരവലാം
കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കഭാന  റനിയഭാബച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടങ്കേനില്  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  അതനികന്മല്  സസതീകേരനിച  തുടര്നടപടനികേളുലാം  എലന്തെലഭാലമന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ  കശഷലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനഭായനി  നടത്തനിയ  ഇടലപടലനിലന്റെ
ഫെലലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന): 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തന  അവകലഭാകേനത്തനിനഭായലാം  നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായലാം
പദതനികേളുലട  വനിശകേലനമുളലപലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി
രൂപതീകേരനിച റനിയഭാബച്ച് നനിര്വ്വഹനിചവരുന്ന ചുമതലകേളുലട സലാംക്ഷനിപ്ത വനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

• വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട
മഭാസലാംകതഭാറുമുള്ള പ്രവര്ത്തന അവകലഭാകേന സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ ചുമതല
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല ആഡനിറനിലാംഗച്ച്,  അക്കനൗണ്ടച്ച്സച്ച് എന്നനിവയലട
പൂര്ത്തതീകേരണലാം സലാംബനനിചള്ള പുകരഭാഗതനി അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
ചുമതല.

• ബഡ്ജറനില്നനിനള്ള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
സമര്പനിക്കുന്ന  പദതനികേള  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ആവശലമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേകളഭാലട
വര്ക്കനിലാംഗച്ച് ഗ്രൂപനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനികലയച്ച് സമര്പനിക്കുകേ.

• ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ബഡ്ജറച്ച്  വനിഹനിതത്തനിനഭായള്ള വഭാര്ഷനികേ
പദതനികേള  കക്രഭാഡതീകേരനിചച്ച്  സലാംസഭാന  പഭാനനിലാംഗച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്ന ചുമതല.

• ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിലന  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടര്മഭാലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന
തനിനുള്ള ചുമതല.

• മഭാനവവനിഭവകശഷനിയലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഉന്നതതല  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനിനഭായനി
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയച്ച് നടത്തുകേ.

• ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള സലാംബനനിചച്ച്  സര്ക്കഭാരനികലയഭാവശലമഭായ
വനിവരങ്ങള കക്രഭാഡതീകേരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകേ.

• ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  വനിശകേലനവലാം
സലാംബനനിചള്ള വനിവനിധ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയ്യേഭാറഭാക്കനി  വനിശകേലനലാം  ലചേയച്ച്
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നല്കുകേ.
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ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  വഭാര്ഷനികേ ആഡനിറ്റുകേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം
സലാംബനനിച  കസ്റ്ററച്ച്ലമനകേള  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  കക്രഭാഡ തീകേരനിചച്ച്
പ്രകതലകേമഭായനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  യഥഭാസമയലാം  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
നല്കേനിവരുന.  ആഡനിറ്റുകേളുലട പുകരഭാഗതനി റനിയഭാബച്ച് മഭാസലാംകതഭാറുലാം നടത്തനിവരുന്ന
അവകലഭാകേനങ്ങളനില്  പ്രകതലകേലാം  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേയലാം ലചേയവരുന.

റനിയഭാബച്ച് മുകഖന മഭാസലാംകതഭാറുലാം നടത്തനിവരുന്ന പ്രവര്ത്തന അവകലഭാകേനങ്ങളുലട
ഫെലമഭായനി  അനുകേരണതീയമഭാക്കഭാവന്ന  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  നടപടനിക്രമങ്ങള  മറ്റുള്ള
സഭാപനങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  പകേര്നനല്കേഭാന  സഹഭായകേമഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി കനടുന്നതനിനഭായള്ള വനിവനിധ ഘടകേങ്ങളനില്
റനിയഭാബച്ച്  നനിര്വ്വഹനിചവരുന്ന  ചുമതലകേളക്കുലാം  പ്രഭാധഭാനലമുണ്ടച്ച്.   സഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബനനിചച്ച് റനിയഭാബച്ച് സമര്പനിക്കുന്ന വനിശകേലന റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലടയലാം
ചേര്ചകേളുലടയലാം  കൂടനി  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഈ  സഭാപനങ്ങളുലട
നവതീകേരണ-  വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേളുളലപലടയള്ള  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനില്
നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വലവസഭായ

വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  മുനകേഭാല

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസയലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയച്ച്  നഷത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുളലപലടയള്ള  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള  പരനികശഭാധനിചനിരുന.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉല്പഭാദന

സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം സഭാകങ്കേതനികേ വനിദലയലടയലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ നവതീകേരണലാം,

വനിപണന  സഭാധലതയള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വവവനിദലവല്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,

കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള

ഏകകേഭാപനലാം,  ധനപരമഭായ  പുനരുദഭാരണലാം,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട

പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട ശക്തനിലപടുത്തല്

എന്നതീ നടപടനികേളനിലൂലട സഭാപനങ്ങലള അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിചവരുന.

കമല്പറഞ്ഞതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  പ്രകതലകേലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  100  കകേഭാടനി

രൂപയ്ക്കുപുറകമ  ലടകച്ച്വറല് കമഖലയനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  15  കകേഭാടനി  രൂപ

കൂടനി  സര്ക്കഭാര്  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   അതലഭാവശലമുള്ള
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പ്രവര്ത്തന  മൂലധന  സഹഭായത്തനിനുപുറകമ  ഉല്പഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം

സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലടയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം  വനിപണന  സഭാധലതയള്ള

ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വവവനിദലവല്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം  എന്നനിവയഭായനിടഭാണച്ച്

സഭാപനങ്ങള ഈ സഹഭായലാം വനിനനികയഭാഗനിചവരുന്നതച്ച്.

റനിയഭാബച്ച്  മുകഖന  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തന  അവകലഭാകേനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് വഭാര്ഷനികേ പദതനി വനിഹനിതത്തനിനഭായനി  പഭാനനിലാംഗച്ച്  കബഭാര്ഡനില്
സമര്പനിച സഭാപനങ്ങളുലട നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള അലാംഗതീകേരനിചച്ച്
അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  [2017-18]  270  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഈ പദതനികേളക്കഭായള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സമയബനനിതമഭായനി
തയ്യേഭാറഭാക്കനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുവഭാന റനിയഭാബച്ച് മുകഖന
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ്ഞു.

കൂടഭാലത  കകേരളഭാ  മനിനറല്സച്ച്  &  ലമറല്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,  മലബഭാര്  സനിമന്റെച്ച്സച്ച്
ലനിമനിറഡച്ച്,  കകേരളഭാ കസ്റ്ററച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച്  &  ഫെഭാര്മസമ്പ്യൂടനിക്കല്സച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്,  ട്രേഭാവനകൂര്-
ലകേഭാചനിന ലകേമനിക്കല്സച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്,  ലകേല്കട്രേഭാണ്, ട്രേഭാവനകൂര് സനിമന്റെച്ച്സച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്
എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുലട വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം ഉല്പഭാദന വവവനിദലവല്ക്കരണ
ത്തനിനുമുള്ള  വനിപുലമഭായ  പദതനികേളക്കച്ച്  പ്രഥമ  പരനിഗണന  നല്കേനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  വലവസഭായ-
ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിമഭാരുലട തലത്തനില് 2017 ജനുവരനി 6-നച്ച് നടത്തനിയ മതീറനിലാംഗനില്
സസതീകേരനിചനിരുന.  ഈ  പദതനികേളക്കഭായനി  ബഡ്ജറനില്നനിനളള
ധനസഹഭായത്തനിനുപുറകമയഭാണച്ച് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ പദതനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പുകരഭാഗതനിയലാം  റനിയഭാബച്ച്
മുകഖന വനിലയനിരുത്തനി ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

വനിവനിധ  കമഖലയനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനിദഗ്ദ്ധ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സസരൂപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അതഭാതച്ച്  കമഖലയനിലുള്ള
വനിദഗ്ദ്ധലരയലാം  റനിയഭാബനിലനയലാം  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടച്ച്  ഉന്നതതല  കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിചച്ച്  (Eg.  Expert  Committee  for  revival  of  Textile  Mills  under
Industries Department, Committee for establishing Industrial Complex for
value  added  products  involving  Titanium  metal  etc.)  കമല്നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.  അതഭാതച്ച്  കമഖലകേളനിലുള്ള വനിദഗച്ച് ദരുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കൂടനി
സസതീകേരനിചലകേഭാണ്ടഭായനിരനിക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതച്ച്.  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ   ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  പഭാലക്കഭാടച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
യൂണനിറനിലന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  രൂപതീകേരനിച
ഉന്നതതല കേമ്മേനിറനിയനിലുലാം റനിയഭാബനിലന്റെ ലചേയര്മഭാനുലാം ലസക്രടറനിയലാം അലാംഗങ്ങളഭാണച്ച്.
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 തതീര്തഭാടന വനികനഭാദസഞഭാര നയലാം

21(*351) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .     ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപച്ച്  മനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങലളയലാം സഭാലാംസ്കഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങലളയലാം
ബനനിപനിചലകേഭാണ്ടച്ച് തതീര്തഭാടന വനികനഭാദസഞഭാര നയത്തനിനച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ഇതനിനകേലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനച്ച്  ഈ പുതനിയ നയലാം  എന്തെച്ച്
ഉണര്വച്ച് നല്കേനിലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ-സനി) കകേരളത്തനിലല തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങലളയലാം സഭാലാംസ്കഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങലളയലാം
ബനനിപനിചലകേഭാണ്ടുള്ള  തതീര്തഭാടന  വനികനഭാദസഞഭാര  നയലാം  നനിലവനിലനില.
എന്നഭാല് ഒരു തതീര്തഭാടന ടൂറനിസലാം നയലാം ആവനിഷരനിക്കുന്നതച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ
പരനിഗണനയനിലുണ്ടച്ച്.

 ചേരക്കച്ച് കസവന നനികുതനി

22(*352) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .    ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .     ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേരക്കച്ച് കസവന നനികുതനി നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള സലാംസഭാനലത്ത ലചേക്കച്ച്
കപഭാസ്റ്റുകേള ഇലഭാതഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വലഭാപഭാരനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  കദശതീയ  ലനറച്ച് വര്ക്കഭായ
ജനി.എസച്ച്.ടനി.എന.-ല്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  കേടകേളനില്  നടത്തുന്ന  പരനികശഭാധന
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  നനികുതനി  ലവടനിപച്ച്  ഉണ്ടഭാകുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള ഉകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ചേരക്കച്ച്  കസവന  നനികുതനി  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനലത്ത
വഭാണനിജല  നനികുതനി  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേള  ഇന്നലത്ത  നനിലയനില്  തുടരുകേയനില.
അകേകത്തയ്ക്കുലാം പുറകത്തയ്ക്കുമുള്ള ചേരക്കച്ച് നതീക്കത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വഭാഹനങ്ങള
പുറലപടുന്നതനിനുമുമതലന്ന  ഓണ്വലനഭായനി  upload  ലചേകയ്യേണ്ടതഭാണച്ച്.   ലചേക്കച്ച്
കപഭാസ്റ്റനില്  വഭാഹനങ്ങള  നനിര്ത്തനിയനിടച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുന്ന  ഇന്നലത്ത  രതീതനി
ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യനില് ഉണ്ടഭായനിരനിക്കുന്നതല.

(ബനി)  ചേരക്കനികന്മകലഭാ കസവനത്തനികന്മകലഭാ നനികുതനി ലവടനിപച്ച്  നടത്തനി എന്നച്ച്
സലാംശയനിക്കുകേകയഭാ കേലണ്ടത്തുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് കേട പരനികശഭാധന
നടത്തുവഭാന മഭാതൃകേഭാ ജനി.എസച്ച്.ടനി. നനിയമത്തനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യനില്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്കൃത  സമ്പ്രദഭായമഭാണച്ച്
വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.   ഇതച്ച്  അന്തെനിമരൂപത്തനിലഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  ഏലതഭാലക്ക
വനിധത്തനില്  നനികുതനി  ലവടനിപ്പുണ്ടഭാകേഭാന  സഭാദലതയലണ്ടന്നച്ച്  അറനിയഭാന  കേഴെനിയൂ.
കസവനകമഖലയലട പ്രകതലകേ സസഭഭാവലാം കേണക്കനിലലടുത്തഭാല് ഇകപഭാഴുലാം കേണ്ടുവരുന്ന
under valuation, over invoicing  മുതലഭായ നനികുതനി ലവടനിപച്ച് രതീതനികേളലക്കതനിലര
ജഭാഗത പുലര്കത്തണ്ടതുണ്ടച്ച്.

 കേയര് വലവസഭായലാം പുനരുദരനിക്കഭാന കേര്മ്മേ പദതനി

23(*353) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണ്ടനി :
ശതീ  .    ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .    വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .     ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പരമ്പരഭാഗത കേയര് വലവസഭായലത്ത പുനരുദരനിക്കഭാന
കേര്മ്മേ പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേയറുല്പന്നങ്ങള  രഭാജലലത്ത  ആഭലന്തെര
വനിപണനിയനില്  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  വനിപണനി
കേലണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചച്ച്  കേയര്ലഫെഡച്ച്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  കേയര് വലവസഭായത്തനിലല പ്രതനിസനനി ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ശനില്പശഭാല
സലാംഘടനിപനിചനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  കേയര്  വലവസഭായത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായനിരുന്ന  ആധനിപതലലാം
തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സമ്പൂര്ണ്ണ ആധുനതീകേരണലാം സമയബനനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനനുഗുണമഭാകുന്ന തരത്തനില് സമഗ
പുനനഃസലാംഘടനയഭാണച്ച് മുനഗണന.  നനിലവനിലുള്ള സ്കതീമുകേള,  പരനിപഭാടനികേള എലഭാലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാകുലാം  പുനനഃസലാംഘടന  നടപനിലഭാക്കുകേ.   ആധുനതീകേരണവലാം
യനവല്ക്കരണവലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കൂലനിയലാം  കവലയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംഭരണവലാം
നടപനിലഭാക്കുനണ്ടച്ച്.

(ബനി)  കേയറനിലന്റെ  അഭലന്തെര,  വനികദശ  വനിപണനി  വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
കേയര്ലഫെഡനിലന്റെ  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  കഷഭാറൂമുകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.  കേയറുല്പന്നങ്ങളുലട  ആഭലന്തെര  വനിപണനി
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ബയര്-ലസലര്  മതീറ്റുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുലാം.  രഭാജലലത്ത  30  വലഭാപഭാര ലഫെഡകറഷനുകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി
കേയര് ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച് വനിപണനി കേലണ്ടത്തുന്നതനിനച്ച് പദതനി കേയര് കകേഭാര്പകറഷന
ആവനിഷരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ലസപ്തലാംബറനില് ആലപ്പുഴെയനില് വചച്ച് നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേയര്
കകേരള 2017, ആഭലന്തെര വനിപണനിക്കച്ച് പ്രകതലകേ ഊന്നല് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ആഭലന്തെര  മഭാര്ക്കറച്ച്  വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായള്ള  കേര്മ്മേപദതനികേള

ക്കഭായനി  1,44,00,000  രൂപ  കേയര്ലഫെഡനിനച്ച്  അനുവദനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ടനി

പദതനി പ്രകേഭാരലാം മഭാര്ക്കറച്ച് സ്റ്റഡനി നടത്തുന്നതനിനച്ച് കേയര്ലഫെഡനിനച്ച് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കേയര് വലവസഭായത്തനിലല

പ്രതനിസനനി ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ശനില്പശഭാല സലാംഘടനിപനിചനിടനില.  എന്നഭാല്

കേയര് ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  പുതനിയ  ഉപകയഭാഗ  കമഖലകേള  കേലണ്ടത്തുന്നതച്ച്  ലക്ഷലലാം

വചലകേഭാണ്ടച്ച്  കേയര്  ഭൂവസ  ശനില്പശഭാല  നടത്തനിയനിരുന.  ലതഭാഴെനിലുറപച്ച്

പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  മണ്ണച്ച്-ജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  മറ്റുലാം  കേയര്  ഭൂവസലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയഭാണച്ച് പ്രധഭാനമഭായലാം പ്രസ്തുത

ശനില്പശഭാല സലാംഘടനിപനിചതച്ച്.
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 സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല നനികക്ഷപ-വഭായഭാ അനുപഭാതലാം

24(*354) ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദച്ച്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപച്ച്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലന്റെയലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലടയലാം
പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളുലടയലാം  നനികക്ഷപ-വഭായഭാ  അനുപഭാതലാം
31-12-2016-നച്ച് എത്ര ആയനിരുന;

(ബനി)  നനികക്ഷപ-വഭായഭാ  അനുപഭാതലാം  ആകരഭാഗലകേരമഭായ  നനിലവഭാരത്തനിലുലാം
വളലര തഭാലഴെയഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം എന്തെഭാണച്ച്;

(സനി)  ഈ  പ്രതനിസനനി  തരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണ്ടനി  സസതീകേരനിക്കഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേൾ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേനിലന്റെയലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലടയലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളുലടയലാം  31-12-2016-ലല
നനികക്ഷപ-വഭായഭാ അനുപഭാതലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കേച്ച് 69.85%

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള 50.21%

പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള 65.39%

(ബനി)  31-3-2016  നനികക്ഷപ-വഭായഭാ  അനുപഭാതവമഭായനി  തഭാരതമലലപടുത്തു
കമ്പഭാള  പ്രഭാഥമനികേ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  നനികക്ഷപ-വഭായഭാ
അനുപഭാതത്തനില് നനിലവനില് ഗണലമഭായ കുറവച്ച് സലാംഭവനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച് ലറഗുകലഷന ആക്ടനിലന്റെ പരനിധനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  നനികക്ഷപത്തനില്നനിനലാം  എസച്ച്.എല്.ആര്.,
സനി.ആര്.ആര്.  എന്നതീ  കേരുതലുകേള സൂക്ഷനിചകശഷലാം ബഭാക്കനിയള്ള  തുകേ  മഭാത്രകമ
വഭായയഭായനി  നല്കേഭാന കേഴെനിയകേയള.   പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  സൂക്ഷനികക്കണ്ട  തരളധനലാം  (Fluid  resources)
സൂക്ഷനിചകശഷലാം  ബഭാക്കനിയള്ളവ  മഭാത്രകമ  വഭായയഭായനി  നല്കേഭാന  കേഴെനിയകേയള.
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കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം മുകഖനയണ്ടഭായ തഭാല്ക്കഭാലനികേ പ്രതനിസനനിമൂലലാം  സഹകേരണ
കമഖലയനില് വഭായഭാ വനിതരണത്തനില് കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  വഭായഭാ
വനിതരണലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ടനി സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം നല്കുന്ന വനിവനിധ
വഭായകേളുലട  പരനിധനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കൂടഭാലത  ഒരു
അലാംഗത്തനിനച്ച്/വലക്തനിക്കച്ച് നല്കേഭാവന്ന വഭായകേളുലട പരനിധനി (IMBP)-യലാം വര്ദനിപനിചച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

വഭായഭാ കുടനിശനികേ കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  '  നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം
2017' പദതനി സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നടപഭാക്കനിവരുന.  ഈ നടപടനികേളനിലൂലട
തഭാല്ക്കഭാലനികേ പ്രതനിസനനി തരണലാം ലചേയ്യേഭാന കേഴെനിയലമന്നച്ച് കേണക്കുകൂട്ടുന.

 വവദദ്യുതനി ലഭാഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനി

25(*355) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .     അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി  ലഭാഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫെനിലലമന്റെച്ച്/സനി.എഫെച്ച്.എല്.  ബളബുകേള
മഭാറനി എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള നല്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കച്ച് കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭലമഭാകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനകേലാം എത്ര എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയലവനലാം
ഇതനിനഭായനി  എന്തെച്ച്  തുകേ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനലാം  ലഭനിചലവനലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം, എത്ര വവദദ്യുതനി ലഭാഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിഞ്ഞുലവന്നഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്?

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

(എ)  കകേന്ദ്ര   ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ഇ.ഇ.എസച്ച്.എല്.(എനര്ജനി
എഫെനിഷലനസനി  സര്വ്വതീസസച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്)  മഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  നഭാഷണല് എല്.ഇ.ഡനി.
മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  1.5  കകേഭാടനി  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന
ലഡഭാമസ്റ്റനികേച്ച്  എഫെനിഷലന്റെച്ച്  വലറനിലാംഗച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം  എലന്നഭാരു  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി)  പ്രകതലകേ  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ഈ  പദതനിക്കച്ച്  ലഭലമല.   കകേന്ദ്ര
സഭാപനമഭായ  ഇ.ഇ.എസച്ച്.എല്.  രഭാജലലത്തഭാടഭാലകേയള്ള  ആവശലകേതയ്ക്കുകവണ്ടനി
വരുന്ന എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള ഒന്നനിചച്ച് വഭാങ്ങനിക്കുകേ വഴെനി കേകമ്പഭാള വനിലകയക്കഭാള
കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് ബളബുകേള ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ബളബുകേളുലട വനില പൂര്ണ്ണമഭായലാം
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  75  ലക്ഷലാം  ബളബുകേള ഇതനികനഭാടകേലാം  വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   25
ലക്ഷലാം  ബളബുകേളുലട  വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ
ലസക്ഷന  ഓഫെതീസുകേള  വഴെനിയഭാണച്ച്  ബളബുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.
ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനലാം തുകേകേലളഭാനലാം ലഭലമഭായനിടനില.

(ഡനി) ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി ഏകേകദശലാം 315 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറച്ച്
വവദദ്യുതനി ലഭാഭനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് കസഭാര്ട്സച്ച് വലഭാപനലാം

26(*356) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  കസഭാര്ട്സച്ച്  വലഭാപനത്തനിനച്ച്  കവണ്ടനി  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങ്കേനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പുതുതഭായനി ഈ കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന): 

(എ-സനി)  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  കസഭാര്ട്സച്ച്  വലഭാപനത്തനിനുകവണ്ടനി  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  ഒരു
പഞഭായത്തനില് ഒരു കേളനിക്കളലാം എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 135 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില്
25  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  13-2-2017-ലല ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഉത്തരവച്ച് നമ്പര് 33/17/കേഭാ.യ.വ.
പ്രകേഭാരലാം  തഭാലഴെ  പറയന്ന  18  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്:
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1. കവഭാളനികബഭാള അക്കഭാദമനി നടുവണ്ണൂര്

2. പഭാലക്കഭാടച്ച് ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം

3. ചേനിറ്റൂര് ഗവ.കകേഭാകളജച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കകേഭാലാംപകച്ച്

4. തനിരുമനിറകക്കഭാടച്ച് ചേഭാത്തന്നൂര് എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.

5. പ്രതീതനികുളങ്ങര സ്കൂള കസ്റ്റഡനിയലാം

6. ആലപ്പുഴെ ഇ.എലാം.എസച്ച്. കസ്റ്റഡ നിയലാം

7. ഐയനലാം പഞഭായത്തച്ച് കസ്റ്റഡനിയലാം

8. ആറനിങ്ങല് ശതീപഭാദലാം കസ്റ്റഡനിയലാം

9. കേണ്ണൂര് ജവഹര് കസ്റ്റഡനിയലാം

10.  അടൂര് മുനനിസനിപല് കസ്റ്റഡനിയലാം

11. വയനഭാടച്ച് ജനിലഭാ കസ്റ്റഡനിയലാം

12. നതീകലശസരലാം ഇ.എലാം.എസച്ച്. കസ്റ്റഡ നിയലാം

13.  ധര്മ്മേടലാം അബു ചേഭാത്തുക്കുടനി കസ്റ്റഡനിയലാം

14. കൂത്തുപറമ്പച്ച് മുനനിസനിപല് കസ്റ്റഡനിയലാം

15. എടപഭാള ഗവ. എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.

16. നനിലമ്പൂര് മനിനനി കസ്റ്റഡനിയലാം

17. ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപല് കസ്റ്റഡനിയലാം

18.  ലനടുങ്കേണ്ടലാം കസ്റ്റഡനിയലാം

കസ്റ്റഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിച തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

 കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കേസഭാടയനില് കജഭാലനി

27(*357) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നനിനലാം  കദശതീയവലാം  അന്തെര്കദ്ദേശതീയവമഭായ  കേഭായനികേ
മതരങ്ങളനില്  പലങ്കേടുത്തച്ച്  ലമഡലുകേള  കനടനിയനിട്ടുള്ള  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കച്ച്
കസഭാര്ട്സച്ച്  കേസഭാടയനില്  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച  വരുന്ന  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേസഭാട നനിയമനത്തനിനഭായനി  2015-ലല വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ഇതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് കസഭാര്ട്സച്ച് കേസഭാട നനിയമനലാം നടത്തഭാത്തതച്ച് കയഭാഗലരഭായവര്
പ്രഭായപരനിധനി  കേഴെനിഞ്ഞച്ച്  പുറത്തഭായനി  കപഭാകേഭാനനിടയഭാക്കുലമന്നതനിനഭാല്, കസഭാര്ട്സച്ച്
കേസഭാടയനില് സമയബനനിതമഭായനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന): 

(എ)  കദശതീയ  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  മതരങ്ങളനില്  പലങ്കേടുത്തച്ച്  മനികേച  പ്രകേടനലാം
കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്
ആരലാംഭനിച പദതനിയഭാണച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേസഭാടഭാ  നനിയമനലാം.  പദതനിയലട  ആരലാംഭകേഭാലത്തച്ച്
പ്രതനിവര്ഷലാം 20 കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കഭാണച്ച് കജഭാലനി നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  2009
മുതല് പ്രതനിവര്ഷലാം 50  കപര്ക്കഭായനി വര്ദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടച്ച്.  2010  മുതല്
14  വലരയള്ള  കേലണ്ടര്  വര്ഷങ്ങളനിലല  നനിയമനങ്ങളക്കച്ച്  ഇകപഭാള  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ഓകരഭാ കേലണ്ടര് വര്ഷകത്തയലാം ഒഴെനിവകേളനികലയച്ച്  കേഭായനികേതഭാരങ്ങള അതനിനച്ച്
ലതഭാട്ടുമുമള്ള രണ്ടച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വകേവരനിച കനടങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്
നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതച്ച്.   ഓകരഭാ  വര്ഷകത്തയ്ക്കുമുള്ള  50  ഒഴെനിവകേളനില്  25  എണ്ണലാം
വലക്തനിഗത  ഇനങ്ങളക്കുലാം  25  എണ്ണലാം  ടതീലാം  ഇനങ്ങളക്കുമഭായഭാണച്ച്
നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  പ്രതനിവര്ഷലാം ആലകേ ഒഴെനിവകേളനില് നനിന്നച്ച് രണ്ടച്ച് ഒഴെനിവവതീതലാം
വനിഭനിന്നകശഷനിയള്ള  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കഭായലാം  ഒരു  ഒഴെനിവ  വതീതലാം  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്
കസഭാര്ട്സച്ച് കേനൗണ്സനില് അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  3  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതുലാം എന്നഭാല്
ഒളനിമ്പനികച്ച്/ഏഷലന  ലഗയനിലാംസച്ച്  മതരങ്ങളനില്  ഉളലപടഭാത്തതുമഭായ  കേഭായനികേ
ഇനങ്ങളക്കഭായലാം  നതീക്കനിവചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേസഭാടഭാ  നനിയമനത്തനിനഭായനി
നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  ഒഴെനിവകേളനികലയച്ച്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന
വനിജഭാപനങ്ങളനിലൂലട  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചച്ച്  ലസലക്ടച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  ഓകരഭാ  തസനികേയനിലുലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  ഒഴെനിവകേളക്കച്ച്
ആനുപഭാതനികേമഭായനിടഭാണച്ച്  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനില് നനിയമനലാം
നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.
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കൂടഭാലത  35-ാംകദശതീയ  ലഗയനിലാംസനില്  വലക്തനിഗത  ഇനങ്ങളനില്  സസര്ണ്ണലാം,
ലവള്ളനി, ലവങ്കേല ലമഡലുകേള കേരസമഭാക്കുകേയലാം നനിലവനില് കജഭാലനിയനിലഭാത്തതുമഭായ
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുലാം  ടനി  ഇനങ്ങളനില്  സസര്ണ്ണലാം  കേരസമഭാക്കനിയ  നനിലവനില്
കജഭാലനിയനിലഭാത്ത കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുലാം 24-2-2015-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് ജനി.ഒ.
(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  10/15/കേഭാ.യ.വ.  പ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതുലാം നനിയമന നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിചവരനികേയമഭാണച്ച്.
കൂടഭാലത  ടതീലാം  ഇനത്തനില്  ലവള്ളനി,  ലവങ്കേല  ലമഡലുകേള  കേരസമഭാക്കനിയ
കജഭാലനിയനിലഭാത്ത കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്
കജഭാലനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ബനി)  2010  മുതല്  2014  വലരയള്ള  കേലണ്ടര്  വര്ഷങ്ങളനിലല  249
ഒഴെനിവകേളനികലയ്ക്കുള്ള കസഭാര്ട്സച്ച് കേസഭാടഭാ നനിയമനത്തനിനച്ച് ഓണ്വലനഭായനി അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  9-12-2015-ലല  14652/SD 1/2012/ലപഭാ.ഭ.വ.  നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം
വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിരുന. ഓണ്വലനഭായനി ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില് നനിനലാം
എന.ഐ.സനി.  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  ലപ്രഭാവനിഷണല്  റഭാങ്കേച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനത്തനിനുള്ള  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരനി
ക്കുന്ന വര്ഷത്തനിനച്ച് ലതഭാട്ടുമുമള്ള രണ്ടച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത കേഭായനികേ കനടങ്ങള
പരനിഗണനിചഭാണച്ച്  ലപ്രഭാവനിഷണല്  റഭാങ്കേച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   ഓള
ഇന്തെലഭാ  ഇന്റെര്  യൂണനികവഴനിറനി  മതരത്തനില്  പലങ്കേടുത്തച്ച്  മൂന്നഭാലാം  സഭാനലാം
കനടുന്നതഭാണച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേസഭാടഭാ  നനിയമനത്തനിനച്ച്  പരനിഗണനിക്കുന്ന  മനിനനിമലാം
കയഭാഗലതയഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

കേളരനിപയറച്ച്,  മനൗണ്ടനതീയറനിലാംഗച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളക്കച്ച്  കദശതീയ
മതരങ്ങളനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടനി  ഇനങ്ങളനില്ലപട  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്
പ്രസ്തുത  വനിജഭാപനലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഓണ്വലനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുവഭാന
കേഴെനിഞ്ഞനിരുന്നനില.   അപ്രകേഭാരലാം  ഓണ്വലനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയഭാതനിരുന്ന ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കഭായനി  മഭാനസലഭായനി  അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം ആയതനികലയച്ച് കകേരള കസ്റ്ററച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കേനൗണ്സനില് ലസക്രടറനി
കേരടച്ച്  വനിജഭാപനലാം  സമര്പനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  കേരടച്ച്  വനിജഭാപനലാം  ചേര്ച
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ബനലപടവരുലട  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പുതുക്കനിയ  കേരടച്ച്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരനികേയമഭാണച്ച്.

9-12-2015-ലല  14652/SD 1/2012/ലപഭാ.ഭ.വ.  നമ്പര് വനിജഭാപന പ്രകേഭാരലാം
ലഭലമഭായ  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടതച്ച്  ഇതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  ഒരു
ലസല് ആണച്ച്.  പ്രസസ്തുത ലസല് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(സനി) ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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 കലഭാടറനി ഏജനമഭാരുലട സമര പ്രഖലഭാപനലാം

28(*358) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .     ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കലഭാടറനി ഏജനമഭാരുലട സമരപ്രഖലഭാപനത്തനിനച്ച് ആധഭാരമഭായ പ്രശങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  നയങ്ങളുലാം  നടപടനികേളുലാം  സലാംസഭാന
കലഭാടറനിലയ ഏതു വനിധത്തനില് ബഭാധനിക്കുനലവന്നച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ഏതച്ച്
വനിധത്തനില് ഇടലപടഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  കകേരള ഭഭാഗലക്കുറനിലയ സലാംരക്ഷനിക്കുകേ എന്ന സകന്ദശമുയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടച്ച്
കകേരള  ഭഭാഗലക്കുറനി  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനിയലട  കനതൃതസത്തനില്  ഈ  കമഖലയനിലല
വനിവനിധ കട്രേഡച്ച് യൂണനിയനുകേള സലാംയക്തമഭായനി ലഫെബ്രുവരനി 19 മുതല് മഭാര്ചച്ച്  1 വലര
സലാംസഭാന  വഭാഹന  പ്രചേരണ  ജഭാഥയലാം  മഭാര്ചച്ച്  2-നച്ച്  രഭാജ്ഭവന  മഭാര്ചലാം
സലാംഘടനിപനിചനിരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി & സനി) നറുലക്കടുപനികന്മലുള്ള നനികുതനി നനിയമലാം (Kerala Tax on Paper
Lotteries  Act  2005)  അനുസരനിചച്ച്  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപച്ച്  പ്രതനിവഭാര
നറുലക്കടുപ്പുകേളക്കച്ച്  50  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ബമ്പര്  നറുലക്കടുപ്പുകേളക്കച്ച്  ഒരു  കകേഭാടനി
രൂപയലാം  നനികുതനിയഭായനി  ഒടുക്കനിവരുന.  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനില്  നനികുതനി
ഏര്ലപടുത്തനിയതനിനച്ച്  പുറകമ എലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലാം  (സലാംസഭാന/അനലസലാംസഭാന)
കലഭാടറനി  നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുലാം  പഭാലനിക്കുനലവന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  കലഭാടറനി
ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കച്ച്  രജനികസഷനുലാം  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഭരണഘടനയലട  101-ാം
കഭദഗതനിയനിലൂലട കദശവലഭാപകേമഭായനി ഏകേതീകൃത നനികുതനി സമ്പ്രദഭായലാം  (Goods and
Service Act)  നനിലവനില് വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  Kerala Tax on Paper Lotteries Act
2005-ലന്റെ നനിയമസഭാധുത കചേഭാദലലാം ലചേയ്യേലപടുന്ന സഭാഹചേരലലാം ഉണ്ടഭാകുകേയലാം പ്രസ്തുത
ആക്ടച്ച് കേഭാലഹരണലപടുകേയലാം ലചേയ്കതക്കഭാലാം.  സലാംസഭാന കലഭാടറനി  കകേന്ദ്ര കലഭാടറനി
നനിയമത്തനിനച്ച്  വനികധയമഭായഭാണച്ച്  സലാംഘടനിപനിക്കലപടുന്നലതന്നച്ച്  ഉറപച്ച്  വരുത്തഭാന
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുള്ള  ഒരു  ഉപഭാധനി  ഈ  നനിയമമഭാണച്ച്.   പ്രസ്തുത  നനിയമലാം
ഇലഭാതഭാകുന്നതച്ച് അതതീവ ഗനൗരവമുള്ള സഭാഹചേരലമഭാണച്ച്.  
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ഈ  സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  നനിയമസഭയലട
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്  നനിനലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  പുതനിയ
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  8-11-2016  മുതല്  500,  1,000  രൂപ  കനഭാട്ടുകേള
അസഭാധുവഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചതനിലന  തുടര്ന്നച്ച്  2016  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്  8
നറുലക്കടുപ്പുകേള  റദ്ദേഭാക്കുകേയലാം  10  നറുലക്കടുപ്പുകേള  നതീടനിവയ്ക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
കൂടഭാലത  ഡനിസലാംബര്,  ജനുവരനി  മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  നറുലക്കടുകക്കണ്ട  നനിര്മ്മേല്
വദസവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനിയലട 3 നറുലക്കടുപ്പുകേളുലാം റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്. Demonetization - ലന
തുടര്ന്നച്ച്  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനമഭാര്ക്കച്ച്  ജനിലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫെതീസുകേളനില്നനിനലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച് ഏജനമഭാരനില്നനിനലാം ടനിക്കറച്ച്  വഭാങ്ങഭാന സഭാധലമഭാകേഭാത്തതനിലന
തുടര്ന്നച്ച്   30,  50 രൂപ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  അചടനിയനിലുലാം  ഗണലമഭായ  കുറവച്ച്
വരുത്തുകേയണ്ടഭായനി.

 കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം

29(*359) ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .    എലാം  .   സസരഭാജച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .     ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  കേഭാരണലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി-
നനികുതനികയതര വരുമഭാനത്തനിലുലാം ടൂറനിസലാം,  കൃഷനി തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിലുലാം ഉണ്ടഭായ
നഷലാം കേണക്കഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  കേഭാരണലാം  സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായ  നഷലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നച്ച്  ഏലതങ്കേനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  സഹഭായലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇലലങ്കേനില് നഷപരനിഹഭാരലാം കനടനിലയടുക്കഭാന ശമമുണ്ടഭാകുകമഭാ?

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

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി-നനികുതനികയതര
വരുമഭാനത്തനിലുലാം  സമ്പദ്ഘടനയനിലല  ടൂറനിസലാം,  കൃഷനി  അടക്കമുള്ള  കമഖലകേളനിലുലാം
ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷലാം  കൃതലമഭായനി  തനിടലപടുത്തുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില.
എന്നഭാല് അക്കനൗണ്ടന്റെച്ച് ജനറലനില്നനിനലാം ലഭലമഭായ 31 -12 -16 വലരയള്ള തഭാലഭാലനികേ
കേണക്കുകേളപ്രകേഭാരലാം  2016  നവലാംബറനില് സലാംസഭാന എവകസച്ച്  നനികുതനി  വളര്ച
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മുനവര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചച്ച്  3.15  ശതമഭാനലാം  കുറവച്ച്  കരഖലപടുത്തനിയകപഭാള
ഡനിസലാംബറനില് രജനികസഷന നനികുതനിയനില്  34.63  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ ഇടനിവണ്ടഭായനി.
2016  ഒകക്ടഭാബറനില്  19.8  ശതമഭാനലാം വളര്ച കരഖലപടുത്തനിയ സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
തനതച്ച് നനികുതനി വരുമഭാനലാം ഡനിസലാംബറനില് കുറനിചതച്ച്  (17.45  ശതമഭാനലാം തഭാഴച്ച്) 2.35
ശതമഭാനലാം  വളര്ച  മഭാത്രമഭാണച്ച്.  2016  ഒകക്ടഭാബറനിലന  അകപക്ഷനിചച്ച്  നവലാംബറനില്
രജനികസഷന  നനികുതനിയനില്  30.26  ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം  ഡനിസലാംബറനില്  വനില്പന
നനികുതനിയനില്  17.43  ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം  രജനികസഷന  നനികുതനിയനില്  26.40
ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം  വഭാഹന  നനികുതനിയനില്  11.44  ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം  ആലകേ
തനതച്ച് വരുമഭാനത്തനില് 16.33 ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന്റെ  ഫെലമഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി  ദുര്ബലലപടുന്നതച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള  ഗഭാനകേലള  ബഭാധനിക്കുലാം.
ഇതനിനുപുറകമ,  ആസന്നമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനിലുണ്ടഭാകുന്ന  ഇടനിവച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി സസഭാധതീനനിക്കുലാം.  തന്മൂലലാം
ഇതച്ച്  സലാംസഭാനത്തനികലയ്ക്കുള്ള  നനികുതനി  വകേമഭാറലാം  കുറയന്നതനിനുള്ള
സഭാഹചേരലത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.  കനഭാടച്ച്  റദ്ദേഭാക്കലനിനച്ച്  കശഷമുള്ള,  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രവര്ത്തനത്തനിലുണ്ടഭായ  മന്ദത,  സ്റ്റഭാമ്പച്ച്  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില്  വന്ന  കുറവച്ച്
റനിയല്  എകസ്റ്ററച്ച്  കമഖലയനിലുണ്ടഭായ  തളര്ച,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  വന്ന  കുറവച്ച്  എന്നനിവ  കേഭാരണലാം  തനതച്ച്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  19  ശതമഭാനലാം  വളര്ച  വകേവരനിക്കഭാനുള്ള സഭാധലത  കുറവഭാണച്ച്.
അകതസമയലാം,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനികയതര വരുമഭാനത്തനില് മുനവര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചച്ച്  2016 നവലാംബറനില് 23.33 ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം ഡനിസലാംബറനില് 16.67
ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം കുറവച്ച് സലാംഭവനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  2016 ഒകക്ടഭാബറനില് 17.43 ശതമഭാനലാം
വളര്ന്ന നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം നവലാംബറനില് മുനമഭാസലത്ത അകപക്ഷനിചച്ച് 46.95
ശതമഭാനവലാം ഡനിസലാംബറനില് 59.16 ശതമഭാനവലാം ഇടനിവച്ച് കരഖലപടുത്തുകേയണ്ടഭായനി.

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേളുലാം  ലരഭാക്കലാം
പണത്തനിലഭാണച്ച്  നടക്കുന്നതച്ച്.   അതുലകേഭാണ്ടച്ച്  കനഭാട്ടുകേളുലട  ലഭലതക്കുറവച്ച്  വനിളവച്ച്
വനില്പന, വനിത്തച്ച് വഭാങ്ങല്, കൃഷനിയമഭായനി ബനലപട മറച്ച് അനുബന ഇടപഭാടുകേള
എന്നനിവലയ  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കേകമ്പഭാളത്തനിലല  പണമനിടപഭാടനിലുണ്ടഭായ
കേഭാലതഭാമസവലാം ഉലന്നങ്ങളുലട വനില ഇടനിഞ്ഞതുലാം ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
കൂലനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് കജഭാലനി ഉകപക്ഷനിചച്ച് നഭാടനികലയച്ച് മടങ്ങനികപഭായതുലാം കനഭാടച്ച്
അസഭാധുവഭാക്കലുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലലയ,  വളലര  ഗുരുതരമഭായ
പ്രതനിസനനിയനികലയഭാണച്ച് തള്ളനിയനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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കകേരള സമ്പദച്ച്  വലവസയലട പ്രധഭാന ചേഭാലകേശക്തനിയഭായ വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലയച്ച്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  കേനത്ത  പ്രഹരമഭാണച്ച്  ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിലന്റെ  തസരനിത  പരനികശഭാധനയനില്  ആഭലന്തെര  വനികദശ
സഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണത്തനില്  കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലനിനുകശഷലാം  ഇടനിവച്ച്
വന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  കേഭാരണലാം  സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായ  നഷലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നഭാളനിതുവലര  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങലളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില.   കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമസ
കമഖലകേളനിലുലാം  കേനത്ത  ആഘഭാതമഭാണച്ച്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   തനനനിമനിത്തലാം
ഓകരഭാ  കമഖലയനിലുലാം  ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷലാം  സലാംബനനിച  അന്തെനിമ
കേണക്കുകേള  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
ആവശലലപടുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 ഹരനിത കക്ഷത്രലാം പദതനി

30(*360) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച് : 
ശതീ  .    ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : 
ശതീ  .    ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച് : 
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപച്ച്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം ഉളലപലടയള്ള ഭൂവനികേസനത്തനിലുലാം

മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിലുലാം  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  കദവസസലാം  ഭൂമനി  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്'

'ഹരനിത കക്ഷത്രലാം പദതനി' ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷത്രങ്ങളനിലല  കേഭാവകേളുലടയലാം  കുളങ്ങളുലടയലാം  ആല്ത്തറകേളുലടയലാം

നവതീകേരണത്തനിലൂലട  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വകുപച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള

എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  കദവസസങ്ങളക്കച്ച് കേതീഴെനിലുള്ള എലഭാ കമജര് കക്ഷത്രങ്ങളനിലുലാം ആധുനനികേ

സസതീകവജച്ച് ട്രേതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാനകേള സഭാപനിക്കഭാന പദതനിയകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  കക്ഷത്രങ്ങളനിലല  പുരഭാതന  എടുപ്പുകേളുലടയലാം  ചുമര്ചേനിത്രങ്ങളുലടയലാം

നവതീകേരണത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട

ഒരു പദതനി ആവനിഷരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  ഹരനിതകക്ഷത്രലാം  പദതനിക്കച്ച്  ലകേഭാചനിന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ജലകസഭാതസ്സച്ച്,  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം,  മഭാലനിനല  സലാംസ്ക്കരണലാം
തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളനില് ഊന്നല് നല്കേനിയഭാണച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി) കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടച്ച് അനുബനനിചള്ള കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം ആല്ത്തറകേളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  പദതനി  ആവനിഷരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ഇതനികലയഭായനി
സര്ക്കഭാര് ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചവരുന.

(സനി)  ലകേഭാചനിന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  കചേഭാറഭാനനിക്കര
കക്ഷത്രത്തനില്  പ്രസ്തുത  പഭാന്റെച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   മലബഭാര്
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ലസഷലല്  കഗഡച്ച്  കക്ഷത്രമഭായ
ശതീ തനിരുമഭാനഭാലാംകുന്നച്ച് കദവസസലാം കവസ്റ്റച്ച് വഭാടര് ട്രേതീറച്ച്ലമന്റെച്ച്  പഭാന്റെച്ച് കദവസസലാം ഫെണ്ടച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ശബരനിമല
മഭാസ്റ്റര്പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  ശബരനിമല  സന്നനിധഭാനത്തുലാം  പമ്പയനിലുലാം  സസതീകവജച്ച്
ട്രേതീറച്ച്ലമന്റെച്ച്  പഭാനകേള  സഭാപനിക്കുനണ്ടച്ച്.   തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനച്ച്
കേതീഴെനിലുള്ള കമജര് കക്ഷത്രങ്ങളനില് ഇത്തരലാം പഭാനകേള സഭാപനിക്കഭാന പദതനിയണ്ടച്ച്.
കൂടഭാലത ഗുരുവഭായൂര് സസതീകവജച്ച് ട്രേതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാന്റെച്ച് പദതനിയലാം നടപഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി) പദതനി ആവനിഷരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

 തഭാഴ വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കഭായനി കേടഭാശസഭാസ പദതനി

1(3765) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെച്ച് :
ശതീ  .    എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .     എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജപ്തനി  കനരനിടുന്ന  തഭാഴ  വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ധനകേഭാരല  വകുപച്ച്  കനഭാഡല്
ഏജനസനിയഭായനി കേടഭാശസഭാസ പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണച്ച്  ഇതുവഴെനി  വകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നതച്ച്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  പദതനിയലട  ആനുകൂലലലാം  2017  ജനുവരനി  31  വലര  എത്ര
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതഭാലക്ക  വഭായകേളഭാണച്ച്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതച്ച്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 20-8-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  118/2016/ധന പ്രകേഭാരലാം ധനകേഭാരല
വകുപച്ച്  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  ജപ്തനി  കനരനിടുന്ന  തഭാഴ  വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കഭായനി
കേടഭാശസഭാസ  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന. *

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലന്നടുത്ത
വഭായകേളുലട തനിരനിചടവനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയതനിനഭാല് ജപ്തനിഭതീഷണനി കനരനിടുന്നവര്ക്കച്ച്
വഭായഭാ  പലനിശ/പനിഴെപലനിശയനിളവലാം  കേടഭാശസഭാസവലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് ഒറത്തവണയഭായനി നടപഭാക്കുന്ന കേടഭാശസഭാസ പദതനിയഭാണനിതച്ച്.  മുതലനിലന്റെ
ഇരടനിയനിലധനികേലാം  തനിരനിചടചകശഷവലാം  വഭായഭാകുടനിശനികേമഭാത്രലാം  വകേമുതലഭായള്ള
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം തഭാഴ വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുലാം ആശസഭാസകമകേഭാന ഉകദ്ദേശനിചള്ളതഭാണച്ച് ഈ
കേടഭാശസഭാസ പദതനി.

അഞ്ചുലക്ഷലാം രൂപവലരയള്ള വഭായകേളനില് മുതലുലാം പലനിശയലാം പനിഴെപലനിശയലാം
കചേര്ത്തച്ച് മുതലനിലന്റെ ഇരടനിലയങ്കേനിലുലാം തനിരനിചടചവരുലട വഭായകേളഭാണച്ച് എഴുതനിത്തള്ളുന്നതച്ച്.
ഇതനിനുപുറകമ  മുതലനിലന്റെ  ഒന്നര  ഇരടനിലയങ്കേനിലുലാം  തനിരനിചടചകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം
ജപ്തനിഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കച്ച്  പലനിശയനിളവലാം  പനിഴെപലനിശയനിളവലാം
അനുവദനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  ബഭാക്കനി  വഭായഭാത്തുകേ രണ്ടച്ച്  വര്ഷലാം ലകേഭാണ്ടച്ച് തനിരനിചടയഭാവന്ന
വനിധലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിചലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

കകേരള  സലാംസഭാന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡച്ച്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ,
പനികന്നഭാക്കകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനുകേള  കകേരള  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നതീ
സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം റവനമ്പ്യൂ വകുപനില്നനിനലാം വഭായ ലഭലമഭാക്കനിയവര്
ക്കഭാണച്ച് പദതനിയലട ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1022  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  സഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ആനുകൂലലലാം  ലഭനിചവരുലട  ജനില  തനിരനിചള്ള  കേണക്കച്ച്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 271

ലകേഭാലലാം 106

പത്തനലാംതനിട 27

ആലപ്പുഴെ 90

കകേഭാടയലാം 56

ഇടുക്കനി 19

എറണഭാകുളലാം 26

തൃശ്ശൂര് 37

പഭാലക്കഭാടച്ച് 39

മലപ്പുറലാം 23

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 216

വയനഭാടച്ച് 56

കേണ്ണൂര് 35

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 21

(ഡനി)  പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയലട  ഖണ്ഡനികേ 3.4  പ്രകേഭാരലാം  ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  വഭായകേള  ഒഴെനിലകേയള്ളവയഭാണച്ച്  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുന്നതച്ച്:

• സസര്ണ്ണ ഈടനികന്മലുള്ള വഭായകേള

• സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായകേള

• വലക്തനികേളക്കലഭാലത നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വഭായകേള

• അഞച്ച് ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതലഭാലയടുത്ത വഭായകേള

• ഉത്തരവച്ച് തതീയതനിയനില് കേടബഭാധലത നനിലവനിലനിലഭാത്ത വഭായകേള.
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 ഡനിജനിറല് ഫെയല് 

2(3766) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ധനകേഭാരലവകുപനില്  സതീകറഭാ  ഫെനിസനിക്കല്  ഫെയല്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ധനകേഭാരലവകുപനിലല  എത്ര  ശതമഭാനലാം  ഫെയലുകേളഭാണച്ച്
 ഡനിജനിറല് ഫെയലുകേളഭായനി വകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്;

(സനി)  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഡനിജനിറല്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കച്ച്  ധനകേഭാരല  വകുപച്ച്
മഭാറുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  സമയക്രമലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണ്ടഭാലയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്വ്വതീസച്ച്  ബുക്കുകേള/ലപനഷന  ബുക്കുകേള  ലമഡനിക്കല്  റതീഇലാംകബഴച്ച്ലമന്റെച്ച്
ബനില്ലുകേള  ഉളലപടുന്ന  ഫെയലുകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പ്പുകേലനികക്കണ്ട
അധനികേലാം കപജുകേളുള്ള കകേഭാടതനി വലവഹഭാര ഫെയലുകേള,  നനിയമസഭഭാ കചേഭാദലങ്ങള,
വലനിയ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  എന്നനിങ്ങലന  ഇ-ഓഫെതീസച്ച്  കമഭാഡനികലയച്ച്  മഭാറഭാനഭാവഭാത്ത
ഫെയലുകേള ഒഴെനിലകേ മറ്റുള്ള ഫെയലുകേലളലഭാലാം ഇ-ഓഫെതീസച്ച് മുഖഭാന്തെനിരമഭാണച്ച് ധനകേഭാരല
വകുപനില് വകേകേഭാരലലാം ലചേയവരുന്നതച്ച്.

(ബനി)  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  ലമഭാത്തലാം  ഫെയലുകേളുലട  എണ്ണത്തനില്
90  ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം  ഫെയലുകേളുലാം  ഡനിജനിറല്  ഫെയലുകേളഭായഭാണച്ച്  വകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(സനി)  2017  മഭാര്ചച്ച്  1-നുകശഷലാം  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  ഫെയലുകേള  ഇ-
ഓഫെതീസനിലൂലട  മഭാത്രകമ  വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യേഭാന  പഭാടുള  എന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഫെനിസനിക്കലഭായനി  കപ്രഭാസസച്ച്  ലചേയ്യേഭാന  അനുവദനതീയമഭായനിട്ടുള്ള
ഫെയലുകേള ഇ-ഓഫെതീസനിലല  'ഫെനിസനിക്കല് ഫെയല്'  കമഭാഡമ്പ്യൂള വഴെനി ഫെയല് നമ്പര്
എടുത്തകശഷലാം  ആ  നമ്പര്  ഫെനിസനിക്കല്  ഫെയലനില്  കരഖലപടുത്തനി  ഓകരഭാ
പ്രഭാവശലമുള്ള ഫെയല് ചേരണപഥലാം ഇ-ഓഫെതീസനില് കരഖലപടുത്തനി മഭാത്രകമ ഫെയല്
ചേലാംക്രമണലാം ലചേയ്യേഭാന പഭാടുള എന്ന നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള

3(3767) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലുകശരനി മണ്ഡലത്തനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടനലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള
പദതനികേലളയഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനി വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഇതച്ച്  ഒരു
പ്രകതലകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ  ജനിലലയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള
പദതനികേളല.   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗമഭായ അടനിസഭാന വനികേസനമഭാണച്ച്  ഈ
പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.   ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,
ആകരഭാഗലലാം,  ടൂറനിസലാം  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ലഭനിച  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്നനിനലാം  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന.
ഉത്തരവനിലല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായവലയ  കേനിഫെച്ച്  ആക്ടനികലയലാം
സ്കതീമനികലയലാം  വലവസകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  സൂക  പരനികശഭാധന നടത്തനി കേനിഫെച്ച്
കബഭാര് ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്ന  നടപടനിയഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്.   തുടര്ന്നച്ച്  കേനിഫെച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്ന
പദതനിക്കച്ച് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  കബഭാര്ഡച്ച് ഇതുവലര അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയ പദതനികേളുലട ലനിസ്റ്റച്ച് കേനിഫ്ബനിയലട ലവബ്വസറനില് ലഭലമഭാണച്ച്.  കേനിഫെച്ച്
കബഭാര്ഡച്ച്  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട  വകുപ്പുതനിരനിചള്ള  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി
അനുബനമഭായനി* ലഭലമഭാക്കുന.

 ഖജനഭാവനികലയ്ലക്കത്തനിയ തുകേ

4(3768) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നനികുതനിയനിനത്തനില്  സലാംസഭാന
ഖജനഭാവനികലക്കച്ച് എത്ര തുകേ എത്തനിയനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) മദലലാം, സസര്ണ്ണലാം എന്നനിവയലട കേണക്കുകേള പ്രകതലകേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കനൗണ്ടന്റെച്ച്  ജനറലനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  നടപച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഡനിസലാംബര് 31 വലരയള്ള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തനതച്ച് നനികുതനി
വരുമഭാനലാം 30,214.66  കകേഭാടനി രൂപയലാം കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം  9,567.59  കകേഭാടനി
രൂപയലാം ആണച്ച്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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(ബനി)  മദലലാം,  സസര്ണ്ണലാം  എന്നനിവയനില്നനിനലാം  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപച്ച്
28-2-2017 വലര പനിരനിലചടുത്ത തുകേയലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

മദലലാം - 7,225.49

സസര്ണ്ണലാം - 578.64 കകേഭാടനി രൂപ.

നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  2017  ലഫെബ്രുവരനി  28  വലര വനികദശമദലലാം,  കേള്ളച്ച്
തുടങ്ങനിയവയലട വനില്പനയമഭായനി ബനലപട എവകസച്ച് ഡമ്പ്യൂടനി, വലസനസച്ച് ഫെതീ,
ട്രേതീ ടഭാകച്ച്,  ഗഭാലകനജച്ച്  ഫെതീ,  ലറന്റെല് ഇനങ്ങളനില് എവകസച്ച് വകുപച്ച് മുകഖന ലഭനിച
ആലകേ വരുമഭാനലാം 17,90,17,42,500 രൂപയഭാണച്ച്.

 കേനിഫ്ബനി പദതനി നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനികേള

5(3769) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കേനിഫ്ബനി'  നല്കുന്ന  ഭരണഭാനുമതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിര്വ്വഹണ
ഏജനസനികേലള ലനിസ്റ്റച്ച് ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭായനിരുന;

(സനി)  'കേനിഫ്ബനി'  പദതനിയലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഓഡനിറച്ച്  എപ്രകേഭാരലാം
നടത്തുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രഖലഭാപനത്തനിലല  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  പദതനികേള  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.   പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപട  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവനിലല
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചച്ച് ഭരണ വകുപച്ച് ഭരണഭാനുമതനി പുറലപടുവനിക്കുകേയലാം
തുടര്ന്നച്ച് ലവബച്ച് വസറനില് ഓണ്വലനഭായനി സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.  ഇങ്ങലന
സമര്പനിക്കലപട പദതനികേളനില് കമല് സൂചേനിപനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരനിചച്ച്
കയഭാഗലമഭായതുലാം വനലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  ജലവനിഭവലാം,  ഐ.ടനി.,  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  എന്നതീ
കമഖലകേളനില്  ഉളലപടതുമഭായ  48  പദതനികേലള  ഒന്നഭാലാംഘടമഭായനി  കേനിഫെച്ച്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുകേയലാം  7-11-2016-ല്  കൂടനിയ
ആദലകയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേരനിച
പദതനികേളുലടയലാം പദതനി നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനികേളുലടയലാം പടനികേ അനുബനമഭായനി  *

കചേര്ക്കുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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(ബനി)  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
8-8-2016-ലല സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവനിലല  I(4)  ഖണ്ഡനികേയനില്
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി * കചേര്ക്കുന.

(സനി)  കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫെച്ച്  ആക്ടച്ച്,  2016-ലല  15-ാംവകുപനില്  കേനിഫെച്ച്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഓഡനിറച്ച്  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  രതീതനികേള  തഭാലഴെ
പറയലാം പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്:

1. കബഭാര്ഡച്ച്  പദതനിയനില്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാവന്ന  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഫെഭാറത്തനിലുലാം
അപ്രകേഭാരമുള്ള  രതീതനിയനിലുലാം  കേണക്കുബുക്കുകേളുലാം  അതനിലന്റെ  കേണക്കുകേളുമഭായനി
ബനലപട  മറ്റു  ബുക്കുകേളുലാം  സൂക്ഷനികക്കണ്ടതുലാം വഭാര്ഷനികേ  കേണക്കുകേളുലട
ഒരു കസ്റ്ററച്ച്ലമനലാം ബഭാലനസ്ഷതീറ്റുലാം തയ്യേഭാറഭാകക്കണ്ടതുമഭാണച്ച്.

2. കബഭാര് ഡനിലന്റെ  കേണക്കുകേള,  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതുവഭായകതഭാ  പ്രകതലകേമഭായകതഭാ
ആയ ഉത്തരവമൂലലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാവന്ന പ്രകേഭാരമുള്ള ആഡനിറര് അപ്രകേഭാരമുള്ള
രതീതനിയനിലുലാം  സമയത്തുലാം  ആഡനിറച്ച്  ലചേകയ്യേണ്ടതുലാം  അപ്രകേഭാരലാം
നനിയമനിക്കലപടുന്ന ആഡനിറര്ക്കച്ച് അപ്രകേഭാരമുള്ള കേഭാരലങ്ങലള സലാംബനനിചച്ച്
കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കഭാനുലാം  വനിവരങ്ങള  നല്കേഭാനുലാം  ആവശലലപടഭാനുള്ള
അധനികേഭാരലാം ഉണ്ടഭായനിരനിക്കുന്നതുമഭാണച്ച്.

3. ആഡനിറര്  സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ  പ്രകേഭാരമുള്ള  കബഭാര്ഡ നിലന്റെ  കേണക്കുകേള
അതനികന്മലുള്ള ആഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സഹനിതലാം വര്ഷലാംകതഭാറുലാം സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
അയചലകേഭാടുകക്കണ്ടതുലാം  സര്ക്കഭാര്  അതനിനച്ച്  യക്തലമന്നച്ച്  കതഭാനന്ന
പ്രകേഭാരമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  നല്കകേണ്ടതുലാം  കബഭാര്ഡച്ച്
അപ്രകേഭാരമുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനികക്കണ്ടതുമഭാണച്ച്.

ഇതുകൂടഭാലത കമല് സൂചേനിപനിച കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫെച്ച് ആകനിലല 17 എ വകുപച്ച്
പ്രകേഭാരലാം പരനികശഭാധന അധനികേഭാരസഭാനങ്ങലള നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരവലാം
തഭാലഴെപറയലാം പ്രകേഭാരലാം വലവസ ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്:

1. സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലപഭാതുവഭായകതഭാ  പ്രകതലകേമഭായകതഭാ  ആയ  ഉത്തരവച്ച്  വഴെനി
ഏലതങ്കേനിലുലാം പദതനിയലാം കബഭാര്ഡച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുളള പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണ്ടനിയള്ള  ഏലതങ്കേനിലുലാം  ലസഷലല്  പര്പസച്ച്
ലവഹനിക്കനിളനിലന്റെ  കരഖകേളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അതനിനച്ച്
യക്തലമന്നച്ച്  കേരുതുന്ന  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആളുകേള  അടങ്ങനിയ  പരനികശഭാധന
അധനികേഭാരസഭാനലത്ത നനിയമനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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2. അപ്രകേഭാരമുള്ള അധനികേഭാരസഭാനത്തനിനച്ച് ഏലതങ്കേനിലുലാം ലസഷലല് പര്പസച്ച്
ലവഹനിക്കനിളനില്നനിനലാം  കരഖകേള  ആവശലലപടുന്നതനിനുലാം  അതച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലട  ഓഫെതീസച്ച്,  സലലാം,  ലകേടനിടങ്ങള
എന്നനിവ പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള അധനികേഭാരമുണ്ടഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ഈ  വലവസയച്ച്  വനികധയമഭായനി  11  വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങനിയ  ഒരു  പരനികശഭാധന
അധനികേഭാര  സഭാനകത്തയ്ക്കുളലപലട  നനിയമന  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
14-2-2017-ലല 77/2017/ധന പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 കേനിഫ്ബനി വകുപ്പുതല പദതനികേള

6(3770) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കേനിഫ്ബനി'യനികലക്കച്ച്  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്,  ജലവനിഭവലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമലാം, ആകരഭാഗലലാം തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേള ഏലതലഭാലാം
പദതനികേളഭാണച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുളളതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വകുപ്പുലാം  എത്ര  തുകേയ്കുളള  പദതനികേളഭാണച്ച്  സമര്പനിചലതനലാം
ഇതനില് ഏലതഭാലക്ക പദതനികേള എത്രവതീതലാം തുകേയച്ച് 'കേനിഫ്ബനി' ഏലറടുത്തലതനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങലന  ഏലറടുത്ത  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേള  ആരലാംഭലാം  കുറനിലചന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചച്ച്
പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്  ഉളലപട  പദതനികേളഭാണച്ച്  നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിക്കലപട  പദതനികേളുലട  പടനികേ  അനുബനലാം*

ആയനി കചേര്ക്കുന.  ഇതനില്  7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫെച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതച്ച്
കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  (പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷമുള്ള  ആദല  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം)
4,004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള  48  പദതനികേള  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ആയതനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി*  കചേര്ക്കുന.

(സനി)  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട  വകുപ്പുതനിരനിചള്ള
പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടച്ച് അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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 എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട അസറച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ഫെണ്ടച്ച്

7(*T 3771) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.മഭാരുലട  അസറച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഫെണ്ടനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാലുലാം  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചച്ച്  പ്രവൃത്തനി  ലടണ്ടര്  ലചേയ്യേഭാന
ഉണ്ടഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  141  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കച്ച്  അനുവദനിച
2525  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  2017  മഭാര്ചച്ച്  ഒന  വലര
ലചേലവഴെനിചലവന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) 2016 -17 കേഭാലയളവനില് ഇനൗ പദതനിയനില് ഇതനികനഭാടകേലാം എത്ര കകേഭാടനി
രൂപക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടച്ച്.  ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി & സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചനല്കുന്നതഭാണച്ച്.

 എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടച്ച്

8(3772) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.  മഭാരുലട  ആസനി  വനികേസന  ഫെണ്ടച്ച്  സലാംബനനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിചഭാലുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന വളലരകയലറ കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണ്ടഭാകുന്നതഭായ പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശലാം  സമര്പനിച  കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  15
ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേഭാന  കേഴെനിയന്ന  രതീതനിയനില്  ഈ  ഫെണ്ടച്ച്
വനിനനികയഭാഗത്തനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം ലചേലവഴെനികക്കണ്ട 705 കകേഭാടനി രൂപയനില്
എത്ര കകേഭാടനി രൂപക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടച്ച്.  ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്

സമര്പനിക്കുന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കച്ച്  നനിലവനില്  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  67/2015/ധന.

തതീയതനി  22-7-2015  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള

ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചനല്കുന്നതഭാണച്ച്.

 എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട വനികേസന ഫെണ്ടുകേള

9(3773) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.മഭാരുലട വനികേസന ഫെണ്ടുകേള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന

പ്രവര്ത്തനികേളനില്  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കേനിയഭാലുലാം

എ.ഡനി.എലാം.  ലചേന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിച  കശഷകമ  ബനില്ലുകേള  പഭാസ്സഭാക്കുകേയള  എന്ന

നനിബനന ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതുകേഭാരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ നനിരവധനി പ്രവര്ത്തനികേളുലട ബനില്ലുകേള

മഭാസങ്ങകളഭാളലാം  മഭാറനി  നല്കേഭാതനിരനിക്കുന്നതുലാം  ഇതച്ച്  അഴെനിമതനിക്കച്ച്  കേളലമഭാരുക്കുന്നതഭായലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) ഈ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രകതലകേ വനികേസന നനിധനിയലട മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകേഭാരലാം ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്ന

പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചകേഴെനിഞ്ഞഭാല്  ഭരണഭാനുമതനി തുകേയലട  75%

ആദല  ഗഡുവഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ബഭാക്കനി  25%  തുകേ  പ്രവൃത്തനിയലട

ഫെനിസനിക്കല് പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  പ്രവൃത്തനിയലട  ബഭാഹുലലവലാം  കവണ്ടത്ര  ജതീവനക്കഭാരുലട  അഭഭാവവലാം

ബനില്ലുകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുനണ്ടച്ച്.

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേളുലട ബനില്ലുകേള കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്

കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് കേര്ശനനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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 എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പ്രകതലകേ വനികേസന ഫെണ്ടച്ച്

10(3774) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.മഭാരുലട  പ്രകതലകേ  വനികേസന  ഫെണ്ടച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  ലബഞ്ചുലാം  ലഡസലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;
ഇലലങ്കേനില് അതനിനുള്ള അനുമതനി നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് പല സര്ക്കഭാര് എല്.പനി.,  യ.പനി.  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ഇരനിക്കഭാന
ലബഞ്ചുലാം  ലഡസലാം  ഇലഭാത്ത  സനിതനിയഭായതനിനഭാല്  എലാം.എല്.എ.മഭാരുലട  ഫെണ്ടച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ലബഞ്ചുലാം ലഡസലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള അനുമതനി നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുമതനിയനില.

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  പ്രകതലകേ  വനികേസന  നനിധനിയലട  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
പ്രകേഭാരലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  27-5-2004-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  247/2004/ധന.
ഉത്തരവനുസരനിചച്ച്  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നനിലനനില്ക്കുന്ന സനിരലാം  ആസനികേള  സൃഷനിക്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച്  MLA  SDF-ലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളനില് പ്രധഭാനലാം.   ബഞ്ചുലാം  ലഡസലാം
അത്തരലാം ആസനികേളുലട നനിര്വ്വചേനത്തനില് വരഭാത്തതനിനഭാല് പ്രസ്തുത ആവശലത്തനിനച്ച്
അനുമതനി നല്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 കനമലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടച്ച്

11(3775) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കനമലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
എലാം.എല്.എ. ശതീ. വനി. ശനിവനകുടനി, ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടച്ച് / പ്രകതലകേ വനികേസന
ഫെണ്ടച്ച് എന്നനിവയനില്നനിനലാം ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിനഭായനി, ഏലതഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്
ശനിപഭാര്ശ ലചേയതച്ച്;  ഓകരഭാ  വര്ഷലത്തയലാം  പ്രവൃത്തനികേള,  ആയതനിനച്ച്  അനുവദനിച
തുകേ എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കനമലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  പ്രവൃത്തനികേള,  ആയതനിനച്ച്  അനുവദനിച  തുകേ  എന്നനിവയലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം-1  * ആയനി  കചേര്ക്കുന.   പ്രകതലകേ  വനികേസന
നനിധനിയനില്നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കപരുലാം  അനുവദനിച  തുകേയലാം
സലാംബനനിചള്ള വനിവരലാം കശഖരനിചച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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ശതീ. ലബനനികച്ച് കേഭാഞ്ഞനിരവനിളയലട ഉപരനിപഠനവലാം നനിയമനവലാം

12(3776) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ധനകേഭാരല  വകുപനിലല  സതീനനിയര്  കഗഡച്ച്  അസനിസ്റ്റന്റെഭായ

ശതീ.  ലബനനികച്ച്  കേഭാഞ്ഞനിരവനിളലയ  സര്ക്കഭാര്  ലചേലവനില്  ഏതച്ച്  കകേന്ദ്ര

ഇനസ്റ്റനിറമ്പ്യൂടനിലഭാണച്ച്  രണ്ടച്ച്  വര്ഷലത്ത  കകേഭാഴനിനയചതച്ച്;  ടനിയഭാന  അകമരനിക്കയനിലല

ഏതച്ച് യൂണനികവഴനിറനിയനിലഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലചേലവനില് ഇനകറണ്ഷനിപച്ച് ലചേയതച്ച്;

(ബനി)  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്  ശതീ.  ലബനനികച്ച്  കേഭാഞ്ഞനിരവനിളയമഭായനി  എലന്തെങ്കേനിലുലാം

കേരഭാര് നനിലവനിലുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് ഏതച്ച് തതീയതനിയനിലഭാണച്ച് കേരഭാര് അവസഭാനനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ഫെയല് ധനകേഭാരല  വകുപച്ച്

മനനി/ മുഖലമനനി കേണ്ടനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇലലങ്കേനില് കേഭാരണലമന്തെച്ച്;

(ഡനി)  എന്തെച്ച്  ഉകദ്ദേശത്തനിലഭാണച്ച്  ടനിയഭാനച്ച്  ഉപരനിപഠനലാം  നല്കേനിയതച്ച്;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  ലബനനികച്ച്  കേഭാഞ്ഞനിരവനിളലയ  ഫെരതീദഭാബഭാദനിലുള്ള  നഭാഷണല്

ഇനസ്റ്റനിറമ്പ്യൂടച്ച്  ഓഫെച്ച്  ഫെനിനഭാനഷലല്  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെനില്  രണ്ടുവര്ഷലത്ത  കകേഭാഴനിനച്ച്

അയചനിട്ടുണ്ടഭായനിരുന.   ടനിയഭാന  അകമരനിക്കയനിലല  യൂണനികവഴനിറനി  ഓഫെച്ച്

കേഭാലനികഫെഭാര്ണനിയയനിലഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലചേലവനില് ഇകന്റെണ്ഷനിപച്ച് ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി) നനിലവനിലുണ്ടച്ച്. ശതീ. ലബനനികച്ച് കേഭാഞ്ഞനിരവനിളയലട ശനിഷകേഭാല സര്ക്കഭാര്

സര്വ്വതീസച്ച് കേഭാലയളവച്ച് കേഴെനിയന്നതുവലര കേരഭാറനിനച്ച് പ്രഭാബലലമുണ്ടച്ച്.

(സനി)  രണ്ടച്ച്  വര്ഷ  കകേഭാഴച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞുവന്ന  ശതീ.  ലബനനികച്ച്  കേഭാഞ്ഞനിരവനിളയച്ച്

നനിയമനലാം  നല്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കേരഭാറുകേള  ഒനലാംതലന്ന  നനിലവനിലനില.

ആയതനിനഭാല് അത്തരലാം ഒരു ഫെയല് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി/മുഖലമനനി കേണ്ടനിടനില.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലല കേഴെനിവലാം പ്രഭാവതീണലവലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന

ഉകദ്ദേശലത്തനിലഭാണച്ച്  ശതീ.  ലബനനികച്ച്  കേഭാഞ്ഞനിരവനിളലയ  ഉപരനിപഠനത്തനിനഭായനി

അയചതച്ച്.
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 ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടച്ച് വകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യേഭാന പ്രകതലകേലാം ലവബച്ച് കപഭാര്ടല്

13(3777) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലാം.ൽ.എ. മഭാരുലട ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടച്ച് വകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
പ്രകതലകേലാം ലവബച്ച് കപഭാർടൽ തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ ;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടച്ച് വകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്ന എലഭാ വകുപ്പുകേലളയലാം
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ആസനി  വനികേസന  ഫെണ്ടച്ച്  വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നപ്രകതലകേലാം  ലവബച്ച്
കപഭാര്ടലനികലക്കച്ച് ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.  മഭാരുലട ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടച്ച് സലാംബനനിച ഫെയല്
നതീക്കലാം കൃതലമഭായനി അറനിയന്നതനിനച്ച് പ്രകതലകേലാം ലവബച്ച് കപഭാര്ടലനില് കലഭാഗനിന ലചേയ
കേയറുന്നതനിനുള്ള  കലഭാഗനിന  ഐ.ഡനി.യലാം  പഭാസ്സച്ച്  കവര്ഡുലാം  എലാം.എല്.എ.  കക്കഭാ
അലലങ്കേനില്  പനി.എ.  കക്കഭാ  നല്കുന്നതനിനുള്ള ക്രമതീകേരണലാം  കൂടനി  അടനിയന്തെരമഭായനി
ഏര്ലപടുത്തുകമഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആസനി വനികേസന പദതനികേള വകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ഒരു ലവബച്ച്
കപഭാര്ടല് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  (http://ads.kerala.gov.in).

(ബനി) ധനകേഭാരല വകുപനിലുലാം ബനലപട ഭരണ വകുപ്പുകേളനിലുലാം ആസനി വനികേസന
പദതനിയമഭായനി  ബനലപട  ഫെയലുകേള  വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്  ഇതനിനഭായനി
വനികേസനിപനിച കപഭാര്ടല് മുകഖനയഭാണച്ച്.

(സനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ആസനി വനികേസന പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലവബ്കപഭാര്ടലനിലന്റെ
കഹഭാലാം  കപജനില്  ലഭലമഭാണച്ച്.   എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  പനി.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  കലഭാഗനിന
ഐ.ഡനി.-യലാം പഭാസ്സച്ച് കവര്ഡുലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 ആസനി വനികേസന പദതനി

14(3778) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുന്ദമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡത്തനിലല  എലാം.എല്.എ.  യലട
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണമുളലപലട എത്ര പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്
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ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്;

(സനി)  ആസനി  വനികേസന  പദതനികേളക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനിക്കച്ച്  കവഗതകൂടഭാന
എന്തെച്ച് നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുന്ദമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  എലാം.എല്.എ.-യലട
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി  *  കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണലാം  എന്ന  പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  പഞഭായത്തനില്  ഗവ.എല്.പനി.  സ്കൂള  പുള്ളന്നൂര്,
ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്ന  പ്രവൃത്തനി  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള  ധനഭാനുമതനിക്കഭായനി
പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  ആസനി  വനികേസന  പദതനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമയക്രമലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  22-7-2015  തതീയതനിയനിലല  നമ്പര്  67/2015/ധന സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം  ഭരണ  വകുപ്പുകേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ടനി  ഉത്തരവച്ച്
അനുബനമഭായനി*  കചേര്ക്കുന.  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലഭലമഭായ ശനിപഭാര്ശകേളനില്
ധനഭാനുമതനിയലാം  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  എത്രയലാം
കവഗലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ബനലപട  ഭരണ വകുപച്ച്  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  നനിര്വ്വഹണ
വകുപ്പുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 ശമ്പള ലസ്കയനിലുകേളനിലല അകനഭാമലനി

15(3779) ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനിലല ജൂനനിയര് ലകബഭാറടറനി അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് തസനികേയലട
ഇകപഭാഴെലത്ത  ശമ്പള  ലസ്കയനില്  എത്രയഭാണച്ച്;  ഈ  തസനികേയലട  ലപ്രഭാകമഭാഷന
തസനികേ ഏതഭാണച്ച്; ലപ്രഭാകമഭാഷന തസനികേയലട ശമ്പള ലസ്കയനില് എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  ശമ്പള  പരനിഷരണത്തനില്  ഈ  തസനികേകേളനിലല  ശമ്പള
ലസ്കയനില് എപ്രകേഭാരമഭായനിരുന;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഏലതഭാരു വകുപനിലുലാം തഭാഴതസനികേയനില്നനിനലാം ഉയര്ന്ന
തസനികേയനില്  സഭാനക്കയറലാം  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  ശമ്പള  ലസ്കയനിലനില്  വലതലഭാസലാം
ഉണ്ടഭാകേഭാറുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങ്കേനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  ജൂനനിയര്  ലകബഭാറടറനി

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  തസനികേയലട  സഭാനക്കയറത്തനിലുലാം  ശമ്പള  ലസ്കയനിലനില്  വലതലഭാസലാം
ഉണ്ടഭാകുനകണ്ടഭാ;  ഇലലങ്കേനില്  ഈ  അപഭാകേത  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ആകരഭാഗലവകുപനിലലയലാം  ഫുഡ്കസഫനി  വകുപനിലലയലാം  സമഭാന

തസനികേകേളനില്  നനിയമനത്തനിനച്ച്  കവണ്ട  അടനിസഭാന  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതകേള

എന്തെഭാണച്ച്;  ഈ വകുപ്പുകേളനില് ജൂനനിയര് ലകബഭാറടറനി  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് തസനികേയലടയലാം

ലകബഭാറടറനി അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് തസനികേയലടയലാം ശമ്പള ലസ്കയനിലുകേള തമ്മേനില് വലതലഭാസലാം

ഉകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങ്കേനില് ഇതനിലല വലതലഭാസലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനിലല ജൂനനിയര് ലകബഭാറടറനി അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് തസനികേയലട

ശമ്പള  ലസ്കയനില്  Rs.  17,500-39,500  ആണച്ച്.   ടനി  തസനികേയലട  ലപ്രഭാകമഭാഷന

തസനികേ സലാംബനനിച വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി) ഒനപതഭാലാം ശമ്പള പരനിഷരണത്തനില് ജൂനനിയര് ലകബഭാറടറനി അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്

തസനികേയലട ശമ്പള ലസ്കയനില്  Rs. 8,960-14,260  ആയനിരുന.  ടനി  തസനികേയലട

ലപ്രഭാകമഭാഷന തസനികേ സലാംബനനിച വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(സനി)  എലഭായ്കപഭാഴുലാം ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേളക്കച്ച് ശമ്പള ലസ്കയനിലനില് വലതലഭാസലാം

ഉണ്ടഭാകേണലമന്നച്ച് നനിര്ബനമനില.

(ഡനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലുലാം  ഫുഡച്ച്  കസഫനി  വകുപനിലുലാം  ലപഭാതുവഭായനി  ലഭാബച്ച്

അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്,  ജൂനനിയര്  ലഭാബച്ച്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്,  പഭാക്കര്  എന്നതീ  തസനികേകേള

നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.   ഇരു  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ജൂനനിയര്  ലഭാബച്ച്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  തസനികേ  Rs.

17,500-39,500 എന്ന ശമ്പള ലസ്കയനിലനിലുലാം പഭാക്കര് തസനികേ Rs. 17,000-37,500

എന്ന  ശമ്പള  ലസ്കയനിലനിലുമഭാണച്ച്  നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.   എന്നഭാല്  ലഭാബച്ച്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്

തസനികേ ആകരഭാഗല വകുപനില് Rs. 17,000-37,500 എന്ന ശമ്പള ലസ്കയനിലനിലുലാം ഫുഡച്ച്

കസഫനി  വകുപനില്  Rs.  18,000-41,500  എന്ന  ശമ്പള  ലസ്കയനിലനിലുമഭാണച്ച്

നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.   ഇരു വകുപ്പുകേളനിലലയലാം കമല് തസനികേകേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത

സലാംബനനിച വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.  ശമ്പള ലസ്കയനിലനിലല വലതലഭാസലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതച്ച്

സലാംബനനിച ശനിപഭാര്ശകേലളഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.  
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 വനികേസന പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് കവഗത്തനില് അനുമതനി നല്കേഭാന നടപടനി

16(3780) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികേസന പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  കവഗത്തനില് വനിവനിധ അനുമതനികേള നലഭാന
സസതീകേരനിച വരുന്ന നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി,  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി,  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി  തുടങ്ങനിയവ
ലഭനിക്കുന്നതനില്  വരുന്ന  വലനിയ  കേഭാലതഭാമസലാം  കേഭാരണലാം  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള
മുടങ്ങുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ആസനി വനികേസന പദതനികേള ഉളലപലടയള്ള പദതനികേളക്കച്ച്  ജനിലഭാ
തലത്തനില് വനിവനിധ അനുമതനികേള നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  തസരനിതഗതനിയനില്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനികലയഭായനി വഭാര്ഷനികേ പദതനികരഖലയ മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്
'Green  Book'-ല്  ഉളലപടുത്തുന്നതനികലയഭായനി  9-12-2015-ലല  G.O.(P)No.
561/2015/Fin.  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിരുന.  Green Book-ല് ഉളലപടുത്തുന്ന പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് അതഭാതച്ച് ഭരണവകുപനില് നനിനലാം ഏപ്രനില് മഭാസത്തനില്ത്തലന്ന
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാവന്നതഭാണച്ച്.  2017-18-ലുലാം ടനി പ്രക്രനിയ തുടരുന്നതനികലയഭായനി
G.O.(P)  No.08/2017/Fin.  Dtd.  25-1-2017  നമ്പര്  ഉത്തരവഭാകുകേയലാം  കമല്
നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എലഭാ  ലചേഭാവ്വഭാഴ്ചകേളനിലുലാം  (ആലകേ  28
കയഭാഗലാം) പ്രകതലകേ കേര്മ്മേസമനിതനിയലട കയഭാഗലാം കചേര്ന്നച്ച് 5 കകേഭാടനി രൂപയച്ച് മുകേളനിലുള്ള
പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുവഭാനുള്ള  പ്രകതലകേ  കേര്മ്മേസമനിതനിയലട
സഭാമ്പത്തനികേഭാധനികേഭാരലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്  10  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്
മുകേളനിലഭായനി  നനിജലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടച്ച്  G.O.(P)  No.  4/2017/Fin.  Dtd.18-1-2017
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.   10  കകേഭാടനി  രൂപ വലരയള്ള പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
വകുപ്പുതല കേര്മ്മേസമനിതനികേളക്കുതലന്ന ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി,  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി,  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി  തുടങ്ങനിയവ
ലഭനിക്കുന്നതനില്  വരുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  കേഭാരണലാം  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള
മുടങ്ങുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(സനി)  ആസനി  വനികേസന  പദതനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  22-7-2015-ലല സര്ക്കുലര് നമ്പര്  67/2015/Fin  പ്രകേഭാരലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ്യുന്ന  പദതനികേളക്കച്ച്  ജനിലഭാതലത്തനില്  അനുമതനി  നല്കുന്നതച്ച്  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

കേനിഫ്ബനി
17(3781) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
പദതനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  'കേനിഫ്ബനി'-യലട  അടുത്ത

കയഭാഗലാം എന്നഭാണച്ച് കചേരുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

കകേരള  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  28-ാാമതച്ച്
കയഭാഗലാം  21-3-2017-നച്ച് കചേരഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഏകേകദശലാം  11,000  കകേഭാടനി
രൂപ മുതല്മുടക്കുള്ള പദതനികേള വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്നനിന്നച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  2016-
17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  'പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനി'യനില്
ഉളലപടുത്തനി പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം 8-8-2016-ലല സ.ഉ.(വകേ) നമ്പര് 315/2016/ധന
നമ്പര്  ഉത്തരവനിന  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ബനലപട
നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള  സമര്പനിക്കുന്ന  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
കേനിഫ്ബനിയലട കപ്രഭാജക്ടച്ച് അവപ്രസല് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പരനികശഭാധനയച്ച് കശഷമഭാണച്ച്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  ടനി  പദതനികേള
പരനികശഭാധനിചവരുന.

 ചേരക്കച്ച് കസവന നനിയമലാം
18(3782) ശതീമതനി  ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ചേരക്കച്ച്  കസവന  നനിയമലാം  കകേരളത്തനില്  നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിനച്ച്

എലന്തെലഭാലാം നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതച്ച്;
(ബനി) പ്രസ്തുത നനിയമലാം നടപനില് വരുകമ്പഭാള ഏലതഭാലക്ക കമഖലകേളനില് നനിന്നച്ച്

സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് അധനികേ വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  കമഖലകേളനില്നനിന്നച്ച്  ലഭനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  വരുമഭാനലാം

ഇലഭാതഭാകുലമനലാം വരുമഭാനലാം കുറയലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) Model  GST Law  പഭാര്ലലമന്റെച്ച്  പഭാസ്സഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്  SGST Act

സലാംസഭാന നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിചച്ച് പഭാകസക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.  വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച്

രജനികസഷന  എടുക്കുന്നതനിനുലാം  റനികടണ്  ഫെയല്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  e-payment

നടത്തുന്നതനിനുലാം  കവണ്ട  Common  Portal  GSTN  എന്ന  കേമ്പനനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനി

വരുന.   എന്നഭാല്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  അലസസ്സച്ച്ലമന്റെച്ച്  ആഡനിറച്ച്,  അപതീല്

എനകഫെഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് മുതലഭായ കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി back end module

തയ്യേഭാറഭാകക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.  ഇതനിനുകവണ്ട  Software  Application  തയ്യേഭാറഭാക്കല്  NIC-

യലട സഹകേരണകത്തഭാലട പുകരഭാഗമനിചവരുന.

വകുപനിലല എലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം സഭാകങ്കേതനികേ വനിദലലയക്കുറനിചള്ള പരനിശതീലനലാം

പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നടപനില്  വരുകമ്പഭാള  ഉകദലഭാഗസ

ക്രമതീകേരണങ്ങള നടകത്തണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി

സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനച്ച്  ഇതച്ച്

അനുകൂലമഭാണച്ച്.   കൂടഭാലത  കസവന  കമഖലയനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  നനികുതനി

ചുമത്തഭാലാം.   ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്,  ലടലനികകേഭാലാം,  ഇനഷസറനസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുലട

കകേരളത്തനിലല  ഉപകഭഭാഗനനിരക്കച്ച്  രഭാജലലത്ത  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കുകേളനില്  ഒന്നഭാണച്ച്.

ഇതനിലൂലട സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് കനടമുണ്ടഭാകുലമന്നഭാണച്ച് വനിലയനിരുത്തലപടുന്നതച്ച്.

(സനി)  GST  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണ്ടഭാകേഭാവന്ന  വരുമഭാന  നഷലാം  കകേന്ദ്രലാം

നനികേത്തണലമന്നച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങള  ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി

നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  2015-16-ലല  നനികുതനി  പനിരനിവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  14%

വര്ദനവച്ച് വര്ഷലാംകതഭാറുലാം കേണക്കഭാക്കനി ആദല അഞ്ചുവര്ഷകത്തയച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച്

പൂര്ണ്ണമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതഭാലണന്ന വലവസ  GST Compensation

Act-ല് ഉളലപടുത്തണലമന്നച്ച്  GST  കേനൗണ്സനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അപ്രകേഭാരലാം

നനിയമഭാനുസൃതലാം തലന്ന നഷപരനിഹഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് വരുലാം.

ഇതുലകേഭാണ്ടച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി  വരുമഭാനലത്ത  GST  പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിക്കുകേയനിലലന്നഭാണച്ച് കേരുതുന്നതച്ച്.
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 ചേരക്കുനനികുതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനുള്ള സസകേഭാരല കേമ്പനനി

19(3783) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .    ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീമതനി  സനി  .  ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേരക്കു നനികുതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനുള്ള സസകേഭാരല കേമ്പനനി  (ജനി.  എസച്ച്.
റനി. എന.) യലട ഘടന എന്തെഭാണച്ച്;

(ബനി) ഇതനില് കകേരള സര്ക്കഭാരനിനച്ച് എത്ര വനിഹനിതമുണ്ടച്ച്;

(സനി) ലനറച്ച്  വര്ക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പണലാം
നല്കകേണ്ടനി വരുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് ഈ കേമ്പനനിയനില് എത്ര മഭാത്രലാം അധനികേഭാരമഭാണുള്ളതച്ച്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചേരക്കു കസവന നനികുതനി ലനറച്ച് വര്ക്കച്ച് കേമ്പനതീസച്ച് ആക്ടനിലല ലസക്ഷന 8
(പുതനിയതച്ച്)  പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കലപട  സര്ക്കഭാരനിതര  വപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്
കേമ്പനനിയഭാണച്ച്  ജനി.എസച്ച്.റനി.എന.  ഈ  കേമ്പനനിയനില്  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  24.5
ശതമഭാനലാം ഓഹരനിയലാം മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം കകേന്ദ്രഭരണ പ്രകദശങ്ങളക്കുമഭായനി
24.5  ശതമഭാനലാം  ഓഹരനിയമഭാണുള്ളതച്ച്.  ബഭാക്കനിയള്ള  51  ശതമഭാനലാം  ഓഹരനിയലാം
കനഭാണ് ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഫെനിനഭാനസച്ച്  സഭാപനങ്ങളഭായ  (1)  LIC  Housing  Finance
Ltd. (2) ICICI Bank Ltd. (3) HDFC Ltd. (4) HDFC Bank Ltd. (5) NSE
Strategic Investment Corporation Ltd-നുമഭാണുള്ളതച്ച്.

(ബനി) കകേരളത്തനിനച്ച് 79,000 ഓഹരനിയഭാണുള്ളതച്ച്.

(സനി) ഉണ്ടച്ച്.

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കച്ച് മൂലധന പങ്കേഭാളനിത്തമുള്ള കേമ്പനനി
നനിയമത്തനിലല  ലസക്ഷന  25  (പഴെയതച്ച്)  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  കേമ്പനനിയഭാണച്ച്
ജനി.എസച്ച്.റനി.എന.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  വകുപ്പുകേളനില്  രജനികസഷനുള്ള  എലഭാ
വലഭാപഭാരനികേകളയലാം  ജനി.എസച്ച്.റനി.-യനികലയച്ച്  വമകഗറച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  രജനികസഷന
റനികടണ്  ഫെയലനിലാംഗച്ച്,  ഇ-കപലമന്റെച്ച്  എന്നനിവ  നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള  ഐ.റനി.
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സലാംവനിധഭാനമഭായ  കകേഭാമണ്  കപഭാര്ടല്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്ന  ചുമതലയഭാണച്ച്
ജനി.എസച്ച്.റനി.എന.-നച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ആയതനിനഭാല് ഈ കേമ്പനനിയനില് കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കച്ച് പ്രകതലകേ അധനികേഭാരലാം വലവസ ലചേയനിടനില.

 കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനവലാം സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

20(3784) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന  സര് ക്കഭാരനിലന്റെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലുലാം  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലടയലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം
എത്തരത്തനില് ബഭാധനിച എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തനി  ജനങ്ങളക്കഭായള്ള  കസവനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  ജതീവനക്കഭാലര  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാന  ട്രേഷറനി  ലചേക്കുകേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനില്  മറച്ച്  ബഭാങ്കുകേകളഭാ
(ലപഭാതുകമഖല),  എല്.ഐ.സനി.  തുടങ്ങനിയ  ഇനഷുറനസച്ച്  കേമ്പനനികേകളഭാ,  സ്റ്റഭാര്
ലഹല്ത്തച്ച്  തുടങ്ങനിയ  ധനകേഭാരല  ഇനഷുറനസച്ച്  സഭാപനങ്ങകളഭാ  വനിലക്കച്ച്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാന ട്രേഷറനികേള, സഹകേരണ കമഖലഭാ ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവയച്ച് ഐ.എഫെച്ച്.എസച്ച്.കകേഭാഡച്ച് നനിലവനിലുകണ്ടഭാ; ഇലലങ്കേനില് ആയതച്ച് അവര്ക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കഭാന എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അധനികേഭാരപരനിധനിയനിലുലാം  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലടയലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളഭായ കകേരള  ഫെനിനഭാനഷലല്  കകേഭാര്പകറഷലനയലാം
കകേരള കസ്റ്ററച്ച് ഫെനിനഭാനഷലല് എന്റെര്വപ്രസസച്ച് ലനിമനിറഡനിലനയലാം കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാം
ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കകേരള  ഫെനിനഭാനഷലല്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  ഇതുമൂലലാം  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കച്ച്
കൃതലസമയത്തച്ച്  തനിരനിചടവച്ച്  നടത്തഭാന  ബുദനിമുട്ടുണ്ടഭാവകേയലാം  അങ്ങലന  ആ
കലഭാണുകേളനില്  കുടനിശനികേ  വനകചേരുകേയമുണ്ടഭായനി.  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധന  സമയത്തച്ച്
നനികരഭാധനിച  കനഭാട്ടുകേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  അനുമതനി  ഇലഭാത്തതച്ച്
കേഭാരണലാം  നനികരഭാധനിച  കനഭാട്ടുകേളടചച്ച്  കലഭാണുകേള  തതീര്ക്കഭാന  സന്നദരഭായനി  വന്ന
ഇടപഭാടുകേഭാരനില്നനിനലാം പണലാം സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിചനില.



96 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  15, 2017

ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ.-യലട വനിവനിധ പദതനികേളനിലുള്ള തനിരനിചടവനില് ഗണലമഭായ
കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.  2016  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസലത്ത  കേണക്കുമഭായനി  തഭാരതമലലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാള  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്  284  കകേഭാടനി  രൂപയകടയലാം  ഡനിസലാംബര്
മഭാസത്തനില്  149  കകേഭാടനി  രൂപയകടയലാം  2017  ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്  202  കകേഭാടനി
രൂപയകടയലാം കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്. 

(ബനി)  കകേരള ഫെനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷനനില്, ആര്.ബനി.ഐ. 21-11-2016-ല്
DBR No.21-11-2016 BP.BC.37/21.04.048/2016-17 എന്ന സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം
ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വലരയള്ള കലഭാണുകേളക്കച്ച്  31-3-2017  വലര തനിരനിചടവനിനച്ച് ഇളവച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ.-യലട  വനിവനിധ  ശഭാഖകേളനില്  POS  ലമഷതീന
സഭാപനിചലകേഭാണ്ടുലാം  ബഭാങ്കേച്ച്/ഓണ്വലന  പണമനിടപഭാടച്ച്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചലകേഭാണ്ടുലാം
കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാംമൂലമുണ്ടഭായ ബുദനിമുട്ടുകേള മറനികേടക്കഭാന ശമനിചവരുന.

(സനി) വനിലക്കച്ച് ഏര്ലപടുത്തനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) സലാംസഭാന ട്രേഷറനികേളക്കച്ച് ഐ.എഫെച്ച്.എസച്ച്. കകേഭാ ഡച്ച് നനിലവനിലനില.

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളഭായ സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിനുലാം  14  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം  ഭഭാരതതീയ  റനിസര്വച്ച്  ബഭാങ്കേച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുന്ന സഹകേരണ അര്ബന ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം
ഐ.എഫെച്ച്.എസച്ച്. കകേഭാഡച്ച് നനിലവനിലുണ്ടച്ച്. ഭഭാരതതീയ റനിസര്വച്ച് ബഭാങ്കേച്ച് ഇക്കഭാരലത്തനില്
നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്ന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കഭാണച്ച്
ഐ.എഫെച്ച്.എസച്ച്. കകേഭാഡച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്.

 ട്രേഷറനി ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം

21(3785) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ട്രേഷറനി  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സമ്പ്രദഭായലാം  എളുപമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ട്രേഷറനി  കസവനിലാംഗ്സച്ച്  ബഭാങ്കേച്ച്  (ടനി.എസച്ച്.ബനി.)  സമ്പ്രദഭായലാം  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
ട്രേഷറനികേളനിലുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  ഇതനിലന്റെ
പ്രധഭാന  കനടങ്ങള  (1)  ഏതച്ച്  ട്രേഷറനിയനില്നനിനലാം  ടനി.എസച്ച്.ബനി.  അക്കനൗണ്ടനിലല
പണലാം  പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴെനിയന.  (2)  ഏതച്ച്  ട്രേഷറനി  മുകഖനയലാം  ടനി.എസച്ച്.ബനി.
അക്കനൗണ്ടനികലയച്ച് പണലാം നനികക്ഷപനിക്കഭാന കേഴെനിയന എന്നനിവയഭാണച്ച്.
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കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  അടുത്ത  ഘടമഭായനി  ഇടപഭാടുകേഭാരുലട
സനൗകേരലഭാര്തലാം ലനറച്ച്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സനൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ട്രേഷറനിയനില്  അക്കനൗണ്ടുള്ള  ഒരഭാളക്കച്ച്  ഇന്റെര്ലനറച്ച്  സഭാകങ്കേതനികേ
വനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സസന്തെലാം  അക്കനൗണ്ടനിലുള്ള  പണലാം  മറച്ച്
ബഭാങ്കേച്ച്/ടനി.എസച്ച്.ബനി.  അക്കനൗണ്ടുകേളനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നതനികനഭാ  ട്രേഷറനിയനിലല
അക്കനൗണ്ടനില്നനിന്നച്ച്  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങളക്കുകവണ്ടനി  അടയ്ക്കുന്നതനികനഭാ
തഭാമസലാംവനിനഭാ  സനൗകേരലമുണ്ടഭാകുലാം.  ഓകരഭാ  ഇടപഭാടുകേഭാരനുലാം  ഇതനിനഭായനി
സുരക്ഷനിതമഭായ യൂസര് ഐ.ഡനി.-യലാം പഭാസച്ച് കവഡുലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള
സനൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി ഇടപഭാടുകേഭാരന തുടര്ന്നച്ച് ട്രേഷറനി സന്ദര്ശനികക്കണ്ടതുമനില. 

 പ്രവഭാസനി മലയഭാളനി നനികക്ഷപലാം

22(3786) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .    ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനകത്തക്കച്ച്  വരുന്ന  ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപയലട
പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനി  നനികക്ഷപലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സനൗകേരലവനികേസനത്തനിനച്ച്
പ്രവഭാസനിനനികക്ഷപലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  പ്രകതലകേ
പദതനികേള ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി) കേനിഫ്ബനിലയ പ്രവഭാസനി നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ ചേഭാനവലസനിലാംഗച്ച് ഏജനസനി
ആക്കനി  മഭാറ്റുന്ന  നടപടനിക്കച്ച്  ഊന്നല്  നല്കുകമഭാ;  എങ്കേനില്  എലന്തെഭാലക്ക
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാമ്പത്തനികേ മഭാന്ദലത്തനില്നനിനലാം സലാംസഭാനലത്ത കേരകേയറ്റുന്നതനിനച്ച് ഒരു
ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രൂപയലട  നനികക്ഷപലമങ്കേനിലുലാം  ആവശലമഭാലണന്നച്ച്  2016-17-ലല
പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഈ  ലക്ഷലലാം
സഭാധൂകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ആദലപടനിയഭായനി  2016-ലല  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
നനികക്ഷപനനിധനി (കഭദഗതനി) ആകച്ച് മുകഖന കകേരള ഇനഫ്രഭാസക്ചേര് ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്
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ഫെണ്ടച്ച് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന സഭാദലതകേള വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ വഴെനി നൂതനമഭായ
ധനസമഭാഹരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  അടനിസഭാന  സനൗകേരല  നനികക്ഷപ
പദതനികേളക്കഭാവശലമഭായ  പണലാം  കേലണ്ടത്തുന്നതനിനച്ച്  കേനിഫെച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന
പ്രഭാപ്തമഭാക്കനി.  ഇകതത്തുടര്ന്നച്ച്  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്
'പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനി'യനില്  ഉളലപടുത്തനി  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലഭായനി
കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേള  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.
ഇപ്രകേഭാരലാം  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേളനില്  7-11-2017-ല്  നടന്ന  കകേരള
ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഇരുപത്തനികയഴെഭാമതച്ച്
കയഭാഗലാം 48 പദതനികേളനിലഭായനി 4,004.86 കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കേല് തുകേയച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല് കേനിയനിരുന. ടനി പദതനികേള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണച്ച്.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസ്സുകേളനില് പ്രധഭാനമഭായ പ്രവഭാസനി മലയഭാളനി
നനികക്ഷപലാം  ഉളലപലടയള്ള  സഭാദലതകേള  ഫെലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്
ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള പദതനികേള ആവനിഷരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  പ്രവഭാസനികേളനില്നനിനള്ള  നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതച്ച്
ലക്ഷലമനിടച്ച് ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ.  ഓണ്വലന പ്രവഭാസനി ചേനിടനി പദതനി ആവനിഷരനിചച്ച്
വരനികേയഭാണച്ച്.  ടനി  പദതനിയനിലൂലട  ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ.  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  തുകേ
കേനിഫ്ബനിയലട  കബഭാണ്ടുകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുകേ  വഴെനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാന  സനൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേളനില്  പ്രവഭാസനി  നനികക്ഷപലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്. 2017-18-ലല ബഡ്ജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില്
പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്ന ഈ ഉദലമലാംവഴെനി  പ്രവഭാസനികേളനില്നനിനലാം കനരനിടച്ച്  നനികക്ഷപലാം
സസതീകേരനിക്കഭാലതതലന്ന  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  അടനിസഭാന  സനൗകേരല
വനികേസന  പദതനികേളനില്  പ്രവഭാസനി  നനികക്ഷപലത്ത  ഭഭാഗഭഭാക്കഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  പുകരഭാഗമനിചവരുന്നതച്ച്.  ആദല  വര്ഷലാം  തലന്ന  ഒരു  ലക്ഷലാം
പ്രവഭാസനികേലളലയങ്കേനിലുലാം ഈ ഉദലമത്തനില് കചേര്ക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന.

  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫെണ്ടച്ച്

23(3787) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫെണ്ടനിലൂലട  ജനുവരനി  31  വലര  എത്ര
കരഭാഗനികേളക്കച്ച് എത്ര രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫെണ്ടനിലൂലട  ചേനികേനിതഭാസനൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുന്ന
ആശുപത്രനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫെണ്ടനിലൂലട ജനുവരനി 31  വലര 1287.64 കകേഭാടനി
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്. ജനില തനിരനിചള്ള ലനിസ്റ്റച്ച് അനുബനലാം-എ ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്  പദതനിയനില്  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുലാം 104 സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലാം ഉളലപടുന. ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായലാം  നല്കേനിയ  49  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളുലടയലാം  104  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളുലടയലാം ലനിസ്റ്റച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

 സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത സഭാപനങ്ങളുലട അക്കനൗണ്ടുകേള സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനികലയച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

24(3788) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്  ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  സർക്കഭാർ  നനിയനനിത  സഭാപനങ്ങളുലട  കപരനില്
കദശസഭാല്കൃത  ബഭാങ്കുകേളനിലുള്ള  അക്കനൗണ്ടുകേള  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനികലക്കച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങ്കേനിൽ  അതനിലന്റെ
പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത സഭാപനങ്ങളുലട കപരനില് കദശസഭാല്ക്കൃത
ബഭാങ്കുകേളനിലുള്ള  അക്കനൗണ്ടുകേള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനികലയച്ച്
മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിടനില.  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്ന  ഫെണ്ടുകേള
ട്രേഷറനികേളനില്ത്തലന്ന നനിലനനിര്ത്തണലമന്നഭാണച്ച് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  അവയലട  തനതച്ച്  ഫെണ്ടുകേള
ട്രേഷറനികയക്കഭാള  പലനിശ  ലഭനിക്കുനലവങ്കേനില്  മഭാത്രകമ  മറച്ച്  ബഭാങ്കുകേളനില്
നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന പഭാടുളലവനലാം നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 ലമഭാവബല് ചേഭാര്ജറനിനച്ച് പ്രകതലകേലാം നനികുതനി

25(3789) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വനിപണനലാം നടത്തുന്ന ലമഭാവബല് കഫെഭാണ് പഭാക്കറനില്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  ലമഭാവബല്  ചേഭാര്ജറനിനച്ച്  പ്രകതലകേലാം  നനികുതനി
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഈയനിനത്തനില് നനികുതനി പനിരനിവച്ച്  നടത്തുനകണ്ടഭാ എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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(ബനി) ഇതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  ഉത്തരവകേള  നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;  മുനകേഭാലങ്ങളനില്

വനില്പന നടത്തനിയ ലമഭാവബല് കഫെഭാണ് ചേഭാര്ജറുകേളക്കച്ച് നനികുതനി നല്കേണലമന്നച്ച്

ആവശലലപടച്ച് വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് കനഭാടതീസച്ച് അയചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഒകര പഭാക്കറനില് അടക്കലാം ലചേയച്ച് വനില്പന നടത്തുന്ന സഭാധനങ്ങളക്കച്ച്

പരമഭാവധനി വനില്പന വനിലയലാം നനികുതനിയലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള സഭാഹചേരലത്തനില് ഈ

ഇനത്തനിലുള്ള  അധനികേ  നനികുതനി  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കകേരള മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി നനിയമത്തനിന കേതീഴെനില് ലമഭാവബല്

കഫെഭാണുകേളക്കച്ച്  5  ശതമഭാനവലാം ചേഭാര്ജറുകേളക്കച്ച്  14.5  ശതമഭാനവലാം നനിരക്കനിലഭാണച്ച്

നനികുതനി ഏര്ലപടുത്തനിവന്നനിരുന്നതച്ച്.  കസ്റ്ററച്ച് ഓഫെച്ച് പഞഭാബച്ച്  Vs  കനഭാക്കനിയ ഇന്തെല

വപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  കകേസനില്  ലമഭാവബല്  കഫെഭാണ്  ചേഭാര്ജര്  ലമഭാവബല്

കഫെഭാണനിലന്റെ  ഭഭാഗമലലനലാം  പ്രതദ്യുത  accessory  മഭാത്രമഭാലണനലാം  ബഹുമഭാനലപട

സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇകതത്തുടര്ന്നച്ച്,  ലമഭാവബല്

കഫെഭാണനികനഭാലടഭാപലാം  വനില്ക്കുന്ന  ചേഭാര്ജറുകേളക്കച്ച്  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില്  നനികുതനി

നല്കേണലമന്നഭാവശലലപടച്ച് വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഈ വനിധനി

ശദയനില്ലപടതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലമഭാവബല്

കഫെഭാണനികനഭാലടഭാപലാം വനില്ക്കലപടുന്ന സതീല് ലചേയ കേവറനിലുള്ള ലമഭാവബല് കഫെഭാണ്

ചേഭാര്ജറനിലന്റെ നനികുതനി നനിരക്കച്ച് 1-4-2005 മുതല് അഞച്ച് ശതമഭാനമഭായനി എസച്ച്.ആര്.ഒ.

46/2016  പ്രകേഭാരലാം നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കകേരള ധനകേഭാരല ബനില്  2016 (13-ാം

കകേരള നനിയമസഭയലട ബനില് നമ്പര് 396, 14-ാം കകേരള നനിയമസഭയലട ബനില് നലാം.

16)-ലുലാം ഈ കഭദഗതനി ഉളലപടുത്തുകേയണ്ടഭായനി. എന്നഭാല്, ധനകേഭാരല നനിയമലാം 2016

പഭാസ്സഭാക്കനിയകപഭാള ലമഭാവബല് കഫെഭാണനികനഭാലടഭാപലാം വനില്ക്കലപടുന്ന സതീല് ലചേയ

കേവറനിലുള്ള ലമഭാവബല്  കഫെഭാണ് ചേഭാര്ജറനികന്മല് ചുമത്തനിയനിരനിക്കുന്ന 5  ശതമഭാനലാം

നനിരക്കച്ച്  പനിനവലനിച.  ഇകതത്തുടര്ന്നച്ച്  ഇവയലട  നനിരക്കച്ച്  പഴെയതുകപഭാലല  14.5

ശതമഭാനമഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി) നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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കകേന്ദ്ര ധനകേമ്മേതീഷന അനുവദനിക്കുന്ന പ്രതനിമഭാസ വനിഹനിതലാം

26(3790) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര  ധനക്കമ്മേതീഷന  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  അനുവദനിക്കുന്ന  പ്രതനിമഭാസ

വനിഹനിതത്തനില് നനിലവനില് കുടനിശനികേ വന്നനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കുടനിശനികേ  വന്നനിട്ടുലണ്ടങ്കേനില്  ആയതച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കുടനിശനികേ  വന്നനിടനില.  കകേന്ദ്ര ധനകേമ്മേതീഷന സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്

പ്രതനിമഭാസ വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതച്ച് കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതവലാം (2015-2020),

ധനകേമ്മേനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള ഗഭാനമഭാണച്ച്  (2015-2018).  ഇതനില് മഭാര്ചച്ച്  2017-ലല

ധനകേമ്മേനി കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള ഗഭാന്റെച്ച് മഭാത്രകമ ലഭനിക്കഭാനുള.

  കേഭായലാംകുളലാം സബ്ട്രേഷറനി

27(3791) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം സബ്ട്രേഷറനിയനില് നനിലവനില് പരനിമനിതമഭായ സനൗകേരലങ്ങള

മഭാത്രമഭാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളതച്ച് എന്ന അവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില്  അതലഭാധുനനികേ  സനൗകേരലങ്ങകളഭാലട  ഈ  സബ്ട്രേഷറനിയലട

അടനിസഭാന സനൗകേരല വനികേസനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്. 

(ബനി) കേഭായലാംകുളലാം സബ്ട്രേഷറനിക്കച്ച് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചഭാല് മഭാത്രകമ ഈ

ട്രേഷറനിക്കച്ച് അതലഭാധുനനികേ സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കഭാന കേഴെനിയകേയള. അനുകയഭാജലമഭായ

സലലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ട്രേഷറനി  ഡയറക്ടര്  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  പുതനിയ

ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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 കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് അനുവദനിച പ്രവൃത്തനികേള

28(3792) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  2015,  2016  വര്ഷങ്ങളനില്

എലാം.എല്.എ.  യലട  ആസനി  വനികേസന  ഫെണ്ടച്ച്  അനുവദനിചച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച

ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയലടയലാം പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിചനല്കുന്നതഭാണച്ച്.

 വനിധവകേള, വനിവഭാഹകമഭാചേനിതരഭായ സതീകേള, വനികേലഭാലാംഗരഭായ മക്കള

എന്നനിവര്ക്കച്ച് കുടുലാംബലപനഷന

29(3793) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനികേലഭാലാംഗരഭായ  ലപണ്മക്കളക്കുലാം  ആണ്മക്കളക്കുലാം  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളുലട

കുടുലാംബലപനഷന  ലഭനിക്കഭാന  അര്ഹതയകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില്  എനമുതലഭാണച്ച്  ഈ

ആനുകൂലലലാം അനുവദനിചലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കലള ആശയനിചകേഴെനിയഭാൻ നനിര്ബനനിതരഭാകുന്ന വനിധവകേള,

വനിവഭാഹകമഭാചേനിതരഭായ  സതീകേള  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  കുടുലാംബലപനഷനച്ച്  അര്ഹത

നലനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കേനില്  നനിരഭാലലാംബരുലാം  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കലള  ആശയനിച  കേഴെനിയ

ന്നവരുമഭായ വനിധവകേളക്കുലാം വനിവഭാഹകമഭാചേനിതരഭായ സതീകേളക്കുലാം കൂടനി കുടുലാംബലപനഷനച്ച്

അര്ഹത നലനി ഉത്തരവണ്ടഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.  പഭാര്ടച്ച്  III  ചേടലാം  90(6)  പ്രകേഭാരലാം  6-8-1987  മുതല്

അര്ഹതയണ്ടച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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  സനിമന്റെനിനച്ച് അമനിതവനില

30(3794) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച്  സനിമന്റെച്ച്  കേചവടക്കഭാര്  മറച്ച്  സലാംസഭാനത്തുള്ളതനികനക്കഭാള
കൂടനിയ വനില സനിമന്റെനിനച്ച് ഈടഭാക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നവയനില്  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിലന്നത്തുന്നതുലാം  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുന്നവയലാം
സലാംസഭാനത്തുള്ള സനിമന്റെച്ച് കേമ്പനനികേൾ  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുമഭായ സനിമന്റെനിലന്റെ വനില
എത്രലയന്നച്ച് കേമ്പനനി തനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സനിമന്റെനിനച്ച് അമനിതവനില ഈടഭാക്കുന്നതച്ച് സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തച്ച്  സനിമന്റെനിനച്ച്  വനില  നനിയനണകമഭാ  ഏകേതീകൃത  വനില
സമ്പ്രദഭായകമഭാ നടപഭാക്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  വലഭാപഭാരനികേള വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനില് സമര്പനിക്കുന്ന റനികടണുകേളനില്
അളവനിലന  (കേസഭാണ്ടനിറനി)  സലാംബനനിചള്ള വനിവരങ്ങള സമര്പനികക്കണ്ടതനിലഭാത്തതനിനഭാല്
കേമ്പനനി തനിരനിചള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമല.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

 സഭാന്തെസനലാം പദതനി

31(3795) ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനികദശത്തച്ച് മരണലപടവരുലട ആശനിതര്ക്കച്ച്  കവണ്ടനിയള്ള സഭാന്തെസനലാം
പദതനിയനിലൂലട  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  31-12-2016 ാം  തതീയതനി  വലര  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച് ലഭനിച എത്ര കപര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാനുണ്ടച്ച്?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാന്തെസന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വനികദശത്തുവചച്ച്  മരണലപടുന്നവരുലട
ആശനിതര്ക്കച്ച്  മഭാത്രമല  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതച്ച്.  പ്രവഭാസ  കേഭാലയളവനിനച്ച്
തുലലമഭായ  കേഭാലയളവനില്  പ്രവഭാസ  ജതീവനിതലാം  കേഴെനി ഞ്ഞകശഷലാം  നഭാടനില്വചച്ച്
മരനിക്കുന്നവരുലട  ആശനിതര്ക്കുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുലാം.  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  സഭാന്തെസന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  346  അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  മരണഭാനന്തെര
ധനസഹഭായലാം  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിരുന.  ആയതനില്  31-8-2016 വലര
ഉത്തരവകേള  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  147  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഇതുവലര മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം
ഉളലപലട  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലഭായനി  828  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭാണച്ച്  സഭാന്തെസന
പദതനിയനിലൂലട  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ആയതനില്  മുന
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തതുളലപലട  31-8-2016  വലരയള്ള  ഉത്തരവകേളനിലല  371
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  1-9-2016  മുതലുള്ള
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളനില്  ഉളലപടുന്ന  297  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനുണ്ടച്ച്.

ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടച്ച്

32(3796) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അഴെതീകക്കഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പൂഴെഭാതനി,  കേക്കഭാടച്ച്  മനിനനി
കസ്റ്റഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടനില് നനിനലാം 70 ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിചനിരുന്നതു സലാംബനനിചച്ച് ധനകേഭാരല വകുപനിലല 5578/NCB 3/15/Fin നമ്പര്
ഫെയലനില് ബനലപട വകുപച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില്
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടങ്കേനില്  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിയലട നനിലവനിലല സനിതനി/പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അഴെനികക്കഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പൂഴെഭാതനി,  കേക്കഭാടച്ച്  മനിനനി
കസ്റ്റഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടനില്നനിനലാം  70  ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് ധനകേഭാരല വകുപനിലല  U.O(f)No. 5518/NC-
B3/15/Fin  ഫെയലനിലല  ധനഭാനുമതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
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(EPA)  വകുപച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവച്ച്  [G.O.(Rt)No.924/2015/LSGD,  dtd
26-3-2015]  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്  അനുബനമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന.* 

(ബനി) പ്രവൃത്തനി ലടണ്ടര് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം മറ്റുലാം എല്.എസച്ച്.ജനി.ഡനി.-യനില് നനിനലാം
തുകേ ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപനികലയച്ച് ലഡകപഭാസനിറച്ച് ലചേകയ്യേണ്ടതുണ്ടച്ച്.

പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

33(3797) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല ലചേക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  നവതീകേരണലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  സതീ
ജതീവനക്കഭാരുളലപലടയള്ളവര്ക്കച്ച് മതനിയഭായ  സനൗകേരലങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
ശദനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതനിലൂലട  ലചേക്കച്ച്
കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  അഴെനിമതനി  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  തടയന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ഉണ്ടഭാകുകമഭാ;
എങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേരക്കച്ച്  കസവന  നനികുതനി  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുന്നകതഭാലട  വഭാണനിജല
നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റച്ച്  പരനികശഭാധനകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനികക്കണ്ടതഭായനി
വരുലാം. പ്രസ്തുത സഭാഹചേരലലാം പരനിഗണനിചച്ച് പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനിലല നനിര്ദ്ദേനിഷ വഭാളയഭാര്
ഇന്റെകഗറഡച്ച്  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റച്ച്  ഉളലപലടയള്ളവയലട  വനികേസനത്തനിനച്ച്  എവകസച്ച്
വകുപനിലന കനഭാഡല് വകുപഭായനി  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  എവകസച്ച് വകുപച്ച്
ചേനില ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നവതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേലണ്ടയ്നര് കമഭാഡമ്പ്യൂളുകേള
സഭാപനിക്കുകേയലാം അലനര്ട്ടുമഭായനി ബനലപടച്ച് കസഭാളഭാര് വഹമഭാസ്റ്റച്ച് ലഭാമ്പച്ച് സഭാപനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്. ലതരലഞ്ഞടുത്ത 14 എവകസച്ച് ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
സനി.സനി.ടനി.വനി. കേലഭാമറ സഭാപനിക്കഭാന ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി) ഉറപച്ച് വരുത്തുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറ,  കസഭാളഭാര്  വഹമഭാസ്റ്റച്ച്
ലഭാമകേള  തുടങ്ങനിയ  സനൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലൂലട  പരനികശഭാധനകേള
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം അഴെനിമതനി തടയന്നതനിനുലാം കേഴെനിയലാം.
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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 സമ്പദ്ഘടന പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനികേള

34(3798) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അടനിസഭാന സനൗകേരല വനികേസനത്തനിനുലാം പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്കലപട ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട
സഭാമൂഹല ഉന്നമനത്തനിനുലാം ഊന്നല് നല്കേനിലക്കഭാണ്ടച്ച് സമ്പദ്ഘടന പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഏലതങ്കേനിലുലാം  പദതനികേള ആവനിഷരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കുന്നതനിനുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ
സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമുള്ള ഒരു കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച് 2016-17
ബജറച്ച് പ്രഖലഭാപനത്തനിലല രണ്ടഭാലാം മഭാന്ദല വനിരുദ പഭാകക്കജച്ച്. പഭാവങ്ങള പണനിലയടുക്കുന്ന
ലതഭാഴെനില്ത്തുറകേളുലട സലാംരക്ഷണവലാം അകതഭാലടഭാപലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ദ്രുതഗതനിയനിലുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടഭാണച്ച്  20,000  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവകേളുളലപടുന്ന  ഈ  പഭാകക്കജച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  2017-18  ബഡ്ജറനില്
25,000 കകേഭാടനി രൂപയലട മലറഭാരു പഭാകക്കജനിനുലാം രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്. ഇതനിനുള്ള
വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  സുസനിരമഭായ  വരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണ്ടച്ച് ബഡ്ജറനിനച്ച് പുറത്തച്ച് മൂലധനലചലവച്ച് വര്ദനിപനികക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.

ഇപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനസനൗകേരല  വനികേസനവലാം
കകേരളത്തനിലലഭാടഭാലകേയള്ള  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  സഭാമൂഹല  ഉന്നമനവലാം  കകേരള
സമ്പദ്ഘടനലയ  ഉകത്തജനിപനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  1999-ല്
സഭാപനിതമഭായ കകേരള  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര് ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  എന്ന
ധനകേഭാരല  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ചേടങ്ങള  സമഗമഭായനി  പരനിഷരനിക്കുകേയലാം  ലസബനിയലാം
ആര്.ബനി.ഐ.-യലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  കേനിഫ്ബനിലയ  സജ്ജമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കേനിഫ്ബനി
ഇപ്രകേഭാരലാം  സമഭാഹരനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  നനികക്ഷപങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
കമല്സൂചേനിപനിച രണ്ടഭാലാം  മഭാന്ദല  വനിരുദ പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള വനിവനിധ
പദതനികേളുലട നടപനിലഭാക്കല് പുകരഭാഗമനിചവരുന.

സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  സഭാമൂഹല  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന ചേനില പദതനികേള ഇപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്:

1. ജനിലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ ഫെഭാമുകേളുലട സലലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി മൂലലവര്ദനിത
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളക്കുകവണ്ടനിയള്ള  ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം  അകഗഭാ
പഭാര്ക്കുകേളുലട ശലാംഖല സഭാപനിക്കുകേ.
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2. മനുഷലനുലാം  വനലമൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  സലാംഘര്ഷത്തനില്നനിന്നച്ച്  മലകയഭാര
ഗഭാമങ്ങളനിലല  കൃഷനിക്കഭാലര  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
ഉചേനിതമഭായ കവലനിനനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിലലയലാം  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂള  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ
നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച് ഉയര്ത്തുകേ.

4. 8  മുതല്  12  വലരയള്ള  കഭാസ്സുകേള  വവദദ്യുതതീകേരണലാം,  നവതീകേരണലാം,
അടചറപച്ച് എന്നനിവയളലപലട വഹലടകേച്ച് ആക്കുകേ.

5. ജനി.വനി.  രഭാജ  കേണ്ണൂര്  കസഭാര്ട്സച്ച്  സ്കൂള,  അയ്യേങ്കേഭാളനി  കസഭാര്ട്സച്ച്  സ്കൂള
എന്നനിവയലട അടനിസഭാന സനൗകേരല വനികേസനലാം.

6. കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട അടനിസഭാനസനൗകേരല വനികേസനലാം

7. ആശുപത്രനികേളുലട നവതീകേരണലാം

8. പത്തച്ച് കേശുവണ്ടനി ഫെഭാക്ടറനികേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

9. ഗതഭാഗത സനൗകേരല വനികേസനലാം

10. എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഓകരഭാ കേളനിക്കളലാം

11. പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  ക്രസ്റ്റനിലന്റെ  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
കേഭാമ്പസച്ച്

12. കകേഭാടയലാം കമഖലയനിലല ജലഗതഭാഗതലാം നവതീകേരനിക്കല്

13. മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതുലാം കേഭാരലക്ഷമത നഷലപടതുമഭായ കുടനിലവള്ള വനിതരണ
പദതനികേള ഏലറടുത്തച്ച് സമയബനനിതമഭായനി നടപഭാക്കുകേ.

തുടങ്ങനി സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ കമഖലകേളനിലുള്ള ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട സഭാമൂഹനികേ
ഉന്നമനത്തനിനുള്ള വനിവനിധ പദതനികേളഭാണച്ച് കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

 ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടച്ച്

35(3799) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-2016  കേഭാലയളവനില്  ഇരനികര്  എലാം.എല്.എ.യലട  ആസനി
വനികേസന ഫെണ്ടനില് സമര്പനിച  25  കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനികേളനില് എത്ര കകേഭാടനി
രൂപയലട പ്രവൃത്തനികേൾക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിലയന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി) 2015-16  കേഭാലഘടത്തനില്  6  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  സ്കൂള  ബസച്ച്
വഭാങ്ങഭാന  15  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  90  ലക്ഷലാം  രൂപ  എലാം.എല്.എ.-യലട  ആസനി
വനികേസന  ഫെണ്ടനില്  അനുവദനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  എലാം.എല്.എ.  എന്നഭാണച്ച്  കേത്തച്ച്
നല്കേനിയതച്ച്  എനലാം  ഈ  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങഭാന  അനുമതനി  നല്കേനികയഭാ  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അനുമതനി  നല്കേഭാന  ഇത്രകയലറ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണ്ടഭാകേഭാന
കേഭാരണലാം എന്തെഭാണച്ച്;

(സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ഇരനികര്  എലാം.എല്.എ.യലട  ആസനി
വനികേസന  ഫെണ്ടനില്  സമര്പനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനികയഭാ;
ഇലലങ്കേനില് കേഭാരണലാം എന്തെഭാണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-16  കേഭാലയളവനില്  ഇരനികര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആസനി
വനികേസന  ഫെണ്ടനില്നനിനലാം  50  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  1,974.98  ലക്ഷലാം  രൂപയലട
ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വനിവനിധ ഭരണ വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.-യലട 21-8-2015-ലല കേത്തച്ച്  4-9-2015-ലഭാണച്ച്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനച്ച് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  18-9-2015-ല്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്  കേസകടഷനുകേള  സമര്പനിക്കഭാനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  20-1-2016-ല്  കേസകടഷനുകേള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപച്ച്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  അനുമതനിക്കഭായനി  1-2-2016-നച്ച്
ധനകേഭാരല  വകുപനിനച്ച്  ഫെയല്  നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനികന്മല്  ധനകേഭാരല  വകുപച്ച്
21-2-2016-നച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്. 4-3-2016-ലല G.O. (Rt)No.991/16/GEdn.
പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവച്ച് ഭരണ വകുപനില്നനിനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  2016-17-ലല  ആസനി  വനികേസന  ഫെണ്ടനില്നനിനലാം  ഇരനികര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  17  വനിവനിധ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുകേയലാം
കമല് ശനിപഭാര്ശകേള ഡനി.പനി.ആര്.  ഉളലപലട സമര്പനിക്കുവഭാനഭായനി വനിവനിധ ഭരണ
വകുപ്പുകേളക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്. എന്നഭാല് ഈ പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.
ഇതുവകരയലാം  ഭരണവകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ധനഭാനുമതനി
നല്കേഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

പങ്കേഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി

36(3800) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഏര്ലപടുത്തനിയ  പങ്കേഭാളനിത്ത
ലപനഷന പദതനി പനിനവലനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപട നടപടനിക്രമങ്ങള ഇകപഭാള
ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) രഭാഷ്ട്രപതനിയലട  പ്രകതലകേ ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം  മറച്ച്
സലാംസഭാന  ഗവലണ്മെനകേളുലാം  പങ്കേഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനിയനില്  ഉളലപട
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പുനനഃസഭാപനിച  നല്കേനിയ  ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.,  കുടുലാംബ  ലപനഷന,
എകച്ച്-  കഗഷല  ലപനഷന  തുടങ്ങനിയ  ആനുകൂലലങ്ങള  കകേരളത്തനില്  ലപനഷന
പദതനിയനില്  ഉളലപട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  അകത  രതീതനിയനില്  അനുവദനിചച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇലലങ്കേനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തെഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം  മറച്ച്  സലാംസഭാന  ഗവലണ്മെനകേളുലാം  ഒരു  കപഭാലല
നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയനില്  ആനുകൂലലങ്ങള  പുനനഃസഭാപനിച  നല്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില്  കകേരളത്തനില്  മഭാത്രലാം  വലതലസ  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിക്കഭാനുണ്ടഭായ
സഭാഹചേരലലാം എന്തെഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പങ്കേഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനി  പനിനവലനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്
ഈ സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ പുനനഃപരനികശഭാധന റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് ഈ വനിഷയലാം പഠനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഈ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  പങ്കേഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനില് ഉളലപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് വനിവനിധ
ആനുകൂലലങ്ങള പുനനഃസഭാപനിചച്ച് നല്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് പനി.എഫെച്ച്.ആര്.ഡനി.എ.-
യമഭായലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായലാം  ഒപ്പുലവചനിരനിക്കുന്ന  കേരഭാറുകേളനില്  പ്രകതലകേമഭായനി
പരഭാമര്ശനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം  ആനുകൂലലങ്ങള  പുനനഃസഭാപനിചച്ച്
നല്കുന്നതച്ച്  ബനലപട  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്
ഉളലപടുന്ന  കേഭാരലമഭാണച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
പ്രകതലകേമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  വകേലക്കഭാള്ളഭാവന്നതഭാണച്ച്.  അതുപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  കകേരള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് ഈ വനിഷയലാം പഠനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

 ആറ്റുകേഭാല് ടനൗണ്ഷനിപച്ച്

37(3801) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറ്റുകേഭാല് ടനൗണ്ഷനിപച്ച് ആക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് കേഴെനിഞ്ഞ ബജറനില് എത്ര
രൂപയഭാണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്; അതനില് എത്ര തുകേ നഭാളനിതുവലര ലചേലവഴെനിച ;
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(ബനി) ആറ്റുകേഭാല്  ടനൗണ്ഷനിപനിലന്റെ  ഡതീറയനില്ഡച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
തയ്യേഭാറഭാകയഭാ;  ഇലലങ്കേനില് കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത
പദതനി എന്നച്ച് തുടങ്ങഭാനഭാവലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ആറ്റുകേഭാല് മഭാസ്റ്റര് പഭാനനിലല അടനിസഭാനസനൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി 100 കകേഭാടനി
രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നതീക്കനിവയ്ക്കുന്നതഭായലാം  ഇതനില്നനിനലാം
10 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതഭായലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി) 22-12-2012-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 3564/2012/തസസഭവ പ്രകേഭാരലാം
സനിഡ്കകേഭാലയ  ആറ്റുകേഭാല്  വനികേസന  പദതനിയലട  ഡതീലറയനില്ഡച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്
തയ്യേഭാറഭാക്കഭാന ചുമതലലപടുത്തുകേയണ്ടഭായനി,  അതനിനപ്രകേഭാരലാം സനിഡ്കകേഭാ റനികപഭാര്ടച്ച്
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  പ്രസസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്  അവഡസസറനി  കേമ്മേനിറനിയലട  അനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനികക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.  അവഡസസറനി  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്
ട്രേനിഡ ലസക്രടറനി സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

 ഇലകനികേച്ച് വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് സബ്സനിഡനി

38(3802) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അന്തെരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇന്തെലയനില്
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഇലകനികേച്ച്  വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇലകനികേച്ച്  വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
ഓഫെതീസച്ച്  സമുചയങ്ങളനിൽ  സനൗജനലമഭായനി  സനൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ആകലഭാചേനയനിലുകണ്ടഭാ; വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദമഭാലണന്നതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  ഇലകനികേച്ച്  വഭാഹനങ്ങള
കപ്രഭാതഭാഹനിക്കലപകടണ്ടതഭാണച്ച്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ഒരു
തതീരുമഭാനലമടുകക്കണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ലപകട്രേഭാള,  ഡതീസല്,  എല്.പനി.ജനി.  റതീഫെനിലനിലാംഗച്ച്  കസ്റ്റഷനുകേലളകപഭാലല
ഇലകനിസനിറനി  ചേഭാര്ജച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായള്ള  സനൗകേരലങ്ങള  ഒരുകക്കണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.
സനൗജനലമഭായനി സനൗകേരലലമഭാരുക്കുന്നതച്ച് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാലണന്നച്ച് കേരുതുന്നനില.
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39(3803) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലപഭാതുകമഖല/സസകേഭാരല  ബഭാങ്കുകേള
വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ അനുവദനിക്കുന്നതനില് എലന്തെങ്കേനിലുലാം മഭാനദണ്ഡലാം നനിശ്ചയനിചതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് അവ ഏലതഭാലക്ക എന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില്  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായയച്ച്  അകപക്ഷനിച
നനിരവധനി  കപര്ക്കച്ച്  ബഭാങ്കേച്ച്  മഭാകനജര്മഭാര്  പല മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ചൂണ്ടനിക്കഭാടനി  വഭായ
നനികഷധനിക്കുന്നതഭായ പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇതു സലാംബനനിചച്ച് ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് ലഭനിച പരഭാതനികേളുലട പടനികേ ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള
എലന്തെഭാലക്ക എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  എടുത്തവരുലട  വഭായ  തനിരനിചടവനിനച്ച്  പലനിശയനില്
സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം  കുറവള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായക്കഭാര്ക്കച്ച്  തങ്ങളുലട

വഭായ തനിരനിചടവനിനച്ച്  കൂടുതല് കേഭാലഭാവധനിയലാം പലനിശയച്ച് സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയലാം

ഏര്ലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലമറനിറച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്  അഡനിഷന  ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  ഇനഡലന

ബഭാങ്കേച്ച്സച്ച്  അകസഭാസനികയഷന  (IBA)  മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചഭാണച്ച്  ബഭാങ്കുകേള

വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.  മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  കേസഭാടയനില്  അഡനിഷന

ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് അതഭാതച്ച്  ബഭാങ്കുകേളുലട മഭാനദണ്ഡലാം അനുസരനിചഭാണച്ച് വനിദലഭാഭലഭാസ

വഭായ അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  ചേനില  ഒറലപട  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇങ്ങലന

ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനില് യക്തമഭായ നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം

അതഭാതച്ച്  ബഭാങ്കുകേളുലട പരഭാതനി പരനിഹഭാര ഓഫെതീസര്ക്കച്ച്  (Grievance  Redressal

Officer) അയചലകേഭാടുക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്.
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(ഡനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  CSIS  (Central  Scheme of  Interest  Subsidy)
for  Education  Loans  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഡനിഗനിതല  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  ലമറനിറനില്
അഡനിഷന ലഭനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കച്ച് പഠന കേഭാലയളവനിലല പലനിശ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
വഹനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  തനിരനിചടവനില്  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയ  കുടനികേളക്കച്ച്  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  (OTS)  RBI/അതഭാതച്ച്  ബഭാങ്കുകേളുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്
അനുസൃതമഭായനി ഇളവകേള നല്കേഭാറുണ്ടച്ച്.

(ഇ)  2017-18-ലല  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്,  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായലയടുത്തച്ച്
കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയലാം ജപ്തനി  ഭതീഷണനി കനരനിടുകേയലാം ലചേയ്യുന്നവര്ക്കച്ച്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  ജപ്തനി  നടപടനികേള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു
വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായഭാ തനിരനിചടവച്ച് സഹഭായ പദതനി  (Education Loan Repayment
Support  Scheme)  നടപഭാക്കുലമന്നച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  നനിഷനിയ
ആസനിയഭായനി  (NPA)  മഭാറനിയ  വഭായഭാത്തുകേയലട  60  ശതമഭാനലാം  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടച്ച്
തനിരനിചടവച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് സഹഭായനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതുകപഭാലലതലന്ന
മറച്ച്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായഭാ  തനിരനിചടവകേഭാര്  കൃതലമഭായനി  മുതലുലാം  പലനിശയലാം
തനിരനിചടയ്ക്കുകേയഭാലണങ്കേനില്  തനിരനിചടവനിലന്റെ  ഒരു  ഭഭാഗലാം  നനിശ്ചനിത  കേഭാലകത്തയച്ച്
സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 സലാംസഭാനലത്ത ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങലള ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി

40(3804) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ.,  ലകേ.  എഫെച്ച്.  സനി,  ലകേ.  ടനി.  ഡനി.  എഫെച്ച്.  സനി.
തുടങ്ങനിയ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങലള  ശക്തനിലപടുത്തഭാന  സസതീകേരനിചവരുന്ന
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  കൂടുതല്  വഭായകേള
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ.  കകേഭാര് ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി  പുതനിയ  ചേനിടനി  പദതനി  2017  ജൂണ്  മഭാസകത്തഭാലട
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കകേരള  ഫെനിനഭാനഷലല്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  സ്റ്റഭാര്ടപച്ച്  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുലാം.
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ലകേ.റനി.ഡനി.എഫെച്ച്.സനി.  പ്രധഭാനമഭായലാം  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കച്ച്  വഭായ
നല്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രഭാമുഖലലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭാല്  മറച്ച്  വഭായഭാ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇകപഭാള  ഊന്നല്  നല്കുന്നനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വഭായ, ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ വഭായ, വലക്തനിഗത വഭായ എന്നനിവ നല്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.  കൂടഭാലത ഇ-ഓകടഭാ,  ഇ-കേഭാര്ടച്ച് എന്നതീ വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്
വഭായ നല്കേഭാനുള്ള ഒരു പദതനിയലാം ആവനിഷരനിചവരുന.

 പയ്യേന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേളക്കച്ച് കേനിഫ്ബനി പദതനി  മുകഖന
ഭരണഭാനുമതനി

41(3805) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പയ്യേന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  കറഭാഡുകേളക്കഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനി
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേളുലട ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കേനില് ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന ഏതച്ച്  ഏജനസനിലയയഭാണച്ച് ഏല്പനിചലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ  കറഭാ ഡുകേളുലട  പ്രവൃത്തനി  എന്നച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയലമന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  2016-17-ലല പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിലുളലപട പദതനികേളഭാണച്ച്
നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഇലതഭാരു  പ്രകതലകേ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലത്തകയഭാ  ജനിലലയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേളല.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ അടനിസഭാന വനികേസനമഭാണച്ച്  ഈ പഭാകക്കജനിലൂലട
സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.  കമല്  സൂചേനിപനിച  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനിലുളലപട
പദതനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി,  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  അവകലഭാകേനലാം,  കകേഭാസ്റ്റച്ച്
ലബനനിഫെനിറച്ച്  അനഭാലനിസനിസച്ച്  എന്നനിവയളലപലടയഭാണച്ച്  ബനലപട  ഭരണവകുപച്ച്
8-8-2016-ലല സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര് 315/16/ധന ഉത്തരവനിലല മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചച്ച്
കേനിഫ്ബനിയലട ലവബ്വസറനില് ഓണ്വലനഭായനി സമര്പനികക്കണ്ടതച്ച്. 23-11-2016-ലല
സ.ഉ.  (ആര്.റനി.)നമ്പര്  1619/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉന്നതതല
ഇനലവസ്റ്റനികഗഷനച്ച് വനികധയമഭായ പദതനികേളമഭാത്രലാം വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
സഹനിതലാം ഭരണവകുപച്ച് കേനിഫ്ബനിക്കച്ച് സമര്പനികക്കണ്ടതഭാലണന്നച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പദതനികേള കേനിഫ്ബനിക്കച്ച് സമര്പനിക്കുന്ന മുറയച്ച്
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കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ഇരുപത്തനികയഴെഭാമതച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  (പുനനഃസലാംഘടനിപനിച  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ആദല കബഭാര്ഡച്ച് കയഭാഗലാം)  ഒന്നഭാലാംഘടമഭായനി അലാംഗതീകേരനിച പദതനികേളുലട പടനികേയലാം
അവയലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ട്ടുലാം അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* 

 ചേരക്കുനനികുതനി

42(3806) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള  സലാംസഭാനമുളലപലട  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ജനി.എസച്ച്.ടനി.
നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ചേരക്കുകേളക്കച്ച്  നനികുതനി  നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനഭാകണഭാ സലാംസഭാനങ്ങളക്കഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേരവഴെനി  കേടത്തുന്ന  സഭാധനങ്ങള/കേടല്  വഴെനി  കേടത്തുന്നവ/
ആകേഭാശമഭാര്ഗ്ഗലാം കേടത്തുന്നവ എന്നനിവയനില്  (ഓകരഭാ വനിഭഭാഗലാം തനിരനിചച്ച്)  എലന്തെലഭാലാം
അധനികേഭാരങ്ങള കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കുണ്ടച്ച് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കലുലാം  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നടപഭാക്കലുലാം  മുഖഭാന്തെനിരലാം
സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച്  വരുമഭാന  നഷലാം  ഉണ്ടഭായതു  പരനിഹരനിക്കഭാന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  മറച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലാം
ആവശലലപട്ടുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതുമൂലലാം കകേരള സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായ നഷലാം കേണക്കഭാക്കനിലയങ്കേനില്
എത്ര  എനലാം  ഇതനില്  നനിനലാം  രക്ഷകനടഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ചുമത്തുന്ന  ഐ.ജനി.എസച്ച്.ടനി.  സലാംബനനിച
എലന്തെങ്കേനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ  നടപടനികേകളഭാ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ,
ജനി.എസച്ച്.ടനി.  കയഭാലടഭാപലാം ഐ.ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നടപഭാക്കുന്നതനില്നനിനലാം കകേന്ദ്രത്തനിനു
ലഭനിക്കുന്ന  നനികുതനികേളനില്നനിനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  എന്തു  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുലാം
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചേരക്കച്ച് കസവന നനികുതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി പഭാസ്സഭാക്കനിയ
101-ാം  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  ഇതനിനുകവണ്ടനിയള്ള
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചേടങ്ങള,  നടപടനിക്രമങ്ങള എന്നനിവ ജനി.എസച്ച്.ടനി.  കേനൗണ്സനിലനിലന്റെ
ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം  ആയനിരനിക്കുലാം.  നനിയമലാം  നടപനില് വരുകമ്പഭാള  ഇതനിലനക്കുറനിചച്ച്
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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വലക്തമഭായ  തതീരുമഭാനമുണ്ടഭാകുലാം.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കച്ച്  സസതന
അധനികേഭാരങ്ങളനില.  കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരല  മനനി  അദലക്ഷനുലാം  സലാംസഭാന-കകേന്ദ്ര-
ഭരണപ്രകദശ  ധന/നനികുതനി  വകുപ്പുമനനിമഭാര്  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  കേനൗണ്സനിലനിലല
അലാംഗങ്ങളുമഭാണച്ച്.  കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച്  1/3  കവഭാടനിലാംഗച്ച്  ലവയനികറജുലാം ബഭാക്കനിയള്ളവര്ലക്കലഭാലാംകൂടനി
2/3  കവഭാടനിലാംഗച്ച് ലവയനികറജുമഭാണച്ച് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കവഭാടനിലാംഗച്ച് കവണ്ടനിവന്നഭാല്  ¾
കവഭാടനിലാംഗച്ച് ലവയനികറജനിലഭാണച്ച് ലപ്രഭാകപഭാസല് പഭാസ്സഭാക്കുന്നതച്ച്.  ആയതനിനഭാല് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  നനികുതനി  നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള്ള  അവകേഭാശലാം
ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യനില് സഭാധലമല.

(സനി)  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായമഭാകേയഭാല്
ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനച്ച്  കനടലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത
കസവനകമഖലയനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  നനികുതനി  ചുമത്തഭാലാം.  ലടലനികേമ്മേമ്പ്യൂണനികക്കഷന,
ഫെനിനഭാനസച്ച്,  ഇനഷസറനസച്ച്  എന്നതീ  കസവന  കമഖലകേളനില്നനിനലാം  കകേരളലാം
ഗണലമഭായ  നനികുതനി  പനിരനിവച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  മഭാത്രവമല  ജനി.എസച്ച്.ടനി.
നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണ്ടഭാകേഭാവന്ന  വരുമഭാന  നഷലാം  നനികേത്തണലമന്നച്ച്  കകേന്ദ്രകത്തഭാടച്ച്
സലാംസഭാനങ്ങള  ആവശലലപടുകേയലാം  ഈ  ആവശലലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്. ആദലലത്ത അഞച്ച് വര്ഷകത്തയച്ച് ഉണ്ടഭാകേഭാവന്ന വരുമഭാന നഷലാം കകേന്ദ്രലാം
നനികേത്തഭാനഭാണച്ച് സഭാധലത.

(ഡനി)  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  ഇതുവകരയലാം  നനിശ്ചയനിക്കലപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
കൃതലമഭായ കേണക്കുകേള ലഭലമല.

(ഇ) ഐ.ജനി.എസച്ച്.ടനി. നനിയമപ്രകേഭാരലാം ചുമത്തുന്ന നനികുതനി ഐ.ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യലാം
എസച്ച്.ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യലാം കചേര്ന്നതഭാണച്ച്.  ഇതച്ച് അന്തെര് സലാംസഭാന വനിതരണങ്ങളനില്
ഇനപുടച്ച് ടഭാകച്ച് ലക്രഡനിറച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന നനികുതനിയഭാണച്ച്.  ഏലതങ്കേനിലുലാം സഭാഹചേരലത്തനില്
ലക്രഡനിറച്ച് ലഭനിക്കഭാലത നനിലനനില്ക്കുന്ന ഐ.ജനി.എസച്ച്.ടനി. തുകേ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അക്കനൗണ്ടനില്  വരുന്നതഭാലണങ്കേനില്  അതച്ച്  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷലന്റെ  കഫെഭാര്മുല
അനുസരനിചച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് വതീതനിചച്ച് നല്കുന്നതുമഭാണച്ച്.

 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് കേനിഫ്ബനി പദതനികേള

43(3807) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  2016  നവലാംബറനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ
4004  (നഭാലഭായനിരത്തനി  നഭാലച്ച്)  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനികേളനില്  ലകേഭായനിലഭാണ്ടനി
മണ്ഡലത്തനിലല പദതനികേള ഏലതലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ധനമനനി  2017-2018  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  സൂചേനിപനിച  2017
മഭാര്കചഭാലട  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന  കേനിഫ്ബനി  കപ്രഭാജക്റ്റുകേളനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില്ലപടുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാലാം;  ഓകരഭാ പദതനിയലടയലാം അടങ്കേല് എത്ര;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില്
പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പദതനികേലളയഭാണച്ച് കേനിഫ്ബനി വഴെനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്,  കകേഭാസ്റ്റച്ച്  ലബനനിഫെനിറച്ച്  അനഭാലനിസനിസച്ച്  എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിചച്ച്
7-11-2016-ല്  കൂടനിയ  ഇരുപത്തനികയഴെഭാമതച്ച്  കേനിഫ്കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  4,004.86
കകേഭാടനി രൂപയലട  10  പദതനികേളനില് ഉളലപട  48  ഉപപദതനികേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനി.  ഇലതഭാരു  ജനിലലയകയഭാ  പ്രകതലകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ  മഭാത്രലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ  അടനിസഭാന
സനൗകേരല വനികേസനമഭാണച്ച് ഈ പഭാകക്കജനിലൂലട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്. കബഭാര്ഡച്ച്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കകേരള  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ഇരുപത്തനിലയടഭാമതച്ച് കയഭാഗലാം 21-3-2017-നച്ച് കചേരുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 2016-
17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  'പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനി'-യനില്
ഉളലപടുത്തനി പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  8-8-2016-ലല സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര് 315/2016/ധന
നമ്പര്  ഉത്തരവനിന  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ബനലപട
നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള  സമര്പനിക്കുന്ന  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
കേനിഫ്ബനിയലട കപ്രഭാജക്ടച്ച് അവപ്രസല് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പരനികശഭാധനയച്ച് കശഷമഭാണച്ച്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതച്ച്. ഏകേകദശലാം 11,000 കകേഭാടനി രൂപ
മുതല്മുടക്കുള്ള പദതനികേള വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്. കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  പദതനികേലളക്കുറനിചലാം  അവയലട
മുതല്മുടക്കനിലനക്കുറനിചലാം വലക്തതയണ്ടഭാകൂ.

 ലവഭാകക്കഷണല് ഇനസക്ടര്മഭാരുലട ശമ്പള ലസ്കയനിലനിലല അപഭാകേത

44(3808) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പരനിഷരനിച  സനിലബസച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  എഴുപതച്ച്  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
പ്രഭാക്ടനിക്കൽ  വരുന്ന ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണ്ടറനി  വകുപനില് പ്രഭാക്ടനിക്കല്
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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പഠനിപനിക്കുന്ന ലവഭാകക്കഷണല് ഇനസക്ടര്മഭാരുലട  ശമ്പള ലസ്കയനിലുലാം  സഭാകങ്കേതനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല  സമഭാന  തസനികേയഭായ  ഇനസസ്ട്ര്രക്ടര്  കഗഡച്ച്
2/ലഡകമഭാണ്കസറര്/വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്  ഇനസക്ടര്  തസനികേയലട  ശമ്പള  ലസ്കയനിലുലാം
തമ്മേനില് പഭാരനിറനി  (തുലലത) ഉണ്ടഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം  2004-ലല ശമ്പള പരനിഷരണലാം മുതല്
ലവഭാകക്കഷണല്  ഇനസക്ടര്മഭാരുലട  ശമ്പള  ലസ്കയനിലനിൽ  കുറവച്ച്  വന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ശമ്പള  ലസ്കയനില്  തുലലത  വരുത്തഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 1997-ലല  ഏഴെഭാലാം  ശമ്പള  പരനിഷരണലാം  വലര  ലവഭാകക്കഷണല്
ഇനസക്ടര്മഭാരുലട  ശമ്പള  ലസ്കയനിലനിനച്ച്  തഭാലഴെയഭായനിരുന്ന  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിലല എചച്ച്. എസച്ച്. എ. (ലലഹസ്കൂള അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്) ശമ്പള ലസ്കയനില്, 2004 ലല
എടഭാലാം ശമ്പള പരനിഷരണലാം മുതല് 2014-ലല പത്തഭാലാം ശമ്പള പരനിഷരണലാം വലരയലാം
വനി.  എചച്ച്.  എസച്ച്.  ഇ.  ലവഭാകക്കഷണല് ഇനസക്ടര്മഭാരുലട ശമ്പള ലസ്കയനില് എചച്ച്.
എസച്ച്. എ. മഭാരുലട ശമ്പള ലസ്കയനിലനിനച്ച് തഭാലഴെയഭാണച്ച് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച് എന്നതച്ച്
ശദയനില് ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) ഇപ്രകേഭാരലാം  2004  മുതല്  നനിലനനിന്നച്ച്  കപഭാരുന്ന  ലവഭാകക്കഷണല്
ഇനസക്ടര്മഭാരുലട ശമ്പള ലസ്കയനിലനിലല അപഭാകേത സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇനൗ
അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ഉണ്ടച്ച്.

(സനി)  ലവഭാകക്കഷണല്  ഇനസക്ടര്  തസനികേയലട  ശമ്പള  ലസ്കയനിലനില്

അപഭാകേതകേലളഭാനലാം നനിലനനില്ക്കുന്നനില. 

 തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ഓഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ട്ടുകേള

45(3809) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ഓഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

പ്രകതലകേ കസഭാഫച്ച് ലവയര് രൂപകേലന ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങ്കേനില് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  മറച്ച്  കമഖലകേളനികലക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങ്കേനില് പ്രസ്തുത കമഖലകേള ഏലതലഭാലമന്നച്ച് വനിവരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടച്ച്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട  ഓഡനിറച്ച്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന
സലാംസഭാന  ഓഡനിറച്ച്  വകുപച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഓഡനിറച്ച്
ഇനഫെര്കമഷന മഭാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് സനിസ്റ്റലാം (AIMS) എന്ന കസഭാഫച്ച് ലവയര് ലകേല്കട്രേഭാണ്
മുകഖന  രൂപകേല്പന  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  24-2-2011-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്
(സഭാധഭാ)1366/2011/ധന  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  എയനിലാംസച്ച്  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഓഡനിറ്റുമഭായനി  ബനലപട  വഭാര്ഷനികേ  പഭാന  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേ,
ഓഡനിറച്ച്  പഭാന  അനുസരനിചച്ച്  പ്രതനിമഭാസ  യഭാത്രഭാപരനിപഭാടനി  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേ,  കജഭാലനി
വനിഭജനലാം നടത്തുകേ, ഓഡനിറച്ച് അകനസഷണ കുറനിപ്പുകേള ബനലപട സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്
നല്കുകേ, ഓഡനിറച്ച് കനഭാട്ടുകേള തയ്യേഭാറഭാക്കുകേ, ഓഡനിറച്ച് റനികപഭാര്ട്ടുകേള നല്കുകേ എന്നതീ
കജഭാലനികേളഭാണച്ച് പ്രസ്തുത കസഭാഫച്ച് ലവയറനിലൂലട നനിര്വ്വഹനിക്കലപടുന്നതച്ച്.

(ബനി)  ഉണ്ടച്ച്.  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള,  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡച്ച്,  വനികേസന  അകതഭാറനിറനികേള,  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേള,  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡുകേള തുടങ്ങനി  ഓഡനിറച്ച്  വകുപനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  എലഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
എയനിലാംസച്ച്  കസഭാഫച്ച് ലവയറനിലൂലട  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടച്ച്.
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലട  വഭാര്ഷനികേ  ധനകേഭാരല  പത്രനികേകേള  2016-17  മുതല്
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  14-2-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്
79/2017/ധന-ല്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കൂടഭാലത  ചേഭാരനിറബനിള  എനകഡഭാവ്ലമനമഭായനി
ബനലപട കജഭാലനികേളുലാം എയനിലാംസച്ച് കസഭാഫച്ച് ലവയറനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിര്വ്വഹനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടച്ച്.

 തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് അനുവദനിച പദതനി വനിഹനിതലാം

46(3810) ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ധനകേഭാരല  വകുപനില്നനിനലാം
പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്;

(ബനി) ഇതുവലര പദതനി വനിഹനിതത്തനില് എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ) 5,724.76 കകേഭാടനി രൂപ.

(ബനി) ഇതുവലര പദതനി വനിഹനിതത്തനില് 1,838.08 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് അനുവദനിച സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം

47(3811) ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്;

(ബനി) ഇതുവലര പദതനി വനിഹനിതത്തനില് എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ) 8,813.16 കകേഭാടനി രൂപ.

(ബനി)  ഇതുവലര  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  1,838.08  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി

48(3812) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് വനിവനിധ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള പ്രകേഭാരമുള്ള
ഫെണ്ടച്ച്  യഥഭാസമയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്  വഭാങ്ങനിലയടുക്കുന്നതനില്
വതീഴ്ചയണ്ടഭായനിട്ടുലണ്ടന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില്  ഇതു
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ധനകേഭാരല  വകുപച്ച്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഫെണ്ടച്ച്  യൂടനിവലകസഷന
സര്ടനിഫെനിക്കറച്ച്  ഹഭാജരഭാക്കുന്ന  മുറയച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്  ലഭലമഭാകുന്നതഭാണച്ച്.
വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  യൂടനിവലകസഷന  സര്ടനിഫെനിക്കറച്ച്  ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്ന പദതനികേളനില് ആയതച്ച്  അയചലകേഭാടുക്കുന്ന മുറയച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  റനിലതീസച്ച്  ലചേയച്ച്  നല്കേഭാറുണ്ടച്ച്.  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനി/കകേന്ദ്ര പദതനികേളക്കഭായനി സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് നല്കുന്ന ഫെണ്ടുലാം അവയലട
വനിനനികയഭാഗവലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ഓണ് വലന  സലാംവനിധഭാനലാം
(പനി.എഫെച്ച്.എലാം.എസച്ച്.)  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.  ധനകേഭാരല
വകുപനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് സലാംസഭാനത്തുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ പനി.എഫെച്ച്.എലാം.എസച്ച്.
ഓണ്വലന  സലാംവനിധഭാനലാം  ട്രേഷറനിയമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.
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ഇതുപ്രകേഭാരലാം പനി.എഫെച്ച്.എലാം.എസച്ച്. സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട കകേന്ദ്രപദതനികേള പ്രകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്ന  ഫെണ്ടുലാം  അവയലട  വനിനനികയഭാഗവലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേളുലാം  പനി.എഫെച്ച്.എലാം.എസച്ച്.-ല്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ബനലപട
വകുപ്പുകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന. പനി.എഫെച്ച്.എലാം.എസച്ച്. സലാംസഭാനത്തച്ച്
പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിയന്നകതഭാലട കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം
യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനകണ്ടഭാലയനലാം  അവ  സമയബനനിതമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനകണ്ടഭാലയനലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കേഴെനിയലാം.  കൂടഭാലത കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുലട  നടത്തനിപച്ച്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  യഥഭാസമയലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്
ഫെണ്ടച്ച് വഭാങ്ങനിലയടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല വകുപനില് കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന  ലസല്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഈ  ലസല്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിചകൂട്ടുകേയലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനികക്കണ്ട  ഫെണ്ടുകേലളക്കുറനിചള്ള
വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുകേയലാം ഫെണ്ടച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച് കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത
വഭാങ്ങനിലചടുക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല് കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള പദതനികേള
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലയച്ച്  അയചലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
തസരനിതലപടുത്തുകേയലാം ലചേയവരുനണ്ടച്ച്.

 കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനിലൂലട ലഭനിച തുകേ

49(3813) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനിലൂലട എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുളള പദതനികേള
2016-17  കേഭാലയളവനില്  കകേരളത്തനിനച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്;  ഇതനിലന്റെ  ഇനലാം  തനിരനിചളള
റസതീപ്റച്ച്സച്ച് ആന്റെച്ച് എകച്ച്ലപന്റെനിചര് കസ്റ്ററച്ച്ലമന്റെച്ച് നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  വതീഴ്ചകേള
വന്നനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  കേഭാലയളവനില് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കച്ച് കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി
6,534.17  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനില്  3,691.86  കകേഭാടനി  രൂപ
28-2-2017  വലര  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ലഭനിച ഫെണ്ടനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഫെണ്ടച്ച്  യൂടനിവലകസഷന
സര്ടനിഫെനിക്കറച്ച്  ഹഭാജരഭാക്കുന്ന  മുറയച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്  ലഭലമഭാകുന്നതഭാണച്ച്.
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  യൂടനിവലകസഷന  സര്ടനിഫെനിക്കറച്ച്  ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്ന പദതനികേളനില് ആയതച്ച്  അയചലകേഭാടുക്കുന്ന മുറയച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് റനിലതീസച്ച് ലചേയച്ച് നല്കേഭാറുണ്ടച്ച്.

 നവകകേരളത്തനിനഭായനി പ്രഖലഭാപനിച പദതനികേള

50(3814) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നവകകേരളത്തനിനഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച
പദതനികേള ഏലതലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനഭാട്ടു  പനിനവലനിക്കലുലാം,  കേടുത്ത  വരളചമൂലലാം
കൃഷനിനഭാശവലാം  സലാംഭവനിച  2016-17 കേഭാലയളവനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപ്പുകേളക്കുലാം,
വനിലക്കയറലാം പനിടനിച നനിര്ത്തുവഭാനുലാം കൃഷനിനഭാശലാം ലകേഭാണ്ടു കേഷലപടുന്ന കേര്ഷകേലന
സഹഭായനിക്കഭാനുമഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേള  നടപഭാക്കനിലയനലാം  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിലയനലാം എത്ര തുകേ ലചേലവഭാക്കനിലയനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പ്രതതീക്ഷനിച  റവനദ്യു  വരുമഭാനലാം/കകേന്ദ്ര
സഹഭായലാം എത്രലയനലാം ലഭലമഭായലതത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് ലഭലമഭാകേഭാവന്ന വരുമഭാനങ്ങള പനിരനിലചടുക്കഭാനുലാം, കകേന്ദ്ര
സഹഭായങ്ങള  പരമഭാവധനി  കചേഭാദനിചവഭാങ്ങുവഭാനുലാം  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച
എനലാം,  അകതഭാലടഭാപലാം  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങലള ആശയനിചച്ച്  അരനി ഉളലപലടയള്ള
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  സലാംസഭാനലത്തത്തുകമ്പഭാഴുണ്ടഭാകുന്ന  വനിലക്കയറലാം
തടയവഭാനുലാം എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടുത്ത  അഞച്ച്  വര്ഷലാംലകേഭാണ്ടച്ച്  ലപഭാതുജനപങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാലട
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി തഭാലഴെപറയയന്ന നഭാലച്ച് പ്രധഭാന വനികേസന പദതനികേള
28-9-2016-ലല ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്41/2016/പഭാനനിലാംഗച്ച് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

1. സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനി

2. ജനസനൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള

3. സമഗ വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനി 

4. ശുചേനിതസലാം-മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം,  കൃഷനി വനികേസനലാം,  ജലവനിഭവ സലാംരക്ഷണലാം
എന്നതീ മൂന്നച്ച് കമഖലകേളക്കുലാം ഊന്നല് നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി. 
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(ബനി) കനഭാടച്ച് പനിനവലനിക്കലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നവകകേരളത്തനിനഭായനി പ്രഖലഭാപനിച
പദതനി നടത്തനിപനിനച്ച്  ഒരു കപഭാരഭായയലാം സലാംഭവനിചനിടനില.  കൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത
വരളച  ബഭാധനിത  സലാംസഭാനമഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചകേഴെനിഞ്ഞു.
ഇതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  കനടനിലയടുക്കഭാന  സലാംസഭാനലാം
ശമനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഈ  വനിഷയലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനച്ച് കവണ്ട നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്. 

(സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രതതീക്ഷനിചതുലാം ലഭലമഭായതുമഭായ റവനമ്പ്യൂ
വരുമഭാനലാം/കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം എന്നനിവ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഇനലാം പ്രതതീക്ഷനിചതച്ച് *ലഭലമഭായതച്ച്

റവനമ്പ്യൂ വരുമഭാനലാം 84,616.85 50,407.49

കകേന്ദ്രസഹഭായലാം 25,643.72 14,915.29

*അക്കനൗണ്ടന്റെച്ച് ജനറലനിലന്റെ പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കച്ച് പ്രകേഭാരലാം

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലറടുത്തകശഷലാം  റവനമ്പ്യൂ  പനിരനിവച്ച്
ഊര്ജ്ജനിതവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നനികുതനി  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന
വകുപ്പുകേള മുകഖന വകേലക്കഭാണ്ട നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

രജനികസഷന വകുപച്ച്

1. 1-1-1986  മുതല്  31-3-2010  വലര  കുടനിശനികേയണ്ടഭായനിരുന്ന  അണ്ടര്
വഭാലദ്യുകവഷന  കകേസുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  G.O.(P)No.
74/2016/TD  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരവലാം  ഫഭാറ്റുകേളുലട  അണ്ടര്  വഭാലദ്യുകവഷന
കുടനിശനികേ തതീര്പഭാക്കഭാന  G.O.(P)No.  75/2016/TD ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരവലാം
ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി നടപനില് വരുത്തനി.

2. ഫഭാറ്റുകേളുലട  രജനികസഷനുമഭായനി  ബനലപട റവനമ്പ്യൂ  നഷലാം  തടയന്നതനിനഭായനി
Central  PWD  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള്ള  വനിലനനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  കകേരള
മുദ്രപത്ര നനിയമത്തനില് 28B എന്ന പുതനിയ ലസക്ഷന കൂടനികചര്ത്തു.

3. 2016-ലല ഫെനിനഭാനസച്ച് ബനിലനിലൂലട വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട സ്റ്റഭാമ്പച്ച് ഡമ്പ്യൂടനി  6-ല്
നനിനലാം 8 ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിച.
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എവകസച്ച് വകുപച്ച്

1. എവകസച്ച്  വകുപനിലന്റെ  പ്രധഭാന  വരുമഭാന  കസഭാതസ്സച്ച്  ഇനഡലന
നനിര്മ്മേനിത വനികദശ മദലത്തനിലന്റെ കമല് ചുമത്തലപടുന്ന എവകസച്ച് ഡമ്പ്യൂടനിയഭാണച്ച്.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വരുമഭാനലാം  വനികദശ  മദല  വനില്പനയമഭായനി  കനരനിടച്ച്
ബനലപടനിരനിക്കുന.  മദലവര്ജ്ജനലാം  വഴെനി  മദലത്തനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം
ഘടലാംഘടമഭായനി  കുറചലകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനിത
നനിലപഭാടച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  മദലവനില്പനയനില്  വര്ദനവച്ച്  വരുത്തനി
വരുമഭാനത്തനിലന്റെ വളര്ചഭാ നനിരക്കച്ച് കൂട്ടുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല് മദലത്തനിലന്റെ വനിലയനിലുണ്ടഭായ വര്ദനവമൂലവലാം
മറച്ച് വരുമഭാന കസഭാതസ്സുകേള മുകഖനയലാം മുന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചച്ച്  എവകസച്ച്  വകുപച്ച്  വഴെനിയള്ള  വരുമഭാനത്തനില്  7.54
ശതമഭാനലാം വര്ദനവച്ച് ഉണ്ടഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

2. അബ്കേഭാരനി കുടനിശനികേ പനിരനിവച്ച്  ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  (ആലാംലനസ്റ്റനി  സ്കതീലാം)  31-3-2017
വലര പുനനഃസഭാപനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപച്ച്

1. ലമറല്  ക്രഷര്  യൂണനിറ്റുകേള,  മറച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവ
രജനികസഷന എടുത്തനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡച്ച്,  വമനനിലാംഗച്ച്  &
ജനികയഭാളജനി  വകുപച്ച്,  ഇനകേലാം  ടഭാകച്ച്  വകുപച്ച്,  ഇലകനിക്കല് ഇനലസക്ടകററച്ച്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചച്ച്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

2. ദതീര്ഘകേഭാലമഭായള്ള  നനികുതനി  കുടനിശനികേകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി
ആകേര്ഷകേമഭായ ആലാംലനസ്റ്റനി പദതനി നടപനില് വരുത്തനി.

3. അന്തെര്  സലാംസഭാന  വനിലനയലട  കേഭാരലത്തനില്  സനി  കഫെഭാലാം
ലവരനിഫെനികക്കഷനുകവണ്ടനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചച്ച്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയലാം വലഭാജ കഫെഭാമുകേള കേലണ്ടത്തുന്ന കകേസുകേളനില്
ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില്  നനികുതനി  ഈടഭാക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

4. ഇ-റനികടണുകേളനിലുലാം  മറച്ച്  കരഖകേളനിലുമുള്ള  ലപഭാരുത്തകക്കടുകേള
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കസഭാഫച്ച് ലവയറനിലന്റെ  വനികേസനലാം  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.
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5. ഓണ്വലന തടനിപ്പുകേളനിലൂലടയള്ള നനികുതനി ലവടനിപച്ച്  തടയന്നതനിനഭായള്ള

വസബര്  കഫെഭാറനസനികേച്ച്  യൂണനിറച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിചവരുന.

6. ലറയനില്കവ  വഴെനി  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പുറകത്തയച്ച്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന

ചേരക്കുകേളക്കുലാം ഇ -ഡനികകറഷന നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

7. ഇറചനികക്കഭാഴെനി  കേള്ളക്കടത്തച്ച്  തടയന്നതനിനഭായനി  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം

ഇന്റെലനിജനസച്ച് സ്കസഭാഡുകേളുലാം വളലര ജഭാഗതകയഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

8. നനികുതനി  ലവടനിപനിനുള്ള ഒരു പ്രധഭാന മഭാര്ഗ്ഗമഭാണച്ച്  ലറയനില്കവ വഴെനിയള്ള

കേള്ളക്കടത്തച്ച്.  ഇത്തരലമഭാരു ചേരക്കുകേടത്തച്ച് തടയന്നതനിനഭായനി ലറയനില്കവ

കസ്റ്റഷനുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചള്ള ഇന്റെലനിജനസച്ച് സ്കസഭാഡുകേളുലട പരനികശഭാധന

ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പരനിസരത്തച്ച്

ഇന്റെലനിജനസച്ച് സ്കസഭാഡുകേലള വനിനലസനിചച്ച്  നനിരതീക്ഷണലാം ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ലചേക്കച്ച്

കപഭാസ്റ്റച്ച്  കേടനവരുന്ന വഭാഹനങ്ങലള ഓവര്ലചേക്കച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം സ്കസഭാഡുകേളക്കച്ച്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനിലവര്ദനവച്ച്  കനരനിടഭാന  ശക്തമഭായ

വനിപണനിയനിടലപടല്  പദതനി  നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.  സനിവനില്  സവപസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന

മുകഖന  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശല  സഭാധനങ്ങളഭാണച്ച്

വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതച്ച്.  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്ന

ഉല്പന്നങ്ങള  ഉളലപലട  28  ഇനലാം  അവശല  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള ലപഭാതുവനിപണനി

കയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാം  വലര വനിലകുറചച്ച്  ഫ്രതീലസയനില് സബ്സനിഡനി

നനിരക്കനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

സവപകകേഭായലട സസന്തെലാം ബഭാനഡഭായ ശബരനി ബഭാനഡനില് വനിവനിധ ഉല്പന്നങ്ങള

കേര്ശന ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം ലപഭാതുവനിപണനി വനിലകയക്കഭാള  20

മുതല്  30  ശതമഭാനലാം  വലര  വനിലക്കുറവനില്  വനിറ്റുവരുന.  വനിലവര്ദനവച്ച്

തടയന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനില്

അരനിക്കട ലഫെയറുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം സബ്സനിഡനി ഇനത്തനിലുമഭായനി എലഭാത്തരലാം

അരനി ഇനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനമുണ്ടച്ച്.
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51(3815) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക്കൃത പദതനികേളനില് സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന വനിഹനിതലാം
പലകപഭാഴുലാം കുറയന്ന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്രത്തനില് നനിന്നലാം ലഭനിക്കുന്ന പദതനി വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി) പദതനികേള  യഥഭാസമയലാം  സമര്പനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണ്ടച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തച്ച് എത്ര തുകേയഭാണച്ച് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി വനിഹനിതയനിനത്തനില് നഷലപടതച്ച്;
ഈ നഷലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എന്തെച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി&സനി) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള പ്രകേഭാരമുള്ള ഫെണ്ടച്ച് യൂടനിവലകസഷന
സര്ടനിഫെനിക്കറച്ച്  ഹഭാജരഭാക്കുന്ന  മുറയച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്  ലഭലമഭാകുന്നതഭാണച്ച്.
വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  യൂടനിവലകസഷന  സര്ടനിഫെനിക്കറച്ച്  ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്ന പദതനികേളനില് ആയതച്ച്  അയചലകേഭാടുക്കുന്ന മുറയച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് റനിലതീസച്ച്  ലചേയച്ച്  നല്കേഭാറുണ്ടച്ച്.  ആയതനിനഭാല് ഫെണ്ടച്ച്  യഥഭാസമയലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്  വഭാങ്ങനിലയടുക്കുന്നതനില്  വതീഴ്ചയണ്ടഭായനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച്  പറയഭാന
കേഴെനിയകേയനില. കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെച്ച് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി/കകേന്ദ്ര പദതനികേളക്കഭായനി
സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് നല്കുന്ന ഫെണ്ടുലാം അവയലട വനിനനികയഭാഗവലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു  ഓണ് വലന  സലാംവനിധഭാനലാം   (പനി.എഫെച്ച്.എലാം.എസച്ച്.)  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  സലാംസഭാനത്തുലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ പനി.എഫെച്ച്.എലാം.എസച്ച്. ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനലാം ട്രേഷറനിയമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  പനി.എഫെച്ച്.എലാം.എസച്ച്.
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  കകേന്ദ്രപദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ഫെണ്ടുലാം  അവയലട
വനിനനികയഭാഗവലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമനകേളുലാം
പനി.എഫെച്ച്.എലാം.എസച്ച്.-ല് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ബനലപട വകുപ്പുകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന.  പനി.എഫെച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിയന്നകതഭാലട  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം
യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനകണ്ടഭാലയനലാം  അവ  സമയബനനിതമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനകണ്ടഭാലയനലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കേഴെനിയലാം.  കൂടഭാലത കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
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പദതനികേളുലട  നടത്തനിപച്ച്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  യഥഭാസമയലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്  വഭാങ്ങനിലയടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ആസൂത്രണ
സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല വകുപനില് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന ലസല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഈ
ലസല് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട കയഭാഗങ്ങള വനിളനിചകൂട്ടുകേയലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
ലഭനികക്കണ്ട  ഫെണ്ടുകേലളക്കുറനിചള്ള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയലാം  ഫെണ്ടച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  വഭാങ്ങനിലചടുക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്
കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പദതനികേള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലയച്ച്
അയചലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുകേയലാം ലചേയവരുനണ്ടച്ച്.

 2016-17-ലല കേനിഫ്ബനി പദതനികേള

52(3816) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയലട  പരനിഗണനയഭായനി  വന്ന
പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണച്ച്;  അവയനില് ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് വകുപ്പുലാം ജനിലയലാം തനിരനിചച്ച് ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേ
ഉളലപലടയള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയവയനില്  എത്ര  എണ്ണലാം  മറച്ച്  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 'കേനിഫ്ബനി'  പദതനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുലാം കശഷവമുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഒരു  വകുപനിലന്റെ  പദതനി  'കേനിഫ്ബനി'യനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
ജനപ്രതനിനനിധനികേള എലന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച് ലചേകയ്യേണ്ടതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബ  ഡ്ജറച്ച്  പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചച്ച്  പ്രകതലകേ

നനികക്ഷപ  പദതനിയനിലുളലപട  104  പദതനികേളഭാണച്ച്  കേനിഫെച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  ഓണ്വലനഭായനി  സമര്പനിക്കലപടതച്ച്.  ഈ  പദതനികേളുലട
പടനികേ  അനുബനലാം  ആയനി  കചേര്ക്കുന.* ഇതനില്  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്315/16/ധന
ഉത്തരവനിലല  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരനിചച്ച്  കയഭാഗലമഭായതുലാം  4,004.86  കകേഭാടനി
രൂപയലട  മുതല്മുടക്കുമുള്ള  48  പദതനികേളക്കച്ച്  7-11-2016-ല്  കൂടനിയ  കേനിഫെച്ച്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഇരുപത്തനികയഴെഭാമതച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  പദതനി  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലട  പടനികേ  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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(ബനി)  7-11-2016-ല്  കൂടനിയ  കേനിഫെച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഇരുപത്തനികയഴെഭാമതച്ച്
കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട  വകുപ്പുതനിരനിചള്ള  പുകരഭാഗതനി
റനികപഭാര്ടച്ച് അനുബനലാം ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബ ഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപപദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പദതനികേളഭാണച്ച് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
[8-8-2016-ലല സ.ഉ. (വകേ)നലാം. 315/2016/ധന]  കേനിഫ്ബനിയലട ലവബ്വസറനില്
പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്. അതനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങള തഭാലഴെപറയലാംവനിധമഭാണച്ച്:

1. വകുപ്പുകേള  അവരുലട  കേതീഴെനില്  വരുന്ന  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കലയന്നച്ച്
തനിരനിചറനിയകേ  എന്നതഭാണച്ച്  ആദല  നടപടനി.  തുടര്ന്നച്ച്,  ബനലപട
വകുപനില്നനിനള്ള ഭരണഭാനുമതനി  അനനിവഭാരലമഭാണച്ച്.  100  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്
മുകേളനില് വരുന്ന പദതനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം  KIIFB  മുകഖന ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതച്ച്.  10 കകേഭാടനി  രൂപയനില്ക്കുറയഭാത്ത  അടങ്കേലുള്ള,  സമഭാന
സസഭഭാവമുള്ള പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്  ആലകേ  100  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്
മുകേളനില് മതനിപച്ച് തുകേ വരുന്ന പദതനികേളഭാക്കനിയലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

2. പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള  SPV  (ലസഷലല്  പര്പസച്ച്
ലവഹനിക്കനിള)-ലയ നനിയമനിക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച് അടുത്ത നടപടനി.  പ്രകതലകേ
ഉകദ്ദേശ ലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന്ന തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ  ആണച്ച്  SPV  എന്നതുലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
വകുപ്പുകേളക്കച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  എസച്ച്.പനി.വനി.-കേലള
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ  പദതനിയലട  ആവശലങ്ങളക്കച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ
SPV-ലയ വനിഭഭാവന ലചേയ്യുകേകയഭാ ലചേയ്യേഭാവന്നതഭാണച്ച്.

3. എസച്ച്.പനി.വനി.-കേള  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ആവശലലമങ്കേനില്  പുറകമനനിനലാം
വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദഷഭാക്കലള  (Consultants)  നനിയമനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.
അതനിനഭായനി ഒരു  Request  for Proposal  (RFP)  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേ എന്നതച്ച്
എസച്ച്.പനി.വനി.-കേളുലട  ചുമതലയഭാണച്ച്.  ഇതു  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എസച്ച്.പനി.വനി.-കേളക്കച്ച്  പരനിമനിതനികേള  കനരനിടുന്നപക്ഷലാം  KIIFB
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള General RFP മഭാതൃകേ അവലലാംബനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. ഇ-
ലടന്റെറനിലാംഗച്ച്  വഴെനിയള്ള കേണ്സളടന്റെച്ച് നനിയമനലാം ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതുമഭാണച്ച്.
ഇങ്ങലന  നനിയമനിക്കുന്ന  കേണ്സളടന്റെനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
ഫെതീസനിബനിലനിറനി  സ്റ്റഡനി,  പ്രനിലനിമനിനറനി  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  (PPR),

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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ഡതീലറയനില്ഡച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  (DPR),  ഫെനിനഭാനഷലല്
ലപ്രഭാകപഭാസല്  തുടങ്ങനിയവ  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയലാം  KIIFB-ല്
സമര്പനിക്കുകേയമഭാണച്ച് അടുത്ത നടപടനി.

4. ഇപ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിക്കുന്ന പദതനികേള  KIIF  ആക്ടനികലയലാം സ്കതീമനികലയലാം
വലവസകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  സൂകപരനികശഭാധന  നടത്തനി
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായള്ള കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നപക്ഷലാം KIIFB  ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്. കമല് സൂചേനിപനിച
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടച്ച്.*

(ഡനി)  കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫെച്ച് ആകച്ച്  2016-ല് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ള പ്രകേഭാരമുള്ള
ഏലതങ്കേനിലുലാം പദതനികേള (ആലകേ 100 കകേഭാടനി രൂപയച്ച് മുകേളനില് മതനിപ്പുതുകേ വരുന്ന
പദതനികേള)  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കച്ച്  അവരുലട  മണ്ഡലത്തനികലഭാ  കകേരളത്തനില്
മലറവനിലടലയങ്കേനിലുകമഭാ  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാകക്കണ്ടതുലണ്ടങ്കേനില്,  അത്തരലാം
പദതനികേലള  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയലടകയഭാ
ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  മനനിയലടകയഭാ  അതഭാതച്ച്  വകുപ്പുമനനിയകടകയഭാ
ശദയനില്ലകേഭാണ്ടുവന്നതനിനുകശഷലാം   8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്315/2016/
ധന  ഉത്തരവനിലല  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിചച്ച്  വലക്തമഭായ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം
കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നപക്ഷലാം  അവ  പരനികശഭാധനിചച്ച്  കേനിഫെച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 2016-17 ബഡ്ജറനിലല ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പദതനികേള

53(3817) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷത്തനിലല  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പറഞ്ഞ  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കനുവദനിച  തുകേ  എത്രയഭാലണനലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിചകേഴെനികഞ്ഞഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പറഞ്ഞ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിടനിലലങ്കേനില് അതനിനുളള കേഭാരണലമന്തെഭാണച്ച്;

(ഡനി) ഭരണഭാനുമതനി  ഇതുവലരയലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  പദതനികേളുലട  ഭഭാവനി
എന്തെഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  പദതനികേളക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ജനില
തനിരനിചള്ള പദതനികേളുലട വനിവരങ്ങള കശഖരനിചവരുന.

(ബനി &സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ഡനി)  ഇതുവലര ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാത്ത പദതനികേള അവയലട സഭാധലത
പരനികശഭാധനിചച്ച് യക്തമഭായ തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളനില് സമ്പഭാദലശതീലലാം വളര്ത്തഭാന പദതനി

54(3818) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  ഇടപഭാടുകേള പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  കേഴെനിയലാംവനിധലാം  സ്കൂള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില് ഏലതങ്കേനിലുലാം സമ്പഭാദല പദതനി നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;

(ബനി) സഞയനികേ  ലഘുസമ്പഭാദല  പദതനി  മഭാതൃകേയനില്  സ്കൂള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  ഒരു  സമ്പഭാദല  പദതനി  ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ  മുകഖനകയഭാ
കദശതീയ സമ്പഭാദല പദതനി മുകഖനകയഭാ നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ്കൂളുകേളനില് സമ്പഭാദല പദതനികേള നനിലവനിലനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 ജനി.എസച്ച്.ടനി. നടപഭാക്കുകമ്പഭാള നനികുതനി വകുപനിലന്റെ പുന:സലാംഘടന
55(3819) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :

ശതീ  .     വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേരക്കച്ച്  കസവന  നനികുതനി  നനിയമലാം  നടപനില്വരുകമ്പഭാള  സലാംസഭാന
നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ പുനനഃസലാംഘടന ആവശലമഭായനി  വരുലമന്നതച്ച്  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്
ഏതച്ച് തരത്തനിലുള്ള പുനനഃസലാംഘടനയഭാണച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പനിരനിലചടുക്കുന്ന  നനികുതനിയലട  പകുതനി  തുകേ  കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച്
നല്കകേണ്ടതനിനഭാല് പുനനഃസലാംഘടനയച്ച് കവണ്ട അധനികേ ധനബഭാദലതയനില് ഒരു പങ്കേച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലലപടുകമഭാ;
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(സനി) പ്രസ്തുത  നനികുതനി  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെഭാലക്ക
മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളഭാണച്ച് വകുപച്ച് നടത്തനിയലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  രഭാജലലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത
കേകമ്പഭാളമഭാകുകേയലാം  നനികുതനിക്കുകമല്  നനികുതനിലയനള്ളതച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
ഇലഭാതഭാകുകേയലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭാല്  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  വകുപനിലന്റെ
പുനനഃസലാംഘടന, ഉകദലഭാഗസ വനിനലഭാസലാം എന്നനിവയനില് തതീരുമഭാനലമടുകക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.
ജനി.എസച്ച്.ടനി.  ഒരു  ഏകേതീകൃത  നനികുതനി  വലവസയഭായതനിനഭാല്  മറ്റുള്ള
സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി ഐകേരൂപമുണ്ടഭായനിരനികക്കണ്ടതുമഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി ചേര്ചകേളുലാം
പഠനങ്ങളുലാം നടനവരുന.

(ബനി)  ഇതനിനുള്ള  ചേര്ചകേള  നടത്തനി  ജനി.എസച്ച്.ടനി.  കേനൗണ്സനിലനില്
അവതരനിപനിചച്ച് പഭാസ്സഭാക്കനിലയടുകക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.

(സനി) 2017 ജൂവല 1 മുതല് ചേരക്കുകസവന നനികുതനി നനിലവനില് വരണലമന്ന
ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതച്ച്.  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  back-end  IT  ചേടകടുകേളുലട  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവരസഭാകങ്കേതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധലര  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനിക്കുകേയലാം എന.ഐ.സനി.-യലട സഹകേരണകത്തഭാലട ഇവ പുകരഭാഗമനിചവരനികേയലാം
ലചേയ്യുന.  ഇതനിനുപുറകമ  Model  GST  നനിയമലത്തപറനി  വഭാണനിജല  നനികുതനി
ഇനലസക്ടര്  മുതല്  മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  National  Academy  of
Customs,  Excise  and  Narcotics  (NACEN)  എന്ന  സഭാപനവമഭായനി
സലാംകയഭാജനിചച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.

ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യലട  സഭാകങ്കേതനികേവനിദലലയപറനിയള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
വകുപനിലല  50  ജതീവനക്കഭാലര മഭാസ്റ്റര് ലട്രേയനികനഴഭായനി  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം
ഇവര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം ജനി.എസച്ച്.ടനി.എന. നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്. ഇവരഭായനിരനിക്കുലാം
വകുപനിലല മറച്ച് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് സഭാകങ്കേതനികേ പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതച്ച്.

 ലസയനില്സച്ച് ടഭാകച്ച് കുടനിശനികേ ഈടഭാക്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിച പരഭാതനി

56(3820) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലസയനില്സച്ച്  ടഭാകച്ച്  കുടനിശനികേ  തവണവലവസയനില്  കൃതലസമയത്തച്ച്
അടചതതീര്ത്ത  ശതീ.  ലഡന്നതീസച്ച്  ഡനിസൂസ,  ലറകച്ച്  എന്റെര്വപ്രസസ്സച്ച്,  സതീതകങ്കേളനി,
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  എന്ന  വലക്തനിക്കച്ച്  വതീണ്ടുലാം  പനിഴെപലനിശ  അടയ്ക്കുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  ശതീ.  ലഡന്നതീസച്ച്  ഡനിസൂസ  ബഹു.  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  10/2/2017-ല്  നല്കേനിയ  നനികവദനലത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  പരഭാതനിയലട  ലസക്രകടറനിയറച്ച്  ഫെയല്  നമ്പര്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  ലഡന്നതീസച്ച് ഡനിസൂസ,  ലറകച്ച് എന്റെര്വപ്രസസച്ച്,  സതീതകങ്കേളനി എന്ന
വലക്തനിക്കച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  വഭാണനിജല  നനികുതനി  കേഭാരലഭാലയത്തനില്  2013-14
വര്ഷത്തനില്  വഭാറച്ച്  ഇനത്തനില്  4,96,796  രൂപ  കുടനിശനികേയണ്ടഭായനിരുന.  ടനിയഭാള
5,25,000 രൂപ അടലചങ്കേനിലുലാം അതനില് 4,40,124 രൂപ മഭാത്രകമ നനികുതനിയനിനത്തനില്
വരവച്ച്  വരുനള.  ബഭാക്കനി തുകേ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഈടഭാക്കനിയ പലനിശയലാം കേളക്ഷന
ചേഭാര്ജ്ജുമഭാണച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  ഇകപഭാള  നനികുതനിയനിനത്തനില്  56,672  രൂപ
ബഭാക്കനിയഭാലണനലാം  ഉടനതലന്ന  പലനിശയടക്കലാം  അടചതതീര്ക്കണലമനലാം
ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്. 

കുടനിശനികേ  തവണകേളഭായനി  അടയ്ക്കുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  അടവച്ച്  സമയത്തുലാം  അടവച്ച്
സമയലാം  വലരയള്ള  പലനിശ  കേണക്കഭാക്കനി  അടച  തുകേയനില്നനിനലാം  വരവച്ച്
വചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്  മുതലനികലയച്ച്  വരവച്ച്  വചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച്  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന വനിധമഭാണച്ച് ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  ശതീ.  ലഡന്നതീസച്ച്  ഡനിസൂസ ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്
10-2-2017-ല്  നല്കേനിയ  നനികവദനലാം  13-2-2017  -ല്  വഭാണനിജല  നനികുതനി
കേമ്മേതീഷണര്ക്കച്ച്  1209007/2017/എഫെച്ച്.എലാം.  നമ്പറഭായനി  അയചലകേഭാടുത്തനിട്ടുണ്ടച്ച്.
പ്രസ്തുത നനികവദനലാം വഭാണനിജല നനികുതനി കേമ്മേതീഷണറുലട പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്. 

 കകേഭാര് ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്

57(3821) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  ട്രേഷറനികേളനിലുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  ട്രേഷറനികേളനിലുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.  ആയതനിലന്റെ പൂര്ത്തതീകേരണ പ്രഖലഭാപനലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി
23-2-2017-നച്ച് നടത്തുകേയണ്ടഭായനി.
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കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാന  കനടങ്ങള  (1)  ഏതച്ച്
ട്രേഷറനിയനില്നനിനലാം ടനി.എസച്ച്.ബനി. അക്കനൗണ്ടനിലല പണലാം പനിനവലനിക്കഭാന കേഴെനിയന.
(2)  ഏതച്ച്  ട്രേഷറനി  മുകഖനയലാം  ട്രേഷറനി  കസവനിങ്സച്ച്  ബഭാങ്കേനികലയച്ച്  പണലാം
നനികക്ഷപനിക്കഭാനുള്ള  സനൗകേരലലാം  എന്നനിവയഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  യൂടനിലനിറനി
കപലമനകേളക്കുള്ള സനൗകേരലലാം, ഏതച്ച് അക്കനൗണ്ടനികലയ്ക്കുലാം ഇലകകഭാണനിക്കഭായനി പണലാം
വകേമഭാറലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സനൗകേരലലാം എന്നനിവയലാം തഭാമസലാംവനിനഭാ സഭാധലമഭാകുന്നതഭാണച്ച്. 

 മലയനിനകേതീഴെച്ച് സബ്ട്രേഷറനിക്കച്ച് പുതനിയ ലകേടനിടലാം

58(*T3822) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിലല  മലയനിനകേതീഴെച്ച്  സബ്ട്രേഷറനിക്കച്ച്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  ഏതുവലരയഭാലയനലാം  അതനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി
എന്തെഭാലയനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ട്രേഷറനി അടനിസഭാന സനൗകേരല വനികേസന പദതനിയനില്  (TIDP)  ഉളലപടുത്തനി
ഇനലകേല് എന്ന ഏജനസനി വഴെനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  36  പുതനിയ ട്രേഷറനികേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  19  ട്രേഷറനി  ലകേടനിടങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കേനിഫ്ബനികയഭാടച്ച്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)നമ്പര്8959/2016/ധന  തതീയതനി,  15-11-2016  പ്രകേഭാരലാം  തതസത്തനില്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മലയനിനകേതീഴെച്ച്  സബ്ട്രേഷറനി
ഉളലപടുന്ന  10  പുതനിയ  ട്രേഷറനി  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായള്ള
ഫെണ്ടനിനുകവണ്ടനി ട്രേഷറനി ഡയറക്ടര് വഴെനി ഇനലകേല് സമര്പനിച കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
കകേരള  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  (കേനിഫ്ബനി)
പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേഭാരവലാം ഫെണ്ടുലാം ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയച്ച് മലയനിനകേതീഴെച്ച് സബ്ട്രേഷറനിയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയന്നതഭാണച്ച്.

 ട്രേഷറനികേളനില് കകേഭാര് ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്

59(3823) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ട്രേഷറനികേളനില് കകേഭാര് ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സനിസ്റ്റലാം നടപഭാക്കല്
പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ ; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി) കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കച്ച്  മഭാറുകമ്പഭാള  ട്രേഷറനി
ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനിഭഭാരത്തനില്  വലതലഭാസലാം  ഉണ്ടഭാകുകമഭാ;  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
ഇതുമഭായനി ബനലപട പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) കകേഭാർ  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ട്രേഷറനികേളനിൽ
എ.ടനി.എലാം.കേനൗണ്ടറുകേൾ സഭാപനിക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ട്രേഷറനികേളനിലുലാം  കകേഭാര് ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  ഇതനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരണ  പ്രഖലഭാപനലാം  23-2-2017-ല്
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി നനിര്വ്വഹനിച.

(ബനി)  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലയച്ച്  മഭാറുകമ്പഭാള  ട്രേഷറനി
ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനിഭഭാരത്തനില്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  വലതലഭാസലാം  ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ഇതുമഭായനി ബനലപടച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  14-12-2012-ലല  G.O.(Rt)No.10460/12/Fin.  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  നഭാലച്ച്  ട്രേഷറനികേളനില്  എ.റനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവച്ച്  നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല് പ്രസ്തുത തതീരുമഭാനലാം
വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  Stand  Alone  ATM-കേള  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കച്ച്  ഏലറ
ഗുണപ്രദമഭാകേനിലലന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രേഷറനികേളനില്  എ.ടനി.എലാം.
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതച്ച്  നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്  ട്രേഷറനി
അക്കനൗണ്ടുകേളനിലുള്ള  പണലാം  അക്കനൗണ്ടച്ച്  ഉടമകേളക്കച്ച്  യകഥഷലാം  ബഭാങ്കേച്ച്
അക്കനൗണ്ടുകേളനികലയച്ച്  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  ബഭാങ്കേച്ച്  എ.ടനി.എലാം.-ലൂലട  തുകേ
പനിനവലനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സനൗകേരലലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുണ്ടച്ച്.

 കലഭാടറനിയനില്നനിനള്ള വരുമഭാനലാം

60(3824) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16  കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാന കലഭാടറനിയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനലാം
എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ
എത്ര ശതമഭാനമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാന  കലഭാടറനിയലട  വനിറ്റുവരവച്ച്
6,318.47 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.

(ബനി) 74.99%.

