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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ഫഫെബ്രുവരനി 28, ഫചഭാവ

  വഭാലലലാം 165] ഔകദലഭാഗനികേറനികപഭാര്ടട     [നമ്പര് 3

നനിയമസഭ  2017 ഫഫെബ്രുവരനി മഭാസലാം 28-ാം തതീയതനി ഫചഭാവഭാഴ്ച രഭാവനിഫല 8.30-നട
ബഹുമഭാനഫപട  സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചര്ന.

I. കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട അനുവദനിക്കഫപട കചഭാദലങ്ങളുഫട പടനികേയനിഫല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്.... കചഭാദലലാം നമ്പര് *31. 

കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ പുനരുദഭാരണലാം

1 (*31) ശതീ  .   ഫകേ  .   ആന്സലന്  :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :
ശതീ  .   ഫകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട  :

  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  അഴെനിമതനിയലാം  ധൂര്തലാംഫകേഭാണട
തകേര്ചയനിലഭായതഭായനി ആകക്ഷപമുള്ള കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന പുനരുദരനിക്കഭാനഭായനി
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  അവകലഭാകേനലാം
ഫചയനിട്ടുഫണങനില് അതനിഫന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  എഫനഭാഫക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

268/2019.
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(ഡനി) മുന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട ഭരണതലത്തനിലലാം ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലലാം
നടന്നതഭായനി ആകക്ഷപമുള്ള അഴെനിമതനിഫയക്കുറനിചട അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്): സര്, 

(എ) അഴെനിമതനിയലാം ധൂര്തലാം ഫകേടുകേഭാരലസതയലാം നനിമനിത്തലാം തകേര്ചയനിലഭായനിരുന്ന
കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന  കകേപനിടനിച്ചുയര്തന്നതനിനുകവണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചതട  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട  കേമ്മേനിറനി  നനിലവനില്  വന്നതനിനട  കശഷമഭാണട.
ഫഫെഡകറഷഫന  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  ചുവഫട
വനിവരനിക്കുന:

ഭരണപരലാം

• കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  കദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സലാംഘടനഭാ സലാംവനിധഭാനത്തനിനട രൂപലാം നല്കേനി.

• എലഭാ മഭാസവലാം ഫഹഡഭാഫെതീസട തലത്തനില് റതീജനിയണല് മഭാകനജര്മഭാരുഫട
റനിവവ്യു  മതീറനിലാംഗുകേളുലാം  റതീജനിയണല്  തലത്തനില്  തനികവണനി,  നതീതനി
ഫമഡനിക്കല്,  വനികദശമദല  കഷഭാപട  എന്നനിവയഫട  റനിവവ്യു  മതീറനിലാംഗുകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ യൂണനിറ്റുകേളനിലലാം  കഗഭാഡഡൗണുകേളനിലലാം  സര്കപ്രസട
ഇന്ഫസക്ഷന് ഏര്ഫപടുത്തനി.

• ചഭാര്കടര്ഡട  അക്കഡൗണന്റെട  സഭാപനത്തനിഫന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
ഇകന്റെണല് ആഡനിറട വനിഭഭാഗത്തനിനട രൂപലാം നല്കേനി.

ധനപരലാം

• പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുഫട  നനികക്ഷപങ്ങളുഫട  പലനിശ
12.39 കകേഭാടനി രൂപയലാം മുതല് 26 ലക്ഷലാം രൂപയലാം തനിരനിച്ചുനല്കേനി.

• സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങട,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട
എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല  ഉയര്ന്ന  പലനിശ  നനിരക്കനില്  വഭാങ്ങനിയ  വഭായ്പകേള
തനിരനിചടചട പലനിശ നഷലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി.

• പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുഫട  12-ഉലാം  13-ഉലാം  ശതമഭാനലാം
പലനിശയ്ക്കുള്ള  നനികക്ഷപങ്ങള  തനിരനിച്ചുനല്കേനി,  7.75,  8.75  ശതമഭാനലാം
പലനിശയള്ള ഹ്രസസ്വകേഭാല നനികക്ഷപങ്ങളഭാക്കനി മഭാറനി.
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• കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  സഭാപനങ്ങഫള  ലഭാഭക്ഷമതയഫട

അടനിസഭാനത്തനില് എ, ബനി, സനി എന്നനിവയഭായനി തരലാം തനിരനിചട നഷത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങഫള  റനികവവട  ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള

കേര്മ്മേപദതനിക്കട രൂപലാം നല്കേനി.

വനിപണനലാം

• ആവശലകേത തനിടഫപടുത്തനി കഗഭാഡഡൗണുകേഫള പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചു.  ഇതനിഫന്റെ

ഫെലമഭായനി അനഭാവശലമഭായനി എടുത്തനിരുന്ന കഗഭാഡഡൗണുകേള ഒഴെനിവഭാക്കനി.

• കഗഭാഡഡൗണുകേളനില്  ഫകേടനിക്കനിടന്നനിരുന്ന  പഴെകേനിയ  സഭാധനങ്ങള

സഹകേരണ വകുപനിഫന്റെ സഹഭായകത്തഭാഫട കലലത്തനില് വനിറഴെനിച്ചു.

• പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുഫട  കനതൃതസ്വത്തനില്  2000  നതീതനി

കസഭാറുലാം  1500  നതീതനി  ഫമഡനിക്കല്  കസഭാറുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട

തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഇതനികനഭാടകേലാം  700-കലഫറ  നതീതനി  കസഭാറുലാം  500  നതീതനി

ഫമഡനിക്കല് കസഭാറുലാം പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭായനി.  ഇവയ്ക്കുകവണ സഭാധനങ്ങള

ഒന്നനിചട  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭാല്  കുറഞ്ഞ  വനിലയട  സഭാധനങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി.

• പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുഫട പ്രതനിനനിധനികേഫളക്കൂടനി ഉളഫപടുത്തനി

പര്കചസട  കേമ്മേനിറനി  വനിപുലതീകേരനിച്ചു.  ഇതട  പ്രവര്ത്തനലാം  ജനകേതീയവലാം

സുതഭാരലവമഭാക്കഭാന് സഹഭായകേരമഭായനി.

• കകേന്ദ്രതീകൃത പര്കചസട സലാംവനിധഭാനവലാം ഇ-ഫടന്ഡറുലാം നടപഭാക്കനി.

• മരുന്നട  ഉലഭാദകേ  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  ആശയവനിനനിമയലാം  നടത്തനി

കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന സനി.ആന്റെട എഫെട.  ഏജന്സനിയഭായനി പരനിഗണനിക്കഭാ

ഫമന്നട വന്നകതഭാഫട ഡനിസഡൗണട ഇനത്തനില് വര്ദനവണഭാക്കഭാനഭായനി.

• വനികദശമദല വനില്പനയനില് നനിലനനിന്നനിരുന്ന അനഭാശഭാസല പ്രവണതകേളുലാം

ഡഭാകമജലാം  കുറയഭാന്  കേഴെനിയകേയലാം  ഇന്ഫസന്റെതീവട  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനില്

അടയണഫമന്നട നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയലാം ഫചയതനിനഭാല്  76,18,794  രൂപ ഇഡൗ

ഇനത്തനില്  സമഭാഹരനിക്കഭാനഭായനി.   പ്രവര്ത്തന  ഫചലവട  വനിറ്റുവരവനിഫന്റെ

12%-ത്തനില്  നനിനലാം  9%  ആയനി  കുറയഭാന്  കേഴെനിഞ.  ഇതുവഴെനി  ഇഡൗ

കമഖലയനിഫല ലഭാഭക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ.
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ജതീവനക്കഭാരുഫട പുനര്വനിനലഭാസലാം

• ജതീവനക്കഭാരുഫട  എണലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  തനിടഫപടുത്തനി,  അധനികേമഭായനി
നനിയമനിക്കഫപട  തഭാത്കേഭാലനികേ/കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാഫര  ഒഴെനിവഭാക്കനി
ബഭാക്കനിയള്ളവഫര പുനര്വനിനലസനിച്ചു.

• ലഭാഭകേരമഫലന്നട  കേഫണതകേയലാം  നഷത്തനിനുലാം  ഡഭാകമജനിനുലാം
ഫകേടുകേഭാരലസതയ്ക്കുലാം ഇടയഭാക്കനിയ 741 നന്മ കസഭാറുകേള ഒഴെനിവഭാക്കനി.

• അഴെനിമതനിയലാം  ധൂര്തലാം  ഫകേടുകേഭാരലസതയലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട
സുതഭാരലമഭായ നടപടനിക്രമങ്ങളക്കട രൂപലാം നല്കേനി.

• ജതീവനക്കഭാരുഫട  കേഭാരലകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട  വനിവനിധ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി ചനിടയഭായ പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയണഭായനി.

ഗുണഫെലങ്ങള

• പ്രതനിമഭാസലാം  ഭരണ ഫചലവട  വനിറ്റുവരവനിഫന്റെ  7.52  ശതമഭാനത്തനില്നനിനലാം
6.75 ശതമഭാനമഭായനി കുറയഭാനഭായനി.

• പ്രതനിമഭാസലാം പലനിശ ഫചലവട 6.50 കകേഭാടനി രൂപയനില് നനിനലാം 3.45 കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി കുറയഭാനഭായനി.

• വനിറ്റുവരവട വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി  2016  ജൂകല മഭാസലാം ശരഭാശരനി വനില്പന
പ്രതനിമഭാസലാം  152.50  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന്നതട  പ്രതനിമഭാസലാം  162  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി വര്ദനിച്ചു.

• പ്രതനിദനിന വനിറ്റുവരവട  4  കകേഭാടനി  രൂപയനില് നനിനലാം  6  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  2.25  കകേഭാടനി  രൂപ  നഷത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതട 8 കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം ലഭാഭലാം കനടഭാനുലാം കേഴെനിഞ.

(ബനി)  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ബഹുമഭാനഫപട സഹകേരണ
വകുപ്പുമനനിയഫട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാര്,  ആഡനിറട
ഡയറക്ടര്  എന്നനിവഫര  പഫങടുപനിച്ചുഫകേഭാണട  അഞട  തവണ  അവകലഭാകേനലാം
നടതകേയണഭായനി.  കജഭായനിന്റെട രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാഫരയലാം കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട പ്രതനിനനിധനികേഫളയലാം
പഫങടുപനിചട സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാര് രണട തവണ കയഭാഗലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട.
കൂടഭാഫത  15-2-2017-നട  ബഹുമഭാനഫപട  കകേരള  മുഖലമനനി  കേണ്സസ്യൂമര്
ഫഫെഡകറഷഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങഫള  വനിശകേലനലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട  കയഭാഗലാം
വനിളനിക്കുകേയലാം തുടര് പ്രവര്ത്തനത്തനിനട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയമുണഭായനി.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തട  അരനി  വനില  വര്ദനിക്കുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  അരനി
ഉല്പഭാദന  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കുറഞ്ഞ  വനിലയട  അരനി  സലാംഭരനിചട
സലാംസഭാനത്തട  വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുഫട
പ്രതനിനനിധനികേഫള  ഉളഫപടുത്തനി  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  രൂപതീകേരനിചട  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട.  പ്രഭാഥമനികേ സര്വതീസട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുഫട കനതൃതസ്വത്തനില്
സലാംസഭാനഫത്തഭാടഭാഫകേ  2000  നതീതനി കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  1500  നതീതനി
ഫമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട.
ഇത്തരത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കസഭാറുകേളനികലയട  ആവശലമഭായ  നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളുലാം മരുനകേളുലാം ഫഫെഡകറഷന് മുകഖന വനില്പനയട എത്തനിക്കുന്നതഭാണട.
ഇതനികനഭാടകേലാം  700-കലഫറ  നതീതനി  കസഭാറുലാം  500  നതീതനി  ഫമഡനിക്കല്  കസഭാറുലാം
പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭായനി.  ഇവയ്ക്കുകവണ  സഭാധനങ്ങള  ഒന്നനിചട  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭാല്
കുറഞ്ഞ  വനിലയട  സഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി.  ഫഫെഡകറഷനട  സസ്വനമഭായള്ള
നതീതനി  ഗലഭാസട  പഭാന്റെനിഫന്റെ  കേഭാരലകശഷനി  കൂടുതല്  പ്രകയഭാജനഫപടുതന്നതനിനഭായനി
ഫകേഭാകമഴലല് ഗലഭാസട റതീഫെനിലനിലാംഗനിനട നല്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  രണട  തരത്തനിലള്ള  അകനസ്വഷണങ്ങളഭാണട  ഫഫെഡകറഷനനില്
നടനവരുന്നതട.  കപഭാലതീസട  വനിജനിലന്സട  വനിഭഭാഗത്തനിഫന്റെ  അകനസ്വഷണവലാം
സലാംസഭാന  സഹകേരണ  വകുപനിഫന്റെ  65-ാം  വകുപട  പ്രകേഭാരമുള്ള  അകനസ്വഷണവലാം.
കേണ്സസ്യൂമര്  ഫഫെഡകറഷഫന്റെ  ഘടന,  പ്രവര്ത്തനലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി
എന്നനിവഫയപറനി  1969-ഫല  സഹകേരണ  നനിയമത്തനിഫന്റെ  65-ാം  വകുപട  പ്രകേഭാരലാം
അകനസ്വഷണലാം നടതന്നതനിനട 26-9-2015-ല് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട. അകനസ്വഷണ
കേഭാലഭാവധനി  ഒരു  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലാം  അകനസ്വഷണലാം  തുടരുന്നതനിഫനതനിഫര
കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  മുന്  മഭാകനജനിലാംഗട  ഡയറക്ടര്  കഡഭാ.  റനിജനി  ജനി.  നഭായര്
കഹകക്കഭാടതനിഫയ സമതീപനിക്കുകേയലാം അകനസ്വഷണത്തനിനട കസ ലഭനിചതനിഫനതടര്ന്നട
അകനസ്വഷണലാം നനിര്ത്തനി വചനിരനിക്കുകേയമഭാണട.

ശതീ  .    ഫകേ  .    ആന്സലന്:  സര്,  കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കലമഭായനി  ബന്ധഫപടട
ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനില്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുഫട  വനില
ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട.  മറട  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങനി  നലഭായവനില  കേടകേളവഴെനി  വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട
കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡലാം  അതനിഫന്റെ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട  സലാംവനിധഭാനവലാം  ആശസ്വഭാസകേരമഭാണട.
ഇഡൗ  ഘടത്തനില്  കൂടുതല്  സഭാധനങ്ങള  വനില  കുറചട  ഫകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,   രഭാജലത്തഭാഫകേ,  കകേരളത്തനിലളഫപഫട
അരനിവനില  വര്ദനിചനിട്ടുണട.  ഇഡൗ  സഭാഹചരലത്തനില്  അരനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നട  വഭാങ്ങനി  കേണ്സസ്യൂമര്  ഫഫെഡകറഷഫന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്
വനിവനിധ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  നടതന്ന  നതീതനി  കസഭാറുകേളനിലൂഫട  വനില്പന
നടത്തഭാന് കവണനിയള്ള  വനിപുലമഭാഫയഭാരു പരനിപഭാടനിയട കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട കനതൃതസ്വലാം
നല്കുനണട. ആന്ധ്രയനിലലാം മറ്റുട സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം നമ്മേള ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന തരത്തനില്
വനില കുറചട അരനി ലഭനിക്കഭാനുള്ള സഭാദലതയനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഇകപഭാള ബലാംഗഭാളനിഫന
സമതീപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട.  അവനിഫട  നനിന്നട  കുറഞ്ഞ  വനിലയട  അരനി  ലഭനിക്കഭാന്
സഭാദലതയഫണന്നഭാണട മനസനിലഭാക്കുന്നതട. അവനിഫട നനിന്നട അരനി വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം
ഫചയഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.  കൂടഭാഫത  ഫമഭാത്തവനിലയട
വഭാങ്ങുന്നതനിനഭാല്  കുറഞ്ഞ വനിലയട  കേണ്സസ്യൂമര് ഫഫെഡകറഷഫന്റെ കസഭാറുകേളനിലൂഫട
സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ഫചയഭാന് സഭാധനിക്കുനണട.

ശതീ  .    ഫകേ  .    ആന്സലന്:  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അഴെനിമതനിരഭാജട
സര്ക്കഭാരഭായനിരുന.  അന്നഫത്ത  സനിവനില്  സകപസട  വകുപ്പുമനനിഫക്കതനിഫര
ക്രനിമനിനല് കകേഫസടുക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട. ഏതഭാണട 13-ഓളലാം ഉകദലഭാഗസര് വനിവനിധ
അഴെനിമതനി  കകേസ്സുകേളനില്  ഉളഫപടനിട്ടുണട.  കകേഭാടതനിയനില്  കപഭായനി  കസ  വഭാങ്ങുന്ന
സനിതനി  അവസഭാനനിപനിചട  തതീഫവടനിഫക്കഭാള്ള നടത്തനിയനിട്ടുള്ള അഴെനിമതനിക്കഭാര്ഫക്കതനിഫര
ശക്തമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  അഴെനിമതനിയനില്
മുങ്ങനിക്കുളനിച  ഒരു  സഭാപനമഭാഫണന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ഇഡൗ  സഭയനിലള്ള  ആര്ക്കുലാം
അഭനിപ്രഭായവലതലഭാസമുണഭാകേഭാന്  വഴെനിയനില.  2011  വഫരയള്ള  ആഡനിറനിലാംഗഭാണട
നടന്നനിരനിക്കുന്നതട.  ബഭാക്കനി  ആഡനിറനിലാംഗട  നടത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നനില.
ആഡനിറനിലാംഗനിനുകവണ  കേണക്കുകേള, വഡൗചറുകേള, എഗനിഫമന്റുകേള എന്നനിവഫയഭാനലാം
തഫന്ന  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിലനില.  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസ്വഷണത്തനില്  ഏതഭാണട
447  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  നഷമഭാണട  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനില്  കേഭാണഭാന്  സഭാധനിചതട.
അഴെനിമതനിഫക്കതനിഫര  കേര്ശനമഭായ  നനിലപഭാടട  സസ്വതീകേരനിക്കുനണട.  കപഭാലതീസട
അകനസ്വഷണവലാം വകുപ്പുതല അകനസ്വഷണവലാം നടക്കുനണട.  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
കേഭാലത്തട കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ മഭാകനജനിലാംഗട ഡയറക്ടറഭായനിരുന്ന കഡഭാ.  റനിജനി ജനി.
നഭായര് കകേഭാടതനിഫയ സമതീപനിചനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചരലത്തനില് ഇടക്കഭാലതണഭായനിരുന്ന
ഒരു  നനിശ്ചലത  മഭാതകമയള.  വളഫര  ശക്തമഭായനിത്തഫന്ന  സര്ക്കഭാര്  മുകന്നഭാടട
നതീങ്ങുന്നതഭാണട.
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ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  അഴെനിമതനിയലാം  ഫകേടുകേഭാരലസതയലാം ധൂര്തലാം
നഷവലാംമൂലലാം  തകേര്ചയനിലഭായനിരുന്ന  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന  കകേപനിടനിച്ചുയര്ത്തഭാന്
അങ്ങുലാം പുതനിയ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട  കേമ്മേനിറനിയലാം  നടതന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏഫറ
അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണട.  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  നന്മ  കസഭാറുകേള
തനിന്മകേളുഫട  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനിരുന.  സഞരനിക്കുന്ന  തനികവണനി  കസഭാറുകേളുഫട
വഭാഹനങ്ങള  കകേടുവന്നട  ആരുലാം  തനിരനിഞകനഭാക്കഭാത്ത  അവസയഭായനിരുന.
തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില്  കകേടുവന്ന വഭാഹനങ്ങള കറഭാഡനില്  തുരുഫമ്പടുത്തട നശനിച്ചുകപഭാകുന്ന
ഒരവസയണഭായനിരുന.  നന്മ  കസഭാറുകേളക്കട  പകേരമഭായനി  അരനി  ഉളഫപഫടയള്ള
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുഫട  വനില  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാനുലാം  മഭാര്ക്കറനില്  ഇടഫപടഭാനുലാം
സഞരനിക്കുന്ന തനികവണനി കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  നന്മ  കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിചതട  നല
ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട. പകക്ഷ  അവസഭാനലാം അതട കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന തഫന്ന
വനിഴുങ്ങുന്ന  ഒന്നഭായനി  മഭാറനി.  750-കലഫറ  കസഭാറുകേള  സലാംസഭാനതടനതീള
മുണഭായനിരുന്നതനില്  പ്രതനിമഭാസലാം  5000  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വലഭാപഭാരലാം  നടക്കുന്ന
ഒഫരണലാം  കപഭാലമുണഭായനിരുന്നനില.  കകേവലലാം  500  രൂപയനില്  തഭാഫഴെ  പ്രതനിമഭാസ
വനില്പന  നടതന്ന  കസഭാറുകേളുമുണഭായനിരുന.  അവനിഫടഫയഭാഫക്ക  രണലാം  മൂനലാം
ജതീവനക്കഭാഫര  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  ഇവരുഫട
ശമ്പളലാം, കവദവ്യുതനി ബനില്, ഫടലനികഫെഭാണ് ബനില്, യഭാതഭാപടനി തുടങ്ങനിയ ഇനങ്ങളനില്
പ്രതനിമഭാസലാം ഏതഭാണട  20,000  രൂപയഫട ഫചലവണഭായനിരുന.  സബ്സനിഡനിയളള
എഫനങനിലലാം സഭാധനങ്ങളുഫണങനില് അവ വഭാങ്ങുന്നതനിനട  നന്മ കസഭാറനില് ആളുകേള
വരുഫമന്നലഭാഫത  മറഭാരുലാം  തഫന്ന  അവനികടയട  വരുന്ന  സനിതനിയണഭായനിരുന്നനില.
അതനിഫന്റെ  കേണക്കുകേള  കകേവശമുണട;  കവണഫമങനില്  കമശപ്പുറത്തട  വയഭാലാം.
ഫകേടുകേഭാരലസതയകടയലാം  സൂക്ഷ്മക്കുറവനികന്റെയലാം  ഫെലമഭായനി  വഭാങ്ങനിക്കൂടനിയ
സഭാധനങ്ങള വനില്ക്കഭാഫത കകേടുവന്നട   വനിവനിധ കഗഭാഡഡൗണുകേളനില് ഫകേടനിക്കനിടന്നട
അഴുകേനിനഭാറനി പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശലാം സൃഷനിചട പരനിസരവഭാസനികേളക്കട  തഭാമസനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്ത  അവസയഭായനിരുന.  ഇതട  വലനിയ  വലഭാപഭാര  നഷത്തനിനനിടയഭാക്കനി
യനിട്ടുണട.  5 കകേഭാടനിയനികലഫറ രൂപയഫട സഭാധനങ്ങളഭാണട വനിവനിധ കഗഭാഡഡൗണുകേളനില്
അഴുകേനികപഭാകുന്ന  അവസയനില്  ഫകേടനിക്കനിടന്നതട.  അവഫയലഭാലാം  പരനികശഭാധനിചട
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത നന്മ കസഭാറുകേള ഒഴെനിവഭാക്കനി കേണ്സസ്യൂമര് ഫഫെഡകറഷഫന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിഫപടുതന്നതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട.   

ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട :  സര്, ഫപഭാതുപണലാം എങ്ങഫനഫയലഭാലാം ദുര്വലയലാം
ഫചയഭാഫമന്നതനിഫന്റെ  ഉത്തമ  ഉദഭാഹരണമഭായനിരുന  യ.ഡനി.എഫെട.  ഭരണലാം
അവസഭാനനിചകപഭാഴുള്ള  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  സനിതനി.  ആ  സനിതനി  മഭാറനി
വനിലക്കയറലാം കപഭാലള്ള  ദുര്വലയത്തനില്നനിനലാം സഭാധഭാരണക്കഭാഫര കമഭാചനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
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വനിപണനിയനില് ഇടഫപടുന്നതനിനുലാം കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന സജ്ജമഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;
അകതഭാഫടഭാപലാം  മദലവനിലനയനിലൂഫട  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട  രൂപയഫട  അഴെനിമതനി  അന്നട
കുപ്രസനിദനിയഭാര്ജ്ജനിചനിരുന.  അതുസലാംബന്ധനിച കകേസനിഫന്റെ ഇകപഭാഴെഫത്ത സനിതനി
എനഭാണട? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന പുനനഃസലാംഘടനിപനിചട
സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട  നലഭായവനിലയട  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ലഭലമഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്ന
ഒരു  സഭാപനമഭായനി   മഭാറഭാന്  കേഴെനിയഫമന്ന  ആത്മവനിശസ്വഭാസമഭാണട സര്ക്കഭാരനിനുള്ളതട.
ഫകേടുകേഭാരലസത,  അഴെനിമതനി,  ഫകേഭാളളരുതഭായ, തതീഫവടനിഫക്കഭാള്ള  എന്നനിവമൂലമഭാണട
കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  തകേര്ചഫയ  അഭനിമുഖതീകേരനിചതട.   'കേഭാടനിഫല  തടനി,  കതവരുഫട
ആന  വലനിഫയടഭാ  വലനി'  എനള്ള  നനില  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനില്  നടമഭാടനിയനിരുന്നതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ജനങ്ങളക്കട  പ്രകയഭാജനകേരമഭാകകേണ ആ സഭാപനലാം   സമ്പൂര്ണമഭായനി
തകേര്ചയനികലയട  കപഭായനി.  ഏതഭാണട  447  കകേഭാടനി രൂപയഫട നഷലാം വന എന്നതട
അഴെനിമതനി  തഫന്നയഭാണട.  ആ  നനിലയനിലഭായനിരുന്ന  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ
ഫകേടുകേഭാരലസത അവസഭാനനിപനിചട കേഴെനിഞ്ഞ ആറട മഭാസക്കഭാലലാംഫകേഭാണട പ്രവര്ത്തന
ലഭാഭത്തനികലയട ഫകേഭാണവരഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട. കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന ഫെലപ്രദമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  ഭരണ  സലാംവനിധഭാനവലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം  സര്ക്കഭാര്
കൃതലമഭായനി നനിര്വഹനിക്കുന്നതഭാണട.

ശതീ. ആന്റെണനി കജഭാണനിനുകവണനി ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി: സര്, സര്വനഭാശത്തനിഫന്റെ
വക്കനില്നനില്ക്കുന്ന കേണ്സസ്യൂമര് ഫഫെഡകറഷഫന അതനിജതീവനത്തനികലയട നയനിക്കുന്ന
എല്.ഡനി.എഫെട.  സര്ക്കഭാരനിഫന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേ  യഭാണട.  അഴെനിമതനിയനില്  മുങ്ങനി
നഷത്തനിലഭായനിരുന്ന  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട ഇകപഭാള
23.48 കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭത്തനിലഭാണട; പകക്ഷ  447 കകേഭാടനി രൂപ സഞനിതനഷത്തനിലഭാണട. ഇഡൗ
നഷത്തനിനുത്തരവഭാദനികേളഭായവഫര  കേഫണതന്നതനിനുലാം മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  ശനിക്ഷനിക്കു
ന്നതനിനുലാം അങ്ങട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  യ.ഡനി.എഫെട. സര്ക്കഭാര് എകപഭാഫഴെലഭാലാം
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ അകപഭാഫഴെലഭാലാം അഴെനിമതനി  ഫകേഭാടനികുത്തനി വഭാഴുകേയഭാണട.
2000  നതീതനി  കസഭാറുകേളുലാം  1500  നതീതനി  ഫമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുഫമന്നട
പറഞ്ഞനിരുന.  അതനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതുവഫരയഭായനി? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  അഴെനിമതനിഫക്കതനിഫര കേര്ശന നനിലപഭാടട
സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാരഭാണനിഫതന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ഒരു  സലാംശയവലാം  കവണ.
അഴെനിമതനി  നടത്തനിയ  ആഫരയലാം  ഫവറുഫത  വനിടഭാന്  കപഭാകുന്നനില.  കപഭാലതീസട
തലത്തനിലലാം വകുപ്പുതലത്തനിലലാം അകനസ്വഷണലാം നടക്കുനണട. രണട അകനസ്വഷണങ്ങളുലാം
കവഗത്തനില്  നടത്തനി   ഖജനഭാവട   കേട്ടുമുടനിചവഫര,  ജനങ്ങഫള  ഫകേഭാള്ളയടനിചവഫര
നനിയമത്തനിനുമുന്നനില് ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുഫമന്ന കേഭാരലത്തനില്
യഭാഫതഭാരു സലാംശയവമനില.
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ശതീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  ഏറവലാം  പ്രധഭാനഫപട
വരുമഭാനങ്ങളനിഫലഭാന്നഭാണട  വനികദശമദല  വനിലനശഭാലകേളനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം.
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയഫട  വനിധനിയനുസരനിചട  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  വനികദശമദല
വനിലനശഭാലകേള  കസറട  കഹകവകേളനില്  നനിനലാം  മഭാറ്റുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട
തര്ക്കങ്ങള നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട. വടക്കഭാകഞരനി മണ്ഡലത്തനിഫല  നഗരത്തനിനകേതള്ള
കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ   മദലവനിലനശഭാല  ഗഭാമപ്രകദശതള്ള രണട  സ്കൂളുകേളുഫട
മധലത്തനികലയട  മഭാറ്റുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപട  തര്ക്കവലാം  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട.
കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിനട  നല  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട  ഏറവലാം  കൂടുതല്
സഹഭായനിചതട  മദലശഭാലയഭാഫണനള്ള  കേഭാരലത്തനില്  തര്ക്കമനില.  ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  സ്കൂള  മധലത്തനികലയ്ക്കുലാം  മദലശഭാലകേള  മഭാറ്റുന്നതട  തടയഭാനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്, പ്രഭാകദശനികേമഭായനി ജനപ്രതനിനനിധനികേളുഫട
അഭനിപ്രഭായലാം മഭാനനിചട  ജനവഭാസലാം കൂടുതലനിലഭാത്ത പ്രകദശങ്ങളനികലയട  മദലശഭാലകേള
മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാലാം.  മദലലാം  വഭാങ്ങുന്നവര്  ആഫളഭാഴെനിഞ്ഞ  സലത്തഭായഭാലലാം
മലമുകേളനിലഭായഭാലലാം വഭാങ്ങുലാം.  അങ്ങഫനയള്ള സലങ്ങളനികലയട മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം ഫകേഭാടുക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  സര്,  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  നടതന്ന
കസഭാറുകേളനികലയട  ജനങ്ങഫള ആകേര്ഷനിക്കഭാന് സനിരമഭായനി  സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി
നല്കേനി  അരനി,  പഞസഭാര,  മഫണണ  തുടങ്ങനിയ  മൂകന്നഭാ  നഭാകലഭാ  അവശല
സഭാധനങ്ങഫളങനിലലാം  വനിതരണലാം  ഫചയഭാന്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  അകതഭാഫടഭാപലാം
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുഫട കപ്രഭാജക്ടുകേളുഫട ഭഭാഗമഭായനി അലാംഗന്വഭാടനികേളനിലലാം
സ്കൂളുകേളനിലലാം നടപഭാക്കുന്ന ഉചഭക്ഷണ വനിതരണ പരനിപഭാടനിയഭാവശലമഭായ സഭാധനങ്ങള
നല്കുന്നതനിനട  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫനയലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങഫളയലാം
ചുമതലഫപടുതന്ന  കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് : സര്,  അക്കഭാരലലാം  തഫന്നയഭാണട  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചനിക്കുന്നതട.  ജനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള
വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  63.385  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട സബ്സനിഡനിയഭായനി സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചതട. അതനില്  45 കകേഭാടനി രൂപ
ലഭനിച്ചു.  ഇനനി  18  കകേഭാടനി രൂപ കേനിടഭാനുണട.  ഏറവലാം പ്രധഭാനഫപട സഭാധനങ്ങളക്കട
സബ്സനിഡനി നല്കേണഫമന്നഭാണട സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുന്നതട.  അതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.

ശതീ  .    സനി  .    എഫെട  .    കതഭാമസട :  സര്,  വനിലക്കയറലാം രൂക്ഷമഭാകുകമ്പഭാള കുറഞ്ഞ
നനിരക്കനില് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള നല്കുകേ എനളളതഭാണട കേണ്സസ്യൂമര് ഫഫെഡനിനട
ഫചയഭാവന്ന ഏറവലാം വലനിയ കസവനലാം.  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ അഴെനിമതനിഫയഭാഫക്ക
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നനിങ്ങളക്കട  അകനസ്വഷനിക്കഭാലാം.  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നട  ഒന്പതട  മഭാസമഭായനിട്ടുലാം
ഇതുതഫന്നയഭാണട പറഞഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട.   45 രൂപയഭാണട ഇകപഭാള അരനിയഫട
വനില.  ഭരണപക്ഷതള്ള  എലഭാ  കചഭാദലകേര്ത്തഭാക്കളുലാം  ഇക്കഭാരലലാം  പറഞ.
ആന്ധ്രയനില്  നനിന്നട   അരനി   ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ബലാംഗഭാളനില്  നനിന്നട  അരനി
ഫകേഭാണവരഭാന് കപഭാകുനഫവന്നഭാണട പറയന്നതട.   ഇത്തരഫമഭാരു സഭാഹചരലത്തനില്
അരനിയഫടയലാം  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുഫടയലാം  വനില  കുറച്ചുഫകേഭാണവരഭാനുള്ള
അടനിയനര നടപടനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് : സര്, അരനിവനില തഭാങ്ങഭാനഭാകേഭാത്ത തരത്തനില്
ഉയരുകേയഭാണട.  ഇതട  കകേരളത്തനിഫല  മഭാതലാം  സനിതനിവനികശഷമല.  അരനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന ആന്ധ്രയനില് അരനിയഫട വനില 46 മുതല് 49 രൂപയലാം   ഗുജറഭാത്തനില്
30  മുതല്  34  രൂപ വഫരയലാം ഉത്തര്പ്രകദശനില്  29  മുതല്  32  രൂപവഫരയമഭാണട.
കുറുവ അരനിക്കട  ആന്ധ്രയനില് കേനികലഭായട  32  മുതല്  36  രൂപ വഫരയലാം  തമനിഴഭാടനില്
29   മുതല്  32  രൂപ  വഫരയലാം  ബലാംഗഭാളനില്  29  മുതല്  31  രൂപ  വഫരയമഭാണട.
കേര്ണഭാടകേത്തനില്  28   മുതല്  33  രൂപ വഫരയഭാണട  മട  അരനിയഫട  വനില.  മസൂരനി
ഇനങ്ങളക്കട ആന്ധ്രഭാപ്രകദശനില് 25 മുതല് 30 രൂപവഫരയഭാണട വനില. അഖനികലനലഭാ
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള കേണക്കഭാണട പറയന്നതട. ഇന്ഡലയഫട ഭഭാഗമഭാണട  കകേരളവലാം.
അതുഫകേഭാണഭാണട   ഒരു ടതീലാം  പശ്ചനിമ  ബലാംഗഭാളനില്  കപഭായതട.  പരമഭാവധനി  കുറഞ്ഞ
വനിലയട അരനി വഭാങ്ങഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമഭാണട ഏര്ഫപടുതന്നതട.  വനില കുറചട അരനി
ഫകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  വഴെനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.
അതുകപഭാഫല ഫുഡട കകേഭാര്പകറഷന് ഓഫെട ഇന്ഡലകയഭാടട (......ബഹളലാം........)

മനി  .    സതീക്കര്:  ബഹുമഭാനഫപട  മനിനനിസര്,  അങ്ങട  ഫചയറനിഫന  കനഭാക്കനി
സലാംസഭാരനിക്കണലാം. ആഫരങനിലലാം കേമന്റെട പറയന്നതനിനട മറുപടനി പറയഭാന് നനില്ക്കണ.  

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് : സര്,  അഖനികലനലഭാടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാ
കേഭാലതലാം അരനിയഫട വനില കുറഞ്ഞ സലാംസഭാനലാം തമനിഴഭാടഭാണട. തമനിഴഭാടനില് കപഭാലലാം
അരനിക്കട  വനില  കൂടുതലഭാണട.  ആന്ധ്രയനിലലാം  കേര്ണഭാടകേത്തനിലലാം  വനില  കൂടുതലഭാണട.
അവനിഫട നനിന്നഭാണട നമ്മേള അരനി വഭാങ്ങുന്നതട.  .....(ബഹളലാം)....... 

മനി  .   സതീക്കര്: പതീസട...പതീസട....മനനി  മറുപടനി പറയഫട.  കചഭാദലലാം കചഭാദനിചഭാല്
മറുപടനി  പറയകണ.......അലാംഗങ്ങള  സതീറനില്  ഇരനിക്കണലാം.  ശതീ.  സനി.  എഫെട.
കതഭാമസനിഫന്റെ  കചഭാദലത്തനിനട  ഉത്തരലാം  പറയകണ?  പതീസട....ഇരനിക്കൂ..........
(ബഹളലാം).......

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  പ്രതനിപക്ഷലാം  വനിഷമനിചനിടട  കേഭാരലമനില.
യ.ഡനി.എഫെട.-ഫന്റെ ഭരണകേഭാലത്തട വഭാങ്ങനിയ അരനിയഫട വനില ഫകേഭാടുക്കഭാത്തതനിനഭാല്
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അരനി  വനിറവര്  കേയറനിയനിറങ്ങനി  നടക്കുകേയഭാണട.  നമ്മുഫട  സലാംസഭാനകത്തഭാടട
കേചവടക്കഭാര്ക്കുള്ള വനിശസ്വഭാസലത നഷഫപടുത്തനിയവരഭാണട പ്രതനിപക്ഷലാം.  അതനിനഭാല്
മറട സലാംസഭാനങ്ങള അരനി തരഭാന് തയഭാറല.   

ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന്  :  സര്, സലാംസഭാനത്തട വനിലക്കയറലാം രൂക്ഷമഭാകുകമ്പഭാള
കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള കചഭാദലലാം   പ്രസക്തമഭാണട.  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫല
കേഴെനിഞ്ഞകേഭാല  ഫചയനികേഫളക്കറനിച്ചുലാം  അഴെനിമതനിഫയക്കുറനിച്ചുലാം  അകനസ്വഷനിക്കുന്നതനില്
ആര്ക്കുലാം  എതനിര്പനില. അകനസ്വഷനിചട നടപടനിഫയടുക്കഭാലാം..... .......(ബഹളലാം).......

മനി  .  സതീക്കര്:  മറുപടനി  മനനിമഭാര്  പറയലാം.  തഭാങള  കചഭാദലലാം  കചഭാദനിക്കൂ.
പ്രതനിപക്ഷലാം  അസഹനിഷ്ണുത കേഭാണനികക്കണ. 

ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന്:  സര്,   ഇവനിഫട  ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള  കചഭാദലലാം  വളഫര
പ്രസക്തമഭാണട.  ഇതട രഭാജലഫത്ത പടനിണനിപഭാവങ്ങളുഫട കേഭാരലമഭാണട.  ഇഡൗ നനിലയനില്
കപഭായഭാല്  അരനിവനില  60-70  രൂപ  വഫരയഭാകുലാം.  ഇത്തരലാം  ഘടങ്ങളനില്
കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  കപഭാലള്ള  സഭാപനങ്ങള  മഭാര്ക്കറട  ഇന്റെര്ഫവന്ഷന്
നടകത്തണതഭാണട.  ......(ബഹളലാം).......  കേഭാരലലാം  പറയകമ്പഭാള  ഭരണപക്ഷലാം
അസഹനിഷ്ണുത  കേഭാണനിക്കുന്നതട  ശരനിയഭാകണഭാ?    അരനി   ഉളഫപഫടയള്ള  അവശല
സഭാധനങ്ങളുഫട  വനില  വര്ദനിക്കുന്ന   പശ്ചഭാത്തലത്തനില്   നടപടനിയണഭാകുഫമന്നട
വകുപ്പുമനനി  പറയന.  എനഭാണട  നടപടനി;  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  കപഭാലള്ള
സഭാപനങ്ങളനിലൂഫട   എങ്ങഫന  മഭാര്ക്കറട  ഇന്റെര്ഫവന്ഷന്  നടത്തഭാനഭാണട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട എന്നതീ കേഭാരലങ്ങള  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  കകേരളത്തനിഫന്റെ  അഭനിമഭാനമഭായ
കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  ഉണഭാക്കനിയ  കപരുകദഭാഷലാം  ഫചറുതല.   ഇതയലാം
കപരുകദഭാഷമുണഭാക്കനിയ  മഫറഭാരു  സഭാപനലാം   സലാംസഭാനത്തട  കവഫറയനില.
വനിതരണക്കഭാര്  അരനി  തരഭാന്  തയഭാറഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചരലമുഫണന്നട  പ്രതനിപക്ഷലാം
മനസനിലഭാക്കണലാം.   മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  തമനിഴഭാടട,  ആന്ധ്ര,  കേര്ണഭാടകേ  എന്നതീ
സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം അരനി വഭാങ്ങനിയതനില് വന് തുകേ വര്ഷങ്ങളഭായനി കേടമുളള
സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലണട. അതുഫകേഭാണട മനില്ലുകേകളഭാ, ഇടത്തട്ടുകേഭാകരഭാ കകേരളത്തനികലയട
അരനി  നല്കുന്നതനിനട  സന്നദരല.  ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്   അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു
കശഷലാം    കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  241  അരനി വനിതരണക്കഭാര്ക്കഭായനി  52  കകേഭാടനി രൂപ
നല്കേനി.   ഇഡൗ  ഇനത്തനില്  157  കകേഭാടനി  രൂപകൂടനി  ഫകേഭാടുക്കഭാനുഫണന്നഭാണട
കേഫണത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട.  അതുകൂടനി  ഫകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണട.  ഇവഫയലഭാലാം  യ.ഡനി.എഫെട.  വരുത്തനിയ  കുഴെപങ്ങളഭാണട.
ഒരു കേണക്കുമനില എന്നതഭാണട പ്രധഭാനഫപട പ്രശലാം.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട എഫനങനിലലാം
കരഖയകണഭാ  എന്നട  കചഭാദനിചകപഭാള  കരഖഫയഭാനലാം  കേയനിലനില,   കഫെഭാണനില്
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ബന്ധഫപടഭാണട  അരനി  നല്കേനിയഫതന്നഭാണട  മറുപടനി  പറഞ്ഞതട.  എനട  തരലാം
ഭരണമഭാണട   നമ്മുഫട  സലാംസഭാനത്തട  കേഴെനിഞ്ഞ അഞട  വര്ഷക്കഭാലലാം   നടന്നതട?
ഇങ്ങഫന  പടഭാപകേല്  ഫകേഭാള്ളയടനിക്കഭാകമഭാ?   എനഭായഭാലലാം  ഈ  വനിഷയത്തനില്
ഞങ്ങള ഇടഫപടുകേയഭാണട. .....(ബഹളലാം)....... 

മനി  .   സതീക്കര്: അങ്ങട മറുപടനി പറഞ്ഞട അവസഭാനനിപനിക്കൂ.

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ഇകപഭാള  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില്  26  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങഫള  ഉളഫപടുത്തനി
കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനിനട  രൂപലാം  നല്കേനി.   കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനിനട  സതീഡട  കേലഭാപനിറല്
എന്ന നനിലയനില്  100  കകേഭാടനി  രൂപ കശഖരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചു.  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം
രൂപതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട  ഇറക്കനിയനിട്ടുണട.  അതനിഫന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സതീഡട  കേലഭാപനിറല്  കഫെഭാര്കമഷന്  ഉടന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട.
കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  പ്രതനിനനിധനികേള  ആന്ധ്രയനിഫല    മനില്ലുടമകേള,  കഹഭാളഫസയനില്
ഡതീലര്,  എഫെട.സനി.ഫഎ.  ജനറല് മഭാകനജര് എന്നനിവരുമഭായനി  കനരനിടട  സലാംസഭാരനിചട
സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട.  ആന്ധ്രയനില്  അരനി  ലഭലമഫലന്നഭാണട
മനസനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞതട.   ആഫകേ ലഭലമഭാകുന്നതട  സുവര്ണ അരനി മഭാതമഭാണട.
ഏപ്രനില്  അവസഭാനലാം  ഫകേഭായനിനുകശഷലാം  മഭാതകമ  അരനി  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയൂ.
കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  പ്രതനിനനിധനികേള  പശ്ചനിമബലാംഗഭാളനിഫല  പ്രധഭാന  മനില്ലുടമകേളുമഭായലാം
കഹഭാളഫസയനില് ഡതീലര്മഭാരുമഭായലാം ആശയവനിനനിമയത്തനിനട പുറഫപടനിട്ടുണട.  ഇനലാം
നഭാഫളയലാം മറന്നഭാളുമഭായനി ഇഡൗ പ്രക്രനിയ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം.  കകേരളത്തനിഫല അവരുഫട
ഏജന്റുമഭാരുഫടയലാം  പവനിഴെലാം കപഭാലള്ള മനില്ലുടമകേളുഫടയലാം സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി മഭാര്ചട
10-നകേലാം  കകേരളത്തനില്  അരനി  എത്തനിക്കഭാനഭാകുഫമന്നട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
എന്.സനി.ഡനി.ഇ.എകട.  വഴെനി  അരനിക്കുള്ള ഫടണര് കനഭാടനിഫെനികക്കഷന്  നടത്തനിയനിട്ടുണട.
മഭാര്ചട 3- ാം  തതീയതനി   ഫനകഗഭാസനികയഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അളവലാം  വനിലയലാം
തനിടഫപടുത്തഭാന് കേഴെനിയലാം.   ഇതയലാം നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതട.  ജനങ്ങഫള
സഹഭായനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളഭാണട സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട. 

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ഫഫടസണ്  മഭാസര്:  സര്,  നതീതനി  ഫമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുലാം
വനികദശമദല  ഒഡൗടട ഫലറ്റുകേളുലാം  ലഭാഭകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട.  എന്നഭാല്  'നന്മ'
കപഭാലളള സഞരനിക്കുന്ന കസഭാറുകേള  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന നഷത്തനിലഭാക്കനിയവയഭാണട.
കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന  നഷത്തനിലഭാക്കനിയ  തതീരുമഭാനങ്ങള  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന്
സര്ക്കഭാരനിനട ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;  ഉഫണങനില്  അഫതനഭാഫണന്നട വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  നഷത്തനിലഭായതനിനട
പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം  നന്മ  കസഭാറുകേളുഫട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട.  പ്രതനിമഭാസലാം
500  രൂപകപഭാലലാം  കേചവടമനിലഭാത്ത സഭാപനങ്ങളഭാണട  യ.ഡനി.എഫെട.  തുടങ്ങനിയതട.
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അവനിഫട  മൂന്നട  ആളുകേഫളയലാം  നനിയമനിച്ചു.  അതനിഫലനഭാണട  നടന്നഫതന്നട  സര്ക്കഭാര്
അകനസ്വഷനിക്കുനണട.  ആളുകേഫള   നനിയമനിക്കുകേ  മഭാതമഭാണട  അവനിഫട  നടന്നതട.
അഫതലഭാലാം  സര്ക്കഭാര് പരനിഹരനിചട  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന കകേരളത്തനിഫല ഉത്തമ
സഭാപനമഭാക്കുലാം.       

മനി  .  സതീക്കര്:  32-ാംനമ്പര്  കചഭാദലവമഭായനി  43-ാം  നമ്പര്  കചഭാദലലാം  ക്ലബട
ഫചയ്യുന്നതനിനട    ശതീ. എല്കദഭാസട കുന്നപനിള്ളനി കനഭാടതീസട നല്കേനിയനിട്ടുണട. അതനില്
ഫഹഡനിലാംഗനില്  മഭാതകമ  സഭാമലമുള,  കചഭാദലങ്ങള  വലതലസ്തമഭാണട.  അതനിനഭാല്
ക്ലബനിലാംഗട  അനുവദനിക്കുന്നനില.  

ചരക്കട കസവന നനികുതനി

2 (*32) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്:
 ശതീ  .   കേഭാരഭാടട റസഭാഖട :
 ഫപ്രഭാഫെ  .   ഫകേ  .   യ  .   അരുണന്  :

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി : തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട  ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചരക്കട കസവന നനികുതനി രജനികസ്ട്രേഷഫന്റെ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസട.ടനി.  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കവണ  ഫനറട വര്ക്കട  സനിസലാം
തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒന്നരകക്കഭാടനി രൂപ വഫര വനിറ്റുവരവള്ള വലഭാപഭാരനികേളുഫട കമല് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള ഇരട നനിയനണലാം സലാംബന്ധനിച്ചുലാം പുറലാംകേടല് വലഭാപഭാരലാം
സലാംബന്ധനിച്ചുലാം ജനി.എസട.ടനി. കേഡൗണ്സനിലനില് തതീരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട ആഫകേ എത വലഭാപഭാരനികേള ഉഫണന്നതനിനുലാം അതനില്
20  ലക്ഷലാം രൂപയട   മുകേളനില് വനിറ്റുവരവള്ളവരുലാം ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപയട   മുകേളനില്
വനിറ്റുവരവള്ളവരുലാം  എതഫയന്നതനിനട  കേണക്കുകണഭാ;  ഇതനില്  എത  ശതമഭാനലാം
ജനി.എസട.ടനി. രജനികസ്ട്രേഷന് കനടനിയനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട  ): സര്,
(എ)  നനിലവനില്  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനില്  രജനികസ്ട്രേഷനുള്ള  എലഭാ
വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം  ജനി.എസട.ടനി.  രജനികസ്ട്രേഷന്  നല്കേഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.
അതനിനുകവണനിയള്ള  എന്കറഭാളഫമന്റെട  പ്രക്രനിയ  2017  ജനുവരനി  1  മുതല്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട. ഇതുവഫര provisional Id ലഭനിചനിട്ടുള്ള 2,55,036 വലഭാപഭാരനികേളനില്,
21-2-2017 വഫര 152474 കപര് രജനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.
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ബഭാക്കനിയള്ള  വലഭാപഭാരനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  രജനികസ്ട്രേഷന്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുകവണ  ഊര്ജ്ജനിത  ശമങ്ങള  വകുപട  തലത്തനില്  നടത്തനി
വരുന.  GSTN രജനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേള അഖനികലനലഭാടനിസഭാനത്തനില് നവലാംബര്
8-നഭാണട  ആരലാംഭനിചഫതങനിലലാം  കകേരളത്തനിഫല  വലഭാപഭാരനികേളക്കട  അതനിനുള്ള
അവസരലാം ജനുവരനി 1-ാം തതീയതനി മുതലഭാണട നല്കേനിയതട.  രജനികസ്ട്രേഷനഭാവശലമഭായ
കരഖകേള  ഡനിജനിറല്  ഒപട  സഹനിതലാം  സമര്പനിചഭാല്  മഭാതകമ  ജനി.എസട.ടനി.
രജനികസ്ട്രേഷന്  ലഭനിക്കുകേയള.  അങ്ങഫന  ഡനിജനിറല്  ഒപട  സഹനിതലാം  കരഖകേള
സമര്പനിച വലഭാപഭാരനികേളുഫട എണത്തനില് കകേരളമഭാണട ഒന്നഭാമതട.

(ബനി)  ഇനലയനിഫല  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളനിഫലയലാം  വലഭാപഭാരനികേളക്കട
ജനി.എസട.ടനി.  രജനികസ്ട്രേഷന്  എടുക്കുന്നതനിനുലാം  റനികടണ്  ഫെയല്  ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം
e-payment   നടതന്നതനിനുലാംകവണ  common  portal  GSTN  എന്ന  കേമ്പനനി
തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.   എന്നഭാല്  സലാംസഭാന  തലത്തനില്   Assessment,  Audit,
Appeal,  Enforcement  മുതലഭായ  കേഭാരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  backend
module  തയഭാറഭാകക്കണതുണട.  അതനിനുകവണ  software  applications
തയഭാറഭാക്കല്  നല  രതീതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഫസര്വര്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി  നല്കുകേയലാം  ഇതനിനുള്ള  ഫടണര്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനട  വകുപട
തലത്തനില് നടപടനികേള തുടങ്ങുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.

(സനി)  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപ  വഫര  വനിറ്റുവരവള്ള  വലഭാപഭാരനികേളുഫട  ഫെയലകേള
9:1  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില്  സലാംസഭാന-കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുകേളക്കട  അഡനിനനിസര്
ഫചയഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനട  ജനി.എസട.ടനി.  കേഡൗണ്സനില്  തതസ്വത്തനില്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.  തതീരക്കടലനില്  നടക്കുന്ന  ക്രയവനിക്രയങ്ങളക്കട  അതതട
സലാംസഭാനങ്ങളക്കട   നനികുതനി  ചുമത്തഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം   നല്കുവഭാന് ജനി.എസട.ടനി.
കേഡൗണ്സനില് തതസ്വത്തനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട  ആഫകേ  255129  വലഭാപഭാരനികേള  ഉള്ളതനില്
115072  വലഭാപഭാരനികേളക്കട  20  ലക്ഷത്തനിനട  മുകേളനില്  വഭാര്ഷനികേ  വനിറ്റുവരവണട.
അതനില്  31214  വലഭാപഭാരനികേളുഫട വഭാര്ഷനികേ വനിറ്റുവരവട  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപയഭാണട.
ജനി.എസട.ടനി.  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവരുഫട  എണലാം
വനിറ്റുവരവനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമല.

ശതീ.  ഇ.പനി.  ജയരഭാജനുകവണനി  (ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട കകേഭായ  ):  സര്,
ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  നടപനില്  വരുകമ്പഭാള  5,  12,  20,  28  എന്നതീ  നഭാലട
സഭാബുകേളുണഭാകുഫമന്നഭാണട  മനസനിലഭാക്കുന്നതട.  കേഴെനിഞ്ഞ  കേഭാലഫത്തകപഭാഫല,
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എചട.എസട.എന്.  കകേഭാഡനില്  ഉളഫപടഭാത്ത  പല  വസ്തുക്കളുലാം  ഉണഭാകേഭാനനിടയണട.
ഇകപഭാള 'വഭാറട'  പ്രകേഭാരലാം അങ്ങഫനയള്ള വസ്തുക്കളക്കട നനിബന്ധന വന്നഭാല് ഏറവലാം
കൂടനിയ  നനികുതനിയഭാണട  ചുമത്തനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട.  നമ്മുഫട  പരനിഗണനയനില്
വരഭാത്ത പല വസ്തുക്കളുലാം  ഇഡൗ സമ്പ്രദഭായത്തനിലണഭാകുലാം.  ഉദഭാഹരണമഭായനി,  റബര്
പഭാല് എടുക്കഭാന് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേപട,  കേപട  ഹഭാങര്,  ടഭാപനിലാംഗട  കേത്തനികപഭാലള്ള
അപ്രധഭാനമഭായ  പല  സഭാധനങ്ങളുമുണഭാകുലാം.  ഇവയട  ഏറവലാം  ഉയര്ന്ന  നനികുതനി
ചുമതന്ന  സമ്പ്രദഭായമഭാണട  നനിലവനിലള്ളതട.  ഇതട  പലകപഭാഴുലാം  വലനിയ
പ്രയഭാസമുണഭാക്കുനണട.  ഇഫതഭാഴെനിവഭാക്കഭാന്  എചട.എസട.എന്.  കകേഭാഡനില്
ഉളഫപടഭാഫത വരുന്ന സഭാധനങ്ങളക്കട ഏറവലാം കുറഞ്ഞ നനികുതനി;  ഉദഭാഹരണമഭായനി,
5  ശതമഭാനമഭാണട  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  നനികുതനിഫയങനില്  വലഭാപഭാരനികേളക്കട
ബുദനിമുടനിലഭാത്ത  തരത്തനില്  അത്തരലാം  സഭാധനങ്ങളക്കുകമലളള  നനികുതനി
5 ശതമഭാനമഭാക്കനി നനിജഫപടുത്തഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട  ഫഎസകേട:  സര്,  ഇതനിനുള്ള  പരനിഹഭാരലാം
എചട.എസട.എന്.  കകേഭാഡട സമഗമഭാക്കുകേയഭാണട.  ഇകപഭാള അഖനികലനലഭാടനിസഭാനത്തനില്
ഏഫതഭാഫക്ക  ഉല്പന്നങ്ങള  ഏഫതഭാഫക്ക  നനിരക്കനില്  വരുഫമനള്ള  ചര്ചകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കപഭാകുന്നകതയള.  എത  സമഗമഭാക്കനിയഭാലലാം  പനിന്നതീടട  പുതനിയ
ഉല്പന്നങ്ങള വകന്നക്കഭാലാം,  ചനിലതനിനട  സലാംശയങ്ങളുലാം ഉയര്നവകന്നക്കഭാലാം.   ഏതട
നനിരക്കനിലഭാണട  ഇഡൗടഭാകക്കണഫതനള്ളതട  സലാംബന്ധനിചട  ബഹുമഭാനഫപട  ഫമമ്പര്
പറഞ്ഞ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  കൂടനി  പരനിഗണനിക്കഭാലാം.  ഞഭാനനികപഭാള  അതനിനട   കൃതലമഭായ
അഭനിപ്രഭായലാം  പറയന്നനില.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട  സലാംസഭാനത്തനിനട  ഒറയട
തതീരുമഭാനഫമടുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കനില.  അതട  ജനി.എസട.ടനി.  കേഡൗണ്സനിലനിനട  മഭാതകമ
കേഴെനിയകേയള.

ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട കകേഭായ:  സര്,  നനിലവനില് ചനില ഉല്പന്നങ്ങളക്കട
നനിശ്ചനിത  തുകേ  നനികുതനി  അടയ്ക്കുകേയലാം  വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം  ആഡനിറട  വനിഭഭാഗലാം
നടതന്ന കേഫണത്തലകേളുഫട അടനിസഭാനത്തനില് വലനിയ തുകേ നനികുതനി ചുമതകേയലാം
ഫചയ്യുന്ന സമ്പ്രദഭായലാം  നനിലവനിലണട.  ഉകദലഭാഗസര് അലാംഗതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണഭാണട ഇഡൗ
നനികുതനി  അടയ്ക്കുന്നഫതങനില്കപഭാലലാം വതീണലാം  ആഡനിറട വനിഭഭാഗലാം കേഫണത്തനി വലനിയ
തുകേ  നനികുതനി  ചുമതകമ്പഭാള  വലഭാപഭാരനികേളക്കട  വളഫരകയഫറ  ബുദനിമുട്ടുകേള
അനുഭവഫപടുനണട.  പലര്ക്കുലാം ഇഡൗ നനികുതനി അടയഭാന് കേഴെനിയഭാഫത സഭാപനങ്ങള
അടച്ചുപൂകടണ സനിതനിയലാം   കേനിടപഭാടലാം  വനില്കക്കണ സഭാഹചരലവലാം   ആത്മഹതല
ഫചകയണ  അവസയലാം  ഉണഭാകുനണട.   ഇതനിഫന്റെ  കപരനില്  നടപടനിയലാം  ജപനി
ഭതീഷണനിയലാം  കനരനികടണ  സനിതനി  അവര്ക്കുണഭാകുനണട.   അതനില്  ഫതറഭായ
നനികുതനിയഭാണട  കേഭാണനിക്കുന്നഫതങനില്  ആ  മഭാസലാംതഫന്ന  അതട  സസ്വതീകേരനിക്കഭാഫത
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റനിജക്ടട  ഫചയ്യുന്ന  രതീതനിയനിലളള  കസഭാഫട ഫവയര്  തയഭാറഭാക്കനിയഭാല്   ഇത്തരലാം
പ്രശങ്ങളക്കട തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. ഇതനിനുകവണനി  പുതനിയ കസഭാഫട ഫവയര്
ആപനികക്കഷന് തയഭാറഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട  ഫഎസകേട:  സര്,   ഇകപഭാള  ഇത്തരത്തനിലളള
പ്രശങ്ങളുണട. ആഡനിറട കവഫണന്നട വയഭാന് കേഴെനിയനില, suppression കേണപനിടനിചഭാല്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനികക്കണനിവരുലാം.  ഇന്ന  രതീതനിയനില്  കവണഫമന്നട  പനിന്നതീടട
സഷതീകേരണലാം ഫകേഭാടുക്കുകേയഭാണട  ഫചയ്യുന്നതട.  കനരഫത്ത  അങ്ങഫനയല  ധഭാരണ.
മുന്കേഭാല  പ്രഭാബലലകത്തഭാഫട  നനികുതനി  ഇഡൗടഭാക്കുകമ്പഭാള  പ്രശങ്ങളുണഭാകുനണട.
അതനിഫനഭാഫക്ക  എങ്ങഫന  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന്  സഭാധനിക്കുഫമന്നതട  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
പുതനിയ കസഭാഫട ഫവയര് ആപനികക്കഷഫന  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം ആകലഭാചനിക്കഭാവന്നതഭാണട.
ഇകപഭാള ഇ-ഫെയലനിലാംഗുഫണങനിലലാം വളഫര പരനിമനിതമഭായ വഭാലനികഡഷന് ക്ലഭാസ്സുകേള
മഭാതകമ സനിസത്തനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള. അതുഫകേഭാണട ഇകപഭാള സനിസത്തനിലൂഫട
പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സഭാധലമല. ഉകദലഭാഗസര് സമയലാം കേനിട്ടുകമ്പഭാള പരനികശഭാധനിക്കുകേ-
യഭാണട ഫചയ്യുന്നതട.  ഇ-ഫെയലനിലാംഗട  നടതകമ്പഭാള  അതട  consistent  അഫലങനില്
കേമ്പസ്യൂടര് കസഭാഫട ഫവയര് സസ്വതീകേരനിക്കനില.  അതനിനുപറ്റുന്ന വഭാലനികഡഷന് ക്ലഭാസ്സുകേള
കേമ്പസ്യൂടര് കസഭാഫട ഫവയറനില് ഫകേഭാണവരഭാന് കേഴെനിയലാം. ഏറവലാം ഉയര്ന്ന രതീതനിയനിലള്ള-
തഭായനിരനിക്കുലാം  ചരക്കുകസവന  നനികുതനിയനില്  വരുന്നതട.  നനികുതനിവരുമഭാനത്തനില്
എഫനങനിലലാം  ഫതറട  കേണപനിടനിചനിട്ടുഫണങനികലഭാ  അടുത്ത  മഭാസഫത്ത  കേണക്കട
കനഭാക്കുകമ്പഭാള  കൂടുതലഭായനി  നനികുതനി  അടചനിട്ടുഫണങനികലഭാ  ഒഡൗടടപുടനില്
കേഭാണനിചനിടനിഫലങനികലഭാ ഓകടഭാമഭാറനിക്കഭായനി സനിസലാം അകപഭാള കേറക്ടട ഫചയ്യുന്നതഭാണട.
പനിന്നതീടട  മഫറഭാരു  മഭാസകത്തയട  മഭാറനിവയഭാന്  സഭാധനിക്കനില.  ഏതഭാണട  ഒനരണട
മഭാസകത്തയട  മഭാതകമ  ഉകദലഭാഗസഫര  കേബളനിപനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള.
അറനിയഭാഫത  ഫതറട  പറ്റുന്നതഭാഫണങനില്  അതട  സനിസലാം  ഓകടഭാമഭാറനിക്കഭായനി
കേണപനിടനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലളള  സലാംവനിധഭാനമഭാണട.

ശതീ  .    കേഭാരഭാടട റസഭാഖട:  സര്,  ചരക്കുകസവന നനികുതനിയഫട ഭഭാഗമഭായനി കസവന
നനികുതനി  പനിരനിഫചടുക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  തമ്മേനില്
ധഭാരണയനിഫലത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ചരക്കുകസവന നനികുതനി നനിയമലാം നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള
സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാകുന്ന  നഷലാം എതയഭാഫണന്നട കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട ഫഎസകേട:  സര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനുലാം സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനുലാം  നഷമുണഭാകേനിഫലനള്ള  അനുമഭാനത്തനിലഭാണട  നനിരക്കുകേള
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട.  ഇതഭാണട  Revenue Neutral Rate.   സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട
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ഇതനില്നനിനളള  വരുമഭാനലാം  ഗണലമഭായനി  വര്ദനിക്കുഫമന്നഭാണട  വനിലയനിരുത്തല്.
കകേരളലാം  ഒരു  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായതനിനഭാല്  ലഭാഭവലാം  ഉല്പഭാദകേ
സലാംസഭാനങ്ങളക്കട നഷവമഭാണട ഉണഭാകുന്നതട.  ഉദഭാഹരണമഭായനി,  ഒരു രഭാജലത്തനിനട
പുറതനനിനലാം   ഉല്പന്നലാം  വഭാങ്ങനിയഭാല്  ഇന്റെര്  കസറട  വനില്പനയട  ഇന്റെര്  കസറട
വനില്പന  നനികുതനി  ചുമതലാം.  ഏതട  സലാംസഭാനത്തട  നനിന്നഭാകണഭാ  വഭാങ്ങുന്നതട  ആ
സലാംസഭാനത്തനിനഭാണട  അതനിഫന്റെ  നനികുതനി  കപഭാകുന്നതട.  ഇകപഭാള  ആ  രതീതനിയല.
തമനിഴെട നഭാടനില്നനിനലാം സഭാധനലാം വഭാങ്ങുകമ്പഭാള അവനിഫട നനികുതനി അടചനിട്ടുഫണങനില്
അതനിഫന്റെ  ബനില്  കകേരളത്തനില്  ടഭാന്സ്ഫര്  ഫചയ്തുതരുലാം.  ഇതനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി
ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട   നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  വലനിയ
വര്ദനവഭാണുണഭാകുന്നതട. 

ഫപ്രഭാഫെ  .   ഫകേ  .   യ  .   അരുണന്: സര്, ഒന്നരകക്കഭാടനി രൂപവഫര വനിറ്റുവരവള്ള ഒരു
വലഭാപഭാരനിക്കട  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള ഇരട നനിയനണലാം സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
പുറലാംകേടല്  വലഭാപഭാരലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  ജനി.എസട.ടനി.  കേഡൗണ്സനിലനില്  തതീരുമഭാന-
ഫമടുത്തനിട്ടുകണഭാഫയന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട: സര്, എങ്ങഫനയഭാണട നനികുതനി ചുമതകേ

എനള്ള  തര്ക്കമഭാണട  ജനി.എസട.ടനി.  കേഡൗണ്സനിലനില്  ഉയര്നവന്നതട.

75  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  വലഭാപഭാരനികേളുലാം  ഏതഭാണട  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപയനില്  തഭാഫഴെ

വനിറ്റുവരവമുള്ളവരഭാണട.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  ഒരുമനിചട

വലഭാപഭാരനികേഫള  സമതീപനിചഭാല്  വലനിയ  പ്രതനികഷധത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.  അതനില്

സലാംസഭാനത്തനിനഭായനിരനിക്കണലാം  മുന്ഗണന  എന്ന  നനിലപഭാടഭാണട  കകേരളലാം

സസ്വതീകേരനിചതട.  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപയട  മുകേളനില്  വനിറ്റുവരവള്ളവരനില്നനിന്നട  നനികുതനി

പനിരനിചട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  വതീതനിഫചടുക്കഭാലാം.

അതനിനുതഭാഫഴെ  വനിറ്റുവരവള്ളവരനില്നനിന്നട  സലാംസഭാനത്തനിനുമഭാതകമ  നനികുതനി

പനിരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള.  അതനിഫന്റെ ഫെലമഭായനി  85  ശതമഭാനലാം  വലഭാപഭാരനികേളുലാം

സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളഫപടുകേയലാം  ഇതട  പറനിഫലനള്ള  നനിലപഭാടട

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം  ഫചയ്തു.  ഇതട   രൂക്ഷമഭായ  തര്ക്കങ്ങളക്കുലാം

വനിവഭാദങ്ങളക്കുലാം  ഇടയഭാക്കനി.  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപയനില്  തഭാഫഴെ  വനിറ്റുവരവള്ള

വലഭാപഭാരനികേളനില് 10 ശതമഭാനത്തനില് 9 ശതമഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനുലാം ഒരഭാള കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിനുലാം നനികുതനി ഒടുക്കണഫമനള്ള രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കുലാം  കേണക്കഭാക്കുന്നതട

എന്നഭാണട  ഇതനിനട  തതീര്പ്പുണഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട.  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപയട  മുകേളനില്

വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമുളളവര്  50  ശതമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  50  ശതമഭാനലാം
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സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുമഭാണട  നനികുതനി  ഒടുകക്കണതട.   സലാംസഭാനലാം  നനികുതനി

ചുമതകമ്പഭാള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നനികുതനി  കൂടനി  ചുമത്തനി ആ വനിഹനിതലാം  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിനട  ഫകേഭാടുക്കുലാം.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  നനികുതനി  പനിരനിക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നനികുതനി  കൂടനി  പനിരനിചകശഷലാം  ആ  തുകേ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട

നല്കുകേയഭാണട  ഫചയ്യുന്നതട.  ഇങ്ങഫനയള്ള  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  പനിന്തുടരഭാഫമന്ന

തതീരുമഭാനത്തനിലഭാണട  എത്തനികചര്ന്നനിരനിക്കുന്നതട.  

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  സര്,  സലാംസഭാനഫത്ത ഏറവലാം  പ്രധഭാനഫപട    വഭാളയഭാര്

ഫചക്കടകപഭാസട  മറനികേടന്നട  പല  ചരക്കുവഭാഹനങ്ങളുലാം  ഉഡൗടുവഴെനികേളനില്ക്കൂടനി

കകേരളത്തനികലയട  കേടക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട

തടയന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വഭാളയഭാര് ഫചക്കടകപഭാസനില് ഒരു

സലാംകയഭാജനിത  ഫചക്കടകപഭാസട  സഭാപനിക്കുഫമന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലഫമടുപട

നടന്നനിട്ടുകണഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട  ഫഎസകേട:  സര്,  ഫചക്കടകപഭാസട  ഫവടനിചട

വലഭാപകേമഭായനി  ചരക്കുകേള  കകേരളത്തനികലയട  ഫകേഭാണവരുനണട.   ഒരു  ക്രനിമനിനല്

സസ്വഭഭാവമഭാണട  ഇതനില്  കകേ ഫക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട.  സലാംഘടനിത  മഭാഫെനിയകേള,

കേസ്വകടഷനുകേള തുടങ്ങനിയവര്ക്കട കകേരളത്തനികലയട  ചരക്കുവഭാഹനലാം കേടത്തനിഫക്കഭാണ

വരഭാനുള്ള ഏര്പഭാടുണഭാക്കനിഫക്കഭാടുക്കുന്ന  പ്രകതലകേ കേസ്വകടഷന് ടതീലാം  സലാംസഭാനത്തട

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട.   ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  വഭാണനിജല

നനികുതനി  ഫചക്കടകപഭാസനിഫന്റെ  ആവശലമനില.  കേഭാരണലാം,  കകേരളത്തനികലയട  ചരക്കട

വഭാങ്ങനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  വലഭാപഭാരനി  വനില്ക്കുകമ്പഭാള  കേനിട്ടുന്ന  പണത്തനിനട

മുഴുവന് സര്ക്കഭാരനിനട  നനികുതനി ഫകേഭാടുകക്കണ.  വഭാങ്ങനിയകപഭാള ഫകേഭാടുത്ത നനികുതനി

കേനിഴെനിചട ബഭാക്കനി നല്കേനിയഭാല് മതനിയഭാകുലാം. ആ നനികുതനി കേനിഴെനിക്കണഫമങനില്  ബനില്

കവണലാം.  അതുഫകേഭാണട  അനര്സലാംസഭാന  വലഭാപഭാരത്തനിനട  തുടക്കലാം  മുതല്

അവസഭാനലാം  വഫര  കൃതലമഭായനി  ബനില്  വഭാകങ്ങണനി  വരുലാം. അതുഫകേഭാണട

അടനിസഭാനപരമഭായനി ഇങ്ങഫനഫയഭാരു ഫചക്കടകപഭാസട കവഫണന്നഭാണട സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ

തതീരുമഭാനലാം.  പകക്ഷ  ഇതനിഫലഭാരപകേടമുണട.  ഒരു  വലഭാപഭാരനി  തമനിഴെട നഭാടനില്നനിനലാം

സഭാധനലാം  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള  ഇന്പുടട  ടഭാകട  ഫക്രഡനിറട  കവഫണന്നട  തതീരുമഭാനനിചഭാല്

അയഭാളക്കട   നല ലഭാഭമഭാണുണഭാകുന്നതട.  

മനി  .    സതീക്കര്:  വലഭാജ  'സനി'  കഫെഭാലാം  ഉണഭാക്കനിയതുകപഭാഫല  വലഭാജ  ബനില്ലുലാം
ഉണഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കനികല?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 19

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട  ഫഎസകേട:  സര്,  അങ്ങഫന  ഫചയഭാന്  കേഴെനിയനില.
ബനില്  എഴുതനിയഭാലലാം  ഇഫതലഭാലാം  കേമ്പസ്യൂടഫഫറസ്ഡഭാണട.  ഒരു  മഭാസലാം  ഏകേകദശലാം
360  കകേഭാടനി  ഇടപഭാടുകേള  ഫഫകേകേഭാരലലാം  ഫചയഭാനഭായനി  പരസരലാം  ബന്ധഫപടുത്തഭാന്
പരലഭാപമഭായ,  പ്രതനിമഭാസലാം ഏകേകദശലാം  500  കകേഭാടനി രൂപ ഫചലവട വരുന്ന കേമ്പസ്യൂടര്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാണട  ഇതുസലാംബന്ധനിച കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കുന്നതട.  ഒരു വലഭാജ
ബനില് ഫകേഭാണവരുകമ്പഭാള  ഫകേഭാണവന്ന ആളനിഫന്റെ ബനില്ലുകണഭാ എന്നട  കേമ്പസ്യൂടറനില്
തഫന്ന  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ഉലന്നങ്ങള  വഭാങ്ങുകമ്പഭാഴുലാം  വനില്ക്കുകമ്പഭാഴുലാം  ബനില്
എഴുതഭാതനിരനിക്കുകേ എന്നതഭാണട കകേരളത്തനില് നനികുതനി ഫവടനിക്കഭാനുള്ള ഏകേ മഭാര്ഗ്ഗലാം.
ഇതനിനട പരനിഹഭാരമഭായനി സര്ഫഫവലന്സട കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കഭാവന്നതഭാണട. ഏതട
ചരക്കുവണനി  വന്നഭാലലാം  നമ്പര്  കനഭാടട  ഫചയഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  അകപഭാളത്തഫന്ന
ജനി.എസട.ടനി.എന്.-കലയട  ഇന്കവഭായ്സട  അപട കലഭാഡട  ഫചയനിട്ടുകണഭാഫയന്നട
കേമ്പസ്യൂടറനില് പരനികശഭാധനിക്കണലാം. ഇത്തരലാം സലാംവനിധഭാനലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാകണഭാഫയന്നട
പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി വഭാളയഭാര്,  പഭാലക്കഭാടട കമഖലയനിഫല എലഭാ ഉഡൗടുവഴെനികേളനിലലാം
അടുത്ത മഭാസലാം മുതല് സര്ഫഫവലന്സട കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കുന്നതഭാണട.   

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന്:  സര്,  ജനി.എസട.ടനി. കേഡൗണ്സനിലനില്
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു സര്വകേക്ഷനി കയഭാഗലാം
കചരഭാഫമന്നട അങ്ങട കേഴെനിഞ്ഞ നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനത്തനില് പറഞ്ഞനിരുന. എന്നഭാല്
അങ്ങഫനഫയഭാരു  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നനിടനില.  ഇകപഭാള  ജനി.എസട.ടനി.  കേഡൗണ്സനിലനില്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായള്ള  തര്ക്കത്തനില്  ഏഫതലഭാലാം
വനിഷയങ്ങളഭാണട  അവകശഷനിക്കുന്നതട;  അതനില്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനഫപട  കേഭാരലങ്ങള
എഫനലഭാമഭാണട;  എത  ശതമഭാനലാം  വഫര  ടഭാകട  ഇഡൗടഭാക്കഭാഫമന്നതട  സലാംബന്ധനിചട
ധഭാരണയഭായനിട്ടുകണഭാ; അതുസലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട  ഫഎസകേട:  സര്,  എത  ശതമഭാനലാം  വഫര
നനികുതനിയഭാകേഭാഫമന്നതട    പ്രധഭാനഫപട  ഒരു   പ്രശമഭായനിരുന.  നനികുതനി  നനിരക്കട
കുറയണഫമന്നട  ശക്തമഭായ  അഭനിപ്രഭായമുണഭായനിരുന.  ആഡലാംബര  വസ്തുക്കളക്കട
എഫഫകസട നനികുതനിയലാം സര്വതീസട ടഭാകലാം വഭാറ്റുമുളഫപഫട  40  മുതല്  50  ശതമഭാനലാം
വഫര  നനികുതനിയഭാണട  ചുമതന്നതട.  ആഡലാംബര  ഉല്പന്നങ്ങളക്കട  എനനിനഭാണട
നനികുതനിയനില്  കുറവവരുതന്നതട?  ആഡലാംബര  ഉല്പന്നങ്ങളുഫട  നനികുതനി
കുറച്ചുകേഴെനിഞ്ഞഭാല്   അരനിയഫട  കമല്  നനികുതനി  ഏര്ഫപടുത്തനിയഭാല്കപഭാലലാം  റവനസ്യൂ
നസ്യൂടലഭാവകേയനില.  ആഡലാംബര  വസ്തുക്കളക്കട  നനികുതനി  കുറയ്ക്കുകേയലാം  അവശല
വസ്തുക്കളക്കട  നനികുതനി  കൂട്ടുകേയലാം  ഫചയ്യുന്നതട   അനതീതനിയഭായനിരനിക്കുലാം.  കകേരളമഭാണട
ഇക്കഭാരലത്തനില്  തുടക്കലാം  മുതല്  ഏറവലാം  ശക്തമഭായ  നനിലപഭാടട  സസ്വതീകേരനിചതട.
അതനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  നനികുതനിനനിരക്കഭായ  6  ശതമഭാനലാം
5  ശതമഭാനമഭായനി കുറച്ചു.  കൂടനിയ നനിരക്കട 28  ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.  ഇകപഭാള
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28  ശതമഭാനമഭാണട  അലാംഗതീകൃതമഭായനിട്ടുള്ളതട.  നഷപരനിഹഭാരലാം  ഫകേഭാടുക്കഭാനഭായനി
ചുരുങ്ങനിയതട  55000  കകേഭാടനി  രൂപ  ഒരു  വര്ഷലാം  കവണനിവരുലാം.  അതനിനുള്ള  തുകേ
കേഫണത്തഭാനഭായനി ആഡലാംബര വസ്തുക്കളുഫടകമല് സര്ചഭാര്ജട കൂടനി ചുമത്തഭാന് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്   അനുവഭാദലാം  ഫകേഭാടുത്തനിട്ടുണട.  അതനിനഭാല്  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളുഫട
ജതീവനിതഫത്ത  ഇതട  ബഭാധനിക്കുകേയനില.  മറട  അടനിസഭാനപരമഭായ  തര്ക്കങ്ങഫളഭാനലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നനില.  സസ്വര്ണത്തനിന്കമലള്ള  നനികുതനിയഫട  തര്ക്കലാം  മഭാതമഭാണട
ഇകപഭാഴുള്ളതട.  സ്ട്രേക്ചര്  നനിശ്ചയനിഫചങനിലലാം  ഓകരഭാ  ഉല്പന്നവലാം  ഏതനിലഭാണട
ഉളഫപടുകത്തണഫതന്നതട  സലാംബന്ധനിചട  ശതീനഗറനില്  കചരുന്ന സകമ്മേളനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം
ചര്ച നടതന്നതട. 

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട  : സര്,  ജനി.എസട.ടനി.  വന്നകതഭാടുകൂടനി  കകേരളലാം
രക്ഷഫപട്ടുഫവന്നട  ബഹുമഭാനഫപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതനില്  വളഫര
സകനഭാഷലാം.   ഓകരഭാ ഫസയനില്സട ടഭാകട ഓഫെതീസനിഫന്റെയലാം കേതീഴെനില് ഇത ലക്ഷലാം രൂപ
പനിരനിക്കണഫമന്നട  ഫസയനില്സട  ടഭാകട  കേമ്മേതീഷണര്  ഉത്തരവട  ഫകേഭാടുക്കുകേയഭാണട.
കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപ പനിരനിചനിട്ടുഫണങനില് ഇഡൗ വര്ഷലാം  10  ലക്ഷലാം രൂപ
പനിരനിക്കണഫമന്നട  പറയകമ്പഭാള  ഫസയനില്സട  ടഭാകട  ഉകദലഭാഗസര്  വഴെനിയനില്വചട
ആളുകേഫള   പനിടനിച്ചുപറനിക്കുകേയഭാണട.  കമഭാകടഭാര്  ഫഫസക്കനിളനില്  തുണനിക്കചവടലാം
നടതന്ന പഭാവഫപടവനട 30000 രൂപ ടഭാകട ചുമത്തനിയഭാല് എന്തുഫചയഭാന് കേഴെനിയലാം;
ബഹുമഭാനഫപട  മനനി  അറനിയഭാഫതയഭാകണഭാ  ഇങ്ങഫന  ഫചയ്യുന്നതട;  ടഭാകട
കേണക്കഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ  മഭാനദണ്ഡലാം  എനഭാണട?   ഫസയനില്സട  ടഭാകട  ഉകദലഭാഗസര്
ഇത  രൂപ  പനിരനിക്കണഫമന്നട  കമലകദലഭാഗസന്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിഫന്റെ
മഭാനദണ്ഡഫമനഭാണട;  ഇങ്ങഫന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതനില് ബഹുമഭാനഫപട മനനിക്കട
എഫനങനിലലാം ഉത്തരവഭാദനിതസ്വമുകണഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട  ഫഎസകേട:  സര്,  ബഹുമഭാനഫപട  അലാംഗലാം  ഇഡൗ

വനിഷയത്തനിഫന്റെ  ഒരു  വശലാം  മഭാതകമ  മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള.  അകദ്ദേഹലാം

മനസനിലഭാക്കഭാത്ത മഫറഭാരു വശലാം കൂടനിയണട.  മൂനനഭാല വര്ഷമഭായനി  10  ശതമഭാനലാം

മഭാതകമ  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിക്കുനള.  കകേരളത്തനിഫല  ജനങ്ങളുഫട

വരുമഭാനത്തനിഫന്റെയലാം  വനിലക്കയറത്തനിഫന്റെയലാം  കതഭാതനിഫന്റെ  പകുതനി  കവഗതയനിലഭാണട

നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വളരുന്നതട.  നനികുതനി  കചഭാര്ചയണഭാകുനഫവന്ന  കേഭാരലത്തനില്

സലാംശയമനില. നനികുതനി ഫവടനിക്കുന്നവഫര  പനിടനികൂടണലാം. നനിയമസഭ അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന

ബജറനില് 20 ശതമഭാനലാം നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിക്കണഫമന്നട പറഞ്ഞഭാല് അടുത്ത

വര്ഷലാം 20 ശതമഭാനലാം വര്ദനിക്കണഫമന്നട കേമ്മേതീഷണര് പറയലാം. ഫതറഭായ രതീതനിയനില്

നനികുതനി പനിരനിവട നടതനഫണങനില് നനിശ്ചയമഭായലാം അതട പരനികശഭാധനിചട പരനിഹഭാരലാം
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കേഫണത്തനിയനിരനിക്കുലാം.  ബഹുമഭാനഫപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞതുകപഭാലളള കേഭാരലങ്ങളുഫണങനില്

അതട  ശദയനില്ഫക്കഭാണവരനികേയഭാഫണങനില്  സര്ക്കഭാര്  പരനിഹഭാര  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. 

കവദവ്യുതനി നനിരക്കട വര്ദന

3 (*33) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :

ഫപ്രഭാഫെ  .   ആബനിദട ഹുകസന് തങ്ങള :

ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം:

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട: തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവദവ്യുതനി  നനിരക്കട  വര്ദന  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  എങനില്

പരനിഷ്കരണലാം ആവശലമഭാക്കുന്ന ഘടകേങ്ങള എഫനഭാഫക്കയഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട  വര്ഷങ്ങളനില്  കവദവ്യുതനി  നനിരക്കുകേളനിലണഭായ

വര്ദന സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(സനി) ഈ  കേഭാലയളവനില്  കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  ലഭാഭനഷങ്ങള

നനിരക്കട  പരനിഷ്കരണത്തനിനട  കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉഫണങനില് ലഭാഭനഷക്കണക്കുലാം നനിരക്കട പരനിഷ്കരണവലാം സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള അനുപഭാതലാം

എതുവനിധത്തനിലഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  ) : സര്,

(എ)  കവദവ്യുതനി  നനിരക്കട  വര്ദനവട  സലാംസഭാന  കവദവ്യുതനി  ഫറഗുകലററനി

കേമ്മേതീഷഫന്റെ  പരനിഗണനയനിലണട.   കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  വരവട  ഫചലവട

കേണക്കുകേള  പരനികശഭാധനിചട  റവനസ്യൂ  വനിടവട  തനിടഫപടുത്തനിയഭാണട  ഫറഗുകലററനി

കേമ്മേതീഷന്  തഭാരനിഫെട  പരനിഷ്കരണലാം  നടകത്തണതട.   ഇതനിനട  പരനിഗണനികക്കണ

ഘടകേങ്ങള  കകേന്ദ്ര  നനിയമമഭായ  കവദവ്യുതനി  നനിയമലാം  2003-ലലാം  മറ്റു  നയങ്ങളനിലലാം

നനിര്വചനിചനിട്ടുണട.  ഇതനുസരനിചട ഓകരഭാ വര്ഷകത്തയലാം റവനസ്യൂ വനിടവനികനഭാഫടഭാപലാം

മുന് വര്ഷങ്ങളനിഫല സഞനിത വനിടവലാം തഭാരനിഫെട പരനിഷ്കരണത്തനില് പരനിഗണനികക്കണതുണട.

കവദവ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതുലാം  മഴെക്കുറവമൂലലാം  കവദവ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം

കുറഞ്ഞതുലാം കവദവ്യുതനി വഭാങ്ങല് ഫചലവട കൂട്ടുന്നതനിനട കേഭാരണമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം തഭാരനിഫെട

പരനിഷ്കരണത്തനില് പരനിഗണനികക്കണതുണട.
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  അഞട  വര്ഷത്തനിനനിടയട  3  പ്രഭാവശലലാം
കവദവ്യുതനി  നനിരക്കട  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട.  2012-13-ല്  1-7-2012-ല്  നടപനിലഭാക്കനിയ
നനിരക്കട  വര്ദനവട  24  ശതമഭാനവലാം  2013-14-ല്  1-5-2013-ല്  നടപനിലഭാക്കനിയ
നനിരക്കട  വര്ദനവട  9.1  ശതമഭാനവലാം  2014-15-ല്  16-8-2014-ല്  നടപഭാക്കനിയ
നനിരക്കട വര്ദനവട 6.7 ശതമഭാനവമഭായനിരുന.

 (സനി)  കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിഫല  നനിരക്കുപരനിഷ്കരണലാം,  അതനിഫന്റെ
ലഭാഭ-നഷക്കണക്കനിഫന  മഭാതലാം  ആശയനിചല  കേണക്കഭാക്കുന്നതട.  ആയതനിനഭാല്
ലഭാഭനഷക്കണക്കുലാം നനിരക്കട  പരനിഷ്കരണവലാം തമ്മേനില് അനുപഭാതലാം നനിര്ണയനിക്കഭാന്
കേഴെനിയനില.  എന്നഭാല്,  കേമ്മേതീഷന്  നനിരക്കട  വര്ദന  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള  ലഭാഭനഷ
കേണക്കട കൂടനി കേണക്കനിഫലടുത്തഭാണട അനനിമ തതീരുമഭാനലാം കകേഫക്കഭാളന്നതട.

കവദവ്യുതനി  നനിയമലാം  2003  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കവദവ്യുതനി
കബഭാര്ഡനിഫന്റെ നനിരക്കട പരനിഷ്കരണലാം നടതന്നതട സലാംസഭാന കവദവ്യുതനി ഫറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷനഭാണട.   കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  വരവട  ഫചലവകേള  പരനിഗണനിചഭാണട
നനിരക്കട  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട.  ടനി  നനിരക്കട  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനട  കകേന്ദ്ര  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങളുമുണട.

കവദവ്യുതനി കബഭാര്ഡനിഫന്റെ മുന്വര്ഷങ്ങളനിഫല ആഡനിറട ഫചയ കേണക്കനുസരനിചട
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ട്രൂയനിലാംഗട  അപട  ഫപറതീഷനുലാംകൂടനി  പരനിഗണനിചഭാണട  നനിരക്കട
നനിശ്ചയനികക്കണതട.

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി:  സര്,  കവദവ്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതുലാം
മഴെക്കുറവമൂലലാം  കവദവ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  കുറഞ്ഞതുലാം  കവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങല്ഫചലവട
കൂടുന്നതനിനട   കേഭാരണമഭായനിട്ടുഫണന്നഭാണട  ബഹുമഭാനഫപട  മനനിയഫട  മറുപടനിയനില്
പറയന്നതട.  ഇതനിഫനഭാരു  പരനിഹഭാരഫമന്ന  നനിലയനില്,  വതീടനിനട  ഒരു  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ
പഭാനല് എന്ന നയലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എഫനലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണട
സര്ക്കഭാര് ഫചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട;  സലാംസഭാനഫത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസുകേളനിലലാം
സ്കൂളുകേളനിലലാം  സ്ട്രേതീറട  കലറ്റുകേളനിലലാം  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനല്   നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകമഭാ;
ഇഫലങനില് അതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  ഇകപഭാള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്   സഡൗകരഭാര്ജ്ജ
പഭാനല് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട അനുകൂലമഭായ നനിലപഭാടട സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം സബ്സനിഡനി
നല്കുകേയലാം  ഫചയനിട്ടുണട.  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനല്  വതീടുകേളനികലഭാ  ഒഭാഫെതീസുകേളനികലഭാ
സഭാപനിക്കുന്നതട കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന നനിലപഭാടഭാണട ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-ക്കുളളതട.
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ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി:  സര്,  വനിതരണഫചലവനിലണഭായ  വര്ദനവനിനട
ആനുപഭാതനികേമഭായ  നനിരക്കട  വര്ദനവഭാകണഭാ  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  ഫറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചയനിട്ടുള്ളതട;  വനിതരണഫചലവനില്   ക്രമഭാതതീത  വര്ദനവട
ഉണഭാകുന്നതുമൂലലാം  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട  നനിരക്കട  തഭാങ്ങഭാനഭാകേഭാത്ത
സനിതനിവനികശഷമുണഭാകുകമഭാ;  എങനില്  ഇതനില്നനിനലാം  ഇഡൗ  വനിഭഭാഗത്തനിഫന
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട എനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട? 

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  നനിലവനില് നനിരക്കട  വര്ദനവട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ
ശദയനികലഭാ,  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ശദയനികലഭാ  ഫറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്
ഫകേഭാണവന്നനിടനില.  അതുഫകേഭാണട ഇതുസലാംബന്ധനിചട വലക്തമഭായ ഉത്തരലാം നല്കേഭാന്
നനിര്വഭാഹമനില.

ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട  ഹുകസന്  തങ്ങള:  സര്,   കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡട
വരവഫചലവട  കേണക്കട  അവതരനിപനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  സലാംസഭാന  ഫഫവദവ്യുതനി
ഫറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  സസ്വകമധയഭാ  വരവഫചലവട  കേണക്കട  തയഭാറഭാക്കുന്ന
അവസഭാവനികശഷമുകണഭാ?

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: സര്, കവദവ്യുതനി കബഭാര്ഡനിഫന്റെ വരവഫചലവട കേണക്കട
സലാംസഭാന  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  കേയനിലണട.  ഇനലയനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  നനിയമമഭാണട  അതനിനട  സഭാധൂകേരണലാം  നല്കുന്നതട.
അതുഫകേഭാണട  ആവശലഫപടഭാല്  വരവഫചലവട  കേണക്കട  നല്കേഭാന്  കവദവ്യുതനി
കബഭാര്     ഡട ബഭാദലസമഭാഫണന്നതഭാണട നനിയമലാം. അതട തടയഭാന് ആര്ക്കുലാം കേഴെനിയനില. 

ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം: സര്, കവദവ്യുതനിക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭാകുന്ന സന്ദര്ഭത്തനില്
മറട സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം കവദവ്യുതനി വഭാങ്ങഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  അങ്ങഫന
വഭാങ്ങുകേയഭാഫണങനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  പ്രഭാവശലകത്തക്കഭാളുലാം  കൂടനിയ  കററനിനഭാകണഭാ
വഭാങ്ങുന്നതട; ഇകപഭാള അതനിഫന്റെ സഭാദലത എനഭാണട?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:   സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരുകേള  ഇതുസലാംബന്ധനിചട
ദതീര്ഘ-ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറുകേളുണഭാക്കനിയനിട്ടുണട. നനിലവനിലലാം അത്തരലാം  കേരഭാറുകേളുണട.
മുമ്പട  25  വര്ഷക്കഭാലഭാവധനിക്കുവഫര  കേരഭാറുണഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചട,  ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറനുസരനിചട  ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങഭാന് സഭാദലതയഫണങനില്
വഭാങ്ങുന്നതനില് കബഭാര്ഡനിനട വനികരഭാധമനില; ആവശലഫമങനില് വഭാങ്ങുലാം. 

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട:  സര്,  1980  വഫര  കവദവ്യുതനിരലാംഗത്തട
സലാംസഭാനലാം  മനിച  സലാംസഭാനമഭായനിരുഫന്നങനിലലാം  ഇന്നഫത്ത  അവസ  വളഫര
ദയനതീയമഭാണട.  നമുക്കട ആവശലമഭായതനിഫന്റെ  85  ശതമഭാനലാം കവദവ്യുതനിയലാം പുറതനനിനലാം
വഭാകങ്ങണനി വരനികേയഭാണട. നമ്മുഫട മകനഭാഭഭാവത്തനില്  മഭാറമുണഭാക്കുകേയഭാണട ഇതനിനട
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പരനിഹഭാരലാം.     പ്രധഭാനമഭായനി ഫതര്മല് പഭാന്റെനികനഭാടുള്ള വനിമുഖത മഭാറണലാം.  വലനിയ
പദതനികേള   സലാംസഭാനത്തട  വന്നഭാല്  മഭാതകമ  ഇതനിനട  ശഭാശസ്വത  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള.  കസഭാളഭാര്  പഭാന്റെട  ഫെലപ്രദമല.   അതനിനഭാല്  വലനിയ
പദതനികേള ഫകേഭാണവരഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ? 

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: സര്, നനിശ്ചയമഭായലാം വലനിയ പദതനികേള ഫകേഭാണവരുലാം.
നമ്മുകടതട  കവദവ്യുതനി  മനിച  സലാംസഭാനമഭാഫണന്നട  പറയന്നതട  ശരനിയല.  നമുക്കട
ആവശലമുള്ളതനിഫന്റെ  30  ശതമഭാനലാം  കവദവ്യുതനിയഭാണട    ഉലഭാദനിപനിചനിരുന്നതട.
ഇത്തവണഫത്ത  മഴെക്കുറവകൂടനി  പരനിഗണനിചഭാല്  അതനിലലാം  കുറയഭാനുള്ള
സഭാദലതയണട.  അതനിനഭാല്  കൂടുതല്  കവദവ്യുതനി  പുറതനനിനലാം  വഭാകങ്ങണനി
വരുഫമന്ന  കേഭാരലത്തനില്  സലാംശയമനില.  പുതനിയതഭായനി   ജലകവദവ്യുതനി,  കസഭാളഭാര്,
കേഭാറട,  തഭാപനനിലയലാം  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയകമഭാഫയനലാം
തര്ക്കലാം നനിലനനില്ക്കുന്ന അതനിരപനിള്ളനി പദതനിയഫട കേഭാരലത്തനില് സമവഭായമുണഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാഫയനമുളള കേഭാരലലാം   ഭഭാവനിയനില് പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട. 

ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി:  സര്,  കവദവ്യുതനി  പ്രസരണ  നഷലാംമൂലലാം
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-ക്കട  വന്കതഭാതനില്  നഷലാം  സലാംഭവനിക്കുനണട.  ഇതട
കുറയഭാനഭാവശലമഭായ  എഫനങനിലലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ;   അതുകപഭാഫല
കവദവ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തഭാന്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  കവദവ്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം കുറയഭാനുള്ള വനിപുലമഭായ
കേലഭാമ്പയനിന്  നടത്തഭാന്  കബഭാര്ഡട  ആകലഭാചനിക്കുനണട.  ഒരു  മണനിക്കൂഫറങനിലലാം
കവദവ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറചഭാല്  അതനിഫന്റെ  പ്രകയഭാജനമുണഭാകുലാം.  അതനിനഭായനി
വനിപുലമഭായ പ്രചരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന്   ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട.

ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫെട:  സര്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്  കവദവ്യുതനി
കേണക്ഷന് നല്കേനിഫയങനിലലാം കുടനിശനികേയഫടയലാം മറട പല കേഭാരലങ്ങളുഫടയലാം കപരനില്
ഫെസ്യൂസട ഊരുനഫവന്ന പരഭാതനി വലഭാപകേമഭായണട.  കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ വനികേസന സമനിതനി
പലതവണ ഇക്കഭാരലലാം  ചര്ച ഫചയനിട്ടുണട.   പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുഫട കുടനിശനികേ
എഴുതനിത്തളന്നതനികനഭാ ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കലനിലൂഫട പരനിഹരനിക്കുന്നതനികനഭാ ഉളള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചട, വനികച്ഛേദനിച കേണക്ഷന് എതയലാംകവഗലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: ബഹുമഭാനഫപട ഫമമ്പര് പറഞ്ഞ കേഭാരലലാം  കബഭാര്ഡനിനട
കരഖഭാമൂലലാം  നല്കേനിയഭാല്   പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട.  2017  മഭാര്ചട  31-ഓടുകൂടനി
കകേരളത്തനിഫല  മുഴുവന്  വതീടുകേളനിലലാം  കവദവ്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട  ഇഡൗ
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയലാം.  അതനിനുകവണനിയള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കകേരളത്തനില്
സജതീവമഭായനി നടനവരുന. പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുലാം അതനിലളഫപടുലാം. 
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ശതീ  .    ഫകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  കസഭാളഭാറുലാം  കേഭാറ്റുലാം  കചര്തള്ള  കഹബനിഡട
ഫടകകഭാളജനി  സഭാര്വതനികേമഭാക്കുകേയഭാഫണങനില് പകേല് കസഭാളഭാറനില് നനിനലാം രഭാതനി
കേഭാറനില് നനിനലാം കവദവ്യുതനി ലഭനിക്കഭാനുള്ള സഭാദലതയണട.  ഇതട  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  ബഹുമഭാനഫപട  ഫമമ്പര്  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാകണഭാഫയന്നട പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട. 

ശതീ  .    ഫകേ  .    എസട  .    ശബരതീനഭാഥന്:  സര്,  സമ്പൂര്ണ കവദവ്യുതതീകേരണത്തനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  സലതലാം  എലാം.എല്.എ.  ഫെണട  കൂടനി  നല്കേണഫമന്നഭാണട
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട.  എഫന്റെ മണ്ഡലത്തനിലലാം അങ്ങയഫട മണ്ഡലത്തനിലലാം ആദനിവഭാസനികേള
കൂടുതലണട.  എഫന്റെ  മണ്ഡലത്തനിഫല  കകേഭാട്ടൂര്  കമഖലയനില്  കവദവ്യുതനി
എത്തനിക്കണഫമങനില് ഏകേകദശലാം 5.5  കകേഭാടനി രൂപയഫട ഫചലവട വരുലാം.  അതനിനഭാല്
ഇതുകപഭാലള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്   കൂടുതല്  തുകേ  നല്കേഭാന്  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ഏതഭാണട  175  കകേഭാടനി രൂപ
മുതല്മുടക്കഭാനഭാണട   തയഭാറഭായനിട്ടുള്ളതട.   എലാം.എല്.എ.,  എലാം.പനി.  ഫെണട കൂടഭാഫത
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം  സഹഭായനിചഭാല് മഭാതകമ  ഇതട  പൂര്ണമഭായലാം
വനിജയനിപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള.  ഇതനിനഭായനി എലാം.എല്.എ.-മഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ഫെണട ഭഭാവനിയനില് സമര്പനിക്കുന്നതനിനട വനികരഭാധമനിഫലന്നട അറനിയനിക്കുകേയഭാണട. 

ശതീ  .   ഇ  .   ഫകേ  .   വനിജയന്: സര്,  കേയ്പമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിഫല  ഫപരനിങ്ങലത്തട
സമ്പൂര്ണ  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതഭായനി  വഭായനിച്ചു.  അങ്ങഫന
നടപനിലഭാക്കുന്ന പഞഭായതകേളക്കട കബഭാര്ഡട പ്രകതലകേമഭായനി എനട സഹഭായമഭാണട
നല്കുന്നതട? 

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: സര്, ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട പറയഭാലാം.

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്:  സര്,  സമ്പൂര്ണ കവദവ്യുതതീകേരണഫത്തക്കുറനിചട

സൂചനിപനിചതനിഫന സസ്വഭാഗതലാം ഫചയ്യുന.  പല വതീടുകേളനിലലാം  വയറനിലാംഗട  നടതന്നതനി-

നഭാവശലമഭായ  പണമനിലഭാത്ത  സഭാഹചരലമുഫണനള്ളതഭാണട  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീ-

കേരണത്തനിനട  തടസമഭായനി  നനില്ക്കുന്നതട.  ഇക്കഭാരലലാം  റനികപഭാര്ടട  ഫചയനിട്ടുള്ളതട

അകങ്ങയ്ക്കുലാം അറനിയന്നതഭാണട.  ഇതനിനഭായനി കുറഞ്ഞതട 5000  രൂപ പഞഭായതകേളക്കട

ഫകേഭാടുക്കഭാവന്നതഭാഫണന്നട  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ഉത്തരവനിറക്കനിയതഭായനി  അറനിയന.

വയറനിലാംഗട  നടതന്നതനിനട  പഞഭായതകേളക്കട  സഹഭായലാം  നല്കേഭാഫമന്നട  തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനിക്കട ഉത്തരവനിറക്കഭാന് കേഴെനിയകമഭാ? 
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ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  അതുസലാംബന്ധനിചട  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ

വകുപനിഫന്റെ ഉത്തരവട എലഭാ പഞഭായതകേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  സര്,  ഫകേഭാചനിന്  റനികഫെനറനിയഫട   കപ്രഭാജക്ടട

പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  petcoke  എന്ന  കബകപ്രഭാഡക്ടട  കേനിട്ടുനണട.  കേഴെനിഞ്ഞ

സര്ക്കഭാര്  ഫകേഭാചനിന്  റനികഫെനറനികയഭാടട  കചര്നള്ള  എഫെട.എ.സനി.ടനി.-യഫട

സലകമഫറടുത്തട അവനിഫട  petcoke  ഉപകയഭാഗനിചട കവദവ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുളള

നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  ഇടുക്കനി  ഡഭാമനില്നനിന്നട  ഇകപഭാള  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന

കവദവ്യുതനിയഫട പകുതനികയഭാളലാം കവദവ്യുതനി  petcoke  ഉപകയഭാഗനിചട  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന്

കേഴെനിയഫമന്നഭാണട ആദലപഠനത്തനില് കേഫണത്തനിയതട. ആ നടപടനി തുടരുകമഭാ? 

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  ബഹുമഭാനഫപട  ഫമമ്പര് പറഞ്ഞ രതീതനിയനില്

മഭാതമല,  മകറഫതങനിലലാം  സഭാദലതയനില്ക്കൂടനി  കവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന്

കേഴെനിയഫമന്നതട   പരനികശഭാധനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് തുറന്ന മനസഭാണട സര്ക്കഭാരനിനുലാം

കവദവ്യുതനി വകുപനിനുമുള്ളതട. 

ശതീ  .    പുരുഷന് കേടലണനി :  സര്, രൂക്ഷമഭായ ജലക്ഷഭാമലാം കനരനിടഭാന് കപഭാകുന്ന

സഭാഹചരലത്തനില്  ഉഡൗര്ജ്ജ  പ്രതനിസന്ധനി  തരണലാം  ഫചയഭാന്  എഫനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  മഴെക്കുറവമൂലലാം  ജലക്ഷഭാമമുളളതനിനഭാല് 

ജലകവദവ്യുതനിയഫട  കേഭാരലത്തനിലലാം  പ്രതനിസന്ധനിയണട.  എങനിലലാം  ഉള്ള  സഭാദലത

പൂര്ണമഭായലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ, കസഭാളഭാര് പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ, കേഭാറനില് നനിനലാം

കവദവ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള സഭാദലത പരനികശഭാധനിക്കുകേ, തഭാപനനിലയലാം സഭാപനിചട

കവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനലാം  നടത്തഭാന്  കേഴെനിയകമഭാഫയന്നട  പരനികശഭാധനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ

എലഭാവനിധ സഭാദലതകേളുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആകലഭാചനിക്കഭാവന്നതഭാണട. 

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.) 
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2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുഫട ഉത്തരങ്ങള

കനഭാടട നനികരഭാധനലാം സമ്പദ്ഘടനയനില് ഏല്പനിച ആഘഭാതലാം

4 (*34) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫെട :
ശതീ  .   ഫകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   ശശനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയനില്  ഏല്പനിച

ഹ്രസസ്വകേഭാല, ദതീര്ഘകേഭാല ആഘഭാതങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  ഏല്പനിച  ആഘഭാതലാം
ഫകേഭാണണഭായ നഷത്തനിനട  പരനിഹഭാരമഭായനി  കകേന്ദ്ര സര് ക്കഭാരനില് നനിനലാം പ്രകതലകേ
പഭാകക്കജകേളുലാം ധനസഹഭായവലാം ആവശലഫപടുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനഫത്ത നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലണഭായ ഇടനിവലാം അതട വനികേസന
കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങഫള  എങ്ങഫനഫയലഭാലാം  ബഭാധനിക്കുഫമനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
മഭാന്ദലലാം  മറനികേടക്കഭാനഭായനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എഫനഭാഫക്കയഭാഫണന്നട
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .  ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട):

(എ)  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയനില്  ഏല്പനിച
ഹ്രസസ്വകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  ആഘഭാതങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട  പഠനിചട  റനികപഭാര്ടട
നല്കുന്നതനിനട  സലാംസഭാന  ആസൂതണ  കബഭാര്ഡട  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിരുന.
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയഫട റനികപഭാര്ടട സര്ക്കഭാരനിനട ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട. 

(ബനി)  കനഭാടട നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സമസ്ത കമഖലകേളനിലലാം കേനത്ത
ആഘഭാതമഭാണട  ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതട.   തന്നനിമനിത്തലാം  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലലാം
ഉണഭായനിട്ടുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം സലാംബന്ധനിച അനനിമ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം നഷപരനിഹഭാരലാം ആവശലഫപടുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണട. 

(സനി)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  ഉണഭാക്കനിയ  ഇടനിവട  എതകത്തഭാളമുഫണന്നട  കൃതലമഭായനി
തനിടഫപടുതവഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.   അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭായ
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31-12-2016  വഫരയള്ള  തഭാലഭാലനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  2016  നവലാംബറനില്
സലാംസഭാന എഫഫകസട നനികുതനി വളര്ച മുന്വര്ഷഫത്ത അകപക്ഷനിചട 3.15 ശതമഭാനലാം
കുറവട  കരഖഫപടുത്തനിയകപഭാള  ഡനിസലാംബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നനികുതനിയനില്
34.63 ശതമഭാനത്തനിഫന്റെ ഇടനിവണഭായനി.  2016 ഒകക്ടഭാബറനില് 19.8 ശതമഭാനലാം വളര്ച
കരഖഫപടുത്തനിയ  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  ഡനിസലാംബറനില്
കുറനിചതട  (17.45  ശതമഭാനലാം  തഭാഴെട ന്നട)  2.35 ശതമഭാനലാം  വളര്ച  മഭാതമഭാണട.
2016  ഒകക്ടഭാബറനിഫന  അകപക്ഷനിചട  നവലാംബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നനികുതനിയനില്
30.26  ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം  ഡനിസലാംബറനില്  വനില്പന  നനികുതനിയനില്
17.43 ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം രജനികസ്ട്രേഷന് നനികുതനിയനില് 26.40  ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം
വഭാഹന നനികുതനിയനില്  11.44  ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം ആഫകേ തനതട  വരുമഭാനത്തനില്
16.33 ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം കുറവട ഉണഭായനിട്ടുണട.  

കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി  ദുര്ബലഫപടുന്നതട  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള  ഗഭാന്റുകേഫള  ബഭാധനിക്കുലാം.
ഇതനിനുപുറകമ,  ആസന്നമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനിലണഭാകുന്ന  ഇടനിവട
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനഫത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി സസ്വഭാധതീനനിക്കുലാം.  തന്മൂലലാം
ഇതട  സലാംസഭാനത്തനികലയ്ക്കുള്ള  നനികുതനി  ഫഫകേമഭാറലാം  കുറയന്നതനിനുള്ള  സഭാഹചരല-
ത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.   കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിനട  കശഷമുള്ള,  സഭാമ്പത്തനികേ പ്രവര്ത്തനത്തനി-
ലണഭായ മന്ദത,  സഭാമ്പട നനികുതനി സമഭാഹരണത്തനില് വന്ന കുറവട,  റനിയല് എകസറട
കമഖലയനിലണഭായ തളര്ച,  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വന്ന കുറവട
എന്നനിവ കേഭാരണലാം തനതട നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന 19 ശതമഭാനലാം
വളര്ച ഫഫകേവരനിക്കഭാനുള്ള സഭാധലത കുറവഭാണട.   ചുരുക്കത്തനില് കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കല്
കകേരളത്തനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിഫയ  രൂക്ഷമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണട.
ഇതനിഫനലഭാലാം  പുറകമ  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിനട  കശഷലാം  ഫഫദനലാംദനിന  ആവശലങ്ങള
ഫഫകേകേഭാരലലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട  കവണന്ന  കേറന്സനിയഫട  ലഭലതക്കുറവലാം  വലനിയ
ഫവല്ലുവനിളനി ഉയര്ത്തനി.

കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേഫളയലാം
നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയലാം സമ്പദട വലവസഫയ മഭാന്ദലത്തനികലയട തള്ളനിയനിടുകേയലാം
ഫചയനിട്ടുള്ളതഭാണട.  പ്രസ്തസ്തുത മഭാന്ദലലാം  തരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനട  സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനി
ലൂഫടയള്ള  ഫചലവഴെനിക്കല്  വര്ദനിപനിക്കുകേഫയന്നതട  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായനി
കേഭാണുന.  എന്നഭാല് കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല് നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലണഭാക്കനിയ
വന്  ഇടനിവട  കമല്ദനിശയനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനത്തനിഫന്റെ  വലഭാപനിഫയ  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണട.  പകക്ഷ  ഇഡൗ  പരനിമനിതമഭായ  സഭാഹചരലത്തനിലലാം  പരമഭാവധനി
ഫപഭാതുപണലാം  സമ്പദ്ഘടനയനികലയട  ഒഴുക്കുന്നതനിനട  ആത്മഭാര്ത്ഥവലാം
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ഉഡൗര്ജ്ജനിതവമഭായ  പരനിശമലാം  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിരുന.   എന്നഭാല്  റനിസര്വട
ബഭാങനിഫന്റെ നനിയനണങ്ങളമൂലലാം ടഷറനിയനിഫല ക്രയവനിക്രയങ്ങളക്കട തടസലാം കനരനിട്ടു.
ടഷറനി  ഇടപഭാടുകേളക്കട  ഏര്ഫപടുത്തനിയ  നനിയനണലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട കവഗത മന്ദതീഭവനിക്കുകേയലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വനികേസന
കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങഫള  ഫമഭാത്തത്തനില്  പനികന്നഭാടടനിക്കുകേയലാം  ഫചയനിട്ടുണട.
എന്നനിരുന്നഭാലലാം  നനിലവനിഫല  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുന്നതനിനട  ഹ്രസസ്വകേഭാല,
ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട  സര്ക്കഭാര്
ഫഫകേഫക്കഭാണവരുന്നതട.  

ഹ്രസസ്വകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

1. കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചട  ടഷറനി  ഇടപഭാടുകേളക്കുണഭാ
യനിരുന്ന  പ്രതനിബന്ധങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട,  റനിസര്വട  ബഭാങട
പുറഫപടുവനിച  ഉത്തരവകേളക്കട  വനികധയമഭായനി,  അടനിയനനിര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിരുന.   കനഭാടട  പനിന്വലനിചതനിഫന്റെ  ഫെലമഭായണഭായ  കേറന്സനി
ക്ഷഭാമലാം ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന് ഇതുമൂലലാം സഭാധനിച്ചു.

2. കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിഫന്റെ  ദുരനിതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന്
ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട  കൂലനി  ടഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട  ബഭാങനിലൂഫട
നല്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കട  പലനിശ  രഹനിത  പ്രകതലകേ
റനി.എസട.ബനി അക്കഡൗണട തുറന്നട ഫകേഭാണട പഭാകന്റെഷന് ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട
കൂലനി നല്കുന്നതനിനട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

3. പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കഡൗണട  ഉള്ളവര്ക്കട  പണലാം
പനിന്വലനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാഫത  വന്നതനിനട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭായനി  എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
അലാംഗങ്ങളക്കുലാം ഓകരഭാ മനിറര് അക്കഡൗണട ബന്ധഫപട ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങനില് തുറക്കുന്നതനിനുള്ള സഡൗകേരലലാം ഉണഭാക്കനി.

4. സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂഫട  ജനങ്ങളുഫട  ബുദനിമുടട
പരനിഹരനിക്കുന്നതനികനഭാഫടഭാപലാം,  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതനമഭായ  ഇടഫപടലനിലൂഫട
കേറന്സനി  രഹനിത  ധന  വലവഹഭാരങ്ങള  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലലാം
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള നടത്തനി.

ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള

1. കേറന്സനി  പനിന്വലനിക്കല്  ബജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്ന തരത്തനില് പദതനി  ഫചലവകേള  നനിശ്ചനിത  ലക്ഷലത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.



30 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

2. കനഭാട്ടുനനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ  ഫെലമഭായള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം
മറനികേടക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസന
കമഖലയനില്  സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന്ന  പല  പ്രമുഖ  പദതനികേളുലാം
അതനികവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.
ഇതനിഫന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  കകേരള  അടനിസഭാന  സഡൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനി
കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  (ഫകേ.ഫഎ.ഫഎ.എഫെട.ബനി.)  നഭാലഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  കകേഭാടനി
രൂപയഫട പദതനികേളക്കട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.

3. തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപയ്ഫമന്റെട  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

4. സലാംസഭാന ടഷറനിയനില് ഇന്റെകഗറഡട ഫെനിനഭാന്ഷലല് മഭാകനജട ഫമന്റെട സനിസലാം
(ഫഎ.എഫെട.എലാം.എസട.)  നടപനിലഭാക്കനി.   അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
മുതല്  ഇതട  പൂര്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.   ടഷറനി
കസവനിലാംഗ്സട  ബഭാങനിലാംഗനിനഭായള്ള  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട  സനിസലാം  എലഭാ
ടഷറനികേളനിലലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി. 

5. നനിലവനിഫല  ഫതഭാഴെനില്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  പ്രതനിവര്ഷലാം  കനരനിട്ടുലാം
അലഭാഫതയമുള്ള 1000-നട കമല് ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്ന ഏറവലാം
കുറഞ്ഞതട  1000  സൂക്ഷ്മ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള വര്ഷലാംകതഭാറുലാം കകേരള
ഫെനിനഭാന്ഷലല്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട  ഒരു  സമഗ
പദതനി ആകലഭാചനയനിലഭാണട.

6. കകേഭാര്-ബഭാങനിലാംഗട ഫനറട വര്ക്കട ഉളഫപഫടയള്ള എലഭാ ആധുനനികേ ബഭാങനിലാംഗട
സഡൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  വരുലാംവര്ഷലാം  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശമത്തനിലഭാണട.  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
ഡനിജനിറല് ഇടപഭാടുകേള കപ്രഭാതഭാസഭാഹനിപനിക്കുലാം. സഹകേരണ കമഖലയനില്
നനികക്ഷപലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതട  തുടരുകേയലാം  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട
ഗലഭാരണനി ലഭലമഭാക്കുന്നതട പരനിഗണനിക്കുന്നതുമഭാണട.   

ഫഫകേത്തറനി-ഖഭാദനി വലവസഭായ വനികേസന പദതനികേള

5 (*35) ശതീ  .   ഫകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്:
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട :
ശതീ  .    ഫജയനിലാംസട  മഭാതവ്യു:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുന്ന കകേത്തറനി-ഖഭാദനി വലവസഭായലാം രക്ഷഫപടുത്തഭാനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനഫത്ത  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട  സഡൗജനലമഭായനി  കകേത്തറനി
യൂണനികഫെഭാലാം തയ്ചട നല്കേഭാനുള്ള പദതനിയഫട നനിലവനിഫല സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
ഉലഭാദന  വര്ദനവനികനഭാഫടഭാപലാം  ഉലഭാദകേര്ക്കട  നലഭായമഭായ  വനില  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കമഖലയനില് ഉലഭാദനക്ഷമതയലാം ഗുണ നനിലവഭാരവലാം വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇരുന്നൂറട  ദനിവസഫമങനിലലാം  ഫതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില്
കകേത്തറനി-ഖഭാദനി വലവസഭായലാം വനികേസനിപനിക്കഭാനുലാം കവതന വര്ദനവട ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം
സഭാധലമഭാകുകമഭാ?

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

(എ) പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുന്ന ഫഫകേത്തറനി വലവസഭായഫത്ത രക്ഷഫപടുത്തഭാനഭായനി
സര്ക്കഭാര്,  സലാംസഭാനഫത്ത സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട  സ്കൂളുകേളനിഫല  1  മുതല്  8  വഫര
ക്ലഭാസ്സുകേളനിഫല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട  2  കജഭാഡനി ഫഫകേത്തറനി യൂണനികഫെഭാലാം സഡൗജനലമഭായനി
നല്കുന്ന ഒരു പുതനിയ പദതനി രൂപതീകേരനിച്ചു.  ഇഡൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനഫത്ത
സ്കൂള കുടനികേളക്കട യൂണനികഫെഭാലാം നല്കുകേ എന്നതനിനട പുറകമ ഫഫകേത്തറനി കമഖലയനിഫല
ഫനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട വര്ഷത്തനില് കുറഞ്ഞതട 200 ദനിവസഫമങനിലലാം കജഭാലനി നല്കേനി അവരുഫട
കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.  2017-18 അദലയന വര്ഷത്തനിഫന്റെ
ആരലാംഭത്തനില് യൂണനികഫെഭാലാം തുണനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട നല്കുന്നതനിനട കവണ തുണനി
കുറഞ്ഞ  സമയലാം  ഫകേഭാണട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന്  കവണ  തറനികേള  ലഭലമഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചരലത്തനില്, പദതനി, 1 മുതല് 5 വഫരയള്ള സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനിഫല കുടനികേളക്കഭായനി
നനിജഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  ഇഡൗ പദതനിയനികലയട രണഭായനിരത്തനിലധനികേലാം ഫനയ്ത്തുകേഭാര്
കചര്ന്നനിട്ടുണട. 

ഖഭാദനി  കമഖലയനികലയട  കൂടുതല്  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേഫള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മനിനനിമലാം കൂലനി,  വരുമഭാന തഭാങ്ങട പദതനി,  ഉല്പഭാദന ഇന്ഫസന്റെതീവട,  ഉതവ ബത്ത,
ഇ.എസട.ഫഎ.,  കക്ഷമനനിധനി  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട.   മനിനനിമലാം  കൂലനി
കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.  10000
ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കഭാന്  കേഴെനിയന്ന  ഖഭാദനി  ഗഭാമലാം  പദതനി,  ഉല്പഭാദന
കകേന്ദ്രങ്ങളുഫട പശ്ചഭാത്തല സഡൗകേരല വനികേസനത്തനിനട മതനിയഭായ പദതനി വനിഹനിതലാം
അനുവദനിയ്ക്കുന്നതട,  അഖനികലനലഭാ  ഖഭാദനി  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാഫടയള്ള
വര്ക്കട  ഫഷഡട  പദതനി  മുതലഭായവ  ഇഡൗ  കമഖലഫയ  രക്ഷഫപടുതന്നതനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളഭാണട.
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(ബനി) സലാംസഭാനഫത്ത സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡട സ്കൂളുകേളനിഫല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട 2
കജഭാഡനി ഫഫകേത്തറനി യൂണനികഫെഭാലാം തുണനി സഡൗജനലമഭായനി നല്കുകേ മഭാതകമ പദതനി
ലക്ഷലമഭാക്കുനള.  തയ്ചട നല്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

(സനി)  ഫഫകേത്തറനി  കമഖലയനില്  ഉല്പഭാദന ക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തറനി  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുള്ള  പദതനികേളുലാം  ഫനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുള്ള  പ്രകചഭാദന
പരനിപഭാടനിയലാം,  വനിപണനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനില്പന പ്രദര്ശനങ്ങള
എന്നനിവയലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത ഹഭാന്റെട ലൂലാം മഭാര്ക്കനിഫന്റെ പ്രചരണത്തനിനുള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

സ്കൂള  യൂണനികഫെഭാലാം  പദതനി  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില്  പൂര്ണകതഭാതനില്
സജ്ജമഭാക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതരത്തനില്  ഇഡൗ  കമഖലയനിഫല  75%-ത്തനിലധനികേലാം
ഫനയ്ത്തുകേഭാഫരയലാം  ഇഡൗ  പദതനിയനികലയട  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുഫട
ഭഭാഗമഭായനി  ഫതഭാഴെനിലഭാളനിക്കട  കേനികടണന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള  (ഇന്കേലാം  സകപഭാര്ടട
മുതലഭായവ)  കുടനിശനികേയനിലഭാഫത അനുവദനിചട നല്കേനിയനിട്ടുണട.   കൂടഭാഫത ഉല്പഭാദന
ക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള, ഗുണ നനിലവഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പരനിശതീലനവലാം അസലാംസ്കൃത സഭാധനങ്ങളുഫട ലഭലതയലാം ഉറപ്പുവരുതന്ന പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട. 

ഖഭാദനി  കമഖലയനില്  മനിനനിമലാം  കൂലനി,  വരുമഭാന  തഭാങ്ങട  പദതനി,  ഉല്പഭാദന
ഇന്ഫസന്റെതീവട,  ഉതവ ബത്ത,  ഇ.എസട.ഫഎ.,  കക്ഷമനനിധനി എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി.
10000  ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കഭാന്  കേഴെനിയന്ന  ഖഭാദനി  ഗഭാമലാം  പദതനി,
ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുഫട പശ്ചഭാത്തല സഡൗകേരല വനികേസനത്തനിനട മതനിയഭായ പദതനി
വനിഹനിതലാം  അനുവദനിയ്ക്കുന്നതട,  അഖനികലനലഭാ  ഖഭാദനി  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  ധനസഹഭായ
കത്തഭാഫടയള്ള  വര്ക്കട  ഫഷഡട  പദതനി  മുതലഭായവ  ഇഡൗ  കമഖലഫയ
രക്ഷഫപടുതന്നതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളഭാണട.  കൂടഭാഫത വലഭാജ ഖഭാദനി
തടയന്നതനിനട ഇഡൗ കമഖലയനില് പരനികശഭാധന ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  കേഴെനിഞ്ഞ ഓണലാം
ഉതവ കേഭാലത്തട വനില്പനയനില് വന് വര്ദനവട കരഖഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.  അലാംഗതീകൃത
ഖഭാദനി സഭാപനങ്ങള വഴെനി മഭാതലാം ഖഭാദനി വനില്പന കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.

(ഡനി)  ഫഫകേത്തറനി കമഖലയനില് വര്ഷലാം മുഴുവന് ഫതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ലക്ഷലമനിട  സഡൗജനല  സ്കൂള  യൂണനികഫെഭാലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഇത്തരത്തനിലള്ള  പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നപക്ഷലാം  ഫനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട
കൂടുതല് ഫതഭാഴെനില് നല്കേനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 
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സ്കൂള യൂണനികഫെഭാലാം പദതനി വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില് പൂര്ണകതഭാതനില് സജ്ജമഭാക്കുവഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  ഫഫകേത്തറനി  കമഖലയനിഫല  ഓകരഭാ  ഫനയ്ത്തുഫതഭാഴെനിലഭാളനിക്കുലാം പ്രതനിവര്ഷലാം
200  ദനിവസത്തനിനുകമല്  ഫതഭാഴെനില്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാഹചരലലാം സലാംജഭാത
മഭാകുന്നതഭാണട. 

ഖഭാദനി  കമഖലയനിഫല  കവതനലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട.

ഫഫവദവ്യുതനി കമഖലയനില് പുതനിയ പദതനികേള

6 (*36) ശതീ  .   ഫകേ  .   സുകരഷട കുറുപട :
ശതീ  .   ഫകേ  .   ഫകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട :
ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന്:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനഫത്ത കവദവ്യുതനി കമഖലയനില് അടുത്ത വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാ

നുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള ഏഫതഭാഫക്കയഭാഫണന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കവദവ്യുകതഭാലഭാദന കമഖലയനില് നനിലവനില് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പുതനിയ
പദതനികേളുലാം അതനിലൂഫട ലക്ഷലമനിടുന്ന ഭഡൗതനികേ കനടവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  വതീടനിലലാം  കവദവ്യുതനിഫയന്ന  പദതനി  സഫെലമഭാക്കഭാനഭായനി
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവനിഫല  കവദവ്യുതനി  ക്ഷഭാമലാം,
പദതനി നടത്തനിപനിഫന ബഭാധനിക്കഭാനനിടയകണഭാ;

(ഡനി) സമ്പൂര്ണ ഭവന കവദവ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി ഇനനിയലാം എത വതീടുകേളനില്
കവദവ്യുതനി  എത്തനികക്കണതഭായനിട്ടുണട;  ഈ പരനിപഭാടനിക്കട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  ഫചലവട
എതയഭാഫണന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  ഫഫവദവ്യുതനി  കമഖലയനില്  അടുത്ത  വര്ഷലാം
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ഫടണര് ഫചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പുതനിയ ജലഫഫവദവ്യുത പദതനികേള
ചുവഫട കചര്ക്കുന:

1. ചനിന്നഭാര് ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി 24 ഫമഗഭാവഭാടട

2. ലഭാഡലാം ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി 3.5 ഫമഗഭാവഭാടട

3. മഭാര്മ്മേല ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി 7 ഫമഗഭാവഭാടട
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4. അപര്ഫചങ്കുളലാം ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി 24 ഫമഗഭാവഭാടട

5. ഒലനിക്കല് ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി 5 ഫമഗഭാവഭാടട

6. പൂവഭാരലാംകതഭാടട ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി 3 ഫമഗഭാവഭാടട

7. ഫചമ്പുക്കടവട-III ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി 7.5 ഫമഗഭാവഭാടട

8.     മരനിപ്പുഴെ ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി 6 ഫമഗഭാവഭാടട

9.     മഭാലന്കതഭാടട ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി 7.5 ഫമഗഭാവഭാടട

ആഫകേ 87.5    ഫമഗഭാവഭാടട

സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  കമഖലയനില്  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനികേള ചുവഫട കചര്ക്കുന:

i. ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്. കനരനിടട നടപനിലഭാക്കുന്നതട 5.22 MW

ii. സസ്വകേഭാരല സലാംരലാംഭകേരനില് നനിനലാം 10 MW

iii. പുരപ്പുറലാം കസഭാളഭാര് പദതനി (ബനി.പനി.എല്.) 5 MW

iv. കേഭാസര്കഗഭാഡട സഡൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാര്ക്കനില് നനിനലാം 50 MW

v. പവര് പര്കചസട എഗനിഫമന്റെട വഴെനി സസ്വകേഭാരല 
സലാംരലാംഭകേരനില് നനിനലാം

175 MW

                                   ആഫകേ 245.22 MW

ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.- യഫട കേഭാറനില് നനിനള്ള പദതനികേള 

i. പൂവഭാറനിഫല ഫചറു കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം 1 MW

ii. കേഞനികക്കഭാടട സഭാപനിത കശഷനി 2.625 MW

iii. കേഞനികക്കഭാടട പുതനിയ പദതനി 2.5 MW

                               ആഫകേ 6.125 MW

2017 -18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വനിവനിധ  കവഭാളകടജനിലള്ള
33  സബ്കസഷനുകേളുഫടയലാം  അനുബന്ധ  ഫഫലനുകേളുഫടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ലക്ഷലമനിടുന.   ഇവയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവഫട കചര്ക്കുന:
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കവഭാളകടജട സബട കസഷനുകേളുഫട എണലാം ഫഫലനനിഫന്റെ ഫഫദര്ഘലലാം
(ckm)

220 ഫകേ.വനി. 1 44

110 ഫകേ.വനി. 16 506.53

66 ഫകേ.വനി. 4 30.00

33 ഫകേ.വനി. 12 116.66

ആഫകേ 33 697.19

കൂടഭാഫത  വനിവനിധ  സബ്കസഷനുകേളനിഫല  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേളുഫട  കശഷനി
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  പഴെക്കകമറനിയ  ഫഫലനുകേള  റതീ  കേണക്ടനിലാംഗട  നടത്തനി
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട.

എലഭാ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസനില്  എത്തഭാഫത  തഫന്ന
കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  ഓണ്ഫഫലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലഫപടുതലാം.
ഫഫവദവ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള ലഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള കൂടുതല് ലഘൂകേരനിചട, കൂടുതല്
കവഗത്തനില് ഫഫവദവ്യുത കേണക്ഷനുകേള ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.

ഇതുകൂടഭാഫത  അടുത്ത  വര്ഷഫത്ത  (2017-18)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്
ഉളഫപടുത്തനി  ഉകദ്ദേശലാം  മൂനലക്ഷലാം  പുതനിയ ഫഫവദവ്യുത  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേഭാനുലാം,
2725 km  ഫഫഹഫടന്ഷന് ഫഫലനുലാം, 2594 km  കലഭാഫടന്ഷന് ഫഫലനുലാം  (415/230 V)
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം, 1754 km സനിലാംഗനിള കഫെസട ഫഫലന് തതീ കഫെസട ആക്കനി മഭാറഭാനുലാം,
നനിലവനിലള്ള  1005  km  ഫഫഹഫടന്ഷന്  ഫഫലനുലാം  (11/22/33  KV),  7519  km
കലഭാഫടന്ഷന്  ഫഫലനുലാം  (415/230  V)  ഫമചഫപട  ചഭാലകേകശഷനിയള്ള
കേമ്പനിയപകയഭാഗനിചട  മഭാറനി  വലനിക്കഭാനുലാം,  2508  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേള  പുതുതഭായനി
സഭാപനിക്കഭാനുലാം  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട.  ഇതനിഫന്റെ  ഫചലവട
727.40 കകേഭാടനി രൂപ വരുഫമന്നട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഫഫവദവ്യുത  കമഖലയനില്,  വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദലയഫട  സഭാധലതകേള
പ്രകയഭാജനഫപടുത്തനിഫക്കഭാണട  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  അടുത്ത  വര്ഷലാം  തഭാഫഴെപറയന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1. തനിരുവനനപുരലാം,  ഫകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  പടണങ്ങളനില്  സഭാഡ
കേണ്കടഭാള ഫസന്റെര് പൂര്ത്തതീകേരനിചട പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.

2. സഭാര്ടട സനിറനി പ്രകദശത്തട സഭാര്ടട ഗനിഡട സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള
പദതനി ആരലാംഭനിക്കുലാം. 
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3. 22  ടഡൗണുകേളനില്  കഫെസട-II  ഫഎ.ടനി.  പദതനികേള  നടപനില്  വരുതന്ന
പദതനി ആരലാംഭനിക്കുലാം.

4. എചട.ടനി./ഇ.എചട.ടനി.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  ഓകടഭാകമറഡട  മതീറര്
റതീഡനിലാംഗട (എ.എലാം.ആര്.) സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.

5. ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  സഭാര്ടട  മതീറര്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.

6. എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗട  ലക്ഷലമഭാക്കനി  സലാംസഭാനഫമഭാടഭാഫകേ  എചട.റനി.
ഫെതീഡറുകേളനിലലാം  ഡനിസ്ട്രേനിബസ്യൂഷന്  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേളനിലലാം  എ.എലാം.ആര്.
മതീററുകേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി.

7. നഭാഷണല്  ഇന്ഫെര്കമഷന്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  (NII)  ഭഭാഗമഭായനി
ഗവണ്ഫമന്റെട  ഓഫെതീസുകേഫള  ഒപ്റനിക്കല്  ഫഫഫെബര്  കകേബനിള  വഴെനി
ബന്ധനിപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി.

8. ഫഫവദവ്യുതനി  ബനില്  അടയഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാഫടയള്ള  ഫമഭാഫഫബല്
ആപനികക്കഷന് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി സമര്പനിക്കുന്ന പദതനി. 

9. എന്റെര്ഫഫപ്രസസട റനികസഭാഴട പഭാനനിലാംഗട  (ഇ.ആര്.പനി.)  നടപനില് വരുതന്ന
പദതനി. 

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അഫനര്ടട മുകഖന കസഭാളഭാര് പനി.വനി.  പവര് പഭാന്റെട
സനിസലാംസട,  വനിന്റെട  ഫഫഹബനിഡട സലാംവനിധഭാനങ്ങള എന്നനിവ പരസല പ്രചരണങ്ങള,
സഡൗജനല  ഇന്ഷസ്വറന്സട,  ഇന്ഫസന്റെതീവകേള  എന്നനിവ  നല്കേനി  വലഭാപകേമഭായ
കതഭാതനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  19.80  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിനഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ബനി) ഫഫവദവ്യുതനി ഉല്പഭാദന കമഖലയനില് നനിലവനില് 16 പുതനിയ ജലഫഫവദവ്യുത
പദതനികേള ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട.  ഇഡൗ പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതുവഴെനി
156.5  ഫമഗഭാവഭാടട സഭാപനിതകശഷനി വര്ദനവഭാണട ലക്ഷലമനിടുന്നതട.  പദതനികേളുഫട
ലനിസട  അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* കൂടഭാഫത  163  ഫമഗഭാവഭാടട  സഭാപനിത
കശഷനിയള്ള  അതനിരപനിള്ളനി  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനിയലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട.   ഇവ
കൂടഭാഫത  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്ന  6  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാ-
കുന്നതുവഴെനി  59  ഫമഗഭാവഭാടട  സഭാപനിതകശഷനി  വര്ദനവലാം,  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
3 ജലഫഫവദവ്യുത പദതനികേള പുനരഭാരലാംഭനിചട പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയട  106  ഫമഗഭാവഭാടട
സഭാപനിതകശഷനി  വര്ദനവമഭാണട  ലഭനിക്കുന്നതട.   ഇഡൗ  പദതനിയഫട  ലനിസലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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പഭാരമ്പകരലതര ഉഡൗര്ജ്ജലാം പരമഭാവധനി ഉത്പഭാദനിപനിചട പരനിസനിതനിയട  കകേഭാടലാം
തടഭാത്ത ഒരു ഭഡൗതനികേ സഭാഹചരലലാം രൂപഫപടുതന്ന നയമഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട.
ഇഡൗ  ദനിശയനില്  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡട  കനരനിട്ടുലാം  മറട
സഭാപനങ്ങള  വഴെനിയലാം  സഡൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്  നനിനലാം  245.22  MW-ഉലാം  കേഭാറനില്
നനിനലാം 6.125MW-ഉലാം സഭാപനിതകശഷനിയള്ള പദതനികേള വനിഭഭാവന ഫചയനിട്ടുണട. 

2016-17  വര്ഷഫത്ത  പദതനിയഫട  ഭഭാഗമഭായനി  2  കേനികലഭാവഭാടട  മുതല്
100 കേനികലഭാവഭാടട വഫര കശഷനിയള്ള ശലാംഖലഭാ ബന്ധനിത കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള
(ആഫകേ  കശഷനി:  5000  കേനികലഭാവഭാടട)  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാഫട  വലക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനിച്ചു  നല്കേഭാനുലാം
1 കേനികലഭാവഭാടട മുതല് 5 കേനികലഭാവഭാടട വഫര കശഷനിയള്ള ഓഫെട ഗനിഡട കസഭാളഭാര് പവര്
പഭാന്റുകേള  (ആഫകേ  കശഷനി:  6400  കേനികലഭാവഭാടട)  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാഫട സഭാപനിച്ചു നല്കുന്നതനിനുലാം അഫനര്ടട ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാഫത
ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടട,  വയനഭാടട  ജനിലകേളനിഫല  ഒറഫപട  വനിദൂരസമഭായ  വതീടുകേളനില്
കസഭാളഭാര് ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആഫകേ 2000 വതീടുകേളഭാണട
ഇത്തരത്തനില് ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിക്കഭാന് അഫനര്ടട ലക്ഷലമനിടുന്നതട.  

(സനി)  2017  മഭാര്ചട  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിഫല  എലഭാ  വതീടുകേളനിലലാം
ഫഫവദവ്യുതനി എത്തനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാഫട സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട.  ഇതനിനഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കഫള കേഫണതകേ,
ധനകസഭാതസ്സുകേള കേഫണതകേ, വനിതരണ ശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധലമഭായ
സലങ്ങളനിഫലലഭാലാം  ആ  വനിധത്തനിലലാം,  ആയതട  സഭാധലമഭാകേഭാത്ത  സലങ്ങളനില്
വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉത്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  വഴെനിയലാം  ഫഫവദവ്യുതനി
എത്തനിക്കുകേ,  വയറനിലാംഗട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  പണലാം  കേഫണത്തഭാനഭാകേഭാത്ത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  ആയതനിനുള്ള ധനകസഭാതസട  കേഫണത്തഭാന് സഹഭായനിക്കുകേ,
വയറനിലാംഗട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നല്കുകേ  എന്നനിങ്ങഫന
സഭാമൂഹനികേ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  ഒരു  ബൃഹതട  പദതനിയഭാണട  സമ്പൂര്ണ
ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം ഫകേഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.

കകേരളത്തനിഫല  എലഭാ  ഭവനങ്ങളനിലലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  ആദല
ഘടലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കഫള കേഫണതകേയഭായനിരുന. ലഘുവഭായ ഒരു അകപക്ഷ ഫെഭാറലാം
മുഖഭാനനിരലാം  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസനില്  കനരനിട്ടുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളവഴെനിയലാം
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യഫട  "Customer  Care  Centre”വഴെനിയലാം  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കഭാന് അവസരലാം ഒരുക്കനിയനിരുന.  പദതനിയട  കവണനി ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.
വഹനിക്കുന്ന തുകേ കൂടഭാഫതയള്ള ഫെണട തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപട,  പടനികേ ജഭാതനി,
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പടനികേ വര്ഗ്ഗ കക്ഷമ വകുപ്പുകേള,  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങളുഫട പ്രകതലകേ വനികേസന ഫെണട,
ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണട,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള  നല്കുന്ന  തുകേ,  ഇവയനില്
നനിന്നഭാണട കേഫണതന്നതട.   വനത്തനിലൂഫട ഫഫവദവ്യുതനി ഫഫലന് വലനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനലാം വകുപനിഫന്റെയലാം സസ്വകേഭാരല വസ്തുക്കളനില് കൂടനി ഫഫലന് വലനിക്കുകമ്പഭാഴുള്ള തര്ക്ക
പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  റവനസ്യൂ  വകുപനിഫന്റെയലാം  സഹകേരണലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന സസ്വനമഭായനി വതീടട വയറനിലാംഗട നടത്തഭാന്
പ്രഭാപനിയനിലഭാത്തവരുഫട  വതീടുകേള  വയറനിലാംഗട  നടത്തനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ,  പടനികേ  ജഭാതനി,  പടനികേ  വര്ഗ്ഗ  കക്ഷമ
വകുപ്പുകേളുഫടയലാം,  REC,  NTPC,  PFC  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുഫടയലാം  സഹഭായലാം
അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട.  

കേടുത്ത വരളചഫയ തുടര്ന്നട  ഇഡൗ കവനല്ക്കഭാലത്തട ഫഫവദവ്യുതനി ലഭലതയനില്
കുറവട  വന്നനിട്ടുഫണങനിലലാം,  സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം  ലക്ഷലമനിടുന്നതട
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കഫള
ആഫണന്നതനിനഭാലലാം, ഫമചഫപടതുലാം ഫഫവദവ്യുത ഉപകഭഭാഗലാം കുറച്ചു മഭാതലാം ആവശലമുള്ള
LED  ബളബുകേളുലാം  മറ്റുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കുഫമന്നട
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാലലാം, പ്രസ്തുത പദതനിമൂലലാം വരുന്ന അധനികേ ഫഫവദവ്യുത ഉപകഭഭാഗലാം
തഭാരതകമലന കുറവഭായനിരനിക്കുഫമനലാം അതനിനഭാല് ഫഫവദവ്യുത ലഭലതയനില് വന്ന കുറവട
പദതനിഫയ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയനിഫലനമഭാണട  കേരുതുന്നതട.   ഫഫവദവ്യുതനി
ലഭലമലഭാത്ത  ഒറഫപട  ഉളനഭാടന്  ഗഭാമങ്ങളനിലലാം  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനിലലാം
ഫഫവദവ്യുതനി ഫഫലന് വഴെനി ഫഫവദവ്യുതനി എത്തനിക്കുന്നതനിനട സഭാധലമലഭാത്ത 447 വതീടുകേള
കേഫണത്തനിയനിട്ടുണട.   ടനി  വതീടുകേളനില്  MNRE  എലാംപഭാനല്  ഫചയ  കേരഭാറുകേഭാരനില്
നനിനലാം  ലനിമനിറഡട  ഫടണര്  വഴെനി  ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  

ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടട,  വയനഭാടട  ജനിലകേളനിഫല  ഒറഫപട,  പ്രസരണ
ഫഫവദവ്യുതനിഫയത്തഭാത്ത  വതീടുകേള  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിചട
ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിക്കഭാന്  അഫനര്ടട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഇപ്രകേഭാരലാം  2000  വതീടുകേളനില്
സഡൗരഫഫവദവ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനട,  നനിലവനിഫല  പ്രസരണ  ഫഫവദവ്യുതനി
ആവശലമനിലഭാത്തതനിനഭാല്,  ഫഫവദവ്യുതനിക്ഷഭാമലാം  പദതനി  നടത്തനിപനിഫന
ബഭാധനിക്കുകേയനില. 

(ഡനി)  പദതനിയനില്  രജനിസര്  ഫചയ  127000 -ഓളലാം  അകപക്ഷകേരനില്
72,000-കത്തഭാളലാം  വതീടുകേളനില്  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണട.   ഇനനി  54148
വതീടുകേളനില്കൂടനി ഫഫവദവ്യുതനി എത്തനികക്കണതഭായനിട്ടുണട. പദതനിയഫട നടത്തനിപനിനഭായനി
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174  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  ഫചലവഭാണട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട.   ഇതനില്  വതീടുകേളുഫട
വയറനിലാംഗട നടതന്നതനിനഭായള്ള തുകേ ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില.  

സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണത്തനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഫഫവദവ്യുതനി എത്തനിയനിടനിലഭാത്ത
ഉളനഭാടന്  ഗഭാമങ്ങളനില്  ഫഫവദവ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  447  ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫണന്നട  ഇതനികനഭാടകേലാം  കേഫണത്തനിയനിട്ടുണട.   ഇതനിനഭായനി  ഉകദ്ദേശലാം
2.8247 കകേഭാടനി രൂപ ഫചലവട വരുഫമന്നട കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  

കകേരള ബഭാങട 

7 (*37) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്:
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട: തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദ സഞഭാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കേറന്സനി രഹനിതയനിടപഭാടട കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര നയഏത്തനിഫന്റെ

പശ്ചഭാത്തലത്തനില് സഹകേരണ കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രതനിസന്ധനി കൂടനി കേണക്കനിഫലടുത്തട
കകേരള ബഭാങട യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന് ദ്രുതഗതനിയനിലള്ള നടപടനിയണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാങട  രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചട  പഠനിചട  റനികപഭാര്ടട  സമര്പനിക്കഭാന്
ഏല്പനിച വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയഫട റനികപഭാര്ടട  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവദലനഭാഥന്  കേമ്മേതീഷന്,  ബക്ഷനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാനഫത്ത സഹകേരണ കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കഭാന്  കകേരള  ബഭാങട  രൂപതീകേരണലാം  വഴെനി  എതമഭാതലാം  സഭാധനിക്കുഫമന്നട
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാദലതകേള
പഠനിചട  റനികപഭാര്ടട  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനിഫയ  നനിയമനിചനിട്ടുണട.
കേമ്മേനിറനിയഫട റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.

(ബനി)  ഇല.  കേമ്മേനിറനിയഫട  കേഭാലഭാവധനി  27-4-2017  വഫര  വര്ദനിപനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണട.  
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(സനി)  ഫഫവദലനഭാഥന്  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  പഭാകക്കജലാം,  ബക്ഷനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിഫല
ശനിപഭാര്ശകേളുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം  ഫഫകേഫക്കഭാണനിടനില.
ബക്ഷനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിഫല  ശനിപഭാര്ശകേള  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  നടപനിലഭാ-
കക്കണതനിഫലന്നട  നബഭാര്ഡട  അറനിയനിചനിട്ടുണട.  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട
രൂപതീകേരണലാം  മുകഖന  തനിതല  വഭായ്പ  കമഖലയനിഫല  ഒരു  തടട  ഒഴെനിവഭാകുന്നകതഭാഫട
വഭായ്പഭാക്കഭാര്ക്കട  കുറഞ്ഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്  വഭായ്പ  നല്കേഭാന്  കേഴെനിയഫമനലാം,
ടനി ബഭാങനിനട ബഭാങനിലാംഗട രലാംഗത്തട മതരക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് ഉതകുന്ന ആധുനനികേ
സഡൗകേരലങ്ങളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  നല്കേഭാന്  കേഴെനിയഫമനലാം  ഗഭാമതീണ  ജനതയഫട
വനികേസന  സസ്വപ്നങ്ങള  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്ന  ശക്തമഭായ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള എന്ന ലക്ഷലലാം ഫഫകേവരനിക്കഭാന് കേഴെനിയഫമനലാം വനിലയനിരുതന. 

ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി

8 *(38) ശതീ  .   സനി  .   ഫകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എസട  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    ഫകേ  .    ഫജ  .    മഭാകനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  2007-ല്  ആരലാംഭനിച  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനിഫയക്കുറനിചട
അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയനിരുകന്നഭാഫയനലാം  പദതനി  സലാംബന്ധനിചട  മുലാംകബ
ഐ.ഐ.റനി.യഫട  പഠന  റനികപഭാര്ടനിഫല  പ്രധഭാന  കേഫണത്തലകേള  എഫനഭാഫക്ക-
യഭാഫണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന് പരനിപഭാടനിയകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കട  കൂടുതല്  ഫതഭാഴെനിലലാം  വരുമഭാനവലാം  ലഭലമഭാക്കുന്ന-
കതഭാഫടഭാപലാം  ആയൂര്കവദ  ഫസന്റെറുകേള,  ഫറകസഭാറന്റുകേള,  കഹഭാടലകേള,  ഹഡൗസട
കബഭാട്ടുകേള  തുടങ്ങനിയ  കസവനദഭാതഭാക്കള  വലഭാപകേമഭായനി  നടതന്ന  ചൂഷണലാം
അവസഭാനനിപനിചട  ഈ  പദതനി  ടൂറനിസലാം  ഫപ്രഭാകമഭാഷനട  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാക്കഭാന്
സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുകണഭാഫയന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട.   മുലാംഫഫബ  ഫഎ.ഫഎ.റനി.-യഫട  പഠന
റനികപഭാര്ടനിഫല പ്രധഭാന കേഫണത്തലകേള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(ബനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി  ഇകപഭാള  ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഫപട

7  ഫഡസനികനഷനുകേളനിലഭാണട  നടനവരുന്നതട.  ഇതട  സലാംസഭാനതടനതീളലാം

വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം  മനിഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട.  കകേരളത്തനിഫല  50  തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങഫള ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം വനിപുലതീകേരണ പദതനിയനില്

ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.  'ഫഫദവത്തനിഫന്റെ സസ്വനലാം നഭാടട,  ജനങ്ങളുഫട സസ്വനലാം ടൂറനിസലാം'

പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനി  112  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്

ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

7  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയഫട  പ്രവര്ത്തനലാം

നടനവരുന.

(സനി)  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കട  കൂടുതല്  ഫതഭാഴെനിലലാം  വരുമഭാനവലാം  ലഭലമഭാക്കുന്ന-

തനിനുകവണനി  ഫതരഫഞ്ഞടുക്കഫപട  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ടൂറനിസലാം

വലവസഭായത്തനിനട  ആവശലമഭായ  ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  പരനിശതീലനലാം

നല്കേനി  വരുനണട.  കൂടഭാഫത  ഇത്തരലാം  ഉല്പന്നങ്ങള  കഹഭാടലകേളുമഭായനി

ബന്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശലാംഖലയലാം പദതനിയഫട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കട പ്രസ്തസ്തുത പദതനിയമഭായനി ബന്ധഫപട കജഭാലനി ലഭനിക്കുന്നതനിനട

കവണനി  വനികലജട  ഫഫലഫെട  എകടപതീരനിയന്സട  എകസഭാര്ടട,  നഭാചസ്വറലനിസട  തുടങ്ങനിയ

കമഖലയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട. ആയര്കവദ ഫസന്റെറുകേള, ഫറകസഭാറന്റുകേള,

കഹഭാടലകേള,  ഹഡൗസട കബഭാട്ടുകേള തുടങ്ങനിയവ ഉത്തരവഭാദനിതസ്വകത്തഭാഫട പ്രവര്ത്തനി-

ക്കുന്നതനിനുലാം ടൂറനിസകേഫള ചൂഷണലാം ഫചയ്യുന്നതട ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി ഉത്തരവഭാദനിത്ത

ടൂറനിസലാം  ക്ലഭാസനിഫെനികക്കഷന്  സതീലാം  പ്രസ്തുത  കമഖലകേളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ടൂറനിസലാം ഫപ്രഭാകമഭാഷനട സഹഭായകേരമഭായ വനിധത്തനില് ഉത്തരവഭാദനിത്ത

ടൂറനിസഫത്ത  മഭാറനിഫയടുക്കഭാനഭായനിട്ടുണട.  ഇന്നട  കലഭാകേ  ടൂറനിസലാം  മഭാര്ക്കറനില്  ഏറവലാം

അധനികേലാം  കകേരളത്തനിഫന്റെ  കപരട  ചര്ച  ഫചയ്യുന്നതനിനട  കേഭാരണമഭായനിട്ടുള്ളതട

ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിനട ലഭനിചനിട്ടുള്ള അവഭാര്ഡകേളഭാണട.  2013-ല് പദതനിക്കട

ലഭനിച  "UNWTO  ഉലതീസനിസട  അവഭാര്ഡട"  കകേരളഫത്ത  സുസനിര  ടൂറനിസലാം

വനികേസനത്തനിഫന്റെ  മഭാതൃകേയഭായനി  ആകഗഭാളതലത്തനില്  പ്രതനിഷനിക്കുന്നതനിനട

സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണട.   ഇതനിനുപുറകമ  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായ

വനികലജട  ഫഫലഫെട  എകടപതീരനിയന്സട  പഭാകക്കജകേള  ടൂറനിസലാം  വനിപണനിയനില്  ചര്ച

ഫചയഫപടുന്ന പഭാകക്കജകേളനിഫലഭാന്നഭാണട. 



42 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

ഫടകേട കസല് കമഖലയഫട പുനരുദഭാരണലാം

9 (*39) ശതീ  .   ഫകേ  .   എസട  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  ഫടകടകറല്  കമഖല  കനരനിടുന്ന  ഗുരുതരമഭായ
സനിതനിവനികശഷലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫടകടകറല്  കമഖലയഫട  പുനരുദഭാരണത്തനിനട  എഫനഭാഫക്ക
പദതനികേളഭാണട വനിഭഭാവനലാം ഫചയനിട്ടുള്ളതട;

(സനി)  ഫടകടകറല്  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന
തുണനിമനില്ലുകേള തുറക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള എതട ഘടത്തനിലഭാണട;

(ഡനി)  സഡൗജനല  സ്കൂള  യൂണനികഫെഭാലാം  പദതനി  ഫടകടകറല്  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ
മനില്ലുകേളക്കട പുതുജതീവന് നല്കുവഭാന് ഉപയക്തമഭാകുഫമന്നട കേരുതുനകണഭാ;  എങനില്
എത കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള സ്കൂള യൂണനികഫെഭാലാം തുണനികേളക്കഭാണട പ്രസ്തുത മനില്ലുകേളക്കട
ഓര്ഡര് ലഭനിചനിട്ടുളളതട എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.

(ബനി)  ഫടകടഫഫെഡനിഫന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  7  സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട
മനില്ലുകേളക്കുലാം 2 ഫടകേട ഫഫസല് മനില്ലുകേളക്കുലാം 4 സലാംകയഭാജനിത യനത്തറനി സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം തഭാഫഴെപറയന്ന പദതനികേള വനിഭഭാവന ഫചയനിട്ടുണട.

1. ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം

2. പുനരുദഭാരണലാം

3. സഭാകങതനികേവനിദല ഉദ്ഗഥനലാം

4. സലാംകയഭാജനിത യനത്തറനി സലാംഘങ്ങളുഫട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

കൂടഭാഫത  പ്രഭാഥമനികേ  പവര്ലൂലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള  സര്ക്കഭാര്
ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം, ഫനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുള്ള ഗ്രൂപട ഇന്ഷസ്വറന്സട പദതനി തുടങ്ങനിയവയലാം,
പവര്ലൂലാം  ബനിസനിനസട  ഇന്കുകബറര്/യനത്തറനി  വലവസഭായത്തനില്  പരനിശതീലന-
ത്തനിനുള്ള  സഹഭായവലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാര്ജനിന്  മണനി
സഹഭായവലാം നല്കേനിവരുനണട. 
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(സനി)  കകേരള  കസറട  ഫടകേട ഫഫസല്സട  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ കേതീഴെനിലള്ള മനില്ലുകേള
തുറന്നട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നൂല്  വഭാങ്ങുവഭാന്  അടനിയനര  ധനസഹഭായലാം
സര്ക്കഭാര് നല്കുകേയലാം ഇതനികനഭാടകേലാം തഫന്ന മനില്ലുകേളനില് തഭാഫഴെ പറയന്നവ തുറന്നട
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.  

എ. മലബഭാര് സനിന്നനിലാംഗട & വതീവനിലാംഗട മനില്സട, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട

ബനി. കകേഭാടയലാം ഫടകേട ഫഫസല്സട, കവദഗനിരനി

സനി. ഇടരനികക്കഭാടട ഫടകേട ഫഫസല്സട, മലപ്പുറലാം

ഡനി. പ്രഭുറഭാലാം മനില്സട, ഫചങ്ങന്നൂര്

ഇ. കകേഭാമളപുരലാം സനിന്നനിലാംഗട & വതീവനിലാംഗട മനില്, ആലപ്പുഴെ 

(ഡനി) ഉണട.  സഡൗജനല യൂണനികഫെഭാലാം പദതനി 2018 അദലയന വര്ഷലാം മുതല്
പൂര്ണകതഭാതനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനഫത്ത  ഫപഭാതുകമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സനിന്നനിലാംഗട  മനില്ലുകേളക്കട  പുതുജതീവന്  നല്കേഭാന്  കേഴെനിയന്നതഭാണട.
സ്കൂള യൂണനികഫെഭാമനിനട ആവശലമുള്ള നൂല് ഇഡൗ മനില്ലുകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പക്ഷലാം
ഇഡൗ മനില്ലുകേളനില് നനിനലാം വഭാങ്ങഭാവന്നതഭാണട.   എന്നഭാല് ഫഫകേത്തറനി തുണനി തഫന്ന
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  തുണനി  ഉല്പഭാദനലാം  കകേഭാര്പകറഷന്  മനില്ലുകേളക്കട
നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കനില.  (യനതണനി ആയതനിനഭാല്).  ഇകപഭാള ഫപഭാതുകമഖല-
യനിലള്ള  ഫടകേട ഫഫസല് മനില്ലുകേളനില്  നനിനലാം  സ്കൂള യൂണനികഫെഭാലാം  തുണനിക്കട  ഓര്ഡര്
നല്കേനിയനിടനില.  

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുഫട വനിശസ്വഭാസലത വതീഫണടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

10 (*40) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ഫസന്റെട :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണക്കനില്ഫപടഭാത്ത  പണലാം  കകേവശലാം  വചനിട്ടുള്ളവര്ക്കട  അതട
നനികക്ഷപനിചട ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളനില് നനിഫന്നഭാഴെനിവഭാകേഭാന് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച
പ്രധഭാനമനനി  ഗരതീബട  കേലലഭാണ്  കയഭാജനയനില്നനിനലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേഫള
ഒഴെനിവഭാക്കനിയ കേഭാരലലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കേള്ളപണലാം ഫവളുപനിക്കുവഭാന് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള കൂട്ടുനനിന എന്ന

ആദഭായനനികുതനി  വകുപനിഫന്റെ  കേഫണത്തലനിഫന  തുടര്ന്നഭാണട  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്

നനിനലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേഫള ഒഴെനിവഭാക്കനിയഫതന്നതട വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനഫത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള കേള്ളപണലാം ഫവളുപനിക്കുവഭാന്

കൂട്ടുനനിന്നതഭായ  ഏഫതങനിലലാം  പരഭാതനി  2016  നവലാംബര്  എടനിനുകശഷലാം

ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇഫലങനില് സലാംസഭാനഫത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേഫള ഈ പദതനിയനില്

നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയതനിലള്ള  പ്രതനികഷധലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന  അറനിയനിക്കുവഭാനുലാം

സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുഫട വനിശസ്വഭാസലത വതീഫണടുക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി

കകേഫക്കഭാളകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി

(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ):

(എ) ഉണട.

(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിഫന്റെകയഭാ റനിസര്വട ബഭാങനിഫന്റെകയഭാ ഇഡൗ പദതനിയമഭായനി

ബന്ധഫപട കനഭാടനിഫെനികക്കഷനുകേളനില് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേഫള ഒഴെനിവഭാക്കനിയതനിഫന്റെ

കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാനഫത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  കേള്ളപണലാം  ഫവളുപനിക്കഭാന്

കൂട്ടുനനിന്നതഭായള്ള പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില. 

(ഡനി)  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനത്തനിനട അനുബന്ധമഭായനി സലാംസഭാനഫത്ത സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേകളഭാടട  കേഭാണനിച  കവര്തനിരനിവനിഫന  സലാംബന്ധനിചട  അഫതഭാഴെനിവഭാക്കണഫമന്നട

ആവശലഫപടനിരുന.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാനഫത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേഫള  ഗരതീബട

കേലലഭാണ്  കയഭാജനയനില്  ഉളഫപടുത്തണഫമന്നട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടഭാവശല

ഫപടഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.  കകേരളത്തനിഫല

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുഫട വനിശസ്വഭാസലത വതീഫണടുക്കുന്നതനിനഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്

10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  10  വഫര സഹകേരണ കമഖല സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന്

സലാംഘടനിപനിച്ചു.  2016  ഡനിസലാംബര്  18  സഹകേരണ കമഖല സലാംരക്ഷണ ദനിനമഭായനി

ആചരനിച്ചു.  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിഫല  നനികക്ഷപലാം  സുരക്ഷനിതമഭാഫണനള-

ഫപഫടയള്ള സര്ക്കഭാര് പരസലലാം മഭാധലമങ്ങളനിലൂഫട നല്കേനിയനിരുന.
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ചരക്കട കസവന നനികുതനി

11 (*41) ശതീ  .   എല്കദഭാസട കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   വനി  .   എസട  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഫകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ചരക്കട  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട

വനിപുലമഭായ  അധനികേഭാരങ്ങള  ഉറപഭാക്കുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഇടഫപടല്  ഫകേഭാണട
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങനില്  എഫനഭാഫക്ക  അധനികേഭാരങ്ങളഭാണട  ഉറപഭാക്കുവഭാന്
സഭാധനിചഫതനലാം  ഇതുമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട  ഉണഭാകുന്ന  കനടങ്ങള  എഫനലഭാ
മഭാഫണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി  (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട  ):

(എ&ബനി)  ചരക്കട  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട
സലാംസഭാനങ്ങളുഫട  ധനകേഭാരല  മനനിമഭാര്ക്കട  അഭനിപ്രഭായലാം  കരഖഫപടുകത്തണ
കവദനിയഭായ ജനി.എസട.റനി.  കേഡൗണ്സനിലനില് കകേരളമുളഫപഫടയള്ള സലാംസഭാനങ്ങളുഫട
ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേഫത്ത  തുടര്ന്നട,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ആദല  നനിലപഭാടട  മഭാറ്റുകേയലാം
ഒന്നരകക്കഭാടനി രൂപയനില് തഭാഫഴെ വനിറ്റുവരവള്ള ഡതീലര്മഭാരുഫട ഫെയലകേള 9:1  എന്ന
അനുപഭാതത്തനില്  സലാംസഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുകേളക്കുലാം  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപയട
മുകേളനില്  വനിറ്റുവരവള്ള  വലഭാപഭാരനികേളുഫട  ഫെയലകേള  1:1  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില്
സലാംസഭാന-കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുകേളക്കുലാം  അഡനിനനിസര്  ഫചയഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം
നലഭാഫമന്നട  തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.   കൂടഭാഫത സനി.ജനി.എസട.റനി.  (CGST),
ജനി.എസട.റനി.  (GST),  എസട.ജനി.എസട.റനി.  (SGST),  ഫഎ.ജനി.എസട.റനി.  (IGST)
ഫെയലകേള ഫഫകേകേഭാരലലാം ഫചയഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം കവണഫമന്ന
ആവശലവലാം  കകേരളലാം  മറട  സലാംസഭാനങ്ങളഫക്കഭാപലാം  ശക്തമഭായനി  ഉന്നയനിചനിട്ടുണട.
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധഫപട തുടര് ചര്ച നടനവരുന. 

ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി

12 (*42) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ഫകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  കവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട

എഫനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  വരളചമൂലമുളള  ജലദഡൗര്ലഭലലാം  കവദവ്യുകതഭാല്പഭാദനഫത്ത  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുഫമന്നതനിനഭാല് കവദവ്യുതനി പുറതനനിനലാം വഭാകങ്ങണതഭായനി വരുകമഭാഫയന്നട
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരമുളള  സഭാഹചരലങ്ങളനില്  കവദവ്യുതനിയഫട  ഉപകഭഭാഗലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുളള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടതവഭാന്  എഫനലഭാലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കവദവ്യുതനി പ്രസരണ നഷലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനട എഫനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  നനിലവനില്  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനികേഫളഭാനമനില.
എന്നഭാല് കേഭാലവര്ഷവലാം തുലഭാവര്ഷവലാം ദുര്ബലമഭായനിരുന്നതനിനഭാല് ജലഫഫവദവ്യുതനി-
യനിലണഭായ  കുറവട  പരനിഹരനിക്കഭാന്  നടപടനികേഫളടുത്തനിട്ടുണട.  കേഭാലവര്ഷത്തനിഫന്റെ
കുറവകേഭാരണലാം  ആഭലനര  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്  45  ശതമഭാനലാം  കുറവട
വന്നനിട്ടുണട.  ഇതട  കേഭാരണലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട കകേരളത്തനിനട പുറതനനിന്നട ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള
ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.   865  ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ
ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുലാം  300  ഫമഗഭാവഭാടട  റഡൗണട  ദ  കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം
100  ഫമഗഭാവഭാടട  പതീക്കട സമയതലാം ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇതനില്
315  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  6-12-2016-ല്  ലഭനിച്ചു
തുടങ്ങനി.   മഭാര്ചട  മുതല്  ലഭനികക്കണ  200  ഫമഗഭാവഭാടട,  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്
അനുസരനിചട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട.   കൂടഭാഫത
മഭാര്ചട  മഭാസത്തനില്  85  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫഫവകുകന്നരലാം  6  മണനിമുതല്
12  മണനിക്കുര് ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള ഇടനഭാഴെനിയലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണട.   ഇതട  കേഴെനിഞള്ള
ഫഫവദവ്യുതനികേമ്മേനി പവര് എകടകചഞട,  അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട ഇന്റെര്കചഞട,  കേപഭാസനിറര്
അഡ്ജസടഫമന്റെട എന്നനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.  സലാംസഭാനഫത്ത
ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജലഫഫവദവ്യുത  ഉല്പഭാദനലാം
ക്രമതീകേരനിചട  പരമഭാവധനി  ജലലാം  സലാംഭരനിക്കഭാന്  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല്  തഫന്ന
നടപടനികേഫളടുത്തനിട്ടുണട.   മദലകേഭാല ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുകേള മുകഖനയലാം  DBFOO
പ്രകേഭാരലാം  2016  ഡനിസലാംബര് മുതല് ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന ഫഫവദവ്യുതനി ജൂണ് മുതല്
ലഭലമഭാക്കുകേ  വഴെനിയലാം  ജലഫഫവദവ്യുത  ഉല്പഭാദനലാം  കുറയഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണട.
ഇപ്രകേഭാരലാം  സലാംഭരണനികേളനിഫല  ഫവള്ളലാം  വരുലാംമഭാസങ്ങളനികലയട  സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം
സഭാധനിചനിട്ടുണട.  2017  മഭാര്ചട  മുതല് ജൂണ് വഫരയള്ള കേഭാലയളവനിഫല  ഉപകഭഭാഗലാം
പ്രതതീക്ഷനിചട  ഡനിപട-ഇ-ബനിഡനിലാംഗട  വഴെനി  കേരഭാറനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.   ഇതുകൂടഭാഫത



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 47

ഇകപഭാഴെഫത്ത  സനിതനിഗതനികേള  പരനിഗണനിചട  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി  പവര്
എകടകചഞനില് നനിന്നട വഭാങ്ങുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത സലാംസഭാനത്തനിനട
പുറതനനിന്നട  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫകേഭാണവരുന്നതനിനട  കകേഭാറനികഡഭാര്  ലഭലത
ഉറപഭാക്കഭാന്  400  ഫകേ.വനി.  അരനികക്കഭാടട  സബ്കസഷനനില്  മൂന്നഭാമഫത്ത
ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുവഭാദലാം  സനി.ഇ.എ.യനില്നനിനലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുണട.   ഇതട  സഭാപനിക്കഭാന്  കൂടുതല്  സമയലാം  കവണനി  വരുന്നതനിനഭാല്
അരനികക്കഭാടട  സബ്കസഷനനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സലാംവനിധഭാനലാം  പവര്ഗനിഡട
ഒരുക്കുനണട.   അതനിനഭായള്ള  അധനികേ  തുകേയഭായ  3  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള  കസറട
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  പവര്ഗനിഡനിനട  നല്കേനിയനിട്ടുണട.   2017  മഭാര്ചട  മഭാസലാം
ആദലവഭാരകത്തഭാടുകൂടനി തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനത്തനിഫന്റെ പണനികേള തതീര്ക്കുഫമന്നട
പവര്ഗനിഡട  ഉറപട  നല്കേനിയനിട്ടുണട.   ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  സഡൗജനല
നനിരക്കനില്  1.5  കകേഭാടനി  9w  LED  ബളബുകേള  നല്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  കകേന്ദ്ര
സഭാപനമഭായ  ഇ.ഇ.എസട.എല്.  വഴെനി  ധഭാരണഭാപതലാം  ഒപനിടനിട്ടുണട.   ഇതനില്
ആദലഘടഫമന്ന  നനിലയനില്  75  ലക്ഷലാം  ബളബുകേള  വനിതരണലാം  ഫചയ്തുകേഴെനിഞ.
രണഭാലാം  ഘടമഭായനി  25  ലക്ഷലാം  ബളബുകേള  ഇകപഭാള  വനിതരണലാം  ഫചയ്തുവരുന.
ഇതുവഴെനി  ഇകപഭാഴെഫത്ത  ഉഡൗര്ജ്ജ  പ്രതനിസന്ധനി  ഒരു  പരനിധനിവഫര
നനികേത്തഭാവന്നതഭാണട.  2009-2010 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വഭാങ്ങനിയതനില് വനിതരണലാം
ഫചയഭാനഭായനി  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യഫട  വനിവനിധ കസഭാറുകേളനിലള്ള  CFL  ബളബുകേള
സ്കൂളുകേള/റസനിഡന്റെസട  അകസഭാസനികയഷനുകേള  വഴെനി  സഡൗജനലമഭായനി  വനിതരണലാം
ഫചയനിട്ടുണട.   ഇതുവഴെനിയലാം  ഇകപഭാഴെഫത്ത ഉഡൗര്ജ്ജ പ്രതനിസന്ധനി ഒരു പരനിധനിവഫര
നനികേത്തഭാവന്നതഭാണട.   ഉഡൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  സകന്ദശലാം  സലാംസഭാനതടനതീളലാം
എത്തനിക്കുന്ന  ഫപഭാതുകബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  സര്ക്കനിള  തലത്തനിലലാം
ഡനിവനിഷന്  തലത്തനിലലാം  സസ്വതീകേരനിചട  ഉഡൗര്ജ്ജ  പ്രതനിസന്ധനി  ഒരളവവഫര
കുറയഭാവന്നതഭാണട.  

ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്ന  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങളുഫട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  തസ്വരനിതഗതനിയനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

കകേരളത്തനിഫല  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗഭാര്ഹനികേ
കമഖലയനിലലാം  വലവസഭായ  കമഖലയനിലലാം  വഭാണനിജല  കമഖലയനിലലാം  വനിവനിധ
പരനിപഭാടനികേള ഇ.എലാം.സനി. ആസൂതണലാം ഫചയട നടപനിലഭാക്കുനണട.    

(ബനി)  വരളചമൂലമുള്ള ജലദഡൗര്ലഭലലാം  ഫഫവദവ്യുതനി ഉല്പഭാദനഫത്ത സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  പുറതനനിനലാം  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  
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(സനി)  ഫഫവദവ്യുതനിയഫട  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പത-ദൃശല
മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായള്ള  പ്രചഭാരങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാ-
വന്നതഭാണട.  പ്രമുഖ ഉതവ നഗരനികേളനില് ഉഡൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രദര്ശനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  ആ  പ്രദര്ശന  ശഭാലകേളനിലൂഫട  ഉഡൗര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായള്ള  ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം  ഫചയഭാവന്നതഭാണട.  ദൃശല
മഭാധലമങ്ങള വഴെനി അതനിപ്രശസ്തരഭായ സനിനനിമഭാ തഭാരങ്ങഫള അണനിനനിരത്തനി ഉഡൗര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണ സകന്ദശലാം സലാംകപ്രഷണലാം ഫചയഭാവന്നതഭാണട.

നഭാഷണല്  സര്വതീസട  സതീലാം,  എനര്ജനി  കേണ്സര്കവഷന്  ഫസഭാഫഫസറനി,
വനിവനിധ  റസനിഡന്റെടസട  അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നനിവരുമഭായനി  ഒതകചര്ന്നട
സലാംസഭാനഫമഭാടഭാഫകേ  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട.
ഉഡൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണഫത്തക്കുറനിച്ചുള്ള അവകബഭാധലാം ജനങ്ങളനില് ഉണഭാക്കനിഫയടുക്കു-
ന്നതനിനഭായനി  ഫഫസക്കനിള  റഭാലനി,  എലഭാ  സര്ക്കനിള  ആസഭാനങ്ങളുഫടയലാം
കനതൃതസ്വത്തനില്  സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജകേള,  വനിവനിധ  റസനിഡന്റെട  അകസഭാസനികയഷനുകേള
എന്നനിവഫര  ഉളഫപടുത്തനി  ജതീവനക്കഭാരുഫട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ക്ലഭാസ്സുകേള  മുതലഭായവ
പതനിവഭായനി നടത്തനിവരനികേയഭാണട.

വതീടമ്മേമഭാര്ക്കഭായനി  എനര്ജനി  ക്ലനിനനികേട  കവഭാളണനിയര്മഭാര്  മുകഖനയലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില്  സഭാര്ടട  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗഭാലാം  (എസട.ഇ.പനി.)  വഴെനിയലാം
ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്  എന്.ജനി.ഒ.-കേള  വഴെനിയലാം  ഉഡൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ
കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി ഉഡൗര്ജ്ജ കേനിരണ് പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രസരണ  നഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ
സബ്കസഷനുകേളുലാം ഫഫലനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  നനിലവനിലള്ള സബ്കസഷനുകേളുഫടയലാം
ഫഫലനുകേളുഫടയലാം കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേ,  സബ്കസഷനുകേളനിഫല ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേളുഫട
കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട. 

വനിതരണ നഷലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം വനിതരണ ശലാംഖല ഫമചഫപടുതന്നതനിനുമഭായനി
ഫഫലനുകേള,  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേള അനുബന്ധ പ്രതനിഷഭാപനങ്ങള എന്നനിവ നനിശ്ചനിത
നനിലവഭാരലാം  പുലര്തന്ന  രതീതനിയനില്  സഭാപനിക്കുന്നതട  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.  നനിലവനിലള്ള ഫഫലനുകേളനില് മുടനിനനില്ക്കുന്ന വൃക്ഷ
ശനിഖരങ്ങള നതീക്കലാം ഫചയ്യുകേ,  ചഭാലകേകശഷനി കുറഞ്ഞ ഫഫലനുകേള മഭാറനി ഫമചഫപട
കേമ്പനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ, നനിലവനിലള്ള ഇന്സുകലഷന് ഇലഭാത്ത എല്.റനി.എചട.റനി.
ഫഫലനുകേള മഭാറനി Aerial bunched കകേബനിളുകേള അഥവഭാ എ.ബനി.സനി. ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ,
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ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്  കലഭാഡട  ബഭാലന്സട  ഫചയ്യുകേ,  കലഭാഡനിനട  അനുസൃതമഭായ
ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേള  മഭാതലാം  സഭാപനിക്കുകേ,  ഫമചഫപട  കേഭാരലക്ഷമതയള്ള
ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുകേ,  കകേടഭായ മതീററുകേള മഭാറനി പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട
മതീററുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  ഫഫവദവ്യുതനി  കമഭാഷണലാം  തടയന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ എന്നനിങ്ങഫനയള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല്

13 (*43) ശതീ  .   ജനി  .   എസട  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  തതീരുമഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമ്പദട

വലവസഫയ ഏഫതഭാഫക്ക തരത്തനില് ബഭാധനിച്ചുഫവന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനിനട  കശഷലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം എത കേണട കുറഞഫവന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏഫതഭാഫക്ക  കമഖലകേളനിലഭാണട  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  തതീരുമഭാനലാം
ഗുരുതരമഭായ പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള ഉണഭാക്കനിയഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സനിതനിവനികശഷലാം  തരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട  എഫനഭാഫക്ക
നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .  എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമ്പദട വലവസയനില്  പ്രധഭാന  പങട  വഹനിക്കുന്ന
പരമ്പരഭാഗത കമഖലകേളഭായ മതലബന്ധനലാം, കേയര്, ഫഫകേത്തറനി, കേശുവണനി, കൃഷനി,
കതഭാടങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  പല  കമഖലകേളനിലലാം  പൂര്ണമഭായലാം  കേറന്സനി  വനിനനിമയലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് ഇവയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനഫത്ത ആശയനിചട  കേഴെനിയന്ന
ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേഫള കനഭാടട നനികരഭാധനലാം സഭാരമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.  കനഭാടട  ലഭലത
കൂടുതല്  ആവശലമഭായ  കമഖലകേളഭായ  ഫചറുകേനിട  വലഭാപഭാരലാം,  കഹഭാടലകേള,
ഫറകസഭാറന്റുകേള, ഗതഭാഗതലാം എന്നനിവ കകേരള സമ്പദ്ഘടനയഫട 40 ശതമഭാനത്തനിനട
മുകേളനില്  വരുമഭാനലാം  പ്രദഭാനലാം  ഫചയ്യുന്നവയഭാണട.  പ്രഭാഥമനികേ  കമഖലയഭാവഫട
16  ശതമഭാനവലാം.  അങ്ങഫന  56  ശതമഭാനലാം  വരുമഭാനലാം  സലാംഭഭാവന  ഫചയ്യുന്ന
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖല  കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കലനിഫന്റെ  ആഘഭാതലാം
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കനരനിടുകേയഭാണട.  കേഴെനിഞ്ഞ  കുറചട  വര്ഷങ്ങളഭായനി  മഭാന്ദലലാം  കനരനിടുകേയഭായനിരുന്ന
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  ഇഡൗ  നയലാം  മഭാറത്തനിഫന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  ആഘഭാതകമറ്റു
ഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട. നനിര്മ്മേഭാണ-ഗതഭാഗത-സലാംഭരണ കമഖലകേളുഫട തനിരനിച്ചുവരവട
ഇനനിയലാം  തഭാമസനികചക്കഭാലാം.  ഉയര്ന്ന  വളര്ച  പ്രകേടമഭാക്കനിയ  വലഭാപഭാര/കഹഭാടല്
കമഖലകേളുലാം കനഭാടട പനിന്വലനിക്കലനിഫന്റെ ആഘഭാതത്തനിലഭാണട.  നവലാംബര് 8-നുകശഷലാം
റനിസര്വട  ബഭാങട  പുറത്തനിറക്കനിയ  അറനിയനിപ്പുകേള,  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം  നവലാംബര്  14-ഫല
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേഫളയലാം സലാംഘങ്ങഫളയലാം കനഭാടട ഫഫകേമഭാറ പ്രക്രനിയയനില് നനിന്നട
വനിലക്കനിഫക്കഭാണള്ള ഉത്തരവട, കകേരളഫത്ത വളഫരയധനികേലാം പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.
കനഭാട്ടുകേള മഭാറനി  നല്കേഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട
നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  അവയഫട  പ്രവര്ത്തനഫത്തയലാം  തദസ്വഭാരഭാ  സലാംസഭാനത്തനിഫല
ഫമഭാത്തലാം ധനകേഭാരല ഇടഫപടലകേഫളയലാം അവതഭാളത്തനിലഭാക്കനി.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ദുര്ബലഫപടുന്നതട  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള  ഗഭാന്റുകേഫള
ബഭാധനിക്കുലാം. ഇതനിനുപുറകമ, ആസന്നമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചയനിലണഭാകുന്ന ഇടനിവട
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനഫത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി സസ്വഭാധതീനനിക്കുലാം.  തന്മൂലലാം
ഇതട  സലാംസഭാനത്തനികലയ്ക്കുള്ള  നനികുതനി  ഫഫകേമഭാറലാം  കുറയന്നതനിനുള്ള
സഭാഹചരലത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിനട  കശഷമുള്ള,  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രവര്ത്തനത്തനിലണഭായ മന്ദത,  സഭാമ്പട  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില് വന്ന കുറവട,
റനിയല്  എകസറട  കമഖലയനിലണഭായ  തകേര്ച,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  വന്ന  കുറവട  എന്നനിവ  കേഭാരണലാം  തനതട  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  19  ശതമഭാനലാം  വളര്ച  ഫഫകേവരനിക്കഭാനുള്ള സഭാധലത കുറവഭാണട.
ചുരുക്കത്തനില് കനഭാടട റദ്ദേഭാക്കല് കകേരളത്തനിഫന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിഫയ രൂക്ഷമഭായനി
ബഭാധനിക്കുനണട.   ഇതനിഫനലഭാലാം  പുറഫമ  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിനട  കശഷലാം  ഫഫദനലാംദനിന
ആവശലങ്ങള ഫഫകേകേഭാരലലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട  കവണന്ന കേറന്സനിയഫട  ലഭലതക്കുറവലാം
വലനിയ ഫവല്ലുവനിളനി ഉയര്ത്തനി.

(ബനി)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  ഉണഭാക്കനിയ  ഇടനിവട  എതകത്തഭാളമുഫണന്നട  കൃതലമഭായനി
തനിടഫപടുതവഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.  അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനില്നനിനലാം  ലഭലമഭായ
31-12-2016  വഫരയള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  2016  നവലാംബറനില്
സലാംസഭാന എഫഫകസട നനികുതനി വളര്ച മുന്വര്ഷഫത്ത അകപക്ഷനിചട 3.15 ശതമഭാനലാം
കുറവട  കരഖഫപടുത്തനിയകപഭാള  ഡനിസലാംബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നനികുതനിയനില്
34.63 ശതമഭാനത്തനിഫന്റെ ഇടനിവണഭായനി.  2016 ഒകക്ടഭാബറനില് 19.8 ശതമഭാനലാം വളര്ച
കരഖഫപടുത്തനിയ  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  ഡനിസലാംബറനില്
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കുറനിചതട  (17.45  ശതമഭാനലാം  തഭാഴട)  2.35  ശതമഭാനലാം  വളര്ച  മഭാതമഭാണട.
2016 ഒകക്ടഭാബറനിഫന അകപക്ഷനിചട നവലാംബറനില് രജനികസ്ട്രേഷന് നനികുതനിയനില് 30.26
ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം  ഡനിസലാംബറനില്  വനില്പന  നനികുതനിയനില്  17.43  ശതമഭാന
ത്തനികന്റെയലാം  രജനികസ്ട്രേഷന്  നനികുതനിയനില്  26.40  ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം  വഭാഹന
നനികുതനിയനില്  11.44  ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം  ആഫകേ  തനതട  വരുമഭാനത്തനില്  16.33
ശതമഭാനത്തനികന്റെയലാം കുറവട ഉണഭായനിട്ടുണട.  

കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി  ദുര്ബലഫപടുന്നതട  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള  ഗഭാന്റുകേഫള  ബഭാധനിക്കുലാം.
ഇതനിനുപുറകമ,  ആസന്നമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനിലണഭാകുന്ന  ഇടനിവട
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനഫത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി സസ്വഭാധതീനനിക്കുലാം.  തന്മൂലലാം
ഇതട  സലാംസഭാനത്തനികലയ്ക്കുള്ള  നനികുതനി  ഫഫകേമഭാറലാം  കുറയന്നതനിനുള്ള  സഭാഹചരല
ത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിനട  കശഷമുള്ള,  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രവര്ത്തന
ത്തനിലണഭായ  മന്ദത,  സഭാമ്പട  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില്  വന്ന  കുറവട  റനിയല്
എകസറട  കമഖലയനിലണഭായ  തളര്ച,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്
വന്ന കുറവട  എന്നനിവ കേഭാരണലാം തനതട നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന
19 ശതമഭാനലാം വളര്ച ഫഫകേവരനിക്കഭാനുള്ള സഭാധലത കുറവഭാണട. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമ്പദട വലവസയനില്  പ്രധഭാന  പങട  വഹനിക്കുന്ന
പരമ്പരഭാഗത കമഖലകേളഭായ മതലബന്ധനലാം, കേയര്, ഫഫകേത്തറനി, കേശുവണനി, കൃഷനി,
കതഭാടങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  പല  കമഖലകേളനിലലാം  കേറന്സനി  വനിനനിമയലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് ഇവയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനഫത്ത ആശയനിചട  കേഴെനിയന്ന
ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേഫള കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിച്ചു.   ടൂറനിസത്തനില്
നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  കകേരളത്തനിഫന്റെ  ആഭലനര  വരുമഭാനത്തനില്  പ്രധഭാന  പങട
വഹനിക്കുന.  കേറന്സനിക്കഭായള്ള ഫനകടഭാടലാം ടൂറനിസലാം കമഖലഫയ സഭാരമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.
കനഭാടട  ലഭലത കൂടുതലഭാവശലമഭായ ഫചറുകേനിട വലഭാപഭാരലാം,  കഹഭാടലകേള,  ഫറകസഭാറന്റുകേള,
ഗതഭാഗതലാം എന്നതീ കമഖലകേളനില് കനഭാടട നനികരഭാധനലാം കേനത്ത ആഘഭാതകമല്പനിച്ചു.  