 കലഭാടറനി പരസലലാം നല്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിച നനിയനണലാം

61(3825) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കലഭാടറനി  പരസലലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് നനിയനണലാം ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള  എത്ര  പത്രങ്ങളക്കഭാണച്ച്  പരസലലാം  നല്കുന്നതച്ച്;  ഓകരഭാ
പത്രത്തനിനുലാം എത്ര രൂപയലട പരസലമഭാണച്ച് നല്കുന്നതച്ച്;

(സനി) ലചേറുകേനിട  പത്രങ്ങളനില്  പരസലലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങ്കേനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാര്, പരസലലാം നലനിലക്കഭാണ്ടനിരുന്ന പത്രങ്ങളക്കച്ച് നനികരഭാധനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഏലതലഭാലാം  പത്രങ്ങളക്കഭാണച്ച്  നനികരഭാധനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി  -  ഡനി)  'ബനി'  കേഭാറഗറനി  ദനിനപത്രങ്ങളഭായ  ജനശബലാം,  പ്രഭഭാതവഭാര്ത്ത,
സകതണ്  സ്റ്റഭാര്  എന്നനിവകയയലാം  മണനി  വതീക്കനിലനി  ആഴ്ചപതനിപനികനയലാം  റനിസളടച്ച്
പരസലത്തനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

'മണനി വതീക്കനിലനി' എന്ന ആഴ്ചപതനിപച്ച് വകുപനിലന്റെ ഒരഭാഴ്ചലത്ത റനിസളടച്ച് പരസലലാം
ഒരുമനിചഭാണച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  സര്ക്കുകലഷന  കുറവള്ള  'ബനി  '  കേഭാറഗറനി
ദനിനപത്രങ്ങളക്കുലാം  മണനി  വതീക്കനിലനിക്കുലാം  റനിസളടച്ച്  പരസലലാം  നല്കുന്നതച്ച്  വഴെനി
വകുപനിനച്ച്  യഭാലതഭാരു  പ്രകയഭാജനവമനിലലനലാം  എന്നഭാല്  വര്ഷത്തനില്  എലഭാ
ദനിവസവലാം  പരസലലാം  നല്കുന്നതനിലൂലട  വകുപനിനച്ച്  വലനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലതയണ്ടഭാകുലമന്നതുലാം കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് മണനി വതീക്കനിലനി എന്ന ആഴ്ചപതനിപനിനുലാം
'ബനി '  കേഭാറഗറനി ദനിനപത്രങ്ങളക്കുലാം റനിസളടച്ച് പരസലലാം തുടര്ന്നച്ച് നല്കകേണ്ടതനിലലന്നച്ച്
വകുപനിലന്റെ പരസല കേമ്മേനിറനിയനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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 കേഭാരുണല കലഭാടറനി

62(3826) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേഭാരുണല  കലഭാടറനി
വനിലനയനിലൂലട  നഭാളനിതുവലര  ആലകേ  സമഭാഹരനിച  തുകേലയത്രയഭാണച്ച്;  സമ്മേഭാനലാം
നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിച തുകേലയത്രയഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേഭാരുണല,  കേഭാരുണല  പസച്ച്
എന്നതീ കലഭാടറനികേളുലട  വനില്പനയനിലൂലട  നഭാളനിതുവലര സമഭാഹരനിച തുകേ,  സമ്മേഭാന
വനിതരണലാം  ഉളലപലടയള്ള  ലചേലവകേള  കേഴെനിഞ്ഞച്ച്  (ഡനിസ്കനൗണ്ടച്ച്,  അചടനികലനി,
ഏജന്റെച്ച്സച്ച്  വപ്രസച്ച്,  നറുലക്കടുപനികന്മലുള്ള നനികുതനി തുടങ്ങനിയവ)  ലഭനിച ഏകേകദശ
ലഭാഭലാം എന്നനിവ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കലഭാടറനി

വനിറ്റുവരവച്ച്
(കകേഭാടനി

രൂപയനില്)

ഏകേകദശ
ലഭാഭലാം (കകേഭാടനി
രൂപയനില്)

കേഭാരുണല  243-ാാമതച്ച് (28-5-2016)  ഭഭാഗലക്കുറനി
മുതല് 283-ാാമതച്ച്  (4-3-17) ഭഭാഗലക്കുറനി വലര

694.54 150.70

കേഭാരുണലപസച്ച്  111- ാാമതച്ച് (26-5-2016)  ഭഭാഗലക്കുറനി
മുതല് 149- ാാമതച്ച്  (2-3-17) ഭഭാഗലക്കുറനി വലര

674.94 138.59

 കലഭാടറനി വകുപച്ച് പുറത്തനിറക്കുന്ന ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേള

63(3827) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  വകുപച്ച്  ഇകപഭാള  പുറത്തനിറക്കുന്ന  ഭഭാഗലക്കുറനി
ടനിക്കറ്റുകേള  ഏലതഭാലക്ക  എനലാം  ഓകരഭാന്നനിലന്റെയലാം  കപരുലാം,  ടനിക്കറച്ച്  വനിലയലാം,
സമ്മേഭാനത്തുകേയലാം,  നറുലക്കടുപച്ച്  ദനിവസവലാം  സഹനിതലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം എത്ര വതീതലാം ടനിക്കറ്റുകേള വനില്ക്കുനണ്ടച്ച്;
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(ബനി) സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  അവസഭാന  4  അക്കങ്ങള

ഒത്തുവന്നഭാല്  500  രൂപ  മുതല്  5000  രൂപ  വലര  ലഭനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്,

വലഭാജകലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേള  ഈ  രലാംഗത്തച്ച്  പ്രചേരനിക്കഭാന  സഭാധലതയള്ളതച്ച്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇതു  സലാംബനനിച  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  പരഭാതനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇതനിലനതനിലര  എന്തെച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്

എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അനലസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേളക്കച്ച്  ഇകപഭാള  സലാംസഭാനത്തച്ച്
വനില്പനഭാനുമതനി നല്കുനകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങ്കേനില് ഏലതഭാലക്ക കലഭാടറനികേളക്കച്ച്;  ഓകരഭാ
കലഭാടറനിയലടയലാം ടനിക്കറച്ച് വനില, സമ്മേഭാനത്തുകേ, നറുലക്കടുപച്ച് തതീയതനി, സലാംസഭാനത്തച്ച്
വനിറഴെനിക്കഭാന  അനുമതനി  നല്കേനിയവയലട  എണ്ണലാം  എന്നനിവ  സഹനിതലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതരസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേളനില്  നനിനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭനിച
വരുമഭാനലാം എത്രലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവയലട വലഭാജകലഭാടറനികേള സലാംബനനിചച്ച്
എലന്തെങ്കേനിലുലാം പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപച്ച് നനിലവനില്  7  പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലാം
മഭാസത്തനില്  ഒന്നഭാമലത്തയലാം  മൂന്നഭാമലത്തയലാം  ലവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനില്  നനിര്മ്മേല്  വബ
വതീക്കനിലനി  ഭഭാഗലക്കുറനിയലാം  വര്ഷത്തനില്  6 ബമ്പര്  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കലഭാടറനിയലട കപരച്ച് മുഖവനില നറുലക്കടുപച്ച് 

ദനിവസലാം

സമ്മേഭാനഘടന
പ്രകേഭാരലാം
വഭാഗഭാനലാം
ലചേയനിട്ടുള്ള
സമ്മേഭാനത്തുകേ

സമ്മേഭാനഘടന
പ്രകേഭാരലാം
അചടനിക്കഭാവന്ന
ടനിക്കറ്റുകേളുലട
എണ്ണലാം

(1) (2) (3) (4) (5)

പനൗര്ണമനി 30 ഞഭായര് 11,68,90,000 90 ലക്ഷലാം

വനിനവനിന 30 തനിങ്കേള 11,78,90,000 90 ലക്ഷലാം
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(1) (2) (3) (4) (5)

സതീശക്തനി 50 ലചേഭാവ്വ 8,86,90,000 45 ലക്ഷലാം

അക്ഷയ 30 ബുധന 11,92,90,000 90 ലക്ഷലാം

കേഭാരലണല പസച്ച് 50 വലഭാഴെലാം 8,94,40,000 45 ലക്ഷലാം

ഭഭാഗലനനിധനി 30 ലവള്ളനി 11,95,90,000 90 ലക്ഷലാം

കേഭാരുണല 50 ശനനി 8,71,40,000 45 ലക്ഷലാം

നനിര്മ്മേല് 50 മഭാസത്തനില്

ഒന്നഭാമകത്തയലാം

മൂന്നഭാമകത്തയലാം

ലവള്ളനിയഭാഴ്ചകേ

ളനില്

8,83,55,000 45 ലക്ഷലാം

സമ്മേര് ബമ്പര് 2016 100 16-3-2016 12,54,25,000 45 ലക്ഷലാം

വനിഷു ബമ്പര് 2016 100 18-5-2016 16,17,00,000 54 ലക്ഷലാം

മണ്സൂണ്  ബമ്പര്

2016 

100 20-7-2016 12,99,25,000 45 ലക്ഷലാം

തനിരുകവഭാണലാം

ബമ്പര് 2016

200 23-9-2016 39,59,00,000 72 ലക്ഷലാം

പൂജ ബമ്പര് 2016 150 23-11-2016 18,51,50,000 45 ലക്ഷലാം

ക്രനിസ്തുമസച്ച്-നമ്പ്യൂഇയര്

ബമ്പര് 2016-17

100 20-1-2017 13,14,00,000 45 ലക്ഷലാം
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കമല് സൂചേനിപനിച ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട ഏറവലാം ഒടുവനില്  (2-3-17  മുതല്  9-3-17
വലര) നടന്ന നറുലക്കടുപനില് വനില്ക്കലപട ടനിക്കറ്റുകേളുലട എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

പനൗര്ണമനി 72,50,000

വനിനവനിന 72,19,000

സതീശക്തനി 33,00,000

അക്ഷയ 72,50,000

കേഭാരലണല പസച്ച് 33,00,000

ഭഭാഗലനനിധനി 69,99,946

കേഭാരുണല 33,00,000

നനിര്മ്മേല് 11,49,480

സമ്മേര് ബമ്പര് 2016 29,24,410

വനിഷു ബമ്പര് 2016 45,16,018

മണ്സൂണ് ബമ്പര് 2016 26,25,000

തനിരുകവഭാണലാം ബമ്പര് 2016 69,79,589

പൂജ ബമ്പര് 2016 15,66,600

ക്രനിസ്തുമസച്ച്-നമ്പ്യൂഇയര് ബമ്പര് 2016-17 31,95,200

(ബനി)  സമ്മേഭാനഭാര്ഹമഭായ  നമ്പരുകേള,  വനിദഗ്ദ്ധമഭായനി  തനിരുത്തനിയ  ടനിക്കറ്റുകേള
ലചേറുകേനിട  ഏജനമഭാര്,  വനില്പനക്കഭാര്  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  നല്കേനി  സമ്മേഭാനലാം  തടഭാന
ശമനിക്കുന്നതഭായ  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അനധനികൃത/വലഭാജ
കലഭാടറനികേലള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന
ഇന്റെലനിജനസച്ച്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  അധലക്ഷനഭായനി  സലാംസഭാനതല  കലഭാടറനി
കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  സമനിതനിയലാം  അതതച്ച്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  അധലക്ഷനഭായനി  ജനിലഭാതല
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കലഭാടറനി  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  സമനിതനിയലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  ലസല്
മുഖഭാന്തെനിരവലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയലാം  കലഭാടറനി  ലറഗുകലഷന ആക്ടച്ച്
1998,  ഇന്തെലന  പതീനല്  കകേഭാഡച്ച്   എന്നനിവപ്രകേഭാരലാം  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയച്ച്
ഇത്തരലാം  അനധനികൃത  പ്രവണതകേളലക്കതനിലര  നനിയമ  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുനണ്ടച്ച്.
കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ഇതരസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനില്ക്കഭാന നനിലവനില്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേളുലട  വലഭാജകലഭാടറനികേള
സലാംബനനിചച്ച് പരഭാതനികേലളഭാനലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

കേഭാരുണല ഭഭാഗലക്കുറനി

64(3828) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണലഭഭാഗലക്കുറനി  നടത്തനിപച്ച്  വഴെനി  ലഭനിക്കുന്ന  പണലാം  ലകേഭാണ്ടച്ച്
സലാംസഭാനത്തു  നടത്തനിവരുന്ന  "കേഭാരുണല  ചേനികേനിതഭാ  പദതനി"  നടത്തനിപനില്
കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയകമ്പഭാള  "സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളക്കച്ച്"  ചേനികേനിതഭായനിനത്തനില്  ലകേഭാടുത്തുതതീര്കക്കണ്ട  തുകേ  എത്ര;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത കലഭാടറനി വനിപണനലാം വഴെനി കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില്
എത്ര തുകേ ലഭലമഭായനി,  അവ ഏലതലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കു വനിനനികയഭാഗനിച എനച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കലഭാടറനി വനിപണനലാം വഴെനി ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് എത്ര
തുകേ ലഭനിച ;

(ഡനി) കേഭാരുണലകലഭാടറനിയലട വനിപണനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി പ്രസ്തുത ചേനികേനിതഭാ
പദതനി നടത്തനിപച്ച് വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയകമ്പഭാള കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച്
ഫെണ്ടച്ച് പദതനി പ്രകേഭാരലാം  "സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളക്കച്ച്”391.57  കകേഭാടനി
രൂപ ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുണ്ടഭായനിരുന.
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  കേഭാരുണല,  കേഭാരുണല പസച്ച്  എന്നതീ

കലഭാടറനികേളുലട  വനില്പനയനിലൂലട  സമഭാഹരനിച  തുകേ  (വനിറ്റുവരവച്ച്),  ലചേലവകേള

കേഴെനിഞ്ഞച്ച് (സമ്മേഭാന വനിതരണലാം, ഡനിസ്കനൗണ്ടച്ച്, അചടനികലനി, നനികുതനി, മറച്ച് അനുബന

ലചേലവകേള) ലഭനിച ഏകേകദശ ലഭാഭലാം എന്നനിവ സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം കേഭാരുണല, കേഭാരുണലപസച്ച് എന്നതീ
കലഭാടറനികേളുലട വനിറ്റുവരവച്ച് (കകേഭാടനി
രൂപയനില്)

കേഭാരുണല, കേഭാരുണലപസച്ച് എന്നതീ
കലഭാടറനികേളനില് നനിനള്ള ഏകേകദശ
ലഭാഭലാം (കകേഭാടനി രൂപയനില്)

2011-12 188.87 (കേഭാരുണല മഭാത്രലാം) 38.96 (കേഭാരുണല മഭാത്രലാം)

2012-13 464.61 (കേഭാരുണല മഭാത്രലാം) 105.25 (കേഭാരുണല മഭാത്രലാം)

2013-14 602.11 (കേഭാരുണല മഭാത്രലാം) 132.02 (കേഭാരുണല മഭാത്രലാം)

2014-15

695.28
(കേഭാരുണല)

1376.91

141.80
(കേഭാരുണല)

273.2681.63 (കേഭാരുണല
പസച്ച്)

131.40
(കേഭാരുണല പസച്ച്)

2015-16

803.45
(കേഭാരുണല)

1627.36

155.59
(കേഭാരുണല)

303.55823.91 (കേഭാരുണല
പസച്ച്)

147.96
(കേഭാരുണല പസച്ച്)

2016-17
(24-5-16
വലര)

140.68
(കേഭാരുണല) 261.88

30.93
(കേഭാരുണല) 55.43

121.20 (കേഭാരുണല
പസച്ച്)

24.50
(കേഭാരുണല പസച്ച്)

ആലകേ 4521.74 908.41
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കേഭാരുണല,  കേഭാരുണല  പസച്ച്  ഭഭാഗലക്കുറനികേളനില്നനിനള്ള  വനിറ്റുവരവച്ച്  ട്രേഷറനി

മുകഖന സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനികലയഭാണച്ച് ഒടുക്കുന്നതച്ച്.  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് പദതനി

മുകഖനയള്ള  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായ  വനിതരണത്തനിനഭായനി  നനിശ്ചനിത  തുകേ

ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയകശഷലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  മുകഖന

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെച്ച് ഫെണ്ടനിലന്റെ അക്കനൗണ്ടനികലയച്ച് മഭാറ്റുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്വന്നകശഷലാം കേഭാരുണല, കേഭാരുണല പസച്ച്

എന്നതീ കലഭാടറനികേളുലട വനില്പനയനിലൂലട നഭാളനിതുവലര സമഭാഹരനിച തുകേ (വനിറ്റുവരവച്ച്),

സമ്മേഭാന  വനിതരണലാം  ഉളലപലടയള്ള  ലചേലവകേള  കേഴെനിഞ്ഞച്ച്  (ഡനിസ്കനൗണ്ടച്ച്,

അചടനികലനി,  നനികുതനി  തുടങ്ങനിയ  ലചേലവകേള)  ലഭനിച  ഏകേകദശ  ലഭാഭലാം  എന്നനിവ

ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കലഭാടറനി

വനിറ്റുവരവച്ച് (കകേഭാടനി
രൂപയനില്)

ഏകേകദശ ലഭാഭലാം
(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

കേഭാരുണല 243-ാാമതച്ച്  (28-5-16)  മുതല്
283-ാാമതച്ച് (4-3-17) ഭഭാഗലക്കുറനി വലര 694.54 150.70

കേഭാരുണലപസച്ച്  111- ാാമതച്ച്  (26-5-16)
മുതല്  149- ാാമതച്ച് (2-3-17)  ഭഭാഗലക്കുറനി
വലര

674.94 138.59

                ആലകേ 1369.48 289.29

(ഡനി)  2011-ല്  കേഭാരുണല  കലഭാടറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  സമയത്തച്ച്  പ്രസ്തുത

ഭഭാഗലക്കുറനിയലട  13  ലക്ഷലാം  ടനിക്കറ്റുകേളഭാണച്ച്  വനില്ക്കലപടനിരുന്നതച്ച്.  പനിന്നതീടച്ച്  ടനി

ഭഭാഗലക്കുറനിയലട വനില്പന കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയതനിലൂലട (8-11-16-ല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്

കനഭാടച്ച്  അസഭാധുവഭാക്കല്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലതഭാട്ടുമുനപച്ച്  വലര)  കേഭാരുണല

ഭഭാഗലക്കുറനിയലട  40  ലക്ഷലാം  ടനിക്കറ്റുകേള  വനില്ക്കലപടനിരുന.  കനഭാടച്ച്

അസഭാധുവഭാക്കലനിലന തുടര്ന്നച്ച് വനില്പനയനില് ഗണലമഭായ കുറവണ്ടഭായനി. നനിലവനില് ടനി

ഭഭാഗലക്കുറനിയലട  33  ലക്ഷലാം  ടനിക്കറ്റുകേള  വനില്ക്കലപടുനണ്ടച്ച്.  ചേനികേനിതഭാ  പദതനി

നടത്തനിപച്ച് വനിപുലതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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  കകേരള ഫെനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങള
65 (3829) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങൾ  സൃഷനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കകേരള  ഫെനിനഭാനഷലല്

കകേഭാര്പകറഷന നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഒരു സ്റ്റഭാര്ടപച്ച്  അന്തെരതീക്ഷലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള

ഫെനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന ഒരു സമഗ പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി) ഉലണ്ടങ്കേനില് പ്രസ്തുത പദതനിലയക്കുറനിചച്ച് വനിവരണലാം നല്കേഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രതനിവര്ഷലാം  കനരനിട്ടുലാം  അലഭാലതയമുള്ള  10000-നച്ച്  കമല്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കഭാനുതകുന്ന സൂക വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള സഭാപനിക്കഭാന സഹഭായനിക്കുന്ന
ഒരു  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  സഹകേരണകത്തഭാലട  ആവനിഷരനിക്കഭാന  കകേരള
ഫെനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന (ലകേ.എഫെച്ച്.സനി.) ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി) ഉണ്ടച്ച്.
(സനി)  വനിവനിധ  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഇന്നകവഷന  ആന്റെച്ച്  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപച്ച്

ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെറുകേള  (IEDCs),  ലടകകഭാളജനി  ബനിസനിനസ്സച്ച്  ഇനകേമ്പ്യൂകബററുകേള
(TBls),  കകേരള  സ്റ്റഭാര്ടപച്ച്  മനിഷന,  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ഇനഡസനിയല്  ഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന  (KSIDC),  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  കേനൗണ്സനില്  കഫെഭാര്   സയനസച്ച്
ലടകകഭാളജനി ആന്റെച്ച് എനവകയഭാണ്ലമന്റെച്ച് (KSCSTE) എന്നനിവകയയലാം മറച്ച് ബനലപട
ഏജനസനികേലളയലാം ബനനിപനിചലകേഭാണ്ടച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് ഒരു സ്റ്റഭാര്ടപച്ച് അന്തെരതീക്ഷലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള ഫെനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന സര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാലട
ഒരു പദതനി ആവനിഷരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
 ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ.-യനില് ദനിവസ/കേരഭാര്/തഭാല്ക്കഭാലനികേ അടനിസഭാനത്തനില്

കജഭാലനി കനഭാക്കുന്ന ജതീവനക്കഭാര്
66(3830) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ.-യനില്  വനിവനിധ  ശഭാഖകേളനിലഭായനി

ദനിവസ/കേരഭാര്/തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന  എത്ര
ജതീവനക്കഭാര് ഉലണ്ടന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാരുലട തസനികേ,  കജഭാലനികനഭാക്കുന്ന ബഭാഞച്ച്,  എണ്ണലാം,
എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുന്ന പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ  &  ബനി)   ആറുകപലര  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി  ഗഭാര്ഡഭായനി
ലഹഡച്ച് ഓഫെതീസനില് നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കൂടഭാലത,  സനിര ജതീവനക്കഭാര് അവധനിയനില്
പ്രകവശനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലുലാം  മറ്റു  ചേനില  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനിലുലാം  ശഭാഖ/
ഓഫെതീസുകേളനിലല  കജഭാലനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കച്ച്
ലമചലപട കസവനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി ചേനില തഭാല്ക്കഭാലനികേ സജ്ജതീകേരണങ്ങള,
ബനലപട  ശഭാഖ/ഓഫെതീസനിലന്റെ  അതലഭാവശലത്തനിനനുസരനിചച്ച്  മഭാത്രമഭായനി
ഏര്ലപടുത്തഭാറുണ്ടച്ച്.  എന്നഭാല് ഇപ്രകേഭാരലാം നനിയമനിക്കലപടുന്നവരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
സമഭാഹരനിചച്ച് സൂക്ഷനിചനിടനില.

 ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ. വഴെനി വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ

67  (3831) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായയമഭായനി ബനലപടച്ച്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിന്നച്ച് ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണ്ടഭാകുന്നതച്ച് പരനിഗണനിചച്ച് ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ.  വഴെനി വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;
ഇതുവലരയഭായനി എത്ര കപര്ക്കച്ച് വഭായ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്;

(ബനി)  പഭാവലപടവര്ക്കച്ച്  വഭായഭാ  തനിരനിചടവനിനച്ച്  കൂടുതല്  സബ്സനിഡനി
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് ലകേ.എസച്ച്.എഫെച്ച്.ഇ.-യനില് വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായഭാ പദതനിയണ്ടച്ച്.
34 കപര്ക്കച്ച് വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്. 

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായയനില്  നനിബനനകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  സബ്സനിഡനി
നല്കേനിവരുനണ്ടച്ച്.

 സലാംസഭാന ഇനഷസറനസച്ച് വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാര്

68  (3832) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ഇനഷസറനസച്ച്  വകുപച്ച്  രൂപതീകേരനിച  വര്ഷലാം  അനുവദനിച
ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം തസനികേ തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജനിവനക്കഭാരുലട ദനൗര്ലഭലലാം ഇനഷസറനസച്ച് വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനിൽ  ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാന
ഓഫെതീസച്ച്  ഓകടഭാകമഷന നടപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  1896-ല്  രഭാജഭരണ  കേഭാലത്തച്ച്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിലഭാണച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്
വകുപച്ച്  രൂപതീകൃതമഭായതച്ച്.   ആയതനിലന്റെ ആദലകേഭാലഘടന സലാംബനനിച കരഖകേള
ഒനലാം ലഭലമല.  ജനറല് ഇനഷസറനസച്ച് ബനിസനിനസ്സച്ച് (നഭാഷണലലലകസഷന) ആക്ടച്ച്
1972  നനിലവനില്  വന്നകതഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാന  ഇനഷസറനസച്ച്  വകുപനില്
നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  മറച്ച്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഇനഷസറനസച്ച്
കേമ്പനനികേളനികലയച്ച്  മഭാറനികപഭാകുന്നതനിനച്ച്  അവസരലാം ലഭനിച.  വനിവനിധ ലപഭാതുകമഖലഭാ
ഇനഷസറനസച്ച്  കേമ്പനനികേളനികലയച്ച്  ജതീവനക്കഭാന  മഭാറനികപഭായതനിനുകശഷലാം  വകുപനില്
നനിലനനിന്ന തസനികേകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

  തസനികേ    എണ്ണലാം

ഡയറക്ടര് 1

ലഡപമ്പ്യൂടനി ഡയറക്ടര് 1

അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് 1

ഇനലസക്ടര് 1

ജൂനനിയര് സൂപ്രണ്ടച്ച് 2

യ.ഡനി. കഭാര്ക്കച്ച് 4

എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കച്ച് 7

യ.ഡനി.ലലടപനിസ്റ്റച്ച് 1

എല്.ഡനി. ലലടപനിസ്റ്റച്ച് 1

പമ്പ്യൂണ് 2

പനി.റനി.എസച്ച്. 1

                           ആലകേ 22

(ബനി)  വര്ദനിച കജഭാലനിഭഭാരലാം കേഭാരണലാം ഇനഷസറനസച്ച് വകുപനില് ലകയനിമുകേള
സമയബനനിതമഭായനി   തതീര്പഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വരുനണ്ടച്ച്.   ഇനഷസറനസച്ച്
വകുപനിലല  കേമ്പമ്പ്യൂടലലറകസഷന  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുകമ്പഭാള
വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കുറയന്നതുലാം  വകുപനിലന്റെ  കസവനങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതുമഭാണച്ച്.  വകുപനിലല  കേമ്പമ്പ്യൂടലലറകസന
1-4-2017 മുതല് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

 സസകേഭാരല വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് ഇനഷസറനസച്ച് പദതനികേള
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69  (3833) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  സസകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ
ഇനഷസറനസച്ച് പദതനികേള ഏലറടുക്കുവഭാന കകേരള കസ്റ്ററച്ച് ഇനഷസറനസച്ച് വകുപനിനച്ച്
സഭാധലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കേനില്  കസ്റ്ററച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  വകുപനിലന  അത്തരലാം  രതീതനിയനില്
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  സസകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ
ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനികേള ഏലറടുക്കുവഭാന കകേരള കസ്റ്ററച്ച് ഇനഷസറനസച്ച് വകുപനിനച്ച്
ഇനഷസറനസച്ച് ആക്ടച്ച് 1938 ലസക്ഷന 3(1) പ്രകേഭാരലാം നനിയമപരമഭായനി അധനികേഭാരമനില.

(ബനി)  കകേരള കസ്റ്ററച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  വകുപച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  റഗുകലററനി  ആന്റെച്ച്
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫെച്ച്  ഇന്തെലയച്ച്  കേതീഴെനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ള
സഭാപനലാം  ആയതനിനഭാല്  വകുപനിനച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  ആക്ടച്ച്  1938,  ജനറല്
ഇനഷസറനസച്ച്   ബനിസനിനസ്സച്ച്  (നഭാഷണലലലകസഷന)  ആക്ടച്ച്  1972  എന്നനിവ
അനുശഭാസനിക്കുലാം പ്രകേഭാരമുളള ബനിസനിനസച്ച് നടത്തഭാകന സഭാധനിക്കുകേയള.

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ജനറല് ഇനഷസറനസച്ച് ഇടപഭാടുകേള 

70  (3834) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  ജനറല് ഇനഷസറനസച്ച്  ഇടപഭാടുകേള
സലാംസഭാന  ഇനഷസറനസച്ച്  വകുപച്ച്  വഴെനി  മഭാത്രലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ജനറല്  ഇനഷസറനസച്ച്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  ഉണ്ടഭാക്കനിയ  കേരഭാറനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  നടപഭാക്കനിയ  കകേഭാ-ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  വഴെനി  എത്ര  തുകേ
പ്രതീമനിയമഭായനി ലഭനിച;

(സനി)  കകേഭാ-ഇനഷസനസച്ച്  കേരഭാര്  തുടരഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പകേരലാം
പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഇത്തരലാം ഇനഷസറനസച്ച് ഇടപഭാടുകേള സലാംസഭാന ഇനഷസറനസച്ച് വകുപച്ച്
വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  ഇനഷസറനസച്ച്  വകുപച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലഭാഭവനിഹനിതലാം
നല്കുനകണ്ടഭാ; അഞച്ച് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് എത്ര ലഭാഭവനിഹനിതലാം ലഭനിച?

ഉത്തരലാം
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(എ)  1-10-2014-ലല  സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്  428/2014/ധന  പ്രകേഭാരലാം

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  ജനറല് ഇനഷസറനസച്ച്  ഇടപഭാടുകേള സലാംസഭാന

ഇനഷസറനസച്ച് വകുപ്പുവഴെനി മഭാത്രകമ നടത്തഭാവൂ എന്നച്ച് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ജനറല്  ഇനഷസറനസച്ച്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  ഉണ്ടഭാക്കനിയ  കേരഭാറനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  നടപഭാക്കനിയ  കകേഭാ-ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനിവഴെനി  നഭാളനിതുവലര

9,13,35,588 രൂപ പ്രതീമനിയമഭായനി ലഭനിച.

(സനി)  നനിലവനിലല  സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേഭാ-ഇനഷസറനസച്ച്,  ഇനഷസറനസച്ച്

വകുപനിനച്ച് ഗുണകേരമഭാണച്ച്.  വകുപനിനച്ച് നനിയമപരമഭായനി അധനികേഭാരമുള്ള കമഖലകേളനിലല

ജനറല് ഇനഷസറനസച്ച്  ബനിസനിനസ്സുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഇനഷസറനസച്ച് വകുപച്ച് മുകഖന

മഭാത്രലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  കുറമറ  ഒരു  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനവലാം  ആവശലമഭായ

അധനികേ ജതീവനക്കഭാരുലാം ഇനഷസറനസച്ച്  കമഖലയനില് പരനിജഭാനമുള്ള സഭാകങ്കേതനികേ

വനിദഗ്ദ്ധരുലട കസവനവലാം ആവശലമഭാണച്ച്.  ഡതീ തഭാരനിഫെനിലാംഗനിനച്ച് കശഷലാം ഇനഷസറനസച്ച്

കമഖല കൂടുതല്  മതരഭാധനിഷനിതമഭാകുകേയലാം  ലചേയ.   കകേഭാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയലട

ആസനി ബഭാധലതകേള ഇനഷസര് ലചേയ്യുന്ന ഒരു ഇടപഭാടനില് കകേഭാ-ഇനഷസറനസച്ച് കേരഭാര്

വഴെനി ഇനഷസറനസച്ച് വകുപനിലന്റെ റനിസ്ക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുന.  ആയതനിനഭാല്

നനിലവനിലല  സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേഭാ-ഇനഷസറനസച്ച്  കേരഭാര്  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ജനറല്

ഇനഷസറനസച്ച്  ഇടപഭാടുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സലാംസഭാന  ഇനഷസറനസച്ച്  വകുപച്ച്  വഴെനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച് പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.

(ഡനി)  സലാംസഭാന  ഇനഷസറനസച്ച്  വകുപച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലഭാഭവനിഹനിതലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   അഞച്ച്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  10  കകേഭാടനി  രൂപ

ലഭാഭവനിഹനിതമഭായനി ലഭനിച.

  കേയര് കകേരള രഭാജലഭാന്തെരകമള

71  (3835) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേയര് കകേരള രഭാജലഭാന്തെരകമള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനില് നനിനലാം സര്ക്കഭാര്

പനിനമഭാറനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഒരു വര്ഷലാം കമള സലാംഘടനിപനിക്കഭാത്തതച്ച് എന്തുലകേഭാണ്ടഭാണച്ച്;

(ബനി)  കേയര്  കകേരള  രഭാജലഭാന്തെരകമള  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷമുള്ള  കേയര്
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കേയറ്റുമതനിയനില് എത്ര കകേഭാടനിയലട വര്ദനവഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  രഭാജലഭാന്തെര  വനിപണനിയനില്  മഭാർക്കറച്ച്  കേലണ്ടത്തുന്നതനിനച്ച്  ഈ  കമള

സഹഭായനിചനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില്  സലാംസഭാനലാം  ഇതനില്

നനിനലാം  പനിനവഭാങ്ങുന്നതച്ച്  രഭാജലഭാന്തെരവനിപണനിയനിലല  നനിലവനിലല  അനുകൂല

സഭാഹചേരലലാം നഷമഭാക്കഭാന ഇടയഭാക്കുലമന്നച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  കേയര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളയലാം  ഉത്പഭാദകേലരയലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന

ഇത്തരലാം  കമളകേളനില്  നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്  പനിനവഭാങ്ങുന്നതച്ച്  ഈ  കമഖലലയ

തളർത്തഭാനനിടയഭാക്കുലമന്ന കേഭാരലലാം ഗനൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണ്ടഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേയര് കകേരള രഭാജലഭാന്തെര കമള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനില്നനിനലാം സര്ക്കഭാര്

പനിന്മഭാറനിയനിടനില. 2017-ലല കേയര് കകേരള ലസപ്റലാംബര് മഭാസത്തനില് ആലപ്പുഴെയനില്

വചനടത്തുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ  നടത്തനിപച്ച്  ചുമതല  കേയര്

കകേഭാര്പകറഷലന ഏല്പനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(സനി & ഡനി) രഭാജലഭാന്തെര വനിപണനിയനില് മഭാര്ക്കറച്ച് കേലണ്ടത്തുന്നതനിനച്ച് ഇനൗ കമള

സഹഭായനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  സര്ക്കഭാര് കമള നടത്തനിപനില്നനിനലാം പനിന്മഭാറനിയനിടനില.

  കേയര് കമഖല ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി

72  (3836) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  കമഖല  ശക്തനിലപടുത്തഭാന  സസതീകേരനിചവരുന്ന  നടപടനികേള

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേയര് ഉളലപലടയള്ള പരമ്പരഭാഗത കമഖലകേളനില്,  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള

കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തഭാന  എലന്തെലഭാലാം  പുതനിയ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  കേയര്  വലവസഭായത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായനിരുന്ന  ആധനിപതലലാം

തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  സമ്പൂര്ണ്ണ  ആധുനതീകേരണലാം  സമയബനനിതമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലലാം.   ഇതനിനനുഗുണമഭാകുന്ന തരത്തനില് സമഗ

പുനനഃസലാംഘടനയഭാണച്ച് മുനഗണന.  നനിലവനിലുള്ള സ്കതീമുകേള,  പരനിപഭാടനികേള എലഭാലാം

ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാകുലാം  പുനനഃസലാംഘടന  നടപനിലഭാക്കുകേ.  ആധുനതീകേരണവലാം

യനവത്ക്കരണവലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കൂലനിയലാം  കവലയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംഭരണവലാം

നടപനിലഭാക്കുനണ്ടച്ച്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാനലപട  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  രലാംഗമഭാണച്ച്

കേയറനിലന്റെയലാം കേയറുല്പന്നങ്ങളുലടയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം.  ഇനൗ രലാംഗത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴെനിലനിലനകയഭാ വരുമഭാനലത്തകയഭാ ബഭാധനിക്കഭാത്ത വനിധത്തനില്

യനവത്ക്കരണലാം  നടത്തനി  കേയര്  കമഖലലയ  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേ

എനള്ളതഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്   നയലാം.   വരുമഭാനലാം  ഉറപഭാക്കല്  പദതനിപ്രകേഭാരലാം

കേയര്പനിരനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  300  രൂപ  കൂലനി  ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ഇപ്രകേഭാരലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  മുഴുവന  കേയറുലാം  നലഭായവനില

നല്കേനി  കേയര്ലഫെഡച്ച്  ഏലറടുക്കുലാം.  കേയര്  കമഖല  കനരനിടുന്ന  പ്രധഭാന

പ്രശങ്ങളനിലലഭാന്നഭായ  ചേകേനിരനി  ദനൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനിലുള്ള

പദതനിയനില്  സമഗമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ലതഭാണ്ടച്ച്  സലാംഭരണവലാം

ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനവലാം എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇനൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം

ലതഭാണ്ടച്ച്  സലാംഭരണത്തനിനുലാം  ചേകേനിരനി  ഉത്പഭാദനത്തനിനുലാം  തഭാലഴെപറയന്ന

ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനിവരുന:

പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേകരയലാം  അഭലസവനിദലരഭായ  യവതതീയവഭാക്കകളയലാം  കേയര്

കമഖലയനികലയച്ച്  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുള്ള  പദതനികേള  2017-18  ബജറനില്  വനിഭഭാവന

ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  സസകേഭാരല  വലക്തനികേളക്കച്ച്  50%  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്

ഡതീലലഫെബറനിലാംഗച്ച്  യനങ്ങള  അനുവദനിചനല്കുലാം.   ഇത്തരലാം  പദതനികേളനിലൂലട

കേയറുല്പന്നകമഖലയനില്  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായനിരുന്ന  ആധനിപതലലാം

തനിരനിചപനിടനിക്കഭാനുലാം  അതുവഴെനി  സസകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേരുലട  സഹകേരണലാം

പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാലമനലാം  കേരുതുന.   കേയര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  ലപനഷന  1,000

രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചച്ച് കൃതലമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയവരുന.

   കേയര് സലാംഭരണലാം
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73  (3837) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേയര്  മുഴുവന  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില്  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  ലചേലവച്ച്  വരുലമന്നഭാണച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേയര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  കൂലനി
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനിയഭാണച്ച് ഇതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേയര്ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്;  അതുവഴെനി  ശരഭാശരനി
എത്ര ലതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങളഭാണച്ച് ഇകപഭാൾ വര്ദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സലാംഭരനിക്കലപടുന്ന  കേയര്  ഏതച്ച്  രതീതനിയനില്
വനിറഴെനിക്കഭാനഭാണച്ച്  നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് കേയര്
ഉത്പന്നങ്ങളുലട വനില്പനയനില് വര്ദനവണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് എത്ര ശതമഭാനലാം
വര്ദനവച്ച് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേയര്  മുഴുവനുലാം
കേയര്ലഫെഡച്ച് വഴെനി നലഭായവനില ഉറപഭാക്കനി സലാംഭരനിക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് നയലാം.
ആദലഘടത്തനില്  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേയറഭാണച്ച്
കേയര്ലഫെഡച്ച് വഴെനി സലാംഭരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇനൗ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ലനയ്യുന്ന പരമ്പരഭാഗത
ലചേറുകേനിട  ഉല്പഭാദകേരുലട  മുഴുവന  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന
സലാംഭരനിക്കുലാം.   ഇതനിനഭായനി  ക്രയവനില  സനിരതഭാഫെണ്ടച്ച്  പദതനിയനില്  നനിലവനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  77  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിന്നച്ച്  കേയര്ലഫെഡനിനച്ച്  16,98,36,938
രൂപയലാം  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  26,62,00,000  രൂപയലാം  കചേര്ത്തച്ച്  ആലകേ
43,60,36,938 രൂപ അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കേയര്പനിരനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ഇനകേലാം സകപഭാര്ടച്ച്
സ്കതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  300  രൂപയലാം  മഭാറച്ച്സച്ച്  &  മഭാറനിലാംഗ്സച്ച്  കമഖലയനില്  500  രൂപയലാം
ലഭനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനിലുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)   2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  കേയര്  കമഖലയനിലല  പരമ്പരഭാഗ
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ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലുലാം  കൂലനിയലാം  സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  നനിയനണങ്ങള
എടുത്തുമഭാറനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  യനവത്ക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   അതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് അവരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള മനിനനിമലാം  കൂലനി
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  വനിലയച്ച്  വഭാങ്ങനി  സലാംഭരനിക്കുലാം.   കൂടഭാലത  ആഭലന്തെര  വനിപണനിക്കച്ച്
ഉനൗന്നല്  നല്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  2017  ലസപ്റലാംബര്  മഭാസത്തനില്
ആലപ്പുഴെയനില്  വചച്ച്  "കേയര്  കകേരള”  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായള്ള മണ്ണച്ച്-ജല സലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  കേയര്  ഭൂവസലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  ഇത്തരലാം പരനിശമത്തനിലൂലട കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
200 ദനിവസലത്ത ലതഭാഴെനില് ലഭനിക്കുലമന്നച്ച് കേരുതുന.

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന മുഴുവന കേയറുലാം നലഭായവനില ഉറപഭാക്കനി
കേയര്ലഫെഡച്ച്  സലാംഭരനിക്കുകേയലാം  ഇനൗ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ലനയ്യുന്ന  ലചേറുകേനിട
ഉല്പഭാദകേരുലട  ഉല്പന്നലാം  മുഴുവനുലാം  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഭരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  കേയര്ലഫെഡനിനുലാം  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കൂടനി
43,60,36,938 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേയര്ലഫെഡച്ച്
78,823  കേസനിന്റെല്  കേയര്  സലാംഭരനിചനിരുന.   ഇനൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇതുവലര
84,000 കേസനിന്റെല് കേയര് സലാംഭരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കേയര് കകേഭാര്പകറഷന 2015-16-ല് 8.14
കകേഭാടനി രൂപയലട ഉല്പന്നങ്ങള കേയറ്റുമതനി ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  നടപ്പുവര്ഷലാം നഭാളനിതുവലര
10 കകേഭാടനി രൂപയച്ച് മുകേളനില് കേയറ്റുമതനി വര്ദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം വനിരമനിക്കല് ആനുകൂലലലാം

74  (3838) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1-4-2006-നു  മുനപച്ച്  വനിരമനിച  കേയര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കേയര്

ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  വനിരമനിക്കല്  ആനുകൂലലലാം

നല്കേനിയനിടനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  വനിരമനിക്കല്  കേഭാലയളവച്ച്  വലര  അലാംശദഭായ  സലാംഖല  അടചനിട്ടുള്ള  ഈ

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് വനിരമനിക്കല് ആനുകൂലലലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള സതസര നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)   ഉണ്ടച്ച്.   1-4-2006  മുതല്  31-3-2011  വലര  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനലാം

വനിരമനിച  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭാണച്ച്  വനിരമനിക്കല്  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

1-4-2006-നച്ച്  മുനപുലാം  31-3-2011-നുകശഷവലാം  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനലാം  വനിരമനിചനിട്ടുളള

36200 ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് വനിരമനിക്കല് ആനുകൂലലലാം നല്കേഭാനുണ്ടച്ച്.

(ബനി) 1-4-2006 - നച്ച് മുനപച്ച് വനിരമനിച 16100 ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം 31-3-2011-നു

കശഷലാം വനിരമനിച 20100 ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം ഉളലപലട 36,200 കപര്ക്കച്ച് വനിരമനിക്കല്

ആനുകൂലലലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  20.46  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള

ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്.   2017-18  ബഡ്ജറനില്  ആനുകൂലലലാം

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് പ്രകതലകേലാം വകേയനിരുത്തല് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 കേയര് വലവസഭായലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനികേള

75  (3839) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേയര് വലവസഭായലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് കൂടുതല് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്ജ്ജതീവമഭായ കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള വതീണ്ടുലാം പ്രവര്ത്തന

സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതനിയ സലാംരലാംഭകേലരയലാം അഭലസവനിദലരഭായ യവതതീയവഭാക്കലളയലാം കേയര്

കമഖലയനികലക്കച്ച്  ആകേര്ഷനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേള  ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  വലവസഭായത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായനിരുന്ന  ആധനിപതലലാം

തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  സമ്പൂര്ണ്ണ  ആധുനതീകേരണലാം  സമയബനനിതമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനനുഗുണമഭാകുന്നതരത്തനില് സമഗ

പുനനഃസലാംഘടനയഭാണച്ച് മുനഗണന.  നനിലവനിലുള്ള സ്കതീമുകേള,  പരനിപഭാടനികേള എലഭാലാം

ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാകുലാം  പുനനഃസലാംഘടന  നടപനിലഭാക്കുകേ.   ആധുനതീകേരണവലാം

യനവത്ക്കരണവലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  പരമ്പരഭാഗതകമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കൂലനിയലാം  കവലയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംഭരണവലാം

നടപനിലഭാക്കുനണ്ടച്ച്.

(ബനി)  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ കേയര് ഉത്പഭാദകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട
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പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനഭായനി  ഒരു  രണ്ടഭാലാം  കേയര്  പുനനഃസലാംഘടന  പരനിപഭാടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  സഭാകങ്കേതനികേ നവതീകേരണവലാം സമഗ പുനനഃസലാംഘടനയമഭാണച്ച്
ലക്ഷലലാംവയ്ക്കുന്നതച്ച്.   ഇതനിനഭായനി   എന.സനി.ഡനി.സനി.  സഹഭായകത്തഭാലട  പ്രകതലകേ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

(സനി) ആധുനതീകേരണലാം ലക്ഷലലാംവയ്ക്കുന്നതച്ച് പുതനിയ തലമുറലയ വലവസഭായത്തനികലയച്ച്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്.  പുതനിയ സലാംരലാംഭകേകരയലാം അഭലസവനിദലരഭായ യവതതീയവഭാക്കകളയലാം
കേയര് കമഖലയനികലയച്ച് ആകേര്ഷനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള  2017-18-ലല ബഡ്ജറനില്
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് 90%, സസയലാം സഹഭായ
സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്  75%,   സസകേഭാരല  വലക്തനികേളക്കച്ച്  50%  എന്ന  നനിരക്കനില്
ഡതീലലഫെബറനിലാംഗച്ച് യനങ്ങള സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി അനുവദനിക്കുലാം.

 കേയറുലാം കേയറുല്പന്നങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങള

76  (3840) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  കേയറുലാം  കേയറുല്പന്നങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട
നനിലനനില്പനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  കവണ്ടനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുനലവന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ കേയര് ഉത്പഭാദകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട
പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനലവന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  വലവസഭായത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായനിരുന്ന  ആധനിപതലലാം
തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സമ്പൂര്ണ്ണ ആധുനതീകേരണലാം സമയബനനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനനുഗുണമഭാകുന്നതരത്തനില് സമഗ
പുനനഃസലാംഘടനയഭാണച്ച് മുനഗണന.  നനിലവനിലുള്ള  സ്കതീമുകേള,  പരനിപഭാടനികേള എലഭാലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാകുലാം  പുനനഃസലാംഘടന  നടപനിലഭാക്കുകേ.  ആധുനതീകേരണവലാം
യനവത്ക്കരണവലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  പരമ്പരഭാഗതകമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കൂലനിയലാം  കവലയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംഭരണവലാം
നടപനിലഭാക്കുനണ്ടച്ച്.

(ബനി)  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ കേയര് ഉത്പഭാദകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട
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പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനഭായനി  ഒരു  രണ്ടഭാലാം  കേയര്  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  പരനിപഭാടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  സഭാകങ്കേതനികേ നവതീകേരണവലാം സമഗ പുനനഃസലാംഘടനയമഭാണച്ച്
ലക്ഷലലാം  വയ്ക്കുന്നതച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  എന.സനി.ഡനി.സനി.  സഹഭായകത്തഭാലട  പ്രകതലകേ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

 പ്രകൃതനിദത്ത ചേകേനിരനിനഭാരനിലന്റെ ലഭലതക്കുറവച്ച്

77 (3841) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .    വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .    എലാം  .   നനൗഷഭാദച്ച് :
ശതീ  .     ലകേ  .  സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകൃതനിദത്ത  ചേകേനിരനിനഭാരനിലന്റെ  ലഭലത  കുറവച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  കേയര്
വലവസഭായലത്ത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുലണ്ടന്ന  അവകലഭാകേനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഇതു പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന്നലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സസഭാഭഭാവനികേ ജലഭാശയങ്ങളനിൽ  ലതഭാണ്ടഴുക്കല് വലഭാപകേമഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  വവറച്ച്  വഫെബറനികനഭാടച്ച്  തഭാലരലലാം  കുറവഭായതനിനഭാലുലാം  കൃത്രനിമ
ജലസലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിചച്ച്  വനകതഭാതനില് ലതഭാണ്ടഴുക്കല് നടത്തനി പ്രകൃതനിദത്ത
ചേകേനിരനിനഭാരച്ച് സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ജലസലാംഭരണനികേളനിലല  മലനിനജലലാം  ശുദതീകേരനിചച്ച്  വതീണ്ടുലാം
ഉപകയഭാഗനിചഭാല്  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശങ്ങള  ഉണ്ടഭാകേനിലലന്നതുലകേഭാണ്ടച്ച്  ഇത്തരലാം
പദതനികേളുലട സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രകൃതനിദത്ത  ചേകേനിരനിനഭാരനിലന്റെ  ലഭലതക്കുറവച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  കേയര്
വലവസഭായലത്ത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇനൗ  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനിലുള്ള പദതനിയനില് സമഗമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഒരു പുതനിയ
പദതനി "ലതഭാണ്ടുസലാംഭരണവലാം ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനവലാം”നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2017-
18-ല് കേയര് രണ്ടഭാലാം പുനനഃസലാംഘടന സ്കതീലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലനന്മഭാറ
മണ്ഡലത്തനിലല വടവന്നൂരനില് പ്രതനിദനിനലാം  6000  ലതഭാണ്ടച്ച് ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാനുള്ള മനിലച്ച് ല്ല്
കമയച്ച്  മഭാസത്തനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  100
ചേകേനിരനി  മനില്ലുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  2017-18-ലല  ബഡ്ജറനില്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.
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(ബനി)  പചലത്തഭാണ്ടനില്നനിനലാം  കനരനിടച്ച്  ചേകേനിരനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നടപടനികേളഭാണച്ച്
കേയര് വകുപച്ച് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനഭായള്ള ഡതീലലഫെബറനിലാംഗച്ച് ലമഷതീനുകേള
കകേരള  കേയര്  ലമഷനിനറനി  മഭാനുഫെഭാക്ചേറനിലാംഗച്ച്  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡച്ച്  വഴെനി  വനിതരണലാം
ലചേയവരുന. ആയതനിനഭാല് ലതഭാണ്ടഴുക്കല് നനിലവനില് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

 പള്ളരുത്തനി കേയര് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കഗഭാഡനൗണുകേള

78 (3842) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫെര്ണഭാണ്ടസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഉടമസതയനില്  പളളുരുത്തനി  ഇടലക്കഭാചനി
കനഭാര്ത്തച്ച്  ഭഭാഗത്തുള്ള  (പഷ്ണനികത്തഭാടനിനച്ച്  സമതീപലാം)  കഗഭാഡനൗണുകേള  ഇകപഭാള
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ;

(ബനി) ഈ ലകേടനിടങ്ങള കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല് ജതീര്ണ്ണനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഈ  ലകേടനിടങ്ങള  തുടര്ന്നച്ച്  ഏലതങ്കേനിലുലാം  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശമുകണ്ടഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) കേയര് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഉടമസതയനില് പള്ളുരുത്തനി ഇടലക്കഭാചനി
കനഭാര്ത്തച്ച് ഭഭാഗത്തച്ച് (പഷ്ണനികത്തഭാടനിനുസമതീപലാം) കഗഭാഡനൗണുകേള ഇല.

 കസ്റ്ററച്ച് ലലവല് എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനി

79  (3843) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  'കസ്റ്ററച്ച്  ലലവല്  എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി'
നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഉലണ്ടങ്കേനില്  ഇതച്ച്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കേമ്മേനിറനിയനില്  ആലരഭാലക്കയഭാണച്ച്  ഉള്ളതച്ച്;  കപരുവനിവരലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; ഇതനിലന്റെ ആസഭാനലാം എവനിലടയഭാണച്ച്;

(ഡനി) ഈ കേമ്മേനിറനിയലട ലക്ഷലലാം എലന്തെന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  ഉണ്ടച്ച്.   സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  G.O.(Rt) No.210/2017/ID
തതീയതനി  9-2-2017  പ്രകേഭാരലാം  തഭാലഴെപറയന്ന  അലാംഗങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടച്ച്
കസ്റ്ററച്ച് ലലവല് എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിച.

1. ചേതീഫെച്ച് ലസക്രടറനി   - ലചേയര്മഭാന

2. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വഭാണനിജല വകുപനിലന്റെ പ്രതനിനനിധനി - ലമമ്പര്

3. അഡതീഷണല് ചേതീഫെച്ച് ലസക്രടറനി/പ്രനിനസനിപല് ലസക്രടറനി (വലവസഭായലാം)-ലമമ്പര്

4. അഗനികേളചര് ലപ്രഭാഡക്ഷന കേമ്മേതീഷണര്/ലസക്രടറനി (അഗനികേളചര്)-ലമമ്പര്

5. കജഭായനിന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് ജനറല്, കഫെഭാറനിന കട്രേഡച്ച്, ലകേഭാചനി - ലമമ്പര്

6. കേസ്റ്റലാംസച്ച് കേമ്മേതീഷണര്, ലകേഭാചനി - ലമമ്പര്

7. ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കേമ്മേതീഷണര്,  ലസസച്ച് (SEZ) ലകേഭാചനി - ലമമ്പര്

8. ലചേയര്മഭാന, ലകേഭാചനിന കപഭാര്ടച്ച് ട്രേസ്റ്റച്ച്- ലമമ്പര്

9. ഡയറക്ടര്, വലവസഭായ വഭാണനിജല വകുപച്ച് - ലമമ്പര്

10. മഭാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടര്, ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.- ലമമ്പര്

11. മഭാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടര്, കേനിനഫ്ര – ലമമ്പര്

12. കേമ്മേതീഷണര്, ലകേഭാകമഴലല് ടഭാകച്ച് - ലമമ്പര്

13. ചേതീഫെച്ച് എകനികേമ്പ്യൂടതീവച്ച് ഓഫെതീസര്, ലകേ-ബനിപച്ച് - കേണ്വതീനര്

കസ്റ്ററച്ച്  ലലവല്  എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനിയലട  ആസഭാനലാം
പ്രകതലകേമഭായനി ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേയറ്റുമതനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിനുകവണ്ടനി
അനുകയഭാജലമഭായ  അന്തെരതീക്ഷലാം  സൃഷനിക്കുകേയമഭാണച്ച്  കസ്റ്ററച്ച്  ലലവല്  എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച്
ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചതനിലന്റെ  പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശലലാം.   കൂടഭാലത
കകേരളത്തനിലല കേയറ്റുമതനിയലട വനിവരങ്ങളുലട കേണലക്കടുക്കുകേയലാം അതനിലനക്കുറനിചച്ച്
വനിശകേലനലാം ലചേയച്ച്  കപഭാരഭായകേള നനികേത്തനി കേയറ്റുമതനിക്കഭാര് കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുകേ എന്നതുലാം ഇനൗ കേമ്മേനിറനിയലട ലക്ഷലമഭാണച്ച്.
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 ലനിഡഭാ കജക്കബച്ച് കേമ്മേനിറനി 

80(3844) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല വലഭാപഭാരനികേളുലട പ്രശങ്ങള പഠനിക്കുന്നതനിനച്ച് പനണ്ടഭാലാം കകേരള
നനിയമസഭയലട  കേഭാലത്തച്ച്  നനികയഭാഗനിചനിരുന്ന  ശതീമതനി  ലനിഡഭാ  കജക്കബച്ച്
അദലക്ഷയഭായ കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില് ആ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് എലന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില.

 അതനികവഗ ലറയനില്പഭാത

81 (*T 3845) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .     പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനികവഗ  ലറയനില്പഭാത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  സഭാദലതഭാപഠന
റനികപഭാര്ടനികന്മല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ഉത്തമ  തഭാല്പരലവലാം,  ഈ  കമഖലയനില്
നനിര്മ്മേഭാണലചലവച്ച് തഭാരതകമലന കുറവഭായനിരനിക്കുലമന്നതുലാം കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്,പ്രസ്തുത
പഭാത കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് വലര നതീടണലമന്ന ആവശലലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുകമഭാ; വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സഭാധലതഭാ  പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് കേരടച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ  ഏല്പനിക്കുകേയലാം
ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.  വനിശദമഭായ കേരടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  1-7-2016-ല് കകേരള ലലഹസതീഡച്ച്
ലറയനില്  കകേഭാര്പകറഷനച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയലാം   ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇനൗ  കേരടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
സഭാകങ്കേതനികേമഭായ  പഠനത്തനിനച്ച്  വനികധയമഭാക്കനി  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭായ
കശഷലാംമഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ  റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലലയ
ഉളലപടുത്തനിയനിരുലന്നങ്കേനിലുലാം  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.  സമര്പനിച  വനിശദമഭായ  കേരടച്ച്
റനികപഭാര്ടനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലലയ ഒഴെനിവഭാക്കനി തനിരുവനന്തെപുരലാം മുതല് കേണ്ണൂര്
വലരയള്ള  പഭാത  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  രൂപകരഖയഭാണച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   കേണ്ണൂര്  മുതല്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  വലരയള്ള  യഭാത്രക്കഭാരുലട
എണ്ണത്തനിലുള്ള കുറവച്ച്  കേഭാരണലാം പദതനി  ലഭാഭകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയനില
എനള്ളതനിനഭാല്,  പ്രസ്തുത  പദതനി   മലാംഗലഭാപുരലാം  വലര  നതീട്ടുന്നതനിനുകവണ്ടനി
കേര്ണ്ണഭാടകേ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി കതടനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അനുമതനി ലഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലലയകടനി  ഉളലപടുത്തനി  ആദഭായകേരമഭായനി  ഇനൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

 കതഭാറനിയലാം റനിയഭാക്ടര്

82  (3846) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  26-9-2016-ലല  നക്ഷത്രമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  51  പ്രകേഭാരലാം
കമഭാകണഭാവസറച്ച്  1957-ലല  MDR  ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം കേരനിമണല് ടണ്ണനിനച്ച്  125  രൂപ
എന്ന നനിരക്കനിലഭാണച്ച്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്  എന്നച്ച് ഉത്തരലാം നല്കേനിയനിരുന.  അതനിൽ
കതഭാറനിയലാം  അടക്കമുള്ള  വനിലപനിടനിപ്പുള്ള  ധഭാതുക്കള  ഉള്ളതനിനഭാല്  അതനിനനുസരനിചള്ള
കറഭായല്റനിയലാം  വനിലയലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കഭാന  എന്തെച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാറനിയലാം  ലകേഭാണ്ടുള്ള  റനിയഭാക്ടറുകേള  പ്രവര്ത്തനിപനിചഭാല്  100
വര്ഷക്കഭാലലാം ആവശലമഭായ വവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള കതഭാറനിയലാം കകേരളത്തനിലല
തതീരപ്രകദശത്തച്ച് ഉലണ്ടന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനിൽ ഇക്കഭാരലത്തനിൽ
എന്തെച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേരനിമണല് കമജര് മനിനറലനിലന്റെ  ഗണത്തനില്ലപടുന്നതനിനഭാല്  ഇതനില്
അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  ലഹവനി  മനിനറലുകേളുലട  കറഭായല്റനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണച്ച്
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇനൗ  മണലനിലന്റെ  വനില  അതഭാതച്ച്  കേമ്പനനികേള  ഇന്തെലയനികലയലാം
പുറലാംരഭാജലങ്ങളനികലയലാം  വനിപണനിവനിലയലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച്.
കമജര്  മനിനറലുകേളുലട  കേഭാരലത്തനില്  കറഭായല്റനി  നനിശ്ചയനിക്കഭാന  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളക്കച്ച് അധനികേഭാരമനില.
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(ബനി)  കകേരളത്തനില് കതഭാറനിയലാം അടങ്ങുന്ന  1.35  മനിലലന ടണ് കമഭാകണഭാലലസറച്ച്
നനികക്ഷപലാം ഉലണ്ടന്നഭാണച്ച്  പഠനങ്ങള സൂചേനിപനിക്കുന്നതച്ച്.   കതഭാറനിയലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
ലലവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പദതനി ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

 ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള 

83 (3847) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞച്ച് :
ശതീ  .    പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .     പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളുലട പ്രശങ്ങളുലാം സഭാധലതകേളുലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടച്ച്.  സലത്തനിലന്റെ അപരലഭാപ്തത ലലലസനസുകേളുലാം കനിയറനസുകേളുലാം
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം,  സമയബനനിതമഭായനി  വഭായ  ലഭലമഭാകുന്നതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം,  ശരനിയഭായ  സലാംരലാംഭകേതസത്തനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തത  തുടങ്ങനിയവയഭാണച്ച്
പ്രധഭാന പ്രശങ്ങളഭായനി കേലണ്ടത്തനിയതച്ച്.   മളടനികസ്റ്റഭാറതീഡച്ച് കകേഭാലാംപകകേള സഭാപനിക്കുകേ,
ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി സമയബനനിതമഭായനി ലലലസനസുകേള ലഭലമഭാക്കുകേ,
വഭായ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആശയവനിനനിമയലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ,  സലാംരലാംഭകേതസലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലട്രേയനിനനിലാംഗുകേളുലാം
വര്ക്കച്ച്കഷഭാപ്പുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുനണ്ടച്ച്.
ശുദജലലാം,  ലലവദദ്യുതനി,  ഗതഭാഗത  സനൗകേരലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  കകേരളത്തനിലന്റെ
വലവസഭായവത്കേരണത്തനിനുള്ള സഭാദലതകേളഭാണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായ കമഖലയനിലല സമഗ
വനികേസനത്തനിനുലാം  സലാംരലാംഭകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
വലവസഭായങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചച്ച് കൂടുതല് നനികക്ഷപലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
"സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി”  വഴെനിയലാം  സ്കൂള  കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനില്
സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  കബുകേള  (ഇ.ഡനി.  കബ്ബുകേള)  വഴെനിയലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ബനിസനിനസച്ച്  ടു  ബനിസനിനസച്ച്  മതീറച്ച്,  വലവസഭായ  സലാംഗമലാം,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
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ഇനലവകസ്റ്റഴച്ച് മതീറച്ച്,  സലാംരലാംഭകേതസ പരനിശതീലന പദതനി,  ലടകകഭാളജനി കനിനനികേച്ച്,  സ്കനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം  എമര്ജനിലാംഗച്ച്  കകേരള  തുടങ്ങനിയവ സലാംഘടനിപനിക്കുനണ്ടച്ച്.
അതനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായങ്ങളക്കച്ച്  വനിപണന  സഭാദലത
വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ലലലസനസുകേളുലാം  കനിയറനസുകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ജനിലഭാ-സലാംസഭാനതലങ്ങളനില്  സനിലാംഗനിള  വനിനകഡഭാ  കനിയറനസച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടച്ച്.  പുതനിയ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങലള  സഹഭായനിക്കഭാനുലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേഭാനുലാം  എലഭാ  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ഇനകുകബഷന
ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.   വനിപണന  കപ്രഭാതഭാഹനഭാര്തലാം  ജനിലഭാ-
സലാംസഭാനതലങ്ങളനില്  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തന  കമളകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനമുണ്ടച്ച്.
കൂടഭാലത   ബഭാകങ്കേഴച്ച്  സമനിതനികേളനില്  വലവസഭായനികേളുലട  പ്രശങ്ങള  നനിരന്തെരമഭായനി
ഉന്നയനിക്കുനമുണ്ടച്ച്.

 ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

84  (3848) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  വലവസഭായങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എന്തെച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട വലവസഭായ കമഖലയനിലല സമഗ വനികേസനത്തനിനുലാം
സലാംരലാംഭകേലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം ലചേറുകേനിട വലവസഭായങ്ങലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചച്ച്
കൂടുതല് നനികക്ഷപലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി”
വഴെനിയലാം സ്കൂള കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനില് സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന കബ്ബുകേള  (ഇ.  ഡനി.
കബ്ബുകേള)  വഴെനിയലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  ലചേറുകേനിട
വലവസഭായനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബനിസനിനസച്ച്  ടു  ബനിസനിനസച്ച്  മതീറച്ച്,
വലവസഭായ  സലാംഗമലാം,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഇനലവകസ്റ്റഴച്ച്  മതീറച്ച്,  സലാംരലാംഭകേതസ
പരനിശതീലന  പദതനി,  ലടകകഭാളജനി  കനിനനികേച്ച്,  സ്കനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗഭാലാം,
കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസുകേള,  എമര്ജനിലാംഗച്ച്  കകേരള  തുടങ്ങനിയവ
സലാംഘടനിപനിക്കുനണ്ടച്ച്.   അതനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട  വലവസഭായങ്ങളക്കച്ച്
വനിപണന  സഭാദലത  വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ലലലസനസുകേളുലാം
കനിയറനസുകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ/സലാംസഭാന  തലങ്ങളനില്  സനിലാംഗനിള
വനിനകഡഭാ  കനിയറനസച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടച്ച്.   പുതനിയ  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങലള   സഹഭായനിക്കഭാനുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേഭാനുലാം  എലഭാ  ജനിലഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.   വനിപണന
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കപ്രഭാതഭാഹനഭാര്തലാം  ജനിലഭാ-സലാംസഭാനതലങ്ങളനില്  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനകമളകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനമുണ്ടച്ച്.  കൂടഭാലത  ബഭാകങ്കേഴച്ച്  സമനിതനികേളനില്  വലവസഭായനികേളുലട
പ്രശങ്ങള നനിരന്തെരമഭായനി ഉന്നയനിക്കുനമുണ്ടച്ച്.

 വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ ഓഫെതീസുകേള

85  (3849) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ ഓഫെതീസുകേള വനതുകേ
വഭാടകേയനിനത്തനില് നല്കേനിയഭാണച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നതച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഏകകേഭാപനവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ,  സമയ
ലഭാഭവലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  തലന്ന  ഭൂമനിയനികലഭാ  സര്ക്കഭാര്
കേലണ്ടത്തുന്ന  സനൗകേരലപ്രദമഭായ  സലകത്തഭാ  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഓഫെതീസുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കത്തക്കവനിധലാം  ഓഫെതീസച്ച്  കകേഭാലാംപകച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തച്ച്  വലവസഭായ-വഭാണനിജല  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള  ജനിലഭാ
വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങലളഭാനലാം വഭാടകേലക്കടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്
ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട അധതീനതയനിലുളള തഭാലൂക്കച്ച് വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള
മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  വഭാടകേ  നല്കേനി  മറച്ച്  ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
ലലമനനിലാംഗച്ച്  &    ജനികയഭാളജനി  വകുപനില്  ലകേഭാലലാം,  വയനഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  ഓഫെതീസുകേള
മഭാത്രമഭാണച്ച്  വഭാടകേലക്കടനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  ആയതനിനച്ച് പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
നനിശ്ചയനിച  നനിരക്കനില് മഭാത്രകമ വഭാടകേ നല്കുനള.

(ബനി)   ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനില് ഇത്തരത്തനില് ഓഫെതീസച്ച് കകേഭാലാംപകകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

 വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള 

86 (3850) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം ഭൂമനി ലഭലമഭാകുലമങ്കേനില് അതഭാതച്ച് പ്രകദശവമഭായനി
ബനലപട  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായങ്ങലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഇലലങ്കേനില്  ഇക്കഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഇത്തരലാം  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച്  50  ഏക്കലറങ്കേനിലുലാം  ഭൂമനി
ലഭലമഭാകക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം എലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം കുറഞ്ഞതച്ച് 50 ഏക്കര് ഭൂമനി
ലഭലമഭാവകേയലാം  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്  മുകന്നഭാട്ടുവരനികേയലാം  ലചേയഭാല്  ഇക്കഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

 ആറന്മുള കേണ്ണഭാടനിയലട കപരനില് വലഭാജ കേണ്ണഭാടനികേള 

87  (3851) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലഭാകേ  പ്രശസമഭായ  ആറനമുള  കേണ്ണഭാടനിയലട  കപരനില്  വലഭാജ
കേണ്ണഭാടനികേള വനിപണനിയനില് വരുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  വലഭാജ  കേണ്ണഭാടനികേള  പ്രചേരനിപനിചച്ച്  ഈ  വപതൃകേ
സമ്പത്തനിലന  തകേര്ക്കുന്നതനിലനതനിലര  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറന്മുള കേണ്ണഭാടനിയലട കപരനില് യനസഹഭായകത്തഭാലട വലഭാജ കേണ്ണഭാടനികേള
നനിര്മ്മേനിചച്ച് വനിപണനലാം നടത്തുന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്തവനിലടലയങ്കേനിലുലാം  ഇത്തരത്തനില്  ക്രമവനിരുദമഭായനി
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനലണ്ടങ്കേനില്  അതച്ച്  കേലണ്ടത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്യുവഭാന
വലവസഭായ-വഭാണനിജല ഡയറക്ടലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി ലചേയ കേഭാരലങ്ങള

88  (3852) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനച്ച് കശഷലാം വലവസഭായ കമഖലയനിൽ
നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണ്ടനി  ലചേയ  കേഭാരലങ്ങള  എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലാം  (കഗഭാബല്  ഇനലവകസ്സഴച്ച്  മതീറച്ച്)  കപഭാലലയള്ള  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തുന്നതനിനച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മുഖലമനനി /മനനിമഭാര് എന്നനിവരുലട വനികദശ യഭാത്രകേളനില് കകേരളത്തനിലല
വലവസഭായ രലാംഗലത്ത നനികക്ഷപങ്ങളക്കച്ച് ധഭാരണഭാ പത്രലാം ഒപ്പുലവചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ഡനി) ഉലണ്ടങ്കേനില് ഏതച്ച് രഭാജലലാം, വലവസഭായലാം, തുകേ തുടങ്ങനിയ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലാം  നനികക്ഷപ  സനൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വലവസഭായനികേ
പശ്ചഭാത്തല  സനൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിചച്ച്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
കൂടഭാലത  ഇത്തരലാം  വലവസഭായ  ഭൂമനിയനില്  അടനിസഭാനസനൗകേരല  വനികേസനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കറഭാഡുകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലലവദദ്യുതനി,  ജല സനൗകേരലലാം,  ഖര-ദ്രവല
മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,  ലപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നനിവയഭായനി  സനിരമഭായനി  ബഡ്ജറനില്  വനിഹനിതലാം  നല്കേനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.

കകേരളത്തനില് വലവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനലത്ത വലവസഭായ
സനൗഹൃദ കമഖലയഭായനി മഭാറ്റുന്നതനിനുമഭായനി നനിലവനിലുള്ള നനിയമങ്ങളനിലുലാം ചേടങ്ങളനിലുലാം
നടപടനിക്രമങ്ങളനിലുലാം  ആവശലമഭായ  പരനിഷഭാരങ്ങളുലാം  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  'ഇനൗസച്ച്
ഓഫെച്ച് ഡൂയനിലാംഗച്ച്  ബനിസനിനസച്ച്  '  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള കവഗത്തനില്
പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുളള  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെച്ച്  ഓഫെച്ച്
ഇനഡസനിയല് കപഭാളനിസനി ആന്റെച്ച് ലപ്രഭാകമഭാഷന (ഡനി.ലഎ.പനി.പനി.)-ലന്റെ റഭാങ്കേനിലാംഗനിനച്ച്
അനുസൃതമഭായനി  കകേരളത്തനില്  വഭാണനിജല-വലവസഭായ  അന്തെരതീക്ഷലാം  കൂടുതല്
ലമചലപടുത്തുകേയഭാണച്ച് ഇതനിലന്റെ ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനഭായനി ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.- ലയ
കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ബനലപട  എലഭാ
വകുപ്പുകേളനിലലയലാം  അകപക്ഷഭാ  കഫെഭാമുകേള  ഏകേതീകേരനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  ഓണ്ലലലന
വഴെനിയള്ള  ഒരു  ലപഭാതു  അകപക്ഷ  കഫെഭാലാം  (CAF)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന. ലഎ. സനി.- ലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പഭാന അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം അനുമതനിപത്രലാം കവഗത്തനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി ഒരു ഇന്റെലനിജന്റെച്ച് കസഭാഫച്ച് ലവയര് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി & ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

 നഷത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

89  (3853) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിൽ  നഷത്തനിൽ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട 2016-17 കേഭാലയളവനിലല അര്ദവഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തന റനികപഭാര്ടച്ച്
(ഏപ്രനില്-ലസപ്റലാംബര്  2 016)  പ്രകേഭാരലാം  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന്ന  30
സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

 ധഭാതുമണല് ഖനനലാം

90  (3854) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ഉളലപലട ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങളഭാണച്ച്
തതീരപ്രകദശങ്ങളനില് നനിനലാം ധഭാതുമണല് ഖനനലാം നടത്തുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഖനനത്തനിനച്ച്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയലാം അനുമതനിയകണ്ടഭാലയന്നച്ച് ബനലപടവര് ഉറപച്ച് വരുത്തഭാറുകണ്ടഭാലയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം എത്ര ടണ് ധഭാതുമണലഭാണച്ച് സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
പുറകത്തക്കച്ച് ലകേഭാണ്ടുകപഭായലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളഭായ ഇന്തെലന ലറയര് എര്ത്തച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്,
കകേരള  മനിനറല്സച്ച്  &  ലമറല്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  എന്നതീ  കേമ്പനനികേളക്കഭാണച്ച്
സലാംസഭാനത്തച്ച് ധഭാതുമണല് ഖനനത്തനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനിയകണ്ടഭാ എന്നച്ച് ഉറപച്ച് വരുത്തഭാറുണ്ടച്ച്.

(സനി)  ലലമനനിലാംഗച്ച് ലതീസച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ലഎ.ആര്.ഇ.,  ലകേ.എലാം.എലാം.എല്.
എന്നതീ കേമ്പനനികേള ഒനലാംതലന്ന ധഭാതുമണല് എന്ന നനിലയനില് സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
പുറകത്തയച്ച് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നനില. 

 പഭാലക്കഭാടച്ച്-തൃശ്ശൂര് വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനി

91 (3855) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .    ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ലപ്രഭാഫെ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്-  തൃശ്ശൂര്  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴെനി  പദതനിയലട  പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം മഭാസ്റ്റര് പദതനികേളഭാണച്ച് ഇതനിലൂലട വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  പദതനി  എന്നച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം
ഇതനികലയഭാവശലമഭായ കേര്മ്മേ പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടച്ച്  കമഖലലയ ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലര ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വലവസഭായ  ഇടനഭാഴെനി  രൂപതീകേരണത്തനിനുകവണ്ടനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്  ആവശലലപടനിരുന.  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴെനികേളുലട
രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള   National  Industrial  Corridor
Development and implementation Trust (NICDIT)-നച്ച്  പ്രസ്തുത പദതനിയലട
വനിവരങ്ങള സമര്പനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിച പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര്
വലവസഭായ  ഇടനഭാഴെനിയലട  പ്രഭാഥമനികേ  രൂപകരഖ  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി   ഒരു
വനിദകഗ്ദ്ധഭാപകദശകേ  ഏജനസനിലയ  നനിയമനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ഇതുമഭായനി ബനലപട മഭാസ്റ്റര് പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നച്ച് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരഭാണച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇതുസലാംബനനിച  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണ്ടനിടനില.

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിശദപഠനത്തനിനുകശഷലാം പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണവലാം
ഇതനികലയഭാവശലമഭായ  കേര്മ്മേ  പദതനിയലാം  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരഭാണച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

 ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി

92  (3856) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  ശക്തനിലപടുത്തഭാന
സസതീകേരനിച വരുന്ന നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കലയന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവലയ ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന എലന്തെഭാലക്ക പുതനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം;

(സനി)  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  പുതനിയ പദതനി  വനിഹനിതലാം  നല്കേനി  പുതനിയ ലവല്ലുവനിളനികേള
കനരനിടഭാന സഹഭായനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് ഒരു സ്റ്റഭാറമ്പ്യൂടറനി കകേഭാര്പകറഷനടക്കലാം
42  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭാണച്ച്  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  പ്രകതലകേലാം  വകേയനിരുത്തനിയ
100  കകേഭാടനിരൂപയ്ക്കുപുറകമ  ലടകച്ച്ലലറല്   കമഖലയനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  15
കകേഭാടനിരൂപ  കൂടനി  സര്ക്കഭാര്  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
അതലഭാവശലമുള്ള  പ്രവര്ത്തന  മൂലധന  സഹഭായത്തനിനുപുറകമ  ഉല്പഭാദന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം  സഭാകങ്കേതനികേവനിദദ്യുയലടയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,
വനിപണന  സഭാധലതയള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ലലവവനിദലവത്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം
എന്നനിവയഭായനിടഭാണച്ച്  സഭാപനങ്ങള  ഇനൗ  സഹഭായലാം  വനിനനികയഭാഗനിചവരുന്നതച്ച്.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഏപ്രനില്  മുതല്  ലസപ്റലാംബര്  മഭാസലാംവലരയള്ള
കേഭാലയളവനില്  11  കേമ്പനനികേള  ലഭാഭത്തനിലഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.   2015-16-ല്
നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  ട്രേഭാവനകൂര്  ലലടറഭാനനിയലാം  കപ്രഭാഡക്ടച്ച്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,
ട്രേഭാവനകൂര്-ലകേഭാചനിന  ലകേമനിക്കല്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,  സ്റ്റതീല്  &  ഇനഡസനിയല്
കഫെഭാര്ജനിലാംഗ്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  എന്നതീ   സഭാപനങ്ങള  ഇകപഭാള  ലഭാഭത്തനിലഭാണച്ച്
പ്രവര്ത്തനിചവരുന്നതച്ച്.   സഭാപനങ്ങളുലട  നവതീകേരണ-വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേള
അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  (2017-18)  270  കകേഭാടനി  രൂപ
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കൂടഭാലത  കകേരള  മനിനറല്സച്ച്  &  ലമറല്സച്ച്
ലനിമനിറഡച്ച്,  മലബഭാര്  സനിമന്റെച്ച്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,  കകേരളഭാ  കസ്റ്ററച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  &
ഫെഭാര്മസമ്പ്യൂടനിക്കല്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,  ട്രേഭാവനകൂര്-ലകേഭാചനിന  ലകേമനിക്കല്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,
ലകേല്കട്രേഭാണ്,  ട്രേഭാവനകൂര്  സനിമന്റെച്ച്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുലട
വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം  ഉല്പഭാദന  ലലവവനിദലവത്ക്കരണത്തനിനുമുള്ള  വനിപുലമഭായ
പദതനികേളക്കച്ച് പ്രഥമ പരനിഗണന നല്കേനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  വലവസഭായ-ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിമഭാരുലട
തലത്തനില്  2017  ജനുവരനി  6-നച്ച്  നടത്തനിയ  മതീറനിലാംഗനില്  സസതീകേരനിചനിരുന.   ഇനൗ
പദതനികേളക്കഭായനി ബഡ്ജറനില്നനിനള്ള ധനസഹഭായത്തനിനുപുറകമയഭാണച്ച് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.  വനിവനിധ കമഖലയനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി അതഭാതച്ച് കമഖലയനിലുള്ള വനിദഗ്ദ്ധകരയലാം റനിയഭാബനിലനയലാം  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടച്ച്
ഉന്നതതല  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  അതഭാതച്ച്  കമഖലകേളനിലുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരുലട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകൂടനി  സസതീകേരനിചലകേഭാണ്ടഭായനിരനിക്കുലാം സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതച്ച്.
2016-17-ലല ബഡ്ജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രതനിപഭാദനിചതനുസരനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്
G.O.  (Rt)  No.  61/2017/ID  dt.  11-1-2017  പ്രകേഭാരലാം  ലലടറഭാനനിയലാം  കലഭാഹലാം
ഉളലപടുന്ന  ലലടറഭാനനിയലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ഒരു  "കകേഭാലാംപകച്ച്”
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉന്നതതല  കേമ്മേനിറനി
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രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   വലവസഭായ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  സമഗവലാം  സഭായനിയമഭായ  ഒരു  പുനരുദഭാരണ  പദതനി
തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനി   G.O.(Rt)  No.  88/2017/ID
dt.18-1-2017 പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി) വഭാര്ഷനികേ പദതനിവനിഹനിതത്തനിനഭായനി പഭാനനിലാംഗച്ച് കബഭാര്ഡനില് സമര്പനിച
സഭാപനങ്ങളുലട  നവതീകേരണ-വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേള  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  (2017-18)  270  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ബഡ്ജറച്ച് വനിഹനിതലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

 ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

93 (3857) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പദ്ഘടനയലട  വളര്ചക്കച്ച്,  പ്രകതലകേനിചച്ച്  ഉല്പഭാദന  നനിര്മ്മേഭാണ
കമഖലയലട  വനികേസനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
വഹനിക്കുന്ന പങ്കേച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വലവസഭായ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള  സലാംസഭാന  ലപഭാതുകമഖല
സഭാപനങ്ങളുലട  2012  മൂതലുള്ള ഉല്പഭാദന മൂലലവലാം  വനിറ്റുവരവലാം  വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വലവസഭായ കമഖലകേളുലട  പുകരഭാഗതനിക്കുലാം അതുവഴെനി  സമ്പദ്ഘടനയലട  വളര്ചയ്ക്കുലാം
ആവശലമഭായ  മുഖലഘടകേങ്ങളനില്  ഒന്നഭാണച്ച്.  നനിലവനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളുലട  വനികേസന
സഭാദലതകേള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലക്ഷലലാം.  ഇതുമൂലലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വലഭാവസഭായനികകേഭാല്പഭാദനലാം
ഗണലമഭായനി  വര്ദനിക്കുകേയലാം  പുതനിയ  ലതഭാഴെനില്  സഭാദലതകേള  ഉണ്ടഭാകുകേയലാം  ഇതച്ച്
നമ്മുലട ഉല്പഭാദന-നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയലട വളര്ചയച്ച് സഹഭായകേരമഭാകുന്നതുമഭാണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രധഭാന വലവസഭായ കമഖലകേളനില് നനികക്ഷപലാം നടത്തുകേയലാം
വനികേസന ലലവവനിദലവല്ക്കരണ പദതനികേള നടപഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.   കകേരളത്തനില്
വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള 42 ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് 37  എണ്ണലാം
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഉല്പഭാദന  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവയഭാണച്ച്.  ബഭാക്കനിയള്ള
സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉല്പഭാദന  കമഖലലയ  വളര്ത്തഭാന  ഉതകുന്ന
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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രതീതനിയനിലുള്ളതുമഭാണച്ച്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദനവമഭായനി
ബനലപടച്ച്  നനിരവധനി  അനുബന  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  വലവസഭായങ്ങളുലട
വനികേസനവലാം  സഭാദലമഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതു നമ്മുലട ഉല്പഭാദന-നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയലട
വളര്ചയച്ച് വളലരയധനികേലാം സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇനൗ സഭാപനങ്ങലളലഭാലാം വനിവനിധ
നനികുതനി  ഇനങ്ങള   സര്ക്കഭാരനികലയച്ച്  അടയ്ക്കുനണ്ടച്ച്.   കൂടഭാലത  ഡനിവനിഡനലാം
നല്കേനിവരുന. ഇതച്ച് സമ്പദ്ഘടനയച്ച് സഹഭായകേമഭാകുന്ന ഒരു ഘടകേലാം തലന്നയഭാണച്ച്.
കൂടഭാലത  ഏകേകദശലാം  18000-ല്പരലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഇനൗ  കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടച്ച്.  അങ്ങലന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  തങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
വഴെനിയലാം  അനുബന  ഉല്പഭാദന  കമഖലകേളുലട  വളര്ചയ്ക്കുലാം  അതുവഴെനി  കൂടുതല്
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.   വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  വനിവനിധ  വനിപുലതീകേരണ
പദതനികേളക്കഭായനി  അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  270  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്
ബഡ്ജറനില് നതീക്കനിവചനിട്ടുണ്ടച്ച്. ഇതച്ച് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ബനലപട
അനുബന വലവസഭായ കമഖലകേളുലട വളര്ചയ്ക്കുലാം സഹഭായകേരമഭാകുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)   വലവസഭായ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട
2012 മുതലുള്ള ഉല്പഭാദനമൂലലവലാം വനിറ്റുവരവലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

 വലഭാവസഭായനികേ ഇടനഭാഴെനി

94(3858)  ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .    ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .     അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വലഭാവസഭായനികേ  ഇടനഭാഴെനി  സഭാപനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുണ്ടച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേളഭാണച്ച്  ഇതനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നലതന
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  കകേന്ദ്ര  സഹഭായമഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇടനഭാഴെനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുളളതച്ച്?
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടച്ച്  കമഖലലയ ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലര ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വലവസഭായ  ഇടനഭാഴെനി  രൂപതീകേരണത്തനിനുകവണ്ടനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലലപടനിരുന. വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനികേളുലട രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള   National  Industrial  Corridor  Development  and
implementation  Trust  (NICDIT)-നച്ച്   പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  വനിവരങ്ങള
സമര്പനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിച പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലവസഭായ
ഇടനഭാഴെനിയലട പ്രഭാഥമനികേ രൂപകരഖ തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു വനിദകഗ്ദ്ധഭാപകദശകേ
ഏജനസനിലയ നനിയമനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപട നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച്  സമര്പനിച  വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനി
പദതനിയനില്  കകേരളത്തനില്  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ
ജനിലകേളഭാണച്ച് ഉളലപടുന്നതച്ച്.

(സനി)  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴെനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണ്ടനിവരുന്ന  അടനിസഭാന
സനൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുള്ള  സഹഭായമഭാണച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ലഭലമഭാക്കുന്നതച്ച്.
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിശദ  പഠനത്തനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇതുസലാംബനനിച
വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാവകേയളള.

(ഡനി) 'എ' പനിരനിവനിനുള്ള മറുപടനിയനില് വനിശദ വനിവരങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 ലകേഭായനിലഭാണ്ടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള ഭൂമനി

95(3859) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണ്ടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള ഭൂമനിയലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  ഭൂമനിയലട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; ഏതച്ച് സഭാപനത്തനിനച്ച് കവണ്ടനി എത്ര ഭൂമനി വനിനനികയഭാഗനിച;

(സനി)  ഉപകയഭാഗനിക്കലപടഭാലത  കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനി  എത്രമഭാത്രലാം  ഉലണ്ടനലാം  ഈ
ഭൂമനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങഭാന എന്തെച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണ്ടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  മനിനനി
ഇനഡസനിയല്  കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച്  ലസഭാലലസറനിയലട  കേതീഴെനില്  പകയ്യേഭാളനിയനില്  1
ഏക്കര് ഭൂമനിയണ്ടച്ച്.

(ബനി)   പ്രസ്തുത  1  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  12  ലഷഡുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  വനിവനിധ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി) ഉപകയഭാഗനിക്കലപടഭാലത കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനി ഇല.

 കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ലലഹമഭാസ്റ്റച്ച് ലലലറച്ച്

96  (3860) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മൂന്നച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി
ഒമ്പതച്ച്  സലങ്ങളനില്  വഹമഭാസ്റ്റച്ച്  വലറച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  G.O  (Rt)
1208/2016/LSWD  തതീയതനി  4-3-2016  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
24,50,000  (ഇരുപത്തനി  നഭാലച്ച്  ലക്ഷത്തനി  അമ്പതനിനഭായനിരലാം)  രൂപയലട  പദതനി
ലകേഭാലലത്ത  കകേരള  ഇലകനിക്കല്  ആന്റെച്ച്  അവലഡച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കേമ്പനനി
(KEL)  ലനിമനിറഡനിലന  പ്രവൃത്തനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി
അറനിയഭാകമഭാ;

(ബനി) എലാം.എല്.എ.-യലട ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടനില് നനിന്നഭാകണഭാ എസ്റ്റനികമറച്ച്
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  എങ്കേനില്  പ്രവൃത്തനി  ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനി ഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  KEL  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിച
നടപടനിയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം തടസ്സങ്ങള
KEL-ലന്റെ മുന്നനിലുകണ്ടഭാ;  ഇലലങ്കേനില് പ്രവൃത്തനി എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലാം
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അറനിയഭാലാം.

(ബനി) അലത.



170 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  15, 2017

(സനി)  തനിരുവളര്,  ആയകഞരനി,  വനിലലഭാപനിള്ളനി  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണച്ച്
പ്രവൃത്തനികേളുള്ളതച്ച്.  ഇതനില്  ആയകഞരനി  പഞഭായത്തനിനച്ച്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-
യനില്നനിനലാം  ലഭനികക്കണ്ട  കറഭാഡച്ച്  കേടനിലാംഗനിനുള്ള  അനുമതനി  ഇതുവലരയലാം  കകേരള
ഇലകനിക്കല് ആന്റെച്ച് അലലലഡച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡനിനച്ച് ലഭനിചനിടനില.
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യനില് നനിന്നച്ച്  കറഭാഡച്ച്  കേടനിലാംഗനിനുള്ള  അനുമതനി  ലഭനിച  തനിരുവളര്,
വനിലലഭാപനിള്ളനി പഞഭായത്തുകേളനില് കജഭാലനികേള നടനലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള
ഇലകനിക്കല്  ആന്റെച്ച്  അലലലഡച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡച്ച്
പഞഭായത്തുകേകളഭാടച്ച്  ആവര്ത്തനിചച്ച്  ആവശലലപടനിട്ടുലാം  ഇനൗ  വര്ഷലാം  ആദലമഭാണച്ച്
പഞഭായത്തനില്നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിചതച്ച്.   ആയതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനികേള  ഇനൗ
വര്ഷലാം ആദലലാം മഭാത്രകമ തുടങ്ങഭാന സഭാധനിചള.

(ഇ)   ഉണ്ടച്ച്.   ആയകഞരനി  പഞഭായത്തനില് കറഭാഡച്ച്  കേടനിലാംഗനിനുള്ള അനുമതനി
പഞഭായത്തച്ച്  ഓഫെതീസനില്നനിനലാം  ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  പ്രവൃത്തനികേള  തുടങ്ങഭാന
സഭാധനിക.  മറച്ച്  രണ്ടച്ച്  പഞഭായത്തനിലുലാം  എഗനിലമന്റെച്ച്  കേനിടനി  മൂനമഭാസത്തനിനകേലാം
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

 കുറലഭാടനി നഭാളനികകേര പഭാര്ക്കച്ച്

97 (3861) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നഭാളനികകേര  പഭാര്ക്കനിനുകവണ്ടനി  ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.  സമര്പനിച
രൂപകരഖ അനുസരനിചച്ച് 42 കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എന്നഭാല് പദതനിക്കഭായനി ഏലറടുത്ത സലത്തനിനച്ച് ഉയര്ന്ന നഷപരനിഹഭാരലാം
ആവശലലപടച്ച് സലമുടമ ലലഹകക്കഭാടതനിലയ സമതീപനിക്കുകേയണ്ടഭാകയഭാ;

(ഡനി) കകേഭാടതനി ഉയര്ന്ന നഷപരനിഹഭാരലാം അനുവദനിക്കുകേയണ്ടഭാകയഭാ;

(ഇ) ഇതനിലനതനിലര സര്ക്കഭാര് അപതീല് സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(എഫെച്ച്) എങ്കേനില് പ്രസ്തുത കകേസച്ച് എകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടച്ച്.
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(ബനി) ഉത്തരത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി-എഫെച്ച്) പദതനിക്കഭായനി ഏലറടുത്ത സലത്തനിനച്ച് ഉയര്ന്ന നഷപരനിഹഭാരലാം
ആവശലലപടച്ച്  സലലാം  ഉടമ  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  റനിടച്ച്  ലപറനിഷന
ഫെയല് ലചേയ്യുകേയണ്ടഭായനി.  ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി സലലാം ഉടമകേളുലട റനിടച്ച്
ലപറനിഷന  അനുവദനിക്കുകേയലാം  ലഭാന്റെച്ച്  അകേസനിസനിഷന  ആക്ടനിലല  ലസക്ഷന  11  (1)
പ്രകേഭാരലാം അവഭാര്ഡച്ച് പഭാസഭാക്കനി മൂന്നച്ച് മഭാസത്തനിനുള്ളനില് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുവഭാന
ഉത്തരവനിടുകേയലാം ലചേയ.  ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയലട ഇനൗ സനിലാംഗനിള ബഞച്ച്
ഉത്തരവനിലനതനിലര  സര്ക്കഭാര്  ഡനിവനിഷന  ബഞനില്  അപതീല്
സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.   ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി  അപതീല്  അനുവദനിചച്ച്
16-12-2016-ല് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ലഭാന്റെച്ച് അകേസനിസനിഷന നടപടനികേള
ശരനിവയ്ക്കുകേയലാം ഭൂമനിക്കച്ച് മുനപച്ച് നനിശ്ചയനിച വനില നനിലനനിര്ത്തുകേയലാം ലചേയ.  എന്നഭാല്
ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെനിനച്ച്  G.O.  (Rt)No.331/2004/RD dated  5-11-2004  പ്രകേഭാരലാം  വനില
പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചച്ച് മൂനമഭാസത്തനിനകേലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന ബഹുമഭാനലപട
കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശനിചതുപ്രകേഭാരമുള്ള നനിയമനടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണച്ച്.

 ലലഹമഭാസ്റ്റച്ച് ലലലറ്റുകേള

98 (3862) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതങ്കേനിലുലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള
വഹമഭാസ്റ്റച്ച്  വലറനിലന്റെയലാം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഹമഭാസ്റ്റച്ച്  വലറ്റുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങള ഉലണ്ടങ്കേനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് വലവസഭായ വളര്ചഭാകകേന്ദ്രലാം

99 (3863) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനില്  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്
ഏക്കര്  ഭൂമനി  ലഭലമഭായനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലരയഭായലാം  ഒരു  വലവസഭായ  സഭാപനവലാം
ലപഭാതുകമഖലയനില് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത വന്നലതന്തുലകേഭാലണ്ടന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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(ബനി)  കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി  പഞഭായത്തനില്  നനിരവധനി  ഏക്കര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഇവനിടലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഒരു  വലവസഭായ  വളര്ചഭാകകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണ്ടഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആസല് വഭാചസച്ച്,  ഉദുമ സനിന്നനിലാംഗച്ച് മനില് എന്നനിവയഭാണച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള.  ആസല്  വഭാചസച്ച്
പൂടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഉദുമ  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിടനില.
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18-ലല  ബഡ്ജറനില്  പ്രകതലകേലാം  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇനൗ സഭാഹചേരലത്തനില് മറച്ച്  സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
തനിലനക്കുറനിചച്ച് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

(ബനി)  കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി  പഞഭായത്തനില്  വലവസഭായ  വളര്ചഭാകകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച് ഇകപഭാള ആകലഭാചേനിചനിടനില.

 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ 
അധതീനതയനിലുള്ള സലങ്ങള

100 (3864) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കകേഭാടച്ച് ജനിലയനില് വലവസഭായവകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള സലങ്ങള
എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനലാം, എത്ര വതീതമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കകേഭാടച്ച്  ജനിലയനില് പുതനിയ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനയകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഉലണ്ടങ്കേനില്  അതു  സലാംബനനിചച്ച്  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  കേഭാസര്കകേഭാടച്ച്
ജനിലയനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;  ഇവയനില്
ലഭാഭകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം,  ഓകരഭാന്നനിലന്റെയലാം
പ്രതനിവര്ഷ ലഭാഭവനിഹനിതലാം എത്രയഭാലണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില് അനന്തെപുരത്തച്ച്  103  ഏക്കര് വനിസതീര്ണ്ണത്തനില്
ഒരു  വലവസഭായ  വനികേസന  കപഭാട്ടുലാം  108  ഏക്കര്  വനിസതീര്ണ്ണത്തനില്  വലവസഭായ
വനികേസന ഏരനിയയലാം ചേടഞല് എന്ന സലത്തച്ച് 28.5 ഏക്കര് വനിസതീര്ണ്ണത്തനില് ഒരു
വലവസഭായ  വനികേസന  കപഭാട്ടുമഭാണച്ച്  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  ഡയറക്ടറുലട
അധതീനതയനിലുള്ളതച്ച്.
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(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) ആസല് വഭാചസച്ച്, ഉദുമ സനിന്നനിലാംഗച്ച് മനില് എന്നനിവയഭാണച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള.  ആസല്  വഭാചസച്ച്
പൂടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണച്ച്.   ഉദുമ  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്  പ്രവര്ത്തനലാം   ആരലാംഭനിചനിടനില.
സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18-ലല  ബഡ്ജറനില്
പ്രകതലകേലാം തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 സനിഡ്കകേഭായലട പ്രവര്ത്തനലാം

101 (3865) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത സഭാപനമഭായ സനിഡ്കകേഭാ 2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ലഭാഭത്തനിലഭായനിരുകന്നഭാ പ്രവര്ത്തനിചതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  തുടര്നള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  സനിഡ്കകേഭായലട  പ്രതനിവര്ഷ
ലഭാഭനഷ കേണക്കുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;  സനിഡ്കകേഭായലട അക്രഡനികറഷന
റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  സനിഡ്കകേഭാ സഭാമ്പത്തനികേ നഷത്തനിലഭാകേഭാന ഇടയഭായ സഭാഹചേരലങ്ങള
എന്തെഭാണച്ച്;  ആയതനിനച്ച്  കേഭാരണക്കഭാരഭായവര്ലക്കതനിലര  അകനസഷണലാം  നടത്തനി
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത സഭാപനമഭായ സനിഡ്കകേഭാ 2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ലഭാഭത്തനിലഭായനിരുന പ്രവര്ത്തനിചതച്ച്.

(ബനി)  ലപ്രഭാവനിഷണല്  അക്കനൗണ്ടച്ച്സച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  2012-13,  2013-14,
2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്  യഥഭാക്രമലാം  486.19  ലക്ഷലാം   രൂപയലാം  315.52
ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  175.33 ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  719.12  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  നഷത്തനിലഭാണച്ച്
പ്രവര്ത്തനിചതച്ച്.  മഭാര്ചച്ച് 2017 വലര അലക്രഡനികറഷന പുനനഃസഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ഇലഭാലതയലാം   ശരനിയഭായ  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം
നടത്തഭാലതയലാം  കട്രേഡനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  ആരലാംഭനിച  നടപടനികേള,  മണല്  വനിതരണ
ഏജനസനിയലട പ്രവര്ത്തനലാം,  ലലഡ അകമഭാണനിയലാം കഫെഭാകസ്ഫറച്ച് വനിതരണലാം,  വനിവനിധ
ഏജനസനികേളക്കച്ച്  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിക്കഭാലത  അഡസഭാനസച്ച്  നല്കേല്  തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി  ഫെണ്ടച്ച്  വകേമഭാറനി  ലചേലവഴെനിചതുമൂലവലാം  സനിഡ്കകേഭാ  ഏലറടുത്ത
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പ്രവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല് വനിവനിധ
സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേള  ലഭലമഭാകക്കണ്ട  തുകേ  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതുലാം  നഷലാം
സലാംഭവനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  ഉണ്ടഭാക്കനി.  സനിഡ്കകേഭാ  വഴെനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ടഭാര്  വനിതരണലാം  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത  വന്നതനിനഭാല്
വനിറ്റുവരവച്ച് ഗണലമഭായനി കുറഞ്ഞു.  ഇതുലാം നഷലാം സലാംഭവനിക്കഭാന കേഭാരണമഭായനി.

കേഭാരണക്കഭാരഭായവര്ലക്കതനിലര അകനസഷണലാം നടനവരുന.

 മഭാകവലനിക്കര ലകേഭാചഭാലുലാംമൂടച്ച് ഇനഡസനിയല് എകസ്റ്ററച്ച്

102  (3866) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ലകേഭാചഭാലുലാംമൂടച്ച്  ഇനഡസനിയല്  എകസ്റ്ററനില്  ഏലതലഭാലാം
യൂണനിറ്റുകേളഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതനലാം  ഏലതലഭാമഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനിട്ടുളളലതനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനഡസനിയല്  എകസ്റ്ററ്റുകേളനിലല  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങള
ഏലറടുത്തച്ച്  സ്റ്റഭാര്ടച്ച്  അപച്ച്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസസ്തുത യൂണനിറ്റുകേളുലട ലനിസ്റ്റച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  യൂണനിറ്റുകേളക്കച്ച്  ആയതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള അറനിയനിപച്ച് നല്കുകേയലാം കനരനില് കകേളക്കുകേയലാം ലചേയകശഷലാം
സഭാഹചേരലങ്ങള വനിലയനിരുത്തനി അനുവദനിച ഭൂമനി തനിരനിലചടുത്തച്ച് മുനഗണനഭാ ലനിസ്റ്റനില്
ഉളലപടനിട്ടുള്ള  മറച്ച്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുനണ്ടച്ച്.

 കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ലലഹമഭാസ്റ്റച്ച് ലലലറച്ച്

103  (3867) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആറച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി
18  സലങ്ങളനില്  വഹമഭാസ്റ്റച്ച്  വലറച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  G.O.  (RT)
No.526/2016/LSGD  തതീയതനി  9-2-2016  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ  പദതനി  ലകേഭാലലത്ത  കകേരള  ഇലകനിക്കല്  ആന്റെച്ച്  അവലഡച്ച്
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കേമ്പനനി  (KEL)  ലനിമനിറഡനിലന  പ്രവൃത്തനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ;

(ബനി) 49,99,900 (നഭാല്പലത്തഭാമ്പതച്ച് ലക്ഷത്തനി ലതഭാണ്ണൂറനി ഒനപതനിനഭായനിരത്തനി
ലതഭാളളഭായനിരലാം)  രൂപയഭാകണഭാ പദതനിയലട എസ്റ്റനികമറച്ച് തുകേ;  എങ്കേനില് ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.-യലട ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടനില് നനിന്നഭാകണഭാ പ്രസ്തുത
എസ്റ്റനികമറച്ച് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ഡനി) പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ഇ)  പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങനിയനിടനിലലങ്കേനില് ലകേ.ഇ.എല്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് നഭാളനിതുവലര
വകേലക്കഭാണ്ട നടപടനിയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെഭാലക്ക;

(എഫെച്ച്) പ്രവൃത്തനി ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തുന്നതനിനച്ച് എലന്തെങ്കേനിലുലാം തടസ്സങ്ങള ലകേ.ഇ.എല്.
ലന്റെ മുന്നനിലുകണ്ടഭാ;  ഇലലങ്കേനില്  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അറനിയഭാലാം.

(ബനി) അലത.  പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) അലത.

(ഡനി  &  ഇ)  ഇകപഭാള  പഞഭായത്തനില്നനിന്നച്ച്  അനുമതനി  ലഭനിചതനിനഭാല്
പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(എഫെച്ച്)   ഇല.   കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തച്ച്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
വനിഭഭാഗലാം  എകനികേമ്പ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയറനില്നനിന്നച്ച്  കേരഭാര്  കേനിടനിയകശഷലാം  മൂന്നച്ച്
മഭാസത്തനിനകേലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 സനിഡ്കകേഭായനില് വര്ക്കര് തസനികേയനിലല ശമ്പള പരനിഷരണലാം

104  (3868) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സനിഡ്കകേഭായനില് വര്ക്കര് തസനികേയനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി
കനഭാക്കുന; ഇവരുലട ശമ്പള പരനിഷരണലാം അവസഭാനമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച് എന്നഭാണച്ച്;
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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(ബനി)  വര്ക്കര്  തസനികേ  ഒഴെനിലകേയള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പള  പരനിഷരണലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വര്ക്കര്മഭാരുലടയലാം മറച്ച് ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം ശമ്പള പരനിഷരണലാം ഒന്നനിച
നടത്തഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒകര  ഓഫെതീസനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പള  പരനിഷരണത്തനിലല
വലതലസരതീതനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി  വര്ക്കര്  തസനികേയനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  മുനകേഭാല
പ്രഭാബലലകത്തഭാലട ശമ്പള പരനിഷരണലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സനിഡ്കകേഭായനില്  വര്ക്കര്  തസനികേയനില്  237  കപര്  കജഭാലനി
കനഭാക്കുന. വര്ക്കര്മഭാരുലട ശമ്പള പരനിഷരണലാം അവസഭാനമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്
2011 ലഫെബ്രുവരനി 28-നഭാണച്ച്. ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഉണ്ടച്ച്.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

(സനി  &  ഡനി)  വര്ക്കര്  തസനികേ  സ്റ്റഭാഫെച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുന്നനില.
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  സര്വ്വതീസച്ച്  ചേടത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനിലഭാണച്ച്  വര്ക്കര്  വരുന്നതച്ച്.
ആയതനിനഭാലഭാണച്ച്  വര്ക്കര്മഭാരുലടയലാം മറച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം ശമ്പള പരനിഷരണലാം
ഒന്നനിചനടത്തഭാന കേഴെനിയഭാത്തതച്ച്.

 കുപനിലവള്ള ഫെഭാക്ടറനികേള

105  (3869) ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുലാം  ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം
സസകേഭാരലകമഖലയനിലുമഭായനി  എത്ര  കുപനിലവള്ള  ഫെഭാക്ടറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടച്ച്
എന്ന കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുപനിലവള്ള ഫെഭാക്ടറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുവഭാദലാം  നല്കുവഭാന
എലന്തെലഭാലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണച്ച് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ:

(സനി)  വരളച  പരനിഗണനിചച്ച്  പുതനിയ  ഫെഭാക്ടറനികേളക്കച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  ഫെഭാക്ടറനികേളക്കച്ച്  അനുമതനി  കതടനിയള്ള  അകപക്ഷകേള
നനിലവനിലുകണ്ടഭാ, വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ലഎ.ഡനി.സനി.  എന്ന  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് ഹനിലനി അകേസ എലന്നഭാരു കുപനിലവള്ള ഫെഭാക്ടറനി ലതഭാടുപുഴെയനില്
ഉണ്ടച്ച്. മറച്ച് ഫെഭാക്ടറനികേലളക്കുറനിചള്ള വനിവരലാം കശഖരനിച നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ബനലപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
അനുമതനി,  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡച്ച്,  ഫെഭാക്ടറതീസച്ച്  ആന്റെച്ച്  കബഭായനികലഴച്ച്
വകുപച്ച്,  ഫെയര് ആന്റെച്ച് കസഫനി വകുപച്ച്,  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല് ഓഫെതീസച്ച് എന്നനിവയലട
നനിരഭാകക്ഷപ സഭാക്ഷലപത്രലാം, ബമ്പ്യൂകറഭാ ഓഫെച്ച് ഇന്തെലന സ്റ്റഭാര്കഡര്ഡ്സച്ച്, ഫുഡച്ച് ആന്റെച്ച്
കസഫനി  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡച്ച്   ഓഫെച്ച്  ഇന്തെല   എന്നനിവയലട  സര്ടനിഫെനിക്കറ്റുകേള,
ലസയനില്സച്ച്  ടഭാകച്ച്  വകുപനിലന്റെ  രജനികസഷന,  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം
ജലലമടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി  തുടങ്ങനിയ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണച്ച് കുപനിലവള്ള ഫെഭാക്ടറനികേള തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി & ഡനി)  ഇല.

 ലനടുമങ്ങഭാടച്ച് കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് വലവസഭായ സഭാപനലാം

106 (3870) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഒരു വലവസഭായ സഭാപനലാം ആരലാംഭനിക്കണലമന്നച്ച്
ആവശലലപടച്ച് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണ്ടങ്കേനില് അതനികന്മൽ എന്തെച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിലചന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വലവസഭായ സഭാപനലാം സഭാപനിക്കഭാനുള്ള
സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി)  വലവസഭായ വകുപനില് നനികവദനലാം ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില.

 വലവസഭായ കമഖല പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന നടപടനി
107 (3871) ശതീമതനി ഇ  .  എസച്ച്  .  ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .    ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് വലവസഭായകമഖല പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെഭാലക്ക
പുതനിയ നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചച്ച് വരുന്നലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  ഏജനസനികേള  മുകഖനയഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച് എന്നതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനകത്തക്കച്ച്  കൂടുതല്  വലവസഭായ  നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചലവന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വലവസഭായ  കമഖല  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിവനിധ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  സൂക ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച്
ലമചലപട  ആനുകൂലലവമഭായനി  സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി,  യവസലാംരലാംഭകേലര
വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന കബ്ബുകേള, പുതനിയ ആശയങ്ങളുമഭായനി വരുന്ന
സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  എലഭാ  സഹഭായങ്ങളുലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  വലവസഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ബനിസനിനസച്ച്  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള,  ലടകകഭാളജനി
കനിനനിക്കുകേള, സ്കനില് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് കപ്രഭാഗഭാലാം എന്നനിവയലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കകേരള ബമ്പ്യൂകറഭാ ഓഫെച്ച് ഇനഡസനിയല് ലപ്രഭാകമഭാഷന  (ലകേ-ബനിപച്ച്),  ജനിലഭാ
വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള എന്നനിവ മുകഖനയഭാണച്ച് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനകത്തയച്ച് കൂടുതല് വലവസഭായ നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള ബനിസനിനസച്ച് ടു ബനിസനിനസച്ച് മതീറ്റുകേള,  ആകഗഭാള നനികക്ഷപകേരുലട സലാംഗമലാം,
കബഭാധവത്കേരണ കഭാസ്സുകേള,  ഉനൗര്ജ്ജനിത വലവസഭായവത്കേരണ പദതനി എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

 ലകേല്കട്രേഭാണ് ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളപരനിഷരണലാം

108(3872) ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേല്കട്രേഭാണ്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളപരനിഷരണ  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാര്
31-3-2012-ൽ  അവസഭാനനിചതഭായലാം  പുതുക്കനിയ  കേരഭാര്  സലാംബനനിചള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്
വലവസഭായ വകുപനില് ഉള്ളതഭായലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിച  ഫെയലനില്  (No.P.U-D2/4/2016-Fin(e-51355)/
IND-D3/1/2016-IND(e-49827)  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഉലണ്ടങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ലകേല്കട്രേഭാണ് ജതീവനക്കഭാരുലട  കവജച്ച്  റനിവനിഷന നടപഭാക്കഭാന സതസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  ഇതു സലാംബനനിച  IND-D3/1/2015-IND  നമ്പര് ഫെയലനില്
ധനകേഭാരല വകുപച്ച്  ലഭലമഭാക്കനിയ  No.P.U-D2/4/2015-Fin  നമ്പര് അനനൗകദലഭാഗനികേ
കുറനിപനിലല  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  ലകേല്കട്രേഭാണ്  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടറുലട  റനികപഭാര്ടച്ച്
ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്. ആയതച്ച് ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 ലകേല്കട്രേഭാണനിലല ഒഴെനിവകേള

109 (*T3873) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേല്കട്രേഭാണനില് നനിലവനിലുളള നനിരവധനി ഒഴെനിവകേളനികലക്കുള്ള നനിയമനങ്ങള
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില്  ഇതനിനഭായളള
നടപടനിക്രമങ്ങളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേല്കട്രേഭാണനില്  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേളനില്  എത്ര  വതീതലാം  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലുലണ്ടന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലകേല്കട്രേഭാണനിലല മുഴുവന നനിയമനങ്ങളുലാം പനി.എസച്ച്.സനി.യനിലൂലട നടത്തനി
നനിയമനലാം സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേല്കട്രേഭാണ്  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേളനില്,  ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.
(അഡതീഷണല്  ഫെലാംഗ്ഷനസച്ച്  ആസച്ച്  ലറലസക്ടച്ച്സച്ച്  ലസര്ടന  കകേഭാര്പകറഷനസച്ച്
ആന്റെച്ച്  കേമ്പനതീസച്ച്)  ആക്ടച്ച്  1970  പ്രകേഭാരലാം കകേരള പബനികേച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷലന്റെ
പരനിധനിയനില്,  സ്റ്റഭാഫെച്ച്  പഭാകറണ്  പുനനഃക്രമതീകേരണത്തനിനുകശഷലാം  നനിലവനില്
വര്ക്കച്ച്ലമന  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  നഭാലച്ച് തസനികേകേളഭാണുള്ളതച്ച്.  ഇവയനില് 2013-14,
2014-2015  കേഭാലഘടങ്ങളനില് മൂന്നച്ച് തസനികേകേളനികലയ്ക്കുണ്ടഭായ 24 ഒഴെനിവകേള കകേരള
പബനികേച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷനച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   2015-16,  2016 -17
കേഭാലഘടങ്ങളനില് ഉണ്ടഭായ ഒഴെനിവകേള സര്ക്കഭാര് അനുമതനിപ്രകേഭാരലാം പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി) ലകേല്കട്രേഭാണനില് നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കേഭാറഗറനി 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 (upto February)

എകനികേമ്പ്യൂടതീവച്ച് 61 36 66 32

സൂപര്ലലവസറനി 21 50 1 0

വര്ക്കച്ച്ലമന 43 50 51 42

      ആലകേ 125 136 118 74

(സനി)  ലകേല്കട്രേഭാണനില്  നനിലവനിലുള്ള  തസനികേകേളനില്  വര്ക്കച്ച്ലമന
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  നഭാലച്ച്  തസനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള  നനിയമനങ്ങള  കകേരള  പബനികേച്ച്
സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പരനിധനിയനിലഭാണച്ച്.  സഭാപനത്തനിനച്ച്  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട
നടത്തനിപനിനച്ച്  കവണ്ട  സങ്കേതീര്ണ്ണമഭായ  സഭാകങ്കേതനികേ  കയഭാഗലതയലാം  പ്രവൃത്തനിപരനിചേയവലാം
കനടനിയ  കയഭാഗലരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുലമന്നതനിനഭാല്  എലഭാ   വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  തസനികേകേളനികലയ്ക്കുലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.
മുകഖന നനിയമനലാം നടത്തുന്നതച്ച് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി കേഭാണുന്നനില.

 ലകേല്കട്രേഭാണനിലല  ശമ്പളപരനിഷരണലാം

110  (*T3874) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേല്കട്രേഭാണനില്  2012-ല്  നടകക്കണ്ട  ശമ്പള  പരനിഷരണലാം  ഇതുവലര
നടന്നനിടനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  അടുത്ത  ശമ്പള  പരനിഷരണലാം  എന്നകത്തക്കച്ച്
നടത്തഭാനഭാകുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേല്കട്രേഭാണനില് രണ്ടച്ച്  തരലാം  ഡനി.എ.  സമ്പ്രദഭായലാം നനിലവനിലുള്ളതനിലന
ഏകേതീകേരനിചച്ച്  ഒരു ഡനി.എ.  സമ്പ്രദഭായമഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിലന്റെ സഭാധലത പരനികശഭാധനിചച്ച്
പുനനഃക്രമതീകേരണലാം നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലകേല്കട്രേഭാണനിലല  ശമ്പളപരനിഷ്ക്കരണത്തനിനച്ച്  5  വര്ഷ  കേഭാലഭാവധനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇലലങ്കേനില് ആയതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേല്കട്രേഭാണനില്  2012-ല്  നടപനിലഭാകക്കണ്ട  ശമ്പളപരനിഷരണലാം
നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   കമല്പറഞ്ഞ ശമ്പളപരനിഷരണലാം
നടപനിലഭാകുന്ന മുറയച്ച് അടുത്ത ശമ്പളപരനിഷരണത്തനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി) എകനികേമ്പ്യൂടതീവച്ച്,  സൂപര്ലലവസറനി വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം വര്ക്കച്ച്ലമന വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം
രണ്ടച്ച് തരലാം  ഡനി.എ.  സമ്പ്രദഭായലാം മറച്ച്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലന്നകപഭാലല
ലകേല്കട്രേഭാണനിലുലാം പഭാലനിക്കുനണ്ടച്ച്.  നനിലവനിലല ഇനൗ സമ്പ്രദഭായലാം ഏകേതീകേരനിചച്ച് ഒരു
ഡനി.എ. സമ്പ്രദഭായമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതച്ച് സഭാപനത്തനിനച്ച് വനിഘഭാതമഭാകുലമന്നച്ച് കേരുതുന.

(സനി)  ലകേല്കട്രേഭാണനില്  2012-ല്  നടപനിലഭാകക്കണ്ട  ശമ്പളപരനിഷരണത്തനികന്മല്
നടപടനി എടുക്കുകമ്പഭാള ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 ട്രേഭാവനകൂര്-ലകേഭാചനിന ലകേമനിക്കല്സച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്

111 (3875) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫെര്ണഭാണ്ടസച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഏറവലാം  വലനിയ  സലാംസഭാന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ
റനി.സനി.സനി.  (ട്രേഭാവനകൂര്-ലകേഭാചനിന  ലകേമനിക്കല്സച്ച്)  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഇന്നലത്ത
സനിതനിഗതനികേള എലന്തെന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വലവസഭായ  സഭാപനലാം  ഇന  കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനികേള
പരനിഹരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണച്ച് ;

(സനി)  വവദദ്യുതനി  പ്രധഭാന  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായ  റനി.സനി.സനി.-ക്കച്ച്  ഓപണ്
ആകസനില്  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  ആവശലലപടച്ച്  സഭാപനലാം
നനികവദനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങ്കേനില് തതീരുമഭാനലാം എലന്തെന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  റനി.സനി.സനി.-യലട  ഉത്പന്നങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനച്ച്  ഇന്നലത്ത
സലാംവനിധഭാനലാം പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ; എന്തെച്ച് മഭാറമഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്;

(ഇ)  വലവസഭായശഭാലയലട വളര്ചയ്ക്കുലാം ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ഇതുവലര എലന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി?

ഉത്തരലാം

(എ)  ട്രേഭാവനകൂര് ലകേഭാചനിന ലകേമനിക്കല്സച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് (റനി.സനി.സനി.എല്.) ഇനൗ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലഫെബ്രുവരനി  മഭാസലാംവലരയള്ള  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  4.58
കകേഭാടനി രൂപയലട ലഭാഭലാം കനടനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  വര്ദനിചവരുന്ന കേഭാസ്റ്റനികേച്ച് കസഭാഡ,  കകഭാറനിന എന്നനിവയലട ആവശലലാം
പരനിഗണനിചച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  ഉല്പഭാദനകശഷനി  പ്രതനിദനിനലാം  125  ടണ്ണനില്നനിന്നച്ച്  350
ടണ്ണഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.     കേമ്പനനിയലട
പ്രവര്ത്തന വനിപുലതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
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കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  തഭാല്പരലപത്രലാം  ക്ഷണനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ലകേഭാചനി റനിലലഫെനറനിയലട  അനുബനമഭായനി വരുന്ന ലപകട്രേഭാലകേമനിക്കല് വലവസഭായ
ശലാംഖലയഭാണച്ച്  മുഖല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള.   ഇകതഭാലടഭാപലാം  തലന്ന  10  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവനില്  HCL Synthesis Unit  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപ അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലത്ത  (2017-18) ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  ഉണ്ടച്ച്.   ടനി.സനി.സനി.എല്.-നച്ച്  ഓപണ്  അകസച്ച്  അടനിസഭാനത്തനില്
ലലവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനികവദനലാം  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഫെയല്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനഭായനി മനനിസഭഭാ കയഭാഗത്തനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  അലത.  ടനി.സനി.സനി.എല്.-ലന്റെ  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിപണനലാം  നടത്തഭാന
സലാംവനിധഭാനലാം  പരലഭാപ്തമഭാണച്ച്.   ദക്ഷനികണന്തെലന  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  വനകേനിട
വലവസഭായശഭാലകേളക്കുകൂടനി  നമ്മുലട  ഉല്പന്നങ്ങള  എത്തനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  ഇനൗ
കമഖലയനിലല വനിപണന പങ്കേഭാളനിത്തലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിച.

(ഇ)  നനിലവനിലല  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തനി

ദക്ഷനികണന്തെലന  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  വനകേനിട  വലവസഭായശഭാലകേളനില്  നനിനകൂടനി

ഓര്ഡര് ലഭനിക്കുന്ന തരത്തനില് വനിപുലതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  പഭാന്റെനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനകശഷനി

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി Detailed Project Report-നുകവണ്ടനി പരസലലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

    ഇനഡസനിയല് എകസ്റ്ററ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

 112 (3876)  ശതീ  .   ലജയനിലാംസച്ച് മഭാതദ്യു :

ശതീ  .    ലകേ  .   ആനസലന :

ശതീ  .    പനി  .   ഉണ്ണനി :

ശതീ  .     ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം  ഇനഡസനിയല്

എകസ്റ്ററ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  വനിവനിധ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായനി  ഏലറടുക്കുകേയലാം

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ  പ്രവര്ത്തനലാം നനിലയ്ക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിട്ടുമുള്ള

വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള സലലാം തനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(സനി)  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇനഡസനിയല്  എകസ്റ്ററ്റുകേളനില്

ഭൂമനികയഭാ ലകേടനിടങ്ങകളഭാ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നനിലവനില് എലന്തെലഭാലാം വലവസകേളഭാണുള്ളതച്ച്;

നടപടനിക്രമങ്ങള  കവഗത്തനിലുലാം  സുതഭാരലവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ

എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടച്ച്.  എലഭാ വലവസഭായ എകസ്റ്ററ്റുകേളനിലുലാം എകസ്റ്ററച്ച് ഓഫെതീസര്മഭാരുലട

കനതൃതസത്തനില് അനധനികൃത വകേമഭാറങ്ങള കേലണ്ടത്തുന്നതനിനച്ച് സര്കവ്വ നടത്തുകേയലാം

ഇത്തരത്തനില് കേലണ്ടത്തനിയ കകേസുകേളനില് അര്ഹമഭായവ റഗുലവറസച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്

തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുനണ്ടച്ച്.   വലവസഭായ  കമഖലകേളനിലല

ഭൂമനിലയ  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  വകുപനിലന്റെ

ലവബ്വസറനില്  അപച്ച് കലഭാഡച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഭൂമനിയനില്  ഉണ്ടഭാകുന്ന  മഭാറങ്ങള

കൃതലമഭായനി ലവബ്വസറനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി) ഉണ്ടച്ച്.

(സനി)  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇനഡസനിയല്  എകസ്റ്ററ്റുകേളനില്

ഭൂമനികയഭാ ലകേടനിടങ്ങകളഭാ ലഭലമഭാക്കുന്നതച്ച് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം തയ്യേഭാറഭാക്കുന്ന മുനഗണനഭാ

പടനികേയലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്.   വനികേസന  കപഭാടച്ച്/വനികേസന  ഏരനിയകേളനില്

ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ലഭനിക്കുന്ന  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ജനിലഭാതല  ലപ്രഭാജക്ടച്ച്

അവപ്രസല്  കേമ്മേനിറനി  പരനിഗണനിക്കുന.   നനികക്ഷപലാം,  ലസയനില്സച്ച്  കടകണഭാവര്,

സലാംരലാംഭകേതസലാം,  ലതഭാഴെനിലവസരലാം,  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദല,  വനികദശ  വനിനനിമയ  കനടലാം,

വവദദ്യുതനി  ലഭലത,  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  സഭാധലത,  സലാംരലാംഭകേലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ

പശ്ചഭാത്തലലാം,  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതലാം  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  വനികേഭാസലാം

തുടങ്ങനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള

വനിലയനിരുത്തനി  കേമ്മേനിറനി  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  തയ്യേഭാറഭാക്കുന.   ഇത്തരത്തനില്

തയ്യേഭാറഭാക്കുന്ന  പടനികേയലട  കേഭാലഭാവധനി  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ജനുവരനി  1-നച്ച്

ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ഡനിസലാംബര്  31-നച്ച് അവസഭാനനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.  30  വര്ഷലത്ത

പഭാട വലവസയനിലഭാണച്ച് സലലാം അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.

നടപടനിക്രമങ്ങള ഇകപഭാള കവഗത്തനിലുലാം സുതഭാരലവമഭായഭാണച്ച് നടക്കുന്നതച്ച്.
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 വലവസഭായത്തനിനുള്ള പബനികേച്ച് ലസക്ടര് യൂണനിറച്ച്

113(3877) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  വലവസഭായത്തനിനുള്ള  പബനികേച്ച്  ലസക്ടര്  യൂണനിറച്ച്
തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡച്ച്,
കഫെഭാറസ്റ്റച്ച് ഇനഡസതീസച്ച്  (ട്രേഭാവനകൂര്)  ലനിമനിറഡച്ച് എന്നനിവയലട സഹകേരണകത്തഭാലട
വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചവരുന.

  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന സനിന്നനിലാംഗച്ച് മനില്ലുകേള പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

114(3878) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേള  തുറന്നച്ച്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇനൗ സര്ക്കഭാര് എലന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില്,  പൂടനിക്കനിടന്ന എത്ര സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളഭാണച്ച്  ഇനൗ സര്ക്കഭാര്
തുറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിചതച്ച്; ഇനനി എത്ര എണ്ണലാം പൂടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണച്ച്;

(സനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേള  തുറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എത്ര തുകേയലട പദതനിയഭാണച്ച് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്; ഇതനില് എത്ര തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച;

(ഡനി)  ലസനട്രേലലലസ്ഡച്ച്  കകേഭാടണ്  പര്കചസച്ച്  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങ്കേനില് ഇതനിലനറ പുനനഃസലാംഘടനയനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനറ കകേഭാടണ് കകേഭാര്പകറഷന
ഓഫെച്ച് ഇന്തെലയലട പ്രതനിനനിധനിലയ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഇ)  വനില  തഭാരതമലപഠനത്തനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഇലലങ്കേനില്,  ഇതുമൂലലാം  പുനനഃസലാംഘടനയനില്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  പ്രതനിസനനി
കനരനിടനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വവദദ്യുതനി  കുടനിശനികേയലട  കപരനില്  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ലടകച്ച്വറല്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  മനില്ലുകേളനില്  വവദദ്യുതനി  ബനലാം  വനികച്ഛേദനിചതുമൂലലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  5
മഭാസമഭായനി  (2016  ഒകക്ടഭാബര്  മുതല്  2017  ലഫെബ്രുവരനി  പകുതനി  വലര)
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തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ്ടനിവന.  വവദദ്യുതനി കുടനിശനികേ
സലാംബനനിചച്ച്  ബഹുമഭാനലപട വവദദ്യുതനി മനനിയലട സഭാന്നനിദലത്തനില്  10-1-2017
തതീയതനിയനിലുണ്ടഭായ കയഭാഗ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  2017  ലഫെബ്രുവരനി മഭാസലാം വവദദ്യുതനി
കേണക്ഷന പുനനഃസഭാപനിക്കലപട്ടു.  മനില്ലുകേള  2017  ലഫെബ്രുവരനി  20, 22  തതീയതനികേളനില്
വതീണ്ടുലാം പ്രവര്ത്തനിചതുടങ്ങനി.

കകേഭാര്പകറഷലന്റെയലാം സഹകേരണ കമഖലകേളനികലയലാം മനില്ലുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവച  7  യൂണനിറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനിപനിച  തുടങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി  1,850  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ധനസഹഭായലാം  ഇനൗ
സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കമല്പറഞ്ഞ  ധനസഹഭായലാംലകേഭാണ്ടച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവച 7 യൂണനിറ്റുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിചതുടങ്ങനി.

(ബനി)  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ലടകച്ച്വറല്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  മനില്ലുകേളനില്
വവദദ്യുതനി  കുടനിശനികേയലട  കപരനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ്ടനിവന്ന  5  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളുലാം  ലടകച്ച്ലഫെഡനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള
ലകേഭാലലാം  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുലാം  തൃശ്ശൂര്  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അടനിയന്തെരമഭായ  ഇടലപടലനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  തുറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്. സലാംസഭാനത്തച്ച് സനിന്നനിലാംഗച്ച് മനില്ലുകേലളഭാനലാം പൂടനിക്കനിടക്കുന്നനില.

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷലന്റെയലാം സഹകേരണ കമഖലകേളനികലയലാം മനില്ലുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം,  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവച  7  യൂണനിറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനിപനിച  തുടങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി  1,850  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ധനസഹഭായലാം  ഇനൗ
സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്. ഇതനില് പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗച്ച് മനില്ലുകേള
തുറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള വഭാങ്ങുന്നതനികലയഭായനി അനുവദനിച
7.10 കകേഭാടനി രൂപയനില് 3.43 കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച.

(ഡനി)  ഉണ്ടച്ച്.  പുനനഃസലാംഘടനിപനിച കകേഭാടണ് പര്കചസച്ച് കേമ്മേനിറനിയനില് റനിയഭാബച്ച്
ലസക്രടറനി,  ലടകച്ച്ലഫെഡച്ച്,  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ലടകച്ച്വറല്  കകേഭാര്പകറഷന,  സതീതഭാറഭാലാം
ലടകച്ച്വറല്സച്ച്,  മറച്ച് സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗച്ച് മനില്ലുകേളുലട മഭാകനജനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടര്മഭാര്
തുടങ്ങനിയവര് അലാംഗങ്ങളഭാണച്ച്.   ഇതനിലന്റെ പുനനഃസലാംഘടനയനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കകേഭാടണ് കകേഭാര്പകറഷന ഓഫെച്ച് ഇനഡലയലട പ്രതനിനനിധനിലയ ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

(ഇ)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ലസനട്രേവലസ്ഡച്ച്  കകേഭാടണ്  പര്കചസച്ച്  കേമ്മേനിറനി
മുഖഭാന്തെരലാം മനില്ലുകേളക്കഭാവശലമഭായ വലതലസമഭായ തരത്തനിലുള്ള കകേഭാടണ് വഭാങ്ങുന്നതച്ച്
ഇ-ലടണ്ടര് മുകഖനയഭാണച്ച്.  ഇ-ലടണ്ടര് സലാംവനിധഭാനത്തനില് ആവശലമഭായ ലടണ്ടറുകേള
വരുന്ന മുറയച്ച്  അതനിലന്റെ കേകമ്പഭാളവനിലയമഭായനി  തഭാരതമലലപടുത്തനി,  കുറഞ്ഞ വനിലയച്ച്
കേസകടഷന സമര്പനിചവരുമഭായനി വനിലകപശല് നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രമഭാണച്ച് ഓര്ഡര്
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ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്.  അങ്ങലന കുറയഭാന പറഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ  കകേഭാടണ്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫെച്ച്  ഇനഡല  (സനി.സനി.ലഎ.)  ഇ -
ലടനഡറനില് പലങ്കേടുക്കുന്നനിലലങ്കേനിലുലാം  അതഭാതച്ച്  മനില്ലുകേളക്കച്ച് സനി.സനി.ലഎ.-യലട ഇ-
ഓക്ഷനനില് പലങ്കേടുത്തച്ച് മഭാത്രകമ പഞ്ഞനി വഭാങ്ങഭാന കേഴെനിയകേയള.   കകേരള കസ്റ്ററച്ച്
ലടകച്ച്വറല് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ലഭാബനില് പഞ്ഞനിയലട ഗുണകമന്മ  ലടസ്റ്റച്ച് ലചേയ്യുകേയലാം
ആയതനിലന്റെ വലതലഭാസമുലണ്ടങ്കേനില് അതനിലുലാം വനിലകുറചഭാണച്ച് വഭാങ്ങുകേയലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

 മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ഉപകേരണങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനലാം

115(3879)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫെര്ണഭാണ്ടസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  വല,  വലയലട  ചേരടുകേള,
ലകേഭാളുത്തുകേള എന്നനിവയലട ഉത്പഭാദനത്തനിനഭായനി  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  വല,  വലയലട  ചേരടുകേള,
ലകേഭാളുത്തുകേള എന്നനിവയലട ഉത്പഭാദനത്തനിനച്ച് ലചേറുകേനിട വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന  മുകന്നഭാട്ടുവരുന്ന  സസകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  വലവസഭായ  വകുപച്ച്
എലഭാവനിധ സഹഭായങ്ങളുലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

  അനധനികൃത ധഭാതുമണല് ഖനനലാം

116(3880) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അനധനികൃത ധഭാതുമണല് ഖനനലാം തടയഭാന എലന്തെലഭാലാം നനിയമങ്ങളഭാണച്ച്
സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിലവനിലുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഈ നനിയമങ്ങള അപരലഭാപ്തമഭാലണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  അനധനികൃതമഭായനി
ഉകദ്ദേശലാം എത്ര ടണ് ധഭാതു മണല് ഖനനലാം നടത്തനിട്ടുണ്ടച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  വനില  എത്രയഭാലണന്നച്ച്
അറനിവകണ്ടഭാലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ധഭാതു  മണല്  ഖനനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ
5 വര്ഷത്തനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയലട വരുമഭാനമഭാണച്ച് ലഭനിചലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫെച്ച്)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ധഭാതു  മണലനിലന്റെ  നനികക്ഷപവലാം  അതനിലന്റെ  മൂലലവലാം
എത്രയഭാണച്ച് എനള്ളതനിലന്റെ കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ധഭാതുമണല്  കമജര്  മനിനറലനിലന്റെ  ഇനത്തനില്  ഉളലപടുന്നതനിനഭാല്

ആയതനിലന്റെ അനധനികൃത ഖനനലാം തടയന്നതച്ച്  കകേന്ദ്ര നനിയമമഭായ വമനസച്ച് ആന്റെച്ച്

മനിനറല്സച്ച്  (ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ആന്റെച്ച്  റഗുകലഷന)  ആക്ടച്ച്  1957,  പ്രസ്തുത ആക്ടനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  2016-ല്  നനിലവനില്വന്ന  ദനി  ആകറഭാമനികേച്ച്  മനിനറല്സച്ച്

കേണ്സഷന റൂളസച്ച് എന്നനിവലയ അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇല.

(സനി & ഡനി) അനധനികൃത ധഭാതുമണല് ഖനനലാം വമനനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് ജനികയഭാളജനി

വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ) 19,95,13,489  രൂപ  (പലത്തഭാമ്പതച്ച് കകേഭാടനി ലതഭാണ്ണൂറനി അഞച്ച് ലക്ഷത്തനി

പതനിമൂന്നഭായനിരത്തനി നഭാന്നൂറനി എണ്പത്തനി ഒനപതച്ച് രൂപ മഭാത്രലാം).

(എഫെച്ച്) കകേരളത്തനിലല ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട ധഭാതുമണല് നനികക്ഷപലാം ലകേഭാലലാം

ജനിലയനിലല  നതീണ്ടകേര  മുതല്  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  കതഭാടപള്ളനി  വലരയള്ള

തതീരപ്രകദശത്തച്ച് കേഭാണലപടുന്ന നനികക്ഷപമഭാണച്ച്.   ടനി  കമഖലയനില്  144  ദശലക്ഷലാം

ടണ്  ധഭാതുമണല്  നനികക്ഷപമുള്ളതഭായനി  കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.   മൂലലലാം

തനിടലപടുത്തനിയനിടനില.

 കേരമണലനില്നനിനലാം കലഭാഹങ്ങള

117(3881) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .    സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :

ശതീ  .     ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  തതീരപ്രകദശങ്ങളനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിട്ടുള്ള

കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരമുള്ള കേരമണലനില്നനിനലാം കലഭാഹങ്ങള കവര്തനിരനിലചടുത്തച്ച്

വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിലഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഇതു  സലാംബനനിചച്ച്

എലന്തെങ്കേനിലുലാം പഠനങ്ങള നടന്നതഭായനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;



188 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  15, 2017

(ബനി)  ധഭാതുമണല്  ഖനനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  പരനിസനിതനി  വകുപനിലന്റെ
ഏലതലഭാലാം ഉത്തരവകേളഭാണച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിലവനിലുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അകറഭാമനികേച്ച്  മനിനറല്  ഡയറക്ടകററച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  ധഭാതുമണലുകേലള
കുറനിചച്ച്  നടത്തനിയ  പഠനങ്ങളുലട  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാകണഭാ;  ഈ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടച്ച്.  ധഭാതുമണലനില്നനിനലാം വടറഭാനനിയലാം,  സനിര്കക്കഭാണനിയലാം എന്നനിവ
കവര്തനിരനിലചടുത്തച്ച്  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു
ഇനഡസനിയല്  കകേഭാലാംപകച്ച്  സഭാപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം
ഇതനികലയഭായനി കഡഭാ.  എലാം.  പനി.  സുകുമഭാരന നഭായര്,  ലചേയര്മഭാന പബനികേച്ച് ലസക്ടര്
റതീസക്ചേറനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച് ഇകന്റെണല് ഒഭാഡനികേച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  (RIAB)  ലചേയര്മഭാനഭായള്ള
ഒരു കേമ്മേനിറനി 11-1-2017-ല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  1986-ലല  കകേന്ദ്ര എനവകയഭാണ്ലമന്റെച്ച്  (ലപ്രഭാടക്ഷന)  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള 2006-ലല എനവകയഭാണ്ലമന്റെച്ച് ഇലാംപഭാക്ടച്ച് അലസസച്ച് ലമന്റെച്ച് (EIA)
കനഭാടനിഫെനികക്കഷന പ്രകേഭാരലാം ധഭാതുമണല് ഖനനത്തനിനഭായനി പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
കനകടണ്ടതുണ്ടച്ച്.  ധഭാതുമണല്  ഖനനലാം  കകേഭാസ്റ്റല്  റഗുകലഷന  കസഭാണനില്ലപടുന്ന
(CRZ)  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണച്ച് നടക്കുന്നലതങ്കേനിലുലാം ടനി പ്രവൃത്തനിലയ  CRZ  കനിയറനസച്ച്
കനടുന്നതനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  അകറഭാമനികേച്ച്  മനിനറല്സച്ച്  ഡയറക്ടകററച്ച്
കകേരളത്തനില്  ബതീചച്ച്  സഭാനഡച്ച്  മനിനറല്  നനികക്ഷപലത്തക്കുറനിചച്ച്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല് പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭായനിടനില.

  അകറഭാമനികേച്ച് എനര്ജനി റഗുകലററനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ വലസനസച്ച്

118(3882) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് കേരനിമണല് ഖനനലാം  നടത്തുന്ന കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  ആകറഭാമനികേച്ച്
എനര്ജനി  റഗുകലററനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  വലസനസച്ച്  ആവശലമഭാലണന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എത്ര  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  കമല്പറഞ്ഞ  വലസനസച്ച്
ലഭലമഭായനിട്ടുലണ്ടന്ന കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത വലസനസച്ച് ഇലഭാത്ത ഏലതലഭാലാം കേമ്പനനികേള ധഭാതുഖനനത്തനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുലണ്ടനളളതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇന്തെലന  ലറയര്  എര്ത്തച്ച്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  കേരനിമണല്  കേയറ്റുമതനി
നടത്തുകമ്പഭാള  കമഭാകണഭാവസറച്ച്  കവര്തനിരനിലചടുക്കഭാറുകണ്ടഭാ;  അകതഭാ  കേരനിമണല്
അങ്ങലനതലന്നയഭാകണഭാ കേയറ്റുമതനി ലചേയ്യുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് കേരനിമണല് ഖനനത്തനിനച്ച് അനുമതനി സമ്പഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന
ഇനഡലന  ലറയര്  എര്ത്തച്ച്സച്ച്  ലനിമനിറഡനിനുലാം  (IRE)  കകേരള  മനിനറല്സച്ച്  ആന്റെച്ച്
ലമറല്സച്ച്  ലനിമനിറഡനിനുലാം  അകറഭാമനികേച്ച്  എനര്ജനി  റഗുകലററനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
വലസനസുണ്ടച്ച്.

(സനി)  പ്രസ്തുത വലസനസച്ച്  ഇലഭാത്ത  കേമ്പനനികേലളഭാനലാം  കേരനിമണല്
ഖനനത്തനില് ഏര്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  ഉണ്ടച്ച്.  ഇനഡലന  ലറയര്  എര്ത്തച്ച്സച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  കേരനിമണല്
അങ്ങലനതലന്ന കേയറ്റുമതനി ലചേയ്യുന്നനില.

   കമഭാകണഭാവസറച്ച് ഖനനലാം

119(3883) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .    സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2001-02  മുതല്  2016-17  വലരയളള  കേഭാലയളവനില്  കകേരളത്തനില്
നനിനലാം എത്ര ടണ് കമഭാണലലസറച്ച് ഖനനലാം ലചേയനിട്ടുലണ്ടന്ന വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനില്  ഖനനലാം  ലചേയ്ലതടുത്ത  കമഭാണലലസറനിലനറ
കറഭായല്റനി ഇനത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് എത്ര രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല കേരനിമണലനിലടങ്ങനിയനിട്ടുളള കമഭാണലലസറച്ച് നനികക്ഷപങ്ങളനില്
നനിനളള  കതഭാറനിയലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ലലവദദ്യുത  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കകേന്ദ്രഭാനുമതനിക്കഭായനി നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2001-02  മുതല്  കകേരളത്തനില്നനിന്നച്ച്  ലമഭാത്തലാം  442  MT കമഭാകണഭാവസറച്ച്
നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  മൂവ്ലമന്റെച്ച്  ലപര്മനിറച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കകേരളത്തനിലല
കേരനിമണലനില്  അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു  ധഭാതുവഭാണച്ച്  കമഭാകണഭാവസറച്ച്.  IRE,
KMMLഎന്നതീ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ഖനനലാം  ലചേയ്ലതടുത്ത
കേരനിമണലനില്നനിനലാം  ഇല്മവനറച്ച്,  റൂവടല്,  സനിര്ക്കണ്,  കമഭാകണഭാവസറച്ച്,
ലൂകക്കഭാകനിന,  സനിലനിമവനറച്ച്  എന്നതീ  ലഹവനി  മനിനറല്സച്ച്  കവര്തനിരനിലചടുക്കുനണ്ടച്ച്.
എന്നഭാല്  കമഭാകണഭാവസറനിലന്റെ  ആവശലകേത  കുറവഭായതനിനഭാല്  IRE  മഭാത്രലാം
അവരുലട  ആവശലത്തനികലയഭായനി  442  ടണ്  കമഭാകണഭാവസറച്ച്  ശുദതീകേരനിലചടുത്തച്ച്
ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കമല്പറഞ്ഞ  2  സഭാപനങ്ങളുലാം  അകറഭാമനികേച്ച്  എനര്ജനി
റഗുകലററനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  ശുദതീകേരനിക്കഭാത്ത
കമഭാകണഭാവസറച്ച് അടങ്ങുന്ന മണല് (tailings)  പ്രകതലകേലാം കസ്റ്റഭാര് ലചേയച്ച് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ആയതനിലന്റെ അളവച്ച് നനിജലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  55,250  രൂപ  (അമ്പത്തനി  അയ്യേഭായനിരത്തനി  ഇരുന്നൂറനി  അമ്പതച്ച്  രൂപ
മഭാത്രലാം).

(സനി)  കതഭാറനിയലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഉനൗര്ജ്ജലാം  ഉണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പഠനങ്ങള
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  അകറഭാമനികേച്ച്  എനര്ജനി  വകുപച്ച്  (DEA)  ആണച്ച്
നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.   പ്രസ്തുത  മനഭാലയത്തനിനച്ച്  കേതീഴെനിലുള്ള  ഇന്ദനിരഭാഗഭാനനി  ലസന്റെര്
കഫെഭാര്  അകറഭാമനികേച്ച്  റനിസര്ചച്ച്  എന്ന  സഭാപനലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു
കപ്രഭാകടഭാവടപച്ച്  (Prototype)  റനിയഭാക്ടറനിനച്ച് രൂപലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  കതഭാറനിയലാം
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പദതനി  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.

 വകേത്തറനി കമഖലയനില് കൂടുതല് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള

120(3884) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    സണ്ണനി കജഭാസഫെച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേത്തറനികമഖലയനില് കൂടുതല് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വകേത്തറനി സഹകേരണ കമഖല പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഇതനിനകേലാം  ഹഭാന്റെച്ച് ലൂലാം
കസ്റ്ററുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്;
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(സനി)  ഹഭാന്റെകനിലന്റെയലാം  ഹഭാനവതീവനിലന്റെയലാം  ഉലഭാദനത്തനില്  2016-ല്  എന്തെച്ച്
വര്ദനവഭാണച്ച് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേത്തറനി  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  വകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന
പ്രകതലകേ നടപടനികേലളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) 12-ാം പദതനിയനിലല എന.എചച്ച്.ഡനി.പനി. കബഭാക്കച്ച് ലലവല് കസ്റ്ററുകേളുലാം
അവ സനിതനി ലചേയ്യുന്ന കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തുകേളുലാം ചുവലട കചേര്ത്തുലകേഭാള്ളുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കബഭാക്കച്ച് ലലവല്
കസ്റ്ററനിലന്റെ കപരച്ച്

സനിതനിലചേയ്യുന്ന കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തച്ച്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

1 പറവൂര് കസ്റ്റര് കനഭാര്ത്തച്ച് പറവൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനി, എറണഭാകുളലാം

2 ലകേഭാലയനില് ലപരുങ്കേടവനിള കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തച്ച്, തനിരുവനന്തെപുരലാം

3 കേഭാഞ്ഞനികരഭാടച്ച് ഇടക്കഭാടച്ച് കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തച്ച്, കേണ്ണൂര്

4 കൂത്തുപറമ്പച്ച് കൂത്തുപറമ്പച്ച് കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തച്ച്, കേണ്ണൂര്

ഹഭാന്റെകനിലന്റെ കേതീഴെനില് ഊരൂടമ്പലലാം (കനമലാം കബഭാക്കച്ച്) ചേഭാത്തന്നൂര് (ഇത്തനിക്കര
കബഭാക്കച്ച്),  കചേന്ദമലാംഗലലാം  (കനഭാര്ത്തച്ച്  പറവൂര്  കബഭാക്കച്ച്),  കൂത്തഭാമള്ളനി  (പഴെയന്നൂര്
കബഭാക്കച്ച്),  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  (കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  കബഭാക്കച്ച്)  എന്നതീ  5  കസ്റ്ററുകേളഭാണച്ച്
പ്രവര്ത്തനിചവരുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഹഭാനവതീവച്ച്,  2015-16-ല്  862.05  ലക്ഷലാം  രൂപയലടയലാം  2016-17-ല്
697.26 ലക്ഷലാം രൂപയലടയലാം ഉല്പഭാദനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ഹഭാന്റെകച്ച്  2015-16-ല്  14,87,93,816.05  രൂപയലടയലാം  2016-17-ല്
13,59,88,183.15 രൂപയലടയലാം സലാംഭരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

   ലടകച്ച്വറല് കമഖല അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രതനിസനനി

121(3885) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .    പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .     പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലടകച്ച്ലലറല് കമഖല അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രതനിസനനി
തരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രതനിസനനിക്കച്ച്  കേഭാരണങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നഭാണച്ച്
കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനറ നയങ്ങള ഇതനിനച്ച് എത്ര മഭാത്രലാം കേഭാരണമഭായനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അടഞ്ഞുകേനിടന്ന  മനില്ലുകേള  തുറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(ഇ)  മനില്ലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലത്തപറനി  സമഗമഭായനി  പഠനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഒരു കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(എഫെച്ച്)  സലാംസഭാനലത്ത  ലടകച്ച്ലലറല്  കമഖലയനിലല  മഭാകനജുലമനകേലള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയലാം  ഉലഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിചലാം  ഇനൗ  കമഖലലയ
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 18-1-2017-ലല ജനി.ഒ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്88/2017/വലവ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
മനില്ലുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി 7 അലാംഗ വനിദഗ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ഇനൗ  കേമ്മേനിറനി  3  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
കൂടഭാലത  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  2017-18
ബഡ്ജറനില്  20  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   2017-18  ബഡ്ജറനില്
പ്രവര്ത്തന മൂലധനത്തനിനഭായനി ലപഭാതുകമഖല സനിന്നനിലാംഗച്ച് മനില്ലുകേളക്കുലാം, സഹകേരണ
സനിന്നനിലാംഗച്ച് മനില്ലുകേളക്കഭായനി 51 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്. 

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേയറ്റുമതനി-ഇറക്കുമതനി  കപഭാളനിസനിയലട  ദുരന്തെഫെലലാം,
ആഭലന്തെര  ഉപകയഭാഗലാം  കേണക്കനിലലടുക്കഭാലതയള്ള  കകേഭാടണ്  കേയറ്റുമതനി,  ബഭാന്റെച്ച്
വസങ്ങളുലട  അമനിതമഭായ  എവകസച്ച്  തതീരുവ,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനഭാടച്ച്
അസഭാധുവഭാക്കല്,  ഭതീമമഭായ  വവദദ്യുതനി  ബനില്  കുടനിശനികേയലാം  ഇതര  സ്റ്റഭാറമ്പ്യൂടറനി
ഡമ്പ്യൂസുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനത്തനിലന്റെ  അഭഭാവലാംമൂലലാം  കകേഭാടണ്  വഭാങ്ങഭാന
സഭാധനിക്കഭാലത വരനികേ,  മനില്ലുകേളനിലല കൂടനിയ ലപ്രഭാഡക്ഷന കകേഭാസ്റ്റച്ച്,  കുറഞ്ഞ കലബര്
ലപ്രഭാഡക്ടനിവനിറനി,  കുറഞ്ഞ  ലമഷതീന  ലപ്രഭാഡക്ടനിവനിറനി  എന്നനിവയഭാണച്ച്  സനിന്നനിലാംഗച്ച്
മനില്ലുകേള  പ്രതനിസനനിയനിലഭാകുന്നതനിലന്റെ  പ്രധഭാന  കേഭാരണങ്ങള.  മനില്ലുകേളനിലല
ലമഷതീനറനികേളുലട  കേഭാലപഴെക്കവലാം  അറകുറപണനികേളുലട  അഭഭാവവലാം  കേഭാരണലാം



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 193

ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കുറയകേയലാം  ഗുണകമന്മയള്ള  നൂല്  മഭാര്ക്കറനില്  ലഭലമഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാലതയലാം  വരുന.   തന്മൂലലാം  മഭാര്ക്കറനില്  ഉകദ്ദേശനിച  വനില  ലഭനിക്കുന്നനില.
കകേഭാടണ്  വഭാങ്ങുകമ്പഭാഴുലാം  യഭാണ്  വനില്ക്കുകമ്പഭാഴുലാം  ട്രേഭാനകസഭാര്കടഷന  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്
അധനികേ ലചേലവഭായനി വരുനണ്ടച്ച്.

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയങ്ങളുലാം  പ്രതനിസനനിക്കച്ച്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.
അവ തഭാലഴെപറയന്നവയഭാണച്ച്:

1. 2011  വര്ഷത്തനിലന്റെ  ആദലത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പരുത്തനി  കേയറ്റുമതനി
ലചേയ്യുവഭാന  വകേലക്കഭാണ്ട  തതീരുമഭാനലാംമൂലലാം  ആഭലന്തെര  മഭാര്ക്കറനില്
പരുത്തനിയലട ലഭലത കൃത്രനിമമഭായനി കുറഞ്ഞതച്ച് പരുത്തനി വനില ഉയരുവഭാന
ഇടയഭാക്കനി.

2. കൂടഭാലത  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേയറ്റുമതനി-ഇറക്കുമതനി  നയത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാടണ് നൂല് കേയറ്റുമതനിക്കച്ച് നനികരഭാധനലാം ലകേഭാണ്ടുവന്നതുവഴെനി
ആഭലന്തെര  മഭാര്ക്കറനില്  കകേഭാടണ്  നൂല്  കുത്തലന  ഇടനിഞ്ഞതുമൂലലാം
ലടകച്ച്വറല്  വലവസഭായത്തനിനുണ്ടഭായ  വലനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  പ്രതനിസനനി
മനില്ലുകേലളയലാം ബഭാധനിച.

3. മുദ്രനിത ലറഡനിലമയ്ഡച്ച് വസങ്ങളക്കച്ച് എവകസച്ച് ഡമ്പ്യൂടനി ഏര്ലപടുത്തനിയതച്ച്.

4. ബലാംഗഭാകദശച്ച് കപഭാലുള്ള രഭാജലങ്ങളുമഭായനി ഫ്രതീകട്രേഡച്ച് എഗനിലമന്റെച്ച് നടപഭാക്കനിയതച്ച്.

5. പരുത്തനിയലട അസന്തുലനിതമഭായ കേയറ്റുമതനി.

(ഡനി)  വവദദ്യുതനി  കുടനിശനികേയലട  കപരനില്  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ലടകച്ച്വറല്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  മനില്ലുകേളനില്  വവദദ്യുതനി  ബനലാം  വനികച്ഛേദനിചതുമൂലലാം  കേഴെനിഞ്ഞ
5  മഭാസമഭായനി  (2016  ഒകക്ടഭാബര്  മുതല്  2017  ലഫെബ്രുവരനി  പകുതനി  വലര)
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ്ടനിവന.  വവദദ്യുതനി കുടനിശനികേ
സലാംബനനിചച്ച്  ബഹുമഭാനലപട വവ ദദ്യുതനി മനനിയലട സഭാന്നനിദലത്തനില്  10-1-2017
തതീയതനിയനിലുണ്ടഭായ കയഭാഗ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  2017  ലഫെബ്രുവരനി മഭാസലാം വവദദ്യുതനി
കേണക്ഷന പുനനഃസഭാപനിക്കലപട്ടു.  മനില്ലുകേള  2017  ലഫെബ്രുവരനി  20, 22  തതീയതനികേളനില്
വതീണ്ടുലാം പ്രവര്ത്തനിചതുടങ്ങനി.  കകേഭാര്പകറഷലന്റെയലാം സഹകേരണ കമഖലകേളനിലലയലാം
മനില്ലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിര്ത്തനിവച  7  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിചതുടങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി  1,850  ലക്ഷലാം
രൂപയലട  ധനസഹഭായലാം  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കമല്പറഞ്ഞ
ധനസഹഭായലാംലകേഭാണ്ടച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവച  7
യൂണനിറ്റുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിചതുടങ്ങനി.
804/2019
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(ഇ) ഉണ്ടച്ച്.

(എഫെച്ച്)  18-1-2017-ലല  ജനി.ഒ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്88/2017/വലവ  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സനിന്നനിലാംഗച്ച്  മനില്ലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  മനില്ലുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  7  അലാംഗ  വനിദഗ്ധ

സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇനൗ  കേമ്മേനിറനി  3  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്

റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇനൗ കമഖലലയ

ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  (ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം)  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉടമസതയനില് യൂണനിറ്റുകേള

122(3886) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില് ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉടമസതയനില് ഏലതലഭാലാം

യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടച്ച്  എനലാം  എവനിലടലയലഭാലാം  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്

സസന്തെമഭായനി സലമുലണ്ടനലാം എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല പരനിയഭാരത്തച്ച് ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുളള

സലത്തച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  വനികേസന  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനില്

കേനകേമലയനില്  ഒരു  നൂല്  നൂല്പച്ച്  ലനയച്ച്  കകേന്ദ്രവലാം  കപരഭാമ്പ്രയനില്  ഒരു  നൂല്പച്ച്

കകേന്ദ്രവലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടച്ച്.  ഇതലഭാലത  മണ്ഡലത്തനില്  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ

ഉടമസതയനില് സസന്തെമഭായനി സലങ്ങലളഭാനലാം തലന്നയനില.

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്  പരനിയഭാരത്തച്ച്  പരനിയഭാരലാം  ഖഭാദനി  ലപ്രഭാഡമ്പ്യൂകസഴച്ച്

ഇനഡസനിയല് കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് ലസഭാവസറനി CIND(R)99 എലന്നഭാരു സഭാപനലാം

ഉണ്ടഭായനിരുന.  ആയതച്ച് ഇകപഭാള സമഭാപ്തതീകേരണലാം കേഴെനിഞ്ഞച്ച് ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ

കപരനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  നടനലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.

ആയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഉല്പഭാദന-വനിപണന  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന

കേഴെനിയകേയള.
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 ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള സലലാം

123(3887) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പള്ളനിചല് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
ഇടയ്കക്കഭാടച്ച്  പ്രകദശത്തച്ച്  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുലാം  വകേവശത്തനിലുലാം
ഭൂമനിയകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങ്കേനില്  ആയതനിലന്റെ  നനിലവനിലല  അവസയലാം  ഭൂമനിയലട
വനിസതീര്ണ്ണവലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  ഖഭാദനികബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഒരു  വലവസഭായ  യൂണനിറച്ച്
തുടങ്ങുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ഖഭാദനി ഗഭാമ വലവസഭായ കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുലാം വകേവശത്തനിലുലാം
പള്ളനിചല് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ഇടയ്കക്കഭാടച്ച് പ്രകദശത്തച്ച് ഭൂമനിയനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

   പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന ലചേറുകേനിട ഖഭാദനി വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള

124(3888) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  ലചേറുകേനിട  ഖഭാദനി  വലവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള  തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കുനകണ്ടഭാ;
ഉലണ്ടങ്കേനില് വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണ്ടച്ച്.  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  ഖഭാദനി  ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവര്ത്തന
സഭാധലമഭായവ  തുറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചച്ച്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പദതനികേളക്കച്ച് രൂപലാം നല്കേനിവരുന.

 ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കേളനിസലലാം

125(3889) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-2017-ലല പുതുക്കനിയ ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിച,ഒരു പഞഭായത്തനില്
ഒരു  കേളനിസലലാം  പദതനിയനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  എവനിലടലയലഭാലാം
കേളനിസലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കഭാന പദതനിയഭാവനിഷരനിചനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണ്ടനി  മണ്ഡലത്തനില്ലപടുന്ന  ഏലതങ്കേനിലുലാം  കേളനിസലലാം  ഇനൗ

പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇലലങ്കേനില്  ഉളലപടുത്തഭാന  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കേളനിസലലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി

ജനിലയനിലല  പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ,  തനിരുവമ്പഭാടനി,  നടുവണ്ണൂര്,  കവഭാളനികബഭാള  അക്കഭാദമനി

എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല കേളനിസലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  ഇതനില്

നടുവണ്ണൂര്  കവഭാളനികബഭാള  അക്കഭാദമനിയലട  വനികേസനത്തനിനച്ച്  5  കകേഭാടനി  രൂപയലട

ഭരണഭാനുമതനി ഇതനിനകേലാം നല്കേനിക്കഴെനിയകേയലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരനികേയമഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇല. പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

 ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കേളനിസലലാം പദതനി

126(3890) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കേളനിസലലാം

പദതനിയനില്  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പഞഭായത്തുകേലളയഭാണച്ച്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കേളനിസലലാം
പദതനിയനില്  നനിലവനില്  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  പഞഭായത്തുകേലളഭാനലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

  കദശതീയ ലഗയനിലാംസനിലന്റെ കസ്റ്റഡനിയലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

127(3891) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനിലന്റെ  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
സസതീകേരനിച വരുന്ന നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള  സലാംരക്ഷനിചച്ച്  കേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേളക്കച്ച്
സനിരമഭായനി പരനിശതീലനത്തനിനച്ച് സനൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനിനഭായനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിക്കലപട  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചച്ച് വനിവനിധ കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട അറകുറപണനികേളക്കുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
കവണ്ട നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  കേഭായനികേ വകുപനികനഭാടച്ച്  കയഭാജനിപനിക്കുകേയണ്ടഭായ
നഭാഷണല് ലഗയനിലാംസനിലന്റെ കസഭാര്ട്സച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  മുഖഭാന്തെരമഭാണച്ച്
പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള  സലാംരക്ഷനിചച്ച്  കേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേളക്കച്ച്  സനിര
പരനിശതീലനത്തനിനച്ച് സനൗകേരലലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

   കദശതീയ ലഗയനിലാംസനിനഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കലപട കസ്റ്റഡനിയങ്ങള

128(3892) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .    ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .    ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .     എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തു  നടന്ന  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനിനഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കലപട
കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലാം പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം സലാംസഭാനലത്ത കേഭായനികേ കമഖലയച്ച് എത്ര
മഭാത്രലാം പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ ലഗയനിലാംസനിനു കവണ്ടനി നനിര്മ്മേനിച കകേഭാര്ട്ടുകേളുലാം കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലാം
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കച്ച് ഉപകേഭാരപ്രദമലഭാത്ത വനിധലാം സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച് ഉളലപലട
ചേനില  വകുപ്പുകേള  സസന്തെമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനിൽ ഇവ
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ കേഭായനികേ കമഖലയലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ലഗയനിലാംസച്ച് വനികലജനിനഭായനി പ്രതീ ഫെഭാബച്ച് സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയനില് നനിര്മ്മേനിച
ലകേടനിടങ്ങള  ആവശലത്തനിനുകശഷലാം  എപ്രകേഭാരലാം  വനിനനികയഭാഗനിലചന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കദശതീയ ലഗയനിലാംസച്ച്  നടത്തനിപനിലലയലാം ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങനിയതനിലലയലാം
അഴെനിമതനിലയക്കുറനിചച്ച് എ.ജനി. ഓഡനിറനിലല പരഭാമര്ശവലാം ധനകേഭാരല വകുപച്ച് നടത്തനിയ
പരനികശഭാധനയനില് കേലണ്ടത്തനിയ കേഭാരലങ്ങളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; വകുപച്ച് തലത്തനിലുളള
അകനസഷണലാം നടക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടച്ച്.  35-ാാമതച്ച്  കദശതീയ ലഗയനിലാംസനിനഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കലപട കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലാം
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം സലാംസഭാനലത്ത കേഭായനികേ കമഖലയച്ച്  കേഭായനികേ കകേരളത്തനിലന്റെ
വളര്ചയച്ച്  ഉണര്കവ്വകേഭാന സഹഭായനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  വനിവനിധ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  അടക്കമുള്ള  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  എന്നനിവരനില്നനിനലാം  പുതനിയ
കേളനിസലങ്ങളക്കച്ച്  കവണ്ടനി  ലഭനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളുലട  വര്ദനിച
എണ്ണലാം  തലന്ന  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനിനുകശഷലാം  കേഭായനികേ  കമഖലയച്ച്  വന്നനിട്ടുള്ള
പ്രഭാധഭാനലത്തനിലന്റെ ലതളനിവഭാണച്ച്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനിനച്ച്  നനിര്മ്മേനിച  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളനില്
തനിരുവനന്തെപുരത്തുള്ള  സ്കസഭാഷച്ച്  കകേഭാര്ടനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണ  ചുമതല  24-2-2015-ലല
സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  09/15/കേഭാ.യ.വ., 23-6-2015-ലല സ.ഉ.(വകേ)23/15/കേഭാ.യ.വ.
എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച് വകുപനിനച്ച് എല്പനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള,  സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സച്ച്  കേനൗണ്സനില്,
വനിവനിധ കസഭാര്ട്സച്ച് അകസഭാസനികയഷനുകേള,  കസഭാര്ട്സച്ച് സ്കൂളുകേള ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയച്ച്  വനിലകൂടഭാലത പ്രതീഫെഭാബച്ച്  ലകേടനിടങ്ങള ലപഭാളനിചലകേഭാണ്ടുകപഭായനി
തങ്ങളുലട  സലത്തച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
എന്നഭാല് കുറചച്ച് സഭാപനങ്ങള പ്രസ്തുത ലകേടനിടങ്ങള ലപഭാളനിചലകേഭാണ്ടുകപഭായനിടനില.
100  പ്രതീഫെഭാബച്ച്  ലകേടനിടങ്ങള  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനച്ച്  നല്കേഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം അപ്രകേഭാരലാം നനിലനനിര്ത്തനിയലാം കപഭാരുന.

(ഡനി) അക്കനൗണ്ടന്റെച്ച് ജനറലുലാം കകേരള കസ്റ്ററച്ച് ആഡനിറച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനലാം ആഡനിറച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനില്  അഴെനിമതനി  നടന്നതഭായനി  പ്രകതലകേമഭായ
പരഭാമര്ശങ്ങലളഭാനമനില.   നടപടനിക്രമങ്ങളനില്  സലാംഭവനിച  വതീഴ്ചകേലള  സലാംബനനിച
പരഭാമര്ശങ്ങളനില്  വലക്തവലാം  തൃപ്തനികേരവമഭായ  മറുപടനി  അക്കനൗണ്ടന്റെച്ച്  ജനറലനിനുലാം
കസ്റ്ററച്ച് ആഡനിറച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനുലാം സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

35-ാം  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
വരവലചേലവച്ച്  കേണക്കുകേളുലാം  അക്കനൗണ്ടന്റെച്ച്  ജനറലുലാം  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ആഡനിറച്ച്
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനലാം വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമര്പനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതുസലാംബനനിചച്ച് വകുപ്പുതലത്തനില് അകനസഷണലാം നടക്കുന്നനില.

   കേഭായനികേ കകേരളത്തനിലന്റെ വളര്ചയച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം

129(3893) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫെര്ണഭാണ്ടസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  തുറസഭായ  സലങ്ങള  ഇലഭാതഭായനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലങ്ങള
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  നഗരസഭകേളനിലുലാം  കേളനിസലങ്ങളക്കഭായനി
ഭൂമനി നനിലനനിര്ത്തുവഭാന എലന്തെങ്കേനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം ലകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമ  -  നഗരസഭകേളക്കച്ച്  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില്  കേളനിസലങ്ങളക്കഭായനി
ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് പ്രകതലകേ ഫെണ്ടച്ച് നതീക്കനിവയ്ക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേളനിസലങ്ങള സലാംബനനിചച്ച് കൃതലമഭായ ഡഭാറഭാബഭാങ്കേച്ച് കേഭായനികേ വകുപച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് തയ്യേഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭായനികേഭാടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേഭായനികേ യവജനകേഭാരല വകുപച്ച് കകേരള കസ്റ്ററച്ച് റനികമഭാടച്ച്
ലസനസനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്  എനവകയഭാണ്ലമന്റെല്  ലസന്റെറുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  ഒരു
ജനികയഭാലസഷലല് ഇനഫെര്കമഷന സനിസ്റ്റലാം തയ്യേഭാറഭാക്കുനണ്ടച്ച്.

   എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം കേളനിക്കളലാം

130(3894) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച് :
ശതീ  .     വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ പ  ഞഭായത്തുകേളനിലുലാം കേളനിക്കളലാം സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
എത്ര മനിനനി കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച;

(ബനി)  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനലാം
എന്തെച്ച് തുകേ അനുവദനിചലവനലാം അതനില് എത്ര തുകേ ഇതനിനകേലാം ലചേലവഴെനിചലവനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം  18  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
എന്നഭാല് കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(ബനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  KIIFB  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
കേഭായനികേഭാടനിസഭാന  സനൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  450  കകേഭാടനി  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.
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   സ്കൂള കുടനികേളക്കച്ച് നതീന്തെല് പഠനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

131(3895) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സ്കൂള തലത്തനിലല കുടനികേളക്കച്ച് നതീന്തെല് പഠനിക്കുന്നതനിനുളള സലാംവനിധഭാനലാം
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് നനിലവനിലുകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം നതീന്തെല് പരനിശതീലനലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കേഭായനികേ യവജനകേഭാരലഭാലയലാം മുകഖന സ്കൂള കുടനികേളക്കച്ച് നതീന്തെല്
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സസനിലാം  ആന്റെച്ച്  സര്വവവച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.   ടനി  പദതനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  പത്തനലാംതനിട  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലല
11 സ്കൂളുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില. പദതനി നടത്തനിപനില് വതീഴ്ചവരുത്തനിയ ഏജനസനിലയ
മഭാറനി  പുതനിയ  ഏജനസനിലയ  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചവരുനണ്ടച്ച്.

 ലനന്മഭാറ മണ്ഡലത്തനില് കേളനിസലലാം

132(3896) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കേളനിസലലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
പദതനിയനില്  ലനന്മഭാറ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതങ്കേനിലുലാം  പഞഭായത്തുകേലള
ലതലരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കേളനിസലലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള

പദതനിയനില്  ലനന്മഭാറ  മണ്ഡലത്തനിലല  പഞഭായത്തുകേലളലയഭാനലാം   നനിലവനില്
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിടനില.

  കേഭായനികേനയലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനി
133(3897)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേഭായനികേനയലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേലള  ലചേറുപ്രഭായത്തനിലല  കേലണ്ടത്തനി  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചവരുന്നലതന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  ഫുട്കബഭാള  അക്കഭാഡമനി  സഭാപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭായനികേപ്രതനിഭകേലള കേലണ്ടത്തുന്നതനിനച്ച്  ഗഭാമതീണതലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് കേഭായനികേനയലാം നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.  പുതുതഭായനി സമഗമഭായ ഒരു

കേഭായനികേനയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  കേഭായനികേ  പരനിശതീലന  സനൗകേരലങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണ്ടച്ച്
യഥഭാര്ത  കേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേലള  കേലണ്ടത്തനി  സമഗ  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ
എന്നതച്ച് പുതനിയ നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ലചേറുപ്രഭായത്തനിലുള്ള കുടനികേളുലട പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  14  ജനിലകേളനിലഭായനി
വനിവനിധ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് കഡ കബഭാര്ഡനിലാംഗച്ച് ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
കൂടഭാലത സ്കൂള തലത്തനില് ഏഴെഭാലാം കഭാസുമുതല് കസഭാര്ട്സച്ച് കഹഭാസ്റ്റല് സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.  ലചേറുപ്രഭായത്തനിലുള്ള കുടനികേളക്കഭായനി സമ്മേര് കകേഭാചനിലാംഗച്ച് കേലഭാമകേള
നടത്തനിവരുന.  ജനിലകേളനില് റൂറല് ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേളനിലൂലടയലാം  കുടനികേളക്കച്ച്
പരനിശതീലന സനൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുനണ്ടച്ച്.

(സനി) ഫുട്കബഭാള അക്കഭാദമനി സഭാപനിചനിടനില.  എന്നഭാല് കകേരള കസ്റ്ററച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച്
കേനൗണ്സനിലനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണത്തനില്  ലസനട്രേവലസ്ഡച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്
കഹഭാസ്റ്റലുകേള ഫുട്കബഭാള കേഭായനികേ ഇനത്തനിലുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.

(ഡനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭായ  രഭാജതീവച്ച്  ഗഭാനനി  കഖല്  അഭനിയഭാന
(RGKA)  അര്ബന  കസഭാര്ട്സച്ച്  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  സ്കതീലാം  (USIS)  നഭാഷണല്
കസഭാര്ട്സച്ച്  ടഭാലന്റെച്ച്  സ്കതീലാം  (NSTS)  എന്നതീ  പദതനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  കഖകലഭാ
ഇനഡല-നഭാഷണല് കപ്രഭാഗഭാലാം  കഫെഭാര് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫെച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  പദതനി
നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.

ഗഭാമതീണ കമഖലയനിലല യവജനങ്ങളക്കച്ച് തങ്ങളുലട കേലഭാ കേഭായനികേ കേഴെനിവകേള

പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡച്ച്

കകേരകളഭാതവലാം സലാംഘടനിപനിചവരുന.

കൂടഭാലത ഗഭാമതീണതലത്തനില് റൂറല് കകേഭാചനിലാംഗച്ച് ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടച്ച്.
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കപരഭാവൂര് ജനിമ്മേനി കജഭാര്ജച്ച് കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

134(3898) ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കപരഭാവൂര്  ജനിമ്മേനികജഭാര്ജച്ച്  കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഇകപഭാൾ  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാലണനലാം  എകപഭാള  നനിർമ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമനലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കപരഭാവൂര് ജനിമ്മേനി  കജഭാര്ജച്ച്  കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണ്ടനി  2.58
കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയലാം നഭാഷണല് ലഗയനിലാംസച്ച് ലസക്രകടറനിയറച്ച്
ലടണ്ടര് ക്ഷണനിചതനിനപ്രകേഭാരലാം  1.75  കകേഭാടനി രൂപയലട ലടണ്ടര് അലാംഗതീകേരനിചച്ച് ഒരു
ഫുട്കബഭാള ടര്ഫെച്ച് ലചേയ്ഞച്ച് റൂലാം, ടര്ഫെച്ച് നനയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു ഇറനികഗഷന സനിലാംഗര്
സനിസ്റ്റലാം സര്ഫെസച്ച് ലട്രേയനികനജച്ച്, 8  വല ന എര്കത്തണ് ട്രേഭാക്കച്ച്,  കടഭായച്ച് ലറച്ച് കബഭാക്കച്ച്,
ലചേയനിന ലനിങ്കേച്ച്  ലഫെനസനിങച്ച്,  ലപ്രഭാടക്ഷന വഭാള,  ഇലകനിക്കല് കജഭാലനികേള എന്നതീ
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് ഫുട്കബഭാള അക്കഭാദമനി

135(3899) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇന്തെലക്കുതലന്ന  മഭാതൃകേയഭാകുന്ന  തരത്തനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല
തൃക്കരനിപ്പൂര് കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനില് ഒരു ഫുട്കബഭാള അക്കഭാദമനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണ്ടഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

  കസഭാര്ട്സച്ച് ആന്റെച്ച് ലഗയനിലാംസച്ച് അകസഭാസനികയഷനുകേള

136(3900) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള കസഭാര്ട്സച്ച് കേനൗണ്സനിലനിലന്റെ കേതീഴെനില് നനിലവനില് എത്ര അലാംഗതീകൃത
കസഭാര്ട്സച്ച്  &  ലഗയനിലാംസച്ച്  അകസഭാസനികയഷനുകേളുണ്ടച്ച്;  ഇവ  ഏലതഭാലക്കലയന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ അകസഭാസനികയഷനുകേളനില് ഏറവലാം കൂടുതല് കനടലാം മതരങ്ങളനില്

വകേവരനിക്കുന്ന  അകസഭാസനികയഷന  ഏതഭാലണന്നച്ച്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരള കവഭാളനികബഭാളനിലന്റെ പുരുഷ, വനനിതഭാ യൂണനിയന ടതീമുകേളുലട കേഴെനിഞ്ഞ

മൂന്നച്ച് വര്ഷക്കഭാലലത്ത കനടങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) റഭാങ്കേനിലാംഗനില് കകേരള പുരുഷ, വനനിതഭാ കവഭാളനിബഭാള ടതീമുകേള ഇന്തെലയനില്

ഒന്നഭാമതഭാലണന്ന വസ്തുത വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇലക്കഭാലലാം  നടന്ന  ആള  ഇനഡലഭാ  സതീനനിയര്  കവഭാളനിബഭാള

ചേഭാമ്പലനഷനിപനില് മനികേച കനടലാം വകേവരനിച പുരുഷ (1-ാം സഭാനലാം), വനനിത (2-ാം

സഭാനലാം) കകേരള കവഭാളനികബഭാള തഭാരങ്ങളക്കച്ച്മുമ്പച്ച് കേലഭാഷച്ച് അവഭാര്ഡച്ച് ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ള

(25000 രൂപ) പ്രകേഭാരലാം, ഇലക്കഭാലലാം കനടലാംവകേവരനിച പുരുഷ, വനനിതഭാ ടതീമുകേളക്കച്ച്

കേലഭാഷച്ച് അവഭാര്ഡച്ച് നല്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേനൗണ്സനിലനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  നനിലവനില്

42 അകസഭാസനികയഷനുകേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരമുണ്ടച്ച്. (ലനിസ്റ്റച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടച്ച്.*)

(ബനി) കകേരള കസ്റ്ററച്ച് അതച്ച് ലറനികച്ച് അകസഭാസനികയഷന 2016-17-ല് അതച്ച് ലറനികച്ച്

അകസഭാസനികയഷന  വനിവനിധ  മതരങ്ങളനില്  വകേവരനിച  കനടങ്ങള  സലാംബനനിച

വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. National  Youth  Meet  (Overall  Championship+Girls  Section

overall)

2. Federation  Cup  Junior  (Overall  Championship  +  Girls  Section

overall)

3. Senior National Meet (Overall  Championship +  Women section

overall+Men Section overall)

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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4. South  Zone  Jr.  Meet  (Overall  Championship+Girls  Section

overall, Boys section overall)

5. Jr. National Meet (Overall Championship +Girls section overall)

6. 13th National  Youth  Championship  -(6  Gold  medals,  7  Silver

medals, 8 Bronze medals)

7. 14th Federation  Cup  National  Junior  Championship-(6  Gold

medals, 9 Silver medals, 6 Bronze Medals)

8. 20th Federation Cup National Senior (Championship – (7 Gold

medals, 7 Silver medals, 8 Bronze medals)

9. 56th National Open Senior Championship – (3 Gold Medals, 3

Silver medals, 4 Bronze medals)

10. 56th National  Inter  State  Senior  Championship  –  (8  Gold

Medals, 11 Silver medals, 6 Bronze medals)

11.  28th South Zone Junior Championship – (49 Gold medals, 39

Silver Medals, 23 Bronze medals)

12. 14th National Inter District Junior Athletics Meet (5 Silver medals,

2 Bronze medals)

13. 32nd National Junior Championship – (18 Gold Medals, 18 Silver

Medals, 23 Bronze Medals)

14. 51st National Cross Country Championship – (1 Silver Medal)

അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  മതരങ്ങളനില്  അതച്ച് ലറനികച്ച്  കേഭായനികേതഭാരങ്ങള  വകേവരനിച

കനടലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  കവഭാളനികബഭാള  അകസഭാസനികയഷന  പുരുഷ/വനനിത

ടതീമുകേളക്കച്ച് കേഴെനിഞ്ഞ മൂനവര്ഷമഭായനി ലഭനിച കനടങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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ക്രമ
നമ്പര്

വര്ഷലാം പുരുഷന്മഭാര് വനനിതകേള

1 2014-15 രണ്ടഭാലാം സഭാനലാം ഒന്നഭാലാം സഭാനലാം

2 2015-16 രണ്ടഭാലാം സഭാനലാം ഒന്നഭാലാം സഭാനലാം

3 2016-17 ഒന്നഭാലാം സഭാനലാം ഒന്നഭാലാം സഭാനലാം

(ഡനി) ഉണ്ടച്ച്. 2016-17 വര്ഷലാം കദശതീയ സതീനനിയര്തല മതരങ്ങളനില് പുരുഷ/
വനനിത കവഭാളനികബഭാള ടതീമുകേള ഒന്നഭാലാം സഭാനലാം കേരസമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ഇ)  കദശതീയ-അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  കേഭായനികേ  മതരങ്ങളനില്  വനിജയനികേളഭാകുന്ന
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കച്ച്  4-6-2007-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  അര്ഹമഭായ
കേലഭാഷച്ച് അവഭാര്ഡച്ച് നല്കേഭാന വലവസയണ്ടച്ച്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം അര്ഹമഭായ കേലഭാഷച്ച്
അവഭാര്ഡച്ച് നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 കസഭാര്ട്സച്ച് കേസഭാട വഴെനി കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കച്ച് നനിയമനലാം

137(3901) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേസഭാട  വഴെനി  എത്ര
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സർക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തു കേഭായനികേതഭാരങ്ങൾക്കച്ച് കസഭാര്ട്സച്ച് കേസഭാട
വഴെനി ഇതുവലര നനിയമനലാം നല്കേനിയനിലഭാലയങ്കേനില് എന്തുലകേഭാണ്ടഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അകപക്ഷ  സമര്പനിചവര്ക്കച്ച്  എന്നച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് 2006-2008, 2008-09 വര്ഷങ്ങളനിലല

ഒഴെനിവകേളനികലയച്ച്  108  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേസഭാടവഴെനി  നനിയമനലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി  &  സനി) 2010-2014  വര്ഷങ്ങളനിലല  249  ഒഴെനിവകേളനികലയച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്

കേസഭാടവഴെനി നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.
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  കസഭാര്ട്സച്ച്  വനികേസനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

138(3902) ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :
ശതീ  .    ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കസഭാര്ട്സച്ച്  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ

പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;
(ബനി)  പതനിനഭാലച്ച്  ജനിലകേളനിലുലാം  മളടനിപര്പസച്ച്  ഇനകഡഭാര്  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി;
(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ

നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനലാം അനുവദനിചലവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനകേലാം ലചേലവഴെനിച എന്നച്ച്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ) 2020-2024-ലല ഒളനിമ്പനികനില് ലമഡല് കനടുന്നതനിനുളള സഭാധലതകേള
വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കച്ച്  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  കസഭാര്ട്സച്ച്
കേനൗണ്സനില് ലതരലഞ്ഞടുത്ത ആര്ചറനി,  അതച്ച് ലറനികച്ച്,  ബഭാഡച്ച് മനിന്റെണ്,  കബഭാകനിലാംഗച്ച്,
കേകനഭായനിലാംഗച്ച്,  കേയഭാക്കനിലാംഗച്ച്,  വസകനിലാംഗച്ച്,  ലഫെനസനിലാംഗച്ച്,  കറഭാവനിലാംഗച്ച്,  ഷൂടനിലാംഗച്ച്,
സസനിമ്മേനിലാംഗച്ച്,  റസച്ച് ലനിലാംഗച്ച്  എന്നതീ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില്  പരനിശതീലന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ഒരു  പദതനി  ആവനിഷരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.

കകേരളത്തനിലന്റെ കേഭായനികേരലാംഗലാം മനികേവറതഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരളത്തനില് സമ്പൂര്ണ്ണ
സഭാക്ഷരത  വകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  കകേരള  സഭാക്ഷരത  മനിഷന  രൂപതീകേരനിച
മഭാതൃകേയനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  കേഭായനികേക്ഷമതയലാം  നല
ആകരഭാഗലവലാം  വകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി കേഭായനികേക്ഷമത മനിഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

കസ്റ്റഡനിയലാം  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  മനിനനി
കസ്റ്റഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ  നനിരക്കനില്  23
പഞഭായത്തുകേളുലാം  10  കകേഭാടനി  നനിരക്കനില്  2  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കസ്റ്റഡനിയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആലകേ 135 കകേഭാടനി രൂപ പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ആദലഘടലമന്ന
നനിലയനില്  ഇതനില്നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്  കേളനിസലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ബഭാക്കനിയള്ളവയലട തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.
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കൂടഭാലത, 35-ാാമതത കദശതീയ ലഗയനിലാംസനിനുകവണ്ടനി നനിര്മ്മേനിച കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട

അറകുറപണനികേളക്കുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി കേഭായനികേ വകുപനിനച്ച്  15  കകേഭാടനി രൂപ

അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ടനി  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭാവശലമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ലടണ്ടര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

(ബനി)  ഒരു കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെയലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  14  ജനിലകേളനിലുലാം

മളടനി  പര്പസച്ച്  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  6  ജനിലകേളനില്

കസ്റ്റഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയലാം  4  ജനിലകേളനിലല കസ്റ്റഡനിയലാം

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനച്ച്

സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി&ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ

പദതനിയനില്നനിനലാം തുകേലയഭാനലാം അനുവദനിചനിടനില.

   ലകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കസ്റ്റഡനിയങ്ങള

139(3903) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാകേമണ്ഡലത്തനില്  ലകേഭാടഭാരക്കര  കബഭായ്സച്ച്

ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  ഗനൗണ്ടച്ച്  കസ്റ്റഡനിയമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  കേത്തനികന്മല്

സസതീകേരനിച തുടര്നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വമലലാം  പഞഭായത്തച്ച്  ഉപഭാധനിരഹനിതമഭായനി

വനിട്ടുനല്കേനിയ  സലത്തച്ച്  മളടനിപര്പസച്ച്  സനിന്തെറനികേച്ച്  കസ്റ്റഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി

കസഭാര്ട്സച്ച്  ഡയറക്ടകററനില്  ഉള്ള  എസ്റ്റനികമറനില്  സസതീകേരനിച  തുടര്നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര കബഭായ്സച്ച് ഹയര്ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള ഗനൗണ്ടച്ച് കസ്റ്റഡനിയമഭാക്കനി

മഭാറണലമന്നഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ആയതച്ച് സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  വമലലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  വനിട്ടുനല്കേനിയ  സലത്തച്ച്  മളടനിപര്പസച്ച്

സനിന്തെറനികേച്ച് കസ്റ്റഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.
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 യവജനകേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

140(3904) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :

ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :

ശതീ  .     ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  യവജന  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം

ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) യവജനങ്ങളുലട ലതഭാഴെനില് വനപുണലലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന്ന വനിവനിധ

പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം അവലര ലതഭാഴെനില് സന്നദരഭാക്കുന്നതനിനുലാം

എലന്തെലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണച്ച് പ്രസ്തുത കേമ്മേനിഷന ആവനിഷരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  ആപത്കേരമഭാലാംവനിധലാം  സമൂഹലത്ത  ബഭാധനിചനിരനിക്കുന്ന  വര്ഗ്ഗതീയതലയ

തടയന്നതനിനച്ച്  'നമുക്കച്ച്  ജഭാതനിയനില  വനിളലാംബര'ത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൂടുതല്

കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  യവജന  കേമ്മേതീഷൻ  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്മേതീഷൻ  നടത്തുന്ന  കജഭാബച്ച്  കപഭാര്ടല്  കൂടുതല്

ശക്തനിലപടുത്തഭാനുലാം  വനിവനിധ  ലതഭാഴെനില്  സഭാപനങ്ങലള  പലങ്കേടുപനിചച്ച്  ലതഭാഴെനില്

കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം പദതനിയകണ്ടഭാ;

(ഇ)  സതീകേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  ഉന്നമനത്തനിനുമഭായനി  എലന്തെലഭാലാം

പദതനികേളഭാണച്ച്  യവജന  കേമ്മേതീഷന  മുകഖന  ആവനിഷരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫെച്ച്)  യവജനങ്ങളുലട  ഇടയനില്  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നച്ച്,  വസബര്

കുറകൃതലങ്ങള  എന്നനിവ  ഭതീതനിജനകേമഭായ  രതീതനിയനില്  ഉയരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്

ഇതു  സലാംബനനിചച്ച്  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം

സലാംഘടനിപനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  കേമ്മേതീഷൻ  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹുമഭാനലപട വകുപ്പുമനനിതലത്തനിലുലാം ലസക്രടറനിതലത്തനിലുലാം യവജന
കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യേഭാറുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  യവജനങ്ങളുലട  ലതഭാഴെനില്  വനപുണലലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന്ന
തരത്തനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  ലസമനിനഭാര്  സനികമ്പഭാസനിയലാം,  ശനില്പശഭാലകേള
മുതലഭായവ  കേമ്മേതീഷന  നടത്തനിവരുനണ്ടച്ച്.  ആയതച്ച്  തുടര്നലാം  വനിപുലമഭായനി
നടത്തുന്നതനിനച്ച് കേമ്മേതീഷന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  "നമുക്കച്ച്  ജഭാതനിയനിലഭാ  വനിളലാംബര"ത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൂടുതല്
കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  തുടര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
കേമ്മേതീഷന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടച്ച്.

(ഡനി)  കേമ്മേതീഷന നടത്തുന്ന കജഭാബച്ച്  കപഭാര്ടല് കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
വനിവനിധ കമഖലകേളനില് വനപുണലലാം കനടനിയവലരയലാം ലതഭാഴെനില് സഭാപനങ്ങലളയലാം
പലങ്കേടുപനിചച്ച് കജഭാബച്ച് ലഫെസ്റ്റച്ച് സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഇ)  സതീകേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  ഉന്നമനത്തനിനുമഭായനി  ലസമനിനഭാറുകേള/
ശനില്പശഭാലകേള,  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  മുതലഭായവ  കേമ്മേതീഷലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

(എഫെച്ച്) യവഭാക്കളുലട ഇടയനില് മദലലാം, മയക്കുമരുന്നച്ച്, വസബര് കുറകൃതലങ്ങള
എന്നനിവ സലാംബനനിചച്ച്  കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  തലത്തനിലുലാം
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനിലുമഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന  5
സന്നദപ്രവര്ത്തകേലര  വതീതലാം  ഉളലപടുത്തനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  വനിപുലമഭായ
കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത  യവജനങ്ങലള
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  വനിഷയങ്ങലള  സലാംബനനിചച്ച്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
ലസമനിനഭാറുകേള  സലാംഘടനിപനിചവരുന.   മഭാത്രമല,  കേമ്മേതീഷന  മുമ്പഭാലകേ  ലഭനിക്കുന്ന
യവജനങ്ങലള ബഭാധനിക്കുന്ന വനിവനിധ പ്രശങ്ങള ഉളലപട പരഭാതനികേള ബനലപട
ഉകദലഭാഗസരനില്നനിനലാം റനികപഭാര്ടച്ച് കശഖരനിചച്ച് അദഭാലത്തച്ച് മുകഖന തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനമുണ്ടച്ച്.

കകേരകളഭാതവലാം

141(3905)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫെര്ണഭാണ്ടസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  യവജനകക്ഷമ  വകുപനിനു  കേതീഴെനില്  നടനവരുന്ന  കകേരകളഭാതവലാം
പരനിഷരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;
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(ബനി)  കകേരകളഭാതവലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭാല്
കനരനിടുന്ന  കുറവകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരകളഭാതവ  നടത്തനിപനിനച്ച്  കൃതലമഭായ  കേലണ്ടര്  പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച്
കേഭാരലക്ഷമമഭായ നടത്തനിപനിനച്ച് പ്രകതലകേ തതീരുമഭാനലാം ഉണ്ടഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  യൂത്തച്ച്  കബുകേളുലട  സജതീവതയനിലഭായ  പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം  വനികലജച്ച്
തലത്തനില് യൂത്തച്ച് കബുകേള രൂപതീകേരനിചച്ച് തഭാലൂക്കച്ച്-ജനിലഭാ-സലാംസഭാന സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനുലാം നടപടനി ഉണ്ടഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരകളഭാതവലാം  സലാംബനനിചച്ച്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  പരനിഷഭാരങ്ങള
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  പഠനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കഭാന  ഒരു
സബ്കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  7-2-2017-ല്  കൂടനിയ  കകേരള  സലാംസഭാന
യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനലാം  വകേ ലക്കഭാണ്ടനിട്ടുണ്ടച്ച്.   പ്രസ്തുത
റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് ആവശലമഭായ പരനിഷഭാരങ്ങള വരുത്തുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  കബഭാര്ഡനില്  അഫെനിലനികയറച്ച്  ലചേയനിട്ടുള്ള  യൂത്തച്ച്  കബ്ബുകേലള
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ
യൂത്തച്ച്  കബ്ബുകേലളകടനി കബഭാര്ഡനില് അഫെനിലനികയറച്ച്  ലചേയച്ച്  പ്രവര്ത്തന മനികേവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പഞഭായത്തച്ച്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/നഗരസഭഭാതലത്തനില്  കബ്ബുകേലള
കഗഡച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടച്ച്.

  യവജനങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി പദതനികേള

142(3906)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  യവജനങ്ങളുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേള  ആരലാംഭനിച;  വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  യവജനങ്ങളുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡച്ച്  ആവനിഷരനിക്കുന്ന  പദതനികേള
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1. കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  അഫെനിലനികയറച്ച്  ലചേയനിട്ടുള്ള  യൂത്തച്ച്  കബ്ബുകേലള
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേയലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  അവരുലട
പങ്കേഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുകേ.

2. പ്രവര്ത്തന  മനികേവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  യൂത്തച്ച്  കബ്ബുകേലള  കഗഡച്ച്
ലചേയ്യുകേയലാം  പുതനിയ  യൂത്തച്ച്  കബ്ബുകേള  കബഭാര്ഡനില്  അഫെനിലനികയറച്ച്
ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

3. കകേരകളഭാതവലാം കപഭാലുള്ള കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രധഭാന പരനിപഭാടനികേളനില് യൂത്തച്ച്
കബ്ബുകേളുലട  പങ്കേഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള
ആവനിഷരനിക്കുകേ

4. യവജനങ്ങളുലട ശഭാരതീരനികേവലാം മഭാനസനികേവമഭായ വനികേസനത്തനിനച്ച് ഉനൗന്നല്
നല്കേനിലക്കഭാണ്ടച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്
ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് പുതനിയ പദതനികേളക്കച്ച് രൂപലാം നല്കുകേ.

5. മഭാലനിനല  വനിമുക്ത  കകേരളലാം  എന്ന  ആശയത്തനില്  അധനിഷനിതമഭായനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ ഏജനസനികേളുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് വവവനിദലമഭാര്ന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേ

6. ഹരനിത  കകേരളത്തനിനച്ച്  മുനതൂക്കലാം  നല്കേനി  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലയലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലയലാം  പഞഭായത്തുകേളനികലയലാം  യൂത്തച്ച്  കബ്ബുകേലള
പലങ്കേടുപനിചലകേഭാണ്ടച്ച് വജവ പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

7. യവഭാക്കലള  ലതഭാഴെനിലകനസഷകേര്  എന്നതനിലുപരനി  ലതഭാഴെനില്ദഭായകേരഭാക്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുമഭായനി
സഹകേരനിചച്ച് സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.

കൂടഭാലത  യവജനങ്ങളക്കച്ച്  ലതഭാഴെനിലവസരലാം  സലാംബനനിച  സമഗ  വനിവരലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  ലതഭാഴെനിലകനസഷകേര്ക്കച്ച്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  യവജനങ്ങളുലട
സര്ഗ്ഗഭാത്മകേതയലാം  വനപുണലവലാം  വനികേസനിപനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
കേലണ്ടത്തുന്നതനിനുലാം  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലതഭാഴെനിലനിനുകവണ്ട  മനികേവലാം  കേഴെനിവലാം
കനടുന്നതനിനഭായനി  യവജനങ്ങലള  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന
യവജന  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  "കജഭാബച്ച്  കപഭാര്ടല്"  എന്ന  പദതനി
ആവനിഷരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്. 
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യവജനങ്ങളക്കനിടയനില് ലഹരനിയലട ഉപകയഭാഗലാം

143(3907) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  യവജനങ്ങളക്കനിടയനില്  ലഹരനിയലട  ഉപകയഭാഗലാം
തടയന്നതനിനച്ച്  യവജനകേഭാരല  വകുപനിനു  കേതീഴെനില്  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേള/
നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  ഭഭാവനിയനില്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  യവജനങ്ങളക്കനിടയനില്  ലഹരനിയലട  ഉപകയഭാഗലാം
തടയന്നതനിനച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന യവജന കേമ്മേതീഷന കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനിലുലാം  കേമ്മേതീഷന  അലാംഗങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനിലുലാം
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  സന്നദപ്രവര്ത്തകേര്  മുകഖനയലാം  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനില്
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത  കകേരള  സലാംസഭാന
യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡച്ച്,  കകേരള സലാംസഭാന യൂത്തച്ച് കേമ്മേതീഷനുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്
"കതീന കേഭാമ്പസച്ച്  -  കസഫെച്ച് കേഭാമ്പസച്ച്  "  എന്ന കേലഭാമ്പയനിന  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  ഇതുകൂടഭാലത,  വനിവനിധ കബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി യൂത്തച്ച് കബ്ബുകേളക്കച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണ്ടച്ച്.

(ബനി)  സമൂഹത്തനില് ദൂരവലഭാപകേമഭായ പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള സൃഷനിക്കുന്ന ലഹരനി
പദഭാര്തങ്ങളുലട  ഉപകഭഭാഗലാംമൂലമുള്ള  ദൂഷലഫെലങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  യവജനങ്ങളക്കനിടയനില്
കബഭാധവത്കേരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  യൂത്തച്ച്  കബ്ബുകേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കഭാസ്സുകേളുലാം  വര്ക്കച്ച്കഷഭാപ്പുകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന  യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   കബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനികേള ഭഭാവനിയനിലുലാം വനിപുലമഭായ രതീതനിയനില് തുടരഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് സബച്ച് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) തസനികേ

144(3908)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യനില്  സബച്ച്  എൻജനിനതീയർ  (ഇലകനിക്കൽ)
തസനികേകേളുലട എണ്ണലാം എത്രലയന്നച്ച് ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുമുള്ള കേസഭാട ഇനലാം തനിരനിചച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ടനി തസനികേയനില് നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള (കേസഭാട തനിരനിചച്ച്) എത്ര;

(സനി)  1-1-2016  മുതല്  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  സബച്ച്  എഞനിനതീയര്
ലട്രേയനിനനി  ആയനി  നനിയമനലാം  ലഭനിച;  ഇതനില്  പനി.എസച്ച്.സനി.  മുഖഭാന്തെരലാം  നനിയമനലാം
ലഭനിചവര്,  ഇനസര്വ്വതീസച്ച്  കേസഭാട,  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേസഭാട,  ആശനിത  നനിയമനലാം,
ലസഷലല് റനിക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച് ഇവ ഇനലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2003-ലുലാം 2006-ലുലാം ഇനസര്വ്വതീസച്ച് കേസഭാടയനില് നനിയമനലാം ലഭനിചവര്ക്കച്ച്
സഭാനക്കയറലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇലലങ്കേനില് എന്തുലകേഭാലണ്ടന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലല അനുവദനതീയ എണ്ണലാം - 3492

30% ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി. വഴെനി നനിയമനികക്കണ്ടതച്ച് - 1010

10% വബട്രേഭാനസ്ഫര് അകപഭായനിന്റെച്ച്ലമനവഴെനി നനിയമനികക്കണ്ടതച്ച്    - 336

40% മതീറര് റതീഡറനില്നനിന്നച്ച് ഉകദലഭാഗക്കയറലാം നല്കേനി 

നനിയമനികക്കണ്ടതച്ച്-

20% ഓവര്സതീയറനില്നനിന്നച്ച് ഉകദലഭാഗക്കയറലാം നല്കേനി 

നനിയമനികക്കണ്ടതച്ച് -

(ആശനിത നനിയമന വലവസയനില് നനിയമനലാം ലഭനിചതച്ച് -125 ഉളലപലട)

(ബനി)  ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴെനി  നനിയമനികക്കണ്ട  30%  കേസഭാടയനില്
5  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേളുലാം  10%  കേസഭാടയനില്  286  ഒഴെനിവകേളുലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷനവഴെനി
നനികേകത്തണ്ട 40%+20% കേസഭാടയനില് 320 ഒഴെനിവകേളുമുണ്ടച്ച്.

(സനി)  നനിലവനില് സബച്ച് എഞനിനതീയര് ലട്രേയനിനനി  ഒരു പ്രകതലകേ തസനികേയല.
തഭാത്കേഭാലനികേ  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാത്രമഭാണച്ച്.   നനിലവനില്  365  കപരുണ്ടച്ച്.   സബച്ച്
എഞനിനതീയര്  തസനികേയനില്  ഉണ്ടഭായ  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതച്ച്  വനിവനിധ  കകേഭാടതനി
വലവഹഭാരങ്ങള,  ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.വഴെനി  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം
എന്നനിവമൂലലാം  തടസ്സലപടകപഭാള  സബച്ച്  എഞനിനതീയര്  തസനികേയ്ക്കുകവണ്ട
കയഭാഗലതയള്ളതുലാം അതനികനക്കഭാള തഭാഴ  ശമ്പള ലസ്കയനിലുള്ളതുമഭായ ജതീവനക്കഭാലര
സബച്ച്  എഞനിനതീയര്  ലട്രേയനിനനി  എന്ന  കപരനില്  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി
പുനര്വനിനലസനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ആയതനിനഭാല് ഇതനില് പനി.എസച്ച്.സനി. മുഖഭാന്തെരലാം നനിയമനലാം
ലഭനിചവര്,  ഇന  സര്വ്വതീസച്ച്  കേസഭാട,  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേസഭാട,  ആശനിത  നനിയമനലാം,
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ലസഷലല് റനിക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച് കേസഭാട ഇവ ബഭാധകേമല.  ലകേ.പനി.എസച്ച്.സനി./  ലപ്രഭാകമഭാഷന
മുകഖന സബച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്ന മുറയച്ച് സബച്ച് എഞനിനതീയര് (ലട്രേയനിനനി)
മഭാലര അവരുലട കപരന്റെച്ച് കകേഡറനില് മഭാറനി നനിയമനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ഇല.  ഇവരുലട  ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിനുള്ള  സതീനനികയഭാറനിറനി  ആയനി
വരുന്നകതയള.

   ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലല ഒഴെനിവകേള

145(3909) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.യനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലുലണ്ടന്നച്ച് തസനികേ തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനലാം  നടക്കുന്ന  ഇലകനിസനിറനി  വര്ക്കര്
തസനികേയനില്  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  4  ഒഴെനിവകേളുണ്ടച്ച്.   മറച്ച്  തസനികേകേളനില്
സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില്  ആലകേ  എണ്ണലാം  നനിജലപടുത്തനിയഭാണച്ച്  നനിയമനലാം
എന്നതനിനഭാല് ഏലതങ്കേനിലുലാം ജനിലയനിലല ഒഴെനിവച്ച് കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴെനിയന്നതല.

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലല കകേരള പബനികേച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷന
വഴെനി നനിയമനികക്കണ്ട ഒഴെനിവകേള അവഡസസച്ച് ലനിസ്റ്റുകേള കേനിട്ടുന്ന മുറയ്ക്കുലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന
വഴെനി  നനികേകത്തണ്ടവ  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കേനിയലാം  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

   ലഭാഭപ്രഭ പദതനി

146(3910) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യലട ലഭാഭപ്രഭ പദതനി പ്രകേഭാരലാം മുലകശരനി,  പഭാവറടനി,
അരനിമ്പൂര്, പറപ്പൂര്, കേണ്ടശഭാലാംകേടവച്ച്,  മണലൂര് എന്നതീ ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. ലസക്ഷനുകേളനില്
നനിനലാം വനിതരണലാം ലചേയ എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  ലസക്ഷനുകേളനിലല  മുഴുവന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ എന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ)  പഭാവറടനി,  അരനിമ്പൂര്,  പറപ്പൂര്  കേണ്ടശഭാലാംകേടവച്ച്,  ലവങ്കേനിടങ്ങച്ച്  എന്നതീ

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  ലസക്ഷനുകേളനില്നനിന്നച്ച്  ഇതുവലര  വനിതരണലാം  ലചേയ
ബളബുകേളുലട എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:  

മണലൂര്  എലന്നഭാരു  ലസക്ഷന  നനിലവനിലനില.   മണലൂര്  എന്ന  സലലാം
കേണ്ടശഭാലാംകേടവച്ച്  ലസക്ഷന പരനിധനിയനില് ഉളലപടതഭാണച്ച്.   അതുകപഭാലല മുലകശരനി
എന്ന സലലാം ലവങ്കേനിടങ്ങച്ച് ലസക്ഷന പരനിധനിയനിലഭാണച്ച് ഉളലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ലസക്ഷലന്റെ കപരച്ച്
വനിതരണലാം ലചേയ എല്.ഇ.  ഡനി.  ബളബുകേളുലട എണ്ണലാം
(10-3-2017 വലര)

1. പഭാവറടനി 9500

2.  അരനിമ്പൂര് 7322

3.  പറപ്പൂര് 6600

4.  കേണ്ടശഭാലാംകേടവച്ച് 7846

5. ലവങ്കേനിടങ്ങച്ച് 7050

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  ലസക്ഷനുകേളനിലല  മുഴുവന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളുലട വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില.  കമല്പറഞ്ഞ എലഭാ
ലസക്ഷനുകേളനിലുലാം ബളബുകേളുലട വനിതരണലാം നടനവരനികേയഭാണച്ച്.

  കസഭാളഭാര് വവദദ്യുത പഭാര്ക്കുകേള

147(3911)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണച്ച് കസഭാളഭാര് വവദദ്യുത
പഭാര്ക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നലതനലാം  ഇവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  എത്ര  യൂണനിറച്ച്
വവദദ്യുതനിയഭാണച്ച് ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനില്  എത്ര  യൂണനിറച്ച്
വവദദ്യുതനിയഭാണച്ച്  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചലതനലാം  സസകേഭാരലകമഖലയനില്
എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണച്ച് കസഭാളഭാര് വവദദ്യുതനി പഭാര്ക്കച്ച്  തുടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല  അമ്പലത്തറ,  വപകവളനിവഗ,  മതീഞ,
ചേനിപഭാര്,  കേരനിന്തെളലാം,  കേനിനനൂര്  എന്നതീ  വനികലജുകേളനിലഭാണച്ച്  200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്
സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാര്ക്കച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   പ്രസ്തുത
പദതനിയലട  പൂര്ണ്ണകശഷനിയഭായ  200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  വകേവരനിക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി
പ്രതനിവര്ഷലാം 334 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറച്ച് ഉല്പഭാദനമഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  200  ലമഗഭാവഭാടച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് സനൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാര്ക്കനില്നനിനലാം
ദതീര്ഘകേഭാല  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  കേരഭാര്  മുകഖനയഭാണച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.
വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതച്ച്.   കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭായ  IREDA,
THDCIL  എന്നനിവ മുകഖന  50  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  വതീതവലാം കശഷനിക്കുന്ന  100  ലമഗഭാവഭാടച്ച്
കകേന്ദ്ര  നവ  നവതീകേരണ  ഉനൗര്ജ്ജ  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  VGF  സ്കതീലാം  പ്രകേഭാരലാം
മതരഭാധനിഷനിത  ദര്ഘഭാസച്ച്  മുകഖനയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.   ടനി  ദര്ഘഭാസനിലന്റെ
നടപടനിക്രമങ്ങള  SECI  (Solar  Energy  Corporation  of  India)  മുകഖനയഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

  വവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം

148(3912) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള വവദദ്യുത പദതനികേളുലട വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം ലചേറുകേനിട
വവദദ്യുത  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണ്ടഭാകുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുവഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്ന പദതനികേള പരനികശഭാധനിചച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് കേഭാഷലര്/ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് നനിയമനലാം

149(3913) ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ. എസച്ച്. ഇ. ബനി.-യനില് കേഭാഷലര്/ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് എന്നനിവരുലട
നനിയമനത്തനിനച്ച് പനി. എസച്ച്. സനി. റഭാങ്കേച്ച് ലനിസ്റ്റച്ച് നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;
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(ബനി) എന്നഭാല് ലകേ. എസച്ച്. ഇ. ബനി.-യനില് മതീറര് റതീഡര്/ലലലനമഭാന, മസ്ദൂര്
എന്നനിവലര  ലകേഭാണ്ടച്ച്  കേഭാഷലര്  തസനികേയനിലല  കജഭാലനികേള  ലചേയ്യേനിക്കുന്ന  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില്  ഏതു  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  ഇപ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനി
ലചേയ്യേനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.  എസച്ച്.  ഇ.  ബനി.-യനില്  കേഭാഷലര്  തസനികേയനില്  ഇകപഭാള  എത്ര
ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുലണ്ടന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇനൗ ഒഴെനിവകേള പനി.  എസച്ച്.  സനി.-ക്കച്ച്  ഉടന റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയച്ച്  നനിയമന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടച്ച്.  ജൂനനിയര്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്/കേഭാഷലര്  തസനികേകേളനികലയച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-നച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങ്കേച്ച്  ലനിസ്റ്റച്ച്  നനിലവനിലനില.
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡച്ച്  അടക്കമുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്
ലപഭാതുവഭായനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ പനി.എസച്ച്.സനി. റഭാങ്കേച്ച് ലനിസ്റ്റഭാണച്ച് നനിലവനിലുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  സനിരലാം  കേഭാഷലര്മഭാര്  ലതീലവടുക്കുകമ്പഭാകഴെഭാ  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  ലഭനിചച്ച്
കപഭാകുകമ്പഭാകഴെഭാ  മറച്ച്  കേഭാരണങ്ങളഭാകലഭാ  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കേഭാഷലറുലട  അഭഭാവലാം
ഉണ്ടഭാകുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ലഭനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  കസവനങ്ങളക്കച്ച്
തടസ്സലാം  കനരനിടഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  കേഭാഷലര്  തസനികേയ്ക്കുതഭാലഴെയള്ള  ശമ്പള
ലസ്കയനിലനിലുള്ള  തസനികേയനിലല  ജതീവനക്കഭാലര  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ഇത്തരത്തനില്
നനിയമനിക്കഭാറുണ്ടച്ച്.

(സനി)  B.O.  No.Estt.III/2537/88/Dated/Trivandrum/18/03/1988-ലല
ഉത്തരവപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് ഇപ്രകേഭാരലാം കജഭാലനി ലചേയ്യേനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഡനി)  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കേരണലാം, മറച്ച്
ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനികേള  എന്നനിവയലട  ഭഭാഗമഭായനി  തസനികേകേളുലട
പുനനഃക്രമതീകേരണലാം  നടകക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  മഭാത്രകമ  കേഭാഷലര്/
ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് തസനികേകേളനിലല ഒഴെനിവകേള തനിടലപടുത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.

(ഇ)  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബനനിചച്ച്  പഠനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനികയഭാഗനിക്കലപട  ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടച്ച്,  മതീറര്
റതീഡനിലാംഗനിനച്ച് പനി.ഡനി.എ. നടപഭാക്കനിയതച്ച്, കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കേരണ നടപടനികേള തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങള  ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനിഭഭാരത്തനില്  വരുത്തനിയ  മഭാറങ്ങള  എന്നനിവ
പരനികശഭാധനിചച്ച്  മഭാത്രകമ  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലല  വനിവനിധ  തസനികേകേളനില്
ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണലാം  തനിടലപടുത്തഭാന  കേഴെനിയകേയള.   ഇനൗ
നടപടനികേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ഒഴെനിവകേള തനിടലപടുത്തനി മഭാത്രകമ പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്യേഭാന കേഴെനിയകേയള.
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  ബനി.പനി.എല്. കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന

150(3914)  ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ദഭാരനിദ്രലകരഖയച്ച്  തഭാലഴെയള്ള  എത്ര
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്;

(ബനി) ജനിലകേള തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  5 വര്ഷ  കേഭാലഭാവധനിയനില്  ദഭാരനിദ്രലകരഖയച്ച്
തഭാലഴെയള്ള 109587  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ജനില
തനിരനിചള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനിലയലട കപരച്ച് കേണക്ഷനുകേളുലട  എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം    12484

ലകേഭാലലാം      7123

പത്തനലാംതനിട      3780

കകേഭാടയലാം      7122

ഇടുക്കനി      6383

ആലപ്പുഴെ     7707

എറണഭാകുളലാം     2896

തൃശ്ശൂര്     6093

പഭാലക്കഭാടച്ച്    14239

മലപ്പുറലാം    10103

 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്     9771

വയനഭാടച്ച്   10624

കേണ്ണൂര്     5874

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്     5388

          ആലകേ 10,9587
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 ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലല അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് ഒഴെനിവച്ച്

151(3915) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യനില് ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്/ സതീനനിയര്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്-ലന്റെ
എത്ര  തസനികേകേള  (കകേഡര്  തസനികേ)  ഉണ്ടച്ച്;  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്
അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് തസനികേകേളനികലക്കച്ച് എത്ര നനിയമനങ്ങള നടത്തനി;

(ബനി)  അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുണ്ടച്ച്;  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എത്ര ഒഴെനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.
യനില്  എത്ര  ലസക്ഷനുകേള  പുതുതഭായനി  തുടങ്ങനിലയനലാം  അവനിലടലഭാലാം  എത്ര
അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് തസനികേകേള സൃഷനിചലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞച്ച്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  തസനികേയനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേക്കഭാലര സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാലയനലാം എങ്കേനില് അവലയത്രലയനലാം, ടനി
തസനികേയനികലക്കച്ച്  തഭാഴ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തച്ച് എത്ര കപലര നനിയമനിചലവനലാം അതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള, കയഭാഗലതകേള
എന്നനിവ എലന്തെലഭാലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്ന  ലനിസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം  നനിലവനിലുള്ള
ഒഴെനിവകേളനികലയച്ച്  പരമഭാവധനി  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജൂനനിയര്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്/കേഭാഷലര്  തസനികേയനില്  1410  തസനികേയലാം,
സതീനനിയര്  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  തസനികേയനില്  2880  തസനികേയലാം  നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.   കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്/കേഭാഷലര് തസനികേയനില് 228 കപര്ക്കച്ച്
നനിയമനലാം നല്കേനി.

(ബനി)  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വത്കേരണലാം,  മറച്ച്
ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനികേള  എന്നനിവയലട  ഭഭാഗമഭായനി  തസനികേകേളുലട
പുനനഃക്രമതീകേരണലാം നടകക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.  ഇതനിലന്റെ തുടര്ചയഭായനി മഭാത്രകമ കേഭാഷലര്/ജൂനനിയര്
അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് തസനികേകേളനിലല ഒഴെനിവകേള തനിടലപടുത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.

(സനി)  ഇല.  161  തഭാഴ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറഡനില്  കസവനലാം  ഉള്ള  കേഭാഷലര്
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തസനികേയ്ക്കുതഭാലഴെ ശമ്പള ലസ്കയനിലനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് തസനികേമഭാറലാംവഴെനി ജൂനനിയര്
അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്/കേഭാഷലര്  തസനികേയനികലയച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിക്കഭാനഭായനി
എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.-യലാം  5  വര്ഷലത്ത കകേരള കസ്റ്ററച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനില്
കസവനകമഭാ  അലലങ്കേനില്,  പ്രതീ  ഡനിഗനി/പസച്ച് ടു  കയഭാഗലതയലാം  3  വര്ഷലത്ത കകേരള
കസ്റ്ററച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡനില് കസവനകമഭാ ആണച്ച് കവണ്ട കയഭാഗലത.

(ഡനി)  ഉണ്ടച്ച്.  നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേളനികലയച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങ്കേച്ച്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം
പരമഭാവധനി  നനിയമനലാം  നടത്തണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  PWR-A3/123/2016/Power
തതീയതനി 3-6-16 കേത്തച്ച് മുകഖന നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-നച്ച് പനിരനിഞ്ഞുകേനികടണ്ട തുകേ

152(3916) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  2015-16-ല്  പനിരനിഞ്ഞു
കേനികടണ്ടനിയനിരുന്ന തുകേ എത്രലയനലാം കുടനിശനികേ തുകേ എത്രലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2017 ജനുവരനി 31 വലരയള്ള കുടനിശനികേ തുകേ എത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനില്  വനിവനിധ  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലാം
സഭാപനങ്ങളുലാം  സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള,  വനകേനിട-ലചേറുകേനിട  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിങ്ങലന ഓകരഭാ വനിഭഭാഗവലാം  2017  ജനുവരനി  31  വലര അടയ്കക്കണ്ട കുടനിശനികേ
തുകേ എത്രലയന്നച്ച് വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത കുടനിശനികേ തുകേ പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജനിനത്തനില്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിനച്ച് ആലകേ പനിരനിഞ്ഞുകേനികടണ്ടനിയനിരുന്ന തുകേ 10,914.44
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്.   മുന  വര്ഷങ്ങളനിലല  ഉളലപലട  31-3-2016-ലല  സഞനിത
കുടനിശനികേ 2,121.46 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.

(ബനി) 2017  ജനുവരനി  31  വലരയള്ള കേണക്കുകേള തയ്യേഭാറഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞനിടനില.
31-12-2016-ല്  അവസഭാനനിക്കുന്ന  വത്രമഭാസ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  2,044.78  കകേഭാടനി  രൂപ  (പലനിശ  ഉളലപടുത്തഭാലത)
കുടനിശനികേയണ്ടച്ച്.

(സനി) 2016  ഡനിസലാംബര്  31  വലരയള്ള വത്രമഭാസ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ
സഭാപനങ്ങള അടയ്കക്കണ്ട കുടനിശനികേ തുകേ തഭാലഴെപറയലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.
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സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള-135.50  കകേഭാടനി  രൂപ  (ഇതനില്  പലനിശ
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.)

സലാംസഭാന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള-1,177.13  കകേഭാടനി  രൂപ  (ഇതനില്
പലനിശ ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.)

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള-5.50  കകേഭാടനി  രൂപ  (ഇതനില്  പലനിശ
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.)

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള-0.32  കകേഭാടനി  രൂപ  (ഇതനില്  പലനിശ
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.)

കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള-41.94  കകേഭാടനി രൂപ  (ഇതനില് പലനിശ
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.)

ലചേറുകേനിട സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങള (എല്.റനി.)-127.42 കകേഭാടനി രൂപ (ഇതനില്
പലനിശ ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.)

വനകേനിട സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങള  (എചച്ച്.റനി.)-469.06 കകേഭാടനി രൂപ  (ഇതനില്
പലനിശ ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.)

31-1-2017 വലരയള്ള കേണക്കുകേള തയ്യേഭാറഭാക്കനി വരുന്നകതയള.

(ഡനി) സവപ കകേഭാഡച്ച് 2014-ല് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള സമയപരനിധനി അനുസരനിചച്ച്
കുടനിശനികേ  വരുത്തുന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  വനികച്ഛേദനിക്കല്,
കേണക്ഷന അഴെനിചമഭാറല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  അതനിനുകശഷലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറനില്നനിനലാം  കുടനിശനികേ
വകേയനിരുത്തഭാറുണ്ടച്ച്.   ഇതനില്നനിനലാം  വകേയനിരുത്തഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  തുകേ  റവനമ്പ്യൂ
റനിക്കവറനി  നടപടനികേളക്കഭായനി  നല്കേഭാറുണ്ടച്ച്.  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശനികേയള്ള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനിവഴെനി  കുടനിശനികേ
ഇനൗടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

   ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലല ഒഴെനിവകേള

153(3917) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യനില് വനിവനിധ തസനികേകേളനിലഭായനി എത്ര പനി.എസച്ച്.സനി.
റഭാങ്കേച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേള  നനിലവനിലുണ്ടച്ച്;  പ്രസ്തുത  റഭാങ്കേച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനലാം  എത്ര
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  നനിയമനലാം  നലനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്;  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുണ്ടച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  യഥഭാസമയലാം  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  പല  റഭാങ്കേച്ച്
ലനിസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുന്നനില
എന്നതു  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സതസര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  റഭാങ്കേച്ച്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  നനിയമനലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി)  ഉയര്ന്ന  തസനികേകേളനില്  ഒഴെനിവകേളുണ്ടഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള
നല്കേനിവരുനണ്ടച്ച്.   അതനുസരനിചച്ച്  ഉണ്ടഭാകുന്ന  ഒഴെനിവകേളനില്  കകേരള  പബനികേച്ച്
സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷന  വഴെനി  നനിയമനികക്കണ്ട  കേസഭാടയനിലല  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) സസതീകേരനിക്കുലാം.

   ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് വനിവനിധ തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനവലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷനുലാം

154(3918) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യനില്  വനിവനിധ  തസനികേകേളനികലക്കുള്ള  നനിയമനവലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷനുലാം സമയബനനിതമഭായനി നടക്കുനലണ്ടന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസുകേള  വനിഭജനിചച്ച്  പുതനിയ
ഓഫെതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകണ്ടഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.

(ബനി)  വവദദ്യുതനി വനിതരണ കമഖല കേസ്റ്റമര് ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തനി
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  ആകലഭാചേനിചവരുന.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാകയ
പുതനിയ ലസക്ഷന സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പരനിഗണനിക്കുകേയള.

  ഉനൗര്ജ്ജകമഖല കനരനിടുന്ന പ്രധഭാന ലവല്ലുവനിളനികേള

155(3919)  ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഊര്ജ്ജ  കമഖല  കനരനിടുന്ന  പ്രധഭാന  ലവല്ലുവനിളനികേള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഊര്ജ്ജ  കമഖലയനില്  ഏലതഭാലക്ക  ഏജനസനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണ്ടനലാം
അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന കനടങ്ങള എലന്തെഭാലക്കലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മുഴുവന  ഉനൗര്ജ്ജ  ആവശലകേത  നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭാ

വശലമഭായ ആഭലന്തെര ഉത്പഭാദനലാം ഇല എന്നതഭാണച്ച് ഇനൗ രലാംഗത്തച്ച് കനരനിടുന്ന പ്രധഭാന

ലവല്ലുവനിളനി.   സല  പരനിമനിതനിയലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശങ്ങളുലാം  ജലവവദദ്യുതനി

നനിലയങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച്  പ്രതനിബനമഭാണച്ച്.  തഭാപനനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്

ആവശലമഭായ കേല്ക്കരനി,  എണ്ണ,  പ്രകൃതനിവഭാതകേങ്ങളുലട നനികക്ഷപലാം സലാംസഭാനത്തച്ച്

ഇല.  പുറകമനനിന്നച്ച് അവ എത്തനിക്കുന്നതച്ച് ലചേലകവറനിയ കേഭാരലമഭാണച്ച്.  അതുകപഭാലല

ജനസഭാന്ദ്രതയലാം സലദനൗര്ലഭലവലാം വനിലയലാം കേഭാലഭാവസയലാം വലനിയ നവതീകേരണതീയ

ഉനൗര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിഘഭാതമഭാണച്ച്.   പ്രസരണ  വനിതരണ

കമഖലയലട  ശക്തനി  വര്ദനിപനിക്കലുലാം  നവതീകേരണവലാം  സമയബനനിതമഭായനി

നടപഭാകക്കണ്ടതുലാം ഇനൗ കമഖലയനിലല പ്രധഭാന ആവശലമഭാണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഉനൗര്ജ്ജകമഖലയനില്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.,

Electrical Inspectorate, Kerala State Electricity Licensing Board, ANERT,

EMC,  Kerala  State  Electricity  Regulatory  Commission,  Kerala  Power

Finance Corporation  തുടങ്ങനിയ ഏജനസനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടച്ച്.   കകേരളത്തനില്

വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം, പ്രസരണലാം, വനിതരണലാം എന്നനിവ പ്രധഭാനമഭായലാം വകേകേഭാരലലാം

ലചേയ്യുന്നതച്ച് കകേരള കസ്റ്ററച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് ആണച്ച്.

പഭാരമ്പകരലതര  ഉനൗര്ജ്ജ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്

ഏജനസനിയഭായ  അലനര്ടനിലന്റെ  2014-15,  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനിലല

സുപ്രധഭാന പ്രവര്ത്തന കനടങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  10000  വതീടുകേളനില്

കസഭാളഭാര്  ഓഫ്ഗനിഡച്ച്  പവര്പഭാനകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനിയഭായ  10000

റൂഫെച്ച് കടഭാപച്ച്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റെച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവലര  9.5  ലമഗഭാവഭാടച്ച്

ഓഫ്ഗനിഡച്ച്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാനകേള  സഭാപനിചനല്കേനിയതനിനച്ച്  പുറകമ  11.4

ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയള്ള റൂഫെച്ച് കടഭാപച്ച് കസഭാളഭാര് പവര് പഭാനകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ 2 ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയള്ള ശലാംഖലഭാ

ബനനിത കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റെച്ച്  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കുഴെല്മന്ദത്തച്ച് സഭാപനിചച്ച്  വവദദ്യുതനി

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്. ഗനിഡനികലയച്ച് നല്കേനിവരുന.
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2014-15  വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര നവതീന നവതീകേരണതീയ ഉനൗര്ജ്ജ മനഭാലയത്തനിലന്റെ
സബ്സനിഡനികയഭാലട  1040  ഗഭാര്ഹനികേ  ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പഭാനകേളുലാം,  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട 2459 ബകയഭാഗലഭാസച്ച് പഭാനകേളുലാം സഭാപനിചനല്കേനി.

2014-15  വര്ഷലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  5242  m2

കസഭാളഭാര് കേളക്ടര് വനിസ്തൃതനിയള്ള പ്രതനിദനിനലാം 3.36 ലക്ഷലാം ലനിറര് ചൂടുലവള്ളലാം പ്രദഭാനലാം
ലചേയ്യേഭാന കേഴെനിയന്ന കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീററുകേള സഭാപനിചനല്കേനി.  2015-16 വര്ഷലാം
8967  m2  കസഭാളഭാര്  കേളക്ടര്  വനിസ്തൃതനിയള്ള,  പ്രതനിദനിനലാം  5.88  ലക്ഷലാം  ലനിറര്
കശഷനിയള്ള കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീററുകേളഭാണച്ച് സഭാപനിചനല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ലമചലപട  വനിറകേച്ച്  അടുപ്പുകേള  സഭാപനിചനല്കുന്ന  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്   യഥഭാക്രമലാം  1857,  3676  എണ്ണലാം  ഗഭാര്ഹനികേ
അടുപ്പുകേളുലാം,  1081,  885  എണ്ണലാം  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  അടുപ്പുകേളുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിചനല്കേനി.  2014-15  വര്ഷലത്ത  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി  43000  എണ്ണലാം  കസഭാളഭാര്  റഭാന്തെലുകേള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  വനിതരണലാം  ലചേയ.   2015-16  വര്ഷലത്ത  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി 45000 കസഭാളഭാര് റഭാന്തെലുകേളുലട വനിതരണലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന.

ഉനൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്
കലബലനിലാംഗച്ച് കപ്രഭാഗഭാലാം,  എനര്ജനി ഓഡനിറച്ച്,എനര്ജനി കേണ്സര്കവഷന ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്
കകേഭാഡച്ച്,  പനി.എ.ടനി.  കപ്രഭാഗഭാലാം  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഉനൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  പദതനികേളുലാം  ഉനൗര്ജ്ജ  കേഭാരലക്ഷമത
പദതനികേളുലാം ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുത പദതനികേളുലട വനികേസനവമഭാണച്ച് ഇ.എലാം.സനി.
നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.   ഗഭാര്ഹനികേ കമഖലയനില് ഉനൗര്ജ്ജ കനിനനികേച്ച്  പരനിപഭാടനി  വനനിതഭാ
കവഭാളണ്ടനിയര്മഭാര്  മുകഖനയലാം  ലപഭാതുജനകബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനിയഭായ
ഉനൗര്ജ്ജകേനിരണ് സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേള,  ലപഭാതുജന വഭായനശഭാലകേള,  മറച്ച്
സലാംഘടനകേള വഴെനി പരനിശതീലനലാം ലഭനിച പരനിശതീലകേര് മുഖഭാന്തെനിരവലാം നടത്തനിവരുന.
വലവസഭായ കമഖലയനില് ഉനൗര്ജ്ജ ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളനില് വവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി ഉനൗര്ജ്ജ
ഓഡനിറച്ച്  നടത്തനി കേഭാരലക്ഷമത കുറഞ്ഞ ഉപകേരണങ്ങള മഭാറനി കേഭാരലക്ഷമത കൂടനിയ
ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുന.  ഉനൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം 2001 അനുസരനിചള്ള
ഉനൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഡച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള
ഉനൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഡച്ച്  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയലാം  അതനുസരനിചച്ച്
വലസനസുള്ള  എഞനിനതീയര്മഭാര്,  ഡനിവസനര്മഭാര്,  ആര്ക്കനിലടക്ടുകേള  എന്നനിവര്ക്കച്ച്
പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുത പദതനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
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ഉനൗര്ജ്ജ വകുപനിന കേതീഴെനില് സ്മെഭാള വഹകഡ്രഭാ ലപ്രഭാകമഭാഷന ലസല് ഇ.എലാം.സനി.-
യനില് പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ഉനൗര്ജ്ജ കമഖലയമഭായനി ബനലപട ഏജനസനികേളക്കച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുകേ  എന്നതഭാണച്ച്  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  പവര്  ആന്റെച്ച്
ഇനഫ്രഭാസക്ചേര് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.

  ലഭാഭപ്രഭ പദതനി

156(3920) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  നടപഭാക്കുന്ന  മൂന്നഭാലാം  സതീസണനിലല  ലഭാഭപ്രഭ
പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളഭാണച്ച് വനിതരണലാം
ലചേയ്യേഭാന നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കച്ച് ഉകദ്ദേശനിച ലക്ഷലലാം വകേവരനിക്കഭാന കേഴെനികഞ്ഞഭാലയനലാം
ഇതുവലര വനിതരണലാം ലചേയ ബളബുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-ക്കച്ച്
എത്ര വവദദ്യുതനി ലഭാഭനിക്കഭാനഭായനി എന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  നടപഭാക്കുന്ന  മൂന്നഭാലാം  സതീസണനിലല  ലഭാഭപ്രഭ
പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിപനിചച്ച്  ഉനൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഡഭാമസ്റ്റനികേച്ച്
എഫെനിഷലന്റെച്ച്  വലറനിലാംഗച്ച് കപ്രഭാഗഭാലാം  (ലഡല്പച്ച്)  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
നഭാഷണല് എല്.ഇ.ഡനി.  മനിഷന പദതനിയനില് പങ്കേഭാളനികേളഭായ ഇ.ഇ.എസച്ച്.എല്.-
മഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  75  ലക്ഷലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  9  വഭാടച്ച്സനിലന്റെ  2
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  വതീതലാം  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  നല്കുന്നതഭാണച്ച്  പദതനി.
കനഭാണ് കപയനിലാംഗച്ച് ഗ്രൂപനിനുലാം (എന.പനി.ജനി.) 1000 വഭാടച്ച്സച്ച് വലര കേണക്ടഡച്ച് കലഭാഡുലാം
പ്രതനിമഭാസലാം  40  യൂണനിറച്ച്  വലര  വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗവമുള്ള  ബനി.പനി.എല്.
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം സനൗജനലമഭായഭാണച്ച് ബളബുകേള നല്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  150  ലക്ഷലാം ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യേഭാനഭാണുകദ്ദേ
ശനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി) 75 ലക്ഷലാം ബളബുകേളുലട വനിതരണത്തനിലൂലട ഏകേകദശലാം 315 ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറച്ച്  വവദദ്യുതനി പ്രതനിവര്ഷലാം ലഭാഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനലവന്നഭാണച്ച് കേണക്കുകേള
സൂചേനിപനിക്കുന്നതച്ച്.

804/2019
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 കകേന്ദ്ര പൂളനില്നനിന്നച്ച് അധനികേമഭായനി വവദദ്യുതനി

157(3921) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വര്ദനിച വരുന്ന വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  പരനിഗണനിചച്ച്
കവനല്കേഭാലത്തച്ച് കകേന്ദ്ര പൂളനില്നനിന്നച്ച് അധനികേമഭായനി വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങഭാറുകണ്ടഭാ; എത്ര
രൂപ നനിരക്കനിലഭാണച്ച് വവദദ്യുതനി ലഭനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  പവര്കേടച്ച്  ഉളലപലടയള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേന്ദ്ര പൂളനില്നനിന്നച്ച് അധനികേ വവദദ്യുതനി ലഭലമല.

(ബനി)  മഴെക്കുറവലാം വവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗ വര്ദനവലാം ഉനൗര്ജ്ജ പ്രതനിസനനിക്കച്ച്
കേഭാരണമഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇതച്ച്  തരണലാംലചേയ്യേഭാന  കവണ്ട  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗച്ച്/പവര്കേടച്ച്  ഉളലപലടയള്ള  നടപടനികേള
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

 കൂടലാംകുളലാം ആണവ നനിലയത്തനില്നനിനലാം വവദദ്യുതനി

158  (3922) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൂടലാംകുളലാം ആണവ നനിലയത്തനില്നനിനലാം കകേന്ദ്രലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് എത്ര
ലമഗഭാവഭാടച്ച് വവദദ്യുതനിയഭാണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  അനുവദനിച  യൂണനിറച്ച്  വവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനികലക്കച്ച്  ഏതു  പ്രസരണ
വലന വഴെനിയഭാണച്ച് എത്തുന്നതച്ച്;

(സനി)  നനിലയത്തനില്നനിനലാം  സലാംസഭാനകത്തക്കച്ച്  വവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന
പുതനിയ പ്രസരണ വലന നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2  x  1000  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  ഉലഭാദനകശഷനിയള്ള  നനിലയമഭാണച്ച്  കൂടലാംകുളലാം
ആണവ നനിലയലാം വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇതനില്നനിനലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  13.3
ശതമഭാനലാം വവദദ്യുതനിയഭാണച്ച്  കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   കേമ്മേതീഷന ലചേയ  1000
ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള  യൂണനിറച്ച്  പൂര്ണ്ണ  കതഭാതനില്  ഉലഭാദനലാം  നടത്തനിയഭാല്  133
ലമഗഭാവഭാടച്ച്  വവദദ്യുതനി  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാകുലാം.   രണ്ടഭാമലത്ത  യൂണനിറച്ച്  ഈ
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മഭാസലാം കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇകതഭാടുകൂടനി സലാംസഭാനത്തനിനുള്ള
വനിഹനിതലാം 266 ലമഗഭാവഭാടഭായനി വര്ദനിക്കുലാം.

(ബനി)  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനികലയച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  അന്തെര്
സലാംസഭാന പ്രസരണ ശലാംഖല വഴെനിയഭാണച്ച് ഇകപഭാള എത്തനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  കൂടലാംകുളലാം  നനിലയത്തനില്നനിനലാം  വവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനികലയച്ച്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി  ഇടമണ്  -  ലകേഭാചനി  400  ലകേ.വനി.  വലന  നനിര്മ്മേഭാണലാം
PGCIL  നടത്തുനണ്ടച്ച്.  വലന  കേടനകപഭാകുന്ന  സലലത്ത  ജനങ്ങളുലട
എതനിര്പ്പുമൂലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  കജഭാലനികേള  തടസ്സലപടനിരുലന്നങ്കേനിലുലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഇടലപടലുകേളവഴെനി  തടസ്സങ്ങള  മഭാറനി  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുനണ്ടച്ച്.

വവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ബൃഹതച്ച് പദതനി 

159 (3923) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വവദദ്യുതനി ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം
ബൃഹതച്ച്  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില്  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  ലചേലവച്ച്
വരുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനിലല  വവദദ്യുതനി  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പ്രകതലകേമഭായനി  എലന്തെങ്കേനിലുലാം പദതനികേള തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വവദദ്യുത ഉത്പഭാദന നനിലയങ്ങളുലാം  വവദദ്യുതനി  വലനുകേളുലാം  കുറവഭായ

മലബഭാര് കമഖലയനിലല പ്രസരണ ശലാംഖല ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് എന്തെച്ച്

നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തച്ച് ഉയര്ന്ന അളവനില് വവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന

സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള പ്രധഭാന മഭാര്ഗ്ഗലാം ജലവവദദ്യുത പദതനികേളഭാണച്ച്.

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  പള്ളനിവഭാസല്  എകറനഷന  സ്കതീലാം,  കതഭാടനിയഭാര്

എന്നതീ  വനകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേളനില്നനിന്നഭായനി  100  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ

സഭാപനിതകശഷനിയലാം,  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  മഭാങ്കുളലാം  ജലവവദദ്യുത

പദതനിയനിലൂലട 40 ലമഗഭാവഭാടച്ച് സഭാപനിതകശഷനിയമഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.
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പ്രകൃതനി  വഭാതകേലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കലഭാണച്ച്  മലറഭാരു
സഭാദലത.  എന്നഭാല് ആഭലന്തെര പ്രകൃതനി വഭാതകേലാം നനിയനനിത വനിലയച്ച് ലഭലമഭായഭാല്
മഭാത്രകമ  സഭാധൂകേരനിക്കഭാവന്ന  നനിലയച്ച്  ഇവയനില്നനിനള്ള  ഉലഭാദനലാം  സഭാദലമഭാകൂ.
ബഹ്മപുരത്തച്ച്  400  ലമഗഭാവഭാടച്ച്,  ചേതീകമനനിയനില്  1200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്,  പുതുവവപനിനനില്
1200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  എന്നതീ  പദതനികേളനില്  നനിന്നഭായനി  ലമഭാത്തലാം  2800  ലമഗഭാവഭാടച്ച്
കശഷനിയള്ള പദതനികേലളക്കുറനിചച്ച് പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കേല്ക്കരനി ഉപകയഭാഗനിചള്ള തഭാപനനിലയത്തനിലന്റെ സഭാദലതയലാം പരനികശഭാധനിക്കുനണ്ടച്ച്.

വവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാരമ്പകരലതര  വനിഭഭാഗത്തനില്
വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ള ബൃഹതച്ച് പദതനികേള തഭാലഴെപറയന്നവയഭാണച്ച്:

1. 200 ലമഗഭാവഭാടച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് സനൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാര്ക്കച്ച് പദതനി.

2. 200 ലമഗഭാവഭാടച്ച് ചേതീകമനനി സനൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാര്ക്കച്ച് പദതനി.

3. 200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനില്നനിനലാം  മതരഭാധനിഷനിത
ദര്ഘഭാസച്ച് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനി.

കമല് പദതനികേലളലഭാലാംതലന്ന ലപഭാതുകമഖല/സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേര് മുകഖനയഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. ടനി  പദതനികേളനില്നനിനള്ള വവദദ്യുതനി കകേരള കസ്റ്ററച്ച് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറ  ഡച്ച് ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം നവതീകേരകണഭാര്ജ്ജ ക്രയബഭാദലത
നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭായനി  വഭാങ്ങഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത  നഭാളനിതുവലര  8.66
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേള  6,745  ലക്ഷലാം  രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   10.3  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  4.71  ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയള്ള 6  പദതനികേളുലട
ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  

കൂടഭാലത  ജനിലഭാപഞഭായത്തുകേളുലട  അധതീനതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലട
കമല്കരകേളനില്  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാദലതഭാ
പഠനലാം  നടനവരുന.  കകേരളത്തനിലുടനതീളമുള്ള  കേടല്ത്തതീരങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്
കേഭാറനില്നനിനലാം  വവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനലാം  സഭാദലമഭാക്കുകേ  എന്ന  ബൃഹത്തഭായ
പദതനിയലട  പ്രഭാരലാംഭ  പദതനിയഭായനി  പൂവഭാര്  കേടല്ത്തതീരത്തച്ച്  ഒരു  ലമഗഭാവഭാടച്ച്
സഭാപനിത  കശഷനിയള്ള  ലചേറു  കേഭാറഭാടനികേള ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണ്ടുള്ള കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം
സഭാപനിക്കുന്ന പദതനിയലട എകച്ച്പ്രഷന ഓഫെച്ച് ഇന്റെറസ്റ്റച്ച് ക്ഷണനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  

കേഞനികക്കഭാടച്ച് കേഭാറഭാടനിപഭാടത്തനില് ഉലഭാദനലാം നടത്തനിവരുന്ന  225  കേനികലഭാവഭാടച്ച്
കശഷനിയള്ള  9  കേഭാറഭാടനി  യനങ്ങളനില്  5  എണ്ണലാം  മഭാറനി  പകേരലാം  കശഷനികൂടനിയ  5
കേഭാറഭാടനി യനങ്ങള സഭാപനിചച്ച് കേഭാറഭാടനി നനിലയത്തനിലന്റെ കശഷനി  2.625  ലമഗഭാവഭാടച്ച്
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വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയലടയലാം  കൂടഭാലത  ഒരു  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കസഭാളഭാര്
നനിലയത്തനിനച്ച്  സമതീപത്തഭായനി  2.5  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള  പദതനിയലടയലാം
ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  സസകേഭാരല/മറനിതര സഭാപനങ്ങള വഴെനി 35
ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം കൂടനികചര്ക്കുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് പുറത്തുനനിനലാം കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി ലഭനിക്കുന്നതുലാം,  കകേരളലാം
വഭാങ്ങുന്നതുമഭായ  അന്തെര്  സലാംസഭാന  വവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനികലയച്ച്  എത്തനിക്കുവഭാന
ഉയര്ന്ന  കശഷനിയള്ള  പ്രസരണ  വലനുകേള  ആവശലമുണ്ടച്ച്.   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ഭഭാവനിയനിലല  ഉപകഭഭാഗലാം  നനിറകവറഭാനഭായനി  കവണ്ടനിവരുന്ന  അധനികേ  ഊര്ജ്ജലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി കകേരളത്തനിനച്ച് ഒരു 2000 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ എചച്ച്.വനി.ഡനി.സനി.
ഊര്ജ്ജ  ഇടനഭാഴെനിയലാം  മറച്ച്  ചേനില  അന്തെര്സലാംസഭാന  പ്രസരണ  വലനുകേളുലട
അനുമതനിയലാം  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   പ്രസ്തുത  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട
കകേരളത്തനികലയച്ച് അധനികേ വവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാനുലാം, അതനിലൂലട സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
അധനികേ  ഊര്ജ്ജ  ആവശലകേത  നനിറകവറ്റുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.   എന്നഭാല്  പുതനിയ
ഊര്ജ്ജ ഇടനഭാഴെനിയനിലൂലടയലാം,  അന്തെര് സലാംസഭാന പ്രസരണ വലനുകേളനിലൂലടയലാം,
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  അധനികേ  വവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനികലയച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരളത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള
പ്രസരണ  ശലാംഖല  സലാംവനിധഭാനലാം  അപരലഭാപ്തമഭാണച്ച്.   ഈ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
കമല്പറഞ്ഞവയലട  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണ്ടച്ച്  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  ദതീര്ഘകേഭാല  പ്രസരണ  പദതനിയഭായ
ട്രേഭാനസ്ഗനി ഡച്ച് 2.0 പദതനിക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കൃതലമഭായ കവഭാളടതയനില് വവദദ്യുതനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
പ്രകതലകേനിചച്ച്  ഇകപഭാള  വവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  മലബഭാര്  കമഖലയനിലുലാം
ലഭലമഭാകുലാം. 

പദതനിയലട പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച് ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില് 4,74,577 ലക്ഷലാം രൂപയലാം
രണ്ടഭാലാം ഘടത്തനില് 1,62,960 ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഹരനിത ഊര്ജ്ജ ഇടനഭാഴെനി പദതനിക്കച്ച്
1,78,800 ലക്ഷലാം രൂപയമഭാണച്ച് ആലകേ ലചേലവച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

ഇതുകൂടഭാലത കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള
സബ്കസ്റ്റഷനുകേളനില് അനുബന കജഭാലനികേള നടത്തുന്നതനിനച്ച് 55,000 ലക്ഷലാം രൂപ
ലചേലവച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളനിലൂലട ലഭലമഭാകുന്ന വവദദ്യുതനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനികലയച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രസരണ ശലാംഖലയലാം
വനിതരണ ശലാംഖലയലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് 57,500 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണച്ച് ലചേലവച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  അങ്ങലന  ആലകേ  പതനിനഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്
ട്രേഭാനസ്ഗനിഡച്ച് 2.0 പദതനിക്കഭായനി ലചേലവഴെനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  
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(ബനി&സനി)  മലബഭാര് കമഖലയനിലല വവദദ്യുതനി പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാലഴെപറയന്ന പുതനിയ ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുത പദതനികേള ആവനിഷരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്:

1 ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി SHEP 6 MW

2 പഴെശനി സഭാഗര് SHEP 7.5 MW

3 ഒലനിക്കല് SHEP 3 MW

4 പൂവഭാരലാംകതഭാടച്ച് SHEP 3 MW

5 ലചേമക്കടവച്ച് - III 7.5 MW

6 മരനിപ്പുഴെ SHEP 6 MW

7 വഭാലനകതഭാടച്ച് SHEP 7.5 MW

        ആലകേ  40.5 MW

കൂടഭാലത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന കേക്കയലാം (3 MW),  ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട-II
(6 MW)  എന്നതീ ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുത പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതുവഴെനി  9
MW വവദദ്യുതനികൂടനി പ്രതനിവര്ഷലാം അധനികേമഭായനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

1. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  ചേതീകമനനിയനില്  200  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കസഭാളഭാര്
പഭാര്ക്കച്ച്  പദതനി  Solar  Energy  Corporation  of  India  (SECI)  വഴെനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  ചേതീകമനനിയനില്  200  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കസഭാളഭാര്
പഭാര്ക്കച്ച് പദതനി പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

3. കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്  ബഭാരകപഭാള  ജലവവദദ്യുത  പ്രകദശത്തച്ച്  4  ലമഗഭാവഭാടച്ച്
കശഷനിയള്ള സനൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയലാം സഭാപനിച. 

4.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് തലക്കുളത്തൂരനില് 0.65 ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയള്ള
സനൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

5. പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  കേഞനികക്കഭാടച്ച്  ഒരു  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  ലകേഭാലകങ്കേഭാടച്ച്
1 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം അഗളനി ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളുലട കമല്കരകേളനിലഭായനി 96
കേനികലഭാ വഭാട്ടുലാം മറച്ച്  7  ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളനിലഭായനി  75  കേനികലഭാ വഭാട്ടുലാം
സഭാപനിതകശഷനിയള്ള കസഭാളഭാര് നനിലയങ്ങള സഭാപനി ചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ലനന്മഭാറ
സബച്ച് കസ്റ്റഷന പരനിസരത്തച്ച്  1.5  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള സനൗകരഭാര്ജ്ജ
പദതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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6. വയനഭാടച്ച്  പടനിഞ്ഞഭാറത്തറ  ഡഭാമനിനച്ച്  മുകേളനില്  400  കേനികലഭാ  വഭാടച്ച്
കശഷനിയള്ള   സനൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാന്റെച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

7. മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലപഭാന്നഭാനനി  (0.5  ലമഗഭാവഭാടച്ച്)  കുറനിപ്പുറലാം  (0.5
ലമഗഭാവഭാടച്ച്)  എന്നതീ  സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലട  പരനിസരത്തച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുന.   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  -  മകഞശസരലാം   സബ്കസ്റ്റഷന
പരനിസരത്തച്ച് ഒരു ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  വമലഭാടനി
സബ്കസ്റ്റഷന  പരനിസരത്തച്ച്   0.5  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള  കസഭാളഭാര്
നനിലയത്തനിലന്റെ ലടണ്ടര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ഇവ  കൂടഭാലത  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  14
ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്കരകേളനിലഭായനി  580  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള  കസഭാളഭാര്
നനിലയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.   40  ലകേടനിടങ്ങളുലട
കമല്കരകേളനില്  1.25  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള  കസഭാളഭാര്  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളുലട അധതീനതയനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്കരകേളനില്
കസഭാളഭാര് പദതനികേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാദലതഭാ പഠനലാം നടനവരുന.

ട്രേഭാനസ്ഗനിഡച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ വഴെനി മലബഭാര് കമഖലയനിലല വവദദ്യുതനി
പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കലപടുലാം.   മലബഭാര്  കമഖലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  കവഭാളകടജച്ച്
ക്ഷഭാമത്തനിനുലാം ഊര്ജ്ജ ലഭലതയ്ക്കുലാം ഒരു ശഭാശസത പരനിഹഭാരലാം എന്ന നനിലയനിലഭാണച്ച്
ഈ പദതനി വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഏഴെച്ച്  220  ലകേ.വനി.  സബച്ച്
കസ്റ്റഷനുകേളുലാം രണ്ടച്ച് 400 ലകേ.വനി. സബച്ച് കസ്റ്റഷനുകേളുലാം കൂടഭാലത 300 KM 400/200
KV വലനുലാം 12 KM 400/110 KV വലനുലാം 295 KM 220/110 KV വലനുലാം 98
KM  110  KV  വലനുലാം  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  വവദദ്യുതനി  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുന്നതുമഭാണച്ച്.

 വവദദ്യുതനി വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി 

160  (3924) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിച വരുന്നതച്ച്;

(ബനി)  മസ്ദൂര്  വലനമഭാനമഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  നനികേത്തനി
ലമചലപട കസവനലാം നല്കുന്നതനിനു നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള (RAPDRP, DDUGJY, IPDS തുടങ്ങനിയവ)

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കകേരള പവര് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെച്ച് സ്കതീലാം  (KPIS)  പദതനി,  മറച്ച്

ഏജനസനികേള  എസ്റ്റനികമറച്ച്  തുകേ  ഒടുക്കുന്നവ,  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  തനതച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്

ഉപകയഭാഗനിചള്ള വഭാര്ഷനികേ പദതനി  എന്നനിവയനിലൂലടയഭാണച്ച്  വവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം

സുഗമവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  11  ലകേ.വനി.  വലന നനിര്മ്മേഭാണലാം,

എല്.റനി.  വലന  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള  സഭാപനിക്കല്,  കൂടുതല്

കശഷനിയള്ള  കേമ്പനികേളുപകയഭാഗനിചച്ച്  ശലാംഖല  ശക്തനിലപടുത്തുകേ  (റതീ  കേണ്ടക്ടറനിലാംഗച്ച്),

സനിലാംഗനിള കഫെസച്ച് വലന ത്രതീ കഫെസച്ച് ആക്കനി മഭാറല് എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  ടനി

പദതനികേളവഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വനിതരണ

കമഖലയനില്  4,00,000-കത്തഭാളലാം  പുതനിയ  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേഭാനുലാം

3050  കേനികലഭാമതീറര്  11  ലകേ.വനി.  വലന,  3500  കേനികലഭാമതീറര്  എല്.റനി.  വലന

എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം  3300  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുലാം  2900

കേനികലഭാമതീറര്  സനിലാംഗനിള  കഫെസച്ച്  ത്രതീ  കഫെസച്ച്  വലന  ആക്കനി  മഭാറഭാനുലാം  1250

കേനികലഭാമതീറര്  11  ലകേ.വനി.  വലനനിലന്റെയലാം  10000  കേനികലഭാമതീറര്  എല്.റനി.

വലനനിലന്റെയലാം  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  4.61  ലക്ഷലാം  കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനി

സഭാപനിക്കഭാനുമഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്.   പ്രസ്തുത  പ്രവ വൃത്തനികേളവഴെനി  വനിതരണ

കമഖലയനിലല വവദദ്യുതനി തടസ്സലാം പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുകേ, ഗഭാമതീണ കമഖലയച്ച് ഊന്നല്

നല്കേനി കൂടുതല് വവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള നല്കുകേ എന്നനിവയഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   വനിതരണ  നഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  വലനനില്  കവണ്ട

അറകുറപണനികേള  നടത്തുകേ,  കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുകേ  എന്നതീ

നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചവരുന.   അപകേട  സഭാദലതയള്ള  സലങ്ങളനിലുലാം

മരചനിലകേളുലാം  മറ്റുലാം  കൂടുതലഭായള്ള  സലങ്ങളനിലുലാം  ആവശലലമങ്കേനില്  ABC/ഭൂഗര്ഭ

കകേബനിള കപഭാലുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുനണ്ടച്ച്. കൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തച്ച്

എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുകേലയന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ്ണ

വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി സര്ക്കഭാര് ആവനിഷരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.
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വവദദ്യുതനി ലസക്ഷന ഓഫെതീസുകേളുലട കസവന പരനിധനി

161 (3925) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വവദദ്യുതനി ലസക്ഷന ഓഫെതീസുകേളുലട കസവന പരനിധനിക്കഭായനി സര്ക്കഭാര്

നനിശ്ചയനിച  ദൂരവലഭാപ്തനിയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പരമഭാവധനി  എണ്ണവലാം  എത്രയഭാലണന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  ലനലനിക്കുന്നച്ച്,  ലചേര്ക്കള,  ബദനിയഡുക്ക,  മുകള്ളരനിയ

എന്നതീ  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തന  ദൂരവലഭാപ്തനി,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട

എണ്ണലാം,  അനുവദനിക്കലപട  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണലാം  നനിലവനിലുള്ള  വഭാഹനങ്ങളുലട

വനിവരലാം,  ആവശലമുള്ള  വഭാഹനങ്ങളുലട  വനിവരലാം  എന്നനിവ  ലസക്ഷന  തനിരനിചച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലചേര്ക്കള ലസക്ഷന ഓഫെതീസച്ച് വനിഭജനികക്കണ്ട ആവശലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ആവശലത്തനികന്മല് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വവദദ്യുതനി  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസുകേളുലട  കസവന  പരനിധനിക്കഭായനി  ദൂര

വലഭാപ്തനിയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പരമഭാവധനി എണ്ണവലാം നനിശ്ചയനിചനിടനില.   എന്നഭാല്

ലസക്ഷന  ഓഫെതീസുകേള  വനിഭജനിക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷലന്റെ  വനിസ്തൃതനി,

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എണ്ണലാം  എന്നനിവ  കൂടഭാലത  ഭൂപ്രകൃതനിയലാം  മറച്ച്  സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം

കേണക്കനിലലടുക്കഭാറുണ്ടച്ച്. 

നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന ഓഫെതീസനിലന്റെ പരനിധനി  50  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില്

കൂടുകേയലാം  അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല്  അധനികേമഭാവകേകയഭാ

അലലങ്കേനില്  പരനിധനി  100  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയലാം  അകതസമയലാം

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ലധനികേമഭാവകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണച്ച്

സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  കബഭാര്ഡച്ച്  നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചച്ച്  പുതനിയ

ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫെതീസച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.
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(ബനി) ലസക്ഷന തനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന.

ലസക്ഷന വനിസ്തൃതനി
(പ്രവര്ത്തന
ദൂര വലഭാപ്തനി)

ഉപകഭഭാക്തഭാ
ക്കളുലട
എണ്ണലാം

അനുവദനിക്ക
ലപട

ജതീവനക്കഭാരു
ലട എണ്ണലാം

നനിലവനിലുള്ള
വഭാഹനങ്ങളുലട

വനിവരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 29.98 21984 38 വഭാടകേയ്ലക്കടുത്ത
വഭാഹനലാം

ലനലനിക്കുന്നച്ച് 40.65 23093 42 വഭാടകേയ്ലക്കടുത്ത
വഭാഹനലാം

ലചേര്ക്കള 63.53 25262 41 ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്
വഭാഹനലാം

ബദനിയഡുക്ക 118.70 18716 39 വഭാടകേയ്ലക്കടുത്ത
വഭാഹനലാം

മുകള്ളരനിയ 140.25 18284 35 വഭാടകേയ്ലക്കടുത്ത
വഭാഹനലാം

(സനി & ഡനി) ലചേര്ക്കള ലസക്ഷലന്റെ വനിഭജനലാം സലാംബനനിച അകപക്ഷ വവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിരുന.   കേസ്റ്റമര്  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിലപടുത്തനി
വനിതരണ കമഖല പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിചവരുന.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
മഭാത്രകമ പുതനിയ ലസക്ഷന സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശവലാം പരനിഗണനിക്കുകേയള.

വവദദ്യുതനി വനില്പന

162 (3926) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി  മനിചമുണ്ടഭായനിരുന്നകപഭാള  ഏലതഭാലക്ക  സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച്
എത്ര  യൂണനിറച്ച്  വവദദ്യുതനി  വതീതമഭാണച്ച്  വനിലന  നടത്തനിയലതന്നച്ച്  വര്ഷലാം,  മഭാസലാം
തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) യൂണനിറനിനച്ച് എത്ര രൂപ നനിരക്കനിലഭാണച്ച് വനിലന നടത്തനിയതച്ച്;

(സനി)  ഈ  ഇനത്തനില്  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്  ഓകരഭാ  സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം
ലഭനിചലതന്നച്ച് വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഇനത്തനിലല  പനിരനിഞ്ഞു  കേനിടഭാനുളള  തുകേ  എത്രലയന്നച്ച്  വര്ഷലാം,
സലാംസഭാനലാം എന്നനിങ്ങലന തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  –ഡനി)  2014  ജൂണ്  മുതല്  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് മറച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് വവദദ്യുതനി വനില്പന നടത്തനിയനിടനില.
എന്നഭാല്  അതഭാതച്ച്  ദനിവസങ്ങളനില്  മനിചമുള്ള  വവദദ്യുതനി  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-ക്കച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേ  നഷലാം  വരഭാത്ത  രതീതനിയനില്  ക്രമതീകേരനിചച്ച്  കലഭാഡച്ച്  ലഡസഭാചച്ച്
ലസന്റെറനില്നനിനലാം പവര് എകച്ച്കചേഞ്ചുവഴെനി  വനില്പന നടത്തുനണ്ടച്ച്.   2015-16-ലുലാം
2016-17-ലുലാം വനില്പന നടത്തനിയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടച്ച്.*

വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലല ലപഭാതുസലലാംമഭാറലാം

163  (3927) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലല ലപഭാതു സലലാംമഭാറത്തനില് ഓകരഭാ സലലാംമഭാറലാം
കേഴെനിയകമ്പഭാഴുലാം  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  പ്രകതലകേനിചച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണത്തനില് കുറവണ്ടഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഇലകനിസനിറനി വര്ക്കര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതച്ച് കപഭാലല എലഭാ
നനിയമനങ്ങളുലാം ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എലഭാ ജനിലയനിലുലാം തുലലപ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനി സലലാംമഭാറലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുഴുവന  ജനിലകേളുകടയലാം  സലലാംമഭാറലാം  തതീരുമഭാനനിക്കഭാനുളള  അധനികേഭാരലാം
ചേതീഫെച്ച്  എഞനിനതീയറനില്  മഭാത്രമഭായതുലകേഭാണ്ടുളള  കജഭാലനിഭഭാരവലാം  കേഭാലതഭാമസവലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലലാംമഭാറത്തനിനുളള  അധനികേഭാരങ്ങള  കനഭാഡല്
ഓഫെതീസര്മഭാര്ക്കച്ച് വതീതനിചച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മലബഭാര്  കമഖലയനിലല  ഒഴെനിവകേള  ഉടന  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിയമനങ്ങളനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം,  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേളനില്  കകേഭാടതനി
ഇടലപടലടക്കമുള്ള  തടസ്സങ്ങള  എന്നനിവമൂലലാം  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറ ഡനിലല
വനിവനിധ  തസനികേകേളനില്  കുറവണ്ടഭാകേഭാറുണ്ടച്ച്.   ലപഭാതുസലലാംമഭാറലാംമൂലലാം  ഏലതങ്കേനിലുലാം
കമഖലയനില് ഇത്തരത്തനില് കുറവണ്ടഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിടനില. 
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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(ബനി) ഇത്തരത്തനിലലഭാരു തതീരുമഭാനലാം കബഭാര്ഡനില് നനിലവനിലനില.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുലാം.  സലലാംമഭാറങ്ങളനില്  പരമഭാവധനി  ഒഴെനിവകേള
ഏകേതീകേരനിചലകേഭാണ്ടുള്ള നടപടനിയണ്ടഭാകേണലമന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ഡ നി)  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.   സലലാംമഭാറങ്ങള  ഓണ്വലന
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയച്ച്  മഭാറനി  സുതഭാരലമഭാക്കഭാനുലാം  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കുറയഭാനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

(ഇ)  കകേരള പബനികേച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷനനില്നനിന്നച്ച് വനിവനിധ തസനികേകേളനിലല
അവഡസസച്ച് ലനിസ്റ്റുകേള കേനിട്ടുന്ന മുറയ്ക്കുലാം ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള നല്കേനിയലാം നനിലവനിലുള്ള
ജതീവനക്കഭാലര  ഏകേതീകേ വൃതമഭായ  രതീതനിയനില്  പുനര്വനിനലസനിചലാം  മലബഭാര്
കമഖലയനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട ഒഴെനിവകേള പരമഭാവധനി നനികേത്തുന്നതഭാണച്ച്.

വവദദ്യുതനി പ്രതനിസനനി

164  (3928) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അണലക്കട്ടുകേളനില്  ലവള്ളലാം  കുറഞ്ഞതനിനഭാല്  പുറലാം  വവദദ്യുതനിലയ
ആശയനിചഭാണച്ച് മഭാസങ്ങളഭായനി വവദദ്യുതനി നനിയനണമനിലഭാലത വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡച്ച്
മുകന്നഭാട്ടു കപഭാകുന്നലതന്ന റനികപഭാര്ടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  വവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച്  വലന  കശഷനി
ഇലഭാത്തതച്ച് ഭഭാവനിയനില് വവദദ്യുതനി പ്രതനിസനനിക്കച്ച് കേഭാരണമഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ലഫെബ്രുവരനി,  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസങ്ങളനില്  3800-3900  ലമഗഭാവഭാടച്ച്
വവദദ്യുതനിയഭാണച്ച്  ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച്  കവണ്ടനി  വരനികേ  എന്നതനിനഭാല്  ഇതനിനുള്ള
വലനകശഷനി സലാംസഭാനത്തച്ച് ഉകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആഭലന്തെര  ജലവവദദ്യുത  ഉത്പഭാദനലാം  നനിയനനിചച്ച്  പുറകമനനിനലാം
വവദദ്യുതനി എത്തനിചഭാണച്ച് ഇകപഭാഴെലത്ത ഊര്ജ്ജക്കമ്മേനി തരണലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(ബനി)  ലഭലമഭായ  വലന  കശഷനി  ഫെലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയലാം
അധനികേകശഷനി  കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനച്ച്  പരമഭാവധനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചലാം
ഇകപഭാഴെലത്ത  ആവശലകേത  നനിറകവറഭാനഭാകുലമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   ഭഭാവനി
ആവശലകേത  പ്രതനിസനനി  സൃഷനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  കൂടുതല്  കശഷനി  കനടുകേകയഭാ
ആഭലന്തെര വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേകയഭാ കവണ്ടതുണ്ടച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 237

(സനി) മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം 4200 ലമഗഭാവഭാടച്ച് വലര ആവശലകേത ഉണ്ടഭാകയക്കഭാലമന്ന
കേണക്കനിലഭാണച്ച് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനച്ച് ഇകപഭാഴുള്ള വലനകശഷനി
പൂര്ണ്ണമഭായനി ഉപകയഭാഗനികക്കണ്ടനിവരുലാം.

 കൂടലാംകുളലാം പദതനിയനില്നനിന്നച്ച് വവദദ്യുതനി

165  (3929) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൂടലാംകുളലാം  പദതനിയനില്നനിന്നച്ച്  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനില് കനരനിടുന്ന
തടസ്സലാം എന്തെഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വവദദ്യുതനി  വലന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂമനിയടമസലന്റെ  അനുമതനി
ആവശലമനിലലന്ന  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയലട  സമതീപകേഭാല  വനിധനിനലഭായലാം,  കൂടലാംകുളലാം
പദതനിയനില്നനിന്നച്ച്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹഭായകേരമഭാവലാം
എന്നച്ച് കേരുതുനകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൂടലാംകുളലാം  പദതനിയനില്നനിന്നച്ച്  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള
തനിരുലനല്കവലനി  -  ഇടമണ്  -  ലകേഭാചനി വലന നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിലനതനിലര ലകേഭാലലാം,
പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം  ജനിലകേളനിലുള്ള  സലമുടമകേള  ഉയര്ത്തുന്ന  ശക്തമഭായ
പ്രതനികഷധലാം പദതനിയലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് തടസ്സലാം സൃഷനിക്കുനണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ഉണ്ടച്ച്.  വലന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭൂമനിയടമസലന്റെ  അനുമതനി
ആവശലമനിലലന്ന  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയലട  സമതീപകേഭാല  വനിധനിനലഭായലാം  കൂടലാംകുളലാം
പദതനിയനില്നനിന്നച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് വവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ട വലനനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് ഏലറ സഹഭായകേരമഭാകുലാം.  ആയതനികലയച്ച് സര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള പ്രകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ പഭാകക്കജച്ച് അനുസരനിചള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം
ജനിലഭാ കേളക്ടകററ്റുകേളനില്നനിനലാം ബനലപട ഭൂ ഉടമകേളക്കച്ച് നല്കേനിത്തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 വവദദ്യുതനി ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം

166  (3930) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലസക്രകടറനിയറച്ച് ഉളലപലടയളള സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലാം ബഭാങ്കേച്ച് ഇതര
ലപഭാതുസഭാപനങ്ങളുലാം  അശദമഭായനി  എ.സനി.  ഉളലപലടയളള  വവദദ്യുതനി
ഉപകേരണങ്ങള പ്രവര്ത്തനിപനിചച്ച് വവദദ്യുതനി പഭാഴെഭാക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ബനി)  കമല്  സൂചേനിപനിച  ലപഭാതുസഭാപനങ്ങളനിലല  ഊര്ജ്ജനഷലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന

എലന്തെങ്കേനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനലാം കേടുത്ത ഊര്ജ്ജപ്രതനിസനനി കനരനിടുകമ്പഭാള, കമല് സൂചേനിപനിച

സഭാപനങ്ങളനിലല ഊര്ജ്ജനഷലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ഉണ്ടച്ച്.  ഊര്ജ്ജ നഷലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുളലപലട

ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസുകേള നടത്തുകേയലാം ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ

ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേളുലട

ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറനിലാംഗച്ച് നടത്തനിവരുനണ്ടച്ച്.

(സനി) കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച് അധനികേ വവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം മുന്നനില് കേണ്ടച്ച് എലഭാ

സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഊര്ജ്ജ ഉപകയഭാഗലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

ഇടകവളകേളനിലുലാം വവദദ്യുത ഉപകേരണങ്ങള ആവശലമനിലഭാത്ത സമയങ്ങളനിലുലാം അവ

സസനിചച്ച് ഓഫെച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള അടനിയന്തെര നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനി

167 (3931) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനച്ച് വവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം

പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന ഒനപതച്ച്  പദതനികേളുലടയലാം  (165  ലമഗഭാ

വഭാട്ടുലാം)  ഏലറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്ന പതനിനഭാറച്ച്  ജലവവദദ്യുതനി

പദതനികേളുലടയലാം (156.5 ലമഗഭാ വഭാട്ടുലാം) വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന്ന പദതനികേള

ക്രമ

നമ്പര്

പദതനി സഭാപനിത 

കശഷനി (MW)

ഉലഭാദന കശഷനി
(MU)

ജനില 

1 ലപരുകന്തെനരുവനി 6 25.77 പത്തനലാംതനിട

2 കേക്കയലാം 3 10.39 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

3 ഭൂതത്തഭാനലകേടച്ച് 24 83.5 എറണഭാകുളലാം

4 ലപഭാരനിങ്ങല്ക്കുത്തച്ച്
SHEP

24 45.02 തൃശ്ശൂര്

5 ലചേങ്കുളലാം
ഓഗ് ലമകന്റെഷന

- 85 ഇടുക്കനി

6 അപര് കേലഭാര് 2 5.14 ഇടുക്കനി

7 പള്ളനിവഭാസല്
എകറനഷന

60 153.9 ഇടുക്കനി

8 കതഭാടനിയഭാര് 40 99 ഇടുക്കനി

9 ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട-II 6 14.76 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

       ആലകേ 165 522.48

പുതനിയ ജലവവദദ്യുത പദതനികേള

ക്രമ

നമ്പര്

പദതനി സഭാപനിത 

കശഷനി (MW)

ഉലഭാദന കശഷനി
(MU)

ജനില 

(1) (2) (3) (4) (5)

1 ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി 6 24.7 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

2 പഴെശനി സഭാഗര് 7.5 25.16 കേണ്ണൂര്

3 വടകക്കപ്പുഴെ 
എകച്ച്റനഷന

- 0.7 ഇടുക്കനി
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(1) (2) (3) (4) (5)

4 ചേനിന്നഭാര് 24 76.45 ഇടുക്കനി

5 അപര് ലചേങ്കുളലാം 24 53.22 ഇടുക്കനി

6 ലഭാഡ്രലാം 3.5 12.13 ഇടുക്കനി

7 ഒലനിക്കല് 5 10.26 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

8 പൂവഭാരലാംകതഭാടച്ച് 3 5.88 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

9 മഭാര്മ്മേല 7 23.02 കകേഭാടയലാം

10 ലചേമക്കടവച്ച് - III 7.5 17.715 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

11 മഭാങ്കുളലാം 40 82 ഇടുക്കനി

12 പതീചഭാടച്ച് 3 7.74 ഇടുക്കനി

13 ലവകസ്റ്റണ് കേലഭാര് 5 17.41 ഇടുക്കനി

14 മരനിപ്പുഴെ 6 14.84 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

15 വഭാളഭാലാംകതഭാടച്ച് 7.5 15.291 കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

16 ആനക്കയലാം 7.5 22.83 തൃശ്ശൂര്

ആലകേ 156.5 409.346

കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറ ഡനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  സലങ്ങളനിലുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്കരകേളനിലുലാം  ഡഭാമനിലന്റെ
നടപഭാതയലട  മുകേളനിലുലാം  റനിസര്കവഭായറുകേളനിലുലാം  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്നതുലാം  ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതുമഭായ പദതനികേള നനിലവനിലുണ്ടച്ച്. 

കകേന്ദ്ര  നവതീകേരണ  ഊര്ജ്ജ  മനഭാലയലാം  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കുന്ന കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കച്ച്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനില്  200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   നടപ്പുവര്ഷലാം  ഈ
പദതനിയനില്നനിനലാം  50  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
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കശഷനിക്കുന്നതനില്  50  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  2017-18-ലുലാം  100  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  2018-19-ലുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിലല ചേതീകമനനിയനില്
200 ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനിയള്ള കസഭാളഭാര് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.

കൂടഭാലത  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുലട  അധതീനതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലട
കമല്കരയനില് സനൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാദലതഭാ പഠനലാം
നടത്തനിവരുന.

കകേരളത്തനിലുടനതീളമുള്ള കേടല്ത്തതീരങ്ങളനില്നനിനലാം കേഭാറനില്നനിനലാം വവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനലാം സഭാദലമഭാക്കുകേലയന്ന ബൃഹതച്ച് പദതനിയലട ആരലാംഭ പദതനിയഭായനി പൂവഭാര്
കേടല്ത്തതീരത്തച്ച്  ഒരു  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സഭാപനിതകശഷനിയള്ള  ലചേറുകേഭാറഭാടനികേള
ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണ്ടുള്ള  കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനിയലട  എകച്ച്പ്രഷന
ഓഫെച്ച് ഇന്റെറസ്റ്റച്ച് ക്ഷണനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കേഞനികക്കഭാടച്ച്  കേഭാറഭാടനിപഭാടത്തനില്  ഉലഭാദനലാം  നടത്തനിവരുന്ന  225  KW
കശഷനിയലട 9 കേഭാറഭാടനി യനങ്ങളനില് 5 എണ്ണലാം മഭാറനി പകേരലാം കശഷനികൂടനിയ 5 കേഭാറഭാടനി
യനങ്ങള സഭാപനിചച്ച്  (3 x 850 KW + 2 x 600 KW)  കേഭാറഭാടനി നനിലയത്തനിലന്റെ
കശഷനി  2.625  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയലാം  കൂടഭാലത  ഒരു
ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കസഭാളഭാര്  നനിലയത്തനിനച്ച്  സമതീപത്തഭായനി  2.5  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള
കേഭാറഭാടനിയനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
സസകേഭാരല/മറനിതര  സഭാപനങ്ങളവഴെനി  3.5  ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം  കൂടനികചര്ക്കുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

വഭാതകേഭാധനിഷനിത  തഭാപവവദദ്യുത  നനിലയങ്ങള  ആഭലന്തെര  പ്രകൃതനി
വഭാതകേത്തനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചച്ച് പരനിഗണനിക്കലപടുന്നതഭാണച്ച്.

അലനര്ടച്ച്  മുകഖന  2016-17 വര്ഷലാം  2 KW  മുതല്  100 KW  വലര കശഷനിയള്ള
ശലാംഖലഭാബനനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാനകേളുലാം  1  KW  മുതല്  5  KW  വലര
കശഷനിയള്ള off grid പവര് പഭാനകേളുലാം സഭാപനിചച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് ലക്ഷലമനിടുന.

 വവദദ്യുത പദതനികേള

168 (3932) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .    ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .    എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .     പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ എല്. ഡനി.  എഫെച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് തുടങ്ങനി വച പല
ലലവദദ്യുത  പദതനികേളുലാം  കശഷലാം  വന്ന  യ.  ഡനി.  എഫെച്ച്.  സര്ക്കഭാര്
സലാംഭനത്തനിലഭാക്കനിയതഭായലാം  അകതസമയലാം  പുതനിയ  ഒരു  പദതനി  കപഭാലുലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരുന്നതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം കേഴെനിഞ്ഞ എല്. ഡനി. എഫെച്ച്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് തുടങ്ങനി
വച പള്ളനിവഭാസല് എകച്ച്റനഷന, കതഭാടനിയഭാര്, ചേഭാത്തനകകേഭാടച്ച് നട എന്നതീ ലലവദദ്യുത
പദതനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  മുടങ്ങനി കേനിടക്കുന്ന പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  പുതനിയ
പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  ആലകേ  എത്ര  ലമഗഭാ  വഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള  ലലവദദ്യുത  പദതനികേളഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  തുടങ്ങനിയ
പള്ളനിവഭാസല്  (60  MW),   കതഭാടനിയഭാര്  (40  MW),  ലചേങ്കുളലാം  ആലഗ്മെകന്റെഷന
ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട (6 MW), കേക്കയലാം  (3 MW) എന്നതീ പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
മുമ്പച്ച് നനിശ്ചയനിച പ്രകേഭാരലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില. ഈ പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള  നടനവരുന.   കമല്പറഞ്ഞവ  ഉളലപലട  10  പദതനികേളക്കഭാണച്ച്
അക്കഭാലത്തച്ച്  തുടക്കമനിടതച്ച്.  കേഴെനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫെച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്
5 ലചേറുകേനിട പദതനികേളക്കച്ച് തുടക്കമനിടനിരുന.

(ബനി)  കതഭാടനിയഭാര്,  ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട തുടങ്ങനിയ പദതനികേളുലട നനിലവനിലുള്ള
കേരഭാര്  കഫെഭാര്കകഭാസച്ച്  ലചേയ്യേഭാന  4-3-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്
07/16/ഊ.വ.  പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  ടനി ഉത്തരവച്ച് കേലഭാബനിനറച്ച് സബച്ച്
കേമ്മേനിറനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   ആയതനികന്മലുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  വരുന്നമുറയച്ച്
തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   എന്നഭാല്  16-1-2017-ലല  സ.  ഉ.
(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  01/2017/ഊ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  പള്ളനിവഭാസല്  എകച്ച്റനഷന
പദതനിലയ കമല് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പരനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടച്ച്
ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിച.  ഈ  പദതനിയലട  ബഭാക്കനി  പണനികേള
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം തഭാലഴെപറയന്ന
ജലവവദദ്യുത പദതനികേള ലടണ്ടര് ലചേയ്യേഭാനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന:
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ക്രമ

നമ്പര് പദതനി

സഭാപനിത 

കശഷനി (MW)

1 ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി - SHEP 6 (30-9-2016 - ല് ലടണ്ടര്
ലചേയ)

2 പഴെശനി സഭാഗര് - SHEP 7.5 (7-12-2016-ല് ലടണ്ടര്
ലചേയ)

3 ചേനിന്നഭാര് - SHEP 24 സലലാം ഏലറടുപച്ച്
നടപടനികേള

നടനവരുന

4 മഭാങ്കുളലാം - SHEP 40 -do-

5 ലഭാഡ്രലാം - SHEP 3.5 (സലലാം ഏലറടുപച്ച് 
നടപടനികേള 
നടനവരുന) 

6 മഭാര്മ്മേല - SHEP 7 -do-

7 പതീചഭാടച്ച് - SHEP 3 -do-

8 ലവകസ്റ്റണ് കേലഭാര് - SHEP 5 -do-

9 അപര് ലചേങ്കുളലാം - SHEP 24 -do-

10 ഒലനിക്കല് - SHEP 5 -do-

11 പൂവഭാരലാംകതഭാടച്ച് - SHEP 3 -do-

12 ലചേമക്കടവച്ച് - III - SHEP 7.5 -do-

13 മരനിപ്പുഴെ - SHEP 6 -do-

14 വഭാലകന്തെഭാടച്ച് - SHEP 7.5 -do-

15 വടകക്കപ്പുഴെ - SHEP - 0.7 MU

16 ആനക്കയലാം - SHEP 7.5 -do-

ആലകേ 156.5
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(ഡനി)  321.5  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള  25  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേളഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

പരമ്പകരലതര ഊര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനള്ള ഊര്ജ്ജ ഉലഭാദനത്തനിനഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്നതുലാം  ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതുമഭായ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന *.  അലനര്ടച്ച് മുകഖന 2016-17  വര്ഷലാം  2 KW  മുതല് 100 KW
കശഷനിയള്ള ശലാംഖലഭാ ബനനിത കസഭാളഭാര് പവര് പഭാനകേളുലാം  1 KW  മുതല്  5 KW
വലര  കശഷനിയള്ള  off  grid  പവര്  പഭാനകേളുലാം  സഭാപനിചച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്
ലക്ഷലമനിടുന.

 വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലല കേരഭാര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള

169 (3933) ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലല  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  കേരഭാര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള
സനിരലപടുത്തണലമന്ന  ആവശലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ആയതനിലനക്കുറനിചച്ച്
ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലനറ നനിലപഭാടച്ച് എന്തെഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡച്ച്  പ്രതീലപയ്ഡച്ച്  മതീററുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡച്ച് മതീറര് റതീഡനിലാംഗനില് പനി.ഡനി.എ. എന്ന സഭാകങ്കേതനികേ
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കേരഭാര്  വലവസയനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന  സതീനനിയര്  അസനിസ്റ്റനമഭാലര  പനിരനിചവനിടുന്ന  അവസ  നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേരഭാര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് തുലലകജഭാലനിക്കച്ച് തുലലകവതനലാം നലണലമന്ന
സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവച്ച്  ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഉലണ്ടങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡച്ച്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള
നനിയമനിക്കുന്നനില.   വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലുണ്ടഭാകുന്ന  ഒഴെനിവകേളനില്  ആശനിത
നനിയമനലാം,  കസഭാര്ട്സച്ച്  കേസഭാട  എന്നനിവലയഭാഴെനിലകേയള്ളവയനികലയച്ച്  കകേരള  പബനികേച്ച്
സര്വ്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷന മുകഖനയഭാണച്ച് സനിരനനിയമനങ്ങള നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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(ബനി)  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡച്ച്  പ്രതീലപയ്ഡച്ച്  മതീററുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാന
തതസത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള തയ്യേഭാറഭാക്കനി വരുന്നകതയള.

(സനി)  ഇല.  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം മതീറര് റതീഡനിലാംഗനിനച്ച് പനി.ഡനി.എ. സഭാകങ്കേതനികേ
സലാംവനിധഭാനലാം വനകേഴെനിഞ്ഞഭാല് നനിലവനില് സനിരമഭായനിട്ടുള്ള സതീനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്
കപഭാസ്റ്റുകേള തലന്ന അധനികേമഭായനി വരുന്നതുലാം അവരുലട കസവനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില്  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്
ലനിമനിറ ഡനില് പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതുമഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയലട  പ്രസ്തുത  വനിധനി  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറ  ഡനില്  നനിലവനിലുള്ള  കജഭാലനി  കേരഭാര്  നല്കുന്ന
രതീതനിയമഭായനി  ബനലപടതലഭാത്തതനിനഭാല്  അതുസലാംബനനിച  നടപടനികേലളഭാനലാം
വകേലക്കഭാണ്ടനിടനില.

 പതനിനഭായനിരലാം വതീടുകേളക്കച്ച് മുകേളനില് കസഭാളഭാര് പഭാനല്

170 (3934) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .     ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിനഭായനിരലാം  വതീടുകേളക്കു  മുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  പഭാനല്  സഭാപനിക്കുന്ന
അനര്ടനിലന്റെ പദതനിക്കച്ച് എന്നഭാണച്ച് തുടക്കലാം കുറനിചതച്ച്;

(ബനി)  പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് എത്ര വതീടുകേളനില്
കസഭാളഭാര് പഭാനല് സഭാപനിച;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്ന കശഷലാം  എത്ര വതീടുകേളനില് കസഭാളഭാര്
പഭാനല് സഭാപനിച;

(ഡനി) പദതനിയനിലല സബ്സനിഡനി തുകേ എത്രയഭായനിരുന;

(ഇ) പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തുലാം ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തുലാം  ഗനിഡനികലക്കച്ച്  പ്രതനിദനിനലാം  എത്ര  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  വവദദ്യുതനി  ലഭനിച  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2012-13 വര്ഷമഭാണച്ച് പദതനി ആരലാംഭനിചതച്ച്.

(ബനി) 8391 എണ്ണലാം - 1 കേനികലഭാവഭാടച്ച് കസഭാളഭാര് പവര് പഭാനകേള.
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(സനി) 1467 എണ്ണലാം - 1 കേനികലഭാവഭാടച്ച് കസഭാളഭാര് പവര് പഭാനകേള.

(ഡനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് - 39,000 രൂപ.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് - 53,262 രൂപ.

(ഇ) ഈ പദതനി വഴെനി ഗനിഡനികലയച്ച് വവദദ്യുതനി കനരനിടച്ച് നല്കുന്നനില.  പകക്ഷ

ഇതച്ച്  സഭാപനിക്കുകേവഴെനി  പ്രതനിദനിനലാം  29674  യൂണനികറഭാളലാം  വവദദ്യുതനി  ലഭാഭനിക്കഭാന

കേഴെനിയനണ്ടച്ച്.   കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  1340.58  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  (64

എണ്ണലാം),  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  2686.33  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  (215  എണ്ണലാം).

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  അവരുലട  സലത്തച്ച്  സഭാപനിച  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനകേളക്കച്ച്

കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറ ഡനിലന്റെ  വവദദ്യുത  ശലാംഖലയമഭായനി

ബനനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 പമ്പഭാവഭാലനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് പുതനിയ ലസക്ഷനഭാഫെതീസച്ച്

171  (3935) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരുനഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  കേനിഴെക്കന  കമഖലയഭായ  പമ്പഭാവഭാലനി,

കേനിഡുമലാം, നഭാറഭാണലാംകേഭാടച്ച്, അറയഭാഞ്ഞനിലനി മണ്ണച്ച് തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനിലല ജനങ്ങള

തങ്ങളുലട  ലലവദദ്യുതനി  സലാംബനമഭായ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ഇകപഭാള  ഏതച്ച്

ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫെതീസനിലനയഭാണച്ച് ആശയനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി) എരുകമലനി ലസക്ഷനു കേതീഴെനില് നനിലവനില് എത്ര ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം എത്ര

കേനികലഭാ മതീറര് ലലവദദ്യുതനി ലലലനുകേളുമഭാണച്ച് ഉള്ളതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  രണ്ടച്ച്  ജനിലകേളനിലുമഭായനി  നനിരവധനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ഉലണ്ടന്നനിരനിലക്ക

മലകയഭാര  കമഖലകേളനില് ലലവദദ്യുതനി തകേരഭാര് ഉണ്ടഭായഭാല് അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന

ദനിവസങ്ങള എടുക്കുന എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനു  പരനിഹഭാരമഭായനി  എരുകമലനി  ലസക്ഷന  ആഫെതീസച്ച്  വനിഭജനിചച്ച്

പമ്പഭാവഭാലനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  പുതനിയ  ലസക്ഷനഭാഫെതീസച്ച്  ആരലാംഭനിചഭാല്  കേനിഴെക്കന

മലകയഭാര കമഖലയനിലല ജനങ്ങളക്കച്ച് ഏലറ പ്രകയഭാജനലാം ലചേയ്യുലാം എന്ന കേഭാരലലാം പഠന

വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഇ)  പമ്പഭാവഭാലനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഒരു പുതനിയ ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷനഭാഫെതീസച്ച്

ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   പമ്പഭാവഭാലനി,  കേനിഡുമലാം,  നഭാറഭാണലാംകേഭാടച്ച്,  അറയഭാഞ്ഞനിലനിമണ്ണച്ച്

എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ജനങ്ങള  തങ്ങളുലട  വവദദ്യുതനി  സലാംബനമഭായ

ആവശലങ്ങളക്കച്ച്  എരുകമലനി  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസനിലനയഭാണച്ച്  ആശയനിക്കുന്നതച്ച്.

ലഫെബ്രുവരനി 2017-ലല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം എരുകമലനി ലസക്ഷലന്റെ കേതീഴെനില് 17593

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം 785.69 കേനികലഭാമതീറര് എല്.റനി. വലനുകേളുലാം 108.3 കേനികലഭാമതീറര് 11

KV വലനുകേളുമഭാണുള്ളതച്ച്.

(സനി)  ഉണ്ടച്ച്.  കേനത്ത  മഴെ,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം  എന്നനിങ്ങലനയള്ള

നനിയനണഭാതതീതമഭായ  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലുണ്ടഭാകുന്ന  വവദദ്യുതനി  തടസ്സങ്ങളനിലലഭാഴെനിലകേ

മറവസരങ്ങളനിലലലഭാലാം സമയബനനിതമഭായനി വവദദ്യുതനി സലാംബനമഭായ പരഭാതനികേള

പരനിഹരനിക്കുനണ്ടച്ച്.

(ഡനി  &  ഇ)  നനിലവനിലുള്ള  എരുകമലനി  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചച്ച്

എരുകമലനി  ലസക്ഷലന്റെ  കേനിഴെക്കന  കമഖലയനിലല  പ്രകദശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി

കേണമല/മുക്കുട്ടുത്തറ കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫെതീസച്ച്  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള

ലപ്രഭാകപഭാസല്  കബഭാര്ഡച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിരുന.   കേസ്റ്റമര്  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം

ശക്തനിലപടുത്തനി  വനിതരണ  കമഖല  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  ആകലഭാചേനിചവരുന്നതച്ച്.

ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മഭാത്രകമ പുതനിയ ലസക്ഷന നനിര്കദ്ദേശവലാം പരനിഗണനിക്കുകേയള. 

സനൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാനല്

172 (3936) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു  വതീടനിനച്ച്  ഒരു  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനല്  എന്ന  നയലാം  തുടങ്ങഭാന

എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുറഞ്ഞ നനിരക്കുകേളനില് കസഭാളഭാര് പഭാനലുകേള ലഭലമഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര്

തയ്യേഭാറഭാവകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണലാം  പദതനിയലട

ഭഭാഗമഭായനി വവദദ്യുതനി വലന എത്തനിയനിടനിലഭാത്ത ഉളനഭാടന ഒറലപട പ്രകദശങ്ങള
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300 WP  കശഷനിയള്ള കസഭാളഭാര് പഭാനല് 300 VA ഇനവര്ടര്, 120 AH-ലന്റെ രണ്ടച്ച്

ബഭാററനികേള  മുതലഭായവ  ഉളലപടുന്ന  സനൗരനനിലയലാം  സഭാപനിചച്ച്  വവദദ്യുതനി

നല്കുന്നതനിനുകവണ്ട  പദതനി  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറ ഡച്ച്

ആവനിഷരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  കസഭാളഭാര്  കേണക്ടച്ച്  (സനൗകരഭാര്ജ്ജ  ഗനിഡച്ച്  കേണക്ടഡച്ച്
പദതനി),  കസഭാളഭാര്  സ്മെഭാര്ടച്ച്  (സനൗകരഭാര്ജ്ജ  ഓഫെച്ച്  ഗനിഡച്ച്)  പദതനി  എന്നനിങ്ങലന
ആലകേ 11.4 ലമഗഭാവഭാടച്ച് സഭാപനിതകശഷനിയഭാണച്ച് 2016-17-ല് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  -  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട സബ്സനി ഡനികയഭാടുകൂടനി കുറഞ്ഞ
ലചേലവനിലഭാണച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

സനൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേള 

173 (3937) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :

ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :

ശതീ  .     അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാനലാം

വനിമുഖത കേഭാട്ടുകേയഭാലണന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; പ്രസ്തുത കമഖലയനില് ഈ

സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനൗകരഭാര്ജ്ജ സബ്സനിഡനിക്കച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തുകേ അനുവദനിക്കുനകണ്ടഭാ;

2015-16-ലുലാം  2016-17-ലുമഭായനി  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച;  ഇതനില്

ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. എത്ര തുകേ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  സനൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേള തസരനിതഗതനിയനില്

നടത്തഭാനഭായനി  ചേതീഫെച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  കനതൃതസത്തനില്  റനിനമ്പ്യൂവബനിള എനര്ജനി  &

എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സച്ച് എന്ന വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിചച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന. ഈ സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേള

ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1 പഭാലക്കഭാടച്ച് ലകേഭാലകങ്കേഭാടച്ച് സബ്കസ്റ്റഷലന്റെ പരനിസരത്തച്ച് 1 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

2 വയനഭാടച്ച് പടനിഞ്ഞഭാകറത്തറ ഡഭാമനിനുമുകേളനില് 400 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

3 എറണഭാകുളലാം ഇടയഭാര് സബ്കസ്റ്റഷന പരനിസരത്തച്ച് 1.25 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

4 പഭാലക്കഭാടച്ച്  7  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനില്
(ഡനി.ഡനി.ജനി.)

0.112 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

5 കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ബഭാരകപഭാള കേനഭാല്കടഭാപച്ച് 3 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

6 കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ബഭാരകപഭാള കേനഭാല് ബഭാങ്കേച്ച് 1 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

7 വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  ജനകറഷന  വനിഭഭാഗത്തനിലല
ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്കരകേളനില് 

0.7 ലമഗഭാവഭാടച്ച്

നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നതുലാം  ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതുമഭായ
സനൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  അലനര്ടച്ച്  സനൗകരഭാര്ജ്ജ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  കസഭാളഭാര്  കേണക്ടച്ച്  (സനൗകരഭാര്ജ്ജ  ഗനിഡച്ച്
കേണക്ട ഡച്ച്  പദതനി),  കസഭാളഭാര്  സ്മെഭാര്ടച്ച്  (സനൗകരഭാര്ജ്ജ  ഓഫെച്ച്  ഗനിഡച്ച്)  പദതനി
എന്നനിങ്ങലന  ആലകേ  11.4  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സഭാപനിതകശഷനിയഭാണച്ച്  2016-17
വര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  ഉണ്ടച്ച്.  അലനര്ടനിനച്ച്  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  യഥഭാക്രമലാം  10.2  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  27.63  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
ധനസഹഭായമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
സനൗകരഭാര്ജ്ജ  സബ്സനിഡനിയഭായനി  ഒരു  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കേനഭാല്  ബഭാങ്കേച്ച്  (ബഭാരകപഭാള)
കപ്രഭാജക്ടനിനഭായനി 1.5 കകേഭാടനി രൂപയലാം രണ്ടച്ച് ലമഗഭാവഭാടച്ച് കേനഭാല് കടഭാപച്ച് (ബഭാരകപഭാള)
കപ്രഭാജക്ടനിനഭായനി  5.278  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-നച്ച്
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇതനില്  കേനഭാല്  ബഭാങ്കേച്ച്  പദതനിക്കഭായനി  60  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
കേനഭാല് കടഭാപച്ച് പദതനിക്കഭായനി  2.11  കകേഭാടനി രൂപയലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഈ  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച.
സബ്സനിഡനി തുകേ പൂര്ണ്ണമഭായലാം വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്



250 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  15, 2017

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള

174 (3938) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നച്ച് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനില് എത്ര ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്;  അവ ഏലതലഭാലമന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില് അനുവദനിച
ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലത്തച്ച്  അനുവദനിച  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേളനില്  ഏലതഭാലക്ക
ഇടങ്ങളനിലഭാണച്ച് സഭാപനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ബഭാക്കനിയള്ളവയലട പ്രവൃത്തനി എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലാം;

(ഇ)  ഈ  ജനിലയനില്  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മര്,  വവദദ്യുതനി  തൂണുകേള,  കേമ്പനി,
അനുബനസഭാമഗനികേള എന്നനിവയലട അപരലഭാപ്തതയകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില് അപരലഭാപ്തത
എന്നകത്തക്കച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനില്  വനിതരണ  കമഖലയനില്  അനുവദനിച  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേളുലട  വനിവരലാം
അനുബനലാം  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പ്രസരണ കമഖലയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന
ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള അനുവദനിചച്ച് സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്:

1 33 ലകേ. വനി. സബ്കസ്റ്റഷന, കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് (New) 2 x 5 MVA

2 33 ലകേ. വനി. സബ്കസ്റ്റഷന, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച്  (New) 2 x 5 MVA

3 33 ലകേ. വനി. സബ്കസ്റ്റഷന, ബദനിയടുക്ക  (New) 1 x 5 MVA

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് വനിതരണ
കമഖലയനില്  അനുവദനിച  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേളുലട  വനിവരലാം  അനുബനലാം  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*പ്രസരണ  കമഖലയനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

1 110 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷന, വനിദലഭാനഗര് 1 x 16 MVA

2 110 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷന, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച് 1 x 16 MVA

3 110  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷന,  വനിദലഭാനഗര്
(കശഷനി വര്ദനിപനിക്കല്)

2 x 10 MVA -ലയ മഭാറനി 2
x 20 MVA 

4 110  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷന,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച്
(കശഷനി വര്ദനിപനിക്കല്)

2 x 10 MVA -ലയ മഭാറനി 2
x 12.5 MVA 

5 220  ലകേ.വനി.  വമലഭാടനി  സബ്കസ്റ്റഷന
(കശഷനി വര്ദനിപനിക്കല്)

1 x 10 MVA -ലയ മഭാറനി 1
x 12.5 MVA 

6 33  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷന,  കബലൂര്  (കശഷനി
വര്ദനിപനിക്കല്)

1 x 5 MVA

7 220 ലകേ.വനി. അമ്പലത്തറ സബ്കസ്റ്റഷന  2 x 100 MVA 

220 /33 KV 

(സനി  &  ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്

വനിതരണ  കമഖലയനില്  അനുവദനിച  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേളനില്  സഭാപനിക്കഭാന

ബഭാക്കനിയള്ളവയലട  വനിവരലാം  അനുബനലാം  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* പ്രസരണ

കമഖലയനില്  220  ലകേ.വനി.  അമ്പലത്തറ  സബ്കസ്റ്റഷനനില്  കസഭാളഭാര്  പവര്

സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2  x  100  MVA,  220/33  ലകേ.വനി.  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള

അനുവദനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കനിയതച്ച് മഭാര്ചച്ച് 31-നച്ച് മുമ്പച്ച് സഭാപനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനില് പണനി

പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

(ഇ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  കപഭാസ്റ്റുകേള,  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള  തുടങ്ങനിയ

സഭാധന  സഭാമഗനികേള  ആവശലത്തനിനച്ച്  ലഭലമലലനള്ള  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.

ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത

ബഭാക്കനിയള്ള പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  പ്രസരണത്തനിനുള്ള ACSR-

വളഫെച്ച്  കേമ്പനിയലട  അപരലഭാപ്തതയണ്ടച്ച്.   അപരലഭാപ്തത  കമയച്ച്   2017-ഓലട

പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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 അതനിരപനിള്ളനി ജലവവദദ്യുത പദതനി

175  (3939) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി ജലവവദദ്യുത പദതനി തുടങ്ങുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇനനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച് എലന്തെങ്കേനിലുലാം തടസ്സങ്ങള നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;
ഉലണ്ടങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനിയലട പണനി എന്നകത്തക്കച്ച് തുടങ്ങനി എന്നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ആകുലമന്നച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനിയലട ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഇ) പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭായനി അതനിരപനിള്ളനിയനില് ലകേ.  എസച്ച്.  ഇ.  ബനി.
ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഏലതങ്കേനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  ഓഫെതീസുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണ്ടഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  വലവസകേകളഭാലടയള്ള
അനുമതനിയലട കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിചച്ച്  തന്നനിട്ടുണ്ടച്ച്.   എന്നഭാല് പദതനി പ്രകദശത്തുനനിനലാം
മരങ്ങള  മുറനിചമഭാറനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  പദതനികയഭാടുള്ള  എതനിര്പ്പുകേളുലാം
രൂക്ഷമഭാണച്ച്.   ഇക്കഭാരലങ്ങളനില്  സമവഭായമുണ്ടഭാക്കനി  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന
കേഴെനിയകമഭാലയന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുലാം.

(ഡനി) ഉണ്ടച്ച്.

(ഇ)  ഉണ്ടച്ച്.  അതനിരപനിള്ളനി,  ആനക്കയലാം  എന്നതീ  പദതനികേളക്കഭായനി  ഒരു
 ഡനിവനിഷന  ഓഫെതീസച്ച്  കേണ്ണനകുഴെനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   ടനി  ഓഫെതീസനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി തഭാലഴെപറയന്ന ഉകദലഭാഗസര് ഇകപഭാള കജഭാലനി ലചേയ്യുന:

എകനികേമ്പ്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര് 1

അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് എകനികേമ്പ്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര് 2

അസനിസ്റ്റന്റെച്ച് എഞനിനതീയര് 2

സബച്ച് എഞനിനതീയര് 6

    ആലകേ 11

കൂടഭാലത നവതീന സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയഭായ സ്ക്രൂ  ടര്വബനുകേള ഉപകയഭാഗനിചള്ള

വമകക്രഭാ ജലവവദദ്യുത പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണവലാം ഈ ഓഫെതീസനിലന്റെ കേതീഴെനിലഭാണച്ച്.
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 സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസുകേളുലട മുകേളനില് സനൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാനല്

176 (3940) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി :

ശതീ  .    വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .    വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേളുലട  മുകേളനില്  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനലുകേള

സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം എത്ര ഓഫെതീസുകേളുലട

മുകേളനില് സനൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാനലുകേള സഭാപനിച;

(സനി) ഇതുമൂലലാം എത്ര ലമഗഭാവഭാടച്ച് വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞു;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിക്കച്ച്  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഗതീനഫെണ്ടനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം

ലഭനികചഭാ; എങ്കേനില് എത്ര തുകേ ലഭനിചലവന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേളുലട  മുകേളനില്  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനലുകേള

സഭാപനിക്കുന്ന ചേനില പദതനികേള അലനര്ടച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം അലനര്ടനിലന്റെ കസവനലാം

ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  തൃശ്ശൂര്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ജയ്ഹനിന്ദച്ച്  മഭാര്ക്കറച്ച്

ലകേടനിടത്തനിലന്റെ റൂഫെച്ച് കടഭാപനില്  200  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  ഗനിഡച്ച്  കേണക്ടഡച്ച് സനൗകരഭാര്ജ്ജ

പവര് പഭാനലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  കലഭാ  കകേഭാകളജനില്  9  കേനികലഭാവഭാടച്ച്  റൂഫെച്ച്

കടഭാപച്ച് പവര് പഭാനലാം സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  0.209  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  (209  കേനികലഭാ  വഭാടച്ച്)  വവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനകശഷനി

വര്ദനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞു.

(ഡനി)  ഈ പദതനിക്കച്ച് നബഭാര്ഡനിലന്റെ ഗതീന ഫെണ്ടനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം

ലഭനിചനിടനില.
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 സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി 

177 (3941) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി നല്കകേണ്ട പുതനിയ കേണക്ഷനുകേളുലട എണ്ണലാം പഞഭായത്തച്ച്
തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി ഓകരഭാ
തകദ്ദേശസഭാപനവലാം  നല്കേനിയ  തുകേയലടയലാം,  എലാം.പനി.,  എലാം.എല്.എ.
വനിഹനിതത്തനിലന്റെയലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  നല്കകേണ്ട  പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേളുലട  പഞഭായത്തച്ച്
തനിരനിചള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് പഞഭായത്തച്ച് / മുനനിസനിപഭാലനിറനി   എണ്ണലാം

1 ലകേഭാടഭാരക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനി 49

2 ലനടുവത്തൂര് പഞഭായത്തച്ച് 70

3 വമലലാം പഞഭായത്തച്ച് 144

4 കുളക്കട പഞഭായത്തച്ച് 74

5 ഉമ്മേന്നൂര് പഞഭായത്തച്ച് 177

6 ലവളനിയലാം പഞഭായത്തച്ച് 121

7 എഴുകകേഭാണ് പഞഭായത്തച്ച് 61

8 കേരതീപ്ര പഞഭായത്തച്ച് 87

ആലകേ 783
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(ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ
ത്തനിനഭായനി  നല്കേനിയ  തുകേയലട   8-3-2017  വലരയള്ള  വനിവരങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

പഞഭായത്തച്ച് / മുനനിസനിപഭാലനിറനി എണ്ണലാം

1 ലകേഭാടഭാരക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനി 1,00,000

2 ലനടുവത്തൂര് പഞഭായത്തച്ച് 1,00,000

3 വമലലാം പഞഭായത്തച്ച് 1,78,000

4 കുളക്കട പഞഭായത്തച്ച് 1,50,000

5 ഉമ്മേന്നൂര് പഞഭായത്തച്ച് 1,75,000

6 ലവളനിയലാം പഞഭായത്തച്ച് 1,00,000

7 എഴുകകേഭാണ് പഞഭായത്തച്ച് 1,00,000

8 കേരതീപ്ര പഞഭായത്തച്ച് 1,00,000

9 ലകേഭാടഭാരക്കര കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തച്ച് 2,00,000

10 എലാം.എല്.എ. വനിഹനിതലാം 17,74,270

എലാം.പനി. വനിഹനിതലാം ഇതുവലര ലഭനിചനിടനില

സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പ്രഖലഭാപനലാം

178 (3942) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫെച്ച് :
ശതീ  .    ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .     കേഭാരഭാടച്ച്  റസഭാഖച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലനറ ഭഭാഗമഭായനി വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന

ലകേഭാടുകക്കണ്ടതനില്  ഇനനിയലാം  വയറനിലാംഗച്ച്  നടത്തഭാത്ത  വതീടുകേളനില്  സമയബനനിതമഭായനി

വയറനിലാംഗച്ച് നടത്തുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  വയറനിലാംഗച്ച്  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട പങ്കേഭാളനിത്തലാം ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  വയറനിലാംഗനിനച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാവന്ന
തുകേ വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവരുലട  വതീടുകേളക്കുള്ള  വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനച്ച്
ലചേലവഭാകുന്ന  തുകേയലട  75 ശതമഭാനലാം  പ്രസ്തുത  വകുപച്ച്  നല്കുന്നതഭാലണന്നച്ച്
അറനിയനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇത്തരക്കഭാരനില്  വതീടച്ച്  വയറനിലാംഗച്ച്  നടത്തഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കച്ച്
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. തലന്ന വയറനിലാംഗച്ച് നടത്തനി ലകേഭാടുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഇ)  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വലന  വലനിചച്ച്  കേണക്ഷന  ലകേഭാടുക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കച്ച്  കസഭാളഭാര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  വവദദ്യുതനി  നല്കേഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനനിയലാം  വയറനിലാംഗച്ച്  നടത്തഭാത്ത വതീടുകേളനില് വയറനിലാംഗച്ച്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ,  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കക്ഷമവകുപ്പുകേളുലടയലാം  REC,  NTPC,  PFC,  KPFC  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം
സഹഭായലാം  അഭലര്തനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കൂടഭാലത  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലല  വനിവനിധ
സലാംഘടനകേള  വഴെനിയലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  സഹഭായലാം  വഴെനിയലാം  മൂവഭായനിരകത്തഭാളലാം
വതീടുകേളനില് ഇതനിനകേലാം വയറനിലാംഗച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇത്തരത്തനില് ഇനനിയലാം വതീടുകേള
വയറനിലാംഗച്ച്  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ശമനിക്കുനണ്ടച്ച്.   തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ,  പടനികേജഭാതനി,
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമവകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  കൂടഭാലത,  REC,  NTPC,  PFC,  KPFC
തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  CSR  മുകഖനയലാം  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുലമന്ന
പ്രതതീക്ഷയനില്  വയറനിലാംഗച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  മുഴുവന  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവരുലടയലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട മുഴുവന അകപക്ഷകേരുലടയലാം
വതീടുകേള ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.  കനരനിടച്ച്  വയറനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി വവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാന
കബഭാര്ഡച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പരമഭാവധനി  പങ്കേഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കവണ്ട നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി) സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വയറനിലാംഗച്ച് ഗഭാന്റെച്ച്  5,000
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവരുലട  വതീടുകേളനില്  വവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വലന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  വയറനിലാംഗച്ച്  ഉളലപലടയള്ള
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കജഭാലനികേളക്കുമുള്ള ആലകേ എസ്റ്റനികമറച്ച്  തുകേയലട  75  ശതമഭാനലാം തുകേ പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുകേളനില്നനിന്നച്ച് ലഭലമഭാക്കണലമന്നച്ച്  ബഹു.പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ
കക്ഷമ, നനിയമ, പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരല വകുപ്പുമനനി ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന, വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനി എന്നനിവര് പലങ്കേടുത്തച്ച്  15-2-2017-നച്ച് നടത്തനിയ
കയഭാഗത്തനില്  ധഭാരണയഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വയറനിലാംഗച്ച്
നടത്തനിയനിടനിലഭാത്ത  BPL  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം വതീടുകേളുലടയലാം
വയറനിലാംഗച്ച്  നടത്തനിയനിടനിലഭാത്ത  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വതീടുകേളുലടയലാം  വയറനിലാംഗച്ച്  കജഭാലനികേള
KSEBL  കനരനിടച്ച് നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ഇ)  വവദദ്യുതനി വലന എത്തനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത പ്രകദശങ്ങളനില് കസഭാളഭാര്
ഉളലപലടയള്ള  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  വവദദ്യുകതഭാലഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  (DDG)  വഴെനി
വവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  വയനഭാടച്ച്
എന്നതീ ജനിലകേളനില്ലപടുന്ന ഇത്തരലാം പ്രകദശങ്ങളനിലല വവദദ്യുതതീകേരണലാം ANERT-ഉലാം
മറച്ച്  ജനിലകേളനിലുള്ള കകേഭാളനനികേളനിലല വവദദ്യുതതീകേരണലാം ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ഉലാം
ആണച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണലാം

179  (3943) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ വവദമ്പ്യൂതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നൂറനി നഭാലതച്ച് മണ്ഡലങ്ങളനിലല
എലാം.എല്.എ. മഭാരുലാം തങ്ങളുലട നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ആസനി വനികേസന പദതനിയനില്
നനിനലാം നല്കേനിയ തുകേ എത്ര വതീതമഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി
സഹകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില് ഓകരഭാ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനവലാം ലചേലവഴെനിച
തുകേ എത്ര വതീതമഭാലണന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  9-3-2017-ലല കേണക്കനുസരനിചച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിക്കച്ച്
ഫെണ്ടച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  123  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  കേത്തച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
35.49 കകേഭാടനി രൂപയലട ഫെണ്ടഭാണച്ച് 123 എലാം.എല്.എ.-മഭാര് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനില്  26.53  കകേഭാടനി  രൂപ  ആസനി  വനികേസന  ഫെണ്ടഭായലാം  8.96  കകേഭാടനി  രൂപ
പ്രകതലകേ  വനികേസന  ഫെണ്ടഭായമഭാണച്ച്  എലാം.എല് .എ.-മഭാര്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ആസനി വനികേസന ഫെണ്ടനിലന്റെ വനിശദ വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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(ബനി) സഹകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനവലാം  ലചേലവഴെനിച  തുകേ  എത്ര  വതീതമഭാലണന്നച്ച്
കേണക്കഭാക്കഭാന ഇകപഭാള നനിര്വ്വഭാഹമനില. 

സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകൃത സലാംസഭാനലാം

180 (3944) ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകൃത  സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ലലവദദ്യുതനി ലഭനികക്കണ്ട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണ്ടത്തുന്നതനിനുലാം അവര്ക്കച്ച്
ലലവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനികേള  എത്രകത്തഭാളലാം  പുകരഭാഗമനിചലവന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത നടപടനിക്രമങ്ങള കൂടനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലലവദദ്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനികലക്കുലാം
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം

വവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുകേലയന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണ്ടത്തുകേ,

ധനകസഭാതസ്സുകേള കേലണ്ടത്തുകേ, വനിതരണ ശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന സഭാദലമഭായ

സലങ്ങളനിലലലഭാലാം  ആ  വനിധത്തനിലുലാം,  ആയതച്ച്  സഭാദലമഭാകേഭാത്ത  സലങ്ങളനില്

വനികകേന്ദ്രതീകൃത വവദദ്യുതനി ഉലഭാദനവലാം വനിതരണവലാം വഴെനിയലാം വവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുകേ,

വയറനിലാംഗച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  പണലാം  കേലണ്ടത്തഭാനഭാകേഭാത്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്

ആയതനിനുള്ള  ധനകസഭാതസ്സച്ച്  കേലണ്ടത്തഭാന  സഹഭായനിക്കുകേ,  വയറനിലാംഗച്ച്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയച്ച്  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കുകേ  എന്നനിങ്ങലന  സമ്പൂര്ണ്ണ

വവദദ്യുതതീകേരണലാം  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടനവരുന.   വനത്തനിലൂലട  വവദദ്യുതനി  വലന  വലനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനലാം

വകുപനിലന്റെയലാം  സസകേഭാരല  വസ്തുക്കളനില്കടനി  വലന  വലനിക്കുകമ്പഭാഴുള്ള  തര്ക്ക

പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി റവനമ്പ്യൂ വകുപനിലന്റെയലാം സഹകേരണലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 259

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഭവനങ്ങളനിലുലാം  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ആദല ഘടലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണ്ടത്തുകേയഭായനിരുന. ലഘുവഭായ ഒരു അകപക്ഷഭാ
ഫെഭാറലാം  മുഖഭാന്തെനിരലാം  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസനില്  കനരനിട്ടുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  വഴെനിയലാം
ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  'Customer  Care  Centre'  വഴെനിയലാം  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കഭാന  അവസരലാം  ഒരുക്കനിയനിരുന.   രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  അകപക്ഷകേരുലട
സലപരനികശഭാധന  നടത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വവദദ്യുതനിശലാംഖല
വലഭാപനിപനികക്കണ്ട സഭാഹചേരലങ്ങളനില് വവദദ്യുതനി വലന എത്തനിചവരുന.  തുടര്ന്നച്ച്
വയറനിലാംഗച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  വവദദ്യുത  കേണക്ഷനുകേളുലട  അകപക്ഷകേള
സസതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  8-3-2017-ലല
കേണക്കനുസരനിചച്ച് 1,25,000-ല്പരലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനില് 88,000-ഓളലാം വതീടുകേളക്കച്ച് ടനി പദതനി
പ്രകേഭാരലാം വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  അകപക്ഷകേരുലട സലപരനികശഭാധന നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം വവദദ്യുതനി
വനിതരണ  ശലാംഖല  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ട  എസ്റ്റനികമറച്ച്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
വലന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വസ്തു  ഉടമയലട  എതനിര്പച്ച്  കനരനിടുന്നപക്ഷലാം  ആയതച്ച്
നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ബനലപട റവനദ്യു ഉകദലഭാഗസരുലടയലാം വനത്തനിലൂലട വലന
വലനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  മുനകൂര്  അനുമതനി  ആവശലമുള്ളതച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാംകവണ്ട  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   വവദദ്യുത  വലന
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാധന  സഭാമഗനികേളുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  കേരഭാര്  നല്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇതനുസരനിചച്ച്  വലന
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പണനിയലാം  വവദദ്യുത  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയലാം
ധൃതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

സലാംസഭാനലത്ത ഉളനഭാടന ഗഭാമപ്രകദശങ്ങള പടനികേവര്ഗ്ഗ ഊരുകേള/ വലന
വലനിചച്ച്  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കഭാന  ബുദനിമുടഭായ  പുഴെയലാം  ആറുലാം  കേടനകപഭാകുന്ന
കമഖലകേള/വനഭാന്തെര  പ്രകദശങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയനില്  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഓകരഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  കസഭാളഭാര്  പദതനി  സഭാപനിചച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറ ഡനില്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം  447  ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണ്ടത്തുകേയലാം
31-3-2017-നുമുമ്പഭായനി പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കവണ്ട നടപടനികേള കകേരള കസ്റ്ററച്ച്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറ ഡച്ച് സസതീകേരനിചവരുന.

 വഹഡല് ടൂറനിസലാം
181  (3945) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാരനിങ്ങല്കുത്തനികലയലാം,  കഷഭാളയഭാറനിലലയലാം

ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യലട  പഴെയ  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള,  വഹഡല്
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച്  തഭാമസസനൗകേരലലമഭാരുക്കനി,  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



260 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  15, 2017

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാരനിങ്ങല്കുത്തനില് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡച്ച്

വകേ  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  പഴെയ  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  പുതുക്കനിപണനിതച്ച്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച്

ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

കഷഭാളയഭാറനിലല  വഹഡല്  ടൂറനിസലാം  പദതനി  തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച്  ഗകവണനിലാംഗച്ച്

കബഭാഡനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്. കബഭാടനിലാംഗുലാം അനുബന സനൗകേരലങ്ങളുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം

പഴെയ  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  പുതുക്കനിപണനിതച്ച്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 പുനരുലഭാദകേ ഊര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേള

182 (3946) ശതീ  .  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :

ശതീ  .    വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .    ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .     അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2020 -ഓടുകൂടനി ലമഭാത്തലാം വവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ കുറഞ്ഞതച്ച് 10%

ലമങ്കേനിലുലാം  പുനരുല്പഭാദകേ  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിനലാം  കേലണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള

തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇതനിനകേലാം നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  2020-ല്  വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  എത്രയഭായനിരനിക്കുലമന്നഭാണച്ച്

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേനഭാലുകേലള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് സനൗകരഭാര്ജ്ജ ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്

2016-ല് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്; ആയതനില് നനിനലാം എത്ര

വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലമന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലവള്ളത്തൂവല്

(ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.) 3.6  ലമഗഭാ വഭാടച്ച്,  കദവനിയഭാര്  (ഐ.പനി.പനി.) 0.05  ലമഗഭാ

വഭാടച്ച് എന്നതീ ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുതനി പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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2020-ഓടുകൂടനി  സനൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്നനിനള്ള  സഭാപനിതകശഷനി  1104.17
ലമഗഭാവഭാടച്ച്  ആയനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറ ഡ ച്ച് വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കകേരള കസ്റ്ററച്ച് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറ ഡച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നതുലാം ദര്ഘഭാസച്ച്
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതുമഭായ  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുലടയലാം  കേഭാറനില്നനിനള്ള
വവദദ്യുത പദതനികേളുലടയലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കൂടഭാലത  സനിയഭാല്  -  15.4  ലമഗഭാവഭാടച്ച്,   ഹനിനഡഭാല്കകേഭാ  -1  ലമഗഭാവഭാടച്ച്,
അലനര്ടച്ച്  - 2  ലമഗഭാ വഭാടച്ച്,  സസകേഭാരല വലക്തനികേള 4.02  ലമഗഭാ വഭാടച്ച് വവദദ്യുതനിയലാം
ഗനിഡനികലയച്ച് ബനനിപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  200  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനി  Solar  Energy
Corporation  of  India  (SECI)  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ചേതീകമനനിയനിലല  200  ലമഗഭാ  വഭാടച്ച്  സനൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാര്ക്കച്ച്  പദതനിയലാം  200  ലമഗഭാ
വഭാടച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനില്നനിനലാം  മതരഭാധനിഷനിത  ദര്ഘഭാസച്ച്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

കൂടഭാലത  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുലട  അധതീനതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലട
കമല്കരയനില്  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം
നടത്തനിവരുന.

കകേരളത്തനിലുടനതീളമുള്ള കേടല്ത്തതീരങ്ങളനില്നനിനലാം കേഭാറനില്നനിനലാം വവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനലാം  സഭാദലമഭാക്കുകേലയന്ന ബൃഹത്തഭായ പദതനിയലട  പ്രഭാരലാംഭ  പദതനിയഭായനി
പൂവഭാര് കേടല്ത്തതീരത്തച്ച്  ഒരു ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സഭാപനിതകശഷനിയള്ള ലചേറു കേഭാറഭാടനികേള
ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണ്ടുള്ള  കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനിയലട  'എകച്ച്പ്രഷന
ഓഫെച്ച് ഇന്റെറസ്റ്റച്ച് 'ക്ഷണനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കേഞനികക്കഭാടച്ച്  കേഭാറഭാടനിപഭാടത്തനിലന്റെ ഉലഭാദനലാം  2.625  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  വര്ദനിപനിക്കുന്ന
പദതനിയലടയലാം  ഒരു ലമഗഭാവഭാടച്ച്  സനൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയത്തനിനച്ച്  സമതീപത്തഭായനി  2.5
ലമഗഭാ വഭാടച്ച് കശഷനിയള്ള പദതനിയലടയലാം ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

സസകേഭാരല/മറനിതര സഭാപനങ്ങള വഴെനി  35  ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം കൂടനികചര്ക്കുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  തഭാലഴെപറയന്ന
രണ്ടച്ച് സനൗകരഭാര്ജ്ജ വവദദ്യുതനി പദതനികേളനില്നനിനലാം ആലകേ 11.4 ലമഗഭാവഭാടച്ച് കശഷനി
വകേവരനിക്കുവഭാന അലനര്ടച്ച് ലക്ഷലമനിടുന.
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്



262 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  15, 2017

1. കസഭാളഭാര് സ്മെഭാര്ടച്ച് -  6.4  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  (വവദദ്യുത  ശലാംഖലയമഭായനി
ബനനിപനിക്കഭാത്തവ)

2. കസഭാളഭാര് കേണക്ടച്ച് -  5  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  (വവദദ്യുത  ശലാംഖലയമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്നവ)

മുന വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി നടപഭാക്കനിയ പതനിനഭായനിരലാം ഓഫെച്ച് ഗനിഡച്ച് കസഭാളഭാര് റൂഫെച്ച്
കടഭാപച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  9.5  ലമഗഭാ  വഭാടച്ച്  കശഷനി  ഇതനിനകേലാം
വകേവരനിചകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടച്ച്.  അലനര്ടനിലന്റെ ഉടമസതയനില് പഭാലക്കഭാടച്ച് കുഴെല്മന്ദത്തച്ച്
2  ലമഗഭാ  വഭാടനിലന്റെ  ശലാംഖലഭാബനനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റെച്ച്  കേമ്മേതീഷന
ലചേയനിട്ടുമുണ്ടച്ച്.  കകേരളത്തനില്  ഇതുവലര  43.3  ലമഗഭാ  വഭാടച്ച്  കേഭാറഭാടനി  വവദദ്യുതനി
നനിലയങ്ങള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.

(ബനി)  19-ാം  ഇലകനികേച്ച്  പവര്  സര്കവ്വ  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ  വവദദ്യുത
ആവശലകേത  2019-20  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  28,100  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറ്റുലാം
ഇക്കഭാലയളവനില്  കവണ്ട  പരമഭാവധനി  കശഷനി  4824  ലമഗഭാ  വഭാട്ടുലാം  ആലണന്നഭാണച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി) ബഭാരകപഭാള സ്മെഭാള വഹകഡ്രഭാ കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ കേനഭാലുകേളുലട മുകേളനില് 3

ലമഗഭാ വഭാടച്ച് കശഷനിയള്ള സനൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയത്തനിലന്റെയലാം കേനഭാലനിലന്റെ തതീരത്തച്ച് ഒരു

ലമഗഭാവഭാടച്ച്  കശഷനിയള്ള  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയത്തനിലന്റെയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 അലനര്ടനിലന്റെ 'കസഭാളഭാര് ഗനി ഡച്ച്'  'കസഭാളഭാര് സ്മെഭാര്ടച്ച്' പദതനികേള

183  (3947) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അനര്ടനിലന്റെ 'കസഭാളഭാര് ഗനിഡച്ച്', 'കസഭാളഭാര് സ്മെഭാര്ടച്ച്' എന്നതീ പദതനികേളക്കച്ച്

കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന ഗവണ്ലമനകേളുലട സബ്സനിഡനി എത്രലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഇവ അനുവദനിചലകേഭാണ്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിലയ  കുറനിചച്ച്  ദൃശല,പത്ര  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  എന്നഭാണച്ച്

ലപഭാതുജനലത്ത അറനിയനിചതച്ച്; മഭാധലമ പരസലങ്ങളുലട പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത പദതനിക്കഭായനി എന്നഭാണച്ച് കേമ്പനനികേലള എലാംപഭാനല് ലചേയതച്ച്;

കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചഭാകണഭാ  കേമ്പനനികേലള

എലാംപഭാനല് ലചേയതച്ച്; പത്ര പരസലത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ദൃശല,പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനില്  പരസലലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുമുമ്പച്ച്  രണ്ടച്ച്
പദതനികേളക്കുലാം സസതീകേരനിച എലഭാ അകപക്ഷകേളുകടയലാം കപരുലാം വനിലഭാസവലാം,  എത്ര
കേനികലഭാവഭാടച്ച്,  എന്നനിവ തരലാംതനിരനിചച്ച്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ആലകേ രണ്ടച്ച് പദതനിക്കുമഭായനി
എത്ര ലമഗഭാവഭാടനിനഭാണച്ച്അകപക്ഷ സസതീകേരനിചതച്ച്;

(ഇ)  കേമ്പനനികേലള  എലാംപഭാനല്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  മുനപുലാം  തുകേ  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനച്ച്
മുനപുലാം എങ്ങലനയഭാണച്ച് അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിചതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലനര്ടച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സനൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളഭായ  കസഭാളഭാര്
കേണക്ടച്ച് (ഗനിഡച്ച് കേണക്ടഡച്ച്), കസഭാളഭാര് സ്മെഭാര്ടച്ച് എന്നനിവയ്ക്കുള്ള സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി
തഭാലഴെപറയലാംപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്:

കസഭാളഭാര് കേണക്ടച്ച്   (  ഗനിഡച്ച് കേണക്ടഡച്ച്  )

കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനി  -  ഏറവലാം കുറഞ്ഞ വനിലയലട  30  ശതമഭാനകമഭാ  22,500
രൂപകയഭാ (ഒരു കേനികലഭാവഭാടനിനച്ച്) ഏതഭാകണഭാ കുറവച്ച് അതച്ച്.

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി - ഒരു കേനികലഭാവഭാടനിനച്ച് 7,200 രൂപ

കസഭാളഭാര് സ്മെഭാര്ടച്ച്   (  ഓഫെച്ച് ഗനിഡച്ച്  )

കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനി - ഒരു കേനികലഭാവഭാടനിനച്ച് 45,000 രൂപ

സലാംസഭാന സബ്സനിഡനി - ഒരു കേനികലഭാവഭാടനിനച്ച് 22,500 രൂപ

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്  242/16/ഊ.വ.  തതീയതനി  2-12-2016,  MNRE-
യലട കേത്തുകേള എന്നനിവയലട പകേര്പച്ച് അനുബനലാം -ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  അലനര്ടനിലന്റെ  ലവബ്വസറനില്  മൂന്നച്ച്  ഡനിസലാംബര്  2016-നച്ച്
ആപനികക്കഷന കഫെഭാലാം പ്രസനിദതീകേരനിച.  18-1-2017-നച്ച് ആദല പത്രപരസലലാം നല്കേനി.
പരസലങ്ങളുലട പകേര്പച്ച് അനുബനലാം -ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) 30-12-2016-ലഭാണച്ച് എലാംപഭാനല് ലചേയ ഏജനസനികേളുലട ആദല ലനിസ്റ്റച്ച്
പ്രസനിദലപടുത്തനിയതച്ച്.  എലാം.എന.ആര്.ഇ.-യലട ചേഭാനല് പഭാര്ട്കണഴനില്നനിന്നച്ച്  EoI
വനിളനിചഭാണച്ച് കേമ്പനനികേലള എലാംപഭാനല് ലചേയതച്ച്.  കേമ്പനനികേലള എലാം.എന.ആര്.ഇ.-
യലട ലവബ്വസറച്ച് ലഭലമഭായ ലനിസ്റ്റച്ച് പ്രകേഭാരലാം അറനിയനിക്കുകേയലാം കൂടഭാലത All India
level  -ല്  പരസലലാം  നല്കുകേയമുണ്ടഭായനി.   ഇതനിലന്റെ  പകേര്പച്ച്  അനുബനലാം  -ല്
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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(ഡനി) അലനര്ടനിലന്റെ ലവബ്വസറനില് മൂന്നച്ച് ഡനിസലാംബര് 2016-നച്ച് അകപക്ഷഭാഫെഭാറലാം
പ്രസനിദലപടുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണച്ച് അലനര്ടനില് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചതുടങ്ങനിയതച്ച്.
ആദല  പത്രപരസലലാം  18-1-2017-നച്ച്  വരുന്നതനിനുമുമ്പച്ച്  കസഭാളഭാര്  കേണക്ടനിനച്ച്
നഭാല്പത്തനിയഞച്ച്  അകപക്ഷയലാം  കസഭാളഭാര്  സ്മെഭാര്ടനിനച്ച്  118  അകപക്ഷയമഭാണച്ച്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ആലകേ രണ്ടച്ച് പദതനിക്കുമഭായനി എത്ര ലമഗഭാ വഭാടനിനഭാണച്ച് അകപക്ഷ
സസതീകേരനിചലതന്ന വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ഇ)  പദതനി നടത്തനിപനിനുള്ള തഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി ഏകേകദശ വനിലയലാം
സബ്സനിഡനിയലാം  പ്രസനിദലപടുത്തനി  തഭാലരലമുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  അകപക്ഷ
സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയതച്ച്.

 ചേഭാത്തകങ്ങഭാടച്ച് മനിനനി ജലവവദദ്യുത പദതനി

184  (3948) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേഭാത്തകങ്ങഭാടച്ച്  മനിനനി  ജലവവദദ്യുത
പദതനിയലട നനിലവനിലുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനി വവകേഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി എന്നച്ച് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യേഭാന സഭാധനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട  ലചേറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത
പദതനിയലട  20  ശതമഭാനലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  കജഭാലനികേളഭാണച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതച്ച്.
പദതനിയലട നനിലവനിലുള്ള കേരഭാര് കഫെഭാര്കകഭാസച്ച് ലചേയ്യേഭാന  4-3-2016-ലല ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.   എന്നഭാല് ആ ഉത്തരവച്ച്  കേലഭാബനിനറച്ച്  സബച്ച്
കേമ്മേനിറനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   അതനിലുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  വരുന്നമുറയച്ച്  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  പദതനിയലട  തുടക്കത്തനില്ത്തലന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ക്കുകവണ്ട  മുഴുവന  ഭൂമനിയലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ഇതച്ച്
പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  കേഭാരണമഭായനി.
എന്നഭാല്  പദതനിക്കുകവണ്ട  മുഴുവന  ഭൂമനിയലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  കേഭാരലമഭായ  പുകരഭാഗതനി  വകേവരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാലത വന്നതുലാം പദതനി വവകേഭാന കേഭാരണമഭായനി.
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(സനി)  കേലഭാബനിനറച്ച്  സബച്ച്  കേമ്മേനിറനിയലട  അനുമതനി  ലഭലമഭായഭാലുടലന ബഭാക്കനി
കജഭാലനികേളുലട ദര്ഘഭാസച്ച് ക്ഷണനിചച്ച്  തുടര്നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള കേരഭാര്
നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   പദതനിയലട  കേരഭാര്  നല്കേനി
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചച്ച് 24 മഭാസങ്ങളക്കുള്ളനില് പദതനി കേമ്മേതീഷന
ലചേയ്യേഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

 ഇന്തെലന്നൂരനില് ലസക്ഷന ഓഫെതീസച്ച്

185  (3949) ലപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  കകേഭാടക്കല്  നഗരസഭഭാ  പ്രകദശത്തച്ച്  കകേഭാടക്കല്
വവദദ്യുതനി  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസച്ച്  വനിഭജനിചച്ച്  ഇന്തെലന്നൂര്  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സലാംബനനിച വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകദശലത്ത  ജനങ്ങളുലട  ബുദനിമുടച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനൗജനലമഭായനി  സലലാം  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയന്നനിലലന്ന  പ്രശലാം  വകുപച്ച്  ഗനൗരവമഭായനി  കേണ്ടച്ച്  പ്രശ
പരനിഹഭാരത്തനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനി  സസതീകേരനിചച്ച്  ലസക്ഷന
ഓഫെതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള  സലലാം  കേലണ്ടത്തുവഭാന  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  ഡനി)   നനിലവനിലുള്ള  കകേഭാടക്കല്  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചച്ച്  ഇന്തെലന്നൂര്
കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസച്ച്  അനുവദനിചലകേഭാണ്ടച്ച്  24-2-2016-ല്
കബഭാര്ഡച്ച്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുന.  കബഭാര്ഡച്ച്  ലചേലവനില് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുതകുന്ന
10 ലസന്റെച്ച് ഭൂമനി സനൗജനലമഭായനി ലഭനിക്കുന്നകതഭാ അലലങ്കേനില് വഭാടകേരഹനിത ലകേടനിടകമഭാ
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയളലവന്നച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിരുന. ഇത്തരത്തനില് വഭാടകേരഹനിത
ലകേടനിടകമഭാ  സലകമഭാ  ലഭനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണ്ടഭാണച്ച്  ഇന്തെലന്നൂര്  ലസക്ഷന
ഓഫെതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്.  പുതനിയ ഓഫെതീസുകേള
തുടങ്ങുകമ്പഭാള  അതനികലയഭാവശലമഭായ  ഫെര്ണനിചര്,  കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേള  ഉളലപലടയള്ള
ഓഫെതീസച്ച്  ഉപകേരണങ്ങള,  ലനറച്ച് വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം,  വഭാഹന  സനൗകേരലലാം
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എന്നനിവ  ഒരുകക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.   ഇതനിലന്റെലയലഭാലാം  ലചേലവച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  തലന്നയഭാണച്ച്
വഹനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇവ കൂടഭാലത ലസക്ഷന ഓഫെതീസുകേളക്കുള്ള സലലാം/ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
ലചേലവച്ച്  കൂടനി  ഏലറടുകക്കണ്ടനിവന്നഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലതകയറുലാം.   ഇതച്ച്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്
ലസക്ഷന  ഓഫെതീസനിനുള്ള  സലലാം/ലകേടനിടലാം  സലാംബനനിച  നനിബനനകേളനില്  മഭാറലാം
വരുത്തഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില.   മുകേളനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള രതീതനിയനില് വഭാടകേരഹനിത
ലകേടനിടകമഭാ  സലകമഭാ  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയച്ച്  ഇന്തെലന്നൂര്  ലസക്ഷന  ഓഫെതീസനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

വവദദ്യുതഭാഘഭാതലാംമൂലമുള്ള മരണങ്ങള

186  (3950) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യലട 2006 മുതല് 2016 വലരയള്ള കേണക്കച്ച് പ്രകേഭാരലാം
ശരഭാശരനി  175  കപര്  ലലവദദ്യുതനി  ആഘഭാതകമറച്ച്  മരനിക്കുനലണ്ടന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് മരണലപടുന്നവരനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം (75 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം)
ലപഭാതുജനങ്ങളഭാലണന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില് ലലവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള ലലകേലക്കഭാകള്ളണ്ട സുരക്ഷഭാ
നടപടനി  സലാംബനനിചച്ച്  സ്കൂളതലലാം  മുതല്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് മരണലപടവരനില്  75  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം ലപഭാതുജനങ്ങളഭാലണന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  വവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള  വകേലക്കഭാകള്ളണ്ട  സുരക്ഷഭാ
നടപടനികേലളക്കുറനിചച്ച്  സ്കൂള  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  മനിക്കവഭാറുലാം  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
(പ്രകതലകേനിചച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്)  വതീ ഡനികയഭാ  ഡനിസകേള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
പ്രദര്ശനലാം നടത്തുനണ്ടച്ച്. സുരക്ഷഭാ സകന്ദശങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന കേഭാര്ട്ടൂണ്, ലനയനിലാം
സനിപ്പുകേള (40 ലക്ഷലാം) സ്കൂളുകേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണ്ടച്ച്.  സ്കൂളുകേളനില് വവദദ്യുതനി
സുരക്ഷഭാ  കഭാസുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണ്ടച്ച്.   സ്കൂള   അസലാംബനിയനിലുലാം  ഇന്റെര്ലവല്
സമയങ്ങളനിലുലാം സുരക്ഷലയ സലാംബനനിച ഓഡനികയഭാ കനിപ്പുകേള കകേളപനിക്കുനണ്ടച്ച്.
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ഇവലയഭാലക്ക വതീണ്ടുലാം വതീണ്ടുലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ഇതനിലന്റെ സനി.ഡനി.-കേള സ്കൂളുകേളനില്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   കൂടഭാലത  വവദദ്യുതനി  സുരക്ഷഭാ  സലാംബനമഭായ  ധഭാരഭാളലാം
ലഘുകലഖകേള കുടനികേളക്കച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണ്ടച്ച്.

ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം കുടനികേളുലടയലാം വവദദ്യുതനി സലാംബനമഭായ സുരക്ഷഭാകബഭാധലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കഡഭാകേദ്യുലമന്റെറനികേള,  നമ്പ്യൂസച്ച്  കനിപനിലാംഗ്സച്ച്,  സുരക്ഷഭാകബഭാധ
പരസലങ്ങള, ദൃശല/ശവല/പത്രമഭാധലമങ്ങള വഴെനിയള്ള കബഭാധവല്ക്കരണലാം എന്നനിവ
ലചേയ്യുനണ്ടച്ച്.  വവദദ്യുതനി സുരക്ഷഭാ കറഭാഡച്ച് കഷഭാകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ലപഭാതുസലങ്ങളനില്
സുരക്ഷഭാ കബഭാഷറുകേളുലാം കേഭാര്ട്ടൂണുകേളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേ, ലസക്ഷന ഓഫെതീസുകേളനിലുലാം
കേലഭാഷച്ച്  കേനൗണ്ടറുകേളക്കച്ച്  മുന്നനിലുലാം  സുരക്ഷഭാ  സകന്ദശങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേ,
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  വനിശനിഷലഭാ  ഫെഭാബനികക്കഷന,  ലവല്ഡനിലാംഗച്ച്  കജഭാലനിക്കഭാര്ക്കുലാം
എര്ത്തച്ച് ലതീകക്കജച്ച് സര്കേമ്പ്യൂടച്ച് ലബയറുകേലളക്കുറനിചച്ച് അവകബഭാധലാം നല്കുകേ തുടങ്ങനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഈ  കേഭാലയളവനില്  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കൂടഭാലത  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറ ഡച്ച്  കനരനിട്ടുലാം  വമക്കച്ച്  ഓപകററര്മഭാര്  മുകഖനയലാം  ലപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം
ഉതവസലങ്ങളനിലുലാം  ജനങ്ങള തനിങ്ങനികടുന്ന മറനിടങ്ങളനിലുലാം  വവദദ്യുതനി  സുരക്ഷഭാ
സകന്ദശങ്ങള  വമക്കനിലൂലട  കകേളപനിക്കുനണ്ടച്ച്.   ലപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  വവദദ്യുതനി
സുരക്ഷലയക്കുറനിചള്ള  കൂടുതല്  കേഭാരലങ്ങള  മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
പ്രധഭാനലപട  പ്രഭാകദശനികേ  ഉതവ  സമയങ്ങളനിലുലാം  മറച്ച്  പ്രധഭാന  പരനിപഭാടനികേകളഭാടനുബനനിചലാം
സുരക്ഷഭാ കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രദര്ശനലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനണ്ടച്ച്.

 വവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനികേള

187  (3951) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  സനിവനില് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
വനിഭഭാഗത്തനില്  വനിവനിധ  തസനികേകേളനില്  ആലകേ  ഏത്ര  ഉകദലഭാഗസര്  ഉണ്ടച്ച്;  (CE,
DyCE, EE, AEE, AE, Sub.Engineer, Overseer)  ഇനലാം, എണ്ണലാം, ജനില എന്നനിവ
തനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സനിവനില് വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസരുലട കമല്കനഭാടത്തനില് കകേരളത്തനില്
എവനിലടലയങ്കേനിലുലാം വവദദ്യുതപദതനികേളുലട പണനി നടക്കുനകണ്ടഭാ ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.  ബനി  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  സനിവനില്  വനിഭഭാഗത്തനില്
കേഭാരലക്ഷമതയള്ള ഉകദലഭാഗസര് ഉണ്ടഭായനിരനിലക്ക ഇവലര  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  പുതനിയ
വവദദ്യുത  പദതനികേള  കകേരളത്തനില്  നടപഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സനിവനില് എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനില് വനിവനിധ തസനികേകേളനില് കജഭാലനി

ലചേയ്യുന്ന ഉകദലഭാഗസരുലട വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഉണ്ടച്ച്.   നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്ന  9  ജലവവദദ്യുത   പദതനികേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സനിവനില് വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസരുലട കമല്കനഭാടത്തനില്

നടനവരുന.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി   കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  കൂടഭാലത

ചേതീഫെച്ച്  എഞനിനതീയര്  (റനിനമ്പ്യൂവബനിള  എനര്ജനി   കസവനിലാംഗ്സച്ച്)-ലന്റെ  ഓഫെതീസനില്

സനിവനില്  വനിഭഭാഗത്തനില്  എകനികേമ്പ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്-1,  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  എകനികേമ്പ്യൂടതീവച്ച്

എഞനിനതീയര്-1,  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര്-1  എന്ന നനിലയനില് ഉകദലഭാഗസരുണ്ടച്ച്.

ഇവര്  റനിനമ്പ്യൂവബനിള  എനര്ജനി  കപ്രഭാജക്ടുകേളുമഭായനി  ബനലപട  കജഭാലനിയനില്

വലഭാപൃതരഭാണച്ച്.

(സനി)  സസതീകേരനിചവരുന.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന

16  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേളുലട  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സനിവനില്  വനിഭഭാഗലാം

ഉകദലഭാഗസരുലട കമല്കനഭാടത്തനില് നടനവരുന.

 ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് യൂണനികഫെഭാലാം

188  (3952) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വവദദ്യുതനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ഏലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേളനില്/സഭാപനങ്ങളനില്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് യൂണനികഫെഭാലാം നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്;

(ബനി) പ്രതനിവര്ഷലാം എത്ര മതീറര് തുണനി ഇതനിനഭായനി വഭാങ്ങനി നല്കുനണ്ടച്ച്;

(സനി)  എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  യൂണനികഫെഭാലാം  അലവനസച്ച്  നല്കുനണ്ടച്ച്;  എത്ര
യൂണനിറച്ച് യൂണനികഫെഭാമനിനുകവണ്ടനിയഭാണച്ച് അലവനസച്ച് നല്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  മറഭാവശലങ്ങളക്കച്ച്  കവണ്ടനി  (കമശ  വനിരനി,  കേനിടക്ക  വനിരനി  മുതലഭായവ)
പ്രതനിവര്ഷലാം എത്ര മതീറര് തുണനി വഭാങ്ങുനണ്ടച്ച്;

(ഇ)  സര്ക്കഭാര്  ലചേലവനില്  വഭാങ്ങുന്ന  ഇത്തരലാം  തുണനിത്തരങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസതയനിലുള്ള  മനില്ലുകേളനില്  നനികന്നഭാ  ഖഭാദനി,  ലലകേത്തറനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനികന്നഭാ വഭാങ്ങുന്ന കേഭാരലലാം നനിര്ബനമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  വലനമഭാന,  മസ്ദൂര്,  സസതീപര്  (പനി.റനി.സനി.  ഉളലപലട)  എന്നതീ
തസനികേയനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് യൂണനികഫെഭാലാം നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  യൂണനികഫെഭാമനിനഭായനി  തുണനി
വഭാങ്ങനി നല്കുന്നനില.  പനി.റനി.സനി. സസതീപര്മഭാര്ക്കച്ച് 1,500  രൂപയലാം ബനി.ഡനി.പനി.പനി.,
ലകേ.ഡനി.പനി.പനി.  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  2,800  രൂപയലാം  മറനിതര
ഓഫെതീസുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് 3,000 രൂപയമഭാണച്ച് അലവനസഭായനി നല്കുന്നതച്ച്.

(സനി) 

ലമഭാത്തലാം വലനമഭാനമഭാര് 9142

മസ്ദൂര് 5342

സസതീപര്മഭാര് (പനി.റനി.സനി.) 316

എത്ര യൂണനിലറന്നച്ച് നനിഷര്ഷനിക്കുന്നനില.

(ഡനി)  മറഭാവശലങ്ങളക്കച്ച്  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  തുണനി  വഭാങ്ങുന്നനില.   അതഭാതച്ച്
ഓഫെതീസച്ച്  കമലധനികേഭാരനികേള ആവശലമുലണ്ടങ്കേനില് അതനിനനുസരനിചച്ച്  വഭാങ്ങുകേയഭാണച്ച്
ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

(ഇ) ബഭാധകേമല.

വവദദ്യുത പദതനികേള 

189 (3953) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .    ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :
ശതീ  .     സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലവവദദ്യുതപദതനികേള,  തഭാപവവദദ്യുതപദതനികേള,  ആണവനനിലയങ്ങള,
സനൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേള എന്നനിവയനില് നനിനലാം പ്രതനിവര്ഷലാം ആലകേ എത്ര വവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണ്ടച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  വവദദ്യുതനി  ആവശലകേത  നനിറകവറഭാന  നനിലവനിലുള്ള
പദതനികേള പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;
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(സനി)  വവദദ്യുതനിയലട  ഉലഭാദനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സമയബനനിതമഭായനി

വവദദ്യുതപദതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങ്കേനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

എലന്തെലഭാലാം;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  കേരനിമണലനില്  വനകതഭാതനിലുള്ള  കതഭാറനിയലാം  നനികക്ഷപമുള്ളതനിനഭാല്

കതഭാറനിയലാം  ഉപകയഭാഗനിചള്ള  വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദന  നനിലയങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന

കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്നനിനലാം

കകേരളത്തനില് ഉലഭാദനിപനിച വവദദ്യുതനിയലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ജലവവദദ്യുത പദതനി 6639.01 എലാം.യ.

ആണവ നനിലയങ്ങള 0

തഭാപ വവദദ്യുതനി 296.16 എലാം.യ.

സനൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനി 12.23 എലാം.യ.

കേഭാറഭാടനി പദതനി 62.00 എലാം.യ.

(ബനി) പരലഭാപ്തമല.

(സനി) ഉണ്ടച്ച്. തഭാലഴെപറയന്ന ജലവവദദ്യുത പദതനികേളഭാണച്ച് തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

ക്രമ

നമ്പര്

പദതനി സഭാപനിത

കശഷനി (MW)

ഉലഭാദന കശഷനി (MU)

1 ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി SHEP 6 24.7  (30-9-2016-ല്  ലടണ്ടര്

ലചേയ)

2 പഴെശനി സഭാഗര് SHEP 7.5 25.16  (7-12-2016-ല്  ലടണ്ടര്

ലചേയ)
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സലലാം ഏലറടുപച്ച് നടപടനികേള നടനവരുന്ന പദതനികേള 

3 ചേനിന്നഭാര് SHEP 24 76.45

4 മഭാങ്കുളലാം SHEP 40 82

5 ലഭാഡ്രലാം SHEP 3.5 12.13

6 മഭാര്മ്മേല, SHEP 7 23.02

7 പതീചഭാടച്ച് SHEP 3 7.74

8 ലവകസ്റ്റണ് കേലഭാര് SHEP 5 17.41

9 അപര് ലചേങ്കുളലാം SHEP 24 53.22

10 ഒലനിക്കല് SHEP 5 10.26

11 പൂവഭാരലാംകതഭാടച്ച് SHEP 3 5.88

12 ലചേമക്കടവച്ച് - III  SHEP 7.5 17.715

13 മരനിപ്പുഴെ SHEP 6 14.84

14 വഭാളഭാലാംകതഭാടച്ച് SHEP 7.5 15.291

15 വടകക്കപ്പുഴെ എകറനഷന സ്കതീലാം
SHEP - 0.7

16 ആനക്കയലാം 7.5 22.83

സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേലയന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  വനിഭഭാവന

ലചേയച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിചലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നതുലാം ദര്ഘഭാസച്ച്

നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതുമഭായ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി) നനിലവനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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 സലാംസഭാനത്തനിനഭാവശലമഭായ വവദദ്യുതനി 

190  (3954) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വര്ഷലത്ത  കവനലനില്  സലാംസഭാനത്തനിനഭാവശലമഭായ  വവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കേനില് പകേരലാം സലാംവനിധഭാനലാം എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുറത്തുനനിന്നച്ച് വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുകമ്പഭാള അതനിലന്റെ നനിരക്കച്ച് എത്രലയന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) 2016-17 വര്ഷത്തനില് സര്ക്കഭാര് വവദദ്യുതനി വനിലന നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഇ)  എങ്കേനില്  അതനിലന്റെ  അളവച്ച്,  വനില,  ആലകേ  ലഭനിച  തുകേ  എന്നനിവ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനഭാവശലമഭായ  വവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  നനിലവനില്
കകേരളത്തനിലുള്ള പദതനികേള അപരലഭാപ്തമഭാണച്ച്.

(ബനി  &സനി)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണ്ടഭായ  വലനിയ  കുറവച്ച്  കേഭാരണലാം  ആഭലന്തെര
ഉലഭാദനത്തനില്  45  ശതമഭാനലാം  കുറവച്ച്  വന്നനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കേഭാലവര്ഷക്കുറവച്ച്
മൂലമുണ്ടഭാകയക്കഭാവന്ന വവദദ്യുതനി പ്രതനിസനനി മുനകൂടനിക്കണ്ടച്ച് ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുകേള
മുകഖന  2016  ഡനിസലാംബര് മുതല് ലഭലമഭാകക്കണ്ടനിയനിരുന്ന വവദദ്യുതനി ജൂണ് മുതല്
ലഭലമഭാക്കനി  ജലസലാംഭരണനികേളനിലല  ലവള്ളലാം  വരുലാംമഭാസങ്ങളനികലയച്ച്  സലാംഭരനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  സലാംഭരനിച  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ആഭലന്തെര  ഉലഭാദനലാം
വര്ദനിപനിചലാം  വവദദ്യുതനി  കേമ്മേനി  നനികേത്തുന്നതനിനുകവണ്ടനി  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയലാം  ഇകതഭാലടഭാപലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പുറത്തുനനിന്നച്ച്
ഹ്രസസകേഭാല,  മദലകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനില്  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുകേയലാം
ലചേയവരുന. 865  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുലാം  300  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  റനൗണ്ടച്ച് ദ
കകഭാക്കച്ച്  (ആര്.റനി.സനി.)  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  100  ലമഗഭാവഭാടച്ച്  പതീക്കച്ച്  സമയത്തുലാം
ഹ്രസസകേഭാല കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇതുകേഴെനിഞ്ഞുള്ള വവദദ്യുതനി  കേമ്മേനി  പവര്
എകച്ച്കചേഞച്ച്,  അണ്  ലഷ ഡമ്പ്യൂള ഡച്ച്  ഇന്റെര്കചേഞച്ച്,  കേപഭാസനിറര്  അഡ്ജസ്റ്റച്ച്ലമന്റെച്ച്
എന്നനിവ  വഴെനി  നനികേത്തഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ജനുവരനി  മഭാസലത്ത
കേണക്കനുസരനിചച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  പുറത്തുനനിന്നച്ച്  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങനിയ  ഇനത്തനില്
യൂണനിറനിനച്ച് 3.68 രൂപയഭാണച്ച് ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 
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(ഡനി&ഇ) 2016-17 വര്ഷത്തനില് അനലസലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില്
വവദദ്യുതനി വനിലന നടത്തനിയനിടനില.  49.266  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറച്ച്  വവദദ്യുതനി പവര്
എകച്ച്കചേഞച്ച് മുകഖന വനിലന നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനില്നനിനലാം ഏകേകദശലാം 11  കകേഭാടനി
80 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 നനിലമ്പൂര്, എടക്കര 66 ലകേ.വനി. സബച്ച് കസ്റ്റഷനുകേള

191  (3955) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലമ്പൂര്, എടക്കര 66KV സബച്ച് കസ്റ്റഷനുകേള 110KV സബച്ച് കസ്റ്റഷന
ആയനി  ഉയര്ത്തുവഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  വനലാം  വകുപനില്  നനിന്നച്ച്  ലഭനികക്കണ്ട
കനിയറനസുകേള ലഭലമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇലലങ്കേനില് ആയതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മകഞരനി-നനിലമ്പൂര്  66KV  വലന  110KV  ആക്കനി ഉയര്ത്തുവഭാനുള്ള
കജഭാലനി എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പൂകക്കഭാട്ടുലാംപഭാടലാം  33KV  വലന  110KV  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുവഭാനുള്ള
പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങ്കേനില് എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 66  ലകേ.വനി.  നനിലമ്പൂര് സബ്കസ്റ്റഷന വനലാം വകുപനില്നനിന്നച്ച് പഭാടത്തനിലനടുത്ത
ഭൂമനിയനിലഭാണച്ച്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഈ  സബച്ച്  കസ്റ്റഷന  110  ലകേ.വനി.  ആയനി
ഉയര്ത്തുവഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  വനലാം  വകുപനില്നനിന്നച്ച്  ലഭനികക്കണ്ട
കനിയറനസുകേള ലഭലമഭായനിടനില. ആയതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) ലടണ്ടര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(സനി) ഇല.

റനിസ്ക ച്ച് ഫെണ്ടച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിച അകപക്ഷ

192 (3956) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന സഹകേരണവനികേസന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡച്ച്  റനിസ്കച്ച്
ഫെണ്ടച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതു സലാംബനനിചള്ള മഭാനദണ്ഡലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റനിസ്കച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതു സലാംബനനിചച്ച്  ശതീമതനി
ഓമന ദനിവഭാകേരന,  കുപക്കരത്തടത്തനില്,  ലവമ്പള്ളനി,  കകേഭാടയലാം നല്കേനിയ അകപക്ഷയനില്
സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  അകപക്ഷ  ഇകപഭാള  ആരുലട
പരനിഗണനയനിലഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇതനിലന്റെ ഫെയല് നമ്പര് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വഭായലയടുത്ത  അലാംഗലാം  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനി
കേഴെനിഞ്ഞച്ച് ആറച്ച്  മഭാസത്തനിനുള്ളനികലഭാ മരണലപടുകേയഭാലണങ്കേനില് ടനിയഭാളുലട  കപരനില്
അകന്ന ദനിവസലാം ബഭാക്കനിനനില്ക്കുന്ന ഒന്നര ലക്ഷലാം രൂപവലരയള്ള മുതലുലാം അതനിലന്റെ
പലനിശയലാം ഫെണ്ടനില്നനിനലാം നല്കുലാം.  ഒന്നനില്കടുതല് കപര് കചേര്ലന്നടുത്ത കകേഭാ-
ഒബനിഗന്റെച്ച്  ഉളലപട  കൂടഭായ  വഭായയഭാലണങ്കേനില്  അതനില്  ഒരു  വഭായഭാക്കഭാരന
മരണലപടഭാല്  പ്രസ്തുത വഭായഭാക്കഭാരലന്റെ  മരണ തതീയതനിയനില്  ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന്ന
തുകേയനില്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  തുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ  പലനിശയലാം  ഫെണ്ടനില്നനിനലാം
നല്കേഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്ന വഭായയലട പനിഴെപലനിശ,
മറച്ച്  ലചേലവകേള  ഇവ  മുഴുവനുലാം  സലാംഘലാം  ലപഭാതുകയഭാഗത്തനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാടുലാം
സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാറുലട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുലാം എഴുതനിത്തള്ളണലാം.  

ഓകരഭാ വഭായകേളനില്നനിനലാം  0.35  ശതമഭാനലമന്ന നനിരക്കനില് കുറഞ്ഞതച്ച്  100
രൂപയലാം  പരമഭാവധനി  525  രൂപയലാം  ബനലപട  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേച്ച്/സലാംഘലാം
വഭായഭാക്കഭാരനനില്നനിന്നച്ച് ഈടഭാക്കനി കബഭാര്ഡനികലയച്ച് അടവഭാകക്കണ്ടതഭാണച്ച്.

വഭായഭാക്കഭാലഭാവധനിയനില്  വഭായഭാക്കഭാരന  മരണലപടഭാല്  മരണലപട

തതീയതനിക്കുമുമ്പച്ച്  തുടര്ചയഭായനി  ആറച്ച്  മഭാസത്തനില് അധനികേരനിചലാം  വഭായഭാക്കഭാലഭാവധനി

കേഴെനിഞ്ഞച്ച്  വഭായഭാക്കഭാരന  മരണലപടഭാല്  വഭായഭാക്കഭാലഭാവധനി  തതീരുന്ന  തതീയതനിക്കച്ച്

ലതഭാട്ടുമുമ്പച്ച്  തുടര്ചയഭായനി  ആറച്ച്  മഭാസത്തനില്  അധനികേരനിചലാം  വഭായഭാ  മുതലനില്

തനിരനിചടവനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയഭാല് ആനുകൂലലത്തനിനച്ച് അര്ഹതയണ്ടഭായനിരനിക്കുന്നതല.

വഭായലയടുത്തകശഷലാം  വഭായഭാക്കഭാരനച്ച്  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗലാം  പനിടനിലപടുകേയലാം

വഭായഭാ  ബഭാദലതകേള  തതീര്ക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വരനികേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്

വഭായഭാ  മുതലനിനത്തനില്  പരമഭാവധനി  75,000  രൂപ  ഈ  പദതനിയനിലല  ഇതര

നനിബനനകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  ആനുകൂലലലാം  നല്കകേണ്ടതഭാണച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം

ധനസഹഭായലാം ലഭനിച വഭായഭാക്കഭാരന മരണലപടുകേയഭാലണങ്കേനില് നനിബനന  4 (എ)

പ്രകേഭാരലാം  അര്ഹതയള്ള  ധനസഹഭായത്തനില്നനിനലാം  ലഭനിച  ആനുകൂലലലാം  കേനിഴെനിചച്ച്

ബഭാക്കനി സലാംഖലയ്ക്കുമഭാത്രകമ അര്ഹതയണ്ടഭായനിരനിക്കുകേയള.

(ബനി)  കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലന്റെ കുറവനിലങ്ങഭാടച്ച്  ശഭാഖയനില്നനിനലാം

ശതീ.  ദനിവഭാകേരന.  ലകേ.  എന.  10-8-2012-ല്  എടുത്ത  വഭായയച്ച്  റനിസ്കച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്

ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് ശതീമതനി ഓമന ദനിവഭാകേരന അകപക്ഷനിചനിരുന.

വഭായഭാക്കഭാരന  24-3-2013-ല്  മരണലപട്ടു.  അന്നച്ച്  നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുന്ന  നനിയമഭാവലനി
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വലവസ  പ്രകേഭാരലാം  വഭായലയടുക്കുന്ന  ആളനിലന്റെ  കപരനിലുള്ളതുലാം  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനി

കേഴെനിഞ്ഞതുലാം/കേഴെനിയഭാത്തതുലാം  70  വയസ്സച്ച് തനികേയന്നതനിനുമുമ്പച്ച് തനിരനിചടവച്ച് കേഭാലഭാവധനി

തതീരുന്ന  വഭായകേളക്കച്ച്  മഭാത്രമഭാണച്ച്  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  അര്ഹതയണ്ടഭായനിരുന്നതച്ച്.

ടനിയഭാനച്ച്  വഭായഭാ കേഭാലഭാവധനിയനില്  70  വയസ്സച്ച് അധനികേരനിക്കുനണ്ടച്ച്.   ആയതനിനഭാല്

റനിസ്കച്ച്  ഫെണ്ടച്ച്  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  അര്ഹതയനില.   ഈ  അകപക്ഷ  സലാംബനനിച

കകേരള  സഹകേരണ  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഫെയല്  നമ്പര്

2639/2016 ആണച്ച്.

 സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല നനികക്ഷപലാം

193 (3957) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  മഭാര്ചച്ച്  31-നച്ച്  കശഷലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട

എസച്ച്.എല്.ആര്.,  സര്ക്കഭാര്  ലസകേമ്പ്യൂരനിറനികേളനിലുലാം  അലാംഗതീകൃത  ലസകേമ്പ്യൂരനിറനികേളനിലുലാം

മഭാത്രകമ പഭാടുള എന്നച്ച് നനിയനണലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച്

എണ്പതു  ശതമഭാനത്തനിനുകമല്  നനികക്ഷപമുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില്  മഭാര്ചച്ച്  31-  നച്ച്

കശഷലാം ബഭാങ്കേനിലന്റെ നനികക്ഷപലാം കുറയന്ന സഭാഹചേരലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ആയതു  പരനിഹരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  പഭാന  ഫെണ്ടുകേകളഭാ  തനതു

ഫെണ്ടുകേകളഭാ സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിനച്ച് കേറന്റെച്ച് നനികക്ഷപമഭായനി ലഭനിക്കുവഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട എസച്ച്.എല്.ആര്.  സര്ക്കഭാര് ലസകേമ്പ്യൂരനിറനികേളനിലുലാം

അലാംഗതീകൃത ലസകേമ്പ്യൂരനിറനികേളനിലുലാം  മഭാത്രകമ നനികക്ഷപനിക്കഭാന പഭാടുളലവന്ന റനിസര്വച്ച്

ബഭാങ്കേനിലന്റെ   21-7-2014-ലല  RPCD.RCB.BC.No.  16/07.51.020/2014-15

സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം നനിയനണലാം വരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി  &  സനി)  മഭാര്ചച്ച്  31-നുകശഷലാം  ബഭാങ്കേനിലന്റെ  നനികക്ഷപലാം  കുറയലമന്നച്ച്

വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില. അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനികക്കണ്ടനിവരുന്നനില.
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 ഭവന വഭായ ജപ്തനി നടപടനികേള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

194(3958) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫെച്ച് :
ശതീ  .    സനി  .   എഫെച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിന്നച്ച് ഭവന വഭായലയടുത്തവര്
കനരനിടുന്ന  ജപ്തനി  നടപടനികേള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കുടനിശനികേ  തുകേ  തനിരനിചച്ച്  അടയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്
സഭാവകേഭാശലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസന്തെമഭായനി ഒരു ഭവനലാം എന്ന ലക്ഷലത്തനില് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള
ആശയനിച  വഭായലയടുത്ത  എത്ര  വതീടുകേളഭാണച്ച്  നനിയമ  നടപടനിക്കു  വനികധയമഭായനി
സതീല് ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഭവനലമന്ന  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി
നയപരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര്, സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച് കമഖലയനില്,
ഭവനവഭായലയടുത്തവര്  കനരനിടുന്ന  ജപ്തനി  നടപടനികേള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്
സഹഭായകത്തഭാലട വഭായകേള കകഭാസച്ച് ലചേയ്യേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നച്ച് ഭവന വഭായ ഉളലപലട
വഭായകേലളടുത്തച്ച് കുടനിശനികേയഭായനി ജപ്തനി ഉളലപലടയള്ള നടപടനികേള കനരനിടുന്നവര്ക്കച്ച്
ഇളവകേകളഭാലട  കുടനിശനികേ  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  'നവകകേരളതീയലാം  കുടനിശനികേ
നനിവഭാരണലാം 2017'  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഈ പദതനി 2017 മഭാര്ചച്ച്
31 വലര നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വഭായലയടുത്ത  123  വതീടുകേളഭാണച്ച്
നനിയമ നടപടനിക്കച്ച് വനികധയമഭായനി സതീല് ലചേയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി)  സഹകേരണ വഭായകേളനികന്മലുള്ള ജപ്തനി നടപടനികേളക്കച്ച് 2017 മഭാര്ചച്ച്  31
വലര  കമഭാറകടഭാറനിയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   സര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാലട  വഭായകേള
കകഭാസച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് പദതനികേലളഭാനലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്
കുടനിശനികേ വഭായ തതീര്പഭാക്കുന്ന 'നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം 2017' പദതനി
ആവനിഷരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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 സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച് കമഖലയനിലുണ്ടഭായനിട്ടുള്ള പ്രതനിസനനി

195(3959) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  നയത്തനിലന്റെ  ഫെലമഭായനി  സഹകേരണ
ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  കമഖലയനില്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ള  പ്രതനിസനനി  തരണലാം  ലചേയ്യേഭാന  വപ്രമറനി
ബഭാങ്കുകേള ഉളലപലടയള്ള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  ഫെണ്ടച്ച്  നനികക്ഷപനിക്കുലമന്ന  പ്രഖലഭാപനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനിനുകവണ്ടനി  ഏലതങ്കേനിലുലാം  ഉത്തരവകേള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങ്കേനില് അതച്ച് ലഭലമഭാക്കുകേയലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയലാം ഫെണ്ടച്ച്
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില. 

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കഭാന നടപടനി 

196 (3960) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫെച്ച് :
ശതീ  .    പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് :
ശതീ  .     ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേളനില്
പലതുലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭാകേയഭാല്  കവണ്ടത്ര  സുരക്ഷനിതമലലന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ലകേല്കട്രേഭാണ്  അരൂര്  യൂണനിറച്ച്
വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള  'സഹകേഭാരനി'  എന്ന  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാലണന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി) എങ്കേനില് ആയതച്ച് സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലുലാം
സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള അഴെനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി
സലാംഘങ്ങളനിലല ക്രമകക്കടുകേളുമഭായനി ബനലപട പരഭാതനി ജനിലഭാതലത്തനില് കജഭായനിന്റെച്ച്
രജനിസഭാര്  (ജനറല്),  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  രജനിസഭാര്  (ജനറല്)  എന്നനിവര്  മുകഖന
അകനസഷനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ആയതനികന്മല്  നടപടനിലയടുക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന.   കൂടഭാലത  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല  ക്രമകക്കടുകേളുമഭായനി  ബനലപട
പരഭാതനി  അകനസഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  1969-ലല കകേരള സഹകേരണ നനിയമലാം  വകുപച്ച്  68
(എ)  പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  വനിജനിലനസച്ച്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  സലാംഘങ്ങളനിലല
പണഭാപഹരണലാം,  അഴെനിമതനി,  മറച്ച്  ഗുരുതരമഭായ  ക്രമകക്കടുകേള  എന്നനിവലയ
സലാംബനനിചച്ച്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്  ചുമതലലപടുത്തുന്ന  കകേസുകേള
അകനസഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ആയതനികന്മല്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയവരുന.   സഹകേരണ  വനിജനിലനസനിനച്ച്  മൂന്നച്ച്  കമഖലഭാ
ഓഫെതീസുണ്ടച്ച്.  ഡനിവവ.എസച്ച്.പനി. റഭാങ്കേനിലുള്ള ഉകദലഭാഗസന ഓകരഭാ കമഖലയലടയലാം
ചുമതല വഹനിക്കുന.

ദക്ഷനിണ കമഖലഭാ ആഫെതീസച്ച് ആസഭാനലാം ആലപ്പുഴെ,  മദലകമഖലഭാ ആഫെതീസച്ച്
ആസഭാനലാം തൃശ്ശൂര്, ഉത്തരകമഖലഭാ ആഫെതീസച്ച് ആസഭാനലാം കേണ്ണൂര്.

(ബനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേളനില്
പലതുലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭാകേയഭാല്  കവണ്ടത്ര  സുരക്ഷനിതമലലന്ന
പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.  മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേനില്
സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലസയച്ച് വച്ച്  പസച്ച്  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  ലസഭാലമ്പ്യൂഷനസച്ച്  (വപ്രവറച്ച്)
ലനിമനിറ  ഡച്ച്  എന്ന  സഭാപനത്തനിലന്റെ  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  സലാംബനനിച  പരഭാതനിയഭാണച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി & ഡനി) വനിശദമഭായ വനിലയനിരുത്തല് നടത്തനിയനിടനില.

കക്ഷമ ലപനഷനുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ഇനലസന്റെതീവച്ച്

197 (3961)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷമ  ലപനഷനുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങ്കേനില് എത്ര രൂപ വതീതമഭാണച്ച് നല്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവ എകപഭാള വനിതരണലാം ലചേയ്യുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കക്ഷമലപനഷനുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഒരു
ലപനഷണര്ക്കച്ച്  50  രൂപലയന്ന നനിരക്കനിലഭാണച്ച്  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ഈ തുകേ തഭാലഴെപറയലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് വതീതനിചച്ച് നല്കുന്നതച്ച്.

1 സലാംഘത്തനിലല കനഭാഡല് ഓഫെതീസര് ഒരു രൂപ (പരമഭാവധനി 6,000 രൂപ)

2 സലാംഘത്തനിലല ഓതവറസര് ഒരു രൂപ (പരമഭാവധനി 6,000 രൂപ)

3 സലാംഘത്തനിലല കഭാര്ക്കച്ച് 2 രൂപ  (പരമഭാവധനി 6,000 രൂപ)

4 സലാംഘത്തനിനച്ച് 6 രൂപ (പരനിധനിയനില)

5 ലപനഷന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ആളനിനച്ച് 40 രൂപ (പരനിധനിയനില)

(ബനി)  കക്ഷമലപനഷനുകേള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയതച്ച്
രണ്ടച്ച് ഘടമഭായനിടഭാണച്ച്.  ഒന്നഭാലാം ഘടലാം  2016  ഓണക്കഭാലത്തുലാം രണ്ടഭാലാം ഘടലാം  2016
ക്രനിസ്തുമസച്ച്  കേഭാലത്തുമഭായനിരുന.  ഇതനില്  ആദലഘടത്തനില്  നല്കേഭാനുള്ള  ഇനലസന്റെതീവച്ച്
തുകേയലട  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.   കശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  ടനി  ലപനഷന
വനിതരണത്തനിലന്റെ ആഡനിറച്ച് പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.

രണ്ടഭാലാം  ഘടത്തനിലല  ഇനലസന്റെതീവച്ച്  അനുവദനിചലകേഭാണ്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  തുകേ ഉടന വനിതരണലാം ലചേയതുടങ്ങനി.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനള്ള വഭായ എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനച്ച് നടപടനി 

198  (3962) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  വഭായ  എടുത്തനിട്ടുളള  പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  വഭായ  എഴുതനിത്തളളുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  പദതനി  നനിലവനിലുകണ്ടഭാ  ;വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഇതനിനഭായനി തുകേ മഭാറനി വചനിട്ടുകണ്ടഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒന്നര ലക്ഷലാം രൂപ വലര വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗക്കഭാര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്/ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിരുന്നതുലാം

31-3-2006-ല് കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞച്ച് കുടനിശനികേയഭായതുമഭായ 25,000 രൂപ വലരയള്ള

വഭായകേള എഴുതനിത്തള്ളനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്. 

ഇകത പദതനിയനിനകേതീഴെനില് പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്/

ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  എടുത്തനിരുന്നതുലാം  31-3-2006-ല്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞച്ച്

കുടനിശനികേയഭായതുമഭായ  50,000  രൂപ വലരയള്ള വഭായകേള എഴുതനിത്തള്ളനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കൂടഭാലത ഇകത പദതനിയനിനകേതീഴെനില് പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്/

ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിരുന്നതുലാം  31-3-2010-ല്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞച്ച്

കുടനിശനികേയഭായതുമഭായ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വലരയള്ള വഭായകേളുലാം എഴുതനിത്തള്ളനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം

1-4-2006  മുതല്  31-3-2014  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  തനിരനിചടവച്ച്  കേഭാലഭാവധനി

തതീര്ന്നച്ച്  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപ വലരയള്ള വഭായകേള  പലനിശയലാം

പനിഴെപലനിശയമടക്കലാം എഴുതനിത്തള്ളുന്ന പദതനി നടപടനി പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി - പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ പദതനി നനിലവനിലുണ്ടച്ച്. 

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്/ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം

എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  31-3-2010-ല്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞച്ച്  കുടനിശനികേയഭായതുമഭായ  ഒരു

ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയള്ള  വഭായ  എഴുതനിത്തള്ളുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആദല  ഗഡു

വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ബഭാക്കനി തുകേ പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച് ഡയറക്ടറനില്നനിനലാം

ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്/ ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം

1-4.-2006  മുതല്  31-3-2014  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  തനിരനിചടവച്ച്  കേഭാലഭാവധനി

തതീര്ന്നച്ച്  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപ വലരയള്ള വഭായകേള  പലനിശയലാം

പനിഴെപലനിശയമടക്കലാം എഴുതനിത്തള്ളുന്ന പദതനിയലട നടപടനി പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഇതനിനഭായനി തുകേ മഭാറനിവചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് സഭാലാംസ്കഭാരനികേ പരനിപഭാടനികേളുലാം കേഭായനികേ

വനികനഭാദങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിമനിതനികേള

199  (3963) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കച്ച് തനതു ഫെണ്ടച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്

സഭാമൂഹല പ്രതനിബനതയള്ള സഭാലാംസ്കഭാരനികേ പരനിപഭാടനികേളുലാം കേഭായനികേ വനികനഭാദങ്ങളുലാം

സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് പരനിമനിതനികേള ഉള്ളതച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പരസലവരുമഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുക്കുന്നതനിനച്ച്

നനിലവനില് നനിയമ തടസ്സങ്ങള ഉകണ്ടഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില്  അത്തരലാം  തടസ്സങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നനിയമ

കഭദഗതനിവരുത്തനി,  സലാംഘത്തനിനുലാം  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലതയണ്ടഭാക്കഭാത്ത

വനിധലാം,  അതതു  പ്രകദശങ്ങളനിലല  കേലഭാ-സഭാലാംസ്കഭാരനികേ-കേഭായനികേ  കമഖലകേളനില്

സഹകേഭാരനികേളുലട സഭാന്നനിദലലാം ലഭലമഭാകുന്നതനിനുള്ള അവസരലാം സൃഷനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  അതഭാതച്ച്  സലാംഘങ്ങളുലട  വബകലഭാ  വലവസകേളക്കച്ച്  വനിരുദമഭാലണങ്കേനില്

നനിയമ തടസ്സമുണ്ടച്ച്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സഹകേരണ ലപനഷനകേഭാരുലട ലപനഷനുലാം ക്ഷഭാമബത്തയലാം

വര്ദനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി 

200  (3964) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വനിരമനിചവര്ക്കുള്ള  ലപനഷന

വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ;
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  നല്കേനി  വരുന്ന

ക്ഷഭാമബത്ത സഹകേരണ ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം നല്കേനി വരുനകണ്ടഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ ലപനഷനകേഭാരുലട  ക്ഷഭാമബത്ത  വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ലപനഷനുലാം  ക്ഷഭാമബത്തയലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ബജറനില്  ഇതനിനഭായനി

തുകേ വകേയനിരുത്തുവഭാനുലാം സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി)  സഹകേരണ  ലപനഷനകേഭാര്ക്കച്ച്  നനിലവനില്  5  ശതമഭാനലാം  നനിരക്കനില്

ക്ഷഭാമബത്ത നല്കേനിവരുനണ്ടച്ച്.

(സനി)  ലപനഷന  ആനുകൂലലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) ലപനഷന പദതനി സസഭാശയ പദതനിയഭാണച്ച്.

 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കേനില് ബഭാഞച്ച് മഭാകനജര് നനിയമനലാം

201  (3965) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ബഭാഞച്ച്  മഭാകനജര്  തസനികേയനികലക്കുള്ള

പനി.എസച്ച്.സനി. റഭാങ്കേച്ച് ലനിസ്റ്റച്ച് എന്നഭാണച്ച് നനിലവനില് വന്നതച്ച്; എത്ര ഒഴെനിവകേള ഇതുവലര

റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്; എത്ര നനിയമനങ്ങള ഇതുവലര നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്; ജനില തനിരനിചച്ച്

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്  ബഭാഞച്ച്  മഭാകനജര്  തസനികേയനികലയച്ച്  റഭാങ്കേച്ച്

ലനിസ്റ്റച്ച് നനിലവനില്വന്ന തതീയതനിയലാം റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ ഒഴെനിവകേളുലട വനിവരലാം, നനിയമനലാം

നടത്തനിയവയലട  വനിവരലാം  എന്നനിവ  സലാംബനനിചച്ച്  ജനില  തനിരനിച  വനിവരലാം  ചുവലട

കചേര്ക്കുന.
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ജനില റഭാങ്കേച്ച് ലനിസ്റ്റച്ച്
നനിലവനില്

വന്ന തതീയതനി 

പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ

ഒഴെനിവകേളുലട എണ്ണലാം

നനിയമനലാം നടത്തനിയതച്ച്

തനിരുവനന്തെപുരലാം 27-3-2015 18 12

ലകേഭാലലാം 8-12-2014 14 14

പത്തനലാംതനിട 8-12-2014 15 9

ആലപ്പുഴെ 17-11-2014 10 8

കകേഭാടയലാം 29-12-2014 16 8

ഇടുക്കനി 13-1-2015 12 8

എറണഭാകുളലാം 7-1-2015 15 3

തൃശ്ശൂര് 23-12-2014 13 7

പഭാലക്കഭാടച്ച് 11-11-2014 10

നനിയമന
ശനിപഭാര്ശയനിലഭാത്തതനി

നഭാല് നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിടനില

മലപ്പുറലാം 11-12-2014 5 4

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 11-3-2015 15 4

വയനഭാടച്ച് 23-12-2014 8 1

കേണ്ണൂര് 17-11-2014 15 പനി. എസച്ച്.സനി.-യനില്
നനിനലാം അവഡസസച്ച്

ലഭനിക്കഭാത്തതു കേഭാരണലാം
ഇതുവലര നനിയമനങ്ങള

നടത്തനിയനിടനില

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 30-12-2014 12 7
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ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള്ള പദതനി

202(3966) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങള  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള ശക്തനിലപടുത്തഭാന എലന്തെങ്കേനിലുലാം
പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;എങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)   ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേളുലട പുതനിയ ശഭാഖകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേള പുതനിയ ശഭാഖകേളക്കച്ച് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ശഭാഖകേളക്കച്ച് അനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലമുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് നഭാളനിതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഹകേരണ കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഹകേരണ
കമഖല സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന സലാംഘടനിപനിച.  ആയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനികക്ഷപകേരുലട
വനിശസഭാസലാം  ആര്ജ്ജനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനികക്ഷപലാം  സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  2016
ഡനിസലാംബര് 10 മുതല് 2017 ജനുവരനി 10  വലരയള്ള ഒരു മഭാസക്കഭാലലാം സഹകേരണ
കമഖല സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന സലാംഘടനിപനിച.  2016 ഡനിസലാംബര് 18 സഹകേരണ
കമഖല സലാംരക്ഷണ ദനിനമഭായനി ആചേരനിച.  കേലഭാമ്പയനിനനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാന
തലത്തനിലുലാം ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം തഭാലൂക്കുതലത്തനിലുലാം സലാംഘലാം തലത്തനിലുലാം കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്
കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച. കേലഭാമ്പയനിനനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഹകേഭാരനികേള കകേരളത്തനിലല
17,20,682 ഭവനങ്ങള സന്ദര്ശനിച.  2016 ഡനിസലാംബര് 10 മുതല് 2017 ജനുവരനി 31
വലര നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യ ജലാം നടത്തനി.

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്/സഹരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ള
വഭായഭാ  കുടനിശനികേകേളനികന്മല്  റവനമ്പ്യൂ  റനിക്കവറനി/ജപ്തനി  മുതലഭായ  നനിര്ബനനിത
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  വഭായകേളക്കച്ച്  2017  മഭാര്ചച്ച്  31  വലര  കമഭാറകടഭാറനിയലാം
പ്രഖലഭാപനിച.  വഭായഭാകുടനിശനികേ കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  'നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം
2017' പദതനി നടപനിലഭാക്കനി സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കനി.

ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
14 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലളയലാം കകേരള സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലനയലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച് കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കേച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ
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സമനിതനി രൂപതീകേരനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനിവരുന.  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കകേഭാര്
ബഭാങ്കേനിലാംഗച്ച്  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയലാം
ലപഭാതുവഭായ ഒരു കസഭാഫച്ച് ലവയര് സലാംവനിധഭാനത്തനികലയച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേളുലട പുതനിയ ശഭാഖകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

(സനി  &  ഡനി)  ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേള പുതനിയ ശഭാഖകേളക്കച്ച് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച്  ശഭാഖകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാംമൂലലാം ജനങ്ങളക്കുണ്ടഭായ സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി

203(3967) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :

ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച് :

ശതീ  .    കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് :

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുണ്ടഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനി  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലന്നടുത്ത
വഭായകേളനികന്മലുള്ള ജപ്തനി നടപടനികേളക്കച്ച് കമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില് ഏതച്ച് തതീയതനി വലരയഭാണച്ച് ലമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  നനിനലാം  നല്കുന്ന
വഭായകേളുലട പരനിധനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലനല്കൃഷനിയച്ച്  പലനിശരഹനിത  വഭായഭാ  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില്
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനലാംമൂലലാം ജനങ്ങളക്കുണ്ടഭായ പ്രതനിസനനി
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലന്നടുത്ത  വഭായകേളനികന്മലുള്ള
റവനമ്പ്യൂ  റനിക്കവറനി/ജപ്തനി  മുതലഭായ  നനിര്ബനനിത  നടപടനികേളക്കച്ച്  ലമഭാറകടഭാറനിയലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി) 31-3-2017 വലരയഭാണച്ച് ലമഭാറകടഭാറനിയലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം  നല്കുന്ന
വഭായകേളുലട  പരനിധനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  സര്ക്കുലര് നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   വഭായഭാ
പരനിധനി വര്ദനിപനിചനല്കേനിയനിട്ടുള്ള വഭായകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വഭായയലട വനിവരലാം നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുന്നതച്ച് പുതുക്കനിയതച്ച്

ഭൂസസത്തച്ച് വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് 25.00 ലക്ഷലാം രൂപ 35.00 ലക്ഷലാം രൂപ

കുടനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ 25,000 രൂപ 1.00 ലക്ഷലാം രൂപ

വനിവഭാഹ വഭായ 5.00 ലക്ഷലാം രൂപ 10.00 ലക്ഷലാം രൂപ

വതീടച്ച് ലമയനിന്റെനനസച്ച് 5.00 ലക്ഷലാം രൂപ 10.00 ലക്ഷലാം രൂപ

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം 25.00 ലക്ഷലാം രൂപ 35.00 ലക്ഷലാം രൂപ

വഭാഹന വഭായ 10.00 ലക്ഷലാം രൂപ 20.00 ലക്ഷലാം രൂപ

ബനിസനിനസ്സച്ച് വഭായ 10.00 ലക്ഷലാം രൂപ 20.00 ലക്ഷലാം രൂപ

കുടുലാംബശതീ/എസച്ച്.എചച്ച്.ജനി.
വഭായ 

(അക്കനൗണ്ടുള്ള  സലാംഘങ്ങളക്കച്ച്
മഭാത്രലാം)

5.00 ലക്ഷലാം രൂപ 10.00 ലക്ഷലാം രൂപ

ഭൂമനി  ഇലഭാത്തവര്ക്കച്ച്  വതീടച്ച്
വയ്ക്കുന്നതനിനച്ച് ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്

5.00 ലക്ഷലാം രൂപ 10.00 ലക്ഷലാം രൂപ

സഭാധഭാരണ വഭായ (കമഭാര്ടച്ച്കഗജച്ച്) 10.00 ലക്ഷലാം രൂപ 20.00 ലക്ഷലാം രൂപ

(ഡനി)  ലനല്കൃഷനിക്കച്ച്  പലനിശരഹനിത  വഭായഭാ  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച്  അനുവദനിച  ഒരു
കകേഭാടനി രൂപയനില് 62,72,826 രൂപ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

കനഭാടച്ച് നനികരഭാധനിചതുമൂലലാം സഹകേരണ കമഖലയനില് ഉണ്ടഭായ പ്രതനിസനനി

204(3968)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനിചതുമൂലലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  ഉണ്ടഭായ  പ്രതനിസനനി
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എകപഭാള പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  എത്ര  കകേഭാടനി
രൂപയലട വലഭാപഭാര നഷലാം ഉണ്ടഭായനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനിചതുമൂലലാം സഹകേരണ കമഖലയനിലുണ്ടഭായ പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ഇതനിലന്റെ ഫെലമഭായനി കനഭാടച്ച് ലഭലതയലട പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കലപട്ടുവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  കനഭാടച്ച്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  അറനനികക്ഷപത്തനില്
6,386.18  കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവച്ച് വന്നനിട്ടുണ്ടച്ച്.  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള നല്കുന്ന
വഭായയനില് ഏകേകദശലാം 30 ശതമഭാനലാം കുറവച്ച് വന്നനിട്ടുണ്ടച്ച്.  വഭായഭാ തനിരനിചടവനില് 44.2
ശതമഭാനലാം കുറവച്ച് വന്നനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 സലാംസഭാന സഹകേരണ വകുപച്ച് ആഫെതീസുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

205(3969) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  12  തഭാലൂക്കുകേളനില്  സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെ
അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  രജനിസഭാര്  (ജനറല്),  അസനിസ്റ്റന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്  (ആ ഡനിറച്ച്)  എന്നതീ
ആഫെതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

 സലാംസഭാന സഹകേരണ യൂണനിയലന്റെ ഭരണ നനിര്വ്വഹണലാം

206(3970) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സഹകേരണ യൂണനിയലന്റെ ഭരണ നനിര്വ്വഹണലാം ഇകപഭാള ഏതച്ച്
രതീതനിയനിലഭാണച്ച്;  യൂണനിയലന്റെ മുന മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനിലയ പനിരനിചവനിടതഭാകണഭാ അകതഭാ
കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതഭാകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലാം  പുതനിയ  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനിലയ

ലതരലഞ്ഞടുക്കുവഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വന്നഭാല്  ഭരണസലാംഭനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി

നനിയമത്തനില്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങ്കേനില്  അതുപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ  നടപടനി

എടുത്തനിട്ടുളളതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  സലാംഘലത്തകയഭാ  സലാംഘവനിഭഭാഗലത്തകയഭാ  നനിയമത്തനിലല

ഏലതങ്കേനിലുലാം  വകുപനിലന്റെ  വലവസയനില്  നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനില്

നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന്ന  അധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഒരു  സഹകേരണ  സലാംഘലാം

അലഭാത്ത എസച്ച്.സനി.യ- ലന നനിയമ വലവസയനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ;

എങ്കേനില് ഇതു സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  യൂണനിയലന്റെ  ഭരണസമനിതനി  കേഭാലഭാവധനി

2-2-2016-ല്  അവസഭാനനിചലവങ്കേനിലുലാം  പുതനിയ  ഭരണസമനിതനി  ലതരലഞ്ഞടുപച്ച്

നടക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപച്ച്  89  പ്രകേഭാരലാം

നനിലവനില് ശതീ.  കകേഭാലനിയകക്കഭാടച്ച്  എന.  കൃഷ്ണനനഭായര് കേണ്വതീനറഭായള്ള  3  അലാംഗ

അഡനിനനികസറതീവച്ച്  കേമ്മേനിറനിയഭാണച്ച്  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  യൂണനിയലന്റെ  ഭരണ

നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തുന്നതച്ച്.  സലാംസഭാന സഹകേരണ യൂണനിയലന്റെ മുന മഭാകനജനിലാംഗച്ച്

കേമ്മേനിറനിയലട കേഭാലഭാവധനി 2-2-2016-ല് പൂര്ത്തനിയഭായതഭാണച്ച്.  പനിരനിചവനിടതല.

(ബനി)  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലാം  പുതനിയ  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനിലയ

ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വന്നഭാല്  1969-ലല  സഹകേരണ സലാംഘലാം നനിയമലാം

വകുപച്ച്  89  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണസലാംഭനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  നനിയമത്തനില്  വലവസ

ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ആയതച്ച്  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അഡനിനനികസറതീവച്ച്  കേമ്മേനിറനിലയ

നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി) സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപച്ച് 101 പ്രകേഭാരലാം സഹകേരണ സലാംഘലത്തകയഭാ

സലാംഘ  വനിഭഭാഗലത്തകയഭാ  നനിയമത്തനിലല  ഏലതങ്കേനിലുലാം  വലവസയനില്നനിനലാം

ഗവണ്ലമന്റെനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന്ന  അധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന

കേഴെനിയലാം.   1969-ലല  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപച്ച്  89  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്

സലാംസഭാന  സഹകേരണ  യൂണനിയന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   കൂടഭാലത  ടനി

സഭാപനത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  സലാംബനനിചള്ള  വലവസകേളുലാം  സഹകേരണ

നനിയമത്തനില് വലക്തമഭായനി വലവസ ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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 ലകേഭാരടനി സര്വ്വതീസച്ച് സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലന്റെ നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാര്

207(3971) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാരടനി  സര്വ്വതീസച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ചേഭാലക്കുടനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിചവരുന്ന  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാര്,  ബഭാങ്കേനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന
പരനിധനിയനിലുളള  'ലചേറങ്ങര'  യനികലക്കച്ച് മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുളള
അകപക്ഷ അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെങ്കേനിലുലാം തടസ്സങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഉലണ്ടങ്കേനില്  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിചച്ച്  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടച്ച്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.

 പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളനിലല നനികക്ഷപകേര്ക്കച്ച് പണലാം
പനിനവലനിക്കഭാന അനുമതനി

208(3972) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപച്ച്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017 മഭാര്ചച്ച് 31-നച്ച് കശഷലാം പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളനിലല
നനികക്ഷപകേര്ക്കുലാം  വഭായക്കഭാര്ക്കുലാം  മൂന  ലക്ഷലാം  രൂപയനിലധനികേലാം  പനിനവലനിക്കഭാന
അനുമതനിയനിലഭാത്ത  സനിതനിയനിലുലാം  ഇതര  ബഭാങ്കുകേളനിലല  അക്കനൗണ്ടുകേളനികലയച്ച്
പരനിധനിയനിലഭാലത ട്രേഭാനസ്ഫര് ലചേയ്യേഭാന അവസരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്
 വന്നനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് ഈ അവസമൂലലാം, കൂടുതല് ആനുകൂലലങ്ങള വഭാഗഭാനലാം ലചേയച്ച്
വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേള  പ്രഭാഥമനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലല  വഭായക്കഭാരുലടയലാം  മറ്റുലാം
നനികക്ഷപങ്ങള  മഭാറനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുലാം  അതുവഴെനി  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനത്തനില്  ഇടനിവണ്ടഭാകേഭാനുലാം  സഭാദലതയലണ്ടന്ന കേഭാരലലാം  ശദനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തു നടപടനിയഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

804/2019
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(സനി)  കനഭാടച്ച്  പനിനവലനിക്കല്മൂലമുള്ള  പ്രശപരനിഹഭാരമഭായനി  ജനിലഭാ
സഹകേരണബഭാങ്കുകേളനില്  മനിറര്  അക്കനൗണ്ടുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നല്കേനിയ
ഉത്തരവനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വതീക്ഷനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എത്ര സലാംഘങ്ങളുലാം നനികക്ഷപകേരുലാം മനിറര് അക്കനൗണ്ടുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിചവരുന.   പ്രഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലല  നനികക്ഷപങ്ങളക്കച്ച്  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേലള
അകപക്ഷനിചച്ച്  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലുള്ള  പലനിശ  അനുവദനിചലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ
വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളനിലല നനികക്ഷപകേങ്ങളക്കച്ച് കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കകേരള നനികക്ഷപ
ഗലഭാരണ്ടനി പദതനിയലട പരനിരക്ഷലയ സലാംബനനിചച്ച് പ്രചേരണലാം നല്കേനിയലാം പ്രഭാഥമനികേ
സലാംഘങ്ങള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  കൂടുതല്  മനിറര്  അക്കനൗണ്ടുകേള
തുടങ്ങനിയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  കബഭാധവല്ക്കരനിചലാം  പ്രതനിസനനികേള
പരനിഹരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  ഉണ്ടച്ച്.   ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  മനിറര്  അക്കനൗണ്ടുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നല്കേനിയ ഉത്തരവനികന്മല് നടപടനി നടനവരുന.

(ഡനി) വനിവരങ്ങള കശഖരനിചവരുന.

 വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള

209(3973) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  പുതനിയതഭായനി  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുലണ്ടന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  കമഖലയനിലല  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണച്ച്  രജനികസഷന
നല്കേനിയതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  "പലവകേ"  വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുത്തനി തനിരുവനന്തെപുരലാം
ഭനിന്നകശഷനി  വനിഭഭാഗകക്ഷമ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  കനിപ്തലാം  റനി.  2135  എന്ന
സലാംഘത്തനിനച്ച് രജനികസഷന നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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 സര്ക്കനിള സഹകേരണ യൂണനിയനുകേള

210(3974) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എത്ര  സര്ക്കനിള  സഹകേരണ  യൂണനിയനുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണ്ടന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  സര്ക്കനിള  സഹകേരണ  യൂണനിയനുകേളനില്  സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുലണ്ടനലാം  ഏതു  തസനികേകേളനിലഭാണച്ച്  നനിയമനിചലതനലാം
അനുവദനിച ശമ്പള ലസ്കയനില് ഏതഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കച്ച്  ശമ്പളത്തനിനു  പുറലമ  എലന്തെലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണച്ച്
നല്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഏകേതീകേരനിച  കസവന  കവതന  വലവസ
നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 62 എണ്ണലാം.

(ബനി & സനി) നനിലവനില് 21 സര്ക്കനിള സഹകേരണ യൂണനിയനുകേളനില് സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ടനി ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള ലസ്കയനില്,  ശമ്പളത്തനിനച്ച്
പുറകമ നല്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങളുലട പടനികേ എന്നനിവ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  നനിലവനില്  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഏകേതീകേരനിച  കസവന-കവതന
വലവസയനില.  ഇക്കഭാരലലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡനിലന്റെ ത്രനികവണനി കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം ത്രനികവണനി സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം
നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം

 211(3975) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  അവശല  സഭാധനങ്ങളുലട  വനിലനനിലവഭാരലാം
പനിടനിചനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം,  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  സഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷലമനിട  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ലഫെഡനിലന്റെ  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റഭാറുകേളനിലുലാം  ത്രനികവണനി  സൂപര്
മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം സഭാധനങ്ങളുലട ലഭലത കുറഞ്ഞതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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(ബനി)  കേരനിഞന്തെ  കലഭാബനികേള  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കച്ച്  കൃത്രനിമ  ക്ഷഭാമലാം
സൃഷനിചച്ച്  ഇവയലട  വനില  ഉയര്ത്തുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്,  ഓപണ്  വനിപണനിയനില്
കൂടുതല്  ഇടലപടഭാന  കേഴെനിയലാംവനിധലാം  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡനിലന്റെ  ത്രനികവണനി
കസ്റ്റഭാറുകേളനിലുലാം  ത്രനികവണനി  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം  കൂടുതലഭായനി  ഉലന്നങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കച്ച്  എലഭാലാംതലന്ന  നതീതനി
കസ്റ്റഭാറുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളുലടയലാം
സമതീപലാം  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡനില്  മുനകേഭാലത്തുണ്ടഭായ  ലതറഭായ  ചേനില  പ്രവണതകേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ത്രനികവണനി  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  സഭാധനങ്ങളുലട  ലഭലത  കുറയകേയലാം
സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങഭാന  വരുന്നവരുലട  എണ്ണലാം  കുറയകേയലാം  ലചേയലവന്നതച്ച്
വസ്തുതയഭാണച്ച്.   2016  ജൂവല  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം  ത്രനികവണനികേളുലട  വലഭാപഭാരലാം
കൃതലമഭായനി വര്ദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടച്ച്.  എലഭാ മഭാസങ്ങളനിലുലാം ഇ-ലടണ്ടര് വഴെനി
ആവശലമഭായ സഭാധനങ്ങള ലമഭാത്തമഭായനി വഭാങ്ങനി ലഭലമഭാക്കുനണ്ടച്ച്.  ശരഭാശരനി ഒരു
ത്രനികവണനിയനില് രണ്ടച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ മുതല് അഞച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ വലരയള്ള കസ്റ്റഭാക്കച്ച്
നനിലവനിലുണ്ടച്ച്.  ത്രനികവണനി സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില് ഇതച്ച് 15 ലക്ഷലാം രൂപകയഭാളലാം വരുലാം.

(ബനി)  അരനിയലട  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലളകൂടനി ഉളലപടുത്തനി രൂപതീകേരനിച
കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  ഫെലപ്രദമഭായനി  മഭാര്ക്കറനില്  ഇടലപടുന്നതനിനച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ഇതനിനകേലാം ബലാംഗഭാളനില്നനിനലാം അരനി എത്തനിചച്ച് വനിതരണലാം ലചേയവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത
മറച്ച്  ഇനങ്ങള  എലഭാ  നഗരങ്ങളനിലുലാം  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രഭാഥമനികേ സര്വ്വതീസച്ച് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട കനതൃതസത്തനിലുലാം ത്രനികവണനികേളനിലൂലടയലാം
പരനിശമനിചവരുന.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട കനതൃതസത്തനില്
2000 നതീതനി കസ്റ്റഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം 1500  നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനിനകേലാം 700 നതീതനി കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം
600  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടച്ച്.
തഭാലൂക്കച്ച് ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളക്കച്ച് സമതീപലാം ഉചേനിതമഭായ സലലാം ലഭനിക്കുന്നപക്ഷലാം
നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച് കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡച്ച് പരനിഗണനിചവരുന.
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 സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലല സഭാമ്പത്തനികേ ക്രമകക്കടച്ച്

212(3976) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  മുടലാം  വലനിയകുഴെനി  സര്വ്വതീസച്ച്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേനിലല
സഭാമ്പത്തനികേ ക്രമകക്കടച്ച്  സലാംബനനിച അകനസഷണലാം ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;  എത്ര
രൂപയലട ക്രമകക്കടഭാണച്ച് അകനസഷണത്തനില് കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(ബനി)  ക്രമകക്കടനിനച്ച്  ഉത്തരവഭാദനികേള  ആലരഭാലക്കയഭാണച്ച്  എന്നഭാണച്ച്  അകനസഷണത്തനിൽ
കേലണ്ടത്തനിയതച്ച്;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഭാങ്കേനിനച്ച്  നഷലപട  തുകേ  ഇവരനില്  നനിന്നച്ച്  ഈടഭാക്കഭാന  എന്തെച്ച്
നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(ഡനി)  ഇവര്ലക്കതനിലര  ക്രനിമനിനല്കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇലലങ്കേനില്
അതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വലനിയകുഴെനി  സര്വ്വതീസച്ച്  സഹകേരണ ബഭാങ്കേച്ച്  (കനിപ്തലാം)  നമ്പര്  2259-ല്
നടന്ന സഭാമ്പത്തനികേ തനിരനിമറനി സലാംബനനിചച്ച് കകേരള സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപച്ച് 65
പ്രകേഭാരമുള്ള അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.  5,31,65,353  രൂപയലട അപഹരണവലാം
സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടുകേളുലാം  ബഭാങ്കേനില്  നടന്നതഭായനി  അകനസഷണത്തനില്
കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ബഭാങ്കേനില്  നടന്ന  ക്രമകക്കടുകേളക്കച്ച്  അക്കനൗണ്ടന്റെച്ച്  ശതീ.  ലകേ.  ബനി.
ഷനിഹഭാദച്ച്,  ബഭാങ്കേച്ച്  ലസക്രടറനി  ശതീ.  മകനഭാഹരന ഡനി.,  ജൂനനിയര് കഭാര്ക്കച്ച്  ശതീമതനി
ശതീലത ആര്.,  സതീനനിയര് കഭാര്ക്കച്ച്  ശതീമതനി  രജനനി  എസച്ച്.  എന്നനിവരുലാം കൂടഭാലത
ഇക്കഭാലയളവനിലല  ഭരണസമനിതനി  അലാംഗങ്ങളുമഭാണച്ച്  ഉത്തരവഭാദനികേലളന്നച്ച്
അകനസഷണത്തനില് കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(സനി)  ബഭാങ്കേനിനച്ച്  നഷലപട തുകേ ഉത്തരവഭാദനികേളനില്നനിനലാം ഈടഭാക്കനിലയടുക്കു
ന്നതനിനച്ച് ആര്ബനികട്രേഷന കകേസച്ച് ഫെയല് ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ഡനി) ഇവര്ലക്കതനിലര കേരതീലക്കുളങ്ങര കപഭാലതീസച്ച് കസ്റ്റഷനനില് വക്രലാം നമ്പര്
1615/2015 നമ്പരഭായനി കപഭാലതീസച്ച് കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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 കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡച്ച് നല്കുന്ന സബ്സനിഡനി

213(3977) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ലപഭാതുവനിപണനി  വനില
പനിടനിചനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡച്ച്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനി  നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില് എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിലചന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
സബ്സനിഡനി വനില്പന സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

സതീസണ് കേഭാലയളവച്ച് ഇനങ്ങളുലട
എണ്ണലാം

വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
എണ്ണലാം

റലാംസഭാന 2016 26-6-2016 to 

5-7-2016

13 ഇനലാം 1930

ഓണലാം 2016 4-9-2016 to
13-9-2016

13 ഇനലാം 2012

ക്രനിസ്തുമസച്ച് 2016 21-12-2016 to
26-12-2016

13 ഇനലാം 5

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
സബ്സനിഡനി  വനില്പനയനില്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡനിനച്ച്  ഉണ്ടഭായ  നഷലാം  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

സതീസണ് കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡനിനുണ്ടഭായ നഷലാം

റലാംസഭാന 2016 13.76 കകേഭാടനി

ഓണലാം 2016 6.02 കകേഭാടനി

ക്രനിസ്തുമസച്ച് 2016 3.16 ലക്ഷലാം

മുനകേഭാല  കുടനിശനികേയനിനത്തനില്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫെഡനിനച്ച്  60  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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 സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം വഭായലയടുത്തവര് കനരനിടുന്ന
ജപ്തനിനടപടനികേള

214(3978) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ,
ജനിലഭാ, സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിന്നച്ച് വഭായലയടുത്തച്ച് കുടനിശനികേ വരുത്തനിയ
കകേസുകേളനില്  നഭാളനിതുവലര  എത്രകപര്ലക്കതനിലര  ജപ്തനിനടപടനികേള  സസതീകേരനിച;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഭവന  വഭായലയടുത്തവരനില്  എത്രകപര്ലക്കതനിലര  ജപ്തനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിച എന്നതനിലന്റെ കേണക്കച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് ഭവന വഭായലയടുത്ത എത്ര കപര്ലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേളക്കച്ച്
മുകന്നഭാടനിയഭായള്ള  കനഭാടതീസച്ച്  അയചലവനള്ളതനിലന്റെ  ജനില  തനിരനിചള്ള  കേണക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്
പ്രഭാഥമനികേ,  ജനിലഭാ,  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നച്ച്  വഭായലയടുത്തച്ച്
കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയ  കകേസുകേളനില്  നഭാളനിതുവലര  10,880  കപര്ലക്കതനിലര  ജപ്തനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ഭവന വഭായ എടുത്തവരനില് ജപ്തനി  നടപടനികേള സസതീകേരനിചതനിലന്റെ ജനില
തനിരനിചള്ള കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 149

ലകേഭാലലാം 73

പത്തനലാംതനിട ഇല

ആലപ്പുഴെ 2

കകേഭാടയലാം 82

ഇടുക്കനി 1

എറണഭാകുളലാം ഇല
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തൃശ്ശൂര് 1

പഭാലക്കഭാടച്ച് 10

മലപ്പുറലാം 2

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 28

വയനഭാടച്ച് ഇല

കേണ്ണൂര് 5

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ഇല

         ആലകേ 353

(സനി) ഭവന വഭായലയടുത്തവരനില് നനിലവനില് നനിയമ നടപടനികേളക്കച്ച് മുകന്നഭാടനിയഭായള്ള
കനഭാടതീസച്ച് അയചതനിലന്റെ ജനിലതനിരനിചള്ള കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 899

ലകേഭാലലാം 1418

പത്തനലാംതനിട 161

ആലപ്പുഴെ 188

കകേഭാടയലാം 495

ഇടുക്കനി 499

എറണഭാകുളലാം 8182

തൃശ്ശൂര് 314

പഭാലക്കഭാടച്ച് 863

മലപ്പുറലാം 76

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 740

വയനഭാടച്ച് 5

കേണ്ണൂര് 174

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 275

ആലകേ 14289
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 നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം 2017

215(3979) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .    ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

സഹകേരണസഭാപനങ്ങളനില്  നവകകേരളതീയലാം  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണലാം  2017
എന്ന  കപരനില്  നടപഭാക്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  വഭായ  തതീര്പഭാക്കല്  ആനുകൂലലങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം 2017 പ്രകേഭാരലാം വഭായ തതീര്പഭാക്കുകമ്പഭാള
കുടനിശനികേ  വഭായ  മുതല്  തുകേയലാം  വഭായ  എടുക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനിലനിരുന്ന  പലനിശ
നനിരകക്കഭാ  ഇകപഭാഴുള്ള  പലനിശനനിരകക്കഭാ  ഏതഭാകണഭാ  കുറവച്ച്  ആയതു  പ്രകേഭാരമുള്ള
പലനിശയലാം  ഈടഭാക്കനി  ബഭാദലത  അവസഭാനനിപനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  പലനിശ
ബഭാക്കനിനനില്പച്ച് മുതലനികനക്കഭാള അധനികേരനിക്കുകേയഭാലണങ്കേനില് പലനിശ മുതലനിലനഭാപലാം
ക്രമതീകേരനിചച്ച്  വഭായഭാ  കേണക്കച്ച്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വഭായലയടുത്തച്ച്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തനിരനിചടയഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത
വലനിയ  തുകേ  ബഭാദലത  വന്നനിട്ടുള്ളവര്ക്കച്ച്  ഈ  പദതനിമൂലലാം  വളലര  വലനിയ
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്.  പനിഴെപലനിശ, കനഭാടതീസച്ച് ചേഭാര്ജ്ജച്ച്, മറ്റു ലചേലവകേള
എന്നനിവയലാം  വഭായകേലള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുന്നതഭാണച്ച്.  വഭായഭാ
തനിരനിചടവനിലന  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭായഭാത്തുകേ  ഈ  പദതനി
കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  ക്രമമഭായനി  അടചതതീര്ക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  ആലകേ  ടനി  വഭായയനികലയച്ച്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അടച പലനിശ തുകേയലട  10  ശതമഭാനലാം തുകേ വലര
അവസഭാനലത്ത തവണ അടയ്ക്കുകമ്പഭാള ഇളവച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യലട അധതീനതയനിലുള്ള സഭാപനങ്ങള

216(3980)    ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിലല കബക്കല് ആസഭാനമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യലട  അധതീനതയനിലുള്ള  ഉളള  സഭാപനങ്ങളനില്
ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച് വഭാടകേ /ലതീസനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുളളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രതനിമഭാസ വഭാടകേ എത്രലയനലാം ഈ സഭാപനങ്ങള
വഭാടകേ/ലതീസനിനച്ച് ആര്ലക്കഭാലക്കയഭാണച്ച് നല്കേനിയലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിലല കബക്കല് ആസഭാനമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യലട  അധതീനതയനിലുള്ള  തഭാലഴെപറയന്ന  സഭാപനങ്ങള
ലതീസനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

1. ആയനിറനി ലടര്മനിനല്

2. ഇടയനിലക്കഭാടച്ച് അമനിനനിറനി ലസന്റെര്

3. കബക്കല് ബതീചച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്

4. കകേഭാടപ്പുറലാം ഹനൗസച്ച് കബഭാടച്ച് ലസന്റെര്

5. കബക്കല് കഫെഭാര്ടച്ച് പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച് കബ

6. തൃക്കണഭാടച്ച് അമനിനനിറനി ലസന്റെര്

(ബനി)  1.  ആയനിറനി  ലടര്മനിനല്  പ്രതനിമഭാസലാം  8,500  രൂപയ്ക്കുലാം  ഇടയനിലക്കഭാടച്ച്
അമനിനനിറനി  ലസന്റെര്  പ്രതനിമഭാസലാം  1,500  രൂപയ്ക്കുലാം  വലനിയപറമ്പ  കേഭായല്  ടൂറനിസലാം
വനികേസന സമനിതനിക്കച്ച് ലതീസനിനച്ച് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

2. കബക്കല്  ബതീചച്ച്  പഭാര്ക്കച്ച്  പ്രതനിമഭാസലാം  1,60,500  രൂപയച്ച്  പള്ളനിക്കര
സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിനച്ച് ലതീസനിനച്ച് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

3. കകേഭാടപ്പുറലാം  ഹനൗസ്കബഭാടച്ച്  ലസന്റെര്  പ്രതനിമഭാസലാം  16,500  രൂപയച്ച്
ശതീ. മുഹമ്മേദച്ച് അനസനിനച്ച് ലതീസനിനച്ച് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

4. കബക്കല്  കഫെഭാര്ടച്ച്  പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്  കബ  പ്രതനിമഭാസലാം  30,416  രൂപയച്ച്
ശതീ. അബ്ദുള സനഭാഫെനിനച്ച് ലതീസനിനച്ച് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

5.  തൃക്കണഭാടച്ച്  അമനിനനിറനി  ലസന്റെര്  പ്രതനിമഭാസലാം  4,100  രൂപയച്ച്
ശതീ. ഷറഫുദ്ദേതീനച്ച് ലതീസനിനച്ച് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

 വനികനഭാദസഞഭാര കമഖല

217(3981) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം  കമഖലകേളനില്  അന്തെര്കദശതീയ
നനിലവഭാരത്തനില് അടനിസഭാന സനൗകേരലലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  സനൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള ഉളലപലട
ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച്  ആവശലലാം  കവണ്ടുന്ന  എലഭാ  ഘടകേങ്ങളുലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
വനികേസന പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷരനിച നടപനിലഭാക്കനിവരുനണ്ടച്ച്.

 അതനിഥനിമന്ദനിരങ്ങള ബുക്കച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനലാം

218  (3982) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് അതനിഥനി മന്ദനിരങ്ങള ബുക്കച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ഓണ്വലന
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  റനിസര്വച്ച്  ലചേയവര്ക്കച്ച് ലമഭാവബല് എസച്ച്.  എലാം.  എസച്ച്.  വഴെനി വനിവരലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറത്തച്ച്  നനിലവനിലുള്ള ഗസ്റ്റച്ച്  ഹനൗസച്ച്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പുതനിയ
കബഭാക്കുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

 കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകേളക്കരനികേനില് സഭാപനിച വഴെനികയഭാരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള
219(3983) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ പനിന്തുണകയഭാലട കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകേളക്കരനികേനില്
സഭാപനിച  വഴെനികയഭാരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസ  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
നനിലവനില് എത്ര കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഇവയലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകമഭാ
മറഭാനുകൂലലങ്ങകളഭാ നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള-കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനില്  ടൂറനിസലാം  കബ്ബനിലന്റെ  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനച്ച്
കവണ്ടനി ലചേയലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ഉളലപലടയള്ള കേഭാരലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കച്ച്  യഭാത്രയനിലുടനതീളലാം  ലമചലപട  സനൗകേരലങ്ങള
നല്കുന്നതനിനച്ച്  2004-ല്  സസകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേരുലട  മുതല്മുടകക്കഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയഭാണച്ച് വഴെനികയഭാരലാം.  ഈ പദതനിയനില്  35  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്
ഇവ തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  നനിശ്ചയനിക്കലപട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  മുടക്കുമുതലനിലന്റെ  25  ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവധനി  5
ലക്ഷലാം  രൂപ)  സബ്സനിഡനിയഭായനി  നല്കുന.   കൂടഭാലത  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് 25 ശതമഭാനലാം (പരമഭാവധനി 2 ലക്ഷലാം രൂപ) കൂടനി നല്കുന.