(ഡനി)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേഫളയലാം
നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയലാം സമ്പദട വലവസഫയ മഭാന്ദലത്തനികലയട തള്ളനിയനിടുകേയലാം
ഫചയനിട്ടുള്ളതഭാണട.  പ്രസ്തസ്തുത മഭാന്ദലലാം തരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനട സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനി-
ലൂഫടയള്ള  ഫചലവഴെനിക്കല്  വര്ദനിപനിക്കുകേഫയന്നതട  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായനി
കേഭാണുന.  എന്നഭാല്  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലണഭാക്കനിയ
വന്  ഇടനിവട  കമല്  ദനിശയനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനത്തനിഫന്റെ  വലഭാപനിഫയ  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണട.  പകക്ഷ  ഇഡൗ  പരനിമനിതമഭായ  സഭാഹചരലത്തനിലലാം  പരമഭാവധനി
ഫപഭാതുപണലാം സമ്പദ്ഘടനയനികലയട  ഒഴുക്കുന്നതനിനട  ആത്മഭാര്ത്ഥവലാം ഉഡൗര്ജ്ജനിതവമഭായ
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പരനിശമലാം സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല് റനിസര്വട ബഭാങനിഫന്റെ നനിയനണങ്ങള
ടഷറനിയനിഫല ക്രയവനിക്രയങ്ങഫള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.  ടഷറനി ഇടപഭാടുകേളക്കട
ഏര്ഫപടുത്തനിയ  നനിയനണലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട
കവഗത  മന്ദതീഭവനിക്കുകേയലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  വനികേസന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങഫള
ഫമഭാത്തത്തനില്  പനികന്നഭാടടനിക്കുകേയലാം  ഫചയനിട്ടുണട.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  നനിലവനിഫല
പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുന്നതനിനട  ഹ്രസസ്വകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട സര്ക്കഭാര് ഫഫകേഫക്കഭാണവരുന്നതട.  

ഹ്രസസ്വകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള 

1. കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചട ടഷറനി ഇടപഭാടുകേളക്കുണഭായനിരുന്ന
പ്രതനിബന്ധങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട,  റനിസര്വട  ബഭാങട  പുറഫപടുവനിച
ഉത്തരവകേളക്കട വനികധയമഭായനി, അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിരുന.
കനഭാടട പനിന്വലനിചതനിഫന്റെ ഫെലമഭായണഭായ കേറന്സനി ക്ഷഭാമലാം ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന്
ഇതുമൂലലാം സഭാധനിച്ചു.

2. കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിഫന്റെ  ദുരനിതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന്
ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട കൂലനി ടഷറനി കസവനിലാംഗ്സട ബഭാങനിലൂഫട നല്കുന്നതനിനഭായനി
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കട പലനിശരഹനിത പ്രകതലകേ റനി.എസട.ബനി.  അക്കഡൗണട
തുറനഫകേഭാണട  പഭാകന്റെഷന്  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട  കൂലനി  നല്കുന്നതനിനട
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

3. പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കഡൗണള്ളവര്ക്കട  പണലാം
പനിന്വലനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാഫത  വന്നതനിനട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭായനി
എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  ഓകരഭാ  മനിറര്
അക്കഡൗണട  ബന്ധഫപട  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങനില്  തുറക്കുന്നതനിനുള്ള
സഡൗകേരലലാം ഉണഭാക്കനി.

4. സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂഫട  ജനങ്ങളുഫട  ബുദനിമുടട
പരനിഹരനിക്കുന്നതനികനഭാഫടഭാപലാം,  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതനമഭായ  ഇടഫപടലനിലൂഫട
കേറന്സനിരഹനിത  ധന  വലവഹഭാരങ്ങള  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലലാം
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള നടത്തനി.

ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള

1. കേറന്സനി  പനിന്വലനിക്കല്  ബജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്ന തരത്തനില് പദതനി  ഫചലവകേള  നനിശ്ചനിത  ലക്ഷലത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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2. കനഭാടട  നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ  ഫെലമഭായള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം
മറനികേടക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസന
കമഖലയനില്  സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന്ന  പല  പ്രമുഖ  പദതനികേളുലാം
അതനികവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.
ഇതനിഫന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  കകേരള  അടനിസഭാന  സഡൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനി
കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  (ഫകേ.ഫഎ.ഫഎ.എഫെട.ബനി.)  നഭാലഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  കകേഭാടനി
രൂപയഫട പദതനികേളക്കട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി. 

3. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപയ്ഫമന്റെട  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

4. സലാംസഭാന ടഷറനിയനില് ഇന്റെകഗറഡട ഫെനിനഭാന്ഷലല് മഭാകനജട ഫമന്റെട സനിസലാം
(ഫഎ.എഫെട.എലാം.എസട.)  നടപനിലഭാക്കനി.   അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
മുതല് ഇതട പൂര്ണകതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം. ടഷറനി കസവനിലാംഗ്സട
ബഭാങനിലാംഗനിനഭായള്ള  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട  സനിസലാം  എലഭാ  ടഷറനികേളനിലലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

5. നനിലവനിഫല  ഫതഭാഴെനില്ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  പ്രതനിവര്ഷലാം  കനരനിട്ടുലാം
അലഭാഫതയമുള്ള ഏറവലാം കുറഞ്ഞതട 1000 സൂക്ഷ്മ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള
വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  കകേരള  ഫെനിനഭാന്ഷലല്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട ഒരു സമഗ പദതനി ആകലഭാചനയനിലഭാണട. 

6. കകേഭാര്-ബഭാങനിലാംഗട ഫനറട വര്ക്കട ഉളഫപഫടയള്ള എലഭാ ആധുനനികേ ബഭാങനിലാംഗട
സഡൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  വരുലാം  വര്ഷലാം  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശമത്തനിലഭാണട.  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
ഡനിജനിറല് ഇടപഭാടുകേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം.   സഹകേരണ കമഖലയനില്
നനികക്ഷപലാം   കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതട  തുടരുകേയലാം  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട
ഗലഭാരണനി ലഭലമഭാക്കുന്നതട പരനിഗണനിക്കുന്നതുമഭാണട. 

കേനിഫ്ബനി പദതനി
14 (*44) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് :

ശതീ  .   ഫകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട കുമഭാര്  :
ശതീ  .   ഫകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :
ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    നഭാണു :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില്  പ്രവൃത്തനികേള  ഉളഫപടുതന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എഫനലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏഫതഭാഫക്ക  വകുപ്പുകേളുഫട  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളഫപടുത്തനി തുകേ നല്കുന്നതട;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളഫപടുതവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേളുഫട
സസ്വഭഭാവലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2016-17 വര്ഷഫത്ത ബജറനില് ഏഫതഭാഫക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണട കേനിഫ്ബനി
പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട എന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഒരു  പ്രവൃത്തനി  കേനിഫ്ബനി-യഫട  പരനിഗണനയട  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള
പഭാലനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .  എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട):

(എ)  2016-17-ഫല  പുതുക്കനിയ  ബജറട  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുള്ള  പദതനികേളഭാണട  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതട. ഇതുസലാംബന്ധനിച മഭാര്ഗ്ഗകരഖ (8-8-2016-ഫല
സ.ഉ.(ഫഫകേ.)  നമ്പര്  315/2016/ധന.)  കേനിഫ്ബനിയഫട  ഫവബ്ഫഫസറനില്
(www.kiifb.kerala.gov.in)  പ്രസനിദഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.  അതനിഫന്റെ  വനിവനിധ
ഘടങ്ങള തഭാഫഴെപറയലാം വനിധമഭാണട:  

1. വകുപ്പുകേള  അവരുഫട  കേതീഴെനില്  വരുന്ന  പദതനികേള  ഏഫതഭാഫക്കഫയന്നട
തനിരനിചറനിയകേ  എന്നതഭാണട  ആദല  നടപടനി.   തുടര്ന്നട,  8-8-2016-ഫല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം ഭരണവകുപനിഫന്റെ അനുമതനി അനനിവഭാരലമഭാണട.
100  കകേഭാടനി  രൂപയട  മുകേളനില്  വരുന്ന  പദതനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം  KIIFB  മുകഖന
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതട.  10  കകേഭാടനി രൂപയനില് കുറയഭാത്ത അടങലള്ള,  സമഭാന
സസ്വഭഭാവമുള്ള പദതനികേള  സലാംകയഭാജനിപനിചട  ആഫകേ  100  കകേഭാടനി  രൂപയട  മുകേളനില്
മതനിപ്പു തുകേ വരുന്ന പദതനികേളഭാക്കനിയലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട. 

2. പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള  SPV  (ഫസഷലല്  പര്പസട
ഫവഹനിക്കനിള)-ഫയ നനിയമനിക്കുകേ എന്നതഭാണട അടുത്ത നടപടനി.  പ്രകതലകേ ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി  വനിഭഭാവന  ഫചയ്യുന്ന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ  ആണട  SPV  എന്നതുഫകേഭാണകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.  വകുപ്പുകേളക്കട
നനിലവനിലള്ള  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  എസട.പനി.വനി.-കേഫള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ
പദതനിയഫട ആവശലങ്ങളക്കട അനുകയഭാജലമഭായ  SPV-ഫയ വനിഭഭാവന ഫചയ്യുകേകയഭാ
ഫചയഭാവന്നതഭാണട. 
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3. എസട.പനി.വനി.-കേളക്കട  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ആവശലഫമങനില്
പുറഫമനനിനലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദഷഭാക്കഫള  (Consultants)  നനിയമനിക്കഭാവന്നതഭാണട.
അതനിനഭായനി  ഒരു  Request  for  Proposal  (RfP)  തയഭാറഭാക്കുകേ  എന്നതട
എസട.പനി.വനി.-കേളുഫട ചുമതലയഭാണട.  ഇതു നടപഭാക്കുന്നതനിനട എസട.പനി.വനി.-കേളക്കട
പരനിമനിതനികേള കനരനിടുന്നപക്ഷലാം  KIIFB  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  General  RFP  മഭാതൃകേ
അവലലാംബനിക്കഭാവന്നതഭാണട.  ഇ-ഫടന്റെറനിലാംഗട  വഴെനിയള്ള  Consultant  നനിയമനലാം
ഉറപ്പുവരുകത്തണതുമഭാണട.  ഇങ്ങഫന നനിയമനിക്കുന്ന Consultants-ഫന്റെ സഹഭായകത്തഭാഫട
ഫെതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി,  പ്രനിലനിമനിനറനി  കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടട  (PPR),  ഡതീഫറയ്ല്ഡട
കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടട  (DPR),  ഫെനിനഭാന്ഷലല്  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  തുടങ്ങനിയവ
തയഭാറഭാക്കുകേയലാം KIIFB-യനില് സമര്പനിക്കുകേയമഭാണട അടുത്ത നടപടനി. 

4. ഇപ്രകേഭാരലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന പദതനികേള  KIIF  ആകനികലയലാം സതീമനികലയലാം
വലവസകേളക്കട  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  നടത്തനി,  ബഹു.മുഖലമനനി
അദലക്ഷനഭായള്ള  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പക്ഷലാം  KIIFB
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതഭാണട.   കമല്  സൂചനിപനിച  ഉത്തരവനിഫന്റെ  പകേര്പട
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട.*

(ബനി) 2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബന്ധഫപട  പദതനികേളഭാണട
നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതട.  എന്നഭാല്
08.08.2016-ഫല  സ.ഉ.(ഫഫകേ)നലാം.  315/2016/ധന  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനിലളഫപടനിടനിലഭാത്ത  പദതനികേള  ബഹു.  മുഖലമനനിയഫട
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാഫട  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  പരനിഗണനിചട  അനുമതനി  നല്കുന്ന  പക്ഷലാം
കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട  വനികധയമഭായനി  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതഭാണട.  കകേരള അടനിസഭാന സഡൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി (കഭദഗതനി) ആകട,
2016-ഫല രണഭാലാം പടനികേയനില് ഉളഫപട  23  കമഖലകേളനിഫല അടനിസഭാന സഡൗകേരല
കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണട കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതട.  ടനി പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

(സനി)  കഭദഗതനി  ഫചയ കേനിഫെട  ആകട,  2 016  -ഫല  ഖണ്ഡനികേ  3  എ പ്രകേഭാരലാം
100  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കു  മുകേളനില്  വരുന്ന  അടനിസഭാന  സഡൗകേരല  വനികേസന
പദതനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം  KIIFB  മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതട.   10  കകേഭാടനി
രൂപയനില്ക്കുറയഭാത്ത അടങലള്ള, സമഭാനസസ്വഭഭാവമുള്ള പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചട
ആഫകേ  100  കകേഭാടനി  രൂപയട   മുകേളനില്  മതനിപ്പു  തുകേ  വരുന്ന  പദതനികേളഭാക്കനിയലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട. 

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(ഡനി) 2016-17-ഫല ബജറനില് രണഭാലാം മഭാന്ദല വനിരുദ പഭാകക്കജനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേളഭാണട  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട.   അപ്രകേഭാരലാം  പ്രഖലഭാപനിച  104  പദതനികേളുഫട  പടനികേ
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട.*

(ഇ)  2016-17-ഫല  പുതുക്കനിയ  ബജറട  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുള്ള  പദതനികേളഭാണട  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതട.  8-8-2016-ഫല  സ.ഉ.(ഫഫകേ.)നമ്പര്
315/2016/ധന.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  പദതനികേളുഫട  നടത്തനിപനികലയഭായള്ള
ഭരണഭാനുമതനി,  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകട  റനികപഭാര്ടട,  കകേഭാസട  ഫബനനിഫെനിറട
അനഭാലനിസനിസട  എന്നനിവ  കേനിഫ്ബനിയഫട  പരനിഗണനയഭായനി  ഓണ്ഫഫലനഭായനി
www.kiifb.kerala.gov.in  എന്ന  ഫവബ്ഫഫസറനില്  സമര്പനികക്കണതുണട.
 ടനി നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണട 8-8-2016 തതീയതനിയഭായനി സ.ഉ.(ഫഫകേ.)
നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവട  സര്ക്കഭാര്  പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.   (അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിട്ടുണട *)

വലവസഭായ വളര്ചയട അനുകൂലമഭായ സഭാഹചരലലാം സൃഷനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള

15 (*45) ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട കകേഭായ :
ശതീ  .   കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി   :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  വലവസഭായ  വളര്ചയട  അനുകൂലമഭായ  സഭാഹചരലലാം
സൃഷനിക്കഭാനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  എഫനഭാഫക്കയഭാണട;  വലവസഭായ
നയത്തനിനട രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം,  സൂക്ഷ്മ,  ഫചറുകേനിട,  ഇടത്തരലാം  വലവസഭായ
രലാംഗത്തട  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  ലക്ഷലമനിട  15000  യൂണനിറ്റുകേളനില്  എതഫയണലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനി എന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള അതനികവഗ അനുമതനിക്കഭായനി
ആരലാംഭനിച ഏകേ ജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാം ഫെലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) പഭാരനിസനിതനികേനഭാശലാം ഉണഭാക്കഭാത്ത വലവസഭായങ്ങളുഫട കപ്രഭാതഭാഹന-
ത്തനിനഭായനി പരനിപഭാടനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ഫമഭായതീന്  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  വലവസഭായ  വളര്ചയട  അനുകൂലമഭായ  സഭാഹചരലലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  24  പദതനികേള  നനിലവനിലണട.  ഇതനില്  തുടര്ന്നട  വരുന്ന
19  പദതനികേളുലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  ആരലാംഭനിച
5 പദതനികേളുമഭാണുള്ളതട.

വലവസഭായ നയത്തനിനട രൂപലാം നല്കുന്നതട സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇഡൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം,  സൂക്ഷ്മ,  ഫചറുകേനിട,  ഇടത്തരലാം  വലവസഭായ
രലാംഗത്തട  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  ലക്ഷലമനിട  15000  യൂണനിറ്റുകേളനില്  നഭാളനിതുവഫര  13052
യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട. 

(സനി) ഉണട.

(ഡനി)  പഭാരനിസനിതനികേ  നഭാശലാം  തഭാരതകമലന  കുറഞ്ഞ  വലവസഭായങ്ങളഭായ
കേഭാര്ഷനികേ ഭക്ഷല സലാംസരണ വലവസഭായങ്ങള,  ഫറഡനിഫമയ്ഡട വസങ്ങള,  ഫഫജവ
സഭാകങതനികേ  വലവസഭായങ്ങള,  ഫഫജവവള  വലവസഭായലാം,  പഭാസനികേട  പുനനഃചലാംക്രമണ
വലവസഭായങ്ങള,  പഭാരമ്പകരലതര  ഉഡൗര്ജ്ജ  ഉല്പഭാദനത്തനിനുള്ള  യനങ്ങളുലാം
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വലവസഭായലാം,  ഫഫജവ  വനിഘടന  പഭാസനികേട
വലവസഭായങ്ങള എന്നനിവഫയ സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വനികേസന സഹഭായ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്  ഉളഫപടുത്തനി  10%  അധനികേ  സബ്സനിഡനി  പരമഭാവധനി
10 ലക്ഷലാം രൂപ വഫര അധനികേ സഹഭായമഭായനി നല്കേനിവരുന.

കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല്മൂലലാം വനികനഭാദസഞഭാര കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രതനിസന്ധനി

16 (*46) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന സമ്പദ്ഘടനയനില് നനിര്ണഭായകേ പങ്കുള്ള വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലയനില്,  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കനിയ  നടപടനിയലാം  പണവനിനനിമയത്തനില്
ഏര്ഫപടുത്തനിയ  നനിയനണവലാം  ഏലനിച  ആഘഭാതത്തനിഫന്റെ  വലഭാപനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കഭാനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുന്ന വനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലഫയ കേരകേയറഭാനഭായനി
പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  2016  നവലാംബര്  8  അര്ദരഭാതനി  മുതല് നനിലവനില് വന്ന  500-ഫന്റെയലാം
1000-ഫന്റെയലാം കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല് നടപടനി  ടൂറനിസലാം കമഖലഫയ എതകത്തഭാളലാം
ബഭാധനിച്ചുഫവന്നട  മനസനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഒരു  "കേസ്വനിക്കട  സര്കവ"  2016
ഡനിസലാംബര്  1-നട  വകുപട  തലത്തനില്  നടതകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത  സര്കവയനില്
കഹഭാടല്, ഹഡൗസട കബഭാടട, ടൂര് ഓപകററര് എന്നനിവര് ഉളഫപട സഭാമ്പനിളുകേളനില് നനിനലാം
വനിവരകശഖരണലാം  നടതകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത  പഠനത്തനിഫന്റെ  കേഫണത്തലകേള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട  സൃഷനിച  പ്രതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കഭാനഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപട തഭാഫഴെപറയന്ന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു: 

• ടൂര്  ഓപകററര്മഭാരുമഭായനി  സഹകേരനിചട  വനികദശ  സഞഭാരനികേളക്കട
പണലഭലത ഉറപട വരുത്തഭാന് ശമലാം നടത്തനി.

• കഹഭാടലനികയഴനിഫനയലാം മറ്റുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനി.

• ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധഫപട  കേഡൗണറുകേളനില്  കേലഭാഷട ഫലസട
പണമനിടപഭാടുകേളക്കട സഡൗകേരലങ്ങഫളഭാരുക്കഭാന് നടപടനി ആരലാംഭനിച്ചു.

• ടൂറനിസലാം ഇന്ഫെര്കമഷന് ഫസന്റെറുകേളനില് ഫഹല്പട ഫഡസട സഭാപനിച്ചു.

(സനി) ശക്തമഭായ വനിപണന തനങ്ങളവഴെനി വനികനഭാദസഞഭാരനികേഫള കകേരളത്തനികലയട
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമലാം നടത്തനിവരുന.

 കേയര് നയലാം

17 (*47) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  കേയര്  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനില്

ഏഫതഭാഫക്ക  കമഖലകേളക്കഭാണട  പ്രസ്തസ്തുത  നയത്തനില്  ഊന്നല്  നല്കേഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട  എന്നട  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട  കേയര്  സര്കവ  നടതനകണഭാ;  ഉഫണങനില്  ഏതട

ഏജന്സനിഫയയഭാണട സര്കവ നടതന്നതനിനഭായനി ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട ;

(സനി)  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുഫട പുനരുദഭാരണത്തനിനട  എഫനഭാഫക്ക

നടപടനികേളഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട;

(ഡനി)  ഫതഭാണട  കശഖരണത്തനിനട  എഫനങനിലലാം  പുതനിയ  പദതനികേള

ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി  (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട  ):

(എ)  ഇല.  യനവല്ക്കരണത്തനിലൂഫട കേയര് വലവസഭായ കമഖല ആധുനനികേ

വത്കേരനിക്കുന്നതനിനഭാണട  കേയര്  വകുപട  ലക്ഷലലാം  വയ്ക്കുന്നതട.  ഇതനിലൂഫട  വരുമഭാന

വര്ദനവട  ഉറപഭാക്കനി  ഫതഭാഴെനില്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭാകുഫമന്നഭാണട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട.

എന്നഭാല്  ഇഡൗ  സഭാഹചരലത്തനിലലാം  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട

200 ദനിവസഫത്ത ഫതഭാഴെനിലലാം മനിനനിമലാം കൂലനിയലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലലാം

വയ്ക്കുന.  ഇഡൗ  ലക്ഷലലാം  നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭായനി  പ്രഭാഥമനികേ  കേയര്  സലാംഘങ്ങള

ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേയര്  മുഴുവനുലാം  കേയര്ഫഫെഡട  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി

സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം ടനി കേയര് ഉപകയഭാഗനിചട ഉല്പന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ഫചറുകേനിട

ഉല്പഭാദകേരുഫട ഉല്പന്നങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് ക്രയവനില സനിരത പദതനി

വഴെനി സലാംഭരനിചട ഡനിസഡൗണട നല്കേനി വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി) ഉണട. കേയര് വനികേസന വകുപനിഫന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനിലഭാണട നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട. 

(സനി) 

1. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട  പുനരുദഭാരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

സനിര/പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം നല്കുന. 

2. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട  അടനിസഭാന  സഡൗകേരല  വനികേസനലാം

ഉളഫപഫടയള്ള ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന. 

3. കേയറനിഫന്റെയലാം  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങളുഫടയലാം  വനില്പനയ്ക്കുള്ള  വനിപണനി

വനികേസന സഹഭായലാം (50% സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം) (എലാം.ഡനി.എ.) നല്കേനി

വരുന. 

4. കേയര് കമഖലയനിഫല സലാംരലാംഭകേര്ക്കട മഭാര്ജനിന് മണനി വഭായ്പ നല്കുന.
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5. പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  സഹഭായ  പദതനിയനിലൂഫട  (Special  Investment
Subsidy) സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുന.

6. കേയര് വലവസഭായത്തനില് നനിയനനിത യനവത്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന.

7. ഉത്പഭാദനവലാം  വനിപണന  പ്രകചഭാദനവലാം  (പനി.എലാം.ഫഎ.)  പദതനിയനിലൂഫട
ആനുകൂലലലാം നല്കേനി വരുന.

8. വനില വലതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഫെണട നല്കേനിവരുന.

9. കേയര് കമഖലയനില് ക്ലസര് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

10. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തലാം
നല്കുന.

11.   കേയര്ജനികയഭാ ഫടകേട സയനില്സട വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന.

12. ഇന്കേലാം സകപഭാര്ടട പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

13. കേയര് ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട ഫപന്ഷന് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

14. ഉതവ കേഭാലത്തനില് കേയറുല്പന്നങ്ങളക്കട റനികബറട നല്കേനിയനിരുന. 

(ഡനി) കേയര് കമഖലയനിഫല സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട അസലാംസ്കൃത വസ്തുവഭായ
ചകേനിരനി  ലഭലമഭാക്കുകേ,  പഭാഴെഭാക്കനിക്കളയന്ന  ഫതഭാണട,  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേള  സലാംഭരനിചട
കൂടുതല്  ഫതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങളുലാം  കവതനവലാം  ഉറപഭാക്കുകേ,  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കട
കൂടതല്  വനില  ലഭലമഭാക്കുകേ,  കേയര്  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിറ്റുവരവലാം  വര്ദനിപനിചട  കേയര്
യൂണനിറ്റുകേഫള  ലഭാഭകേരമഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയഭാണട  ഇഡൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട.  ഇഡൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഫതഭാണ സലാംഭരണത്തനിനുലാം ചകേനിരനി
ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം തഭാഫഴെപറയന്ന ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനി വരുന: 

ഫതഭാണട സലാംഭരണലാം

ക്രമ
നമ്പര്

ഫതഭാണട സലാംഭരണലാം തുകേ

1 ഫതഭാണട  സലാംഭരനിചട  എത്തനിക്കുന്നവര്ക്കട
ഇന്ഫസന്റെതീവട

പചഫത്തഭാണനിനട 25 ഫഫപസ

ഉണക്കഫത്തഭാണനിനട  15 ഫഫപസ
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60/80  ഗഭാമനിനട  തഭാഫഴെ ചകേനിരനി  ലഭനിക്കുന്ന ഫതഭാണഭാഫണങനില് പചഫത്തഭാണട  20

ഫഫപസ  നനിരക്കനിലലാം,  ഉണക്കഫത്തഭാണട  10  ഫഫപസ  നനിരക്കനിലലാം  ഇന്ഫസന്റെതീവട

ലഭലമഭാക്കുന.

2 കേയര്കമഖലയനിഫല  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള

ഫതഭാണട  സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള  (കനരനികടഭാ/

ഏജന്സനികേള  മുകഖനകയഭാ)  5000  ഫതഭാണനിനട

വഭാഹന വഭാടകേ,  കൂടുതലഭായനി  സലാംഭരനിക്കുന്ന ഓകരഭാ

1000 ഫതഭാണനിനുലാം 50 രൂപ

250 രൂപ

3 ഫചറുകേനിട  ഡതീഫഫഫെബറനിലാംഗട  യൂണനിറ്റുകേളക്കട

ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേള ഫതഭാണട  സലാംഭരനിചട  നല്കുകമ്പഭാള

പ്രതനിദനിന കവതനമഭായനി 400 പചഫത്തഭാണനിനട 

160 രൂപ 

കൂടുതലഭായനി  സലാംഭരനിക്കുന്ന  ഓകരഭാ  50

പചഫത്തഭാണനിനുലാം 

20 രൂപ വതീതലാം

ഉണക്കഫത്തഭാണഭാഫണങനില് 600 എണലാം 150 രൂപ വതീതലാം

കൂടുതലഭായള്ള ഒഭാകരഭാ 100 ഉണക്കഫത്തഭാണനിനുലാം 25 രൂപ വതീതലാം 

ചകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം

1 പചഫത്തഭാണനില്  നനിനലാം  ചകേനിരനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള ഒരു കേനികലഭായട

3 രൂപ

സബ്സനിഡനി

ഉണക്കഫത്തഭാണനില്  നനിന്നട  ചകേനിരനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള ഒരു കേനികലഭായട

2 രൂപ

സബ്സനിഡനി

ഫമയനിന്റെനന്സട ഗഭാന്റെട 

1 വലനിയ  ഡതീഫഫഫെബറനിലാംഗട  ഫമഷതീന്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന

സലാംഘങ്ങളക്കട പ്രതനിവര്ഷലാം

50000 രൂപ

2 മനിനനി  ഡതീഫഫഫെബറനിലാംഗട  ഫമഷതീന്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന

സലാംഘങ്ങളക്കട പ്രതനിവര്ഷലാം

10000 രൂപ
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കകേന്ദ്ര ബജറനിഫല പദതനികേള

18 (*48) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   ഫജയനിലാംസട മഭാതവ്യു :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഫറയനില്കവ,  എയനിലാംസട  ഉളഫപഫടയള്ള  ഏഫതഭാഫക്ക  പ്രധഭാന

വനികേസനഭാവശലങ്ങളഭാണട  കകേന്ദ്ര  ബജറനില്  ഉളഫപടുത്തണഫമന്നട  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ആവശലഫപടഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അതനില് ഏഫതഭാഫക്ക പദതനികേള പരനിഗണനിച്ചു എനലാം ബജറനില് എത
തുകേ നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുഫണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എയനിലാംസട  ഉളഫപഫടയള്ള അടനിയനരഭാവശലങ്ങള കനടനിഫയടുക്കുന്നതനിനഭായനി
ഇനനി എനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി  (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട  ):

(എ) & (ബനി) ഫറയനില്കവ, എയനിലാംസട, ഫെഭാക്ടനിഫന്റെ പുനരുജ്ജതീവനലാം ഉളഫപഫട
കകേന്ദ്ര ബ ജറനില് ഉളഫപടുതന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സമര്പനിച പ്രധഭാന
പദതനികേളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ക്കുന.* സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
വനിവനിധ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കകേന്ദ്രത്തനിനട  യഥഭാസമയലാം  സമര്പനിചനിരുനഫവങനിലലാം
ഇതനിനട  കവണത  പരനിഗണന  ലഭനിചനിടനില.  ഇഡൗ  വനിഷയങ്ങള  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട. 

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  ജനിലയനിഫല  കേനിനഭാലൂര്,  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലള്ള
ഫനട്ടുകേഭാല്കത്തരനി,  കകേഭാടയലാം  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട  കേലഭാമ്പസട,  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനിഫല കേളമകശരനി എന്നനിവനിടങ്ങളനില് എയനിലാംസട  (AIIMS)  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അനുകയഭാജലമഭായ  സലങ്ങള  കേഫണത്തനി  കകേന്ദ്ര  ആകരഭാഗല-കുടുലാംബകക്ഷമ
മനഭാലയത്തനിഫന്റെ പരനിഗണനയ്ക്കുലാം അനനര നടപടനികേളക്കുമഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണട.
കൂടഭാഫത  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സുപ്രധഭാന  ആവശലങ്ങള  കനടനിഫയടുക്കുന്നതനിനട
മനനിതലത്തനിലലാം  ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലലാം  കവണ  നടപടനികേള  തുടര്നലാം
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.  

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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വനികേസന രലാംഗത്തട സഹകേരണ കമഖലയഫട പങട

19 (*49) ശതീ  .   സനി  .   ഫകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്:
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്:
ശതീ  .   കജഭാര്ജ്ജട എലാം  .   കതഭാമസട :
ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വനികേസന രലാംഗത്തട സഹകേരണ കമഖലയഫട പങട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) കനഭാടട നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ മറവനില് സലാംസഭാനഫത്ത സഹകേരണ രലാംഗലാം
തകേര്ക്കഭാനഭായനി ശമനിച ശക്തനികേള ഏഫതഭാഫക്കഫയന്നട ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ; 

(സനി)  റനിസര്വട ബഭാങട  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് നടത്തനിയ പരനികശഭാധന
സലാംഘങ്ങളഫക്കതനിഫരയള്ള  ദുഷട  പ്രചരണത്തനിഫന്റെ  മുനഫയഭാടനിക്കുന്നതഭായനിരുന
ഫവങനിലലാം  സഹകേരണ  പ്രസഭാനകത്തഭാടുള്ള  റനിസര്വട  ബഭാങനിഫന്റെ  സമതീപനലാം
മഭാറഭാതനിരുന്നതട  രഭാഷതീയ  പകേകപഭാക്കല്  മൂലമഭാഫണന്നട  കേരുതുനകണഭാ;
ഇതുമൂലമുണഭായ  പ്രതനിസന്ധനിയണഭാക്കനിയ  പ്രതലഭാഘഭാതലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിഫല നനികക്ഷപകേരുഫടയലാം ഇടപഭാടുകേഭാരുഫടയലാം
തഭാലരലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ  ഇടഫപടലകേള
എഫനഭാഫക്കയഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  ഇനലയഭാഫകേ  മഭാതൃകേയഭായ  ഒരു  സഹകേരണ  പ്രസഭാനമഭാണട
കകേരളത്തനിലള്ളതട.  ജനജതീവനിതത്തനിഫന്റെ  സമസ്തകമഖലകേളനിലലാം  ഗുണപരമഭായ
മഭാറങ്ങളക്കട കനതൃതസ്വലാം നല്കുന്ന തരത്തനില് സഹകേരണ പ്രസഭാനലാം കേരുത്തഭാര്ജ്ജനിച്ചു
കേഴെനിഞ.  സലാംസഭാനത്തട സഹകേരണ പ്രസഭാനത്തനിഫന്റെ സഭാന്നനിദലലാം ഇലഭാത്ത ഒരു
കമഖലയലാം ഇന്നനില.  കേഭാര്ഷനികേ, കേഭാര്ഷനികകേതര രലാംഗതലാം, ഉപകഭഭാക്തൃ കമഖലയനിലലാം,
ക്ഷതീരവനികേസനരലാംഗതലാം,  ഫഫകേത്തറനി,  ഖഭാദനി,  കേയര്,  കേശുവണനി,  മതലബന്ധനലാം,
കേളനിമണ്  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങനിയ  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലകേളനിലലാം  ഫപ്രഭാഫെഷണല്
വനിദലഭാഭലഭാസലാം ഉളഫപഫടയള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലലാം,  സഭാലാംസഭാരനികേ രലാംഗതലാം,
ആകരഭാഗലകമഖലയനിലലാം,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനലാം,  വനനിതഭാകക്ഷമലാം
തുടങ്ങനിയ  കമഖലയനിലലാം  സഹകേരണ  പ്രസഭാനങ്ങള  ഇന്നട  കേരുതറ
സഭാന്നനിദലമഭാണട.  

കകേരളത്തനിഫല  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ഒരു
നനിര്ണഭായകേ ശക്തനിയഭാണട.  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുലാം 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലാം  1611  സര്വതീസട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം കചര്ന്നതഭാണട കകേരളത്തനിഫല
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സഹകേരണ വഭായ്പഭാ ശലാംഖല.  കദശതീയതലത്തനില് കകേരളത്തനിഫല സഹകേരണ കമഖല
ശദനിക്കഫപടുന്നതട പ്രധഭാനമഭായനി നനികക്ഷപ വഭായ്പഭാ രലാംഗഫത്ത മനികേച പ്രവര്ത്തനലാം
ഫകേഭാണഭാണട.  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  31-1-2017-ഫല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
1,34,245.12 കകേഭാടനി രൂപയഫട അറനനികക്ഷപമഭാണുള്ളതട.  

സസ്വകേഭാരല പണമനിടപഭാടുകേഭാരുകടയലാം കബ്ലേഡട മഭാഫെനിയകേളുകടയലാം ചൂഷണത്തനില്
നനിനലാം  കകേരളത്തനിഫല  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ജനങ്ങഫള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട
സഹകേരണ കമഖല വലനിയ പങട വഹനിക്കുനണട. അകതഭാഫടഭാപലാംതഫന്ന സലാംഘങ്ങള
ഏഫറടുത്തട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വഭായ്കപതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായ
വനികേസനത്തനിനട  ഗണലമഭായ  സലാംഭഭാവന  നല്കുനണട.  അടനിസഭാന  സഡൗകേരല
വനികേസനത്തനിനട  സര്ക്കഭാര്  ഫെണനിഫന്റെ  അപരലഭാപതയള്ള  സലാംസഭാനത്തട
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുഫട പ്രവര്ത്തനലാം എടുതപറയത്തക്ക കനടമഭാണട. 

ഫപഭാതുവനിപണനിയനില്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുഫട  വനിലക്കയറലാം
പനിടനിച്ചുനനിര്തന്നതനിനുലാം  ഉതവകേഭാല  വനിപണനികേള  നടതന്നതനിനുലാം  സഹകേരണ
ഉപകഭഭാക്തൃ  കമഖല  വഹനിച്ചുവരുന്ന  പങട  വളഫര  വലതഭാണട.   ഫമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജകേള  ഉളഫപഫടയള്ള  സഹകേരണ  ആശുപതനികേള  കുറഞ്ഞ  ഫചലവനില്
ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനലാം  ഉറപ്പുവരുതന.   ഫപ്രഭാഫെഷണല്  വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗത്തട
CAPE-കന്റെയലാം  മറട  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുഫടയലാം  കനതൃതസ്വത്തനില്
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  നനിരവധനി  സഭാപനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുനണട.  യൂണനികവഴനിറനി  അഫെനിലനികയഷകനഭാടുകൂടനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  നടത്തനിവരുനണട.  സലാംസരണ-വനിപണന  രലാംഗഫത്ത
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ഹഡൗസനിലാംഗട,  ടൂറനിസലാം,  കലബര്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട  സലാംഘങ്ങളുഫട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നനിവ സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വനികേസന പ്രക്രനിയയനില് വലനിയ പങട
വഹനിക്കുന.  ദുര്ബല ജനവനിഭഭാഗത്തനിഫന്റെ കക്ഷമവമഭായനി  ബന്ധഫപടട  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലാം  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുഫട
കനതൃതസ്വത്തനിലള്ള സസ്വഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ഏഷലയനിഫല എഴുതകേഭാരുഫട ആദലഫത്ത കൂടഭായയഭായ സഭാഹനിതലപ്രവര്ത്തകേ
സഹകേരണ  സലാംഘലാം  മലയഭാളനികേളുഫട  സഭാഹനിതല  സഭാലാംസഭാരനികേ  ജതീവനിതത്തനിഫല
നഭാഴെനികേക്കലഭാണട. 

പരനിയഭാരലാം  ഫമഡനിക്കല്കകേഭാകളജട,  ഉഡൗരഭാളുങല്  കലബര്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട
സഹകേരണ  സലാംഘലാം,  കേണ്സസ്യൂമര്  ഫഫെഡട,  ഹഭാഫന്റെകട,  മനില്മ,  റബ്കകേഭാ,
കേയര്ഫഫെഡട തുടങ്ങനിയവ കകേരളതീയര്ക്കട സുപരനിചനിതങ്ങളഭായ നഭാമകധയങ്ങളഭാണട. 

ഇപ്രകേഭാരലാം,  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലയഫട
വനികേസനത്തനിനട  സഹകേരണകമഖല  ഗണലമഭായ  പങട  വഹനിച്ചുവരനികേയഭാണട.
പ്രതലക്ഷമഭായലാം പകരഭാക്ഷമഭായലാം ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേളക്കട  ഫതഭാഴെനില് നല്കുന്നതനിനട
സഹകേരണ  പ്രസഭാനങ്ങളക്കട  കേഴെനിയനണട.  മഭാറനിവരുന്ന  സമ്പ്രദഭായങ്ങളക്കുലാം
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നൂതന  ആശയങ്ങളക്കുലാം  അനുസൃതമഭായനി  സഹകേരണ  കമഖലയലാം
മഭാറനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുന. സഭാമൂഹനികേവലാം സഭാമ്പത്തനികേവമഭായനി പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുഫട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന്  സഹകേരണ  കമഖലയട
കേഴെനിയനഫണന്നതട എടുതപറയത്തക്ക കനടമഭാണട. 

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(സനി)  കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കലനിഫന  തുടര്ന്നട  പനിന്വലനിക്കഫപട  500,  1000
രൂപഭാ കനഭാട്ടുകേള നനികക്ഷപമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാ, ഫഫകേമഭാറലാം ഫചയ്യുന്നതനികനഭാ
ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേകളയലാം,  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങകളയലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയ
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്/റനിസര്വട  ബഭാങട  സമതീപനലാം  ഇനലയനിഫല  എലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം ബഭാധകേമഭായനിരുന.  ഇതട സഹകേരണ കമഖലയനിഫല നനികക്ഷപങ്ങഫള
സലാംബന്ധനിചട  ആശങയണഭാക്കനി.   നനികക്ഷപകേര്  പലരുലാം  നസ്യൂജനകറഷന്
ബഭാങ്കുകേളനികലയട നനികക്ഷപലാം മഭാറ്റുന്ന സനിതനിവന.  ഇതുമൂലമുണഭായ പ്രതലഭാഘഭാതലാം
ദൂരവലഭാപകേമഭാണട.  

(ഡനി)  സഹകേരണ  കമഖലകയഭാടുള്ള  സമതീപനലാം  തനിരുത്തണഫമന്നട  പ്രകതലകേ
നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലാം കചര്ന്നട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട  ആവശലഫപടുകേയലാം സര്വകേക്ഷനി
നനികവദകേ സലാംഘഫത്ത കകേന്ദ്രത്തനികലയട അയയ്ക്കുന്നതനിനട തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം ബഹു.
മുഖലമനനിയഫട  അദലക്ഷതയനില്  ഫസന്ടല്  ബഭാങട  കകേഭാണ്ഫെറന്സട  കചര്ന്നട
സഹകേരണ കമഖലയനില് സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം ഫചയ്തു. 

കനഭാടട  പനിന്വലനിച കശഷലാം സഹകേരണ കമഖലയനിഫല ഇടപഭാടുകേഭാര് കനരനിട
ആശങ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സഹകേരണ  കമഖലയനിഫല  നനികക്ഷപകേര്ക്കട
സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപഭാക്കുലാംവനിധലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു.  500,  1000  രൂപഭാ
കനഭാട്ടുകേള  അസഭാധുവഭാക്കനിയതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
ഉടഫലടുത്തനിട്ടുള്ള  പ്രതനിസന്ധനി  കേറന്സനി  ലഭലതയമഭായനി  മഭാതലാം  ബന്ധഫപട്ടുള്ളതുലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേലാം  മഭാതമഭാഫണനലാം  നനികക്ഷപ  തുകേ  യഭാഫതഭാരു  കേഭാരണവശഭാലലാം
നഷമഭാകേനിഫലനലാം ബഭാങനിലാംഗട ഫറഗുകലഷന് ആക്ടനിഫന്റെ പരനിധനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിഫല  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട  റനിസര്വട  ബഭാങനിഫന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള
ഫഡകപഭാസനിറട ഇന്ഷസ്വറന്സട ആന്റെട ഫക്രഡനിറട ഗലഭാരന്റെനി കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ നനികക്ഷപ
സുരക്ഷഭാ  സതീലാം  ബഭാധകേമഭാഫണനലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിഫല
നനികക്ഷപങ്ങളക്കട  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട  നടപനിലഭാക്കനിയ  നനികക്ഷപ
സുരക്ഷഭാ  സതീലാം  ബഭാധകേമഭാഫണനലാം  ആയതനിനഭാല്  കേറന്സനി  അസഭാധുവഭാക്കനിയതട
മുകഖന  സമ്പദ്ഘടനയഫട  പ്രകതലകേനിചട  കേഭാര്ഷനികേ,  ഫചറുകേനിട  വലഭാപഭാര
കമഖലയനിലണഭായ മഭാന്ദലലാം മറനികേടക്കുന്നതനിനട കകേരള സര്ക്കഭാര് ബദല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ആകലഭാചനിക്കുകേയലാം,  കേറന്സനി  അസഭാധുവഭാക്കല്മൂലമുണഭായ  പ്രതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കുന്നതനിനട  സഹകേരണ  പ്രസഭാനകത്തഭാഫടഭാപലാം  ഉറച്ചുനനില്ക്കണഫമന്നട
കകേരളതീയ സമൂഹകത്തഭാടട അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയമുണഭായനി. 

268/2019.
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നനികക്ഷപകേരുഫട  വനിശസ്വഭാസലാം  ആര്ജ്ജനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനികക്ഷപലാം
സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി
10  വഫരയള്ള  ഒരു  മഭാസക്കഭാലലാം  സഹകേരണ  കമഖല  സലാംരക്ഷണ  കേലഭാമ്പയനിന്
സലാംഘടനിപനിച്ചു.  2016  ഡനിസലാംബര് 18  സഹകേരണ കമഖലഭാ സലാംരക്ഷണ ദനിനമഭായനി
ആചരനിച്ചു.   കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനിലലാം
തഭാലൂക്കട തലത്തനിലലാം സലാംഘലാം തലത്തനിലലാം കമഭാണനിററനിലാംഗട കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു.
കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേഭാരനികേള  കകേരളത്തനിഫല  1720682  ഭവനങ്ങള
സന്ദര്ശനിച്ചു.   2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണ യജലാം നടത്തനി.  കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കനിയതുമൂലലാം ജനങ്ങളക്കുണഭായ
അസഡൗകേരലലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 2017 മഭാര്ചട 31 വഫര റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി/ജപനി
ഉളഫപഫടയള്ള നടപടനികേളക്കട സര്ക്കഭാര് ഫമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട.  

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  യഥഭാക്രമലാം  വഭായ്പ  തതീര്പഭാക്കുന്ന
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട പ്രസ്തുത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തനിരനിചടച പലനിശയഫട  10% ഇളവട
അനുവദനിക്കുകേയലാം,  കുടനിശനികേ വഭായ്പക്കഭാര്ക്കട ഇളവകേള നല്കുകേയലാം ഫചയ്യുന്ന  "നവ
കകേരളതീയലാം  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണ  പദതനി  2017”,  നടപഭാക്കുകേയണഭായനി.   ഇതട
സഹകേരണ  കമഖലയഫട  വനിശസ്വഭാസലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്
ബഭാങനിടപഭാടുകേള സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉപകേരനിചനിട്ടുണട.  

വലവസഭായ വളര്ചയട അനുകൂലമഭായ സഭാഹചരലലാം

20 (*50) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട :
ശതീ  .   കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട :
ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട കകേഭായ:
ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ശശനി:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  വലവസഭായ  വളര്ചയട  അനുകൂലമഭായ  സഭാഹചരലലാം
പ്രകയഭാജനഫപടുതന്നതനിനുലാം  സൂക്ഷ്മ-ഫചറുകേനിട-ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനി-
ക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള ലളനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട  സലാംബന്ധനിചട  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചന
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വലവസഭായ വകുപനില് ഇ-ഗകവണന്സട പദതനി വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഫവബ് കസറട നവതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  സലാംരലാംഭകേ  സഹഭായകേ  പദതനി  ഓണ് കലന്  വഴെനി  നടപഭാക്കല്,
ഏകേജഭാലകേലാം,  ബനിസനിനസട  ഇന്കേവ്യുകബഷന്  ഫസന്റെര്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ നവതീകേരനിച ഫവബ് കസറനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

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

(എ & ബനി) ഉണട.

(സനി&ഡനി)  ഉണട.  സലാംരലാംഭകേ  സഹഭായകേ  പദതനി,  ബനിസനിനസട
ഇന്കേവ്യുകബഷന്  ഫസന്റെര്,  വലവസഭായ  ഏകേജഭാലകേലാം  എന്നനിവ  ഉളഫപടുത്തനി
നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന  ഫവബ്ഫഫസറട  കേഭാകലഭാചനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി
www.industry.kerala.gov.in എന്ന കപരനിലഭാക്കനി മഭാറനി പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട. 

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയ്ക്കുണഭായ തനിരനിചടനി

21 (*51) ശതീ  .   ഫകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ഫനലനിക്കുന്നട :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ഫകേ  .    മുനതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപട  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കനഭാടട നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വനികനഭാദസ  ഞഭാര സഭാദലതകേഫള
ഏഫതലഭാലാം  വനിധത്തനില്  ബഭാധനിചനിട്ടുഫണന്നട  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനഫത്ത  ടൂറനിസലാം  സതീസണ്  ആരലാംഭനിചകശഷലാം  വനികദശ
സഞഭാരനികേളുഫട  എണത്തനില്  മുന്  വര്ഷകത്തക്കഭാള  എതകത്തഭാളലാം  കുറവണഭാ-
യനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയട  ഉണഭായ  തനിരനിചടനിയനില്  തകേര്നകപഭായ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കുണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേഭഭാരത്തനിനട  ആശസ്വഭാസലാം  പകേരഭാന്  നനികുതനി
ഇളവകേള ഉളഫപഫടയള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  2016  നവലാംബര്  8  അര്ദരഭാതനി  മുതല് നനിലവനില് വന്ന  500-ഫന്റെയലാം

1000-ഫന്റെയലാം കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല് നടപടനി  ടൂറനിസലാം കമഖലഫയ എതകത്തഭാളലാം

ബഭാധനിച്ചു  എന്നട  മനസനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഒരു  "കേസ്വനിക്കട  സര്കവ"  2016
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ഡനിസലാംബര്  1-നട  വകുപട  തലത്തനില്  നടതകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത  സര്കവയനില്

കഹഭാടല്,  ഹഡൗസട  കബഭാടട,  ടൂര്  ഓപകററര്  എന്നനിവര്  ഉളഫപട  സഭാമ്പനിളുകേളനില്

നനിനലാം വനിവരകശഖരണലാം നടതകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത പഠനത്തനിഫന്റെ കേഫണത്തലകേള

അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി) സലാംസഭാനഫത്ത ടൂറനിസലാം സതീസണ് ആരലാംഭനിച കശഷലാം (ഒകക്ടഭാബര് 2016

മുതല്) വനികദശ സഞഭാരനികേളുഫട എണത്തനില് കുറവട സലാംഭവനിചനിടനില. എന്നഭാല് ഇഡൗ

സതീസണനില് പ്രതതീക്ഷനിച വളര്ചഭാനനിരക്കട ഫഫകേവരനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില. ആഭലനര

വനികനഭാദ സഞഭാരനികേളുഫട എണത്തനില് നവലാംബര് മഭാസത്തനില് മുന്വര്ഷകത്തക്കഭാള

കുറവട സലാംഭവനിചനിട്ടുണട. 2015, 2016 എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനിഫല ടൂറനിസകേളുഫട വരവനിഫന്റെ

വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) വനികനഭാദസഞഭാര വകുപനിനട നനിലവനില് പദതനികേളനില. 

ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി

22 (*52) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്:

ശതീ  .   ഫകേ  .   എസട  .   ശബരതീനഭാഥന്:

ശതീ  .   അനൂപട കജക്കബട:

ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയഫട  സഭാഹചരലത്തനില്  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്ന

ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഫഫകേഫക്കഭാണ  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനഫത്ത  ജലസലാംഭരണനികേളനില്  എത  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട

ഫഫവദവ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഫവള്ളമഭാണട കശഷനിക്കുന്നതട;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി  ഉപകഭഭാഗലാം  ഇകപഭാള  എത

ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറഭാണട;  മഭാര്ചട-ഏഏ്രപനില്  മഭാസങ്ങളനില്  പ്രതനിദനിന  ഉപകഭഭാഗലാം

ശരഭാശരനി എതയഭായനിരനിക്കുലാം എന്നഭാണട കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട;

(ഡനി)  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുവഭാന്  സലാംസഭാനത്തനിനട  പുറതനനിനലാം

ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനട ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; ഉഫണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(ഇ)  പുറകമനനിനലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫകേഭാണവരുവഭാനുള്ള  ഇടമണ്-ഫകേഭാചനി
400  ഫകേ.വനി.  ടഭാന്സനിഷന്  ഫഫലനനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതട
ഘടത്തനിലഭാണട;  എന്നകത്തയട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്  കേഴെനിയലാം  എന്നഭാണട
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട;

(എഫെട) ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടഭാന് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിക്കണഫമന്നട
അകപക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള  കകേന്ദ്ര  നനിലപഭാടട
അനുകൂലമഭാകണഭാ;  ഇതുമൂലലാം  എത  ഫഫവദവ്യുതനി  അധനികേമഭായനി  ലഭനിക്കുലാം  എന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  കേടുത്ത  ജല  ദഡൗര്ലഭലലാംമൂലലാം  ഉണഭാകേഭാനനിടയള്ള
ഉഡൗര്ജ്ജ പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുറകമ  നനിന്നട  കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില്
ഫഫവദവ്യുതനി ലഭലമഭായ സമയങ്ങളനില് ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങനി ജലഫഫവദവ്യുതനിയഫട ഉലഭാദനലാം
ക്രമതീകേരനിചട  പരമഭാവധനി ജലലാം സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിരുന.
കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  ജൂണ്  മുതല്  തഫന്ന  പരമഭാവധനി  ജലലാം  സലാംഭരനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള  ഫഫകേഫക്കഭാണനിട്ടുണട.   ഇതനുസരനിചട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ആഭലനര  തഭാപനനിലയങ്ങളനില്  നനിനള്ള  വനിലകൂടനിയ  ഉലഭാദനലാം
പൂര്ണമഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കനിയലാം അണഫക്കട്ടുകേള കേവനിഞ കപഭാകേഭാത്ത രതീതനിയനില് ജല
സലാംഭരണലാം നടത്തനിയമഭാണട ഉലഭാദനലാം ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട. 

മദലകേഭാല-ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാര് മുകഖനയലാം ഡനി.ബനി.എഫെട.ഒ.ഒ.  പ്രകേഭാരലാം 2016

ഡനിസലാംബര്  മുതല്  ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന  ഫഫവദവ്യുതനി  ജൂണ്  മുതല്  ലഭലമഭാക്കുകേ

വഴെനിയലാം  ജല ഫഫവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനലാം  കുറയഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട.   കേഭാലവര്ഷത്തനിഫന്റെ

കുറവട  കേഭാരണലാം  ആഭലനര  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനത്തനില്  45  ശതമഭാനലാം  കുറവട

വന്നനിട്ടുണട.  ഇതട  കേഭാരണലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട കകേരളത്തനിനട പുറതനനിന്നട ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള

ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  865  ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ

ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുലാം  300  ഫമഗഭാവഭാടട  റഡൗണട  ദ  കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം

100  ഫമഗഭാവഭാടട  പതീക്കട സമയതലാം ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇതനില്

315  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  6-12-2016-ല്  ലഭനിച്ചു

തുടങ്ങനി.  മഭാര്ചട മുതല് ലഭനികക്കണ 200 ഫമഗഭാവഭാടട ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാര് അനുസരനിചട

ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള ഇടനഭാഴെനിയലാം ലഭനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത മഭാര്ചട മഭാസത്തനില്

85  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫഫവകുകന്നരലാം  6  മണനി  മുതല്  12  മണനിക്കൂര്
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ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള ഇടനഭാഴെനിയലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട.  ഇതട കേഴെനിഞള്ള ഫഫവദവ്യുതനി കേമ്മേനി

പവര് എകടകചഞട,  അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട ഇന്റെര്കചഞട,  കേപഭാസനിറര് അഡ്ജസടഫമന്റെട

എന്നനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട. 

ഇപ്രകേഭാരലാം  സലാംഭരണനികേളനിഫല  ജലലാം  വരുലാംമഭാസങ്ങളനികലയട  സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം

സഭാധനിചനിട്ടുണട.  2017  മഭാര്ചട മുതല് ജൂണ് വഫരയള്ള കേഭാലയളവനിഫല ഉപകഭഭാഗലാം

പ്രതതീക്ഷനിചട ഡതീപട-ഇ-ബനിഡനിലാംഗട വഴെനി 200 ഫമഗഭാവഭാടട ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള

കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട. ഇതുകൂടഭാഫത 2017 മഭാര്ചട മുതല് കമയട വഫര ഹ്രസസ്വകേഭാല

കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം 100 ഫമഗഭാവഭാടട മുഴുവന് സമയവലാം 100 ഫമഗഭാവഭാടട പതീക്കട സമയത്തട

മഭാതമഭായലാം ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.   ഇകപഭാഴെഫത്ത

സനിതനിഗതനികേള  പരനിഗണനിചട  ലഭലതയനുസരനിചട  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി  പവര്

എകടകചഞനില് നനിന്നട വഭാങ്ങുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.  ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട

സഡൗജനല നനിരക്കനില് ഒന്നരകക്കഭാടനി 9 വഭാടട എല്.ഇ.ഡനി ബളബട നല്കുന്നതനിനുള്ള

പദതനി കകേന്ദ്ര സഭാപനമഭായ ഇ.ഇ.എസട.എല് .-മഭായനി ധഭാരണഭാപതലാം ഒപനിടനിട്ടുണട.

ഇതനില്  ആദലഘടഫമന്ന  നനിലയനില്  75  ലക്ഷലാം  ബളബുകേള  വനിതരണലാം  ഫചയ്തു

കേഴെനിഞ.  രണഭാലാം ഘടമഭായനി  25  ലക്ഷലാം ബളബുകേള ഇകപഭാള വനിതരണലാം ഫചയ്തു

വരുന.  ഇതുവഴെനി  ഇകപഭാഴെഫത്ത  ഉഡൗര്ജ്ജ  പ്രതനിസന്ധനി  ഒരു  പരനിധനി  വഫര

നനികേത്തഭാനഭാവന്നതഭാണട.

2009-10  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വഭാങ്ങനിയതനില്  വനിതരണലാം  ഫചയഭാനഭായനി

കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനിഫന്റെ  വനിവനിധ  കസഭാറുകേളനിലള്ള

സനി.എഫെട.എല്.  ബളബുകേള  സ്കൂള/റസനിഡന്റെടസട  അകസഭാസനികയഷനുകേളനില്

സഡൗജനലമഭായനി  വനിതരണലാം  ഫചയനിട്ടുണട.   ഇതുവഴെനിയലാം  ഇകപഭാഴെഫത്ത  ഉഡൗര്ജ്ജ

പ്രതനിസന്ധനി ഒരു പരനിധനി വഫര നനികേത്തഭാനഭാവന്നതഭാണട.  

ഉഡൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ സകന്ദശലാം സലാംസഭാനതടനതീളലാം  എത്തനിക്കുന്ന ഫപഭാതു

കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  സര്ക്കനിള  തലത്തനിലലാം  ഡനിവനിഷന്  തലത്തനിലലാം

സസ്വതീകേരനിചട ഉഡൗര്ജ്ജ പ്രതനിസന്ധനി ഒരളവട വഫര കുറയഭാവന്നതഭാണട.  

ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്ന  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങളുഫട

നനിര്മ്മേഭാണലാം തസ്വരനിതഗതനിയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*)  

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(ബനി)  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  21-ാം  തതീയതനിയനിഫല  കേണക്കട  പ്രകേഭാരലാം
1646.71  മനിലലന് യൂണനിറട ഫഫവദവ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള ഫവള്ളലാം കശഷനിക്കുനണട.
2016  ഫഫെബ്രുവരനി  21-ാം  തതീയതനി  2246.81  മനിലലന്  യൂണനിറട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനി-
ക്കഭാനുള്ള  ഫവള്ളമഭാണട  ഉണഭായനിരുന്നതട.  അതഭായതട  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷവമഭായനി
തഭാരതമലലാം ഫചയ്യുകമ്പഭാള ഇകപഭാഴെകത്തതട 14.50 ശതമഭാനലാം കുറവഭാണട. 

(സനി)  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  19-ാം  തതീയതനിയനിഫല  കേണക്കട  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ പ്രതനിദനിന ശരഭാശരനി ഉപകഭഭാഗലാം 65.716 മനിലലന് യൂണനിറട ആണട.
ഏപ്രനില്,  കമയട  മഭാസങ്ങളനില്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി  ഉപകഭഭാഗലാം
76  മനിലലന്  യൂണനിറഭാണട.  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  ഉയര്ന്ന  ഉഡൗര്ജ്ജ  ആവശലകേത
4200 ഫമഗഭാവഭാടട.

(ഡനി)  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
പുറകമ  നനിനലാം  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കബഭാര്ഡട
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  കൂടുതല് ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരുന്നതനിനട കകേഭാറനികഡഭാറനിഫന്റെ ലഭലത
ആവശലമഭാണട.  അതനിനഭായനി  അരതീകക്കഭാടട  400  ഫകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില്
മൂന്നഭാമഫത്ത  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  വചട  2017  മഭാര്ചട,  ഏപ്രനില്
മഭാസങ്ങളനില്  തഫന്ന  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി  എത്തനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
പനി.ജനി.സനി.ഫഎ.എല്. എടുത്തനിട്ടുണട.  

(ഇ)  കകേരളത്തനികലയട  ഫഫവദവ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  തനിരുഫനല്കവലനിയനില്
നനിനലാം  ഫകേഭാചനി  വഫര  പവര്ഗനിഡട  കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫെട  ഇനല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
400  ഫകേ.വനി.  ഫഫലനനിഫന്റെ  ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം  തനിരുഫനല്കവലനി  മുതല്  ഇടമണ്  വഫര
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട.  രണഭാലാം  ഘടമഭായ  ഇടമണ്  മുതല്  ഫകേഭാചനി  വഫര
149  കേനികലഭാമതീറര്  നതീളമുള്ള  ഫഫലനനിഫന്റെ  36  ശതമഭാനലാം  ടവര്  ഫെഡൗകണഷനുലാം
20 ശതമഭാനലാം ടവര് ഇറക്ഷനുലാം 7 ശതമഭാനലാം സ്ട്രേനിലാംഗനിലാംഗുലാം 2010-ല് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട.
പുതുക്കനിയ നഷപരനിഹഭാര പഭാകക്കജട നല്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള ഉത്തരവട സര്ക്കഭാര്
പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.  കപ്രഭാപര്ടനി  സര്കവ  123  കേനികലഭാമതീറര്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട.
നനിലവനില്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ള  159  ടവര്  ഫെഡൗകണഷനനില്  70  എണത്തനിഫന്റെ
ഡനി.വനി.എസട.  തയഭാറഭാക്കനി  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട. 

നനിര്മ്മേഭാണ കജഭാലനികേളുഫട ചുമതല പവര്ഗനിഡട കകേഭാര്പകറഷന് ഓഫെട ഇനല
ലനിമനിറഡനിനഭാണട.   ഫഫലനനിഫന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം  2018  ഡനിസലാംബറനില് പൂര്ത്തനിയഭാകുഫമന്നട
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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(എഫെട)  തഭാരതകമലന വനിലക്കുറവള്ള ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങല് കേരഭാറുള്ളതനിനഭാല്
അധനികേ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം ആവശലഫപടനിടനില.

നഭാഷണല് ഫഗയനിലാംസട തഭാരങ്ങളക്കട കജഭാലനി

23  (*53)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട  :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  നഭാഷണല്  ഫഗയനിലാംസനില്  കനടലാം  കകേവരനിച  തഭാരങ്ങളക്കട
നഭാളനിതുവഫര സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി നൽകേഭാത്തതട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുഫമന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എത കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കഭാണട കജഭാലനിയട അര്ഹതയള്ളതട; ഇവരുഫട
കപരുവനിവരലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; അവര്ക്കട എതയലാം കവഗലാം കജഭാലനി നല്കേഭാന് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണട.

(ബനി)  സലാംസഭാന  ടതീമനിഫന്റെ  മനികേച  പ്രകേടനലാം  കേണക്കനിഫലടുത്തട  35-ാാമതട
കദശതീയ  ഫഗയനിലാംസനില്  വലക്തനിഗത  ഇനങ്ങളനില്  ഫമഡല്  കനടനിയവര്ക്കുലാം  ടതീലാം
ഇനങ്ങളനില് സസ്വര്ണഫമഡല് കനടനിയവരുമഭായ തഭാരങ്ങളക്കട വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിഫല
കസഭാര്ട്സട  കേസ്വഭാടഭാ  നനിയമന  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനട
എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട  തസ്തനികേയഫട  68  സൂപര്  നസ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള  അധനികേമഭായനി
സൃഷനിച്ചുഫകേഭാണട 16-2-2016 ഫല സ.ഉ (ഫഫകേ) 15/16/കേഭാ.യ.വ. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട.   ടനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട.

കൂടഭാഫത ടതീമനിനങ്ങളനില് ഫവള്ളനി,  ഫവങല ഫമഡലകേള കനടനിയ  83  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കട  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സലാംസഭാനഫത്ത  ഫപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില്  സൂപര്  നസ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിചട  നനിയമനലാം  നല്കുന്ന
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചട വരനികേയഭാണട.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട  21-2-2017-ല്
ബഹു. വലവസഭായവലാം കേഭായനികേ യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനിയഫട അദലക്ഷതയനില്
കയഭാഗലാം  കചരുകേയണഭായനി.  തുടര്  നടപടനികേള  തസ്വരനിതഗതനിയനില്  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണട.
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35-ാാമതട  കദശതീയ  ഫഗയനിലാംസനില്  സലാംസഭാന  ടതീമനിനുകവണനി  ഒളനിമ്പനികേട
നനിലവഭാരലാം  പുലര്തന്ന പ്രകേടനലാം കേഭാഴ്ചവച കുമഭാരനി  അനനില്ഡ കതഭാമസട,  കുമഭാരനി
അനു ആര്. എന്നനിവര്ക്കട നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി വനലാം വനലജതീവനി വകുപനില്
സതീനനിയര് സൂപ്രണമഭാരുഫട 2 (രണട) സൂപര് നവ്യുമററനി തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനട
4-3-2016-ഫല സ.ഉ  (ഫഫകേ)29/16/കേഭാ.യ.വ.  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട.  ഇവര്ക്കട
നനിയമനലാം നല്കുന്ന നടപടനികേള പ്രസ്തുത ഭരണ വകുപട സസ്വതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട.

ഒളനിമ്പനികേട  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  പ്രകേടനലാം  കേഭാഴ്ചവച  മറട  രണട  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളഭായ  ശതീ.  സജ്ജന്  പ്രകേഭാശട,  ശതീമതനി  എലനിസബത്തട  സൂസന്  കകേഭാശനി
എന്നനിവര്ക്കട  ആലാംഡട  കപഭാലതീസട  ഇന്ഫസക്ടര്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം
നല്കേനിഫക്കഭാണട 27-10-2016-ഫല സ.ഉ. (ഫഫകേ) 272/16/ആഭലനരലാം, 19-11-2016-ഫല
സ.ഉ.  (ഫഫകേ)  296/16/ആഭലനരലാം  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട
പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.   

(സനി)  155.  കപരുവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇതട
സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള സതസ്വരമഭായനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

കനഭാടട നനികരഭാധനലാംമൂലലാം സഹകേരണ കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള 

24 (*54) ശതീ  .   എസട  .   ശർമ്മേ  :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി:
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട:
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപട  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ
സഹകേരണ  കമഖലയനിഫല  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭായ്പകേളുഫട  തനിരനിചടവനിനുലാം  വഭായ്പകേള  നല്കുന്നതനിനുലാം  പ്രധഭാന
ഏജന്സനികേളനില്  നനിനളള  സബ്സനിഡനി  തുകേ  വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം  കനഭാടട
നനികരഭാധനലാം  സൃഷനിച  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എഫനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കലനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  ഉണഭായ  പ്രതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കുന്നതനിനട  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങഫള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(ഡനി)  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുഫമന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ):

(എ &  ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കനഭാടട നനികരഭാധനലാംമൂലലാം പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ
സഹകേരണ  കമഖലയനിഫല  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട  3-12-2016-ഫല
സഹകേരണ  (ബനി)  വകുപനിഫന്റെ  സ.ഉ.  (ഫഫകേ.)  നമ്പര്  48/16/സഹ.  നമ്പര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  പുറഫപടുവനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്
സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാറുഫട  46/16  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.  അവ ചുവഫട കചര്ക്കുന.

പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘത്തനില്/ബഭാങനില് അക്കഡൗണള്ള ഇടപഭാടുകേഭാരനട

ഫകേ.ഫഫവ.സനി.  (ഇടപഭാടുകേഭാഫര  അറനിയല്)  മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിചട  അടുതള്ള ജനിലഭാ

സഹകേരണ  ബഭാങനിഫന്റെ  ശഭാഖയനില്  (പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനട

അക്കഡൗണള്ള  ശഭാഖയനില്)  സതീകറഭാ  ബഭാലന്സട  അക്കഡൗണട  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം,

പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനില്  ഇടപഭാടുകേഭാരനുള്ള  അക്കഡൗണനില്  നനിനലാം

അക്കഡൗണട ഉടമ ആവശലഫപടുന്ന തുകേ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിലള്ള അയഭാളുഫട

അക്കഡൗണനികലക്കട  നല്കേനി,  ആഴ്ചയനില്  24,000  രൂപകയഭാ,  റനിസര്വട  ബഭാങട

നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  പരനിധനിയനിലള്ള  തുകേകയഭാ  ഇടപഭാടുകേഭാരനട  പനിന്വലനിക്കഭാവന്നതുലാം

ഫചക്കട,  ഡഭാഫട  ഇടപഭാടുകേളുലാം  ഇലകകഭാണനികേട  ടഭാന്സ്ഫര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ

ആര്.ടനി.ജനി.എസട.,  എന്.ഇ.എഫെട.റനി.  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചട  ആവശലമഭായ  തുകേ

ഇടപഭാടുകേഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  വലക്തനിക്കട/സലാംഘത്തനിനട  നല്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട

ആവശലമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള  തുടര്നലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  മുകഖന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട

അനുവദനിക്കുന്ന  വഭായ്പഭാ  തുകേ  കമല്  വനിവരനിച  രതീതനിയനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  ജനിലഭാ

സഹകേരണ  ബഭാങനിലള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘത്തനിഫല  അലാംഗങ്ങളുഫട/കേര്ഷകേരുഫട

അക്കഡൗണനികലക്കട  ടഭാന്സ്ഫര്  ഫക്രഡനിറട  ഫചയ്തു  നല്കുന്നതനിനുലാം  അലാംഗങ്ങഫള/

കേര്ഷകേഫര അതനില് നനിനലാം പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനട അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം, പ്രഭാഥമനികേ

സലാംഘങ്ങളനില് നനിലവനിലള്ള അക്കഡൗണനിലൂഫട അലാംഗങ്ങളക്കട തുടര്നലാം ഇടപഭാടുകേള

നടതന്നതനിനുലാം  നനികക്ഷപലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവട
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നടതന്നതനിനുലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില്

പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘത്തനിഫല ഇടപഭാടുകേഭാരനട അക്കഡൗണട

തുടങ്ങുന്നതനിനട  കവണനിവരുന്ന  ഫചലവട  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട  വഹനികക്കണ

തഭാഫണനലാം  ഇഡൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  കനരനിടുന്ന  കേറന്സനി  ദഡൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനമഭായനിരനിക്കുഫമനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി. 

(സനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങഫള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനട

ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട.   പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുഫട

ആധുനനികേവല്ക്കരണവമഭായനി  ബന്ധഫപടട  സഹകേരണ  വകുപട  ഫസഷലല്

ഫസക്രടറനിയഫട  അദലക്ഷതയനില്  ഒരു  സനിയറനിലാംഗട  കേമ്മേനിറനിയലാം  ഒരു  ഫടകനിക്കല്

കേമ്മേനിറനിയലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട.   പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളുഫട കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം അടനിയനനിരമഭായനി  Rupay

Kissan Credit Card വനിതരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  നന്നഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളുഫട  കനതൃതസ്വത്തനില്

കേഭാര്ഷനികേ,  കസവന,  ഫചറുകേനിട  വലവസഭായ  കമഖലകേളനിലഭായനി  അനുബന്ധ

യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിചട  കൂടുതല്  ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുവഭാന്

സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.  

കനഭാടട നനികരഭാധനലാംമൂലലാം സഹകേരണ ഇടപഭാടുകേഭാര് കനരനിട പ്രശങ്ങള

25 (*55) ശതീ  .   ഫകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട :

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :

ശതീ  .    ഡനി  .    ഫകേ  .    മുരളനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപട  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടട  നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ  മറവനില്  സലാംസഭാനഫത്ത  സഹകേരണ

പ്രസഭാനഫത്ത  തകേര്ക്കഭാന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ  നതീക്കലാം  സഹകേരണ

കമഖലയനില് ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പ്രതനിസന്ധനിയഫട വലഭാപനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇടപഭാടുകേഭാര്  കനരനിട  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  നനികക്ഷപകേരുഫട  വനിശസ്വഭാസലാം  ആര്ജ്ജനിക്കഭാനുലാം  നനികക്ഷപലാം
സമഭാഹരനിക്കഭാനുമഭായനി എഫനഭാഫക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ):

(എ) 8-11-2016  അര്ദരഭാതനി മുതല് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട അവരുഫട
പക്കലള്ള  500,  1000  രൂപ  കേറന്സനികേള  ഫഫകേമഭാറലാം  ഫചയഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്ത
അവസ സലാംജഭാതമഭായനി. 9-11-2016-നട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടുകേള  നടന്നനിടനില.  10-11-2016  മുതല്  14-11-2016  വഫര  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള സസ്വതീകേരനിച 500, 1000 കേറന്സനികേള ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  അവസയണഭായനി.  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം ഒരഭാഴ്ചയനില്
24,000  രൂപ  മഭാതകമ  ഒരു  അക്കഡൗണനില്നനിനലാം  പനിന്വലനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞള.
സഹകേരണ കമഖലയനിഫല 1.90 കകേഭാടനി ഇടപഭാടുകേഭാരുഫട ഫഫദനലാംദനിന ആവശലങ്ങള
നനിറകവറ്റുന്നതനിനട തുച്ഛേമഭായ ഇഡൗ തുകേ തനികേച്ചുലാം അപരലഭാപമഭായനിരുന.  ഒരു പ്രഭാഥമനികേ
സലാംഘത്തനില് ശരഭാശരനി  10,000-കത്തഭാളലാം ഇടപഭാടുകേഭാരുണട.  സഭാധുവഭായ കേറന്സനി
ഉപകയഭാഗനിചട  (പുതനിയ 2,000 കനഭാട്ടുളഫപഫട)  നഭാമമഭാതമഭായ ഇടപഭാടുകേള മഭാതകമ
സലാംഘങ്ങളനില്  നടനള.  സലാംഘങ്ങളുഫട  പ്രധഭാന  ബനിസനിനസഭായ  വഭായ്പഭാ
വനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം,  നനികക്ഷപമുളഫപഫടയള്ള  ഇടപഭാടുകേള  തടസഫപട്ടു.
വഭായ്കപതര പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉളഫപഫട (കേണ്സസ്യൂമര് കസഭാര്, നതീതനി കസഭാര്, നതീതനി
ഫമഡനിക്കല്  കസഭാര്,  വളലാം  ഡനികപഭാ,  ക്ലനിനനിക്കല്  ലഭാബട  തുടങ്ങനിയവ)  പ്രഭാഥമനികേ
സലാംഘങ്ങള  നടതന്ന  ഫഫദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാലാം  ബുദനിമുടനിലഭായനി.
വനിവഭാഹലാം,  ചനികേനിത തുടങ്ങനിയ ആവശലങ്ങളക്കട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം
വഭായ്പഫയടുത്ത  ആളുകേളക്കട  വഭായ്പഭാ  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  നല്കുവഭാന്  സഭാധനിചനില.
ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്നതീ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  സലാംഘങ്ങളനില്
നനിനലാം നനികക്ഷപ തുകേ പനിന്വലനിക്കഭാനഭാകേഭാഫത വന്നതട സഭാധഭാരണക്കഭാരുഫട ദുരനിതലാം
വര്ദനിപനിച്ചു.   കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ വനിതരണവലാം തനിരനിചടവലാം പൂര്ണമഭായലാം  നനിലചതട
കേര്ഷകേഫരയലാം  ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനി.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്
അക്കഡൗണള്ള  അലാംഗങ്ങള  അവരുഫട  എസട.ബനി.  അക്കഡൗണനില്  നനികക്ഷപനിച
നനികരഭാധനിച  കേറന്സനി  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിഫല  കേറന്റെട  അക്കഡൗണനില്
നനികക്ഷപനികക്കണ  സഭാഹചരലലാം  വന.  ഇതട  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളക്കട  പലനിശ
നഷത്തനിനട കേഭാരണമഭായനി.  സഹകേരണ ബഭാങനിഫല സസ്വര്ണപണയലാം ഉളഫപഫടയള്ള
വഭായ്പകേളക്കട  പണലാം  നല്കേഭാന്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട  കേഴെനിഞ്ഞനില.
ഫഫദനലാംദനിന  സഭാമ്പത്തനികേ  ആവശലങ്ങളക്കട  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേഫള
ആശയനിചനിരുന്ന  ഗഭാമതീണ  ജനങ്ങളുഫട  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറഭാന്
കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല് ജനജതീവനിതലാം ദുരനിത പൂര്ണമഭായനിതതീര്ന.  
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(ബനി)  ഇടപഭാടുകേഭാര്  കനരനിട  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  സതസ്വര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു.   പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനില്/ബഭാങനില്  അക്കഡൗണള്ള  ഇടപഭാടുകേഭാരനട  ഫകേ.ഫഫവ.സനി.
(ഇടപഭാടുകേഭാഫര  അറനിയല്)  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിചട  അടുതള്ള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങനിഫന്റെ  ശഭാഖയനില്  (പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനട  അക്കഡൗണള്ള
ശഭാഖയനില്) സതീകറഭാ ബഭാലന്സട അക്കഡൗണട ആരലാംഭനിക്കഭാന് അനുവദനിച്ചു.  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘത്തനില്  ഇടപഭാടുകേഭാരനുള്ള  അക്കഡൗണനില്  നനിനലാം  അക്കഡൗണട
ഉടമ  ആവശലഫപടുന്ന  തുകേ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിലള്ള  അയഭാളുഫട
അക്കഡൗണനികലക്കട  നല്കേനി,  ആഴ്ചയനില്  24,000  രൂപകയഭാ,  റനിസര്വട  ബഭാങട
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  പരനിധനിയനിലള്ള  തുകേകയഭാ  ഇടപഭാടുകേഭാരനട  പനിന്വലനിക്കഭാവന്നതുലാം
ഫചക്കട,  ഡഭാഫട  ഇടപഭാടുകേളുലാം  ഇലകകഭാണനികേട  ടഭാന്സ്ഫര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ
ആര്.ടനി.ജനി.എസട.,  എന്.ഇ.എഫെട.റനി.  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചട  ആവശലമഭായ  തുകേ
ഇടപഭാടുകേഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  വലക്തനിക്കട/സഭാപനങ്ങളക്കട  നല്കേഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനി.   കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള  തുടര്നലാം  പ്രഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖന അനുവദനിക്കുകേയലാം കേര്ഷകേര്ക്കട
അനുവദനിക്കുന്ന  വഭായ്പഭാ  തുകേ  കമല്  വനിവരനിച  രതീതനിയനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങനിലള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘത്തനിഫല  അലാംഗങ്ങളുഫട/കേര്ഷകേരുഫട
അക്കഡൗണനികലക്കട ടഭാന്സ്ഫര് ഫക്രഡനിറട  ഫചയ്തു നല്കുകേയലാം അലാംഗങ്ങഫള/കേര്ഷകേഫര
അതനില്  നനിനലാം  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനട  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിച്ചു.
പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങളനില് നനിലവനിലള്ള അക്കഡൗണനിലൂഫട  അലാംഗങ്ങളക്കട  തുടര്നലാം
ഇടപഭാടുകേള നടതന്നതനിനുലാം നനികക്ഷപലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവട
നടതന്നതനിനുലാം അനുവദനിച്ചു.  ഇപ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് പ്രഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിഫല  ഇടപഭാടുകേഭാരനട  അക്കഡൗണട
തുടങ്ങുന്നതനിനട  കവണനിവരുന്ന  ഫചലവട  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട  വഹനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഇഡൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  കനരനിടുന്ന  കേറന്സനി  ദഡൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനമഭായനിരനിക്കുഫമനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

ഉയര്ന്ന  മൂലലമുള്ള  കനഭാടട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അസഭാധുവഭാക്കനിയതുവഴെനി
സഹകേരണ ബഭാങനിലാംഗട കമഖലയനില് വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവനിനുള്ള പ്രഭാകയഭാഗനികേ തടസലാം
സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങഫള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനട  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനില്/സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  വനിതരണലാം  ഫചയനിട്ടുള്ള  വഭായ്പഭാ
കുടനിശനികേകേളനികന്മല്  റവനസ്യൂ  റനിക്കവറനി/ജപനി  മുതലഭായ  നനിര്ബന്ധനിത  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള വഭായ്പകേളക്കട 2017 മഭാര്ചട 31 വഫര ഫമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിച്ചു.   
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(സനി)  നനിയമസഭയഫട  പ്രകതലകേ  സകമ്മേളനലാം  കചര്ന.   സഹകേരണ
നനികക്ഷപലാം സുരക്ഷനിതമഭാഫണന്ന പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തനി.  നനികക്ഷപകേരുഫട വനിശസ്വഭാസലാം
ആര്ജ്ജനിക്കുന്നതനിനുലാം നനികക്ഷപലാം സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര് 10
മുതല്  2017  ജനുവരനി  10  വഫരയള്ള  ഒരു  മഭാസക്കഭാലലാം  സഹകേരണ  കമഖല
സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന് സലാംഘടനിപനിച്ചു.  2016 ഡനിസലാംബര് 18 സഹകേരണ കമഖല
സലാംരലാംക്ഷണ  ദനിനമഭായനി  ആചരനിച്ചു.   കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന
തലത്തനിലലാം,  ജനിലഭാ  തലത്തനിലലാം,  തഭാലൂക്കട  തലത്തനിലലാം,  സലാംഘലാം  തലത്തനിലലാം
കമഭാണനിററനിലാംഗട കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു.  കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഹകേഭാരനികേള
കകേരളത്തനിഫല  1720682  ഭവനങ്ങള  സന്ദര്ശനിച്ചു.   2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്
2017  ജനുവരനി  31  വഫര നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജലാം  നടത്തനി.   സഹകേരണ
നനികക്ഷപ  ഗലഭാരണനി  ഫെണട  കബഭാര്ഡട  വനിപുലമഭായ  പ്രചരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി. 

കനഭാടട നനികരഭാധനലാം 

26 (*56) ശതീ  .   ഫകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ഫകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചയനില്

(ജനി.ഡനി.പനി.) എതമഭാതലാം കുറവട സലാംഭവനിചനിട്ടുണട എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനഫത്ത  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളക്കട  വഭായ്പ  അനുബന്ധ
ബനിസനിനസട ഇനങ്ങളനിലഭായനി എത കകേഭാടനി രൂപയഫട നഷമഭാണട കനഭാടട നനികരഭാധനലാം
മൂലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട  ):

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  2016  നവലാംബര്  8 നട  500,  1000  രൂപ കനഭാട്ടുകേള
അസഭാധുവഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചതനിഫന്റെ ഫെലമഭായനി കകേരള സമ്പദ്ഘടനയട സലാംഭവനിച
പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങഫളക്കുറനിചട  പഠനലാം നടതന്നതനിനട  കകേരള സലാംസഭാന ആസൂതണ
കബഭാര്ഡട  2016  നവലാംബര്  23-നട  ഒരു  കേമ്മേനിറനിഫയ  നനിയമനിചനിരുന.
കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  സമ്പദട  വലവസയഫട  വനിവനിധ  കമഖലകേളക്കുണഭാക്കനിയ
പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങഫള സലാംബന്ധനിചട ഒരു ഇടക്കഭാല റനികപഭാര്ട്ടുലാം 2017 ഫഫെബ്രുവരനിയനില്
അനനിമ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  സര്ക്കഭാരനിനട  സമര്പനിചനിട്ടുണട.  2011-12  മുതല്  2014-15
വഫരയള്ള വഭാര്ഷനികേ ഫമഭാത്ത ആഭലനര ഉത്പഭാദന വളര്ചഭാനനിരക്കട 14.9 ശതമഭാനലാം
ആയനിരുന. എന്നഭാല് കനഭാടട റദ്ദേഭാക്കലനിനുകശഷലാം കകേരളത്തനിഫന്റെ ഫമഭാത്ത ആഭലനര
ഉത്പഭാദന  വളര്ചഭാ  നനിരക്കട  14.9  ശതമഭാനഫത്തക്കഭാളുലാം  വളഫര  കുറവഭാകേഭാനഭാണട
സഭാദലതഫയന്നട പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട.
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കകേരള  സമ്പദട വലവസയഫട  ചനില  സവനികശഷതകേള  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിഫന്റെ
ഫെലമഭായനി  കൂടുതല്  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങളക്കനിടയഭാക്കനി.  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
സമ്പദട വലവസയനില്  പ്രധഭാന  പങട  വഹനിക്കുന്ന  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലകേളഭായ
മതലബന്ധനലാം,  കേയര്,  ഫഫകേത്തറനി,  കേശുവണനി,  കൃഷനി,  കതഭാടങ്ങള തുടങ്ങനിയ പല
കമഖലകേളുലാം കേറന്സനി വനിനനിമയത്തനില് അധനിഷനിതമഭായതനിനഭാല് ഇവയനില് നനിനള്ള
വരുമഭാനഫത്ത ആശയനിചട  കേഴെനിയന്ന ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേഫള കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിച്ചു.   കനഭാടട  ലഭലത  കൂടുതലഭാവശലമഭായ  ഫചറുകേനിട  വലഭാപഭാരലാം,
കഹഭാടലകേള,  ഫറകസഭാറന്റുകേള,  ഗതഭാഗതലാം  എന്നനിവ  കകേരള  സമ്പദട വലവസയഫട
40  ശതമഭാനത്തനിനട  മുകേളനില്  വരുമഭാനലാം  പ്രദഭാനലാം  ഫചയ്യുന്നവയഭാണട.  പ്രഭാഥമനികേ
കമഖലയഭാകേഫട  16  ശതമഭാനവലാം.   അങ്ങഫന  56  ശതമഭാനലാം  വരുമഭാനലാം സലാംഭഭാവന
ഫചയ്യുന്ന  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖല  കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കലനിഫന്റെ
ആഘഭാതലാം  കനരനിടുകേയഭാണട.  കേഴെനിഞ്ഞ  കുറചട  വര്ഷങ്ങളഭായനി  മഭാന്ദലലാം  കനരനിടുകേ-
യഭായനിരുന്ന  കേഭാര്ഷനികേകമഖല  ഇഡൗ  നയലാംമഭാറത്തനിഫന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  ആഘഭാതകമറ്റു
ഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട. നനിര്മ്മേഭാണ-ഗതഭാഗത സലാംഭരണ കമഖലകേളുഫട തനിരനിച്ചുവരവട
ഇനനിയലാം  തഭാമസനികചക്കഭാലാം.  ഉയര്ന്ന  വളര്ച  പ്രകേടമഭാക്കനിയ  വലഭാപഭാര/കഹഭാടല്
കമഖലകേളുലാം  കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കലനിഫന്റെ  ആഘഭാതത്തനിലഭാണട.   നവലാംബര്  8-നട
കശഷലാം  റനിസര്വട  ബഭാങട  പുറത്തനിറക്കനിയ  അറനിയനിപ്പുകേള,  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം  നവലാംബര്
14-ഫല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേഫളയലാം സലാംഘങ്ങഫളയലാം കനഭാടട ഫഫകേമഭാറ പ്രക്രനിയയനില്
നനിന്നട  വനിലക്കനിഫക്കഭാണള്ള  ഉത്തരവട  കകേരളഫത്ത  വളഫരയധനികേലാം  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിച്ചു.   കനഭാട്ടുകേള  മഭാറനി  നല്കേഭാനുള്ള  അവകേഭാശലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കട  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  അവയഫട  പ്രവര്ത്തനഫത്തയലാം  തദസ്വഭാരഭാ
സലാംസഭാനത്തനിഫല ഫമഭാത്തലാം ധനകേഭാരല ഇടപഭാടുകേഫളയലാം  അവതഭാളത്തനിലഭാക്കനി.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ദുര്ബലഫപടുന്നതട  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള
ഗഭാന്റുകേഫള  ബഭാധനിക്കുലാം.  ഇതനിനുപുറകമ,  ആസന്നമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ
വളര്ചയനിലണഭാകുന്ന  ഇടനിവട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നനികുതനി  വരുമഭാനഫത്ത
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കലാം.  തന്മൂലലാം  ഇതട  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള  നനികുതനി
ഫഫകേമഭാറലാം  കുറയന്നതനിനുള്ള  സഭാഹചരലത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിനട
കശഷമുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലണഭായ  മന്ദത,  സഭാമ്പട  നനികുതനി
സമഭാഹരണത്തനില്  വന്ന  കുറവട,  റനിയല്  എകസറട  കമഖലയനിലണഭായ  തളര്ച,
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി സമഭാഹരണത്തനില് വന്ന കുറവട എന്നനിവ കേഭാരണലാം തനതട
നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന 19 ശതമഭാനലാം വളര്ച ഫഫകേവരനിക്കഭാനുള്ള
സഭാദലത കുറവഭാണട.  ചുരുക്കത്തനില് കനഭാടട റദ്ദേഭാക്കല് കകേരളത്തനിഫന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനിഫയ രൂക്ഷമഭായനി ബഭാധനിക്കുനണട.  ഇതനിഫനലഭാലാം പുറകമ കനഭാടട റദ്ദേഭാക്കലനിനട
കശഷലാം  ഫഫദനലാംദനിന  ആവശലങ്ങള  ഫഫകേകേഭാരലലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട  കവണന്ന
കേറന്സനിയഫട ലഭലതക്കുറവലാം വലനിയ ഫവല്ലുവനിളനി ഉയര്ത്തനി.
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(ബനി)  സലാംസഭാനഫത്ത ഫപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേളക്കട കനഭാടട നനികരഭാധനലാംമൂലലാം
വഭായ്പ അനുബന്ധ ബനിസനിനസട ഇനങ്ങളനിലഭായനി ഉണഭായനിട്ടുള്ള നഷത്തനിഫന്റെ കേണക്കട
സലാംസഭാനതല ബഭാകങഴട സമനിതനി തനിടഫപടുത്തനിയനിടനില. 

ഉഡൗര്ജ്ജ പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി

27 (*57) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി   :
ശതീ  .   ഫകേ  .  സുകരഷട കുറുപട   :
ശതീ  .   സനി  .   ഫകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന്  :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട കേടുത്ത ജലദഡൗര്ലഭലലാംമൂലലാം ഉണഭാകേഭാനനിടയള്ള ഊര്ജ്ജ

പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം  മുന്കേരുതല്  നടപടനികേളഭാണട
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഊര്ജ്ജ  പ്രതനിസന്ധനി  തരണലാംഫചയ്യുന്നതനിനഭായനി  സന്നദ
സലാംഘടനകേള,  മറട  സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാരനിതര  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവ  മുകഖന
ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട  കവദവ്യുകതഭാലഭാദനലാം  കുറയന്ന  സഭാഹചരലത്തനിലലാം
ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാഗലാം വര്ഷലാം കതഭാറുലാം വര്ദനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചരലത്തനിലലാം
പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ്ജ  പദതനികേളുഫട  സഭാധലതഫയക്കുറനിചട  കൂടുതല്  പഠനലാം
നടതകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  കേഭാലവര്ഷത്തനിലണഭായ  കുറവട  സലാംസഭാനഫത്ത
ഫഫവദവ്യുതനി ഉലഭാദനഫത്ത സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട.  കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം ജൂണ് മഭാസലാം
മുതല് തഫന്ന പരമഭാവധനി ജലലാം സലാംഭരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള ഫഫകേഫക്കഭാണനിട്ടുണട.
ഇതനുസരനിചട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ആഭലനര തഭാപനനിലയങ്ങളനില്
നനിനള്ള  വനിലകൂടനിയ  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനലാം  പൂര്ണമഭായലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയലാം
അണഫക്കട്ടുകേള കേവനിഞ കപഭാകേഭാത്ത രതീതനിയനില് ജലസലാംഭരണലാം നടത്തനിയമഭാണട
ഉല്പഭാദനലാം  ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട.   കേഭാലവര്ഷത്തനിലണഭായ  വലനിയ  കുറവട
കേഭാരണലാം  നഭാളനിതുവഫരയള്ള  കേണക്കട  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  നതീഫരഭാഴുക്കനിഫന്റെ
55%  മഭാതകമ  ലഭനിചനിട്ടുള.   കേഭാലവര്ഷക്കുറവൂമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന ഫഫവദവ്യുതനി
പ്രതനിസന്ധനി  തരണലാം  ഫചയ്യുവഭാനഭായനി  മദലകേഭാല-ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുകേള  മുകഖന
2016  ഡനിസലാംബര്  മുതല്  ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന  ഫഫവദവ്യുതനി  ജൂണ്  മുതല്
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ലഭലമഭാക്കുകേവഴെനി  ഫവളളലാം  വരുലാംമഭാസങ്ങളനികലക്കട  സലാംഭരനിക്കഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണട.
ഇതുകൂടഭാഫത,  സലാംസഭാനത്തനിനട പുറത നനിനലാം ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള
ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  865  ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ
ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുലാം  300  ഫമഗഭാവഭാടട  റഡൗണട  ദ  കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം
100 ഫമഗഭാവഭാടട പതീക്കട സമയതലാം ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇതനില്
315  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  6-12-2016-ല്  ലഭനിച്ചു
തുടങ്ങനി.  മഭാര്ചട മുതല് ലഭനികക്കണ 200 ഫമഗഭാവഭാടട ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാര് അനുസരനിചട
ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള ഇടനഭാഴെനിയലാം ലഭനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത മഭാര്ചട മഭാസത്തനില്
85 ഫമഗഭാവഭാടട ഫഫവദവ്യുതനി ഫഫവകുകന്നരലാം 6 മണനി മുതല് രഭാതനി 12 മണനിവഫര ഫകേഭാണ
വരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം  അധനികേ  വനില  ഫകേഭാടുത്തട  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  ഇതട
കേഴെനിഞള്ള ഫഫവദവ്യുതനി കേമ്മേനി പവര് എകടകചഞട,  അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട ഇന്റെര്കചഞട,
കേപഭാസനിറര്  അഡ്ജസടഫമന്റെട  എന്നനിവ  വഴെനി  നനികേത്തഭാനഭാണട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.
ഇപ്രകേഭാരലാം  സലാംഭരണനികേളനിഫല  ജലലാം  വരുലാംമഭാസങ്ങളനികലക്കട  സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം
സഭാധനിചനിട്ടുണട.  2017  മഭാര്ചട  മുതല് ജൂണ് വഫരയള്ള കേഭാലയളവനിഫല  ഉപകഭഭാഗലാം
പ്രതതീക്ഷനിചട  ഡതീപട-ഇ-ബനിഡനിലാംഗട  വഴെനി  200  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി
വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള കേരഭാറനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇകപഭാഴെഫത്ത  സനിതനിഗതനികേള
പരനിഗണനിചട  ലഭലതയനുസരനിചട  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി  പവര്  എകടകചഞനില്  നനിന്നട
വഭാങ്ങുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.   അധനികേമഭായനി  ഫഫവദവ്യുതനി പുറതനനിന്നട  ഫകേഭാണ
വരുന്നതനിനട കകേഭാറനികഡഭാറനിഫന്റെ ലഭലത ആവശലമഭാണട.  അതനിനുകവണനി അരതീകക്കഭാടട
400  ഫകേ.വനി.  സബട കസഷനനില് മൂന്നഭാമഫത്ത ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
വചട  2017  മഭാര്ചട,  ഏപ്രനില്  മഭാസങ്ങളനില്  തഫന്ന  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി
എത്തനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പവര്  ഗനിഡട  എടുത്തനിട്ടുണട.  ഇതനിനഭായനി
3 കകേഭാടനി രൂപ കബഭാര്ഡട പവര് ഗനിഡനിനട നല്കേനിയനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത കകേരളത്തനിഫല
ഫഫവദവ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗത്തനിഫന്റെ  പകുതനിയലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖലയനിലഭായതനിനഭാല്
ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  വനിവനിധ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
ആസൂതണലാം ഫചയട നടപനിലഭാക്കനി വരുന. പല ലഘുകരഖകേള, കപഭാസറുകേള എന്നനിവ
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളനില്  വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനുപുറകമ
പഞഭായതകേള, സ്കൂളുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് അയച്ചുഫകേഭാടുക്കുനണട. 

(ബനി) ഉണട.  നഭാഷണല് സര്വതീസട ഫസഭാഫഫസറനി, എനര്ജനി കേണ്സര്കവഷന്
ഫസഭാഫഫസറനി,  ഇ.എലാം.സനി,  സതീലാം  (ഫസഭാഫഫസറനി ഓഫെട എനര്ജനി എ ഞനിനതീകയഴട  &
മഭാകനകജഴട)  ഇന്സനിറസ്യൂഷന്  ഓഫെട  എ ഞനിനതീകയഴട,  വനിവനിധ  റസനിഡന്റെടസട
അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നനിവരുമഭായനി  കചര്ന്നട  സലാംസഭാനഫമഭാടഭാഫകേ  വനിവനിധ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  ഫപഭാതുജനങ്ങളനില് ഉഡൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ
അവകബഭാധലാം  വളര്തന്നതനിനഭായനി  കകേരളഫമഭാടഭാഫകേ  `ഉഡൗര്ജ്ജ  കേനിരണ്'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  
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ഫഫസക്കനിള  റഭാലനി,  എലഭാ  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലലാം  മഭാസട  റഭാലനി,  വനിവനിധ
സലങ്ങളനില്  എകനിബനിഷനുകേള,  സനികഗ്നേചര്  കേലഭാമ്പയനിന്,  വനിവനിധ  പഠന
ക്ലഭാസ്സുകേള,  സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  തുടങ്ങനിയവ
സലാംസഭാനഫമഭാടഭാഫകേ നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  

(സനി)  കകേരളത്തനില് കേഭാറനില് നനിനലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
790  MW  സഭാധലതയഫണന്നട  ഇതുവഫരയള്ള  പഠനങ്ങളനില്  നനിനലാം
കേഫണത്തനിയനിട്ടുണട.   പഭാരമ്പകരലതര  ഉഡൗര്ജ്ജ  പദതനികേളുഫട  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം
നടതന്നതനിനുലാം  ഉഡൗര്കജ്ജഭാത്പഭാദനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ചതീഫെട
എന്ജനിനതീയറുഫട  കനതൃതസ്വത്തനില് റനിനസ്യൂവബനിള എനര്ജനി,  എനര്ജനി  കസവനിലാംഗ്സട
എന്ന വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  2022-ഓടുകൂടനി  സഭാപനിതകശഷനി  1104.17
ഫമഗഭാവഭാടഭായനി  ഉയര്തന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട.
ഇഡൗ  വര്ഷലാം  77  ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ  പദതനികേള  ഗനിഡമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുലാം.
നഭാളനിതുവഫര  14  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളനില്  നനിന്നഭായനി  9.36  ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ
പദതനികേള  ചുരുങ്ങനിയ  സമയത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത,
10.3  ഫമഗഭാവഭാടട  കശഷനിയള്ള  13  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുഫട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  4.71  ഫമഗഭാവഭാടട കശഷനിയള്ള 6  പദതനികേളുഫട
ദര്ഘഭാസട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  

0.3  കേനികലഭാ  വഭാടട  കശഷനിയള്ള  3  കേഭാറഭാടനി  യനങ്ങള  തനിരുവനനപുരലാം
ഫഫവദവ്യുതനി  ഭവനത്തനിഫന്റെ  കമല്ക്കൂരയനില്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
സഭാപനിചനിട്ടുണട.  2.625  ഫമഗഭാവഭാടട കശഷനിയള്ള കേഭാറഭാടനി യനങ്ങള കേഞനികക്കഭാടട
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ദര്ഘഭാസട  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പൂവഭാര്
കേടല്ത്തതീരത്തട  20  കേനികലഭാവഭാടട  കശഷനിയള്ള  50  കേഭാറഭാടനി  യനങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയഫട ദര്ഘഭാസട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കൂടഭാഫത,  ജനിലഭാ  പഞഭായതകേളുഫട  അധതീനതയനിലള്ള  ഫകേടനിടങ്ങളുഫട
കമല്ക്കൂരയനില്  കസഭാളഭാര്  പദതനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം
നടത്തനി  വരുന.   കകേന്ദ്ര  നവനവതീകേരണ  ഉഡൗര്ജ്ജ  മനഭാലയലാം  വനിവനിധ
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കട  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലയനില്  200  ഫമഗഭാവഭാടട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ടനി  പദതനിയനില്  നനിനലാം  നടപ്പുവര്ഷലാം  50  ഫമഗഭാവഭാടട  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു-
വഭാനഭാണട  ലക്ഷലമനിടുന്നതട.   കശഷനിക്കുന്നതനില്  50  ഫമഗഭാവഭാടട  2017-18-ലലാം
100  ഫമഗഭാവഭാടട  2018-19-ലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാഫത,
കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലയനിഫല  ചതീകമനനിയനില്  200  ഫമഗഭാവഭാടട  കശഷനിയള്ള കസഭാളഭാര്
പഭാര്ക്കട പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ഇതനിനുപുറകമ  11.14  ഫമഗഭാവഭാടട കശഷനി ലക്ഷലമനിട്ടുഫകേഭാണട കസഭാളഭാര് സഭാര്ടട,
കസഭാളഭാര് കേണക്ടട എന്നതീ  2  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ ഫഫവദവ്യുതനി പദതനികേള അഫനര്ടട  വഴെനി
നടപഭാക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  Demonstration  scheme-ലലാം  deposit  work
scheme-ലലാം  technical  consultancy  scheme-ലലാം  ഉളഫപടുത്തനി  നനിരവധനി
സഡൗകരഭാര്ജ്ജ പവര് പഭാന്റുകേള സര്ക്കഭാര് ഫകേടനിടങ്ങളനില് സഭാപനിചനിട്ടുണട. 

കേഭാറനില് നനിനലാം ഫഫവദവ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സസ്വകേഭാരല കമഖലയനില്
25  MW  സഭാകങതനികേ  അനുമതനി  നല്കേനിയതനിനട  പുറകമ  10  MW  സഭാകങതനികേ
അനുമതനി നല്കേഭാനഭായള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല്

28 (*58) ശതീ  .   മുഹമ്മേദട മുഹസനിന് പനി. :
ശതീമതനി ഇ  .  എസട  .   ബനിജനികമഭാള:
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല് സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങഫള

എതകത്തഭാളലാം ബഭാധനിച്ചുഫവന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബജറട  വനിഹനിതത്തനിലളള  പദതനികേളുലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക്കൃത  പദതനികേളുലാം
മുടങ്ങനിയതുവഴെനി എത കകേഭാടനി രൂപയഫട നഷമഭാണട ഉണഭായഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജ്ജനിതഫപടുതന്നതനിനഭായനി എഫനഭാഫക്ക
നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നഫതന്നട അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട  ):

(എ  &  ബനി)  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ബഭാധനിച
പ്രശങ്ങകളയലാം ബജറട  വനിഹനിതത്തനിലള്ള പദതനികേളുലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം
മുടങ്ങനിയതുവഴെനി  ഉണഭായ  നഷഫത്തയലാം  സലാംബന്ധനിചട  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായ
കേണക്കൂകൂടല്  നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  കകേരള
സമ്പദട വലവസയട  സലാംഭവനിച  ആഘഭാതഫത്തക്കുറനിചട  പഠനിക്കഭാന്  സലാംസഭാന
ആസൂതണ  കബഭാര്ഡട  നനിയമനിച  കേമ്മേനിറനിയഫട  പഠന  റനികപഭാര്ടനില്  വനിവനിധ
കമഖലകേളക്കട സലാംഭവനിച ആഘഭാതത്തനിഫന്റെ സലാംഗഹലാം ചുവഫട കചര്ക്കുന:

1. സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമ്പദട വലവസയനില്  പ്രധഭാന  പങട  വഹനിക്കുന്ന
പരമ്പരഭാഗത കമഖലകേളഭായ മതലബന്ധനലാം, കേയര്, ഫഫകേത്തറനി, കേശുവണനി, കൃഷനി,
കതഭാടങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  പല  കമഖലകേളനിലലാം  കേറന്സനി  വനിനനിമയലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് ഇവയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനഫത്ത ആശയനിചട  കേഴെനിയന്ന
ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേഫള കനഭാടട നനികരഭാധനലാം സഭാരമഭായനി ബഭാധനിച്ചു. 
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2. ടൂറനിസത്തനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  കകേരളത്തനിഫന്റെ  ആഭലനര
വരുമഭാനത്തനില് പ്രധഭാന പങട വഹനിക്കുന.  കേറന്സനിക്കഭായള്ള ഫനകടഭാടലാം ടൂറനിസലാം
കമഖലഫയ സഭാരമഭായനി ബഭാധനിച്ചു. 

3. കനഭാടട  ലഭലത  കൂടുതലഭാവശലമഭായ  ഫചറുകേനിട  വലഭാപഭാരലാം,  കഹഭാടലകേള,
ഫറകസഭാറന്റുകേള,  ഗതഭാഗതലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  കേനത്ത
ആഘഭാതകമല്പനിച്ചു. 

4. കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനിഫല  പണമനിടപഭാടുകേള
സ്തലാംഭനഭാവസയനിഫലത്തനിച്ചു. 

(സനി)  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അവ യഥഭാസമയലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.  ചതീഫെട  ഫസക്രടറനിയഫട  അദലക്ഷതയനില്  വകുപട
ഫസക്രടറനിമഭാരുഫട കയഭാഗലാം ഓകരഭാ മഭാസവലാം പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുതനണട.  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  കേഭാണുന്ന  നസ്യൂനതകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇഡൗ കയഭാഗലാം കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണട.  കൂടഭാഫത
ബഹു.  മുഖലമനനിയഫട അദലക്ഷതയനിലലാം പദതനി പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുതനണട.
സലാംസഭാന  ആസൂതണ  കബഭാര്ഡനില്  പഭാന്  കസസട  എന്ന  ഓണ്ഫഫലന്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂഫട ഓകരഭാ പദതനിയഫടയലാം ഫചലവനിഫന്റെ പുകരഭാഗതനി യഥഭാസമയലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുനണട.  ഇതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബന്ധഫപട വകുപട മനനിമഭാര്ക്കട
പദതനി പുകരഭാഗതനിയഫട ഓകരഭാ മഭാസഫത്തയലാം റനികപഭാര്ടട നല്കുകേയലാം ഫചയ്യുനണട.
കൂടഭാഫത 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിഫന്റെ തുടക്കത്തനില് തഫന്ന പദതനികേളക്കട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിഫക്കഭാണട  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
പ്രധഭാനഫപട  പദതനികേള  ഗതീന്  ബുക്കനില്  ഉളഫപടുതന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ  ഫെണനിഫന്റെ  ലഭലത
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുകവണനി  ഗതീന്  ബുക്കനില്  ഉളഫപടുന്ന  പദതനികേള  ടഷറനി
നനിയനണത്തനില് നനിന്നട ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട. 

പണമനിടപഭാടുകേള ഡനിജനിറഫഫലസട ഫചയഭാനുള്ള നടപടനി 

29 (*59) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട :
ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പണമനിടപഭാടുകേള ഡനിജനിറകലസട ഫചയഭാനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നയലാം

സലാംസഭാനഫത്ത  പണമനിടപഭാടട  കമഖലയനില്  ഉണഭാക്കഭാവന്ന  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങഫള
കുറനിചട പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഡനിജനിറകലസട  ഫചയ്യുന്നതുഫകേഭാണട  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  വരുമഭാനത്തനില്
ഉണഭാകേഭാവന്ന മഭാറലാം എനഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിദലഭാസമ്പന്നര് ഏഫറയളള സലാംസഭാനത്തട എ.റനി.എലാം. ഇടപഭാടുകേളക്കു
കപഭാലലാം ജനലാം സജ്ജരലഭാത്തതുലാം ഈ കമഖലയനില് ഉണഭാകേഭാവന്ന തടനിപ്പുകേളുഫടയലാം
സഭാഹചരലത്തനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നയലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി  (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട ഫഎസകേട  ):

(എ)  പണമനിടപഭാടുകേള  ഡനിജനിറഫഫലസട  ഫചയഭാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലാം  സലാംസഭാനഫത്ത  പണമനിടപഭാടുകേഫള  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.
സലാംസഭാനഫത്ത  ജനങ്ങഫളയഭാണട  ഇതട  കൂടുതല്  ബുദനിമുടനിലഭാക്കുന്നതട.
സലാംസഭാനഫത്ത ടഷറനികേളനിലലാം, വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലലാം ഇ-കപയ്ഫമന്റെട സലാംവനിധഭാനലാം
വഴെനി  പണമനിടപഭാടുകേള  നടതവഭാനുള്ള  സഡൗകേരലലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുഫണങനിലലാം
ജനങ്ങളുഫട  ഫഫദനലാംദനിന  ഇടപഭാടുകേളുഫട  സനിലാംഹഭഭാഗവലാം  കനരനിട്ടുള്ള  പണലാം
ഫഫകേമഭാറത്തനിലൂഫടയഭാണട  നടനവരുന്നതട.   അവശല  വസ്തുക്കള  ഉളഫപഫടയള്ള
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം,  വനിവഭാഹലാം,  മരണലാം,  ചനികേനിത
തുടങ്ങനിയ  അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില്  പണമനിടപഭാടുകേള  നടതന്നതനിനുലാം  പുതനിയ
നനിയനണങ്ങള വലനിയ ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാക്കുന്നതഭാണട.  എ.ടനി.എലാം,  ഇന്റെര്ഫനറട
ബഭാങനിലാംഗട,  ഫമഭാഫഫബല് ബഭാങനിലാംഗട തുടങ്ങനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന്
പ്രഭാപരലഭാത്ത  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ജനങ്ങളക്കുലാം  പ്രഭായമഭായവര്ക്കുലാം  കേഭാരലമഭായ
ബുദനിമുട്ടുകേള ഇതുമൂലലാം കനരനികടണനി വരുന്നതഭാണട. 

ഭതീമമഭായ  തുകേ  ഫചലവഴെനികക്കണനിവരുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിഫല
പണമനിടപഭാടുകേഫളയലാം ഇതട പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിയ്ക്കുന്നതഭാണട.  ഫതഭാഴെനില് സ്തലാംഭനലാം,
ഫതഭാഴെനില്  നഷഫപടല്  എന്നനിവമൂലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല  കേടുത്ത  മഭാന്ദലത്തനികലയട
വഴുതനിവതീഴെഭാനുള്ള സഭാദലതയമുണട.   വലനിയ  തുകേ  ഫഫകേമഭാറലാം  ഫചയഫപടുന്ന  വസ്തു
വനിലന  കമഖലയനിലലാം  കേടുത്ത  പ്രതനിസന്ധനിയട  പണമനിടപഭാടുകേളുഫട  ഡനിജനിറഫഫല-
കസഷന്  കേഭാരണമഭാകയക്കഭാവന്നതഭാണട.  ഇഡൗ കമഖലയനിലണഭാകുന്ന പ്രതലഭാഘഭാതലാം
സലാംസഭാനഫത്ത  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലലാം  വലനിയ  ഇടനിവണഭാക്കുന്നതഭാണട.
സഭാധഭാരണ ജനങ്ങള കൂടുതല് ആശയനിക്കുന്ന ഫചറുകേനിട കേചവട കമഖലകയയലാം ഇതട
സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതഭാണട. 

(ബനി)  സലാംസഭാന  ടഷറനികേളനിലലാം  പ്രധഭാന  വകുപ്പുകേളനിലലാം  ഇ-കപയ്ഫമന്റെട
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  നനികുതനികേള  ഓണ്ഫഫലനഭായനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  വകുപ്പുകേള  സജ്ജമഭാഫണങനിലലാം  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  ഇടപഭാടുകേള
നടതന്നതനില്  ജനങ്ങളക്കുള്ള  അറനിവനിലഭായയലാം  പരനിചയക്കുറവലാംമൂലലാം  നനികുതനി
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വരുമഭാനത്തനില് കുറവണഭാകേഭാന് സഭാധലത നനിലനനില്ക്കുനണട.  എന്നഭാല്, ജനങ്ങള
ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  ഇടപഭാടുകേളക്കട  പ്രഭാപരഭാകുന്ന  മുറയട  നനികുതനി  കശഖരണലാം
തസ്വരനിതഫപടുന്നതുലാം ക്രകമണ നനികുതനി വര്ദനവണഭാകുന്നതുമഭാണട.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല്
നനികുതനി  വകുപട,  റവനസ്യൂ  വകുപട,  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപട  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനിഫല
നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് ഇടനിവണഭാകേഭാനുള്ള സഭാദലതയഭാണട  വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില്
നനിലനനില്ക്കുന്നതട. 

(സനി)  പണമനിടപഭാടുകേളനില്  ഡനിജനിറഫഫലകസഷന്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  ഇ-
കപയ്ഫമന്റെട  വഴെനിയലാം  online  transfer  വഴെനിയലാം  പണമനിടപഭാടുകേള  നടതന്നതനിനുലാം
അനുകൂല  നനിലപഭാടഭാണട  സര്ക്കഭാരനിനുള്ളതട.  എന്നഭാല്,  ഇഡൗ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കണഫമന്നതഭാണട  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയലാം.  കേടുത്ത
നനിയനണങ്ങള  ഏര്ഫപടുത്തഭാഫത  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  ഡനിജനിറല്  ഇടപഭാടുകേളക്കട
ജനങ്ങഫള പ്രഭാപരഭാക്കനിയ കശഷലാം പടനിപടനിയഭായനി മഭാതലാം ഇതട നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട
അഭനികേഭാമലഫമന്നഭാണട  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാഴ്ചപഭാടട.   ഇഡൗ കമഖലയനിലണഭാകയക്കഭാവന്ന
തടനിപ്പുകേഫളക്കുറനിച്ചുലാം  ആയതനിഫന  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിഫനക്കുറനിച്ചുലാം  ജനങ്ങള
കബഭാധവഭാന്മഭാരഭാകകേണതുലാം അതലഭാവശലമഭാണട. 

കലഭാഡട ഫഷഡനിലാംഗട

30 (*60) ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വരളച  രൂക്ഷമഭായ  സഭാഹചരലത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട  കലഭാഡട

ഫഷഡനിലാംഗട ഏര്ഫപടുതവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ജലസലാംഭരണനികേളനില്  ഉള്ള  ജലത്തനിഫന്റെ  അളവട  ക്രമഭാതതീതമഭായനി
കുറയന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  കലഭാഡട  ഫഷഡനിലാംഗട  എപ്രകേഭാരലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനഭാണട
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പരതീക്ഷക്കഭാലത്തട കലഭാഡട ഫഷഡനിലാംഗട ഏര്ഫപടുതന്നതട വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട
ബുദനിമുടട  ഉണഭാക്കുഫമന്നതനിനഭാല്  ബദല്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലണഭായ  വലനിയ  കുറവട  സലാംസഭാനഫത്ത  ഫഫവദവ്യുതനി
ഉല്പഭാദനഫത്ത വളഫരയധനികേലാം ബഭാധനിക്കുകേയലാം ഉപകഭഭാഗലാം വര്ദനിക്കുകേയലാം ഫചയതട
ഫഫവദവ്യുതനി  കമഖലയനില്  പ്രതനിസന്ധനി  സൃഷനിചനിട്ടുണട.   എങനിലലാം  സലാംസഭാനത്തട
കലഭാഡട  ഫഷഡനിലാംകഗഭാ  പവര്ക്കകടഭാ കൂടഭാഫത ഫഫവദവ്യുതനി വനിതരണലാം നടത്തഭാനഭാണട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട. 
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(ബനി  &  സനി)  21-2-2017-ഫന്റെ  കേണക്കനുസരനിചട  ജലസലാംഭരണനികേളനില്
1646 മനിലലണ് യൂണനിറട  ഫഫവദവ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള ഫവള്ളമഭാണുള്ളതട.  ഇഡൗ
വര്ഷമുണഭായ മഴെക്കുറവ സ്തുമൂലലാം ജലസലാംഭരണനികേളനില് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന നതീഫരഭാഴുക്കനിഫന്റെ
55%  മഭാതകമ  ലഭനിചനിട്ടുള.   എങനിലലാം  ഇഡൗ  സനിതനി  മുന്കൂടനി  കേണട  ഫഫവദവ്യുതനി
ഉത്പഭാദനലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുകേയലാം  പുറതനനിന്നട  വഭാങ്ങുന്ന  ഫഫവദവ്യുതനിയഫട  അളവട
കൂട്ടുകേയലാം  ഫചയട  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കഭാന്  കവണ  ഇടഫപടലകേള
നടതകേയണഭായനി.   മഭാര്ചട,  ഏപ്രനില്,  കമയട  മഭാസങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന്ന  വര്ദനിച
ഉപകഭഭാഗലാം  കൂടനി  കേണക്കനിഫലടുത്തട  പുറതനനിനലാം  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി
വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം പവര് എകടകചഞട മറ്റു സഭാധലതകേള എന്നനിവയനില് നനിന്നട കൂടുതല്
ഫഫവദവ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചട  വരുന.   ഇതനിനഭാവശലമഭായ
പ്രസരണ  കകേഭാറനികഡഭാര്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഇങ്ങഫന  ഫഫവദവ്യുതനി  ലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികനഭാഫടഭാപലാം
ഉഡൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  കേലഭാമ്പയനിനനിലൂഫട  ഉപകഭഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട
കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കേനിയലാം  കലഭാഡ്ഫഷഡനിലാംഗുലാം  പവര്ക്കട്ടുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭാണട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.  പരതീക്ഷഭാക്കഭാലത്തട  ഫഫവദവ്യുതനി  നനിയനണങ്ങള  ഇലഭാഫത
ഫകേഭാണകപഭാകേഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.  

(ii) നക്ഷതചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുഫട ഉത്തരങ്ങള

അകനഭാമലനി പരനിഹഭാരലാം

1 (403)  ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫെയല് നമ്പര് 229127/ARC1/2016/ധന എന്ന ഫെയലനില് തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇഫലങനിൽ എതയലാം ഫപഫടന്നട തതീരുമഭാനലാം കകേഫക്കഭാളളുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഫെയലനില്  അകനഭാമലനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതട  സലാംബന്ധനിച
ശനിപഭാര്ശ എനഭാഫണന്നട ഫവളനിഫപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി കകേഫക്കഭാണവരുന.  തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

(ബനി)  നനിയമസഭഭാ  ഫസക്രകടറനിയറനില്നനിനലാം  ധനകേഭാരല  വകുപട  ആവശല-
ഫപടനിട്ടുളള വനിവരങ്ങള ലഭനിക്കുന്ന മുറയട തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്നതഭാണട.
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(സനി)  നനിയമസഭഭാ  കലബറനിയനിഫല  കേഭാറകലഭാഗട  അസനിസന്റെട,  അസനിസന്റെട
കലകബറനിയന്  എന്നതീ  തസ്തനികേകേളക്കട  കസറട  ഫസന്ടല്  കലബറനിയനിഫല
യഥഭാക്രമലാം കലകബറനിയന് കഗഡട III, കഗഡട  II തസ്തനികേകേളക്കട തുലലമഭായ ശമ്പള
ഫസയനിലകേള അനുവദനിക്കണഫമന്നതഭാണട ശനിപഭാര്ശ.

നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിഫല വര്ദനവട

2 (404) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് എത ശതമഭാനലാം വര്ദനവഭാണട 
2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ ബജറനില് ലക്ഷലമനിടതട;

(ബനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  എത  വളര്ച  കനടുവഭാന്  കേഴെനിഞ  ;  ബജറനില്  ലക്ഷലമനിടനിരുന്ന
വളര്ച  കനടുവഭാന്  കേഴെനിയഭാതനിരുന്നതനിഫന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  എഫനഭാഫക്കയഭാഫണന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കനിയ  2016  നവലാംബര് മഭാസത്തനിനുകശഷലാം നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് ഓകരഭാ മഭാസവമുണഭായ വളര്ച എതയഭാണട;

(ഡനി)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കുന്നതനിനട  മുമ്പനിലള്ള  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനിലണഭായ വര്ദനവട എത ശതമഭാനമഭായനിരുന എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഫത്ത ബജറട എസനികമറനിഫന അകപക്ഷനിചട
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അവതരനിപനിച പുതുക്കനിയ ബജറട എസനികമറട പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനഫത്ത തനതട നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് 4.81% വര്ദനവട ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട.

(ബനി)   അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  2016
ഡനിസലാംബര് 31  വഫരയളള സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ തനതട നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് മുന്
വര്ഷഫത്ത ഇകത കേഭാലയളവനിഫന അകപക്ഷനിചട  8.98% വളര്ച കനടുവഭാന് കേഴെനിഞ.
സമ്പദട  വലവസയനില്  ഫപഭാതുവനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  മഭാന്ദലവലാം  കനഭാടട
അസഭാധുവഭാക്കല്   നടപടനിഫയ  തുടര്ന്നട  ഉടഫലടുത്ത  പ്രതനിസന്ധനിയലാം  നനികുതനി
വരുമഭാനഫത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണട.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  വഫരയളള   നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലളള  വളര്ചഭാ  നനിരക്കട
ശരഭാശരനി  8.98%  ആഫണങനിലലാം   ഡനിസലാംബര്  മഭാസഫത്ത  വളര്ചഭാ  നനിരക്കട
2.35% ആയനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണട.  കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല് പ്രതനിസന്ധനിയഭാണട വളര്ചഭാ
നനിരക്കട കുറയന്നതനിനുളള കേഭാരണമഭായനി വനിലയനിരുതന്നതട.
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(സനി  &  ഡനി)  അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ പ്രഭാരലാംഭ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം മുന്
വര്ഷഫത്ത ഇകത കേഭാലയളവമഭായനി തഭാരതമലഫപടുതകമ്പഭാള 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ഡനിസലാംബര്  31  വഫര  ഓകരഭാ  മഭാസത്തനിലലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്
ഉണഭായ വര്ദനവനിഫന്റെ ശതമഭാന കേണക്കട ചുവഫട കചര്ക്കുന:

മഭാസലാം ശതമഭാനലാം

ഏപ്രനില് -13.20

കമയട -36.38

ജൂണ് 69.12

ജൂകല 6.35

ആഗസട 10.47

ഫസപ്റലാംബര് -23.75

ഒകക്ടഭാബര് 19.80

നവലാംബര്  50.23

ഡനിസലാംബര് 2.35

ബജറട നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് നടപഭാക്കനിയവ

3 (405)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  പുതനിയ  ബജറട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നതുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയവയലാം  ഏഫതഭാഫക്കഫയന്നട
ഇനലാം തനിരനിചട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.



90 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

സലാംസഭാന പദതനി അ  ടങല് തുകേ

 4 (406)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നടപട  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറട  അനുസരനിചട
സലാംസഭാന പദതനി അടങല് തുകേ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമുളഫപഫട ആഫകേ എതയഭാണട;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എസട.സനി./എസട.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട
എനട തുകേയഭാണട;

(സനി)  ഇതനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  തുകേ
എത; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഇതുവഫര  എസട.സനി./എസട.ടനി.
കമഖലയട കവണനി എന്തു തുകേ ഫചലവഴെനിച്ചുഫവനലാം ഇതട ആഫകേ അനുവദനിച തുകേയഫട
എത ശതമഭാനമഭാഫണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നടപട  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷഫത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറട  അനുസരനിചട
സലാംസഭാനഫത്ത  പദതനി  അ ടങല്  തുകേ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമുളഫപഫട  ആഫകേ
30,570.17  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

(ബനി)  ഇതനില്  എസട.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  1,746.42  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
എസട. ടനി. വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി 591.46 കകേഭാടനി രൂപയലാം നതീക്കനിവചനിട്ടുണട.

(സനി)  ഇതനില് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  5500  കകേഭാടനി രൂപ
നതീക്കനിവചനിട്ടുണട.

(ഡനി) ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ജനുവരനി  31 വഫര എസട.സനി. കമഖലയട
കവണനി 871.22 കകേഭാടനി രൂപയലാം എസട.ടനി. കമഖലയട കവണനി 277.18 കകേഭാടനി രൂപയലാം
ഫചലവഴെനിചനിട്ടുണട.  ഇതട  യഥഭാക്രമലാം  ആഫകേ  അനുവദനിച  തുകേയഫട  50%,  47%
വതീതമഭാണട.

കേനിഫ്ബനിയനില് നനിര്കദ്ദേശനിച പ്രവൃത്തനികേള

5  (407)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കേനിഫ്ബനി'-യനില്  നനിര്കദ്ദേശനിച  എത  കപ്രഭാജക്ടുകേളുഫട  നനിര്വഹണലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട;  ഇവ ഫമഭാത്തലാം നനിര്കദ്ദേശനിച കപ്രഭാജക്ടുകേളുഫട എത ശതമഭാനമഭാഫണന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  'കേനിഫ്ബനി'-യനില്  നനിര്കദ്ദേശനിച  കപ്രഭാജക്ടുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഏതട തരലാം സലാംവനിധഭാനമഭാണട നനിലവനിലള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട  വകുപട  മുഖഭാനരലാം  'കേനിഫ്ബനി'-യനില്  എത  കപ്രഭാജക്ടുകേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  തലകശരനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് എത കപ്രഭാജക്ടുകേള  'കേനിഫ്ബനി'
മുഖഭാനരലാം  നനിര്വഹണത്തനിനട  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട;  അവ  ഏഫതലഭാമഭാഫണന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫെട കബഭാര്ഡനിഫന്റെ 27-ാാമതട കബഭാര്ഡട കയഭാഗലാം
(പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷമുളള ആദല കയഭാഗലാം) 2016-17-ഫല  പുതുക്കനിയ ബജറട
പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചട  ഭരണവകുപട  നനിര്കദ്ദേശനിച  എഴുപത്തനിനഭാലട  പദതനികേളനില്
നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിച 48  പദതനികേളക്കട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയലാം
4,004.86  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുകേയലാം  ഫചയ്തു.  ഇതട
നനിര്കദ്ദേശനിച  പദതനികേളുഫട  അറുപത്തനിനഭാലട  ശതമഭാനലാം  വരുലാം.  ഇരുപത്തനികയഴെഭാമതട
കബഭാര്ഡട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  കപ്രഭാജക്ടുകേളുഫട  നനിര്വഹണലാം  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട.  വകുപ്പുതനിരനിച്ചുളള പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടട
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)   2016-17  വര്ഷഫത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറട  പ്രസലാംഗത്തനിഫല  രണഭാലാം
മഭാന്ദല  വനിരുദ  പഭാകക്കജനില്   ഉളഫപടനിട്ടുളള  അടനിസഭാന  സഡൗകേരല  വനികേസന
പദതനികേളഭാണട  കേനിഫ്ബനിയനിലൂഫട  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.
പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതുലാം  സമര്പനിക്കുന്നതുലാം  നനിര്വഹനിക്കുന്നതുലാം
സലാംബന്ധനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള തഭാഫഴെപറയലാംവനിധമഭാണട.

(1) വകുപ്പുകേള  അവരുഫട  കേതീഴെനില്  വരുന്ന  പദതനികേള  ഏഫതഭാഫക്കഫയന്നട
തനിരനിചറനിയകേ എന്നതഭാണട ആദല നടപടനി.  തുടര്ന്നട, ബന്ധഫപട വകുപനില് നനിനളള
ഭരണഭാനുമതനി അനനിവഭാരലമഭാണട. 100 കകേഭാടനി  രൂപയട മുകേളനില് വരുന്ന പദതനികേള-
ക്കഭായനിരനിക്കുലാം   KIIFB മുകഖന ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതട.  10  കകേഭാടനി  രൂപയനില്
കുറയഭാത്ത അടങലളള,  സമഭാന സസ്വഭഭാവമുളള പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചട ആഫകേ
100  കകേഭാടനി  രൂപയട  മുകേളനില്  മതനിപട  തുകേ  വരുന്ന  പദതനികേളഭാക്കനിയലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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(2)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള  SPV  (ഫസഷലല്  പര്പസട
ഫവഹനിക്കനിള)-ഫയ  നനിയമനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട  അടുത്ത  നടപടനി.  പ്രകതലകേ  ഉകദ്ദേശ
ലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി വനിഭഭാവനലാം ഫചയ്യുന്ന തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ സലാംവനിധഭാന
ങ്ങകളഭാ ആണട  SPVഎന്നതുഫകേഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.  വകുപ്പുകേളക്കട നനിലവനിലളള
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  SPV-കേഫള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ  പദതനിയഫട  ആവശലങ്ങളക്കട
അനുകയഭാജലമഭായ എസട.പനി.വനി.-ഫയ വനിഭഭാവനലാം ഫചയ്യുകേകയഭാ ഫചയഭാവന്നതഭാണട.

(3)  എസട.പനി.വനി.-കേള  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ആവശലഫമങനില്  പുറകമ
നനിനലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദഷഭാക്കഫള  (Consultants)  നനിയമനിക്കഭാവന്നതഭാണട.  അതനിനഭായനി
ഒരു   Request for Proposal (RFP)  തയഭാറഭാക്കുകേഫയന്നതട എസട.പനി.വനി.-കേളുഫട
ചുമതലയഭാണട.  ഇതട  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട  എസട.പനി.വനി.-കേളക്കട  പരനിമനിതനികേള
കനരനിടുന്നപക്ഷലാം  KIIFB  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  General  RFP  മഭാതൃകേ
അവലലാംബനിക്കഭാവന്നതഭാണട.  ഇ.ഫടന്റെറനിലാംഗട  വഴെനിയളള  Consultant  നനിയമനലാം ഉറപട
വരുകത്തണതുമഭാണട.  ഇങ്ങഫന  നനിയമനിക്കുന്ന  കേണ്സളടന്റെനിഫന്റെ  സഹഭായകത്തഭാഫട
ഫെതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി,  പ്രനിലനിമനിനറനി  കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടട  (PPR),  ഡതീഫറയനില്ഡട
കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടട  (DPR),  ഫെനിനഭാന്ഷലല്  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  തുടങ്ങനിയവ
തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  KIIFB-യനില് സമര്പനിക്കുകേയമഭാണട അടുത്ത നടപടനി.

(4)  ഇപ്രകേഭാരലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന പദതനികേള  KIIF  ആകനികലയലാം സതീമനികലയലാം
വലവസകേളക്കട  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  നടത്തനി,  ബഹു.മുഖലമനനി
അദലക്ഷനഭായളള  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പക്ഷലാം  KIIFB
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതുലാം,  എസട.പനി.വനി.  വഴെനി  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം ഫചയ്യുന.

(സനി) 2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ ബജറട  പ്രസലാംഗത്തനിഫല പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനിലലാം  ബജറനിഫന്റെ  മറുപടനി  പ്രസലാംഗത്തനിലലാം  ഉളഫപടനിട്ടുളള  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട
വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  നഭാളനിതുവഫര  109-ഓളലാം  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഭരണവകുപട കേനിഫ്ബനിയഫട ഫവബ്കസറനില് സമര്പനിചനിട്ടുണട.

(ഡനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  2016-17  വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട
പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുളള  അടനിസഭാന
സഡൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേളഭാണട  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട.  ഇഫതഭാരു പ്രകതലകേ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലഫത്തകയഭാ ജനിലഫയകയഭാ
മഭാതലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുഫകേഭാണളള  പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമഗമഭായ
അടനിസഭാന സഡൗകേരലവനികേസനമഭാണട ഈ പഭാകക്കജനിലൂഫട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട.
ഫപഭാതുമരഭാമത്തട, ജലവനിഭവലാം, ഐ.ടനി.,  ആകരഭാഗലലാം, ഊര്ജ്ജലാം തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുഫട
വനിശദമഭായ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയഫട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണട.
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കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയ പദതനികേള

6  (408)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കേനിഫ്ബനി'  യനില്  ഉളഫപടുത്തനി  2016  നവലാംബറനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയ  4004  (നഭാലഭായനിരത്തനി  നഭാലട)  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  പദതനികേളുഫട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  പദതനികേള  ഉളഫപടുതന്നതനിനട  പ്രധഭാനമഭായലാം
കേണക്കഭാക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള എഫനഭാഫക്കയഭാണട എന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ വര്ഷലാം ഏഫതഭാഫക്ക കമഖലകേളനില് നനിനള്ള പദതനികേളക്കഭാണട
മുന്ഗണന നല്കുകേ;

(ഡനി) ഈ വര്ഷലാം എത തുകേ ഇതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുഫമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഈ വര്ഷഫത്ത പദതനികേളക്കട എന്നകത്തയട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാനഭാകുലാം
എന്നട ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ;

(എഫെട)  കേഴെനിഞ്ഞ  തവണ  പരനിഗണനിക്കഭാത്ത  മണ്ഡലങ്ങളനില്  നനിനളള
പ്രവൃത്തനികേള  ഇത്തവണഫത്ത  പദതനിയനില്  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 7-11-2016-ല്  കൂടനിയ  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  27-ാാമതട   കയഭാഗലാം  (കബഭാര്ഡട
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷമുളള ആദല കബഭാര്ഡട കയഭാഗലാം) 48 പദതനികേളക്കഭായനി
4004.86  കകേഭാടനി രൂപയഫട ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.
ഈ പദതനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഇകതഭാഫടഭാപലാം ഉളളടക്കലാം ഫചയ്യുന.*

(ബനി) 2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുളള  പദതനികേളഭാണട  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതട.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
(8-8-2016-ഫല  സ.ഉ.(കകേ.)  നമ്പര്  315/2016/ധന.)  കേനിഫ്ബനിയഫട  ഫവബട
കസറനില്  പ്രസനിദഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.   അതനിഫന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങള
തഭാഫഴെപറയലാംവനിധമഭാണട.

(1) വകുപ്പുകേള  അവരുഫട  കേതീഴെനില്  വരുന്ന  പദതനികേള  ഏഫതഭാഫക്കഫയന്നട
തനിരനിചറനിയകേ എന്നതഭാണട ആദല നടപടനി.  തുടര്ന്നട, ബന്ധഫപട വകുപനില്നനിനളള

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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ഭരണഭാനുമതനി അനനിവഭാരലമഭാണട. 100  കകേഭാടനി രൂപയട മുകേളനില് വരുന്ന പദതനികേള
ക്കഭായനിരനിക്കുലാം   KIIFB മുകഖന ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതട.  10  കകേഭാടനി  രൂപയനില്
കുറയഭാത്ത അടങലളള,  സമഭാന സസ്വഭഭാവമുളള പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചട ആഫകേ
100 കകേഭാടനിക്കട മുകേളനില് മതനിപട തുകേ വരുന്ന പദതനികേളഭാക്കനിയലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട.

(2)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള  SPV  (ഫസഷലല്  പര്പസട
ഫവഹനിക്കനിള)-ഫയ  നനിയമനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട  അടുത്ത  നടപടനി.  പ്രകതലകേ  ഉകദ്ദേശ
ലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി വനിഭഭാവനലാം ഫചയ്യുന്ന തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ
ആണട SPV എന്നതുഫകേഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട. വകുപ്പുകേളക്കട നനിലവനിലളള സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകൃത   SPV  -കേഫള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ  പദതനിയഫട  ആവശലങ്ങളക്കട
അനുകയഭാജലമഭായ എസട.പനി.വനി.-ഫയ വനിഭഭാവനലാം ഫചയ്യുകേകയഭാ ഫചയഭാവന്നതഭാണട.

(3) എസട.പനി.വനി.-കേള പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ആവശലഫമങനില് പുറകമനനിനലാം
വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദഷഭാക്കഫള  (Consultants)നനിയമനിക്കഭാവന്നതഭാണട.  അതനിനഭായനി  ഒരു
Request  for  Proposal  (RfP)  തയഭാറഭാക്കുകേഫയന്നതട  എസട.പനി.വനി.-കുളുഫട
ചുമതലയഭാണട.  ഇതട  നടപഭാക്കുന്നതനിനട  എസട.പനി.വനി.-കേളക്കട  പരനിമനിതനികേള
കനരനിടുന്നപക്ഷലാം KIIFB തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള General RfP മഭാതൃകേ അവലലാംബനിക്കഭാ-
വന്നതഭാണട.  ഇ. ഫടന്റെറനിലാംഗട വഴെനിയളള Consultant നനിയമനലാം ഉറപ്പുവരുകത്തണതുമഭാണട.
ഇങ്ങഫന  നനിയമനിക്കുന്ന  കേണ്സളടനിന്റെടസനിഫന്റെ  സഹഭായകത്തഭാഫട  ഫെതീസനിബനിലനിറനി
സഡനി,  പ്രനിലനിമനിനറനി  കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടട  (PPR),  ഡതീഫറയനില്ഡട  കപ്രഭാജക്ടട
റനികപഭാര്ടട  (DPR),  ഫെനിനഭാന്ഷലല്  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  തുടങ്ങനിയവ  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം
KIIFB -യനില് സമര്പനിക്കുകേയമഭാണട അടുത്ത നടപടനി.

(4)  ഇപ്രകേഭാരലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന പദതനികേള  KIIF  ആകനികലയലാം സതീമനികലയലാം
വലവസകേളക്കട  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  നടത്തനി,  ബഹു.മുഖലമനനി
അദലക്ഷനഭായളള കബഭാര്ഡനിഫന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന പക്ഷലാം  KIIFB  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതഭാണട.  കമല്  സൂചനിപനിച  ഉത്തരവനിഫന്റെ  പകേര്പട  അനുബന്ധലാം  ആയനി*

കചര്ത്തനിട്ടുണട.  

(സനി)  2016-17 വര്ഷഫത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട  പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചട
പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളഫപടനിട്ടുളള പദതനികേളഭാണട കേനിഫ്ബനി മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്നതട.  ഇഫതഭാരു  പ്രകതലകേ  കമഖലഫയ  മഭാതലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുഫകേഭാണളള
പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സമഗമഭായ അടനിസഭാന സഡൗകേരല വനികേസനമഭാണട
ഈ പഭാകക്കജനിലൂഫട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട. 8-8-2016-ഫല സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്
315/16/ധന  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനിയഫട  ഫവബ്കസറനില്  ഭരണവകുപട

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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സമര്പനിചനിട്ടുളള  പദതനികേളുഫട  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം  കയഭാഗലമഭായവഫയ
കബഭാര്ഡനിഫന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന.

(ഡനി & ഇ)  അടുത്ത മഭാസലാം കൂടുന്ന കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിഫന്റെ ഇരുപത്തനിഫയടഭാമതട
കബഭാര്ഡട കയഭാഗത്തനിഫന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണവകുപട
കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  ഫവബ്കസറനില്  സമര്പനിച  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുഫട
സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  നടനവരനികേയഭാണട.  കബഭാര്ഡട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുകശഷലാം
മഭാതഫമ  ഈ  വര്ഷലാം  പദതനികേളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന  തുകേഫയ  കുറനിച്ചുളള
വലക്തതയണഭാകൂ.

(എഫെട) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  2016-17 വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട
പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുളള  അടനിസഭാന
സഡൗകേരല വനികേസന പദതനികേളഭാണട കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട.
ഇഫതഭാരു പ്രകതലകേ  മണ്ഡലഫത്തകയഭാ  ജനിലഫയകയഭാ  മഭാതലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുഫകേഭാണളള
പദതനികേളല. സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സമഗമഭായ അടനിസഭാന സഡൗകേരലവനികേസനമഭാണട
ഈ പഭാകക്കജനിലൂഫട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട.  കമല്പറഞ്ഞ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനിലളഫപട  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  നനിനളള  പദതനികേഫള  8-8-2016-ഫല
സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന.  ഉത്തരവനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട വനികധയമഭായനി  കയഭാഗലമഭായവഫയ  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട. 

കേനിഫ്ബനിയനില് അനുമതനി ലഭനിചതുലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതുമഭായ പദതനികേള

7 (409)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട  എലാം  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കേനിഫ്ബനി'-യനില്  ഇതുവഫര  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഏഫതഭാഫക്ക
പദതനികേളുണട എന്നട  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട ജനിലയനില് പരനിഗണനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 8-8-2016-ഫല സ.ഉ.(കകേ.)  നമ്പര് 315/16/ധന.  ഉത്തരവനിഫല മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടട അവകലഭാകേനലാം,  കകേഭാസട ഫബനനിഫെനിറട

അനഭാലനിസനിസട,  ഭരണഭാനുമതനി എന്നനിവ ഉളഫപഫട കേനിഫ്ബനിയഫട ഫവബ്കസറനില്

ഓണ്കലനഭായനി  സമര്പനിക്കഫപട  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  48  പദതനികേള
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7-11-2016-നട  കൂടനിയ  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  27-ാാമതട  കബഭാര്ഡട  കയഭാഗലാം

(പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷമുളള  ആദല  കബഭാര്ഡട  കയഭാഗലാം)  അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

ഈ പദതനികേളുഫട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി *കചര്ക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  2016-17  വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട

പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുളള  അടനിസഭാന

സഡൗകേരല വനികേസന പദതനികേളഭാണട കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട.

ഇഫതഭാരു  പ്രകതലകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഫത്തകയഭാ  ജനിലഫയകയഭാ  മഭാതലാം

ലക്ഷലമനിട്ടുഫകേഭാണളള  പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമഗമഭായ  അടനിസഭാന

സഡൗകേരലവനികേസനമഭാണട ഈ പഭാകക്കജനിലൂഫട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട. 

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള

8 (410)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട കേബതീര് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ഫല ബഡ്ജറനില് 'കേനിഫ്ബനി-'യനില് ഉളഫപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേളക്കട

തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മങട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള

പ്രവൃത്തനികേളുഫട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേനിഫ്ബനിയനില് ലഭനിചനിട്ടുള്ള ഫെണകേളുഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില്

പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുളള  പദതനികേളഭാണട  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി

നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുഫട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടട

റനികപഭാര്ടട,  കകേഭാസട ഫബനനിഫെനിറട അനഭാലനിസനിസട എന്നനിവ പരനികശഭാധനിചട  7-11-2016-ല്

കൂടനിയ 27-ാാമതട  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡട   കയഭാഗലാം  4004.86   കകേഭാടനി  രൂപയഫട

48  പദതനികേളക്കട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി.  ടനി  പദതനികേളക്കട  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുന്നതനിനട  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനികേള  അഥവഭാ  എസട.പനി.വനി.

പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപട  വനിശദ  വനിവരങ്ങള  ഓണ്കലനഭായനി

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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കേനിഫ്ബനിക്കട  സമര്പനികക്കണതുണട.  ഈ  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചട  കപ്രഭാജക്ടട

നനിര്വഹണ  ഫചലവകേള  നനിശ്ചയനിക്കഫപടനിട്ടുള്ള  ഘടങ്ങളനില്  കനരനിടട  സപയര്,

കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്,  കസവനദഭാതഭാവട  മുതലഭായവരുഫട   നനിശ്ചനിത ബഭാങട  അക്കഡൗണനില്

കനരനിടട  ലഭലമഭാക്കഭാനുളള  ഡയറക്ടട  ഫബനനിഫെനിറട  സലാംവനിധഭാനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്

ഏര്ഫപടുതന്നതനിനുളള നടപടനികേള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണട.  കേനിഫെട കബഭാര്ഡനിഫന്റെ

ഇരുപത്തനികയഴെഭാമതട  കബഭാര്ഡ ട  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളക്കഭാവശലമഭായ

തുകേ നനിലവനിഫല ഫെണനില്നനിനലാം കേഫണതവഭാന് കേനിഫ്ബനി പ്രഭാപമഭാണട.  കൂടഭാഫത

2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട  പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചട കേനിഫ്ബനിക്കട ലഭലമഭാക്കനി

യനിട്ടുളള പത്തട ശതമഭാനലാം കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയലാം ഫപകടഭാളനികന്മലളള ഫസസ്സുലാം

കേനിഫ്ബനി  അക്കഡൗണനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  നൂതന  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിച്ചുളള

നടപടനിക്രമങ്ങള  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയട

കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതഭാണട.  ടനി  പദതനികേളുഫട  വകുപ്പുതനിരനിച്ചുളള

പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി   അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന. *

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  2016-17  വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട
പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുളള  പദതനികേളഭാണട
കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട.  ഇഫതഭാരു പ്രകതലകേ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലഫത്തകയഭാ  ജനിലഫയകയഭാ  മഭാതലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുഫകേഭാണളള  പദതനികേളല.
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമഗമഭായ  അടനിസഭാന  സഡൗകേരലവനികേസനമഭാണട  ഈ
പഭാകക്കജനിലൂഫട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട.  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട,  ജലവനിഭവലാം,  ആകരഭാഗലലാം,
ടൂറനിസലാം  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ലഭനിച   പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
നനിനലാം  8-8-2016-ഫല  സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന.  ഉത്തരവനിഫല
വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായവഫയ  കേനിഫെട  ആക്ടനിഫലയലാം  സതീമനിഫലയലാം
വലവസകേളക്കട  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  നടത്തനി  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്ന നടപടനിയഭാണട സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നതട.  തുടര്ന്നട
കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പദതനികേളക്കട  കേനിഫ്ബനി
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.   കബഭാര്ഡട   അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  പദതനികേളുഫട  പടനികേ
കേനിഫ്ബനി  ഫവബ്കസറനില് ലഭലമഭാണട.  

(സനി)  2015-16  വര്ഷഫത്ത ബഡ്ജറനില്  വന്കേനിട  വനികേസന പദതനികേളുഫട
നടത്തനിപനിനഭായനി  5475-00-800-92 (പഭാന്)  ശതീര്ഷകേത്തനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിരുന്ന
2,000  കകേഭാടനി രൂപയനില് അവകശഷനിച  873.85  കകേഭാടനി രൂപ,  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഫപട
കേനിഫ്ബനി  വഴെനിയളള  പ്രവര്ത്തന  സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിഫന്റെ  ആദല  നടപടനി  എന്ന

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട

268/2019.
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നനിലയനില് കേനിഫ്ബനിക്കട  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.   കൂടഭാഫത കമല് സൂചനിപനിച കഭദഗതനി
ഫചയ കേനിഫെട ആക്ടനിഫല ഖണ്ഡനികേ  7  പ്രകേഭാരലാം  മുന് വര്ഷഫത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന
നനികുതനിയഫട  10  ശതമഭാനമഭായ  281.4  കകേഭാടനിയനില്  28.14  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
ഫപകടഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങളനികന്മലളള  മുഴുവന്  ഫസസട  തുകേയഭായ  448.1  കകേഭാടനി
രൂപയലാം  ഉളഫപഫട ആഫകേ  1350.09  കകേഭാടനി  രൂപ കേനിഫ്ബനിയഫട അക്കഡൗണനില്
ലഭലമഭായനിട്ടുണട.  ഇതനിനുപുറകമ കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയഫട  10 ശതമഭാനത്തനില്
കശഷനിച തുകേയഭായ  253.29 കകേഭാടനി  രൂപ കൂടനി   കേനിഫ്ബനിക്കട  അനുവദനിചനിട്ടുണട.
ഇതനിനുപുറഫമ ജനറല് ഒബ്ലേനികഗഷന് കബഭാണടസട, റവനസ്യൂ ഒബ്ലേനികഗഷന് കബഭാണടസട,
വഭാണനിജല/സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിന്നട  കടലാം  കലഭാണ്  എന്നനിവ  വഴെനി
ധനസമഭാഹരണത്തനിനുളള ശമങ്ങളുലാം കേനിഫ്ബനിയഫട പരനിഗണനയനിലഭാണട.

ഇ.പനി.എഫെട. ഫപന്ഷന് വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കട കക്ഷമ ഫപന്ഷന്

9 (411) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇ.പനി.എഫെട. ഫപന്ഷന് വഭാങ്ങുന്നവഫര കക്ഷമ ഫപന്ഷന് വഭാങ്ങുന്നതനില്
നനിനലാം  വനിലക്കനി  ഉത്തരവട  പുറഫപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനുണഭായ  സഭാഹചരല
ഫമനഭായനിരുന;

(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട  2014-ല് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനില് തഭാഫഴെ
വരുമഭാനമുള്ളവര്ക്കട  കക്ഷമ  ഫപന്ഷന്  വഭാങ്ങുന്നതനിനട  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന;
പ്രസ്തുത ഉത്തരവട ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ഇന്ദനിര  ഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  അലാംഗപരനിമനിത  ഫപന്ഷന്  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കട
മകറഫതങനിലലാം കക്ഷമ ഫപന്ഷനട അര്ഹതയകണഭാ;

(ഡനി) വലഭാപകേമഭായ പ്രതനികഷധഫത്ത തുടര്ന്നട ഇ.പനി.എഫെട. ഫപന്ഷന്കേഭാര്ക്കട
കക്ഷമ ഫപന്ഷന് കൂടനി വഭാങ്ങുവഭാന് കേഴെനിയന്ന വനിധത്തനില് ഉത്തരവട പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
പരനിഷ്കരനിച ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അതട ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

(ബനി & സനി) ഉണട.

(ഡനി) 21-1-2017-ഫല സ.ഉ. (എലാം.എസട.) 34/2017/ധന ഉത്തരവട പ്രകേഭാരലാം
ഇ.പനി.എഫെട.  ഫപന്ഷന്കേഭാര്ക്കട  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ഫപന്ഷന്  അഫലങനില്
കക്ഷമഫപന്ഷനട അര്ഹതയണട. (പകേര്പട ഉളളടക്കലാം ഫചയ്യുന)* 
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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ഐ.എചട.ആര്.ഡനി. ജതീവനക്കഭാരുഫട ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

10  (412)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഫകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തഭാലാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണത്തനിഫന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള ഐ.എചട.ആര്.ഡനി.
കകേഭാകളജട ജതീവനക്കഭാര്ക്കട നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഒന്പതഭാലാം  ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം ഐ.എചട.ആര്.ഡനി.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട
നടപഭാക്കനിയകപഭാള  കുടനിശനികേ  നഭാളനിതുവഫര  നല്കേഭാതനിരുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്
ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) കുടനിശനികേ  നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്തഭാലാം ശമ്പളപരനിഷ്കരണത്തനിഫന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള ഐ.എചട.ആര്.ഡനി.
കകേഭാകളജട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട  നടപനിലഭാക്കുന്നതട  സലാംബന്ധനിച  ശനിപഭാര്ശകേഫളഭാനലാം
ധനവകുപനിഫന്റെ പരനിഗണനയഭായനി വന്നനിടനില.

(ബനി) ധന വകുപനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ഫകേ. എസട. ഇ. ബനി.-യഫട കതഭാപ്പുലാംപടനി ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട 

11  (413)  ശതീ  .    കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫകേഭാചനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല കതഭാപ്പുലാംപടനിയനില് ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-
യഫട  ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില്
നനിനലാം  80  ലക്ഷലാം  രൂപയട  2015-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയനിട്ടുലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-ക്കട  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനി  നഭാളനിതുവഫര  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തുകേ  ലഭലമഭാകുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനി  എഫനനലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിഫന്റെ കേഭാരണഫമഫനനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ തുകേ എന്നകത്തയട
ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  &  (ബനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണപകയഭാഗനിചട  ഫകേഭാചനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യഫട ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട.   ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  മുകഖന  deposit  work  ആയഭാണട
പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയട   അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട.  Deposit  work-കേളക്കട
പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  അനുസരനിചട  തവണകേളഭായഭാണട  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതട.
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പ്രസ്തുത  പദതനിയഫട  അടങല്  തുകേയഭായ  80  ലക്ഷലാം  രൂപയഫട  20%  ആയ
16  ലക്ഷലാം രൂപ അഡസ്വഭാന്സഭായനി   ഫകേ.  എസട.  ഇ.  ബനി-യട ഫഡകപഭാസനിറട  ഫചയ്തു
നല്കുന്നതനിനട  ഊര്ജ്ജ  വകുപനിനട  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി
സലാംബന്ധനിച റനികപഭാര്ടട ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയട  ബഭാക്കനി തുകേ അനുവദനിചട നല്കുന്നതഭാണട. 

എലാം.എല്.എ. ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

12 (414) ശതീ  .   എസട  .   ശർമ്മേ : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  സതീമനില്  ഉളഫപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതന്നതനിനുളള കവപനിന് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല പ്രവൃത്തനികേള സലാംബന്ധനിച
ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാഫയന്നട  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങനില്  എന്നഭാണട
പ്രവൃത്തനികേളുഫട ലനിസട ലഭനിചഫതന്ന വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഏഫതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളുഫട  ഡനി.പനി.ആര്.
സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിച തുടര്നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിന്
കേതീഴെനില്  കവപനിന് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുളള
16  പ്രവൃത്തനികേളക്കുളള  ശനിപഭാര്ശ  (ആഫകേ  അ ടങല്  തുകേ  499.83  ലക്ഷലാം  രൂപ)
ഇതനികനഭാടകേലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുഫട  വനിശദമഭായ  എസനികമറട
സമര്പനിക്കുവഭാന്  ഭരണ  വകുപ്പുകേളക്കട  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  ഇവയനില്
കവപനിന്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  ഗവണ്ഫമന്റെട
കകേഭാകളജനിനട  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച  ശനിപഭാര്ശയഫട  വനിശദമഭായ
എസനികമറട   (ഡനി.പനി.ആര്.)  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  ലഭനിചനിട്ടുഫണങനിലലാം  ഉചനിതമഭായ
തലത്തനില്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചയട  അയയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണ  വകുപനിനട  തനിരനിഫകേ
നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട.  ബന്ധഫപട  ഭരണ  വകുപ്പുകേള  വനിശദമഭായ  എസനികമറ്റുലാം
അനുബന്ധകരഖകേളുലാം  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയട  പദതനികേളക്കട  ധനഭാനുമതനി  നല്കേനി
വരുനണട.  പ്രവൃത്തനികേളുഫട ലനിസട അനുബന്ധമഭായനി*  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

എലാം.എല്.എ. ആസ്തനി വനികേസന ഫെണട

13  (415)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണട  മുഖഭാനനിരലാം  നടപഭാക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനിയഫട  ഫടണര്  തുകേയനില്  നനിനലാം  കുറചട  വനിളനിക്കുന്ന  അവസരത്തനില്
അധനികേലാം വരുന്ന തുകേ വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയന്ന തരത്തനില്
ആസ്തനി വനികേസന ഫെണനികലക്കട തനിരനിഫകേ വകേയനിരുത്തഭാന് ധനകേഭാരല വകുപട നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറഫപടുവനിക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഫടണര് കസവനിലാംഗ്സുലാം ഫടണര് എകസുലാം ഫടണര് പ്രക്രനിയയനിഫല

സഭാധഭാരണ പ്രതനിഭഭാസമഭായതനിനഭാല്,  ഓകരഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫലയലാം ഫടണര്

കസവനിലാംഗ്സുലാം  ഫടണര്  എകസുലാം  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കേണക്കഭാക്കനി  ആസ്തനി

വനികേസന ഫെണനിഫന്റെ വഭാര്ഷനികേ വകേയനിരുത്തലനില് വതീണലാം  അനുവദനിക്കുന്നതട/കുറവട

ഫചയ്യുന്നതട  തനികേച്ചുലാം  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണട.  4-12-2013-ഫല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്

97/2013/  ധന.  പ്രകേഭാരലാം  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിന്കേതീഴെനിഫല പ്രവൃത്തനികേളുഫട

എസനികമറട  ഏറവലാം  പുതനിയ  SoRs/CPWD  കററട  പ്രകേഭാരലാം  ആയനിരനിക്കണഫമന്നട

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട.  ആയതനിനഭാല്  ഫടണര്  കസവനിലാംഗ്സുലാം  ഫടണര്  എകസുലാം

മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പ്രതനിവര്ഷലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  ആസ്തനി  വനികേസന

ഫെണനിഫന്റെ  ആഫകേ  തുകേഫയ  ബഭാധനിക്കനില.  സര്ക്കുലറനിഫന്റെ  പകേര്പട  ഉളളടക്കലാം*

ഫചയ്യുന. 

ഗവ. കപഭാളനിഫടകനിക്കട, ഗവ.ഐ.റനി.ഐ., ഗവ. കകേഭാകളജട വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട

ബസട വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള നടപടനി

14  (416)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആസ്തനി വനികേസന ഫെണട വനിനനികയഭാഗനിചട  ഗവണ്ഫമന്റെട കപഭാളനിഫടകനികേട,

ഗവണ്ഫമന്റെട ഐ.റനി.ഐ.,  ഗവണ്ഫമന്റെട കകേഭാകളജട എന്നനിവനിടങ്ങളനിഫല വനിദലഭാര്ത്ഥനി

കേളക്കഭായനി ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതനിനട  നനിലവനില്  അനുമതനിയകണഭാഫയന്നട

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇഫലങനില്, ആയതനിനട അനുമതനി നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിഫല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുഫട   യഭാതഭാസഡൗകേരലലാം
ഫമചഫപടുതന്നതനിനഭായനി  9-2-2016-ഫല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  178/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം
ബന്ധഫപട  ജനിലഭാ  ഫപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്  സഭാക്ഷലഫപടുതന്ന

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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ആവശലകേതഭാ സര്ടനിഫെനിക്കറനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലലാം വഭാഹനലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
നനിലവനിഫല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കണഫമനലാം  വഭാങ്ങുന്ന  വഭാഹനത്തനിഫന്റെ
ആവര്ത്തന/പരനിപഭാലന ഫചലവകേള സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്നതല എന്നതീ നനിബന്ധന-
കേകളഭാടുകൂടനി ആസ്തനി വനികേസന ഫെണനില്നനിനലാം സ്കൂള ബസട വഭാങ്ങുന്നതനിനട മഭാതമഭാണട
അനുമതനിയളളതട.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഓകരഭാ വകുപനിനുലാം ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച തുകേ

15  (417)  ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സർക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഓകരഭാ
വകുപനിനുലാം ധനഭാഭലര്ത്ഥനയനിലൂഫട ബജറനില് ഫചലവഴെനിക്കഭാന് അനുവദനിച തുകേ എത
വതീതമഭായനിരുനഫവന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  15-1-2017  വഫരയളള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ വകുപ്പുലാം ഫചലവഴെനിച
തുകേ എത വതീതമഭാഫണനലാം  ഫചലവഴെനിച  തുകേ വകേയനിരുത്തഫപട തുകേയഫട  എത
ശതമഭാനമഭാഫണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബ ഡ്ജറട പ്രകേഭാരലാം
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കഭായനി  ധനഭാഭലര്ത്ഥനയനിലൂഫട  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയലാം
അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്
31  വഫരയളള  ഫചലവലാം,  ഫചലവഴെനിച  തുകേയഫട  ശതമഭാനത്തനിലളള  കേണക്കുലാം
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന.

കേനിഫ്ബനി വഴെനി ഏഫറടുത്ത പദതനികേളുഫട പുകരഭാഗതനി

16 (418) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട  കജഭാസഫെട:
ശതീ  .   സനി  .   എഫെട  .   കതഭാമസട:
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേനിഫ്ബനി വഴെനി ഏഫറടുത്ത പദതനികേളുഫട
പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  ഏഫറടുത്ത  പദതനികേൾക്കട  ഏഫതഭാഫക്ക  ധനകേഭാരല

സഭാപനങ്ങളഭാണട വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കനിയഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇപ്രകേഭാരലാം ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങള വഴെനി സമഭാഹരനിച തുകേ, നൽകകേണ

പലനിശ, തനിരനിചടവട എന്നനിവയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  ഏഫതലഭാലാം  കമഖലയനിലഭാണട

ധനലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതനലാം എത തുകേയഭാണട  ഫചലവഴെനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫ്ബനി  ഏഫറടുത്ത  പദതനികേളുഫട  വകുപ്പുതനിരനിച്ചുളള  പുകരഭാഗതനി

സലാംബന്ധനിച കസറടഫമന്റെട അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി ഏഫറടുത്ത പദതനികേളക്കഭായനി നഭാളനിതുവഫര വഭായ്പകേള ഒനലാം

തഫന്ന  എടുത്തനിടനില.  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  തനതട  ഫെണനിഫന്റെ  ലഭലതയലാം  പദതനികേളക്കട

കവണനിവരുന്ന  ഫചലവലാം  വനിലയനിരുത്തനി  ആവശലത്തനിനനുസരനിചട  മഭാതമഭാണട

വഭായ്പഫയടുക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.  ഇകപഭാള ലഭലമഭായ ഫെണട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ

പ്രവൃത്തനികേളുഫട ആദല ഗഡ നല്കുന്നതനിനട പരലഭാപമഭാണട.

(സനി)  ബനി പനിരനിവനിഫന്റെ മറുപടനിയഫട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

(ഡനി) 2016-17- ഫല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ

പഭാകക്കജനില് പ്രഖലഭാപനിച പദതനികേളഭാണട  കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതട.

ഇവ കൂടഭാഫത ഭരണ വകുപട കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപഭാക്കുന്നതനിനട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ

മറട പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട. 8-8-2016-ഫല സ.ഉ.(കകേ) 315/2016/ധന.

ഉത്തരവനില് ഈ വലവസകേള വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണട.  ഈ ഉത്തരവനിഫല മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പഭാലനിചട  കേനിഫ്ബനിക്കട  സമര്പനിച  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുളള

48 പദതനികേള  7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫെട കബഭാര്ഡട  കയഭാഗലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന

പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഈ വരുന്ന ബഡ്ജറട പ്രഖലഭാപനത്തനിലൂഫടകയ

വലക്തമഭാവൂ.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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നതീതനി ആകയഭാഗട രൂപതീകേരണലാം

 17 (419)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നതീതനി ആകയഭാഗനിഫന്റെ രൂപതീകേരണത്തനിഫന്റെ ഫെലമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനട
ലഭനികക്കണ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതത്തനില്  വന  കചര്ന്നനിട്ടുള്ള  കുറവലാം  നസ്യൂനതകേളുലാം
എഫനലഭാമഭാണട; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസട.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിനട  കനടമഭാകണഭാ
അകതഭാ കകേഭാടമഭാകണഭാ സലാംഭവനിക്കുകേ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നതീതനി ആകയഭാഗനിഫന്റെ രൂപതീകേരണത്തനിഫന്റെ ഫെലമഭായനി കകേന്ദ്ര വനിഹനിതത്തനില്
കുറവണഭായനിടനില.  എന്നഭാല് പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷഫന്റെ ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം
കകേന്ദ്ര നനികുതനിയനിനത്തനില് വര്ദനവട ഉണഭായനിട്ടുഫണങനിലലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള
പദതനി  ധനസഹഭായത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  കുറവട
വരുത്തനിയനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുഫട  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന
വനിഹനിതഭാനുപഭാതത്തനില് മഭാറലാം  വരുത്തനിയതട  സലാംസഭാനത്തനിനട  കൂടുതല് സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാദലതയട ഇടയഭാക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.  മുന് പഭാനനിലാംഗട കേമ്മേതീഷന് നനിര്വഹനിചനിരുന്ന
സലാംസഭാന  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളുഫട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതുലാം  സലാംസഭാന
പദതനികേളുഫട ധനസഹഭായലാം നനിശ്ചയനിക്കുന്നതുലാം നതീതനി ആകയഭാഗനിഫന്റെ രൂപതീകേരണ-
കത്തഭാഫട  ഇലഭാതഭായനിട്ടുണട.  ഇതനിലൂഫട  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചരലലാം  സലാംജഭാതമഭായനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  നതീതനി  ആകയഭാഗനിഫന്റെ  ഭഭാഗതനനിനലാം
സലാംസഭാനങ്ങളക്കട  യഭാഫതഭാരു  വനിധത്തനിലമുളള  സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം  അനുവദനി-
ക്കഭാത്തതട വലനിഫയഭാരു നസ്യൂനതയഭായനി ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഫപടുന.

(ബനി)  1-7-2017  മുതല്  രഭാജലത്തട   ജനി.എസട.ടനി.  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം
നടപഭാക്കുകേയഭാണട.  ഫഡസനികനഷന്  പ്രനിന്സനിപനിളനിഫന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയളള
ജനി.എസട.ടനി.-യഫട  വരകവഭാഫട  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളഫത്തകപഭാലള്ള
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിക്കുഫമന്നട  കേണക്കഭാക്കഫപടുന.
എന്നഭാല്  കസവന  നനികുതനിയഫട  നനിരക്കട  ഉയര്ന്നതഭായതനിനഭാല്  കസവനങ്ങളുഫട
ഫചലവട  അധനികേരനിക്കുലാം;  മരുനകേളക്കട  നനിലവനിലളള  നനിരക്കനികനക്കഭാള  ഉയര്ന്ന
സഭാബഭായതനിനഭാല്  മരുനകേളുഫട  വനിലയലാം  വര്ദനിക്കഭാന്  സഭാദലതയഫണന്നട
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഫപടുനണട.  ജനി.എസട.ടനി.  പൂര്ണമഭായലാം  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്
മഭാതകമ  ഇതട  സലാംസഭാനത്തനിനട  പ്രകയഭാജനകേരമഭാകണഭാഫയന്നട  തനിടഫപടുത്തഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയളള.
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വഭാടകേ ഫകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസുകേള

18 (420) ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാടകേ ഫകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എത സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസുകേള
ധനകേഭാരല  വകുപട  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട;  എങനില്  വകുപട  തനിരനിചട  വനിശദഭാലാംശലാം
ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത  തുകേ  വഭാടകേയനിനത്തനില്
ഫചലവനിടുനഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  ലഭലമഭായ കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം വഭാടകേ ഫകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
പതനിനഭാറട  സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസുകേള ധനകേഭാരല വകുപട പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട.  വകുപട
തനിരനിച്ചുളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാഫഴെപറയലാം പ്രകേഭാരമഭാണട:

വകുപട എണലാം

കൃഷനി വകുപട 3

സഭാമൂഹല നതീതനി വകുപട 4

രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപട 1

ക്ഷതീരവനികേസന വകുപട 1

വലവസഭായ വകുപട 1

റവനസ്യൂ വകുപട 2

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട 1

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട 1

ഗതഭാഗത വകുപട 1

ലതീഗല് ഫമകടഭാളജനി വകുപട 1

             ആഫകേ 16
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(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വഭാടകേയനിനത്തനില് ശരഭാശരനി  35.94 കകേഭാടനി രൂപ
ഫചലവനിടുനണട.

കകേരള ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര് ഇന്ഫവസടഫമന്റെട ഫെണട കബഭാര്ഡട

19  (421)  ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചർ  ഇന്ഫവസടഫമന്റട  ഫെണട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ

ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡട  ഇഡൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എത തവണ

കയഭാഗലാം കൂടുകേയണഭായനി; എഫന്നഭാഫക്ക; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഡൗ കയഭാഗങ്ങളനില് വചട നഭാളനിതുവഫര എനട തുകേയ്ക്കുളള പദതനികേളക്കഭാണട

അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയതട ; 

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  എത  പദതനികേള  ഇതനിനകേലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട ; ഓകരഭാ പദതനിയഫടയലാം ഇകപഭാഴെഫത്ത അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കകേരളഭാ ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്

ഇന്ഫവസടഫമന്റെട  ഫെണട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡട  ഒരു തവണ കയഭാഗലാം

കചരുകേയണഭായനി.  ബഹു. മുഖലമനനിയഫട  അദലക്ഷതയനില് കകേരള നനിയമസഭയഫട

V-ഡനി കകേഭാണ്ഫെറന്സട ഹഭാളനില്  7-11-2016-നഭാണട കയഭാഗലാം കചര്ന്നതട.  

(ബനി)  ടനി കയഭാഗത്തനില് വചട  4004.86  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുളള പദതനികേളക്കഭാണട

അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയതട.  ആകരഭാഗലലാം,  വനലാം,  വലവസഭായലാം,  വനിവരസഭാകങതനികേലാം,

ഫപഭാതുമരഭാമത്തട,  ജലകസചനലാം എന്നതീ കമഖലകേളനിലഭായനി ആഫകേ  48  പദതനികേളക്കഭാണട

അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയതട.  കബഭാര്ഡട അലാംഗതീകേരനിച പദതനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അനുബന്ധലാം ആയനി* കചര്ക്കുന.

(സനി)  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡട  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുഫട  നനിലവനിലളള

പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  ഭരണ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണട.  ഇതട

അനുബന്ധമഭായനി*  കചര്ക്കുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ആസ്തനി വനികേസന ഫെണട

20  (422)  ശതീ  .    അനൂപട  കജക്കബട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഡൗ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  മണ്ഡലലാം  ആസ്തനി  വനികേസന
ഫെണഭായനി ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനിലലാം എത കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം അനുവദനിക്കുഫമന്നഭാണട
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നതട;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഫെണനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുളള  പ്രവൃത്തനികേളക്കട  നഭാളനിതുവഫര
എത തുകേയഫട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട,  ആകരഭാഗലലാം
എന്നതീ കമഖലകേളനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതനിഫന്റ വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആസ്തനി വനികേസന ഫെണഭായനി കനഭാമനികനറഡട
എലാം.എല്.എ.  ഉളഫപഫട  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനുലാം  അഞട  കകേഭാടനി  രൂപ
വതീതലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട.

(ബനി &സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണട.

ആസ്തനി വനികേസന ഫെണട വനിനനികയഭാഗലാം

 21  (423)  ശതീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ആസ്തനി വനികേസന ഫെണനില് എത കകേഭാടനി രൂപയട
ഇതനിനകേലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട;

(ബനി)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഇതട  സലാംബന്ധനിച  കേണക്കട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017  മഭാര്ചട  31-നട  മുമ്പട  ഫചലവഴെനിക്കഫപടഭാത്ത  തുകേ  അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഫചലവഴെനിക്കുന്നതനിനട എഫനങനിലലാം തടസമുകണഭാ;

(ഡനി)  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയലാം  ലഭലമഭാക്കനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
ഉകദ്ദേശനിച  പ്രവൃത്തനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്  എനട
നടപടനിയഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനികയഭാജകേമണ്ഡല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണനില്നനിനലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുളള തുകേയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണട.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണട.

(സനി)  ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വകേയനിരുതന്ന തുകേയ്ക്കുളള  ധനഭാനുമതനിയലാം
ഭരണഭാനുമതനിയലാം പ്രസ്തുത വര്ഷലാം തഫന്ന പുറഫപടുവനികക്കണതഭാണട.

(ഡനി)  22-7-2015-ഫല സര്ക്കുലര് നമ്പര്  67/2015/  ധന.  പ്രകേഭാരലാം  ആസ്തനി
വനികേസന പദതനിയനിന്കേതീഴെനില് ശനിപഭാര്ശ ഫചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിഫല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.
(പകേര്പട ഉളളടക്കലാം ഫചയ്യുന*)

ആസ്തനിവനികേസന ഫെണട ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

22 (424) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്:
ശതീ  .   സനി  .   എഫെട  .   കതഭാമസട:
ശതീ  .    കമഭാന്സട  കജഭാസഫെട:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പൂര്ണമഭായലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലള്ള  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിനട
വലവസഭായ  വകുപനിഫന്റെ  സലത്തട  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണട
ഉപകയഭാഗനിചട വര്ക്കട ഫഷഡ്ഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട എഫനങനിലലാം തടസമുകണഭാ;

(ബനി)  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  തഫന്ന  എഞനിനതീയറനിലാംഗട  വനിഭഭാഗഫത്ത  പ്രസ്തുത
കജഭാലനികേള ഏല്പനിക്കുന്നതനിനട തടസമുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില് മൂലധന സസ്വഭഭാവമുളള,  ദതീര്ഘകേഭാലലാം
നനിലനനില്ക്കുന്ന  ഫപഭാതുജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ  ആസ്തനികേളുഫട  സൃഷനിയഭാണട  ആസ്തനി
വനികേസന  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുന്നതട.  ആയതനിനഭാല്  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിനട  ആസ്തനി
വനികേസന പദതനിയനിലളഫപടുത്തനി വര്ക്കട ഫഷഡ്ഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട അനുമതനി
നല്കേഭാനഭാവനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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ആസ്തനി വനികേസന ഫെണനില് നനിര്കദ്ദേശനിക്കഫപട ഫപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കട
ഭരണഭാനുമതനി

23  (425)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  നനികയഭാജകേമണ്ഡല  ആസ്തനി
വനികേസന ഫെണനില് നനിര്കദ്ദേശനിക്കഫപട ഫപ്രഭാകപഭാസലകേള ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഭരണ വകുപനില് നനിനലാം ധനകേഭാരല വകുപനില് എതകമ്പഭാള വളഫര കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകുന്നതട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  മതനിയഭായ  ഉകദലഭാഗസഫര
നനിയമനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ധനകേഭാരല വകുപനില് എതന്ന ഇത്തരലാം ഫെയലകേളനില് പരമഭാവധനി എത
ദനിവസലാം ഫകേഭാണട തതീരുമഭാനലാം എടുക്കഫപടുനഫവന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനകേലാം ധനകേഭാരല വകുപനിഫലത്തനിയ എലഭാ ഫപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കുലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുഫമന്നട ഉറപ്പുവരുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല

(ബനി  &  സനി)  22-7-2015-ഫല സര്ക്കുലര് നമ്പര്  67/2015/  ധന.  പ്രകേഭാരലാം
ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിഫല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.  (പകേര്പട ഉളളടക്കലാം ഫചയ്യുന*)

(ഡനി) ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്   31-നട  മുമ്പഭായനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുഫട
ശനിപഭാര്ശകേള ധനവകുപനില് സമര്പനികക്കണതഭാഫണന്നട 7-9-2016- ഫല സര്ക്കുലര്
നമ്പര്  74/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  അപ്രകേഭാരലാം
പദതനിയഫട മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം സമര്പനിചനിട്ടുളള ശനിപഭാര്ശകേളക്കട വനിശദമഭായ
എസനികമറട  ഭരണ വകുപനിഫല ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കുന്നതനിനട  മുമ്പട  തഫന്ന  ധനഭാനുമതനിയലാം  ഭരണഭാനുമതനിയലാം
പുറഫപടുവനിക്കുന്നതഭാണട.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിലളഫപടുത്തനി കഹമഭാസട കലറ്റുകേള

24  (426)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 എല്. എ. സനി.- എ. ഡനി. എസട.-ല് ഉളഫപടുത്തനി ഫഫഹമഭാസട
ഫഫലറ്റുകേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള എത ഫപ്രഭാകപഭാസലകേള സര്ക്കഭാരനിനട  ലഭനിചനിട്ടുഫണന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയട ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫഫഹമഭാസട  ഫഫലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട  പുതനിയ  നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏര്ഫപടുതന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; ഉഫണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നഭാല്പത്തനിരണട എണലാം

(ബനി) ഇല

(സനി)  ഉണട.  വനിവനിധ  ചതീഫെട  എഞനിനതീയര്മഭാരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട
കഹമഭാസട  കലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  ഫപഭാതുവഭായ  ഫസസനിഫെനികക്കഷന്
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന.

കക്ഷമഫപന്ഷന് പദതനി

25 (427) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട കേബതീര്:
ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   ബഷതീര്:
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല:
ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന്:  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന  കക്ഷമ  ഫപന്ഷന്  പദതനിയനില്
ഏഫതങനിലലാം  വനിധത്തനിലള്ള  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ഫപടുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ഏഫതങനിലലാം വനിധത്തനിലള്ള പരനികശഭാധനകേകളഭാ വനിവരകശഖരണകമഭാ
ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാഫയന്നതട  സലാംബന്ധനിച  വനിശദവനിവരലാം
ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(സനി)  ഒന്നനികലഫറ കക്ഷമ ഫപന്ഷനുകേള കകേപറ്റുന്നവരുകണഭാ;  ഉഫണങനിൽ
അവര്ക്കട  ഒരു  ഫപന്ഷന്  എന്ന  രതീതനിയനില്  നനിയനണലാം  ഏർഫപടുത്തഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ഫപന്ഷനുകേളുലാം  കക്ഷമഫപന്ഷനുകേളുലാം  വര്ദനിപനിച
നനിരക്കനില് കൃതലമഭായനി വനിതരണലാം ഫചയഫപടുന എന്നട ഉറപട വരുത്തഭാനുലാം അറുപതട
വയസട  കേഴെനിഞ്ഞ എലഭാവര്ക്കുലാം ഏഫതങനിലലാം ഒരു ഫപന്ഷന് ലഭലമഭാക്കുവഭാനുമഭാണട
സര്ക്കഭാര്  ശദനിക്കുന്നതട.  ഒന്നനിലധനികേലാം  ഫപന്ഷന്  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കട  ഒഫരണലാം
വര്ദനിപനിച നനിരക്കനിലലാം ഒന്നട പഴെയ നനിരക്കനിലലാം ലഭലമഭാക്കണഫമന്നതഭാണട സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലാം.  ഇതട  സലാംബന്ധമഭായനി  ഇറക്കനിയ  ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട  അനുബന്ധമഭായനി  *

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)സഭാര്വതനികേ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ഫപന്ഷന്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായലാം  ഫപന്ഷന്  വനിതരണലാം  കുറമറ  രതീതനിയനില്  ഏറവലാം  കവഗത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി ഫപന്ഷന്കേഭാരുഫട ആധഭാര്  ഐഡന്റെനിറനി വനിശദഭാലാംശങ്ങള
കശഖരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാഫത  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ഫപന്ഷന്  കകേപറ്റുന്നവര്ക്കട
ഒന്നനിലധനികേലാം  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ഫപന്ഷനുകേകളഭാ  മറട  ഫപന്ഷനുകേകളഭാ   സര്വതീസട
ഫപന്ഷനുകേകളഭാ ലഭനിക്കുനകണഭാഫയനലാം  ഇവര്  ആദഭായ  നനികുതനി  അടയ്ക്കുന്നവകരഭാ
രകണക്കറനില്  കൂടുതല്  സലലാം  ഉളളവരഭാകണഭാഫയന്നതട  സലാംബന്ധനിച  വനിവരവലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണട.  'എ' പനിരനിവനിഫന്റെ ഉത്തരലാം കേഭാണുകേ.

കക്ഷമ ഫപന്ഷന് 

26  (428)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗമഭായനി  വനിഹനിതലാം അടചട  ഫപന്ഷന് ലഭനിക്കുന്ന
ആളക്കട മറട കക്ഷമ ഫപന്ഷനട അര്ഹതയകണഭാ ;

(ബനി)  ഏഫതഭാഫക്ക  കക്ഷമനനിധനികേളനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളളവര്ക്കഭാണട  മറട
കക്ഷമ ഫപന്ഷനട അര്ഹതയള്ളതട എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മറട  കക്ഷമ  ഫപന്ഷനുകേളക്കട  അര്ഹതയണഭാകേനില.  എന്നഭാല്
നനിബന്ധനകേളക്കട വനികധയമഭായനി സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷഭാ ഫപന്ഷന് ലഭനിക്കുലാം.

(ബനി) കക്ഷമ ഫപന്ഷനുകേള (സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ഫപന്ഷന്) ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
നനിശ്ചയനിക്കഫപടനിട്ടുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  അര്ഹതയളള  എലഭാവര്ക്കുലാം
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ഫപന്ഷന്  ലഭനിക്കുന്നതഭാണട.  കക്ഷമനനിധനികേളനില്  നനിന്നട
ആയനിരലാം  രൂപഭാ  നനിരക്കനില്  ഫപന്ഷന്  കകേപറ്റുന്നവര്ക്കട  ഇതനികനഭാടകേലാം
ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരുന്ന സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ഫപന്ഷനുകേളനില് ഒഫരണലാം അറുന്നൂറട രൂപ
നനിരക്കനില്  തുടര്നലാം  ലഭനിക്കുലാം.  രണഭാമഫത്ത  ഫപന്ഷന്  ഇനനി  പുതനിയതഭായനി
അനുവദനിക്കുന്നതല.

കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട നല്കേഭാനുളള കുടനിശനികേ

27  (429)  ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇറനികഗഷന്,  പനി.ഡബ്ലേസ്യൂ.ഡനി.  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനിഫല  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട

സര്ക്കഭാര് ഫകേഭാടുതതതീര്ക്കഭാനുള്ള കുടനിശനികേ ഏറവലാം ഒടുവനിലഫത്ത കേണക്കനുസരനിചട

എതയഭാഫണന്നട ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കുടനിശനികേകേള ഫകേഭാടുതതതീര്ക്കുന്നതനിനട  എനട നടപടനിയഭാണട

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇറനികഗഷന്,  പനി.ഡബ്ലേവ്യു.ഡനി.  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനിഫല  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട

ഫകേഭാടുത തതീര്ക്കഭാനുളള കുടനിശനികേയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവഫട കചര്ക്കുന:

വകുപട കുടനിശനികേ തുകേ (കകേഭാടനിയനില് )

ഫപഭാതുമരഭാമത്തട (നനിരത്തട, പഭാലലാം) വകുപട   937.08

ഫപഭാതുമരഭാമത്തട (ഫകേടനിടലാം)വകുപട 238.93

ഇറനികഗഷന് വകുപട 155.19

ആഫകേ 1331.2

(ബനി)  കുടനിശനികേ സമയബന്ധനിതമഭായനി ഫകേഭാടുതതതീര്ക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാഫത  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട  ജൂകല  2016  വഫരയളള  ബനില്ലുകേള

ഡനിസഡൗണട ഫചയ്യുന്നതനിനുളള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട.
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വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുഫടയലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുഫടയലാം 
പദതനി വനിഹനിതലാം

 28  (430)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുഫടയലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുഫടയലാം  പദതനി  വനിഹനിത  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച  കേണക്കുകേള
ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി) സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാവസഭാനമഭായനിട്ടുലാം പല വകുപ്പുകേളുലാം പദതനിവനിഹനിതലാം
പകുതനി  കപഭാലലാം  ഫചലവഴെനിചനിഫലന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
അതനിഫന്റ കേഭാരണലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ഫചലവഴെനിക്കഭാഫത  ലഭാപഭാവന്ന  സഭാഹചരലലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന് എഫനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളക്കട  ഫഡവലസ്യൂഷന്  വഴെനി  ഇഫക്കഭാലലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  തുകേ  മഭാര്ചട  31-നകേലാം  ഫചലവഴെനിചനിടനിഫലങനില്  ബഭാക്കനി  തുകേ
അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനി നല്കുന്നതഭാണട.

കേനിഫ്ബനി

29 (431) ശതീ  .   വനി  .   എസട  .   ശനിവകുമഭാര്:
ശതീ  .   ഫകേ  .   എസട  .   ശബരതീനഭാഥന്:
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ഫസന്റെട:
ശതീ  .    ഫകേ  .    മുരളതീധരന്:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 'കേനിഫ്ബനി'യനില് ഉളഫപടുത്തനി തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് എഫനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട ഈ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന്നഫതന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവയനില് ഏഫതലഭാലാം പദതനികേളക്കഭാണട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട ;

(സനി)  'കേനിഫ്ബനി'-യനില്  മതനിയഭായ  ഫെണട  സസ്വരൂപനിക്കഭാന്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകുന്നതുമൂലലാം  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളുഫട  നടത്തനിപനിനട  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകേഭാന് സഭാധലതയകണഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

268/2019.
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ഉത്തരലാം

(എ  &ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  2016-17  വര്ഷഫത്ത  പുതുക്കനിയ

ബഡ്ജറട  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുളള

പദതനികേളഭാണട  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട.  ഇഫതഭാരു

പ്രകതലകേ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലഫത്തകയഭാ ജനിലഫയകയഭാ മഭാതലാം ലക്ഷലമനിട്ടുഫകേഭാണളള

പദതനികേളല. സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സമഗമഭായ അടനിസഭാന സഡൗകേരലവനികേസനമഭാണട

ഈ  പഭാകക്കജനിലൂഫട  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട.  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട,  ജലവനിഭവലാം,

ആകരഭാഗലലാം,  ടൂറനിസലാം  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ലഭനിച  പദതനി

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്നനിനലാം 8-8-2016-ഫല സ.ഉ.(കകേ.) നമ്പര് 315/16/ധന. ഉത്തരവനിഫല

വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായവഫയ  കേനിഫെട  ആക്ടനിഫലയലാം  സതീമനിഫലയലാം

വലവസകേളക്കട  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന നടത്തനി കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ

അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്ന നടപടനിയഭാണട  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട.  തുടര്ന്നട

കേനിഫെട കബഭാര്ഡനിഫന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന പദതനികേളക്കട കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം

നല്കുന. 7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫെട കബഭാര്ഡനിഫന്റെ 27-ാാമതട കയഭാഗലാം അലാംഗതീകേരനിച

4004.86  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  48  കപ്രഭാജക്ടുകേളുഫട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി*

കചര്ക്കുന.