(സനി)  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  സ്കൂള കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനില് ടൂറനിസലാം കബ്ബുകേളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുമഭായനി  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
30,66,000  രൂപയലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  57,86,868  രൂപയലാം  14
ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളക്കഭായനി  അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുലട
കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ടൂറനിസലാം  കബ്ബുകേളുലട  സജതീവ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം
കേലഭാമകേള,  വനികനഭാദയഭാത്രകേള  തുടങ്ങനിയവ  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-
കേളക്കച്ച് ഫെണ്ടച്ച് അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 ജനിലഭാ ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന കേനൗണ്സനിലുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

220(3984) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേനൗണ്സനിലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച് നനിലവനില് എലന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.യനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ടൂറനിസലാം  വകുപനില്
എന്തു സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേനൗണ്സനിലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സുതഭാരലവലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  നനിയനനിത
ലസഭാവസറനിയഭാണച്ച്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.   ജനപ്രതനിനനിധനികേള  അലാംഗങ്ങളഭായള്ള
കേനൗണ്സനിലനിലന്റെ ലചേയര്മഭാന ജനിലഭാ കേളക്ടറഭാണച്ച്.  ജനിലകേളനില് ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  കേലണ്ടത്തനി  വനികേസനത്തനിനുലാം  നടത്തനിപനിനുലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെകയഭാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി
പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ചുമതല  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കഭാണച്ച്.
ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്ന  പദതനികേളക്കച്ച്  അര്ഹമഭായതനിനച്ച്
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ടൂറനിസലാം  വകുപച്ച്/സര്ക്കഭാര് അനുമതനി  നല്കുന.  ജനിലഭാതലത്തനില് ടൂറനിസലാം വകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിലന്റെ ചുമതല വകുപച്ച് ഏല്പനിക്കുന്നപക്ഷലാം
ഡനി.റനി.പനി.സനി.  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാറുണ്ടച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ/ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി പ്രവര്ത്തനികക്കണ്ട കേനൗണ്സനിലഭാണച്ച് ഡനി.റനി.പനി.സനി.

(സനി)  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേനൗണ്സനിലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടച്ച്  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില്
അറനിവലാം  അനുഭവവമുള്ളവലര  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  ലസക്രടറനി
സഭാനകത്തയച്ച്  നനിയമനിക്കഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  

ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലല വനികേസനത്തനിനച്ച് പുതനിയ പദതനികേള

221(3985) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനില് മദലനനികരഭാധനലാം ആഘഭാതമുണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ
എന്നച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനുലാം ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങല്
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയലട  വനികേസനവലാം  മദലലഭലതയലാം  തമ്മേനിലുള്ള
ബനലത്തപറനി  പ്രകതലകേ  പഠനങ്ങള  വകുപച്ച്  നടത്തനിയനിടനില.   എന്നഭാല്
സലാംസഭാനലത്ത  നനിലവനിലല  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  വരവനിലുള്ള  വളര്ചഭാ
നനിരക്കനിലല കുറവച്ച് ശദയനില്ലപടതച്ച്  മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  "Trade Research
Survey 2016” എന്ന പഠനലാം നടത്തുകേയലാം പ്രസ്തുത പഠനത്തനില് പ്രധഭാന വരുമഭാന
കസഭാതസ്സുകേളനിലലഭാന്നഭായ കഹഭാടലുകേളനില് നടക്കുന്ന മതീറനിലാംഗച്ച്, കേണ്ലവനഷന, ഗ്രൂപച്ച്
ടൂര്,  എകനിബനിഷന,  ലഡസ്റ്റനികനഷന  കേലലഭാണങ്ങള  എന്നനിവയലട  വളര്ചഭാ
നനിരക്കനിലുണ്ടഭായ  ഇടനിവച്ച്  ടൂറനിസലാം  രലാംഗലത്ത  തളര്ചയച്ച്  മുഖലകേഭാരണമഭായനി
ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിക്കലപട്ടു.   ഇതനിലനഭാരു  കേഭാരണലാം  സലാംസഭാനലത്ത  നനിലവനിലല
മദലനയമഭാലണനലാം കേലണ്ടത്തുകേയണ്ടഭായനി.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിലല അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള
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വനികേസനിപനിക്കുകേ,  പരനിസനിതനി സനൗഹഭാര്ദ്ദേ സനൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുകേ,  സമഗ
മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന മഭാകനലജ്മെന്റെച്ച് നടപഭാക്കുകേ, അവകയഭാലടഭാപലാം കകേരളത്തനിലല
ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  സഭാധലതകേലള  കേഭാണനിചച്ച്  വനിവനിധ  രഭാജലങ്ങളനില്  കറഭാഡ്കഷഭാകേള,  കട്രേഡച്ച്
ലഫെയറുകേള  മുതലഭായവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ഇവയ്ലക്കലഭാലാം  കവണ്ടത്ര  പ്രചേരണലാം
നല്കുകേ  എന്നനിവ  വഴെനി  കൂടുതല്  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  കകേരളത്തനികലയച്ച്
ആകേര്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയലമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   അതനിലൂലട  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വരുമഭാനവലാം ലതഭാഴെനില് അവസരങ്ങളുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് കേരുതുന.

വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  വരവച്ച്  നനിലവനിലല  എണ്ണത്തനിലന്റെ  ഇരടനിയഭാക്കനി
വര്ദനിപനിചലാം ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട വരവച്ച് നനിലവനികലതനികനക്കഭാള  50  ശതമഭാനലാം
വര്ദനിപനിചലാം വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനില് നനിലവനിലല 14 ലക്ഷലാം ലതഭാഴെനിലവസരലാം
5  വര് ഷത്തനിനുള്ളനില്  4  ലക്ഷലാം  കൂടനി  വര്ദനവച്ച്  വരുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച്  വകുപച്ച്
ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.

യവഭാക്കളക്കച്ച്,  പ്രകതലകേനിചലാം  ഗഭാമതീണകമഖലയനിലല  യവഭാക്കളക്കച്ച്  ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത
കേഴെനിവകേള  ഉണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  അനുഭവഭാധനിഷനിതമഭായ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള
ആവനിഷരനിചച്ച്  നടപഭാക്കുകേ  വഴെനി  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനിലവസരലാം  സൃഷനിക്കഭാനഭാകുലമന്നച്ച്
കേരുതുന.  സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കച്ച് ഗുണകേരമഭാകുന്ന വനിധത്തനില് ഉത്തരവഭാദനിതസ
വനികനഭാദസഞഭാര  പദതനി നടത്തനി വനികേസനിപനിക്കഭാന വകുപച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അതുവഴെനി
കൂടുതല്  ലതഭാഴെനിലവസരവലാം  വരുമഭാനവലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  ലഭലമഭാകുലമനലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

 ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള

222(3986) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .     സണ്ണനി കജഭാസഫെച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണച്ച് ഈ ഗവണ്ലമന്റെച്ച് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സലാംബനനിചച്ച് ഒരു പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനച്ച് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കമഖലയനില്  ഏലതലഭാലാം  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളഭാണച്ച്  നനിലവനില്
ഉളളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) കകേരളത്തനിലല വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിലല അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുകേ,  പരനിസനിതനി സനൗഹഭാര്ദ്ദേ സനൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുകേ,  സമഗ
മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന മഭാകനലജ്മെന്റെച്ച് നടപഭാക്കുകേ, അവകയഭാലടഭാപലാം കകേരളത്തനിലല
ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  സഭാധലതകേലള  കേഭാണനിചച്ച്  വനിവനിധ  രഭാജലങ്ങളനില്  കറഭാഡ്കഷഭാകേള,  കട്രേഡച്ച്
ലഫെയറുകേള  മുതലഭായവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ഇവയ്ലക്കലഭാലാം  കവണ്ടത്ര  പ്രചേരണലാം
നല്കുകേ  എന്നനിവ  വഴെനി  കൂടുതല്  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  കകേരളത്തനികലയച്ച്
ആകേര്ഷനിക്കുകേയലാം  അങ്ങലന  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിചച്ച്  അതനിലൂലട
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വരുമഭാനവലാം  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  അടുത്ത 5 വര്ഷലാംലകേഭാണ്ടച്ച് വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണ്ണലാം
ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആഭലന്തെര  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണ്ണലാം  50  ശതമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  4  ലക്ഷലാം  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷലമനിടുന.  

സഭാമൂഹനികേവലാം  പഭാരനിസനിതനികേവമഭായ  ഘടകേങ്ങളക്കച്ച്  വനിഘഭാതലാം  വരഭാലത
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്ന സമഗ ടൂറനിസലാം പദതനിയഭാണച്ച്  വനികനഭാദസഞഭാര
വകുപച്ച്  ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  തഭാലഴെപറയന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1. യവഭാക്കളക്കച്ച്,  പ്രകതലകേനിചലാം  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  യവഭാക്കളക്കച്ച്
ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത  കേഴെനിവകേള  ഉണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുതകുന്ന
അനുഭവഭാധനിഷനിതമഭായ ടൂറനിസലാം പദതനികേള ആവനിഷരനിചച്ച് നടപഭാക്കുലാം.

2. സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഗുണകേരമഭാകുന്ന  വനിധത്തനില്  ഉത്തരവഭാദനിതസ
വനികനഭാദസഞഭാര  പദതനി  വനികേസനിപനിക്കുകേ  വഴെനി  കൂടുതല്
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി  &  സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വലവസഭായത്തനിനച്ച്  സലാംസഭാന  സമ്പദച്ച്
രലാംഗത്തുള്ള പങ്കേച്ച്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുകവണ്ടനി ഒരു പഠനലാം ഗുലഭാത്തനി ഇനസ്റ്റനിറമ്പ്യൂടച്ച്
ഓഫെച്ച്  ഫെനിനഭാനസച്ച്  &  ടഭാകകഷന  മുകഖന  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   അവരുലട  ഡ്രഭാഫച്ച്
റനികപഭാര്ടനുസരനിചച്ച്  കൃഷനി,  കേചവടലാം,  കപ്രഭാസസ്സച്ച്  ലചേയ  ആഹഭാര  പദഭാര്തങ്ങള,
ലറഡനിലമയ്ഡച്ച്  വസങ്ങള,  അചടനിയലാം  പ്രസനിദതീകേരണവലാം,  കേര-ജല-കവലഭാമ
സഞഭാരകമഖലകേള,  കഹഭാടലുകേള,  ആകരഭാഗലലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്
ടൂറനിസവമഭായനി ബനലപട ലതഭാഴെനിലുകേളുലണ്ടന്നച്ച് കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണ്ണത്തനില് വര്ദനവച്ച്

223(3987) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനികനഭാദ സഞഭാരനികേളുലട എണ്ണത്തനില് മുനവര്ഷലത്ത
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(2015-16) അകപക്ഷനിചച്ച് വര്ദനവച്ച് ഉണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട വനിവരലാം ആഭലന്തെര  /  വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേള എന്നച്ച് തരലാംതനിരനിചച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണലാം  കേണക്കഭാക്കുന്നതച്ച്  കേലണ്ടര്വര്ഷലാം
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച്.   2015  കേലണ്ടര്വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചച്ച്  2016-ല്
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണ്ണത്തനില് വര്ദനവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  ആഭലന്തെര,  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  തരലാംതനിരനിചള്ള  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേള ആഭലന്തെര
വനികനഭാദസഞഭാരനികേള

ആലകേ

2015            9,77,479 1,24,65,571 1,34,43,050

2016           10,38,419 1,31,72,535 1,42,10,954

 ആഭലന്തെര ടൂറനിസലാം

224(3988) ശതീ  .  മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ആഭലന്തെര  ടൂറനിസലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആഭലന്തെര ടൂറനിസലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന:

1. ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലുള്ള  സലാംരലാംഭകേരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുലാം വനിപണനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി KTM സലാംഘടനിപനിചവരുന.

2. മുസനിരനിസച്ച്,  വസസച്ച്  റൂടച്ച്  എന്നനിവലയ  മുനനനിര്ത്തനി  വപതൃകേ  ടൂറനിസലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

3. അഡസഞര് ടൂറനിസലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

4. കകേരളത്തനിലല  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  പരനിപഭാടനികേള,  ഉതവങ്ങള  എന്നനിവ
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ഉളലപടുത്തനി കേലണ്ടര് തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയലാം  ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  ഇനഫെര്കമഷന ഓഫെതീസുകേള
വഴെനി  ആഭലന്തെര  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച്  ആയതച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചവരുന.

5. ഉത്തരവഭാദനിതസ  ടൂറനിസലാം  ആഭലന്തെര  വനിപണനിക്കച്ച്  പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

6. സഞഭാരനികേളക്കച്ച്  ടൂര്  ഓപകററര്മഭാരുലാം  കഹഭാടലുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്
ആകേര്ഷകേമഭായ ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

7. കകേരളലത്ത വനിവഭാഹ/MICE  ടൂറനിസത്തനിനുള്ള പ്രധഭാന ലക്ഷലസഭാനമഭായനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  ഓണ്വലന,  ഓഫെച്ച് വലന  പ്രചേരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
നടപഭാക്കനിവരുന.

8. ആഭലന്തെര  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇന്തെലയനില്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
22 നഗരങ്ങളനില് കറഭാഡച്ച് കഷഭാകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.

 ലമഡനിക്കല് ടൂറനിസലാം പദതനി

225(3989) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .    ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .     മുഹമ്മേദച്ച്  മുഹസനിന  പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  ആധുനനികേ  ചേനികേനിതഭാ  സനൗകേരലങ്ങള
ഇതര  സലാംസഭാനക്കഭാര്ക്കുലാം  വനികദശനികേളക്കുലാം  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലമഡനിക്കല്
ടൂറനിസലാം പദതനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനില്  പങ്കേഭാളനികേളഭാകേഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണച്ച്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് പങ്കേഭാളനികേളഭാകേഭാന ആശുപത്രനികേളക്കച്ച്  എലന്തെഭാലക്ക
കയഭാഗലതകേളഭാണച്ച് ഉണ്ടഭാകകേണ്ടലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  –  സനി)  ആധുനനികേ  ചേനികേനിതഭാ  സമ്പ്രദഭായങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചള്ള
ലമഡനിക്കല്  ടൂറനിസലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
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നനിലവനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില.   എന്നഭാല്  ആയര്കവ്വദലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആയര്കവ്വദ  യൂണനിറ്റുകേളുലട  കഭാസനിഫെനികക്കഷന
ടൂറനിസലാം വകുപച്ച് നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇന്തെലയനിലുലാം വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിലുലാം വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  നടത്തുന്ന  പരസലപ്രചേരണങ്ങളനില്  ആയര്കവ്വദത്തനിനച്ച്  പ്രമുഖ
സഭാനലാം നല്കേനിവരുനണ്ടച്ച്.

 മഭാനന്തെവഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

226(3990)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനന്തെവഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണച്ച്
നനിലവനില് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന്നതച്ച്;

(ബനി)  മഭാനന്തെവഭാടനി പഴെശനി പഭാര്ക്കനില് കബഭാടച്ച് സര്വ്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാനന്തെവഭാടനി  പഴെശനി  പഭാര്ക്കനികലക്കച്ച്  കൂടുതല്  സന്ദര്ശകേലര
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഫെലപ്രദമഭായ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാനന്തെവഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  തഭാലഴെപറയന്ന  പദതനികേളഭാണച്ച്  ടൂറനിസലാം
വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്:

1. പ്രനിയദര്ശനിനനി ടതീ എനവനികറഭാണ്സച്ച്, പ്രനിയദര്ശനിനനി എകസ്റ്ററച്ച്, മഭാനന്തെവഭാടനി.

2. വള്ളനിയൂര്ക്കഭാവച്ച് കക്ഷത്രലാം, തതീര്തഭാടന ടൂറനിസലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

3. പഴെശനി പഭാര്ക്കച്ച് മഭാനന്തെവഭാടനി ടൂറനിസലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

4. ടൂറനിസലാം ലഫെസനിലനികറഷന ലസന്റെര്, കേബനതീതതീരലാം, പനമരലാം.

5. കുറുവഭാ ദസതീപച്ച് അടനിസഭാന സനൗകേരല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

6. പ്രനിയദര്ശനിനനി ടതീ എനവനികറഭാണ്സച്ച് തുടര് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

(ബനി & സനി) സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 307

നനിലമ്പൂര് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സമഗ വനികേസനലാം

227(3991)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  സമഗവനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഒരു  മഭാസ്റ്റര്
പഭാന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്കവ്വയ്ക്കുമഭായനി  ഏലതങ്കേനിലുലാം  ഏജനസനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിരുകന്നഭാ;  എങ്കേനില്  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എത്ര
രൂപയഭാണച്ച് ലചേലവഴെനിചതച്ച്;

(ബനി)  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനനിലന്റെ  കേരടച്ച്  (Draft)  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങ്കേനില്  കേരടച്ച്  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  പരനികശഭാധനിചച്ച്  കപഭാരഭായകേള  ഉലണ്ടങ്കേനില്
തനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  അലലങ്കേനില്  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കേരടച്ച്  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  സമര്പനിച  തതീയതനി  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം എന്തെഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേരടച്ച് മഭാസ്റ്റര് പഭാന പ്രകേഭാരലാം നനിലമ്പൂര് ടൂറനിസലാം സമഗ വനികേസനത്തനിനച്ച്
എത്ര  രൂപയലട  കപ്രഭാജക്ടഭാണച്ച്  സമര്പനിചതച്ച്;  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലമ്പൂര് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സമഗ വനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി മഭാസ്റ്റര് പഭാന
തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ടഭാറഭാ  കേണ്സല്ടനസനി  സര്വ്വതീസസച്ച്  എന്ന  സഭാപനലത്ത
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്. ഇതനിനഭായനി 42 ലക്ഷലാം രൂപയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയണ്ടഭായനി.
ഇതനില് 19,00,990 രൂപ ടഭാറഭാ കേണ്സല്ടനസനി സര്വ്വതീസനിനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  കേരടച്ച്  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതച്ച്  പരനികശഭാധനയനിലഭാണച്ച്.
5-5-2016-ലഭാണച്ച് മഭാസ്റ്റര്പഭാന വകുപനില് ലഭനിചതച്ച്.  ഇതച്ച് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചച്ച്
വനിശകേലനലാം നടകത്തണ്ടതുണ്ടച്ച്.

(സനി) മഭാസ്റ്റര് പഭാന അന്തെനിമമഭായനി അലാംഗതീകേരനിചകശഷലാം ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

 ടൂറനിസ്റ്റച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആവശലത്തനിനുള്ള സനൗകേരലങ്ങള

228(3992) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വളലരയധനികേലാം  ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലലലറ്റുകേള,
ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി,  കഹഭാടലുകേള  തുടങ്ങനിയ  സനൗകേരലങ്ങള  ഇലഭാലയനളള  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ബനി)  എങ്കേനില്  പ്രസസ്തുത  കപഭാരഭായകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  കമഖലകേളനിലല  ബതീചകേൾ  ,ഉദഭാഹരണത്തനിനച്ച്  ശലാംഖുമുഖലാം,
കകേഭാവളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര് തുടങ്ങനിയ ബതീചകേള,  നവതീകേരനിചച്ച്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച്
ലമചലപട സനൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചേനില  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നമ്പ്യൂനതകേളുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടച്ച്.
ടൂറനിസലാം  വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഗതീന  കേഭാര്പറച്ച്  എന്ന  പദതനിയനിലൂലട  പ്രസ്തുത
കപഭാരഭായകേള പരനിഹരനിക്കഭാന ശമനിചവരുന.

(സനി) സഭാധലത വനിലയനിരുത്തനി പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

ടൂറനിസ്റ്റച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാടനുബനനിചള്ള അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള

229(3993)   ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാടനുബനനിചള്ള  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് എലന്തെങ്കേനിലുലാം പദതനി ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കച്ച് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് മുകഖന കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച്
എലന്തെങ്കേനിലുലാം കപ്രഭാജക്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസലാം  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളക്കഭാണച്ച് ഫെണ്ടച്ച് ലഭനിക്കഭാറുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള  ഉളലപലടയള്ള
സനൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗതീന  കേഭാര്പറച്ച്  പദതനി
ആവനിഷരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനഭാലയലാം  സസകദശച്ച്  ദര്ശന,  പ്രസഭാദച്ച്  എന്നതീ
സ്കതീമുകേളനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണച്ച്  പദതനികേളക്കച്ച്  നനിലവനില്  ആവശലമഭായ
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.   ഒകര  സ്കതീമനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലങ്ങള
സന്ദര്ശനിക്കഭാന ഉതകുലാംവനിധലാം പ്രധഭാന ടൂറനിസ്റ്റച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങലള ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള
ഒരു സര്കേമ്പ്യൂടഭാണച്ച് സസകദശച്ച് ദര്ശന.  രഭാജലലത്ത പ്രധഭാനലപട ആരഭാധനഭാലയങ്ങള
ഉളലപടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളുലട  സുസനിരവലാം  സലാംകയഭാജനിതവലാം  ആസൂത്രനിതവമഭായ
വനികേസനത്തനിലൂലട  സന്ദര്ശകേര്ക്കച്ച്  ലമചലപട  അനുഭവലാം  പ്രദഭാനലാം
ലചേയ്യുകേലയന്നതഭാണച്ച് പ്രസഭാദച്ച് സ്കതീമനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 309

  വഭാടഭാനപള്ളനി ബതീചനിലന്റെ സനൗന്ദരലവല്ക്കരണലാം

230(3994)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാടഭാനപളളനി  ബതീചനിലനറ  സനൗന്ദരലവല്ക്കരണത്തനിനച്ച്  ടൂറനിസലാം  വകുപച്ച്
എലന്തെങ്കേനിലുലാം പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കേനില് അതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുളള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നനിലവനില് പദതനികേലളഭാനലാംതലന്ന തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

 ഉത്തരവഭാദനിതസ ടൂറനിസലാം പദതനി

231(3995) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകദശവഭാസനികേൾക്കച്ച്  ലതഭാഴെനിലവസരലാം  നല്കുന്ന  ഉത്തരവഭാദനിതസ  ടൂറനിസലാം
പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനില് എത്രകപര്ക്കച്ച് ലതഭാഴെനിലവസരലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  കമഖലകേളനിലഭാണച്ച്  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉത്തരവഭാദനിതസ  ടൂറനിസലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ  വഴെനി  157  കുടുലാംബങ്ങള/
വലക്തനികേളക്കച്ച്  പ്രതലക്ഷമഭായലാം  6280  കുടുലാംബങ്ങള/വലക്തനികേളക്കച്ച്  പകരഭാക്ഷമഭായലാം
ലതഭാഴെനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടച്ച്.

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  കുമരകേലാം,  കതക്കടനി,  വവത്തനിരനി,  അമ്പലവയല്,
കുമ്പളങ്ങനി,  കബക്കല്,  കകേഭാവളലാം  എന്നനിങ്ങലന  ഏഴെച്ച്  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണച്ച്
ഉത്തരവഭാദനിതസ ടൂറനിസലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

 കകേരളത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാദലത

232(3996)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  സഭാദലതയലട  വലഭാപ്തനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് പറയഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസലാം ബതീചകേള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച്
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനികലയച്ച്  കൂടുതല്  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഈ കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം വരുമഭാനവലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ടൂറനിസലാം
വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ബതീചകേളുലട  സസഭാഭഭാവനികേതയലാം  മകനഭാഹഭാരനിതയലാം  നനിലനനിര്ത്തനിയള്ള
വനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുകവണ്ട  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങളഭായ  ഗതഭാഗതലാം,  കടഭായച്ച് ലറച്ച്  സനൗകേരലലാം,  തഭാമസ  സനൗകേരലലാം,
വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയ സനൗകേരലലാം, വനികനഭാദ ഉപഭാധനികേള, സുരക്ഷനിതതസലാം ഉറപ്പു നല്കുന്ന
പദതനികേള  എന്നനിവ  ഏര്ലപടുത്തനി  ബതീചകേലള  മകനഭാഹരമഭാക്കനി  കൂടുതല്
ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള വകുപച്ച് ആവനിഷരനിചവരുന.

 പയ്യേന്നൂരനില് വപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദതനി

233(3997) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിച പയ്യേന്നൂർ  വപതൃകേ ടൂറനിസലാം  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതച്ച്  ഘടലാം  വലരയഭായനി  എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയലമന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഈ പദതനിക്കഭായള്ള രൂപകരഖ തയ്യേഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

കേരുനഭാഗപള്ളനി നഗരസഭഭാ പരനിധനിയനില് വനികനഭാദവനി ജഭാന കകേന്ദ്രങ്ങള

234(3998)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നഗരസഭഭാ  പരനിധനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്
വനികനഭാദവനിജഭാന കകേന്ദ്രങ്ങള നനിലവനിലനിലലന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
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(ബനി)  ടനി.എസച്ച്.  കേനഭാലുലാം  കേകന്നറനി  കേഭായലുലാം  വടക്കഭായലുലാം  ഉളലപടുന്ന
പ്രകദശങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ഒരു ടൂറനിസലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കമഭാകടഭാര് കബഭാട്ടുകേള, വഭാടര് സ്കൂടറുകേള തുടങ്ങനിയ വനികനഭാകദഭാപഭാധനികേള
ഉളലപടുന്ന വഭാടര്കസഭാര്ട്സച്ച്  സനൗകേരലമുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇല; കേകന്നറനിക്കഭായലനില് വനികനഭാദസ ഞഭാര വകുപച്ച് കബഭാട്ടുലജടനി,
പവലനിയന എന്നനിവ ഉളലപടുന്ന ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത
പന്മന  വടക്കഭായലനില്  കബഭാട്ടുലജടനി  ഉളപലടയള്ള  ഒരു  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതച്ച്
വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   ഡനി.റനി.പനി.സനി.  മുകഖന  കബഭാടനിലാംഗച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി) സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

 ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഭാദലതകേള

235(3999) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില്  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
സഭാധലതകേള  അവതരനിപനിചച്ച്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
ഇടലപടലുകേളഭാണച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദ ടൂറനിസലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച് ഐകേലരഭാഷ്ട്രസഭയലട
ടൂറനിസലാം സലാംഘടനയഭായ യ.എന.ഡബമ്പ്യൂ.ടനി.ഒ. അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  യ.എന.  കവളഡച്ച്  ടൂറനിസലാം  ഓര്ഗവനകസഷലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച്  സഭാക്ഷലപത്രലാം
നല്കേഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനില് കൂടുതല് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാലനിനലമുക്തമഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



312 കകേരള നനിയമസഭ                         മഭാര്ചച്ച്  15, 2017

ഉത്തരലാം

(എ) വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനില് കകേരള ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഭാദലതകേള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന:

1. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് PATA  ട്രേഭാവല് മഭാര്ടച്ച്  (ജക്കഭാര്ത്ത),
JATA  ടൂറനിസലാം എകച്ച്കപഭാ  (കടഭാകകേലഭാ), ITB  ഏഷല  (സനിലാംഗപ്പൂര്), WTM
ലണ്ടന,  ലനതര്ലഭാന്റെച്ച്  ഫെനിറ്റൂര്  (മഭാഡ്രനിഡച്ച്),  ITB  (ബര്ലനിന),  MITT
(കമഭാകസ്കഭാ)  എന്നതീ  കട്രേഡച്ച്  ലഫെയറുകേളനില്  പലങ്കേടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച.

2. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് മകലഷല,  ആകസലനിയ,  അയര്ലന്റെച്ച്,
സസതീഡന,  ജര്മ്മേനനി,  ഫ്രഭാനസച്ച്,  ഇറലനി,  ലചേക്കച്ച്  റനിപബനികേച്ച്,  ലസയനിന,
റഷല, ഉലക്രയനിന എന്നനിവനിടങ്ങളനില് കറഭാഡച്ച് കഷഭാകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച.

3. Online PR Campaign-നുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച.

4. കകേരള  കബഭാഗച്ച്  എകച്ച് പ്രസ്സനിലന്റെ  നഭാലഭാലാം  പതനിപച്ച്  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

5. കകേരളലത്ത  ഹണനിമൂണ്  ലഡസ്റ്റനികനഷനഭായനി  മഭാര്ക്കറച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

6. Off Season Promotion Campaign നടപഭാക്കനിവരുന.

7. കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  രഭാജലങ്ങളനില്നനിനള്ള
ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച്  ടൂറനിസ്റ്റച്ച്  വനിസ  ഓണ്  അവറവല്  സനിസ്റ്റലാം
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

8. പരമ്പരഭാഗത  വനിപണനികേളഭായ  യ.ലകേ.,  ഫ്രഭാനസച്ച്,  ജര്മ്മേനനി  എന്നനിവ
കൂടഭാലത  വളര്നവരുന്ന  വനിപണനികേളഭായ  യ.എസച്ച്.,  മനിഡനില്  ഈസ്റ്റച്ച്
എന്നനിവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചള്ള പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള നടപഭാക്കനിവരുന.

9. വസസച്ച്  റൂടച്ച്,  മുസനിരനിസച്ച്  എന്നനിവലയ  മുനനനിര്ത്തനി  വപതൃകേ  ടൂറനിസലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

10. MICE ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനിവരുന.

11. ലകേഭാചനി ബനിനഭാലലലയ വനികദശ മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കച്ച്  പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
കഷഭാര്ടച്ച് ഫെനിലനിമുകേള നനിര്മ്മേനിചച്ച് വനികദശ രഭാജലങ്ങളുലട  TV  ചേഭാനലുകേളനില്
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി) ഉണ്ടച്ച്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ഡനി) നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

 കേണ്ടശഭാലാംകേടവച്ച് കബഭാട്ടുലജടനിയലടയലാം പഭാര്ക്കനിലന്റെയലാം നവതീകേരണലാം

236(4000) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ടശഭാലാംകേടവച്ച് കബഭാടച്ച്ജടനിയലടയലാം പഭാര്ക്കനിലന്റെയലാം നവതീകേരണവമഭായനി

ബനലപടച്ച് എലന്തെലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കനിലന്റെയലാം  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  കകേഭാലാംപകനിലന്റെയലാം  വകേകേഭാരല

ചുമതല ഏലതങ്കേനിലുലാം ഏജനസനിലയ ഏല്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  മണലൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന  വകേകേഭാരല  ചുമതല  ഏൽപനിക്കുവഭാൻ

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ടശഭാലാംകേടവച്ച്  നവതീകേരണവമഭായനി  ബനലപടച്ച്  തഭാലഴെപറയന്ന

പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്:

1. Viewing Gallery

2. Children's Park

3. Shops below viewing gallery

4. Soft Landscaping works

5. Toilet

(ബനി) നനിലവനില് ഏജനസനികേലളലയഭാനലാം ചുമതലലപടുത്തനിയനിടനില.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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എരുകമലനിയനില് മഭാലനിനലസലാംസ്കരണവലാം ശുചേതീകേരണവലാം

237(4001) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല സതീസണനില് എരുകമലനിയനില് വളലരയധനികേലാം മഭാലനിനലങ്ങളുലാം

മറ്റുലാം  ഉണ്ടഭാകുന്നതനിനഭാല്  നല  ക്രമതീകേരണകത്തഭാടുകൂടനിയ  മഭാലനിനലസലാംസ്കരണവലാം

ശുചേതീകേരണവലാം  നടത്തഭാന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എരുകമലനി വലനിയ അമ്പലത്തനിലന്റെ മുന്നനില്കൂടനി ഒഴുകുന്ന അമ്പലലാം കതഭാടച്ച്

കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് നവതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  ശബരനിമല  മണ്ഡല  മകേരവനിളക്കച്ച്

ഉതവകത്തഭാടനുബനനിചച്ച്  പരനിസര  ശുചേതീകേരണലാം,  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം

തുടങ്ങനിയവയഭായനി  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  125

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ഇവര്  എരുകമലനി  കക്ഷത്ര  പരനിസരവലാം

വഭാഹനങ്ങള പഭാര്ക്കച്ച് ലചേയ്യുന്ന സലവലാം വൃത്തനിയഭാക്കുനമുണ്ടച്ച്.  “0.75 MLD-ഉലാം

1.0  MLD-ഉലാം"  കേപഭാസനിറനിയള്ള  രണ്ടച്ച്  സസതീകവജച്ച്  ട്രേതീറച്ച്ലമന്റെച്ച്  പഭാനകേള,  കേകസച്ച്

മഭാലനിനലലാം  സലാംസ്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കച്ച്  കേഭാലത്തച്ച്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടച്ച്.

(ബനി) രണ്ടച്ച് വര്ഷലാം മുമ്പച്ച് വലര ഈ കതഭാടച്ച് വൃത്തനിയഭാക്കനിയനിരുന്നതച്ച് കദവസസലാം

കബഭാര്ഡഭായനിരുന.  ഇകപഭാള ഇറനികഗഷന വകുപഭാണച്ച് ഈ കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

 എരുകമലനിയനില് അയ്യേപഭക്ത സമുചയലാം

238(4002) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  എരുകമലനിയനിലുള്ള  സലസനൗകേരലങ്ങള

അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാലുലാം,  പുണല  ശബരനിമലയലട  കേവഭാടമഭായ  എരുകമലനിയനില്

ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്  അയ്യേപഭക്തന്മഭാര്  വനിവനിധ നഭാടുകേളനില്നനിനലാം എത്തുന്നതനിനഭാലുലാം,
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ഇതുവലര  നനിലവനില്  ഇവനിലടയള്ള  വപ്രവറച്ച്  പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്,  വപ്രവറച്ച്  കേകസച്ച്,

കുളനിമുറനി  എന്നനിവകേളക്കച്ച്  സനൗകേരലലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നവര്,  ഇവരുലട  വകേയ്യേനില്നനിനലാം

അമനിത ചേഭാര്ജ്ജച്ച് വഭാങ്ങനി ചൂഷണലാം നടത്തനി വരുന്നതച്ച് തടയഭാന കദവസസലാംകബഭാര്ഡച്ച്

എരുകമലനി  കമഖലയനില്  കുറഞ്ഞതച്ച്  10 ഏക്കകറഭാളലാം  സലലാം  ഏലറടുത്തച്ച്

അയ്യേപഭക്തന്മഭാരുലട  ഉന്നമനലാം  മനസ്സനിലഭാക്കനി,  ഇവരുലട  വണ്ടനികേള  പഭാര്ക്കച്ച്

ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം,  തഭാമസത്തനിനുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭായനി

വളലര നല നനിലയനില് കദവസസത്തനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് നടത്തഭാവന്ന ആധുനനികേ

അയ്യേപഭക്ത സമുചയലാം പണനിയവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  എത്ര  ഏക്കര്  സലലാം  കവണലമങ്കേനിലുലാം

എരുകമലനിയനില്നനിനലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനച്ച് ഏലറടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്ന വസ്തുത

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  എരുകമലനിയനില് അയ്യേപഭക്തര്ക്കച്ച്  ഇടത്തഭാവളമഭായനി  ലമചലപട

സനൗകേരലങ്ങകളഭാലട വനിശമകകേന്ദ്രലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

ഓചനിറ പരബഹ്മ കക്ഷത്രത്തനില് മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി

സനിരലാം സലാംവനിധഭാനലാം

239(4003) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

നനിരവധനി  ഭക്തജനങ്ങള  എത്തനികചരുന്നതുലാം  കുടനില്ലകേടനി  ഭജനലാം

ഇരനിക്കുന്നതുമഭായ ഓചനിറ പരബഹ്മ  കക്ഷത്രത്തനില് മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി

ശഭാസതീയമഭായ  ഒരു  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കക്ഷത്ര  ഭഭാരവഭാഹനികേളനില്നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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ശബരനിമല മഭാസ്റ്റര്പഭാന

240(4004) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :

ശതീ  .    ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന :

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :

ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) ശബരനിമല മഭാസ്റ്റര് പഭാന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര്

എലന്തെഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപപദതനിയനില്നനിനലാം  ഇതനിനഭായനി  പണലാം

അനുവദനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങ്കേനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം അവതരനിപനിച
റനിവവസ് ഡച്ച്  ബഡ്ജറനില്  (2016-17)  25  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  2017-18-ലല
ബഡ്ജറനില്  25 കകേഭാടനി രൂപയലാം മഭാസ്റ്റര് പഭാനനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  പ്രസ്തുത
ഫെണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച്  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  ഘടലാംഘടമഭായനി
നടത്തുന്നതനിനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

2017-18-ലല  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയ 25  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിന്നഭാണച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.

 ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേര്ക്കച്ച് സനൗകേരലങ്ങള

241(4005) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേര്ക്കച്ച്  എലന്തെലഭാലാം  സനൗകേരലങ്ങളഭാണച്ച്  ഈ സര്ക്കഭാര്
വന്നതനിനുകശഷലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റര്പഭാന  മുകഖന  സര്ക്കഭാര്  ഫെണ്ടുപകയഭാഗനിചലാം  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഫെണ്ടുപകയഭാഗനിചലാം  സനൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.   ആയവ
തഭാലഴെലക്കഭാടുക്കുന.
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ശബരനിമല

1. അന്നദഭാനത്തനിനഭായനി ആധുനനികേ അടുക്കളകയഭാടുകൂടനി  2000  കപര്ക്കച്ച് ഒകര

സമയലാം ആഹഭാരലാം കേഴെനിക്കഭാവന്ന അന്നദഭാന മണ്ഡപലാം.

2. മഭാളനികേപ്പുറലത്ത വനിശമ കകേന്ദ്രലാം ഗഭാവനറച്ച് പഭാകേനി സനൗകേരലപ്രദമഭാക്കനി.

3. കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  മണനികറനില്  1000  ലനിറര്  ശുദജലലാം

നല്കുന്നതനിനുള്ള മൂന്നച്ച് ട്രേതീറച്ച്ലമന്റെച്ച് പഭാനകേള സഭാപനിച.  ഔഷധതീകേരനിച

കുടനിലവള്ളലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള സനൗകേരലലാം ഒരുക്കനി.

4. 12  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവനിടച്ച്  ശബരനിമലയനിലല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്

കവസ്റ്റച്ച്ബനിനകേള സഭാപനിച.

5. ലവടനിമരുന്നച്ച് ശഭാല നവതീകേരനിചച്ച് സുരക്ഷ കേര്ശനമഭാക്കനി.  കൂടഭാലത ഗലഭാസച്ച്

സനിലനിണ്ടര്  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  പ്രകതലകേലാം

കഗഭാഡനൗണ് നനിര്മ്മേനിചച്ച് സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിച.

6. പഭാണ്ടനിത്തഭാവളത്തച്ച് വനിശമത്തനിനഭായനി അധനികേ സനൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തനി.

പമ്പ

1. പമ്പയനില്  പമ്പഭാ  നദതീതതീരലാം  മഭാലനിനലവനിമുക്തമഭാക്കുവഭാന  സസതീകവജച്ച്

കേളക്ഷന ടഭാങ്കേച്ച് സഭാപനിച.

2. അന്നദഭാന മണ്ഡപവലാം വനിശമമുറനികേളുലാം ഒരുക്കനി.

3. മണനികറനില്  1000  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ലവള്ളലാം  ശുദതീകേരനിചച്ച്  ടഭാപ്പുകേളനില്

കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് സജ്ജതീകേരണലമഭാരുക്കനി.

4. കേഭാനനപഭാതകേളുലാം കറഭാഡുകേളുലാം നവതീകേരനിചച്ച് ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കനി.

നനിലയല്

1. അടനിയന്തെര  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ലഹലനികകേഭാപ്ടര്,  എയര്  ആലാംബുലനസുകേള

എന്നനിവ ഇറക്കഭാന എമര്ജനസനി ലറകസഭാണ്സച്ച് കസ്റ്റഷന സജ്ജതീകേരനിച.

2. ശുദജലത്തനിനഭായനി ജലകസഭാതസ്സുകേള നവതീകേരനിച.

3. ജലവനിഭവ വകുപച്ച് മുകഖന ടഭാങ്കുകേളനില് ജല വനിതരണലാം നടത്തനി.
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 ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി ഇടത്തഭാവളലാം

242(4006) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി  സനൗകേരലപ്രദമഭായ  ഒരു ഇടത്തഭാവളലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കദശതീയപഭാതകയഭാടച്ച്  കചേര്ന്നച്ച്  സലവലാം  സനൗകേരലങ്ങളുമുളള  ചേഭാലക്കുടനി
മണ്ഡലത്തനിലല  ചേനിറങ്ങരയനിലല  ലകേഭാചനിന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  വകേ  സലത്തച്ച്
ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി ഒരു ഇടത്തഭാവളലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചച്ച്  കദവസസലാം  മനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്
ബനലപടവരുലട  കയഭാഗലാം  9-3-2017-നച്ച്  കചേരുകേയണ്ടഭായനി.   കകേരളത്തനില്
തനിരുവനന്തെപുരലാം മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  വലര ഇടത്തഭാവളലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
38 ഇടങ്ങള കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനില് ചേനിറങ്ങരലയ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

243(4007) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇപ്രഭാവശലലത്ത മണ്ഡല  -  മകേരവനിളക്കച്ച്  ഉതവങ്ങളുലട കേഭാലയളവനില്
ശബരനിമലയനിലല  വരുമഭാനലാം  എത്രയഭാണച്ച്;  ഈ  കേഭാലയളവനില്  ശബരനിമലയനിലല
പ്രകതലകേ സനൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി ഒരുക്കനിയ കപഭാലതീസച്ച്,  ആകരഭാഗലലാം,  ശുചേതീകേരണലാം,
വവദദ്യുതനി, ട്രേഭാനകസഭാര്കടഷന തുടങ്ങനിയവയച്ച് ഏത്ര രൂപയഭാണച്ച് ലചേലവഴെനിചതച്ച്;

(ബനി)  ലകേഭാചനിന കദവസസലാം,  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം,  ഗുരുവഭായൂര് കദവസസലാം,
മലബഭാര് കദവസസലാം എന്നനിവയലട കേതീഴെനില് എത്ര കക്ഷത്രങ്ങളഭാണച്ച് ഉള്ളതച്ച്; അവയലട
ലനിസ്റ്റച്ച് നല്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത കക്ഷത്രങ്ങളനില് നനിനള്ള വരുമഭാനലാം എത്രയഭാണച്ച്;

(സനി)  വഹന്ദവ ആദലഭാത്മനികേ കബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി ഈ കദവസസലാം
കബഭാര്ഡുകേള  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;  കേഴെനിഞ്ഞ  മൂന്നച്ച്
വര്ഷങ്ങളനില് ഓകരഭാ കദവസസവലാം ഏലതഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളനിലൂലടയഭാണച്ച്  വഹന്ദവ
ആദലഭാത്മനികേ കബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി ശമനിചതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേള  നടത്തുന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള
ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;  ഈ  സഭാപനങ്ങളനില്  നമ്പ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കച്ച്  എത്രകത്തഭാളലാം
പ്രഭാതനിനനിധലലാം ലകേഭാടുക്കുനലണ്ടന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇപ്രഭാവശലലാം  മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കച്ച്  ഉതവകേഭാലയളവനില്  ശബരനിമലയനിലല

വരുമഭാനലാം  243,69,46,651  രൂപയഭാണച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  ശബരനിമലയനിലല  ശുചേതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  2  കകേഭാടനി രൂപയലാം മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളക്കഭായനി ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്

2.20  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കച്ച്  80,00,000  രൂപയലാം  ആകരഭാഗല

വകുപനിലല  ലമഡനിക്കല്  ടതീമനിനച്ച്  80,00,000  രൂപയലാം   കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള

വകുപനിനച്ച് 71,46,400 രൂപയലാം കപഭാലതീസനിനച്ച് ലമസച്ച് ഇനത്തനില് 1.75 കകേഭാടനി രൂപയലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.  കൂടഭാലത  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  1,56,46,103  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.

സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ കജഭാലനികേളനില് ബഭാരനികക്കഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

തുടങ്ങനി  കപഭാലതീസച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  കജഭാലനികേളക്കച്ച്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുലാം  ഫെണ്ടച്ച്

ലചേലവഭാക്കുനണ്ടച്ച്.  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട  ലചേലവകേളുലാം  വവദദ്യുതനി

ബനില്  ഇനത്തനില്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.എല്.-നച്ച്  വരുന്ന  ലചേലവലാം  കദവസസലാം

കബഭാര്ഡഭാണച്ച് നല്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  ലകേഭാചനിന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  403  കക്ഷത്രങ്ങളഭാണച്ച്

ഉള്ളതച്ച്.  ലനിസ്റ്റച്ച്  അനുബനലാം  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* പ്രസ്തുത

കക്ഷത്രങ്ങളനില്നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  ഏകേകദശലാം  88,63,25,668  രൂപയഭാണച്ച്.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേതീഴെനില്  1250  കക്ഷത്രങ്ങളഭാണച്ച്  ഉള്ളതച്ച്.

ലനിസ്റ്റച്ച്  അനുബനലാം  ആയനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടച്ച്.*  ശബരനിമല  ഒഴെനിലകേ  ഈ

കക്ഷത്രങ്ങളനില്നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  ഏകേകദശലാം  87,00,00,000  രൂപയഭാണച്ച്.

ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  13  കക്ഷത്രങ്ങളുള്ളതച്ച്  അനുബനലാം

ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടച്ച്.  *  ഈ കക്ഷത്രങ്ങളനില്നനിനള്ള വരുമഭാനലാം  55,04,04,745

രൂപയഭാണച്ച്.  ഗുരുവഭായൂര് കക്ഷത്രത്തനിലല ഭണ്ഡഭാര വരവച്ച്  54,83,94,358 രൂപയഭാണച്ച്.

മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  1357  കക്ഷത്രങ്ങളഭാണച്ച്  ഉള്ളതച്ച്.  ലനിസ്റ്റച്ച്

അനുബനലാം  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനലാം

നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കക്ഷത്രങ്ങളനില്നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  മലബഭാര്  കദവസസലാം

കബഭാര്ഡനില്  ലഭലമല.  കൂടഭാലത  ഈ  കേണക്കുകേള  കക്ഷത്ര  ഭരണസമനിതനികേളഭാണച്ച്

വകേകേഭാരലലാം ലചേയവരുന്നതച്ച്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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(സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില്  മതപഭാഠശഭാലകേളുലട
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായലാം  ആദലഭാത്മനികേ  പുസകേങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായലാം
2016-17-ല്  യഥഭാക്രമലാം  97,14,000  രൂപയലാം  3,00,000  രൂപയലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ലകേഭാചനിന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  5,00,000  രൂപയലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.

മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് ഈ ഇനത്തനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.
മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ചേനില  പ്രധഭാന  കക്ഷത്രങ്ങളനിലുലാം
ഗുരുവഭായൂര് കദവസസത്തനിലുലാം ആദലഭാത്മനികേ സപ്തഭാഹ പ്രഭഭാഷണങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(ഡനി) ഗുരുവഭായൂര് കദവസസത്തനിനകേതീഴെനില് ശതീകൃഷ്ണ കകേഭാകളജച്ച്, ശതീകൃഷ്ണ ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള,  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസലാം  ഇലാംഗതീഷച്ച്  മതീഡനിയലാം  സ്കൂള  എന്നനിവ
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.

ലകേഭാചനിന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  ശതീ  കകേരള  വര്മ്മേ  കകേഭാകളജച്ച്,
തൃശൂര്,  ശതീ വനികവകേഭാനന്ദ കകേഭാകളജച്ച്,  കുന്നലാംകുളലാം,  പഭാഠശഭാല സലാംസ്കൃത വഹസ്കൂള,
ചേനിറ്റൂര് എന്നനിവ പ്രവര്ത്തനിചവരുന.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനച്ച് കേതീഴെനിലുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട
ലനിസ്റ്റച്ച് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടച്ച്.*

ഈ സഭാപനങ്ങളനില് നമ്പ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കച്ച് പ്രകതലകേ പ്രഭാതനിനനിധലലാം നല്കുന്നനില.

 പുതനിയനിടലാം കക്ഷത്രക്കുളലാം പുനരുദഭാരണലാം

244(4008) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

മധല  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിലല  ചേനിരപുരഭാതനവലാം  പ്രസനിദവമഭായ  കേഭായലാംകുളലാം  പുതനിയനിടലാം
കക്ഷത്രക്കുളലാം, എരുവ കക്ഷത്രത്തനിലല കേനിഴെകക്ക നടയനിലല കക്ഷത്രകുളങ്ങള എന്നനിവ
പുനരുദരനിചച്ച് സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  പുതനിയനിടലാം  കക്ഷത്രക്കുളലാം,  എരുവ  കക്ഷത്രക്കുളലാം  എന്നനിവ
പുനരുദരനിചച്ച്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടച്ച്.
* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടച്ച്
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 കേഭാടഭാമഴെ ഭഗവതനികക്ഷത്രലാം ഇടത്തഭാവളമഭാക്കഭാന നടപടനി

245(4009) ലപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കേഭാടഭാമഴെ ഭഗവതനി കക്ഷത്രലാം ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേരുലട
ഇടത്തഭാവളമഭാക്കനി മഭാറണലമന്ന കദവസസത്തനിലന്റെ നനികവദനത്തനില് വകുപച്ച് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച് സലാംബനനിചച്ച് കേഭാടഭാമഴെ ഭഗവതനി കദവസസവലാം മലബഭാര് കദവസസവലാം
നല്കേനിയ നനികവദനങ്ങള കദവസസലാം വകുപച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാടഭാമഴെ  ഭഗവതനി  കക്ഷത്രലത്ത  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേരുലട
ഇടത്തഭാവളമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുളള  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇടത്തഭാവളങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനനിചച്ച്  കദവസസലാം  മനനിയലട
അദലക്ഷതയനില്  ബനലപടവരുലട  കയഭാഗലാം  9-3-2017-നച്ച്  കചേരുകേയണ്ടഭായനി.
കകേരളത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  മുതല്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  വലര  ഇടത്തഭാവളങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി 38 ഇടങ്ങള കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.  ഇതനില് കേഭാടഭാമഴെ ഭഗവതനി
കക്ഷത്രലത്തയലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടച്ച്.

 ശബരനിമലയനിലല നടവരവച്ച്

246(4010) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനച്ച്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം   കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ശബരനിമലയനിൽ  ഈ  മണ്ഡല  മകേരവനിളക്കച്ച്  കേഭാലലത്ത  ആലകേ  നടവരവച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇതച്ച്  മുനവര്ഷലത്തക്കഭാള  എത്ര  വലതലഭാസലപടനിരനിക്കുനലവന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശബരനിമല  കദവസസത്തനിലല  തന  വര്ഷലത്ത  നടവരവച്ച്  89,70,04,763
രൂപയഭാണച്ച്.  ഇതച്ച് മുനവര്ഷലത്തക്കഭാള 1,78,88,693 രൂപ കൂടുതലഭാണച്ച്.

  (കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)

804/2019



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 322



322 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച  15, 2017

9.30 AM]

II അനുകമമാദനന

ശശ. കകേ. എന. മമാണനി നനിയമസഭമാനഗമമായതനികന്റെ അമ്പതമാന വമാര്ഷനികേന 

മനി  .    സശക്കര്:  അടുത്ത  നടപടനിക്രമത്തനികലേയച  കേടക്കുന്നതനിനുമുന്പച
സകനമാഷകേരമമായ  ഒരു  കേമാരരന  സഭകയ  അറനിയനിക്കമാനുണച.  നകമ
സനബനനിചനിടകത്തമാളന  ഇന്നച  വളകര  അഭനിമമാനകേരവന  സകനമാഷകേരവമമായ ഒരു
ദനിവസമമാണച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കകേ.  എന.  മമാണനിയുകട നനിയമസഭമാ  ജശവനിതത്തനികന്റെ
50  വര്ഷങ്ങള് ഇന്നച പനിന്നനിടുകേയമാണച.  സഭയനികലേ എലമാ അനഗങ്ങള്ക്കുനകവണനി
അകദ്ദേഹകത്ത  അനുകമമാദനിക്കമാന്  ഈ  അവസരന  കചെയര്  വനിനനികയമാഗനിക്കുന.
കകേരളത്തനികലേ  പരനിണനിതപ്രജ്ഞനുന  സശനനിയറുമമായ  ഏറ്റവന  ശകദ്ധേയനമായ
സമാമമാജനികേനമാണച  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി.   അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  പലേതരത്തനിലുള
സവനികശേഷതകേള്  കകേരളശയ  സമൂഹന  ഈ  ദശര്ഘ  കേമാലേയളവനിനുളനില
മനസനിലേമാക്കനിയനിട്ടുണച.  തകന്റെതമായ  ഒരു  ആശേയ  പരനിസരന  സൃഷനിക്കുന്നതനില
അതനിവവദഗരമമാണച  അകദ്ദേഹന  സൃഷനിചതച.  തതത്വശേമാസ്ത്രങ്ങകള  പനിന്തുടരുകേയല
സത്വനമമാകയമാരു തതത്വശേമാസ്ത്രന സ സൃഷനിചച കകേരള രമാഷശയത്തനില ഒരു കേകസര സൃഷനിച
വരകനിയമാണച  അകദ്ദേഹന.  ഏറ്റവമധനികേന  ബഡ്ജറ്റച  അവതരനിപ്പെനിച  ധനകേമാരര
വകുപ്പുമനനികയന്ന നനിലേയനിലുന അകദ്ദേഹന കകേരളത്തനില ശകദ്ധേയമമായ സമാനമമാണച
കനടനിയനിരനിക്കുന്നതച.  ഒരു  സമാമമാജനികേന്  എന്ന  നനിലേയനില  എലമാ  സമമാജനികേര്ക്കുന
പ്രകതരകേനിചച  പുതനിയ സമാമമാജനികേര്ക്കച   അകദ്ദേഹത്തനില നനിനന പഠനികക്കണ കുകറ
കേമാരരങ്ങളുണച.  വനിമര്ശേനിക്കുകമ്പമാഴന അസമാധമാരണമമായ നര്മഭമാവന തുടരുന്നതനില
അകദ്ദേഹന  എനന  വലേനിയ  ശദ്ധേയമാണച  കേമാണനിചനിരുന്നതച.  വനിമര്ശേനന  അകങ്ങമാട്ടച
ഉന്നയനിക്കുകമ്പമാഴന അകദ്ദേഹന നര്മന കേലേര്ത്തനിയമാണച മറുപടനി  പറയുന്നതച.   ഈ
സഭയനിലത്തകന്ന  പലേകപ്പെമാഴന  നമള്  കകേട്ടനിട്ടുണച  -  'ബഹുമമാനകപ്പെട്ട   ഐസകേച
എകന്ന  ഒന്നച  അഭനിനനനിച്ചുകൂകട'  എന്നമാണച  അകദ്ദേഹന  കചെമാദനിക്കമാറുളതച.  'എകന്ന
ഒന്നച  അഭനിനനനിച്ചുകൂകട'  എന്നച  അകദ്ദേഹന  അകങ്ങമാട്ടച  കചെമാദനിക്കുന്ന  രശതനി
സത്വശകേരനിക്കമാറുണച.  സഭയുകട നടപടനിക്രമങ്ങള് പമാലേനിച്ചുന ചെനിട്ടകേളനില ഒതുങ്ങനിനനിനന തകന്റെ
നനിലേപമാടുകേള് രമാഷശയ എതനിരമാളനികേള് ക്കച മുകേളനില സമാപനിക്കുന്നകതങ്ങകനകയന്നച
ഏറ്റവന ഭനഗനിയമായനി കകേരള രമാഷശയത്തനിനച കേമാണനിച്ചുകകേമാടുത്ത വരകനിയമാണച ശശ.
കകേ.  എന.  മമാണനി.  അകദ്ദേഹന പുതനിയ സമാമമാജനികേകര സനബനനിചനിടകത്തമാളന ഒരു
പമാഠശേമാലേയമാണച,  ഒരു അനുഭവമമാണച.  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  ദശര്ഘകേമാലേകത്ത
പമാര്ലേകമന്റെറനി   ജശവനിതമാനുഭവങ്ങള്   കകേരളത്തനികന്റെ    സമാമൂഹനികേ  ജശവനിതത്തനിനച
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വലേനിയ  കേരുത്തുപകേരകട്ടകയന്നച  കചെയര്  ആഗ്രഹനിക്കുന.   എലമാവര്ക്കുനകവണനി
അകദ്ദേഹകത്ത  അഭനിനനനിക്കുന.

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി വനിജയന്) :   സര്,  അങ്ങയുകട വമാക്കുകേകളമാടച
ഞമാന് പൂര്ണമായുന കയമാജനിക്കുകേയമാണച. കലേമാകേ പമാര്ലേകമന്റെറനി ചെരനിത്രത്തനില സമാനന
കനടുന്ന അതരപൂര്വന  സമാമമാജനികേരുകട  നനിലേയനികലേയമാണച  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി
ഉയര്ന്നനിരനിക്കുന്നതച.   ഈ സകനമാഷന സഭയുകടയമാകകേ സകനമാഷമമാണച.  ഇതനില
ആഹമാദപൂര്വന അഭനിമമാനപൂര്വന പങ്കുകകേമാള്ളുകേയമാണച.  നനിയമസഭമാ സമാമമാജനികേന്
എന്ന  നനിലേയച  50  വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയമാക്കുകേകയന്നതച  നനിസമാരകേമാരരമല.
സമാകങ്കേതനികേമമായനി  കനമാക്കനിയമാല  50  വര്ഷമല  52  വര്ഷന
പൂര്ത്തനിയമാക്കുകേയമാകണന്നച പറയമാന. കേമാരണന 1965-ലേമാണച ശശ. കകേ. എന. മമാണനി
ആദരമമായനി  നനിയമസഭയനികലേയച  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെടുന്നതച.  അന്നച  സഭ
കചെര്ന്നനികലന്ന സമാകങ്കേതനികേതത്വന കകേമാണ്ടുമമാത്രമമാണച  1967  അടനിസമാന വര്ഷമമായനി
കേണക്കമാക്കനി അനമുതല 2017 വകരയുള 50 വര്ഷന ശശ. കകേ. എന. മമാണനിയുകട
നനിയമസഭമാ  കേമാലേയളവമായനി  കേണക്കമാക്കകപ്പെട്ടതച.  അര  നൂറ്റമാണച  തുടര്ചയമായനി
അകദ്ദേഹന  നനിയമനനിര്മമാണ  സഭയനില  അനഗമമായനിരനിക്കുകേയമാണച.  കകേരള
നനിയമസഭയുകട  ചെരനിത്രത്തനില  മകറ്റമാരമാള്ക്കുന  അവകേമാശേകപ്പെടമാനനിലമാത്ത
റനികക്കമാര്ഡമാണനിതച.   നനിയമസഭയുകട  കേമാരരമനിരനിക്കകട്ട,  കലേമാകേസഭയനിലകപ്പെമാലുന
ഇതനിനച  സമമാനമമായ  ഒരു  റനികക്കമാര്ഡച  ഉകണമാകയന്നച  സനശേയമമാണച.
കലേമാകേസഭമാനഗമമായനി  ദശര്ഘകേമാലേമനിരുന്നവരുകട  ചെരനിത്രത്തനികലേയച  കേടന്നമാല
ശശ. എ. ബനി. വമാജ്കപയച, രജ്ഞനി രനഗ, ഇന്ദ്രജനിതച ഗുപ, കസമാമനമാഥച ചെമാറ്റര്ജനി, പനി.
എന. കസയ്ദച തുടങ്ങനിയവരുകട കപരുകേളമാണച ആദരന മനസനികലേയച കേടനവരുന്നതച.
ഇവരനില ഒരമാള്ക്കുന ഇങ്ങകനകയമാരു റനികക്കമാര്ഡനില.  ഇന്ദ്രജനിതച ഗുപ  2  മുതല  13
വകരയുള  സഭകേളനില  ഉണമായനിരുന.  എന്നമാല  6-ാം  കലേമാകേസഭയനില
ഉണമായനിരുന്നനില.   41 വര്ഷമമാണച  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  റനികക്കമാര്ഡച.   കസമാമനമാഥച
ചെമാറ്റര്ജനി  5  മുതല 14  വകരയുള കലേമാകേസഭകേളനില ഉണമായനിരുന. 38  വര്ഷമമാണച
കമമാത്തന വദര്ഘരന. ഈ പശമാത്തലേത്തനില കനമാക്കുകമ്പമാള് ശശ. കകേ. എന. മമാണനി
വകേവരനിചതച  സമമാനതകേളനിലമാത്ത  കനട്ടമമാകണന്നച  പറയമാന.  50 വര്ഷന
നനിയമസഭയനില  ഉണമായനിരുനകവന്നച  മമാത്രമല  ഇടതടവനിലമാകത  തുടര്ചയമായനി
ഉണമായനികയന്നതമാണച  പ്രകതരകേത.  ഇതനിനനിടയനില  നടന്ന  എലമാ  നനിയമസഭമാ
കതരകഞ്ഞെടുപ്പുകേളനിലുന  മത്സരനിച്ചു,  വനിജയനിച്ചു.  പ്രകതരകേതകേള്  ഇവനികട
അവസമാനനിക്കുന്നനില.  ഒകര മണ്ഡലേത്തനില നനിനതകന്ന ജയനിച്ചു.  മുന്നണനികേള് മമാറനി
മത്സരനിചനിട്ടുന  ജയനിച്ചു.   ഇങ്ങകനകയമാരു  റനികക്കമാര്ഡച  കലേമാകേകത്തവനികടകയങ്കേനിലുന
ഉണമാകുകമമാകയന്നച നനിശയമനില.  അകമരനിക്കയനികലേ  Wisconsin  കസനറ്റനില  1962
മുതല തുടര്ചയമായനി  ജയനികചത്തനിയതുന ഇകപ്പെമാഴന  ആ കസനറ്റനില തുടരുന്നതുമമായ
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ഒരമാളുണച.Fred  A.  Risser.  'കകേരളത്തനികന്റെ  Fred  A.  Risser'  ആരമാകണന്നച
കചെമാദനിചമാല  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനിയമാകണന്നമാണച  ഉത്തരന.   കവറുകതയല
മഹമാകേവനി പമാലേമാ നമാരമായണന്നമായര്  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനികയ  'മമാണനി പ്രമമാണനി'
എന്നച  ഒരു  കേവനിതയനില  വനികശേഷനിപ്പെനിചതച. രമാഷശയത്തനില  ആര്ക്കുന
നശക്കനിനനിര്ത്തമാനമാകേമാത്ത ഒരു പ്രമമാണനിയമായനി  അകദ്ദേഹന മമാറനി.   പലേ തലേമുറകേള്
മമാറനിവന.   അകപ്പെമാഴന  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി  നനിയമസഭമാനഗമമായനി  തുടര്ന.
രമാഷശയമാഭനിരുചെനി  മമാറനിവന,  സഖരങ്ങള് മമാറനിവന,  അകപ്പെമാഴന  മമാറമാത്ത
സമാന്നനിദ്ധേരമമായനി നനിയമസഭയനില ഒരമാകള ഉണമായനിരുനള.  അതച ശശ.  കകേ.  എന.
മമാണനിയമാണച.  അര നൂറ്റമാണ്ടുകേമാലേകത്ത എലമാ കതരകഞ്ഞെടുപ്പുകേളനിലുന മത്സരനിക്കുകേ,
എലമാത്തനിലുന ജയനിചച നനിയമസഭയനികലേത്തുകേ അതുന ഒകര മണ്ഡലേത്തനിലനനിനതകന്ന
എത്തുകേ.  പലേതനിലുന ഇനരയച മമാതൃകേയമായനിട്ടുള കകേരളവന കകേരള നനിയമസഭയുന
ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനിയനിലൂകട പുതനികയമാരു റനികക്കമാര്ഡച ഇനരയന കലേമാകേത്തനിനുന
മുന്നനില വച്ചുകവന്നതമാണച സതരന.  ജയത്തനില മമാത്രമല ഈ റനികക്കമാര്ഡച,  ഏറ്റവന
കൂടുതല  കേമാലേന  മനനിയമായനിരുന്നയമാള്,  ഏറ്റവന  കൂടുതല  ബഡ്ജറ്റച
അവതരനിപ്പെനിചയമാള്,  ഒകര  മണ്ഡലേകത്ത  ഏറ്റവന  കൂടുതല  പ്രനിതനിനനിധമാനന
കചെയ്യുന്നയമാള് അങ്ങകന കപമാകുന ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനിയുകട റനികക്കമാര്ഡച പരമ്പര.
ഈ  റനികക്കമാര്ഡുകേള്  വരുനകേമാലേത്തച ഏകതങ്കേനിലുകമമാരു  ഘട്ടത്തനില  ആര്കക്കങ്കേനിലുന
തകേര്ക്കമാനമാകുകമമാകയന്നച  സനശേയമമാണച.  അഭനിഭമാഷകേനുന  നനിയമപണ്ഡനിതനുമമാണച
ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി.   നനിയമനശതനിനരമായ  രനഗത്തനിനുണമായ  നഷന  കകേരള
നനിയമസഭയച  കനട്ടമമായനി  എന്നച  പറയമാന.  ധനന,  നനിയമന,  റവനന്യൂ  തുടങ്ങനി  പലേ
വകുപ്പുകേളുന  ദശര്ഘകേമാലേന  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  ഭരണത്തനിന്  കേശഴനിലേമായനിരുന.  അങ്ങച
പറഞ്ഞെ  ഒരു  കേമാരരന  പൂര്ണമമായുന  ശേരനിയമാണച,  ബഡ്ജറ്റച  അവതരണത്തനികലേ
വനിരസത  സരസതയനികലേയച  മമാറ്റനികയടുക്കമാനുള  വനിദരകേള്  ശശ.  കകേ.  എന.
മമാണനിയമാണച  ഇഇൗ  സഭയനില  ആദരന  പരശകനിചതച.  ഒരനിക്കല  അകദ്ദേഹന
ബഡ്ജറ്റനിനനിടയനില  സനസ്കൃത  കശമാകേങ്ങള്  ഉദ്ധേരനിചതച  ഞമാന്  ഓര്ക്കുന.
ഇത്തരത്തനില  അകദ്ദേഹന  ബഡ്ജറ്റച  അവതരണത്തനില  പുതുമയുണമാക്കനി,  ആ
പ്രവണത ഇനന തുടരുന.  ധനകേമാരരന മുതല നനിയമകേമാരരത്തനില വകര അകദ്ദേഹന
കനടനിയ  കകവദഗരന  പലേതരത്തനിലുള  ഇടകപടലേനിലൂകട  ഇഇൗ  സഭകയ
സമ്പന്നമമാക്കുന്നതനില  വലേനിയ  പങ്കുവഹനിച്ചു.  അങ്ങച  പറഞ്ഞെ  മകറ്റമാരുകേമാരരന
പൂര്ണമമായുന ശേരനിയമാണച. നനിയമസഭയനില അരനൂറ്റമാണച പൂര്ത്തനിയമാക്കനിയ ശശ. കകേ.
എന. മമാണനിയനിലനനിനന പുതനിയ തലേമുറ പഠനികക്കണ വലേനിയ ഒരു കേമാരരന, സഭയനില
ഹമാജരമാകുന്നതനില  അകദ്ദേഹന കേമാട്ടുന്ന കൃതരതയമാണച.  തശര്ത്തുന ഒഴനിവമാക്കമാനമാവമാത്ത
കേമാരരങ്ങളുണമായമാല  മമാത്രകമ  അകദ്ദേഹന   സഭവനിട്ടുനനിലക്കുകേയുളള.  സഭയനില
എത്തനിയമാല  ഒപ്പെനിട്ടനിട്ടച  കപമാകുകേയനില,  മറനിചച  കേഴനിയുന്നത്ര  സമയന  സഭയനില
ഇരനിക്കുകേയുന  കേഴനിയമാവന്ന  ഘട്ടങ്ങളനികലേമാകക്ക  ഇടകപടുകേയുന  കചെയ്യുന.
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നനിയമനനിര്മമാണകവളകേളനില ഇഇൗ ഇടകപടല കൂടുതല ശകദ്ധേയമമാകുന.  സഭയനികലേ
ഓകരമാ  നനിമനിഷത്തനിലനനിനന  തനനിക്കച  ഇനനിയുന  എത്രകയമാ  കേമാരരങ്ങള്
പഠനിക്കമാനുകണന്ന ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനിയുകട  മകനമാഭമാവന  പുതനിയ  നനിയമസഭമാ
സമാമമാജനികേര് മമാതൃകേയമാകക്കണതമാണച.  ഭരണഘടനമാ വരവസകേളുന സഭമാനടപടനിചട്ടങ്ങളുന
നനിയമ  വകുപ്പുകേളുകമലമാന  കൃതരമമായനി  മനസനിലേമാക്കമാനുന  സമകയമാചെനിതമമായനി
ഉപകയമാഗനിക്കമാനുന  അകദ്ദേഹത്തനിനച  കേഴനിയുന്നതച  സഭമാസമാന്നനിദ്ധേരത്തനില  അകദ്ദേഹന
കേമാട്ടുന്ന നനിഷ്കര്ഷത കകേമാണ്ടുകൂടനിയമാകണന്നച പുതനിയ തലേമുറ മനസനിലേമാക്കണന. ശശ.
കകേ.  എന.  മമാണനിക്കച  ആയുസന  ആകരമാഗരവന  ഭമാസുരമമായ  ജശവനിതവന
ആശേനസനിക്കുന.

പ്രതനിപക  കനതമാവച  (ശശ  .    രകമശേച  കചെന്നനിത്തലേ):  സര്,  ബഹുമമാനരരമായ
സശക്കറുന  മുഖരമനനിയുന  പ്രകേടനിപ്പെനിച  അഭനിപ്രമായങ്ങകളമാടച  ഞമാന്  പൂര്ണമമായുന
കയമാജനിക്കുന.  ഇതച  കകേരള  നനിയമസഭയുകട  ചെരനിത്രത്തനികലേ  അവനിസ്മരണശയമമായ
നനിമനിഷമമാണച.  അഭനിമമാനത്തനികന്റെയുന  സകനമാഷത്തനികന്റെയുന  മുഹൂര്ത്തമമാണച.
മമാണനിസമാര്  നനിയമസഭയനില  വന്നതനിനുകശേഷമുള  അന്പതച  വര്ഷകത്ത
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വനിലേയനിരുത്തനിയമാല  അപൂര്വങ്ങളനില  അപൂര്വങ്ങളമായ
അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ നനിരവധനി സനഭമാവനകേള് നമള് ഓര്ത്തുകപമാകുന. 1965-ല കകേരള
നനിയമസഭയനികലേയച  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെകട്ടങ്കേനിലുന  അന്നച  നനിയമസഭ  കചെരമാകത
കപമായതുകകേമാണച  അകദ്ദേഹത്തനിനച  സഭമാനഗമമായനി   പ്രവര്ത്തനിക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞെനില.
പകക  അനമുതല  മത്സരനിച  എലമാ  കതരകഞ്ഞെടുപ്പുകേളനിലുന  വനിജയനിക്കമാന്
മമാണനിസമാറനിനച കേഴനിഞ.  ഇഇൗ നനിയമസഭയനില ഇന്നച അകദ്ദേഹന അന്പതച വര്ഷന
പൂര്ത്തനിയമാക്കുകേയമാണച.   ബഹുമമാനരരമായ  സശക്കറുന  മുഖരമനനിയുന
പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ,  ഇനരയുകട  ജനമാധനിപതര  ചെരനിത്രത്തനികലേ  അപൂര്വമമായ  ഒരു
സനഭവമമാണനിതച.   Constituent  Assembly  മുതല പമാര്ലേകമന്റെനില ഉണമായനിരുന്ന
കനതമാക്കനമാരമാരുന ഒരു നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനിലനനിനന നനിരനരമമായനി ജയനിചച  50
വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയമാക്കനിയനിട്ടനികലന്നച  കേമാണമാന്  കേഴനിയുന.  ആ  റനികക്കമാര്ഡച
മമാണനിസമാറനിനച  മമാത്രന  അവകേമാശേകപ്പെട്ടതമാണച.  മമാണനിസമാറനികന  ഹമാര്ദ്ദേമമായനി
അഭനിനനനിക്കമാന്  ഇഇൗ  അവസരന  ഞമാന്  വനിനനികയമാഗനിക്കുകേയമാണച.  ഗവര്ണറുകട
നയപ്രഖരമാപനകത്ത  എതനിര്ത്തുകകേമാണച  1967  മമാര്ചച  20-നച അകദ്ദേഹന നടത്തനിയ
പ്രസനഗമമാണച  നനിയമസഭയനികലേ  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ ആദരകത്ത പ്രസനഗന.  1967-ല
തകന്ന സഭയനില തകന്റെ സമാന്നനിദ്ധേരന  വരകമമായനി  പ്രകേടനിപ്പെനിച  വരകനിയമായനിരുന
അകദ്ദേഹന.  എനന  ഗവണ്കമന്റെനികന  മുള്മുനയനില  നനിര്ത്തുന്ന  പുതനിയ
വനിഷയങ്ങളുമമായനിട്ടമാണച  അകദ്ദേഹന  നനിയമസഭയനില  എത്തനിയനിരുന്നതച.  ആദരമമായനി
നനിയമസഭയനില  വന്ന  ഒരു  സമാമമാജനികേകന്റെ  പ്രകേടനമമായനിരുന്നനില  അകദ്ദേഹത്തനില
നനിനണമായതച.  നനിയമ പുസ്തകേങ്ങളുന ഫയലുകേളുന കതളനിവകേളുകട കഫമാകട്ടമാസമാറ്റുകേളുമമായനി
അന്നച  നനിയമസഭയനില   എത്തനിയനിരുന്ന  മമാണനിസമാറനികന  അന്നകത്ത  നനിയമസഭമാ
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സമാമമാജനികേര് അനുസ്മരനിക്കുന്നതച ഞമാന് കകേട്ടനിട്ടുണച. 1976-77-കലേ ബഡ്ജറ്റമായനിരുന
മമാണനിസമാര്  ആദരമമായനി സഭയനില അവതരനിപ്പെനിചതച.  13  ബഡ്ജറ്റുകേള് അകദ്ദേഹന
അവതരനിപ്പെനിച്ചു.  കകേരള നനിയമസഭയനില ഏറ്റവന അപൂര്വമമായ  റനികക്കമാര്ഡമാണനിതച.
ജമ-കേമാശശര്  നനിയമസഭയനില  ഇന്നകത്ത  കകേന്ദ്ര  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനിയമായ
ശശ.  അരുണ്  കജയ്റ്റച ലേനിയുകട  ഭമാരരമാ  പനിതമാവച   20  ബഡ്ജറ്റുകേള്
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുണച. അതുകേഴനിഞ്ഞെമാല ഇനരമാ ചെരനിത്രത്തനില ഏറ്റവന കൂടുതല ബഡ്ജറ്റുകേള്
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുളതച മമാണനിസമാറമാണച.  ഇന്നച  അന്പതച  വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയമാക്കനിയതനിനച
നമള് മമാണനിസമാറനികന അഭനിനനനിക്കുകേയമാണച.  ഇഇൗ നനിയമസഭയുകട കേമാലേത്തുതകന്ന,
മൂനവര്ഷനകൂടനി  കേഴനിഞ്ഞെമാല  അന്പതച  വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയമാക്കുന്ന  മകറ്റമാരു
നനിയമസഭമാനഗന  കൂടനിയുണച  -  ശശ.  ഉമന്  ചെമാണനി.  ഇതച  കകേരള  നനിയമസഭയച
അഭനിമമാനന  നലകുന്ന  വസ്തുതകേള്  തകന്നയമാണച.  1980-81-ല
കേര്ഷകേകത്തമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച കപന്ഷന് കകേമാണ്ടുവന്നതച മമാണനിസമാര് തകന്റെ ബഡ്ജറ്റച
പ്രസനഗത്തനിലൂകടയമായനിരുനകവന്നതച  അവനിസ്മരണശയമമായ കേമാരരമമാണച.  ഇനരയനില
ആദരമമായനി ഒരു ബഡ്ജറ്റനികലേ നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശേങ്ങകളലമാന ഒരുമനിചച കകേമാണ്ടുവരുന്ന,
ഫനിനമാന്സച  ബനില  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന  സമ്പ്രദമായന  1985-ല  കകേമാണ്ടുവന്നതച
മമാണനിസമാറമായനിരുനകവന്നതുന  പ്രകതരകേന  ഓര്കക്കണ  കേമാരരമമാണച.
അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  പദ്ധേതനിയമായ  കവളനിച  വനിപ്ലവത്തനികന്റെ  ഫലേമമായനി
കചെറ്റക്കുടനിലുകേളനില  കകവദദ്യുതനി  എത്തനിയതച  നമാന  കേണതമാണച.  മമാണനിസമാറനികന
ഓര്ക്കുന്ന ആര്ക്കുന കേമാരുണര കബനവലേന്റെച ഫണനികന മറക്കമാന് കേഴനിയനില.  കകേരള
ചെരനിത്രത്തനില  ഏറ്റവന  കൂടുതല  ജനങ്ങള്  ആഹമാദകത്തമാകട  സത്വശകേരനിച  ഒരു
പദ്ധേതനിയമായനിരുന  അതച.   അതച  കകേരളത്തനികലേ  ജനങ്ങള്  എനന  ഓര്ക്കുന്ന
ഒന്നമായനിരനിക്കുന.  നനിയമസഭ  എനന  ഒരു  പമാഠശേമാലേയമായനിരുന.  1982-ല  ഏറ്റവന
പ്രമായന  കുറഞ്ഞെ   അനഗമമായനി  ഇഇൗ  നനിയമസഭയനില  വന്ന  അനമുതല  ഞമാന്
മമാണനിസമാറനികന  ശദ്ധേനിക്കമാറുണച.  ഏതച  പ്രസനഗവന  ഏതച  പത്രസകമളനവന
അകദ്ദേഹന പ്രനികപ്പെയര് കചെയമാറുണച.  അന്നച പുതനിയ അനഗങ്ങളമായനിവന്ന ഞങ്ങള്ക്കച
മമാണനിസമാര്  ഒരു  മമാതൃകേയമായനിരുന.   നനിയമസഭയനില  പ്രസനഗനിക്കുന്ന
എലമാകേമാരരങ്ങളുന  കഹമാനവര്ക്കച  കചെയ്തുകകേമാണമായനിരുന   അകദ്ദേഹന  വന്നനിരുന്നതച.
പത്രസകമളനങ്ങള്ക്കച കപമായമാലുന കഹമാനവര്ക്കച കചെയ്തുകകേമാണമായനിരുന  അകദ്ദേഹന
കപമായനിരുന്നതച.  മമാണനിസമാറനികന്റെ പ്രവര്ത്തനന പുതനിയ നനിയമസഭമാ സമാമമാജനികേര്ക്കച
ഒരു മമാതൃകേയമാകണന്നച  ഇവനികട  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.
അകദ്ദേഹന നനിയമസഭകയ ഒരു പമാഠശേമാലേയമായനിട്ടമാണച കേണനിരുന്നതച. ഒരു നനിയമസഭമാ
സമാമമാജനികേന്  എന്ന  നനിലേയനില  അപൂര്വതകേളനില  അപൂര്വതകേള്  സൃഷനിചച
ചെരനിത്രത്തനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  മമാറുകേയമാണച  മമാണനിസമാര്.  ബഹുമമാനരനമായ  മുഖരമനനി
പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ  അന്പതുവര്ഷന  തനയതത്വകത്തമാടുകൂടനി   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്,
വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങള്,  വനിവനിധ  നനിയമനനിര്മമാണങ്ങള്-  അതനിലൂകട  കകേരളത്തനികലേ
സമാമമാനര  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനിയുള  നനിരവധനി  ആശേത്വമാസ  പദ്ധേതനികേള്  ഇകതലമാന
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പ്രഖരമാപനിക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞെ മമാണനിസമാര്,  ഒരു ചെരനിത്രപുരുഷനമായനി മമാറുകേയമാണച.  ഇഇൗ
സനര്ഭത്തനില  അകദ്ദേഹത്തനിനച  എലമാവനിധ  ആയുരമാകരമാഗര  സഇൗഖരവന  കനരുന.
അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂകട  ഭമാവനികകേരളത്തനിനച  കൂടുതല ശേകനിയുണമാകേകട്ട
എന്നച ഞമാന് പ്രമാര്തനിക്കുന.  ഭമാവനിതലേമുറയച അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ ജശവനിതന പഠനവനിഷയമമാകേകട്ട
എനകൂടനി സൂചെനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണച അകദ്ദേഹത്തനിനച എലമാ മനഗളങ്ങളുന കനരുന.  

റവനന്യൂവന  ഭവനനനിര്മമാണവന വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്):  സര്,
ബഹുമമാനരരമായ സശക്കറുന മുഖരമനനിയുന പ്രതനിപകകനതമാവന ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാകലേ
ആദരണശയനുന  ബഹുമമാനരനുമമായ  മമാണനിസമാര്  ഈ  നനിയമസഭയനില അന്പതച
വര്ഷന  തനികേയന്ന  ഇഇൗ  സനര്ഭത്തനില  അകദ്ദേഹകത്ത  അഭനിനനനിക്കുകേയമാണച.
മമാണനിസമാര്  നനിയമസഭയനില  വന്ന  അത്രയുന  വര്ഷന,  അത്രയുന  വയസച
എത്തമാത്തവരമാണച  ഭൂരനിപകന കപരുന.  അത്രകയകറ വലേനിയ അനുഭവസമ്പത്തമാണച
മമാണനിസമാറനിലനനിനന സഭയച ഉള്കക്കമാളമാനുളതച. പുതനിയ കേമാരരങ്ങള് പഠനിക്കമാനുന
പഠനിപ്പെനിക്കമാനുന സഭകയ തകന്റെ നനിയനണത്തനില നനിര്ത്തമാനുന അസമാധമാരണമമായ
കകവഭവന മമാണനിസമാര് പ്രകേടനിപ്പെനിചനിട്ടുളതച വളകര ചുരുങ്ങനിയ സമയത്തമാകണങ്കേനിലുന
കേമാണമാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണച.  മമാണനിസമാറനികനകപ്പെമാകലേയുള  ആളുകേള്  ഈ  സഭയച
എക്കമാലേത്തുന വലേനിയ മുതലക്കൂട്ടമായനിരനിക്കുന.  അകദ്ദേഹന പനിന്നനിട്ട  50  വര്ഷത്തനിലൂകട
ഇഇൗ  സഭകയ  പഠനിപ്പെനിക്കമാനുന  ഇഇൗ  നമാടനികന  പഠനിപ്പെനിക്കമാനുന  ജനങ്ങകള  പുതനിയ
കബമാധത്തനികലേയച  ഉയര്ത്തനികക്കമാണ്ടുവരമാനുന  നടത്തനിയനിട്ടുള  പരനിശമങ്ങകളകയമാകക്ക
ഇഇൗ സനര്ഭത്തനില ഓര്ത്തുകകേമാണച മമാണനിസമാറനികന്റെ ഭമാവനിജശവനിതത്തനിനച എലമാവനിധ
ഭമാവകേങ്ങളുന ആശേനസനിച്ചുകകേമാണച നനിര്ത്തുന.

ശശ  .    ടനി  എ  .    അഹമദച  കേബശര്:  സര്,  ഞമാന്  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി
അവര്കേകള  അഭനിവമാദരന കചെയ്യുന, അഭനിനനനിക്കുന. അറബനിയനില ഒരു കചെമാല്ലുണച.
"അലമമാഅച  അദ്ദേമാഇന  ദമാഇമമായ  മമാഅച"-  അതനികന്റെ  അര്തന  ഉറവ  വറ്റമാത്ത
ശുദ്ധേജലേ ലേഭരതയുകട നനിറവച  എന്നമാണച.  സനിരചെനിത്തതയുന  സമചെനിത്തതയുമുള
അനനിതരസമാധമാരണമമായ,  പ്രഭമാവപൂര്ണമമായ  ഒരു  വരകനിതത്വകത്ത  അനമാവരണന
കചെയമാനുന  സമാധമാരണ  ഇഇൗ  കചെമാലേചല്ല്  അറബനിയനില  ഉപകയമാഗനിക്കമാറുണച.
ഇകദ്ദേഹത്തനികന്റെ ഏറ്റവന വലേനിയ പ്രകതരകേത തകന്റെ കേമാരരകമതയമാണച.  ജനമായത്ത
സനവനിധമാനന  കലേമാകേത്തനിനച  പ്രദമാനന  കചെയ്തതച  ഒരു  വരകനിയനികലേമാ  ഒരു
കുടുനബത്തനികലേമാ  ചുറ്റുപമാടുമുളവരനികലേമാ  ഉള കേമാരരകമത  മമാത്രമല ഒരു ജനതയച
പ്രമാപരമമാകകേണതച,  മറനിചച   ജനമായത്ത  സനവനിധമാനന  പ്രദമാനന  കചെയ്യുന്നതച
കേമാരരകമതയുള ധമാരമാളന ആളുകേളുകട കൂട്ടമായ്മയമാണച.  കേമാരരകമത കവണകമങ്കേനില
നവശനകമത അനുകപകണശയമമാണച. അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ ബഡ്ജറ്റച പ്രസനഗങ്ങളനികലേ
പുതുമ  നല  ഉദമാഹരണമമാണച.  പുതുമകകേമാണച   ശകദ്ധേയനമായ  ഒരമാളമായനിരുന
ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി.  നവശനകമത കവണകമങ്കേനില സനകവദനകമത കവണന.
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സനകവദനകമതയുകട  ആള്രൂപമമാണച  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി.  സഭയനികലേ
അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  വനിശേദശകേരണങ്ങളുന  മറുപടനികേളുന  അതനികന്റെ  സമാകരപത്രമമാണച.
അകദ്ദേഹന  5  പതനിറ്റമാണ്ടുകേമാലേന ഇഇൗ സഭയനിലുന പുറത്തുന നനിറഞനനിന്നച നനിറകേതനിര്
തൂകേനിയ  അസമാധമാരണമമായ  ഒരു  വരകനിയമായനിരുന.  അകദ്ദേഹകത്ത  അഭനിവമാദരന
കചെയ്യുന, അഭനിനനനിക്കുന. ജശവനിത വനിജയങ്ങള് വശണ്ടുന ആശേനസനിക്കുന.

ശശ  .    സനി  .    കകേ  .    നമാണ:  സര്,  ഇനരയനിലുന  ഇന്നച  ജനമാധനിപതരന
നനിലേനനിലക്കുന്ന  മറ്റച  രമാജരങ്ങളനിലുന  പ്രമാധമാനരമര്ഹനിക്കുന്ന  രൂപത്തനികലേയച  കകേരള
നനിയമസഭകയ ഉയര്ത്തമാന് സഹമായനിച മമാണനിസമാറനികന്റെ വരകനിതത്വകത്ത അഭനിനനനിക്കുന.
അകദ്ദേഹത്തനിനച എലമാ ആശേനസകേളുന കനരുന.  

ശശ  .    അനൂപച  കജക്കബച:  സര്,  മമാണനിസമാറനികന  അനുകമമാദനിച്ചുകകേമാണച
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കചെയറുന  സഭയുന  കപമാതുവമായനി  പ്രകേടനിപ്പെനിച  അഭനിപ്രമായങ്ങകളമാടച
പൂര്ണമമായുന  കയമാജനിക്കുകേയമാണച.  അഞച  പതനിറ്റമാണച  തുടര്ചയമായനി  ഒകര
നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനിലനനിന്നച  വനിജയനിച്ചുവരനികേകയന്നതച  ഏറ്റവന  അതരപൂര്വമമായ
റനികക്കമാര്ഡമായനി  ഇന്നച  ഇനരയനില  നനിലേനനിലക്കുകേയമാണച.  പ്രതനിപക  കനതമാവച
സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ  കതമാട്ടുപനിന്നനില   ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ഉമന്  ചെമാണനി  സമാറുമുണച.
മമാണനിസമാറനികന  സനബനനിചച  അകദ്ദേഹന  നനിതരയഇൗവനമമായനി  നനിലക്കുകേയമാണച.
50  വര്ഷകമന്നച  പറയുകമ്പമാള്  50  വര്ഷത്തനികന്റെ  പഴക്കന  അകദ്ദേഹത്തനിനനില.
ഇന്നനികന്റെ  കചെറുപ്പെമമാണച  കകേ.  എന.  മമാണനിസമാറനികന  വരതരസ്തനമാക്കുന്നതച.
വനിമര്ശേനങ്ങള്ക്കച  അതശതനമായനിട്ടല  അകദ്ദേഹന  നനിന്നതച  എന്നമാണച  എനനിക്കച
കതമാനന്നതച.   വനിമര്ശേനങ്ങകള ഉള്കക്കമാളമാനുള  വലേനിയ  മനസമാണച  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ
വനിജയത്തനികന്റെ അടനിസമാനകമന്നച ഞമാന് ഉറചച വനിശേത്വസനിക്കുകേയമാണച.  അകദ്ദേഹത്തനിനച
എലമാ  നനകേളുന  കനരുന.  അകദ്ദേഹന  ഒട്ടനവധനി  ജനകകമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
കകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുണച.  ഏറ്റവകമമാടുവനില കേമാരുണര  പദ്ധേതനിയനില  എത്തനിനനിലക്കുന.
ഒട്ടനവധനി  പദ്ധേതനികേളുന  പരനിപമാടനികേളുന  നടപ്പെനിലേമാക്കനിയതനിലൂകട  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ
ശേകമമായ  സമാന്നനിദ്ധേരന  കകേരളത്തനില  എനന  കേമാണമാന്  കേഴനിയുന.  പുതുതലേമുറയന
നനിയമസഭമാ  സമാമമാജനികേര്ക്കുകമമാകക്ക  അകദ്ദേഹന  മമാതൃകേയമായനി  നനിലേകകേമാള്ളുന.
അകദ്ദേഹത്തനിനച  എലമാ  നനകേളുന  ഭമാവകേങ്ങളുന   ഈ  സനര്ഭത്തനില  ഞമാന്
അര്പ്പെനിക്കുകേയമാണച. 

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്  ): സര്,   ശശ.  കകേ.  എന.
മമാണനിയുകട  നനിയമസഭമാ  ജശവനിതത്തനികന്റെ  50  വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയമാക്കുന്ന  ഈ
സുദനിനത്തനില  ഞമാന് അകദ്ദേഹകത്ത അനുകമമാദനിക്കുകേയമാണച.   1967-ല അകദ്ദേഹന
നനിയമസഭമാ  സമാമമാജനികേനമായനി  വന്നതനിനുകശേഷന  നനിയമസഭമാ  കേമനിറ്റനിയനില
പകങ്കേടുക്കമാന് കകേമാഴനികക്കമാടച കേളക്ടകററ്റനില വന്നനിരുന.  അന്നച അവനികട ഞങ്ങളുകട
ഒരു  വനിദരമാര്തനി  സമരമുണമായനിരുന.  സമരസലേത്തച  അകദ്ദേഹന  വന.
കകേ.എസച.യു.-വനികന്റെ  ഒരു  സമരമമായനിരുന  അതച.  അകതലമാന  വസ്തുതകേളമാണച.
അകതമാനന  നമള്  അകങ്ങമാട്ടുമനികങ്ങമാട്ടുന  പറഞ്ഞെനിട്ടച  കേമാരരമനില. ശശ.  കകേ.  എന.
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മമാണനികയ എനനിക്കറനിയനിലമായനിരുന.  എന.എല.എ.-മമാര് കൂട്ടമമായനി വന്നച  മക്കകള,
നനിങ്ങള് എനനിനമാണച  സമരന കചെയ്യുന്നതച  എനപറഞ്ഞെച ഞങ്ങകളമാടച  സനസമാരനിച
കേമാരരമമാണച ഞമാന് ഇകപ്പെമാള് ഓര്ക്കുന്നതച. അന്നച മുതല ഞമാന് എനന ശദ്ധേനിക്കുന്ന
ഒരു  കനതമാവമായനിരുന  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി.   ശേബ്ദ  ഗമാനഭശരരന,  ഹൃദരത,
ഊര്ജ്ജസത്വലേത, ആകേമാരസഇൗഷ്ഠവന എലമാനകകേമാണ്ടുന ഇനന എലമാ അനഗങ്ങള്ക്കുന
മമാതൃകേയമായനി നനിലക്കുന്ന  മമാണനിസമാര് ഇവനികട ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാകലേ പുതനിയ
എന.എല.എ.-മമാര്ക്കച  ഒരു  പമാഠശേമാലേയമാണച.  കഹമാനവര്ക്കച  കചെയമാകത  അകദ്ദേഹന
ഒരു  ദനിവസനകപമാലുന   നനിയമസഭയനില  വന്നനിട്ടനില.   മമാണനിസമാറനില  നനിന്നമാണച
1980-ല  ശേക്ധര് ആന്റെച കേഇൗള്  ഞമാന് കകേള്ക്കുന്നതച.  അകദ്ദേഹന ഇവനികട വന്നച
ശേക്ധര്  ആന്റെച  കേഇൗള് ഉദ്ധേരനിചകപ്പെമാഴമാണച  ഞങ്ങള്  ഇകതമാകക്ക  അകനത്വഷനിച്ചു
തുടങ്ങനിയതച. ഇങ്ങകനകയമാകക്കയുകണമാ എകന്നനനിക്കച അറനിയനിലമായനിരുന. അങ്ങകന
1967  മുതല  കനരനിട്ടുന  അലമാകതയുന  കയമാജനിച്ചുന  വനികയമാജനിച്ചുന  പ്രവര്ത്തനിക്കമാന്
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുളകപ്പെമാകഴമാകക്ക സകഹമാദരതുലേരമമായ കസ്നേഹമമാണച  മമാണനിസമാര് എനനിക്കച
നലകേനിയനിട്ടുളതച.  ആ കസ്നേഹത്തനിനുന അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ വമാത്സലേരത്തനിനുന ധമാരമാളന
ആളുകേള്  വനികധയരമായനിട്ടുണമാകുകമന്നമാണച  ഞമാന്  കേരുതുന്നതച.  അകദ്ദേഹത്തനിനച
കശേമാഭനമമായ ഭമാവനി ആശേനസനിച്ചുകകേമാണച എകന്റെ വമാക്കുകേള് ഉപസനഹരനിക്കുന.  

ശശ  .    പനി  .    കജ  .    കജമാസഫച:  സര്,   ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി   നനിയമസഭമാ
ജശവനിതത്തനികന്റെ  50  വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയമാക്കുകമ്പമാള്,  അകദ്ദേഹന  എന്നമാകണമാ
എന.എല.എ.  ആയതച അന്നച മുതല മമാണനിസമാര് ആണച.  ഇനരയുകട പ്രസനിഡന്റെച
കകേ.  ആര്.  നമാരമായണന്  പ്രസനിഡന്റെമായനി  പമാലേമായനില  വന്നകപ്പെമാള്  അകദ്ദേഹവന
കവദനിയനിലേനിരുന്നച മമാണനിസമാര് എന്നമാണച അഡ്രസച കചെയ്തകതന്നച ഞമാന് ഓര്ക്കുന.
അകദ്ദേഹന സനസമാനകത്ത മുഴവന് ആളുകേളുകടയുന മമാണനിസമാറമായനി.  അകദ്ദേഹത്തനിനച
ഒകട്ടകറ  കറകക്കമാര്ഡുകേളമാണളളതച.  50  വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയമായനി  എനമമാത്രമല,
കേര്ഷകേകത്തമാഴനിലേമാളനി കപന്ഷന്,  കേര്ഷകേ കപന്ഷന് ഇകതലമാന  ബഡ്ജറ്റനിലൂകട
അവതരനിപ്പെനിക്കമാന്  അകദ്ദേഹത്തനിനച  കേഴനിഞ.  13   ബഡ്ജറ്റുകേള്  അകദ്ദേഹന
അവതരനിപ്പെനിച്ചു.  പമാര്ട്ടനിയനിലുന നനിയമസഭമാ സമാമമാജനികേന് എന്ന നനിലേയനിലുന  എനന
കേഠനിനമാദ്ധേത്വമാനന  കചെയ്യുന്ന  ഒരമാളമാണച   മമാണനിസമാര്.   അദ്ധേത്വമാനവര്ഗ്ഗ  സനിദ്ധേമാനന
ഇവനികട അവതരനിപ്പെനിച്ചുകവന്നച മമാത്രമല ലേണനനികലേ ഏറ്റവന വലേനിയ അനഗശകേമാരമുള
കഫമാറത്തനിലുന അവതരനിപ്പെനിക്കമാന് അകദ്ദേഹത്തനിനച  അവസരമുണമായനി. കകേരളത്തനികലേ
കേര്ഷകേരുകട  ശേബ്ദമമായനി  അകദ്ദേഹന  എനന  നനിലേകകേമാണ്ടു.   കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി
എനന കപമാരമാടുന്ന മമാണനിസമാറനികന നമാന എനന കേമാണകേയമാണച.  കകേരളത്തനികന്റെ
ഒകട്ടകറ  പ്രശ്നങ്ങള്,   കകേന്ദ്ര-സനസമാന  സമാമ്പത്തനികേ  ബനങ്ങള്
കപമാളനികചഴതണകമനള പ്രകമയന ഈ നനിയമസഭയനില ആദരന അവതരനിപ്പെനിചതുന
മമാണനിസമാറമാണച.  അതുകപമാകലേ കകേരള സനസമാനത്തച ഇനനിയുന വരുകത്തണ ഒകട്ടകറ
മമാറ്റങ്ങകള സനബനനിചച ഉറകക്ക ചെനിനനിക്കുകേയുന അദ്ധേത്വമാനവര്ഗ്ഗ സനിദ്ധേമാനത്തനിലൂകട
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പുതനികയമാരു  സനവനിധമാനന  കകേരളത്തനിലുണമാകുവമാന്  അകദ്ദേഹന  കേഠനിനമാദ്ധേത്വമാനന
കചെയ്യുകേയുന  കചെയ്തു.  അകദ്ദേഹത്തനിനച  ആയുരമാകരമാഗരങ്ങള്  കനരുന.  ഇനനിയുന
വളകരക്കമാലേന  കകേരളകത്തയുന  സമാധമാരണ  ജനങ്ങകളയുന  കസവനിക്കമാന്
അകദ്ദേഹത്തനിനച കേഴനിയകട്ട എന്നച ആശേനസനിക്കുന. 

ശശ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല: സര്,  ബഹുമമാനരരമായ   സശക്കറുന  മുഖരമനനിയുന
പ്രതനിപക കനതമാവന  പറഞ്ഞെ ആശേയങ്ങകളമാടച ഞമാന്  പൂര്ണമമായുന കയമാജനിക്കുന.
അകദ്ദേഹകത്തപ്പെറ്റനി  ഒരു  കേമാരരന  എകന്റെ  ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടതച  പറയമാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച. കകേരള രമാഷശയത്തനില ഏകറക്കമാലേന നനിലേനനിന്നനിരുന്ന രമാഷശയ
അയനിത്തമാചെരണന  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച  ആദരമമായനി  മുന്കേകയടുത്തതച
ശശ. കകേ. എന. മമാണനിയമാണച എന്ന കേമാരരനകൂടനി ഓര്മനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണച അകദ്ദേഹത്തനിനച
എലമാ ഭമാവകേങ്ങളുന കനരുന. 

ശശ  .   എന്  .   വനിജയന് പനിള: സര്, ബഹുമമാനരരമായ മുഖരമനനിയുന പ്രതനിപക
കനതമാവന  മകറ്റലമാവരുന  പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ   മമാണനിസമാറനികന്റെ  നനിയമസഭമാ
ജശവനിത്തനികന്റെ  50 വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയമാക്കുന്ന  ഇന്നച  എലമാവനിധ  അഭനിനനനങ്ങളുന
അകദ്ദേഹത്തനിനച കനരുന.  ഈ കനതമാക്കനമാകരമാകടമാപ്പെന ഈ നനിരയനില ആദരമമായനി
ഇരനിക്കമാനുള ഭമാഗരന  ലേഭനിചതനില എനനിക്കച  അതനിയമായ സകനമാഷമുണച.  തശര്ചയമായുന
മമാണനിസമാറനികനകപ്പെമാകലേ  പ്രഗത്ഭരമായ  വരകനിതത്വങ്ങളുകട  അഭനിപ്രമായങ്ങളുന  മറ്റുന
ഇവനികട ഇരുന്നച ശവനിക്കമാന് കേഴനിയുന്നതനില അതനിയമായ സകനമാഷമുണച.  ഇനനിയുന
കൂടുതല  നമാള്  അകദ്ദേഹന  ഈ  സനസമാനത്തനിനുന  നനിയമസഭയന  എലമാവനിധ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുന നലകുന്ന പ്രഗത്ഭനമായ കനതമാവമായനി മമാറകട്ട എന്നച പറഞകകേമാണച
എലമാവനിധ ആശേനസകേളുന അര്പ്പെനിക്കുന. 

തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരമാവസ്തു  സനരകണവന  വകുപ്പുമനനി
(ശശ  .    രമാമചെന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെളനി  ): സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട അങന മുഖരമനനിയുന പ്രതനിപക
കനതമാവന  ഉള്കപ്പെകടയുള  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  പറഞ്ഞെ  കേമാരരങ്ങകളമാടച  ഞമാന്
കയമാജനിക്കുകേയമാണച.  നമകടകയലമാന  സമമാദരണശയനമായ  മമാണനിസമാറനികനക്കുറനിച്ചുള
അഭനിനനന  ഹൃദയകഭരനിയനില  ഞമാനുന  പങ്കുകചെരുകേയമാണച.  നനിയമസഭയുകട
ചെരനിത്രവനിസ്മയമമായനി  ഇനന  നകമമാകടമാപ്പെന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ശശ.  കകേ.  എന.
മമാണനിയുകട  ബഹുമുഖമമായ  രമാഷശയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുന  കേര്മങ്ങള്ക്കുന  ഒരു
പ്രകതരകേ  മുഖവര  ആവശേരമനികലന്നച   എനനിക്കറനിയമാന.   അകദ്ദേഹത്തനികന്റെതമായ
വനിലേകപ്പെട്ട  സനഭമാവനകേള്  കകേരള  രമാഷശയത്തനികലേ   ചെരനിത്രത്തനികന്റെ  ഭമാഗമമാണച.
50  വര്ഷന ഒരു മണ്ഡലേത്തനിലനനിനന പ്രതനിനനിധശകേരനിക്കുകേ എന്നതച ചെരനിത്രത്തനികലേ
അപൂര്വ ദൃശേരസമാകരമമാണച. ഒരുപകക ഗനിന്നസച ബുക്കനിലകപ്പെമാലുന അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ
ഈ  ചെരനിത്രന  കരഖകപ്പെടുത്തമാവന്ന  നനിലേയനില  മറ്റനുഭവങ്ങളനില  എന്നമാണച
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കതമാനന്നതച. അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ പ്രസനിദ്ധേമമായ വമാക്കുകേള് ഞമാന് ഓര്മനിക്കുകേയമാണച.
'വളരുകനമാറുന പനിളരുകേയുന പനിളരുകനമാറുന വളരുകേയുന'  കചെയ്യുന്ന ഒരു തതത്വശേമാസ്ത്രന
ആദരമമായനി കകേരളശയ രമാഷശയത്തനിനച നലകേനിയതച മമാണനിസമാറമാണച.  അങ്ങകന പലേ
നനിലേയനിലുന അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ പ്രകയമാഗങ്ങള് അപൂര്വമമായ സനഭമാവനയമായനി കകേരള
രമാഷശയത്തനിലുണച  എന്നതച  അകദ്ദേഹത്തനിനുമമാത്രന  അവകേമാശേകപ്പെട്ടതമാണച.  ഇവനികട
വനിലേയനിരുത്തനിയ  കേമാരരങ്ങകളലമാനതകന്ന  അമ്പതച  വര്ഷന  തനികേയന്ന   ഒരു
നനിയമസഭമാ  സമാമമാജനികേന്  എന്ന  നനിലേയച  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  പ്രമാഗത്ഭരന
വരകമമാക്കുന്നതമാണച.  ആ ബഹമുഖ  വരകനിതത്വന  ഒരപൂര്വ  സമാന്നനിദ്ധേരമമായനി,  ഒരു
കസ്നേഹസുഗനമമായനി  നകമമാകടമാപ്പെന  ഒഴകേനികയത്തുന.  അകദ്ദേഹത്തനിനച  കകേരള
രമാഷശയത്തനില  ഇനനിയുന  പ്രവര്ത്തനിക്കമാനുള  സഇൗഭമാഗരവന  കേരുത്തുന  ഇകപ്പെമാഴന
നനിലേനനിലക്കുന  എന്നതമാണച  വസ്തുത.  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  യുവതത്വന  കകേരള
രമാഷശയത്തനിലതകന്ന  ഒരപൂര്വ  സഇൗഭമാഗരമമായനി  തശരകട്ട  എനകൂടനി
ആഗ്രഹനിച്ചുകകേമാണച എകന്റെ വമാക്കുകേള് നനിര്ത്തുന. 

10.00 AM]

ശശ  .    ഉമന്  ചെമാണനി  : സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  സശക്കറുന  സഭയനികലേ  എലമാ
കനതമാക്കളുന പ്രകേടനിപ്പെനിച വനികേമാരന പൂര്ണമമായുന ഉള്കക്കമാണ്ടുകകേമാണച മമാണനിസമാറനിനച
എലമാവനിധ  ഭമാവകേങ്ങളുന  കനരുകേയമാണച.  ഇനരന്  ജനമാധനിപതരത്തനികലേ  ഒരത്ഭുത
പ്രതനിഭമാസമമാണച  അകദ്ദേഹന.   ഇനരയനികലേ  ഒരു  നനിയമസഭയന  കേനിട്ടമാത്ത
സഇൗഭമാഗരമമാണച മമാണനിസമാര് ഇന്നച നമുക്കച ഉണമാക്കനിത്തന്നനിട്ടുളതച. അസനബനിയനികലേ
സശറ്റനികന്റെ  കേമാരരത്തനില  മമാത്രമല  ഞങ്ങളുകട  സമാമശപരന,  ഞങ്ങളുകട
നനികയമാജകേമണ്ഡലേങ്ങളമായ  പമാലേമായുന  പുതുപ്പെളനിയുന  അടുത്തടുത്തമാണച.  ഞമാന്
മമാണനിസമാറനികന ആദരന കേമാണന്നതച കകേമാട്ടയന ഡനി.സനി.സനി.  ഓഫശസനില വചമാണച.
മമാത്തചന്  കുരുവനിനമാക്കുകന്നല  ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെമായനിരുന്ന  കേമാലേത്തച
ഡനി.സനി.സനി.  കസക്രട്ടറനിയമായനിരുന്ന  മമാണനിസമാറനികന  ഒരു  വനിദരമാര്തനിയമായനിരുന്ന
എനനിക്കച  അവനികടകപ്പെമായനി  കേമാണമാന്  സമാധനിച്ചു.  അനമുതലുള  സഇൗഹൃദമമാണച
ഞങ്ങളുകടതച.  മമാണനിസമാര് 13 ബഡ്ജറ്റച ഇവനികട അവതരനിപ്പെനിച്ചുകവന്നച പറഞ. ആ
13  ബഡ്ജറ്റനികന്റെയുന  അടനിസമാനന  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലേ,  കേര്ഷകേര്,
കേര്ഷകേകത്തമാഴനിലേമാളനികേള് എന്നനിവയമാകണന്നച പരനികശേമാധനിചമാല വരകമമാണച. അതച
അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ വലേനിയ കനട്ടമമാണച.  ഇന്നലേകത്ത അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ പ്രസനഗന ഞമാന്
ശദ്ധേനിച്ചു.   അകദ്ദേഹന  റബ്ബറനിനച  കേനിട്ടുന്ന  വനിലേ  കപമാകരനന  കൂടനിയ  വനിലേ
കേനിട്ടണകമനമമാണച  പറഞ്ഞെതച.  ഇന്നകത്ത പത്രത്തനില ഞമാന് വമായനിച്ചു,  അകദ്ദേഹന
ആദരന നനിയമസഭമാനഗമമായ  1967-കലേ സഭയനില ആദര പ്രസനഗത്തനിലുന ശേബ്ദനിചതച
കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനിയമാണച.   അന്നച  റബ്ബറനിനച  10  രൂപയകവണനിയമാണച  അകദ്ദേഹന
സമരന  കചെയ്തകതങ്കേനില  ഇന്നച  കപമാരമാടുന്നതച  ഒരു  കേനികലേമാഗ്രമാമനിനച  200



332 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച  15, 2017

രൂപയകവണനിയമാണച.  ഏതമായമാലുന  അനന  ഇനന  ഒകര  രശതനിയനിലുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളമാണച  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെതച.  അദ്ധേത്വമാനവര്ഗ്ഗ  സനിദ്ധേമാനന
കകേരളത്തനികലേമാട്ടമാകകേ  എലമാവരുന  ചെര്ചകചെയ്യുന്ന  സമാഹചെരരമമായനിവന.
നനിയമസഭയനികലേ  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുകവണനി  ഇനഗശഷച
നനിഘണ്ടുവനില  ഒരു  പുതനിയ  പദനതകന്ന  സനഭമാവന  കചെയ്തു.  'Additionality',
അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ സനഭമാവനയമാണച.   ആറര വര്ഷന മുഖരമനനിയമായനി  പ്രവര്ത്തനിച
അവസരത്തനികലേലമാന എകന്റെ ഏറ്റവന വലേനിയ സഹമായനി,  ഏറ്റവന വലേനിയ സകപ്പെമാര്ട്ടച
അകദ്ദേഹത്തനിലനനിന്നച  കേനിട്ടനിയനിട്ടുളതച  ഞമാന്  പ്രകതരകേന  കൃതജ്ഞതകയമാടുകൂടനി
സ്മരനിക്കുന.  മമാണനിസമാര്  കകേരളത്തനിനച  നലകേനിയനിട്ടുള  സനഭമാവനകേള്  ഇനനിയുന
നലകുന്നതനിനച എലമാ അവസരങ്ങളുന ഉണമാകേകട്ടകയന്നച ആശേനസനിക്കുന.

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജച  : സര്,  50  വര്ഷന  പൂര്ത്തശകേരനിച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
മമാണനിസമാറനികന സനബനനിചച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട സശക്കറുന മുഖരമനനിയുന പ്രതനിപക
കനതമാവന  മറ്റച  കേകനികനതമാക്കളുന  പറഞ്ഞെ  അഭനിപ്രമായകത്തമാടച  ഞമാന്
കയമാജനിക്കുകേയമാണച. അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ ഏറ്റവന അടുത്ത അയലവമാസനി ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
ഉമന്  ചെമാണനിയമാകണന്നച  പറഞ്ഞെമാലുന  ദൂരനവചച  കനമാക്കുകമ്പമാള്  ഞമാനമാണച
അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  ഏറ്റവന  അടുത്ത  അയലവമാസനി.  11  കേനികലേമാമശറ്റര്  അകേലേന
മമാത്രകമയുള.   അത്രമമാത്രന  അടുപ്പെന  ഞങ്ങള് തമനിലുണച.   അകദ്ദേഹകത്ത ഞമാന്
അഭനിനനനിക്കുകമ്പമാഴന  ഞമാന്  ഒളനിച്ചുവയമാകത  പറയുകേയമാണച,  അകദ്ദേഹകത്ത
ഏറ്റവമധനികേന വനിമര്ശേനിചനിട്ടുള കപമാതുപ്രവര്ത്തകേനുന ഞമാന് തകന്നയമാണച.   അതച
ഒളനിച്ചുവചനിട്ടച കേമാരരമനില. സമാഹചെരരങ്ങളുകട അടനിസമാനത്തനികലേമാകക്ക കചെയ്തതമാണച.
ഞമാന് അതനികലേയച കേടക്കുന്നനില. പകക ഇന്നച ഇനരയനില ഒരു വരകനിക്കുന കനടമാന്
കേഴനിയമാത്ത  വലേനികയമാരു  കനട്ടമമാണച  പ്രനിയങ്കേരനമായ  എകന്റെ  അയലവമാസനി
കനടനിയനിട്ടുളകതന്നതനില  ഒരു  തര്ക്കവമനില.  തനനിക്കച  രണച  ഭമാരരമമാരമാകണന്നച
അകദ്ദേഹന പറയമാറുണച.  ഒന്നച,  കുട്ടനിയമ കചെട്ടത്തനിയുന രണമാമകത്തതച,  പമാലേമായുമമാകണന്നച
അകദ്ദേഹന എകപ്പെമാഴന പറയുന.  ഇതനില ആകരമാടമാണച കൂടുതല കസ്നേഹകമന്നച ഞമാന്
കചെമാദനിക്കുകമ്പമാള്  രണ്ടുകപകരമാടുന  തുലേരകസ്നേഹമമാകണന്നച  അകദ്ദേഹന  ചെനിരനിച്ചുകകേമാണച
പറയമാറുണച.  അതുകപമാകലേതകന്ന  പമാലേമാ  നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനികലേ  ഏകതങ്കേനിലുന
കുടുനബത്തനില  എനച  ബുദ്ധേനിമുട്ടുണമായമാലുന  കവദനനിക്കുന്ന  അനുഭവങ്ങളുണമായമാലുന
സകനമാഷകേരമമായ  അനുഭവങ്ങളുണമായമാലുന  അവനികടകയലമാന  ഒരു  മടനിയുനകൂടമാകത
ഓടനികയത്തുന്ന  മമാണനിസമാറനികന  സനിരമമായനി  കേമാണമാറുണച.  എകന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനികന്റെ
ഭമാഗമമായനിരുന്ന ആറച  പഞമായത്തുകേള് ഇകപ്പെമാള്  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനിലേമാണച.
അവനികട  ശേവസനസമാര  ചെടങകേളനികലേമാകക്ക  പകങ്കേടുക്കമാന്  ഞമാന്  കപമാകുകമ്പമാള്
മമാണനിസമാര്  വന്നനിട്ടുകപമായനി  എന്നച  പലേ  വശടുകേളനിലുന  പറയുന്നതച  കകേള്ക്കമാന്
ഇടയമായനിട്ടുണച.  പലേ  ദനിവസങ്ങളനിലുന  അകദ്ദേഹന  കരമാഗബമാധനിതനമായനി
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ആശുപത്രനിയനില കപമായ കേമാരരകമമാകക്ക എനനിക്കറനിയമാന. അതനിനനിടയന എകനങ്കേനിലുന
പ്രശ്നങ്ങളുണമായമാല  ആശുപത്രനിയനിലനനിന്നച  വന്നമാല  കനകര  ആ  കുടുനബങ്ങളനില
കചെന്നച നല വമാക്കച പറയുകേ, ആ കസ്നേഹത്തനില പകങ്കേടുക്കുന, അകലങ്കേനില ദദുഃഖത്തനില
പങ്കുകചെരുന.  കകേരളത്തനില മറ്റച രമാഷശക്കമാരമാരുന കചെയമാത്ത മഹത്തമായ കേര്മമമാണച
അകദ്ദേഹന  കചെയ്തുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  അകദ്ദേഹകത്ത  അഭനിനനനിക്കമാതനിരനിക്കമാന്
ആര്ക്കുന  കേഴനിയനില.  ശേത്രുവനിനുകപമാലുന  കേഴനിയനില.  ഞമാന്  ഒളനിച്ചുവയന്നനില.
ശേത്രുവനിനുകപമാലുന  കേഴനിയനികലന്നച  പറയുകമ്പമാള് കബമാദ്ധേരമമാണച.  പകക ആ വമാക്കച
പറയുകമ്പമാള് ഒരു കേമാരരന നനിങ്ങള് അറനിയണന, അകേകലേ കേനിടക്കുന്ന മനിത്രകത്തക്കമാള്
അടുത്തച  കേനിടക്കുന്ന  ശേത്രുവമാണച  കമചകമന്നച.  അതുകകേമാണച  മമാണനിസമാറനിനച  കമചന
ഞമാന്  തകന്നയമായനിരനിക്കുകമന്ന  കേമാരരത്തനില  ഒരു  സനശേയവമനില.  അകദ്ദേഹത്തനിനച
എലമാ  ഭമാവകേങ്ങളുന  ആശേനസനിക്കുകേയമാണച.   നനകേള് കനരുകേയമാണച.   അകദ്ദേഹന
കകേമാണ്ടുവന്ന  'additionality',  ഞമാന്  ഇവനികട  എകന്റെ  സുഹൃത്തുക്കകളമാടച  പറഞ,
അകദ്ദേഹന  'additionality'  എന്ന  പുതനിയ  വമാക്കച  കകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുകണന്നച.  ഞമാന്
അതമാണച  ആദരന  പറയമാനനിരുന്നതച.  പകക  ശശ.  ഉമന്  ചെമാണനി  അതുന
പനിടനിച്ചുപറനികചമാണ്ടുകപമായനി.  എലമാ  കേമാരരങ്ങളനിലുന  ആര്ക്കുന  തമാരതമരകപ്പെടുത്തമാന്
കേഴനിയമാത്ത വരകനിതത്വമമാണച ശശമമാന് കകേ.  എന.  മമാണനികയന്ന ഞങ്ങളുകട പ്രനിയങ്കേരനമായ
മമാണനിസമാര്  എന്നച  ഉറപ്പെനിച്ചുപറയുന.   കേമാര്ഷനികേ  കമഖലേയുകട  പ്രതനിനനിധനിയമാണച
അകദ്ദേഹന.  കേര്ഷകേ വര്ഗ്ഗത്തനിനുകവണനിയുന കേര്ഷകേകത്തമാഴനിലേമാളനിക്കുകവണനിയുന  കപമാരമാടനിയ
അകദ്ദേഹത്തനിനച  ദശര്ഘമായുസച  കകേമാടുക്കമാന്  വദവകത്തമാടച  പ്രമാര്തനിച്ചുകകേമാണച
നനിര്ത്തുന.  നനനി.  നമസമാരന.

ശശ  .    കകേ  .    എന  .    മമാണനി  : സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  സശക്കറുന  ബഹുമമാനരനമായ
മുഖരമനനിയുന പ്രതനിപക കനതമാവന കേകനികനതമാക്കളുന എകന്നപ്പെറ്റനി പറഞ്ഞെ നല
വമാക്കുകേള്ക്കച  എകന്റെ  ഹൃദയനഗമമമായ  നനനി   പ്രകേമാശേനിപ്പെനിച്ചുകകേമാള്ളുന.
ബഹുമമാനരനമായ  മുഖരമനനി  കേലേവറയനിലമാകത  എകന്ന  അഭനിനനനിക്കുകേയുണമായനി.
അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  വനിശേമാലേ  മനസതയമുമ്പനില  ഞമാന്  നകമമാവമാകേന  കചെയ്യുന.
ഇകപ്പെമാഴമാണച  എനനിക്കച  മനസനിലേമായതച,  നമള്  ശേത്രുക്കകളന്നച  കേരുതുന്ന
പലേയമാളുകേളുന നമകട മനിത്രങ്ങളമാകണന്നച.  ശശ. പനി. സനി. കജമാര്ജച ഒരനിക്കലുന എകന്റെ
ശേത്രുവല.  ഞമാന്  എകപ്പെമാഴന  കജമാര്ജനികന  എകന്റെ  അനുജനമായനിട്ടമാണച
കേണക്കമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച.   എനനിക്കച  ആകരമാടുന  ഒരു  വനികരമാധവമനില.   ഞമാന്
അങ്ങകന ചെനിനനിചനിട്ടുമനില.  ആകരയുന എകന്റെ വനികരമാധനികേളമായനി ഞമാന് കേരുതുന്നനില.
എലമാവകരമാടുന  കസ്നേഹന  പങ്കേനിടുന.  കജമാര്ജനികനമാടുന  അതുകപമാകലേതകന്നയമാണച.
കേഴനിഞ്ഞെ  13  കതരകഞ്ഞെടുപ്പുകേളനില  തുടകരത്തുടകര  എകന്ന  ഒകര
നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനിലനനിനന  വനിജയനിപ്പെനിച  പമാലേമായനികലേ  എകന്റെ  പ്രനിയകപ്പെട്ട
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സമതനിദമായകേകര  സ്മരനിക്കമാകത  കപമാകുന്നതച  ശേരനിയമാകണന്നച  കതമാനന്നനില.
അവകരമാടുള  എകന്റെ  നനിസശമമമായ  കേടപ്പെമാടുന  നനനിയുന  ഞമാന്  ഈ
നനിയമസഭമാതലേത്തനില  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.  പ്രഗത്ഭരമായ  ഇ.എന.എസച.-കനമാടുന
സനി.  എചച.  മുഹമദ്കകേമായകയമാടുകമമാപ്പെന  ഈ  നനിയമസഭയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കമാന്
കേഴനിഞകവന്നതച  വലേനികയമാരു  കേമാരരമമാണച.   സനി.  അച്ചുതകമകനമാന്,  ഇ.  കകേ.
നമായനമാര്, കകേ. കേരുണമാകേരന്, പനി. കകേ. വമാസുകദവന് നമായര്, എ. കകേ. ആന്റെണനി,
ഉമന് ചെമാണനി എന്നശ പ്രഗത്ഭരമായ ഭരണകേര്ത്തമാക്കളുകട മനനിസഭയനില ഒരുമനിചച
പ്രവര്ത്തനിക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞെതച വലേനികയമാരനുഭവമമായനി ഞമാന് കേരുതുകേയമാണച.  അവര്
എനനിക്കച  പകേര്നനലകേനിയ  കപ്രമാത്സമാഹനന  വളകര  നനനികയമാടുകൂടനി  ഞമാന്
സ്മരനിക്കുകേയമാണച.  ഞമാന് ഈ  50  വര്ഷവന ഒരു രമാഷശയ വനിദരമാര്തനികയകപ്പെമാകലേ
വമായനിച്ചുന പഠനിച്ചുന നനിയമസഭമാ നടപടനികേള് കേണ്ടുന കകേട്ടുന വളര്നവരനികേയമാണണമായതച. ഒരു
നനിയമസഭമാ സമാമമാജനികേകന്റെ കൃതരനനിര്വഹണത്തനിനപ്പുറന എനനിക്കച ചെമാരനിതമാര്തരമുളതച,
ഞമാന്  ഒരു  വരകനികയകപ്പെമാലുന  കനമാമ്പരകപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില,  കതമാട്ടുകനമാവനിചനിട്ടനില
എന്നതമാണച.   ഒരമാകളകപ്പെമാലുന  വരകനിപരമമായനി  ആകകപനിക്കുവമാന്  ഞമാന്  ഈ
സഭമാതലേന ഒരനിക്കലുന ഉപകയമാഗനിചനിട്ടനികലനളതനില എനനിക്കച  വലേനിയ ചെമാരനിതമാര്തരമമാണച.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  സശക്കര്ക്കുന  മുഖരമനനിക്കുന  പ്രതനിപക  കനതമാവനിനുന
കേകനികനതമാക്കള്ക്കുകമലമാമുള  നനനി  ഞമാന്  ഒരനിക്കലക്കൂടനി  പ്രകേമാശേനിപ്പെനിച്ചുകകേമാള്ളുന.
നനിങ്ങളുകട  എലമാവരുകടയുന  അനുഗ്രഹന  എനനിക്കുണമാകേണകമന്നച  വശണ്ടുന  ഞമാന്
പ്രമാര്തനിക്കുന.  നമസമാരന.

III അടനിയനരപ്രകമയന

 വനിദരമാര്തനി സമരന

മനി  .    സശക്കര്:  തുടര് പഠനത്തനിനച അവസരന അടനിയനരമമായനി ലേഭരമമാക്കണകമനന
തങ്ങളുകട  ഭമാവനി  അപകേടത്തനിലേമാകുന്ന സമാഹചെരരന  ഉണമാകേരുകതനന ആവശേരകപ്പെട്ടുകകേമാണച
കകേമാട്ടയന  മറ്റക്കര  കടമാനസച  കകേമാകളജനികലേ  വനിദരമാര്തനികേള്  6  ദനിവസമമായനി
കസക്രകട്ടറനിയറ്റച നടയനില നടത്തനിവരുന്ന സമരത്തനികന്റെ ആവശേരങ്ങള് അനഗശകേരനിചച
നടപടനികേള് സത്വശകേരനിക്കമാത്തതുമൂലേന വനിദരമാര്തനികേളുകട ഭമാവനി അപകേടത്തനിലേമാകേമാന്
ഇടയുളതമായനി  പറയകപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമമായ  സമാഹചെരരവന  ഈ  കേമാരരത്തനിനച
പരനിഹമാരമുണമാക്കമാന്  വകേകക്കമാകളണ  നടപടനികേളുന  സഭമാനടപടനികേള്
നനിര്ത്തനിവചച ചെര്ച കചെയണകമന്നമാവശേരകപ്പെട്ടച സര്വശശ കറമാജനി എന. കജമാണ്, കകേ.
എന. ഷമാജനി, അനൂപച കജക്കബച എന്നശ ബഹുമമാനകപ്പെട്ട അനഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേമാരന
കനമാട്ടശസച  നലകേനിയനിട്ടുണച.   ഇകത  വനിഷയത്തനില  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗന   ഒ.
രമാജകഗമാപമാല  ചെട്ടന  304  പ്രകേമാരന  കനരകത്ത  ഒരു  സബ്മനിഷനച  കനമാട്ടശസച
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നലകേനിയനിട്ടുണച.   അതച  ഇന്നച  സബ്മനിഷകന്റെ  ലേനിസനില  ഉള്കപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച.   
വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനി  (  കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനമാഥച  ): സര്,  കുകറ

മമാസങ്ങളമായനി മറ്റക്കര കടമാനസച എഞനിനശയറനിനഗച കകേമാകളജനില നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങള്
നടനവരനികേയമായനിരുന.  കമക്കമാനനിക്കല  എഞനിനശയറനിനഗച,  സനിവനില
എഞനിനശയറനിനഗച,  കേമ്പന്യൂട്ടര്  സയന്സച  എഞനിനശയറനിനഗച,  ഇലേകനിക്കല  ആന്റെച
ഇലേകകമാണനികച  എഞനിനശയറനിനഗച,  കകേമനിക്കല  എഞനിനശയറനിനഗച  എന്നശ  5
കകേമാഴ്സുകേളമാണച അവനികടയുളതച.  ഈ അ ഞച കകേമാഴ്സുകേളനിലുന  2  യൂണനികവഴനിറ്റനികേളനികലേ
കുട്ടനികേള് പഠനിക്കുനണച.  S6 മുതലുള കുട്ടനികേള് എന.ജനി. യൂണനികവഴനിറ്റനിയുകട കേശഴനിലുന
അതുവകരയുള കുട്ടനികേള് കകേരള കടകകമാളജനിക്കല യൂണനികവഴനിറ്റനിയുകട കേശഴനിലുമമാണച
പഠനിക്കുന്നതച.  ഇവനികട നനിരവധനി മമാസങ്ങളമായനി വനിദരമാര്തനികേകള മമാനസനികേമമായനി
പശഡനിപ്പെനിക്കുനകവനന  സഇൗകേരരങ്ങളനികലനമുളള  അഭനിപ്രമായങ്ങള്
ഉയര്ന്നതനികനത്തുടര്ന്നച  ഒരു  ഘട്ടത്തനില  അതച  സമൂഹന  ഏകറ  ശദ്ധേനിച
വനിദരമാര്തനികേളുകട  സമരമമായനി  മമാറനി.  പഠനിക്കമാന്  സഇൗകേരരമനികലനളതുന
പശഡനിപ്പെനിക്കകപ്പെടുനകവനമുള ആശേയങ്ങള് പുറത്തുവന്നകതമാടുകൂടനി  10-1-2017-ല
ഇക്കമാരരന  അകനത്വഷനിക്കണകമന്നച  ഞമാന്തകന്ന  കനരനിട്ടച  കടകകമാളജനിക്കല
യൂണനികവഴനിറ്റനിക്കച  നനിര്കദ്ദേശേന  കകേമാടുത്തു.  അതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില
കടകകമാളജനിക്കല  യൂണനികവഴനിറ്റനി രജനിസമാര്  13-1-2017-ല  കടമാനസച  കകേമാകളജച
സനര്ശേനിചച   പ്രശ്നങ്ങള്   വനിലേയനിരുത്തനി,  കുട്ടനികേകളമാടുന  മമാതമാപനിതമാക്കകളമാടുന
വനിവരങ്ങള്  അകനത്വഷനിചച  വനിശേദമമായനി  പഠനിചച  ഒരു  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  സര്ക്കമാരനിനച
സമര്പ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  ഞമാന് ഓകരമാനന വനിശേദശകേരനിക്കുന്നനില.  ആ റനികപ്പെമാര്ട്ടനില
നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങള്  ആ  കകേമാകളജനില  നടന്നനിട്ടുകണനന  പഠനമാനരശകന
കുറവമാകണനന പറഞ്ഞെനിട്ടുണച.  അതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി കടമാനസച കകേമാകളജനിനച അടുത്ത
വര്ഷകത്തയച (2017-2018) അഫനിലേനികയഷന് കകേമാടുകക്കണതനികലനന നനിലേവനിലുള
കമാസകേള് സകസന്റെച കചെയണകമനന തശരുമമാനകമടുത്തച ആ വനിവരന  കകേമാകളജനികന
അറനിയനിച്ചു.  അകതസമയന  7-2-2017-ല  ഇക്കമാരരങ്ങള്  സൂചെനിപ്പെനിചച,  'necessary
steps may kindly be taken for withdrawing the approval of Toms College
of  Engineering,  Mattakkara  already  issued  by  AICTE'  എന്നച  രജനിസമാര്
കമമ്പര്  കസക്രട്ടറനി,  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-ക്കച  കേത്തച  എഴതനി.  കേമാരണന
എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-യുകട അനഗശകേമാരന കവണകമനളതുകകേമാണച എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-ക്കച
അത്തരകമമാരു  കേത്തച  കടകകമാളജനിക്കല  യൂണനികവഴനിറ്റനി  അയയകേയമാണച.
ഇതനിനനിടയനില ഇക്കമാരരന പരനികശേമാധനിച്ചുകകേമാണച എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ. 21-2-2017-ല
കടമാനസച  കകേമാകളജനിനച  ഒരു  കഷമാകക്കമാസച  കനമാട്ടശസച  നലകേനിയനിരുന.  രജനിസമാര്
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ചൂണനിക്കമാണനിച അകനത്വഷണ റനികപ്പെമാര്ട്ടനികലേ പ്രശ്നങ്ങള് എകനമാകക്കയമാണച,  അതച
തുടരമാതനിരനിക്കണകമനള  വളകര  വനിശേദമമായ  ഒരു  കഷമാകക്കമാസച  കനമാട്ടശസമാണച
എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ. 21-2-2017-ല കടമാനസച കകേമാകളജനികലേയയചതച. 2017-2018-ലേമാണച
അഫനിലേനികയഷന്  കകേമാടുകക്കണതനികലന്നച  തശരുമമാനനിചതച.  യൂണനികവഴനിറ്റനി
പുറകപ്പെടുവനിച  ഉത്തരവനില,  നനിലേവനിലുള  കകേമാഴച  സകസന്റെച  കചെയ്തതച  കകേമാടതനി
നനിരമാകേരനിച്ചു.  അതനിനര്തന നനിലേവനിലുള കകേമാഴച  അവനികട തുടരുകമനതകന്നയമാണച.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കകേമാടതനിയമാണച അതച നനികഷധനിചതച.  കകേമാടതനി കകേമാഴച നടത്തമാനുള
അനുവമാദന  കകേമാടുത്തകതമാടുകൂടനി  കടമാനസച  കകേമാകളജനില  എന.ജനി.
യൂണനികവഴനിറ്റനിയുകടയുന  കടകകമാളജനിക്കല  യൂണനികവഴനിറ്റനിയുകടയുന  കുട്ടനികേള്ക്കച
പഠനിക്കമാനുള  സമാഹചെരരന  നനിലേനനിലക്കുകേയമാണച.  ഈ  സമയത്തച  എ.പനി.കജ.
അബ്ദുള്  കേലേമാന  കടകകമാളജനിക്കല  യൂണനികവഴനിറ്റനി  8-3-2017-ല  വശണ്ടുന
എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-ക്കച  കേകത്തഴതുകേയമാണച.  അകതനനിനമാണച? രജനിസമാറുകട
റനികപ്പെമാര്ട്ടുന  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-യുകട  കഷമാകക്കമാസച  കനമാട്ടശസുന  മറ്റുനവചച
കനമാക്കുകമ്പമാള് അവനികട  പഠനിക്കമാനുള സമാഹചെരരന  കുറവമാകണന്നതമാണച  വസ്തുത.
അതുകകേമാണച  അവനികടയുള  കുട്ടനികേളനില  പലേര്ക്കുന  മറ്റച  കകേമാകളജുകേളനില
പഠനിക്കണകമന്ന  അഭനിപ്രമായമുണമായനി.  അങ്ങകനകയങ്കേനില  അവര്ക്കച  മറ്റച
കകേമാകളജുകേളനില  പഠനിക്കമാനുള  സമാഹചെരരമുണമാക്കണകമന്നച  യൂണനികവഴനിറ്റനിയുന
സര്ക്കമാരുന  കചെര്ന്നച  തശരുമമാനകമടുത്തു.  അങ്ങകന  വരുകമ്പമാള്  ഒരു  കചെറനിയ
പ്രശ്നമുളളതച,  5  കകേമാഴ്സുകേളുകണങ്കേനിലുന കകേമനിക്കല എഞനിനശയറനിനഗച  എന്ന വനിഷയന
കകേരളത്തനില സത്വമാശയ കമഖലേയനില രണച  കകേമാകളജുകേളനില മമാത്രകമയുള.  ഒന്നച,
അമലകജരമാതനി  കകേമാകളജച  കേമാഞ്ഞെനിരപ്പെളനി,  രണച,  കകേമാചനിന്  കകേമാകളജച  ഓഫച
എഞനിനശയറനിനഗച,  വളമാകഞരനി.  അവനികടയമാകണങ്കേനില ഏകേകദശേന സശറ്റുകേളുന  filled
ആണച.   പുതനിയ  കുട്ടനികേകള  കചെര്ക്കമാന്  കേഴനിയനില.   പകക  കമക്കമാനനിക്കല
എഞനിനശയറനിനഗച,  സനിവനില  എഞനിനശയറനിനഗച,  കേമ്പന്യൂട്ടര്  സയന്സച
എഞനിനശയറനിനഗച,  ഇലേകനിക്കല  ആന്റെച  ഇലേകകമാണനികച  എഞനിനശയറനിനഗച  എന്നശ
കകേമാഴ്സുകേള്ക്കച  ഐ.എചച.ആര്.ഡനി.  അടക്കമുള  മറ്റച  പലേ  കകേമാകളജുകേളനിലുന
കവക്കന്സനിയുളതുകകേമാണച  ഈ കുട്ടനികേള്ക്കച  അവനികട  പഠനന  തുടരുവമാന്
പറ്റുകമങ്കേനിലുന  അവനികട  പഠനികക്കകണന്നച  തശരുമമാനനിച  കുട്ടനികേള്ക്കച  ഓപ്ഷന്
നലകേനികക്കമാണച മറ്റച കകേമാകളജുകേളനില പഠനിക്കമാനുള അവസരന കകേമാടുത്തു. ഇകപ്പെമാള്
അവര് അവനികട പഠനിക്കുകേയമാണച. പകക കകേമനിക്കല എഞനിനശയറനിനഗനിനുമമാത്രന മറ്റച
കകേമാകളജുകേളനില  സശറ്റനിലമാത്തതുകകേമാണച  അവര്ക്കച   ഉടകന  സശറ്റച  നലകേമാന്
കേഴനിയനില.  അതുകകേമാണമാണച  8-ാം  തശയതനി  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-ക്കച  കകേ.റ്റനി.യു.
ഇങ്ങകനകയമാരു കേത്തച എഴതനിയതച.  “It is necessary to find a solution in the
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interest of students. The only alternative is, sanction of additional batch in
Chemical  Engineering  at  Amal  Jyothi  College.  I  request  that  an  early
decision in this  regard  may please  be taken pending  withdrawal  of  the
approval.” ഇതച  8-ാം  തശയതനി  കടകകമാളജനിക്കല  സര്വകേമാലേമാശേമാലേ
എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-ക്കച  നലകേനിയ  കേത്തമാണച.   അകതസമയന  ആ  കകേമാകളജനില
പഠനിക്കുന്നവര്  ഇകപ്പെമാഴന  അവനികട  തുടരുകേയമാണച.  കമക്കമാനനിക്കല
എഞനിനശയറനിനഗനിനച എന. ജനി. യൂണനികവഴനിറ്റനിയനികലേ 24 കുട്ടനികേളുന  കടകകമാളജനിക്കല
യൂണനികവഴനിറ്റനിയുകട കേശഴനിലുള എസച.2-കലേ  13  കുട്ടനികേളുന  പഠനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന.
സനിവനില എഞനിനശയറനിനഗനിനച എന.ജനി. യൂണനികവഴനിറ്റനിയനികലേ 21 കുട്ടനികേളുന കകേ.റ്റനി.യു.-കന്റെ
10  കുട്ടനികേളുന  അവനികട  ഇകപ്പെമാഴന  പഠനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന.  കേമ്പന്യൂട്ടര്
എഞനിനശയറനിനഗനിനച  8  കുട്ടനികേളുന  ഇലേകനിക്കല  എഞനിനശയറനിനഗനിനച  2  കുട്ടനികേളുന
ഇകപ്പെമാഴന  കടകകമാളജനിക്കല  യൂണനികവഴനിറ്റനിയനില  പഠനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന.  പകക
കകേമനിക്കല  എഞനിനശയറനിനഗനികന്റെ  കേമാരരന  അങ്ങകനയല.   കകേമനിക്കല
എഞനിനശയറനിനഗനില എന. ജനി. യൂണനികവഴനിറ്റനിയുകട കേശഴനിലുള  എസച-6 കകേമാഴനില 24
കുട്ടനികേളുളതനില  24  കുട്ടനികേളുന  ആ  കകേമാകളജനിലതകന്ന  പഠനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന.
എസച.4-ല  51  കുട്ടനികേളുളതനില  14  കുട്ടനികേള്  ഇകപ്പെമാഴന  അവനികട
പഠനിച്ചുകകേണനിരനിക്കുന.  ഇനന  അവനികട  കമാസച  നടനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  51
കുട്ടനികേള് എസച.2-വനില ഉളതനില  8  കുട്ടനികേളുന  അവനികട  പഠനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന.
ഇകപ്പെമാഴന കമാസച നടക്കുനണച. ബമാക്കനിയുള കുട്ടനികേള്ക്കച മറ്റച കകേമാകളജുകേളനില സശറ്റച
കകേമാടുക്കണന.  മറ്റച  കകേമാകളജുകേളനില സശറ്റച  കകേമാടുക്കണകമങ്കേനില എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.
മറ്റച  കകേമാകളജുകേളനില  അഡശഷണല  ബമാചനിനുള  അനഗശകേമാരന  നലകേണന.
അതനിനുകവണനി  ഒരു  കേത്തച  സര്ക്കമാര്  കനരനിട്ടച  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-ക്കച
നലകുകേയുണമായനി.  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.   19-1-2017-നച  സര്ക്കമാരനിനച  കേത്തയച്ചു,
31-1-2017-നച  സര്ക്കമാരനിനച  കേനിട്ടനി.  പകക ആ കേത്തനില പറയുന്നതച,   “It  has
come to notice of the Council that a B.Tech student namely Jishnu Pranoy
of Nehru Engineering College has committed suicide and violence created
by students aftermath. The incidents of sexual harassment in Toms College
of  Engineering,  Mattakkara,  Kottayam may also be looked into.  In this
connection,  Honourable  HRM  has  decided  to  get  report  from  State
Government in this matter. In this view, you are requested to get the matter
investigated and submit a report on the issue at the earliest to apprise the
Honourable HRM accordingly”എന്നമാണച. ഇതനിനച  സനസമാന സര്ക്കമാര് ഈ
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മമാസന 13-ാം തശയതനി മറുപടനി കകേമാടുത്തു. കേമാരണന കനരകത്ത സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ
'after  investigation',  രണച  കകേമാകളജനികലേയുന  ഇന്കവസനികഗഷനുകശേഷന  മറുപടനി
അയയമാന്  പറഞ.  ഇതനിനുളള  മറുപടനിയുന  സനസമാന  സര്ക്കമാര്
എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-ക്കച  നലകേനിയനിട്ടുണച.  ചുരുക്കത്തനില  ഇകപ്പെമാള്  പഠനിക്കുന്ന
കുട്ടനികേള്ക്കച  ആ  കകേമാകളജനില  പഠനിക്കമാന്  സഇൗകേരരമുകണങ്കേനിലുന  അവനികട
പഠനിക്കുന്നനികലന്നച  തശരുമമാനനിച  കുട്ടനികേള്ക്കച  പുറത്തച  പഠനിക്കുന്നതനിനച  കകേമനിക്കല
എഞനിനശയറനിനഗച  ഒഴനികകേ  എലമാകപര്ക്കുന  സശറ്റച  നലകേനിയനിട്ടുണച.  അതനിനുള
അധനികേമാരന സര്വകേലേമാശേമാലേയകണനളതുകകേമാണച സശറ്റച നലകേനി. അവര് അവനികട
പഠനിക്കുന. ബമാക്കനി എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ. അനഗശകേമാരന നലകേനിയമാല ഈ കുട്ടനികേള്ക്കച
മറ്റച  കകേമാകളജുകേളനില  സശറ്റച  കകേമാടുക്കമാന.  ഇങ്ങകന  നനിരവധനി  തവണ
എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-കയ  സമശപനിച്ചു.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  എന.പനി.-മമാകര  ഇക്കമാരരന
കബമാദ്ധേരകപ്പെടുത്തനി.  അവരുന  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-യുമമായനി  ചെര്ച  നടത്തനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
ഈ  തനിങ്കേളമാഴ,  മനിനനിഞ്ഞെമാന്നച   എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.-യുകട  ഒരു  ഫുള്  ടശന  കടമാനസച
കകേമാകളജനില വന.  അവര് എലമാന പരനികശേമാധനിചച  കപമായനിട്ടുണച.  അവര് റനികപ്പെമാര്ട്ടച
എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.-ക്കച  കകേമാടുത്തച,  എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.  കചെര്ന്നനിട്ടനില.  ഇകന്നമാ
നമാകളകയമാ കചെരുകമന്നറനിയുന.  ഈ റനികപ്പെമാര്ട്ടച  പരനിഗണനിചമാല എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.
അമലകജരമാതനി  എഞനിനശയറനിനഗച  കകേമാകളജനില  അഡശഷണല  ബമാചച  നമുക്കച
അനുവദനിക്കുകേകയമാ സശറ്റച കൂട്ടുകേകയമാ കചെയമാനുള അനുവമാദന ലേഭനിചമാല ആ നനിമനിഷന
ഈ  കുട്ടനികേകള  അവനികടയച  മമാറ്റമാവന്നകതയുള.  അലമാത്തപകന  ആ  കുട്ടനികേള്ക്കച
ഇകപ്പെമാള്ത്തകന്ന പഠനിക്കമാനുള അവസരന ഈ കകേമാകളജനില ലേഭരമമാണച.  അകപ്പെമാള്
രണച  ഓപ്ഷനുണച.  എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.-യുകട  അനഗശകേമാരന  കേനിട്ടനിയമാല  മറ്റച
കകേമാകളജുകേളനികലേയച  കപമാകേമാന.  എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.-യുകട  അനഗശകേമാരന  കേനിട്ടുന
എനതകന്നയമാണച  പ്രതശകനിക്കുന്നതച.  എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.-ല  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
എന.പനി.-മമാരുന മകറ്റലമാവരുന കചെര്ന്നച സമര്ദ്ദേന കചെലുത്തനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  

ശശ  .    കറമാജനി എന  .    കജമാണ്: സര്,  പ്രതനിപകന ഈ വനിഷയന നനിയമസഭയനില
ഒരു  അടനിയനരപ്രകമയമമായനി  കകേമാണ്ടുവരുന്നതച  സര്ക്കമാരനികന  പ്രതനിക്കൂട്ടനില
നനിര്ത്തമാകനമാ  ഈ  വനിഷയകത്ത  രമാഷശയവലക്കരനിക്കമാകനമാ  ഉകദ്ദേശേനിച്ചുകകേമാണല.
കേഴനിഞ്ഞെ  ഏഴച  ദനിവസമമായനി  ആണ്കുട്ടനികേളുന കപണ്കുട്ടനികേളുമടങന്ന  നൂകറമാളന
വനിദരമാര്തനികേളുന  അവരുകട  രകനിതമാക്കളുന  കസക്രകട്ടറനിയറ്റച  പടനിക്കല  സമരന
നടത്തനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  വനിദരമാഭരമാസ കലേമാകണടുത്തച വലേനിയ ആഗ്രഹങ്ങള്
വച്ചുപുലേര്ത്തനികക്കമാണച,  വലേനിയ  സത്വപ്നങ്ങള്  കനയ്തച  കകേമാകളജനില  കചെര്ന്നവരമാണച
അവര്.  അവനികട അവര്ക്കച കനരനികടണനിവരുന്ന തനികമാനുഭവങ്ങളുകട കവളനിചത്തനില
സമാധമാരണക്കമാരമായ  ആ  വനിദരമാര്തനികേള്  ഇന്നച  സമരന  കചെയ്യുന്ന
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സമാഹചെരരത്തനികലേത്തനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഈ  വനിദരമാര്തനികേളുകട  ഭമാവനി
സുരകനിതമമാക്കമാനുളള ക്രനിയമാത്മകേമമായ ഇടകപടലുകേളുന നടപടനികേളുന സര്ക്കമാരനികന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിനന ഉണമാകേണകമനളള ആത്മമാര്തമമായ ആഗ്രഹനകകേമാണച മമാത്രമമാണച
ഈ അടനിയനരപ്രകമയന ഞങ്ങള് ഇവനികട കകേമാണ്ടുവരുന്നതച.

മറ്റച വനിഷയങ്ങളനികലേന്നതുകപമാകലേ വനിദരമാഭരമാസ രനഗത്തുന കകേരള സനസമാനന
നമകട  രമാജരത്തനിനുതകന്ന  മമാതൃകേയമാണച.  ഞമാനുന  ഒരു  വനിദരമാര്തനി
പ്രസമാനത്തനികന്റെ  (എന്.എസച.യു.ഐ.)  കദശേശയ  പ്രസനിഡന്റെച  എന്ന  നനിലേയനില
പ്രവര്ത്തനിച കേമാലേഘട്ടങ്ങളനില മറ്റച സനസമാനങ്ങളനികലേ വനിവനിധ യൂണനികവഴച സനിറ്റനികേളനിലുന
കകേമാകളജുകേളനിലുന  നനിലേനനിലക്കുന്ന വനിദരമാര്തനി പ്രശ്നങ്ങളനികലേമാകക്ക ഇടകപടമാനുള
സമാഹചെരരന ഉണമായനിട്ടുണച.  ഇന്നകലേ രമാത്രനി  11  മണനിക്കച സമരന കചെയ്യുന്ന കടമാനസച
കകേമാകളജനികലേ വനിദരമാര്തനികേളുമമായനി ഞമാന് സനസമാരനിച്ചു.  അവര് ഈ കകേമാകളജനില
നടക്കുന്ന വനിഷയങ്ങകള സനബനനിചച  പറഞ്ഞെകപ്പെമാള്  എനനിക്കുതകന്ന വനിശേത്വസനിക്കമാന്
പ്രയമാസമുണമായനി.  മറ്റച  സനസമാനങ്ങളനിലകപ്പെമാലുന  കകേട്ടുകകേള്വനിയനിലമാത്ത തരത്തനിലുള
പ്രവണതകേളമാണച  കടമാനസച  കകേമാകളജനില  നനിലേനനിലക്കുന്നകതന്നതച  വളകര
ലേജ്ജമാവഹമമാണച. ഈ വനിഷയങ്ങള് സഭയനികലേ അനഗങ്ങളുന സര്ക്കമാരുന  സമൂഹവന
മനസനിലേമാക്കണകമനളതുകകേമാണമാണച  ഞമാന്  ഇക്കമാരരന  സഭയുകട  ശദ്ധേയനില
കകേമാണ്ടുവരമാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നതച.

ഈ കകേമാകളജനില നനിലേനനിലക്കുന്ന ഒനരണച കേമാരരങ്ങകള സനബനനിചച ഞമാന്
ഇവനികട  പറയമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.  Fully  residential  college  ആയനിട്ടമാണച
ഈ  സമാപനന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച.  കതമാട്ടടുത്തച,  അതമായതച  ഒകന്നമാ  രകണമാ
കേനികലേമാമശറ്റര്  ദൂരത്തനിനുളനില  തമാമസനിക്കുന്ന  വനിദരമാര്തനികേള്ക്കുകപമാലുന  സത്വനന
വശടുകേളനിലകപമായനിവരമാനുള  സമാഹചെരരകമമാ  സത്വമാതനരകമമാ  ഈ  കകേമാകളജച
അനുവദനിചനിട്ടനില.  എലമാ  വനിദരമാര്തനികേളുന  നനിര്ബനമമായുന  കഹമാസലേനില
തമാമസനിക്കണകമന്ന നനിലേപമാടമാണച  കകേമാകളജച മമാകനജുകമന്റെച സത്വശകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച.
രമാവനികലേ 5 മണനിമുതല 8 മണനിവകര കഹമാസലേനികലേ കമസച ഹമാളനില വനിദരമാര്തനികേള്
എലമാവരുന  നനിര്ബനമമായുന  ഉണമായനിരനിക്കണകമന്നമാണച.  കമസച  ഹമാളമാണച
അവനിടകത്ത സഡനി ഹമാള്.  9 മണനിക്കച കുട്ടനികേള് കമാസനില ഹമാജരമാകേണന. 9 മണനി
മുതല  വവകുകന്നരന  5.30  വകര  കമാസകേള്  തുടരുന.  അതുകേഴനിഞ്ഞെച  6  മണനിക്കച
വനിദരമാര്തനികേള് ഈ സഡനി ഹമാളനികലേത്തനി രമാത്രനി  11  മണനിവകര പഠനിക്കണകമന്ന
നനിബനനയമാണച  കകേമാകളജച  മമാകനജുകമന്റെച  വചനിരനിക്കുന്നതച.  സഡനി  ഹമാളനിലേനിരുന്നച
അവര്ക്കച  അവസന്കമകന്റെമാ  കഹമാന  വര്കക്കമാ  കചെയമാനുള  സത്വമാതനരമനില.
വനിദരമാര്തനികേള്  റൂമുകേളനികലേയച  തനിരനിച്ചുകപമായതനിനുകശേഷന,  അതമായതച
11 മണനിക്കുകശേഷന മമാത്രകമ അവര്ക്കച അവസന്കമനന മറ്റച കഹമാന വര്ക്കുന കചെയമാന്
സമാധനിക്കൂ.  2  മണനികയമാടുകൂടനി  മമാത്രകമ  ഓകരമാ  വനിദരമാര്തനിക്കുന  ഉറങ്ങമാനുള
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സത്വമാതനരനകപമാലുന   കകേമാകളജച  കഹമാസലുകേളനിലുള.  പനികറ്റ  ദനിവസന കമാസകേളനില
വരുകമ്പമാള്  ഏകതങ്കേനിലുന  വനിദരമാര്തനി  കമാസനിലേനിരുന്നച  ഒന്നച മയങ്ങനികപ്പെമായമാല
അതനികന്റെ കപരനില സത്വശകേരനിക്കുന്ന ശേനികമാനടപടനി  നമുക്കച  കകേട്ടുകകേള്വനിയനിലമാത്തതമാണച.
ആ കുട്ടനികേകളകക്കമാണച കഹമാസലേനികലേ കടമായച കലേറ്റച കശന് കചെയനിപ്പെനിക്കുകേ,  തകലേദനിവസന
കേഴനിച ഭകണത്തനികന്റെ എചനില എടുപ്പെനിക്കുകേ, 5 നനിലേകേളുള കകേട്ടനിടത്തനില ഇരുപതച
പ്രമാവശേരന  കേയറനിയനിറങ്ങമാന്  വനിദരമാര്തനികേകള  നനിര്ബനനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേളമാണച  ഈ  കകേമാകളജച   അധനികൃതര്  സത്വശകേരനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഒരു
വനിദരമാര്തനി ഉറങ്ങനിയതനികന്റെകപരനില ആ കുട്ടനി മയക്കുമരുന്നനിനച അടനിമയമായനിരുകന്നമാ
എന്നച സര്ട്ടനിവഫ കചെയമാനമായനി  നനിര്ബനനിചച   കമഡനിക്കല കകേമാകളജനികലേയയചച
കചെക്കപ്പെച നടത്തുകേയുണമായനി.  എത്ര ലേജ്ജമാവഹമമായ കേമാരരമമാണനിതച.

അസുഖന  വന്നമാല  കുട്ടനികേള്ക്കച  സര്ക്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനില  കപമാകേമാനുള
സത്വമാതനരമനില.  വപ്രവറ്റച ആശുപത്രനികേളനില മമാത്രകമ കപമാകേമാന് സമാധനിക്കുകേയുള.
ഒരു കപണ്കുട്ടനി ഓണമാവധനി കേഴനിഞ്ഞെച രമാവനികലേ തനിരനിച്ചു വന്നകപ്പെമാള് അര മണനിക്കൂര്
വവകേനിയതനികന്റെ  കപരനില  ആ  കുട്ടനികയ  കകേമാകളജനിനച  പുറത്തുനനിര്ത്തനി.  പനിന്നശടച
കപണ്കുട്ടനികയ  റൂമനികലേയച  വനിളനിച്ചുവരുത്തനി  കേമാരണന  ആരമാഞ്ഞെകപ്പെമാള്  ആ  കുട്ടനി
പറഞ്ഞെതച,  എനനിക്കച അമയനിലമാത്തതനിനമാല അച്ഛനച ഭകണന തയമാറമാക്കനികക്കമാടുത്തനിട്ടച
അച്ഛകന്റെ കേമാരരങ്ങള് കനമാക്കനിയനിട്ടമാണച വന്നകതനന അതനിനമാലേമാണച വവകേനിയകതനമമാണച.
അതച പറഞ്ഞെകപ്പെമാള് ആ കുട്ടനികയയുന അച്ഛകനയുന കചെര്ത്തച വളകര ലേജ്ജമാവഹമമായ
രശതനിയനില,  കമമാശേമമായ  രശതനിയനില  പറയുകേയുന  കകേമാകളജനികന്റെ  കചെയര്മമാന്
അപമരരമാദയമായനി  കപരുമമാറുകേയുന  ആ  കുട്ടനി  കഹമാസലേനില  ആത്മഹതരയച
ശമനിക്കുകേയുന കചെയ്തു എന്നതച യമാഥമാര്തരമമാണച. 

മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  കറമാജനി  എന.  കജമാണ്,  അങ്ങയുകട  കനമാട്ടശസനില
ഇക്കമാരരങ്ങകളമാനമല ഉളതച.  പരശകയുമമായനി ബനകപ്പെട്ട കേമാരരങ്ങളമാണച.  അങ്ങച
തന്ന കനമാട്ടശസനികലേ കേമാരരനകൂടനി വനിശേദശകേരനിക്കണന.

ശശ  .    കറമാജനി എന  .    കജമാണ്: സര്, ഞമാന് അതനികലേയച തകന്നയമാണച വരുന്നതച.
ഇതച  സര്ക്കമാരനികനകയമാ  മറ്റമാകരകയങ്കേനിലുകമമാ  കമമാശേമമായനി  ചെനിത്രശകേരനിക്കുവമാന്
പറയുന്നതല.  ഇത്തരത്തനിലുള സത്വമാശയ മമാകനജുകമനകേള് സനസമാനത്തച പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച.
അവകര  കേയറൂരനിവനിടമാന്  പമാടനില.   കകേരളത്തനില കകേട്ടുകകേള്വനിയനിലമാത്ത ഇത്തരന
വനിഷയങ്ങള് കപമാതുസമൂഹന അറനിയണന. ഇവകര നനിലേയനനിര്ത്തമാനുള ഉത്തരവമാദനിതത്വന
സനസമാന  സര്ക്കമാരനിനുണച.  അതുകകേമാണമാണച  ഇത്തരന  വനിഷയങ്ങള്  ഞമാന്
ഇവനികട അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച.

കവളനിയമാഴകേളനില മുസശന സമുദമായത്തനിലകപ്പെട്ട വനിദരമാര്തനികേള്ക്കച പളനിയനില
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കപമാകേമാനുള സത്വമാതനരനകപമാലുന ഈ കകേമാകളജനിലേനില.  ചെനിലേ വനിദരമാര്തനികേള് ഈ
അഭരര്തനയുമമായനി കചെയര്മമാകന കേണകപ്പെമാള് നനിങ്ങള് തശവ്രവമാദനികേളമാകേമാനമാകണമാ
കകേമാകളജനില  വന്നകതന്നമാണച  കചെമാദനിചതച.  ഇത്തരന  നനിരവധനി  കേമാരരങ്ങള്  ഈ
കകേമാകളജനില  നടക്കുനണച.  ലേജ്ജമാകേരമമായ  മകറ്റമാരുകേമാരരന,  അവനികട  രമാവനികലേ
ഏഴരയച കപണ്കുട്ടനികേള്ക്കച റനിസപ്ഷന് ഡന്യൂട്ടനി എനപറയുകന്നമാരു പരനിപമാടനിയുണച.
രമാവനികലേ  ഏഴരയച  കുട്ടനികേള്  കചെയര്മമാകന്റെ  റൂമനിലകചെന്നച  ആ  ദനിവസകത്ത  എലമാ
പത്രങ്ങളുന കേയനില വനിരനിച്ചുപനിടനിചച  നനിലക്കണന.  ആ പത്രങ്ങള് കനമാക്കനി അതനില
ഇഷമുകളമാരു  പത്രന  കചെയര്മമാന്  എടുക്കുന.  അകതടുത്തച  വമായനിചതനിനുകശേഷന
അകദ്ദേഹന  ആ  പത്രന  തറയനിലേനിടുന.  തറയനിലേനിടുന്ന  പത്രന  കപണ്കുട്ടനികേള്
കുനനികഞ്ഞെടുത്തച കമശേപ്പുറത്തുവയണന.  രമാവനികലേ കചെയര്മമാനച  ചെമായയുന ഭകണവന
കകേമാണ്ടുകകേമാടുക്കണന.  ഇത്തരത്തനിലുള  നടപടനികേളമാണച  ഈ  കകേമാകളജനില
നടനകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ആണ്കുട്ടനികേള്ക്കുന  കപണ്കുട്ടനികേള്ക്കുന  തമനില
സനസമാരനിക്കമാകനമാ അവര്ക്കച കഫമാണ് ഉപകയമാഗനിക്കമാകനമാ സത്വമാതനരമനില. 

മനി  .    സശക്കര്:  സത്വമാശയ  മമാകനജുകമനകേകളക്കുറനിചമാണച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
എന.എല.എ.  പറയുന്നതച.  അതച  വസ്തുതയമാണച.  എലമാവരുനകചെര്ന്നച  അതച
പരനിഹരനിക്കമാനുള കേമാരരങ്ങകളക്കുറനിചച ആകലേമാചെനിക്കുകേയമാണച കവണതച.

ശശ  .    കറമാജനി  എന  .    കജമാണ്:  സര്,  ഈ  വസ്തുതകേള്  കകേരള  സമൂഹന
മനസനിലേമാക്കണന  എന്നതുകകേമാണച  മമാത്രമമാണച  ഞമാനനിതച  ഇവനികട  പറയുന്നതച.
ആണ്കുട്ടനികേളുന  കപണ്കുട്ടനികേളുന  തമനില  സനസമാരനിക്കമാനുള  സമാഹചെരരന
ഒഴനിവമാക്കുന്നതനിനമായനി കകേമാകളജനികലേ എന്.എസച.എസച. യൂണനിറ്റച വകര ഇലമാതമാക്കനി.
ഈ  കകേമാകളജനില  പനി.ടനി.എ.  ഇല,  പ്രനിന്സനിപ്പെമാളനില,  എചച.ഒ.ഡനി.  ഇല.  ഇതച
ശശ.  സകനമാഷച  പണ്ഡനിറ്റനികന്റെ  സനിനനിമ  കപമാകലേയമാണച.  എലമാ  കേമാരരങ്ങളുന  ഈ
കചെയര്മമാന് തകന്നയമാണച കചെയ്യുന്നതച.  എലമാ കകേമാകളജുകേളനിലുന വനിദരമാര്തനികേളുകട
ഐ.ഡനി.  കേമാര്ഡച ഇഷന്യൂ കചെയ്യുന്നതച പ്രനിന്സനിപ്പെമാളമാണച.  പകക ദഇൗര്ഭമാഗരവശേമാല
ഈ  കകേമാകളജനികന്റെ  ഐ.ഡനി.  കേമാര്ഡച  ഇഷന്യൂ  കചെയ്യുന്നതച  കകേമാകളജനികന്റെ
കചെയര്മമാനമാണച.  രമാത്രനി കകേമാകളജനില കപണ്കുട്ടനികേളുകട കഹമാസലേനില വമാര്ഡനനില.
കകേമാകളജനികന്റെ കഹമാസല  വമാര്ഡനമായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച  ഈ  കചെയര്മമാന്
തകന്നയമാണച.  രമാത്രനിയനില  രണച  മണനിക്കുന  മൂന്നച  മണനിക്കുന  ഇകദ്ദേഹന
കപണ്കുട്ടനികേളുകട  കഹമാസലേനില  കേയറനികചന്നച  അവകര  വനിളനിച്ചുണര്ത്തനി  കചെമാദരന
കചെയ്യുന്ന  രശതനിയമാണച  കകേമാകളജനില  നടനകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  പറയുന്നതനില
വനിഷമമുണച.  ഇകദ്ദേഹത്തനികനതനികര  നനിരവധനി  കകേസകേള്  സനസമാനകത്ത  രണച
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കപമാലേശസച  കസഷനുകേളനിലേമായനി  രജനിസര്  കചെയ്തനിട്ടുണച.  പകക  ഈ
കകേസകേളനികലേമാനന  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില.  ഈ  കകേമാകളജുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച  68  കകേസകേളമാണച രജനിസര് കചെയ്തനിരനിക്കുന്നതച.  മമാത്രമല,  കചെയര്മമാനച
കപമാലേശസച കപ്രമാട്ടകന് കകേമാടുക്കുന്ന നടപടനിയമാണച   സത്വശകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച. 

കകേ.ടനി.യു.  ഈ  കകേമാകളജനികന്റെ   അഫനിലേനികയഷന്    റദ്ദേമാക്കനികയന്നച   അങ്ങച
പറഞ്ഞെതച  ശേരനിയമാണച.  പകക  കകേ.ടനി.യു.  അഫനിലേനികയഷന്  റദ്ദേമാക്കനിയകപ്പെമാള്
വനിദരമാര്തനികേള്ക്കച  കകേമാടുത്തനിരുന്ന  ഒരു വമാഗമാനമുണമായനിരുന.  തുടര്പഠനത്തനിനുളള
സമാഹചെരരന  ഒരുക്കനികക്കമാടുക്കുകമന്നച  കകേ.ടനി.യു.-വന  ഈ  സര്ക്കമാരുന  അവകരമാടച
പറഞ്ഞെനിരുന.  പകക ആ വമാഗമാനന ഇതുവകര നടപ്പെമാക്കകപ്പെട്ടനിട്ടനില.  ഇത്രയധനികേന
മമാനസനികേ പശഡനന അനുഭവനിച്ചുകകേമാണച  വനിദരമാര്തനികേള്ക്കച  എങ്ങകനയമാണച  ആ
കകേമാകളജനില  തുടര്പഠനന  നടത്തമാന്  സമാധനിക്കുകേ?   ബഹുമമാനരനമായ  മനനി
പറഞ്ഞെതച  ശേരനിയമാണച,  നനിരവധനി  കേത്തുകേള്  അകങ്ങമാട്ടുമനികങ്ങമാട്ടുന  അയചനിട്ടുണച,
കേത്തുകേള്  അയചതുകകേമാണ്ടുമമാത്രന  പ്രശ്നന  പരനിഹരനിക്കകപ്പെടുകേയനില.  ഇതച
വനിദരമാര്തനികേളുകട  ഭമാവനിയുകട  പ്രശ്നമമാണച.  നൂറനിലേധനികേന  വനിദരമാര്തനികേള്
സമരവമമായനി കസക്രകട്ടറനിയറ്റച പടനിക്കലേനിരനിക്കുകേയമാണച. അവര്ക്കച രമാഷശയമനില. ഒരു
രമാഷശയ  പ്രസമാനത്തനിലുനകപട്ട  വനിദരമാര്തനികേളല  അവര്.   സമാധമാരണക്കമാരമായ
കുട്ടനികേളമാണച.  അവരുകട  ഭമാവനി  സനരകനിക്കുന്നതനിനുകവണ  ക്രനിയമാത്മകേമമായ
നടപടനികേളമാണച കവണതച. ഒരു  സര്ക്കമാരനികന്റെ കേമാരരകമത വനിലേയനിരുത്തുന്നതച,
ഒരു വക്രസനിസച എങ്ങകന മമാകനജച കചെയമാന് കേഴനിയുന എന്നതനിനനുസരനിചമാണച. 

ഇവനികട  കലേമാ  അക്കമാദമനിയനില  പ്രശ്നമുണമായനി.  ഈ  സര്ക്കമാര്  ആ  പ്രശ്നന
പരനിഹരനിക്കമാന്  29  ദനിവസകമടുത്തു.  ഒരു  വനിദരമാര്തനി  കേയകറടുത്തച  മരത്തനിനച
മുകേളനില  കേയറനി  ആത്മഹതരമാഭശഷണനി  മുഴക്കനിയകപ്പെമാഴമാണച  സര്ക്കമാര്  ചെര്ചയച
തയമാറമായതുന  പ്രശ്നന  പരനിഹരനിചതുന. ഞമാന് ജനിഷ്ണു പ്രകണമായനികയക്കുറനിചച ഇവനികട
പറയമാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  പകക നമള് മനസനിലേമാകക്കണ ഒരു കേമാരരന,  വളകര
ഗുരുതരമമായ ആകരമാപണമമാണച ജനിഷ്ണു പ്രകണമായനിയുകട അമ ഇന്നകലേ ഉന്നയനിചതച.
കകേസച  അകനത്വഷനിക്കുന്ന  കപമാലേശസച  മമാകനജുകമന്റെനികന്റെ  പണത്തനിനച  പനിന്നമാകലേ
കപമാകുകേയമാകണന്ന ആകരമാപണമമാണച  ജനിഷ്ണു  പ്രകണമായനിയുകട  അമ ഉന്നയനിചതച.
മമാത്രവമല, ആ കകേമാകളജനികന്റെ ഇടനിമുറനിയനില കേണ രകഗ്രൂപ്പുന ജനിഷ്ണു പ്രകണമായനിയുകട
രകഗ്രൂപ്പുന  ഒനതകന്നയമായനിരുന  എന്ന  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേളുന  ഇകപ്പെമാള്
പുറത്തുവനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  സത്വമാശയ  മമാകനജുകമനകേള്ക്കച  ഈ
സനസമാനത്തച  ഇത്തരത്തനില  അഴനിഞ്ഞെമാടമാനുളള  സമാഹചെരരമമാണളളതച.  അവകര
നനിലേയനനിര്ത്തമാന് സര്ക്കമാര് ക്രനിയമാത്മകേമമായ നടപടനി സത്വശകേരനിചമാല ഇത്തരത്തനിലുളള
സമാഹചെരരങ്ങള് സൃഷനിക്കകപ്പെടനില. ....(ബഹളന).... ഒരു കേമാരരനകൂടനി പറയമാന് ഞമാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച. 
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മനി  .   സശക്കര്: ശശ. ടനി. വനി. രമാകജഷച... ഇരനിക്കൂ. പ്ലശസച.

ശശ  .    കറമാജനി  എന  .    കജമാണ്:  സര്,  പലേ  വനിദരമാര്തനി  സനഘടനകേളുന
രമാഷശയത്തനിനതശതമമായനി  ആ  സമരപ്പെനലേനില  വനിദരമാര്തനികേകളമാടച  ആഭനിമുഖരന
പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണച അവനികട ഇരനിക്കുനണച.  അവനികട ഇലമാത്ത ഏകേ വനിദരമാര്തനി
പ്രസമാനന  എസച.എഫച.ഐ.  ആകണന്ന  കേമാരരന  നനിങ്ങള്  മറക്കരുതച.....
(ബഹളന).... 

മനി  .   സശക്കര്: പ്ലശസച  കേണ്ക്ലൂഡച.

ശശ  .    കറമാജനി  എന  .    കജമാണ്:  സര്,  ഞമാന്  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.  ഈ
കകേമാകളജനികലേ  കകേമനിക്കല എഞനിനശയറനിനഗച  വനിദരമാര്തനികേള്ക്കച  മറ്റച  കകേമാകളജനില
പഠനിക്കമാനുളള  സമാഹചെരരമുണമാകേണന.  അവരുകട  കസമസര്  നഷകപ്പെടുന്ന
സമാഹചെരരമമാണളളതച.  കസമസര്  നഷകപ്പെട്ടമാല  അവര്  ഇയര്  ഔട്ടമാകുന.
വനിദരമാര്തനികേളുകട ഭമാവനി തുലേമാസനിലേമാകുകേയമാണച. 76  ദനിവസമമായനി വനിദരമാര്തനികേള്
കതരുവനിലേമാണച.  7  ദനിവസമമായനി  കസക്രകട്ടറനിയറ്റച  പടനിക്കല  അവര്  സമരന
കചെയ്യുകേയമാണച. മകറ്റമാരു ജനിഷ്ണു പ്രകണമായനി ആ കകേമാകളജനിലുണമായതനിനുകശേഷകമ ഈ
വനിഷയന പരനിഹരനിക്കമാന് സര്ക്കമാര് തയമാറമാകൂ എന്ന നനിലേപമാടച  സത്വശകേരനിക്കരുതച.
കകേരളത്തനില മകറ്റമാരു ആത്മഹതരകൂടനി കേമാകണണനിവരുകമമാ എനകപമാലുന ഞങ്ങള്
സനശേയനിക്കുകേയമാണച.  ഈ വനിഷയന  സഭമാനടപടനികേള്  നനിര്ത്തനിവചച  ചെര്ച  കചെയണകമനന
വനിദരമാര്തനികേളുകട  ഭമാവനി  സനരകനിക്കമാനുളള  നടപടനികേളുണമാകേണകമനന
ആവശേരകപ്പെട്ടുകകേമാണച ഞമാന് നനിര്ത്തുകേയമാണച.            

ശശ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രമാകജഷച:  സര്,  കപമായനിന്റെച  ഓഫച  ഓര്ഡര്.  ....(ബഹളന)....
കടമാനസച  കകേമാകളജുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  വനിഷയന  വളകര  നരമായമമായതമാണച.
എസച.എഫച.ഐ.  ഈ സമരത്തനിലനനിന്നച മമാറനിനനിലക്കുനകവന്നച ബഹുമമാനരനമായ
അനഗന  പറഞ്ഞെതച  സഭകയ  കതറ്റനിദ്ധേരനിപ്പെനിക്കുന്നതമാണച.  അതച  ശേരനിയല,  കടമാനസച
കകേമാകളജനികലേ കകേമനിക്കല എഞനിനശയറനിനഗച  വനിദരമാര്തനികേള്ക്കച തുടര്പഠനത്തനിനച
സഇൗകേരരകമമാരുക്കമാന്  ആദരന  സമരന  കചെയ്തതച  എസച.എഫച.ഐ.  ആണച.  ഈ
വനിഷയന  കടക്കപ്പെച  കചെയ്തതച  എസച.എഫച.ഐ.  ആണച.  വസ്തുതമാവനിരുദ്ധേമമായ
പരമാമര്ശേന കരഖയനിലുണമാകേമാന് പമാടനില.  ....(ബഹളന)....

മനി  .    സശക്കര്:  ഈ  സഭയനികലേ  ഒരനഗന  കപമായനിന്റെച  ഓഫച  ഓര്ഡര്
ഉന്നയനിക്കണകമന്നച  ആവശേരകപ്പെടുകമ്പമാള്  കചെയറനിനച  അതച  അനുവദനിക്കമാന്
പമാടനികല?   നനിങ്ങളുന  കപമായനിന്റെച  ഓഫച  ഓര്ഡര്  ഉന്നയനിക്കമാറനികല.  അകദ്ദേഹന
പറയുന്നതച  കകേള്ക്കമാന് നനിങ്ങള് സമതനിചനിലകലമാ.  സഭ ഇങ്ങകന കനഗറ്റശവമായനി
കകേമാണ്ടുകപമാകേരുതച.  ഇതച  ശേരനിയല.  നടപടനിക്രമങ്ങള്ക്കുളളനിലനനിനകകേമാണച
വനിമര്ശേനിക്കമാനുളള അവകേമാശേന നനിങ്ങള്കക്കലമാകപര്ക്കുമുണച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി
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സനസമാരനിക്കകട്ട.

വനിദരമാഭരമാസ വകുപ്പുമനനി (കപ്രമാഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനമാഥച  ) : സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
അനഗന  കടമാനസച  കകേമാകളജനികലേ  നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങകളക്കുറനിചച  വമാചെമാലേമമായനി
സനസമാരനിച്ചു.  കടമാനസച  കകേമാകളജച  ഈ സര്ക്കമാരനികന്റെ കേമാലേത്തച ആരനഭനിചതല. ....
(ബഹളന)....

മനി  .    സശക്കര്:  നനിങ്ങള്  മനനികയ  സഹമായനിക്കണ,  മനനിക്കച  പറയമാനുളള
സമയന അനുവദനിചനിട്ടുണച.  അകദ്ദേഹന പറഞകകേമാളളുന.

കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനമാഥച:  സര്,  കടമാനസച  എഞനിനശയറനിനഗച  കകേമാകളജനില
അങ്ങച  പറഞ്ഞെ  പ്രശ്നങ്ങകളമാകക്കയുകണന്നച  മനസനിലേമാക്കനിയനിട്ടമാണച  സര്ക്കമാര്
അകനത്വഷണന  ഏര്കപ്പെടുത്തനിയതച.  വനിദരമാര്തനി  സമരന  ആരനഭനിച  ഉടന്തകന്ന
അകനത്വഷണന  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുന  അകനത്വഷണ  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  ലേഭരമമാക്കനിയതനികനത്തുടര്ന്നച
അഫനിലേനികയഷന്  പനിന്വലേനിക്കമാന്  സര്വകേലേമാശേമാലേ  തശരുമമാനനിക്കുകേയുന  കചെയ്തു.
എങ്ങകനയമാണച  കതറ്റമായ  രശതനിയനില  ഈ  കകേമാകളജനിനച  അഫനിലേനികയഷന്
കേനിട്ടനിയകതന്നച  അകനത്വഷനിക്കമാന്  വനിജനിലേന്സനികന  ചുമതലേകപ്പെടുത്തനിയതച   ഈ
സര്ക്കമാരമാണച.   ഇതനിനപ്പുറന  എനമാണച  കവണതച;  ഏതുതരത്തനിലുന  എനച
കപ്രമാട്ടകന്  കവണകമങ്കേനിലുന  കകേമാടുക്കുന.  ഈ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തനില
വന്നതനിനുകശേഷന  ഒരു  കകേമാകളജച  കതറ്റമായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകവന്നച   മനസനിലേമായ
ഉടന്തകന്ന  ഇനനി  ഒരു  കകേമാകളജനിലുന  ഇതച  ആവര്ത്തനിക്കരുകതന്ന  സകനശേന
നലകേനികക്കമാണച വനിജനിലേന്സച അകനത്വഷണന ഏര്കപ്പെടുത്തനിയ സര്ക്കമാരമാണനിതച. ഒരു
സനശേയവന  കവണ.   ഇനനി  അവനികട  കുട്ടനികേകള  പശഡനിപ്പെനിക്കമാന്
അവസരമുണമാകേരുകതന്നച  കേരുതനിയമാണച  ആ  കകേമാകളജനികന്റെ  അഫനിലേനികയഷന്
പനിന്വലേനിചതച.  മറ്റച  പലേ സത്വമാശയ കകേമാകളജുകേളനിലുന ഇതുകപമാലുളള പ്രശ്നങ്ങളുണച.
മൂനനമാലേച  അനുഭവങ്ങളുണമായകപ്പെമാഴമാണച  ഇതച  ആവര്ത്തനിക്കമാതനിരനിക്കമാന്,
സത്വമാശയ  കകേമാകളജുകേകള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനമായനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  തയമാറമാക്കമാന്
ജസനിസച ദനികനശേന് കേമശഷകനയുള്കപ്പെകട നനിശയനിചതച. കനരകത്ത അങ്ങച പറഞ്ഞെ
എലമാ  കകേമാകളജുകേളുകടയുന  കകേരളത്തനികലേ  മുഴവന്  സത്വമാശയ  കകേമാകളജുകേളുകടയുന
പ്രശ്നന  അകനത്വഷനിചച  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  നലകേമാന്  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണച. കകേരളത്തനികലേ
സത്വമാശയ  കകേമാകളജുകേളനില  ഇത്തരന  പ്രശ്നങ്ങളുകണന്നച  നമാകള  ആരുന
പറയമാനനിടവരമാത്ത  സമാഹചെരരമുണമാക്കുകമന്ന  കേമാരരത്തനില  നനിശയദമാര്ഢരമമാണച
സര്ക്കമാരനിനുളളതച.  

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .    എസച  .    സുനനില കുമമാര്):  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
അനഗന  ശശ.  കറമാജനി  എന.  കജമാണ്  എന്.എസച.യു.-വനികന്റെ  പ്രസനിഡന്റെമായനിരുന്ന
ആളമാണച.  അകദ്ദേഹന  ഇവനികട  അവതരനിപ്പെനിച  ഈ  അടനിയനരപ്രകമയന,
ഇതനികനക്കമാള്  ശേകമമായനി  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  ഭരണകേമാലേത്തച
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അടനിയനരപ്രകമയമമായനി കകേമാണ്ടുവന്ന ആളമാണച ഞമാന്.  ഇന്നച കറമാജനി എന. കജമാണ്
ഉന്നയനിച എലമാ കേമാരരങ്ങളുന,  അവനികട നടന്ന വലേനഗനികേ പശഡനമടക്കമുളള  കടമാന
കജമാസച  നടത്തനിയനിട്ടുളള എലമാ  കേമാരരങ്ങളുന  അന്നച  നനിയമസഭയനില എണനികയണനി
പറഞ്ഞെനിട്ടച ഒരു നടപടനിയുന അന്നകത്ത ഗവണ്കമന്റെച സത്വശകേരനിചനികലന മമാത്രമല, ആ
കകേമാകളജനിനച  പുതനിയ  കകേമാഴ്സുന  അഫനിലേനികയഷനുന  അനുവദനിചച  അവനികട കുട്ടനികേകള
വരമാജമമായനി  പഠനിപ്പെനിക്കുകേയമാണണമായതച.  അതച  മറന്നനിട്ടച  ഈ  ഗവണ്കമന്റെനികന
തനിരമായനി  സനസമാരനിക്കുന്നതനില  ആത്മമാര്തതകവണന.  എന്.എസച.യു.-വനികന്റെ
കനതമാവച  എനപറയുകമ്പമാഴന  നനിങ്ങള്  കചെയ്തകേമാരരങ്ങള്കൂടനി  പറയമാന്
തയമാറമാകേണന.

ശശ  .   കറമാജനി എന  .   കജമാണ് : സര്,...

മനി  .    സശക്കര്:  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി വഴങ്ങനിയമാല ശശ.  കറമാജനി എന.  കജമാണ്
സനസമാരനിക്കുന.  നനിങ്ങള്  കുറച്ചുകപര്  എലമാകേമാരരത്തനിനുന  എനനിനമാണച  ചെമാടനി
എഴകന്നലക്കുന്നതച?  എനനിക്കച  മനസനിലേമാകുന്നനില.  മുന്നനിരയനിലേനിരനിക്കുന്ന  ആരുന
അങ്ങകന കചെയ്യുന്നനിലകലമാ.  ശശ. കറമാജനി എന. കജമാണ് പറഞകകേമാളളുന.

കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനമാഥച:  സര്,  ഇകപ്പെമാള്  അഫനിലേനികയഷന്
പനിന്വലേനിചനിരനിക്കുന.  വനിജനിലേന്സച  അകനത്വഷണന  നടക്കുന.  ഇകപ്പെമാഴന  ഈ
സമാഹചെരരന  നനിലേനനിലക്കുനകവന്നച  മനസനിലേമാക്കനികക്കമാണ്ടുതകന്ന  അവനിടകത്ത
കുട്ടനികേള്ക്കച  പുറത്തുകപമായനി  പഠനിക്കമാനുളള  സഇൗകേരരകമമാരുക്കമാന്  സര്ക്കമാര്
തയമാറമാണച.  മറ്റച  കകേമാകളജുകേളനില കുട്ടനികേള് പഠനിക്കുന.  അവനികട സശറ്റനികലന്ന ഒറ്റ
കേമാരണന കകേമാണ്ടുമമാത്രന കുട്ടനികേകള മമാറ്റമാന് കേഴനിയുന്നനില.  അതനിനച എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.
അനഗശകേമാരന നലകേനിയമാല തശര്ചയമായുന ആ കുട്ടനികേകള മമാറ്റുന. 

ശശ  .    കറമാജനി  എന  .    കജമാണ്:  സര്,  ബഹുമമാനരനമായ  മനനി  പറഞ്ഞെ
കേമാരരകത്തമാടച  ഞമാന്  കയമാജനിക്കുകേയമാണച.  കകേമാകളജനികന്റെ  അഫനിലേനികയഷന്
കേരമാന്സല കചെയ്തു എന്നതച  ശേരനിയമാണച.   നമള് ഉന്നയനിച  കേമാരരന  നൂറനിലേധനികേന
വനിദരമാര്തനികേള്ക്കച തുടര്പഠനത്തനിനച മറ്റച  കകേമാകളജുകേളനില സമാഹചെരരകമമാരുക്കമാന്
നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കണകമന്നമാണച.  കേത്തയയന്നതനിലനനിനന  വരതരസ്തമമായനി  ഈ
വനിഷയത്തനികന്റെ ഗഇൗരവന മനസനിലേമാക്കനി ഉന്നത വനിദരമാഭരമാസ വകുപ്പെച കസക്രട്ടറനികയ
എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-യനില  കനരനിട്ടയചച  ഇതനിനുകവണ  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കമാന്
സര്ക്കമാര്  തയമാറമാകുകമമാ?  ബഹുമമാനരനമായ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  സൂചെനിപ്പെനിചതച,
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേകത്തക്കുറനിചമാണച.  9  മമാസമമായകലമാ  നനിങ്ങള്
അധനികേമാരത്തനില  വന്നനിട്ടച,  ഈ  കകേമാകളജനികനതനികര  എനച  നടപടനിയമാണച
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സത്വശകേരനിചതച? ....(ബഹളന)....

മനി  .    സശക്കര്:  മനനി  സനസമാരനിചച  അവസമാനനിപ്പെനിക്കകട്ട. ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
വനിദരമാഭരമാസ വകുപ്പുമനനിക്കച സനസമാരനിക്കമാന. കചെമാദനിച കചെമാദരത്തനിനച ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
മനനി മറുപടനി പറയകട്ട?

കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനമാഥച:  സര്,  ശശ.  കറമാജനി  എന.  കജമാണ് കചെമാദനിചതനിനച
ഞമാന് മറുപടനി പറയമാന. ....(ബഹളന).... പറയുന്നതച കകേള്ക്കൂ.  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-ക്കച
കേകത്തഴതുകേ മമാത്രമല; ഞമാന് കനരകത്ത  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു. കകേരളത്തനികലേ ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
എന.പനി.-മമാകര  ഇക്കമാരരന  കബമാധനിപ്പെനിചച,  അവകരമാടച  കനരനിട്ടച  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-
യനിലകപമായനി പറയമാന് അഭരര്തനിചനിട്ടുണച.  കകേരള കടകകമാളജനിക്കല യൂണനികവഴനിറ്റനിയുകട
വവസച ചെമാന്സലേര് രണച തവണ എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.  കചെയര്മമാകന കനരനിലകേണച
ഇക്കമാരരങ്ങള്  കബമാദ്ധേരകപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളതമാണച;  കേത്തയയകേ   മമാത്രമല  കചെയ്തതച.
അതനികന്റെ കവളനിചത്തനിലേമാണച  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-യുകട  ടശന  മനിനനിഞ്ഞെമാന്നച  ഇവനികട
വന്നതച.  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.  എനച റനികപ്പെമാര്ട്ടച കകേമാടുത്തു എന്നച എനനിക്കറനിയനില. ആ
റനികപ്പെമാര്ട്ടച എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ. ചെര്ച കചെയ്യുന. ആ അര്തത്തനികലേടുക്കൂ. ഇതച രമാഷശയ
പ്രശ്നമല,  നമകടകയലമാന  പ്രശ്നമമാണച.  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-യനിലനനിന്നച    തശരുമമാനമുണമായമാല
അകപ്പെമാള്  കുട്ടനികേകള  മമാറ്റമാന,  ആരുന  അതനിനച  എതനിരല.  കുട്ടനികേകള  പൂര്ണമമായുന
മമാറ്റമാന.  ഇനനിയുന  ഏകതങ്കേനിലുന  കുട്ടനികേള്ക്കച  അവനികടനനിന്നച  മമാറണകമനകണങ്കേനില
സശറ്റുകണങ്കേനില മമാറ്റമാന് തയമാറമാണച. ഒരു പ്രശ്നവമനില. പൂര്ണമമായുന കുട്ടനികേള്കക്കമാപ്പെന
അവരുകട പഠനത്തനിനുകവണനി ഈ സര്ക്കമാര് നനിലേകകേമാളളുന എന്നതനിനമാല ഈ
അടനിയനരപ്രകമയന ഇവനികട ചെര്ചയച വനികധയമമാകക്കണതനില.  

മനി  .    സശക്കര്:  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനിയുകട  വനിശേദശകേരണത്തനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനില അടനിയനരപ്രകമയത്തനിനച അവതരണമാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയനരപ്രകമയമാവതരണത്തനിനച അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

മനി  .    സശക്കര് :  പ്ലശസച....  പ്ലശസച....  ശശ.  റ്റനി  വനി.  രമാകജഷച....  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
പ്രതനിപക കനതമാവച സനസമാരനിക്കകട്ട. അങ്ങച സനസമാരനിക്കൂ.

പ്രതനിപക കനതമാവച  (ശശ  .    രകമശേച  കചെന്നനിത്തലേ):  സര്,  ഇകതമാരു രമാഷശയ
പ്രശ്നമല.  വനിവമാദപരമമായ  പ്രശ്നങ്ങകളമാനന  ഇതനിനകേത്തനില.  കസക്രകട്ടറനിയറ്റച
പടനിക്കല കേഴനിഞ്ഞെ ഒരമാഴയമായനി സതരമാഗ്രഹന അനുഷ്ഠനിക്കുന്ന കുട്ടനികേളുകട പ്രശ്നമമാണച
ശശ.  കറമാജനി  എന.  കജമാണ്  ഗഇൗരവപൂര്വന  ഇവനികട  ഉന്നയനിചതച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
വനിദരമാഭരമാസ വകുപ്പുമനനി നന്നമായനി മറുപടനി പറഞ. ഏതമായമാലുന ശശ.  വനി.  എസച.
സുനനില കുമമാറനികന്റെ സഹമായനകകേമാണച ഇത്രയുന കേമാരരങ്ങള് ഇവനികട ഗനഭശരമമാകയന്നച
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മമാത്രകമയുള.  അങ്ങയുകട  സഹമായന  കവണമായനിരുന.  വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനി
നന്നമായനി  മറുപടനി  പറയുകേയമായനിരുന. ഏതമായമാലുന  ഇങ്ങകന  സഹമായനിക്കമാന്
സഹമനനിമമാരുണമാകുന്നതച നലതമാണച.

ഇവനികടയുണമായനിരനിക്കുന്നതച  നൂകറമാളന  വനിദരമാര്തനികേളുകട  പ്രശ്നമമാണച.
ഒരമാഴയമായനി  വനിദരമാര്തനികേള്  സമരത്തനിലേമാണച.  കടമാനസച   കകേമാകളജനികനപ്പെറ്റനി
അകദ്ദേഹന ഇവനികട വനിശേദമമായനി പറഞ്ഞെതുകകേമാണച ഞമാന് അതനികലേയച കേടക്കുന്നനില.
കകേരളത്തനികലേ  സത്വമാശയ  വനിദരമാഭരമാസ  സമാപനങ്ങളനില  നടക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങകള ഗഇൗരവപൂര്വന ഗവണ്കമന്റെച കേമാകണണതുണച.  അവനികട നടക്കുന്ന
വനിദരമാര്തനി  വനിരുദ്ധേവന  പനി.ടനി.എ.  ഇലമാത്തതുമമായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  യമാകതമാരു
നനിയനണവമനിലമാത്ത കേമാരരങ്ങള് ഇകതലമാന ഗഇൗരവപൂര്വന പരനികശേമാധനിച്ചുകകേമാണച
അതനിനച ചെനിലേ മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് പുറകപ്പെടുവനികക്കണ ഒരു ഘട്ടത്തനിലേമാണച നമള്
എത്തനിനനിലക്കുന്നതച.  അക്കമാരരത്തനില  ആര്ക്കുന  സനശേയമനില.  കേമാരണന  ഈ
സമാപനങ്ങള്  പ്രവര്ത്തനിക്കുകമ്പമാള്  സത്വശകേരനികക്കണ  ചെനിലേ  മമാനദണ്ഡങ്ങളുന
മരരമാദകേളുന  സമാമൂഹരനശതനിയുകമമാകക്കയുണച.  അകതലമാന  ഇലമാതമാക്കനികക്കമാണച
നടക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങകള അമര്ച കചെയമാന്  വനിദരമാഭരമാസ വകുപ്പുന ഗവണ്കമനന
ശേകമമായ  നടപടനികേള്  സത്വശകേരനിക്കണകമന്ന  നനിലേയനികലേയമാണച  ഈ
സനഭവങ്ങകളലമാന  വനിരലചൂണ്ടുന്നതച.  പ്രമാഥമനികേ സഇൗകേരരങ്ങള് നനിര്വഹനിക്കമാനുളള
സനവനിധമാനനകപമാലുന  ഈ  കകേമാകളജനിലേനില.  കകേമാകളജനികന്റെ  അഫനിലേനികയഷന്
എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.  റദ്ദേമാക്കുന.  മതനിയമായ സുരകമാ സനവനിധമാനങ്ങകളമാ ലേമാബുകേകളമാ
കയമാഗരരമായ  അദ്ധേരമാപകേകരമാ  സഇൗകേരരമുള  കഹമാസകലേമാ  ഇകലന്നച
എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-യുകട  പരനികശേമാധനയനില  കേണ്ടു  എന്നമാണച  വമാര്ത്തകേള്.
കകേമാകളജനികന്റെ  അഫനിലേനികയഷന്  റദ്ദേമാക്കനിയതനികനത്തുടര്ന്നച  കകേമാകളജനികലേ
വനിദരമാര്തനികേകള  കവകറ  കകേമാകളജനികലേയച  മമാറ്റനികയങ്കേനിലുന  കകേമനിക്കല
എഞനിനശയറനിനഗച  വനിദരമാര്തനികേള്  കുരുക്കനിലേമാണച.  യഥമാര്ത  പ്രശ്നകമനമാണച?
കകേമനിക്കല  എഞനിനശയറനിനഗനിനച  പഠനിക്കുന്ന  കുട്ടനികേള്ക്കച  പഠനിക്കമാനുള
സമാഹചെരരമനില.  ഒനകേനില ഇകപ്പെമാഴകത്ത നനിയമങ്ങളനില അയവവരുത്തനി പ്രകതരകേ
കകേസമായനി  പരനിഗണനിച്ചുകകേമാണച  ഈ  കുട്ടനികേകള  ഗവണ്കമന്റെച  കകേമാകളജനില
പ്രകവശേനിപ്പെനിചച  തുടര്ന്നച  പഠനിക്കമാനുള  അവസരമുണമാക്കണന.  അകലങ്കേനില  അമല
കജരമാതനി കകേമാകളജനില പ്രകതരകേന ബമാചച അനുവദനിചച ഈ കുട്ടനികേകള പഠനിപ്പെനിക്കണന.
ഈ വനിദരമാര്തനികേള്ക്കച മറ്റച കകേമാകളജുകേളനില അഡനിഷന് ലേഭനിചനില. സനസമാനകത്ത
5  കകേമാകളജുകേളനില മമാത്രകമ  കകേമനിക്കല എഞനിനശയറനിനഗച  കകേമാഴ്സുകേളുള.  അതനില
രകണണന  സര്ക്കമാര്  കകേമാകളജുന  രണച  സത്വമാശയ കകേമാകളജുകേളുമമാണച. സര്ക്കമാര്
കകേമാകളജുകേളനില കമരനിറ്റച അടനിസമാനത്തനിലേമാണച സനിറ്റച നലകുന്നതച എന്നതുകകേമാണച
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അവനികട  പ്രകവശേനന  നലകേമാന്  കേഴനിയനികലന്നമാണച  ഗവണ്കമന്റെച  പറയുന്നതച.
സത്വമാശയ  കകേമാകളജുകേളനില  വളമാകഞരനി,  അമല  കജരമാതനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലേമാണച
കകേമനിക്കല എഞനിനശയറനിനഗച പഠനിപ്പെനിക്കുന്നതച.  അതനില വളമാകഞരനിയനില കവണത്ര
സഇൗകേരരങ്ങളനില.  അമല  കജരമാതനിയനില  നൂറച  കുട്ടനികേകള  ഒന്നനിചച  അകക്കമാമകഡറ്റച
കചെയമാനുന  കേഴനിയനില.  അകതസമയന  ഈ  നൂറച  കുട്ടനികേളുകട  ഭമാവനി
അപകേടത്തനിലേമാകേരുതച.  പ്രശ്നന  വളകര  ലേളനിതമമാണച.  നൂറച  കകേമനിക്കല
എഞനിനശയറനിനഗച  വനിദരമാര്തനികേള്ക്കുണമായനിരനിക്കുന്ന  അനനിശനിതതത്വന,  അവരുകട
ഭമാവനികയ സനബനനിച ആശേങ്കേ പരനിഹരനിക്കുകേ എനളതമാണച ഏറ്റവന പ്രധമാനകപ്പെട്ട
കേമാരരന.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനി  പറഞ,  എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-ക്കച  എഴതനിയനിട്ടുണച,
അവരുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാകണന്നച.  ഇക്കമാരരത്തനില
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി കനരനിട്ടച കകേന്ദ്ര വനിദരമാഭരമാസ വകുപ്പുമനനിയുമമായനി സനസമാരനിചച
എത്രയുനകപകട്ടന്നച  പരനിഹമാരമുണമാക്കനി  ഈ  നൂറച  വനിദരമാര്തനികേളുകട  ഭമാവനി
സുരകനിതമമാക്കമാനുള  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കണകമന്നച  മമാത്രമമാണച  പറയമാനുളളതച.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി അതച ഗഇൗരവപൂര്വകമടുക്കമാകമന്നച പറഞ്ഞെ സമാഹചെരരത്തനില
ഞങ്ങള്  വമാക്കഇൗട്ടച  നടത്തുന്നനില.  ഗവണ്കമന്റെച  ഇതച  ഗഇൗരവമമായനി
പരനികശേമാധനിക്കണകമന്നച മമാത്രമമാണച പറയമാനുളതച. 

ശശ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല:  സര്,  ഞമാന് ഈ വനിഷയകത്ത സനബനനിചച  ഒരു
സബ്മനിഷന്  നലകേനിയനിട്ടുണച.  വനിശേദമമായ  കേമാരരങ്ങളനികലേയച  ഞമാന്  കേടക്കുന്നനില.
കേമാരരങ്ങകളമാകക്ക  രണച  ഭമാഗത്തുനനിനന  പറഞകേഴനിഞ.  വളകര  ഗുരുതരമമായ
കേമാരരങ്ങളമാണച.  സര്ക്കമാര്  ഇകപ്പെമാള്  അഫനിലേനികയഷന്  റദ്ദേമാക്കനിയതച  നല
കേമാരരമമാണച. പകക ഇവനികട ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാകലേ ഏറ്റവന പ്രധമാനകപ്പെട്ട പ്രശ്നന
ഒരു വനിദരമാര്തനി സനഘടനകയമാഴനിചച മറ്റച വനിദരമാര്തനികേളുന അവരുകട രകനിതമാക്കളുന
കസക്രകട്ടറനിയറ്റനിനുമുന്പനില  7  ദനിവസമമായനി  സമരന  നടത്തുകേയമാണച.  കുട്ടനികേള്ക്കച
അവനികട  പഠനിക്കമാന്  കേഴനിയമാത്ത  സമാഹചെരരമമാണച  നനിലേവനിലുളളതച.  കടമാനസച
കകേമാകളജനില  കപമാകുന്ന  പ്രശ്നമനികലന്നച  എലമാവരുന  ഏകേസത്വരത്തനില
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  അതച  നശതശകേരനിക്കമാവന്ന  ഒരു  നനിലേപമാടമാണച.  രണച
ഓപ്ഷനമാണളതച,  ഗവണ്കമന്റെച  കകേമാകളജനില  എകനപ്ഷന്  നലകേനി,  കസഷരല
കകേസമായനി  പരനിഗണനിചച  തമാലക്കമാലേനികേമമായനി  ഈ കുട്ടനികേകള പഠനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള
അനുമതനി  നലകേണന.  അവനിടകത്ത  അഡനിഷന്  കമരനിറ്റടനിസമാനത്തനില
മമാത്രമമാകണന്നച  പറയുന്നതച  കടകനിക്കലേമായ  വമാദന  മമാത്രമമാണച.  പകക  അതനിനച
എകനപ്ഷന്  നലകേമാന്  സമാധനിക്കുന.  ഇകതമാരു  അസമാധമാരണ  സമാഹചെരരമമാണച.
അടുത്തവര്ഷനമുതല അമല കജരമാതനി കകേമാകളജനികലേമാ മറ്റച കകേമാകളജനികലേമാ ഈ കകേമാഴച
തുടങ്ങമാന്  ശമനിക്കമാവന്നതമാണച.  ഇത്തരത്തനിലുള  ഒരു  കസഷരല  എഫര്ട്ടച
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ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനി  കകേന്ദ്രമനനിയുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച  അര്ജന്റെമായനി
സത്വശകേരനിക്കുകേയമാകണങ്കേനില  ഇതനിനച  പരനിഹമാരമുണമാക്കമാന്  സമാധനിക്കുന.
എ.ഐ.സനി.റ്റനി.ഇ.-യുകട  ടശന പരനികശേമാധനയവനകവന്നച  പറയുകേയുണമായനി.
ഇതുകപമാകലേ  നൂറച  കേണക്കനിനച  കകേമാകളജുകേളനില  പരനികശേമാധനയച  കപമാകുന്ന
സമാഹചെരരന നമുക്കറനിയമാന. ആകറഴച മമാസമമായനി കുട്ടനികേളുകട പഠനിപ്പെച മുടക്കനിനനിലക്കുന്ന
സമാഹചെരരത്തനില  അവരുകടയുന  രകനിതമാക്കളുകടയുന  ആശേങ്കേ പരനിഗണനിച്ചുകകേമാണച
കസഷരല എഫര്ട്ടച  വഴനി  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കകേന്ദ്രമനനിയുമമായനി  കനരനിട്ടച  ബനകപ്പെട്ടച
പരനിഹമാരമുണമാക്കമാന് ശമനിക്കണകമന്നമാണച എനനിക്കച പറയമാനുളതച.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    വനി  .    എസച  .    സുനനില കുമമാര്):  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
പ്രതനിപക  കനതമാവനികനയുന  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  സമാനകത്തയുന  അകങ്ങയറ്റന
ബഹുമമാനനിക്കുന്ന  ആളമാണച  ഞമാന്.  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  ഇതനില  ഇടകപട്ടച
കുളമമാക്കനികയന്നച  അകദ്ദേഹന  പറഞ്ഞെതുകകേമാണ്ടുമമാത്രന  ഞമാന്  ഇടകപടുകേയമാണച.
ഞമാന്   ഈ        നനിയമസഭയനില        രണച    തവണ  സബ്മനിഷനുന ഒരു തവണ
അടനിയനരപ്രകമയവന കകേമാണ്ടുവന്ന ആ പ്രകമയത്തനികലേ കേമാരരന,  ശശ.  കറമാജനി എന.
കജമാണ്  ഈ  ഗവണ്കമന്റെനികന  പ്രതനിക്കൂട്ടനിലനനിര്ത്തനി  രമാഷശയമമായനി
സനസമാരനിചകപ്പെമാഴമാണച  ഉത്തരവമാദകപ്പെട്ട  മനനിസഭയനികലേ  അനഗകമന്ന  നനിലേയനില
അനണമായ  അനുഭവന  ഇവനികട  കവളനികപ്പെടുത്തമാന്  തയമാറമായതച.  അന്നച  ഈ
വനിഷയങ്ങളുണമായനിട്ടുന  അന്നകത്ത  ഗവണ്കമന്റെച  അവര്കക്കതനികര  നടപടനി
സത്വശകേരനിക്കുകേകയമാ അഫനിലേനികയഷന് റദ്ദേമാക്കുകേകയമാ കചെയ്യുന്നതനിനുപകേരന അവര്ക്കച
പുതനിയ കകേമാഴച  അനുവദനിചച പ്രതനിസനനിയുണമാക്കനികയന്നമാണച ഞമാന് സൂചെനിപ്പെനിചതച.
ഇതച എങ്ങകനയമാണച ഇടകപട്ടച കുളമമാക്കലേമാകുന്നതച?  അതുകകേമാണച ഇതച ശേരനിയമായ
നടപടനിയല.   മനനിസഭയനികലേ ഒരനഗകമന്ന നനിലേയനില ഇക്കമാരരത്തനിലുള സര്ക്കമാര്
നനിലേപമാടച  വരകമമാക്കമാനുള ബമാദ്ധേരത മമാത്രമമാണച ഞമാന് നനിര്വഹനിചനിരനിക്കുന്നതച.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട പ്രതനിപക കനതമാവച  വനിഷമനികക്കണ കേമാരരമനികലന്നമാണച  എനനിക്കച
പറയമാനുളതച.

വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനി  (കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനമാഥച):  സര്,  ഇതുവകര
കപമാസനിറ്റശവമായനി, കുട്ടനികേള്ക്കുകവണനിതകന്നയമാണച നനിലേകകേമാണനിട്ടുളതച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
പ്രതനിപക  കനതമാവന  ശശ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാലുന  അഭരര്തനിചതനുസരനിചച  കകേന്ദ്ര
വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനിയുമമായനി  കനരനിട്ടച  ചെര്ച  കചെയ്യുകേയുന  ഈ  പ്രശ്നന
പരനിഹരനിക്കമാനുള നടപടനി സത്വശകേരനിക്കുകേയുന കചെയ്യുന.    

(അദ്ധേരകകവദനിയനില മനി. കഡപന്യൂട്ടനി സശക്കര്)

IV  ശദ്ധേ കണനിക്കല



350 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച  15, 2017

(1)  പമാലേങ്ങളുകട പുനര്നനിര്മമാണന

ശശ  .    രമാജു എബ്രഹമാന:  സര്,  കകേരളത്തനികലേ പമാലേങ്ങളുകട കപമാതുസനിതനി
വളകര ഗഇൗരവമമായനി ചെര്ച കചെകയണ  വനിഷയമമായനി മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച. കേഴനിഞ്ഞെ
ദനിവസന  കകേമാട്ടമാരക്കര  കമമ്പര്  ശശമതനി  പനി.  അയനിഷമാ  കപമാറ്റനി  ഏനമാത്തച
പമാലേത്തനികന്റെ  വനിഷയന  ഇവനികട  സബ്മനിഷനമായനി  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള്
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കപമാതുമരമാമത്തച  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞെതച,  കകേരളത്തനില  ഏതമാണച
മുന്നൂകറമാളന  പമാലേങ്ങള്  അപകേടത്തനിലേമാകണന്നമാണച.  വളകര  ഗഇൗരവകത്തമാടുകൂടനിയമാണച
കപമാതുസമൂഹന  ഈ  പ്രശ്നകത്ത  കേണതച.  2-3-2017-ല  നനിയമസഭയനില
അവതരനിപ്പെനിച  നകത്രചെനിഹ്നമനിട്ട  കചെമാദരത്തനിനച  കപമാതുമരമാമത്തച  വകുപ്പുമനനി
നലകേനിയ  ഉത്തരത്തനില  പറഞ്ഞെതച,  ഇതുസനബനനിചച  പരനികശേമാധനിക്കമാന്  ചെശഫച
എഞനിനശയര്ക്കച  നനിര്കദ്ദേശേന  നലകേനിയനിട്ടുകണനന  അകതമാകടമാപ്പെന  കകേരളത്തനികലേ
കദശേശയപമാതയനികലേ എലമാ പമാലേങ്ങളുകടയുന ഇന്കവന്റെറനി സര്കവയുന പ്രശ മണ്സൂണ്
ആന്റെച കപമാസച മണ്സൂണ് കേണശഷന് സര്കവയുന നടത്തമാന് കമകസഴച  എസച.എന്.
കബമാബച  ആന്റെച  അകസമാസനികയറ്റചസച  വപ്രവറ്റച  ലേനിമനിറ്റഡുമമായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്
കേരമാറനില  ഏര്കപ്പെട്ടനിട്ടുണച  എനമമാണച.  കദശേശയപമാതയനില  വരുന്ന  പമാലേങ്ങകള
സനബനനിചച  മമാത്രമമാണച  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  ഏജന്സനി  അകനത്വഷണന
നടത്തുകമന്നച  പറഞ്ഞെനിട്ടുളതച.  എന്നമാല  സനസമാന  പമാതയനികലേമാ  ജനിലമാ
പമാതയനികലേമാ  വരുന്ന  അപകേടത്തനിലേമായ  പമാലേങ്ങകള  സനബനനിചച  അകനത്വഷണന
നടത്തമാന് സത്വകേമാരര ഏജന്സനികേകള ഏലപ്പെനിക്കനില, അതനിനുപകേരന പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
കേത്വമാളനിറ്റനി  കേണ്കടമാള്  വനിഭമാഗന  ഇതുസനബനനിചച  പരനികശേമാധന  നടത്തുകമന്ന
മറുപടനിയമാണച അങ്ങച ഇവനികട നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതച.  ഏനമാത്തച പമാലേത്തനികന്റെ പ്രശ്നന
ഇകപ്പെമാള് പുറത്തുവന്നനിട്ടുണച.  ഏനമാത്തച പമാലേത്തനികന്റെ തൂണച കുഴനിചനിടുന്നതനിനച  മണച
മമാനനിയകപ്പെമാള് അവനികട ഒരു തടനി  കേണ്ടു.  ആ തടനിയുകട പുറത്തമാണച ഒരു തൂണച
പണനിതതച എന്നമാണച പണനിക്കച കമലകനമാട്ടന വഹനിച ഓവര്സശയര് മമാധരമങ്ങകളമാടച
പറഞ്ഞെതച.  ഇക്കമാരരന ശേരനിയമാകണങ്കേനില എത്രകയമാ ഗുരുതരമമായ പ്രശ്നമമാണച ഇതച.
ഏനമാത്തച  പമാലേന  എന.സനി.  കറമാഡനികലേ  പമാലേമമാണച.  ആ  പമാലേന
ഇടനിഞവശണമാലുണമാകുന്ന  ഭവനിഷരത്തച  വളകര  വലുതമാണച.  കേടലുണനി  പമാലേന
തകേര്ന്നകപ്പെമാള്  57  കപരമാണച  മരണകപ്പെട്ടതച.  മുന്നൂറനിലേധനികേനകപര്ക്കച  പരനിക്കുപറ്റനി.
ഇതനിനച  സമമാനമമായ  സനഭവങ്ങള്  നമകട  നമാട്ടനിലുന  രമാജരത്തുന
കലേമാകേത്തുകമമാകക്കയുണച.  ഇകതലമാന  പരനികശേമാധനിക്കുകമ്പമാള്  മനസനിലേമാകുന്നതച
പമാലേങ്ങളുകട  തൂണകേളമാണച  അപകേടത്തനിലകപ്പെടുന്നതച  എന്നമാണച.  ഇതനികനതനികര
എനച നടപടനി സത്വശകേരനിക്കണകമന്നമാണച പ്രധമാനമമായുന ചെനിനനികക്കണതച. 

കേലരമാകശ്ശേരനി മണ്ഡലേത്തനികലേ പഴയങ്ങമാടനി പമാലേത്തനിനച  ഏതമാണച 43  വര്ഷന
പഴക്കമുണച. ആ പമാലേന അപകേടത്തനിലേമാകണന്നച സലേന എന.എല.എ. ശശ. റ്റനി. വനി.
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രമാകജഷച  അറനിയനിചകപ്പെമാള് അവനികടവചച ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി പറഞ്ഞെതച ഉടകന
നടപടനി സത്വശകേരനിക്കുകമന്നമാണച.  ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി ബഡ്ജറ്റച അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള്
ആ പമാലേത്തനിനച തുകേ വകേകകേമാളനിചതനികന സത്വമാഗതന കചെയ്യുന.  ഇത്രയുന കപകട്ടന്നച
നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കമാന് ബഹുമമാനകപ്പെട്ട വകുപ്പുമനനിയുന ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനിയുന
മനനിസഭയുകമലമാന കേമാണനിക്കുന്ന തമാലപ്പെരരന വളകര പ്രമാധമാനരമര്ഹനിക്കുന്നതമാണച.
പമ്പയമാറനിനച കുറുകകേയുള കപരുചമാല പമാലേത്തനികന്റെ പണനി നടക്കുന്നകതയുള.  ഈ
കകേമാടുനവരള്ചയനില  കവളന  തമാഴ്ന്നകപ്പെമാള്  അവനികട  കേണതച,  പണനിതശരമാത്ത
പമാലേത്തനികന്റെ  രണച  തൂണകേള്  പമാലേന  ഉദ്ഘമാടനന  കചെയ്ത  ദനിവസനതകന്ന
ഇടനിഞവശണതമാണച.  വളകര  ഗുരുതരമമായ  സമാകങ്കേതനികേപ്പെനിഴവമാണതച.  കഡമാ. പനി. കകേ.
അരവനിനന്  അവനികട  വന്നച  പരനികശേമാധനിച്ചു.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കപമാതുമരമാമത്തച
വകുപ്പുമനനിയമാണച അതനിനച ഏര്പ്പെമാടച കചെയ്തതച.  ആ തൂണനിനച കേമ്പനി ഇട്ടനിരനിക്കുന്നതച
90 കസ.  മശ.  അകേലേത്തനിലേമാകണന്നമാണച പരനികശേമാധനിചകപ്പെമാള് കേണതച.  സമാധമാരണ
രശതനിയനില  ഇകടണതച  30  കസ.  മശ.  അകേലേത്തനിലേമാണച.  എത്ര  ഗുരുതരമമായ
പനിഴവമാണനിതച.  പമ്പയമാറനിനച  കുറുകകേയുള പ്രധമാന  പമാലേത്തനികന്റെ  കമറ്റല  ഞങ്ങള്
പനിടനിചകപ്പെമാള്ത്തകന്ന അടര്നവന.  ആ  പമാലേന ഉദ്ഘമാടനന കചെയമാന് കേഴനിയനില.
ഇതുകപമാലുള മുന്നൂറനിലേധനികേന പമാലേങ്ങള് അതശവ ഗുരുതരമാവസയനിലേമാകണന്നമാണച
കേണക്കുകേള്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതച.  300  ആയനിരനിക്കനില,  അതനിലുനകൂടുതലുണമാകുന.
നമകട  നമാട്ടനില  ഇതച  സനബനനിചച  സമാകങ്കേതനികേ  വവദഗരമുള
എഞനിനശയര്മമാരമാണളതച.  പകക,  പലേ ഘട്ടങ്ങളനിലുന നനിര്മമാണ കേമാരരങ്ങളനില
ഗുരുതരമമായ  അഴനിമതനിയുണമാകുന.  വളകര  ഗുരുതരമമായ  പ്രശ്നമമാണച.  അത്തരന
അഴനിമതനികേള്  കേകണത്തമാനുന ശേനിക നലകേമാനുമുള സനവനിധമാനങ്ങകളമാകക്കയുകണങ്കേനിലുന
അതച  സനബനനിചച  സശരനിയസമായ പരനികശേമാധനകേള് നടക്കുന്നനില എനളതമാണച
വമാസ്തവന.   നനിര്മമാണഘട്ടത്തനിലേമാണച  റമാന്നനിപ്പെമാലേന  തകേര്ന്നതച.  റമാന്നനിപ്പെമാലേന
തകേര്ന്നതനിനച കേമാരണന മണലവമാരലേകലനന കതമാട്ടയനിടശല കകേമാണമാകണനമമാണച
പരനികശേമാധനയനില  മനസനിലേമായതച.  എലമാ  പമാലേങ്ങളുന  മണലവമാരല  കകേമാണല
തകേരുന്നതച.  നനിര്മമാണത്തനികലേ അപമാകേതയുന  കതമാട്ടയനിടശല കപമാലുള പ്രശ്നങ്ങളുന
കേമാലേമാവസയുന  ഇതനിനച  കേമാരണമമാകുനണച.  ഈ  പ്രശ്നങ്ങകളകയമാകക്ക
അതനിജശവനിക്കമാന്  കേഴനിയുന്ന  രൂപത്തനിലേമായനിരനിക്കണന  നനിര്മമാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടകത്തണതച.  150  വര്ഷന പഴക്കമുള പമാലേങ്ങള് ഇവനികടയുണച.  മുലകപ്പെരനിയമാര്
ഡമാമനിനച ആകകപങ്ങളുകണങ്കേനിലുന ഇത്രയുന കേമാലേമമായനിട്ടുന അതച നനിലേനനിലക്കുന്നനികല?
അങ്ങകനയുള  നനിര്മമാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളമാണച  നമകട  നമാട്ടനില  കവണതച.
ഇക്കമാരരത്തനില  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കപമാതുമരമാമത്തച  വകുപ്പുമനനി  കേമാണനിക്കുന്ന
തമാലപ്പെരരന  സത്വമാഗതമാര്ഹമമാണച.  ഇതനിനുമുമന  പ്രശ്നങ്ങളുണമായനിരുന്നകലമാ,
എന്തുകകേമാണച അന്നച ഏകറ്റടുത്തനില?  ഇന്നച  ഇതച  ഏകറ്റടുക്കമാന് തയമാറമായനിരനിക്കുന
എനളതച  ഏറ്റവന  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  കേമാരരമമാണച.   ഇതനികന  സനബനനിച്ചുള
പരനികശേമാധന സമയബനനിതമമായനി പൂര്ത്തനിയമാക്കമാന് കേഴനിയുകമമാ എന്നമാണറനികയണതച.
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അകനത്വഷണന  നശണ്ടുകപമായമാല  അപകേടത്തനിലേമാകുന്ന   പ്രശ്നങ്ങളുണച.  കകേമാസച
വര്ദ്ധേനിക്കുകേയമാണച. ഇന്നകലേത്തകന്ന സഭയനില പറയുകേയുണമായനി, 7  കകേമാടനി രൂപയച
തശകരണ പമാലേത്തനിനച 16 കകേമാടനി രൂപയമായനി എന്നച. അതനിനമാല കകേമാടനികേളുകട നഷന
സനസമാനത്തനിനുണമാകുന. വളകര ഗഇൗരവമമായ ഇത്തരന പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കമാന്
സമയബനനിതമമായനി  നടപടനിയുണമാകേണന.  അതനില  എനച  നടപടനിയമാണച
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി സത്വശകേരനിക്കുന്നതച?   അതനിനച  ആവശേരമമായ ഫണച ഉണമാകേണന,
കേമാരരകമമമായ  ഡനിവസനനിനഗച  ഉണമാകേണന.  ഇക്കമാരരത്തനില  എകനമാകക്ക
അടനിയനര നടപടനികേള്  സത്വശകേരനിക്കമാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന എന്നമാണച അറനികയണതച.

കപമാതുമരമാമത്തുന രജനികസഷനുന വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
അസമാധമാരണമമായ ഒരു ശദ്ധേ കണനിക്കല പ്രകമയമമാണച.  അതനിനച കേമാരണമമായതച
ഏനമാത്തച പമാലേന അപകേടമാവസയനിലേമായ സനഭവവന തുടര്നള അകനത്വഷണങ്ങളുമമാണച.
ഏനമാത്തച പമാലേത്തനികന്റെ ബലേകയന ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടകപ്പെമാള്ത്തകന്ന സനസമാനകത്ത
കപമാതുമരമാമത്തച വകുപ്പെനിനച കേശഴനിലുള എലമാ പമാലേങ്ങളുകടയുന സനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേളുന
കേമാലേപ്പെഴക്കവന അപകേടസനിതനിയുന പരനികശേമാധനിചച നനിജസനിതനി റനികപ്പെമാര്ട്ടച കചെയമാന്
എഞനിനശയര്മമാര്ക്കച  നനിര്കദ്ദേശേന  നലകേനി.  ഇനരന്  കറമാഡച  കകേമാണ്ഗ്രസച
അനുശേമാസനിക്കുന്നപ്രകേമാരന പമാലേങ്ങളുകട  അടനിത്തറ,  പനിലറുകേള്,  അബട്ടചകമനകേള്,
കടകചറ്റച സമാബുകേള്,  എകചപമാന്ഷന് കജമായനിനകേള്,  ബനിയറനിനഗുകേള്,  വകേവരനികേള്,
പമാലേത്തനികന്റെ കേമാലേപ്പെഴക്കന, പുഴയുകട അടനിത്തട്ടനികന്റെ ഇകപ്പെമാഴകത്ത സനിതനി എന്നനിവ
വനിശേദമമായനി  പരനികശേമാധനിക്കുന്നതനിനുന അവ കരഖകപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന എഞനിനശയര്മമാര്ക്കച
വനിദഗ പരനിശേശലേനന നലകേമാനുന ശമനിക്കുകേയുണമായനി.   ഇതനികന്റെ അടനിസമാനത്തനില
സനസമാനത്തനികന്റെ  നനിരത്തുകേളുന  പമാലേങ്ങളുന  വനിഭമാഗത്തനികന്റെ  കേശഴനിലുള
മൂവമായനിരകത്തമാളന  പമാലേങ്ങളനില  കചെറനിയ  കേലുങ്കുകേള്  ഒഴനികകേയുള  2209
പമാലേങ്ങളനില  1931  എണത്തനികന്റെ  പരനികശേമാധന  ഇതുവകര  പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണച.
642 പമാലേങ്ങള്ക്കച യമാകതമാരു കുഴപ്പെവന ഇകലനന  975 പമാലേങ്ങള്ക്കച സമാധമാരണ
അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേള് ആവശേരമമാകണനന കേണ്ടു. 314  പമാലേങ്ങള്ക്കച വനിശേദമമായ സമാകങ്കേതനികേ
പരനികശേമാധന  ആവശേരമമാകണനന  അവ  പുനര്നനിര്മനികക്കണ  സനിതനിയുകണനന
കേകണത്തുകേയുണമായനി. ഇതനികന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള വനിശേദമാനശേങ്ങകളലമാന ലേഭനിചനിട്ടുണച.
വനിശേദമമായ ഇന്കവസനികഗഷനനില തനിരുവനനപുരന ജനിലയനില  - 30,  കകേമാലന-25,
പത്തനനതനിട്ട-36,  ആലേപ്പുഴ-  44,  കകേമാട്ടയന-36,  ഇടുക്കനി-9,  എറണമാകുളന-22,
തൃശ്ശൂര്  -5,  പമാലേക്കമാടച-2,  മലേപ്പുറന-30,  കകേമാഴനികക്കമാടച-42,  വയനമാടച-9,  കേണ്ണൂര്-22,
കേമാസര്കകേമാഡച-2 അടക്കന 314 പമാലേങ്ങള് അടനിയനരമമായനി പുനര്നനിര്മമാണത്തനിനച
വനികധയമമാകക്കണതമാകണന്നമാണച കേണതച.  

11.00 AM]

കേമാലേപ്പെഴക്കന, ഭമാരക്കൂടുതല വഹനിക്കുന്ന വമാഹനങ്ങളുകട കപരുപ്പെന, പ്രവൃത്തനിയനികലേ
അപമാകേതകേള്,  ഗുണകമനക്കുറവച,  ഡനിവസന്  തകേരമാറുകേള്,  അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേളുകട
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അപരരമാപത,  പുഴയനികലേ മണലവമാരല,  കവളകപ്പെമാക്കന,  കവളളത്തനികലേ ലേവണങ്ങള്,
ഭൂമനികുലുക്കന  തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി  കേമാരണങ്ങളമാല  പമാലേങ്ങള്ക്കച  ബലേകയന
സനഭവനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഏനമാത്തച  പമാലേത്തനികന്റെ  അനുഭവത്തനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനില  കകേരളത്തനികലേ  പമാലേങ്ങളുകട  സുരക  സനബനനിചച  പ്രകതരകേ
അവകലേമാകേനന  നടത്തുന്നതമാകണനന  അപകേടകേരമമായനിട്ടുള  പമാലേങ്ങള്
പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതനിനമാവശേരമമായ  പണന  ലേഭരമമാക്കുകമനന  2017  മമാര്ചച  3-നച
നനിയമസഭയനില    അവതരനിപ്പെനിച    2017-18-കലേ  ബഡ്ജറ്റച  പ്രസനഗത്തനികലേ
പമാര  149-ല  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  പ്രസ്തമാവനിചനിട്ടുണച.  അടുത്ത
ബഡ്ജറ്റനില നനിരത്തുകേളുകടയുന  പമാലേങ്ങളുകടയുന  അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേള്ക്കുന
പുനര്നനിര്മമാണത്തനിനുന  പ്രകതരകേ  തുകേ  വകേയനിരുത്തണകമന്നച  ധനകേമാരര
വകുപ്പെനികനമാടച കപമാതുമരമാമത്തച വകുപ്പെച അഭരര്തനിചനിട്ടുണച. 

രമാജരത്തനികന്റെ  സമാമൂഹനികേ-സമാമ്പത്തനികേ  പുകരമാഗതനിയനില   നനിര്ണമായകേമമായ
പങ്കുവഹനിക്കുകേയമാണച  പമാലേങ്ങകളന്നച  ഞമാന്  പ്രകതരകേനിചച  പറകയണതനില.  അവ
സനരകനിചച  നനിര്കത്തണതച  നമാടനികന്റെ  കമമാത്തത്തനിലുള  ആവശേരമമാണച.  ഇഇൗ
സമാഹചെരരന  മുന്നനിര്ത്തനി  കപമാതുമരമാമത്തച  വകുപ്പെനില  പമാലേങ്ങളുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട
വനിഷയങ്ങള് മമാത്രന വകേകേമാരരന കചെയ്യുന്നതനിനച ഒരു ചെശഫച  എഞനിനശയര് തസ്തനികേ
ആവശേരമമാണച.  ആ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള നനിലേപമാടച  ഗവണ്കമന്റെച
സത്വശകേരനിക്കുന്നതമാണച.  അതച  കേനിട്ടുന്നതുവകര  സനസമാനകത്ത  പമാലേങ്ങളുമമായനി
ബനകപ്പെട്ട  വനിഷയങ്ങള്  വകേകേമാരരന  കചെയ്യുന്നതനിനച  മമാത്രമമായനി  ഒരു  ചെശഫച
എഞനിനശയര്ക്കച ഇകപ്പെമാള് തമാലക്കമാലേനികേ ചുമതലേ നലകേനിയനിട്ടുണച.  കൂടുതല വനിദഗ
പരനികശേമാധന ആവശേരമുള പമാലേങ്ങള് പരനികശേമാധനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കഡമാ. പനി. കകേ.
അരവനിനന്  ടശന  ലേശഡറമായനി  സമാകങ്കേതനികേ  വനിദഗകര  ഉള്കപ്പെടുത്തനി  ഒരു  വനിദഗ
സമനിതനി  ഉടന്  രൂപശകേരനിക്കുന്നതമാണച.  കവല  ഫഇൗകണഷനുള  പമാലേങ്ങളമാണച
ഇകപ്പെമാള്  കുഴപ്പെത്തനിലേമായനിരനിക്കുന്നതച.  പമാലേങ്ങളുകട  അടനിത്തറ  ഉറപ്പെമാക്കുന്നതനിനച
ഇനനിമുതല  കവല  ഫഇൗകണഷനുളവ  ഒഴനിവമാക്കനി  കകപല ഫഇൗകണഷന്  തകന്ന
നലകേണകമന്നമാണച  വനിദഗരുകട അഭനിപ്രമായന.   ഇക്കമാരരന   വനിശേദമമായനി  പരനികശേമാധനിച്ചു
കകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  വനിശേദമമായ  പരനികശേമാധനകേള്  അടനിയനരമമായനി  നടത്തനി
റനികപ്പെമാര്ട്ടച  നലകേമാന് ചെശഫച എഞനിനശയര്ക്കച നനിര്കദ്ദേശേന നലകേനിയനിട്ടുണച.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഒരു നൂറ്റമാണനിനുളനില സനസമാനകത്ത പമാലേങ്ങകളക്കുറനിചച വമാര്ഷനികേ പരനികശേമാധന
നടത്തനിയനിട്ടനില.  ഏനമാത്തച പമാലേത്തനികന്റെ അനുഭവത്തനിലേമാണച  ആദരമമായനി കമമാത്തന
പമാലേങ്ങളുന പരനികശേമാധനിക്കുന്ന ഒരു രശതനിയുണമായതച.  തുടര്ന്നച ഇതച നല നനിലേയനില
മുകന്നമാട്ടച  കകേമാണ്ടുകപമാകേമാന്  കേഴനിയുകമന്നമാണച  വനിശേത്വസനിക്കുന്നതച.   കറമാഡുകേളുകട
കേമാലേമാവധനി  കേഴനിഞ്ഞെമാല  പുനര്നനിര്മമാണന  നടകത്തണതുണച.  പമാലേങ്ങള്
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തകേരുന്നതനിനച  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  ഒരു  കേമാരണമമാണച  മണല  മമാഫനിയ.  ആ  സമയത്തച
അവകര  പനിടനികൂടനി  ശേനികനിക്കമാനുള  സനവനിധമാനങ്ങള്  ഉകണങ്കേനിലുന  നമാളനിതുവകര
അകതമാനന കവണത്ര ഫലേപ്രദമമായനിട്ടനില.  തുടര്ന്നച ബനകപ്പെട്ട എലമാ വകുപ്പുകേളുന
ഇക്കമാരരത്തനില  ശദ്ധേ  കചെലുകത്തണതമാണച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനിയുകട
അദ്ധേരകതയനില ഒരു ഉന്നതതലേ കകേമാണ്ഫറന്സച  വനിളനിച്ചുകൂട്ടണകമന്നച മരമാമത്തച
വകുപ്പെച  ആഗ്രഹനിക്കുന.  പമാലേങ്ങള്ക്കച  മമാത്രമമായനി  ഒരു  ചെശഫച  എഞനിനശയകറ
നനിയമനിക്കുന്ന കേമാരരന ഞമാന് പറയുകേയുണമായനി. അഴനിമതനികയക്കുറനിചച ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
കമമ്പര് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  അതച  വളകര ശേരനിയമാണച.  ഇതച  ദശര്ഘകേമാലേമമായനി
തുടര്നവരുന്ന കേമാരരമമാണച.  ഒരു പമാലേന  നനിര്മനിക്കുകമ്പമാള് അതനികന്റെ ഡനിവസന്
മുതല  എലമാ  ഘട്ടങ്ങളനികലേയുന  ഉത്തരവമാദനിതത്വങ്ങള്  ഏകറ്റടുക്കമാന്/സൂപ്പെര്വനിഷന്
നടത്തമാന്  എഞനിനശയര്മമാകരമാ  മറ്റമാകരങ്കേനിലുകമമാ  തയമാറമാകേമാതനിരനിക്കുകേകയമാ,
കകേമാണ്ടമാക്ടര്  കതറ്റമായ  തരത്തനില  പമാലേന  നനിര്മനിക്കുകേകയമാ  കചെയ്തനിട്ടുകണങ്കേനില
അവരുകട  കേയനിലനനിനന  നഷപരനിഹമാരന  ഇഇൗടമാക്കുന്നകേമാരരന  നനിയമകഭദഗതനിയനിലൂകട
നടപ്പെമാക്കുന്നതനികനക്കുറനിചച    പരനിഗണനിക്കമാകമന്നമാണച  എനനിക്കച  പറയമാനുളളതച.
റമാന്നനി  പമാലേന,  ആറ്റനിങ്ങലേനിനച വടക്കുളള  ഒരു  പമാലേന,  കേടലുണനി  പമാലേന
എന്നനിവകയമാകക്ക ഇടനിഞവശണച   ചെനിലേയനിടത്തച   ആളുകേള് മരനിചനിട്ടുണച.  അവകര
നമുക്കച  തനിരനിചച  കകേമാണ്ടുവരമാന്  കേഴനിയനികലങ്കേനിലുന  പമാലേങ്ങള്  പനിന്നശടച
നനിര്മനിചനിട്ടുണച.  മറ്റച  ചെനിലേ  പമാലേങ്ങളുന  ഇകപ്പെമാള്  കുഴപ്പെത്തനിലേമായതമായനി
പറയുകേയുണമായനി.  ചെട്ടങ്ങളുകടയുന  നനിയമങ്ങളുകടയുന  അടനിസമാനത്തനില
ദ്രുതഗതനിയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച  എലമാ  വകുപ്പുകേള്ക്കുന  പ്രയമാസങ്ങളുണച.
തുരുമ്പനിച ഒരു ഭരണസനവനിധമാനകത്തയമാണച ശശ.  പനിണറമായനി വനിജയന് സര്ക്കമാര്
ഏകറ്റടുത്തനിട്ടുളതച.  അകതലമാന  മമാറ്റനി  സജശവമമാക്കുന്നതനിനമാണച  കസക്രകട്ടറനിയറ്റനില
അടക്കന നരമായമമായ ചെനിലേ മമാറ്റങ്ങള് കവണകമന്നച  പറയുന്നതച.  ഒരുപമാടച  മമാറ്റങ്ങള്
ആവശേരമമാണച.  ചെട്ടങ്ങളുന  നടപടനിക്രമങ്ങളുന  കേമാലേമാനുസൃതമമായനി മമാറനിയനികലങ്കേനില
'മമാറ്റുവനിന് ചെട്ടങ്ങകള സത്വയന,  അകലങ്കേനില മമാറ്റുമതു നനിങ്ങകള തമാന്'  എന്നച  നമള്
മനസനിലേമാകക്കണതമായനിട്ടുണച. തശര്ചയമായുന ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കമമ്പര് രമാജു എബ്രഹമാന
അവതരനിപ്പെനിച  ഇഇൗ  ശദ്ധേ  കണനിക്കല  കകേരളത്തനികന്റെ  കേണ്ണുതുറപ്പെനികക്കണ
വനിഷയമമാണച.  ഗവണ്കമന്റെച  അക്കമാരരത്തനില  സമാധരമമായത്ര കവഗത്തനില  എലമാ
നടപടനികേളുന കചെയ്തുവരനികേയമാണച. 

ശശ  .    രമാജു  എബ്രഹമാന:  സര്,  നനിര്മമാണത്തനികലേ  അപമാകേതമൂലേന  ഇത്തരന
പമാലേങ്ങള് തകേരുകേയമാകണങ്കേനില ഇതനികന്റെ കകേമാണ്ടമാക്ടര്,  ചെമാര്ജുള ഉകദരമാഗസര്
എന്നനിവരുകട  കേയനിലനനിനന നഷപരനിഹമാരന  ഇഇൗടമാക്കമാനുള നനിയമ  നടപടനികേള്
സത്വശകേരനിക്കുകമന്നച ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി പറഞ്ഞെതനികന സത്വമാഗതന കചെയ്യുകേയമാണച.
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അകതമാരു പുതനിയ അദ്ധേരമായമമാണച.  അകതമാകടമാപ്പെന മനികേച പ്രവര്ത്തനന നടത്തുന്ന
എഞനിനശയര്മമാകരയുന കകേമാണ്ടമാക്ടര്മമാകരയുന ആദരനിക്കുകേയുന കചെയണന.  30-50
വര്ഷങ്ങള്   കേഴനിയുന്നതനിനുമുമ്പച  നമകട  കകേട്ടനിടങ്ങള്  തകേരുകേയമാണച.  എന്നമാല
ബ്രനിട്ടശഷുകേമാരുകട കേമാലേകത്ത  500  വര്ഷന പഴക്കമുള കകേട്ടനിടങ്ങള് തകേരുന്നനില,
അതനിനച ഒരു കപമാറലകപമാലുന ഏലക്കുന്നനില.  തകേരുന്ന പമാലേങ്ങള് പുനര്നനിര്മനിക്കമാന്
സമയബനനിതമമായനി എനച നടപടനിയമാണച സത്വശകേരനിക്കമാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതച?

ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്:  സര്,  ഗുരുതരമമായ തകേരമാറുള പമാലേങ്ങള് ഏതമാണച
ബഹുഭൂരനിപകവന കേകണത്തനിക്കഴനിഞ.  തൃശ്ശൂര്,  പമാലേക്കമാടച  ജനിലകേളനിലനനിന്നമാണച
റനികപ്പെമാര്ട്ടച   കേനിട്ടമാനുളതച.  ബമാക്കനിയുള  എലമാ  ജനിലകേളനിലനനിനന  പൂര്ണമമായുന
റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള്  കേനിട്ടനി.  ആയതനിനമാല  അവനിടകത്ത  സൂപ്രണനിനഗച  എഞനിനശയകറമാടുന
എകനികേന്യൂട്ടശവച  എഞനിനശയകറമാടുന  ഗവണ്കമന്റെച  വനിശേദശകേരണന  ആവശേരകപ്പെട്ടനിട്ടുണച.
ഉടന്തകന്ന  അതച കേനിട്ടുകമന്നച  പ്രതശകനിക്കുന.  അകതലമാന  പരനികശേമാധനിചച
അടനിയനരമമായനി  പുനര്നനിര്മമാണന  നടകത്തണ  പമാലേങ്ങകളപ്പെറ്റനിയുള  റനികപ്പെമാര്ട്ടച
തയമാറമാക്കമാനമാണച കഡമാ. പനി. കകേ.  അരവനിനന് കചെയര്മമാനമായനിട്ടുള വനിദഗ കേമനിറ്റനി
രൂപശകേരനിക്കുന്നതച. കൂടമാകത, പമാലേങ്ങളുകട ഡനിവനിഷനനില ഒരു ചെശഫച എഞനിനശയകറ
കേനിട്ടുന്ന മുറയച  ധനകേമാരര വകുപ്പുന കേരമാബനിനറ്റുമമായനി ആകലേമാചെനിചച ആവശേരകേതയുകട
അടനിസമാനത്തനില   മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതമാണച.   ഇക്കമാരരത്തനില  യമാകതമാരു
വനിട്ടുവശഴയുന ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേനില.

(2)  വനരജശവനി ആക്രമണന

ശശ  .    കഎ  .    സനി  .    ബമാലേകൃഷ്ണന്:  സര്,  അടനിയനര  പ്രമാധമാനരമുള  ഒരു
വനിഷയമമാണച ഞമാന് സഭയുകട ശദ്ധേയനില കകേമാണ്ടുവരുന്നതച.  വയനമാടച  ജനിലയനിലുന
സനസമാനത്തനികന്റെ  മറ്റച  പലേ  ഭമാഗങ്ങളനിലുന  വനമാതനിര്ത്തനി  പങ്കേനിടുന്ന
പ്രകദശേങ്ങളനിലുകമലമാന വനരമൃഗങ്ങളുകട ശേലേരന വര്ദ്ധേനിച്ചുവരനികേയമാണച. ഇവ ജനവമാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലേയനിറങ്ങനി കൃഷനി നശേനിപ്പെനിക്കുകേയുന കേര്ഷകേരുകട ജശവനച ഭശഷണനിയമാവകേയുമമാണച.
വയനമാടച  ജനിലകയ  സനബനനിചച  മൂന്നച  നനികയമാജകേമണ്ഡലേങ്ങളുന  22  ഗ്രമാമ
പഞമായത്തുകേളുന 3 മുനനിസനിപ്പെമാലേനിറ്റനികേളുമമാണളതച. മമാത്രമല, കേര്ണമാടകേ, തമനിഴമാടച
എന്നശ  സനസമാനങ്ങള്  അതനിര്ത്തനി  പങ്കേനിടുകന്നമാരു  നനികയമാജകേമണ്ഡലേനകൂടനിയമാണനിതച.
മമാനനവമാടനിയനില   224  സത്വയര്  കേനികലേമാമശറ്ററുന   സുലത്തമാന്  ബകത്തരനിയനികലേ
സമാങ്ചെത്വറനി കമഖലേയനില 344.44 സത്വയര് കേനികലേമാമശറ്ററുന കേലപ്പെറ്റയനില 290 സത്വയര്
കേനികലേമാ മശറ്ററുന അടക്കന കമമാത്തന 858.44 സത്വയര് കേനികലേമാമശറ്റര് വനഭൂമനിയമാണളതച.
ഇതനില  380  സത്വയര്  കേനികലേമാമശറ്ററുന  മറ്റച  സനസമാനങ്ങള്  അതനിര്ത്തനി  പങ്കേനിടുന്ന
വനഭൂമനികേളമാണച. ഇന്നച വയനമാടച ജനില  കേടുത്ത വരള്ച അഭനിമുഖശകേരനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
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വനന വരണ്ടുണങ്ങനി അതനികന്റെ പചപ്പെച നഷകപ്പെടുകേയമാണച.  ജലേകസമാതസകേകളമാകക്ക
വറ്റനിവരണനിരനിക്കുകേയമാണച.  മൃഗങ്ങള്ക്കച  ഭകണനകപമാലുന  ഇലമാത്ത  അവസ
വനത്തനിനുളനില  ഉണമായനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  അടനിയടനി  ഉണമാകുന്ന  കേമാട്ടുതശ
മൃഗങ്ങള്ക്കച ഭശഷണനിയമാവകേയമാണച.  സത്വമാഭമാവനികേ വനന ഇലമാതമാകുന്നതുന ആഹമാരന
കേനിട്ടമാകതവരുന്ന  അവസയുമമാണച   വനരമൃഗങ്ങകള  ജനവമാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലേയന
കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലേയന ഇറങ്ങമാന് കപ്രരനിപ്പെനിക്കുന്നതച.  കനലേചല്ല്,  പചക്കറനി,  വമാഴ, കേമാപ്പെനി,
കുരുമുളകേച, കേപ്പെ, കതങ്ങച, കേവങ്ങച അടക്കമുളള  കേമാര്ഷനികകേമാല്പന്നങ്ങള് വനരമൃഗങ്ങള്
പകേലുന  രമാത്രനിയുമമായനി  നശേനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.  ബമാങ്കുകേളനിലനനിന്നച  കലേമാകണടുത്തമാണച
വയനമാട്ടനികലേ  കേര്ഷകേര്  കൃഷനി  കചെയ്യുന്നതച.   ഇത്തരത്തനിലുള  നമാശേനഷങ്ങളുന
കേമാര്ഷനികേ കമഖലേയനികലേ പ്രതനിസനനികേളുനമൂലേന അവര്ക്കച ബമാങ്കേച കലേമാണ് തനിരനിചടയമാന്
കേഴനിയമാത്ത  സമാഹചെരരമുണമാകുകേയമാണച.  അതനിലുപരനി  ഇവനികട  തമാമസനിക്കുന്ന
ജനങ്ങളുകട  ജശവനച  ഭശഷണനിയമാവകേയുമമാണച.   2011  മുതല  2017  മമാര്ചച  വകര
വയനമാടച  ജനിലയനില  21  കപരമാണച  വനരമൃഗങ്ങളുകട  ആക്രമണനമൂലേന
കകേമാലേകചെയകപ്പെട്ടതച.  കകേമാതമനഗലേന,  അട്ടപ്പെമാടനി  കമഖലേയനില രണ്ടുകപര് ആനയുകട
ആക്രമണത്തനില   കകേമാലകപ്പെട്ടതമായനി  ഇന്നകത്ത  പത്രത്തനിലുണച.  സനസമാനത്തച
ഇകതമാരു  നനിതരസനഭവമമായനി  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഓകരമാ  തവണയുന  ഇത്തരന
അനനിഷ  സനഭവങ്ങളുണമായനിക്കഴനിഞ്ഞെച  കപമാതുജനങ്ങളുന  ഉകദരമാഗസരുന  തമനില
സനഘര്ഷമാവസയുണമാകുകമ്പമാഴമാണച  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  എത്തുന്നതച.  പ്രനിന്സനിപ്പെല
കസക്രട്ടറനി,  സനി.സനി.എഫച.  എന്നനിവരുള്കപ്പെകടയുള  ഉകദരമാഗസകര  വനിളനിചച
മദ്ധേരസന പറഞ്ഞെച സനഘര്ഷകമമാഴനിവമാക്കുന്നതച  നനിതരസനഭവമമായനി  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.
കേര്ഷകേര്ക്കുണമാകുന്ന  കൃഷനിനമാശേത്തനിനുന  മറ്റുന  നഷപരനിഹമാരന  പ്രഖരമാപനിക്കുകമങ്കേനിലുന
ഇകതമാനന  സമയബനനിതമമായനി  കകേമാടുത്തുതശര്ക്കമാന്  കേഴനിയുന്നനില.  വയനമാടനികന്റെ
കതമാട്ടടുത്തുള  കപരമാവൂരനില  മൂന്നച  മമാസത്തനിനുളനില  വനരമൃഗങ്ങളുകട
ആക്രമണനമൂലേന മൂന്നച മരണമമാണണമായനിട്ടുളതച. കേഴനിഞ്ഞെയമാഴ ശശ. ഒ. ആര്. കകേളു,
എന.എല.എ.-  യുകട നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനികലേ കുറുവ ദത്വശപനിലവചച ആന ഒരമാകള
ആക്രമനിക്കുകേയുണമായനി.  ഇത്തരത്തനിലുള  സനഭവങ്ങള്ക്കച  ശേമാശേത്വത  പരനിഹമാരന
കേമാണകേതകന്നകവണന.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  വനന  വകുപ്പുമനനി  ജനിലയനില  വന്നകപ്പെമാള്
കഫമാറസച  ഉകദരമാഗസകര ഉള്കപ്പെകട വനിളനിചച  അവകലേമാകേന കയമാഗന  നടത്തുകേയുന
ആവശേരമമായ പദ്ധേതനി തയമാറമാക്കുന്നതനിനച  നനിര്കദ്ദേശേന നലകുകേയുന കചെയ്തു.  സര്കവ
നടത്തനി വനമാതനിര്ത്തനി കൃതരമമായനി കേകണത്തനി വനരമൃഗങ്ങളുകട ആക്രമണമുണമാകേമാതനിരനിക്കമാന്
ആവശേരമമായ  സനവനിധമാനങ്ങകളമാരുക്കണന.  കതമാട്ടടുത്തച  കേര്ണമാടകേ കസറ്റനില
കറയനില  കഫന്സനിനഗച  സമാപനിചനിട്ടുണച.   അവര്  ശേമാസ്ത്രശയ  പഠനന  നടത്തനി
വനകത്തയുന  ജനങ്ങകളയുന  കവര്തനിരനിക്കുന്നതനിനുള  കബമാക്കച  സനവനിധമാനങ്ങള്
കചെയ്യുനണച. നമകട സനസമാനത്തുന ഇതുകപമാകലേ ശേമാസ്ത്രശയ പഠനങ്ങള് നടത്തമാന്
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തയമാറമാകേണന.  അതുകപമാകലേ  കകജവ  കവലേനി  മറ്റച  സനസമാനങ്ങള്
പരശകനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  അത്തരന  കേമാരരങ്ങകള  സനബനനിച്ചുന  കകേരളന
പഠനന  നടകത്തണതുകണന്നമാണച  എനനിക്കച  ഇതുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച
സൂചെനിപ്പെനിക്കമാനുളതച.  ആനയുള്കപ്പെകടയുള വനരമൃഗങ്ങള് ജനവമാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനില
കേടക്കുന്നതച  തടയുന്നതനിനച  കേനിടങകേളുണമാക്കുന്ന  പ്രവണത  ഇകപ്പെമാഴന
തുടര്നകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  എന്നമാല  ആന  കേനിടങകേള്  ഇടനിച്ചുനനിരത്തനി
കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലേയച  കേടക്കുന്ന  സമാഹചെരരമുണമാകുനണച.  അതച  തടയുന്നതനിനച
കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില  നബമാര്ഡനിലനനിന്നച
16  കകേമാടനി  രൂപ കലേമാകണടുത്തച  ഏകേകദശേന  12  കേനികലേമാമശറ്റകറമാളന  കേലമതനിലുകേള്
നനിര്മനിക്കുകേയുണമായനി.  ഏറ്റവന  കൂടുതല  വനരമൃഗശേലേരമുണമാകുന്ന  കമഖലേ
കഎഡന്റെനികകഫ  കചെയ്തമാണച  കേലമതനിലുകേള്  നനിര്മനിചതച.  വനരമൃഗങ്ങളുകട
ആക്രമണത്തനിലനനിനന ശേമാശേത്വത പരനിഹമാരന കനടമാന് ആ പ്രകദശേങ്ങള്ക്കച കേഴനിഞ.
വനത്തനിനുളനികലേ  നശര്കചമാലേകേള്  സനരകനിച്ചുന  തടയണകേള്  നനിര്മനിച്ചുന
വനസസരങ്ങള്  കേമാട്ടനിനുളനില  വച്ചുപനിടനിപ്പെനിച്ചുന  വനരമൃഗങ്ങകള  കേമാട്ടനിലത്തകന്ന
നനിര്ത്തമാന്  കേഴനിയണന.  ഇതനിനച  വനന  വകുപ്പെച  നടപടനി  സത്വശകേരനികക്കണതുണച.
അവനികട  ജനകേശയ  മുഖമമാണച  കവണതച.  വനന  വകുപ്പെച  ശേമാസ്ത്രശയമമായ  പഠനന
നടത്തണന.  ജനപ്രതനിനനിധനികേകളയുന  ഇതുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  എകചകപര്ട്ടുകേകളയുന
ഉള്കപ്പെടുത്തനി  ചെര്ച  നടത്തനി  ആവശേരമമായ  പദ്ധേതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കമാനമാണച
തയമാറമാകകേണതച.  ശശ.  ഒ.  പനി.  കേലേയര്  എന്ന  ഉകദരമാഗസന് വയനമാടനികന
സനബനനിചച പഠനന നടത്തനിയകപ്പെമാള് ഉള്വനത്തനില തമാമസനിക്കുന്ന കുടുനബങ്ങകള
പുറകത്തയച കകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനുകവണനി  80  കകേമാടനി രൂപയുകട പദ്ധേതനിയമാണച കകേന്ദ്ര
ഗവണ്കമന്റെനിനച  സമര്പ്പെനിചതച.  അകദ്ദേഹന സമര്പ്പെനിച കപ്രമാജക്ടനികന്റെ നടപടനി  ഇനന
നടനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഉള്വനത്തനില  തമാമസനിക്കുന്ന  കുടുനബങ്ങകള
പുറകത്തയച  കകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനുകവണനി  കേഴനിഞ്ഞെ  ആഴ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെച
ഏകേകദശേന 11  കകേമാടനി രൂപയുകട അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണച. 25 കകേമാടനികയമാളന രൂപ
അനുവദനിച്ചുകേഴനിഞ.  സനസമാന  സര്ക്കമാര്  അത്തരത്തനിലുള
സനവനിധമാനകത്തക്കുറനിചച  ആകലേമാചെനിക്കണന.  മകറ്റമാരു  പ്രശ്നന,  വയനമാട്ടനില  കേമാട്ടുതശ
പടര്നപനിടനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  വയനമാടച  ജനിലയനില  കഫമാറസച
ഉകദരമാഗസരുകട കുറവണച.  ഇക്കമാരരന  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമാലേത്തുന ഇഇൗ
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേത്തുന  മനനിയുകട  ശദ്ധേയനിലകപ്പെടുത്തനിയതമാണച.  കഫമാറസച
ഉകദരമാഗസരുകട  കുറവച  പരനിഹരനിക്കമാന്  നടപടനിയുണമാകേണന.  അകതമാകടമാപ്പെന
വനരമൃഗങ്ങള് കൃഷനി നശേനിപ്പെനിചമാല സമയബനനിതമമായനി അവര്ക്കച നഷപരനിഹമാരന
നലകേമാനുള സനവനിധമാനമുണമാക്കണന. 1998-കലേ നഷപരനിഹമാരത്തുകേയമാണച  2011
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വകര വനിതരണന കചെയ്തനിരുന്നകതങ്കേനില 2011-ല അധനികേമാരത്തനിലവന്ന യു.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്കമന്റെച  ആ  തുകേ  ക്രമമാതശതമമായനി  വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.
നഷപരനിഹമാരത്തനികന്റെ  കേമാരരത്തനില  അതുകപമാകലേമാരു  വര്ദ്ധേനവച  ഇഇൗ
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേത്തുന  നടപ്പെമാക്കണന.  ജനങ്ങളുകട  ജശവനുന  സത്വത്തനിനുന
സനരകണന  നലകേണന.   വനകത്ത  സനരകനിക്കുന്നകതമാകടമാപ്പെന  ജനങ്ങകളയുന
അവരുകട  കൃഷനിയനിടങ്ങകളയുന  സനരകനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  ഗവണ്കമന്റെച
സത്വശകേരനിക്കണന. 

വനവന മൃഗസനരകണവന മൃഗശേമാലേകേളുന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   കകേ  .   രമാജു): സര്,
വയനമാടച  ജനിലയനികലേ  രൂകമമായ  വരള്ചകേമാരണന  വനരമൃഗങ്ങള്  ജനവമാസ
കമഖലേയനികലേയനിറങ്ങനിവരുന്നതുമൂലേമുണമാകുന്ന  കൃഷനിനമാശേവന  ആള്നമാശേവന
ഉള്കപ്പെകടയുള  കേമാരരങ്ങകള  സനബനനിചമാണച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  എന.എല.എ.
ശശ.  കഎ.  സനി.  ബമാലേകൃഷ്ണന്  പ്രധമാനമമായുന  ഇവനികട  ഉന്നയനിചതച.  അകദ്ദേഹന
സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ  ഇഇൗ  വനിഷയന  സനസമാനകത്ത  വനകമഖലേയനികലേ  ഒരു
വനിഷയമമായനി ഇകപ്പെമാള്  മമാറനിയനിട്ടുകണന്ന കേമാരരത്തനില സനശേയമനില.  പ്രകതരകേനിചച
വരള്ചകൂടനിയുണമായ  സമാഹചെരരത്തനില  വനത്തനിനുളനിലനനിന്നച  വനരമൃഗങ്ങള്
പുറകത്തയനിറങന്നതച  വര്ദ്ധേനിചനിട്ടുണച.  അതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  മമാന്-ആനനിമല
കകേമാണ്ഫനിക്ടനികന്റെ  നനിരക്കുന  വര്ദ്ധേനിചനിട്ടുകണന്നതച  വസ്തുതയമാണച.  വനരമൃഗങ്ങള്
ജനവമാസകകേന്ദ്രങ്ങളനികലേയനിറങ്ങനി  കൃഷനി  നശേനിപ്പെനിക്കുന്നതുന  മനുഷരജശവനച
ഭശഷണനിയമാകുന്നതുമമായ  സനഭവങ്ങള്  വയനമാടച  ജനിലയുള്കപ്പെകട  സനസമാനകത്ത
വനകമഖലേയുള മനിക്ക ജനിലകേളനിലുന റനികപ്പെമാര്ട്ടച കചെയകപ്പെടുനണച.  ഇന്നകലേ ഉണമായ
സനഭവവന  പത്രത്തനില  വന്നനിട്ടുണച.  വയനമാടച  ജനിലയനികലേ  സുലത്തമാന്  ബകത്തരനി
നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനിലകപ്പെടുന്ന  വയനമാടച  വനരജശവനി  സകങ്കേതത്തനില
വനരജശവനികേള്  ജനവമാസകകേന്ദ്രങ്ങളനികലേയച  ഇറങന്നതച  തടയുന്നതനിനമായനി
തമാകഴപ്പെറയുന്ന നടപടനികേളമാണച സത്വശകേരനിചനിട്ടുളതച:

ജലേകസമാതസകേള് സനരകനിക്കുന്നതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി 219 കുളങ്ങളുന 45 കചെക്കച
ഡമാമുകേളുന വനിവനിധ കേമാലേങ്ങളനിലേമായനി നനിര്മനിക്കകപ്പെട്ടനിട്ടുണച. ഇതനില 192 കുളങ്ങളനില
നനിലേവനില കവളന ലേഭരമമാണച.  വറ്റനികപ്പെമായ കുളങ്ങളനില കേരമാമ്പര് മനിനനി  കലേമാറനിവഴനി
ടമാങ്കുകേളനില കവളകമത്തനിചച നനിറയനണച. ഇഇൗ വര്ഷന 5 കുളങ്ങള് നനിര്മനിക്കുകേയുന
23  കുളങ്ങളനിലനനിനന  കചെളനി  നശക്കനകചെയ്തച  സനരകനിക്കുകേയുന  കചെയ്തനിട്ടുണച.
ഒഴകേനികപ്പെമാകുന്ന കവളന തടഞനനിര്ത്തുന്നതനിനച  കപമാതുജനപങ്കേമാളനിത്തകത്തമാടുകൂടനി
സമാന്ഡച ബമാഗച കചെക്കച ഡമാന 10 എണവന 5 എര്കത്തണ് ബണ്ടുന ഇഇൗ കമഖലേയനില
മമാത്രമമായനി നനിര്മനിചനിട്ടുണച. വനിവനിധ കമഖലേകേളനില  സ്കൂള് കുട്ടനികേളുകട സഹമായകത്തമാകട
മണ്സൂണ് തുടങന്നതനിനുമുമ്പച  65000  മുളവത്തകേള് നട്ടുപനിടനിപ്പെനിചനിട്ടുണച.  വയനമാടച
വനരജശവനി  സകങ്കേതത്തനികലേ  25  ആന്റെനി  കപമാചനിനഗച  കേരമാമ്പച  കഷഡനില
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ഫലേവൃകവത്തകേളുകടയുന മുളകേളുകടയുന  നഴറനിയുണമാക്കനി  250000  കകതകേള് ഇഇൗ
മഴക്കമാലേത്തച  നടുന്നതനിനമായനി  സജ്ജമമാക്കനിയനിട്ടുണച.  കേമാടുകേളനികലേ  അധനിനനികവശേ
കേളകേള്  നശക്കന  കചെയ്യുന്നതനിനച  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കുകേയുന  550  കഹക്ടര്
വനത്തനിലനനിന്നച  കേളകേള് നശക്കന  കചെയ്യുകേയുന  കചെയ്തനിട്ടുണച.  കേമാട്ടനികലേ സത്വമാഭമാവനികേ
വയലുകേള്  സനരകനിക്കുന്നതനിനച  226.11  കഹക്ടര്  വയലുകേളനിലനനിന്നച  കേളകേള്
നശക്കന കചെയ്തനിട്ടുണച.  വയനമാടച  വനരജശവനി സകങ്കേതത്തനികലേ കുറനിചനിയമാടച, മുത്തങ്ങ,
സുലത്തമാന്  ബകത്തരനി, കതമാലകപ്പെട്ടനി  കറയ്ഞ്ചുകേളനികലേ  വനമാതനിര്ത്തനി
പ്രകദശേങ്ങളനില  വനരമൃഗങ്ങള്  കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലേയനിറങന്നതച  തടയമാനമായനി
ഇതുവകര  171  കേനികലേമാമശറ്റര്  കസമാളമാര്  കഫന്സനിനഗച,  285  കേനികലേമാമശറ്റര്  ആന
പ്രതനികരമാധ  കേനിടങ്ങച,  6.5  കേനികലേമാമശറ്റര്  ആന  പ്രതനികരമാധ  മതനില,  1.466
കേനികലേമാമശറ്റര്  കേലേചല്ല്  പതനിച  കേനിടങ്ങച,  72.4  കേനികലേമാമശറ്റര്  ആനക്കനിടങ്ങച  എന്നനിവ
നനിര്മനിചനിട്ടുണച.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലുന  ജനവമാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുന  ഇറങന്ന
വനരമൃഗങ്ങകള കേമാട്ടനികലേയച തുരത്തുന്നതനിനച വയനമാടച വനരജശവനി സകങ്കേതത്തനില 118
എലേനിഫന്റെച  കസയറനിനഗച  വമാചര്മമാകര  ഇഇൗ  വര്ഷന  നനികയമാഗനിചനിട്ടുണച.  പ്രസ്തുത
വമാചര്മമാര്  രമാപ്പെകേല  കഭദകമകനര  വനരമൃഗങ്ങള്  ജനവമാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലേയച
ഇറങ്ങമാതനിരനിക്കമാന്  നനിതമാന  ജമാഗ്രത  പുലേര്ത്തുനണച.  കൂടുതല  പ്രശ്നബമാധനിത
പ്രകദശേങ്ങളനില  ഡനികസ്പ്ലേ  കബമാര്ഡുകേകളമാടുകൂടനി  എസച.എന.എസച.  അകലേര്ട്ടച
സനവനിധമാനന  സമാപനിചനിട്ടുണച.  ഇഇൗ  സനവനിധമാനത്തനികന്റെ  സഹമായകത്തമാകട
പ്രകദശേവമാസനികേളുകട കമമാവബല കഫമാണകേളനികലേയച കവമായ്സച കകേമാളുന കമകസജുന
വഴനി  വനരജശവനികേളുകട  സമാന്നനിദ്ധേരന  സനബനനിചച  മുന്നറനിയനിപ്പെച  നലകേനിവരുന.
ഇതനിനമായനി റമാപ്പെനിഡച കറകസമാണ്സച ടശന, എലേനിഫന്റെച സത്വമാഡച എന്നനിവ ഉള്കപ്പെടുത്തനി
കറഞച  കഫമാറസച  ഓഫശസറുകട  കനതൃതത്വത്തനില  ഒരു  കേണ്കടമാള്  യൂണനിറ്റച
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സുലത്തമാന് ബകത്തരനി നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനില ഉള്കപ്പെടുന്ന
വയനമാടച  സഇൗത്തച  ഡനിവനിഷനനികലേ  കേലപ്പെറ്റ,  കമപ്പെമാടനി,  കചെതലേത്തച
കറയ്ഞ്ചുകേളനിലേമായനി  വനരമൃഗശേലേരന  തടയുന്നതനിനച  99.8  കേനികലേമാമശറ്റര്  വവദദ്യുതനി
കേമ്പനികവലേനി, 129.88  കേനികലേമാമശറ്റര് ആന പ്രതനികരമാധ കേനിടങ്ങച, 12.7  കേനികലേമാമശറ്റര്
ആന  പ്രതനികരമാധ  മതനില,  വജവ  കവലേനി  എന്നനിവ  നനിര്മനിചനിട്ടുണച.  കൂടമാകത
വനമാനര ഭമാഗത്തച കുടനികവളന ലേഭരമമാക്കുന്നതനിനച 13 കചെക്കച ഡമാമുകേളുന 10 കുളങ്ങളുന
നനിര്മനിചനിട്ടുണച.   7-2-2017-കലേ സര്ക്കമാര് ഉത്തരവച പ്രകേമാരന മനുഷര-വനരജശവനി
സനഘര്ഷന  ലേഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച  പഞമായത്തച-മുനനിസനിപ്പെമാലേനിറ്റനി  തലേത്തനില
തകദ്ദേശേശയരുന   ജനപ്രതനിനനിധനികേളുന  വനന  വകുപ്പെച  ഉകദരമാഗസരുന  കചെര്ന്നച
രൂപശകേരനിക്കമാന് ഉത്തരവമായനിട്ടുള ജന ജമാഗ്രതമാ സമനിതനികേള് വയനമാടച  ജനിലയനില
രൂപശകേരനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അനനിമഘട്ടത്തനിലേമാണച.  ഇഇൗ  മമാസകത്തമാകട
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വയനമാടച ജനിലയനിലേമാകേമമാനന വനമാതനിര്ത്തനി കമഖലേയനികലേ തകദ്ദേശേ ഭരണതലേത്തനില
ജന  ജമാഗ്രതമാ  സമനിതനികേളുകട  രൂപശകേരണന   പൂര്ത്തനിയമാക്കമാന്  കവണ  നടപടനി
സത്വശകേരനിചനിട്ടുണച.  ജനപങ്കേമാളനിത്തകത്തമാകട  മമാന്-ആനനിമല  കകേമാണ്ഫനിക്ടനിനച
പരനിഹമാരന കേമാണകേകയന്ന മുഖര ലേകരകത്തമാടുകൂടനിയമാണച ജന ജമാഗ്രതമാ സമനിതനികേള്
രൂപശകേരനിച്ചുകകേമാണ്ടുള  ഉത്തരവച  ഗവണ്കമന്റെച  പുറകപ്പെടുവനിചനിട്ടുളതച.  നനിശനിത
സമയത്തനിനുളനില  എലമാ  പഞമായത്തച  കമഖലേകേളനിലുന  ജനകേശയ  പങ്കേമാളനിത്തകത്തമാടുകൂടനിയുള
സമനിതനികേള്  നനിലേവനില  വരുന.  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേത്തച
ക്രമമാതശതമമായനി നഷപരനിഹമാരത്തുകേ വര്ദ്ധേനിപ്പെനിച്ചുകവന്നമാണച  സൂചെനിപ്പെനിചതച.  അങ്ങച
ഉകദ്ദേശേനിചതച  എനമാകണന്നച  എനനിക്കറനിയമാന.  വര്ദ്ധേനവച  വരുത്തനികയനളതച
ശേരനിയമാണച.  എന്നമാല ആ വര്ദ്ധേനവച കപമാകരനളതമാണച ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഭമാഗന.
കൃഷനിനമാശേന ഉണമായമാല ആ നഷന എത്രയുനകവഗന ലേഭരമമാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി
ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെച വന്നതനിനുകശേഷന ഉഇൗര്ജ്ജനിതകപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച. എങ്കേനിലുന ആ തുകേ
വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനമാവശേരമമായ  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കുന്നതമാണച.   അതുകപമാകലേ
ആനയുകടയുന മറ്റച  മൃഗങ്ങളുകടയുന ആക്രമണനമൂലേന മനുഷരര് കകേമാലേ കചെയകപ്പെട്ടമാല
നലകേനികക്കമാണനിരുന്ന  നഷപരനിഹമാരത്തുകേ  3  ലേകന  രൂപയനിലനനിന്നച  5  ലേകന
രൂപയമായനി  ഉയര്ത്തനിയ സമാഹചെരരത്തനില,  അവകേമാശേ തര്ക്കമനിലമാത്ത  കകേസകേളനില
അടനിയനരമമായനി, രണമാഴയളനില ആ തുകേ കകേമാടുക്കുന്നതനിനമാവശേരമമായ നടപടനികേള്
സത്വശകേരനിച്ചുവരനികേയമാണച.  ജശവന്  നഷമമായമാല  5  ലേകന  രൂപ  നഷപരനിഹമാരന
കകേമാടുക്കുന്നതച അപരരമാപമകലന്നച ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടനിട്ടുണച.  തശര്ചയമായുന
ആ തുകേയുന വര്ദ്ധേനിപ്പെനികക്കണതുണച. അകതമാകടമാപ്പെന മറ്റച ആനുകൂലേരങ്ങള് നലകുന്നതച
സനബനനിച്ചുന  ഗവണ്കമന്റെച  ആകലേമാചെനിക്കുന്നതമാണച.  ഇകതമാകക്കയമാകണങ്കേനിലുന
കപമാതുവമായനി  മനുഷര-വനരജശവനി  സനഘര്ഷന  ലേഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച  വലേനിയ
അവകബമാധന  ജനങ്ങളനിലുന  ഉണമാകകേണതുണച.  പ്രകതരകേ  സമാഹചെരരങ്ങളനില
ജനങ്ങള്  ജമാഗ്രതകയമാകട  ഇടകപടമാനുന  കേമാട്ടനില  നനിന്നനിറങന്ന  വനരമൃഗങ്ങകള
തടഞ്ഞെച തനിരനിചയയമാനുന ബഹുജനപങ്കേമാളനിത്തന ആവശേരമമാണച. അതനിനുളള നടപടനി
ഗവണ്കമന്റെച സത്വശകേരനിക്കുന.  ഉകദരമാഗസകര  അലേര്ട്ടമാക്കനിയനിട്ടുണച.  വനത്തനില  തശ
വശഴന്നതുമമായനി ബനകപ്പെട്ട പ്രശ്നവന ഇവനികട ഉന്നയനിക്കുകേയുണമായനി. വലേനിയ വരള്ച
വന്ന  സമാഹചെരരത്തനില  പലേ  ഭമാഗത്തുന  എലമാ  വര്ഷവന  ഉണമാകുന്നതുകപമാകലേ
ഇത്തവണയുന  തശ  ഉണമായനി,  എന്നമാല  പറമ്പനിക്കുളന  കമഖലേയനില  അനനിയനനിതമമായനി
വനകവനളതച ശേരനിയമാണച.   അതനികനത്തുടര്ന്നച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖരമനനിയുകട
കനതൃതത്വത്തനില  കയമാഗന  കചെരുകേയുണമായനി.   ഞമാനുന  ഉകദരമാഗസരുകട  കയമാഗന
വനിളനിചനിരുന.  അതനിനുകശേഷന സനസമാന ദരന നനിവമാരണ സമനിതനി വനിളനിച്ചുകൂട്ടനിയ
കയമാഗത്തനിലുന മുഖരമനനി പകങ്കേടുത്തനിരുന.  അവനികട മുഖരമമായുന ഇഇൗ വനിഷയമമാണച
ചെര്ച  കചെയ്തതച.   തശ  നനിയനണവനികധയമമാക്കമാന്  മമാന്പവര്കകേമാണച
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കേഴനിയമാകതവന്നമാല,  ആവശേരകമങ്കേനില  കഹലേനികകേമാപ്ടറനികന്റെകയമാ  കസനയുകടകയമാ
സഹമായന കതടണകമന്ന കേമാരരത്തനിലുന നനിര്കദ്ദേശേന നലകേനിയനിട്ടുണച.  തശ പരമമാവധനി
നനിയനണവനികധയമമാക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണനകൂടനി  ഇഇൗ  അവസരത്തനില
അറനിയനിക്കുകേയമാണച.

ശശ  .    കഎ  .    സനി  .    ബമാലേകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇലേകനികേച  കഫന്സനിനഗനികനക്കുറനിച്ചുന
കേനിടങകേകളക്കുറനിച്ചുന  അങ്ങച  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.   ആന  മരങ്ങള്  തളനിയനിട്ടച  ഇലേകനികേച
കഫന്സനിനഗച കകേടമാക്കനി കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലേയച കേടക്കുനണച.  സമയബനനിതമമായനി
അതച കമയനിന്റെനന്സച  കചെയമാന്  വനന  വകുപ്പെനിനച  ഫണനികലന്നമാണച  പറയുന്നതച.
അതനിനച  ശേമാശേത്വതമമായ  പരനിഹമാരന  കേമാണന്നതനിനമായനി  കേര്ണമാടകേ  സനസമാനത്തച
കചെയ്യുന്നതുകപമാകലേ കറയനില കഫന്സനിനഗച ഉപകയമാഗകപ്പെടുത്തനികക്കമാണ്ടുള സുരകമാ
സനവനിധമാനന  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതനിനച ഗവണ്കമന്റെച തയമാറമാകുകമമാ?

ശശ  .    കകേ  .    രമാജു:  സര്,  ഒരു  കേനികലേമാമശറ്റര്  കറയനില  കഫന്സനിനഗച
കചെയണകമങ്കേനില ഏതമാണച  1.25  കകേമാടനി രൂപ കചെലേവച വരുകമനളതമാണച പ്രശ്നന.
അതനിര്ത്തനിയനികലേലമാന  കറയനില  കഫന്സനിനഗച  എനപറയുന്നതച  അപ്രമാകയമാഗനികേമമാണച.
അതനികന്റെ കചെലേവച തമാങ്ങമാന് കേഴനിയുന്നതല.  എന്നമാല കസമാളമാര് കഫന്സനിനഗുന മറ്റച
വവദദ്യുതനി ഉപകയമാഗനിച്ചുള കഫന്സനിനഗുന  അതനികന്റെ കമയനിന്റെനന്സുന  സൂകനിക്കലുന
ഒകക്ക  ജന  ജമാഗ്രതമാ  സമനിതനിയുകട  ഉത്തരവമാദനിതത്വമമായനി  ഏലപ്പെനിക്കുകേയമാണച.
സത്വമാഭമാവനികേമമായുന കചെലേവണമായമാല അതച മശറ്റച കചെയ്യുന്നതനിനമാവശേരമമായ ഫണ്ടുകൂടനി
നലകുകമന്നച ഉത്തരവനിലത്തകന്ന പറയുനണച.  ഒരു പഞമായത്തനികന്റെ അതനിര്ത്തനിയനില
വരുന്ന കഫന്സനിനഗനികന്റെ ഉത്തരവമാദനിതത്വന ആ സമനിതനിക്കമായനിരനിക്കുന.

V സബ്മനിഷന്

(1) സനി.ആര്.ഇസഡച. നനിയമത്തനിലനനിനന മത്സരകത്തമാഴനിലേമാളനികേകള ഒഴനിവമാക്കല
ശശ  .    എസച  .    ശേര്മ:  സര്,   കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച  സനി.ആര്.ഇസഡച.  നനിയമന

പ്രഖരമാപനിചതനിനുകശേഷന  സനസമാനകത്ത  പ്രതനികൂലേമമായനി  ബമാധനിക്കുന്ന  നനിരവധനി
ഘടകേങ്ങള്  അതതച  സനര്ഭങ്ങളനില  സനസമാന  ഗവണ്കമന്റെച  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്കമന്റെനികന  അറനിയനിചനിട്ടുളളതമാണച.    കകേരള  ഗവണ്കമന്റെച  അതനിവനിപുലേമമായ
വനികേസന  ദഇൗതരങ്ങള്  പ്രഖരമാപനിക്കുകേയുന  അതനിനമാവശേരമമായ  ഫണച
അനുവദനിക്കുകേയുന  കചെയ്തനിരനിക്കുകേയമാണച.  ചെരനിത്രത്തനിലേമാദരമമായനി  ഫനിഷറശസച
കമഖലേയച  548  കകേമാടനി  രൂപ  നലകേനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  അതനില  കറമാഡച,  വശടച
തുടങ്ങനിയ പ്രമാകദശേനികേ വനികേസനങ്ങള് ഉള്കപ്പെടുന.  തശരപ്രകദശേത്തുള ഒരമാളനിനച വശടച
വയണകമങ്കേനില  തനിരുവനനപുരത്തുള  സനി.ആര്.ഇസഡച.  ഓഫശസനില  അകപക
നലകേണന.  ഇത്തരത്തനില   ആയനിരക്കണക്കനിനച   അകപകകേളമാണച  അവനികട



362 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച  15, 2017

കകേട്ടനിക്കനിടക്കുന്നതച.  പമാവകപ്പെട്ട മത്സരകത്തമാഴനിലേമാളനിക്കച വശടച  നനിര്മനിക്കണകമങ്കേനില
സനി.ആര്.ഇസഡച.-കന്റെ  കനിയറന്സനിനുകവണനി  തനിരുവനനപുരന  ഓഫശസനില
അകപക  നലകുകേകയന്ന  അസമാധമാരണമമായ  സനിതനിവനികശേഷന   ഇകപ്പെമാള്
തുടങ്ങനിയതല,  നനിയമന  വന്ന  കേമാലേനമുതലുളളതമാണച.  കകമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
വര്ദ്ധേനിക്കുകമ്പമാള്  വശടച  നനിര്മമാണത്തനിനുന  മറ്റുമമായനി  കൂടുതല  അകപകകേള്
വരനികേയമാണച.  1976-കലേ  കകേന്ദ്ര  വനമാവകേമാശേ  നനിയമ  പ്രകേമാരന  കേമാടച
ആദനിവമാസനികേളുകട  ആവമാസസലേമമായനി  അനഗശകേരനിചച  പ്രഖരമാപനിചനിട്ടുണച.
അതുകപമാകലേ ഇഇൗ കമഖലേയനില മത്സരകത്തമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച നനിയമപരമമായ പരനിരക
നലകുന്നനികലങ്കേനിലുന  യഥമാര്തത്തനില  കേടകലേമാരവന  കേമായകലേമാരവന
മത്സരകത്തമാഴനിലേമാളനികേളുകട  ആവമാസസലേമമാണച.  ആ  ആവമാസസലേത്തച
കതമാഴനികലേടുത്തച  ജശവനിക്കുന്നതനിനുന  കേനിടനറങന്നതനിനുമുള  സനരകണന
ഉറപ്പെമാക്കുകേകയനളളതച  കഎകേരരമാഷസഭതകന്ന  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള   വരവസയുകട
ഭമാഗമമാണച.  മത്സരകത്തമാഴനിലേമാളനികേകള  സനി.ആര്.ഇസഡച.  നനിയമത്തനിലനനിനന
എകനപ്റ്റച  കചെയ്തുകകേമാണ്ടുള  തശരുമമാനന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനന
ഉണമാകുന്നതനിനച ഒനകൂടനി മുന്കേകയടുക്കണകമന്നമാണച എനനിക്കച പറയമാനുളതച.

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗന
ചൂണനിക്കമാണനിചതച  സനസമാനന    കനരനിടുന്ന ഗഇൗരവമമായ ഒരു പ്രശ്നമമാണച.  1986-കലേ
പരനിസനിതനി സനരകണ നനിയമത്തനികലേ വരവസകേള് പ്രകേമാരന  19-2-1991  മുതല
പ്രമാബലേരത്തനില വന്ന സനി.ആര്.ഇസഡച. കറഗുകലേഷന് അനുസരനിചച ഇനരകയമാട്ടമാകകേയുള
കേടലത്തശരവന  അതനികനമാടനുബനനിച്ചുള  കേമായലുകേളുകടയുന  തടമാകേങ്ങളുകടയുന
നദനികേളുകടയുന നനിശനിത പരനിധനി തശരകദശേ  സനരകണ കമഖലേയമായനി പ്രഖരമാപനിചച
സനരകനിചച  വരനികേയമാണച.  മത്സരകത്തമാഴനിലേമാളനികേളുകട  സനരകണന  സനി.ആര്.ഇസഡച.
കറഗുകലേഷകന്റെ പ്രഖരമാപനിത ലേകരങ്ങളനില ഒന്നമാണച.  അതനിനമായനി മത്സരകത്തമാഴനിലേമാളനികേള്
ആശയനിക്കുന്ന കമഖലേകേളനില അനരമായമമായ കേടനകേയറ്റവന  അനനിയനനിതമമായ
വനികേസനവന  തടഞ്ഞെച  പരനിസനിതനി  സനരകനിക്കുകേ  എന്നതച   സനി.ആര്.ഇസഡച.
കറഗുകലേഷകന്റെ  ലേകരമമാണച.  ഇഇൗ  ചെട്ടങ്ങള്ക്കുളനില  മത്സരകത്തമാഴനിലേമാളനി
കുടുനബങ്ങളുകട പമാര്പ്പെനിടപ്രശ്നങ്ങള് ഉള്കപ്പെകടയുള പരമാതനികേള് വലേനിയ കതമാതനില
ഉയര്നവരുനണച.  അതച  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച  തശരകദശേകമഖലേകേളനില
സനി.ആര്.ഇസഡച.  ചെട്ടങ്ങളനില   ഇളവച  അനുവദനിക്കണകമന്നച  സര്ക്കമാര്  പലേവട്ടന
ആവശേരകപ്പെട്ടനിട്ടുണച.   അതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില  കകേരളത്തനികന്റെ  ആവശേരങ്ങള്
പരനികശേമാധനിക്കമാന്  കഡമാ.  വശേകലേഷച   നമായനികേച  സമനിതനികയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെച
നനികയമാഗനിചനിരുന.  ഇഇൗ  സമനിതനി  കകേരളത്തനില  വന്നച  ബനകപ്പെട്ടവരുമമായനി  ചെര്ച
നടത്തനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിനച  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണച.  റനികപ്പെമാര്ട്ടനികന്റെ
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അടനിസമാനത്തനില  കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര് ഇതുവകര ഒരു നടപടനിയുന  സത്വശകേരനിചനിട്ടനില.
തശരകദശേ പരനിപമാലേന ചെട്ടങ്ങളനിലനനിനന കകേരളത്തനികലേ തശരകദശേകത്ത പൂര്ണമമായുന
ഒഴനിവമാക്കണകമന്നതല ആവശേരന. മത്സരകത്തമാഴനിലേമാളനികേളുകട നരമായമമായ അവകേമാശേങ്ങള്
സനരകനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില  കവണ  മമാറ്റങ്ങള്  വനിജ്ഞമാപനത്തനില
വരുത്തണകമന്നമാണച  ആവശേരകപ്പെട്ടതച.  ഇക്കമാരരന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെനികനമാടച
സനസമാന സര്ക്കമാര് പലേ അവസരത്തനിലുന  ആവശേരകപ്പെടുകേ മമാത്രമല,  തശരകദശേ
എന.പനി.-മമാരുമമായനി കകേന്ദ്ര മനനി ചെര്ച നടത്തനിയകപ്പെമാള് കകേരളത്തനികന്റെ ആവശേരന
നരമായമമാകണന്നച  ഇതര  സനസമാന  എന.പനി.-മമാരടക്കന  കയമാജനിപ്പെച
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച  കചെയ്തതച.  ഇത്തരന   സമാഹചെരരത്തനില  ആവശേരങ്ങള്
അനഗശകേരനിച്ചുകകേമാണച  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനിലനനിനന  വനിജ്ഞമാപനന  ഉണമാകുകമന്നച
തകന്നയമാണച പ്രതശകനിക്കുന്നതച. 

(2) പനി.എസച.സനി.-യുകട പുതനിയ നനിബനന

ശശ  .    സണനി  കജമാസഫച:  സര്,  സത്വകേമാരര  നഴനിനഗച  കമഖലേയനികലേ  ശേമ്പളവന
ആനുകൂലേരവന  ഗവണ്കമന്റെച  കമഖലേയുമമായനി  തമാരതമരന  കചെയ്തച    ലേഭരമമാക്കണകമന്നമാവശേരകപ്പെട്ടച
സുപ്രശന കകേമാടതനിയനില ഒരു കകേസുണമായനിരുന.  ആ കകേസനികനത്തുടര്ന്നച സത്വകേമാരര
കമഖലേയനികലേ  നഴ്സുമമാര്ക്കച  സര്ക്കമാര്  കമഖലേയനികലേ  നഴ്സുമമാര്ക്കച  ലേഭനിക്കുന്ന ശേമ്പളന
ലേഭരമമാക്കുന്നതനിനച  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച  നനികയമാഗനിച  കേമശഷന്  പഠനിചച  റനികപ്പെമാര്ട്ടച
സനസമാനത്തനിനച  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണച.  സനസമാന  സര്ക്കമാര്  അതുസനബനനിചച
തശരുമമാനകമടുത്തനിട്ടനില.  അക്കമാരരത്തനില എത്രയുനകവഗന തശരുമമാനമുണമാകേണകമന്നച
അഭരര്തനിക്കുന.  കകേരളത്തനില  നഴനിനഗച കജമാലേനിക്കച അകപക നലകേണകമങ്കേനില
ഹയര്  കസക്കന്ഡറനി  തലേത്തനില  സയന്സച  വനിഷയന  പഠനിചനിരനിക്കണകമന്ന
നനിബനന  പനി.എസച.സനി.  കകേമാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയമാണച.  അകതസമയന  മറ്റച
സബ്ജക്ടുകേള്  പഠനിചവര്ക്കുന  നഴനിനഗച  കകേമാഴനിനച  അകപകനിക്കമാനുന  നഴനിനഗച
കേഇൗണ്സനില ഓഫച ഇന്ഡരയുകട തശരുമമാനപ്രകേമാരന അനുവദനശയമമാണച.  എന്നമാല
സനസമാന  പനി.എസച.സനി.   പ്രകതരകേനിചച  കകേരളത്തനിനച  പുറത്തച  നഴനിനഗച  പഠനിച
വനിദരമാര്തനികേള്  സയന്സച  വനിഷയന  പഠനിചനിട്ടനികലങ്കേനില  നഴനിനഗച  കജമാലേനിക്കച
അകപക  നലകേമാന്  കേഴനിയനില  എകന്നമാരു  നനിബനന  ഏര്കപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന.
സനസമാന  ഗവണ്കമന്റെച  ഇടകപട്ടച  ആ  നനിബനന  പനിന്വലേനിക്കമാനുന  സത്വകേമാരര
ആശുപത്രനിയനികലേ  നഴനിനഗച  ജശവനക്കമാര്ക്കച  ശേമ്പളതുലേരത  ലേഭരമമാക്കമാനുന  നടപടനി
സത്വശകേരനിക്കണകമന്നമാണച എകന്റെ അഭരര്തന.

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  നഴ്സുമമാരുകട  ശേമ്പളന
സനസമാനത്തനിനകേത്തുന  പുറത്തുന  വരതരസ്തമമാകണന്നമാണച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗന
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ഇവനികട പറഞ്ഞെതച.  അക്കമാരരന പ്രകതരകേമമായനി പരനികശേമാധനികക്കണതമാണച.  നമകട
ശേമ്പളപരനിഷ്കരണവമമായനി ബനകപ്പെട്ടച വകരണ കേമാരരമമാണനിതച. അതച ആ രശതനിയനില
പ്രകതരകേമമായനി  പരനികശേമാധനികക്കണ  ഒന്നമാണച.  പനി.എസച.സനി.  വഴനിയുള
നനിയമനത്തനിനച  നഴനിനഗച  തസ്തനികേയുകട  കയമാഗരത  നനിശയനിചതച  31-7-2007-കലേ
കകേരള കഹലത്തച സര്വശസസച (നഴനിനഗച ഇന് കഹമാസനിറ്റല വനിനഗച സകബമാര്ഡനികനറ്റച
സര്വശസച)  കസഷരല  റൂള്  പ്രകേമാരമമാണച.   നഴനിനഗച  പഠനത്തനിനച  ഹയര്
കസക്കന്ഡറനി  തലേത്തനില  സയന്സച  പഠനത്തനികന്റെ  ആവശേരകേത  കരമാഗനികേളുകട
സുരകയച  ആവശേരമമായതനിനമാലേമാണച   സയന്സച  വനിഷയന  നനിര്ബനമമാക്കനി
കസഷരല റൂള് പുറകപ്പെടുവനിചനിട്ടുളതച.  മറ്റച സനസമാനങ്ങളനില നഴനിനഗച/ജനി.എന്.എന.
കകേമാഴച പഠനിക്കുന്നതനിനച പ്ലസച ടു സയന്സച ഗ്രൂപ്പെച നനിര്ബനമമായനിരുന്നനികലങ്കേനിലുന 2010
വകര കകേരളത്തനില ജനറല നഴനിനഗച  പഠനിക്കുന്നതനിനുള അടനിസമാന വനിദരമാഭരമാസ
കയമാഗരത  പ്ലസച ടു  സയന്സച  ഗ്രൂപ്പെച  പമാസമായനിരനിക്കണകമനളതമായനിരുന.  2010
മുതല കകേരളത്തനിലുന ജനറല നഴനിനഗച കകേമാഴച പഠനിക്കുന്നതനിനച പ്ലസച ടു സയന്സച ഗ്രൂപ്പെച
നനിര്ബനമല  എന്നച  തശരുമമാനനിക്കുകേയുണമായനി.  സര്ക്കമാര്  നഴനിനഗച  സ്കൂളുകേളനില
പ്ലസച ടു സയന്സച ഗ്രൂപ്പെച പഠനിചനിട്ടുള അകപകകേരുകട അഭമാവത്തനില മമാത്രമമാണച മറ്റച
ഗ്രൂപ്പുകേകള  പരനിഗണനിച്ചുവരുന്നതച.  പ്ലസച ടു  തലേത്തനില  സയന്സച  ഗ്രൂപ്പെച
പഠനിക്കമാത്തവകര  പരനിഗണനിക്കണകമങ്കേനില  കസഷരല  റൂള്സനില  കഭദഗതനി
ആവശേരമമാണച.  ഇവനികട  കനരകത്ത  പ്രസ്തമാവനിചതച  2010  മുതല  കകേരളത്തനിലുന
ജനറല നഴനിനഗച കകേമാഴച  പഠനിക്കുന്നതനിനച പ്ലസച ടു സയന്സച ഗ്രൂപ്പെച നനിര്ബനമകലന്നച
തശരുമമാനനിചനിരനിക്കുനകവന്നമാണച.  അതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില  കേമാരരങ്ങള്
പരനികശേമാധനിചച ആവശേരമമായ തശരുമമാനന എടുക്കുന്നതമാണച.

(3) കകേമാചനി കമകടമാ തൃപ്പൂണനിത്തുറ വകര നശട്ടുന്നതച സനബനനിചച

ശശ  .   എന  .   സത്വരമാജച: സര്,  കകേരളത്തനികന്റെ  യമാത്രമാ  സനസമാരത്തനില
പുതനികയമാരു  അദ്ധേരമായത്തനിനച  തുടക്കനകുറനിച്ചുകകേമാണച  കകേമാചനി  കമകടമാ  ആദരഘട്ടന
ഉദ്ഘമാടനന കചെയമാന് കപമാകുകേയമാണച.  ഇഇൗ അവസരത്തനില കകേമാചനി കമകടമായുകട
ഒന്നമാനഘട്ടന  'ബനി'  കസജനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കപട്ട  മുതല  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  വകരയുള
ഭമാഗനകൂടനി ഉള്കപ്പെടുത്തനിയനിരുന്നതമാണച. ഇതനിനമായനി 300 കകേമാടനിയലേധനികേന രൂപയുകട
എസനികമറ്റച  അനഗശകേരനിക്കുകേയുന  പരനിസനിതനി  ആഘമാത  പഠനന  പൂര്ത്തനിയമാക്കനി
അനുകൂലേ  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  സമര്പ്പെനിക്കുകേയുന  കചെയ്തനിട്ടുളതമാണച.  എന്നമാല  തുടര്ന്നച  ഇഇൗ
പദ്ധേതനി  നടപ്പെമാക്കുന്നതനികന്റെ  ഭമാഗമമായുള  ഒരു  നശക്കവന  അധനികൃതരുകട
ഭമാഗത്തുനനിനന ഉണമായനിട്ടനില. തൃപ്പൂണനിത്തുറ എസച.എന്. ജനഗ്ഷന് വകരയുളതമാണച
നനിലേവനികലേ പദ്ധേതനി.   എസച.എന്.  ജനഗ്ഷനനിലനനിനന തൃപ്പൂണനിത്തുറ കറയനിലകവ
കസഷന്  വകര   ഒരു  കേനികലേമാമശറ്റര്കൂടനി  കമകടമാ  നശട്ടണകമന്നതമായനിരുന  ആ
സമയത്തച  ഉയര്നവന്ന  ബഹുജനമാഭനിപ്രമായന.  പമാര്ക്കനിനഗനിനച  കറയനിലകവയുകട
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സലേന  ഉപകയമാഗനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുമമായനിരുന.  ഇകപ്പെമാള്  സമമാന  സത്വഭമാവമുള
കറയനിലകവ  കസഷനുകേളനില  വന്നനിറങന്നതനികനക്കമാള്  കൂടുതല  ജനങ്ങള്
ആശയനിക്കുന്ന കറയനിലകവ കസഷനമാണച തൃപ്പൂണനിത്തുറ.  ഇതച കകേമാചനി കമകടമായുകട
വരുമമാനന വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുളള  ഒരു നനിര്കദ്ദേശേമമായനിരുന.  എന്നമാല ഇകപ്പെമാള്
കമകടമാ  നശട്ടുന്നതനികനക്കുറനികചമാനന  മനിണ്ടുന്നനികലന്നച  മമാത്രമല  നനിലേവനികലേ
പദ്ധേതനിയുകട  ഭമാഗമമായ  കപട്ട  മുതല തൃപ്പൂണനിത്തുറ വകരയുള പ്രകദശേത്തച  കമകടമാ
നനിര്മമാണത്തനിനുകവണ  ഒരു  നടപടനിയുന  സത്വശകേരനിക്കുനമനില.  സലേന
ഏകറ്റടുക്കുന്നതനികനക്കുറനിചച ചെനിനനിക്കുന്നനില.  ഇതച  അട്ടനിമറനിക്കകപ്പെടുന്ന തരത്തനിലുള
നശക്കങ്ങള് ചെനിലേ ഉകദരമാഗസരുകട ഭമാഗത്തുനനിനന ഉണമാകുനകണമാ എന്ന സനശേയന
ജനങ്ങള്ക്കനിടയനില  വരമാപകേമമാണച.   ഇക്കമാരരകത്തക്കുറനിചച   ആധനികേമാരനികേമമായനി
മറുപടനി  പറയമാന്  കകേമാചനി  കമകടമായുകട  ഉത്തരവമാദകപ്പെട്ട  ഉകദരമാഗസര്ക്കച
സമാധനിക്കുന്നനില.  അക്കമാരരത്തനില തൃപ്പൂണനിത്തുറയനിലുന പരനിസര പ്രകദശേങ്ങളനിലുമുള
ജനങ്ങള്ക്കച  ആശേങ്കേയുണച.  ഇക്കമാരരത്തനിലുള അവരകത അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന
നനിലേവനില  പദ്ധേതനിയനില  ഉള്കപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള  തൃപ്പൂണനിത്തുറയനികലേയള  കമകടമാ
നനിര്മമാണന  യമാഥമാര്തരമമാക്കുന്നതനിനുന  സലേന  ഏകറ്റടുക്കുന്നതച  ഉള്കപ്പെകടയുള
നടപടനികേള് അടനിയനരമമായനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനുന കകേമാചനി കമകടമാ പദ്ധേതനിയനില
നനിലേവനിലുള  കപട്ട-തൃപ്പൂണനിത്തുറ  വലേന്  ഒരു  മമാറ്റവന  കൂടമാകത  അടനിയനര
പ്രമാധമാനരകത്തമാടുകൂടനി  ഏകറ്റടുക്കുന്നതനിനുന അതച  എസച.എന്.  ജനഗ്ഷന് വകരകയന്നതച
തൃപ്പൂണനിത്തുറ  കറയനിലകവ  കസഷന്  വകരയമാക്കനി  നശട്ടുന്നതനിനുന  നടപടനി
സത്വശകേരനിക്കണകമന്നമാണച എനനിക്കച ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂകട അഭരര്തനിക്കമാനുളതച.

മുഖരമനനി (ശശ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്): സര്,  കകേമാചനി  കമകടമാ  കറയനില
പദ്ധേതനിയുകട ആലുവ മുതല കപട്ട വകരയുള ഘട്ടന 1-എ ഭമാഗത്തനികന്റെ തുടര്ചയമായനി
കപട്ട മുതല തൃപ്പൂണനിത്തുറ എസച.എന്. ജനഗ്ഷന് വകരയുള ഘട്ടന 1-ബനി കസജനികന്റെ
പദ്ധേതനിക്കമാവശേരമമായ  സലേന  ഏകറ്റടുക്കുന്നതനിനുള  അര്തനമാപത്രന  ജനിലമാ
ഭരണകൂടത്തനിനച സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണച. പ്രസ്തുത പദ്ധേതനിക്കുകവണനി പരനിസനിതനി ആഘമാത
പഠനന നടത്തമാനുള നടപടനി  ജനിലമാ ഭരണകൂടന സത്വശകേരനിചനിട്ടുണച.  സലേന കേനിട്ടുന്ന
മുറയച  നനിര്മമാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമാരനഭനിക്കമാനുള  ദര്ഘമാസുന  കണനിചനിട്ടുണച.
കമകടമാ കറയനില പദ്ധേതനി എസച.എന്. ജനഗ്ഷനനിലനനിനന തൃപ്പൂണനിത്തുറ കറയനിലകവ
കസഷന്  വകര  ദശര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനമാവശേരമമായ  വനിശേദമമായ  പഠന  റനികപ്പെമാര്ട്ടച
ഇനനിയുന  തയമാറമാക്കനിയനിട്ടനില.  അതച  പൂര്ണമമാക്കനി  കകേന്ദ്ര-സനസമാന
സര്ക്കമാരുകേളുകട  ഭരണമാനുമതനി  കനടനിയതനിനുകശേഷകമ  സലേകമടുപ്പെച
നടപടനികേളനികലേയച പ്രകവശേനിക്കുവമാന് സമാധനിക്കുകേയുള.  
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(4) കഗയനില വമാതകേ വപപ്പെച വലേന്

ശശ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറമാന: സര്, കഗയച ല  വമാതകേ വപപ്പെച വലേന് കകേരളത്തനികലേ
ഏകേകദശേന  എട്ടച  ജനിലകേളനിലൂകട  കേടനകപമാവകേയമാണച.    അതനികന്റെ  ഏറ്റവന
പ്രധമാനകപ്പെട്ട ജനഗ്ഷന് വരുന്നതച  എകന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനികലേ കൂറ്റനമാടനികന്റെ
പരനിസരത്തുള കേരനിമ്പ പമാലേയ പശടനികേയനിലേമാണച.  അവനിടകത്ത ജനങ്ങളുകട ആശേങ്കേ
അകേറ്റമാനുള  നടപടനി  ദഇൗര്ഭമാഗരവശേമാല  സര്ക്കമാരുകേളുകട  ഭമാഗത്തുനനിനന
ഉണമായനിട്ടനില.  ഇതനികന്റെ  അവലേന്കമന്റെച  തുടങ്ങനിയ  കേമാരരങ്ങള്  തശരുമമാനനിചതച
പത്തുപനണ്ടുവര്ഷന മുമ്പമാണച. അന്നച സലേന ഏകറ്റടുക്കുന്നതനികനക്കുറനിചച പലേര്ക്കുന
വരകതയുണമായനിരുന്നനില.  അതുകകേമാണച  പലേരുന  സലേന  വനിട്ടുകകേമാടുത്തു.  പകക
ഇകപ്പെമാള് വപപ്പെച വലേനുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച ഇതനികന്റെ അപകേട സമാധരതകയക്കുറനിച്ചുന
സുരകനിതതത്വകത്തക്കുറനിച്ചുന  വലേനിയ  ആശേങ്കേയമാണളളതച.  ജനങ്ങള്  അവനികട
സമരത്തനിലേമാണച.  ആ  സമരന  അടനിചമര്ത്തനികക്കമാണച  ഈ  പദ്ധേതനിയുമമായനി
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്ന കേമാഴയമാണച നമുക്കച കേമാണമാന് സമാധനിക്കുന്നതച.  കേഴനിഞ്ഞെ ജനുവരനി
31-ാം തശയതനി ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖരമനനി പമാലേക്കമാടച ജനിലയനിലുണമായനിരുന. അന്നച
ജനങ്ങള്  സമരന  കചെയ്യുന്നതനിനനിടയനില  കപമാലേശസച  ലേമാത്തനിചമാര്ജച  നടത്തുകേയുന
ഞമാനടക്കമുള ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കച കറമാഡനില കുത്തനിയനിരനികക്കണ സമാഹചെരരമുണമാവകേയുന
കചെയ്തു.  അന്നച  ജനിലമാ  ഭരണകൂടത്തനികന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേള്,  സബച  കേളക്ടര്,  ജനിലമാ
കപമാലേശസച കമധമാവനികേള്  ഉള്കപ്പെകടയുളവര്  പറഞ്ഞെതച,  ഞങ്ങള്ക്കച എന്തുവനിലേകകേമാടുത്തുന
ഈ  പദ്ധേതനി  മുകന്നമാട്ടുകകേമാണ്ടുകപമാകേണകമനള  കേര്ശേനമമായ  നനിര്കദ്ദേശേമുണച,
സമരങ്ങള്  കേമാരരമമാക്കുന്നനില,   ഞങ്ങള്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകമന്നമാണച.  പ്രമാകദശേനികേ
ജനങ്ങളുകട  ആഭനിമുഖരത്തനില  ഹര്ത്തമാലേടക്കന  ആചെരനിക്കുന.  പനികറ്റദനിവസന
രമാവനികലേ  കപമാലേശസച  അകേമാരണമമായനി  ഭശകേരമാനരശകന  സൃഷനിചച  അവനികടയുള
വശടുകേളുന  വമാഹനങ്ങളുന  തലനിത്തകേര്ക്കുകേയുന  സ്ത്രശകേളടക്കമുളവകര  അസഭരന
പറയുകേയുന  കചെയ്തു.  ഇക്കമാരരകത്തക്കുറനിചച  അകനത്വഷനിക്കണകമന്നമാണച  എനനിക്കച
അഭരര്തനിക്കമാനുളതച.  അന്നച കറമാഡനില പമാര്ക്കച  കചെയ്തനിരുന്ന നൂകറമാളന  വമാഹനങ്ങള്
കപമാലേശസച അകേമാരണമമായനി കകേമാണ്ടുകപമായനി. ഇതനില കകേസനിലകപ്പെടമാത്ത ആളുകേളുകട
വമാഹനങ്ങളുമുണച.  ഒന്നര  മമാസമമായനിട്ടുന  പൂര്ണമമായുന  ആ  വമാഹനങ്ങള്
വനിട്ടുകകേമാടുത്തനിട്ടനില.  ഏതമാണച നമാലപ്പെകതമാളന പ്രതനികേകള കതരഞപനിടനിചച ഇതനില
ഉള്കപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച.  ഇനനിയുന  കൂടുതല  പ്രതനികേള്  ഉള്കപ്പെടുകമനള  ഭശഷണനി
കപമാലേശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനന  ഉണമായനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇതനികന്റെ
വശഡനികയമാ ഫൂകട്ടജച  പരനികശേമാധനിചച  മുഴവന് ആള്ക്കമാകരയുന പ്രതനികേളമാക്കുകമനള
വവരമാഗര  മകനമാഭമാവകത്തമാടുകൂടനിയുള  സമശപനന  കപമാലേശസനികന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിനമുണമാകുനണച.  ഇകതമാരു  ജനകേശയ  സമരമമാണച,  ഇവര്
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തശവ്രവമാദനികേകളമാനമല.  അവര്  സമരവമമായനി  മുകന്നമാട്ടുകപമായനി,  സര്ക്കമാരനികന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിന്നച  നശതനി  പ്രതശകനിച്ചു.  അപകേടഭശഷണനി  ഇകലങ്കേനില  അക്കമാരരന
ജനങ്ങകള  കബമാധരകപ്പെടുത്തനികക്കമാണകല  ഒരു  വനികേസന  പദ്ധേതനിയുമമായനി
മുകന്നമാട്ടുകപമാകകേണതച.  അവരമാരുന  വനികേസന  വനികരമാധനികേളല.  അവര്
സഹകേരനിക്കമാന്  തയമാറമാണച.  പകക  ആശേങ്കേകേള്  നനിലേനനിലക്കുന്നതുകകേമാണമാണച
അവര് സമരന  കചെയ്തതച.  ഇകപ്പെമാള് ഏതമായമാലുന  ആ സമാഹചെരരന  മമാറനി.  പ്രതരക
സമരന  അവസമാനനിപ്പെനിചച  നനിയമത്തനികന്റെ  വഴനി  കതടുകേയമാണച.  ഇകപ്പെമാള്
വഹകക്കമാടതനി ഇടകപട്ടച ഒരു കേമശഷകന നനികയമാഗനിചനിട്ടുണച. ഈ സമാഹചെരരത്തനില
കൂടുതല  ആളുകേകള  പ്രതനികചെര്ക്കുന്ന  നടപടനി  കപമാലേശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനന
ഉണമാവകേയമാണച.  പലേകപ്പെമാഴന  കപമാലേശസച  ഉകദരമാഗസരുകട  ഭമാഗത്തുനനിനന
പലേതരത്തനിലുള  ഭശഷണനി  ഉണമാവകേയമാണച.   കകേസനിലകപ്പെടുത്തമാതനിരനിക്കമാന്
വകേക്കൂലേനി  വമാങന്നതടക്കമുള  ആകകപന  കപമാലേശസനികനതനികര
ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച.   ഗവണ്കമന്റെച  ഇക്കമാരരത്തനില  കൃതരത  വരുത്തണന.  ഒരു
ജനകേശയ സമരവമമായനി ബനകപ്പെട്ടച,  സത്വനന നമാടനികന്റെ സുരകനിതതത്വത്തനിനുകവണനി
അവനികട  സമരന  കചെയ്ത  ആളുകേള്കക്കതനികര  ചുമത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  കകേസകേള്
പനിന്വലേനിക്കമാനുന   ജനങ്ങളുകട  ആശേങ്കേ  അകേറ്റമാനുമുള  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കമാന്
ഗവണ്കമന്റെച തയമാറമാകേണകമന്നമാണച എനനിക്കച അഭരര്തനിക്കമാനുളതച. 

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഗരമാസച  അകതമാറനിറ്റനി  ഓഫച
ഇനര  ലേനിമനിറ്റഡച  (GAIL)  വമാതകേ  വപപ്പെച  വലേന്  പദ്ധേതനിക്കച  കപമാലേശസച
സനരകണന  അനുവദനിച്ചുകകേമാണ്ടുളള  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കകേരള  വഹകക്കമാടതനിയുകട
ഉത്തരവച  നനിലേനനിലക്കുകേയമാണച.   ഈ  പദ്ധേതനിയുകട  വപപ്പെച  വലേന്  നനിര്മമാണ
പ്രവര്ത്തനന നടനവരകവ നനിര്മമാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസകപ്പെടുത്തമാനുള ശമന
ചെനിലേര്  നടത്തനി.  ഒറ്റപ്പെമാലേന  സബച  കേളക്ടറുകട  കനതൃതത്വത്തനില  കപമാലേശസുന  റവനന്യൂ
ഉകദരമാഗസരുന  നമാട്ടുകേമാര്ക്കനിടയനില  കബമാധവലക്കരണ  ശമങ്ങള്  നടത്തനിയനിട്ടുളതമാണച.
എന്നമാല  2017  ജനുവരനി  27-നച  വപപ്പെച  വലേന് സമാപനിക്കമാനുള കജമാലേനികക്കത്തനിയ
വമാഹനങ്ങള്  തടയമാന്  ശമനിച  32  കപര്കക്കതനികര  ചെമാലേനികശ്ശേരനി  കപമാലേശസച
കസഷനനില  കകേസച  രജനിസര്  കചെയ്തച  അവകര  ജമാമരത്തനില  വനിട്ടയയകേയുണമായനി.
30-1-2017-നച  രമാവനികലേ  150-ഓളന  എസച.ഡനി.പനി.ഐ.  പ്രവര്ത്തകേര്
പണനിനടക്കുന്ന  സലേത്തച  അതനിക്രമനിച്ചുകേയറനി  വശണ്ടുന  പണനി  തടസകപ്പെടുത്തമാന്
ശമനിചതനികനത്തുടര്ന്നച കപമാലേശസച ഇടകപടുകേയുന ഇവകര അറസച കചെയ്യുകേയുമുണമായനി.
അറസനില  പ്രതനികഷധനിചച  കറമാഡച  ഉപകരമാധന  നടത്തനിയ  കുറ്റത്തനിനച  19  കപകര
അറസച  കചെയ്തച  കകേകസടുത്തനിട്ടുണച.  31-1-2017-നച  സ്ത്രശകേളടക്കന  250-ഓളന  കപര്
പണനി തടസകപ്പെടുത്തുകേയുന കപമാലേശസച  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടചകമന്റെച  വകേ കമമാകട്ടമാര് വസക്കനിള്
കകേടുവരുത്തുകേയുന  കചെയ്തു.  അക്രമമാസകരമായവകര  പട്ടമാമ്പനി  കഡപന്യൂട്ടനി
തഹസശല ദമാരുകട നനിര്കദ്ദേശേപ്രകേമാരന പനിരനിച്ചുവനിട്ടു. അക്രമത്തനില പട്ടമാമ്പനി കപമാലേശസച
ഇന്കസക്ടര്, ഒരു സബച ഇന്കസക്ടര്, ആറ്  സനിവനില കപമാലേശസച ഓഫശസര്മമാര്, ഒരു
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വനനിതമാ  സനി.പനി.ഒ.  എന്നനിവര്ക്കച  പരനിക്കച  പറ്റനി.  സനഭവസലേത്തുനനിനന
അറസ്റ്റുകചെയ്ത പ്രതനികേളനില ആറച സ്ത്രശകേള്ക്കുന ഒരു വനിദരമാര്തനിക്കുന ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
കകേമാടതനി ജമാമരന അനുവദനിക്കുകേയുന ബമാക്കനിയുളവകര റനിമമാന്ഡച കചെയ്യുകേയുന കചെയ്തു.
രമാജരത്തനിനകേകത്ത പ്രകൃതനിവമാതകേ കസമാതസകേളനിലനനിനന ഉത്പമാദനിപ്പെനികചടുക്കുന്ന
വമാതകേന  കകേരളത്തനികലേയകൂടനി  ലേഭരമമാക്കുന്നതനിനച  ഇകപ്പെമാള്  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാര്
വനിഭമാവന  കചെയ്തച  കഗയച ല  സമാപനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന  കകേമാചനി-കൂറ്റനമാടച-ബമാനഗ്ലൂര്-
മമാനഗ്ലൂര്  വപപ്പെച വലേനനികന  അയല സനസമാനങ്ങളനികലേയച  കദശേശയ  ഗ്രനിഡ്ഡുമമായനി
കയമാജനിപ്പെനികക്കണതുണച.  എങ്കേനിലമമാത്രകമ  കകേരളത്തനിനച  അവകേമാശേകപ്പെടമാവന്ന
പ്രമാകദശേനികേ  പ്രകൃതനിവമാതകേത്തനികന്റെ  വനിഹനിതന  കുറഞ്ഞെവനിലേയച  ലേഭരമമാക്കമാന്
സമാധനിക്കുകേയുള.  കകേരളത്തനികന്റെ  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  വനികേസനത്തനിനച
സഹമായകേരമമായതുന  ഇനനകമാമന  പരനിഹരനിക്കമാന്  കേഴനിയുന്നതുമമായ  ഇത്തരന
പദ്ധേതനികേള് സമൂഹമമാകകേ ഒന്നനിചച നടപ്പെമാക്കമാനുള പരനിശമമമാണച ഉണമാകകേണതച.
ഇതച നമകട നമാടനികന്റെ കപമാതുവമായ ഒരമാവശേരമമാണച. ഏകറക്കുകറ എലമായനിടങ്ങളനിലുന
എസച.ഡനി.പനി.ഐ.  ഇതനികന  എതനിര്ക്കമാറുണച.  കബമാധവലക്കരണത്തനികന്റെ
കുറവകകേമാണല  ഇത്തരക്കമാര്  ഇതനികന  എതനിര് ക്കുന്നതച.  അവരുകട  ഒരു  രശതനി
ഇതനികനകയലമാന  എതനിര്ക്കുകേ  എനളതമാണച.  എതനിര്പ്പെനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഈ
പരനിപമാടനി നനിര്ത്തനിവയമാന് കേഴനിയനില. അങ്ങകനവന്നമാല നമകട സനസമാനത്തനികന്റെ
വനികേസനന  സ്തനഭനിച്ചുകപമാകുന.  അതുകകേമാണച  സഹകേരണമമാണച  ആവശേരന,  സഹകേരനിക്കുകേയമാണച
കവണതച.  അതുതകന്നയമാണച  സര്ക്കമാര്  നനിലേപമാടച.  സഹകേരനിക്കുന്നനികലങ്കേനില
കപമാലേശസച  കപമാലേശസനികന്റെതമായ  വഴനി  സത്വശകേരനിക്കണകമന്നമാണച  വഹകക്കമാടതനി
പറഞ്ഞെനിട്ടുളതച.  ആ വഴനി കപമാലേശസച സത്വശകേരനിക്കുനകവന്നച മമാത്രകമയുള. 

(5) വമാട്ടര് ടശറ്റചകമന്റെച പ്ലമാന്റെച

ശശ  .    വഹബനി  ഈഡന്:  സര്,  കപരനിയമാറനികന  കസമാതസമാക്കനി  മുന്
സര്ക്കമാരനികന്റെ കേമാലേത്തച കേളമകശ്ശേരനി കകേന്ദ്രശകേരനിചച  180 എന.എല.ഡനി.  കശേഷനിയുള
ഒരു വമാട്ടര് ടശറ്റചകമന്റെച പ്ലമാന്റെച ആരനഭനിക്കമാന്  238 കകേമാടനി രൂപയുകട അഡനിനനികസറ്റശവച
സമാങ്ഷന്  നലകുകേയുന  തുടര്ന്നച  അതനികന്റെ  കടണര്  നടപടനികേള്
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുകേയുന  കചെയ്തു.  കചെരമാകനല്ലൂര്  ഗ്രമാമപഞമായത്തച, തൃക്കമാക്കര,  ഏലൂര്,
കേളമകശ്ശേരനി  മുനനിസനിപ്പെമാലേനിറ്റനി,  എറണമാകുളന  നഗരന,  പശനിമ  കകേമാചനി  തുടങ്ങനിയ
സലേങ്ങള്ക്കച  പ്രകയമാജനന  ലേഭനിക്കുന്ന  ഈ  പദ്ധേതനിക്കച  ആവശേരമമായ  വമാട്ടര്
ടശറ്റചകമന്റെച പ്ലമാന്റെച സമാപനിക്കമാന് സലേന ലേഭരമമാകേമാത്തതുമൂലേന തടസകപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനിക്കുന  ജലേവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിക്കുന  ഇതുസനബനനിചച  ആ
പ്രകദശേകത്ത മുഴവന് എന.എല.എ.-മമാരുന ഒപ്പെനിട്ട ഒരു നനികവദനന നലകേനിയനിരുന.
ആകറക്കര്  സലേമമാണച  ഇതനിനമാവശേരമമായനിട്ടുളതച.  കേളമകശ്ശേരനി  കേനിന്ഫ്ര  പമാര്ക്കച,
എചച.എന.ടനി.-യുകട  ഭൂമനി,  കമഡനിക്കല  കകേമാകളജച  ഇവനികടകയമാകക്ക  ഇതനിനച
അനനിവമാരരമമായ സലേങ്ങള് ലേഭരമമായനിട്ടുണച.  കേഴനിഞ്ഞെ ഒമ്പതച മമാസമമായനി ഇതനികന്റെ
പണനി ആരനഭനിക്കമാന് സമാധനിക്കമാത്തതച  സലേന ലേഭരമമാകേമാത്തതുകകേമാണമാണച.  പലേ
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മുഖരധമാരമാ  മമാധരമങ്ങളനിലുന  ഇതുസനബനനിചച  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള്  വന്നനിട്ടുണച.  'ദമാഹന
തശര്ക്കമാന് കകേമാചനിക്കുകവണന ആകറക്കര് സലേന' എന്ന തലേകക്കകട്ടമാടുകൂടനി ധമാരമാളന
റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് വന്നനിട്ടുണച.  സ്മമാര്ട്ടച സനിറ്റനി അടക്കമുള പ്രകദശേന,  നനിരവധനി വനികേസന
പദ്ധേതനികേള്  നടക്കുന്ന  എറണമാകുളന  തുടങ്ങനിയ  സലേങ്ങളനികലേ  ശുദ്ധേജലേകമാമന
പരനിഹരനിക്കമാനുള  ഏറ്റവന  ബൃഹത്തമായ  പദ്ധേതനിയമാണച  കേളമകശ്ശേരനിയനില
സമാപനിക്കമാന് കപമാകുന്ന ഈ വമാട്ടര് ടശറ്റചകമന്റെച പ്ലമാന്റെച.  വനിവനിധ ഡനിപ്പെമാര്ട്ടചകമനകേകള
ഏകകേമാപനിപ്പെനികക്കണതനികന്റെ  ആവശേരകേത  മുന്നനിര്ത്തനികക്കമാണച  അതനിനച  സലേന
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനി  തയമാറമാകേണന.  അതനികന്റെ
നടപടനിക്രമങ്ങള് എത്രയുന കവഗന ആരനഭനിക്കണകമന്നമാണച ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകട
ആവശേരകപ്പെടുന്നതച. 

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്)  :  സര്,  ഗഇൗരവമമായ  പ്രശ്നന
തകന്നയമാണച ബഹുമമാനരനമായ അനഗന ഇവനികട ചൂണനിക്കമാണനിചനിരനിക്കുന്നതച. കകേമാചനി
ശുദ്ധേജലേ  വനിതരണ പദ്ധേതനി  വനിപുലേശകേരനിചച  കേളമകശ്ശേരനി-തൃക്കമാക്കര-ഏലൂര്-കചെരമാകനല്ലൂര്
പ്രകദശേങ്ങളനില  ശുദ്ധേജലേന  ലേഭരമമാക്കുന്നതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  180  എന.എല.ഡനി.
ശുദ്ധേശകേരണശേമാലേയുകട  ആദരഘട്ടമമായനി  കകേമാചനി  ശുദ്ധേജലേ  പദ്ധേതനിക്കമായനി  238
കകേമാടനി  രൂപയുകട  ഭരണമാനുമതനി  നലകേനിയനിരുന.  ഈ  പദ്ധേതനിയുകട  പ്രധമാന
ഘടകേമമായ  135  എന.എല.ഡനി.  ശുദ്ധേശകേരണശേമാലേയമായനി  തൃക്കമാക്കര  വനികലജനില
എചച.എന.ടനി.  വകേ പതനിനഞച ഏക്കര് ഭൂമനി വകേമമാറ്റന കചെയ്യുന്നതനിനച കകേരള വമാട്ടര്
അകതമാറനിറ്റനി  ജനിലമാ  ഭരണകൂടനവഴനി  ശമന  നടത്തനികയങ്കേനിലുന   മനിചഭൂമനി  കകേസച
ഉളതുകകേമാണച  ഈ  ഭൂമനി  യഥമാസമയന  ലേഭരമമായനില.  അതനികനത്തുടര്ന്നച
തൃക്കമാക്കരയനില  കേനിന്ഫ്രയുകട  വകേവശേമുള  സലേന  പകേരമമായനി  കേകണത്തനി.
കേനിന്ഫ്രയനിലനനിനള  ഉറപ്പെനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില  കകേരള  വമാട്ടര്  അകതമാറനിറ്റനി
ദര്ഘമാസച  നടപടനി  ആരനഭനിച്ചു.   3-10-2016-ല  ജനിലമാ  കേളക്ടര്  വനിളനിച്ചുകചെര്ത്ത
കയമാഗത്തനിലവചച  പ്രസ്തുത  സലേന  ലേശസനികനടുത്തനിട്ടുള  സമാപനവമമായനി  കകേസച
നനിലേനനിലക്കുന്ന സമാഹചെരരത്തനില സലേന ലേഭനിക്കമാന് സമാധരതയനികലന്നച കേനിന്ഫ്ര
അറനിയനിച്ചു.  കേരുമമാലൂര്  പഞമായത്തനില  പദ്ധേതനിക്കമാവശേരമമായ  സലേന  ഇകപ്പെമാള്
വമാട്ടര്  അകതമാറനിറ്റനി  കേകണത്തനിയനിട്ടുണച.  ഇതനിനമായനി സമാകങ്കേതനികേ  പരനികശേമാധന
നടത്തമാനുള  നടപടനി  സത്വശകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടമാകത  എചച.എന.ടനി.-യുകട
ഉടമസതയനിലുള ഭൂമനിയനിലനനിനന ജലേശുദ്ധേശകേരണശേമാലേ സമാപനിക്കമാനമാവശേരമമായ
സലേന  വനിലേയച  ലേഭരമമാക്കമാനുള  സമാധരതയുന  പരനികശേമാധനിക്കമാവന്നതമാണച.
ബഹുമമാനരനമായ  അനഗന  ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാകലേ  ബനകപ്പെട്ടവരുകട  കയമാഗന
വനിളനിചച ഇതച തത്വരനിതകപ്പെടുത്തമാനുള നടപടനി സത്വശകേരനിക്കുന്നതമാണച. 

(6) റശജനിയണല കേരമാന്സര് കസന്റെറനികലേ ചെനികേനിത്സമാരശതനി
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ശശ  .    വനി  .    എസച  .    അച്ചുതമാനനന്:  സര്,  കകേരളത്തനികന്റെ അഭനിമമാന സമാപനമമായ
തനിരുവനനപുരകത്ത  റശജനിയണല  കേരമാന്സര്  കസന്റെറനികലേ  ചെനികേനിത്സമാരശതനി
സനബനനിചച  2016  ഡനിസനബര്  16-നച ആകരമാഗര വകുപ്പെച കസക്രട്ടറനി ശശ.  രമാജശവച
സദമാനനന് ആര്.സനി.സനി.  ഡയറക്ടര്ക്കയച കേത്തച സനബനനിചമാണച  ഞമാന് ഇഇൗ
സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിക്കുന്നതച.  ആര്.സനി.സനി.-യനില നനിലേവനില തുടരുന്ന ചെനികേനിത്സമാ
സമ്പ്രദമായന  ശേമാസ്ത്രശയമകലന്നനന  ഇവനികട  ചെനികേനിത്സയ്കക്കത്തുന്ന  കേരമാന്സര്
കരമാഗനികേളുകട  ജശവന്  അപകേടകപ്പെടുത്തമാന്  ആര്.സനി.സനി.-ക്കച  അവകേമാശേമനികലനന
ആയതനിനമാല  ചെനികേനിത്സമാരശതനി  മമാറ്റണകമനന  ആവശേരകപ്പെടുന്നതമാണച  കേത്തച.
ആര്.സനി.സനി.  പനിന്തുടര്നവന്ന  ചെനികേനിത്സമാരശതനി  കരമാഗനികേള്ക്കച  അപമായകേരമമാകണന്ന
ആകരമാഗര  വകുപ്പെച  കസക്രട്ടറനിയുകട  കരഖമാമൂലേമുള പരമാമര്ശേന  എനടനിസമാനത്തനിലേമാകണന്നച
വരകമമാകക്കണതുണച.  സര്ക്കമാരനികന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള  കലേമാകകേമാത്തര
നനിലേവമാരന  പുലേര്ത്തുന്ന  ആര്.സനി.സനി.-കയ  തകേര്ക്കമാന്  ബമാഹരശേകനികേള്
ശമനിക്കുനകണന്നച  കേരുകതണനിയനിരനിക്കുന.  ഏതച  തരത്തനിലുള  ചെനികേനിത്സമാ
സമ്പ്രദമായമമാണച  സത്വശകേരനികക്കണകതന്നച  തശരുമമാനനിക്കമാനുള  അവകേമാശേന
അവനിടകത്ത  വനിദഗരമായ  കഡമാക്ടര്മമാര്ക്കച  നലകുന്നതകല  ഉചെനിതന?  സങ്കേശര്ണവന
കകവദഗരന  നനിറഞ്ഞെതുമമായ  കേരമാന്സര്  ചെനികേനിത്സയുകട  മമാനദണ്ഡന  സനബനനിചച
കഡമാക്ടര്മമാരുമമായനി  ആകലേമാചെനിക്കുകേകപമാലുന  കചെയമാകത  ഉത്തരവനിറക്കുന്നതനില
എകനമാ  പനനികകേടുകണന്നച  കതമാനന.  ആകരമാഗര  വകുപ്പെച  കസക്രട്ടറനിയുകട
ഏകേപകശയമമായ  ഇഇൗ  നടപടനി  അവനിടകത്ത  കഡമാക്ടര്മമാരുകട  പ്രതനികഷധത്തനിനച
ഇടയമാക്കനിയനിട്ടുണച,  ഇതച  ശേകനികപ്പെട്ടമാല  ആര്.സനി.സനി.-യുകട  പ്രവര്ത്തനനതകന്ന
തമാളന  കതറ്റനികയനവരമാന.   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്  സമനത്വയനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണ്ടുള  മള്ട്ടനി
ഡനിസനിപ്ലനിനറനി  സമ്പ്രദമായന  ആര്.സനി.സനി.-യനില  നനിലേവനിലേനില  എന്ന  ആകരമാഗര
വകുപ്പെച  കസക്രട്ടറനിയുകട  വമാദന  അടനിസമാനരഹനിതമമാകണന്നമാണച  മനസനിലേമാക്കമാന്
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുളതച. 1998 മുതല അവനികട മള്ട്ടനി ഡനിസനിപ്ലനിനറനി കനിനനികേച നനിലേവനിലുണച.
ഇകത സമ്പ്രദമായമമാണച ഡലഹനിയനികലേ ആള് ഇനരമാ ഇന്സനിറ്റന്യൂട്ടച ഓഫച കമഡനിക്കല
സയന്സസനില ഉള്കപ്പെകട പനിന്തുടരുന്നതച.  ഇതുസനബനനിചച കഡമാ. കൃഷ്ണന് നമായര്
അടക്കമുള  പലേ  പ്രമുഖരുന  സര്ക്കമാരനിനച  കേത്തച  നലകേനിയനിട്ടുണച.  ഇത്തരകമമാരു
സമാഹചെരരത്തനില ആര്.സനി.സനി.-യനില മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപ്ലനിനറനി ചെനികേനിത്സ നനിലേവനിലേനില
എന്ന  ആകരമാഗര  വകുപ്പെച  കസക്രട്ടറനിയുകട  കരഖമാമൂലേമുള  വമാദന  ശേരനിയല.  ഇതുന
ആര്.സനി.സനി.-കയ  ദര്ബ്ബലേകപ്പെടുത്തുന്ന  പ്രചെരണമമായനി  കേമാകണണനിവരുന.  ചെനിലേ
സത്വകേമാരര  ആശുപത്രനികേള്  പനിന്തുടരുന്ന  രശതനി  തകന്ന  പമാലേനിക്കണകമന്ന  വകുപ്പെച
കസക്രട്ടറനിയുകട നനിലേപമാടച അനുചെനിതവന ചെനികേനിത്സമാ സമ്പ്രദമായകത്തമാടുള അനമാവശേര
കകകേകേടത്തുലുമമാണച.   ആര്.സനി.സനി.-യനില  മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപ്ലനിനറനി  കനിനനിക്കമാണച
നനിലേവനിലുളതച.  ഇതനുസരനിചച ഒരു കരമാഗനി ഒരു കഡമാക്ടകറ കേണമാല ആ കഡമാക്ടറുകട
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കസവനന  ആജശവനമാനന  ലേഭനിക്കുന.  ഇഇൗ  കഡമാക്ടര്ക്കമാണച  മറ്റച  കഡമാക്ടര്മമാകര
ഏകകേമാപനിപ്പെനികക്കണ  ചുമതലേ.  ഇഇൗ  സനവനിധമാനന  ഇകപ്പെമാള്  ആര്.സനി.സനി.-യനില
ഫലേപ്രദമമായനി  നടനവരുനണച.  ഇഇൗ  സമാഹചെരരത്തനില  ആകരമാഗര  വകുപ്പെച
കസക്രട്ടറനിയുകട  കേത്തനില  പറയുന്നതുകപമാകലേ  മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപ്ലനിനറനി  കനിനനിക്കനികന
മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപ്ലനിനറനി  കബമാര്ഡമാക്കനിയമാല  ഇകപ്പെമാള്  കരമാഗനിക്കച  കേനിട്ടുന്ന
കഡമാക്ടര്മമാരുകട പ്രമാഥമനികേ കസവനന ഇലമാതമാകുന. ഇതച ഫലേത്തനില ആര്.സനി.സനി.-
യുകട പുകേഴച കപറ്റ കസവനമനികേവനിനച തകന്ന ഇടനിവണമാക്കുന.  സത്വകേമാരര ഇന്ഷത്വറന്സച
കേമ്പനനികേളുകട  തമാല്പരരന  ഇതനിനുപനിന്നനിലുകണന്ന ആകകപമമാണച  ഉയര്ന്നനിട്ടുളതച.
ആര്.സനി.സനി.-യനികലേ  ചെനികേനിത്സ  ഏകതങ്കേനിലുന  സത്വകേമാരര  ഇന്ഷത്വറന്സച
കേമ്പനനിയുമമായനി  ബനനിപ്പെനിക്കുന്നതച  സനബനനിചച  സര്ക്കമാര് ആകലേമാചെനിക്കുനകണമാ
എന്നതുന  വരകമമാക്കുന്നതച  നന്നമായനിരനിക്കുന.   ഏതച  തരത്തനിലുള  മമാറ്റവന
കഡമാക്ടര്മമാകര  വനിശേത്വമാസത്തനികലേടുത്തുന  കരമാഗനികേള്ക്കച  കൂടുതല  ആശേത്വമാസന
പകേരുന്നതുമമായനിരനിക്കണന.  ഇക്കമാരരത്തനില  സര്ക്കമാര്  എകനലമാന  നടപടനികേള്
സത്വശകേരനിക്കുകമന്നച വരകമമാക്കണകമന്നച വനിനശതമമായനി അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച.

ആകരമാഗരവന സമാമൂഹരനശതനിയുന വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി കകേ  .    കകേ  .    കകശേലേജ
ടശചര്  ): സര്, ആര്.സനി.സനി.-യനില അടുത്ത കേമാലേത്തമായനി ഏര്കപ്പെടുത്തനിയ ചെനികേനിത്സമാ
പരനിഷ്കമാരകത്തക്കുറനിചച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  വനി.  എസച.  അച്ചുതമാനനനച   കതറ്റനിദ്ധേമാരണയുണമായതനില
ഞമാന്  കഖദനിക്കുകേയമാണച.  ഇവനികട  പരമാമര്ശേനിചതുകപമാകലേ  ആകരമാഗര  വകുപ്പെച
കസക്രട്ടറനി  ഏകേപകശയമമായനി  ആര്.സനി.സനി.-യനില  ഒരു  തശരുമമാനവകമടുത്തനിട്ടനില.
ആകരമാഗര വകുപ്പുമനനി എനള നനിലേയനില ഞമാനുന ആകരമാഗര വകുപ്പെച കസക്രട്ടറനിയുന
ചെര്ച കചെയ്തതനികന്റെ അടനിസമാനത്തനില ആര്.സനി.സനി.-യനികലേ ചെനികേനിത്സയനില ചെനിലേ
പരനിഷ്കരണങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുകത്തണതമായനിട്ടുകണന്നച  തശരുമമാനനിക്കുകേയമായനിരുന.
ഇക്കമാരരന ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖരമനനിയുകട ശദ്ധേയനിലകപ്പെടുത്തനിയതനികന്റെ അടനിസമാനത്തനിലേമാണച
ആര്.സനി.സനി.-യനികലേ ചെനികേനിത്സമാരനഗത്തച പരനിഷ്കമാരന  ഏര്കപ്പെടുത്തമാന് തയമാറമായനിട്ടുളകതന്നച
സഭകയ അറനിയനിക്കമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.  

തനിരുവനനപുരന ആര്.സനി.സനി. കലേമാകകേമാത്തര നനിലേവമാരമുള ഒരു സമാപനമമാണച.
കകേരളത്തനികലേ  പതനിനമായനിരക്കണക്കനിനച  കേരമാന്സര്  കരമാഗനികേള്  ആശയനിക്കുന്ന
ഏറ്റവന മഹത്തമായ സമാപനമമാണനിതച. അവനിടകത്ത ചെനികേനിത്സ ഏറ്റവന മനികേചതമാക്കനി
മമാറ്റുകേകയനളതച  നകമ  സനബനനിചനിടകത്തമാളന  വളകര  അതരമാവശേരമമാണച.
ആര്.സനി.സനി.-യുകട  കേരമാന്സര്  ചെനികേനിത്സ  അനമാരമാഷ  മമാതൃകേയനില
നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നതനിനുകവണനി  മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപ്ലനിനറനി  ടന്യൂമര്  കബമാര്ഡനിനച  രൂപന
കകേമാടുക്കമാന്  തശരുമമാനനിചതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില   30-11-2016-നച  പ്രസ്തുത
കബമാര്ഡച  രൂപശകേരനിക്കുകേയുണമായനി.  അതനിനുമുമ്പച  പരസരന  കേണ്സള്ട്ടച  കചെയ്തച
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കഡമാക്ടര്മമാര്  കേമാരരങ്ങള്  കചെയമാറുണമായനിരുകന്നങ്കേനിലുന  വളകര  വരകമമായ
നനിര്കദ്ദേശേകത്തമാടുകൂടനി  ഒരു  മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപ്ലനിനറനി  ടന്യൂമര്  കബമാര്ഡച  അവനികട  രൂപന
കകേമാണനിരുന്നനില.  കേരമാന്സര്  ചെനികേനിത്സയച  പ്രധമാനമമായുന  കറഡനികയഷന്
ഓകങ്കേമാളജനിസച,  കമഡനിക്കല  ഓകങ്കേമാളജനിസച,  സര്ജനിക്കല  ഓകങ്കേമാളജനിസച  എന്നശ
കേരമാന്സര് വനിദഗരുകട കസവനന ആവശേരമുണച.  ഇഇൗ മൂന്നച ചെനികേനിത്സമാരശതനികേകളയുന
സമനത്വയനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണമാണച  കലേമാകകേമാത്തര  കേരമാന്സര്  ചെനികേനിത്സമാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
ചെനികേനിത്സ നടത്തുന്നതച.  ടമാറ്റമാ കമകമമാറനിയല കസന്റെര്,  ആള് ഇനരമാ ഇന്സനിറ്റന്യൂട്ടച
ഓഫച  കമഡനിക്കല  സയന്സസച,  കകേരളത്തനിലത്തകന്നയുള  മലേബമാര്  കേരമാന്സര്
കസന്റെര് തുടങ്ങനിയ കമജര് കേരമാന്സര് ചെനികേനിത്സമാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഇഇൗ സനകയമാജനിത
ചെനികേനിത്സമാരശതനിയമാണച  അനുവര്ത്തനിച്ചുകപമാരുന്നതച.  കരമാഗനികേളുകട  ഉത്തമ  തമാല്പരരന
മുന്നനിര്ത്തനിയമാണച  ഇഇൗ  രശതനി  നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നതച.  ആര്.സനി.സനി.-യനിലുന  വരതരസ്ത
ചെനികേനിത്സമാ  വനിഭമാഗങ്ങളനിലൂകട  ഇഇൗ  മൂന്നച  വനിദഗരുകടയുന  കസവനന  കരമാഗനികേള്ക്കച
ലേഭരമമാക്കനിയനിരുന.  എന്നമാല  ഇഇൗ  മൂന്നച  വനിഭമാഗങ്ങളനികലേയുന  വനിദഗകര  ഒകര
കനിനനിക്കനിലത്തകന്ന ലേഭരമമാക്കനികക്കമാണച 2017 ജനുവരനി മമാസന 2-ാം തശയതനി മുതല
മള്ട്ടനി ഡനിസനിപ്ലനിനറനി ടന്യൂമര് കബമാര്ഡച ആര്.സനി.സനി.-യനില രൂപശകേരനിക്കുകേയുണമായനി.
അങ്ങകനയമാണച ഉത്തരവനിറക്കനിയതച.  ഇതുവഴനി ഓകരമാ കേരമാന്സര് കരമാഗത്തനിനുമുള
സമഗ്ര  ചെനികേനിത്സ  കരമാഗനികേള്ക്കച  ലേഭരമമാക്കമാനുന   ചെനികേനിത്സമാ  ഗുണനനിലേവമാരന
ഉയര്ത്തമാനുന സമാധനിചനിട്ടുകണന്നച വരകമമാക്കുവമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.  ഇഇൗ മൂന്നച
വനിഭമാഗത്തനിലകപ്പെട്ട കഡമാക്ടര്മമാരുന ചെര്ചകചെയ്തമാണച പനിന്നശടുള ചെനികേനിത്സമാകേമാരരങ്ങള്
നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുന്നകതനളതമാണച  പുതുമ.  പുതുതമായനി  എത്തുന്ന  കരമാഗനികേള്ക്കച
ചെനികേനിത്സ സനബനനിചച തശരുമമാനന കകകേകക്കമാള്ളുന്നതച മള്ട്ടനി ഡനിസനിപ്ലനിനറനി ടന്യൂമര്
കബമാര്ഡമാണച.   എന്നമാല  ഇഇൗ  കബമാര്ഡച  കകകേകക്കമാള്ളുന്ന  തശരുമമാനത്തനില
എകനങ്കേനിലുന  ആകകപമുളപകന  ഇതനികനല  അനനിമതശരുമമാനന
കകകേകക്കമാള്ളുന്നതനിനച  കമഡനിക്കല  ഓകങ്കേമാളജനി,  പശഡനിയമാടനികേച  ഓകങ്കേമാളജനി,
കറഡനികയഷന്  ഓകങ്കേമാളജനി,  നന്യൂകനിയര്  കമഡനിസനിന്  എന്നശ  വകുപ്പുകേളനികലേ
കമധമാവനികേകള ഉള്കപ്പെടുത്തനിയുന കകേമാര് കമകമ്പഴനികന അനഗങ്ങളമാക്കനിയുന ഒരു കകേമാര്
കേമനിറ്റനിയുന  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണച.  ഇഇൗ  കേമനിറ്റനിയുകട  മശറ്റനിനഗുകേളനില  ഓകരമാ
വനിഭമാഗത്തനികലേയുന മുതനിര്ന്ന ഫമാക്കലറ്റനികേകള കണനിക്കമാന് തശരുമമാനനിചനിട്ടുണച. ഇഇൗ
കേമനിറ്റനിയുകട  തശരുമമാനന  അനനിമമമായനിരനിക്കുന.  2-1-2017-ല മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപ്ലനിനറനി
ടന്യൂമര്  കബമാര്ഡച  രൂപശകേരനിചച  അതനികന്റെ പ്രവര്ത്തനരശതനി  സനബനനിചച  ഉത്തരവച
പുറകപ്പെടുവനിചനിരുന.  ഇഇൗ ഉത്തരവനികന സനബനനിചച ചെനിലേ കഡമാക്ടര്മമാരനിലനനിനന
ഉയര്ന്ന   ആവലേമാതനികേളുകട  അടനിസമാനത്തനില  അവരുകട  ഭമാഗത്തു  നനിനള
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കൂടനി  കേണക്കനികലേടുത്തച  അവരുകട  ചെനിലേ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്
കൂട്ടനികചര്ത്തുകകേമാണച 14-2-2017-ല പുതുക്കനിയ ഉത്തരവച പുറകപ്പെടുവനിചനിട്ടുണച. എലമാ
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ദനിവസവന  മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപ്ലനിനറനി  ടന്യൂമര്  കബമാര്ഡച  കയമാഗന  കചെരുന്നതനിനമാല
കരമാഗനികേള്ക്കച  ചെനികേനിത്സ  ലേഭനിക്കുന്നതനിനച  കേമാലേതമാമസന  കനരനിടുന്നനില;  മറനിചച
കമചകപ്പെട്ട  ചെനികേനിത്സ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച  സമാധനിക്കുനണച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
ശശ.  വനി.  എസച.  അച്ചുതമാനനന്  ഇവനികട  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ,  ഇങ്ങകനകയമാരു
തശരുമമാനന  വന്നകപ്പെമാള്   ചെനിലേ  സനശേയങ്ങളുന  പരമാതനികേളുന  ആര്.സനി.സനി.-യനില
വന്നനിരുന.  ഒരു വനിഭമാഗന  കഡമാക്ടര്മമാര് ഇഇൗ പ്രശ്നത്തനില അവകര ഇകേഴനിക്കമാണനിക്കുനകവന്ന
സനശേയത്തമാല  പരമാതനിയുമമായനി  ആകരമാഗര  വകുപ്പുമനനികയന്ന  നനിലേയനില  എകന്റെ
അടുത്തുവരനികേയുന ആകകപങ്ങള് കബമാധനിപ്പെനിക്കുകേയുന കചെയ്തതനികനത്തുടര്ന്നച ചെര്ച
നടത്തുയുണമായനി.  അവരമാണച  കേശകമമാകതറമാപ്പെനി  അടക്കമുളവ  കചെയ്തനിരുന്നതച.
ഇകപ്പെമാള്  ധമാരമാളന  കമഡനിക്കല  ഓകങ്കേമാളജനിസ്റ്റുകേള്  ആര്.സനി.സനി.-യനിലുണച.
ഇവകരകയലമാന സമനത്വയനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണച ഓകരമാരുത്തകരയുന അവര്ക്കച അര്ഹതകപ്പെട്ട
കമഖലേകേളനികലേയച വനിനരസനിപ്പെനിക്കണകമന്നമാണച ആഗ്രഹനിചതച.

12 Noon]

ഇക്കമാരരത്തനില കറഡനികയഷന് ഓകങ്കേമാളജനി വനിഭമാഗത്തനിലുണമായ കഡമാക്ടര്മമാരുകട
സനശേയന  ദരശകേരനിക്കുന്നതനിനച  ഞമാന്  തകന്ന  അവകര  വനിളനിച്ചുവരുത്തനി  ആകരമാഗര
വകുപ്പെച  കസക്രട്ടറനിയുകട  സമാന്നനിദ്ധേരത്തനില  ചെര്ച  നടത്തനിയതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി
വരകമമായ തശരുമമാനന എടുത്തനിട്ടുണച.   കരമാഗനികേകള തുലേരമമായനി (സമമാനമമായ എണന
അടനിസമാനമമാക്കനിയല)  വശതനിചച  നലകേമാന്  തശരുമമാനനിച  കേമാരരന  അവകര
കബമാദ്ധേരകപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച.  സര്ജനിക്കല  കകേസുകേള്  വരുന്നതച  സര്ജനിക്കല
ഓകങ്കേമാളജനിസ്റ്റുന  കേശകമമാ,  കറഡനികയഷന്  എന്നനിവ  ആവശേരമമായനിട്ടുളവകര
കറഡനികയഷന്  ഓകങ്കേമാളജനിസ്റ്റുന  വപ്രമറനി  കേശകമമാകതറമാപ്പെനിയമാണച  ആവശേരകമങ്കേനില
കമഡനിക്കല  ഓകങ്കേമാളജനിസ്റ്റുന  പ്രകതരകേന  വകേകേമാരരന  കചെകയണതമാണച.  എന്നമാല
ഇവകരലമാന കചെര്ന്നച  ആകലേമാചെനിചനിട്ടമാണച  എവനികടയമാണച കരമാഗനി കപമാകേണകമന്നച
നനിശയനിക്കുന്നതച.  കരമാഗമാവസകൂടനി  കേണക്കനികലേടുത്തമാണച  ഓകരമാന്നനിനുന  പ്രനിഫറന്സച
കകേമാടുക്കുന്നതച.  മമാത്രമല,  കറഡനികയഷന്  ഓകങ്കേമാളജനി  വനിഭമാഗത്തനിലകപ്പെട്ടവര്ക്കുണമായ
ബുദ്ധേനിമുട്ടച ലേഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച അവരുകട എകചപശരനിയന്സുകൂടനി കേണക്കനികലേടുത്തുകകേമാണച,
കൂടുതല  എകചപശരനിയന്സ്ഡമായനിട്ടുള  കഡമാക്ടര്മമാകര  പ്രകതരകേ  രശതനിയനില
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുള തശരുമമാനന  എടുത്തുകകേമാണമാണച  14-2-2017-ല ഉത്തരവച
പുറകപ്പെടുവനിചനിട്ടുളതച.  ഇഇൗ  ഉത്തരവച ആകരമാഗര  വകുപ്പുമനനി  എനള നനിലേയനില
ഞമാന്  കകേമാടുത്ത  നനിര്കദ്ദേശേമനുസരനിചച  ആകരമാഗര  വകുപ്പെച  കസക്രട്ടറനി  എഴതനിയ
കേത്തനികനക്കുറനിചമാണച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  വനി.  എസച.  അച്ചുതമാനനന്  ആദരന
സൂചെനിപ്പെനിചതച.   അതച  ഏകേപകശയമമായനി  ആകരമാഗര  വകുപ്പെച  കസക്രട്ടറനി  അയച
കേത്തല.    ആര്.സനി.സനി.  ഡയറക്ടര്    കഡമാ.  കപമാള്  കസബമാസരനമാണച  ഇഇൗ
ഉത്തരവകേള്  ആര്.സനി.സനി.-ക്കുകവണനി  പുറകപ്പെടുവനിചനിട്ടുളതച.  ഇകപ്പെമാള്  അവനികട
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പ്രശ്നങ്ങളനില;  അവകരലമാന  ഭനഗനിയമായനി  കേമാരരങ്ങള്  വകേകേമാരരന  കചെയ്യുനണച.
സമാധമാരണ തുടര്നകകേമാണനിരനിക്കുന്ന  സനവനിധമാനത്തനിലനനിന്നച  കചെറനികയമാരു മമാറ്റന
വരുകമ്പമാള്  സത്വമാഭമാവനികേമമായനിട്ടുണമാകുന്ന  ചെനിലേ  സനശേയങ്ങളുന  അസത്വസതകേളുന
ഒനരണമാഴ  നനിലേനനിന്നനിരുനകവനളതച  വസ്തുതയമാണച.  എന്നമാല  അതച
എലമാവരുകടയുന  ഗുണത്തനിനമാകണന്നച  കബമാദ്ധേരകപ്പെട്ടകതമാടുകൂടനി  കൂടുതല  കമചകപ്പെട്ട
ചെനികേനിത്സമാവസയനികലേയച ആര്.സനി.സനി.-യനികലേ ഇഇൗ വനിഭമാഗങ്ങളമാകകേ മമാറനിയനിട്ടുണച
എന്നച സഭകയ അറനിയനിക്കമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.  

(7)  പമാരനിപ്പെളനി കമഡനിക്കല കകേമാകളജച

ശശ  .   ജനി  .   എസച  .   ജയലേമാല  :  സര്, പമാരനിപ്പെളനിയനില സനിതനികചെയ്യുന്ന കകേമാലന
ജനിലമാ  ഗവണ്കമന്റെച  കമഡനിക്കല  കകേമാകളജുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടമാണച  എകന്റെ  ഇഇൗ
സബ്മനിഷന്.  ഇ.എസച.കഎ.  കതമാഴനിലേമാളനികേളുകട ഫണ്ടുപകയമാഗനിചച  ഏതമാണച  500
കകേമാടനി  രൂപകയമാളന  വരുന്ന  നനിര്മമാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഈ  കമഡനിക്കല
കകേമാകളജനില  പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണച.  ഇതച ഒരു  ഘട്ടത്തനില  ഇ.എസച.ഐ.
കകേമാര്പ്പെകറഷന്  ഉകപകനിക്കുകമ്പമാള്  കകേരള  ഗവണ്കമന്റെച  അതച  ഏകറ്റടുത്തച
പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കമാന്  തയമാറമായതനിനച  ഗവണ്കമന്റെനികന  അഭനിനനനിക്കുകേയമാണച.  ഇഇൗ
വര്ഷനതകന്ന  എന.ബനി.ബനി.എസച.  കകേമാഴച  ആരനഭനിക്കമാന്  കേഴനിയുകമന്നമാണച
പ്രതശകനിക്കുന്നതച.  500  കേനിടക്കകേളുള  ആശുപത്രനിയമാണതച.   പ്രവര്ത്തനന
ആരനഭനിചച  കുറച്ചുദനിവസങ്ങകള  ആയനിട്ടുളകവങ്കേനിലുന  എതമാണച  2000-ത്തനിലേധനികേന
ഒ.പനി.  ഉണച.   200  കഡമാക്ടര്മമാരമാണച  അവനികട  കവണതച;  ഇകപ്പെമാഴളതച  108
കഡമാക്ടര്മമാരമാണച.  609 അനുബന ജശവനക്കമാര് ആവശേരമുളതനില ഇകപ്പെമാള് 282
കപരമാണളതച.  കശനനിനഗച,  കസകേന്യൂരനിറ്റനി  ഉള്കപ്പെകടയുള  ജശവനക്കമാകര
നനിയമനികക്കണതുണച.  500  കകേമാടനികയമാളന  രൂപ  കചെലേവഴനിചച  കമചകപ്പെട്ട
ഭഇൗതനികേസമാഹചെരരന  ഒരുക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണങ്കേനിലുന   'ആര്ദന'  പദ്ധേതനിയുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച കപമാതു ആകരമാഗര കകേന്ദ്രങ്ങകള ശേമാകശകേരനിക്കമാനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന  ഗവണ്കമന്റെച  കേമാര്ഡനികയമാളജനി,  കനകഫ്രമാളജനി,  കേമാര്ഡനികയമാ
കതമാറമാസനികേച സര്ജറനി, ആകനിഡന്റെച കകേസുകേള് വകേകേമാരരന കചെയ്യുന്ന നന്യൂകറമാസര്ജറനി
ഉള്കപ്പെകടയുള  വനിഭമാഗങ്ങളനികലേയച  കപ്രമാഫസര്മമാരുകടയുന  അകസമാസനികയറ്റച
കപ്രമാഫസര്മമാരുകടയുന  അസനിസന്റെച  കപ്രമാഫസര്മമാരുകടയുന  തസ്തനികേകേള്
സൃഷനിക്കുന്നതനിനച  അടനിയനരമമായനി  നടപടനി  സത്വശകേരനികക്കണതുണച.
അതുകപമാകലേതകന്ന 'കേമാത്തച ലേമാബനി'നുകവണനി 8  കകേമാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച. 20
കേനിടക്കകേളുള ഡയമാലേനിസനിസച യൂണനിറ്റച ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  പരനിഗണനയനിലേമാകണന്നച
മനസനിലേമാക്കുന;  അതച എത്രയുന കപകട്ടന്നച അനുവദനിക്കണന.  ഇന്നച കകേരളത്തനില
കേരമാന്സര്  കരമാഗനികേള്  വര്ദ്ധേനിച്ചുവരുന്ന  സമാഹചെരരത്തനില,  ഇഇൗ  കമഡനിക്കല
കകേമാകളജനില  കേരമാന്സര്  കകേയറനിനുകവണനിയുള  കമഡനിക്കല  ഓകങ്കേമാളജനി,
കറഡനികയഷന് ഒമാകങ്കേമാളജനി,  സര്ജനിക്കല ഓകങ്കേമാളജനി ഉള്കപ്പെകടയുള വനിഭമാഗങ്ങള്
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള് സത്വശകേരനിക്കണന.  അതുകപമാകലേ പുതുതമായനി ഒരു
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സൂപ്പെര്  കസഷരമാലേനിറ്റനി  കബമാക്കച,  100  കേനിടക്കകേള്കൂടനി  വര്ദ്ധേനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണച
ആരനഭനിക്കണകമന്ന  നനിര്കദ്ദേശേമുണച.  അവനികട  ജശവന്രകമാ  മരുനകേള്  യകഥഷന
ലേഭരമമാക്കുന്നതനിനച  കേഴനിയമാത്ത  അവസയുണച.  അതച  പരനിഹരനിക്കണന.  ഏറ്റവന
പ്രധമാനകപ്പെട്ട  വനിഷയന,  ഇ.എസച.കഎ.  കകേമാര്പ്പെകറഷനുമമായനി  ഗവണ്കമന്റെച
ഒപ്പെനിട്ടനിരുന്ന MOU-വനില പറയുന്ന, ഗവണ്കമന്റെച ഉറപ്പുകകേമാടുത്തനിരുന്ന ഇ.എസച.കഎ.
കതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കുള  ആനുകൂലേരങ്ങള്  നനിലേനനിര്ത്തനികക്കമാണമാണച  ഇതച
ഏകറ്റടുത്തനിട്ടുളതച.  ഗവണ്കമന്റെച  ഉറപ്പുകകേമാടുത്തനിരുന്നതച  സഇൗജനര  ചെനികേനിത്സ,
സഇൗജനര  മരുന്നച,  സഇൗജനര  ആനബുലേന്സച,  ഉയര്ന്ന  ചെനികേനിത്സയകവണനി
ലേഭനിചനിരുന്ന റഫറല സഇൗകേരരന,  സഇൗജനര ഭകണന ഇകതമാകക്കയമാണച.  അതനില
സഇൗജനര  ചെനികേനിത്സ  മമാത്രമമാണച  ഇകപ്പെമാള്  ലേഭനിക്കുന്നതച.  സഇൗജനര  മരുനന
ഭകണവന ആനബുലേന്സുന റഫറല സഇൗകേരരവന ഇകപ്പെമാള് ലേഭനിക്കുന്നനില.  വമ്പനിച
പ്രതനികഷധമമാണച  ആ  പ്രകദശേകത്ത  ഇ.എസച.കഎ.  കതമാഴനിലേമാളനികേളുകട
ഇടയനിലുണമായനിട്ടുളതച. വലേനിയ സമരങ്ങള്  ആശുപത്രനിക്കച മുന്നനില ആരനഭനിചനിരുന.
അകതമാകക്ക  ഗവണ്കമന്റെച  ഉറപ്പുകകേമാടുത്തമാണച  അവസമാനനിപ്പെനിചതച.  അതച
വരമാപകേമമായ  പ്രതനികഷധത്തനിനച  ഇടയമാക്കുന.  ഗവണ്കമനമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  മറ്റച
ജനകേശയ പദ്ധേതനികേളുകട മുഖനതകേര്ക്കമാന് അതച കേമാരണമമാകുകമന്നച സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.
അടനിയനരമമായനി ഇഇൗ സൂചെനിപ്പെനിച വനിഷയങ്ങള്, ഗവണ്കമന്റെച കമഡനിക്കല കകേമാകളജച
പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനമാവശേരമമായനിട്ടുള  അടനിസമാനസഇൗകേരര  വനികേസനമുള്കപ്പെകട
അതനികലേ ഏറ്റവന പ്രധമാനമമായനി ഇ.എസച.കഎ. കതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച  ലേഭനിച്ചുകകേമാണനിരുന്ന
എലമാ ആനുകൂലേരങ്ങളുന നനിലേനനിര്ത്തനികക്കമാണച ആ കമഡനിക്കല കകേമാകളജച കമചകപ്പെട്ട
രശതനിയനില പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കമാനമാവശേരമമായ  നടപടനികേള് ഗവണ്കമന്റെച  സത്വശകേരനിക്കണകമന്നച
ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂകട ഞമാന് അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച.

ആകരമാഗരവന സമാമൂഹരനശതനിയുന വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി കകേ  .    കകേ  .    വശേലേജ
ടശചര്  ):  സര്,  പമാരനിപ്പെളനി  കമഡനിക്കല  കകേമാകളജച  2015  ഒകക്ടമാബര്  20-നച  മുന്
സര്ക്കമാര്  ഇ.എസച.കഎ.  കകേമാര്പ്പെകറഷനനിലനനിനന  ഏകറ്റടുക്കുകേയുണമായനി.
സഇൗകേരരപ്രദമമായ  കകേട്ടനിടന  ഉണമായനിരുനകവങ്കേനിലുന  കമഡനിക്കല  കകേമാകളജനിനമാവ
ശേരമമായ  തസ്തനികേകേള്,  ഉപകേരണങ്ങള്,  മറ്റുചെനിലേ  സഇൗകേരരങ്ങള്  ഇവകയമാനന
ഉണമായനിരുന്നനില.  കമഡനിക്കല കകേമാകളജനിനമാവശേരമമായവനിധന എന.സനി.ഐ.  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുന്ന
ആശുപത്രനിയടക്കന  ആരനഭനികക്കണതുണമായനിരുന.  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെച  അധനികേമാരത്തനില
വന്നതനിനുകശേഷന  പമാരനിപ്പെളനി  കമഡനിക്കല  കകേമാകളജനികന്റെ  പ്രവര്ത്തനന
ഉറപ്പെമാക്കുന്നതനിനുകവണനി  സൂപ്രണച,  പ്രനിന്സനിപ്പെമാള്  തുടങ്ങനിയ  പ്രധമാനകപ്പെട്ട
ഉകദരമാഗസകര  ആദരനതകന്ന  നനിശയനിക്കുകേയുന  ആശുപത്രനിയുകട  പ്രവര്ത്തനന
ആരനഭനിക്കമാനുള നടപടനികേള് എത്രയുനകവഗന സത്വശകേരനിക്കുകേയുമമാണണമായതച. 500
കേനിടക്കകേളുള ആശുപത്രനി  അവനികട  ആരനഭനികക്കണതുണമായനിരുന.   ഏതമായമാലുന
ആശുപത്രനിയുകട  പ്രവര്ത്തനന വളകര  കപകട്ടനതകന്ന ആരനഭനിക്കമാന് കേഴനിഞകവനളതച
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അറനിയനിക്കുകേയമാണച.   14-8-2016-നച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനി  ഇഇൗ ആശുപത്രനിയുകട
ഉദ്ഘമാടനന നനിര്വഹനിക്കുകേയുണമായനി.  വദനനദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കമാവശേരമമായ
മറ്റുകേമാരരങ്ങളുന  കചെകയണതുണമായനിരുന.   ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെച  വന്നതനിനുകശേഷന
8  മമാസത്തനിനുളനില  പമാരനിപ്പെളനി  കമഡനിക്കല  കകേമാകളജനിനുകവണനി  കചെയ്തനിട്ടുള
കേമാരരങ്ങള് വളകര വലുതമാണച.   ആഗസച  14-നമാണച  ഒ.പനി.  കബമാക്കച  ഉദ്ഘമാടനന
കചെയ്തതച.   2015  ഒകക്ടമാബര്  20-നച  ഏകറ്റടുകത്തങ്കേനിലുന  2016  ഒകക്ടമാബര്  22-ാം
തശയതനിയമാണച  ഇ.എസച.കഎ.  കകേമാര്പ്പെകറഷന് കമഡനിക്കല കകേമാകളജച   വകേമമാറനിയതച.
ഒരു വര്ഷന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടമാണച വകേമമാറ്റ പ്രക്രനിയ പൂര്ത്തനിയമാക്കനിയതച.  ഇ.എസച.കഎ.
കകേമാര്പ്പെകറഷനുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച  വകേമമാറ്റ  പ്രക്രനിയ  പൂര്ത്തനിയമാക്കമാന്  ആകരമാഗര
വകുപ്പെച  നന്നമായനി  ഇടകപട്ടനിട്ടുണച;  അതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനിട്ടമാണച  വകേമമാറ്റന
പൂര്ത്തനിയമാക്കനിയതച.  ജനുവരനി  4-നച  കഹമാസനിറ്റലേനില  ഉപകേരണങ്ങള്
വമാങന്നതനിനുകവണനി ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെച 18 കകേമാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുന അതനിനച
എ.എസച.  നലകുകേയുന  കചെയ്തു.  നവനബര്  21,  22  തശയതനികേളനിലേമാണച  അവനികട
ആദരമമായനി എന.സനി.കഎ.  ഇന്കസകനച വന്നതച.  അകപ്പെമാള് ഇഇൗ കേമാരരങ്ങകളലമാന
ഒരുക്കുന്നതനിനുള തയമാകറടുപ്പെച  നടത്തുകേയമായനിരുന.  എന.സനി.കഎ.  ഇന്കസകന്
നടത്തുന്നതനിനച  അതരമാവശേരമമായനി  ചെനിലേ  കേമാരരങ്ങള് കചെയ്യുന്നതനിനമായനി  50  ലേകന
രൂപ അകപ്പെമാള്ത്തകന്ന അനുവദനിച്ചു.  അവനികട തസ്തനികേകേകളമാനന  ഉണമായനിരുന്നനില.
ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെച വന്നകപ്പെമാള് 390 തസ്തനികേകേള് സൃഷനിചച  നനിയമനന നടത്തുകേയുണമായനി.
108  കമഡനിക്കല  സമാഫനികനയുന  282  പമാരമാകമഡനിക്കല  സമാഫനികനയുന  അവനികട
നനിശയനിച്ചുകവനളതുന  വളകര  അഭനിമമാനകത്തമാകട  അറനിയനിക്കുകേയമാണച.  എന.സനി.കഎ.
അനഗശകേമാരത്തനിനച  59  കഡമാക്ടര്മമാര്  മതനികയന്നനിരനികക്ക  83  കഡമാക്ടര്മമാകര
നനിയമനിക്കമാന്  സമാധനിചനിട്ടുണച.  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമമായനിരുന്ന  അവനിടകത്ത  ബഡച
ബമാങ്കേച  ഒരു  കമഡനിക്കല  കകേമാകളജനിനച  അനുകയമാജരമമായനിട്ടുള  ആധുനനികേ
സജ്ജശകേരണങ്ങകളമാകടയുളതുന  24  മണനിക്കൂറുന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുമമായ ഒന്നമാക്കനി
മമാറ്റുകേയുന കചെയ്തു.   അതുകപമാകലേതകന്ന 24 മണനിക്കൂറുന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലേകബമാറട്ടറനി
സര്വശസച  അവനികട  ആരനഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  സനി.റ്റനി.  സമാനര്,  എന്കഡമാകസമാപ്പെനി
ഉപകേരണന  എന്നനിവ  വമാങന്നതനിനച  ഓര്ഡര്  കകേമാടുത്തുകേഴനിഞ.   ഓപ്പെകറഷന്
തനികയറ്ററുകേള്  സജ്ജശകേരനിചച  പ്രവര്ത്തനമമാരനഭനിചനിട്ടുണച.  കഎ.സനി.യു.
ഉപകേരണങ്ങള് വമാങ്ങനി പ്രവര്ത്തനന ആരനഭനിചനിട്ടുണച.   8  മമാസത്തനിനുളനില ഈ
ഗവണ്കമന്റെച   അനുവദനിച  10 കേമാത്തച  ലേമാബുകേളനില ഒന്നച  പമാരനിപ്പെളനി  കമഡനിക്കല
കകേമാകളജനിനുകവണനിയുളതമാണച.   ഇകപ്പെമാള്  അതനികന്റെ  കടണര്  നടപടനികേള്
നടനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  അതച  സമാപനിക്കുന്നതനിനമാവശേരമമായ  സലേന
പമാരനിപ്പെളനി  കമഡനിക്കല  കകേമാകളജച  കകേട്ടനിടത്തനിനുളളനില   ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച.   ഒരു
ഡയമാലേനിസനിസച  യൂണനിറ്റച  സമാപനിക്കമാനമാവശേരമമായ  നടപടനിയുന  സത്വശകേരനിചനിട്ടുണച.



377

കടണര്  നടപടനികേകളലമാന  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്ന  മുറയച  പമാരനിപ്പെളനി  കമഡനിക്കല
കകേമാകളജനില ഡയമാലേനിസനിസച സനവനിധമാനവന ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതമാണച.  എന.സനി.ഐ.
പരനികശേമാധന  കനരനിടമാനുള  സജ്ജശകേരണങ്ങള്  ഓകരമാകന്നമാകരമാന്നമായനി
ഒരുക്കനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  500  കേനിടക്കകേളുള  ആശുപത്രനിയനില  കേനിടത്തനി
ചെനികേനിത്സ ആരനഭനിചനിട്ടുണച.  കമഡനിക്കല കകേമാകളജച വരുന്നതനിനുമുന്പച അവനികട ഒരു
ഇ.എസച.ഐ.  ആശുപത്രനി  മമാത്രമമാണച  ഉണമായനിരുന്നതച.  ആ  ആശുപത്രനിയനില
ശേരമാശേരനി 200 മുതല  250 കരമാഗനികേളമാണച ഒ.പനി. വനിഭമാഗത്തനില വന്നനിരുന്നതച. ഈ
ആശുപത്രനി  തുടങ്ങനിയതനിനുകശേഷന  1300-നുന  1500-നുന  ഇടയനിലേമാണച  കരമാഗനികേള്
വനകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.   അവനികട  പ്രസവമുറനി  സജ്ജശകേരനിചച  പ്രസവത്തനിനുള
എലമാ  സജ്ജശകേരണങ്ങളുന  കചെയ്തനിട്ടുണച.   കേമാരുണര  ഫമാര്മസനി   ഏപ്രനില  1-ാം
തശയതനി  ആരനഭനിക്കുകേയമാണച.  അതനിനുള തശരുമമാനന  എടുത്തുകേഴനിഞ.  ആളുകേള്
കൂടുതലേമായനി  വരുന്നതുകകേമാണച   കുടുനബശശയുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച   പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കേരമാന്റെശന് മമാര്ചച  6-ാം തശയതനി ആരനഭനിചനിട്ടുണച.  നൂതന പരനികശേമാധനമാ രശതനികേളുന
വനിവനിധതരന  ശേസ്ത്രക്രനിയകേളുന  ഇകപ്പെമാള്  ആരനഭനിചനിട്ടുണച.  ഏതമായമാലുന  പമാരനിപ്പെളനി
കമഡനിക്കല കകേമാകളജച നമകട കേണ്മുന്പനില യമാഥമാര്തരമമായനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാകണന്നമാണച
എനനിക്കച പറയമാനുള പ്രധമാനകപ്പെട്ട വസ്തുത.

ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കമമ്പര്   ഇവനികട  സൂചെനിപ്പെനിച   ഒനരണച  കേമാരരങ്ങളുണച.
അതനില ഒന്നച എന.ഒ.യു. അനുസരനിച്ചുള  കേമാരരങ്ങള് എലമാന ശേരനിയമാകേണകമനളതമാണച.
ഞമാന് കുറചച  ഉലക്കണ്ഠകയമാകട പറയുകേയമാണച, കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമാലേത്തച
ഇ.എസച.ഐ.-യനിലനനിന്നച ഏകറ്റടുക്കുകമ്പമാള് അന്നച ഇ.എസച.ഐ. കകേമാര്പ്പെകറഷനു-
മമായനി ഒപ്പുവച എഗ്രനികമന്റെച കുറചച ബുദ്ധേനിമുട്ടുണമാക്കുന്നതമാണച.  കവണത്ര ആകലേമാചെനിക്കമാകതയുന
അവധമാനതയനിലമാകതയുമമാണച  എഗ്രനികമന്റെച  ഒപ്പെനിട്ടതച.  ആ  എഗ്രനികമന്റെച  കബ്രക്കച
കചെയ്തുകൂകട  എന്നച  കചെമാദനിചമാല,  അകപ്പെമാഴണമാകുന്ന  സമാഹസന  എലമാവര്ക്കുന
അറനിയമാവന്നതമാണകലമാ?  കഹമാസനിറ്റലേനില  നനിനണമാകുന്ന  വരുമമാനനകപമാലുന
എങ്ങകന  കഷയര്  കചെയകപ്പെടണകമന്നച  എഗ്രനികമന്റെനില  എഴതനിയനിട്ടുണച.
ഗവണ്കമന്റെനിനച നടത്തനികക്കമാണ്ടുകപമാകേമാന് വലേനിയ ബുദ്ധേനിമുട്ടുണമാകുന്ന രശതനിയനിലുള
വരവസയമാണച   എഗ്രനികമന്റെനിലുളതച.   ഇ.എസച.ഐ.  ആനുകൂലേരങ്ങള്
കതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച  നലകേണകമന്ന  കേമാരരത്തനില  ഒരു  തര്ക്കവമനില.   അവനികട
ഇനള ഇ.എസച.ഐ. ആനുകൂലേരന കനരകത്ത ഉണമായനിരുന്നതമാണച.    കമഡനിക്കല
കകേമാകളജമായനി  അപ്കഗ്രഡച  കചെയ്യുന്നതനിനച  മുമണമായനിരുന്ന  ഇ.എസച.ഐ.
ആശുപത്രനിയനികലേ  ആനുകൂലേരന  വളകര  പരനിമനിതമമാണച.  അതമാണച  കരമാഗനികേള്ക്കച
കേനിട്ടനികക്കമാണനിരുന്നതച.   പകക ഇകപ്പെമാള് വരുന്ന കതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച കേനികട്ടണതച
ഒരു  കമഡനിക്കല  കകേമാകളജനിലനനിനള  ആനുകൂലേരമമാണച.  അതമാണച  അവര്
ആവശേരകപ്പെടുന്നതച.  ആ  ഒരു  ഘട്ടത്തനികലേത്തനിയമാകലേ  അവര്ക്കച  ആനുകൂലേരന
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ലേഭനിക്കുകേയുള. ആ ആനുകൂലേരന കകേമാടുക്കണകമങ്കേനില ഇ.എസച.ഐ. കകേമാര്പ്പെകറഷ-
നുമമായനി  ചെര്ച  നടത്തണന.  ഇ.എസച.ഐ.  കകേമാര്പ്പെകറഷകന്റെ  അധനികേമാരനികേളുമമായനി
കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസന,  അസനബനി  കസഷന്  നടക്കുന്നതനിനനിടയനില  ചെര്ച
നടത്തനിയനിരുന.   ഇ.എസച.ഐ.  കകേമാര്പ്പെകറഷന്കൂടനി  സമതനിച്ചുകകേമാണച  ഒരു
പ്രകതരകേ  സനവനിധമാനന  ഉണമാക്കനിയമാല  മമാത്രകമ    അവര്  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന
രശതനിയനിലുള  ഫു ഡച,  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  ആശുപത്രനിയനികലേയച  റഫര്  കചെയമാനുളള
സഇൗകേരരന  ഇകതമാകക്ക  പ്രമാവര്ത്തനികേമമാക്കമാന്   സമാധനിക്കുകേയുള.   അതനിനച
ഇ.എസച.ഐ.  കകേമാര്പ്പെകറഷനച  ഒരു അകപക സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണച.   അതനുസരനിചച
ഡലഹനിയനില നനിനള  തശരുമമാനന അറനിയനിക്കമാകമന്നച പറഞ്ഞെനിട്ടുണച. അവനികട ഒരു
ആനുകൂലേരവന  നനികഷധനിചനിട്ടനില.   ഇകപ്പെമാള്   ലേഭരമമാകുന്ന  എലമാ  ആനുകൂലേരവന
കതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച കകേമാടുത്തുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച. കതമാഴനിലേമാളനികേള് വരുന്നതനില
അലപ്പെന  കുറവണമായനിട്ടുണച.  അതച  മറ്റുചെനിലേ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലേയച  അവര്
കപമാകുനകവനളതുകകേമാണമാണച.  എന്നമാല  കതമാഴനിലേമാളനികേള്  വനിഭമാവന  കചെയ്യുന്ന
കമഡനിക്കല  കകേമാകളജനിലനനിനന  കേനികട്ടണ  ആനുകൂലേരന  കേനിട്ടണകമങ്കേനില
ഇ.എസച.ഐ.  കകേമാര്പ്പെകറഷന്  ചെനിലേ  പ്രകതരകേ  സനവനിധമാനങ്ങള്
ഉണമാക്കനിത്തകരണതുകണന്നച  അവകര  അറനിയനിചനിട്ടുണച.  പമാരനിപ്പെളനി  കമഡനിക്കല
കകേമാകളജനിനുകവണനി  ഇത്രയുന  ഭമാരനിച  പ്രവര്ത്തനമമാണച  ഈ  ചുരുങ്ങനിയ
സമയത്തനിനുളനില ഗവണ്കമന്റെച കചെയ്തനിട്ടുളകതന്നച അറനിയനിക്കുകേയമാണച. 

(8) പങ്കേമാളനിത്ത കപന്ഷന്

ശശ  .    സനി  .    ദനിവമാകേരന്:  സര്,  കകേരളത്തനികലേ അഞച ലേകത്തനിലപ്പെരന വരുന്ന
സര്ക്കമാര്  ജശവനക്കമാരുകടയുന  അധരമാപകേരുകടയുന  ദരനിതന  ഞമാന്  സഭകയ
അറനിയനിക്കുകേയമാണച.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമാലേത്തച കചെയ്ത പലേ നടപടനികേളുന
ക്രമകക്കടുകേളുന ഈ ഗവണ്കമന്റെച പുനദുഃപരനികശേമാധനിക്കുകേയമാണച.  അതനിനച ഒരു ഉപ
സമനിതനികയ  നനികയമാഗനിചനിട്ടുണച.  അക്കൂട്ടത്തനില  2013  ഏപ്രനില  മുതല
ഏകേപകശയമമായനി  കകേരളത്തനില നടപ്പെനിലേമാക്കനിയ,  സര്ക്കമാര് ജശവനക്കമാരുകടകമല
അടനികചലപ്പെനിക്കകപ്പെട്ട  പങ്കേമാളനിത്ത കപന്ഷന് പദ്ധേതനി പുനദുഃപരനികശേമാധനിക്കണകമന്നച
ഞമാന്  സഭകയമാടച  അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച.   ഇതച  പരശകനിച  എലമാ  രമാജരങ്ങളുന
പരമാജയകപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച.   ദശര്ഘനമാളമായനി  കകേരളത്തനികലേ  സര്ക്കമാര്
ജശവനക്കമാര്  അനുഭവനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന  കപന്ഷന്  ആനുകൂലേരന  പമാകട
നനികഷധനിച്ചുകകേമാണമാണച  2013-ല  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെച  പങ്കേമാളനിത്ത  കപന്ഷന്
പദ്ധേതനി  നടപ്പെനിലേമാക്കനിയതച.  2002  മുതല  ഇതനികന്റെ  പരനിശമങ്ങള്
നടനവരനികേയമായനിരുന.  2006-ല  അധനികേമാരത്തനിലവന്ന  എല.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്കമന്റെച പങ്കേമാളനിത്ത കപന്ഷന് നടപ്പെമാകക്കണതനികലന്നച തശരുമമാനനിച്ചു.  പകക
2011-ല അധനികേമാരത്തനില വന്ന യു.ഡനി.എഫച. ഗവണ്കമന്റെച ജശവനക്കമാര് നടത്തനിയ
പണനിമുടക്കുകേളുന  സമരങ്ങളുന  പ്രതനികഷധങ്ങളുകമലമാന  അവഗണനിച്ചുകകേമാണച
ഏകേപകശയമമായനി  അതച  നടപ്പെനിലേമാക്കുകേയമാണണമായതച.  രണമാമകത്ത  അപകേടന,
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ഈ  ഫണനില  നനികകപനിചനിട്ടുള  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച  രൂപ  ഇകപ്പെമാള്  വകേകേമാരരന
കചെയ്യുന്നതച  ആകനിസച  ബമാങ്കുകപമാലുള  സത്വകേമാരര/കകേമാര്പ്പെകററ്റച  ബമാങ്കുകേളമാണച.
കലേമാകേത്തച  പലേ  ബമാങ്കുകേളുന  തകേര്നകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഈ  ബമാങ്കുകേള്ക്കച
എകനങ്കേനിലുന  സനഭവനിചമാല  ജശവനക്കമാരുകട  കപന്ഷനുന  കകേരളത്തനികന്റെ
സമ്പദ്ഘടന  തകന്ന  ഇലമാതമാകുന.  അതുകകേമാണച  ഇതച  ടഷറനിയനികലേയച  മമാറ്റണന.
ഞമാന്  ഈ  വനിഷയത്തനില  ഇടകപട്ടകപ്പെമാള്  അന്നകത്ത  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി  പറഞ്ഞെതച,   ഇതച  ടഷറനിയനികലേയച
മമാറ്റമാകമനന  അകതമാടുകൂടനി  പ്രശ്നങ്ങകളലമാന  തശരുകമനമമാണച.  അതമാണകലമാ
ഉലക്കണ്ഠകയനന അകദ്ദേഹന പറഞ.  അതുകകേമാണച ദയവകചെയ്തച ഗവണ്കമന്റെച ഇതച
പുനദുഃപരനികശേമാധനിക്കണന.   ടഷറനിയനികലേയച  ഇതനികന്റെ  അക്കഇൗണച  സനിസന
മമാറ്റണകമന്നമാണച എകന്റെ അഭനിപ്രമായന. 

ധനകേമാരരവന കേയറുന വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എന  .   കതമാമസച ഐസകേച) :  സര്,
ഇന്നച   ഇനരയനില  എലമാ  സനസമാനത്തുന  പങ്കേമാളനിത്ത  കപന്ഷന്  പദ്ധേതനിയമാണച
നനിലേവനിലുളതച.   രണച ലേകരങ്ങളമാണച ഈ പദ്ധേതനി വനിഭമാവന കചെയ്യുന്നതച.  ഒന്നച,
ജശവനക്കമാര്ക്കച നലകുന്ന റനിട്ടയര്കമന്റെച ആനുകൂലേരന ഗണരമമായനി കുറയകേ.  കേമാരണന
കപന്ഷന്  ബമാദ്ധേരത  കുറയകേകയന്നതമാണച  ഇതനികന്റെ  ലേകരന.  രണമാമകത്തതച,
ഇതനിനുകവണനി  രൂപശകേരനിക്കുന്ന  കപന്ഷന്  ഫണച  ബമാങ്കുകേള്ക്കുന  കഷയര്
മമാര്ക്കറ്റുകേള്ക്കുന  മറ്റുന  ലേഭരമമാക്കുകേ.  ഈ  രണച  ലേകരകത്തമാകടയമാണച  അതച
നടപ്പെമാക്കനിയനിട്ടുളതച.  ഇതനികനതനിരമായനി ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കമമ്പര് പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ
ശേകമമായ  എതനിര്പ്പെച  സനസമാനത്തച  ജശവനക്കമാരുന  രമാഷശയ  കേകനികേളുന
ഉയര്ത്തനിയനിരുന.  എങ്കേനിലുന  അതച  നമകട  സനസമാനത്തച  നടപ്പെനിലേമാക്കനി.   ഇതച
എങ്ങകനയമാണച പുനദുഃപരനികശേമാധനികക്കണകതനന എനച കഭദഗതനിയമാണച കകേമാണ്ടുവരമാന്
സമാധനിക്കുന്നകതനമുള കേമാരരങ്ങള് ആകലേമാചെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഒരു കേമനിറ്റനികയ
നനികയമാഗനിക്കണകമന്നമാണച  സര്ക്കമാര്  ചെനിനനിക്കുന്നതച.  ഇതനിലനനിനന
പനിന്വമാങകമ്പമാഴണമാകുന്ന  പ്രതരമാഘമാതങ്ങകളക്കുറനിചച  ആകലേമാചെനികക്കണതുണച.
13-ാം  ധനകേമാരര  കേമശഷകന്റെ  തശരുമമാനങ്ങളുണച.   ഇതുകപമാകലേത്തകന്ന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാര് കകേമാണ്ടുവരമാന് കപമാകുന്ന പുതനിയ FRBM Act ഉണച. ഇനരയനില ഏറ്റവന
ഉയര്ന്ന റവനന്യൂ കേമനിയുളതച കകേരളത്തനിലേമാണച.  ഇതനികന്റെകയലമാന  പശമാത്തലേത്തനില
കവണന എനച നടപടനി കവണകമന്നച തശരുമമാനനികക്കണതച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കമമ്പര്
ഇക്കമാരരന  ഉന്നയനിചതനികന്റെ പശമാത്തലേത്തനില മുഖരമനനിയുമമായനി ചെര്ച കചെയ്തച ഒരു
സമനിതനികയവചച പുനദുഃപരനികശേമാധനിക്കമാകമന്നമാണച ഇകപ്പെമാള് ഗവണ്കമന്റെച ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതച. 

(9)  ഉടമസമാവകേമാശേന

ശശ  .    കകേ  .    എസച  .    ശേബരശനമാഥന്:  സര്,  അരുവനിക്കര  നനികയമാജകേമണ്ഡ-
ലേത്തനികലേ  ആരരനമാടച ഗ്രമാമപഞമായത്തനില സനസമാന ഭവനനനിര്മമാണ കബമാര്ഡച
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1978-ല  ആരനഭനിച  ഒരു  പദ്ധേതനിയമാണച  ആരരനമാടച  കകേമാട്ടയകേന  വനിഷ്ണുനഗര്
ഹഇൗസനിനഗച കബമാര് ഡച കകേമാളനനി. ദര്ബലേ വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കുകവണനി 15 ഏക്കറനില 220
കുടുനബങ്ങള്ക്കച  20  സത്വയര് മശറ്ററനില ഓടനിട്ട വശടുകേള്,  കറമാഡച,  കേരമനയമാറനിലനനിനന
കകേമാളനനിക്കുകവണനി  പ്രകതരകേ  ശുദ്ധേജലേ  പദ്ധേതനി,  അതനികനമാകടമാപ്പെന  തകന്ന  ഒരു
പകക  കകേരളത്തനിലേമാദരമമായനി  ഒരു  കകേമാളനനിക്കകേത്തച  സത്വയനകതമാഴനില  സനരനഭന,
ശശേമാനന തുടങ്ങനിയ സഇൗകേരരങ്ങളുള ഒരു കകേമാനപ്രനികഹന്സശവച പമാകക്കജമായനിട്ടമാണച
ഈ പദ്ധേതനി 1978-ല  ആവനിഷ്കരനിചതച.  ആ വര്ഷന നടന്ന കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനികന്റെ All
India Rural Housing Competition-ല ഈ പദ്ധേതനിക്കച അഖനികലേനരമാ തലേത്തനില
മൂന്നമാന  സമാനന ലേഭനിചതമാണച.   അങ്ങകന  വലേനിയ രശതനിയനില കകേമാട്ടനികഘമാഷനിചച
തുടങ്ങനിയ  പദ്ധേതനിയുകട  ഇന്നകത്ത  അവസ  വളകര  പരനിതമാപകേരമമാണച.   ഇന്നച
ഏകേകദശേന  78  കുടുനബങ്ങളമാണച  അവനികട  തമാമസനിക്കുന്നതച.  വനികേലേമാനഗര്
ഉള്കപ്പെകടയുളവര്  തമാമസനിക്കുന്ന  ആ  സലേകത്ത  ഓടനിട്ട  വശടുകേകളമാകക്ക
കപമാട്ടനികപ്പെമാളനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമാണച.  അതനികനമാകടമാപ്പെന  അന്നച  പ്രഖരമാപനിച  സത്വയന
കതമാഴനില  പദ്ധേതനിയുന  കുടനികവള  പദ്ധേതനിയുകമമാനന  യമാഥമാര്തരമമായനിട്ടനില.
അവനികട  തമാമസനിക്കുന്നവര്ക്കച  ഉടമസമാവകേമാശേന  ലേഭനിചനിട്ടനില.  ഞമാന്
മനസനിലേമാക്കുന്നതച  2009  കമയച  20-ാം  തശയതനിയനികലേ  സര്ക്കമാര്  ഉത്തരവനില
ഭവനനനിര്മമാണ  കബമാര്ഡനിലനനിനന  1977  മുതല  1997  വകരയുള  പദ്ധേതനികേള്
പ്രകേമാരന വമായ്പ  എടുത്ത  വരുമമാനന കുറഞ്ഞെ  30400-ഓളന ഗുണകഭമാകമാക്കള്ക്കച
ലേഭനികക്കണ കമമാത്തന തുകേ (വമായ്പതുകേയുന പലേനിശേയുന പനിഴപ്പെലേനിശേയുന മുടക്കുപലേനിശേയുന
മറ്റു ചെമാര്ജ്ജുകേളുകമമാകക്ക)  എഴതനിത്തളനി അവരുകട പ്രമമാണങ്ങള് ഉടകന തനിരനികകേ
നലകുകമന്നമാണച.  പകക അന്നച ആ ജനി.ഒ.-ല പറഞ്ഞെ  15  സശമുകേളുകട കൂട്ടത്തനില
ആരരനമാടച  പദ്ധേതനി   വനിട്ടുകപമായനിട്ടുണച.   അങ്ങകയമാടച  അഭരര്തനിക്കമാനുളതച,  ആ
ജനി.ഒ.-ല പറയുന്ന പദ്ധേതനികേളുകട കൂട്ടത്തനില ആരരനമാടുള പദ്ധേതനികൂടനി ഉള്കപ്പെടുത്തനി
അവനികട  തമാമസനിക്കുന്നവരുകട  കുടനിശ്ശേനികേ  എഴതനിത്തളമാനുന  ഉടമസമാവകേമാശേന
നലകേമാനുന  നടപടനിയുണമാകേണന.  അകതമാകടമാപ്പെന  ഇന്നച  കകേമാളനനിയുകട  പലേ
ഭമാഗത്തമായനി  അവര്  ചെനിതറനിയമാണച  തമാമസനിക്കുന്നതച.  ഹഇൗസനിനഗച  കബമാര്ഡനികന്റെ
സശമനികലേമാ  അകലങ്കേനില  വജ്ര  കകേരളത്തനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  പുതനിയതമായനി
പ്രഖരമാപനിചനിട്ടുള  വലേഫച  സശമനികലേമാ  ഉള്കപ്പെടുത്തനി  ഇവകര  ഒരു  സലേത്തച
കകേമാണ്ടുവന്നച കകേട്ടുറപ്പുള വശടുകേള്  നനിര്മനിച്ചുനലകേനി പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കണകമന്നച
ഞമാന് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകട അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച. 

റവനന്യൂവന  ഭവനനനിര്മമാണവന വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്):  സര്,
ആരരനമാടച ഗ്രമാമപഞമായത്തനില കതക്കനിന്കേമാലേ എന്ന സലേത്തച  ഹഡ്കകേമാ വമായ്പമാ
സഹമായകത്തമാകട  ദര്ബലേവനിഭമാഗങ്ങള്ക്കമായനി  200  വശടുകേള്  നനിര്മനിചച,
വശകടമാന്നനിനച  5,572  രൂപ വനിലേ നനിശയനിചച  അകലേമാട്ടച  കചെയ്തനിട്ടുളതമാണച.  ഇതനില
സര്ക്കമാര് കറന്റെമായനി 1,000 രൂപയുന ഗുണകഭമാകമാവനികന്റെ വനിഹനിതമമായനി 100 രൂപയുന
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കചെര്ത്തച  1,100  രൂപ  പ്രമാഥമനികേ  നനികകപന  കേഴനിചച  4,472  രൂപ  5  ശേതമമാനന
പലേനിശേകയമാടുകൂടനി  പ്രതനിമമാസന  40  രൂപ  46  കകപസ  വചച  15  വര്ഷനകകേമാണച
തനിരനിചടയണകമന്ന  വരവസകയമാടുകൂടനിയമാണച  അകലേമാട്ടചകമന്റെച  നടത്തനിയനിരുന്നതച.
ഇതനില  ഭൂരനിപകന  കപരുന  ഗഡുക്കകളമാനന  അടചനിരുന്നനില.  എന്നമാല  ഇഇൗ
പദ്ധേതനിയനില  ഇന്നച  തമാമസനിക്കുന്നവരനില  ബഹുഭൂരനിപകന  കപരുന
കബമാര്ഡനിലനനിനന  കനരനിട്ടച  അകലേമാട്ടചകമന്റെച  വമാങ്ങനിയവരല.  രണ്ടുന  മൂനന  തവണ
കകകേമമാറ്റന  നടത്തനി  വമാങ്ങനിയവരമാണച  ഏകറകപ്പെരുന.  ഇഇൗ  പദ്ധേതനിയനിലനനിനന
ഏകേകദശേന  35  ലേകന  രൂപ  ഭവനനനിര്മമാണ  കബമാര്ഡനിനച  കുടനിശ്ശേനികേയമായനി
പനിരനിഞകേനിട്ടമാനുണച.  20-5-2009-കലേ  സര്ക്കമാര്  ഉത്തരവച  പ്രകേമാരന  ദര്ബലേ
വനിഭമാഗക്കമാര്ക്കുകവണനി  നടപ്പെനിലേമാക്കനിയ  വനിവനിധ  പദ്ധേതനികേളനികലേ  കേടബമാദ്ധേരത
എഴതനിത്തളനി  ഉത്തരവമായനിരുന.  എന്നമാല  ഇഇൗ  ഉത്തരവനില  ആരരനമാടച
നടപ്പെനിലേമാക്കനിയ  ഇഇൗ  പദ്ധേതനികയപ്പെറ്റനി  പ്രകതരകേന  പരമാമര്ശേനിചനിട്ടനികലന്നച
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കമമ്പര് ചൂണനിക്കമാണനിചതച  ശേരനിയമാണച.  പ്രസ്തുത സമാഹചെരരത്തനില
അരുവനിക്കര  നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനികലേ  ആരരനമാടച  കകേമാട്ടയകേന  വനിഷ്ണുനഗര്
ഹഇൗസനിനഗച  കകേമാളനനിയനില  നനിലേവനില  തമാമസനിക്കുന്നവര്ക്കച  ഉടമസമാവകേമാശേന
നലകേലുന  പദ്ധേതനി  പ്രകദശേങ്ങളനികലേ  കറമാഡച,  കകവദദ്യുതശകേരണന,  ജലേവനിതരണന
തുടങ്ങനിയ അടനിസമാനസഇൗകേരരങ്ങളുകട കപമാരമായ്മകേള് സനബനനിച്ചുന  അകപകകേള്
സമര്പ്പെനിക്കുന്ന  മുറയച  തകദ്ദേശേസത്വയനഭരണ  വകുപ്പുമമായനി  ആകലേമാചെനിചച  നടപടനി
സത്വശകേരനിക്കുന്നതമാണച. 

(10) തടയണ നനിര്മമാണന

ശശ  .    ടനി  .   എ  .   അഹമദച കേബശര്: സര്, ജലേവനിഭവ വകുപ്പെനികന്റെ ശദ്ധേയനിലകപ്പെടുകത്തണ
അടനിയനര വനിഷയമമാണനിതച. 2014  മുതല ഞമാന് ഇഇൗ ഫയലേനികന്റെ പുറകകേയമാണച.
2016 ആദരന അന്നകത്ത ജലേവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  ശശ. പനി. കജ. കജമാസഫച ഇതനിനച
ഉത്തരവച നലകേമാനുളള നടപടനികേള് സത്വശകേരനിക്കമാകമന്നച പറഞ്ഞെതമാണച. നനിയമസഭമാ
കതരകഞ്ഞെടുപ്പെച മമാസങ്ങള്ക്കുമുമ്പച പ്രഖരമാപനിചതുകകേമാണച അന്നച നടന്നനില. ഇന്നകത്ത
കസ്നേഹധനനമായ മനനികയമാടച 2016 കസപ്റ്റനബര് മമാസന വനിളനിച്ചുകൂട്ടനിയ കയമാഗത്തനില
ഞമാന്  ഇക്കമാരരന  പറയുകേയുന  പത്തമാന  മമാസത്തനില  അകദ്ദേഹത്തനിനച  ഒരു  കേത്തച
നലകുകേയുന കചെയ്തനിരുന.  ആ ഫയല ഇകപ്പെമാള് തമാങ്കേളുകട ഓഫശസനിലുണച. ഫയല
നമ്പര്72/IR2/2017/W1 ഇതമാണച. കൂട്ടനിലേങ്ങമാടനി പഞമായത്തനില കേടലുണനി പുഴയനില
ആനപ്പെമാറ-കപമാറ്റമല  കേടവനില  ഒരു  തടയണ  പണനിയുന്ന  വനിഷയമമാണച.
അവനിടകത്ത  ജനങ്ങള്  കവളത്തനിനച  ആശയനിക്കുന്ന  കേടലുണനിപ്പുഴയനില  ഇഇൗ
തടയണ  വന്നനികലങ്കേനില  കവളന  ലേഭനിക്കമാത്ത  സമാഹചെരരമുണമാകുന.  രണച
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വര്ഷകമടുത്തച എസനികമറ്റച പലേവട്ടന റനികകവസച കചെകയണനിവന്നതനിനമാല 4.6  കകേമാടനി
രൂപ  എന്നതച  ഇകപ്പെമാള്  5.75 കകേമാടനി  രൂപയമായനി  നനിലക്കുകേയമാണച.   ഈ
ബഡ്ജറ്റനില  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച.  ദയവകചെയ്തച  ആ  നമാട്ടനികലേ  ജനങ്ങളുകട
അടനിയനര  ആവശേരകമന്ന  നനിലേയനില,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനി  അതച  അനുവദനിചച
ഉത്തരവമാകേണകമന്നച അഭരര്തനിക്കുന.

ജലേവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    മമാതദ്യു  ടനി  .    കതമാമസച):  സര്,   മങ്കേട
നനികയമാജകേമണ്ഡലേത്തനികലേ  കൂട്ടനിലേങ്ങമാടനി  പഞമായത്തനില  കേടലുണനി  നദനിയനില
വനിവനികധമാകദ്ദേശേ  പദ്ധേതനിയമായനി  ആനപ്പെമാറ-കപമാറ്റമലക്കടവനില ഒരു  തടയണ
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനച  ബനകപ്പെട്ട  ശേശര്ഷകേത്തനില  575  ലേകന  രൂപയുകട
കപ്രമാകപ്പെമാസല  ലേഭനിചനിട്ടുണച.  നടപ്പുസമാമ്പത്തനികേ  വര്ഷന  ആ  ശേശര്ഷകേത്തനില
അനുവദനിചനിരുന്ന  മുഴവന്  തുകേയമുളള  ഭരണമാനുമതനി  മറ്റച  പ്രവൃത്തനികേള്ക്കമായനി
നലകേനികേഴനിഞ്ഞെതനിനമാല  അടുത്ത  സമാമ്പത്തനികേവര്ഷന  മമാത്രകമ  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനി
പരനിഗണനിക്കമാന്  കേഴനിയുകേയുള.  ലേഭരമമായ  കപ്രമാകപ്പെമാസലേനികനല  ഭരണമാനുമതനി
നലകുന്ന കേമാരരന സര്ക്കമാര് തലേത്തനില പരനികശേമാധനിച്ചുവരനികേയമാണച. ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
അനഗന ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാകലേ എകന്റെ ഓഫശസനില ഒരു ഫയലുന കപന്റെനിനഗനില.
അക്കമാരരന  ഉറപ്പെമാണച.  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടചകമന്റെനിലനനിനന ഭരണമാനുമതനിക്കുള ഫയലേനികനല
ഗവണ്കമന്റെച  തശരുമമാനകമടുക്കുന്നതമാണച. 

(11) തുകേ അനുവദനിക്കല 

ശശ  .   സനി  .   കകേ  .   ശേശേശന്ദ്രന്: സര്, കേര്ഷകേകത്തമാഴനിലേമാളനി കകമനനിധനി കബമാര്ഡുമമായനി
ബനകപ്പെട്ട ഒരു വനിഷയമമാണച ഞമാന് ഉന്നയനിക്കുന്നതച.  കകേരളത്തനികലേ കേര്ഷകേകത്തമാഴനിലേമാളനികേളുകട
ശേകമമായ  പ്രകകമാഭത്തനികന്റെ  ഭമാഗമമായനിട്ടമാണച  കേര്ഷകേകത്തമാഴനിലേമാളനി  കകമനനിധനി
കബമാര്ഡച രൂപശകേരനിചതച. അതനില 16 ലേകത്തനിലേധനികേന  അനഗങ്ങളുണച.  പ്രതനിമമാസന 5
രൂപ  നനിരക്കനില   അവരനിലനനിനന അനശേദമായവന വമാങനണച. അതനിവര്ഷമാനുകൂലേരന,
വനിദരമാഭരമാസന, ചെനികേനിത്സ, വനിവമാഹന,  പ്രസവന,  മരണമാനനരമാനുകൂലേരന  എന്നനിവയമാണച
സഹമായന  നലകുന്നതച.   2011  മുതല ഒരു ആനുകൂലേരവന വനിതരണന കചെയ്തനിട്ടനില.
2009-ല  വനി.എസച.  സര്ക്കമാര്  114.9  കകേമാടനി  രൂപ  കകമനനിധനി  കബമാര്ഡനിനച
അനുവദനിച്ചു.   പനിന്നശടച  അധനികേമാരത്തനില  വന്ന  യു.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാര്  ഒരു
നയമാകകപസകപമാലുന  അനുവദനിക്കമാന്  തയമാറമായനില.  30-12-2016  വകര
അതനിവര്ഷമാനുകൂലേരന 259,13,15,000  രൂപയുന  വനിവമാഹ  ധനസഹമായന
12,80,72,000  രൂപയുന  ഉള്കപ്പെകട  271,93,87,000  രൂപ  കുടനിശ്ശേനികേയമാണച.
സര്ക്കമാര് നലകകേണ മമാചനിനഗച ഗ്രമാന്റെച 33,43,84,097 രൂപയമാണച. ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനില
50  കകേമാടനി  രൂപ  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  പ്രഖരമാപനിചനിട്ടുണച.  ഇതച  ഏകറ
സകനമാഷകേരമമാണച.  2012  വകരയുള  ആനുകൂലേരങ്ങള്  നലകേമാന്  1,14,040
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അകപകകേര്ക്കച 108,68,76,000 രൂപ കവണന. ഇഇൗ തുകേ അനുവദനിക്കണകമന്നമാണച
ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂകട ഉന്നയനിക്കുന്നതച.

ധനകേമാരരവന കേയറുന വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എന  .   കതമാമസച കഎസകേച): സര്,
കേര്ഷകത്തമാഴനിലേമാളനി കകമനനിധനി നമകട ഏറ്റവന വലേനിയ കകമനനിധനിയമാണച. പകക
അതനികന്റെ അനശേദമായന   വളകര  കചെറനിയ  തുകേയമാണച.   ഭൂവടമകേളനില  നനിനള
വനിഹനിതന നമുക്കച പനിരനിക്കമാന് കേഴനിയമാത്തതുകകേമാണമാണച ഇഇൗ പ്രതനിസനനിയുണമായതച. ഇഇൗ
വര്ഷന സര്ക്കമാര് കകേമാടുകക്കണ മമാചനിനഗച ഗ്രമാന്റെച  ഇഇൗ 50 കകേമാടനി രൂപ ഉപകയമാഗനിചച
നലകേമാനുള  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കുന്നതമാണച.  ബമാക്കനിയുളവ  നലകുന്നതനിനച
നനിശയമമായുന  സര്ക്കമാര്  കേമനിറ്റഡമാണച.  കേഴനിഞ്ഞെ  തവണ ഇടതുപക  സര്ക്കമാര്
അധനികേമാരത്തനില  വന്നകപ്പെമാഴമാണച  ഒറ്റയടനിക്കച  157  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദനിചതച.
ഇകപ്പെമാഴള സമാമ്പത്തനികേ സനിതനിയനില അങ്ങകനയുള ഉദമാരസമശപനന സത്വശകേരനിക്കമാന്
പ്രയമാസമമാണച.  അതുകകേമാണച  വരുമമാനന  കനമാക്കനി  അതച  കചെയമാന.  നനിയമസഭ
സമവമായത്തനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില  പരനിഗണനികക്കണ  ഒരു  കേമാരരമമാണച.
കേര്ഷകേകകമനനിധനിയുന  കേര്ഷകേകത്തമാഴനിലേമാളനി  കകമനനിധനിയുന  സനബനനിചച
ഭൂവടമകേളനിലനനിന്നച  വനിഹനിതന  പനിരനിക്കമാന്  വലേനിയ  പ്രയമാസമമായനിരനിക്കുന.  പകക
കബസനികേച  ലേമാന്റെച ടമാകനികന്റെ  സര്ചെമാര്ജമാകയമാ മകറ്റമാ ഇഇൗ കകമനനിധനികേള്ക്കച കവണ
വനിഹനിതന, ഉടമവനിഹനിതന പനിരനിക്കുന്നതനിനുള സമാധരതകയക്കുറനിചച  ആകലേമാചെനികക്കണതമാണച.
ഇതച  ഒരു  മറുപടനിയമായനി  പറയുന്നതല.   ഇഇൗ പറയുന്ന ആനുകൂലേരങ്ങകളലമാന  സര്ക്കമാര്
കനരനിട്ടച  കകേമാടുക്കുകേ എന്നതച സകസയനിനബനിളമായ കേമാരരമല.  ഏതമായമാലുന സര്ക്കമാരനികന്റെ
ധനസനിതനി പരനികശേമാധനിചച ക്രനിയമാത്മകേമമായനി ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കമമ്പറുകട ആവശേരകത്തമാടച
പ്രതനികേരനിക്കുന്നതമാണച.   

മനി  .    കഡപന്യൂട്ടനി  സശക്കര്:  ഓര്ഡര്...ഓര്ഡര്...  ഇന്നകത്ത കേമാരരവനിവരപ്പെട്ടനികേ
പ്രകേമാരന  ഉചയകശേഷന  12.30-നച  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലനികന്റെ  അവതരണന
ആരനഭനികക്കണതുണച.  എന്നമാല പ്രമാകയമാഗനികേതയുകട അടനിസമാനത്തനില ഇകപ്പെമാള്
സഭയച  മുന്നനിലുള  ബനിസനിനസകേള്  പൂര്ത്തശകേരനിചതനിനുകശേഷന  ധനവനിനനികയമാഗ
ബനിലനികന്റെ  പരനിഗണന നടത്തുവമാന് ഇഇൗ സഭ തശരുമമാനനിക്കുന. 

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്: സര്, സഭയുകട അനുമതനികയമാകട തശരുമമാനനിക്കണന. 

ശശ  .    വനി ഡനി  .    സതശശേന്:  സര്,  റൂള് കചെയമാനുള അധനികേമാരന കചെയറനിനനില.
സഭയുകട അനുമതനികയമാകട തശരുമമാനനിക്കണന.  