(സനി)  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  27-ാാമതട  കബഭാര്ഡട  കയഭാഗത്തനില്

48  പദതനികേളഭാണട   അലാംഗതീകേരനിചതട.  ടനി  പദതനികേളക്കട   4004.84   കകേഭാടനി

രൂപയഭാണട ആവശലമഭായനിട്ടുളളതട.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് സര്ക്കഭാര്

കേനിഫ്ബനിക്കട അനുവദനിച വനിഹനിതലാം  2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രഖലഭാപന

മനുസരനിചട അനുവദനിചനിട്ടുളള പത്തട ശതമഭാനലാം കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി, ഫപകടഭാളനിയലാം

ഉല്പന്നങ്ങളനികന്മലളള ഫസസട എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിചട പദതനി നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ

ആദല ഗഡ അനുവദനിക്കുന്നതനിനട സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.  ആകേയഭാല് അലാംഗതീകേരനിക്കഫപട

പദതനികേള  തടസമനിലഭാഫത  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേനിഫ്ബനിയഫട  നനിലവനിഫല  ഫെണട

പരലഭാപമഭാണട.  ഇതനിനുപുറകമ  പദതനികേള  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാഫത  നടപനിലഭാക്കു-

ന്നതനിനഭായനി  കപ്രഭാജക്ടട നനിര്വഹണ  ഫചലവകേള നനിശ്ചയനിക്കഫപടനിട്ടുളള ഘടങ്ങളനില്

കനരനിടട  സകപയര്,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്,  കസവനദഭാതഭാവട  മുതലഭായവരുഫട   നനിശ്ചനിത

ബഭാങട അക്കഡൗണനില് കനരനിടട ലഭലമഭാക്കഭാനുളള ഡയറക്ടട ഫബനനിഫെനിറട സലാംവനിധഭാനവലാം

കേനിഫ്ബനിയനില് ഏര്ഫപടുതനണട.  

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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കേനിഫ്ബനി വഴെനി ഫമഗഭാ പദതനികേള

30 (432) ശതീ  .   ഫകേ  .   എസട  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ഫല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  ഫമഗഭാ  പദതനികേള  പ്രഖലഭാപനി-
ക്കഭാതനിരുന്നതട അതട കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാലാം എനളളതുഫകേഭാണഭായനിരുകന്നഭാ
എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2016-17-ല് കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയ വനിവനിധ ഫമഗഭാ പദതനികേള
ഏഫതഭാഫക്കയഭാണട എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനികേളക്കഭായനി  നതീക്കനിവച  തുകേ  എതഫയനലാം  ഇതുവഫര
ഫചലവഴെനിച തുകേ എതഫയനലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാനഫത്ത  മുഖല  അടനിസഭാന  സഡൗകേരല  വനികേസന
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  “5475-00-800-92-മുഖല  അടനിസഭാന
സഡൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേള  (പഭാന്)”എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  ബഡ്ജറട
വനിഹനിതലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രസ്തുത ശതീര്ഷകേത്തനില്
2536.07 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട.  ഇക്കഭാരലലാം  2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറട  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഖണ്ഡനികേ  138-ല്   പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  ഫചയനിട്ടുണട.
ബഡ്ജറനില് വനിഹനിതലാം അനുവദനിചനിട്ടുളള പദതനികേളക്കട നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി വഴെനി
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നനില. 

(സനി) 2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില് "പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്"  ഉളഫപടുത്തനി  പ്രഖലഭാപനിച   പദതനികേളക്കഭാണട  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതട.   കേനിഫ്ബനിയഫട  ജനറല്   കബഭാര്ഡട  ഇതുവഫര
അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുഫട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി* ലഭലമഭാക്കുന.  കേനിഫ്ബനി
ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡട  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളക്കട  ധനസഹഭായലാം   അനുവദനിക്കുന്നതനിനട
പദതനി നനിര്വഹണ ഏജന്സനികേള (എസട.പനി.വനി.)പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധഫപട വനിശദ  വനിവരങ്ങള ഓണ്കലനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കട  സമര്പനികക്കണതുണട.
ഈ  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചട  കപ്രഭാജക്ടട  നനിര്വഹണ  ഫചലവകേള  നനിശ്ചയനിക്ക-
ഫപടനിട്ടുളള  ഘടങ്ങളനില്  കനരനിടട  സപയര്,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്,  കസവനദഭാതഭാവട
മുതലഭായവരുഫട  നനിശ്ചനിത ബഭാങട അക്കഡൗണനില് കനരനിടട ലഭലമഭാക്കഭാനുളള ഡയറക്ടട

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ഫബനനിഫെനിറട  സലാംവനിധഭാനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ഫപടുതന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
അനനിമഘടത്തനിലഭാണട.  നൂതന സലാംവനിധഭാനമനുസരനിച്ചുളള നടപടനിക്രമങ്ങള പദതനി
നനിര്വഹണ  ഏജന്സനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയട  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതഭാണട.  

ചരക്കട കസവന നനികുതനി

 31 (433) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചരക്കട  കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസട.ടനി.)  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതട
സലാംബന്ധനിചട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എഫനലഭാലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട മുകന്നഭാടട വചനിട്ടുള്ളഫതനലാം
ഇക്കഭാരലത്തനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം എനഭാഫണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതുമൂലലാം സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാകുന്ന വരുമഭാന നഷലാം
നനികേത്തഭാന് എഫനങനിലലാം പ്രകതലകേ പഭാകക്കജട നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ജനി.എസട.ടനി.-യനില്  ഒരു  പങട  നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള്ള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുഫട അവകേഭാശലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ജനി.എസട.ടനി.  നടപനിലഭാക്കഭാന്  എഫനങനിലലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടകത്തണതുകണഭാ;  ഉഫണങനില് അതട എന്നകത്തയട ഫകേഭാണവരഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട
എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരക്കടലനില്  നടക്കുന്ന  സകപകേള  കകേന്ദ്ര  നനിയമത്തനിഫന്റെ
പരനിധനിയനില്  ഫകേഭാണവരണഫമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉണഭായനി.  കൂടഭാഫത  നനിലവനിലളള
കസവന നനികുതനി ദഭാതഭാക്കളുഫടയലാം അനര് സലാംസഭാന സകപകേളുളള ഡതീലര്മഭാരുഫടയലാം
ഭരണ  നനിര്വഹണലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനട  മഭാതമഭായനി  വനിട്ടുനല്കേണഫമനലാം  കകേന്ദ്രലാം
അഭനിപ്രഭായഫപടുകേയണഭായനി.  ഇതനിഫന  കകേരളമുളഫപഫടയളള  സലാംസഭാനങ്ങള
ശക്തമഭായനി  എതനിര്ക്കുകേയലാം  ഇതനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  ഒന്നര  കകേഭാടനി  രൂപ  വഫര
വനിറ്റുവരവളള  ഫെയലകേള  9:1  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില്  സലാംസഭാന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുകേളുലാം അതനിനുമുകേളനിലളളവ  1:1  എന്ന അനുപഭാതത്തനിലലാം വതീതലാം വയഭാന്
തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത സഹകേരണ കമഖലഫയ ചരക്കട  കസവന
നനികുതനിയനില്  നനിന്നട  പൂര്ണമഭായലാം  ഒഴെനിവഭാക്കണഫമന്നട  കകേരളലാം  ശക്തമഭായനി
ആവശലഫപടനിട്ടുണട. 
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(ബനി)  ജനി.എസട.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകേഭാവന്ന വരുമഭാന നഷലാം കകേന്ദ്രലാം
നനികേത്തണഫമന്നട  സലാംസഭാനങ്ങള  ആവശലഫപടനിട്ടുണട.  സലാംസഭാനങ്ങളുഫട  ഈ
ആവശലലാം  തതസ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  ജനി.എസട.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനട
കശഷമുളള  ആദലഫത്ത  അഞട  വര്ഷകത്തയട  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട  ഉണഭാകേഭാവന്ന
വരുമഭാന  നഷലാം  കകേന്ദ്രലാം  നനികേകത്തണതഭാഫണന്ന  വലവസ  ഉളഫപടുതകേയലാം
ഫചയനിട്ടുണട.

(സനി)  ചരക്കട  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  പഭാസഭാക്കനിയ
101-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഇതനിനുകവണനിയളള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
ചടങ്ങള,  നടപടനിക്രമങ്ങള  എന്നനിവ  ജനി.എസട.ടനി.  കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ  ശനിപഭാര്ശ
പ്രകേഭാരലാം  ആയനിരനിക്കുലാം.  ജനി.എസട.ടനി.  കേഡൗണ്സനിലനില്  കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരല  മനനിയലാം
സലാംസഭാന-യൂണനിയന്  ഫടറനിടറതീസട  ധനമനനിമഭാരുലാം  അലാംഗങ്ങളഭാണട.  കകേന്ദ്ര
ധനകേഭാരല  മനനിക്കട  1/3  കവഭാടനിലാംഗട  ഫവയനികറജലാം  ബഭാക്കനിയളളവര്ഫക്കലഭാലാം  കൂടനി
2/3 കവഭാടനിലാംഗട  ഫവയനികറജമഭാണട  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതട.  കവഭാടനിലാംഗട  കവണനിവന്നഭാല്
പഭാസഭാക്കുന്നതട  3/4 കവഭാടനിലാംഗട ഫവയനികറജനിലഭാണട. 

(ഡനി) ജനി.എസട.ടനി. നടപനിലഭാക്കഭാന് സലാംസഭാനങ്ങള SGST നനിയമവലാം കകേന്ദ്രലാം
CGST,  IGST  നനിയമങ്ങളുലാം  പഭാസഭാകക്കണതുണട.   SGST  കേരടട  നനിയമലാം  GST
Council  അലാംഗതീകേരനിചഭാലടഫന സലാംസഭാന നനിയമലാം പഭാസഭാക്കുന്നതഭാണട.  CGST,
IGST നനിയമലാം പഭാര്ലഫമന്റുലാം പഭാസഭാകക്കണതുണട.

ചരക്കട കസവന നനികുതനി നടപഭാക്കല്

32  (434)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട ചരക്കട കസവന നനികുതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതട സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമൂലലാം  സലാംസഭാനഫത്ത
സമ്പദ്ഘടനയനില് ഉണഭാകുന്ന വലതലഭാസങ്ങള എഫനഭാഫക്കയഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017  ജൂകല  1  മുതല് ചരക്കട കസവന നനികുതനി  (GST)  നനിലവനില്
വരണഫമന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതട.  ഇതനിനഭായനി
CGST,  IGST  and  SGST  നനിയമങ്ങളുഫട  കേരടട  തയഭാറഭാക്കനി  കേഴെനിഞ.
ഇകതഭാഫടഭാപലാം  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  back-end  IT
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ചടക്കൂടുകേളുഫട  കസഭാഫട ഫവയര്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവര  സഭാകങതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധഫര  നനിയമനിക്കുകേയലാം  NIC-യഫട  സഹകേരണകത്തഭാഫട  പ്രവര്ത്തനലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയലാം ഫചയ്യുന.

ഇതനിനുപുറകമ  Model  GST  നനിയമഫത്തപറനി  വകുപട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട
പരനിശതീലനലാം നടത്തനി വരുന.

GST-യഫട  സഭാകങതനികേവനിദലഫയപറനിയളള  പരനിശതീലനത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനില്നനിനലാം  50 ഉകദലഭാഗസഫര Master Trainees  ആയനി
ശനിപഭാര്ശ  ഫചയ്യുകേയലാം  ഇവര്ക്കട  GSTN  പരനിശതീലനവലാം  നടത്തനിവരുന.  ഇവര്
വകുപനിഫല മറട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട സഭാകങതനികേ പരനിശതീലനലാം നല്കുലാം.

(ബനി)  ചരക്കുകസവന നനികുതനി പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത നനികുതനി സലാംവനിധഭാന-
മഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട  ഇതട  അനുകൂലമഭാണട.
ഇതനിനുപുറകമ കസവനങ്ങളക്കുകമലളള നനികുതനിയലാം സലാംസഭാനത്തനിനട  ലഭലമഭാകുലാം.
ബഭാങനിലാംഗട,  ധനകേഭാരലലാം,  ഫടലനികകേഭാലാം  ഇന്ഷസ്വറന്സട  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുഫട
കകേരളത്തനിഫല  ഉപകഭഭാഗ  നനിരക്കട  നമ്മുഫട  രഭാജലഫത്ത  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കുകേളനില്
ഒന്നഭാണട. ഇതനിലൂഫട സലാംസഭാനത്തനിനട കനടമുണഭാകുഫമന്നഭാണട വനിലയനിരുത്തഫപടുന്നതട.

ജനി.എസട.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകേഭാവന്ന  വരുമഭാനനഷലാം  കകേന്ദ്രലാം
നനികേത്തണഫമന്നട  സലാംസഭാനങ്ങള  ആവശലഫപടനിട്ടുണട.  സലാംസഭാനങ്ങളുഫട  ഈ
ആവശലലാം തതസ്വത്തനില് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം ജനി.എസട.ടനി. നടപനിലഭാക്കനിയ കശഷമുളള
ആദലഫത്ത അഞട വര്ഷകത്തയട സലാംസഭാനങ്ങളക്കട ഉണഭാകേഭാവന്ന വരുമഭാന നഷലാം
നനികേകത്തണതഭാഫണന്നട  വലവസ  ഫചയനിട്ടുണട.   ഇതുഫകേഭാണട  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
നനികുതനി  വരുമഭാനഫത്ത  ജനി.എസട.ടനി.  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയനിഫലന്നഭാണട
കേരുതുന്നതട.

കേനിഫ്ബനി മുകഖന ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളള പദതനികേള

33  (435)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി മുകഖന ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുഫട  വനിശദ
വനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാങ്ങഭാടട  മണ്ഡലത്തനില്  ഏഫതലഭാലാം  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളക്കട
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട;  വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ? 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 119

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില് രണഭാലാം മഭാന്ദല

വനിരുദ പഭാകക്കജനില് ഉളഫപടനിട്ടുളള പദതനികേളഭാണട കേനിഫ്ബനിയനിലൂഫട നടപനിലഭാക്കഭാന്

സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട. 8-8-2016-തതീയതനിയനിഫല സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  315/16/  ധന.

ഉത്തരവട  അനുസരനിചട  കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട  പദതനികേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കണഫമന്നട  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട.

100  കകേഭാടനി  രൂപയട മുകേളനില് വരുന്ന പദതനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം  KIIFB  മുകഖന

ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതട. 10  കകേഭാടനി രൂപയനില് കുറയഭാത്ത അടങലളള,  സമഭാന

സസ്വഭഭാവമുളള പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചട ആഫകേ 100 കകേഭാടനി രൂപയട മുകേളനില് മതനിപട

തുകേ  വരുന്ന  പദതനികേളഭാക്കനിയലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട.  ഇത്തരലാം  പദതനികേള

കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  8-8-2016-ഫല  സ.ഉ.(കകേ.)  നമ്പര്

315/16/ധന  ഉത്തരവട  പ്രകേഭാരമുളള  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചട  ബന്ധഫപട

ഭരണവകുപട  അതഭാതട  പദതനികേളക്കട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കകേണതുലാം  വനിശദമഭായ

പദതനി  റനികപഭാര്ടട  ഉളഫപഫട  കേനിഫ്ബനിക്കട  സമര്പനികക്കണതുമഭാണട.  ബന്ധഫപട

ഭരണവകുപട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതുലാം  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡട  അലാംഗതീകേരനി-

ചനിട്ടുള്ളതുമഭായ പദതനികേളുഫട പടനികേ ഇകതഭാഫടഭാപലാം ഉളളടക്കലാം ഫചയ്യുന.*  8-8-2016

തതീയതനിയനിഫല  സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന  ഉത്തരവട  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായ

പദതനികേളക്കട  7-11-2016-ല്  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  27-ാാമതട  കയഭാഗലാം

ഒന്നഭാലാംഘടമഭായനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട. 

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  2016-17 വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട

പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടനിട്ടുളള  അടനിസഭാന

സഡൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേഫളയഭാണട  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട.  ഇഫതഭാരു പ്രകതലകേ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലഫത്തകയഭാ ജനിലഫയകയഭാ

മഭാതലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുഫകേഭാണളള  പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമഗമഭായ

അടനിസഭാന സഡൗകേരലവനികേസനമഭാണട ഈ പഭാകക്കജനിലൂഫട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട.

ഫപഭാതുമരഭാമത്തട,  ജലവനിഭവലാം,  ഐ.ടനി.,  ആകരഭാഗലലാം,  ഊര്ജ്ജലാം തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുഫട

വനിശദമഭായ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയഫട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി

സമര്പനിചനിട്ടുണട.  കബഭാര്ഡട  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുഫട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ടനി

പടനികേയനില്  ലഭലമഭാണട.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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കേനിഫ്ബനി പദതനി

34 (436) ശതീ  .   ഫകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട:
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട:
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്:
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന്:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി പദതനിയനില്ഫപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ പദതനികേള
ഏഫതലഭാഫമന്നട ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില് ഇതനികനഭാടകേലാം  എത കകേഭാടനി  രൂപ സമഭാഹരനിച്ചുഫവന്നട
ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(സനി) നബഭാര്ഡനില് നനിനലാം കേനിഫ്ബനിക്കട എഫനങനിലലാം സഹഭായകമഭാ സഹഭായ
വഭാഗഭാനകമഭാ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനിഫല രണഭാലാം മഭാന്ദല

വനിരുദ പഭാകക്കജനില് ഉളഫപടനിട്ടുളള  പദതനികേളഭാണട കേനിഫ്ബനിയനിലൂഫട നടപനിലഭാക്കനി

വരുന്നതട.  8-8-2016-ഫല സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര് 315/16/ധന പ്രകേഭാരലാം   കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട

പദതനികേള സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.

ഈ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചട ഭരണ വകുപട ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളള പദതനികേളക്കട

27-11-2016-ല് കൂടനിയ   കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ   27-ാാമതട  കയഭാഗലാം   അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട. വനിശദവനിവരലാം ഇകതഭാഫടഭാപലാം ഉളളടക്കലാം *ഫചയ്യുന.

(ബനി)  2015-16  വര്ഷഫത്ത ബഡ്ജറനില് വന്കേനിട  വനികേസന പദതനികേളുഫട

നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92(പഭാന്)  ശതീര്ഷകേത്തനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിരുന്ന

2000  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  അവകശഷനിച   873.85  കകേഭാടനി  രൂപ,  പുനനഃസലാംഘടനി-

പനിക്കഫപട കേനിഫ്ബനി വഴെനിയളള പ്രവര്ത്തന സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിഫന്റെ ആദല നടപടനി

എന്ന  നനിലയനില്  കേനിഫ്ബനിക്കട  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  കമല്സൂചനിപനിച

കഭദഗതനി ഫചയ കേനിഫെട ആക്ടനിഫല ഖണ്ഡനികേ  7  പ്രകേഭാരലാം  മുന് വര്ഷഫത്ത കമഭാകടഭാര്

വഭാഹന നനികുതനിയഫട  10 ശതമഭാനമഭായ 281.4  കകേഭാടനിയനില് 28.14  കകേഭാടനി രൂപയലാം

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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ഫപകടഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങളനികന്മലളള  മുഴുവന്  ഫസസട  തുകേയഭായ  448.1  കകേഭാടനി

രൂപയലാം  ഉളഫപഫട ആഫകേ  1350.09  കകേഭാടനി  രൂപ കേനിഫ്ബനിയഫട അക്കഡൗണനില്

ലഭലമഭായനിട്ടുണട.  ഇതനിനുപുറകമ കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയഫട  10  ശതമഭാനത്തനില്

കശഷനിച തുകേയഭായ 253.29 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി കേനിഫ്ബനിക്കട അനുവദനിച്ചു. ഇതനിനുപുറകമ

ജനറല് ഒബ്ലേനികഗഷന് കബഭാണടസട,  റവനസ്യൂ ഒബ്ലേനികഗഷന് കബഭാണടസട,  വഭാണനിജല/

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിന്നട  കടലാം  കലഭാണ് എന്നനിവ വഴെനി  ധനസമഭാഹരണത്തനിനുളള

ശമങ്ങളുലാം കേനിഫ്ബനിയഫട പരനിഗണനയനിലഭാണട.

(സനി)  കേനിഫെട കബഭാര്ഡനിഫന്റെ കയഭാഗ തതീരുമഭാനമനുസരനിചട നബഭാര്ഡനില്നനിനലാം

കേണക്ടനിവനിറനി ആന്റെട അഗനികേളചറുമഭായനി ബന്ധഫപട പദതനികേളക്കഭായനി നഭാലഭായനിരലാം

കകേഭാടനി  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  കേനിഫ്ബനിക്കട  വഭാഗഭാനലാം  ഫചയനിട്ടുണട.  ഇതനിഫന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  27-ാാമതട കബഭാര്ഡട  അലാംഗതീകേരനിച ഫപഭാതുമരഭാമത്തട വകുപനിഫന്റെ

കേതീഴെനില് വരുന്ന  പദതനികേളുഫട  പടനികേ നബഭാര്ഡനിനട  സമര്പനിചനിട്ടുണട.   ആയതട

നബഭാര്ഡനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട. 

നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ആസ്തനി വനികേസന ഫെണട

 35  (437)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണനില്
പ്രവൃത്തനി  ഫടണര്  ഫചയ്യുകമ്പഭാള  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ഫടണര്  കസവനിലാംഗ്സട  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചട  അഡതീഷണല്  പ്രവൃത്തനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനട  അനുമതനി  നല്കുന്ന
വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇതട സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഫടണര് കസവനിലാംഗ്സുലാം ഫടണര് എകസുലാം ഫടണര് പ്രക്രനിയയനിഫല
സഭാധഭാരണ പ്രതനിഭഭാസമഭായതനിനഭാല്,  ഓകരഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫലയലാം ഫടണര്
കസവനിലാംഗ്സുലാം  ഫടണര്  എകസുലാം  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കേണക്കഭാക്കനി  ആസ്തനി
വനികേസന ഫെണനിഫന്റെ വഭാര്ഷനികേ വകേയനിരുത്തലനില് വതീണലാം അനുവദനിക്കുന്നതട/കുറവട
ഫചയ്യുന്നതട  തനികേച്ചുലാം  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണട.  4-12-2013-ഫല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്
97/2013/  ധന.  പ്രകേഭാരലാം ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിന് കേതീഴെനിഫല പ്രവൃത്തനികേളുഫട
എസനികമറട  ഏറവലാം  പുതനിയ  SoRs/CPWD  കററട  പ്രകേഭാരലാം  ആയനിരനിക്കണഫമന്നട



122 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട. ആയതനിനഭാല് ഫടണര് കസവനിലാംഗ്സുലാം ഫടണര് എകസുലാം മണ്ഡലഭാ-
ടനിസഭാനത്തനില്  പ്രതനിവര്ഷലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണനിഫന്റെ
ആഫകേ തുകേഫയ ബഭാധനിക്കനില.  സര്ക്കുലറനിഫന്റെ പകേര്പട ഉളളടക്കലാം *ഫചയ്യുന.

കനഭാടട നനികരഭാധനലാം

36 (438)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വലവസഫയ
ഏഫതലഭാലാം രതീതനിയനിലഭാണട ബഭാധനിചനിട്ടുള്ളതട; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുന്നതനിനഭായനി എഫനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട
സലാംസഭാനലാം  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട;  ഇതനിഫന്റെ  ഫെലലാം  കേണ  തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാഫയന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമ്പദട  വലവസയനില്  പ്രധഭാന  പങട  വഹനിക്കുന്ന
പരമ്പരഭാഗത കമഖലകേളഭായ മതലബന്ധനലാം, കേയര്, കകേത്തറനി, കേശുവണനി, കൃഷനി,
കതഭാടങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  പല  കമഖലകേളനിലലാം  പൂര്ണമഭായലാം  കേറന്സനി  വനിനനിമയലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് ഇവയനില് നനിനളള വരുമഭാനഫത്ത ആശയനിചട  കേഴെനിയന്ന
ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേഫള കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിച്ചു.  കനഭാടട  ലഭലത
കൂടുതല്  ആവശലമഭായ  കമഖലകേളഭായ  ഫചറുകേനിട  വലഭാപഭാരലാം,  കഹഭാടലകേള,
ഫറകസഭാറന്റുകേള,  ഗതഭാഗതലാം  എന്നനിവ  കകേരള  സമ്പദട  ഘടനയഫട  നഭാല്പതട
ശതമഭാനത്തനിനട  മുകേളനില്  വരുമഭാനലാം  പ്രദഭാനലാം  ഫചയ്യുന്നവയഭാണട.  പ്രഭാഥമനികേ
കമഖലയഭാവഫട  പതനിനഭാറട  ശതമഭാനവലാം  അങ്ങഫന  അമ്പത്തനിയഭാറട  ശതമഭാനലാം
വരുമഭാനലാം  സലാംഭഭാവന  ഫചയ്യുന്ന  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേകമഖല  കനഭാടട
പനിന്വലനിക്കലനിഫന്റെ  ആഘഭാതലാം  കനരനിടുകേയഭാണട.  കേഴെനിഞ്ഞ  കുറചട  വര്ഷങ്ങളഭായനി
മഭാന്ദലലാം കനരനിടുകേയഭായനിരുന്ന കേഭാര്ഷനികേ കമഖല ഈ നയലാം മഭാറത്തനിഫന്റെ കനരനിട്ടുളള
ആഘഭാതകമറ്റുഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട.  നനിര്മ്മേഭാണ-ഗതഭാഗത-സലാംഭരണ കമഖലകേളുഫട
തനിരനിച്ചുവരവട ഇനനിയലാം തഭാമസനികചക്കഭാലാം.  ഉയര്ന്ന വളര്ച പ്രകേടമഭാക്കനിയ വലഭാപഭാര-
കഹഭാടല് കമഖലകേളുലാം കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കലനിഫന്റെ ആഘഭാതത്തനിലഭാണട.   നവലാംബര്
എടനിനട  കശഷലാം  റനിസര്വട  ബഭാങട  പുറത്തനിറക്കനിയ  അറനിയനിപ്പുകേള,  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം
നവലാംബര്  പതനിനഭാലനിഫല  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേഫളയലാം  സലാംഘങ്ങഫളയലാം  കനഭാടട
കകേമഭാറ  പ്രക്രനിയയനില്  നനിന്നട  വനിലക്കനിഫക്കഭാണളള  ഉത്തരവട,  കകേരളഫത്ത

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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വളഫരയധനികേലാം പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.  കനഭാട്ടുകേള മഭാറനി നലഭാനുളള അവകേഭാശലാം
പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് അവയഫട പ്രവര്ത്തനഫത്തയലാം
തദസ്വഭാരഭാ സലാംസഭാനത്തനിഫല ഫമഭാത്തലാം ധനകേഭാരല ഇടഫപടലകേഫളയലാം അവതഭാളത്തനിലഭാക്കനി.
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി ദുര്ബലഫപടുന്നതട സലാംസഭാനങ്ങളക്കുളള
ഗഭാന്റുകേഫള ബഭാധനിക്കുലാം.  ഇതനിനുപുറകമ,  ആസന്നമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചയനിലണഭാകുന്ന
ഇടനിവട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നനികുതനി വരുമഭാനഫത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി സസ്വഭാധതീനനിക്കുലാം.
തന്മൂലലാം  ഇതട  സലാംസഭാനത്തനികലക്കുളള  നനികുതനി  കകേമഭാറലാം  കുറയന്നതനിനുളള
സഭാഹചരലത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിനട  കശഷമുളള,  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രവര്ത്തനത്തനിലണഭായ മന്ദത,  സഭാമ്പട  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില് വന്ന കുറവട,
റനിയല്  എകസറട  കമഖലയനിലണഭായ  തളര്ച,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  വന്ന  കുറവട  എന്നനിവ  കേഭാരണലാം  തനതട  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  പഫത്തഭാമ്പതട  ശതമഭാനലാം  വളര്ച  കകേവരനിക്കഭാനുളള  സഭാധലത
കുറവഭാണട.  ചുരുക്കത്തനില് കനഭാടട റദ്ദേഭാക്കല് കകേരളത്തനിഫന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിഫയ
രൂക്ഷമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണട.   ഇതനിഫനലഭാലാം  പുറഫമ  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിനട  കശഷലാം
കദനലാംദനിന  ആവശലങ്ങള  കകേകേഭാരലലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട  കവണന്ന  കേറന്സനിയഫട
ലഭലതക്കുറവലാം  വലനിയ  ഫവല്ലുവനിളനി  ഉയര്ത്തനി.  കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല്
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  ഉണഭാക്കനിയ  ഇടനിവട
എതകത്തഭാളമുഫണന്നട കൃതലമഭായനി തനിടഫപടുതവഭാന് സഭാധനിചനിടനില.  അക്കഡൗണന്റെട
ജനറലനില് നനിനലാം  ലഭലമഭായ 31-12-2016 വഫരയളള   തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം 2016 നവലാംബറനില് സലാംസഭാന എകകസട നനികുതനി വളര്ച മുന്വര്ഷഫത്ത
അകപക്ഷനിചട  3.15%  കുറവട  കരഖഫപടുത്തനിയകപഭാള  ഡനിസലാംബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്
നനികുതനിയനില്  34.63%-ഫന്റെ  ഇടനിവണഭായനി.  2016  ഒകക്ടഭാബറനില്  19.8%  വളര്ച
കരഖഫപടുത്തനിയ  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ   തനതട  നനികുതനിവരുമഭാനലാം  ഡനിസലാംബറനില്
കുറനിചതട   (17.45%  തഭാഴട)  2.35%  വളര്ച  മഭാതമഭാണട.  2016   ഒകക്ടഭാബറനിഫന
അകപക്ഷനിചട നവലാംബറനില് രജനികസ്ട്രേഷന് നനികുതനിയനില് 30.26%-ഫന്റെയലാം ഡനിസലാംബറനില്
വനില്പന  നനികുതനിയനില്  17.43%-ഫന്റെയലാം  രജനികസ്ട്രേഷന്  നനികുതനിയനില്  26.40%-ഫന്റെയലാം
വഭാഹന നനികുതനിയനില് 11.44%-ഫന്റെയലാം ആഫകേ തനതട വരുമഭാനത്തനില്  16.33%-ഫന്റെയലാം
കുറവണഭായനിട്ടുണട.

(ബനി)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേഫളയലാം
നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയലാം സമ്പദട  വലവസഫയ മഭാന്ദലത്തനികലക്കട  തളളനിയനിടുകേയലാം
ഫചയനിട്ടുളളതഭാണട.  പ്രസ്തസ്തുത മഭാന്ദലലാം തരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനട സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനിലൂഫടയളള
ഫചലവഴെനിക്കല്  വര്ദനിപനിക്കുകേഫയന്നതട  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായനി  കേഭാണുന.
എന്നഭാല് കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല് നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലണഭാക്കനിയ വന്  ഇടനിവട
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കമല്ദനിശയനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനത്തനിഫന്റെ  വലഭാപനിഫയ  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണട.
പഫക്ഷ  ഈ  പരനിമനിതമഭായ  സഭാഹചരലത്തനിലലാം  പരമഭാവധനി  ഫപഭാതുപണലാം
സമ്പദ്ഘടനയനികലക്കട ഒഴുക്കുന്നതനിനട ആത്മഭാര്ത്ഥവലാം ഊര്ജ്ജനിതവമഭായ പരനിശമലാം
സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  റനിസര്വട  ബഭാങനിഫന്റെ  നനിയനണങ്ങളമൂലലാം
ടഷറനിയനിഫല ക്രയവനിക്രയലാം ഒരു പരനിധനിവഫര തടസഫപടനിരുന. ടഷറനി ഇടപഭാടുകേളക്കട
ഏര്ഫപടുത്തനിയ  നനിയനണലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  പദതനിപ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട
കവഗത മന്ദതീഭവനിക്കുകേയലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  വനികേസന കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങഫള
ഫമഭാത്തത്തനില്  പനികന്നഭാടടനിക്കുകേയലാം  ഫചയനിട്ടുണട.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  നനിലവനിഫല
പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുന്നതനിനട  ഹ്രസസ്വകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട സര്ക്കഭാര് കകേഫക്കഭാണവരുന്നതട.

ഹ്രസസ്വകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള 

1. കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചട  ടഷറനി  ഇടപഭാടുകേളക്കുണഭാ
യനിരുന്ന  പ്രതനിബന്ധങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട,  റനിസര്വട  ബഭാങട
പുറഫപടുവനിച  ഉത്തരവകേളക്കട  വനികധയമഭായനി,  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  കനഭാടട പനിന്വലനിചതനിഫന്റെ ഫെലമഭായണഭാകുന്ന കേറന്സനി
ക്ഷഭാമലാം ലഘൂകേരനിക്കഭാന് ഇതുമൂലലാം സഭാധനിച്ചു.

2. കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിഫന്റെ  ദുരനിതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന്
ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട  കൂലനി  ടഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട  ബഭാങനിലൂഫട
നല്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കട  പലനിശ  രഹനിത  പ്രകതലകേ  റനി.
എസട.ബനി.  അക്കഡൗണട  തുറനഫകേഭാണട  പഭാകന്റെഷന്  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട
കൂലനി നല്കുന്നതനിനട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

3. പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കഡൗണളളവര്ക്കട  പണലാം
പനിന്വലനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാഫത വന്നതനിനട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭായനി
എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  ഓകരഭാ  മനിറര്
അക്കഡൗണട  ബന്ധഫപട  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങനില്  തുറക്കുന്നതനിനുള്ള
സഡൗകേരലലാം ഉണഭാക്കനി.

4. സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂഫട  ജനങ്ങളുഫട  ബുദനിമുടട
പരനിഹരനിക്കുന്നതനികനഭാഫടഭാപലാം,  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതനമഭായ  ഇടഫപടലനിലൂഫട
കേറന്സനി രഹനിത ധനവലവഹഭാരങ്ങള വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളനിലലാം സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള ശമങ്ങള നടത്തനി.
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ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള

1. കേറന്സനി  പനിന്വലനിക്കല്  ബഡ്ജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള

പരനിഹരനിക്കുന്ന തരത്തനില് പദതനി  ഫചലവകേള  നനിശ്ചനിത  ലക്ഷലത്തനില്

നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. കനഭാടട  നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ  ഫെലമഭായളള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം

മറനികേടക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസന

കമഖലയനില്  സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന്ന  പല  പ്രമുഖ  പദതനികേളുലാം

അതനികവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.

ഇതനിഫന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  കകേരള  അടനിസഭാന  സഡൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനി

കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  (ഫകേ.ഐ.ഐ.എഫെട.ബനി.)  നഭാലഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  കകേഭാടനി

രൂപയഫട പദതനികേളക്കട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.  

3. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപയ്ഫമന്റെട  സലാംവനിധഭാനലാം

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. സലാംസഭാന ടഷറനിയനില് ഇന്റെകഗറഡട ഫെനിനഭാന്ഷലല് മഭാകനജട ഫമന്റെട സനിസലാം

(ഐ.എഫെട.എലാം.എസട.)  നടപനിലഭാക്കനി.  അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം

മുതല്  ഇതട  പൂര്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.  ടഷറനി

കസവനിലാംഗ്സട  ബഭാങനിലാംഗനിനഭായളള  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട  സനിസലാം  എലഭാ

ടഷറനികേളനിലലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

5. നനിലവനിഫല  ഫതഭാഴെനില്ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  പ്രതനിവര്ഷലാം  കനരനിട്ടുലാം

അലഭാഫതയമുളള  ആയനിരത്തനിനട  കമല്  ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്ന

ഏറവലാം കുറഞ്ഞതട ആയനിരലാം സൂക്ഷ്മ വല വസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള വര്ഷലാംകതഭാറുലാം

കകേരള  ഫെനിനഭാന്ഷലല്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട  ഒരു

സമഗ പദതനി ആകലഭാചനയനിലഭാണട.

6. കകേഭാര്-ബഭാങനിലാംഗട  ഫനറട  വര്ക്കട  ഉളഫപഫടയളള  എലഭാ  ആധുനനികേ

ബഭാങനിലാംഗട സഡൗകേരലങ്ങകളഭാടുലാംകൂടനി വരുലാംവര്ഷലാം കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട

രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള ശമത്തനിലഭാണട.  സഹകേരണ കമഖലയനില് ഡനിജനിറല്

ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം.  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപലാം

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതട  തുടരുകേയലാം  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട  ഗലഭാരന്റെനി

ലഭലമഭാക്കുന്നതട പരനിഗണനിക്കുന്നതുമഭാണട.
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കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കനിയതുമൂലമുളള  അടനിയനര  സഭാഹചരലങ്ങള  കനരനിടുന്നതനിനട
ഹ്രസസ്വകേഭാല  നടപടനികേളഫകേഭാണട  സഭാധനിചനിട്ടുണട.  ദതീര്ഘകേഭാല  നടപടനികേളുഫട
ഗുണഫെലലാം വരുലാംദനിനങ്ങളനില് ഉണഭാകുഫമന്നഭാണട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട.

കനഭാടട നനികരഭാധനലാം

37  (439)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തട വലഭാപഭാരകമഖലയനില് ഉണഭായ
പ്രതനിസന്ധനി നനിമനിത്തലാം റവനസ്യൂ വരുമഭാനത്തനില് എത കകേഭാടനി രൂപയഫട കുറവണഭായനി
എന്നഭാണട കേണക്കഭാക്കുന്നതട;

(ബനി)  റവനസ്യൂ  വരുമഭാനത്തനില്  അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി  ഉണഭായ  കുറവട
നനികേതന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫവന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റവനസ്യൂ  വരുമഭാനത്തനില്  ഉണഭായ  കുറവട  നനികേതന്നതനിനട  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ഫമന്റെനില് നനിനലാം അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിചനിരുനകവഭാ;

(ഡനി) ഉഫണങനില് അതനിഫന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് ഉണഭാക്കനിയ  ഇടനിവട  എതകത്തഭാളമുഫണന്നട  കൃതലമഭായനി
തനിടഫപടുതവഭാന് സഭാധനിചനിടനില.  അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനില് നനിനലാം  ലഭലമഭായ 31-12-2016
വഫരയളള   തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  2016  നവലാംബറനില് സലാംസഭാന
എകകസട  നനികുതനി  വളര്ച  മുന്വര്ഷഫത്ത  അകപക്ഷനിചട  3.15%  കുറവട
കരഖഫപടുത്തനിയകപഭാള  ഡനിസലാംബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നനികുതനിയനില്  34.63%-ഫന്റെ
ഇടനിവണഭായനി. 2016  ഒകക്ടഭാബറനില്  19.8%  വളര്ച കരഖഫപടുത്തനിയ സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
തനതട നനികുതനി വരുമഭാനലാം ഡനിസലാംബറനില് കുറനിചതട (17.45% തഭാഴട) 2.35% വളര്ച
മഭാതമഭാണട.  2016  ഒകക്ടഭാബറനിഫന  അകപക്ഷനിചട  നവലാംബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്
നനികുതനിയനില്  30.26%-ഫന്റെയലാം  ഡനിസലാംബറനില്  വനില്പന  നനികുതനിയനില്  17.43%-ഫന്റെയലാം
രജനികസ്ട്രേഷന്  നനികുതനിയനില്  26.40%-ഫന്റെയലാം  വഭാഹന  നനികുതനിയനില്  11.44%-ഫന്റെയലാം
ആഫകേ തനതട വരുമഭാനത്തനില്  16.33%-ഫന്റെയലാം  കുറവട ഉണഭായനിട്ടുണട.

കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി  ദുര്ബലഫപടുന്നതട  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുളള  ഗഭാന്റുകേഫള  ബഭാധനിക്കുലാം.
ഇതനിനുപുറഫമ,  ആസന്നമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനിലണഭാകുന്ന  ഇടനിവട  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നനികുതനി വരുമഭാനഫത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി സസ്വഭാധതീനനിക്കുലാം.  തന്മൂലലാം ഇതട
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സലാംസഭാനത്തനികലയ്ക്കുള്ള നനികുതനി കകേമഭാറലാം  കുറയന്നതനിനുളള സഭാഹചരലത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.
കനഭാടട റദ്ദേഭാക്കലനിനട കശഷമുളള, സഭാമ്പത്തനികേ പ്രവര്ത്തനത്തനിലണഭായ മന്ദത, സഭാമ്പട
നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില്  വന്ന  കുറവട,  റനിയല്  എകസറട  കമഖലയനിലണഭായ
തളര്ച, കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വന്ന കുറവട എന്നനിവ കേഭാരണലാം
തനതട നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന പഫത്തഭാമ്പതട ശതമഭാനലാം വളര്ച
കകേവരനിക്കഭാനുളള സഭാധലത കുറവഭാണട.  

അകതസമയലാം,  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  നനികുതനികയതര വരുമഭാനത്തനില് മുന്വര്ഷഫത്ത
അകപക്ഷനിചട 2016 നവലാംബറനില് 23.33%-ഫന്റെയലാം  ഡനിസലാംബറനില് 16.67%-ഫന്റെയലാം
കുറവട  സലാംഭവനിചനിട്ടുണട.  2016  ഒകക്ടഭാബറനില്  17.43%  വളര്ന്ന   നനികുതനികയതര
വരുമഭാനലാം  നവലാംബറനില്  മുന് മഭാസഫത്ത അകപക്ഷനിചട 46.95%-വലാം  ഡനിസലാംബറനില്
59.16%-വലാം  ഇടനിവട കരഖഫപടുതകേയണഭായനി.  നനിലവനിഫല പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കു
ന്നതനിനട  ഹ്രസസ്വകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനിലളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട
സര്ക്കഭാര് കകേഫക്കഭാണവരുന്നതട.

ഹ്രസസ്വകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

1. കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചട  ടഷറനി ഇടപഭാടുകേള-
ക്കുണഭായനിരുന്ന പ്രതനിബന്ധങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട, റനിസര്വട
ബഭാങട പുറഫപടുവനിച ഉത്തരവകേളക്കട വനികധയമഭായനി,  അടനിയനനിര
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  കനഭാടട  പനിന്വലനിചതനിഫന്റെ
ഫെലമഭായണഭായ  കേറന്സനി  ക്ഷഭാമലാം  ലഘൂകേരനിക്കഭാന്  ഇതുമൂലലാം
സഭാധനിച്ചു.

2. സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂഫട  ജനങ്ങളുഫട
ബുദനിമുടട  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികനഭാഫടഭാപലാം,  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതനമഭായ
ഇടഫപടലനിലൂഫട കേറന്സനി രഹനിത ധന വലവഹഭാരങ്ങള വഭാണനിജല
ബഭാങ്കുകേളനിലലാം  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള
ശമങ്ങള നടത്തനി.

ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള

1. സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനികേള  ഇ-കപയ്ഫമന്റെട  സലാംവനിധഭാനലാം
മുകഖന  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  അടനിയനനിര
പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാഫട ഏര്ഫപടുത്തനിവരുന.

2. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപയ്ഫമന്റെട  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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3. സലാംസഭാന ടഷറനിയനില് ഇന്റെകഗറഡട ഫെനിനഭാന്ഷലല് മഭാകനജട ഫമന്റെട സനിസലാം
(ഐ.എഫെട.എലാം.എസട.)  നടപനിലഭാക്കനി.   അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
മുതല്  ഇതട  പൂര്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.   ടഷറനി
കസവനിലാംഗ്സട  ബഭാങനിലാംഗനിനഭായളള  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട  സനിസലാം  എലഭാ
ടഷറനികേളനിലലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

(സനി & ഡനി) കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേളനിലലാം
കേനത്ത ആഘഭാതമഭാണട ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതട.  തന്നനിമനിത്തലാം ഓകരഭാ കമഖലയനിലലാം
ഉണഭായനിട്ടുളള സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം സലാംബന്ധനിച അനനിമ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം നഷപരനിഹഭാരലാം ആവശലഫപടുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണട. 

കനഭാടട നനികരഭാധനലാം

38  (440)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കനഭാട്ടു  നനികരഭാധനലാം  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് വന്നനിട്ടുള്ള കുറവനിഫന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  നനിലവനില്  വന്നതനിനട  കശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  വന്നനിട്ടുളള  കുറവനിഫന്റെ  വകുപട  തനിരനിച്ചുളള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവഫട
കചര്ക്കുന:

വഭാണനിജല നനികുതനി

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വഭാണനിജല നനികുതനിയനില് 19%  വര്ദനവട
ലഭനിക്കുഫമന്നഭാണട  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്നതട.  എന്നഭാല്  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  വന്നതനിനു
കശഷലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനില്  2%  കുറവലാം  2017 ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്
19% വര്ദനവലാം ഉണഭായനിട്ടുണട.  വനിശദ വനിവരങ്ങള ചുവഫട കചര്ക്കുന:

മഭാസലാം 2015-16  വര്ഷലാം
ലഭനിചതട (തുകേ

കകേഭാടനി രൂപയനില്) 

2016-17 വര്ഷലാം
ലഭനിചതട (തുകേ

കകേഭാടനി രൂപയനില്

വളര്ചഭാനനിരക്കട
ശതമഭാനത്തനില്

ഡനിസലാംബര് 2578.76 2535.27 -2

ജനുവരനി 2482.91 2944.11 +19

ആഫകേ 5061.67 5479.38 +8
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ലഭാന്റെട റവനസ്യൂ വകുപട

കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഡനിസലാംബര്,  ജനുവരനി
മഭാസങ്ങളനില്   ലഭാന്റെട  റവനസ്യൂ  ഇനങ്ങളനില്   മുന്  വര്ഷഫത്ത  അകപക്ഷനിചട  കുറവട
സലാംഭവനിചനിട്ടുണട. ലഭാന്റെട റവനസ്യൂ, റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി ഇനങ്ങളനില് പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില്
മുന്വര്ഷകത്തതുമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ഫചയ്യുകമ്പഭാള  വന്ന  വലതനിയഭാനലാം  ചുവഫട
കചര്ക്കുന:

(തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)

മഭാസലാം    ലഭാന്റെട റവനസ്യൂ റവനസ്യൂ  റനിക്കവറനി

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17

നവലാംബര് 20.6 25.82 48.51 48.93

ഡനിസലാംബര് 23.78 21.47 65.2 51.16

ജനുവരനി 25.41 25.37 63.16 57.81

എകകസട 

കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  2016 നവലാംബര് മുതല്  2017
ജനുവരനി  31 വഫര പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി   വരുമഭാനലാം 541.22  കകേഭാടനി രൂപയലാം ഈ
കേഭാലയളവനില്  നനികുതനി  വരുമഭാനയനിനത്തനില്  ലഭനിച  തുകേ   439.65   കകേഭാടനി
രൂപയമഭാണട.  ടനി കേഭാലയളവനില് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്  101.57 കകേഭാടനി രൂപയഫട
കുറവണഭായനി.

രജനികസ്ട്രേഷന്

കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  നനിലവനില്   വന്നതനിനുകശഷലാം   രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനില്
2016 നവലാംബര് മുതല്  2017 ജനുവരനി മഭാസലാം  വഫര   നനികുതനി   വരുമഭാനത്തനില്
839.4055 കകേഭാടനി രൂപ ലക്ഷലമനിടതനില് 527.6 കകേഭാടനി രൂപയഫട നനികുതനി വരുമഭാനലാം
ലഭനിച്ചു.  ലക്ഷലമനിട വരുമഭാനത്തനില് നനിനലാം 311.8055 കകേഭാടനി രൂപയഫട കുറവണട .

ടഭാന്കസഭാര്ടട 

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് കനഭാടട നനികരഭാധനലാം വന്നതനിനുകശഷലാം ഡനിസലാംബര്
മഭാസഫത്ത  വഭാഹന  രജനികസ്ട്രേഷനനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷഫത്ത  അകപക്ഷനിചട
10.5%  കുറവണട.  

268/2019.
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ഡനിസലാംബര്    2015 - 61653 വഭാഹനങ്ങള

ഡനിസലാംബര്   2016 - 55152 വഭാഹനങ്ങള

ജനുവരനി  2017-ഫല  വഭാഹന  രജനികസ്ട്രേഷനനിലലാം  മുന്വര്ഷഫത്ത  അകപക്ഷനിചട
8.75% കുറവണഭായനിട്ടുണട.  

ജനുവരനി 2016 - 80427 വഭാഹനങ്ങള

ജനുവരനി  2017 - 73435 വഭാഹനങ്ങള

തന്മൂലലാം  വകേപനിഫന്റെ  രജനികസ്ട്രേഷന്  മുകഖനയളള  വരുമഭാനത്തനില്  കുറവട
വന്നനിട്ടുണട.   ഡനിസലാംബര്  2016-ല് പ്രതതീക്ഷനിത വരുമഭാനത്തനില്  11.59%  കുറവലാം
ജനുവരനി 2017-ല് 1.6% കുറവലാം വന്നനിട്ടുണട.

കനഭാടട നനികരഭാധനലാംമൂലലാം വരുമഭാന നഷലാം

39  (441)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കനഭാടട നനികരഭാധനലാംമൂലലാം സലാംസഭാനത്തനിനട വരുമഭാന നഷലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട  പദതനി  നടത്തനിപനിഫന  ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട  നനികുതനി  ഇനത്തനില്  ലഭനികക്കണ  തുകേ  മുഴുവന്
പനിരനിഫചടുക്കുന്നതനിനട കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല് സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ തനതട നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്
ഉണഭാക്കനിയ ഇടനിവട എതകത്തഭാളമുഫണന്നട കൃതലമഭായനി തനിടഫപടുതവഭാന് സഭാധനിചനിടനില.
അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭായ  31-12-2016 വഫരയളള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം 2016  നവലാംബറനില് സലാംസഭാന എകകസട നനികുതനി വളര്ച
മുന്വര്ഷഫത്ത അകപക്ഷനിചട  3.15%  കുറവട കരഖഫപടുത്തനിയകപഭാള ഡനിസലാംബറനില്
രജനികസ്ട്രേഷന് നനികുതനിയനില് 34.63%-ഫന്റെ ഇടനിവണഭായനി. 2016 ഒകക്ടഭാബറനില് 19.8%
വളര്ച കരഖഫപടുത്തനിയ സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ തനതട നനികുതനി വരുമഭാനലാം ഡനിസലാംബറനില്
കുറനിചതട  (17.45%  തഭാഴട)  2.35%  വളര്ച  മഭാതമഭാണട.  2016  ഒകക്ടഭാബറനിഫന
അകപക്ഷനിചട നവലാംബറനില് രജനികസ്ട്രേഷന് നനികുതനിയനില് 30.26%-ഫന്റെയലാം ഡനിസലാംബറനില്
വനില്പന നനികുതനിയനില് 17.43%-ഫന്റെയലാം രജനികസ്ട്രേഷന് നനികുതനിയനില് 26.40%-ഫന്റെയലാം
വഭാഹന  നനികുതനിയനില്  11.44%-ഫന്റെയലാം ആഫകേ  തനതട  വരുമഭാനത്തനില്   16.33%-
ഫന്റെയലാം  കുറവട ഉണഭായനിട്ടുണട.
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കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി ദുര്ബലഫപടുന്നതട സലാംസഭാനങ്ങളക്കുളള ഗഭാന്റുകേഫള ബഭാധനിക്കുലാം. ഇതനിനുപുറഫമ,
ആസന്നമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനിലണഭാകുന്ന  ഇടനിവട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
നനികുതനി വരുമഭാനഫത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി  സസ്വഭാധതീനനിക്കുലാം.  തന്മൂലലാം ഇതട  സലാംസഭാന-
ത്തനികലക്കുളള  നനികുതനി  കകേമഭാറലാം  കുറയന്നതനിനുളള  സഭാഹചരലത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.
കനഭാടട റദ്ദേഭാക്കലനിനട കശഷമുളള, സഭാമ്പത്തനികേ പ്രവര്ത്തനത്തനിലണഭായ മന്ദത, സഭാമ്പട
നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില്  വന്ന  കുറവട,  റനിയല്  എകസറട  കമഖലയനിലണഭായ
തളര്ച, കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വന്ന കുറവട എന്നനിവ കേഭാരണലാം
തനതട  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  19 ശതമഭാനലാം  വളര്ച
കകേവരനിക്കഭാനുളള സഭാധലത കുറവഭാണട.  

(ബനി)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേഫളയലാം
നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയലാം സമ്പദട  വലവസഫയ മഭാന്ദലത്തനികലക്കട  തളളനിയനിടുകേയലാം
ഫചയനിട്ടുളളതഭാണട.  പ്രസ്തസ്തുത മഭാന്ദലലാം തരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനട സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനി-
ലൂഫടയളള  ഫചലവഴെനിക്കല്  വര്ദനിപനിക്കുകേഫയന്നതട  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായനി
കേഭാണുന. എന്നഭാല് കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലണഭാക്കനിയ വന് 
ഇടനിവട  കമല് ദനിശയനിലളള പ്രവര്ത്തനത്തനിഫന്റെ വലഭാപനിഫയ സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട.
പകക്ഷ  ഈ  പരനിമനിതമഭായ  സഭാഹചരലത്തനിലലാം  പരമഭാവധനി  ഫപഭാതുപണലാം
സമ്പദ്ഘടനയനികലക്കട ഒഴുക്കുന്നതനിനട ആത്മഭാര്ത്ഥവലാം ഊര്ജ്ജനിതവമഭായ പരനിശമലാം
സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിരുന.   എന്നഭാല് റനിസര്വട  ബഭാങനിഫന്റെ  നനിയനണങ്ങളമൂലലാം
ടഷറനിയനിഫല  ക്രയവനിക്രയങ്ങളക്കട തടസലാം  കനരനിട്ടു.  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  വരുമഭാന-
ത്തനിലണഭായ കുറവട നനിമനിത്തമുളള സഭാമ്പത്തനികേ ഫഞരുക്കവലാം ടഷറനി ഇടപഭാടുകേളക്കട
ഏര്ഫപടുത്തനിയനിരുന്ന  നനിയനണവലാംമൂലലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട
കവഗത  മന്ദതീഭവനിക്കുകേയലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  വനികേസന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങഫള
ഇതട   ഫമഭാത്തത്തനില്  പനികന്നഭാടടനിക്കുകേയലാം  ഫചയനിട്ടുണട.  കേറന്സനി  പനിന്വലനിക്കല്
ബഡ്ജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  പദതനി
ഫചലവകേള  നനിശ്ചനിത  ലക്ഷലത്തനില്  നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  31-12-2016  വഫരയളള  കേഭാലയളവനിഫല
തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ തനതട നനികുതനി വരുമഭാനലാം
2016-17-ഫല  പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട  എസനികമറനിഫന്റെ  63.46%-വലാം  ആഫകേ നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  64.27  ശതമഭാനവമഭാണട.  കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  ഇകത കേഭാലയളവനില്
ഇതട യഥഭാക്രമലാം 61.03 ശതമഭാനവലാം 61.76 ശതമഭാനവമഭായനിരുന. 
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പദതനി അടങല്

40 (442)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞവതര  പദതനിയഫട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപട  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഫത്ത
പദതനി അടങല് എത കകേഭാടനി രൂപയകടതഭാണട;

(ബനി)  ഏറവഫമഭാടുവനില്  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  2017-18-ഫല
വഭാര്ഷനികേ പദതനി എത കകേഭാടനി രൂപയകടതഭാണട;

(സനി) ഇതനില് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള വനിഹനിതഫമതയഭാണട;

(ഡനി)  2015-16  വര്ഷഫത്ത  അടങലലാം  അതട  മുന്വര്ഷകത്തക്കഭാള  എത
ശതമഭാനലാം വര്ദനകയഭാടുകൂടനിയതഭാഫണനലാം വകുപട തനിരനിചട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് അനുവദനിച പണലാം മുന്വര്ഷങ്ങളനില് പഭാഴെഭാക്കനി
യതനിഫന്റെ കപരനില് ഏഫതലഭാലാം വകുപ്പുകേളുഫട 2016-17-ഫല അടങലനില് എത ശതമഭാനലാം
വതീതലാം കുറവവരുതകേയണഭായനി;

(എഫെട) വനിലവര്ദനവലാം മറ്റുലാംമൂലലാം പദതനി നനിര്വഹണഫചലവനില് ഉണഭാകേഭാവന്ന
സസ്വഭഭാവനികേ വര്ദനകൂടനി പരനിഗണനിചഭാല് ഫെലത്തനില്  പദതനി അടങലനില് വര്ദന
ഉണഭാകുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞവല്സര  പദതനിയഫട  ഭഭാഗമഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷഫത്ത
പദതനി അടങല്    24,000  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

(ബനി)  ഏറവഫമഭാടുവനില്  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  2017-18-ഫല
സലാംസഭാന വഭാര്ഷനികേ പദതനി  26,500  കകേഭാടനി രൂപയകടതഭാണട.

(സനി)  2017-18-ല് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട  6,227.50  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതട.

(ഡനി)  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഇ)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  അനുവദനിച  പണലാം  മുന്  വര്ഷങ്ങളനില്
പഭാഴെഭാക്കനിയതനിഫന്റെ കപരനില് ഒരു വകുപനിഫന്റെയലാം   അടങലനില് കുറവട വരുത്തനിയനിടനില.

(എഫെട)  പദതനി  ഫചലവട,  പുതനിയ  പദതനികേളുഫട  സഭാദലതകേള  വരുലാം
വര്ഷങ്ങളനിഫല പദതനി  ഫചലവട  തുടങ്ങനിയവയഫട  വനിശകേലനങ്ങളക്കട  വനികധയമഭാക്കനി

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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സലാംസഭാന  ആസൂതണ  കബഭാര്ഡനില്  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  നനിര്വഹണ
ഉകദലഭാഗസര്,  വകുപ്പുതല  കമധഭാവനികേള,  ഫസക്രടറനിമഭാര്,  മനനിമഭാര്,  തുടങ്ങനിയവരുമഭായളള
ചര്ചയകടയലാം  പദതനി  അവകലഭാകേനത്തനിഫന്റെയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട  ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം  പദതനി  അടങലനില്  വര്ദനവട  വരുത്തനി  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതട.

കേനിഫ്ബനി പദതനികേള

41  (443)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഏറകശഷലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനി
അലാംഗതീകേരനിചട നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി) ഇതുവഫര ഈ പദതനികേളക്കഭായനി എത തുകേ ഫചലവഴെനിചനിട്ടുണട;

(സനി)  പദതനികേളുഫട  കശഷനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട  ഇനനി  എനട  തുകേ
ആവശലമുണട എനലാം ആയതട എന്നകത്തക്കട പദതനി നനിര്വഹണ ഏജന്സനികേളക്കട
കകേമഭാറുഫമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമഫറടുത്ത  കശഷലാം  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ
27-ാാമതട  കബഭാര്ഡട  കയഭാഗലാം  (കേനിഫെട  കബഭാര്ഡട  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷമുളള
ആദല കബഭാര്ഡട  കയഭാഗലാം) 7-11-2016-ല് കചരുകേയലാം  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപയഫട
ധനസഹഭായലാം  ഒന്നഭാലാം ഘട പദതനികേളക്കഭായനി അനുവദനിക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട. ഈ
പദതനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള* ഇകതഭാഫടഭാപലാം ഉളളടക്കലാം ഫചയ്യുന.

(ബനി  &  സനി)   കഭദഗതനി  ഫചയ  കേനിഫെട  ആക്ടട  2016  പ്രകേഭാരലാം  കബഭാര്ഡട
അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളക്കുളള  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട  പദതനി
നനിര്വഹണ ഏജന്സനികേള (എസട.പനി.വനി.)  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധഫപട
വനിശദ  വനിവരങ്ങള  ഓണ്കലനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കട  സമര്പനികക്കണതുണട.  ഈ
സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചട  കപ്രഭാജക്ടട  നനിര്വഹണ  ഫചലവകേള നനിശ്ചയനിക്കഫപടനിട്ടുളള
ഘടങ്ങളനില്  കനരനിടട  സപയര്,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്,  കസവനദഭാതഭാവട  മുതലഭായവരുഫട
നനിശ്ചനിത ബഭാങട അക്കഡൗണനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുളള ഡയറക്ടട ഫബനനിഫെനിറട  സലാംവനിധഭാനലാം
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ഫപടുതന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണട.
കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ   ഇരുപത്തനികയഴെഭാമതട  കബഭാര്ഡ ട  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച
പദതനികേളുഫട  നടത്തനിപനിനട  ആദലഘടത്തനില്  ആവശലമഭായ  തുകേ  നനിലവനിഫല

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ഫെണനില്നനിനലാം  കേഫണതവഭാന്  കേനിഫ്ബനി  പ്രഭാപമഭാണട.  കൂടഭാഫത  2016-17-ഫല
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട  പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചട കേനിഫ്ബനിക്കട ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളള പത്തട
ശതമഭാനലാം  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയലാം  ഫപകടഭാളനിയലാം  ഉത്പന്നങ്ങളനികന്മലളള
ഫസസ്സുലാം കേനിഫ്ബനി അക്കഡൗണനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  നൂതന സലാംവനിധഭാനമനുസരനിച്ചുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയട
കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണട.

നനികുതനി ഫവടനിപട തടയവഭാന് നടപടനികേള

42  (444)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം നനികുതനി  ഫവടനിപട  തടയവഭാന്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നനികുതനി  ഫവടനിപട
തടയവഭാന് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവഫട കചര്ക്കുന.

1.  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിഫല വനിവനിധ അതനിര്ത്തനി ഫചക്കടകപഭാസകേളുഫട
പരനിസരത്തട  ഇന്റെലനിജന്സട  സസ്വഭാഡകേഫള  വനിനലസനിചട  നനിരതീക്ഷണലാം  ശക്തമഭാക്കനി
യനിട്ടുണട.  ഫചക്കടകപഭാസട കേടനവരുന്ന വഭാഹനങ്ങഫള ഓവര് ഫചക്കട ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം
സസ്വഭാഡകേളക്കട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.

2.  നനികുതനിഫവടനിപനിനുളള  ഒരു  പ്രധഭാന  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട  ഫറയനില്കവ  വഴെനിയളള
കേളളക്കടത്തട.  ഇത്തരലാം ചരക്കുകേടത്തട തടയന്നതനിനഭായനി ഫറയനില്കവ കസഷനുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുളള ഇന്റെലനിജന്സട സസ്വഭാഡകേളുഫട പരനികശഭാധന ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

3.  ഫറയനില്കവ  വഴെനി  സലാംസഭാനത്തനിനട  പുറകത്തക്കട  ഫകേഭാണകപഭാകുന്ന
ചരക്കുകേളക്കുലാം ഇ-ഡനിക്ലകറഷന് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

4.  ബനില്  പരനികശഭാധന,  കഗഭാഡഡൗണ്  പരനികശഭാധന,  ടൂറനിസട  ബസ്സുകേള
വഴെനിയളള  കേളളക്കടത്തട  തടയന്നതനിനുളള  പരനികശഭാധന  എന്നനിവ  പതനിവഭായനി
നടതനണട.

5.  വഭാളയഭാര് ഫചക്കടകപഭാസനില് ആധുനനികേ കേലഭാമറകേള സഭാപനിചട ചരക്കുനതീക്കലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

6.  ഇറചനികക്കഭാഴെനി കേള്ളക്കടത്തട തടയന്നതനിനഭായനി ഇന്റെലനിജന്സട സസ്വഭാഡകേളക്കുലാം
ഫചക്കടകപഭാസകേളക്കുലാം ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട.
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7.  ഫമറല്  ക്രഷര്  യൂണനിറ്റുകേള,  മറട  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  രജനികസ്ട്രേഷന്
എടുത്തനിട്ടുഫണന്നട ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി   മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര് ഡട,
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  കമനനിലാംഗട  ആന്റെട  ജനികയഭാളജനി  വകുപട,
ഇന്കേലാംടഭാകട  വകുപട,  ഇലകനിക്കല്  ഇന്ഫസക്ടകററട  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം
വനിവരങ്ങള കശഖരനിചട ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.

8.  അനര്സലാംസഭാന  വനില്പനയഫട  കേഭാരലത്തനില്  സനി.കഫെഭാലാം  ഫവരനികഫെ
ഫചയ്യുന്നതനിനഭായനി  ഒരു പ്രകതലകേ ടതീമനിഫന നനികയഭാഗനിചട  പരനികശഭാധന നടതകേയലാം
വലഭാജ  കഫെഭാമുകേള  കേഫണതന്ന  കകേസുകേളനില്  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില്  നനികുതനി
ഈടഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.

9. ഇ-റനികടണുകേളനിലലാം മറട കരഖകേളനിലമുളള ഫപഭാരുത്തകക്കടുകേള കേണപനിടനിക്കുന്ന
തനിനുളള കസഭാഫട ഫവയറനിഫന്റെ വനികേസനലാം അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട.

10.  ഓണ്കലന് തടനിപ്പുകേളനിലൂഫടയളള നനികുതനിഫവടനിപട  തടയന്നതനിനഭായളള
കസബര് കഫെഭാറന്സനികേട യൂണനിറട  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന.

കേനിഫ്ബനി മുകഖനയളള പദതനികേള

43  (445)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ
പദതനികേളക്കട നഭാളനിതുവഫര എത തുകേ അനുവദനിച്ചു;

(ബനി) ഈ പദതനികേളുഫട നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധഫപടട വനിവനിധ ഏജന്സനികേളക്കട
അനുവദനിച തുകേയനില് നഭാളനിതുവഫര എത തുകേ ഫചലവഴെനിച്ചുഫവന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡട  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷമുളള  ആദല  കബഭാര്ഡട
കയഭാഗലാം  7-11-2016-ല്  കചരുകേയലാം  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  ധനസഹഭായലാം
ഒന്നഭാലാം ഘട പദതനികേളക്കഭായനി അനുവദനിക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.  

(ബനി)  കേനിഫെട ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡട അലാംഗതീകേരനിച   പദതനികേളക്കട ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട  പദതനി നനിര്വഹണ ഏജന്സനികേള  (എസട.പനി.വനി.)  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപട  വനിശദ  വനിവരങ്ങള  ഓണ്കലനഭായനി
കേനിഫ്ബനിക്കട സമര്പനികക്കണതുണട.  ഈ സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചട കപ്രഭാജക്ടട നനിര്വഹണ
ഫചലവകേള  നനിശ്ചയനിക്കഫപട  ഘടങ്ങളനില്  കനരനിടട  സകപ യര്,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്,
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കസവനദഭാതഭാവട മുതലഭായവരുഫട  നനിശ്ചനിത ബഭാങട അക്കഡൗണനില് കനരനിടട ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
ഡയറക്ടട  ഫബനനിഫെനിറട  സലാംവനിധഭാനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ഫപടുതന്നതനിനുളള
നടപടനികേള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണട.  നൂതന സലാംവനിധഭാനമനുസരനിച്ചുളള നടപടനിക്രമങ്ങള
പദതനി നനിര്വഹണ ഏജന്സനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന മുറയട  കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതഭാണട.

അസറട ഫഡവലപ്ഫമന്റെട കപഭാര്ടല്

44 (446) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട:
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്: 
ശതീ  .   കമഭാന്സട  കജഭാസഫെട:
ശതീ  .    സനി  .    എഫെട  .    കതഭാമസട:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.മഭാരുഫട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണട  ഫചലവഴെനിക്കുന്നതനിനട
തയഭാറഭാക്കനിയ ഫവബ്കസറനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉകദലഭാഗസര്ക്കട ഇതട സലാംബന്ധനിചട എത ദനിവസഫത്ത പരനിശതീലനമഭാണട
നല്കേനിയതട; ഇതട പരലഭാപമഭാഫണന്നട കേരുതുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനിഭഭാവനലാം ഫചയ പ്രകേഭാരലാം, ഒരു പ്രവൃത്തനിയഫട എസനികമറട എടുക്കുന്നതനിനട
പൂര്ണമഭായലാം ഓണ്കലനഭായനി കപ്രഭാസസട ഫചയഭാന് സഭാധനിക്കുനകണഭാ; ഏഫതഭാഫക്ക
വകുപനില് ഇത്തരലാം കപ്രഭാസസനിലാംഗട സഭാധലമഭാകുനണട; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം പൂര്ണമഭായലാം ഓണ്കലന് സലാംവനിധഭാനത്തനില് വരഭാഫത
പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  എതകത്തഭാളലാം  വനിജയകേരമഭാക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുഫമന്നഭാണട
കേരുതുന്നതട; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം പൂര്ണമഭായലാം ഓണ്കലനനില് ഫെയല് കപ്രഭാസസനിലാംഗട
നടതന്നതനിനുള്ള ക്രമതീകേരണലാം അടനിയനരമഭായനി ഏര്ഫപടുതകമഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട

(ബനി)  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  അഞട  തവണ  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട.  പരനിശതീലനലാം പരലഭാപമഭാഫണന്നട കേരുതുന.  ആവശലകേത അനുസരനിചട
പരനിശതീലനലാം തുടര്നലാം നല്കുന്നതഭാണട.
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(സനി)  എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വനിഭഭാവനലാം ഫചയനിട്ടുളള  'PRICE
കസഭാഫട ഫവയറനിലഭാണട എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതട.  ആസ്തനി വനികേസനത്തനിഫന്റെ
കപഭാര്ടലനില് എസനികമറട സഹനിതലാം ലഭലമഭാകുന്ന ശനിപഭാര്ശകേളഭാണട പരനികശഭാധനിക്കുന്നതട.

(ഡനി  &  ഇ)  ആസ്തനി വനികേസന ഫെണനിഫന്റെ ഫെയലകേള കകേകേഭാരലലാം ഫചയ്യുന്ന
ഓണ്കലന്  കസഭാഫട ഫവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇകപഭാള  അതനിഫന്റെ  ആരലാംഭ
ദശയനിലഭാണട.  ധനകേഭാരല വകുപനിലലാം പദതനികേള നടപഭാക്കുന്ന ഭരണ വകുപ്പുകേളനിലലാം
കസഭാഫട ഫവയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണട  ഇകപഭാള ഫെയലകേള കകേകേഭാരലലാം
ഫചയ്തുവരുന്നതട.   ഘടലാംഘടമഭായനി   നനിര്വഹണ  വകുപ്പുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ഓണ്കലന്
കസഭാഫട ഫവയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ഫപടുതന്നതഭാണട.

ഫചക്കടകപഭാസകേള വഴെനി നനികുതനി ഫവടനിപട നനിയനനിക്കഭാന് നടപടനികേള

45  (447)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അമരവനിളയനില് സമഭാനര ഫചക്കടകപഭാസകേള വഴെനി  നനികുതനി ഫവടനിചട  വലനിയ
വഭാഹനങ്ങള കപഭാകുന്നതട നനിയനനിക്കഭാന് എഫനങനിലലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനി-
ട്ടുകണഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചരക്കട വഭാഹനങ്ങള ഒരു പ്രകതലകേ ഫചക്കട കപഭാസവഴെനി മഭാതകമ കപഭാകേഭാവൂഫയന്നട
നനിഷ്കര്ഷനിക്കഭാന്  നനിയമലാം  അനുവദനിക്കുന്നനില.  അമരവനിള  ഫചക്കടകപഭാസനിനട  സമതീപമുള്ള
സമഭാനര  പഭാതകേളനില്  സഭാറകലറട  ഫചക്കട  കപഭാസകേള  സഭാപനിചട  നനികുതനി
ഫവടനിപനിനുള്ള പഴുതുകേള അടചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത,  അതനിര്ത്തനി ഫചക്കടകപഭാസകേളനില്
നനിരതീക്ഷണലാം  നടതന്നതനിനട  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിഫന്റെ  ഇന്റെലനിജന്സട
സസ്വഭാഡകേള സദഭാ ജഭാഗരൂകേരഭാണട.  

എയ് ഡഡട സ്കൂളുകേളനില് ലഭാടനിനുലാം പഭാചകേപ്പുരയലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു ഫകേഭാടുക്കുന്നതനിനട
എലാം.എല്.എ. ഫെണട

46  (448)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എയ്ഡഡട  സ്കൂളുകേളനിൽ  ലഭാടനിനുലാം,  പഭാചകേപ്പുരയലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചു
ഫകേഭാടുക്കുന്നതനിനട എലാം.എല്.എ.  ഫെണട ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം എന്ന ഉത്തരവഫണങനിലലാം
ഈ ലഭാടനിനുലാം, പഭാചകേപ്പുരയ്ക്കുലാം ആവശലമഭായ ജലവനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനട
എലാം.എല്.എ.  ഫെണപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട  സഭാകങതനികേ  തടസങ്ങളുള്ളതട ശദയനില്
ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എയ്ഡഡട  സ്കൂളുകേളനിഫല  ജലവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുട
എലാം.എല്.എ.  ഫെണട  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനട  പുതനിയ
ഉത്തരവട നല്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അടുക്കളയനികലക്കുള്ള ഫെര്ണനിചറുലാം,  ലഭാടനിനനികലക്കഭാവശലമഭായ സഭാമഗനികേളുലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനട എലാം.എല്.എ. ഫെണട ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാചകേപ്പുര,  ലഭാടനിന് എന്നനിവയഫട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായളള എസനികമറട
തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള പഭാചകേപ്പുരയനികലയ്ക്കുലാം  ലഭാടനിനനികലയ്ക്കുലാം  ആവശലമഭായ  അനുബന്ധ
സഡൗകേരലങ്ങളഭായ കവദവ്യുതനി,  ഫവളളലാം  എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ തുകേ
കൂടനി എസനികമറനില് ഉളഫപടുകത്തണതഭാണട.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.

(സനി) ഇല.

കനഭാടട നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ ഫെലമഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം

47  (449)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കനഭാടട  നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ ഫെലമഭായനി സലാംസഭാന
ത്തനിനുണഭായനിട്ടുളള സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം എതയഭാഫണന്നട കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുഫണങനില്
ആയതനിഫന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കനഭാടട  നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തട  സഭാമ്പത്തനികേ
മഭാന്ദലലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനില്  ആയതട  മറനികേടക്കഭാന്  എഫനഭാഫക്ക
നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന്റെ ഫെലമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായനിട്ടുള്ള

സഭാമ്പത്തനികേ  നഷലാം   കൃതലമഭായനി  തനിടഫപടുതവഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.  അക്കഡൗണന്റെട

ജനറലനില് നനിനലാം  ലഭലമഭായ  31-12-2016 വഫരയളള   തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള

പ്രകേഭാരലാം 2016 നവലാംബറനില് സലാംസഭാന എകകസട നനികുതനി വളര്ച മുന്വര്ഷഫത്ത

അകപക്ഷനിചട  3.15%  കുറവട  കരഖഫപടുത്തനിയകപഭാള  ഡനിസലാംബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്

നനികുതനിയനില്  34.63%-  ഫന്റെ  ഇടനിവണഭായനി.  2016  ഒകക്ടഭാബറനില്  19.8%  വളര്ച

കരഖഫപടുത്തനിയ  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനിവരുമഭാനലാം  ഡനിസലാംബറനില്
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കുറനിചതട   (17.45%  തഭാഴട)  2.35%  വളര്ച  മഭാതമഭാണട.  2016  ഒകക്ടഭാബറനിഫന

അകപക്ഷനിചട  നവലാംബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നനികുതനിയനില്  30.26%-ഫന്റെയലാം

ഡനിസലാംബറനില് വനില്പന നനികുതനിയനില്  17.43%-ഫന്റെയലാം രജനികസ്ട്രേഷന് നനികുതനിയനില്

26.40%-ഫന്റെയലാം  വഭാഹന  നനികുതനിയനില്  11.44%-ഫന്റെയലാം  ആഫകേ  തനതട

വരുമഭാനത്തനില്  16.33%-ഫന്റെയലാം  കുറവട ഉണഭായനിട്ടുണട.

കനഭാടട റദ്ദേഭാക്കലനിനട കശഷമുളള,  സഭാമ്പത്തനികേ പ്രവര്ത്തനത്തനിലണഭായ മന്ദത,

സഭാമ്പട നനികുതനി സമഭാഹരണത്തനില് വന്ന കുറവട, റനിയല് എകസറട കമഖലയനിലണഭായ

തളര്ച, കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വന്ന കുറവട എന്നനിവ കേഭാരണലാം

തനതട നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന പഫത്തഭാമ്പതട ശതമഭാനലാം വളര്ച

കകേവരനിക്കഭാനുളള സഭാധലത കുറവഭാണട. 

(ബനി)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേഫളയലാം

നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയലാം സമ്പദട വലവസഫയ മഭാന്ദലത്തനികലക്കട  തളളനിയനിടുകേയലാം

ഫചയനിട്ടുളളതഭാണട.  പ്രസ്തസ്തുത മഭാന്ദലലാം തരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനട സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനി-

ലൂഫടയള്ള  ഫചലവഴെനിക്കല്  വര്ദനിപനിക്കുകേഫയന്നതട  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായനി

കേഭാണുന. എന്നഭാല് കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലണഭാക്കനിയ വന് 

ഇടനിവട കമല് ദനിശയനിലളള പ്രവര്ത്തനത്തനിഫന്റെ വലഭാപനിഫയ സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട.

പഫക്ഷ  ഈ  പരനിമനിതമഭായ  സഭാഹചരലത്തനിലലാം  പരമഭാവധനി  ഫപഭാതുപണലാം

സമ്പദ്ഘടനയനികലക്കട ഒഴുക്കുന്നതനിനട ആത്മഭാര്ത്ഥവലാം ഊര്ജ്ജനിതവമഭായ പരനിശമലാം

സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  റനിസര്വട  ബഭാങനിഫന്റെ  നനിയനണങ്ങളമൂലലാം

ടഷറനിയനിഫല ക്രയവനിക്രയലാം ഒരു പരനിധനിവഫര തടസഫപടനിട്ടുണട.  ടഷറനി ഇടപഭാടുകേളക്കട

ഏര്ഫപടുത്തനിയ  നനിയനണലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട

കവഗത  മന്ദതീഭവനിക്കുകേയലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  വനികേസന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങഫള

ഫമഭാത്തത്തനില്  പനികന്നഭാടടനിക്കുകേയലാം  ഫചയനിട്ടുണട.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  നനിലവനിഫല

പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുന്നതനിനട  ഹ്രസസ്വകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനിലളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട സര്ക്കഭാര് കകേഫക്കഭാണവരുന്നതട.

ഹ്രസസ്വകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള 

1.  കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചട ടഷറനി ഇടപഭാടുകേളക്കുണഭായനിരുന്ന

പ്രതനിബന്ധങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട, റനിസര്വട ബഭാങട പുറഫപടുവനിച ഉത്തരവകേളക്കട

വനികധയമഭായനി,  അടനിയനനിര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  കനഭാടട  പനിന്വലനിചതനിഫന്റെ

ഫെലമഭായണഭായ കേറന്സനി ക്ഷഭാമലാം ലഘൂകേരനിക്കഭാന് ഇതുമൂലലാം സഭാധനിച്ചു.
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2.  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിഫന്റെ  ദുരനിതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന്
ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട കൂലനി ടഷറനി കസവനിലാംഗ്സട ബഭാങനിലൂഫട നല്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കട പലനിശ രഹനിത പ്രകതലകേ റനി.എസട.ബനി.  അക്കഡൗണട തുറനഫകേഭാണട
പഭാകന്റെഷന് ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട കൂലനി നല്കുന്നതനിനട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

3.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കഡൗണളളവര്ക്കട  പണലാം
പനിന്വലനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാഫത  വന്നതനിനട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭായനി
എലഭാ പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘലാം അലാംഗങ്ങളക്കുലാം ഓകരഭാ  മനിറര്  അക്കഡൗണട
ബന്ധഫപട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് തുറക്കുന്നതനിനുളള സഡൗകേരലലാം ഉണഭാക്കനി.

4.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂഫട  ജനങ്ങളുഫട  ബുദനിമുടട
പരനിഹരനിക്കുന്നതനികനഭാഫടഭാപലാം,  സര്ക്കഭാര് സസ്വതനമഭായ ഇടഫപടലനിലൂഫട  കേറന്സനി
രഹനിത ധന വലവഹഭാരങ്ങള വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലലാം  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള ശമങ്ങള നടത്തനി.

ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള

1.  കേറന്സനി  പനിന്വലനിക്കല്  ബഡ്ജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  പദതനി  ഫചലവകേള  നനിശ്ചനിത  ലക്ഷലത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. കനഭാടട നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ ഫെലമഭായളള സഭാമ്പത്തനികേ മഭാന്ദലലാം മറനികേടക്കുന്ന-
തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ പശ്ചഭാത്തല വനികേസന കമഖലയനില് സ്തലാംഭനഭാവസ-
യനിലഭായനിരുന്ന  പല  പ്രമുഖ  പദതനികേളുലാം  അതനികവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  ഇതനിഫന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  കകേരള  അടനിസഭാന  സഡൗകേരല
നനികക്ഷപ നനിധനി കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  (ഫകേ.ഐ.ഐ.എഫെട.ബനി.)  നഭാലഭായനിരത്തനിലധനികേലാം
കകേഭാടനി രൂപയഫട പദതനികേളക്കട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.  

3.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപയ്ഫമന്റെട  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. സലാംസഭാന ടഷറനിയനില് ഇന്റെകഗറഡട ഫെനിനഭാന്ഷലല് മഭാകനജ ടഫമന്റെട സനിസലാം
(ഐ.എഫെട.എലാം.എസട.)  നടപനിലഭാക്കനി.  അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് ഇതട
പൂര്ണകതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.  ടഷറനി കസവനിലാംഗ്സട ബഭാങനിലാംഗനിനഭായളള
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട സനിസലാം എലഭാ ടഷറനികേളനിലലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

5.  നനിലവനിഫല  ഫതഭാഴെനില്ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  പ്രതനിവര്ഷലാം  കനരനിട്ടുലാം
അലഭാഫതയമുളള  ആയനിരത്തനിനട  കമല്  ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്ന  ഏറവലാം
കുറഞ്ഞതട  ആയനിരലാം  സൂക്ഷ്മ  വല വസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  കകേരള
ഫെനിനഭാന്ഷലല്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട  ഒരു  സമഗ  പദതനി
ആകലഭാചനയനിലഭാണട.
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6. കകേഭാര്-ബഭാങനിലാംഗട ഫനറട വര്ക്കട ഉളഫപഫടയള്ള എലഭാ ആധുനനികേ ബഭാങനിലാംഗട
സഡൗകേരലങ്ങകളഭാടുലാംകൂടനി വരുലാംവര്ഷലാം കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശമത്തനിലഭാണട. സഹകേരണ കമഖലയനില് ഡനിജനിറല് ഇടപഭാടുകേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം.
സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതട  തുടരുകേയലാം
നനികക്ഷപങ്ങളക്കട ഗലഭാരന്റെനി ലഭലമഭാക്കുന്നതട പരനിഗണനിക്കുന്നതുമഭാണട.

കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന തുടര്നളള സഭാമ്പത്തനികേ മഭാന്ദലലാം

48 (450) ശതീ  .   ഫകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന  തുടര്നളള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം

സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ റവനസ്യൂ വരുമഭാനത്തനില് എനട ആഘഭാതലാം ഏല്പനിച്ചു;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ആസൂതണ പ്രവര്ത്തനങ്ങഫള തഭാളലാം
ഫതറനിക്കുന്ന  നനിലയനിലഭാണട  ഇതുഫകേഭാണണഭായ  റവനസ്യൂ  വരുമഭാനനഷഫമന്നട
കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിഫയയലാം,  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുഫട വഭാര്ഷനികേ പദതനിഫയയലാം കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല് എപ്രകേഭാരമഭാണട
ബഭാധനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  വഭാറനിതര  നനികുതനിയനില്  2015  ഡനിസലാംബറനിഫന  അകപക്ഷനിചട  2016
ഡനിസലാംബറനിലണഭായ കുറഫവതയഭാണട ;

(ഇ)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന  തുടര്നള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം
മറനികേടക്കുന്നതനിനട  സര്ക്കഭാര്  കകേഫക്കഭാണനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എഫനലഭാമഭാണട;
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേടഫമടുപട  പരനിധനി  ആഭലനര  ഫമഭാത്ത  ഉത്പഭാദനത്തനിഫന്റെ  നഭാലട
ശതമഭാനലാം  ആയനി  ഉയര്ത്തനിയഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം  മറനികേടക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  ഉണഭാക്കനിയ  ഇടനിവട  എതകത്തഭാളമുഫണന്നട  കൃതലമഭായനി
തനിടഫപടുതവഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.   അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനില്  നനിനലാം   ലഭലമഭായ
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31-12-2016 വഫരയളള   തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം 2016 നവലാംബറനില്
സലാംസഭാന എകകസട നനികുതനി വളര്ച മുന്വര്ഷഫത്ത അകപക്ഷനിചട  3.15% കുറവട
കരഖഫപടുത്തനിയകപഭാള  ഡനിസലാംബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നനികുതനിയനില്  34.63%-ഫന്റെ
ഇടനിവണഭായനി.  2016  ഒകക്ടഭാബറനില്  19.8%  വളര്ച കരഖഫപടുത്തനിയ  സലാംസഭാന-
ത്തനിഫന്റെ   തനതട  നനികുതനിവരുമഭാനലാം  ഡനിസലാംബറനില്  കുറനിചതട   (17.45%  തഭാഴട)
2.35%  വളര്ച  മഭാതമഭാണട.  2016  ഒകക്ടഭാബറനിഫന  അകപക്ഷനിചട  നവലാംബറനില്
രജനികസ്ട്രേഷന് നനികുതനിയനില് 30.26%-ഫന്റെയലാം ഡനിസലാംബറനില് വനില്പന നനികുതനിയനില്
17.43%-ഫന്റെയലാം രജനികസ്ട്രേഷന് നനികുതനിയനില്  26.40%-ഫന്റെയലാം വഭാഹന നനികുതനിയനില്
11.44%-ഫന്റെയലാം ആഫകേ തനതട വരുമഭാനത്തനില്  16.33%-ഫന്റെയലാം  കുറവട ഉണഭായനിട്ടുണട.

കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി  ദുര്ബലഫപടുന്നതട  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുളള  ഗഭാന്റുകേഫള  ബഭാധനിക്കുലാം.
ഇതനിനുപുറഫമ,  ആസന്നമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനിലണഭാകുന്ന  ഇടനിവട  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നനികുതനി വരുമഭാനഫത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി സസ്വഭാധതീനനിക്കുലാം.  തന്മൂലലാം ഇതട
സലാംസഭാനത്തനികലക്കുളള  നനികുതനി  കകേമഭാറലാം  കുറയന്നതനിനുളള  സഭാഹചരല-
ത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിനട  കശഷമുളള,  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രവര്ത്തനത്തനി-
ലണഭായ മന്ദത,  സഭാമ്പട നനികുതനി സമഭാഹരണത്തനില് വന്ന കുറവട,  റനിയല് എകസറട
കമഖലയനിലണഭായ തളര്ച,  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വന്ന കുറവട
എന്നനിവ കേഭാരണലാം തനതട നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന പഫത്തഭാമ്പതട
ശതമഭാനലാം വളര്ച കകേവരനിക്കഭാനുളള സഭാധലത കുറവഭാണട.  

അകതസമയലാം,  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ നനികുതനികയതര വരുമഭാനത്തനില് മുന്വര്ഷഫത്ത
അകപക്ഷനിചട 2016 നവലാംബറനില് 23.33%-ഫന്റെയലാം  ഡനിസലാംബറനില് 16.67%-ഫന്റെയലാം
കുറവട സലാംഭവനിചനിട്ടുണട.  2016  ഒകക്ടഭാബറനില്  17.43%  വളര്ന്ന  നനികുതനികയതര
വരുമഭാനലാം നവലാംബറനില്  മുന് മഭാസഫത്ത അകപക്ഷനിചട 46.95%-വലാം  ഡനിസലാംബറനില്
59.16%-വലാം  ഇടനിവട കരഖഫപടുതകേയണഭായനി. 

(ബനി  &  സനി) കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമസ്ത
കമഖലകേഫളയലാം നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയലാം സമ്പദട വലവസഫയ മഭാന്ദലത്തനികലക്കട
തളളനിയനിടുകേയലാം ഫചയനിട്ടുളളതഭാണട. പ്രസ്തുത മഭാന്ദലലാം തരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനട സര്ക്കഭാര്
പദതനികേളനിലൂഫടയളള ഫചലവഴെനിക്കല് വര്ദനിപനിക്കുകേഫയന്നതട അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായനി
കേഭാണുന.  എന്നഭാല് കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല് നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലണഭാക്കനിയ
വന്  ഇടനിവട  കമല്  ദനിശയനിലളള  പ്രവര്ത്തനത്തനിഫന്റെ  വലഭാപനിഫയ  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണട.  പഫക്ഷ  ഈ  പരനിമനിതമഭായ  സഭാഹചരലത്തനിലലാം  പരമഭാവധനി
ഫപഭാതുപണലാം സമ്പദ്ഘടനയനികലക്കട  ഒഴുക്കുന്നതനിനട  ആത്മഭാര്ത്ഥവലാം  ഊര്ജ്ജനിതവമഭായ
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പരനിശമലാം  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  റനിസര്വട  ബഭാങനിഫന്റെ
നനിയനണങ്ങളമൂലലാം ടഷറനിയനിഫല ക്രയവനിക്രയങ്ങളക്കട  തടസലാം കനരനിട്ടു.  ടഷറനി
ഇടപഭാടുകേളക്കട ഏര്ഫപടുത്തനിയ നനിയനണലാംമൂലലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെയലാം തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുഫടയലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട  കവഗത  മന്ദതീഭവനിക്കുകേയലാം
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  വനികേസന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങഫള  ഇതട   ഫമഭാത്തത്തനില്
പനികന്നഭാടടനിക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.  

(ഡനി)  അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ   31-12-2016 വഫരയളള   തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം വനില്പന നനികുതനി കൂടഭാഫതയളള സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ തനതട
നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് 2016 ഡനിസലാംബറനില്   2015  ഡനിസലാംബറനിഫന അകപക്ഷനിചട
4.37 %-ഫന്റെ  കുറവട ഉണഭായനിട്ടുണട.

(ഇ) കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന  തുടര്നളള  നനിലവനിഫല  പ്രതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കുന്നതനിനട ഹ്രസസ്വകേഭാല, ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനിലളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട
സര്ക്കഭാര് കകേഫക്കഭാണവരുന്നതട.

ഹ്രസസ്വകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള 

1. കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചട ടഷറനി ഇടപഭാടുകേളക്കുണഭായനിരുന്ന
പ്രതനിബന്ധങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട,  റനിസര്വട ബഭാങട പുറഫപടുവനിച ഉത്തരവകേളക്കട
വനികധയമഭായനി,  അടനിയനനിര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  കനഭാടട  പനിന്വലനിചതനിഫന്റെ
ഫെലമഭായണഭായ കേറന്സനി ക്ഷഭാമലാം ലഘൂകേരനിക്കഭാന് ഇതുമൂലലാം സഭാധനിച്ചു.

2.  കനഭാടട  റദ്ദേഭാക്കലനിഫന്റെ  ദുരനിതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന്
ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട കൂലനി ടഷറനി കസവനിലാംഗ്സട ബഭാങനിലൂഫട നല്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്ക്കട പലനിശ രഹനിത പ്രകതലകേ റനി.എസട.ബനി.  അക്കഡൗണട തുറനഫകേഭാണട
പഭാകന്റെഷന് ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട കൂലനി നല്കുന്നതനിനട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

3.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കഡൗണളളവര്ക്കട  പണലാം
പനിന്വലനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാഫത  വന്നതനിനട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭായനി
എലഭാ പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘലാം അലാംഗങ്ങളക്കുലാം ഓകരഭാ  മനിറര്  അക്കഡൗണട
ബന്ധഫപട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് തുറക്കുന്നതനിനുളള സഡൗകേരലലാം ഉണഭാക്കനി.

4.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂഫട  ജനങ്ങളുഫട  ബുദനിമുടട
പരനിഹരനിക്കുന്നതനികനഭാഫടഭാപലാം,  സര്ക്കഭാര് സസ്വതനമഭായ ഇടഫപടലനിലൂഫട  കേറന്സനി
രഹനിത ധന വലവഹഭാരങ്ങള വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലലാം  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള നടത്തനി.
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ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള

1.  കേറന്സനി  പനിന്വലനിക്കല്  ബഡ്ജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  പദതനി  ഫചലവകേള  നനിശ്ചനിത  ലക്ഷലത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2.  കനഭാടട  നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ  ഫെലമഭായളള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലലാം
മറനികേടക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസന  കമഖലയനില്
സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന്ന  പല  പ്രമുഖ  പദതനികേളുലാം  അതനികവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനി-
ക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  ഇതനിഫന്റെ തുടര്ചയഭായനി കകേരള അടനിസഭാന
സഡൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനി  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  (ഫകേ.ഐ.ഐ.എഫെട.ബനി.)
നഭാലഭായനിരത്തനിലധനികേലാം കകേഭാടനി രൂപയഫട പദതനികേളക്കട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.  

3.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപയ്ഫമന്റെട  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. സലാംസഭാന ടഷറനിയനില് ഇന്റെകഗറഡട ഫെനിനഭാന്ഷലല് മഭാകനജട ഫമന്റെട സനിസലാം
(ഐ.എഫെട.എലാം.എസട.)  നടപനിലഭാക്കനി.  അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് ഇതട
പൂര്ണകതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം.  ടഷറനി കസവനിലാംഗ്സട ബഭാങനിലാംഗനിനഭായളള
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട സനിസലാം എലഭാ ടഷറനികേളനിലലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

5.  നനിലവനിഫല  ഫതഭാഴെനില്ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  പ്രതനിവര്ഷലാം  കനരനിട്ടുലാം
അലഭാഫതയമുള്ള  ആയനിരത്തനിനട  കമല്  ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്ന  ഏറവലാം
കുറഞ്ഞതട  ആയനിരലാം  സൂക്ഷ്മ  വല വസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  കകേരള
ഫെനിനഭാന്ഷലല്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട  ഒരു  സമഗ  പദതനി
ആകലഭാചനയനിലഭാണട.

6. കകേഭാര്-ബഭാങനിലാംഗട ഫനറട വര്ക്കട ഉളഫപഫടയളള എലഭാ ആധുനനികേ ബഭാങനിലാംഗട
സഡൗകേരലങ്ങകളഭാടുലാംകൂടനി വരുലാംവര്ഷലാം കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശമത്തനിലഭാണട.  സഹകേരണ കമഖലയനില് ഡനിജനിറല് ഇടപഭാടുകേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം.
സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതട  തുടരുകേയലാം
നനികക്ഷപങ്ങളക്കട ഗലഭാരന്റെനി ലഭലമഭാക്കുന്നതട പരനിഗണനിക്കുന്നതുമഭാണട.

സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേടഫമടുപട പരനിധനി ആഭലനര ഫമഭാത്ത ഉത്പഭാദനത്തനിഫന്റെ നഭാലട
ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്ത്തനിയഭാലലാം ആയതട നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലണഭായ ഇടനിവനിഫന്റെ
ഫെലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഫഞരുക്കത്തനിനട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ആശസ്വഭാസമഭാകുഫമങനിലലാം
കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന്റെ  ഫെലമഭായളള  കേറന്സനി  ക്ഷഭാമമടക്കമുളള  സമ്പദട
കമഖലയട ഏല്പനിചനിട്ടുള്ള ഗുരുതര പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാന് പരലഭാപമല.
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ധനകേമ്മേനി

49  (451)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  ധനകേമ്മേനി  സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം  2011  മുതല്
2016 വഫരയള്ള വര്ഷങ്ങളനികലതട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരഫമഭാഴെനിയകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഫപഭാതുകേടലാം
എതയഭായനിരുന; 2016 മഭാര്ചട 31-ഫല കേണക്കട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ഫമചഫപടുതന്നതനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് എഫനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) 2011 മുതല് 2016 വഫരയള്ള വര്ഷങ്ങളനിഫല നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ
കേണക്കട വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് ഓകരഭാ നനികുതനിയലാം ഇനലാം തനിരനിചട നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011  മുതല്  2016  വഫരയളള  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ ധനകേമ്മേനി ചുവഫട
കചര്ക്കുന:

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷലാം ധനകേമ്മേനി വര്ഷലാം ധനകേമ്മേനി

2010-11 7730.45 2013-14 16944.12

2011-12 12814.77 2014-15 18641.73

2012-13 15002.46 2015-16 17818.39

(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരഫമഭാഴെനിയകമ്പഭാള സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ഫപഭാതുകേടലാം
2016  മഭാര്ചട  31-ഫല   അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  157370.32
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.  

(സനി)  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലൂഫടയലാം  അനഭാവശല  ഫചലവട
നനിയനണത്തനിലൂഫടയലാം  നനികുതനി  പനിരനിവട  ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കനിയലാം  അടനിയനനിര
പ്രഭാധഭാനലമുളള  വനികേസന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട  പണലാം  കേഫണത്തഭാന്
സര്ക്കഭാരനിനട  സഭാധനിചനിട്ടുണട.   വന്കേനിട  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര് പദതനികേള ഏഫറടുത്തട
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 1999-ഫല കേനിഫ്ബനി ആക്ടട പരനിഷ്കരനിച്ചുഫകേഭാണട  ഫസബനിയലാം
ആര്.ബനി.ഐ.-യലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

268/2019.
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ഉപകയഭാഗഫപടുതവഭാന്  കകേരളഭാ  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  ഫെണട  കബഭാര്ഡനിഫന
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  കേനിഫ്ബനിയഫട  കേതീഴെനില്  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട,  ആകരഭാഗലലാം,
ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിലഭായനി  15,000  കകേഭാടനി  രൂപയഫട
പദതനികേളക്കട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  20,000  കകേഭാടനി രൂപയഫട
മറട വന്കേനിട പദതനികേള കേനിഫ്ബനിയഫട പരനിഗണനയനിലഭാണട. നനിലവനിലളള നനികുതനി
സമഭാഹരണ സലാംവനിധഭാനത്തനിഫന്റെ കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി
സര്ക്കഭാരനികലക്കുളള  പണഫമഭാടുക്കലലാം  സര്ക്കഭാരനില്നനിനളള  പണവനിതരണലാം
ഓണ്കലനഭായനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുളള  ഇ-ടഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനി-
ക്കഴെനിഞ.  ഇതുവഴെനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  എകപഭാള കവണഫമങനിലലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കട
പണലാം  അടയ്ക്കുന്നതനിനട  സഡൗകേരലകമര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.  ധനകേഭാരലവകുപട,  മറട
വകുപ്പുകേള,  ബഡ്ജറട,  ഭഭാരതതീയ റനിസര്വട  ബഭാങട,  അക്കഡൗണന്റെട ജനറല്,  വനിവനിധ
ബഭാങ്കുകേള,  വനിവനിധ കഡഭായനിലാംഗട  ആന്റെട  ഡനിസ്കബഴനിലാംഗട  ഓഫെതീസര്മഭാര് തുടങ്ങനിയ
എലഭാവഫരയലാം  ഒരു  കുടക്കതീഴെനില്  സലാംകയഭാജനിപനിചട  ഇടപഭാടുകേള  പരസരലാം
ഓണ്കലനഭായനി നടതന്നതനിനഭായനി ഒരു ഇന്റെകഗറ ഡട ഫെനിനഭാന്ഷലല് മഭാകനജട ഫമന്റെട
സനിസലാം  (IFMS) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

(ഡനി)  വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി *കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

മണലൂര് മണ്ഡലലാം  ആസ്തനി വനികേസന ഫെണനികലയട ശനിപഭാര്ശ ഫചയഫപട
പ്രവൃത്തനികേള

50  (452)  ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം എലാം.എല്.എ.  യഫട  2016-17-ഫല ആസ്തനി
വനികേസന ഫെണനികലക്കട ശനിപഭാര്ശ ഫചയഫപട പ്രവൃത്തനികേളനില് എത പ്രവൃത്തനികേളുഫട
ഡനി.പനി.ആര്. ധനകേഭാരല വകുപനിനട ലഭനിചനിട്ടുണട;

(ബനി) ഏഫതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കട ധനഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട;

(സനി) ഏഫതങനിലലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം എലാം.എല്.എ.യഫട  2016-17-ഫല ആസ്തനി
വനികേസന ഫെണനികലക്കട ശനിപഭാര്ശ ഫചയഫപട 13  പ്രവൃത്തനികേളനില് 'എളവള്ളനി ഗഭാമ
പഞഭായത്തനിഫല  ഗവണ്ഫമന്റെട  ഹയര്  ഫസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിനട  പുതനിയ  ഫകേടനിട

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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നനിര്മ്മേഭാണലാം, "മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിഫല  11  സലങ്ങളനില്  LED High mast Light
സഭാപനിക്കല്"  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളുഫട  ഡനി.പനി.ആര്.  ധനകേഭാരല  വകുപനിനട
ലഭനിചനിട്ടുണട.  പ്രവൃത്തനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി * കചര്ക്കുന. 

(ബനി)   "എളവള്ളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിഫല  ഗവണ്ഫമന്റെട  ഹയര്  ഫസക്കന്റെറനി
സ്കൂളനിനട  പുതനിയ  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം"  എന്ന പ്രവൃത്തനിക്കട  115  ലക്ഷലാം  രൂപയഫട
ധനഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട.

(സനി)  ഒരു പ്രവൃത്തനിക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം

51  (453)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെട  അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ള  2017-18-ഫല  ബജറട
കേണക്കുകേള  അനുസരനിചട  കകേരളത്തനിഫന്റെ  നനികുതനി  വനിഹനിതത്തനില്  കുറവട
സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഏഫതലഭാലാം  ഇനത്തനില്  ഈ  വര്ഷലാം  കുറവട
അനുഭവഫപടുഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏഫതങനിലലാം  ഇനത്തനില്  ഈ  വര്ഷലാം  നനികുതനികേള  കൂടുതല്
പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാകമഭാ; എങനില് എത വതീതഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അവതരനിപനിച  2017-18-ഫല  ബഡ്ജറട
കേണക്കുകേള   അനുസരനിചട  സലാംസഭാനത്തനിനുളള  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതത്തനില്
കുറവട  സലാംഭവനിചതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.  2017-18   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ബഡ്ജറട
എസനികമറട പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ ഇനത്തനിലലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന തുകേ ചുവഫട കചര്ക്കുന:

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

കകേഭാര്പകറഷന് നനികുതനി 4984.75

ആദഭായ നനികുതനി 4357.96

സമ്പത്തട നനികുതനി       0.15

ചുങലാം 2379.19

കകേന്ദ്ര എകകസട തതീരുവകേള 2486.93

കസവന നനികുതനി 2683.07

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ചരക്കട  കസവന  നനികുതനി  (GST)  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാഫട  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതത്തനില്  മഭാറലാം
വകന്നക്കഭാലാം.

സലാംസഭാന പദതനി അടങല് തുകേ

52 (454)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16,  2016-17  എന്നതീ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിഫല  സലാംസഭാന
പദതനി അടങല് എത കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭായനിരുന;  ഇതനില് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുള്ളതട എത കകേഭാടനി ആയനിരുന;

(ബനി)  2015-16-ഫല  പദതനിഫചലവട  എ.ജനി.യഫട  കേണക്കനുസരനിചട  എത
കകേഭാടനി  ആയനിരുന;  ഇതനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുഫട  യഥഭാര്ത്ഥ
പദതനിഫചലവട എതയഭായനിരുന?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16,  2016-17  എന്നതീ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിഫല  സലാംസഭാന
പദതനി അടങല് തുകേ യഥഭാക്രമലാം   20,000,  24,000  കകേഭാടനി  രൂപ വതീതമഭാണട.
ഇതനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുഫട  അടങല്  തുകേ  യഥഭാക്രമലാം  4,800,
5,500 കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭാണട.

(ബനി)  അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കനുസരനിചട  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഫത്ത പദതനിഫചലവട  15,632.38  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.  ഇതനില്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുഫട പദതനിഫചലവട 2,820.97 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

ഫനന്മഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല ആസ്തനി വനികേസന പദതനികേള

53 (455) ശതീ  .   ഫകേ  .   ബഭാബു : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണട
ഉപകയഭാഗനിചട  നടപനിലഭാകക്കണ  വനികേസന  പദതനികേളനിൽ  ഏതനിഫനലഭാമഭാണട
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളഫതന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണട  ഉപകയഭാഗനിചട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഫനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണട
ഉപകയഭാഗനിചട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനികലക്കട
9  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട  എലാം.എല്.എ.  ശനിപഭാര്ശ  ഫചയനിട്ടുളളതട.  ടനി  പ്രവൃത്തനികേളുഫട
വനിശദമഭായ  എസനികമറട  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  ബന്ധഫപട  ഭരണ  വകുപ്പുകേകളഭാടട
ആവശലഫപടനിട്ടുണട.  ഇവയനില്  വനിശദമഭായ  എസനികമറട  സഹനിതലാം  ഭരണ  വകുപട
ശനിപഭാര്ശ  ഫചയട  ലഭലമഭാക്കനിയ  'ഫനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം-സമ്പൂര്ണ
കവദസ്യൂതതീകേരണലാം' എന്ന പ്രവൃത്തനിക്കട ധനഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

(ബനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണട  ഉപകയഭാഗനിചട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  22-7-2015,  20-5-2016  എന്നതീ
തതീയതനികേളനിഫല  നമ്പര്  67/2015/ധന.  നമ്പര്.  48/2016/ധന  സര്ക്കുലറുകേള
പ്രകേഭാരവലാം  1-9-2015  തതീയതനിയനിഫല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  7791/2015/ധന.
പ്രകേഭാരവലാം  ഭരണ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനികേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണട. ടനി ഉത്തരവകേള അനുബന്ധമഭായനി *കചര്ക്കുന.

ധനകേഭാരല അസനിരത സലാംബന്ധനിചട സനി.ആന്റെട എ.ജനി.-യഫട ഫവളനിഫപടുത്തല്

54  (456)  ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലാം ധനകേഭാരല അസനിരതയനിലഭാഫണന്ന സനി.ആന്റെട എ.ജനി.-യഫട
ഫവളനിഫപടുത്തലനികനഭാടട കയഭാജനിക്കുനകണഭാ; ആയതനികന്മലളള നനിലപഭാടട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016  മഭാര്ചട  31-ഫല  കേണക്കനുസരനിചട  സലാംസഭാന വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ
എത  ശതമഭാനമഭായനിരുന  കേടബഭാധലത;  ഇതനിഫന്റെ  കതഭാതട  ഇകപഭാള  എത
ശതമഭാനമഭായനി കുറയകേയണഭായനി എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  കേടബഭാദലതയലാം  വരുമഭാനവലാം  തമ്മേനിലളള  കതഭാതട
2010-11 മുതല് 2014-15 വഫരയളള വര്ഷങ്ങളനില് എത ശതമഭാനലാം വതീതമഭായനിരുന
എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ധന  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കേടബഭാദലതകേള  സലാംസഭാന
വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ എത ശതമഭാനലാം വഫരയഭാകേഭാലാം;  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ കേടബഭാദലത
ഇകപഭാള നനിയനണവനികധയമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ഫപടനിടനില

(ബനി)  2016  മഭാര്ചട  31-ഫല കേണക്കനുസരനിചട സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ കേടബഭാദലത
റവനസ്യൂ വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ  227.96  ശതമഭാനമഭായനിരുന.  അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ
പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കനുസരനിചട ഇതട 31-12-2016-ല് 345.77 ശതമഭാനമഭാണട.

(സനി) 2010-11 മുതല് 2014-15 വഫരയള്ള സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ കേടബഭാദലതയലാം
റവനസ്യൂ വരുമഭാനവലാം തമ്മേനിലള്ള അനുപഭാതലാം ചുവഫട കചര്ക്കുന:

(ശതമഭാനത്തനില്)

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

കേടബഭാദലത/
റവനസ്യൂ

വരുമഭാന
അനുപഭാതലാം

253.86 235.25 234.63 242.00 233.72

(ഡനി)  13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം  കേടബഭാദലത
സലാംസഭാന റവനസ്യൂ വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ 300 ശതമഭാനത്തനിനുള്ളനില് നനിര്കത്തണതുണട.
2015-16-ല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  കേടബഭാദലത  റവനസ്യൂ  വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ  227.97
ശതമഭാനമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  ധന  ഉത്തരവഭാദനിത്ത
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  2015-16-ല് കേടബഭാദലത ജനി.എസട.ടനി.പനി.-യഫട  31.34  ശതമഭാനത്തനില്
നനിര്കത്തണതുണട.  2015-16-ഫല  യഥഭാര്ത്ഥ  കേണക്കനുസരനിചട കേടബഭാദലത
ജനി.എസട.ടനി.പനി.-യഫട  26.75  ശതമഭാനമഭായനി കുറച്ചുഫകേഭാണവരുവഭാന് സലാംസഭാനത്തനിനട
സഭാധനിചനിട്ടുണട.

സലാംസഭാന ഖജനഭാവനില്നനിന്നട കനരനിടട ശമ്പളലാം പറ്റുന്ന ജതീവനക്കഭാര്

55 (457)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന ഖജനഭാവനില് നനിന്നട  കനരനിടട  ശമ്പളലാം  പറ്റുന്ന അദലഭാപകേ-
രുളഫപഫടയളള  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുഫട  നനിലവനിഫല  എണലാം  എതഫയന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  1-4-2016  മുതല്  31-1-2017  വഫര  അദലഭാപകേര്  ഉളഫപഫടയളള
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട,  ശമ്പളവലാം അലവന്സുകേളുലാം യഭാതഭാപടനി ഉളഫപഫടയളള
മറട  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ഫചലവഴെനിച  തുകേയഫട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
പ്രതനിമഭാസഭാടനിസഭാനത്തനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) 1-4-2016 മുതല് 31-3-2017 വഫരയള്ള കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാനഫത്ത
മുഴുവന് സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുകടയലാം  വഭാടകേ,  കവദവ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട,  ഫവളളക്കരലാം
ഉളഫപഫടയള്ള നടത്തനിപട ഫചലവട സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനഫത്ത വനിവനിധ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1-4-2016
മുതല് 31-1-2017 വഫര ഫചലവഴെനിച തുകേ എതയഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ) സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ കേടലാം വതീട്ടുന്നതനിനുലാം പലനിശ തനിരനിചടക്കുന്നതനിനുമഭായനി
എത തുകേ 1-4-2016 മുതല് 31-1-2017 വഫരയളള കേഭാലയളവനില് ഫചലവഴെനിച്ചു എന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(എഫെട)  1-4-2016  മുതല്  31-1-2017  വഫരയളള  കേഭാലത്തട  സര്വതീസനില്
നനിനലാം  വനിരമനിചവരുഫട  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേനിയ  വകേയനില്  എത  തുകേയഭാണട
ഫചലവഴെനിചതട; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ജനി)  1-4-2016  മുതല്  31-1-2017  വഫരയളള  കേഭാലയളവനില്  വനിവനിധ
ഇനങ്ങളനിലഭായനി സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ഫമഭാത്തലാം വരുമഭാനലാം എതയഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
ഈ കേഭാലയളവനില് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ആഫകേ ഫചലവട എതഫയന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  ബഡ്ജറട  കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന ഖജനഭാവനില്നനിന്നട
കനരനിടട  ശമ്പളലാം  പറ്റുന്ന  അദലഭാപകേരുളഫപഫടയള്ള  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുഫട
എണലാം 508808 ആണട.

(ബനി) അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനില്നനിന്നട ലഭലമഭായ പ്രഭാരലാംഭ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം
1-4-2016  മുതല്  31-12-2016  വഫര  അദലഭാപകേരുളഫപഫടയള്ള  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട ശമ്പളവലാം അലവന്സുകേളുലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി  ആഫകേ  21079.80
കകേഭാടനി രൂപ ഫചലവഴെനിചനിട്ടുണട.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവഫട കചര്ക്കുന:

മഭാസലാം തുകേ (കകേഭാടനി)

ഏപ്രനില് 2446.89

കമയട 2105.35

ജൂണ് 2369.13

ജൂകല 2274.49

ആഗസട 2266.30
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ഫസപലാംബര് 2895.43

ഒകക്ടഭാബര് 2271.09

നവലാംബര് 2178.57

ഡനിസലാംബര് 2272.55

                            ആഫകേ 21079.80

യഭാതഭാപടനി സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനഫത്ത  മുഴുവന്  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനിഫലയലാം  വഭാടകേയനിനത്തനില്  37.79  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  കവദവ്യുതനി
ചഭാര്ജ്ജട ഇനത്തനില് 115.25 കകേഭാടനി രൂപയലാം ഫവള്ളക്കരലാം ഇനത്തനില് 37.11 കകേഭാടനി
രൂപയലാം നടത്തനിപട ഫചലവകേളക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട.

(ഡനി)  സലാംസഭാനഫത്ത വനിവനിധ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1-4-2016
മുതല്  31-12-2016  വഫരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  ആഫകേ  36311.05  കകേഭാടനി  രൂപ
ഫചലവഴെനിചനിട്ടുണട.

(ഇ)  1-4-2016  മുതല്  31-12-2016  വഫര  കേടലാം  വതീട്ടുന്നതനിനഭായനി  4684.82
കകേഭാടനി  രൂപയലാം  പലനിശ  തനിരനിചടയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  7104.15  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
ഫചലവഴെനിചനിട്ടുണട.

(എഫെട)  1-4-2016  മുതല് 31-12-2016  വഫരയള്ള കേഭാലത്തട സര്വതീസനില് നനിനലാം
വനിരമനിചവരുഫട  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേനിയ  വകേയനില്  11108.95  കകേഭാടനി  രൂപ
ഫചലവഴെനിചനിട്ടുണട.

(ജനി)  1-4-2016  മുതല്  31-12-2016  വഫരയള്ള  കേഭാലയളവനിഫല  ആഫകേ
വരുമഭാനലാം  50407.49  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ആഫകേ  ഫചലവട  64147.21  കകേഭാടനി
രൂപയമഭാണട.

ഇടക്കഭാല ബഡ്ജറനിഫല പദതനികേള

56 (458)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ അവസഭാന കേഭാലത്തട അവതരനിപനിച ഇടക്കഭാല
ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞ പദതനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് ഉകപക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനിൽ
അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇഫലങനില്  ഏഫതലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇടക്കഭാല  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേള  ഒനലാം  പുതനിയ

സര്ക്കഭാര്  റദ്ദേട  ഫചയ്യുകേയനിഫലന്നട  നനിയമസഭയനില്  ബഹു.  ധനകേഭാരല  മനനി

പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഇടക്കഭാല  ബഡ്ജറനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള

കേഭാസര്കഗഭാഡട  നഗര  വനികേസനത്തനിനുള്ള  5  കകേഭാടനി  (ബഡ്ജറട  പ്രസലാംഗലാം  കപജട

നമ്പര്:19),  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയലാം  2  കകേഭാടനി  (കപജട  നമ്പര്:53),  കേഭാസര്കഗഭാഡട

സനിനറനിക്കട കസഡനിയലാം പത്തട കകേഭാടനി (ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗലാം കപജട നമ്പര്:53), എന്നതീ

പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി എകപഭാള നല്കേഫമന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇടക്കഭാല ബഡ്ജറനില് തുകേ ഉളഫക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേഫളഭാനലാം

ഉകപക്ഷനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  ഇടക്കഭാല  ബഡ്ജറട  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള

പദതനികേള പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം  കകേഫക്കഭാളന്നതഭാണട.

വനിവനിധ പദതനികേളുഫട പൂര്ത്തതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചട ചതീഫെട ഫസക്രടറനി തലത്തനില്

നനിരതീക്ഷണലാം നടക്കുനണട.  കൂടഭാഫത സഭാമ്പത്തനികേ ആസൂതണ വകുപ്പുലാം ആസൂതണ

കബഭാര്ഡലാം പദതനി നടത്തനിപട നനിരതീക്ഷനിക്കുനമുണട.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം മടക്കനി നല്കുന്ന പദതനികേള

57 (459)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളനില്  പദതനി  വനിഹനിതലാം

പൂര്ണമഭായലാം കകേന്ദ്രലാം മടക്കനി നല്കുന്നവ ഏഫതഭാഫക്കയഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2016-17-ല്  ഇപ്രകേഭാരമുളള  ഓകരഭാ  പദതനിയനിലലാം  വകേയനിരുത്തനിയ

തുകേഫയതഫയനലാം അതനിഫലത തുകേ  2017  ജനുവരനി  31  വഫര ഫചലവഴെനിച്ചുഫവനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സലാംസഭാനത്തട നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളനില് പദതനി വനിഹനിതലാം
പൂര്ണമഭായലാം  കകേന്ദ്രലാം  മടക്കനിനല്കുന്നവയനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയലാം  2017
ജനുവരനി  31  വഫര ഫചലവഴെനിച  തുകേയലാം ഉളഫക്കഭാളന്ന പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കേറന്സനി പനിന്വലനിക്കല്

58 (460) ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ശശനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കേറന്സനി പനിന്വലനിച  2016  നവലാംബര്  8-നു കശഷലാം
നഭാളനിതുവഫര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം എത എനലാം ഇതുവഫര നനികുതനി വരുമഭാനയനിനത്തനില് എത തുകേ ലഭനിച്ചു
എനലാം എത തുകേയഫട കുറവണഭായനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  നനികുതനികയതര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
എഫനങനിലലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചുകവഭാ;  എങനില്  എനട  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട  സസ്വതീകേരനിചതട  എനലാം
ഇഫലങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാഫയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സര്ക്കഭാര്  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  വഭാറട  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  എതഫയനലാം  വഭാറട  ഇതര  നനികുതനികേള  ഏഫതലഭാഫമനലാം  അവയനില്
പ്രതതീക്ഷനിചതട  എതഫയനലാം  പ്രകതലകേനിചട  റവനസ്യൂ  വരുമഭാനലാം  പ്രതതീക്ഷനിചതട,
എഫഫകസട,  രജനികസ്ട്രേഷന്,  ഗതഭാഗത  നനികുതനികേള,  കലഭാടറനി,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
രജനികസ്ട്രേഷന് എന്നനിവയനില് എത പ്രതതീക്ഷനിച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഇവകേളനില്
ഓകരഭാന്നനിലലാം  പനിരനിഞ  കേനിടനിയ  നനികുതനി  തുകേ  എതഫയനലാം  എത  തുകേയഫട
കുറവണഭായനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിപനിനഭായനി  കവണനിവരുന്നതുലാം
ലഭനികക്കണതുമഭായ നനികുതനി തുകേകേളനില് വന്ന കുറവട,  സര്ക്കഭാരനിഫന എത്തരത്തനില്
ബഭാധനിച്ചു  എനലാം  ഇതനില്  നനിനലാം  ജനങ്ങഫള  രക്ഷനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  എനട
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കേറന്സനി  പനിന്വലനിച  കശഷലാം  ഓകരഭാ  വകുപ്പുലാം
പ്രതതീക്ഷനിച നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വന്ന കുറവട ചുവഫട കചര്ക്കുന:-

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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വഭാണനിജലനനികുതനി  വകുപട  ഡനിസലാംബര്-ജനുവരനി  മഭാസങ്ങളനില്  പ്രതതീക്ഷനിച
ആഫകേ  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  6329  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  5479.39
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട.  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  എകകസട  വകുപട
പ്രതതീക്ഷനിച നനികുതനി വരുമഭാനലാം  541.22  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  എന്നഭാല് ഈ
കേഭാലയളവനില്  ലഭനിച  തുകേ  439.65  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട.  പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് 101.57 കകേഭാടനി രൂപയഫട കുറവണഭായനി. രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപനില് ഈ
കേഭാലയളവനില്  പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  839.40  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.
എന്നഭാല് 527.6  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട നനികുതനി വരുമഭാനമഭായനി ലഭനിചതട.  അതഭായതട
311.80  കകേഭാടനി രൂപയഫട കുറവണട.  ലഭാന്റെട റവനസ്യൂ ഇനത്തനില് 90 കകേഭാടനി രൂപയലാം
റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി ഇനത്തനില്  205.14  കകേഭാടനി രൂപയലാം പ്രതതീക്ഷനിചതനില് യഥഭാക്രമലാം
72.66  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  157.90  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  മഭാതകമ  പനിരനിഫചടുക്കഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുള.   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  പ്രതതീക്ഷനിച
നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  722.04  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.   അതനില്  605.56  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട പനിരനിഫചടുത്തനിട്ടുള്ളതട.  116.48 കകേഭാടനി രൂപയഫട കുറവണഭായനിട്ടുണട.

(ബനി)  വഭാണനിജല  നനികുതനി,  ലഭാന്റെട  റവനസ്യൂ,  രജനികസ്ട്രേഷന്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള
വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി നനികുതനികയതര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസ്വതീകേരനിചനിടനില.
എകകസട വകുപട വഴെനിയള്ള നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം പ്രധഭാനമഭായലാം അബ്കേഭാരനി
കുറകൃതലങ്ങളുഫട  കകേഭാമ്പഡൗണനിലാംഗട,  കകേസുകേളനില്  പനിടനിഫചടുത്ത  വഭാഹനങ്ങളുഫട
വനിലന മുതലഭായ ഇനങ്ങളനിലഭാണട ലഭനിക്കുന്നതട.  എകകസട വകുപനിഫന്റെ ശക്തമഭായ
എന്കഫെഭാഴടഫമന്റെട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഈ  ഇനങ്ങളനിലള്ള  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനട
കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട.   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  വഭാഹന  പരനികശഭാധന,  റവനസ്യൂ
റനിക്കവറനി,  കസവനങ്ങളക്കുള്ള  സര്വതീസട  ചഭാര്ജ്ജട  എന്നനിവയനിലൂഫട  റവനസ്യൂ
വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  

(സനി)  വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട പ്രതതീക്ഷനിച വഭാറട  വരുമഭാനലാം  3238  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരുന.  ഇതനില് 2832.6 കകേഭാടനി രൂപയഫട വരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചു.  405.40 കകേഭാടനി
രൂപയഫട കുറവണഭായനിട്ടുണട.   ടനി  കേഭാലയള വനില് പ്രതതീക്ഷനിച വഭാറട  ഇതര നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  3091  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.   എന്നഭാല്  ലഭനിച  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം
2646.79  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട.  ഈ  ഇനത്തനില്  444.21  കകേഭാടനി  രൂപയഫട
കുറവണഭായനിട്ടുണട.   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപട  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് പ്രതതീക്ഷനിച
നനികുതനി വരുമഭാനലാം  722.04  കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.  അതനില്  605.56   കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട  പനിരനിഫചടുത്തനിട്ടുള്ളതട.   116.48  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  കുറവണഭായനിട്ടുണട.
പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  എകകസട  വകുപട  പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം
541.22  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  ഈ  കേഭാലയളവനില്  ലഭനിച  തുകേ
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439.65 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട. പ്രതതീക്ഷനിച നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് 101.57 കകേഭാടനി രൂപയഫട
കുറവണഭായനി.   രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനില്  ഈ  കേഭാലയളവനില്  പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  839.40  കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  527.6  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട
നനികുതനി വരുമഭാനമഭായനി ലഭനിചതട.  അതഭായതട  311.80  കകേഭാടനി രൂപയഫട കുറവണട.
ലഭാന്റെട റവനസ്യൂ ഇനത്തനില് 90 കകേഭാടനി രൂപയലാം റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി ഇനത്തനില് 205.14
കകേഭാടനി രൂപയലാം പ്രതതീക്ഷനിചതനില് യഥഭാക്രമലാം 72.66 കകേഭാടനി രൂപയലാം 157.90 കകേഭാടനി
രൂപയലാം മഭാതകമ പനിരനിഫചടുക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുള.  സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപനില്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നവലാംബര്  മുതല്  ഫഫെബ്രുവരനി  വഫര  പ്രതതീക്ഷനിച
വരുമഭാനലാം  2973  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  ഇതനില്  21-2-2017  വഫര  ലഭനിച
വരുമഭാനലാം  1895.79  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട.   അതഭായതട  1077.21  കകേഭാടനി  രൂപയഫട
കുറവണഭായനിട്ടുണട.

(ഡനി)  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനട  ലഭനികക്കണ  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  ഗണലമഭായ  കുറവണഭായനിട്ടുണട.  എന്നഭാല്  ഇതട  ജനങ്ങഫള
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനട പരമഭാവധനി ശദ ഫചലത്തനിയനിട്ടുണട.

കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഫമന്റെനില് സമര്പനിച പദതനികേള

59 (461)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവഫര പ്രകതലകേ
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെനില്
സമര്പനിച പദതനികേളുഫട വകുപട തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഏഫതലഭാലാം ഫപ്രഭാകപഭാസലകേള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഫമന്റെട പരനിഗണനിക്കുകേയലാം
സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകേയലാം ഫചയ്യുകേയണഭായനി;  വകുപട തനിരനിചട ലഭലമഭായ തുകേയഫട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1.  ധന  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ബഡ്ജറട  മഭാകനജ് ഫമന്റെട  (FRBM)  നനിയമലാം
കഭദഗതനി  വരുത്തനിഫക്കഭാണട  നനിലവനിഫല  കേടഫമടുപട  പരനിധനി  3%-ല്  നനിനലാം  4%
ആയനി വര്ദനിപനിക്കണഫമന്നട ആവശലഫപടനിട്ടുണട.

2. കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കല്മൂലലാം അസലാംഘടനിത കമഖലയനില് ധഭാരഭാളലാം കപര്ക്കട
ഫതഭാഴെനില്  നഷഫപടുകേയണഭായനി.  നനിലവനില്  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ
ഫതഭാഴെനിലറപട  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  40  മുതല്  50  ദനിവസലാംവഫര  ഫതഭാഴെനില്
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നല്കുന്നതനിനുള്ള ഫെണട മഭാതകമ കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നട അനുവദനിക്കുനള.  ആയതനിനഭാല്
100  ദനിവസകത്തയ്ക്കുലാം ഫതഭാഴെനില് നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ തുകേ വര്ദനിപനിചട നല്കുവഭാന്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട ആവശലഫപടനിട്ടുണട. ആയതനിനഭാല് മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ
ഗഭാമതീണ  ഫതഭാഴെനിലറപട  പദതനി  (MGNREGA)  യനിന്കേതീഴെനില്  ഫതഭാഴെനില്  ദനിനലാം
100 ദനിവസമഭായനി ഉയര്തന്നതനിനഭായനി ഫെണട വര്ദനിപനിക്കഭാന് ആവശലഫപടനിട്ടുണട.

3.  കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കല്മൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സഹകേരണ  കമഖല
സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനി.  സഹകേരണ  കമഖലഫയ  പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനട
നടപടനി കകേഫക്കഭാള്ളണഫമന്നട കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട ആവശലഫപടനിട്ടുണട.

4.  വനിലതകേര്ച  കേഭാരണലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന  റബര്  കേര്ഷകേഫര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി റബറനിനട മനിനനിമലാം വനില ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി ഒരു റബര്
വനിലസനിരതഭാ പദതനിയഫട സഹഭായത്തനിനഭായനി ആവശലഫപടനിട്ടുണട.

5. കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  റവനസ്യൂ  വരുമഭാനഫത്ത
വളഫരയധനികേലാം കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചതനിനഭാല് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക ഷ്കൃത പദതനിയനിനത്തനിലലാം
സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള  കകേന്ദ്ര  സഹഭായയനിനത്തനിലമുള്ള  വനിഹനിതത്തനില്  വര്ദന
യണഭാക്കണഫമന്നട ആവശലഫപടനിട്ടുണട.  

6.  കകേന്ദ്ര  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  FACT-നട  കൂടുതല്  വനിഹനിതലാം
നല്കേണഫമന്നട ആവശലഫപടനിട്ടുണട.

(ബനി)  വനിലയനിടനിവനില്നനിനലാം  റബര്  കേര്ഷകേഫര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാനത്തട പഭാലക്കഭാടട  ജനിലയഭായനി  ഒരു റവനസ്യൂ ഇന്ഷസ്വറന്സട  സതീലാം  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണട.

പബ്ലേനികേട കലബറനികേളക്കട ഫകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

60  (462)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണട  വനിനനികയഭാഗനിചട  സലാംസഭാന  കലബറനി
കേഡൗണ്സനിലനില്  അഫെനിലനികയറട  ഫചയനിട്ടുള്ള  പബ്ലേനികേട  കലബറനികേളക്കട  ഫകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട ഏഫതങനിലലാം തടസങ്ങളുകണഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങനില്  ആയതട  ഒഴെനിവഭാക്കനി  എലാം.എല്.എ  ആസ്തനി  വനികേസന
ഫെണനില് നനിനലാം ഗന്ഥശഭാലകേളക്കട ഫകേടനിടലാം പണനിയഭാന് ഫെണട അനുവദനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഫപഭാതു  ഇടങ്ങള  ഇലഭാതഭാവന്ന  പുതനിയ  കേഭാലത്തട  നഭാടനിഫല  ഏറവലാം
മനികേച ഫപഭാതു ഇടമഭായ ഗന്ഥശഭാലകേളുഫട കേഭാരലത്തനില് എലാം.പനി. ഫെണട/എലാം.എല്.എ.
ഫെണട വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനില് കൂടുതല് ഇളവട അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  മൂലധനസസ്വഭഭാവമുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാലലാം
നനിലനനില്ക്കുന്ന ആസ്തനികേളുഫട നനിര്മ്മേഭാണമഭാണട ആസ്തനി വനികേസന പദതനി വനിഭഭാവന
ഫചയ്യുന്നതട.  പഞഭായത്തട  കലബറനികേളക്കട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണപകയഭാഗനിചട
ഫകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  അനുമതനി  നല്കേനിവരുനണട.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാന
കലബറനി  കേഡൗണ്സനിലനില്  അഫെനിലനികയറട  ഫചയനിട്ടുള്ള  പല  കലബറനികേളുഫടയലാം
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം അവ രജനിസര് ഫചയനിട്ടുള്ള ഫസഭാകസറനികേളക്കഭാണട.   അത്തരലാം
കലബറനികേളുഫട ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില്നനിനലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനതീയമല. 

(ബനി  &  സനി)  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയഫട മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില് ഇളവവരുതന്ന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേറന്സനി പനിന്വലനിക്കലനിലൂഫട ഉണഭായ നഷലാം

61  (463)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ശശനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനഫത്ത നനികുതനികയതര വരുമഭാനങ്ങള ഏഫതലഭാലാം കമഖലയനില്
നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  എനലാം  കേറന്സനി  പനിന്വലനിക്കല്  പ്രഖലഭാപനിചതുമൂലലാം  ഈ
കമഖലയനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  വരുമഭാനത്തനിഫല  കുറവട  ഉളഫപഫടയള്ള  പ്രശങ്ങള
എഫനലഭാമഭാഫണനലാം  അതട  സര്ക്കഭാരനിഫനയലാം  സലാംസഭാനഫത്തയലാം  എത്തരത്തനില്
ബഭാധനിച്ചുഫവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കലഭാടറനി  വരുമഭാനഫത്തയലാം പ്രസ്തുത കമഖലയനിഫല പ്രവര്ത്തനഫത്തയലാം
അതട എങ്ങഫന ബഭാധനിച്ചു എന്ന വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങട  ഉളഫപഫട സഹകേരണകമഖലഫയയലാം,
കേഭാര്ഷനികേ/വലവസഭായ കമഖലകേളനിഫല സഹകേരണ സലാംഘങ്ങഫളയലാം പ്രസ്തുത കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനവലാം നടപടനികേളുലാം എത്തരത്തനില് ബഭാധനിച്ചുഫവന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.  കപഭാലള്ള ഫപഭാതുകമഖലഭാ ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങഫളയലാം
മറട  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങഫളയലാം  ഈ  പ്രഖലഭാപനവലാം  നടപടനികേളുലാം
എത്തരത്തനില് ബഭാധനിച്ചുഫവന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കനഭാടട പനിന്വലനിക്കല് നടപടനിയനിലൂഫട പ്രവര്ത്തനലാം
മന്ദതീഭവനിച ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങഫള രക്ഷനിക്കഭാനുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം എനട തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  കമഖലകേള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.* 2016-17 വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട എസനികമറട
പ്രകേഭാരലാം നനികുതനികയതര വരുമഭാനത്തനില്  27  ശതമഭാനലാം വളര്ചയഭാണട പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്നതട.
2016  ഒകക്ടഭാബര്  31  വഫരയള്ള  അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  തഭാല് ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനത്തനില്  25  ശതമഭാനലാം  വളര്ച
കരഖഫപടുതകേയണഭായനി.  എന്നഭാല്  കേറന്സനി  പനിന്വലനിക്കല്  പ്രഖലഭാപനിചതനിനു
കശഷലാം 2016  ഡനിസലാംബര് 31  വഫരയള്ള അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഇതട  16  ശതമഭാനത്തനികലക്കട  ഇടനിയകേയണഭായനി.
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ  സനിലാംഹഭഭാഗവലാം  ലഭനിക്കുന്നതട
കലഭാടറനിയനില്നനിന്നഭാണട.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  8-11-2016  മുതല്  500,  1000  രൂപ
കനഭാട്ടുകേള  അസഭാധുവഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചതനിഫന  തുടര്ന്നട  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജന്റുമഭാര്ക്കട
കലഭാടറനി  ഓഫെതീസുകേളനില്നനിനലാം  ടനിക്കറ്റുകേള  വഭാങ്ങഭാന്  സഭാധനിക്കഭാഫത  വരനികേയലാം
തന്മൂലലാം  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുഫട  വനിലനയനിലലാം  വരുമഭാനത്തനിലലാം
ഗണലമഭായ കുറവണഭായനി.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കേറന്സനി പനിന്വലനിച  2016  നവലാംബര്  8-നട കശഷലാം
നഭാളനിതുവഫര  (ഫഫെബ്രുവരനി  21)  കലഭാടറനി  വനില്പനയനില്  തഭാഫഴെപറയലാംവനിധലാം
വരുമഭാനത്തനില് കുറവണഭായനി:

മഭാസലാം പ്രതതീക്ഷനിച വരുമഭാനലാം
(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

ലഭനിച വരുമഭാനലാം 
(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

നവലാംബര് 2016 740 372.70

ഡനിസലാംബര് 2016 743 521.46

ജനുവരനി 2017 745 564.74

ഫഫെബ്രുവരനി 2017 745 436.89 (21-2-2017 വഫര)

നവലാംബര് മഭാസത്തനില്  8  നറുഫക്കടുപ്പുകേള റദ്ദേഭാക്കുകേയലാം  10  നറുഫക്കടുപ്പുകേള
നതീടനിവയ്ക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട. കേറന്സനി പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പട 30 രൂപ മുഖവനിലയള്ള
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട



160 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

അക്ഷയ,  ഭഭാഗലനനിധനി  എന്നതീ  ഭഭാഗലക്കുറനികേള  87.5  ലക്ഷലാം  ടനിക്കറ്റുകേള  വതീതവലാം
50 രൂപ മുഖവനിലയള്ള സതീശക്തനി, കേഭാരുണല, കേഭാരുണല പസട എന്നതീ ഭഭാഗലക്കുറനികേള
40 ലക്ഷലാം ടനിക്കറ്റുകേള വതീതവമഭാണട അചടനിചനിരുന്നതട. കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന-
തടര്ന്നട  ഏജന്റുമഭാര്ക്കട  ജനിലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫെതീസുകേളനില്നനിന്നട  ടനിക്കറ്റുകേള
വഭാങ്ങഭാന്  സഭാധലമഭാകേഭാത്തതനിഫന  തുടര്ന്നട  30  രൂപ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുഫട  അചടനി
60 ലക്ഷമഭായലാം 50 രൂപ ഭഭാഗലക്കുറനികേളുഫട അചടനി 30 ലക്ഷമഭായലാം കുറചനിരുന.

(സനി) 8-11-2016 അര്ദരഭാതനി മുതല് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട അവരുഫട
പക്കലള്ള  500,  1000  രൂപ  കേറന്സനികേള  കകേമഭാറലാം  ഫചയഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്ത
അവസ സലാംജഭാതമഭായനി.  9-11-2016-നട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടുകേള  നടന്നനിടനില.  10-11-2016  മുതല്  14-11-2016  വഫര  കമല്പറഞ്ഞ
പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള സസ്വതീകേരനിച  500,  1000 കേറന്സനികേള ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  അവസയണഭായനി.
പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം
ഒരഭാഴ്ചയനില്  24,000  രൂപ  മഭാതകമ  ഒരു  അക്കഡൗണനില്നനിനലാം  പനിന്വലനിക്കഭാന്
കേഴെനിഞള.  സഹകേരണ കമഖലയനിഫല 1.90 കകേഭാടനി ഇടപഭാടുകേഭാരുഫട കദനലാംദനിന
ആവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുന്നതനിനട തുച്ഛേമഭായ ഈ തുകേ തനികേച്ചുലാം അപരലഭാപമഭായനിരുന.
ഒരു  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘത്തനില്  ശരഭാശരനി  10,000-കത്തഭാളലാം  ഇടപഭാടുകേഭാരുണട.
സഭാധുവഭായ കേറന്സനി ഉപകയഭാഗനിചട  (പുതനിയ  2000  കനഭാട്ടുളഫപഫട)  നഭാമമഭാതമഭായ
ഇടപഭാടുകേള  മഭാതകമ  സലാംഘങ്ങളനില്  നടനള.  സലാംഘങ്ങളുഫട  പ്രധഭാന
ബനിസനിനസഭായ  വഭായ്പഭാ  വനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം  നനികക്ഷപവമുളഫപഫടയള്ള
ഇടപഭാടുകേള  തടസഫപട്ടു.   വഭായ്കപതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  (കേണ്സസ്യൂമര്  കസഭാര്,
നതീതനി  കസഭാര്,  നതീതനി  ഫമഡനിക്കല്  കസഭാര്,  വളലാം  ഡനികപഭാ,  ക്ലനിനനിക്കല്  ലഭാബട
തുടങ്ങനിയവ) പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങള നടതന്ന കദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലഭാലാം
മുടങ്ങനി.  വനിവഭാഹലാം, ചനികേനിത തുടങ്ങനിയ ആവശലങ്ങളക്കട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനലാം  വഭായ്പഫയടുത്ത  ആളുകേളക്കട  വഭായ്പഭാ  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  നല്കുവഭാന്
സഭാധനിചനില.  ഫകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്നതീ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം നനികക്ഷപ തുകേ പനിന്വലനിക്കഭാനഭാകേഭാഫത വരുന്നതട സഭാധഭാരണക്കഭാരുഫട
ദുരനിതലാം  വര്ദനിപനിച്ചു.  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  വനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം  പൂര്ണമഭായനി
നനിലചതട കേര്ഷകേഫരയലാം ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനി.  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്
അക്കഡൗണള്ള അലാംഗങ്ങള അവരുഫട എസട.ബനി.  അക്കഡൗണനില് നനികക്ഷപനിച തുകേ
ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിഫല കേറണട അക്കഡൗണനില് നനികക്ഷപനികക്കണ സഭാഹചരലലാം
വന.  ഇതട  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളക്കട  നഷത്തനിനട  കേഭാരണമഭായനി.   സഹകേരണ
ബഭാങനിഫല  സസ്വര്ണപണയലാം  ഉളഫപഫടയള്ള  വഭായ്പകേളക്കട  പണലാം  നല്കേഭാന്
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സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട കേഴെനിഞ്ഞനില.  കദനലാംദനിന സഭാമ്പത്തനികേ ആവശലങ്ങളക്കട
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേഫള  ആശയനിചനിരുന്ന  ഗഭാമതീണ  ജനങ്ങളുഫട  ആവശലങ്ങള
നനിറകവറഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല് ജനജതീവനിതലാം ദുരനിതപൂര്ണമഭായനിത്തതീര്ന.  

(ഡനി)  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.  കപഭാലള്ള  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങഫളയലാം  മറ്റു
ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങഫളയലാം  ഈ  പ്രഖലഭാപനങ്ങളുലാം  നടപടനികേളുലാം  വലനിയ
രതീതനിയനില്  ബഭാധനിചനിട്ടുണട.  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-ഫയ  സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം
പണമടയല്, ചനിടനി തവണകേളുഫട ദനിവസ പനിരനിവട,  കലഭാണ് തനിരനിചടയല്, കുടനിശനികേ
തനിരനിചടയല് എന്നനിവയനികന്മലള്ള പണമനിടപഭാടട  ഈ പ്രഖലഭാപനത്തനിനുകശഷമുള്ള
ആദല ആഴ്ചയനില് 40 ശതമഭാനത്തനികലഫറ കുറഞ്ഞനിരുന.  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യഫട
നവലാംബര്  മഭാസഫത്ത  കേളക്ഷനനില്  ഒകക്ടഭാബര്  2016-ഫന  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
കനഭാക്കുകമ്പഭാള  21.97 ശതമഭാനത്തനിഫന്റെ കുറവണഭായനിട്ടുണട.

(ഇ)  വനികദശ  മലയഭാളനികേളുഫടകൂടനി  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കനിഫക്കഭാണട
ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.  കപഭാഫലയള്ള സഭാപനങ്ങളുഫട പ്രവര്ത്തനത്തനില് കേഭാതലഭായ
മഭാറലാം  വരുത്തനിഫക്കഭാണട  നനിലവനിലള്ള  മഭാന്ദലലാം  മറനികേടക്കഭാന്  ആകലഭാചനിക്കുന.
കൂടഭാഫത ഇത്തരലാം ഫപഭാതു ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങള ഇ-കപയ്ഫമന്റെട ഉളഫപഫടയള്ള
ഡനിജനിറല് സഭാധലതകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുഫകേഭാണട ബനിസനിനസട വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള കകേഫക്കഭാണവരനികേയഭാണട.

സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുഫട സമ്പഭാദലശതീലലാം വളര്തന്നതനിനട പദതനികേള

62  (464)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനഫത്ത സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുഫട സമ്പഭാദലശതീലലാം വളര്തന്നതനിനട
കവണനി ഏഫതങനിലലാം പദതനികേള നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരള കസറട ഫെനിനഭാന്ഷലല് എന്റെര്കപ്രസസനിഫന്റെ ശഭാഖകേള വഴെനി സ്കൂള
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുഫട  സമ്പഭാദല  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള  ഏഫതങനിലലാം
സഭാപനങ്ങള ഇകപഭാള ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

268/2019.
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(ബനി)  സ്കൂള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുഫട  സമ്പഭാദലശതീലലാം  വളര്തന്നതനിനുകവണനി

'എഡസ്യൂ ഫകേയര് ചനിടനി'   എന്ന പദതനി നനിലവനിലണഭായനിരുന.  എന്നഭാല് ഉകദ്ദേശനിച

രതീതനിയനിലള്ള  പ്രതനികേരണലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ഇകപഭാള  ഈ  പദതനിയനില്

അലാംഗങ്ങഫള കചര്ക്കുന്നനില.

(സനി) ഇല.

പ്രകതലകേ വനികേസന നനിധനി, ആസ്തനി വനികേസന നനിധനി എന്നനിവയഫട വനിനനികയഭാഗലാം

63 (465)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലാം.എല്.എ. യഫട പ്രകതലകേ വനികേസന നനിധനി (എസട.ഡനി.എഫെട.) യനില്

ഒരു  വര്ഷകത്തയട  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ  അകത  വര്ഷലാം  തഫന്ന  വനിനനികയഭാഗനി

ക്കണഫമനകണഭാ ;

(ബനി) എങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇഫലങനില് അടുത്ത വര്ഷലാം ആ ഫെണട ഉപകയഭാഗനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഒരു  എലാം.എല്.എ.  യഫട  കേഭാലഭാവധനിയഭായ  5  വര്ഷലാം  തനനിക്കട

അനുവദനിക്കഫപട ഫസഷലല് വനികേസന നനിധനി (എസട.ഡനി.എഫെട.) വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്

കേഴെനിഞ്ഞനിഫലങനില് അടുത്ത 5 വര്ഷകത്തയട എലാം.എല്.എ. ആയനി തനിരഫഞ്ഞടുക്കുന്ന

വലക്തനിക്കട  ആ  ഫെണട  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇതട  സലാംബന്ധനിച

ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  എലാം.എല്.എ.  യഫട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണനില്  ഒരു  വര്ഷകത്തയട

അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ അകത വര്ഷലാം തഫന്ന വനിനനികയഭാഗനിക്കണലാം എനകണഭാ;

(എഫെട) എങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ജനി)  ഇഫലങനില്  അടുത്ത  വര്ഷലാം  ആ  ഫെണട  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാകമഭാ;  ഒരു

എലാം.എല്.എ.  യഫട കേഭാലഭാവധനിയഭായ  5  വര്ഷലാം തനനിക്കട അനുവദനിക്കഫപട ആസ്തനി

വനികേസന  നനിധനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിഫലങനില്  അടുത്ത  5  വര്ഷകത്തയട

എലാം.എല്.എ.  ആയനി തനിരഫഞ്ഞടുക്കുന്ന വലക്തനിക്കട ആ ഫെണട വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്

സഭാധനിക്കുകമഭാ ; ഇതു സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  അതഭാതട  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തയഭായനി  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രസ്തസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംതഫന്ന  ശനിപഭാര്ശകേള
കേളക്ടകററ്റുകേളനില് സമര്പനികക്കണതഭാണട.  ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  247/2004/ധന.  തതീയതനി  27-5-2004-ല്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണട.
ഉത്തരവനിഫന്റെ പകേര്പട അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ഡനി)  അഫത.  27-12-2011-ഫല  87/2011/ധന  നമ്പര്  സര്ക്കുലറനില്
ഇക്കഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  പകേര്പട ഉള്ളടക്കലാം ഫചയ്യുന.*

(ഇ  &  എഫെട)  അഫത.  അതഭാതട സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തയഭായനി അനുവദനിക്കുന്ന
തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രസ്തസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തഫന്ന  ശനിപഭാര്ശകേള
ധനകേഭാരല വകുപനില് സമര്പനികക്കണതഭാണട. ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിശദവനിവരങ്ങള
11-6-2012-ഫല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 332/2012/ധന. 7-9-2016-ഫല സര്ക്കുലര് നമ്പര്
74/2016/ധന  എന്നനിവയനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട.   ഉത്തരവകേളുഫട  പകേര്പ്പുകേള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*

(ജനി) 13-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയനിഫല  അലാംഗങ്ങളക്കട  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുതല്  ആരലാംഭനിച  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയഫട  ഫെണട  വനിനനികയഭാഗലാം
സലാംബന്ധനിചട  12-4-2016-ഫല സര്ക്കുലര് നമ്പര് 33/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറട  വനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം
1-4-2016-നട  കശഷലാം  2012-2013  മുതല്  2015-16  വഫരയള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനിഫല  അവകശഷനിക്കുന്ന  ഫെണട  കൂടനി  ഉളഫപടുത്തനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള  അനുവദനിക്കുന്നതഫലന്നട  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട.   പകേര്പട  ഉള്ളടക്കലാം
ഫചയ്യുന.*

വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനിഫല ഫചലവട

64  (466)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വഭാര്ഷനികേ പദതനിക്കഭായനി
എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണട നതീക്കനിഫവചഫതന്നട ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  നഭാളനിതുവഫര  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  ഓകരഭാ
വകുപ്പുകേളുലാം ഫചലവഴെനിച്ചുഫവന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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(സനി)  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ജനുവരനി  31-നകേലാം എന്തു  തുകേ ഫചലവനിടണ-
ഫമന്നഭാണട നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന്നഫതന്നട ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയഫട  ഫചലവട  കൂടഭാന്  ഏഫതങനിലലാം  പ്രകതലകേ
ഉത്തരവകേള ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആയതനിഫന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തസ്തുത ഉത്തരവകേളനിഫല പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപട സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വഭാര്ഷനികേ പദതനിക്കഭായനി
30,570.17 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട.

(ബനി)  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ജനുവരനി 31 വഫര ഓകരഭാ വകുപ്പുലാം ഫചലവഴെനിച
തുകേയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി) വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ജനുവരനി 31-നകേലാം എത തുകേ ഫചലവഴെനിക്കണഫമന്നട
നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനില.  കതമഭാസഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണട ടഭാര്ജറട നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതട.

(ഡനി&ഇ) 12-1-2017-ഫല  2/2017/ധന.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുഫട  ഫചലവട  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം
ലഭലമഭാകുന്നതുവഫര  കേഭാതനനില്ക്കഭാഫത  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  റനിലതീസട  ഫചയട
നല്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.  (പകേര്പട ഉള്ളടക്കലാം ഫചയ്യുന.*)

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയ്ക്കുലാം കേഭാര്ഷനികകേതര കമഖലയ്ക്കുമഭായള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

65 (467) ശതീ  .   ഫകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി:
ശതീ  .   ഫകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട കുമഭാര്:
ശതീ  .   സനി  .   ഫകേ  .   നഭാണു:
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-2018  വര്ഷഫത്ത കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ബഡ്ജറനില് ഉളഫപടുത്തഭാന്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സമര്പനിച കേഭാര്ഷനികേകമഖലയ്ക്കുലാം കേഭാര്ഷനികകേതര കമഖലയ്ക്കുമഭായള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എഫനലഭാമഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2017-2018  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറനില്  സലാംസഭാനഫത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള എഫനഭാഫക്കയഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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(സനി)  2017-2018  കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറനില്  സലാംസഭാനത്തട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക്കൃത  പദതനികേളക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം
എതയഭാഫണന്ന വനിവരങ്ങള തരലാം തനിരനിചട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജറനില്  ഉളഫപടുത്തഭാന്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സമര്പനിച കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയഭായള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തഭാഫഴെ പറയന്നവയഭാണട:

1. ASEAN രഭാജലങ്ങളുമഭായള്ള പ്രഭാകദശനികേ സമഗ സഭാമ്പത്തനികേ പങഭാളനിത്ത
പ്രശങ്ങഫള സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള കൂടനിയഭാകലഭാചനകേളനില് സലാംസഭാന പ്രതനിനനിധനിഫയകൂടനി
ഉളഫപടുത്തല്.

2. റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കട  മനിനനിമലാം  തഭാങ്ങുവനില  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചട നടപനിലഭാക്കുന്ന റബര് വനിലസനിരതഭാ പദതനിക്കട
കവണന്ന കകേന്ദ്രസഹഭായത്തനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജറനില്  ഉളഫപടുത്തഭാന്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സമര്പനിച കേഭാര്ഷനികകേതര കമഖലയഭായള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തഭാഫഴെ പറയന്നവയഭാണട:

1. സലാംസഭാനത്തനിനട  AIIMS  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട
ജനിലയനിഫല കേനിനഭാലൂര്,  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലള്ള ഫനട്ടുകേഭാല്കത്തരനി,
കകേഭാടയലാം  ഫമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട  കേലഭാമ്പസട,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിഫല
കേളമകശരനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  സലങ്ങള  കേഫണത്തനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിച്ചു.

2. ഇടപള്ളനി-അരൂര്-കചര്ത്തല  പഭാതകേഫള  കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസന
പദതനികേളുഫട ഭഭാഗമഭാക്കനി മഭാറണഫമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം

3. പഭാലക്കഭാടട ഫറയനില് കകേഭാചട ഫെഭാക്ടറനി സഭാപനിക്കല്.

4. തനിരുവനനപുരലാം-ഫചങ്ങന്നൂര് സബര്ബന് ഫറയനില് സര്വതീസട.

5. ഗുരുവഭായൂര്-തനിരുനഭാവഭായ  ഫറയനില്പഭാതയഫട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം.

6. ഫകേഭാചനിന്  അനഭാരഭാഷ  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്  പൂര്ണ  രൂപത്തനിലള്ള
ഫറയനില്കവ കസഷന് സഭാപനിക്കല്.

7. ഫകേഭാചനി-മധുകര ഫറയനില്പഭാതഭാ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം.

8. തലകശരനി-കമസൂര്  ഫറയനില്കവ  പഭാതയഫട  സഭാധലതഭാ  പഠനത്തനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം.
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9. 2011-12-ല് കകേന്ദ്ര ഫറയനില് ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള കചര്ത്തലയനിഫല
വഭാഗണ് നനിര്മ്മേഭാണ ഫെഭാക്ടറനി.

10. പുനലൂര്-ഫചകങഭാട  ഫറയനില്കവ  കഗജട  മഭാറലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം.

11. തനിരുവനനപുരത്തട കലഫെട സയന്സട പഭാര്ക്കട സഭാപനിക്കല്.

12. കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിഫല  മടന്നൂരനില്  അഡസ്വഭാന്സ്ഡട  ഫടകകഭാളജനി  ഫസന്റെര്
സഭാപനിക്കല്.

13. ഫപഭാതുവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  മതീന്പനിടുത്തത്തനിനഭായനി  പരമ്പരഭാഗത
മതലഫത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട  നല്കേനിവരുന്ന  മഫണണയഫട  അളവട
നനിലവനിലള്ള  2525  KL  ആയനി തഫന്ന നനിലനനിര്തന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കല്.

14. മതലഫഫെഡനിഫന്റെ  കേതീഴെനിഫല  നനിലവനിലള്ള  15  ബങ്കുകേളനില്  ആവശലമഭായ
അളവനില് കൃതലസമയത്തട മഫണണ വനിതരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കല്.

15. ഹനിന്ദുസഭാന്  നസ്യൂസനിന്റെട  ലനിമനിറഡനിഫന  സസ്വതന  സലാംരലാംഭമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രസ്തുത  സലാംരലാംഭത്തനിഫന്റെ  കേടബഭാദലത  തതീര്ക്കുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരണത്തനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കല്.

16. തനിരുവനനപുരത്തട പഭാസനികേട പഭാര്ക്കട സഭാപനിക്കല്.

17. ഫകേഭാചനിയനില് ഫെഭാര്മഭാ പഭാര്ക്കട സഭാപനിക്കല്.

18.  ഫകേഭാചനിയനില് ഫപകടഭാ ഫകേമനിക്കല് പഭാര്ക്കട സഭാപനിക്കല്.

19. ഫെഭാക്ടട  (FACT)-ഫന ശക്തനിഫപടുതന്നതനിനുലാം പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ഫെലപ്രദവലാം ഫചലവകുറഞ്ഞതുമഭായ യൂറനിയ പഭാന്റെട സഭാപനിക്കല്.

20. ഫകേഭാചനിയനില്  HOCL  (Hindustan  Organic  Chemicals  Ltd.)  യൂണനിറട
നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കല്.

21. ഡനിജനിറല്  ലനിററസനി  കേലഭാഫമ്പയനിന്,  സ്കൂളുകേളനിഫല  ഇലകകഭാണനികേട  ആന്റെട
ഐ.ടനി.  ഇന്നകവഷന്  ലകബഭാറടറനികേള  എന്നനിവയട  കവണന്ന  കകേന്ദ്ര
സഹഭായത്തനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം.

22. FRBM  Act  കഭദഗതനി  ഫചയ്തുഫകേഭാണട  വഭായ്പഭാപരനിധനി  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
ഫമഭാത്തലാം  ആഭലനര  ഉലഭാദനത്തനിഫന്റെ  നനിലവനിഫല  3%-ല്  നനിനലാം
4% ആയനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കല്.
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23. കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന്റെ ഫെലമഭായനി ഫമഭാത്തലാം ആഭലനര ഉലഭാദനത്തനിഫന്റെ
വളര്ചയനിലണഭായ  മുരടനിപട  കേണക്കനിഫലടുതഫകേഭാണട  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
അടനിസഭാന സഡൗകേരല പദതനികേളുഫട  നനികക്ഷപത്തനിനഭായനി ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ
ഉദ്ദേതീപന പഭാകക്കജട അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കല്.

24. കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കലനിഫന്റെ ഫെലമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ അസലാംഘടനിത
സഹകേരണ  കമഖലകേളനിലണഭായ  തളര്ചഫയ  കനരനിടുന്നതനിനുലാം  പ്രസ്തുത
കമഖലകേഫള സഭാധഭാരണഗതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി കകേഫക്കഭാള്ളല്.

25. മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ഫതഭാഴെനിലറപട  പദതനി  (MGNREG)
വനിഹനിതലാം  100  പ്രവൃത്തനി  ദനിനങ്ങളനികലക്കട  ഉയര്തന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
കകേഫക്കഭാള്ളല്

26. കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക ത പദതനികേള, സലാംസഭാനത്തട നടപനിലഭാക്കുന്ന മറട കകേന്ദ്രസഹഭായ
പദതനികേള  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രസ്തുത പദതനികേളനിഫല വലവസകേള സലാംസഭാനത്തനിനട
അനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയനില് ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കല്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറനില്  സലാംസഭാനഫത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന
കേഭാരലങ്ങള എഫനലഭാമഭാഫണന്നട പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വനിവനിധ
പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കകേന്ദ്രത്തനിനട സമര്പനിചനിരുഫന്നങനിലലാം കവണത പരനിഗണന
ലഭനിക്കുകേയണഭായനില.  സലാംസഭാനഫത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങ-
ളുഫണങനില്  അതുളഫപഫടയള്ള  വനിഷയങ്ങള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപടുതന്നതഭാണട.  

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട  നടപഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം സലാംബന്ധനിച തരലാംതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഫത്ത ബഡ്ജറനില് ഫവളനിഫപടുതന്നതഭാണട.

ഒറ്റൂര്-ആലലാംകകേഭാടട-കേനിളനിമഭാനൂര് കറഭാ ഡനിഫന്റെ അനുമതനി

66 (468) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേനിഫ്ബനിയനില്ഫപടുത്തനി  25  കകേഭാടനി അനുവദനിച
ഒറ്റൂര്-ആലലാംകകേഭാടട-കേനിളനിമഭാനൂര്  കറഭാഡനിഫന്റെ  അനുമതനി  നനിലവനില്  ഏതട
ഘടത്തനിലഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഒറ്റൂര്-ആലലാംകകേഭാടട-കേനിളനിമഭാനൂര്  കറഭാഡട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി
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പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട.  പ്രസ്തുത  കറഭാഡട  പദതനിയഫട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കേനിഫ്ബനി
ഫവബ്കസറനില് ഭരണ വകുപട ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട. എന്നഭാല് 23-11-2016-ഫല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ.)  1619/2016/ഫപഭാ.മ.വ.  ഉത്തരവട  പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായകത്തഭാഫട
നടപനിലഭാക്കുന്ന  എലഭാ  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  ഇന്ഫവസനികഗഷന്
എസനികമറടസട  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനികക്കണതഭാഫണന്നട  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട.  ഒറ്റൂര്-
ആലലാംകകേഭാടട-കേനിളനിമഭാനൂര്  കറഭാഡ ട  പദതനിയഫട  ഇന്ഫവസനികഗഷന്  എസനികമറടസട
നഭാളനിതുവഫര പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  ഇന്ഫവസനികഗഷന് എസനികമറടസട പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയട  പ്രസ്തുത  പദതനി  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട.  

പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫെണട

67 (469)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.മഭാരുഫട  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫെണട  പ്രവൃത്തനികേളുഫട
പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുതന്നതനിനട  നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എഫനലഭാ-
മഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ  കേളകകറ്റുകേളനില്  ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിനുലാം  പ്രകതലകേമഭായനി
ടഷറനി/ബഭാങട അക്കഡൗണകേളുകണഭാ ;

(സനി)  ഇഫലങനില്  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ടഷറനി/ബഭാങട  അക്കഡൗണകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുഫട  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫെണട  പ്രവൃത്തനികേളുഫട
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുതന്നതനിനട  27-5-2004-ഫല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര് 247/2004/  ധന.
ഉത്തരവനില് വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത 20-11-2009-ഫല
സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  518/2009/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലാം  നനിര്വഹണ
ഏജന്സനികേളുഫട പ്രതനിനനിധനികേളുലാം അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള ഒരു കേണ്സളകടറതീവട കേമ്മേനിറനി
ജനിലഭാതലത്തനില്  രൂപവത്കേരനിക്കുകേയലാം  പ്രവൃത്തനികേളുഫട  പുകരഭാഗതനി  കമല്കനഭാടലാം
നടതകേയലാം ഫചയണഫമന്നട  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട.  21-6-2012-ഫല സര്ക്കുലര് നമ്പര്
40/2012/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതനിമഭാസ  ഫചലവട  കസറടഫമന്റെട  അടുത്ത  മഭാസലാം
5-ാം  തതീയതനിക്കട  മുമ്പുതഫന്ന  ധനകേഭാരല  (കനഭാഡല്  ഫസന്റെര്-ബനി)  വകുപനിനട
സമര്പനികക്കണതഭാഫണനലാം  4-6-2013-ഫല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  50/2013/ധന.
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പ്രകേഭാരലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുഫട  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫെണട  വനിനനികയഭാഗനിചട
നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രവൃത്തനികേഫള  സലാംബന്ധനിചട  ജനിലഭാ  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ
സസ്വഭാഡകേള നഭാലട മഭാസത്തനിഫലഭാരനിക്കല് അതഭാതട ജനിലകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി
പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടട  ധനകേഭാരല  (കനഭാഡല്  ഫസന്റെര്-ബനി)  വകുപനിനട
സമര്പനികക്കണതഭാഫണനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  ഉത്തരവകേളുഫട  പകേര്പ്പുകേള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ഒരു  ജനിലയനിഫല  എലഭാ  മണ്ഡലങ്ങളക്കുമഭായനി  എലാം.എല്.എ.
എസട.ഡനി.എഫെട.-ല് അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ ടഭാന്സ്ഫര് ഫക്രഡനിറട  ഫചയ്യുന്നതനിനട ജനിലഭാ
കേളക്ടറുഫട  കപരനില് ഒരു റനി.എസട.ബനി.  അക്കഡൗണഭാണട  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട.  ഓകരഭാ
എലാം.എല്.എ.-യ്ക്കുലാം പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം രജനിസറുകേള എലഭാ ജനിലഭാ കേളക്ടകററ്റുകേളനിലലാം
സൂക്ഷനിക്കുനണട.  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  റനി.എസട.ബനി.  അക്കഡൗണട  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട
പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.

ഫപന്ഷന് ബഭാധലത

68 (470) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫെട:
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ഫസന്റെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഒരു  വര്ഷഫത്ത  ഫപന്ഷന്  ബഭാധലത  എത  കകേഭാടനി

രൂപയഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് നനിനലാം എത
കപര് വനിരമനിക്കുനഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുഫടയലാം അദലഭാപകേരുഫടയലാം ഫപന്ഷന് പ്രഭായലാം
56-ല് നനിനലാം 57 ആയനി ഉയര്തവഭാന് ധനകേഭാരല വകുപട ശനിപഭാര്ശ ഫചയനിട്ടുകണഭാ ;
ഉഫണങനില് ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 13062.86 കകേഭാടനി രൂപ ഫപന്ഷന്
ഇനത്തനില് ഫചലവഭായനിട്ടുണട.

(ബനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില്നനിനലാം  22661
കപര് വനിരമനിക്കുനണട.

(സനി) ഇല.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രകേഭാരലാം പ്രതതീക്ഷനിച വരുമഭാനലാം

69  (471)  ശതീ  .    ഫകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പുതുക്കനിയ ബജറട പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലാം

പ്രതതീക്ഷനിച  വരുമഭാനലാം  ഏഫതലഭാലാം  കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിനലാം  എത  കകേഭാടനി  രൂപ

വതീതമഭായനിരുന;  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെനില്  നനിനളളവയലാം  സലാംസഭാനത്തട  നനിനളളവയലാം

ഓകരഭാ ഇനവലാം എത വതീതമഭായനിരുന;

(ബനി)  പ്രതതീക്ഷനിച  വരുമഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെനില്  നനിനലാം

സലാംസഭാനതനനിനലാം  തന്നഭാണനില്  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  ലഭനിച  തുകേ ഓകരഭാ

ഇനത്തനിലലാം എത വതീതമഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അവതരനിപനിച  പുതുക്കനിയ

ബഡ്ജറട  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന വരുമഭാനവലാം

അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ പ്രഭാരലാംഭ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം 2016 ഡനിസലാംബര് 31 വഫര

ഓകരഭാ ഇനത്തനിലലാം ലഭനിച തുകേയഫടയലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവഫട കചര്ക്കുന.

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്) 

2016-17-ല്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട

2016 ഡനിസലാംബര് 31

വഫര ലഭനിചതട

സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട

വരുമഭാനലാം

47613.61 30214.66

സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ

നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം 11359.52 5277.54

കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം 14282.00 9567.59

കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായലാം 11361.72 5347.70
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പുതുക്കനിയ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കഭായനി 
അനുവദനിച  തുകേ

70  (472)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പുതുക്കനിയ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണട നതീക്കനിവചനിരുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അവസഭാനനിക്കഭാന് ദനിവസങ്ങള മഭാതലാം അവകശഷനിഫക്ക
ഇതനില്  എത ശതമഭാനലാം  ഫചലവഴെനിക്കഫപട്ടു  എനലാം  ഇതട  പദതനി  ഫചലവനിനഭായനി
നനിശ്ചനിയനിചനിരുന്ന ലക്ഷലത്തനിഫന്റെ അടുത്തട എത്തനികയഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിഫന്റെ  അവസഭാനമഭാസത്തനില്  പണത്തനിഫന്റെ
ഭൂരനിഭഭാഗവലാം തനിരക്കനിടട ഫചലവഭാക്കുന്ന രതീതനി പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട സുതഭാരലതയലാം
കേഭാരലക്ഷമതയലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതട
പരനിഹരനിക്കുന്ന- തനിനഭായള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറഫപടുവനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 5724.76 കകേഭാടനി രൂപ

(ബനി) 2017 ജനുവരനി 31 വഫര 23% ഫചലവഴെനിക്കഫപട്ടു.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം ഗഡൗരവപൂര്വലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.

ആവര്ത്തന ഫചലവകേള

71  (473)  ശതീ.  കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  ഇകപഭാഴെഫത്ത  പ്രതനിമഭാസ  വരവലാം  ഫചലവലാം  എത
വതീതഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2016-17-ഫല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിക്കട  കവണനി  വഭാങ്ങനിയ  വഭായ്പകേള
ആവര്ത്തന ഫചലവകേളക്കഭായനി വകേമഭാകറണനി വന്നനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  31-12-2016  വഫരയള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിഫല  (2016-17)  ശരഭാശരനി
പ്രതനിമഭാസ റവനസ്യൂ  വരവട  5600.83  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ശരഭാശരനി  പ്രതനിമഭാസ റവനസ്യൂ
ഫചലവട 7142.31 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട.
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(ബനി)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിക്കഭായനി  വഭായ്പഫയടുക്കുന്ന  തുകേയനില്  ഒരു  ഭഭാഗലാം
ആവര്ത്തന ഫചലവകേളക്കഭായനി ഫചലവഴെനിക്കഭാറുണട.  വഭായ്പഫയടുത്ത മുഴുവന് തുകേയലാം
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സഞനിതനനിധനിയനില്  വകേയനിരുത്തനിയഭാണട  ഫചലവകേളക്കഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കഫപടുന്നതട.  സഞനിതനനിധനിയനില് മറ്റു വരുമഭാനങ്ങളകൂടനി  ഉളഫപടുന്നതനിനഭാല്
വഭായ്പഫയടുത്ത തുകേ ഏഫതഭാഫക്ക ഫചലവകേളക്കഭായനി  എതവതീതലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കഫപഫടന്നട
കവര്തനിരനിക്കഭാനഭാവനില.

പഴെയങ്ങഭാടനി സബ്ടഷറനി ഫകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

72  (474)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  27-1-2011-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുലാം  ഇന്ഫകേല്  ഉകപക്ഷനിചതുമഭായ
പഴെയങ്ങഭാടനി സബ്ടഷറനി ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുതനിയ ഏജന്സനിഫയ എലനിക്കുന്നതനിനട
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടഷറനി  ഫകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയലാം;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട.  15-11-2016-ഫല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  8959/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം
പഴെയങ്ങഭാടനി സബ്ടഷറനി ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇന്ഫകേല് വഴെനി കേനിഫ്ബനി നനികക്ഷപലാം
ഉപകയഭാഗനിചട നനിര്വഹനിക്കുവഭാന് തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.

(ബനി)  കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  ഇന്ഫവസടഫമന്റെട  ഫെണട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  (കേനിഫ്ബനി)
ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന്നതനിനട  പഴെയങ്ങഭാടനി  സബ്ടഷറനി  ഫകേടനിടത്തനിഫന്റെ
എസനികമറട  ഉളഫപടുന്ന  കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടട  കേനിഫ്ബനിയഫട  പരനിഗണനയഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണട.  കേനിഫ്ബനിയഫട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയന്നതഭാണട.

ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയലാം ഫചലവഴെനിച തുകേയലാം

73  (475)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  2014-15,  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ബജറനില് വകേയനിരുത്തഫപട തുകേയലാം യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്
ഫചലവഴെനിച തുകേയലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;
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(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  പഞഭായതകേള,
കബ്ലേഭാക്കുകേള,  ജനിലഭാ  പഞഭായതകേള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള
എന്നനിവ  വഴെനി  ഫചലവഴെനിക്കഭാന്  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തഫപട  തുകേ  എത
വതീതമഭായനിരുന; പദതനി നനിര്വഹണലാം നടന്നനിട്ടുള്ളതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മഭാതലാം
ഇവ ഓകരഭാനലാം വഴെനി ഫചലവഴെനിച തുകേ എത വതീതലാം എന്നട ഫവളനിഫപടുതകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി 2014-15, 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയലാം  അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ
കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം സഞനിതനനിധനിയനില്നനിന്നട ഫചലവഴെനിച തുകേയലാം തഭാഫഴെ പറയലാം
പ്രകേഭാരമഭാണട:

സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം

ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തഫപട
തുകേ (ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥനകേള

ഉളഫപഫട)

സഞനിത നനിധനിയനില്നനിനലാം
ഫചലവഴെനിച തുകേ

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

2014-15 7507.48 7453.64

2015-16 7664.78 5028.92

(ബനി) 2014-15, 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ഗഭാമപഞഭായതകേള,
കബ്ലേഭാക്കട  പഞഭായതകേള,  ജനിലഭാ  പഞഭായതകേള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,
കകേഭാര്പകറഷനുകേള എന്നനിവയട ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയലാം അക്കഡൗണന്റെട
ജനറലനിഫന്റെ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം സഞനിത നനിധനിയനില്നനിനലാം ഫചലവഴെനിച തുകേയലാം
സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ചുവഫട പറയലാംപ്രകേഭാരമഭാണട:

തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനലാം

2014-15 2015-16

ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയ

തുകേ
(ഉപധനഭാഭലര്
ത്ഥനകേള
ഉളഫപഫട)

സഞനിത
നനിധനിയനില്

നനിനലാം
ഫചലവഴെനിച

തുകേ

ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയ

തുകേ
(ഉപധനഭാഭലര്
ത്ഥനകേള
ഉളഫപഫട)

സഞനിത
നനിധനിയനില്

നനിനലാം
ഫചലവഴെനിച

തുകേ

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

1 2 3 4 5

ഗഭാമ
പഞഭായതകേള

4424.89 4382.14 4476.31 2995.70
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1 2 3 4 5

കബ്ലേഭാക്കട
പഞഭായതകേള

717.71 717.16 730.61 580.57

ജനിലഭാ
പഞഭായതകേള

935.92 935.92 1023.08 495.38

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള 776.88 766.35 779.79 577.28

കകേഭാര്പകറഷനുകേള 652.07 652.07 654.98 379.99

നനിലമ്പൂര് സബ്ടഷറനിക്കട കവണ ഫകേടനിടങ്ങളുലാം സഡൗകേരലങ്ങളുലാം

74  (476)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമനര്  ഇറനികഗഷന്  വകുപട  വനിട്ടുനല്കേനിയ  സലത്തട  നനിലമ്പൂര്
സബട-ടഷറനിക്കട  കവണ  ഫകേടനിടങ്ങളുലാം  സഡൗകേരലങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനിഫയ സലാംബന്ധനിചട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലലാം  ഏഫറടുക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപട  ഫെയല്  ഇകപഭാള  ഏതട
ഓഫെതീസനിലഭാണട ഉള്ളഫതനലാം നനിർമ്മേഭാണത്തനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിഫന്റെ കേഭാരണഫമ-
ഫനനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടഷറനി  ഓഫെതീസുകേളക്കട  ഫകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ധനകേഭാരല
വകുപനിഫന്റെ കകേവശലാം എത രൂപ നതീക്കനിയനിരനിപ്പുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലമ്പൂരനില് സബട ടഷറനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധഫപട സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേളുഫട പകേർപട ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമനര്  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിഫന്റെ  സലലാം  ടഷറനി  വകുപനിനട
കകേമഭാറനിക്കനിടനിയനിടനില.  ആയതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സലലാം ഏഫറടുക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപട ഫെയല് ഇകപഭാള നനിലമ്പൂര്
തഭാലൂക്കട  ഓഫെതീസനിലഭാണുള്ളതട.  സലലാം ടഷറനി വകുപനിനട  കകേമഭാറനി  ലഭനിക്കഭാത്ത-
തനിനഭാലഭാണട ഫകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം കവകുന്നതട.

(സനി)  '2054-00-095-96  അടനിസഭാനസഡൗകേരലങ്ങള  ഫമചഫപടുത്തലലാം
എ.ടനി.എലാം. -ഉലാം ഫസന്ടല് സര്വര് സമ്പ്രദഭായലാം നടപഭാക്കലലാം' എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില്
7.35 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണട.
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(ഡനി)  നനിലമ്പൂര്  ടഷറനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവകേഫളഭാനലാം പുറഫപടുവനിചനിടനില.

ചരക്കട കസവന നനികുതനി

75  (477)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചരക്കട കസവന നനികുതനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  കുറവട  വരുന്നതട  ഏതട  രതീതനിയനില്  പരനിഹരനിക്കഫപടുഫമന്നഭാണട
കേരുതുന്നതട;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  നനികുതനി  വര്ദനവട  അനുസരനിച്ചുള്ള
നനികുതനി വരുമഭാനലാം ജനി.എസട.ടനി. വഴെനി ലഭനിക്കുഫമന്നട പ്രതതീക്ഷനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  നനികുതനി  നഷത്തനിനട
പരനിഹഭാരമഭായനി  തുകേ  ലഭനിക്കഭാനനിടയകണഭാ;  എങനില്  ഇതട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഏതട
രതീതനിയനില്  നല്കേണഫമന്നതട  സലാംബന്ധനിചട  സര്ക്കഭാര്  ഏഫതങനിലലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
കകേന്ദ്രത്തനിനട സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ഏഫതലഭാലാം  വനിഷയങ്ങള

ജനി.എസട.ടനി.യനില്  നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭാണട  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്രകത്തഭാടട

ആവശലഫപടനിട്ടുള്ളതട?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ചരക്കട കസവന നനികുതനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള 2015-16-ഫല നനികുതനി

പനിരനിവനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 14% വര്ദനവട വര്ഷലാംകതഭാറുലാം കേണക്കഭാക്കനി ആദല

അഞ്ചുവര്ഷകത്തയട  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട  പൂര്ണമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്ന-

തഭാഫണന്ന  വലവസ  GST  Compensation  Act-ല്  ഉളഫപടുത്തണഫമന്നട

ജനി.എസട.ടനി. കേഡൗണ്സനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.

ജനി.എസട.ടനി.  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനിയഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ

സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട  കനടലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാഫത  കസവന

കമഖലയനിലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട  നനികുതനി  ചുമത്തഭാലാം.  ആയതനിനഭാല്  കകേരളത്തനിനട

നനികുതനി വര്ദനവട ഉണഭാവഫമനതഫന്നയഭാണട പ്രതതീക്ഷ.
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(ഡനി)  കലഭാടറനിഫയ  ജനി.എസട.ടനി.-യനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കണഫമന്നട  സലാംസഭാനലാം

ആവശലഫപടനിരുന.  എന്നഭാല് ഈ ആവശലലാം അലാംഗതീകേരനിക്കഫപടനിടനില.

നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം

76  (478)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത

നനികുതനികയതര  വരുമഭാനലാം  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  എതയഭാണട;  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനികയതര

വരുമഭാനലാം പൂര്ണമഭായലാം പനിരനിഫചടുക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇഫലങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട എഫനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  2016 ഡനിസലാംബര് 31

വഫരയള്ള നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം 5277,53,89,189 രൂപയഭാണട.  (2017 ജനുവരനി

മഭാസഫത്ത കേണക്കുകേള ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി പുറഫപടുവനിചനിടനില.)

(ബനി)  അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  നടപട

സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം പ്രതതീക്ഷനിത വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ 46.46%  2016 ഡനിസലാംബര് 31

വഫര ലഭനിചനിട്ടുണട.

(സനി)  കനഭാടട  പനിന്വലനിചതുമൂലലാം  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം മുന് വര്ഷങ്ങഫള

അകപക്ഷനിചട  ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരുന്ന  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനത്തനില്  പ്രതതീക്ഷനിച

വര്ദനവനില് കുറവണഭായനിട്ടുണട. നനികുതനി വരുമഭാന വളര്ചഭാനനിരക്കനിലലാം കുറവണഭായനിട്ടുണട.

(ഡനി)  23-9-2014-ഫല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  409/2014/ധന  പ്രകേഭാരമഭാണട

അവസഭാനമഭായനി  നനികുതനികയതര  നനിരക്കുകേള  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചതട.  നനിലവനിഫല

നനിരക്കുകേള പുനനഃപരനികശഭാധനികക്കണ സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലനില.  
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നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

77  (479)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന് എഫനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനികുതനികയതര വരുമഭാനത്തനില് ഈ വര്ഷലാം ഇതുവഫര എത ശതമഭാനലാം
വര്ദനവട ഉണഭായനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കനഭാടട പനിന്വലനിചതുമൂലലാം ഖജനഭാവനിനട എത കകേഭാടനി രൂപയഫട വരുമഭാന
നഷമുണഭായനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  23-9-2014-ഫല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  409/2014/ധന.  പ്രകേഭാരമഭാണട
അവസഭാനമഭായനി  നനികുതനികയതര  നനിരക്കുകേള  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചതട.  നനിലവനിഫല
നനിരക്കുകേള പുനനഃപരനികശഭാധനികക്കണ സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലനില.

(ബനി & സനി) അക്ക ഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഫത്ത  ഡനിസലാംബര് 31 വഫരയള്ള സമഭാഹരണവമഭായനി തഭാരതമലലാം
ഫചയ്യുകമ്പഭാള  നടപട  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഡ നിസലാംബര്  31  വഫര  16.46%  തുകേ
കൂടുതലഭായനി  സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട.  എങനിലലാം  കനഭാടട  പനിന്വലനിചതുമൂലലാം  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുന്വര്ഷങ്ങഫള  അകപക്ഷനിചട  ലഭനിച്ചുഫകേഭാണനിരുന്ന  നനികുതനികയതര
വരുമഭാനത്തനില്  പ്രതതീക്ഷനിച  വര്ദനവനില്  കുറവണഭായനിട്ടുണട.  നനികുതനി  വരുമഭാന
വളര്ചഭാനനിരക്കനിലലാം ഇടനിവണഭായനിട്ടുണട.  

ഒറപഭാലലാം കബപഭാസട കറഭാഡട നനിര്മ്മേഭാണലാം

78 (480)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  കബപഭാസട  കറഭാ ഡട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2016-17
വര്ഷഫത്ത ബജറനില് എത തുകേയഭാണട നതീക്കനി വചനിരനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കബപഭാസട  കറഭാഡട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണവകുപട
ധനകേഭാരലവകുപനിനട കപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ധനകേഭാരലവകുപട  പരനികശഭാധനിചട  എഫനലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

268/2019.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  കബപഭാസട  കറഭാഡട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  മഭാന്ദലവനിരുദ
പഭാകക്കജനില് ഉളഫപടുത്തനി  2016-17  വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില്
15 കകേഭാടനി രൂപ പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട.  

(ബനി & സനി) ഒറപഭാലലാം  കബപഭാസട  കറഭാഡനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം കേനിഫ്ബനിയഫട
പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഉളഫപടുത്തനി  15  കകേഭാടനി  രൂപയട  27-9-2016-ഫല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1324/2016/ഫപഭാതുമരഭാമത്തട  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട. പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനുള്ള തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.

കേനിഫ്ബനിയഫട പദതനികേള

79 (481)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയഫട  പ്രഥമ  ഡയറക്ടര്   കബഭാര്ഡട  കയഭാഗത്തനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളക്കട വലതലസ്ത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിച തുകേയഫട
വനിശദഭാലാംശലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എനട തുകേ ഓകരഭാ വകുപനിനുലാം നല്കേനി;

(സനി)  അനുവദനിച  പദതനികേളുഫട  നനിലവനിലള്ള  അവസഫയഫനന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡട  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷമുള്ള  ആദല
കബഭാര്ഡട  കയഭാഗലാം  7-11-2016-ല്  കചരുകേയലാം  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപയഫട
ധനസഹഭായലാം  ഒന്നഭാലാം  ഘട  പദതനികേളക്കഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  ഫചയനിട്ടുണട.
ഈ  പദതനികേളുഫട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധലാം  ആയനി  കചര്ക്കുന.* കബഭാര്ഡട
അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളക്കട  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട  പദതനി
നനിര്വഹണ  ഏജന്സനികേള  (SPV)  പദതനി  പ്രവൃത്തനികേള  ഫടന്ഡര്  ഫചയ്യുകേയലാം
തുടര്ന്നട  കകേഭാണ്ടഭാകട  ഒപനിടുന്നകതഭാഫടഭാപലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധഫപട  Work Breakdown Structure (WBS)  ഓണ്കലനഭായനി കേനിഫ്ബനിക്കട
സമര്പനികക്കണതുമുണട.  ഈ സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചട കപ്രഭാജക്ടട നനിര്വഹണ ഫചലവകേള
നനിശ്ചയനിക്കഫപടനിട്ടുള്ള  ഘടങ്ങളനില്  കനരനിടട  സകപയര്,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്,  കസവന
ദഭാതഭാവട  മുതലഭായവരുഫട  നനിശ്ചനിത ബഭാങട  അക്കഡൗണനില് കനരനിടട  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
ഡയറക്ടട  ഫബനനിഫെനിറട  സലാംവനിധഭാനലാം  കേനിഫ്ബനി-യനില്  ഏര്ഫപടുതന്നതനിനുള്ള
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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നടപടനികേള  സമഭാനരമഭായനി  പുകരഭാഗമനിചട  അനനിമ  ഘടത്തനിലഭാണട.  ഈ
സലാംവനിധഭാനമനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചട  പദതനി  നനിര്വഹണ
ഏജന്സനികേള  നനിര്വഹണ  പ്രക്രനിയ  ആരലാംഭനിചട  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്,  സകപയര്,
കസവന  ദഭാതഭാവട  എന്നനിവരുഫട  ബനില്ലുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കപയ്ഫമന്റെട  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
മുറയട കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം നല്കേനിതടങ്ങുന്നതഭാണട.

(സനി)  കേനിഫെട  കബഭാര്ഡട  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുഫട  വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള
പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

സഭാമ്പത്തനികേ ക്രമകക്കടട കകേസ്സുകേളനില് അകനസ്വഷണലാം

80  (482)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാനത്തട എത
സഭാമ്പത്തനികേ ക്രമകക്കടട കകേസ്സുകേള ധനകേഭാരല വകുപനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപടുകേയണഭായനി;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേസ്സുകേളനില്  ഏതനിഫലലഭാലാം  ധനകേഭാരല  വകുപട  അകനസ്വഷണലാം
നടത്തനിഫയനലാം  ക്രമകക്കടുകേളക്കട  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായനിട്ടുള്ളവര്ഫക്കതനിഫര  എനട
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടുകേള  നടതന്നവര്ഫക്കതനിഫര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
നനിലപഭാടട  എനഭാഫണന്നട  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സഭാനമഭാന പരനിഗണനകേള കൂടഭാഫത
സഭാമ്പത്തനികേ കുറവഭാളനികേളഫക്കതനിഫര നടപടനിഫയടുക്കുകമഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
ക്രമകക്കടുമഭായനി ബന്ധഫപട 106 പരഭാതനികേള ധനകേഭാരല വകുപനില് ലഭനിച്ചു.

(ബനി)  ഈ  കകേസുകേളുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  64  ഓഫെതീസുകേളനില്  ധനകേഭാരല
പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗലാം  അകനസ്വഷണലാം  നടതകേയണഭായനി.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  

അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  അലാംഗതീകേരനിചവ  സ.ഉ.
(പനി)  നമ്പര്  506/92/ധന.  തതീയതനി  20-8-1992,  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  2981/98/ധന.
തതീയതനി  25-11-1998,  സര്ക്കുലര് നമ്പര്  56/FIW-ജനി1/08/ധന.  തതീയതനി  30-8-2008
എന്നനിവയനിഫല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട
ബന്ധഫപട ഭരണ വകുപ്പുകേളക്കട അയച്ചുഫകേഭാടുത്തനിട്ടുണട.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടുകേള  നടതന്നവര്ഫക്കതനിഫര  സഭാനമഭാന
പരനിഗണനകേള കൂടഭാഫത ചടപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിഫല പ്രവൃത്തനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശലാം

81 (483) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനിയ  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിഫല
പ്രവൃത്തനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17  വര്ഷക്കഭാലഫത്ത  ബജറനില്
ഉളഫപടുത്തനിയ  കവടമുക്കട-തഭാമരക്കുളലാം  കറഭാ ഡട  അടനിയനരമഭായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളഫപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  2016-17  വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട
പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളഫപടനിട്ടുള്ള പദതനികേഫളയഭാണട
കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട.  ഇതട ഒരു പ്രകതലകേ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലഫത്തകയഭാ  ജനിലഫയകയഭാ  മഭാതലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുഫകേഭാണള്ള  പദതനികേളല.
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  സമഗമഭായ അടനിസഭാന വനികേസനമഭാണട  ഈ പഭാകക്കജനിലൂഫട
സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട.  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  ആകരഭാഗലലാം,
ടൂറനിസലാം തുടങ്ങനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം ലഭനിച പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്നനിനലാം
8-8-2016-ഫല  സ.ഉ.(കകേ.)  നമ്പര്  315/2016/ധന.  ഉത്തരവനിഫല  വലവസകേള
പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായവഫയ  കേനിഫെട  ആക്ടനികലയലാം  സതീമനികലയലാം  വലവസകേളക്കട
വനികധയമഭായനി സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന നടത്തനി കേനിഫെട കബഭാര്ഡനിഫന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിക്കുന്ന നടപടനിയഭാണട സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട.  തുടര്ന്നട കേനിഫെട കബഭാര്ഡനിഫന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്ന പദതനിക്കട കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  കബഭാര്ഡട
ഇതുവഫര  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  പദതനികേളുഫട  ലനിസട  കേനിഫ്ബനിയഫട
ഫവബ്കസറനില് ലഭലമഭാണട.

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളഫപടനിട്ടുള്ള  കവടമുക്കട-തഭാമരക്കുളലാം
കറഭാഡട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട  പ്രസലാംഗത്തനില്
പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട.   പ്രസ്തുത
കറഭാഡട  പദതനിയഫട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കേനിഫ്ബനി  ഫവബ്കസറനില്  ഭരണ  വകുപട
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  എന്നഭാല്  23-11-2016-ഫല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  1619/2016/ഫപഭാ.മ.വ.
ഉത്തരവട  പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാഫട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  എലഭാ
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ഫപഭാതുമരഭാമത്തട  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം ഇന്ഫവസനികഗഷന് എസനികമറടസട  തയഭാറഭാക്കനി-
യനിരനികക്കണതഭാഫണന്നട നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട.  കവടമുക്കട-തഭാമരക്കുളലാം കറഭാഡട പദതനിയഫട
ഇന്ഫവസനികഗഷന് എസനികമറട നഭാളനിതുവഫര പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  ഇന്ഫവസനികഗഷന്
എസനികമറടസട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയട  പ്രസ്തുത  പദതനി  കേനിഫെട
കബഭാര്ഡനിഫന്റെ പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട.

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പദതനികേള

82 (484) ശതീ  .   ഫകേ  .   ദഭാസന് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനട  കശഷലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളഫപടുത്തനി ഇതട വഫര ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള ഏഫതലഭാലാം; ജനില
തനിരനിചട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനികേള കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിഫന്റെ
നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്ന
പടനികേയനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള കകേഭാഴെനികക്കഭാടട ജനിലയനിഫല പദതനികേള ഏഫതലഭാലാം;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 2016-17  വര്ഷഫത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട  പ്രസലാംഗത്തനില് രണഭാലാം
മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളഫപടനിട്ടുള്ള  പദതനികേളഭാണട  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതട.   ഇതനിനനുസൃതമഭായനി  സലാംസഭാനഫത്ത  അടനിസഭാന
സഡൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട  ധനസമഭാഹരണലാം  നടതന്നതനിനുള്ള  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത
ഏജന്സനിയഭായഭാണട  കേനിഫ്ബനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട.   8-8-2016-ഫല  സ.ഉ.(കകേ.)
നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവട  പ്രകേഭാരലാം  കമല്  സൂചനിപനിച  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില് ഉളഫപടനിട്ടുള്ള പദതനികേളുഫടയലാം കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപഭാക്കുന്നതനിനട
ഭരണ  വകുപട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പദതനികേളുഫടയലാം  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടട
അവകലഭാകേനലാം,  കകേഭാസട  ഫബനനിഫെനിറട  അനഭാലനിസനിസട,  ഭരണഭാനുമതനി  എന്നനിവ
ഉളഫപഫടയഭാണട ഭരണവകുപട പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേനിഫ്ബനിക്കട ഓണ്കലനഭായനി
സമര്പനികക്കണതട.  കേനിഫ്ബനിയനിലൂഫട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  ഒരു  പ്രകതലകേ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലഫത്തകയഭാ  ജനിലഫയകയഭാ  മഭാതലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുഫകേഭാണള്ള
പദതനികേളല. സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സമഗമഭായ അടനിസഭാന സഡൗകേരലവനികേസനമഭാണട
ഈ പഭാകക്കജനിലൂഫട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട.  കേനിഫ്ബനിയഫട കബഭാര്ഡട നനിലവനില്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുഫട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന പദതനികേള

83  (485)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന  പദതനികേള  മനിക്കതുലാം  നടപഭാകേഭാത്തതട
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന പദതനികേളുഫട പൂര്ത്തതീകേരണലാം കൃതലമഭായനി
കമഭാണനിറര് ഫചയ്യുന്നതനിനട എനട സലാംവനിധഭാനമഭാണട നനിലവനിലള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിക്കഫപട  പദതനികേളനില്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവയലാം  ഒരു  നടപടനിയലാം  സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തവയലാം  ഏഫതഭാഫക്കഫയന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ബഡ്ജറട  പ്രഖലഭാപനങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതനില്  ബന്ധഫപട  വകുപ്പുകേള
കേഭാണനിക്കുന്ന അലലാംഭഭാവലാം അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; നനിയമസഭ
അലാംഗതീകേരനിചവ എന്ന നനിലയനില്  പ്രസ്തുത  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭൂരനിഭഭാഗലാം പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) വനിവനിധ പദതനികേളുഫട പൂര്ത്തതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചട ചതീഫെട ഫസക്രടറനി
തലത്തനില് നനിരതീക്ഷണലാം നടക്കുനണട.  കൂടഭാഫത സഭാമ്പത്തനികേ ആസൂതണ വകുപ്പുലാം
ആസൂതണ കബഭാര്ഡലാം പദതനി നടത്തനിപട നനിരതീക്ഷനിക്കുനണട.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) അലലാംഭഭാവലാം ശദയനില്ഫപടഭാല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.

കേടപതങ്ങള

84  (486)  ശതീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേടപതങ്ങള
വഴെനിയലാം മറ്റുലാം എനട തുകേ വഭായ്പഫയടുത ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഇകതവഫര സര്ക്കഭാര്
വഭായ്പ എടുത്ത തുകേ, കേടബഭാധലതകേള തതീര്ക്കുന്നതനിനട കവണനി ഫചലവഴെനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;
എങനില് എത തുകേ മറഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി ഫചലവഴെനിക്കുകേയണഭായനി ;
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പുറഫപടുവനിച  ധവളപതത്തനില്  കേടലാം  എടുത്ത  തുകേ
നനിതലനനിദഭാന ഫചലവകേളക്കട ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിഫന വനിമര്ശനിചനിരുനകവഭാ ;

(ഡനി)  എങനില്  ധവളപതത്തനിലൂഫട  മുന്സര്ക്കഭാരനിഫനതനിഫര  നടത്തനിയ
വനിമര്ശനങ്ങള പനിന്വലനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമഫറടുത്തതനിനുകശഷലാം  20-2-2017  വഫര
കേടപതങ്ങള വഴെനി 11600 കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട. അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ
31-12-2016  വഫരയള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  1-5-2016  മുതല്
31-12-2016 വഫര കേടപതങ്ങള മുകഖന സമഭാഹരനിചതടക്കലാം 13574.64  കകേഭാടനി രൂപ
വഭായ്പയഭായനി എടുത്തനിട്ടുണട.

(ബനി) വഭായ്പഫയടുക്കുന്ന തുകേയനില് ഒരു ഭഭാഗലാം കേടബഭാദലതകേള തതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാറുണട.  വഭായ്പഫയടുത്ത മുഴുവന് തുകേയലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സഞനിത
നനിധനിയനില്  വകേയനിരുത്തനിയഭാണട  ഫചലവകേളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കഫപടുന്നതട.
സഞനിതനനിധനിയനില് മറ്റുവരുമഭാനങ്ങള കൂടനി ഉളഫപടുന്നതനിനഭാല് വഭായ്പഫയടുത്ത തുകേ
ഏഫതഭാഫക്ക ഫചലവകേളക്കഭായനി എതവതീതലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കഫപഫടന്നട കവര്തനിരനിക്കഭാനഭാവനില.

(സനി &ഡനി) ഇല.

മൂലധനഫചലവട

85 (487)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  മൂലധനഫചലവട  മുന്വര്ഷഫത്ത
അകപക്ഷനിചട  എത  ശതമഭാനലാം  കൂടുതലഭായനിരനിക്കണലാം  എന്നഭായനിരുന  ബജറനില്
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്നതട ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  ഏഴെട  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ ആഫകേ ഫചലവനിഫന്റെ എത ശതമഭാനലാം തുകേ മൂലധനഫചലവണഭായനി
എന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപട  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  മൂലധനഫചലവട  മുന്  വര്ഷഫത്ത
ബഡ്ജറട  എസനികമറനിഫന  അകപക്ഷനിചട  3.83%  കൂടുതലഭായനിരനിക്കുഫമന്നഭാണട  ഈ
സര്ക്കഭാര് അവതരനിപനിച പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്നതട.
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  7  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
ആഫകേ ഫചലവനിഫല മൂലധന ഫചലവനിഫന്റെ ശതമഭാന കേണക്കട ചുവഫട കചര്ക്കുന:

2009-10 6.04

2010-11 8.67

2011-12 7.57

2012-13 7.77

2013-14 6.48

2014-15 5.54

2015-16 8.62

നനികുതനി വരുമഭാനലാം

86  (488)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-16  കേഭാലയളവനില് നനികുതനിയനിനത്തനില്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട

ലഭനിച തുകേയഫട വനിശദവനിവരലാം സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തനിരനിചട ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലണഭായ

വര്ദനവട  എത  ശതമഭാനമഭാഫണനലാം  നനികുതനിവരുമഭാനത്തനിഫന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  കേണക്കട  പ്രകേഭാരലാം  2011-12  മുതല്

2016 ഡനിസലാംബര് വഫരയള്ള സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ തനതട നനികുതനി വരുമഭാനലാം ചുവഫട

കചര്ക്കുന:
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സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലഭനിച തുകേ
(തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)

2011-12 25,718.60

2012-13 30,076.61

2013-14 31,995.02

2014-15 35,232.50

2015-16 38,995.15

2016 ഡനിസലാംബര് വഫര 30,214.67

അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ പ്രഭാരലാംഭ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്
31  വഫരയള്ള സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ തനതട  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില് മുന്വര്ഷഫത്ത
ഇകത  കേഭാലയളവനിഫന  അകപക്ഷനിചട  8.98%  വളര്ച  കനടുവഭാന്  കേഴെനിഞ.  വകുപട
തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവഫട കചര്ക്കുന:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  31-1-2017-ഫല  കേണക്കനുസരനിചട
വഭാണനിജല  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  9%  വര്ദനവണഭായനിട്ടുണട.  31-1-2016
വഫരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  ആഫകേ  നനികുതനിവരുമഭാനലാം  24,661.53  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരുന്ന സഭാനത്തട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇകത കേഭാലയളവനിഫല
ആഫകേ നനികുതനി വരുമഭാനലാം 26974.46 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

രജനികസ്ട്രേഷന് ഇനത്തനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  2016  ജൂണ്
മുതല്  ജനുവരനി  മഭാസലാംവഫര  ആഫകേ  0.006%  വര്ദനവണഭായനിട്ടുണട.  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ജൂണ് മുതല് ജനുവരനി  വഫര  രജനികസ്ട്രേഷന് ഫെതീസനിനത്തനില്
ലഭനിച ആഫകേ നനികുതനി വരുമഭാനലാം  1679.33  കകേഭാടനി  രൂപ ആയനിരുന്ന സഭാനത്തട
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇകത  കേഭാലയളവനില്  ഈയനിനത്തനിലള്ള  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം 1679.90 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല്  2017  ജനുവരനി  വഫര  എകകസട  വകുപട
മുകഖനയള്ള ആഫകേ വരുമഭാനലാം 1355.51 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട. 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് സമഭാന കേഭാലയളവനിഫല വരുമഭാനഫത്ത അകപക്ഷനിചട 13.12% വര്ദനവട
ഉണഭായനിട്ടുണട.

ലഭാന്റെട  റവനസ്യൂ,  റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി  ഇനങ്ങളനില്  2017  ജനുവരനി  31  വഫരയള്ള
കേണക്കട  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  ലഭാന്റെട  റവനസ്യൂ  ഇനത്തനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷഫത്ത  അകപക്ഷനിചട  38.04  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  കുറവലാം  റവനസ്യൂ  റനിക്കവറനി
ഇനത്തനില് 1.04 കകേഭാടനി രൂപയഫട വര്ദനവലാം ഉണഭായനിട്ടുണട.
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കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് 2016 കമയട മുതല് 2017 ജനുവരനി 31 വഫരയള്ള

നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  1948.87  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട.   ഇതട  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷഫത്ത ഇകത കേഭാലയളവനിഫല വരുമഭാനകത്തക്കഭാള 14.16% കൂടുതലഭാണട.

മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി സമ്പ്രദഭായത്തനില്നനിനലാം ചരക്കു-കസവന നനികുതനി
സമ്പ്രദഭായത്തനികലയട മഭാറ്റുകമ്പഭാഴുള്ള കനടങ്ങളുലാം നഷങ്ങളുലാം

87  (489)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി സമ്പ്രദഭായത്തനില് നനിനലാം ചരക്കു-കസവന നനികുതനി

സമ്പ്രദഭായത്തനികലയട മഭാറ്റുകമ്പഭാള സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാകുന്ന കനടങ്ങളുലാം നഷങ്ങളുലാം

സലാംബന്ധനിച  ധനകേഭാരല  വകുപനിഫന്റെ  വനിശദമഭായ  വനിലയനിരുത്തല്  എനഭാഫണന്നട

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധഫപട്ടുണഭാകുഫമന്നട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  നഷങ്ങള

പരനിഹരനിക്കുവഭാന് സലാംസഭാനതലത്തനില് ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം ഹ്രസസ്വകേഭാലഭാ-

ടനിസഭാനത്തനിലലാം  കകേഫക്കഭാളവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എഫനന്നട

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ചരക്കുകസവന നനികുതനി  (ജനി.എസട.ടനി.)  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത

നനികുതനി  സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല് ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനട  ഇതട

അനുകൂലമഭാണട.  ഇതനിനുപുറകമ കസവനങ്ങളക്കുകമലള്ള നനികുതനിയലാം സലാംസഭാനത്തനിനട

ലഭലമഭാകുലാം.  ബഭാങനിലാംഗട,  ധനകേഭാരലലാം,  ഫടലനികകേഭാലാം,  ഇന്ഷസ്വറന്സട  തുടങ്ങനിയ

കസവനങ്ങളുഫട കകേരളത്തനിഫല ഉപകഭഭാഗ നനിരക്കട രഭാജലഫത്ത ഉയര്ന്ന നനിരക്കുകേളനില്

ഒന്നഭാണട. ഇതനിലൂഫട സലാംസഭാനത്തനിനട കനടമുണഭാകുഫമന്നഭാണട വനിലയനിരുത്തഫപടുന്നതട.

ജനി.എസട.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകേഭാവന്ന വരുമഭാന നഷലാം നനികേത്തണഫമന്നട

സലാംസഭാനങ്ങള ആവശലഫപടനിട്ടുണട. സലാംസഭാനങ്ങളുഫട ഈ ആവശലലാം തതസ്വത്തനില്

അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  ജനി.എസട.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയകശഷമുള്ള  ആദലഫത്ത  അഞട

വര്ഷകത്തക്കട  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട  ഉണഭാകേഭാവന്ന  വരുമഭാന  നഷലാം  കകേന്ദ്രലാം

നനികേകത്തണതഭാഫണന്നട വലവസ വരുതകേയലാം ഫചയതനിനഭാല് സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ

നനികുതനി  വരുമഭാനഫത്ത  ജനി.എസട.ടനി.  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയനിഫലന്നഭാണട

കേരുതുന്നതട.
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' ഫഡപസ്യൂകടഷന് കേഭാലഭാവധനി'

88 (490) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട :

ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫഡപസ്യൂകടഷന് വലവസയനില് കജഭാലനിഫചയ്യുന്നവര് കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞലാം

തുടരുന്നതനില്  ധന.  വകുപട  പുറഫപടുവനിച  സര്ക്കുലര്  (42/2013/ധന.  തതീയതനി

10-2-2013) ഇകപഭാഴുലാം പ്രഭാബലലത്തനിലകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കുലറനിഫന്റെ ഉകദ്ദേശലശുദനി എഫനന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫഡപസ്യൂകടഷന്  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന്നതനിനട  6  മഭാസങ്ങളക്കട  മുകമ്പ

കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുലാം  ഭരണപരമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം

പ്രസ്തുത കേഭാലഭാവധനിക്കുകശഷലാം തുടകരണനി വരുന്നവര്ക്കട ഇതട ബഭാധകേമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  ഭരണപരമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  അകപക്ഷകേഫന്റെ  ഫതറലഭാത്തതനിനഭാല്

കേഭാലഭാവധനിയ്ക്കുലാം  6  മഭാസലാം  മുകമ്പ  അകപക്ഷനിചവര്ഫക്കങനിലലാം  ഇതനില്നനിനലാം

ഒഴെനിവഭാകുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രഭാബലലത്തനിലണട.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  കൂടഭാഫത  ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്  ഫഡപസ്യൂകടഷനനില്

തുടരുന്ന  പ്രവണത  തടയന്നതനിനുകവണനിയഭാണട  ഇത്തരത്തനില്  സര്ക്കുലര്

പുറഫപടുവനിചതട.

(സനി) ബഭാധകേമഭാണട.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേടഫമടുക്കഭാവന്ന തുകേ

89  (491)  ശതീ  .    അനൂപട  കജക്കബട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  ഗണലമഭായനി  കുറഞ്ഞ  സഭാഹചരലത്തനില്,

സലാംസഭാനത്തനിനട കേടഫമടുക്കഭാവന്ന തുകേയഫട പരനിധനി വര്ദനിപനിചട നല്കേണഫമന്നട

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട ആവശലഫപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  എങനില് നനിലവനിലള്ള പരനിധനി  എത ശതമഭാനമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കണ-

ഫമന്നഭാണട ആവശലഫപടതട  ;  ഇതട സലാംബന്ധനിചട കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പ്രതനികേരണലാം

ലഭലമഭാകയഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ധനഉത്തരവഭാദനിത്ത ബഡ്ജറട മഭാകനജ് ഫമന്റെട  (FRBM)  നനിയമലാം
കഭദഗതനി വരുത്തനിഫക്കഭാണട നനിലവനിഫല കേടഫമടുപട പരനിധനി 3%-ല് നനിനലാം 4%-മഭായനി
വര്ദനിപനിക്കണഫമന്നട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട ആവശലഫപടനിട്ടുണട.

സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ ഫപഭാതുകേടലാം

90  (492)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ ഫപഭാതുകേടലാം നനിലവനില് എതഫയന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനിഫന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫെട. സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനിനട എതകകേഭാടനി രൂപയഭാണട
കേടബഭാധലത  വരുത്തനിയഫതന്നട  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിഫന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനഫത്ത സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം പഭാവഫപടവര്ക്കുലാം പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുഫട ഉന്നമനത്തനിനുമഭായള്ള കേഭാരലങ്ങള/പദതനികേള അടുത്ത
ബഡ്ജറനില് ഉളഫപടുത്തഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ 2016  ഡനിസലാംബര് വഫരയള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ കേടബഭാദലത (ഫപഭാതുകേടലാം) 1,74,294.08
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫെട.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലഫത്ത  2016  മഭാര്ചട  31
വഫരയള്ള  അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കേടബഭാദലത
78697.08 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.

(സനി) സലാംസഭാനഫത്ത സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം പഭാവഫപടവര്ക്കുമഭായനി നനിരവധനി
പദതനികേളുലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുഫട  ഉന്നമനത്തനിനുമഭായള്ള
പദതനികേളുലാം സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് ഉളഫപടുത്തനി വരഭാറുണട.
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സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വരവലാം ഫചലവലാം തമ്മേനിലള്ള അനരലാം

91 (493)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2015-16, 2016-17  വര്ഷങ്ങളനിഫല ഓകരഭാ മഭാസഫത്തയലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
തനതട നനികുതനി വരുമഭാനലാം,  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം,  നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം,  ഫചലവട,
ഫമഭാത്തലാം  വരുമഭാനവലാം  ഫചലവലാം  തമ്മേനിലള്ള  അനരലാം  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

2015-16-ഫലയലാം 2016-17 ഡനിസലാംബര് വഫരയമുള്ള (തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കട)
ഓകരഭാ  മഭാസഫത്തയലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം,  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതലാം,  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനലാം,  ഫചലവട,  ഫമഭാത്തലാം  വരുമഭാനവലാം  ഫചലവലാം
തമ്മേനിലള്ള അനരലാം എന്നനിവ സലാംബന്ധനിചട അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനില്നനിനലാം ലഭനിച
കേണക്കുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വഭാര്ഷനികേ പദതനി

92 (494) ശതീ  .   ഫകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട:
ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില്:
ശതീ  .    എല്കദഭാസട കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വഭാര്ഷനികേ പദതനി

എത കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുനഫവന്നട ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി)  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  ആഫകേ  പദതനി  ഫചലവട  എത  
ശതമഭാനമഭായനിരുന;

(സനി)  തനിതല  പഞഭായതകേളക്കട  ഈ  കേഭാലയളവനില്  എത  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട മഭാറനിവചഫതനലാം ഇതനില് 2017 ജനുവരനി 31 വഫര ഗഭാമ-കബ്ലേഭാക്കട-ജനിലഭാ
പഞഭായതകേളുഫടയലാം  നഗരസഭകേളുഫടയലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുഫടയലാം  പദതനി
ഫചലവട എതയഭാഫണനലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  കേറന്സനി  പനിന്വലനിക്കല്  നടപടനി  പദതനി  ഫചലവനിഫന  എങ്ങഫന
ബഭാധനിച്ചുഫവന്നട വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഫവളനിഫപടുതകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വഭാര്ഷനികേ പദതനി
30,570.17 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

(ബനി) 2017 ജനുവരനി 31 വഫര ആഫകേ പദതനി ഫചലവട 43 ശതമഭാനമഭാണട.

(സനി)  തനിതല പഞഭായതകേളക്കട ഈ കേഭാലയളവനില് മഭാറനിവചതുകേ, ഇതനില്
2017 ജനുവരനി  31  വഫര ഗഭാമ-കബ്ലേഭാക്കട-ജനിലഭാ പഞഭായതകേളുഫടയലാം നഗരസഭകേളുഫടയലാം
കകേഭാര്പകറഷനുകേളുഫടയലാം പദതനി ഫചലവട എന്നനിവ ചുവഫട കചര്ത്തനിരനിക്കുന:

(രൂപ കകേഭാടനിയനില്)

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനലാം
(LSGIs)

ആഫകേ അടങല് 31-1-2017
വഫരയള്ള ഫചലവട

ഗഭാമ പഞഭായത്തട 2573.34 716.17

കബ്ലേഭാക്കട പഞഭായത്തട 571.12 163.15

ജനിലഭാ പഞഭായത്തട 821.12 128.95

മുനനിസനിപഭാലനിറനി 743.99 148.23

കകേഭാര്പകറഷന് 790.43 91.99

ആഫകേ 5500 1248.49

(ഡനി)  കനഭാടട  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ബഭാധനിച
പ്രശങ്ങഫളയലാം ബഡ്ജറട വനിഹനിതത്തനിലള്ള പദതനികേളുലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം
മുടങ്ങനിയതുവഴെനിയണഭായ  നഷഫത്തയലാം  സലാംബന്ധനിചട  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായ
കേണക്കുകൂടലകേള നടത്തനിയനിടനില.

സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി

93  (495)  ശതീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ ഇകപഭാഴെഫത്ത സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;
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(ബനി) നടപട സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഏഫതലഭാലാം ഇനങ്ങളനില് എന്തു തുകേ വതീതലാം
വരവണഭായനിഫയനലാം  ഏഫതലഭാലാം  ഇനങ്ങളനില്  എന്തു  തുകേ  വതീതലാം  ഫചലവണഭായനി
എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സമഭാഹൃത വനിഭവങ്ങളനില്
വനികേസനത്തനിനുകവണനി ഫചലവഴെനിചതട എത കകേഭാടനി വതീതമഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17-ഫല  മൂലധനഫചലവട  പ്രതതീക്ഷനിചതട  എതയഭാഫണനലാം
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് ഇതുവഫര ഉണഭായ മൂലധനഫചലവട എതഫയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം
31-12-2016  വഫരയള്ള  കേഭാലയളവനിഫല  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിഫല  വളര്ച
മുന്വര്ഷഫത്ത  അകപക്ഷനിചട  10.02  ശതമഭാനമഭാണട.  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട
നനികുതനി വരുമഭാനലാം 8.98 ശതമഭാനലാം വളര്ച കരഖഫപടുത്തനിയകപഭാള സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
നനികുതനികയതര  വരുമഭാനത്തനിനട  16.47  ശതമഭാനലാം  വളര്ചയണഭായനി.  ഈ
കേഭാലയളവനില്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ആഫകേ  ഫചലവട  മുന്വര്ഷഫത്ത  അകപക്ഷനിചട
13.32 ശതമഭാനലാം കൂടനിയനിട്ടുണട. 31-12-2016-ഫല റവനസ്യൂ കേമ്മേനി 8901 കകേഭാടനി രൂപയലാം
ധനക്കമ്മേനി 13739.72 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട.

(ബനി)  31-12-2016  വഫരയള്ള  അക്കഡൗണന്റെട  ജനറലനിഫന്റെ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  വരുമഭാനലാം  30214.66  കകേഭാടനി
രൂപയലാം  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനലാം  5277.54  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി
വനിഹനിതലാം  9567.59  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായലാം  5347.70  കകേഭാടനി
രൂപയമഭാണട.   1-4-2016  മുതല്  31-12-2016  വഫരയള്ള  കേഭാലയളവനിഫല  ആഫകേ
റവനസ്യൂ  ഫചലവട  59308.49  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  മൂലധന  ഫചലവട  4535.63  കകേഭാടനി
രൂപയലാം വഭായ്പഭാ ഫചലവട 303.09 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട.  

(സനി)  സലാംസഭാനഫത്ത വനിവനിധ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1-4-2016
മുതല്  31-12-2016  വഫരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  36311.05  കകേഭാടനി  രൂപ
ഫചലവഴെനിചനിട്ടുണട.

(ഡനി)  2016-17-ഫല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതതീക്ഷനിച  മൂലധന
ഫചലവട 9572.92 കകേഭാടനി രൂപയലാം 31-12-2016 വഫരയള്ള കേഭാലയളവനിഫല ഫചലവട
4535.63 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട.   
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മുഖലമനനിയഫട കേടഭാശസ്വഭാസ പദതനി മുകഖന സഹഭായലാം

94  (T*  496)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയഫട കേടഭാശസ്വഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള എഫനലഭാഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത

കപര്ക്കട സഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു എന്നട ജനില തനിരനിചട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിഫന്നടുത്ത

വഭായ്പകേളുഫട  തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതനിനഭാല്  ജപനിഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന

ആളുകേളക്കഭാണട വഭായ്പഭാ പലനിശ/പനിഴെപലനിശയനിളവലാം കേടഭാശസ്വഭാസവലാം അനുവദനിക്കുന്ന-

തനിനഭായനി 20-8-2016-ഫല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 118/2016/ധന. പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള

ഒറത്തവണ കേടഭാശസ്വഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതട.

അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ത്തനിട്ടുള്ള പദതനി മഭാര്ഗ്ഗകരഖയട വനികധയമഭായനി  അഞട

ലക്ഷലാം  രൂപ  വഫരയള്ള  വഭായ്പകേളനില്  മുതലലാം  പലനിശയലാം  പനിഴെപലനിശയലാം  കചര്ത്തട

മുതലനിഫന്റെ  ഇരടനിഫയങനിലലാം  തനിരനിചടചവരുഫട  വഭായ്പകേളഭാണട  എഴുതനിത്തളന്നതട.

ഇതനിനുപുറകമ മുതലനിഫന്റെ ഒന്നര ഇരടനിഫയങനിലലാം തനിരനിചടച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം ജപനിഭതീഷണനി

കനരനിടുന്ന സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട പലനിശയനിളവലാം പനിഴെപലനിശയനിളവലാം അനുവദനിച്ചുഫകേഭാണട

ബഭാക്കനി വഭായ്പഭാതുകേ രണട വര്ഷലാംഫകേഭാണട തനിരനിചടയഭാവന്ന വനിധലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചുലാം

നല്കുന്നതഭാണട.

കകേരള സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട,  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ,

പനികന്നഭാക്കകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  എന്നതീ

സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം റവനസ്യൂ വകുപനില്നനിനലാം വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കനിയവര്-

ക്കഭാണട കേടഭാശസ്വഭാസവലാം പലനിശയനിളവലാം ലഭനിക്കുന്നതട.  

* T മഭാറനിവച കചഭാദലഫത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
സഹഭായലാം അനുവദനിചവരുഫട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട ചുവഫട കചര്ക്കുന:

ജനില എണലാം

തനിരുവനനപുരലാം 271

ഫകേഭാലലാം 106

പത്തനലാംതനിട 27

ആലപ്പുഴെ 90

കകേഭാടയലാം 56

ഇടുക്കനി 19

എറണഭാകുളലാം 26

തൃശ്ശൂര് 37

പഭാലക്കഭാടട 39

മലപ്പുറലാം 23

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട 216

വയനഭാടട 56

കേണ്ണൂര് 35

കേഭാസര്കഗഭാ ഡട 21

മുഖലമനനിയഫട ജനസഭാനസ്വന ഫെണട

95  (T*497)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട  കേബതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയഫട  ജനസഭാനസ്വന  ഫെണട  എന്ന  കപരനില്  എഫനങനിലലാം
പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉഫണങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയഫട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒകര  വലക്തനിക്കട  മുഖലമനനിയഫട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം
മുഖലമനനിയഫട ജനസഭാനസ്വന ഫെണനില് നനിനലാം ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകമഭാ?

* T  മഭാറനിവച കചഭാദലഫത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 

268/2019.
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ഉത്തരലാം

(എ) 31-10-2016-ഫല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  165/2016/ധന.  ഉത്തരവട പ്രകേഭാരലാം

മുഖലമനനിയഫട  ജനസഭാനസ്വന  ഫെണട  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  ഫപഭാതു  കക്ഷമഫെണട

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട.

(ബനി) മുഖലമനനിയഫട ജനസഭാനസ്വന പദതനിയഫട മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള [ജനി.ഒ.(പനി)

1/2017/ധന. തതീയതനി 4-1-2017] ഇകതഭാഫടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.* 

(സനി)  ഒകര  വലക്തനിക്കട  മുഖലമനനിയഫട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം

ജനസഭാനസ്വന ഫെണനില്നനിനലാം ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനട നനിലവനില് തടസങ്ങളനില.

എസനികമറനില് കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കുള്ള ലഭാഭലാം

96  (498)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ഫസന്റെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫപഭാതുമരഭാമത്തട  വകുപട,  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുതലഭായവ

മരഭാമത്തട പണനികേള ഫടണര് ഫചയട ഫകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള എസനികമറനില് കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കുള്ള

ലഭാഭലാം ഉളഫപടുത്തഭാറുകണഭാഫയന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുഫട പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫെണനില് നനിനലാം മരഭാമത്തട

പണനികേള ഫടണര് ഫചയ്തു ഫകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള എസനികമറനില് കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കുള്ള ലഭാഭലാം

ഉളഫപടുകത്തണ  എന്നട  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;  എന്തുഫകേഭാണഭാണട  ഇത്തരത്തനില്

നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മരഭാമത്തട  പണനികേളക്കുള്ള  എസനികമറനില്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കുള്ള  ലഭാഭലാം

ഉളഫപടുത്തഭാവന്നതഭാണട.

(ബനി) 29-2-2016-ഫല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര് 30/2016/ധന പ്രകേഭാരലാം ഉപകഭഭാക്തൃ

സമനിതനി (ഫബനനിഫെനിഷറനി കേമ്മേനിറനി) മുകഖന നടത്തഫപടുന്ന മരഭാമത്തട പ്രവൃത്തനികേളുഫട

എസനികമറനില് കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കുള്ള ലഭാഭലാം ഉളഫപടുകത്തണ എന്നട നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട.

ഉപകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേള  ലഭാകഭച്ഛേകയഭാഫടയല  പ്രവൃത്തനികേള  എഫറടുക്കുന്നതട

എന്നതുഫകേഭാണഭാണട ഇങ്ങഫന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട യഭാതഭാ സഡൗകേരലലാം ഏര്ഫപടുതന്നതനിനട 
എലാം.എല്.എ. ഫെണട

97  (499)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിഫല  ഫപഭാതു  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പഠനിക്കുന്ന  നനിര്ദനരഭായ

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട  യഭാതഭാ  സഡൗകേരലങ്ങള  ഏര്ഫപടുതന്നതനിനട  തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളവഴെനി വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനി നല്കുന്നതനിനട എലാം.എല്.എ.

ഫെണട  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട  പുതനിയ  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവട  ഇറക്കുന്നതനിഫന

സലാംബന്ധനിചട ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭാഹനങ്ങളുഫട  ആവര്ത്തനഫചലവകേഫളലഭാലാം  സ്കൂള  പനി.ടനി.എ.  യലാം,

വനികേസന  സമനിതനികേളുലാം  ഏഫറടുക്കഭാന്  തയഭാറഭാകുന്ന  പഞഭായതകേളഫക്കങനിലലാം

വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതനിനട  എലാം.എല്.എ.  ഫെണട  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്

കേഴെനിയകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 15-11-2010-ഫല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 583/2010/ധന., 9-2-2016-ഫല

സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  178/2016/ധന.  എന്നതീ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്

സ്കൂളുകേളനിഫല  കുടനികേളുഫട  യഭാതഭാസഡൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട  വഭാഹനലാം

വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുഫട  പ്രകതലകേ  വനികേസന  നനിധനിയലാം  ആസ്തനി

വനികേസന  നനിധനിയലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട.   ആസ്തനി

വനികേസന  ഫെണനില്  വഭാഹനലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനട  ബന്ധഫപട  ഉകദലഭാഗസര്

സഭാക്ഷലഫപടുതന്ന ആവശലകേതഭാ സര്ടനിഫെനിക്കറനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലലാം വഭാഹനലാം

വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിഫല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കണഫമനലാം  വഭാങ്ങുന്ന

വഭാഹനത്തനിഫന്റെ  ആവര്ത്തന/പരനിപഭാലന  ഫചലവകേള  സര്ക്കഭാര്  വഹനിക്കുന്നതല

എന്നതീ  നനിബന്ധനകേകളഭാടുകൂടനിയഭാണട  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട.  പ്രകതലകേ

വനികേസനനനിധനിയനിലലാം  കമല്  നനിബന്ധനകേളക്കട  വനികധയമഭായനി  അതഭാതട  ജനിലഭാ

കേളക്ടര്മഭാരഭാണട  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുഫട  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  സ്കൂളുകേളക്കട  വഭാഹനലാം

അനുവദനിച്ചുനല്കുന്നതട.  ഉത്തരവകേളുഫട പകേര്പ്പുകേള ഉള്ളടക്കലാം ഫചയ്യുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട സനിഡ്കകേഭായനില്നനിനലാം ബനിറ്റുമനിന്
വഭാങ്ങഭാന് അനുമതനി

98  (500)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുഫട  പ്രവൃത്തനി  ഏഫറടുക്കുന്ന
കേരഭാറുകേഭാകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികയഭാ  സനിഡ്കകേഭായനില്  നനിന്നട  ചനിലറയഭായനി
വഭാങ്ങുന്ന  ബനിറ്റുമനിനുള്ള  ബനില്  സസ്വതീകേഭാരലമഫലന്ന  നനിലപഭാടട  ധനകേഭാരലവകുപട
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചുരുങ്ങനിയ  അളവനില്  മഭാതലാം  ബനിറ്റുമനിന്  ആവശലമുള്ള  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട  ഉല്പഭാദകേരനില്  നനിനലാം  അതട  വഭാങ്ങുന്നതട
പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  സനിഡ്കകേഭായനില്  നനിനലാം  വഭാങ്ങുവഭാന്
അനുമതനി നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം
അവര്  കനരനിടട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  വസ്തുക്കള  വഭാങ്ങഭാനഭാണട  സര്ക്കഭാര്
അനുമതനിയള്ളതട.  SIDCO  ബനിറ്റുമനിന് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന സഭാപനമല. SIDCO-യനില്
നനിനലാം  വഭാങ്ങുന്ന  ബനിറ്റുമനിനുള്ള  ബനിലട ല്ല്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട  സലാംബന്ധനിച  ശനിപഭാര്ശ
ധനവകുപനില് ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില.  

(ബനി)  സനിഡ്കകേഭാ  ബനിറ്റുമനിന്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  സഭാപനമലഭാത്തതനിനഭാല്
അവരനില്നനിനലാം  ബനിറ്റുമനിന്  വഭാങ്ങഭാവന്നതല.   എന്നഭാല്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട ഇക്കഭാരലത്തനില് എഫനങനിലലാം ബുദനിമുട്ടുകേള കനരനിടുനഫണങനില്
ആയതട പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.

2011-2012 മുതല് 2015-2016 വഫരയള്ള റവനസ്യൂ ഫചലവട

99  (501)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2012  മുതല്  2015-2016  വഫരയള്ള  അഞട  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  ആഫകേ  റവനസ്യൂ  ഫചലവനിഫന്റെ
എത  ശതമഭാനലാം  തുകേ  മൂലധന  ആസ്തനികേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനട  ഗഭാന്റുകേള
നല്കുന്നതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  മൂലധന  ആസ്തനികേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിച തുകേയഫട കേണക്കട ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 2011-2012  മുതല്  2015-2016  വഫരയള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  ആഫകേ റവനസ്യൂ  ഫചലവനില് മൂലധന ആസ്തനികേള

സൃഷനിക്കുന്നതനിനട വനിനനികയഭാഗനിച തുകേയലാം ആയതനിഫന്റെ ശതമഭാനത്തനിലള്ള കേണക്കുലാം

ചുവഫട കചര്ക്കുന:

മൂലധന ആസ്തനികേള 
സൃഷനിക്കുന്നതനിനട

വനിനനികയഭാഗനിച തുകേ 
(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

മൂലധന ആസ്തനികേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനട
വനിനനികയഭാഗനിച തുകേ

ആഫകേ റവനസ്യൂ ഫചലവനിഫന്റെ
ശതമഭാനത്തനില്

2011-12 2629.31 5.71

2012-13 3100.37 5.80

2013-14 3815.13 6.31

2014-15 4983.35 6.95

2015-16 2946.90 3.74

ഇതനില്  പ്രധഭാനമഭായലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട  ആസ്തനി

വനികേസനത്തനിനുകവണനി അനുവദനിക്കുന്ന ഗഭാന്റുകേളഭാണട.

2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച പദതനികേള

100 (502) ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ഫല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  നടപഭാക്കുഫമന്നട  പ്രഖലഭാപനിച

പദതനികേള ഏഫതലഭാലാം ;

(ബനി)  ഇതനില്  നഭാളനിതുവഫര  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനിലഭാത്ത  പദതനികേള

ഏഫതലഭാലാം ;

(സനി) ഭരണഭാനുമതനിയലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയവ എതയഭാണട ;

(ഡനി)  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയലാം  ലഭനിക്കുകേയലാം  നനിര്വഹണലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം ഫചയ പദതനികേള ഏഫതലഭാഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി - ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

2016-17-ഫല പ്രതതീക്ഷനിത റവനസ്യൂ വരുമഭാനലാം

101  (503)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  പ്രതതീക്ഷനിത  റവനസ്യൂ  വരുമഭാനലാം
എതയഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനില് തനതട  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  എതയഭാഫണനലാം നനികുതനികയതര
വരുമഭാനലാം എതയഭാഫണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം എതഫയനലാം ഗഭാന്റെട-ഇന്-എയ്ഡട വരുമഭാനലാം
എതഫയനലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2016-17  വര്ഷലാം  അവതരനിപനിച പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട  എസനികമറട
പ്രകേഭാരലാം  പ്രതതീക്ഷനിത റവനസ്യൂ വരുമഭാനലാം  84616.85  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട.   ഇതനില്
സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനി  വരുമഭാനവലാം  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനവലാം
യഥഭാക്രമലാം  47613.61  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  11359.52  കകേഭാടനി  രൂപയമഭാണട.  കകേന്ദ്ര
നനികുതനി  വനിഹനിതലാം,  ഗഭാന്റെട-ഇന്-എയ്ഡട  എന്നതീയനിനങ്ങളനില്  യഥഭാക്രമലാം
 14282 കകേഭാടനി രൂപയലാം 11361.72 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട.

കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറട - 2017-18

102  (504)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തക്കുള്ള  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറട  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിനട  2017-18-ല് ലഭനിക്കുഫമന്നട കേരുതഭാവന്ന തുകേ ഓകരഭാ ഇനത്തനിലലാം
എത വതീതമഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര നനികുതനികേളുഫടയലാം ഗഭാന്റുകേളുഫടയലാം  2017-18-ല് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
സലാംസഭാനവനിഹനിതലാം ഓകരഭാ ഇനത്തനിലലാം എത കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭായനിരനിക്കുഫമന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട. 
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(സനി) 2017-18-ല് കകേന്ദ്ര ബജറനിഫല ഫപ്രഭാവനിഷന് അനുസരനിചട സലാംസഭാനലാം
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  ഗഭാന്റുകേളനിലലാം  നനികുതനികേളനിലലാം  കുറവണഭാകുന്ന  ഇനങ്ങള
ഏഫതലഭാഫമനലാം  വര്ദന  ഉണഭാകേഭാന്  സഭാദലതയള്ള  ഇനങ്ങള  ഏഫതലഭാഫമനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2016-17-ല് സലാംസഭാനലാം കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന തുകേ
ഓകരഭാ ഇനത്തനിലലാം എതയഭായനിരുന;  അതനില് കുറവട  വന്നതുലാം കൂടുതല് ലഭനിചതുലാം
ഏഫതലഭാലാം ഇനത്തനില് എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറട  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിനുള്ള  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതമഭായനി  16891.75  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
പതനിനഭാലഭാലാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശ  ഫചയനിട്ടുള്ള  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം, സലാംസഭാന ദുരന നനിവഭാരണ നനിധനിയനികലക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം,  റവനസ്യൂ  കേമ്മേനി  നനികേതന്നതനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം  എന്നതീ
ഇനങ്ങളനിലഭായനി  3189.36  കകേഭാടനി  രൂപയമഭാണട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട.   ഇതനിനുപുറകമ
സലാംസഭാനത്തട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കുള്ള  വനിഹനിതവലാം
ലഭലമഭാകുന്നതഭാണട.

(ബനി&സനി) കകേന്ദ്ര  നനികുതനികേളനിലലാം  ഗഭാന്റുകേളനിലലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
കകേന്ദ്രസഹഭായത്തനിഫന്റെ  ഇനലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷഫത്ത ബഡ്ജറനില് ഫവളനിഫപടുതന്നതഭാണട.

(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  വഫരയള്ള
അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ പ്രഭാരലാംഭകേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര നനികുതനിയനിനത്തനില്
9567.59  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  വനിവനിധ  ഇനങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായമഭായനി
5347.70  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണട.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാതകമ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതങ്ങളനിലണഭായ കൂടുതല് കുറവട സലാംബന്ധനിച
കേണക്കുകേള തനിടഫപടുത്തഭാനഭാവകേയള.  

വഭാറട കുടനിശനികേ പനിരനിഫചടുക്കല് നടപടനി

103  (505)  ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാറട കുടനിശനികേയഭായനി വലഭാപഭാരനികേളനില് നനിനലാം എത തുകേ ലഭനിക്കഭാനുണട;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചരക്കട  കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസട.ടനി.)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ
മുകന്നഭാടനിയഭായനി  വഭാറട  കുടനിശനികേ  പനിഴെയലാം  പലനിശയലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി പനിരനിഫചടുക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉഫണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാറട  കുടനിശനികേയഭായനി  വലഭാപഭാരനികേളനില്നനിനലാം  31-1-2017-ഫല
കേണക്കനുസരനിചട  2544.55 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിക്കഭാനുണട.

 (ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വഭാണനിജല നനികുതനി പനിരനിവട

104 (506)  ശതീ  .    വനി  .    എസട  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16-ല് കകേരളത്തനിഫല വഭാണനിജല നനികുതനി പനിരനിവട സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ
ഫമഭാത്തലാം വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ എത ശതമഭാനമഭായനിരുനഫവന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2016-17  (ജനുവരനി  31  വഫര)  വഭാണനിജലനനികുതനി  പനിരനിവട  എത
ശതമഭാനമഭാഫണന്നട  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതട  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത
നനികുതനി പനിരനിവനികനക്കഭാള കുറവഭാകണഭാ; എങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനികുതനി  സമഭാഹരണലാം  ഫമചഫപടുതന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേളഭാണട  ആവനിഷ്കരനിചട  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട  എന്നട
ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16-ല്  കകേരളത്തനിഫല  വഭാണനിജല  നനികുതനി  പനിരനിവട  31152.07
കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  ആയതട  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  ഫമഭാത്തലാം  വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ 46.39% ആണട.

(ബനി)  2016-17  (ജനുവരനി  31  വഫര)  വഭാണനിജലനനികുതനി  പനിരനിവട  26974.45
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട.  മുന്വര്ഷവമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ഫചയ്യുകമ്പഭാള  വര്ദനവട  9%
ആണട. നനികുതനി പനിരനിവനില് കുറവട സലാംഭവനിചനിടനില.

(സനി)  നനികുതനി  സമഭാഹരണലാം  ഫമചഫപടുതന്നതനിനട  ആവനിഷ്കരനിച  കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേള ചുവഫട കചര്ക്കുന:

1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്തന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശഷനിയള്ള  ഫസര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്ന  കസഭാഫട ഫവയര്
ഉപകയഭാഗഫപടുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ഫചയ്തു.
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2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട ല്ല്  കചഭാദനിചട  വഭാങ്ങുന്നതനിഫന കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.  അതുകപഭാഫല തഫന്ന കേമ്പസ്യൂടര് ബനിലനിലാംഗട  ഉള്ള
വലഭാപഭാരനികേള  അവരുഫട  ബനില്ലുകേള  തതമയലാംതഫന്ന  അപട കലഭാഡട
ഫചയ്യുന എന്നട ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. കൂടുതല്  വലഭാപഭാരനികേഫള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

4. അപതീല്  കകേസുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലാം  എതയലാം  കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു.

5. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അഫസസടഫമന്റെട എന്നനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി.

6. റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസ്വരനിതഫപടുത്തനി.

7. നനികുതനി കചഭാര്ച തടയന്നതനിനട കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

8. ഓഡനിറട  വനിസനിറട  വനിഭഭാഗഫത്തക്കൂടനി  ഉളഫപടുത്തനി  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറട
വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിഫപടുത്തനി.

9. നനികുതനി ഉപകദശകേ കസവന യൂണനിറട ആരലാംഭനിച്ചു.

10. 60  ലക്ഷലാം  രൂപകയക്കഭാള  കൂടുതല്  വനിറ്റുവരവള്ള  അനുമഭാന  നനികുതനി
ദഭായകേര്ക്കട ആലാംഫനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

വഭാളയഭാര് ഫചക്കടകപഭാസട

105 (507)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അയല്  സലാംസഭാനമഭായ  തമനിഴെട നഭാടനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനികലക്കട
വഭാളയഭാര്  ഫചക്കടകപഭാസട  മുകഖന  തടനി,  ഫെര്ണനിചര്,  ഇരുമ്പുരുക്കട  തുടങ്ങനിയവ
നനികുതനി ഫവടനിചട അനധനികൃതമഭായനി കേടതന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ എന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 1-7-2016 മുതല് 31-1-2017 വഫര വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട പഭാലക്കഭാടട
ജനിലയനില്  നടത്തനിയ വഭാഹന പരനികശഭാധനയനില് എത കകേസുകേള കേഫണതകേ-
യണഭായനി;  എത രൂപയഫട പനിഴെ ചുമതകേയണഭായനി;  എത വഭാഹനങ്ങള കേണഫകേടനി;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങള, സനിരനിറട മുതലഭായവയഫട അനധനികൃത കേടത്തട
തടയന്നതനിനഭായനി  വഭാളയഭാര്  ഫചക്കട കപഭാസനില്  എഫനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുഫണന്ന വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.

(ബനി) പഭാലക്കഭാടട ജനിലയനിഫല വനിവനിധ ഫചക്കടകപഭാസകേളനില് വഭാണനിജലനനികുതനി
ഉകദലഭാഗസര്  നടത്തനിയ  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയനില്  9309  കകേസ്സുകേള
കേഫണതകേയലാം  1273.75  ലക്ഷലാം  രൂപ  ജഭാമലതകേയഭായനി  ഈടഭാക്കുകേയലാം
ഫചയനിട്ടുണട.  ഇത്തരത്തനില്  ക്രമകക്കടുകേള  കേഫണതന്ന  എലഭാ  വഭാഹനങ്ങളുലാം
ജഭാമലതകേ അടയ്ക്കുന്നതുവഫര ഫചക്കടകപഭാസകേളനില് തടഞവയ്ക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.

(സനി) നനികരഭാധനിത  പുകേയനില  ഉലന്നങ്ങള,  സനിരനിറട  തുടങ്ങനിയവ
കേടതന്നതട  തടയന്നതനിനഭായനി  വഭാളയഭാര്  ഫചക്കടകപഭാസനില്  വഭാണനിജലനനികുതനി
വകുപ്പുലാം എകകസട  വകുപ്പുലാം വഭാഹനങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനികേള എടുക്കഭാറുമുണട.

അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  എകകസട  വകുപനിഫന്റെ  കബഭാര്ഡര്
പകടഭാളനിലാംഗട  യൂണനിറ്റുകേള  24  മണനിക്കൂറുലാം  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടതനണട.
എകകസട കേമ്മേതീഷണറുഫട പ്രകതലകേ സസ്വഭാഡകേളുലാം ഷഭാകഡഭാ എകകസട, എകകസട
ഇന്റെലനിജന്സട  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശത്തട  പ്രകതലകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം
നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുനണട.   ഫചക്കടകപഭാസകേള  മറനികേടന്നട
സമഭാനരപഭാതകേളനിലൂഫട  കേള്ളക്കടത്തട  നടതവഭാന്  സഭാധലതയള്ള  കറഭാഡകേളനിലലാം
കദശതീയ പഭാതകേളനിലലാം വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.

ഫപകടഭാള, ഡതീസല് വനില വര്ദന

106  (508)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്നകശഷലാം ഫപകടഭാള,  ഡതീസല് വനിലയനില്
എത രൂപയഫട വര്ദനവഭാണട ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട;

(ബനി)  ഈ  വനില  വര്ദനമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട  അധനികേ  വനില്പന
നനികുതനിയനിനത്തനില് എനട തുകേ ഇതുവഫര ലഭനിച്ചു;  ഓകരഭാ  പ്രഭാവശലവലാം  വര്ദനവട
വരുത്തനിയകപഭാള സലാംസഭാനത്തനിനട ലഭനിച അധനികേ നനികുതനി എതയഭായനിരുന;

(സനി)  മുന് ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേഭാലത്തട  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച അധനികേ വനില്പന
നനികുതനി  ഉകപക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനില്  ഇതുമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനട  എത  കകേഭാടനി
രൂപയഫട നനികുതനി നഷമുണഭായനി എന്നട ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  വനിലവര്ദനവനിഫന്റെ ഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുവഭാന് മുന് സര്ക്കഭാര് അധനികേ നനികുതനി
കവഫണന്നട വച നടപടനി ഈ സര്ക്കഭാരുലാം പനിന്തുടരുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം  ഫപകടഭാളനിനട  ലനിററനിനട

8.39  രൂപയഫടയലാം  ഡതീസലനിനട  ലനിററനിനട  7.39  രൂപയഫടയലാം  വര്ദനവഭാണട

ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട.

(ബനി)  ഈ  വനിലവര്ദനമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട  ഫപകടഭാളനില്നനിനലാം

60.20 കകേഭാടനി രൂപയലാം ഡതീസലനിനട  167.52 കകേഭാടനി രൂപയലാം ലഭനിച്ചു.

(സനി)  മുന്ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച  അധനികേ  വനിലന

നനികുതനി ഉകപക്ഷനിചനിട്ടുണട. ഇതുമൂലലാം സര്ക്കഭാരനിനട 619.17 കകേഭാടനി രൂപയഫട വരുമഭാന

നഷമുണഭായനിട്ടുണട.

(ഡനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

നനികുതനിയനിനത്തനില് പനിരനിഫചടുത്ത തുകേ 

107 (509) ശതീ  .   ഫകേ  .   എസട  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2017  ജനുവരനി  31  വഫര

നനികുതനിയനിനത്തനില് പനിരനിഫചടുത്ത തുകേ തരലാംതനിരനിചട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണട പനിരനിഫചടുക്കുവഭാന്

ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നഫതന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനികുതനി പനിരനിഫചടുക്കുന്നതനില് വതീഴ്ച വന്നതഭായനി കേരുതുനകണഭാ; എങനില്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  തമനിഴ് നഭാടനില് നനിനലാം നനികുതനി ഫവടനിചട സഭാധനങ്ങള ഫകേഭാണവരുന്നതഭായനി

ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതട  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  ഫചക്കടകപഭാസകേളനില്

എഫനഭാഫക്ക ക്രമതീകേരണങ്ങള നടതവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫവന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ പ്രഭാരലാംഭ കേണക്കനുസരനിചട 2016 ഡനിസലാംബര്

31  വഫര  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  തനതട  നനികുതനിയനിനത്തനില് പനിരനിഫചടുത്ത തുകേയഫട

തരലാംതനിരനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവഫട കചര്ക്കുന:           



204 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

  (തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)

1 കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി 1.28

2 ഭൂനനികുതനി 88.95

3 മുദ്രപതങ്ങളുലാം രജനികസ്ട്രേഷന് ഫെതീസുലാം 2125.10

4 കൃഷനിഭൂമനി  ഒഴെനിഫകേയളള  സഭാവര  വസ്തുവനികന്മലളള
നനികുതനികേള

92.45

5 സലാംസഭാന എഫഫകസട 1524.10

6 വനിലന നനികുതനി 23925.09

7 വഭാഹന നനികുതനികേള 2253.54

8 ചരക്കുകേളുഫടയലാം  യഭാതക്കഭാരുഫടയലാം  കമലളള
നനികുതനികേള 

0.008

9 വനിദവ്യുച്ഛേക്തനിയനികന്മലളള നനികുതനികേളുലാം തതീരുവകേളുലാം 48.01

10 ക്രയ വസ്തുക്കഫളയലാം കസവനങ്ങഫളയലാം സലാംബന്ധനിച മറട
നനികുതനികേളുലാം തതീരുവകേളുലാം

156.12

                                            ആഫകേ 30214.65

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട  എസനികമറട
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ തനതട നനികുതനി ഇനത്തനില് 47613.61 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട
പനിരനിഫചടുക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നതട. 

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.  കേളളക്കടത്തട  സലാംഘങ്ങളഫക്കതനിഫര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് കപഭാലതീസനികനഭാടട ആവശലഫപടനിട്ടുണട.  സര്ഫവയലന്സട കേലഭാമറകേള
ഉഡൗടുവഴെനികേളനില് സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി 

108  (510)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ  നനികുതനി  ആരനില്  നനിഫന്നലഭാമഭാണട
ഈടഭാക്കനി വരുന്നതട; എത ശതമഭാനലാം വതീതമഭാണട ഈടഭാക്കനിവരുന്നതട ;
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(ബനി) സസ്വകേഭാരല വലക്തനികേളനില് നനികന്നഭാ കകേഭാ-ഓപകററതീവട ഫസഭാകസറനികേളനില്
നനികന്നഭാ  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ  നനികുതനി  ഈടഭാക്കുനകണഭാ;  എങനില്  എത  ശതമഭാനലാം
വതീതമഭാണട; ഈടഭാക്കുന്നനിഫലങനില് എന്നഭാണട ഇതട ഒഴെനിവഭാക്കനിയതട;

(സനി)  2016-ഫല  ധനകേഭാരല  ബനില്  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ  നനികുതനി
നനിയമത്തനില്  എഫനങനിലലാം  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനിൽ  എനട
കഭദഗതനിയഭാണട  വരുത്തനിയതട;  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ  നനികുതനി
നനിയമത്തനിഫല പടനികേയനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി നനിയമത്തനിഫന്റെ പടനികേയനില് കകേഭാ-ഓപകററതീവട
ഫസഭാകസറനികേളക്കട  ഇകപഭാഴുലാം  നനികുതനി  നനിലവനിലള്ളതഭായനി  സൂചനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  നനികുതനി  ഒഴെനിവഭാക്കുകേയലാം  ബന്ധഫപട  നനിയമത്തനില്  അതനിനനുസൃതമഭായ
മഭാറലാം  വരുത്തഭാതനിരനിക്കുകേയലാം  ഫചയ്യുന്നതട  ഭരണപരമഭായ ബുദനിമുടട  സൃഷനിക്കുഫമന്നട
കേരുതുനകണഭാ;  എങനില്  ഈ  അപഭാകേത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി
അടയഭാനുളള ബഭാദലത നനിലവനില് തകദ്ദേശതീയവലാം വനികദശതീയവമഭായ കേമ്പനനികേളക്കട
മഭാതമഭാണുളളതട. 30 ശതമഭാനമഭാണട നനികുതനി നനിരക്കട.

(ബനി)  ഇഡൗടഭാക്കുന്നനില.  1-4-2013  മുതല്  സസ്വകേഭാരല  വലക്തനികേകളയലാം
കകേഭാ-ഓപകററതീവട  ഫസഭാഫഫസറനികേഫളയലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ  നനികുതനിയനില്നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

(സനി)  2016-ഫല  ധനകേഭാരല  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ  നനികുതനി
നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണട.  തകദ്ദേശ കേമ്പനനികേളുഫട നനികുതനി നനിരക്കുലാം
വനികദശ കേമ്പനനികേളുഫട നനികുതനി നനിരക്കുലാം നനിലവനിഫല ആദഭായ നനികുതനി നനിരക്കഭായ
30  ശതമഭാനമഭായനി ഏകേതീകേരനിച്ചു.  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി നനിയമത്തനിഫല പടനികേയനില്
കമലറഞ്ഞ കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണട. 

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി നനിയമത്തനിഫന്റെ  3-ാം വകുപനിഫന്റെ ഫപ്രഭാഫഫവകസഭാ
പ്രകേഭാരലാം  1-4-2013  മുതല്  കേമ്പനനി  നനിയമലാം,  1956  അനുസരനിചട  രജനിസര്  ഫചയ
കേമ്പനനികേളനില് നനിന്നലഭാഫത മഫറഭാരു വലക്തനിയനില് നനിനലാം നനികുതനി ഇഡൗടഭാക്കുകേയനില
എനലാം  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  ആയതനിനഭാല്,  പടനികേയനില്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട
ഫസഭാഫഫസറനികേളക്കുലാം  വലക്തനികേളക്കുലാം  നനികുതനി  നനിരക്കട  സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്നതട
ഭരണപരമഭായ ബുദനിമുടട സൃഷനിക്കുഫമന്നട കേരുതുന്നനില. 
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കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട ശലാംഖല

109 (511) ശതീമതനി  പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  എത  ടഷറനികേഫള  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട  ശലാംഖലയമഭായനി

ബന്ധനിചനിട്ടുണട; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എത ടഷറനികേഫള കൂടനി കകേഭാര്-ബഭാങനിലാംഗട ശഖലയമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കഭാനുണട ;

അതനിനട സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസുകേളനില് കേറന്സനിരഹനിത ഇടപഭാടുകേള കപ്രഭാതഭാഹനി

പനിക്കഭാന് സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ) സലാംസഭാനഫത്ത 222 ടഷറനികേഫളയലാം കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട ശലാംഖലയമഭായനി

ബന്ധനിപനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ടഷറനിയനില്  അക്കഡൗണളളവര്ക്കട  സലാംസഭാനഫത്ത  എലഭാ

ടഷറനികേളവഴെനിയലാം ഇടപഭാടുകേള നടതന്നതനിനട ഇതുവഴെനി സഭാധനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനഫത്ത എലഭാ  ടഷറനികേഫളയലാം  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട  ശലാംഖലയമഭായനി

ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണട. 

 (സനി)  ടഷറനികേളനില്  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരല  മഭാകനജട ഫമന്റെട  സലാംവനിധഭാനലാം

(IFMS)  ഏര്ഫപടുത്തനിയകതഭാഫട സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം നല്കകേണ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം,

ശമ്പളലാം,  ഫപന്ഷന്  എന്നനിവയലാം  ഇടപഭാടുകേഭാരുഫട  അക്കഡൗണകേളനികലയട  കനരനിടട

എത്തനിക്കുന്ന  രതീതനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട.  സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കുളള

പണഫമഭാടുക്കലകേള  ഓണ്ഫഫലനഭായനി  നടതന്നതനിനുളള  സഡൗകേരലവലാം  ഇ-ടഷറനി

സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂഫട ഇതനികനഭാടകേലാം സഭാധലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട. 

ടഷറനികേളനില് എ.ടനി.എലാം. സലാംവനിധഭാനലാം 

110 (512)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനഫത്ത ടഷറനികേളനില് എ.ടനി.എലാം. സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ഫപടുത്തഭാന്

തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിരുകന്നഭാ;

(ബനി) എങനില് എന്നഭാണട തതീരുമഭാനലാം എടുത്തതട;
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(സനി)  സലാംസഭാനഫത്ത  ടഷറനികേളനില്  അക്കഡൗണട  ഉള്ളവര്ക്കട  എ.ടനി.എലാം.
കേഭാര്ഡട നല്കുകേയലാം, പ്രസ്തുത കേഭാര്ഡപകയഭാഗനിചട മറട കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുകേളനിഫല
എ.ടനി.എലാം.  മുഖഭാനനിരലാം കപസ പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ഫപടുതകേയലാം
ഫചയ്യുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ഫപടുതന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  4  ടഷറനികേളനില്  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ഫപടുത്തഭാന്
തതീരുമഭാനഫമടുത്തനിരുന.

(ബനി ) 14 -12-2012-ഫല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട നമ്പര്  10460/12/ധന പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനഫത്ത  4  ടഷറനികേളനില്  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ഫപടുത്തഭാന്
സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവട നല്കേനിയനിരുന. 

(സനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല് ടഷറനി  അക്കഡൗണകേളനിലളള
പണലാം അക്കഡൗണട ഉടമകേളക്കട യകഥഷലാം ബഭാങട അക്കഡൗണകേളനികലയട മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം
അതുവഴെനി  ബഭാങട  എ.ടനി.എലാം. -ലൂഫട  തുകേ  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുളള  സഡൗകേരലലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുമുളള നനിര്കദ്ദേശലാം ഇഡൗ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലണട. 

ഫവളളറടയനില് സബട ടഷറനി

111  (513)  ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫവള്ളറടയനില് ഒരു സബട ടഷറനി സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധഫപടട മുന്
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  ഫഫകേഫക്കഭാണ  തതീരുമഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  എഫനഭാഫക്ക
നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സബട  ടഷറനി  അടനിയനരമഭായനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള
നടപടനികേള ഫഫകേഫക്കഭാളകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫവളളറടയനില്  ഒരു  സബട  ടഷറനി  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട
മുന്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  ലഭനിച  നനികവദനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചനി
രുന്നതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടഷറനികേളുഫട  കേമ്പസ്യൂടര്വത്ക്കരണവലാം  ആധുനനികേ
വത്ക്കരണവലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാഫട  നനിലവനിഫല  ടഷറനികേളുഫട  പ്രവര്ത്തനലാം
വളഫരയധനികേലാം ഫമചഫപടുഫമന്നതനിനഭാല് ഫവളളറട ആസഭാനമഭാക്കനി പുതനിയ ടഷറനി
അനുവദനിക്കണഫമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  പരനിഗണനികക്കണതനിഫലന്നട  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാന
ഫമടുത്തനിരുന. 
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(ബനി) ഇഡൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

ഫകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ സബ്ടഷറനി

112  (514)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടട ജനിലയനിഫല ഫകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ ചനിറ്റൂര് കകേന്ദ്രമഭായനി ഒരു സബട ടഷറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനികവദനലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാഫയന്നട  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  എഫനലഭാലാം  കമല് നടപടനികേളഭാണട  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടട  ജനിലയനിഫല ഫകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറയനില് സബട  ടഷറനി  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധഫപടട നനികവദനലാം ലഭനിക്കുകേയലാം ഫകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറയനിഫലയലാം അതനിനട ചുറ്റുമുളള
സലങ്ങളനിഫലയലാം  ടഷറനി  ഇടപഭാടുകേള  നനിലവനിലളള  ചനിറ്റൂര്  ടഷറനിയനില്ത്തഫന്ന
ഫഫകേകേഭാരലലാം ഫചയഭാഫമന്നതനിനഭാല് ഫകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ ആസഭാനമഭാക്കനി സബ്ടഷറനി
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനികക്കണതനിലഭാഫയന്നട സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം
ഫചയനിരുന. 

വലഭാജ കലഭാടറനി വനിപണനലാം

113  (515)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട വലഭാജ കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേള വനിപണനലാം നടതനഫണന്ന
പരഭാതനികേള  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനിൽ  ആയതട  തടയന്നതനിനട
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന കലഭാടറനിയഫട വനിശസ്വഭാസലത നനിലനനിര്തന്നതനിനുലാം കലഭാടറനി
ടനിക്കറ്റുകേളനില് സുരക്ഷഭാമഭാനദണ്ഡങ്ങള കേര്ശനമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുഫട  സമ്മേഭാന  നമ്പരുകേള

തനിരുത്തനിയലാം  കേളര്  കഫെഭാകടഭാകകേഭാപനികേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  ഫചറുകേനിട  കലഭാടറനി

കേചവടക്കഭാഫര കേബളനിപനിക്കുന്നതുമഭായ പരഭാതനികേളുലാം കകേരള സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി

ഫെലങ്ങളുഫട മറവനില് ഒരക്ക/മൂന്നക്ക നമ്പര് ചൂതഭാടലാം നടതനഫവന്ന പരഭാതനികേളുലാം
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ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.  അനധനികൃത  കലഭാടറനി  വനിലന  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ഇന്റെലനിജന്സട  എ.ഡനി.ജനി.പനി.-യഫട  കനതൃതസ്വത്തനില്  സലാംസഭാനതല  കലഭാടറനി

കമഭാണനിററനിലാംഗട  സമനിതനിയലാം അതഭാതട  ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുഫട കനതൃതസ്വത്തനില് ജനിലഭാതല

കലഭാടറനി  കമഭാണനിററനിലാംഗട  സമനിതനികേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട.  എഴുത്തട  കലഭാടറനി

സലാംബന്ധനിചട  അകനസ്വഷനിക്കഭാന്  പ്രകതലകേ  അകനസ്വഷണ  സലാംഘഫത്ത

നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം  ഫചയ്തു.  കലഭാടറനി  സലാംബന്ധനിചട  ശദയനില്ഫപടുന്ന  പരഭാതനികേള

അനനര  നടപടനികേളക്കഭായനി  സലാംസഭാന/ജനിലഭാതല  കലഭാടറനി  കമഭാണനിററനിലാംഗട

സമനിതനികേളക്കട അയച്ചുഫകേഭാടുക്കുകേയലാം തുടര്ന്നട  കപഭാലതീസട  കകേസട  രജനിസര് ഫചയട

തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ഫചയ്തുവരുന. 

(ബനി)   ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളനില്  സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതട

സലാംബന്ധനിചട  പഠനിചട  റനികപഭാര്ടട  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട  ഗവണ്ഫമന്റെട  നനികയഭാഗനിച

അഞലാംഗ  ഫടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി  11-2-2017-ല്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട. 

കേഭാരുണല ഫബനവലന്റെട പദതനി

114  (516)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല ഫബനവലന്റെട പദതനി മുകഖന ഒഭാകരഭാ കുടുലാംബത്തനിനുലാം നല്കുന്ന

തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  പദതനി  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  മലാംഗലഭാപുരഫത്ത  പ്രശസ്തമഭായ  ആശുപതനികേളനില്  നനിനലാം  ചനികേനിത

കനടുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കട  കേഭാരുണല  ഫബനവലന്റെട  പദതനി  വഴെനി  ധനസഹഭായലാം

നല്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചട തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട. 

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിഫല  ആശുപതനികേഫള  ഇകപഭാള  കേഭാരുണല

പദതനിയനില് പരനിഗണനികക്കണതനിഫലന്നട തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട. 

268/2019.
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കേഭാരുണല ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

115  (517)  ശതീ  .    കമഭാന്സട  കജഭാസഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുതരുത്തനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  കേഭാരുണല  ചനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം കചഭാദനിച്ചുഫകേഭാണട നല്കേനിയ ശതീ. അജനിതട കുമഭാര് പനി. എന്, ശതീകശലലാം വതീടട,
ഉദയനഭാപുരലാം,  കവക്കലാം,  കകേഭാടയലാം,  ശതീ.  മധു.  ഫകേ.  എന്,  ഫകേഭാച്ചുപറമ്പനില് വതീടട,
കേഭാടഭാമ്പഭാക്കട,  ഞതീഴൂര്,  കവക്കലാം,  കകേഭാടയലാം,  ശതീമതനി  സഡൗമനിനനി  സതീഫെന്,
പഭാറഭാകശരനിയനില് വതീടട, കേഭാടഭാമ്പഭാക്കട, ഞതീഴൂര്, കവക്കലാം, കകേഭാടയലാം എന്നതീ കരഭാഗനികേള
നല്കേനിയ അകപക്ഷയനില് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുകേളനില്  സൂചനിപനിച  അകപക്ഷകേളനില്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
സലാംബന്ധനിചട കരഭാഗനികേഫള വനിവരലാം അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇഫലങനില് അവര്ക്കട വനിവരലാം
നല്കേഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  ശനിപഭാര്ശ  കേകത്തഭാഫട  കകേമഭാറനിയ  സലലാം
എലാം.എല്.എ.-ക്കട  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട  വനിവരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇഫലങനില്
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  11-1-2017-ല്  കചര്ന്ന  കേഭാരുണലയഫട  27-ാാമതട  സലാംസഭാനതല
കേമ്മേനിറനിയഫട ശനിപഭാര്ശയഫട അടനിസഭാനത്തനില് ശതീ.  അജനിതട കുമഭാര് പനി.എന്. -നട
60,000 രൂപയലാം ശതീ. മധു ഫകേ. എന്. -നട 2,00,000 രൂപയലാം ചനികേനിതഭാ കരഖകേള
ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയട അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട. സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനിയഫടയലാം
കഡഭാകക്ടഴട  സബട  കേമ്മേനിറനിയഫട  ശനിപഭാര്ശയഫടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ശതീമതനി
സഡൗമനിനനി സതീഫെഫന്റെ അകപക്ഷ നനിരസനിക്കുകേയലാം വനിവരലാം കരഭാഗനിഫയ അറനിയനിക്കുകേയലാം
ഫചയനിട്ടുണട. 

(ബനി) ഉണട.

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  ബന്ധഫപട  സലലാം  എലാം.എല്.എ. -ഫയ
അറനിയനിചനിട്ടുണട. 

കേഭാരുണല ഫബനവലന്റെട ഫെണട 

116  (518)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല ഫബനവലന്റെട ഫെണനില് നനിന്നട ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായത്തനിനട
അകപക്ഷനിചട,  ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുന്പട ഓപകറഷന് ഫചയട ഡനിസ്ചഭാര്ജ്ജട
ആയ എത കപര്ക്കട ധനസഹഭായലാം നല്കേഭാനുണട;
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(ബനി) പരനിയഭാരലാം ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് നനിന്നട ഹൃദയ ശസക്രനിയയട മഭാതലാം

എത തുകേ ഈ ഇനത്തനില് നല്കേഭാനുഫണന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാനുള്ളവരുഫട കപരുലാം തുകേയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  റതീ-ഇലാംകബഴടഫമന്റെനിനഭായനി  ലഭനിച അകപക്ഷകേള പ്രകേഭാരലാം  825  കപര്ക്കട

ധനസഹഭായലാം നല്കുവഭാനുണട. 

(ബനി  &  സനി)  പരനിയഭാരലാം  ഫമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട  ഹൃദയ ശസക്രനിയയഭായനി

മഭാതലാം ആഫകേ  179  കപര്ക്കട തുകേ അനുവദനിക്കഭാനുണട.  ഇവരുഫട റതീ-ഇലാംകബഴടഫമന്റെട

അകപക്ഷയലാം  ബനില്ലുകേളുലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട  അനുവദനതീയമഭായ  തുകേ

കേണക്കഭാക്കനിവരുന. ഇവരുഫട കപരുവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന. 

കേഭാരുണല ഫബനവലന്റെട ഫെണട മുകഖനയളള സഹഭായലാം

117  (519)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സൂപര്  ഫസഷലഭാലനിറനി  ചനികേനിതകേള  ലഭലമലഭാത്ത  കേഭാസര്കഗഭാഡട

ജനിലയനിഫല ജനങ്ങള പ്രധഭാനമഭായലാം ആശയനിക്കുന്ന മലാംഗലഭാപുരലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുളള

സസ്വകേഭാരല  ആശുപതനികേളനിഫല  ചനികേനിതയട  കൂടനി  കേഭാരുണല  ഫബനവലന്റെട  ഫെണട

മുകഖനയളള ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളക്കട  കേഭാരുണലവഴെനി  നല്കുന്ന  സഹഭായധനലാം

വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിഫല  ആശുപതനികേഫള   ഇകപഭാള  കേഭാരുണല

പദതനിയനില് പരനിഗണനികക്കണതനിഫലന്നട  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചട തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട.
* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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കേഭാരുണല ഫബനവലന്റെട ഫെണട സതീമനില് ലനിസട ഫചയനിട്ടുളള

സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേള 

118  (520)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ഫബനവലന്റെട  ഫെണട  സതീമനില്  ലനിസട  ഫചയനിട്ടുള്ള  സസ്വകേഭാരല
ആശുപതനികേളുഫട പടനികേ ജനില തനിരനിചട ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ആശുപതനികേളക്കട  കരഭാഗനികേഫള  ചനികേനിതനിച  ഇനത്തനില്  എത
തുകേയഭാണട  നല്കുവഭാനുള്ളതട  ;  അവയഫട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  പടനികേയലാം  തുകേയലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഭാരുണലയഫട ലനിസനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പല സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേളുലാം
ഇകപഭാള  കേഭാരുണല  ഫബനവലന്റെട  പദതനിയഫട  അകപക്ഷയനില്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം  കരഭാഗനികേളുഫട  സഡൗജനല  ചനികേനിത  നനികഷധനിക്കുകേയലാം
ഫചയ്യുന്നതട സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേഭാരുണല  പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  മുഴുവന്  സസ്വകേഭാരല
ആശുപതനികേളനിലലാം രണലക്ഷലാം രൂപ വഫര ചനികേനിതഭാ സഡൗജനലലാം ലഭനിക്കുന എന്നട
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് എഫനങനിലലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില്  ജനിലകേള  കതഭാറുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാണനിടറനിലാംഗട
സമനിതനികേഫള  ചുമതലഫപടുതന്നതനിനുലാം  അവയഫട  കനതൃതസ്വത്തനില്  സഡൗജനല
ചനികേനിത ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണല  ഫബനവലന്റെട  ഫെണട  സതീമനില്  ലനിസട  ഫചയനിട്ടുളള  സസ്വകേഭാരല
ആശുപതനികേളുഫട ജനില തനിരനിച്ചുളള പടനികേ അനുബന്ധലാം* ആയനി കചര്ക്കുന.

(ബനി)  സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേളക്കട 25,67,06,225 (ഇരുപത്തനിയഞട കകേഭാടനി
അറുപത്തനികയഴെട  ലക്ഷത്തനി  ആറഭായനിരത്തനി  ഇരുന്നൂറനി  ഇരുപത്തനിയഞട)  രൂപ
നല്കേഭാനുണട. ജനില തനിരനിച്ചുളള പടനികേയലാം തുകേയലാം അനുബന്ധലാം * ആയനി കചര്ക്കുന.

(സനി) ശദയനില്ഫപടനിടനില. 

(ഡനി)  പദതനിയനില്  ഉളഫപട  സസ്വകേഭാരല  ആശുപതനികേളനില്  ചനികേനിതഭാ
പഭാകക്കജട  അനുസരനിചഭാണട ചനികേനിത  നടതന്നതട.  2  ലക്ഷലാം രൂപവഫര ചനികേനിതഭാതുകേ
ആവശലമഭായ  അവസരത്തനില്  ടനി  തുകേ  നല്കുകമ്പഭാള  ചനികേനിതഭാ  സഡൗജനലലാം

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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നല്കുനഫവന്നട  ഉറപ്പുവരുതനണട.  ബനില്ലുകേളുഫടയലാം  ചനികേനിതഭാ  കരഖകേളുഫടയലാം
അടനിസഭാനത്തനില് മഭാതകമ തുകേ സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേളക്കട നല്കുകേയളള.

(ഇ) പരനികശഭാധനിചട തതീരുമഭാനഫമടുക്കുന്നതഭാണട.

കേഭാരുണല ചനികേനിതഭാ പദതനി

119 (521) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല:
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി:
ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട:
ശതീ  .    ഫകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കേഭാരുണല ചനികേനിതഭാപദതനിയഫട കേഭാരലത്തനില് ഈ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നയലാം

എനഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയഫട ഘടനയനികലഭാ രതീതനിയനികലഭാ  എഫനങനിലലാം  മഭാറലാം
വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉഫണങനിൽ അതനിനുളള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പദതനിയഫട സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസഭായ കേഭാരുണല കലഭാടറനിക്കട കസവന
നനികുതനി ഏര്ഫപടുത്തനിയ കകേന്ദ്ര നയത്തനിഫന്റെ കേഭാരലത്തനില് നനിലപഭാടട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണല ചനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായ പദതനി നനിലവനില് ഇഡൗ സര്ക്കഭാര്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി തുടര്നവരുന. 

(ബനി) ഇകപഭാള ഇല.

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിവരുന്ന  എലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കുലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട  കസവന  നനികുതനി  നല്കേനിവരുന.  ആയതനിനഭാല്  കേഭാരുണല
കലഭാടറനിയഫട കേഭാരലലാം മഭാതലാം പ്രകതലകേലാം പരനികശഭാധനിചനിടനില. 

നനിര്മ്മേല് കലഭാടറനി 

120  (522)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിര്മ്മേല് കലഭാടറനി നടത്തനിപനിലൂഫട സമഭാഹരനിക്കുന്ന തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചട
എഫനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട  പദതനിയനിടനിരനിക്കുനഫവന്നട
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനിയനിലൂഫട  നഭാളനിതുവഫര  എത  തുകേ  സമഭാഹരനിച്ചുഫവന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  സമഭാഹരനിച തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട  ഏഫതലഭാലാം ഏജന്സനി
കേഫളയഭാണട ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട  ഈ  കലഭാടറനി  നടത്തനിപനിലൂഫട
ലഭനിക്കുന്ന തുകേ വനിതരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനട ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്മ്മേല്  ഭഭാഗലക്കുറനിയനിലൂഫട  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  തുകേ  നനിലവനില്  ടഷറനി
വഴെനി  സര്ക്കഭാര്  ഖജനഭാവനികലയഭാണട  ഒടുക്കുന്നതട.  ടനി  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചട  മറട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന്നതനിനട  നനിലവനില് പദതനിയനിടനിടനില.  എന്നഭാല് നനിര്മ്മേല്
ഭഭാഗലക്കുറനിയഫട ടനിക്കറ്റുകേളനിലലാം പരസലങ്ങളനിലലാം ശുചനിതസ്വ സകന്ദശങ്ങള നല്കുനണട. 

(ബനി)  നനിര്മ്മേല്  ഫഫബവതീക്കനിലനി  കലഭാടറനിയഫട  വനിലനയനിലൂഫട  ഇതുവഫര
76.38 കകേഭാടനി രൂപ (വനിറ്റുവരവട) സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട. ടനി തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട
നനിലവനില് ഏജന്സനികേഫള ഏലനിചനിടനില. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ഭഭാഗലക്കുറനിയനില് നനിനളള നനികുതനി വരുമഭാനലാം 

121  (523)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഡൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം കകേരള സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനിയനില്
നനിന്നട  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ലഭനിചനിരുന്ന  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  എതഫയന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാടട  നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  കുറവട
വന്നനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  എഫനഭാഫക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിഫചന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനിയനില്  നനിനലാം  വകുപനിനട  നനികുതനിയനിനത്തനില്
വരുമഭാനഫമഭാനലാം ലഭനിക്കുന്നനില. മറനിചട ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപട പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കട
50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവലാം  ബമ്പര്  ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കട  ഒരുകകേഭാടനി  രൂപ  വതീതവലാം
നറുഫക്കടുപനികന്മലളള മുന്കൂര് നനികുതനിയനിനത്തനില് വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനികലയട
ഒടുക്കുനണട.
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ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ഒടുക്കനിയ  മുന്കൂര്
നനികുതനിയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവഫട കചര്ക്കുന: 

മഭാസലാം &  വര്ഷലാം തുകേ (രൂപയനില്)

കമയട 2016 16,50,00,000

ജൂണ് 2016 15,00,00,000

ജൂകല 2016 15,50,00,000

ആഗസട 2016 15,00,00,000

ഫസപ്റലാംബര് 2016 17,00,00,000

ഒകക്ടഭാബര് 2016 16,50,00,000

നവലാംബര് 2016 17,00,00,000

ഡനിസലാംബര് 2016 15,00,00,000

ജനുവരനി 2017 17,50,00,000

ഫഫെബ്രുവരനി 2017 16,00,00,000

(ബനി) കനഭാടട നനികരഭാധനത്തനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വഭാണനിജല നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്
2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനില്  2  ശതമഭാനത്തനിഫന്റെ  കുറവലാം  2017  ജനുവരനി
മഭാസത്തനില്  19  ശതമഭാനലാം  വര്ദനവലാം  ഉണഭായനിട്ടുണട.  വനിശദ  വനിവരലാം  ചുവഫട
കചര്ക്കുന: 

(തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)

മഭാസലാം 2015-16 
വര്ഷലാം ലഭനിചതട 

2016-17 
വര്ഷലാം ലഭനിചതട 

വളര്ചഭാനനിരക്കട
ശതമഭാനത്തനില് 

ഡനിസലാംബര് 2578.76 2535.27  -2

ജനുവരനി 2482.91 2944.11 +19

ആഫകേ 5061.67 5479.38 +8

(സനി)  1.  കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്തന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല് കശഷനിയളള ഫസര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്ന  കസഭാഫട ഫവയര്  ഉപകയഭാഗ
ഫപടുതന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ഫചയ്തു. 
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2.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട ല്ല്  കചഭാദനിച്ചു  വഭാങ്ങുന്നതനിഫന കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

അതുകപഭാഫലതഫന്ന  കേമ്പസ്യൂടര്  ബനിലനിലാംഗട  ഉളള  വലഭാപഭാരനികേള  അവരുഫട
ബനില്ലുകേള തതമയലാം തഫന്ന അപട കലഭാഡട ഫചയ്യുനഫവന്നട ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു. 

3.  കൂടുതല്  വലഭാപഭാരനികേഫള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

4.  അപതീല്  കകേസുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലാം  എതയലാം  കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു.

5. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അഫസസട ഫമന്റെട എന്നനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി.

6. റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസ്വരനിതഫപടുത്തനി.

7. നനികുതനി കചഭാര്ച തടയന്നതനിനട കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

8.  ഓഡനിറട  വനിസനിറട  വനിഭഭാഗഫത്തക്കൂടനി  ഉളഫപടുത്തനി  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറട
വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിഫപടുത്തനി.

9. 60 ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതല് വനിറ്റുവരവളള അനുമഭാന നനികുതനിദഭായകേര്ക്കട
ആലാംനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

തതീര്പഭാകേഭാഫത കേനിടക്കുന്ന എന്കഡഭാവ്ഫമന്റുകേള 

122  (524)  ശതീ  .    കമഭാന്സട  കജഭാസഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  എത  എന്കഡഭാവ്ഫമന്റുകേള  സലാംസഭാന  ഓഡനിറട
വകുപനില് തതീര്പഭാകേഭാഫത കേനിടക്കുന എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ  ;  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  ടഷറനിയനിലഭാകണഭാ  സൂക്ഷനിക്കുന്നതട
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ആയതനിഫന്റെ ഫമഭാത്തലാം തുകേയലാം പലനിശയലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എന്കഡഭാവ്ഫമന്റുകേള കൃതല സമയത്തനിനട വനിതരണലാം ഫചയഭാത്തതനിഫന്റെ
കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സലാംസഭാന  ഓഡനിറട  വകുപട  ക്ലനിയര്  ഫചയ  എത
എന്കഡഭാവ്ഫമന്റുകേള 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഉണട എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  10  എന്കഡഭാവ്ഫമന്റുകേള
തതീര്പഭാകേഭാനുണട. ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കട ചുവഫട പറയന: 

ക്രമ 
നമ്പര്

ജനില എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട വനിവരലാം തുകേ (രൂപ)

1 തനിരുവനനപുരലാം ഇഡൗശസ്വരന്  കപഭാറനി  ഫമഡല്
എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട

2,500

2 തനിരുവനനപുരലാം കഡഭാ.  രഭാഗനിണനി  ഫമകമ്മേഭാറനിയല്
എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട

2,00,000

3 തനിരുവനനപുരലാം ഫകേ.  പത്മഭാവതനി  ഫമകമ്മേഭാറനിയല്
എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട

30,000

4 ഫകേഭാലലാം ശതീമതനി  ഫകേ.  എന്.  ജഭാനകേനിഅമ്മേ
എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട

5,001

5 കകേഭാടയലാം കേഭാഥനികേന്  ഫകേ.ഫകേ.കതഭാമസട
ഫമകമ്മേഭാറനിയല് എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട

2,50,000

6 കകേഭാടയലാം വനി.  രഭാമകൃഷ്ണ  അയര്  സയന്സട
അവഭാര്ഡട

23,100

7 പഭാലക്കഭാടട എ.എസട.  നഭാരഭായണന് ഫമകമ്മേഭാറനിയല്
എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട

2,000

8 പഭാലക്കഭാടട കഡഭാ. പനി. രഭാമനുണനി (MD) പഭാലക്കഭാടട
എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട

1,00,000

9 പഭാലക്കഭാടട മഭാടകശരനി ജഭാനകേനിയമ്മേ 1,15,500

10 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട കഡഭാ.  ഗതീതഭാകദവനി  ഫമകമ്മേഭാറനിയല്
ഫഫപ്രസട

18,000

                                   ആഫകേ 7,46,101

(ബനി)  ഫമഭാത്തലാം  തുകേയഭായ  7,46,101   രൂപ  സര്ക്കഭാര്  ടഷറനിയനിലഭാണട
സൂക്ഷനിക്കുന്നതട. പലനിശരഹനിത അക്കഡൗണനിലഭാണട സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതട.
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(സനി)  എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട  അഡനിനനികസ്ട്രേറര്മഭാര്  ആവശലഫപടുന്ന  പ്രകേഭാരലാം
കൃതലസമയതതഫന്ന  വനിതരണലാം  ഫചയ്യുനണട.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
ചഭാരനിറബനിള  എന്കഡഭാവ്ഫമന്റെട  ടഷറര്  (സലാംസഭാന  ഓഡനിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്)
ക്ലനിയര് ഫചയ 1323 എന്കഡഭാവ്ഫമന്റുകേളുണട. 

ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യനിഫല ഫപന്ഷന് പ്രഭായലാം

123  (525)  ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യനിഫല ഫപന്ഷന് പ്രഭായലാം 58 ആയനി നനിജഫപടുത്തനി
യനിരനിഫക്ക,  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  നയത്തനിനട  വനിരുദമഭായനി  ഫപന്ഷന്  പ്രഭായലാം  കേഴെനിഞ്ഞ
നനിരവധനി  ജതീവനക്കഭാര്  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യനില്  തുടരുന്നതട  കേഭാരണലാം
ഫതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ യവജനങ്ങളക്കട ഉണഭാകുന്ന ആശങ പരനിഹരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫപന്ഷന്  പ്രഭായലാം  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  ജതീവനക്കഭാര്  തുടരുന്നതുമൂലലാം
നഷഫപടുന്ന  കവക്കന്സനികേള  അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസട.സനി.-ക്കട  റനികപഭാര്ടട
ഫചയഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യനിഫല  എന്ടനി  കകേഡര്  തസ്തനികേകേളഭായ
അസനിസന്റെട,  ഓഫെതീസട അറന്ഡന്റെട എന്നതീ തസ്തനികേകേളനിഫല ഒഴെനിവകേള കേണക്കഭാക്കുന്നതട
ആറുമഭാസത്തനിഫലഭാരനിക്കല്  നടത്തഫപടുന്ന ബനിസനിനസട  പുനരവകലഭാകേനലാം  ആധഭാര
മഭാക്കനിയഭാണട.  ഓകരഭാ  ബനിസനിനസട  പുനരവകലഭാകേന  പ്രകേഭാരവലാം  ആവശലമഭായ
ജതീവനക്കഭാരുഫട  എണലാം,  ലഭലമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുഫട  എണലാം,  ഒഴെനിവട  എന്നനിങ്ങഫന
കവര്തനിരനിചട  കേണക്കഭാക്കുകേയലാം  പുതനിയ  ഒഴെനിവകേള  കേഫണതന്നപക്ഷലാം  ആയതട
സമയബന്ധനിതമഭായനി  തഫന്ന പബ്ലേനികേട  സര്വതീസട  കേമ്മേതീഷനട  റനികപഭാര്ടട  ഫചയ്യുന്നതുമഭാണട
നടപടനിക്രമലാം.  ബഹു.  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേളുഫട  ബലത്തനില്  അന്പഫത്തടട
വയസനിനുകശഷലാം  സര്വതീസനില്  തുടരുന്നവഫര  ഒഴെനിവഭാക്കനിയഭാണട  കമല്  സൂചനിപനിച
തരത്തനില് ലഭലമഭായ ജതീവനക്കഭാരുഫട എണലാം നഭാളനിതുവഫര കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട.
കകേരള കസറട ഫെനിനഭാന്ഷലല് എന്റെര്ഫഫപ്രസസനിഫല ഫപന്ഷന് പ്രഭായലാം ഉയര്കത്തണതനില
എന്നഭാണട സര്ക്കഭാര് നയലാം.  ഇഡൗ നയത്തനിനട അനുസൃതമഭായ വനിശദമഭായ ഉത്തരവട
പുറഫപടുവനിക്കുകേയലാം പ്രസ്തസ്തുത ഉത്തരവട കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.
ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിഫലത്തനിയകശഷലാം  കകേരള  കസറട  ഫെനിനഭാന്ഷലല്
എന്റെര്ഫഫപ്രസസനില്  പബ്ലേനികേട  സര്വതീസട  കേമ്മേതീഷന് മുഖഭാനനിരലാം  608  അസനിസന്റു
മഭാകരയലാം  153  ഓഫെതീസട  അറന്ഡന്റുമഭാകരയലാം  നനിയമനിചനിട്ടുണട.  ഇതു  കൂടഭാഫത
243  അസനിസന്റുമഭാകരയലാം  30  ഓഫെതീസട  അറന്ഡന്റുമഭാകരയലാം  നനിയമനത്തനിനഭായനി
പനി.എസട.സനി. അഫഫഡസ്വസട ഫചയനിട്ടുണട. ഇവര്ക്കുലാം ഉടന് നനിയമനലാം നല്കുന്നതഭാണട.
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ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യനില് ആശനിത നനിയമനലാം 

124  (526)  ശതീ  .    കമഭാന്സട  കജഭാസഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യനില്  ആശനിത  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിചട
ശതീ. അശസ്വനിന് സമര്പനിച അകപക്ഷയനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എചട  2/62/2015/ടഭാകസട എന്ന ഫെയലനിഫന്റെ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഫെയല്  ഉത്തരവഭാകുന്നതനിനട  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഫെയലനിഫന്റെ  തപഭാല്  നമ്പരുലാം  കേമ്പലടര്  നമ്പരുലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഫെയലനില്  എതയലാം  കവഗലാം  തതീരുമഭാനലാം  കകേഫക്കഭാളന്നതനിനട  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള  കസറട  ഫെനിനഭാന്ഷലല്  എന്റെര്ഫഫപ്രസസനില്  ആശനിത
നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട  ശതീ.  അശസ്വനിന്  14-9-2015-ല്  സമര്പനിച  അകപക്ഷ
കകേരള കസറട  ഫെനിനഭാന്ഷലല് എന്റെര്ഫഫപ്രസസട മഭാകനജനിലാംഗട  ഡയറക്ടര്  15-9-2015-ഫല
4103  നമ്പര്  കേത്തട  മുകഖന  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ
ഇ-ഫെയല്  നമ്പര്  TAXES/H2/62/2015 (തപഭാല്  നമ്പര്  21084)  പ്രകേഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ആയകതഭാഫടഭാപലാം  പനിന്തുടര്ചഭാവകേഭാശനികേളുഫട  സമ്മേതപതലാം
ഹഭാജരഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് അതട സമര്പനിക്കുന്നതനിനട  3-12-2015-ല് അകപക്ഷകേഫന
അറനിയനിച്ചു.  ടനിയഭാന്  പ്രസ്തുത  കരഖ  ഹഭാജരഭാക്കനിയതനിഫനതടര്ന്നട  19-1-2016-ല്
കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ കേളക്ടറുഫട റനികപഭാര്ടട കതടുകേയലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര് റനികപഭാര്ടട ലഭലമഭാക്കു
കേയമുണഭായനി.  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുഫട  റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനിയഭാഫന്റെ
അകപക്ഷ  പരനികശഭാധനിചതനില്  ടനിയഭാഫന്റെ  വരുമഭാന  പരനിധനി  ആശനിത  നനിയമന
വലവസ പ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനട  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  28/2010/പഭാനനിലാംഗട
തതീയതനി  5-6-2010-ല് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള വരുമഭാന പരനിധനികയക്കഭാള ഉയര്ന്നതഭാഫണന്നട
കേഫണത്തനിയതനിഫനതടര്ന്നട  ടനിയഭാഫന്റെ  അകപക്ഷ  നനിരസനിചട  3-8-2016-ല്
അകപക്ഷകേനട  മറുപടനി  നല്കേനി.  28-9-2016-ല്  ഇകത  വനിഷയലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതനിനുകവണനി  ടനിയഭാന്  വതീണലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിച്ചു.  ടനിയഭാഫന്റെ  വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനലാം, ആശനിത നനിയമന വലവസ പ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനട ഇകപഭാള
ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളള  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  01/2016/പഭാനനിലാംഗട  തതീയതനി  3 -1-2016-ല്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള വരുമഭാന പരനിധനിക്കുളളനിലഭാണട.  ടനി  ഫെയല് അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി
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ആസൂതണ സഭാമ്പത്തനികേ കേഭാരല (ബനി.പനി.ഇ.) വകുപനിനട 10-1-2017-ല് അയചനിട്ടുണട.
നനിലവനിഫല തപഭാല് നമ്പര്  894775/16/TAXES (കേമ്പസ്യൂടര് നമ്പര്  TAXES/H2/
62/15)  ആണട.  ആ  വകുപനില്നനിന്നട  ഫെയല്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയട  തുടര്നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട. 

ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ. വഭായ്പഭാകുടനിശനികേ ഇളവട 

125  (527)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യനില് നനിന്നട വഭായ്പഫയടുത്തതനിഫന്റെ കുടനിശനികേയടയഭാ
നഭാകേഭാഫത പ്രയഭാസഫപടുന്നവര്ക്കട എഫനലഭാലാം ആശസ്വഭാസനടപടനികേള നനിലവനിലണട
എന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുതലനിഫനക്കഭാള കൂടുതല് പലനിശ അടചവരുഫട വഭായ്പ എഴുതനിത്തളന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'ഇളവട 2017' എന്ന കപരനില് പ്രകതലകേ കുടനിശനികേ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി
പ്രഭാബലലത്തനിലണട.  1-1-2017  മുതല്  31-3-2017  വഫരയഭാണട  ടനി  പദതനിയഫട
കേഭാലഭാവധനി. ഇഡൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 31-3-2011-നട മുന്പട കുടനിശനികേയഭായ കകേസുകേളനില്
പലനിശയനില് പരമഭാവധനി  6%  വഫര ഇളവലാം, 1-4-2011  മുതല്  31-3-2013 വഫരയളള
കേഭാലയളവനില് കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുളള കകേസുകേളനില് പലനിശയനില് പരമഭാവധനി 4% വഫര
ഇളവലാം, 1-4-2013 മുതല് 31-3-2016 വഫരയളള കേഭാലയളവനില് കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുളള
കകേസുകേളനില് പലനിശയനില് പരമഭാവധനി 3% വഫര ഇളവലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട. 

(ബനി)  ഭവന വഭായ്പ ഒഴെനിഫകേയളള അക്കഡൗണകേളനില് മുതലനിനട തുലലമഭായ തുകേ
പലനിശയഭായനി  ലഭനിചഭാല്  'ഇളവട  2017'  പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത അക്കഡൗണട തതീര്പഭാക്കുന്നതഭാണട.
ഇഡൗ പലനിശ കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള മുന്പട അടചനിട്ടുളള പനിഴെപലനിശയലാം (Penal interest)
മറട ആകേസനികേ ഫചലവകേളുലാം (Incidental charges)  കൂടനി പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട. 

ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ. ബഭാഞ്ചുകേളനില് പണലാം അടയ്ക്കുവഭാനുളള സലാംവനിധഭാനലാം 

126  (528)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.  ബഭാഞ്ചുകേളനില്  സസ്വനലാം  ബഭാഞ്ചുകേളനികലയലാം  മറട
ബഭാഞ്ചുകേളനികലയലാം പണലാം അടയ്ക്കുവഭാന് സഭാകങതനികേ തകേരഭാര് കേഭാരണലാം ജനങ്ങളക്കട
കൂടുതല്  സമയലാം  ഫചലവഴെനികക്കണനിവരുന്ന  കേഭാരലലാം  ധനകേഭാരല  വകുപനിഫന്റെ
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യനില് ഏഫതങനിലലാം കസഭാഫട ഫവയര്

സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇഡൗ സലാംവനിധഭാനലാം തകേരഭാറനിലഭാകുന്ന കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിചട  കസഭാഫട ഫവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശരനിയഭാക്കുവഭാൻ  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യനില്  ജനങ്ങളക്കട  കൂടുതല്  നല  രതീതനിയനില്

കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട. 

(ബനി) ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യഫട മുഴുവന് ശഭാഖകേഫളയലാം തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്ന

കകേഭാര്ഫസഭാലസ്യൂഷന് കസഭാഫട ഫവയര് ആയ CASBA (Core Application Software

for  Business  Accounting)  നടപനില്  വരുതന്നതനിനുളള  നടപടനികേള

തുടര്നവരനികേയഭാണട.  ടനി കസഭാഫട ഫവയര് നടപനില് വരുതന്നതുമഭായനി ബന്ധഫപടട

സമതീപ  ദനിവസങ്ങളനിലണഭായ  സഭാകങതനികേ  തകേരഭാറുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം നഫലഭാരളവനില് പരനിഹരനിക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട. 

(സനി)  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട  കൂടുതല്  മനികേച  കസവനലാം  നല്കുന്നതനിനുളള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

മങട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ. ശഭാഖകേള

127 (529) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട കേബതീര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.  ശഭാഖകേള  ഇലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  അവ

തുടങ്ങുന്നതനിനട ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  മങട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിഫല മങട,  മൂര്ക്കനഭാടട എന്നതീ പഞഭായതകേളനില്

മങട,  ഫകേഭാളത്തൂര്  എന്നതീ  സലങ്ങള  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യഫട

ശഭാഖകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതട സലാംബന്ധനിചട ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള

സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.  ശഭാഖകേള  ഇലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  സഭാദലതഭാ
പഠനലാം  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  അനുകയഭാജലമഭാഫണങനില്  പുതനിയ  ശഭാഖകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട. 

(ബനി  &സനി)  മങട,  ഫകേഭാളത്തൂര്  ശഭാഖകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനട  പ്രഭാകയഭാഗനികേതഭാ
പഠനലാം  നടതവഭാന്  മലപ്പുറലാം  റതീജനിയണല്  അസനിസന്റെട  ജനറല്  മഭാകനജഫര
ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട. പഠന റനികപഭാര്ടട ലഭനിചതനിനുകശഷലാം ഉചനിതമഭായ നടപടനികേള
ഫഫകേഫക്കഭാളളുന്നതഭാണട. 

മഭാകവലനിക്കര തഴെക്കരയനില് ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യഫട ബഭാഞട 

128 (530) ശതീ  .    ആര്  .   രഭാകജഷട : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  തഴെക്കരയനില്  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.യഫട  ഒരു  ബഭാഞട
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

മഭാകവലനിക്കര  തഴെക്കരയനില്  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ. -യഫട  ഒരു  ബഭാഞട
ആരലാംഭനിക്കുന്നതട സലാംബന്ധനിച ബനിസനിനസട പ്രഭാകയഭാഗനികേതഭാ വനിലയനിരുത്തലനിനുകശഷലാം
ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ഫഫകേഫക്കഭാളളുന്നതഭാണട.  

പൂതക്കുളത്തട ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ. ശഭാഖ ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി

129  (531)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട  .    ജയലഭാല് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലളഫപട  പൂതക്കുളത്തട
ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.  ശഭാഖ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ബഹു.  മനനിക്കട  നല്കേനിയ
നനികവദനലാം  പരനികശഭാധനിചട  ഫെയല്  സമര്പനിക്കഭാന്  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.യഫട
എലാം.ഡനി.-ക്കട  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത  ബഭാഞട
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലാം.ഡനി. ഫെയല് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അതനികന്മല്  എനട  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുഫവനലാം  എന്നട
സഭാപനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയഫമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ചഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലളഫപട  പൂതക്കുളലാം
പഞഭായത്തനില്  പൂതക്കുളലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യഫട  ഒരു  ശഭാഖ
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ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സഭാദലതഭാ പഠനലാം കേമ്പനനിയഫട ഫകേഭാലലാം റതീജനിയണല്
അസനിസന്റെട  ജനറല് മഭാകനജര് നടതകേയണഭായനി.  ഫകേ.എസട.എഫെട.ഇ.-യഫട ഒരു
ശഭാഖ  കവണഫമന്ന  തഭാലരലലാം  സലവഭാസനികേള  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയണഭാഫയങനിലലാം
പൂതക്കുളത്തനിനട  6  കേനി.മതീ.  മഭാതലാം  അകേഫല പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേമ്പനനിയഫട  പരവൂര്
ശഭാഖയനിഫല ബനിസനിനസനിഫന കൂടനി ബഭാധനിക്കുഫമന്നതനിനഭാല് പൂതക്കുളത്തട ഒരു ശഭാഖ
തുടങ്ങുന്നതട ആശഭാസലമഫലന്നട കേഫണതകേയണഭായനി. 

ജനി.ഫഎ.എസട., എസട.എല്.ഫഎ. എന്നതീ ഇന്ഷസ്വറന്സട സതീമുകേളനിഫല
പഭാസ്ബുക്കട/കസറടഫമന്റെട

130  (532)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുളള  ജനി.ഐ.എസട,  എസട.എല്.ഐ  എന്നതീ
ഇന്ഷസ്വറന്സട  സതീമുകേളനിഫല  കക്ലഭാഷര്  ഫബനനിഫെനിറട/റനിടയര്ഫമന്റെട  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനട  സബ്സനിപ്ഷന്  ഡതീഫറയനില്സട  കരഖഫപടുത്തനിയ  പഭാസട  ബുക്കട/
കസറടഫമന്റെട ഹഭാജരഭാകക്കണ ആവശലമുകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  സലാംസഭാനഫത്ത  ഓഫെതീസുകേൾ  പൂര്ണമഭായലാം  കേമ്പസ്യൂടര് വല്ക്കരനിക്കുന്ന
സഭാഹചരലത്തനില് സലാംസഭാന ഇന്ഷസ്വറന്സട വകുപനിഫനയലാം കേമ്പസ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ജതീവനക്കഭാരുഫട ജനി.ഐ.എസട.,  എസട.എല്.ഐ.  പഭാസ്ബുക്കട/കസറടഫമന്റെട വനിവരങ്ങള
സഭാര്ക്കട  മുകഖന  സലാംസഭാന  ഇന്ഷസ്വറന്സട  വകുപനിനട  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) അക്കഡൗണന്റെട ജനറൽ കപ്രഭാവനിഡന്റെട ഫെണനിഫന്റെ കസറടഫമന്റെട നല്കുന്നതു
കപഭാഫല  എലഭാ  വര്ഷവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷ  അവസഭാനലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട
ജനി.ഐ.എസട.,  എസട.എല്.ഐ.  എന്നനിവയഫട  വഭാര്ഷനികേ കസറടഫമന്റെട  നൽകുന്നതനിനട
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  പഭാസട ബുക്കട ഉപകയഭാഗവലാം അചടനിയലാം നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയന്നതനിലൂഫട
സഭാമ്പത്തനികേമഭായ  ലഭാഭമുണഭാകുഫമന്നതനിനഭാൽ  ആയതട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട
അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായളള  എസട.എല്.ഫഎ./ജനി.ഫഎ.എസട.
പദതനികേളനില്  നനിനളള  കക്ലഭാഷര്/റനിടയര്ഫമന്റെട  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനട
നനിലവനിഫല  സഭാഹചരലത്തനില് വരനിസലാംഖല  കേനിഴെനിവട  കരഖഫപടുത്തനിയ പഭാസ്ബുക്കട/
കസറടഫമന്റെട ഹഭാജരഭാകക്കണതഭാണട.
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(ബനി)  സലാംസഭാന  ഇന്ഷസ്വറന്സട  വകുപ്പുലാം  പൂര്ണമഭായലാം  കേമ്പസ്യൂടര്വത്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുഫട അനനിമഘടത്തനിലഭാണട.  എസട.എല്.ഫഎ./ജനി.ഫഎ.എസട.
വരനിസലാംഖല  കേനിഴെനിവട  വനിവരങ്ങള  'സഭാര്ക്കട'  മുകഖന  സലാംസഭാന  ഇന്ഷസ്വറന്സട
വകുപനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  കസഭാഫട ഫവയര്
പൂര്ണമഭായലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുകമ്പഭാള  മഭാതകമ  ഇഡൗ  വനിവരങ്ങള  പരസരലാം
ബന്ധനിപനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയളള.

(സനി) വര്ഷഭാവര്ഷലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട/വരനിക്കഭാര്ക്കട തങ്ങളുഫട എസട.എല്.ഫഎ./
ജനി.ഫഎ.എസട.  വഭാര്ഷനികേ  കസറടഫമന്റെട  ലഭലമഭാക്കുന്ന  വനിധത്തനിലഭാണട  വകുപനില്
പുതനിയ കസഭാഫട ഫവയര് വനികേസനിപനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട. 

(ഡനി)  പൂര്ണമഭായലാം  കസഭാഫട ഫവയറനിഫന  മഭാതലാം  ആശയനിചട  വകുപനിഫന്റെ
ഇടപഭാടുകേള  നടതന്ന  ഘടത്തനില്  പഭാസ്ബുക്കനിഫന്റെ  ഉപകയഭാഗവലാം  അചടനിയലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയന്നതഭാണട. 

ഗ്രൂപട കപഴണല് ആകനിഡന്റെട ഇന്ഷസ്വറന്സട പദതനി

131 (533) ശതീ  .   വനി  .   ഫകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രൂപട  കപഴണല്  ആകനിഡന്റെട  ഇന്ഷസ്വറന്സട  പദതനിയനില്  എലഭാ
സർക്കഭാർ ജതീവനക്കഭാരുലാം അലാംഗങ്ങളഭാകണഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ രണട വര്ഷങ്ങളനില് ഈ ഇനത്തനില് എത രൂപ ലഭനിചനിട്ടുഫണനലാം
എത ഫക്ലയനിലാം ഉണഭായനിരുനഫവനലാം ഫക്ലയനിമനിനട എനട തുകേ നല്കേനിയനിരുനഫവനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയഫട വരനിസലാംഖല 400 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് ഇടയഭായ
സഭാഹചരലഫമനഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലഭാ ജതീവനക്കഭാരുലാം അകപക്ഷഭാ കഫെഭാറവലാം കനഭാമനികനഷന് കഫെഭാറവലാം
പൂരനിപനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാഫയനലാം ഇലഭാഫയങനിൽ അവ പൂരനിപനിച്ചു വഭാങ്ങഭാന് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാഫയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 23-11-2010-ഫല സ.ഉ. (അചടനി)നമ്പര് 616/2010/ധന പ്രകേഭാരലാം എലഭാ
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലാം ഗ്രൂപട കപഴണല് ആകനിഡന്റെട ഇന്ഷസ്വറന്സട പദതനിയനില്
അലാംഗങ്ങളഭാകേണഫമന്നട നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട. 

(ബനി)  2015  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ജനി.പനി.എ.ഫഎ.എസട.  പ്രതീമനിയലാം
ഇനത്തനില്  18,35,58,557  രൂപ  ലഭനിക്കുകേയലാം  174  ഫക്ലയനിമുകേള  ലഭനിചതനില്
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102 ഫക്ലയനിമുകേള 10,20,00,000 രൂപ നല്കേനി തതീര്പഭാക്കുകേയലാം 2016 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ജനി.പനി.എ.ഫഎ.എസട.  പ്രതീമനിയലാം  ഇനത്തനില്  18,35,92,700  രൂപ
ലഭനിക്കുകേയലാം  130  ഫക്ലയനിമുകേള ലഭനിചതനില്  35  ഫക്ലയനിമുകേള  3,50,00,000  രൂപ
നല്കേനി തതീര്പഭാക്കുകേയലാം ഫചയ്തു. 

(സനി)  മുന്  വര്ഷങ്ങളനില്  ആഫകേ  ലഭനിച  പ്രതീമനിയലാം  തുകേയകടയലാം  ഫക്ലയനിലാം
തുകേയഫടയലാം അനുപഭാതലാം,  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സര്വതീസട ടഭാകട  15  ശതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിപനിചതട  എന്നനിവ  കേണക്കനിഫലടുത്തഭാണട  പ്രതീമനിയലാം  400 രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചതട. 

(ഡനി)  ജനി.പനി.എ.ഫഎ.എസട.-ല്  കചരുന്നതനിനട  പ്രകതലകേ  അകപക്ഷ  ഫെഭാറലാം
ഇല.  ഓകരഭാ  ജതീവനക്കഭാരഫന്റെയലാം  നവലാംബര്  മഭാസഫത്ത  ശമ്പളത്തനില്  നനിനലാം
പ്രതീമനിയലാം കേനിഴെനിവട നടത്തനി ഇഡൗ സതീമനില് അലാംഗമഭാക്കനിവരുന. കനഭാമനികനഷന് ഫെഭാറലാം
എലഭാ  ജതീവനക്കഭാരുലാം  കൃതലമഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുഫണന്നട  വകുപ്പുതലവന്മഭാര്
ഉറപഭാകക്കണതഭാഫണന്നട  30-9-2016-ഫല സ.ഉ. (അചടനി)  നമ്പര്  144/2016/ധന.
ഉത്തരവട നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണട. 

കേയര് ഫതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമലാം

132  (534)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേയര് ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട കക്ഷമത്തനിനഭായനി എഫനഭാഫക്ക പദതനികേളഭാണട
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട എന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേയര് ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട ലഭനിക്കുന്ന ചനികേനിതഭാസഹഭായലാം ഉളഫപഫടയള്ള
കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലലങ്ങള വളഫര കുറവഭാണട  എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
ഈ തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരഭാഗത ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട  ഫതഭാഴെനിലനിഫനകയഭാ  വരുമഭാനഫത്തകയഭാ
ബഭാധനിക്കഭാത്ത വനിധത്തനില് യനവല്ക്കരണലാം നടത്തനി കേയര് കമഖലഫയ ആധുനനികേ
വത്ക്കരനിക്കുകേ  എനളളതഭാണട  സര്ക്കഭാര്  നയലാം.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  മുഴുവന്  കേയറുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കേയര്ഫഫെഡട
സലാംഭരനിക്കുകേയലാം ഇഡൗ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചട ഫനയ്യുന്ന ഫചറുകേനിട ഉലഭാദകേരുഫട ഉലന്നലാം
മുഴുവനുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് അലാംഗതീകൃത വനിലയട സലാംഭരനിക്കുകേയലാം ഫചയ്യുനണട.
ഇതനിനഭായനി ക്രയവനില സനിരതഭാഫെണട പദതനിയനില് നനിലവനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള

268/2019.
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77 കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം  കേയര്ഫഫെഡനിനട  16,98,36,938  രൂപയലാം  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷനട  26,62,00,000  രൂപയലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേയര്ഫഫെഡനിനുലാംകൂടനി  2017  ഫഫെബ്രുവരനിവഫര  ആഫകേ
43,60,36,938  രൂപ  നല്കുന്നതനിനട  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട.  തന്മൂലലാം  കേയറനിഫന്റെ
സലാംഭരണലാം കേയര്ഫഫെഡട വഴെനിയലാം ഉലന്നങ്ങളുഫട സലാംഭരണലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷന്
വഴെനിയലാം നടതന്നതനിനട കേഴെനിയന. 

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട  മുകഖന കേയര് ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട ചനികേനിതഭാ
സഹഭായലാം  ഉളഫപഫടയളള  വനിവനിധ  ധനസഹഭായങ്ങള  നല്കുന്നതനിനഭായനി
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിനട  മഭാചനിലാംഗട  ഗഭാന്റെട  നല്കേനിവരുന.  ഫപന്ഷന്  ഇനത്തനില്
86,57,50,000 രൂപ വനിതരണലാം ഫചയ്തുകേഴെനിഞ. 

കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട  നല്കുന്ന  ചനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം  ഉളഫപഫടയളള
ആനുകൂലലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേയര് കമഖലയഫട കക്ഷമലാം

133 (535) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫെട  :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട:
ശതീ  .   ഫകേ  .   ദഭാസന്:
ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന്:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേയര് ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട കക്ഷമത്തനിനഭായനി എഫനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഫകേടനിക്കനിടക്കുന്ന കേയര് ഉല്പന്നങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖനയലാം
കേയര്ഫഫെഡട മുകഖനയലാം ഏഫറടുക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എതകകേഭാടനി രൂപയഭാണട ഫചലവഴെനിചഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേയര്  വനില  സനിരതഭാ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നല്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള
എഫനഭാഫക്കയഭാണട ;

(ഇ)  ചകേനിരനി  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറ്റുകേളക്കട  50  ശതമഭാനലാം  ഇന്ഫവസടഫമന്റെട
സബ്സനിഡനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫെട)  പുതനിയ  യനവല്ക്കൃത  ഫെഭാക്ടറനികേളക്കട  കേയര്  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ
സബ്സനിഡനിയട  പുറകമ സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ ?
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(എ)  പരമ്പരഭാഗത ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട  ഫതഭാഴെനിലനിഫനകയഭാ  വരുമഭാനഫത്തകയഭാ
ബഭാധനിക്കഭാത്ത  വനിധത്തനില്  യനവല്ക്കരണലാം  നടത്തനി  കേയര്  കമഖലഫയ
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ എനളളതഭാണട സര്ക്കഭാര് നയലാം. സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  മുഴുവന്  കേയറുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കേയര്ഫഫെഡട
സലാംഭരനിക്കുകേയലാം ഇഡൗ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചട ഫനയ്യുന്ന ഫചറുകേനിട ഉലഭാദകേരുഫട ഉലന്നലാം
മുഴുവനുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് അലാംഗതീകൃത വനിലയട സലാംഭരനിക്കുകേയലാം ഫചയ്യുനണട.
ഇതനിനഭായനി ക്രയവനില സനിരതഭാ ഫെണട പദതനിയനില് നനിലവനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള
77 കകേഭാടനി  രൂപയനില്  നനിനലാം  കേയര്ഫഫെഡനിനട  16,98,36,938  രൂപയലാം  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷനട  26,62,00,000  രൂപയലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേയര്ഫഫെഡനിനുലാംകൂടനി  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  വഫര  ആഫകേ
43,60,36,938  രൂപ  നല്കുന്നതനിനട  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട.  തന്മൂലലാം  കേയറനിഫന്റെ
സലാംഭരണലാം കേയര്ഫഫെഡട വഴെനിയലാം ഉലന്നങ്ങളുഫട സലാംഭരണലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷന്
വഴെനിയലാം നടതന്നതനിനട കേഴെനിയന. 

(ബനി  &സനി)  ഉണട.  കേയര്ഫഫെഡട  16,98,36,938  രൂപയലാം  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന്  26,62,00,000  രൂപയലാം  കൂടനി  ആഫകേ ഫമഭാത്തലാം   43,60,36,938
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട.

(ഡനി)  കേയര്  വനില  സനിരതഭാ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അഡതീഷണല്  വര്ക്കനിലാംഗട
കേലഭാപനിറല്,  റനികബറട,  റതീഇലാംകബഴടഫമന്റെട എന്നനിവ അനുവദനിചനിട്ടുണട.  കേയറ്റുമതനിയഭായള്ള
വനിലക്കനിഴെനിവട 7.5%, സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുളള നടത്തനിപട ഫചലവട 3%, കേയര്
കകേഭാര്പകറഷനട നടത്തനിപട ഫചലവട 3% എന്നതീ നനിരക്കനില് നല്കേനിവരുന. 

(ഇ)  ചകേനിരനി  ഉലഭാദന  യൂണനിറ്റുകേളക്കട  50  ശതമഭാനലാം  ഇന്ഫവസട ഫമന്റെട
സബ്സനിഡനിയഭായനി പരമഭാവധനി 5 ലക്ഷലാം രൂപവഫര നല്കുന്ന പദതനി നനിലവനിലണട.

(എഫെട) ബഡ്ജറനില് സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട. 

കേയര് സലാംഘങ്ങളുഫട പ്രവര്ത്തനലാം

134  (536)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  എത കേയര് സലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനഫണന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം 2011 മുതല് നഭാളനിതുവഫര എതമഭാതലാം കേയറുലന്നങ്ങള
കശഖരനിചട വനിപണനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട എന്നതനിഫന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വര്ഷലാം തനിരനിചട
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) കകേരളത്തനില് 10 കേയര് കപ്രഭാജക്ടട ഓഫെതീസുകേളുഫട നനിയനണത്തനിലഭാണട
കേയര്  സലാംഘങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട.  അതനിഫന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയളള
സലാംഘങ്ങളുഫട എണലാം ചുവഫട കചര്ക്കുന:

കപ്രഭാജക്ടട ഓഫെതീസട സലാംഘങ്ങളുഫട എണലാം

ചനിറയനിന്കേതീഴെട 42

ഫകേഭാലലാം 83

ആലപ്പുഴെ 145

ഫഫവക്കലാം 35

കനഭാര്ത്തട പറവൂര് 14

തൃശ്ശൂര് 17

ഫപഭാന്നഭാനനി 12

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട 58

കേഭായലാംകുളലാം 128

കേണ്ണൂര് 31

(ബനി)  10  കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലഭായനി  സലാംഘങ്ങള  ഉലഭാദനിപനിച  കേയറനിഫന്റെയലാം
കേയറുലന്നങ്ങളുഫടയലാം വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*. 

കേയര് വലവസഭായഫത്ത സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന് നടപടനി

135 (537) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട:
ശതീ  .   ഫകേ  .  മുരളതീധരന്:
ശതീ  .     കഹബനി ഈഡന്:
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കേഭാലഘടത്തനിനനുസൃതമഭായളള  മഭാറങ്ങളക്കട  വനികധയമഭാക്കനി  കേയര്

വലവസഭായഫത്തയലാം  അതനില്  ഏര്ഫപടട  കേഴെനിയന്ന  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേഫളയലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  ഒമ്പതട  മഭാസത്തനിനനിടയനില്  ഈ  കമഖലയനില്  ഫകേഭാണവന്ന
മഭാറങ്ങള എഫനഭാഫക്കയഭാണട; ഇതുമൂലലാം ഉലഭാദനത്തനിലലാം ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട ജതീവനിത
നനിലവഭാരത്തനിലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള വലതലഭാസലാം എഫനഭാഫക്കയഭാണട;

(സനി)  കേയറുലന്നകമഖലയനില്  സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായനിരുന്ന  ആധനിപതലലാം
തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  കമഖലഫയ  ശക്തനിഫപടുതന്നതനിനുലാം  പുതനിയ
തലമുറഫയ ഈ വലവസഭായത്തനികലയട ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം എഫനങനിലലാം നൂതന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഭാലഘടത്തനിനനുസൃതമഭായനിട്ടുളള മഭാറങ്ങളക്കട വനികധയമഭായനി കേയര്
വലവസഭായഫത്തയലാം  അതനില്  ഏര്ഫപടട  കേഴെനിയന്ന  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേഫളയലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  കേയര് കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രധഭാന
പ്രശങ്ങളനിഫലഭാന്നഭായ  ചകേനിരനി  ദഡൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട  നനിലവനിലളള
പദതനിയനില്  സമഗമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനിഫക്കഭാണളള  ഫതഭാണസലാംഭരണവലാം
ചകേനിരനി  ഉലഭാദനവലാം  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേയര്  കമഖലഫയയലാം
ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേഫളയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട  തഭാഫഴെപറയന്ന  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

1. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട  പുനരുദഭാരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
സനിര/പ്രവര്ത്തനമൂലധനലാം നല്കുന.

2. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട  അടനിസഭാന  സഡൗകേരല  വനികേസനലാം
ഉളഫപഫടയളള ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

3. കേയറുലാം  കേയറുലന്നങ്ങളുഫടയലാം  വനില്പനയ്ക്കുള്ള  വനിപണനി  വനികേസന
സഹഭായലാം (എലാം.ഡനി.എ.) നല്കേനിവരുന.

4.  കേയര് കമഖലയനിഫല സലാംരലാംഭകേര്ക്കട മഭാര്ജനിന് മണനി വഭായ്പ നല്കുന. 

5. പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ സഹഭായ പദതനിയനിലൂഫട (ഫസഷലല് ഇന്ഫവസടഫമന്റെട
സബ്സനിഡനി) നല്കേനിവരുന.

6. കേയര് വലവസഭായത്തനില് യനവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന.

7. ഉലഭാദനവലാം  വനിപണന  പ്രകചഭാദനവലാം  (പനി.എലാം.ഫഎ.)  പദതനിയനിലൂഫട
ആനുകൂലലലാം നല്കേനിവരുന.

8. വനില  വലതനിയഭാനലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള  ഫെണട  17  കകേഭാടനി
രൂപയനില്നനിനലാം 77 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട.
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9. കേയര് കമഖലയനില് ക്ലസര് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

10. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തലാം
നല്കുന.

11. കേയര്  ജനികയഭാ  ഫടകടകറല്സട  വനിനനികയഭാഗലാം  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളവഴെനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനട പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന.

12. കേയര്പനിരനി/ഡതീഫഫഫെബറനിലാംഗട  കമഖലയനില് കൂലനിയഫട നഫലഭാരു വനിഹനിതലാം
സര്ക്കഭാര്തഫന്ന  നല്കുന്ന  രതീതനിയനില്  ഇന്കേലാം  സകപഭാര്ടട  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

13. കേയര് ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട ഫപന്ഷന് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

14. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട  മഭാകനജതീരനിയല്  സബ്സനിഡനി
നല്കുന്നതനിനട പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

അലാംഗസലാംഘങ്ങള ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന കേയര് കേയര്ഫഫെഡട  നലഭായവനില  നല്കേനി
സലാംഭരനിച്ചുവരുന.  കേയറുലന്നങ്ങള നലഭായവനില നല്കേനിഫക്കഭാണട കേയര് കകേഭാര്പകറഷനുലാം
സലാംഭരനിക്കുനണട.  കേയര്ഫഫെഡനിനുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷനുലാംകൂടനി ഇഡൗ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  43,60,36,938  രൂപ അനുവദനിചട നല്കേനിയനിട്ടുണട.  ഇതുവഴെനി സലാംഘങ്ങളനില്
മുടക്കലാം കൂടഭാഫത  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട  കജഭാലനിയലാം  സനിരവരുമഭാനവലാം ലഭനിച്ചുവരുന.
കമല് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളള വനിവനിധ പദതനികേളനിലൂഫട ഉലഭാദനത്തനിലലാം ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട
ജതീവനിത നനിലവഭാരത്തനിലലാം പുകരഭാഗതനി ഉണഭായനിട്ടുണട.

ഇത്തരലാം പദതനികേളനിലൂഫട കേയറുലന്ന കമഖലയനില് സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായനിരുന്ന
ആധനിപതലലാം  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാനുലാം  പുതനിയ  തലമുറഫയ  ഇഡൗ  കമഖലയനികലയട
ആകേര്ഷനിചട കേയര് വലവസഭായഫത്ത സലാംരക്ഷനിക്കഭാഫമനലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

അടച്ചുപൂടനിയ ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

136 (538) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട എത ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള
അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുഫണന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവയനില്  ഏഫതഭാഫക്ക  സഭാപനങ്ങള  ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്  തുറന്നട
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് ശമനിക്കുഫമന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് അടച്ചുപൂടനിയ ഏഫതഭാഫക്ക സഭാപനങ്ങള ഇതുവഫര
തുറന്നട പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുഫവന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  സലാംസഭാനത്തട  വലവസഭായ
വകുപനിഫന്റെ അധതീനതയനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങഫളഭാനലാം
അടച്ചുപൂടനിയനിടനില.

എന്നഭാല്  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  രലാംഗത്തട  പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനട  ഇഡൗ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട. 

ബനി.ഇ.എലാം.എല്. ഫപഭാതുകമഖലയനില് നനിലനനിര്ത്തല് 

137 (539)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഞനികക്കഭാടട പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ബനി.  ഇ.  എലാം.  എല്.  സസ്വകേഭാരലവല്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്
ആയതട  ഫപഭാതുകമഖലയനില്  തഫന്ന  നനിലനനിര്തന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നഫതന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ബനി.  ഇ.  എലാം.  എല്.  കപഭാഫല  സലാംസഭാനത്തട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മറട
കകേന്ദ്രഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം  അപ്രകേഭാരലാം  നനിലനനിര്തന്നതനിനട  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാനത്തട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പല  കകേന്ദ്ര  ഫപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങഫള  സസ്വകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുളള  നതീക്കലാം  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.  അവഫയ ഫപഭാതുകമഖലയനില്ത്തഫന്ന നനിലനനിര്തന്നതനിനുകവണ
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട  അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട.  ബനി.ഇ.എലാം.എല്.
സസ്വകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കുന്നതട സലാംബന്ധനിചട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ഒഡൗകദലഭാഗനികേമഭായ
അറനിയനിഫപഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. 

ഫകേ.പനി.പനി. നമ്പലഭാര് സഭാരകേ മസ്യൂസനിയലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി

138  (540)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില്  1  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയ
ഫകേല്കടഭാണ്  സഭാപകേ  ഫചയര്മഭാനുലാം  മഭാകനജനിലാംഗട  ഡയറക്ടറുമഭായനിരുന്ന
ഫകേ.പനി.പനി.നമ്പലഭാരുഫട  സഭാരകേ  മസ്യൂസനിയലാം  കേലലഭാകശരനി  ഫകേല്കടഭാണനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  അതട  സലാംബന്ധനിചട  വലവസഭായ വകുപട  എഫനഭാഫക്ക നടപടനികേളഭാണട
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഫകേ.പനി.പനി.  നമ്പലഭാരുഫട  സഭാരകേ  മസ്യൂസനിയലാം  കേലലഭാകശരനി
ഫകേല്കടഭാണ്  കേലാംകപഭാണന്റെട  കകേഭാലാംപകനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട. ഫകേ.പനി.പനി. നമ്പലഭാര് തുടങ്ങനിവച ഇലകകഭാണനികട വലവസഭായ രലാംഗലാം
ഫകേല്കടഭാണനിഫന്റെ പരനിധനിയട പുറത്തട സലാംസഭാനത്തനിനട ഫമഭാത്തത്തനില് പ്രകതലകേനിചട
ഇലകകഭാണനികട കമഖലയനില് ഫഫവദഗ്ദ്ധലലാം കനടനിയനിട്ടുളള യവഭാക്കളക്കട ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
പ്രദഭാനലാം ഫചയ്യുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുളള അവസരമഭായനി രൂപഫപടുത്തരുകേ
എന്നതഭാണട  ഇതനിഫന്റെ  ലക്ഷലലാം.  ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഫകേ.പനി.പനി.  നമ്പലഭാര്
ഫെഡൗകണഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഫകേല്കടഭാണ്  സമര്പനിച  പദതനിയഫട
രൂപകരഖ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട. 

ഫകേ.എസട.ഫഎ.ഇ.-യനിഫല എലാം.ഡനി. നനിയമനലാം 

139 (541)  ശതീ  .   എല്കദഭാസട കുന്നപനിള്ളനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിഫല മഭാകനജനിലാംഗട  ഡയറക്ടര് സഭാനകത്തയട
റനിയഭാബട  കഷഭാര്ടട  ലനിസട  ഫചയനിരുന്ന  ആഫരഫയങനിലലാം  ഫകേ.എസട.ഐ.ഇ.യഫട
എലാം.ഡനി. സഭാനകത്തയട നനിയമനിക്കണഫമന്നട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ; എങനില്
ആഫരഫയനലാം  അകദ്ദേഹത്തനിഫന്റെ  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  എനഭായനിരുനഫവനലാം
ഫവളനിഫപടുതകമഭാ ;

(ബനി) ഫകേ.എസട.ഐ.ഇ.-യഫട എലാം. ഡനി. ആയനി നനിയമനിതനഭായ ശതീ. സുധതീര്
നമ്പലഭാരുഫട പരതീക്ഷഭാ കയഭാഗലത എഫനഭാഫക്കയഭാണട; റനിയഭാബട കഷഭാര്ടട ലനിസട ഫചയ
വലക്തനികേളനില്നനിനലാം സുധതീറനിനുള്ള അധനികേ കയഭാഗലത എനഭായനിരുന ;

(സനി) സുധതീറനിഫന്റെ നനിയമനലാം റദ്ദേട ഫചയ്തുഫകേഭാണള്ള കേത്തട മുന് വലവസഭായമനനി
എന്നഭാണട നല്കേനിയതട  ;  പ്രസ്തസ്തുത കേത്തനിഫന്റെ ഫവളനിചത്തനില് സുധതീറനിഫന്റെ നനിയമന
ഉത്തരവട  റദ്ദേട  ഫചയട  ഉത്തരവട  പുറഫപടുവനിചതട  എന്നഭാണട;  ഇക്കഭാരലത്തനില്
കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനില്  അതനിനുള്ള  കേഭാരണഫമനഭാഫണന്നട
അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിഫല മഭാകനജനിലാംഗട ഡയറക്ടര് സഭാനകത്തയട
റനിയഭാബട  കഷഭാര്ടട  ലനിസട  ഫചയനിരുന്ന ആഫരയലാം ഫകേ.എസട.ഫഎ.ഇ.-യഫട എലാം.ഡനി.
സഭാനകത്തയട നനിയമനിക്കണഫമന്നട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന്നനില. 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 233

(ബനി &സനി) ശതീ. സുധതീറനിനട ഫകേ.എസട.ഫഎ.ഇ.-യനില് മഭാകനജനിലാംഗട ഡയറക്ടറഭായനി
നനിയമനലാം  നല്കേനിയതുമഭായനി  ബന്ധഫപട  ഫെയല്  (വലവ-ബനി1/307/16-വലവ.)
അകനസ്വഷണഭാര്ത്ഥലാം  വനിജനിലന്സട  വകുപനിനട  ഫഫകേമഭാറനിയനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത
വനിവരങ്ങള ഇഡൗ വകുപനില് ലഭലമല. 

കകേരള ആകടഭാ ഫമഭാഫഫബല്സനിഫന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഏഫറടുക്കല്

140 (542)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനയഭാറനിന്കേരയനിഫല  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  ആകടഭാ
ഫമഭാകബല്സനിഫന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത  സര്ക്കഭാര്  ഏഫറടുക്കുവഭാന്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  സഭാപനത്തനില്  ആകടഭാ   ഫമഭാകബല്സട  അനുബന്ധ
വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള ആകടഭാ ഫമഭാകബല്സനില് പുതനിയ എലാം.ഡനി.ഫയ നനിയമനിക്കഭാന്
അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അമരവനിളയനിഫല സനിഡ്കകേഭാ കടല് ഫെഭാക്ടറനി അടചട പൂടനി പകേരലാം ആ
സലത്തട ഫചറുകേനിട വലവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് കവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി) ഫനയഭാറനിന്കേര ആറഭാലലാംമൂടനിലളള കകേരള ആകടഭാ ഫമഭാഫഫബല്സട
ലനിമനിറഡട  എന്ന  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  കുകറ  വര്ഷങ്ങളഭായനി
നഷത്തനിലഭാണട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട.  തുടര്ചയഭായ നഷലാംമൂലലാം  പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം
പൂര്ണമഭായലാം കശഭാഷനിച അവസയനിലഭാണട.

കകേരള ആകടഭാ ഫമഭാഫഫബല്സനിഫന്റെ ഇകപഭാഴെഫത്ത സനിതനിയലാം പ്രവര്ത്തനവലാം
ഉലഭാദന സഡൗകേരലങ്ങളുലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട  ഇകപഭാഴുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശക്തനിഫപടുതന്നതുളഫപഫട സഭാപനത്തനിഫന്റെ സുസനിരമഭായ ഭഭാവനിയനുകയഭാജലമഭായ
പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  സഭാധലതകേള   സര്ക്കഭാര്  അടനിയനര  ശദ
നല്കേനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.  ഇതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതകേള
തതീര്പഭാക്കുന്ന  നടപടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.  കേമ്പനനിയഫട
അതലഭാവശലമുളള പ്രവര്ത്തന മൂലധനസഹഭായത്തനിനഭായനി 2016-17-ഫല ബഡ്ജറനില്
ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി പ്രകതലകേലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  100 കകേഭാടനി
രൂപയനില്നനിനലാം  ഇതനികനഭാടകേലാം  200  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  കകേരള
ആകടഭാഫമഭാഫഫബല്സനിനട  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത ധനസഹഭായമഭായനി  300  ലക്ഷലാം
രൂപകൂടനി നല്കുന്നതനിനുളള ഫപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട. 
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(സനി)  ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേരള  ആകടഭാ
ഫമഭാഫഫബല്സനില് മഭാകനജനിലാംഗട ഡയറക്ടഫറ പുതനിയതഭായനി നനിയമനിചനിരുന. എന്നഭാല്
അകദ്ദേഹലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  അവധനിയനില്  പ്രകവശനിചതനിനഭാല്  വന്ന  ഒഴെനിവനികലയട
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണട.

(ഡനി) അമരവനിളയനിഫല സനിഡ്കകേഭാ ഫഫടല് ഫെഭാക്ടറനി നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.
11-11-2014-ഫല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട.)നമ്പര്  151/2014/ഫഎ.ഡനി.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട പ്രകേഭാരലാം സനിഡ്കകേഭായഫട കേതീഴെനിലളള അമരവനിളയനിഫല 2.5 ഏക്കര് സലലാം
ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട  കേതീഴെനിലളള  അഡതീഷണല്  സനില്  അകേസ്വനിസനിഷന്
കപ്രഭാഗഭാലാം  (അസഭാപട)ഫന്റെ  കേമ്മേസ്യൂണനിറനി  സനില്  പഭാര്ക്കട  തുടങ്ങുന്നതനിനുകവണനി
ഫഫകേമഭാറഭാന്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  പനിന്നതീടട  നടന്ന  ചര്ചകേളുഫട  അടനിസഭാനത്തനില്
20,000  സസ്വയര്ഫെതീറട ഫകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  2.5  ഏക്കര് സലലാം അധനികേമഭാഫണനലാം
ആയതനിനഭാല്  1.5  ഏക്കര്  സലലാം  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട  ഫഫകേമഭാറഭാനുലാം
ബഭാക്കനി  ഒകരക്കര് സനിഡ്കകേഭായഫട  വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  നല്കേഭാനുലാം
തതീരുമഭാനമഭായനിരുന.  കമല് തതീരുമഭാനമനുസരനിചട  വനിശദമഭായ ഫസച്ചുലാം ഇരുകൂടരുഫട
സലലാം അതനിരടയഭാളലാം  ഫചയ്തുഫകേഭാണളള ഫഫസറട  പഭാനുലാം  ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട  തുടര്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട. 

പുതനിയ വലവസഭായങ്ങള

141  (543)  ശതീ  .    കതഭാമസട  ചഭാണനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിഫന്റെ  സഭാഹചരലങ്ങളക്കനുസരനിചട  പുതനിയ  വലവസഭായങ്ങള
തുടങ്ങുന്നതനിനട നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേള,  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയമഭായനി
സഹകേരനിചട പുതനിയ വലവസഭായങ്ങള തുടങ്ങഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിഫന്റെ  സഭാഹചരലങ്ങളക്കനുസരനിചട  പുതനിയ  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസ്വരനിതഗതനിയനില് സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണട.  ആയതനിന് പ്രകേഭാരലാം ചനില വലവസഭായങ്ങഫള മുന്ഗണനഭാ
ലനിസനില് ഉളഫപടുത്തനി സലാംരലാംഭകേ സഹഭായ പദതനിവഴെനി അവയട അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേഫര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം Investors Meet, സലാംരലാംഭകേതസ്വ പരനിശതീലന പദതനി, ഫടകകഭാളജനി
ക്ലനിനനികേട, സനില് ഫഡവലപ്ഫമന്റെട കപ്രഭാഗഭാലാം തുടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന.
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കൂടഭാഫത  സ്കൂള-കകേഭാകളജട  തലങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വനികേസന  ക്ലബ്ബുകേള
(ഇ.ഡനി.  ക്ലബ്ബുകേള)  വഴെനി  ധനസഹഭായവലാം  നല്കേനിവരുന.  പുതനിയ  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങഫള  സഹഭായനിക്കുവഭാനുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുവഭാനുലാം  എലഭാ ജനിലഭാ
വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ഇന്കുകബഷന് ഫസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനമുണട. 

കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള,  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വനികേസന  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള,  നനികക്ഷപകേരുഫട  കമളകേള,  എലാം.എസട.എലാം.ഇ.  ഉലന്ന  വനിപണന
കമളകേള,  ഫമഷനിനറനി  എകനിബനിഷന്,  ഫടകകഭാളജനി  ക്ലനിനനിക്കുകേള,  സനില്
ഫഡവലപ്ഫമന്റെട പരനിശതീലനലാം, ഉഡൗര്ജ്ജനിത വലവസഭായവല്ക്കരണ പദതനി എന്നനിവ
കബ്ലേഭാക്കട, തഭാലൂക്കട, മുനനിസനിപഭാലനിറനി, ജനിലഭാതലങ്ങളനിലഭായനി നടത്തനിവരുന. കൂടഭാഫത
ബനിസനിനസട ടു ബനിസനിനസട മതീറട  സലാംസഭാനതലത്തനില്  ഫമഷനിനറനി എകനിബനിഷന്
തുടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേളവഴെനി സലാംസഭാനത്തനിനകേതലാം പുറതമുളള വലവസഭായനികേളക്കട
കകേരളത്തനില്  വലവസഭായങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം  കകേരളത്തനിഫല  ഫചറുകേനിട
വലവസഭായനികേളക്കട  ഇനലയകേതലാം  പുറതമുളള  വനിപണന  അവസരങ്ങള
കേഫണത്തഭാനുലാം അവസരഫമഭാരുക്കനിയനിട്ടുമുണട.

സലാംസഭാനത്തട ഫചറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായങ്ങഫള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന
തരത്തനിലളള പുതനിയ വലവസഭായ നയത്തനിഫന്റെ കേരടട വലവസഭായ വഭാണനിജല വകുപട
തയഭാറഭാക്കനിയതട സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട.  ഫകേ-ബനിപട വഴെനി കകേരളത്തനിഫല
സൂക്ഷ്മ  ഫചറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  വലവസഭായനികേളുഫട  വനിപണനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള  ബനിസനിനസട  ടു  ബനിസനിനസട  മതീറ്റുകേള,  കദശതീയ  അനര്കദ്ദേശതീയ  കമളകേളനില്
പഫങടുപനിക്കല് തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട.  വനിപണന
കപ്രഭാതഭാഹനഭാര്ത്ഥലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലലാം  വലവസഭായ
ഉലന്നങ്ങളുഫട പ്രദര്ശന കമളകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാഫത സലാംസഭാനഫത്ത
വലവസഭായ വനികേസനലാം തസ്വരനിതഫപടുതന്നതനിനഭായനി ഇന്ഫവസട ഫമന്റെട  ഫപ്രഭാകമഭാഷന്
കേഡൗണ്സനില്,  ഇന്ഫവസടഫമന്റെട  ക്ലനിയറന്സട  കബഭാര്ഡട,  ഇന്ഫവസടഫമന്റെട
ഫപ്രഭാകമഭാഷന് കബഭാര്ഡട മുതലഭായവ രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട. 

(ബനി) പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളക്കുലാം സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം കകേരളത്തനില്
നനിയമവനികധയമഭായനി ഏതട വലവസഭായലാം തുടങ്ങുവഭാനുലാം നനിലവനില്  സഭാഹചരലമുണട.
അത്തരലാം  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട  സഭാമ്പത്തനികേവലാം  സഭാമ്പത്തനികകേതരവമഭായ
എലഭാ സഹഭായ സഹകേരണങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര് നല്കേനിവരുന. കൂടഭാഫത പ്രവഭാസനികേളഭായ
കകേരളതീയര്  വനികദശതനനിനലാം  വരുകമ്പഭാള  അവര്ക്കട  ഫതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം  അവരുഫട  പുനരധനിവഭാസലാം,  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവയ്ക്കുകവണ എലഭാ
സഹഭായങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  എകസറ്റുകേളനില്  5%  അവര്ക്കട
റനിസര്വട  ഫചയ്യുന്നതനിനുമുളള  പദതനി  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  വകുപനിഫന്റെ  പുതനിയ
വലവസഭായ നയത്തനിഫന്റെ കേരടനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുമുണട. 
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ഫകേഭാലലാം സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട മനില് 

142 (544)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട  .    ജയലഭാല് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഉളഫപട,  ഫകേഭാലലാം  സഹകേരണ
സനിന്നനിലാംഗട  മനിലനിഫന്റെ  നനിലവനിലള്ള  കേടബഭാധലത  പരനിഹരനിചട  മനില്  തുറന്നട
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  ഈ  സർക്കഭാർ  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  നവതീകേരനിചട  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട  കജഭാലനിസനിരത
ഉറപട  വരുതന്നതനിനട  പ്രകതലകേ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനില്
ആയതട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മനില് നവതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി റനികവസ്ഡട കപ്രഭാജക്ടട അലാംഗതീകേരനിചട
എന്.സനി.ഡനി.സനി. അനുവദനിച 45.19 കകേഭാടനി രൂപ ഫചലവഴെനിചട ഈ സഭാപനത്തനില്
നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട പുകരഭാഗതനിയലാം തുടര്നടപടനികേളുലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2016  ഡനിസലാംബര് മുതല് കല-ഓഫെട ഫചയനിരുന്ന ഫകേഭാലലാം സഹകേരണ
സനിന്നനിലാംഗട  മനിലനിനട  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  അടനിയനരമഭായ  ഇടഫപടലനിഫനതടര്ന്നട
അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ഫസന്ടഫഫലസ്ഡട പര്കചസട കേമ്മേനിറനിവഴെനി വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
160  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിച്ചു.  കൂടഭാഫത  ഫഫവദവ്യുതനി  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുന്നതനിനട
സഭാവകേഭാശലാം അനുവദനിക്കുകേയലാം ഫചയ്തു. ആയതനിഫന്റെ ഫെലമഭായനി മനില് തുറനപ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട.  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  അനുവദനിച  തുകേയനില്നനിന്നട  135  ലക്ഷലാം  രൂപ
മനിലനിഫന്റെ ഫഫദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട. 

(ബനി)  ഫകേഭാലലാം  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗട  മനിലനിഫന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
എന്.സനി.ഡനി.സനി.  സഹഭായകത്തഭാഫട  സര്ക്കഭാര്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട  മനിലനിഫന്റെ
നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട.  മനില് നവതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി
ഉലഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഗുണകമന്മയളള നൂല് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.  തല്ഫെലമഭായനി  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട  കജഭാലനിസനിരത
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം മനില് ലഭാഭകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട. 
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(സനി&ഡനി) ഫകേഭാലലാം സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട മനില് നവതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
57.39  കകേഭാടനി രൂപയഫട പുതുക്കനിയ കപ്രഭാജക്ടട റനികപഭാര്ടട  സര്ക്കഭാര് എന്.സനി.ഡനി.സനി.-ക്കട
സമര്പനിക്കുകേയലാം  ആയതനിനട  എന്.സനി.ഡനി.സനി.-യഫട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയലാം
45.19  കകേഭാടനി  രൂപ എന്.സനി.ഡനി.സനി.  സര്ക്കഭാരനികലയട  നല്കുകേയലാം  ഫചയനിട്ടുണട.
ഇതനില്  15  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  മനിലനിനട  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനത്തനികലയഭായനി പുതനിയ ഫമഷനിനറനികേള വഭാകങ്ങണതുലാം പഴെയ ഫമഷനിനറനികേള
വനില്കക്കണതുമുണട. ആയതനിഫന്റെ ഇ-ഫടണര്  നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട. 

മദ്രസഭാ നവതീകേരണ പദതനി

143  (545)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മദ്രസഭാ നവതീകേരണ പദതനിയഫട ഭഭാഗമഭായനി സനിഡ്കകേഭാ എത രൂപയഫട
ഉപകേരണങ്ങളഭാണട  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  നല്കേനിയനിട്ടുഫള്ളഫതന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനിഡ്കകേഭാ  ഈ  ഉപകേരണങ്ങള  ഏതട  സഭാപനത്തനില്  നനിന്നഭാണട
വഭാങ്ങനിയതട;  ഈ സഭാപനങ്ങഫള എലാം.  പഭാനല് ഫചയനിട്ടുകണഭാ;എങനില് ഏഫതലഭാലാം
സഭാപനങ്ങളഭാണട എലാം.പഭാനലനില് ഉണഭായനിരുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എലാം.പഭാനല് ഫചയഫപട സഭാപനങ്ങളുഫട ഉടമസര് ആഫരലഭാമഭാഫണന്നട
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 498,366,006 രൂപയകടതട. 

(ബനി)  സനിഡ്കകേഭാ ഇഡൗ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളുഫട  വനിവരലാം
തഭാഫഴെ കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

• ശതീകുമഭാര് ലകബഭാറടറതീസട, തനിരുവനനപുരലാം, ഫകേഭാലലാം

• പ്രണവലാം ഏജന്സതീസട, തനിരുവനനപുരലാം, ഫകേഭാലലാം

• ഫഫമകക്രഭാഫഫസന്റെനിഫെനികേട, ഫകേഭാലലാം

• എസട.ആര്.എസട.,  സനിഡ്കകേഭാ  സനിസലാംസട,  ഡസ്യൂകറഭാസനില്  ഫഫമകക്രഭാ
സയന്റെനിഫെനികേട, തനിരുവനനപുരലാം.

• ഇന്മഭാകട ഇന്കഫെഭാ ഫസഭാലസ്യൂഷന്, തനിരുവനനപുരലാം
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• അകസഭാസനികയറഡട സയന്റെനിഫെനികേട, തനിരുവനനപുരലാം

• ഫടയനിറട കടഡട ലനിങടസട ഫഫഹപര് ഫടകേട സനിസലാംസട, ഫകേഭാലലാം.

• വനിന്ഫടകേട സനിസലാംസട , തനിരുവനനപുരലാം, ഫകേഭാലലാം, തനിരുവല.

• കലഭാജനികേട സനിസലാംസട, ബൂണ് ഇന്നകവഷന്സട, ആലപ്പുഴെ

• ഫപ്രഭാകവഴട മഭാര്ക്കറനിലാംഗട, എറണഭാകുളലാം, ഒല്ലൂര് & കേണ്ണൂര്

• സകതണ് അകസഭാസനികയറഡട, സനിറനി കേമ്പസ്യൂടര് ഫകേയര്, ഒല്ലൂര്.

• ഡനിജനിറല്  കവ,  അക്ഷര  എന്റെര്ഫഫപ്രസസട,  ബൂണ്  ഇന്നകവഷന്സട,
പഭാലക്കഭാടട 

• ഫപന്റെടകറഭാണ് ഇന്കഫെഭാ സനിസലാംസട, മകഞരനി

• ഫപന്റെഭാസട മളടനിബഭാന്ഡഡട കേമ്പസ്യൂടര് മഭാള, ഫബസട ഇന്ഡട, മകഞരനി 

• കകേഭാര്ബനിസട  കേമ്പസ്യൂകടഴട,  ഫഫബ  &  ഫസല്,  റനി.ബനി.എസട.  സനി.എല്.റനി.,
സഡന്സട കമറട, കലണ്സട കേഭാന്റെതീന്,ഡസ്യൂകറഭാസനില് മകഞരനി

• ഫബസട  ഇന്ഡട,  കകേഭാര്ബനിസട  കേമ്പസ്യൂകടഴട  ഫപന്റെഭാസട,  ഫഫമകക്രഭാ
ഫകേമനിക്കല്സട, ലഭാബ്കകേഭാ, ബൂണ് ഫപന്റെകറഭാണ് ഡസ്യൂകറഭാസനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട.

• കേവനഭാല്  ഇന്റെര്  നഭാഷണല്  സഭാന്  കേമ്പസ്യൂകടഴട,  ഫസക  ലഭാബട
എകേസ്യൂപ്ഫമന്റെടസട & ഫകേമനിക്കല്സട, കേണ്ണൂര് 

• ഫഗപട കസഭാഫട , ബ്ലേല്ല്ബ്ല്ലൂമൂണ്, എഡസ്യൂമഭാര്ടട, കേഭാസര്കഗഭാഡട

• എസട.എലാം. കസഭാഫട, പഭാലാം എഡസ്യൂമഭാര്ടട വയനഭാടട

ഇഡൗ സഭാപനങ്ങഫള എലാം പഭാനല് ഫചയനിട്ടുണട. 

(സനി) ഉണട.

ഫകേഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വലവസഭായ വകുപനിഫന്റെ 
അധതീനതയനിലള്ള ഭൂമനി 

144  (546)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വലവസഭായ  വകുപനിഫന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള ഭുമനിയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനില്  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  ഭുമനിയഫട
വനിവരലാം, ഏതട സഭാപനലാം, എത ഭുമനി എന്നതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങള സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉപകയഭാഗനിക്കഭാഫത കേനിടക്കുന്ന ഭുമനിയഫട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫകേഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വലവസഭായ വകുപനിഫന്റെ അധതീനതയനില്
മുണയല് വലവസഭായ വനികേസന ഏരനിയഭായനില് 20.67 ഏക്കര് ഭൂമനിയണട. 

(ബനി) 20.67 ഏക്കര് ഭൂമനിയനില് 2.58 ഏക്കര് ഭൂമനി കറഭാഡട, മറട ഫപഭാതുസഡൗകേരലങ്ങള
എന്നനിവയഭായനി ഉപകയഭാഗഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട. ബഭാക്കനിയളള        18.09 ഏക്കര് ഭൂമനി
53  യൂണനിറ്റുകേളക്കഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  ഇവഫയ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി *കചര്ക്കുന. 

(സനി)  53  യൂണനിറ്റുകേളക്കട  ഭൂമനി  അനുവദനിചതനില്  3  യൂണനിറ്റുകേള  ഇകപഭാള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  പ്രസ്തുത  സലാംരലാംഭകേര്  ഫഫഹകക്കഭാടതനിയനില്  കകേസട
ഫെയല് ഫചയട കസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല് ഭൂമനി തനിരനിഫചടുക്കല് നടപടനികേള
തടസഫപടനിരനിക്കുകേയഭാണട.

വലവസഭായ ബൃഹതട കസഭാണുകേള

145 (547) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട കേബതീര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ഫല ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില് കകേരളത്തനില് അഞട വലവസഭായ
ബൃഹതട  കസഭാണുകേള  ആരലാംഭനിക്കുഫമന്ന  പ്രഖലഭാപനത്തനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
വലവസഭായ വകുപട എഫനങനിലലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആദലഘടത്തനില്  എവനിഫടഫയഭാഫക്കയഭാണട  ഇത്തരത്തനില്  വലവസഭായ
കസഭാണുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട എന്നട ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മങട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  500  ഏക്കര്
സലലാം ഏഫറടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തനിയഫട നനിലവനിഫല അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) എത സമയലാം ഫകേഭാണട കസഭാണ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം; ഇതട
സലാംബന്ധനിചട  കേനിന്ഫ  എഫനങനിലലാം  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉഫണങനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണട.  കേനിന്ഫ മുകഖന വലവസഭായ കസഭാണുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന
തനികലയഭായനി ഇടുക്കനി ജനിലയനിഫല ഫതഭാടുപുഴെ തഭാലൂക്കനിഫല   കേരനികക്കഭാടട-ആലകക്കഭാടട
വനികലജകേളനിഫല  920  ഏക്കര്  ഭൂമനിയലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിഫല  ഫപരനിനല്മണ
തഭാലൂക്കനിഫല മങട വനികലജനില്ഫപട  690  ഏക്കര് ഭൂമനിയലാം പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിഫല
കകേഭാന്നനി  തഭാലൂക്കനിഫല  കേലഞ്ഞൂരനിഫല  38.80  ഏക്കര്  ഭൂമനിയലാം  അടൂര്  തഭാലൂക്കനിഫല
ഏഴെലാംകുളലാം വനികലജനില് 37 ഏക്കര് ഭൂമനിയലാം ഫനകഗഭാഷനികയറഡട പര്കചസട വലവസകേള
പഭാലനിചട  ഏഫറടുക്കുന്നതനിനട  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയട  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട  കേനിന്ഫ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട. 

(സനി) റവനസ്യൂ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധഫപടട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചട ഭൂമനി കേനിന്ഫക്കട ഫഫകേമഭാറനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്
ഉടന്  അടനിസഭാന  സഡൗകേരലങ്ങള  തുടങ്ങഭാനുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുമഭാണട  കേനിന്ഫ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട  കേനിന്ഫ  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേഫളഭാനലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില. 

ഫഗയനില് പ്രകൃതനി വഭാതകേ ഫഫപപട ഫഫലന് പദതനി

146  (548)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  ഫഗയനില്  പ്രകൃതനി  വഭാതകേ  ഫഫപപട  ഫഫലന്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധഫപടട നനിലവനിലളള പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  പ്രസ്തുത  ഫഫപപ ട ഫഫലനുകേള  കേടനകപഭാകുന്ന
പ്രകദശങ്ങളനിഫല ജനങ്ങളുഫട ആശങകേള ദൂരതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം അവര്ക്കട മതനിയഭായ
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഫഗയനില് പ്രകൃതനി വഭാതകേ ഫഫപപട ഫഫലന് പദതനിക്കുകവണനി P&MP Act
പ്രകേഭാരലാം 6 (1)  ഗസറട കനഭാടനിഫെനികക്കഷന് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സലലാം ഏഫറടുത്തനിട്ടുണട.
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട
എന്നതീ ജനിലകേളനിലഭായനി  503  കേനി.മതീ.  ഫഫദര്ഘലമുളള ഫഫപപട ഫഫലന് ശലാംഖലയഭാണട
പദതനിയഫട  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപനികക്കണതട.  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനില്
ഫഫപപട ഫഫലന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  കേരഭാര്  നല്കുകേയലാം  കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരനികേയലാം  ഫചയ്യുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലയനില്  കേരഭാര്  നല്കുകേയലാം  പ്രഭാരലാംഭ
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നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ഫചയനിട്ടുണട.  ബഭാക്കനി  ജനിലകേളനില്  കേരഭാര്
നല്കുന്നതനിനുളള  ഫടണര്  നടപടനികേള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണട.  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനുളള  ഫഫപപ്പുകേള മുതലഭായ സഭാമഗനികേള യഭാര്ഡകേളനില്  കസഭാക്കട
ഫചയനിട്ടുണട.  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  ഒഴെനിഫകേയളള  ബഭാക്കനി  ജനിലകേളനിഫല  പഞനഭാമ
തയഭാറഭാക്കുന്ന കജഭാലനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട.  ഫഫപപട ഫഫലന് പദതനി  2018  ഡനിസലാംബര്
മഭാസകത്തഭാഫട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുഫമന്നഭാണട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട. 

(ബനി)  പതപരസലങ്ങളനിലൂഫടയലാം ലഘുകലഖകേളനിലൂഫടയലാം എഫെട.എലാം.  കറഡനികയഭാ
പരസലങ്ങള  മുകഖനയലാം  ഫഫപപട ഫഫലന്  സലാംബന്ധനിച  ജനങ്ങളുഫട  ആശങകേള
ദൂരതീകേരനിക്കുവഭാനുളള കബഭാധവത്ക്കരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട.  ജനിലഭാ  കൃഷനി ഓഫെതീസര്
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  ആയഷ്കഭാല  വനിളവനിഫന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനിലഭാണട  വനിളകേളുഫട
നഷപരനിഹഭാരലാം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട.  നഭാണലവനിളകേളുഫട  വനില  കേണക്കഭാക്കുന്നതട
Kerala  Statistics  &  Economics  Department-ഫന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  വനിലനനിലവഭാര
കേണക്കുകേള അനുസരനിചഭാണട.  വനിളകേളക്കട  തഭാരതകമലന നലഭായമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം
ലഭനിക്കുനണട.  RoU  സലവനിലയഫട  നഷപരനിഹഭാരലാം,  1962-ഫല  P&MP  Act
അനുസരനിചട മഭാര്ക്കറട വനിലയഫട  10  ശതമഭാനമഭാണട നല്കകേണതട.  എന്നഭാല് ഇതട
തഭാരതകമലന തുച്ഛേമഭായതനിനഭാല് നലഭായവനിലയഫട 50 ശതമഭാനമഭായനി നല്കുവഭാനഭാണട
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട. 

ഫചറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളുഫട പുകരഭാഗതനി

147  (549)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  പുതനിയ  ഫചറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളുഫട  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  ഏഫതലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പദതനിയഫടയലാം വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫചറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേരുഫട  സഹഭായത്തനിനഭായനി
ഇ-ഗകവണന്സട പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഫചറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളുഫട പുകരഭാഗതനിയഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള പദതനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന. 

(സനി) ഉണട. 

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.

268/2019.
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വലവസഭായ വഭാണനിജല വകുപനിഫന്റെ കസവനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് പദതനി

148 (550) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര്:
ശതീ  .   ഫകേ  .   ഫജ  .   മഭാകനി:
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്:
ശതീ  .    ബനി  .    സതലന്:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  വകുപനിഫന്റെ  കസവനങ്ങള  വനിവരസഭാകങതനികേ
വനിദലയഫട സഹഭായകത്തഭാഫട കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലവസഭായ  ജഭാലകേലാം-കകേരള  എലാം.എസട.എലാം.ഇ.
ജനികയഭാ കപഭാര്ടല് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളുഫട  വനിവരകശഖരണലാം,  സലാംരലാംഭ  സഹഭായ
പദതനി,  അകപക്ഷകേളുഫട ഓണ്കലന് സമര്പണലാം തുടങ്ങനിയവയഭായനി എഫനലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണട പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വലവസഭായ വഭാണനിജല വകുപനിഫന്റെ കസവനങ്ങള വനിവര സഭാകങതനികേ
വനിദലയഫട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്  നനിരവധനി  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട. ഇതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി "വലവസഭായ ജഭാലകേലാം" എന്ന MSME Geo-
Portal  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  അതനിനുകവണനി ജനിലകേളനിഫല ഫെതീല്ഡ്തല
ഓഫെതീസര്മഭാര്ക്കട  Tablet Computer  വനിതരണലാം ഫചയട അതനിനുളള പരനിശതീലനവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട. 

സലാംരലാംഭങ്ങളുഫട  വനിവരകശഖരണവലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട  ഉണഭാകുന്ന
പ്രതനിബന്ധങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുമഭാണട  ഇത്തരലാം
പദതനികേളഫകേഭാണട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  വലവസഭായ  വനികേസന
ഉകദലഭാഗസര്  സലാംരലാംഭങ്ങള  കനരനിടട  സന്ദര്ശനിച്ചുലാം  ജനി.പനി.എസട.  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗഫപടുത്തനിയലാം വനിവരകശഖരണലാം നടതകേയലാം ആയതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഒരു വലവസഭായ ഭൂപടലാം തയഭാറഭാക്കുകേയലാം ഫചയ്യുന. വരുലാംവര്ഷങ്ങളനിഫല പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട  സനിതനി  വനിവരകശഖരണത്തനിനുലാം  ക്ലസര്
അടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  ഫപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറട
സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുഫട പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം ഇതട സഹഭായകേമഭാകുലാം.  ഇതട  കൂടഭാഫത
സലാംരലാംഭകേ  സഹഭായ  പദതനിക്കട  ഓണ്ഫഫലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇതനിനകേലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതുമുതല്  ഫെണട  അനുവദനിക്കുന്നതട
വഫരയളള  എലഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  ഇഡൗ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂഫട  ലഭലമഭാകുനണട.
വലവസഭായ വകുപനിഫന്റെ നവതീകേരനിച ഫവബ്ഫഫസറനില് ഇതനിനുള്ള ലനിങട ലഭലമഭാണട. 
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റബര് പഭാര്ക്കട

149  (551)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാന്നനിയനില് മുന് സര്ക്കഭാരുകേള പ്രഖലഭാപനിച റബര് പഭാര്ക്കട,കേനിന്ഫയഫട
അപഭാരല്  പഭാര്ക്കട  എന്നനിവയഫട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇകതവഫര  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവയഫട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുണഭായ  സഭാഹചരലലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിരവധനി  കപര്ക്കട  ഫതഭാഴെനിലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട  വരുമഭാനവലാം
ലഭനിക്കുലാംവനിധലാം ഇവയഫട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട എഫനഭാഫക്ക നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുഫമന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.

(ബനി&സനി)  കേനിന്ഫയലാം  റബര്  കബഭാര്ഡലാം  സലാംയക്തമഭായനി  റഭാന്നനിയനില്  ഒരു
റബര് പഭാര്ക്കട സഭാപനിക്കുന്നതനിനട പദതനി ഇടനിരുനഫവങനിലലാം അതനിനഭാവശലമഭായ
ഭൂമനി  ലഭനിക്കഭാത്തതുഫകേഭാണട  ഇതട  കവഫണന്നട  വയഭാന്  24 -7-2014-ല്
ചതീഫെട  ഫസക്രടറനിയഫട അദലക്ഷതയനില്  കചര്ന്ന  64-ാാമതട   കേനിന്ഫ  കബഭാര്ഡട
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.  തുടര്ന്നട  8 -2-2017-ല് ബഹു.  വലവസഭായ വകുപ്പുമനനിയഫട
അദലക്ഷതയനില്  കചര്ന്ന  കയഭാഗത്തനില്  റബര്  പഭാര്ക്കട  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
M/s. AVT-യഫട ഫഫകേവശമുളള ഭൂമനിയഫട സലപരനികശഭാധന നടത്തനി കേനിന്ഫയഫട
കേതീഴെനില് റബര് പഭാര്ക്കട സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  അപഭാരല്
പഭാര്ക്കനിഫന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില. 

വലവസഭായ വകുപനിനട കേതീഴെനിലളള ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള 

150  (552)  ശതീ  .    ഡനി  .    ഫകേ  .    മുരളനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വലവസഭായ വകുപനിനട കേതീഴെനിലള്ള ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് എത
എണലാം 2015-16-ല് പ്രവര്ത്തന ലഭാഭത്തനിലഭായനിരുന എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2015-16-ല് പ്രവര്ത്തന നഷത്തനിലണഭായനിരുന്നവ എതയഭാണട;

(സനി) 2016-17-ല് ഉണഭായ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിഫല  വലവസഭായ  വകുപനിഫന്റെ

അധതീനതയനിലളള 10 ഫപഭാതുമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിലലാം  31  ഫപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങള  നഷത്തനിലമഭാണട  പ്രവര്ത്തനിചതട.  ഇവയഫട  കപരുവനിവരവലാം

ലഭാഭനഷക്കണക്കുകേളുലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന. 

സലാംസഭാനഫത്ത  വലവസഭായ  വകുപനിഫന്റെ  അധതീനതയനിലളള  ഫപഭാതുമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളുഫട  2016-17  കേഭാലയളവനിഫല അര്ദവഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തന  റനികപഭാര്ടട

(ഏപ്രനില്-ഫസപ്റലാംബര്  2016)  പ്രകേഭാരലാം  11  സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇവയഫട കപരുവനിവരലാം അനുബന്ധലാം* ആയനി കചര്ക്കുന. 

വലവസഭായ വകുപനില് ഇ-ഗകവണന്സട 

151 (553) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്:

ശതീ  .   ജനി  .   എസട  .   ജയലഭാല്:

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി:

 ശതീമതനി  സനി  .    ഫകേ  .    ആശ:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ  വകുപനില്  ഇ-ഗകവണന്സട  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനട

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉഫണങനില് എഫനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട ഇതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായള്ളതട

എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇ-ഗകവണന്സട  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതട  മുകഖനയണഭാകുന്ന  കനടങ്ങൾ

എഫനഭാഫക്കയഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങഫള ഫനറട വര്ക്കട മുകഖന ബന്ധനിപനിക്കുന്നതനിനട

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) വലവസഭായ വകുപനില് ഇ-ഗകവണന്സട പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട. 

ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലവസഭായ  വകുപനിഫന്റെ  ഫവബ്ഫഫസറട  സലാംവനിധഭാനലാം,

കകേരള  എലാം.എസട.എലാം.ഇ.  ജനികയഭാ  കപഭാര്ടല്  സലാംവനിധഭാനലാം,  ഫഫവഡട  ഏരനിയ

ഫനറട വര്ക്കനിലാംഗട (KSWAN), ലഭാന്റെട മഭാകനജട ഫമന്റെട സനിസലാം എന്നനിവ ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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വലവസഭായ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധഫപട സലാംരലാംഭങ്ങളുഫട വനിവരകശഖരണത്തനിനഭാണട

ജനികയഭാ കപഭാര്ടല് സലാംവനിധഭാനലാം.  സലാംരലാംഭങ്ങഫള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള കനരനിടട

കശഖരനിചട കഗഭാബല് ഫപഭാസനിഷനനിലാംഗട സലാംവനിധഭാനലാം  (ജനി.പനി.എസട.)  ഉപകയഭാഗനിചട

അവയഫട  സഭാനലാം  കരഖഫപടുത്തനി  വലവസഭായ  ഭൂപടലാം  സജ്ജതീകേരനിക്കുലാം.  ജനിലഭാ

വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിഫല അടനിസഭാന സഡൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിചട ഫനറട വര്ക്കനിലാംഗട

സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണട KSWAN എന്ന പദതനി. വലവസഭായ വകുപനിഫന്റെ

വലവസഭായ എകസറ്റുകേളനിഫല  ഭൂമനിയഫട  വനിതരണവലാം  വനിനനികയഭാഗവലാം  ഓണ്ഫഫലന്

സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാക്കുന്നതഭാണട ലഭാന്റെട മഭാകനജട ഫമന്റെട സനിസലാം ഫകേഭാണകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.

(ബനി)  വകുപനിഫന്റെ ഉപകയഭാക്തഭാക്കളക്കട ഫമചഫപടതുലാം സുതഭാരലവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭായ

കസവനലാം നല്കുവഭാനുലാം അഴെനിമതനിരഹനിതമഭായ കസവനലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം കേഴെനിയലാം.

(സനി) ഉണട. 

മഭാവൂര് ഗസ്വഭാളനികയഭാര് റയണ്സനിഫന്റെ സലത്തട പുതനിയ വലവസഭായലാം

152  (554)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

മഭാവൂര്  ഗസ്വഭാളനികയഭാര്  റയണ്സട  (ഗഭാസനിലാം)  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  സലത്തട

പരനിസനിതനി സഡൗഹൃദവലാം കൂടുതല് ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതുമഭായ പുതനിയ

വലവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട ഏഫനലഭാലാം നടപടനിയഭാണട സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നഫതന്നട

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

മഭാവൂര് ഗസ്വഭാളനികയഭാര് റയണ്സട പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന സലത്തട ഒരു പുതുതലമുറ

വലവസഭായലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട.

എന്നഭാല് സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലത്തനില് പൂര്ണമഭായലാം നയപരമഭായ തതീരുമഭാനഫമടുത്തനിടനില.

പുത്തന്  വലവസഭായ  കമഖലകേള  സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  പരനിസനിതനി  സഡൗഹൃദവലാം

ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുഫട വര്ദനവമടക്കമുളള വനിഷയങ്ങള ആഴെത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചു

മഭാതകമ കമല്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയളള.  ഇക്കഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി

25-2-2017-ഫല ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)നമ്പര് 285/2017/വലവ. നമ്പര്  ഉത്തരവട പ്രകേഭാരലാം

ഫസഷലല് ഓഫെതീസഫറ നനിയമനിചനിട്ടുണട.
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വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനട സഹഭായലാം

153  (555)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനലാം  അഭലസ്തവനിദലരഭായ  അകനകേലാം  യവതതീയവഭാക്കള
ഫതഭാഴെനിൽരഹനിതരഭായള്ളതഭായനി  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനില് ഇവര്ക്കട പല
തരത്തനിലള്ള വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ അറനിവലാം വനിദലയലാം
നൽകുന്നതനിനുലാം,  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  നലഭായമഭായ  പലനിശ  നനിരക്കനില്  കലഭാണ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള ഏഫതഭാഫക്ക വനിധത്തനിലള്ള ഫതഭാഴെനില്/ബനിസനിനസട പദതനികേളഭാണട
നനിലവനിലള്ളഫതനലാം  ഇതനിനട  കലഭാണ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എഫനലഭാമഭാഫണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.  അഭലസ്തവനിദലരഭായ ഫതഭാഴെനില്രഹനിത യവതതീയവഭാക്കളക്കട വലവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം  ബഭാങനില്
നനിന്നട കലഭാണ് ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള ഇകപഭാളതഫന്ന നനിലവനിലണട. 

(ബനി)  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  സഹഭായ പദതനി,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ  Prime
Minister's Employment Guarantee Programme (PMEGP) എന്നതീ പദതനികേള
മുകഖന  സലാംസഭാനഫത്ത  വലവസഭായ  കമഖലയനിഫല  സമഗ  വനികേസനത്തനിനുലാം
സലാംരലാംഭകേഫര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വലവസഭായ വകുപട  മുകഖന സഹഭായങ്ങള
നല്കേനിവരുന.  ഇഡൗ പദതനികേളപ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള  മുകഖന
ഗഭാമ-നഗര  വലതലഭാസമനിലഭാഫത,  ഉലന്നങ്ങളുഫട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധഫപട
വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട  25  ലക്ഷലാം  രൂപവഫരയലാം  കസവനകമഖലയനില്
10  ലക്ഷലാം  രൂപവഫരയളള   പദതനികേളക്കട  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  ജനിലഭാ
കേളക്ടറുഫട  അദലക്ഷതയനില്  കചരുന്ന  ജനിലഭാതല  ടഭാസട  കഫെഭാഴട  കേമ്മേനിറനി
കൂടനിക്കഭാഴ്ചയനിലൂഫട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കഫള ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുന. ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രലാം
ജനറല് മഭാകനജര് പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയഫട കേണ്വതീനറഭായനിരനിക്കുലാം. 

ഗുണകഭഭാക്തഭാവട  സമര്പനിചനിട്ടുളള  പദതനിയഫട  സഭാകങതനികേവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ
വശങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട  വഭായ്പ  നല്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളള  ബഭാങട
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്ന മുറയട  പദതനി ഫചലവനിഫന്റെ  90-95  ശതമഭാനലാംവഫര ബഭാങട
വഭായ്പ  നല്കുന.  സഭാധഭാരണ  വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപടവര്  പദതനി  ഫചലവനിഫന്റെ
10  ശതമഭാനവലാം  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപടവര്  5  ശതമഭാനവലാം  തുകേ  സസ്വനലാം
മുതല്മുടക്കഭായനി കേഫണകത്തണതഭാണട.
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ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വനികേസന  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന
മുറയട  വഭായ്പയഫട  ആദല  ഗഡ  ബഭാങട  ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  പദതനിപ്രകേഭാരമുളള
സബ്സനിഡനിക്കഭായനി  കദശതീയ  കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭായ  ഖഭാദനി  ഗഭാമ  വലവസഭായ
കേമ്മേനിഷനട  അയയ്ക്കുകേയലാം ഫചയ്യുന.  ഗഭാമതീണ കമഖലയനിഫല ജനറല് കേഭാറഗറനിയനില്ഫപട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  പദതനി ഫചലവനിഫന്റെ 25  ശതമഭാനലാം,  ഫസഷലല് കേഭാറഗറനിക്കട
35  ശതമഭാനലാം,  നഗര കമഖലയനില് യഥഭാക്രമലാം  15  ശതമഭാനലാം, 25  ശതമഭാനലാം എന്നതീ
നനിരക്കനില് വഭായ്പയലാം (മഭാര്ജനിന് മണനി) ലഭലമഭാക്കുന. 

ഫകേഭാരടനി കേനിന്ഫയഫട വനികേസനലാം

154  (556)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാരടനി  കേനിന്ഫയഫട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എഫനലഭാലാം  വനികേസന  പദതനികേളഭാണട  ഫകേഭാരടനി  കേനിന്ഫയഫട
വനികേസനത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട;

(സനി)  ഫകേഭാരടനി  കേനിന്ഫയഫട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ
കേതീഴെനിലള്ള ഗവണ്ഫമന്റെട ഓഫെട ഇനലഭാ പ്രസനിഫന്റെ അധനികേമുള്ള സലലാം ലഭലമഭാക്കുന്ന
തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫകേഭാരടനി  കേനിന്ഫയനില്  നനിലവനിലള്ള  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട  ഷനിഫനിനട
മുന്പുലാം പനിന്പുമഭായനി വനിശമത്തനിനഭായനി ഒരു ഫറസട റലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട.  ഫകേഭാരടനിയനിഫല കേനിന്ഫ  പഭാര്ക്കനിഫന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവട  പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.  ഇതനിഫന്റെ  തുടര്
നടപടനികേള കേനിന്ഫ സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ഫകേഭാരടനിയനിഫല  കേനിന്ഫഭാ  പഭാര്ക്കനികനഭാടട  കചര്നളള  കകേന്ദ്ര  നഗര
വനികേസന  വകുപനിഫന്റെ  കേതീഴെനിലളള  ഗവണ്ഫമന്റെട  പ്രസനിഫന്റെ  ഫഫകേവശമുളള  ഭൂമനി
ലഭലമഭാക്കണഫമന്നട കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട.

(ഡനി)  സലാംരലാംഭകേര്  അവരുഫട  ഫെഭാക്ടറനിയനിഫല  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭാവശലമഭായ
അനുബന്ധ സഡൗകേരലങ്ങള ഏര്ഫപടുകത്തണതഭാണട.
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വലവസഭായ-വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളക്കട കഗഡനിലാംഗട 

155  (557)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  വലവസഭായ-വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളക്കട  കഗഡനിലാംഗട
ഏര്ഫപടുതവഭാന്  എഫനങനിലലാം  പരനിപഭാടനി  വലവസഭായ വകുപട  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇതനിഫന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എഫനലഭാമഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഫചറുകേനിട വലവസഭായ സഭാപനങ്ങഫള ഇതനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വലവസഭായ-വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളക്കട കഗഡനിലാംഗട ഏര്ഫപടുതവഭാനുളള
നടപടനികേഫളഭാനലാംതഫന്ന ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുഫട ഇന്കേലാം ടഭാകട

156 (558) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട കേബതീര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട കേതീഴെനിലള്ള വനിവനിധ ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള
നനിയമഭാനുസരണലാം  ഇന്കേലാം  ടഭാകട  അടയഭാത്തതനിനഭാല്  വലനിയ  തുകേ  പലനിശ
ഇനത്തനില് കൂടനി  നല്കകേണനി വരുന്ന അവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട  എഫനഭാഫക്ക
നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട എന്നട വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  സഭാപനങ്ങള  വതീഴ്ച  വരുതന്നതനിഫന്റെ  കേഭാരണലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനട  കേഭാരണക്കഭാരഭായവര്ഫക്കതനിഫര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഇന്കേലാം  ടഭാകട  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
അടയ്കക്കണ ഒരു തതീരുവയഭാണട.  സമയബന്ധനിതമഭായനി തതീരുവ അടയഭാത്തതുകേഭാരണലാം
ഉണഭാകുന്ന അധനികേ ബഭാധലതകേള ഇകന്റെണല്  ആഡനിറട, അക്കഡൗണന്റെട ജനറലനിഫന്റെ
ആഡനിറട,  സഭാറസ്യൂടറനി ആഡനിറട എന്നനിവയനിലൂഫട കേഫണത്തനി അതട പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം ഫചയഭാറുണട. ഇത്തരലാം തനിരനിചടവകേള നനിയമഭാനുസൃത
മഭായതനിനഭാല് അനുബന്ധ ബഭാധലതകേളക്കട അതതട ആക്ടട പ്രകേഭാരലാം നനിയമ നടപടനി
കനരനികടണനിവരുലാം. 
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പഭാലക്കഭാടട ജനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള 

157 (559) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ വകുപനിനട  കേതീഴെനില് ഫചറുതുലാം വലതുമഭായ എത വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളഭാണട  പഭാലക്കഭാടട  ജനിലയനില്  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട  ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം കേനിന്ഫ  വലവസഭായ പഭാര്ക്കനില് ഏഫതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കനില്  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങുവഭാന്  തഭാത്പരലമുള്ള
സഭാപനങ്ങഫള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(ഡനി) എലഭാ വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം സലലാം അനുവദനിയഭാന് കേഴെനിയകമഭാ ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 11371 യൂണനിറ്റുകേള ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട. ഇഡൗ മഭാസലാം ആരലാംഭനിച
ടഭാബട സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാതകമ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാകുകേയള

(ബനി) ഒറപഭാലലാം കേനിന്ഫ വലവസഭായ പഭാര്ക്കനില് ഫമ. ബ്ലേനിസടഫുള ഗഭാര്ഫമന്റെടസട
(ഫഫപ്ര) ലനിമനിറഡട, ഫമ. ഫഫസനനിക്കട ഇന്റെര്ഫനറട ബനിസനിനസട ഫസഭാലസ്യൂഷന്സട ആന്റെട
സര്വതീസസട, ഫമ. ഫഫമകക്രഭാ ക്ലഡൗഡ്സട എന്നതീ സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട. 

(സനി)  പ്രസ്തുത പഭാര്ക്കനില് വലവസഭായലാം തുടങ്ങുവഭാന് തഭാലരലലാം പ്രകേടനിപനിക്കുകേയലാം
ഭൂമനി അകലഭാടട ഫചയ്യുകേയലാം ഫചയ സലാംരലാംഭകേര്:

1. അഡതീഷണല് സനില് അകേസ്വനിസനിഷന് കപ്രഭാഗഭാലാം

2. ശതീ. സുബനിന് ഫകേ. എന്.

3. ശതീ. വനിനതീതട കുമഭാര്

4. ശതീ. സുകരഷട കുമഭാര് പനി.