മനി  .    കഡപന്യൂട്ടനി  സശക്കര്:   സഭയുകട  അനുമതനികയമാടുകൂടനി  ഇഇൗ  ബനിസനിനസച
തുടരുകേയമാണച.  സബ്മനിഷന് പൂര്ത്തനിയമാക്കമാന് കപമാകുകേയമാണച. 
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(12) പദ്ധേതനികേളുകട എണവന തുകേയുന വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കല

ശശ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര്:  സര്,  ഈ  നനിയമസഭയനികലേ  140  എന.എല.എ.-
മമാകരയുന  കനരനിട്ടച  ബമാധനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഷയമമാണച  ഞമാന്  ഇവനികട
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച.  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണ്ടുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച  5  കകേമാടനി
രൂപയമാണച  ഒരു  വര്ഷന   ഒരു  എന.എല.എ.-യച  ലേഭരമമാകുന്നതച.   പകക  ഇതച
ഓകരമാ മണ്ഡലേത്തനികന്റെയുന ആവശേരകേതയനുസരനിചച  പൂര്ണമമായനി ഉപകയമാഗനിക്കമാന്
കേഴനിയമാത്ത ഒരവസയുണച.  10  ലേകന രൂപ മുതല 25  ലേകന രൂപ വകരയുള 5
വര്ക്കുകേള് മമാത്രന കചെയമാനമാണച അനുമതനി ഉണമായനിരുന്നതച.    അതനില ഇകപ്പെമാള്
മമാറ്റന വന്നനിട്ടുകണങ്കേനിലുന വര്ക്കുകേളുകട എണത്തനില മമാറ്റന വന്നനിട്ടനില. പരമമാവധനി ഒരു
വര്ഷന  എന.എല.എ.-യച  അനുവദനിക്കമാവന്ന  വര്ക്കുകേളുകട  എണന  20  ആണച.
ഓകരമാ  നനികയമാജകേമണ്ഡത്തനിലുന  ഒട്ടനവധനി  പ്രശ്നങ്ങളമാണളതച.   അതനികനറ്റവന
വലേനിയ  ഉദമാഹരണമമാണച  കകേരളന  കനരനിടുന്ന  വരള്ച.  ഇതനിനച  ദഇൗര്ഭമാഗരവശേമാല
എന.എല.എ.  ഫണനിലനനിന്നച  പ്രമാകദശേനികേമമായനി  പണന നലകേമാന്  മമാര്ഗ്ഗവമനില.
കേമാരണന  10  ലേകന രൂപയച മശകതയുള  5  വര്ക്കുകേള് കചെയമാന് അനുവദനിച്ചുകവന്നച
പറയുകമ്പമാള്,  എകന്ന സനബനനിചച  5  സ്കൂളുകേള്ക്കച ബസച കകേമാടുത്തകപ്പെമാള് അതച
അവസമാനനിച്ചു.  പനിന്നശടുള  പണന  വലേനിയ  വര്ക്കുകേള്ക്കമാണച  കകേമാടുകക്കണനിവരുന്നതച.
പകക  പ്രമാകദശേനികേമമായനി  നനിലേനനിലക്കുന്ന  അടനിസമാനപരമമായ  കേമാരരങ്ങള്
എന.എല.എ.-യച  പരനിഹരനിച്ചുകകേമാടുക്കമാന്  സമാധനിക്കുന്നനില.   5  കകേമാടനി  രൂപ
എനപറയുന്നതച വലേനിയ ഫണമാണച.  പകക ജനങ്ങള് സമശപനിക്കുന്ന വനിഷയങ്ങളനില
ആ നമാടനികന്റെ കപമാതുവമായ ആവശേരങ്ങള്,  ഒരുപകക നഗരങ്ങളനിലനനിനന വരുന്ന
എന.എല.എ.-മമാകര ഇതച ബമാധനിക്കുകമമാ എകന്നനനിക്കറനിയനില.  ഗ്രമാമപ്രകദശേങ്ങളനിലുന
മലേകയമാര കമഖലേകേളനിലുന ഇതച വലേനികയമാരു പ്രശ്നമമാണച. അവ പരനിഹരനിക്കണകമങ്കേനില
എന.എല.എ.-മമാര്ക്കച കകേമാടുക്കുന്ന ഈ ഫണനില അതനികന്റെ പ്രവൃത്തനികേളുകട എണന
വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കണന.  ഏറ്റവന  ചുരുങ്ങനിയതച  50  വര്ക്കുകേളമാകയങ്കേനിലുന  ഉയര്കത്തണതുണച.
അതുകപമാകലേതകന്ന  10  ലേകന  രൂപകയന്നതച   അടനിയനരമമായനി  5  ലേകന  രൂപ
കകേമാടുകക്കണ  നനിര്ബനനിത  സമാഹചെരരത്തനില  ആ  5  ലേകന  രൂപ  കകേമാടുക്കമാന്
കേഴനിയമാത്തതുകകേമാണച  10  ലേകന  രൂപ  അനുസരനിച്ചുള  കപ്രമാജക്ടച  തയമാറമാക്കമാന്
എന.എല.എ.-മമാര്ക്കച  പറകയണനിവരുന്ന ഗതനികകേടച  മറുഭമാഗത്തച  നനിലക്കുകേയമാണച.
മകറ്റമാരു പ്രധമാന പ്രശ്നന,  കപമാതുവനിദരമാഭരമാസ യജ്ഞത്തനികന്റെ ഭമാഗമമായനി സ്കൂളുകേളുകട
വനികേസനത്തനിനച  എന.എല.എ.-മമാര്  പരമമാവധനി  പണന  കകേമാടുക്കണകമന്നച
പറയുനണച.  വഹകടകേച ആക്കുകേ എന്നതമാണച വനിദരമാഭരമാസ കമഖലേയനില ഇകപ്പെമാള്
നടപ്പെമാക്കമാന് കപമാകുന്നതച.  5 കേമ്പന്യൂട്ടര് നലകുന്നതനിനച ഒരു മമാര്ഗ്ഗവമനില. വഹകടകേച
വനിദരമാഭരമാസ  കമഖലേയനില  കേമ്പന്യൂട്ടറുകേള്  വമാങന്നതുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടുളതമാണച
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മകറ്റമാരു  പ്രധമാന  കേമാരരന.  ഏജന്സനികേള്വഴനി  മമാത്രകമ  കേമ്പന്യൂട്ടറുകേള്  സ്കൂളുകേളനില
വമാങ്ങമാനുന  എന.എല.എ.-യച  ഫണച  നലകേമാനുന  സമാധനിക്കുകേയുള.   വലേനിയ
കകേമാളയമാണച  ഇതനില  നടക്കുന്നതച.  25,000  രൂപയന  30,000  രൂപയന  കേനിട്ടുന്ന
കേമ്പന്യൂട്ടറുകേള്  40,000  രൂപ,  50,000  രൂപ  എന്നനിങ്ങകന  വനിലേയനിട്ടമാണച
കകേലകടമാണ് നലകുന്നതച. വലേനിയ കകേമാള നടക്കുകേയമാണച.  അവനിടകത്ത പനി.ടനി.എ.
കേമനിറ്റനിയുന ഗ്രമാമപഞമായത്തുന കനരനിട്ടച ഇടകപടമാന് കേഴനിയുന്നവനിധത്തനിലുളള നടപടനി
സത്വശകേരനിക്കണന.   പ്രകതരകേനിചച   ജനങ്ങള്  ഇന്നച  ഇക്കമാരരത്തനില  വളകര
അകലേര്ട്ടമാണച.   മമാകനജുകമന്റെനിനച  അകലങ്കേനില  പനി.ടനി.എ.-ക്കച കനരനിട്ടച
മമാര്ക്കറ്റനിലനനിനന  കേനിട്ടുന്ന വനിലേയുകട  ഏകേകദശേന  20-30  ശേതമമാനന  വകര  ഇരട്ടനി
വനിലേയമാണച നലകുന്നതച.  രണമാമകത്ത പ്രശ്നന,  വമാങ്ങനിയ കേമ്പന്യൂട്ടറുകേള്  ഭമാവനിയനില
റനിപ്പെയര്  കചെയണകമങ്കേനില  കകേലകടമാണനിലുളവകര  അകനത്വഷനിചച  നടക്കണന.  ഒരു
സലേത്തുന അവര് സര്വശസച നടത്തുന്നനില.  ഏതച  കമഖലേ പരനികശേമാധനിചമാലുന ഇതച
കേമാണമാന് സമാധനിക്കുന.  ഈ കകേമാള അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാന് ഗവണ്കമന്റെച  പ്രകതരകേന
ശദ്ധേനിക്കണന.  മമാത്രമല,  1,000  കകേമാടനികയമാളന  രൂപയമാണച  വനിദരമാഭരമാസ  കമഖലേ
വഹകടകേച  ആക്കുന്നതനിനച   കചെലേവഴനിക്കമാന്  തശരുമമാനനിചനിരനിക്കുന്നതച.  അതനിനച
സമാധരമകലങ്കേനില  വഹകടകേച  ആക്കുന്നതനിനച  സ്കൂളുകേളനികലേയച  വമാങന്ന
കേമ്പന്യൂട്ടറുകേള്ക്കച   കസന്ടല  പര്കചസച  ഏര്കപ്പെടുത്തനിയമാല  വളകര  ചുരുങ്ങനിയ
വനിലേയച  100  സ്കൂളുകേള്ക്കച കകേമാടുക്കമാനുകദ്ദേശേനിചനിരുന്ന കേമ്പന്യൂട്ടറുകേള്  125  സ്കൂളുകേള്ക്കച
കകേമാടുക്കമാന് സമാധനിക്കുന. അതുകകേമാണച ഈ കമഖലേയനില ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ പ്രകതരകേ
ശദ്ധേയുണമാകേണകമന്നച ഈ അവസരത്തനില ഓര്മകപ്പെടുത്തുന്നകതമാകടമാപ്പെന  ആസ്തനി
വനികേസന  ഫണച  പ്രകേമാരമുള  വര്ക്കനികന്റെ  എണന   20  എന്നതച   മനിനനിമന  50
എണമമാക്കമാനുന  10 ലേകന രൂപ എന്നതച 5 ലേകന രൂപയമാക്കനി ചുരുക്കമാനുന നടപടനി
സത്വശകേരനിക്കണന.  അങ്ങകന  ആയമാല  നമാട്ടനികലേ  സമാധമാരണക്കമാരുകട
അടനിസമാനപരമമായ  ആവശേരങ്ങള്  നനിറകവറ്റമാന് സമാധനിക്കുന.  അലമാത്തപകന,
പലേകപ്പെമാഴന  എന.എല.എ.  പ്രതനിയമാകുകേയമാണച.  ലേഭനിക്കുന്ന  ഫണച  മുഴവന്
ഉപകയമാഗനിക്കമാന്  പറ്റുന്ന  രശതനിയനില  ആവശേരമനിലമാത്ത  ഫണ്ടുകേള്,  25  ലേകന
രൂപയുകടയുന  50  ലേകന  രൂപയുകടയുന  വര്ക്കുകേള്ക്കച  ഈ  ഫണച
ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതനിനച  നനിര്ബനനിതമമാകുന്ന ഒരു സമാഹചെരരന നനിലേനനിലക്കുനണച.
അതുകകേമാണച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനിയുന  ഗവണ്കമനന  ഇക്കമാരരത്തനില  നകലമാരു
ഇടകപടല നടത്തണകമന്നച വനിനശതമമായനി അകപകനിക്കുകേയമാണച.  

ധനകേമാരരവന കേയറുന വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എന  .   കതമാമസച ഐസകേച) : സര്,
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  എന.എല.എ.  പ്രതനിയമാകകേണ  കേമാരരമനില.  ഞമാന്  പ്രതനിയമാകേമാന്
സന്നദ്ധേനമാണച.  ഈ ബഡ്ജറ്റനിനുന  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനിക്കുന ചെനിലേ നനിയമങ്ങകളമാകക്ക
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ബമാധകേമമാണച.  എഫച.ആര്.ബനി.എന. ആക്ടച  പമാസമാക്കനിയനിട്ടുണച,  അതച
ലേനഘനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  ബഡ്ജറ്റച  പമാസമാക്കുന്ന കവളയനിലത്തകന്ന ആ ലേനഘനന
കൂട്ടനികക്കമാണനിരനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുകമമാ;   5 കകേമാടനി  രൂപ  മൂലേധനകചലേവമായനിട്ടമാണച
എന്റെര്  കചെയ്തനിരനിക്കുന്നതച.  അതച  നമള്  കമയനിന്റെനന്സച  വര്ക്കനിനുന  കചെറനിയ
കേമാരരങ്ങള്ക്കുനകവണനി  കകേമാടുത്തുകേഴനിഞ്ഞെമാല   ബഡ്ജറ്റനിനഗച  എനമായനിത്തശരുന;
നനിങ്ങള്ക്കച  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  ഇത്ര  പണന  നലകുനണകലമാ;  ആ  പണന
നലകുന്നതനിനുള  കബയ്സച  ഇന്നച  അകലങ്കേനില  ഭമാവനിയനില  റവനന്യൂ  കേമനി
ഇലമാതമാക്കുന.  അതുകകേമാണച   ഇതനികന്റെ  കമമാത്തത്തനിലുള  ചെനിത്രന  കേമാണമാകത
നമാട്ടനിലുള  മുഴവന്  ആവശേരങ്ങളുന  തശര്ക്കമാന്  നമുക്കച  സമാധനിക്കുകമമാ;  അങ്ങകന
തശര്ക്കമാന്  സമാധനിക്കമാത്തതുകകേമാണമാണച  പ്ലമാനനിനഗച  എലമാന കകേമാണ്ടുവരുന്നതച.
അകസറ്റച  ഫണച  കേരമാപനിറ്റല എകചകപന്ഡനിചറമാണച.  അതനികന്റെ എണന  50  ആയനി
വര്ദ്ധേനിപ്പെനിചച virtually കമയനിന്റെനന്സച ആക്കമാന് സമാധനിക്കുകേയനില.  എന.എല.എ.-
മമാര്ക്കച  കേമ്പന്യൂട്ടര് കകേമാടുകക്കണ ആവശേരമനില.  കേമാരണന  8  മുതല  12  വകരയുള
കമാസകേള്ക്കച കേമ്പന്യൂട്ടര് കകേമാടുക്കുകേ മമാത്രമല കേമ്പന്യൂട്ടര് ലേമാബുന ഇതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി
നലകുനണച.  വപ്രമറനി  കമാസകേളനിലകപ്പെമാലുന  കേമ്പന്യൂട്ടര്  കസറ്റചഅപച
കചെയ്തുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  അതനികനക്കുറനിചച  ആകലേമാചെനികക്കണ  ആവശേരമനില.
വര്ക്കുകേളുകട  എണന   വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കുകേ   എനപറയുകമ്പമാള്   ഒരു  ബഡ്ജറ്റച
പമാസമാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞെനികട്ടയുള.  പനികറ്റന്നച  തകന്ന  ബഡ്ജറ്റനിനപ്പുറത്തുള
കചെലേവനികനക്കുറനിചച  ആകലേമാചെനിചച  എകങ്ങമാട്ടമാണച  നമള്  കപമാകുന്നതച;  ചെനിലേ
അചടക്കങ്ങളമാകക്ക  കവണനിവരുന.  അകതസമയന  ജനദ്യുവനിനമായനിട്ടുള  ഒരു  പ്രശ്നന
സഭയനില  വന.  അകസറ്റച  ഫണനിനച  നമള്  എഴതനികക്കമാടുത്തനിട്ടച  കേമാരരങ്ങള്
അനനമമായനി നശണ്ടുകപമാകുനകവന്നതമാണച ആ പ്രശ്നന.  അക്കമാരരത്തനില മുഖരമനനി
ഇടകപട്ടച  തശര്പ്പുണമാക്കനിയനിട്ടുണച.  അതച  തനിരുത്തനിയതച  ഓര്ഡറമായനി  തകന്ന വരുന.
മൂന്നച  കേടമ്പയുണമായനിരുന്നതനില  ഒരു  കേടമ്പ  മമാറ്റനിയനിട്ടുണച.   കനരനിട്ടച  ഫനിനമാന്സച
ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുകമന്റെനികലേയച  വകരണതനില.  കനരനിട്ടച  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുകമന്റെനില  കകേമാടുകത്തമാ
അതനികന്റെ  എസനികമറ്റച  തയമാറമാക്കനികയമാ  സമര്പ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞെമാല  ഫനിനമാന്സച
ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുകമന്റെനില   വന്നമാല  കവകറ  കചെമാദരങ്ങളനില.  ഒന്നമാമതമായനി  5  കകേമാടനി
രൂപയനില  ബമാക്കനിയുകണമാ  എന്നച  കനമാക്കുന.  രണമാമതമായനി  ഇതച  അകസറ്റമാകണമാ
എന്നച  പരനികശേമാധനിക്കുന.  കവകറ  പരനികശേമാധനകയമാനമനില.  കവകറ  പരനികശേമാധന
എനപറയുകമ്പമാള് ഒരമാഴയപ്പുറന അവനികട കേമാലേതമാമസന വരുത്തമാന് പമാടനില എന്നതച
കേര്ശേനമമായുന പമാലേനിക്കുന. അതച ജനദ്യുവനിനമായനിട്ടുള കേമാരരമമാണച.  

(13) കനലേചല്ല് സനഭരണമാനുമതനി

ശശ  .    കതമാമസച  ചെമാണനി :  സര്,  കകേരളത്തനികന്റെ  കനലറയമാണച  കുട്ടനമാടച.
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പുഞകൃഷനിയനില  നനിനമമാത്രന ഒരു  ലേകന  ടണ്  കനലമാണച  കുട്ടനമാട്ടനില
ഉത്പമാദനിപ്പെനിക്കുന്നതച.  പുഞകൃഷനി കേഴനിഞ്ഞെമാല കേമായല കമഖലേകേളനില രണമാനകൃഷനി
ഇകലങ്കേനിലുന   80,000  ടണ്   കനലേചല്ല്  കുട്ടനമാട്ടനില  ഉത്പമാദനിപ്പെനിക്കുന.   അങ്ങകന
ഉലപ്പെമാദനിപ്പെനിക്കുന്ന  1,80,000  ടണ് കനലേചല്ല്  കകേമാണ്ടുകപമാകുന്നതച കേമാലേടനി,  പമാലേക്കമാടച
എന്നനിവനിടങ്ങളനികലേയമാണച.   അവനികട  ഒരു കചെറനിയ പ്രശ്നമുണച.  അതനിനച  നലകേമാന്
എകന്റെ കേയനില കതളനികവമാനമനില. ഈ സലേങ്ങള് തമനിഴമാടനിനച  വളകര അടുത്തമാണച.
അതുകകേമാണച കുട്ടനമാട്ടനിലനനിനന കപമാകുന്ന നല അരനി കവകറ വഴനിക്കച കപമാകുകേയുന
തമനിഴമാട്ടനിലനനിനന  കേനിട്ടുന്ന  വനിലേകുറഞ്ഞെ  അരനി  വമാങ്ങനി  ഇവനികട  വനിതരണന
നടത്തുകേയുന കചെയ്യുന. കുട്ടനമാട്ടനില ഏതമാനുന മനില്ലുകേളുണച. ഖത്തറനിലുളള ഒരു പ്രവമാസനി
മലേയമാളനി  കുട്ടനമാട്ടനില വന്നച കമമാകഡണ് വറസച മനില സമാപനിച്ചു. അതച ആരനഭനിചനിട്ടച
ഇകപ്പെമാള്  ആറച  മമാസന  മമാത്രകമ  ആയനിട്ടുള.  മൂനവര്ഷകത്ത  പ്രവൃത്തനി
പരനിചെയമുകണങ്കേനില  മമാത്രകമ  അനുമതനി  നലകൂകവന്നച  പറഞ്ഞെച  അതച  കേരമാന്സല
കചെയ്തനിരനിക്കുകേയമാണച.  കുട്ടനമാട്ടനിലനനിനള  കനലേചല്ല്  അവനികടത്തകന്ന  കേളക്ടച  കചെയ്തച
അരനിയമാക്കനി  സവപ്ല  കചെയ്തമാല  മുമ്പച  പറഞ്ഞെ  കേളത്തരന  കുട്ടനമാട്ടനില  നടക്കനില.
പമാലേക്കമാടുന  കേമാലേടനിയനിലുന  ഇതച  നടക്കുന.  കുട്ടനമാട്ടനില ആരുന തമനിഴമാട്ടനിലനനിനള
അരനി കകേമാണ്ടുവരനില.  അതുകകേമാണച അങ്ങച ദയവകചെയ്തച മൂനവര്ഷകമനളതച ഒരു
വര്ഷമമാക്കനി  കുറയണന.  കുട്ടനമാട്ടനില  ഖത്തറനിലുള  വരവസമായനി  7  കകേമാടനി  രൂപ
മുടക്കനിയമാണച  ഒരു മനില സമാപനിചതച.   അങ്ങച ദയവമായനി  ഉകദരമാഗസകര അയചച
കമമാകഡണ് മനിലമാകണമാ എന്നച പരനികശേമാധനിചതനിനുകശേഷന കചെയ്തമാല മതനി.  കുട്ടനമാടനിനച
പ്രകതരകേ പരനിഗണന കകേമാടുക്കമാന് അങ്ങച തമാല്പരരന കേമാണനിക്കണന.

ഭകരവന സനിവനില സവപ്ലസുന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    പനി  .    തനികലേമാത്തമന്): സര്,
കേര്ഷകേരനിലനനിനന  കനലേചല്ല്  ഏകറ്റടുത്തച  സൂകനിക്കുന്നതനിനുന  അതച  ക്രമമാനുഗതന
സനസരനിചച നനിശനിത ഗുണനനിലേവമാരമുള അരനിയമാക്കനി കപമാതുവനിതരണ സനവനിധമാനന
വഴനി വനിതരണന കചെയ്യുന്നതനിനച വനിട്ടുനലകുന്നതുവകരയുള കേമാരരങ്ങള് കചെയ്യുന്നതനിനുന
കനലേചല്ല്  സനഭരണ-സനസരണ-വനിതരണ  പദ്ധേതനിയുകട  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനിയമായ
സവപ്ലകകേമാ  മനില്ലുടമകേളുമമായനി  കേരമാറനികലേര്കപ്പെട്ടുവരുന.  നനിലേവനിലുള  നനിബനനയനുസരനിചച
ഇപ്രകേമാരന കേരമാറനികലേര്കപ്പെടുന്നതനിനച അരനിമനില്ലുടമകേള്ക്കച കുറഞ്ഞെതച മൂന്നച വര്ഷകത്ത
പ്രവൃത്തനി പരനിചെയന അനനിവമാരരമമാണച.  ഇതനിനമായനി മൂന്നച വര്ഷകത്ത ഇന്കേന ടമാകച
കസറ്റചകമന്റെച,  ഓഡനിറ്റച  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  എന്നനിവ  മനില്ലുടമകേള്  ഹമാജരമാകക്കണതുണച.
ആയതനിനമാല ഏതമാനുന മമാസങ്ങളമായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന മന്ന വറസച മനില്ലുമമായനി
കേരമാറനികലേര്കപ്പെടമാന് നനിലേവനികലേ വരവസയനുസരനിചച കേഴനിയനികലങ്കേനിലുന കനല്ലുല്പമാദന
കകേന്ദ്രമമായ  കുട്ടനമാട്ടനികലേ  മനിലേചല്ല്  എന്ന  പരനിഗണനയനില  ഇക്കമാരരത്തനില  ഇളവച
അനുവദനിക്കമാന് കേഴനിയുകമമാകയന്നച പരനികശേമാധനിക്കുന്നതമാണച.
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(14)  മുന്ഗണനമാപ്പെട്ടനികേ

ശശ  .    ബനി  .    സതരന്  : സര്,  കപമാതുവമായ  ഒരു  വനിഷയമമാണച  അങ്ങയുകട
ശദ്ധേയനിലകപ്പെടുത്തുന്നതച.   ഇവനികടയുള  ഒട്ടുമനിക്ക  അനഗങ്ങളുന  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
ശദ്ധേയനിലകപ്പെടുത്തനിയ വനിഷയമമാണനിതച.    കദശേശയ ഭകരഭദതമാ നനിയമന  2013-ല
നനിലേവനില  വകന്നങ്കേനിലുന  അതച  നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നതനിനച  കേഴനിഞ്ഞെ  മൂനവര്ഷമമായനി
കേമാരരകമമമായ പ്രവര്ത്തനമുണമായനിട്ടനില.  അവസമാനന ആ നനിയമന നടപ്പെമാക്കുന്നതനികന്റെ
ഭമാഗമമായനി   സനസമാനത്തച  മുന്ഗണനമാപ്പെട്ടനികേ  പബനിഷച  കചെയ്തു.  നനിലേവനില
ദമാരനിദരകരഖയച  തമാകഴയുളള  പട്ടനികേജമാതനിയനിലുന  ദര്ബ്ബലേവനിഭമാഗത്തനിലുമുള
പമാവകപ്പെട്ടവകര സനബനനിചനിടകത്തമാളന സമാറ്റന്യൂട്ടറനി കറഷനനിനഗച സനവനിധമാനത്തനിലൂകട
കറഷന് കേടകേള്വഴനി ലേഭനിച്ചുകകേമാണനിരുന്ന ഭകരധമാനരങ്ങള് വലേനിയ ആശേത്വമാസമമായനിരുന.
കറഷന് കേടകേളനിലനനിന്നച  ലേഭനിക്കുന്ന ഈ ഭകരധമാനരങ്ങളമായനിരുന പ്രധമാനമമായുന
അവര്ക്കച ലേഭനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന ആനുകൂലേരന. അതച ഒറ്റയടനിക്കച നഷകപ്പെടുകേയമാണച.
1964-ലുന  1967-ലുന  1969-ലുകമമാകക്ക  നടന്ന  പ്രകകമാഭങ്ങളുകടയുന  സമരങ്ങളുകടയുകമമാകക്ക
ഭമാഗമമായമാണച  കദശേശയമാടനിസമാനത്തനില   സനസമാനത്തനിനച  പ്രകതരകേമമായനി  ഒരു
അനഗശകേമാരകമന്ന  നനിലേയനില  സമാറ്റന്യൂട്ടറനി  കറഷനനിനഗച  സനവനിധമാനന  അനഗശകേരനിച്ചുനലകേനിയതച.
അതുവഴനി പമാവകപ്പെട്ടവര്ക്കച,  ആകകേ ലേഭനിചനിരുന്നതച കറഷന് കേടകേളനിലൂകട ലേഭനിക്കുന്ന
അരനി,  പഞസമാര,  മകണണ  എന്നനിവയമായനിരുന.  ഇകപ്പെമാള്  ഈ  നനിയമന
നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി  അതച  നഷകപ്പെടുകേയമാണച.   വളകര കവദനകയമാടു
കൂടനിയമാണച  ഇതച  പറയുന്നതച.  കകേമാളനനികേളനിലുന  കചെരനിപ്രകദശേത്തുന  പുറകമ്പമാക്കനിലുന
തമാമസനിക്കുന്നവരുന വളകര ദയനശയ ജശവനിതന നയനിക്കുന്നവരുമമായ ആളുകേള്ക്കച ഈ
നനിയമന  നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നതനിലൂകട  ലേഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലേരന  നഷകപ്പെടുകേയമാണച.   ഒരു
നനിയമന ജനങ്ങള്ക്കച ലേഭനിക്കുന്ന ഒരു കവലകഫയര് ആയനി കേണക്കമാക്കണകമങ്കേനില
അവര്ക്കച അതനികന്റെ ഗുണമുണമാകേണന.  ഇങ്ങകനകയമാരു നനിയമന ഉണമാക്കുന്നതുവഴനി
അവര്ക്കച ഗുണകമന്നതനിനു പകേരന തശരമാദരനിതമമാണച നലകുന്നകതങ്കേനില ഈ നനിയമന
എങ്ങകന  നടപ്പെനിലേമാക്കമാന്  കേഴനിയുന?  ഇവനികട  പറയുന്ന  പ്രകേമാരമമാണച
നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നകതങ്കേനില  വളകര  രസകേരമമാണച.   അപമാകേതകേള് പരനിഹരനിക്കമാന്
തകദ്ദേശേസത്വയനഭരണ വകുപ്പുവഴനി പഞമായത്തച കസക്രട്ടറനിമമാര്ക്കച ലേനിസയച്ചുകകേമാടുത്തു.
പഞമായത്തച  കസക്രട്ടറനിമമാര്  ഈ  ലേനിസച  ഗ്രമാമസഭമാ  കയമാഗങ്ങളനില
അവതരനിപ്പെനിക്കണന.  ലേനിസനില  അപമാകേതയുകണമാകയന്നച  ഗ്രമാമസഭമാ  കയമാഗങ്ങളനില
പരനികശേമാധനിചച അനര്ഹരുകണങ്കേനില ഒഴനിവമാക്കണകമന്നമാണച.   അതനിനുകശേഷന പഞമായത്തച
കസക്രട്ടറനി  ഇതച  ചെര്ചകചെയ്തച  ഒരു തശരുമമാനത്തനികലേത്തണന.  ഒരു ഗ്രമാമസഭയനിലുന
ഈ പറയകപ്പെടുന്ന പ്രകേമാരമുള ഒരു കേമാരരവന നടന്നനിട്ടനില.  ഇകപ്പെമാള് ലേനിസച പബനിഷച
കചെയ്തനിട്ടുണച.  കറഷന്  കേമാര്ഡച  വനിതരണവന  ആരനഭനിചനിട്ടുണച.  ഈ  പമാവങ്ങകളമാടച
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എങ്ങകനയമാണച നശതനിപുലേര്ത്തമാനമാകുന്നതച? ഇതനില എനച കചെയമാന് കേഴനിയുന? ഈ
പറയകപ്പെടുന്ന ആളുകേള്  ഒഴനിവമാക്കകപ്പെടുകമ്പമാള്   അവര് പഞമായത്തനിലുന  വനികലജച
ഓഫശസനിലുന തമാലൂക്കച സവപ്ല ഓഫശസനിലുകമമാകക്ക പരമാതനി കകേമാടുക്കുന.  അപ്പെശല
അകതമാറനിറ്റനികയനള  നനിലേയനില  ജനിലമാ  കേളക്ടര്ക്കുന  പരമാതനി  കകേമാടുത്തച  അവര്
കേമാത്തുനനിലക്കുകേയമാണച.  ഇതനിനനിടയനില  കറഷന്  കേമാര്ഡച  വനിതരണന  ആരനഭനിച്ചു.
അനനിമ ലേനിസച പബനിഷച കചെയ്തു.  ആര്.എസച.ബനി.വവ.  പദ്ധേതനി പ്രകേമാരന ബനി.  പനി.
എല. കേമാര്ഡനില കപരുള ആളുകേള്ക്കച കപകട്ടന്നച ഒരു ഓപ്പെകറഷകനമാ ചെനികേനിത്സകയമാ
ആവശേരമമായനി  വരുകമ്പമാള്  സമാന്  കചെയ്യുന്നതനിനുന  മറ്റുന  കറഷന്  കേമാര് ഡച
കനമാക്കനിയമാണച   പരനിഗണന  കകേമാടുക്കുന്നതച.  ഒരു  നനിയമന  നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നതനികന്റെ
ഭമാഗമമായനി  ഇകതലമാന  ഒറ്റയടനിക്കച  നനിര്ത്തുനകവന്ന  വളകര  ഗഇൗരവമമായ  പ്രശ്നന
ഉണമായനിരനിക്കുന.   ആവശേരമമായ  ഇടകപടലുകേളനികലങ്കേനില  ഈ  പദ്ധേതനിയുമമായനി
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന. ഇതച നടപ്പെനിലേമാക്കുന. ഈ പറയകപ്പെടുന്ന ആളുകേള് ഒറ്റകപ്പെട്ടുകപമാകുന.
ഈ പമാവങ്ങള്ക്കച,  മൂന്നച കസന്റെച ഭൂമനി സര്ക്കമാര് കകേമാടുത്തതച,  സര്ക്കമാര് കകേമാടുത്ത
ധനസഹമായന ഉപകയമാഗനിചച നനിര്മനിച കചെറനിയ വശടച,  വശടനിലമാത്തവനമാകണമാകയന്നച
കചെമാദനിചമാല വശടുണച,  ഭൂമനിയനിലമാത്തവനമാകണമാകയന്നച  കചെമാദനിചമാല ഭൂമനിയുണച,  ഒരു
തുണ്ടു  ഭൂമനിയുന  കേയറനിക്കനിടക്കമാന്  ഒരനിടവമുകണന്ന  കേമാരണനകകേമാണച  ആനുകൂലേരന
നനികഷധനിക്കകപ്പെടുന്നവരമായനി  അവര്  മമാറുകേയമാണച.   അകതസമയന  സമാമ്പത്തനികേ
ഭദതയുള  ആളുകേള്  വളകര  ബുദ്ധേനിപൂര്വന  ഇകതലമാന  മമാറ്റനി  ഈ  ലേനിസനില
കേടനകൂടനിയനിട്ടുണച.   ഇതനികനമാരു  കമക്കമാനനിസന  കവകണ;  അനര്ഹകര  എങ്ങകന
ഒഴനിവമാക്കുന;   ആരമാണച ഒഴനിവമാക്കുന്നതച;  ഗ്രമാമസഭയനില ചെര്ച കചെയ്തച  അനര്ഹകര
ഒഴനിവമാക്കുന്നതച  എങ്ങകനയമാകണന്നറനിയനില.  വമാര്ഡച  കമമ്പര്മമാരടക്കന  മുഴവന്
കപര്ക്കുന  സമ്പൂര്ണ  കപന്ഷന്  പദ്ധേതനി  നടപ്പെനിലേമാക്കനിയ  സനസമാനമമാണനിതച.
വമാര്ഡച  കമമ്പര്മമാര്  ഓടനിനടന്നമാണച  കപകരഴതനികക്കമാടുത്തതച.  60  വയസച
തനികേയമാത്തവര്  കേള  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റച  കകേമാടുത്തച  60  വയസമാക്കനി  കപന്ഷന്
വമാങ്ങമാന്  നനിലക്കുകേയമാണച.   അങ്ങകനയുള  നമാടമാണനിതച.   അശേമാസ്ത്രശയമമായ
ഇത്തരന  മമാനദണ്ഡങ്ങള്  ഒഴനിവമാക്കനി   പട്ടനികേജമാതനി-ദര്ബ്ബലേ  വനിഭമാഗങ്ങളനിലകപ്പെട്ട
അര്ഹരമായവകര  ഈ  ലേനിസനില  ഉള്കപ്പെടുത്തമാനുള  അടനിയനര  നടപടനി
സത്വശകേരനിക്കണന.  അലമാത്തപകന  ഗവണ്കമന്റെച  ഇവര്ക്കച  കകേമാടുത്തുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന
ആനുകൂലേരന തുടരണന. നനിലേവനില ബനി.പനി.എല.-കേമാരമായനിട്ടുള പമാവങ്ങളനില പമാവങ്ങളമായ
ആളുകേകള സനരകനിക്കമാന് ഗവണ്കമന്റെച ബമാദ്ധേരസരമാണച.  ആ തശരുമമാനന അങ്ങച
പ്രഖരമാപനിക്കണന.  അകലങ്കേനില  ഈ  അപമാകേതകേള്  പുനദുഃപരനികശേമാധനിച്ചുകകേമാണച
കവകറമാരു ലേനിസച തയമാറമാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സത്വശകേരനിക്കണന.

ഭകരവന സനിവനില സവപ്ലസുന വകുപ്പുമനനി (  ശശ  .    പനി  .    തനികലേമാത്തമന്  ): സര്,
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കറഷന് കേടകേള്വഴനി  വനിതരണന കചെയ്ത പ്രശ-കപമാപ്പുകലേറ്റഡച  കഫമാറങ്ങളനില  നനിനന
ലേഭരമമായ കരഖകേളുകട അടനിസമാനത്തനില ഡമാറ്റമാ  എന്ടനി  നടത്തനി  14-1-2011-കലേ
സ.ഉ.(വകേ.)  നമ്പര്  16/11/ത.സത്വ.ഭ.വ.  ഉത്തരവനികലേ  റമാങ്കേനിനഗച  മമാനദണ്ഡങ്ങളുന
27-4-2012-കലേ  സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്  112/2012/ത.സത്വ.ഭ.വ.  3-12-2015-കലേ
392/15/ഭ.സനി.സ.വ., 21-7-2015-കലേ 236750/ബനി3/15/ഭ.സനി.സ.വ. നമ്പര് കേത്തച,
29-8-2016-കലേ സ.ഉ.(വകേ.)  നമ്പര്  11/2016/ഭ.കപമാ.വനി.വ.  വകുപ്പെനികന്റെ ഉത്തരവച
എന്നനിവ  പ്രകേമാരമമാണച  മുന്ഗണനമാ  പട്ടനികേയനിലുളവകര  കേകണത്തനിയനിട്ടുളതച.
ഇതനിനുപുറകമ  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗത്തനിലകപ്പെട്ട  ലേമാസച  കഗ്രഡച  ജശവനക്കമാകരയുന
മുന്ഗണനമാ വനിഭമാഗത്തനില ഉള്കപ്പെടുത്തമാന് തശരുമമാനനിചനിരുന. ഈ മമാനദണ്ഡങ്ങള്
പ്രകേമാരന,  സമാമൂഹനികേവന സമാമ്പത്തനികേവമമായ മമാറ്റത്തനികന്റെ അടനിസമാനത്തനില മുമ്പച
ബനി.പനി.എല.  ലേനിസനില  ഉള്കപ്പെട്ടനിരുന്നവര്  മുന്ഗണനമാ  വനിഭമാഗത്തനിലനനിന്നച
ഒഴനിവമാക്കകപ്പെടമാന് സമാധരതയുണച.

മുന്ഗണനമാ  വനിഭമാഗകത്ത  കേകണത്തുന്നതനിനമായനി  കറഷന്  കേടകേള്വഴനി
വനിതരണന  കചെയ്ത  പ്രശ-കപമാപ്പുകലേറ്റഡച  കഫമാറങ്ങള്  വഴനി  ലേഭരമമായ  കരഖകേളുകട
അടനിസമാനത്തനില  ഡമാറ്റമാ  എന്ടനി  നടത്തുകേയുന  സര്ക്കമാര്  നനിശയനിചനിട്ടുള
മമാനദണ്ഡപ്രകേമാരന  കേരടച  മുന്ഗണനമാ  പട്ടനികേ  പ്രസനിദ്ധേശകേരനിക്കുകേയുന  കചെയ്തനിട്ടുണച.
പ്രസ്തുത  കേരടച  പട്ടനികേയനില  ആകകപങ്ങളുളപകന  പഞമായത്തച  കസക്രട്ടറനി
അദ്ധേരകനമായുള  കവരനിഫനികക്കഷന്  കേമനിറ്റനി  മുമ്പമാകകേയുന   കവരനിഫനികക്കഷന്
കേമനിറ്റനിയുകട  തശരുമമാനത്തനില  പരമാതനിയുളപകന  ജനിലമാ  കേളക്ടര്  അദ്ധേരകനമായുള
അപ്പെശല കേമനിറ്റനി മുമ്പമാകകേയുന പരമാതനി സമര്പ്പെനിക്കമാന്  അവസരന നലകേനിയനിരുന.
പരമാതനിക്കമാകര  കവരനിഫനികക്കഷന്  കേമനിറ്റനികേളനിലുന  അപ്പെശല  കേമനിറ്റനികേളനിലുന
കനര്ക്കമാഴ  നടത്തനിയുന  കരഖകേള്  പരനികശേമാധനിച്ചുന  പരമാതനി  തശര്പ്പെമാക്കനി
അര്ഹരമായവകര പട്ടനികേയനില ഉള്കപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച.  പ്രസ്തുത കേരടച  പട്ടനികേയനികനല
ഗ്രമാമസഭകേളുകട  അനഗശകേമാരന  ലേഭരമമായനിട്ടുണച.   ഗ്രമാമസഭകേളുന  തകദ്ദേശേസത്വയനഭരണ
സമാപന സമനിതനികേളുന ഒഴനിവമാക്കുവമാനുന ഉള്കപ്പെടുത്തുവമാനുന നനിര്കദ്ദേശേനിക്കകപ്പെട്ടനിട്ടുള
ആളുകേകള സനബനനിച്ചുള നടപടനികേള് സത്വശകേരനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഏപ്രനില
മമാസകത്തമാടുകൂടനി  സനസമാനത്തച  കറഷന്  കേമാര്ഡച  വനിതരണന  പൂര്ത്തനിയമാക്കമാന്
കേഴനിയുകമന്നമാണച പ്രതശകനിക്കുന്നതച.  കറഷന് കേമാര്ഡച വനിതരണന കചെയ്തതനിനുകശേഷന
മമാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കച  വനിരുദ്ധേമമായനി  മുന്ഗണനമാ  പട്ടനികേയനില  ഉള്കപ്പെടുകേകയമാ/
ഒഴനിവമാക്കകപ്പെടുകേകയമാ  കചെയ്തനിട്ടുകണങ്കേനില  അക്കമാരരന  പരനികശേമാധനിചച  നടപടനി
എടുക്കുന്നതമാണച.  അര്ഹതയുള  ഒരമാള്കപമാലുന  ഒഴനിവമായനികപ്പെമാകേമാതനിരനിക്കമാന്
ശദ്ധേനിക്കുന്നതമാണച.

ഭകര സുരകമാ നനിയമത്തനികലേ വരവസകേള്ക്കച വനികധയമമായമാണച സമാറ്റന്യൂട്ടറനി
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കപ്രമാസസനിനഗച  നടന്നനിട്ടുളതച.  ഗ്രമാമസഭകേള്/തകദ്ദേശേസത്വയനഭരണ  സമാപന
സമനിതനികേളനില  സമര്പ്പെനിക്കകപ്പെട്ട  പട്ടനികേയനിലനനിന്നച  ഒഴനിവമാകക്കണവരുകടയുന
കൂട്ടനികചര്കക്കണവരുകടയുന  ലേനിസച  തന്നനിട്ടുണച.   ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗന
പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ,  അതനിലനനിനന  ഒഴനിവമാക്കകപ്പെകടണവരുകട  എണന  വളകര
കുറവമായനിരനിക്കുന.  അതുകകേമാണച ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുകമന്റെലേമായനി ഒമാകരമാ പ്രകദശേത്തുന ഫശലഡച
വനിസനിറ്റച നടത്തനി അനര്ഹകര ഒഴനിവമാക്കമാനുള കപ്രമാസസച ഇകപ്പെമാള് നടക്കുനണച.
അനര്ഹകര  ഒഴനിവമാക്കനികക്കമാണച  അര്ഹതയുളവകര  ഉള്കപ്പെടുത്തനി  കുറ്റമറ്റ
മുന്ഗണനമാ  പട്ടനികേ  തയമാറമാക്കണന.  അകതമാരു  ഓണ്  കഗമായനിനഗച  കപ്രമാസകസന്ന
രൂപത്തനില മുകന്നമാട്ടുകപമായ്കക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  തമാമസനിയമാകത കുറ്റമറ്റ  പട്ടനികേ
തയമാറമാക്കമാന് കേഴനിയുകമന്നമാണച കേരുതുന്നതച.  

(അദ്ധേരകകവദനിയനില മനി. സശക്കര്)

(15) ബദല സ്കൂളുകേളുകട പ്രവര്ത്തനന

ശശ  .    പനി  .    കകേ  .    ബഷശര് :സര്,  സനസമാനകത്ത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില
ആദനിവമാസനി  കമഖലേകേളനിലുന  മറ്റുന  വളകര  നല  നനിലേയനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന
354-ഓളന  ബദല  സ്കൂളുകേളുണച.   416  ജശവനക്കമാര്  ആ  സ്കൂളുകേളനില  കജമാലേനി
കചെയ്യുനണച.    എത്തനികപ്പെടമാന്  സമാധനിക്കമാത്ത  വനപ്രകദശേങ്ങളനിലുന  തശരകദശേ
കമഖലേകേളനിലുമമാണച ഈ സ്കൂളുകേള്   പ്രധമാനമമായുന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച.  ഈ ബദല
സ്കൂളുകേള് നനിര്ത്തലേമാക്കുന്നതനിനുള നശക്കന നടക്കുന്നതമായമാണച  മനസനിലേമാക്കുന്നതച.
18-19  കകേമാലന മുമ്പച ആദനിവമാസനി കമഖലേകേളനിലുന ഉള്പ്രകദശേങ്ങളനിലുകമമാകക്കയമാണച
ഈ സ്കൂളുകേള് തുടങ്ങനിയതച.   ഏകേമാനഗ വനിദരമാലേയകമന്ന നനിലേയച  ബദല സ്കൂളുകേള്
തുടങ്ങനിയതനിലൂകട ആദനിവമാസനി കമഖലേ ഉള്കപ്പെകടയുള പ്രകദശേങ്ങളനികലേ കുട്ടനികേള്ക്കച
നല  വനിദരമാഭരമാസന  നലകുവമാന്  സമാധനിചനിരുന.  അത്തരന  സമാപനങ്ങള്
നനിര്ത്തരുകതന്നമാണച  എനനിക്കച  ആദരമമായനി  വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനികയമാടച  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂകട  അഭരര്തനിക്കമാനുളതച.   അതുകപമാകലേതകന്ന  ബദല  സ്കൂള്
അദ്ധേരമാപകേരുകട  ഓണകററനിയന  ആദരന  മൂവമായനിരന  രൂപയമായനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേത്തച  അതച  പതനിനമായനിരന  രൂപയമായനി  വര്ദ്ധേനിപ്പെനിച്ചു.
വര്ഷങ്ങളമായനി  കജമാലേനികചെയ്യുന്ന  അദ്ധേരമാപകേരുകട  കവതനന  വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കുന്നകതമാകടമാപ്പെനതകന്ന
കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കമാരനികന്റെ  1-3-2014-കലേ  ജനി.ഒ.  നമ്പര്  44/2014  പ്രകേമാരന  111
ഇത്തരന സ്കൂളുകേകള അപ്കഗ്രഡച കചെയ്തച എല.പനി.  സ്കൂളുകേളമായനി ഉയര്ത്തനി ഉത്തരവച
പുറകപ്പെടുവനിചനിരുന.  2014-ല ശശ. കകേ. അച്ചുതന് അടക്കമുള ആളുകേളുകട കചെമാദരന
നമ്പര്  4350-നച  അന്നകത്ത  വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനി  ഈ  നനിയമസഭയനില
നലകേനിയ ഉത്തരത്തനില കകേന്ദ്ര വനിദരമാഭരമാസ അവകേമാശേ നനിയമന അനുസരനിചച മൂന്നച
കേനികലേമാമശറ്റര് ചുറ്റളവനില കലേമാവര് വപ്രമറനി സ്കൂളുകേള്  ഉണമായനിരനിക്കണകമന്നമാണച.  ഈ
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ആവശേരന  മനസനിലേമാക്കനിയതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനിലേമാണച സനസമാനകത്ത  എത്തനികപ്പെടമാന്
സമാധനിക്കമാത്ത തശരപ്രകദശേങ്ങളനിലുന വനപ്രകദശേങ്ങളനിലുന നനിലേവനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ബദല
ഏകേമാദ്ധേരമാപകേ വനിദരമാലേയങ്ങകള നനിബനനകേള്ക്കച വനികധയമമായനി കലേമാവര് വപ്രമറനി
സ്കൂളുകേളമാക്കനി  മമാറ്റുന്നതനിനുള  ഉത്തരവച  പുറകപ്പെടുവനിചതച.  ഈ  ഉത്തരവച
നടപ്പെമാക്കനിയനിട്ടനില.  വളകര  പനികന്നമാക്കന നനിലക്കുന്ന പ്രകദശേങ്ങളനില  ഇതുകപമാലുള
വനിദരമാഭരമാസ സമാപനങ്ങകള എല.പനി. സ്കൂളമാക്കനി മമാറ്റനിയ കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
ഉത്തരവച  നടപ്പെനിലേമാക്കുവമാനുന കപമാതുവനിദരമാഭരമാസ യജ്ഞത്തനിനച  കൂടുതല ഊന്നല
നലകുന്ന ഈ ഗവണ്കമന്റെച ബദല സ്കൂളുകേള് നനിര്ത്തമാകത കൂടുതല നല രശതനിയനില
നടത്തുന്നതനിനുമുള  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കണകമന്നമാണച  എനനിക്കച  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂകട അഭരര്തനിക്കമാനുളതച.

വനിദരമാഭരമാസ വകുപ്പുമനനി (കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനമാഥച):  സര്,  സനസമാനത്തച
306  എന.ജനി.എല.സനി.  (multi  grade  learning  centres)  സ്കൂളുകേള് വനിദരമാഭരമാസ
വകുപ്പെനികന്റെ  കേശഴനിലുണച.  അവയനില  പലേതുന  ആദനിവമാസനി  കമഖലേയനിലേമാണച
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച.  വനിദരമാഭരമാസ  അവകേമാശേ  നനിയമപ്രകേമാരന  ഏകേമാദ്ധേരമാപകേ
വനിദരമാലേയങ്ങള് പമാടനില.  എന്നമാല ഇകപ്പെമാള് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഈ ബദല സ്കൂളുകേള്
നനിര്ത്തലേമാക്കമാന്  സര്ക്കമാര്  തലേത്തനില  തശരുമമാനകമടുത്തനിട്ടനില.  സനസമാനത്തച
നനിലേവനിലുള ഏകേമാദ്ധേരമാപകേ വനിദരമാലേയങ്ങളുകട തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വനിദരമാഭരമാസ
അവകേമാശേ  നനിയമത്തനിനനുസൃതമമായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്
31-5-2017-നച  മുമ്പച  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനച  സര്ക്കമാര്  നനിര്കദ്ദേശേന  നലകേനിയനിരുന.
ഇതുപ്രകേമാരന  വനിവരങ്ങള്  കശേഖരനിക്കുന്നതനിനച  ഉപജനിലമാ  വനിദരമാഭരമാസ  ഓഫശസര്,
കബമാക്കച  കപ്രമാഗ്രമാന  ഓഫശസര്,  ബനകപ്പെട്ട  തകദ്ദേശേ  സത്വയനഭരണ  സമാപന
പ്രതനിനനിധനികേള് എന്നനിവരടങന്ന സമനിതനി ടനി ഓഫശസുകേളുകട പരനിധനിയനില വരുന്ന
ഏകേമാദ്ധേരമാപകേ  വനിദരമാലേയങ്ങള്  കനരനിട്ടച  സനര്ശേനിചച  അടനിയനരമമായനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടച
സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനച നനിര്കദ്ദേശേന നലകേനിയനിട്ടുണച.  ഈ സ്കൂളുകേളനില കജമാലേനി കചെയ്യുന്ന
അദ്ധേരമാപകേ-അനദ്ധേരമാപകേ  ജശവനക്കമാരുകട  കയമാഗരതയനുസരനിചച  നനിയമനന
നടത്തണകമന്ന  ആവശേരവന  കവതന  വര്ദ്ധേനവകപമാലുളള  മറ്റച  കേമാരരങ്ങളുന  തക്ക
സമയത്തച പരനിഗണനിക്കുന്നതമാണച.

VI കമശേപ്പുറത്തുവച കേടലേമാസുകേള്

(1) മുഖരമനനി (ശശ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്) സര്,  സനസമാന സര്ക്കമാരനികന്റെ 
വനിവര സമാകങ്കേതനികേവനിദരമാനയന 2017 -കന്റെ കേരടച ഞമാന്  കമശേപ്പുറത്തച വയന.

(2) ചെട്ടന   47(2)   അനുസരനിച്ചുള പ്രകതരകേ ലേനിസച പ്രകേമാരന
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മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന
കേടലേമാസുകേള് കമശേപ്പുറത്തച വയന:

പതനിമൂന്നമാന കകേരള നനിയമസഭയുകട എട്ടമാന സകമളനത്തനികലേ 11,  പനണമാന
സകമളനത്തനികലേ  2145,  പതനിനഞമാന  സകമളനത്തനികലേ  3636,  പതനിനമാലേമാന
കകേരള  നനിയമസഭയുകട  ഒന്നമാന  സകമളനത്തനികലേ  29,  രണമാന  സകമളനത്തനികലേ
131, 141, 142, 1338, 1349, 1351, 2635, 2682, 4099, 4131, 4132, 4146, 4191,
4195, 4233, 4235, 4238, 4434, 5221, 5227, 5306, 6407, 6411, 6426, 6480
എന്നശ നമ്പരുകേളനിലുള നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത കചെമാദരങ്ങളുകട  മറുപടനിയുന  അവയച
യഥമാസമയന മറുപടനി നലകുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള കേമാരണന കേമാണനിക്കല
കസറ്റുകമനകേളുന.

2.  പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാക്കസമുദമായകകമവന  നനിയമവന
സമാനസമാരനികേവന  പമാര്ലേകമന്റെറനികേമാരരവന  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലേന്)  :
സര്, ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കേടലേമാസുകേള് കമശേപ്പുറത്തച വയന:

പതനിമൂന്നമാന  കകേരള  നനിയമസഭയുകട  പതനിനമാലേമാന  സകമളനത്തനികലേ  3340,
3442 പതനിനമാലേമാന കകേരള നനിയമസഭയുകട രണമാന സകമളനത്തനികലേ 1879 എന്നശ
നമ്പരുകേളനിലുള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത  കചെമാദരങ്ങളുകട  മറുപടനിയുന  അവയച
യഥമാസമയന മറുപടനി നലകുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള കേമാരണന കേമാണനിക്കല
കസറ്റുകമനകേളുന.

3. റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മമാണവന വകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രകശേഖരന്  ) : സര്,
ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കേടലേമാസുകേള് കമശേപ്പുറത്തച വയന:

പതനിനമാലേമാന കകേരള നനിയമസഭയുകട രണമാന സകമളനത്തനികലേ 4913, 4930,
4932  എന്നശ  നമ്പരുകേളനിലുള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത  കചെമാദരങ്ങളുകട  മറുപടനിയുന
അവയച  യഥമാസമയന  മറുപടനി  നലകുവമാന്  സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള  കേമാരണന
കേമാണനിക്കല കസറ്റുകമനകേളുന.

4.  വരവസമായവന കസമാര്ട്സുന യുവജനകേമാരരവന വകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   എ  .   സനി  .
കമമായ്തശന്  ) : സര്, ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കേടലേമാസുകേള് കമശേപ്പുറത്തച വയന: 
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പതനിനമാലേമാന  കകേരള  നനിയമസഭയുകട  ഒന്നമാന  സകമളനത്തനികലേ  355  എന്ന
നമ്പരനിലുള  നകത്ര  ചെനിഹ്നമനിടമാത്ത  കചെമാദരത്തനികന്റെ  മറുപടനിയുന  അതനിനച
യഥമാസമയന മറുപടനി നലകുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള കേമാരണന കേമാണനിക്കല
കസറ്റുകമനന.

5.   വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനി  (  കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനമാഥച  ):  സര്,  ഞമാന്
തമാകഴപ്പെറയുന്ന കേടലേമാസുകേള് കമശേപ്പുറത്തച വയന:

പതനിമൂന്നമാന  കകേരള  നനിയമസഭയുകട  പതനിനമാറമാന  സകമളനത്തനികലേ  2634
എന്ന  നമ്പരനിലുള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത  കചെമാദരത്തനികന്റെ  മറുപടനിയുന  അതനിനച
യഥമാസമയന മറുപടനി നലകുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള കേമാരണന കേമാണനിക്കല
കസറ്റുകമനന.

6.   ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി   (  ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്  ):  സര്,  ഞമാന്
തമാകഴപ്പെറയുന്ന കേടലേമാസുകേള് കമശേപ്പുറത്തച വയന:

പതനിനമാലേമാന കകേരള നനിയമസഭയുകട രണമാന സകമളനത്തനികലേ  6258  എന്ന
നമ്പരനിലുള നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത കചെമാദരത്തനികന്റെ മറുപടനിയുന അതനിനച യഥമാസമയന
മറുപടനി നലകുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള കേമാരണന കേമാണനിക്കല കസറ്റുകമനന.

7.   വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനി  (  കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനമാഥച  ):  സര്,  ഞമാന്
തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കേടലേമാസുകേള്  ആകരമാഗരവന  സമാമൂഹരനശതനിയുന  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി
കമശേപ്പുറത്തച വയന.

പതനിമൂന്നമാന കകേരള നനിയമസഭയുകട ഒന്പതമാന സകമളനത്തനികലേ 2398 എന്ന
നമ്പരനിലുള നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത കചെമാദരത്തനികന്റെ മറുപടനിയുന അതനിനച യഥമാസമയന
മറുപടനി നലകുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള കേമാരണന കേമാണനിക്കല കസറ്റുകമനന.

8.  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി   (  ശശ  .    എ  .    കകേ  .
ശേശേശന്ദ്രന്  ): സര്, ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കേടലേമാസുകേള്  കമശേപ്പുറത്തച വയന:

പതനിനമാലേമാന കകേരള നനിയമസഭയുകട ഒന്നമാന സകമളനത്തനികലേ  2348  എന്ന
നമ്പരനിലുള നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത കചെമാദരത്തനികന്റെ മറുപടനിയുന അതനിനച യഥമാസമയന
മറുപടനി നലകുവമാന് സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള കേമാരണന കേമാണനിക്കല കസറ്റുകമനന.

9.  ധനകേമാരരവന കേയറുന വകുപ്പുമനനി    (  കഡമാ  .   ടനി  .   എന  .   കതമാമസച ഐസകേച  ): 
സര്, ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കേടലേമാസുകേള് കമശേപ്പുറത്തച വയന:

പതനിമൂന്നമാന കകേരള നനിയമസഭയുകട പത്തമാന സകമളനത്തനികലേ 598, പതനികനമാന്നമാന
സകമളനത്തനികലേ  2120  എന്നശ  നമ്പരുകേളനിലുള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത കചെമാദരങ്ങളുകട
മറുപടനിയുന  അവയച  യഥമാസമയന  മറുപടനി  നലകുവമാന്  സമാധനിക്കമാതനിരുന്നതനിനുള
കേമാരണന കേമാണനിക്കല കസറ്റുകമനന.
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VII റനികപ്പെമാര്ട്ടച സമര്പ്പെണന

എസനികമറ്റചസച കേമനിറ്റനിയുകട മൂനന നമാലുന റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള്

ശശ  .    എസച  .    ശേര്മ  : സര്, എസനികമറ്റചസച  കേമനിറ്റനി  (2016-2019)  യുകട
കചെയര്മമാനമായ ഞമാന് സമനിതനിയുകട മൂനന നമാലുന റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനിക്കുന.

VIII ശുദ്ധേനിപത്രന

ധനകേമാരരവന കേയറുന വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എന  .   കതമാമസച ഐസകേച): സര്,
2017-2018  സമാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തയള  ധനമാഭരര്തനകേളുന  വനിശേദമമായ
ബഡ്ജറ്റച എസനികമറ്റുന സനബനനിച മൂന്നമാന വമാലേരത്തനികലേ 353-ാം കപജനില 43-ാം
നമ്പര് ധനമാഭരര്തനയനില കേടനകൂടനിയ പനിശേകേച തനിരുത്തനികക്കമാണ്ടുള കസറ്റുകമന്റെച
ഞമാന്  കമശേപ്പുറത്തച  വയന.  ഈ  തനിരുത്തലുകേള്ക്കനുസൃതമമായനി  2017-2018
സമാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറ്റച  കരഖയുകട  അനുബനന  IV-കന്റെ  പുതുക്കനിയ
പതനിപ്പുന ഞമാന് കമശേപ്പുറത്തച വയന. 

IX  ക്രമപ്രശ്നന 

ചെട്ടങ്ങളുകട കേരടച സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയനില സമര്പ്പെനിക്കമാത്തതച സനബനനിചച

ശശ  .    മഞ്ഞെളമാനകുഴനി  അലേനി:  സര്,  കകേരള  നനിയമസഭയുകട  നടപടനിക്രമവന
കേമാരരനനിര്വഹണവന സനബനനിച ചെട്ടങ്ങളനികലേ ചെട്ടന  238-ല സമാറ്റന്യൂട്ടറനി ചെട്ടങ്ങകള
സനബനനിചച  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയുകട  അധനികേമാരങ്ങള്  വനിവരനിക്കുന്നതനില
നനിയമസഭയുകട  ഒരു  ആക്ടുമൂലേന  സര്ക്കമാരനികനമാ  മറ്റച  സമാറ്റന്യൂട്ടറനി  അകതമാറനിറ്റനികക്കമാ
ചെട്ടങ്ങള്  ഉണമാക്കുവമാന്  അധനികേമാരന  നലകുന്നനിടത്തച  എലമാ  സനഗതനികേളനിലുന
അങ്ങകനയുള ചെട്ടങ്ങള് ബനകപ്പെട്ട  സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനി മുമ്പമാകകേ പരനികശേമാധനയമായനി
കേരടച  രൂപത്തനില വയ്കക്കണതമാകണന്നച പറയുനണച.  എന്നമാല സനര്ഭത്തനികന്റെ
അടനിയനര സത്വഭമാവന അങ്ങകന ആവശേരകപ്പെടുന്നപകവന കപമാതുതമാലപ്പെരരമാര്തന
കപകട്ടന്നച  നടപടനി  എടുകക്കണതമായുന  വരുന്ന  സനഗതനിയനില  മമാത്രന  ഏകതങ്കേനിലുന
നനിയമപ്രകേമാരന നലകേനിയ അധനികേമാരങ്ങള് വനിനനികയമാഗനിചച പ്രസ്തുത ചെട്ടത്തനികന്റെകയമാ
ചെട്ടങ്ങളുകടകയമാ  കേരടുരൂപങ്ങള്  സബ്ജക്ട  കേമനിറ്റനി  മുമ്പമാകകേ  വയമാകത  ചെട്ടകമമാ
ചെട്ടങ്ങകളമാ  പുറകപ്പെടുവനിക്കുന്നതമാകണനന  അപ്രകേമാരന  പുറകപ്പെടുവനിക്കുകമ്പമാള്
അകതമാകടമാന്നനിചച കേമനിറ്റനിയുകട മുന്കൂട്ടനിയുള സൂക്ഷ്മപരനികശേമാധന കൂടമാകത അങ്ങകന
പുറകപ്പെടുവനിക്കുവമാന്  ആവശേരമമായനിരുന്ന  കേമാരണങ്ങളുകട  വനിശേദശകേരണവന  ബനകപ്പെട്ട
സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിക്കച അയച്ചുകകേമാടുകക്കണതമാകണന്നച ഇകത ചെട്ടത്തനിലതകന്ന വരകമമാക്കുനണച. 
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പതനിനമാലേമാന കകേരള നനിയമസഭയുകട നമാലേമാന സകമളനത്തനില 28-2-2017-ല
കേമാരരവനിവരപ്പെട്ടനികേയനികലേ  മൂന്നമാമകത്ത  ഇനമമായനി  ലേനിസച  (1)  പ്രകേമാരന  സഭയുകട
കമശേപ്പുറത്തുവച ചെട്ടങ്ങളനില 2016-കലേ കകേരള എഡന്യൂകക്കഷന്സച (കഭദഗതനി) റൂള്സച,
2015-കലേ കകേരള ലേമാന്റെച  അവസന്കമന്റെച  റൂള്സച,  2016-കലേ കകേരള  സമാനസമാരനികേ
പ്രവര്ത്തന  കകമനനിധനി  കദദഗതനി  ചെട്ടങ്ങള്  എന്നനിവയുകട  കേരടുരൂപങ്ങള്
പുറകപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പച  ബനകപ്പെട്ട  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയുകട  പരനികശേമാധനയച
വനികധയമമാക്കനിയനിട്ടനികലന്നച  കേമാണന.  സനര്ഭത്തനികന്റെ  അടനിയനര  സത്വഭമാവന
ആവശേരകപ്പെടുന്നപകവന  കപമാതുതമാലപ്പെരരമാര്തന  കപകട്ടന്നച  നടപടനി
എടുകക്കണതമായനിവരുന്ന സനഗതനിയനിലുന മമാത്രമമാണച ചെട്ടങ്ങള് സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയുകട
പരനികശേമാധനയച  സമര്പ്പെനിക്കമാകത  സഭയനില  സമര്പ്പെനിക്കമാന്  വരവസയുളതച.
എന്നമാല  പലേകപ്പെമാഴന  ഇത്തരന  സമാഹചെരരങ്ങള്  നനിലേവനിലേനിലമാത്ത
സനഗതനിയനിലക്കൂടനി  കേരടച  ചെട്ടങ്ങള്  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയുകട  പരനികശേമാധന  കൂടമാകത
പ്രസനിദ്ധേശകേരനിക്കുന്ന പ്രവണത കൂടനിക്കൂടനിവരനികേയമാണച.

01.00 PM]

ഇത്തരത്തനില സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയുകട പരനികശേമാധന കൂടമാകത കപമാകുന്നതുകകേമാണമാണച
ആക്ടനിനച  വനിരുദ്ധേമമായ ചെട്ടങ്ങള് വകര സഭയുകട കമശേപ്പുറത്തച വയമാനനിടയമാകുന്നതച.
കമലപ്പെറഞ്ഞെതനില  1959-കലേ  Kerala  Education Rules-നുള കഭദഗതനി  കപമാകലേ
വളകര  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  ചെട്ടങ്ങള്  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയുകട  പരനികശേമാധനയച
വനികധയമമാക്കണന.  എങ്കേനില മമാത്രകമ സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയുകട ആഭരനര പ്രവര്ത്തന
ചെട്ടങ്ങളനില  പ്രതനിപമാദനിക്കുന്നതുകപമാകലേ  അവ ഏലപ്പെനിച്ചുകകേമാടുത്ത
അധനികേമാരത്തനിനുളനിലേമാകണമാ എനന നനിയമത്തനികന്റെ കപമാതു ഉകദ്ദേശേരത്തനില നനിനന
വരതനിചെലേനിചനിട്ടുകണമാകയനന  അറനിയമാന്  കേഴനിയൂ.   ഇക്കമാരരത്തനില  സബ്ജക്ടച
കേമനിറ്റനിയുകട പരനികശേമാധന കൂടമാകത കപമാകുന്നതുകകേമാണമാണച ആക്ടനിനച വനിരുദ്ധേമമായ
ചെട്ടങ്ങള്വകര  സഭയുകട  കമശേപ്പുറത്തച  വയമാനനിടയമാകുന്നതച.  ഇത്തരത്തനിലുള
ചെട്ടങ്ങളനിലേമാണച  പലേകപ്പെമാഴമായനി  കഭദഗതനികേള്  ആവശേരമമായനി  വരുന്നതച.  ഇതച
ആശേമാസരമമായ  പ്രവണതയല.  നനിയമസഭയുകടയുന  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയുകടയുന
അധനികേമാരങ്ങള്  കേവര്കന്നടുക്കമാനുള  ഈ  പ്രവണത  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച
കമലപ്പെറഞ്ഞെ  വസ്തുതകേള്  കകേരള  നനിയമസഭയുകട  നടപടനിക്രമവന
കേമാരരനനിര്വഹണവന  സനബനനിച  ചെട്ടങ്ങളുകട  ചെട്ടന  238-കന്റെയുന  സബ്ജക്ടച
കേമനിറ്റനിയുകട  അഭരനര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട  ചെട്ടങ്ങളുകട  ചെട്ടന  10-കന്റെയുനകൂടനി
അടനിസമാനത്തനില  പരനികശേമാധനിചച  അങ്ങച  ആവശേരമമായ  റൂളനിനഗച  നലകേണകമന്നച
അഭരര്തനിക്കുന.
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പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാക്കസമുദമായകകമവന  നനിയമവന
സമാനസമാരനികേവന പമാര്ലേകമന്റെറനികേമാരരവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .  കകേ  .   ബമാലേന്): സര്,
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗന  പറഞ്ഞെതച  ശേരനിയമാണച.  സമാധമാരണ  നനിലേയനില  ചെട്ടങ്ങള്
സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയുകട  മുമ്പമാകകേ  വയ്കക്കണതമാണച.   എന്നമാല  പലേകപ്പെമാഴന
കനമാട്ടനിവഫ  കചെയ്തതനിനുകശേഷമമാണച  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയുകട  മുമ്പമാകകേ  വരമാറുളതച.
ഞമാന്  തകന്ന  അനഗമമായനിട്ടുള  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയനില  നനിരവധനി  തവണ  ഇതച
കകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുളളതമാണച.  എന്നമാല പലേകപ്പെമാഴന ഇതച ആവര്ത്തനിക്കുന എനളതച
കേറക്ടമാണച.  ഇവനികട  9-12-2016-കലേ  SRO No. 791/2016  ആയനി പ്രസനിദ്ധേശകേരനിച
2016-കലേ  കകേരള  സമാനസമാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ  കകമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ചെട്ടങ്ങള്
പുറകപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനച മുമ്പമായനി ചെട്ടങ്ങളുകട കേരടച ബനകപ്പെട്ട സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയുകട
പരനികശേമാധനയച നലകേനിയനിട്ടനികലന്നച ശശ.  മഞ്ഞെളമാനകുഴനി അലേനി ഉന്നയനിച ക്രമപ്രശ്നന
പരനികശേമാധനിച്ചു.  2010-കലേ കകേരള സമാനസമാരനികേ പ്രവര്ത്തകേ കകമനനിധനി  ആക്ടനിനച
കേശഴനില എസച.ആര്.ഒ. നമ്പര് 247/2013 ആയനി പുറകപ്പെടുവനിച ചെട്ടങ്ങളമാണച 2013-കലേ
കകേരള  സമാനസമാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ  കകമനനിധനി  ചെട്ടങ്ങള്,  നനിയമസഭയുകട
സകബമാര്ഡനികനറ്റച  കലേജനികസഷന്  കേമനിറ്റനി  (2011-2014)  ഈ  ചെട്ടങ്ങളുകട
സൂകപരനികശേമാധന  നടത്തനി  സമനിതനിയുകട  18-ാാമതച  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  പ്രകേമാരന  ചെനിലേ
കഭദഗതനികേള് നനിര്കദ്ദേശേനിക്കമാന് സര്ക്കമാരനിനച  നലകേനിയനിരുന.  അതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി
സകബമാര്ഡനികനറ്റച കലേജനിസഷന് കേമനിറ്റനിയുകട ശേനിപമാര്ശേകേള് പരനികശേമാധനിചകശേഷന
പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്  നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നതനിനച  സര്ക്കമാര്  തശരുമമാനനിക്കുകേയുന
അതനിനമായനി  28-12-2016-കലേ  എസച.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  791/2016  പ്രകേമാരന  കകേരള
സമാനസമാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ  കകമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ചെട്ടങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവനിക്കുകേയുന
കചെയ്തു.   2016-കലേ  സകബമാര്ഡനികനറ്റച  കലേജനികസഷന്  കേമനിറ്റനി  ശേനിപമാര്ശേ
കചെയ്തപ്രകേമാരമമാണച  കമലപ്പെറഞ്ഞെ  കഭദഗതനി  ചെട്ടങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവനിചതച.  കഭദഗതനി
ചെട്ടങ്ങളുകട  കേരടച  വശണ്ടുന  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിക്കച  സമര്പ്പെനികക്കണതനില  എന്ന
ധമാരണയനിലേമാണച  ഇതച  വയമാതനിരുന്നതച.  ഇക്കമാരരത്തനില  വനിജ്ഞമാപനത്തനിനുമുമ്പച
കേരടച  ബനകപ്പെട്ട  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനി  മുമ്പമാകകേ  സമാറ്റന്യൂട്ടറനി  ചെട്ടന  238  പ്രകേമാരന
വയ്കക്കണതമാണച.  അതച  വകുപ്പെനിനച  ഒരു  ഒമനിഷന്  വന്നതമാണച.  എന്നമാല
എമര്ജന്സനി  വമാറണച  കചെയ്യുന്ന  ഘട്ടങ്ങളനില  കനരകത്ത  ഇവനികട
സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയുകട  മുമ്പമാകകേ  വയമാകതതകന്ന  ചെട്ടങ്ങള്
തയമാറമാക്കമാന.  അവനികടയമാണച ആക്ടനികന്റെ ഇന്റെന്ഷകനതനിരമായനി ചെട്ടങ്ങള് മമാറുന്നതച.
അതുകകേമാണമാണച  സബ്ജക്ടച   കേമനിറ്റനിയുകട  പരനിപൂര്ണമമായനിട്ടുള  സ്ക്രൂട്ടനിനനി
മുന്കൂട്ടനിത്തകന്ന കവണകമന്ന നനിബനനവചതച. അതനികന്റെ ഒരു വയകലേഷന് ഇവനികട
നടന്നനിട്ടുണച. കമലേനില അതച വരമാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സത്വശകേരനിക്കുന്നതമാണച.

വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനി  (കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശന്ദ്രനമാഥച):  സര്,  അധരമാപകേ
പമാകക്കജച സനബനനിചച സര്ക്കമാര് പുറകപ്പെടുവനിച 1-10-2013-കലേ    199/2011/കപമാ.വനി.വ.
നമ്പര്  ഉത്തരവനിനുന  അനുബന  ഉത്തരവകേള്ക്കുകമതനികര  ഫയല  കചെയകപ്പെട്ട
നനിരവധനി കകേസുകേളനികനലുള ബഹുമമാനകപ്പെട്ട വഹകക്കമാടതനിയുകട വനിധനിനരമായകത്ത
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തുടര്ന്നച  അദ്ധേരമാപകേ-അനദ്ധേരമാപകേരുകട  സനരകണന,  തസ്തനികേ  നനിര്ണയന,
നനിയമനമാനഗശകേമാരന, അധനികേ സനരകനിതമാദ്ധേരമാപകേരുകട പുനര്വനിനരമാസന തുടങ്ങനിയ
വനിഷയങ്ങളനില  പുതനിയ  ഉത്തരവകേള്  സര്ക്കമാര്   പുറകപ്പെടുവനിക്കുകേയുണമായനി.
2015-16-കലേ തസ്തനികേനനിര്ണയകത്തത്തുടര്ന്നച തസ്തനികേനഷന സനഭവനിച സനരകനിത
അദ്ധേരമാപകേരുകട  പുനര്വനിനരമാസന  സനബനനിചച  5-8-2016-കലേ  134/2016/കപമാ.വനി.വ.
എന്ന  ഉത്തരവനില  വനിശേദമമായ  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവനിചനിട്ടുണച.  കൂടമാകത
2015-16  അദ്ധേരയന  വര്ഷകത്ത തസനികേ  നനിര്ണയനതകന്ന  2016-17  അദ്ധേരയന
വര്ഷവന ബമാധകേമമാകുകമനന പ്രസ്തുത സര്ക്കമാര് ഉത്തരവനില വരകമമാക്കനിയനിരുന.
കമലപ്പെറഞ്ഞെ  ഉത്തരവകേളനികലേ  അദ്ധേരമാപകേ-അനദ്ധേരമാപകേ  പുനര്വനിനരമാസകത്ത
സനബനനിച വരവസകേകളയുന  2015-16-കലേ തസ്തനികേ നനിര്ണയന  2016-17 കലേയന
ബമാധകേമമാക്കനിയതനികനയുന  കചെമാദരന  കചെയ്തുകകേമാണച  റനിട്ടച  കപറ്റശഷന്  22177/2016
തുടങ്ങനിയ നനിരവധനി കകേസുകേള് കകേമാടതനിയനില ഫയല കചെയകപ്പെട്ടു. 1-10-2017-കലേ
199/2011/കപമാ.വനി.വ. പ്രകേമാരന ആവനിഷ്കരനിച അധരമാപകേ ബമാങ്കേനിനച നനിയമപ്രബലേരന
നലകേമാനമായനി  കകേമാണ്ടുവന്ന  11-8-2014-കലേ  ഉത്തരവച  154/2014  പ്രകേമാരന
കകേ.ഇ.ആര്.  കഭദഗതനിയനികലേ  പ്രസകമമായ  കസകനുകേള്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
വഹകക്കമാടതനി  റദ്ദേച  കചെയ്തതനിനമാല  അദ്ധേരമാപകേ  ബമാങ്കേച  എന്ന  സനവനിധമാനന
ചെട്ടപ്രകേമാരന  നനിലേവനിലേനില.  ആയതനിനമാല  കമലപ്പെറഞ്ഞെ  ഉത്തരവകേള്  പ്രകേമാരമുള
തസ്തനികേ  നനിര്ണയവന  പുനര്വനിനരമാസവന  ചെട്ടപ്രകേമാരന  ഉറപ്പുനലകേമാനുന  വരകത
നലകേമാനുമമായനി കകേരള വനിദരമാഭരമാസ ചെട്ടങ്ങളനികലേ അധരമായന-21 ചെട്ടന 7, അധരമായന-
23  ചെട്ടന  5  എന്നനിവയനില  കഭദഗതനി  അനനിവമാരരമമായനിരുന.  സനരകനിത
അദ്ധേരമാപകേരുകട  പുനര്വനിനരമാസന,  സ്കൂളുകേളനികലേ  തസ്തനികേ  നനിര്ണയന  എന്നനിവ
സനബനനിച ഉത്തരവകേള്ക്കച നനിയമപരമമായ പ്രമാബലേരന ലേഭനിക്കുന്നതനിനുള കകേരള
വനിദരമാഭരമാസ  ചെട്ടങ്ങളനികലേ  അധരമായന-21 ചെട്ടന  7,  അധരമായന-23  ചെട്ടന  5
എന്നനിവയുകട  കഭദഗതനിക്കച  മനനിസഭമാകയമാഗന  അനഗശകേമാരന  നലകേനിയതനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനില  3-12-2016-കലേ  199/2016/കപമാ.വനി.വ.  ഉപ നമ്പരമായുന  SRO
No.  752/2016  ആയുന  14-12-2016-ല അസമാധമാരണ ഗസറ്റച  വനിജ്ഞമാപനമമായനി
പ്രസനിദ്ധേശകേരനിചനിട്ടുണച.  WPC  Nos.  30707/2016,  22177/2016  എന്നശ
കകേസുകേളനില  അഡത്വകക്കറ്റച  ജനറലേനികന്റെ  കേത്തനികന്റെകൂടനി  അടനിസമാനത്തനിലേമാണച
വഹകക്കമാടതനിയനില  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനച   ബനകപ്പെട്ട  ചെട്ടങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുത്തനി
കക്കമാണ്ടുള കകേ.ഇ.ആര്. കഭദഗതനികേള് അടനിയനരമമായനി കകേമാണ്ടുവകരണനിവന്നതച.

റവനന്യൂവന  ഭവനനനിര്മമാണവന വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്):  സര്,
14-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയുകട  4-ാം  സകമളനത്തനില  28-2-2017-നച
കേമാരരവനിവരപ്പെട്ടനികേയനികലേ  മൂന്നമാമകത്ത  ഇനമമായനി  ലേനിസച  1  പ്രകേമാരന  സഭയുകട
കമശേപ്പുറത്തച  വച  ചെട്ടങ്ങളനില  1-6-2015-ല  SRO  No.  436/2015  ആയനി
പ്രസനിദ്ധേശകേരനിച  The Kerala Land Assignment (Amendment) Rules 2015-കന്റെ
കേരടുരൂപന പുറകപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനുമുന്പച ബനകപ്പെട്ട സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയുകട പരനികശേമാധനയച
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വനികധയമമാക്കമാത്തതച   സനബനനിച്ചുള  ക്രമപ്രശ്നമമാണച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗന
ഇവനികട  ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതച.  ഇവനികട  പറഞ്ഞെ  കേമാരരന  ശേരനിയമാണച.
അതനിനുകശേഷമമാണച സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയുകട മുന്പമാകകേ വന്നകതന്നമാണച കരഖകേളനില
കേമാണന്നതച.  സനസമാനകത്ത മലേകയമാര കമഖലേകേളനില (hill tracts)  സര്ക്കമാര് ഭൂമനി
പമാട്ടത്തനിനച  അകലങ്കേനില കേകയറനികയമാ വകേവശേന വകചമാ  1-6-2015-ല  10  വര്ഷന
തനികേഞ്ഞെവര്ക്കച പട്ടയന നലകുന്നതനിനച 1964-കലേ കകേരള ഭൂമനി പതനിവച ചെട്ടങ്ങളനികലേ
ചെട്ടന  7  (എ)-  യകശേഷന  7  (ബനി)  ആയനി  ഒരു  വരവസ  കകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനുന
അപ്രകേമാരന  കൂട്ടനികചര്ക്കുന്ന  7  (ബനി)-ല  കനിപ  നനിബനന  കകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനുന
ആയതനിനച പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുള വരുമമാന പരനിധനി ഒരു ലേകന രൂപയനിലനനിന്നച
3 ലേകന രൂപയമായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുന 1964-കലേ കകേരള ഭൂമനി പതനിവച ചെട്ടങ്ങളനികലേ
ചെട്ടന  7  (2)  (3),  7  (2)  (5)  എന്നനിവ  പ്രകേമാരന  ഭൂമനി  പതനിവനിനച
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുള  വരുമമാന  പരനിധനി  30,000  രൂപയനിലനനിന്നച  ഒരു  ലേകന
രൂപയമാക്കുന്നതനിനുന അടനിയനര നടപടനി സത്വശകേരനിചച നനിര്ദ്ദേനിഷ കഭദഗതനി ഉത്തരവച
പുറകപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനച സര്ക്കമാര് തശരുമമാനനിചനിരുന. കേരടച ഉത്തരവച നനിയമ വകുപ്പെച
സൂക്ഷ്മപരനികശേമാധന  നടത്തനി  അനഗശകേരനിചതനിനുകശേഷന  വനിഷയനനിര്ണയ
സമനിതനിയുകട  സമാധൂകേരണത്തനിനച  വനികധയമമായനി  1-6-2015-ല  217/2015/റവനന്യൂ
പ്രകേമാരന ഉത്തരവച പുറകപ്പെടുവനിക്കുകേയുന 4-7-2015-ല SRO No. 436/2015  ആയനി
ഗസറ്റച  വനിജ്ഞമാപനന  നടത്തുകേയുമുണമായനി.  എന്നമാല  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവച  നടപ്പെനില
വരുത്തമാന്  പ്രമാകയമാഗനികേ  ബുദ്ധേനിമുട്ടുകേള്  കബമാദ്ധേരകപ്പെട്ട  സമാഹചെരരത്തനില
14-10-2015-കലേ  സര്ക്കമാര്  ഉത്തരവച  570/2015/റവനന്യൂ,  16-10-2015-കലേ  SRO
No. 702/2015 എന്നനിവ പ്രകേമാരന പ്രസ്തുത വനിജ്ഞമാപനന റദ്ദേച കചെയ്തുകകേമാണച പുതനിയ
വനിജ്ഞമാപനന പുറകപ്പെടുവനിക്കുകേയുന കചെയ്തു.  പ്രസ്തുത വനിജ്ഞമാപനങ്ങള് സമനിതനിയുകട
മുന്കൂട്ടനിയുള  സൂക്ഷ്മപരനികശേമാധന  കൂടമാകത  പുറകപ്പെടുവനിക്കമാനനിടയമായ  സമാഹചെരരന
സനബനനിചച  ബനകപ്പെട്ട  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയനില  26-10-2016-നച
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുളതമാണച എന്ന വനിവരന അറനിയനിക്കുന.

റൂളനിനഗച

മനി  .  സശക്കര്:  ചെട്ടന  303  പ്രകേമാരന  വളകര  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  ഒരു  ക്രമപ്രശ്നമമാണച
ശശ.  മഞ്ഞെളമാനകുഴനി  അലേനി  സഭയനില  ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതച.  ഒരു  വൃകന
നട്ടുവളര്ത്തനിയതനിനുകശേഷന  അതനികന്റെ  ശേനിഖരങ്ങളുന  ഇലേകേളുകമലമാന  കവട്ടനിവശഴനി
അതനികന ഷണ്ഡശകേരനിക്കുന്നതുകപമാലേയമാണച ഈ അനുഭവന എന്നച കചെയര് പറയുകേയമാണച.
കേമാരണന  നനിയമസഭ  പമാസമാക്കുന്ന  നനിയമങ്ങള്ക്കച  വനികധയമമായനിട്ടമാണച  ചെട്ടങ്ങള്
തയമാറമാക്കുന്നതച.  സത്വമാഭമാവനികേമമായുന  ചെട്ടങ്ങളുണമാക്കുന്നതനിനുമുന്പച  സബച ജ കേച ടച
കേമനിറ്റനിയുകട സമാധൂകേരണന അനനിവമാരരമമാണച.  എനച കേമാരണത്തനികന്റെ കപരനിലേമായമാലുന
അകതമാഴനിവമാക്കുന്നതച നനിയമസഭയുകട അവകേമാശേത്തനികനലുള     കവല്ലുവനിളനിയമായനി
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കേമാകണണനിവരുന.  ഇക്കമാരരത്തനില ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനിമമാര് തൃപനികേരമമായ മറുപടനിയമാണച
നലകേനിയതച. അതനികന സനബനനിചച റൂളനിനഗച നലകുകേയമാണച.  

നനിയമസഭയുകടകയമാ പമാര്ലേകമന്റെനികന്റെകയമാ ഒരു ആക്ടചമൂലേന ചെട്ടങ്ങള് തയമാറമാക്കമാന്
ഗവണ്കമന്റെനിനച  അധനികേമാരന  ലേഭരമമാകുന്നതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില  ചെട്ടന  നനിര്മനിക്കുന്ന
അവസരങ്ങളനില  അങ്ങകനയുള  ചെട്ടങ്ങകളലമാന  ബനകപ്പെട്ട  സബച ജകേച ടച  കേമനിറ്റനി
മുമ്പമാകകേ പരനികശേമാധനയമായനി  കേരടുരൂപത്തനില വയ്കക്കണതമാകണന്നച  നനിയമസഭമാ
നടപടനി ചെട്ടന 238-ല വരവസ കചെയ്തനിട്ടുണച.    എന്നമാല അടനിയനര സനര്ഭങ്ങളനില
ചെട്ടങ്ങള്  കേരടു  രൂപത്തനില   സബച ജകേച ടച  കേമനിറ്റനി  മുമ്പമാകകേ  വയമാകത
പുറകപ്പെടുവനിക്കമാവന്നതമാകണനന  അപ്രകേമാരന  പുറകപ്പെടുവനിക്കുന്ന  ചെട്ടങ്ങള്  ആയതനിനുള
കേമാരരകേമാരണസഹനിതന  വനിജ്ഞമാപനന  കേഴനിഞ്ഞെമാലുടന്തകന്ന  സമനിതനിയുകട
സമാധൂകേരണത്തനിനമായനി  സമര്പ്പെനികക്കണതമാകണനന  പ്രസ്തുത  ചെട്ടത്തനികന്റെ  കനിപ
നനിബനനയനില  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന. 

സര്ക്കമാര് നനിര്മനിക്കുന്ന ചെട്ടങ്ങള് പരനികശേമാധനയമായനി ബനകപ്പെട്ട സബച ജകേച ടച
കേമനിറ്റനി  മുമ്പമാകകേ  കേരടച  രൂപത്തനില  സമര്പ്പെനിക്കുന്ന  കേമാരരത്തനില  സര്ക്കമാര്
വകുപ്പുകേള്  കബമാധപൂര്വകമമാ  അലമാകതകയമാ  കേമാണനിക്കുന്ന  കുറ്റകേരമമായ  അനമാസ
സനബനനിചമാണച  ഉദമാഹരണസഹനിതന  ശശ.  മഞ്ഞെളമാനകുഴനി  അലേനി  തകന്റെ
ക്രമപ്രശ്നത്തനിലൂകട ഇവനികട  ഉന്നയനിചതച.   ഇതുസനബനനിചച  ബനകപ്പെട്ട മനനിമമാര്
വനിശേദശകേരണവന  നലകുകേയുണമായനി.  കപമാതുവനില  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനിമമാരുന
അനഗങ്ങളുന  ഓര്ത്തനിരനികക്കണ  ഒരു  പ്രധമാന  വനിഷയന  ഇക്കമാരരത്തനില
അടങ്ങനിയനിട്ടുകണന്നച കചെയര് കേരുതുന.  

സകബമാര്ഡനികനറ്റച  കലേജനിസഷന്  അഥവമാ  കഡലേനികഗറ്റഡച  കലേജനികസഷന്
എന്ന  പ്രക്രനിയയനില  സര്ക്കമാരനിനുള  അധനികേമാരത്തനികനല  കലേജനികസചറനിനുള
നനിയനണ  കമക്കമാനനിസന  ഏറ്റവന  ശേകമമായനി  നടപ്പെനിലേമാക്കനിയനിട്ടുള  അപൂര്വന
സനസമാന നനിയമസഭകേളനില ഒന്നമാണച കകേരള നനിയമസഭ എന്ന കേമാരരത്തനില നമുക്കച
അഭനിമമാനനിക്കമാവന്നതമാണച.  1980-ല  സബച ജകേച ടച  കേമനിറ്റനികേള്  നനിലേവനില
വന്നകതമാടുകൂടനിയമാണച  കകേരള  നനിയമസഭ  മമാതൃകേമാപരമമായ  വരവസകേള്
ഉള്കപ്പെടുത്തനികക്കമാണച  ഇതച  പ്രമാവര്ത്തനികേമമാക്കനിയതച.  സര്ക്കമാര്  നനിര്മനിക്കുന്ന
ചെട്ടങ്ങള്  വനിജ്ഞമാപനത്തനിനുകശേഷന  യമാനനികേമമായനി  ഒരു  കപമാസ്റ്റുകമമാര്ട്ടത്തനിനു
വനികധയമമാക്കുകേ  എന്ന  സനിരന  നടപടനിക്രമത്തനിലനനിനന  വനിഭനിന്നമമായനി  ചെട്ടങ്ങള്
വനിജ്ഞമാപനന  കചെയ്യുന്നതനിനുമുമതകന്ന  അകതമാരു  മുന്കൂര്  കലേജനികസറ്റശവച
സ്ക്രൂട്ടനിനനിക്കച വനികധയമമാക്കണകമന്ന ആശേയന പമാര്ലേകമന്റെറനി രനഗത്തച പ്രകയമാഗത്തനില
കകേമാണ്ടുവന്നതച  കകേവലേന  ഒരു  നടപടനിക്രമന  എന്ന രൂപത്തനില  മമാത്രമല,   മറനിചച
സര്ക്കമാരനികന്റെ  നനിയമനനിര്മമാണ  നടപടനിയനില  തക്കസമയത്തുതകന്ന  കലേജനികസചറനിനച
ഫലേപ്രദമമായനി  ഇടകപടമാന്  അവസരകമമാരുക്കുന്ന  മഹത്തമായ  ഒരു  പമാര്ലേകമന്റെറനി
ആശേയന നടപ്പെമാക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശേരകത്തമാടുകൂടനി ആയനിരുന.
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എന്നമാല ദഇൗര്ഭമാഗരകേരകമനപറയകട്ട,  സബച ജകേച ടച കേമനിറ്റനികേളനില നനികനിപമമായ

ഉത്തരവമാദനിതത്വന  കവണരശതനിയനില   നനിര്വഹനിക്കുവമാന്  സമനിതനികേള്ക്കച  അവസരന

ലേഭനിക്കമാത്ത  സമാഹചെരരമമാണച  ഇകപ്പെമാള്  സനജമാതമമായനികക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.

സമശപകേമാലേ  സനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേള്  പരനികശേമാധനിചതനിലനനിനന  ഇക്കമാരരന

വരകമമാണച.   കേമാലേതമാമസത്തനിനനിടയമാക്കുകമന്ന  ആശേങ്കേ  ഉന്നയനിച്ചുകകേമാണമാണച

പലേകപ്പെമാഴന  സബച ജകേച ടച കേമനിറ്റനികേകള അതനികന്റെ മുന്കൂര് പരനികശേമാധനയനിലനനിനന

ഒഴനിവമാക്കകപ്പെടുന്നകതന്നമാണച  കചെയര്  മനസനിലേമാക്കുന്നതച.  എകനികേന്യൂട്ടശവനികന്റെ

സകബമാര്ഡനികനറ്റച  കലേജനികസഷനുകമലുള  "കലേജനികസറ്റശവച  കേണ്കടമാള്"  എന്ന

നനിലേയച  ഒരു  കേമാരണവശേമാലുന  ഒഴനിവമാക്കമാകനമാ  ദര്ബലേകപ്പെടുത്തമാകനമാ  പമാടനിലമാത്ത

വരവസകേളമാണച കേമാലേതമാമസത്തനികന്റെ കപരുപറഞ്ഞെച ഇകപ്പെമാള് തമസ്ക്കരനിക്കകപ്പെട്ടുകപമാകുന്നതച.

ഇത്തരന രശതനികേള് ഒഴനിവമാക്കകപ്പെകടണതമാകണന്ന കേമാരരത്തനില ഭനിന്നമാഭനിപ്രമായമനില.

ഈ  സമാഹചെരരത്തനില,  ഇനനികമല,  സര്ക്കമാര്  നനിര്മനിക്കമാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന  എലമാ

ഒറനിജനിനല  ചെട്ടങ്ങളുന  കഭദഗതനി  ചെട്ടങ്ങളുന  പരമമാവധനി  കേരടുരൂപത്തനിലതകന്ന

ബനകപ്പെട്ട  സബച ജകേച ടച  കേമനിറ്റനിയുകട  പരനികശേമാധനയച  സമര്പ്പെനികക്കണതമാകണന്നച

കചെയര് റൂള് കചെയ്യുന. 

അതുകപമാകലേ  ഓകരമാ  സബച ജകേച ടച  കേമനിറ്റനിയുന  ചെട്ടപ്രകേമാരന  ലേഭരമമായ

അധനികേമാരമാവകേമാശേങ്ങള്ക്കുളനില  നനിനകകേമാണച  തങ്ങളുകട  കേര്ത്തവരങ്ങള്

ജമാഗ്രതകയമാടുകൂടനി  നനിര്വഹനിക്കണകമനന  കചെയര്  റൂള്  കചെയ്യുന.  കൃതരമമായ

ഇടകവളകേളനില കയമാഗങ്ങള് കചെര്നകകേമാണച സമനിതനി മുമ്പമാകകേ ലേഭരമമായ ചെട്ടങ്ങള്

സമയബനനിതമമായനി  പരനികശേമാധന നടത്തനി ആവശേരമമായ ശേനിപമാര്ശേകേള് യഥമാസമയന

സര്ക്കമാരനിനച  ലേഭരമമാക്കുന്ന  കേമാരരത്തനിലുന  സമനിതനിയുകട  അധനികേമാരമാവകേമാശേങ്ങള്

ഹനനിക്കകപ്പെടുന്നതമായനി  കബമാദ്ധേരകപ്പെടുന്ന  സനര്ഭങ്ങളനില  അവസകരമാചെനിതമമായനി

ഇടകപട്ടുകകേമാണച  ബനകപ്പെട്ടവരനിലനനിനന  വനിശേദശകേരണന  ഉള്കപ്പെകടയുള

കേമാരരങ്ങള്  ആരമാഞകകേമാണച  ഇക്കമാരരത്തനില  നനിതമാന  ജമാഗ്രത  പമാലേനിക്കമാന്

അതതച  സമനിതനിയനികലേ  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗങ്ങള്  ശദ്ധേനിക്കണകമനന  കചെയര്

ഓര്മകപ്പെടുത്തുന.

ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലേന്:  സര്,   ബഡ്ജറ്റച  സ്ക്രൂട്ടനിനനി  ഇകത  സബച ജകേച ടച

കേമനിറ്റനിയമാണച നടത്തുന്നതച. എകനങ്കേനിലുന ഗുണന അതനികന്റെഭമാഗമമായുകണമാ എനകൂടനി

ബഹുമമാനകപ്പെട്ട സശക്കര് പരനികശേമാധനിക്കണന. 
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പ്രതനിപക കനതമാവച  (ശശ  .    രകമശേച  കചെന്നനിത്തലേ  ):  സര്,  സശക്കറുകട റൂളനിനഗച
വളകര  ഫലേപ്രദമമാണച,  കറലേവന്റെമാണച.  ബനില്ലുകേള്  പമാസമാക്കനി  ആക്ടമായനി
വന്നമാലകപ്പെമാലുന  ചെട്ടങ്ങള്  ഉണമാകേമാത്തതുകകേമാണച  ഗുരുതരമമായ  പലേ  പ്രശ്നങ്ങളുന
ഭരണരനഗത്തച നനിലേവനിലുണച.  ബനില്ലുകേള് പമാസമാക്കനി പത്തുന പതനിനഞ്ചുന വര്ഷങ്ങള്
കേഴനിഞ്ഞെമാലുന ചെട്ടന ഉണമാകുന്നനില.  ഗഇൗരവതരമമായ ഈ കേമാരരനകൂടനി ശദ്ധേനിക്കകപ്പെകടണതമാണച.

ശശ  .   കകേ  .   സനി  .   കജമാസഫച:   സര്, ബഡ്ജറ്റച സ്ക്രൂട്ടനിനനി നടക്കുന്നതുകകേമാണച എകനങ്കേനിലുന
പ്രകയമാജനമുകണമാ എന്നമാണച  കചെമാദനിക്കുന്നതച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  പമാര്ലേകമന്റെറനികേമാരര
വകുപ്പുമനനി  ഇങ്ങകന  കചെമാദനിക്കമാകമമാ?   ബഡ്ജറ്റച  സ്ക്രൂട്ടനിനനികകേമാണച  പ്രകയമാജനന
ഉണമാകേകണ?

മനി  .  സശക്കര്: പ്രകയമാജനമുണമാകേണന എന്ന അര്തത്തനിലേമാണച മനനി പറഞ്ഞെതച.

ശശ  .    പനി  .    കകേ  .    ബഷശര്:  സര്,  ഏകതങ്കേനിലുന  സബച ജ കേച ടച  കേമനിറ്റനിയുകട
ശേനിപമാര്ശേ അനഗശകേരനിചനിട്ടുകണമാ?

മനി  .  സശക്കര്:  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  പനി.  കകേ.  ബഷശര്,  സബച ജ കേച ടച  കേമനിറ്റനികേളുകട
ശേനിപമാര്ശേകേള് അനഗശകേരനിചനിട്ടുണച.

ശശ  .    കകേ  .    സനി  .    കജമാസഫച:   സര്,  ബഡ്ജറ്റച  സ്ക്രൂട്ടനിനനി  നടക്കുന്നതുകകേമാണച
പ്രകയമാജനന  ഉണമാകേണകമന്നമാണച  പറകയണതച.  അകദ്ദേഹന  പമാര്ലേകമന്റെറനികേമാരര
വകുപ്പുമനനിയകല;  ചെട്ടപ്രകേമാരന  ബഡ്ജറ്റച  സ്ക്രൂട്ടനിനനി  നമകട  അവകേമാശേമമാണച.
അതുകകേമാണച പ്രകയമാജനമുകണമാ എന്നച ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി കചെമാദനിചമാല എന്തുകചെയ്യുന?

ശശ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലേന്:  സര് വളകര പ്രധമാനകപ്പെട്ട ഡനിമമാനമമായനി ബനകപ്പെട്ടച
ബഡ്ജറ്റച  സ്ക്രൂട്ടനിനനി   നടത്തുനണച.  സബച ജ കേച ടച  കേമനിറ്റനി  കവണത്ര  ഗഇൗരവത്തനില
അതച  കേമാണനകണമാ,  അതനികന്റെ  ഗുണന  ഉണമാകുനകണമാ   എന്നമാണച  ഞമാന്
കചെമാദനിചതച.

മനി  .   സശക്കര്: പ്ലശസച…. അവകേമാശേലേനഘന പ്രകമയന അവതരനിപ്പെനിക്കമാവന്നതമാണച.

X അവകേമാശേലേനഘനപ്രശ്നന

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജച:  സര്,  പതനിനമാലേമാന കകേരള നനിയമസഭയുകട നമാലേമാന
സകമളനത്തനില  6-3-2017-കലേ  നകത്രചെനിഹ്നമനിടമാത്ത  കചെമാദരന  നമ്പര്  1645-നച
നലകേനിയ മറുപടനിയുകട  അടനിസമാനത്തനില  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  തകദ്ദേശേസത്വയനഭരണവന
നന്യൂനപകകകമവന  വഖഫച  ഹജ്ജച  തശര്തമാടനവന  വകുപ്പുമനനികക്കതനികര
അവകേമാശേലേനഘനപ്രശ്നന ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനച കകേരള നനിയമസഭയുകട നടപടനിക്രമവന
കേമാരരനനിര്വഹണവന  സനബനനിച  ചെട്ടങ്ങളനികലേ  155-ാം  ചെട്ടപ്രകേമാരന  ഞമാന്
കനമാട്ടശസച  നലകുന.   ഏറണമാകുളന  ജനിലയനികലേ  'മരടച  '  മുനനിസനിപ്പെമാലേനിറ്റനിയനില
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പണനിതുയര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്ന   പതനിനമാലേച  നനിലേകേളുള  'ക്രഇൗണ്  പ്ലമാസ'  യുകട
നനിര്മമാണന  സനബനനിചമായനിരുന  കചെമാദരന.   എറണമാകുളന  ജനിലയനില  മരടച
വനികലജനില  സര്കവ  നമ്പര്  212/7,  213/3,  213/15,  213/16  എന്നശ
നമ്പരുകേളനിലകപ്പെട്ട വസ്തുവകേകേളനിലേമാണച ടനി കകേട്ടനിടന നനിര്മനിചനിരനിക്കുന്നതച. തശര്ത്തുന
പമാടകശേഖരമമായ വസ്തുവകേകേളനില  31000  സത്വയര്ഫശറ്റച  വനിസ്തശര്ണന വരുന്ന കകേട്ടനിട
സമുചയന പണനിയുന്നതനിനച  മരടച   പഞമായത്തച  (ഇന്നകത്ത മരടച  മുനനിസനിപ്പെമാലേനിറ്റനി)
കപര്മനിറ്റച  നലകേനിയതുതകന്ന  പ്രഥമദൃഷരമാ  അഴനിമതനിക്കുന  അനശതനിക്കുന
നനിയമവനിരുദ്ധേപ്രവൃത്തനിക്കുന  കതളനിവമാണച.  ഇതനികലേ  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  കേമാരരന
പമാവകപ്പെട്ടവനച  നനിലേ ന/വയല  നനികേത്തനി  വശടുവയണകമങ്കേനില  സമതന  ലേഭനിക്കനില.
അഞച  കസന്റെനിനച   ആര്.ഡനി.ഒ.-കയമാടച   അനുവമാദന  വമാങന്നതനിനച  എകനലമാന
നനിബനനകേളമാണളതച.  ഇവനികട  മുതലേമാളനിമമാര്ക്കച  പതനിനമാലുന  പതനിനഞ്ചുന
നനിലേയുള  രമരഹര്മരങ്ങളുന  വഫവച  സമാര്  കഹമാട്ടലുകേളുന  പണനിയമാന്  ഒരു
നനിയമതടസവമനില. ഇതനിങ്ങകന കപമാകേമാന് കേഴനിയുകമമാ? ഈ വനിഷയത്തനില കകേമാടതനി
ഉത്തരവണച.  കകേമാടതനിയുകട ഉത്തരവച  WPC36500/2007  പ്രകേമാരന കകേമാടതനിയുകട
അനുവമാദമനിലമാകത നമ്പര് കകേമാടുക്കമാന് പമാടനികലന്നച പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഞമാന്
കചെമാദരന  കചെമാദനിചകപ്പെമാള്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനി  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന  മറുപടനി   അതച
ശേരനിയമാകണന്നമാണച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കകേമാടതനി വനിധനികയകപ്പെമാലുന കതറ്റനിദ്ധേരനിപ്പെനിക്കുന്ന
രശതനിയനിലുള മറുപടനി  കതറ്റമാണച.   അതുകകേമാണച  നനിയമസഭയുകട നടപടനിക്രമങ്ങളുന
കേമാരരനനിര്വഹണവന  സനബനനിച   ചെട്ടങ്ങളനികലേ   വകുപ്പെച  155 പ്രകേമാരന   ഞമാന്
അവകേമാശേലേനഘനത്തനിനച  കനമാട്ടശസച നലകുന.

മനി  .  സശക്കര്:  ശശ.  പനി.  സനി.  കജമാര്ജച  ഉന്നയനിച  അവകേമാശേ  ലേനഘനപ്രശ്നന

ആവശേരമമായ പരനികശേമാധന നടത്തനി തുടര്നടപടനികേള് സത്വശകേരനിക്കുന്നതമാണച.

ശശ  .   എസച  .   ശേര്മ: സര്, ഇതച പ്രസനഗമമാകണമാ? 

മനി  .  സശക്കര്:  അകദ്ദേഹത്തനിനച  കഫമാറനില  കമന്ഷന്  കചെയമാനുള  അവസരന

കകേമാടുത്തതമാണച. 

XI നനിയമനനിര്മമാണകേമാരരന

(1) 2017-  കലേ കകേരള ധനകേമാരര ബനിലനികന്റെ അവതരണന

ധനകേമാരരവന കേയറുന  വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .  എന  .   കതമാമസച ഐസകേച): സര്,

2017-കലേ കകേരള ധനകേമാരര ബനില ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സശക്കര്: ബനില അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.
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(2) 2017-  കലേ കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ   (  കവമാട്ടച ഓണ് അക്കഇൗണച  )   ബനിലനികന്റെ

അവതരണവന അനനരഘട്ടങ്ങളുന

ധനകേമാരരവന കേയറുന  വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എന  .   കതമാമസച ഐസകേച): സര്,
2017-കലേ  കകേരള  ധനവനിനനികയമാഗ  (കവമാട്ടച  ഓണ്  അക്കഇൗണച)   ബനില  ഞമാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സശക്കര്: ബനില അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.

ധനകേമാരരവന കേയറുന  വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .  എന  .   കതമാമസച ഐസകേച): സര്,
2017-കലേ കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ (കവമാട്ടച ഓണ് അക്കഇൗണച)  ബനില പരനിഗണനയച
എടുക്കണകമന്ന പ്രകമയന ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .  കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്):  സര്,  ഞമാന് പ്രകമയകത്ത
പനിന്തമാങന.

മനി  .   സശക്കര്: ധനകേമാരരവന കേയറുന വകുപ്പുമനനി, അങ്ങച സനസമാരനിക്കുനകണമാ?

ധനകേമാരരവന കേയറുന  വകുപ്പുമനനി(കഡമാ  .   ടനി  .  എന  .   കതമാമസച ഐസകേച): ഇല.

ശശ  .   കകേ  .   ബമാബു: സര്, ഞമാന് ഈ ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന പനിനമാങന.
നനികുതനി  വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കലുന  കേയനിലുളള  പണന  കചെലേവഴനിക്കലുമല  ബഡ്ജറ്റച.  പണന
കേകണത്തനി കചെലേവഴനിക്കലേമാണച ബഡ്ജറ്റച. പണന എവനികടനനിന്നച കേനിട്ടുന? പ്രതനിപക-
ത്തനികന്റെ  കചെമാദരന  സത്വപ്ന  കേനിഫ്ബനിയമാകണമാ  എന്നമാണച.    കേനിഫ്ബനിയനിലനനിനന
കകേ.എസച.എഫച.ഇ.  ചെനിട്ടനിഫണനിലനനിനന  പണന  എങ്ങകന  കേകണത്തുന  ഏതച
രൂപത്തനില  കചെലേവഴനിക്കുകമന്നതനികന  സനബനനിച്ചുന  അതനികന്റെ  തനിരനിചടവച
എങ്ങകനയമാകണനന കേഴനിഞ്ഞെ മമാര്ചച 13-കലേ മമാതൃഭൂമനി പത്രത്തനില  കഡമാ. ടനി. എന.
കതമാമസച  ഐസകേച  എഴതനിയ  കലേഖനന  വമായനിചമാല  ആര്ക്കമാണച
മനസനിലേമാകേമാത്തതച.  ഇവനികട  ബഡ്ജറ്റച-കേനിഫ്ബനി=പൂജരന  എന്നതമാണച
യു.ഡനി.എഫച.-കന്റെ  സമവമാകേരന.  ബഡ്ജറ്റച+കേനിഫ്ബനി+5 വര്ഷന=എല.ഡനി.എഫച.
എന്നതച  അവരുകട കബജമാറമാണച.   അര്തശേമാസ്ത്രത്തനില കേഇൗടനിലേരന് പറയുനണച,
മനുഷരകൃതമമായ  നയവന  അപനയവന  ഗുണവന  കദമാഷവമമാണച  എന്നച.
നയരൂപശകേരണത്തനില  മഹമാരമാജമാവച  ശദ്ധേനികക്കണ  മൂന്നച  കേമാരരങ്ങളുണച.   ഒന്നച
ആത്മസമ്പത്തച,  അതമാണച ശദ്ധേ.  രണച ദവര സമ്പത്തച, അതമാണച ഉകദരമാഗസരുന
ധനവനിനനികയമാഗവന.   മൂന്നച,  പ്രകൃതനി സമ്പത്തച,  അതമാണച  കൃഷനി,  ഖനനന,  ജലേന,
വനന;   അതമാണച  ഹരനിത  കകേരളന.  ഈ  മൂന്നച  സമ്പത്തുകേകളയുന
സമനത്വയനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണച  3.34  കകേമാടനി വരുന്ന കകേരള ജനതയകവണനി തയമാറമാക്കനിയ
ഈ ബഡ്ജറ്റനികന പ്രതനിപകത്തനിനലമാകത മറ്റമാര്ക്കമാണച  എതനിര്ക്കമാന് കേഴനിയുകേ.
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സഞ്ജയകന്റെ കേഥയനികലേ വമാസു നമ്പനികയക്കുറനിചച   പറയുന്നതു കകേട്ടു.  വമാസു നമ്പനി
രണച  അടയയുന  കചെലകപ്പെട്ടനിയുന  ഉയര്ത്തനിക്കമാണനിചച  12,000  രൂപയുകണന്നച
കകേമാടതനിയനില  കബമാധനിപ്പെനിച്ചു.  കകേരളത്തനികന്റെ  ഖജനമാവച  ആകുന്ന  കചെലകപ്പെട്ടനി
അടനിച്ചുമമാറ്റനിയ  യു.ഡനി.എഫച.  ഒരു  കുന്നനിക്കുരുകപമാലുന  ബമാക്കനിവയമാകതയമാണച
കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷന  ഭരനിചനിട്ടച  ഇവനികടനനിനന  കപമായതച.  അവനികടനനിന്നമാണച
50,000 കകേമാടനി രൂപയുകട കേനിഫ്ബനിയുന ഈ കേഴനിഞ്ഞെ ബഡ്ജറ്റനിനകേകത്ത 26,000
കകേമാടനി  രൂപയുകട  ജനകകമവകമമാകക്ക.  വനികേസകനമാന്മുഖമമായ  പദ്ധേതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചകപ്പെമാള്  അതനികന  മറച്ചുപനിടനിച്ചുകകേമാണച  കകേരള  ജനതകയ
കതറ്റനിദ്ധേരനിപ്പെനിക്കുന്ന  തരത്തനികലേയമാണച  പ്രതനിപകന  കപമാകുന്നതച.  ബഡ്ജറ്റനികന
എതനിര്ത്ത പ്രതനിപകകത്ത  ഒരനഗന പറയുന്നതുകകേട്ടു,  കപമാട്ടകന കചെട്ടനി ചെതനിചമാല
കചെട്ടനികയ  വദവന  ചെതനിക്കുകമന്നച.  ആരമാണച  കപമാട്ടന്,  കേഴനിഞ്ഞെ  ഉമന്  ചെമാണനി
ഗവകണ്മെന്റെനില ബഡ്ജറ്റച അവതരനിപ്പെനിച മമാണനിസമാര് ആകണമാ?  നനിയമസഭമാനഗമമായനി
50  വര്ഷന  പനിന്നനിടുന്ന  മമാണനിസമാറനികന  ആ  പദന  കകേമാണച  വനിളനിക്കുന്നതച
ശേരനിയമാകണമാ?   എനനിക്കറനിയമാന്  കേഴനിയുന്നതച  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച.-കന്റെ
അവസമാന  വര്ഷന  ബഡ്ജറ്റച  അവതരനിപ്പെനിചതച  ശശമമാന്  ഉമന്
ചെമാണനിയമാകണന്നമാണച.  ശശ.  ഉമന്  ചെമാണനി  2  വര്ഷന  കേഴനിഞ്ഞെമാല  50  വര്ഷന
പൂര്ത്തശകേരനിക്കമാന് കപമാകുകേയമാണച. അതുകകേമാണച എകന്റെ അഭരര്തന, ചെട്ടന 307(1)
പ്രകേമാരന  ബഹുമമാനരനമായ  മുന്  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനികയയുന  അതുകപമാകലേ
ശശ.  ഉമന്  ചെമാണനികയയുന  കപമാട്ടന്  എന്ന  പദനകകേമാണച വനികശേഷനിപ്പെനിചതച
നനിയമസഭയുകട  കരഖകേളനിലനനിന്നച  മമാറ്റണന  എന്നമാണച.   അതുകപമാകലേ  ആരമാണച
കപമാട്ടകന  ചെതനിചതച,  ഇകപ്പെമാഴകത്ത  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനികയമാ?  ആ  ധനകേമാരര
വകുപ്പുമനനികയ ചെതനിചതച വദവമമാണകപമാലുന.  ആ വദവന ചെതനിച്ചു എന്നച അവര്
പറയകപ്പെടുന്ന ബഹുമമാനകപ്പെട്ട ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി പ്രതനിപകകത്ത ഏകതങ്കേനിലുന
അനഗത്തനികന്റെ  നനിയമസഭമാ  മണ്ഡലേത്തനികലേയച  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  ഫണച
മമാറ്റനിവയമാകത ചെതനിച്ചു എനപറയമാന് കേഴനിയുകമമാ?  ...(ബഹളന)...  ചെട്ടന പറയമാകത
കപമായനിന്റെച ഓഫച ഓര്ഡര് അനുവദനിക്കമാന് കേഴനിയുകേയനില. 

(അദ്ധേരകകവദനിയനില പമാനല ഓഫച കചെയര്മമാന് ശശ. കകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്)

ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന്:  സര്,  കപമായനിന്റെച  ഓഫച  ഓര്ഡര്.  ഇവനികട
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കമമ്പര്  പ്രസനഗനിചകപ്പെമാള്  മുന്മുഖരമനനിയമായ  ശശ.  ഉമന്
ചെമാണനികയയുന  50  വര്ഷന പൂര്ത്തനിയമാക്കനിയ മുന് ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി ശശ.  കകേ.
എന.  മമാണനികയയുന  ഇവനികട  ആകരമാ  കപമാട്ടന്  എന  വനിളനിച്ചു  എനപറഞ,
ഏകതങ്കേനിലുന പ്രസനഗത്തനില ആകരങ്കേനിലുന ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞെമാല അതച ഈ പറയുന്ന
കനതമാക്കനമാകര  വച്ചുകകേമാണല,  അതച  കരഖയനില  ഉണമാകേമാന്  പമാടനില.  അതച
കരഖയനിലനനിന്നച നശക്കന കചെയണന.
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മനി  .    കചെയര്മമാന്:  അവകര  വരകനിപരമമായനി  ആകകപനിചനിട്ടനില,  ശശ.  കകേ.
ബമാബുവനിനച തുടരമാന.

ശശ  .    കകേ  .    ബമാബു:  സര്,  ഞമാനുന  അതുതകന്നയമാണച  പറഞ്ഞെതച  കരഖയനില
ഉണമാകേമാന് പമാടനില. കേമാലുകുത്തനിയമാല തലേയച കകേമാടനികേള് വനിലേപറയുന്ന കേമാലേമമാണച.
ആരുകട  തലേയമാണച  വനിലേപറയുന്നതച, വര്ഗ്ഗശയതയ്കക്കതനികര  വനിട്ടുവശഴയനിലമാത്ത
നനിലേപമാകടടുക്കുന്ന  നനിരവധനി  കവല്ലുവനിളനികേകള  അതനിജശവനിചച  കകേരള  ജനത
ഹൃദയത്തനികലേറ്റനിയ  കകേരളത്തനികലേ  ഇകപ്പെമാഴകത്ത  മുഖരമനനി,  ധശരനമായ  സഖമാവച
പനിണറമായനി  വനിജയകന്റെ  തലേയമാണച  വനിലേ  പറയുന്നതച.   ഇനരയനില  ഇടതുപകന
കചെറനിയ  പകമമാണച,  എന്നമാല  കകേമാണ്ഗ്രസച  വലുതമാണച,  പകക  എന്തു  കേമാരരന.
15-ാം നൂറ്റമാണനില ജശവനിച കേബശര് ദമാസനികന്റെ കദമാഹയനിലുളള  നമാലുവരനികേളുണച, - 

"ബഡമാ ഹുവമാ കതമാ കേരമാ ഹുവമാ,  (വലുതമാണച പകക എന്തുകേമാരരന)

വജകസ കപഡച ഖജൂര്, 

പനനി കകേമാ ഛമായമാ നഹനി, 

ഫല കലേമാഗച അതനി ദൂര്" 

അതച  പമാലേക്കമാടനികന്റെ  പനകയക്കുറനിചല  പറഞ്ഞെതച,  പമാലേക്കമാടനികന്റെ  പനകയക്കുറനിചമാണച
പറഞ്ഞെകതങ്കേനിലകപ്പെമാലുന ഇവനികട ആര്.എസച.എസച., സനഘപരനിവമാര് സനഘടനകേളുകട
അതനിക്രമനകകേമാണച  തളര്നവശഴന്ന  ഇനരന്  ജനതയച  തണകലേകേമാന്  ഇനരന്
നമാഷണല കകേമാണ്ഗ്രസനിനച കേഴനിയുനകണമാ?  അതുകകേമാണമാണച "ബഡമാ ഹുവമാ കതമാ
കേരമാ ഹുവമാ"  ഇവര് വലുതമായനിട്ടച  എന്തുകേമാരരന?  കകേമാര്പ്പെകററ്റച വലക്കരണത്തനികന്റെ
ഭമാഗമമായനി  പട്ടനിണനികകേമാണച  മരനിക്കുന്നവര്ക്കച  ഭകണന  നലകേമാന്  കേഴനിയമാകത
ഇനരന്  നമാഷണല  കകേമാണ്ഗ്രസച  എന്ന  രമാഷശയപമാര്ട്ടനി  വലുതമായനിട്ടച  എനമാണച
കേമാരരന?  നമാന കേണനികല,  കഗമാവയനിലുന മണനിപ്പൂരനിലുന ജനങ്ങള് ഭൂരനിപകകത്തമാടുകൂടനി
കതരകഞ്ഞെടുത്തതച ആകരയമാണച?  ഇവനികട എകന്റെ സുഹൃത്തച ശശ.  അനനില അക്കര
പട്ടനി ചെനയകപമായ കേഥ പറയുന്നതച കകേട്ടു.  മുഖരമനനിയുകട കുപ്പെമായന തയ്പനിചച  രണ്ടു
സനസമാനകത്തയന  കപമായ  അവകരക്കുറനിചമാകണമാ  ഇങ്ങകന  അധനികകപനിക്കുന്ന
കതന്നമാണച  എകന്റെ  സനശേയന.   2008-കലേ  സമാമ്പത്തനികേ  മമാനരന  മറനികേടക്കമാന്
മുതലേമാളനിത്ത  രമാജരങ്ങള്  അവരുകട  സമാമൂഹരകകമ  പദ്ധേതനികേള്  ഓകരമാന്നമായനി
കവട്ടനിക്കുറച്ചു.   ഈ  കകേമാര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കുകവണനി  ഇനരന്  പ്രധമാനമനനി  സത്വയന
സൃഷനിച കനമാട്ടച ബനനിമൂലേന സമാമ്പത്തനികേത്തകേര്ചയുണമാകുകമ്പമാഴന ഇനരയനികലേ മറ്റച
സനസമാനങ്ങള്ക്കച  മമാതൃകേയമായനി  ഇവനികട സമാമൂഹര  കപന്ഷനുകേള്  1,100
രൂപയമാക്കനി  വര്ദ്ധേനിപ്പെനിചച  40  ലേകകത്തമാളന  വരുന്നവരുകട  വശടുകേളനില
കകേമാകണത്തനിചതച എല.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെമാണച.   അതുകപമാകലേ തകന്ന  4.79



നനിയമനനിര്മമാണകേമാരരന 407

ലേകന  കപര്ക്കച  വശടച  കകേമാടുക്കുന്ന  വലേഫച  പദ്ധേതനിക്കച  തുടക്കന  കുറനിചതുന  ഈ
ഗവണ്കമന്റെമാണച.  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗര  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  കുടുനബമാകരമാഗര  കകേന്ദ്രങ്ങളമാക്കനി
മമാറ്റനി,  പരനികശേമാധന  മമാത്രമല  അവര്ക്കച  മരുന്നച  കകേമാടുക്കമാവന്ന  തരത്തനികലേയച
പനി.എചച.സനി.-കയ  മമാറ്റുന്നതുന  ആര്ദന  പദ്ധേതനിയനിലൂകട  സഇൗജനര  ചെനികേനിത്സ
നലകുന്നതുന  ഇടതുപക  മുന്നണനി  ഗവണ്കമന്റെമാണച.  കകേരളകത്ത  വശകണടുക്കമാന്
ഹരനിത  കകേരളന  പദ്ധേതനിക്കച  തുടക്കന  കുറനിച്ചു.   അതുകപമാകലേതകന്ന  സമാനസമാരനികേ
രനഗത്തച  വലേനിയ  മുകന്നറ്റന  നടത്തനി  ഫനിലേനിന  അവമാര്ഡുദമാനന  പമാലേക്കമാടച  വചച
നടന്നകപ്പെമാഴന പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാരുകട കേലേമാപരനിപമാടനികേള് പമാലേക്കമാകട്ടയച
തനിരനിച്ചുകകേമാണ്ടുവന്നകപ്പെമാഴന   എല.ഡനി.എഫച.-കന്റെ  ജനകേശയ  മുകന്നറ്റന  കേണ്ടു.
വനിദരമാഭരമാസരനഗകത്ത  കദശേശയ  നനിലേവമാരത്തനികലേയല  അനര്കദ്ദേശേശയ  നനിലേവമാര
ത്തനികലേയച മമാറ്റുന്ന,  വനിദരമാഭരമാസ സനരകണ യജ്ഞത്തനിനച കകേരളത്തനികന്റെ മണനില
തുടക്കനകുറനിക്കുകേയമാണച.  യു.ഡനി.എഫച.  ഭരണത്തനില  പനി.എസച.സനി.-കയ
കനമാക്കുകുത്തനിയമാക്കുന്ന മമാതൃകേയല ഇടതുപകന സത്വശകേരനിക്കുന്നതച.  29300 കപര്ക്കച
2017 ജനുവരനി മമാസത്തനില നനിയമനന നലകേനി.  ആകരമാഗര വകുപ്പെനില 5884 പുതനിയ
തസ്തനികേകേള്  സൃഷനിക്കുന.  വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പെനില  2500  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള്
സൃഷനിച്ചു.   പഞമായത്തച  വകുപ്പെനില  1494  പുതനിയ  തസ്തനികേകേളുന
സൃഷനിക്കകപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.   അതമാണച  കതമാഴനില  കമഖലേയനിലുളള  ഇടതുപക  ബദല
എന്നച  യു.ഡനി.എഫച.  മനസനിലേമാകക്കണതച.  സ്ത്രശകേള്ക്കുന  കുട്ടനികേള്ക്കുകമതനികരയുളള
അതനിക്രമന അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാന് ഒരു ഡനിവവ.എസച. പനി.,  26 സനി.ഐ.-മമാര്, 133
എസച.ഐ.-മമാര്,  12  എ.എസച.ഐ.-മമാര്,  800  വനനിതമാ  സശനനിയര്  കപമാലേശസച
ഉകദരമാഗസര്  ഉള്കപ്പെകട  കപമാലേശസച  കസനയനില  വനിനരസനിപ്പെനിക്കമാന്
തശരുമമാനനിക്കുകേയുന  വനനിതകേള്ക്കച  മുന്തൂക്കന  കകേമാടുത്തച  2160  തസ്തനികേകേള്  ആ
കമഖലേയനില സൃഷനിക്കുകേയുന കചെയ്തനിരനിക്കുന.  അതച  ഇടതുപകത്തനികന്റെ കതമാഴനില
കമഖലേയനിലുളള പുകരമാഗതനികയയമാണച കേമാണനിക്കുന്നതച.  

ശശ.  എന.  ടനി.-യുകട  കേഥമാപമാത്രങ്ങളനിലൂകട  പുതുമയമാര്ന്ന  ബഡ്ജറ്റമാണച
ഇവനികട  അവതരനിപ്പെനിചതച.  നനിര്മമാലേരത്തനികലേ  കവളനിചപ്പെമാടച  പറയുന്ന  അവസമാന
വമാക്കുകൂടനി  ആ  ബഡ്ജറ്റനില  ഉള്കപ്പെടുത്തണകമന്നമാണച  എകന്റെ  അഭരര്തന.
“രണ്ടുപറ കനല്ലുന കവളനികചണയുനകകേമാണച മമാസന കേഴനിയുകമമാ? ഒരു പറ കനലേചല്ല് കൂടനി
കചെമാദനിക്കരുകതമാ?"  കവളനിചപ്പെമാടനികന്റെ  ഭമാരര  കചെമാദനിച്ചു.  കവളനിയനിലേനിറങ്ങനിയ
കവളനിചപ്പെമാടനികനമാടച  പണനി  കേനിട്ടമാനമായനി  തൃശ്ശൂരനികലേയച  കപമാകേമാന്  രണച  രൂപ
കചെമാദനിക്കുന മകേന് അപ്പു. കേനകേളുമമായനി  വരുന്ന വമമുണനി പുറകേനിലനനിന്നച വനിളനിച്ചു.
പറ്റച  തശര്ത്തനികലങ്കേനിലുന  വനികരമാധമനില  കുറകചകനങ്കേനിലുന  തരണന  എന്നമാണച
അഭരര്തനിചതച.  ഇലത്തച  കചെന്നകപ്പെമാള്  തമരമാന്  കേമായകേല്പന  കസവനിചനിരനിക്കുന്ന
അവസയനിലേമായതനിനമാല  കേമാഴ തരകപ്പെടമാകത കേമാകലേമാടനിഞ്ഞെ കേഥകേളനിക്കമാരനുമമായനി
കകേട്ടുകേമാലേകത്തക്കുറനിചച  പരനിതപനിച്ചു.  കദവനിയുകട  പ്രതനിപുരുഷനമായ  കവളനിചപ്പെമാടച
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വനിഗ്രഹത്തനികനമാടച  കചെര്നനനിന്നച  പളനിവമാളുകകേമാണച സത്വയന തലേയനില കവട്ടനി.  ആ
ഒഴകുന്ന  കചെമാര  നക്കനിത്തുടചച  വദവത്തനികന്റെ  വനിഗ്രഹത്തനില  കേമാര്ക്കനിചച
തുപ്പെനികക്കമാണച  പറഞ  'എനനിക്കുന  എകന്റെ  കുടുനബത്തനിനുന  മമാത്രമല  ഇഇൗ
സമൂഹത്തനിനുന  പ്രകയമാജനകപ്പെടമാത്ത  ഇഇൗ  വദവകമനനിനച?'  എന്നച  കചെമാദനിച്ചു.
കവളനിചപ്പെമാടനികന്റെ  വമാക്കച  മതനനിരകപകതയച  കവണനി  ഉള്കപ്പെടുത്തണകമന്നമാണച
അഭരര്തനിക്കുന്നതച. 

ബഡ്ജറ്റനില  കസഞത്വറനിയുന  അഞമാന  കസഞത്വറനിയുന  കനടനിയവരുണച.  എകന്റെ
മണ്ഡലേത്തനികലേ ഏറ്റവന പ്രധമാനകപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളനികലേമാന്നച  പമാലേക്കമാടനികന്റെ കേനിഴക്കന്
കമഖലേ  എന്ന  നനിലേയനില  പറമ്പനിക്കുളന-ആളനിയമാര്  കേരമാറനികന  മമാത്രമമാണച
ആശയനിക്കുന്നതച.   എന്നമാല അതനിനപ്പുറത്തച  കേനിഴക്കന് കമഖലേയുകട അതനിരൂകമമായ
കുടനികവളകമാമത്തനിനുന  ജലേകസചെനത്തനിനുന  വവദദ്യുതനിയുണമാക്കമാന്   ഉപകേരനിക്കുന്ന
തരത്തനികലേയള  കുരനിയമാര്കുറ്റനി-കേമാരപ്പെമാറ  വര്ഷങ്ങള്ക്കു  മുകമ്പ  ഓഫശസുകേള്
ഉള്കപ്പെകട  ആരനഭനിച്ചുകകേമാണച  പ്രവര്ത്തനന  തുടങ്ങനികയങ്കേനിലുന  അതച  ഇലമാകത
കപമാകുകേയമാണച.  അതുകകേമാണച  അതച  പുനദുഃപരനികശേമാധനിക്കുകേയുന  നമകട  കേനിഴക്കന്
കമഖലേകയ  സനരകനിക്കമാനമാവശേരമമായ  പദ്ധേതനിയമാക്കനി  മമാറ്റനികക്കമാണ്ടുവരണകമനമമാണച
അഭരര്തനിക്കമാനുളതച. 

2009-ല അങ്ങച   ഭരണമാനുമതനി  നലകേനിയ കകേമാലകങ്കേമാടച   വബപ്പെമാസനികന്റെ
പുനര്നനിര്മമാണത്തനിനമാവശേരമമായ  ഫണച  അനുവദനിക്കണകമന്നച  അഭരര്തനിക്കു
കേയമാണച.  സബ്മനിഷനനിലൂകട  നനിയമസഭ  അനഗശകേരനിച  എകന്റെ  മണ്ഡലേത്തനികലേമാരു
സര്ക്കമാര്  കകേമാകളജച,  ഞമാന്  പ്രതശകനിചതമാണച.  പകക  പ്രതശക  ഒട്ടുന
മങ്ങലേനിലമാകതതകന്നയമാണച  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച.  വനിദരമാഭരമാസ  സനരകണ
യജ്ഞത്തനികന്റെ  ഭമാഗമമാകയങ്കേനിലുന  ഒരു  സര്ക്കമാര്  കകേമാകളജുകപമാലുമനിലമാത്ത  എകന്റെ
മണ്ഡലേത്തനില   ഒരു  കകേമാകളജച  അനുവദനിക്കണകമന്നച   ഞമാന്  അഭരര്തനിക്കു
കേയമാണച. പറമ്പനിക്കുളന വനരമൃഗ സകങ്കേതത്തനികലേ കേമാടുകേള് കേത്തനികയരനിഞ്ഞെ കപ്പെമാള്
സര്ക്കമാരനികന്റെയുന   ഡനിസമാസര്  മമാകനജുകമന്റെനികന്റെയുന  ഇടകപടലമൂലേന  അവനികട
ആദരമമായനി  കഹലേനികക്കമാപ്റ്റര്  വഴനി  തശ  അണയമാന് സമാധനിച്ചു.  പറമ്പനിക്കുളകത്തയച
കപമാകേമാനുള കറമാഡച  നമകട  സനസമാനത്തുകൂടനി  നനിര്മനിക്കണകമന്നച  അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച.
അതനിനപ്പുറത്തച  പശനിമഘട്ട  മലേനനിരകേളുന  പമാടകശേഖരങ്ങളുമുള  ആ  പ്രകദശേത്തച,
കവനലേനില കേമാട്ടുതശയുന  മഴക്കമാലേത്തച  മഴകക്കടുതനിയുമുണമാകുന്നതനിനമാല ഒരു ഫയര്
കസഷകന്റെ  ആവശേരന  കൂടനി  ഞമാന്  ഉന്നയനിക്കുകേയമാണച.  അതച  തതത്വത്തനില
അനഗശകേരനിചതമാണച.  കകേരളത്തനികലേ  3.34  കകേമാടനി  ജനത  സത്വപ്നനകേമാണന്ന
പദ്ധേതനികേള്ക്കച  രൂപന  കകേമാടുത്തച,  അതച  സമയബനനിതമമായനി  പൂര്ത്തശകേരനിക്കമാന്
നനിയമമാനുസൃതന  പണന  കേകണത്തനി  കകേരളത്തനികന്റെ  വനികേസകനമാന്മുഖമമായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച കനതൃതത്വന  കകേമാടുക്കമാനമാവശേരമമായ ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന
ഞമാന് പനിന്തുണയന.               
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ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജച:  സര്,  ധനമാഭരര്തന പമാസമാക്കനികക്കമാടുത്തു.  ഇനനി
ധനന  വനിനനികയമാഗനിക്കരുകതന്നച  പറയമാന്  എനമാണച  അവകേമാശേന?   അതുകകേമാണച
എതനിര്ത്തനിട്ടച  വലേനിയ  കേമാരരമനികലനതകന്നയമാണച  എകന്റെ  അഭനിപ്രമായന.  പണന
സൂകനിചച വനിനനികയമാഗനിക്കണകമന്നമാണച പറയമാനുളതച. 

1980-ല കേരമാന്സല കചെയ്ത മശനചല റനിവര് വമാലേനി പദ്ധേതനിയുകട എകനികേന്യൂട്ടശവച
എഞനിനശയര് ഉള്കപ്പെകട വലേനികയമാരു ഡനിവനിഷന് അവനികടയുണച.  എനനിനമാണതച?
ആര്ക്കച കവണനിയമാണതച?  കവറുകത ശേമ്പളന പറ്റുന്ന ഉകദരമാഗസര്.  ആ ഉകദരമാഗസകര
എകങ്ങമാകട്ടങ്കേനിലുന  പറഞവനിട്ടുകൂകട?  മുപ്പെതച  കകേമാലമമായനി  കവറുകത ശേമ്പളന പറ്റുന്ന
ഉകദരമാഗസര്.  ഞമാന്  കനരകത്ത  പറഞ്ഞെനിട്ടുന  അങ്ങച  അനങ്ങമാത്തതുകകേമാണച
ഒനകൂടനി  ഓര്മനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.  അതുകപമാകലേ  അതനിരപ്പെനിളനി  പദ്ധേതനി.
അതനിരപ്പെനിളനി  പദ്ധേതനി  കവകണമാ  എനതകന്ന  തശരുമമാനനിചനിട്ടനില.  1998  മുതല
എകനികേന്യൂട്ടശവച  എഞനിനശയര് ഉള്കപ്പെകട  22  സമാഫച കജമാലേനി കചെയ്യുകേയമാണച.  അവര്
എനച  കജമാലേനിയമാണച  കചെയ്യുന്നതച?  കവറുകതയനിരുന്നച  പുട്ടടനിക്കുകേയമാണച.  ഇങ്ങകന
യമാകതമാരു  കജമാലേനിയുന  കചെയമാകത  ഉകദരമാഗസര്  കവറുകതയനിരുന്നച  പുട്ടടനിക്കുന്നതച
ശേരനിയമാകണമാ?   ഒരു വഡ്രവറുകട  ശേമ്പളന  89,000  രൂപ.  എങ്ങകന ശേരനിയമാകുന?
കഡമാ.  ടനി.  എന.  കതമാമസച ഐസകേച നല ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനിയമാകണന്നച  ഞമാന്
പറഞപറഞ്ഞെച മടുത്തു. ഇനനി പറകയണ കേമാരരമനിലകലമാ? നല മനനിയമാണച. പകക
ഇത്തരന  കേമാരരങ്ങള്  ശദ്ധേനിക്കണന.  കപമാലേശസച  കസഷകന്റെയുന  എവകസച
ഓഫശസനികന്റെയുന  കഫമാറസച  കസഷകന്റെയുന  മുന്നനില  കേനിടക്കുന്ന  വമാഹനങ്ങള്
എത്രയമാണച?  ഇകതലമാന കലേലേന കചെയണന.  ആ പണന സര്ക്കമാര് ഖജനമാവനികലേയച
വരകട്ട.  എനനിനമാണച  അതച  വച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഇക്കമാരരങ്ങളനില  അല്പന
ശദ്ധേകചെലുത്തനിയമാല നകലമാരു ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനിയമാകണന്നച  ഞമാന് പറയമാന.
ഇകലങ്കേനില  എനനിക്കച  മമാര്ക്കച  കുറയ്കക്കണനിവരുന.  കനരകത്ത  നലതമാകണന്നച
പറഞ.  പകക ഇനനി മമാര്ക്കച കുറയമാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള മമാര്ഗ്ഗമമാണച പറയുന്നതച.
എനനിക്കച ഒരു മനിനനികട്ടയുള. അങ്ങയുകട മനസനിനച നനനി. ഞമാന് നനിര്ത്തുന.

ശശ  .    സനി  .    എഫച  .    കതമാമസച:  സര്,  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലമാണച
അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച.  ശശ.  കകേ.  ബമാബു  ഇവനികടയനിരനിക്കുന്നവകരലമാന
ബഡ്ജറ്റനികന  എതനിര്ത്തു  എന്നച  പറഞ.  ഇന്നകലേ  മമാണനിസമാര്  ഇവനികട
പ്രസനഗനിചകപ്പെമാഴളള  സമശപനന  നനിങ്ങള്  ശദ്ധേനിച്ചുകേമാണനില.  കേടനകപമായ  ഒരു
വര്ഷകത്ത  അകലങ്കേനില  പത്തുമമാസകത്ത  അനുഭവന  വച്ചുകകേമാണച  ആവശേരമമായ
തനിരുത്തലുകേള്  വരുത്തനിയനികലങ്കേനില,  അകത  രശതനിയനിലേമാണച  മുകന്നമാട്ടച
കപമാകുന്നകതങ്കേനില പ്രയമാസന കനരനിടുന. അകലങ്കേനില പനിനമാങകമന്നമാണച പറഞ്ഞെതച.
പ്രതനിപകത്തുനനിന്നച അവസമാനന പ്രസനഗനിച മുന് മുഖരമനനി ശശ.  ഉമന് ചെമാണനി
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പറഞ്ഞെകതനമാണച?   കവള്ഡച  ബമാങ്കേച/എ.ഡനി.ബനി.-  വമായ്പ  എന്നനിവ  കനരകത്ത
എടുത്തു  എന്നമാണച.  അകന്നലമാന  അപ്പുറത്തുനനിന്നച  പല്ലുന  നഖവമുപകയമാഗനിചച
എതനിര്ത്തു.  ആ  പണന  ഉപകയമാഗനിചച  അന്നച  ഇഇൗ  സനസമാനത്തച  നനിര്മമാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തനിയനിരുകന്നങ്കേനില  എത്രകയമാ  കുറഞ്ഞെ  കചെലേവനില
പ്രമാവര്ത്തനികേമമാക്കമാമമായനിരുന. പകക അന്നച എതനിര്ത്തു.

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകകമവന നനിയമവന സമാനസമാരനികേവന
പമാര്ലേകമന്റെറനികേമാരരവന വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലേന്  ):  സര്, 1,300  കകേമാടനി
രൂപ അന്നകത്ത ഗവണ്കമന്റെച വമായ്പകയടുത്തച ദരുപകയമാഗന നടത്തുകേയമാണച കചെയ്തതച.
ഒരു  കേണക്കുമനില.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  വനി.  ഡനി.  സതശശേന്  കചെയര്മമാനമായനിട്ടുള
കേമനിറ്റനിയുകട  നനിഗമനമമാണച.  എ.ഡനി.ബനി.-യനില  നനിന്നച  കലേമാകണടുത്തതനികന
ഞങ്ങളമാരുന എതനിര്ത്തനിട്ടനില.

ശശ  .    സനി  .    എഫച  .    കതമാമസച:  സര്,  അന്നച  പുകരമാഗമന  പ്രസമാനകമന്നച
അവകേമാശേകപ്പെട്ടുകകേമാണച  അപ്പുറകത്തടുത്ത  സമശപനങ്ങകളലമാന  കകേരളത്തനികലേ
ജനങ്ങളുകട മനസനിലുണച. കേനിഫ്ബനിയുകട തുകേകയ ആരമാണച എതനിര്ക്കുന്നതച. ഇവനികട
അങ്ങകന ഒരു സമശപനമമാകണമാ എടുത്തതച.  പകക അതല പ്രധമാന പ്രശ്നന.  ഇന്നച
ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലമാണച  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച.  ബഡ്ജറ്റല,
അകപ്രമാപ്രനികയഷനമാണച.  പ്രകതരകേനിചച  ഇത്തവണകത്ത  അകപ്രമാപ്രനികയഷനച  ഒരു
പ്രമാധമാനരമുണച.   മൂനമമാസന  പറയുനണകലമാ.  മുഖരമനനി  ഇന്നകലേ  ഒരു  നയന
കവളനികപ്പെടുത്തനി.  വര്ഷമാവസമാനകത്തയച  വനിനനികയമാഗന  കകേമാണ്ടുകപമാകുകേ  എനള
കപമാളനിസനി  മമാറ്റുകമന്നച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനി  പറഞ.  ഏപ്രനില  മുതല
വനിനനികയമാഗന  വരണന  എന്നതനിലേമാണച  ഞങ്ങളുന  ഉറച്ചുനനിലക്കുന്നതച.  പകക
കേഴനിഞകപമായ  മമാസങ്ങളനികലേ  അനുഭവന  വച്ചുകനമാക്കനിയമാല  കേമാരരന  നടക്കുകമന്നച
കതമാനന്നനില.  അതച  കേര്ശേനമമായനി  ഏപ്രനില  ഒന്നച  മുതല  ആരനഭനിക്കുന്ന
മൂനമമാസങ്ങള്ക്കുളനില  അതരമാവശേരന  ഇഇൗ  സനസമാനന  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങകള
ഫലേപ്രദമമായനി തരണന കചെയമാകനങ്കേനിലുന നടപടനികയടുക്കകണ?  അങ്ങച പറഞ്ഞെകലമാ
എല.ഡനി.എഫച.-കന്റെ പ്രകേടന പത്രനികേയനുസരനിചച ഞങ്ങള് ആകകനടുത്തു എന്നച.
കപന്ഷകനമാകക്ക  കകേമാടുക്കമാന്  തുടങ്ങനി,  ദമാരനിദര  നനിര്മമാര്ജ്ജനന  ഞങ്ങളുകട
ലേകരമമാണച. പകക ഞമാന് ഒരു കേമാരരന കചെമാദനിക്കകട്ട, സമാധനങ്ങളുകട വനിലേക്കയറ്റന
അതനിരൂകമമാണച.  അരനിക്കച  ഇരട്ടനി  വനിലേയമാകുന.  ഏതച  പമാവകപ്പെട്ടവകന്റെ
കുടുനബമമാണച  ഇന്നച  വനിഷമനിക്കമാത്തതച?  അരനി,  പചക്കറനി  എന്നനിവയുകട
വനിലേകയക്കുറനിചച ഇന്നകലേ ഇപ്പുറത്തുനനിന്നച പറഞ. 

മനി  .   കചെയര്മമാന്: ശശ. സനി. എഫച. കതമാമസച പ്ലശസച കേണ്ക്ലൂഡച.
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ശശ  .   സനി  .   എഫച  .   കതമാമസച: സര്, ഞമാന് കപകട്ടന്നച തശര്ക്കമാന. എനമാണച ഒരു
ഗവണ്കമന്റെച കചെകയണതച. പദ്ധേതനി എന്നച ശശ. കകേ. ബമാബു പറഞ്ഞെതച ശേരനിയമാണച.
ആരമാണച  പദ്ധേതനികയ  എതനിര്ക്കുന്നതച?  ഇഇൗ  ഒരു  കകേമാലകത്ത  അനുഭവത്തനില
വനിശേത്വമാസന  വരുന്നനില.  വനിലേക്കയറ്റന  നനിയനനിക്കമാന്  ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെച  ശേകമമായ
നടപടനി സത്വശകേരനിക്കണന. ഒന്നമാമകത്ത ഉത്തരവമാദനിതത്വമമാണച. അതനിനച ഏപ്രനില വകര
കപമാകേരുതച.  ഇകപ്പെമാകഴ  തുടങ്ങമാന.  ഏപ്രനില  മമാസത്തനില  അടുത്ത  സമാമ്പത്തനികേ
വര്ഷകത്തയള  പണത്തനികന്റെ  വനിനനികയമാഗന  നടത്തുകമ്പമാള്  ഏറ്റവന  പ്രകയമാറനിറ്റനി
കകേമാടുകക്കണതച ജനങ്ങള് ഇന്നച അനുഭവനിക്കുന്ന ഏറ്റവന വലേനിയ പ്രശ്നകത്ത എങ്ങകന
നനിയനനിക്കമാകമന്നതനികനക്കുറനിചമാണച.  ഗവണ്കമന്റെച  നടപടനികയടുക്കുന്നനില.  ഒകന്നമാ
രകണമാ അരനിക്കടയുണമാക്കനിയനിട്ടച  കേമാരരമുകണമാ?

മനി  .   കചെയര്മമാന്: രണച മനിനനിട്ടച കേഴനിഞ. പ്ലശസച കേണ്ക്ലൂഡച.  ശശ. സനി. എഫച.
കതമാമസച. 

ശശ  .    സനി  .    എഫച  .    കതമാമസച:  സര്,  ഒറ്റക്കമാരരന  കൂടനി.  അതനിരൂകമമായ
വരള്ചകയക്കുറനിചച ഇന്നകലേ ദരനനനിവമാരണ അകതമാറനിറ്റനിയുകട കമാസന കസമനിനമാറുന
ചെര്ചയുന  ശേനില്പശേമാലേയുകമമാകക്ക  നടന.  പകക  നടപടനിയനികലേയച  കപമാകുനകണമാ?
എനമാണച  കചെയ്യുന്നതച?  വരള്ച  കനരനിടമാനുള  ഫണച  വനിനനികയമാഗനിക്കമാകനമാ,  മറ്റച
ഫണച  വനിനനികയമാഗനിക്കമാകനമാ  എനച  കേര്മപരനിപമാടനികേളമാണളതച?  ഇന്നച
കേനികയമാസ്ക്കുകേള് എവനികടകയങ്കേനിലുമുകണമാ?  കേനികയമാസ്കുകേളുകട സമാനണമാക്കമാന് തുടങ്ങനി
എനപറയുന. വമാട്ടര് അകതമാറനിറ്റനിയുകട അതരമാവശേര വപപ്പെച വലേന് എകചറ്റന്ഷന്
എവനികട നടക്കുന?    ആരമാണച  ഇതച  കകേമാടുക്കുന്നതച?  കേളക്ടര്മമാര്ക്കച  അനുവമാദന
കകേമാടുക്കുകേയമാണച.  അതനിനച നടപടനി കവകണ?  വരള്ച വന്നച ആളുകേള് പ്രകകമാഭന
ആരനഭനിക്കുകമ്പമാഴമാകണമാ നമള് ഇറങ്ങമാന് കപമാകുന്നതച.  അതുകകേമാണച  ഞങ്ങളുകട
സമശപനന ബഡ്ജറ്റനികന എതനിര്ക്കുന്നതല. 

മനി  .   കചെയര്മമാന് : മൂന്നച മനിനനിട്ടച അധനികേമമായനി. പ്ലശസച....

ശശ  .    സനി  .    എഫച  .    കതമാമസച:  സര്,  പ്രഖരമാപനങ്ങള്  മമാത്രന  കപമാര.
നടപടനികേളനികലേയച  കപമാകേണന.  മുന്കേമാലേ  ചെരനിത്രത്തനിലനനിന്നച  ഭനിന്നമമായനി
മൂനമമാസകത്തയമാണച  കവമാട്ടച  ഓണ്  അക്കഇൗണച  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച.
അതുകകേമാണച  ഇഇൗ  മൂനമമാസന  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനിതകന്ന  അതനിശേകമമായനി
കനതൃതത്വന  കകേമാടുത്തുകകേമാണച  കേമാരരങ്ങള്  ഗഇൗരവകത്തമാടുകൂടനി  നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നതച
കകേരളന  കേമാണണന.  കകേരളത്തനികലേ  ജനങ്ങള്  അനുഭവനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച
പ്രകയമാറനിറ്റനി  കകേമാടുത്തുകകേമാണച  പണന  വനിനനികയമാഗനിക്കണകമന്ന  അഭനിപ്രമായന
പ്രകതരകേമമായനി കരഖകപ്പെടുത്തുന.    
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ശശ  .    മുഹമദച മുഹസനിന് പനി  .:  സര്,  ഇഇൗ ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന ഞമാന്
സര്വമാത്മനമാ അനുകൂലേനിക്കുന.  കകേരളത്തനികന്റെ വനികേസന കേമാരരത്തനില സമൂലേമമായ
മമാറ്റന വരുത്തനി ഒരു പുതനിയ കകേരളന കകേട്ടനിപ്പെടുക്കമാന് അടനിത്തറ പമാകുന്ന ബഡ്ജറ്റനില
പറഞ്ഞെ കേമാരരങ്ങള്ക്കച തുടക്കനകുറനിക്കമാനമാണച ഇഇൗ കവമാട്ടച ഓണ് അക്കഇൗണച ബനില
ഇവനികട  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുളതച.  ഇവനികട  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറ്റച  ജനകകമവന
സമാമൂഹരസുരകയുന  വനിപുലേമമായ  പശമാത്തലേ  വനികേസനവന  മുന്നനിലക്കണ്ടുകകേമാണ്ടുളതമാണച.
അതുകകേമാണച  ഇതനികന  പനിന്തുണയമാതനിരനിക്കമാന്  ഒരനിക്കലുന  കേഴനിയനില.  കകേരള
നനിയമസഭയനില  ഏറ്റവന  കൂടുതല  ബഡ്ജറ്റച  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
കകേ.  എന.  മമാണനി  അടക്കമുളവര്  ഇന്നകലേ  ഇതനികന  എതനിര്ക്കമാന്
കേഴനിയമാകതയനിരനിക്കുന്ന  സമാഹചെരരന  നമള്  കേണതമാണച.   ബഡ്ജറ്റച  ഇവനികട
അവതരനിപ്പെനിചതുന  ഇതനികലേ  തുകേ  വനിനനികയമാഗനിക്കമാന്  കപമാകുന്നതുന  വളകരകയകറ
പ്രതനിസനനി   കനരനിടുന്ന  ഒരു  കേമാലേഘട്ടത്തനിലേമാണച.  കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനികന്റെ  കനമാട്ടച
നനികരമാധനന,  ആകഗമാള  തലേത്തനിലുള  സമാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  ഇവകയലമാന
ഉണമായ സമയത്തമാണച കകേരളത്തനികലേ ജനജശവനിതകത്ത പുകരമാഗതനിയനികലേത്തനിക്കമാന്
സര്ക്കമാര്  വളകര  പ്രയമാസകപ്പെട്ടച  പുതനിയ  ബഡ്ജറ്റച  അവതരനിപ്പെനിചതച.
റവനന്യൂകചലേവകേള്  വര്ദ്ധേനിക്കുകമ്പമാഴന  ഒരു  പരനിധനിവകര  റവനന്യൂക്കമനി
പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തനികകേമാണച  മൂലേധനകചലേവകേള്ക്കച  കസഷരല  പര്പ്പെസച
കവഹനിക്കനിള്വഴനി  പണന  കേകണത്തനി  വലേനിയ  രശതനിയനിലുള  പശമാത്തലേ
വനികേസനത്തനിനുന  ജനകകമപരമമായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുനകവണനി  സര്ക്കമാര്
സത്വശകേരനിച  നടപടനികയ  പ്രകതരകേന   പ്രശേനസനിക്കമാതനിരനിക്കമാന്  കേഴനിയനില.   കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാര്  കേഴനിഞ്ഞെ  ബഡ്ജറ്റനില  കകേരളകത്ത  അവഗണനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.
കകേരളത്തനികന്റെ ഒരുപമാടച  കേമാലേകത്ത  'എയനിനസച'  അടക്കമുള ആവശേരങ്ങള് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാര്  ഗുജറമാത്തനിനുന  ഝമാര്ഖണ്ഡനിനുന  അനുവദനിചകപ്പെമാള്  കകേരളത്തനിനച
അനുവദനിചനില.  കകേരളത്തനില ഏറ്റവന കൂടുതല വരുമമാനമുണമാക്കുന്ന പ്രവമാസനികേകള
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  അവരുകട  പദ്ധേതനികേളനില  മറന്നനിരനിക്കുകേയമാണച.
പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാര്ക്കച പ്രകതരകേമമായനി ഫണച അനുവദനിക്കുന്നതനിലനനിന്നച
ഇപ്രമാവശേരന അവകര ഒഴനിവമാക്കനി.  കകേരളത്തനികലേ ബഡ്ജറ്റനിലൂകട നമകട സര്ക്കമാര്
ബദല ആണച മുകന്നമാട്ടുവയന്നകതന്ന ഒന്നമാമകത്ത ഉദമാഹരണമമാണച  കകേരളത്തനികലേ
പ്രവമാസനി കകമത്തനിനുകവണനി  അവരുകട കപന്ഷന് 500  രൂപയനിലനനിന്നച  2,000
രൂപയമാക്കനി  വര്ദ്ധേനിപ്പെനിചതച.  അതുകപമാകലേ  ഗള്ഫനിലനനിന്നച  തനിരനികചത്തുന്നവകര
പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കമാന് 18 കകേമാടനി രൂപയുന സമാനത്വനന പദ്ധേതനിക്കുകവണനി 13 കകേമാടനി
രൂപയുന പ്രകതരകേമമായനി വകേയനിരുത്തനി.  കകേരളത്തനികന്റെ അന്നനമുട്ടനിച നടപടനിയമാണച
കകേന്ദ്രന  സത്വശകേരനിചനിട്ടുളതച.  കകേരളത്തനിനവകേമാശേകപ്പെട്ട  രണച  ലേകന  കമടനികേച  ടണ്
അരനിയമാണച  കകേന്ദ്രന  കകേരളത്തനിനച  നലകേമാതനിരുന്നതച.   കകേരളത്തനികലേ  പമാവകപ്പെട്ട
ജനങ്ങള്  പട്ടനിണനിയനിലേമാകുന  എനകേണച  സനസമാന  ഗവണ്കമന്റെച   പ്രശ്നങ്ങള്
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അവതരനിപ്പെനിക്കുവമാന്  കകേന്ദ്രകത്തമാടച  സമയന  കചെമാദനിചകപ്പെമാള്  അതുകപമാലുന
അനുവദനിക്കമാത്ത  നടപടനിയമാണച  കകേന്ദ്രന  സത്വശകേരനിചതച.  എന്നമാല  കകേരളത്തനികലേ
ഗവണ്കമന്റെച  ഇഇൗ  പ്രതനിസനനി  തരണനകചെയ്യുന്നതനിനമായനി   90  കകേമാടനി  രൂപ
അനുവദനിച്ചുകകേമാണമാണച  കറഷന്  കഷമാപ്പെനില  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള
പ്രവര്ത്തനവമമായനി മുകന്നമാട്ടുകപമായതച. അതുകപമാകലേ എസച.സനി./എസച.ടനി. ഫണനികന്റെ
കേമാരരത്തനില   ഇന്ഡരയനില  ഏറ്റവന  കൂടുതല  പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭമാഗത്തനികന്റെ  വനികേസനത്തനിനുന  സമാമൂഹരപരമമായ  പുകരമാഗതനിക്കുനകവണനി  ഫണച
അനുവദനിചതച  കകേരള  ഗവണ്കമന്റെമാകണന്നച  പറയമാതനിരനിക്കമാന്  കേഴനിയനില.   കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാരനിലനനിന്നച വരതരസ്തമമായനി കകേരളത്തനികലേ സര്ക്കമാര് എടുക്കുന്ന നയത്തനികന്റെ
ഏറ്റവന  വലേനിയ  ഉദമാഹരണമമാണനിതച.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  കകേമാര്പ്പെകററ്റുകേകളയമാണച
പ്രശണനിപ്പെനിചകതങ്കേനില  കകേരള  സര്ക്കമാര്  കേര്ഷകേകരയുന  പരമ്പരമാഗതകസവന
കമഖലേകേളനികലേ  കതമാഴനിലേമാളനികേകളയുന  കപമാതുകമഖലേമാ  സമാപനങ്ങകളയുന
പുകരമാഗതനിയനികലേയച  കകേമാണ്ടുവരമാനമാണച  ശമനിക്കുന്നതച.   കകേരളത്തനികലേ  കേയര്,
കേശുവണനി, വകേത്തറനി തുടങ്ങനിയ കമഖലേകേളനികലേ കതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച അഞ്ചുവര്ഷന
കേണ്ണുനശരമായനിരുകന്നങ്കേനില  ആ  കേണ്ണുനശരനിനച  ഇന്നച  അറുതനിവരുത്തനികക്കമാണ്ടുള
സകനമാഷമമാണച  ഇഇൗ  സര്ക്കമാര്  നലകേനിയനിട്ടുളതച.    സമാമൂഹരകകമ  കപന്ഷന്
വര്ദ്ധേനിപ്പെനിചതച ഒരുപമാടച ആഹമാദന ഉണമാക്കുന. ഇകതമാകക്കയമാണച പ്രതനിപകത്തനിനച
പ്രകകേമാപനന  ഉണമാക്കുവമാനുള  കേമാരണകമന്നച  എലമാവര്ക്കുമറനിയമാന.   ഇതനില
പ്രകതരകേമമായനി  പറകയണ  കേമാരരന,   ഭനിന്നകശേഷനിക്കമാര്ക്കച  പ്രകതരകേ
പരനിഗണനയമാണച  ഇഇൗ  സര്ക്കമാര്  നലകേനിയനിട്ടുളതച.  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷകത്തക്കമാള്
35 ശേതമമാനന വര്ദ്ധേനവമാണച വരുത്തനിയനിട്ടുളതച.  വനിദരമാഭരമാസത്തനില 5  ശേതമമാനന
സനവരണവന  കജമാലേനിക്കച  4  ശേതമമാനന  സനവരണവന  ഏര്കപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച.
ബമാരനിയര്  ഫ്രശ  കകേരളയകവണനി  ഗവണ്കമന്റെച  കകേട്ടനിടങ്ങകളമാകക്ക  ബമാരനിയര്  ഫ്രശ
ആക്കുന്നതനിനച  തശരുമമാനനിചനിട്ടുണച.  എഡന്യൂകക്കഷണല  ഇന്സനിറ്റന്യൂഷന്സച
പുതനിയതമായനി  നനിര്മനിക്കുന്ന  എലമാ  കകേട്ടനിടങ്ങളുന  ബമാരനിയര്  ഫ്രശ  ആക്കമാനുള
നടപടനി സര്ക്കമാര് സത്വശകേരനിക്കണകമന്നമാണച എനനിക്കച പറയമാനുളതച.  അതുകപമാകലേ
ഭനിന്നകശേഷനിക്കമാര്ക്കനിടയനില,  വനിഷത്വലേനി ചെലേഞചഡമായനിട്ടുളവരുകട പഠനത്തനിനുന മറ്റച
കേമാരരങ്ങള്ക്കുനകവണനി ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന കേമ്പന്യൂട്ടറനിനുന കമമാവബലേനിനുന ഇന്റെറമാക്ടശവച
കസമാഫച കവയറുണച.  Joz  കപമാലുള    കസമാഫച കവയറനിനച  ധമാരമാളന  പണന
കകേമാടുകക്കണതുണച.  അത്തരത്തനിലുള  കസമാഫച കവയര്  അവര്ക്കച  ഫ്രശയമായനി
കകേമാടുക്കമാനുള  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കണന.  വനനിതമാകകമത്തനിനുകവണനി  ഒരുപമാടച
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സര്ക്കമാര്  മുകന്നമാട്ടുവയനണച.  കകേരളത്തനികലേ  ഒരു
കപമാതുപ്രശ്നമമാണച  സ്ത്രശകേള്കക്കതനികരയുള  അതനിക്രമങ്ങള്.   പ്രതനിപകന
സ്ത്രശകേള്കക്കതനികരയുള  അതനിക്രമങ്ങള്  നടക്കുകമ്പമാള്  വളകരകയകറ  ബഹളന
വയമാറുണച.  ഇനന  ഇവര്ക്കുകവണകമങ്കേനില  ഒരു  അടനിയനരപ്രകമയത്തനിനുള
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അവസരമുണമായനിരുന.  അരുവനിക്കരയനികലേ ഒരു കകേമാണ്ഗ്രസച പ്രവര്ത്തകേന്  ഒരു
വൃദ്ധേകയ  വസ്ത്രമുരനിഞകകേമാണച  മര്ദ്ദേനിച  കേഥയമാണച  കകേട്ടതച.    ഇത്തരത്തനില
സ്ത്രശവനിരുദ്ധേമമായ  നടപടനികേള്  എലമാ  ഭമാഗത്തുനനിനന  എലമാ
കേമാലേഘട്ടത്തനിലുമുണമാകുനകണന്നച  പറയമാനമാണച  ഞമാന്  ഇക്കമാരരന  ഇവനികട
സൂചെനിപ്പെനിചതച.  രമാഷശയപരമമായനി  വനിമര്ശേനിക്കമാനല.   ഇകതമാരു കപമാതു  പ്രശ്നമമാണച.
ഇഇൗ കപമാതു പ്രശ്നന പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച മകനമാഭമാവന മമാകറ്റണതമാണച. കകേരളത്തനികലേ
സര്ക്കമാര് പനിങ്കേച  കേണ്കടമാള് റൂന,  കബമാധവത്ക്കരണ പരനിപമാടനികേള് തുടങ്ങനിയവയച
ഏറ്റവന കൂടുതല തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണച.  അതുകപമാകലേ തമാലൂക്കുതലേത്തനില വനനിതമാ
കപമാലേശസച  ഉള്കപ്പെകട  അനുവദനിചനിട്ടുണച.  എനനിക്കച  പറയമാനുളതച,  സ്കൂളുകേളനിലുന
അതുകപമാകലേ കപമാലേശസുകേമാര്ക്കുന ഒരു  കജന്ഡര് കസന്സനിവറ്റകസഷന് കപ്രമാഗ്രമാന
തയമാറമാക്കണന.  എനമാണച കജന്ഡര്;  സ്ത്രശയുന പുരുഷനുന തമനില എങ്ങകനയമാണച
ഇടകപകടണതച;  അവര്ക്കച  കപമാതുസലേങ്ങളനില  എങ്ങകനകയമാകക്ക  ഇരനിക്കമാന
എന്നതനികനക്കുറനിചച  കപമാലേശസുകേമാര്ക്കുന  മറ്റുളവര്ക്കുന  ധമാരണ  കകേമാടുക്കുന്ന
രശതനിയനിലുള ഒരു കപ്രമാഗ്രമാന ഇതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി ഉണമാകേണന. സര്ക്കമാര് മമാറനിയമാലുന
സനവനിധമാനങ്ങള്  നനിലേനനിലക്കുന്നതമാണച.  അതുകകേമാണച  ആ  രശതനിയനില
മമാറ്റമുണമാക്കമാനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനമുണമാകേണന.  

കകേന്ദ്ര സര് ക്കമാര്  കകേരളത്തനിനച  'എയനിനസച'  അനുവദനിചനികലങ്കേനിലുന  ആകരമാഗര
കമഖലേയനില വലേനിയ മമാറ്റമമാണണമാകുന്നതച. ആര്ദന പദ്ധേതനി നമള് തുടങകേയമാണച.
ഇതനില  2,000  കകേമാടനി രൂപ കചെലേവനിട്ടുകകേമാണച തമാലൂക്കച  /ജനിലമാ ആശുപത്രനികേളുകട
വനികേസനന  സമാധരമമാക്കുകേയമാണച.   കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കമാരനികന്റെ  കേമാലേഘട്ടത്തനില
പട്ടമാമ്പനി  അടക്കമുള  സലേങ്ങളനില  തമാലൂക്കമാശുപത്രനികേള്  തതത്വത്തനില
അനഗശകേരനിക്കുകേയുന  പ്രഖരമാപനിക്കുകേയുന  കചെയ്തച  കവമാട്ടച  കനടമാനുള  ശമന
നടത്തനികയങ്കേനിലുന  അവനികട  കവണ  ആളുകേകള  നനിയമനിക്കമാനുള  നടപടനി
സത്വശകേരനിചനിരുന്നനില.  ആവശേരമമായ  കഡമാക്ടര്മമാകരയുന  നഴ്സുമമാകരയുന
ഉകദരമാഗസകരയുന  അവനികട  നനിയമനിക്കമാനുള  നടപടനി  ഇഇൗ  സര്ക്കമാര്
സത്വശകേരനിക്കുനകവന്നതച  ഏകറ  അനഗശകേരനികക്കണതമാണച.  സത്വമാശയ
വനിദരമാഭരമാസത്തനിലേടക്കമുള കേമാരരങ്ങകളക്കുറനിചച സമയന കുറവമായതുകകേമാണച ഞമാന്
പറയുന്നനില.  ജനിഷ്ണു  പ്രകണമായച  അടക്കമുളവരുകട  മരണത്തനിനച  കേമാരണമമായ
സനവനിധമാനന,  ഇത്തരത്തനിലുള  ചെതനി  പമാവകപ്പെട്ട  വനിദരമാര്തനികേള്ക്കച  നലകുന്ന
സത്വമാശയ  കകേമാകളജുകേകളക്കുറനിചച  ഇവനികട  ഇരനിക്കുന്ന  എലമാവരുന
ചെനിനനികക്കണതുണച.  ജനിഷ്ണു  അടക്കമുളവരുകട  മരണത്തനിനച  കേമാരണമമായ  കനഹ്റു
കകേമാകളജച  ഉള്കപ്പെകടയുള  സത്വമാശയ  കകേമാകളജുകേളനില  വനിദരമാര്തനി  വനിരുദ്ധേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഉണമായമാല  അതച  സര്ക്കമാര്  ഏകറ്റടുക്കണകമന്നമാണച  എനനിക്കച
പറയമാനുളതച.  
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ഒരു പ്രകതരകേ കേമാരരന കൂടനി ഇവനികട പറയമാനുണച.  ഇവനികട ബഹുമമാനകപ്പെട്ട*

അനനില  അക്കര  കമമ്പര്  ഇന്നകലേ  പ്രസനഗത്തനില  പറഞ്ഞെ  ഒരു  കേമാരരമുണച.
അകദ്ദേഹന  ഇകറമാന  ശേര്മനിളകയ  വളകരകയകറ  പരനിഹസനിച്ചുകകേമാണച  ഇവനികട
പ്രസനഗനിച്ചു.*  90  കവമാട്ടച  ലേഭനിചതനികന്റെ  കപരനിലേമാണച  പരനിഹസനിചതച.  അവകരമാടച
എനനിക്കച  പറയമാനുളതച  രമാജരത്തച  60  വര്ഷത്തനിലേധനികേന  എതനിരനിലമാകത  രമാജരന
ഭരനിച കേകനിക്കച ഉത്തകരനരയനികലേ 403 സശറ്റനില 7 സശറ്റുമമാത്രമമാണച ലേഭനിചനിട്ടുളതച.
എന്തുകകേമാണമാണച ഇതച സനഭവനിചകതന്നച  അവര് ചെനിനനിക്കണന.   ഇകറമാന ശേര്മനിള
The Armed Forces (Special Powers) Act-കനതനിരമായനി ശേബ്ദനിചതനികന്റെ കപരനില
16  വര്ഷന  നനിരമാഹമാരന  കേനിടന.   അവര്  നനിരമാഹമാരന  കേനിടന്നതച  അവരുകട
ഇച്ഛമാശേകനികയയുന  സമരകബമാധകത്തയുമമാണച  കതളനിയനിക്കുന്നതച.  അതച
കകേമാണ്ഗ്രസക്കമാര്ക്കനില. അതച എങ്ങകനയമാണണമാകുകേ?  സത്വമാശയ വനിഷയത്തനില
വനിശേക്കുകവമാളന സമരന നടത്തനിയവരമാണച ഇകറമാന ശേര്മനിളകയ പരനിഹസനിക്കുന്നതച.
xxxx*  കപട്ടനിയനില  വശഴന്ന  കവമാട്ടച  കനമാക്കനിയല  16 വര്ഷമമാണച  ഇകറമാന  ഷര്മനിള
സമരന നടത്തനിയകതന്നച കകേമാണ്ഗ്രസകേമാര് തനിരനിചറനിയണന. ..(… ബഹളന).....

മനി  .   കചെയര്മമാന്: പ്ലശസച കേണ്ക്ലൂഡച......

ശശ  .   മുഹമദച മുഹസനിന് പനി  .: സര്, ഒരു കേമാരരനകൂടനി പറഞ്ഞെച ഞമാന് പ്രസനഗന
അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാന. 

ശശ  .   അനനില അക്കര: സര്, കപമായനിന്റെച ഓഫച ഓര്ഡര്.

മനി  .   കചെയര്മമാന്: അകദ്ദേഹന പറഞ്ഞെതനില ഒരു കപമായനിനന ഇല.

ശശ  .    മുഹമദച  മുഹസനിന്  പനി  .:  സര് ,  ബനി.കജ.പനി.-യുകട  ശേത്രു കകേമാണ്ഗ്രസച
ആകണനന  ബനി.കജ.പനി.-കയ  പ്രതനികരമാധനിക്കമാന്  കകേമാണ്ഗ്രസനിനുമമാത്രകമ  കേഴനിയൂ
എനന അവനികട പറയുന്നതച കകേട്ടു. .....(ബഹളന)..... യഥമാര്തത്തനില ബനി.കജ.പനി.-
കയ നയനിക്കുന്നതച ആര്.എസച.എസച.-കന്റെ കഎഡനികയമാളജനിയമാണച.  അവരുകട ശേത്രു
യഥമാര്തത്തനില  ഇഇൗ  രമാജരത്തുള  മതനനിരകപക  ചെനിനമാഗതനിയുന
ജനമാധനിപതരകബമാധവന  മുതലേമാളനിത്തവനിരുദ്ധേ  മനദുഃസനിതനിയുമമാണച  എന്നതച
തനിരനിചറനിയണന.  അലമാകത  കകേമാണ്ഗ്രസച  അല.  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  പ്രനിയകപ്പെട്ട
ആളുകേകളമാടച  എനനിക്കച  പറയമാനുളതച,  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  തലേകചമാറനികന  കനഹ്റു
കുടുനബത്തനികലേ  ആലേയനില  കകേട്ടമാകത,  തലേകചമാറുകകേമാണച  ചെനിനനിക്കണന.
ആശേയപരമമായനി  ആര്.എസച.എസച.-കനയുന  ബനി.കജ.പനി.-കയയുന  എതനിര്ക്കണന.
ഇന്നച  മണനിപ്പൂരനികലേ  ബനി.കജ.പനി.-യുകട  മുഖരമനനിയമാകേമാന്  കപമാകുന്ന  ആള്
ആരമാണച? കകേമാണ്ഗ്രസനികലേ പഴയ കനതമാവമാണച. 

* ബഹുമമാനകപ്പെട്ട സഭമാദ്ധേരകകന്റെ (1226/ഇ.ബനി./ 2017/നനി.കസ. തശയതനി
20-3-2017-കലേ) ഉത്തരവപ്രകേമാരന നനിലേനനിര്ത്തമാന് തശരുമമാനനിച്ചു.
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(പ്രതനിപകമാനഗങ്ങള്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  സശക്കറുകട  ഡയസനിനുമുന്നനില
വനനനിന്നച ബഹളന വച്ചുകകേമാണനിരുന.)

മനി  .   കചെയര്മമാന്: പ്ലശസച കേണ്ക്ലൂഡച.  അങ്ങയുകട സമയന കേഴനിഞ.

ശശ  .    മുഹമദച  മുഹസനിന് പനി  .:  സര്,  ശശ.  എന്.  ഡനി.  തനിവമാരനി  അടക്കമുള
കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  കനതമാക്കള്  ബനി.കജ.പനി.-യനികലേയച  കപമായതച  ആശേയദമാരനിദരന
കകേമാണമാണച.  അതുകകേമാണച  ആശേയകത്തമാടുകൂടനി  ആശേയപരമമായനി  സനഘ്പരനിവമാറനികന
എതനിര്ക്കണന.  ഞങ്ങള്  കനമാക്കുന്നതച  കവമാട്ടച  ബമാങ്കേല.  ഞങ്ങള്ക്കച  വലുതച
ആശേയമമാണച.  അതച  ഇവനിടകത്ത  കകേമാണ്ഗ്രസന  മതനനിരകപക  ചെനിനമാഗതനിയുള
എലമാവരുന  മനസനിലേമാക്കണകമന്നച  മമാത്രന  പറഞകകേമാണച  ഇഇൗ  കവമാട്ടച  ഓണ്
അക്കഇൗണനികന ഒരനിക്കലക്കൂടനി പനിന്തുണച്ചുകകേമാണച എകന്റെ പ്രസനഗന അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .    കചെയര്മമാന്:  അകദ്ദേഹന  വരകനിപരമമായനി  ആകരയുന  ആകകപനിചനിട്ടനില.
പ്ലശസച.  സഹകേരനിക്കണന.  അകദ്ദേഹന  എനമാണച  പറഞ്ഞെതച?  അകദ്ദേഹന  ഒനന
പറഞ്ഞെനിലകലമാ.  കപരച  പറഞ്ഞെതുകകേമാണച  മമാത്രന  കപമായനിന്റെച  ഓഫച  ഒമാര്ഡര്
ഉന്നയനികക്കണതുകണമാ?  അകദ്ദേഹന  ആകരയുന  വരകനിപരമമായനി  ആകകപനിചച  ഒരു
വമാക്കുകപമാലുന  പറഞ്ഞെനിട്ടനില.   പ്ലശസച....  പ്ലശസച....  സഹകേരനിക്കണന.  നനിങ്ങള്
സശറ്റനികലേയച കപമാകൂ. 

(ബഹുമമാനകപ്പെട്ട സശക്കറുകട ഡയസനിനുമുന്നനിലനനിന്നച  ബഹളന വച്ചുകകേമാണനിരുന്ന
പ്രതനിപകമാനഗങ്ങള് അവരവരുകട സശറ്റുകേളനികലേയച തനിരനിച്ചുകപമായനി).

മനി  .   കചെയര്മമാന്: എനമാണച വനിഷയന? 

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച:  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കമമ്പര്  സനസമാരനിചകപ്പെമാള്
എകനങ്കേനിലുന കമമാശേമമായനി പറകഞ്ഞെമാ ഇലകയമാ എനളതല ഞങ്ങളുകട പ്രശ്നന. ഈ
സഭ  അനഗശകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  നനിയമസഭമാ  ചെട്ടന  ഉപകയമാഗനിക്കമാന്  അങ്ങച
അനുവദനിക്കമാത്തതമാണച  ഞങ്ങളുകട പ്രശ്നന.  അകദ്ദേഹന എനച പറഞകവനളളതല
പ്രശ്നന.  ഞങ്ങള്ക്കച സഭ അനഗശകേരനിച്ചുതന്നനിരനിക്കുന്ന  വററ്റുണച.  അതനികന കചെമാദരന
കചെയമാന് പറ്റനികലന്നച പറയമാന് കചെയറനിനച എനച അവകേമാശേമമാണളതച?

മനി  .    കചെയര്മമാന്:  ഒരനഗന  പ്രസനഗനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകമ്പമാള്  അതനികന
തടസകപ്പെടുത്തമാനുള ഒരു പ്രകയമാഗമല കപമായനിന്റെച ഓഫച ഓര്ഡര്.   

ശശ  .    അനനില അക്കര: സര്, ഞമാന് ബഹുമമാനരയമായ ഇകറമാന ഷര്മനിളകയ
വളകര ബഹുമമാനനിക്കുന്ന ഒരമാളമാണച.  ഇകറമാന ഷര്മനിള മണനിപ്പൂരനില കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ
മുഖരമനനികക്കതനികരയമാണച  മത്സരനിചതച.  ഒരു  വലേനിയ  ആകളമാടച,  ഒരു
സനസമാനത്തനികന്റെ  മുഖരമനനികക്കതനികര  മത്സരനിക്കമാനുണമായ  ധശരതകയ  ഞമാന്
അഭനിനനനിക്കുകേയമാണച  കചെയ്തതച.  അവനികട  ഉണമാകയമാരു  വനിഷയന  ഞമാന്
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ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനുളള  കേമാരണന,   അവര്  മത്സരനിചനിട്ടച  .....(ബഹളന).....  ഞമാന്
അവകര അപമമാനനിചനിട്ടനില.  ശശ.  മുഹമദച  മുഹസനികന്റെ  പ്രസനഗത്തനില  'അനനില
അവകര അപമമാനനിച്ചു' എനപറ ഞ്ഞെ  വമാക്കമാണച  കരഖയനിലനനിനന  നശക്കന
കചെകയണതച. 

മനി  .   കചെയര്മമാന്: അതച പരനികശേമാധനിക്കമാന. xxxx*

ശശ  .   എന  .   ഉമര്: സര്, ബഹുമമാനകപ്പെട്ട ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി, എന.ടനി. എന്ന
പ്രതനിഭമാശേമാലേനി  അനശേത്വരമമാക്കനിയ  നനിരവധനി  കേഥമാപമാത്രങ്ങകള  സമൃദ്ധേമമായനി
പ്രകയമാജനകപ്പെടുത്തനി അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറ്റച  കകേട്ടനിരനിക്കമാന് വളകര മകനമാഹരവന
രസകേരവമമായനിരുന.  എന.ടനി.-കയക്കമാള് ഭമാവനയുന ഭമാഷയുന അകങ്ങയണച.  അങ്ങച
കേഥ  എഴതുകേയമാകണങ്കേനില  ഒരുപകക  ഇതനികനക്കമാള്  നല  കേഥകേള്  എഴതമാന്
കേഴനിയുകമന്നച ഞമാന് വനിചെമാരനിക്കുകേയമാണച.  അങ്ങച ഇന്നകലേ കവമാട്ടച ഓണ് അക്കഇൗണച
മറുപടനി  പ്രസനഗത്തനില  പറഞ്ഞെതച,  ഇകതമാരു  ഇടതുപക  ബദല  എന്നമാണച.
ഇടതുപക  ബദല  എനപറഞ്ഞെമാല,  ഇഷന  കപമാകലേ  കേടന  വമാങ്ങനിക്കൂട്ടുകേ
എന്നകണമാ?  1957-ല  അച്ചുതകമകനമാന്  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറ്റനികലേ
ഇടതുപകത്തനികന്റെ ടചച ഇതനിലുകണമാ? അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ പ്രസനഗത്തനികന്റെ ആദരഭമാഗന
കകേരളത്തനികലേ  ഭകര  കേമനികയ  സനബനനിച്ചുന  കതമാഴനിലേനിലമായ്മ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനികനക്കുറനിച്ചുന ഉളള നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളമായനിരുന. 1967-ല ഇ.എന.എസച.
നമ്പൂതനിരനിപ്പെമാടനികന്റെ  രണമാന  ഗവണ്കമന്റെച  അധനികേമാരത്തനില  വന്നകപ്പെമാള്  പനി.  കകേ.
കുഞ്ഞെച  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറ്റനിലുന  ഇടതുപകത്തനികന്റെതമായ  ബദലുന  കേടന
വമാങ്ങനിക്കൂട്ടുന്നതനില  അകങ്ങയറ്റകത്ത  ഭശതനിയുന  പ്രകേടനിപ്പെനിചനിരുന.
കകേന്ദ്രത്തനിലനനിന്നമായമാലുന  കേടന  വമാങ്ങനിയമാല  അതച  കകേമാടുത്തുതശര്ക്കമാന്  പണന
കേകണകത്തണതനികന  സനബനനിചച  അകദ്ദേഹന  ഭയന്നനിരുന.  ഇവനികട  അങ്ങകയ
സനബനനിചച  ഇഷനകപമാകലേ  കേടന  വമാങ്ങനിക്കൂട്ടുകേകയന്നലമാകത  അതച
തനിരനിചടയന്നതനികനക്കുറനിചച  ഒനന  പറയുന്നനില.  അങ്ങച  പറയുന്നതച,  സഹകേരണ
ബമാങ്കുകേളനിലനനിനന കേടന വമാങ്ങമാകമന്നമാണച.  സഹകേരണ ബമാങ്കുകേളനിലനനിനന 5, 6
ശേതമമാനത്തനിനച  കേടന  വമാങ്ങമാകമന്നമാണച  അങ്ങയുകട  കലേഖനത്തനില  പറയുന്നതച.
സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേളനില  നനികകപന  സത്വശകേരനിക്കുന്നതച  8  ശേതമമാനത്തനിനമാണച.
8  ശേതമമാനത്തനിനച  സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേളനില  നനികകപനിക്കുകമ്പമാള്  അകങ്ങയച
എങ്ങകനയമാണച  5, 6  ശേതമമാനത്തനിനച കേടന നലകേമാന് സമാധനിക്കുകേ?  സഹകേരണ
ബമാങ്കുകേകളയുന മറ്റച ബമാങ്കുകേകളയുന സനബനനിചച പറയുനണച. ഇകപ്പെമാള് സഹകേരണ
ബമാങ്കുകേള്  വലേനിയ  പ്രശ്നത്തനിലേമാണച.  പ്രസ്തുത  ബമാങ്കേനില  8  ശേതമമാനന  നനികകപന

* ബഹുമമാനകപ്പെട്ട സഭമാദ്ധേരകകന്റെ (1226/ഇ.ബനി./ 2017/നനി.കസ. തശയതനി 
20-03-2017-കലേ) ഉത്തരവപ്രകേമാരന നനിലേനനിര്ത്തമാന് തശരുമമാനനിച്ചു.
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ഉളകപ്പെമാള്  5,  6  ശേതമമാനത്തനിനച  എങ്ങകനയമാണച  കേടന  വമാങകേ?   സഹകേരണ
ബമാങ്കുകേളുകട  ഭമാവനികൂടനി  അങ്ങച  കനമാക്കണകമന്നമാണച  എനനിക്കച  പറയമാനുളതച.
അതുകകേമാണച അതച ഒട്ടുന  പ്രമാകയമാഗനികേമല.  ഇടതുപക ബദല എനപറയുകമ്പമാള്
പനി.  കകേ.  കുഞ്ഞെനിനച  ബദല ഉണമായനിരുന.  അകദ്ദേഹന കലേമാട്ടറനി  അവതരനിപ്പെനികചമാള്
സനസമാനത്തനിനച  വരുമമാനമുണമായനി.  ഇനന  സനസമാനത്തനിനച  ഗണരമമായ
വരുമമാനമുണമാക്കമാന്  പനി.  കകേ.  കുഞ്ഞെച  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറ്റനിനച  കേഴനിഞ.
അതുകപമാകലേ  അകദ്ദേഹന  ചെനിട്ടനി  കകേമാണ്ടുവരനികേയുണമായനി.  അതനിലനനിനന
സനസമാനങ്ങള്ക്കച ലേമാഭമുണമായനി.  പകക  അങ്ങച അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറ്റനില കേടന
വശട്ടുന്നതനികനയുന  ഉല്പമാദനന   വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കുന്നതനികനയുന വരുമമാനന വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കുന്നതനികനയുന
സനബനനിചച ഒനന കേമാണമാനനില.  അങ്ങച ചെനിനമാഭദനമായനി ഇരനിക്കുന്നകതമാകക്ക ഇനനി
എങ്ങകന കേടന വമാങ്ങമാകമന്നതനികനക്കുറനിചച  ആകലേമാചെനിചമാണച.  ഇഇൗ സനസമാനത്തച
വരുമമാനന  കൂട്ടനി,  അതനിലനനിനന കേടന  തനിരനിചടയമാകമന്നതനികന  സനബനനിചച  ഒരു
കേമാഴ്പപ്പെമാടുന ഇകലന്നച പറകയണനിവന്നതനില കഖദമുണച. മനിചന എന്നച പറയമാന് നമകട
മുന്നനിലുളതച എനമാണച? 

സനസമാനത്തച പ്രവര്ത്തനങ്ങകളമാനന നടന്നനികലന്നകേമാരരന അങ്ങച പറഞ.
അതച  വളകര  കേറക്ടമാണച.  അതച  ഉടന്  തുടങ്ങമാന്  കപമാകുകേയമാണച.  പകക
സനസമാനത്തനികന്റെ  സനിതനി  എനമാണച?  ഇന്നകലേ  ഇവനികട  അവതരനിപ്പെനിച
അടനിയനരപ്രകമയത്തനിനച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖരമനനി തമാനൂരനികലേ സനഭവകത്തപ്പെറ്റനി
മറുപടനി  പറഞ്ഞെതച,  അവനികട  മുസശന  ലേശഗച  കതമാറ്റതുകകേമാണ്ടുണമായ  പ്രശ്നമമാണച
എന്നമാണച. അതമാകണമാ പ്രശ്നന?  മുസശന ലേശഗച ഇതനിനച മുമന ധമാരമാളന സലേങ്ങളനില
കതമാറ്റനിട്ടുണച.   ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  പനി.  കകേ.  കുഞ്ഞെമാലേനിക്കുട്ടനി  സമാഹനിബച  കുറ്റനിപ്പുറത്തുന
ശശ.  ഇ.  ടനി.  മുഹമദച  ബഷശര്  സമാഹനിബച  തനിരൂരനിലുന  കഡമാ.  എന.  കകേ.  മുനശര്
സമാഹനിബച മങ്കേടയനിലുന കപരനിനലമണയനിലുന ലേശഗച  പരമ്പരമാഗതമമായനി ജയനിച്ചുവന്ന
സശറ്റുകേളനികലേമാകക്ക  ഞങ്ങള് പലേകപ്പെമാഴന കതമാറ്റനിട്ടുണച.  പകക ഒരു ജനമാധനിപതര
പമാര്ട്ടനി  എന്ന  നനിലേയനില  കതമാറ്റനിടത്തുനനിന്നച  എങ്ങകന  ജയനിക്കമാകമന്നച  ഞങ്ങള്
കതളനിയനിചനിട്ടുണച. ആ സശറ്റുകേള് പലേതവണ ഞങ്ങള് തനിരനിച്ചുപനിടനിചനിട്ടുണച.  കുറ്റനിപ്പുറന
മണ്ഡലേത്തനിലനനിന്നച  ഞങ്ങകള  കതമാലപ്പെനിച  ആളുകേള്ക്കച  പനിന്നശടച  ആ  സശറ്റച
സുരകനിതമകലനപറഞ്ഞെച  പമാലേമായനന  കചെകയണനിവന്നതച  നനിങ്ങള്  ഓര്ക്കണന.
പകക ഞങ്ങള് അവനികടത്തകന്ന നനിലക്കുകേയുന ആ സശറ്റച   തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുകേയുന
കചെയ്തു.  പമാര്ലേകമന്റെച  ഇലേകനനില  മകഞരനിയനില  ഞങ്ങള്  കതമാറ്റു.  എന്നമാല
സൂരരമാസ്തമനത്തനിനുമുമ്പച  അഭനിമനദ്യുവനികന്റെ  കകേമാലേയമാളനികേകളമാടച  പകേരനവശട്ടുകമന്നച
അര്ജ്ജുനന് ശേപഥന കചെയ്തതുകപമാകലേ ഞങ്ങകള പരമാജയകപ്പെടുത്തനിയ ശശ.  ടനി.  കകേ.
ഹനസകയ അകത മണ്ഡലേത്തനില പരമാജയകപ്പെടുത്തമാന് ഞങ്ങള്ക്കച കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണച.
അലമാകത  ഞങ്ങള്  തമാനൂരനില  കപമായനി  കുഴപ്പെമുണമാക്കുന്ന  ആളുകേളല.   അന്നച
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ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനി വമാടകേയ്കക്കടുത്ത ആളുകേള് എനപറഞ.  ഇന്നകത്ത
മമാധരമന  പത്രത്തനില  "നടുക്കത്തനികന്റെ  നടുക്കടലേനില  തമാനൂര്"  എന്നമാണച
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതച.  പത്രത്തനികലേ  ഒരു  വമാചെകേനകൂടനി  വമായനിക്കമാന.  "സനി.പനി.കഎ.
(എന)-മുസശനലേശഗച  സനഘര്ഷകത്തത്തുടര്ന്നച  തമാനൂരനിലുന പരനിസര പ്രകദശേങ്ങളനിലുന
കപമാലേശസച വനിതചതച സമമാനതകേളനിലമാത്ത ഭശതനിയുകട അനരശകമമാണച".  അവനികട
ഇരുന്നൂകറമാളന കുട്ടനികേള് പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളനില 25 കുട്ടനികേള് മമാത്രമമാണച വരുന്നതച. 

2.00 PM]

ഭയനകേമാരണന  സ്ത്രശകേളുന  കുട്ടനികേളുന  നമാടുവനിട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇതച  ഞമാകനമാ
മമാധരമന  പത്രകമമാ  മറ്റച  പത്രങ്ങകളമാ  പറയുന്നതല.  സനി.പനി.കഎ.(എന)-കന്റെ  ജനിലമാ
കസക്രട്ടറനി പനി.  പനി.  വമാസുകദവന്,  സനി.പനി.കഎ.  ജനിലമാ കസക്രട്ടറനി,  സനി.പനി.കഎ.
(എന)  ഏരനിയ  കസക്രട്ടറനി  ജയന്   എന്നനിവര്  പറഞ്ഞെതച  അവനികട  കപമാലേശസച
നരനമായമാട്ടച  നടത്തനിയനിട്ടുണച,  അകനത്വഷനിക്കണകമന്നമാണച.  അങ്ങകനയുള
കപമാലേശസനികന  കേയറൂരനിവനിടുന്നതനിനുപകേരന  അകനത്വഷനിചച  നടപടനികയടുക്കുകേയമാണച
കവണതച.  അലമാകത  മുഖരമനനികക്കതനിരമായനി  വനിരല  ചൂണ്ടുന്നവകര
ഭശഷണനികപ്പെടുത്തുകേയല.  ഇങ്ങകന കപമാകുകേയമാകണങ്കേനില ഒരുപകക കകേരളത്തനികലേ
മൂന്നരകക്കമാടനി  ജനങ്ങള്ക്കച  മുഖരമനനികക്കതനിരമായനി  വനിരല  ചൂകണണനിവരുന.
കതറ്റുകേള്  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുകമ്പമാള്  വനിരല  ചൂണ്ടുന്നവകര  പ്രതനികേളമാക്കുകേകയമാ
അവര്കക്കതനികര  ആകക്രമാശേനിക്കുകേകയമാ  അല  കചെകയണതച.   സനസമാനത്തച
ക്രമസമമാധമാനനനിലേ  തകേര്നകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ധനകേമാരരന  അങ്ങയുകട
കേയനിലനനിന്നച  കപമാകുന്നതുകപമാകലേ  കകേരളത്തനികലേ  ഭരണന,  പ്രകതരകേനിചച
കപമാലേശസനികന്റെ  ഭരണന  മുഖരമനനിയുകട  കേയനിലനനിന്നച  നഷകപ്പെടുന.
അതുകകേമാണമാണകലമാ  വടകേരയനില  സനി.പനി.കഎ.(എന)കേമാര്  കപമാലേശസച  ജശപ്പെച
അടനിച്ചുതകേര്ത്തതച.  കപമാലേശസനിലനനിന്നച  രക  കേനിട്ടുകേയനില  എന്നച
മനസനിലേമാക്കുകമ്പമാഴമാണച  ജനങ്ങള്  കപമാലേശസനികന  ആക്രമനിക്കുന്നതച.  അതമാണച
വടകേരയനില സനി.പനി.കഎ.(എന)  പ്രവര്ത്തകേര് കപമാലേശസച ജശപ്പെച അടനിച്ചുതകേര്ക്കമാന്
കേമാരണകമന്നച   മനസനിലേമാക്കണന.  കപമാലേശസനികന്റെ  ഭരണന  യഥമാര്തത്തനില
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനിയുകട  കേയനിലനനിന്നച  നഷമമായനിരനിക്കുന.  ഇകപ്പെമാള്
കപമാലേശസച  മുഖരമനനികയ  ഭരനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാകണന്നച  മനസനിലേമാക്കണന.
അതമാണച  നമകട  സനസമാനത്തച  നടനകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  സനി.പനി.കഎ.(എന)-
നുകപമാലുന രകയനിലമാത്ത സനിതനികയന്നകല ഇന്നകലേ സനി.പനി.കഎ.(എന) -കന്റെ ജനിലമാ
കസക്രട്ടറനി  പറഞ്ഞെതച.   കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനില  കതമാലക്കുകമ്പമാള്  അക്രമമുണമാക്കനിയല
ഞങ്ങള് പനിന്നശടച വനിജയനിച്ചുവരമാറുളതച. ജനമാധനിപതരപരമമായ, വരവസമാപനിതമമായ
മമാര്ഗ്ഗത്തനിലൂകട ജയനിച്ചുവരമാന് ഞങ്ങള്ക്കച കേഴനിയുകമനളതച കകേരളത്തനികലേ മുസശന
ലേശഗനികന്റെ  ചെരനിത്രന  പരനികശേമാധനിചമാല  മനസനിലേമാക്കമാന്  സമാധനിക്കുന.  രമാജരത്തച
പ്രശ്നങ്ങളുണമാക്കുകേ  എന്നതച  ഞങ്ങളുകട  പരനിപമാടനിയല.  അതുകകേമാണച  തമാനൂര്
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കേടപ്പുറത്തുണമായ  പ്രശ്നത്തനില  ആരമാണച  ഉത്തരന  പറകയണതച;  ഉത്തരന
പറകയണതനിനുപകേരന  രമാജരത്തമാകേമമാനന  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണമാക്കനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
മലേപ്പുറന ജനില കേണ്ണൂരമാക്കകണമാ,  കേണ്ണൂര് കപമാകലേയല മലേപ്പുറന ജനില.  മലേപ്പുറന ജനില
ശേമാനനിയുന  സമമാധമാനവന  നനിലേനനിലക്കുന്ന  പ്രകദശേമമാണച.  ജയവന
കതമാലവനിയുമുണമാകുന.  മുസശന  ലേശഗനിനച  അവനികട  പമാര്ട്ടനി  ഗ്രമാമമനില.  എലമാവകരയുന
മുസശന ലേശഗച ഉള്കക്കമാള്ളുന.  ഞങ്ങകള കതമാലപ്പെനിച ഏകതങ്കേനിലുകമമാരമാള്ക്കച അവനികട
എകനങ്കേനിലുന പ്രശ്നങ്ങളുണമായനിട്ടുകണമാ?  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട ടനി.  കകേ.  ഹനസ ഞങ്ങളുകട
പരമ്പരമാഗതമമായ  സശറ്റനിലനനിന്നച  ഞങ്ങകള  കതമാലപ്പെനിച്ചു.  xxxx*ഇകപ്പെമാഴന
മുസശനലേശഗുകേമാര് തനിങ്ങനിപ്പെമാര്ക്കുന്ന സലേത്തച ശശ.  ടനി.  കകേ.  ഹനസയച എകനങ്കേനിലുന
പ്രശ്നങ്ങള് ഉണമായനിട്ടുകണമാ?  ഇവനികട വമാടകേയ്കക്കടുത്തതച ഞങ്ങളല.  നനിലേമ്പൂരനില
ലേശഗനികനതനിരമായനി  നനിങ്ങള്  വമാടകേയ്കക്കടുത്ത  സമാനമാര്തനികയയകല  മത്സരനിപ്പെനിചതച;
അതുകപമാകലേ  തമാനൂരനിലുന  കകേമാകണമാട്ടനിയനിലുന  നനിങ്ങള്  വമാടകേയ്കക്കടുത്ത
സമാനമാര്തനികേളകല  മത്സരനിചതച?*  xxxx   സനി.പനി.കഎ.(എന)-കന്റെ  പരമ്പരമാഗതമമായ
സശറ്റുകേളനിലകപ്പെമാലുന സത്വനന ചെനിഹ്നത്തനില മത്സരനിക്കമാന് കകധരരമനിലമാകത,  പമാര്ലേകമന്റെനികലേയന
അസനബനിയനികലേയന പരമ്പരമാഗതമമായനി നനിങ്ങള് മത്സരനിക്കുന്നനിടത്തുകപമാലുന കേത്തനി,
വടനി തുടങ്ങനിയ മമാരകേമായുധങ്ങള്കപമാലുള ചെനിഹ്നങ്ങളമാണച  ഉപകയമാഗകപ്പെടുത്തനിയകതന്നച
മനസനിലേമാക്കണന.  അതുകകേമാണച  ഞങ്ങള്  മമാത്രമല,  ഇഇൗ  ഭരണത്തനികനതനിരമായനി,
കപമാലേശസനികന്റെ  ഭരണത്തനിനമായനി  സനി.പനി.കഎ.(എന)-കന്റെ  ഉത്തരവമാദകപ്പെട്ട
കനതമാക്കള്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  ആകകപങ്ങള്  മനസനിലേമാക്കനികക്കമാണച  ഭരണന
അതനികന്റെതമായ  രശതനിയനില  കകേമാണ്ടുകപമാകേമാന്  ശമനിക്കണന.   യു.ഡനി.എഫച.
കചെറുതമാണച,  അനഗങ്ങളുകട എണന കുറവമാണച  എനവനിചെമാരനിചച  രമാജരത്തച  അക്രമന
അഴനിച്ചുവനിടുന്നതനിലനനിന്നച  സനി.പനി.കഎ.(എന)  പനിനനിരനിയണകമന്നച  പറഞകകേമാണച
ഞമാന് എകന്റെ  വമാക്കുകേള് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന. 

കപമാതുമരമാമത്തുന രജനികസഷനുന വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
നനിയമമാനുസൃതമമായനി  ഇലേകന്  കേമശഷന്  അനഗശകേരനിചമാണച  സമാനമാര്തനികേള്
മത്സരനിക്കുന്നതച.  സമാനമാര്തനികേള്  ജയനിക്കുകേകയമാ  കതമാലക്കുകേകയമാ  കചെയ്യുന.
സമാനമാര്തനികേകള വമാടകേയ്കക്കടുക്കമാകന കേഴനിയനില. അതുകകേമാണച നനിയമജ്ഞനമായ
അകദ്ദേഹന  പറഞ്ഞെതച  രമാഷശയ  പ്രസനഗമമാകണങ്കേനില  സഭമാകരഖയനില
സമാനമാര്തനികയ  വമാടകേയ്കക്കടുത്തു  എനപറയുന്നതച  ഇലേകന്  കേമശഷന്
വമാടകേയ്കക്കടുക്കമാന് അനുവമാദന കകേമാടുക്കുന്ന രശതനിയനിലുള ദദുഃസൂചെനയുളതുകകേമാണച
അതച ഒഴനിവമാക്കുന്നതമാണച നലതച. 

മനി  .   കചെയര്മമാന്: അതച പരനികശേമാധനിക്കമാന. xxxx

* ബഹുമമാനകപ്പെട്ട സഭമാദ്ധേരകകന്റെ 1227/ഇ.ബനി./ 2017/നനി.കസ. തശയതനി
20-03-2017-കലേ ഉത്തരവപ്രകേമാരന നനിലേനനിര്ത്തമാന് തശരുമമാനനിച്ചു.
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ശശ  .    മുരളനി കപരുകനലനി:  സര്, 2017-കലേ കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന
ഞമാന്  അനുകൂലേനിക്കുന.  വരവകചെലേവച  കേണകക്കന്ന  പരമ്പരമാഗത  ബഡ്ജറ്റുകേകള
പൂര്ണമമായനി  നനികഷധനിച്ചുകകേമാണച  സനസമാനത്തനികന്റെ  വനികേസനത്തനിനുന  അതുവഴനി
ജനങ്ങളുകട  ജശവനിത  ഭദതയന  ഉറപ്പുനലകുന്ന  ശേകമമായ  സകനശേന  നലകുന്ന
ബഡ്ജറ്റമാണച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എന.  കതമാമസച
കഎസകേച  ഇഇൗ  സഭയനില  അവതരനിപ്പെനിചതച.  ബഡ്ജറ്റച  പ്രസനഗത്തനികലേതകന്ന
വരനികേള്  കേടകമടുത്തമാല  "ഇഇൗ  കേമാലേകത്ത  നനിലേനനിലപ്പെനിനുകവണനിയുള,
കചെറുത്തുനനിലപ്പെനിനു  കവണനിയുള"  ബഡ്ജറ്റമാണനിതച.  പമാവങ്ങള്ക്കച  സമ്പൂര്ണ
സനരകണന ഉറപ്പുവരുത്തനികക്കമാണച സുസനിരവന ദ്രുതവമമായ സമാമ്പത്തനികേ വളര്ച
കകകേവരനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളടങന്ന  ബഡ്ജറ്റമാണനിതച.  ഇതനിനുമുമള
ബഡ്ജറ്റച  അവതരണകവളകേളനിലുന  അതമാതച  കേമാലേകത്ത  പ്രതനിപകന
പ്രതനികഷധത്തനികന്റെ  സത്വരമുയര്ത്തനി  സഭമാതലേന  ശേബ്ദമുഖരനിതമമാക്കമാറുണച.   മമാര്ചച
3-നച  കഡമാ.  ടനി.  എന.  കതമാമസച  കഎസക്കനികന്റെ  ബഡ്ജറ്റച  അവതരണകവളയനില
പ്രതനിപകന തനികേച്ചുന ശശേമാന മൂകേതയനിലേമായനിരുന.  പ്രതനിപകകത്ത പുതുമുഖങ്ങള്
എകനങ്കേനിലുന  പ്രതനികേരണമുകണമാകയന്നറനിയമാന്  പ്രതനിപക  കനതമാവനികനയുന
മുന്മുഖരമനനികയയുന  കേകനികനതമാക്കനമാകരയുന  മമാറനിമമാറനി  കനമാക്കുകേയമായനിരുന.
പകക  മരണവശട്ടനികലേ  അവസയമാണച  ആ  സനര്ഭത്തനിലുണമായനിരുന്നതച.  ആകകേ
പരവശേരമായനി  മഇൗനനിബമാബമമാരമായനി  ഇരനിക്കുന്ന  അവസയനിലേമാണച
പ്രതനിപകമാനഗങ്ങകള  കേണതച.  കബമാധമുണച  പകക  സനസമാരനിക്കമാന്  വയ  എന്ന
അവസയനിലേമായനിരുന  അവര്.   'കമമാങ്ങമാനനിരുന്ന  നമായയുകട  തലേയനില  കതങ്ങമാ
വശണ'  എകന്നമാരു  പഴകഞമാല്ലുണച.  പലേവട്ടന  കമമാങ്ങമാന്  ശമനിച്ചു,  പകക  ശേബ്ദന
പുറത്തുവരുന്നനില. ആ കനരത്തമാണച തലേയനില കതങ്ങ വശഴന്നതച. പനിന്നകത്ത കേമാരരന
പറയമാനുകണമാ;  ബഇൗ ബഇൗ എനള നനിലേയമാത്ത കുരയമാണച പനികന്ന കകേള്ക്കുന്നതച.
പ്രതനിപകന  ഏകേകദശേന  ഇഇൗ  അവസയനിലേമായനിരുന.  രണച  മണനിക്കൂര്  ബഡ്ജറ്റച
പ്രസനഗന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുന  മനിണമാട്ടമനിലമാതനിരനിക്കുകമ്പമാഴമാണച  ബഡ്ജറ്റച  കചെമാര്ച
എനപറയുന്ന കതങ്ങ തലേയനില വനവശഴന്നതമായനി  കേണതച.  പനിന്നകത്ത പുകേനില
പറയമാനുകണമാ?  പ്രതനിപകത്തനിനച  ജശവന്വച്ചു,  നമാവനിനച  നശളന  കൂടനി.  അത്തമാഴന
മുടക്കമാന്  നശര്കക്കമാലേനി  മതനികയന്ന  കചെമാല്ലുകപമാകലേ  സഭമാതലേന  ആകകേ
അലേകങ്കേമാലേകപ്പെടുത്തമാന്,  കകേമാടുങ്ങല്ലൂര് ഭരണനിപ്പെമാട്ടനിനച സമമാനമമായ അനരശകമമാണച
അന്നച  സഭയനിലുണമായകതന്നച  നമുക്കച  കേമാണമാന്  കേഴനിയുന.  സത്വനന  കവദന
അറനിയുനകവങ്കേനില  നനിനക്കച  ജശവനുകണന്നച  വരകന,  മറ്റുളവരുകട  കവദന
മനസനിലേമാക്കുനകവങ്കേനില  നശകയമാരു  മനുഷരനമാണച  എന്നമാണച  സമാരന.  സത്വനന
കവദനയനില  മമാത്രന  വനിലേപനിക്കുന്നവരമാണച  പ്രതനിപകന.   മറ്റുളവരുകട  കവദന
അവര്ക്കച  മനസനിലേമാകേനില.  കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷന  കകേരളത്തനില  കേണതച  അതമാണച.
എന്നമാല ശശ. പനിണറമായനി വനിജയന് കനതൃതത്വന നലകുന്ന ഇടതുപക ജനമാധനിപതര
മുന്നണനി  സര്ക്കമാര്  കവദനനിക്കുന്ന  ജനവനിഭമാഗങ്ങളുകട  കേണ്ണുനശകരമാപ്പെനി  അവര്ക്കച
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ആശേത്വമാസത്തനികന്റെയുന പ്രതശകയുകടയുന കപമാന്കവളനിചന നലകുകേയമാണച. കേമാര്ഷനികേ
കമഖലേയുകട  അടങ്കേല  2,106  കകേമാടനി  രൂപയമാണച.  ഭകകരമാത്പമാദനത്തനിനച  160
കകേമാടനി  രൂപയുന  കനലേചല്ല്  സനഭരണത്തനിനച  700  കകേമാടനി  രൂപയുന  നശക്കനിവചനിട്ടുണച.
കേഴനിഞ്ഞെ  കേമാലേഘട്ടങ്ങളനില  കനലനികന്റെ  സനഭരണവനിലേ  ലേഭരമമാക്കുന്നതനിനച
കേളക്ടകററ്റനിനുമുന്നനില കൃഷനിക്കമാര്ക്കച ദശര്ഘകേമാലേന നനിരമാഹമാരമുള്കപ്പെകടയുള സമരന
കചെകയണ  ഗതനികകേടമായനിരുന.   ഇത്തവണ  സനഭരനിച  കനലനികന്റെ  വനിലേ
കേമാലേതമാമസനകൂടമാകത  കൃഷനിക്കമാര്ക്കച  നലകേമാനമാവശേരമമായ  നടപടനികേള്
സത്വശകേരനികക്കണതുണച.  എല.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാര്  5  വനിളകേള്ക്കച  കസഷരല
എക്കകണമാമനികേച കസമാണ് നനിര്ണയനിചനിരനിക്കുകേയമാണച. കഹക്ടറനിനച 1,500 രൂപ വശതന
പമാടകശേഖരങ്ങള്ക്കച നലകേമാനുള പദ്ധേതനി സത്വമാഗതമാര്ഹമമാണച.  ഇഇൗ നൂറ്റമാണനികലേ
കേടുത്ത  വരള്ചയനില  വനിള  നശേനിച  തൃശൂര്  ജനിലയനികലേ  കനല  കേര്ഷകേര്ക്കച
സമയബനനിതമമായനി അടനിയനര ആശേത്വമാസന നലകുന്നതനില  സര്ക്കമാര് സത്വശകേരനിച
കേര്ഷകേപക   സമശപനന   സത്വമാഗതമാര്ഹമമാണച.  സമസ്ത  കകമ  കപന്ഷനുകേളുന
1,100 രൂപയമാക്കനി ഉയര്ത്തനിയ കൂട്ടത്തനില കേര്ഷകേ കപന്ഷനുന 1,100 രൂപയമാക്കനി
ഉയര്ത്തനിയതുവഴനി  ഇഇൗ  സര്ക്കമാര്  ആരുകട  പകത്തമാകണന്നച  കൃതരമമായനി
കതളനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമാണച.  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലേയ്കക്കമാപ്പെന  പരമ്പരമാഗത
വരവസമായങ്ങളുകട  നവശകേരണത്തനിനുന  കപമാതുകമഖലേയുകട  സനരകണത്തനിനുന
വനികേസനത്തനിനുന  ബഡ്ജറ്റച  മുനനിയ  പരനിഗണന  നലകുനണച.  കകേന്ദ്രത്തനില
അധനികേമാരത്തനിലുണമായനിരുന്ന  കകേമാണ്ഗ്രസച  സര്ക്കമാരുന  ഇകപ്പെമാള്
അധനികേമാരത്തനിലേനിരനിക്കുന്ന  ബനി.കജ.പനി.  സര്ക്കമാരുന  ഓഹരനി  വനില്പനവഴനി
കപമാതുകമഖലേകയ  തകേര്ക്കമാനമാണച  ശമനിചനിരുന്നകതങ്കേനില  ഇടതുപക
ജനമാധനിപതരമുന്നണനി  സര്ക്കമാര്  കപമാതുകമഖലേകയ  സനരകനിചച  ലേമാഭകേരമമാക്കുകേ
യമാണണമായതച.  ഇകപ്പെമാള്  കകേരളത്തനില  11  വരവസമായശേമാലേകേള്  ലേമാഭകേരമമായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സനിതനിവനികശേഷമമാണളതച.   പുതനിയ  കതമാഴനിലേവസരങ്ങള്
സൃഷനിക്കുന്ന ബദല നയമമാണച ഇഇൗ കമഖലേയനില ഇടതുപക ജനമാധനിപതര മുന്നണനി
സര്ക്കമാര്  നടപ്പെമാക്കനികക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ദൃശേരമമാധരമങ്ങളുകട  ചെര്ചകേളനില  ഇടന
പനിടനിക്കമാത്ത,  മമാന്കഹമാളനിലുന  കസപ്റ്റനികേച  ടമാങ്കുകേളനിലുന  മമാലേനിനരന  നശക്കുന്നവര്,
ബമാര്ബര്മമാര്,  മണ്പമാത്ര  കതമാഴനിലേമാളനികേള്,  ഭനിന്നകശേഷനിക്കമാര്  എന്നനിവരുകട
കകമത്തനിനുന  ഈ  ബഡ്ജറ്റച  വലേനിയ  പരനിഗണന  നലകുനണച.  പട്ടനികേജമാതനി-
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ കകമത്തനിനുള ബഡ്ജറ്റച നനിര്കദ്ദേശേവന വളകര ശകദ്ധേയമമാണച.  കകേന്ദ്ര
ശേരമാശേരനികയക്കമാള്  വലേനിയ  വര്ദ്ധേനവമാണച  കകേരളത്തനികലേ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനില
കേമാണമാന് കേഴനിയുന്നതച.  ജനസനഖരയുകട പകുതനിയനികലേകറ വരുന്ന സ്ത്രശവനിഭമാഗത്തനിനച
പ്രകയമാജനകേരമമായ  നനിരവധനി  പദ്ധേതനികേള്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനില  പ്രഖരമാപനിചനിട്ടുണച.
വനനിതകേള്ക്കമായനി  പ്രകതരകേ  വകുപ്പെച  രൂപശകേരനിക്കുകേയമാണച.  ജന്ഡര്  ബഡ്ജറ്റച
മകറ്റമാരു  നനിര്കദ്ദേശേമമാണച.  പദ്ധേതനികചലേവനികന്റെ  11.5  ശേതമമാനന  സ്ത്രശ
ശേമാകശകേരണത്തനിനുമമാത്രമമാണച  മമാറ്റനിവചനിരനിക്കുന്നകതന്നച  കേമാണമാന്  കേഴനിയുന.
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കകേരളത്തനികലേ  ഇടതുപക  ജനമാധനിപതര  മുന്നണനി  സര്ക്കമാര്  സ്ത്രശപക
സമശപനകമടുത്തുകകേമാണച,  സ്ത്രശകേളുകട  സുരക  മുന്നനില  കേണ്ടുകകേമാണമാണച
മുകന്നമാട്ടു കപമാകുന്നകതന്നച കേമാണമാന് കേഴനിയുന.  

മത്സരകമഖലേയന  തശരകദശേ  വനികേസനത്തനിനുന  അടങ്കേല  തുകേ  586  കകേമാടനി
രൂപയമാക്കനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണച.  അഞ്ചുവര്ഷകത്തയള  50,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട
കറമാഡച നവശകേരണ പദ്ധേതനി വനികേസനക്കുതനിപ്പെനിനച ആക്കന കൂട്ടുന. ഇഇൗ വര്ഷന 13,000
കകേമാടനി  രൂപയുകട പ്രവൃത്തനിയമാണച ഇഇൗ കമഖലേയനില നടപ്പെനിലേമാക്കമാന് കപമാകുന്നതച.
ജലേകസചെനത്തനിനുന  കുടനികവളത്തനിനുന  മുനനിയ  പരനിഗണന,  സമ്പൂര്ണ
വവദദ്യുതശകേരണന  തുടങ്ങനി  എലമാത്തനികന്റെയുന  വനിശേദമാനശേങ്ങളനികലേയച  ഞമാന്
കപമാകുന്നനില. വനികദശേ മലേയമാളനി സമൂഹത്തനിനച കകേരളത്തനില പ്രമാതനിനനിധരന ഇലമാത്ത
അവസയച  പരനിഹമാരന  കേമാണന്നതനിനമായനി  കലേമാകേ  കകേരളസഭ  എന്ന  കവദനി
രൂപശകേരണന വളകര ശകദ്ധേയമമാണച. 

ഇനനി  വരുന്ന  തലേമുറയച  ഇവനികട  വമാസന  സമാധരമമാക്കമാന്  പരനിസനിതനി
സനരകണ കമഖലേയനില സുപ്രധമാനമമായ ഇടകപടലേമാണച ഹരനിത കകേരളന പദ്ധേതനി.
'പചയമാന  വനിരനിപ്പെനിട്ട  സഹരനനില  തലേവച്ചുന'  എന്നമാണച  കകേരളകത്തക്കുറനിചച  കേവനി
പമാടനിയനിരനിക്കുന്നതച.  ആ  കകേരളത്തനികന്റെ  പചപ്പെച  സനരകനിക്കമാന്  'ഹരനിത  കകേരളന'
പദ്ധേതനി വളകര സഹമായകേരമമായനിരനിക്കുന.  

'വനിദരമാധനന സര്വധനമാല പ്രധമാനന'  എന്നമാണച  കചെമാലേചല്ല്.  വനിദരകയന്ന ധനന
സമൂഹത്തനികലേ  ഭൂരനിപകന  വരുന്ന  ശുദര്ക്കച  നനിഷനിദ്ധേമമായനിരുന്ന കേമാലേഘട്ടത്തനിനച
അറുതനിവരുത്തനി ആ ധനന സര്വര്ക്കുന ലേഭരമമാക്കമാനമാവശേരമമായ നടപടനികയടുത്തതച
1957-ല   സഖമാവച  ഇ.എന.എസച.  കനതൃതത്വന  കകേമാടുത്ത  പ്രഥമ  കേമന്യൂണനിസച
സര്ക്കമാരമാണച.  എന്നമാല ഇന്നച ധനസമ്പമാദനത്തനിനുള വനിദരയമായനി വനിദരമാഭരമാസന
തകേരുകേകയമാ തകേര്ക്കകപ്പെടുകേകയമാ കചെയ്തനിരനിക്കുകേയമാണച.  ആ സമാഹചെരരത്തനിലേമാണച
എല.ഡനി.എഫച. സര്ക്കമാര് കപമാതുവനിദരമാഭരമാസ സനരകണത്തനിനമായനി ഒരു യജ്ഞന
ഏകറ്റടുകക്കണ സമാഹചെരരമുണമായതച. നമകട പുകരമാഗമന മതനനിരകപക വപതൃകേന
സനരകനിക്കുന്നതനിനുള കപമാരമാട്ടമമാണച ഇഇൗ യജ്ഞകമന്നച നമുക്കച കേമാണമാവന്നതമാണച. 

സത്വനമമാകയമാരു  കൂര  എന്നതച  ഏകതമാരു  മനുഷരകന്റെയുന  സത്വപ്നമമാണച.  ഇഇൗ
വര്ഷന ഒരു ലേകന ഭവനരഹനിതരുകട സത്വപ്നസമാകമാലക്കമാരത്തനിനച വളകര ബൃഹത്തമായ
പദ്ധേതനിയമാണച  സനസമാന  സര്ക്കമാര്  ബഡ്ജറ്റച  വഴനി   മുകന്നമാട്ടുവചനിരനിക്കുന്നതച.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട പറവൂര് കമമ്പര് സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ,  പുത്തരനിക്കണന വമതമാനത്തച
മമാത്രമല, തൃശ്ശൂര് കതക്കനിന്കേമാടച വമതമാനത്തുന എറണമാകുളത്തച മവറന് വഡ്രവനിലുന
കകേമാഴനികക്കമാടച  കേടപ്പുറത്തുന  മലേപ്പുറന  കകേമാട്ടവമതമാനത്തുന  എന്നല,  കകേരളത്തനികലേ
വനിവനിധ  ജനിലമാ  ആസമാനങ്ങളനികലേ  വമതമാനങ്ങളനിലുന  എവനികട  പ്രസനഗന
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നടത്തനിയമാലുന  തടനിച്ചുകൂടുന്ന  ജനങ്ങളുകട  നല  കേയടനി  ലേഭനിക്കുന്ന  ബഡ്ജറ്റമാണച
കഡമാ.  ടനി.  എന.  കതമാമസച  കഎസകേച  ഇവനികട  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നകതന്ന
കേമാരരത്തനില സനശേയമനില. ജനങ്ങള്ക്കച കവണനിയുള ബഡ്ജറ്റച എന്ന നനിലേയനിലേമാണച
ഇതനികന  കനമാക്കനിക്കമാണന്നതച.  കകേരളത്തനികലേ  മഹമാഭൂരനിപകന  ജനങ്ങളുകട
മനസനില  ഇടനകനടനികക്കമാണച  ഇടതുപക  ജനമാധനിപതരമുന്നണനി  സര്ക്കമാര്
കുതനിച്ചുമുകന്നറുകമ്പമാള് അങ്കേലേമാപ്പെനിലേമായ പ്രതനിപകന  ശശ.  എ.  കകേ.  ആന്റെണനിയുകട
വമാക്കുകേള്ക്കപ്പുറന  കപമാകുന്ന  കേമാഴയമാണച  ഇഇൗ  സഭയനില  കേമാണന്നതച.  പകേല
കകേമാണ്ഗ്രസന  രമാത്രനി  ആര്.എസച.എസച.-ഉന  എന്നല,  പകേലുന  ഞങ്ങള്ക്കച
ആര്.എസച.എസച.  ആകേമാന്  മടനിയനികലന്നമാണച  ശശ.  കകേ.  വനി.  അബ്ദുള്
ഖമാദറനികനതനികര നടത്തനിയ പരമാമര്ശേനവഴനി പ്രതനിപകന പ്രകേടനിപ്പെനിചനിട്ടുളതച.  ഉണ
കചെമാറനിനച  നനനികയന്നകപമാകലേ  തന്ന  കവമാട്ടനിനച  ഉപകേമാരസ്മരണ  കേമാണനിക്കുന്ന
പ്രതനിപകകത്തയമാണച  കകേരളത്തനില  കേമാണമാന്  സമാധനിക്കുന്നതച.  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ
മതനനിരകപക മുഖനമൂടനി അഴനിഞവശഴന്ന കേമാഴ  നമാന കേമാണകേയമാണച.  പ്രതനിപക
കനതമാവനിനച  ചുമതലേയുള   മണനിപ്പൂരനില  ബനി.കജ.പനി.  21  സശറ്റച  കനടനി.  വലേനിയ
ഒറ്റകേകനി കകേമാണ്ഗ്രസമാണച.  ആ കകേമാണ്ഗ്രസനിനച ഭരണന രൂപശകേരനിക്കമാനമാണച ഇഇൗ
നനിയമസഭയനിലനനിനന  മണനിപ്പൂരനികലേയച  കചെന്നതച.  വനിമമാനമനിറങ്ങനി,  അവനികട
കേമാലുകുത്തനിയകപ്പെമാള്  കേമാണന്നകതനമാണച;  അവനികട  കനകരമറനിചമാണച  ഭരണന,
ബനി.കജ.പനി.  ഭരണത്തനില  വരുന്ന  കേമാഴയമാണച  കേമാണന്നതച.  നല  വര്ക്കത്തുള
കേമാലേമാകണന്നമാണച കേമാണമാന് കേഴനിയുന്നതച.  കൃഷനിക്കമാര്ക്കുന മറ്റച ജനവനിഭമാഗങ്ങള്ക്കുന
നനിരവധനി കമഖലേകേളനില ഗുണകേരമമായ ധമാരമാളന പദ്ധേതനികേള് നടപ്പെമാക്കനി, ജനങ്ങളുകട
പ്രശതനി കനടനികക്കമാണമാണച  ഇടതുപക ജനമാധനിപതര മുന്നണനി ഗവണ്കമന്റെച മുകന്നമാട്ടച
കപമാകുന്നതച.  നമാമറനിയുന്ന  സൂരരനച  ഉദയവന  അസ്തമയവന  ഉകണങ്കേനിലുന
യഥമാര്തത്തനില സൂരരനച ഉദയവന അസ്തമയവമനികലനളളതമാണച വസ്തുത.  എന്നമാല
സൂരരന്  സദമാ  ജത്വലേനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇഇൗ  പ്രപഞത്തനിനച  പ്രകേമാശേവന
ഉഇൗര്ജ്ജവന നലകുന്ന പ്രവൃത്തനിയമാണച സൂരരന് കചെയ്തുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  കകേരളശയ
സമൂഹത്തനിനച  പ്രകേമാശേവന  ഉഇൗര്ജ്ജവന  നലകേനി  ജത്വലേനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന,
കകേരളത്തനികലേ ഇടതുപക ജനമാധനിപതര മുന്നണനി സര്ക്കമാരനിനച കനതൃതത്വന നലകുന്ന
വനിപ്ലവസൂരരനമായ  സഖമാവച  പനിണറമായനി  വനിജയന്,  ആ  സൂരരനച  കനര്ക്കച
കുരച്ചുചെമാടുന്നവരുന വനിരലചൂണ്ടുന്നവരുന രണ്ടുതവണ ആകലേമാചെനിക്കുന്നതച നന്നച,  ആ
വകേ കപമാള്ളുന.  ഇന്നകലേ കമകമ്പഴച  കലേമാഞനില ദരനനനിവമാരണവമമായനി ബനകപ്പെട്ട
ശേനില്പശേമാലേയമാണച  നടന്നതച.  ദരനന  ഏതച  നനിമനിഷവന  സനഭവനിക്കമാവന്നതമാകണന്ന
വമാചെകേന അവനികട പറയുകേയുണമായനി. അതനികന കനരനിടമാനമാണച ഇന്നകലേ നനിയമസഭമാ
സമാമമാജനികേര്ക്കച  ശേനില്പശേമാലേ  നടത്തനിയതച.  വരമാന്കപമാകുന്ന  ദരനന  പ്രതനിപകന
മുന്കൂട്ടനി കേമാണനണച. 2021-ല നടക്കമാന് കപമാകുന്ന നനിയമസഭമാ കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനില
യു.ഡനി.എഫച. വന് തകേര്ചയനികലേത്തുകമന്നച മുന്കൂട്ടനിക്കണച അതനികന കനരനിടമാനമാണച
നനിയമസഭയനില ഇത്തരന കകേമാപ്രമായങ്ങള് കേമാണനിക്കുന്നതച. 
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50  വര്ഷന   പനിന്നനിട്ട  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനിയുകട  മമാതൃകേ  പനിന്തുടരമാന്
യുവതുര്ക്കനികേകളമാടച  മുന്മുഖരമനനി ശശ.  ഉമന് ചെമാണനി നനിര്കദ്ദേശേന  കകേമാടുത്തതനിനച
പനിന്നമാകലേയമാണച,  ആ വമാക്കച  മമായുന്നതനിനുമുമ്പമാണച  അടനിയനര പ്രകമയകവളയനില
യുവതുര്ക്കനികേളുകട  ഇഇൗ  പ്രകേടനങ്ങള്  നമള്  കേമാണന്നതച.  സഭമാതലേന
അലേകങ്കേമാലേകപ്പെടുത്തുന്നതനിനച  കവണനിയമാണനികതലമാന  കചെയ്യുന്നതച.  ജനങ്ങള്ക്കച  നന
കചെയ്യുന്ന  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അലേകങ്കേമാലേകപ്പെടുത്തമാന്കവണനി
മമാത്രമമാണച.  എത്ര  മുന്കേരുതകലേടുത്തമാലുന  തടുക്കമാന്  കേഴനിയമാത്ത  ദരനമമാണച
കകേമാണ്ഗ്രസനിനച  വരമാന്  കപമാകുന്നതച.   കകേമാണ്ഗ്രസച  ജനങ്ങളനിലനനിന്നച
ഒറ്റകപ്പെടുകേയമാണച.  ജനങ്ങളനില  സത്വമാധശനന  കചെലുത്തനി  ഇടതുപക  ജനമാധനിപതര
മുന്നണനി  ഗവണ്കമന്റെച  മുകന്നമാട്ടച  കപമാകുന്ന  കേമാഴകേണച  അനനവനിട്ടച  നനിലക്കുന്ന
പ്രതനിപകന  കൃതരമമായനി  കേമാരരങ്ങള്  മനസനിലേമാക്കനി  പ്രവര്ത്തനികക്കണതുണച.
ജനങ്ങളുകട  ജശവനിതന  ദരനിതപൂര്ണമമാക്കനി  കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷന  കകേരളന  ഭരനിച
കഎകേരജനമാധനിപതരമുന്നണനി സര്ക്കമാരനിലനനിന്നച തശര്ത്തുന വരതരസ്തമമായനി ജനകേശയ
സമശപനകമടുത്തച  നമാനമാകമഖലേകേളനില  ജനങ്ങള്ക്കുന  നമാടനിനുന  ഗുണകേരമമായനി,
സനസമാനകത്ത  വനികേസനക്കുതനിപ്പെനിനച  ആക്കനകൂട്ടുന്ന  നടപടനികേളുമമായനി
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്ന   ഇടതുപക  ജനമാധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്കമന്റെനിനുകവണനി
കഡമാ. ടനി. എന. കതമാമസച കഎസകേച അവതരനിപ്പെനിച  ഇഇൗ ധനവനിനനികയമാഗ ബനിലനികന
പൂര്ണമമായുന  പനിനമാങന.

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച:  സര്,  ഇഇൗ  ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലനികന
എതനിര്ക്കമാതനിരനിക്കമാന് കേഴനിയമാത്ത  സമാഹചെരരമമാണച. 30,534.17 കകേമാടനി രൂപ ഒഇൗട്ടച
കലേ  ഉണമായനിരുന്ന കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറ്റനില കകേവലേന  52.82  ശേതമമാനന
മമാത്രമമാണച  ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെനിനച  കചെലേവഴനിക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞെതച.  എല.എസച.ജനി.ഡനി.
30.7  ശേതമമാനന  മമാത്രമമാണച  കചെലേവഴനിചതച.  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
കേമാരരകമതയനിലമായ്മയച  ധമാരമാളന  ഉദമാഹരണങ്ങളുണച.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
കേമാലേത്തച  മനനിമമാരുകട  കപഴണല  സമാഫനിലുണമായനിരുന്ന  240  കപരുകട
അകപകകേളനില  20  എണത്തനില  മമാത്രമമാണച  9  മമാസനകകേമാണച  തശര്പ്പെച
കേലപ്പെനിക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞെതച. ഒനന ഒളനിച്ചുവയന്നനികലന്നച പറയുന്ന ഗവണ്കമന്റെമാണനിതച.
ശശ.  ഉമന്  ചെമാണനിയുകട  ഭരണകേമാലേത്തച  കമമാചെനിപ്പെനിക്കമാന്  ശമനിച  തടവകേമാകര
മമാത്രകമ   കമമാചെനിപ്പെനിക്കൂകവന്നച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനി  പലേതവണ  പറഞ.
ശശ.  ജനികജമാ  കേശഴനിലന  എന്ന  കചെറുപ്പെക്കമാരന്  നലകേനിയ  വനിവരമാവകേമാശേത്തനിനച
മറുപടനിയനികലന്ന ഉത്തരന മമാത്രമമാണച ലേഭനിചനിരനിക്കുന്നതച.  ഇവര്ക്കച പലേ കേമാരരങ്ങളുന
മറച്ചുവയമാനുണച.  നല കേമാരരങ്ങള് കചെയണകമങ്കേനില അതനിനച പറ്റനിയ  അനരശകന
നമാട്ടനിലുണമാകേണന.  ആ  അനരശകന  നമാട്ടനിലുകണമാ?  കതമാട്ടനിലേനില  കേനിടക്കുന്ന
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കപണ്കുട്ടനി  മുതല  മുതുമുത്തശ്ശേനിവകര  പശഡനിപ്പെനിക്കകപ്പെടുകമ്പമാള്  ആ  അനരശകന
എവനികടയമാണച?  കപമാലേശസച  അതനിക്രമങ്ങള്  അനുദനിനന  വര്ദ്ധേനിക്കുകമ്പമാള്
എങ്ങകനയമാണച  കവമാട്ടച  ഓണ്  അക്കഇൗണനികന  പനിന്തുണയമാന്  കേഴനിയുന്നതച?
കതറ്റുകേളനിലനനിന്നച കതറ്റുകേളനികലേയച എടുത്തുചെമാടുകേയുന അക്കനിടനിപറ്റനി പനിനനിരനിയുകേയുന
കചെയ്യുന്ന   ചെരനിത്രനകകേമാണച  സമ്പന്നമമാണച  കേമന്യൂണനിസച  പമാര്ട്ടനി.  കേത്വനിറ്റച  ഇനരമാ
സമരന, ടമാക്ടര്, കകേമായച യന വനിരുദ്ധേ സമരന, കേമ്പന്യൂട്ടര് വനിരുദ്ധേ സമരന, എ.ഡനി.ബനി.
സമരന  തുടങ്ങനിയവകയലമാന  ഉദമാഹരണന  മമാത്രമമാണച.  എ.ഡനി.ബനി.-യുകട  ഉന്നത
ഉകദരമാഗസകര  പട്ടന  ശേമാസ്ത്രഭവനനില  തടഞ്ഞെവരുന  ടമാര്  ഒഴനിചവരുന  കേനിഫ്ബനി
രണ്ടുകേയ്യുനനശട്ടനി  സത്വശകേരനിക്കുന്ന  മമാറ്റന  വളകര  സത്വമാഗതമാര്ഹമമാണച.  കേകസരയുകട
മഹതത്വകത്തപ്പെറ്റനിയുള വമാചെമാലേത കകേട്ടച  ഞങ്ങള് അനനവനിട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച. ഒകന്ന
പറയമാനുള,  ഓര്മ ഉണമായനിരനിക്കണന. 'എകടമാ ബലേരമാമമാ'  എന്ന ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
മുഖരമനനിയുകട കവല്ലുവനിളനികയ കനരനിടമാന് എകന്റെ യുവ കസ്നേഹനിതന്  ശശ.  വനി.  ടനി.
ബലറമാമനിനച  മനക്കരുത്തച   നലകേനിയതച   കകേ.എസച.യു.-യൂത്തച  കകേമാണ്ഗ്രസച
പമാരമ്പരരമമാണച.  ...(ബഹളന)....   ആ  പമാരമ്പരരകത്ത  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനി
കവല്ലുവനിളനിക്കരുതച. എകടമാ കഗമാപമാലേമാകൃഷ്ണമാകയന്നച അങ്ങച പണച അട്ടഹസനിചകപ്പെമാള്
തമാങ്കേള് കകേവലേന  പമാര്ട്ടനി  കനതമാവച  മമാത്രമമായനിരുന.  ഇന്നച  അങ്ങച  കകേരളത്തനികന്റെ
മുഖരമനനിയമാണച. അതച മറക്കമാതനിരുന്നമാല അങ്ങയുകട അനസയരുന. ശശ. വനി. ടനി.
ബലറമാമനിനച  ഒനന  സനഭവനിക്കനില.  ഭയകപ്പെടുത്തനി  നനിശ്ശേബ്ദരമാക്കമാന് കനമാക്കകണന്നച
മമാത്രകമ പറയമാനുള.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   വനി  .   എസച  .   സുനനില കുമമാര്):  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
മുഖരമനനി  "എകടമാ  ബലേരമാമമാ"  എന്നച വനിളനിചച   സഭയകേത്തുന പുറത്തുന ഒരനിക്കലുന
കവല്ലുവനിളനി  നടത്തനിയനിട്ടനില.  അകദ്ദേഹന  സഭയകേത്തച  നടത്തമാത്ത  ഒരു  കേമാരരന
നടത്തനികയന്നച പ്രസ്തമാവനിക്കുന്നതച കരഖയനിലുണമാകേമാന് പമാടനില.  റൂളനിനഗച കവണന.

മനി  .    കചെയര്മമാന്:  വസ്തുതമാവനിരുദ്ധേമമായ  കേമാരരങ്ങള് കരഖയനിലുണമാകേനില.  ....
(ബഹളന)....

ശശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച: സര്,  ഇടയച  തടസകപ്പെടുത്തമാന്  പമാടനില.   എനനിക്കച
അനുവദനിച സമയന കേഴനിയുന.

മനി  .   കചെയര്മമാന്: പ്ലശസച.   അകദ്ദേഹന സനസമാരനിക്കകട്ട.

ശശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച: സര്,  സമാനസമാരനികേ  നമായകേനമാര്ക്കച  കനകരയുള
സനഘപരനിവമാര്  ഭശഷണനി  ശേകമമായനി  അപലേപനിക്കകപ്പെകടണതുതകന്നയമാണച.
സനി.പനി.കഎ.(എന)  ഉഇൗരുവനിലേക്കച  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുന  കേമായനികേമമായനികപ്പെമാലുന
കനരനിടുകേയുന  കചെയ്ത  സമാഹനിതരനമായകേരുകട  നശണനനിര  കകേരള  ചെരനിത്രത്തനിലുണച.
പറഞ്ഞെമാല തശരനില.  കകേശേവകദവച,  എന.  കഗമാവനിനന്,  സനി.  കജ.  കതമാമസച,  ഒ.  വനി.
വനിജയന്,  ശശ.  എന.ജനി.എസച.  നമാരമായണന്,  ശശമതനി  അരുനതനി  കറമായനി,
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ശശ.  എന.  എന്.  വനിജയന്,  സക്കറനിയ,  ശശ.  കകേ.  എന്.  രമാജന്,  ശശ.  ടനി.  പനി.
ശശനനിവമാസന്  തുടങ്ങനിയ  നശണ  നനിരകേള്  സനി.പനി.കഎ.(എന)-കന  കചെമാദരന
കചെയ്യുനണച.  ശശ.  കേമല സനി.  ചെവറ എന്ന എഴത്തുകേമാരകനമാടച  ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെച
എനമാണച  കചെയ്തതച;  ശശ.  പനിണറമായനി  വനിജയന്  ആഭരനര  വകുപ്പെച  വകേകേമാരരന
കചെയമാന് അര്ഹനകലന്നച ഭരണപരനിഷ്കമാര കേമശഷന് കചെയര്മമാന് ശശ.  വനി.  എസച.
അച്ചുതമാനനന്  അഭനിപ്രമായകപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.  അകദ്ദേഹന  ഇകപ്പെമാള്  ഇവനികടയനില.  ....
(ബഹളന)....   കപമാലേശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തച  ഗുരുതരമമായ  വശഴ  സനഭവനിക്കുനകവന്നച
അകദ്ദേഹന ചൂണനിക്കമാണനിച്ചു.  ഇഇൗ വശഴ പരനിഹരനിക്കമാന് അകദ്ദേഹന വയന്ന നനിര്കദ്ദേശേന
മുഖരമനനിതകന്ന  ആഭരനര  വകുപ്പെച  ഭരനിക്കണകമന്നനില  എന്നമാണച.  അതനിലൂകട
മുഖരമനനി  ആഭരനര  വകുപ്പെച  ഒഴനിയണകമന്നമാണച  വനി.  എസച.  പറയുന്നതച.
എല.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരത്തനികലേത്തനിയനിട്ടച  ഒരു  ദനിവസകമങ്കേനിലുന
സമമാധമാനകത്തമാകട  ആര്കക്കങ്കേനിലുന  കേനിടനറങ്ങമാന്  സമാധനിചനിട്ടുകണമാ;  ....
(ബഹളന).... 

മനി  .   കചെയര്മമാന്: അകദ്ദേഹന സനസമാരനിക്കകട്ട.  പ്ലശസച.

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച:  സര്,  അടനിയനരമാവസകയ വനിമര്ശേനിചവരകല;  ....
(ബഹളന)....  നനിങ്ങള്ക്കച  മനിണമാതനിരുന്നച  കകേള്ക്കമാന്  വധ രരമുകണമാ;  ഞമാന്
കവല്ലുവനിളനിക്കുന.  അടനിയനരമാവസകയ  കവല്ലുവനിളനിചച  അധനികേമാരത്തനില  വന്നവരകല;
ഇവനികട  നനിലേമ്പൂര്  വനത്തനില  എനമാണച  സനഭവനിചതച;  രണച  മമാകവമായനിസ്റ്റുകേകള
കവടനിവചച  കകേമാന്നനികല?  കകേരളത്തനികന്റെ  ചെരനിത്രത്തനിലേമാദരമമായനിട്ടകല  കനരനിട്ടുള
കപമാലേശസച  ഏറ്റുമുട്ടലേനില  കകേമാലേപമാതകേന  അരകങ്ങറനിയതച;  എനച  നരമായമമാണച
നനിങ്ങള്ക്കച പറയമാനുളതച?  ശശ. പനിണറമായനി വനിജയകന്റെ ഭരണത്തനില നടന്ന ഇഇൗ
നരനമായമാട്ടച ചെരനിത്രന കരഖകപ്പെടുത്തുന. ....(ബഹളന)....

മനി  .   കചെയര്മമാന്: പ്ലശസച.... അകദ്ദേഹന സനസമാരനിക്കകട്ട.

ശശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച: സര്,  കപമാലേശസച  കസഷനനില  നടത്തുന്ന  ഇഇൗ
നരഹതരകയക്കുറനിചച  വനിപ്ലവകേമാരനികേളുകട  യുവജനസനഘടനയമായ  ഡനി.വവ.എഫച.
കഎ.-യച  എനമാണച പറയമാനുളതച?   കപമാലേശസനിനച  ഇതനില വശഴ  പറ്റനികയമാ എന്നച
നനിഷച പകമമായനി  അകനത്വഷനിക്കണന.  കകേരളത്തനില  എവനികടയമാണച  ക്രമസമമാധമാന
മുളതച;  കതരുവനില,  വശട്ടനില,  കതമാഴനിലേനിടങ്ങളനില  എവനികടയുന  ആരുന
ആക്രമനിക്കകപ്പെടമാവന്ന  അവസ.  ഒരു  സുരകനിതതത്വവമനിലമാത്ത  കകേരളന.
കസലഭരണന  എന്നച  ഞമാന്  പറയുന്നനില,  കകേരളത്തനികലേ  കപമാലേശസച  കസഷനനില
ഗുണമാഭരണമമാണച  നടക്കുന്നതച.   ജമാതനികപ്പെരച  വനിളനിചച  ആകകപനിചതനിനച  നടപടനി
സത്വശകേരനിക്കണകമന്ന പരമാതനിയുമമായനി  കചെന്ന യുവതനികയ കപമാലേശസച  അറസച  കചെയ്ത
നമാടമാണച.  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  ഭരണത്തനില  ഇതനിനപ്പുറവന  നടക്കുന.
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കകേമാലേകക്കസനില പ്രതനിയമാക്കകപ്പെട്ടവരുന അനധനികൃതമമായനി കവടനിയുണയുമമായനി യമാത്ര
കചെയ്തതനിനച  പനിടനിക്കകപ്പെട്ടവരുമമാണകലമാ  സനസമാനന  ഭരനിക്കുന്നതച.  ....(ബഹളന)....
ഇഇൗ മനനിസഭയനികലേ ഒരനഗന ആളുകേകള കവടനിവച്ചുന അടനിച്ചുന കുത്തനിയുന കകേമാന്നതനില
അഭനിമമാനനിക്കുകേയമാണച.  ആളുകേകള  കവടനിവചച  കകേമാലമാനുള  കവടനിയുണ
അനധനികൃതമമായനി  വകേവശേന  വച  ആളമാണകലമാ  ബഹുമമാനരനമായ  നമകട
മുഖരമനനി.  .(… ബഹളന)....  കകേമാലേകചെയകപ്പെട്ടതനികന്റെ  നശതനിശേമാസ്ത്രന  വനിശേദശകേരനിചച
പ്രതനിയമാക്കകപ്പെട്ട  ആളമാണകലമാ  ഇഇൗ മനനി.  .(… ബഹളന) .   … ഇഇൗ ഭരണത്തനില
കകേരള  ജനത  സുരക  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.   അതനിനര്തമുകണമാ;  "കകേമാല്ലുന്ന
രമാജമാവനിനച  തനിനന്ന മനനി.”എറണമാകുളത്തച  സദമാചെമാര  ഗുണമായനിസന  നടത്തനിയ
ശേനിവകസനകയ  കകേമാണ്ഗ്രസച  വമാടകേയ്കക്കടുത്തതമാകണന്ന  അങ്ങയുകട  പ്രസ്തമാവന
മുഖരമനനിയുകട  പദവനിക്കച  കചെര്ന്നതമാകണമാ;  ആഭരനര  വകുപ്പുമനനികൂടനിയമായ
മുഖരമനനിക്കച  സദമാചെമാര  ഗുണകേള്  എനമാണച  കചെയ്തകതന്നച  അറനിഞകൂകട?
കപമാലേശസച  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകണങ്കേനില  ആ  ഫയല  കമശേപ്പുറത്തച  വയണന.   എനമാണച
യഥമാര്തത്തനില  ഉണമായതച?   എകന്റെ  കേയനിലേനിരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  കേടലേമാസച  ഒരു
എഫച.കഎ.ആര്.  ആണച.  എറണമാകുളന  കസന്ടല കസഷനനികലേ എഫച.കഎ.ആര്.
നനിങ്ങളുകട  അഴശകക്കമാടച  സമാനമാര്തനിയമായനിരുന്ന എന.  വനി.  നനികകേഷച  കുമമാറനികന്റെ
കപരനില  രജനിസര്  കചെയ്തനിരനിക്കുന്ന  എഫച.കഎ.ആര്.  ആണച.  എഫച.കഎ.ആര്.
തയമാറമാക്കനിയ  എസച.കഎ.-കയ  24  മണനിക്കൂറനിനകേന  സലേനമമാറ്റുകമന്നച  പറഞ.
എഫച.കഎ.ആര്.  രജനിസര്  കചെയ്തതനികനപ്പെറ്റനികയമാകക്ക  നനിങ്ങള്  പറയുനണകലമാ;
തട്ടനിപ്പെനിനുന  കവട്ടനിപ്പെനിനുന  കവണനി  നടത്തുന്ന  നനിങ്ങളുകട  ശമങ്ങള്  ജനങ്ങള്
അറനിയണന.   ഒരുകേമാരരനകൂടനി  ഞമാന് പറയുന,  കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസന ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
മുഖരമനനി എകന്ന കവല്ലുവനിളനിചകലമാ,  ആര്.എസച.എസച.  ബനകത്തപ്പെറ്റനിയമാണകലമാ
നനിങ്ങള്  പറയുന്നതച;  ആദരന  അവനിഭക  കകേമാണ്ഗ്രസനികനയുന  പനിന്നശടച  ഇനനിരമാ
കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ കസത്വച്ഛമാധനിപതരകത്തയുന പരമാജയകപ്പെടുത്തുന്നതനില ആര്.എസച.എസച.
കനതൃതത്വത്തനിലുള  ജനസനഘുമമായനി  പമാര്ട്ടനി  സഹകേരനിച്ചുകവന്നതമാണച  സതരന.-
ഇ.എന.എസച.-  നനികഷധനിക്കമാന് കേഴനിയുകമമാ?  അതുമമാത്രമല 1980-ല ഡലഹനിയനില
നടന്ന  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനില  ശശ.  സനി.  എന.  സശഫനുന   എ.  ബനി.  വമാജ്കപയനിയുന
മത്സരനിചകപ്പെമാള്  ഇ.എന.എസച.  വമാജ്കപയനിക്കച  കവമാട്ടച  കചെയ്തനിട്ടുകണന്നച
അകദ്ദേഹനതകന്ന  സമതനിചനിട്ടുണച.  എകനങ്കേനിലുന  അകങ്ങയച  പറയമാനുകണമാ?
സനസമാനങ്ങളനില കതരകഞ്ഞെടുപ്പെച കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെമാള് കകേമാണ്ഗ്രസച ഇലമാതമായനി എന്ന
മട്ടനില ഓരനിയനിടമാന് നനിങ്ങളുന മുകന്നമാട്ടുവന്നനിട്ടുണകലമാ,  ഒരു കേമാരരന വരകമമാക്കമാന്
ഞമാനമാഗ്രഹനിക്കുന.

(അദ്ധേരകകവദനിയനില മനി. സശക്കര്)
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ശശ  .   സനി  .   കകേ  .   നമാണ:  സര്, അകദ്ദേഹന ഒരു പ്രധമാനകപ്പെട്ട രമാഷശയ കനതമാകവന്ന
നനിലേയമാണച  പറയുന്നതച.  ഞമാകനമാരു കേമാരരന  അകദ്ദേഹകത്ത ഓര്മനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.
ഇന്നകലേയുന  ഞമാന്  പറഞ്ഞെതമാണച.  ഇന്ഡരയനില  ജനമാധനിപതരന  തകേര്ന്ന  ഒരു
ഘട്ടമുണമായനിരുന.  ആ  ഘട്ടത്തനില ജയപ്രകേമാശേച നമാരമായണകന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില
ആര്.എസച.എസച. കനതൃതത്വന അടക്കന സനസമാരനിചച....(വമക്കച ഓഫച)....

ശശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച: സര്,  അഞച  സനസമാനങ്ങളനില  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെച
നടന്നകപ്പെമാള് മൂന്നനിടത്തച  കകേമാണ്ഗ്രസച ജയനിചച മുന്നനില വന.  പതനിനഞച വര്ഷന
കകേമാണ്ഗ്രസച  ഭരനിച  മണനിപ്പൂരനില  വശണ്ടുന  കകേമാണ്ഗ്രസച  മുന്നനില  വന.
അകതമാകടമാപ്പെന  ബനി.കജ.പനി.-യനിലനനിന്നച  പഞമാബച  തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചു.   ബനി.കജ.പനി.-
യുകട മുഖരമനനികയ പരമാജയകപ്പെടുത്തനി കഗമാവ തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചു. ശശ. അമനിതച ഷമായുന
പ്രധമാനമനനിയുന  നടത്തനിയ  കുതനിരക്കചവടനകകേമാണച  മൂന്നച  സനസമാനങ്ങള്
നഷകപ്പെട്ടു.

മനി  .   സശക്കര്: അകങ്ങയച അനുവദനിച സമയന കേഴനിഞ. പ്ലശസച... കേണ്ക്ലൂഡച.

ശശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച: സര്, 25  വര്ഷത്തനികലേകറയമായനി,  മണ്ഡല കേമശഷന്
വന്നതനിനുകശേഷന  യു.പനി.  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  കൂകടയനില.  അതുകകേമാണച  ഞങ്ങള്
വരകമമാക്കുന,  ഇന്ഡരന്  നമാഷണല  കകേമാണ്ഗ്രസച  മുകന്നമാട്ടുതകന്നവരുന.
ശശ. രമാഹുല ഗമാനനി നയനിക്കുകമന്ന കേമാരരത്തനില നനിങ്ങള്ക്കച യമാകതമാരു സനശേയവന
കവണ.  ഞമാന്  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.  'ഓകരമാ  ഫയലേനിലുന  ഓകരമാ
ജശവനിതമമാണളകതന്ന'  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖരമനനിയുകട വമാക്കുകേകളന്ന മട്ടനില പലേ
കമമ്പര്മമാരുന  ഇവനികട  ഉദ്ധേരനിക്കുനണച.  അങ്ങകയമാടച  ഞമാന്  പറയുന.
വനിനയമാനത്വനിതനമായനി അങ്ങച  ഇവനികട  ഇരുന്നമാല  കപമാരമാ,  തനിരനിഞ്ഞെച  അവകരമാടച
പറയണന,  അതച  ഗമാനനിജനിയുകട  വമാക്കുകേളമാകണന്നച  അവകര  പറഞ്ഞെച
പഠനിപ്പെനിക്കണന.   അകലങ്കേനില  ഇഇൗ  കേയടനി  സനഘന  അങ്ങകയയുന  കകേമാകണ
കപമാകുകേയുള എന്നച വരകമമാക്കമാന് ഞമാനമാഗ്രഹനിക്കുന. "മന്നകവന്ദ്രമാ വനിളങന,
ചെന്ദ്രകനകപ്പെമാകലേ നനിന്മുഖന"  എന്ന പുകേഴല കകേട്ടുകകേമാണച ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖരമനനി
അടങ്ങനിയനിരനിക്കരുകതന്നച പറയുകേയമാണച.  9  മമാസനകകേമാണച കകേരളമമാകകേ തകേര്ന
തരനിപ്പെണമമായനിരനിക്കുന, ക്രമസമമാധമാനനനിലേ തകേര്ന്നനിരനിക്കുന. അങ്ങകനയുള ഇഇൗ
സനസമാനത്തച ഇഇൗ നടപടനിഅനഗശകേരനിക്കമാന് കേഴനിയനില.  അതുകകേമാണ്ടുതകന്ന ഇഇൗ
ബനിലനികന ഞമാന് ശേകമമായനി എതനിര്ക്കുന.

മുഖരമനനി  (  ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):   സര്,  "എലമാന  പറയമാന  മഹതമാ,
എന്തുന പറയമാന വഷളമാ"  എകന്നമാരു കചെമാല്ലുണച.  നനിയമസഭയനിലേമാകുകമ്പമാള് എന്തുന
വനിളനിച്ചുപറയുന്ന ഒരവസയുണമാകുന്നതച  ശേരനിയല.  ഇവനികട  "ഓര്മയുണമാകേണന"
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എനപറഞ്ഞെകലമാ.  അതച വളകര നകലമാരു പദപ്രകയമാഗമമാണച.   അതച എകപ്പെമാഴന
മനസനില  സൂകനിക്കുന്നതച  നലതുതകന്നയമാണച.  ഞങ്ങള്ക്കല,  അകതലമാന
അപ്പുറത്തമാണച  ബമാധകേമമാകുന്നതച.  ഇഇൗ  ഓര്മകയക്കുറനിചച  പറയുകമ്പമാള്  എവനികട
നനിന്നച തുടങ്ങണന.  നമകളമാരു നനിശനിത സമയത്തനിനുളനിലേമാണകലമാ നനിലക്കുന്നതച.
ഇനനിരമാ  ഗമാനനികയ  ആ  ഭമാഗത്തനിരനിക്കുന്ന  എത്ര  ആളുകേള്ക്കച  ഒരു  കേമാലേത്തച
അനഗശകേരനിക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞെനിരുന; അതച ഓര്മ കവകണ?  ഇവനികട ബഹുമമാനരനമായ
സനി.  കകേ.  നമാണ,  പറയമാന്  ശമനിചതച  നമകട  രമാജരത്തനികന്റെ  ഏറ്റവന  കേറുത്ത
ഒരദ്ധേരമായത്തനികന്റെ  കേമാരരമകല?  അടനിയനരമാവസകയന്നതച  തശര്ത്തുന  അമനിതമാധനികേമാര
വമാഴയമായനിരുന്നനികല;  അത്തരകമമാരു അമനിതമാധനികേമാര  വമാഴയ്കക്കതനികര  അന്നകത്ത
അവസകയനമായനിരുന?  നമകട  മഇൗലേനികേമാവകേമാശേത്തനില  ഏറ്റവന  പ്രധമാനമമാണകലമാ
ജശവനിക്കമാനുള  അവകേമാശേന.  കകേമാടതനിയനില  ഒരു  കകേസച  വന്നകപ്പെമാള്  ഇന്ഡരമാ
ഗവണ്കമന്റെച  കകേമാടുത്ത  മറുപടനി  ജശവനിക്കമാനുള  അവകേമാശേന  എടുത്തു
കേളഞ്ഞെനിരനിക്കുനകവന്നമാണച.  മഇൗലേനികേമാവകേമാശേന  എടുത്തുകേളഞ്ഞെനിരനിക്കുന.
അക്കമാലേത്തച  ഈ  നമാടനികന്റെ  ജനമാധനിപതരന  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കമാന്   വന്കതമാതനിലുള
ജനമുകന്നറ്റമുയര്ന.  അതകല ഇവനികട  സനഭവനിചതച?  അതനിനച  ഫലേവമുണമായകലമാ.
ആ  ഘട്ടത്തനില  ജനതമാ  പമാര്ട്ടനി  രൂപശകൃതമമാകുന.   ജനതമാ   പമാര്ട്ടനിക്കകേത്തച
ജനസനഘവന  കൂടനിയുണമായനിരുന.  ഞങ്ങള്  അടനിയനരമാവസക്കമാലേത്തച
ജയനിലേനികലേയച  കചെല്ലുകമ്പമാള്  കേണ്ണൂര്  കസന്ടല  ജയനിലേനില  അന്നച  കുകറ  ആളുകേള്
കേനിടക്കുനണമായനിരുന.  അതനില   എനനിക്കറനിയമാവന്ന  ഒരമാള്  കകേ.  ജനി.  മമാരമാര്
ആയനിരുന.  അങ്ങകനയുള  ആളുകേള്  അവനികട  കേനിടക്കുകേയമായനിരുന.
അടനിയനരമാവസയുകട  ആദരഘട്ടത്തനിലതകന്ന  അവര്  ജയനിലേനിലേമായനിരുന.
അടനി യനരമാവസയുകട  ഒരു  ഘട്ടന  കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെമാഴമാണച  ഞങ്ങകള  പനിടനിക്കുന്നതുന
ജയനിലേനിലേമാകുന്നതുന.  ഈ  രമാജരത്തമാകകേ  അഭൂതപൂര്വമമായ  പ്രകകമാഭങ്ങള്
ഉയര്നവന്നനികല;  ജനമാധനിപതരന പുനദുഃസമാപനിക്കണകമന്നതമായനിരുന്നനികല ലേകരന.
എകനലമാന  തരത്തനിലുള  പശഡനങ്ങള്  ആ  ഘട്ടത്തനില  അരകങ്ങറനി.  ആ
പശഡനത്തനിനുമുന്നനില  ജനമാധനിപതരന  കവണകമന്ന  ചെനിനകയമാകട  പ്രകകമാഭത്തനികലേര്കപ്പെട്ടവര്
കേശഴടങ്ങനിയനിലമായനിരുന.  അതുകകേമാണമാണകലമാ ഇന്നച കേമാണന്ന  ഈ അനരശകന
നനിലേനനിലക്കുന്നതച.  അകലങ്കേനില  നമകട  രമാജരന  എവനികട  എത്തുമമായനിരുന;
ഇതനികനപ്പെറ്റനി  ഓര്മ  കവകണ?  ഞങ്ങള്  ആര്.എസച.എസച.-മമായനി  കൂട്ടുകൂടനിയനില
എന്നമാണച ഞമാന് അന്നച പറഞ്ഞെതച.  ഇനന അതുതകന്നയമാണച ഞമാന് പറയുന്നതച.
കൂട്ടുകൂടനിയതച  ജനതമാ  പമാര്ട്ടനിയുമമായമാണച.  ജനതമാ  പമാര്ട്ടനിക്കകേത്തച  അതനിനുമുന്നനിലേകത്ത
ജനസനഘന  ഉണമായനിരുനകവന്നതച  വസ്തുതയമാണച.  അതച  ജയപ്രകേമാശേച
നമാരമായണകന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില  രൂപനകകേമാണ  ഒന്നമായനിരുനകവനളതുന
വസ്തുതയമാണച.  ആ  കേമാലേത്തച  ഞങ്ങള്  സത്വശകേരനിച  നനിലേപമാടച  ഈ  രമാജരത്തനിനച
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മറക്കമാന്  കേഴനിയുന്നതമാകണമാ?  എകപ്പെമാഴന  തതത്വമാധനിഷ്ഠനിത  നനിലേപമാടച  മമാത്രകമ
സത്വശകേരനിചനിട്ടുള.  അതുന  ഓര്മയുണമാകകേണ  കേമാരരമമാണച.  ഇവനികട
എകനമാകക്കയമാണച ബഹുമമാനരനമായ പനി. ടനി. കതമാമസച പറഞ്ഞെതച?  സനസമാനത്തച
ജയനില  കമമാചെനവമമായനി  ബനകപ്പെട്ടുള  എകനമാ  പ്രശ്നന  മറച്ചുവയമാന്
ശമനിക്കുനകവന്നമാണച  അകദ്ദേഹന  പറഞ്ഞെതച.  ഞങ്ങള്കക്കനമാണച
മറച്ചുവയമാനുളതച?  സമാധമാരണഗതനിയനില  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തനിയമായമാല
മമാത്രമകല  ജയനില  കമമാചെനിതര്  ആകരമാകക്കയമാകണന്നച  പറയമാന്  കേഴനിയൂ.
അതനിനുളനില  പറയമാന്  കേഴനിയുകമമാ?  മനനിസഭ  തശരുമമാനകമടുത്തു,  ഗവര്ണര്ക്കച
കകേമാടുത്തു,  ഗവര്ണര്  ചെനിലേ  വനിശേദശകേരണന  കചെമാദനിചനിരനിക്കുന.  സത്വമാഭമാവനികേമമായുന
അതുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച  വനിശേദശകേരണങ്ങള്  നലകുന.  അതനിനുകശേഷന എനമാകണമാ
തശരുമമാനന അതകല അറനിയനിക്കൂ.  വനിവരമാവകേമാശേ നനിയമവമമായനി ബനകപ്പെട്ട എകനമാ
കചെമാദരന  കചെമാദനിച്ചു  എനപറഞകകേമാണമാണച  അകദ്ദേഹന  പറയമാന്  തുടങ്ങനിയതച.
അതനില എനമാണച  മറച്ചുവയമാനുളതച?  ഇവനികട  സമാനസമാരനികേ നമായകേര്കക്കതനികര
ഞങ്ങള്  എകനമാ  അസഹനിഷ്ണുത  കേമാണനിക്കുനകവന്നമാണച  അകദ്ദേഹന  പറഞ്ഞെതച.
ഇകപ്പെമാഴകത്ത എല.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെല,  കേമന്യൂണനിസച  പ്രസമാനകത്തയമാണച
അകദ്ദേഹന ഉകദ്ദേശേനിചകതന്നമാണച എനനിക്കച കതമാനന്നതച, അങ്ങകന പറഞ്ഞെനികലങ്കേനിലുന.
കേലേമാസമാഹനിതര  രനഗത്തച,  പ്രകതരകേനിചച  സമാഹനിതര  രനഗത്തച  വരതരസ്ത
വശകണങ്ങളുണമായനിരുന.  ആ വശകണങ്ങള് തമനില ഏറ്റുമുട്ടലുകേളുമുണമായനിട്ടുണച.
അകതമാനന  കേഴത്തറുക്കലേനികലേയല  കപമായനിട്ടുളതച.  ഇന്നച  കേമാണന്ന  കഗമാവനിനച
പന്സമാകരയുന കേലബുര്ഗനിയുന ഒനന ഈ ഘട്ടത്തനിലുണമായനിട്ടനില. ശേകമമായ ആശേയ
സമരന  നടന്നനിട്ടുണച,  അതനിനച  ഫലേവമുണമായനിട്ടുണച.  അന്നച  കേമാണന്ന  എന.
കഗമാവനിനകന്റെ  പട്ടനികേയനിലകപ്പെട്ടവരനില  പ്രധമാനനികേളമായ  ചെനിലേകര  പനിന്നശടച
തനിരുത്തനിയതമായനി കേമാണമാന് കേഴനിയുന. അതച  ആശേയ സമരത്തനികന്റെകൂടനി ഫലേമമാണച.
ആ ആശേയ സമരകത്ത ആശേയ സമരമമായനിത്തകന്ന കേമാണമാന് നമുക്കച കേഴനിയണന.
ഇവനികട  അങ്ങച  നലകേനിയ റൂളനിനഗുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  ഒരു  പ്രശ്നത്തനില  എത്രമമാത്രന
കതറ്റമായ  രശതനിയനിലേമാണച  കേമാരരങ്ങള്  അകദ്ദേഹന  അവതരനിപ്പെനിചതച;  എനനിനമാണച
അങ്ങകന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച? എകടമാ എന്നച വനിളനികക്കണ ആകള ഇകപ്പെമാഴന ഞമാന്
എകടമാ  എനതകന്ന  വനിളനിക്കുന.  അതനിനച  സനശേയകമമാനമനില.  എകടമാ  എന്നച
വനിളനിക്കുന്നതച  അകരമാചെകേമമായനിട്ടുള ഒരു പദപ്രകയമാഗമല.  അതച ഞങ്ങളുകട നമാട്ടനില
പരസരന  അകങ്ങമാട്ടുമനികങ്ങമാട്ടുന  വനിളനിക്കുകന്നമാരു  പദമമാണച.  എകടമാ  എന്നതനികന്റെ
ഇപ്പുറകത്ത അടയമാളന കപമായമാല അതച കതറ്റമായ വമാക്കമാണച.  അകപ്പെമാള് അതനികന്റെ
അര്തന മമാറുന.  മകറ്റതച സമാധമാരണ നനിലേയച ഉപകയമാഗനിക്കുകന്നമാരു വമാക്കമാണച.  ആ
കതറ്റമായ  വമാക്കച  ഞമാന്  ഇവനികട  പ്രകയമാഗനികചമാ;  അങ്ങകന  വനിളനികക്കണ
ആവശേരമുണമാകയമാ;  എനനിനമാണച  അങ്ങകനയുളള  വര്ത്തമമാനന  പറയുന്നതച?
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അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ മനസനിലുണമായ കതറ്റമായ ഒരമാശേയന എനനിനമാണച എകന്റെ നമാക്കനില
കുത്തനിക്കയറ്റമാന്  കനമാക്കുന്നതച?  അതകല  കേമാകണണതച.  അകദ്ദേഹന  എകന്റെ
അനസയരുന്ന  കേമാരരകത്തക്കുറനിചച  പറഞ.  അനകസമാകക്ക  ഓകരമാരുത്തര്ക്കുന
ഓകരമാ  തരത്തനിലേകല;  അതച  കപമാതുസമൂഹന  വനിലേയനിരുകത്തണതകല?
എനമാകണനളതച   കപമാതുസമൂഹന വനിലേയനിരുത്തകട്ട.  അതച  കപമാതുസമൂഹത്തനിനച
വനിടമാന.  നമകളമാകരമാരുത്തരുന  അനസയര്ത്തമാന്  അനമാവശേരമമായ  കൃത്രനിമങ്ങള്
കേമാണനിക്കണ. ശേരനിയമായ നനിലേപമാടച നമാന സത്വശകേരനിചമാല മതനി.  അതച കപമാതുസമൂഹന
അനഗശകേരനിച്ചുകകേമാള്ളുന.  നമകട  സനസമാനത്തച  ക്രമസമമാധമാനനനിലേ  ഇകപ്പെമാഴന
കൂടുതല  ശേകമമായുന  ഭദമമായുമമാണച   നശങ്ങനികക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.  അക്കമാരരത്തനില
ഒരു സനശേയവമനില.  അകദ്ദേഹന ഗുണകേള് കപമാലേശസച  കസഷനനില എത്തുനകവന്നച
പറഞ. ഗുണകേകള പനിടനികചത്തനിക്കുന്നതമാണച.  ഗുണകേള്കക്കതനികരയുള കപമാലേശസച
നടപടനികേള് ആരനഭനിചനിട്ടുണച.  അകദ്ദേഹന ധരനിച്ചുവചനിരനിക്കുന്നതച ഗുണകേള് കപമാലേശസച
കസഷനനില കചെല്ലുന്നതച കപമാലേശസച കസഷന് ഭരണത്തനിനമാകണന്നമാണച.  കപമാലേശസച
കസഷന് ഭരനിക്കമാനല അവനികട കചെല്ലുന്നതച. കപമാലേശസച ക്രമസമമാധമാനപമാലേനത്തനികന്റെ
ഭമാഗമമായനി  സത്വശകേരനികക്കണ  നടപടനികേളനില  ഗുണകേള്കക്കതനികരയുള  നശക്കന
ഇകപ്പെമാള്  ശേകനികപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണച.  ഇവനികട  വമാടകേയ്കക്കടുകത്തമാ  ഇലകയമാ
എനളകതമാനന ഇകപ്പെമാള് നമള് തശരുമമാനനികക്കണ കേമാരരമല.  അതനികനക്കുറനിച്ചുള
അകനത്വഷണന  നടക്കുനണച.  അകനത്വഷണന  പൂര്ത്തനിയമായതനിനുകശേഷന  നമുക്കച
എനമാകണന്നച  പറയമാന.  അതമായനിരനിക്കുന  ഏറ്റവന  ഉത്തമന.  പുകേഴ് ത്തല  കകേട്ടച
ഇങ്ങകന  അടങ്ങനിയനിരനിക്കണമാകയന്നച  അകദ്ദേഹന  ഇവനികട  പറഞ.
ഇവനികടയനിരനിക്കുന്ന നമകട  കൂട്ടത്തനില ഇത്രമമാത്രന ഇകേഴച ത്തലേനിനച ഇരയമായ ഒരമാകള
നനിങ്ങള്ക്കച  കവകറ  കേമാണമാന് കേഴനിയുകമമാ?  അന്നച  ഞമാനങ്ങച  വശണകപമായനിലകലമാ?
അകപ്പെമാള്  പുകേഴ്  ത്തല  കകേട്ടമാല  ഉയരുകേയനില.  അതച  മനസനിലേമാക്കണന.  ഞമാന്
എവനികടയമാകണമാ നനിലക്കുന്നതച അവനികടത്തകന്ന നനിലക്കുന.  അതച ബഹുമമാനരനമായ
പനി.  ടനി.  കതമാമസനിനച  മനസനിലേമായനിട്ടനികലന്നമാണച  കതമാനന്നതച.  അതുകകേമാണമാണച
അകദ്ദേഹന അങ്ങകന പറഞ്ഞെതച. കകേരളത്തനികന്റെ ക്രമസമമാധമാനനനിലേ തകേര്നകപമായനി
എകന്നമാരു ചെനിത്രന ഉയര്ത്തനിക്കമാട്ടമാന് അകദ്ദേഹന ശമനികക്കണതനില. അതച വസ്തുതയല.
അതമാണച  ഞമാന്  പറയമാന്  ഉകദ്ദേശേനിചതച.  ബമാക്കനി  കേമാരരങ്ങള്  ബഹുമമാനരനമായ
ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി പറയുന. 

ശശ  .   വനി  .   കകേ  .   സനി  .   മമതച കകേമായ: സര്, ഇവനികട പ്രമുഖ വരമാപമാര കമഖലേകയ
വലേനിയകതമാതനില  ബമാധനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഷയന  ഞമാന്  അങ്ങയുകട
ശദ്ധേയനിലകക്കമാണ്ടുവരനികേയമാണച.  ഇന്നകലേ  ഇതനികനക്കുറനിചച  ധമാരമാളന  ചെര്ച
നടന്നതമാണച.  ....(ബഹളന)....
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മനി  .   സശക്കര് : മനനി വഴങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമാണച. പ്ലശസച.  

ശശ  .   വനി  .   കകേ  .   സനി  .   മമതച കകേമായ: സര്, കകേമാമ്പഇൗണച ടമാകച അടയന്ന സത്വര്ണ
വരമാപമാരനികേള്  പര്കചസച  ടമാകച  അടയണകമന്ന   വരവസയുണച.  അതച
പനിന്വലേനിക്കണന.  അതച  വരമാപമാര  കമഖലേയനില വലേനിയ ബുദ്ധേനിമുട്ടുണമാക്കുന്നതമാണച.
അതുകപമാകലേതകന്ന  കബക്കറനി  കഷമാര്ട്ടണനിനഗച  എന്നതനിനച  കമാരനിഫനികക്കഷന്
കചെമാദനിചനിട്ടച  ഏഴച  വര്ഷന  കേഴനിഞ്ഞെമാണച   കമാരനിഫനികക്കഷന്  കേനിട്ടനിയതച.  അതനിനുന
അഡശഷണലേമായനിട്ടുള, പനിരനിക്കമാത്ത ടമാകച ഒഴനിവമാക്കണന. 

ധനകേമാരരവന കേയറുന വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എന  .   കതമാമസച കഎസകേച  ):  സര്,
സമാധമാരണ  ഗതനിയനില  ബഡ്ജറ്റച  ചെര്ചയനിലകപ്പെമാലുന  രമാഷശയന  കേടനവരുന.
രമാഷശയന  മമാറ്റനിനനിര്ത്തനിയമാല  ചെര്ചയനിലകലമാ.  കേമാരരമമാത്രപ്രസകമമായനി
ബഡ്ജറ്റുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  കേമാരരങ്ങളുന  കനരകത്ത  ശശ.  സനി.  എഫച.  കതമാമസച
സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ  ഇതനില  ഉള്കപ്പെടുകത്തണ  ജമാഗ്രതകയക്കുറനിച്ചുമമാണച
ധനവനിനനികയമാഗ  ബനിലനികന്റെ  ചെര്ചയനില  സമാധമാരണ  വരുന്നതച.  അതച  രമാഷശയ
തര്ക്കത്തനികലേയച  വഴനിമമാറനി.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനി  അതനിനുള  മറുപടനി
പറഞ്ഞെതുകകേമാണച ആ കേമാരരങ്ങളനികലേയച ഞമാന് കേടക്കുന്നനില. 

ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റച  അവതരണന  അവസമാനനിചകപ്പെമാള്  വലേനിയ  സനവമാദവന
ബഹളവന  ഉണമായനിരുകന്നങ്കേനിലുന  ഇതനികന്റെ  ചെര്ച  പുകരമാഗമനിചകപ്പെമാള്  കൂടുതല
സമനത്വയത്തനികലേയച  നശങ്ങനികയന്നമാണച  എനനിക്കച  കതമാന്നനിയതച,  ശശ.  പനി.  ടനി.
കതമാമസനികന്റെ  ഇവനിടകത്ത  പ്രസനഗന  കകേള്ക്കുന്നതുവകര.  ഇന്നകലേ  ചെനിലേ
നനിബനനകേള്ക്കച  വനികധയമമായനി  ശശ.  പനി.  സനി.  കജമാര്ജച  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ
കകശേലേനിയനില  ബഡ്ജറ്റനികന  പനിനമാങകേയുണമായനി.  ശശ.  കകേ.  എന.  മമാണനി  ആ
നനിലേപമാടച  എടുത്തകപ്പെമാഴമാണച  എനനിക്കച  വളകര  സകനമാഷന  കതമാന്നനിയതച.
മമാണനിസമാറനിനുന  ശശ.  സനി.  എഫച.  കതമാമസനിനുന  ചെനിലേ  കേണ്കസണ്സുണച,  അവര്
വരതരസ്ത  പമാര്ട്ടനികേളകല?  അകതലമാന  ശേകമമായനി  പറഞകകേമാണച  ഇതനികന
പനിനമാങന്ന  ഒരു  നനിലേപമാടമാണച  സത്വശകേരനിചതച.   രമാഷശയവരതരമാസങ്ങളുന  മറ്റച
കേമാരരങ്ങളുകമലമാന നനിലക്കുന.  പകക ഇഇൗ ചെര്ചയനില ഏറ്റവന വനിവമാദമമായനിനനിന്ന
കേനിഫ്ബനികയ സനബനനിച വനിമര്ശേനന ഏതറ്റന വകരയമാണച കപമായതച?   ഇകതമാരു
കകേമാണ്സനിറ്റന്യൂഷണല  കഫ്രമാഡമാകണന  വകര  പരമാമര്ശേമുണമായനി.  എനനിക്കച
കകേട്ടകപ്പെമാള്  കവദന  കതമാന്നനി.  കവകറമാനമല,  നമള്  ഇതച  ഗൂഗനിള്  കചെയ്തച
കനമാക്കുകമ്പമാള് ആദരന  വരുന്നതച  ഇങ്ങകനയുളള പ്രകയമാഗങ്ങളമാണച.   ശശ.  ഉമന്
ചെമാണനി  പറഞ്ഞെതച  -  'ഇതനികന്റെ  നടത്തനിപ്പെച  സനബനനിചച  ഞങ്ങള്ക്കച
ആശേങ്കേയുണമാകുന,  ഞങ്ങള് അതച  പറയുന.   പകക ഇതച  ശേരനിയമായ നശക്കമമാണച.
ഇതച ഫലേപ്രദമമായനി നടപ്പെമാക്കമാന.  നടപ്പെമാക്കമാന് സമാധനിക്കുകമമാ എനളതമാണച പ്രശ്നന'
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എന്നമാണച.  അതച  ശേരനിയമായ  സമശപനമമാകണന്നമാണച  എനനിക്കച  കതമാനന്നതച.
അഭനിപ്രമായസമനത്വയത്തനിലൂകട  നശങ്ങമാന്  നമുക്കച  കേഴനിയണന.  കേമാരണന  ഇകതമാരു
വലേനിയ  പരശകണമമാണച.  അതച  ഫലേപ്രദമമാകയമാ  ഇലകയമാ  എനളതനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനികലേമാനമല  രമാഷശയന  തശരുമമാനനിക്കകപ്പെടമാന്  കപമാകുന്നതച.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുന്  മുഖരമനനിയുകട  സമശപനത്തനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില  ഒരു
നനിലേപമാടച  എടുക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞെമാല  കേനിഫ്ബനി  ഉപകയമാഗനിചച  വമായ്പകേളുന
നനികകപങ്ങളുന മുകന്നമാട്ടുകകേമാണ്ടുകപമാകേമാന് സമാധനിക്കുകമന്ന കേമാരരത്തനില യമാകതമാരു
സനശേയവന  കവണ.  ഇതച  നടപ്പെമാക്കുകമ്പമാള്  ശദ്ധേനികക്കണ  നനിര്വഹണത്തനികലേ
കപമാരമായ്മകേകളക്കുറനിചമാണച  ശശ.  പനി.  സനി.  കജമാര്ജച  പറഞ്ഞെതച.   പ്രകതരകേനിചച
കജമാലേനിയനിലമാത്ത ഉകദരമാഗസകരക്കുറനിചച അകദ്ദേഹന പറഞ. മശനചല റനിവര് വമാലേനി
ഓഫശസനികനക്കുറനിചച വശണ്ടുന പറഞ,  നമള് അതച സമാപ്കചെയ്തച കേഴനിഞ്ഞെതമാണച.
ഒരു  സനശേയവന  കവണ,   ഇക്കമാരരങ്ങളനികലേലമാന  സര്ക്കമാരനികന്റെ  ശദ്ധേയുണമാകുന.
അത്തരത്തനില പുനര്വനിനരമാസന നടത്തനിയമാകലേ കൂടുതല ഫലേപ്രദമമായനിട്ടുള ഭരണന
കകേമാണ്ടുവരമാന്  സമാധനിക്കുകേയുള.  എനമാണച  ഇഇൗ  ഇടതുപക  ബദല  എന്ന
ശശ.  എന.  ഉമറനികന്റെ  കചെമാദരത്തനികനമാടച   പ്രതനികേരനിക്കമാതനിരനിക്കുന്നതച  ശേരനിയല.
ഞങ്ങള്  പറയമാന്  ശമനിച്ചു,  ഇകപ്പെമാഴന  കബമാദ്ധേരകപ്പെട്ടനിട്ടനികലന്നച  കതമാനന.
ഇടതുപകകത്ത  സനബനനിചനിടകത്തമാളന  നമാട്ടുകേമാര്,  സമാധമാരണക്കമാരമായ
പമാവങ്ങകള  സനഘടനിപ്പെനിചച;  നമാട്ടനില  അവരുകട  വനിഹനിതന  വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കമാനമാണച
ശമനിക്കുന്നതച.   അതച  കൂലേനിയമാകേമാന,  ഭൂമനിയമാകേമാന,  വരുമമാനമമാകേമാന.   ഇഇൗ
കകേരളത്തനില  അതനിനച  നല  വനിജയന  കനടനികയനളതുകകേമാണമാണച  ഞങ്ങള്
ഇകപ്പെമാള് ഇഇൗ സമാനത്തച വന്നതച.  ജനങ്ങള്ക്കുന അതനികന്റെ ഗുണമുണച.  ഞങ്ങളുകട
ഇടതുപക പരനിപമാടനിയതമാണച.  ഇഇൗ നമാട്ടനികന്റെ സമ്പദച വനിഹനിതന വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കണന.
അതുകകേമാണച പ്രശ്നകമലമാന തശരനില,  പ്രശ്നങ്ങള് ഇനനിയുമുണമാകുന.  പകക അവരുകട
വരുമമാനന,  കൂലേനി,  ഭൂമനി  ഇവകയലമാന  കനടനികക്കമാടുക്കമാന്  ശമനിചതനികന്റെ  ഫലേമമായനി
ജനങ്ങളുകട  ജശവനിതനനിലേവമാരന  ഉയര്ന.   പുതനിയ  പ്രശ്നങ്ങള് വന.  ആളുകേള്ക്കച
ഇനനി ഇതുകപമാരമാ,  കമചകപ്പെട്ട കതമാഴനിലേവസരങ്ങള് കവണന,  പുതനിയ കരമാഗങ്ങള്ക്കച
ചെനികേനിത്സ കവണന.  ഇടതുപകത്തനിനച ഇകതമാനന അറനിഞകൂടമാ,  അവരുകട പണനി
കമടനിച്ചുകകേമാടുക്കലേമാണച,  വശതന  വയലേമാകണന്നമാണച  ധമാരമാളന  കപര്  പറയുന്നതച.
എനമാണച ഇഇൗ ഇടതുപക ബദല?  ഇന്നകത്ത കഫഡറല പരനിമനിതനികേള്ക്കുളനില
നനിനകകേമാണച ഇടതുപകത്തനികന്റെ അടനിസമാന നനിലേപമാടുകേള് ഒരനിക്കലുന വനിടമാകത
ഭൂതകകേരളത്തനികന്റെ  കനട്ടങ്ങകള  ഒരനിഞ്ചുകപമാലുന  ബലേനികകേമാടുക്കമാകത  പറയുന
ഞങ്ങള്ക്കച ഒരു അജണയുണച.  ഇവനികട നമുക്കച ഇഇൗ വരവസമായന കവണന.  അതച
ഞങ്ങള്  കകേമാണ്ടുവരുന.  ഇതമാണച  ബദല.  അത്തരത്തനികലേമാരു  ബദല  വയകമ്പമാള്
ഇതനിനുള  പണന  സമമാഹരനിക്കുന്നതനിനച  ഏറ്റവന  വലേനിയ  തടസന  നനിലക്കുന്നതച
ഇന്നകത്ത  എഫച.ആര്.ബനി.എന.  ആക്ടമാണച,  അതനിനുളനിലനനികന്ന  നമുക്കച
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പ്രവര്ത്തനിക്കമാന്  സമാധനിക്കൂ.   നനികകപത്തനിനച  ഇത്രയുന പണന  വമായ്പകയടുക്കമാന്
കകേരള  സര്ക്കമാരനിനച   കേഴനിയനില.   അകപ്പെമാള്  നമള്  കചെയ്തുകകേമാണനിരുന്ന  ഒരു
കേമാരരമുണച.  ബഡ്ജറ്റനിനുപുറത്തച  വമായ്പകയടുത്തച  കകേമാചനി  കമകടമായുണമാക്കനിയതുകപമാകലേ
ഒരു കസഷരകകലേസ്ഡച ഏജന്സനിയുണമാക്കുന, വമായ്പകയടുക്കുന, വലേനിയ കതമാതനില
നനികകപന  നടത്തുന.  എ.ഡനി.ബനി.-യുമമായനി  ഇതനിനുള  വരതരമാസകമനമാണച?
ഞങ്ങള്ക്കച തര്ക്കനിക്കമാന് കേമാരരകമനമാണച?  ഇതച പുറത്തുനനിനള വമായ്പയമാകണന്നച
മമാത്രമല,  അതനികനമാകടമാപ്പെന നനിബനനകേളുന മറ്റു കേമാരരങ്ങളുമുണച.  അതനികനമാകടമാപ്പെന
വന്ന  എന.ജനി.പനി.-യുമമായനി   ബനകപ്പെട്ടച  ഇവനികട  നടത്തമാന്  പറഞ്ഞെ  മമാറ്റങ്ങകള
ഞങ്ങള് എതനിര്ത്തു.  കേനിഫ്ബനി വഴനി വമായ്പകയടുക്കുന്നതനിനച അങ്ങകന എകനങ്കേനിലുന
നനിബനനയുകണമാ?

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  എ.ഡനി.ബനി.-കയ നനിങ്ങള് എതനിര്കത്ത
ങ്കേനിലുന  നനിങ്ങളുകട മുന് മുഖരമനനി കജരമാതനിബസു ബനഗമാളനില അതച  അനഗശകേരനിച്ചു.
രണച സലേത്തച രണച സമാകന്റെടുത്തു എന്നതമാണച ഞങ്ങളുകട പരമാതനി.  

കഡമാ  .    ടനി  .    എന  .    കതമാമസച കഎസകേച:  സര്,  ഞമാന് പറഞവന്നതച,  ഞങ്ങള്
എതനിര്ക്കുന  വനിലേകപശുന  ആ  നനിബനന  നടപ്പെമാക്കരുകതന്നച  പറയുന.  അതനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനില  ഏറ്റവന  നരമായമമായ  രശതനിയനില  കചെയമാന്  സമാധനിക്കുകമങ്കേനില
കചെയ്യുന.  ഞമാന്  പറഞ്ഞെതച  കേനിഫ്ബനിയനില  ഇങ്ങകനയുള  നനിബനനകേകളമാനന
അടനികചലപ്പെനിക്കുന്നനില.  

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച  : സര്,  കകേരളത്തനില  എ.ഡനി.ബനി.-യുകട  എലമാ
ധമാരണകേളുണമായതുന  ഒപ്പുവചതുന  അങ്ങയുകട  മുന്കേമാലേ  കനതമാവമായ  ശശ.  ടനി.
ശേനിവദമാസ കമകനമാനമാകണനള വനിവരന അകങ്ങയച അറനിയമാകമമാ?

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകകമവന നനിയമവന സമാനസമാരനികേവന
പമാര്ലേകമന്റെറനികേമാരരവന വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലേന്  ):  സര്,  എ.ഡനി.ബനി.-
യനിലനനിന്നച  1,300  കകേമാടനി  രൂപ വമാങ്ങനിയനിട്ടച  അതുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട കചെലേവകേകള
സനബനനിചച പരനികശേമാധനിചതച ശശ. വനി. ഡനി. സതശശേന് ആയനിരുന. ഒരു കേണക്കുന
കേമാരരവമനില.  അകദ്ദേഹന  ചെശഫച  കസക്രട്ടറനി  അടക്കമുളവകര  വനിളനിചച   വമാണനിനഗച
കകേമാടുത്തതമാണച. 

കഡമാ  .    ടനി  .    എന  .    കതമാമസച കഎസകേച:  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനിനനിസര്,  അതച
കനരകത്ത ചെര്ചയനില ഇടകപട്ടുകകേമാണച പറഞ്ഞെനിട്ടുള കേമാരരമമാണച.  ഞമാന് പറയമാന്
ശമനിച  കേമാരരന,  പ്രകതരകേ  എസച.പനി.വനി.-കേള്ക്കുകവണനി  അകലങ്കേനില  പ്രകതരകേ
കപ്രമാജക്ടുകേള്ക്കുകവണനി  വനികദശേ  വമായ്പകേള്  എടുക്കമാന്  കവണനിവരുന്ന  സമയന,
അതനിനുകവണനിവരുന്ന  വനിലേ,  നനിബനനകേള്  ഇകതമാകക്ക  ഒഴനിവമാക്കനിയനിട്ടുള
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സനവനിധമാനത്തനികലേയമാണച  നമള്  വരുന്നതച.  അതുകകേമാണച  നനിങ്ങള്  അതനികന
എതനിര്ത്തനികല,  എന്നനിട്ടച  നനിങ്ങകളനനിനമാണച  ഇങ്ങകന  കപമാകുന്നകതനള
കചെമാദരത്തനിനച  അര്തമനികലന്നച  മമാത്രകമ  ഞമാന്  പറഞള.   ഇഇൗ  വരതരമാസന
നമകളലമാവരുന കേമാകണണതുണച.  

അന്നച ചെര്ചയനിലനനിന്നച വഴനിമമാറനികപ്പെമായതുകകേമാണച സത്വര്ണത്തനികന്റെ കേമാരരത്തനില
പ്രതനികേരനിക്കമാന്  എനനിക്കച  കേഴനിഞ്ഞെനില.   ശശ.  വനി.  കകേ.  സനി.  മമതച  കകേമായ
അക്കമാരരന  ഉന്നയനിചതച  നന്നമായനി.   സര്ക്കമാരനികന്റെ  നനിലേപമാടച  വരകമമാക്കമാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുകേയമാണച.  കേഴനിഞ്ഞെ ഇടതുപക സര്ക്കമാര് ഭരനിചനിരുന്നകപ്പെമാള്  20  കകേമാടനി
രൂപയമാണച  സത്വര്ണത്തനിലനനിനന  നനികുതനിയമായനി  ലേഭനിചനിരുന്നതച.  കറയ്ഡുന  മറ്റച
കേമാരരങ്ങളുന നടത്തനി പനിരനിക്കമാന് കപമായമാല ഇതച കൂട്ടമാന് സമാധനിക്കുന.  പകക അതച
വലേനിയ  അഴനിമതനിയനികലേയന  മറ്റുന  നയനിക്കുന.  കേമാരരകമകനനവചമാല  മറ്റച
വസ്തുക്കളനിലനനിന്നച  വരതരസ്തമമായനി  സത്വര്ണന  വമാങന്നവര്  ബനില  കവകണന്നമാണച
പറയുന്നതച.   ഇവര്ക്കുന തമാല്പരരമനില.  നമാലേഞ്ചുമമാസന  ചെര്ച കചെയ്തനിട്ടുന  അന്നകത്ത
കേണക്കുപ്രകേമാരന ഏതമാണച 20,000 കകേമാടനി രൂപയുകട വനില്പനകയ ഉള.  ഇനരയനില
ഒരു ശേതമമാനമമാണച ഇതനികന്റെ വമാറ്റച  നനികുതനി.   അകപ്പെമാള് ഒരു ശേതമമാനനവചച  200
കകേമാടനി രൂപ കേനിട്ടുന.  200 കകേമാടനി രൂപ നനികുതനി കേനിട്ടമാനുള ഒരു കഫമാര്മുലേയുണമാക്കനി
അതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില  ഓകരമാ  വരമാപമാരനിയുകടയുന  നനികുതനി  നനിശയനിച്ചു.
അതമാണച കകേമാമ്പഇൗണനിനഗച. അതനികന്റെ അടനിസമാനത്തനില നനിങ്ങള് നനികുതനി തന്നമാല
നനിങ്ങളുകട മറ്റച  കേണക്കുകേള്ക്കച പരനികശേമാധന ബമാധകേമമാകേനില എനപറഞ.  ആ
തശരുമമാനന  വളകര  ശേരനിയമായനിരുന.  ഇകപ്പെമാള്  നനികുതനി  600  കകേമാടനി  രൂപയമായനി
കൂടനിയനിട്ടുണച.   സത്വര്ണവരമാപമാരന  80,000  കകേമാടനി  രൂപയച  തമാകഴകയയുള.  അതച
മുഴവന് ഇതുവഴനിയല, ഒരുപമാടച ഏജന്സനികേളുണച.  ഇകപ്പെമാള് നമുക്കച ഏതമാണച ഒരു
ശേതമമാനനവചച  നനികുതനി  കേനിട്ടുന.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുന്  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ യു.ഡനി.എഫച.  ഭരണകേമാലേത്തച  അതനിനച  മമാറ്റന  വരുത്തനിയകപ്പെമാള്
inadvertent ആയനി  പര്കചസച  കചെയ്യുന്ന  കഗമാള്ഡനിനുകൂടനി  കകേമാമ്പഇൗണച  കചെയ്തച
നനികുതനി  തരണകമന്ന  വരവസ  വന.  അതമാണച  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണമാക്കനിയതച.
Legislative  intent അകലന്നച  അന്നകത്ത  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞെതനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനില  നമുക്കച  ഇതച  എങ്ങകന  കചെയമാന്  കേഴനിയുന  എന്നതനികന
സനബനനിചച സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയനില കൂട്ടമായനി ആകലേമാചെനിക്കമാന.  സര്ക്കമാരനിനച തുറന്ന
മനസമാണളളകതന്നച ഞമാന് കനരകത്തയുന വരകമമാക്കനിയനിട്ടുളളതമാണച.  അതുകപമാകലേ
വനസതനിയുകടയുന  കഷമാര്ട്ടണനിനഗനികന്റെയുന   കേമാരരങ്ങകളലമാന  ആകലേമാചെനിക്കമാന.
പകക,  ഇഇൗ കകമാസുകേള് ഓപ്പെണമാകണമാ തുടങ്ങനിയ കേമാരരങ്ങള്കൂടനി കനമാക്കമാനുണച.
ഞമാന് നശട്ടുന്നനില.  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനി  കേഴനിഞ്ഞെച ഒരു മമാസന കേഴനിഞ്ഞെമാണകലമാ  സഭ
കചെരുന്നതച.  എത്ര  ശേതമമാനന  പണന  കചെലേവമായനിട്ടുകണനളളതച  പരനികശേമാധനിക്കമാന.
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ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖരമനനി  പറഞ്ഞെതച  ഏപ്രനില  മമാസന  മുതല  നനിര്വഹണന
ആരനഭനിക്കുകമന്നച  തകന്നയമാണച.  അതുകകേമാണച  ഇനവന്ന  പലേ  വനിമര്ശേനങ്ങള്ക്കുമുളള
മറുപടനി  സഭ  കചെരുകമ്പമാള്  ഉണമാകുകമനളള  ആത്മവനിശേത്വമാസകത്തമാകട  ഞമാന്
നനിര്ത്തുകേയമാണച. 

ശശ  .    മുരളനി  കപരുകനലനി:  സര്,  കനലനികന്റെ  സനഭരണ  വനിലേകയക്കുറനിചച
പറഞ്ഞെനില. 

കഡമാ  .    ടനി  .    എന  .    കതമാമസച  കഎസകേച:  സര്,  കനലനികന്റെ  സനഭരണ
വനിലേകയക്കുറനിചച  ഞമാകനമാനന  പറയുന്നനില.  ഇന്നലേകത്ത  ചെര്ചയനിലുന  ആകകപന
വന,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുരളനി കപരുകനലനി ആ പ്രശ്നന ഉന്നയനിക്കുകേയുന കചെയ്തു.  ഇതച
വലേനിയ  കേമാലേതമാമസന  കൃഷനിക്കമാര്ക്കച  ഉണമാക്കുനണച.  ഇടതുപക  ജനമാധനിപതര
മുന്നണനിയുകട  പ്രകേടനപ്പെത്രനികേയനില  ഒരു മമാസത്തനിനുളളനില  തുകേ  നലകേനിയനിരനിക്കുകമന്നമാണച
വമാഗമാനന കചെയ്തനിട്ടുളളതച.  കകേന്ദ്രവനിഹനിതന ലേഭനിക്കമാന്  ചെനിലേകപ്പെമാള് രണ്ടുമൂന്നച മമാസന
എടുക്കുന്നതനിനമാലേമാണച  തടസന  കനരനിടുന്നതച.  റബ്ബറനികന്റെ  കേമാരരത്തനികലേന്നകപമാകലേ
കനലേചല്ല്  സനഭരണന  കേഴനിഞ്ഞെമാല  കൃഷനിക്കമാരകന്റെ  അക്കഇൗണനികലേയച  സഹകേരണ
ബമാങ്കേനിലനനിന്നച പണന കകകേമമാറുന്നതനിനുന കകേന്ദ്രത്തനികന്റെ പണന വരുന്നതുവകരയുളള
പലേനിശേ  സനസമാന  സര്ക്കമാര്  ഏകറ്റടുത്തച  കൃഷനിക്കമാരനച  തമാമസമനിലമാകത
നലകുന്നതനിനുമുളള ഏര്പ്പെമാടച കചെയ്യുന്നതമാണച.

ശശ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറമാന: സര്, ഭനിന്നകശേഷനിക്കമാര്ക്കച കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
കേമാലേത്തച 600 രൂപയമായനിരുന കപമാതുകവയുളള കപന്ഷന്. 80 ശേതമമാനത്തനിലക്കൂടുതല
ബുദ്ധേനിമുട്ടുളളവര്ക്കച തുകേ വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച നടപടനി സത്വശകേരനിക്കുകമമാ?

കഡമാ  .    ടനി  .    എന  .    കതമാമസച കഎസകേച:  സര്,  ഞമാന് കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസന മറുപടനി
പറഞ്ഞെകപ്പെമാള് ഇക്കമാരരന പറഞ്ഞെതമാണച.  

ശശ  .    അനനില  അക്കര:  സര്,  കനലനികന്റെ  സനഭരണ  വനിലേ  ഇന്നച 22.50
രൂപയമാണച. മമാര്ക്കറ്റനില 24 രൂപയുണച. സനഭരണവനിലേ അലപ്പെകമങ്കേനിലുന വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കണന.

കഡമാ  .    ടനി  .    എന  .    കതമാമസച  കഎസകേച:  സര്,  ഇകതമാനന  ധനകേമാരര

വകുപ്പുമനനിക്കച മമാത്രമമായനി മറുപടനി പറയമാന് കേഴനിയുന്നതല. കേരമാബനിനറ്റച ചെര്ചകചെയ്തച

ഉചെനിതമമായ തശരുമമാനന എടുക്കുന്നതമാണച.  ഇഇൗ ബനില പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്നച

അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച.

മനി  .    സശക്കര്: 2017-കലേ കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ  (കവമാട്ടച  ഓണ് അക്കഇൗണച)

ബനില പരനിഗണനയച എടുക്കണകമന്ന പ്രകമയകത്ത 
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അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്.............

പ്രകമയന സഭ അനഗശകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കുന.

2-  ഉന   3-  ഉന വകുപ്പുകേള്

മനി  .   സശക്കര്:  2-ഉന 3-ഉന വകുപ്പുകേള് കഭദഗതനിയനില

2-ഉന 3-ഉന വകുപ്പുകേള് ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നകത്ത

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്..........

2-ഉന 3-ഉന വകുപ്പുകേള് ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നന സഭ അനഗശകേരനിച്ചു.

2-ഉന 3-ഉന വകുപ്പുകേള് ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമായനി.

പട്ടനികേ

മനി  .   സശക്കര്:  പട്ടനികേ കഭദഗതനിയനില.

പട്ടനികേ ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നകത്ത

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്..........

പട്ടനികേ ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നന സഭ അനഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.

പട്ടനികേ ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമായനിരനിക്കുന.

1-  ാാാ   വകു  പ്പുന പശ  ഠനികേയുന കപരുന

മനി  .   സശക്കര്:  1-ാംവകുപ്പുന പശഠനികേയുന കപരുന കഭദഗതനിയനില.

1-ാാാ വകുപ്പുന പശഠനികേയുന കപരുന ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നകത്ത

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്..........

1- ാാാ വകുപ്പുന പശഠനികേയുന കപരുന ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നന സഭ അനഗശകേരനിച്ചു.

1-ാാാ വകുപ്പുന പശഠനികേയുന കപരുന ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമായനി.
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ധനകേമാരരവന  കേയറുന  വകുപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എന.  കതമാമസച  കഎസകേച
അകങ്ങയച,  2017-കലേ  കകേരള  ധനവനിനനികയമാഗ  (കവമാട്ടച  ഓണ് അക്കഇൗണച)  ബനില
പമാസമാക്കണകമന്ന പ്രകമയന അവതരനിപ്പെനിക്കമാവന്നതമാണച.

ധനകേമാരരവന കേയറുന വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എന  .   കതമാമസച കഎസകേച) :  സര്,
2017-കലേ  കകേരള  ധനവനിനനികയമാഗ  (കവമാട്ടച  ഓണ്  അക്കഇൗണച)  ബനില
പമാസമാക്കണകമന്ന പ്രകമയന ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .    എസച  .    സുനനില  കുമമാര്)  :  സര്,  ഞമാന്
പ്രകമയകത്ത പനിനമാങന.

മനി  .    സശക്കര്: 2017-കലേ കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ  (കവമാട്ടച  ഓണ് അക്കഇൗണച)
ബനില പമാസമാക്കണകമന്ന പ്രകമയകത്ത 

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്..........

ശശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച : സര്, ഞമാന് കപമാള് ആവശേരകപ്പെടുന. 

(സഭമാനഗങ്ങള് തമാകഴപ്പെറയുന പ്രകേമാരന കവമാട്ടച കരഖകപ്പെടുത്തനി)

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്:

1. ശശ. കകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമാന് 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷമാ കപമാറ്റനി 

4. ശശ. കകേ. ആന്സലേന്

5. ശശ. ആന്റെണനി കജമാണ് 

6. ശശ. പനി. വനി. അന്വര് 

7. ശശ. എ. എന. ആരനിഫച 

8. കപ്രമാഫ. കകേ. യു. അരുണന് 

9. ശശമതനി സനി. കകേ. ആശേ 

10. ശശ. കകേ. ബമാബു 

11. ശശ. എ. കകേ. ബമാലേന് 
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12. ശശമതനി ഇ. എസച. ബനിജനികമമാള് 

13. ശശ. ഇ. ചെന്ദ്രകശേഖരന്  

14. ശശ. കകേ. ദമാസന് 

15. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

16. ശശ. എലകദമാ എബ്രഹമാന 

17. ശശമതനി ഗശതമാ കഗമാപനി 

18. ശശ. കജമാര്ജച എന. കതമാമസച 

19. ശശ. ചെനിറ്റയന കഗമാപകുമമാര് 

20. ശശ. സനി. കകേ. ഹരശന്ദ്രന് 

21. കഡമാ. കകേ. ടനി. ജലേശല 

22. ശശ. കജയനിനസച മമാതദ്യു 

23. ശശ. ഇ. പനി. ജയരമാജന് 

24. ശശ. കജമാണ് കഫര്ണമാണസച

25. ശശ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശശ. കകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

28. ശശ. കകേമാവൂര് കുഞകമമാന് 

29. ശശ. വനി. കകേ. സനി. മമതച കകേമായ

30. ശശ. എന. എന. മണനി 

31. ശശ. മമാതദ്യു ടനി. കതമാമസച 

32. ശശമതനി കജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ 

33. ശശ. എ. സനി. കമമായ്തശന് 

34. ശശ. മുഹമദച മുഹസനിന്. പനി

35. ശശ. ഡനി. കകേ. മുരളനി  
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36. ശശ. മുരളനി കപരുകനലനി 

37. ശശ. സനി. കകേ. നമാണ 

38. ശശ. എന. നഇൗഷമാദച

39. ശശ. യു. ആര്. പ്രദശപച 

40. ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമമാര് 

41. ശശ. കകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

42. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശശ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

44. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശന 

45. ശശ. എന. രമാജകഗമാപമാലേന്

46. ശശ. കകേ. രമാജന് 

47. ശശ. എസച. രമാകജന്ദ്രന്

48. ശശ. ആര്. രമാകജഷച 

49. ശശ. റ്റനി. വനി. രമാകജഷച 

50. ശശ. കകേ. രമാജു 

51. ശശ. രമാജു എബ്രഹമാന 

52. ശശ. ആര്. രമാമചെന്ദ്രന് 

53. ശശ. രമാമചെന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെളനി  

54. ശശ. കകേ. കകേ. രമാമചെന്ദ്രന് നമായര് 

55. ശശ. മുലക്കര രതമാകേരന് 

56. കപ്രമാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനമാഥച 

57. ശശ. കേമാരമാട്ടച റസമാഖച

58. ശശ. എസച. ശേര്മ  

59. ശശ. എ. കകേ. ശേശേശന്ദ്രന് 
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60. ശശ. സനി. കകേ. ശേശേശന്ദ്രന് 

61. ശശ. പനി. കകേ. ശേശേനി

62. ശശ. വനി. ശേശേനി 

63. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷച 

64. ശശ. ബനി. സതരന് 

65. ശശ. എ. എന്. ഷനസശര്  

66. ശശമതനി കകേ. കകേ. വശേലേജ ടശചര് 

67. ശശ. ജനി. സുധമാകേരന് 

68. ശശ. വനി. ആര്. സുനനില കുമമാര് 

69. ശശ. വനി. എസച. സുനനില കുമമാര്

70. ശശ. കേടകേനപളനി സുകരന്ദ്രന് 

71. ശശ. കകേ. സുകരഷച കുറുപ്പെച

72. ശശ. എന. സത്വരമാജച

73. ശശ. ഇ. ടനി. വടസണ് മമാസര്

74. ശശ. പനി. തനികലേമാത്തമന് 

75. ശശ. കതമാമസച ചെമാണനി 

76. കഡമാ. ടനി. എന. കതമാമസച ഐസകേച 

77. ശശ. പനി. ഉണനി

78. ശശമതനി വശണമാ കജമാര്ജ്ജച

79. ശശ. കകേ. വനി. വനിജയദമാസച

80. ശശ. ഇ. കകേ. വനിജയന്

81. ശശ. പനിണറമായനി വനിജയന്

82. ശശ. എന്. വനിജയന് പനിള
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പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. അബ്ദുല ഹമശദച. പനി.

2. ശശ. പമാറക്കല അബ്ദുല

3. കപ്രമാഫ. ആബനിദച ഹുവസന് തങ്ങള്

4. ശശ. അടൂര് പ്രകേമാശേച 

5.  ശശ. ടനി. എ. അഹമദച കേബശര് 

6. ശശ. മഞ്ഞെളമാനകുഴനി അലേനി 

7. ശശ. അനനില അക്കര 

8. ശശ. എ. പനി. അനനില കുമമാര് 

9.  ശശ. അനൂപച കജക്കബച 

10. ശശ. അന്വര് സമാദത്തച 

11.  ശശ. ഐ. സനി. ബമാലേകൃഷ്ണന്

12. ശശ. വനി. ടനി. ബലറമാന

13. ശശ. പനി. കകേ. ബഷശര്

14. ശശ. എലകദമാസച കുന്നപ്പെനിളനി 

15. ശശ. വഹബനി ഈഡന്  

16. ശശ. ടനി. വനി. ഇബ്രമാഹനിന 

17. ശശ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

18. ശശ. കകേ. മുരളശധരന്  

19. ശശ. എന്. എ. കനലനിക്കുന്നച 

20. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് 

21. ശശ. രകമശേച കചെന്നനിത്തലേ

22. ശശ. കറമാജനി എന. കജമാണ്

23. ശശ. കകേ. എസച. ശേബരശനമാഥന്

24. ശശ. വനി. പനി. സജശന്ദ്രന് 
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25. ശശ. എന്. ഷനസുദ്ദേശന് 

26. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശേന് 

27. ശശ. വനി. എസച. ശേനിവകുമമാര്

28. ശശ. സണനി കജമാസഫച 

29. ശശ. പനി. ടനി. കതമാമസച

30. ശശ. പനി. ഉവബദള

31. ശശ. എന. ഉമര് 

32. ശശ. എന. വനിന്കസന്റെച

നനിഷ്പകത പമാലേനിക്കുന്നവര്  :

1. ശശ. പനി. സനി. കജമാര്ജച

2. ശശ. സനി. എഫച. കതമാമസച

3. ശശ. കറമാഷനി അഗസനിന്

മനി  .   സശക്കര്  :

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്  - 82

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര് - 32

നനിഷ്പകത പമാലേനിക്കുന്നവര് -  3

പ്രകമയന സഭ അനഗശകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില പമാസമായനിരനിക്കുന.

(3)സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനി റനികപ്പെമാര്ട്ടച കചെയ്ത പ്രകേമാരമുളള തമാകഴപ്പെറയുന്ന ബനില്ലുകേള്
പരനിഗണനയച എടുക്കണകമന്ന പ്രകമയവന അനനരഘട്ടങ്ങളുന  :

(i) 2016-  കലേ കകേരള കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി ചുമത്തല   (  സമാധൂകേരണന  )
ബനില

മനി  .   സശക്കര്: ബഹുമമാനകപ്പെട്ട ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി ശശ. എ. കകേ. ശേശേശന്ദ്രന്,
അകങ്ങയച   സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  കചെയ്ത  പ്രകേമാരമുളള  2016-കലേ  കകേരള
കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  നനികുതനി  ചുമത്തല  (സമാധൂകേരണന)  ബനില  പരനിഗണനയച
എടുക്കണകമന്ന പ്രകമയന അവതരനിപ്പെനിക്കമാവന്നതമാണച.
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ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്):  സര്,  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനി
റനികപ്പെമാര്ട്ടച കചെയ്ത പ്രകേമാരമുളള 2016-കലേ കകേരള കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി ചുമത്തല
(സമാധൂകേരണന)  ബനില  പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന  പ്രകമയന  ഞമാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ജലേവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    മമാതദ്യു ടനി  .    കതമാമസച):  സര്, ഞമാന് പ്രകമയകത്ത
പനിനമാങന.

ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്):  സര്,  ഇഇൗ  ബനില്ലുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച ധമാരമാളന ചെര്ച നടന്നതമാണച. സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയനിലുന ചെര്ച കചെയ്തതമാണച.
സമയപരനിമനിതനിമൂലേന എലമാവരുന സഹകേരനിചച ബനില കപകട്ടന്നച പമാസമാക്കനിത്തരണകമന്നച
അഭരര്തനിക്കുന.

മനി  .    സശക്കര്:  രണച  ബനിലനിലുമമായനി  ഏതമാണച  8  കപര്  സനസമാരനിക്കമാനുണച.
ഞമാന്  ഇന്നകലേ  പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ  സമയനനിഷയുന  കൃതരതയുമുളള  ശശ.  എന്.
ഷനസുദ്ദേശനമാണച  ചെര്ച  ആരനഭനിക്കുന്നതച.  ശശ.  എന്.  ഷനസുദ്ദേശനച  വനികയമാജനക്കുറനിപ്പെച
അവതരനിപ്പെനിക്കമാവന്നതമാണച.

ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേശന്:  സര്,  2016-കലേ കകേരള കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി
ചുമത്തല (സമാധൂകേരണന) ബനില സനബനനിചച എകന്റെ വനികയമാജനിപ്പെച കരഖകപ്പെടുത്തുന.

സശക്കറുകട  കേമന്റെച  ഒരു  കകേമാനപ്ലനികമന്റെമായനി  എടുക്കുകേയമാണച.  ഇക്കമാരരത്തനില
ദശര്ഘമമാകയമാനന  പറയമാനനില.  ഇതനില  പ്രതനിപകന  കവമാട്ടച  കപമാലുന
കചെമാദനിക്കുകമമാകയന്ന  കേമാരരത്തനില  സനശേയമമാണച.   കേമാരണന  സമാകങ്കേതനികേമമാണച
ഇതനികലേ വനിഷയന.  Kerala Motor Vehicle Taxation (Validation) Bill  ആണച.
കകേമാടതനി  വനിധനിയുകട  പശമാത്തലേത്തനിലേണച  ഇഇൗ  ബനില  വരമാനനിടയമായനിട്ടുളളതച.
ഫമാത്തനിമ  കഷറനിന്  V/s  കജമായനിന്റെച  ടമാന്കസമാര്ട്ടച  ഓഫശസര്,  കേമായനകുളന  എന്ന
കകേസനില പര്കചസച വമാലേന്യൂവനികന്റെ  നനിര്വചെനവമമായനി ബനകപ്പെട്ടുണമായ സമാകങ്കേതനികേ
പ്രശ്നമമാണച.   VAT-ഉന  കേസനസച  ഡന്യൂട്ടനിയുന  കസസന  കലേവനിയുന  എലമാനകൂടനി
കചെര്ത്തമാണച  2007  മുതല പര്കചസച വമാലേന്യൂ കേണക്കമാക്കനി വന്നനിരുന്നതച.  പകക,
അങ്ങകന കേണക്കമാക്കമാന് അന്നച  നനിലേവനില നനിയമന ഉണമായനിരുന്നനില.  ഇതച  രണച
മുന്നണനികേളുമമായനി  കകേരളന ഭരനിച സനര്ഭത്തനില ഉണമായനിട്ടുളളതമാണച.  പ്രകതരകേനിചച
ഒരു  വനിഷയന  അതനിലേനില.  2014-കലേ  ഫനിനമാന്സച  ബനിലനികന്റെ  ഭമാഗമമായമാണച
ഇതനികലേമാരു  നനിയമകഭദഗതനി  വന്നതച.  2007  മുതല  2014  വകര  ഇഇൗ ഇനത്തനില
നനിലേവനില  നനിയമന  ഇലമാകതയമാണച  ടമാകച  പനിരനിചനിട്ടുളളതച.  അതനിനച  ഒരു
നനിയമസമാധുതയുമനികലനപറഞ്ഞെമാണച  ഇഇൗ  കകേസനികലേ  അനരമായക്കമാരനിയമായ
ഫമാത്തനിമ  കഷറനിന്  കകേമാടതനിയനില  കപമാകുന്നതച.  നനിലേവനില  നനിയമന  ഇലമാകത
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പനിരനിചതച  ശേരനിയമായനില,  ആ  ടമാകച  തനിരനിച്ചുകകേമാടുക്കണകമന്നമാണച  കകേമാടതനി
പറഞ്ഞെതച.  നമള് ഇവനികട നനിയമന നനിര്മനിചച കേവര് കചെയമാനമാണച ശമനിക്കുന്നതച.
സനസമാന  ഖജനമാവനിലനനിന്നച  ഇങ്ങകന  കകേമാടുക്കമാന്  തുടങ്ങനിയമാല
കകേമാടനിക്കണക്കനിനച രൂപ കചെമാര്നകപമാകുന. അങ്ങകന കചെമാര്നകപമാകേണകമന്ന വമാദന
ഞങ്ങള്ക്കനില,  കകേമാടുക്കണകമനമനില.  അതുകകേമാണമാണച  ഒരുപകക,  പ്രതനിപകന
കവമാട്ടുകപമാലുന  ഇക്കമാരരത്തനില  കചെമാദനിക്കനികലന്നച  പറഞ്ഞെതച.  പകക,   ഇകതമാരു
നനിയമനനിര്മമാണ  സഭയമാണച,  ഇഇൗ  ബനില  പമാസമാക്കുന്ന  നടപടനിക്രമങ്ങളുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച ഇങ്ങകന ചെനിലേ ആശേങ്കേകേള്  ചെര്ചയനില ഉയര്നവന്നനിരുന എനളളതച
കറകക്കമാര്ഡുകേളനില ഉണമാകേണന.  ഇങ്ങകനകയമാരു നനിയമന പമാസമാക്കനിയമാലകപ്പെമാലുന
അതനിനച  നനിയമപരമമായ  സമാധുത  ലേഭനിക്കുകമമാകയന്ന  കേമാരരത്തനില  എനനിക്കച
സനശേയമുണച.  ടമാകച,  കലേവനി അതുകപമാലുളള കേമാരരങ്ങളനില കപ്രമാകസക്ടശവച എഫകക്ട
ഉണമാകൂകവന്നച കകേമാടതനി പലേകപ്പെമാഴന പറഞ്ഞെനിട്ടുണച.     എന്നമാകണമാ ഒരു നനിയമന
പമാസമാക്കുന്നതച  അനമുതകലേ അതനിനച  പ്രമാബലേരമുണമാവകേയുള.  നനിലേവനിലേനിലമാത്ത
ഒരു ടമാകച പനിരനിക്കമാന്കവണനി മുന്കേമാലേ പ്രമാബലേരമുണമാകുകമന്നച പറഞ്ഞെച ഒരു നനിയമന
പമാസമാക്കനിയമാല  ആ  നനിയമത്തനിനച  നനിലേനനിലപ്പുണമാവകേയനില.  ഇവനികട  കചെയമാന്
കപമാകുന്നതച  അതമാണച.  ഞമാന്  ഈ  പറഞ്ഞെ  കേമാരരങ്ങള്  ചെര്ചയുകട  ഭമാഗമമായനി
വരണന.  ഒരനഗന  ഇങ്ങകന  ചൂണനിക്കമാണനിചനിട്ടുകണനളതച  നടപടനിക്രമത്തനികന്റെ
ഭമാഗമമാകേണന.   

3.00 PM.]

(അദ്ധേരകകവദനിയനില മനി. കഡപന്യൂട്ടനി സശക്കര്)

ടമാകച  പനിരനിക്കരുകതനന  പനിരനിച  ടമാകച  കകേമാടുക്കരുകതനന  ഞങ്ങള്ക്കച
അഭനിപ്രമായമനില.  കേമാരണന  ഈ  ടമാകച  സനസമാനത്തനികന്റെ  വനികേസനത്തനിനുന
പുകരമാഗതനിക്കുന  കകമ  പദ്ധേതനികേള്ക്കുന  കവണനി  അപ്പുറവന  ഇപ്പുറവന  ഇരനിക്കുന്ന
അനഗങ്ങളുകട മണ്ഡലേങ്ങളനില ഉപകയമാഗകപ്പെടുകത്തണതമാണച.  അതനികനതനിരമായനിട്ടല
ഈ  വമാദന.  പകക  മുമന  ഇങ്ങകന  പലേ  അനുഭവങ്ങളുമുണമായനിട്ടുണച.
നമകളലമാവരുനകൂടനി  സത്വമാശയ  നനിയമന  പമാസമാക്കനി.   അനന  ഇടതുപകമമാണച
കകേരളന  ഭരനിചനിരുന്നതച.  ഞങ്ങള്  അതനികന  എതനിര്ത്തനില.  ബനില  പമാസമാക്കനി.
ഭരണഘടനമാപരമമായനി  സമാധുതയനിലമാത്തതമാകണനന   ഇങ്ങകനകയമാരു  നനിയമന
പമാസമാക്കമാന് കകേരള നനിയമസഭയച അധനികേമാരമനികലനന പറഞകകേമാണച സത്വമാശയ
നനിയമത്തനികന്റെ ഏഴച, എട്ടച വകുപ്പുകേള് ബഹുമമാനകപ്പെട്ട വഹകക്കമാടതനി റദ്ദേച കചെയ്തു. ആ
സമാഹചെരരത്തനില ഒരു സമാകങ്കേതനികേതത്വന അഥവമാ നനിയമപരമമായ ഒരു പ്രശ്നന ഞമാന്
ഈ സഭയുകട ശദ്ധേയനില കകേമാണ്ടുവരനികേയമാണച. നനിയമത്തനില സമാകങ്കേതനികേതത്വത്തനിനച
വളകര പ്രമാധമാനരമുണച. വമാഹനങ്ങളുകട ക്രയമൂലേരന കേണക്കമാക്കുന്നതച കസസന വമാറ്റുന
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കലേവനിയുന  കേസനസച  ഡന്യൂട്ടനിയുകമമാകക്ക  ഉള്കപ്പെടുത്തനികക്കമാണമാണച.  ഈ  ബനില
കകേമാണ്ടുവന്ന  സമയത്തച  അങ്ങകന  കചെയമാനുള  നനിയമന
ഉണമായനിരുന്നനികലനളതമാണച ഇതനികലേ വളകര പ്രധമാനകപ്പെട്ട പ്രശ്നന. കപ്രമാകസക്ടശവച
ഇഫക്ടച  മമാത്രകമ ഇത്തരന കേമാരരങ്ങളനിലുണമാകൂകവന്നച  കകേമാടതനി  വനിധനികേളനികലേമാകക്ക
പറഞ്ഞെനിട്ടുണച.  ക്രനിമനിനല നനിയമന വരുന്നതനിനുമുകമ്പ ഇതച  നനിലേവനിലുണച. ക്രനിമനിനല
കുറ്റമലമാത്ത  ഒരു  കകേസനിനച  നമാകള  ഒരു  നനിയമമുണമാക്കനി  അതച  ക്രനിമനിനല
കുറ്റമമാക്കനിയമാല  ഇന്നകത്ത  ആക്ടനിനച  മുന്കേമാലേപ്രമാബലേരന  കകേമാടുക്കമാന്
കേഴനിയനികലനളതച  ക്രനിമനിനല  നനിയമത്തനികന്റെ  കസറ്റനിലഡച  പ്രനിന്സനിപ്പെനിളമാണച.
അതുകപമാകലേ സനിവനില നനിയമത്തനിലുന ഇങ്ങകന കകേമാടതനി വനിധനികേളുണച.   സനിവനില
നനിയമത്തനില  ചെനിലേതച  നനിലേനനിലക്കുമമായനിരനിക്കമാന.  പകക  ടമാകനികന്റെയുന
കലേവനിയുകടയുകമമാകക്ക  കേമാരരത്തനില,  നനിലേനനിലക്കുന്ന  നനിയമത്തനിനനുസൃതമമായനി
മമാത്രകമ  ടമാകന  കലേവനിയുകമമാകക്ക  വമാങ്ങമാന്  കേഴനിയുകേയുള.
നനിയമമുണമാക്കനിയതനിനുകശേഷന  ഏകഴട്ടച  കകേമാലനമുമ്പച  പനിരനിച  ടമാകനികനമാകക്ക  അതച
ബമാധകേമമാക്കണകമന്നച പറയുകമ്പമാള് ആകരങ്കേനിലുന അതനികന കചെമാദരന കചെയ്തമാല ഈ
നനിയമന  null  and  void  ആയനികപ്പെമാകേമാനുള  സമാധരതയുകണന്ന  ആശേങ്കേ  ഞമാന്
ചൂണനിക്കമാണനിക്കുകേയമാണച.  

കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  വകുപ്പുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച  ഒനരണച  കചെറനിയ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കൂടനി ഞമാന് ഈ സനര്ഭത്തനില വയകേയമാണച.  കുകറ വമാഹനങ്ങള്ക്കച
സശഡച  ഗവര്ണര്  നനിര്ബനമമാക്കനിയ  കേമാരരന  പറഞ്ഞെനിട്ടുണച.   പകക  കമമാകട്ടമാര്
വമാഹന വകുപ്പെനികന്റെ പരനികശേമാധനയുകട കേമാരരകമതയനിലമായ്മമൂലേന സശഡച ഗവര്ണര്
നനിര്ബനമമാക്കനിയ  കേമാറ്റഗറനിയനിലകപ്പെട്ട  വമാഹനങ്ങളനികലേമാനന  അതച  വയന്നനില.
ആകനിഡനകേള്  വര്ദ്ധേനിക്കുന്നതനിനച  വളകര  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  ഒരു  ഘടകേമമായനി  അതച
മമാറുകേയമാണച.   അതുകപമാകലേതകന്ന  പലേ  സലേങ്ങളനിലുന  സത്വകേമാരര  ബസകേള്
വഴനിമമാറനിയുന സമയന കതറ്റനിയുന സര്വശസച നടത്തുന. ഇതനിനച കമമാകട്ടമാര് കവഹനിക്കനിള്
ഉകദരമാഗസരുകട  മഇൗനമാനുവമാദമുകണന്നച  പറയകപ്പെടുന.  അടുത്തകേമാലേത്തച
ഏഷരമാകനറ്റനില  ഒരു കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  ബസന വപ്രവറ്റച  ബസന തമനിലുള
അഡ്ജസചകമന്റെച  ഒരു ഫനിലേനിന  കേമാണനിക്കുന്നതുകപമാകലേ കേമാണനിച്ചു.   വപ്രവറ്റച  ബസച
മുന്നനിലുന  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച  അതനിനച  പുറകേനിലുന  കപമാകുകേയമാണച.
നനിങ്ങളനികപ്പെമാള്  എവനികടകയത്തനി,  എത്ര  മനിനനിട്ടുകേഴനിഞ്ഞെമാല  ഇവനികടകയത്തുന
എകന്നമാകക്ക  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  ബസനികലേ  കേണക്ടറുന  വപ്രവറ്റച  ബസനികലേ
കേണക്ടറുന  തമനില  കമമാവബല  കഫമാണനില  സനസമാരനിക്കുകേയമാണച.
കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  ബസനികന്റെ  കതമാട്ടുമുമ്പനില  വപ്രവറ്റച  ബസച  കപമാകുന്നതുന
കേമാലേനിയടനിചച  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച  കപമാകുന്നതുന  ഏഷരമാകനറ്റച  ഇവരുകട
പനിന്നമാകലേകപമായനി  പകേര്ത്തനി.  എകന്റെ  ഓര്മ  ശേരനിയമാകണങ്കേനില



448 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച  15, 2017

ഏഷരമാകനറ്റനിലതകന്നയമാണച ഇതച വന്നതച.  ശശ.  ഇ.  ടനി.  വടസണ് മമാസര് അതച
സമാകരകപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുമുണച.   കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-യുകട  നഷവന  അതനികന്റെ
പ്രയമാസങ്ങളുകമമാകക്ക  കേമാണകമ്പമാഴന  സര്ക്കമാര്  സനവനിധമാനങ്ങകള  തകേര്ക്കുന്ന
ആളുകേള്  ഇതനിനകേത്തുതകന്നയുണച  എനളതുകൂടനി  നമാന  മനസനിലേമാക്കണന.  ഏതച
ഭരണമമായമാലുന  ഇത്തരന  അഴനിമതനികേളുന  ഏജനമമാരുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  കുകറ
ആകകപങ്ങളുന  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  വകുപ്പെനിലുണച.  ഇടനനിലേക്കമാരമായ  മധരസകര
ഒഴനിവമാക്കനി  ഇതുമുഴവനുന  കേമ്പന്യൂട്ടര്വലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള്  വളകര
കപകട്ടന്നച സത്വശകേരനിക്കണന.  

അതുകപമാകലേയമാണച  ഇരുചെക്ര  വമാഹനങ്ങളുകട  ആകനിഡന്റെച.  എത്രകയമാ
കചെറുപ്പെക്കമാര്  മരണകപ്പെടുന,  ആകനി ഡന്റെച  വര്ദ്ധേനിക്കുന  എകന്നമാകക്കയുള
പരനികദവനങ്ങള് നമള് കകേള്ക്കമാറുണച. വബക്കുകേളനില സശഡച ഗവര്ണര് വയമാനുന
അതച നനിയനനിക്കമാനുമുള സനവനിധമാനമുണമാക്കണന.  

ശശ  .    കകേ  .    ആന്സലേന്:  സര്,  നമകട  നനിരത്തുകേളനികലേ  ഏറ്റവന  വലേനിയ
പ്രശ്നമമാണച വബക്കുകേളുകട ഓവര് സശഡച. 22 വയസനിനുന 18 വയസനിനുന ഇടയനിലുള
ഒട്ടനവധനി  ജശവനിതങ്ങള്  ദനിവസവന  കപമാലേനിയുകേയമാണച.  കകേരളത്തനികന്റെ
പരനിസനിതനിക്കനുസരനിചച  വബക്കുകേളുകട  സശഡച  70  കേനികലേമാമശറ്ററനിനപ്പുറകത്തയച
കേടക്കമാന്  കേഴനിയമാത്ത  രൂപത്തനിലുള  സനവനിധമാനകത്തക്കുറനിചച  ആകലേമാചെനിക്കുന്നതച
നന്നമായനിരനിക്കുകമന്നച അകങ്ങയച അഭനിപ്രമായമുകണമാ?

ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേശന്:  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗന  ചൂണനിക്കമാണനിച
അഭനിപ്രമായമമാണച  ഞമാന്  പറഞ്ഞെതച.  കചെറുപ്പെക്കമാര്  പ്രകതരകേനിചച  കചെറനിയ
പ്രമായത്തനിലുളവരുകട  ജശവന്  നനിരത്തനില  കപമാലേനിഞകകേമാണനിരനിക്കുന്ന  കേമാരരന
ഞമാനനിവനികട സൂചെനിപ്പെനിച്ചു. അതുകകേമാണച വബക്കുകേളുകട സശഡച നനിയനനിക്കുന്നതനിനുന
ആ രനഗത്തച അവകബമാധന നലകുന്നതനിനുകമമാകക്ക  ടമാന്കസമാര്ട്ടച  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടചകമന്റെനികന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിനന ശേകമമായ നടപടനിയുണമാകേണന.  

ശശ  .    പനി  .    ഉവബദള:  സര്,  കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി  പനിരനികചടുക്കുന്നതുമമായനി
ബനകപ്പെട്ട കേമാരരങ്ങളമാണച നമള് ഇവനികട ചെര്ച കചെയ്തുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  റനിവര്
സമാന്റെച  ആക്ടച പ്രകേമാരന പനിടനികചടുത്ത ധമാരമാളന  വമാഹനങ്ങള് കപമാലേശസച  കസഷന്,
കേളക്ടകററ്റച,  സനിവനില കസഷന് തുടങ്ങനി കപമാതുസലേങ്ങളനികലേലമാന കകേട്ടനിക്കനിടക്കുകേയമാണച.
ഇതച  വര്ഷങ്ങകളമാളന  കേനിടന്നച  തുരുമപനിടനിചച  നശേനിച്ചുകപമാകുന.  ഇതുമൂലേന  വമാഹന
ഉടമയന സര്ക്കമാരനിനുന സമാമ്പത്തനികേ നഷമുണമാകുന.  ഗവണ്കമന്റെച നനിശയനിക്കുന്ന
പനിഴയടചച   എത്രയുനകപകട്ടന്നച അതച  റനിലേശസച കചെയമാന് വമാഹന ഉടമ തയമാറമാകേമാത്തപകന
കലേലേനകചെയ്തച  വനിലക്കമാന്  ഗവണ്കമന്റെച  തയമാറമാകേണന.  അങ്ങകന  കലേലേനകചെയ്തച
കേനിട്ടുന്ന പണന പ്രകതരകേമമായനി ഒരു ബമാങ്കേച  അക്കഇൗണനിലേനിട്ടമാല കകേസച തശര്പ്പെമാക്കനി
വരുകമ്പമാള്  ഉടമയച  അതനികന്റെ  വനിലേ  തനിരനിചച  നലകേമാന്  കേഴനിയുന.  അകലങ്കേനില
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ഗവണ്കമന്റെനികലേയച  മുതലക്കൂട്ടമാന്  കേഴനിയുന.  കപമാതുനനിരത്തുകേളുകട  വസഡുകേളനിലവകര
തുരുമപനിടനിച  വമാഹനങ്ങള്  കൂട്ടനിയനിട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇതച  വമാഹനമാപകേടങ്ങള്
കപരുകുന്നതനിനച കേമാരണമമാകുകേയമാണച. ഇക്കമാരരന അങ്ങയുകട ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ?  

ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേശന്:  സര്,  ഇക്കമാരരന എകന്റെയുന നമകട എലമാവരുകടയുന
ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടതമാണച.  ഇതനികനക്കുറനിചച  വലേനിയ  ചെര്ചകേള്  നടക്കുനണച.   പലേ
സര്ക്കമാര്  ഓഫശസുകേളുകടയുന  മുന്നനിലുള  ഒഴനിഞ്ഞെ  പ്രകദശേങ്ങളനിലേമാണച  ഈ
വമാഹനങ്ങകളലമാന കൂട്ടനിയനിടുന്നതച. ഇതുമൂലേന കകേമാതുകേനികന്റെയുന പമാമകേളുകടയുകമമാകക്ക
ശേലേരമുണമാകുനണച.  

ശശ  .   ബനി  .   സതരന്: സര്,  അതനില ആളുകേളുന തമാമസനിക്കുനണച.

ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദ്ദേശന്:  സര്,  ആളുകേള് തമാമസനിക്കുനകണങ്കേനില അകതമാരു
നല കേമാരരമമാണച. സമാമൂഹരകദമാഹനികേളുകട തമാവളമമാകുന, അവര്കക്കമാരു മറയമാകുന
തുടങ്ങനി ധമാരമാളന പ്രശ്നങ്ങളുണച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട അനഗന ഇവനികട ചൂണനിക്കമാണനിചതച
വളകര  നല  നനിര്കദ്ദേശേമമാണച.  ആ  വമാഹനങ്ങള്  ഉടമകേള്ക്കച  കവകണങ്കേനില  ഒരു
നനിശനിത  സമയത്തനിനകേന  കലേലേന  കചെയ്തച  കകേമാടുക്കമാനുന  അങ്ങകന  ഇത്തരന
സലേങ്ങള് ഫ്രശ  ആയനി  കേനിട്ടമാനുമുള  സനവനിധമാനമുണമാകേണന.  കപമാതുസലേങ്ങളമാണച
ഇങ്ങകന കേണ്ജഷനമായനി കപമാകുന്നതച.   

എകന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലേന കപമാകലേതകന്ന മലേകയമാര പനികന്നമാക്ക കമഖലേകേളുമമായനി
ബനകപ്പെട്ട ഒരു വനിഷയനകൂടനി ഞമാന് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച. മലേകയമാര കമഖലേകേളനില
കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-യുകട  കുട്ടനി  വണനികേള്  എനപറയുന്ന  കേട്ടച  കചെയ്സച
വമാഹനങ്ങള്  വളകര  പ്രകയമാജനമുളതമാണച.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേത്തച
ശശ.  ആരരമാടന്  മുഹമദച   മനനിയമായനിരുന്ന  സമയത്തച  അട്ടപ്പെമാടനിയനികലേ
സനിതനിഗതനികേള് പറഞ്ഞെകപ്പെമാള് എനനിക്കച ഒരു കേട്ടച കചെയ്സച വമാഹനന തന. ഇനന
ആ  വമാഹനന  നല  കേളകകനമാടുകൂടനി  അവനികട  ഓടനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
രണമാമകതമാരു  വമാഹനന  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-യനില  കചെമാദനിചകപ്പെമാള്
കകേരളത്തനികലേങന  ഇകപ്പെമാള്  അങ്ങകനയുളള  വമാഹനമനികലന്നമാണച  പറയുന്നതച.
മലേകയമാര  പ്രകദശേങ്ങളനില  കേയറ്റവന  വളവകമമാകക്കയുളതുകകേമാണച   വലേനിയ
വമാഹനങ്ങള്  വളഞവരനില.  അവനികട  വപ്രവറ്റച  വമാഹനങ്ങളുണച.  ആദനിവമാസനി
പനികന്നമാക്ക  കമഖലേകേളനികലേ  ജനവനിഭമാഗത്തനിനച  പബനികേച  ടമാന്കസമാര്കട്ടഷന്
കകേമാടുക്കമാന്  നമുക്കച  ഉത്തരവമാദനിതത്വമുണച.  അതുകകേമാണച  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.
മുന്കേകയടുത്തച  അട്ടപ്പെമാടനി കപമാകലേയുള ഇത്തരന പ്രകദശേങ്ങളനികലേയച കേട്ടച കചെയ്സച
വമാഹനങ്ങള് വമാങ്ങമാനുള നടപടനി സത്വശകേരനിക്കണന.  അട്ടപ്പെമാടനിയനികലേയച നമാലേച കേട്ടച
കചെയ്സച  വമാഹനങ്ങള്കൂടനി  അനുവദനിക്കമാന്  ഈ  ബനിലനികന്റെ  ചെര്ച  ഞമാന്
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ഉപകയമാഗകപ്പെടുത്തുകേയമാണച.   ഇത്തരന വമാഹനന വമാങ്ങനി ആ കമഖലേയനിലത്തകന്ന
കൃതരമമായനി  ഓടനിക്കുകമന്നച  എഗ്രനികമന്റെച  പ്രകേമാരന  ധമാരണയുണമാകുകമങ്കേനില  അടുത്ത
അസറ്റച ഫണനിലനനിന്നച ഒരുവനിഹനിതന നശക്കനിവയമാനുന ഞമാന്തയമാറമാണച.

ശശ  .   എസച  .   രമാകജന്ദ്രന്: സര്, നമള് വമാങന്ന വമാഹനങ്ങള്ക്കച ഇകപ്പെമാള് 15
വര്ഷകത്തയമാണച  നനികുതനി  ഈടമാക്കുന്നതച.  ചെനിലേകപ്പെമാള്  ഈ  വമാഹനന  നമാകലേമാ
അകഞമാ  വര്ഷന  ഉപകയമാഗനിചകശേഷന  പനിന്നശടച  മറ്റമാര്കക്കങ്കേനിലുന  വകേമമാറുന.
ഇത്തരത്തനില   നനികുതനി  പനിരനിവച  നടത്തുന്നതച  ചുരുക്കനി  അഞച  വര്ഷകത്തയച
ഈടമാക്കുന്നതനികനക്കുറനിചച അങ്ങയുകട അഭനിപ്രമായകമനമാണച?

ശശ  .    എന്  .   ഷനസുദ്ദേശന്  : സര്, കേഴനിഞ്ഞെ കുറച്ചുകേമാലേമമായനി അങ്ങകനയമാണകലമാ
വമാങ്ങനികക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഈ പറയുന്ന രശതനി  കകേമാടതനി  വനിധനിയനിലുണമാക്കനിയതുകപമാലുള
ചെനിലേ പ്രശ്നങ്ങളുണമാക്കുന. ഏതമായമാലുന അങ്ങകനകയമാരു മമാറ്റന വരുത്തണകമനളതച
കമമാകട്ടമാര് വമാഹന വകുപ്പെച പരനികശേമാധനികക്കണ കേമാരരമമാണച. 

കേട്ടച  കചെയ്സച  വമാഹനങ്ങള്  വമാങ്ങനി,  ബനകപ്പെട്ട  എന.എല.എ.-മമാര്ക്കച
തമാല്പരരമുകണങ്കേനില  അസറ്റച  ഫകണമാ  മകറ്റമാ  ഉപകയമാഗകപ്പെടുത്തനികക്കമാണച
കപമാതുഗതമാഗത  സനവനിധമാനന  ഏകതങ്കേനിലുന  നനിശനിത  കമഖലേകേളനില  നടത്തമാന്
ശമനിചമാല  നന്നമായനിരനിക്കുന.  അകതമാരു നല നനിലേപമാടമായനിരനിക്കുകമന്ന അഭനിപ്രമായനകൂടനി
കരഖകപ്പെടുത്തുകേയമാണച.  ഞമാന്  പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ,  ഈ  ബനിലനികന  ഞങ്ങള്  മറ്റച
രശതനിയനികലേമാനന  എതനിര്ക്കുന്നനില.  നമള്  പമാസമാക്കനിയമാലുന  ഇങ്ങകനകയമാരു
സമാകങ്കേതനികേതത്വന ഇതനിലുകണന്നമാണച ഞമാന് ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നതച.  കലേവനിയുകടയുന
ടമാകനികന്റെയുന  കസസനികന്റെയുന  കേമാരരത്തനില റനികടമാകസക്ടശവച  എഫക്ടച  ലേഭനിക്കനികലന്ന
വനിശേത്വമാസമമാണച  എനനിക്കുളളതച.  എകന്റെ  നനിയമപരനിജ്ഞമാനന  വചച  ആ  ആശേങ്കേ
കരഖകപ്പെടുത്തനികക്കമാണച,  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയനില  ഡനികസന്റെച  എഴതനിയതനിനനുസൃതമമായനി
ഇത്രയുന കേമാരരങ്ങള് പറഞകകേമാണച ഞമാന് എകന്റെ വമാക്കുകേള് ഉപസനഹരനിക്കുന.

ശശ  .   മുലക്കര രതമാകേരന്: സര്, സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനി റനികപ്പെമാര്ട്ടച കചെയ്ത പ്രകേമാരമുളള
2016-കലേ  കകേരള  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  നനികുതനി  ചുമത്തല  (സമാധൂകേരണന)  ബനില
കപമാതുജനമാഭനിപ്രമായന  കനടുന്നതനിനമായനി  സര്ക്കുകലേറ്റച   കചെയണകമന്ന  കഭദഗതനി
ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  

ഇവനികട  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ  2007  മുതല  2014  വകര അധനികേമാരകത്തമാകട
പനിരനികചടുത്ത നനികുതനിക്കച  നനിയമപരമമായ പരനിരക,  സനരകണന കേനിട്ടുന്നതനിനുള
ബനിലമാണനിതച.  അതനിനച കപമാതുകവ സഭയുകട ഇരുപകത്തുമുളവരുകട അനഗശകേമാരന
സത്വമാഭമാവനികേമമായുന  ഉറപ്പെമാണച.  കേമാരണന  രണച  ഭരണകേമാലേത്തുന  സനഭവനിച  കുറവച
പരനിഹരനിചച അതനിനച നനിയമപരമമായ സനരകണന കേനിട്ടുന്നതനിനുളള അനനിവമാരരമമായ
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ഒരു  നനിയമമമാണനിതച.  ഇവനികട  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ,  ഈ  സമാധൂകേരണത്തനില
കപമാതുകവ  കയമാജനിക്കുകമ്പമാഴന  ഗതമാഗത  വകുപ്പുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച  ഒനരണച
കേമാരരങ്ങള് ഉന്നയനികക്കണതച അനനിവമാരരമമാണച.  ഒന്നച,  കറമാഡുകേളനില ഉണമാകുന്ന
വമാഹനകപ്പെരുപ്പെന  -  എലമാ  വമാഹനങ്ങളുന  കൂടനികചരുന്നതച  ഒരു  കറമാഡനിലേമാണച.
ഇരുചെക്രവമാഹനന  മുതല കേകണയ്നര്  വകരയുളകതലമാന  ചെനിലേ സമയങ്ങളനില  ഒറ്റ
കറമാഡനില  വരനികേയമാണച.  അങ്ങകന  വരുകമ്പമാള്  അപകേടങ്ങള്  സത്വമാഭമാവനികേമമായുന
അനനിയനനിതമമായനി  വര്ദ്ധേനിക്കുന.  2016-ല  മരനിചവരുകട  എണന  4,287  ആണച.
ഇതുവകരയുളതനില  ഏറ്റവന  വലേനിയ  കേണക്കമാണനിതച.  അതച  ഗ്രമാജത്വലേമായനി
വര്ദ്ധേനിക്കുകേയമാണച.  ഇതനികന  നനിയനനിക്കണന,  40  ശേതമമാനന  മരണവന
ഇരുചെക്രവമാഹനങ്ങള്മൂലേമമായതുകകേമാണച  സത്വമാഭമാവനികേമമായനി  നമകട  കേഇൗമമാരവന
യഇൗവനവമമാണച  കൂടുതലുന  കപമാലേനിഞകപമാകുന്നതച.  തശര്ചയമായുന  ഇതച
കകേരളത്തനികന ഭയകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കേണക്കമാണച. ഞമാന് മനസനിലേമാക്കനിയനിടകത്തമാളന,
രമാജരകത്ത പ്രധമാനകപ്പെട്ട  കറമാഡുകേളനില എലമാ വമാഹനങ്ങളുന ഒരനിക്കലുന ഒരുമനിചച
നനിരത്തനിലേനിറങ്ങനില.   വളകര  കചെറനിയ  വമാഹനങ്ങള്,  കൂടുതല  സശഡനില  ഓടുന്ന
വമാഹനങ്ങള്,  വളകര  വലേനിയ  വമാഹനങ്ങള്,  ഭമാരന  കൂടുതലുളളതുകകേമാണച  വളകര
കുറഞ്ഞെ  സശഡനില  ഓടുന്ന  വമാഹനങ്ങള്  ഇവകയമാകക്ക  ഒരു  കറമാഡനില  വരുന.
ഇവയച   കറമാഡനില  ഒരു  വഡ്രവനിനഗച  സനസമാരമുണച.  ആ  വഡ്രവനിനഗച
സനസമാരകമമാനന നമകട നമാട്ടനില എലമാവര്ക്കുന രൂപകപ്പെട്ടനിട്ടനില.  നനിര്ഭമാഗരവശേമാല
പറയകട്ട,  വഡ്രവനിനഗച  സനസമാരന  രൂപകപ്പെടമാത്ത  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.
വഡ്രവര്മമാര്കപമാലുന  കറമാഡനികന്റെ  മദ്ധേരഭമാഗത്തച  വണനി  നനിര്ത്തുന.   കറമാഡനില
ഇടമുകണങ്കേനിലുന  വഡ്രവനിനഗച  സനസമാരമനികലങ്കേനില  ഒറ്റ  വണനികകേമാണച  കറമാഡച
കബമാക്കമാക്കമാന. ഇകപ്പെമാള് നമകട കമ പരശകനിക്കുന്നതച കറമാഡനിലേമാണച. എലമാവരുന
കമ പഠനിക്കുന്നതുന  കറമാഡനിലേമാണച. ഒരു വമാഹനവകമടുത്തച കറമാഡനികലേയനിറങ്ങനിയമാല
കമ  പഠനികച  പറ.  എന്നമാല  കമ  ഇലമാതമാകുകമ്പമാള്  അപകേടത്തനികന്റെ
മുന്നനികലേത്തനികയ  പറ.  തശര്ചയമായുന  ഈ  ബനിലനികന  എലമാവരുന  അനുകൂലേനിക്കുന;
പകക  നമകട  കറമാഡച  ഭശതനിയുകടയുന  കമയനിലമായ്മയുകടയുന  മരണത്തനികന്റെയുന
പരനിക്കുകേളുകടയുന അപകേടങ്ങളുകടയുന ഉത്സവന ആകഘമാഷനിക്കുന്ന ഇടമമാകുന;  അതച
പമാടനില.  അതുകകേമാണച  ബസകേള്  നനിര്ത്തുന്ന  സലേകത്തങ്കേനിലുന  മനിനനിമന  ഒരു
ബസചകബ  കവണന.  ഇനനിയുണമാക്കുന്ന  കറമാഡുകേളനികലേങ്കേനിലുന  കചെറനിയ
വമാഹനങ്ങള്ക്കുകവണനി  പമാരലേല  കറമാഡുണമാകേണന.  പമാലേങ്ങളനില  മനുഷരനച
നടനകപമാകേമാവന്ന  ഫുട്പമാത്തുണമാകേണന.  യൂകറമാപരന്  കമമാഡലേനില,
കലേമാകേകമമാഡലേനിലുള കറമാഡച കവണകമകന്നമാനന ഞമാന് പറയുന്നനില. കകേരളത്തനിലുള
90 ലേകത്തനിലേധനികേന വരുന്ന വമാഹനങ്ങള് ഒരുമനിചച കറമാഡനിലേനിറങ്ങനിയമാല മനുഷരനച
കപമാകേമാന്  പറ്റനില.  രണമാമകത്ത  പ്രശ്നന,  തനിരുവനനപുരകത്തമാ  എറണമാകുളകത്തമാ
കചെന്നമാല കറമാഡനിലക്കൂടനി വണനി കകേമാണ്ടുകപമാകേമാന് പറ്റമാത്ത സനിതനിയുണമാകുന്നതച
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പമാര്ക്കനിനഗച ഏരനിയ ഇലമാത്തതുകകേമാണമാണച.  പമാര്ക്കനിനഗച ഏരനിയ ഇലമാത്തതനിനമാല
എലമാവരുന പമാര്ക്കച  കചെയ്യുന്നതച  കറമാഡച  വസഡനിലേമാണച.   കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.
റൂട്ടുകേള്  പുനദുഃസനഘടനിപ്പെനിക്കുകമ്പമാകഴമാ  മമാറ്റുകമ്പമാകഴമാ  ബനകപ്പെട്ട
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമമായനി ആകലേമാചെനിചനികലങ്കേനില,  എലമാ ജനങ്ങളുകടയുന പ്രതനികഷധന
ഈ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുകട  ഭമാഗത്തച  വനകചെര്ന്നമാല  ഒരു  നനിവൃത്തനിയുമനിലമാത്ത
അവസവരുന.   അതുകകേമാണച  ഇതനികനമാകക്ക  തക്കവനിധത്തനില  വഡ്രവനിനഗച
സനസമാരമുണമാകേണന;  അപകേടങ്ങള്  കുറയണന;  എലമാ  വമാഹനങ്ങളുന  ഒരുമനിചച
കറമാഡനിലേനിറങന്ന  സനവനിധമാനന  മമാറ്റണന.  ഇനനി  എലമാ  വമാഹനങ്ങളുനകൂടനി
കറമാഡനിലേനിറങ്ങണകമങ്കേനില  ഒരു  സമയനനിബനന  കവണന.  പമാറമണല
കകേമാണ്ടുകപമാകുന്നതുകപമാകലേ  ഒരുപമാടച  കലേമാഡച  കകേമാണ്ടുകപമാകുന്നതനിനച  ചെനിലേ
കറമാഡുകേളനില  സമയനനിബനന  വചനിട്ടുളളതച  അപകേടങ്ങള്  കുറയമാന്
സഹമായനിചനിട്ടുണച.  ഇതച  നമുക്കച  പലേയനിടത്തുന  പരശകനിക്കമാന.  ഡലഹനിയനില
പരശകനിചതുകപമാകലേ  പരശകനിക്കണകമന്നച  ഞമാന്  പറയുന്നനില,  കേമാരണന  അതച
എളുപ്പെമമാവകമന്നച കതമാനന്നനില.  എന്നമാല  ആധുനനികേ യുഗത്തനില ജശവനിക്കുകമ്പമാള്
ആധുനനികേ  ജശവനിതസനസമാരന  അതനില  ഏറ്റവന  പ്രധമാനമമാണച.  ഇകപ്പെമാള്
മനിക്കവമാറുമുളവര്ക്കച  വമാഹനമുകണന്നച മമാത്രമല,  ഒരു വമാഹനത്തനില ഒരു ദനിവസന
കേയറമാതനിരനിക്കുന്ന  മനുഷരര്  ഇലമാതമാവകേയമാണച.  നടനകപമാകുന്നവരുകട   എണന
കുറയുകേയുന  സത്വനമമായനി  വമാഹനന  ഓടനിക്കുന്നവരുകടയുന  അകലങ്കേനില  കവകറ
ഏകതങ്കേനിലുന വമാഹനത്തനില സഞരനിക്കുന്നവരുകടയുന എണന കൂടുകേയുമമാണച. ചെനിലേ ടൂ
വശലേറുകേളനില  കപമാകുന്നതുകേണമാല  അവരുകട  പ്രമായത്തനികന്റെ  പ്രകതരകേതയമായനിരനിക്കുന;
കമയനിലമാത്തതു  കകേമാണമായനിരനിക്കുന,  അവര്   ഇടതുവശേത്തുകൂടനിയുന  വലേതുവശേത്തു
കൂടനിയുന  കേയറുന;  വലേനിയ  കറമാഡുകേളനിലൂകട  കപമാകുന്നതുകേണമാല  കേളരനി
പഠനിക്കുകേയമാകണന്നച  കതമാനന.  ഇടത്തുവചച  വലേത്തുകേയറനി  പനികന്ന  നടുക്കുവചച
പനികന്ന പലേകരയുന കമഡനിക്കല കകേമാകളജനികലേ കേമാണമാന് കേഴനിയൂ.  ഞമാന് പറയുന്നതച
ഇകതലമാന  വമാഹന  സനസമാരത്തനികന്റെ  കുറവമാണച.  ആ  വമാഹന  സനസമാരന
യുവമാക്കളനിലുണമാകേണന.  ഗതമാഗത വകുപ്പെച അതനിനച മുന്കേകയടുക്കണന. കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-
യുകട മുഖരചുമതലേ  അകങ്ങയമായതുകകേമാണച  അതനില  മമാറ്റങ്ങള്  വരുത്തുകമ്പമാള്
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമമായനി,  പ്രകതരകേനിചച  എന.എല.എ.-മമാരുമമായനി  ചെര്ച കചെയ്യുകേയുന
ആകലേമാചെനിക്കുകേയുന കവണന.   

ശശ  .    ഇ  .    ടനി  .    വടസണ് മമാസര്:   സര്,  വസക്കനിള് യമാത്ര  ഇകപ്പെമാള് ഒട്ടുന
ശദ്ധേനിക്കകപ്പെടമാകത കപമാകുകേയമാണച. 

ശശ  .    മുലക്കര  രതമാകേരന്:  സര്,  വസക്കനിള്  ഓടനിക്കുന്നതച  പണ്ടുകേമാലേത്തച
സുരകനിതമമായനിരുന.  അന്നച  നനിരന്ന  പ്രകദശേങ്ങളനില  പ്രകതരകേനിചച  കകേരളത്തനികന്റെ
തശരകദശേത്തച, ഞങ്ങളുകട കമഖലേകയമാനന അങ്ങകനയല, കകേമാലന ജനിലയനില തകന്ന
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ചെവറ,  ചെമാത്തന്നൂര്,  കകേമാലന  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുന  ആലേപ്പുഴ,  കചെര്ത്തലേ മണ്ഡലേങ്ങളനിലുന
ഏറ്റവന  വലേനിയ   വമാഹനന   വസക്കനിളമായനിരുന.  പകക,  ഇന്നച  വസക്കനിള്
ഓടനിക്കുന്നതച  ഒട്ടുന  സുരകനിതമല.  ഒരു കപണ്കുട്ടനി  അകലങ്കേനില ആണ്കുട്ടനി  പണച
വഹസ്കൂളനില  കപമാകുന്നതുന  കകേമാകളജനില  കപമാകുന്നതുന  വസക്കനിളനിലേമായനിരുന.
ഇകപ്പെമാള്   വസക്കനിളനില  വനിടുന്നതനിനച  എലമാ  അച്ഛനമമമാര്ക്കുന  കപടനിയമാണച.
ഇതനികനമാകക്ക  പ്രകതരകേ  കറമാഡനികലങ്കേനില  ഇങ്ങകനകയമാരു  വമാഹനന  വമാങ്ങനി
കകേമാടുത്തയയമാന് പറ്റമാകത വരുന.  അകതമാകക്ക ശദ്ധേനിക്കണന.  

ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന്:  സര്,  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  വകുപ്പെച
ശേകനികപ്പെടുത്തുന്നതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഇന്നച  നനിലേവനിലുള  ടമാഫനികേച  കപമാലേശസച
സനവനിധമാനകത്ത ഗതമാഗത വകുപ്പെനികനമാടച കചെര്ത്തച കമക്കമാനനിക്കല പരനിജ്ഞമാനമുള
ഒരു വനിഭമാഗമമാക്കനി മമാറ്റുന്നതനികനക്കുറനിചച അങ്ങയുകട അഭനിപ്രമായന എനമാണച?

ശശ  .    മുലക്കര രതമാകേരന്:  സര്,  അതുന ആവശേരമമാണച.  ചെനിലേയനിടത്തച ചെനിലേ
പ്രകതരകേ  സമയത്തച  വണനി  കബമാക്കമാകുന്നതച  അവനിടകത്ത  സനിഗ്നല  വലേറ്റച
സനവനിധമാനന കകേമാണമാണച. ആ സമയത്തച ഒരു മനിനനിറ്റച സനിഗ്നല വലേറ്റച ആവശേരമനില.
പശക്കച വടമനിനച അതച ആവശേരനവരുന. പശക്കച വടന അലമാത്ത സമയത്തച സുഖമമായനി
വണനികേള്ക്കച കപമാകേമാന.   പകക പശക്കച വടന അലമാത്ത സമയത്തുന ഒരു മനിനനിറ്റച
ഒന്നര  മനിനനിറ്റച  വലേറ്റച  സനിസന  വചച  വണനികേള്  കബമാക്കമാകുന.  കറമാഡനില
ഉത്സവസമയത്തച വരുന്ന വമാഹനങ്ങളുന പ്രകേടനക്കമാരുകട വമാഹനങ്ങളുന സൃഷനിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളുണച.  ഇകതലമാന  മനസനിലേമാക്കനി  കറമാഡനികന്റെ  സനസമാരത്തനിനനുസരനിചച
വഡ്രവനിനഗുന   നമകട  ജശവനിതവന  ക്രമകപ്പെടുത്തുന്നതനികനക്കുറനിച്ചുളള   ആകലേമാചെന
വനിപുലേമമാക്കണന.  അതച  ഓടനിക്കുന്നവര്ക്കച  മമാത്രന  ഉണമായമാല  കപമാരമാ
നടക്കുന്നവര്ക്കുന  സമൂഹത്തനില  ജശവനിക്കുന്നവര്ക്കുന  കേചവടന
നടത്തുന്നവര്ക്കുകമലമാന   ഉണമാകേണന.  എകന്റെ  കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണച
ഞമാന് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന. 

ശശ  .    കകേ  .    ദമാസന്:  സര്,  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  കചെയ്ത  പ്രകേമാരമുളള
2016-കലേ  കകേരള  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  നനികുതനി  ചുമത്തല  (സമാധൂകേരണന)  ബനില
വശണ്ടുന  അകത  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയുകട  പരനിഗണനയച  അയയണകമന്ന   കഭദഗതനി
ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  

വമാഹനങ്ങളുകട എണന കപരുകേനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.   ഇന്നച  മനിക്കവമാറുന
ഒരു വശട്ടനില രണ്ടുന മൂനന വമാഹനങ്ങളമാണളതച.  അതനിനനുസരനിചച  കറമാഡുകേളുകട
സഇൗകേരരന കമചകപ്പെടുന്നനില.  വമാഹനകപ്പെരുപ്പെന തകന്നയമാണച അപകേടങ്ങളുണമാകുന്നതനിനുള
പ്രധമാന കേമാരണന.  ആവശേരമമായ കറമാഡുകേള് നനിര്മനിക്കമാന് നമള് ആഗ്രഹനിചമാലകപ്പെമാലുന
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സലേന വനിട്ടുതരുന്നതനിനുന  സലേന വനിലേയ്കക്കടുക്കുന്നതനിനുന നനിരവധനി  നനിയമപ്രശ്നങ്ങള്
കനരനികടണനിവരുന.  സലേന വനിട്ടുതന്നമാലത്തകന്ന കുകറകയകറ കേടമ്പകേള് കേടന്നമാല
മമാത്രകമ  അതനികന്റെ  വമാലേന്യൂ  നനിശയനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുകേയുള.  അതുകകേമാണ്ടുതകന്ന
കദശേശയപമാത  വനികേസനമമായമാലുന  കദശേശയപമാതയച  സമമാനരമമായ  കറമാഡച
നനിര്മമാണമമായമാലുന   കകേമാസല  ഏരനിയകേളനികലേയളള  കറമാഡച  നനിര്മമാണമമായമാലുന
പലേകപ്പെമാഴന പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയമാണച. ഇത്തരന പ്രവൃത്തനികേള് ചെനിലേ ഭമാഗങ്ങളനില
പൂര്ത്തനിയമാക്കുകേയുന മറ്റച  ചെനിലേ ഭമാഗങ്ങളനില പൂര്ത്തനിയമാകേമാത്ത അവസയനിലുമമാണച.
ഗതമാഗത സഇൗകേരരന കമചകപ്പെടുത്തണകമങ്കേനിലുന വമാഹനങ്ങളനില യമാത്ര കചെയമാനുള
സഇൗകേരരന  ഒരുക്കനികക്കമാടുക്കണകമങ്കേനിലുന  നനിയമപരമമായ  കേമാരരങ്ങളനില  മമാറ്റന
വരുകത്തണതുണച. 

ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസശര്:  സര്,  ഗതമാഗതക്കുരുക്കനികനക്കുറനിചച  കനരകത്ത
പറഞ.  ബഹുമമാനരനമായ മനനിക്കുന  ഞങ്ങള്ക്കുകമമാകക്ക  അറനിയമാവന്നതുകപമാകലേ
ബസച  കസമാപ്പുകേള്  പലേകപ്പെമാഴന  ജനഗ്ഷനുകേളനിലേമായനിരനിക്കുന.  അകദ്ദേഹത്തനിനച
അറനിയമാവന്ന രണച സലേങ്ങള്- ഒന്നച,  കമകലേകചെമാവ- ജനഗ്ഷനനിലുന രണച,  ബ്രണന്
കകേമാകളജച-  മശത്തലേപ്പെനിടനി  ജനഗ്ഷനനിലുമമാണച  ബസച  കസമാപ്പെച.  ഇതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി
വലേനിയ  രശതനിയനില  വഹകവകേളനിലുള്കപ്പെകട  കബമാക്കച  അനുഭവകപ്പെടുകേയമാണച.
ജനഗ്ഷനുകേളനികലേ ബസച കസമാപ്പുകേളനില റശ അകറഞചകമന്റെച നടത്തനിയമാല കുകറകയകറ
ഗതമാഗതക്കുരുക്കച  ഒഴനിവമാക്കമാന് സമാധനിക്കുന. 

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്  ):  സര്,  വനികയമാജനക്കുറനിപ്പെച
വനിശേദശകേരനിച്ചുകകേമാണച ബഹുമമാനകപ്പെട്ട എന്.  ഷനസുദ്ദേശന് നടത്തനിയ പരമാമര്ശേങ്ങള്
ഗഇൗരവത്തനില  തകന്നയമാണച  ഗവണ്കമന്റെച  കേമാണന്നതച.   അകദ്ദേഹന  പറഞ്ഞെതനില
കചെറനികയമാരു വരതരമാസമുണച.    ഈ ആക്ടനില വരുകത്തണനിയനിരുന്ന അടനിസമാന
കഭദഗതനി  2014-ല  തകന്ന  പമാസമാക്കനിയനിട്ടുണച.  അതനികന്റെ  സമാധൂകേരണന  അന്നച
നടത്തനിയനികലന്നച മമാത്രകമയുള. അതുകകേമാണ്ടുതകന്ന അകദ്ദേഹന ആശേങ്കേകപ്പെട്ടതുകപമാകലേ ഈ
നനിയമന  കകേമാടതനിയനില  കചെമാദരന  കചെയകപ്പെടമാനനിടയുകണന്ന  സനശേയന  അത്ര
പ്രബലേമല.  ഈ  കകേസച  വന്നകപ്പെമാള്  ഇതച കസ  കചെയ്യുന്നതനിനച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
കകേമാടതനികയ  സമശപനിക്കുകേയുണമായനി.  അങ്ങകന  കകേമാടതനികയ  സമശപനിചകപ്പെമാള്
ഞങ്ങള് സമാധൂകേരണ നനിയമന പമാസമാക്കമാകമന്നച ഉറപ്പെച കകേമാടുക്കുകേയമാണണമായതച.
അതച  മുഖവനിലേയ്കക്കടുത്തുകകേമാണമാണച  കകേമാടതനി  തമാലക്കമാലേനികേമമായനി  അനുകൂലേ
വനിധനി  നലകേനിയനിട്ടുളതച.  അകദ്ദേഹന  നനിയമപരമമായ  ഒരു  കപമായനിന്റെച
ചൂണനിക്കമാണനിചതമാണച.  പകക  അതനിനച  ഇങ്ങകനകയമാരു  വശേമുകണന്നച  പറയമാന്
ഈ സനര്ഭന ഞമാന് വനിനനികയമാഗനിക്കുന. 

മകറ്റമാന്നച,  കകേസകേളനിലകപ്പെട്ടച  പനിടനികചടുത്ത  വമാഹനങ്ങകള  സനബനനിച
ആശേങ്കേയമാണച.  അപ്രകേമാരന  പനിടനികചടുത്തനിട്ടുള  വമാഹനങ്ങള്  കലേലേത്തനില
വനിലക്കുന്നതനിനമാവശേരമമായ  തശരുമമാനന  ഗവണ്കമന്റെച  ഇതനിനകേന  എടുത്തുകേഴനിഞ.
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അതുസനബനനിച  നനിര്കദ്ദേശേന  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേള്ക്കച  നലകുന്നതമാണച.
അക്കമാരരത്തനില  പരനിഹമാരന  കേമാണമാന്  കേഴനിയുകമന്നമാണച  കേരുതുന്നതച.   അകദ്ദേഹന
പനികന്നയുന  ഒരുപമാടച  കേമാരരങ്ങള്  ഇവനികട  പറഞ്ഞെനിട്ടുണച.  അതച  പ്രധമാനമമായുന
കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-യുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  കേമാരരങ്ങളമാണച.   കകേ.എസച.ആര്.ടനി.
സനി.-യുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച  അകദ്ദേഹന  ഏകതമാ  ചെമാനലേനിലവന്ന  ഒരു  കേമാരരന
പറയുകേയുണമായനി.  അങ്ങകനകയമാരു  ഒത്തുകേളനി  നടക്കുനകവന്നമാണച  അകദ്ദേഹന
ചൂണനിക്കമാണനിചതച.  ഇകപ്പെമാള്  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  വഡ്രവര്മമാരുകടയുന
കേണക്ടര്മമാരുകടയുന  യൂണനികഫമാന  കേമാക്കനിയകലന്നച  അകദ്ദേഹന  ശദ്ധേനിചനിട്ടുണമാവനില.
കേമാക്കനിയനിട്ട  വഡ്രവറുന  കേണക്ടറുന  കടലേനികഫമാണനില  സനസമാരനിക്കുന്ന  ദൃശേരമമാണച
ചെമാനലുകേളനിലൂകട  പുറത്തുവന്നനിട്ടുളതച.   അങ്ങകനയമാകണങ്കേനില  2012-നച  മുമളള
കേമാരരന  വശണ്ടുന  ചെമാനലേനില  കേമാണനിച്ചുകവനകവണന  ഇതനിലനനിനന
മനസനിലേമാകക്കണതച.  എന്നമാലുന  സത്വകേമാരര  ബസകേളുമമായനി  ഒത്തുകേളനിക്കുന്ന
സനഭവങ്ങള് ശദ്ധേയനിലകപ്പെടുന്ന മുറയച കേര്ശേനമമായ നടപടനി സത്വശകേരനിക്കുന്നതമാണച.

ശശ  .   അടൂര് പ്രകേമാശേച : സര്, എലമായനിടത്തുന ഇതച കേണ്ടുവരനികേയമാണച.

ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്: സര്, ഉണച. ആ ചെനിത്രകത്തക്കുറനിചമാണച പറഞ്ഞെതച.
ഇത്തരന കതറ്റമായ പ്രവണത കപമാതുകമഖലേമാ സമാപനമമായ കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-
യനില ഉകണന്നച ഞമാന് വനിശേത്വസനിക്കുകേയനില.  കേമാരണന കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-കയ
കമമാശേമമായനി ചെനിത്രശകേരനിക്കമാന് എനനിക്കച കേഴനിയനില.

ശശ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരമാജന്:   സര്,  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വശസനികന്റെ
കേമാരരത്തനില തുലേരമലമാകത്തമാരു സനിതനിവനികശേഷന കകേരളത്തനിലുണച.  യു.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേത്തച  ശശ.  ആരരമാടന്  മുഹമദച  ടമാന്കസമാര്ട്ടച
വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്നകപ്പെമാള്  200  ബസകേള് ഗവണ്കമന്റെച  വമാങ്ങനി.   അതുമുഴവന്
യു.ഡനി.എഫച.  എന.എല.എ.-മമാരുകട  മണ്ഡലേങ്ങളനില  കകേമാടുത്തു.  ഒരു
എല.ഡനി.എഫച.  എന.എല.എ.-യുകട  മണ്ഡലേത്തനിലുന  കകേമാടുത്തനിട്ടനില.  ഈ
ബസകേളമാകേകട്ട  യഥമാര്തത്തനില  ജനങ്ങള്ക്കമാവശേരമുള  സലേത്തല  സര്വശസച
നടത്തുന്നതച.  ഇത്തരത്തനിലുള സനിതനിഗതനികേള് കകേമാണമാണച  പലേ സലേങ്ങളനിലുന
സര്വശസച  നഷകപ്പെടുന്നതച.  അതച  പരനികശേമാധനിചച  ജനങ്ങളുകട  സഇൗകേരരകത്ത
അടനിസമാനകപ്പെടുത്തനി  ആവശേരമുള  സലേങ്ങളനില  ക്രമശകേരനിക്കമാനുള  നടപടനി
അങ്ങച സത്വശകേരനിചമാല നന്നമായനിരുന.

(അദ്ധേരകകവദനിയനില മനി. സശക്കര്)

ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്:  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കമമ്പര്  പറഞ്ഞെ  പഴയ
കേമാലേകത്ത  സനിതനികയപ്പെറ്റനി  പരനികശേമാധനിചനിട്ടനില.  എന്നമാല  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.
ഇകപ്പെമാള്  എടുത്തനിട്ടുള  തശരുമമാനന  പതനിനമായനിരത്തനില  തമാകഴ  വരുമമാനമുള
സര്വശസുകേള്  പുനദുഃക്രമശകേരനിക്കുകേ  എന്നതമാണച.   അങ്ങകന  കചെയ്യുകമ്പമാള്
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ശശ.  മുലക്കര  രതമാകേരന്  അഭനിപ്രമായകപ്പെട്ടതുകപമാകലേ  അവനിടകത്ത
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമമായനി  ചെര്ച കചെയ്തച  ഏറ്റവന  പ്രകയമാജനകേരമമാനവനിധത്തനില സര്വശസച
നടത്തുന്നതനിനമാവശേരമമായ  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കമാന്  ബനകപ്പെട്ട  ഡനി.ടനി.ഒ.-  മമാര്ക്കച
നനിര്കദ്ദേശേന  നലകുന്നതമാണച.  പുനദുഃക്രമശകേരണത്തനിലൂകട  ജനങ്ങള്ക്കച
പ്രകയമാജനകപ്പെടുന്ന  രശതനിയനില  സര്വശസച  നടത്തമാന്  കേഴനിയുകമന്നമാണച
പ്രതശകനിക്കുന്നതച.  സശഡച ഗവര്ണറനികന്റെ ഉപകയമാഗന രണച തരത്തനിലേമാണച.  ബസച
ഉടമകേളുന കലേമാറനി ഉടമകേളുന സശഡച ഗവര്ണര് ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതനികന ശേകനിയമായനി
എതനിര്ക്കുകേയമാണച.   സശഡച  ഗവര്ണര്  ഘടനിപ്പെനിചനിട്ടുകണമാകയന്നച  പരനികശേമാധനിക്കമാന്
കപമാകുകമ്പമാള്  വലേനിയ എതനിര്പ്പെമാണണമാകുന്നതച. എന്നനിരുന്നമാലുന നനിയമന കേര്ശേനമമായനി
പമാലേനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളമാണച  സത്വശകേരനിക്കുന്നതച.   മകറ്റമാന്നച,
ഇരുചെക്രവമാഹനങ്ങളുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  കേമാരരങ്ങളമാണച  അകദ്ദേഹന  പറഞ്ഞെതച.
നമകട  വമാഹനമാപകേടങ്ങളനില  63 ശേതമമാനവന  ഇരുചെക്രവമാഹനങ്ങളുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടതമാണച.  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  ഒരു  വനിഷയന  സഭയുകട  ശദ്ധേയനില
കകേമാണ്ടുവരണകമന്നച ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.  ഈ ബനില സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയുകട
പരനിഗണനയച  അയയണകമന്ന  പ്രകമയന  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള്  രണച  യുവജന
സനഘടനകേളുകട   കനതമാക്കനമാരമായ   ശശ.  വനി.  ടനി.  ബലറമാമുന   ശശ.  എന.
സത്വരമാജുമമാണച  ഇവനികട  സനസമാരനിചതച.  ശശ.  മുലക്കര  രതമാകേരന്
ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാകലേ  കറമാഡച  നനിയമങ്ങള്  പൂര്ണമമായുന  ലേനഘനിച്ചുകകേമാണച,
സുരകമാ  സനവനിധമാനങ്ങള്  പമാലേനിക്കമാകതയുന  കഹലമറ്റച  ധരനിക്കമാകതയുന  മറ്റച
നനിയമങ്ങള്  പമാലേനിക്കമാകതയുന  മരണത്തനികലേയമാണച   യുവമാക്കള്  വമാഹനങ്ങള്
ഓടനിക്കുന്നതച.  നമകട  സനസമാനകത്ത  യുവജന  സനഘടനകേള്  ഒരുമനിചച
വനിചെമാരനിചമാല,  അവര്  ഇകതമാരു  കേരമാകമ്പയനിനമായനി  സത്വശകേരനിക്കുകേയമാകണങ്കേനില
യുവമാക്കളനില കഹലകമറ്റച  ധരനിക്കണകമന്ന കബമാധന ഉണമാക്കനികയടുക്കമാന് കേഴനിയുന.
കഹലകമറ്റച  ധരനിക്കമാത്തവരമാണച അപകേടങ്ങളനിലകപ്പെട്ടച  മരണമടയുന്നകതന്ന വസ്തുത
പരനിഗണനിചച  എലമാ  യുവജന  സനഘടനയുകടയുന  കനതമാക്കള്  ഇകതമാരു  പ്രകതരകേ
കപ്രമാജക്ടമായനി ഏകറ്റടുക്കണകമന്നച ഞമാന് അകപകനിക്കുകേയമാണച. 

ശശ  .    എന  .    സത്വരമാജച :  സര്, ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി ഇവനികട സൂചെനിപ്പെനിച കേമാരരന
അതശവ  പ്രമാധമാനരമുളതമാണച.  കലേമാകേത്തനികലേ  പലേ  മഹമായുദ്ധേങ്ങളനിലുന
മരണകപ്പെട്ടനിട്ടുളതനികനക്കമാള് കൂടുതലകപ്പെരമാണച നമകട രമാജരത്തുന സനസമാനത്തുന
ഓകരമാവര്ഷവന  വമാഹനമാപകേടത്തനില  മരനിക്കുന്നകതന്നച  ഞമാന്  ചെര്ചയനില
പകങ്കേടുത്തുകകേമാണച ആദരഘട്ടത്തനില തകന്ന സൂചെനിപ്പെനിചനിരുന.  ഞമാന് പ്രതനിനനിധശകേരനിക്കുന്ന
യുവജന സനഘടന ഈ വനിഷയകത്ത അതനികന്റെ ഗഇൗരവത്തനില  കേമാണകേയുന "കറമാഡച
സുരകയച  സമരയഇൗവനന"  എന്നച  കപരനിട്ട  ഒരു   ബൃഹതച  കേരമാമ്പയനിന്
വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പച ഏകറ്റടുക്കുകേയുന കചെയ്തു.  ഇന്നച നനിയമസഭയുകട പരമപ്രധമാനമമായ
ചുമതലേകേളനിലേനിരനിക്കുന്ന  ആളുകേള്  ഉള്കപ്പെകട  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  വകുപ്പെനികന്റെയുന
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കപമാലേശസച  സനവനിധമാനത്തനികന്റെയുന  കറസനിഡന്റെചസച  അകസമാസനികയഷനുകേളുകടയുന
ഭമാരവമാഹനികേള്  അതനില  പകങ്കേടുത്തു.  അതനില  കപമാതുവമായ  ചെനിലേ  സമശപനങ്ങള്
രൂപകപ്പെടുത്തുകേയുന  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേളുമമായനി  ചെര്ച  നടത്തുകേയുന  കചെയ്തനിരുന.
അതനിനുകശേഷവന  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹനങ്ങള്  ഉപകയമാഗനിക്കുകമ്പമാള്  പമാലേനികക്കണ
നനിയമങ്ങകളക്കുറനിച്ചുന കഹലകമറ്റച  ധരനികക്കണതുള്കപ്പെകടയുള വനിഷയങ്ങകളക്കുറനിച്ചുമുള
കേരമാകമ്പയനിന് ഏകറ്റടുത്തു വരുനണച. ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനിയുകട അഭനിപ്രമായത്തനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനില  സനസമാന  വരമാപകേമമായനി  പുതനിയ  കേമാലേകത്ത  പുതനിയ
കേമാരരങ്ങള്കൂടനി  ഉള്കപ്പെടുത്തനികക്കമാണച  അതച  ഏകറ്റടുക്കമാന്  പ്രതനിജ്ഞമാബദ്ധേമമാകണന്നച
പറയമാന് ഞമാന് ഈ അവസരന ഉപകയമാഗനിക്കുന. 

ശശ  .   എ  .   കകേ  .   ശേശേശന്ദ്രന്: സര്, അകങ്ങയറ്റന സത്വമാഗതമാര്ഹമമായ നനിലേപമാടമാണച
യുവജന സനഘടനകേള് സത്വശകേരനിചനിട്ടുളതച.  യുവജന സനഘടനകേള് ഇത്തരത്തനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നപകന  കറമാഡച  കസഫനി  അകതമാറനിറ്റനിയുകട  സഹമായകത്തമാടുകൂടനി
അത്തരകമമാരു  കേരമാകമ്പയനിന്  സനഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനമാവശേരമമായ  സഹമായ
സഹകേരണങ്ങള് ഗവണ്കമനന നലകുന്നതമാകണന്നച അറനിയനിക്കമാന് ഈ അവസരന
ഉപകയമാഗകപ്പെടുത്തുകേയമാണച. 

ശശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച:  സര്,   കറമാഡച  കസഫനി   കേഇൗണ്സനിലേനില  ഏകേകദശേന
500 കകേമാടനിയനിലേധനികേന രൂപ കകേട്ടനിക്കനിടക്കുനണച. അതച ഫലേപ്രദമമായനി ഉപകയമാഗനിക്കമാനുള
നടപടനി സത്വശകേരനിക്കുകമമാ; കറമാഡച കസഫനിയുകട ജനിലമാതലേ/സനസമാനതലേ കേഇൗണ്സനിലുകേളനില
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കച  യമാകതമാരു  പങ്കേമാളനിത്തവമനില.  ഉദമാഹരണത്തനിനച
എറണമാകുളന ജനിലയനില ഒരു കയമാഗന കചെരുകമ്പമാള് അവനിടകത്ത കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട്ട
എന.എല.എ.-മമാര്കക്കമാ  എന.പനി.  മമാര്കക്കമാ  ജനിലമാ  പഞമായത്തച  പ്രസനിഡന്റെനികനമാ
ഇതനില  ഒരു  പങ്കുമനില.   ഇതച  കഭദഗതനി  കചെയമാന്  അങ്ങച  തശരുമമാനകമടുക്കകമമാ;
കനരകത്ത സൂചെനിപ്പെനിച പണന ഉപകയമാഗനിക്കമാന് നടപടനി സത്വശകേരനിക്കുകമമാ?  

ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്: സര്,  സനസമാന ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ നനിയമത്തനികന്റെ
പനിന്ബലേകത്തമാടുകൂടനിയുന  കകേന്ദ്ര  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  നനിയമത്തനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനിലുമമാണച  കറമാഡച  കസഫനി  അകതമാറനിറ്റനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച.
ജനപ്രതനിനനിധനികേള് ആ സമനിതനിയനിലേനില എന്ന കമമ്പറുകട  പരമാമര്ശേന ശേരനിയമാണച.
പകക  അകതങ്ങകന  പരനിഹരനിക്കമാന്  കേഴനിയുകമന്നതച  സനബനനിചച
ആകലേമാചെനിക്കമാവന്നതമാണച.   പണന  കകേട്ടനിക്കനിടക്കുനകവന്ന  പരമാമര്ശേന  ശേരനിയല.
ഈ  ഇനത്തനില  പനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  പൂര്ണമമായുന  സനസമാന  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
ബഡ്ജറ്റച വനിഹനിതത്തനികലേയമാണച കപമാകുന്നതച. ധനകേമാരര വകുപ്പെച കേമാലേമാകേമാലേങ്ങളനില
അനുവദനിക്കുന്ന  പണന  ഉപകയമാഗനിചമാണച  കറമാഡച  കസഫനി  അകതമാറനിറ്റനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഇനനിയുന  302  കകേമാടനി  രൂപകയമാളന  ധനകേമാരര
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വകുപ്പെനിലനനിനന  കറമാഡച  കസഫനി  അകതമാറനിറ്റനിക്കച  ലേഭനിക്കമാനുണച.
അങ്ങകനയമാകണങ്കേനിലകപ്പെമാലുന  ഇത്തരത്തനിലുള  കേരമാകമ്പയനിന്  ഏകറ്റടുക്കുന്ന
കേമാരരത്തനില  കറമാഡച  കസഫനി  അകതമാറനിറ്റനിയുകട  പൂര്ണമമായ  പനിന്തുണയുന
സഹമായവന  സഹകേരണവമുണമാകുകമന്നച  അറനിയനിക്കമാന്   ഞമാന്  ഈ  സനര്ഭന
വനിനനികയമാഗനിക്കുന.

കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  വകുപ്പെനികന്റെ  പ്രവര്ത്തനന  കേമാരരകമമമാക്കണകമന്ന
നനിര്കദ്ദേശേന ഇവനികടയുണമായനി.  വലേസന്സച എടുക്കുന്നതനിനുന  ടമാകച അടയന്നതനിനുന
വലേസന്സച പുതുക്കുന്നതനിനുമമാണച ഒരു വരകനി ആര്. ടനി. ഓഫശസനില കപമാകുന്നതച.
അതച പരമമാവധനി കുറയന്നതനിനച പൂര്ണമമായ കേമ്പന്യൂട്ടര്വലക്കരണന, ഡനിജനിറ്റവലേകസഷന്
മുതലേമായ  പരനിപമാടനികേള്  ഘട്ടനഘട്ടമമായനി  നടപ്പെനിലേമാക്കനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
വരുന്ന  ഏതമാനുന  വര്ഷങ്ങള്ക്കുളനില  ഈ  പ്രക്രനിയ  പൂര്ത്തനിയമാക്കമാന്
സമാധനിക്കുന്നതമാകണന്നച അറനിയനിക്കമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച. 

മകറ്റമാരു  നനിര്കദ്ദേശേന,  കേട്ടച  കചെയ്സച  ബസകേള്  കവണകമനളതമാണച.
ശശ. ഇ. പനി. ജയരമാജന് പറഞ്ഞെതച ഞമാന് വശണ്ടുന ആവര്ത്തനിക്കുകേയമാണച.  പുതനിയ
ബസകേള് വമാങകമ്പമാള് കൃതരമമായ മമാനദണ്ഡത്തനികന്റെ അടനിസമാനത്തനിലേമായനിരനിക്കുന
അവ അനുവദനിക്കുന്നതച.  ഒരു ഡനികപ്പെമായനില കേമാരരകമമമായനി സര്വശസച നടത്തമാന്
മതനിയമായ  ബസകേളുകണമാ  എന്നച  പരനികശേമാധനിക്കുന.  കേമാലേഹരണകപ്പെട്ടവ  റശകപ്ലസച
കചെയ്യുന്നതനിനച  പകേരമമായമാണച  ഇനനി  പുതനിയവ  നലകുകേ  എന്ന  നനിലേപമാടമാണച
സത്വശകേരനിചനിട്ടുളതച.  അക്കമാരരത്തനില  സജശവമമായ  ശദ്ധേയുണമാകുകമന്നച  ഈ
സനര്ഭത്തനില ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗകത്ത അറനിയനിക്കുകേയമാണച.

വഡ്രവര്മമാരുകട  കേമാരരകമതകയ  സനബനനിചച ശശ.  മുലക്കര രതമാകേരനമാണച
പറഞ്ഞെകതന്നച  കതമാനന,  വഡ്രവനിനഗനികലേ  കേമാരരകമത   വര്ദ്ധേനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  ഗവണ്കമന്റെച കനരനിട്ടച കകേന്ദ്ര കമമാകട്ടമാര് വമാഹന ചെട്ടങ്ങളനില പറയുനപ്രകേമാരന
വഡ്രവനിനഗച  വലേസന്സച  കടസച  നടത്തുന്നതനിനുകവണ    ശമങ്ങള്   1-4-2017
മുതല  സനസമാനത്തച ആരനഭനിക്കുന്നതമാണച.  വഡ്രവനിനഗച പരനിശേശലേനന നലകുന്നതനിനുന
കമചകപ്പെടുത്തുന്നതനിനുമമായനി  സനസമാന  വഡ്രവനിനഗച  സ്കൂളനികലേ  ഇന്സക്ടര്മമാര്ക്കച
പരനിശേശലേനന  നലകുന്ന  ഒരു  പദ്ധേതനി നടപ്പെനിലേമാക്കമാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  അങ്ങകന
പരമമാവധനി  കേമാരരകമതകയമാടുകൂടനി  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കമാനമാണച  ശമനിക്കുന്നതച.  എലമാ
എന.എല.എ.-മമാരുന  സഹകേരനിചമാല  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-കയ  കമചകപ്പെട്ട
സനിതനിയനികലേയച  മമാറ്റമാന് കേഴനിയുകമന്നമാണച പ്രതശകനിക്കുന്നതച.  അതനിനനുസരനിച്ചുള
നടപടനികേളമാണച  സര്ക്കമാര്  നടത്തനികക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.  കറമാഡനില  വമാഹനങ്ങള്
വര്ദ്ധേനിക്കുന്നതുകകേമാണ്ടുണമാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇവനികട  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുകേയുണമായനി.
ഇക്കമാരരത്തനില  കപമാതുമരമാമത്തച  വകുപ്പുമനനിയുമമായനി   ആകലേമാചെനിചച  നടപടനി
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സത്വശകേരനിക്കമാന.  ജനഗ്ഷനനികലേ  ബസച  കസമാപ്പുകേള്  മമാറ്റുന്നകേമാരരന  തശര്ചയമായുന
പരനിഗണനിക്കമാവന്നതമാണച.  ബസച  കസമാപ്പുകേള് അവനികടനനിനന മമാറ്റുകമ്പമാഴണമാകുന്ന
പ്രമാകദശേനികേ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച  എന.എല.എ.-മമാര്  ഇടകപട്ടച  പരനിഹമാരമുണമാക്കനിയമാല
പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില നടപടനി സത്വശകേരനിക്കമാന് ബുദ്ധേനിമുട്ടുണമാവനികലന്നമാണച എനനിക്കച
കതമാനന്നതച.  ഇതുസനബനനിചച  കൂടുതകലേമാനന  പറയുന്നനില.  എലമാവരുകട
ഭമാഗത്തുനനിനന നല സഹകേരണമമാണണമായതച.  ഈ ബനില പമാസമാക്കനിത്തരണകമന്നച
ഞമാന് വനിനയപൂര്വന അഭരര്തനിക്കുന. 

മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  മുലക്കര രതമാകേരന്,  അങ്ങയുകട  1  എ നമ്പര് കഭദഗതനി
പ്രസച കചെയ്യുനകണമാ?

ശശ  .   മുലക്കര രതമാകേരന്: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചെയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  മുലക്കര  രതമാകേരന്  അവതരനിപ്പെനിച  കഭദഗതനി  സഭയുകട
അനുമതനികയമാകട പനിന്വലേനിച്ചു.

ശശ. കകേ. ദമാസന്, അങ്ങയുകട  2 ബനി നമ്പര് കഭദഗതനി പ്രസച കചെയ്യുനകണമാ?

ശശ  .   കകേ  .   ദമാസന്: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചെയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  കകേ.  ദമാസന്  അവതരനിപ്പെനിച  കഭദഗതനി  സഭയുകട
അനുമതനികയമാകട പനിന്വലേനിച്ചു. 

സബച ജക്ടച കേമനിറ്റനി റനികപ്പെമാര്ട്ടച കചെയ്ത പ്രകേമാരമുള  2016-കലേ കകേരള കമമാകട്ടമാര്
വമാഹന നനികുതനി ചുമത്തല  (സമാധൂകേരണന)  ബനില പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന
പ്രകമയകത്ത 

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്...................

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്..................

പ്രകമയന സഭ അനഗശകേരനിച്ചു.

ബനില പരനിഗണനയ്കക്കടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെച

ശശ  .    കതമാമസച  ചെമാണനി:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

151.  ഖണ്ഡന  2-ല  "ആക്ടച  "  എന്ന വമാക്കച  കേമാണകപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളനികലേലമാന
അതതു സനഗതനി കപമാകലേ "ആകച"  എന  കചെര്ക്കുകേ.
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ശശ  .    കകേ  .    സുകരഷച  കുറുപ്പെച:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

153.  ഖണ്ഡന  2-ല  "2007  ഏപ്രനില  1-ാം തശയതനിയുന അന മുതല  2014
ജൂവലേ  23-ാം  തശയതനി  വകരയുന  "  എന്നതനിനു  പകേരന  "2007  ഏപ്രനില  1-ാം
തശയതനി മുതല 2014 ജൂവലേ 23-ാം തശയതനി വകര " എന കചെര്ക്കുകേ. 

2007  ഏപ്രനില  1-ാം തശയതനി മുതല  2014  ജൂവലേ  23-ാം തശയതനി വകര
എനമതനി.  അതനിനുപകേരന ഏപ്രനില 1-ാം തശയതനിയുന അന മുതല 2014  ജൂവലേ
23-ാം തശയതനി വകരയുന എന്നച എഴകതണ കേമാരരമനില.  പറയുന്ന കേമാരരന ലേളനിതവന
വരകവമമായനിരനിക്കണന.

ശശ  .    എന  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

163. ഖണ്ഡന 2-ല, "തശയതനിയുന അനമുതല” എന്നശ വമാക്കുകേള്ക്കച പകേരന
"തശയതനി മുതല" എന കചെര്ക്കുകേ. 

164. ഖണ്ഡന 2-ല, "വകരയുന ഉള" എന്നശ വമാക്കുകേള്ക്കച പകേരന "വകരയുള"
എന്ന വമാക്കച കചെര്ക്കുകേ. 

166.  ഖണ്ഡന 2-ല, "പ്രസ്തുത ഖണ്ഡ പ്രകേമാരമമാകണന്നച"  എന്നശ വമാക്കുകേള്ക്കച
മുന്പച " ആയ എലമാ നനികുതനികേളുന"  എന കചെര്ക്കുകേ. 

168.  ഖണ്ഡന  2-ല,  "എലമാ  ആവശേരങ്ങള്ക്കുന  എലമായ്കപ്പെമാഴന"  എന്നശ
വമാക്കുകേള് ഒഴനിവമാക്കുകേ. 

170.  ഖണ്ഡന  2  (എ)  യനില  "ഉകദരമാഗസകനമാ"  എന്ന  വമാക്കനിനു  കശേഷന
"ജശവനക്കമാരകനമാ" എന്ന വമാക്കച കചെര്ക്കുകേ.   

174.  ഖണ്ഡന  2  (എ)  യനില  "എലമാ  ആവശേരങ്ങള്ക്കുന  എലമായ്കപ്പെമാഴന"
എന്നതച ഒഴനിവമാക്കുകേ.  

183. ഖണ്ഡന 2 (ബനി)യനില   "ഏകതങ്കേനിലുന ആളനികനമാ" എന്നതനിനു     പകേരന
"സര്ക്കമാരനികന്റെ  ഏകതങ്കേനിലുന  ഉകദരമാഗസകനമാ സര്ക്കമാരനികന്റെ    കേശഴനിലുള"  എന്ന
വമാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

185. ഖണ്ഡന 2 (ബനി)യനില   "ഏതുതകന്നയമായമാലുന" എന്ന വമാക്കച ഒഴനിവമാക്കുകേ. 

187. ഖണ്ഡന 2 (ബനി)യനില   "ആരനഭനിക്കുകേകയമാ " എന്ന വമാക്കച ഒഴനിവമാക്കുകേ.
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191.  ഖണ്ഡന  2(സനി)യനില,  "ഡനിക്രനികയമാ"  എന്ന  വമാക്കനിനു  മുന്പച
"വനിധനിനരമായകമമാ" എന്ന വമാക്കച കചെര്ക്കുകേ.

ശശ  .    എന്  .    എ  .    കനലനിക്കുന്നച:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

169.  ഖണ്ഡന  2-ല, "എലമായ്കപ്പെമാഴന"  എന്ന വമാക്കനിനു കശേഷന  "കപമാതുജന
തമാല്പരരമാര്തന" എന കചെര്ക്കുകേ. 

"എലമായ്കപ്പെമാഴന"  എന്ന  വമാക്കനിനുകശേഷന  "കപമാതുജന  തമാല്പരരമാര്തന"
എനകൂടനി  കചെര്ക്കണകമനളതമാണച  എകന്റെ കഭദഗതനി.  2007  മുതല  2014  വകര
ജനങ്ങളനിലനനിനന പനിരനികചടുത്ത പണന കകേമാടുക്കമാതനിരനിക്കമാന് കവണനിയമാണച ഈ
വവകേനിയകവളയനില വളകര ബുദ്ധേനിമുട്ടനി കപമാതുജന തമാല്പരരകത്ത ഉകദ്ദേശേനിചമാണച ഇതച
ഇവനികട  ചെര്ച കചെയ്യുന്നതച.  കപമാതുജന  തമാല്പരരന  എനകൂടനി  കചെര്ക്കണകമന്നമാണച
എനനിക്കച അകപകനിക്കമാനുളതച.  

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

171.  ഖണ്ഡന  2  (എ)  യനില  "എടുത്തകതമാ  ആയ"  എന്നതനിനു  പകേരന
"എടുത്തകതമാ നടപ്പെനിലേമാക്കനിയകതമാ ആയ" എന്നച കചെര്ക്കുകേ.   

177.  ഖണ്ഡന  2  (എ)-ല  "എടുത്തതമാകയമാ  കേരുതകപ്പെകടണതുന"  എന്നശ
വമാക്കുകേള്ക്കച പകേരന "എടുത്തതമാകയമാ നടപ്പെനിലേമാക്കനിയതമാകയമാ കേരുതകപ്പെകടണതുന "
എന്നശ വമാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.   

ശശ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമദച  കേബശര്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

175.  ഖണ്ഡന  2 (എ)  ല "എലമായ്കപ്പെമാഴന"  എന്ന വമാക്കനിനു കശേഷന  "കപമാതു

തമാത്പരരമാര്തന " എന്ന വമാക്കച കചെര്ക്കുകേ.  

ശശ  .    പനി  .    ഉവബദള:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

182.  ഖണ്ഡന  2  (ബനി)യനില    "സര്ക്കമാരനികനമാ"  എന്ന  വമാക്കനിനു  കശേഷന

"സര്ക്കമാരനിനു കേശഴനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന" എന്നശ വമാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

കപ്രമാഫ  .    ആബനിദച  ഹുവസന്  തങ്ങള്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന
കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കുന:
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192.  ഖണ്ഡന  2(സനി)യനില,  "നടപ്പെനിലേമാക്കുവമാന്പമാടനിലമാത്തതുന"  എന്നതനിനു
പകേരന  "നടപ്പെനിലേമാക്കുവമാന് പമാടനിലമാത്തതുന" എന്നച കചെര്ക്കുകേ.

193.  ഖണ്ഡന  2(സനി)യനില,  "നടപ്പെനിലേമാക്കുവമാന്  പമാടനിലമാത്തതുന;  ആകുന"
എന്നതച  "നടപ്പെനിലേമാക്കുവമാന് പമാടനിലമാത്തതുന ആകുന" എന്നച മമാറ്റുകേ.

മനി  .    സശക്കര്:   മറ്റച  കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.  മമാര്ജനിനല
ശേശര്ഷകേത്തനിലുളതമാകേയമാല  150-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ക്രമപ്രകേമാരമല. 154, 155
എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്  153- ാം  നമ്പര് കഭദഗതനിക്കച തുലേരന. 157, 158, 159,
160, 161 തുടങ്ങനിയ കഭദഗതനികേള് 156-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കച തുലേരന 172-ാംനമ്പര്
കഭദഗതനി   171-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കച  തുലേരന  176-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  177-ാം
നമ്പര് കഭദഗതനിക്കച തുലേരന  184,  186  എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്  185-ാം നമ്പര്
കഭദഗതനിക്കച  തുലേരന.  

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .  കകേ  .   ശേശേശന്ദ്രന്): സര്, ശശ. കതമാമസച ചെമാണനി
അവതരനിപ്പെനിച  151-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സത്വശകേരനിക്കുന.  കേമാരണന  അതച
അകരപ്പെനിശേകേച  സനഭവനിചതമാണച.  കൂടമാകത കപ്രമാഫ.  ആബനിദച  ഹുവസന് തങ്ങള്
അവതരനിപ്പെനിച  192-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുന  സത്വശകേരനിക്കുന.   മറ്റച  കഭദഗതനികേള്
സത്വശകേരനിക്കുന്നനില.  ശശ.  കകേ.  സുകരഷച കുറുപ്പെച ഇവനികട പറഞ്ഞെതച, 23-ാം തശയതനി
വകര എനപറഞ്ഞെമാല  22-ാം തശയതനി വകര മമാത്രകമ തുകേ പനിരനിക്കമാന് സമാധനിക്കൂ.
1-ാം  തശയതനിയനിലുന  അനമുതല  എനപറഞ്ഞെനികലങ്കേനില  2-ാം  തശയതനി  മുതകലേ
പനിരനിക്കമാന് പറ.  അതമാണച അതനികന്റെ സമാകങ്കേതനികേ പ്രശ്നന.  അതുകകേമാണമാണച ആ
വമാക്കുകേള്  അങ്ങകനതകന്ന  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച.  അതുകകേമാണച  മറ്റച
പ്രയമാസങ്ങകളമാനന  ഉണമാകേനില.  ആ  കഭദഗതനികേള്  പ്രസച  കചെയരുകതന്നച
അഭരര്തനിക്കുന. 

മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  കതമാമസച ചെമാണനി അവതരനിപ്പെനിച  151-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ അനഗശകേരനിച്ചു. 

കപ്രമാഫ. ആബനിദച ഹുവസന് തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച 192-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ അനഗശകേരനിച്ചു.

ശശ. കകേ. സുകരഷച കുറുപ്പെച അവതരനിപ്പെനിച  153-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുകട
അനുമതനികയമാകട പനിന്വലേനിച്ചു.

ശശ.  എന.  ഉമര് അവതരനിപ്പെനിച  163, 164, 166, 168, 170, 174, 183, 185,
187, 191 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.
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ശശ.  എന്.  എ.  കനലനിക്കുന്നച  അവതരനിപ്പെനിച  169-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശശ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച അവതരനിപ്പെനിച  171, 177 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശശ. ടനി.  എ. അഹമദച കേബശര് അവതരനിപ്പെനിച 175-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശശ.  പനി.  ഉവബദള  അവതരനിപ്പെനിച  182-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു. 

കപ്രമാഫ. ആബനിദച ഹുവസന് തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച  193-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  കചെയ്ത  പ്രകേമാരമുള  2-ാം  വകുപ്പെച  ബനിലനികന്റെ  ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന
പ്രശ്നകത്ത

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്............

കഭദഗതനി കചെയ്ത പ്രകേമാരമുള 2-ാം വകുപ്പെച ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നന
സഭ അനഗശകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി കചെയ്ത പ്രകേമാരമുള 2-ാം വകുപ്പെച ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമായനി.

1-  ാം വകുപ്പുന പശഠനികേയുന കപരുന

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശേന്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്

അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

106. ദശര്ഘശേശര്ഷകേത്തനില "2007 ഏപ്രനില 1-ാം തശയതനിയുന അന മുതല

2014  ജൂവലേ  23-ാംതശയതനി വകരയുന"  എന്നതച  "2007  ഏപ്രനില  1-ാം തശയതനി

മുതല 2014 ജൂവലേ 23-ാം തശയതനി വകര" എന്നമാക്കനി മമാറ്റുകേ. 

123. ദശര്ഘശേശര്ഷകേത്തനില    “എടുത്തകതമാ ആയ  ” എന്നതനിനു പകേരന

“എടുത്തകതമാ നടപ്പെനിലേമാക്കനിയകതമാ ആയ ”എന്നച കചെര്ക്കുകേ.

127.  പശഠനികേയനില “2007  ഏപ്രനില  1-ാം തശയതനിയുന അന മുതല  2014
ജൂവലേ  23-ാം  തശയതനി  വകരയുന”എന്നതനിനു  പകേരന  “2007  ഏപ്രനില  1-ാം
തശയതനി മുതല 2014 ജൂവലേ 23-ാം തശയതനി വകര”എന്നച കചെര്ക്കുകേ.
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142.  പശഠനികേയനില  "എടുത്തകതമാ  ആയ"  എന്നശ  വമാക്കുകേള്ക്കച  പകേരന
"എടുത്തകതമാ നടപ്പെനിലേമാക്കനിയകതമാ ആയ" എന്നശ വമാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ. 

ശശ  .    എലകദമാസച  കുന്നപ്പെനിളനി:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

108.  ദശര്ഘശേശര്ഷകേത്തനില "2007 ഏപ്രനില 1-ാം തശയതനിയുന അന മുതല
2014  ജൂവലേ  23-ാംതശയതനി വകരയുന"  എന്നതച  "2007  ഏപ്രനില  1-ാം തശയതനി
മുതല 2014 ജൂവലേ 23-ാം തശയതനി വകരയുള കേമാലേയളവനില" എന്നമാക്കനി മമാറ്റുകേ. 

ശശ  .   എന  .   ഉമര്: സര്, ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

115.  ദശര്ഘശേശര്ഷകേത്തനില  “തശയതനിയുന  അന  മുതല”എന്നശ
വമാക്കുകേള്ക്കച പകേരന “തശയതനി മുതല”എന്നശ വമാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

116.  ദശര്ഘശേശര്ഷകേത്തനില  “വകരയുന”എന്ന  വമാക്കനിനു  പകേരന
“വകരയുള”എന്ന വമാക്കച കചെര്ക്കുകേ.

119. ദശര്ഘശേശര്ഷകേത്തനില “ഉകദരമാഗസകനമാ  ” എന്നവമാക്കനിനു  കശേഷന,
“ജശവനക്കമാരകനമാ, ”എന്ന ചെനിഹ്നങ്ങളുന വമാക്കുന കചെര്ക്കുകേ.

120.  ദശര്ഘശേശര്ഷകേത്തനില     “ഉകദരമാഗസകനമാ   ”  എന്നവമാക്കനിനു
കശേഷന “അകലങ്കേനില ”എന്ന  വമാക്കച കചെര്ക്കുകേ.

124. ദശര്ഘശേശര്ഷകേത്തനികലേ    “എലമാ ” എന്ന വമാക്കച നശക്കന കചെയ്യുകേ.

135.  പശഠനികേയനില  “തശയതനിയുന  അന  മുതല”എന്നതനിനു  പകേരന
“തശയതനി മുതല”എന്നച കചെര്ക്കുകേ.

136.  പശഠനികേയനില  "വകരയുന"  എന്ന വമാക്കനിനു  പകേരന  "വകരയുള"  എന്ന
വമാക്കച കചെര്ക്കുകേ. 

138.  പശഠനികേയനില "ഉകദരമാഗസകനമാ" എന്ന വമാക്കനിനു കശേഷന "അകലങ്കേനില"
എന്നച കചെര്ക്കുകേ. 

140.  പശഠനികേയനില  "ഉകദരമാഗസകനമാ"  എന്ന  വമാക്കനിനു  കശേഷന
"ജശവനക്കമാരകനമാ," എന്ന ചെനിഹ്നവന വമാക്കുന കചെര്ക്കുകേ. 

143. പശഠനികേയനില "എലമാ" എന്ന വമാക്കച ഒഴനിവമാക്കുകേ.

144. പശഠനികേയനില "അകലങ്കേനില കേമാരരങ്ങളുന" എന്നശ വമാക്കുകേള് ഒഴനിവമാക്കുകേ.
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ശശ  .   അടൂര് പ്രകേമാശേച: സര്, ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

128.  പശഠനികേയനില “2007  ഏപ്രനില  1-ാം തശയതനിയുന അന മുതല  2014
ജൂവലേ  23-ാം  തശയതനി  വകരയുന”എന്നതനിനു  പകേരന  “2007  ഏപ്രനില  1-ാം
തശയതനി മുതല  2014  ജൂവലേ  23-ാം തശയതനി വകരയുള കേമാലേയളവനില”എന്നച
കചെര്ക്കുകേ.

കപ്രമാഫ  .    ആബനിദച  ഹുവസന്  തങ്ങള്:   സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന
കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

146.  പശഠനികേയനില  "തമാകഴപറയുന"  എന്നശ  വമാക്കുകേള്ക്കച  പകേരന  "ഇനനി
പറയുന"  എന്നശ വമാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ. 

149.  ഖണ്ഡന 1(1) തമാകഴപ്പെറയുന പ്രകേമാരന മമാറ്റുകേ:

“ഈ  ആക്ടനികന്റെ  കപരച  2017-കലേ  കകേരള  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  നനികുതനി
ചുമത്തല (സമാധൂകേരണന) ആക്ടച എന്നമായനിരനിക്കുന"

ശശ  .   കതമാമസച ചെമാണനി: സര്, ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

148.  ഖണ്ഡന 1(1)-ല  “ആക്ടച”എന്ന വമാക്കനിനച പകേരന “ആകച  ”എന്നച
കചെര്ക്കുകേ.

മനി  .   സശക്കര്: 107-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 106-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കുന 109, 110,
111, 112, 113  എന്നശ കഭദഗതനികേള് 108-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കുന  122-ാം നമ്പര്
കഭദഗതനി  123-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കുന  126-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  127-ാം നമ്പര്
കഭദഗതനിക്കുന തുലേരന. 129, 130, 131, 132, 133   എന്നശ കഭദഗതനികേള് 128-ാം നമ്പര്
കഭദഗതനിക്കുന തുലേരമമായതനിനമാല അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .  കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്):  സര്,  കനരകത്ത
ശശ. കതമാമസച ചെമാണനിയുകട 151-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സത്വശകേരനിച പശമാത്തലേത്തനില
അകത  പ്രശ്നന  ഉള്കക്കമാള്ളുന്ന  148-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സത്വശകേരനിക്കുന.  മറ്റച
കദദഗതനികേള് സത്വശകേരനിക്കുന്നനില.

മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  കതമാമസച ചെമാണനി അവതരനിപ്പെനിച  148-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ അനഗശകേരനിച്ചു. 
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ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശേന് അവതരനിച  106,  123,  127,  142  എന്നശ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശശ.  എലകദമാസച കുന്നപ്പെനിളനി അവതരനിപ്പെനിച  108-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശശ. എന. ഉമര് അവതരനിച 115, 116, 119, 120, 124, 135, 136, 138, 140,

143, 144 എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശശ. അടൂര് പ്രകേമാശേച അവതരനിപ്പെനിച 128-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

കപ്രമാഫ.  ആബനിദച  ഹുവസന് തങ്ങള്   അവതരനിപ്പെനിച  146,  149   എന്നശ

നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  കചെയ്ത  പ്രകേമാരമുള  1-ാം  വകുപ്പുന  പശഠനികേയുന  കപരുന  ബനിലനികന്റെ

ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നകത്ത

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്............

കഭദഗതനി  കചെയ്ത  പ്രകേമാരമുള  1-ാം  വകുപ്പുന  പശഠനികേയുന  കപരുന  ബനിലനികന്റെ

ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നന സഭ അനഗശകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  കചെയ്ത  പ്രകേമാരമുള  1-ാം  വകുപ്പുന  പശഠനികേയുന  കപരുന  ബനിലനികന്റെ

ഭമാഗമമായനി.

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്):  സര്,  2016-കലേ കകേരള

കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  നനികുതനി  ചുമത്തല  (സമാധൂകേരണന)  ബനില  പമാസമാക്കണകമന്ന

പ്രകമയന ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

സഹകേരണവന  വനികനമാദസഞമാരവന  കദവസത്വവന  വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .   കേടകേന പളനി സുകരന്ദ്രന് ): സര്,  പ്രകമയകത്ത പനിനമാങന.

മനി  .    സശക്കര്:  2016-കലേ  കകേരള  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹന  നനികുതനി  ചുമത്തല

(സമാധൂകേരണന) ബനില പമാസമാക്കണകമന്ന പ്രകമയകത്ത

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്............

പ്രകമയന സഭ അനഗശകേരനിച്ചു. ബനില സഭ ഐകേകേകണ്ഠരന പമാസമാക്കനി.
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(ii)  2017-  കലേ കകേരള  സനസമാന നന്യൂനപക കേമശഷന്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില

തകദ്ദേശേസത്വയനഭരണവന  നന്യൂനപകകകമവന  വഖഫച  ഹജ്ജച  തശര്തമാടനവന
വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജലേശല  ): സര്,  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  കചെയ്ത
പ്രകേമാരമുള 2017-കലേ കകേരള സനസമാന നന്യൂനപക കേമശഷന് (കഭദഗതനി)  ബനില
പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയന ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

കകവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എന  .  എന  .    മണനി):  സര്,  ഞമാന്  പ്രകമയകത്ത
പനിനമാങന. 