(ഡനി) നനിലവനില് വലവസഭായലാം തുടങ്ങുവഭാന് അകപക്ഷ നല്കേനിയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട
ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുണട.  അകപക്ഷകേര് കൂടുതലഫണങനില് വലക്തമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാഫട
പദതനിയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വനിലയനിരുത്തനികയ ഭൂമനി അനുവദനിക്കുകേയളള. 
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ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങഫള ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള 

158  (560)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം
ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങഫള  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എഫനലഭാമഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഏഫതലഭാലാം  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭാണട  ലഭാഭത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നഫതന്നട  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചട  വരുന്ന
ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങഫള  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എഫനലഭാമഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നഷത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളുളഫപഫടയളള എലഭാ സഭാപനങ്ങളുഫടയലാം പ്രവര്ത്തനലാം
അവകലഭാകേനലാം  ഫചയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉലഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുഫടയലാം
സഭാകങതനികേ  വനിദലയഫടയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,  വനിപണന
സഭാധലതയളള  ഉലന്നങ്ങളുഫട  ഫഫവവനിദലവല്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം  എന്നതീ
നടപടനികേളനിലൂഫട  സഭാപനങ്ങഫള  അഭനിവൃത്തനിഫപടുതന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലള്ള  വനിറ്റുവരവട  ഘടലാംഘടമഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനുളള  വനികേസന  പദതനികേളക്കഭാണട  ഇകപഭാള  പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കേനിവരുന്നതട.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വലവസഭായ  വകുപനിഫന്റെ  അധതീനതയനിലളള
ഫപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുഫട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനുമഭായനി
100 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനി നല്കേനിവരുന. 

സലാംസഭാനഫത്ത  വലവസഭായ  വകുപനിഫന്റെ  അധതീനതയനിലളള  ഫപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുഫട 2016-17 കേഭാലയളവനിഫല അര്ദവഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തന റനികപഭാര്ടട
(ഏപ്രനില്-ഫസപ്റലാംബര് 2016) പ്രകേഭാരലാം 11 സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധലാം* ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണട.  കകേരള മനിനറല്സട  &
ഫമറല്സട  ലനിമനിറഡട,  മലബഭാര്  സനിമന്റെടസട  ലനിമനിറഡട,  കകേരളഭാ  കസറട  ഡഗ്സട  &
ഫെഭാര്മസസ്യൂടനിക്കല്സട  ലനിമനിറഡട,  ടഭാവന്കൂര്  ഫകേഭാചനിന്  ഫകേമനിക്കല്സട  ലനിമനിറഡട
ഫകേല്കടഭാണ്,  ടഭാവന്കൂര്  സനിമന്റെടസട  ലനിമനിറഡട  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുഫട
വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം  ഉലഭാദന  ഫഫവവനിദലവല്ക്കരണത്തനിനുമുളള  പദതനികേളക്കട

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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പ്രഥമ  പരനിഗണന  നല്കേനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.  ഇതനിനഭായളള  ധനസഹഭായലാം  2017-18-ഫല  ബഡ്ജറട
വനിഹനിതത്തനിനുപുറകമ അനുവദനിക്കുഫമനലാം തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട. 

ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിഫല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡകേള 

159  (561)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വലവസഭായ വകുപനിനട കേതീഴെനിലളള ഏഫതലഭാലാം ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിഫല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡകേള വനിതരണലാം ഫചയനിട്ടുണട;

(ബനി) തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട ഇലഭാത്തതുകേഭാരണലാം ഫസക്രകടറനിയറട അടക്കമുള്ള
സര്ക്കഭാര്,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേളനില്  ഔകദലഭാഗനികേ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
കപഭാകുന്ന ജതീവനക്കഭാര്ക്കട ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാകുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേളനിഫല  പഭാര്ടടകടലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കടക്കലാം
സഭാപനത്തനില്നനിനലാം  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡകേള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളള  സഭാഹചരലത്തനില്
ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  സനിഡ്കകേഭായനിഫല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വലവസഭായ  വകുപനിനട  കേതീഴെനില്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട  വനിതരണലാം
ഫചയനിട്ടുളള ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുഫട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ത്തനിട്ടുണട. 

(ബനി) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.

(സനി)  സനിഡ്കകേഭായനില്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട  വനിതരണലാം
ഫചയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട. 

ലഭാഭകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഫപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

160 (562)  ശതീ  .   വനി  .   എസട  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട : 
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫെട : 
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ഫസന്റെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വലവസഭായ  വകുപനിനട  കേതീഴെനില്  നനിലവനില്  എത  ഫപഭാതുകമഖലഭാ
വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളഭാണട ലഭാഭകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(ബനി)  നഷത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഫപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങഫള
ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട  വനിഭഭാവനലാം  ഫചയഭാനുകദ്ദേശനി
ക്കുന്നഫതന്നട  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനികലയഭായനി  ഏഫതങനിലലാം  ഏജന്സനികേള  മുകഖന
പഠനലാം നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാഫയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വലവസഭായ വകുപനിനട കേതീഴെനില് നനിലവനില് 11  ഫപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങള ലഭാഭകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുളഫപഫടയള്ളവയഫട
പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം ഫചയതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഉല്പഭാദന സലാംവനിധഭാന
ങ്ങളുഫടയലാം,  സഭാകങതനികേവനിദലയഫടയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ നവതീകേരണലാം,  വനിപണന
സഭാധലതയള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുഫട  ഫഫവവനിദലവല്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം  എന്നതീ
നടപടനികേളനിലൂഫട  സഭാപനങ്ങഫള  അഭനിവൃദനിഫപടുതന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലള്ള  വനിറ്റുവരവട  ഘടലാംഘടമഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനുള്ള  വനികേസന  പദതനികേളക്കഭാണട  ഇകപഭാള  പ്രഭാമുഖലലാം
നല്കേനിവരുന്നതട.  ഇഡൗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവലാം  തുടര്നള്ള
അവകലഭാകേനവലാം റനിയഭാബട മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഇതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള മനിനറല്സട ആന്റെട ഫമറല്സട ലനിമനിറഡട,
മലബഭാര്   സനിമന്റെടസട  ലനിമനിറഡട,  കകേരള  കസറട  ഡഗ്സട  &  ഫെഭാര്മസസ്യൂടനിക്കല്സട
ലനിമനിറഡട, ടഭാവന്കൂര്-ഫകേഭാചനിന് ഫകേമനിക്കല്സട ലനിമനിറഡട, ഫകേല്കടഭാണ്, ടഭാവന്കൂര്
സനിമന്റെടസട  ലനിമനിറഡട  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുഫട  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം,  ഉല്പഭാദന
ഫഫവവനിദലവല്ക്കരണത്തനിനുമുള്ള  പദതനികേളക്കട  പ്രഥമ  പരനിഗണന  നല്കേനി
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.

ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപനത്തനിഫന്റെ  ഇകപഭാഴെഫത്ത അവസ  വനിശകേലനലാം
ഫചയ്തുഫകേഭാണട  വനിപണനിഫയ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദമഭായ  പഠനലാം
നടത്തനിയതനിനുകശഷമുള്ള  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുവഭാന്
അതഭാതട സഭാപനങ്ങളക്കട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട. ആവശലഫമങനില് ഇതനിനഭായനി
വനിദഗ്ദ്ധ  ഏജന്സനികേളുഫട  സഹഭായലാം  സുതഭാരലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങളനിലൂഫട
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട.

ഇതനിനഭായള്ള  ധനസഹഭായലാം  2017-18 ഫല  ബഡ്ജറട  വനിഹനിതത്തനിനുപുറകമ
അനുവദനിക്കുഫമനലാം തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട.
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മങടയനില് വലവസഭായ കസഭാണ്

161 (563) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട കേബതീര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ഫല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  മങട  മണ്ഡലത്തനിഫല  മങടയനില്
500  ഏക്കര് ഏഫറടുത്തട വലവസഭായ കസഭാണ് ആരലാംഭനിക്കുഫമന്നട പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം
ആയതട പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട പുറഫപടുവനിക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
പകേര്പട ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട ഉഫണങനില് ആയതട പ്രകേഭാരലാം വലവസഭായ വകുപട
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എഫനലഭാമഭാണട;

(സനി) ഇതനിനഭായനി സലലാം ഏഫറടുക്കുന്നതനിനഭായനി റവനസ്യൂ വകുപനിനട അറനിയനിപട
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) റവനവ്യു വകുപട ഇതട സലാംബന്ധനിചട സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേഫള സലാംബന്ധനിചട
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിഫല മങട വനികലജനില് കേനിന്ഫയഫട ഫഡവലപ്ഫമന്റെട
കസഭാണ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട 690 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏഫറടുക്കുന്നതനിനട റവനസ്യൂ വകുപനിഫന്റെ
2-3-2016-ഫല  G.O.(Rt.)No.209/16/Rev.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിരുന.  പകേര്പട
ഉള്ളടക്കലാം* ഫചയ്യുന.

(ബനി)  സലലാം  ഏഫറടുത്തട  നല്കേഭാന്  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടകറഭാടട
അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട.

(സനി) ഉണട. ഇതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റവനസ്യൂ വകുപ്പുലാം കേനിന്ഫ അധനികൃതരുലാം
സലാംയക്ത സലപരനികശഭാധന നടതകേയണഭായനി.

(ഡനി)  വലവസഭായ  വകുപനിഫന്റെ  കേത്തനിഫന  തുടര്ന്നട  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുഫട
അദലക്ഷതയനില്  ബന്ധഫപട  റവനസ്യൂ  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കേനിന്ഫ  അധനികൃതരുലാം
സലാംയക്ത  കയഭാഗലാം കചര്ന്നട എടുത്ത തതീരുമഭാനത്തനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഭൂമനിയഫട
രജനിസര്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ആരഭാഞഫവങനിലലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  മൂന്നട
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  പ്രസ്തുത വനികലജനികലഭാ  തഭാലൂക്കനികലഭാ  ഭൂമനി  രജനിസര് ഫചയനിടനില
എന്നട കേഫണതകേയണഭായനി.  ഇഡൗ സഭാഹചരലത്തനില് ഫനകഗഭാകഷലറഡട  പര്കചസട
പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ഭൂമനി ഏഫറടുക്കുന്നതനിനട സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കുകേയണഭായനി.

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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കകേരളത്തനിഫല ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

162  (564)  ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട  കകേഭായ :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ആഫകേ  എത  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുണട;  അവ
ഏഫതഭാഫക്കയഭാണട;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരഫമഭാഴെനിയകമ്പഭാള ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച
ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ഏഫതഭാഫക്കയഭാഫണനലാം  വഭാർഷനികേ  ലഭാഭലാം
എതയഭാഫണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരഫമഭാഴെനിയകമ്പഭാള  നഷത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ഏഫതഭാഫക്കയഭാഫണനലാം
വഭാർഷനികേ നഷലാം എതയഭാഫണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങഫള  ഫമചഫപടുതന്നതനിനട
എഫനഭാഫക്ക നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട വലവസഭായ വകുപനിഫന്റെ അധതീനതയനില് ഒരു സഭാറസ്യൂടറനി
കകേഭാര്പകറഷനടക്കലാം 42 ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുന. ഇവയഫട
ലനിസട അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(ബനി)  &  (സനി)  ഫപഭാതുകമഖല സഭാപനങ്ങളനിഫല  2015-16-ഫല ആഡനിറനിനട
മുന്പുള്ള  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ലഭാഭത്തനിലലാം  നഷത്തനിലലാം  പ്രവര്ത്തനിചവയഫട  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(ഡനി)  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുളഫപഫടയള്ളവയഫട
പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം ഫചയതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  അവയഫട ഉത്പഭാദന
സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാകങതനികേവനിദല  എന്നനിവയനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,
വനിപണന  സഭാദലതയള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുഫട  ഫഫവവനിദലവത്കേരണലാം  തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേളനിലൂഫട പ്രവര്ത്തനലാം ഫമചഫപടുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.
2016-17-ല്  വകുപനിഫന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി   ഫചലവഴെനിച്ചുവരുന.  കകേരള  മനിനറല്സട  &  ഫമറല്സട  ലനിമനിറഡട,
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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മലബഭാര്  സനിമന്റെടസട  ലനിമനിറഡട,  കകേരള  കസറട  ഡഗ്സട  &  ഫെഭാര്മസസ്യൂടനിക്കല്സട
ലനിമനിറഡട, ടഭാവന്കൂര്-ഫകേഭാചനിന് ഫകേമനിക്കല്സട ലനിമനിറഡട, ഫകേല്കടഭാണ്, ടഭാവന്കൂര്
സനിമന്റെടസട  ലനിമനിറഡട  എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുഫട ഫഫവവനിദലവത്കേരണത്തനിനട  പ്രഥമ
പരനിഗണന നല്കേനി വലവസഭായ ധനകേഭാരല മനനിമഭാരുഫട തലത്തനില് ജനുവരനി  6-നട
കയഭാഗലാം കൂടുകേയലാം 2017-18 വര്ഷലാം മുതല് ഫഫവവനിദലവത്കേരണലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം ഫചയ്തു. ഇതനിനഭായനി തുടര്നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.

നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് വലവസഭായ പഭാര്ക്കട

163  (565)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  വലവസഭായപഭാര്ക്കട  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധഫപടട  ആകലഭാചനഭാകയഭാഗങ്ങള  നടന്നനിരുകന്നഭാ;  ഉഫണങനില്  ഏതട
തരത്തനിലള്ള തുടര് നടപടനിയഭാണട ഉണഭായനിട്ടുള്ളഫതന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്  കകേരള  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷന്,  കഫെഭാറസട
ഇന്ഡസ്ട്രേതീസട  ടഭാവന്കൂര്  എന്നതീ  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനില്  നൂറട  ഏക്കകറഭാളലാം  സലലാം  ലഭനിക്കുവഭാന്  സഭാധലത
യള്ളതനിനഭാല് വലവസഭായ പഭാര്ക്കട ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  വലവസഭായ  വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധഫപട
സഭാധലതകേള  ചര്ച  ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
മണ്ഡലലാം എലാം.എല്.എ.  ഫചയര്മഭാനുലാം മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രലാം ജനറല്
മഭാകനജര്  കേണ്വതീനറുമഭായ  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  11-10-2016-നട  രൂപതീകേരനിചട  കയഭാഗലാം
കചര്ന്നനിരുന.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധഫപട  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള   സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) മണ്ഡലത്തനില് കകേരള ബഭാലാംബൂ കകേഭാര്പകറഷന്, കഫെഭാറസട ഇന്ഡസ്ട്രേതീസട
ടഭാവന്കൂര്  എന്നനിവര്  ഇതുമഭായനി  ബന്ധഫപട  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട
പരനിഗണനിക്കഭാഫമന്നട ആകലഭാചനഭാ കയഭാഗത്തനില് അറനിയനിചനിട്ടുണട.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനില് ഇല.
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ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി

164  (566)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുന്ന സമയത്തട എത ഫപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  നഷത്തനിലഭായനിരുനഫവനലാം  എതഫയണലാം  ലഭാഭത്തനിലഭായനിരുനഫവനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയഫട നഷലാം നനികേത്തനി ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനട സര്ക്കഭാര് എഫനലഭാലാം
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന  എനലാം  അവ  കേഭാരണലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  കനടങ്ങള
എഫനഭാഫക്കയഭാഫണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുന്ന  സമയത്തട  വലവസഭായ
വകുപനിഫന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  10  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനിലലാം
31 ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള നഷത്തനിലമഭാണട പ്രവര്ത്തനിചതട.

(ബനി)  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുളഫപഫടയള്ളവയഫട
പ്രവര്ത്തനലാം  അവകലഭാകേനലാം  ഫചയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉല്പഭാദന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുഫടയലാം, സഭാകങതനികേ വനിദലയഫടയലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ നവതീകേരണലാം,
വനിപണന സഭാധലതയള്ള ഉല്പന്നങ്ങളുഫട ഫഫവവനിദലവല്ക്കരണലാം, വനിപുലതീകേരണലാം
എന്നതീ നടപടനികേളനിലൂഫട സഭാപനങ്ങഫള അഭനിവൃദനിഫപടുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലള്ള  വനിറ്റുവരവട  ഘടലാംഘടമഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനുള്ള വനികേസന പദതനികേളക്കഭാണട ഇകപഭാള പ്രഭാമുഖലലാം നല്കേനിവരുന്നതട.
ഇഡൗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവലാം  തുടര്നള്ള  അവകലഭാകേനവലാം
റനിയഭാബട മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഇതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള  മനിനറല്സട  &  ഫമറല്സട  ലനിമനിറഡട,
മലബഭാര്  സനിമന്റെടസട  ലനിമനിറഡട,  കകേരള  കസറട  ഡഗ്സട  &  ഫെഭാര്മസസ്യൂടനിക്കല്സട
ലനിമനിറഡട, ടഭാവന്കൂര്-ഫകേഭാചനിന് ഫകേമനിക്കല്സട ലനിമനിറഡട, ഫകേല്കടഭാണ്, ടഭാവന്കൂര്
സനിമന്റെടസട  ലനിമനിറഡട  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുഫട  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം,  ഉല്പഭാദന
ഫഫവവനിദലവല്ക്കരണത്തനിനുമുള്ള  പദതനികേളക്കട  പ്രഥമ  പരനിഗണന  നല്കേനി
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വലവസഭായ  വകുപനിഫന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള
ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുഫട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനുമഭായനി
100 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനി നല്കേനിവരുന.
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ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിഫല എലാം.ഡനി. നനിയമനലാം

165 (567)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിഫല മഭാകനജനിലാംഗട ഡയറക്ടര്മഭാഫര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2016  ജൂണ്  27-ല്  പുറത്തനിറക്കനിയ  ഉത്തരവട  പ്രകേഭാരലാം
അകപക്ഷനിക്കുന്നവരുഫട  കയഭാഗലത,  പ്രഭായലാം  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച  നനിബന്ധന
എനഭായനിരുനഫവന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  പ്രകേഭാരലാം  റനിയഭാബട  എത  കപഫര  കഷഭാര്ടട  ലനിസട
ഫചയനിട്ടുണട ; അതനില് എത കപര്ക്കട നനിയമനലാം നല്കേനി ;

(സനി)  ഈ നനിയമനത്തനില് സലാംവരണ തതസ്വലാം പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉഫണങനില്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപട  എത  കപര്ക്കട  നനിയമനലാം
നല്കേനിഫയനലാം  ഏഫതഭാഫക്ക  സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട  നനിയമനലാം  നല്കേനിയഫതനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട വലവസഭായ വകുപനിഫന്റെ അധതീനതയനിലള്ള ഫപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനികലക്കട  മഭാകനജനിലാംഗട  ഡയറക്ടര്മഭാഫര  സുതഭാരലമഭായ  നടപടനികേളനിലൂഫട
നനിയമനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  30-6-2016-ല്  നല്കേനിയ  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
പ്രകേഭാരലാം  മഭാകനജനിലാംഗട  ഡയറക്ടര്മഭാഫര  ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിച കയഭാഗലത,  പ്രഭായലാം എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി*

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  പതപരസലലാം  മുകഖന  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  നനിനലാം  80  കപഫര
ഇന്റെര്വസ്യൂ ഫചയഭാന് ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുകേയലാം ഇതനില്നനിനലാം  39  കപഫര  മഭാകനജനിലാംഗട
ഡയറക്ടര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇന്റെര്വസ്യൂ കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ ഫചയതനിഫന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് 15 സഭാപനങ്ങളനില് മഭാകനജനിലാംഗട ഡയറക്ടര്മഭാഫര  നനിയമനിച്ചുഫകേഭാണട
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിറക്കുകേയലാം  ഫചയനിരുന.  ഇതനില്  11  കപര്  ഇതുവഫര
ചുമതലഫയടുത്തനിട്ടുണട. വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി*  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട  G.O.(Ms)  No.100/2006/IND  dated
7-10-2006 [point No.5 Annexure-3] അനുസരനിചട മഭാകനജനിലാംഗട ഡയറക്ടര്മഭാരുഫട
നനിയമനത്തനില് സലാംവരണതതസ്വലാം ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട
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ഫകേല്കടഭാണ് മൂടഭാടനി ഫഫലറനിലാംഗട ഡനിവനിഷഫന്റെ വനികേസനലാം

166 (568) ശതീ  .    ഫകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില് മൂടഭാടനി  പഞഭായത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഫകേല്കടഭാണ്  സബ്സനിഡനിയറനി  യൂണനിറഭായ  മൂടഭാടനി  കലറനിലാംഗട  ഡനിവനിഷഫന്റെ
വനികേസനമഭാവശലഫപടട  സര്ക്കഭാരനിനട  ലഭനിച  നനികവദനങ്ങളുഫട  വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒകടഫറ വനികേസന സഭാധലതയള്ള ഫകേല്കടഭാണനിഫന്റെ ഈ യൂണനിറനിഫന്റെ
വനികേസനത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനികേഫളഭാനലാം ആവനിഷ്കരനിചനിടനിഫലങനില് മുനനിയ പരനിഗണന നല്കേനി
ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില് മൂടഭാടനി  പഞഭായത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഫകേല്കടഭാണ്  സബ്സനിഡനിയറനി  യൂണനിറഭായ  മുടഭാടനി  ഫഫലറനിലാംഗട  ഡനിവനിഷഫന്റെ
വനികേസനമഭാവശലഫപടട  ഫകേല്കടഭാണ്  മഭാകനജനിലാംഗട  ഡയറക്ടര്  നനികവദനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട. ആയതനികന്മല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  ഒകടഫറ  വനികേസന  സഭാധലതയള്ള  ഫകേല്കടഭാണനിഫന്റെ  മുടഭാടനി
യൂണനിറനിഫന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള ചുവഫട കചര്ക്കുന:

മൂടഭാടനി  യൂണനിറനിഫന  ഫകേല്കടഭാണ്  ഫഫലറനിങ്ങട  ഡനിവനിഷനഭായനി  നവതീകേരനിചട
എല്.ഇ.ഡനി. ടസ്യൂബട ഫഫലറ്റുകേളുലാം സ്ട്രേതീറട ഫഫലറ്റുകേളുലാം ഇവനിഫട നനിന്നട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.
എല്.ഇ.ഡനി.  വനിളക്കുകേളുഫട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം ഗുണപരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം ആവശലമഭായ
ആധുനനികേ  സഡൗകേരലങ്ങഫളലഭാലാം,  ഏകേകദശലാം  രണരകക്കഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  മുടക്കനി
ഫകേല്കടഭാണ് ടനി യൂണനിറനില് ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട.

കകേന്ദ്ര ഇലകകഭാണനികട  &  ഫഎ.ടനി.  മനഭാലയത്തനില് നനിനള്ള സഹഭായകത്തഭാഫട
സനി-ഡഭാകേട  വനികേസനിപനിച  ഡനിജനിറല്  ഹനിയറനിങ്ങട  എയ്ഡകേളുഫട  സഭാകങതനികേവനിദല
ഫകേല്കടഭാണ്  ടനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില്  സസ്വഭായത്തമഭാക്കനി  മൂടഭാടനി  യൂണനിറനില്
നനിര്മ്മേനിച്ചുവരനികേയഭാണട.  ഡനിജനിറല് കപ്രഭാഗഭാമബനിള ഹനിയറനിങ്ങട എയ്ഡട,  ഡനിജനിറല്
കനഭാണ്-കപ്രഭാഗഭാമബനിള ഹനിയറനിങ്ങട എയ്ഡട എന്നനിങ്ങഫന രണട ഉപകേരണങ്ങളഭാണട
ഇവനിഫട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട.  മറട  ബഭാന്ഡകേഫള  അകപക്ഷനിചട  കുറഞ്ഞ  വനിലയട
ഗുണകമന്മയള്ള  ഹനിയറനിങ്ങട  എയ്ഡകേളഭാണട  മൂടഭാടനിയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട.
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കകേന്ദ്ര  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനട  കേതീഴെനിലള്ള  ആര്ടനിഫെനിഷലല്  ലനിമ്പടസട
മഭാനുഫെഭാക്ചറനിങ്ങട  കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫെട  ഇനലയ്ക്കുകവണനി  ഡനിജനിറല്  ഹനിയറനിങ്ങട
എയ്ഡകേളുഫട ഓര്ഡറുകേള ഫകേല്കടഭാണനിനട കേനിടനിയനിട്ടുണട.

കേനിന്ഫയഫട ആഭനിമുഖലത്തനില് വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള

167  (569)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  കേനിന്ഫയഫട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  എത  വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനഫവനലാം, അവയഫട പുകരഭാഗതനി സലാംബന്ധനിച വനിവരവലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില്  എത  കപര്  കജഭാലനി  ഫചയ്യുനഫണനള്ള
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  &  (ബനി)  ഫകേഭാലലാം  ജനിലയനിഫല  പനിറവന്തൂരനില്  ടഭാവന്കൂര്  ഫഫപവഡട
ഇന്ഡസ്ട്രേതീസനിഫന്റെ  64  ഏക്കര്  ഭൂമനി  കേനിന്ഫയട  ഫഫകേമഭാറനിയനിട്ടുണട.  ഇവനിഫട
വലവസഭായ  പഭാര്ക്കട  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒന്നഭാലാംഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട.  പ്രസ്തസ്തുത  ഭൂമനി  കേസ്തൂരനിരലാംഗന്  റനികപഭാര്ടട  പ്രകേഭാരമുള്ള
പഭാരനിസനിതനികേ  ദുര്ബല  പ്രകദശമഭായതനിനഭാല്  അകലഭാടടഫമന്റെട  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിടനില.

ചങ്ങനഭാകശരനി ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് എകസറട

168  (570)  ശതീ  .    സനി  .    എഫെട  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചങ്ങനഭാകശരനി ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് എകസറനില് ആഫകേ എത യൂണനിറ്റുകേളഭാണട
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട;

(ബനി) ഏഫതങനിലലാം യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാകണഭാ;

(സനി)  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  എകസറനിലള്ള  കകേഭാമണ്  ഫഫെസനിലനിറനി  സര്വതീസട
ഫസന്റെറനില് ഫടകേട കനഭാളജനിക്കല് ഇന്കുകബഷന് ഫസന്റെര് സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  ഫടകകഭാളജനിക്കല്  ഇന്കുകബഷന്  ഫസന്റെര്
ചങ്ങനഭാകശരനിയനിലഭാകണഭാ ആദലലാം സഭാപനിചതട;
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(ഇ) ഈ ഫസന്റെര് എന്നഭാണട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതട;

(എഫെട)  ഈ  ഫസന്റെര്  സഭാപനിക്കുവഭാന്  എന്തു  മുതല്മുടക്കട  ഉഫണന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഇതുവഫര  എത  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട  ഇതനിഫന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട;  കൂടുതല്  കപര്ക്കട  ഇതനിഫന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുവഭാന്  ആവശലമഭായ
പ്രചരണലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 71 യൂണനിറ്റുകേള

(ബനി) 2 യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാണട.

 (സനി)  ഉണട.

(ഡനി) അഫത.

(ഇ) 2016 ഫഫെബ്രുവരനി 29-നട

(എഫെട)  സനി.എഫെട.സനി.-യനിഫല  നനിലവനിലള്ള  അടനിസഭാന  സഡൗകേരലലാം
പ്രകയഭാജനഫപടുത്തനി  ഫമഷതീണറനികേളക്കുലാം  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളക്കുമഭായനി
53 ലക്ഷലാം രൂപ മുതല്മുടക്കനിയനിട്ടുണട.

(ജനി) 221  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട ഇതനിഫന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട.  വര്ക്കടകഷഭാപട/
ഫസമനിനഭാര്,  എകനിബനിഷനുകേള,  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ഫവബ്ഫഫസറട
തുടങ്ങനിയവ മുകഖന പ്രചരണലാം നടത്തനിവരുനണട.

ഫഫമലഭാടനിയനില് ഉദ്ഘഭാടനലാം ഫചയ ഫടകേട ഫഫസല് മനില് പ്രവര്ത്തനലാം

169  (571)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലയനിഫല  കമലഭാടനിയനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫെട.
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട ആരലാംഭനിചതുലാം കേഴെനിഞ്ഞ യൂ.ഡനി.എഫെട.  സര്ക്കഭാര് കേഭാലത്തട
പൂടനിയനിടതുമഭായ ഫടകടകറല് മനില് തുറന്നട പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട കേഴെനിയഭാഫത
വന്നതട എന്തുഫകേഭാണഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  മനില്  എന്നകത്തയട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഫമന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  മനിലനില്  അവശലമഭായനി  വരുന്ന  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേഫള  കേഴെനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫെട.  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലത്തട  നനിയമനിചതട  നനിലനനിര്ത്തഭാന്  നടപടനികേളു
ണഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലയനിഫല  ഫഫമലഭാടനിയനില്  കകേരള  കസറട  ഫടകടഫഫറല്
കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ കേതീഴെനില് ആരലാംഭനിച ഉദുമ ഫടകടഫഫറല്സട തുറന്നട പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്
കേഴെനിയഭാഫത വന്നതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള തഭാഫഴെ പറയന്നവയഭാണട.

(1) പദതനിക്കട  ആവശലമഭായ  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേഫളയലാം  ജതീവനക്കഭാഫരയലാം
നനിയമനിക്കുന്നതനിനട  സഭാധനിചനിടനില.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട  ഫഫഹകക്കഭാടതനിയനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന  കകേസുകേളുലാം,  കനരഫത്ത  തയഭാറഭാക്കനിയ  റഭാങട  ലനിസട  റദ്ദേട
ഫചയഫപടതുലാം, അതനിഫന തുടര്നണഭായ കകേസുകേളുലാം നനിയമനങ്ങളക്കട തടസമഭായനി.

(2)  എല്.ഡനി.എഫെട.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട  16  കകേഭാടനി രൂപയഫട അടങല്
തുകേ പ്രതതീക്ഷനിച്ചുഫകേഭാണട നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിച പദതനിക്കട കകേഭാസട ഓവര് റണ്
ഉണഭായതനിനഭാല് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട  2012  കമയട മഭാസലാം പുതുക്കനിയ
അടങല് തുകേയട  (21.09  കകേഭാടനി  രൂപ)  ഭരണഭാനുമതനിക്കട സമര്പനിച്ചു. 2015  ജൂണ്
മഭാസമഭാണട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതട. വതീണലാം കേഭാലതഭാമസലാം വന്നതുഫകേഭാണട 33.94 കകേഭാടനി
അടങല് തുകേയ്ക്കുളള പുതുക്കനിയ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടട റനികപഭാര്ടട വതീണലാം തയഭാറഭാക്കനി.

(ബനി)  പുതുക്കനിയ  കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടനിനട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട
മനിലനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയഫമനലാം  ഫഫഹകക്കഭാടതനിയനിഫല
കകേസുകേളനിന്മല് തതീരുമഭാനമുണഭാകുന്നമുറയട ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാഫര നനിയമനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുഫമന പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കേയറ്റുമതനിയനില് കകേരളത്തനിഫന്റെ പങട

170 (572) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്:
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്:
ശതീ  .   എലാം  .   നഡൗഷഭാദട:
ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .  വനിജയദഭാസട:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) അടുത്തട അഞട വര്ഷത്തനിനകേലാം ഇനലയഫട കേയറ്റുമതനിയനില് കകേരളത്തനിഫന്റെ

പങട  അഞട  ശതമഭാനത്തനികലയട  ഉയര്തന്നതട  ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള  പഠന  റനികപഭാര്ടട
ഫകേ.എസട.ഐ.ഡനി.സനി. സര്ക്കഭാരനിനട സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് കേയറ്റുമതനിയനില് കകേരളത്തനിഫന്റെ സഭാനലാം എതയഭാണട;

(സനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേയറ്റുമതനി വലവസഭായങ്ങഫള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട;
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(ഡനി)  സമുകദ്രഭാത്പന്നങ്ങള കപവഡട,  വസലാം,  റബര്,  ചനികേനിതഭാ ഉപകേരണങ്ങള
ഭകക്ഷലഭാത്പന്നങ്ങള  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  കവവനിദലവല്ക്കരണലാം  നടപഭാക്കനി
ഇവയഫട കേയറ്റുമതനിയനില് കനടലാം ഫകേഭായഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേയറ്റുമതനി  രലാംഗത്തട  കകേരളത്തനിഫല നനിലവനിഫല സനിതനിയലാം മതരക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അടങ്ങനിയ  പഠന  റനികപഭാര്ടട
ഫകേ.എസട.ഫഎ.ഡനി.സനി. സര്ക്കഭാരനിനട സമര്പനിചനിട്ടുണട.

(ബനി) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിഫല കേണക്കനുസരനിചട  4.8 ബനിലലണ്
യ.എസട.  കഡഭാളറുമഭായനി  കേയറ്റുമതനി  രലാംഗത്തട  രഭാജലത്തനില്  7-ാം  സഭാനമഭാണട
കകേരളത്തനിനുള്ളതട.

(സനി&ഡനി)  ചനില  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളുഫട  കേയറ്റുമതനിയനില്  കകേരളത്തനി
നുണഭായനിരുന്ന  കമല്ഫഫകേ  നഷമഭായനി  വരുന്ന  സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട
ഫകേ.എസട.ഫഎ.ഡനി.സനി.-യലാം  ഇഡൗ  കമഖലയനില്തഫന്ന  പ്രമുഖരഭായ  ഫഫെഡകറഷന്
ഓഫെട ഇനലന് എകടകപഭാര്ടട  ഓര്ഗഫഫനകസഷനുമഭായനി സഹകേരനിചട  ഇത്തരത്തനില്
ഒരു പഠനലാം നടത്തനിയതട.  ഉല്പന്നങ്ങഫള വളര്ചയഫട അടനിസഭാനത്തനില് മൂന്നഭായനി
തനിരനിചട  നടത്തനിയ  പഠനത്തനില്  ആകഗഭാളതലത്തനില്  ഓകരഭാന്നനിനുമുള്ള
ആവശലകേതയലാം,  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തനിനട  ഇഡൗ  ഉല്പന്നങ്ങളനിലള്ള
മല്സരക്ഷമതയമഭാണട  പരനിഗണനിചതട.  കൂടുതല്  സഭാദലതയള്ള  ഉല്പന്നങ്ങഫള
ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം,  കേയറ്റുമതനിയനിഫല  കകേരളത്തനിഫന്റെ  ദഡൗര്ബലലങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം പഠന റനികപഭാര്ടനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട.

സലാംസഭാന കേയറ്റുമതനിയനിഫല മതരക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ
നയത്തനിഫന്റെ  രൂപതീകേരണലാം,  സമുകദ്രഭാത്പന്നങ്ങള,  ഫഫപവഡട,  വസലാം,  റബര്,
ചനികേനിതഭാ  ഉപകേരണങ്ങള,  ഭകക്ഷലഭാത്പന്നങ്ങള  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്
ഫഫവവനിദലവല്ക്കരണലാം  സഭാധലമഭാക്കനി  അവയഫട  കേയറ്റുമതനിഫയ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്,
കേയറ്റുമതനിയനിഫല  മതരക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫതഭാഴെനില്  കശഷനിയനിലലാം
സഭാകങതനികേതസ്വത്തനിലമുള്ള  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം,  ആകഗഭാളതലത്തനില്  ആവശലലാം
വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ഇലകകഭാണനികേട,  ഇലകനിക്കല്  എഞനിനതീയറനിങ്ങട  കമഖലകേളനില്
നനിനള്ള  ഉല്പന്നങ്ങഫള  ഉളഫപടുത്തനി  കേയറ്റുമതനിരലാംഗത്തട  വനികേസനലാം
തുടങ്ങനിയവയഭാണട  പ്രസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനിഫല  മറട  പ്രധഭാനഫപട  ശനിപഭാര്ശകേള.
ഇവ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട.
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ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് എകസറ്റുകേളുഫട അടനിസഭാന സഡൗകേരല വനികേസനലാം

171  (573)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് എകസറ്റുകേളുഫട അടനിസഭാന സഡൗകേരല
വനികേസനത്തനിനട  എഫനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതട  എന്നട
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  എകസറ്റുകേളനിഫല  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങള
സര്ക്കഭാര്  ഏഫറടുത്തട  സഭാര്ടട  അപട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായനി  നല്കുന്നതനിനട  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട  ബഹുനനില  വലവസഭായ  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചട
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട നല്കുന്നതനിനട പദതനിയകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഐ.ടനി.  അധനിഷനിത  വലവസഭായങ്ങളക്കട  പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വലവസഭായ വകുപനിഫന്റെ അധതീനതയനിലള്ള വനികേസന ഏരനിയ/ കപഭാട്ടുകേളനില്
അടനിസഭാന സഡൗകേരലങ്ങളഭായ ആനരനികേ കറഭാഡകേള,  ഫഫവദവ്യുതനി,  ജലലാം,  ഖര-ദ്രവല
മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  ചുറ്റുമതനില്,  കകേഭാണ്ഫെറന്സട  ഹഭാള  തുടങ്ങനിയവയഭായനി
വനിവനിധ പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  ഭൂമനി ലഭലത കുറവഭായതനിനഭാല് കൂടുതല്
വലവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള  ഉളഫകേഭാള്ളനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഹുനനില  വലവസഭായ
സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപ  നടപ്പുവര്ഷലാം  സലാംസഭാന
വനിഹനിതമഭായനി വകേയനിരുത്തനി പദതനികേളക്കട തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട.

(ബനി)  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  എകസറ്റുകേളനിഫല  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളുഫട
ഭൂമനി  തനിരനിഫചടുത്തട  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട  നല്കുനണട.  ഇങ്ങഫനയള്ള  സലലാം
സഭാര്ടട അപട സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട നല്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

(സനി) ഉണട. 

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് എടയഭാറനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

തൃശ്ശൂരനില്  പുഴെയല്പഭാടത്തട  ബഹുനനില  വലവസഭായ സമുചയലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി
കേഴെനിഞ.  ഇവനിഫട  രണഭാമത്ത  പദതനിക്കട  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട.
വരവൂരനില് ഇപ്രകേഭാരലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട.
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മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടട  ജനിലകേളനില് യഥഭാക്രമലാം മകഞരനിയനിലലാം പുതുകശരനിയനിലലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുന.

തനിരുവനനപുരത്തട  കവളനിയനില്  രണട  പദതനികേളക്കുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട.

പഭാലക്കഭാടട,  ആലപ്പുഴെ  ജനിലകേളനില്  യഥഭാക്രമലാം  ഫഷഭാര്ണൂര്,  പുന്നപ്ര  എന്നതീ
പദതനികേളക്കട ഭരണഭാനുമതനിയലാം നല്കേനികേഴെനിഞ.

വലവസഭായ വകുപനിനട കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഫപഭാതുകമഖല സഭാപനമഭായ
കേനിന്ഫ  ഫനലഭാടട,  തലകശരനി,  നഭാടുകേഭാണനി  (കേണ്ണൂര്),  പനിറവന്തൂര്,  പഭാലക്കഭാടട,
ഫകേഭാരടനി,  ഒറപഭാലലാം,  അപഭാരല് പഭാര്ക്കട  (തനിരുവനനപുരലാം),  രഭാജകുമഭാരനി  (ഇടുക്കനി)
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് വലവസഭായ സമുചയങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

കകേരള  കസറട  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  ഫഡവലപ്ഫമന്റെട  കകേഭാര്പകറഷന്  കേണ്ണൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട എന്നനിവനിടങ്ങളനില് വലവസഭായ സമുചയ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട.
കചര്ത്തല, പഭാലക്കഭാടട എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഡനി)  നല്കുലാം.  കേനിന്ഫ,  കകേരള  കസറട  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  ഫഡവലപ്ഫമന്റെട
കകേഭാര്പകറഷന്  എന്നനിവയഫട  വലവസഭായ  സമുചയങ്ങള  ഫഎ.ടനി.  അധനിഷനിത
വലവസഭായങ്ങളക്കട പ്രഭാമുഖലലാം നല്കുനണട.

“വലഭാപഭാര് 2017 ”

172 (574) ശതീ  .   ഫകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്:
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട:
ശതീ  .   ഫകേ  .   ഫകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര്:
ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  വലവസഭായങ്ങളുഫട  വളര്ച  തസ്വരനിതഫപടുതന്നതനിനുലാം

നനികക്ഷപകേരനില്  തഭാല്പരലലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ച
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വലഭാപഭാര്  2017  എന്ന  കപരനില്  ബനിസനിനസട  മതീറട
സലാംഘടനിപനിക്കുനകണഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിഫന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എഫനഭാഫക്കയഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏഫതലഭാലാം  കമഖലകേളനിഫല  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  സഭാകങതനികേവനിദലയമഭാണട
ഇതനിലൂഫട പരനികപഭാഷനിപനിക്കഫപടുന്നഫതന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ബനിസനിനസട  മതീറനികലക്കട  സലാംരലാംഭകേഫര ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
മനികേച  സലാംരലാംഭകേഫര  ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുലാം  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ -സനി) സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ വലഭാവസഭായനികേ ഉല്പഭാദനക്ഷമത പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേ,
ബഭാന്ഡട ഫചയതുലാം അലഭാത്തതുമഭായ ഉല്പന്നങ്ങഫള വനിപണനിയനില് അവതരനിപനിക്കുകേ,
നനിലവനിലള്ള  വലവസഭായങ്ങഫള  നനിലനനിര്തകേയലാം  വളര്ച  തസ്വരനിതഫപടുതകേയലാം
ഫചയ്യുകേ,  നനികക്ഷപകേരനില് തഭാലരലലാം  സൃഷനിക്കുകേ,  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
വളര്ച  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നതീ  ലക്ഷലങ്ങള  മുന്നനിര്ത്തനി  ഭക്ഷല  സലാംസരണലാം,
ഫഫകേത്തറനി/ഫടകടഫഫറല്സട  &  ഗഭാര്ഫമന്റെടസട,  റബര്,  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള,
ആയര്കവദ  &  ഫഹര്ബല്,  ഇലകനിക്കല്  &  ഇലകകഭാണനികട,  കേരകേഡൗശലലാം/മുള
കപഭാലള്ള  പരമ്പരഭാഗത  കമഖല  എന്നനിങ്ങഫനയള്ള  ഏഴെട  കമഖലകേളനിഫല
വലഭാവസഭായനികേ  ഉലന്നങ്ങളുകടയലാം  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേളുഫടയലാം  പ്രദര്ശനലാം
ഉളഫപടുത്തനി  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  2  മുതല്  4  വഫര  'വലഭാപഭാര്  2017'  എന്ന കപരനില്
ബനിസനിനസട ടു ബനിസനിനസട മതീറട ഫകേഭാചനിയനില് സലാംഘടനിപനിച്ചു.

(ഡനി)  വലഭാപഭാര്  2017-ല്  പങഭാളനികേളഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങഫള  ജനിലഭാ  വലവസഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനിയഭാണട  ഫതരഫഞ്ഞടുത്തതട.  അതതട ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള
വഴെനി  സലാംസഭാനത്തനിനകേഫത്ത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  നനിനലാം  ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത
ഫചറുകേനിട  വലവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേളുഫട  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  പങഭാളനിത്തവലാം  വലവസഭായ
വഭാണനിജല  ഡയറക്ടകററട  ഉറപട  വരുതകേയലാം,  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  വകുപട
ഡയറക്ടര് അദലക്ഷനഭായ ഫതരഫഞ്ഞടുപട സമനിതനി ഇഡൗ ഏഴെട  കമഖലയനില് നനിനലാം
വലഭാപഭാര്  2017  മതീറനികലയട  200  ഫചറുകേനിട  വലവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേഫള
ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുകേയലാം ഫചയ്തു. 

മണല് ഇറക്കുമതനി

173  (575)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിനട പുറതനനിനലാം മണല് ഇറക്കുമതനി ഫചയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനുളള അകപക്ഷ ആഫരങനിലലാം സനിഡ്കകേഭാ മുകഖന സമർപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉഫണങനില്  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  നനിലവനിൽ  ഏതട  ഘടത്തനിലഭാഫണന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മറട  സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം വനികദശതനനിനലാം നനിയമവനികധയമഭായനി
മണല്  ഫകേഭാണവരുനണട.  ഇതനിഫന്റെ  വനില്പനയട  ഡതീകലഴട  ഫഫലസന്സട
അനുവദനിച്ചുവരുനണട.
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(ബനി  &  സനി)  ഉണട.  സലാംസഭാനത്തനിനട പുറത്തട നനിന്നട മണല് ഫകേഭാണവന്നട
സലാംഭരനിചട വനിപണനലാം നടതന്നതനിനട സനിഡ്കകേഭാ മുകഖന ശതീ.  മുഹമ്മേദട സഭാബതീര്,
ഫമഫസഴട ഷഭാ കടകഡഴട  &  മനിനറല്സട, 1111/535,  ഫപഭായനിനഭാചനി,  ഫതക്കനിന്ഫഫെറനി,
കേഭാസര്കഗഭാഡട എന്നയഭാള ഫഫമനനിലാംഗട  &  ജനികയഭാളജനി വകുപനിഫന്റെ പഭാലക്കഭാടട ജനിലഭാ
ആഫെതീസനില് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരുന.  ആയതട പഭാലക്കഭാടട  ജനിലയനില് പടഭാമ്പനി
തഭാലൂക്കനില്ഫപട കേപ്പൂര് വനികലജനില് സര്കവ നമ്പര് 318/3-ല്ഫപട 0.4047 ഫഹക്ടര്
സലകത്തയഭാണട.  73/15-16/DOP/2619/2015/A1/Depot  നമ്പരഭായനി  14-12-2015
തതീയതനിയനില്  31-3-2016  കേഭാലഭാവധനികയഭാടട  കൂടനി  ഡനികപഭാ  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം
59/DOP/DL/2721/2015/A1/OS  നമ്പരഭായനി  21-12-2015  തതീയതനിയനില്
20-12-2016 വഫര കേഭാലഭാവധനികയഭാടട കൂടനി 10000 ഫമടനികേട ടണ് സഭാധഭാരണ മണല്
സലാംഭരനിചട  വനിപണനലാം  നടതന്നതനിനട  ഡതീകലഴട  ഫഫലസന്സുലാം  ടനിയഭാളക്കട
അനുവദനിചനിരുന.  കൂടഭാഫത പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിനട  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  ആഫെതീസനില്
നനിനലാം 11-7-2016 മുതല് 10-7-2017 വഫര കേഭാലഭാവധനിയനില് സഭാധഭാരണ മണലനിനട
ഒരു ഡതീകലഴട ഫഫലസന്സട കൂടനി അനുവദനിചനിട്ടുണട.

പടയഭൂമനിയനില് ഖനനത്തനിനട അനുമതനി

174  (576)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  ആവശലത്തനിനട  സര്ക്കഭാര്  പഭാടത്തനിനട  നല്കേനിയ  ഭുമനിയനില്
ഖനനത്തനിനട  അനുമതനി  നല്കേഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കനകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട  സലാംബന്ധനിചട  എഫനങനിലലാം  പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനി  ആവശലത്തനിനട  സര്ക്കഭാര്  പഭാടത്തനിനട  നല്കേനിയ  ഭൂമനിയനില്
ഖനനഭാനുമതനി  നല്കേഭാകമഭാഫയന്ന  വനിഷയലാം  റവനസ്യൂ  വകുപട  പരനികശഭാധനിചട
വരനികേയഭാണട.  ഇക്കഭാരലത്തനില് അനനിമ തതീരുമഭാനലാം ഫഫകേഫക്കഭാണനിടനില.

(ബനി) ഇതട സലാംബന്ധനിചട പ്രകതലകേ പഠനഫമഭാനലാം നടത്തനിയനിടനില.

സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ഖനന നയലാം

175 (577) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി:
ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   അബ്ദു റബട:
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള:
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട  .    പനി.:   തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഖനനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട കേഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഖനനലാം  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയട  തുറനഫകേഭാടുക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്
നനിയനണലാം വരുതവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ-പഭാരനിസനിതനികേ  കമഖലകേളക്കട  കദഭാഷമുണഭാക്കഭാനനിടയള്ള
തരത്തനില് ഫചളനി പ്രകദശങ്ങളനില് ഖനന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട അനുമതനി നല്കേഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് അതട സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിഫല  ഖനനിജങ്ങള  പ്രകതലകേനിചട  സര്ക്കഭാര്  പുറകമ്പഭാക്കട
ഭൂമനിയനിഫല ധഭാതുക്കള ഫപഭാതു ഉടമസതയനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള സഭാധലതകേള വനിലയനിരുത്തനി
ഖനനലാം ശക്തമഭായ സഭാമൂഹല നനിയനണ സലാംവനിധഭാനത്തനിഫന്റെ കേതീഴെനില് ഫകേഭാണവരുലാം.
ആവശലമഭായ പഭാരനിസനിതനികേ സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി ആസൂതനിതമഭായനി സമഗ
വതീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടനി  കേടല്ത്തതീരഫത്ത  കേരനിമണല്  ഖനനലാം  നടതന്നതനിനുള്ള
നടപടനി   സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  റനിസര്കവഭായറനിഫല  മണല്  വഭാരല്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം.
പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുതലാം.  ഒരു നഭാചസ്വറല് റനികസഭാഴട കകേഭാര്പകറഷന്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായള്ള സഭാദലത പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  നദതീതട മണലനിഫന്റെ അമനിത
ചൂഷണലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കശഷനി  പഠനവലാം  നനിയനണവലാം  ഫകേഭാണവരുലാം.
കകേരള  ഫനല്വയല്  നതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിഫന്റെ  പരനിധനിയനില്ഫപടഭാത്ത
സലങ്ങളനിഫല കേളനിമണ് ഖനനത്തനിഫന്റെ സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുലാം.

(ബനി) ഉണട.

(സനി) പുതനിയ ഖനനഭാനുമതനികേളക്കട പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി നനിര്ബന്ധമഭാണട.
അതനിനഭാല്  കേഭാര്ഷനികേ  പഭാരനിസനിതനികേ  കമഖലകേളക്കട  കദഭാഷമുണഭാകേഭാനനിടയള്ള
ഫചളനി പ്രകദശങ്ങളനില് ഖനനഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാനുള്ള സഭാദലത കുറവഭാണട.

ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ കേസ്വഭാറനികേളനിഫല അപകേടങ്ങള

176 (578) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  കേസ്വഭാറനികേളനില്  നനിരനരമഭായനി
ഉണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങള ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ കേസ്വഭാറനികേളക്കട സലാംരക്ഷണ മതനില്
നനിര്മ്മേനിക്കണഫമന്ന ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷഫന്റ നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് വകുപട
എഫനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട;
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(സനി)  അപകേടങ്ങള പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി കേസ്വഭാറനികേളക്കുലാം പഭാറമടകേളക്കുലാം
അനുമതനി  നല്കുന്നകതഭാഫടഭാപലാം  തഫന്ന,  കേസ്വഭാറനികേളക്കുലാം  പഭാറമടകേളക്കുലാം  സമതീപലാം
അപഭായ  സൂചന  നല്കുന്ന  കബഭാര്ഡകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പഞഭായത്തട  വകുപ്പുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിചട
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. ഉകപക്ഷനിക്കഫപട കേസ്വഭാറനികേളനില് കുളനിക്കഭാനഭായനി ഇറങ്ങുന്നവര്ക്കട
അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുന്നതട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.

(ബനി-ഡനി)  2015 ഫല  കകേരള  ഫഫമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷന്  ചടങ്ങളനിഫല
ചടലാം 65-ല് ഉകപക്ഷനിക്കഫപട കേസ്വഭാറനികേള കവലനിഫകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട വലവസ
ഫചയനിട്ടുണട.  ഇഡൗ ആവശലത്തനികലക്കഭായനി  കേസ്വഭാറനി  കസഫനി  ഫെണട എന്ന നനിലയനില്
കേസ്വഭാറനി ഉടമകേളനില് നനിനലാം കറഭായല്റനിയഫട  10%  തുകേ ഇഡൗടഭാക്കനി ജനിലഭാ കേളക്ടറുഫട
റനി.എസട.ബനി.  അക്കഡൗണനില്  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട.  ബഭാലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷഫന്റെ
നനിര്കദ്ദേശഫത്ത  തുടര്ന്നട  പഞഭായതകേളനില്  നനിനലാം  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ
കേസ്വഭാറനികേളുഫട  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അത്തരലാം  കേസ്വഭാറനികേളക്കട  ചുറ്റുലാം
ഫഫെന്സനിങട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  സലമുടമകേളക്കട  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം
കേസ്വഭാറനികേളക്കുലാം പഭാറമടകേളക്കുലാം സമതീപലാം  അപഭായസൂചന നല്കുന്ന കബഭാര്ഡകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.

ഫഫകേത്തറനി വലവസഭായലാം പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന് പദതനി

177  (579)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  കകേത്തറനി  വലവസഭായലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന്
പദതനികേള ആകലഭാചനയനിലകണഭാ ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട  കമഖലയനിഫല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട  കകേത്തറനി
യൂണനികഫെഭാലാം നല്കേഭാന് പദതനി ആകലഭാചനയനിലകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഫഫകേത്തറനി കമഖലഫയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ചുവഫട പറയന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:
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(1) ഫഫകേത്തറനി കമഖലയഫട ഉല്പഭാദനവലാം വനിപണനവലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി.

(2) ഫനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി.

(3)  ഫനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം അനുബന്ധ ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള പ്രകചഭാദന പരനിപഭാടനി

(4) ഫഫകേത്തറനി ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  കപ്രഭാതഭാഹന ധനസഹഭായ പദതനി.

(5)  ഫഫകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുഫട  ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം  മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങളുഫട കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുമുള്ള പദതനി.

(6) വനിപണന കേയറ്റുമതനി കപ്രഭാതഭാഹന പദതനി.

സലാംസഭാനഫത്ത  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട  സ്കൂളുകേളനിഫല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട
2  കജഭാഡനി ഫഫകേത്തറനി യൂണനികഫെഭാലാം സഡൗജനലമഭായനി നല്കുന്ന ഒരു പുതനിയ പദതനി
സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിച്ചു.  ഇഡൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനഫത്ത സ്കൂള കുടനികേളക്കട
യൂണനികഫെഭാലാം  നല്കുകേ  എന്നതനിനുപുറകമ  ഫഫകേത്തറനി  കമഖലയനിഫല  ഫനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട
വര്ഷത്തനില് കുറഞ്ഞതട  200  ദനിവസഫമങനിലലാം കജഭാലനി നല്കേനി അവരുഫട കവതനലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനഫത്ത സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിഫല ഒന്നട മുതല് അഞട വഫരയള്ള
ക്ലഭാസുകേളനിഫല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട  2  കജഭാഡനി  ഫഫകേത്തറനി  യൂണനികഫെഭാലാം  തുണനി
സഡൗജനലമഭായനി ഒന്നഭാലാം ഘടലാം  2017-18  അദലയന വര്ഷത്തനില് നല്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട.  ഇതനിനട  ആവശലമഭായ  തുണനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിഫല
ഫഫകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളനില്  ഫനയ്തുവരുനണട.  രണഭാലാംഘടലാം  1  മുതല്  8  വഫരയള്ള
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട  (സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡട സ്കൂളുകേള) 2018-19  അദലയന വര്ഷലാം
മുതല് നല്കുവഭാനുലാം പദതനി വനിഭഭാവന ഫചയ്യുന.

കകേഭാടയലാം ഫടകടഫഫറല്സട തുറന്നട പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി

178  (580)  ശതീ  .    കമഭാന്സട  കജഭാസഫെട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവദവ്യുതനിക്കുടനിശനികേയഫട  കപരനില്  അടച്ചുപൂടനിയ  കകേഭാടയലാം
ഫടകടകറല്സട  തുറന്നട  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട  മഭാസമഭായനി  അടഞകേനിടക്കുന്ന  കകേഭാടയലാം
ഫടകടകറല്സനിഫല  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫടയലാം  അവരുഫട  കുടുലാംബങ്ങളുഫടയലാം  പടനിണനി
മഭാറ്റുവഭാന്  സഡൗജനല  കറഷനുലാം  ധനസഹഭായവലാം  നല്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഗഡൗരവമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) കേമ്പനനി തുറന്നട പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട വലവസഭായ വകുപ്പുലാം കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുലാം  ഇതുവഫര  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇക്കഭാരലലാം
മനനിസഭയഫട  പരനിഗണനയനില്  എത്തനിചട  അടനിയനനിര  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയലാം  ഫടകടഫഫറല്സനിഫല  ഫഫവദവ്യുതനി  കുടനിശനികേ  സലാംബന്ധനിചട
10-1-2017-നട  ബഹു.  ഫഫവദവ്യുതനി  വകുപട  മനനിയഫട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  നടന്ന
കയഭാഗത്തനിഫല  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  17-2-2017-നട  കകേഭാടയലാം  ഫടകടഫഫറല്സനിഫല
വനികച്ഛേദനിച ഫഫവദവ്യുതനി ബന്ധലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയലാം  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  20  മുതല്
മനില് വതീണലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുതുടങ്ങുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  ഫടകടഫഫറല്സനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനി വന്നതനിനഭാല് 2016 ഫസപ്റലാംബര് മഭാസഫത്ത ശമ്പളവലാം, 2016
ഒകക്ടഭാബര്,  നവലാംബര്,  ഡനിസലാംബര്,  2017  ജനുവരനി  മഭാസങ്ങളനിഫല  കല-ഓഫെട
കവതനവലാം  കുടനിശനികേയഭായനി.  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനമുള്ള  ധനസഹഭായഫത്ത  തുടര്ന്നട
2016 ഫസപ്റലാംബര്, ഒകക്ടഭാബര്, നവലാംബര്, ഡനിസലാംബര് മഭാസങ്ങളനിഫല ശമ്പളലാം/കല-
ഓഫെട  കവതനലാം  ഉളഫപഫടയള്ള  തുകേയഫട  50%  എന്നനിവ  നല്കുവഭാന്
നടപടനിഫയടുത്തനിട്ടുണട.  സഡൗജനല  കറഷനുലാം  ധനസഹഭായവലാം  നല്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഫഫവദവ്യുതനി  കുടനിശനികേ  സലാംബന്ധനിചട  വലവസഭായ  വകുപ്പുലാം  ഫഫവദവ്യുതനി
വകുപ്പുലാം തമ്മേനില്  10-1-2017  തതീയതനിയനിലണഭായ കയഭാഗത്തനിഫല തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
മനില്ലുകേളുഫട 2017 ജനുവരനി-ഫഫെബ്രുവരനി മഭാസങ്ങളനിഫല ഫഫവദവ്യുതനി ബനില് 2017 മഭാര്ചട
മഭാസലാം അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള സഭാവകേഭാശവലാം, നനിലവനിലള്ള കുടനിശനികേ 2017 ജൂണ് മുതല് 12
തവണകേളഭായനി അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാവകേഭാശവലാം ലഭനിചനിട്ടുണട. 

കകേഭാടണ് ഫസന്ടല് പര്കചസനിലാംഗട കേമ്മേനിറനി

179  (581)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിഫല സഹകേരണ ഫപഭാതുകമഖലഭാ സനിന്നനിലാംഗട മനില്ലുകേളനികലക്കുള്ള
അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുഫട വഭാങ്ങല് ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനട രൂപവല്ക്കരനിച കകേഭാടണ്
ഫസന്ടല്  പര്കചസനിലാംഗട  കേമ്മേനിറനി  (CCPC)  യഫട  ആദല  ഇടപഭാടുകേള  തഫന്ന
വനിവഭാദമഭാവകേയലാം സര്ക്കഭാരനിനട നഷലാം വരനികേയലാം ഫചയ സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനയട
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേഭാടണ് കകേഭാര്പകറഷന് വഴെനി കകേഭാടണ്
കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് ലഭലമഭായനിട്ടുലാം സസ്വകേഭാരല ഏജന്സനികേളക്കട ഓര്ഡര് നല്കേഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനഫമടുക്കഭാന് കേഭാരണഫമനഭാണട;

(സനി) ഇതട പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഫപഭാതുകമഖലയനിലലാം സഹകേരണകമഖലയനിലമുള്ള മനില്ലുകേള ഫസന്ടഫഫലസ്ഡട
കകേഭാടണ്  പര്കചസട  കേമ്മേനിറനി  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂഫടയഭാണട  2009  ജൂണ്  മുതല്
കകേഭാടണ് പര്കചസട നടത്തനിവരുന്നതട.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ നഭാഷണല്
ഇന്കഫെഭാര്മഭാറനികേട ഫസന്റെറനിഫന്റെ ഇ-കപഭാര്ടല് ആയ ഇ-ഫപ്രഭാകേസ്യൂര്ഫമന്റെട   സലാംവനിധഭാനലാം
മുകഖനയഭാണട കേമ്മേനിറനി ഇഡൗ പ്രഭാവശലവലാം കകേഭാടണ് വഭാങ്ങനിയതട.  കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തതട  കമല്  പറഞ്ഞ  ഫടണര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിഫല  വലവസകേളക്കട
വനികധയമഭായഭാണട. ആയതനിനഭാല് സഭാപനത്തനികനഭാ സര്ക്കഭാരനികനഭാ നഷമുണഭായനിടനില. 

(ബനി)  ഇ-ഫപ്രഭാകേവ്യുര്ഫമന്റെട  സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖന  കകേഭാടണ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭാല്
ഫടണര് പ്രക്രനിയയനില് പഫങടുത്തവര്ക്കഭാണട ഓര്ഡര് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട.

(സനി) ബഭാധകേമല.

പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങള പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

180  (582)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിഫല  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായങ്ങള  ഏഫതലഭാമഭാഫണനലാം
അവഫയ പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന് എഫനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനി
ക്കുന്നഫതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായമഭായ  കകേത്തറനി  തുണനികേളക്കട  2%  വഭാറട
നനികുതനി ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് ആയതട പനിന്വലനിക്കഭാന് എനട നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേത്തറനി  എന്ന  വലഭാകജന  വരുന്ന  യനവത്കേ ഷ്കൃത  ഉല്പന്നങ്ങള
തടയന്നതനിനുലാം  ഇത്തരലാം  വലഭാജന്മഭാഫര  കേഫണതന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കകേത്തറനിഫത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫടയലാം മറ്റുലാം ആനുകൂലലങ്ങള കനടനിഫയടുക്കുന്ന
വലഭാജ നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കഫള കേഫണതന്നതനിനട ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഫഫകേത്തറനി,  കേശുവണനി,  കേയര്,  കേരകേഡൗശലലാം,  ഇഡൗറ-പനമ്പട,

ഖഭാദനി-ഗഭാമവലവസഭായങ്ങള  എന്നനിവഫയ  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായങ്ങളഭായനി

കേണക്കഭാക്കനിവരുന.

പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങഫള പുനനഃരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ക്രനിയഭാത്മകേ

നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഫഫകേത്തറനി  കമഖലയനില് ഉല്പഭാദനവലാം

വനിപണനവലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി,  ഫനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം

നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി,  ഫനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം മറട  അനുബന്ധഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള

കപ്രഭാതഭാഹന  സഹഭായ  പദതനി,  ഫഫകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുഫട  ആധുനനികേ

വല്ക്കരണവലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുഫട  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുമുള്ള  പദതനി,

വനിപണനി  കേയറ്റുമതനി  കപ്രഭാതഭാഹനപദതനി  തുടങ്ങനിയവ  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

ഫഫകേത്തറനി  കമഖലയനിഫല  ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട  കൂടുതല്  ഫതഭാഴെനിലവസരങ്ങള

നല്കുന്നതനിനുലാം  അവരുഫട  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്

സ്കൂളുകേളനിഫല ഒന്നട മുതല് അഞട വഫരയള്ള ക്ലഭാസ്സുകേളനിഫല കുടനികേളക്കട ഫഫകേത്തറനി

യൂണനികഫെഭാലാം സഡൗജനലമഭായനി നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട.

കേരകേഡൗശല കമഖലയനില് ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട

'ASHA' എന്ന പദതനി, വലവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുഫട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി

പദതനി,  കേരകേഡൗശല ക്ലസറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി,  ഫപഭാതു കസവന

കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കനിവരുന. കേരകേഡൗശല

ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളുഫട  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ  അവഭാര്ഡനിഫന്റെ  മഭാതൃകേയനില്

സലാംസഭാന  അവഭാര്ഡകേള  നല്കുന്ന  പദതനിയലാം  നടപഭാക്കനിവരുന.  കേരകേഡൗശല

കമഖലയനില് ക്ലസര് പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ഇഡൗറ-പനമ്പട  ഫനയട  കമഖലഫയ  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇഡൗ

കമഖലയനിഫല  ഫപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനമഭായ  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ

കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  സഭാമൂഹല  യനവല്കൃത  പനമ്പട  ഫനയട  കകേന്ദ്രങ്ങളുഫട

ശഭാക്തതീകേരണലാം,  സതീവറനിലാംഗട  യൂണനിറ്റുകേളുഫട  സഭാപനലാം,  ഫെതീഡര്  യൂണനിറ്റുകേള/പ്രതീ-

കപ്രഭാസസനിലാംഗട  യൂണനിറ്റുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട  ശക്തനിഫപടുത്തല്,  മൂലലഭാധനിഷനിത

ഉല്പന്നങ്ങളുഫട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയഭായനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ഖഭാദനി

ഗഭാമവലവസഭായ കമഖലയനില് വഭായ്പഭാപദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി) ഒരു കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുകമല് തുണനിത്തരങ്ങളനില് വനിറ്റുവരവള്ള വലഭാപഭാരനികേളഫട
കമല്  2014  -15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  2%  വനിറ്റുവരവട  നനികുതനി  കകേരള
മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി നനിയമത്തനിഫന്റെ  6 എ വകുപട പ്രകേഭാരലാം ഏര്ഫപടുത്തനിയനിരുന.
കടകണഭാവര്  ടഭാകട  ഇഡൗടഭാക്കുന്നതനില്  നനിനലാം  ഫഫകേത്തറനി,  ഖഭാദനി  തുണനിത്തരങ്ങഫള
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  മനിക്ക  വലഭാപഭാരനികേളുലാം  മറട  ഫടകടഫഫറല്
ഇനങ്ങഫള  കൂടനി  ഫഫകേത്തറനി  ഖഭാദനി  തുണനിത്തരങ്ങളഭായനി  ഫതറഭായനി  വര്ഗ്ഗതീകേരനിചട
നനികുതനി ഒടുക്കുന്നതനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭായനിരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം ഫതറഭായ വര്ഗ്ഗതീകേരണലാം
കേഫണതകേ ഏഫറ ആയഭാസകേരമഭായതനിനഭാല്  1-4-2015  മുതല് കടണ്ഓവര് ടഭാകട
പനിന്വലനിക്കുകേയലാം  ഫഫകേത്തറനി  ഉളഫപഫട  എലഭാ  തുണനിത്തരങ്ങളക്കുലാം
1% മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി ഏര്ഫപടുതകേയലാം ഫചയനിരുന.  ഇഡൗ നനിരക്കട  1-4-2016
മുതല് രണട ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട. നനികുതനി വര്ദനവട പനിന്വലനിക്കുന്നതട
റവനസ്യൂ വരുമഭാനഫത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.

(സനി) ഫഫകേത്തറനിയനില് മഭാതലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംവരണലാം ഫചയനിട്ടുള്ള
11  ഉല്പന്നങ്ങള  പവര്ലൂലാം  കമഖലയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട  തടയന്നതനിനട
കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരനികേയലാം  നനിയമലലാംഘനങ്ങള
എഫനങനിലലാം കേഫണത്തനിയഭാല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ഫചയ്തുവരുന.

(ഡനി)  കൃതലമഭായ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഇത്തരത്തനില്  ഉല്പന്നങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കഫള  കേഫണത്തനി  ഉല്പഭാദന  സലത്തട  ഫചന്നട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  തടയകേയലാം  നനിയമഭാനുസൃത  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം
ഫചയ്തുവരുന.

കുന്നത്തറ ഫടകടഫഫറല്സട

181  (583)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലകശരനി  മണ്ഡലത്തനിഫല  കുന്നത്തറ  ഫടകടകറല്സട  ഏഫറടുക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  കുന്നത്തറയനില് പുതനിയ ഫതഭാഴെനിലധനിഷനിത  വലവസഭായങ്ങള തുടങ്ങഭാന്
പദതനിയകണഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏഫതങനിലലാം  ഫപ്രഭാകപഭാസലകേള  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

268/2019.
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(ഡനി)  കുന്നത്തറ ഫടകടകറല്സനിഫന്റെ ഇകപഭാഴെഫത്ത കേടബഭാധലത കൃതലമഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഉഫണങനില് ആയതട അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  കുന്നത്തറ  ഫടകടഫഫറല്സനിഫന്റെ  ആഫകേ  ആസ്തനിയലാം  ബഭാദലതയലാം
തനിടഫപടുത്തനി പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.

കേഭാസര്കഗഭാഡട ജനിലയനിഫല ഉദുമ സനിന്നനിങ്ങട മനില്സട

182  (584)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട ജനിലയനിഫല ഉദുമ സനിന്നനിങ്ങട മനില്സട ഏതട സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
കേഭാലത്തഭാണട സഭാപനിചതട ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സനിന്നനിങ്ങട  മനില്സട  തുറന്നട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  എഫനങനിലലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിരുനകവഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനട കശഷലാം പ്രസ്തുത സഭാപനലാം
തുറന്നട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട  എഫനങനിലലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  സഭാപനലാം  എന്നട  തുറന്നട  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന്  കേഴെനിയലാം  എന്നട
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എല്.ഡനി.എഫെട.  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  201 0-11  ബഡ്ജറട
പ്രഖലഭാപനത്തനിലൂഫട  കകേരള  കസറട  ഫടകടഫഫറല്  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  കേതീഴെനില്  വന്ന
കപ്രഭാജക്ടഭാണട  ഉദുമ ഫടകേട ഫഫസല് മനില്.  ഇഡൗ സഭാപനത്തനിഫന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം  2011
ജനുവരനി 28-നഭാണട നനിര്വഹനിക്കഫപടതട.

(ബനി) എല്.ഡനി.എഫെട. സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട 16 കകേഭാടനി രൂപയഫട അടങല്
തുകേ പ്രതതീക്ഷനിച്ചുഫകേഭാണട നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിച പദതനിക്കട കകേഭാസട ഓവര് റണ്
ഉണഭായതനിനഭാല്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  പുതുക്കനിയ  അടങല്  തുകേയട
(21.09  കകേഭാടനി രൂപ) ഭരണഭാനുമതനിക്കട  2012  കമയട മഭാസലാം സമര്പനിക്കുകേയലാം 2015
ജൂണ് മഭാസലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയലാം ഫചയനിരുന. കേഭാലതഭാമസലാം വന്നതുഫകേഭാണട
പുതുക്കനിയ  അടങല്  തുകേയ്ക്കുള്ള  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടട  വതീണലാം
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട നടപടനികേഫളടുത.
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(സനി)  ഇഡൗ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തഭാണട  33.94  കകേഭാടനി രൂപയഫട പുതുക്കനിയ
കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടട  തയഭാറഭാക്കനി,  2016  ആഗസനില്  ഭരണഭാനുമതനിക്കട
സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട.  മനില്  തുറക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  ബഹു.  ധനകേഭാരലവകുപട
മനനിയഫട സഭാന്നനിദലത്തനില് നനിയമസഭഭാ മന്ദനിരത്തനില് വചട 12-7-2016-ല് കയഭാഗലാം
കചരുകേയലാം  കൂടഭാഫത  ഉദുമ  സനിന്നനിലാംഗട  മനിലനില്  വചട  9-10-2016 -നട  ഒരു
ഉന്നതതലകയഭാഗലാം കൂടുകേയലാം ഫചയനിരുന. നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  പുതുക്കനിയ  കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടനിനട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട
മനിലനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയഫമനലാം  ഫഫഹകക്കഭാടതനിയനിഫല
കകേസുകേളനികന്മല്  തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭാകുന്ന  മുറയട  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാഫര
നനിയമനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുഫമനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കകേരളത്തനിഫല സനിന്നനിലാംഗട മനില്ലുകേള

183  (585)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള  :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫപഭാതുകമഖലയനിലലാം സഹകേരണ കമഖലയനിലലാം ആഫകേ എത സനിന്നനിലാംഗട
മനില്ലുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനട  കശഷലാം  അടച്ചുപൂടനിയവ
ഏഫതലഭാഫമനലാം അതനിഫന്റെ കേഭാരണഫമഫനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള ഫടകടഫഫറല് കകേഭാര്പകറഷനട കേതീഴെനിലള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കട അഞട
മഭാസമഭായനി  ശമ്പളമനിഫലന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനിൽ  ശമ്പളലാം
വനിതരണലാം ഫചയഭാന് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കസറട  ഫടകടഫഫറല് കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ കേതീഴെനില് തഭാഫഴെ  പറയന്ന
7 യൂണനിറ്റുകേളഭാണുള്ളതട.

1. പ്രഭുറഭാലാം മനില്സട, കകേഭാട പനി.ഒ., ഫചങ്ങന്നൂര്, ആലപ്പുഴെ.

2. കകേഭാടയലാം ഫടകടഫഫറല്സട, കവദഗനിരനി, ഏറ്റുമഭാനൂര്, കകേഭാടയലാം.

3. എടരനികക്കഭാടട ഫടകടഫഫറല്സട, എടരനികക്കഭാടട, മലപ്പുറലാം.

4. മലബഭാര്  സനിന്നനിലാംഗട  ആന്റെട  വതീവനിലാംഗട  മനില്സട,  തനിരുവണ്ണൂര്നട,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട.
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പുതനിയ കപ്രഭാജക്ടുകേള

5. കകേഭാമളപുരലാം സനിന്നനിലാംഗട ആന്റെട വതീവനിലാംഗട മനില്സട, ആലപ്പുഴെ (ആദലഘട 
പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനി)

6. ഫഫഹഫടകേട  വതീവനിലാംഗട  മനില്സട,  പനിണറഭായനി,  കേണ്ണൂര്  (പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങനിയനിടനില)

7. ഉദുമ ഫടകടഫഫറല്സട മനില്സട, ഫഫമലഭാടനി, കേഭാസര്കഗഭാഡട (പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങനിയനിടനില)

ഫടകടഫഫെഡനിഫന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 8 സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട മനില്ലുകേള
തഭാഫഴെ പറയന്നവയഭാണട.

1. ഫകേഭാലലാം സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട മനില്

2. ആലപനി സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട മനില്

3. പ്രനിയദര്ശനിനനി സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട മനില്

4. തൃശ്ശൂര് സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട മനില്

5. മലപ്പുറലാം സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട മനില്

6. മലബഭാര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട ഫടകടഫഫറല്സട ലനിമനിറഡട

7. കേണ്ണൂര് സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട മനില്

8. ഫകേ. കേരുണഭാകേരന് ഫമകമ്മേഭാറനിയല് കകേഭാ-ഓപകററതീവട സനിന്നനിലാംഗട മനില് 

(ബനി)  ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേരള  കസറട
ഫടകടഫഫറല്  കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ  യൂണനിറ്റുകേള,  ഫഫവദവ്യുതനി  കുടനിശനികേയഫട  കപരനില്
ഫഫവദവ്യുതനി  ബന്ധലാം  വനികച്ഛേദനിചതുമൂലവലാം  സഭാറസ്യൂടറനി  ഡസ്യൂസുലാം,  പ്രവര്ത്തന
മൂലധനമനിലഭായയലാം,  കകേഭാടണ്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം  2016  ഒകക്ടഭാബര്,  നവലാംബര്,
ഡനിസലാംബര്, 2017  ജനുവരനി,  ഫഫെബ്രുവരനി മഭാസലാം പകുതനിവഫര തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനിവന.  ഫഫവദവ്യുതനി  കുടനിശനികേ  സലാംബന്ധനിചട
ഫഫവദവ്യുതനി  മനനിയഫട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  10-1-2017  തതീയതനിയനിലണഭായ  കയഭാഗ
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  മഭാസലാം  പ്രസ്തുത  മനില്ലുകേളക്കട  ഫഫവദവ്യുതനി
കേണക്ഷന് വതീണലാം ലഭനിച്ചു.  ആവശലമഭായ പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം നല്കേനി മനില്ലുകേള
2017  ഫഫെബ്രുവരനി  20, 22  തതീയതനികേളനില് വതീണലാം പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണട.
ഫടകടഫഫെഡനിഫന്റെ കേതീഴെനിലള്ള സനിന്നനിലാംഗട മനില്ലുകേളഭായ ഫകേഭാലലാം സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട മനില്
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കേഴെനിഞ്ഞ  രണരമഭാസമഭായലാം,  തൃശ്ശൂര്  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗട  മനില്  ഒന്നരമഭാസമഭായലാം
ആവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനമൂലധന  അഭഭാവത്തഭാലലാം,  ഫഫവദവ്യുതനി  കുടനിശനികേമൂലലാം
ഫഫവദവ്യുതനി  വനികച്ഛേദനിചതനിനഭാലലാം  മഭാസങ്ങളഭായനി  കകേഭാടണ്  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലലാം
അടചനിടുകേയഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  അടനിയനനിര  ഇടഫപടലനിഫന
തടര്ന്നട ഇഡൗ മനില്ലുകേളക്കട ആവശലമഭായ അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ഫസന്ടഫഫലസ്ഡട
കകേഭാടണ്  പര്കചസട  കേമ്മേനിറനി  മുകഖന  വഭാങ്ങുന്നതനിനട  പണലാം  അനുവദനിക്കുകേയലാം
ആയതനിഫന്റെ  ഫെലമഭായനി  ഇഡൗ  മനില്ലുകേള  തുറനപ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം
ഫചയനിട്ടുണട.

(സനി)  ഉണട.  കകേരള ഫടകടഫഫറല്സട കകേഭാര്പകറഷനട കേതീഴെനിലള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കട
2016 ഫസപ്റലാംബര് മുതല് 2017 ജനുവരനി മഭാസലാം വഫര ശമ്പളലാം/കല-ഓഫെട കവതനലാം
കുടനിശനികേയഭായനി.  സര്ക്കഭാരനില്നനിനമുള്ള  ധനസഹഭായഫത്ത  തുടര്ന്നട  2016
ഫസപ്റലാംബര്, ഒകക്ടഭാബര്, നവലാംബര്, ഡനിസലാംബര് മഭാസങ്ങളനിഫല ശമ്പളലാം/കല-ഓഫെട
കവതനലാം ഉളഫപഫടയള്ള തുകേയഫട 50% എന്നനിവ നല്കുവഭാന് നടപടനിഫയടുത്തനിട്ടുണട.

കകേരള ഖഭാദനി ഗഭാമ വലവസഭായ കബഭാര്ഡനില് കുടനിശനികേ വരുത്തനിയവര്ക്കട
റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി

184  (586)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ഖഭാദനി ഗഭാമവലവസഭായ കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം വഭായ്പഫയടുത്തവരനില്
എത കപര്ഫക്കതനിഫരയഭാണട റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള നനിലവനിലള്ളതട;

(ബനി)  ഈ കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം വഭായ്പഫയടുത്തട  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയവരനില്
നനിനലാം  പനിഴെയലാം  പനിഴെപലനിശയലാം  ഇനത്തനില്  ഭതീമമഭായ  തുകേയഭാണട  ഈടഭാക്കനി
വരുന്നഫതന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഖഭാദനി  ഗഭാമവലവസഭായ  രലാംഗതണഭായ  തകേര്ചയഭാണട  ഈ
ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട  വഭായ്പഭാതുകേ  യഥഭാസമയലാം  ഒടുക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതനിനട
കേഭാരണഫമന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഈ കുടനിശനികേക്കഭാര്ക്കട വഭായ്പഭാ തുകേ, പനിഴെപലനിശ ഒഴെനിവഭാക്കനി ഒറത്തവണയഭായനി
ഒടുക്കുന്നതനിനട എഫനങനിലലാം പദതനികേള നനിലവനിലകണഭാ;  ഇഫലങനില് ഇത്തരലാം ഒരു
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട  ഇവര്ക്കട  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായനിരനിക്കുഫമന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിചട ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കലനിനട അവസരലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1387 കപര്.

(ബനി) ഇല.

 (സനി) ഇല.

(ഡനി) ഉണട.  പഭാകറണ് പദതനിക്കട മഭാതമഭാണട നനിലവനില് ഒറത്തവണ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  വഭായ്പഭാ  തുകേ അടയഭാന്  കേഴെനിയന്നതട.  ഇഡൗ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പനിഴെപലനിശ
ഇനത്തനില്  മഭാതമഭാണട  ഇളവട  അനുവദനിക്കുന്നതട.  സനി.ബനി.സനി.  പദതനിയനില്
ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  20-6-2016  -നട  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട.
പുതനിയ  കബഭാര്ഡട  സനി.ബനി.സനി.  പദതനിയനിലലാം  പനിഴെപലനിശ  ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട. 

പനലാംചക്കര ഫസഭാഫഫസറനികേളുഫട പുനരുദഭാരണലാം

185 (587) ശതീ  .   ഫകേ  .   ബഭാബു : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട  ജനിലയനില്  ഖഭാദനിഗഭാമവലവസഭായ  വകുപനിനട  കേതീഴെനില്  എത
പനലാംചക്കര ഫസഭാകസറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളുഫട സലവലാം
ഫകേടനിടവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട  എഫനങനിലലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉഫണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളുഫട പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട പ്രകതലകേ
പഭാകക്കജട നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒരു ഫസഭാഫഫസറനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട.

(ബനി) സലാംഘലാം വകേ സസ്വത്തട അനലഭാധതീനഫപട്ടുകപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇതട സലാംബന്ധനിച ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.

മഭാകവലനിക്കര പലഭാരനിമലാംഗലലാം ഖഭാദനി സഡൗഭഭാഗലയട ഫകേടനിടലാം

186  (588)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  ഫതകക്കക്കര  പലഭാരനിമലാംഗലലാം  ഖഭാദനി
സഡൗഭഭാഗലയട ഫകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട ആസ്തനിവനികേസന പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി
മുന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട ഭരണഭാനുമതനി നലനിയതട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയഫട  തുകേ വലവസഭായ വകുപട

വകേമഭാറനി ഫചലവഴെനിചതട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കട പുതനിയ കപ്രഭാജക്ടനില് ഉളഫപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി

നലഭാലാം  എന്നട  വലവസഭായ  വകുപട  ഉറപട  നലനിയനിരുന്നതട  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

തുകേ അനുവദനിക്കുകമഭാ; ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട  1-11-2014 ഫല  G.O.(Rt.)  No.1226/2014/ID

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം 25 ലക്ഷലാം രൂപയഫട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി-ഡനി)  ശദയനില്ഫപടനിടനില.  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കട  4851-105-97-LAC-

ADC  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  നനിന്നട  തുകേ  ഫചലവഴെനിക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

എന്നഭാല്  ആ  പ്രസ്തുത  ഫഹഡട  ഓഫെട  അക്കഡൗണനില്  ആവശലമഭായ  തുകേ

ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലലാം  Re-appropriation  നടത്തഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാലലാം  തുകേ

draw ഫചയട ഫപഭാതുമരഭാമത്തട വകുപനിനട നല്കേഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില. നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവശലമഭായ  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാക്കഭാന്

വലവസഭായ വഭാണനിജല ഡയറക്ടകറഭാടട ആവശലഫപടനിരനിക്കുകേയഭാണട.  ലഭനിക്കുന്ന മുറയട

തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട.

കേഭായനികേക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

187  (589)  ശതീ  .    ഡനി  .    ഫകേ  .    മുരളനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  തലലാം  മുതല്  കുടനികേളുഫട  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട

എഫനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട;

(ബനി)  നനിലവനില്  എഫനലഭാലാം  പദതനികേള  നടപഭാക്കനിവരുനഫവന്നട

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂളതലലാം  മുതല്  കുടനികേളുഫട  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട

കകേരളത്തനിഫന്റെ  കേഭായനികേ  രലാംഗലാം  മനികേവറതഭാക്കുന്നതനിനട,  കകേരളത്തനില്  സമ്പൂര്ണ

സഭാക്ഷരത ഫഫകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേരള സഭാക്ഷരത മനിഷന് ആരലാംഭനിചതുകപഭാഫല

അകത മഭാതൃകേയനില് കകേരളത്തനിഫല എലഭാ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം കേഭായനികേക്ഷമതയലാം

നല ആകരഭാഗലവലാം  ഫഫകേവരനിക്കുന്നതനിനട  കവണനി  "കകേരള കേഭായനികേക്ഷമത മനിഷന്"

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള  കേഭായനികേക്ഷമത  മനിഷന്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട മുകന്നഭാടനിയഭായനി നഴറനി തലലാം മുതല് ഏഴെഭാലാം ക്ലഭാസ്സുവഫരയലാം, എടഭാലാം

ക്ലഭാസട  മുതല്  12-ാം  ക്ലഭാസട  വഫരയലാം  പസട  ടു  മുതല്  കകേഭാകളജട  തലലാം  വഫരയലാം,

യവജനങ്ങള മുതല് മുതനിര്ന്ന പഡൗരന്മഭാര് വഫരയള്ള എലഭാ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമഭായള്ള

കേഭായനികേക്ഷമത  പദതനി  നനിലവനില്  രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനി

തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല് ആകരഭാഗലമുള്ള ഒരു ജനത എന്ന ലക്ഷല സഭാക്ഷഭാത്ക്കഭാരത്തനികലയട

എത്തനികചരുവഭാന് കേഴെനിയലാം.

(ബനി) വര്ദനിച്ചുവരുന്ന മുങ്ങനിമരണങ്ങളനില് നനിനലാം രക്ഷ കനടുന്നതനിനഭായനി സ്കൂള

കുടനികേളക്കട നതീനല് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി സസ്വനിലാം & സര്ഫഫവവട പദതനി,

സ്കൂള  തലത്തനിലള്ള  കുടനികേളുഫട  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കപ  എ

ഫഗയനിലാം,  കപ  കഫെഭാര്  ഫെണ്,  കപ  കഫെഭാര്  ഫഹല്ത്തട  എന്നതീ  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കസഭാര്ട്സട കകേഭാലാംപകട

188  (590)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനിറ്റൂര് ഗവണ്ഫമന്റെട  കകേഭാകളജനില് കസഭാര്ട്സട കകേഭാലാംപകട  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട

സമര്പനിച  വനിശദമഭായ  പദതനി  കരഖയനില്  എഫനഭാഫക്ക  നടപടനികേളഭാണട

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ചനിറ്റൂര് ഗവണ്ഫമന്റെട കകേഭാകളജനില് കസഭാര്ട്സട കകേഭാലാംപകട സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള

വനിശദമഭായ പദതനികരഖ കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുണട.
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കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനില് പദതനികേള

189 (591) ശതീ  .   ഫകേ  .   ദഭാസന് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം, കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനില്
സഹഭായകത്തഭാഫട  ഫപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങള,  കേലഭാലയങ്ങള,  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള എന്നനിവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട  നതീനല് കുളങ്ങള,  കസഭാര്ട്സട  കകേഭാലാംപകട
എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിഫന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  ജനിലയനില് എവനിഫടഫയങനിലലാം കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയഫട  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കസഭാര്ട്സട  കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ഫപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട  എല്.ഫകേ.ജനി.  ക്ലഭാസട  മുതല്  4-ാം  ക്ലഭാസട  വഫരയള്ള  കുടനികേളക്കട
കേഭായനികേക്ഷമത  ഉണഭാക്കുവഭാനുള്ള പദതനിയലാം,  5-ാം  ക്ലഭാസട  മുതല്  12-ാം ക്ലഭാസട
വഫരയള്ള  കുടനികേളക്കട  കേഭായനികേക്ഷമത  പരനികശഭാധനയലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേളുലാം  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാഫത  കകേരളത്തനില്  സമ്പൂര്ണ  സഭാക്ഷരത
ഫഫകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേരള സഭാക്ഷരത മനിഷന് ആരലാംഭനിചതുകപഭാഫല അകത
മഭാതൃകേയനില്  കകേരളത്തനിഫല  എലഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  കേഭായനികേക്ഷമതയലാം  നല
ആകരഭാഗലവലാം ഫഫകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  "കേഭായനികേക്ഷമത മനിഷന്"  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
തനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  8-7-2016-ല്  ബഹു.  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട  അവതരനിപനിച്ചുഫകേഭാണട  നടത്തനിയ  ബഡ്ജറട
പ്രസലാംഗത്തനില് സലാംസഭാനത്തട കേഭായനികേ വനികേസനത്തനിനഭായനി എലഭാ പഞഭായത്തനിലലാം
ഒരു കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള വനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്.  കസഭാര്ട്സട വകുപട
തയഭാറഭാക്കനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുഫമനലാം,  തുടക്കഫമന്ന  നനിലയനില്
25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മനിനനി  കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  135  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
14 ജനിലകേളനിലലാം ഓകരഭാ മളടനിപര്പസട ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട
500  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  (KIIFB)  നനിനലാം
കേഫണതന്നതഭാഫണനലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇതനിഫന്റെ  ആദലഘടഫമന്ന  നനിലയനില്
6  കസഡനിയലാം,  കസഭാര്ട്സട  കകേഭാലാംപകട,  18  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി  കസഡനിയങ്ങള/
കേളനിസലങ്ങള,  6  കസഭാര്ട്സട  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  പദതനികേള  എന്നനിവയട
ഭരണഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.
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(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  ജനിലയനിഫല  ഒളനിമ്പലന്  റഹഭാന്  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയലാം
കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ പദതനിയനില് ഉളഫപടനിട്ടുള്ളതഭാണട.

കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

190 (592) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ ഫഗയനിലാംസനിഫന്റെ കവദനികേള ഇലഭാതനിരുന്ന  7  ജനിലകേഫള കനഭാണ്
നഭാഷണല് ഫഗയനിലാംസട ജനിലകേളഭായനി കവര്തനിരനിചതനിഫന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മലബഭാര്
കമഖലയനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം  മദലകകേരളത്തനില്  കകേഭാടയതലാം  ഗതീന്ഫെതീല്ഡട
കസഡനിയലാം അടക്കലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന്നതഭാണട എന്ന മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേഭാടയലാം  ഫനഹ്റു  കസഡനിയത്തനില്
തനിരുവനനപുരലാം ഗതീന് ഫെതീല്ഡട കസഡനിയത്തനിഫന്റെ മഭാതൃകേയനില് പുതനിയ കസഭാര്ട്സട
സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി എനഭായനി എന്നട വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണട.  കദശതീയ ഫഗയനിലാംസട കകേരളത്തനിഫല  7  ജനിലകേളനിലഭായഭാണട
നടന്നതട. അതനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം ഉളഫപടനിരുന. 2016-17 പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില്
കകേരളത്തനിഫല  എലഭാ  ജനിലകേളനിലമഭായനി  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള  14  ഇന്കഡഭാര്
കസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  500  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  പദതനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട.
കൂടഭാഫത കകേരളത്തനിഫല എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം നനിലവനിലള്ള കസഡനിയങ്ങളുഫട നവതീകേരണലാം
അഫലങനില്  പുതനിയ  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയളഫപട  31  പുതനിയ
പദതനികേളക്കഭായനി  2016-17-ഫല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  195  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട. ഇഡൗ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കപ്രഭാജക്ടട റനികപഭാര്ട്ടുകേള
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

കകേഭാടയലാം നഭാഗമ്പടലാം കസഡനിയലാം,  തനിരുവനനപുരലാം ഗതീന്ഫെതീല്ഡട കസഡനിയലാം
മഭാതൃകേയനില് DBOT വലവസയനില് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട 3-3-2014-ല് ദര്ഘഭാസട
ക്ഷണനിച്ചുഫവങനിലലാം നതീടനിയ കേഭാലഭാവധനിയനില്കപഭാലലാം ഒരു ദര്ഘഭാസുലാം ലഭനിചനിടനില.

അതട ലറനികേട ഗഡൗണകേളുലാം ഫഗയനിലാംസട കകേഭാര്ട്ടുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള ഫെണട

191  (593)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡട  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനത്തനി
നഭാവശലമഭായ  അതട ലറനികേട  ഗഡൗണകേളുലാം,  ഫഗയനിലാംസനിനുള്ള  കകേഭാര്ട്ടുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള
ഫെണകേള ഏഫതലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂഫടയഭാണട സസ്വരൂപനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് സര്ക്കഭാര്  -എയ്ഡഡട

വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  കമല്  സൂചനിപനിച  പ്രവൃത്തനികേളക്കട  ഫെണട

അനുവദനിക്കുന്നതനിനട നനിയമ തടസങ്ങളുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ഫെണട  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയലാം

കപഭാലമനിലഭാത്ത  പഞഭായതകേളനില്  ഗഭാമപഞഭായത്തട  എയ്ഡഡട  സ്കൂളുകേളക്കട

വനിട്ടുനല്കേനിയ വനിദലഭാലയങ്ങളനില് പ്രസ്തുത ഫെണട വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട പ്രകതലകേ

പരനിഗണന നല്കുവഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  വനിദലഭാലയങ്ങള  ഫപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിഫന്റെ  അധനികേഭാര

പരനിധനിയനിലള്ളവയഭാണട.  എന്നഭാല്  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡട  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്

കേഭായനികേപരനിശതീലനത്തനിനഭാവശലമഭായ  അതട ലറനികേട  ഗഡൗണകേളുലാം  ഫഗയനിലാംസനിനുള്ള

കകേഭാര്ട്ടുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  ഫെണകേള  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട  സസ്വരൂപനിക്കുന്നനില.

സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട കേഡൗണ്സനില് മുന്ഗണന നല്കുന്നതട.

(സനി) പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട.

ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കേളനിസലലാം പദതനി

192 (594) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട കേബതീര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ഫല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച  'ഒരു പഞഭായത്തനില്

ഒരു കേളനിസലലാം' പദതനിയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  മങട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഏഫതങനിലലാം  ഒരു

പഞഭായത്തനിഫന ഫതരഫഞ്ഞടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഇഫലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  8-7-2016-ല്  ബഹു.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട

അവതരനിപനിച്ചുഫകേഭാണട നടത്തനിയ ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില് സലാംസഭാനത്തട കേഭായനികേ

വനികേസനത്തനിനഭായനി എലഭാ പഞഭായത്തനിലലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  കസഭാര്ട്സട  വകുപട  തയഭാറഭാക്കനി  ഘടലാംഘടമഭായനി
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നടപനിലഭാക്കുഫമനലാം തുടക്കഫമന്ന നനിലയനില് 25 കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മനിനനി കസഡനിയങ്ങള

(അനുബന്ധലാം*) നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട 135 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്

(KIIFB)  നനിനലാം  കേഫണതന്നതഭാഫണനലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ആദലഘടഫമന്ന

നനിലയനില്  18  പഞഭായതകേളനില്  100  കകേഭാടനി  രൂപയട  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്

33/2017/കേഭാ.യ.വ. തതീയതനി 13-2-2017 പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട.

(ബനി) നനിലവനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില.

കകേരള കഹഭാക്കനി-ക്രനിക്കറട തഭാരലാം ശതീ. ഫഎവഭാന് ഡനിക്രൂസട

193 (595)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  കഹഭാക്കനി-ക്രനിക്കറട  തഭാരലാം  ശതീ.  ഐവഭാന്  ഡനിക്രൂസട  വകയഭാജന
മന്ദനിരത്തനില് അഭയലാം കതടനിഫയന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏതട  സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട  അകദ്ദേഹലാം  വകയഭാജനമന്ദനിരത്തനി
ലഭായഫതനലാം  കദശതീയ  ചഭാമ്പലന്ഷനിപനില്  കകേരളഫത്ത  പ്രതനിനനിധതീകേരനിച  ഈ
തഭാരത്തനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എഫനഭാഫക്കയഭാഫണനലാം
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

മനിനനി കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

194  (596)  ശതീ  .    എസട  .    ശർമ്മേ :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്ന എളങ്കുന്നപ്പുഴെ സഭാനഭാക്രൂസട
ഗഡൗണട  മനിനനി  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നകത്തക്കട ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി) 25  പഞഭായതകേളനില് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനിയനില്
എളങ്കുന്നപ്പുഴെ  സഭാനഭാക്രൂസട  ഗഡൗണട  മനിനനി  കസഡനിയലാം  ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.
KIIFBയനില്  ഉളഫപടുതന്നതനിനുള്ള  ആദലഘട  ലനിസനില്  ഇഡൗ  കസഡനിയലാം
ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില. DPR ലഭനിക്കുന്ന മുറയട തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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കേഭായനികേ നയലാം

195 (597) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്:
 ശതീ  .   വനി  .   എസട  .   ശനിവകുമഭാര്:
 ശതീ  .   എല്കദഭാസട കുന്നപനിള്ളനി:
 ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം: തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട  കേഭായനികേ  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഭായനികേ രലാംഗഫത്ത വളര്ചയട  എഫനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട  നയത്തനില്
ഉളഫപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നയലാം  എകപഭാള  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാനഭാണട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട  സമഗമഭായ  കേഭായനികേനയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട
സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട.

കദശതീയ ഫഗയനിലാംസനിഫല ഫമഡല് കജതഭാക്കളക്കട സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി

196 (598) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കേഴെനിഞ്ഞ കദശതീയ ഫഗയനിലാംസനില് ഫമഡല് കനടനിയ എത കകേരള കേഭായനികേ

തഭാരങ്ങളക്കട  സര്ക്കഭാര്  വഭാഗഭാനലാം  നൽകേനിയ  കജഭാലനി  ലഭലമഭാക്കനി  എന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എതകപര്ക്കഭാണട  കജഭാലനി  ലഭലമഭാകേഭാത്തതട  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇവര്ക്കട  വഭാഗഭാനലാം  ഫചയ കജഭാലനി  നല്കേഭാത്തതനിഫന്റെ  കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇവര്ക്കട എന്നട കജഭാലനി നല്കുവഭാനഭാകുലാം എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2 (രണട). ശതീ. സജന് പ്രകേഭാശട, കുമഭാരനി എലനിസബത്തട സൂസന് കകേഭാശനി
എന്നനിവര്ക്കട  കപഭാലതീസട  വകുപനില് ആലാംഡട  കപഭാലതീസട  ഇന്ഫസക്ടര് തസ്തനികേയനില്
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.
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(ബനി)  153  കപര്ക്കഭാണട  കജഭാലനി  ലഭലമഭാകേഭാത്തതട.  ഇതനില്  ഒളനിമ്പനികേട
നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തനിയ  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളഭായ  കുമഭാരനി  അനനില്ഡ  കതഭാമസനിനുലാം
കുമഭാരനി അനു ആര്.നുലാം വനലാം വനലജതീവനി വകുപനില് സതീനനിയര് സൂപ്രണട തസ്തനികേയനില്
നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള തസ്വരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട.

കൂടഭാഫത,  35- ാാമതട  കദശതീയ  ഫഗയനിലാംസനിഫല  സലാംസഭാന  ടതീമനിഫന്റെ  മനികേച
പ്രകേടനലാം കേണക്കനിഫലടുത്തട  വലക്തനിഗത ഇനങ്ങളനില് ഫമഡല് കനടനിയവര്ക്കുലാം ടതീലാം
ഇനങ്ങളനില് സസ്വര്ണഫമഡല് കനടനിയവരുമഭായ തഭാരങ്ങളക്കട വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിഫല
കസഭാര്ട്സട കേസ്വഭാടഭാ നനിയമന വനിഭഭാഗത്തനില് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനട എല്.ഡനി. ക്ലഭാര്ക്കട
തസ്തനികേയഫട  68  സൂപര്  നസ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള  അധനികേമഭായനി  സൃഷനിച്ചുഫകേഭാണട
16-2-2016-ഫല സ.ഉ.(ഫഫകേ) 15/16/കേഭാ.യ.വ. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട.
ടനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനിയഭാണട.

ടതീമനിനങ്ങളനില്  ഫവള്ളനി,  ഫവങല  ഫമഡലകേള  കനടനിയ  83  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട
ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സലാംസഭാനഫത്ത  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്
സൂപര്  നസ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിചട  നനിയമനലാം  നല്കുന്ന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട. ഇതട സലാംബന്ധനിച 21-2-2017-ല് ബഹു. വലവസഭായവലാം
കേഭായനികേ യവജനകേഭാരലവലാം വകുപട മനനിയഫട അദലക്ഷതയനില് കയഭാഗലാം  കചര്ന്നട
നടപടനികേള തസ്വരനിതഗതനിയനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട.

കേഭായനികേ കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

197 (599) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനിഫല സര്ക്കഭാര് കേഭായനികേ കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള
ഏഫതലഭാഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഏഫതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട  കേഭായനികേ  കമഖലയഫട  വളര്ചയഭായനി
നടതവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട എന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേഭായനികേ  മനികേവട  കേഫണതന്നതനിനുലാം  വളര്തന്നതനിനുലാം  സ്കൂളുകേളനിലലാം
കകേഭാകളജകേളനിലലാം കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനില് നനിന്നട കകേഭാച്ചുകേഫള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേരളത്തനിഫല കേഭായനികേരലാംഗലാം  മനികേവറതഭാക്കുന്നതനിനട  കകേരളത്തനില്
സമ്പൂര്ണ  സഭാക്ഷരത  ഫഫകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേരള  സഭാക്ഷരത  മനിഷന്
ആരലാംഭനിച  മഭാതൃകേയനില്  കകേരളത്തനിഫല  എലഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
കേഭായനികേക്ഷമതയലാം നല ആകരഭാഗലവലാം ഫഫകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  'കേഭായനികേക്ഷമത
മനിഷന്' ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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2024-ഫല ഒളനിമ്പനികനില് ഫമഡല് കനടുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതകേള വര്ദനിപനിക്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലലാം  മുന്നനിര്ത്തനി  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട  അനര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള കസറട കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനില് ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത
ആര്ചറനി,  അതട ലറനികട,  ബഭാഡനിന്റെണ്,  കബഭാകനിലാംഗട,  കേകനഭായനിലാംഗട,  കേയഭാക്കനിലാംഗട,
ഫഫസക്ലനിലാംഗട,  ഫഫെന്സനിലാംഗട,  കറഭാവനിലാംഗട,  ഷൂടനിലാംഗട,  സസ്വനിമ്മേനിലാംഗട,  റസട ലനിലാംഗട  എന്നതീ
കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് പരനിശതീലന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ഒരു പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

8-7-2016 -ല്  ബഹു.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട
അവതരനിപനിച്ചുഫകേഭാണട  നടത്തനിയ  ബഡ്ജറട  പ്രസലാംഗത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട
കേഭായനികേവനികേസനത്തനിനഭായനി എലഭാ പഞഭായത്തനിലലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള വനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്.  കസഭാര്ട്സട വകുപട തയഭാറഭാക്കനി ഘടലാംഘടമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുഫമനലാം തുടക്കഫമന്ന നനിലയനില് 25 കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മനിനനി കസഡനിയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  135  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  14  ജനിലകേളനിലലാം  ഓകരഭാ  മളടനിപര്പസട
ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  500  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതയനില് (KIIFB)  നനിനലാം കേഫണതന്നതഭാഫണനലാം പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.
ഇതനിഫന്റെ  ആദലഘടഫമന്ന  നനിലയനില്  6  കസഡനിയലാം/കസഭാര്ട്സട  കകേഭാലാംപകട,
18  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി  കസഡനിയങ്ങള/കേളനിസലങ്ങള,  6  കസഭാര്ട്സട
ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര് പദതനികേള എന്നനിവയട ഭരണഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട. 

മുപത്തനിയഞഭാമതട കദശതീയ ഫഗയനിലാംസനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനില് പുതുതഭായനി
നനിര്മ്മേനിച കസഡനിയങ്ങള,  ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയങ്ങള,  നതീനല് കുളലാം എന്നനിവയലാം
കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ അധതീനതയനിലള്ള കസഡനിയങ്ങളുലാം കേഭായനികേ പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണട.

(സനി)  കകേരള  കസറട  കസഭാര്ട്സട  കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്
കസഭാര്ട്സട കഹഭാസലകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സ്കൂള, കകേഭാകളജകേളനില് കേഡൗണ്സനിലനില്
നനിനള്ള പരനിശതീലകേരുഫട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  എന്നഭാല് പരനിശതീലകേരുഫട
അപരലഭാപതമൂലലാം  മറട  സ്കൂള കകേഭാകളജകേളനില് ആവശലഭാനുസരണലാം പരനിശതീലകേഫര
നനിയമനിക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട പ്രകതലകേ കേസ്വഭാട വഴെനി നനിയമനലാം

198  (600)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനട  കശഷലാം  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കട  പ്രകതലകേ  കേസ്വഭാട  വഴെനി  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നട അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിച  വലക്തനികേള,  തസ്തനികേ,  വകുപട  തുടങ്ങനിയ

കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2017-18  വര്ഷത്തനില്  ഇഡൗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  എത  കപര്ക്കട  കജഭാലനി

നല്കേഭാന് കേഴെനിയഫമന്ന കേഭാരലലാം നനിജഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായനികേ  യവജനകേഭാരല  വകുപനില്  നനിനലാം  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട

പ്രകതലകേ കേസ്വഭാട വഴെനി സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  2017-18  വര്ഷത്തനില്  ഇഡൗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  എത  കപര്ക്കട  കജഭാലനി

നല്കേഭാന് കേഴെനിയഫമന്ന കേഭാരലലാം നനിജഫപടുത്തനിയനിടനില.

എലഭാ പഞഭായത്തനിലലാം കേളനിക്കളലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

199  (601)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട  .    ജയലഭാല് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  ബഡ് ജറട  പ്രസലാംഗത്തനില്  എലഭാ  പഞഭായത്തനിലലാം  ഒരു

കേളനിക്കളലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുഫമന്ന

പ്രഖലഭാപനത്തനിഫന്റെ തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള എതകത്തഭാളമഭാഫയന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായതകേളുഫട  അധതീനതയനിലള്ള  മനിനനി  കസഡനിയങ്ങളുഫട

നവതീകേരണവലാം വനികേസനവലാം ഈ പദതനിയനിലൂഫട സഭാധലമഭാക്കഭാന് കേഴെനിയകമഭാഫയന്നട

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി) 2016 -17  ബഡ്ജറട പ്രസലാംഗത്തനില് എലഭാ പഞഭായത്തനിലലാം ഒരു

കേളനിക്കളലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയഭായനി  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്ന

പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന. 135 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട പഞഭായതകേളനില് കേളനിസലലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട.  ഇതനില്  100  കകേഭാടനി

രൂപയഫട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭായനിക്കഴെനിഞ.  ഗഭാമപഞഭായതകേളുഫട  അധതീനതയനിലള്ള

മനിനനി  കസഡനിയങ്ങളുഫട  നവതീകേരണവലാം  വനികേസനവലാം  ഇഡൗ  പദതനിയനിലൂഫട

സഭാധലമഭാക്കഭാവന്നതഭാണട.
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കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി

200 (602)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുപത്തനിയഞഭാമതട കദശതീയ ഫഗയനിലാംസനില് ഫമഡല് പടനികേയനില്  ഒന്നഭാമഫതത്തനിയ

സലാംസഭാനഫത്ത  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  നല്കേഭാഫമന്ന

വഭാഗഭാനത്തനികന്മല് എനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

35  - ാാമതട  കദശതീയ  ഫഗയനിലാംസനിഫല  സലാംസഭാന  ടതീമനിഫന്റെ  മനികേച  പ്രകേടനലാം

കേണക്കനിഫലടുത്തട വലക്തനിഗത ഇനങ്ങളനില് ഫമഡല് കനടനിയവര്ക്കുലാം ടതീലാം ഇനങ്ങളനില്

സസ്വര്ണഫമഡല് കനടനിയവരുമഭായ തഭാരങ്ങളക്കട വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിഫല കസഭാര്ട്സട

കേസ്വഭാട  നനിയമന  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനട  എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട

തസ്തനികേയഫട  68  സൂപര്  നസ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള  അധനികേമഭായനി  സൃഷനിച്ചുഫകേഭാണട

16-2-2016-ഫല സ.ഉ.(ഫഫകേ.) 15/16/കേഭാ.യ.വ. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട.

ടനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട.

കൂടഭാഫത ടതീമനിനങ്ങളനില് ഫവള്ളനി,  ഫവങല ഫമഡലകേള കനടനിയ  83  കേഭായനികേ

തഭാരങ്ങളക്കട  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സലാംസഭാനഫത്ത  ഫപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളനില്  സൂപര്  നസ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിചട  നനിയമനലാം  നല്കുന്ന

വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട.  ഇതട സലാംബന്ധനിചട  21-2-2017 -ല്

ബഹു.  വലവസഭായവലാം കേഭായനികേ യവജനകേഭാരലവലാം വകുപട മനനിയഫട അദലക്ഷതയനില്

കയഭാഗലാം കചരുകേയണഭായനി. നടപടനികേള തസ്വരനിതഗതനിയനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട.

ഫഗയനിലാംസനില്  ഒളനിമ്പനികേട  നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തനിയ  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളഭായ

ശതീ.  സജന്  പ്രകേഭാശട,  കുമഭാരനി  എലനിസബത്തട  സൂസന്  കകേഭാശനി  എന്നനിവര്ക്കട

കപഭാലതീസട  വകുപനില്  ആലാംഡട  കപഭാലതീസട  ഇന്ഫസക്ടര്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തനിയ  മറട  രണട  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളഭായ

കുമഭാരനി  അനനില്ഡ  കതഭാമസനിനുലാം  കുമഭാരനി  അനു.  ആര്.-നുലാം  വനലാം  വനല  ജതീവനി

വകുപനില്  സതീനനിയര്  സൂപ്രണട  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള തസ്വരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയമഭാണട.

268/2019
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മലബഭാര് റനിവര് ഫഫെസനിഫന്റെ സലാംഘഭാടനലാം

201 (604)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട എലാം  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാഹസനികേ  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തുഷഭാരഗനിരനിയനില്  വച്ചുനടന്ന  മലബഭാര്  റനിവര്  ഫഫെസട  സലാംഘഭാടകേ  സമനിതനിയട
നല്കേഭാനുള്ള പണലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇഫലങനില്  എന്തുഫകേഭാണഭാണട  അനുവദനിക്കഭാതനിരുന്നഫതന്ന  കേഭാരലലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പണലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനട അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുവദനിചനിട്ടുണട.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.

കഹഭാക്കനി കസഡനിയലാം

202  (605)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിനട കേതീഴെനില് എത കഹഭാക്കനി കഹഭാസലകേളഭാണട
പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന്നതട  ;  പ്രസ്തുത കഹഭാസല് ഫടയനിനനികേളക്കട  ഫകേഭാലലാം  ആശഭാമലാം
കഹഭാക്കനി  കസഡനിയത്തനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള
സഡൗകേരലങ്ങള  പ്രകയഭാജനഫപടുതന്നതനിനട  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആശഭാമലാം  കഹഭാക്കനി  കസഡനിയത്തനില്  കഹഭാക്കനി  കഹഭാസല്/കഹഭാക്കനി
അക്കഭാദമനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  കസഭാര്ട്സട  കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ
പരനിഗണനയനിലകണഭാ ; ഇഫലങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കസറട  കസഭാര്ട്സട  കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ  അധതീനതയനില്  നഭാലട
കഹഭാക്കനി കകേഭാകളജട കഹഭാസലകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

1. യ.സനി. കകേഭാകളജട, ആലവ.
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2. മഭാര്കത്തഭാമ കകേഭാകളജട, തനിരുവല.

3. ഫസന്റെട കമരതീസട കകേഭാകളജട, തൃശ്ശൂര്

4. എസട.എന്. കകേഭാകളജട, ഫചമ്പഴെനനി

കദശതീയ  കഹഭാക്കനി  ചഭാമ്പലന്ഷനിപ്പുകേളക്കട  മുകന്നഭാടനിയഭായനിട്ടുള്ള  സലാംസഭാന
ടതീമനിഫന്റെ  കകേഭാചനിലാംഗട  കേലഭാമ്പുകേള  ആശഭാമലാം  കഹഭാക്കനി  കസഡനിയത്തനില്
സലാംഘടനിപനിയഭാറുണട. ഇതനില് കഹഭാസലനിഫല കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളുലാം ഉളഫപടുന.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലണട.

മഭാവൂര് കേല്പള്ളനിയനിഫല കസഭാര്ട്സട കകേഭാലാംപകട

203  (606)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാവൂര് കേല്പള്ളനിയനിഫല ഫപഭാതുമരഭാമത്തട വകുപട സലലാം ഉപകയഭാഗഫപടുത്തനി
ഒരു  കസഭാർട്സട  കകേഭാലാംപകട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ ;

(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണട. പ്രസ്തുത സലലാം കകേരള കസറട കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിനട
ഫഫകേമഭാറുന്ന മുറയട തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.

ശതീപഭാദലാം കസഡനിയത്തനിഫല അടനിസഭാന സഡൗകേരലങ്ങള

204 (607) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല് ശതീപഭാദലാം കസഡനിയത്തനിഫല അടനിസഭാന സഡൗകേരലങ്ങളുഫട
പരനിമനിതനിഫകേഭാണട  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനത്തനിനട  തടസലാം  കനരനിടുന്നതഭായനി
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പരനിശതീലനത്തനിനട  അടനിസഭാന  സഡൗകേരലലാം  ഏര്ഫപടുത്തഭാന്  നടപടനി
കകേഫക്കഭാളകമഭാ; ഇതനിനഭായനി എഫനലഭാലാം ഫചയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫവന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള,
കേളനിസലലാം,  അടനിസഭാന സഡൗകേരലങ്ങള എന്നനിവ ഏര്ഫപടുതന്നതനിനട ഏഫതലഭാലാം
പദതനികേള നനിലവനിലഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ഡനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേളുഫട  ആസൂതണത്തനിലലാം  നടത്തനിപനിലലാം  സ്കൂള
അധനികൃതര്,  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  എന്നനിവഫര
പഫങടുപനിക്കുനകണഭാ എന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.  ആറനിങ്ങല്  ശതീപഭാദലാം  കസഡനിയലാം
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസഡനിയത്തനില്  സനിനറനികേട  ടഭാക്കട
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4.99  കകേഭാടനി രൂപയഫട ഭരണഭാനുമതനിയലാം,  നഭാചസ്വറല് ടര്ഫെട
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1,56,00,000  രൂപയഫട  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട.
ആയതനിഫന്റെ  തുടര്നടപടനികേള  ഫഫകേഫക്കഭാളന്നതനിനഭായനി  കേഭായനികേ  യവജനകേഭാരല
എഞനിനതീയറനിലാംഗട വനിലാംഗനിഫന ചുമതലഫപടുതകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട  സ്കൂളുകേളക്കട  കേഭായനികേ
ഉപകേരണങ്ങള/ഫെനിറടഫനസട ഫടയനിനനിലാംഗട ഉപകേരണങ്ങള എന്നനിവ വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം
കദശതീയ  നനിലവഭാരലാം  പുലര്തന്ന  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട  ടൂര്ണഫമന്റെനില്
പഫങടുക്കുന്നതനിനുലാം കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം കകേഭാചനിലാംഗട കേലഭാമ്പനില്
പഫങടുക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട സ്കൂളുകേളനില് കേഭായനികേവനികേസനത്തനിനഭായനി
ഫടയനിനനിലാംഗട,  കകേഭാചനിലാംഗട  കേലഭാമ്പട  എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചുവരുനണട.  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചട  അര്ഹരഭായ  സ്കൂളുകേഫള
കേഫണത്തനിയഭാണട  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന്നതട.   കകേരള  കസറട  കസഭാര്ട്സട
കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ കേതീഴെനിലള്ള കസഡനിയങ്ങള,  ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയങ്ങള,  നതീനല്
കുളങ്ങള,  ജനിലാംകനഷലങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുനണട.  സ്കൂള  കകേഭാകളജട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി   കകേരള  കസറട
കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ കേതീഴെനില് വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി  ഫസന്ടഫഫലസ്ഡട
കസഭാര്ട്സട  കഹഭാസലകേള,  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട  കസഭാര്ട്സട  കഹഭാസലകേള,  കഡ
കബഭാര്ഡനിലാംഗട  ഫസന്റെറുകേള,  കസഭാര്ട്സട  ഫടയനിനനിലാംഗട  ഫസന്റെറുകേള   എന്നനിവ
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ആയവയട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  പരനിശതീലകേരുഫട
കസവനവലാം കേഡൗണ്സനിലനില് നനിനലാം നല്കേനിവരുന.  കസഭാര്ട്സട കഹഭാസലകേളനിഫല
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള,  കസഭാര്ട്സട  കേനിറട  എന്നനിവയലാം
നല്കേനിവരുനണട.  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട,  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കേളനിസല  വനികേസനത്തനിനഭായലാം  നവതീകേരണത്തനിനഭായലാം
ധനസഹഭായവലാം  അനുവദനിക്കുനണട.  കൂടഭാഫത  കേഡൗണ്സനില്  അലാംഗതീകേരനിച
അകസഭാസനികയഷനുകേളക്കട കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങളുലാം വഭാങ്ങനി നല്കുനണട.

(ഡനി) പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട.
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ഫുട്കബഭാള ഗഡൗണനിഫന വനിപുലമഭായ കസഡനിയമഭായനി വനികേസനിപനിക്കല് 

205 (608) ശതീ  .    ഫകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനലയഫട  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കട  സകനഭാഷട  കടഭാഫെനി
ഫുട്കബഭാള മതരത്തനില്  8  തഭാരങ്ങഫള അയചതട ഫനയഭാറനിന്കേര മണ്ഡലത്തനിഫല
ഫപഭാഴെനിയൂര്  തതീരകദശ  കമഖലയനില്  നനിന്നഭായതനിനഭാല്,  ഫുട്കബഭാള  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങഫള  വളര്ത്തനിഫയടുക്കഭാന്  എഫനങനിലലാം  സഹഭായങ്ങള  ഈ  കമഖലയനില്
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫപഭാഴെനിയൂരനിഫല  നനിലവനിഫല  ഫുട്കബഭാള  ഗഡൗണനിഫന  വനിപുലമഭായ
കസഡനിയമഭായനി വനികേസനിപനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂളുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട  നനിലവനിഫല  കേളനിസലങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം
കസഭാര്ട്സട  രലാംഗത്തട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട  അഭനിവൃദനിയണഭാക്കഭാനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി & സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട.

കേഭായനികേരലാംഗലാം മനികേവറതഭാക്കുവഭാന് നടപടനി

206  (609)  ശതീ  .    കതഭാമസട  ചഭാണനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിഫന്റെ കേഭായനികേരലാംഗലാം മനികേവറതഭാക്കുന്നതനിനട എഫനലഭാലാം പുതനിയ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്  കേഭായനികേ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിഫന്റെ  കേഭായനികേ  രലാംഗലാം  മനികേവറതഭാക്കുന്നതനിനട  കകേരളത്തനില്
സമ്പൂര്ണ  സഭാക്ഷരത  ഫഫകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേരള  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്
രൂപതീകേരനിച  മഭാതൃകേയനില്  കകേരളത്തനിഫല  എലഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  കേഭായനികേ
ക്ഷമതയലാം നല ആകരഭാഗലവലാം ഫഫകേവരനിക്കുന്നതനിനട കവണനി "കേഭായനികേക്ഷമത മനിഷന്"
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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2020-2024-ഫല  ഒളനിമ്പനികനില്  ഫമഡല്  കനടുന്നതനിനുള്ള  സഭാധലതകേള

വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം  മുന്നനിര്ത്തനി  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട  അനര്കദ്ദേശതീയ

നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കസറട  കസഭാര്ട്സട

കേഡൗണ്സനില്  ഫതരഫഞ്ഞടുത്ത  ആര്ചറനി,  അതട ലറനികട,  ബഭാഡനിന്റെണ്,  കബഭാകനിലാംഗട,

കേകനഭായനിലാംഗട  കേയഭാക്കനിലാംഗട,  ഫഫസക്ലനിലാംഗട,  ഫഫെന്സനിലാംഗട,  കറഭാവനിലാംഗട,  ഷൂടനിലാംഗട,

സസ്വനിമ്മേനിലാംഗട,  റസട ലനിലാംഗട  എന്നതീ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില്  പരനിശതീലന  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട കവണനിയള്ള പദതനികേളുലാം,  കൂടഭാഫത കസഭാര്ട്സട യൂണനികവഴനിറനി

തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 8-7-2016-ല് ബഹു.  ധനകേഭാരല

വകുപ്പുമനനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട  പ്രസലാംഗത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട  കേഭായനികേ

വനികേസനത്തനിനഭായനി എലഭാ പഞഭായത്തനിലലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  കസഭാര്ട്സട  വകുപട  തയഭാറഭാക്കനി  ഘടലാംഘടമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുഫമനലാം തുടക്കഫമന്ന നനിലയനില്  25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മനിനനികസഡനിയങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  135  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  14  ജനിലകേളനിലലാം  ഓകരഭാ  മളടനി  പര്പസട

ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  500  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  പ്രകതലകേ

നനികക്ഷപ പദതനിയനില്  (KIIFB)  നനിനലാം കേഫണതന്നതഭാഫണനലാം പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.

ഇതനിഫന്റെ  ആദലഘടഫമന്ന  നനിലയനില്  6  കസഡനിയലാം/കസഭാര്ട്സട  കകേഭാലാംപകട,

18  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി  കസഡനിയങ്ങള/കേളനിസലങ്ങള,  6  കസഭാര്ട്സട

ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര് പദതനികേള എന്നനിവയട ഭരണഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.

(ബനി)  അനര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്  കേഭായനികേ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.

മൂന്നഭാറനിഫല എചട.എ.റനി.സനി. ഗഡൗണനിഫന്റെ സനിതനി

207  (610)  ശതീ  .    എസട  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് മൂന്നഭാറനിഫല എചട.  എ.  റനി.  സനി.

ഗഡൗണനിഫന്റെ ഇകപഭാഴെഫത്ത കശഭാചലഭാവസ ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങനില്  ഇതട  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എനട  നടപടനിയഭാണട

സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട;

(സനി)  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടനിഫലങനില്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  ഉടന്

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.

(ബനി  &  സനി)  കകേരള കസറട കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനില് നനിനള്ള ഒരു സബട
കേമ്മേനിറനി  മൂന്നഭാര്  എചട.എ.റനി.സനി.  സന്ദര്ശനിക്കുകേയലാം  ആവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.

അഡസ്വഞര് അക്കഭാഡമനി

208 (611) ശതീ  .   ഫകേ  .   രഭാജന് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട  അഡസ്വഞര്  അക്കഭാഡമനി  എവനിഫടഫയഭാഫക്ക  പ്രവര്ത്തനിക്കു
നഫണനലാം  അക്കഭാഡമനിയഫട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എഫനഭാഫക്കയഭാഫണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കകേരള സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിഫന്റെ നനിയനണത്തനില് ഇടുക്കനി
ജനിലയനിഫല കദവനികുളത്തട കദശതീയ സഭാഹസനികേ അക്കഭാഡമനിയലാം കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിഫല
മുഴുപനിലങ്ങഭാടട  കദശതീയ  സഭാഹസനികേ  അക്കഭാഡമനിയഫട  ഒരു  ഉപകകേന്ദ്രവലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട. യവഭാക്കളനില് സഭാഹസനികേ മകനഭാഭഭാവലാം വളര്തകേ, സഭാഹസനികേ
കേര്മ്മേകശഷനി ജനനന്മയട വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേ എന്നതീ ലക്ഷലങ്ങകളഭാടുകൂടനി സഭാഹസനികേ
അക്കഭാഡമനിയഫട  കനതൃതസ്വത്തനില്,  വര്ഷലാം  കതഭാറുലാം  യവഭാക്കളക്കഭായനി  സഭാഹസനികേ
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  അഡസ്വഞര്  കേഭാര്ണനിവലകേള,  പഭാരഭാഫസയനിലനിലാംഗട
പരനിശതീലനലാം, ആര്ചറനി പരനിശതീലനലാം, മണ്സൂണ് ടക്കനിലാംഗട, ഫതീ ഹഭാന്റെട ഫഫക്ലമ്പനിലാംഗട,
കറഭാപട  ഫഫക്ലമ്പനിലാംഗട,  റനിവര്  കക്രഭാസനിലാംഗട,  വഭാള  ഫഫക്ലമ്പനിലാംഗട,  ജല  സഭാഹസനികേ
പരനിപഭാടനികേള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

209 (612)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇ.എലാം.എസട. കസഡനിയലാം, എലാം.ആര്.സനി. കൃഷ്ണന് ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം
എന്നനിവ കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷഫത്ത ബജറട  (2016-17)  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുലാം
ഇതുവഫര  പ്രസ്തുത  സലലാം  വകുപട  അധനികൃതര്  പരനികശഭാധനിചട  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കഭാത്തതട എന്തുഫകേഭാണഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;



296 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

(ബനി)  ഇവയഫട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഫമന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനികലശസ്വരലാം ഇ.എലാം.എസട.  കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ഡനി.പനി.ആര്.
ഇഡൗ  വകുപനിഫന്റെ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട  വനിലാംഗട  തയഭാറഭാക്കനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട.
എ.ആര്.സനി.  കൃഷ്ണന് ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ഫപ്രഭാകപഭാസല്
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കേനിഫ്ബനി യനില്  ഉളഫപടുതന്നതനിനുള്ള  ആദലഘട  ലനിസനില്
ഉളഫക്കഭാള്ളനിചനിടനില.

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയഫട  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  ഇതനിനുകവണനിയള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭായനികേക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

210  (613)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കസഭാര്ട്സട കഹഭാസലകേളുഫട പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബന്ധനിചട പഠനിക്കുന്നതനിനട
നനികയഭാഗനിച  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടട  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ആയതനിഫന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കഹഭാസല്  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  എഫനഭാഫക്ക
നടപടനികേളഭാണട  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിഫല  ശനിപഭാര്ശകേളനില്  ഉള്ളഫതനലാം  ആയതനില്
എനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണട. ടനി റനികപഭാര്ടട പരനികശഭാധനിച്ചുവരുകേയഭാണട.

കസഭാര്ട്സട കഹഭാസലകേളുഫട നടത്തനിപട

211 (614) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്:
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാര്ട്സട  കഹഭാസലകേളുഫട  നടത്തനിപനില്  എഫനങനിലലാം  ക്രമകക്കടട
സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനില് നനികയഭാഗനിച വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി കേഫണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉഫണങനില് ഏഫതലഭാലാം തരത്തനിലള്ള ക്രമകക്കടുകേളഭാണട കേഫണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട എന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിനട  കേതീഴെനില് എത കസഭാര്ട്സട കഹഭാസലകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട  എനലാം  അതനില്  എത  കഹഭാസലകേളഭാണട  പൂട്ടുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഭാര്ട്സട  കഹഭാസലകേളുഫട  നനിയനണലാം  ആര്ക്കഭാണട  എന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സട  കേഡൗണ്സനിലകേളുഫട  പരനികശഭാധന  ശക്തമഭാക്കനി
കസഭാര്ട്സട  കഹഭാസലകേളുഫട  നടത്തനിപട  ഫമചഫപടുത്തഭാൻ  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്രമകക്കടുകേള  കേഫണത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  കഹഭാസലകേളനിഫല
പ്രവര്ത്തനത്തനിഫല കപഭാരഭായകേള സലാംബന്ധനിചട വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട സമര്പനിക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട.

(ബനി) 

കഹഭാസല് എണലാം കുടനികേളുഫട എണലാം

ഫസന്ടഫഫലസ്ഡട കസഭാര്ട്സട കഹഭാസല് 24 873

കകേഭാകളജട കസഭാര്ട്സട കഹഭാസല് 52 1231

സ്കൂള കസഭാര്ട്സട കഹഭാസല് 24 489

നനിലവനില്  കസഭാര്ട്സട  കഹഭാസലകേള  പൂട്ടുന്നതട  സലാംബന്ധനിച  തതീരുമഭാനലാം
ഫഫകേഫക്കഭാണനിടനില.

(സനി)  ഫസന്ടഫഫലസ്ഡട  കസഭാര്ട്സട  കഹഭാസലകേളുഫട  നടത്തനിപ്പുലാം
കമല്കനഭാടവലാം കകേരള കസറട കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിനുലാം സ്കൂള, കകേഭാകളജട കസഭാര്ട്സട
കഹഭാസലകേളുഫട നടത്തനിപട അതഭാതട സ്കൂള, കകേഭാകളജട മഭാകനജട ഫമന്റുകേളക്കുമഭാണട.

(ഡനി) കകേരള കസറട കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ അധതീനതയനില് പ്രവൃത്തനിക്കുന്ന
എലഭാ  കസഭാര്ട്സട  കഹഭാസലകേളുഫട  പ്രവര്ത്തനവലാം  നടത്തനിപ്പുലാം  കേര്ശനമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത,  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സട
കേഡൗണ്സനിലകേള  പ്രസ്തസ്തുത  കഹഭാസലകേള  കനരനിടട  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.
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കസഭാര്ട്സട തഭാരങ്ങളുഫട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ആനുകൂലലങ്ങള

212  (615)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  കസഭാര്ട്സട  ഫഗയനിലാംസട  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഇനലയനില്  ഏറവലാം
മുന്നനില്  നനില്ക്കുന്ന  സലാംസഭാനലാം  കകേരളമഭാണട  എന്നനിരനികക്ക,  ഇഡൗ  കനടലാം
ഫഫകേവരനിക്കുന്ന കസഭാര്ട്സട  തഭാരങ്ങളുഫട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  മറട  സലാംസഭാനങ്ങഫള
അകപക്ഷനിചട  കേഭാരലമഭായ  യഭാഫതഭാരുവനിധ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുലാം
കജഭാലനികേളുലാം നല്കുന്നനിലഭാഫയന്ന കേഭാരലലാം മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങനില് ഇതനിഫനതനിഫര എഫനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുഫമന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  കകേരളത്തനിഫല  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട  അവരവരുഫട  കേഭായനികേ
നനിലവഭാരലാം  ഫമചഫപടുതന്നതനിനഭാവശലമഭായ  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.

കദശതീയ/അനര്കദ്ദേശതീയ  മതരങ്ങളനില്  പഫങടുത്തട  മനികേച  പ്രകേടനലാം
കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട  അവരുഫട  കേഭായനികേ  മനികേവകേളുഫട
അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്
കസഭാര്ട്സട  കേസ്വഭാടയനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  50  കപര്ക്കട  വതീതലാം  നനിയമനലാം
നല്കേനിവരുന.  കദശതീയ/അനര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില്  കനടങ്ങള  ഫഫകേവരനിക്കുന്നവര്ക്കട
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം കേലഭാഷട അവഭാര്ഡട നല്കുനണട. 

35-ാം  കദശതീയ  ഫഗയനിലാംസനില്  കകേരളഫത്ത  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചട  വലക്തനിഗത
ഇനങ്ങളനില്  ഫമഡല്  കനടനിയ  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കുലാം  ടതീലാം  ഇനത്തനില്  സസ്വര്ണ
ഫമഡല് കനടനിയ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കുലാം നനിലവനില് കജഭാലനിയനിലഭാത്തവര്ക്കട കകേരള
സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനട  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിരുന.  ടതീലാം
ഇനത്തനില്  ഫവള്ളനി,  ഫവങല  ഫമഡല്  കേരസമഭാക്കനിയ  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളനില്
നനിലവനില്  കജഭാലനിയനിലഭാത്തവര്ക്കട  സര്ക്കഭാര്  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്
കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനട  ശനിപഭാര്ശ  ഫചയ്യുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിരുന.
ഗസറഡട തസ്തനികേയനില് ശതീ.  സഭാജന് പ്രകേഭാശനിനുലാം കുമഭാരനി എലനിസബത്തട സൂസന്
കകേഭാശനിയ്ക്കുലാം  കപഭാലതീസട  വകുപനില് ആലാംഡട  കപഭാലതീസട  ഇന്സ് ഫപക്ടര് തസ്തനികേയനില്
നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട.   കുമഭാരനി  അനനില്ഡഭാ  കതഭാമസനിനുലാം  കുമഭാരനി  അനു
രഭാഘവനുലാം  വനലാം  വകുപനില്  ഗസറഡട  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനട
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട. 
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35- ാാമതട  നഭാഷണല്  ഫഗയനിലാംസനില്  പഫങടുത്തട  വലക്തനിഗത/ടതീമനിനത്തനില്
ഫമഡല് കനടനിയ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട കേലഭാഷട അവഭാര്ഡട നല്കേനിയനിട്ടുണട.

ഫപ്രഭാഫെഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേള  ഉളഫപഫടയള്ള  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത
കകേഭാഴ്സുകേളനില്  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങഫള  കസഭാര്ട്സട  കേസ്വഭാട  അഡനിഷനുകവണനി
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം ശനിപഭാര്ശ ഫചയ്തുവരുനണട.

കകേരള കസറട കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനില് അനര്കദ്ദേശതീയ മതരങ്ങളനില് ഫമഡല്
കനടുന്നതനിനട  കകേരളതീയ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങഫള സജ്ജരഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അത് ലറനികട,
കവഭാളനികബഭാള,  ഫഫെന്സനിലാംഗട  എന്നതീ കേഭായനികേയനിനങ്ങളനില് എഫഫലറട  ഫടയനിനനിലാംഗട
ഫസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട.

അനര്കദ്ദേശതീയ  മതരങ്ങളനില്  ഇനലഫയ  പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കട കേനിറട അലവന്സട നല്കേനിവരുന. കൂടഭാഫത കജഭാലനിയനിലഭാത്ത കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കട  അനര്കദ്ദേശതീയ  മതരങ്ങളനില്  പഫങടുക്കുന്നതനിനട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
കനഭാ  കകേഭാസട  കബസനിസനില്  അനുമതനി   നല്കേനിയഭാല്  ആഫകേ  ഫചലവനിഫന്റെ  50%
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുനണട.

കദശതീയ  മതരങ്ങളനില്  പഫങടുക്കുന്നതനിനട  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുഫട  എലഭാ
ഫചലവകേളുലാം കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനില് വഹനിച്ചുവരുനണട.

കകേഭാട്ടുക്കല് കസഭാര്ട്സട വകുപനിഫന്റെ ഭൂമനിയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് 
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള

213  (616)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചടയമലാംഗലലാം  കകേഭാട്ടുക്കല്  കസഭാര്ട്സട  വകുപനിഫന്റെ  കകേവശമുള്ള  ഭൂമനിയനില്
കേഭായനികേ  വകുപട  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  പദതനിയഫട  വനിശദഭാലാംശലാം
ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ;  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തഫന്ന  ഇതനിനുകവണനിയള്ള
ഭരണനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഫകേഭാലലാം  ജനിലയനിഫല  ചടയമലാംഗലത്തട  കസഭാര്ട്സട  അകതഭാറനിറനി  ഓഫെട  ഇനല
(സഭായനി)-യഫട കേതീഴെനില് ഒരു വനനിതഭാ കസഭാര്ട്സട അക്കഭാദമനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഫകേഭാലലാം ജനിലഭാ കൃഷനി ഫെഭാമനിഫന്റെ കകേഭാട്ടുക്കല് കൃഷനി ഫെഭാമനില് നനിനലാം 20 ഏക്കര് ഭൂമനി
2009-ല്  ഇടനിവഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തട  കേഭായനികേ  യവജനകേഭാരല  ഡയറക്ടര്ക്കട
30   വര്ഷഫത്ത പഭാടത്തനിനട  20-12-2008-ഫല സ.ഉ.(ഫഫകേ)  നമ്പര്  438/08/റവ.



300 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിചട  നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  വനനിതകേളക്കട  മഭാതമഭായനി
കസഭാര്ട്സട  അക്കഭാദമനി  തുടങ്ങുന്നതട  പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഎന്നട  'സഭായനി'  സര്ക്കഭാരനിഫന
അറനിയനിചതനിഫനതടര്ന്നട  ടനി  സലത്തട  സഭായനിയഫട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ഒരു മളടനി
കസഭാര്ട്സട അക്കഭാദമനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനട  ശനിപഭാര്ശ ഫചയട കകേന്ദ്ര യവജനകേഭാരല
കേഭായനികേ  മനഭാലയത്തനിഫന  29-8-2014-ഫല   804/എ 2/10/കേഭാ.യ.വ.  കേത്തട
പ്രകേഭാരലാം  ഈ  വകുപനില്നനിനലാം  അറനിയനിചനിരുനഫവങനിലലാം  27-10-2015-ഫല
സഭായനിയഫട  SAI/KER/STC  women/CHDLM/68/2012-13/2143-ാം  നമ്പര്
കേത്തട മുകഖന അടനിസഭാന സഡൗകേരലമുള്ള സലതമഭാതകമ കസഭാര്ട്സട കകേഭാലാംപകട
സഭാപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയൂഫവന്നട  കേഭായനികേ  വകുപട  ഡയറക്ടഫറ  അറനിയനിചനിട്ടുള്ള
സഭാഹചരലത്തനില് സഭായനി-യഫട  ആഭനിമുഖലത്തനില് ചടയമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിഫല ഇടനിവഭാ
ഗഭാമപഞഭായത്തനിഫല കകേഭാട്ടുക്കലനില്  ഫപഭാതു  കസഭാര്ട്സട  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനില് പരനിഗണനിക്കഭാനഭാവനില. 

കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ ക്രമകക്കടുകേള

214  (617)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട  .    പനി  .:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സട  കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റ  കേഴെനിഞ്ഞ  പതനിനഞ്ചു
വര്ഷഫത്ത ക്രമകക്കടുകേള അകനസ്വഷനിക്കഭാന് ഏതട ഏജന്സനിഫയയഭാണട ചുമതലഫപടുത്തനി
യനിരുന്നഫതന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആ  ഏജന്സനി  അതനിഫന്റ  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസ്വഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
റനികപഭാര്ടട ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാഫയന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ റനികപഭാര്ടനില് ക്രമകക്കടുകേള നടന്നതഭായനി  കരഖഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് കേഫണത്തലകേളുഫട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ കേഴെനിഞ്ഞ  15  വര്ഷഫത്ത
ക്രമകക്കടുകേള അകനസ്വഷനിക്കുവഭാന് ഒരു ഏജന്സനിഫയയലാം ചുമതലഫപടുത്തനിയനിടനില. 

കസഭാര്ട്സട ഇന്സനിറസ്യൂടട

215 (618)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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കേഭായനികേ തഭാരങ്ങഫള ആധുനനികേ രതീതനിയനില് പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനട  പുതനിയ

സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭായനി  ചനിങ്ങവനലാം  ഇലകകഭാ  ഫകേമനിക്കല്സനിനട  സമതീപലാം

ഏഫറടുത്ത  പഭാടക്കരഭാര്  പൂര്ത്തനിയഭായ  11  ½ ഏക്കര്  സലത്തട  കസഭാര്ട്സട

ഇന്സനിറസ്യൂടട  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട  ഇകപഭാഴെഫത്ത  സനിതനി

എഫനന്നട വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേഭായനികേ തഭാരങ്ങഫള ആധുനനികേ രതീതനിയനില് പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനട  പുതനിയ

സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭായനി  ചനിങ്ങവനലാം  ഇലകകഭാ  ഫകേമനിക്കല്സനിനട  സമതീപലാം

ഏഫറടുത്ത  പഭാടക്കരഭാര്  പൂര്ത്തനിയഭായ  11  ½ ഏക്കര്  സലത്തട  കസഭാര്ട്സട

ഇന്സനിറസ്യൂടട  അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  പ്രഭാരലാംഭ  ഘടഫമന്നനനിലയനില്

ഡയറക്ടര്, ഫപ്രഭാഫെസര്, അസനിസന്റെട ഫപ്രഭാഫെസര് എന്നനിവരുഫട ഓകരഭാ തസ്തനികേകേളുലാം

രണട അസനിസന്റെട  തസ്തനികേകേളുലാം ഉളഫപഫട ആഫകേ  5  തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കുകേയലാം

പ്രസ്തുത  സലത്തട  കദശതീയ  ഫഗയനിലാംസട  ഫസക്രകടറനിയറനില്നനിനലാം  ലഭനിച

3 പ്രതീഫെഭാബട യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട. കൂടഭാഫത, ഇന്സനിറസ്യൂടനിനഭായനി

കകേഭാടയലാം  തഭാലൂക്കനിഫല  നഭാടകേലാം  വനികലജനില്  234.04  ആര്  സലലാം  2013-ഫല

ഫപഭാനലാംവനില നനിയമലാം പ്രകേഭാരലാം ഏഫറടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

216  (619)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഡനിയങ്ങളുഫട അപരലഭാപതയലാം പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുഫട കുറവലാംമൂലലാം

കേഭായനികേ  കകേരളത്തനിനട  വളരഭാനഭാവഭാത്ത  സഭാഹചരലലാം  നനിലവനിലള്ളതട  ശദയനില്

ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  എഫനഭാഫക്ക  പദതനികേളഭാണട

പുതനിയതഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട ;

(സനി)  എലഭാ  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം  കേളനിസലലാം  ഉഫണന്നട  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലലാം  മനിനനികസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം

പരനിപഭാലനിക്കഭാനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.

(ബനി)  8-7-2016-ല്  ബഹുമഭാനഫപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറട  അവതരനിപനിച്ചുഫകേഭാണട  നടത്തനിയ  ബഡ്ജറട  പ്രസലാംഗത്തനില്
സലാംസഭാനത്തട കേഭായനികേ വനികേസനത്തനിനഭായനി എലഭാ പഞഭായത്തനിലലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  കസഭാര്ട്സട  വകുപട  തയഭാറഭാക്കനി
ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുഫമനലാം  തുടക്കഫമന്ന  നനിലയനില്  25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
മനിനനികസഡനിയങ്ങള   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട   135  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  14  ജനിലകേളനിലലാം
ഓകരഭാ മളടനി പര്പസട ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട  500  കകേഭാടനി
രൂപയലാം പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്  (KIIFB)  നനിനലാം കേഫണതന്നതഭാഫണനലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇതനിഫന്റെ ആദലഘടഫമന്ന നനിലയനില്  6  കസഡനിയലാം/കസഭാര്ട്സട
കകേഭാലാംപകട,  18  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനികസഡനിയങ്ങള/കേളനിസലങ്ങള,  6  കസഭാര്ട്സട
ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര് പദതനികേള എന്നനിവയട ഭരണഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട. 

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട.

(ഡനി)  എലഭാ  പഞഭായതകേളനിലലാം  മനിനനികസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിഫന്റെ
ആദലപടനിയഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപ നനിരക്കനില് 23 പഞഭായതകേളനിലലാം 10 കകേഭാടനി രൂപ
നനിരക്കനില്  2  പഞഭായതകേളനിലലാം  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആഫകേ
135  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.  ആദലഘടഫമന്ന
നനിലയനില്  18  പഞഭായതകേളനില്  100  കകേഭാടനി  രൂപയട  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
33/2017/കേഭാ.യ.വ. തതീയതനി 13-2-2017 പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട.  

യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

217  (620)  ശതീ  .    ഡനി  .    ഫകേ  .    മുരളനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എഫനഭാഫക്ക
യഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫവന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  യൂത്തട  ഫസന്റെറുകേള  മുകഖന  എഫനഭാഫക്ക  പരനിപഭാടനികേള
നടപനിലഭാക്കുനഫവന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരകളഭാതവലാം,  കഗഭാതഭായനലാം,  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കദശതീകയഭാദ്ഗഥന  കേലഭാമ്പട,  കജഭാബട  ഫഫെസട,  അക്ഷരയവതസ്വലാം,
യവ മഭാധലമ പ്രവര്ത്തകേ കേലഭാമ്പട,  ഇന്റെര്നഭാഷണല് യൂത്തട എകടകചഞട  കപ്രഭാഗഭാലാം,
ചലചനിത കേലഭാമ്പട,  യൂത്തട  എകനിബനിഷന്,  സഭാഹസനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വനനിതഭാ
ശനില്പശഭാല,  ഡനി.റനി.പനി./പനി.എസട.സനി.  ഓണ്ഫഫലന്  പരനിശതീലനലാം,  പരനിസനിതനി
ദനിനഭാചരണലാം,  കപപര്ബഭാഗട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മഴെക്കഭാല കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  യവജന
ദനിനഭാചരണലാം,  സലാംരലാംഭകേതസ്വ പരനിശതീലനലാം,  സഭാഹസനികേ കഫെഭാകടഭാഗഭാഫെനി അവഭാര്ഡട,
യൂത്തട  അവഭാര്ഡട,  സതീ  സുരക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം,  നഭാടന്  കേലഭാകമള,  കേളരനിപയറട
പഠനലാം, സസ്വയലാം ഫതഭാഴെനില് കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാഫമ്പയനിനുകേള, കേലഭാമ്പസട ലതീകഡഴട
കേലഭാമ്പട, പ്രതീഡനിപഭാര്ചര് ഓറനിയകന്റെഷന് കപ്രഭാഗഭാലാം, വലക്തനിതസ്വ വനികേസന പരനിശതീലന
കേലഭാമ്പട,  ഇശല് ഫപരുമ,  കഗഭാതവര്ഗ്ഗ യവതനികേളക്കഭായള്ള ശനില്പശഭാല,  സനിവനില്
സര്വതീസട  ഓറനിയകന്റെഷന്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  ചനിതസൂത,  യൂത്തട  ലതീഡര്ഷനിപട  കേലഭാമ്പട,
സകേര്മ്മേ,  കസഭാര്ട്സട  കേനിറട  വനിതരണലാം,  ജതീവദഭായനനി  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളഭാണട
കബഭാര്ഡനിഫന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നടനവരുന്ന പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

(ബനി)  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ചുവഫട
പറയന്ന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

i. കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  കേതീഴെനില്  അഫെനിലനികയറട  ഫചയനിട്ടുള്ള  യൂത്തട  ക്ലബ്ബുകേഫള
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേയലാം  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  അവരുഫട
പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുതകേയലാം ഫചയ്യുകേ.

ii. പ്രവര്ത്തന  മനികേവനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  യൂത്തട  ക്ലബ്ബുകേഫള  കഗഡട
ഫചയ്യുകേയലാം  പുതനിയ  യൂത്തട  ക്ലബ്ബുകേഫള  കബഭാര്ഡനികലക്കട  അഫെനിലനികയറട
ഫചയ്യുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേ.

iii.  കകേരകളഭാതവലാം കപഭാലള്ള കബഭാര്ഡനിഫന്റെ പ്രധഭാന പരനിപഭാടനികേളനില് യൂത്തട
ക്ലബ്ബുകേളുഫട  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ.

iv.  യവജനങ്ങളുഫട ശഭാരതീരനികേവലാം മഭാനസനികേവമഭായ വനികേസനത്തനിനട ഊന്നല്
നല്കേനിഫക്കഭാണട  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട
ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് പുതനിയ പദതനികേളക്കട രൂപലാം നല്കുകേ.

v. മഭാലനിനല  വനിമുക്ത  കകേരളലാം  എന്ന  ആശയത്തനിനട  അധനിഷനിതമഭായനി
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ വനിവനിധ ഏജന്സനികേളുമഭായനി സഹകേരനിചട ഫഫവവനിധലമഭാര്ന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേ.
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vi. ഹരനിതകകേരളത്തനിനട  മുന്തൂക്കലാം  നല്കേനി  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനികലയലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനികലയലാം  പഞഭായതകേളനികലയലാം  യൂത്തട  ക്ലബ്ബുകേഫള
പഫങടുപനിച്ചുഫകേഭാണട ഫഫജവ പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

vii. യവഭാക്കഫള  ഫതഭാഴെനിലകനസ്വഷകേര്  എന്നതനിലപരനി  ഫതഭാഴെനില്ദഭായകേരഭാക്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളുമഭായനി
സഹകേരനിചട സലാംരലാംഭകേതസ്വ വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില്  അഫെനിലനികയറട
ഫചയനിട്ടുള്ള  യൂത്തട  ക്ലബ്ബുകേഫള  ഏകകേഭാപനിപനിചട  അവരുഫട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട
ദനിശഭാകബഭാധലാം നല്കുന്നതനിനട യൂത്തട ഫസന്റെറുകേള മുന്ഫഫകേ എടുതവരുന. കൂടഭാഫത
കകേരകളഭാതവലാം  ഉളഫപഫടയള്ള  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  എലഭാ  പരനിപഭാടനികേളനിലലാം  യൂത്തട
ക്ലബ്ബുകേളുഫട  പങഭാളനിത്തവലാം  സഹകേരണവലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ചഭാലകേ
ശക്തനിയഭായനി യൂത്തട ഫസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

ഫഫവദവ്യുത പ്രതനിസന്ധനി

218  (621)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  വരളച  കനരനിടുന്നതനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജലകവദവ്യുത
പദതനികേള മുകഖന ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കവദവ്യുതനിയനില് എത ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ കുറവട
വരുഫമന്നഭാണട കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട;

(ബനി)  കവദവ്യുതനി  ഉല്പഭാദനത്തനിഫല  കുറവലാം,  കവനല്ക്കഭാലഫത്ത  അധനികേ
ആവശലവലാം എങ്ങഫന പരനിഹരനിക്കഭാലാം എന്നഭാണട ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. കേണക്കഭാക്കുന്നതട;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എസട.എസട.എല്.സനി.,  പസട ടു പരതീക്ഷഭാക്കഭാലത്തട പവര്കേട്ടുലാം കലഭാഡട
ഫഷഡനിങലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ജൂണ്  മുതല്  2017  ജനുവരനി  വഫരയള്ള  കേഭാലയളവനിഫല
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന നതീഫരഭാഴുക്കട  6387  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട  ഫഫവദവ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള
ഫവള്ളമഭാണട.  എന്നഭാല്  3200  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറനിനുള്ള ജലലാം മഭാതകമ ലഭനിചനിട്ടുള.
ഏകേകദശലാം  3187  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള
ഫവള്ളത്തനില് കുറവണഭായനിട്ടുണട.  ഇതട ഫമഗഭാവഭാടനില് കേണക്കഭാക്കനിയഭാല് ഏകേകദശലാം
360 ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ കുറവണഭായനിട്ടുണട. 
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(ബനി)  കേഭാലവര്ഷത്തനിഫന്റെ  കുറവട  കേഭാരണലാം  ആഭലനര  ജലഫഫവദവ്യുത
ഉത്പഭാദത്തനില് 45 ശതമഭാനലാം കുറവട വന്നനിട്ടുണട.  ഇതട കേഭാരണലാം ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന
ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട കകേരളത്തനിനട പുറതനനിന്നട ഫഫവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില്  കകേരള  കസറട
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡട ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  865 ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല
കേരഭാറുലാം  300  ഫമഗഭാവഭാടട  റഡൗണട  ദ  കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ഫമഗഭാവഭാടട
പതീക്കട സമയതലാം ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇതനില് 315  ഫമഗഭാവഭാടട
ഫഫവദവ്യുതനി ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് 6-12-2016-ല് ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി. മഭാര്ചട മുതല്
ലഭനികക്കണ  200  ഫമഗഭാവഭാടട  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്  അനുസരനിചട  ഫഫവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള ഇടനഭാഴെനിയലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട.  മഭാര്ചട  മഭാസലാം  പരതീക്ഷഭാകേഭാലമഭായതനി
നഭാല് ഈ പ്രകതലകേ സഭാഹചരലലാം കേണക്കനിഫലടുത്തട 85 ഫമഗഭാവഭാടട ഫഫവദവ്യുതനി രഭാതനി
12  മണനിക്കൂര്  ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള  ഇടനഭാഴെനി  അധനികേവനില  ഫകേഭാടുത്തട
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  ഇതട  കേഴെനിഞള്ള  ഫഫവദവ്യുതനി  കേമ്മേനി  പവര്  എകടകചഞട,
അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട  ഇന്റെര്കചഞട  എന്നനിവ  വഴെനി  നനികേത്തഭാനഭാണട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.
ഇടനഭാഴെനിയഫട  അപരലഭാപത  മനസനിലഭാക്കനിയകപഭാള  അടനിയനര  സഭാഹചരലലാം
ഉണഭായഭാല് കകേരളത്തനിലള്ള കേഭായലാംകുളലാം,  ഫകേ.ഡനി.പനി.പനി.,  ബനിഡനി.പനി.പനി.  എന്നതീ
തഭാപഫഫവദവ്യുത നനിലയങ്ങളനില് നനിനള്ള അധനികേ വനിലയ്ക്കുള്ള ആഭലനര  ഉല്പഭാദനലാം
കൂടനി  ഫഫവദവ്യുതനി  കേമ്മേനി  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  ശമവലാം  പരനിഗണനയനിലണട.
ആയതനിനഭാല് പരതീക്ഷഭാക്കഭാലത്തട ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നനില.

(സനി) എസട.എസട.എല്.സനി., പസട-ടു  പരതീക്ഷഭാക്കഭാലത്തട പവര്കേട്ടുലാം കലഭാഡട
ഫഷഡനിലാംഗുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  പരമഭാവധനി  ഫഫവദവ്യുതനി  പുറകമനനിന്നട
വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  2017  ജൂണ്  മഭാസത്തനികലക്കട  നതീക്കനിവചനിരുന്ന  ജലകശഖരലാം
ഭഭാഗതീകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചട  കൂടുതല്  ജലഫഫവദവ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  നടതവഭാനുലാം
കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട. 

നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിഫല സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം

219  (622)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര്:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിഫവള്ള,  ജലകസചന  പദതനികേളുഫട  കപരനിലള്ള  എത  കവദവ്യുതനി
കേണക്ഷനുകേള  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വനികച്ഛേദനിചനിട്ടുണട;  ഈ
ഇനത്തനില് എത തുകേയഭാണട  കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനട  പനിരനിഞ്ഞട  കേനിട്ടുവഭാനുള്ളതട;
പഞഭായത്തട അടനിസഭാനത്തനിലള്ള കുടനിശനികേ തുകേ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

268/2019.
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(ബനി)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിഫല  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണവമഭായനി
ബന്ധഫപടട പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ കേണക്ഷനുകേളുഫട എണവലാം അതനിനട കവണനിവരുന്ന
ഫചലവലാം പഞഭായത്തട തനിരനിചട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  സമ്പൂര്ണമഭായനി  കവദവ്യുതതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി ഓകരഭാ  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനവലാം  (പഞഭായത്തട/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി) നല്കേനിയ തുകേ എതഫയന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  ആഫകേ  13  കുടനിഫവള്ള,  ജലകസചന
കേണക്ഷനുകേള  ആണട  വനികച്ഛേദനിചനിട്ടുള്ളതട.  നനിലമ്പൂര്  (6,321  രൂപ),  അമരമ്പലലാം
(68,843  രൂപ),  ചുങത്തറ  (9,973  രൂപ),  കേരുളഭായനി  (917  രൂപ),  കപഭാതകേലട ല്ല്
(2,579  രൂപ)  എന്നതീ അഞട പഞഭായതകേളനിലഭായനി ആഫകേ പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള
തുകേ 88633 രൂപ. 

(ബനി)  22-2-2017-ഫല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുത
പദതനിയനില്  ആഫകേ  1254  കേണക്ഷനുകേളഭാണട  നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില്  രജനിസര്
ഫചയനിരനിക്കുന്നതട. ഇതനില് നഭാന്നൂകറഭാളലാം കേണക്ഷനുകേള ഇതനിനകേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.
കകേഭാളനനികേളുഫട  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം  ഉളഫപഫട  ആഫകേ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  ഫചലവട
3.97  കകേഭാടനി  രൂപ.  പഞഭായത്തട  അടനിസഭാനത്തനിഫല  കേണക്കുകേള  ചുവഫട
കചര്ക്കുന:

പഞഭായത്തട കേണക്ഷനുകേളുഫട എണലാം എസനികമറട തുകേ

വഴെനിക്കടവട 238 2,17,23,388

നനിലമ്പൂര് 131 12,05,000

കേരുളഭായനി 146 91,23,207

അമരമ്പലലാം 134 19,83,012

ചുങത്തറ 175 26,14,156

എടക്കര 100 6,57,515

മൂകത്തടലാം 157 13,49,798

കപഭാതകേലട ല്ല് 173 10,17,670

ആഫകേ 1254 3,96,73,746
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(സനി) നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് മൂകത്തടലാം പഞഭായത്തനില് നനിനള്ള ആറുലക്ഷലാം

രൂപ മഭാതമഭാണട സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി കബഭാര്ഡനിഫന്റെ

അക്കഡൗണനില് ഇതുവഫര ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട. 

ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാരുഫട കവതനലാം

220 (623) ശതീ  .   ഫകേ  .   ഫകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ദനിവസകവതനത്തനിനട കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് ഫകേ. എസട. ഇ. ബനി.-യനില്

കജഭാലനിഫചയ്തു വരുന്ന മതീറര് റതീഡര്, ഓപകററര്ന്മഭാര്, ഷനിഫട അസനിസന്റെട എന്നനിവര്ക്കട

ലഭനിക്കുന്ന  കവതനലാം  നനിലവനിലളളതനിഫന്റെ  പകുതനി  മഭാതമഭാഫണനളളതട  ശദയനില്

ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി

ജതീവനക്കഭാരുഫട കവതനലാം സനിര ജതീവനക്കഭാരുഫട കവതനത്തനിനു തുലലമഭാക്കഭാനുളള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാർക്കട ഇന്ഷസ്വറന്സട പരനിരക്ഷ ഏര്പടുതന്ന കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലകണഭാ ; ഉഫണങനിൽ ആയതനിഫന്റെ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.-ല്  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  ജതീവനക്കഭാഫര

നനിയമനിക്കഭാറനില.  എന്നഭാല് ചനില  കജഭാലനികേള  വര്ക്കട  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട  അടനിസഭാനത്തനില്

ഫചയനിക്കഭാറുണട.  ഇപ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനി  ഫചയ്യുന്നവരുഫട  കവതനലാം  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട

എടുക്കുന്ന ആളഭാണട നല്കുന്നതട. 

(ബനി)  ബഹുമഭാനഫപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനിഫല

കേരഭാര്  കജഭാലനി  കവതനവമഭായനി  ബന്ധഫപടതലഭാത്തതനിനഭാല്  അതുസലാംബന്ധനിച

നടപടനികേഫളഭാനലാം തഫന്ന നനിലവനില് ഫഫകേഫക്കഭാണനിടനില.

(സനി) കേരഭാര് അടങല് തുകേ 3 ലക്ഷലാം രൂപയനിലധനികേലാം വരുന്ന പ്രവൃത്തനികേളനില്

ഏര്ഫപടനിരനിക്കുന്നവര്ക്കട  കേരഭാറുകേഭാരന്  മുഖഭാനരലാം  ഇന്ഷസ്വറന്സട  പരനിരക്ഷ

ഏര്ഫപടുതന്ന നടപടനികേള ഫഫകേഫക്കഭാണനിട്ടുണട. 
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ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനില്  ജതീവനക്കഭാരുഫട സലലാംമഭാറലാം

221  (624)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനില് ജതീവനക്കഭാരുഫട സലലാംമഭാറവമഭായനി ബന്ധഫപട
ആശങ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  സലലാംമഭാറ  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകൃത
സലാംഘടനയനില്ഫപടവര്ക്കട  ലഭനിക്കുന്ന  സലാംരക്ഷണലാം  ഫകേ.  എസട.  ഇ.  ബനി.  യനില്
ബഭാധകേമഭാകണഭാ ;

(സനി)  സതീനനിയര് അസനിസന്റെട തസ്തനികേയനില് കജഭാലനി കനഭാക്കുന്ന കേരഭാറുകേഭാരുഫട
എണലാം എതഫയന്നട ഫസക്ഷന് ഒഭാഫെതീസട തനിരനിചട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ഓഫെതീസട തസ്തനികേയനിലള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കട സലലാംമഭാറ സലാംരക്ഷണത്തനിനട
അര്ഹത ഉകണഭാ ;

(ഇ) പനി. ഡനി. എ. ഫമഷതീന് സലാംവനിധഭാനലാം എത ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസനില് തുടങ്ങനി
എന്ന വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ജതീവനക്കഭാരുഫട  സലലാം  മഭാറലാം  കുറമറതഭാക്കുവഭാന്
ഫെലപ്രദമഭായ ഫഫഗഡ് ഫഫലന്സട രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട സലാംബന്ധനിച നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട  ഏഫതങനിലലാം
തരത്തനിലള്ള ആശങകേള ഉഫണങനില് അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി കബഭാര്ഡനിഫല
അലാംഗതീകൃത യൂണനിയനുകേളുമഭായനി വനിശദമഭായ ചര്ചകേള നടതകേയലാം ജതീവനക്കഭാരനില്
നനിനലാം  ഓണ്ഫഫലനനില്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ക്ഷണനിച്ചുഫകേഭാണമുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട. 

(ബനി)  അലാംഗതീകൃത  സലാംഘടനകേളുഫട  ഭഭാരവഭാഹനികേളക്കഭായനി  പരമഭാവധനി
100  വഫര  കപര്ക്കട  സലലാം  മഭാറത്തനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേഭാന്
വലവസയണട.  റഫെറണത്തനില്  യൂണനിയനുകേളക്കട  ലഭനിച  പ്രഭാതനിനനിധലത്തനിഫന്റെ
അനുപഭാതത്തനില് ഇതട വനിഭജനിക്കഫപടുന്നതഭാണട. 

(സനി) കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് സതീനനിയര് അസനിസന്റുമഭാഫര നനിയമനിക്കഭാറനില.

(ഡനി) ഉണട.

(ഇ)  പനി.ഡനി.എ.  ഫമഷതീന്  സലാംവനിധഭാനലാം  763  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസനില്
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട. 
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ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനില് ആശനിത നനിയമനലാം

222 (625) ശതീ  .   എ  .   പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി-യനില്  ആശനിതനനിയമനലാം  നനിലവനിലകണഭാ;  എങനില്
ആശനിതനനിയമന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016  കമയട  25-നട  കശഷലാം  എതകപര്ക്കട
നനിയമനലാം നല്കേനി;

(ബനി)  ഇകപഭാള  എത  അകപക്ഷകേളനില്  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുവഭാന്
കശഷനിക്കുന.;

(സനി)  2011-2016-ഫല  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  ആശനിതനനിയമനപദതനി
അനുസരനിചട  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനില്  എത  കപര്ക്കട  നനിയമനലാം  നല്കേനി  എന്നട
ഫവളനിഫപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.  37 കപര്ക്കട നനിയമനലാം നല്കേനി.

(ബനി) ഇകപഭാള 34 അകപക്ഷകേളനില് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കഭാന് കശഷനിക്കുന.

(സനി) 311 കപര്ക്കട നനിയമനലാം നല്കേനി.

ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യഫട കേതീഴെനിലള്ള ഫചറുകേനിട ജലഫഫവദവ്യുത പദതനികേള

223 (626)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട എലാം  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  കനരനിട്ടു  നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  മനിനനി  കഹഡല്
കപ്രഭാജക്ടുകേള  അനനമഭായലാം  അനനിശ്ചനിതമഭായലാം  നതീണകപഭാകുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട  എനട നടപടനികേളഭാണട  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.
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ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യഫട നനിലവനിലള്ള കേടബഭാദലത

224  (627)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യഫട  നനിലവനിലള്ള  കേടബഭാദലത  എത  കകേഭാടനി
രൂപയഭാഫണന്നഭാണട കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-ക്കട  പനിരനിഞ
കേനിടഭാനുണട എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള തുകേ പനിരനിഫചടുക്കുന്നതനിനട സസ്വതീകേരനിച ഊര്ജ്ജനിത
നടപടനികേള എഫനഭാഫക്കയഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-1-2017-ഫല  കേണക്കട  പ്രകേഭാരലാം  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  ഇനത്തനിലള്ള  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിഫന്റെ
കേടബഭാദലത സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ചുവഫട കചര്ക്കുന:

തുകേ കകേഭാടനിയനില് 

ഓവര്ഡഭാഫട 1953.96

ഹ്രസസ്വകേഭാല വഭായ്പ  2775.00

ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ്പ 2019.23

               ആഫകേ 6748.19

(ബനി) 31-12-2016-ല് അവസഭാനനിക്കുന്ന ഫഫതമഭാസ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം ആഫകേ
(പലനിശ ഉളഫപടുത്തഭാഫത) 2044.78 കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിഞകേനിടഭാനുണട.

(സനി) സഫഫപ കകേഭാഡട 2014-ല് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള സമയപരനിധനി അനുസരനിചട
കുടനിശനികേ  വരുതന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  വനികച്ഛേദനിക്കല്,
കേണക്ഷന് അഴെനിച്ചുമഭാറല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. അതനിനുകശഷലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ഫസകേസ്യൂരനിറനി  ഫഡകപഭാസനിറനില്നനിനലാം  കുടനിശനികേ  വകേയനിരുത്തഭാറുണട.
ഇതനില്  നനിനലാം  വകേയനിരുത്തഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  തുകേ  റവനസ്യൂ  റനിക്കവറനി
നടപടനികേളക്കഭായനി  നല്കേഭാറുണട.  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശനികേയള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  വഴെനി  കുടനിശനികേ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട. 
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ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനില് ഓണ്ഫഫലന് കപയ്ഫമന്റെട സലാംവനിധഭാനലാം

225  (628)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനില് എന മുതലഭാണട ഓണ്ഫഫലന് കപയ്ഫമന്റെട വഴെനി
ഫഫവദവ്യുതനി ചഭാര്ജട അടയ്ക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് വന്നതട;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  ആറട  മഭാസത്തനിനുളളനില്  എത  ശതമഭാനലാം  ആളുകേള
ഓണ്ഫഫലന് കപയ്ഫമന്റെട മുകഖന പണലാം അടച്ചു എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനില്  കനരനിടട  പണലാം  അടയ്ക്കുന്ന  സനി.  ഡനി.  എലാം.
(കേലഭാഷട ഫഡകപഭാസനിറട ഫമഷതീൻ) സലാംവനിധഭാനലാം എന മുതലഭാണട ആരലാംഭനിചതട; എത
സനി. ഡനി. എമ്മുകേൾ ആണട ഇതു വഫര സഭാപനിചനിട്ടുളളതട;

(ഡനി) സനി. ഡനി. എലാം. വഴെനി എത ശതമഭാനലാം കപരഭാണട നനിലവനില് പണമടയ്ക്കുന്നതട;

(ഇ)  മഫറഫനഭാഫക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട  ഇത്തരത്തനില്  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.
യനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫഫവദവ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട  ഓണ്ഫഫലനഭായനി  അടയ്ക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം
6-7-2011  മുതല്  എചട.റനി./ഇ.എചട.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട
ലഭലമഭാക്കനി.  കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡനിഫന്റെ മുഴുവന് ഫഫവദവ്യുതനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട  ഓണ്ഫഫലനഭായനി  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം 23-4-2013 മുതല് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ ആറട മഭാസത്തനിനുള്ളനില് ഏകേകദശലാം 4.6 ശതമഭാനലാം ആളുകേള
ഓണ്ഫഫലന് കപയ്ഫമന്റെട മുകഖന പണലാം അടചനിട്ടുണട.

(സനി)  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനില് കനരനിടട   പണലാം
അടയ്ക്കുന്ന  സനി.ഡനി.എലാം.  (കേലഭാഷട  ഫഡകപഭാസനിറട  ഫമഷതീന്)  സലാംവനിധഭാനലാം  കകേരള
കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡനിഫന്റെ ആസഭാനമന്ദനിരമഭായ തനിരുവനനപുരലാം
ഫഫവദവ്യുതനി ഭവനനില് 24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന   കകേന്ദ്രതീകൃത കേസമര് ഫകേയര്
ഫസന്റെറനികനഭാടനുബന്ധനിചട  4-1-2016  മുതല്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇത്തരലാം
5  ഫമഷതീനുകേള  കൂടനി  കഫെഭാര്ടട  ഫസക്ഷന്  (തനിരുവനനപുരലാം),  കേകന്റെഭാണ്ഫമന്റെട
ഫസക്ഷന്  (ഫകേഭാലലാം),  ഫസന്ടല്  ഫസക്ഷന്  (എറണഭാകുളലാം),  വനിയ്യൂര്  ഫസക്ഷന്
(തൃശ്ശൂര്),  കകേഭാവൂര്  ഫസക്ഷന്  (കകേഭാഴെനികക്കഭാടട)  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമ
മഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള എടുതവരനികേയഭാണട.
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(ഡനി)  സനി.ഡനി.എലാം.  (കേലഭാഷട  ഫഡകപഭാസനിറട  ഫമഷതീന്)  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനി
ഏകേകദശലാം 2600 കപരഭാണട നനിലവനില്  ഇതുവഫര പണലാം അടചനിട്ടുള്ളതട. 

(ഇ) 

1. കപ.റനി.എലാം.  (കപ  ത്രൂ  ഫമഭാഫഫബല്)  എന്ന  ഇ-വഭാലറട  വഴെനി  ഫഫവദവ്യുതനി
ബനില്ലുകേള അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള സഡൗകേരലലാം കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട
ലനിമനിറഡട  ഇകപഭാള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  തങ്ങളുഫട
ഫമഭാഫഫബല് വഴെനി ഫഫവദവ്യുതനി ബനില് തുകേ കപ.റനി.എലാം.  എന്ന ഫമഭാഫഫബല്
ആപട ഉപകയഭാഗനിചട അടയഭാന് കേഴെനിയലാം.

2. അപ്നഭാ  സനി.എസട.സനി.  എന്ന കദശതീയ ഫപഭാതു കസവന കകേന്ദ്രവലാം കകേരള
കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡമഭായനി  കയഭാജനിചട  ഇനലയനിഫല
ഏതട ജനകസവനകകേന്ദ്രലാം വഴെനിയലാം  കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട
ലനിമനിറഡട  ഫഫവദവ്യുതനി ബനില് തുകേ അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള സഡൗകേരലലാം ഇകപഭാള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട.

3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ബഭാങട  അക്കഡൗണകേളനില്നനിന്നട  ഓകടഭാമഭാറനിക്കഭായനി
പണമടയ്ക്കുവഭാന്  കേഴെനിയന്ന  എന്.എ.സനി.എചട.  (NACH)  എന്ന
സലാംവനിധഭാനലാം   എന്.സനി.പനി.ഫഎ.  (NCPI)-യമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുഫകേഭാണട
കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനില്  ഉടന്  തഫന്ന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട വനിഭജനലാം

226  (629)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചഭാലക്കുടനി  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട  വനിഭജനിചട  കപഭാടയനിലലാം,
ഫകേഭാരടനി  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട  വനിഭജനിചട  കേഭാടുകുറനിയനിലലാം  പുതനിയ  ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചഭാലക്കുടനി  ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട  വനിഭജനിചട  കപഭാടയനിലലാം  ഫകേഭാരടനി,  അന്നമനട
എന്നതീ ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേള വനിഭജനിചട  കേഭാടുകുറനിയനിലലാം ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫപ്രഭാകപഭാസലകേള കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട
ലനിമനിറഡട  പരനികശഭാധനിചനിരുന.  നനിലവനിലള്ള  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസനിഫന്റെ  പരനിധനി
50 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയലാം  അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല്
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അധനികേമഭാവകേകയഭാ  അഫലങനില്  പരനിധനി  100  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയലാം
അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല്  അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ഫചയ്യുന്ന
സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  കബഭാര്ഡട  നനിലവനിലള്ള  ഫസക്ഷന്
വനിഭജനിചട  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ഫസക്ഷന്  ഒഭാഫെതീസട  അനുവദനിക്കുന്നതട. എന്നഭാല്
ഫസക്ഷന് വനിഭജനത്തനിനുള്ള മുകേളനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചഭാലക്കുടനി,
ഫകേഭാരടനി,  അന്നമനട എന്നതീ ഫസക്ഷനുകേളുഫട കേഭാരലത്തനില് പഭാലനിക്കഫപടഭാത്തതനിനഭാല്
ചഭാലക്കുടനി ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട വനിഭജനിചട കപഭാടയനിലലാം ഫകേഭാരടനി,  അന്നമനട എന്നതീ
ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേള വനിഭജനിചട കേഭാടുകുറനിയനിലലാം പുതനിയ ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട ഇകപഭാള കകേരള കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട   ലനിമനിറഡനിഫന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില. 

ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. നടപനിലഭാക്കനിയ കസവനങ്ങള

227 (630) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട:
ശതീ  .   മുരളനി ഫപരുഫനലനി:
ശതീ  .   എസട  .   രഭാകജന്ദ്രന്:
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര്:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലയഫട  സഭാധലതകേള  പ്രകയഭാജനഫപടുത്തനിഫക്കഭാണട
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  നടപനിലഭാക്കനിയ  കസവനങ്ങള  ഏഫതഭാഫക്കയഭാഫണന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫഫവദവ്യുതനി  വനിതരണത്തനില്  ഉണഭാകേഭാനനിടയളള  തടസങ്ങള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കഫള മുന്കൂടനി അറനിയനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനി നനിലവനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഫഫവദവ്യുതനി സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള അറനിയനിക്കുന്നതനിനട 24 മണനിക്കൂറുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കടഭാള  ഫതീ  നമ്പര്  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പരഭാതനികേള  വഭാട്സടആപട  വഴെനി  രജനിസര്  ഫചയ്യുന്നതനിനുളള
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; എങനില് നമ്പര് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലയഫട  സഭാദലതകേള  പ്രകയഭാജനഫപടുത്തനിഫക്കഭാണട
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡട തഭാഫഴെപറയന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട:
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1. ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.-ഫന്റെ  ഒഡൗകദലഭാഗനികേ  ഫവബ്ഫഫസറട  ആയ
www.kseb.in  മുകഖന പ്രമുഖ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി  ഫനറട  ബഭാങനിലാംഗനിലൂഫടയലാം
വനിസഭാ/മഭാസര്   കേഭാര്ഡട  തുടങ്ങനിയ  ഫഡബനിറട/ഫക്രഡനിറട  കേഭാര്ഡകേള
മുകഖനയലാം  ഇന്റെര്ഫനറട  വഴെനി  ഓണ്ഫഫലനഭായനി  ഫഫവദവ്യുതനി  ചഭാര്ജട
അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള സഡൗകേരലലാം.

2. കകേരളത്തനിഫല  എലഭാ  ഫണടസട  ജനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  അക്ഷയ
ഫസന്റെറുകേളനിലലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ചഭാര്ജട  ഓണ്ഫഫലനഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം.

3. കസറട  ബഭാങട  ഓഫെട  ടഭാവന്കൂര്,  സഡൗത്തട  ഇനലന്  ബഭാങട,  ഫഫെഡറല്
ബഭാങട,  കേഭാനറഭാ ബഭാങട,  ഫഎ.സനി.ഫഎ.സനി.ഫഎ. ബഭാങട എന്നതീ ബഭാങ്കുകേള
മുകഖന ഡയറക്ടട ഫനറട ബഭാങനിലാംഗട സഡൗകേരലലാം.

4. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട ഫഫവദവ്യുതനി സലാംബന്ധമഭായ സലാംശയനനിവഭാരണത്തനിനുലാം
പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അപകേടങ്ങളുലാം  മറട  അടനിയനര
സഭാഹചരലങ്ങളുലാം  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  24  മണനിക്കൂറുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രതീകൃത  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവന  സലാംവനിധഭാനവമഭായനി
ബന്ധഫപടഭാന്കവണനി  1912  എന്ന  കടഭാള  ഫതീ  നമ്പര്  സലാംവനിധഭാനവലാം
ഓണ്ഫഫലന്  ഫവബട  ഫസല്ഫെട  സര്വതീസട  (www.wss.kseb.in)
സലാംവനിധഭാനവലാം.

5. മുഴുവന്  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ചഭാര്ജട  ഏതട
ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസനിലലാം അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള സഡൗകേരലലാം.

6. ഫഫവദവ്യുതനി  ബനില്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  എസട.എലാം.എസട.,
ഫമഭാഫഫബല്  ആപനികക്കഷന്,  ഇ-ഫമയനില്  എന്നനിവ  മുകഖന  തതമയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് എത്തനിക്കുന്ന 'ഊര്ജ്ജ സഡൗഹൃദ' പദതനി.

7. ഫഫവദവ്യുതനി  തടസലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
എസട.എലാം.എസട. മുകഖന എത്തനിക്കുന്ന  'ഊര്ജ്ജ-ദൂതട'  പദതനി.

8. കസഭാടട  ബനിലനിലാംഗട  ഫമഷതീനുകേള  (പനി.ഡനി.എ.)  സലാംസഭാനഫമഭാടഭാഫകേ
വലഭാപനിപനിക്കുന്ന പദതനി.

9. പുതനിയ  കേണക്ഷനുകവണനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിന്നട  ഓണ്ഫഫലനഭായനി
അകപക്ഷകേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

10. എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗട  ലക്ഷലമഭാക്കനി  സലാംസഭാനഫമഭാടഭാഫകേ  എചട.റനി.
ഫെതീഡറുകേളനിലലാം  ഡനിസ്ട്രേനിബസ്യൂഷന്  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേളനിലലാം  എ.എലാം.ആര്.
മതീററുകേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി.
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11. കപ.റനി.എലാം.  (കപ  ത്രൂ  ഫമഭാഫഫബല്)  എന്ന  ഇ-വഭാലറട  വഴെനി  ഫഫവദവ്യുതനി

ബനില്ലുകേള അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള സഡൗകേരലലാം.

12. അപ്നഭാ  സനി.എസട.സനി.  എന്ന  കദശതീയ  ഫപഭാതു  കസവന  കകേന്ദ്രവമഭായനി

കയഭാജനിചട പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഇനലയനിഫല എതട ജനകസവനകകേന്ദ്രലാം വഴെനിയലാം

ഫഫവദവ്യുതനി ബനില് ഓണ്ഫഫലനഭായനി അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള സഡൗകേരലലാം.

13. Whats  App  എന്ന  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനി

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട പരഭാതനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

14. സഭാര്ടട  (കസഫനി  കമഭാണനിററനിലാംഗട  &  ആകനിഡന്റെട  റനികപഭാര്ടനിലാംഗട  ടൂള)

കസഭാഫട ഫവയര്  മുകഖന  ഫഫവദവ്യുത  അപകേടങ്ങള  റനികപഭാര്ടട  ഫചയഭാനുലാം

സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുഫട ലഭലതയലാം അവസയലാം അതഭാതട ഓഫെതീസുകേളനിലലാം

ഉന്നത  ഓഫെതീസുകേളനിലലാം  വനിലയനിരുത്തനി  തുടര്നടപടനി  ഫഫകേഫക്കഭാള്ളഭാനുലാം

അപകേടസഭാദലതയള്ള ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിഷഭാപനങ്ങഫളക്കുറനിചട  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ

കസഫനി  ഓഫെതീസര്മഭാര്ക്കട  റനികപഭാര്ടട  ഫചയട  തുടര്നടപടനിക്കട  ആരലാംഭലാം

കുറനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

15. ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനഫത്തക്കുറനിച്ചുള്ള

മഭാകനജ് ഫമന്റെനിഫന്റെ നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം ഫമചഫപട കേഭാരലനനിര്വഹണത്തനിനുലാം

ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനത്തനിനുലാം  കവണനിയള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കനരനിടട

ഉകദലഭാഗസതലത്തനിഫലത്തനിക്കുവഭാനുള്ള ഇ-ഫലറര് എന്ന സലാംവനിധഭാനലാം.

(ബനി)  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഫഫവദവ്യുതനി  തടസലാം

സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  എസട.എലാം.എസട.  മുകഖന

എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനിയഭാണട  ഊര്ജ്ജ-ദൂതട.  ഫഫവദവ്യുതനി

ശലാംഖലയനില് മുന്കൂടനി ആസൂതണലാം ഫചയ്യുന്ന ചനില അറകുറപണനികേള മൂലമുണഭാകുന്ന

ഫഫവദവ്യുതനി  തടസങ്ങള  പത-ശവല  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കഫള

അറനിയനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനവലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലണട.  ഇത്തരലാം തടസങ്ങള മുന്കൂടനി

അറനിയനിക്കഭാന്  കേഴെനിയന്നവ  അപ്രകേഭാരവലാം  അടനിയനരഘടങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന്നവ

അകതസമയതലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കഫള അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭാണട ഊര്ജ്ജ-ദൂതട പദതനി.

ആകേസനികേമഭായനി  ഫഫവദവ്യുതനി  തടസങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുണഭാകുന്ന

ആശങയലാം  എകപഭാള  ഫഫവദവ്യുതനി  തനിരനിഫകേ  ലഭനിക്കുഫമന്ന  സലാംശയവലാം  മറ്റുലാം

ദൂരതീകേരനിക്കഭാന് ഈ പദതനിക്കഭാകുലാം.
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(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  ഫഫവദവ്യുതനി  സലാംബന്ധമഭായ  പരഭാതനികേള
അറനിയനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  24  മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേന്ദ്രതീകൃത ഉപകഭഭാക്തൃ
കസവന സലാംവനിധഭാനവമഭായനി  ബന്ധഫപടഭാന്കവണനി  1912  എന്ന കടഭാളഫതീ  നമ്പര്
നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുണട.  1912-ല്  വനിളനിചട  IVRS  (Interactive  Voice  Response
System)  മുകഖനകയഭാ  കേഭാള  ഫസന്റെര്  ജതീവനക്കഭാരഫന്റെ  സഹഭായകത്തഭാഫടകയഭാ
പരഭാതനികേള രജനിസര് ഫചയഭാലാം. തതമയലാം തഫന്ന ഇവ അതഭാതട ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട  ഫഫകേമഭാറുകേയലാം  പരഭാതനികേള ഉടനടനി  പരനിഹരനിചട  വതീണലാം  കേസമര്
ഫകേയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  കരഖഫപടുതകേയലാം  ഫചയ്യുന.  പരഭാതനികേള  രജനിസര്
ഫചയ്യുകമ്പഭാഴുലാം പരനിഹരനിച്ചുകേഴെനിയകമ്പഭാഴുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിഫന്റെ  ഫമഭാഫഫബല് നമ്പറനില്
എസട.എലാം.എസട.  ലഭനിക്കുന.  ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂഫട രജനിസര് ഫചയ പരഭാതനിയഫട
നനിലവനിഫല സനിതനി അറനിയവഭാനുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട സഭാധനിക്കുന. 

(ഡനി) കസഭാഷലല് മതീഡനിയ  സലാംവനിധഭാനമഭായ Whats App വഴെനി  9496001912
എന്ന നമ്പറനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  പരഭാതനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട. 

ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-ക്കട കേനിടഭാനുള്ള ഫഫവദവ്യുതനി തുകേ കുടനിശനികേ

228 (631)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ബഭാബു :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-ക്കട  കേനിടഭാനുള്ള
കവദവ്യുതനി  തുകേ  കുടനിശനികേ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  അവയഫട  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള ഉളഫപഫട വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഇത്തരലാം കുടനിശനികേകേള
പനിരനിഫചടുക്കുന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട  എന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31-12-2016-ല് അവസഭാനനിക്കുന്ന ഫഫതമഭാസ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനട  പനിരനിഞകേനിടഭാന്
ഉണഭായനിരുന്ന  ഫഫവദവ്യുതനി  കുടനിശനികേ  തുകേ  സലാംബന്ധനിചട  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട. 
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(ബനി) സഫഫപ കകേഭാഡട 2014-ല് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള സമയപരനിധനി അനുസരനിചട
കുടനിശനികേ  വരുതന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  വനികച്ഛേദനിക്കല്,
കേണക്ഷന് അഴെനിച്ചുമഭാറല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതനിനുകശഷലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട ഫസകേസ്യൂരനിറനി ഫഡകപഭാസനിറനില്നനിനലാം കുടനിശനികേ വകേയനിരുത്തഭാറുണട.
ഇതനില്നനിനലാം വകേയനിരുത്തഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത തുകേ റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേളക്കഭായനി
നല്കേഭാറുണട.  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശനികേയള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല് പദതനി വഴെനി കുടനിശനികേ ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ആവനിഷ്കരനികേരനിചനിട്ടുണട.
സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില് നനിനള്ള കുടനിശനികേ ഈടഭാക്കുന്നതനിനട വകുപ്പുകേള തമ്മേനില്
ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തനിവരുന. 