ശശ  .    അനനില  അക്കര:  സര്,  2017-കലേ  കകേരള   സനസമാന  നന്യൂനപക
കേമശഷന്  (കഭദഗതനി)  ബനില സനബനനിചച എകന്റെ വനികയമാജനിപ്പെച  കരഖകപ്പെടുത്തുന.
2014-കലേ  5-ാം  നമ്പര്  ആക്ടനികന്റെ  (ബനി)  ഉപവകുപ്പെനില  'മകറ്റമാരു'  എന്ന
വമാക്കനിനുപകേരന  'ഒരു'  എന്ന  വമാക്കച  കചെര്ക്കുന്നതനിനമാണച  ഈ  ബനില
കകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുളതച.  ആദരമമായനി  ഓര്ഡനിനന്സച  പുറകപ്പെടുവനിചതച  സനബനനിചച
വനിശേദശകേരനിക്കുന്നതനികനമാ  കബമാദ്ധേരകപ്പെടുത്തുന്നതനികനമാ  സര്ക്കമാരനിനച  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില.
ഈ  ബനിലനിനകേത്തച   നന്യൂനപകങ്ങള്ക്കച  കേമാലേമാകേമാലേങ്ങളനില  വരുകത്തണ
ആവശേരങ്ങകളമാ  കുറവകേള്  നനികേത്തുന്നതുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  ചെര്ചകേകളമാ
അതനിനനുസരനിച്ചുള  കഭദഗതനികേകളമാ  ആകണങ്കേനില  അനുകൂലേനിക്കമാമമായനിരുന.  ഇതച
അങ്ങകനയല.   വരകനികേകള  അകലങ്കേനില  ഒരമാകള  ലേകരനവച്ചുകകേമാണമാണച  ഈ
ബനില  ഇവനികട  കകേമാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതച.  ഇത്തരത്തനില  മനസനില  ഒരമാകള
പ്രതനിഷ്ഠനിചച,   അകതമാരു  നനിയമമമാക്കനി  കകേമാണ്ടുവരുന്നതച  ഒരു  കേമാരണവശേമാലുന
അനഗശകേരനിക്കമാന് കേഴനിയുന്നതല.  ഇവനികട നന്യൂനപകങ്ങകളമാട ച അനുഭമാവവന എതനിര്പ്പുന
ആര്ക്കമാണച  എന്നതനികനക്കുറനിച്ചുള  മത്സരരനഗകത്തയച  നമകട  സനസമാനന
കപമാകുനകണമാകയന്ന സനശേയന നനിലേനനിലക്കുകേയമാണച. സനസമാനത്തനികന്റെ മകതതര
സത്വഭമാവന  കലേമാകേത്തനില  മകറ്റമാരു  രമാജരത്തുമനിലമാത്തതമാകണന്നച  എലമാവരുന
അനഗശകേരനിക്കകപ്പെട്ടതമാണച.  ഈ  രമാജരത്തച  എലമാ  മതത്തനിലകപ്പെട്ടവര്ക്കുന
ജശവനിക്കമാനുന  ആരമാധനിക്കമാനുന  വനിശേത്വസനിക്കമാനുന  കേഴനിയുന്ന തരത്തനിലേമാണച  നമകട
ഭരണഘടനയുന   നനിയമങ്ങളുകമമാകക്കയുളതച.  പകക  കുറച്ചുകേമാലേങ്ങളമായനി
ഇത്തരത്തനിലുള  മത്സരങ്ങള്  നടക്കുനകണമാകയന്ന  കചെറനിയ  സനശേയന  ഇവനികട
വരനികേയമാണച.   അടുത്തകേമാലേത്തച  എറണമാകുളത്തച  മവറന്  വഡ്രവനിലുണമായ
വനിഷയന  ശശ.  വഹബനി  ഈഡന്  അടനിയനരപ്രകമയമമായനി  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയുന
നല  രശതനിയനിലുള  നടപടനികേളുമമായനി  മുകന്നമാട്ടുകപമാവകേയുന  കചെയ്തതമാണച.  പകക
അതനിനനിടയനിലേമാണച അതുമമായനി ബനകപ്പെട്ടുകകേമാണച ബഹുമമാനരനമായ മുഖരമനനിയുകട
വമാടകേപ്രകയമാഗകമമാകക്ക  ഇവനികട  വന്നതച.  ഇകതമാകക്ക  സത്വമാഭമാവനികേമമായുന  ഒരു
മത്സരത്തനികന്റെ  സത്വഭമാവത്തനികലേയച  കപമാകുനകവന്ന   സനശേയന  ഉയര്ത്തുകേയമാണച.
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ഇവനികട  ആര്.എസച.എസച.-കനകയമാ  സനഘ്പരനിവമാര്  ശേകനികയകയമാ  ആരച
പനിന്തുണയനകവനളതല.  ഞങ്ങള് അവകര പനിന്തുണയനകവന്നച  ചെനിലേയമാളുകേള്
വരുത്തനിത്തശര്ക്കമാനുള   ശമന  ഇവനികട  നടക്കുകേയമാണച.  കചെറനിയ  മശനനികന
പനിടനിക്കുന്നതനിനച മമാത്രമമാണച ശമനിക്കുന്നതച.  വലേനിയ മശനനിനച തശറ്റയനിട്ടുകകേമാടുക്കുകേയമാണച.
ഇവനികട വളകര പ്രധമാനകപ്പെട്ട ചെര്ചകേള് നടനകകേമാണനിരനിക്കുന്ന സമയമമാണച.  ഇന്നച
കകേരള വഹകക്കമാടതനിയനില പ്രധമാനകപ്പെട്ട ഒരു കകേസച വന. നമകട സനസമാനത്തച
വവദദ്യുതനി ഉലപ്പെമാദനിപ്പെനിക്കുന്നതുമമായനി ബനകപ്പെട്ട ലേമാവച ലേനിന് കകേസച,  സനി.ബനി.ഐ.
അകനത്വഷണവമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  ഒരു  കകേസമാണതച.   സനി.ബനി.ഐ.  കകേമാടതനി
തളനിയതുന  എന്നമാല  ഇകപ്പെമാഴതച  വഹകക്കമാടതനിയുകട  പരനിഗണനയനിലേനിരനി
ക്കുന്നതുമമാണച.   ഇന്നച  ആ കകേസച  നശട്ടനിവയകേയുണമായനി.  എനനിനമാണച  ആ കകേസച
നശട്ടനിവചതച;  ഒരു  പ്രമുഖ  അഭനിഭമാഷകേനച  ഹമാജരമാകേമാന്  സമയന  കവണകമന്നച
ആവശേരകപ്പെട്ടമാണച കകേസച നശട്ടനിവചതച.  ആരമാണച ആ അഭനിഭമാഷകേന്; ഹരശഷച സമാലകവ
എന്ന അഭനിഭമാഷകേനമാണച.   അകദ്ദേഹത്തനിനച ഹമാജരമാകേമാന് സമയന കവണകമന്നമാണച
പറഞ്ഞെതച.  ....(ബഹളന)....  ഞമാന്  പറയകട്ട.  ആരമാണച  ഹരശഷച  സമാലകവ?
കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസങ്ങളനില  സുപ്രശന കകേമാടതനിയനില ഹമാജരമായ ഒരു അഭനിഭമാഷകേനമാണച.
ആ അഭനിഭമാഷകേന് ആര്ക്കുകവണനിയമാണച ഹമാജരമായതച? സനഘ്പരനിവമാര് ശേകനികേള്
നനിയനനിക്കുന്ന  ബനി.കജ.പനി.-യുകട  ഗവണ്കമന്റെനികന  കഗമാവയനില  പ്രതനിഷ്ഠനിക്കമാന്
കവണനിയമാണച  ഹരശഷച  സമാലകവ അവനികട  ഹമാജരമായതച.  ഈ ഹരശഷച  സമാലകവ
കകേരളത്തനികന്റെ മുഖരമനനിക്കുകവണനി ഹമാജരമാകേമാന് സമയന കചെമാദനിക്കുകേയമാണച.    ....
(ബഹളന)....

മനി  .   സശക്കര്: പ്ലശസച...  പ്ലശസച...  ഇരനിക്കൂ.

ശശ  .   അനനില അക്കര: സര്, നന്യൂനപകങ്ങളുകട സനരകകേനമായമാണച  ഞമാനുന
എകന്റെ സര്ക്കമാരുന എന്നച മുഖരമനനി അവകേമാശേകപ്പെടുകമ്പമാള്, കഗമാവയനികലേ മകതതര
സര്ക്കമാരനികന  അട്ടനിമറനിക്കമാന്  കവണനിയമാകണന്നച  ആളുകേള്ക്കച  കതമാനന്ന
തരത്തനിലുള  ഒരു  അഭനിഭമാഷകേനമാണച  സുപ്രശന  കകേമാടതനിയനില  ഹമാജരമായതച.
വമാടകേയ്കക്കടുത്തുകവന്നച  ഞമാന്  പറയുന്നനില.  ആ  അഭനിഭമാഷകേന്  വശണ്ടുന
കകേരളത്തനില വരനികേയമാണച. 

ശശ  .   എന  .   സത്വരമാജച : വഴങ്ങമാകമമാ? 

ശശ  .    അനനില അക്കര :  സര്,  ഞമാന് വഴങന്നനില.  ശശ.  എന.  സത്വരമാജനിനച
വഴങ്ങമാനുള  പ്രമായന  എനനിക്കച  ആയനിട്ടനില.  അതുകകേമാണച  ഞമാന്  വഴങന്നനില.
ഇവനികട  നന്യൂനപകകത്ത  സനരകനിക്കുന്നതച  ആരമാകണന്ന  വലേനിയ  കചെമാദരന
നനിലക്കുകേയമാണച. വലേനിയ കചെമാദരകമന്നച പറയുകമ്പമാള് മത്സരനിച്ചുകകേമാണച ഞങ്ങളമാണച
മുന്പനനിയനില  എനപറയുകേയമാണച.  അകതസമയന  കഗമാവയനില  ഇടതുപക
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ജനമാധനിപതര  മുന്നണനിയനിലുള  എന്.സനി.പനി.-യുകട  ചെര്ചനില   അലേനിമമാകവമാ
ബനി.കജ.പനി.-യുകട  ഗവണ്കമന്റെനികന  പനിന്തുണയകേയമാണച.  ....(ബഹളന)....

മനി  .    സശക്കര്: അകദ്ദേഹന പ്രസനഗനിചച അവസമാനനിപ്പെനിക്കകട്ട.  നനിങ്ങള്  അതനില
എണ പകേരമാന് നനിലക്കണ.  ഊര്ജ്ജന പകേരണ. പ്ലശസച... പ്ലശസച...

ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്):  സര്,  ഇന്നകലേയുന
സമമാനമമായ  ഒരു  പരമാമര്ശേന  സഭയനില  വന്നകപ്പെമാള്  അവനികട  ബനി.കജ.പനി.
രൂപശകേരനിക്കുന്ന സര്ക്കമാരുമമായനി ഒരുതരത്തനിലുന എന്.സനി.പനി. ബനകപ്പെടുകേയനികലനന
അങ്ങകന  ബനകപ്പെടുന്ന  എകനങ്കേനിലുന  സമാഹചെരരന  അവനികടയുകണങ്കേനില   ആ
ബനകപ്പെട്ടയമാള്  പമാര്ട്ടനിയനില  ഉണമാവകേയനികലനന  സഭയനില  ഞമാന്
വരകമമാക്കനിയതമാണച. അങ്ങച അതച ആവര്ത്തനിക്കുന്നതച ദഇൗര്ഭമാഗരകേരമമാണച. 

ശശ  .    അനനില  അക്കര:  സര്,  ഞമാന്   കകേ.എസച.യു.-വനികന്റെ   പഴയകേമാലേ
കനതമാവമായ ബഹുമമാനരനമായ മനനിയുകട  വമാക്കുകേള് മുഖവനിലേയ്കക്കടുക്കുകേയമാണച.
ഭമാവനിയനില  മണനിപ്പൂരനിലുന  കഗമാവയനിലുന  എന്.സനി.പനി.-യുകട  ആളുകേള്  ആര്ക്കമാണച
കവമാട്ടച  കചെയ്യുന്നകതന്നച  നമുക്കച  കേമാണമാന.  അങ്ങകന  കേണമാല  അവരമാകണമാ
എന്.സനി.പനി.-യനിലുണമാവകേ,  ഈ മനനിയമാകണമാ എന്നച കേമാലേന കതളനിയനികക്കണതമാണച.
അതച ഇവനികടയനിരുന്നച പറകയണതല.   

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകകമവന നനിയമവന സമാനസമാരനികേവന
പമാര്ലേകമന്റെറനികേമാരരവന  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .     ബമാലേന്):  സര്,
പ്രതനിപകകനതമാവച  മണനിപ്പൂരനില  കപമായനിരുന്നകലമാ;  അവനിടകത്ത  ഗവര്ണര്,
രമാജരസഭമാ  ഉപമാദ്ധേരകയമായനിരുന്ന  ശശമതനി  നജച മ  കഹപ്തുളള  കകേമാണ്ഗ്രസനില
നനിനന ബനി.കജ.പനി.-യനികലേയച കപമായ വരകനിയമാണച. അതച ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ?

ശശ  .    അനനില അക്കര:  സര്,  അതച എകന്റെ ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടനിട്ടുണച.  അവനികട
ഇരനിക്കുന്ന മനനിമമാരമായ ശശ. എ. കകേ. ശേശേശന്ദ്രനുന  ശശ. രമാമചെന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെളനിയുന
ഒകക്ക  ഇതനിലനനിനന  കപമായവരമാണച.  ഇ.എന.എസച.-കനമാടുന  എ.കകേ.ജനി.-കയമാടുന
മലസരനിക്കമാന്  പ്രമാപനിയുള  ആളുകേളമാണച.  അവകരയമാണച  നനിങ്ങള്  ഒപ്പെന
കൂട്ടനിയനിരനിക്കുന്നതച. അതച മനസനിലേമാക്കണന.

ശശ  .   സനി  .   കകേ  .   നമാണ  : സര്, അകദ്ദേഹന പറയുന്നതനില ഒരു കതറ്റുണച. അകദ്ദേഹന
പറയുന്നതച  ഇവകരമാകക്ക  കകേമാണ്ഗ്രസനില  ആയനിരുനകവന്നമാണച.   നനിങ്ങള്
കകേമാണ്ഗ്രസച  (ഐ)-യനിലേമാണച.  കകേമാണ്ഗ്രസന കകേമാണ്ഗ്രസച  (ഐ)-യുന തമനിലുള
വരതരമാസന നനിങ്ങകളകപ്പെമാലുള പ്രധമാനകപ്പെട്ട രമാഷശയ പ്രവര്ത്തകേര് മനസനിലേമാക്കണന.
അങ്ങകനകയമാരു  പനിളര്പ്പുണമായനി.  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  അഖനികലേനരമാ  പ്രസനിഡന്റെച
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നനിജലേനിനഗപ്പെ ആയനിരുന.  അകദ്ദേഹകത്ത മമാറ്റനിയമാണച  ഇനനിരമാഗമാനനി കകേമാണ്ഗ്രസച
(ഐ)-യുകട  പ്രസനിഡന്റെമായതച.   നനിങ്ങകളകപ്പെമാലുള  ആളുകേള്  ആ  ഒരു  പഠനന
നടത്തകണ; വസ്തുത മനസനിലേമാക്കകണ? 

ശശ  .   അനനില അക്കര  : സര്, അതച ശശ. സനി. കകേ. നമാണവനികന്റെ സമയത്തനികന്റെ
പ്രകതരകേതയമാണച.  അതച  പലേപലേ  വണനികേളനില  കേയറുന്നതുകപമാകലേ,  ലേനിമനിറ്റഡച
കസമാപ്പെനിലുന  ഫമാസനിലുന  കേയറുന്നതുകപമാകലേയമാണച.  ഇനനിരമാഗമാനനിയുള  സമയത്തച
ഇവര് രണ്ടുകപരുന കകേമാണ്ഗ്രസനില ഉണമായനിരുനകവന്നമാണച എകന്റെ വനിശേത്വമാസന.  

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്  ): സര്, ഇനരന് നമാഷണല
കകേമാണ്ഗ്രസച  (ഐ)  എന്നമാണച കതരകഞ്ഞെടുപ്പെച കേമശഷനനികലേ കപരച എന്ന കേമാരരന
അങ്ങച ഓര്മനിക്കണന.  

ശശ  .    അനനില  അക്കര  : സര്,  ഞമാന്  പറഞവന്നതച,  ഇവനികട  രണച
കവമാട്ടനിനുകവണനി  ഞങ്ങളമാണച  നന്യൂനപകത്തനികന്റെ  ആകളന്നച  വമാശേനിപനിടനിക്കരുതച.
അതല യമാഥമാര്തരന, രമാജരത്തമാകകേ ഇതുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച നനിങ്ങളുകട കൂട്ടത്തനിലുള
പലേ  ആളുകേളുന  ശമനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  നമുക്കച  നന്യൂനപകങ്ങകള
സനരകനിക്കമാന്,  അവര്ക്കുള അവകേമാശേങ്ങളനില കേമാതലേമായ മമാറ്റങ്ങള് വരുത്തമാന.
അക്കമാരരത്തനില ഒരു തര്ക്കവമനില.   കനരകത്ത ഉണമായനിരുന്ന ബനിലനില വനനിതമാ
അനഗകമന്നച പറയുന്ന ഒരു ഭമാഗമുണച.  അതനികന ഞമാന് വളകരയധനികേന സത്വമാഗതന
കചെയ്യുകേയമാണച.  പകക  നന്യൂനപകകത്ത  സനബനനിച  കമമാത്തന  ബനിലമാണതച.
വനനിതകേള്ക്കുകവണനി പ്രകതരകേ പദ്ധേതനികേള് തയമാറമാക്കുന്നകതമാനന ഇതനിനകേത്തച
കേമാണമാനനില.  അകതമാകക്കയമാണച നമകട ചെര്ചയനില വകരണതച.  ഇഷമുള ഒരമാകള,
നനിങ്ങള്  തശരുമമാനനിക്കുന്ന  ഒരമാകള,  അയമാളുകട  മതത്തനിനനുസരനിചച  ബനിലനില
മമാറ്റുകേയമാണച.  നമുക്കച ഇതനിനകേത്തച വലേനിയ മമാറ്റങ്ങളുണമാക്കമാന് കേഴനിയണന.  അതച
ആളുകേളുകട  കേമാരരത്തനിലേല.  അര്തത്തനികന്റെ  വരമാപനിയുന  നമാകള  ജനങ്ങള്ക്കച
ഉപകേമാരപ്രദമമാകുന്ന  രശതനിയനിലുന  ഈ  ബനിലനില  കേമാലേത്തനിനനുസൃതമമായ  മമാറ്റന
കവണന.  നന്യൂനപകങ്ങളുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച  അര്ഹനിക്കുന്ന  പരനിഗണന
വനനിതകേള്ക്കനികലന്ന യമാഥമാര്തരന നനിലേനനിലക്കുകേയമാണച.  നന്യൂനപക വനനിതകേകള
ശേമാകശകേരനിക്കമാന് പഞമായത്തച മുതല കലേമാകേച സഭ വകരയുള സനവനിധമാനങ്ങള്ക്കച
കേഴനിയണന.  ഞമാന്  പറഞവരുന്നതച,  ഇതനിനകേത്തച  വനനിതകേകള
ശേമാകശകേരനിക്കമാനുള  നടപടനികേള്  കവണന.  ക്രനിസ്തരന്  കമഖലേയനിലുള  ദളനിതച
ക്രനിസ്തരമാനനികേള്,  എസച.  ടനി.  വനിഭമാഗവമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  ക്രനിസ്തരമാനനികേള്
ഉള്പ്പെകടയുള  സമുദമായങ്ങകള  ശേകനികപ്പെടുത്തമാനുള  നടപടനികേള്  കവണന.
അകതമാനമനിലമാകത ഇത്തരത്തനില 'ഒരു' എന്ന വമാക്കച ഒരു വരകനികയ സമാപനിക്കമാന്
കവണനിയുളതമാണച.  കകേരളത്തനികലേ  141  എന.എല.എ.-മമാര് ചെര്ച കചെയ്യുകേയമാണച,
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ആര്ക്കുകവണനിയമാണച ചെര്ച കചെയ്യുന്നതച; ഒരമാകള നനിയമനിക്കമാന് കവണനിയമാണച  ചെര്ച
കചെയ്യുന്നതച.   വനിശേമാലേ  അര്തത്തനില  ചെര്ച  കചെയകപ്പെകടണ  നനിയമസഭ
ഇത്തരത്തനിലുള  വനിഷയങ്ങളനികലേയച  കപമാകുന്നതച  ശേരനിയല.  ....(ബഹളന)....
ഇകതമാരു ജനമാധനിപതര സനവനിധമാനത്തനിലുള ബനികലയല.  അങ്ങകനയമാകണങ്കേനില
'ഒരു'  കവണ  'മകറ്റമാരു'  കവണ,  ആ  ഒരു  വമാക്കച  വരുന്നതുതകന്ന
ഒരമാള്ക്കുകവണനിയമാണച.  അത്തരത്തനിലുള  ചെര്ചകേളനികലേയച  കകേരള  നനിയമസഭ
കപമാകേമാന് പമാടനില. നമുക്കച ഇതനികന്റെ വരമാപനി, ഇതനില ഉകദ്ദേശേനിച കേമാരരങ്ങള്, ഇതനില
വരുന്ന  വനിഷയങ്ങള്,  കകമകേരമമായ  കേമാരരങ്ങള്  എന്നനിവകയമാകക്ക  മമാറ്റമാനുള
നടപടനികേളനികലേയച  കപമാകേമാന.  അത്തരത്തനിലുള  ഒരു  ബനിലമാണച  ഇവനികട
അവതരനിപ്പെനികക്കണതച.  അതുകകേമാണ്ടുതകന്നയമാണച  ഞമാന്  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയനില
ഡനികസന്റെച കരഖകപ്പെടുത്തനിയതച. 

ശശ  .    കകേ  .    എസച  .    ശേബരശനമാഥന്  : സര്,  2017-കലേ  കകേരള   സനസമാന
നന്യൂനപക  കേമശഷന്  (കഭദഗതനി)  ബനില  സനബനനിചച  എകന്റെ  വനികയമാജനിപ്പെച
കരഖകപ്പെടുത്തുന.  ഞമാന് നശണ ഒരു പ്രസനഗത്തനികലേയച കപമാകുന്നനില.  പ്രകതരകേനിചച
കകേരള ചെരനിത്രത്തനിലേമാദരമമായനി 'ഒരു' എന്ന വമാക്കനിനുകവണനിയുള ചെര്ചയനില കൂടുതല
സമയന  കേളയുന്നതനില  കേമാരരമനികലന്നച  എനനിക്കച  വനിശേത്വമാസമുണച.  സബ്ജക്ടച
കേമനിറ്റനികേകളക്കുറനിച്ചുന  അവയുകട  പവനിത്രതകയയുന   ആവശേരകേതകയയുന  കുറനിച്ചുന
അങ്ങച  രമാവനികലേ  നലകേനിയ  റൂളനിനഗച   സുപ്രധമാനമമായ  ഒന്നമായനിരുന.   അതനികന്റെ
ചുവടുപനിടനിച്ചുകകേമാണ്ടുതകന്ന ഇന്നച ഈ ബനിലനില പറയുന്ന ചെനിലേ കേമാരരങ്ങകളക്കുറനിചച
ഞമാന്  സനസമാരനിക്കമാന.   ആദരമമായനി  എനനിക്കുമുമ്പച  സനസമാരനിച  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
അനഗന  ശശ.  അനനില  അക്കര  പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ,  എനനിനുകവണനി  പുതനികയമാരു
ഓര്ഡനിനന്സച  കകേമാണ്ടുവനകവനള  കചെമാദരന  കപമാതുസമൂഹത്തനികന്റെ  മുന്നനിലുണച.
എത്രകയമാ  കേമാലേങ്ങളമായുള  നനിയമങ്ങളുകട  അടനിസമാനത്തനിലേമാണച  നനിയമസഭ
കൂടുന്നകതന്നച  നമുക്കറനിയമാന.   ഈ  സഭ  കഫബ്രുവരനി  മമാസന  കൂടുകമന്നച
പറഞ്ഞെതനിനുകശേഷന  കഫബ്രുവരനി  2-ാം  തശയതനി  ഇതുകപമാകലേമാരു  ഓര്ഡനിനന്സച
ഇറകക്കണ സമാഹചെരരകത്തക്കുറനിചച ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി ജനങ്ങകളമാടച  പറകയണ
ബമാദ്ധേരതയുണച.  മമാത്രമല,  ഈ  അടുത്തകേമാലേത്തച  2017  ജനുവരനിയനിലത്തകന്ന
സുപ്രശനകകേമാടതനി  ചെശഫച  ജസനിസച  ടനി.  എസച.  ഠമാക്കൂര്  അടക്കമുള  ഏഴനഗ  ബഞച
ഇതുകപമാകലേ  ഓര്ഡനിനന്സുകേള്  ഇറക്കുന്നതനികനതനികര  വളകര  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  ഒരു
പരമാമര്ശേന  നടത്തനിയനിരുന.   സമാധമാരണ  ഓര്ഡനിനന്സുകേള്  ഇറകക്കണതനികന്റെ
കേമാരണങ്ങകളമാകക്ക  നമുക്കറനിയമാന.  അതരമാവശേരമുള  കേമാരരമമായനിരനിക്കണന,
അടുത്തകേമാലേത്തച  നനിയമസഭ  കചെരമാത്ത  സമയങ്ങളനിലേമാണച  ഓര്ഡനിനന്സുകേള്
പുറകപ്പെടുവനികക്കണതച.  പകക,  അകതമാനമനിലമാകത  ഒരമാള്ക്കുകവണനി,  ഒരമാകള
കകേമാണ്ടുവരമാകനമാ മകറ്റമാരമാകള കേമാട്ടനികലേയച അയയമാകനമാ കവണനി ഇത്ര തനിടുക്കത്തനില
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ഒരു  നനിയമന,  ഇതനികനക്കമാള്  സുപ്രധമാനമമായ  കേമാരരങ്ങള്  ചെര്ച  കചെയമാന്
സമയമനിലമാതനിരനിക്കുകമ്പമാഴമാണച  കകേമാണ്ടുവരുന്നതച.  ഈ  ഓര്ഡനിനന്സച  കകേമാണ്ടുവന്നതച
ഒരുപകക വളകര കപകട്ടന്നച ഒരമാകള നനിയമനിക്കമാന് കവണനിയമായനിരനിക്കുന.  അങ്ങകന
ആകരകയങ്കേനിലുന  നനിയമനിചനിട്ടുകണമാ;  നമാകള,  മമാര് ചച  16-നച  ഈ  സഭമാ  സകമളനന
കേഴനിയുകേയമാണച.   ഓര്ഡനിനന്കസമാകക്ക  ബഹളത്തനിനനിടയനില  കകേമാണ്ടുവന്നച
പമാസമാക്കുന. 10-20 വര്ഷത്തനിനുകശേഷന നനിയമസഭമാ ചെരനിത്രന പഠനിക്കുകമ്പമാള്,  ഒരു
സര്ക്കമാര്  2014-ല  സദകദ്ദേശേകത്തമാകട  കകേമാണ്ടുവന്ന  ഒരു  നനിയമകത്ത  മൂന്നച
വര്ഷത്തനിനുളളനില  ഒരു വമാക്കച മമാറ്റനി അതനികന്റെ അസനിതത്വന മമാറ്റുകമ്പമാള് എനമാണച
ഈ സഭയനില  നടന്നകതന്നച  ഭമാവനിയനില ആ വനിദരമാര്തനികേള്  കചെമാദനിക്കുന.   മൂന്നച
വര്ഷനകകേമാണച  'മകറ്റമാരു'  എന്നതനിലനനിന്നച  'ഒരു'  എന്നതനികലേയച  കപമാകേമാനുള
കേമാരണകമനമാകണന്നച  ഒരുപകക  ആളുകേള്  കചെമാദനിക്കുകേയമാകണങ്കേനില  അതനിനുളള
മറുപടനി  ഈ  പ്രസനഗത്തനിലൂകട  നടത്തമാന്  നമുക്കച  കേഴനിയനില.   ഞമാന്  ചെനിലേ
കേണക്കുകേള്  പറയുകേയമാണച.  നന്യൂനപക  കേമശഷനുന  അതനികന്റെ അനുബന
കേമാരരങ്ങളുന കകേമാണ്ടുവന്നതച ശശ. ഉമന് ചെമാണനി മുഖരമനനിയമായനിരുന്ന യു.ഡനി.എഫച.
സര്ക്കമാരനികന്റെ  കേമാലേത്തമാണച.   നന്യൂനപകങ്ങള്ക്കുകവണനിയുള  പ്ലമാന്  ഔട്ടച കലേ
കനമാക്കുകേയമാകണങ്കേനില  2015-16  വര്ഷത്തനില  എലമാ  സശമുകേളുന  കചെര്ത്തച  8,700
കകേമാടനി  രൂപയമായനിരുന.  ഞമാന്  അഭനിമമാനകത്തമാടുകൂടനി  പറയുകേയമാണച,
എകചകപന്ഡനിചര്  കനമാക്കുകേയമാകണങ്കേനില  യു.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാരനികന്റെ  സമയത്തച
8,700  കകേമാടനി  രൂപ  ഔട്ടച കലേ  ആയനിട്ടുന  അതനികന്റെ  100  ശേതമമാനത്തനിലക്കൂടുതല
കചെലേവച വരുത്തനി 8,829 കകേമാടനി രൂപ എകചകപന്ഡനിചര് നടത്തമാന് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണച.
നന്യൂനപകങ്ങള്ക്കുകവണനി വമ്പന് പദ്ധേതനികേള്, ബമാക്കച കലേമാഗച നനിയമനന, വനികേസന
കേമശഷന്  രൂപശകേരണന,  വനനിതമാ  സത്വയന  സഹമായ  സനഘങ്ങള്ക്കച  2.5  ലേകന
രൂപയുകട  കലേമാണ്,  നന്യൂനപകങ്ങളനിലകപ്പെട്ട  ആളുകേള്ക്കച  എന്ടന്സച  പരശകമാ
പരനിശേശലേനന,  ഭവനനനിര്മമാണത്തനിനച  ധനസഹമായന  അങ്ങകന  ഒട്ടനവധനി
പദ്ധേതനികേള്  യു.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാരനിനച  പ്രമാകയമാഗനികേമമാക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണച.
ഞമാന് പറഞ്ഞെ 8,829 കകേമാടനി രൂപയുകട എകചകപന്ഡനിചര് യു.ഡനി.എഫച. സര്ക്കമാര്
നടത്തനിയകപ്പെമാള് എല.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാരനികന്റെ ഈ വര്ഷകത്ത ആനത്വല പ്ലമാന്
കനമാക്കുകേയമാകണങ്കേനില യു.ഡനി.എഫച. സര്ക്കമാര് എകചകപന്ഡനിചര് നടത്തനിയ 8,829
കകേമാടനി  രൂപകയക്കമാളുന  529 കകേമാടനി  രൂപ  കുറചച  8,300  കകേമാടനി  രൂപയമാണച.
ഒരുപകക  ഈ  കമഖലേയനിലുളവരുകട  മമാറ്റങ്ങകളക്കുറനിചച  എല.ഡനി.എഫച.-നുള
തമാലപ്പെരരമമായനിരനിക്കുന ഇതച കേമാണനിക്കുന്നതച.  ഞമാന് നശട്ടുന്നനില.  

ഇവനികട  എലമാവരുന  സനസമാരനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച  5  സനസമാനങ്ങളനികലേ
ഇലേകകനക്കുറനിചമാണച.   ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനി  പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ  കഗമാവയനില
ശശ.  ചെര്ചനില  അലേനിമമാകവമാ  ഉള്പ്പെകടയുള  ആളുകേള്  എന്.സനി.പനി.-യനില
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ഉണമാകുകമമാ  അകലങ്കേനില  എന്.സനി.പനി.-യനിലനനിന്നച  മമാറനി  ഒറ്റയച  പുതനിയ  പമാര്ട്ടനി
രൂപശകേരനിക്കുകമമാ  എകന്നമാകക്കയുളതച   കേമാകണണതുതകന്നയമാണച.   ഒരുപകക നമള്
സനസമാരനിക്കുകമ്പമാള് തകന്ന അതനിനച  തശരുമമാനമമാകുന.  മണനിപ്പൂരനികനക്കുറനിച്ചുന  എകന്റെ
സുഹൃത്തുക്കള്  പറഞ.  നനിങ്ങള്  മനസനിലേമാകക്കണ  ഒരു  കേമാരരമുണച,
ആസമാമനിലനനിന്നച  കനമാര്ത്തച  ഈസച  കമഖലേയനില  ബനി.കജ.പനി.-യുകട  മുകന്നറ്റന
തുടങ്ങനിയകപ്പെമാള്  മണനിപ്പൂര്  കപമാകലേമാരു  പ്രകദശേകത്തയച,  ജനങ്ങളുകട  ഇനഗനിതന
ഇലമാഞ്ഞെനിട്ടുകപമാലുന അതച പടരുകമ്പമാള്....

ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്):  അവനികട  40
എന.എല.എ.-മമാരമാണളതച.   ആ  40-ല  17  കപകര ജയനിപ്പെനിചച  ഒറ്റയച ഭൂരനിപകന
കനടനിയ കേകനിയമാണച കകേമാണ്ഗ്രസച (ഐ).  ഞങ്ങകള ഗവണ്കമന്റെച രൂപശകേരനിക്കമാന്
അനുവദനിക്കണകമന്നച  ഗവര്ണകറമാടച  അഭരര്തനിക്കുകേകപമാലുന  കചെയമാകത
ഒത്തുകേളനിച്ചുകവന്നച ഞമാന് ആകകപനിചമാല തമാങ്കേള് അതനിനച  എനച മറുപടനിയമാണച
പറയുകേ?

ശശ  .    കകേ  .    എസച  .    ശേബരശനമാഥന്  : സര്,  ഇനരന്  കകേമാണ്സനിറ്റന്യൂഷനനില
വനിശേത്വസനിക്കുന്നവരമാണച കകേമാണ്ഗ്രസകേമാര്. മുറപ്രകേമാരന ഏറ്റവന വലേനിയ ഒറ്റക്കകനികയ
ഗവര്ണര് വനിളനിക്കുകമന്ന വനിശേത്വമാസമമാണച  കകേമാണ്ഗ്രസകേമാര്ക്കുളളതച. അകപ്പെമാള്ത്തകന്ന
കുതനിരക്കചവടത്തനിനച തമാലപ്പെരരമനിലമായനിരുന.  അങ്ങകന തുമനിയമാല കതറനിക്കുന്ന
മൂക്കമാകണങ്കേനില അതച കപമാകേകട്ടകയനതകന്നയമാണച കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ ആഗ്രഹന.  

ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്  : സര്,  അവനികട പകുതനി എന.എല.എ.-മമാര് രമാജനി
വയമാന് കപമാകുകേയമാണച. 

പ്രതനിപക  കനതമാവച  (ശശ  .    രകമശേച  കചെന്നനിത്തലേ  ):  സര്,  രമാജനിവയനില,
അകങ്ങയച  കതറ്റനിദ്ധേമാരണകയമാനന  കവണ.  അങ്ങയുകട  കൂകടയുകണന്നച  പറയുന്ന
എന.എല.എ.  ഏതച  പമാര്ട്ടനിയനില  എകപ്പെമാള്  കപമാകുകമന്നച  ആര്ക്കുമറനിയനില.
അകങ്ങയച  അകദ്ദേഹകത്ത  അറനിയനില,    ഒരു  കേമാരരന  പറയകട്ട,  കഗമാവയനിലുന
മണനിപ്പൂരനിലുന  കകേമാണ്ഗ്രസച  ഏറ്റവന  വലേനിയ  ഒറ്റക്കകനിയമായനി  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനില
വനിജയനിച്ചു.  ഗവര്ണര്  ആ  കേകനികയ  മനനിസഭ  രൂപശകേരനിക്കമാനമായനി  വനിളനിക്കമാന്
ബമാദ്ധേരസനമാണച.   ഗവര്ണര്  കണനിക്കണകമന്നച  ആവര്  ആവശേരകപ്പെടുകേയുന
കചെയ്തനിട്ടുണച.   പകക   നകരന്ദ്ര  കമമാദനിയുകടയുന  അമനിത്ഷമായുകടയുന  അമനിതമമായ
അധനികേമാരപ്രമത്തതയനില  ആളുകേകളയുന  എന.എല.എ.-മമാകരയുന  കുതനിരക്കചവടന
നടത്തനിയമാണച  അവനികട  ഗവണ്കമന്റെച  ഉണമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച.  ആ  വസ്തുത
മനസനിലേമാക്കനിയനിട്ടുകവണന  കേമാരരങ്ങള്  സനസമാരനികക്കണതച.   ഒനന  അറനിയമാന്
പമാടനിലമാകത എനനിനമാണച ശശ. എ. കകേ. ശേശേശന്ദ്രന് സനസമാരനിക്കുന്നതച ?
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ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്:  സര്,  എലമാന  അറനിഞ്ഞെനിട്ടമാണച  പറയുന്നതച.  ഇഇൗ
വസ്തുത  മനസനിലേമാക്കമാത്തതച  അങന  അങ്ങയുകട  പമാര്ട്ടനിയുമമാണച.  ഇകപ്പെമാഴന
യമാഥമാര്തരകബമാധകത്തമാടുകൂടനി  ഇനരന്  രമാഷശയകത്ത  കകകേകേമാരരന  കചെയമാന്
ശേകമമായ കനതൃതത്വമനികലന്നച പറഞ്ഞെച  ബഹളന കൂട്ടുന്നതച കഗമാവയനികലേ പ്രസനിഡനന
കകേമാണ്ഗ്രസച (ഐ)- ഉന  പമാര്ട്ടനി എന.എല.എ.-മമാരുമമാണച.

ശശ  .    രകമശേച  കചെന്നനിത്തലേ :  സര്,  കവറുകത  പത്രവമാര്ത്തയുകട
അടനിസമാനത്തല  സനസമാരനിക്കരുതച.  കഗമാവയനിലുന  മണനിപ്പൂരനിലുന  ഒരു  പ്രശ്നവന
കകേമാണ്ഗ്രസച പമാര്ട്ടനിക്കകേത്തനില. കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച പുറനവമാതനിലേനിലൂകട അധനികേമാരന
പനിടനികചടുക്കമാന്  ശമനിക്കുന്നതമാണച  നമാന  കേണതച.  അഞച  സനസമാനങ്ങളനികലേ
കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനില  മൂന്നച  സനസമാനങ്ങളനില  കകേമാണ്ഗ്രസച  ശേകനിയമായനി  എകമര്ജച
കചെയ്ത  കേമാരരന   നനിങ്ങള്   മനസനിലേമാക്കണന.   അതുകകേമാണച  കകേമാണ്ഗ്രസച
കനതൃതത്വകത്ത  ആരുന  കവല്ലുവനിളനിചനിട്ടനില.  ഞങ്ങളുകട  പമാര്ട്ടനി  പഞമാബനില
ബനി.കജ.പനി.-കയയുന  അകേമാലേനിദളനികനയുന  കതമാലപ്പെനിചച  അധനികേമാരത്തനില
വരനികേയമാണണമായതച.  കഗമാവയനില  ബനി.കജ.പനി.-യുകട  മുഖരമനനികയകപ്പെമാലുന
പരമാജയകപ്പെടുത്തനിയമാണച  അവനികട  ഞങ്ങള്  ഒറ്റക്കകനിയമായതച.  മണനിപ്പൂരനില
പതനിനഞച  വര്ഷമമായനി  കകേമാണ്ഗ്രസച  ഗവണ്കമന്റെമാണച  ഭരനിചനിരുന്നതച.  Anti-
incumbency ഉണമായനിട്ടനില.  ഇകപ്പെമാള് ഏറ്റവന വലേനിയ  ഒറ്റക്കകനിയുമമാണച.  പകക
കകേന്ദ്രത്തനികന്റെ കതറ്റമായ രമാഷശയമമാണച ഇഇൗ രണച സനസമാനങ്ങളനിലുന കേമാണന്നതച.
അതച മനസനിലേമാക്കമാന് എലമാവര്ക്കുന കേഴനിയണന.  

ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്:  സര്,  ബനി.കജ.പനി.  നടത്തുന്ന കതറ്റമായ നശക്കങ്ങള്
തനിരനിചറനിയമാന് ഇകപ്പെമാഴന കകേമാണ്ഗ്രസച (ഐ)-ക്കച കേഴനിയുന്നനില. 

മനി  .    സശക്കര്:  ദയവമായനി  കഗമാവ  സനസമാനത്തുനനിനന  മടങ്ങനി  നന്യൂനപക
കകമത്തനികലേയച  വരൂ.

ശശ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരമാജന്:  സര്,  അങ്ങയുകട പമാര്ട്ടനിയുകട എന.എല.എ.-മമാര്
നനിങ്ങകളമാകടമാപ്പെനതകന്ന നനിലക്കകട്ട.  വനിട്ടുകപമാകേണകമന്നച  ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.
അതച കേമാത്തുസൂകനിക്കമാന് നനിങ്ങള്ക്കച കേഴനിയകട്ടകയന്നമാണച ഞങ്ങള് ആഗ്രഹനിക്കുന്നതച.
ഇകപ്പെമാഴകത്ത  ഇനരന്  രമാഷശയന  അകങ്ങയറ്റന  അപകേടകേരമമാണച.  രണച
സനസമാനങ്ങളുകട  മനനിസഭയനില  ഭൂരനിപകമുള  കേകനികയയല  മനനിസഭ
രൂപശകേരനിക്കമാന്  ഗവര്ണര്  കണനിചനിരനിക്കുന്നതച.  മസനിലപവറുന  പണവന
ഉപകയമാഗനിചച  അധനികേമാരന  പനിടനികചടുക്കുന്നതച  ജനമാധനിപതരത്തനിനച  അകങ്ങയറ്റന
അപകേടകേരമമാണച.   അതുകകേമാണച  ഞങ്ങകള  ആക്രമനിക്കമാകനമാ  കതറനി  പറയമാകനമാ
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അല,  ഇത്തരത്തനിലുള  അപകേടകേരമമായ  രമാഷശയകത്തപ്പെറ്റനി  ചെനിനനിചച
പ്രതനികരമാധനിക്കമാനുള രമാഷശയ സമാഹചെരരന സൃഷനിക്കമാന്  മനസണമാകേകട്ടകയന്നമാണച
പറയമാനുളതച. 

ശശ  .    രകമശേച  കചെന്നനിത്തലേ:  സര്,  അതനികനമാടച  ഞമാന്  പൂര്ണമമായനി
കയമാജനിക്കുകേയമാണച.  

ശശ  .    കകേ  .    എസച  .    ശേബരശനമാഥന്:  സര്,  ശശ.  ഇ.  പനി.  ജയരമാജന്  പറഞ്ഞെ
കേമാരരന ശേരനിയമാണച,   ഞമാന് നശട്ടുന്നനില.  ഒരു കേമാരരനകൂടനി  എനനിക്കച  പറയമാനുണച,
മുസശന സമുദമായത്തനികലേ  20  ശേതമമാനന ആളുകേള് തനിങ്ങനിപ്പെമാര്ക്കുന്ന യു.  പനി.-യനില
നന്യൂനപക  വനിഭമാഗമമായ  മുസശന  സമുദമായത്തനിലനനിനന  2012-ല  യു.പനി.
നനിയമസഭയനില  69  മുസശന എന.എല.എ.-  മമാരുണമായനിരുന.  ഇന്നച നമുക്കറനിയമാന
മൂന്നനിലരണച  ഭൂരനിപകന  ലേഭനിച  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  ഭരണകേകനിയമായ  ആ  പമാര്ട്ടനിയുകട
എന.എല.എ.-മമാരനില ഒരമാള്കപമാലുന മുസശന സമുദമായത്തനിലനനിനമനില.  ഒരു പകക,
406  സശറ്റുള  ആ  നനിയമസഭയനില  24  അനഗങ്ങള്  മമാത്രമമാണച  മുസശന
നന്യൂനപകത്തനിലനനിനന  ഒരമാഴയകശേഷന  വരമാന്  കപമാകുന്നതച.   ഇതുകപമാലുള
കതറ്റുകേള്  യു.പനി.-യനിലുന  ജനങ്ങളുകട  ഇനഗനിതമനിലമാതനിരുന്നനിട്ടുന  കഗമാവയനിലുന
മണനിപ്പൂരനിലുന  നടക്കുകമ്പമാള്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  സുഹൃത്തുക്കകളമാടച  പറയമാനുള  ഒരു
കേമാരരന,  ഒന്നര വര്ഷത്തനിനുകശേഷന ത്രനിപുരയനില ഇലേകന് വരുനണച അകപ്പെമാള്
ആസമാമനിലുന മണനിപ്പൂരനിലുന നടന്നതച ത്രനിപുരയനില ഉണമാകേരുകതന്നമാണച.  

ശശ  എ  .    എന്  .    ഷനസശര്:  സര്,  ഇകത  strategy  ആയനിരുന  നനിങ്ങള്
ഗുജറമാത്തനിലുന  നടത്തനിയതച.  2008-ല ഗുജറമാത്തനില ഒകരമാറ്റ  മുസശന  സമാനമാര്തനികയ
ഫശലഡച കചെയമാന് കകേമാണ്ഗ്രസനിനച അന്നച കകധരരമുണമായനിരുന്നനില.

മനി  .   സശക്കര് : പ്ലശസച അങ്ങച കവഗന അവസമാനനിപ്പെനിക്കൂ..

ശശ  .    കകേ  .    എസച  .    ശേബരശനമാഥന്:  സര്,  ഞമാന്  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.
ഇത്രയുന  effort  എടുത്തച സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനിയനില കപമായനി  ഇത്രയുന ആളുകേള് കേണച
മകറ്റമാരു സശതകയ കേമാട്ടനികലേയയചച ഇകപ്പെമാള് ഒരു സശതകയ കകേമാണ്ടുവരുന്നതനില ഒരു
കേമാരരവമനില.  എനമായമാലുന  ശേകമമായ  വനികയമാജനികപ്പെമാടുകൂടനി  ഇതനികന  ഞമാന്
എതനിര്ക്കുകേയമാണച.   

ശശ  .    പനി  .    ഉകകബദള:  സര്,  2014-കലേ  5-ാംനമ്പര്  ആക്ടനികന്റെ 3 (2)  ബനി
വകുപ്പെനില 'മകറ്റമാരു' എന്ന വമാക്കനിനച പകേരന 'ഒരു' എന്ന രണകരന കചെര്ക്കുന്നതനിനു
മമാത്രമമാണച  ഇഇൗ  കഭദഗതനി  കകേമാണ്ടുവന്നതച.  എനനിനമാണച  ഇഇൗ  കഭദഗതനി
കകേമാണ്ടുവന്നകതന്നച  സഭകയ കബമാധരകപ്പെടുത്തമാന്കപമാലുന  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനിക്കച
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില.  മനനിക്കച  ആകരമാ  ഇഷക്കമാരനുണച,  ആ  ഇഷക്കമാരകന  ഇഇൗ
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കേമശഷനനില  അനഗമമാക്കുന്നതനിനച  മമാത്രമമാണച  വനിലേകപ്പെട്ട  സമയന  കചെലേവഴനിചതച.
രണച  ദനിവസന  ഇഇൗ  ബനില  സഭയനില  ചെര്ച  കചെയ്തു.  ഇങ്ങകനകയമാരു
ആവശേരമുണമായനിരുകന്നമാകയന്നച  പരനികശേമാധനിക്കണന.   ഇവനികട  മുസശന
നന്യൂനപകകത്ത സനബനനിചനിടകത്തമാളന ഏറ്റവന വലേനിയ പ്രശ്നന ഇഇൗ കേമശഷനനികലേ
അനഗതത്വമല,  നന്യൂനപകവനിഭമാഗങ്ങളുകട  സമാമൂഹനികേവന  വനിദരമാഭരമാസപരവമമായ
പനികന്നമാക്കമാവസകയക്കുറനിചച  പഠനിക്കുന്നതനിനമായനി  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.പനി.എ.  സര്ക്കമാര്
നനികയമാഗനിച   രജശനര്  സചമാര്  കേമനിറ്റനി    ഇനരയനിലുടനശളന  സഞരനിചച
മുസശങ്ങളുകട  പനികന്നമാക്കമാവസകയക്കുറനിചച  പഠനിചച  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണച.
പ്രസ്തുത റനികപ്പെമാര്ട്ടനിലൂകട 74  ഇന  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളമാണച  മുകന്നമാട്ടുവചതച.  അതനില
ഏകതങ്കേനിലുന  നടപ്പെമാക്കമാന്  നന്യൂനപകങ്ങകള  കസ്നേഹനിക്കുനകവന്നച  പറയുന്ന
എല.എഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനിനച  സമാധനിചനിട്ടുകണമാകയന്നമാണച  ഇവനികട
പരനികശേമാധനികക്കണതച.  സചമാര്  കേമനിറ്റനിയനില  കവളന  കചെര്ത്തച  പമാകലേമാളനി
കേമനിറ്റനികയന്ന കപരച വച്ചു എന്നകതമാഴനിചമാല ഒരു കേമാരരവന നന്യൂനപകത്തനിനുകവണനി
കേഴനിഞ്ഞെ എല.ഡനി.എഫച. ഗവണ്കമന്റെച കചെയ്തനിട്ടനില. ഇവനികട നന്യൂനപകകകമ വകുപ്പെച
രൂപശകേരനിക്കണകമന്നമാവശേരകപ്പെട്ടുകകേമാണച കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച,  മുന് എല.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്കമന്റെച  അധനികേമാരത്തനിലേനിരുന്നകപ്പെമാള്  പലേ  തവണ  കേത്തയച്ചു.   നന്യൂനപക
കകമ  വകുപ്പെച  രൂപശകേരനിക്കമാന്  എല.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെച  മുകന്നമാട്ടച  വന്നനില.
ശശ.  ഉമന്  ചെമാണനിയുകട  കനതൃതത്വത്തനിലുളള  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെമാണച
നന്യൂനപക  കകമ  വകുപ്പെച  രൂപശകേരനിക്കമാന്  മുകന്നമാട്ടുവന്നതച.   അതുകപമാകലേ
നന്യൂനപക  വനിഭമാഗങ്ങളനികലേ  വനിധവകേള്ക്കച  ഭവന  പദ്ധേതനിയുന   മദസ
അദ്ധേരമാപകേര്ക്കച  കകമനനിധനിയുന   നന്യൂനപക കകേന്ദ്രശകൃത  പ്രകദശേത്തച  കുടനികവള
പദ്ധേതനിയുന  നടപ്പെനിലേമാക്കനിയതച  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെമാണച.  ഇനരയനില
ഒരനിടത്തുമനിലമാത്തവനിധന  കകപ്രവറ്റച  കഎ.റ്റനി.ഐ.-കേളനില  പഠനിക്കുന്ന  കുട്ടനികേള്ക്കുന
കഎ.സനി.ഡബദ്യു., സനി.എ.  തുടങ്ങനിയ കകേമാഴ്സുകേള് പഠനിക്കുന്ന കുട്ടനികേള്ക്കുന ഫശസച റശ-
ഇനകപഴ്സുകമന്റെച  നടപ്പെമാക്കനിയതച  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെമാണച.
യു.പനി.എസച.സനി.,  കകേ.പനി.എസച.സനി.  പരശകകേളനില  പകങ്കേടുക്കുന്നതനിനച
കകമകനമാറനിറ്റനി  യുവമാക്കകള  പ്രമാപരമാക്കുന്നതനിനുകവണനിയമാണച  കകമകനമാറനിറ്റനി
കകേമാചനിനഗച  കസന്റെറുകേള്  ആരനഭനിചതച.  എല.ഡനി.എഫച.-കന്റെ  കേമാലേത്തച
കപമാന്നമാനനിയനിലുന  കകേമാഴനികക്കമാട്ടുന  പയനൂരുന  മമാത്രമമാണച  കകേമാചനിനഗച  കസന്റെറുകേള്
ആരനഭനിചതച.   യു.ഡനി.എഫച.  വന  എലമാ  ജനിലമാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുന  കകമകനമാറനിറ്റനി
കകേമാചനിനഗച  കസന്റെറുകേളുന    24  ഉപ  കസന്റെറുകേളുന  ആരനഭനിച്ചു.   ഇഇൗ  കകേമാചനിനഗച
കസന്റെറുകേളനിലനനിന്നച കകേമാചനിനഗച  ലേഭനിചനിട്ടുള  കകമകനമാറനിറ്റനി  വനിഭമാഗത്തനിലകപ്പെട്ട
കുട്ടനികേള് കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാര് സര്വശസുകേളനിലുന കറയനിലകവയനിലുന ബമാങ്കുകേളനിലുകമമാകക്ക
മത്സരപ്പെരശക  എഴതനി  കജമാലേനി  കേരസമമാക്കനി.   അകപ്പെമാള്  വലേനിയ  മമാറ്റമമാണച
യു.ഡനി.എഫച.-കന്റെ കേമാലേത്തച ആരനഭനിച  കകമകനമാറനിറ്റനി കകേമാചനിനഗച കസന്റെറുകേളനിലൂകട
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ഉണമാക്കനികയടുക്കമാന് സമാധനിചനിട്ടുളകതന്ന കേമാരരന ഓര്ക്കണന.  ഇങ്ങകന ഡസന്
കേണക്കനിനച  പദ്ധേതനികേള്  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേത്തച
നടപ്പെമാക്കനി. പുതനിയ പദ്ധേതനികേള് തുടങ്ങണകമന്നച ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനികയമാടച ഞമാന്
പറയുന്നനില. ഇകപ്പെമാള് മനനി എലമാ പദ്ധേതനികേള്ക്കുന മഹമാനമാരുകട കപരനിടല കേര്മന
നനിര്വഹനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  പകക മഹമാനമാരുകട കപരനിട്ടച ഇഇൗ പദ്ധേതനികേള്
കുഴനിച്ചുമൂടരുകതനന അവരുകട കപരുകേള് കമമാശേമമാക്കരുകതനമമാണച ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
മനനികയമാടച എനനിക്കച അഭരര്തനിക്കമാനുളതച.  1978-ല നമാഷണല  വമകനമാറനിറ്റനി
കേമശഷനുന  1992-ല  നമാഷണല  കേമശഷന്  കഫമാര്  കകമകനമാറനിറ്റശസച  ആക്ടുന
നനിലേവനില  വന.  പകക  കകേരളത്തനില  വര്ഷങ്ങള്  പനിന്നനിട്ടതനിനുകശേഷമമാണച
നന്യൂനപക കേമശഷന് നനിലേവനിലവന്നതച.  2009-ല  കകേന്ദ്ര നന്യൂനപക കേമശഷന്
കചെയര്മമാനമായനിരുന്ന   ഷമാഫനി  അല   ഖുകറഷനി   അന്നകത്ത  മുഖരമനനി
ശശ.  വനി.എസച.  അച്ചുതമാനനനച  പലേതവണ  കേകത്തഴതനി.   ഇനനികയങ്കേനിലുന
കകേരളത്തനില നന്യൂനപക കേമശഷന് രൂപശകേരനിക്കണകമന്നമാവശേരകപ്പെട്ടച തമാക്കശതമായനി
കേകത്തഴതനിയനിട്ടുകപമാലുന   നന്യൂനപക കേമശഷന് രൂപശകേരനിക്കമാന് എല.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്കമന്റെച തയമാറമായനില.  ശശ. ഉമന് ചെമാണനി കനതൃതത്വന കകേമാടുത്ത യു.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്കമന്റെനില  നന്യൂനപകകകമ  വകുപ്പുമനനി,  ശശ.  മഞ്ഞെളമാനകുഴനി  അലേനി
ഇതനിനമാവശേരമമായ ബനില കകേരള നനിയമസഭയനില അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയുന നന്യൂനപക
കേമശഷന് നനിലേവനില വരനികേയുന കചെയ്തു.   നന്യൂനപക കേമശഷനുപുറകമ നന്യൂനപക
വനികേസന  ധനകേമാരര  കകേമാര്പ്പെകറഷന്  രൂപശകേരനിക്കണകമന്ന  നനിര്കദ്ദേശേവന
കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനന  പലേതവണയുണമായനി.   അകതമാനന  കചെവനികക്കമാളമാന്
എല.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെച  തയമാറമായനില.   കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്കമന്റെമാണച  നന്യൂനപക  വനികേസന  ധനകേമാരര  കകേമാര്പ്പെകറഷനച  രൂപന
നലകേനിയതച. ഞങ്ങള് ആ കകേമാര്പ്പെകറഷനച രൂപന നലകേനിയതുകകേമാണമാണച കേഴനിഞ്ഞെ
നനിയമസഭമാ  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനില  പരമാജയകപ്പെട്ടച  കതരമാപമാരമാ  നടന്നനിരുന്ന ആളുകേകള
അതനികന്റെ  കചെയര്മമാന്  സമാനത്തച  അവകരമാധനിക്കുവമാന്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനിക്കച
അവസരമുണമായകതന്ന കേമാരരനകൂടനി അങ്ങച ഓര്ക്കണന. 

അങ്ങച  നന്യൂനപകകകമ  വകുപ്പുമനനി  ആയനിരനിക്കുകമ്പമാള്  അങ്ങയുകട
ജനിലയനില  കകഫസല  എന്ന  കചെറുപ്പെക്കമാരന്  ആര്.എസച.എസച.  ഗുണകേളമാല
ക്രൂരമമായനി  കകേമാലേകചെയകപ്പെട്ടു.   ആര്.എസച.എസച.  ഗുണകേളമാല  കകഫസല
എനപറയുന്ന  നന്യൂനപക  മുസശന  സമുദമായത്തനിലകപ്പെട്ട  ഒരമാള്  അകേമാരണമമായനി
കകേമാലേ  കചെയകപ്പെട്ടനിട്ടച  കകഫസലേനികന്റെ  കകേമാലേപമാതകേനികേകള  പനിടനികൂടണകമന്നച
ആവശേരകപ്പെട്ടച അവനിടകത്ത എന.എല.എ.  ശശ.  പനി.  കകേ.  അബ്ദു  റബ്ബനിനച ജനകേശയ
പ്രകകമാഭന  നടകത്തണനിവന.   ആര്.എസച.എസച.  ഗുണകേകള  അറസച  കചെയമാന്
ഇവര്ക്കച  ഭയമമാണച.  കകഫസലേനികന്റെ  കുടുനബത്തനിനച  സമാമ്പത്തനികേ  സഹമായന
നലകേണന.
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ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹശന:  സര്,  കതരമാപമാരമാ  എന്നതുകകേമാണച  അങ്ങച
അര്തമമാക്കനിയതച എനമാണച?

ശശ  .    പനി  .    ഉകകബദള:  സര്,  കതരമാപമാരമാ  എനപറഞ്ഞെമാല
അനനവനിഹമായസനികലേയച  പറനയരുന്നതച  എന്നമാണച   സഖമാവച  വനിജകയട്ടന്
പറഞകകേട്ടനിട്ടുളളതച.

മനി  .   സശക്കര്: അകദ്ദേഹന കചെമാദനിചതച ഹലേമാലേമാകയമാ എന്നമാണച.

ശശ  .   പനി  .   ഉകകബദള: സര്, അതച വനിജകയട്ടന് പഠനിപ്പെനിചതമാണച. സനി.പനി.കഎ.-
ക്കമാര്  ഞങ്ങളുകട  പഴയ  ആളുകേളമാണച.  സനി.പനി.കഎ.-യുന  ഞങ്ങളുന  തമനില
പഴകയമാരു  ബനമുണച.  അതുകകേമാണച  അവര്  പറഞ്ഞെമാല  ഞങ്ങള്  കകേള്ക്കുന.
കകഫസലേനികന്റെ  കുടുനബത്തനിനച  ധനസഹമായന  അനുവദനിക്കണകമന്നമാവശേരകപ്പെട്ടച
എന.എല.എ.  ശശ.  പനി.  കകേ.  അബ്ദു റബ്ബച  ഈ സഭയനില സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിച്ചു.
വളകര  നനികഷധമാത്മകേമമായ  മറുപടനിയമാണച  മുഖരമനനിയനിലനനിനന  ഉണമായതച.
സമമാനമമായ കകേസുകേളനില സമാമ്പത്തനികേ സഹമായന കകേമാടുത്തനിട്ടനികല?  നമാദമാപുരത്തച
ഷനിബനിന്  എന്ന  യുവമാവച  കകേമാലേകചെയകപ്പെട്ടു.  അതച  രമാഷശയ  കകേമാലേപമാതകേകമമാ
വര്ഗ്ഗശയ  സനഘട്ടനകമമാ  അല.  പ്രമാകദശേനികേമമായനി  രണച  വനിഭമാഗന  യുവമാക്കള്
തമനിലുണമായ കേശേപനിശേകയ തുടര്നണമായതമാണച.

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷനസശര്: സര്, അതച രമാഷശയ കകേമാലേപമാതകേമമാണച.

ശശ  .    പനി  .    ഉകകബദള:  സര്,  ഞമാന്  വമാദത്തനിനുകവണനി  സമതനിക്കമാന.
ശശ. എ. എന്. ഷനസശര് പറയുന രമാഷശയ കകേമാലേപമാതകേമമാകണന്നച. രമാഷശയമമായ
സനഘട്ടനമമാകണങ്കേനിലകപ്പെമാലുന  ഷനിബനിന്  എന്ന  കചെറുപ്പെക്കമാരന്  കകേമാലേ
കചെയകപ്പെട്ടകപ്പെമാള്  ഷനിബനികന്റെ  കുടുനബത്തനിനച  മുന്  സര്ക്കമാര്  25  ലേകന  രൂപ
ധനസഹമായന നലകേനി. കകഫസലേനികന്റെ കുടുനബത്തനിനച ധനസഹമായന നലകേമാന് ഈ
സര്ക്കമാര്  എനനിനമാണച  മടനിക്കുന്നകതന്നച  ഞങ്ങള്ക്കച  മനസനിലേമാകുന്നനില.
നന്യൂനപകങ്ങളുകട  തമാലപ്പെരരനകൂടനി  സനരകനിക്കുന്ന  വകുപ്പെനികന്റെ  ചെമാര്ജച
വഹനിക്കുന്നതുകകേമാണച  ഇക്കമാരരനകൂടനി  അങ്ങച  ശദ്ധേനിക്കണകമന്നച  ഞമാന്
ആവശേരകപ്പെടുകേയമാണച.

അങ്ങയുകട  ജനിലയനികലേ  തമാനൂരനില  ഇകപ്പെമാള്  നന്യൂനപക
സമുദമായത്തനിലകപ്പെട്ടവരമാണച ക്രൂരമമായ അക്രമത്തനിനച വനികധയരമാകുന്നതച.  പമാവകപ്പെട്ട
മത്സരകത്തമാഴനിലേമാളനികേളുകട വശടുകേള് തശവചച  നശേനിപ്പെനിക്കുന,  കബമാട്ടുകേള് നശേനിപ്പെനിക്കുന,
മത്സരബനന ഉപകേരണങ്ങള് ഒകന്നമാന്നമായനി  നശേനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന.  നന്യൂനപക
വനിഭമാഗത്തനിലകപ്പെട്ടവര്  ക്രൂരമമായനി  കപമാലേശസനികന്റെ  നരനമായമാട്ടനിനച  വനികധയമമായനികക്കമാണനിരനിക്കുന.
കപമാലേശസുന  ഭരണത്തനിനച  കനതൃതത്വന  കകേമാടുക്കുന്ന  പമാര്ട്ടനിയുന  കചെര്ന്നച  കസറ്റച
കസമാണ്കസര്ഡച  അക്രമമമാണച  ഇകപ്പെമാള്  തമാനൂരനില  നടത്തനികക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച.
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ക്രൂരമമായ  ആക്രമണത്തനിനച  വനികധയരമായവര്ക്കച  ആവശേരമമായ  സമാമ്പത്തനികേ
സഹമായന നലകേമാന് നനിങ്ങള് മുകന്നമാട്ടുവരുകമമാ; 2.5 കകേമാടനി രൂപയുകട നഷമുണമായനി
എന്നമാണച പറയുന്നതച.  കേണക്കുകേള് പരനികശേമാധനിക്കുകമ്പമാള് നഷന അതനികനക്കമാള്
കൂടുതല ഉണമായനിക്കമാണന. 

കദശേശയ വനനിതമാ ദനിനമാചെരണകത്തമാടനുബനനിചച പ്രധമാനമനനി ശശ.  നകരന്ദ്ര
കമമാദനി പകങ്കേടുത്ത ഗുജറമാത്തനികലേ ഗമാനനിനഗറനില നടന്ന സത്വച്ഛചശേകനി പരനിപമാടനിയനില
നമകട  സനസമാനത്തുനനിന്നച  പകങ്കേടുക്കമാകനത്തനിയ  മുകകപ്പെനമാടച  ഗ്രമാമപഞമായത്തച
പ്രസനിഡന്റെച  നന്യൂനപക  വനിഭമാഗത്തനിലകപ്പെട്ട  ഷഹര്ബമാന്  എന്ന  സകഹമാദരനികയമാടച
ശേനികരമാവസ്ത്രന അഴനിച്ചുവയമാന് ആവശേരകപ്പെട്ടു.  തകദ്ദേശേ സത്വയനഭരണ സമാപനത്തനികന്റെ
നന്യൂനപക സമുദമായത്തനിലകപ്പെട്ട,   അദ്ധേരകകയമാടച  പ്രധമാനമനനി വനിളനിച്ചുകചെര്ത്ത
ഒരു കയമാഗത്തനില  ശേനികരമാവസ്ത്രന അഴനിച്ചുവയമാന് പറഞ്ഞെനിട്ടച അതനികനതനികര ഒരകരന
അങ്ങച  പ്രതനികേരനിചതമായനി  കകേട്ടനില.  എനമാണച  നനിങ്ങളുകട  നന്യൂനപക  കപ്രമകമന്നച
എനനിക്കറനിയനില.  ബനി.കജ.പനി.  കചെയ്തമാല അതനികന എതനിര്ക്കമാന് എകനമാ മടനി,  ഒരു
ഭയന  ഈ സര്ക്കമാരനിനുന  അകങ്ങയകമമാകക്കയുണച.  ഇതച  അവസമാനനിപ്പെനിക്കണകമന്നമാണച
എനനിക്കച പറയമാനുളതച. 

ശശ  .    സനി  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്:  സര്,  മുകകപ്പെനമാടച  ഗ്രമാമപഞമായത്തച  എകന്റെ
മണ്ഡലേത്തനിലേമാണച.  ഞമാന് അനതകന്ന ഇതുസനബനനിചച സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിച്ചു.
മുഖരമനനി  അതനിനച  മറുപടനി  പറഞ്ഞെനിട്ടുണച.  നനിങ്ങള്  ഇറങ്ങനികപ്പെമായതുകകേമാണമാണച
കകേള്ക്കമാതനിരുന്നതച.

ശശ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബ്രമാഹനിന: സര്, അവനികടനനിന്നച ശേനികരമാവസ്ത്രന അണനിഞ്ഞെതനികന്റെ
കപരനില  ഇറക്കനിവനിട്ട  അകത  ദനിവസനതകന്നയമാണച  നമകട  മുഖരമനനി
ശശ. പനിണറമായനി വനിജയകന്റെ കസറ്റുകമന്റെച കദശേമാഭനിമമാനനിയുകട പനിന്കപജനില വരുന്നതച.
മത  അടയമാളങ്ങള്  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച  നലതമാകണമാകയന്നച    സ്ത്രശകേള്
ചെനിനനിക്കണന.  അതച  കദശേമാഭനിമമാനനിയുകട  ഏറ്റവന  വലേനിയ  കഹഡനിനഗമായനിരുന.
ഇതുമമായനി ബനകപ്പെട്ടതമാകണമാ എന്നതച  അങ്ങയുകട ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ? 

ശശ  .   പനി  .   ഉകകബദള: സര്, അതച എകന്റെ മമാത്രമല, കദശേമാഭനിമമാനനി വമായനിക്കുന്ന
എലമാവരുകടയുന  ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടുകേമാണന.  ഇതുതകന്നയമാണച  ഞമാന്  പറഞ്ഞെതച.
ഇത്തരന  കേമാരരങ്ങളനികലേമാകക്ക  രണച  കൂട്ടരുകടയുന  നനിലേപമാടച  ഒന്നമാണച.  കവറുകത
ഇവനികടവന്നച  ബനി.കജ.പനി.-കക്കതനികര  വര്ത്തമമാനന  പറഞ്ഞെനിട്ടച  കേമാരരമുകണമാ;
വനിശേത്വമാസപരമമായ കേമാരരങ്ങകള സനബനനിചച മുന്പുന നനിങ്ങള് സത്വശകേരനിച നനിലേപമാടച
അതമാണച.  നമളനികപ്പെമാള്  പഴയ  ചെരനിത്രത്തനികലേയച  കപമാകേണ.   അകതമാകക്ക
പറഞ്ഞെമാല ബുദ്ധേനിമുട്ടമാണച.  ഇകപ്പെമാള് അതനിനച സമയമനില. അതുകകേമാണച ഞമാകനകന്റെ
വമാക്കുകേള് ചുരുക്കുകേയമാണച.  ഈ രണച അകരത്തനിനുകവണനി മമാത്രന കകേമാണ്ടുവന്ന
കഭദഗതനികയ ഞമാന് എതനിര്ക്കുന.
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മനി  .    സശക്കര് :   ശശ.  കകേ.  സനി.  കജമാസഫച  ചുമതലേകപ്പെടുത്തനിയ  പ്രകേമാരന
ശശ. എ. പനി. അനനില കുമമാറനിനച സനസമാരനിക്കമാവന്നതമാണച. 

ശശ.  കകേ.സനി.  കജമാസഫനിനുകവണനി   ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമമാര്:  സര്,
സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  കചെയ്തപ്രകേമാരമുള  2017-കലേ  കകേരള  സനസമാന
നന്യൂനപക  കേമശഷന്  (കഭദഗതനി)  ബനില  കപമാതുജനമാഭനിപ്രമായന  കനടുന്നതനിനമായനി
സര്ക്കുകലേറ്റച കചെയണകമന്ന കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഈ ബനിലനികലേ കചെറനികയമാരു മമാറ്റന, 'മകറ്റമാരു' എന്നതച 'ഒരു' എന്നമാക്കനി മമാറ്റുന
എനളതമാണച.  അതനില  ചെനിലേ  ദരുകദ്ദേശേങ്ങളുന  രമാഷശയ  തമാലപ്പെരരങ്ങളുമുകണന്നച
ഇവനികട സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി. അത്തരന തമാലപ്പെരരങ്ങളുകട പശമാത്തലേത്തനിലേമാണച
'മകറ്റമാരു'  എന്നതച  'ഒരു'  ആയനി മമാറുന്നകതങ്കേനില അതച കതറ്റമായ തശരുമമാനമമാകണന്നച
ഞമാന് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.  മറനിചച സദകദ്ദേശേപരമമാകണങ്കേനില, അതച അനനിവമാരരമമാകണങ്കേനില
എലമാ അര്തത്തനിലുന അനഗശകേരനിക്കുകേയമാണച.  ആകരകവണകമങ്കേനിലുന  അനഗങ്ങളമായനി
വയമാന.  ഏതച  കകമകനമാറനിറ്റനി  വനിഭമാഗകത്തയുന  വയമാനുള  ഫ്രശഡന
സര്ക്കമാരനിനുളതുകകേമാണച  'ഒരു'  എന്നച  വന്നമാലുന  കദമാഷമനികലന്നമാണച  എകന്റെ
അഭനിപ്രമായന.  സത്വമാഭമാവനികേമമായുന  ഇന്നച  നന്യൂനപക  ബനില്ലുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച
സനസമാരനിക്കുകമ്പമാള് ഇവനികട ശശ.  പനി.  ഉകകബദള സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ കേഴനിഞ്ഞെ
5  വര്ഷകത്ത  കേമാരരങ്ങള്   പരനികശേമാധനിക്കുന്നതച  നലതമായനിരനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേകത്തതമായതുകകേമാണച  പരനികശേമാധനിക്കണ  എന്ന
തശരുമമാനകമടുകക്കണ.  നന്യൂനപക പനിന്നമാക്ക വനിഭമാഗങ്ങളുകട കേമാരരത്തനില കേഴനിഞ്ഞെ
5  വര്ഷന യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെച എടുത്ത നടപടനിക്രമങ്ങള്  പരനികശേമാധനിചമാല
കഎകേരകകേരളത്തനികന്റെ  ചെരനിത്രത്തനില  ഇതുകപമാകലേ  നന്യൂനപക  പനികന്നമാക്ക
വനിഭമാഗങ്ങളുകട  തമാലപ്പെരരത്തനിനുകവണനി  പ്രവര്ത്തനിച,  അകലങ്കേനില  പദ്ധേതനികേള്
കകേമാണ്ടുവന്ന  ഒരു  കേമാലേഘട്ടന  മുമണമായനിട്ടനികലന്നച  മനസനിലേമാകുന.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
പനികന്നമാക്കകകമ വകുപ്പുമനനി കൂടനിയമായ ശശ.  എ. കകേ.  ബമാലേന് കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസന
പറഞ്ഞെ  ഒരു  കേമാരരന  ഞമാന്  സമാനര്ഭനികേമമായനി  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.
നന്യൂനപകവമമായനി  ബനകപ്പെട്ടകലങ്കേനില  പനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗവമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച
ഏതമാനുന  സമുദമായങ്ങള്ക്കച  ഒ.ഇ.സനി.  വനിദരമാഭരമാസ  ആനുകൂലേരന
നലകേനിയതനികനക്കുറനിചച  പറഞ.  ആര്കക്കങ്കേനിലുന  അതച  നനികഷധനിക്കമാന്  പറ്റുകമമാ.
ഞമാന്  അന്നച  അകദ്ദേഹകത്തമാടച  കചെമാകദരമാത്തര  കവളയനിലേമാകണങ്കേനിലുന  കചെമാദനിചനില.
പകക  പനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗത്തനികലേ  ഏറ്റവന  പനികന്നമാക്കന  നനിലക്കുന്ന  ഏതമാനുന
സമുദമായങ്ങള്ക്കച,  അതച  പതനിനമായനിരന  വകര  അനഗങ്ങളുള  സമുദമായങ്ങളമാണച.
ആരമാലുന  ശദ്ധേനിക്കകപ്പെടമാത്ത,  പനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗങ്ങള്  എനപറഞകേഴനിഞ്ഞെമാല
അതനികലേ കമകജമാറനിറ്റനി അവനികട സനഘടനമാപരമമായ കേരുത്തുള, അതുകപമാകലേതകന്ന
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രമാഷശയമമായനി സനഘടനിക്കമാന് കേഴനിവള ആളുകേളുകട ശേബ്ദന എനന മുകന്നമാട്ടുവരുന.
പകക  പതനിനമായനിരന,  ഇരുപതനിനമായനിരന  ഒകക്ക  വരുന്ന  കചെറനിയ  കചെറനിയ
സമുദമായങ്ങള്  പനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗങ്ങളനിലുണച.  ആ  പനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗങ്ങളനികലേ
കചെറനിയ  സമുദമായത്തനികന്റെ  ശേബ്ദനകപമാലുന  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെച
കകേട്ടതുകകേമാണമാണച,  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭമാഗന വനിദരമാര്തനികേള്ക്കച നലകുന്ന ആനുകൂലേരന
എനമാകണമാ  അതച  ഒ.ബനി.സനി.  വനിഭമാഗന  വനിദരമാര്തനികേള്ക്കുകൂടനി  നലകേണകമന്നച
തശരുമമാനനിചതച.   അലമാകത  അവകര  ഒന്നനിചച  ഒ.ബനി.സനി.-യനില  നനികന്നടുത്തച
ഒ.ഇ.സനി.-യനികലേയച  മമാറ്റനിയത ല.  ഒ.ബനി.സനി.-യനില  നനിലേനനിര്ത്തനികക്കമാണ്ടുതകന്ന
പനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗങ്ങളനികലേ  കമമാസച  ബമാക്കച കവര്ഡച  വനിഭമാഗത്തനിലകപ്പെട്ടവകര
പനികന്നമാക്ക  വനിഭമാഗത്തനികന്റെ  മുഖരധമാരയനികലേയച  കകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനമാണച
അങ്ങകനകയമാരു തശരുമമാനകമടുത്തതച.

പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാക്കസമുദമായകകമവന  നനിയമവന
സമാനസമാരനികേവന പമാര്ലേകമന്റെറനികേമാരരവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലേന്): സര്,
ഞമാന്  പറഞ്ഞെതച  ഒരു  കതറ്റമായ  രൂപത്തനില  വരമാഖരമാനനിക്കണ.  നനിലേവനില  10
സമുദമായമമാണച ഒറനിജനിനലേമായനി ഒ.ഇ.സനി.-യനിലുളതച. ചെനിലേ സമുദമായകത്ത ഒ.ഇ.സനി.-
യുകട വനിദരമാഭരമാസ ആനുകൂലേരങ്ങള് ലേഭനിക്കമാന് ഒ.ഇ.സനി. ലേനിസനിലകപ്പെടുത്തുകേയമാണച.
അതനികനമാടച ഞമാന് വനികയമാജനിപ്പെച പ്രകേടനിപ്പെനിചനിട്ടനില. 10 സമുദമായന ഉണമായ സമയത്തച
കഹഡനില  എനമായനിരുകന്നമാ  വനിദരമാഭരമാസ  ആനുകൂലേരന  അതുതകന്ന  40
സമുദമായത്തനിനുന  വരനികേയമാണച.  അകപ്പെമാള്  നനിങ്ങള്ക്കച  എന്തുപറ്റുന.  അതുതകന്ന
ഇകപ്പെമാള് ഇവനികടയുന  പറ്റനിയതച.  വനിദരമാഭരമാസ ആനുകൂലേരന  കകേമാടുക്കമാന് പറ്റുന്നനില.
അതമാണച ഞമാന് പറഞ്ഞെതച.

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമമാര് :  സര്,  അതച  സമാമ്പത്തനികേ  ബമാധരതകയ
ക്കുറനിചമാണച.   കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷന  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച  കകേമാടുത്ത  ഫണച
പരനികശേമാധനിചമാല  മുന്കേമാലേ  ഗവണ്കമന്റെനികനക്കമാള്  കൂടുതല  തുകേ  കകേമാടുക്കമാന്
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണന്നച മനസനിലേമാകുന.  സത്വമാഭമാവനികേമമായുന സമാമ്പത്തനികേ ബമാധരത വരുന,
ഓകരമാ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെയുന   ഉത്തരവമാദനിതത്വമമാണതച.   പകക  സമൂഹത്തനികലേ
പമാര്ശേത്വവലക്കരനിക്കകപ്പെട്ട ജനവനിഭമാഗത്തനിനമായനി,  ഒരു  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
സമശപനത്തനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  എടുക്കുന്ന  ഇത്തരന  തശരുമമാനങ്ങള്  നനികഷധമാത്മകേമമായനി
കേമാണരുകതന്നമാണച  ഞമാന്  പറഞ്ഞെതച.   ഒ.ഇ.സനി./ഒ.ബനി.സനി./കകമകനമാരനിറ്റനി
വനിഭമാഗങ്ങളുകട  കേമാരരത്തനില ഭവന പദ്ധേതനിയുള്കപ്പെകട  കുകറകയകറ  പദ്ധേതനികേള്ക്കച
തുടക്കന കുറനിക്കമാന്  കേഴനിഞ.   എനനിക്കച  കതമാനന ഭവന പദ്ധേതനി  ആദരമമായനി
കകേമാണ്ടുവന്നതച  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേത്തമാണച.    അതച
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കസനഗ്തന് കചെയ്യുകേയമാണച  ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഉത്തരവമാദനിതത്വന.  അതനിനകേത്തച
മകറ്റമാരു രശതനിയനിലുളള കേമാഴപ്പെമാടനിലമാകത, അത്തരന കേമാരരങ്ങള് കൂടുതല കകമകനമാരനിറ്റനി
വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കനിടയനില, കകമകനമാരനിറ്റനി എനപറയുകമ്പമാള്  ഇന്നച എലമാ രശതനിയനിലുന
പുകരമാഗമനിച്ചു എനപറയുന്ന ആളുകേളുണച.   എനനിക്കറനിയമാന,  സമ്പന്നരമായ ധമാരമാളന
ആളുകേളുണച,  പകക ഇന്നച പതനിനമായനിരക്കണക്കനിനച സമാധമാരണക്കമാരമായ ആളുകേള്
കകമകനമാരനിറ്റനി/നന്യൂനപക വനിഭമാഗങ്ങളനിലുകണന്ന യമാഥമാര്തരന നമകട മുന്നനിലുണച.  

(അദ്ധേരകകവദനിയനില മനി. കഡപന്യൂട്ടനി സശക്കര്)

അവര്ക്കച ലേഭനികക്കണ ആനുകൂലേരങ്ങള് ലേഭനിക്കണന.  ഒരു വനിഭമാഗത്തനികലേ ഒരു
ശേതമമാനന ആളുകേളുകട ഉയര്ച എടുത്തുകേമാണനിചച  ജനറകകലേസച കചെയ്തച  നന്യൂനപകന
പൂര്ണമമായുന  വളര്ച  പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുകവന്ന  തലേത്തനികലേയച  നമള്  എത്തുന്നതച
ശേരനിയല.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെച  കകേമാണ്ടുവന്ന ഇത്തരന  ആനുകൂലേരങ്ങള്  കൂടുതല
ശേകനികപ്പെടുത്തണന.   വനിദരമാഭരമാസ  കമഖലേയനിലുന  സമാമ്പത്തനികേ  രനഗത്തുന  കകമ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുന ഒകക്ക നന്യൂനപകങ്ങള്ക്കച കൂടുതല ഫണച അനുവദനിക്കുവമാനുന
യു.പനി.എ.  ഗവണ്കമന്റെച കകേമാണ്ടുവന്ന നടപടനികേളനിലൂകട ഇന്നച സനസമാന ഗവകണ്മെന്റെനിനച
ലേഭരമമായനികക്കമാണനിരനിക്കുന്ന  ഫണ്ടുകേള്  നല  രശതനിയനില  വനിനനികയമാഗനിക്കമാനുന
കേഴനിയണകമന്നച ഞമാന് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.  ഞമാന് മറ്റു കേമാരരങ്ങളനികലേയ്കക്കമാനന
കപമാകുന്നനില,  നന്യൂനപക  വനിഭമാഗവമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  ചെര്ച  നടത്തുന്ന  ഇന്നച
നന്യൂനപക  വനിഭമാഗങ്ങള്,  പ്രകതരകേനിചച  മുസശന  കേമന്യൂണനിറ്റനി   ആശേങ്കേയുകടയുന
സുരകനിതതത്വമനിലമായ്മയുകടയുന  അനരശകത്തനിലേമാണച  കേഴനിയുന്നതച.  അകമരനിക്കയനില
പുതനിയ ഭരണകൂടത്തനികന്റെ കേടനവരവന രണര വര്ഷമമായനി ബനി.കജ.പനി. ഗവണ്കമന്റെച
ഇനരയനില  ഉണമാക്കനികക്കമാണനിരനിക്കുന്ന  അസനിരതയുന  ആശേങ്കേയുന  അസത്വസതയുകമമാകക്ക
വളകര  വലുതമാണച.   കകേരളത്തനികന്റെ  സമാഹചെരരന  ഞമാന്  പറയുന്നനില,   ഇഇൗ
ഗവണ്കമന്റെച  നന്യൂനപക  തമാലപ്പെരരങ്ങള്  സനരകനിക്കുകമന്നച  പറഞ്ഞെമാണച
അധനികേമാരത്തനില  വന്നതച.   ശശ.  പനി.  ഉകകബദളള  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ  ഒമാകരമാ
കേമാരരങ്ങളനിലുന  ഗവണ്കമന്റെച  എടുക്കുന്ന  നനിലേപമാടുകേളനില  ഇവനിടകത്ത
നന്യൂനപകങ്ങള്ക്കച  സുരകനിതതത്വകബമാധന  അനുഭവകപ്പെടുന്നനില  എന്ന കേമാരരത്തനില
സനശേയമനില.   തമാനൂരനികന്റെ  കേമാരരത്തനില  മമാത്രമല,  കപമാതുവമായനി  പറഞ്ഞെമാല
ബനി.കജ.പനി.-യുകടതമായ മുദമാവമാകേരങ്ങളനില,  അവരുകട  പ്രസനഗങ്ങളനില,  അവരുകട
പ്രകകമാഭങ്ങളനില,   നനിയമന  ശേകമമാകുന്നനില,  ലേമാത്തനി  ഉയരുന്നനില,  കപമാലേശസച
നനിഷനിയമമാകുന്ന സമാഹചെരരന കകേരളത്തനിലുണച. ഇനരന് സമാഹചെരരവന അതുകപമാകലേ
ആകഗമാളസമാഹചെരരവന  കൂട്ടനിവമായനിക്കുകമ്പമാള്  കപമാതുവമായനി  നന്യൂനപകങ്ങള്
അസത്വസതയുകട  അനരശകത്തനിലേമാകണന്നച  പറകയണനിവരുന.   ഇനരയനില
ഉണമായനിട്ടുളള  ഇഇൗ  അസത്വസത,  ഇത്തരത്തനിലുളള  ഒരു  ചെനിന  അകലങ്കേനില  ഇന്നച
ബനി.കജ.പനി.-ക്കച  നനിങ്ങള്  പറയുന്ന  രശതനിയനിലുളള  ഒരു  വളര്ച  എനപറയുന്നതച
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അതനികന്റെ തുടക്കമമാകണന്നച മുഖരമനനി ഇന്നച പകരമാകമമാകയങ്കേനിലുന സമതനിചനികല?
ശശ. പനി. ടനി. കതമാമസച പറഞ്ഞെ  കേമാരരത്തനിനച അകദ്ദേഹന പറഞ്ഞെ മറുപടനി എനമാണച,
അടനിയനരമാവസകയ കനരനിടുന്നതനിനുകവണനി ആര്.എസച.എസച.  ജനസനഘത്തനികലേയന
ജനസനഘന ജനതമാ പമാര്ട്ടനിയനികലേയന വന്നച  അതനികന പനിന്തുണയന്ന സമാഹചെരരന
ഉണമായനി എനപറഞ്ഞെമാല സത്വമാഭമാവനികേമമായുന....

ശശ  .    സനി  .    കകേ നമാണ:  സര്,  ജനതമാ  പമാര്ട്ടനി  കഫമാന  കചെയ്തതച  ജയപ്രകേമാശേച
നമാരമായണകന്റെ കനതൃതത്വത്തനിലേമാണച.  ഗമാനനിയന് സമശപനങ്ങള് സത്വശകേരനിക്കുകമന്നച
ആര്.എസച.എസച.-ഉന  ഭമാരതശയ ജനസനഘവന അനഗശകേരനിച കശേഷമമാണച  ജനതമാ
പമാര്ട്ടനി  കഫമാന  കചെയ്തതച.  പനിന്നശടച  കബമാനകബയനില  ബനി.കജ.പനി.  സത്വനമമായനി
പമാര്ട്ടനിയുണമാക്കനിയ അവസരത്തനില അവര് ഗമാനനിയന് സമശപനമമാണച സത്വശകേരനിചതച.
ഞങ്ങള്ക്കനിതച  പറ്റുകേയനികലനപറഞ്ഞെച  ദശന്ദയമാല  ഉപമാധരമായ  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ
സമാമ്പത്തനികേനയന  സത്വശകേരനിചതച  പനിന്നശടമാണച.  ഇനരയച  സത്വമാതനരന  കേനിട്ടനി
ഭരണഘടന  വന്നകശേഷന  രമാജരകത്ത  പനിന്നമാക്ക/നന്യൂനപക  വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച
പ്രകതരകേമമായനി ചെനിലേ സനവനിധമാനങ്ങളുണച,  ജനതമാ പമാര്ട്ടനിയുകട ഭരണകേമാലേത്തമാണച
മണ്ഡല കേമശഷന് ഏര്കപ്പെടുത്തനിയതച. ശശ. വനി. പനി. സനിനഗമാണച മണ്ഡല കേമശഷന്
നടപ്പെനിലേമാക്കനിയതച.  അങ്ങകനയമാണച  ഇവനിടകത്ത  നന്യൂനപകങ്ങള്ക്കുന  പനികന്നമാക്ക
വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കുന ഭരണഘടനമാപരമമായ അവകേമാശേങ്ങള് ലേഭനിചതച.  

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമമാര്:  സര്,  നമാണകവട്ടകനമാടച  ഞമാന് ഒരു കേമാരരന
സൂചെനിപ്പെനിക്കകട്ട,  ഇനരന് രമാഷശയത്തനില ജനസനഘത്തനിനച,  ഒരു മുഖന നലകേനിയതച
യഥമാര്തത്തനില  ജയപ്രകേമാശേച  നമാരമായണനുന  ജനതമാ  പമാര്ട്ടനിയുമമാകണന്ന
കേമാരരത്തനില ആര്കക്കങ്കേനിലുന സനശേയമുകണമാ? അവനികടനനിന്നകല തുടക്കന.  

ശശ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രമാകജഷച:  സര്,  ബഹുമമാനരനമായ അനഗന ബനി.കജ.പനി.-യുമമായനി
കൂട്ടുകചെര്ന്നതനികനക്കുറനിചമാണച  സനസമാരനിക്കുന്നതച.   ഇന്നച  മമാതൃഭൂമനിയുകട
എഡനികറ്റമാറനിയല  കപജനില  അഡത്വ.  പനി.  എസച.  ശശധരന്  പനിളള,  അഡത്വ.  എന.
രതസനിനഗനികന സ്മരനിചനിട്ടുണച.  അതനിനകേത്തച അകദ്ദേഹന പറയുന്ന ഒരു കേമാരരന,  1991-ല
വടകേര  പമാര്ലേകമന്റെച  മണ്ഡലേത്തനില  സത്വതനനമായനി  മലസരനിച  രതസനിനഗനികന
യു.ഡനി.എഫച-ഉന  ബനി.കജ.പനി.-യുന  പനിനമാങ്ങനിയനിരുന.   അകദ്ദേഹത്തനികന്റെ  ആ
രമാഷശയ പരശകണന വനിജയനിചനിരുനകവങ്കേനില കകേരളത്തനികന്റെ രമാഷശയഗതനി തകന്ന
മമാറുമമായനിരുന  എന്നമാണച.  ഇതച  അങ്ങയുകട  ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ?  പനികന്ന
ജനസനഘകത്തക്കുറനിചച  പറയുകമ്പമാള്  ആര്.എസച.എസച.-കേമാരനമായ  ശേരമാമപ്രസമാദച
മുഖര്ജനി  ജവഹര്ലേമാല  കനഹ്റുവനികന്റെ  ഇടക്കമാലേ  മനനിസഭയനില  അനഗമമായനിരുന
എന്ന കേമാരരന നനിങ്ങള് മറക്കരുതച.  
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ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസശര്:  സര്,  ഇവനികട  നനിങ്ങള്  പ്രസനഗനിചകപ്പെമാള്
മണനിപ്പൂരനിലുന  മറ്റുമുളള  ഏകേമാധനിപതര  പ്രവണതകയക്കുറനിചച  പരമാമര്ശേനിച്ചു.  എകന്റെ
കചെമാദരന ഒകന്നയുളള, അതനികന്റെ ഒരു സമമാനമമായ ചെനിത്രമമാണകലമാ അടനിയനരമാവസ.
അതനികനപ്പെറ്റനി നനിങ്ങളുകട അഭനിപ്രമായകമനമാണച? ശേരനിയമാകണമാ, കതറ്റമാകണമാ?

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമമാര്:  സര്,  അടനിയനരമാവസകയക്കുറനിചച
വരതരസ്തമമായ  അഭനിപ്രമായങ്ങളുണച.  അന്നകത്ത  നനിലേപമാടച  ശേരനിയമാകണന്നച
വനിശേത്വസനിക്കുന്നവരുണച.   കേമാരണന,  ഞമാന്  അതനികലേയച  വരമാന്  ഉകദ്ദേശേനിചതല.
അന്നകത്ത ഒരു സമാഹചെരരകമനമായനിരുന,  ഞമാന് പറഞ്ഞെകലമാ ആര്.എസച.എസച.
ഉള്കപ്പെകടയുളള  അന്നകത്ത ജനതമാ  പമാര്ട്ടനിയനികലേ  60  ശേതമമാനവന
ആര്.എസച.എസച.,  ജനസനഘമമാണച.  ആര്.എസച.എസച.  ഉള്കപ്പെടുന്ന ഒരു രമാഷശയ
പമാര്ട്ടനി എടുത്ത സമശപനകമനമാണച? ജയപ്രകേമാശേച നമാരമായണകന്റെ സമ്പൂര്ണ വനിപ്ലവന
രമാജരകത്ത  എകങ്ങമാട്ടമാണച  കകേമാണ്ടുകപമായതച?  ഇനരയനികലേ  ജനമാധനിപതരകത്ത
തകേര്ക്കുന്ന രശതനിയനിലേമായനിരുന്നനികല,  ശശ.  ഷനസശര്  ശദ്ധേനിക്കണന,  അതനിനകേത്തച
പട്ടമാളവനിപ്ലവന നടത്തണകമനവകര കജ.  പനി.  ആവശേരകപ്പെടുന്ന സനര്ഭന ഉണമായനി.
അകപ്പെമാള്  സമാഹചെരരങ്ങളുകട  സമര്ദ്ദേന  തകന്നയമായനിരുന,  അന്നച
അടനിയനരമാവസയച പകേരന ഒരു സമ്പൂര്ണ വനിപ്ലവന നടന്നച പട്ടമാളന ഇഇൗ രമാജരന
ഏകറ്റടുക്കുന്നതനികനക്കുറനിചച  ചെനിനനിചനിരുനകവങ്കേനില  ഇന്നച  മുഖരമനനി  പറഞ്ഞെ
ജനമാധനിപതരത്തനികന്റെ അവസ എനമാകുമമായനിരുന?  അതച നടപ്പെനിലേമാക്കനിയതനികനക്കുറനിചച
വരതരസ്ത  അഭനിപ്രമായങ്ങളുണച.  കകേരളത്തനില  നമുക്കച  ശേകമമായ  രശതനിയനില
തനിരനിച്ചുവരമാന് കേഴനിഞ്ഞെനികല. അതനിനുമുന്കപ മൂവ്കമന്റെച ഉണമായനിരുന. കജ.പനി.-യുകട
മൂവ്കമന്റെച  നമുക്കറനിയമാന,  1972  മുതലുളള  ബശഹമാറനികലേ  വരള്ചമാ  സമരവന
ശശ.  കജമാര്ജ്ജച  കഫര്ണമാണസനികന്റെ  കറയനിലകവ  സമരവന;  അങ്ങകന  ഒരുപമാടച
സമരങ്ങളുകട ആകകേത്തുകേയമാണച  പനിന്നശടച  ഇഇൗ  മൂവ്കമന്റെച  വരുന്നതനിനച
കേമാരണമമായതച. അതനികലേനമാണച സനശേയമുളളതച? 

പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാക്കസമുദമായകകമവന  നനിയമവന
സമാനസമാരനികേവന പമാര്ലേകമന്റെറനികേമാരരവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലേന്  ): സര്,
ഇനനിരമാഗമാനനി  അടനിയനരമാവസ  പ്രഖരമാപനിചനിലമായനിരുന  എന  വനിചെമാരനിക്കുകേ,
നനിങ്ങളനിലുളള പലേരുന നമളുന ഒന്നമാകുന്ന സനിതനി ഉണമാകുമമായനിരുകന്നമാ,  ഒന്നമായനി
ഭരനിചനികല നമള്,  ഇഇൗ കകേരളത്തനില,   മറനകപമാകയമാ?  ശശ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച
എ.കകേ.ജനി. കസന്റെറനില വന്നനിട്ടനികല ?

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമമാര്  :   സര്,  അങ്ങകനകയമാകക്ക കചെമാദനിക്കമാകമമാ?
അങ്ങകന കചെമാദനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞെമാല നമള് 7 വര്ഷന ഇതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി നനിന്നവരകല? 
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പ്രതനിപക  കനതമാവച  (ശശ  .    രകമശേച  കചെന്നനിത്തലേ  ):  സര്,  ഇവര്  ഇകപ്പെമാള്
എതനിര്ക്കുന്ന ഇനനിരമാഗമാനനികയ അടനിയനരമാവസയകശേഷന അറസ്റ്റു കചെയ്തു. പകക
അകത  ഇനനിരമാഗമാനനികയ  ഇനരയനികലേ  ജനങ്ങള്  വന്  ഭൂരനിപകകത്തമാകട
തനിരനിച്ചുകകേമാണ്ടുവന എന്ന കേമാരരന മറക്കരുതച.

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമമാര്:  സര്,  കകേരളത്തനില വശണ്ടുന അധനികേമാരത്തനില
വന്നനികല, കകേരളത്തനികന്റെ ചെരനിത്രത്തനില ഏറ്റവന വലേനിയ ഭൂരനിപകകത്തമാടുകൂടനി നമുക്കച
അധനികേമാരത്തനില വരമാന് കേഴനിഞ,  പമാര്ലേകമന്റെനില എന.പനി. -മമാകര കകേമാണ്ടുവരമാന്
കേഴനിഞ.  പകക  ഞമാന്  അങ്ങകനകയമാരു  തര്ക്കത്തനികലേയല  വന്നതച.
അടനിയനരമാവസയുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  കേമാരരങ്ങളനില  അന്നച  ഇനനിരമാഗമാനനികക്കതനികര
പറഞ്ഞെവര്  പനിന്നശടച  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനികന  കനരനിട്ടച,  ഇനനിരമാഗമാനനി  അകത
ആകവശേത്തനില  തനിരനിച്ചുവന.  അതച  ഇനരന്  ജനമാധനിപതരത്തനികന്റെ  കേരുത്തമാണച.
ആ  ഇനരന്  ജനമാധനിപതരന  ഒരുരശതനിയനിലുന  വഴനികതറ്റനികപ്പെമാകേമാകത,  പമാളന
കതറ്റനികപ്പെമാകേമാകത  മുകന്നമാട്ടുകകേമാണ്ടുകപമാകുന്നതനില  സമ്പൂര്ണ  വനിപ്ലവവന
പട്ടമാളവനിപ്ലവവന  ഒകക്ക  ആഹത്വമാനന  കചെയ്തകപ്പെമാള്  അതനിനച  തടയനിടുന്നതനിനച
അടനിയനരമാവസ സഹമായനിചനിട്ടുണച.  അതുകകേമാണച അതച അക്കമാദമനികേച തലേത്തനില
പരനികശേമാധനികക്കണ കേമാരരമമാണച,  അടചമാകകപനിക്കലേല.  

ശശ  .    മുഹമദച  മുഹസനിന്  പനി  .:  സര്,  ഇനരയനികലേ  മതനനിരകപകത
കേമാത്തുസൂകനിക്കമാന് കകേമാണ്ഗ്രസച നന്നമായനിരനിക്കണകമന്നച തകന്നയമാണച ഞങ്ങളുകട
ആഗ്രഹന.  പകക  പമാളയത്തനിലുള  ആളുകേള്  തകന്നയകല  കകേമാണ്ഗ്രസനികന
തകേര്ക്കുന്നതച? ഉദമാഹരണത്തനിനച, യു.പനി.-യനികലേ  മുഖരമനനിയമായ ശശ. എന്. ഡനി.
തനിവമാരനി, ഉത്തരമാഖണ്ഡനികലേ മുഖരമനനിയമായനിരുന്ന ശശ. വനിജയച ബഹുഗുണ, യു. പനി.
കകേമാണ്ഗ്രസച പ്രകദശേച  പ്രസനിഡന്റെച,  ആസമാമനികലേ കകേമാണ്ഗ്രസച പ്രകദശേച കസക്രട്ടറനി,
ഇകപ്പെമാള് മണനിപ്പൂരനിലുള ബനി.കജ.പനി.-യുകട പുതനിയ മുഖരമനനിയമായ ശശ.  ബനികരന്
സനിനഗച  അടക്കമുള  ആളുകേള്  കകേമാണ്ഗ്രസച  കനതമാക്കളമായനിരുന.  അവരമാണച
ബനി.കജ.പനി.-യനികലേയച  കപമായനി  രമാഷശയമുണമാക്കനിയതച.  ഇതച  നന്യൂനപകത്തനിനച
കകേമാണ്ഗ്രസനിലുള  വനിശേത്വമാസന  നഷകപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനികല;  അതകല  യഥമാര്ത
കേമാരണന?  അതനികനയകല കകേമാണ്ഗ്രസച സമരന കചെയ്തച കതമാലപ്പെനികക്കണതച.  എകന്റെ
സനശേയന അതമാണച.

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമമാര്:  സര്,  നന്യൂനപകങ്ങള്ക്കനിടയനിലുള  ഒരു
വനിശേത്വമാസവന കകേമാണ്ഗ്രസച നഷകപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില.  അങ്ങകന ഒരു കതറ്റനിദ്ധേമാരണയുന
കവണ.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  പ്രതനിപക  കനതമാവച  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ  പത്തുവര്ഷന
മുന്പച പഞമാബനില കകേമാണ്ഗ്രസച കതമാറ്റകപ്പെമാള് എനമാണച പറഞ്ഞെതച? കകേമാണ്ഗ്രസച
എലമാ  രശതനിയനിലുന  പഞമാബനിലനനിന്നച  കപമായനി  എന്നമാണച.  ആ  പഞമാബനിലേമാണച
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ശേകമമായനി  തനിരനിച്ചുവന്നതച.  അതുകപമാകലേ ഓകരമാ സനസമാനങ്ങളനിലുന   ശേകമമായനി
തനിരനിച്ചുവരുന.  ഒരു കേമാരരന  മനസനിലേമാക്കണന,  കകേമാണ്ഗ്രസനികന നനിങ്ങള് എങ്ങകന
എതനിര്ത്തമാലുന കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനില ജയവന പരമാജയവമുണച.  ജയനിക്കമാകനന്നകപമാകലേ
പരമാജയകപ്പെടമാനുന  ആകരമാഗരമുള  പ്രസമാനമമാണച  ഇനരന്  നമാഷണല
കകേമാണ്ഗ്രകസന്നതച  മറക്കരുതച.  പരമാജയകപ്പെടമാനുള  ആകരമാഗരമുളതുകകേമാണമാണച
പരമാജയത്തനിലനനിന്നച   തനിരനിച്ചുവരുന്നതച.  അതമാണച  പഞമാബനില  തനിരനിച്ചുവന്നതച.
ഏകതങ്കേനിലുന  സനസമാനത്തച  പരമാജയകപ്പെട്ടമാല  അതച  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ
അവസമാനമമാകണന്നച ധരനികക്കണ.

ശശ  .    എന  .    സത്വരമാജച:  സര്,  കകേമാണ്ഗ്രസച  ഇഇൗ  രമാജരത്തച  തകേരണകമനന
അങ്ങകന  ചെരനിത്രത്തനിലനനിനന  നമാമമാവകശേഷമമാകേണകമനന  ഇനരയനില
മതനനിരകപക ചെനിനമാഗതനിക്കമാരമാരുന ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  പറയുന്നതനികന്റെ  കസന്സച
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗത്തനിനച  മനസനിലേമാക്കമാന്  കേഴനിയുകമന്നച  കേരുതനി  ഞമാന്
കചെമാദനിക്കുകേയമാണച.  പലേകപ്പെമാഴന  മതനനിരകപക  വമാദനികേകള  നനിരമാശേകപ്പെടുത്തുന്ന
നനിലേപമാടച  കകേമാണ്ഗ്രസച  കനതൃതത്വത്തനികന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനണമാകുന്നതുകകേമാണമാണച
ഒറ്റകപ്പെട്ടുകപമാകുന്നതച. ഉത്തരമാഖണ്ഡനില മുഖരമനനിയമായനിരുന്ന ശശ. ഹരശഷച റമാവത്തച
രണച  മണ്ഡലേങ്ങളനില  മത്സരനിച്ചു,  രണനിടത്തുന  പരമാജയകപ്പെട്ടു.  അകദ്ദേഹന  ഒരു
വര്ഷത്തനിനനിടയനില  പശുമമാനസവമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  വനിവമാദമുയര്ന്നകപ്പെമാള്
'പശുമമാനസന  കേഴനിക്കുന്നവര് പമാകേനിസമാനനികലേയച  കപമാകേകട്ട'  എന്ന ഒരു നനിലേപമാടച
സത്വശകേരനിചനിരുന.  അന്നച അകദ്ദേഹകത്ത തനിരുത്തമാന് കകേമാണ്ഗ്രസച കനതൃതത്വത്തനികലേ
ആരുന  സന്നദ്ധേമമായനില.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  പ്രതനിപക  കനതമാകവ  കവണകമങ്കേനില
അതനിനുള  കതളനിവകേകളമാകക്ക  ഞമാന്  തരമാന.  അതച  മലേയമാളത്തനികലേ  മശഡനിയ
ഉള്കപ്പെകട കദശേശയ മശഡനിയകേകളലമാന  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  കചെയ്തു.  ഒന്നനിലക്കൂടുതല തവണ
അകദ്ദേഹന  ആ  അഭനിപ്രമായന  പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചു.  നനിര്ഭമാഗരവശേമാല  കകേമാണ്ഗ്രസച
കനതൃതത്വത്തനികലേ  ആരുന  അതച  തനിരുത്തനിയനില.  ഞമാന്  പറയുന്നതച,  ഇത്തരന
നനിലേപമാടുകേള് ആവര്ത്തനിച്ചുപറയുന്ന ചെനിലേ കനതമാക്കള് കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ തകേര്ചയച
കേമാരണക്കമാരമാണച.  അതനികന  നനിങ്ങള്ക്കച  അനഗശകേരനിക്കമാനമാകുകമമാ  എന്നമാണച
കചെമാദനിക്കുന്നതച? 

ശശ  .    എന  .    ഉമര്:  സര്,  ശശ.  മുഹമദച  മുഹസനിന്  പനി.  ഇടകപട്ടച
സനസമാരനിചകപ്പെമാള്  പറഞ്ഞെതച  കകേമാണ്ഗ്രസനിലനനിന്നച  കുകറ  ആളുകേള്  അപ്പുറത്തച
കപമായനിട്ടുകണന്നമാണച.  സനി.പനി.കഎ.(എന)-ല നനിന്നച  കപമായകപ്പെമാള്  ചെന്ദ്രകശേഖരകനമാകടമാകക്ക
എടുത്ത  നനിലേപമാടച   കകേമാണ്ഗ്രസനിലനനിന്നച  കപമായവകരമാടച  എടുത്തനിരുനകവങ്കേനില
ഇ.എന.എസച.  അടക്കമുളവര്  ഇവനികട  മുഖരമനനിയമാകുമമായനിരുകന്നമാ?
കകേമാണ്ഗ്രസനിലനനിന്നച  കപമായ  ആളുകേകളമാടച  കകേമാണ്ഗ്രസച  എടുത്ത  സമശപനവന
സനി.പനി.കഎ.(എന)-ഉന എടുത്ത സമശപനവന തമനിലുളള വരതരമാസമതമാണച.
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ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമമാര്:  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട എന.  ഉമര് പറഞ്ഞെതച
വളകര പ്രധമാനകപ്പെട്ട കേമാരരമമാണച.  ഇനരകയകപ്പെമാകലേ വനിശേമാലേമമായ രമാഷശയമുള ഒരു
രമാജരത്തച,  ഒരനിടത്തച  ഒകന്നമാ രകണമാ ആളുകേള് വനിട്ടുകപമാകുന്നതനികന ജനറവലേസച
കചെയ്യുന്നതമാകണമാ  ശേരനി?  അത്തരത്തനിലുള  കേമാരരങ്ങകളമാകക്ക  വമാദത്തനിനുകവണനി
പറയമാന.  ശശ.  രമാകജഷച  പറഞ്ഞെതച  അതമാണച.  ഇതുകപമാകലേ  മമാരമാരുകട  കേമാരരവന
തനിരനിചച  കചെമാദനിക്കമാന.  ഞമാന്  അങ്ങകന  ഒരു തര്ക്കത്തനിനുകവണനിയല പറഞ്ഞെതച.
പകക കബസനിക്കമായനി അടനിയനരമാവസയുമമായനി ബനകപ്പെട്ട കേമാരരങ്ങളനില നനിനകകേമാണമാണച
സനസമാരനിക്കുന്നതച.  അതനിനകേത്തച  ഏകതങ്കേനിലുന  ഒരു  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനികലേമാ  ഉപ
കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനികലേമാ മമാരമാരുകടകയമാ മകറ്റകതങ്കേനിലുന കേമാരരകമമാ പറഞ്ഞെച ജയനിക്കമാനല.

ശശ  .    ആര്  .    രമാകജഷച:  സര്,  ആശേയപരമമായനി  വനികയമാജനിക്കുന്നവകരമാടച
എകനങ്കേനിലുന  കതറ്റമായ  സമശപനന  സത്വശകേരനിക്കുന്ന  പമാര്ട്ടനിയല  ഞങ്ങളുകടതച.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  എന.  ഉമര്  ചൂണനിക്കമാണനിച  വനിഷയന,  കറഹ്മത്തുളകയമാടുന
അബ്ദുളക്കുട്ടനികയമാടുന  കകേ.എന്.എ.  ഖമാദറനികനമാടുന  ഞങ്ങകളനച  സമശപനമമാണച
സത്വശകേരനിചകതന്നച കചെമാദനിചമാല മതനി.

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമമാര്:  സര്,  ഞമാന്  സനസമാരനിചച  കൂടുതല
വനിവമാദങ്ങളനികലേയച  കപമാകുന്നനില.  ഇനരമാ  രമാജരത്തച  സത്വമാഭമാവനികേമമായുന  ഇന്നച
ബനി.കജ.പനി.-ക്കച  ഇത്രമമാത്രന  പനിന്തുണ  ഉണമാക്കനികയടുക്കുവമാന്  കേഴനിഞ്ഞെതച,
അടനിയനരമാവസയുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച  ഇനനിരമാഗമാനനികക്കതനികര  'ഏതച
കചെകുത്തമാനുമമായുന കൂട്ടുപനിടനിചച കകേമാണ്ഗ്രസനികന കതമാലപ്പെനിക്കു'കമന്ന ഇ.എന.എസച.-കന്റെ
വളകര പ്രസനിദ്ധേമമായ വമാചെകേന,  യഥമാര്തത്തനില ആ ഒരു പരമാജയന ഇന്നച ഇനരമാ
രമാജരത്തച  എത്ര  വലേനിയ  കചെകുത്തമാകനയമാണച  ഉണമാക്കനിയനിട്ടുളകതന്നച  നമള്
തനിരനിചറനിയുകേയമാണച.  കചെകുത്തമാനമാര്   ഇനര ഭരനിക്കുന്ന ഒരു കേമാലേഘട്ടത്തനിലേമാണച
നമള് നനിലക്കുന്നതച.  അതുകകേമാണ്ടുതകന്ന കൂടുതല ഉത്തരവമാദനിതത്വവന പ്രകതരകേനിചച
കകേരളന  കപമാകലേയുള സനസമാനത്തച  വളകരയധനികേന  ജമാഗ്രതയുന  കവണകമന്ന കേമാരരത്തനില
യമാകതമാരു  സനശേയവമനില.  ആരുകട  മനസനിലേമാകണമാ  അസത്വസതയുളതച
അകലങ്കേനില ആശേങ്കേയുളതച അവര്ക്കച സത്വസതയുണമാക്കനികക്കമാടുക്കുകേ എന്നതച ഒരു
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  ഏറ്റവന  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  ഉത്തരവമാദനിതത്വമമാണച.  കകേന്ദ്രത്തനില  ഇന്നച
ബനി.കജ.പനി.  ഗവണ്കമന്റെച  ഭരനിക്കുകമ്പമാള്  ആ  ഗവണ്കമകന്റെടുത്ത  നനിലേപമാടുകേള്,
നന്യൂനപക വനിരുദ്ധേ നനിലേപമാടുകേളുകട ഒരു പട്ടനികേ തകന്ന നമുക്കച പറയമാന് കേഴനിയുന.
പകക അതനിനപ്പുറത്തച  നമാന കേമാകണണതച, ബനി.കജ.പനി. ഗവണ്കമന്റെച ഇനരയനികലേ
കകേമാടനിക്കണക്കനിനച വരുന്ന നന്യൂനപക വനിഭമാഗങ്ങളുകട മനസനില  ഉണമാക്കനിയനിട്ടുള
ഭയവന  ആശേങ്കേയുമമാണച.  ഒറ്റകപ്പെട്ട  സനഭവങ്ങള്  കവണകമങ്കേനില  നമുക്കച  ഒരുപമാടച
പറയമാന.  ആ സനഭവങ്ങള്ക്കപ്പുറത്തച  ഒരു  ജനതയുണച.  ഒരു വശടച  സുരകനിതതത്വന
നലകുന്നതുകപമാകലേ  ഭരണകൂടന  നമുക്കച  നലകകേണതച  സുരകനിതതത്വമമാണച.  ഇഇൗ
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രമാജരത്തച ജശവനിക്കുകമ്പമാള് നമുക്കച ഏറ്റവന വലേനിയ സുരകനിതതത്വകമന്നച പറയുന്നതച
ഭരണകൂടന നലകുന്ന കേരുത്തമാണച. പകക ഒരു ഭരണകൂടനതകന്ന ആ സുരകനിതതത്വന
നഷകപ്പെടുത്തുകേയമാണച. നന്യൂനപക വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കനിടയനില ഇന്നച അത്തരകമമാരു ആശേങ്കേ
നനിലേനനിലക്കുന.  കവറുകതയുള  ആശേങ്കേയല,  ആശേങ്കേ  യമാഥമാര്തരമമാകണനള
തനിരനിചറനിവണച.  വലുതച  വരമാനനിരനിക്കുന്നകതയുള,  വരമാനനിരനിക്കുന്ന വലുതനികന്റെ ചെനിലേ
ലേകണങ്ങള്  മമാത്രമമാണച  ഇകപ്പെമാള്  കേണ്ടു  തുടങ്ങനിയനിട്ടുളതച.  വരമാനനിരനിക്കുന്ന
വലുതനികന കചെറുത്തുകതമാലപ്പെനിക്കുവമാന് പരസരമുള പഴനിചെമാരലുകേളലമാകത ശേകമമായ
മകതതര കൂട്ടമായ്മ ഉണമാക്കനികയടുകക്കണതുണച.  വര്ഗ്ഗശയതകയ കനരനിടമാന് മകതതര
കൂട്ടമായ്മ  കവണന.  ആ  മകതതര  കൂട്ടമായ്മക്കച  ഇനരകയകപ്പെമാലുള  ഒരു  രമാജരത്തച,
29-ഓളന  സനസമാനങ്ങളുള,  കകേന്ദ്ര  ഭരണ  പ്രകദശേങ്ങളുള  ഒരു  രമാജരത്തച,
സനി.പനി.കഎ.(എന)-നച കേഴനിയുകമന്നച നനിങ്ങള് കതളനിയനിക്കണന.  ഞങ്ങള് പറഞ്ഞെകലമാ,
ബശഹമാറനില ഞങ്ങള്  ശശ.  നനിതശഷച  കുമമാറനികനമാകടമാപ്പെന  കൂടനിയനികല?
എന്തുകകേമാണമാണച  ഇനര  എത്രകയമാ  കേമാലേന  ഭരനിച  പമാര്ട്ടനി  ശശ.
അഖനികലേഷനികനമാകടമാപ്പെന  കൂടനിയതച?  മകറ്റമാനന  കകേമാണല.  മകതതര-മതനനിരകപക
കേകനികേളുകട  ഒരു  കൂട്ടമായ്മ  ഉണമാകേണന.  മമാര്കനിസച  പമാര്ട്ടനിക്കച  അതച
കബമാധരകപ്പെടുത്തമാന്  കേഴനിയുന്നനില.  കകേരളന  മമാത്രന  വച്ചുകകേമാണച  നമുക്കച
അത്തരത്തനികലേമാരു  മതനനിരകപക  കൂട്ടമായ്മയുണമാക്കമാന്  കേഴനിയനില.  അതനിനച
കേഴനിയുന്നതച  കകേമാണ്ഗ്രസനിനച  മമാത്രമമാണച.  അതുകകേമാണച  നനിങ്ങളുകട  കകേമാണ്ഗ്രസച
വനികരമാധന  അവസമാനനിപ്പെനിക്കണന.  ഇഇൗ നമാടച  നനിലേനനിലക്കകണമാ കവണകയമാ എന്ന
കചെമാദരമമാണളളതച.  അതനികന  കനരനിടമാന്,  മകതതരതത്വന  നനിലേനനിര്ത്തമാന്
കകേമാണ്ഗ്രസനികന കേഴനിയൂ. സനി.പനി.കഎ.(എന) കേമാസര്കകേമാടുനനിന്നച തനിരുവനനപുരനവകര
മനുഷരചങ്ങലേ നടത്തനിയതുകകേമാകണമാനന ബനി.കജ.പനി.-കക്കതനികര ഒനമമാകേനില. മറനിചച
കകേമാണ്ഗ്രസനണമാക്കുന്ന  കൂട്ടമായ്മയനില,  വരതരസ്ത  അഭനിപ്രമായമുള  ശശമതനി  മമതമാ
ബമാനര്ജനി,  ശശമതനി  കസമാണനിയമാ  ഗമാനനികയമാകടമാപ്പെന  കൂടനിയകപ്പെമാള്  എകന
നനിങ്ങള്ക്കച  അതനില  അണനികചെരമാന്  കേഴനിഞ്ഞെനില?  ബനി.കജ.പനി.-കയ  വളര്ത്തുകേ
എനള  അജണ  നനിങ്ങള്ക്കുകണന്നതനികന്റെ ഏറ്റവന  വലേനിയ  കതളനിവമാണച.    ഇഇൗ
ബനില്ലുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച  എകന്റെ  അഭനിപ്രമായന  ഞമാന്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  നന്യൂനപക
സമശപനങ്ങള്  കൂടുതല  ശേകനികപ്പെടുത്തനി  നന്യൂനപക  വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച  നലകകേണ
ആനുകൂലേരങ്ങള്  കൂടുതല  നലകേനികക്കമാണച  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലേത്തച
ആരനഭനിച  പദ്ധേതനികേള്  കൂടുതല  ശേകനിയമായനി  മുകന്നമാട്ടുകകേമാണ്ടുകപമാകേണകമന്നച
പറഞകകേമാണച ഞമാന് എകന്റെ കഭദഗതനി മൂവച കചെയ്യുകേയമാണച.

ശശ  .    എസച  .   ശേര്മ : സര്, സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനി റനികപ്പെമാര്ട്ടച കചെയ്ത പ്രകേമാരമുള
2017-കലേ  കകേരള  സനസമാന  നന്യൂനപക  കേമശഷന്  (കഭദഗതനി)  ബനില  വശണ്ടുന
അകത  സബ്ജക്ടച  കേമനിറ്റനിയുകട  പരനിഗണനയച  അയയണകമന്ന  കഭദഗതനി  ഞമാന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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സമയകമടുത്തച  സനഭമാഷണത്തനിനച  മുതനികരകണന്നമാണച  ഞമാന്  ആദരന
തശരുമമാനനിചനിരുന്നകതങ്കേനിലുന  ഇവനികട  നടന്ന  ചെര്ചകേള്  കകേട്ടകപ്പെമാള്  ചെനിലേ
പ്രശ്നങ്ങകളമാടച പ്രതനികേരനികക്കണതച അനനിവമാരരമമാകണന്നച കതമാന്നനി.  ബനി.കജ.പനി.-കയ
വളര്ത്തുകേ എന്നതമാണച സനി.പനി.ഐ.(എന)  അജണ എന്നമാണച എകന്റെ കസ്നേഹനിതന്
ശശ.  എ.  പനി.  അനനില  കുമമാര്  പ്രസനഗന  ഉപസനഹരനിച്ചുകകേമാണച  പറഞ്ഞെതച.
ബനി.കജ.പനി. ഇന്ഡരയനില ഇന്നച പടര്ന്നച പനലേനിചച ഒരു വടവൃകനകപമാകലേ വളരമാന്
എലമാ നനിലേയനിലുന പങ്കുവഹനിക്കുകേയുന കനതൃതത്വന കകേമാടുക്കുകേയുന കചെയ്തതുകകേമാണമാണച
അവര്ക്കച  അനുകൂലേ  സമാഹചെരരമുണമായതച.  കസമാവനിയറ്റച  യൂണനിയനനിലനനികന്നമാ
പമാകേനിസമാനനിലനനികന്നമാ  അല  ജനങ്ങള്  വന്നച  കവമാട്ടുകചെയ്തതച.  ഗമാനനി  പനിറന്ന
നമാട്ടനില,  ഗുജറമാത്തനില  ഞങ്ങള്ക്കച  വലേനിയ  സത്വമാധശനകമമാനമനില,  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെച
നടന്ന സനസമാനങ്ങളനില ഞങ്ങള്ക്കച വലേനിയ സത്വമാധശനമനില. പകക, അവനികടയുള
പ്രകദശേച  കകേമാണ്ഗ്രസച  കേമനിറ്റനിയുകട  പ്രസനിഡനന  മുന്  മുഖരമനനിയുമമായനിരുന്ന
കേര്ണമാടകേത്തനികലേ ശശ.  എസച.  എന.  കൃഷ്ണ  ഉള്കപ്പെകട കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ കദശേശയ
കനതമാക്കളനില  പലേരുന  ബനി.  കജ.  പനി.-യനികലേയച  കപമായതച   ബനി.കജ.പനി.
വളര്ത്തമാനുള  സനി.പനി.ഐ.(എന)-കന്റെ  അജണയുകട  അടനിസമാനത്തനിലേമാകണമാ
അകതമാ കകേമാണ്ഗ്രസച കനതൃതത്വത്തനികന്റെ പനിടനിപ്പുകകേടുകകേമാണമാകണമാ?  ഞമാന് ഇകപ്പെമാള്
ഒരു വലേനിയ വമാദപ്രതനിവമാദത്തനിനച മുതനിരുന്നനില.  

ശശ  .   പനി  .   ടനി കതമാമസച:  സര്,  ....

ശശ  .    എസച  .    ശേര്മ:  സര്,  സഖരകേകനിയമായ  ശശ.  പനി.  സനി.  കതമാമസച
ബനി.കജ.പനി.-യുകട  പനിന്തുണകയമാടുകൂടനിയമാണച  അവനികട  മത്സരനിചതച.    അക്കമാരരന
ശശ. പനി. ടനി. കതമാമസനിനച അറനിയനികല?  മൂവമാറ്റുപുഴയനില നനിന്നമാണച മത്സരനിചതച. ഒരു
സത്വതന സമാനമാര്തനിയമായ ശശ.  അലകഫമാണ്സച കേണനമാനകത്ത സനി.പനി.ഐ.
(എന)  പനിന്തുണചനിരുന.  കേണനമാനന  ഇടതുപകത്തനികന്റെ  സത്വതനനമായനിരുന.
ഇടതുപക പമാര്ട്ടനികേളനില,   സനി.പനി.ഐ.(എന)-ല  അനഗതത്വമുള ആളമായനിരുന്നനില
അകദ്ദേഹന.  ശശ.  കേണനമാനന  ഒരു  കഎ.എ.എസകേമാരനമായനിരുന.
കഎ.എ.എസകേമാരനമായനിരുന്ന  ഒരമാള്  കജമാലേനി  രമാജനിവചച  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനില
മത്സരനിക്കമാന്  സത്വതനനമായനി  വന.   ഞങ്ങള്  ഏതമായമാലുന  ജയനിക്കുന്ന  ഒരു
സലേമലമായനിരുന അതച. അതുകകേമാണച ഞങ്ങള് പനിന്തുണച്ചു. അകദ്ദേഹന ജയനിച്ചു. ആ
കേമാലേയളവനില  അകദ്ദേഹന  നനിന.   അതനിനുകശേഷന  അകദ്ദേഹന  കപമായനി.
അത്രയകലയുള.  അതനികന  പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെച  ശശമതനി  റശത്തമാ
ബഹുഗുണയുമമായനി തമാരതമരന കചെയമാനമാകണമാ ശശ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച മുതനിരുന്നതച.
അതച  പമാടനില.    രമാഷശയപ്രവര്ത്തനന  നടത്തുകമ്പമാള്  മരനിക്കുന്നതുവകര  നമള്
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രമാഷശയ വനിദരമാര്തനികേളമാണച.  രമാഷശയ വനിദരമാര്തനികേള് എനള നനിലേയച രമാഷശയ
നനിരശകണന നടത്തുകമ്പമാള് നടക്കുന്നതച അതുകപമാകലേ കേമാണണന.  കൂട്ടനിയുന കുറച്ചുന
കേമാണരുതച.  ഉദമാഹരണത്തനിനച  ഇകപ്പെമാള്  കഗമാവയനികലേ  കേമാരരന  പറഞ.
കഗമാവയനികലേ  ചെശഫച  ജസനിസച  പറഞ്ഞെതച  ശശ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച  ശദ്ധേനികചമാ?
അകദ്ദേഹന പറഞ്ഞെതച  'ഞമാന് ആയനിരുകന്നങ്കേനില 21 എന.എല.എ. മമാകരയുന കകേമാണച
ആ  ഗവര്ണറുകട  വശട്ടുപടനിക്കല  ധര്ണ  നടത്തുമമായനിരുന'  എന്നമാണച.   അതച
ശേരനികയമാ കതകറ്റമാ എനള കേമാരരന കവകറ. 

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച:  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കമമ്പര്  ഇങ്ങകന
കതറ്റനിദ്ധേരനിപ്പെനിക്കുന്ന രശതനിയനില സനസമാരനിക്കമാന് പമാടനില.  കേമാരണന  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെച
കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെമാള്  ഇടതുപകത്തനിനച  ഭൂരനിപകന  ഉണമായനിരുന്നനിട്ടുന  പരമാജയകപ്പെട്ടു
നനിലക്കുന്ന കകേമാണ്ഗ്രസനികന ഗവണ്കമന്റെച രൂപശകേരനിക്കമാന് വനിളനിക്കുന്നതുകപമാകലേയമാണച
കഗമാവയനില  നടന്നതച.  അതച  ഏതച  ചെശഫച  ജസനിസച  പറഞ്ഞെമാലുന  ഞങ്ങള്ക്കച
അനഗശകേരനിക്കമാന് കേഴനിയനില.  

ശശ  .    എസച  .    ശേര്മ :  സര്, അതമായതച ഭൂരനിപകന ഉണമായനിരുന്നനിട്ടുന അവനികട
മനനിസഭ  രൂപശകേരനിക്കണകമന്നച   ആവശേരകപ്പെടുന്നതനിനുപകേരന  കകേമാടതനികയ
സമശപനിചതനികനക്കുറനിചച ഇന്ഡരയുകട പരകമമാന്നത നശതനിപശഠത്തനികന്റെ  തലേവനമായ
ചെശഫച ജസനിസച നടത്തനിയ  പ്രതനികേരണന മമാത്രമമാണച ഞമാന് സൂചെനിപ്പെനിചതച.  അതച
ശേരനികയമാ കതകറ്റമാ എനളതനികലേയല ഞമാന് കപമായതച.  അകപ്പെമാള് രമാജരത്തച ഇഇൗ
രൂപത്തനില  നടക്കുന്ന  സനഭവവനികേമാസങ്ങളുണച.  വനി.  പനി.  സനിനഗച  ഇന്ഡരയുകട
പ്രധമാനമനനിയമായനിരനിക്കുകമ്പമാള്  ശശ.  ലേമാല കൃഷ്ണ  അദത്വമാനനിയുകട  കനതൃതത്വത്തനില
ബമാബറനി മസ്ജനിദച തകേര്ക്കമാന് കനതൃതത്വന കകേമാടുത്തച രഥയമാത്ര നടത്തനി.  രഥയമാത്ര
കകേരളത്തനിലുന  വന.   ബശഹമാറനികലേ  സമഷനിപൂരനില  വചച  കവളുപ്പെമാന്  കേമാലേത്തച
രണരയച  ജമാഥ തടഞ്ഞെച  അദത്വമാനനികയ ജയനിലേനിലേടച്ചു.   പളനി  കപമായനില,  വനി.  പനി.
സനിനഗനികന്റെ കേകസര കപമായനി.   നരസനിനഹ റമാവ ഇന്ഡരയുകട പ്രധമാനമനനിയമായനി
വന.  അകപ്പെമാഴന  രഥയമാത്ര നടത്തനി,  കേര്കസവ നടത്തനി. പളനി കപമായനി, കേകസര
കപമായനില.  ഇതമാണച വരതരമാസന.  

ശശ  .   പനി  .  ടനി  .   കതമാമസച  : സര്, ശശ. ലേമാലു പ്രസമാദച യമാദവമാണച പറഞ്ഞെതച.

ശശ  .   എസച  .   ശേര്മ: സര്, അകതനനിക്കറനിയമാന.  ശശ. ലേമാലു പ്രസമാദച യമാദവമാണച
പറഞ്ഞെതച.  ബശഹമാറനില  സമഷനിപൂരനിലവചച  അറസച  കചെയ്യുകമ്പമാള്  അകദ്ദേഹന
അവനിടകത്ത ചെശഫച മനിനനിസറമാണച. അക്കമാരരന അറനിയമാവന്നതമാണച.   

(അദ്ധേരകകവദനിയനില മനി. സശക്കര്)
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ജലേവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    മമാതദ്യു ടനി  .    കതമാമസച) :  സര്, ബമാബ്റനി മസ്ജനിദച
കപമാളനിക്കുവമാന്  രഥയമാത്ര  നടത്തനിയ  ശശ.  അദത്വമാനനികയ  അറസച  കചെയ്തകപ്പെമാള്
വനി.  പനി.  സനിനഗനികന്റെ  കേകസര  കപമായനി  എന്നച  അങ്ങച  പറഞ.  കേകസര
കേളയമാന്കവണനി  കകേമാണ്ഗ്രസന  ബനി.കജ.പനി.-യുന  ഒരുമനിചമാണച  വനി.  പനി.
സനിനഗനികനതനികര  കവമാട്ടച കചെയ്തകതന്നച അറനിയമാകമമാ? 

ശശ  .    എസച  .    ശേര്മ :  സര്,  പമാര്ലേകമന്റെനില  അവനിശേത്വമാസന  കകേമാണ്ടുവന്നച
പമാസമാക്കനിയതച  ചെരനിത്രത്തനികന്റെ  ഭമാഗമമാണകലമാ.  അക്കമാരരന  എലമാവര്ക്കുമറനിയമാന.
രമാഷശയമമായനി   നനിരശകനിക്കുന്ന  എലമാവര്ക്കുന  ഇതച  മനസനിലേമാകുന്നതമാണച.
ശശ. മമാതദ്യു ടനി. കതമാമസച പറഞ്ഞെതച ശേരനിയമായ കേമാരരമമാണച.   

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകകമവന നനിയമവന സമാനസമാരനികേവന
പമാര്ലേകമന്റെറനികേമാരരവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലേന്):  സര്,  ഇഇൗ സഭയനില
ശശ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല എത്തനിയതച ശശ.  വനി.  ശേനിവന്കുട്ടനികയ പരമാജയകപ്പെടുത്തമാന്
ശശ. പനി. ടനി. കതമാമസുമമായനി നടത്തനിയ ഗൂഢമാകലേമാചെനയുകട ഫലേമമായമാണച.  

ശശ  .    എസച  .    ശേര്മ:  സര്,  ശശ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച  ഗൂഢമാകലേമാചെന
നടത്തനികയന്നച ഞമാന് പറയനില. പകക, ശശ. ഒ. രമാജകഗമാപമാല ഇവനികട വന്നതനികന്റെ
ഉത്തരവമാദനിതത്വന കകേമാണ്ഗ്രസനിനമാകണന്നച ഞമാന് പറയുന. നയപ്രഖരമാപന ചെര്ചയുകട
പ്രകമയന അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള് അക്കമാരരന ഞമാന് സൂചെനിപ്പെനിചനിരുന.  കകേമാണ്ഗ്രസനിനച
കനമത്തച കകേട്ടനിവച തുകേ കേനിട്ടമാകതകപമായനി.  

ശശ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലേന് : സര്,  ശശ. വനി. ശേനിവന്കുട്ടനിക്കച കേഴനിഞ്ഞെ പ്രമാവശേരന
കേനിട്ടനിയതനികനക്കമാള് 13000 കവമാട്ടച കൂടുതല കേനിട്ടനി.  

ശശ  .   എസച  .   ശേര്മ: സര്, 13000 കവമാട്ടച കൂടുതല കേനിട്ടുകേയുന യു.ഡനി.എഫച.-നുള
കവമാട്ടച ഗണരമമായനി കുറയുകേയുന കചെയ്തു.  കുറഞ്ഞെ കവമാട്ടച   ശശ.  ഒ. രമാജകഗമാപമാലേനിനു
കപമായനി. ശശ. രമാജകഗമാപമാല ഇവനികട വന.  

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച:  സര്,  സനി.പനി.എന.-കന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ശശ.  ഒ.
രമാജകഗമാപമാലേനിനച  കൂടുതല കവമാട്ടച കേനിട്ടനി.

ശശ  .    എസച  .    ശേര്മ :  സര്,  സനി.പനി.ഐ. (എന.)-കന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനില ശശ.  ഒ.
രമാജകഗമാപമാലേനിനച  കവമാട്ടച  കേനിട്ടനികയങ്കേനില  സനി.പനി.ഐ.(എന.)-കന്റെ  കവമാട്ടച
കുറയണമകലമാ;  സനി.പനി.ഐ.(എന.)-നച കവമാട്ടച കൂടുകേയമാണച കചെയ്തതച.  കകേമാമണമായനി
കകേമാണ്സനിറ്റന്യൂവന്സനി കബയ്സനില കനമാക്കനിയമാല മുമ്പച കേനിട്ടനിയതനികനക്കമാള് കൂടുതല
കവമാട്ടച ശശ. വനി. ശേനിവന്കുട്ടനിക്കച ലേഭനിച്ചു. യു.ഡനി.എഫച.-നച കേനിട്ടനിയ കവമാട്ടച ഗണരമമായനി
കുറഞ.   ബനി.കജ.പനി.-ക്കച  കൂടുതല  കവമാട്ടച  കേനിട്ടുകേയുന  ശശ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല
നനിയമസഭയനില വരനികേയുന കചെയ്തു.   കവകറ കൂടുതലേമായനികട്ടമാനന സനഭവനിചനില. 
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നമകട  വനിഷയന  നന്യൂനപകമമാണകലമാ.  ഭൂരനിപകത്തനികന്റെ  ആപത്തനികന
ശേരനിയമായ  രശതനിയനില  കനരനിട്ടമാകലേ  നന്യൂനപകത്തനികന്റെ  സനരകണന  നമുക്കച
ഉറപ്പെമാക്കമാന് സമാധനിക്കുകേയുള.  ആ കപമാളനിറ്റനിക്കല  കപമായനിന്റെനികലേയച പ്രതനിപകവന
കേടന.  സത്വമാഭമാവനികേമമായുന അവര് നനിര്ബനനിതരമായതുകകേമാണച കേടനകവകന്നയുള.
നന്യൂനപക സനരകണത്തനിനുകവണനി ഇഇൗടുറ്റ ഭരണ-രമാഷശയ-സമാമൂഹര   നനിലേപമാടുകേളുന
ജശവതരമാഗത്തനികന്റെ നനിലേപമാടുകേളുന സത്വശകേരനിചനിട്ടുള ഒരു പ്രസമാനകമന്ന നനിലേയനില
ഇഇൗ ബനിലനികന്റെ കേമാരരത്തനില അഭനിമമാനകത്തമാടുകൂടനി പറയമാന് കേഴനിയുന്നതച  ഈ കഭദഗതനി
ഒരു വമാക്കനികന്റെ കേമാരരമമാകണന്നമാണച. 'മകറ്റമാരു' എന്ന വമാക്കനിനുപകേരന 'ഒരു' എനമമാറ്റനി.
നന്യൂനപകങ്ങകള ഒന്നമായനി കേമാണകേ. ഒന്നമായനി കേണമാല 'ഒരു' എനപറയുന്നതമായനിരനിക്കുന
ശേരനി.   'മകറ്റമാരു'  എന  പറഞ്ഞെമാല  മകറ്റകനങ്കേനിലുന  കേമാണകമകന്ന  വരൂ.   ആ
വരതരമാസമുണച.  ആ വനികവചെനന നന്യൂനപകത്തനികന്റെ കേമാരരത്തനില ഉണമാകേരുകതന്ന
കേമാഴപ്പെമാടമാണച  'മകറ്റമാരു'  എന്നതനികന 'ഒരു'  ആക്കനി മമാറ്റനിയതച.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച
ഇതുസനബനനിചച നനിയമന പമാസമാക്കനിയനിട്ടുണച.  മൂലേനനിയമവമമായനി കപമാരുത്തകപ്പെട്ടുകപമാകേമാന്
സഹമായനിക്കുന്നതമാണച ഇഇൗ കഭദഗതനികയന്നച നമുക്കച കേമാണമാന് സമാധനിക്കുന.   ഒന്നമാന
യു.പനി.എ. ഗവണ്കമന്റെമാണച സചമാര് കേമശഷകന നനികയമാഗനിചതച.   അന്നച ഇടതുപക
പമാര്ട്ടനികേളുകട  പനിന്തുണകയമാടുകൂടനി  ഒരു  കകേമാമണ്  മനിനനിമന  കപ്രമാഗ്രമാന
അനഗശകേരനിചനിരുന.  അതനില മുസശന നന്യൂനപക സമുദമായത്തനികന്റെ  ചെരനിത്രപരവന
സമാമൂഹരപരവന  വനിദരമാഭരമാസപരവമമായ  കേമാരരങ്ങളനിലുള  പനികന്നമാക്കമാവസ
കയക്കുറനിചച  പഠനിക്കുന്നതനിനുനകവണനി  ഒന്നമാന  യു.പനി.എ.  ഗവണ്കമന്റെച  സചമാര്
കേമശഷകന  നനിയമനിക്കുകേയമാണച  കചെയ്തതച.   സചമാര്  കേമശഷന്  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  വന.
ഞമാന്  അനകസമാടുകൂടനി  എല.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനിനുകവണനി  പറയുന,  സചമാര്
കേമശഷന് റനികപ്പെമാര്ട്ടച വന്നതനിനുകശേഷന ഇന്ഡരയുകട ചെരനിത്രത്തനില ആദരമമായനി ആ
കേമശഷന് റനികപ്പെമാര്ട്ടനികന്റെ പ്രകയമാഗകത്തക്കുറനിചച  പഠനിചച  റനികപ്പെമാര്ട്ടച  സമര്പ്പെനിക്കമാന്
അന്നകത്ത എല.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെച  പമാകലേമാളനി  മുഹമദ്കുട്ടനികയ കചെയര്മമാനമായനി
നനികയമാഗനിച്ചു.  പമാകലേമാളനി  കേമശഷന്  റനികപ്പെമാര്ട്ടനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനിലേമാണച
നടപടനികേള് തുടങ്ങനിയതച.  വടനബഇൗണമായനി റനികപ്പെമാര്ട്ടച വന. അന്നകത്ത മനനിസഭ
അതച അനഗശകേരനിച്ചു.  നന്യൂനപകത്തനിനച ഒരു പ്രകതരകേ വകുപ്പുകവണകമന്നതമായനിരുന
ആ റനികപ്പെമാര്ട്ടനികലേ ഒന്നമാമകത്ത നനിര്കദ്ദേശേന.   അതച കറക്കകമകന്റെഷനമാണച.  അതനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനില അന്നകത്ത ഗവണ്കമന്റെച  കസക്രകട്ടറനിയറ്റനില നന്യൂനപക കസല
ആരനഭനിച്ചുകകേമാണച  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച  തുടക്കനകുറനിച്ചു.  മദസ  അദ്ധേരമാപകേരുകട
കേമാരരത്തനില  കകമനനിധനി  കവണകമനളതച  ദശേമാബ്ദങ്ങളമായ  ആവശേരമമായനിരുന.
ഏകേകദശേന  ഒരു  ലേകകത്തമാളനകപര്  വരുകമന്നമാണച  കേണക്കമാക്കകപ്പെട്ടനിട്ടുളതച.
അന്നകത്ത ഗവണ്കമന്റെച അതച കചെയ്തു.  അതച നന്യൂനപകങ്ങള്ക്കച കവണനിയുള ഒരു
മത്സരമമായനിരുന്നനില.  നന്യൂനപകങ്ങകളമാടച  ചെരനിത്രപരവന  സമാമൂഹരപരവമമായ
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കേമാരണങ്ങളമാല  നശതനിപുലേര്ത്തമാന്  കേടകപ്പെട്ട  രമാഷശയന  കകകേകേമാരരനകചെയ്തച
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്ന  ഒരു  പ്രസമാനകമന്ന  നനിലേയനില  എല.ഡനി.എഫച .-കന്റെ
ചെരനിത്രപരമമായ  നടപടനിയമായനിരുന.  1957-ല  ആധുനനികേ  കകേരളത്തനികന്റെ
രമാജശേനില്പനിയമായ  മഹമാനമായ  സഖമാവച  ഇ.എന.എസച.-കന്റെ  കനതൃതത്വത്തനിലുള
ഗവണ്കമന്റെച  വരുകമ്പമാള്  തനിരുവനിതമാനകൂര്-കകേമാചനി  പനിന്നശടച  തനിരു-കകേമാചനി,
അതുകപമാകലേ ബ്രനിട്ടശഷച-മലേബമാര് പ്രകദശേന ഇങ്ങകന പ്രവനിശേരകേളമായനി കേനിടന്നനിരുന.
അകതലമാന  ഭമാഷമാടനിസമാനത്തനില  സനകയമാജനിപ്പെനിച്ചു.  ആധുനനികേ  കകേരളത്തനികലേ
ആദരകത്ത  ഗവണ്കമന്റെച  വരുന്നതുവകര  മലേബമാര്  പ്രകദശേത്തച  പളനി
പുതുക്കനിപ്പെണനിയമാകനമാ  പുതനിയ  പളനി  നനിര്മനിക്കമാകനമാ   സത്വമാതനരമനിലമായനിരുന.
ആകരമാഗരവന  വനിദരമാഭരമാസവമുള  മുസശന  കചെറുപ്പെക്കമാകര  മലേബമാര്  കസഷരല
കപമാലേശസനികലേയച  റനിക്രൂട്ടച  കചെയമാന്  പമാടനിലമായനിരുന.  1957-കലേ  ഇ.എന.എസച.
ഗവണ്കമന്റെച വന്നകപ്പെമാഴമാണച മലേബമാര് കസഷരല കപമാലേശസനികലേയച റനിക്രൂട്ടച കചെയമാനുന
പളനി  പുതുക്കനിപ്പെണനിയമാനുന  പുതനിയ  പളനി  പണനിയമാനുകമലമാന  ഭരണപരമമായനി
നടപടനികേള്  സത്വശകേരനിചതച.   അങ്ങകന  ഓകരമാ  ഘട്ടവന  പരനികശേമാധനിചമാല
കകേരളത്തനികന്റെ  ചെരനിത്രപരമമായ  സമാമൂഹര  വളര്ചയുകട  വനികേമാസഘട്ടത്തനില,
നന്യൂനപകന  പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ട  സനര്ഭത്തനില,  ജശവതരമാഗമനകസമാടുകൂടനി
നന്യൂനപക  സനരകണത്തനിനച  ഇറങ്ങനിത്തനിരനിച  പ്രസമാനമമാണച  കേമന്യൂണനിസച
എനപറയമാന്  കേഴനിയുന.  1971-ല  തലേകശ്ശേരനിയനില  വര്ഗ്ഗശയ  കേലേമാപത്തനികന്റെ
ഫലേമമായനി  നനിരവധനി  ആളുകേളുകട  വനിലേകപ്പെട്ട  ജശവനുകേളനികലേയ്കക്കലമാന  വരമാപനിപ്പെനിക്കുന്ന
വന്കതമാതനിലുള  സനഘര്ഷങ്ങളുന  സനഘട്ടനങ്ങളുന  ഉയര്നവന്നകപ്പെമാള്,
മലേബമാറനികന്റെ രമാഷശയ-സമാമൂഹര-ചെരനിത്രപരമമായ സവനികശേഷതകേളനില സമ്പന്നതയുന
കകപതൃകേവമുള  പട്ടണപ്രകദശേവന  തശരപ്രകദശേവമമായ   തലേകശ്ശേരനിയനികലേ  പളനി
കേത്തനിക്കമാന് പരരമാപമമായ പനവന വടനിവമാളുന കുറുവടനികേളുമമായനി ആര്.എസച.എസച.
വര്ഗ്ഗശയവമാദനികേള്  ഇറങ്ങനിത്തനിരനിചകപ്പെമാള്,  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരനമായ  സഖമാവച
കുഞ്ഞെനിരമാമനമാണച  പളനി  സനരകനിക്കമാന്  ജശവതരമാഗന  കചെകയണനിവന്നതച.
കുഞ്ഞെനിരമാമന് രകസമാകനിയമായനി;  പളനിക്കച  തകേരമാറച  സനഭവനിചനില.   ഇവനിടകത്ത
നനിലേപമാടുന  മറ്റച  പ്രശ്നങ്ങളനില  സത്വശകേരനിച  നനിലേപമാടുകേളുന      പരനികശേമാധനിചമാല
സമാമൂഹരപരമമായ സവനികശേഷതകേള്കകേമാണച ഇടതുപകന അതനികന്റെ ചെരനിത്രദഇൗതരന
വനിജയകേരമമായനി  പൂര്ത്തശകേരനിക്കമാന്  എക്കമാലേത്തുന  ആത്മമാര്തമമായ  പരനിശമന
നടത്തനിയനിട്ടുകണന്നച കേമാണമാന. ആ പരനിശമന ഇനനിയുന തുടരുന. ഇതച ചെരനിത്രത്തനികന്റെ
തുടര്ചയമാണച.   ആ  തുടര്ച  അതനികന്റെകയമാരു  വനികേമാസമമാണച;  ഇകതമാരു
പരനിണമാമമമാണച;  ഇഇൗ  മമാറ്റത്തനികന്റെ  ചെനിനമാധമാരകയ  സമ്പന്നമമാക്കനിത്തശര്ക്കമാന്
കേഴനിയത്തക്കവനിധത്തനില  നന്യൂനപക  സനരകണത്തനിനുകവണനി  പങ്കുവഹനിക്കുന.
ഭൂരനിപകന  കസക്കുലേറമാകുകമ്പമാഴമാണച  നന്യൂനപകത്തനിനച  സനരകണന  ഉറപ്പെമാക്കമാന്
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കേഴനിയുകേ.  ആ  സനരകണന  ഉറപ്പെമാക്കമാന്  കേഴനിയുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച
നമുകക്കമാരുമനിക്കമാന.  ഇന്നകത്ത  കദശേശയ  രമാഷശയ  സമാഹചെരരത്തനികന്റെ
സവനികശേഷതകേളനില നനിനകകേമാണച  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാകമന്നച  മമാത്രന  പറഞകകേമാണച
ഞമാന് പ്രസനഗന ചുരുക്കുന.

തകദ്ദേശേസത്വയനഭരണവന  നന്യൂനപകകകമവന  വഖഫച  ഹജ്ജച  തശര്തമാടനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .   ജലേശല): സര്, ഇഇൗ കഭദഗതനിയുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച പലേ
അനഗങ്ങളുന ഇവനികട ചെര്ചയനില പകങ്കേടുക്കുകേയുണമായനി. ശശ. അനനില അക്കരയമാണച
ആദരമമായനി ചെര്ചയനില പകങ്കേടുത്തതച.  അകദ്ദേഹന ഉന്നയനിച ആദരകത്ത ആകകപന
ആകരകയമാ  ഉന്നനവച്ചുകകേമാണച  കകേമാണ്ടുവരുന്ന  ബനിലമാണനികതന്നമാണച.  ഒരുപകക,
യു.ഡനി.എഫച.-കന്റെ  സമാധരതയനിലനനിനന  അകദ്ദേഹത്തനിനച  കതമാന്നനികയമാരു
വനികേമാരമമാകേമാമതച.  മുമ്പച  പലേ  സനര്ഭങ്ങളനിലുന  ആകരകയങ്കേനിലുകമമാകക്ക  മുന്നനില
കേണ്ടുകകേമാണച ഇത്തരത്തനിലുള കഭദഗതനികേള് യു.ഡനി.എഫച. കകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുണമാകേമാന.
ഇടതുപക ജനമാധനിപതരമുന്നണനികയ സനബനനിചച അങ്ങകന ഏകതങ്കേനിലുന ഒരമാകള
ഉന്നനവച്ചുകകേമാണച ഒരു ബനിലനില കഭദഗതനി കകേമാണ്ടുവകരണ യമാകതമാരമാവശേരവമനില.
രണമാമതമായനി,  കേമശഷനനില   നന്യൂനപക  വനിഭമാഗത്തനികലേ  വനനിതയുകട
പ്രമാതനിനനിധരകത്തക്കുറനിചച  പറഞ.   നനിലേവനില  ആ  കേമശഷനനില  നന്യൂനപക
വനിഭമാഗത്തനികലേ വനനിതയുകട പ്രമാതനിനനിധരന ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണച.  മൂന്നനഗങ്ങളമാണച
കേമശഷനനിലുളതച.  അതനില  രണ്ടുകപകര  നനിയമനിച്ചുകേഴനിഞ.  റനിട്ടകയര്ഡച
വനിജനിലേന്സച ജഡ്ജച ശശ. പനി. കകേ. ഹനശഫയമാണച ഇഇൗ കേമശഷകന്റെ ഇകപ്പെമാഴകത്ത
കചെയര്മമാന്.  കകേമാട്ടയകത്ത  മുന്  കേണ്സന്യൂമര്  കകേമാടതനി  കമമ്പര്  അഡത്വ.  ബനിന
കതമാമസമാണച  ഇതനികലേ  ഒരനഗന.  കവകറമാരമാകള  നനിയമനിച്ചു,  അതച
സമാധൂകേരനിക്കമാന്കവണനിയമാണച  ഇഇൗ  ബനില  കകേമാണ്ടുവരുന്നകതനള  രശതനിയനില
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അനഗന  ശശ.  കകേ.  എസച.  ശേബരശനമാഥന്  ചെര്ചയനില
പകങ്കേടുത്തുകകേമാണച പറഞ്ഞെതച ശേരനിയല.  പ്ലമാന് ഒഇൗട്ടച കലേയനില കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനികന്റെ
വനിഹനിതന  ഓകരമാവര്ഷന  കേഴനിയുകനമാറുന  കുറഞവരനികേയമാണച.  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷന
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനിലനനിനന  നന്യൂനപക  വനിഭമാഗങ്ങളുകട  കകമത്തനിനച  സനസമാന
ഗവണ്കമനകേള്ക്കച  കേനിട്ടനിയ  വനിഹനിതന  ഇഇൗ  സമാമ്പത്തനികേവര്ഷന  ലേഭനിചനിട്ടനില.
ബഹുമമാനരനമായ   കഡമാ.  ടനി.  എന.  കതമാമസച  കഎസകേച  ഇവനികട  അവതരനിപ്പെനിച
ബഡ്ജറ്റനില കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷകത്തക്കമാള് ഏതമാണച 40 കകേമാടനി രൂപ അധനികേമമായമാണച
നന്യൂനപകകകമ  വകുപ്പെനിനച  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതച.  31  കകേമാടനി  രൂപയമായനിരുന
നന്യൂനപക  വനിഭമാഗത്തനികലേ  വനിധവകേളുകട  ഭവനനനിര്മമാണത്തനിനമായനി  കേഴനിഞ്ഞെ
സര്ക്കമാര് അനുവദനിചകതങ്കേനില കഡമാ.  ടനി.  എന.  കതമാമസച കഎസകേച അവതരനിപ്പെനിച
ബഡ്ജറ്റനില  അതച  50  കകേമാടനി  രൂപയമാക്കനി  വര്ദ്ധേനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന  എന്നതച
സമാനര്ഭനികേമമായനി സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.   ശശ.  പനി.  ഉകകബദളയമാണച  ചെര്ചയനില
പകങ്കേടുത്തുകകേമാണച  സനസമാരനിച  മകറ്റമാരനഗന.  അകദ്ദേഹന  നനിജസനിതനി  അറനിയമാകത
ചെനിലേ  കേമാരരങ്ങള്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  മദസമാ അദ്ധേരമാപകേ  കകമനനിധനി  നടപ്പെനിലേമാക്കനിയതച
യു.ഡനി.എഫച. സര്ക്കമാരമാകണന്നമാണച അകദ്ദേഹന വമാചെമാലേനമായനി പറഞ്ഞെതച. 
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ശശ  .   പനി  .   ഉകകബദള: സര്, മദസ അദ്ധേരമാപകേ കകമനനിധനി എല.ഡനി.എഫച.-
ആണച കകേമാണ്ടുവന്നതച. ആകകേ 1,30,000 മദസ അദ്ധേരമാപകേര് കകേരളത്തനിലുളതനില
790  കപര്  മമാത്രമമാണച  നനിങ്ങളുകട  കേമാലേത്തച  കകമനനിധനിയനില  അനഗമമായതച.
എനവചമാല  നനിങ്ങള്  ജനിലമാ  സഹകേരണ  ബമാങ്കുമമായനി  ലേനിങ്കേച  കചെയ്തച
നടപ്പെനിലേമാക്കനിയതുകകേമാണച;   പലേനിശേയമായതുകകേമാണച വന്നനില.  ഞങ്ങളുകട കേമാലേത്തച
പലേനിശേരഹനിത കകമനനിധനി നടപ്പെനിലേമാക്കനി. 

കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജലേശല: സര്,  ശശ.  പനി.  ഉകകബദള അക്കമാരരന പറഞ്ഞെതച
വളകര നന്നമായനി.  പമാകലേമാളനി കേമശഷന് ശേനിപമാര്ശേയനിലേമാണച മദസ അദ്ധേരമാപകേര്ക്കച
കകമനനിധനി  ഏര്കപ്പെടുത്തണകമന്നച  പറഞകകേമാണ്ടുള  ആദരകത്ത  ശേനിപമാര്ശേ
വരുന്നതച.  എത്രകയമാ  കേമാലേമമായനി  മുസശന  ലേശഗച  ഭരണത്തനിലുണമായനിരുന.  മദസ
അദ്ധേരമാപകേരുന നമകട നമാട്ടനിലുണമായനിരുന.  മദസ അദ്ധേരമാപകേര് ശശ.  വനി.  എസച.
അച്ചുതമാനനകന്റെ  ഭരണകേമാലേത്തച  കപമാട്ടനിമുളച  ഒരു  വനിഭമാഗമമായനിരുന്നനിലകലമാ?
പതനിനമായനിരക്കണക്കനിനച  വരുന്ന  മദസ  അദ്ധേരമാപകേകരക്കുറനിച്ചുന  അവരുകട
കകമവമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  കേമാരരങ്ങള്ക്കച  സര്ക്കമാരനിലനനിനന  ലേഭനികക്കണ
ആനുകൂലേരങ്ങകളക്കുറനിച്ചുന ഒരു ആകലേമാചെനയുന നടന്നനിരുന്നനില.  പമാകലേമാളനി കേമശഷന്
ശേനിപമാര്ശേയനിലേമാണച  മദസ അദ്ധേരമാപകേ കകമനനിധനിയുകട  രൂപശകേരണകത്തക്കുറനിചച
പറഞ്ഞെതുന അതച രൂപശകേരനിക്കുന്ന ഒരു ബനില ഇഇൗ സഭയനില കകേമാണ്ടുവന്നതുന. അന്നച
ആ  സര്ക്കമാര്  മദസ  അദ്ധേരമാപകേര്ക്കച  ഒരു  കകമനനിധനി  ഏര്കപ്പെടുത്തനിയകപ്പെമാള്
അതനില  അവ  ര്  അനഗങ്ങളമാകുകമന്നച  കേണച  മുസശന  ലേശഗനികന്റെ  കൂടനി
കേമാര്മനികേതത്വത്തനില  നടത്തനിയ  വലേനിയ  പ്രചെരണന,  അകതനനിനമായനിരുന?
ഇടതുപക സര്ക്കമാര് ഒരുങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നതച; മ ദസ അദ്ധേരമാപകേകര, നനിങ്ങളമാരുന ആ
കകമനനിധനിയനില അനഗങ്ങളമാകേരുതച. അങ്ങകനയകല നനിങ്ങള് നടത്തനിയ പ്രചെരണന.
ഇകപ്പെമാള് ആ കകമനനിധനി എങ്ങകനയമാണച മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച? ഇഇൗ നമാട്ടനികലേ ഒരു
കകമനനിധനിയുന  ഏകതങ്കേനിലുകമമാരു  ധനകേമാരര  സമാപനവമമായനി  ബനകപ്പെടമാകത
നടത്തമാന് കേഴനിയുകമമാ?  മുസശന ലേശഗനികലേ ബനകപ്പെട്ട ആളുകേള് എത്രകയമാ ധനകേമാരര
സമാപനങ്ങളുകട,  സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേളുകട  അമരത്തനിരനിക്കുന.  ലേശഗനികന്റെ
പ്രമമാണനിമമാര്ക്കച ബമാങ്കുകേളുകട അമരത്തനിരനിക്കമാന. പമാവകപ്പെട്ട മദസ അദ്ധേരമാപകേര്ക്കച
ബമാങ്കേനികന്റെ സമശപത്തുകപമാലുന കപമാകേമാന് പമാടനികലനള നനിലേപമാടച നനിങ്ങകളടുത്തതച
എനനിനുകവണനിയമായനിരുന.

ശശ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിന:  സര്,  1985-ല  കകേ.  കേരുണമാകേരന്
മുഖരമനനിയമാകുന്ന  സമയത്തച  മുസലേനിയമാര്മമാര്ക്കച  കപന്ഷന്  നലകേമാന്
തശരുമമാനനിചകപ്പെമാള് മുല മുക്രനി കപന്ഷന് അനുവദനിക്കുകേയനികലന്നച ഇ.  എന.  എസച.
നമ്പൂതനിരനിപ്പെമാടച  ഉള്കപ്പെകടയുളവര്  പ്രസനഗനിക്കുകേ  മമാത്രമല,  മമാര്കനിസച  പമാര്ട്ടനി
കകേരളത്തനില  വരമാപകേമമായനി  പ്രചെരണവന  പ്രകേടനവന  നടത്തനിയതച  അങ്ങയുകട
ശദ്ധേയനിലകപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ?
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കഡമാ  .   കകേ  .   ടനി  .   ജലേശല : സര്, അതുകകേമാണമാകണമാ അന്നച മുല മുക്രനി കപന്ഷന്
അനുവദനിക്കമാതനിരുന്നതച;  മദസ  അദ്ധേരമാപകേര്ക്കച  കകമനനിധനി  കകേമാണ്ടുവരമാതനിരുന്നതച?
കേമന്യൂണനിസച പമാര്ട്ടനിയുകട ഏകതങ്കേനിലുകമമാരു കനതമാവച അങ്ങകന പറയുകമന്നച ആകരങ്കേനിലുന
വനിശേത്വസനിക്കുനകണമാ;  നമുക്കച  വനിശേത്വസനിക്കമാന്  കേഴനിയുകമമാ?  കേളത്തരങ്ങളുന
കേളപ്രചെരണങ്ങളുന ആകേമാന എന്നമാല ഏറ്റവന ചുരുങ്ങനിയതച ഇഇൗ സഭയനികലേങ്കേനിലുന
അതച നടത്തമാതനിരനിക്കമാന് പ്രകതരകേന ശദ്ധേനിക്കണന. 

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശേന്:  സര്,  ഒരു ഓര്ഡനിനന്സച റശകപ്ലയ്സച കചെയ്തച ഒരു
ബനില  കകേമാണ്ടുവരനികേയമാണച.  ഒമാര്ഡനിനന്സച  എനനിനമാണച  കകേമാണ്ടുവന്നകതന്നച
വരകമമാകക്കണ  ബമാധരത  ഗവണ്കമന്റെനിനുണച.  'മകറ്റമാരു'  എന്നതുമമാറ്റനി  'ഒരു'
എന്നമാക്കനിയതച  ഒരനഗകത്ത നനിയമനിക്കമാന്കവണനിയമാണച.  ആ അനഗകത്ത ഇതുവകര
നനിയമനിചനിട്ടനില.  കനരകത്ത  നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നതച  കചെയര്മമാകനയുന  അഡത്വ.  ബനിന
കതമാമസച എന്ന വനനിതമാ അനഗകത്തയുമമാണച. 'ഒരു'  എനപറയുന്നതനില അനഗകത്ത
നനിയമനിചനിട്ടനില. ഓര്ഡനിനന്സച റശകപ്ലയ്സച കചെയ്തച ബനില ആക്കുകമ്പമാള് എമര്ജന്സനി
കപ്രമാവനിഷനുപകയമാഗനിചച ഓര്ഡനിനന്സച കകേമാണ്ടുവന്നതച എനനിനുകവണനിയമാകണന്നച
വരകമമാകക്കണ ബമാധരത ഗവണ്കമന്റെനിനുണച. അങ്ങച ഇതുവകര അതച പറഞ്ഞെനിട്ടനില;
അതച പറയമാകമമാ? 

കഡമാ  .   കകേ  .   ടനി  .   ജലേശല: സര്, പറയമാന. ഇത്തരത്തനിലുള കഭദഗതനി കകേമാണ്ടുവരമാന്
ഓര്ഡനിനന്സച കകേമാണ്ടുവന്നനിരുന.  ആ ഓര്ഡനിനന്സച കേരമാബനിനറ്റനില വന്നകപ്പെമാകഴയന
നനിയമസഭമാ സകമളനന ഫനികച  കചെയ്തനിരുന.  നനിയമസഭമാ  സകമളനന പ്രഖരമാപനിച
സമാഹചെരരത്തനില  ഓര്ഡനിനന്സച  പ്രമാബലേരത്തനില  കകേമാണ്ടുവകരണതനികലന്നച
കേരമാബനിനറ്റച തശരുമമാനനിച്ചു.  ഓര്ഡനിനന്സച കനരകത്ത വനകവങ്കേനിലുന നനിയമസഭമാ സകമളനന
പ്രഖരമാപനിചതനിനുകശേഷമമാണച അതച പ്രമാബലേരത്തനില വരുന്ന സമാഹചെരരമുണമായതച.
ഗവര്ണര് ഒപ്പെനിട്ടച വരുന്നതനിനച കേമാലേതമാമസകമടുത്തതുകകേമാണമാണച അങ്ങകന വന്നതച.
അതുകകേമാണമാണച  ഇഇൗ  സഭമാസകമളനത്തനിലത്തകന്ന  ബനിലമായനി  കകേമാണ്ടുവരമാന,
ഓര്ഡനിനന്സമായനി  ഇറകക്കണതനികലന്നച  തശരുമമാനനിചതച.  അത്രയുന  ഉന്നതമമായ
ജനമാധനിപതര  കബമാധമുളതുകകേമാണമാണച  തത്രകപ്പെട്ടച  അതച  പ്രമാബലേരത്തനില
വരുത്തുന്നതനിനുപകേരന  ഇങ്ങകനകയമാരു  ബനിലനിലക്കൂടനിത്തകന്ന  കകേമാണ്ടുവരമാകമന്നച
തശരുമമാനനിചതച. 

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശേന്:  സര്,  ഓര്ഡനിനന്സച റശകപ്ലയ്സച കചെയ്യുകേയമാണച.
ഓര്ഡനിനന്സച  promulgate  കചെയ്തു,  അന്നച  എനച  എമര്ജന്സനിയമാണച
ഉണമായനിരുന്നതച,  അന്നച  നനിയമനിചനിരുനകവങ്കേനില  എമര്ജന്സനിയുണമായനിരുന
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എനപറയമാന. ഓര്ഡനിനന്സച അനുസരനിചച 'ഒരു' എനമമാറ്റനിയ അനഗകത്ത നനിയമനിചനിട്ടനില.
അതുകകേമാണച  ഓര്ഡനിനന്സച  എനനിനമാണച  ഇറക്കനിയതച  എന്നതുസനബനനിച
നരമായശകേരണന  നലകകേണതച  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കകേമാണ്സനിറ്റന്യൂഷണലേമായുള
ബമാധരതയമാണച. അതച കചെയ്തനിട്ടനികലന്നമാണച പറഞ്ഞെതച. 

മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശേന്,  ബനില വപലേറ്റച  കചെയ്തകപ്പെമാള് ഈ
വനിഷയന കചെയര് റൂള് കചെയ്തനിരുന. 

കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജലേശല  :  സര്,  ഇഇൗ  സര്ക്കമാര്  ഏകതങ്കേനിലുകമമാരമാകള
നനിയമനിക്കമാനമാണച  തത്രകപ്പെട്ടകതങ്കേനില  തമാങ്കേള്  പറഞ്ഞെതുകപമാകലേ  ഒരമാകള
നനിയമനിക്കമാമമായനിരുന,  ഞങ്ങള്  ഇങ്ങകനകയമാരു  ബനില  കപകട്ടന്നച  സഭയനില
കകേമാണ്ടുവകരണ കേമാരരവമനിലമായനിരുന. 

ശശ. പനി. ഉകകബദള പറഞ്ഞെതച മഹമാനമാരുകട കപരനിട്ടച ധമാരമാളന പദ്ധേതനികേള്
എല.ഡനി.എഫച.  സര്ക്കമാര് കകേമാണ്ടുവന എന്നലമാകത പുതനിയകതമാനന കചെയ്തനിട്ടനില
എന്നമാണച.  മഹമാനമാരുകട  കപരനിട്ട  ഒരു  പദ്ധേതനികയയുന  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെച
അവതമാളത്തനിലേമാക്കനില.   മഹമാനമാരുകട  കപരനിട്ടുകകേമാണച  മഹമാനമാരമായ  ആളുകേളുകട
ചെനിനമാഗതനികേള്കക്കതനിരമായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച  ആരമാകണന്നച  ശശ.  പനി.
ഉകകബദളയച എകന്നക്കമാള് നന്നമായറനിയമാന. 'മഹമാനമാരുകട കപരനിട്ടുകകേമാണച പലേരുന
എയ്ഡഡച  വനിദരമാഭരമാസ  സമാപനങ്ങള്  തുടങ്ങനി,  പകക  അതനികലേമാകക്കത്തകന്ന
അഴനിമതനി നടത്തുന, 'മഹമാനമാരുകട കപരനിടുന്നതനിനുപകേരന അവനവകന്റെ വമാപ്പെയുകട
കപരനിട്ടുകകേമാണച സമാപനങ്ങള് നടത്തനി എനച കതമാന്നരമാസവന നനിങ്ങള് കേമാട്ടനികക്കമാള'
എന്നച  മുസശന  ലേശഗനികന്റെ  പരനിണനിതപ്രജ്ഞനമായ  കനതമാവച  കുളത്തൂര്  ടനി.  മുഹമദച
മഇൗലേവനി  മുസശന  ലേശഗനികന്റെ  കമാസകേളനില  പരസരമമായനി  പറഞ്ഞെനിട്ടുണച.
അത്തരത്തനികലേമാരു  ദര്ഗതനി  ഇഇൗ  പദ്ധേതനികേള്കക്കമാനന  ഉണമാകേനികലന്നച  ഞമാന്
ശശ.  പനി.  ഉകകബദളകയ ഓര്മനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച.  മകറ്റമാന്നച  അകദ്ദേഹന  പറഞ്ഞെതച,
തമാനൂര്  സനഭവകത്തക്കുറനിചമാണച.  തമാനൂര്  സനഭവത്തനികന്റെ  ഉത്തരവമാദനി  ആരമാണച?
തമാനൂരനില മകറ്റകതങ്കേനിലുന മതവനിഭമാഗക്കമാര് വന്നല അക്രമങ്ങള് നടത്തുന്നതച.  ഒകര
മതവനിഭമാഗത്തനിലകപ്പെട്ട  ആളുകേളമാണച  അവനികട  പരസരന  ആക്രമനിക്കുന്നതച.  അതച
രമാഷശയമമാണച.  എനമാണച  തമാനൂരനില  ഇകപ്പെമാള്  ഇങ്ങകനകയമാരു  രമാഷശയമമായ
സനഘര്ഷന ഉണമാകുന്നതനിനച ഇടവരുത്തനിയതച. പതനിറ്റമാണ്ടുകേകളമാളന തമാനൂരനിലനനിന്നച
മുസശന  ലേശഗലമാകത  ഒരു  പമാര്ട്ടനിയുന  ജയനിചനിട്ടനില.  പകക  കേഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭമാ
കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനില  അതനിനച  വനിരുദ്ധേമമായനി  സനഭവനിച്ചു.  യു.ഡനി.എഫച.-നുന  മുസശന
ലേശഗനിനുന ഏറ്റവന വലേനിയ ഭൂരനിപകന ലേഭനിചനിരുന്നതച  തമാനൂരനിലനനിന്നമാണച.  പകക
കേഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭമാ  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനില  ആ  ഭൂരനിപകത്തനികന്റെ  കേഥകേള്  മുഴവന്
കേമാറ്റനിലപ്പെറത്തനികക്കമാണമാണച  ഇടതുപകത്തനികന്റെ  സമാനമാര്തനി  തമാനൂരനില
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ജയനിചതച.  സതരത്തനില  അസഹനിഷ്ണുതയുകട  ആരനഭന  അവനികടനനിന്നമാണച.  ആ
കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനികന്റെ  ഓകരമാ  ഘട്ടത്തനിലുന  ഇടതുപക  സമാനമാര്തനികയ
അപമായകപ്പെടുത്തമാനുള  വലേനിയ  ശമങ്ങളുണമായനി,  അകദ്ദേഹകത്ത  അക്രമനിക്കുന്ന
സമാഹചെരരമുണമായനി. വളകര സഹനിഷ്ണുതയുളവര് എന്നമാണകലമാ പറയുന്നതച.  തമാനൂര്
കേടപ്പുറത്തച  നടന്നനിട്ടുള  എലമാ  അക്രമസനഭവങ്ങളനിലുന  മുസശന  ലേശഗച  ഒരു
പകത്തുനനിലക്കുന്നതച  എന്തുകകേമാണമാണച?  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  എത്രകയമാ
പ്രവര്ത്തകേര്  അവനികടയുണച.  ഏകതങ്കേനിലുകമമാരു  കകേമാണ്ഗ്രസകേമാരന്  അവനികട
അക്രമനിക്കകപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാകയന്നച   ബഹുമമാനരനമായ  പ്രതനിപകകനതമാവച  പറയകട്ട.
അവനികട ഇടതുപക സമാനമാര്തനി ജയനിച്ചു എന്നതച അനഗശകേരനിക്കമാന് കേഴനിയമാത്ത
ആളുകേള് അക്രമന അഴനിച്ചുവനിടുകേയമാണച. നനിങ്ങകള ഞങ്ങള് ആക്രമനിചച ശേരനികപ്പെടുത്തനി
ഞങ്ങളുകട  വഴനിക്കച  കകേമാണ്ടുവരുന  എനപറയുകമ്പമാള്  ആക്രമനിചച  ആകരയുന  ഒരു
വഴനിയനികലേയന കകേമാണ്ടുകപമാകേമാന് ഞങ്ങള് സമതനിക്കനികലന്നച അവനിടകത്ത ഒരുകൂട്ടന
ആളുകേള്  പറഞ്ഞെമാല  അതനികലേനമാണച  കതറ്റച?  ഇത്തരത്തനിലുള  ഫമാസനിസച
നനിലേപമാടുകേള്  അനഗശകേരനിക്കമാകത  കപമാരുതനി  നനിലക്കുന്ന  ആളുകേകള  സകപ്പെമാര്ട്ടച
കചെയ്യുകേയകല കവണതച?

ശശ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമദച കേബശര്: സര്, ഇഇൗ കതരകഞ്ഞെടുപ്പെനിനുകശേഷന അവനികട
മമാത്രമല, മങ്കേടയനിലുന കപരനിനലമണയനിലുകമമാകക്ക ഏകേപകശയമമായനി മുസശന ലേശഗച
പ്രവര്ത്തകേര്കക്കതനികര  അക്രമന  നടന്നനിട്ടുണച.   സനി.പനി.കഎ.(എന)-കന്റെ  ജനിലമാ
കസക്രട്ടറനി  ഉള്കപ്പെകടയുള  ആളുകേള്  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസന  തമാനൂരനില  കചെന്നകപ്പെമാള്
കപമാലേശസച  നടപടനികേള്കക്കതനിരമായനി  കമമാഴനി  കകേമാടുത്തവര്  ലേശഗുകേമാര്
മമാത്രമമാകണന്നമാകണമാ അങ്ങച ഇഇൗ സഭകയമാടച പറയുന്നതച?

കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജലേശല  :  സര്,  സത്വമാഭമാവനികേമമായുന  സനഘര്ഷ  ഭൂമനിയനില
കപമാലേശസച  ഇടകപടുകമ്പമാള്  എനമാകണമാ  സനഭവനിക്കുന്നതച  അതച  അവനികടയുന
സനഭവനിചനിട്ടുണമാകേമാന,  ഞമാനതച  നനികഷധനിക്കുന്നനില.  പകക  അവനികട  അക്രമ
സനഭവങ്ങള് ആരനഭനിക്കുന്നതച ആരമാണച; അവനിടകത്ത ഏറ്റവന വലേനിയ പമാര്ട്ടനി മുസശന
ലേശഗകല;  മുസശന  ലേശഗച  വനിചെമാരനിചമാല  അവനികട  അക്രമങ്ങള്  അവസമാനനിപ്പെനിക്കമാന്
സമാധനിക്കനികല?  സമാധനിക്കുകമന്നമാണച  എകന്റെ  അഭനിപ്രമായന.  ഞമാന്  ഇഇൗ  സഭയനികലേ
അനഗങ്ങകളമാടച കചെമാദനിക്കുന, ബനി.കജ.പനി.-കയ എതനിര്ക്കമാന് കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാര്ക്കലമാകത
മറ്റമാര്ക്കമാണച  കേഴനിയുകേ?  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാര്കക്ക  ബനി.കജ.പനി.-കയ  എതനിര്ക്കമാന്
ഇനവകര കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുള.  ബനി.കജ.പനി.  എന്ന രമാഷശയപ്പെമാര്ട്ടനി തങ്ങളുകട അധനികേമാര
രമാഷശയത്തനിനച  കവല്ലുവനിളനിയമാകുന  എനവന്നകപ്പെമാള്  കകേമാണ്ഗ്രസച  ആ  പമാര്ട്ടനികയ
എതനിര്ത്തു.  പകക  അകപ്പെമാഴന  ആര്.എസച.എസച.-കന്റെ  പ്രതരയ  ശേമാസ്ത്രകത്ത
നഖശേനിഖമാനന എതനിര്ക്കുന്നതനില കകേമാണ്ഗ്രസച പമാര്ട്ടനിക്കച പനിഴവച സനഭവനിച്ചു, അതച
സതരമമാണച.  അതുകകേമാണമാണച  കകേമാണ്ഗ്രസനിലനനിന്നച  ബനി.കജ.പനി.-യനികലേയച
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ആളുകേള്  ഒഴകേനികപ്പെമാകുന്നതുകപമാകലേ  കേമന്യൂണനിസച  പമാര്ട്ടനിയനിലനനിന്നച  ഒരമാളുന
ബനി.കജ.പനി.-യനികലേയച  കപമാകേമാത്തതച.  സമാധമാരണ ഒരു മുസശന  കുടുനബത്തനില  ഒരു
കുട്ടനി ജനനിചമാല അവകന്റെ കചെവനിയനില ബമാകങ്കേമാലേനി  നമാദമമാണച  ഉയര്ത്തുന്നതച.  ഒരു
കേമന്യൂണനിസച കുടുനബത്തനില ഒരു കുട്ടനി ജനനിചമാല ആര്.എസച.എസച.-കന്റെ പ്രതരയശേമാസ്ത്ര
വനിരുദ്ധേതയമാണച  ആ  കുടുനബത്തനികലേ  അനഗത്തനിനച  കചെമാലനികക്കമാടുക്കുന്നതച.
അതുകകേമാണമാണച പ്രതരയശേമാസ്ത്രപരമമായുള യുദ്ധേന ആര്.എസച.എസച.-നച എതനിരമായനി
കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാര്  നടത്തുന്നതച.   യു.ഡനി.എഫച.-നച  അതനിനച  സമാധനിക്കമാത്തതുന
അതുകകേമാണ്ടുതകന്നയമാണച  പലേകപ്പെമാഴന  അവരുമമായനി   കകേമാണ്ഗ്രസനിനുന  ലേശഗനിനുന
കകേമാനപ്രകകമസച കചെകയണനിവരുന്നതച ഇകതമാകടമാപ്പെന കചെര്ത്തച വമായനിക്കണന.

ശശ  .    എന  .    വനിന്കസന്റെച:  സര്,  കേണ്ണൂരനില  നടന്ന  അക്രമ  സനഭവങ്ങളുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച  ഒരു സര്വകേകനികയമാഗന മുഖരമനനിയുകട സമാന്നനിദ്ധേരത്തനില  കേണ്ണൂരനില
വനിളനിക്കുകേയുണമായനി.  അതനികന്റെ തകലേദനിവസന തനിരുവനനപുരന മസറ്റച  കഹമാട്ടലേനില
ആര്.എസച.എസച.  കനതമാക്കളുന  മുഖരമനനിയുന  മറ്റുന  കയമാഗന  കചെര്ന്നനിരുന.  ....
(ബഹളന)....

മനി  .   സശക്കര്: മനിനനിസര് സനസമാരനിക്കണന. 

കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജലേശല:  സര്,  ഗുജറമാത്തനികലേയുന  മഹമാരമാഷയനികലേയുന
ബനി.കജ.പനി.-ക്കമാകരകപ്പെമാകലേയല  കകേരളത്തനികലേ  ബനി.കജ.പനി.-ക്കമാകരനന  അവര്
മരരമാദക്കമാരമാകണനന പലേകപ്പെമാഴന നമള് പറയമാറുണച.  പ്രകതരകേനിചച യു.ഡനി.എഫച.-
കേമാര് പറയുന്നതച നമാന കകേള്ക്കമാറുണച. ....(ബഹളന)....  കകേരളത്തനികലേ ബനി.കജ.പനി.-
ക്കമാര് എങ്ങകനയമാണച മരരമാദക്കമാരമായതച?  ഇനരയനികലേ മുഴവന് ആര്.എസച.എസച.-
കേമാരുന  അവരുകട  വബബനിളമായനി  അനഗശകേരനിക്കുന്നതച  'Bunch  of  Thoughts',
കഗമാള്വമാള്ക്കറുകട  വനിചെമാരധമാര  എന്ന  പുസ്തകേമമാണച.  കകേരളത്തനികലേ
ആര്.എസച.എസച.-കേമാരുന  ബനി.കജ.പനി.-ക്കമാരുന  അതനികനത്തകന്നയമാണച  അവരുകട
വബബനിളമായനി  കേമാണന്നതച.   1971-കലേ  കേമാരരന  ഇവനികട  പറയുകേയുണമായനി.
കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരുന  ആര്.എസച.എസച.-കേമാരുന   തമനിലുള    സനഘര്ഷന
കകേരളത്തനില  ആരനഭനിചതച   കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരുകട  ഏകതങ്കേനിലുന  ഒരു  ആഫശസച
പനിടനികചടുക്കമാന് ആര്.എസച.എസച.-കേമാര് വന്നതനികന്റെ പശമാത്തലേത്തനിലേല. ബമാബറനി
മസ്ജനിദച  തകേര്ത്തച  ഡലഹനിയനില  ബനി.കജ.പനി.  അധനികേമാരത്തനില  വന്നതുകപമാകലേ
കകേരളത്തനില  മതധ്രുവശകേരണന ലേകരമനിട്ടച  1971-ല  തലേകശ്ശേരനിയനില ഒരു മുസശന
പളനി  തകേര്ക്കമാന്  ശമനിചകപ്പെമാള്  അതനികന  കനഞ്ചൂകക്കമാകട  കനരനിട്ടകപ്പെമാഴമാണച
ആര്.എസച.എസച.-മമായുള സനഘര്ഷത്തനില ആദരകത്ത കേമന്യൂണനിസച രകസമാകനി
ഉണമായതച.   അവനികട  നനിന്നമാണച  കേമന്യൂണനിസച-ആര്.എസച.എസച.  സനഘട്ടനന
ആരനഭനിക്കുന്നതച.  കേമന്യൂണനിസച  പ്രതരയശേമാസ്ത്രന  ആര്.എസച.എസച.  ഒരനിക്കലുന
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അനഗശകേരനിചനിട്ടനില.  കേമാരണന  അതനഗശകേരനിചമാല  അവരുകട  പ്രതരയശേമാസ്ത്രത്തനിനച
ഇഇൗ  നമാട്ടനില  വനിലേയുണമാകേനികലന്നച  ആകരക്കമാളുന  നന്നമായനി  അവര്  മനസനിലേമാക്കനി.
കേമന്യൂണനിസച  വനികരമാധന  പുതനിയ  കേമാലേത്തച  അത്ര  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കമാന്
കേഴനിയനികലനളതുകകേമാണമാണച   മുസനിനലേശഗനികന്റെ  കനതമാവച  ശശ.  പനി.  കകേ.
കു ഞ്ഞെമാലേനിക്കുട്ടനി  ഇഇൗ  സഭയനിലനനിന്നച  കലേമാകഭയനികലേയച  മത്സരനിക്കമാന്
തയമാകറടുക്കുന്നതച;  അതമാണച  യമാഥമാര്തരന.   കേമന്യൂണനിസച  പമാര്ട്ടനികയ
വനിമര്ശേനിക്കമാന് വര്ത്തമമാനകേമാലേത്തനികന്റെ രമാഷശയ സമാഹചെരരത്തനില കേഴനിയനികലന്നച
അകദ്ദേഹത്തനിനച  തശര്ത്തുമറനിയമാന.  അതുകകേമാണമാണച  കകേരള  നനിയമസഭയനില
അനഗമമായനി അടുത്ത 4 വര്ഷന തുടരുന്നതനികനക്കമാള്  നലതച ബനി.കജ.പനി.  വനിരുദ്ധേ
നനിലേപമാടച  സത്വശകേരനിചച  മകതതര കേകനികേളുകട കൂട്ടമായ്മ ലേകരമനിട്ടച  പ്രവര്ത്തനിക്കമാനുന
കേമന്യൂണനിസച  പമാര്ട്ടനിയുമമായനി  സഹകേരനിചച  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാനുന  പറ്റനിയ  സലേന
ഡലഹനിയമാകണന്ന  തനിരനിചറനിവമാണച  പനി.  കകേ.  കുഞ്ഞെമാലേനിക്കുട്ടനി  സമാഹനിബനികനകപ്പെമാലുന
കലേമാകഭയനികലേയച മത്സരനിക്കുന്ന മകനമാഗതത്തനികലേയച കകേമാണ്ടുവന്നതച. 

ശശ.  എ.  പനി.  അനനില  കുമമാര്  ചെര്ചയനില  പകങ്കേടുത്തുകകേമാണച
കഭദഗതനികയക്കുറനിചച  വളകര  ക്രനിയമാത്മകേമമായനി  അഭനിപ്രമായന  കരഖകപ്പെടുത്തനിയതനിനച
ഞമാന്  ഇഇൗ  സനര്ഭത്തനില  നനനി  കരഖകപ്പെടുത്തുന.   കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരുകട
കകേമാണ്ഗ്രസച  വനികരമാധകത്തക്കുറനിചച   അകദ്ദേഹന  അഭനിപ്രമായപ്രകേടനന  നടത്തനി.
കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാര്ക്കച  കകേമാണ്ഗ്രസച  വനികരമാധമുകണന്നച  എനനിക്കച  കതമാനന്നനില.
കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  നയപരനിപമാടനികേകളയമാണച  കേമന്യൂണനിസച  പമാര്ട്ടനി  എനന
എതനിര്ത്തനിട്ടുളതമാണച.  ഒന്നമാന  യു.പനി.എ.  സര്ക്കമാര്  നനിലേവനില  വന്നതനികന്റെ
പശമാത്തലേത്തനില നടന്ന സനഭവന ഞമാന് ഇഇൗ സനര്ഭത്തനില ഓര്ക്കുകേയമാണച. 

ശശ  .   എന  .   ഉമര്: സര്, കപമായനിന്റെച ഓഫച ഓര്ഡര്. 

മനി  .    സശക്കര്:  പ്രസനഗന  തടസകപ്പെടുത്തമാനുള ഒറ്റമൂലേനിയല കപമായനിന്റെച  ഓഫച
ഓര്ഡര്.  അങ്ങകയകപ്പെമാകലേ  പ്രഗത്ഭനമായ  ഒരു  പമാര്ലേകമകന്റെറനിയന്  ഒറ്റമൂലേനി
പ്രകയമാഗനിക്കരുതച.  മനനി പ്രസനഗന അവസമാനനിപ്പെനിക്കകട്ട. 

ശശ  .    എന  .    ഉമര്:  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരനകലങ്കേനിലുന
ശശ.  എ.  എന.  ആരനിഫുന  ശശ.  കകേ.  വനി.  അബ്ദുള് ഖമാദറുന  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരമാണച.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി പറഞ്ഞെതച, കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരനച കുട്ടനി ജനനിചമാല ആ കുട്ടനിയുകട
കചെവനിയനികലേയച  ഓതനികക്കമാടുക്കുന്നതച  ആര്.എസച.എസച.-കന്റെ  പ്രതരയശേമാസ്ത്ര
വനിരുദ്ധേതയമാണച  എന്നമാണച.  ....(ബഹളന)....   എനനിക്കച  സശക്കര്  സമയന
അനുവദനിചതമാണച.  ശശ.  എ.  എന.  ആരനിഫനിനുന ശശ.  കകേ.  വനി.  അബ്ദുള് ഖമാദറനിനുന
കുട്ടനി ജനനിചമാല അവരുകട കചെവനിയനില ഓതനികക്കമാടുക്കുന്നതച ബമാങ്കേമാകണമാ അകതമാ
ആര്.എസച.എസച. വനികരമാധ മനമമാകണമാകയന്നച  അവര് പറയണന.
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മനി  .   സശക്കര്: തമാങ്കേള് പറയുന്നതനില എനമാണച കപമായനിന്റെച?

ശനി  .   എന  .   ഉമര്: സര്, ഞമാന് കപമായനിന്റെച പറയുകേയമാണച. അകലന്നമാണച ഞമാന്
പറയുന്നതച.  അങ്ങകനയകലങ്കേനില അവര് തനിരുത്തനിപ്പെറയകട്ട.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി
പറഞ്ഞെ അവമാസ്തവമമായ കേമാരരങ്ങള് ഓര്ഡറനിലേമാകണമാ?

മനി  .   സശക്കര്: ഇതുകപമാലുള ഒറ്റമൂലേനി പ്രകയമാഗങ്ങള് ശേരനിയല.

ജലേവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    മമാതദ്യു  ടനി  .    കതമാമസച):  സര്,  ഇഇൗ  സഭയനികലേ
അനഗങ്ങകള  ജമാതനിയുകടയുന  മതത്തനികന്റെയുന  അടനിസമാനത്തനില  കവര്തനിരനിചച
കേമാണന്നതച ശേരനിയല; ഇത്തരന സനസമാരന ഒഴനിവമാക്കണന.

കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജലേശല:  സര്,  ഞമാന്  ആളുകേകള  മതമാടനിസമാനത്തനില
ഭനിന്നനിപ്പെനിക്കമാനല,  ഒന്നനിപ്പെനിക്കമാനമാണച  ശമനിചതച.   ആളുകേകള  ഭനിന്നനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച
ശശ.  എന.  ഉമര് നടത്തുന്ന ശമന കവകണന്നമാണച പറഞ്ഞെതച.  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേമാര്ക്കച
കകേമാണ്ഗ്രസച  വനികരമാധമനില.  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  നയങ്ങകളമാടുന   പരനിപമാടനികേകളമാടുന
മൃദലേ  ഹനിനതത്വ  സമശപനങ്ങകളമാടുമമാണച  കേമന്യൂണനിസച  വനികയമാജനിചനിട്ടുളളതച.  ഒന്നമാന
യു.പനി.എ.  ഗവണ്കമന്റെച  അധനികേമാരത്തനില  വന്ന  സനര്ഭത്തനില  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ
കനതൃതത്വത്തനില  ഒരു  ഗവണ്കമന്റെച  വരണകമമാ  കവണകയമാ  എനളതനികനക്കമാള്
വലേനിയ  പ്രശ്നമമായനി  ബനി.കജ.പനി.  ഉയര്ത്തനിയതച  ശശമതനി  കസമാണനിയമാ  ഗമാനനി
ഇറ്റലേനിയനില  ജനനിച്ചുകവനളതമാണച.  എലമാവരുന  പകേചച  നനിന്ന  ഘട്ടത്തനില
ഇറ്റലേനിയനില ജനനിച്ചുകവനളതുകകേമാണച ഇനരയുകട പ്രധമാനമനനിയമാകേമാന് ശശമതനി
കസമാണനിയമാ  ഗമാനനിക്കച  അവകേമാശേമനികലന്ന വമാദകത്ത അതനിശേകമമായനി  ഖണ്ഡനിചച
രനഗത്തുവന്നതച  സനി.പനി.കഎ.(എന)-കന്റെ ഇടതുപക കനതമാക്കനമാരുമമായനിരുനകവന്നച
നനിങ്ങള് മറനകപമാകേരുതച.  അന്നച ഒരു ഗവണ്കമന്റെച  ഉണമാക്കുകേ  എന്നതനിനപ്പുറന
കകേമാണ്ഗ്രസനിനച  ലേഭനിച  ധമാര്മനികേ  പനിന്തുണയമായനിരുന  കേമന്യൂണനിസച
പമാര്ട്ടനിയനിലനനിന്നച  കേനിട്ടനിയതച.  ആ  ധമാര്മനികേ  പനിന്തുണയുകട  പനിന്ബലേത്തനിലേമാണച
ശശമതനി കസമാണനിയമാ ഗമാനനി പ്രധമാനമനനി പദവനി കവകണന്നച തശരുമമാനനിചകതന്ന
കേമാരരന  ആരുന  മറക്കരുതച.    കേമന്യൂണനിസച  പമാര്ട്ടനിക്കച  കകേമാണ്ഗ്രസനികനമാടച  ഒരു
വനികരമാധവമനില.  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  നയപരനിപമാടനികേകളമാടച,  മൃദലേഹനിനതത്വ
സമശപനങ്ങകളമാടച  ശേകമമായനി  വനികയമാജനിച്ചുകകേമാണച  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുനകവകന്നയുള.
രമാഷശയന  ഇതനികലേയച  കേടനവന്നതുകകേമാണമാണച  ഇഇൗ  ബനിലനികന്റെ  ചെര്ചയനില
രമാഷശയവന  പറകയണനിവന്നതച  എനസൂചെനിപ്പെനിച്ചുകകേമാണച  കഭദഗതനി  ബനില
കഎകേകേകണ്ഠരന പമാസമാക്കനിത്തരണകമന്നച അഭരര്തനിക്കുന.

മനി  .   സശക്കര്: ശശ. എ. പനി. അനനില കുമമാര്, അങ്ങയുകട 1(എ) നമ്പര് കഭദഗതനി
പ്രസച കചെയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമമാര്: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചെയ്യുന്നനില.
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മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  എ.  പനി.  അനനില കുമമാര് അവതരനിപ്പെനിച  കഭദഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ. എസച. ശേര്മ, അങ്ങയുകട 2(ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി പ്രസച കചെയ്യുനകണമാ?

ശശ  .   എസച  .   ശേര്മ:  സര്, ഞമാന് പ്രസച കചെയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  എസച.  ശേര്മ  അവതരനിപ്പെനിച   കഭദഗതനി  സഭയുകട
അനുമതനികയമാകട പനിന്വലേനിച്ചു. 

സബ്ജക്ടച കേമനിറ്റനി റനികപ്പെമാര്ട്ടച  കചെയ്തപ്രകേമാരമുള  2017-കലേ കകേരള സനസമാന
നന്യൂനപക കേമശഷന് (കഭദഗതനി) ബനില പരനിഗണനയച എടുക്കണകമന്ന പ്രകമയകത്ത

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്......

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്....

പ്രകമയന സഭ അനഗശകേരനിച്ചു. 

ബനില പരനിഗണനയ്കക്കടുത്തു.

2-  ാംവകുപ്പെച

ശശ  .   എന  .   ഉമര്: സര്, ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

124.  ഖണ്ഡന 2-ല "  ഒരു” എന്ന വമാക്കനിനുമുമ്പമായനി  "ഏകതങ്കേനിലുന” എന്ന
വമാക്കച കചെര്ക്കുകേ:

ശശ  .    കകേ  .    സുകരഷച  കുറുപ്പെച:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

126. പ്രധമാന ആക്ടനികലേ വകുപ്പെച 3(2)-ല തമാകഴപ്പെറയുന പ്രകേമാരന മമാറ്റുകേ.

“(2) കേമശഷനനില തമാകഴപ്പെറയുന്ന അനഗങ്ങള് ഉണമായനിരനികക്കണതമാണച

അതമായതച

(എ)  സര്ക്കമാര്  നമാമനനിര്കദ്ദേശേന  കചെയ്യുന്ന  സനസമാനകത്ത  നന്യൂനപക

സമുദമായത്തനിലകപ്പെട്ടതുന,  നന്യൂനപകവമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  കേമാരരങ്ങളനില  പ്രകതരകേ

പരനിജ്ഞമാനന  ഉളതുന,  അത്തരന  കേമാരരങ്ങളനില  പ്രവര്ത്തന  മനികേവച

കതളനിയനിചനിട്ടുളതുന, നനിയമ പരനിജ്ഞമാനന ഉളതുമമായ ഒരു കചെയര്കപഴണ്;

(ബനി)  സര്ക്കമാര്  നമാമനനിര്കദ്ദേശേന  കചെയ്യുന്ന  സനസമാനകത്ത  നന്യൂനപക
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സമുദമായത്തനിലകപ്പെട്ടതുന  നന്യൂനപകവമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  കേമാരരങ്ങളനില  പ്രകതരകേ
പരനിജ്ഞമാനന ഉളതുന അത്തരന കേമാരരങ്ങളനില പ്രവര്ത്തന മനികേവച  കതളനിയനിചനിട്ടുളതുമമായ
ഒരു അനഗന;

(സനി)  സര്ക്കമാര്  നമാമനനിര്കദ്ദേശേന  കചെയ്യുന്ന  സനസമാനകത്ത  നന്യൂനപക
സമുദമായത്തനിലകപ്പെട്ടതുന,  നന്യൂനപകവമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  കേമാരരങ്ങളനില  പ്രകതരകേ
പരനിജ്ഞമാനന ഉളതുന അത്തരന കേമാരരങ്ങളനില പ്രവര്ത്തന മനികേവച കതളനിയനിചനിട്ടുളതുമമായ
ഒരു വനനിത;

മനി  .    സശക്കര്: 123-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി വകുപ്പെച നശക്കന കചെയമാനുളതമായതനിനമാല
ക്രമപ്രകേമാരമല; അതച അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില. 

തകദ്ദേശേസത്വയനഭരണവന  നന്യൂനപകകകമവന  വഖഫച  ഹജ്ജച  തശര്തമാടനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   കകേ  .   ടനി  .   ജലേശല): സര്, കഭദഗതനികേള് സത്വശകേമാരരമല. 

മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  എന.  ഉമര് അവതരനിപ്പെനിച  124-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശശ.  കകേ.  സുകരഷച കുറുപ്പെച അവതരനിപ്പെനിച  126-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുകട
അനുമതനികയമാകട പനിന്വലേനിച്ചു. 

2-ാം വകുപ്പെച ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നകത്ത

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്......

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്....

2-ാം വകുപ്പെച ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നന സഭ അനഗശകേരനിച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെച ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമായനി.

3-  ാംവകുപ്പെച

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കകപ്പെട്ടനില.)

3-ാംവകുപ്പെച ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നകത്ത

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്......

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്....

3-ാംവകുപ്പെച ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നന സഭ അനഗശകേരനിച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെച ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമായനി. 
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1-  ാം വകുപ്പുന പശഠനികേയുന കപരുന

ശശ  .   എന  .   ഉമര്: സര്, ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

107.  പശഠനികേയനില  "ആവശേരങ്ങള്ക്കുകവണനി”  എന്നതനിനു  പകേരന
"ആവശേരത്തനിനുകവണനി” എന്നച കചെര്ക്കുകേ.

കപ്രമാഫ  .    ആബനിദച  ഹുവസന്  തങ്ങള്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന
കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

108.  പശഠനികേയനില  "യുകമമായനിരനിക്കുകേയമാല”  എന്ന  വമാക്കനിനച  പകേരന
"യുകമമായനിരനിക്കുകമന്നച" എന്ന വമാക്കച കചെര്ക്കുകേ.

109.  പശഠനികേയനില  "തമാകഴപ്പെറയുനപ്രകേമാരന”  എന്നതച  "ഇനനി  പറയുന
പ്രകേമാരന” എനമമാറ്റുകേ.

110.  ഖണ്ഡന  1(1)  തമാകഴപ്പെറയുന  പ്രകേമാരന  മമാറ്റുകേ.  “(1)  ഇഇൗ നനിയമത്തനിനച
2017-കലേ കകേരള  സനസമാന നന്യൂനപക  കേമശഷന്  (കഭദഗതനി)  നനിയമന  എന്നച
കപരച പറയമാന.”

112. ഖണ്ഡന 1(2)-ല "2017 കഫബ്രുവരനി 3-ാം തശയതനി” എന്നതച “2017 
കഫബ്രുവരനി മമാസന 3-ാം തശയതനി" എന്നമാക്കുകേ.

ശശ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

111.  ഖണ്ഡന  1(2)-ല  "ഇതച  2017  കഫബ്രുവരനി  3-ാം  തശയതനി”
എന്നതനിനുപകേരന "ഇതച ഉടന്” എന്നച കചെര്ക്കുകേ.

119.  ഖണ്ഡന  1(2)  തമാകഴപ്പെറയുന  പ്രകേമാരന  മമാറ്റുകേ:  “(2)  ഇതച  ഉടന്
പ്രമാബലേരത്തനില വരുന്നതമാണച.”

ശശ  .   കതമാമസച ചെമാണനി: സര്, ഞമാന് തമാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

113. ഖണ്ഡന 1(2)-ല "3-ാം തശയതനി"  എന്നതച "1-ാം തശയതനി" എന്നമാക്കുകേ

മനി  .    സശക്കര്: 114-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 119-ല അടങന്നതനിനമാലുന 115, 116,
117, 118, 120, 121, 122  എന്നശ കഭദഗതനികേള്  119-നച സമമാനമമായതനിനമാലുന അവ
അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില. 

തകദ്ദേശേസത്വയനഭരണവന  നന്യൂനപകകകമവന  വഖഫച  ഹജ്ജച  തശര്തമാടനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   കകേ  .   ടനി  .   ജലേശല): സര്, കഭദഗതനികേള് സത്വശകേമാരരമല.

മനി  .    സശക്കര്:  ശശ.  എന.  ഉമര് അവതരനിപ്പെനിച  107-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു.
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കപ്രമാഫ.  ആബനിദച  ഹുവസന് തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച  108,  109,  110,  112
എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശശ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച അവതരനിപ്പെനിച  111, 119  എന്നശ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശശ.  കതമാമസച  ചെമാണനി  അവതരനിപ്പെനിച  113-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭയുകട
അനുമതനികയമാകട പനിന്വലേനിച്ചു. 

1-ാം വകുപ്പുന പശഠനികേയുന കപരുന ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നകത്ത

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്......

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്....

1-ാം വകുപ്പുന പശഠനികേയുന കപരുന ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമാക്കണകമന്ന പ്രശ്നന സഭ
അനഗശകേരനിച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുന പശഠനികേയുന കപരുന ബനിലനികന്റെ ഭമാഗമമായനി.

തകദ്ദേശേസത്വയനഭരണവന  നന്യൂനപകകകമവന  വഖഫച  ഹജ്ജച  തശര്തമാടനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   കകേ  .   ടനി  .   ജലേശല): സര്, 2017-കലേ കകേരള സനസമാന നന്യൂനപക
കേമശഷന് (കഭദഗതനി) ബനില പമാസമാക്കണകമന്ന പ്രകമയന  അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേശന്ദ്രന്):  സര്,   പ്രകമയകത്ത
പനിനമാങന. 

മനി  .    സശക്കര്: 2017-കലേ കകേരള സനസമാന നന്യൂനപക കേമശഷന് (കഭദഗതനി)
ബനില പമാസമാക്കണകമന്ന പ്രകമയകത്ത 

അനുകൂലേനിക്കുന്നവര്......

പ്രതനികൂലേനിക്കുന്നവര്.....

പ്രകമയന സഭ അനഗശകേരനിച്ചു.  

ബനില സഭ കഎകേകേകണ്ഠരന പമാസമാക്കനി. 

ഓര്ഡര്...  ഒമാര്ഡര്... സഭ ഇകപ്പെമാള് പനിരനിയുന്നതുന നമാകള രമാവനികലേ   8.30-നച
വശണ്ടുന സകമളനിക്കുന്നതുമമാണച.

(2017  മമാര്ചച  16-ാം  തശയതനി  വരമാഴമാഴ  രമാവനികലേ  8.30-നച  വശണ്ടുന
സകമളനിക്കുന്നതനിനമായനി സഭ വവകുകന്നരന 5.22-നച പനിരനിഞ.)