ബനി.എസട.ഇ.എസട. ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള കേരഭാര്

229 (632) ശതീ  .    കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രതനിവര്ഷലാം  1100  ലക്ഷലാം യൂണനിറട  ഉത്പഭാദനകശഷനിയള്ള കേളമകശരനി
ഏലൂരനിഫല ബനി.എസട.ഇ.എസട.  പവര് ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം കവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
കേരഭാര് പുതുക്കഭാത്തതനിഫന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വലവസഭായ സനിരഭാകകേന്ദ്രത്തനില് സനിതനി ഫചയ്യുന്നതുഫകേഭാണലാം പ്രസരണ
നഷലാം കൂടഭാഫത കവദവ്യുതനി ലഭലമഭാകുന്നതുഫകേഭാണലാം ഈ തഭാപ കവദവ്യുതനി നനിലയഫത്ത
പ്രകൃതനി വഭാതകേത്തനികലക്കട  പരനിവര്ത്തനഫപടുത്തനി നനിലനനിര്തന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  യമഭായള്ള  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  വഭാങ്ങനി  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള
6500 ടണ് നഭാഫ്ത അപകേടകേഭാരനിയഭായതനിനഭാല് കല ഓഫുലാം അടച്ചുപൂടലലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി
തുടര്ന്നട പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആയതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
എഫനലഭാമഭാഫണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബനി.എസട.ഇ.എസട.  ഏലൂര്  നനിലയത്തനില്  നഭാഫ്ത  എന്ന  ഇന്ധനലാം
ഉപകയഭാഗനിചഭാണട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട.   ഇകപഭാള  നഭാഫ്തയഫട  വനില
വളഫര കൂടുതലഭാണട.  അതനിനഭാല് ഇവനിഫട നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഫഫവദവ്യുതനിയഫട
നനിരക്കട  മറട കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള ഫഫവദവ്യുതനി വനിലകയക്കഭാള വളഫര കൂടുതലഭാണട.
ഇക്കഭാരണത്തഭാല്  തഫന്ന  കേരഭാര്  കേഭാലയളവനില്കപഭാലലാം  അടനിയനരഘടങ്ങളനില്
മഭാതകമ  ഈ  നനിലയത്തനില്നനിനലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിചനിരുനള.  കൂടഭാഫത
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ഫെനികഡട  ചഭാര്ജ്ജട  ഇനത്തനില്  ഭതീമമഭായ  തുകേ  നല്കകേണതുലാം  ഉണഭായനിരുന.
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനില  കുറഞ്ഞ  ഫഫവദവ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  കബഭാര്ഡട
കേരഭാറുകേളനിലലാം  മറ്റുലാം  ഏര്ഫപട്ടുവരനികേയഭാണട.  അതുഫകേഭാണഭാണട  ഇവനിഫട  നനിനള്ള
ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്ന  കേഭാരലലാം  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡട
പരനിഗണനിക്കഭാത്തതട.  ബനി.എസട.ഇ.എസട.-മഭായള്ള ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങല് സലാംബന്ധനിചട
കകേരള സലാംസഭാന ഫഫവദവ്യുതനി ഫറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷഫന്റെ  26-10-2016-ഫല ഉത്തരവട
അനുസരനിച്ചുലാം  ഇകപഭാള  ഫഫവദവ്യുതനി  കമഖലയനില്  സലാംസഭാനത്തട  നനിലവനിലള്ള
സഭാഹചരലങ്ങളുലാം  ഫെനികഡട  ചഭാര്ജ്ജട  നല്കകേണ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലതയലാം
കേണക്കനിഫലടുതമഭാണട  ബനി.എസട.ഇ.എസട.  പവര്  ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം  ഫഫവദവ്യുതനി
വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  കേരഭാര്  പുതുകക്കണതനില  എന്നട  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡട തതീരുമഭാനനിചതട. 

(ബനി)  ബനി.എസട.ഇ.എസട.  എന്ന  കേമ്പനനിയമഭായനി  നനിലവനില്  കേരഭാര്
ഇലഭാത്തതനിനഭാലലാം  അവനിഫട  നനിനള്ള  ഫഫവദവ്യുതനി  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  ലഭാഭകേരമല
എന്നതുഫകേഭാണമഭാണട ഈ ഉലഭാദനനനിലയലാം പ്രകൃതനിവഭാതകേത്തനികലക്കട പരനിവര്ത്തന
ഫപടുതന്ന വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കഭാത്തതട. 

(സനി  &   ഡനി)  ഇകപഭാള കകേരള കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡലാം
ബനി.എസട.ഇ.എസട.-മഭായനി  ഉണഭായനിരുന്ന  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  കേരഭാറനിഫന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട.  ഏലൂരനില്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  നഭാഫ്ത  നതീക്കലാം
ഫചകയണതുലാം  അപകേടലാം  ഒഴെനിവഭാകക്കണതുലാം  ബനി.എസട.ഇ.എസട.  കേമ്പനനിയഫട
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വമഭാണട.  ഇകപഭാള  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  ഇന്ധനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട  ഫഫവദവ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിചട  മഫറഭാരു  കേമ്പനനിക്കട  വനില്ക്കുന്നതനികനഭാ ഇന്ധനലാം ഓയനില് കേമ്പനനിക്കട
മടക്കനി നല്കുന്നതനികനഭാ മൂന്നഭാമഫതഭാരഭാളക്കട വനില്ക്കുന്നതനികനഭാ ബനി.എസട.ഇ.എസട.-
നട  നനിയമപരമഭായ  തടസങ്ങളനില.  ബനി.എസട.ഇ.എസട.  കകേരള  പവര്  ലനിമനിറഡട
പഭാടത്തനില്  എടുത്തനിരനിക്കുന്ന TCCL-ഫന്റെ  20  ഏക്കര്  സലലാം  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.
എല്.-നട ഫഫവദവ്യുതനി കുടനിശനികേ തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഫഫകേമഭാറുന്നതട സലാംബന്ധനിച
വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട. 

കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനിനട പനിരനിഞകേനികടണ കുടനിശനികേ തുകേ

230 (633) ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   ശശനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനട  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരഫമഭാഴെനിയകമ്പഭാള പനിരനിഞകേനികടണ കുടനിശനികേ  തുകേ എത എനലാം  2016
ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം ഇതട എത എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവയനില്  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,
ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളുലാം ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലാം,  യൂണനികവഴനിറനികേള തുടങ്ങനിയ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള എന്നനിവ ഓകരഭാ വനിഭഭാഗവലാം  2016  ഡനിസലാംബര് വഫര അടയ്കക്കണ
കുടനിശനികേ തുകേ എത എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസ്വകേഭാരല വലക്തനികേള,  സഭാപനങ്ങള,  വന്കേനിട ഫചറുകേനിട വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങള,  ഫഭാറ്റുകേള,  ഫകേടനിടസമുചയങ്ങള,  വന്കേനിട  കേചവട സഭാപനങ്ങള
തുടങ്ങനിയ  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗലാം  അടയ്കക്കണ  കുടനിശനികേ  തുകേ  എത,  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുടനിശനികേയനിനത്തനില് എത തുകേയഫട  പനിരനിഫചടുക്കലനില് കകേഭാടതനികേളനില്
കകേസ്സുകേള നനിലവനിലണട;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  കുടനിശനികേ  തുകേ  പനിരനിഫചടുക്കഭാനുലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  ഈ
ഇനത്തനില്  നലനിയ  കസകേള  പനിന്വലനിക്കഭാനുലാം  കകേഭാടതനികകേസുകേള  യഥഭാവനിധനി
കകേകേഭാരലലാം ഫചയട തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാനുലാം എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരഫമഭാഴെനിയന്നതനിനു മുന്പുള്ള 31-3-2016-ല്
അവസഭാനനിക്കുന്ന ഫഫതമഭാസ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട
ലനിമനിറഡനിഫന്റെ  പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള  കുടനിശനികേ  1796.63  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട.
31-12-2016-ല്  അവസഭാനനിക്കുന്ന  ഫഫതമഭാസ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  കകേരള  കസറട
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനിഫന്റെ  പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള  കുടനിശനികേ  പലനിശ
കൂടഭാഫത 2044.78 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട. 

(ബനി)  2016  ഡനിസലാംബര്  വഫര  അടയ്കക്കണ  കുടനിശനികേ  തുകേയഫട  വനിവരലാം
ചുവഫട കചര്ക്കുന:

സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള 135.50 കകേഭാടനി രൂപ 
(ഇതനില് പലനിശ ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില)

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി 935.56 കകേഭാടനി രൂപ
(ഇതനില് പലനിശ ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില)

ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള 241.57 കകേഭാടനി രൂപ
(ഇതനില് പലനിശ ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില)
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തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള 5.50 കകേഭാടനി രൂപ
(ഇതനില് പലനിശ ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില)

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള 0.32 കകേഭാടനി രൂപ
(ഇതനില് പലനിശ ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില)

കകേന്ദ്രഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള 41.94 കകേഭാടനി രൂപ
(ഇതനില് പലനിശ ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില)

(സനി)

ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 69.99 കകേഭാടനി രൂപ
(ഇതനില് പലനിശ ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില)

സഭാപനങ്ങള,  വന്കേനിട  ഫചറുകേനിട
വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള, ഫഭാറ്റുകേള,
ഫകേടനിടസമുചയങ്ങള,  വന്കേനിട
കേചവട സഭാപനങ്ങള

596.48 കകേഭാടനി രൂപ 
(ഇതനില് പലനിശ ഉളഫപടുത്തനിയനിടനില)

(ഡനി)  366.07  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  കുടനിശനികേയട  കകേഭാടതനിയനില്  കകേസ്സുകേള
നനിലവനിലണട.

(ഇ) ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി പ്രകേഭാരവലാം അദഭാലതകേള മുകഖനയലാം
കകേഭാടതനികക്കസ്സുകേളനില്  ഉളഫപട്ടുകേനിടക്കുന്ന  തുകേകേള  പനിരനിഫചടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള നടത്തനിവരുന.  ഇത്തരത്തനില് തതീര്പഭാകേഭാത്ത കകേസ്സുകേളനില് കകേഭാടതനി
വലവഹഭാരലാം തസ്വരനിതഫപടുത്തനി തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പുതനിയ ജലഫഫവദവ്യുത പദതനികേള

231  (634)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  പുതനിയ  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനികേള  തുടങ്ങുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് അവ ഏഫതലഭാമഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട. 

(ബനി) തഭാഫഴെപറയന്ന ജലഫഫവദവ്യുത പദതനികേളഭാണട തുടങ്ങുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട:
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1 ഫപരുവണഭാമൂഴെനി
SHEP

6 MW (30-9-2016-ല് ഫടണര് ഫചയ്തു.)

2 പഴെശനിസഭാഗര്
SHEP

7.5 MW (7-12-2016-ല് ഫടണര് ഫചയ്തു.)

3 ചനിന്നഭാര്
 SHEP

24 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

4 മഭാങ്കുളലാം 
SHEP

40 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

5 ലഭാഡലാം 
SHEP

3.5 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

6 മഭാര്മല 
SHEP

7 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

7 പതീചഭാടട
SHEP

3 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

8 ഫവകസണ് കേലഭാര്
SHEP

5 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

9 അപര് ഫചങ്കുളലാം
SHEP

24 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

10 ഒലനിക്കല് 
SHEP

5 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

11 പൂവഭാരലാംകതഭാടട
SHEP

3 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

12 ഫചമ്പുകേടവട
SHEP

7.5 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

13 മരനിപ്പുഴെ
SHEP

6 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

14 വഭാലകനഭാടട
SHEP

7.5 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

15 ആതനിരപനിള്ളനി 163 MW സലകമഫറടുപട നടനവരുന.

 ആഫകേ 312 MW

കൂടഭാഫത  വടകക്കപ്പുഴെ  എകടറന്ഷന്  സതീലാം  0.7  Mu  ഇ.എലാം.സനി.  മുഖഭാനരലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാനനിരനിക്കുന്ന  ഫചറുകേനിട  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനികേളുഫട  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട. 

268/2019.
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പ്രസരണ നഷലാം

232 (635)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  കവദവ്യുതനി  കലനനില്  നനിനള്ള  പ്രസരണ  നഷലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇത്തരലാം പ്രസരണ നഷത്തനിഫന്റെ മൂലലലാം എതഫയന്നട കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉഫണങനില്  അതട  തടയന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട ;

(സനി)  പ്രസരണ  നഷലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട  യ.ജനി.കകേബനിള  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ആയതട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട
നനിലവനിലള്ള പ്രഭാകയഭാഗനികേ തടസങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട.  സലാംസഭാനത്തട  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിഫല പ്രസരണ
വനിതരണ നഷലാം 14.37 ശതമഭാനമഭാണട.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിഫല പ്രസരണ  വനിതരണ
നഷലാം  3267  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറഭാണട.   2015-16-ഫല  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  വനില
കേണക്കനിഫലടുത്തഭാല്  പ്രസരണ  വനിതരണ  നഷത്തനിഫന്റെ  മൂലലലാം  1303.53  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട.

പ്രസരണ  വനിതരണ  നഷലാം  പൂര്ണമഭായനി  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാന്  കേഴെനിയകേയനില.
എന്നഭാല് ഇതട ഘടലാംഘടമഭായനി കുറച്ചുഫകേഭാണവരഭാന് കേഴെനിയലാം.  പ്രസരണ വനിതരണ
നഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട  തഭാഫഴെപറയന്ന  വനിവനിധ  പദതനികേളഭാണട  കബഭാര്ഡട
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട:

• കൂടുതല് എചട.റനി.  ഫഫലനുകേള സഭാപനിചട എചട.റനി./എല്.റനി.  അനുപഭാതലാം
ഫമചഫപടുതകേ.

• കൂടുതല് വനിതരണ ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേള സഭാപനിചട എല്.റനി.  ഫഫലനുകേളനിലള്ള
ഊര്ജ്ജനഷലാം കുറയ്ക്കുകേ.

• എചട.റനി.  ഫഫലനുകേളനിലലാം  എല്.റനി.  ഫഫലനുകേളനിലലാം  പഴെയ കേണക്ടര് മഭാറനി
പുതനിയ കേണക്ടര് സഭാപനിക്കുകേ.

• സനിസലാം പവര് ഫെഭാക്ടര് ഫമചഫപടുതകേ.
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• കൂടുതല് സബ്കസഷനുകേളുലാം പ്രസരണ ഫഫലനുകേളുലാം സഭാപനിക്കുകേ.

• കകേടഭായ  മതീററുകേളുലാം  ഇലകകഭാ  ഫമക്കഭാനനിക്കല്  മതീററുകേളുലാം  മഭാറനി  പുതനിയ
ഇലകകഭാണനികേട മതീററുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

• കബഭാര്ഡനിഫന്റെ ആന്റെനി പവര് ഫതഫട സസ്വഭാഡട കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ.

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ബനില്  നല്കുന്നതുലാം  റവനസ്യൂ  കേളക്ഷനുലാം
കേമ്പസ്യൂടര്വത്കേരനിക്കുകേ,  എനര്ജനി  ഓഡനിറട  (ഫെതീഡര്  തലത്തനിലലാം  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്
തലത്തനിലലാം)  കൂടുതല് വലഭാപകേമഭാക്കുകേ.

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  എലഭാ  ഫഫലനുകേളുലാം  മഭാറനി  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  ഇടുന്നതട
വന്സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത  ഉണഭാകുഫമന്നതനിനഭാല്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  Railway,
PWD,  NH,  BSNL,  KWA  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ബുദനിമുട്ടുകേളുണട.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം
R-APDRP,  IPDS  പദതനികേളനില്ഫപടുത്തനി  പ്രധഭാനഫപട  നഗരങ്ങളനില്  ഓവര്
ഫഹഡട  ഫഫലനുകേള  മഭാറനി  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  ആക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
നടനവരുന.  കൂടഭാഫത  ഉയര്ന്ന  കവഭാളടതയനിലള്ള  നതീളലാം  കൂടനിയ  കകേബനിള
ഫഫലനുകേള വലനിക്കുന്നതനിനട സഭാകങതനികേ ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം നനിലവനിലണട. 

പതീചനി ഇറനികഗഷന് കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളുഫട ഫഫവദവ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജട

233 (636)  ശതീ  .    ഫകേ  .    രഭാജന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല  പതീചനി  ഇറനികഗഷന് കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില്
തഭാമസനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം  വഭാണനിജല  നനിരക്കനില്  കവദവ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട
ഈടഭാക്കുന്നതട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ആയതട  ഗഭാര്ഹനികേ  നനിരക്കനികലക്കട  മഭാറ്റുന്നതനിനട  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  നനിലവനില്  പതീചനിയനിലള്ള  കകേരള  എഞനിനതീയറനിലാംഗട  റനിസര്ചട
ഇന്സനിറസ്യൂടനിഫല കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളനികലയ്ക്കുള്ള ഫഫവദവ്യുതനി വനിതരണലാം Kerala Engineering
Research  Institute  കനരനിടഭാണട  നടതന്നതട.  ഇവനികടയട  ഒരു  കകേഭാളനനി
കേണക്ഷനഭാണട ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.ലനിമനിറഡട  ഫകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതട.  കകേഭാളനനി കേണക്ടഡട
“LT-II Colonies”-ഫന്റെ നനിരക്കനിലഭാണട ഫഫവദവ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജട ഈടഭാക്കുന്നതട. 
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(ബനി)  കകേരള  എഞനിനതീയറനിലാംഗട  റനിസര്ചട  ഇന്സനിറസ്യൂടനിഫല  കകേഭാളനനിയനില്
നനിലവനിലള്ള  എല്.റനി.  വനിതരണ  ശലാംഖല  കബഭാര്ഡട  ഏഫറടുക്കണഫമന്ന
ആവശലത്തനികന്മല് നടപടനിക്രമങ്ങള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ആലലാംകകേഭാടട പുതനിയ ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട

234 (637) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫടയലാം  പ്രകദശത്തനിഫന്റെയലാം  കവപുലലലാം  പരനിഗണനിചട
ആറനിങ്ങല്  ഫസക്ഷന്  ഒഭാഫെതീസട  പരനിധനിയനില്  ആലലാംകകേഭാടട  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ
ഫസക്ഷന്  ആഫെതീസട  ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ  ;  അടനിസഭാന  സഡൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാഫമന്ന
നഗരസഭയഫട അറനിയനിപട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ആറനിങ്ങല് അവനവകഞരനിയനിഫല സബട കസഷഫന്റെ ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം
ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണട;  ആയതനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നട  ആരലാംഭനിക്കുഫമന്നട
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ചരനിത  നഗരങ്ങളുഫട  കവദവ്യുതതീകേരണലാം  പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനി
ആറനിങ്ങല്  നഗരസഭയനില്  കവദവ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഏഫതലഭാലാം  പദതനികേളനില്
എത തുകേ വകേയനിരുത്തനിഫയനലാം എത തുകേ ഫചലവഴെനിച്ചുഫവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ജനിലയനിഫല  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണലാം  ഏതട  ഘടത്തനിലഭാണട  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുലാം  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.യലാം
നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  കകേന്ദ്ര ഫെണട  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആറനിങ്ങല് ഫസക്ഷന് വനിഭജനിചട കേലമ്പലലാം,  വക്കലാം,  കേടയഭാവൂര്,  നഗരൂര്
എന്നതീ  ഫസക്ഷനുകേളനില്ഫപടുന്ന  കുറചട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കഫള  കൂടനി  ഉളഫപടുത്തനി
നനിലവനിലള്ള  ആലലാംകകേഭാടട  ഓവര്സനിയര്  ഓഫെതീസട  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനുള്ള  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  കബഭാര്ഡട  പരനികശഭാധനിചനിരുന.  ആറനിങ്ങല്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയഫട  ഉടമസതയനിലള്ള  വഭാടകേഫക്കടനിടത്തനിലഭാണട  ആലലാംകകേഭാടട
ഓവര്സനിയര്  ഓഫെതീസട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട.  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട  തുടങ്ങുന്നതനി
നഭാവശലമഭായ  അധനികേ സല സഡൗകേരലലാം  പ്രസ്തുത ഫകേടനിടത്തനില്  തഫന്ന വഭാടകേയട
ലഭലമഭാക്കഭാഫമന്നട   നഗരസഭ അറനിയനിചനിട്ടുണട.   എന്നഭാല് നനിലവനിലള്ള  ഫസക്ഷന്
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ഓഫെതീസനിഫന്റെ  പരനിധനി  50  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയലാം  അകതസമയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ അഫലങനില് പരനിധനി 100 ചതുരശ
കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയലാം  അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20,000-ല്  അധനികേലാം
ആവകേകയഭാ  ഫചയ്യുന്ന  സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  കബഭാര്ഡട
നനിലവനിലള്ള  ഫസക്ഷന്  വനിഭജനിചട  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട
അനുവദനിക്കുന്നതട.   ഫസക്ഷന് വനിഭജനത്തനിനുള്ള ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള കമല്പറഞ്ഞ
ഫസക്ഷനുകേളുഫട  കേഭാരലത്തനില്  പഭാലനിക്കഫപടഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  ഫസക്ഷനുകേള
വനിഭജനിചട നനിലവനിലള്ള ആലലാംകകേഭാടട ഓവര്സനിയര് ഓഫെതീസട ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസഭായനി
ഉയര്തന്നതട ഇകപഭാള കബഭാര്ഡനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി)  അവനവകഞരനിയനില്  സനിതനി  ഫചയ്യുന്ന  ആറനിങ്ങല്  110  ഫകേ.വനി.
സബട  കസഷഫന്റെ  ആധുനനികേവല്ക്കരണവമഭായനി  ബന്ധഫപട  പ്രവൃത്തനികേഫളഭാനലാം
നനിര്കദ്ദേശനിക്കഫപടനിടനില.

(സനി)  RAPDRP  പദതനിയനില്ഫപടുത്തനി  ആറനിങ്ങല്  തനിരുവഭാറഭാടട  കക്ഷതലാം,
ആറനിങ്ങല്  ഫകേഭാടഭാരലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  176.7  ലക്ഷലാം  രൂപ
ഫചലവഴെനിചട പ്രവൃത്തനികേള ഫചയ്തു.

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷനുകവണനി  രജനിസര്
ഫചയ  അകപക്ഷരുഫട  എണലാം  14260  ആണട.  ഇതനില്  10851  കേണക്ഷനുകേള
നഭാളനിതുവഫര നല്കേനിയനിട്ടുണട.  കേഴെക്കൂടലാം മണ്ഡലലാം സമ്പൂര്ണമഭായനി  ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിച
മണ്ഡലമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ.  മറട  മണ്ഡലങ്ങളനിഫല  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഇ) സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണത്തനിഫന്റെ ആദലപടനിയഭായനി ഇനനിയലാം ഫഫവദവ്യുതനി
എത്തഭാത്ത വതീടുകേള കേഫണകത്തണതുണഭായനിരുന.  ഇതനിനട ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.-ഉലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  വനിപുലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ഫപടുത്തനി
യനിരുന.  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  ഉളഫപടുന്ന  വനിവനിധ  കേമ്മേനിറനികേളക്കഭായനിരുന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കഫള  കേഫണതന്നതനിഫന്റെ  ചുമതല.  ഇപ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം
ജനിലയനില് പതനിനഭാലഭായനിരത്തനിലരലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  23-2-2017-വഫര രജനിസര്
ഫചയനിട്ടുണട.  തുടര്ന്നട  കബഭാര്ഡട  ഉകദലഭാഗസര്  എലഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
ഫഫവദവ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണ  എസനികമറട  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  ആയതനിനുള്ള
ഫെണകേള കേഫണതവഭാനുലാം ശമങ്ങളുലാം തുടങ്ങനി. കശഷലാം കബഭാര്ഡനിഫന്റെ ചുമതലയനില്
ഫഫവദവ്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കുന്ന പണനി ഏഫറടുത പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയലാം
വയറനിലാംഗട പൂര്ത്തതീകേരനിച വതീടുകേളക്കട കേണക്ഷന് നല്കേനിയലാം വരുന.
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വതീടനിഫന്റെ വയറനിലാംഗട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പ്രഭാപനിയനിലഭാത്തവര്ക്കട

ആയതനിനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസസ്വയലാം  ഭരണ

വകുപട,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ വകുപ്പുകേള,  വനിവനിധ സന്നദ സലാംഘടനകേള/

വലക്തനികേള/സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവയമഭായലാം  കബഭാര്ഡട  ബന്ധഫപടുനണട.

വയറനിലാംഗനിനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്നതനില് കബഭാര്ഡനിഫല ജതീവനക്കഭാര്,

സലാംഘടനകേള എന്നനിവരുലാം പങട കചരുനണട.

സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധഫപട  പ്രവൃത്തനികേള  വഭാര്ഷനികേ

പദതനിയനില്  ഉളഫപടുതവഭാന്  അനുവദനിച്ചുഫകേഭാണലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം

നനില്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള വയറനിലാംഗട  ഗഭാന്റെട  5,000   രൂപ ആക്കനി ഉയര്ത്തനിഫക്കഭാണലാം

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.

കകേന്ദ്ര  പദതനിയഭായ  DDUGJY  നനിലവനിലള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  വനിതരണ

ശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ദഭാരനിദ്രല കരഖയട തഭാഫഴെയള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട

ഫഫവദവ്യുത കേണക്ഷന് നല്കുന്നതനിനുലാം കകേന്ദ്ര ഫെണട ലഭനിക്കുന്നതഭാണട. 

ഫഫദനലാംദനിന ഫഫവദവ്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം

235  (638)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ കദനലാംദനിന കവദവ്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം എത യൂണനിറഭാഫണനലാം

ഇതനില് സലാംസഭാനത്തട ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കവദവ്യുതനി എത യൂണനിറഭാഫണനലാം ഇതട

ഏഫതഭാഫക്ക കമഖലകേളനില് നനിന്നഭാണട ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നഫതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കഭാന്  വരുലാം  മഭാസങ്ങളനില്  കലഭാഡട

ഫഷഡനിലാംങട,  പവര്  കേടട  തുടങ്ങനിയവ  നടപഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ഫല  നഭാളനിതുവഫരയള്ള കേണക്കനുസരനിചട  (20-2-2017 വഫര)

സലാംസഭാനഫത്ത ശരഭാശരനി ഫഫദനലാംദനിന ഉപകഭഭാഗലാം  65.24  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറഭാണട.

ടനി  ഉപകഭഭാഗലാം  നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം

ഉത്പഭാദനിപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  വഭാങ്ങനിയതുമഭായ  ഫഫവദവ്യുതനിയഫട  കേണക്കുകേള  തഭാഫഴെ

പടനികേയനില് കചര്ത്തനിരനിക്കുന:
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കസഭാതസട
ഫഫവദവ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം/

വഭാങ്ങല് 
(ദശലക്ഷലാം യൂണനിറനില്)

തനതട ഉത്പഭാദനലാം

ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി 11.598

ദ്രവ ഇന്ധന നനിലയങ്ങള 0.128

കേഭാറഭാടനി നനിലയങ്ങള 0.004

സഡൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങള 0.006

ആഫകേ 11.736

കേലഭാപ്റതീവട ഉത്പഭാദകേര് 0.224

ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങല്

സലാംസഭാനത്തനിനകേതള്ള സസ്വകേഭാരല ഉത്പഭാദകേര് 0.450

സലാംസഭാനത്തനിനട പുറതള്ള കകേന്ദ്ര ഫഫവദവ്യുതനി നനിലയങ്ങള 27.809

സലാംസഭാനത്തനിനട  പുറതനനിനലാം  ദതീര്ഘകേഭാല/ഹ്രസസ്വ
കേഭാല  കേരഭാറനിലൂഫടയലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  വലഭാപഭാരനികേള/
എകടകചഞട മുകഖന

23.920

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ഓപണ്  ആകസനിലൂഫട  സലാംസഭാന
ത്തനിനട പുറതനനിനലാം വഭാങ്ങനിയ ഫഫവദവ്യുതനി

1.100

ആഫകേ 65.239

(ബനി)  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കഭാന് കലഭാഡട ഫഷഡനിലാംഗട,  പവര് കേടട
തുടങ്ങനിയവ  ഏര്ഫപടുതന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

അണര്ഗഡൗണട കകേബനിളവഴെനി ഫഫവദവ്യുതനി വനിതരണലാം

236 (639) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി 
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട ഏഫതലഭാലാം നഗരങ്ങളനിലഭാണട  അണര്ഗഡൗണട കകേബനിള
വഴെനി കവദവ്യുതനി വനിതരണലാം നടതന്നഫതന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അണര്ഗഡൗണട കകേബനിളവഴെനി കവദവ്യുതനി വനിതരണലാം നടതന്നതനിലൂഫട
കവദവ്യുത കമഖലയനിലണഭാകുഫമന്നട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന കനടങ്ങള എഫനഭാഫക്കയഭാഫണന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  മലപ്പുറലാം നഗരത്തനില് അണര്ഗഡൗണട കകേബനിളവഴെനി കവദവ്യുതനി വനിതരണലാം
നടതന്നതനിനട  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നഭാളനിതുവഫര
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  APDRP  പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനി  തനിരുവനനപുരലാം,  ഫകേഭാചനി,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  എന്നതീ  പടണങ്ങളനില്  അണര്ഗഡൗണട  കകേബനിള  വഴെനി  ഫഫവദവ്യുതനി
വനിതരണലാം നടതനണട.  RAPDRP  പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി തനിരുവനനപുരലാം,
ഫകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  എന്നതീ പടണങ്ങളനിലലാം  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട,  കേഭായലാംകുളലാം  എന്നതീ
നഗരങ്ങളനിലലാം  അണര്ഗഡൗണട  കകേബനിള  വഴെനി  ഫഫവദവ്യുതനി  വനിതരണലാം  നടതണട.
ചങ്ങനഭാകശരനി,  കചര്ത്തല,  ഫചഭാക്ലനി,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാടയലാം,  മടന്നൂര്,  പഭാപനിനനികശരനി,
മലപ്പുറലാം,  തളനിപറമ്പ,  തൃശ്ശൂര്,  ഫതഭാടുപുഴെ,  വടകേര  എന്നതീ  നഗരങ്ങളനിലലാം
അണര്ഗഡൗണട കകേബനിള പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം ഫഫവദവ്യുതനി കമഖലയ്ക്കുണഭാകുഫമന്നട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന കനടങ്ങള
ചുവഫട കചര്ക്കുന:

• പ്രഭാരലാംഭ  ഫചലവകേള  കൂടുതലഭാഫണങനിലലാം  കേഭാലഭാകേഭാലമുള്ള
അറകുറപണനികേളുഫട ഫചലവട കുറവഭാണട.

• ഫഫവദവ്യുതനി കമഭാഷണലാം, നഷലാം ഇവ കുറയന.

• ശക്തമഭായ കേഭാറട,  ഇടനിമനിന്നല് എന്നനിവ മൂലമുണഭാകുന്ന ഫഫവദവ്യുതനി തടസലാം
കുറയന.

• വനിശസ്വഭാസകയഭാഗലമഭായ ഫഫവദവ്യുതനി വനിതരണലാം ലഭലമഭാകുന.

• പരനിസനിതനി സഡൗന്ദരലവല്ക്കരണലാം

(സനി)  മലപ്പുറലാം  നഗരത്തനില്  RAPDRP  പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനി
അണര്ഗഡൗണട കകേബനിള വലനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

മലബഭാര് കമഖലയനിഫല ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി

237  (640)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മലബഭാര്  കമഖലയനിഫല  കവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എഫനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

മലബഭാര്  കമഖലയനിഫല  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാഫഴെപറയന്ന  ഫചറുകേനിട  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനികേള  പുതുതഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചട
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1 ഫപരുവണഭാമൂഴെനി 6 ഫമഗഭാവഭാടട 24.70 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട

2 പഴെശനിസഭാഗര് 7.5 ഫമഗഭാവഭാടട 25.18 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട

3 ഓലനിക്കല് 5 ഫമഗഭാവഭാടട 10.26 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട

4 പൂവഭാരലാംകതഭാടട 3 ഫമഗഭാവഭാടട 5.88 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട

5 ഫചമ്പുകേടവട III 7.5 ഫമഗഭാവഭാടട 17.715 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട

6 മഭാരനിപ്പുഴെ 6 ഫമഗഭാവഭാടട 15.31 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട

7 വഭാലകനഭാടട 7.5 ഫമഗഭാവഭാടട 15.291 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട

         ആഫകേ 42.5 ഫമഗഭാവഭാടട 114.336 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട

കൂടഭാഫത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന കേക്കയലാം ഫചറുകേനിട ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി
(3  ഫമഗഭാവഭാടട)  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  10.39  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട  കൂടനി  പ്രതനിവര്ഷലാം
അധനികേമഭായനി ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കട പദതനി പ്രകേഭാരലാം  200  ഫമഗഭാവഭാടട പദതനി കേഭാസര്കഗഭാഡട
ജനിലയനില്  എസട.ഇ.സനി.ഫഎ.  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ടനി  പദതനിയനില്നനിനലാം
നടപ്പുവര്ഷലാം  50  ഫമഗഭാവഭാടട  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  ലക്ഷലമനിടുന.  കശഷനിക്കുന്ന
50  ഫമഗഭാവഭാടട  2017-18-ലലാം  100  ഫമഗഭാവഭാടട  2018-19-ലലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.

കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലയനിഫല  ചതീകമനനിയനില്  200  ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ  കസഭാളഭാര്
പഭാര്ക്കട  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  സലാംസഭാനഗവണ്ഫമന്റെട  കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെട
അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട.

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  ബഭാരഭാകപഭാള  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനി  പ്രകദശത്തട
4 ഫമഗഭാവഭാടട കശഷനിയള്ള സഡൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  ജനിലയനിഫല  തലക്കുളത്തൂരനില്  0.65  ഫമഗഭാവഭാടട  കശഷനിയള്ള
സഡൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയത്തനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട.
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പഭാലക്കഭാടട ജനിലയനില് 2 ഫമഗഭാവഭാടട ഗഡൗണട മഡൗണഡട  കസഭാളഭാര് പദതനിയലാം
(കേഞനികക്കഭാടട  1  ഫമഗഭാവഭാടട,  ഫകേഭാലലാംകകേഭാടട  1  ഫമഗഭാവഭാടട)  കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെട
അനുവദനിച  ഡനി.ഡനി.ജനി.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  7  കകേഭാളനനികേളനിലഭായനി  75  കേനികലഭാവഭാടട
കശഷനിയള്ള  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനിയലാം  അഗളനി  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളുഫട
കമല്ക്കൂരകേളനിലഭായനി  96  കേനികലഭാവഭാടട  കശഷനി  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയവലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണട. ഫനന്മഭാറ 66  ഫകേ.വനി. സബ്കസഷന്  പരനിസരത്തട 1.5 ഫമഗഭാവഭാടട
കസഭാളഭാര് പദതനിയഫട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

വയനഭാടട ജനിലയനിഫല പടനിഞ്ഞഭാറത്തറ ഡഭാമനിനട മുകേളനില് 440 കേനികലഭാവഭാടനിഫന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട. 

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിഫല ഫപഭാന്നഭാനനി,  കുറനിപ്പുറലാം  (0.5  ഫമഗഭാവഭാടട  വതീതലാം)  എന്നതീ
സബ്കസഷനുകേളുഫട  പരനിസരത്തഭായനി  ആഫകേ  ഒരു  ഫമഗഭാവഭാടട  കശഷനിയള്ള
സഡൗകരഭാര്ജ്ജനനിലയത്തനിഫന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട മകഞശസ്വരലാം സബ്കസഷഫന്റെ പരനിസരത്തട ഒരു ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ
പദതനിയഫട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാഫത  ടനി  ജനിലയനില്  ഫഫമലഭാടനി
സബ്കസഷന്  പരനിസരത്തട  0.5  ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയത്തനിഫന്റെ
ഫടണര് നടപടനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട. 

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് 1.5  ഫമഗഭാവഭാടട കശഷനിയള്ള കസഭാളഭാര് നനിലയലാം മഭാടക്കത്തറ
ചൂളനികശരനി  സബ്കസഷഫന്റെ  പരനിസരങ്ങളനിലഭായനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ദര്ഘഭാസട
ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭദനിശയനിലഭാണട.

ഇവ  കൂടഭാഫത  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനിഫന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള  14  ഫകേടനിടങ്ങളുഫട  കമല്ക്കൂരകേളനില്  580  Kwp  കശഷനിയള്ള
കസഭാളഭാര് നനിലയങ്ങളുഫട നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട. 

കൂടഭാഫത 40 ഫകേടനിടങ്ങളുഫട കമല്ക്കൂരകേളനിലഭായനി 1.25 ഫമഗഭാവഭാടട കശഷനിയള്ള
കസഭാളഭാര് നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ദര്ഘഭാസട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

കൂടഭാഫത  ജനിലഭാ  പഞഭായതകേളുഫട  അധതീനതയനിലള്ള  ഫകേടനിടങ്ങളുഫട
കമല്ക്കൂരകേളനിലഭായനി കസഭാളഭാര് പദതനികേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാദലതഭാപഠനലാം
നടത്തനിവരുന. 

പ്രസരണ  വനിഭഭാഗത്തനിഫന്റെ  കേതീഴെനില്  ഉത്തര  കമഖലയനില്  വനിവനിധ

കവഭാളകടജനിലള്ള പതനിമൂകന്നഭാളലാം സബ്കസഷനുകേളുഫടയലാം അനുബന്ധ ഫഫലനുകേളുഫടയലാം

നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് ലക്ഷലമനിടുന. കൂടഭാഫത വനിവനിധ സബ്കസഷനുകേളനില്
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ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് സഭാപനിചട കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. കമല്പറഞ്ഞയ്ക്കു

പുറഫമ  110  ഫകേ.വനി.  മലഭാപറമ്പട-രഭാമപുരലാം,  110  ഫകേ.വനി.  മലപ്പുറലാം-തനിരൂര്,

110  ഫകേ.വനി.  ഫകേഭായനിലഭാണനി-വടകേര,  ഫഫമലഭാടനി-വനിദലഭാനഗര്  ഫഫലനനിഫന്റെയലാം

അറന്കഗഭാളനി-തവനിടുകഗഭാളനി  ഫഫലനനിഫന്റെയലാം  ഫഫലന്  ഇരടനിപനിക്കല്  മുതലഭായ

കജഭാലനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

നഭാഷണല് ഫഗയനിലാംസനില് ഫമഡല് കനടനിയ കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട

ഫപ്രഭാകമഭാഷനുലാം  ഇന്ക്രനിഫമന്റുലാം

238  (641)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ്ഞ  നഭാഷണല്  ഫഗയനിലാംസനില്  ഫമഡല്  കനടനിയ  ടതീമനിഫല  അലാംഗങ്ങളുലാം

കവദവ്യുതനി  വകുപനിഫല  ജതീവനക്കഭാരുമഭായ  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്ന

ഫപ്രഭാകമഭാഷനുലാം ഇന്ക്രനിഫമന്റുലാം അനുവദനിച്ചു നല്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

35-ാം കദശതീയ ഫഗയനിലാംസനില് സലാംസഭാന ടതീമനിനുകവണനി ഫമഡലകേള കനടനിയ

സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട  സഭാപനത്തനിഫല  ജതീവനക്കഭാരഭായ  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട

9-2-2016-ഫല  സ.ഉ.(ഫഫകേ.)  നമ്പര്  11/16/കേഭാ.യ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവ

പ്രകേഭാരലാം  അഡസ്വഭാന്സട  ഇന്ക്രനിഫമന്റെട  നല്കുന്നതനിനട  ഉത്തരവനിടനിരുന.  കമല്

ആനുകൂലലലാം  35-ാം  കദശതീയ  ഫഗയനിലാംസനില്  സലാംസഭാന  ടതീമനിനുകവണനി  ഫമഡല്

കനടനിയ ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിഫല ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനിനട

ശനിപഭാര്ശ ഫചയനിരുന.

അകതതടര്ന്നട,  പ്രസ്തസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട

ലനിമനിറഡട  കേണക്കനിഫലടുക്കുകേയലാം  കബഭാര്ഡനിഫല  നനിലവനിഫല  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി

പരനിഗണനിചട  35-ാം  കദശതീയ  ഫഗയനിലാംസനില്  സലാംസഭാന  ടതീമനിനുകവണനി  ഫമഡല്

കേരസമഭാക്കനിയ  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനിഫല

കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട  അഡസ്വഭാന്സട  ഇന്ക്രനിഫമന്റെനിനട  തുലലമഭായ  തുകേ  കേലഭാഷട

അവഭാര്ഡഭായനി നല്കുന്നതനിനട ഉത്തരവനിടുകേയലാം പ്രസ്തുത അവഭാര്ഡട തുകേ നല്കുകേയലാം

ഫചയനിട്ടുണട. 
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ഫഫവദവ്യുത പദതനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കല്

239  (642)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  രൂക്ഷമഭായ  കവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  കേണക്കനിഫലടുത്തട
പുതനിയ  വന്കേനിട,  ഫചറുകേനിട  കവദവ്യുത  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മുന്പട  തുടങ്ങനിയതുലാം  കകേന്ദ്ര  അനുമതനി  ലഭനിചതുമഭായ  അതനിരപനിള്ളനി
കവദവ്യുത പദതനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പള്ളനിവഭാസല്  ഉളഫപഫടയള്ള  ഫചറുകേനിട  കവദവ്യുത  പദതനികേള
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട.  തഭാഫഴെപറയന്ന  ഫചറുകേനിട,  വന്കേനിട  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1. ഫപരുവണഭാമൂഴെനി SHEP 6 MW (30-9-2016-ല് ഫടണര്
ഫചയ്തു.)

2. പഴെശനിസഭാഗര് SHEP 7.5 MW (7-12-2016-ല് ഫടണര്
ഫചയ്തു.)

3. ചനിന്നഭാര് SHEP 24 MW

4. മഭാങ്കുളലാം HEP 40 MW

5. ലഭാഡ് യലാം SHEP 3.5 MW

6. മഭാര്മ്മേല SHEP 7 MW

7. പതീചഭാടട SHEP 3 MW

8. ഫവകസണ് കേലഭാര് SHEP 5 MW

9. അപര് ഫചങ്കുളലാം SHEP 24 MW

10. ഒലനിക്കല് SHEP 5 MW

11. പൂവഭാരലാംകതഭാടട SHEP 3 MW

12. ഫചമ്പുകേടവട SHEP 7.5 MW

13. മഭാരനിപ്പുഴെ SHEP 6 MW

14. വഭാലകനഭാടട SHEP 7.5 MW

15. അതനിരപനിള്ളനി HEP 163 MW

312 MW

കൂടഭാഫത വടകക്കപ്പുഴെ എകടറന്ഷന് സതീലാം 0.7Mu.
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(ബനി) കകേന്ദ്ര അനുമതനി ലഭനിച അതനിരപനിള്ളനി ഫഫവദവ്യുത പദതനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പള്ളനിവഭാസല് ജലഫഫവദവ്യുത പദതനിയഫട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കു
വഭാനുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട  പുറഫപടുവനിചതനിനഭാല്  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.
ആയതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഫെകറഭാക്കട കകേന്ദ്രമഭായനി ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട

240 (643)  വനി  .    ഫകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട  കകേഭായ:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഫെകറഭാക്കട  കകേന്ദ്രമഭായനി  പുതനിയ  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട
ആരലാംഭനിക്കണഫമന്ന  ആവശലലാം  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ആയതനിനട  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഉണട.  നനിലവനിലള്ള  ഫെകറഭാക്കട,  രഭാമനഭാട്ടുകേര,  കേടലണനി  എന്നതീ  ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസുകേള  വനിഭജനിചട  ഫെകറഭാക്കട  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്   ഒരു  പുതനിയ  ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസട  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലള്ള  ഫെകറഭാക്കട  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട
ഫചറുവണ്ണൂര് എന്നട പുനര്നഭാമകേരണലാം ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള ഫപ്രഭാകപഭാസല് കകേരള കസറട
ഇലകനിക്കല് കബഭാര്ഡട പരനികശഭാധനിചനിരുന.  നനിലവനിലള്ള ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസനിഫന്റെ
പരനിധനി  50  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയലാം  അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ അഫലങനില് പരനിധനി  100  ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില്
കൂടുകേയലാം  അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല്  അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ
ഫചയ്യുന്ന സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡട നനിലവനിലള്ള ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട അനുവദനിക്കുന്നതട.  എന്നഭാല് ഫസക്ഷന്
വനിഭജനത്തനിനുള്ള  മുകേളനില്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഫെകറഭാക്കട,  രഭാമനഭാട്ടുകേര,
കേടലണനി  എന്നതീ  ഫസക്ഷനുകേളുഫട  കേഭാരലത്തനില്  പഭാലനിക്കഫപടഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി
ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസുകേള  വനിഭജനിചട  ഫെകറഭാക്കട  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ  ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസട രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

കചലക്കര മണ്ഡലത്തനിഫന്റെ സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം

241  (644)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫന്റെ  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണ
ത്തനിനഭായള്ള പ്രവൃത്തനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട;
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  ഇതനിനകേലാം
കവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുണട;  ഇനനി  എത  കപര്ക്കട  കേണക്ഷന്
നല്കേഭാനുണട;

(സനി)  ആഫകേ എസനികമറട  തുകേ എതയഭാണട;  ഇതനില് ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.യഫട
വനിഹനിതലാം എതഫയനലാം എലാം.എല്.എ. ഫെണട വനിഹനിതലാം എതഫയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വയറനിങ്ങട  നടത്തഭാന്  സഭാമ്പത്തനികേ  കശഷനിയനിലഭാത്ത  കുടുലാംബങ്ങളക്കട
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിഫന്റെ  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിഫന്റെ  പദതനിയനില്
ഉളഫപടുത്തനി വയറനിങ്ങട നടത്തനി അവര്ക്കു കൂടനി സമ്പൂര്ണ കവദവ്യുതതീകേരണത്തനിഫന്റെ
ഗുണഫെലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട ഏഫതലഭാലാം ഗഭാമപഞഭായതകേളഭാണട തയഭാറഭായനിട്ടുള്ളതട;
അവയഫട കപരുവനിവരലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കചലക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫന്റെ  സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണത്തനി
നഭായള്ള പ്രവൃത്തനികേള 65 % പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട. 

(ബനി)  21-2-2017-ഫല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  പദതനി  അനുസരനിചട
903  കപര്ക്കട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  495  കപര്ക്കട  ഫഫവദവ്യുതനി
കേണക്ഷന് നല്കുവഭാനുണട. 

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള ആഫകേ എസനികമറട  തുകേ
1,38,30,000  രൂപയമഭാണട.  അതനില്  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്-ഫന്റെ  വനിഹനിതലാം
69,15,000 രൂപയലാം എലാം.എല്.എ. വനിഹനിതലാം 69,15,000 രൂപയമഭാണട. 

(ഡനി)  വരവൂര്,  മുളര്ക്കര,  പഭാഞ്ഞഭാള,  വള്ളകത്തഭാള  നഗര്,  ഫകേഭാണഭാഴെനി,
കചലക്കര,  പഴെയന്നൂര്,  തനിരുവനിലസ്വഭാമല എന്നതീ ഗഭാമപഞഭായതകേളഭാണട നനിലവനില്
പഞഭായത്തനിഫന്റെ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനി  വയറനിലാംഗട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
തയഭാറഭായനിട്ടുള്ളതട. 

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിഫന്റെ സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം

242  (645)  ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിഫല  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണ  പദതനിയഫട
നനിലവനിഫല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധഫപടട  എത  കേണക്ഷനുകേള
നല്കുകേയണഭായനി; ഇനനി എത കേണക്ഷനുകേള നല്കുവഭാനുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  മണ്ഡലലാം സമ്പൂര്ണ കവദവ്യുതതീകേരണലാം കനടനിയതഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനട

അവകശഷനിക്കുന്ന  കേണക്ഷനുകേള  അടനിയനരമഭായനി  നല്കുവഭാന്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മണലൂര്  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില്  624  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  രജനിസര്  ഫചയനിട്ടുണട.  മണ്ഡലത്തനിഫല

സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള 77 % പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട. 

(ബനി)  21-2-2017-ഫല  കേണക്കനുസരനിചട  ഈ  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധഫപടട

480  കപര്ക്കട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  144  കപര്ക്കട  കേണക്ഷന്

നല്കേഭാനുണട. 

(സനി) അവകശഷനിക്കുന്ന കേണക്ഷനുകേള നല്കേഭാന് യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.  വയറനിലാംഗട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  അകപക്ഷകേരുഫട

വയറനിലാംഗട നടതന്നതനിനഭായനി ആവശലമഭായ തുകേ കേണക്കഭാക്കനി,  എസനികമറട  എലഭാ

പഞഭായതകേളനിലലാം സമര്പനിചനിട്ടുണട. 

വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളനിഫല ജനകറററുകേള വലഭാപകേമഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള പദതനി

243  (646)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഫകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കവദവ്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം കൂടനി നനില്ക്കുന്ന ഈ ഫകേഭാടുലാംവരളചയനില് അനല

സലാംസഭാനത്തട  നനിനളള  കവദവ്യുതനിഫയ  മഭാതലാം  ആശയനിക്കഭാഫത  നമ്മുഫട

സലാംസഭാനത്തട വഭാണനിജല,  വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളനിഫല ജനകറററുകേള വലഭാപകേമഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുളള പദതനി നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏറവലാം കൂടുതല് കവദവ്യുതനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്

18w  സനി.എഫെട.എല്.-കേള  മഭാറനി  9w  എല്.ഇ.ഡനികേള  ആക്കുന്നതനിനട  വലഭാപകേ

പ്രചഭാരണവലാം നടപടനിയലാം സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഡൗകരഭാര്ജ്ജലാം  അടക്കമുളള  പഭാരമ്പകരലത  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേഫള

പ്രകയഭാജനപടുതന്ന  പദതനികേള  കൂടുതലഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  ഫഫവദവ്യുതനിയഫട  വനില
അധനികേമഭാണട.

(ബനി)  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഗഭാര്ഹനികേ
കമഖലയനില്ഫപട ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട രണട 9 W LED വതീതലാം സഡൗജനല നനിരക്കനില്
വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്ന  ഫഡഭാമസനികേട  എഫെനിഷലന്റെട  ഫഫലറനിലാംഗട  കപ്രഭാഗഭാലാം  (ഫഡല്പട)
എന്ന പദതനി ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി) പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ്ജ പദതനികേള സഭാദലതഭാപഠനലാം നടതന്നതനിനുലാം
ഊര്കജ്ജഭാത്പഭാദനലാം  സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ചതീഫെട  എഞനിനതീയറുഫട
കനതൃതസ്വത്തനില് റനിനസ്യൂവബനിള എനര്ജനി  &  എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സട എന്ന വനിഭഭാഗലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 2022-ഓടുകൂടനി  പഭാരമ്പകരലതര ഫഫവദവ്യുകതഭാലഭാദന സഭാപനിത
കശഷനി  1104.17  Mw  ആയനി  ഉയര്തന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കകേരനിചനിട്ടുണട.  ഈ  വര്ഷലാം  77  Mw-ഫന്റെ  പദതനികേള  ഗനിഡമഭായനി
ബന്ധനിപനിക്കഭാലാം.   നഭാളനിതുവഫര  14  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളനില്  നനിന്നഭായനി
9.36  Mw-ഫന്റെ  പദതനികേള  ചുരുങ്ങനിയ  സമയത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട.
കൂടഭാഫത  10.3  Mw  കശഷനിയള്ള  13  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുഫട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  4.71  Mw  കശഷനിയള്ള  6  പദതനികേളുഫട
ദര്ഘഭാസട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  0.3 kw കശഷനിയള്ള 3 കേഭാറഭാടനിയനങ്ങള
തനിരുവനനപുരലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ഭവഫന്റെ  കമല്ക്കൂരയനില്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
സഭാപനിചനിട്ടുണട.  2.625  Mw  കശഷനിയള്ള  കേഭാറഭാടനിയനങ്ങള  കേഞനികക്കഭാടട
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ദര്ഘഭാസട  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പൂവഭാര്
കേടല്തതീരത്തട  20 kw  കശഷനിയള്ള  50  കേഭാറഭാടനിയനങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിയഫട ദര്ഘഭാസട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാഫത ജനിലഭാ പഞഭായതകേളുഫട
അധതീനതയനിലള്ള  ഫകേടനിടങ്ങളുഫട  കമല്ക്കൂരയനില്  കസഭാളഭാര്  പദതനികേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാദലതഭാപഠനലാം നടത്തനിവരുന.

കകേന്ദ്ര  നവ  നവതീകേരണ  ഊര്ജ്ജ  മനഭാലയലാം  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കട  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട
ജനിലയനില്  200  Mw  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ടനി  പദതനിയനില്  നനിനലാം
നടപ്പുവര്ഷലാം  50 Mw പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട ലക്ഷലമനിടുന്നതട. കശഷനിക്കുന്നതനില്
50 Mw  2017-18-ലലാം 100 Mw 2018-19-ലലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
കൂടഭാഫത  കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലയനിഫല  ചതീകമനനിയനില്  200  Mw  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കട
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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244  (647)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട കവദവ്യുതനി കമഭാഷണലാം തടയഭാനുലാം കബഭാര്ഡനിഫന്റെ നഷലാം
കുറയഭാനുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എഫനലഭാമഭാഫണന്നട ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം  എത വന്കേനിട,
ഫചറുകേനിട  കവദവ്യുതനി കമഭാഷണ കകേസ്സുകേള ചഭാര്ജ്ജട  ഫചയ്തു  ;  കഫെന് ഇനത്തനില്
ഇതുവഫര എന്തു തുകേ ഖജനഭാവനില് എത്തനിഫയന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനട  നനിലവനില്  പനിരനിഞ  കേനിടഭാനുള്ള  കുടനിശനികേ
എതയഭാണട;  ആയതട  പനിരനിഫചടുക്കുന്നതനിനട  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എഫനലഭാമഭാണട ;

(ഡനി)  കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  പ്രസരണ നഷലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  വനിതരണ
ശലാംഖല കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എഫനലഭാലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുഫവന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  ഫഫവദവ്യുതനി  കമഭാഷണലാം  തടയന്നതനിനുലാം  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ
നഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഫഫവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനില്  ആവശലലാം  കവണ
സജ്ജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ചതീഫെട  വനിജനിലന്സട  ഓഫെതീസറുഫട  കനതൃതസ്വത്തനില്
14 ആന്റെനി പവര് ഫതഫട സസ്വഭാഡകേള രൂപതീകേരനിചട പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇതനിനുപുറഫമ
ഫസക്ഷന് തലത്തനിലലാം ഡനിവനിഷന് തലത്തനിലലാം പ്രകതലകേ സസ്വഭാഡകേള രൂപതീകേരനിചട
നനിരനരലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിവരുനണട.   ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസുകേളനില്
ഫഫവദവ്യുതനി  കമഭാഷണലാം  ഉളഫപഫടയള്ള  ക്രമകക്കടുകേള  അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ബന്ധഫപട ഫടലനികഫെഭാണ് നമ്പറുകേള പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണട. കൂടഭാഫത പതമഭാധലമങ്ങള
മുകഖന ഫഫവദവ്യുതനി കമഭാഷണലാം സലാംബന്ധനിചട ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കട വനിവരങ്ങള വനിളനിചട
അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ബന്ധഫപട  നമ്പറുകേള  പ്രസനിദഫപടുത്തനി  പ്രചഭാരലാം
നല്കുനണട. 

ഇതുകൂടഭാഫത ഫഫവദവ്യുതനി കമഭാഷണലാം തടയന്നതനിനഭായനി ഉപകഭഭാക്തഭാവട മതീററനില്
കൃതനിമലാം നടത്തനിയഭാല് ആയതട സൂചനിപനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയന്ന മതീററുകേള സഭാപനിക്കുകേയലാം
മതീററനിഫന്റെ കേവര് ഇളക്കനിമഭാറനി ഫഫവദവ്യുതനി കമഭാഷണലാം നടതന്നതട തടയന്നതനിനഭായനി
കപഭാളനികേഭാര്ബകണറട സതീലകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയലാം ഫചയ്തുവരുന.

268/2019.
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എ.പനി.റനി.  സസ്വഭാഡകേളക്കട  ഫഫവദവ്യുതനി  കമഭാഷണലാം  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനട
സഹഭായകേമഭായനി  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുള്ള  അകേവ്യുഫചക്കട,  കകേഭാമണ്  മതീറര്
റതീഡനിലാംഗട  ഉപകേരണലാം,  കടഭാങ്ങട  ഫടസര്,  മളടനി  മതീറര്  തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട.

ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.ലനിമനിറഡനിഫന്റെ നഷലാം കുറചട ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന് സഭാമ്പത്തനികേ
വനിഭഭാഗത്തനില് ചുവഫട കചര്ക്കുന്ന നടപടനികേള ഫഫകേഫക്കഭാളന്നതഭാണട.

i. മുന്കേഭാലങ്ങളനിഫലന്നകപഭാഫല ഉയര്ന്ന നനിരക്കനിലള്ള വഭായ്പകേള തനിരനിചടചട
കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരക്കനിലള്ള വഭായ്പഫയടുക്കുന്നതഭാണട. 

ii. കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് 20-11-2015-ല് പ്രഖലഭാപനിച  'ഉദയട ' പദതനിയഫട പ്രവര്ത്തന
മനികേവട വര്ദനിപനിക്കുന്ന ഭഭാഗത്തനില് പങഭാളനിയഭാകുന്നതനിനട നടപടനിഫയടുത.
പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  AT&C  loss  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  റവനസ്യൂ  ഗലഭാപട
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനിഫയടുക്കുന്നതഭാണട.

കൂടഭാഫത  മനിതമഭായ  വനിലയനില്  ഹ്രസസ്വ-ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള
കേരഭാറുകേള  വഴെനി  ഫഫവദവ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം
പ്രവര്ത്തന  മനികേവട  കൂടുതല്  ഫമചഫപടുതന്നതനിലൂഫടയലാം  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ  നഷലാം
കുറച്ചുഫകേഭാണട വരഭാനഭാണട ശമനിക്കുന്നതട.

കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനനില്  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡട  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  വരവട  ഫചലവട  കേണക്കുകേള  അലാംഗതീകേരനിച്ചു
തദനുസരണമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂഫടയലാം കകേരള സലാംസഭാന വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയനില്  നനിനലാം  മറട  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനമഭായനി
ഫഫവദവ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില് പനിരനിഞകേനികടണ  1200  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭലമഭാക്കഭാന്  കവണ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂഫടയലാം  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത ഗണലമഭായനി കുറയന്നതഭാണട.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  145  വന്കേനിട-
ഫചറുകേനിട  ഫഫവദവ്യുതനി  കമഭാഷണ  കകേസ്സുകേള  കേഫണതകേയലാം  ഫഫഫെന്  ഇനത്തനില്
1,07,38,530 രൂപ ഈടഭാക്കുകേയലാം ഫചയനിട്ടുണട. 

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഏപ്രനില്  മുതല്  ഡനിസലാംബര്  വഫര
'കകേഭാമ്പഡൗണനിലാംഗട  ചഭാര്ജ്ജട'  ഇനത്തനില്  ഏകേകദശലാം  21.62  ലക്ഷലാം  രൂപ
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിനട ലഭനിചനിട്ടുണട. 

(സനി)  31-12-2016-ല്  അവസഭാനനിക്കുന്ന  ഫഫതമഭാസ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
ഫഫവദവ്യുതനി കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനിനു പനിരനിഞ കേനികടണ പലനിശ  ഉളഫപടുത്തഭാഫതയള്ള
ഫഫവദവ്യുതനി കുടനിശനികേ 2044.78 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട. 
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സഫഫപ  കകേഭാഡട  2014-ല്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  സമയപരനിധനി  അനുസരനിചട
കുടനിശനികേ  വരുതന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  വനികച്ഛേദനിക്കല്,
കേണക്ഷന് അഴെനിച്ചുമഭാറല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. അതനിനുകശഷലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട ഫസകേസ്യൂരനിറനി ഫഡകപഭാസനിറനില് നനിനലാം കുടനിശനികേ വകേയനിരുത്തഭാറുണട.
ഇതനില്  നനിനലാം  വകേയനിരുത്തഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  തുകേ  റവനസ്യൂ  റനിക്കവറനി
നടപടനികേളക്കഭായനി  നല്കേഭാറുണട.  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശനികേയള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  വഴെനി  കുടനിശനികേ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട.  കകേരള കപഭാലതീസട,  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി,  സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേള,  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുന്നവ എന്നനിവ  ഒഴെനിച്ചുള്ള
ഫഫവദവ്യുത  കേണക്ഷനുകേളഭാണട  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  വനികച്ഛേദനിക്കഭാറുള്ളതട.  ഇത്തരലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട കുടനിശനികേ വനിവരങ്ങള വലക്തമഭാക്കുന്ന കനഭാടതീസട നല്കേഭാറുണട.
ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  ഉപയക്തമഭാക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട.

(ഡനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിഫല  പ്രസരണ  വനിതരണ  നഷലാം
14.37  ശതമഭാനമഭാണട.  സലാംസഭാനത്തട  ഫഫവദവ്യുതനി  വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലള്ള
നഷത്തനിഫന 'ഫടകനിക്കല് കലഭാഫസനലാം'  'ഫകേഭാകമഴലല് കലഭാഫസനലാം'  രണഭായനി തരലാം
തനിരനിചനിരനിക്കുന. ഫഫവദവ്യുതനി പ്രസരണ വനിതരണ ഫഫലനുകേളനിലൂഫടയലാം ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറു
കേളനിലൂഫടയലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രസരനിക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന്ന  നഷഫത്തയഭാണട  ഫടകനിക്കല്
കലഭാസഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നതട.  ഫഫവദവ്യുതനി കമഭാഷണലാം,  കകേടഭായ എനര്ജനി മതീററുകേള
തുടങ്ങനിയവ കേഭാരണവലാം യഥഭാര്ത്ഥ ഫഫവദവ്യുത ഉപകയഭാഗലാം കേണക്കഭാക്കഭാന് കേഴെനിയഭാറനില.
ടനി  കേഭാരണങ്ങള  ഫകേഭാണലാം  ബനിലനിലാംഗനില്  വരുന്ന  ഫതറ്റുകേളുലാം  ഫകേഭാണമുള്ള
നഷഫത്തയഭാണട ഫകേഭാകമഴലല് കലഭാസട (Commercial loss)  ആയനി കേണക്കഭാക്കുന്നതട. 

ഫടകനിക്കല്  കലഭാസട  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട  തഭാഫഴെപറയലാം  വനിവനിധ  പദതനികേളഭാണട
കബഭാര്ഡട നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട:

1. കൂടുതല് എചട.റനി.  ഫഫലനുകേള സഭാപനിചട  എചട.റനി/എല്.റനി.  അനുപഭാതലാം
ഫമചഫപടുതകേ.

2. കൂടുതല്  വനിതരണ  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേള  സഭാപനിചട  എല്.റനി.
ഫഫലനുകേളനിലള്ള ഊര്ജ്ജ നഷലാം കുറയ്ക്കുകേ.

3. എചട.റനി.  ഫഫലനുകേളനിലലാം  എല്.റനി.  ഫഫലനുകേളനിലലാം  പഴെയ കേണക്ടര് മഭാറനി
പുതനിയ കേണക്ടര് സഭാപനിക്കുകേ.

4. സനിസലാം പവര് ഫെഭാക്ടര് ഫമചഫപടുതകേ.

5. കൂടുതല് സബ്കസഷനുകേളുലാം പ്രസരണ ഫഫലനുകേളുലാം സഭാപനിക്കുകേ.
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വനിതരണ ശലാംഖലയനിലള്ള ഫകേഭാകമഴലല് കലഭാസട കുറയ്ക്കുന്നതനിനട തഭാഫഴെപറയന്ന
പദതനികേളഭാണട കബഭാര്ഡട നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട:

1. കകേടഭായ  മതീററുകേളുലാം  ഇലകകഭാ  ഫമക്കഭാനനിക്കല്  മതീററുകേളുലാം  മഭാറനി  പുതനിയ
ഇലകകഭാണനികേട മതീററുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

2. കബഭാര്ഡനിഫന്റെ ആന്റെനി പവര് ഫതഫട സസ്വഭാഡട കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ.

3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ബനില്  നല്കുന്നതുലാം  റവനസ്യൂ  കേളക്ഷനുലാം
കേമ്പസ്യൂടര്വത്കേരനിക്കുകേ.

4. എനര്ജനി  ഓഡനിറട  (ഫെതീഡര്  തലത്തനിലലാം  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്  തലത്തനിലലാം)
കൂടുതല് വലഭാപകേമഭാക്കുകേ.

ഫഫവദവ്യുതനി പ്രസരണ വനിതരണ നഷലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തഭാഫഴെപറയന്ന
നടപടനികേള  2002-03 മുതല് ഫഫവദവ്യുതനി കബഭാര്ഡട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട:

i. 2002-03  മുതല്  2015-16  വഫരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  2727  സര്കേസ്യൂടട
കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  ഇ.എചട.റനി.  ഫഫലനുകേളുലാം  189  സബ്കസഷനുകേളുലാം
26034  സര്കേസ്യൂടട  കേനികലഭാമതീറര്  എചട.റനി.  ഫഫലനുകേളുലാം  72344-ഒഭാളലാം
സര്കേസ്യൂടട  കേനികലഭാമതീറര്  എല്.റനി.  ഫഫലനുകേളുലാം  40823-ഓളലാം  വനിതരണ
ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട. 

ii. കൂടഭാഫത  2002-03  മുതല്  2015-16  വഫരയള്ള കേഭാലയളവനില് ഫഫവദവ്യുതനി
കബഭാര്ഡട  94  ലക്ഷലാം കകേടഭായ മതീററുകേള മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത
ഈ  കേഭാലയളവനില്  ഏകേകദശലാം  161  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  ഫഫവദവ്യുതനി
കമഭാഷണലാം  നടത്തനിയ  വകേയനില്നനിനലാം  പനിഴെയഭായനി  എ.പനി.റനി.എസട.
വസൂലഭാക്കനിയനിട്ടുണട. 

സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ പ്രസരണ വനിതരണ നഷലാം 2001-02-ല് 30.76 ശതമഭാന
മഭായനിരുന. എന്നഭാല് ഇതട  2015-16-ല് 14.37  ശതമഭാനത്തനികലക്കട എത്തനിക്കുന്നതനിനട
ഫഫവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനട  സഭാധനിചനിട്ടുണട.   കൂടുതല് സബ്കസഷനുകേള സഭാപനിച്ചുലാം
വനിതരണ  ഫഫലനുകേള  വലനിച്ചുലാം  കൂടുതല്  വനിതരണ ഫഫലനുകേള  വലനിച്ചുലാം  കൂടുതല്
വനിതരണ ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേള സഭാപനിച്ചുലാം  കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനിയലാം  ഫഫവദവ്യുതനി
കമഭാഷണലാം തടയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കനിയലാം ഫഫവദവ്യുതനി കബഭാര്ഡട
സലാംസഭാനത്തനിഫല  പ്രസരണ  വനിതരണ  നഷലാം  2001-02  മുതല്  2015-16  വഫര
(15 വര്ഷലാം ഫകേഭാണട) 16.39 ശതമഭാനലാം കേണട കുറയ്ക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട.  ഇതുവഴെനി
2015-16-ല് മഭാതലാം  ഏകേകദശലാം  5341  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതട
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  1869  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങല്
വനിലയനില് ലഭാഭനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട.
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നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രസരണ  വനിതരണ  നഷലാം
14.10 ശതമഭാനത്തനികലക്കട എത്തനിക്കുന്നതനിനഭാണട സലാംസഭാന ഫഫവദവ്യുതനി കബഭാര്ഡട
ലക്ഷലമനിടുന്നതട.  ഇതനിനുകവണനി 18 പുതനിയ സബ്കസഷനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
367  സര്കേസ്യൂടട  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  പുതനിയ  ഇ.എചട.റനി.  ഫഫലനുകേളുലാം
3050  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  എചട.റനി.  ഫഫലനുകേളുലാം  3300  ഡനിസ്ട്രേനിബസ്യൂഷന്
ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേളുലാം  3500  കേനികലഭാമതീറര്  പുതനിയ എല്.റനി.  ഫഫലനുകേളുലാം  14  ലക്ഷലാം
കകേടഭായ മതീററുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കബഭാര്ഡട ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട.  

ഫഫവദവ്യുതനി ക്ഷഭാമലാം

245 (648) ശതീ  .   ഫകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട:
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട:
ശതീ  .   അനനില് അക്കര:
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന്:  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  കവദവ്യുതനി  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതനിനട
എഫനഭാഫക്ക മുന് കേരുതലകേളഭാണട കകേഫക്കഭാണനിട്ടുളളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട  പുറത്തട  നനിനലാം  കൂടുതല്  കവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുളള  കലനുകേളുഫട  കശഷനി  ഉയര്ത്തഭാന്  പവര്  ഗനിഡട
കകേഭാര്പകറഷന് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുറതനനിനലാം കവദവ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനട പ്രതനിമഭാസലാം എനട തുകേയഭാണട
കവദവ്യുതനി കബഭാര്ഡട ഇകപഭാള ചനിലവഭാക്കുന്നതട എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി ഇകപഭാള ലഭനിക്കുന്ന കവദവ്യുതനി
എതയഭാഫണനലാം  അധനികേകവദവ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട  ഏഫതങനിലലാം  കേരഭാറനില്
ഒപ്പുവചനിട്ടുകണഭാഫയനലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിഫന്റെ  കുറവട  കേഭാരണലാം  ആഭലനര  ജലഫഫവദവ്യുതനി
ഉത്പഭാദത്തനില് 45 ശതമഭാനലാം കുറവട വന്നനിട്ടുണട.  ഇതട കേഭാരണലാം ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന
ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട കകേരളത്തനിനട പുറതനനിന്നട ഫഫവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില്  കകേരള  കസറട
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡട ഏര്ഫപടനിട്ടുണട. 865 ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല
കേരഭാറുലാം  300  ഫമഗഭാവഭാടട  റഡൗണട  ദ  കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ഫമഗഭാവഭാടട
പതീക്കട സമയതലാം ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇതനില്  315  ഫമഗഭാവഭാടട
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ഫഫവദവ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്   6-12-2016-ല്  ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി.  മഭാര്ചട
മുതല്  ലഭനികക്കണ  200  ഫമഗഭാവഭാടട  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്  അനുസരനിചട  ഫഫവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  മഭാര്ചട  മഭാസത്തനില്  85
ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫഫവകുകന്നരലാം  6  മണനി  മുതല്  രഭാതനി  12  വഫര
ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട. ഇതട കേഴെനിഞള്ള ഫഫവദവ്യുതനി കേമ്മേനി
പവര് എകടകചഞട, അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട ഇന്റെര്കചഞട എന്നനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട. 

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിനട പുറതനനിനലാം അധനികേ ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരുന്നതനിനഭായനി
നനിലവനിലള്ള  ഫഫലനുകേളുഫട  മുഴുവന്  കശഷനിയലാം  പ്രകയഭാജനഫപടുതന്നതനിനഭായനി
അരതീകക്കഭാടട  സബട  കസഷനനില്  മൂന്നഭാമഫത്ത  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
സലാംവനിധഭാനഫമഭാരുക്കനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പവര്  ഗനിഡട
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017  മഭാര്ചട  ആദലവഭാരലാം  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമ
മഭാകുഫമന്നട പവര് ഗനിഡട അറനിയനിചനിട്ടുണട. 

(സനി)  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങനിയ  വകേയനില്  ഫഫവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനട  2016
ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം 704.58 കകേഭാടനി രൂപ ഫചലവഭായനിട്ടുണട.

(ഡനി)  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  21  തതീയതനിയനിഫല  കേണക്കട  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതനിദനിന
ശരഭാശരനി  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി  30.5224  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട  ഫഫവദവ്യുതനി
ലഭലമഭായനിട്ടുണട.  അധനികേ  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേരഭാറുകേളനില്
ഇകപഭാള ഏര്ഫപടനിടനില.  

ഫഫവദവ്യുതനി ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി

246  (649)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലകവദവ്യുതനിയഫട  ലഭലതയനിലണഭായ  കുറവട  കനരനിടഭാന്  എഫനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതീടുകേളനില്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബനിഫന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഇടഫപടുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എഫനങനിലലാം  കേര്മ്മേപദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വതീടുകേളനില്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബട  വനിതരണലാം  ഫചയട,  ബളബനിനട
ഫചലവഭായ  തുകേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിന്നട  ഗഡക്കളഭായനി  ഈടഭാക്കുന്ന  രതീതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിഫന്റെ  കുറവട  കേഭാരണലാം  ആഭലനര  ജലഫഫവദവ്യുത
ഉത്പഭാദത്തനില് 45 ശതമഭാനലാം കുറവട വന്നനിട്ടുണട.  ഇതട കേഭാരണലാം ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന
ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട കകേരളത്തനിനട പുറതനനിന്നട ഫഫവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില്  കകേരള  കസറട
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡട ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  865 ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല
കേരഭാറുലാം  300  ഫമഗഭാവഭാടട  റഡൗണട  ദ  കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ഫമഗഭാവഭാടട
പതീക്കട സമയതലാം ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇതനില്  315  ഫമഗഭാവഭാടട
ഫഫവദവ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്   6-12-2016-ല്  ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി.  മഭാര്ചട
മുതല്  ലഭനികക്കണ  200  ഫമഗഭാവഭാടട  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്  അനുസരനിചട  ഫഫവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  മഭാര്ചട  മഭാസത്തനില്  85
ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫഫവകുകന്നരലാം  6  മണനി  മുതല്  രഭാതനി  12  മണനിക്കൂര്
ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട. ഇതട കേഴെനിഞള്ള ഫഫവദവ്യുതനി കേമ്മേനി
പവര് എകടകചഞട, അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട ഇന്റെര്കചഞട എന്നനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.

അധനികേ ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരുന്ന 400  ഫകേ.വനി.  അരതീകക്കഭാടട സബട കസഷനനില്
മൂന്നഭാമഫത്ത  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറനിനുകവണനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സലാംവനിധഭാനഫമഭാരുക്കുനണട.
2017  മഭാര്ചട  ആദലവഭാരലാം  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുഫമന്നട  പവര് ഗനിഡട
അറനിയനിചനിട്ടുണട.  ജലഫഫവദവ്യുതനിയഫട  കുറവട  കനരനിടഭാന്  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാഫട
പ്രകതലകേ പദതനി  ഒനലാം അഫനര്ടട  ഏഫറടുത്തനിടനില.  എന്നഭാല് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  അഫനര്ടട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ചുവഫട  കചര്ക്കുന്ന  പദതനികേള  മുകഖന
സഡൗകരഭാര്ജ്ജ ഫഫവദലതനി ഉത്പഭാദനലാം സഭാദലമഭാണട. 

2016-17  വര്ഷഫത്ത  പദതനിയഫട  ഭഭാഗമഭായനി  2  കേനികലഭാവഭാടട  മുതല്  100
കേനികലഭാവഭാടട വഫര കശഷനിയള്ള ശലാംഖലഭാബന്ധനിത കസഭാളഭാര് പവര്പഭാന്റുകേള (ആഫകേ
കശഷനി  :  5000  കേനികലഭാവഭാടട)   കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സബ്സനിഡനികയഭാഫട
വലക്തനികേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം സഭാപനിച്ചുനല്കേഭാനുലാം ഒരു കേനികലഭാവഭാടട  മുതല്
5 കേനികലഭാ വഭാടട വഫര കശഷനിയള്ള ഓഫെട ഗനിഡട കസഭാളഭാര് പവര്പഭാന്റുകേള (ആഫകേ
കശഷനി  :  6400  കേനികലഭാവഭാടട)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാഫട
സഭാപനിച്ചു നല്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാഫത ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടട,  വയനഭാടട
ജനിലകേളനിഫല  ഒറഫപട  വനിദൂരസമഭായ  വതീടുകേളനില്  കസഭാളഭാര്   ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം
നടത്തഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആഫകേ  2000  വതീടുകേളഭാണട  ഇത്തരത്തനില്
ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിക്കഭാന്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട.  ഈ  പദതനികേളുഫട  നടത്തനിപനിനഭായനി
2898 ലക്ഷലാം രൂപ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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(ബനി)  ഉണട.  വതീടുകേളനില്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളുഫട  ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട  ഫഡഭാമസനികേട  എഫെനിഷലന്റെട  ഫഫലറനിലാംഗട  കപ്രഭാഗഭാലാം  (ഫഡല്പട)
എന്ന പദതനി ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. പദതനി പ്രകേഭാരലാം രണട
ബളബുകേള വതീതലാം ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട സഡൗജനല നനിരക്കനില് നല്കുകേ
വഴെനി 75 ലക്ഷലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട സഡൗജനല നനിരക്കനില് നല്കുകേവഴെനി 75 ലക്ഷലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  പദതനിയഫട  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭലമഭാകുന.   ഇതുവഫര  ഒരു
കകേഭാടനിയനില്പരലാം  ബളബുകേള  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണട.  കകേന്ദ്ര
സഭാപനമഭായ  ഇ.ഇ.എസട.എല്.  ആണട  പദതനിയട  കവണ  ബളബുകേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതട.  ഇവര് നഭാഷണല് എല്.ഇ.ഡനി.മനിഷന് എന്ന കകേന്ദ്ര പദതനിയനിഫല
പങഭാളനികേളഭാണട. 

(സനി) ഫഡല്പട പദതനി പ്രകേഭാരലാം രണട എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളുഫട സഡൗജനല
നനിരക്കനിലള്ള വനില ഒരുമനിചട ഈടഭാക്കുന്ന രതീതനിയഭാണട നനിലവനിലള്ളതട. 

ഫഫവദവ്യുതനി തുകേയഫട കുടനിശനികേ

247  (650)  ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട  കകേഭായ :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ഭതീമമഭായ കവദവ്യുതനി തുകേ
കുടനിശനികേ വരുത്തനിയ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ആയതട പനിരനിഫചടുക്കഭാന് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എഫനലഭാമഭാണട ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫെട.  ഭരണ  കേഭാലത്തട  കവദവ്യുതനി  തുകേ  കുടനിശനികേ
വരുത്തനിയ ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ഏഫതലഭാമഭാണട ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഫഫപ കകേഭാഡട 2014-ല് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള സമയപരനിധനി അനുസരനിചട,
കുടനിശനികേ  വരുതന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  വനികച്ഛേദനിക്കല്,
കേണക്ഷന് അഴെനിച്ചുമഭാറല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. അതനിനുകശഷലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ഫസകേസ്യൂരനിറനി  ഫഡകപഭാസനിറനില്നനിനലാം  കുടനിശനികേ
വകേയനിരുത്തഭാറുണട.  ഇതനില്നനിനലാം  വകേയനിരുത്തഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  തുകേ  റവനസ്യൂ
റനിക്കവറനി നടപടനികേളക്കഭായനി നല്കേഭാറുണട.  ദതീര്ഘകേഭാല കുടനിശനികേയള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാകേഭാത്ത  പദതനിവഴെനി  കുടനിശനികേ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട.  കകേരള  കപഭാലതീസട,  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,
സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേള,  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുന്നവ  എന്നനിവ
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ഒഴെനിച്ചുള്ള ഫഫവദവ്യുത കേണക്ഷനുകേളഭാണട  സഭാധഭാരണഗതനിയനില് വനികച്ഛേദനിക്കഭാറുള്ളതട.
ഇത്തരലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  കുടനിശനികേ  വനിവരങ്ങള  വലക്തമഭാക്കുന്ന  കനഭാടതീസട
നല്കേഭാറുണട.  ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി ഉപയക്തമഭാക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട.

31-3-2017 വഫര കേഭാലയളവനികലക്കട ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി പലനിശ
ഇളകവഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസ്വരനിതഫപടുത
ന്നതനികലയഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  വനിളനിച്ചു  കചര്ക്കുന്ന  മതീറനിലാംഗുകേളനില്  പഫങടുത്തട
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനതല  കനഭാഡല്  ഓഫെതീസഫറ
ചുമതലഫപടുതകേയണഭായനി. 

വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനില്  കകേസ്സുകേളനില്ഫപടട  പനിരനിഫചടുക്കുവഭാന്  കേഴെനിയഭാഫത
തടസഫപട്ടു  കേനിടക്കുന്ന  കുടനിശനികേ  തുകേ  പനിരനിഫചടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  യ.ഡനി.എഫെട.  ഭരണത്തനിഫന്റെ  അവസഭാന  പഭാദമഭായ  31-3-2016-ല്
അവസഭാനനിക്കുന്ന ഫഫതമഭാസ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം ഫഫവദവ്യുതനി തുകേ കുടനിശനികേ വരുത്തനിയ
ഫപഭാതുകമഖല സഭാപനങ്ങളുഫട ലനിസട അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ഫചയ്യുന. *

കേഭായലാംകുളലാം തഭാപനനിലയലാം

248 (651) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്:
ശതീ  .   ജനി  .   എസട  .   ജയലഭാല്:
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന്:
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവദവ്യുത  പ്രതനിസന്ധനിയഫട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കേഭായലാംകുളലാം
തഭാപനനിലയത്തനില്നനിന്നട കവദവ്യുതനി ഉലഭാദനലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന് ആകലഭാചനയകണഭാ;

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയത്തനില്നനിന്നട  കവദവ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല്
കവദവ്യുതനിയഫട വനില എതയഭാകുഫമനലാം അതട എങ്ങഫനയഭാണട നനിശ്ചയനിക്കുന്നഫതനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തഭാപനനിലയലാം  അടചനിടനിരുന്നഭാല്  ഫെനികഡട  കകേഭാസട  ഇനത്തനില്
പ്രതനിമഭാസലാം എതകകേഭാടനി രൂപയഭാണട നല്കകേണനിവരുന്നതട?

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട. 
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഭായലാംകുളലാം തഭാപനനിലയത്തനില് നഭാഫ്ത എന്ന ഇന്ധനലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണട
ഫഫവദവ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട.  നഭാഫ്തയഫട  വനില  ഇകപഭാള  വളഫര  കൂടുതലഭാണട.
അതനിനഭാല് ഇവനിഫടനനിനലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഫഫവദവ്യുതനിയഫട  നനിരക്കട  7  രൂപയട
മുകേളനിലഭാണട.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല്തഫന്ന  കേഴെനിഞ്ഞ  നനിരവധനി  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഈ
നനിലയത്തനില്  നനിനലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിചട  ഉപകയഭാഗനിചനിരുന്നനില.  ഇകപഭാള
സലാംസഭാനത്തനിനു പുറത്തട കുറഞ്ഞ വനിലയട ഫഫവദവ്യുതനി ലഭനിക്കുന്ന സഭാഹചരലത്തനില്
അത്തരലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കനി  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടഭാനഭാണട  കകേരളഭാ  കസറട
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡട  ശമനിചട  വരുന്നതട.  അതനിനഭാല്  കേഭായലാംകുളലാം
ഫഫവദവ്യുത  നനിലയത്തനില്  നനിനള്ള  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന്  തല്ക്കഭാലലാം
ഉകദ്ദേശനിചനിടനില. വളഫര അടനിയനരഘടങ്ങളനില് മഭാതകമ കേഭായലാംകുളലാം തഭാപഫഫവദവ്യുതനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനള. 

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയത്തനില്നനിനലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഫഫവദവ്യുതനിയഫട വനില, ഇകപഭാഴെഫത്ത നഭാഫ്തയഫട വനിലയനുസരനിച യൂണനിറനിനട 7 രൂപ
27  ഫഫപസ  വരുലാം.  നഭാഫ്തയഫട  വനിലയനുസരനിചട  ഫഫവദവ്യുതനിയഫട  വനിലയനില്
വലതലഭാസലാം വരുന്നതഭാണട. 

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയത്തനിനട  ഇകപഭാള  പ്രതനിമഭാസലാം  ഫെനികഡട
ചഭാര്ജ്ജഭായനി 17.26 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട നല്കേനിവരുന്നതട. 

ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി

249 (652) ശതീ  .   എസട  .   രഭാകജന്ദ്രന്:
ശതീ  .   ഫകേ  .   ബഭാബു:
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി:
ശതീ  .   എലാം  .   നഡൗഷഭാദട : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന്ന കേടുത്ത വരളച കേഭാരണലാം ജലകവദവ്യുകതഭാലഭാദനലാം
കുറയകേയലാം  ഉപകഭഭാഗലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുകേയലാം  ഫചയ്യുന്നതട  കവദവ്യുതനി
പ്രതനിസന്ധനിയനികലക്കട നയനിക്കഭാനനിടയകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഹ്രസസ്വകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പുറഫമനനിനലാം  കവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആവശലത്തനിനട  കവദവ്യുതനി
എത്തനിക്കഭാനുള്ള പ്രസരണ കലന് കശഷനിയകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  കവദവ്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുവഭാനഭായനി  ഹ്രസസ്വകേഭാല  പദതനികേള
സഭാധലമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപകവദവ്യുത  നനിലയത്തനില്നനിനലാം  കവദവ്യുതനി
ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി  എന്.ടനി.പനി.സനി.ഫയ  സമതീപനിചനിരുകന്നഭാ  എനലാം  പ്രതനികേരണ
ഫമനഭായനിരുന എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കൂടുതല് കവദവ്യുതനി വഭാഗഭാനലാം ഫചയനിട്ടുകണഭാ ;  എങനില്
അതനിഫന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട.  പകക്ഷ  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.

(ബനി & സനി)  ഉണട. ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 300
ഫമഗഭാവഭാടട റഡൗണട ദ കക്ലഭാക്കട അടനിസഭാനത്തനിലലാം 100 ഫമഗഭാവഭാടട പതീക്കട സമയതലാം
പുറകമ  നനിനള്ള  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട  പവര്  കടഡര്മഭാരുമഭായനി  ഹ്രസസ്വകേഭാല
കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  മഭാര്ചട മുതല് ലഭനികക്കണ  200  ഫമഗഭാവഭാടട ഹ്രസസ്വകേഭാല
കേരഭാര് അനുസരനിചട ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള ഇടനഭാഴെനിയലാം ലഭനിചനിട്ടുണട. കൂടഭാഫത
മഭാര്ചട  മഭാസത്തനില്  85  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫഫവകുകന്നരലാം  6  മണനി  മുതല്
12 മണനിക്കൂര് ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള ഇടനഭാഴെനിയലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട. 

കൂടുതല് ഫഫവദവ്യുതനി എത്തനിക്കഭാന് 400 ഫകേ.വനി. അരനികക്കഭാടട സബ്കസഷനനില്
മൂന്നഭാമഫത്ത ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന് അനുവഭാദലാം കേനിടനിയനിട്ടുണട.  ഇതനിനട
കേഭാലതഭാമസലാം വരുഫമന്നതനിനഭാല്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനഫമഭാരുക്കനി മൂന്നഭാമഫത്ത
ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പവര്  ഗനിഡട  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
2017  മഭാര്ചട ആദലവഭാരലാം തഫന്ന ഇതട പ്രവര്ത്തന സജ്ജമഭാകുഫമന്നട പവര് ഗനിഡട
അറനിയനിചനിട്ടുണട.  ഈ  വര്ഷഫത്ത  (2017)  ആവശലകേതയട  കവണ  ഫഫവദവ്യുതനി
എത്തനിക്കഭാനുള്ള കശഷനി  പ്രസരണ ശലാംഖലയ്ക്കുണട.  അടുത്ത വര്ഷകത്തയട  (2018)
തനിരുഫനല്കവലനി-ഫകേഭാചനി  (ഇടമണ്-ഫകേഭാചനി ഭഭാഗലാം)  ഫഫലനനിഫന്റെ പണനി പൂര്ത്തനിയഭാ
കക്കണതുണട.  ഫഫവദവ്യുതനിയഫട  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള നടതനണട. 

(ഡനി)  കേഭായലാംകുളലാം തഭാപനനിലയത്തനില് നനിനള്ള ഫഫവദവ്യുതനിക്കട ഇകപഭാഴെഫത്ത
കേണക്കനുസരനിചട  യൂണനിറനിനട  7.27  രൂപ ആകേയഭാല് പ്രസ്തുത നനിലയത്തനില്നനിന്നട
ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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(ഇ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം കരഖഭാമൂലമുള്ള വഭാഗഭാനഫമഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.
നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഫടണര് വനിളനിചഭാണട ഫഫവദവ്യുതനി അധനികേമഭായനി വഭാങ്ങുന്നതട. 

ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി

250  (653)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  വരളചയനികലക്കട  കപഭാകുന  എന്ന  മുന്നറനിയനിപട  ലഭനിച
സഭാഹചരലത്തനില്  കവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്  എഫനഭാഫക്ക
മുന്കേരുതലകേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന എന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കുറലഭാടനി ജല കവദവ്യുത പദതനിയനില് ദനിനലാംപ്രതനി എത ഫമഗഭാ വഭാട്സട
കവദവ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണട എന്നട വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇകപഭാള എത ഘനയടനി ഫവള്ളലാം സലാംഭരനിക്കഫപടനിട്ടുണട ;

(ഡനി) ഈ കപ്രഭാജക്ടട നവതീകേരനിക്കഭാന് പദതനിയകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിഫന്റെ  കുറവട  കേഭാരണലാം  ആഭലനര  ജലഫഫവദവ്യുത
ഉത്പഭാദത്തനില് 45 ശതമഭാനലാം കുറവട വന്നനിട്ടുണട.  ഇതട കേഭാരണലാം ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന
ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട കകേരളത്തനിനട പുറതനനിന്നട ഫഫവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില്  കകേരള  കസറട
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡട ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  865 ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല
കേരഭാറുലാം  300  ഫമഗഭാവഭാടട  റഡൗണട  ദ  കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ഫമഗഭാവഭാടട
പതീക്കട സമയതലാം ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇതനില് 315  ഫമഗഭാവഭാടട
ഫഫവദവ്യുതനി ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് 6-12-2016-ല് ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി. മഭാര്ചട മുതല്
ലഭനികക്കണ  200  ഫമഗഭാവഭാടട  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്  അനുസരനിചട  ഫഫവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  മഭാര്ചട  മഭാസത്തനില്  85
ഫമഗഭാവഭാടട ഫഫവദവ്യുതനി ഫഫവകുകന്നരലാം 6 മണനി മുതല്  12 മണനിക്കൂര് ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള
ഇടനഭാഴെനിയലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട. ഇതട കേഴെനിഞള്ള ഫഫവദവ്യുതനി കേമ്മേനി പവര് എകടകചഞട,
അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട ഇന്റെര്കചഞട എന്നനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.

(ബനി) 21-2-2017 വഫരയള്ള കേണക്കനുസരനിചട കുറലഭാടനി പദതനിയനില് നനിനലാം
പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി  ഉലഭാദനലാം  1.2250  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറഭാണട.  പതീകേട  സമയത്തട
ഏകേകദശലാം 210 ഫമഗഭാവഭാടട വഫര ഉലഭാദനിപനിക്കുനണട. 
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(സനി) കുറലഭാടനി ജലസലാംഭരണനിയനില് ഏകേകദശലാം 119 ദശലക്ഷലാം കേസ്യൂബനികേട മതീറര്
(4217 ദശലക്ഷലാം ഘനയടനി) ഫവള്ളലാം സലാംഭരനിക്കഫപടനിട്ടുണട.

(ഡനി)  കുറലഭാടനി  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനി  (3x25  MW)  നവതീകേരനിക്കഭാന്
പദതനിയണട.  അതനുസരനിചട  ഇലകനിക്കല്  കജഭാലനികേളുഫട  നവതീകേരണത്തനിനുള്ള
ഡതീഫറയനില്ഡട കപ്രഭാജക്ടട റനികപഭാര്ടട തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം

251  (654)  ശതീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വനിജയന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിഫല  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണ  പദതനിയഫട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനിഫല
അകപക്ഷകേളുഫട എണലാം പഞഭായത്തട  തനിരനിചട എതയഭാണട എന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലഫത്ത സമ്പൂര്ണമഭായനി കവദവ്യുതതീകേരനിച മണ്ഡലമഭായനി
എന്നട പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നഭാദഭാപുരലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കഫള കേഫണതന്നതനിനട വനിപുലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ഏര്ഫപടുത്തനിയനിരുന.  ഇതനുസരനിചട  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്
727  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  രജനിസര്  ഫചയനിട്ടുണട.  ഇതനില്  357  കപര്ക്കട  ഫഫവദവ്യുതനി
കേണക്ഷന് നല്കേനിയനിട്ടുണട.  ബഭാക്കനിയളള കേണക്ഷന് നല്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിചട വരനികേയഭാണട.

(ബനി) പഞഭായതതല റനികപഭാര്ടട

പഞഭായത്തട അകപക്ഷകേള

1 2

 ഫചക്കനിയഭാടട 65

നഭാദഭാപുരലാം 98

നരനിപറ 95
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1 2

 തൂകണരനി 78

വളയലാം 69

കേഭാവനിലലാംപഭാറ 44

കേഭായഫക്കഭാടനി 71

മരുകതഭാങര 54

എടകചരനി 94

വഭാണനികമല് 59

(സനി)  ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില് മുഴുവന് കപര്ക്കുലാം ഫഫവദവ്യുതനി നല്കേനിഫക്കഭാണട

മഭാര്ചട  2017-ഓടുകൂടനി  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലലാം  സമ്പൂര്ണമഭായനി  ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിച

മണ്ഡലമഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നഭാണട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട.

വടക്കന് കകേഭായനിക്കല് പ്രകദശത്തട ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള

252  (655)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  അസലാംബ്ലേനി  മണ്ഡലത്തനില്  കേണല്ലൂര്  ഗഭാമപ ഞഭായത്തനില്

സനിതനിഫചയ്യുന്ന വടക്കന് കകേഭായനിക്കല് കക്ഷതത്തനിഫല  ഉതവകത്തഭാടനുബന്ധനിചട

ഫകേട്ടുകേഭാഴ്ചകേള  കേടന  വരുന്ന  വഭാര്ഡട  1,2,3,4,5,6,15  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളനിഫല

കവദവ്യുത  കലനുകേള  അഴെനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതുമൂലലാം  ഉതവദനിനങ്ങളനില്  പ്രസ്തുത  പ്രകദശലാം

മുഴുവന്  ഇരുടനിലഭാകുന്നതനിനഭാൽ  ഈ  പ്രകദശത്തട  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  സഭാപനിചട

പ്രശത്തനിനട പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലള്ള  ഓവര്ഫഹഡട  ഫഫലനുകേള  മഭാറനി  പകേരലാം  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള

ഉളഫപഫടയള്ള  മറട  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ഫപടുത്തഭാനഭാവശലമഭായ  ഫചലവട

ഫഡകപഭാസനിറട  അടനിസഭാനത്തനില്  ലഭലമഭാകുകേയഭാഫണങനില്  പകേരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ഫപടുത്തഭാവന്നതഭാണട.
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ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി

253  (656)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  നനിലവനില്  കവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനിയകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഏഫതങനിലലാം  പുതനിയ  കവദവ്യുത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(സനി)  കവദവ്യുതനി  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എഫനഭാഫക്ക  നടപടനികേളഭാണട
ഇതുവഫര  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതനലാം  ഇനനി  എഫനഭാഫക്കയഭാണട  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്
കപഭാകുന്നഫതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട. കേഭാലവര്ഷലാം കുറഞ്ഞതട കേഭാരണലാം ഉണഭായ ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി
തരണലാം ഫചയഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.

(ബനി)  ഉണട.  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പുതനിയ ഫഫവദവ്യുത പദതനികേഫള
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവഫട കചര്ക്കുന:

1 ഫപരുവണഭാമൂഴെനി
എസട.എചട.ഇ.പനി.

6 ഫമഗഭാവഭാടട  
(30-9-2016-ല് ഫടണര് ഫചയ്തു.)

2 പഴെശനിസഭാഗര്
എസട.എചട.ഇ.പനി.

7.5 ഫമഗഭാവഭാടട 
(7-12-2016-ല് ഫടണര് ഫചയ്തു.)

3 ചനിന്നഭാര്
എസട.എചട.ഇ.പനി.

24 ഫമഗഭാവഭാടട 
(സലകമഫറടുപട നടനവരുന)

4. മഭാങ്കുളലാം
എചട.ഇ.പനി.

40 ഫമഗഭാവഭാടട 
(സലകമഫറടുപട നടനവരുന)

5 ലഭാഡലാം
എസട.എചട.ഇ.പനി.

3.5 ഫമഗഭാവഭാടട 
(സലകമഫറടുപട നടനവരുന)

6 മഭാര്മ്മേല
എസട.എചട.ഇ.പനി.

7  ഫമഗഭാവഭാടട 
(സലകമഫറടുപട നടനവരുന)

7 പതീചഭാടട
എസട.എചട.ഇ.പനി.

3 ഫമഗഭാവഭാടട 
(സലകമഫറടുപട നടനവരുന)
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8 ഫവകസണ് കേലഭാര്
എസട.എചട.ഇ.പനി.

5 ഫമഗഭാവഭാടട 
(സലകമഫറടുപട നടനവരുന)

9 അപര് ഫചങ്കുളലാം
എസട.എചട.ഇ.പനി.

24 ഫമഗഭാവഭാടട 
(സലകമഫറടുപട നടനവരുന)

10 ഒഭാലനിക്കല്
എസട.എചട.ഇ.പനി.

5 ഫമഗഭാവഭാടട 
(സലകമഫറടുപട നടനവരുന)

11 പൂവഭാരലാംകതഭാടട
എസട.എചട.ഇ.പനി.

3 ഫമഗഭാവഭാടട 
(സലകമഫറടുപട നടനവരുന)

12 ഫചമ്പുകേടവട III
എസട.എചട.ഇ.പനി.

7.5 ഫമഗഭാവഭാടട 

13 മഭാരനിപ്പുഴെ
എസട.എചട.ഇ.പനി.

6 ഫമഗഭാവഭാടട 

14. വഭാലകനഭാടട
എസട.എചട.ഇ.പനി.

7.5 ഫമഗഭാവഭാടട 

15. അതനിരപനിള്ളനി 163 ഫമഗഭാവഭാടട 

ആഫകേ 312 ഫമഗഭാവഭാടട

കൂടഭാഫത  വടകക്കപ്പുഴെ  എകടറന്ഷന്  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  (0.7  MU)വലാം  കൂടനി
പുതനിയതഭായനി തുടങ്ങുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാനഫത്ത  ഫഫവദവ്യുതനി  ആവശലകേത  നനിറകവറഭാന്  കൂടുതല്
ഫഫവദവ്യുതപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാകക്കണതുണട.  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്ന
6  ജല  ഫഫവദവ്യുത  പദതനികേള  (ആഫകേ  59  ഫമഗഭാവഭാടട)  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  3  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനികേളുലാം
(106  ഫമഗഭാവഭാടട)  പുനരഭാരലാംഭനിചട  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ,
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  15  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനികേള  (ആഫകേ  149  ഫമഗഭാവഭാടട)
സലഫമടുപട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഫടണര്  ഫചയ്തു  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ
എന്നനിവയഭാണട  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട.  കൂടഭാഫത  കദവനിയഭാര്  (24  ഫമഗഭാവഭാടട)  പദതനി,
കകേന്ദ്ര-വനലാം-പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിഫന്റെ അനുമതനി ലഭനിച ആനക്കയലാം ഫചറുകേനിട
ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനിയലാം  (7.5  ഫമഗഭാവഭാടട)  വനഭൂമനി  വനിട്ടുകേനിട്ടുകേയലാം  ടണല്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി പഭാറഫപഭാടനിക്കഭാനുള്ള കേര്ശന നനിബന്ധനകേള ഒഴെനിവഭാക്കനി
കേനിട്ടുന്ന  മുറയട  ആനക്കയലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കഭാവന്നതഭാണട.  163  ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ
ആതനിരപനിള്ളനി  പദതനിക്കട  എതനിഫരയള്ള  എതനിര്പ്പുകേള  സമവഭായത്തനിലൂഫട
പരനിഹരനിചഭാല് പദതനി നടപഭാക്കഭാന് കേഴെനിയകമഭാ എന്നട ശമനിക്കുലാം. 
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പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിഫല കവഭാളകടജട ക്ഷഭാമലാം

254  (657)  ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനില്  രൂക്ഷമഭായ  കവഭാളകടജട  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന

പ്രകദശങ്ങളനില്  അടനിയനരമഭായനി  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യനില്  കേരഭാര്  കജഭാലനിയനില്  ഏര്ഫപടനിരുന്ന

ഫതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്  കവദവ്യുതഭാഘഭാതകമറട  മരനിചവര്ക്കട  ആശനിത  നനിയമനലാം

നല്കുനകണഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് ആര്ഫക്കങനിലലാം നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാഫയന്നട ജനില

തനിരനിചട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിഫല കവഭാളകടജട ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  8  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേള സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ. 2017-18-ഫല

വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി  12  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറുകേള കൂടനി സഭാപനിക്കുവഭാന്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട. 

(ബനി)  ഇല.  കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡനില് നനിലവനിലള്ള

നനിയമങ്ങളുലാം ചടങ്ങളുലാം  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള പബ്ലേനികേട  സര്വതീസട  കേമ്മേതീഷന് നടതന്ന

പരതീക്ഷയഫട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട നനിയമനങ്ങള നടത്തനിവരുന്നതട. കകേരള കസറട

ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡനില് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരഭായനിരനിഫക്ക മരണമടയന്ന

വരുഫട ആശനിതര്ക്കട മഭാതമഭായനി ആശനിതനനിയമനത്തനിഫല വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം

സനിരനനിയമനലാം പരനിമനിതഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

(സനി) ശബരനിഗനിരനി ജലഫഫവദവ്യുത പദതനിയഫട പവര്ഹഡൗസനില് പുനരുദഭാരണ

കജഭാലനികേള നടക്കഫവ 16-5-2008-നട ജനകററര് ഫപഭാടനിഫത്തറനിച്ചുണഭായ അപകേടത്തനില്

മരണഫപട  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനഭായ  ശതീ.  അനനില്കുമഭാറനിഫന്റെ  സകഹഭാദരന്

ശതീ.  സതതീഷട  കുമഭാറനിനട  27-5-2008-ഫല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട  നമ്പര്  14/2008

ഊ.വ.  മുന്നനിര്ത്തനി 9-12-2013-ഫല കബഭാര്ഡട ഉത്തരവട  (FTM) No. 2628/2013

(Estt.II/5218/2010)  പ്രകേഭാരലാം  ഇലകനിസനിറനി  വര്ക്കര്/മസ്ദൂര്  തസ്തനികേയനില്

268/2019.
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കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡനില് നനിയമനലാം നലനിയനിട്ടുണട.  കകേരള

കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനിഫന്റെ  കേതീഴെനില്  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനഭായനി

ഫകേഭാടനിയലാം  ഇലകനിക്കല്  ഫസക്ഷന്  പരനിധനിയനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിവന്നനിരുന്ന

ശതീ.  സുനനില്കുമഭാര്  ഫഫവദവ്യുതഭാഘഭാതത്തഭാല്  മരണഫപടതനിഫനതടന്നട  ടനിയഭാന്

അപകേടത്തനില്ഫപടുന്നതനിനുമുമ്പട കകേരള പബ്ലേനികേട സര്വതീസട കേമ്മേതീഷന് പരതീക്ഷയനില്

കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനികലയട  നനിയമനത്തനിനഭായനി

അഫഫഡസ്വസട  ഫചയതട  പരനിഗണനിചട  23-08-2014-ഫല  നമ്പര്  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട.)

നമ്പര് 29/14/പനി.ഡനി. പ്രകേഭാരമുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട മുന്നനിര്ത്തനി 15-5-2015-ഫല

കബഭാര്ഡട ഉത്തരവട (FTD) No.1214/2015 (Estt.II/2566/2015) പ്രകേഭാരലാം ടനിയഭാഫന്റെ

ഭഭാരല ശതീമതനി എസട. രജനനിക്കട ഓഫെതീസട അറന്ഡന്റെട-II തസ്തനികേയനില് കകേരള കസറട

ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട. 

കമല് സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ള അപകേടമരണങ്ങള ആയതട സലാംഭവനിക്കഭാനനിടയഭാക്കനിയ
അപൂര്വ  സഭാഹചരലലാം  കേണക്കനിഫലടുത്തട  ഫസഷലല്  കകേസഭായനി  പരനിഗണനിചട
മഭാനുഷനികേ  പരനിണനയട  മുന്തൂക്കലാം  നല്കേനി,  കകേരള  കസറട  &  സകബഭാര്ഡനികനറട
സര്വതീസട റളസട, 1988-ഫല Part 2, Rule-39 പ്രകേഭാരലാം കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനില്  നനിലനനിന  വരുന്ന  നനിയമന  ചടങ്ങളനില്  ഇളവട  വരുത്തനി
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട പുറഫപടുവനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് മഭാതലാം കകേരള കസറട  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡനില് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനട പരനിഗണനിചനിട്ടുള്ളവയഭാണട. 

മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനില് ഫകേഭാലലാം ജനിലയനില് നനിയമനലാം

255  (658)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനില് ഫകേഭാലലാം ജനിലയനില് നനിയമനലാം നടതന്നതനിനുള്ള
പനി.എസട.സനി.  റഭാങട  ലനിസട  നനിലവനിലകണഭാ  ;  പ്രസ്തുത റഭാങട  ലനിസനില്നനിന്നട  എത
കപര്ക്കട നഭാളനിതുവഫര നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട ;

(ബനി)  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട  വലവസയനില്  കജഭാലനി  ഫചയ  എതകപര്ക്കട  2011-നട
കശഷലാം നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) നനിലവനില് എത ഒഴെനിവകേള ജനിലയനിലഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.  എന്നഭാല്  2013  ഫസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  നനിലവനില്  വന്ന  റഭാങട
ലനിസനില് നനിനലാം 37 കപര്ക്കട നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.
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(ബനി) നനിയമനലാം നല്കേനിയനിടനില.

(സനി) ഒഴെനിവകേള ഇല.  

ഫഫവദവ്യുതനി വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധഫപടട ഫഫവപനിന് മണ്ഡലത്തനിഫല വനിഷയങ്ങള

256 (659) ശതീ  .   എസട  .   ശർമ്മേ : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധഫപടട അതതട മണ്ഡലങ്ങളനിഫല പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  വനിളനിച്ചുകചര്ത്ത  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുഫട
കയഭാഗത്തനില്  കവപനിന്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ഉന്നയനിക്കഫപട
വനിഷയങ്ങള ഏഫതഭാഫക്കഫയന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലങ്ങളനില് സസ്വതീകേരനിച തുടര്നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം  ലലാംഘനിചനിട്ടുള്ള കകേസ്സുകേളനില് ഇലകനികേട
കേണക്ഷന് ലഭനിക്കഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം വരഭാറുണട എനലാം കേനഭാകലഭാരലാം,  കേഭായകലഭാരലാം,
കേടകലഭാരലാം,  പുറകമ്പഭാക്കട  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കട  കറഷന്
കേഭാര്ഡനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  അനുവദനിക്കണഫമനലാം
ദഭാരനിദ്രലകരഖയട മുകേളനില് വരുന്നവരുലാം എന്നഭാല് സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  ഫമചമലഭാത്തവര്ക്കുലാം
അധനികേ ഭഭാരമനിലഭാഫത ഫഫവദവ്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭലമഭാക്കണഫമനലാം, പടയലാം ലഭലമഭാകേഭാത്ത
വതീടുകേളക്കുലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭലമഭാക്കണഫമനലാം  ബഹുമഭാനഫപട
എലാം.എല്.എ. ആവശലഫപടനിരുന.

ഫഫവദവ്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  അതതട  മണ്ഡലങ്ങളനിഫല  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്  വനിളനിച്ചുകചര്ത്ത എലാം.എല്.എ.-മഭാരുഫട കയഭാഗത്തനില്
പ്രസരണ വനിഭഭാഗത്തനില് 1998-ല് തുടങ്ങനിയ ഫചറഭായനി സബ്കസഷഫന്റെ പണനി ഇനനിയലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിഫലനലാം  ആഫകേയള്ള  12 കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരത്തനില്  കകേവലലാം
1  ½ കേനികലഭാമതീറര്  ഭഭാഗത്തഭായനി  22  കകേസ്സുകേള  നനിലവനിലഫണനലാം  ഇതട
പരനിഹരനിക്കഭാന്  ഒരു  അദഭാലത്തട  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന്  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം
നടപടനിഫയടുക്കണഫമനലാം അഫലങനില് ഈ ഭഭാഗത്തട ഓവര്ഫഹഡട ഫഫലനനിനുപകേരലാം
ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള ആക്കനി പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് ശമനിക്കണഫമനലാം ഉന്നയനിച്ചു. 

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷന് ലഭലമഭാക്കുന്നതട സലാംബന്ധനിച എലഭാ ആവശലങ്ങളുലാം
സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധഫപടട  സര്വതീസട  കേണക്ഷന്
നടപടനിക്രമങ്ങളുഫട ലഘൂകേരണകത്തഭാഫട പരനിഹരനിചനിട്ടുണട.
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നനിര്ദ്ദേനിഷ  110  ഫകേ.വനി.  ഫചറഭായനി ഫഫലന് റടനില് നനിലവനിലള്ള  22  കകേസ്സുകേള

എലഭാലാം  അഡതീഷണല്  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട  മജനികസ്ട്രേടനിഫന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട.  പ്രസ്തുത

കകേസ്സുകേളനില്  എ.ഡനി.എലാം.  ഉത്തരവട  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട

ലനിമനിറഡനിനട  അനുകൂലമഭാകുകേയലാം  പുതനിയ  കകേസ്സുകേള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുകേ

യമഭാഫണങനില്  രണവര്ഷത്തനിനകേലാം  ഫഫലന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

110 ഫകേ.വനി. ഫചറഭായനി സബ്കസഷന് കേമ്മേതീഷന് ഫചയ്യുവഭാനഭാകുലാം.

മതീറര് റതീഡര്മഭാരുഫട ഒഴെനിവകേള

257 (660)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  മതീറര്  റതീഡര്മഭാരുഫട  എത  ഒഴെനിവകേള

നനിലവനിലണട;

(ബനി) അതനില് എത ഒഴെനിവകേള പനി.എസട.സനി.-ക്കട റനികപഭാര്ടട ഫചയനിട്ടുണട;

(സനി)  കശഷനിക്കുന്ന  ഒഴെനിവകേള  കൂടനി  അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസട.സനി.-ക്കട

റനികപഭാര്ടട ഫചയ്യുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഐ.എലാം.എലാം.  നടത്തനിയ  ഏഫതങനിലലാം  പഠനത്തനിഫന്റെ  ഫവളനിചത്തനില്

മതീറര് റതീഡര്മഭാരുഫട ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട ഫചകയണ എന്നട തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  551 ഒഴെനിവകേളുണട. 

(ബനി-ഡനി)  റനികപഭാര്ടട  ഫചയനിടനില.  ഫഫവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിഫല  വനിവനിധ

തസ്തനികേകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതട  സലാംബന്ധനിചട  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  ഫഎ.ഫഎ.എലാം.

നടത്തനിയ  പഠന  റനികപഭാര്ടട  അനുസരനിചട  മതീറര്  റതീഡര്  തസ്തനികേയനിലലാം  മഭാറങ്ങള

നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട. മതീറര് റതീഡനിലാംഗനിനട പനി.ഡനി.എ. (PDA) നടപഭാക്കനിയ സഭാഹചരലത്തനില്

മതീറര്  റതീഡര്മഭാരുഫട  കജഭാലനിഭഭാരത്തനില്  വന്ന  കുറവട  അനുസരനിചട  വര്ക്കട കനഭാലാം

പുനനഃക്രമതീകേരനികക്കണതുമുണട.  ഇക്കഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട  ഒഴെനിവകേള  പുനര്

നനിശ്ചയനിചകശഷലാം പനി.എസട.സനി.-ക്കട റനികപഭാര്ടട ഫചയ്യുന്നതഭാണട.  
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ഫഫവദവ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജനിനത്തനിലള്ള കുടനിശനികേ

258 (661) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-ക്കട  2016  ഡനിസലാംബര്  31  വഫര കവദവ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജട
കുടനിശനികേയനിനത്തനില് എനട തുകേ പനിരനിഞ കേനിട്ടുവഭാനുണട;

(ബനി)  ഇതനില്  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  കുടനിശനികേയഭായനി
പനിരനിഞകേനിട്ടുവഭാനുള്ള തുകേഫയതയഭാണട;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലാം കകേന്ദ്ര ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലാം
എനട തുകേ കുടനിശനികേയനിനത്തനില് നല്കുവഭാനുണട;

(ഡനി)  കുടനിശനികേ  തുകേ  ഈടഭാക്കുവഭാനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ജനകററര്  സലാംവനിധഭാനമടക്കലാം  സഡൗകേരലമുള്ള  സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള
കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയ  കവദവ്യുതനി  തുകേ  ഈടഭാക്കുവഭാന്  കേര്ശന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-12-2016-ല് അവസഭാനനിക്കുന്ന ഫഫതമഭാസ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം കകേരള
സലാംസഭാന  ഫഫവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനിനട  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില്
പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള കുടനിശനികേ പലനിശ ഒഴെനിഫകേ 2044.78 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

(ബനി)  ഫപഭാതുകമഖലഭാ  (സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  ഉളഫപഫട)
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  പനിരനിഞകേനിട്ടുവഭാനുള്ള  കുടനിശനികേ  പലനിശ  ഒഴെനിഫകേ
1177.13 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്/കകേന്ദ്ര ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം പലനിശ
ഒഴെനിഫകേ 42.26 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട കുടനിശനികേ ഇനത്തനില് ലഭനിക്കഭാനുള്ളതട.

(ഡനി  &  ഇ)  സഫഫപ  കകേഭാഡട  2014-ല്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  സമയ  പരനിധനി
അനുസരനിചട   കുടനിശനികേ  വരുതന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്
വനികച്ഛേദനിക്കല്,  കേണക്ഷന് അഴെനിച്ചുമഭാറല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
അതനിനുകശഷലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട ഫസകേസ്യൂരനിറനി ഫഡകപഭാസനിറനില്നനിനലാം കുടനിശനികേ
വകേയനിരുത്തഭാറുണട.  ഇതനില്നനിനലാം  വകേയനിരുത്തഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  തുകേ  റവനസ്യൂ
റനിക്കവറനി  നടപടനികേളക്കഭായനി  നല്കേഭാറുണട.  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശനികേയള്ള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  വഴെനി  കുടനിശനികേ
ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ആവനിഷ്കകേരനിചനിട്ടുണട.  കകേരള കപഭാലതീസട, കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി,  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേള,  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങള നനിലനനില്ക്കുന്നവ
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എന്നനിവ  ഒഴെനിച്ചുള്ള  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷനുകേളഭാണട  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
വനികച്ഛേദനിക്കഭാറുള്ളതട.  ഇത്തരലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  കുടനിശനികേ  വനിവരങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുന്ന  കനഭാടതീസട  നല്കേഭാറുണട.  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി
ഉപയക്തമഭാക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട. 

കേഭാറനില്നനിന്നട ഫഫവദവ്യുതനി

259 (662) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്:
ശതീ  .   ഫകേ  .   ആന്സലന്:
ശതീ  .   കജഭാര്ജട എലാം  .   കതഭാമസട:
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട  കവദവ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട കവനല് രൂക്ഷമഭാകുന്നതുമൂലമുണഭാകുന്ന ജല ദഡൗര്ലഭലലാം
കവദവ്യുകതഭാല്പഭാദനഫത്ത എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിക്കുഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എഫനലഭാലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫവന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രശത്തനിനട  പരനിഹഭാരഫമന്ന  നനിലയനില്  കേഭാറനില്  നനിനളള
കവദവ്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിഫന്റെ സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരമുളള  എത  കവദവ്യുത  പദതനികേളഭാണട  നനിലവനില്
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുളളതട ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തട  കവനല്  രൂക്ഷമഭായതട  ജലഫഫവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനഫത്ത
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണട.  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  പ്രതനിദനിന  ഉപകഭഭാഗത്തനിഫന്റെ
11  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  (2017  ഫഫെബ്രുവരനി  21  വഫരയള്ള  കേണക്കട  അനുസരനിചട)
ഫഫവദവ്യുതനി മഭാതമഭാണട ജലഫഫവദവ്യുതനി നനിലയങ്ങളനില്നനിന്നട ലഭലമഭാകുന്നതട. കേഴെനിഞ്ഞ
വര്ഷലാം ഈ കേഭാലയളവനില് ഇതട 29 ശതമഭാനലാം ആയനിരുന.

(ബനി)  ഈ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനട  പുറതനനിനലാം
ഫഫവദവ്യുതനി  ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില്
ഏര്ഫപടനിട്ടുണട. 865 ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുലാം 300 ഫമഗഭാവഭാടട റഡൗണട-ദ-
കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ഫമഗഭാവഭാടട  പതീക്കട  സമയതലാം  ഹ്രസസ്വകേഭാല
കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുണട. 

ഇതനില് 315  ഫമഗഭാവഭാടട ഫഫവദവ്യുതനി ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് 6-12-2016-ല്
ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി.  മഭാര്ചട  മുതല്  ലഭനികക്കണ  200  ഫമഗഭാവഭാടട  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്
അനുസരനിചട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട.   കൂടഭാഫത
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മഭാര്ചട മഭാസത്തനില് 85 ഫമഗഭാവഭാടട ഫഫവദവ്യുതനി ഫഫവകുകന്നരലാം 6 മണനി മുതല്  രഭാതനി
12  മണനിവഫര  ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം  അധനികേ  വനില  ഫകേഭാടുത്തട
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  ഇതട  കേഴെനിഞള്ള  ഫഫവദവ്യുതനി  കേമ്മേനി  പവര്  എകടകചഞട,
അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട ഇന്റെര്കചഞട എന്നനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.

(സനി)  സഭാദലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനഭായനി  ചുരുങ്ങനിയതട  ഒരു
വര്ഷലാം കേഭാലഫഫദര്ഘലലാം കവണതഭാണട.

ഇതുകൂടഭാഫത  കേഭാറനില്  നനിനള്ള  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനലാം  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതട
ലക്ഷലമനിടട തഭാഫഴെപറയന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. കകേരളത്തനിഫന്റെ കേടല്തതീരങ്ങളനില് ഫചറുകേഭാറഭാടനികേള സഭാപനിചട ഫഫവദവ്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിഫന്റെ പ്രഭാരലാംഭ പദതനിയഭായനി പൂവഭാര് കേടല്തതീരത്തട ഒരു
ഫമഗഭാവഭാടട  കശഷനിയള്ള  ഫചറു  കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

2. കകേരളത്തനില്  ലഭലമഭായ  മനിതമഭായ  കേഭാറനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി
ഫഫവദവ്യുകതഭാലഭാദനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാഫട  വനിവനിധ
സലങ്ങളനില്  ഫചറു  കേഭാറഭാടനികേള  സഭാപനിചട  പ്രഭാകയഭാഗനികേത
വനിലയനിരുത്തഭാനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  43.3  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേഭാറനില്നനിനലാം
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണട.  ഇപ്രകേഭാരലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞ  പദതനികേള  ചുവഫട
കചര്ക്കുന:

കകേരള കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡനിഫന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള പദതനികേള:

1.  കേഞനികക്കഭാടട -  225 കേനികലഭാവഭാടട കശഷനിയളള  9 കേഭാറഭാടനികേള

(ആഫകേ - 9 X 225KW = 2.025 ഫമഗഭാവഭാടട)

സസ്വകേഭാരല ഉടമസതയനിലള്ള പദതനികേള:

1.  രഭാമക്കല്കമടട -   750 കേനികലഭാവഭാടട കശഷനിയളള  19 കേഭാറഭാടനികേള

(ആഫകേ കശഷനി -19X750KW= 14.25 
  ഫമഗഭാവഭാടട)

2. അഗളനി    - 600 കേനികലഭാവഭാടട കശഷനിയളള  31 കേഭാറഭാടനികേള

(ആഫകേ കശഷനി -31X600KW= 18.60 ഫമഗഭാവഭാടട)

3.  കേഞനികക്കഭാടട  - 2.10 ഫമഗഭാവഭാടട കശഷനിയള്ള 4 കേഭാറഭാടനികേള 

(ആഫകേ കശഷനി - 4 X 2.10 MW = 8.40 ഫമഗഭാവഭാടട)
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കേഭാറനില്നനിന്നട ഫഫവദവ്യുതനി 

260  (663)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേഭാറനില്നനിന്നട  കവദവ്യുതനി

ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട  ഏഫതഭാഫക്ക  കേമ്പനനികേളക്കഭാണട  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട

എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനട എഫനങനിലലാം പഭാരനിസനിതനികേ, ആകരഭാഗലപരമഭായ കദഭാഷവശങ്ങള

ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അഹലല  എന്ന  കേമ്പനനിക്കട  2.10  എലാം.ഡബ്ലേവ്യു.  വതീതലാം  സഭാപനിത

കശഷനിയള്ള നഭാലട കേഭാറഭാടനികേള (ആഫകേ 8.40 എലാം.ഡബ്ലേവ്യു.) സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്. അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട.  

(ബനി) ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള ശദയനില്ഫപടനിടനില.

ഇടമലയഭാര് ഫഫവദവ്യുത പദതനി ഫഫഹഡല് ടൂറനിസലാം കമഖലയഭായനി

പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനട നടപടനികേള

261  (664)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിഫല  ഇടമലയഭാര്  കവദവ്യുത  പദതനി  കമഖല,

കഹഡല്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനട  സര്ക്കഭാര്  എഫനങനിലലാം

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിഫല  ഇടമലയഭാര്  ഫഫവദവ്യുത  പദതനി  കമഖലയനില്

ഫഫഹഡല്  ടൂറനിസലാം  ഫസന്റെറനിഫന്റെ  ടൂറനിസട  കകേന്ദ്രലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കനിവരുന. കബഭാടനിലാംഗട, ഗഭാര്ഡന് തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട

തുടക്കത്തനില് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട. 
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പഭാലക്കഭാടട ജനിലയനിഫല സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം

262 (665)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാലക്കഭാടട  ജനിലയനില്
ഇനനിയലാം എത വതീടുകേളക്കട കവദവ്യുതനി നല്കേഭാനുഫണന്നട അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലയനില്  കവദവ്യുതനി  നല്കേഭാനുള്ള  വതീടുകേളുഫട  എണലാം,  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം അടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാലക്കഭാടട  ജനിലയനില്
രജനിസര് ഫചയ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില് 6948 കപര്ക്കട ഫഫവദവ്യുതനി നല്കേഭാനുണട. 

(ബനി) പഭാലക്കഭാടട ജനിലയനില് പ്രധഭാനമഭായലാം 12 മണ്ഡലങ്ങളഭാണട ഉളഫപടുന്നതട.
ഇവനിടങ്ങളനില് സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില്  ഫഫവദവ്യുതനി  നല്കേഭാനുള്ള
വതീടുകേളുഫട വനിവരങ്ങള ചുവഫട കചര്ക്കുന:

മണ്ഡലലാം ഇനനി ഫഫവദവ്യുതനി നല്കേഭാനുള്ള വതീടുകേളുഫട
എണലാം 

തൃത്തഭാല 296

പടഭാമ്പനി 182

ഫഷഭാര്ണ്ണൂര് 335

ഒറപഭാലലാം 376

കകേഭാങ്ങഭാടട 552

മണഭാര്ക്കഭാടട 834

മലമ്പുഴെ 1168

പഭാലക്കഭാടട 61

തരൂര് 466

ചനിറ്റൂര് 1117

ഫനന്മഭാറ 880

ആലത്തൂര് 681

ആഫകേ 6948
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ഫഫവദവ്യുതനി ഉത്പഭാദനത്തനിഫല കുറവട

263 (666) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  മഴെയഫട  അഭഭാവലാംമൂലലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനില്
എതകത്തഭാളലാം കുറവട വരുഫമന്നഭാണട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട ;

(ബനി)  ഇഡൗ  കുറവട  മറനികേടക്കുന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുനഫവന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ  2016-17-ഫല  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  ഏകേകദശലാം
24065 മനിലലണ് യൂണനിറഭാണട എന്നഭാണട കേണക്കഭാക്കഫപടനിരുന്നതട.  ഇതനില് 7000
മനിലലണ്  യൂണനിറട  കകേരളത്തനിഫല  ജലഫഫവദവ്യുത  പദതനികേളനില്  നനിന്നഭാണട
ലക്ഷലമനിടനിരുന്നതട.  എന്നഭാല്  കേടുത്ത  വരളച  കേഭാരണലാം  ജല  ഫഫവദവ്യുത
പദതനികേളനികലക്കുള്ള നതീഫരഭാഴുക്കട പ്രതതീക്ഷനിചതനിലലാം വളഫര കുറഞ. 2016  ജൂണ്
മുതല്  2017  ജനുവരനി  വഫരയള്ള  കേഭാലയളവനിഫല  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  നതീഫരഭാഴുക്കട
6387.22 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട ഫഫവദവ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള ഫവള്ളമഭാണട. എന്നഭാല്
3200 ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള  ഫവള്ളലാം  മഭാതകമ
ലഭനിചനിട്ടുള.   ഏകേകദശലാം  3187 യൂണനിറട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള ഫവള്ളത്തനിഫന്റെ
കുറവണഭായനിട്ടുണട.  ഇതുകേഭാരണലാം  കവനല്ക്കഭാലത്തട  ശരഭാശരനി  10  മനിലലണ്
യൂണനിറനിഫന്റെ ഫഫവദവ്യുതനി കേമ്മേനി  ദനിവസവലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനട  പുറതനനിനലാം
ഫഫവദവ്യുതനി  ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില്
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  865  ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുലാം
300  ഫമഗഭാവഭാടട  റഡൗണട-ദ-കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ഫമഗഭാവഭാടട  പതീക്കട
സമയതലാം  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇതനില്  315  ഫമഗഭാവഭാടട
ഫഫവദവ്യുതനി ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് 6-12-2016-ല് ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി. മഭാര്ചട മുതല്
ലഭനികക്കണ  200  ഫമഗഭാവഭാടട  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്  അനുസരനിചട   ഫഫവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  മഭാര്ചട  മഭാസത്തനില്
85  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫഫവകുകന്നരലാം  6  മണനി  മുതല്   രഭാതനി  12  മണനിക്കൂര്
ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഇടനഭാഴെനിയലാം  അധനികേവനില  ഫകേഭാടുത്തട  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  ഇതട
കേഴെനിഞള്ള ഫഫവദവ്യുതനി കേമ്മേനി  പവര് എകടകചഞട, അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട ഇന്റെര്കചഞട
എന്നനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.
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ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനട ഫറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് അനുമതനി

264 (667)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  സലാംസഭാനത്തനിനട  പുറത്തട  നനിന്നട  എത ഫമഗഭാവഭാടട
ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനഭാണട ഫറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷനനില് അനുമതനിക്കഭായനി അകപക്ഷ
നല്കേനിയതട;

(ബനി)  കവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട  അനുമതനി  ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  എത
ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  എവനിഫട  നനിഫന്നലഭാലാം  എനട  നനിരക്കനില്  വഭാങ്ങഭാന്
തതീരുമഭാനമഭായനി  എനലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങനി  വനിതരണലാം  ഫചയട
തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷഫന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചനിടനിഫലങനില്  അതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെട  പുറഫപടുവനിക്കുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അനുസരനിചട  ഫഫലസന്സനികേള,  സുതഭാരലമഭായ  ഫടണര്  നടപടനികേള  പ്രകേഭാരലാം
വഭാങ്ങുന്ന ഫഫവദവ്യുതനിയഫട തഭാരനിഫെട അതതട കേമ്മേതീഷനുകേളുഫട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനികക്കണതഭാണട.  ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട  തഭാഫഴെ
പറയന്ന  ഫഫവദവ്യുതനി  വലഭാപഭാരനികേളനില്നനിനലാം  ജനകററനിലാംഗട  കേമ്പനനികേളനില്നനിനലാം
വഭാങ്ങഭാന്  കേരഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഫഫവദവ്യുതനിയഫട  തഭാരനിഫെട  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷഫന സമതീപനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  ഇതനില്  ഫഫമകത്തഭാണ്  പവര് ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം   ദഭാകമഭാദര്
വഭാലനി കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം പനി.റനി.സനി. ഇനലഭാ ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം റഭാറഭാ പവര്
കടഡനിലാംഗട  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
കേരഭാറനികലര്ഫപടനിട്ടുള്ള മുഴുവന് ഫഫവദവ്യുതനിക്കുലാം ഫറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷഫന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുണട.  എന്നഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
കേരഭാറനികലര്ഫപടനിട്ടുള്ള  (ബനിഡട-1,  അനുബന്ധലാം  ക്രമനമ്പര്-4  പ്രകേഭാരലാം)
315  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനിയനില്,  ജനിന്ഡഭാല്  പവര്  ലനിമനിറഡമഭായനി
കേരഭാറനികലര്ഫപടനിട്ടുള്ള 200 ഫമഗഭാവഭാടനിനുലാം [അനുബന്ധലാം ക്രമനമ്പര് 4(a)], ബനിഡട-2
പ്രകേഭാരലാം  കേരഭാറനികലര്ഫപടനിട്ടുള്ള  (അനുബന്ധലാം  ക്രമനമ്പര്-4)  550  ഫമഗഭാവഭാടട
ഫഫവദവ്യുതനിയനില്  ഭഭാരതട  അലമനിനനിയലാം  കേമ്പനനിയമഭായനി  കേരഭാറനികലര്ഫപടനിട്ടുള്ള
115 ഫമഗഭാവഭാടനിനുലാം [അനുബന്ധലാം ക്രമനമ്പര്-5 (a)]  മഭാതകമ സലാംസഭാന ഫഫവദവ്യുതനി

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട. 
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ഫറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനട  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുനള.  തുടര്ന്നട  30-11-2016-ഫല
ഉത്തരവട നമ്പര് 238/2016/ഊ.വ. പ്രകേഭാരലാം കമല്പറഞ്ഞ രതീതനിയനില് ജഭാബുവ പവര്
ലനിമനിറഡനില് നനിനലാം  115  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  1-12-2016  മുതല് വഭാങ്ങുന്നതനിനട
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനട  അനുമതനി  നല്കേനിയതനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലലാം
നനിബന്ധനകേളക്കുലാം  വനികധയമഭായലാം  (അതഭായതട  ഇനലഭാ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ
അനുമതനിയട  വനികധയമഭായലാം)  ബഹുമഭാനഫപട  കകേരളഭാ  ഫഫഹകക്കഭാടതനിയനില്
നനിലവനിലള്ള  കകേസനിഫല  അനനിമ  വനിധനിക്കു  വനികധയമഭായലാം  സലാംസഭാന  റഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന്  22-12-2016-ഫല ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം ജഭാബുവഭാ പവര് ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം
ഫഫവദവ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള അനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട. 

മുകേളനില്  സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ള  അനുമതനി  ലഭലമഭായ  ഓകരഭാ  കസഭാതസനില്നനിനലാം
ഫഫവദവ്യുതനി ലഭലമഭായനി തുടങ്ങനിയ തതീയതനി തഭാഫഴെ പടനികേയനില് ഫകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കസഭാതസട ലഭലമഭായ തതീയതനി

1 ഫഫമകത്തഭാണ് പവര് ലനിമനിറഡട  I 17-12-2015

2 DBFOO (Bid 1)
(a) ജനിന്ഡഭാല് പവര് ലനിമനിറഡട
(b) ജഭാബുവ പവര് ലനിമനിറഡട

6-12-2016

3 ദഭാകമഭാദര് വഭാലനി കകേഭാര്പകറഷന്
(a)കമജഭാ ബങ്കൂരഭാ TPS
(b) രഘുനഭാഥ്പൂര് TPS

4-3-2016
1-4-2016

4 ഫഫമകത്തഭാണ് പവര് ലനിമനിറഡട(II) 1-6-2016

(സനി)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളനില്നനിനലാം  വലതനിചലനിചഭാണട
ഫടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചഫതന്നട ചൂണനിക്കഭാണനിചട  DBFOO  പ്രകേഭാരമുള്ള
565  MW-നട  കേമ്മേതീഷന്  അനുമതനി  നനികഷധനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇതട
ക്രമവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 ചഭാലക്കുടനി, ഫപരനിങ്ങല്ക്കുത്തട ഫഫഹഡല് ടൂറനിസലാം

265  (668)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഫപരനിങ്ങല്ക്കുത്തട ഡഭാമനികനഭാടട കചര്ന്നട കഹഡല് ടൂറനിസത്തനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
നടത്തനിയനിരുന്ന കബഭാടനിലാംഗട പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;  



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 365

ഉത്തരലാം

വനലാം  വകുപനിഫന്റെ  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചഭാണട  ഫപരനിങ്ങല്കുത്തനില്  കബഭാടനിലാംഗട
നനിര്ത്തനി  വയ്കക്കണനിവന്നതട.   കബഭാടനിലാംഗട  പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട
ബഹുമഭാനഫപട വനലാം-ഫഫവദവ്യുതനി മനനിമഭാരുഫട സഭാന്നനിധലത്തനില് നടന്ന ചര്ചയഫട
അടനിസഭാനത്തനില്  തത്തസ്വത്തനില്  കബഭാടനിലാംഗട  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം  വനലാം  വകുപനിഫന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട.  വനലാംവകുപനിഫന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട  കബഭാടനിലാംഗട
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട.

കേഭാടഭാക്കട മനിനനി ഫഫവദവ്യുതനി ഭവന്

266  (669)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട ഫകേ.  എസട.  ഇ.  ബനി.  സബട  കസഷനുളഫപഫട  മനിനനി  കവദവ്യുതനി
ഭവന് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിഫന്റെ നടപടനി ഏതട ഘടലാം വഫരയഭാഫയന്നട വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;
ആയതനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിയകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേഭാടഭാക്കട  220  ഫകേ.  വനി.  സബ്കസഷഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട.

കേഭാടഭാക്കട  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  മനിനനി  ഫഫവദവ്യുതനി  ഭവന്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിഫന്റെ
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഫകേഭാകണഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം 

267  (670)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഫട
പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല  കവദവ്യുതതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തട/
മുന്സനിപഭാലനിറനിയനിലലാം  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നല്കേനിയ
കേണക്ഷനുകേള,  നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കേണക്ഷനുകേള  എന്നനിവ  എസനികമറട
സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കഫള
കേഫണതന്നതനിനു  വനിപുലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  KSEB  ഫഫകേഫക്കഭാണനിരുന.
ഇതനുസരനിചട  നനിലവനില്  1.27  ലക്ഷലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  പദതനിയനില്  രജനിസര്
ഫചയനിട്ടുണട.  മഭാര്ചട  2017  വഫര പുതുതഭായനി രജനിസര് ഫചയ്യുന്ന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കഫളയലാം
പദതനിയനില് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട. കേഫണത്തനിയ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട ഫഫവദവ്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിതരണ  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിഫന്റെയലാം,  വയറനിലാംഗട
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയട  ഫഫവദവ്യുതകേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിഫന്റെയലാം  പണനികേള
ദ്രുതഗതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   23-2-2017-ഫല  കേണക്കട  പ്രകേഭാരലാം  76,000-ല്
പരലാം  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേനിക്കഴെനിഞ.   മഭാര്ചട  2017  ഓടുകൂടനി  സലാംസഭാനത്തട
സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുഫമന്നട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  

(ബനി) ഫകേഭാകണഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലലാം അര്ഹരഭായ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കഫള കേഫണത്തനി
ഭവനങ്ങളുഫട  സമതീപകത്തയട  ഫഫലന് വലനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനി പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാടടുക്കുന.
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന മുറയട  കേണക്ഷന് നല്കേനിവരുനണട.   വയറനിലാംഗട  ഫചയ്യുവഭാന്
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പ്രയഭാസലാം  അനുഭവനിക്കുന്നവരുഫട  വതീടുകേള  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.
ജതീവനക്കഭാരുഫടയലാം,  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുഫടയലാം  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  വയറനിങ്ങട
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് ശമനിച്ചുഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട.

(സനി)  ഫകേഭാകണഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില്  രജനിസര്  ഫചയനിട്ടുളള  947
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കേണക്ഷന് നല്കുന്നതനിനുളള  estimate  ഉലാം നനിലവനില് നല്കേനിയ
കേണക്ഷനുകേളുലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.  മഭാര്ചട
2017  വഫര  പുതുതഭായനി  രജനിസര്  ഫചയ്യുന്ന  കേണക്ഷനുകേളുലാം  സമ്പൂര്ണ
ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില് ഉളഫപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണട.

കേഭാസര്കകേഭാഡട ജനിലയനിഫല ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. കസഭാളഭാര് പ്ളഭാന്റെട

268  (671)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാഡട  ജനിലയനില്  ഏഫതഭാഫക്ക  സലങ്ങളനിലഭാണട
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. കസഭാളഭാര് പഭാന്റെട സഭാപനിക്കുന്നതട;

(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനില്നനിന്നട  എത  ഫമഗഭാവഭാടട  കവദവ്യുതനിയഭാണട
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട. 
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(സനി) നനിലവനില് പ്രസ്തുത പഭാന്റെനില് നനിന്നട കവദവ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാശലാംങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  220  ഫകേ.  വനി.  ഫഫമലഭാടനി  സബ്കസഷഫന്റെ  കമല്ക്കൂരയനില്  30  KWP
സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
കൂടഭാഫത  ഫഫമലഭാടനി  സബ്കസഷന്  പരനിസരത്തട  1  ഫമഗഭാവഭാടട  നനിലയലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനിയഫട ദര്ഘഭാസട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

110  ഫകേ.  വനി.  മകഞശസ്വരലാം  സബ്കസഷന്  പരനിസരത്തട  0.5  ഫമഗഭാവഭാടട
കശഷനിയളള സഡൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയത്തനിഫന്റെ കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാഫത
സബ്കസഷഫന്റെ  കമല്ക്കൂരയനില്  20  കേനികലഭാവഭാടട  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന്ന
പദതനിയഫട ദര്ഘഭാസട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

110  ഫകേ.  വനി.  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട സബ്കസഷന് കമല്ക്കൂരയനില്  20  കേനികലഭാവഭാടട
കശഷനിയളള  സഡൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനിയഫട  ദര്ഘഭാസട
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  220  ഫകേ.വനി.  സബ്കസഷന്  ഫഫമലഭാടനി  കമല്ക്കൂരയനില്നനിനലാം
0.03  ഫമഗഭാവഭാട്ടുലാം,  സബ്കസഷന്  പരനിസരത  നനിനളള  നനിലയത്തനില്നനിനലാം
1  ഫമഗഭാവഭാട്ടുലാം,  110  ഫകേ.വനി.  മകഞശസ്വരലാം  സബ്കസഷഫന്റെ  കമല്ക്കൂരയനില്നനിനലാം
0.02 ഫമഗഭാവഭാട്ടുലാം, സബ്കസഷന് പരനിസരതനനിനലാം 0.5 ഫമഗഭാവഭാട്ടുലാം, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട
110  ഫകേ.വനി.  സബ്കസഷഫന്റെ  കമല്ക്കൂരയനില്നനിനലാം  0.02  ഫമഗഭാവഭാട്ടുലാം ഫഫവദവ്യുതനി
ഉല്പഭാദനമഭാണട ലക്ഷലമനിടുന്നതട.

(സനി)  കേഭാസര്കകേഭാഡട  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കനില്നനിനലാം  200  ഫമഗഭാവഭാടട
ഗനിഡമഭായനി ബന്ധനിപനിചട ഫഫവദവ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട ഫഫവദവ്യുതനിഭവന്

269 (672)  ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ഫനലനിക്കുന്നട : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട  കവദവ്യുതനിഭവഫന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള തുടങ്ങുഫമന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കവദവ്യുതനിഭവന്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സലലാം  ഏതട
മണ്ഡലത്തനിഫല  ഏതട  പഞഭായത്തനിലഭാഫണനലാം  സലത്തനിഫന്റെ  വനിസ്തതീര്ണലാം
എതയഭാഫണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കവദവ്യുതനിഭവന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട  എത  തുകേയഭാണട
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതട;  ഈ ഫെണട അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഭരണഭാനുമതനിയഫട
പകേര്പട ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കവദവ്യുതനിഭവനനില്  ഏഫതലഭാലാം  ഓഫെതീസുകേളഭാണട
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കവദവ്യുതനിഭവന്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകുന്നതനിലൂഫട  ഇകപഭാള  വനിവനിധ
ഓഫെതീസുകേളക്കട  വഭാടകേ  ഇനത്തനില്  ഫചലവഭാക്കുന്ന  എത  തുകേ  ലഭാഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിയഫമന്നഭാണട കേരുതുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഭവഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  2017  ഏപ്രനില്
മഭാസത്തനില് തുടങ്ങുന്നതനിനുളള നടപടനിക്രമങ്ങള നടനവരുന.

 (ബനി)  ഫഫവദവ്യുതനി ഭവന് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സലലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട
മണ്ഡലത്തനിഫല  ഫചങള  പഞഭായത്തനിലഭാണട.   ടനി  സലത്തനിഫന്റെ  വനിസ്തതീര്ണലാം  50
ഫസന്റെട ആണട.

 (സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഭവഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട  4.2  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.  ഇതനിനട  ഫെണട
അനുവദനിചനിട്ടുളളതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുളളതുമഭാകുന.   ഭരണഭാനുമതനിയഫട
പകേര്പട അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ഫഫവദവ്യുതനിഭവനനില്  തഭാഫഴെ  പറയന്ന  ഓഫെതീസുകേളഭാണട
ഉളഫപടുതവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട:

1.  ഇലകനിക്കല് സര്ക്കനിള, കേഭാസര്കഗഭാഡട

2.  ഇലകനിക്കല്  സബട ഡനിവനിഷന്, കേഭാസര്കഗഭാഡട

3.  സബ്കസഷന് സബ്ഡനിവനിഷന്, കേഭാസര്കഗഭാഡട

4.  ഡനിസ്ട്രേനിബസ്യൂഷന് സര്ക്കനിള കസഭാര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട

5.  എ.പനി.റനി.എസട. ഓഫെതീസട, കേഭാസര്കഗഭാഡട

6.  മതീറര്  ഫടസനിലാംഗട യൂണനിറട, കേഭാസര്കഗഭാഡട

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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7.  RAO ഓഫെതീസട, കേഭാസര്കഗഭാഡട

8.  TMR സബട ഡനിവനിഷന്, കേഭാസര്കഗഭാഡട

9.  ടഭാന്സനിഷന് ഡനിവനിഷന്, കേഭാസര്കഗഭാഡട.

(ഇ)  ഫഫവദവ്യുതനിഭവന്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകുന്നതനിലൂഫട  വഭാടകേ  ഇനത്തനിലളള
96,272   രൂപ പ്രതനിമഭാസലാം ലഭാഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നട കേണക്കഭാക്കുന.

പയന്നൂര് ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട 

270 (673)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  പയന്നൂര്  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസനില്  നനിലവനില്  എത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണുള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫസക്ഷഫന്റെ  പരനിധനി  എത  സസ്വയര്  കേനി.മനി.  ആഫണന്നട
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഒരു  ഫസക്ഷനനിഫല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  പരമഭാവധനി  എണലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പയന്നൂര് ഫസക്ഷഫന്റെ കേതീഴെനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കൂടുതലഭാകണഭാഫയന്നട
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  ഇതുമൂലലാം  ജതീവനക്കഭാരുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  പ്രയഭാസഫപടുന്നതഭായനി
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ; ഫസക്ഷന് വനിഭജനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)   പയന്നൂര്  ഇലകനിക്കല്  ഫസക്ഷഫന്റെ  വനിസ്തൃതനി  44.965  ചതുരശ
കേനികലഭാമതീററുലാം  നനിലവനിലളള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  എണലാം  24,283-ഉലാം  ആണട.
ഫസക്ഷന്  വനിഭജനിക്കുന്നതനിനട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  എണലാം  മഭാതമല  മഭാനദണ്ഡലാം.
നനിലവനിലളള ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസനിഫന്റെ പരനിധനി 50 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയലാം
അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ, അഫലങനില് പരനിധനി
100 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല്
അധനികേമഭാവകേകയഭാ ഫചയ്യുന്ന സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട സഭാധഭാരണഗതനിയനില് കബഭാര്ഡട
നനിലവനിലളള  ഫസക്ഷന്  വനിഭജനിചട  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട
അനുവദനിക്കുന്നതട.   ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പയന്നൂര്  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസനിഫന്റെ
കേഭാരലത്തനില്  പഭാലനിക്കഫപടഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  ഫസക്ഷഫന്റെ  വനിഭജനലാം  ഇകപഭാള

268/2019.
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ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിഫന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില.   പുതനിയ  ഓഫെതീസട
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട  അധനികേമഭായനി  മഭാനവകശഷനി  ആവശലമഭായനി  വരുന്നതനിനഭാലലാം
പുതുതഭായനി തസ്തനികേകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട  തടസങ്ങള ഉളളതനിനഭാലലാം  ഇകപഭാള
പുതനിയ ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേള അനുവദനിക്കുന്നതട പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലളള  ഓഫെതീസുകേളുഫട  പുനനഃക്രമതീകേരണലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട.   അകതഭാഫടഭാപലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  ഫമചഫപട
കസവനലാം നല്കുന്നതനിനുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കുനണട.  

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിഫല സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം

271 (674)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട എലാം  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവമ്പഭാടനി
മണ്ഡലത്തനില് ഇതുവഫര സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട  എന്നട  പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തഭാന് കേഴെനിയഫമന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കഫള  കേഫണതന്നതനിനട  വനിപുലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.  ഏര്ഫപടുത്തനിയനിരുന.   ഇതനുസരനിചട  തനിരുവമ്പഭാടനി
മണ്ഡലത്തനില്  1200-ല്  പരലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ഇഡൗ  പദതനിയനില്  രജനിസര്
ഫചയനിട്ടുണട. ഇതനില് 21-2-2017 വഫര 576 ഫഫവദവ്യുതനി കേണക്ഷന് നല്കേനിക്കഴെനിഞ.
ഇതനിനഭായനി  14.57  കേനി.മതീ.  LT  ഫഫലന്  വലനിചനിട്ടുണട.   ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിചട വരുന.

(ബനി)  2017  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട. 

സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം

272  (675)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട  എത
അസലാംബ്ലേനി  മണ്ഡലങ്ങള  സമ്പൂര്ണ  കവദവ്യുതതീകേരണലാം  നടത്തനിയതഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട ;
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(ബനി)  സമ്പൂര്ണ കവദവ്യുതതീകേരണ സലാംസഭാനമഭായനി എന്നട പ്രഖലഭാപനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിയഫമന്നഭാണട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട ;

(സനി)  എലഭാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലമഭായനി  ആഫകേ  എത  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷന്
നല്കകേണനിവരുഫമന്നഭാണട കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട ;

(ഡനി) ഇതനിനട എത കകേഭാടനി രൂപ ഫചലവവരുഫമന്നഭാണട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട ;

(ഇ)  കേടുത്ത  കവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുന്ന  സമയത്തട  സമ്പൂര്ണ
കവദവ്യുതതീകേരണത്തനിനുള്ള അധനികേ കവദവ്യുതനി ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യട കേഫണത്തഭാനഭാകുകമഭാ ;

(എഫെട)  അധനികേ കവദവ്യുതനി  കേഫണതന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഡൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എറണഭാകുളലാം, അമ്പലപ്പുഴെ,
ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  (കനഭാര്ത്തട),  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  (സഡൗത്തട),  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,
തലകശരനി,  കേഭായലാംകുളലാം,  തൃക്കഭാക്കര,  മഭാകവലനിക്കര,  കചര്ത്തല,  കേഴെക്കൂടലാം,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ
എന്നതീ 13 മണ്ഡലങ്ങള പൂര്ണമഭായനി ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിചതഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട.  

(ബനി)  മഭാര്ചട  2017-ഓഫട  കകേരളഫത്ത  സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ
സലാംസഭാനമഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയഫമന്നഭാണട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട.

(സനി)  ഇതുവഫര അകപക്ഷ സമര്പനിച ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട കേണക്കനുസരനിചട
1,27,000-ഓളലാം കേണക്ഷനുകേള നല്കകേണനിവരുഫമന്നഭാണട കേണക്കഭാക്കുന്നതട. 

(ഡനി)  അകപക്ഷ  സമര്പനിച  എലഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഫഫവദവ്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  174  കകേഭാടനി  രൂപയഫട  ഫചലവഭാണട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട.
ഇതനില് വതീടുകേളുഫട വയറനിങ്ങട നടതന്നതനിനഭായളള തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില. 

(ഇ)  കേടുത്ത  വരളചഫയ  തുടര്ന്നട  ഇഡൗ  കവനല്ക്കഭാലത്തട  ഫഫവദവ്യുതനി
ലഭലതയനില് കുറവട വന്നനിട്ടുഫണങനിലലാം,  സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം ലക്ഷലമനിടുന്നതട
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കഫള
ആഫണന്നതനിനഭാലലാം,  ഫമചഫപടതുലാം ഫഫവദവ്യുത ഉപകഭഭാഗലാം കുറച്ചുമഭാതലാം ആവശലമുളള
എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളുലാം മറ്റുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കുഫമന്നട പ്രതതീക്ഷനിക്കു
ന്നതനിനഭാലലാം,  പ്രസ്തുത പദതനിമൂലലാം വരുന്ന അധനികേ ഫഫവദവ്യുത ഉപകഭഭാഗലാം തഭാരതകമലന
കുറവഭായനിരനിക്കുഫമനലാം  ആയതനിനഭാല്  ഫഫവദവ്യുതനി  ലഭലതയനിഫല  കുറവട  സമ്പൂര്ണ
ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ പദതനിക്കട വനിഘഭാതമഭാകുഫമന്നട കേരുതുന്നനില. 
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(എഫെട)  അധനികേ  ഫഫവദവ്യുതനിയഫട  ആവശലകേത  ഉണഭാകുന്ന  മുറയട  പുതനിയ
കേരഭാറുകേളനില് ഏര്ഫപകടണനിവരുന്നതഭാണട.  

സര്ക്കഭാര്/ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിഫല ഫഫവദവ്യുതനി കുടനിശനികേ

273 (676) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫകേ. എസട. ഇ. ബനി. ലനിമനിറ ഡട ഇകപഭാള ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ നഷത്തനിലഭാകണഭാ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട ;

(ബനി)  കബഭാര്ഡനിനട  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  കവദവ്യുതനി  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില്
കേനിടഭാനുഫണന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഏഫതഭാക്ക  സര്ക്കഭാര്/ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭാണട  കുടനിശനികേ
വരുത്തനിയഫതനലാം  ഇവരുഫട  കുടനിശനികേ  തുകേ  എത  വതീതമഭാഫണനലാം
ഫവളനിഫപടുതകമഭാ ;

(ഡനി)  കുടനിശനികേ  പനിരനിക്കഭാന്  നഭാളനിതുവഫര  കബഭാര്ഡട  എഫനഭാഫക്ക  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട ;

(ഇ)  കകേഭാടനികേള  കുടനിശനികേയള്ള  സര്ക്കഭാര്/ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുഫട
കേറണട കേണക്ഷന് വനികച്ഛേദനിക്കഭാത്തഫതന്തുഫകേഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(എഫെട)  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള  സര്ക്കഭാര്/ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
ഫക്കതനിഫര അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡട നഷത്തനിലഭാണട പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട.

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഫത്ത  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിഫന്റെ  നഷലാം
313.29 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

(ബനി)  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാവസഭാനലാം ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിനട
ഫഫവദവ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജനിനത്തനില് ഏകേകദശലാം 2121.46 കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിഞ കേനിടഭാനുണട.

(സനി)  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയനിട്ടുളള  സര്ക്കഭാര്/ഫപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുഫട
പൂര്ണ വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി ഉളളടക്കലാം ഫചയ്യുന.*  സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള
135.40   കകേഭാടനി  രൂപയലാം  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള ഉളഫപഫട  ഫപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള പലനിശ ഉളഫപടുത്തഭാഫത  1177.13  കകേഭാടനി  രൂപയമഭാണട  കുടനിശനികേ
വരുത്തനിയനിട്ടുളളതട.

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(ഡനി) സഫഫപ കകേഭാഡട 2014-ല് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളള സമയപരനിധനി അനുസരനിചട
കുടനിശനികേ  വരുതന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്  വനികച്ഛേദനിക്കല്,
കേണക്ഷന് അഴെനിച്ചുമഭാറല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതനിനുകശഷലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ഫസകേസ്യൂരനിറനി  ഫഡകപഭാസനിറനില്നനിനലാം  കുടനിശനികേ  വകേയനിരുത്തനി
യനിട്ടുണട.    ഇതനില്നനിനലാം  വകേയനിരുത്തഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  തുകേ  റവനസ്യൂ  റനിക്കവറനി
നടപടനികേളക്കഭായനി  നല്കേഭാറുണട.  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശനികേയളള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനിവഴെനി  കുടനിശനികേ  ഇഡൗടഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട.

(ഇ  &  എഫെട  )  കകേരള  കപഭാലതീസട,  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേള,  കകേഭാടതനി  വലവഹഭാരങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുന്നവ  എന്നനിവ  ഒഴെനിച്ചുളള
ഫഫവദവ്യുതനി കേണക്ഷനുകേളഭാണട സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില് വനികച്ഛേദനിക്കഭാറുളളതട.   കകേരള
കപഭാലതീസട,  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേള  എന്നനിവയഫട
ഫഫവദവ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള വനികച്ഛേദനിക്കുന്നതട ജനങ്ങളുഫട ഫഫദനലാംദനിന ജതീവനിതഫത്ത
കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുഫമന്നതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  ഫഫവദവ്യുതനി
കേണക്ഷന്  ഉടനടനി  വനികച്ഛേദനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കനില.  എന്നഭാല്  ഇവര്ക്കട  കുടനിശനികേ
വനിവരങ്ങള  വലക്തമഭാക്കുന്ന  കനഭാടതീസട  നല്കേഭാറുണട.  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്
പദതനി ഉപയക്തമഭാക്കഭാനുളള നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട. 

ചങ്ങനഭാകശരനി ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. ഡനിവനിഷന് ഓഫെതീസട ഫകേടനിടലാം

274 (677)  ശതീ  .    സനി  .    എഫെട  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചങ്ങനഭാകശരനി  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ഡനിവനിഷന്  ഓഫെതീസനിനട  സസ്വനമഭായ
ഫകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  ചങ്ങനഭാകശരനി  കേവലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട
കകേഭാമ്പഡൗണനില് ഇതനിനട ആവശലമഭായ സലലാം ലഭലമഭാഫണന്നതട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എങനില് പ്രസ്തുത സലത്തട ഡനിവനിഷണല് ഓഫെതീസട നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട.  പ്രസ്തുത  സലത്തട  ചങ്ങനഭാകശരനി  ഡനിവനിഷന്  ഓഫെതീസനിനട
കവണനി ഒരു പുതനിയ ഫകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ഫടകനിക്കല് അറനിവട ഇലഭാത്ത ജതീവനക്കഭാര്

275  (678)  ഫപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  ഫടകനിക്കല്  അറനിവട  ഇലഭാത്ത  ജതീവനക്കഭാഫര
തരലാം തഭാഴനിത്തനിയ നടപടനി ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഡനികപഭാമ ഉള്ള ജതീവനക്കഭാര് സഭാനക്കയറത്തനിനട കവണനി ഐ.ടനി.ഐ.
സര്ടനിഫെനിക്കറട കനടുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇതട  സലാംബന്ധനിചട  കകേന്ദ്ര  കവദവ്യുതനി  ചടലാം  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
വലവസകേള എഫനലഭാമഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഡനിഗനി  കയഭാഗലതയള്ള  ജതീവനക്കഭാര്  ഡനികപഭാമയലാം  ഡനികപഭാമയള്ള
ജതീവനക്കഭാര് ഐ.ടനി.ഐ.  സര്ടനിഫെനിക്കറ്റുലാം കനടനിയതട  സലാംബന്ധനിച വനിശദ വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഇല.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  ഫഫവദവ്യുത  ചടലാം  6-ഉലാം  7-ഉലാം  പ്രകേഭാരലാം  തഭാപ  ഫഫവദവ്യുത
നനിലയത്തനിഫന്റെയലാം,  ജലഫഫവദവ്യുത നനിലയത്തനിഫന്റെയലാം അനുബന്ധ സബട കസഷനുകേളുകടയലാം
പ്രവര്ത്തനവലാം  പരനിപഭാലനവലാം  നടതന്ന  എഞനിനനികയഴട/സൂപര്ഫഫവസര്മഭാര്ക്കട
അലാംഗതീകൃത  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിന്നട  എഞനിനതീയറനിങ്ങനില്  ബനിരുദലാം/അലാംഗതീകൃത
ഇന്സനിറസ്യൂടനില് നനിന്നട ഇലകനിക്കല് എഞനിനതീയറനിങ്ങനില് ഡനികപഭാമകയഭാ ഉണഭാകേണലാം.

കൂടഭാഫത പ്രസരണ, വനിതരണ വനിഭഭാഗങ്ങളനിഫല എഞനിനതീയര്/സൂപര്ഫഫവസര്മഭാര്ക്കട
അലാംഗതീകൃത യൂണനികവഴനിറനി/ഇന്സനിറസ്യൂടനില് നനിന്നട എഞനിനതീയറനിങ്ങനില് ഇലകനിക്കല്,
ഫമക്കഭാനനിക്കല്,  ഇലകകഭാണനികലാം  ഇന്സ്ട്രുഫമന്കറഷനനില്  ബനിരുദകമഭാ  അഫലങനില്
ഡനികപഭാമകയഭാ ഉണഭാകേണലാം.

(ഡനി)  ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള ശദയനില്ഫപടനിടനില. 

ഫപരുകനനരുവനി ഫചറുകേനിട ജലഫഫവദവ്യുത പദതനി

276  (679)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫപരുകനനരുവനി  ഫചറുകേനിട  ജലകവദവ്യുത  പദതനിയഫട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതട ഘടത്തനിലഭാണട;  എഫനഭാഫക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണട പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതട;
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ഇനനി  ഏഫതഭാഫക്ക  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണട;  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
എഫനങനിലലാം തടസലാം ഉകണഭാ ; ഉഫണങനില് തടസലാം എഫനന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പദതനി  എന്നട  കേമ്മേതീഷന്  ഫചയഭാന്
കേഴെനിയലാം  എന്നട  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പദതനിയനില്നനിനലാം  എത  ഫമഗഭാവഭാടട
കവദവ്യുതനിയഭാണട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട ;  ഇവനിഫട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കവദവ്യുതനിയഫട
വനിതരണലാം സലാംബന്ധനിചട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഫപരുകനനരുവനി  ഫചറുകേനിട  ജല  ഫഫവദവ്യുത പദതനിയഫട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട  (ഏകേകദശലാം 95  ശതമഭാനലാം പണനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട).  ഇലകകഭാ  ഫമക്കഭാനനിക്കല്  ഇറക്ഷനുലാം,  അവസഭാനഘട
പണനികേളുമഭാണട ഇനനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളളതട. ഇലകകഭാ ഫമക്കഭാനനിക്കല് ഉപകേരണങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്ന പണനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  യനങ്ങളുഫട കേഭാരലക്ഷമത പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ജലത്തനിഫന്റെ ദഡൗര്ലഭലലാം മഭാതമഭാണട നനിലവനിലളള തടസലാം.

(ബനി)  2017  മഭാര്ചട  അവസഭാനകത്തഭാഫട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കേമ്മേതീഷന് ഫചയഭാന് ലക്ഷലമനിടുന.

6  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനിയഭാണട ഇവനിഫട ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതട.  ഇഡൗ ഫഫവദവ്യുതനി
റഭാന്നനി  110  ഫകേ.വനി.  സബ്കസഷഫന്റെയലാം,  റഭാന്നനി-ഫപരനിനഭാടട  33  ഫകേ.വനി.
സബ്കസഷഫന്റെയലാം  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ഫവച്ചൂചനിറ,  നഭാറഭാണലാംമൂഴെനി,  റഭാന്നനി-
ഫപരനിനഭാടട,  റഭാന്നനി  -  പഴെവങ്ങഭാടനി,  റഭാന്നനി-അങ്ങഭാടനി പഞഭായതകേളനില് വനിതരണലാം
ഫചയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

വനികകേന്ദ്രതീകൃത കസഭാളഭാര് പദതനികേള

277 (680)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  കസഭാളഭാര്  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. യഫട സലങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിഫപടുതന്നതനിനഭായനി  കബഭാര്ഡമഭായനി
കേരഭാറനില് ഏര്ഫപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?   
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ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണത്തനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  ഭവനങ്ങളനിലലാം  
31-3-2017-മുമ്പട ഫഫവദവ്യുതനി എത്തനിക്കുന്ന യതവമഭായനി കകേരള സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാടട
കപഭാകുകേയഭാണട.  ഫഫവദവ്യുതനി എത്തനികചരഭാത്ത വനിദൂര പ്രകദശങ്ങളനില് 447 ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ഉഫണന്നട  കേഫണത്തനിയനിട്ടുണട.  ഇവര്ക്കട  ഫഫവദവ്യുതനി  കേണക്ഷന്
നല്കുന്ന പദതനിയനില്  300Wp  കസഭാളഭാര്  പഭാനല്,  120Ah-ഫന്റെ  2  ബഭാററനികേള,
300 VA ഇന്ഫവര്ടര്, അനുബന്ധ മതീററനിങ്ങട ഉപകേരണങ്ങള, 6W-ഫന്റെ മൂന്നട LED
ബളബുകേള, ഫമഭാഫഫബല് ചഭാര്ജ്ജനിലാംഗട കപഭായനിന്റെട എന്നനിവ ഉളഫപടുന.  കസഭാളഭാര്
പഭാനലകേള വലതലസ്ത തരത്തനിലളള കമല്ക്കൂരകേളനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി രണട
തരലാം  മഡൗണനിലാംഗട  സ്ട്രേക്ചറുകേള  രൂപകേലന  ഫചയനിട്ടുണട.  ഒരു  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട
58,000 രൂപ അടനിസഭാന ഫചലവഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.  ഇതനിനട  പുറകമയഭാണട
മഡൗണനിലാംഗട സ്ട്രേക്ചറുകേളക്കട ആവശലമഭായനിവരുന്ന തുകേ  447  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുമഭായനി
2.8247  കകേഭാടനി  രൂപ  ഫചലവട  വരുഫമന്നട  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  MNRE  പദതനി
പ്രകേഭാരമുളള സഭാകങതനികേ വനിവരണ പ്രകേഭാരമുളളതഭാണട കമല് പദതനി.

അഫനര്ടട  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  റഫെട  കടഭാപട
കസഭാളഭാര് പദതനിയനില് ശലാംഖലഭാബന്ധനിതമഭായ പദതനികേള വഴെനി 5 MW സഭാപനിത
കശഷനിയലാം  ശലാംഖലഭാബന്ധനിതമലഭാത്ത  പദതനികേള  വഴെനി  6.4  MW  സഭാപനിത
കശഷനിയമഭാണട ലക്ഷലമനിടുന്നതട. 

അഫനര്ടനിഫന്റെ കേണ്സളടന്സനി സതീമനില് ഉളഫപടുത്തനിഫക്കഭാണട  സലാംസഭാനത്തട
വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള ആവശലഫപടുന്നതനുസരനിചട കസഭാളഭാര് പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുനമുണട.

(ബനി & സനി)  ഇല.

ടഭാവന്കൂര് സനിമന്റെടസനിനട ധനസഹഭായലാം

278  (681)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയലാം ടഭാവന്കൂര് സനിമന്റെടസട ലനിമനിറ ഡനിഫന്റെ (റനി.സനി.എല്.) കവദവ്യുതനി
വനികച്ഛേദനിച വനിവരലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  കവദവ്യുതനി കുടനിശനികേ ഇനത്തനില് എത
തുകേയഭാണട  റനി.സനി.എല്.  കവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനട  നല്കുവഭാനുള്ളതട;  പ്രസ്തുത
സഭാപനഫത്ത സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേൾ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട കകേഭാടയലാം ടഭാവന്കൂര് സനിമന്റെടസനിനട
എത കകേഭാടനി രൂപയഫട ധനസഹഭായലാം നല്കേനി;

(സനി)  ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെട  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനട  കശഷലാം  എത  തുകേ
നല്കേനി എന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട.   ഫഫവദവ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട  ഇനത്തനിഫല  കുടനിശനികേ  യഥഭാസമയലാം
അടയഭാത്തതനിനഭാല്  2-2-2017-നട  റനി.സനി.എല്.-ഫന്റെ  ഫഫവദവ്യുതനി  ബന്ധലാം
വനികച്ഛേദനിക്കുകേയണഭായനി.  എന്നഭാല് 4-2-2017-ല് പത്തട ലക്ഷലാം രൂപ അടചതനിനഭാല്
ഫഫവദവ്യുതനി ബന്ധലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയലാം ഫചയ്തു.

ഫഫവദവ്യുതനി കുടനിശനികേ ഇനത്തനില് ആഫകേ 2,04,53,674 രൂപയഭാണട ഫഫവദവ്യുതനി
കബഭാര്ഡനിനട നല്കുവഭാനുളളതട.

മുതല് 77,53,102

പലനിശ 1,27,00,572

            ആഫകേ 2,04,53,674

  

കുടനിശനികേ തുകേയഭായ 2,04,53,674 (രണട കകേഭാടനി നഭാലട ലക്ഷത്തനി അന്പത്തനി
മൂവഭായനിരത്തനി  അറുന്നൂറനി  എഴുപത്തനിനഭാലട  രൂപ)  അടച്ചുതതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി
ഫഫവദവ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലളള  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്
പദതനിയനില്   6  ശതമഭാനലാം  പലനിശയനിളവട  ഉളഫപഫടയളള  നടപടനികേഫളപറനി
അറനിയനിപട നല്കേനിയനിട്ടുണട.

(ബനി)  18 കകേഭാടനി 43 ലക്ഷലാം രൂപയഫട ധനസഹഭായലാം നല്കേനി.

(സനി)  146 ലക്ഷലാം രൂപ.

തൃക്കളത്തൂര് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പുതനിയ ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട

279  (682)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിഫല  തൃക്കളത്തൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു
പുതനിയ  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട  അനുവദനിക്കണഫമന്ന  ആവശലലാം
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുഫട  എണത്തനിലള്ള  വര്ദനവട  കേണക്കനിഫലടുത്തട
തൃക്കളത്തൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഉണട.   ഫവളളര്ക്കുന്നലാം,  വളയന്ചനിറങ്ങര എന്നതീ ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസുകേള  വനിഭജനിചട  തൃക്കളത്തൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.  പരനികശഭാധനിചനിരുന.
നനിലവനിലളള ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസനിഫന്റെ പരനിധനി 50 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയലാം
അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ, അഫലങനില് പരനിധനി
100 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000 ല്
അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ഫചയ്യുന്ന  സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട  സഭാധഭാരണ  ഗതനിയനില്
കബഭാര്ഡട  നനിലവനിലളള  ഫസക്ഷന്  വനിഭജനിചട  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസട  അനുവദനിക്കുന്നതട.  എന്നഭാല്  ഫസക്ഷന്  വനിഭജനത്തനിനുളള  മുകേളനില്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഫവളളര്ക്കുന്നലാം,  വളയന്ചനിറങ്ങര  എന്നതീ
ഫസക്ഷനുകേളുഫട  കേഭാരലത്തനില്  പഭാലനിക്കഫപടഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  ഫസക്ഷന്  ഓഫെനിസുകേള
വനിഭജനിചട തൃക്കളത്തൂര് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പുതനിയ ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട
ഇകപഭാള ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.-ഫന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.  

ഫഷഭാര്ണ്ണൂര് ഇലകനിക്കല് സര്ക്കനിള

280 (683) ശതീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   ശശനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ഫഷഭാര്ണ്ണൂര്  ഇലകനിക്കല്
സര്ക്കനിളനിനു  കേതീഴെനിലള്ള  വഭാണനിയലാംകുളലാം,  ഫഷഭാര്ണ്ണൂര്,  കകേഭാതകുറുശനി  ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസുകേളനികലക്കട  ജതീപട  ഓടുന്നതനിനു  കവണനിയള്ള  ഫടണറനിഫല  അഴെനിമതനികേളുലാം,
ഫടണര്  പരസലലാം  കമഖലയനിഫല  പ്രചഭാരമുള്ള  മുഖല  മലയഭാളലാം  പതങ്ങളനില്
നല്കേഭാഫതയലാം,  അറനിഞ്ഞവര് നല്കേനിയ കേസ്വകടഷനുകേളനില് ഉയര്ന്ന നനിരക്കു കകേസ്വഭാട്ടു
ഫചയവര്ക്കട  നല്കുകേയലാം  ഫചയതു  സലാംബന്ധനിചട  ശതീ.  ഫകേ.  പനി.  സുധതീര്,  കകേരള
കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ചതീഫെട  വനിജനിലന്സട  ഓഫെതീസര്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കു
നല്കേനിയ പരഭാതനിയനികന്മല് നഭാളനിതുവഫര എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഫടണര് നല്കേഭാനഭായനി എത കപര് ഫെഭാറലാം വഭാങ്ങനി;  എത തുകേ
നനിരക്കുകേളഭായനി  അവര് കരഖഫപടുത്തനി;  അവര് ആഫരലഭാലാം  എനലാം ഫടണര് ഫെഭാറലാം
വഭാങ്ങനിയതനിലലാം സമര്പനിചവരനിലമഭായനി ആഫരഫയഭാഫക്ക ഒഴെനിവഭാക്കനി എനലാം അതനിനട
കേഭാരണലാം എഫനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ചുരുങ്ങനിയ  സലാംഖലക്കട  വഭാഹനലാം  നല്കേഭാന്  തയഭാറഭായ  വലക്തനിഫയ
ഒഴെനിവഭാക്കനിയതു മൂലലാം  കകേരള കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനുണഭായ നഷലാം എത
എനലാം  പ്രസ്തുത  നഷലാം  ഫടണര്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു  നല്കേനിയ  ഉകദലഭാഗസരനില്നനിനലാം
ഇഡൗടഭാക്കഭാനുലാം  മറ്റു  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം  അടനിയനര നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാള  ഉറപനിച്ചു  നല്കേനിയതുലാം  പരഭാതനിക്കഭാധഭാരമഭായതുമഭായ  ഫടണര്
റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം  പുതനിയ  ഫടണര്  ക്ഷണനിചട  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനട
ലഭാഭകേരമഭായ  തരത്തനില്  ഫടണര്  ഉറപനിക്കഭാനുലാം  എന്തു  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫഷഭാര്ണ്ണൂര്  ഇലകനിക്കല്  സര്ക്കനിളനിഫന്റെ  കേതീഴെനിലളള  വഭാണനിയലാംകുളലാം,
ഫഷഭാര്ണ്ണൂര്, കകേഭാതക്കുറനിശനി എന്നതീ ഇലകനിക്കല് ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേളനികലയട ടഭാകനി
ജതീപട  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  നല്കുന്നതനിനുളള  ദര്ഘഭാസട  10-9-2016-ഫല
'മഭാധലമലാം' ദനിനപതത്തനില് പരസലലാം ഫചയനിരുന.

കകേരള കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട കഷഭാര്ണ്ണൂര് ഇലകനിക്കല് സര്ക്കനിളനിനു
കേതീഴെനിലളള വഭാണനിയലാംകുളലാം,  ഫഷഭാര്ണ്ണൂര്,  കകേഭാതക്കുറനിശനി  ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേളനികലയട
ജതീപട ഓടുന്നതനിനുകവണനിയളള ഫടന്ഡറനിഫല അഴെനിമതനികേഫളക്കുറനിചട ശതീ.  ഫകേ.  പനി.
സുധതീര്,  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട  ചതീഫെട വനിജനിലന്സട  ഓഫെതീസര്ക്കട നല്കേനിയ
പരഭാതനിയനികന്മല് അകനസ്വഷണലാം നടനവരനികേയഭാണട.  ആയതട പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില. 

(ബനി)  വഭാണനിയലാംകുളലാം,  ഫഷഭാര്ണ്ണൂര്,  കകേഭാതക്കുറനിശനി  എന്നതീ  ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസുകേളനികലയട  മൂന്നട  കപര്  വതീതലാം  ഫടണര് കഫെഭാലാം  വഭാങ്ങനി,  ഫടണറനില്നനിനലാം
ആഫരയലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിരുന്നനില.   ഫഷഭാര്ണ്ണൂര്,  കകേഭാതക്കുറനിശനി  എന്നതീ  ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസുകേളനികലയട  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കട  കരഖഫപടുത്തനിയ  ആള ഫടണര് നനിബന്ധന
പ്രകേഭാരലാം  ആവശലമഭായ  എലഭാ  കരഖകേളുലാം  സമര്പനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്  റതീ-ഫടണര്
ഫചയ്യുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചട  ഉത്തരവനിട്ടു.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

(സനി  &ഡനി)   വനിജനിലന്സനിഫന്റെ  അകനസ്വഷണ  റനികപഭാര്ടട  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം
റനികപഭാര്ടനിഫല  ശനിപഭാര്ശകേളുകടയലാം  പരഭാതനിക്കഭാധഭാരമഭായ  വനിഷയത്തനില്
ശതീ. രഞനിത്തട ആര്.,  രശനി നനിലയലാം, അമ്പലവടലാം, പനമണ-679 501 എന്ന ആള
ഫകേഭാടുത്ത  ഫഫഹകക്കഭാടതനിയഫട  പരനിഗണനയനിലളള  കകേസനിഫന്റെ  വനിധനിയനുസരനിച്ചുലാം
ഉചനിതമഭായ തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട. 

*  ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ഉഡൗര്ജ്ജക്കമ്മേനി

281  (684)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇകപഭാള വനിവനിധ ഊര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിന്നഭായനി എത ഫമഗഭാവഭാടട
കവദവ്യുതനിയഭാണട ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതട ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ ആഫകേ കവദവ്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഊര്ജ്ജക്കമ്മേനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  21-ാം  തതീയതനിയനിഫല  കേണക്കനുസരനിചട  പതീകേട
സമയത്തട സലാംസഭാനത്തനിഫല വനിവനിധ ഉഡൗര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിന്നഭായനി  1200
ഫമഗഭാവഭാടട ഫഫവദവ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിചനിട്ടുണട.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്   ഫമഭാത്തലാം  ഉപകഭഭാഗലാം
23955 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട ആകുഫമന്നഭാണട കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട. 2016-17-ല്
20-2-2017  വഫര  സലാംസഭാനഫത്ത  ഫമഭാത്തലാം  ഉപകഭഭാഗലാം  21268  ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറട ആണട.

(സനി)  കേഭാലവര്ഷത്തനിഫന്റെ  കുറവട  കേഭാരണലാം  ആഭലനര  ജല  ഫഫവദവ്യുത
ഉലഭാദനത്തനില് 45 ശതമഭാനലാം കുറവട വന്നനിട്ടുണട.  ഇതട കേഭാരണലാം ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന
ഫഫവദവ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട കകേരളത്തനിനട പുറത നനിന്നട ഫഫവദവ്യുതനി
ഫകേഭാണ വരുന്നതനിനുളള ദതീര്ഘകേഭാല - ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറുകേളനില് ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.
ഏര്ഫപടനിട്ടുണട. 865 ഫമഗഭാവഭാടനിഫന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുലാം 300 ഫമഗഭാവഭാടട റഡൗണട ദ
കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ഫമഗഭാവഭാടട  പതീക്കട  സമയതലാം  ഹ്രസസ്വകേഭാല
കേരഭാറനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇതനില്  315  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനി
സഭാനത്തനില്  6-12-2016-ല്  ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി.  മഭാര്ചട  മുതല്  ലഭനികക്കണ
200  ഫമഗഭാവഭാടട  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്  അനുസരനിചട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫകേഭാണവരഭാനുളള
ഇടനഭാഴെനിയലാം ലഭനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത മഭാര്ചട മഭാസത്തനില്  85  ഫമഗഭാവഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി
ഫഫവകുകന്നരലാം  6  മണനി  മുതല്  12  മണനിക്കൂര്  ഫകേഭാണവരഭാനുളള  ഇടനഭാഴെനിയലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുണട.  ഇതട  കേഴെനിഞളള  ഫഫവദവ്യുതനി  കേമ്മേനി  പവര്  എകടകചഞട,
അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട ഇന്റെര്കചഞട എന്നനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.
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സലാംസഭാനത്തനിനട പുറത്തട നനിന്നട കൂടുതല് ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുളള
കകേഭാറനികഡഭാര് ലഭലത കൂടുന്നതനിനുമഭായനി അരതീകക്കഭാടട 400 ഫകേ. വനി. സബ്കസഷനനില്
മൂന്നഭാമഫത്ത  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  സഭാപനിചട  2017
മഭാര്ചട,  ഏപ്രനില്  മഭാസങ്ങളനില് കൂടുതല് ഫഫവദവ്യുതനി ഫകേഭാണവരഭാനഭായനി പവര് ഗനിഡട
മുഖഭാനനിരലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട. 

ഇലകനിസനിറനി ഫഫലന് വലനിക്കുന്നതനിനട വനലാം വകുപനിഫന്റെ അനുമതനി

282 (685)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട ഇലകനിസനിറനി കലന് വലനിക്കുന്നതനിനട വനലാം വകുപനിഫന്റെ
അനുമതനി  ആവശലമുളള  സഭാഹചരലത്തനിലലാം  വനിദൂര  കകേഭാളനനികേളനിലലാം  കവദവ്യുതനി
ശലാംഖല  എത്തനിക്കഭാന്  ഡനി.ഡനി.ജനി.എലാം.  (ഡനിഫസന്ടകലസ്ഡട  ഡനിസ്ട്രേനിബസ്യൂടഡട
ജനകറഷന് ആന്ഡട കമകക്രഭാ ഗനിഡട) സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഉഫണങനില് അതനിഫന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഡനി.  ഡനി.  ജനി.  എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത
സലങ്ങളനില്  വനലാം  വകുപനിഫന്റെ  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട  എഫനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഉണട.   ഫഫവദവ്യുതനി  എത്തനിക്കഭാനഭായനി  കസഭാളഭാര്  പഭാനല്
സഭാപനിചട വനിദൂര കകേഭാളനനികേളനില് ഡനി.ഡനി.ജനി.എലാം. (ഡനിഫസന്ടഫഫലസ്ഡട ഡനിസ്ട്രേനി
ബസ്യൂടഡട   ജനകറഷന്  ആന്റെട  ഫഫമകക്രഭാ  ഗനിഡട)  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണട.
എന്നഭാല്  ഫഫലന് വലനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇഡൗ സതീമനില് പ്രവൃത്തനി ഫചയനിടനില. 

(സനി)  വനഭാവകേഭാശലാം ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളള സഭാഹചരലങ്ങളനില്  (ഒരു ഫഹക്ടറനില്

തഭാഫഴെ  വനഭൂമനി  ആവശലമുളളതുലാം  75-ല്  തഭാഫഴെ  മരങ്ങള  മുറനിചട  മഭാറഫപകടണ

സന്ദര്ഭങ്ങളനില്)  കകേരള  കസറട  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡട  ബന്ധഫപട

DFO/Wild  Life  Warden-നട  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകേയലാം,   DFO/Wild  Life

Warden സലപരനികശഭാധന നടത്തനി അനുമതനി നല്കുകേയലാം ഫചയ്യുലാം.  വനഭാവകേഭാശലാം

ബഭാധകേമലഭാത്ത സഭാഹരലങ്ങളനിലലാം ഒരു ഫഹക്ടറനില് കൂടുതല് വനഭൂമനി ആവശലമുളളകതഭാ

75-ല് കൂടുതല് മരങ്ങള മുറനിചട  മഭാറഫപകടണകതഭാ  ആയ സന്ദര്ഭങ്ങളനിലലാം  കകേരള

കസറട ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡട വനലാം വകുപനിഫന്റെ ഓണ്ഫഫലന് കപഭാര്ടലനില്

അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതുണട.  അകപക്ഷ സസ്വതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  DFO/CCF



382 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

തുടങ്ങനിയവര്  സല  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അവര്  നല്കുന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുഫട

അടനിസഭാനത്തനില് ഒരു ഫഹക്ടറനില് തഭാഫഴെ വനഭൂമനി ആവശലമുളള പ്രവൃത്തനികേളക്കട

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം,  ഒരു  ഫഹക്ടറനില്  കൂടുതല്  ആവശലമുളള  പ്രവൃത്തനികേളക്കട

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം അനുമതനി നല്കുന്നതഭാണട.   കമല്പറഞ്ഞ നടപടനിക്രമങ്ങളക്കു

പുറകമ  വനഭൂമനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട  പകേരലാം  വനവത്കേരണത്തനിനഭായളള  ഭൂമനി

നല്കേഭാനുലാം  (Afforestation)   ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയട  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  വനലാം

വകുപനിനട  പണലാം  നല്കേഭാനുലാം  (Net  Present  Value)   വലവസയണട.  ഇഡൗ

വലവസകേള  പഭാലനിച്ചു  ഫകേഭാണട  വനലാം  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  കവഗത്തനില്

അനുമതനി ലഭനിക്കഭാവഭാനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനണട. 

വനിളവൂര്ക്കല് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. സബട ഫസന്റെര്

283  (686)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിഫല കപയഭാടട സബട ഫസന്റെറനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കൾ

കൂടുതലഭായതനിനഭാല് വനിളവൂര്ക്കല് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട ഫകേ. എസട. ഇ. ബനി. സബട ഫസന്റെര്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ;

(ബനി) ഇഫലങനില് ആയതട പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  വനിളവൂര്ക്കല്   കകേന്ദ്രതീകേരനിചട  സബട  ഫസന്റെറനിനുളള

ഫപ്രഭാകപഭാസലകേള ഒനലാം നനിലവനിലനില. നനിലവനിലളള കപയഭാടട, മലയനിന്കേതീഴെട എന്നതീ

ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസുകേള  വനിഭജനിചട  വനിളവൂര്ക്കല്   കകേന്ദ്രതീകേരനിചട  ഒരു  പുതനിയ

ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട തുടങ്ങുന്നതനിനുളള ഫപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിരുന.  നനിലവനിലളള

ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസനിഫന്റെ  പരനിധനി  50  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയലാം

അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല്  അധനികേമഭാവകേകയഭാ അഫലങനില് പരനിധനി

100 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല്

അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ഫചയ്യുന്ന സഭാഹചരലത്തനില് ആണട  സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില്

കബഭാര്ഡട  നനിലവനിലളള  ഫസക്ഷന്  വനിഭജനിചട  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ഫസക്ഷന്

ഓഫെതീസട  അനുവദനിക്കുന്നതട.  ഫസക്ഷന് വനിഭജനത്തനിനുളള മുകേളനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള

മനഭാദണ്ഡങ്ങള  കപയഭാടട,  മലയനിന്കേതീഴെട  എന്നതീ  ഫസക്ഷനുകേളുഫട  കേഭാരലത്തനില്

നനിലവനില് പഭാലനിക്കഫപടുന്നനില.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 383

പുതനിയ  ഓഫെതീസട  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട  അധനികേമഭായനി  മഭാനവകശഷനി
ആവശലമഭായനി  വരുന്നതനിനഭാലലാം  പുതുതഭായനി  തസ്തനികേകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട
തടസങ്ങള  ഉളളതനിനഭാലലാം  ഇകപഭാള  പുതനിയ  ഓഫെതീസുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതട
പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലളള ഓഫെതീസുകേളുഫട
പുനനഃക്രമതീകേരണലാം  കബഭാര്ഡട  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരനികേയഭാണട.  അകതഭാഫടഭാപലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട  ഫമചഫപട  കസവനലാം  നല്കുന്നതനിനുളള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കുനണട.   

ഫപരനിനല്മണ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫന്റെ സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം

284  (687)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫപരനിനല്മണ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള എഫനലഭാഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇഡൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എനട  തുകേ  ഫചലവട
വരുഫമന്നഭാണട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട; ഇതടഎപ്രകേഭാരലാം കേഫണത്തഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട ;

(സനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണനില്നനിനലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  തുകേയട
എസനികമറട ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഇതനിഫന്റ ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇഫലങനില്  അടനിയനരമഭായനി  ഇതനിനട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കഫള
കേഫണതന്നതനിനട  വനിപുലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ഫപടുത്തനിയനിരുന.
ഇതനുസരനിചട  ഫപരനിനല്മണ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  22-2-2017  വഫര  966
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള രജനിസര് ഫചയനിട്ടുണട.  അര്ഹരഭായ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കഫള കേഫണത്തനി
വതീടുകേളനില്  ഫഫവദവ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫഫവദവ്യുത  ഫഫലന്  വലനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാടടുക്കുന.  നനിലവനില്  (22-2-2017  വഫര) 664  കേണക്ഷനുകേള
നല്കേനിയനിട്ടുണട.  വയറനിങട  ഫചയഭാന്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പ്രഭാപനി  ഇലഭാത്തവരുഫട
വതീടുകേള  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ജതീവനക്കഭാരുഫടയലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുഫടയലാം
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി വയറനിങട  ഫചയ്തുവരുന.  കൂടഭാഫത ഇതനിനഭായനി തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ,
പടനികേ ജഭാതനി/പടനികേ വര്ഗ്ഗ വകുപ്പുകേളുഫടയലാം സഹഭായലാം അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട.
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(ബനി)  ഫപരനിനല്മണ മണ്ഡലത്തനിഫല സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി
1,31,40,000  രൂപയഫട  ഫചലവട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതനിഫന്റെ  50  ശതമഭാനലാം  തുകേ
ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യലാം,  30,00,000  രൂപ  ഫപരനിനല്മണ  എലാം.എല്.എ.-യഫട
ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണനില്നനിനലാം  ബഭാക്കനി  തുകേ  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ,  പടനികേ
ജഭാതനി/പടനികേ വര്ഗ്ഗ വകുപ്പുകേളുഫട ഫെണനില്നനിനലാം കേഫണത്തഭാനഭാണട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട.

(സനി) ലഭനിചനിട്ടുണട. ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.

ഇടഫക്കഭാചനിയനില് ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട

285 (688) ശതീ  .    കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പശ്ചനിമ ഫകേഭാചനിയനില് ഭൂമനിയഫട ദഡൗര്ലഭലവലാം ഉയര്ന്ന ഫകേടനിടവഭാടകേയലാംമൂലലാം
24-2-2016-ഫല  ഉത്തരവട  പ്രകേഭാരലാം  ഇടഫക്കഭാചനിയനില്  അനുവദനിച  ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസട ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കമല്സഭാഹചരലലാം  കേണക്കനിഫലടുത്തട  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  കഭദഗതനി
ഫചയ്യുന്നതനിനഭായനി 12-7-2016-ല് സമര്പനിച കേത്തനില് എഫനലഭാലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു ;

(സനി)  ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസട  എന്നകത്തക്കട  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുഫമന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ഉണട.  കബഭാര്ഡട  ഫചലവനില്  ഫകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുതകുന്ന
10 ഫസന്റെട ഭൂമനി സഡൗജനലമഭായനി ലഭനിക്കുന്നകതഭാ അഫലങനില് വഭാടകേരഹനിത ഫകേടനിടകമഭാ
ലഭനിക്കുന്ന  മുറക്കട  മഭാതകമ  ഇടഫക്കഭാചനി  ഉളഫപഫടയളള  പുതനിയ  ഫസക്ഷന്
ഓഫെതീസുകേളുഫട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനികക്കണതുളള  എന്നട  കബഭാര്ഡട
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  ടനി  തതീരുമഭാനത്തനില്  കഭദഗതനി  വരുതന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിച
12-7-2016-ഫല  കേത്തട  പരനികശഭാധനിച്ചു.  പുതനിയ  ഓഫെതീസുകേള  തുടങ്ങുകമ്പഭാള
അതനികലക്കട  ആവശലമഭായ  ഫെര്ണനിചര്,  കേമ്പസ്യൂടറുകേള  ഉളഫപഫടയളള  ഓഫെതീസട
ഉപകേരണങ്ങള,  ഫനറട  വര്ക്കനിലാംഗട  സലാംവനിധഭാനലാം,  വഭാഹന  സഡൗകേരലലാം  എന്നനിവ
ഒരുകക്കണതുണട.  ഇതനിഫന്റെഫയലഭാലാം ഫചലവട ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.  തഫന്നയഭാണട
വഹനിക്കുന്നതട. ഇത്തരത്തനിലളള ഫചലവകേള കൂടഭാഫത ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേളക്കുളള
ഫകേടനിട  വഭാടകേകൂടനി  ഏഫറടുകക്കണനിവന്നഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലതകയറുലാം.  ഇതട
കബഭാര്ഡനിഫന്റെ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങഫള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുഫമന്നതനിനഭാല്
ഫസക്ഷന്  ഓഫെതീസനിനുളള  ഫകേടനിടലാം  സലാംബന്ധനിച  നനിബന്ധനകേളനില്  കഭദഗതനി
വരുത്തഭാന് നനിര്വഭാഹമനില.  മുകേളനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളള രതീതനിയനില് വഭാടകേ രഹനിത
ഫകേടനിടകമഭാ സലകമഭാ ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട ഇടഫക്കഭാചനിയനില് ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസനിഫന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട. 
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കതഭാപ്പുലാംപടനിയനില് ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.-യഫട ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട

286 (689) ശതീ  .    കജഭാണ് ഫഫെര്ണഭാണസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫകേഭാചനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല കതഭാപ്പുലാംപടനിയനില് ഫകേ. എസട. ഇ. ബനി.-യഫട
ഫസക്ഷന് ഓഫെതീസട നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില് നനിനലാം
2015-ല്  80  ലക്ഷലാം രൂപയട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലാം  പ്രസ്തുത തുകേ കകേരള കസറട
ഇലകസനിറനി  കബഭാര്ഡട  ലനിമനിറഡനിനട  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് പ്രവൃത്തനി  നഭാളനിതുവഫര
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിഫന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇഡൗ തുകേ എന്നകത്തക്കട ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട. 

 (ബനി  &  സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  80  ലക്ഷലാം  രൂപയഫട  20%  ആയ
16  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്.-നട  അനുവദനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
re-appropriation വഴെനി കേഫണതന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചങ്ങനഭാകശരനിയനിഫല ഉഡൗര്ജ്ജനിത ഉഡൗര്ജ്ജ വനികേസന പദതനി

287 (690)  ശതീ  .    സനി  .    എഫെട  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊര്ജ്ജനിത ഊര്ജ്ജ വനികേസന പദതനി  അനുസരനിചട  ചങ്ങനഭാകശരനിയനില്
ഏഫതഭാഫക്ക കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട ;

(ബനി) ഇനനിയലാം ഏഫതഭാഫക്ക കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണട ; ഈ കജഭാലനികേള
എന്നകത്തക്കട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം ;

(സനി)  പദതനിയനിലൂഫട  ചങ്ങനഭാകശരനി  ഠഡൗണനിഫല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട
എഫനഭാഫക്ക പ്രകയഭാജനമഭാണട ലഭനിക്കുന്നതട എന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)ചങ്ങനഭാകശരനിയനിഫല ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനിയനില് തഭാഫഴെപറയന്ന
കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട.

• 11 ഫകേ. വനി. ഫഫലന്   -38.79 കേനികലഭാമതീറര്.
268/2019.
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• 3.74 കേനികലഭാമതീറര് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള.

• 16.6 കേനികലഭാമതീറര് 11 ഫകേ.വനി. കേമ്പനി മഭാറനി പുതനിയ കേമ്പനി സഭാപനിക്കുന്നതട.

• 32 ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് ഘടനിപനിചനിട്ടുണട.

• 12 ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറനിഫന്റെ കേപഭാസനിറനി ഉയര്ത്തനി.

• 47.88 കേനികലഭാമതീറര് സനിലാംഗനിള കഫെസട ഫഫലന് 3 കഫെസട ആക്കനി.

• 116.32 കേനികലഭാമതീറര് പഴെയ എല്.റനി. കേമ്പനി മഭാറനി പുതനിയ കേമ്പനി സഭാപനിച്ചു.

• കകേടഭായ 9949 മതീറര് മഭാറനി പുതനിയ സനിലാംഗനിള കഫെസട മതീററുലാം, 1325 എണലാം
3 കഫെസട മതീററുലാം സഭാപനിച്ചു.

• വഴെനിവനിളക്കുകേളുഫട ഉപകഭഭാഗലാം മതീറര് വഴെനിയഭാക്കുന്നതനിനട 250 സ്ട്രേതീറട ഫഫലറട
മതീറര് സഭാപനിച്ചു.

• 3250 മതീററുകേള സുരക്ഷനിതമഭായനി മഭാറനി സഭാപനിച്ചു.

• 67 ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് കസഷന് നവതീകേരനിച്ചു. 

(ബനി)  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനിയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളള കജഭാലനികേള
ചുവഫട കചര്ക്കുന:

1.  7.54 കേനികലഭാമതീറര് 11 ഫകേ.വനി. ഫഫലന് വലനികക്കണതുണട.

2.  5.56 കേനികലഭാമതീറര് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള ഇടുന്നതട.

3. 2.62 കേനികലഭാമതീറര് സനിലാംഗനിള കഫെസട ഫഫലന് 3 കഫെസട ഫഫലന് ആക്കുന്നതട.

4.  41.4 കേനികലഭാമതീറര് എല്.റനി.എ.ബനി.സനി. കകേബനിളുലാം 16.1 കേനികലഭാമതീറര്
എചട.റനി.എ.ബനി.സനി. കകേബനിളുലാം ഇകടണതുണട.

ഇഡൗ പദതനി 31-3-2017-നട മുമ്പട പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം.

(സനി)  1.  ഡനിസ്ട്രേനിബസ്യൂഷന് നഷലാം 15 ശതമഭാനലാം ആയനി തഭാഴുലാം.

         2.  മതീററനിലാംഗട ഓകടഭാമഭാറനികേട സനിസത്തനികലയട മഭാറുലാം.

         3.  ഫഫവദവ്യുതനി തടസലാം കുറയലാം.

        4.  ഗുണകമന്മയളള ഫഫവദവ്യുതനി ലഭലമഭാകുലാം.

        5.  ഫഫവദവ്യുതനി സുരക്ഷ വര്ദനിക്കുലാം. 
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ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടുകേള

288 (691)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനില് കവദവ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത എത വതീടുകേള ഉഫണന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; പഞഭായത്തട തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത വതീടുകേള കവദവ്യുതതീകേരനിക്കുന്നതനിനട എത തുകേ ആവശലമുഫണന്നട
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   സമ്പൂര്ണ  ഫഫവദവ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനി
ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനില്  1084  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണട.  ഇതനിനഭായനി  99,00,000  രൂപ  ആവശലമുളളതഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  ഇതനികനഭാടകേലാം  760  വതീടുകേള ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിചനിട്ടുണട.  ഇനനി
324  വതീടുകേള  ഫഫവദവ്യുതതീകേരനിക്കഭാനുണട.  പഞഭായത്തട  തനിരനിച്ചുളള  കേണക്കുകേള,
പ്രസ്തുത വതീടുകേളക്കട  ഫഫവദവ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായളള  തുകേ ഉളഫപഫട,  ചുവഫട
കചര്ക്കുന:

നഭാവഭായനിക്കുളലാം പഞഭായത്തട 95 എണലാം 16,25,632 രൂപ

ഫചമ്മേരുതനി പഞഭായത്തട 62 എണലാം 7,58,736 രൂപ

ഇളകേമണ് പഞഭായത്തട 55 എണലാം 5,63,740 രൂപ

മടവൂര് പഞഭായത്തട 34 എണലാം 2,83,200 രൂപ

ഇടവ പഞഭായത്തട 30 എണലാം 2,28,180 രൂപ

ഫവട്ടൂര് പഞഭായത്തട 25 എണലാം 3,60,052 രൂപ

വര്ക്കല മുനനിസനിപഭാലനിറനി 23 എണലാം 2,21,560 രൂപ

വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട മതീറര് സഭാപനിക്കഭാന് പദതനി

289  (692)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  കവദവ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട  അടകക്കണനിവരുന്നതഭായള്ള  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഉഫണങനില് അവ പരനിഹരനിക്കഭാന് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എഫനലഭാഫമന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട  മതീറര്  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  പദതനിയകണഭാ;
ഉഫണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട.

(ബനി  &  സനി)  മതീറര് ഘടനിപനിചനിടനിലഭാത്ത ഫതരുവട വനിളക്കുകേളക്കട അവയഫട
എണവലാം,  എതകനരലാം  ഫതളനിയനിക്കുനഫണന്നതുലാം കേണക്കനിഫലടുത്തട  നനിശ്ചനിത തുകേ
അടയ്ക്കുകേയഭാണട  ഫചയ്യുന്നതട.  ഇങ്ങഫനയളള  ഫതരുവ  വനിളക്കുകേള  ഒരു  നനിശ്ചനിത
കേഭാലയളവനില് കകേടഭായനിരുന്നഭാലലാം മുന് നനിശ്ചയപ്രകേഭാരലാം കേറന്റെട ചഭാര്ജട അടയ്കക്കണതഭായനി
വരുനണട.  ഫതരുവവനിളക്കുകേഫളലഭാലാം  തഫന്ന  മതീററനിലാംഗട  സലാംവനിധഭാനത്തനികലയട
മഭാറനിയഭാല് ഇഡൗ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുലാം.  നനിലവനിലളള നനിയമപ്രകേഭാരലാം പുതുതഭായനി
സഭാപനിക്കുന്ന എലഭാ  ഫതരുവവനിളക്കുകേളക്കുലാം  മതീററനിലാംഗട  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭായനിരനി
കക്കണതുലാം,  നനിലവനില്  മതീററനിലാംഗട  ഏര്ഫപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്ത  ഫതരുവവനിളക്കുകേളക്കട
നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനില്  മതീററനിലാംഗട  ഏര്ഫപടുകത്തണതുമഭാണട.  നനിശ്ചനിത
തതീയതനിക്കുളളനില്  ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട  മുകഖന  മതീററനിലാംഗട  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ഫപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട ചനില അധനികേ
ഇളവകേള  അനുവദനിച്ചുഫകേഭാണട  കബഭാര്ഡട  ഉത്തരവട  പുറഫപടുവനിചനിരുന.   ഇതട
പ്രകേഭാരലാം  നനിശ്ചനിത  തതീയതനിയ്ക്കുളളനില്  മതീററനിലാംഗട  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ഫപടുത്തഭാനുളള
പണമടയ്ക്കുന്ന തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട  എസനികമറട  തുകേയഫട  50%
ഇളവട അനുവദനിചനിരുന.

ഫഫവദവ്യുതനി ഉല്പഭാദനത്തനിഫല പ്രതനിസന്ധനി

290 (693) ശതീമതനി ഇ  .   എസട  .   ബനിജനികമഭാള:
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര്:
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം:
ശതീ  .    ഫകേ  .    രഭാജന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഴെലഭലതക്കുറവട  കേഭാരണലാം  കവദവ്യുതനിയലഭാദനത്തനിനുള്ള  ഡഭാമുകേളനിഫല
ജലത്തനിഫന്റെ അളവട എതകത്തഭാളലാം കുറഞ്ഞനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജലലഭലതക്കുറവമൂലലാം  പ്രതനിദനിന  കവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനത്തനില്
എതകത്തഭാളലാം കുറവഭാണട വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളഫതന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ജലലഭലതക്കുറവമൂലലാം  കവദവ്യുതനി  ഉലഭാദനത്തനിലണഭായ  പ്രതനിസന്ധനി
തരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട  എഫനഭാഫക്ക  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട  ആകലഭാചനിക്കുന്നഫതന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ജൂണ്  മുതല്  2017  ജനുവരനി  വഫരയളള  കേഭാലയളവനിഫല
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന നതീഫരഭാഴുക്കട  6387  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള
ജലമഭാണട.  എന്നഭാല്  3,200  എലാം.യ.  ഫഫവദവ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുളള  ജലലാം
മഭാതമഭാണട ലഭലമഭായതട.  2017 ഫഫെബ്രുവരനി 21-ാം തതീയതനിയനിഫല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
1646.71  എലാം.യ.  ഫഫവദവ്യുതനിയലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  ജലലാം  കശഷനിക്കുനണട.
2016  ഫഫെബ്രുവരനി  21-ാംതതീയതനി  2246.81  മനിലലന്  യൂണനിറട  ഫഫവദവ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുളള  ഫവളളമഭാണട  ഉണഭായനിരുന്നതട.  അതഭായതട  കേഴെനിഞ്ഞ
വര്ഷവമഭായനി തഭാരതമലലാം ഫചയ്യുകമ്പഭാള ഇകപഭാഴെകത്തതട 14.50 ശതമഭാനലാം കുറവഭാണട.
വനിവനിധ  ജല  സലാംഭരണനികേളനിലളള  ജലത്തനിഫന്റെ  കതഭാതട  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  2016 -17 ARR  കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം 2017 ഫഫെബ്രുവരനി മഭാസത്തനില്
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  പ്രതനിദനിന  ജല  ഫഫവദവ്യുത  ഉല്പഭാദനലാം  17.11  എലാം.യ.  ആണട.
എന്നഭാല്  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  21-ാം  തതീയതനി  വഫരയളള  പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി
ഉല്പഭാദനലാം  7.3796  എലാം.യ.  ആണട.  അതഭായതട  9.73  എലാം.യ.ഫന്റെ  കുറവട  ഇഡൗ
മഭാസത്തനില് ഉണഭായനിട്ടുണട.

(സനി)   സലാംസഭാനഫത്ത  കേടുത്ത  ജല  ദഡൗര്ലഭലലാംമൂലലാം  ഉണഭാകേഭാനനിടയളള
ഉഡൗര്ജ്ജ  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുറഫമനനിന്നട  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്
ഫഫവദവ്യുതനി  ലഭലമഭായ  സമയങ്ങളനില്  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങനി  ജല  ഫഫവദവ്യുതനിയഫട
ഉലഭാദനലാം  ക്രമതീകേരനിചട  പരമഭാവധനി  ജലലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിരുന.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വനിലകൂടനിയ  ആഭലനര
തഭാപനനിലയങ്ങളനില് നനിനളള ഉല്പഭാദനലാം പൂര്ണമഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കനിയലാം അണഫക്കട്ടുകേള
കേവനിഞകപഭാകേഭാത്ത  രതീതനിയനില്  ജലസലാംഭരണലാം  നടത്തനിയമഭാണട  ഉല്പഭാദനലാം
ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട.

കേഭാലവര്ഷത്തനിലണഭായ വലനിയ കുറവട കേഭാരണലാം നഭാളനിതുവഫരയളള കേണക്കട
പ്രകേഭാരലാം  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  നതീഫരഭാഴുക്കനിഫന്റെ  55  ശതമഭാനലാം  മഭാതകമ  ലഭനിചനിട്ടുളള.
കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  ഫഫവദവ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  തരണലാം
ഫചയ്യുവഭാനഭായനി മദലകേഭാല ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുകേള മുകഖന 2016 ഡനിസലാംബര് മുതല്

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന ഫഫവദവ്യുതനി  ജൂണ് മുതല് മുന്കൂര് ലഭലമഭാക്കുകേവഴെനി ഫവളളലാം
വരുലാംമഭാസങ്ങളനികലക്കട സലാംഭരനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട.  ഇതു കൂടഭാഫത സലാംസഭാനത്തനിനട
പുറതനനിനലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫകേഭാണവരുന്നതനിനുളള  ദതീര്ഘകേഭാല  ഹ്രസസ്വകേഭാല
കേരഭാറുകേളനിലലാം ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  865 ഫമഗഭാ വഭാടനിഫന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുലാം 300 ഫമഗഭാ
വഭാടട  റഡൗണട-ദ-കക്ലഭാക്കട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ഫമഗഭാ  വഭാടട  പതീക്കട  സമയതലാം
ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.   ഇതനില്  315  ഫമഗഭാ  വഭാടട  ഫഫവദവ്യുതനി
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് 6-12-2016-ല് ലഭനിച്ചു തുടങ്ങനി.  മഭാര്ചട മുതല് ലഭനികക്കണ
200  ഫമഗഭാ  വഭാടട  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്  അനുസരനിചട  ഫഫവദവ്യുതനി  ഫകേഭാണവരഭാനുളള
ഇടനഭാഴെനിയലാം ലഭനിചനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത മഭാര്ചട മഭാസത്തനില്  85  ഫമഗഭാ  വഭാടട ഫഫവദവ്യുതനി
ഫഫവകുകന്നരലാം  6  മണനി  മുതല്  രഭാതനി  12  മണനിവഫര  ഫകേഭാണവരഭാനുള്ള ഇടനഭാഴെനിയലാം
അധനികേ  വനില  ഫകേഭാടുത്തട  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  ഇതട  കേഴെനിഞള്ള ഫഫവദവ്യുതനി  കേമ്മേനി
പവര് എകടകചഞട, അണ്ഫഷഡസ്യൂളഡട ഇന്റെര്കചഞട എന്നനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട. 

മദലകേഭാല, ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാര് മുകഖനയലാം  ഡനി.ബനി.എഫെട.ഒ.ഒ. പ്രകേഭാരലാം 2016
ഡനിസലാംബര്  മുതല്  ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന  ഫഫവദവ്യുതനി  ജൂണ്  മുതല്  ലഭലമഭാക്കുകേ
വഴെനിയലാം  ജലഫഫവദവ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  കുറയഭാനുലാം  സലാംഭരണനികേളനിഫല  ജലലാം  വരുലാം
മഭാസങ്ങളനികലക്കട  സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണട.  2017  മഭാര്ചട  മുതല്  ജൂണ്
വഫരയളള കേഭാലയളവനിഫല ഉപകഭഭാഗലാം പ്രതതീക്ഷനിചട ഡതീപട-ഇഡൗ-ബനിഡനിലാംഗട വഴെനി 200
MW  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള  കേരഭാറനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇതുകൂടഭാഫത  2017
മഭാര്ചട  മുതല് കമയട  വഫര  ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം  100  എലാം.ഡബ്ലേവ്യു.  മുഴുവന്
സമയവലാം  100MW  പതീക്കട  സമയത്തട  മഭാതമഭായലാം  ഫഫവദവ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള
കേഭാരഭാറനില്  ഏര്ഫപടനിട്ടുണട.  ഇകപഭാഴെഫത്ത  സനിതനിഗതനികേള  പരനിഗണനിചട
ലഭലതയനുസരനിചട  കൂടുതല്  ഫഫവദവ്യുതനി  പവര്  എകടകചഞനില്നനിന്നട  വഭാങ്ങുവഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.  

ഫചറഭായനി 110 ഫകേ.വനി. സബട കസഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

291 (694) ശതീ  .   എസട  .   ശർമ്മേ : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫചറഭായനി  110  ഫകേ.വനി.  സബട  കസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിഫന്റെ  തടസലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി സലാംബന്ധനിചട നനിലവനിലള്ള പരഭാതനികേള കകേളക്കുന്നതനിനുലാം
തുടര്നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എറണഭാകുളലാം  എ.ഡനി.എലാം.-ഫന ചുമതലഫപടുത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള തുടര്നടപടനി സലാംബന്ധനിചട കവദവ്യുതനി വകുപട
ഏഫതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നകത്തക്കട പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുഫമന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ഫചറഭായനി  110  ഫകേ.വനി.  സബട  കസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിഫന്റെ  തടസലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട  ബഹുമഭാനഫപട  എ.ഡനി.എലാം.-നട  പരഭാതനി  ഫെയല് ഫചയ്യുകേയലാം
കേഭാലഭാകേഭാലള്ളനില്  follow-up  നടത്തനിഫക്കഭാണനിരനിക്കുകേയലാം  ഫചയ്യുന.  പ്രസ്തുത
ഫഫലനനിഫന്റെ  11.2  കേനി.മതീ.  ദൂരത്തനില്  1.50  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗത്തഭായനി  ഏകേകദശലാം
22  കകേസുകേളഭാണട  നനിലവനിലളളതട.  ഇഡൗ  കകേസുകേള  എലഭാലാം  ഇകപഭാള  എ.ഡനി.എലാം.-ഫന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട.

(ബനി)  ഉണട.  പരനിഗണനയനിലളള നനിരവധനി പരഭാതനികേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  21-10-2016,  17-11-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനില്  ബഹുമഭാനഫപട
എ.ഡനി.എലാം.  ഒറനിജനിനല്  റടട,  ആളടര്കനറട  റടട  എന്നനിവ  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭായനി.  തുടര്ന്നട എ.ഡനി.എലാം.-ഫന്റെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ഫകേടഭാമലാംഗലലാം
എസട.എന്.കകേഭാകളജട കേഭാമ്പസനിഫന്റെ പുറതകൂടനി ഫഫലന് വലനിക്കുന്നതനിനഭായളള ഒരു
ഫപ്രഭാകപഭാസല്  24-12-2016-നട  അസനിസന്റെട  എകനികേസ്യൂടതീവട  എഞനിനതീയര്
ടഭാന്സനിഷന് സബ്ഡനിവനിഷന് കുറുമകശരനിയഫട ഓഫെതീസനില്നനിനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.
കൂടഭാഫത 2-2-2017-ല് ശതീമതനി മതീന, ശതീമതനി ഫഷമനി കേരതീലാം, ശതീ. മുഹമ്മേദട സഭാലനി
മജതീദട  എന്നതീ പരഭാതനിക്കഭാരുമഭായളള ഒരു ഹനിയറനിലാംഗട  ബഹുമഭാനഫപട എ.ഡനി.എലാം.
കേളക്ടകററനില് വചട നടതകേയണഭായനി. അവനിഫട വചട എ.ഡനി.എലാം.-ല് നനിനലാം ലഭനിച
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ശതീമതനി മതീന, ശഭാനനിവനത്തനിഫന്റെ വസ്തുവനില് കൂടനി കേടനകപഭാകുന്ന
ഫഫലനനിഫന്റെ  ഡതീവനികയറഡട  റടട  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  അസനിസന്റെട  എകനികേസ്യൂടതീവട
എഞനിനതീയറുഫട ഓഫെതീസനില് നനിന്നട 10-2-2017-ല് എ.ഡനി.എലാം.-നട  സമര്പനിചനിട്ടുണട.  

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേസുകേളനില്  എ.ഡനി.എലാം.-ഫന്റെ ഉത്തരവട  കകേരള  കസറട
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട ലനിമനിറഡനിനട അനുകൂലമഭാവകേയലാം പുതനിയ കകേസുകേള ഒനലാം
തഫന്ന  ഉടഫലടുക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം  ഫചയഭാല്  കകേസുകേള  തതീര്പഭായനി  രണ
വര്ഷത്തനിനകേലാം തഫന്ന ഫഫലന് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  110 ഫകേ.വനി.  ഫചറഭായനി
സബട കസഷന് കേമ്മേതീഷന് ഫചയഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.  

ഫനയഭാറനിന്കേര സബട കസഷന് 110 ഫകേ.വനി. ആയനി ഉയര്ത്തഭാന്  പദതനി

292  (695)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
കവദവ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനയഭാറനിന്കേര  സബട  കസഷന്  110  ഫകേ.വനി.  സബട  കസഷനഭായനി
ഉയര്തന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാഫണന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഈ പ്രവൃത്തനി
അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിയന്നൂര്  പഞഭായത്തനിഫല  ഫനലനിമൂടട  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡനിഫന്റെ സബട ഓഫെതീസനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) 20000-ല് അധനികേലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ഉള്ള ഫനയഭാറനിന്കേര ഡനിവനിഷന്
വനിഭജനിചട  ഫപരുമ്പഴുതൂരനില്  പുതനിയ  ഡനിവനിഷന്  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഫനയഭാറനിന്കേര  ടഡൗണനില്  യ.ജനി.  കകേബനിള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫനയഭാറനിന്കേര  സബട  കസഷന്  110  ഫകേ.വനി.  സബട  കസഷനഭായനി
ഉയര്തന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട.  ഇഡൗ  പ്രവൃത്തനികേള  അടനിയനരമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട.

(ബനി)  അതനിയന്നൂര് പഞഭായത്തനിഫല ഫനലനിമൂടട കകേന്ദ്രതീകേരനിചട കേഭാഞ്ഞനിരലാംകുളലാം
ഇലകനിക്കല്  ഫസക്ഷനുകേതീഴെനില്  31-12-2005  മുതല്  ഒരു  സബട  എഞനിനതീയര്
ഓഫെതീസട പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഫനയഭാറനിന്കേര  ഇലകനിക്കല്  ഡനിവനിഷന്  വനിഭജനിക്കുന്നതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഒനലാം നനിലവനില് ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിഫന്റെ പരനിഗണനയനില് ഇല.

(ഡനി)   IPDS  പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനി  ഫനയഭാറനിന്കേര ടഡൗണനില് ഭൂഗര്ഭ
കകേബനിള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട;  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള
ഉടന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട.

ഫകേഭായനിലഭാണനിയനില് 110 K.V. സബ്കസഷന്

293 (696)  ശതീ  .   ഫകേ  .   ദഭാസന് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട കവദവ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭായനിലഭാണനി  നഗരത്തനില് അനുഭവഫപടുന്ന കവദവ്യുതനി  തടസത്തനിനട
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനുലാം ടഭാന്സനിഷന് ഫമചഫപടുതന്നതനിനുലാം ഫകേഭായനിലഭാണനിയനില്
110  K.V.  സബ് കസഷന്  സഭാപനികക്കണതട  അതലഭാവശലമഭാണട  എന്നതട
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിഫന്റെ  സഭാധലത  KSEB  അധനികൃതര്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട
സലാംബന്ധനിചട  എഫനങനിലലാം  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനികലക്കട  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.

(ബനി)  ഫകേഭായനിലഭാണനിയനില്  ഒരു  സബട  കസഷന്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട

അനുകയഭാജലമഭായതുലാം,  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിഫന്റെ  അധതീനതയനിലളളതുമഭായ  ഭൂമനി

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ഫകേ.എസട.ഇ.ബനി.എല്. -ല് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കകേപട-നട കേതീഴെനിലളള സഭാപനങ്ങളനിഫല നനിയമനലാം

294  (697)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  'കകേപട'-നട  കേതീഴെനില്  എത  എഞനിനതീയറനിലാംഗട  കകേഭാകളജകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട;

(ബനി)  ഇഡൗ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട  കകേഭാകളജകേളനില്  എത  സനിരലാം  തസ്തനികേകേള
നനിലവനിലണട; വനിശദഭാലാംശങ്ങള തസ്തനികേ തനിരനിചട ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സനിരലാം തസ്തനികേളനില് എത ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട;

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേളനികലക്കുളള  നനിയമനത്തനിനട  റഭാങട  ലനിസട  നനിലവനിലകണഭാ;
ഇതനില്നനിന്നട ഇതുവഫര എതകപഫര നനിയമനിച്ചു;

(ഇ)  നനിയമനലാം  ആരലാംഭനിചനിടനില  എങനില്  എനഭാണട  ഇതനിനട  തടസമഭായനി
നനില്ക്കുന്നതട;

(എഫെട) 'കകേപട'-ഫന്റ കേതീഴെനിലളള സഭാപനങ്ങളനിഫല നനിയമനലാം പനി.എസട.സനി.

മുഖഭാനനിരലാം നടതന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  9 എഞനിനതീയറനിലാംഗട കകേഭാകളജകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  887 സനിരലാം തസ്തനികേകേള ഉണട. 

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  308 ഒഴെനിവകേള.

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.  
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(ഡനി)  ചനില തസ്തനികേകേളനില് ഒഴെനിവകേളനികലക്കുളള നനിയമനത്തനിനട  റഭാങട  ലനിസട
നനിലവനിലണട.  ടനി ലനിസനില്നനിനലാം 60 കപഫര നനിയമനിചനിട്ടുണട.

(ഇ)  കടഡ്സഭാന്,  ഇലകനിക്കല്  കഗഡട  II  എന്നനിവയനിഫല  റഭാങട  ലനിസട
തയഭാറഭാക്കനിയതനില്  അപഭാകേതയളളതഭായനി  അകക്ഷപമുളള  സഭാഹചരലത്തനില്
ഭരണസമനിതനി തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം പുനനഃപരനികശഭാധന നടനവരുകേയഭാണട.

(എഫെട)  പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട. 

കഗറട കവ ഓഫെട നനിലമ്പൂര് കപ്രഭാജക്ടട

295  (698)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ ടൂറനിസലാം ഫപ്രഭാകമഭാഷന് കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ ഫപ്രഭാജക്ടട ആയ
'കഗറട  കവ  ഓഫെട  നനിലമ്പൂര്'-ഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എഫനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട;  ഇതനില്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  ഏഫറടുത്ത
പ്രവര്ത്തനികേള ഏവ;

(ബനി) 'കഗറട കവ ഓഫെട നനിലമ്പൂര് 'പദതനിയഫട ഭഭാഗമഭായനി നനിര്മ്മേനിച (വടപുറലാം
പഭാലത്തനിനടുത്തട)  കേനികയഭാസ്കുകേളനില് കേചവടലാം  നടത്തഭാന് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉഫണങനില് ആരഭാണട അനുമതനി നല്കേനിയതട;

(സനി)  കേചവടലാം  നടതന്നയഭാളനിഫന്റെ  കപരുലാം  വനിലഭാസവലാം  ടനിയഭാന്  അടച
നനികുതനിയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ടനി  കേനികയഭാസ്കുകേളനില്  കേചവടലാം  നടതന്നതട  അനധനികൃതമഭാഫണങനില്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇഫലങനില്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയവര്ഫക്കതനിഫര  നടപടനി
എടുക്കുകമഭാ ; അനധനികൃത കേചവടത്തനിഫനതനിഫര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'കഗറട  കവ  ഓഫെട  നനിലമ്പൂര്'  കപ്രഭാജക്ടനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഫഷല്ടര്  കേലാം
കേനികയഭാസട  (2  എണലാം),  ഫഫസഡട  റതീഫടയനിനനിലാംഗട  വഭാള,  എര്ത്തട  ഫെനിലനിലാംഗട,
കകേഭാണ്ക്രതീറട  പനിലര്  ഫഫെന്സനിലാംഗട,  റഭാമ്പട  എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട.
ഡനി.റനി.പനി.സനി. മുഖഭാനനിരലാം പ്രവൃത്തനികേള നനിര്വഹനിക്കഫപടനിടനില. 

(ബനി - ഡനി)  അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.
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കകേരള ഇന്സനിറസ്യൂടട ഓഫെട കകേഭാ-ഓപകററതീവട മഭാകനജ് ഫമന്റെട

296  (699)  ശതീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ഫനയഭാര്ഡഭാമനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കകേരള  ഇന്സനിറസ്യൂടട  ഓഫെട
കകേഭാ-ഓപകററതീവട മഭാകനജട ഫമന്റെട കകേഭാകളജട നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിഫല  പശ്ചഭാത്തല,  അടനിസഭാന  സഡൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട.

സഹകേരണ ബഭാങട വഭായ്പ പലനിശ

297  (700)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  ഹ്രസസ്വകേഭാല  വഭായ്പ  എടുത്ത
കേര്ഷകേരുഫട  2016-നവലാംബര്,  ഡനിസലാംബര് മഭാസഫത്ത പലനിശ എഴുതനിത്തളളുവഭാന്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനില് ഇതുമൂലലാം കേര്ഷകേര്ക്കട
എത കകേഭാടനി രൂപയഫട ആനുകൂലലമഭാണട ലഭനിക്കുകേഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച പലനിശ ഫമഭാറകടഭാറനിയലാം, കേര്ഷകേര്ക്കട
എനവഫരയഭാണട അനുവദനിചതട  ;  ഇതനിനകേലാം പലനിശ അടച കേര്ഷകേര്ക്കട പ്രസ്തുത
തുകേ തനിരനിചട നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  7  ശതമഭാനലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില്
1-4-2016 മുതല് 30-9-2016 വഫര വനിതരണലാം ഫചയനിരുന്ന 3 ലക്ഷലാം രൂപ വഫരയള്ള
കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേളനില്  1-11-2016  മുതല്  31-12-2016  വഫരയളള  കേഭാലയളവനില്
ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന്ന  വഭായ്പകേളക്കട  1-11-2016  മുതല്  31-12-2016  വഫരയള്ള
2 മഭാസക്കഭാലയളവനിഫല പലനിശ എഴുതനിത്തളളുവഭാന് നബഭാര്ഡട മുഖഭാനനിരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള  സലാംഘങ്ങള  28-2-2017-നട
മുമ്പഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതഭാഫണന്നട  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതനിനഭാല്  ആയതനിനട
കശഷകമ  കേര്ഷകേര്ക്കട  ലഭലമഭായ  ആനുകൂലലലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാവകേയള.
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(ബനി)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കനിയതുമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭായ  അസഡൗകേരലലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017  മഭാര്ചട  31  വഫര  റവനസ്യൂ  റനിക്കവറനി/ജപനി
ഉളഫപഫടയളള  നനിര്ബന്ധനിത  നടപടനികേളക്കട  സര്ക്കഭാര്  ഫമഭാറകടഭാറനിയലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട. 

സഹകേരണ ബഭാങട ജതീവനക്കഭാരുഫട ഫപ്രഭാകമഭാഷന് 

298  (701)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിഫല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട ഫപ്രഭാകമഭാഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
10+2+3 പഭാകറണനില് ബനിരുദലാം കവണഫമനള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട നനിലവനിലകണഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില്  പ്രസ്തുത പഭാകറണനില് അലഭാഫത കനരനിട്ടുള്ള ബനിരുദലാം കനടനിയ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട ഫപ്രഭാകമഭാഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇളവകേള നല്കുന്നതനിനട നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.

(ബനി) 10+2+3 പഭാകറണ് പ്രകേഭാരലാം അലഭാഫത ബനിരുദലാം കനടനിയ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട
ഫപ്രഭാകമഭാഷന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട  ഇളവട  നല്കുവഭാന്  1969-ഫല  കകേരള  സഹകേരണ
സലാംഘലാം നനിയമത്തനില് വലവസ ഫചയനിടനില. എന്നഭാല് ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിനട ബനിരുദ
കയഭാഗലതയനില് നനിനലാം ഇളവട നല്കുന്നതനിനട ചടത്തനില് വലവസയണട. 

സഹകേരണ സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന്

299 (702) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്:
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട:
ഫപ്രഭാഫെ  .   ഫകേ  .   യ  .   അരുണന്:
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട  റസഭാഖട:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട സഹകേരണ സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങനില് ഇതനിഫന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എഫനലഭാമഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സഹകേരണ  കമഖലയഫട  ഉന്നമനത്തനിനട  ഇതട  എങ്ങഫനഫയലഭാലാം
പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുഫമന്നഭാണട കേരുതുന്നതട ; ആഫരലഭാമഭാണട പ്രസ്തുത കേലഭാമ്പയനിനനില്
പഫങടുക്കുന്നതട ;
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(ഡനി)  കേലഭാമ്പയനിന്  കേഭാലയളവനില്  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണയജവലാം
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട  2016 ഡനിസലാംബര് 10 മുതല് 2017 ജനുവരനി 10 വഫരയള്ള
ഒരു മഭാസക്കഭാലലാം സഹകേരണ കമഖല സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന് സലാംഘടനിപനിച്ചു.

(ബനി)  സഹകേരണ കമഖല സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങള
ചുവഫട കചര്ക്കുന:

1.  500,  1,000 രൂപ  കനഭാട്ടുകേള  പനിന്വലനിചതനിഫനതടര്ന്നട  സഹകേരണ
കമഖലയനിലണഭായ പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേ.

2.  സഹകേരണ  കമഖലയഫട  പ്രസക്തനിഫയയലാം  പ്രഭാധഭാനലഫത്തയലാംകുറനിചട
ജനങ്ങഫള കബഭാധവഭാന്മഭാരഭാക്കുകേ.

3. സഹകേരണ കമഖലയനിഫല നനികക്ഷപകേരുഫട വനിശസ്വഭാസലാം ആര്ജ്ജനിക്കുകേ. 

4. ജനങ്ങളുഫട ആശങ ദൂരതീകേരനിക്കുകേ.

5.  ഭവന  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനി  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലാം  ജനങ്ങളുമഭായളള
ബന്ധലാം കൂടുതല് ശക്തനിഫപടുതകേ.

6. സഹകേഭാരനികേഫള പുതനിയ നനികക്ഷപലാം നടതന്നതനിനട കപ്രരനിപനിക്കുകേ.

(സനി) സഹകേരണ കമഖലയനിഫല നനികക്ഷപകേരുഫട വനിശസ്വഭാസലാം ആര്ജ്ജനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഹകേരണ  കമഖലയഫട
വനിശസ്വഭാസലത  നനിലനനിര്തന്നതനിനുലാം  കേലഭാമ്പയനിന്  പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുഫമന്നഭാണട
കേരുതുന്നതട.  സഹകേഭാരനികേളുലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിഫല  ജതീവനക്കഭാരുലാം
സഹകേരണ വകുപനിഫല  ഉകദലഭാഗസന്മഭാരുമഭാണട കേലഭാമ്പയനിനനില് പഫങടുത്തനിട്ടുളളതട.

(ഡനി)  കേലഭാമ്പയനിന്  കേഭാലയളവനില്  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ  യജലാം
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട. 

സഹകേരണ കമഖലയനിഫല പ്രതനിസന്ധനി

300 (703) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്:
ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്:
ശതീ  .   ഫകേ  .   രഭാജന്:
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട മുഹസനിന് പനി.:  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  തതീരുമഭാനലാം  സഹകേരണ  കമഖലഫയ
എതകത്തഭാളലാം പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചുഫവന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുഫട പ്രവര്ത്തനലാം മന്ദതീഭവനിചതുമൂലലാം ഏഫതഭാഫക്ക
തരത്തനിലള്ള ബുദനിമുട്ടുകേളഭാണട ഉണഭായഫതന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രതനിസന്ധനി  സഹകേരണ  കമഖലഫയ  ദുര്ബലഫപടുത്തഭാതനി
രനിക്കഭാന് എഫനഭാഫക്ക നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  ഒരഭാഴ്ചയനില്  24,000  രൂപ  മഭാതകമ  ഒരു
അക്കഡൗണനില്നനിനലാം പനിന്വലനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിരുനളള. സഹകേരണ കമഖലയനിഫല
1.90 കകേഭാടനി ഇടപഭാടുകേഭാരുഫട ഫഫദനലാംദനിന ആവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുന്നതനിനട തുച്ഛേമഭായ
ഇഡൗ തുകേ അപരലഭാപമഭായനിരുന. സഭാധുവഭായ കേറന്സനി ഉപകയഭാഗനിചട നഭാമമഭാതമഭായ
ഇടപഭാടുകേള മഭാതകമ സലാംഘങ്ങളനില് നടനളള.  സലാംഘങ്ങളുഫട വഭായ്പഭാ വനിതരണവലാം
തനിരനിചടവലാം  നനികക്ഷപവമുളഫപഫട  ഇടപഭാടുകേള  തടസഫപട്ടു.  വഭായ്കപതര
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന്ന പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങളനിഫല ഫഫദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
മുടങ്ങനി.  പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങളനില് അക്കഡൗണളള അലാംഗങ്ങള അവരുഫട എസട.ബനി.
അക്കഡൗണനില് നനികക്ഷപനിച തുകേ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിഫല കേറന്റെട അക്കഡൗണനില്
നനികക്ഷപനികക്കണ സഭാഹചരലലാം പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട നഷത്തനിനട
കേഭാരണമഭായനി.  സഹകേരണ  കമഖലഫയ  ആശയനിക്കുന്ന  ഗഭാമതീണ  ജനതയഫട
ഫഫദനലാംദനിന സഭാമ്പത്തനികേ ആവശലങ്ങള നനിറകവറഭാന് കേഴെനിയഭാഫത വന. 

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിഫല  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നനികക്ഷപ സുരക്ഷഭാ സതീലാം   ബഭാധകേമഭാക്കനി.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനില്  അക്കഡൗണളള  ഇടപഭാടുകേഭാരനട  ഫകേ.ഫഫവ.സനി.  (ഇടപഭാടുകേഭാഫര
അറനിയല്)  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിചട  അടുതളള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിഫന്റെ
ശഭാഖയനില് പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘത്തനിനട അക്കഡൗണളള ശഭാഖയനില് സതീകറഭാ ബഭാലന്സട
അക്കഡൗണട  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  അനുവദനിചട  ഇടപഭാടുകേള  നടതന്നതനിനട  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനി.  നനികക്ഷപകേരുഫട  വനിശസ്വഭാസലാം  ആര്ജ്ജനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനികക്ഷപലാം
സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  10
വഫരയള്ള  ഒരു  മഭാസക്കഭാലലാം  സഹകേരണ  കമഖല  സലാംരക്ഷണ  കേലഭാമ്പയനിന്
സലാംഘടനിപനിച്ചു.  2016  ഡനിസലാംബര്  18  സഹകേരണ കമഖല സലാംരക്ഷണ ദനിനമഭായനി
ആചരനിച്ചു.  കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനിലലാം
തഭാലൂക്കട തലത്തനിലലാം സലാംഘലാം തലത്തനിലലാം കമഭാണനിററനിലാംഗട കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു.
കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേഭാരനികേള  കകേരളത്തനിഫല  1720682  ഭവനങ്ങള
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സന്ദര്ശനിച്ചു.  2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണ യജലാം നടത്തനി.  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കനിയതുമൂലലാം ജനങ്ങളക്കുണഭായ
അസഡൗകേരലലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017   മഭാര്ചട  31  വഫര  റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി/
ജപനി  ഉളഫപഫടയളള  നനിര്ബന്ധനിത  നടപടനികേളക്കട  സര്ക്കഭാര്  കമഭാറകടഭാറനിയലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വഭായ്പ  ക്രമപ്രകേഭാരലാം  തതീര്പഭാക്കുന്ന
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട  പ്രസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തനിരനിചടച  പലനിശ  തുകേയഫട
10%  ഇളവട  അനുവദനിക്കുകേയലാം  കുടനിശനികേ  വഭായ്പക്കഭാര്ക്കട  ഇളവകേള  നല്കുകേയലാം
ഫചയ്യുന്ന  "നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണ പദതനി  2017''  നടപഭാക്കുകേയണഭായനി.
ഇതട  സഹകേരണ  കമഖലയഫട  വനിശസ്വഭാസലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്
ബഭാങനിടപഭാടുകേള സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉപകേരനിചനിട്ടുണട. 

സഹകേരണ കമഖലയനിഫല ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട ഇന്ഫസക്ടര്/ 
ആഡനിറര് തസ്തനികേകേള

301  (704)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  സഹകേരണ  വകുപനില്  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട
ഇന്ഫസക്ടര്/ആഡനിറര് തസ്തനികേയനില് ഫറഗുലര്, ഫകേ.എസട.ആര്-144, ഫകേ.എസട.ആര്.-156
എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന  ആഫകേ  തസ്തനികേകേളുഫട  എണലാം
എതയഭാണട; ഈ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി നനിലവനില് എത കപര് കജഭാലനിഫചയ്തുവരുന;

(ബനി)  സതീനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട  ഇന്ഫസക്ടര്/ആഡനിറര്  തസ്തനികേയനില്
റഗുലര്,  ഫകേ.എസട.ആര്-144,  ഫകേ.എസട.ആര്-  156  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി
അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന ആഫകേ തസ്തനികേകേളുഫട എണലാം എതയഭാണട;

(സനി)  പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിക്കുന്ന 12 തഭാലൂക്കുകേളനില് സഹകേരണ വകുപനിഫന്റെ
അസനിസന്റെട  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല്),  അസനിസന്റെട  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ആഡനിറട)  എന്നതീ
ഓഫെതീസുകേളുഫട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട ഇന്ഫസക്ടര് പനി.എസട.സനി.  റഭാങട ലനിസനില്
നനിനലാം ഇതുവഫര എത നനിയമനങ്ങള നടന്നനിട്ടുണട;  എത ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട   സഹകേരണ  വകുപനില്  ജൂനനിയര്  കകേഭാ -ഓപകററതീവട
ഇന്ഫസക്ടര്/ആഡനിറര് തസ്തനികേയനില് ഫറഗുലര് ഫകേ.എസട.ആര്. 144,  ഫകേ.എസട.ആര്. 156
എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  1228  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിചനിട്ടുണട.
ഇഡൗ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി നനിലവനില് 1003 കപര് കജഭാലനിഫചയ്തുവരുന. 

(ബനി)  സതീനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട  ഇന്ഫസക്ടര്/ആഡനിറര്  തസ്തനികേയനില്
റഗുലര്  ഫകേ.എസട.ആര്.  144,  ഫകേ.എസട.ആര്.  156  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി
1228 തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട. 

(സനി) പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിക്കുന്ന 12 തഭാലൂക്കുകേളനില് സഹകേരണ വകുപനിഫന്റെ
അസനിസന്റെട  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല്),  അസനിസന്റെട  ഡയറക്ടര്  (ആഡനിറട)  എന്നതീ
ഓഫെതീസുകേളുഫട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട ഇന്ഫസക്ടര് പനി.എസട.സനി.  റഭാങട ലനിസനില്
നനിനലാം ഇതുവഫര  293  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട.  255  ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട.
കനരനിട്ടുളള  നനിയമനലാം  158,  വനികലജട  എകടഫറന്ഷന്  ആഫെതീസര്മഭാരനില്നനിനലാം
തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴെനിയളള  നനിയമനലാം  28,  യ.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട/യ.ഡനി.  ഫഫടപനിസടമഭാരനില്
നനിനലാം തസ്തനികേമഭാറലാം വഴെനിയളള നനിയമനലാം 39. 

സഹകേരണ വകുപനിഫല ഫെയലകേളനില് നടപടനി

302  (705)  ശതീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ശശനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണവകുപനിന് കേതീഴെനിഫല 9368/C3/15 dt. 7-10-2015, C3/190/2016
എന്നതീ ഫെയലകേളനില് നഭാളനിതുവഫര എനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫസക്ഷനനില്  2017  ഫഫെബ്രുവരനി  വഫര  എത  ഫെയലകേള
തതീരുമഭാനമഭാകേഭാഫത  കേനിടക്കുനണട;  ഇക്കഭാരലലാം  കമലകദലഭാഗസരുലാം  വകുപട
തലവന്മഭാരുലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;  എങനില് പ്രസ്തുത ഫസക്ഷനനിഫല ഫെയലകേളനില്
തതീരുമഭാനഫമടുക്കുന്നതനില്  വരുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  എന്തു  കേഭാരണത്തഭാലഭാഫണന്നട
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞ  ഫെയലകേളനിഫല  നടപടനിക്രമങ്ങള  എകപഭാള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം എന്നട ഫവളനിഫപടുതകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  ഫെയലകേള  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  വനിവനിധ  തലത്തനിലളള
പരനികശഭാധനയനിലഭാണട. അവയനില് അനനിമ തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

(ബനി &  സനി) സഹകേരണ (സനി3) ഫസക്ഷനനില് 2017 ഫഫെബ്രുവരനി വഫര 424
ഫെയലകേള  തതീര്പഭാക്കഭാഫത  കേനിടക്കുനണട.  വകുപ്പുതല  റനിവസ്യൂ  മതീറനിലാംഗുകേളനില്
തതീരുമഭാനമഭാകേഭാഫത  കേനിടക്കുന്ന  ഫെയലകേഫള  സലാംബന്ധനിചട  ഫപഭാതുവനില്  ചര്ച
ഫചയഭാറുണട.  സഹകേരണ  (സനി3)  അസനിസന്റെട  തസ്തനികേ  5-12-2016  മുതല്  16-1-2017  വഫര
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുകേയഭായനിരുന.  17-1-2017-നട കജഭായനിന് ഫചയ അസനിസന്റെട സര്ക്കഭാര്
സര്വതീസനില്  പുതുതഭായനി  പ്രകവശനിച  യഭാളഭാണട.  കൂടഭാഫത  സഹകേരണ  (സനി)
വകുപനിഫല  കേമ്പസ്യൂടര്  അസനിസന്റെട  തസ്തനികേ  9-1-2017  മുതല്  നഭാളനിതുവഫര
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുകേയഭാണട.  അപരലഭാപതകേള  പരനിഹരനിചട  ഫെയലകേളനില്
അടനിയനരമഭായനി തതീര്പ്പുകേലനിക്കുന്നതനിനട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.  

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുഫട ആര്.ബനി.ഫഎ. അഫെനിലനികയഷന്

303  (706)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  ബഭാങനിലാംഗട  ഇടപഭാടട  നടതന്ന  എത  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള ആര്.ബനി.ഐ.-യനില് അഫെനിലനികയഷന് കനടനിയനിട്ടുണട ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സലാംഘങ്ങളനിഫല  ഇടപഭാടുകേളക്കട  പഭാന്കേഭാര്ഡട  നനിര്ബന്ധ
മഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) എത സലാംഘങ്ങളക്കട ആര്.ബനി.ഐ.-യനില് അഫെനിലനികയഷന് ഇഫലന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ആര്.ബനി.ഐ.-യനില്  അഫെനിലനികയഷന്  ഇലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങള
ഇടപഭാടുകേളക്കട പഭാന്കേഭാര്ഡട നനിര്ബന്ധമഭാക്കുനകണഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  ബഭാങനിലാംഗട  ഇടപഭാടട  നടതന്ന  75  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള  ആര്.ബനി.ഫഎ.  ഫഫലസന്സട  കനടനിയനിട്ടുണട.  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങട,  14 ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള,  60  അര്ബന്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള
എന്നനിവയഭാണട ആര്.ബനി.ഫഎ. ഫഫലസന്സട കനടനിയനിട്ടുള്ളതട. 

268/2019.
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(ബനി)  ഇഡൗ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിഫല  ചുവഫട  കചര്ക്കുന്ന  ഇടപഭാടുകേളക്കട
പഭാന്കേഭാര്ഡട ആദഭായനനികുതനി വകുപട നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട:

1. ഒരു  ദനിവസലാം  അന്പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  കൂടുതലളള  കേലഭാഷട
ഫഡകപഭാസനിറട നടതന്നതനിനട 

2. കേലഭാഷട  ഉപകയഭാഗനിചട  അന്പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  കൂടുതല്  ഡഭാഫട,
കപ ഓര്ഡര്, ബഭാകങഴട ഫചക്കട എന്നനിവ എടുക്കുന്നതനിനട

3. സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് സനിര കേഭാലഭാവധനി ഫഡകപഭാസനിറട നടതന്നതനിനട

4. ജന്ധന്  അക്കഡൗണട,  കബസനിക്കട  ബഭാങട  ഫഡകപഭാസനിറട  അക്കഡൗണട
എന്നനിവ ഒഴെനിഫകേയളള അക്കഡൗണട ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട.

(സനി)  അലാംഗങ്ങളുമഭായനി മഭാതലാം ഇടപഭാടുകേള നടതന്ന 1337  ഫഫപ്രമറനി വഭായ്പഭാ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട ആര്.ബനി.ഫഎ. ഫഫലസന്സനി ഇല. 

(ഡനി)  ആര്.ബനി.ഫഎ. -യഫട  ഫഫലസന്സനി  ഇലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങളനിഫല
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട പഭാന്കേഭാര്ഡട നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി ആദഭായനനികുതനി വകുപട നനിര്കദ്ദേശലാം
പുറഫപടുവനിക്കുകമ്പഭാള ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട. 

കകേരള ബഭാങനിഫന്റെ രൂപതീകേരണലാം

304 (707)  ശതീ  .    ഫകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങനിഫന്റെ  രൂപതീകേരണത്തനിനട  കനഭാട്ടു  പ്രതനിസന്ധനി
തടസമഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉഫണങനിൽ വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരള ബഭാങട രൂപതീകേരണലാം എന്നകത്തക്കട പൂര്ത്തതീകേരനിയ്ക്കുവഭാന് കേഴെനിയലാം;
ഇതു സലാംബന്ധനിച നടപടനിക്രമങ്ങളുഫട വനിശദ വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കനഭാട്ടു  പ്രതനിസന്ധനിയഫട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കകേരള  ബഭാങട
രൂപതീകേരണത്തനില്നനിന്നട  സര്ക്കഭാര്  പനികന്നഭാട്ടു  കപഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദ  വനിവരലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള സഹകേരണ ബഭാങനിഫന്റെ രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിച സഭാധലതകേള
പഠനിചട  റനികപഭാര്ടട  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട.  കനഭാട്ടുപ്രതനിസന്ധനി  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനികയഭാഗനിച  കേമ്മേനിറനിയഫട
പ്രവര്ത്തനത്തനിനട തടസമഭായനിടനില.
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(ബനി)  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടട  സമര്പനിചകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചട  വനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനിയഫട  റനികപഭാര്ടനിഫന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള
സഹകേരണ  ബഭാങനിഫന്റെ  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതഭാണട. 

(സനി)  കനഭാട്ടുപ്രതനിസന്ധനിയഫട പശ്ചഭാത്തലത്തനില് കകേരള ബഭാങട  രൂപതീകേരണ
ത്തനിനഭായളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് നനിനലാം സര്ക്കഭാര് പനികന്നഭാട്ടുകപഭായനിടനില. 

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിഫല നനികക്ഷപലാം

305  (708)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിഫല  ആഫകേ  നനികക്ഷപലാം
എതഫയന്നട കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) നനികക്ഷപകേരുഫട സുരക്ഷനിതതസ്വലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട എഫനലഭാലാം കേരുതല്
നടപടനികേളഭാണട കകേഫക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട.

(ബനി)  ബഭാങനിലാംഗട  റഗുകലഷന്  ആക്ടനിഫന്റെ  പരനിധനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിഫല  നനികക്ഷപങ്ങള  റനിസര്വട  ബഭാങനിഫന്റെ  കേതീഴെനിലളള
ഡനികപഭാസനിറട ഇന്ഷസ്വറന്സട ആന്റെട ഫക്രഡനിറട ഗലഭാരന്റെനി കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ നനികക്ഷപ
സുരക്ഷഭാ പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിഫല
നനികക്ഷപകേരുഫട  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നനികക്ഷപ
സുരക്ഷഭാ സതീലാം 2012 ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട. ഇഡൗ സതീമനിഫന്റെ സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി
കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ ഗലഭാരന്റെനി ഫെണട കബഭാര്ഡട രൂപതീകേരനിചട പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തനിവരുന. 

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കട ഏകേതീകൃത കസഭാഫ ട ഫവയര് സലാംവനിധഭാനലാം

306 (709) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്:
ശതീ  .   കമഭാന്സട  കജഭാസഫെട:
ശതീ  .   സനി  .   എഫെട  .   കതഭാമസട:
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  എലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേഫളയലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത
കസഭാഫട ഫവയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനട  കേതീഴെനില്  ഫകേഭാണവരഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ഫപടുതകേ വഴെനി സഹകേരണ ബഭാങനിലാംഗട
കമഖലയനില്  ഗുണപരമഭായ  എഫനലഭാലാം  മഭാറങ്ങളുണഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുഫമനലാം
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട  കമഖലയനില്  പ്രസ്തത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉടനടനി
ഏര്ഫപടുതന്നതനിനട  എഫനങനിലലാം  തടസങ്ങള  ഉകണഭാ;  ഉഫണങനില്  ആയതട
പരനിഹരനിക്കഭാന് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിലവനിലള്ള  കസഭാഫട
ഫവയറുകേള  ഏതട  ഏജന്സനിയഭാണട  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട;  പുതനിയ  കസഭാഫട
ഫവയറനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതട  ഏജന്സനിഫയ  ചുമതലഫപടുത്തഭാനഭാണട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത  എലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേകളയലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത
കസഭാഫട ഫവയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനട  കേതീഴെനില്  ഫകേഭാണവരഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട.
പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങളനില്  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫട ഫവയര്
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി  9  അലാംഗങ്ങള
അടങ്ങനിയ  ഒരു  ഫടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനിഫയ  ചുമതലഫപടുത്തനി  IFTAS  (Indian
Financial  Technology  and  Allied  Services)മഭായനി  ചര്ച  നടത്തനി
അടനിയനരമഭായനി റനികപഭാര്ടട സമര്പനിക്കുന്നതനിനട നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട.

ഏകേതീകൃത കസഭാഫട ഫവയറനികലക്കട  എലഭാ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേഫളയലാം
സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിഫനയലാം  എത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സഹകേരണ
സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാര്  കേണ്വതീനറഭായനി  9  അലാംഗങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു  സനിയറനിലാംഗട
കേമ്മേനിറനിഫയ നനിയമനിചട റനികപഭാര്ടട സമര്പനിക്കുന്നതനിനട നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട. 

(ബനി)  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫട ഫവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ഫപടുതകേവഴെനി
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട  സലാംവനിധഭാനലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട
ഏര്ഫപടുതകേവഴെനി  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട  കമഖലയനില്  തഭാഫഴെപറയന്ന
ഗുണപരമഭായ മഭാറങ്ങളുണഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം:

• എലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം  അവരുഫട  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട  ഒകര
തരത്തനിലളള കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.
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• ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം നബഭാര്ഡട, ആര്.ബനി.ഫഎ., സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാര്
തുടങ്ങനിയ കമഭാണനിററനിലാംഗട  ഏജന്സനികേളക്കുലാം ആവശലമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഇത്തരലാം
കസഭാഫട ഫവയര്വഴെനി കവഗത്തനില് ലഭലമഭാകുലാം. 

• കസഭാഫട ഫവയറനിഫന്റെ ഫസകേസ്യൂരനിറനി സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തമഭായനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്
ഡഭാറയനില്  അനഭാവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാന്  സഭാധനിക്കനില.  ബഭാങനിഫന്റെ
ഇടപഭാടുകേഫള സലാംബന്ധനിചട കൃതലതയണഭാകുലാം.

• ബഭാങ്കുകേളുഫട  കസഭാഫട ഫവയര്  കേമ്പസ്യൂടര്വത്ക്കരണ  ഫചലവട  ഗണലമഭായനി
കുറയലാം.

• എലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുഫടയലാം  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട
ഏകകേഭാപനമുണഭാകുലാം.

(സനി)  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട  കമഖലയനില്  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫട ഫവയര്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ഫപടുതന്നതനിനുളള നടപടനി ഫഫകേഫക്കഭാണവരനികേയഭാണട.

(ഡനി)  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലലാം
നനിലവനിലളള കസഭാഫട ഫവയറുകേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള ഏജന്സനികേളുഫട കപരുവനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന. 

പുതനിയ  കസഭാഫട ഫവയറനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതട  ഏജന്സനിഫയ
ചുമതലഫപടുത്തണലാം എന്നതട സലാംബന്ധനിച്ചുളള തതീരുമഭാനലാം ഫഫകേഫക്കഭാണനിടനില. 

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കട ഫപഭാതുവഭായ ബഭാങനിലാംഗട കസഭാഫ ട ഫവയര്

307  (710)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട  ഫപഭാതുവഭായ  ബഭാങനിലാംഗട  കസഭാഫട ഫവയര്
ഏര്ഫപടുതവഭാന് ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  ഉഫണങനില്  ആയതനിഫന്റെ  ഇകപഭാഴെഫത്ത  അവസ  എഫനന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കസഭാഫട ഫവയര്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നകത്തക്കട
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം എന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട.

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കഭായനി ഒരു കകേഭാമണ്
കസഭാഫട ഫവയര്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി
9  അലാംഗങ്ങള അടങ്ങനിയ ഒരു ഫടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനിഫയ ചുമതലഫപടുത്തനി  'IFTAS'
(Indian  Financial  Technology  and  Allied  Services)മഭായനി  ചര്ച  നടത്തനി
അടനിയനരമഭായനി  റനികപഭാര്ടട  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട.  കകേഭാമണ്
പഭാറടകഫെഭാമനികലയട എലഭാ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേഫളയലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ
ബഭാങനിഫനയലാം  എത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാര്
കേണ്വതീനറഭായനി  9  അലാംഗങ്ങളടങ്ങനിയ  ഒരു  കേമ്മേനിറനിഫയ  നനിയമനിചട  റനികപഭാര്ടട
സമര്പനിക്കുന്നതനിനട നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട. 

(സനി)  കമലറഞ്ഞ  കേമ്മേനിറനികേളുഫട  റനികപഭാര്ടട  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട  ഏകേതീകൃത
കസഭാഫട ഫവയര് സലാംബന്ധനിചട അനനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട. 

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനളള വഭായ്പ എഴുതനിത്തളളല് 

308  (711)  ശതീ  .    ഡനി  .    ഫകേ  .    മുരളനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാന്സര്, പരഭാലനിസനിസട,  വൃക്ക സലാംബന്ധമഭായ കരഭാഗങ്ങള തുടങ്ങനിയവ
മൂലലാം യഭാതന അനുഭവനിക്കുന്നവര് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുള്ള
വഭായ്പ  എഴുതനിത്തളന്നതനിനട  നനിലവനില്  വലവസയകണഭാ;  ഉഫണങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കരഭാഗങ്ങളമൂലലാം  മരണമടഞ്ഞവരുഫട  വഭായ്പ  എഴുതനിത്തളന്നതനിനട
നനിലവനില് വലവസയകണഭാ; ഉഫണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാന്സര് ബഭാധനിതര്, വൃക്ക സലാംബന്ധമഭായ കരഭാഗലാംമൂലലാം ഡയഭാലനിസനിസനിനട
വനികധയരഭായവര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാംമൂലകമഭാ  അപകേടലാംമൂലകമഭാ  ശരതീരലാം  തളര്ന്നട
കേനിടപനിലഭായവര്,  എയ്ഡ്സട  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്,  ലനിവര്  സനികറഭാസനിസട
ബഭാധനിചവര്,  ക്ഷയകരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്  എന്നനിവര്  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുളള  വഭായ്പയഫട  മുതലനില്  75,000  രൂപ  എഴുതനിത്തളളുന്നതനിനട
കകേരള  റനിസട  ഫെണട  പദതനി  നനിലവനിലണട.  വഭായ്പക്കഭാരന്  വഭായ്പ  എടുക്കുന്ന
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അവസരത്തനില്  ഇഡൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരമുളള  വനിഹനിതലാം  ബഭാങനില്  ഒടുക്കണലാം.
ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട  ചനികേനിതഭാ  സര്ടനിഫെനിക്കറ്റുലാം  അനുബന്ധ  ചനികേനിതഭാ
കരഖകേളുലാം സഹനിതമുളള അകപക്ഷ അതതട ബഭാങ്കുകേള, ഇഡൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
കകേരള സഹകേരണ വനികേസന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് നല്കേണലാം. 

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കരഭാഗങ്ങളമൂലകമഭാ  അലഭാഫതകയഭാ  മരണഫപടവരുഫട  വഭായ്പ
എഴുതനിത്തളളുന്നതനിനട  കകേരള  സഹകേരണ  റനിസട  ഫെണട  സതീമനില്  വലവസയണട.
വഭായ്പ  എടുത്ത  അലാംഗലാം  വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ  വഭായ്പ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞട
6 മഭാസത്തനിനുളളനികലഭാ മരണഫപടുകേയഭാഫണങനില് അകന്നദനിവസലാം ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്ന
ഒന്നര  ലക്ഷലാം  രൂപവഫരയളള  മുതലലാം  അതനിഫന്റെ  പലനിശയലാം  എഴുതനിത്തളളുലാം.  ഇഡൗ
പദതനി നനിലവനില് വന്ന  2008-നട കശഷലാം വഭായ്പ എടുത്തനിട്ടുളളവര്ക്കുലാം റനിസടഫെണട
വനിഹനിതലാം ബഭാങനില് ഒടുക്കനിയവര്ക്കുമഭാണട ആനുകൂലലത്തനിനട അര്ഹതയളളതട. 

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം ഫക്രഡനിറട ഫസഭാഫഫസറനികേളനിലലാം
 ഫസഷലല് റളസട

309  (712)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  എത  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  ഫക്രഡനിറട
ഫസഭാഫഫസറനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട ;

(ബനി)  ഇവയനില്  എത  സഭാപനങ്ങളനില്  ഫസഷലല്  റളസട
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട ; അവ ഏഫതലഭാഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഫസഷലല് റളസട നനിലവനിലനിലഭാത്ത സഭാപനങ്ങളനില് സമയബന്ധനിതമഭായനി
ആയതട നടപഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട സഹകേരണ രജനിസ്ട്രേഭാറനിനട  കേതീഴെനില്  11908  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം 3631 ഫക്രഡനിറട ഫസഭാഫഫസറനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട. 

(ബനി)  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാറുഫട  ഭരണ  നനിയനണത്തനിലള്ള
19  സഭാപനങ്ങളനില്  പനി.എസട.സനി.  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടതന്നതനിനുളള
റനിക്രൂടടഫമന്റെട  റളസട  (ഫസഷലല് റളസട)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട.  കകേരള  സലാംസഭാന
സഹകേരണ ബഭാങട, 14  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള,  കകേരള കസറട കേണ്സസ്യൂമര്
ഫഫെഡകറഷന് (കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട), കകേരള കസറട ഫഫെഡകറഷന് ഓഫെട ഫഷഡസ്യൂളഡട
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കേഭാസട ആന്റെട ഫഷഡസ്യൂളഡട ഫഫടബ്സട ഫഡവലപ്ഫമന്റെട കകേഭാ-ഓപകററതീവട ലനിമനിറഡട
(എസട.സനി./എസട.റനി.  ഫഫെഡകറഷന്)  കകേരള കസറട  കകേഭാ-ഓപകററതീവട  ഹഡൗസനിലാംഗട
ഫഫെഡകറഷന്  (ഹഡൗസട  ഫഫെഡട),  കകേരള  കസറട  കകേഭാ  ഓപകററതീവട  റബര്
മഭാര്ക്കറനിലാംഗട  ഫഫെഡകറഷന്  (റബര് മഭാര്ക്കട)  എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുഫട റനിക്രൂടടഫമന്റെട
റളസട  ആണട  പനി.എസട.സനി.  അലാംഗതീകേരനിചട  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട.  അപകട
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം ഒഴെനിഫകേയളള സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളനില് സഹകേരണ പരതീക്ഷഭാ കബഭാര്ഡട റനിക്രൂടടഫമന്റെഭാണട നനിലവനിലളളതട.

(സനി)  നനിയമനലാം പനി.എസട.സനി.-ക്കട വനിട്ടുഫകേഭാടുത്തനിട്ടുളള സഹകേരണ സലാംഘലാം
രജനിസ്ട്രേഭാറുഫട  ഭരണ  നനിയനണത്തനിലളള  മറട  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്
റനിക്രൂടടഫമന്റെട റളസട തയഭാറഭാക്കഭാനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുഫട കലഭാണുകേള എഴുതനിത്തള്ളല് 

310  (713)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന്:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേ
വര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  കലഭാണുകേളനില്  ഏതു  വര്ഷലാം  വഫരയള്ള
കലഭാണുകേള എഴുതനിത്തള്ളനിയനിട്ടുണട;  ഇകപഭാള ഏതു വര്ഷലാം വഫര എഴുതനിത്തള്ളഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കലഭാണ് ബഭാദലതയള്ള പടനികേജഭാതനി/പടനികേ
വര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര് മരണഫപടഭാല് വഭായ്പ എഴുതനിത്തള്ളഭാന് പദതനികേള നനിലവനില്
ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒന്നര  ലക്ഷലാം  രൂപവഫര  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുളള  പടനികേജഭാതനി,
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്/ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം
എടുത്തനിരുന്നതുലാം  31-3-2006-ല്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞട  കുടനിശനികേയഭായതുമഭായ
25,000 രൂപ വഫരയളള വഭായ്പകേള എഴുതനിത്തളളനിയനിട്ടുണട. 

ഇകത  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളനില്/ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിരുന്നതുലാം  31-3-2006-ല്  കേഭാലഭാവധനി

കേഴെനിഞ്ഞട കുടനിശനികേയഭായതുമഭായ  50,000  രൂപവഫരയളള വഭായ്പകേള എഴുതനിത്തളളനി

യനിട്ടുണട. കൂടഭാഫത ഇകത പദതനിയനിന്കേതീഴെനില് പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര് സഹകേരണ



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 409

സലാംഘങ്ങളനില്  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിരുന്നതുലാം  31-3-2010-ല്  കേഭാലഭാവധനി

കേഴെനിഞ്ഞട  കുടനിശനികേയഭായതുമഭായ  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപവഫരയളള  വഭായ്പകേളുലാം

എഴുതനിത്തളളനിയനിട്ടുണട. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുളളതുലാം

1-4-2006  മുതല്  31-3-2014  വഫരയളള  കേഭാലയളവനില്  തനിരനിചടവട  കേഭാലഭാവധനി

തതീര്ന്നട കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുളളതുമഭായ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപവഫരയളള വഭായ്പകേള പലനിശയലാം

പനിഴെപലനിശയലാം അടക്കലാം എഴുതനിത്തളളുന്നതനിനുളള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട.

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരമുളള പദതനി  ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല് വഭായ്പക്കഭാരന്

സഹകേരണ റനിസട  ഫെണട  സതീമനില്  കചര്ന്നനിട്ടുളള  ആളഭാഫണങനില്  പ്രസ്തുത   സതീലാം

അര്ഹത പ്രകേഭാരലാം 1.50 ലക്ഷലാം രൂപ വഫര ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കഭാന് അര്ഹതയണട.  

ഫനലട ല്ല് സലാംഭരണത്തനിനട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങഫള ഉളഫപടുതന്നതനിനുളള

നടപടനി

311  (714)  ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫനലട ല്ല് സലാംഭരണത്തനിനട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങഫള കൂടനി ഉളഫപടുതവഭാന്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫനലനിഫന്റെ സലാംഭരണ വനില കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി

ഫകേഭാടുത്തനിരുന്ന സമ്പ്രദഭായലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉഫണങനില് പ്രസ്തുത രതീതനി പുനസഭാപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട  മുഖഭാനനിരലാം  ഫനലട ല്ല്

സലാംഭരനിചട  അരനിയഭാക്കനി  വനിതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതനിനട  (ഒരു  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം

രൂപതീകേരനിചട) പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട. 

(ബനി) ഇല.

(സനി)ബഭാധകേമല. 
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കനഭാടട പനിന്വലനിക്കല് നടപടനി-സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുണഭായ നഷലാം

312  (715)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കല് നടപടനിഫയ തുടര്ന്നട  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുഫട
പണമനിടപഭാടുകേളക്കട  നനിയനണലാം  ഏര്ഫപടുത്തനിയതുമൂലലാം  സലാംസഭാനഫത്ത
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കട നഷലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉഫണങനില് അവയഫട വലഭാപനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നഷവലാം  നനിലവനിഫല  നനിയനണങ്ങളുലാം  മറനികേടക്കുന്നതനിനട
എഫനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനഫത്ത സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കട കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കല്
നടപടനിഫയതടര്ന്നട നഷലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുണട. 

(ബനി)  സഭാധലമഭായ  കേറന്സനി  ഉപകയഭാഗനിചട  നഭാമമഭാതമഭായ  ഇടപഭാടുകേള
മഭാതകമ സലാംഘങ്ങളനില് നടനളള.  സലാംഘങ്ങളുഫട പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനമഭായ വഭായ്പഭാ
വനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം  നനികക്ഷപവമുളഫപഫടയളള  ഇടപഭാടുകേഭാര്  തടസഫപട്ടു.
ആവശലമഭായ  നനികക്ഷപ  തുകേ  പനിന്വലനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയഭാഫത  വന്നതട
സഭാധഭാരണക്കഭാരുഫട ദുരനിതലാം വര്ദനിപനിച്ചു.  ഫഫദനലാംദനിന സഭാമ്പത്തനികേ ആവശലങ്ങളക്കട
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേഫള  ആശയനിചനിരുന്ന  ഗഭാമതീണ  ജനങ്ങളുഫട  ആവശലങ്ങള
നനിറകവറ്റുവഭാന്  കേഴെനിയഭാതനിരുന്നതട  ജനജതീവനിതലാം  ദുരനിതപൂര്ണമഭാക്കനി.  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള/സലാംഘങ്ങളുഫട  വഭായ്പഭാകുടനിശനികേ  വര്ദനിപനിച്ചു.  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുഫട മൂലധന പരലഭാപതഫയ കനഭാടട പനിന്വലനിക്കല് മൂലമുണഭായ പ്രതനിസന്ധനി
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചു. 

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനില്/ബഭാങനില്  അക്കഡൗണളള
ഇടപഭാടുകേഭാരനട  ഫകേ.ഫഫവ.സനി.  (ഇടപഭാടുകേഭാഫര  അറനിയല്)  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിചട
അടുതളള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിഫന്റെ  ശഭാഖയനില്  (പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിനട  അക്കഡൗണളള  ശഭാഖയനില്)  സതീകറഭാ  ബഭാലന്സട  അക്കഡൗണട
ആരലാംഭനിക്കഭാന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനില്
ഇടപഭാടുകേഭാരനുളള  അക്കഡൗണനില്നനിനലാം  അക്കഡൗണട  ഉടമ  ആവശലഫപടുന്ന  തുകേ
ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങനിലളള  അയഭാളുഫട  അക്കഡൗണനികലയട  നല്കേനി  ആഴ്ചയനില്
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24,000 രൂപകയഭാ  റനിസര്വട  ബഭാങട  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  പരനിധനിയനിലളള  തുകേകയഭാ
ഇടപഭാടുകേഭാരനട പനിന്വലനിക്കഭാവന്നതുലാം ഫചക്കട,  ഡഭാഫട  ഇടപഭാടുകേളുലാം ഇലകകഭാണനികേട
ടഭാന്സ്ഫര്   സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ  ആര്.ടനി.ജനി.എസട.,  എന്.ഇ.എഫെട.റനി.  എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗനിചട  ആവശലമഭായ  തുകേ  ഇടപഭാടുകേഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  വലക്തനിക്കട/
സഭാപനങ്ങളക്കട നല്കുന്നതനിനുലാം കേര്ഷകേര്ക്കട ആവശലമഭായ കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പകേള
തുടര്നലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  മുകഖന
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട  അനുവദനിക്കുന്ന  വഭായ്പഭാതുകേ  കമല്  വനിവരനിച
രതീതനിയനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിലളള  പ്രഭാഥമനികേ
സലാംഘത്തനിഫല  അലാംഗങ്ങളുഫട/കേര്ഷകേരുഫട  അക്കഡൗണനികലക്കട  ടഭാന്സ്ഫര്  ക്രഡനിറട
ഫചയ്തുനല്കുന്നതനിനുലാം അലാംഗങ്ങഫള/കേര്ഷകേഫര അതനില് നനിനലാം പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനട
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി.  ഇത്തരത്തനില്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം   ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കുലാം  കേഴെനിയന്നത  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറ്റുവഭാനുലാം
കനഭാടട  നനികരഭാധനലാം  മൂലമുണഭായ  ദുരനിതങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട. 

കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കനിയതുമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭായ  അസഡൗകേരലലാം  ലഘൂകേരനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  2017  മഭാര്ചട  31  വഫര  റവനസ്യൂ  റനിക്കവറനി/ജപനി  ഉളഫപഫടയള്ള
നനിര്ബന്ധനിത നടപടനികേളക്കട സര്ക്കഭാര് കമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട. 

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വഭായ്പ  ക്രമപ്രകേഭാരലാം  തതീര്പഭാക്കുന്ന
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട  പ്രസ്തുത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തനിരനിചടച പലനിശ തുകേയഫട  10%
ഇളവട അനുവദനിക്കുകേയലാം കുടനിശനികേ വഭായ്പക്കഭാര്ക്കട ഇളവകേള നല്കുകേയലാം ഫചയ്യുന്ന
"നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണ പദതനി  2017”  നടപഭാക്കുകേയണഭായനി.  ഇതട
സഹകേരണ  കമഖലയഫട  വനിശസ്വഭാസലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്
ബഭാങനിടപഭാടുകേള സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉപകേരനിചനിട്ടുണട. 

കനഭാടട പനിന്വലനിക്കല്മൂലലാം സഹകേരണ കമഖലയനിലണഭായ പ്രതനിസന്ധനി 

313 (716) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അഞ്ഞൂറട,  ആയനിരലാം രൂപ കനഭാട്ടുകേള പനിന്വലനിചതനിനു
കശഷലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സഹകേരണകമഖലഫയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേൾ എഫനലഭാമഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  കനഭാടട  പനിന്വലനിച  കശഷലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനിഫല  ഇടപഭാടുകേഭാര്
കനരനിട ആശങ പരനിഹരനിക്കഭാന് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  നസ്യൂ  ജനകറഷന്  ബഭാങ്കുകേളനികലയട  സഹകേരണ  കമഖലയനിഫല
നനികക്ഷപങ്ങള പനിന്വലനിചട ഫകേഭാണകപഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലകയഭാടുളള  സമതീപനലാം  തനിരുത്തണഫമന്നട  പ്രകതലകേ
നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലാം  കചര്ന്നട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട  ആവശലഫപടുകേയലാം
സര്വകേക്ഷനി  നനികവദകേ  സലാംഘഫത്ത  കകേന്ദ്രത്തനികലയട  അയയ്ക്കുന്നതനിനട
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  ബഹു.  മുഖലമനനിയഫട  അദലക്ഷതയനില്  ഫസന്ടല്  ബഭാങട
കകേഭാണ്ഫെറന്സട  കചര്ന്നട  സഹകേരണ കമഖലയനില്  സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  ഫചയ്തു.  നനികക്ഷപകേരുഫട  വനിശസ്വഭാസലാം  ആര്ജ്ജനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനികക്ഷപലാം സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 2016 ഡനിസലാംബര് 10 മുതല് 2017 ജനുവരനി
10  വഫരയളള  ഒരു  മഭാസക്കഭാലലാം  സഹകേരണ  കമഖല  സലാംരക്ഷണ  കേലഭാമ്പയനിന്
സലാംഘടനിപനിച്ചു. 2016  ഡനിസലാംബര്  18  സഹകേരണ കമഖലഭാ സലാംരക്ഷണ ദനിനമഭായനി
ആചരനിച്ചു.  കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലലാം
തഭാലൂക്കട തലത്തനിലലാം സലാംഘലാം തലത്തനിലലാം കമഭാണനിററനിലാംഗട കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു.
കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേഭാരനികേള  കകേരളത്തനിഫല  17,20,682  ഭവനങ്ങള
സന്ദര്ശനിച്ചു.  2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വഫര  നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണ യജലാം നടത്തനി. 

(ബനി)  കനഭാടട  പനിന്വലനിചകശഷലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനിഫല  ഇടപഭാടുകേഭാര്
കനരനിട  ആശങ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സഹകേരണ  കമഖലയനിഫല
നനികക്ഷപകേര്ക്കട  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന   നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു.  500,  1,000
രൂപ  കനഭാട്ടുകേള  അസഭാധുവഭാക്കനിയതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
ഉടഫലടുത്തനിട്ടുളള  പ്രതനിസന്ധനി  കേറന്സനി  ലഭലതയമഭായനി  മഭാതലാം  ബന്ധഫപട്ടുളളതുലാം
തഭാലഭാലനികേലാം  മഭാതമഭാഫണനലാം  നനികക്ഷപ  തുകേ  യഭാഫതഭാരു  കേഭാരണവശഭാലലാം
നഷമഭാകേനിഫലനലാം ബഭാങനിലാംഗട ഫറഗുകലഷന് ആക്ടനിഫന്റെ പരനിധനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിഫല  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട  റനിസര്വട  ബഭാങനിഫന്റെ  കേതീഴെനിലളള
ഫഡകപഭാസനിറട ഇന്ഷസ്വറന്സട ആന്റെട ഫക്രഡനിറട ഗലഭാരന്റെനി കകേഭാര്പകറഷഫന്റെ നനികക്ഷപ
സുരക്ഷഭാ  സതീലാം  ബഭാധകേമഭാഫണനലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിഫല
നനികക്ഷപങ്ങളക്കട  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട  നടപനിലഭാക്കനിയ  നനികക്ഷപ
സുരക്ഷഭാ  സതീലാം  ബഭാധകേമഭാഫണനലാം  ആയതനിനഭാല്  കേറന്സനി  അസഭാധുവഭാക്കനിയതു
മുകഖന  സമ്പദ്ഘടനയഫട  പ്രകതലകേനിചട  കേഭാര്ഷനികേ,  ഫചറുകേനിട  വലഭാപഭാര
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കമഖലയനിലണഭായ മഭാന്ദലലാം മറനികേടക്കുന്നതനിനട കകേരള സര്ക്കഭാര് ബദല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ആകലഭാചനിക്കുകേയലാം  കേറന്സനി  അസഭാധുവഭാക്കല്മൂലമുണഭായ  പ്രതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കുന്നതനിനട  സഹകേരണ  പ്രസഭാനകത്തഭാഫടഭാപലാം  ഉറച്ചുനനില്ക്കണഫമന്നട
സഹകേരണ  കമഖലയനിഫല  ഇടപഭാടുകേഭാരുഫട   ശദക്കഭായനി  പതപരസലലാം
നല്കേനിയനിരുന. 

കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കനിയതുമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭായ  അസഡൗകേരലലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017  മഭാര്ചട  31  വഫര റവനസ്യൂ റനിക്കവറനി/ജപനി ഉളഫപഫടയള്ള
നനിര്ബന്ധനിത നടപടനികേളക്കട സര്ക്കഭാര് കമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട. 

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വഭായ്പ  ക്രമപ്രകേഭാരലാം  തതീര്പഭാക്കുന്ന
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട  പ്രസ്തുത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തനിരനിചടച പലനിശ തുകേയഫട  10%
ഇളവട അനുവദനിക്കുകേയലാം കുടനിശനികേ വഭായ്പക്കഭാര്ക്കട ഇളവകേള നല്കുകേയലാം ഫചയ്യുന്ന
"നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണ പദതനി 2017'' നടപനിലഭാക്കുകേയണഭായനി. ഇതട
സഹകേരണ  കമഖലയഫട  വനിശസ്വഭാസലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്
ബഭാങനിടപഭാടുകേള സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉപകേരനിചനിട്ടുണട.

(സനി)  അസഭാധുവഭാക്കഫപട  500,  1,000  രൂപഭാ  കനഭാട്ടുകേള  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന
തനികലയഭായനി  നസ്യൂജനകറഷന്  ബഭാങ്കുകേഫള  കനഭാടട  നനികരഭാധന  കേഭാലയളവനില്
സമതീപനിചതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.

കേറന്സനി നനികരഭാധനലാംമൂലലാം സഹകേരണ കമഖലയനിലളള പ്രശങ്ങള

314 (717) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേറന്സനി നനികരഭാധനവലാം, നനിയനണവലാം സലാംസഭാനത്തനിഫന്റെ സഹകേരണ
കമഖലഫയ ഏഫതലഭാലാം തരത്തനില് ബഭാധനിച്ചു എന്നട ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി)  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനിഫല  നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണത്തനിഫന്റെ പുകരഭാഗതനി ഫവളനിഫപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 8 -11-2016  അര്ദരഭാതനി മുതല് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട അവരുഫട

പക്കലളള  500,  1,000  രൂപ കേറന്സനികേള ഫഫകേമഭാറലാം  ഫചയഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത

അവസ സലാംജഭാതമഭായനി. 9-11-2016-നട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് സഭാമ്പത്തനികേ
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ഇടപഭാടുകേള  നടന്നനിടനില.  10-11-2016  മുതല്  14 -11-2017  വഫര  കമലറഞ്ഞ

പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള സസ്വതീകേരനിച  500, 1,000  കേറന്സനികേള  ജനിലഭാ

സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  അവസയണഭായനി.

പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം

ഒരഭാഴ്ചയനില്  24,000 രൂപ  മഭാതകമ  ഒരു  അക്കഡൗണനില്നനിനലാം  പനിന്വലനിക്കഭാന്

കേഴെനിഞളള.  സഹകേരണ കമഖലയനിഫല  1.90  കകേഭാടനി ഇടപഭാടുകേഭാരുഫട ഫഫദനലാംദനിന

ആവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുന്നതനിനട തുച്ഛേമഭായ ഇഡൗ തുകേ തനികേച്ചുലാം അപരലഭാപമഭായനിരുന.

ഒരു  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘത്തനില്  ശരഭാശരനി  10000 കത്തഭാളലാം  ഇടപഭാടുകേഭാരുണട.

സഭാധുവഭായ കേറന്സനി ഉപകയഭാഗനിചട  (പുതനിയ  2000  കനഭാട്ടുളഫപഫട)  നഭാമമഭാതമഭായ

ഇടപഭാടുകേള  മഭാതകമ  സലാംഘങ്ങളനില്  നടനളള.  സലാംഘങ്ങളുഫട  പ്രധഭാന

ബനിസനിനസഭായ  വഭായ്പഭാ  വനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം  നനികക്ഷപവമുളഫപഫടയളള

ഇടപഭാടുകേള തടസഫപട്ടു. വഭായ്കപതര പ്രവര്ത്തനങ്ങള (കേണ്സസ്യൂമര് കസഭാര്, നതീതനി

കസഭാര്,  നതീതനി  ഫമഡനിക്കല് കസഭാര്,  വളലാം ഡനികപഭാ ക്ലനിനനിക്കല് ലഭാബട തുടങ്ങനിയവ)

പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങള  നടതന്ന  ഫഫദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാലാം  മുടങ്ങനി.

വനിവഭാഹലാം,  ചനികേനിത  തുടങ്ങനിയ ആവശലങ്ങളക്കട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം

വഭായ്പഫയടുത്ത ആളുകേളക്കട  വഭായ്പഭാ  തുകേ യഥഭാസമയലാം  നല്കുവഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

ഫകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്നതീ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  സലാംഘങ്ങളനില്

നനിനലാം  നനികക്ഷപ  തുകേ  പനിന്വലനിക്കഭാനഭാകേഭാഫതവരുന്നതട  സഭാധഭാരണക്കഭാരുഫട

ദുരനിതലാം  വര്ദനിപനിച്ചു.  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  വനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം  പൂര്ണമഭായലാം

നനിലചതട കേര്ഷകേഫരയലാം ദുരനിതത്തനിലഭാഴനി.   പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്

അക്കഡൗണളള  അലാംഗങ്ങള  അവരുഫട  എസട.ബനി.  അക്കഡൗണനില്  നനികക്ഷപനിച

നനികരഭാധനിച  കേറന്സനി  തുകേ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിഫല  കേറന്റെട  അക്കഡൗണനില്

നനികക്ഷപനികക്കണ സഭാഹചരലലാം വന.  ഇതട പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങളക്കട നഷത്തനിനട

കേഭാരണമഭായനി. സഹകേരണബഭാങനിഫല സസ്വര്ണപണയലാം ഉളഫപഫടയളള വഭായ്പകേളക്കട

പണലാം നല്കേഭാന് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട കേഴെനിഞ്ഞനില.  ഫഫദനലാംദനിന സഭാമ്പത്തനികേ

ആവശലങ്ങളക്കട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേഫള ആശയനിചനിരുന്ന ഗഭാമതീണ ജനങ്ങളുഫട

ആവശലങ്ങള  നനിറകവറ്റുവഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്  ജനജതീവനിതലാം  ദുരനിതപൂര്ണ

മഭായനിത്തതീര്ന.

(ബനി)  കനഭാടട  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം  6386.16  കകേഭാടനി  രൂപ

അറനനികക്ഷപത്തനില് കുറവണഭായനിട്ടുണട. 
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കേറന്സനി നനികരഭാധനവലാം തുടര്നളള നനിയനണവലാം

315  (718)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേറന്സനി നനികരഭാധനവലാം പനിന്നഭാഫല വന്ന നനിയനണവലാം സഹകേരണ
കമഖലയട കേനത്ത ആഘഭാതകമല്പനിചതഭായനി സര്ക്കഭാര് കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല് നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷനിക്കഭാന് നടത്തനിയ സമഭാഹരണ യജലാം
ഉകദ്ദേശനിച ലക്ഷലലാം കേഭാണഭാത്ത സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) മഭാതമല, സമഭാഹരണയജ കേഭാലയളവനില് 4,000 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം
അധനികേമഭായനി ബഭാങ്കുകേളനില് നനിന്നട പനിന്വലനിക്കഫപട കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  നനികക്ഷപകേരുഫട  ആശങ  അകേറനി  സഹകേരണ  കമഖലഫയ
കൂടുതല്  ശക്തനിഫപടുത്തഭാന്  സര്ക്കഭാര്  എഫനഭാഫക്ക  നടപടനികേള  കകേഫക്കഭാളലാം;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേറന്സനി നനികരഭാധനവലാം പനിന്നഭാഫല വന്ന നനിയനണവലാം സഹകേരണ
കമഖലയനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ പ്രതനിസന്ധനി സൃഷനിചനിട്ടുണട.

(ബനി)  കേറന്സനി നനികരഭാധനലാംമൂലമുണഭായ തഭാല്ക്കഭാലനികേ പ്രതനിസന്ധനി തരണലാം
ഫചയ്യുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണ കമഖലയനില് സഹകേരണ സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന്
സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  ഇഡൗ  കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടത്തനിയ  നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണ യജത്തനില് പ്രകതലകേ ലക്ഷലലാം  (ടഭാര്ജറട)  നനിശ്ചയനിചനിടനിലഭായനിരുന.
ആയതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(സനി) കനഭാടട നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം അറ നനികക്ഷപത്തനില് 6386.18 കകേഭാടനി
രൂപ കുറവ വന്നതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.

(ഡനി)  നനികക്ഷപകേരുഫട  ആശങ  അകേറനി  സഹകേരണ  കമഖലഫയ  കൂടുതല്
ശക്തനിഫപടുത്തഭാനഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  10  വഫരയളള
ഒരു മഭാസക്കഭാലലാം സഹകേരണ കമഖല സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന് സലാംഘടനിപനിച്ചു. 2016
ഡനിസലാംബര്  18-നട  സഹകേരണ  കമഖല  സലാംരക്ഷണ  ദനിനമഭായനി  ആചരനിച്ചു.
കേലഭാമ്പയനിഫന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേഭാരനികേള  കകേരളത്തനിഫല  17,20,682  ഭവനങ്ങള
സന്ദര്ശനിക്കുകേയണഭായനി.  നനികക്ഷപങ്ങള  സുരക്ഷനിതമഭാഫണനലാം  നനികക്ഷപകേര്ക്കട
ആശങ  കവഫണനമുളള  സകന്ദശലാം  പതപരസലമുളഫപഫടയളള  പ്രചരണ
പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂഫട  ജനങ്ങളനില്  എത്തനിച്ചു.  ഇനനിയലാം  ഇത്തരത്തനിലളള  തുടര്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന്നതഭാണട. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് ക്ലഭാര്ക്കട തസ്തനികേ നനിയമനലാം

316  (719)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കകേഭാഡട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങള മറനികേടന്നട
പസ്യൂണ് തസ്തനികേയനില്നനിനലാം സഭാനകേയറലാം നല്കേനി ക്ലഭാര്ക്കട തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം
നല്കേനിയതുമഭായനി  ബന്ധഫപട വനിഷയലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ  ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ക്ലഭാര്ക്കട/  കേലഭാഷലര് തസ്തനികേയനില് നനിയമനത്തനിനഭായനി പനി.  എസട.  സനി.
റഭാങട  ലനിസട  നനിലനനില്ഫക്ക  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട.സനി.-ക്കട  റനികപഭാര്ടട  ഫചയഭാഫത
ഇത്തരത്തനില്  ഫപ്രഭാകമഭാഷന്  നല്കേനിയ  നടപടനി  റദ്ദേട  ഫചയഭാന്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  തസ്തനികേയനില്  പനി.എസട.സനി.  മുകഖന  തയഭാറഭാക്കനിയ  റഭാങട
ലനിസനില്നനിന്നട  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില്  പനി.എസട.സനി.  മുകഖന
54  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാഫര  നനിയമനിചനിട്ടുണട.  പസ്യൂണ്  തസ്തനികേയനില്നനിനലാം  പുതുതഭായനി
10  കപര്ക്കട  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  കറകഷലഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിച്ചുഫകേഭാണലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട  റനിക്രൂടടഫമന്റെട  റളസട  പ്രകേഭാരവമഭാണട
ഫപ്രഭാകമഭാഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുളളതട.  5:1 എന്ന  കറകഷലഭാ  പ്രകേഭാരലാം  യഥഭാസമയലാം
പസ്യൂണ്മഭാര്ക്കട ഫപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കേഭാഫത പനിന്നതീടട  10  കപഫര ഒന്നനിചട ഫപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കുകേയഭാണട ഫചയനിട്ടുളളതട.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട,  നനിലവനില്  ക്ലഭാര്ക്കട
തസ്തനികേയനിഫല  26  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട.സനി.-ക്കട  റനികപഭാര്ടട  ഫചയനിട്ടുണട.  കറകഷലഭാ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരമുളള  നനിയമനങ്ങളനില്  അപഭാകേത  കേഭാണുകേയഭാഫണങനില്
അത്തരലാം നനിയമനങ്ങള റദ്ദേട ഫചയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട. 

(സനി)  പനി.എസട.സനി.-ക്കട  റനികപഭാര്ടട  ഫചയ  തസ്തനികേകേളനില്  മറട  രതീതനികേളനില്
നനിയമനലാം നടത്തഭാന് പഭാടനിഫലന്നട ബഭാങനിനട കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട. 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 417

ശതീതതീകേരനിച കഗഭാഡഡൗണുകേള

317  (720)  ശതീ  .    ഡനി  .    ഫകേ  .    മുരളനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  ശതീതതീകേരനിച  കഗഭാഡഡൗണുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാഫയന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് എത ശതീതതീകേരനിച കഗഭാഡഡൗണുകേള കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിനട
കേതീഴെനില് ഉഫണനലാം ഇതനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനരതീതനി എങ്ങഫനഫയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  ശതീതതീകേരനിച  കഗഭാഡഡൗണുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട പദതനി ഇല.

(ബനി) നനിലവനില് ശതീതതീകേരനിച കഗഭാഡഡൗണുകേള കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിനട കേതീഴെനില്
ഇല.

തഭാമരക്കുടനി സര്വതീസട സഹകേരണ ബഭാങനിഫല നനികക്ഷപകേര്ക്കട പണലാം മടക്കനി
നല്കുന്നതനിനട സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

318 (721) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്ഫപടുന്ന തഭാമരക്കുടനി  സര്വതീസട
സഹകേരണ ബഭാങനിഫല നനികക്ഷപകേര്ക്കട പണലാം മടക്കനി നല്കുന്നതനിനട സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാങനിനട  വഭായ്പ  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയവരനില്നനിനലാം  പണലാം  തനിരനിഫകേ
ഈടഭാക്കഭാന് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എഫനലഭാമഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില്
എത തുകേ ഈടഭാക്കഭാന് സഭാധനിച്ചുഫവന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിശനികേയഭായ  എലഭാ  വഭായ്പകേളക്കുലാം  ആര്ബനികടഷന്  കകേസട  ഫെയല്
ഫചയട  വനിധനി  സമ്പഭാദനിക്കുകേയലാം  ആയതനിന്കമല്  ജപനി  ഉളഫപഫടയള്ള

268/2019.
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തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതുമഭാണട.  ടനി  ബഭാങനില് ഉണഭായ ക്രമകക്കടുകേളുമഭായനി
ബന്ധഫപടട  നഷഫപട  പണലാം  തനിരനിഫകേ  ഇഡൗടഭാക്കുന്നതനിനട  സഹകേരണ  നനിയമലാം
വകുപട  68  പ്രകേഭാരമുള്ള സര്ചഭാര്ജട  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  അപ്രകേഭാരലാം
തുകേ ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട നനികക്ഷപകേര്ക്കട പണലാം മടക്കനി നല്കുവഭാന് കേഴെനിയന്നതഭാണട.

(ബനി)  സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ആര്ബനികടഷന്,  എകനികേസ്യൂഷന്
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുലാം  ജപനി  ഉളഫപഫടയള്ള  നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുലാം
വഭായ്പഭാ കുടനിശനികേ ഇഡൗടഭാക്കനിവരുന.  നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  അദഭാലത്തട  നടത്തനിയലാം  കുടനിശനികേ  തുകേ  ഇഡൗടഭാക്കഭാന്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചട വരുന.

(സനി)  ഇഡൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  92,94,700  രൂപ
(ഫതഭാണ്ണൂറനി  രണട  ലക്ഷത്തനി ഫതഭാണ്ണൂറനി  നഭാലഭായനിരത്തനി എഴുന്നൂറട  രൂപ)  കുടനിശനികേ
ഇഡൗടഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട. 

കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ മദലവനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള

319 (722) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫെട:
ശതീ  .    അനൂപട  കജക്കബട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയപഭാതകയഭാരതലാം  സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരതലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
മദലവനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  അടച്ചുപൂടണഫമന്ന  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയഫട
അടനിസഭാനത്തനില്  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  എത  മദലവനിലനശഭാലകേള  ഇതുവഫര
മഭാറനി സഭാപനിച്ചുഫവന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  മദലവനിലന  ശഭാലകേൾ  പുതനിയ  സലകത്തക്കട
മഭാറ്റുന്ന  കവളയനില്  ഏഫതഭാഫക്ക  സലങ്ങളനില്  ഫപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം
എതനിര്പ്പുണഭായനിഫയനലാം  എതനിർപനിഫന  തുടർന്നട  മഭാറനി  സഭാപനിച  ഏഫതങനിലലാം
മദലവനിലന ശഭാലകേൾ അടച്ചുപൂകടണ സഭാഹചരലമുണഭാകയഭാഫയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മദലവര്ജ്ജനമഭാണട സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ നയഫമന്നനിരനിഫക്ക മദലവനിലനശഭാലകേള
പുതനിയ സലത്തട തുറക്കഭാഫത അടച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  കകേഫക്കഭാളകമഭാഫയന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയപഭാതകയഭാരതലാം  സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരതലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
മദലവനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  അടച്ചു  പൂടണഫമന്ന  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയഫട  വനിധനിയഫട
അടനിസഭാനത്തനില് കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിഫല കൂത്തഭാട്ടുകുളഫത്ത
ഒരു മദല കഷഭാപട മഭാറനി സഭാപനിച്ചു. 
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(ബനി)  ഫപഭാതുജനങ്ങളുഫട  എതനിര്പനിഫനതടര്ന്നട  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിഫല

ഫതഭാടുപുഴെ, അടനിമഭാലനി എന്നതീ കഷഭാപ്പുകേളുലാം, തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിഫല കപരൂര്ക്കട

കഷഭാപ്പുലാം മഭാറനി സഭാപനിച സലങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

(സനി) സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ മദലനയത്തനിനനുസൃതമഭായനി ഇക്കഭാരലത്തനില് യഥഭാസമയലാം

ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനഫമടുക്കുന്നതഭാണട. 

നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജലാം

320 (723) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  വകുപനില്  2016-17-ല്  നനികക്ഷപസമഭാഹരണ  യ ജലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;  ഇതനിലൂഫട  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  സമഭാഹരനിക്കഭാനഭാണട

ലക്ഷലമനിടനിരുന്നതട;

(ബനി) ലക്ഷലമനിടനിരുന്ന തുകേ സമഭാഹരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ എനലാം എത

കകേഭാടനി  രൂപ  സമഭാഹരനിച്ചു  എനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  സമഭാഹരണ  യജലാം

പരഭാജയമഭാഫണന്നട അഭനിപ്രഭായമുകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വഫര

നനികക്ഷപസമഭാഹരണ യജലാം നടത്തനി.  ഇപ്രകേഭാരലാം നടത്തനിയ നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ

യജത്തനില്  നനികക്ഷപലാം  സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലക്ഷലതുകേ  (ടഭാര്ജറട)

നനിശ്ചയനിചനിരുന്നനില.

നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ  കേഭാലയളവനില്  നനികക്ഷപ  വര്ദനവട  ഉണഭായനിടനില.

എന്നഭാല് അറ നനികക്ഷപത്തനില് സലാംസഭാനത്തട ആഫകേ 6386.18  കകേഭാടനി രൂപയഫട

കുറവട ഉണഭായനിട്ടുണട.  500, 1,000  രൂപ കനഭാട്ടുകേള അസഭാധുവഭാക്കനിയതട മുകഖന

സഹകേരണ  കമഖല  കനരനിട  പ്രതനിസന്ധനി  കേഭാലയളവനില്  നടന്ന  നനികക്ഷപ

സമഭാഹരണ യജലാം ആയതനിനഭാലഭാണട നനികക്ഷപ വര്ദനവട ഉണഭാകേഭാത്തതട.  
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സൂപ്രണമഭാരുഫട സലലാം മഭാറലാം

321 (724) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ വകുപനിഫന്റെ നനിയനണത്തനിലള്ള കകേപട-ല്  20-1-2017-ല്
നടന്ന  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണമഭാരുഫട  സലലാം  മഭാറ  ഉത്തരവനില്  28-3-2016-ഫല
സര്ക്കുലറനിഫല നനിബന്ധനകേള 1,2,3,7 എന്നനിവ പഭാലനിചനിരുകന്നഭാ ;

(ബനി)  പുന്നപ്ര എഞനിനനിയറനിലാംഗട കകേഭാകളജനികലയട സലലാം മഭാറഫപട ജൂനനിയര്
സൂപ്രണട ഇതട സലാംബന്ധനിചട കകേപട ഫചയര്മഭാനുലാം കവസട ഫചയര്മഭാനുലാം നല്കേനിയ
അകപക്ഷയനികന്മല് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 28-3-2016-ഫല സര്ക്കുലര് നനിബന്ധനകേള പഭാലനിചനിരുന്നനില.  കേഭാരണലാം
28-3-2016-ഫല  സര്ക്കുലര്  2016  വര്ഷഫത്ത  ഫപഭാതുസലമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിച
വലവസകേള ഉളഫപടുത്തനി പുറഫപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട. അതട 2016-ഫല സലമഭാറത്തനിനട
മഭാതലാം  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട.   2017  വര്ഷകത്തക്കട  ബഭാധകേമല.  കൂടഭാഫത
20-1-2017-ല്  നടത്തനിയ  സലമഭാറലാം  ഫപഭാതുസലമഭാറലാം  ആയനിരുന്നനില.  ഭരണ
പരമഭായ സഡൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം 2017-ല് നടത്തനിയ സലലാംമഭാറമഭായനിരുന. 

(ബനി) അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചട വരനികേയഭാണട.

കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട ഒഡൗടട ഫലറ്റുകേള

322 (725) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്:
ശതീ  .   അനൂപട കജക്കബട:
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ഫസന്റെട:
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫെട:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  മദലലാം  വനിൽക്കുന്ന  ഔടട ഫലറ്റുകേള  പ്രതീമനിയലാം
ബഭാന്റുകേള  ലഭലമഭാകുന്ന  സസ്വയലാംകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ എത ഔടട ഫലറ്റുകേള സസ്വയലാം കസവന
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  പ്രവർത്തനിക്കുനഫണനലാം  ഇതുമൂലലാം  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ
വനിറ്റുവരവനില്  2016-17  കേഭാലയളവനില് ഇതുവഫര ശരഭാശരനി എത കകേഭാടനി രൂപയഫട
വരുമഭാന വര്ദനവഭാണട ഉണഭായനിട്ടുള്ളഫതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഇത്തരലാം  സസ്വയലാംകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  മദല  ഉപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നതനിനട  ഇടയഭാക്കുലാം  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശരനിയഭാകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരലാം
പുതനിയ കസഭാറുകേള അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കുകമഭാഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശ  മദലകഷഭാപ്പുകേളുഫട  മുന്നനില്  ജനലാം  കൂടനി  നനില്ക്കുന്നതട
ഫപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ടഭാഫെനിക്കനിനുലാം  തടസമുണഭാകുന്നതഭായനി  മനസനിലഭാക്കനിയതനിഫന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കൂടുതല്  സല  സഡൗകേരലങ്ങളുള്ള  കഷഭാപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിചട,
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട കനരനിടട  സഭാധനങ്ങള തനിരഫഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ഫപടുതവഭാന് കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡട തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.  ഇത്തരലാം കേഡൗണറുകേളനില്
പ്രതീമനിയലാം ഇനങ്ങള ഉളഫപടുത്തനി ഫസല്ഫെട സര്വതീസട കേഡൗണര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.

(ബനി)  നനിലവനില്  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  7  ഒഡൗടട ഫലറ്റുകേള  സസ്വയലാം  കസവന
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട.  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  2016-17  കേഭാലയളവനിഫല
വനിറ്റുവരവനില് മുന് വര്ഷഫത്തക്കഭാള ശരഭാശരനി  60.33  കകേഭാടനി  രൂപയഫട വനില്പന
വര്ദനവലാം 7.04 കകേഭാടനി രൂപയഫട വരുമഭാന വര്ദനവലാം ഉണഭായനിട്ടുണട. 

(സനി)  വനികദശ  മദല  കഷഭാപ്പുകേളനിഫല  സലപരനിമനിതനിമൂലലാം  ഫപഭാതുജനങ്ങള
ക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുടട  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭാണട  സസ്വയലാം  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട.

കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഫമചഫപടുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

323  (726)   ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഫമചഫപടുതന്നതനിനട
ഈ സര്ക്കഭാര് എഫനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ
നഷലാം എതയഭായനിരുന എന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നഷലാം  നനികേതന്നതനിനട  സര്ക്കഭാര്  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുഫവന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  നനിലവനിഫല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  എഫനന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഒരു  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട  കേമ്മേനിറനിഫയ  നനികയഭാഗനിച്ചു.  ധൂര്തലാം  അഴെനിമതനിയലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു.  ഇതനിലൂഫട  ഫചലവകേള
വന്കതഭാതനില്  കുറച്ചു.  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിരനരമഭായനി
വനിലയനിരുതന.

സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില്  35  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിനകേലാം  നല്കേനി.
15 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട.

(ബനി) 31-3-2016-ഫന്റെ തഭാല്ക്കഭാലനികേ ബഭാലന്സ്ഷതീറട പ്രകേഭാരമുള്ള സഞനിത
നഷലാം 418.11 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട.

(സനി)  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  സഭാപനങ്ങള  നനിര്ത്തലഭാക്കനി.
അധനികേമുള്ള  ജതീവനക്കഭാഫര  ഒഴെനിവഭാക്കനി,  പലനിശയനിലള്ള  നഷലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട
വഭായ്പകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട  പ്രതനിമഭാസ  പലനിശ  ഫചലവട  6.50  കകേഭാടനിയനില്നനിനലാം
3.25  കകേഭാടനിയഭായനി കുറച്ചു.  പ്രവര്ത്തന ഫചലവകേള ചുരുക്കനി.  വനികദശമദലത്തനിഫല
ഇന്ഫസന്റെതീവട കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡനിനട കനരനിടട ലഭലമഭാക്കനി, പ്രതനിമഭാസ ഭരണ ഫചലവട
വനിറ്റുവരവനിഫന്റെ 7.25%-ല് നനിനലാം 6.75 ആയനി ചുരുക്കനി. 

(ഡനി) സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള പ്രകതലകേലാം ഉള്ളടക്കലാം
ഫചയ്യുന. (അനുബന്ധലാം*)

നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം 2017

324 (727) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട:
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫെട:
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്:  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ കമഖലയനിഫല സഭാപനങ്ങളനിഫല വഭായ്പഭാ കുടനിശനികേ കുറയ്ക്കുന്നതനിനട
'നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം 2017' എന്ന കപരനില് ആരലാംഭനിച പദതനിയഫട
വനിശദഭാലാംശലാം ഫവളനിഫപടുതകമഭാ; ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2017 ജനുവരനി 31 വഫര എത
കകേഭാടനി രൂപയഫട കുടനിശനികേ തനിരനിചടയഫപട്ടുഫവന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.  
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് കുടനിശനികേ  തുകേ അടയ്ക്കുന്നവര്ക്കട  പലനിശ ഇന്ഫസന്റെതീവട
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഈ പദതനിയഫട ആനുകൂലലലാം എനവഫരയഭാണട ലഭലമഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുഫട/ബഭാങ്കുകേളുഫട  വഭായ്പഭാ  കുടനിശനികേ  കുറയ്ക്കുകേ,
വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവട  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  സഹകേഭാരനികേളക്കട  അവരുഫട
കേടബഭാധലതയനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാകുന്നതനിനട  അവസരഫമഭാരുക്കുകേ  എന്നതീ
ലക്ഷലകത്തഭാഫടയഭാണട  സലാംസഭാനത്തട  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  `നവകകേരളതീയലാം
കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണലാം  2017'  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതട.   ഇഡൗ  പദതനി  2017
ഫഫെബ്രുവരനി 1 മുതല് മഭാര്ചട 31 വഫരയഭാണട നടപനിലഭാക്കുന്നതട.

(ബനി)  വഭായ്പഭാ  തുകേ  ഇഡൗ  പദതനി  കേഭാലഭാവധനിയ്ക്കുള്ളനില്  ക്രമമഭായനി  അടച്ചു
തതീര്ക്കുന്നവര്ക്കട ആഫകേ ടനി വഭായ്പയനികലക്കട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അടച
പലനിശ തുകേയഫട  10%  തുകേ വഫര അവസഭാനഫത്ത തവണ അടയ്ക്കുകമ്പഭാള ഇളവട
നല്കുന്നതഭാണട.   ഇഡൗ  പദതനിയഫട  ആനൂകൂലലലാം  2017  മഭാര്ചട  31  വഫര
ആയനിരനിക്കുലാം.

നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം 2017

325 (728) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം:
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി:
ശതീ  .   ഫകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വഭായ്പ എടുത്തട
കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയവര്ക്കട  ഇളവകേകളഭാഫട  വഭായ്പ  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
നവകകേരളതീയലാം  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണലാം  2017  എന്ന  കപരനില്  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏതട  കേഭാലയളവനിലള്ള  വഭായ്പകേഫളയഭാണട  ഈ  പദതനിയനില്
ഉളഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട;

(ഡനി)  വഭായ്പ  എടുത്തകശഷലാം  മരനിചവരുഫട  ആശനിതര്,  മഭാരകേകരഭാഗലാം
ബഭാധനിചവര്,  കേനിടപട  കരഭാഗനികേള  എന്നനിവരുഫട  വഭായ്പകേള  ഇതനിഫന്റെ
പരനിധനിയനില്ഫപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  എടുത്തട
കേടനിശനികേ  വരുത്തനിയവര്ക്കട  ഇളവകേകളഭാഫട  വഭായ്പ  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
`നവകകേരളതീയലാം  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണലാം  2017'  എന്ന  കപരനില്  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുഫട/ബഭാങ്കുകേളുഫട  വഭായ്പഭാ  കുടനിശനികേ  കുറയ്ക്കുകേ,
വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവട കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  സഹകേഭാരനികേളക്കട അവരുഫട കേടബഭാധലതയനില്
നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാകുന്നതനിനട  അവസരഫമഭാരുക്കുകേ  എന്നതീ  ലക്ഷലകത്തഭാഫടയഭാണട
സലാംസഭാനത്തട  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  `നവകകേരളതീയലാം  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണലാം
2017' നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട. 

(സനി)  2016  ഡനിസലാംബര്  31  വഫര  കുടനിശനികേയഭായ  വഭായ്പകേഫളയഭാണട  ഇഡൗ
പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട. 

(ഡനി)  ദഭാരനിദ്രലകരഖയട  തഭാഫഴെയള്ളവരുഫടയലാം  ദഭാരനിദ്രലകരഖയട  മുകേളനിലള്ള
മരണഫപടവരുഫടയലാം  വഭായ്പകേളുലാം  അപകേടലാം  പറനി  ശയഭാവലലാംബരഭായവര്,  മഭാരകേ
കരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിചവരുഫട  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളവര്,  അവരുഫട  ചനികേനിത
വഭായ്പക്കഭാരഫന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനില്  ആയനിരനിക്കുന്നവര്,  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള
മരണഫപടുകേയലാം  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  എടുത്ത  വഭായ്പ  തങ്ങളുഫട  ബഭാധലതയഭായനി
നനിലനനില്ക്കുന്ന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള/അനഭാഥര്  തുടങ്ങനിയവരുഫട  വഭായ്പകേളുലാം  ഇഡൗ
പദതനിയഫട പരനിധനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട. 

നനിലമ്പൂര് എ.ആര്. ഓഫെതീസനിഫന്റെ കേതീഴെനിലള്ള ററല് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

326  (729)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  എ.ആര്.  ഓഫെതീസനിഫന്റെ  കേതീഴെനില്  14  (പതനിനഭാലട)  ററല്
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള രജനിസര് ഫചയട പ്രവര്ത്തനിചട വരുന്നതനില് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ
ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തവലാം  പദതനിവനിഹനിതവലാം  ഇതുവഫര  ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ആയതു ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നല രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന നനിലമ്പൂര് പടനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിനട  വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗഫമഭാനമനിലഭാത്ത നനിലവനിഫല അവസയനില് പുനരുദഭാരണ
പദതനി നടപനില് വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലമ്പൂര്  അസനിസന്റെട  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല്)  ഓഫെതീസനിഫന്റെ  കേതീഴെനില്
14 (പതനിനഭാലട) ററല് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന്നതനില് 11 എണലാം
പലവകേ വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപടതുലാം 3 എണലാം ഫക്രഡനിറട വനിഭഭാഗത്തനില്ഫപടതുമഭാണട.  ടനി
സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട  അതഭാതട  വനിഭഭാഗത്തനില്
ഉളഫപടുത്തനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.

(ബനി)  നനിലമ്പൂര്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനട  പുനരുദഭാരണ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2014 -2015  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  3  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
(സര്ക്കഭാര് ഓഹരനി-1,20,000 രൂപ +  സബ്സനിഡനി - 1,80,000 രൂപ) 2016-2017
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 3 ലക്ഷലാം രൂപയലാം (സര്ക്കഭാര് ഓഹരനി -1,2   0,000 രൂപ +
സബ്സനിഡനി-1,80,000  രൂപ)  ഉളഫപഫട  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട.  പുനരുദഭാരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഒരു സലാംഘത്തനിനട പരമഭാവധനി
6  ലക്ഷലാം  രൂപ നല്കുന്നതനിനഭാണട  നനിലവനില് വലവസയള്ളതട.  പ്രസ്തുത തുകേ ടനി
സലാംഘത്തനിനട നല്കേനിയനിട്ടുണട. 

കൂടഭാഫത സലാംഘലാം പുനരുദഭാരണത്തനിനട ഫകേടനിട പുനരുദഭാരണ ഗഭാന്റെനിനത്തനില്
പരമഭാവധനി തുകേയഭായ 5 ലക്ഷലാം രൂപയലാം 2016-2017 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ടനി
സലാംഘത്തനിനട സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട.   

പരനിസനിതനി സഡൗഹൃദ ടൂറനിസലാം പഭാകക്കജട

327 (730)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പരനിസനിതനി  സഡൗഹൃദ  ടൂറനിസലാം
പഭാകക്കജനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വടകക്ക മലബഭാറനിഫന്റെ ടൂറനിസലാം മുകന്നറത്തനിനട  ഏഫതലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  എകപഭാള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഫമനലാം  ഇതട
മുകഖന  പ്രതലക്ഷമഭായലാം  പകരഭാക്ഷമഭായലാം  എത  കപര്ക്കട  ഫതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാക്കഭാന്
കേഴെനിയഫമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനിഫലയലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട  ജനിലയനിഫല
വടകേര  തഭാലൂക്കനിഫലയലാം  പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം  ഫഡസനികനഷനുകേഫള  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി
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"കനഭാര്ത്തട മലബഭാര് ടൂറനിസലാം ഫഡവലപ്ഫമന്റെട ഇനനിഷനികയറതീവട  "  എന്ന പദതനിയട
രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട.  കൂടഭാഫത  ഉത്തര  മലബഭാറനിഫല  നദനികേഫള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചു
ഫകേഭാണട ഒരു റനിവര് ക്രൂയനിസട സര്കേസ്യൂടട നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  വനിശദമഭായ  പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ശഭാസ്തഭാലാംപഭാറ ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

328  (731)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിഫല ശഭാസ്തഭാലാംപഭാറ ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം സലാംബന്ധനിചട
എഫനങനിലലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ശഭാസ്തഭാപഭാറ  ടൂറനിസത്തനിനുലാം  അനുബന്ധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
സഹഭായകേമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിയഭാകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.

(ബനി) ഇതു സലാംബന്ധനിച പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യഫട ഫഫകേവശമുള്ള റനികസഭാര്ട്ടുകേള

329  (732)  ശതീ  .    ഫകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലയനില്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യഫട  കകേവശലാം  എത
റനികസഭാര്ട്ടുകേള ഉണട;

(ബനി)  ഇവ  ആര്ഫക്കഭാഫക്കയഭാണട  ലതീസനിനട  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളഫതനലാം
ലതീസനിനത്തനില് ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കട ഓകരഭാ റനികസഭാര്ടട കസറനില് നനിനലാം ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം എത തുകേ വരുമഭാനമഭായനി ലഭനിക്കുനഫണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ലതീസനിനത്തനില്  ഓകരഭാ  കസറട  ഉടമയലാം  കുടനിശനികേ
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  കുടനിശനികേ  എതയഭാഫണന്നട  ഇനലാം  തനിരനിചട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  കുടനിശനികേ  നല്കുന്നതനില്നനിനലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട
റനികസഭാര്ടട ഉടമകേളക്കഭായനി എഫനങനിലലാം തരത്തനിലള്ള ഇളവട അനുവദനിചനിരുനകവഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട  ജനിലയനില്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യഫട  ഫഫകേവശലാം
6  റനികസഭാര്ടട  ഫഫസറ്റുകേളഭാണുള്ളതട.  ഇഡൗ ഫഫസറ്റുകേള റനികസഭാര്ട്ടുകേള പണനിയന്നതനിനുലാം
നടതന്നതനിനുലാം  പഭാടക്കരഭാര്  വലവസയനില്  സസ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട.

(ബനി) 1. ഫഫസറട നമ്പര് 1- കജഭായ്സട എന്റെര്ഫഫപ്രസസട - 34,00,000 രൂപ

2. ഫഫസറട നമ്പര്  2-ഗതീന് കഗറട കവ ലനിഷര് ലനിമനിറഡട- 85,30,063 രൂപ

3. ഫഫസറട നമ്പര്  4-കഗഭാബട ലനിങട കഹഭാടല്സട & എന്റെര്ഫടയ്ന്ഫമന്റെടസട 
 ഫഫപ്രവറട ലനിമനിറഡട - 32,93,806  രൂപ

4. ഫഫസറട നമ്പര്  5-ഖന്ന കഹഭാടല്സട ഫഫപ്രവറട ലനിമനിറഡട -65,24,675 രൂപ

5. ഫഫസറട നമ്പര്  6-ഭഭാരതട കഹഭാടല്സട ലനിമനിറഡട - 65,10,862 രൂപ

6.  ഫഫസറട  നമ്പര്  7-കഹഭാളനികഡ കബക്കല് റനികസഭാര്ട്സട ഫഫപ്രവറട  
ലനിമനിറഡട - 69,39,768 രൂപ

(സനി) 1. ഫഫസറട നമ്പര്  1- കജഭായ്സട എന്റെര്ഫഫപ്രസസട - 1,58,03,490  രൂപ

2. ഫഫസറട നമ്പര്  2- ഗതീന് കഗറട കവ ലനിഷര് ലനിമനിറഡട -4,50,57,981 രൂപ

3. ഫഫസറട  നമ്പര്  4-കഗഭാബട ലനിങട കഹഭാടല്സട  &എന്റെര്ഫടയ്ന്ഫമന്റെടസട  
ഫഫപ്രവറട ലനിമനിറഡട -1,61,73,228 രൂപ

4. ഫഫസറട  നമ്പര്   5-ഖന്ന കഹഭാടല്സട ഫഫപ്രവറട ലനിമനിറഡട  -  കുടനിശനികേ
ഇല.

5. ഫഫസറട നമ്പര്  6-ഭഭാരതട കഹഭാടല്സട ലനിമനിറഡട - 65,10,862 രൂപ

6. ഫഫസറട  നമ്പര്  7-കഹഭാളനികഡ കബക്കല് റനികസഭാര്ട്സട ഫഫപ്രവറട  
ലനിമനിറഡട-1,67,73,069 രൂപ

(ഡനി) കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  റനികസഭാര്ടട  ഉടമകേളക്കഭായനി
കുടനിശനികേ നല്കുന്നതനിനട ഇളവട അനുവദനിചനിടനില.
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മലാംഗലലാം ഡഭാലാം ടൂറനിസലാം

330  (733)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലാംഗലലാം  ഡഭാലാം  ടൂറനിസലാം  നവതീകേരണത്തനിനുകവണനി പ്രഖലഭാപനിച  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടസഫപടനിട്ടുള്ളതട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ടൂറനിസലാം വകുപനിഫന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില് സമഗമഭായ പുതനിയ ടൂറനിസലാം
പദതനി മലാംഗലലാം ഡഭാമനില് തയഭാറഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിഫന്റെ  ഭുമനിയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഈ പദതനിയഫട
നടത്തനിപട  ചുമതല  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഏജന്സനികേളനിലൂഫട  നടപഭാക്കുന്നതനില്
ഏഫതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള നനിയമതടസലാം നനിലവനിലകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ബനി)  ഉദലഭാന നവതീകേരണവമഭായനി ബന്ധഫപടട  സമഗമഭായ പുതനിയ വനികനഭാദ
സഞഭാര പദതനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(സനി) നനിയമതടസലാം ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ഫപടനിടനില.

ഫചറഭായനി ബതീചനിഫന മദര് ബതീചഭായനി വനികേസനിപനിച്ചുഫകേഭാണള്ള ടൂറനിസലാം പദതനി

331  (734)  ശതീ  .    എസട  .    ശർമ്മേ :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫചറഭായനി  ബതീചനിഫന മദര്  ബതീചഭായനി  വനികേസനിപനിചട  ഇതര ബതീച്ചുകേഫള
കകേഭാര്ത്തനിണക്കനിഫക്കഭാണളള ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജക്ടട  സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാഫയന്നട
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശ മണ്ഡലമഭായ കവപനിനനിഫല സമഗവനികേസനത്തനിനട ഉതകുന്ന
ഈ കപ്രഭാജക്ടട നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിച തുടര്നടപടനികേള എഫനഭാഫക്കഫയന്നട
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കപ്രഭാജക്ടട തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ടൂറനിസലാം കമഖലയഫട ഉന്നമനലാം

332  (735)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനഭാലയത്തനിഫന്റെ  2015-ഫല  റനികപഭാര്ടനില്  കൂടുതല്
വനികനഭാദസഞഭാരനികേഫളത്തഭാത്ത സലാംസഭാനങ്ങളുഫട പടനികേയനില് കകേരളത്തനിനട ഏഴെഭാലാം
സഭാനമഭാഫണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആഭലനര  സ ഞഭാരനികേളുഫട  എണത്തനില്  കകേരളത്തനികന്റെതട  18-ാം
സഭാനമഭാഫണന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  റനികപഭാര്ടനില്  കകേരളത്തനിഫന്റെ  ടൂറനിസലാം  കമഖലയഫട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
എഫനങനിലലാം നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇഫലങനില്  വനികദശ-ആഭലനര  സഞഭാരനികേഫള  സലാംസഭാനകത്ത
ക്കഭാകേര്ഷനിക്കഭാന് എഫനഭാഫക്ക നടപടനികേള കകേഫക്കഭാളഫമന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  വനികനഭാദ സഞഭാരനികേളുഫട എണത്തനില് കകേരളലാം രഭാജലത്തട ഏഴെഭാലാം
സഭാനത്തഭാണട. 

(ബനി) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട.

(സനി)  റനികപഭാര്ടനില് കകേരളത്തനിഫന്റെ ടൂറനിസലാം കമഖലയഫട ഉന്നമനത്തനിനഭായള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഒനലാം  ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ഡനി) വനികദശ ആഭലനര സഞഭാരനികേഫള സലാംസഭാനകത്തക്കട ആകേര്ഷനിക്കഭാന്
വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വകുപട ആവനിഷ്കരനിചട നടപഭാക്കനിവരുനണട.

കേക്കയലാം കതഭാണനിക്കടവട ടൂറനിസലാം പദതനി

333  (736)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപട  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലകശരനി  മണ്ഡലത്തനിഫല കേക്കയലാം കതഭാണനിക്കടവട  ടൂറനിസലാം  പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനില്  എഫനങനിലലാം  തടസങ്ങളുകണഭാ;  ഉഫണങനില്  ആയതട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനി എന്നഭാണട ആരലാംഭനിചഫതനലാം ഇനനി ഏഫതഭാഫക്ക പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് ബഭാക്കനിയഫണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധഫപടട  നനിലവനില്  തടസങ്ങഫളഭാനമനില.   വനലാം
വകുപനിഫന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമഭായതനിനഭാലഭാണട  ഇതുവഫരയലാം  പദതനി  നടപനില്
വരുത്തഭാന് ഫഫവകേനിയതട.  ആയതട  ഇകപഭാള  ലഭനിചതനിനഭാല്  തുടര്നള്ള  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുഫമന്നട ഇറനികഗഷന് ഡനിപഭാര്ടടഫമന്റെട അറനിയനിചനിട്ടുണട.

(ബനി) 2014 ഫസപ്റലാംബറനിലഭാണട പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചതട. കഷഭാപട കേഫെകറരനിയ,
വഭാചട  ടവര്,  വഭാടര്  ടഭാങട,  വഭാക്കട  കവ  എന്നനിവയഫട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
ബഭാക്കനിയണട.  ടനിക്കറട  കേഡൗണര്,  ഫസകേസ്യൂരനിറനി  കേലഭാബനിന്,  കടഭായട ലറട  കബ്ലേഭാക്കട
എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനി.

കനഭാടട പനിന്വലനിക്കല് നയവലാം ടൂറനിസലാം വലവസഭായവലാം

334  (737)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കനഭാടട  പനിന്വലനിക്കല്  നയലാം  ടൂറനിസലാം
വലവസഭായഫത്ത ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷഫത്തക്കഭാള  എത  ശതമഭാനലാം  കുറവഭാണട
വനികദശ, ആഭലനര ടൂറനിസകേളുഫട വരവനില് ഉണഭായഫതന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബഭാധനിചനിട്ടുണട.

(ബനി)  മുന്  വര്ഷകത്തക്കഭാള  വനികദശ-ആഭലനര  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുഫട
എണത്തനില്  കുറവട  സലാംഭവനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  പ്രതതീക്ഷനിച  വളര്ചഭാനനിരക്കട
ഫഫകേവരനിക്കഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.  വനികദശ-ആഭലനര  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേളുഫട
വളര്ചഭാനനിരക്കട യഥഭാക്രമലാം  6.23%-ഉലാം  5.67%-ഉലാം ആണട കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട.
ഇതട  മുന്വര്ഷലാം  യഥഭാക്രമലാം  6.59%-ഉലാം  5.86%-ഉലാം  ആയനിരുന.  ആഫകേ  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളുഫട വരവനിഫന്റെ  വളര്ചഭാ  നനിരക്കനിലലാം  കുറവട  സലാംഭവനിചനിട്ടുണട.  ആയതട
2015-ല് 6.53% ആയനിരുന്നതട 2016-ല് 5.71%  ആയനി കുറഞ.
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തഭാനൂര് കേകനഭാലനി കേനഭാല് നവതീകേരണലാം

335  (738)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാനൂര്  തതീരപ്രകദശത്തട  ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം  ടൂറനിസത്തനിനുലാം  ഏഫറ
സഭാദലതയള്ള  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിഫന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എഫനങനിലലാം
പദതനികേള ടൂറനിസലാം വകുപട ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആയതനിനഭായനി  ഫപഭാന്നഭാനനിഫയയലാം  കബപ്പൂരനിഫനയലാം  ബന്ധനിപനിചട
കേകനഭാലനി കേനഭാലനിലൂഫട ജലപഭാത നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേകനഭാലനി കേനഭാലനിഫന മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കഭാൻ എഫനഭാഫക്ക നടപടനികേളഭാണട
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട;

(ഡനി)  കേകനഭാലനി  കേനഭാല്  പരനിസരലാം  നവതീകേരനിചട  ടൂറനിസലാം  സഭാദലതകേള
പ്രകയഭാജനഫപടുത്തഭാന് നനിലവനില് എഫനങനിലലാം പദതനിയകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി) ടൂറനിസലാം വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധഫപടട നടപടനികേഫളഭാനലാം സസ്വതീകേരനിചനിടനില.

(ഡനി) ടൂറനിസലാം വകുപനിനട നനിലവനില് പദതനികേള ഇല.

ഫെനിഷറതീസട ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധഫപട പദതനികേള

336  (739)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില്  ഫെനിഷറതീസട  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധഫപടട
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള എഫനലഭാമഭാഫണന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഫെനിഷറതീസട  ടൂറനിസലാം,  ഫെനിഷറതീസട  അഡസ്വഞര്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്
എഫനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട നനിലവനിലള്ളതട എന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപനില്  ഫെനിഷറതീസുമഭായനി  ബന്ധഫപടട
പദതനികേഫളഭാനലാം നനിലവനിലനില. 
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മണനിയഭാര് ഡഭാലാം ടൂറനിസലാം പദതനി

337  (740)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണനിയഭാര്  ഡഭാലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കഭായനി
എഫനഭാഫക്ക നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനുള്ള കപ്രഭാജക്ടട റനികപഭാര്ടട തയഭാറഭാക്കഭാന് ഏതട ഏജന്സനിഫയയഭാണട
ചുമതലഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നഫതനലാം  കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടട  ലഭലമഭാകയഭാ  എനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  എഫനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട  വനിഭഭാവനലാം
ഫചയനിട്ടുള്ളഫതന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയഫട  നടത്തനിപനിനഭായനി  എഫനഭാഫക്ക  തുടര്  നടപടനികേളഭാണട
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി) മണനിയഭാര് ഡഭാലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചട പുതനിയ ടൂറനിസലാം പദതനിക്കഭായള്ള
രൂപകരഖ  (ഡനി.പനി.ആര്.)  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന.  കകേരള  ഇലകനിക്കല്സട  &
അഫഫലഡട  എഞനിനതീയറനിലാംഗട  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡട  എന്ന  സഭാപനഫത്തയഭാണട
ഇതനിനഭായനി ചുമതലഫപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട. 

(സനി)  തഭാഫഴെപറയന്ന  ഘടകേങ്ങള  ഉളഫപടുത്തനിയഭാണട  ഫപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട.  ഫസകേസ്യൂരനിറനി കേലഭാബനിന്,  യൂറനിലനിറനി ഫസയ്സട,  ടനിക്കറട കേഡൗണര്,
മണ്ഡപലാം,  വഭാചട ടവര് ഫപയനിന്റെട,  ബഭാള ഏരനിയ,  സയന്സട പഭാര്ക്കട,  ചനില്ഡന്സട
കപ  ഏരനിയ,  പഭാര്ക്കനിലാംഗട,  ഒ.എ.റനി.  മസ്യൂസനിക്കല്  ഫെഡൗണന്,  ഫബഭാടഭാണനിക്കല്
ഗഭാര്ഡന്  &  ബടര്ഫഫഫ  ഗഭാര്ഡന്,  എന്ടന്സട  ബനിഡ്ജട,  നനിലവനിലള്ള
ഫകേടനിടങ്ങളുഫട പുനരുദഭാരണലാം, കറഭാപട കകേഭാഴട, ടക്കനിലാംഗട കകേബനിള കേഭാര്, ടതീ ഹഡൗസട,
ആര്ചറനി & കഗഭാളഫെട ഏരനിയ, കവസട ഡനികസഭാസല് സനിസലാം, റസഭാറന്റെട കേലാം അഡനിന്
കേലാം  അകക്കഭാഫമകഡഷന്  ഫഫഡവട  ഇന്  അകകേസ്വറനിയലാം  തുടങ്ങനിയവ  ഇതനില്
ഉളഫപടുന. 

(ഡനി)  ഇഡൗ  പദതനി  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളഫപടുത്തനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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തലകശരനി ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജക്ടട

338  (741)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശരനി  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാജക്ടനില്  ഉളഫപടുത്തനി  എത  പ്രവൃത്തനികേള
തലകശരനി മണ്ഡലത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നതനിനട  കശഷലാം  തലകശരനി  ഫഹറനികടജട
ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജക്ടട  (THTP)  പ്രകേഭാരലാം എത പ്രവൃത്തനികേള തലകശരനി മണ്ഡലത്തനില്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട എനലാം ഇവയഫട നനിര്വഹണപുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എനലാം ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലകശരനി ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജക്ടനില് ഉളഫപടുത്തനി തലകശരനി മണ്ഡലത്തനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിച പദതനികേള തഭാഫഴെ പറയന്നവയഭാണട: 

1.  ഫകേഭാടുവള്ളനി ജലാംഗ്ഷന്  -  മഭാഹനി ബനിഡ്ജട  എന്നനിവ തലകശരനി  ഠഡൗണനില്
ബന്ധനിപനിക്കുന്ന ഫഫബപഭാസട കറഭാഡനിഫന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2. കേണ്ണൂര് കഹഭാകളഭാ കവ കറഭാഡനിഫന്റെ പുനരുദഭാരണലാം.

3.  ഫകേഭാടുവള്ളനി  ജലാംഗ്ഷന്  മുതല്  വമഭാല്  കക്ഷതലാം  വഫരയള്ള  കറഭാഡനിഫന്റെ
പുനരുദഭാരണലാം.

4.  നഭാരങ്ങഭാപുരലാം-കേതീഴെഭാത്തനിന്മുക്കട-മകഞ്ഞഭാടനി  കറഭാഡനിഫന്റെയലാം  ചനിറക്കര -
കേതീഴെഭാത്തനിന്മുക്കട കറഭാഡനിഫന്റെയലാം പുനരുദഭാരണലാം.

5. ഫസയനിദഭാര്പള്ളനി - ഫടമ്പനിള കഗറട - കേണനിചനിറ കറഭാഡനിഫന്റെ പുനരുദഭാരണലാം.

6.  ഫവനൂസട  ജലാംഗ്ഷന്  -  ഫറയനില്കവ  കസഷന്  -  സലാംഗമലാം  കറഭാഡനിഫന്റെ
പുനരുദഭാരണലാം.

7.  (ബനി)  തലകശരനിയനിലള്ള പഭാണനികേ ശഭാലകേളുലാം  കഗഭാഡഡൗണുകേളുലാം  കപഭാര്ടട
ഓഫെതീസട  ഉളഫപഫടയള്ള  ഫകേടനിടങ്ങള  അകത  കപഭാഫല  നനിലനനിര്ത്തനി
സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  കഷഭാപനിലാംഗട  ഏരനിയ,  കേകഫെ,  റകസഭാറന്റെട,  ഫഫപതൃകേ  കഹഭാടല്
എന്നനിവ  ഒരുക്കഭാനുലാം  സസ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേഫരകൂടനി  ഉളഫപടുത്തനി  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  ഒരു  മസ്യൂസനിയലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

268/2019.
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കേഭായലാംകുളലാം കേഭായകലഭാര ടൂറനിസലാം പദതനി

339  (742)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ഗതീന് കേഭാര്പറട പദതനിയനില് ഉളഫപടനിട്ടുള്ള കേഭായലാംകുളലാം കേഭായകലഭാര ടൂറനിസലാം
പദതനിയനില്  എഫനലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട  വനിഭഭാവനലാം  ഫചയനിട്ടുള്ളഫതനലാം,  ഈ
പദതനിയഫട നനിലവനിലള്ള അവസകേള എഫനഭാഫക്കയഭാഫണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തഭാഫഴെ  പറയന്ന  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട  കേഭായലാംകുളലാം  കേഭായകലഭാര  ടൂറനിസലാം
പദതനിയനില് ഉളഫപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട:

1. ടൂറനിസട അഫഫറവല് ഫസന്റെര്

2. ടൂറനിസട ഇന്റെര്പ്രനികടഷന് ഫസന്റെര്

3. കബര്ഡട വഭാക്കട & വസ്യൂ കപഭായനിന്റെട

4. ഫപര്മനന്റെട ഹഡൗസട കബഭാടട ഫജടനി

5. ഇലാംപ്രൂവനിലാംഗട നഭാവനിഗബനിലനിറനി

6. ലഭാന്റെട കസപനിലാംഗട

7. ഇലകനിഫെനികക്കഷന് & യഭാര്ഡട ഫഫലറനിലാംഗട

ഇഡൗ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഇലാംപ്രൂവനിലാംഗട  നഭാവനിഗബനിലനിറനി  പ്രവൃത്തനി  ഒഴെനിഫകേ  മറട
പ്രവൃത്തനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണട.

കബപ്പൂര് ടൂറനിസലാം പദതനി

340  (743)  ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട  കകേഭായ :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട ജനിലയനിഫല കബപ്പൂര് ടൂറനിസലാം പദതനിയമഭായനി ബന്ധഫപടട
എഫനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കബപ്പൂറനില്  ടൂറനിസലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനട  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന
വനിവനിധ  ഫകേടനിടങ്ങള  നഭാകശഭാന്മുഖമഭാകുന്നതട  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനിൽ
അവ നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കബപ്പൂരനിഫല ടൂറനിസലാം വനികേസനവമഭായനി ബന്ധഫപടട നനിലവനിലള്ള
ഫകേടനിടങ്ങളുകടയലാം മറ്റുലാം പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനികേള നടനഫകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട.

കബപ്പൂര് ബതീചനില് ഫഫലഫെട ഗഭാര്ഡകേള

341  (744)  ശതീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട  കകേഭായ :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  ബതീചനില്  കലഫെട  ഗഭാര്ഡകേള  കുറവഭാണട  എന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ആവശലമഭായ  കലഫെട  ഗഭാര്ഡകേഫള  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട.

കേഭാസര്കഗഭാഡട ബതീചനില് ടൂറനിസലാം പദതനികേള

342 (745)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലനിക്കുന്നട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകൃതനിരമണതീയതഫകേഭാണലാം  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതഫകേഭാണലാം  സവനികശഷത
അറനിയനിക്കുന്ന കേഭാസര്കകേഭാടട  ബതീചനില് ടൂറനിസകേഫള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനട ഇതുവഫര
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാത്തതട എന്തുഫകേഭാണഭാഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ദനിശയനില്  ഗഡൗരവമഭായ  ആകലഭാചന  നടത്തനി  കേഭാസര്കകേഭാടട
ബതീചനില് ടൂറനിസലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം  അധനികൃതര്  കേഭാസര്കകേഭാടട  ജനിലയനില്  ടൂറനിസലാം
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട എഫനലഭാലാം പദതനികേള സര്ക്കഭാരനിനട സമര്പനിചനിട്ടുഫണനലാം
ഇതനില് നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം നടപനിലഭാക്കഭാത്തതുമഭായ പദതനികേള ഏഫതലഭാമഭാഫണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി) 2010 -ല് അനുവദനിച കേഭാസര്കഗഭാഡട ബതീചട വനികേസന പദതനി
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട  ഡനിപഭാര്ടടഫമന്റെട  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
പ്രകദശവഭാസനികേളുഫട  എതനിര്പനിഫന  തുടര്ന്നട  ഇഡൗ  പദതനി  നഭാളനിതുവഫര
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില.  കൂടഭാഫത പ്രസ്തുത സലലാം കകേഭാസല് ഫറഗുകലററനി
കസഭാണനിഫന്റെ (CRZ) പരനിധനിയനില്ഫപടുന്നതഭാണട.

(സനി)  അഴെനിത്തല  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാജക്ടട  റനികപഭാര്ടട  ലഭനിചനിട്ടുണട.   ആയതട
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഫകേഭാകണഭാടനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട ഫഫപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദതനി

343 (746) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിഫല  ഫകേഭാകണഭാടനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട  കപതൃകേ  ടൂറനിസലാം
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാഫയന്നട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉഫണങനില്  ഇതുവഫര  ഇതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കപഭാതണനി - ഫനലനിയഭാമ്പതനി ടൂറനിസലാം പദതനി 

344  (747)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ബഭാബു:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിഫല  കപഭാതണനി-ഫനലനിയഭാമ്പതനി
ടൂറനിസലാം പദതനിയഫട ആവശലകേത ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇതട സലാംബന്ധനിചട എഫനങനിലലാം ഫപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തട  ഏഫറ  സഭാധലതയള്ള  കപഭാതണനി-ഫനലനിയഭാമ്പതനി

പദതനിക്കട  ആവശലമഭായ  ഫെണട  അനുവദനിചട  പദതനി  തുടങ്ങഭാന്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.

(ബനി  &  സനി)  വനലാം,  ജലകസചനലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചര്ന്നട  പദതനി

രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

ഹരനിപഭാഫട കടക്കട എ കബക്കട വഴെനികയഭാര വനിശമകകേന്ദ്രലാം

345  (748)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടട  ബസട സഭാന്റെനിനട  സമതീപമുള്ള ഡനി.റനി.പനി.സനി.യഫട  'കടകേട  എ

കബക്കട'  എന്ന  വഴെനികയഭാര  വനിശമ  കകേന്ദ്രത്തനിഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിഫന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എഫനലഭാലാം  അടനിസഭാന  സഡൗകേരലങ്ങള  കൂടനി  ഇതനിഫന്റെ

പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി ഇനനി സജ്ജതീകേരനികക്കണതുണട; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജക്ടട  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കുവഭാന്  അടനിയനര  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചതുപ്പുപ്രകദശതള്ള  നനിര്മ്മേനിതനിയഭായതനിനഭാല്  ചനില  തകേരഭാറുകേള

കേഭാരണലാം ഇതനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

(ബനി&സനി)  ചതുപ്പു  പ്രകദശമഭായതനിനഭാല്  അടനിസഭാന  സഡൗകേരലങ്ങളടക്കലാം

പുതുതഭായനി  ചനില  കേഭാരലങ്ങള  ഫചകയണതുണട.   ആയതനിനുള്ള  അടനിയനര

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ഫചത്തനിപ്പുഴെ കേടവട ടൂറനിസലാം പദതനി

346 (749)  ശതീ  .    സനി  .    എഫെട  .    കതഭാമസട :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചങ്ങനഭാകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല  ഫചത്തനിപ്പുഴെ  കേടവട  ടൂറനിസലാം
പദതനിയഫട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇഫലങനില്  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചങ്ങനഭാകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിഫല  ഫചത്തനിപ്പുഴെ  കേടവട
ടൂറനിസലാം  പദതനിയഫട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടന  വരനികേയഭാണട.   ഇതട
സതസ്വരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനിയഭായ  M/s.  കേനിറടകകേഭാ
(KITCO) യട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.  

വള്ളനികുന്നലാം ചനിറയനില് ടൂറനിസലാം പദതനി

347  (750)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര വള്ളനികുന്നലാം ചനിറയനില് ടൂറനിസലാം പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) വള്ളനികുന്നലാം ചനിറ നവതീകേരണ പദതനിയമഭായനി ബന്ധഫപടട ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുഫട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മഭാകവലനിക്കര വള്ളനികുന്നലാം ചനിറയനില് ടൂറനിസലാം പദതനി ആരലാംഭനി  
ക്കുന്നതനിനഭായനി ഫപ്രഭാകപഭാസലകേള ഒനലാം നനിലവനിലനില.

കുടനഭാടനിഫന്റെ ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

348  (751)  ശതീ  .    കതഭാമസട  ചഭാണനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിഫന്റെ സഭാദലതകേള പ്രകയഭാജനഫപടുത്തനി ടൂറനിസത്തനിനട  പുതനിയ
പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭായല്  ടൂറനിസലാം,  ഫെഭാലാം  ടൂറനിസലാം  എന്നനിവ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന്
എഫനഭാഫക്ക നടപടനികേള ഉണഭാകുലാം എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട  സഭാദലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനി
ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിടട
സഭാധലമഭായ  കമഖലകേളനില്  വനിപുലമഭായ  അടനിസഭാന  സഡൗകേരലങ്ങളുലാം  പ്രചരണവലാം
വകുപട ഏര്ഫപടുത്തനി വരുന.  ഹഡൗസ്കബഭാട്ടുകേളുഫട ക്ലഭാസനിഫെനികക്കഷന്,  സുരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ഫപടുത്തല് എന്നനിവയലാം ഇതനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.
പ്രമുഖ കേഭായല് ശലാംഖല എന്ന നനിലയനില് ആലപ്പുഴെ കേഭായകലഭാരലാം ടൂറനിസലാം പദതനിക്കട
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെയലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെയലാം  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
പ്രവര്ത്തനികേള നടന വരുന.

കേഭായലാംകുളലാം  മുതല്  അരൂക്കുറനി  വഫരയള്ള  കേഭായല്  ശലാംഖലയനില്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഇഡൗ  പദതനിയനില്  വടഭായനിക്കനഭാല്,  വഭാണനിജല  കേനഭാല്ഭഭാഗലാം
എന്നനിവയഫട  പുതുക്കനി  പണനി,  ചരനിത  ഫഫപതൃകേ  ഫതരുവകേള  കേനഭാലകേള
എന്നനിവയഫട പുനരുദഭാരണലാം,  അരുക്കുറനി തണതീര്മുക്കലാം,  പുന്നമട,  പള്ളഭാതരത്തനി,
ഫനടുമുടനി  കേഞ്ഞനിപഭാടലാം,  കതഭാടപള്ളനി,  കേഭായലാംകുളലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കബഭാടട
ഫടര്മനിനല്.   വടക്കഭായല്,  കേരുമഭാടനി,  വനിളക്കുമരലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഉപ  ടൂറനിസട
കകേന്ദ്രങ്ങള,  ആര്തങല്,  കതഭാടപള്ളനി  ബതീച്ചുകേളുഫട  വനികേസനലാം  തുടങ്ങനി  ടൂറനിസലാം
വനികേസനത്തനിനുതകുന്ന നനിരവധനി പ്രവൃത്തനികേള ഫചയ്തു വരുന. 

ഫെഭാലാം  ടൂറനിസത്തനിഫന  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപട  ഗതീന്
ഫെഭാലാം കകേരള എന്ന ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിഫല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

349  (752)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിഫല
ഏഫതലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭാണട  ടൂറനിസലാം  വകുപട  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയനിട്ടുള്ളഫതന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേ എതഫയന്നട അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഏഫതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കട  കകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളഫതന്നട
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) മറുപടനി അനുബന്ധലാം ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ഫചയനിരനിക്കുന.*

(സനി) മറുപടനി അനുബന്ധലാം  ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ഫചയനിരനിക്കുന.* 

മതീന്പനിടനിപഭാറ, ഫപഭാങ്ങന്പഭാറ ടൂറനിസലാം പദതനികേള

350 (753) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉളഫപടുന്ന  മതീന്പനിടനിപഭാറ,
ഫപഭാങ്ങന്പഭാറ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി)  മുടറ  മരുതനിമല  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയഫട  രണഭാലാം  ഘട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള പദതനി തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാഫയനലാം ഒന്നഭാലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
പ്രവൃത്തനികേള അവകശഷനിക്കുനകണഭാഫയനമുളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഫവളനിഫപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മതീന്പനിടനിപഭാറ പദതനി അനനിമഘടത്തനിലഭാണട.  ഫപഭാങ്ങന്പഭാറ ടൂറനിസലാം
പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  മുടറ മരുതനിമല ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയഫട രണഭാലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള  പദതനി  രൂപകരഖ  ലഭനിചനിടനില.  ഒന്നഭാലാം  ഘട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
പ്രവൃത്തനികേള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണട.

ഫകേഭാലമ്പുഴെയനില് ആരലാംഭനിച കബഭാടനിലാംഗട പദതനി

351  (754)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഠനിനലാംകുളലാം  ബഭാക്കട വഭാടര്  കപ്രഭാജകനികനഭാടനുബന്ധനിപനിചട  ആറനിങ്ങല്
നഗരസഭയനിഫല ഫകേഭാലമ്പുഴെയനില് ആരലാംഭനിച കബഭാടനിലാംഗട പദതനി, നനിര്മ്മേഭാണത്തനിഫല
അപഭാകേത  നനിമനിത്തലാം  പ്രകയഭാജനഫപടഭാഫത  കപഭായതട  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;
ആയതട  പരനിഹരനിക്കഭാന്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  പദതനിയഫട  ചുമതല
ഡനി.റനി.പനി.സനി.യ്കക്കഭാ ടൂറനിസലാം വകുപനികനഭാ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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(ബനി)  ഡനി.റനി.പനി.സനി.കേഫള ശക്തനിഫപടുതന്നതനിനട  എഫനഭാഫക്ക നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം ഡനി.റനി.പനി.സനി.യനില് മുന് ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേഭാലത്തട

അഴെനിമതനികയഭാ  ക്രമകക്കകടഭാ  നടന്നതഭായനി  പരഭാതനിയകണഭാ;  ഫസക്രടറനിഫക്കതനിരഭായനി

പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനില്  പരഭാതനിയനികന്മല്  എഫനലഭാലാം  നടപടനികേള

കകേഫക്കഭാണനിട്ടുഫണന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.

ആയതു  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പദതനിയഫട

പ്രവര്ത്തനികേള നനിര്വഹനിക്കുന്നതട ഫപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ സനിഡ്കകേഭാ ആണട.

കമല്  പദതനിയനിഫല  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചട  പൂര്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തന

സജ്ജമഭാക്കഭാന് സനിഡ്കകേഭായട നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട.

(ബനി)  സലാംസഭാനഫത്ത  14  ഡനി.റനി.പനി.സനി.കേഫളയലാം ശക്തനിഫപടുതന്നതനിനുള്ള

നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഡനി.റനി.പനി.സനി.കേളനില്  ഫപ്രഭാഫെഷണലനിസലാം  ഫകേഭാണ

വരുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട  G.O.(Rt.)No.461/2016/TSM  തതീയതനി

26-12-2016 പ്രകേഭാരലാം പുതനിയ ഡനി.റനി.പനി.സനി.  ഫസക്രടറനിമഭാഫര ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനിക്രമങ്ങള നടന വരുന.

(സനി)  ഉണട.  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേഭാലത്തട  നടന്ന  ആക്കുളലാം  ടൂറനിസട

വനികലജനിഫന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങഫളക്കുറനിച്ചുലാം ഡനി.റനി.പനി.സനി.  യൂണനിറ്റുകേളനികലക്കട

1.5  കകേഭാടനി  രൂപയട  കബഭാടട  വഭാങ്ങനിയതട  (വനിജനിലന്സട  വകുപട  സൂചന:  QV

6/16/SRT)  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം വനിജനിലന്സട  അകനസ്വഷണലാം നടനവരുനണട.  കൂടഭാഫത

ഓണഭാകഘഭാഷകത്തഭാടനുബന്ധനിചട  ശലാംഖുമുഖത്തട  2012  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനില്

നനിര്മ്മേനിച സുനഭാമനി പഭാര്ക്കട ഇടനിച്ചു ഫപഭാളനിചട  'കേടകലഭാളലാം ഓണലാം' എന്ന പരനിപഭാടനി

നടത്തനിയതട സലാംബന്ധനിചട മുന് ഡനി.റനി.പനി.സനി.  ഫസക്രടറനി ശതീ.  ഒ.റനി.  പ്രകേഭാശനിഫന്റെ

കപരനില്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാഫത  ഡനി.റനി.പനി.സനിയഫട  പുതനിയ

എകനികേസ്യൂടനിവട  കേമ്മേനിറനി കേഴെനിഞ്ഞ കേഡൗണ്സനിലനിഫന്റെ കേഭാലത്തട നടത്തനിയ നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം  മറ്റുലാം  വന്ന  ക്രമകക്കടുകേഫളക്കുറനിചട  വനിശദമഭായ  അകനസ്വഷണലാം

നടതവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട.
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ഫനയഭാറനിന്കേരയനിഫല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

352  (755)  ശതീ  .    ഫകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനയഭാറനിന്കേര ഈരഭാറനിന്പുറലാം ടൂറനിസലാം പദതനിയഫട തുടര്നടപടനികേള
എനഭായനി എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ശതീനഭാരഭായണ  ഗുരുവനിഫന്റെ  കേര്മ്മേകകേന്ദ്രമഭായനിരുന്ന  അരുവനിപ്പുറലാം
ഫകേഭാടനിതൂക്കനിമലയനില് ടൂറനിസലാം പദതനിക്കട ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫപഭാഴെനിയൂര്,  പൂവഭാര്  ഫപഭാഴെനിക്കരയനില്  ടൂറനിസലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ഡനി)  ചരനിതപ്രഭാധഭാനലമുള്ള  ഫനയഭാറനിന്കേര  ശതീകൃഷ്ണസസ്വഭാമനി  കക്ഷതത്തനിഫന്റെ
നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട  ടൂറനിസലാം  വകുപട  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ബനി & സനി) ഫപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട. 

(ഡനി) പരനിഗണനയനിലനില.

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിഫല പ്രതനിസന്ധനി

353 (756) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്:
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന്:
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി:
ശതീമതനി  സനി  .    ഫകേ  .    ആശ:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല്  തതീരുമഭാനലാം  വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലഫയ
എതകത്തഭാളലാം ബഭാധനിച്ചുഫവന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനത്തനില്  അതനിനുകശഷലാം
എതകത്തഭാളലാം കുറവട  വനഫവന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) കനഭാടട നനികരഭാധനത്തനിനട കശഷലാം വനികദശ സഞഭാരനികേളുഫടയലാം ആഭലനര

സഞഭാരനികേളുഫടയലാം വരവനില് ഗണലമഭായ കുറവട ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുന്നതനിനട  എഫനഭാഫക്ക മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നഫതന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016  നവലാംബര്  8  അര്ദരഭാതനി  മുതല് നനിലവനില് വന്ന  500-ഫന്റെയലാം

1000-ഫന്റെയലാം കനഭാടട  അസഭാധുവഭാക്കല് നടപടനി  ടൂറനിസലാം കമഖലഫയ എതകത്തഭാളലാം

ബഭാധനിച്ചു  എന  മനസനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ഒരു  "കേസ്വനിക്കട  സര്കവ"  2016

ഡനിസലാംബര്  1-നട  വകുപട  തലത്തനില്  നടതകേയണഭായനി.   പ്രസ്തുത  സര്കവയനില്

കഹഭാടല്,  ഹഡൗസട  കബഭാടട,  ടൂര്  ഓപകററര്  എന്നനിവര്  ഉളഫപട  സഭാമ്പനിളുകേളനില്

നനിനലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടതകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത  പഠനത്തനിഫന്റെ

കേഫണത്തലകേള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കനഭാടട അസഭാധുവഭാക്കല് തതീരുമഭാനത്തനിനുകശഷമുള്ള ടൂറനിസലാം വരുമഭാനലാം

കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  കനഭാടട  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം വനികദശ സഞഭാരനികേളുഫട എണത്തനില്

കുറവട  സലാംഭവനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  പ്രതതീക്ഷനിച  വളര്ചഭാ  നനിരക്കട  ഫഫകേവരനിക്കഭാന്

സഭാധനിചനില.  ആഭലനര  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേളുഫട  എണത്തനില്  നവലാംബര്

മഭാസത്തനില് മുന്വര്ഷഫത്തക്കഭാള കുറവട സലാംഭവനിചനിട്ടുണട.

(ഡനി)  കനഭാടട നനികരഭാധനലാം വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട സൃഷനിച പ്രതനിസന്ധനി

മറനികേടക്കഭാനഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപട തഭാഫഴെ പറയന്ന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു:

• ടൂര്  ഓപകററര്മഭാരുമഭായനി  സഹകേരനിചട  വനികദശസഞഭാരനികേളക്കട

പണലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് ശമലാം നടത്തനി.

• കഹഭാടലനികയഴനിഫനയലാം മറ്റുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനി.

• ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധഫപട  കേഡൗണറുകേളനില്  കേലഭാഷട  ഫലസട

പണമനിടപഭാടുകേളക്കട സഡൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കഭാന് നടപടനി ആരലാംഭനിച്ചു. 

• ടൂറനിസലാം ഇന്ഫെര്കമഷന് ഫസന്റെറുകേളനില് ഫഹല്പട ഫഡസട സഭാപനിച്ചു

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളുഫട നവതീകേരണലാം

354  (757)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിഫല വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ബതീച്ചുകേളനിലലാം എതന്ന
ടൂറനിസകേളക്കട  കേനിട്ടുന്ന  സലാംരക്ഷണലാം  തൃപനികേരമലഭാത്തതനിനഭാല്  അവര്ക്കുണഭാകുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ശലാംഖുമുഖലാം  ബതീചനിലലാം  കകേഭാവളലാം  ബതീചനിലലാം
ആവശലത്തനിനട  ഫഫലറട  ഇലഭാത്തകേഭാരലലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട  പരനിഹരനിയഭാന്
എഫനലഭാലാം  നടപടനികേള  അടനിയനരമഭായനി  സസ്വതീകേരനിയഭാന്  സഭാധനിക്കുഫമന്നട
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  വനിവനിധ  ടൂറനിസട  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ബതീച്ചുകേളുലാം
ആധുനനികേരതീതനിയനില്  നവതീകേരനിചട  കൂടുതല്  വനികദശ-സസ്വകദശ  ടൂറനിസകേഫള
ആകേര്ഷനിയ്ക്കുവഭാന് കവണ അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ഫപടനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്ഫപടനിട്ടുണട. കകേഭാവളലാം, ശലാംഖുമുഖലാം ബതീച്ചുകേളനില് വനികനഭാദസഞഭാര
വനികേസനത്തനിഫന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആവശലമഭായ ഫവളനിചലാം നല്കുന്നതനികലക്കഭായനി വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട ഡനിപഭാര്ട്ടുഫമന്റെനിഫന്റെ
കസവനലാം ഉപകയഭാഗഫപടുത്തനി ശലാംഖുമുഖലാം ബതീചട  ഏരനിയ ഫഡവലപ്ഫമന്റെട  പദതനി,
ഫഫഹമഭാസട  ഫഫലറട  നല്കുന്ന  പദതനി  എന്നനിവയഫട  പ്രവര്ത്തനലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന.   കകേഭാവളലാം  ബതീചട  കമഖലയനില്  തനിരുവനനപുരലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  മുകഖന
'റതീവഭാലാംബനിലാംഗട  ഓഫെട  കകേഭാവളലാം  ഫഫലറനിലാംഗട  സനിസലാം'  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനലാം
അനനിമഘടത്തനിലഭാണട. 

(സനി)  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  ഗതീന്  കേഭാര്പറട  പദതനി
മുകഖന ഇതനിനഭാവശലമഭായ കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണട.  

ശബരനിമല സസ്വതീകവജട ടതീറടഫമന്റെട പഭാന്റെട

355  (758)  ശതീ  .    ഫകേ  .    മുരളതീധരന്:  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപട  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ശബരനിമലയനില് സഭാപനിച സസ്വതീകവജട ടതീറടഫമന്റെട പഭാന്റെട പ്രവര്ത്തനക്ഷമ
മഫലനള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  പഭാന്റെട  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഫലന്നസ്തുള്ള  ചതീഫെട  ഫടകനിക്കല്  എകഭാമനിനറുഫട

റനികപഭാര്ടനികന്മല് എഫനഭാഫക്ക നടപടനികേളഭാണട സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ഫെണട ഉപകയഭാഗനിചട  നനിര്മ്മേനിച സസ്വതീകവജട  ടതീറടഫമന്റെട  പഭാന്റെട

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാതഭായതനിനട  കേഭാരണക്കഭാരഭായവരനില്നനിനലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട

ഫചലവഭായ തുകേ തനിരനിചട പനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശബരനിമലയനില് സഭാപനിച സസ്വതീകവജട ടതീറടഫമന്റെട പഭാന്റെട പ്രവര്ത്തനക്ഷമ

മഭാണട എന്നട ഫഫഹപവര് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട ഫചയനിട്ടുണട.

(ബനി)  പഭാന്റെനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധഫപടട  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഏതഭാനുലാം

ഫഫപപട ഫഫലനുകേളുഫട കപഭാരഭായ പരനിഹരനിക്കണഫമന്നട നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ശബരനിമല മഭാസര്പഭാന്

356 (759) ശതീ  .   വനി  .   എസട  .   ശനിവകുമഭാര്:

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്:

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്:

ശതീ  .   ഫകേ  .   എസട  .   ശബരതീനഭാഥന്: തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസര്പഭാന്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

ഇകതവഫര എത കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട; വര്ഷലാം തനിരനിചട കേണക്കട

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഫെണപകയഭാഗനിചട നടപനിലഭാക്കനിയ മഭാസര് പഭാന് പദതനികേള

ഏഫതലഭാഫമന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടുത്ത  സതീസണട  മുമ്പട  എഫനലഭാലാം  പ്രധഭാന  പദതനികേളഭാണട

നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട;

(ഡനി) ഇതനിനുകവണനി എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണട സര്ക്കഭാര് നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസര്പഭാന്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

ഇകതവഫര  77.50  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട.   വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട

അനുബന്ധലാം ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണട.*

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഫെണപകയഭാഗനിചട നടപനിലഭാക്കനിയ മഭാസര് പഭാന് പദതനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം  നടനഫകേഭാണനിരനിക്കുന്നതുമഭായ പദതനികേള അനുബന്ധലാം  ആയനി

കചര്ത്തനിട്ടുണട.*

(സനി)  അടുത്ത  സതീസണട  മുമ്പട  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന

പദതനികേളുഫട വനിവരലാം അനുബന്ധലാം  ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണട.*

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനുകവണനി  2016-17  ബഡ്ജറനില്  25  കകേഭാടനി  രൂപ

ഉളഫപടുത്തനിയനിട്ടുണട.

മലബഭാര് കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡട

357 (760)  ശതീ  .    വനി  .    എസട  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട  ഇകപഭാള എനട  തുകേയഭാണട  വര്ഷലാം

കതഭാറുലാം  ഗഭാന്റെഭായനി  നല്കുന്നതട;  ഈ  തുകേ  മുഴുവനഭായനി  യഥഭാസമയലാം

നല്കുന്നനിലഭാഫയന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗഭാന്റെട തുകേ മുഴുവനഭായലാം കൃതലസമയത്തട തഫന്ന റനിലതീസട ഫചയ്യുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് കകേഫക്കഭാളകമഭാ;

(സനി)  മലബഭാറനിഫല കക്ഷത ജതീവനക്കഭാരുഫട കവതന വര്ദനവനിനുലാം ശമ്പളലാം

കൃതലമഭായനി അവര്ക്കട ലഭനിക്കുനഫണന്നട ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതുമഭായനി ബന്ധഫപടട മുന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട എടുത്ത മനനിസഭഭാ

തതീരുമഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിഫന്റെ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ മൂന്നട  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് മലബഭാര് കദവസസ്വലാം
കബഭാര്ഡനിനട സര്ക്കഭാറനില് നനിന്നട ലഭനിച ഗഭാന്റെനിഫന്റെ വനിവരങ്ങള തഭാഫഴെ കചര്ക്കുന:

സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം

ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയ

തുകേ

അനുവദനിച തുകേ

2014-15 30.46 കകേഭാടനി  1  കകേഭാടനി  രൂപ  ആചഭാരസഭാനനികേര്,
കകേഭാലധഭാരനികേള ധനസഹഭായലാം 2,62,97,000/-
കുളലാം- കേഭാവട- ആല്ത്തറ നവതീകേരണലാം

2015-16 33.96 കകേഭാടനി 2014-15  വര്ഷകത്തക്കടഇ.എല്.എ.  ആയനി
അനുവദനിച  12  കകേഭാടനിയലാം  2015-16
വര്ഷകത്തക്കട ആചഭാരസഭാനനികേര്-കകേഭാലധഭാരനി
കേളക്കുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായത്തനിനുള്ള
1 കകേഭാടനിയലാം ഉളഫപഫട ആഫകേ 13 കകേഭാടനി രൂപ.

2016-17 36.35 കകേഭാടനി 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തക്കട  10.905
കകേഭാടനി  രൂപയലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷകത്തക്കട ഇ.എല്.എ.  ആയനി അനുവദനിച
19.9685 കകേഭാടനി രൂപയലാം അനുവദനിച്ചു. 2016-17
വര്ഷഫത്ത ബഡ്ജറട വനിഹനിതത്തനില് ബഭാക്കനിയള്ള
25.445  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി)  മലബഭാര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട  കേതീഴെനിലള്ള  കക്ഷതങ്ങളനിഫല
ജതീവനക്കഭാരുഫട  ശമ്പളലാം  അതഭാതട  കക്ഷതങ്ങളുഫട  വരുമഭാനത്തനില്  നനിനമഭാണട
വനിതരണലാം  ഫചകയണതട.  കക്ഷത  വരുമഭാനത്തനിഫന്റെ  50%  ജതീവനക്കഭാരുഫട
ശമ്പളത്തനിനട  ഫചലവഴെനിചനിട്ടുലാം  തനികേയഭാഫത  വരുന്ന തുകേയഭാണട  മലബഭാര്  കദവസസ്വലാം
കബഭാര്ഡട  മഭാകനജട ഫമന്റെട  ഫെണനില്നനിനലാം അനുവദനിക്കുന്നതട.   മലബഭാര്  കദവസസ്വലാം
കബഭാര്ഡട  മഭാകനജട ഫമന്റെട  ഫെണനില്നനിനലാം  കക്ഷത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട  ശമ്പള
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷയലാം,  കൃതലമഭായ  വരവട,  ഫചലവട
കേണക്കുകേളുലാം യഥഭാസമയലാം സമര്പനിക്കുന്ന മുറയട ശമ്പള ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു
വരുന.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധഫപടട  മുന് സര്ക്കഭാരനിഫന്റെ കേഭാലത്തട  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട
പുറഫപടുവനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില.
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മലബഭാര് കദവസസ്വലാം ജതീവനക്കഭാരുഫട ശമ്പളലാം

358  (761)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര് കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ കേതീഴെനിലള്ള കക്ഷത ജതീവനക്കഭാര്ക്കട

കൃതലമഭായനി ശമ്പളലാം നല്കേഭാത്തതനിഫന്റെ കേഭാരണലാം എനഭാണടഎന്നട ഫവളനിഫപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫകേ.  ജയകുമഭാര്  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടനിഫല  ശനിപഭാര്ശകേള

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എങനില് കകേഭാടതനിവനിധനിയഫടയലാം കമല്പറഞ്ഞ കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടനിഫന്റെയലാം

അടനിസഭാനത്തനില്  കക്ഷത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട  കൃതലമഭായനി  ശമ്പളലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്

കവണ നടപടനി കകേഫക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട  കേതീഴെനിലള്ള  കക്ഷതങ്ങള  ഓകരഭാനലാം

ഓകരഭാ  സസ്വതന  യൂണനിറ്റുകേളഭാണട.   മലബഭാര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട  കേതീഴെനിലള്ള

കക്ഷതങ്ങളനിഫല വരുമഭാനലാം  ഫഫകേകേഭാരലലാം  ഫചയ്യുന്നതുലാം ഫഫദനലാംദനിന കക്ഷത ഭരണലാം

നടതന്നതുലാം അതതട കക്ഷത ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളഭാണട.  കക്ഷത ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള

ശമ്പളലാം പ്രധഭാനമഭായലാം അതഭാതട കക്ഷതങ്ങളുഫട വരുമഭാനത്തനില് നനിന്നഭാണട ഫചലവട

ഫചകയണതട.   കക്ഷതവരുമഭാനത്തനിഫന്റെ  50%  ശമ്പളത്തനിനഭായനി  തനികേയഭാഫത

വരുകമ്പഭാള, കക്ഷത ഭരണഭാധനികേഭാരനികേള സമര്പനിക്കുന്ന കേണക്കുകേള പരനികശഭാധനിചട

കബഭാര്ഡനിഫന്റെ മഭാകനജട ഫമന്റെട  ഫെണനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിചട  വരുന.  കക്ഷത

ഭരണഭാധനികേഭാരനികേള  യഥഭാസമയലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാത്തതുലാം  കക്ഷതലാം

കേണക്കുകേളനില്  ക്രമകക്കടുകേള  കേഫണതന്നതുമഭായ  സഭാഹചരലത്തനില്  കക്ഷത

ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  ശമ്പളധനസഹഭായലാം  കൃതലമഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനില്  തടസലാം

കനരനിടുനണട.

(ബനി)ഇല.

(സനി) കക്ഷത ഭരണഭാധനികേഭാരനികേള കൃതലമഭായനി കേണക്കുകേള തയഭാറഭാക്കനി ശമ്പള

ധനസഹഭായത്തനിനട  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയട  ശമ്പള  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട.
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കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡനിനട കേതീഴെനില് ആര്ട്സട & സയന്സട കകേഭാകളജട

359  (762)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട  കേതീഴെനില്  ആര്ട്സട  &  സയന്സട  കകേഭാകളജട

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള അനുവഭാദത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷ ഏഫതങനിലലാം സര്വകേലഭാശഭാലയട

സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡട  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് കേഭാടഭാക്കട

തഭാലൂക്കനില് തൃക്കഭാഞ്ഞനിരപുരതലാം, ഫകേഭാലലാം ജനിലയനില് കുന്നത്തൂര് തഭാലൂക്കനില് കുമരന്

ചനിറയനിലലാം  ഓകരഭാ  എയ്ഡഡട  കകേഭാകളജകേള  2017-18  അദലയന  വര്ഷത്തനില്

തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയനില് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണട.

കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട ഫെണട

360  (763)  ശതീ  .    ഫകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷതങ്ങകളഭാടട  കചര്നള്ള  കേഭാവകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  ആല്ത്തറകേളുലാം

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഓകരഭാ കദവസസ്വങ്ങളക്കുലാം

സസ്വകേഭാരല കക്ഷതങ്ങളക്കുലാം എത രൂപ വതീതലാം അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട  ഫെണട  അനുവദനിചനിടനിഫലങനില്

അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മുന്  വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിച  തുകേയഫട  വനിനനികയഭാഗ

സര്ടനിഫെനിക്കറട  ലഭലമഭാക്കനിയ  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട  ബഡ്ജറട  വനിഹനിതമഭായ  ഒരു

കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  ബഡ്ജറട

വനിഹനിതത്തനിനുപുറകമ തുകേ വകേയനിരുതന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാറനിഫന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട.

268/2019.
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കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

361  (764)  ശതീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാവകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഏഫതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട നനിലവനിലള്ളഫതന്നട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലബഭാര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനട  കേതീഴെനിലള്ള  എളവള്ളനി  കേടവല്ലൂര്
ശതീരഭാമ സസ്വഭാമനി കക്ഷതക്കുളലാം നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട ഫെണട അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കക്ഷതങ്ങകളഭാടട അനുബന്ധനിച്ചുള്ള കേഭാവകേളുലാം, കുളങ്ങളുലാം, ആല്ത്തറകേളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട.  ഇതനിനട  സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജറനില്
ഉളഫപടുത്തനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഇതു സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള നനിബന്ധനകേളുഫട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട.*

(ബനി) മുന്വര്ഷലാം അനുവദനിച തുകേയ്ക്കുള്ള വനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫെനിക്കറട സഹനിതലാം
കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡട  ഫപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനുസരനിചട  ബഡ്ജറട
വനിഹനിതത്തനിഫന്റെ ലഭലതക്കനുസൃതമഭായനി ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട.

കേഭായലാംകുളലാം-തനിരുവല കദശതീയപഭാതയനില് നടപഭാത ഒരുക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി

362  (765)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ലക്ഷക്കണക്കനിനു  ഭക്തജനങ്ങള  എത്തനികചരുന്ന  കുലാംഭഭരണനി  മകഹഭാതവലാം
നടക്കുന്ന, ഫചടനിക്കുളങ്ങര കദവതീകക്ഷതത്തനിഫന്റെ പടനിഞ്ഞഭാഫറ നടയനില് കേഭായലാംകുളലാം-
തനിരുവല കദശതീയപഭാതയഫട ഓരതള്ള കതഭാടനിഫന്റെ മുകേളനില് കകേഭാണ്ക്രതീറട  സഭാബട
സഭാപനിചട നടപഭാത ഒരുക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

* ഫഫലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട.
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ശബരനിമലയനില് നനിര്മ്മേനിച മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന പഭാന്റെട

363  (766)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാഫഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസര്  പഭാനനില് ഉളഫപടുത്തനി  ശബരനിമലയനില്  നനിര്മ്മേനിച

മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  പഭാന്റെനിനട  എത കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട  ഫചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതട;

ഈ പഭാന്റെനിഫന്റെ സഭാപനിതകശഷനി എതയഭാണട;

(ബനി)  പഭാന്റെനിഫന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാഫയനലാം  ഇതനിഫന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാഫയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  വര്ഷഫത്ത  ശബരനിമല  ഉതവ  സതീസണനില്  ഈ  പഭാന്റട

ഉപകയഭാഗഫപടുത്തഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിരുകന്നഭാ;

(ഡനി) മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനപഭാന്റെനിഫന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബന്ധനിചട നനിരവധനി

ആകക്ഷപങ്ങള  പതങ്ങളനില്  വന്നതട  ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട

എഫനങനിലലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബന്ധനിചട എഫനങനിലലാം

പഭാകേപനിഴെകേള  ഉള്ളതഭായനി  റനികപഭാര്ടട  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉഫണങനില്  ഇതനികന്മല്

സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എഫനഭാഫക്കഫയന്നട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസര്  പഭാനനില് ഉളഫപടുത്തനി  ശബരനിമലയനില്  നനിര്മ്മേനിച

മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന പഭാന്റെനിനട നഭാളനിതുവഫര  20,31,61,499  രൂപ ഫചലവഴെനിചനിട്ടുണട.

പഭാന്റെനിഫന്റെ സഭാപനിതകശഷനി ഒരു ദനിവസലാം അഞട ദശലക്ഷലാം ലനിറര് ആണട.

(ബനി) ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട.

(സനി) ഉപകയഭാഗഫപടുത്തഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിരുന

(ഡനി)  ഉണട.  നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബന്ധനിചട എഫനങനിലലാം പഭാകേപനിഴെകേള ഉള്ളതഭായനി

റനികപഭാര്ടട ലഭനിചനിടനില. ആധനികേഭാരനികേ റനികപഭാര്ടട ലഭനിചഭാല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട. 
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തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡനില് ഉകദലഭാഗസ പുനര്വനിനലഭാസത്തനിനുള്ള

നടപടനികേള

364 (767) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനില്  ഉകദലഭാഗസ  പുനര്വനിനലഭാസ

ത്തനിനുള്ള നടപടനികേള ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഫവളനിഫപടുതകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡനില് നനിയമനങ്ങളക്കഭായനി രൂപതീകേരനിച

റനിക്രൂടടഫമന്റെട കബഭാര്ഡട സസ്വതീകേരനിച നനിയമന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനില്  ഉകദലഭാഗസ  പുനര്വനിനലഭാസ

ത്തനിനുള്ള ഉത്തരവട കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡട പുറഫപടുവനിചനിട്ടുണട.

(ബനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡനില് പഭാര്ടട  ഫഫടലാം ശഭാനനി,  രണഭാലാം

ആനകശവകേലാം  എന്നതീ  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള  പരതീക്ഷഭാ  നടപടനികേള  മഭാര്ചട  മഭാസലാം

നടതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള റനിക്രൂടടഫമന്റെട കബഭാര്ഡട സസ്വതീകേരനിചട വരനികേയഭാണട.

കക്ഷകതശന്മഭാര്ക്കുലാം കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുമുള്ള ഫപന്ഷന്

365 (768)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാഫഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) കക്ഷകതശന്മഭാര്ക്കുലാം കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുമുള്ള ഫപന്ഷന് തുകേ പലര്ക്കുലാം

കേനിടഭാത്തതട ശദയനില്ഫപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പുതനിയ അകപക്ഷകേര്ക്കട ഫപന്ഷന് നല്കേഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഫപന്ഷന്  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട.

(ബനി)  ആചഭാരസഭാനനികേളക്കുലാം  കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുമുള്ള  ധനസഹഭായ

പദതനിയനില് ഉളഫപടുതന്നതനിനഭായനി ആഫകേ 1666 പുതനിയ അകപക്ഷകേള മലബഭാര്

   കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനില്  ലഭനിചനിട്ടുണട.  ഇഡൗ  അകപക്ഷയനികന്മല്  കബഭാര്ഡനിഫന്റെ

പരനികശഭാധനഭാ നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരനികേയഭാണട. 

(സനി) ഫപന്ഷന് തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(നക്ഷതചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചഭാദലലാം  നമ്പര്  603  എഡനിറനിലാംഗട  ബഭാഞനില്

ലഭലമഭായനിടനില)

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ) 
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9.30 A.M.]

II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

ഗുണണ്ടാമണ്ടാഫെനിയ അക്രമയ

മനി  .    സസ്പീക്കര  : സയസണ്ടാനതത്ത് വരദനിച്ചുവരുന്ന ഗുണണ്ടാ-മണ്ടാഫെനിയണ്ടാ സയഘതനിഫന്റെയയ
ലഹരനി  മണ്ടാഫെനിയയഫടയയ  അതനിക്രമങ്ങളയ  അഴനിഞണ്ടാട്ടവയ  നനിയനനിക്കണ്ടാന
സരക്കണ്ടാര പരണ്ടാജയഫപ്പെട്ട പശണ്ടാതലതനിലയ ശനികനിക്കഫപ്പെട്ടത്ത് ജയനിലനില് കേഴനിയന്ന
അനരഹരണ്ടായ  കുറ്റവണ്ടാളനികേള്ക്കത്ത്  ശനിക  ഇളവത്ത്  ഫചെയണ്ടാന  നടക്കുന്ന  നസ്പീക്കങ്ങള്
സൃഷനിചനിട്ടുള്ള  ഗഗൗരവതരമണ്ടായ  അവസയയ  നനിയമ  സമണ്ടാധണ്ടാനതകേരചയയ
സയബനനിച  സനിതനിവനികശഷയ  സഭണ്ടാനടപടനികേള്  നനിരതനിവചത്ത്  ചെരച  ഫചെയണ
ഫമന്നണ്ടാവശശ്യഫപ്പെട്ടത്ത്  സരവ്വശസ്പീ  തനിരുവഞ്ചൂര  രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന,  എയ.  ഉമ്മര,  അനൂപത്ത്
കജക്കബത്ത്  എന്നസ്പീ  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  അയഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേണ്ടാരയ  കനണ്ടാട്ടസ്പീസത്ത്
നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

മുഖശ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന  ):  സര,  അടനിയന്തരപ്രകമയ
കനണ്ടാട്ടസ്പീസനില് പ്രതനിപണ്ടാദനിക്കുന്നതുകപണ്ടാലള്ള ഗുണണ്ടാ-കേക്വകട്ടഷന-മണ്ടാഫെനിയണ്ടാ പ്രവരതനയ
സയസണ്ടാനതത്ത്  നനിലനനില്ക്കുന്നനില.   സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപ്പെട്ട  ചെനില
സയഭവങ്ങളനില് ശക്തമണ്ടായ നടപടനികേള് സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര
അധനികേണ്ടാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷയ  സയസണ്ടാനതത്ത്  1-11-2016-മുതല്  ഗുണണ്ടാ-
കേക്വകട്ടഷന  സയഘങ്ങഫള  അമരചഫചെയ്യുന്നതനിനത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  സൂപ്രണനിഫന്റെ
കനതൃതക്വതനില് കസ്റ്റേറ്റത്ത്  ആന്റെനി  ഗുണണ്ടാ സക്വണ്ടാഡയ  എലണ്ടാ  ജനിലകേളനിലയ  ഗുണണ്ടാവനിരുദ
സക്വണ്ടാഡയ  പ്രവരതനിച്ചുവരുന്നുണത്ത്.   സണ്ടാമൂഹശ്യവനിരുദഫരപ്പെറ്റനിയള്ള  വനിവരങ്ങള്
ബനഫപ്പെട്ട  ജനിലണ്ടാ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കമധണ്ടാവനികേഫളയയ  ജനിലണ്ടാ  കേളക്ടരമണ്ടാഫരയയ  കറഞത്ത്
ഐ.ജനി.-മണ്ടാഫരയയ അറനിയനിച്ചുയ റഗൗഡനി ഹനിസ്റ്റേറനി ഷസ്പീറ്റുകേള് ഓപ്പെണ് ഫചെയയ ഇവരുഫട
കപരനില്  ക്രനിമനിനല്  നടപടനി  നനിയമതനിഫല  സുരകണ്ടാ  നടപടനിക്രമങ്ങള്പ്രകേണ്ടാരയ
കബണ്ടാണ്ടുകേള് വയനിച്ചുയ  'കേണ്ടാപ്പെ'  ആക്ടത്ത് ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള കേരശനമണ്ടായ നനിയമണ്ടാനുസൃത
മണ്ടാരഗ്ഗങ്ങള് അവലയബനിച്ചുവരുന്നു. ഈ സരക്കണ്ടാര അധനികേണ്ടാരതനില് വന്നത്ത് 9 മണ്ടാസയ
പനിന്നനിടുകമണ്ടാള് 'കേണ്ടാപ്പെ'  ആക്ടത്ത് പ്രകേണ്ടാരയ 171  കപരഫക്കതനിഫര നടപടനിയണ്ടാരയഭനിചതനില്
114  കപരഫക്കതനിഫര വകുപ്പെത്ത്  3  പ്രകേണ്ടാരയ ജനിലണ്ടാ കേളക്ടരമണ്ടാരക്കുയ  57  കപരഫക്കതനിഫര
വകുപ്പെത്ത്  15  പ്രകേണ്ടാരയ കറഞത്ത്  ഐ.ജനി.-മണ്ടാരക്കുയ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേളയചനിട്ടുണത്ത്.   വകുപ്പെത്ത്  3
പ്രകേണ്ടാരയ  29  ഡനിഫറ്റനഷന  ഉതരവകേളയ  വകുപ്പെത്ത്  15  പ്രകേണ്ടാരയ  18  ഫറസനികന
ഉതരവകേളയ  നടപ്പെണ്ടാക്കനിയനിട്ടുണത്ത്.   19-2-2017  മുതല്  27-2-2017  വഫരയള്ള
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ഒരണ്ടാഴ്ചക്കണ്ടാലയളവനില്  രഹസശ്യണ്ടാകനക്വഷണ  വനിഭണ്ടാഗയ  തയണ്ടാറണ്ടാക്കനി  ജനിലണ്ടാ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്
കമധണ്ടാവനികേള്ക്കത്ത്  അയച്ചുഫകേണ്ടാടുത പട്ടനികേപ്രകേണ്ടാരയ  ജനിലണ്ടാ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കമധണ്ടാവനികേള്
നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ. പുതുതണ്ടായനി 60 കപരുഫട റഗൗഡനി ഹനിസ്റ്റേറനി ഷസ്പീറ്റത്ത് ഓപ്പെണ്
ഫചെയ്യുകേയയ  സനി.ആര.പനി.സനി.  151  പ്രകേണ്ടാരയ   1065  കപഫര  കേരുതല്  അറസ്റ്റേത്ത്
ഫചെയ്യുകേയയ  സനി.ആര.പനി.സനി.  107  (നല നടപ്പെനിനുള്ള കബണ്ടാണത്ത്  വയ്ക്കല്)  പ്രകേണ്ടാരയ
148  കപരഫക്കതനിഫരയയ  സനി.ആര.പനി.സനി.  110  (സനിരയ  കുറ്റവണ്ടാളനികേള്ക്കുള്ള
കബണ്ടാണത്ത് വയ്ക്കല്) പ്രകേണ്ടാരയ 2 കപരഫക്കതനിഫരയയ നല നടപ്പെനിനത്ത് കബണ്ടാണത്ത് എകനികേക്യൂട്ടത്ത്
ഫചെയയ  'കേണ്ടാപ്പെ'  ആക്ടത്ത്  പ്രകേണ്ടാരയ  7  കപരഫക്കതനിഫരയയ  നടപടനിയണ്ടാരയഭനിചനിട്ടുണത്ത്.
വരുയദനിവസങ്ങളനിലയ  ഇതരയ നടപടനികേള് തുടരുന്നതണ്ടാണത്ത്.  മുനകേണ്ടാലതത്ത് ജനകേസ്പീയ
സമരങ്ങളനില് പഫങ്കെടുതവരഫക്കതനിഫരയണ്ടാണത്ത്  'കേണ്ടാപ്പെ'  ചുമതനിയനിരുന്നതത്ത്.  ഇകപ്പെണ്ടാള്
അങ്ങഫനഫയണ്ടാരു  ആകകപതനിനത്ത്  യണ്ടാഫതണ്ടാരു  പഴുതുമനില.  സയസണ്ടാനതത്ത്
പനിടനിച്ചുപറനി,  കേകയറ്റങ്ങള്,  സസ്പീകേള്ക്കുയ കുട്ടനികേള്ക്കുഫമതനിഫരയള്ള അതനിക്രമങ്ങള്,
രണ്ടാഷസ്പീയ  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേങ്ങള്  എന്നനിവയ്ഫക്കതനിഫര  ശക്തമണ്ടായ  നടപടനികേള്
സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നുണത്ത്.  കപണ്ടാലസ്പീസുയ ഫപണ്ടാതുജനങ്ങളമണ്ടായള്ള ബനയ  ഫമചഫപ്പെട്ടതനിനണ്ടാല്
ജനങ്ങള്  നനിരഭയരണ്ടായനി  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കസ്റ്റേഷനുകേളനിഫലത്തുകേയയ  മുമത്ത്  നനിസണ്ടാരമണ്ടായനി
കേണത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസനില്  പരണ്ടാതനിഫപ്പെടണ്ടാതനിരുന്ന  ഫചെറനിയ  സയഭവങ്ങള്കപണ്ടാലയ
പരണ്ടാതനിഫപ്പെടണ്ടാനുയ  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണത്ത്.   ഇതത്ത്  സയസണ്ടാനതത്ത്  കകേസുകേള്  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്
ഫചെയ്യുന്നതനിനത്ത്  ഒരു  ഘടകേമണ്ടായനി  തസ്പീരന്നനിട്ടുണത്ത്.   നരകക്കണ്ടാട്ടനികേത്ത്  ഡ്രഗ്സത്ത്  ആന്റെത്ത്
സസകക്കണ്ടാകടണ്ടാപനികേത്ത്  സബ്സ്റ്റേനസസത്ത്  (എന.ഡനി.പനി.എസത്ത്.)  ആക്ടത്ത്  പ്രകേണ്ടാരമുളള
കകേസുകേളനില് കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്/എസകസത്ത് വകുപ്പെത്ത് ശക്തമണ്ടായ നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിചതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്
കകേസുകേളഫട  എണ്ണതനിലയ  കേഫണടുത ലഹരനി  വസ്തുക്കളനിലയ  വരദനവണണ്ടായതത്ത്.
സസ്പീകേള്ക്കുയ കുട്ടനികേള്ക്കുയ കനഫരയണണ്ടാകുന്ന അതനിക്രമങ്ങള്ഫക്കതനിഫര  ദ്രുതഗതനിയനില്
ശക്തമണ്ടായ  നടപടനികേളണ്ടാണത്ത്  സയസണ്ടാന  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതത്ത്.
സമസ്പീപകേണ്ടാലതത്ത്  സസ്പീകേള്ക്കുയ  കുട്ടനികേള്ക്കുയ  കനഫരയണണ്ടായ  സയഭവങ്ങളനില്
കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  ശണ്ടാഘനസ്പീയമണ്ടായ  നടപടനികേളണ്ടാണത്ത്  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.   ഉയരന്നുവന്ന
പരണ്ടാതനികേളനിഫലലണ്ടായ  ശക്തമണ്ടായ  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  ഈ  കകേസുകേളനി
ഫലലണ്ടായതഫന്ന  പ്രതനികേഫള  വളഫര  ഫപഫട്ടന്നത്ത്  അറസ്റ്റേത്ത്  ഫചെയത്ത്  നനിയമതനിനുമുമനില്
ഫകേണ്ടാണ്ടുവരണ്ടാന  കേഴനിഞനിട്ടുണത്ത്.   എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര  അധനികേണ്ടാരതനില്
വന്നകശഷയ  സസ്പീ  സുരകയ്ക്കത്ത്  മുനഗണന  നല്കുന്ന  നനിരവധനി  പ്രവരതനങ്ങള്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണത്ത്. സസ്പീകേഫള കേണ്ടാണണ്ടാതണ്ടാകുന്ന കകേസുകേളനിലയ ഗുരുതരമണ്ടായ സലയഗനികേ
കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്  സയബനനിച  കകേസുകേളനിലയ  പ്രകതശ്യകേ  അകനക്വഷണസയഘഫത
നനികയണ്ടാഗനിചത്ത്  ഫെലപ്രദമണ്ടായ  അകനക്വഷണതനിനത്ത്  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.
സലയഗനികേ  കുറ്റവണ്ടാളനികേഫള  തനിരനിചറനിയണ്ടാനുള്ള  എലണ്ടാ  വനിവരങ്ങളയ  അടങ്ങുന്ന  ഒരു
രജനിസ്റ്റേര  എലണ്ടാ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കസ്റ്റേഷനുകേളനിലയ  തയണ്ടാറണ്ടാക്കനി  സൂകനിക്കുന്നതനിനത്ത്
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തസ്പീരുമണ്ടാനനിച  വനിവരയ  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഗവരണ്ണറുഫട  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന  പ്രസയഗതനി
ലള്ളതണ്ടാണത്ത്.  അതുപ്രകേണ്ടാരയ കേഴനിഞ 10 വരഷതനിനുള്ളനില് സലയഗനികേ കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളനില്
ഏരഫപ്പെട്ടവരുഫട  വനിവരയ  കശഖരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എലണ്ടാ  ജനിലണ്ടാ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്
കമധണ്ടാവനികേള്ക്കുയ  നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  പ്രസ്തുത  നനിരകദ്ദേശയ  ഇതരയ
കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്  ആവരതനിക്കുന്നതത്ത്  ഒരു  പരനിധനിവഫര  ഒഴനിവണ്ടാക്കണ്ടാനനിടയണ്ടാക്കുയ.
ജയനില്  ശനിക  അനുഭവനിക്കുന്നവരക്കത്ത്  പ്രകതശ്യകേ  ശനികയനിളവത്ത്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിക്കുന്ന
കേസ്പീഴ്വഴക്കയ  സയസണ്ടാനതത്ത്  നനിലവനിലണത്ത്.  ഇതത്ത്  ഗുണകേഫള  സയരകനിക്കുന്ന
നടപടനിഫയന്നത്ത് വശ്യണ്ടാഖശ്യണ്ടാനനിക്കുന്നതത്ത് ശരനിയല.  ഭരണഘടനയഫട  161-ാം അനുകച്ഛേദ
പ്രകേണ്ടാരമുള്ള  സവനികശഷ  അധനികേണ്ടാരമുപകയണ്ടാഗനിചത്ത്  പ്രകതശ്യകേ  അവസരങ്ങളനില്
ശനികയനിളവത്ത്  നല്കുന്നതനിനത്ത്  സയസണ്ടാനതനിനത്ത്  വനികവചെനണ്ടാധനികേണ്ടാരമുണത്ത്.   പകരണ്ടാളകേളയ
ഇളവകേളയ  ലസ്പീവയ  ശനികയഫട  മൂന്നനിഫലണ്ടാന്നത്ത്  കേവനിയണ്ടാന  പണ്ടാടനില.   ഇപ്രകേണ്ടാരയ
പരനിഗണനിക്കുകമണ്ടാള്  സനി.ആര.പനി.സനി.  432,  433  (എ) പ്രകേണ്ടാരയ  ജസ്പീവപരശ്യന്തയ
ശനികയനുഭവനിക്കുന്ന തടവകേണ്ടാരക്കത്ത് ശനികയനിളവത്ത് നല്കുന്നതനിനത്ത് 14 വരഷയ യഥണ്ടാരത
ശനിക പൂരതനിയണ്ടാക്കണഫമന്നത്ത് നനിബനനയണത്ത്.   സരക്കണ്ടാര ഏറ്റവയ അവസണ്ടാനമണ്ടായനി
തടവകേണ്ടാരക്കത്ത്   ശനികയനിളവത്ത്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിചതത്ത്  29-10-2012-ലണ്ടാണത്ത്.   ഇതരയ
നടപടനികേളഫട  തുടരച  എന്ന  നനിലയനിലണ്ടാണത്ത്  2016-ല്  കകേരളപ്പെനിറവനിയഫട
വജ്രജൂബനിലനി ആകഘണ്ടാഷങ്ങളഫട ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി പ്രകതശ്യകേ ശനികയനിളവത്ത് നല്കുന്നതനിനത്ത്
സരക്കണ്ടാര  തസ്പീരുമണ്ടാനനിചതത്ത്.   യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര  മണ്ടാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിച്ചുള്ള
ലനിസ്റ്റേത്ത്  തയണ്ടാറണ്ടാക്കണ്ടാതതു ഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  കനരഫത  അനുമതനി  ലഭനിക്കണ്ടാഫത  കപണ്ടായതത്ത്.
കനരഫതയള്ള  മണ്ടാനദണ്ഡങ്ങളഫട  അടനിസണ്ടാനതനില് ഈ  ലനിസ്റ്റേത്ത്  തയണ്ടാറണ്ടാക്കണ്ടാനുള്ള
വശ്യക്തമണ്ടായ നടപടനിക്രമങ്ങളണ്ടാണത്ത് ഇകപ്പെണ്ടാഴഫത സരക്കണ്ടാര സക്വസ്പീകേരനിചതത്ത്. തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന
വനിഭണ്ടാഗങ്ങഫള ഇതനില്നനിന്നുയ ഒഴനിവണ്ടാക്കുകേയയ ഫചെയ:

1. വണ്ടാടകേഫക്കണ്ടാലയണ്ടാളനികേള്, ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേയ ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാക്കനിയവര;

2. ജണ്ടാതനിമത വരഗ്ഗസ്പീയ കേണ്ടാരണങ്ങളണ്ടാല് ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേയ നടതനിയവര,  രണ്ടാജശ്യ
സുരകയ്ക്കത്ത് ഭസ്പീകണനിയണണ്ടാക്കനിയവര,  രണ്ടാജശ്യ സുരകയ്ഫക്കതനിരണ്ടായനി കുറ്റയ
ഫചെയത്ത് ജസ്പീവപരശ്യന്തയ തടവശനിക അനുഭവനിക്കുന്നവര;

3. കേള്ളക്കടതത്ത്  നടത്തുകമണ്ടാള്  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേയ  ഫചെയവര,  ജയനില്
ഉകദശ്യണ്ടാഗസര,  ജയനില് സന്ദരശകേര,  ഔകദശ്യണ്ടാഗനികേ കൃതശ്യനനിരവ്വഹണതനി
കലരഫപ്പെട്ടനിരുന്ന സരക്കണ്ടാര ഉകദശ്യണ്ടാഗസര എന്നനിവഫര വധനിചവര;

4. സസ്പീകേഫളയയ  കുട്ടനികേഫളയയ  സലയഗനികേമണ്ടായനി  പസ്പീഡനിപ്പെനിചത്ത്  ഫകേണ്ടാന്നവര,
മുനവനിധനികയണ്ടാടുകൂടനി  സസ്പീകേഫളയയ  കുട്ടനികേഫളയയ  65  വയസനിനുകമല്
പ്രണ്ടായമുള്ള മുതനിരന്ന പഗൗരനണ്ടാഫരയയ വധനിചവര;
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5. നരകക്കണ്ടാട്ടനികേത്ത്  ഡ്രഗ്സത്ത്  ആന്റെത്ത്  സസകക്കണ്ടാകടണ്ടാപനികേത്ത്  സബ്സ്റ്റേനസസത്ത്
(എന.ഡനി.പനി.എസത്ത്.) ആക്ടത്ത് പ്രകേണ്ടാരയ ശനികനിക്കഫപ്പെട്ടവര;

6. അയല് സയസണ്ടാനഫത കകേണ്ടാടതനികേളണ്ടാല് ശനികനിക്കഫപ്പെട്ടവര, വനികദശനികേള്.

കമല്പ്പെറഞ  മണ്ടാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചത്ത്  വനിവനിധ  ജയനിലകേളനില്നനിന്നുയ  2,262
തടവകേണ്ടാരുഫട ഫപ്രണ്ടാകപ്പെണ്ടാസല് ജയനില് വകുപ്പെത്ത് സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  സമരപ്പെനിക്കുകേയയ ഇതത്ത്
പരനികശണ്ടാധനിക്കുന്നതനിനത്ത് ഒരു കേമ്മനിറ്റനി രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയയ ഫചെയ.  ഈ കേമ്മനിറ്റനിയഫട
സ്ക്രൂട്ടനിണനിയഫട അടനിസണ്ടാനതനില് അരഹഫരന്നത്ത് കേഫണതനിയവരുഫട ഒരു ലനിസ്റ്റേണ്ടാണത്ത്
സരക്കണ്ടാര പരനിഗണനിചതത്ത്.  സരക്കണ്ടാര പ്രകതശ്യകേ ശനികണ്ടായനിളവത്ത് പ്രഖശ്യണ്ടാപനിക്കുകമണ്ടാള്
1,880  തടവകേണ്ടാര  ജയനിലനില്നനിന്നത്ത്  കമണ്ടാചെനിതരണ്ടാകുഫമന്ന  വനിധതനിലള്ള  പ്രചെരണയ
വസ്തുതണ്ടാപരമല.  മയക്കുമരുന്നത്ത് കകേസനിലയ ഗുണണ്ടാ ലനിസ്റ്റേനിലയ ഉള്ഫപ്പെട്ട തടവകേണ്ടാരക്കത്ത്
ശനികയനിളവത്ത്  നല്കുന്നുഫവന്ന  പ്രചെരണവയ  യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യങ്ങള്ക്കത്ത്  നനിരക്കുന്നതല.
ഇതനിഫന്റെ  അടനിസണ്ടാനതനില്  അടനിയന്തരപ്രകമയ  കനണ്ടാട്ടസ്പീസനില്  ഉന്നയനിക്കുന്നതു
കപണ്ടാലളള  യണ്ടാഫതണ്ടാരു  അടനിയന്തര  സണ്ടാഹചെരശ്യവമുണണ്ടായനിട്ടനില.   അതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഈ
വനിഷയയ പ്രകതശ്യകേമണ്ടായനി ചെരച ഫചെകയണ ആവശശ്യമനില. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന:  സര,   നണ്ടാലഞത്ത് വനിഭണ്ടാഗതനില്ഫപ്പെട്ടവരക്കത്ത്
റനിസയപ്ഷന നല്കേണ്ടാന കേഴനിയനിഫലന്നതണ്ടാണത്ത് അങ്ങയഫട ആദശ്യഫത വണ്ടാദയ. ടനി. പനി.
ചെന്ദ്രകശഖരന വധകക്കസനില് വണ്ടാടകേഫക്കണ്ടാലയണ്ടാളനികേളണ്ടാഫണന്നത്ത് കകേണ്ടാടതനി വനിധനിയനില്
പറഞനിട്ടുള്ളവരുഫട   കപരുകേള്   റനിസയപ്ഷനുകവണനി  തയണ്ടാറണ്ടാക്കനിയ  1850  കപരടങ്ങുന്ന
ചുരുക്കപ്പെട്ടനികേയനില്  ഉള്ഫപ്പെട്ടനിട്ടുഫണങ്കെനില്  അക്കണ്ടാരശ്യയ  സഭഫയ  അറനിയനിക്കണയ.
ഇകപ്പെണ്ടാള്  എലണ്ടാ  സലത്തുയ  ക്രനിമനിനല്  ആക്ടനിവനിറ്റസ്പീസത്ത്  കൂടുകേയണ്ടാണത്ത്.  "കേണ്ടാഫലണ്ടാച
കകേള്ക്കഫവ  വണ്ടാതനില്  തുറക്കണയ"  എന്നണ്ടാണത്ത്  2016-ഫല  ഗവരണ്ണറുഫട  ആദശ്യ
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന പ്രസയഗതനില് പരണ്ടാമരശനിചതത്ത്.  ഇകപ്പെണ്ടാള് കേണ്ടാഫലണ്ടാച കകേള്ക്കഫവ
കേതകേത്ത്  പൂട്ടനി   വസ്പീടനിനകേകതയ്ക്കത്ത്  വലനിയന്ന  നനിലയനിലണ്ടായനി.  എട്ടത്ത്  മണ്ടാസക്കണ്ടാല
തനിനുള്ളനില്  3200  അക്രമങ്ങള്  സസ്പീകേള്ഫക്കതനിഫര  ഉണണ്ടായനിട്ടുണത്ത്.  ഫമണ്ടാതയ
കകേസ്സുകേള്  175000.  അതനില്  കുട്ടനികേള്ഫക്കതനിഫരയള്ള  അതനിക്രമയ-680,
സസ്പീപസ്പീഡന കകേസുകേള് - 1100,  ലഹരനി കകേസ്സുകേള് - 4200, ദളനിതരഫക്കതനിഫരയള്ള
അക്രമയ  -7200.  കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  ആദശ്യഫത  8  മണ്ടാസവയ
ഇകപ്പെണ്ടാഴഫത  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ ആദശ്യഫത  8 മണ്ടാസവയ തമ്മനില്  തണ്ടാരതമശ്യയ  ഫചെയണ്ടാല്
പഴയ കേണ്ടാലഘട്ടഫതക്കണ്ടാള് 61000 കകേസ്സുകേളഫട വരദനവണണ്ടായനിട്ടുണത്ത്.   ഇഫതണ്ടാരു
അസണ്ടാധണ്ടാരണ വരദനവകല?  ഈ കകേസ്സുകേളനിഫല പ്രതനികേഫളലണ്ടായ  അഴനിഞണ്ടാടുകേയണ്ടാണത്ത്.
ഞണ്ടാനനിവനിഫട  അഞത്ത്  കകേസ്സുകേള്  അങ്ങഫയ  കബണ്ടാധശ്യഫപ്പെടുതണ്ടായ.  ഈ  അഞത്ത്
കകേസ്സുകേളനിഫല പ്രതനികേഫള എന്തുഫകേണ്ടാണത്ത് കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് പനിടനിചനില? മുളവകേണ്ടാടത്ത് കകേസനിഫല
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പ്രതനികേള്ക്കത്ത് ജണ്ടാമശ്യയ നനികഷധനിചതണ്ടാണത്ത്.  അവസണ്ടാനയ അവര കകേണ്ടാടതനിയനില്കപ്പെണ്ടായനി
സറണര ഫചെയ്യുകേയണ്ടാണുണണ്ടായതത്ത്.  കകേണ്ടാടതനിയനില് കപണ്ടായനി സറണര ഫചെയ്യുന്നതുവഫര
കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കേണ്ടാതനിരുന്നു.  എന്തനിനണ്ടാണവരക്കത്ത്  സണ്ടാവകേണ്ടാശയ  നല്കേനിയതത്ത്?  എട്ടത്ത്
വയസ്സുള്ള  ഒരു   ഫപണ്കുട്ടനിഫയ  ബലണ്ടാതയഗയ  ഫചെയ  കകേസനിഫല  പ്രതനിയണ്ടാണത്ത്
മുളവകേണ്ടാടത്ത് കകേസനിഫല പ്രതനി. ആ പ്രതനിഫയ 16 ദനിവസമണ്ടായനിട്ടുയ കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് കേസ്റ്റേഡനിയനി
ഫലടുക്കണ്ടാതതനിഫനതനിഫര ജനങ്ങള് മണ്ടാരചത്ത് നടത്തുകേയയ കറണ്ടാഡത്ത് ഉപകരണ്ടാധനിക്കുകേയയ
ഫചെയ.  അവരുഫട  തല  തലനിഫപ്പെണ്ടാട്ടനിചനിഫല;  പണ്ടാവഫപ്പെട്ടവരഫക്കതനിഫര  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്
നടപടനിയണണ്ടായനിഫല?  ഇതരയ   പ്രതനികേള്ക്കത്ത്   കകേണ്ടാടതനിയനില്  കപണ്ടായനി  സറണര
ഫചെയണ്ടാനുള്ള  സണ്ടാവകേണ്ടാശഫമണ്ടാരുക്കനിയതത്ത്  എന്തടനിസണ്ടാനതനിലണ്ടാണത്ത്?  ഷനിജനില്
എന്നണ്ടാണത്ത്  ആ  പ്രതനിയഫട  കപരത്ത്.  അതുകപണ്ടാഫല  xxx* കേസ്പീഴടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
സണ്ടാവകേണ്ടാശഫമണ്ടാരുക്കനിഫക്കണ്ടാടുത്തു.  അയണ്ടാള്  കകേണ്ടാടതനിയനില്  കേസ്പീഴടങ്ങനി.  ഫകേണ്ടാചനിന
യൂണനികവഴനിറ്റനിയഫട  ഫഫെസ്റ്റേനിവലനില്  ഈ  പറയന്ന  xxx*  സക്വണ്ടാഗത  സയഘതനിഫന്റെ
ഫചെയരമണ്ടാനണ്ടായനി.  സക്വണ്ടാഗതസയഘയ  കയണ്ടാഗതനിനത്ത്   കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  അവനിഫട  കേണ്ടാവല്
നനില്ക്കുകേയണ്ടായനിരുന്നു.  കപണ്ടാലസ്പീസനിഫന്റെ സണ്ടാന്നനിദശ്യതനില് അയണ്ടാള് സക്വണ്ടാഗതസയഘയ
ഫചെയരമണ്ടാനണ്ടായനി,  രണ്ടാജണ്ടാവണ്ടായനി  വനിരണ്ടാജനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  സനി.ബനി.ഐ.  അകനക്വഷനിച്ചു
ഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്ന കകേസണ്ടാണത്ത് രണ്ടാമഭദ്രന കകേസത്ത്.  രണ്ടാമഭദ്രഫന ഫകേണ്ടാലഫചെയ കകേസനിഫല
പ്രതനി പനി.  എ.  സുമന സനി.പനി.ഐ. (എയ)-ഫന്റെ ഏരനിയ കേമ്മനിറ്റനി  ഫസക്രട്ടറനിയഫല?
ആ ഏരനിയ കേമ്മനിറ്റനി  ഫസക്രട്ടറനി  അവസണ്ടാനയ കകേണ്ടാടതനിയനില് സറണര ഫചെയനിഫല?
2016 ആഗസ്റ്റേത്ത് മണ്ടാസയ 8-ാം തസ്പീയതനി ഈരണ്ടാറ്റുകപട്ടയനില് സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ഫന്റെ മുന
കലണ്ടാക്കല്  കേമ്മനിറ്റനി  ഫസക്രട്ടറനി  ഫകേ.  എയ.  നസസ്പീറനിഫന  ഫകേണ്ടാലഫചെയ  കകേസനിഫല
പ്രതനികേള്  കകേണ്ടാടതനിയനില്  കേസ്പീഴടങ്ങനിയവരണ്ടാണത്ത്.  മണ്ടാരകനിസ്റ്റേത്ത്  പണ്ടാരട്ടനിയഫട  ഏരനിയ
കേമ്മനിറ്റനി  ഫസക്രട്ടറനിഫയ  ഫകേണ്ടാന്ന  കകേസനില്കപ്പെണ്ടാലയ  പ്രതനികേള്ക്കത്ത്  കകേണ്ടാടതനിയനില്
കപണ്ടാകേണ്ടാനുള്ള  സണ്ടാവകേണ്ടാശയ  നല്കുകേയണ്ടാണത്ത്  ഫചെയതത്ത്.  പ്രതനികേളണ്ടാകുന്നവരക്കത്ത്
ഇതുകപണ്ടാഫലയള്ള സണ്ടാവകേണ്ടാശയ കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് നല്കുന്നു; അവര കകേണ്ടാടതനിയനില് കപണ്ടായനി
കേസ്പീഴടങ്ങുന്നു;  അവനിഫടനനിന്നത്ത്  അവര  രകഫപ്പെടുന്നു.  ഇനഫവസ്റ്റേനികഗഷന
ഒഴനിവണ്ടാക്കണ്ടാനകല  ഇവര  കകേണ്ടാടതനിയനില്  കേസ്പീഴടങ്ങുന്നതത്ത്.  ഇനഫവസ്റ്റേനികഗഷന
ഒഴനിവണ്ടാക്കനി  രകഫപ്പെടുന്നതനിനുകവണനി  നടത്തുന്ന  നടപടനികയണ്ടാടത്ത്  ആരഫക്കങ്കെനിലയ
കയണ്ടാജനിക്കണ്ടാന  കേഴനിയകമണ്ടാ?  ഇവനിഫട  ഗുണകേള്  അഴനിഞണ്ടാടുകേയകല?  മണ്ണണ്ടാരക്കണ്ടാടത്ത്
ഗുണണ്ടാ  സയഘതനില്ഫപ്പെട്ട  ആളകേള്  പഞണ്ടായതത്ത്  പ്രസനിഡന്റെനിഫന  അടനിചത്ത്
പരനികക്കല്പ്പെനിച്ചു.  എഫന്തങ്കെനിലയ  നടപടനിയണണ്ടാകയണ്ടാ?  ഗുണണ്ടാസയഘയ  മണ്ണണ്ടാരക്കണ്ടാടത്ത്
മുനനിസനിപ്പെല്  കേഗൗണ്സനിലറുഫട  കേണ്ടാറനിനത്ത്  കബണ്ടായബത്ത്  വച്ചു.  ശസ്പീ.  പനി.  ഫകേ.
കുഞണ്ടാലനിക്കുട്ടനിയഫട കചെണ്ടാദശ്യതനിനത്ത് അങ്ങത്ത്  ഉതരമണ്ടായനി പറഞതത്ത്,  ഇതുകപണ്ടാലള്ള

* ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  സഭണ്ടാദശ്യകഫന്റെ  ഉതരവപ്രകേണ്ടാരയ  സഭണ്ടാകരഖയനില്നനിന്നുയ  നസ്പീക്കയ  ഫചെയ.
(ഫെയല് നമര 900/ഇ.ബനി. 2017/നനി.ഫസ. തസ്പീയതനി 28-2-2017)
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അക്രമങ്ങഫളണ്ടാന്നുയ ഈയടുതകേണ്ടാലതത്ത് റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് ഫചെയനിട്ടനിലണ്ടാഫയന്നണ്ടാണത്ത്. എന്നണ്ടാല്
അതരയ കകേസ്സുകേള് ഇകപ്പെണ്ടാള് വന്നനിട്ടുണത്ത്.  ഗുണണ്ടാസയഘങ്ങള്ഫക്കതനിഫര കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്
എഫന്തങ്കെനിലയ  നടപടനിഫയടുകതണ്ടാ?  കേഴനിഞയണ്ടാഴ്ച  ഗുണകേള്  കേണമയഗലതത്ത്  വസ്പീടത്ത്
തകേരതത്ത്  ഗൃഹനണ്ടാഥഫന  ഫകേണ്ടാലണ്ടാന  ശമനിച്ചു.  അവരഫക്കതനിഫര  എഫന്തങ്കെനിലയ
നടപടനിഫയടുകതണ്ടാ?  ഒരു  നടപടനിയയ  കപണ്ടാലസ്പീസനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുമുണണ്ടായനിഫലന്നത്ത്
മണ്ടാത്രമല  ഗുണകേള്ക്കനുകൂലമണ്ടായനി  പ്രവരതനിക്കുകേയയ  ഫചെയ.  മഹണ്ടാരണ്ടാജണ്ടാസത്ത്
കകേണ്ടാകളജത്ത്  പ്രനിനസനിപ്പെണ്ടാളനിഫന്റെ  കേകസര  കേതനിചനിട്ടത്ത്  എന്തത്ത്  നടപടനിയണണ്ടായനി;
പണ്ടാലക്കണ്ടാടത്ത് വനികക്ടണ്ടാറനിയ  കകേണ്ടാകളജനില് അക്രമയ നടതനിയ ഗുണകേള്ഫക്കതനിഫര എന്തത്ത്
നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിച്ചു?  നസ്പീതനി  നടപ്പെണ്ടാക്കനിയ  പ്രനിനസനിപ്പെണ്ടാളനിഫന്റെ  പ്രതസ്പീകേണ്ടാത്മകേ
ശവസയസണ്ടാരചടങ്ങത്ത്  നടത്തുകേയകല  ഫചെയതത്ത്;  അവരഫക്കതനിഫര  എന്തത്ത്  നടപടനിയണണ്ടായനി?
ഏറ്റവയ  അവസണ്ടാനയ  ഡനി.ജനി.പനി.   കഡണ്ടാ.  ടനി.  പനി.  ഫസനകുമണ്ടാറനിഫനതനിഫര  സുരകണ്ടാ
ഭസ്പീഷണനി  വന്നനിരനിക്കുന്നു,  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  വസ്പീടനിനത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കേണ്ടാവല്
നനില്ക്കുന്നുഫവന്നണ്ടാണത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  ദൃശശ്യമണ്ടാധശ്യമങ്ങളനില്  കേണ്ടാണുന്നതത്ത്.  ഇവനിഫട
ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കുകപണ്ടാലയ  രകയനില?  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ വസ്പീട്ടനികലയ്ക്കത്ത്  മണ്ടാരചത്ത്  നടതണ്ടാന
കപണ്ടാകുന്നു  എന്നണ്ടാണത്ത്  വണ്ടാരത.  അകദ്ദേഹതനിനുയ  സയരകണമനിലണ്ടാത  ഒരവസ
ഉണണ്ടായനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ജനിഷ്ണു  പ്രകണണ്ടായനിയഫട  അമ്മ  മകേഫന്റെ  മരണവമണ്ടായനി
ബനഫപ്പെട്ടത്ത്  മുഖശ്യമനനിക്കത്ത് ഒരു കേതയചനിട്ടുഫണന്നണ്ടാണത്ത് ഞണ്ടാന മനസനിലണ്ടാക്കുന്നതത്ത്.
“28-ാം  തസ്പീയതനി  വഫര  കേണ്ടാതനിരനിക്കുയ,  എന്നനിട്ടുയ  പ്രതനികേഫള  അറസ്റ്റേത്ത്
ഫചെയ്യുന്നനിഫലങ്കെനില് നണ്ടാട്ടുകേണ്ടാഫരയയ കൂട്ടനി ഞങ്ങള് ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റത്ത്  നടയനികലയ്ക്കത്ത് വരുയ"
എന്നണ്ടാണത്ത്  ജനിഷ്ണു  പ്രകണണ്ടായനിയഫട  അമ്മ  പറഞനിട്ടുള്ളതത്ത്.  പ്രതനികേഫള  അറസ്റ്റേത്ത്
ഫചെയണ്ടാഫത  മുഖശ്യമനനി  എഫന്റെ  വസ്പീട്ടനികലയ്ക്കത്ത്  വരനികേകയ  കവണ  എന്നത്ത്   അവര
പരസശ്യമണ്ടായനി  പറഞനിട്ടുണത്ത്.   എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഐ.-ക്കണ്ടാരനണ്ടായനിരുന്ന  ഈ  കുട്ടനിയഫട
മരണതനില് എഫന്തങ്കെനിലയ നടപടനിഫയടുക്കകണ?  

ഇകപ്പെണ്ടാള്  സദണ്ടാചെണ്ടാര  ഗുണകേള്   അഴനിഞണ്ടാടുകേയണ്ടാണത്ത്.  മുഖശ്യമനനിയഫട

ഓഫെസ്പീസനിനത്ത്  ഫതണ്ടാട്ടടുത്തുള്ള  യൂണനികവഴനിറ്റനി  കകേണ്ടാകളജനില്  ഒരു  ഫപണ്കുട്ടനിഫയയയ

സുഹൃതനിഫനയയ  സദണ്ടാചെണ്ടാര  ഗുണ  ചെമഞ  13  എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഐ.ക്കണ്ടാരണ്ടാണത്ത്

ആക്രമനിചതത്ത്.   അവരഫക്കതനിഫര എഫന്തങ്കെനിലയ നടപടനിഫയടുകതണ്ടാ?  പരണ്ടാതനിയണണ്ടായനിട്ടുയ

എഫെത്ത്.ഐ.ആര.  രജനിസ്റ്റേര  ഫചെയണ്ടാന  മടനികേണ്ടാണനിച്ചുഫവന്നു  പറഞത്ത്  ഫപണ്കുട്ടനി

കദശസ്പീയ വനനിതണ്ടാ കേമ്മസ്പീഷനുയ മുഖശ്യമനനിക്കുയ പരണ്ടാതനി നല്കേനി.  മുഖശ്യമനനിഫയക്കണത്ത്

പരണ്ടാതനിഫപ്പെട്ടനിട്ടുയ  യണ്ടാഫതണ്ടാരു  നടപടനിയഫമടുക്കണ്ടാഫത  പരണ്ടാതനിക്കണ്ടാരഫക്കതനിഫര

കകേഫസടുക്കുകേയണ്ടാണത്ത് ഫചെയ്യുന്നതത്ത്.  ഇഫതന്തത്ത് നടപടനിയണ്ടാണത്ത്?  ഫകേണ്ടാലയ അഴസ്പീക്കലനില്

സദണ്ടാചെണ്ടാര  ഗുണണ്ടായനിസതനിനത്ത്  ഇരയണ്ടായ  അനസ്പീഷത്ത്  ആത്മഹതശ്യ  ഫചെയ്യുന്നതനിനുമുമത്ത്
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സക്വന്തയ  അമ്മയ്ഫക്കഴുതനിയ  കേതത്ത്  ഇന്നത്ത്  പത്രങ്ങള്  പ്രസനിദസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.

"അമ്മയ്ക്കത്ത് കേണ്ണുനസ്പീര മണ്ടാത്രകമ തന്നനിട്ടുള.  ഇനനിഫയണ്ടാരു ജസ്പീവനിതയ എനനിക്കനില.  കലണ്ടാകേയ

മുഴുവന  ഞണ്ടാന  ഫതറ്റുകേണ്ടാരനണ്ടാഫണന്നത്ത്  പറഞനിട്ടുയ  അമ്മ  എഫന്ന  കചെരത്തുപനിടനിച്ചു.

ഇനനിഫയണ്ടാരു  ജനമുഫണങ്കെനില്  ഞണ്ടാന  അമ്മയഫട  മകേനണ്ടായനി  ജനനിക്കണയ.  ഞണ്ടാന

കപണ്ടായനിക്കഴനിഞണ്ടാല്  എഫന്റെ മുറനി  അമ്മയ്ക്കു മണ്ടാത്രയ  സക്വന്തയ.  ഏട്ടഫന എന്തുപറഞത്ത്

സമണ്ടാധണ്ടാനനിപ്പെനിക്കണഫമന്നത്ത്  എനനിക്കറനിയനില.  കസണ്ടാറനി,  വണ്ടാക്കത്ത്  പണ്ടാലനിക്കണ്ടാന

പറ്റനിയനില.”സദണ്ടാചെണ്ടാര  ഗുണണ്ടായനിസതനിനത്ത്  വനികധയനണ്ടായനി  ജസ്പീവഫനണ്ടാടുക്കനിയ  ഒരു

കുട്ടനിയഫട  കേതണ്ടാണനിതത്ത്.  സരക്കണ്ടാര ഒരു നടപടനിയഫമടുതനില. ഇവനിഫട ഗുണണ്ടായനിസയ

വനിളയണ്ടാടുകേയണ്ടാണത്ത്.  കകേരളതനിഫല  പ്രമുഖ  മണ്ടാധശ്യമങ്ങള്  ഇതനിഫനക്കുറനിഫചലണ്ടായ

സരകവ്വ നടതനി.  മലയണ്ടാള മകനണ്ടാരമ, മണ്ടാതൃഭൂമനി, ദസ്പീപനികേ തുടങ്ങനിയ എലണ്ടാ പത്രങ്ങളയ

കകേരളതനില് നടന്ന അഴനിഞണ്ടാട്ടഫതക്കുറനിച്ചുയ ഗുണണ്ടാവനിളയണ്ടാട്ടഫതക്കുറനിച്ചുയ ഇവനിഫട

പറഞനികല?  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  കേണ്ണു  തുറക്കകണ;   ഇതനിനകമല്  എഫന്തങ്കെനിലയ

നടപടനിഫയടുക്കണ്ടാന തയണ്ടാറണ്ടാകേകണ?

ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനിക്കുയ  നനിങ്ങള്ഫക്കലണ്ടാവരക്കുയ പരനിചെയമുള്ള ശസ്പീമതനി

ഭണ്ടാഗശ്യലകനിയഫട ഇന്റെരവക്യൂ ഒരു മലയണ്ടാളയ  വണ്ടാരനികേയനിലണത്ത്.  കേഴനിഞ ഫതരഫഞടുപ്പെനില്

ഇടതുപക  ജനണ്ടാധനിപതശ്യ  മുന്നണനിഫയ  ജയനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്;  പ്രതനിപക

ഫബഞനിലനിരുന്ന നനിങ്ങഫള ടഷറനി ഫബഞനിഫലതനിക്കുന്നതനിനത്ത് ശമനിചനിട്ടുള്ള ശസ്പീമതനി

ഭണ്ടാഗശ്യലകനി  കചെണ്ടാദനിക്കുന്നു-മുഖശ്യമനനിക്കത്ത് എന്തുഫകേണ്ടാണത്ത് ഇതനിഫനണ്ടാന്നുയ സമയമനിലണ്ടാഫയന്നത്ത്.

അവരുഫട   കചെണ്ടാദശ്യതനിനത്ത്   ഉതരമുകണണ്ടാ?  അവരഫക്കണ്ടാരുതരവയ  കേനിട്ടുന്നനില.

അവഫരലണ്ടായ  ഇടതുപക  ജനണ്ടാധനിപതശ്യ  മുന്നണനിക്കുകവണനി  പ്രയതനിചവരണ്ടാണത്ത്.

അവനിഫടനനിന്നത്ത്  ശബ്ദമുണണ്ടാക്കുന്നയണ്ടാളകേകളണ്ടാടത്ത്  എനനിഫക്കണ്ടാരു  വണ്ടാകക്ക  പറയണ്ടാനുള.

നനിങ്ങകളണ്ടാരക്കുകേ,  നനിങ്ങഫളങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത് നനിങ്ങളണ്ടായഫതന്നത്ത്.  അതണ്ടാണത്ത് പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ട

കചെണ്ടാദശ്യയ.  ആ കചെണ്ടാദശ്യതനിനത്ത് ഒരുതരവമനില.  കേണ്ടാഞനിരപ്പെള്ളനിയനില് കപണ്ടാലസ്പീസനിഫന്റെ

കേണ്ണു കുതനിഫപണ്ടാട്ടനിചനികല,  മണനിമല കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് കസ്റ്റേഷനനില് കപണ്ടാലസ്പീസുകേണ്ടാഫര തലനി.

ഫപണ്ടാനകുന്നയ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കസ്റ്റേഷന  ആക്രമനിച്ചു.  ഫതണ്ടാട്ടടുത  മഫറ്റണ്ടാരു  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്

കസ്റ്റേഷനുയ  ആക്രമനിച്ചു.  എന്തത്ത്  നടപടനിയണണ്ടായനി?  നടപടനിഫയടുത  ഡനിസവ.എസത്ത്.പനി.-ഫയ

അവനിഫടനനിന്നുയ സലയമണ്ടാറ്റനി.  ഇതരയ സയഭവങ്ങള് കകേരളതനിഫന്റെ ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാന

രയഗതത്ത്  ആഴതനില്  മുറനികവല്പ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  അതനിഫനക്കുറനിചത്ത്

ഇവനിഫട ചെരച ഫചെയണഫമന്നത്ത് ഞണ്ടാന അഭശ്യരതനിക്കുന്നതത്ത്.  അതുഫകേണ്ടാണത്ത് പനിടനിവണ്ടാശനി

ഉകപകനിചത്ത്  സണ്ടാധണ്ടാരണഗതനിയനില്  പറയന്ന   മറുപടനി  പറയണ്ടാഫത,  ഈ  കേണ്ടാരശ്യയ

സഭണ്ടാനടപടനികേള് നനിരതനിവചത്ത് ചെരച ഫചെയണഫമന്നത്ത് ഞണ്ടാന അഭശ്യരതനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
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മുഖശ്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറണ്ടായനി വനിജയന  ):  സര, ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ തനിരുവഞ്ചൂര
രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന  സയസണ്ടാനഫത  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പെത്ത്   സകേകേണ്ടാരശ്യയ  ഫചെയനിരുന്ന
വശ്യക്തനിയണ്ടാണത്ത്.  അകദ്ദേഹയ ഇവനിഫട ഉന്നയനിചതനില് പലതുയ ശരനിയണ്ടായ വസ്തുതകേളല.
സരക്കണ്ടാര സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള് മറച്ചുവയ്ക്കണ്ടാനണ്ടാണത്ത് അകദ്ദേഹയ വലനിയ തണ്ടാല്പരശ്യയ
കേണ്ടാണനിചതത്ത്.   അകദ്ദേഹയ   ഉന്നയനിച  ഒരു  കേണ്ടാരശ്യയ,  ജയനിലനിലള്ളവരുഫട  പട്ടനികേ
തയണ്ടാറണ്ടാക്കുകമണ്ടാള്  അതനിനകേതത്ത്  വണ്ടാടകേഫക്കണ്ടാലയണ്ടാളനികേഫള  ഒഴനിവണ്ടാക്കനിയനിട്ടുകണണ്ടാ
എന്നതണ്ടാണത്ത്.  ഞണ്ടാന ആദശ്യയ മറുപടനി പറഞകപ്പെണ്ടാള് മണ്ടാനദണ്ഡങ്ങള് പറഞതണ്ടാണത്ത്,
അതനില് വണ്ടാടകേഫക്കണ്ടാലയണ്ടാളനികേളണ്ടാണത്ത്  ആദശ്യമുള്ളതത്ത്.   യഥണ്ടാരതതനില് ഇതവണ
ശനികയനിളവത്ത് നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് ആരയഭനിചകപ്പെണ്ടാള് ആദശ്യയ സക്വസ്പീകേരനിചതത്ത്,
മുന സരക്കണ്ടാര പൂരതനിയണ്ടാക്കണ്ടാഫത വച  നടപടനികേളണ്ടായനിരുന്നു.  അവനിഫട നനിന്നണ്ടാണത്ത്
ഞങ്ങള്  തുടങ്ങുന്നതത്ത്.   മുന  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  5-8-2015-ഫല  മനനിസഭണ്ടാകയണ്ടാഗയ
സക്വണ്ടാതനശ്യദനിനതനില്  സയസണ്ടാനഫത  ജയനിലകേളനില്  ജസ്പീവപരശ്യന്തയ  തടവശനിക
അനുഭവനിക്കുന്നവരക്കത്ത്  ശനികയനിളവത്ത്  നല്കേനി  വനിടുതല് നല്കുന്നതത്ത്  സയബനനിചത്ത്
ഒരു തസ്പീരുമണ്ടാനഫമടുത്തു.  അതനിങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത്  - "കുറനിപ്പെനിഫല നനിരകദ്ദേശങ്ങള് പരനിഗണനിച്ചു.
സയസണ്ടാനഫത  ജയനിലകേളനില്  ജസ്പീവപരശ്യന്തയ  തടവത്ത്  അനുഭവനിക്കുന്നവരനില്
യഥണ്ടാരത  ശനികണ്ടാ  കേണ്ടാലയളവണ്ടായ  പതനിനണ്ടാകലണ്ടാ  അതനില്  കൂടുതല്  വരഷങ്ങകളണ്ടാ
ശനിക അനുഭവനിചവര, 75 വയസത്ത് പൂരതനിയണ്ടായവര, കേശ്യണ്ടാനസര, വൃക്ക സയബനമണ്ടായ
ഗുരുതരമണ്ടായ  അസുഖയ  ബണ്ടാധനിചവര  എന്നനിവഫര  ഈ  സക്വണ്ടാതനശ്യദനിനതനില്  ശനിക
ഇളവഫചെയത്ത് വനിടുതല് ഫചെയ്യുന്നതനിനത്ത് പരനിഗണനിക്കുവണ്ടാന തസ്പീരുമണ്ടാനനിച്ചു. ഓകരണ്ടാ കകേസുയ
പ്രകതശ്യകേയ  പ്രകതശ്യകേയ  പരനികശണ്ടാധനിചത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഗവരണ്ണരക്കത്ത്  ശനിപണ്ടാരശ
സമരപ്പെനിക്കണ്ടാന  അഭശ്യന്തര  വകുപ്പെനിഫന  ചുമതലഫപ്പെടുതണ്ടാന  തസ്പീരുമണ്ടാനനിച്ചു.
സല്സക്വഭണ്ടാവയ  കേണ്ടാഴ്ചവച  തടവകേണ്ടാരക്കത്ത്  സക്വണ്ടാതനശ്യദനിനകതണ്ടാടനുബനനിചത്ത്  ശനിക
ഇളവത്ത്  ഫചെയ്യുന്നതനിനുള്ള ഫപ്രണ്ടാകപ്പെണ്ടാസലയ  ആഭശ്യന്തര വകുപ്പെത്ത്  12-8-2015-ല്  കൂടുന്ന
മനനിസഭയഫട  പരനിഗണനയ്ക്കത്ത്  സമരപ്പെനികക്കണതണ്ടാണത്ത്".   ഇതണ്ടാണത്ത്  5-8-2015-ഫല
തസ്പീരുമണ്ടാനയ.  അന്നഫത  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  രകമശത്ത്  ഫചെന്നനിതല
അയഗസ്പീകേരനിച കുറനികപ്പെണ്ടാഫട ഇതത്ത്  12-8-2015-ഫല മനനിസഭണ്ടാകയണ്ടാഗതനിനത്ത്   മുന്നനില്
വന്നു.   ആ  കയണ്ടാഗതനില്  ചെനില  മണ്ടാനദണ്ഡങ്ങള്   തസ്പീരുമണ്ടാനനിചനിട്ടുണണ്ടായനിരുന്നു.
അതനിലയ  ഏഫറക്കുഫറ  ഇകത  മണ്ടാനദണ്ഡങ്ങള്  തഫന്നയണ്ടാണുള്ളതത്ത്.  സരക്കണ്ടാര
അയഗസ്പീകേരനിചത്ത്  ഇളവത്ത്  നല്കേണ്ടാന  തസ്പീരുമണ്ടാനനിചതനില്നനിന്നത്ത്  പ്രകതശ്യകേനിചത്ത്  ഒരു
തരതനിലള്ള മണ്ടാനദണ്ഡവശ്യതനിയണ്ടാനവയ ഞങ്ങളഫട ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുണണ്ടായനിട്ടനില. ടനി. പനി.
ചെന്ദ്രകശഖരന വധകക്കസനില്ഫപ്പെട്ടവര ഇതനില് ഉള്ഫപ്പെട്ടനിട്ടുകണണ്ടാഫയന്നണ്ടാണത്ത് അകദ്ദേഹയ
കചെണ്ടാദനിചതത്ത്.  അക്കണ്ടാരശ്യയ  എനനിക്കത്ത്  കൃതശ്യമണ്ടായനി  പറയണ്ടാന  കേഴനിയന്നതല.
സനി.ആര.പനി.സനി.  432,  433(A)  പ്രകേണ്ടാരയ  ജസ്പീവപരശ്യന്തയ  ശനികയനുഭവനിക്കുന്ന
തടവകേണ്ടാരക്കത്ത്  ശനികയനിളവത്ത്  നല്കുന്നതനിനത്ത്  14  വരഷഫത  യഥണ്ടാരത  ശനിക
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പൂരതനിയണ്ടാക്കണഫമന്ന  നനിബനനയണത്ത്.   ടനി.പനി.  ചെന്ദ്രകശഖരന  വധകക്കസനിഫല
പ്രതനികേള്ക്കത്ത്  ഈ  ഇളവത്ത്  ലഭനിക്കണഫമങ്കെനില്  14  വരഷയ  പൂരതനിയണ്ടാകേകണ?
14  വരഷയ ഇതുവഫര പൂരതനിയണ്ടാക്കഫപ്പെട്ടനിട്ടനിലകലണ്ടാ.  ഈ കേണ്ടാലയളവത്ത് പൂരതനിയണ്ടാക്കു
ന്നനിഫലന്നതണ്ടാണത്ത്  വസ്തുത.  പ്രസസ്തുത  ലനിസ്റ്റേത്ത്  ഞണ്ടാന   ഓരക്കുന്നനില.  എന്നണ്ടാല്
ഫപണ്ടാതുനശ്യണ്ടായഫമന്ന നനിലയ്ക്കത്ത് ഞണ്ടാന പറയന്നതത്ത് ഇതുമണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്.   

സസ്പീപസ്പീഡനകക്കസനിഫന്റെ  കേണ്ടാരശ്യതനില്  ഒരു  തരതനിലള്ള  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയയ
സരക്കണ്ടാരനിനനില.   ഇതത്ത്  പഴയ  കേണ്ടാലമല.  പഴയ  കേണ്ടാലതനില്നനിന്നുയ  വശ്യതശ്യണ്ടാസയ
വന്നനിട്ടുണത്ത്.   ശസ്പീമതനി കശക്വതണ്ടാകമകനണ്ടാഫന  ഓരമ്മയനികല?  അവരുഫട ഫമണ്ടാഴനിഫയന്തണ്ടാ
യനിരുന്നു?   ഈ  സമൂഹയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന,  നലതുകപണ്ടാഫല  അറനിയണ്ടാവന്ന  ഒരു
നടനിയകല അവര?  സകേ  കപണ്ടാകുന്നതത്ത് പരസശ്യമണ്ടായനി ദൃശശ്യമണ്ടാധശ്യമങ്ങളനിലൂഫട ആളകേള്
കേണ്ടാണുകേയകല.   അന്നത്ത്  എഫന്തങ്കെനിലയ  നടപടനിഫയടുക്കണ്ടാന തയണ്ടാറണ്ടാകയണ്ടാ.   ശസ്പീമതനി
കശക്വതണ്ടാകമകനണ്ടാനത്ത്  എതനിഫരയകല യൂതത്ത്  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസുകേണ്ടാര  പ്രകേടനയ  നടതനിയതത്ത്.
എഫന്തണ്ടാരു  അപമണ്ടാനകേരമണ്ടായ  സയഭവമണ്ടാണത്ത്.   അഫതണ്ടാന്നുമല  ഈ  കേണ്ടാലയ.   ഈ
കേണ്ടാലതത്ത് ശക്തമണ്ടായ നടപടനി സരക്കണ്ടാര സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നുഫണന്നതണ്ടാണത്ത് വസ്തുത.  ഒരു
തരതനിലമുള്ള ഇളവയ അക്കണ്ടാരശ്യതനിലണണ്ടാകേനില.  

10.00 AM]

ഇവനിഫട  അകദ്ദേഹയ   വനിവനിധ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  ഉദരനിക്കുകേയണണ്ടായനി.   എലണ്ടാ
കകേസ്സുകേളനിലയ  ശക്തമണ്ടായ  നടപടനിയണ്ടാഫണടുക്കുന്നതത്ത്.   മഹണ്ടാരണ്ടാജണ്ടാസത്ത്  കകേണ്ടാകളജനില്
പ്രനിനസനിപ്പെണ്ടാളനിഫന്റെ കേകസര കേതനിച സയഭവയ  അതസ്പീവ ഗഗൗരവമണ്ടായണ്ടാണത്ത് സരക്കണ്ടാര
കേണനിട്ടുള്ളതത്ത്.  അതനിഫനതനിഫര  ശക്തമണ്ടായ  നടപടനിയയ  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില്  കകേണ്ടാകളജനിഫന്റെ  അന്തരസ്പീകയ  നനിലനനിരത്തുകേ എന്നതത്ത്  ഏറ്റവയ
പ്രധണ്ടാനമണ്ടാണത്ത്.  ആ നനിലപണ്ടാടത്ത്  തഫന്നയണ്ടാണത്ത് സരക്കണ്ടാര സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുളളതത്ത്.  ഇതരയ
ആളകേഫള   അയഗസ്പീകേരനിക്കണ്ടാന   ഒരു  സയഘടനയയ  തയണ്ടാറണ്ടായനിട്ടനില.   ആ
സയഭവതനിനത്ത് ഉതരവണ്ടാദനികേളണ്ടായവഫര ഉതരവണ്ടാദഫപ്പെട്ട വനിദശ്യണ്ടാരതനി സയഘടനകേള്
തഫന്ന  പുറതണ്ടാക്കണ്ടാന  തയണ്ടാറണ്ടായനി.   അവഫര  സയരകനിക്കണ്ടാന   പ്രകേടനയ
നടത്തുകേയല ഫചെയതത്ത്.  ഡനി.ജനി.പനി.  കഡണ്ടാ.   ടനി.  പനി.  ഫസനകുമണ്ടാറനിഫന്റെ വസ്പീട്ടനികലയ്ക്കത്ത്
മണ്ടാരചത്ത് നടത്തുന്ന കേണ്ടാരശ്യയ അകദ്ദേഹയ പറഞതണ്ടായനി എനനിക്കത്ത് കതണ്ടാന്നനി.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന:  സര,   ഇന്നത്ത്  രണ്ടാവനിഫല  എലണ്ടാ  ദൃശശ്യ-
മണ്ടാധശ്യമങ്ങളനിലയ  ഡനി.ജനി.പനി.   കഡണ്ടാ.  ടനി.  പനി.  ഫസനകുമണ്ടാറനിഫന്റെ  ജസ്പീവനത്ത്  സുരകണ്ടാ
ഭസ്പീഷണനിയഫണന്നുളള വണ്ടാരത വന്നതണ്ടാണത്ത്. അങ്ങത്ത് അക്കണ്ടാരശ്യയ പരനികശണ്ടാധനിചണ്ടാല്മതനി.

ശസ്പീ  .   പനിണറണ്ടായനി വനിജയന:  കഡണ്ടാ.  ടനി. പനി. ഫസനകുമണ്ടാര പഴയ പനിടനിയനിലനില,
വനിട്ടുകപണ്ടായനി.  ഇകപ്പെണ്ടാള് ഇകങ്ങണ്ടാട്ടണ്ടായനി പനിടനിതയ.  അകതണ്ടാരമ്മ കവണയ.  പഴയ നനില
തഫന്ന  കഡണ്ടാ.  ടനി.  പനി.  ഫസനകുമണ്ടാര  സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേയണ്ടാഫണന്ന  ധണ്ടാരണയനില്
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നനില്ക്കരുതത്ത്.  ആ നനില മണ്ടാറനി.   അകദ്ദേഹയ പുതനിയ തണ്ടാവളയ കനണ്ടാക്കുകേയണ്ടാണത്ത്. അതത്ത്
മറകക്ക ണ.  സയസണ്ടാനഫത  ഡനി.ജനി.പനി.  എന്ന  നനിലയനിലല  അകദ്ദേഹയ
സയസണ്ടാരനിക്കുന്നതുയ  പ്രവരതനിക്കുന്നതുയ.  സരക്കണ്ടാരനിഫന  അപകേസ്പീരതനിഫപ്പെടുത്തുന്ന
രസ്പീതനിയനിലളള  ഫതറ്റണ്ടായ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  സയസണ്ടാരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  നനിങ്ങള്  ആഫരങ്കെനിലയ
പറഞണ്ടാല് അതത്ത് രണ്ടാഷസ്പീയമണ്ടായനി പറയന്നതണ്ടാഫണന്നത്ത് കേണക്കണ്ടാക്കണ്ടായ. അകദ്ദേഹയ ഒരു
ഉകദശ്യണ്ടാഗസനണ്ടാണത്ത്.  നനിങ്ങള്ക്കത്ത്  കവണനിയല  ഇകപ്പെണ്ടാഴുളളതത്ത്;  നനിങ്ങളഫട  കേയനിലല
ഇകപ്പെണ്ടാള് നനില്ക്കുന്നതത്ത്; മറ്റണ്ടാളകേളഫട കേയനിലണ്ടായനി; അതത്ത് ഓരമ്മനിക്കണഫമന്നത്ത് മണ്ടാത്രകമ
ഞണ്ടാന  പറയന്നുളള.    ഡനി.ജനി.പനി.  എന്ന  നനിലയനില്  അകദ്ദേഹതനിനത്ത്  മണ്ടാനശ്യമണ്ടായ
സണ്ടാനയ  ഫകേണ്ടാടുതനിട്ടുണത്ത്.  കനരകത ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കത്ത്  ഇവര ഫകേണ്ടാടുത മണ്ടാനശ്യമണ്ടായ
ചെനില സണ്ടാനങ്ങളണത്ത്. അതുകപണ്ടാഫലയളള മണ്ടാനശ്യമണ്ടായ സണ്ടാനയ തഫന്നയണ്ടാണത്ത് ഞങ്ങളയ
ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാന തയണ്ടാറണ്ടായനിട്ടുളളതത്ത്.  

ജനിഷ്ണു  പ്രകണണ്ടായനിയഫട  കേണ്ടാരശ്യതനില്  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര  എത്ര  കവഗതനിലണ്ടാണത്ത്
കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  നടതനിയഫതന്നത്ത്  ആകലണ്ടാചെനിക്കണയ.  ആ  സയഭവയ  നടന്ന  ഉടന,
ആരുഫടയയ നനിരകദ്ദേശയ വരുന്നതനിനത്ത് മുമത്ത്,  ഒരു പ്രകതശ്യകേ അകനക്വഷണ സയഘഫത
നനികയണ്ടാഗനിച്ചു.  ആ  പ്രകതശ്യകേ  അകനക്വഷണ  സയഘയ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  അകനക്വഷനിക്കണ്ടാന
പുറഫപ്പെട്ടു. ആ കുടുയബതനിനത്ത് പറ്റനിയതത്ത് വലനിയ നഷയ തഫന്നയണ്ടാണത്ത്.  അതത്ത് ആരണ്ടാലയ
നനികേതണ്ടാന കേഴനിയന്നതഫലന്നുളളതത്ത് ഉറപ്പെണ്ടാണത്ത്.  പഫക, ആ സയഭവമുണണ്ടായ ഉടഫന
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  തണ്ടാല്ക്കണ്ടാലനികേ  സമണ്ടാശക്വണ്ടാസയ  എന്ന  നനിലയനില്,  ഒന്നുയ
പകേരമഫലന്നുളള  ധണ്ടാരണയനില്തഫന്ന,   ആ  കുടുയബതനിനത്ത്  പതത്ത്  ലകയ  രൂപ
നല്കേണ്ടാന തസ്പീരുമണ്ടാനനിച്ചു.  അതുയ ആരുയ ആവശശ്യഫപ്പെട്ടനിട്ടനില.  ആ ദഗൗരഭണ്ടാഗശ്യകേരമണ്ടായ
സയഭവമുണണ്ടായതനിഫന്റെ  ഫതണ്ടാട്ടടുത  ദനിവസമണ്ടാണത്ത്  തുകേ  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാന  ഞങ്ങള്
തനിരുമണ്ടാനനിക്കുന്നതത്ത്.  കകേണ്ടാഴനികക്കണ്ടാടത്ത്  ജനിലയനിലളള  എഫഫകസത്ത്  വകുപ്പുമനനി
ശസ്പീ.  റ്റനി.  പനി.  രണ്ടാമകൃഷ്ണന അവനിഫട കപണ്ടായനി തുകേ ഫകേണ്ടാടുക്കുകേയയ ഫചെയ.  അവരക്കത്ത്
സക്വണ്ടാഭണ്ടാവനികേമണ്ടായളള  മകനണ്ടാകവദനയണത്ത്.  ആ  കവദന  അത്ര ഫപഫട്ടന്നത്ത്  മണ്ടാറുന്നതല.
അവരുഫട  കവദനയഫട  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  പല  കേണ്ടാരശ്യങ്ങളയ  പറയന്നുണത്ത്.   ആവശശ്യമണ്ടായ
നടപടനികേളണ്ടാണത്ത്  സരക്കണ്ടാര  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ഒരു  ഘട്ടതനില്  ഫസഷശ്യല്
കപ്രണ്ടാസനികേക്യൂട്ടറുഫട  കസവനയ  കവണഫമന്നത്ത്  അവര   ആവശശ്യഫപ്പെട്ടു.  സണ്ടാധണ്ടാരണ
നനിലയനില്  വനിചെണ്ടാരണ  തുടങ്ങുന്ന  സമയതണ്ടാണത്ത്  ഫസഷശ്യല്  കപ്രണ്ടാസനികേക്യൂട്ടറുഫട
കസവനയ  ഫകേണ്ടാടുക്കുന്നഫതന്നത്ത്  എലണ്ടാവരക്കുമറനിയണ്ടായ.  ഇതത്ത്  ആവശശ്യഫപ്പെട്ട  ഉടഫന,
നണ്ടാലത്ത്  ദനിവസയ  കേഴനിഞകപ്പെണ്ടാഴണത്ത്  ഞങ്ങളഫട  മുമനില്  കപപ്പെര  വരുന്നതത്ത്.
അകപ്പെണ്ടാള്തഫന്ന അനുവദനിച്ചുഫകേണ്ടാടുത്തു.  ഇഫതണ്ടാഫക്ക ഫചെറനിയ കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാകണണ്ടാ?  എത്ര
കവഗതനിലണ്ടാണത്ത് കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് നസ്പീങ്ങനിയതത്ത്. 
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പ്രതനിപക കനതണ്ടാവത്ത് (ശസ്പീ  .   രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതല  ): സര,  പണ്ടാരലഫമന്റെറനികേണ്ടാരശ്യ
വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ബണ്ടാലന  പറഞതരുന്നതത്ത്  കകേട്ടത്ത്  അങ്ങത്ത്
പരനികശണ്ടാധനിക്കണ്ടാഫത  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് പറയരുതത്ത്.  ഞങ്ങള് ശസ്പീ.  ഉദയഭണ്ടാനുവനിനത്ത്  എത്ര
കകേസ്സുകേള്  ഫകേണ്ടാടുതനിട്ടുണത്ത്.  ശസ്പീ.  വനി.  എസത്ത്.  സുനനില്  കുമണ്ടാര  പറഞതനിഫന്റെ
അടനിസണ്ടാനതനില്  പബനികേത്ത്  കപ്രണ്ടാസനികേക്യൂട്ടറണ്ടായനി  എത്ര  ദനിവസയ  മുമത്ത്
നനിയമനിചനിട്ടുളളതണ്ടാണത്ത്.   ഇഫതണ്ടാന്നുയ  പുതനിയ കേണ്ടാരശ്യമല. 

ശസ്പീ  .    പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന:  സര,  ഞണ്ടാന  പറഞതത്ത്  അകദ്ദേഹയ
ഫതറ്റനിദരനിചതണ്ടാണത്ത്.  ഫസഷശ്യല് കപ്രണ്ടാസനികേക്യൂട്ടഫറ നനിയമനിക്കുന്നതത്ത് പുതനിയ കേണ്ടാരശ്യമല.
ഫസഷശ്യല് കപ്രണ്ടാസനികേക്യൂട്ടഫറ സണ്ടാധണ്ടാരണ എത്രകയണ്ടാ കകേസ്സുകേളനില്  നനിയമനിക്കണ്ടാറുണത്ത്,
മുമയ  നനിയമനിചനിട്ടുണത്ത്,  എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫന്റെ  ഭരണകേണ്ടാലത്തുയ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫന്റെ
ഭരണ കേണ്ടാലത്തുയ നനിയമനിചനിട്ടുണത്ത്.  കകേസനിഫന്റെ ആരയഭഘട്ടതനില് തഫന്ന ഫസഷശ്യല്
കപ്രണ്ടാസനികേക്യൂട്ടഫറ  നനിയമനിചതനിഫനക്കുറനിചണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാന  പരണ്ടാമരശനിചതത്ത്.  സണ്ടാധണ്ടാരണ
നനിലയനില് ഒരു ഫപറ്റസ്പീഷന വന്നണ്ടാല്, ആ ഫപറ്റസ്പീഷഫന്റെ കേണ്ടാരശ്യതനില് സക്വസ്പീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള് ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുന ആഭശ്യന്തര വകുപ്പുമനനിക്കറനിയണ്ടായ.  ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില്
അഭനിപ്രണ്ടായയ അറനിയണ്ടാനണ്ടായനി  ഡയറക്ടര ജനറല് ഓഫെത്ത് കപ്രണ്ടാസനികേക്യൂഷനത്ത് ഫപറ്റസ്പീഷന
അയച്ചുഫകേണ്ടാടുക്കുയ.  അതനിനുകശഷയ  അതനിഫന്റെ  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  തരണയ.  ഇഫതലണ്ടായ
കേണ്ടാലതണ്ടാമസമുളള  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്.  എലണ്ടാവരക്കുയ  ഇഗൗ  കകേസനിഫനപ്പെറ്റനി  അറനിയണ്ടായ.
ഇതനിഫനണ്ടാന്നുയ  കേണ്ടാത്തുനനില്ക്കണ്ടാഫത  അതനികവഗതനില്  ഫചെയഫകേണ്ടാടുക്കുകേയണ്ടാണത്ത്
ഫചെയതത്ത്.  അതത്ത്  ഇഗൗ  കകേസനിഫന്റെ  പ്രകതശ്യകേത  ഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്.  ആ  പ്രകതശ്യകേതയ്ക്കനുസരനിചത്ത്
ഞങ്ങള് കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് ഫചെയഫവന്നുളളതണ്ടാണത്ത് വസ്തുത.  

സദണ്ടാചെണ്ടാരഗുണ ചെമഞത്ത് സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള് സരക്കണ്ടാര ഗഗൗരവമണ്ടായനി
തഫന്നയണ്ടാണത്ത്  കേണ്ടാണുന്നതത്ത്.  അനസ്പീഷത്ത്  ആത്മഹതശ്യ  ഫചെയണ്ടാനനിടയണ്ടായ  സയഭവയ
ദഗൗരഭണ്ടാഗശ്യകേരമണ്ടാണത്ത്.  അതനിലയ  ഫെലപ്രദമണ്ടായ നടപടനിയണ്ടാണത്ത്  സരക്കണ്ടാര  സക്വസ്പീകേരനിച്ചു
വരുന്നതത്ത്.  ഒരുതരതനിലളള  അലയഭണ്ടാവവയ  അക്കണ്ടാരശ്യതനിലണണ്ടായനിട്ടനില.
കേരക്കശമണ്ടായ നടപടനി ഇതരയ ആളകേള്ഫക്കതനിഫര സക്വസ്പീകേരനിക്കുയ. 

നനിങ്ങഫളങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത്  നനിങ്ങളണ്ടായഫതന്നത്ത്  ഓരമ്മ  കവണഫമന്നത്ത്  അകദ്ദേഹയ
പറയകേയണണ്ടായനി.  ഞങ്ങള്  എങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങളണ്ടായഫതന്നത്ത്  നലതുകപണ്ടാഫല
ഓരത്തുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങളനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ഞങ്ങഫള ഞങ്ങളണ്ടാക്കനിയവഫര ഒരനിക്കലയ
മറന്നുഫകേണ്ടാണ്ടുളള  നനിലപണ്ടാടത്ത്  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുണണ്ടാകേനില.  അതത്ത്
പൂരണ്ണമണ്ടായയ  ഉള്ഫകേണ്ടാണ്ടുതഫന്നയണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങള്  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതത്ത്.
അതുഫകേണ്ടാണത്ത് തഫന്ന സസ്പീകേള്ഫക്കതനിഫരയളള അതനിക്രമയ,  ഗുണണ്ടാ പ്രവരതനയ,  മറ്റത്ത്
തരതനിലളള അതനിക്രമങ്ങള് തുടങ്ങനിയവയ്ഫക്കതനിഫര അതനിശക്തമണ്ടായ നടപടനി ഇഗൗ
സരക്കണ്ടാര സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.   അതനില് ഒരുതരതനിലളള വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയമുണണ്ടാകേനില.
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കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ കേണ്ടാലതത്ത്  ധണ്ടാരണ്ടാളയ   ആകകപങ്ങള്
'കേണ്ടാപ്പെ  ആക്ടത്ത്  '   ചുമത്തുന്ന  കേണ്ടാരശ്യതനിലണണ്ടായതണ്ടാണത്ത്.  എന്നണ്ടാല്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  'കേണ്ടാപ്പെ'
ചുമത്തുന്നതനിഫനപ്പെറ്റനി  വലനിയ  ആകകപങ്ങഫളണ്ടാന്നുയ  ഉയരന്നുവന്നനിട്ടനില.  കേണ്ടാരണയ,
രണ്ടാഷസ്പീയ കകേസ്സുകേള്ക്കത്ത് ഇതത്ത് ബണ്ടാധകേമണ്ടാക്കണ്ടാന പണ്ടാടനിഫലന്നത്ത് ആ നനിയമതനില് തഫന്ന
വശ്യക്തമണ്ടായനി  പറഞനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്. എന്നണ്ടാല്  രണ്ടാഷസ്പീയ  കകേസുകേള്ക്കണ്ടായനിരുന്നു
കനരഫത  ഇതത്ത്  ബണ്ടാധകേമണ്ടാക്കനിയനിരുന്നതത്ത്.  അങ്ങഫനയളള  നടപടനി  ഞങ്ങള്
സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  യഥണ്ടാരത  ഗുണകേഫള  ഗുണകേളണ്ടായനി  കേണ്ടുഫകേണ്ടാണ്ടുളള  കേടുത
നടപടനി  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര  സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേതഫന്ന  ഫചെയ്യുയ.  അതുഫകേണ്ടാണ്ടുതഫന്ന  ഈ
വനിഷയയ സഭണ്ടാനടപടനികേള് നനിരതനിവചത്ത്    ചെരച ഫചെകയണ ആവശശ്യമനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിയഫട  വനിശദസ്പീകേരണതനിഫന്റെ
അടനിസണ്ടാനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനുളള അവതരണണ്ടാനുമതനി നനികഷധനിചനിരനി
ക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയണ്ടാവതരണതനിനത്ത് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക  കനതണ്ടാവത്ത്  (ശസ്പീ  .    രകമശത്ത്  ഫചെന്നനിതല):   സര,   സദവതനിഫന്റെ
സക്വന്തയ  നണ്ടാടണ്ടായ  കകേരളയ  ഗുണകേളഫട  സക്വന്തയ  നണ്ടാടണ്ടായനി  മണ്ടാറനിയനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
കകേരളതനില് ഗുണണ്ടാരണ്ടാജണ്ടാണത്ത് നടക്കുന്നതത്ത്.   ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന ഇവനിഫട
ഉന്നയനിച  പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഒരു  വനിഷയതനിനുയ  മുഖശ്യമനനി  മറുപടനി  പറഞനില.
കകേരളതനിഫല  പ്രമുഖ   ദനിനപത്രങ്ങഫളലണ്ടായ  വണ്ടായനിച്ചുകനണ്ടാക്കനിയണ്ടാല്  കകേരളതനില്
ഗുണകേള്,  സദണ്ടാചെണ്ടാര  ഗുണകേള്,  സണ്ടാമൂഹശ്യ  വനിരുദനണ്ടാര,  കേക്വകട്ടഷന  സയഘങ്ങള്
ഇവഫരലണ്ടായ ജനങ്ങളഫട ജസ്പീവനിതഫത പന്തണ്ടാടുന്നതണ്ടായനി നമുക്കത്ത് കേണ്ടാണണ്ടാന കേഴനിയയ.
എട്ടത്ത് മണ്ടാസതനിനനിടയനില്  1.75  ലകയ ക്രനിമനിനല് കകേസുകേള് കകേരളതനില് രജനിസ്റ്റേര
ഫചെയഫവന്നണ്ടാണത്ത് മലയണ്ടാള മകനണ്ടാരമ പത്രയ പറയന്നതത്ത്.   

ഈ  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ  കേണ്ടാലതത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കസ്റ്റേഷനനില്  ആളകേള്ക്കത്ത്
കപണ്ടാകേണ്ടാഫമന്നുയ അതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത് കകേസത്ത് രജനിസ്റ്റേര ഫചെയ്യുന്നഫതന്നുമണ്ടാണത്ത്  മുഖശ്യമനനി
പറയന്നതത്ത്.  എറണണ്ടാകുളതത്ത് രണത്ത് ഫചെറുപ്പെക്കണ്ടാഫര പനിടനിച്ചുഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടായനി അവരുഫട
വസങ്ങള്  മുഴുവന  മണ്ടാറ്റനി  കലണ്ടാക്കപ്പെനിലനിട്ടത്ത്  മരദ്ദേനിച  സയഭവതനില്   ശസ്പീ.  സഹബനി
ഈഡന,  എയ.എല്.എ.-യ്ക്കത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കസ്റ്റേഷനുമുന്നനില്  സതശ്യണ്ടാഗ്രഹയ
ഇരനികക്കണനിവന്നു.  ആളകേള്ക്കത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കസ്റ്റേഷനനില്   കപണ്ടാകേണ്ടാന  യണ്ടാഫതണ്ടാരു
പ്രയണ്ടാസവമനിഫലന്നുയ സഗൗഹൃദപരമണ്ടായനി കപണ്ടാകേണ്ടാഫമന്നുമണ്ടാണത്ത് മുഖശ്യമനനി പറയന്നതത്ത്.
പനിടനിച്ചുഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകുന്ന പ്രതനികേഫളകപ്പെണ്ടാലയ കലണ്ടാക്കപ്പെനിലനിട്ടത്ത്  ഭസ്പീകേരമണ്ടായനി മരദ്ദേനിക്കുന്ന
സനിതനിയണണ്ടായനി.  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കേയഫപ്ലെയനിന്റെത്ത്  അകതണ്ടാറനിറ്റനി  ഫചെയരമണ്ടാന   ജസ്റ്റേനിസത്ത്
ശസ്പീ.  നണ്ടാരണ്ടായണക്കുറുപ്പെനിനത്ത് കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് കസ്റ്റേഷന സന്ദരശനികക്കണനിവന്നു.  ഇതണ്ടാകണണ്ടാ
കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് കസ്റ്റേഷനനില് സഗൗഹൃദമണ്ടായ അന്തരസ്പീകഫമന്നത്ത് മുഖശ്യമനനി പറയന്നതത്ത്.
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ഒനപതത്ത്  മണ്ടാസതനിനുള്ളനില്  175000  കകേസുകേളണ്ടാണത്ത്  രജനിസ്റ്റേര ഫചെയനിട്ടുള്ളതത്ത്.
18  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേങ്ങളണണ്ടായനി.  സസ്പീ  സുരകഫയപ്പെറ്റനി  മുഖശ്യമനനി  പറഞ.
സസ്പീകേള്ക്കത്ത്  ഇന്നത്ത്  രകയനിലണ്ടാത അവസയണ്ടാണത്ത്.  അതനിക്രമങ്ങള്  വരദനിക്കുന്നു.
ബലണ്ടാതയഗങ്ങള്-1085,  പ്രണ്ടായപൂരതനിയണ്ടാകേണ്ടാത കുട്ടനികേഫള  പസ്പീഡനിപ്പെനിചതത്ത്-620,
സസ്പീകേഫള  അപമണ്ടാനനിക്കല്-2690  എന്നനിങ്ങഫന  കേണക്കുകേള്  കപണ്ടാകുന്നു.
സയസണ്ടാനതനിഫന്റെ  ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാനനനില  അനുദനിനയ  വഷളണ്ടാവകേയണ്ടാണത്ത്.  എഫന്റെ
മണ്ഡലതനില് മണ്ടാത്രയ  കേക്വകട്ടഷന സയഘങ്ങള് രണത്ത്  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേങ്ങള് നടതനി.
എഫന്റെ  മണ്ഡലവമണ്ടായനി  കചെരന്നുകേനിടക്കുന്ന  കേണ്ടായയകുളത്തുയ  ഒരു  കേക്വകട്ടഷന
ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേയ നടന്നു.  കേണ്ടാരതനികേപ്പെള്ളനി തണ്ടാലൂക്കനില് മണ്ടാത്രയ ഒന്നര ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്
മൂന്നത്ത്  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേങ്ങള്  നടന്നു.  ഇഫതലണ്ടായ  കേക്വകട്ടഷന  സയഘങ്ങള്
നടത്തുന്നതണ്ടാണത്ത്.  ഇവനിഫട കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് ഫെലപ്രദമണ്ടായനി പ്രവരതനിക്കുന്നുകണണ്ടാ?  

ഗുണണ്ടാവനിളയണ്ടാട്ടഫതപ്പെറ്റനി   പറഞ.   ഫകേണ്ടാചനിയനിലണണ്ടായ  ഗുണണ്ടാ  വനിളയണ്ടാട്ടയ
സയബനനിചത്ത്   ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ മുഖശ്യമനനിക്കുകവണനി  ശസ്പീ. എ. ഫകേ. ബണ്ടാലന അന്നത്ത്
പറഞതത്ത്  പ്രതനികേളണ്ടാരണ്ടാഫണങ്കെനിലയ  അവരഫക്കതനിഫര  നടപടനിഫയടുക്കുഫമന്നണ്ടാണത്ത്.
സക്കസ്പീര ഹുസസഫന്റെയയ   കേറുകേപ്പെള്ളനി  സനിദ്ദേനിഖനിഫന്റെയയ  കേണ്ടാരശ്യയ  ഇവനിഫട  പറഞ.
കകേരളതനില് ഗുണണ്ടാ-മണ്ടാഫെനിയ സയഘങ്ങള് അരകങ്ങറുന്നതനിഫന്റെ  കനരക്കണ്ടാഴ്ചയണ്ടാണത്ത്
നണ്ടായ എറണണ്ടാകുളതത്ത് കേണ്ടുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ഫവള്ളറടയനില് കേടയടചത്ത് വസ്പീട്ടനികലയ്ക്കത്ത്
കപണ്ടാകുകേയണ്ടായനിരുന്ന വശ്യണ്ടാപണ്ടാരനിഫയയയ ബന്ധുവനിഫനയയ പതനിഫനട്ടയഗ സയഘയ ഫവട്ടനി
പരനികക്കല്പനിചനിട്ടത്ത്  യണ്ടാഫതണ്ടാരു നടപടനിയമനില.  സദണ്ടാചെണ്ടാര ഗുണകേള് ഇവനിഫട അരങ്ങത്ത്
തകേരക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  യൂണനികവഴനിറ്റനി കകേണ്ടാകളജനില് തഫന്റെ സുഹൃതനിഫന കേണ്ടാണണ്ടാഫനതനിയ
വനികജഷത്ത്  എന്ന  യവണ്ടാവനിഫന  എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഐ.  പ്രവരതകേര  ക്രൂരമണ്ടായനി  മരദ്ദേനിച്ചു.
സുഹൃത്തുക്കളണ്ടായ ഫപണ്കുട്ടനികേഫളയയ മരദ്ദേനിച്ചു.  മര ദ്ദേനകമറ്റവരഫക്കതനിഫര ജണ്ടാമശ്യമനിലണ്ടാ
വകുപ്പെനുസരനിചത്ത് കകേഫസടുത്തു.    കുറ്റവണ്ടാളനികേള്ക്കത്ത് സസക്വരശ്യമണ്ടായനി വനിഹരനിക്കണ്ടാനുള്ള
അവസരമുണണ്ടാക്കനി.  കകേണ്ടാഴനികക്കണ്ടാടത്ത്  മടപ്പെള്ളനി  കകേണ്ടാകളജനില്  എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഐ.
പ്രവരതകേര സദണ്ടാചെണ്ടാര ഗുണകേളണ്ടായനി മണ്ടാറനി.  അതനിലയ നടപടനിയനില.  നനിലമ്പൂരനില്
മണ്ടാതൃഭൂമനി മണ്ടാധശ്യമ പ്രവരതകേഫനയയ സകഹണ്ടാദരഫനയയ സൂഹൃതനിഫനയയ സദണ്ടാചെണ്ടാര
ഗുണകേള്  ആക്രമനിച്ചു.  കപണ്ടാലസ്പീസനില്  പരണ്ടാതനിഫപ്പെട്ടകപ്പെണ്ടാള്  ബലണ്ടാതയഗയ
ഫചെയനിട്ടുഫണങ്കെനില്  കകേഫസടുക്കണ്ടാഫമന്നണ്ടാണത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  പറയന്നതത്ത്.  ഇതണ്ടാകണണ്ടാ
സഗൗഹൃദമണ്ടായ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  എന്നത്ത്  മുഖശ്യമനനി  പറഞതത്ത്;  ആരക്കുയ  പരണ്ടാതനി
ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാഫമന്നത്ത് പറഞതത്ത് ഇതണ്ടാകണണ്ടാ?  

ഫകേണ്ടാലയ  അഴസ്പീക്കലനില്  നടന്നതത്ത്  കകേരളഫത  ഫഞട്ടനിച  സയഭവമണ്ടാണത്ത്.
വണ്ടാലസന്റെനസത്ത് കഡയനില് അട്ടപ്പെണ്ടാടനിയനില് ഒരു യവണ്ടാവയ  യവതനിയയ ഒരുമനിചനിരുന്ന
സമയതണ്ടാണത്ത്  അവനിഫട  ഒരുകൂട്ടയ  ആളകേള്  അവഫര  ഭസ്പീഷണനിഫപ്പെടുതനി
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കഫെണ്ടാകട്ടണ്ടാ എടുതത്ത്  പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കണ്ടാന ശമനിചതത്ത്. അതനില് മനയഫനണ്ടാന്തണ്ടാണത്ത് ആ യവണ്ടാവത്ത്
ആത്മഹതശ്യ  ഫചെയതത്ത്.  തനിരുവനന്തപുരതത്ത്  കേനകേക്കുന്നനില്  ഒരു  യവതനിയഫട
കതണ്ടാളനില്  ഒരു  യവണ്ടാവത്ത്  സകേ  ഇട്ടുഫവന്നത്ത്  പറഞത്ത്  പനിങ്കെത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  അവഫര
പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കണ്ടാന  ശമനിച്ചു.  അവര  പരണ്ടാതനി  ഫകേണ്ടാടുതനിട്ടത്ത്  ഒരു  നടപടനിയമുണണ്ടായനില.
ഫകേണ്ടാഴനിഞണ്ടായപണ്ടാറയനില്  പഫതണ്ടാമതുകേണ്ടാരനിയണ്ടായ  ദളനിതത്ത്  യവതനിഫയ  സദണ്ടാചെണ്ടാര
കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  ചെമഞത്ത്  തട്ടനിഫക്കണ്ടാണ്ടുകപണ്ടായനി  പസ്പീഡനിപ്പെനിച്ചു. ആലപ്പുഴയനില്  ഭൂട്ടണ്ടാന
സക്വകദശനിയണ്ടായ ഒരു യവതനിഫയ പസ്പീഡനിപ്പെനിച്ചു.  ആ കകേസനിലയ ഒരു നടപടനിയമുണണ്ടായനില.
ആലപ്പുഴയനില്  ഒരു  സനിനനിമണ്ടാനടനിക്കുകനഫര  ഒരു  കഹണ്ടാട്ടലനിലണണ്ടായ  സയഭവയ
മണ്ടാധശ്യമങ്ങളനില് വന്നു.  നടപടനിയണണ്ടാകുന്നനില.  ഇതുകപണ്ടാഫല നനിരവധനി കകേസുകേളണത്ത്.

യൂണനികവഴനിറ്റനിയഫട  കേസ്പീഴനിലള്ള  കകേണ്ടാട്ടയഫത  എസത്ത്.എയ.ഇ.-യനില്  വചത്ത്
പട്ടണ്ടാപ്പെകേല് ഫപകടണ്ടാഫളണ്ടാഴനിചത്ത്  ഒരു ഫപണ്കുട്ടനിഫയ തസ്പീ ഫകേണ്ടാളതനിഫക്കണ്ടാന്ന  നനിഷ്ഠൂര
സയഭവമുണണ്ടായനി. ആ കുട്ടനി എഫന്റെ നനികയണ്ടാജകേമണ്ഡലതനിലളളതണ്ടാണത്ത്.  നനിരപരണ്ടാധനിയണ്ടായ
ആ കുട്ടനിക്കുകനഫരയണണ്ടായ അക്രമയ  ഈ സയസണ്ടാനതകല നടന്നതത്ത്? സസ്പീകേള്ക്കുയ
കുട്ടനികേള്ക്കുയ സസക്വരമണ്ടായനി  നടക്കണ്ടാന കേഴനിയണ്ടാത അവസയണ്ടാണുളളതത്ത്.  ഇതണ്ടാണത്ത്
യണ്ടാഫതണ്ടാരു പ്രശ്നവമനിഫലന്നസ്തുയ മുനകേണ്ടാലങ്ങഫളകപ്പെണ്ടാഫലയഫലന്നുയ മുഖശ്യമനനി പറഞതത്ത്.
അതത്ത്  പൂരണ്ണമണ്ടായയ  ഞണ്ടാന  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  പണ്ടുണണ്ടായതനികനക്കണ്ടാള്  ഇരട്ടനി
അക്രമസയഭവങ്ങളയ  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേങ്ങളയ  സസ്പീ  പസ്പീഡനങ്ങളയ  കകേരളതനില്
നടക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  അങ്ങത്ത് ശദനിക്കണഫമന്നണ്ടാണത്ത് എനനിക്കത്ത് പറയണ്ടാനുള്ളതത്ത്.  

കഫെണ്ടാരട്ടത്ത്  ഫകേണ്ടാചനി  കേടപ്പുറതത്ത്  കുടുയബകതണ്ടാഫടണ്ടാപ്പെയ  വന്ന  യവണ്ടാവനിഫന
കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് ഭസ്പീകേരമണ്ടായനി മരദ്ദേനിച്ചു.  എറണണ്ടാകുളഫത സനി.പനി.ഐ. (എയ)-ഫന്റെ ബണ്ടാഞത്ത്
കേമ്മനിറ്റനി ഫസക്രട്ടറനിയണ്ടാണകദ്ദേഹയ.   കപണ്ടാലസ്പീസനിഫന്റെ മകനണ്ടാവസ്പീരശ്യയ തകേരക്കുന്ന നടപടനി
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുമുണണ്ടാകേനിഫലന്നത്ത് മുഖശ്യമനനി പറഞ.   കപണ്ടാലസ്പീസനിഫന്റെ
മകനണ്ടാവസ്പീരശ്യയ  നനിലനനിരതണ്ടാന  പണ്ടാവഫപ്പെട്ട  ജനങ്ങഫള  ഭസ്പീതനിയനിലണ്ടാഴ്ത്തരുഫതന്നണ്ടാണത്ത്
ശസ്പീ. വനി. എസത്ത്. അച്ചുതണ്ടാനന്ദന പറഞതത്ത്. സയസണ്ടാനതത്ത്  കേക്വകട്ടഷന സയഘങ്ങള്
അഴനിഞണ്ടാടുകേയണ്ടാണത്ത്.  

ഓപ്പെകറഷന സുരക കേഴനിഞ സരക്കണ്ടാര നടപ്പെണ്ടാക്കനിഫയന്നുള്ളതുഫകേണ്ടാണത്ത് ഈ
സരക്കണ്ടാര  അതത്ത്  നനിരതനിവയ്കക്കണ ആവശശ്യമനിലണ്ടായനിരുന്നു.  രണത്ത്  ലകതനിലധനികേയ
ഗുണകേഫളയയ  സണ്ടാമൂഹശ്യ  വനിരുദനണ്ടാഫരയയ  അറസ്റ്റുഫചെയ  കകേരള  കപണ്ടാലസ്പീസനിഫന്റെ
നഫലണ്ടാരു പദതനിയണ്ടായനിരുന്നു അതത്ത്.  ജനങ്ങഫള ഭസ്പീഷണനിഫപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണകേഫളയയ
സണ്ടാമൂഹശ്യ  വനിരുദനണ്ടാഫരയയ  അമരച  ഫചെയണ്ടാന  അതരയ  പ്രവരതനങ്ങളമണ്ടായനി
മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകകേണതണ്ടായനിരുന്നു.   
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ജനിലണ്ടാ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  സൂപ്രണനിഫന്റെ  കനതൃതക്വതനില്  ഒരു  സമനിതനി
രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുഫണന്നത്ത്   അങ്ങത്ത്  പറഞ.   ആ  സമനിതനികേള്ക്കത്ത്  പ്രവരതനിക്കണ്ടാന
കേഴനിയന്നനില. 'ഗുണകേള്ക്കുമുമനില് വണ്ടാലത്ത് ചുരുട്ടനി കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് ' എന്ന തലഫക്കകട്ടണ്ടാടുകൂടനി
കകേരള കേഗൗമുദനി ദനിനപത്രതനില് വണ്ടാരത വന്നു. ജനിലയനില് നനികതശ്യന ഇരുപതനികലഫറ
ഗുണണ്ടാ  മണ്ടാഫെനിയണ്ടാ  ആക്രമണ  കകേസുകേള്  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  ഫചെയ്യുന്നുണത്ത്.  അഫതലണ്ടായ
കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  ഒതുക്കുകേയണ്ടാഫണന്നണ്ടാണത്ത്   പറയന്നതത്ത്.   ജനിലണ്ടാ-സയസണ്ടാന തലങ്ങളനില്
എസത്ത്.പനി.-മണ്ടാഫര   ചുമതലഫപ്പെടുതനിയനിട്ടുഫണന്നത്ത്  അങ്ങത്ത്  പറഞകലണ്ടാ; പഫക
യഥണ്ടാരതതനില്  ഇവരഫക്കണ്ടാന്നുയ  ഫെലപ്രദമണ്ടായനി  യണ്ടാഫതണ്ടാരു  പ്രവരതനവയ
നടതണ്ടാന  കേഴനിയന്നനില.   ഒന്നുകേനില്  മുഖശ്യമനനി  ഇഫതണ്ടാന്നുയ  അറനിയന്നനില;
അഫലങ്കെനില് മുഖശ്യമനനിഫയ ഇക്കണ്ടാരശ്യങ്ങള് അറനിയനിക്കുന്നനില. കകേരളണ്ടാ കപണ്ടാലസ്പീസനിഫന്റെ
ഭരണതനില്  മുഖശ്യമനനിയഫട  പനിടനി  അയയന്നു എന്നുളളതനിഫന്റെ   ഉദണ്ടാഹരണമണ്ടാണത്ത്
ഓകരണ്ടാ ദനിവസവയ ഉണണ്ടായനിഫക്കണ്ടാണനിരനിക്കുന്ന  സയഭവങ്ങള്.  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് വകുപ്പെനില്
ഉണണ്ടായനിഫക്കണ്ടാണനിരനിക്കുന്ന  ഇത്രയയ ഗുരുതരമണ്ടായ  അവസ അങ്ങത്ത്  കേണനിഫലന്നത്ത്
നടനിചതത്ത്   ദദുഃഖകേരമണ്ടായനികപ്പെണ്ടായനി.  അങ്ങത്ത്  ശസ്പീമതനി  കശക്വത  കമകനണ്ടാഫനപ്പെറ്റനിഫയണ്ടാഫക്ക
പറഞ.  നനിയമസഭയനിഫല  ഒരു  എയ.എല്.എ.-യ്ക്കുണണ്ടായ  അനുഭവയ  ഫഫകേരളനി
ടനി.വനി-യനില് വന്നഫതണ്ടാന്നുയ ഞണ്ടാനനിവനിഫട പറയണ്ടാന ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  

സസ്പീ  സുരകയ്ക്കുകവണനി   നനിലഫകേണ്ടാണനിട്ടുളള   സയസണ്ടാനമണ്ടാണത്ത്  കകേരളയ.
സയസണ്ടാനതത്ത്  സസ്പീകേള്ക്കുയ  കുട്ടനികേള്ക്കുഫമതനിഫരയണണ്ടാകുന്ന  അതനിക്രമങ്ങള്,
സണ്ടാമൂഹശ്യവനിരുദനണ്ടാരുഫട  അഴനിഞണ്ടാട്ടങ്ങള്,  സദണ്ടാചെണ്ടാര  ഗുണകേളഫട  അഴനിഞണ്ടാട്ടങ്ങള്,
കേക്വകട്ടഷന സയഘങ്ങളഫട   അരങ്ങത്ത് തകേരക്കല് എന്നനിവഫയണ്ടാന്നുയ  കേണനിഫലന്നത്ത്
നടനിക്കുന്ന സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  നടപടനിഫക്കതനിഫര അതനിശക്തമണ്ടായ പ്രതനികഷധയ  ഞണ്ടാന
കരഖഫപ്പെടുത്തുകേയണ്ടാണത്ത്.  ജനങ്ങള്ക്കത്ത് ജസ്പീവനിക്കണ്ടാന കേഴനിയണ്ടാത അവസയണ്ടാണത്ത് ഇന്നത്ത്
കകേരളതനിലളളതത്ത്.  ഇഗൗ  അവസയ്ക്കത്ത്  മണ്ടാറ്റമുണണ്ടാകേണയ.   ഇതനിഫന  നനിയനനിക്കണ്ടാന
സരക്കണ്ടാര തയണ്ടാറണ്ടാകേണയ. കപണ്ടാലസ്പീസനിഫന്റെ നനിഷനിയതക്വഫത മുഖശ്യമനനി നശ്യണ്ടായസ്പീകേരനിക്കു
കേയണ്ടാണത്ത്.   മുഖശ്യമനനി  പ്രതനികേഫള  സയരകനിക്കണ്ടാന  ശമനിക്കുന്നു.  തടവകേണ്ടാരനില്
അനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായനി  'കേണ്ടാപ്പെ'  ചുമത്തുന്നനിഫലന്നത്ത്  മുഖശ്യമനനി  ഇവനിഫട  പറഞ.  അതത്ത്
ശരനിയണ്ടാണത്ത്.   കേണ്ണൂര  ജനിലയനിഫലണ്ടാന്നുയ   ഇകപ്പെണ്ടാള്  'കേണ്ടാപ്പെ'  കപണ്ടായനിട്ടത്ത്   അവരുഫട
കപരനില്  കകേസത്ത്  കപണ്ടാലയ  എടുക്കുന്നനില.  ഇതത്ത്  അപകേടകേരമണ്ടാണത്ത്.  രണ്ടാഷസ്പീയ
സയരകണയ  സണ്ടാമൂഹശ്യവനിരുദരക്കുയ  കേക്വകട്ടഷന  സയഘങ്ങള്ക്കുയ  നല്കേനിയണ്ടാല്
അതനിഫന്റെ  ഫെലയ  ദരന്തമണ്ടായനിരനിക്കുയ.  'കേണ്ടാപ്പെ'  ചുമത്തുന്നതനിനത്ത്  നനിയമങ്ങളണത്ത്.
കകേരളതനില്  ഏതത്ത്  സരക്കണ്ടാര   ഭരനിചണ്ടാലയ  രണ്ടാഷസ്പീയ  പ്രവരതകേരുഫട   കപരനില്
അനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായനി  'കേണ്ടാപ്പെ'  ചുമത്തുകേയനിഫലന്നത്ത്  ഞണ്ടാന  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനി
യണ്ടായനിരുന്നകപ്പെണ്ടാള്  ഇഗൗ  സഭയനില്   പറഞ.  പകക  'കേണ്ടാപ്പെ'  ചുമകതണ
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സണ്ടാമൂഹശ്യവനിരുദരുഫട  കപരനില്  അന്നത്ത്  'കേണ്ടാപ്പെ'  ചുമതനിയനിട്ടുണത്ത്.  അതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്
കകേരളതനിഫല ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാനയ നനിലനനിന്നതത്ത്. അങ്ങയഫട  ഇഗൗ പ്രസണ്ടാവന കകേരളതനിഫല
ഗുണകേള്ക്കുയ  സണ്ടാമൂഹശ്യവനിരുദരക്കുയ  കപ്രരണയണ്ടാകുകമണ്ടാഫയന്നത്ത്  ഞണ്ടാന  ഭയഫപ്പെടുകേയണ്ടാണത്ത്.
കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള് ഫചെയണ്ടാല്  അവരുഫട കപരനില് 'കേണ്ടാപ്പെ'  ചുമതനിഫലന്ന നനിലപണ്ടാടത്ത് സരക്കണ്ടാര
എടുക്കണ്ടാന  പണ്ടാടനില.  അതത്ത്  കകേരളതനിനത്ത്  അപകേടകേരമണ്ടാണത്ത്.  നമ്മഫളണ്ടാഫക്ക  രണ്ടാഷസ്പീയ
പ്രവരതകേരണ്ടാണത്ത്.  രണ്ടാഷസ്പീയതനില്  ക്രനിമനിനല്  സക്വഭണ്ടാവമുളളവരുണണ്ടാകുയ.  അവഫര
രണ്ടാഷസ്പീയതനിഫന്റെ കേണ്ണണ്ടാടനിയനിലൂഫട കേണ്ടാണണ്ടാഫത   കുറ്റയ ഫചെയനിട്ടുഫണങ്കെനില്  മണ്ടാതൃകേണ്ടാപരമണ്ടായനി
ശനികനിക്കണ്ടാനുളള  ഉതരവണ്ടാദനിതയ   സരക്കണ്ടാരനിനുയ  കപണ്ടാലസ്പീസനിനുമുണത്ത്.   അവരക്കത്ത്
രണ്ടാഷസ്പീയ  സയരകണയ  ഫകേണ്ടാടുക്കുന്ന  നടപടനിയണ്ടായനികപ്പെണ്ടായനി   ഇന്നത്ത്  മുഖശ്യമനനിയഫട
പ്രസയഗഫമന്നത്ത്  പറയന്നതനില്  എനനിക്കത്ത്  അതനിയണ്ടായ  കഖദമുണത്ത്.  സയസണ്ടാനയ
ഗുണകേളകടയയ  സണ്ടാമൂഹശ്യവനിരുദരുകടയയ  കകേന്ദ്രമണ്ടായനി  മണ്ടാറുകമണ്ടാഴുയ  സരക്കണ്ടാര
അനങ്ങണ്ടാതനിരനിക്കുന്നു,  നനിഷനിയമണ്ടായനിരനിക്കുന്നു.  കകേരളതനിഫല  ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാനനനില
അനുദനിനയ വഷളണ്ടായനി വരുന്നു. ഈ വനിഷയയ ചെരച ഫചെയണ്ടാനകപണ്ടാലയ തയണ്ടാറണ്ടാകേണ്ടാത
സരക്കണ്ടാര  നടപടനിയനില്  പ്രതനികഷധനിചത്ത്   ഞണ്ടാനുയ  എഫന്റെ  പണ്ടാരട്ടനിയയ   വണ്ടാക്കഗൗട്ടത്ത്
നടത്തുന്നു. 

(സരക്കണ്ടാര  നനിലപണ്ടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചത്ത്  ശസ്പീ.  രകമശത്ത്  ഫചെന്നനിതലയയ
അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  പണ്ടാരട്ടനിയനില്ഫപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ സഭ  വനിട്ടത്ത് പുറത്തുകപണ്ടായനി).  

ശസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മദത്ത് കേബസ്പീര  : സര, അതസ്പീവഗുരുതരമണ്ടായ ഒരു സണ്ടാഹചെരശ്യമണ്ടാണത്ത്
സയസണ്ടാനതത്ത്   നനിലവനിലള്ളതത്ത്.  ഇന്നഫലയയ  ഇന്നുയ  ഇവനിഫട  ചെരച  ഫചെയ
പ്രകമയങ്ങള്  സയഭ്രമജനകേമണ്ടായ ഒരു സണ്ടാമൂഹനികേ അന്തരസ്പീകമണ്ടാണത്ത്  അനണ്ടാവരണയ
ഫചെയനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇതത്ത് ഏഫതങ്കെനിലയ ഒരു മുന്നണനിയഫട പ്രശ്നമണ്ടാഫണന്ന മട്ടനില് മുഖശ്യമനനി
ഇന്നഫലയയ ഇന്നുയ മറുപടനി പറഞതത്ത്  നനിരഭണ്ടാഗശ്യകേരമണ്ടാണത്ത്.   സസ്പീസുരക  നമ്മുഫട
അഭനിമണ്ടാനവമണ്ടായനി ബനഫപ്പെട്ട വനിഷയമണ്ടാണത്ത്.  സസ്പീകേള്ക്കത്ത് കനഫരയള്ള കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്
ഗുണണ്ടാസയഘങ്ങള്  ഏഫറ്റടുക്കുന്ന  ഭയണ്ടാനകേമണ്ടായ  ഒരു  സണ്ടാഹചെരശ്യയ  വരുകമണ്ടാള്
ഇത്രയധനികേയ  കേകനിരണ്ടാഷസ്പീയയ  കുതനിനനിറയ്ക്കണ്ടാന  എങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത്  മുഖശ്യമനനിക്കത്ത്
കേഴനിഞഫതന്നത്ത്  എനനിക്കത്ത്  മനസനിലണ്ടാകുന്നനില.  സതശ്യതനില്  കുറ്റവണ്ടാളനികേള്ക്കത്ത്
അനുകൂലമണ്ടാഫയണ്ടാരു സണ്ടാഹചെരശ്യയ  വന്നു എന്ന കതണ്ടാന്നലണ്ടാണത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാഴുണണ്ടായനിരനിക്കുന്നതത്ത്.
കുറ്റവണ്ടാളനികേള്ക്കത്ത് അനുകൂലമണ്ടായനി ഉയരുന്ന   സക്വരയ  ഇഗൗ സയസണ്ടാനതനിനത്ത് എങ്ങഫന
സക്വസ്പീകേരനിക്കണ്ടാനണ്ടാകുയ?  ഇരകേള്ക്കുകവണനിയല വണ്ടാദനിക്കുന്നതത്ത്.    ഗുണണ്ടാസയഘങ്ങളഫട
എണ്ണയ നണ്ടാള്ക്കുനണ്ടാള് ഫപരുകുന്നു.  ഭസ്പീതനിദമണ്ടായ ഒരന്തരസ്പീകമണ്ടാണത്ത്  സയസണ്ടാനതത്ത്
നനിലനനില്ക്കുന്നതത്ത്.  സയസണ്ടാരസമന്നഫമന്നുയ  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസപരമണ്ടായനി  മുന്നനില്
നനില്ക്കുന്ന  സയസണ്ടാനഫമന്നുയ  പറയന്ന  നമ്മുഫട  നണ്ടാട്ടനിലണ്ടാണത്ത്  നനിരഭണ്ടാഗശ്യകേരമണ്ടായ
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രസ്പീതനിയനില്  ഇതരയ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  വരദനിച്ചുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ഫടയനിനനില്
അക്രമമുണണ്ടായനി,  ഫപരുമണ്ടാവൂരനില്  അക്രമമുണണ്ടായനി,   സനിനനിമണ്ടാനടനിക്കത്ത് കനഫരയയ
അക്രമമുണണ്ടായനി. ഇഫതന്തണ്ടാണത്ത്? പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ട വസ്പീഥനികേളനിലണ്ടാണത്ത് ഇതരയ  സയഭവങ്ങ
ളണണ്ടാകുന്നതത്ത്.  ഇതത്ത് സരക്കണ്ടാരനിഫനതനിരണ്ടായ അനമണ്ടായ കുറ്റപത്രമല;  മറനിചത്ത്,   ഇഗൗ
രയഗതത്ത്  വസ്പീഴ്ചവരുതനിയനിരനിക്കുന്നുഫവന്നത്ത്  വശ്യക്തമണ്ടായനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  മുഖശ്യമനനി
ഇന്നഫല  സയസണ്ടാരനിചകപ്പെണ്ടാള്  ഡല്ഹനിയനിഫല  സയഭവയ  പരണ്ടാമരശനിച്ചു.  സതശ്യയ
പറഞണ്ടാല്  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  അപമണ്ടാനയ  കതണ്ടാന്നനി.  ഇവനിഫട  സസ്പീസുരകഫയപ്പെറ്റനിയയ
അക്രമങ്ങള്ഫക്കതനിരണ്ടായയ  സയസണ്ടാരനിക്കുകമണ്ടാള് അതത്ത് മറച്ചുപനിടനിക്കണ്ടാന പണത്ത് നടന്ന
സയഭവങ്ങളണ്ടാകണണ്ടാ പറകയണതത്ത്?  ഇവനിഫട ഭസ്പീതനിദമണ്ടാഫയണ്ടാരു അന്തരസ്പീക മുണണ്ടായനിരനി
ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്. അതനിഫനണ്ടാരു പ്രധണ്ടാന കേണ്ടാരണയ, ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേയ നടക്കുകമണ്ടാള് അതനിനത്ത്
പനിന്നനില്,  പ്രകതശ്യകേനിചത്ത്  രണ്ടാഷസ്പീയ  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേങ്ങളണ്ടാഫണങ്കെനില്,  ഒരു  ഭണ്ടാഗതത്ത്
മണ്ടാരകനിസ്റ്റേത്ത്  പണ്ടാരട്ടനിയണ്ടാണത്ത്.  സക്വണ്ടാഭണ്ടാവനികേമണ്ടായയ  എത്ര  സമരതരണ്ടായ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്
ഓഫെസ്പീസരമണ്ടാരണ്ടാഫണങ്കെനിലയ സയഭവനിക്കണ്ടാന കപണ്ടാകുന്നതത്ത്,  ഒരു ഭണ്ടാഗതത്ത്  സനി.പനി.ഐ.
(എയ)-ഫന്റെ   ആളകേളണ്ടാകുകമണ്ടാള്   കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  ഇഗൗ  രസ്പീതനിയനില്  ഫപരുമണ്ടാറുന്നതനില്
നമ്മഫളലണ്ടാവരുയ ഭസ്പീതനിയനിലണ്ടാണത്ത്; ആശങ്കെഫപ്പെകടണ സണ്ടാഹചെരശ്യമണ്ടാണത്ത്.  ആ സമയതത്ത്
പകപണ്ടാതപരമണ്ടായ  നനിലപണ്ടാടനിനത്ത്  സഹണ്ടായകേമണ്ടായ  രസ്പീതനിയനില്  അങ്ങയനില്  നനിന്നത്ത്
ചെനില പരണ്ടാമരശങ്ങള് വന്നതത്ത്  സൂചെനിപ്പെനികക്കണനിവന്നതനില് എനനിക്കത്ത്  വളഫരയധനികേയ
കവദനയണത്ത്.  സതശ്യതനില് സയസണ്ടാനതത്ത് ഇങ്ങഫന സയഭവനിക്കണ്ടാന പണ്ടാടനിലണ്ടാതതണ്ടാണത്ത്.
കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള് പണ്ടാഫട അവസണ്ടാനനിപ്പെനിചത്ത് ഇതത്ത്  ഹരനിശന്ദ്രനണ്ടാരുഫട  സയസണ്ടാനമണ്ടാക്കനി
മണ്ടാറ്റണ്ടാന  കേഴനിയഫമന്നല  ഞണ്ടാന  പറയന്നതത്ത്.   ഇവനിഫട  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേങ്ങള്
വരദനിക്കുന്നുഫവന്ന  യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യയ  അങ്ങത്ത്  എന്തനിനണ്ടാണത്ത്  മറച്ചുപനിടനിക്കുന്നതത്ത്?
സണ്ടാന്റെനിയണ്ടാകഗണ്ടാ  മണ്ടാരട്ടനിഫനകപ്പെണ്ടാഫലയള്ള  ആളകേള്  വസ്പീണ്ടുയ  രയഗത്തുവരുന്നുഫവന്ന
യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യയ  ആരക്കണ്ടാണത്ത്  മറച്ചുപനിടനിക്കണ്ടാന  കേഴനിയന്നതത്ത്?  കുറ്റവണ്ടാളനികേള്ക്കത്ത്
സയരകണയ ലഭനിക്കുഫമഫന്നണ്ടാരു കതണ്ടാന്നല് അറനികഞണ്ടാ അറനിയണ്ടാഫതകയണ്ടാ സരക്കണ്ടാര
നയതനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗമണ്ടായനിട്ടണ്ടാഫണങ്കെനിലയ അഫലങ്കെനിലയ വന്നനിട്ടുകണണ്ടാഫയന്നത്ത് പരനികശണ്ടാധനിക്കണ്ടാന
ഉതരവണ്ടാദഫപ്പെട്ട ഒരു പ്രതനിപകയ ഭരണപകകതണ്ടാടു പറയന്നതത്ത് ഇഗൗ സയസണ്ടാന
നനഫയ  കേരുതനിയണ്ടാണത്ത്.  അലണ്ടാഫത  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  രണ്ടാഷസ്പീയയ  പറയണ്ടാന  കവണനിയല.
അതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത് ഇഗൗ വനിഷയയ  ചെരച ഫചെയണഫമന്നണ്ടാവശശ്യഫപ്പെട്ടതത്ത്.   അങ്ങയഫട
ഇന്നലഫതയയ  ഇന്നഫതയയ  മറുപടനി  കരഖകേളനിലണത്ത്.   ആ  കരഖകേള്  ഇവനിഫട
ഉയരതനിയ ശബ്ദതനിനത്ത് അനുകൂലമല; അതത്ത് നനിരഭണ്ടാഗശ്യകേരമണ്ടാണത്ത്; ഇവനിഫടയയ ചെരച
ഫചെകയണതണ്ടായനിരുന്നു.   മറ്റത്ത്  സയസണ്ടാനങ്ങഫള  ആകകപനികക്കണ  കേണ്ടാരശ്യമനില.  മറ്റത്ത്
സയസണ്ടാനങ്ങഫളക്കണ്ടാള് ഭനിന്നമണ്ടായനി അന്തസണ്ടായനി ജസ്പീവനിക്കണ്ടാന പരനിശമനിക്കുന്ന ഒരു
സയസണ്ടാനമണ്ടാണനിതത്ത്. എലണ്ടാ കേകനികേളയ  കനതണ്ടാക്കളയ അതനിനത്ത് പരനിശമനിചനിട്ടുണത്ത്. 
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എഫന്റെ മണ്ഡലതനിഫല ഒരു കേണ്ടാരശ്യയ പറയണ്ടായ. നനിരഭണ്ടാഗശ്യവശണ്ടാല് ഇഗൗ സരക്കണ്ടാര
അധനികേണ്ടാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷയ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  ഓഫെസ്പീസരമണ്ടാര  നനിലപണ്ടാടത്ത്
മണ്ടാറ്റുകേയണ്ടാണത്ത്.  എന്തനിനണ്ടാണത്ത് നനിലപണ്ടാടത്ത് മണ്ടാറുന്നതത്ത്?  ഞങ്ങഫളകപ്പെണ്ടാഫലയള്ളവര ഒരനിക്കലയ
ഫതറ്റണ്ടായ  കേണ്ടാരശ്യതനിനത്ത്  കൂട്ടുനനില്ക്കണ്ടാറനില.  ഞങ്ങഫളണ്ടാരനിക്കലയ  അനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായനി
കപണ്ടാലസ്പീസനില് ഇടഫപടണ്ടാറനില. ഇഗൗ സരക്കണ്ടാര അധനികേണ്ടാരതനില് വന്നതനിനുകശഷയ  ഒരു
ഭണ്ടാഗതത്ത്  സനി.പനി.ഐ.(എയ.)  ആഫണങ്കെനില്  മറുഭണ്ടാഗതത്ത്  അനശ്യണ്ടായയ   അനുഭവനിക്കണഫമന്ന
രസ്പീതനിയനിലണ്ടാണത്ത്  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് കപണ്ടാകുന്നതത്ത്.   ഇതത്ത്  അങ്ങത്ത് തനിരുതണയ.  അകങ്ങയ്ക്കത്ത്
ഞണ്ടാഫനണ്ടാരു  കേതത്ത്  തന്നനിരുന്നു.  രണ്ടുവട്ടയ  ഒകര  വനിഷയഫതക്കുറനിചത്ത്  കേതത്ത്
തകരണനിവന്നു; ഇതുവഫര ഒരു നടപടനിയയ സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടനില. കേകനിരണ്ടാഷസ്പീയയ വലണ്ടാഫത
നമ്മഫള  സക്വണ്ടാധസ്പീനനിക്കുന്നു.  എനനിക്കത്ത്  കേകനിയണത്ത്,  ഞണ്ടാന  മുസസ്പീയ  ലസ്പീഗനിഫന്റെ
പ്രവരതകേനണ്ടാണത്ത്.  എന്നണ്ടാല്  എഫന്റെ  കേകനിഫയക്കണ്ടാള്  വലതണ്ടാണത്ത്  എഫന്റെ
സയസണ്ടാനയ, എഫന്റെ രണ്ടാജശ്യയ.  അതുഫകേണ്ടാണത്ത് ഇഗൗ കേകനി രണ്ടാഷസ്പീയതനിഫന്റെ ഇടുങ്ങനിയ
ചെനിന്തകേള്ക്കപ്പുറയ സയസണ്ടാനതത്ത് വരദനിച്ചുവരുന്ന സസ്പീകേള്ഫക്കതനിരണ്ടായ കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്
അവസണ്ടാനനിപ്പെനിക്കണ്ടാനുയ ഗുണണ്ടായനിസയ ഫപരുകേനിവരുന്ന സണ്ടാഹചെരശ്യയ  ഒഴനിവണ്ടാക്കുന്നതനിനുയ
നമുക്കത്ത്  ഒരുമനിചത്ത്  കപണ്ടാകകേണതുണത്ത്.   തണ്ടാങ്കെളഫട  ഇന്നഫലഫതയയ  ഇന്നഫതയയ
മറുപടനി  നനിരഭണ്ടാഗശ്യകേരമണ്ടാണത്ത്.  സസ്പീതക്വയ  അപമണ്ടാനനിക്കഫപ്പെടുന്ന  മഹണ്ടാഫകേടുതനിയയ
ഭസ്പീഷണനിയയ  ചെരച  ഫചെയണ്ടാതതനില്  പ്രതനികഷധനിചത്ത്  ഞണ്ടാനുയ  എഫന്റെ  കേകനിയനിഫല
അയഗങ്ങളയ വണ്ടാക്കഗൗട്ടത്ത് നടത്തുന്നു.

(സരക്കണ്ടാര  നനിലപണ്ടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചത്ത്  ശസ്പീ.  ടനി.  എ.  അഹമ്മദത്ത്  കേബസ്പീറുയ
അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ പണ്ടാരട്ടനിയനില്ഫപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ സഭവനിട്ടത്ത് പുറത്തുകപണ്ടായനി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപത്ത്  കജക്കബത്ത്:  സര,  സയസണ്ടാനതത്ത്  ഗുണണ്ടാസയഘങ്ങള്
ഫപരുകുന്നുഫവന്നതത്ത്  യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യമണ്ടാണത്ത്.  എത്ര നശ്യണ്ടായസ്പീകേരനിചണ്ടാലയ  ആ യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യ
തനില് നനിന്നത്ത്  നമുക്കത്ത്  ഒളനികചണ്ടാടണ്ടാന കേഴനിയനില.  കേക്വകട്ടഷന സയഘങ്ങള് അവരുഫട
പ്രവരതനങ്ങള് നടത്തുന്നതത്ത് ഏഫതങ്കെനിലയ പ്രകതശ്യകേ നഗരയ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചല. ഇന്നത്ത്
ഗ്രണ്ടാമപ്രകദശങ്ങളനില്കപ്പെണ്ടാലയ കേക്വകട്ടഷന സയഘങ്ങളയ ഗുണണ്ടാ മണ്ടാഫെനിയകേളയ ശക്തമണ്ടായ
സണ്ടാന്നനിദശ്യയ  അറനിയനിച്ചുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര  അധനികേണ്ടാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷയ 175000-കതണ്ടാളയ കകേസുകേള് രജനിസ്റ്റേര ഫചെയഫവന്നുള്ള റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള്
പുറത്തുവന്നുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നു.  സസ്പീകേള്ഫക്കതനിഫരയള്ള  അതനിക്രമങ്ങളനില്  മണ്ടാത്രയ
മൂവണ്ടായനിരതനില്പ്പെരയ  കകേസുകേള്  ഒഗൗകദശ്യണ്ടാഗനികേമണ്ടായനി  കരഖഫപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നു.
സരക്കണ്ടാര  ഒരു  ഭണ്ടാഗതത്ത്  നടപടനികേഫളടുക്കുന്നുഫവന്നത്ത്  പറയകമണ്ടാള്  മറുഭണ്ടാഗതത്ത്
ഇതരതനിലള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്  വരദനിച്ചുവരുന്നുഫവന്നതത്ത്  ഒരു  വസ്തുതയണ്ടാണത്ത്.
ശസ്പീ.  വനി.  എസത്ത്.  അച്ചുതണ്ടാനന്ദന  മുഖശ്യമനനിയണ്ടായനിരുന്ന  സമയതത്ത്  കേക്വകട്ടഷന
സയഘങ്ങളഫട  ശക്തമണ്ടായ  കവകരണ്ടാട്ടയ  സഹകവകേളനിലണണ്ടായതുയ  കപണ്ടാള്  മുത്തൂറ്റത്ത്
വധകക്കസനില്  'S'  കേതനി  ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള  വനിവണ്ടാദങ്ങള്  ഇഗൗ  സഭ  ചെരച  ഫചെയ
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സന്ദരഭങ്ങളമുണണ്ടായനിട്ടുണത്ത്.   കേഴനിഞ ദനിവസയ ഒരു പ്രമുഖ നടനിക്കത്ത്  സഹകവയനില്
തഫന്ന  അതരതനിലള്ള  ഒരു  അപമണ്ടാനയ  വസ്പീണ്ടുയ  ഏല്കക്കണനിവന്നുഫവന്നത്ത്
പറയകമണ്ടാള്   നനിരത്തുകേള്  കപണ്ടാലയ  സുരകനിതമലണ്ടാത  സണ്ടാഹചെരശ്യതനികലയ്ക്കത്ത്
മണ്ടാറനിഫക്കണ്ടാണനിരനിക്കുന്നു എന്നത്ത് കേണ്ടാണണ്ടാന കേഴനിയയ.   സദണ്ടാചെണ്ടാര  ഗുണണ്ടായനിസതനിഫന്റെ
വനിഭണ്ടാഗതനില് കപണ്ടാലസ്പീസുയ ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി എന്ന ചെനില റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേളയ കപണ്ടാസ്റ്റുകേളഫമണ്ടാഫക്ക
ഫഫെയ്സത്ത്  ബുക്കനില്  ഉയരന്നുവരനികേയണ്ടാണത്ത്.  കപണ്ടാലസ്പീസുകേണ്ടാരകപണ്ടാലയ  സദണ്ടാചെണ്ടാര
ഗുണണ്ടായനിസതനിനത്ത് മുതനിരുന്ന സണ്ടാഹചെരശ്യമുഫണന്നത്ത്  പറയകമണ്ടാള്  ഇതരതനിലള്ള
കേണ്ടാരശ്യങ്ങളനില്  സരക്കണ്ടാര   ഗഗൗരവമണ്ടായനി  ഇടഫപടണയ.  പ്രതനികേഫള  വനിട്ടയയ്ക്കണ്ടാനുള്ള
തസ്പീരുമണ്ടാനയ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ വനികവചെനണ്ടാധനികേണ്ടാരമണ്ടാഫണന്നത്ത് ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനി
സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  ആ  വനികവചെനണ്ടാധനികേണ്ടാരയ  അതനിഫന്റെ  അരതതനില്  വനിനനികയണ്ടാഗനി
ക്കണഫമന്നണ്ടാണത്ത് എനനിക്കത്ത് സൂചെനിപ്പെനിക്കുവണ്ടാനുള്ളതത്ത്. എന്തണ്ടായണ്ടാലയ ഇഗൗ വനിഷയയ ചെരച
ഫചെയണ്ടാന തയണ്ടാറണ്ടാകേണ്ടാതതനില് പ്രതനികഷധനിചത്ത് ഞണ്ടാനുയ വണ്ടാക്കഗൗട്ടനില് പങ്കുകചെരുന്നു.

(സരക്കണ്ടാര നനിലപണ്ടാടനില് പ്രതനികഷധനിചത്ത്  ശസ്പീ.  അനൂപത്ത് കജക്കബത്ത്  സഭ വനിട്ടത്ത്
പുറത്തുകപണ്ടായനി.)

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    എയ  .    മണ്ടാണനി:  സര,  സയസണ്ടാനയ  ക്രനിമനലകേളഫട  തണ്ടാവളമണ്ടായനി
മണ്ടാറുന്നതത്ത്  ഒട്ടുയ അഭനിമണ്ടാനകേരമല.  ഇന്നത്ത്  ക്രനിമനിനലകേള് വനിഹരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  അതത്ത്
തടയന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിചനിഫലങ്കെനില്  അപകേടതനികലയ്ക്കത്ത്  നസ്പീങ്ങുഫമന്നുള്ള
കേണ്ടാരശ്യതനില്  യണ്ടാഫതണ്ടാരു സയശയവമനില. സസ്പീകേള്ക്കുകപണ്ടാലയ രകയനില.  അടുതകേണ്ടാലതത്ത്
സനിനനിമണ്ടാനടനിഫയ ആക്രമനിച സയഭവങ്ങഫളണ്ടാഫക്ക നമുക്കറനിയണ്ടായ.  ഞണ്ടാന അതനികലയ്ക്കത്ത്
കേടക്കുന്നനില.  ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാനനനില  തകേരന്നുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
മുഖശ്യമനനി കേണ്ടാണണഫമന്നണ്ടാണത്ത് എനനിക്കത്ത് പറയണ്ടാനുള്ളതത്ത്. വണ്ടാസവതനില് ഗവരണ്ണറണ്ടാണത്ത്
സയസണ്ടാനഫത രകനിചതത്ത്.  880  തടവകേണ്ടാഫരക്കൂടനി പുറകതയ്ക്കത്ത് വനിട്ടനിരുന്നുഫവങ്കെനില്
നമ്മുഫട അവസ എന്തണ്ടാകുമണ്ടായനിരുന്നു?  അനരഹര കേടന്നുകൂടനിഫയന്നത്ത്  പറഞണ്ടാണത്ത്
ഗവരണ്ണര ആ ഫെയല് മടക്കനിയതത്ത്. സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  നണ്ടാണകക്കടകല അതത്ത്? തടവകേണ്ടാഫര
പുറകതയ്ക്കത്ത്  വനിടുന്നതത്ത്  വനികവചെനണ്ടാധനികേണ്ടാരമണ്ടാഫണന്നത്ത്  മുഖശ്യമനനി  പറയന്നു.
സുപ്രസ്പീയകകേണ്ടാടതനി നനിരകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള കനണ്ടായസത്ത് ലയഘനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത് ഇടതുപക മണ്ടാരകനിസ്റ്റേത്ത്
സഹയണ്ടാത്രനികേഫര  രകനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അനരഹരണ്ടായ  ആളകേഫള  ഉള്ഫപ്പെടുതനി
ഫക്കണ്ടാണത്ത്  ഗവരണ്ണരക്കത്ത്  ഫെയല്  അയചകപ്പെണ്ടാള്  ഗവരണ്ണര  അതത്ത്  മടക്കനി  അയച്ചു.
നസ്പീതനിനനിഷ്ഠയഫള്ളണ്ടാരു  സരക്കണ്ടാരണ്ടാകണണ്ടാ  സയസണ്ടാനയ   ഭരനിക്കുന്നതത്ത്?  നസ്പീതനി
നടപ്പെനിലണ്ടാക്കണയ.   ആരക്കുയ നസ്പീതനി നനികഷധനിക്കണ്ടാന പണ്ടാടനില.    ഇന്നത്ത് നടക്കുന്ന
ഗുണണ്ടാരണ്ടാജനിഫനതനിഫര ശക്തമണ്ടായ നടപടനികേള് സക്വസ്പീകേരനിക്കണ്ടാതതനില് പ്രതനികഷധനിചത്ത്
ഞണ്ടാനുയ എഫന്റെ കേകനിയയ വണ്ടാക്കഗൗട്ടത്ത് നടത്തുന്നു.

(സരക്കണ്ടാര  നനിലപണ്ടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചത്ത്  ശസ്പീ.  ഫകേ.  എയ.  മണ്ടാണനിയയ
അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ പണ്ടാരട്ടനിയനില്ഫപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ സഭവനിട്ടത്ത് പുറത്തുകപണ്ടായനി) 
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ശസ്പീ  .   ഒ  .   രണ്ടാജകഗണ്ടാപണ്ടാല്: ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട സസ്പീക്കര,  നമ്മുഫട സയസണ്ടാനതനിഫന്റെ
നനിയമസമണ്ടാധണ്ടാന  പ്രശ്നയ  ഗുരുതരമണ്ടാകുന്നുഫവന്നതത്ത്  കകേരളതനിഫല സണ്ടാഹചെരശ്യഫത
വനിലയനിരുത്തുന്ന നനിഷ്പകമതനികേളണ്ടായ ആരക്കുയ പകേല്കപണ്ടാഫല വശ്യക്തമണ്ടാകുന്നതണ്ടാണത്ത്.
ക്രനിമനിനലകേഫള  വനിട്ടയയ്ക്കുകേഫയന്നതത്ത്  മണ്ടാത്രമല,  ഞങ്ങഫള  ഞങ്ങളണ്ടാക്കനിയവരക്കത്ത്
പരനിഗണന  നല്കുഫമന്നത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി  പറഞതനിഫന്റെ  അരതയ
ഞങ്ങള്ക്കത്ത് കവണ്ടാട്ടത്ത്  ഫചെയനിട്ടുള്ള ആള്ക്കണ്ടാരക്കത്ത് എന്തുയ ഫചെയണ്ടായ,  നനിയമയ അവരക്കത്ത്
ബണ്ടാധകേമല,  അവരഫക്കതനിരണ്ടായനി  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കമധണ്ടാവനികേള്  എഫന്തങ്കെനിലയ  നനിയമ
നടപടനിഫയടുതണ്ടാല്  അവഫരകപ്പെണ്ടാലയ  ഞങ്ങള്  വനിടനിഫലന്നത്ത്  ഫതളനിയനിക്കുന്ന
തരതനിലള്ള പ്രസണ്ടാവനയണ്ടാണത്ത്.  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് വകുപ്പെനില്  ഉന്നതസണ്ടാനയ വഹനിക്കുന്ന
കഡണ്ടാ.  ടനി.  പനി.   ഫസനകുമണ്ടാര   സുപ്രസ്പീയകകേണ്ടാടതനിയനില്  ഫകേണ്ടാടുത  പരണ്ടാതനിയനില്
പറഞനിരനിക്കുന്നതത്ത്,  മണ്ടാരകനിസ്റ്റുകേളണ്ടായ  ചെനില  ക്രനിമനിനലകേള്ഫക്കതനിഫര നടപടനിഫയടുക്കണ്ടാന
മുകന്നണ്ടാട്ടത്ത്  വന്നതനിഫന്റെ  കപരനില്  പകേകപണ്ടാക്കണ്ടാന  കവണനിയണ്ടാണത്ത്  ഇങ്ങഫന
ഫചെയ്യുന്നഫതന്നണ്ടാണത്ത്.   വളഫര  ഗഗൗരവതരമണ്ടായ  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണതത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുയ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്   നനിഷനിയരണ്ടാഫണന്നത്ത്  ആരുയ  പറയകേയനില.   മണ്ടാരകനിസ്റ്റേത്ത്
പണ്ടാരട്ടനിഫയ  എതനിരക്കുന്നവഫര  പ്രതനിപകതനിരനിക്കുന്നവര  മണ്ടാത്രമല  ഭരണമുന്നണനി
യനില്ഫപ്പെട്ട  ആള്ക്കണ്ടാര,  സനി.പനി.ഐ.  ആകേഫട്ട,  മറ്റത്ത്  പണ്ടാരട്ടനികേളണ്ടാകേഫട്ട,
അവരഫക്കതനിരണ്ടായനിട്ടുയ ഇതരതനിലള്ള പകപണ്ടാതപരമണ്ടായ, വനികവചെനപരമണ്ടായ ഒരു
സമസ്പീപനമണ്ടാണത്ത്  സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നഫതന്നത്ത്  അവരക്കത്ത്  പരസശ്യമണ്ടായനി  പറയണ്ടാ ന
വനിഷമമുഫണങ്കെനിലയ എലണ്ടാവരക്കുയ അറനിയണ്ടാവന്ന കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്. സണ്ടാഹചെരശ്യങ്ങള് വളഫര
ഗുരുതരമണ്ടാണത്ത്.   ഗുരുതരമണ്ടായനിട്ടുള്ള മഫറ്റണ്ടാരു കേണ്ടാരശ്യയ, പട്ടനികേജണ്ടാതനി വനിഭണ്ടാഗതനില്ഫപ്പെട്ട
ആളകേളണ്ടാണത്ത്  ഇതനിനത്ത്  ഇരകേളണ്ടായനി  മണ്ടാറുന്നഫതങ്കെനില്  അവരക്കത്ത്  അനുഭവനികക്കണനി
വരുന്ന  ദരനിതയ  ഏഫറയണ്ടാണത്ത്.   അവഫര  വസമഴനിചത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കസ്റ്റേഷനനിലനിട്ടത്ത്
മരദ്ദേനിക്കുന്ന സണ്ടാഹചെരശ്യയ കപണ്ടാലമുണണ്ടായനി.  അതുകപണ്ടാഫലതഫന്ന രണത്ത് ഫെസ്റ്റേത്ത് കഗ്രഡത്ത്
കകേണ്ടാകളജത്ത്  പ്രനിനസനിപ്പെണ്ടാള്മണ്ടാരക്കുണണ്ടായ  അനുഭവഫതപ്പെറ്റനിയയ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേ
യണണ്ടായനി.  മഹണ്ടാരണ്ടാജണ്ടാസത്ത്  കകേണ്ടാകളജനിഫന്റെ  കേണ്ടാരശ്യഫത  സയബനനിചത്ത്  ആകഫനടുത്തുഫവന്നത്ത്
വനിശദസ്പീകേരണതനില് പറഞ.   പണ്ടാലക്കണ്ടാടത്ത് വനികക്ടണ്ടാറനിയ കകേണ്ടാകളജനില്  25  ഫകേണ്ടാലയ
സരവ്വസ്പീസനിലണണ്ടായനിരുന്ന  പട്ടനികേജണ്ടാതനി  വനിഭണ്ടാഗക്കണ്ടാരനിയണ്ടായ  സസ്പീ  റനിട്ടയര  ഫചെയ്യുന്ന
ദനിവസയ  ശവമഞയ  സൃഷനിചത്ത്  അവഫര  അപമണ്ടാനനിക്കുന്ന  സയഭവമുണണ്ടായനി.
അതനിഫനപ്പെറ്റനി ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനി  പരണ്ടാമരശനിചനില.  ഇതനില്  പ്രകേടമണ്ടായനിട്ടുള്ള
ഒരു വനികവചെനമുണണ്ടായനി. എഫന്റെ  മണ്ഡലതനിഫല മുടവനമുഗളനില് ആയനിഷ എന്ന ഒരു
മുസസ്പീയ  സസ്പീ  ബനി.ഫജ.പനി.-യമണ്ടായനി  സഹകേരനിചത്ത്  പ്രവരതനിക്കണ്ടാന  തയണ്ടാറണ്ടായനി
ഫയന്നുള്ളതനിഫന്റെ കപരനില് മണ്ടാരകനിസ്റ്റുകേണ്ടാര അവരുഫട വസ്പീടത്ത് ആക്രമനിച്ചു.  അതനിഫനപ്പെറ്റനി
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ഞണ്ടാന കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് ഉകദശ്യണ്ടാഗസകരണ്ടാടത്ത് പറയകേയണണ്ടായനി.  അതനിഫന്റെ ഫെലമണ്ടായനി അന്നത്ത്
രണ്ടാത്രനി  വസ്പീട്ടനില്  കേകലറുണണ്ടായനി.  ഞങ്ങഫള  അധനികേണ്ടാരതനില്  കേയറ്റനിയവഫര
സയരകനിക്കണ്ടാന  നനിലഫകേണ്ടാള്ളുന്നുഫവന്നത്ത്  പറയന്നതത്ത്  തനികേച്ചുയ  അപമണ്ടാനകേരമണ്ടാണത്ത്.
എലണ്ടാവരക്കുയ  ഒരുകപണ്ടാഫല  നസ്പീതനി  നല്കേണ്ടാന  സരക്കണ്ടാര  ബണ്ടാദശ്യസമണ്ടാണത്ത്,  അതത്ത്
ഫചെയ്യുന്നനിഫലന്നതത്ത്  അപമണ്ടാനകേരമണ്ടായ  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്.  എന്നനിട്ടുയ  ഇതനിഫന  നശ്യണ്ടായസ്പീകേരനിക്കുന്നതത്ത്
നനിരഭണ്ടാഗശ്യകേരമണ്ടാണത്ത്. ഈ വനിഷയയ ചെരച ഫചെയണ്ടാന തയണ്ടാറണ്ടാകേണ്ടാതതനില് പ്രതനികഷധനിചത്ത്
ഞണ്ടാന വണ്ടാക്കഗൗട്ടത്ത്  നടത്തുന്നു.

(സരക്കണ്ടാര   നനിലപണ്ടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചത്ത്  ശസ്പീ.  ഒ.  രണ്ടാജകഗണ്ടാപണ്ടാല്  സഭവനിട്ടത്ത്
പുറത്തുകപണ്ടായനി. 

സഭവനിട്ടത്ത്  പുറത്തുകപണ്ടായ  അയഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയതനിനുകശഷയ  സഭയനില്
തനിരനിഫചതനി.)

മനി  .    സസ്പീക്കര:    സമയനനിഷ്ഠ  പണ്ടാലനിക്കുന്നതനിനണ്ടായനി   ശദ കണനിക്കലനിനുയ
സബ്മനിഷനുയ  സമയയ  നനിശയനിചനിരുന്നു.    മറുപടനിക്കുയ  അവതരണതനിനുമണ്ടായനി
ശദ കണനിക്കലനിനത്ത്  അഞത്ത്  മനിനനിട്ടുയ  സബ്മനിഷനത്ത്  രണത്ത്  മനിനനിട്ടുമണ്ടാണത്ത്  കനരഫത
നനിശയനിചനിരുന്നഫതന്നത്ത് ഫചെയര ഒന്നുകൂടനി ഓരമനിപ്പെനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്. 

ശസ്പീ  .   എയ  .   സക്വരണ്ടാജത്ത്: സര, കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഓരഡര.  റൂള് 50 അനുസരനിച്ചുള്ള
ചെരചയനില് നടതനിയനിട്ടുള്ള ചെനില പരണ്ടാമരശങ്ങള് സയബനനിചണ്ടാണത്ത്.  പ്രകമയതനില്
വണ്ടാദങ്ങകളണ്ടാ  അഭക്യൂഹങ്ങകളണ്ടാ വശ്യണ്ടാകജണ്ടാക്തനികേകളണ്ടാ  ആകരണ്ടാപണങ്ങകളണ്ടാ അപകേസ്പീരതനി
കേരമണ്ടായ  പ്രസണ്ടാവനകേകളണ്ടാ  ഉണണ്ടായനിരനിക്കണ്ടാന  പണ്ടാടനിഫലന്നത്ത്  റൂള്  52  (5)-ല്  വളഫര
വശ്യക്തമണ്ടായനി  പറയന്നുണത്ത്.  ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ തനിരുവഞ്ചൂര രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന അടനിയന്തര
പ്രകമയണ്ടാവതരണതനിനത്ത്  അനുമതനികതടനി   സയസണ്ടാരനിചകപ്പെണ്ടാള്   ഫകേണ്ടാചനിന യൂണനികവഴനിറ്റനി
കേകലണ്ടാല്സവതനിഫന്റെ  സയഘണ്ടാടകേ  സമനിതനി  ഫചെയരമണ്ടാനണ്ടായനി  xxxx* വനിലസനി
നടക്കുകേയണ്ടാഫണന്നുയ ഈ കകേസത്ത് ഉള്ള സമയതത്ത് കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് അറസ്റ്റേത്ത് ഫചെയനിഫലന്നുയ
പരണ്ടാമരശനിക്കുകേയണണ്ടായനി.   അതത്ത്  തസ്പീരത്തുയ  വണ്ടാസവവനിരുദമണ്ടാണത്ത്.   ഫകേണ്ടാചനിന
സരവ്വകേലണ്ടാശണ്ടാലയഫട  ഭരണസമനിതനിയയഗമണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാന.  ഞങ്ങളഫട  യൂണനികവഴനിറ്റനിയഫട
കേകലണ്ടാല്സവയ അടുതമണ്ടാസയ നടക്കണ്ടാന കപണ്ടാകുന്നകതയള. വസ്തുത ഇതണ്ടായനിരനിഫക്ക
സഭഫയ ഫതറ്റനിദരനിപ്പെനിക്കുന്ന രൂപതനിലളള  ഫതറ്റണ്ടായ പ്രസണ്ടാവനകേളണ്ടാണത്ത് അകദ്ദേഹയ
ഇവനിഫട നടതനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്. അതത്ത് സഭണ്ടാ കരഖകേളനില്നനിന്നുയ നസ്പീക്കയ ഫചെയണയ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര:  പരനികശണ്ടാധനിചത്ത് ആവശശ്യമണ്ടായ നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കണ്ടായ. 

* ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  സഭണ്ടാദശ്യകഫന്റെ  ഉതരവപ്രകേണ്ടാരയ  (ഫെയല്  നമര  900/ഇ.ബനി.  2017/നനി.ഫസ.
തസ്പീയതനി   28-2-2017) കരഖയനില്നനിന്നുയ നസ്പീക്കയഫചെയ.
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III ശദ കണനിക്കല്

(1) വനിദശ്യണ്ടാരതനി വനിരുദ നടപടനികേള് തടയല്

ശസ്പീ  .    എയ  .    സക്വരണ്ടാജത്ത്:   സര,  ഇന്നത്ത്  സഭ  മുമണ്ടാഫകേ  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഈ
സുപ്രധണ്ടാന  വനിഷയയ  കകേരളമണ്ടാഫകേ  ചെരച  ഫചെയഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
കലണ്ടാകേതനിനണ്ടാഫകേ  മണ്ടാതൃകേയണ്ടായ  കകേരളസ്പീയ  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  രയഗതത്ത്  കേളങ്കെതനിഫന്റെ
കേറുതപണ്ടാടത്ത് സൃഷനിക്കുന്നതുകപണ്ടാഫലയണ്ടാണത്ത് ഒട്ടുമനിക്ക സക്വകേണ്ടാരശ്യ-സക്വണ്ടാശയ വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ
സണ്ടാപനങ്ങളയ  പ്രവരതനിച്ചുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  കകേരളതനികലയ്ക്കത്ത്  സക്വണ്ടാശയ
വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ സണ്ടാപനങ്ങളഫട കുഫതണ്ടാഴുക്കനിനത്ത് കേണ്ടാരണമണ്ടായ നനിലപണ്ടാടത്ത്  സക്വസ്പീകേരനിച
അന്നഫത സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്   കനതൃതക്വയ  ഫകേണ്ടാടുതനിരുന്ന  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി
50:50  എന്ന  അനുപണ്ടാതയ  ഈ  സണ്ടാപനങ്ങള്  വരുന്നകതണ്ടാടുകൂടനി  നടപ്പെ നിലണ്ടാകു
ഫമന്നണ്ടായനിരുന്നു പറഞതത്ത്.  രണത്ത് സക്വകേണ്ടാരശ്യ-സക്വണ്ടാശയ വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ സണ്ടാപനങ്ങള്
ആരയഭനിക്കുകമണ്ടാള്  ഒരു  സരക്കണ്ടാര  കകേണ്ടാകളജനിനത്ത്  തുലശ്യമണ്ടായ  രസ്പീതനിയനില്
വനിദശ്യണ്ടാരതനികേള്ക്കത്ത്  പഠനിക്കണ്ടാന അവസരയ ലഭനിക്കുമണ്ടായനിരുന്നു.  അതനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി
വളഫര  ഉദണ്ടാരമണ്ടായ  സമസ്പീപനമണ്ടാണത്ത്  അന്നഫത  അകപകകേളനികനല്  സരക്കണ്ടാര
സക്വസ്പീകേരനിചതത്ത്.  വളഫര  വനിചെനിത്രമണ്ടായ  ചെനില  നടപടനികേളയ  അന്നുണണ്ടായനി.   ഒരു
ഫമഡനിക്കല്  കകേണ്ടാകളജത്ത്  ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അകപക  സമരപ്പെനിച
എയ.ഇ.എസത്ത്.-ഫന്റെ മണ്ടാകനജുഫമന്റെനിനത്ത് അന്നത്ത് രണത്ത് ഫമഡനിക്കല് കകേണ്ടാകളജത്ത് തുടങ്ങണ്ടാനുള്ള
അനുവണ്ടാദയ ലഭനിച  വനിചെനിത്രമണ്ടായ സനിതനിയണണ്ടായനി. എലണ്ടാ കേരണ്ടാറുകേളയ വണ്ടാഗണ്ടാനങ്ങളയ
ലയഘനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  സക്വകേണ്ടാരശ്യ-സക്വണ്ടാശയ  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  സണ്ടാപനങ്ങള്   അപകേടകേരമണ്ടായനി
വളരുന്ന  കേണ്ടാഴ്ചയണ്ടാണത്ത് നമ്മള് കേണതത്ത്. അന്നഫത ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ മുഖശ്യമനനിതഫന്ന
പനില്ക്കണ്ടാലതത്ത്  ഈ  മണ്ടാകനജുഫമന്റുകേള്  എഫന്ന  വഞനിച്ചുഫവന്നത്ത്  പറഞത്ത്
വനിലപനിക്കുന്നതനിനുയ നമ്മള് സണ്ടാകനികേളണ്ടായനി.  പനില്ക്കണ്ടാലത്തുണണ്ടായ ചെനില കകേണ്ടാടതനി
വനിധനികേള്,  സയശയണ്ടാസദവയ  ദരൂഹവമണ്ടായ  വനിധനികേള്  ഉള്ഫപ്പെഫട  ഈ  സക്വകേണ്ടാരശ്യ-
സക്വണ്ടാശയ  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  സണ്ടാപനങ്ങളഫട  ഫതറ്റണ്ടായ  ദനിശയനിലള്ള  കപണ്ടാക്കനിനത്ത്
കപ്രണ്ടാല്സണ്ടാഹനയ ഫകേണ്ടാടുക്കുന്നതണ്ടായനി മണ്ടാറനിയ അനുഭവവമുണത്ത്.  തലവരനി വണ്ടാങ്ങുന്നതുയ
ഫമരനിറ്റത്ത് അട്ടനിമറനിക്കഫപ്പെടുന്നതുമണ്ടായ പരണ്ടാതനികേളയ നനിയമതനിഫന്റെ പഴുതുകേളപകയണ്ടാഗനിചത്ത്
നനിയമവനിരുദമണ്ടായ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  നടക്കുന്നതണ്ടായനിട്ടുള്ള  വണ്ടാരതകേളയ  ഈ  രയഗത്തുനനിന്നുയ
ഉയരന്നുവരനികേയണണ്ടായനി.  എന്നണ്ടാല്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  കകേരളതനില്  ഏറ്റവയ  ഗഗൗരവമണ്ടായനി
ചെരച ഫചെയഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത് സക്വകേണ്ടാരശ്യ-സക്വണ്ടാശയ വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ സണ്ടാപനങ്ങളനില്
നനിന്നുയ  പുറത്തുവരുന്ന  മനുഷശ്യണ്ടാവകേണ്ടാശ  ലയഘനങ്ങളഫടയയ  വനിദശ്യണ്ടാരതനി
പസ്പീഡനങ്ങളഫടയയ  വണ്ടാരതകേളണ്ടാണത്ത്.  അകരണ്ടാരതതനില്  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേഫള
പൂട്ടനിയനിട്ടത്ത്  കകേണ്ടാണ്സനകടഷന  കേശ്യണ്ടാമകേളണ്ടായനി  കകേരളതനിഫല  ചെനില  സക്വകേണ്ടാരശ്യ-
സക്വണ്ടാശയ       കകേണ്ടാകളജുകേള്      മണ്ടാറുന്നുഫവന്നതണ്ടാണത്ത്      വസ്തുത.    അനധനികൃതവയ
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(അദശ്യകകവദനിയനില് മനി. ഫഡപക്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര)

അനശ്യണ്ടായവമണ്ടായ  ഫെസ്പീസുയ  സഫെനുയ  ഈടണ്ടാക്കനിഫക്കണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  കകേണ്ടാകളജത്ത്
കേശ്യണ്ടാമസനിനകേതത്ത്  ഒരു  വനിദശ്യണ്ടാരതനി  ചെനിരനിചണ്ടാകലണ്ടാ  മഫറ്റണ്ടാരു  വനിദശ്യണ്ടാരതനികയണ്ടാടത്ത്
സയസണ്ടാരനിചണ്ടാകലണ്ടാ  കണ്ടാസത്ത്  മുറനിക്കത്ത്  പുറതത്ത്  എവനിഫടഫയങ്കെനിലയ  ഇരുന്നണ്ടാകലണ്ടാ
ആണ്കുട്ടനികേള് തണ്ടാടനികയണ്ടാ മുടനികയണ്ടാ വളരതനിയണ്ടാകലണ്ടാ  സഫെന ഈടണ്ടാക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
ഇഫതലണ്ടായ  കകേരളതനിഫല  പല  കകേണ്ടാകളജുകേളനിലയ  ഇകപ്പെണ്ടാള്  നടന്നുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
ഇകന്റെണല്  മണ്ടാരക്കത്ത് എന്ന  ആയധയ  കേണ്ടാണനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേഫള
ഭസ്പീഷണനിഫപ്പെടുത്തുന്നതുയ  ഇകന്റെണല്  മണ്ടാരക്കനിഫല  സുതണ്ടാരശ്യതയനിലണ്ടായ്മയയ  വനിവനിധ
കകേണ്ടാകളജുകേളനില്  നടക്കുന്നതണ്ടായ  പരണ്ടാതനി   ഉയരന്നു  വന്നുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നു.  ചെനില
സക്വകേണ്ടാരശ്യ സക്വണ്ടാശയ കകേണ്ടാകളജുകേളനില്  ഡനിസനിപ്ലെനിനറനി ഓഫെസ്പീസര തസനികേയഫണന്നുയ
മണ്ടാകനജത്ത് ഫമന്റെനിനത്ത്  ഹനിതകേരമലണ്ടാത  അഭനിപ്രണ്ടായയ  പറയന്ന  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേഫള
കേണ്ടായനികേമണ്ടായനി  അടനിഫചണ്ടാതുക്കണ്ടാന കേഴനിയന്ന നല തടനിമനിടുക്കുള്ള  ഗുണകേഫളയണ്ടാണത്ത്
ഡനിസനിപ്ലെനിനറനി ഓഫെസ്പീസരമണ്ടാരണ്ടായനി  നനിയമനിക്കുന്നഫതന്നുമണ്ടാണത്ത്  വണ്ടാരതകേളനില്നനിന്നുയ
അറനിയണ്ടാന  കേഴനിയന്നതത്ത്.  ഒരു  വനിദശ്യണ്ടാരതനിയഫട  ആത്മഹതശ്യയനികലയ്ക്കത്ത്  നയനിച
സയഭവഫതത്തുടരന്നത്ത് മണ്ടാധശ്യമങ്ങളനിലൂഫട പുറത്തുവന്ന വണ്ടാരതകേളനില്നനിന്നുയ അവനിഫട
ഇടനിമുറനികേളഫണന്നത്ത്  മനസനിലണ്ടാക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിച്ചു.  പല  സക്വകേണ്ടാരശ്യ-സക്വണ്ടാശയ
കകേണ്ടാകളജുകേളനിലയ  ഇതരയ  ഇടനിമുറനികേള്  പ്രവരതനിക്കുന്നുണത്ത്.   ചെനില  സക്വകേണ്ടാരശ്യ
സക്വണ്ടാശയ കകേണ്ടാകളജുകേളനില് മണ്ടാകനജത്ത് ഫമന്റെനിഫന്റെ  നനിലപണ്ടാടുകേളനില്  പ്രതനികഷധനിക്കുകേകയണ്ടാ
എതനിരക്കുകേകയണ്ടാ  ഫചെയ്യുന്ന  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേഫള  ഇടനിമുറനികേളനില്  ഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടായനി
അടനിഫചണ്ടാതുക്കുഫമന്നണ്ടാണത്ത്   ഇകപ്പെണ്ടാള്  പുറത്തുവന്നുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്ന  വണ്ടാരത.
ഫപണ്കുട്ടനികേളഫട  കഹണ്ടാസ്റ്റേലനില്  സനിരതണ്ടാമസമണ്ടാക്കനിയ  മണ്ടാകനജഫരക്കുറനിച്ചുയ
ജസ്പീവനക്കണ്ടാഫരക്കുറനിച്ചുമുള്ള  വണ്ടാരതകേളയ  വനിദശ്യണ്ടാരതനിനനികേളഫട  സക്വകേണ്ടാരശ്യതഫയ
ബണ്ടാധനിക്കുന്ന  വനിധതനില്   കേശ്യണ്ടാമറകേള്  സണ്ടാപനിക്കുന്നതുമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ട
വണ്ടാരതകേളയ പുറത്തുവന്നനിട്ടുണത്ത്.  വനകതണ്ടാതനിലള്ള മണ്ടാനസനികേ സയഘരഷങ്ങളനികലയ്ക്കത്ത്
വനിദശ്യണ്ടാരതനികേഫള  നയനിക്കുന്ന  ഇതരയ  വനിഷയങ്ങള്   നനിലനനില്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
ഇതരയ സണ്ടാപനങ്ങളനില് നടക്കുന്ന സണ്ടാമതനികേ കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളയ  മനുഷശ്യണ്ടാവകേണ്ടാശ
ലയഘനങ്ങളയ  കേണ്ടായനികേമണ്ടായ  ആക്രമണങ്ങളയ  മണ്ടാനസനികേ  പസ്പീഡനങ്ങളയ
തടകയണതുണത്ത്.  പണ്ഡനിറ്റത്ത് ജവഹരലണ്ടാല് ഫനഹ്റുവനിഫന്റെ കപരനിലണ്ടാണത്ത് ഇവനിഫട ഒരു
കകേണ്ടാകളജത്ത്  പ്രവരതനിച്ചുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേകളണ്ടാടുയ  കുട്ടനികേകളണ്ടാടുയ
സഗൗഹണ്ടാരദ്ദേപരമണ്ടായനി  ഫപരുമണ്ടാറനിയ കസ്റ്റേറ്റത്ത്സത്ത് മണ്ടാനണ്ടാ  യനിരുന്ന പണ്ഡനിറ്റത്ത്  ജവഹരലണ്ടാല്
ഫനഹ്റുവനിഫന  അപമണ്ടാനനിക്കുന്ന  വനിധതനിലണ്ടാണത്ത്  കമണ്ടാശഫപ്പെട്ട  കകേണ്ടാകളജുകേള്ക്കത്ത്
അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  കപരനിട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  പണ്ഡനിറ്റത്ത്  ജവഹരലണ്ടാല്  ഫനഹ്റു
ഉയരതനിപ്പെനിടനിച  രണ്ടാഷസ്പീയയ  മുറുഫകേപ്പെനിടനിക്കുന്നയണ്ടാളണ്ടാണത്ത്  ഈ കകേണ്ടാകളജനിഫന്റെയയ
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മണ്ടാകനജര  എന്നണ്ടാണത്ത്  കകേള്ക്കുന്നതത്ത്.  അദശ്യണ്ടാപകേനണ്ടായ  മുനമനനിയഫട മകേഫന്റെ
കനതൃതക്വതനിലണ്ടാണത്ത്  അവനിഫട പല മനുഷശ്യണ്ടാവകേണ്ടാശ ലയഘനങ്ങളയ ആക്രമണങ്ങളയ
നടക്കുന്നഫതന്നണ്ടാണത്ത് പുറത്തുവരുന്ന വണ്ടാരതകേള് സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്.   നണ്ടാടനിഫന്റെ ഭണ്ടാവനി
എന്തണ്ടാകേണഫമന്നത്ത്  നനിരണ്ണയനികക്കണതുയ   നണ്ടാളഫത  കലണ്ടാകേതനിനത്ത്  രൂപഭണ്ടാവങ്ങള്
നല്കകേണതുയ  ഇന്നഫത  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേളണ്ടാണത്ത്.  അവഫര  ഭണ്ടാവനിയഫട
വനിധണ്ടാതണ്ടാക്കളണ്ടായനി വണ്ടാരഫതടുകക്കണ  കേലണ്ടാലയങ്ങള്  കകേണ്ടാണ്സനകടഷന
കേശ്യണ്ടാമകേളണ്ടായനി മണ്ടാറുന്നുഫവന്നതത്ത്  അപകേടകേരമണ്ടായ യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യമണ്ടാണത്ത്. ഇതത്ത് തടഞത്ത്,
വനിദശ്യണ്ടാരതനികേളഫട  സരവ്വകതണ്ടാന്മുഖമണ്ടായ  വളരചയ്ക്കുത്ത്  സഹണ്ടായകേരമണ്ടാകുയവനിധയ
വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  നനിലവണ്ടാരയ  ഒട്ടുയ  കചെണ്ടാരന്നുകപണ്ടാകേണ്ടാഫത  മണ്ടാതൃകേണ്ടാപരമണ്ടായ  അദശ്യയനയ
നടക്കുന്നവയണ്ടായനി   സക്വകേണ്ടാരശ്യ  സക്വണ്ടാശയ  കകേണ്ടാകളജുകേഫള  മണ്ടാറ്റുന്നതനിനത്ത്  ശക്തമണ്ടായ
നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണയ.  ആവശശ്യഫമങ്കെനില്  നനിയമനനിരമ്മണ്ടാണയ  നടത്തുന്ന
തുള്ഫപ്പെഫടയളള  കേണ്ടാരശ്യങ്ങളനില്  ബഹുമുഖമണ്ടായ  ഇടഫപടലമുണണ്ടാകേണഫമന്നതണ്ടാണത്ത്
ഇഗൗ  ശദ കണനിക്കലനിലൂഫട  അവതരനിപ്പെനിക്കണ്ടാനുള്ളതത്ത്. 

വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ വകുപ്പുമനനി (ഫപ്രണ്ടാഫെ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനണ്ടാഥത്ത്): സര, സയസണ്ടാനഫത
ചെനില  സക്വണ്ടാശയ  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  സണ്ടാപനങ്ങളനില്  വനിദശ്യണ്ടാരതനികദ്രണ്ടാഹ  നടപടനികേള്
നടക്കുന്നുഫവന്ന  പരണ്ടാതനി  ലഭനിചതനിഫനത്തുടരന്നത്ത്  സരക്കണ്ടാര  അടനിയന്തരമണ്ടായനി
ഇടഫപടുകേയയ  കേരശന  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  ഫചെയനിട്ടുണത്ത്.  ഇകന്റെണല്
അസഫസ്മെന്റുമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ടത്ത്  ധണ്ടാരണ്ടാളയ  പരണ്ടാതനികേള്  ലഭനിക്കുന്നുണത്ത്.
വനിദശ്യണ്ടാരതനികേഫള നനിയനനിച്ചുനനിരത്തുന്നതനിനത്ത് ഇകന്റെണല് അസഫസ്മെന്റെത്ത്  സയവനിധണ്ടാനയ
ദരുപകയണ്ടാഗഫപ്പെടുത്തുഫവന്നത്ത്  പരണ്ടാതനി  ലഭനിചതനിഫന്റെ  അടനിസണ്ടാനതനില്
മഹണ്ടാത്മണ്ടാഗണ്ടാനനി  സരവ്വകേലണ്ടാശണ്ടാല  ഫഫവസത്ത്  ചെണ്ടാനസലറുഫട  കനതൃതക്വതനില്  നണ്ടാലത്ത്
ഫഫവസത്ത് ചെണ്ടാനസലരമണ്ടാരുഫട ഒരു കേമ്മനിറ്റനിഫയ ഇഗൗ  വനിഷയയ  വനിശദമണ്ടായനി പഠനിചത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  ഫചെയണ്ടാനണ്ടായനി  നനികയണ്ടാഗനിചനിട്ടുണത്ത്.  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫല  ശനിപണ്ടാരശകേളഫട
ഫവളനിചതനില്  ആവശശ്യമണ്ടായ  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.   ഇയര  ഒഗൗട്ടത്ത്
സയവനിധണ്ടാനയ  ഏരഫപ്പെടുതനി  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേള്ക്കുണണ്ടായ  ബുദനിമുട്ടുകേള്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  പ്രണ്ടാകയണ്ടാഗനികേ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  സമരപ്പെനിക്കണ്ടാന  സണ്ടാകങ്കെതനികേ
സരവ്വകേലണ്ടാശണ്ടാലകയണ്ടാടത്ത് ആവശശ്യഫപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.  പണ്ടാമണ്ടാടനി ഫനഹ്റു കകേണ്ടാകളജത്ത്,  കകേണ്ടാട്ടയയ
മറ്റക്കര  കടണ്ടായസത്ത്  കകേണ്ടാകളജത്ത്,  ഫകേണ്ടാലയ   ഓയൂര  ടണ്ടാവനകൂര  കകേണ്ടാകളജത്ത്  ഓഫെത്ത്
എഞനിനസ്പീയറനിയഗത്ത്  എന്നസ്പീ  സണ്ടാപനങ്ങളനിഫല  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേളനില്നനിന്നുയ
രകകേരതണ്ടാക്കളനില്നനിന്നുയ  ലഭനിച  പരണ്ടാതനികേളനികനല്  സണ്ടാപനങ്ങളനില്  കനരനിഫട്ടതനി
അടനിയന്തര നടപടനികേള് സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  സണ്ടാകങ്കെതനികേ സരവ്വകേലണ്ടാശണ്ടാലകയണ്ടാടുയ
അധനികേണ്ടാരനികേകളണ്ടാടുയ  ബനഫപ്പെട്ട  ജനിലണ്ടാ  ഭരണകൂടതനികനണ്ടാടുയ  കപണ്ടാലസ്പീസനികനണ്ടാടുയ
സരക്കണ്ടാര  ആവശശ്യഫപ്പെടുകേയയ  അവരനില്നനിന്നുയ  ലഭനിച  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേളഫട
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അടനിസണ്ടാനതനില്  തുടരനടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  ഫചെയ്യുന്നുണത്ത്.  ഫനഹ്റു
കകേണ്ടാകളജനില്  പഠനയ പുനരണ്ടാരയഭനിചനിട്ടുണത്ത്.  കടണ്ടായസത്ത് കകേണ്ടാകളജനിഫന്റെ അഫെനിലനികയഷന
പുതുകക്കണതനിഫലന്നത്ത് സണ്ടാകങ്കെതനികേ സരവ്വകേലണ്ടാശണ്ടാല തസ്പീരുമണ്ടാനനിചനിട്ടുണത്ത്.  സക്വണ്ടാശയ
സണ്ടാപനങ്ങഫള സയബനനിചത്ത് കനരത പറഞതുള്ഫപ്പെഫടയള്ള എലണ്ടാ പരണ്ടാതനികേളയ
സമഗ്രമണ്ടായനി   പരനികശണ്ടാധനിചത്ത്  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  നല്കേണ്ടാന  ജസ്റ്റേനിസത്ത്  ഫകേ.ഫകേ.  ദനികനശന,
കഡണ്ടാ.  ഫകേ.ഫകേ.എന.  കുറുപ്പെത്ത്,  കഡണ്ടാ.  ആര.വനി.ജനി.  കമകനണ്ടാന  എന്നനിവരടങ്ങുന്ന
മൂന്നയഗ കേമ്മസ്പീഷഫന 4-2-2017-ഫല ഉതരവപ്രകേണ്ടാരയ സരക്കണ്ടാര നനികയണ്ടാഗനിചനിട്ടുണത്ത്.
പ്രസസ്തുത കേമ്മസ്പീഷഫന്റെ പ്രവരതനയ ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ. റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫല ശനിപണ്ടാരശകേള്
പരനികശണ്ടാധനിചത്ത്  സരക്കണ്ടാര  ആവശശ്യമണ്ടായ  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.  മനിക്ക
സക്വണ്ടാശയ  സണ്ടാപനങ്ങളനിലയ  രകണ്ടാകേരതൃ  സമനിതനികേള്  പ്രവരതനിക്കുന്നനിഫലന്നത്ത്
ശദയനില്ഫപ്പെട്ടതനിഫനത്തുടരന്നത്ത് എലണ്ടാ വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ സണ്ടാപങ്ങളനിലയ പനി.ടനി.എ.-കേള്
അടനിയന്തരമണ്ടായനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നുയ  ഓകരണ്ടാ  ഫസമസ്റ്റേറനികലയയ  കണ്ടാസുകേള്
തുടങ്ങുന്നതനിനുമുമണ്ടായനി  പനി.ടനി.എ.  നനിരബനമണ്ടായയ  വനിളനിച്ചുകചെരക്കണഫമന്നുയ
ഉതരവത്ത് പുറഫപ്പെടുവനിക്കുകേയയ  നനിരബനമണ്ടാക്കുകേയയ ഫചെയനിട്ടുണത്ത്. വനിദശ്യണ്ടാരതനികേളഫട
എലണ്ടാ  പരണ്ടാതനികേളയ  പരനികശണ്ടാധനിചത്ത്  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണ്ടാന  ഓയബുഡ്സ്മെണ്ടാഫന
നനിയമനിക്കണ്ടാനുയ സരവ്വകേലണ്ടാശണ്ടാലയ്ക്കത്ത് നനിരകദ്ദേശവയ ഉതരവയ നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

റണ്ടാഗനിയഗത്ത്  ഇലണ്ടാതണ്ടാക്കുന്നതനിനത്ത്  നനിയമണ്ടാനുസൃതമുള്ള  സയവനിധണ്ടാനങ്ങള്
ഏരഫപ്പെടുതണ്ടാത  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  സണ്ടാപനങ്ങള്ഫക്കതനിഫര   കേരശന  നടപടനി
സക്വസ്പീകേരനിക്കുയ.  സക്വണ്ടാശയ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  വനിദശ്യണ്ടാരതനി  വനിരുദ
നസ്പീക്കങ്ങള്ക്കത്ത്  കേടനിഞണ്ടാണനിടണ്ടാന  സണ്ടാദശ്യമണ്ടായ  എലണ്ടാ  ശമങ്ങളയ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുണണ്ടായനിരനിക്കുയ. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    സക്വരണ്ടാജത്ത്:  സര,  ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ മനനി  സൂചെനിപ്പെനിച കേണ്ടാരശ്യങ്ങഫള
സക്വണ്ടാഗതയ  ഫചെയ്യുന്നു.  ഇതരയ  സക്വകേണ്ടാരശ്യ  സക്വണ്ടാശയ  കകേണ്ടാകളജുകേളനില്
ഫതരഫഞടുക്കഫപ്പെട്ട  വനിദശ്യണ്ടാരതനി  യൂണനിയഫന്റെ  സണ്ടാന്നനിദശ്യവയ  പ്രവരതനവയ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ  ഇടഫപടലകേള്  നടത്തുകമണ്ടാ;  കണ്ടാഫസടുക്കുന്ന
അദശ്യണ്ടാപകേഫര വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനത്ത്  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേള്ക്കുകൂടനി അവസരയ നല്കുന്ന
പുതനിയ  സമ്പ്രദണ്ടായയ ഏരഫപ്പെടുത്തുകമണ്ടാ? 

ഫപ്രണ്ടാഫെ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനണ്ടാഥത്ത്:   കകേരളതനിഫല   എലണ്ടാ  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ
സണ്ടാപനങ്ങളകടയയ  ജനണ്ടാധനിപതശ്യവത്ക്കരണയ  എന്നുള്ളതണ്ടാണത്ത്   വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ
രയഗതത്ത്  സരക്കണ്ടാര  എടുത   നയതനിഫന്റെ  കേണ്ടാതലണ്ടായ  വശയ.  അതത്ത്  സക്വണ്ടാശയ
സണ്ടാപനങ്ങള്ക്കുയ  ബണ്ടാധകേമണ്ടാണത്ത്.  ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ  മുഖശ്യമനനി   വനിളനിച്ചുകചെരത
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സരവ്വകേലണ്ടാശണ്ടാല ഫഫവസത്ത്  ചെണ്ടാനസലരമണ്ടാരുഫട കയണ്ടാഗതനില് ഇഗൗ നയഫതക്കുറനിചത്ത്
പറഞനിട്ടുണത്ത്.  അതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  വനിദശ്യണ്ടാരതനി  യൂണനിയനുകേള്ക്കുയ  മറ്റത്ത്
വനിദശ്യണ്ടാരതനികേള്ക്കുയ  അനുകൂലമണ്ടായ  എലണ്ടാ  നടപടനികേളയ  സക്വസ്പീകേരനിക്കണഫമന്ന
നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  അതത്ത്  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  നയതനിഫന്റെ
ഭണ്ടാഗമണ്ടാണത്ത്. 

(2) കേസ്തൂരനിരയഗന റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജണ്ടാസഫെത്ത്:  സര,  കേസ്തൂരനിരയഗന  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ  ഫഫഫെനല്
കനണ്ടാട്ടനിഫെനികക്കഷന വകരണതത്ത് മണ്ടാരചത്ത്  4-ാം തസ്പീയതനിയണ്ടാണത്ത്.  ഇതുവഫര അതനിനുള്ള
നടപടനികേള്  കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാര   സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനിഫലന്നത്ത്  മണ്ടാത്രമല  തസ്പീയതനി
നസ്പീട്ടനിഫക്കണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകേണ്ടാന  ശമനിച്ചുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുകേയമണ്ടാണത്ത്.  ഫഫഫെനല്  കനണ്ടാട്ടനിഫെനികക്കഷന
വരുന്ന  കേണ്ടാരശ്യതനില്  പ്രതശ്യകമണ്ടായ  അനണ്ടാസയണ്ടാണത്ത്  കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാര
കേണ്ടാണനിക്കുന്നതത്ത്. 2014 മണ്ടാരചത്ത്  10-നുയ തുടരന്നത്ത് 2015 ഫസപ്റ്റയബര 4-നുമണ്ടാണത്ത് ഇഗൗ
കേണ്ടാരശ്യതനില്  ഡ്രണ്ടാഫത്ത്  കനണ്ടാട്ടനിഫെനികക്കഷനുണണ്ടായതത്ത്.  അഞത്ത്  സയസണ്ടാനങ്ങഫള
ബണ്ടാധനിക്കുന്ന  കേസ്തൂരനിരയഗന  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനില്  ഏറ്റവയ  ആദശ്യയ  സമഗ്രമണ്ടാഫയണ്ടാരു
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടണ്ടാണത്ത്  കകേരള  സരക്കണ്ടാര ഫകേണ്ടാടുതതത്ത്.  അന്നഫത സരക്കണ്ടാര നനികയണ്ടാഗനിച
ഉമ്മന  വനി.  ഉമ്മന കേമ്മനിറ്റനി  പഞണ്ടായതത്ത്  തലതനില്  കേമ്മനിറ്റനികേളണണ്ടാക്കനി,
പഞണ്ടായതത്ത് പ്രസനിഡന്റെത്ത്  കേണ്വസ്പീനറുയ പഞണ്ടായതത്ത് ഫസക്രട്ടറനി,  കൃഷനി ഓഫെസ്പീസര,
കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത്  ഓഫെസ്പീസര,  വനികലജത്ത്  ഓഫെസ്പീസര  എന്നനിവര  അയഗങ്ങളമണ്ടായ   കേമ്മനിറ്റനി
രൂപസ്പീകേരനിചത്ത്   പഠനയ  നടതനി  തയണ്ടാറണ്ടാക്കനിയ  കേഡസല് മണ്ടാപ്പെത്ത് അടക്കയ  123
വനികലജുകേളനിഫല  ജനവണ്ടാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളയ  കൃഷനിയനിടങ്ങളയ  കതണ്ടാട്ടങ്ങളയ  ഒഴനിവണ്ടാക്കനി
ഇ.എസത്ത്.എ.  കമഖലയനിഫല  അതനിരതനി  പുനരനനിരണ്ണയനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്   റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്
ഫകേണ്ടാടുക്കുകേയയ   പ്രകതശ്യകേ  നനിയമസഭണ്ടാ  സകമ്മളനയ  നടതനി   ഇക്കണ്ടാരശ്യയ  ചെരച
ഫചെയ്യുകേയയ  ഫചെയ.  കകേണ്ടാട്ടയയ  ജനിലയനിഫല  നണ്ടാലത്ത്  വനികലജുകേഫള  ഇതനില്നനിന്നുയ
പൂരണ്ണമണ്ടായനി  ഒഴനിവണ്ടാക്കനി.  ഇതനിനുകശഷയ   അന്നഫത  മുഖശ്യമനനി  ശസ്പീ.  ഉമ്മന
ചെണ്ടാണനിയയ കകേരളതനിഫല എയ.പനി.-മണ്ടാരുയ പ്രധണ്ടാനമനനികയയയ  കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി
മനനികയയയ  കേണത്ത്  കകേരളതനിഫന്റെ  ആവശശ്യങ്ങള്  ആവരതനിച്ചുന്നയനിഫചങ്കെനിലയ
ഇകപ്പെണ്ടാഴുയ  അന്തനിമ  കനണ്ടാട്ടനിഫെനികക്കഷനുണണ്ടായനിട്ടനില.  10-3-2014-ഫല  കേരടത്ത്
കനണ്ടാട്ടനിഫെനികക്കഷന  അനുസരനിചത്ത്  കകേരളതനിഫന്റെ  നനിലപണ്ടാടത്ത്  കകേന്ദ്രയ  അയഗസ്പീകേരനിചതണ്ടാണത്ത്.
വനിജണ്ടാപനതനിനത്ത്  മുമണ്ടായനി,  20-12-2013-നുയ  4-3-2014-നുമുള്ള  ഓഫെസ്പീസത്ത്
ഫമകമ്മണ്ടാറണ്ടാണതനിലയ  കകേരളതനിഫന്റെ  നനിലപണ്ടാടത്ത്  അവര  അയഗസ്പീകേരനിചനിരുന്നു.
ഇഗൗ  സണ്ടാഹചെരശ്യതനിലണ്ടാണത്ത്  കകേരളതനിഫല  123  വനികലജുകേളനിഫല  പരനിസനിതനി
ദരബല  പ്രകദശങ്ങള്  9107  ചെതുരശ  കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്ററണ്ടായനി  നനിജഫപ്പെടുത്തുവണ്ടാനുള്ള
നനിരകദ്ദേശയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കഫപ്പെട്ടതത്ത്.  ഇ.എസത്ത്.എ.  പരനിധനിയനില്   ഉള്ഫപ്പെടുതഫപ്പെട്ട
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886.7 ചെതുരശ കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര പ്രകദശയ ഇ.എസത്ത്.എ. പരനിധനിയനില്നനിന്നുയ ഒഴനിവണ്ടാക്കനി
അന്തനിമവനിജണ്ടാപനയ പുറഫപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിലണണ്ടായനിട്ടുള്ള കേണ്ടാലതണ്ടാമസയ കകേരളതനിഫല
മലകയണ്ടാരകമഖലഫയ ആഫകേ ഇന്നത്ത്  ആശങ്കെയനിലണ്ടാഴ്ത്തനിയനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  മണ്ടാരചത്ത്  2-ാം
തസ്പീയതനി ഡല്ഹനിയനില് ഇടുക്കനി ഡനി.സനി.സനി. സമരയ നടത്തുകേയണ്ടാണത്ത്. നനിയമസഭണ്ടായഗ
മണ്ടായ  ശസ്പീ.  കറണ്ടാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന  ഇടുക്കനിയനില്നനിന്നുയ  തനിരുവനന്തപുരകതയ്ക്കത്ത്
കേണ്ടാല്നടയണ്ടാത്ര ആരയഭനിചനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  മുഖശ്യമനനി പല പ്രണ്ടാവശശ്യയ ഡല്ഹനിയനില്
കപണ്ടാഫയങ്കെനിലയ  ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില്  കവണത്ര  മുഫന്നണ്ടാരുക്കയ  നടത്തുകേകയണ്ടാ  കകേന്ദ്ര
സരക്കണ്ടാരനില്  സമ്മരദ്ദേയ  ഫചെലത്തുകേകയണ്ടാ  ഫചെയനിട്ടനില.  ഞണ്ടാന  മനസനിലണ്ടാക്കനിയനിടകതണ്ടാളയ
മുഖശ്യമനനികയണ്ടാടുയ  പ്രധണ്ടാനമനനികയണ്ടാടുയ  ഇക്കണ്ടാരശ്യയ  ഉന്നയനിചനിട്ടനില.  കേഴനിഞ
ഫഫെബ്രുവരനി 22-നത്ത് കചെരന്ന കേണ്ടാബനിനറ്റത്ത് കയണ്ടാഗതനിലണ്ടാണത്ത് ഇഗൗ കേണ്ടാരശ്യതനില്  നടപടനി
സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതത്ത്.  കകേരളഫത ബണ്ടാധനിക്കുന്ന അതസ്പീവ ഗഗൗരവതരമണ്ടായ വനിഷയതനില്
സരക്കണ്ടാര   കവണത്ര  ജണ്ടാഗ്രത  കേണ്ടാണനിചനിട്ടനില.  ഇനനിഫയങ്കെനിലയ  ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില്
ഇടഫപടണയ.  അന്തനിമ  വനിജണ്ടാപനയ  മണ്ടാരചത്ത്  4-നുണണ്ടായനിഫലങ്കെനില്  ഡ്രണ്ടാഫത്ത്
കനണ്ടാട്ടനിഫെനികക്കഷന  അസണ്ടാധുവണ്ടാകുയ.  അതത്ത്  വലനിയ  ആശങ്കെയണണ്ടാക്കുയ.   അന്തനിമ
വനിജണ്ടാപനയ  പുറഫപ്പെടുവനിക്കണ്ടാന  കകേരളതനിഫന്റെ  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  തടസമണ്ടാഫണന്നത്ത്
കകേന്ദ്രമനനിയണ്ടായനിരുന്ന  അനനില്  മണ്ടാധവത്ത്  ധണ്ടാഫവ  പറഞതണ്ടായനിട്ടണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാന
മനസനിലണ്ടാക്കുന്നതത്ത്.  അഫതണ്ടാരു  പുതനിയ  വണ്ടാദമണ്ടാണത്ത്.  ഇതുവഫര  പറഞനിരുന്നതത്ത്
കകേരളതനിഫന്റെ  കേഡസല് മണ്ടാപ്പെത്ത് അയഗസ്പീകേരനിച്ചുഫവന്നണ്ടാണത്ത്.  ഇകപ്പെണ്ടാള്  കകേന്ദ്രയ
ഫഫകേഫക്കണ്ടാള്ളുന്ന നനിലപണ്ടാടത്ത്  ശരനിയല.  5  സയസണ്ടാനങ്ങളയ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  ഫകേണ്ടാടുതണ്ടാല്
മണ്ടാത്രകമ  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണ്ടാനണ്ടാവൂ  എന്നണ്ടാണത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  പറയന്നതത്ത്.   ഒരു
സയസണ്ടാനയ  മണ്ടാത്രമണ്ടായനി  നനിലപണ്ടാഫടടുക്കണ്ടാന  പണ്ടാടനിഫലന്നണ്ടാണത്ത്   കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാര
പറയന്നതത്ത്. 2014 ഫസപ്റ്റയബര 25-നത്ത്  കഗണ്ടാവ ഫെഗൗകണഷന കകേസനില് നണ്ടാഷണല്
ഗ്രസ്പീന ഫഫടബക്യൂണലനിഫന്റെ    വനിധനിയനില്  പറയന്നതത്ത്, “We may also notice that
on behalf of the State of Kerala it was specifically contended before us that
they  have  already  submitted  not  only  their  objections  but   even  their
physical measurements of  the area that could be declared as Eco-sensitive
area and  matter is pending with the MoEF now for a considerable time.
All that we can direct is that this matter should also be dealt with by the
Ministry of Environment with utmost expeditiousness.  It will be obviously
open to the MoEF to declare the ecologically sensitive areas state wise or
collectively for the entire Western Ghats region which is related to  the all
six states indicated. I repeat 'state wise or  collectively.'  നണ്ടാഷണല്  ഗ്രസ്പീന
ഫഫടബക്യൂണല്  പറയന്നതത്ത്  കകേരളതനിനത്ത്  മണ്ടാത്രമണ്ടായനി  കനണ്ടാട്ടനിസഫെ  ഫചെയ്യുന്നതനിനത്ത്
തടസമനിഫലന്നണ്ടാണത്ത്.  അക്കണ്ടാരശ്യതനില് സയസണ്ടാന സരക്കണ്ടാര ജണ്ടാഗ്രത കേണ്ടാണനിക്കണയ.
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കകേരളതനില്നനിന്നുയ  അഖനിലകേകനി  നനികവദകേ  സയഘയ  പ്രധണ്ടാനമനനിഫയ
കേണ്ടാണുകമണ്ടാള് ഇക്കണ്ടാരശ്യയകൂടനി   ഉന്നയനിക്കണയ.   ഭകശ്യപ്രശ്നയകപണ്ടാഫല ഗഗൗരവമണ്ടാണത്ത്
കേസ്തൂരനിരയഗന   വനിഷയയ.  ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില്  ജണ്ടാഗ്രതയണണ്ടാകേണയ.   സയസണ്ടാന
സരക്കണ്ടാര  സമ്മരദ്ദേയ ഫചെലതനിയനിഫലങ്കെനില് കകേരളതനിഫല മലകയണ്ടാര കമഖലയണ്ടാഫകേ
വലനിയ ആശങ്കെയനിലണ്ടാകുയ.  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനി ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില് ഗഗൗരവമണ്ടായനി
ഇടഫപടണഫമന്നത്ത് അഭശ്യരതനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  

മുഖശ്യമനനി   (ശസ്പീ  .    പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന):  സര,  ഈ  സരക്കണ്ടാര

അധനികേണ്ടാരകമറ്റതനിനുകശഷയ കേസ്തൂരനിരയഗന റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുമണ്ടായനി ബനഫപ്പെട്ട വനിഷയങ്ങള്

കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  ശദയനില്ഫപ്പെടുതനിയനില  എന്നതത്ത്  ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ

അയഗതനിഫന്റെ  ഫതറ്റനിദണ്ടാരണയണ്ടാണത്ത്.  കനരകതതഫന്ന  ഈ  വനിഷയവമണ്ടായനി

ബനഫപ്പെട്ടത്ത്   കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി വകുപ്പുമനനിയമണ്ടായനി  വനിശദമണ്ടായനി ചെരച ഫചെയനിട്ടുള്ളതണ്ടാണത്ത്.

കേസ്തൂരനിരയഗന റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനില് കകേരളതനിഫല 123 വനികലജുകേളനിലണ്ടായനി 13108 ചെതുരശ

കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര പ്രകദശയ പരനിസനിതനികലണ്ടാലമണ്ടായനി  കേണക്കണ്ടാക്കനിയനിട്ടുണത്ത്.  ജനസണ്ടാന്ദ്രത

കൂടുതലയ  ഭൂമനിയഫട  ലഭശ്യത കുറവമണ്ടായ കകേരളതനിഫല ഇ.എസത്ത്.എ.-യഫട  വനിസ്തൃതനി

വരദനിക്കുന്നതത്ത്  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  ബുദനിമുട്ടുണണ്ടാക്കുഫമന്നതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ജനവണ്ടാസ

കകേന്ദ്രങ്ങഫളയയ കൃഷനിസലങ്ങഫളയയ പൂരണ്ണമണ്ടായയ ഇ.എസത്ത്.എ. പരനിധനിയനില്നനിന്നുയ

ഒഴനിവണ്ടാക്കണഫമന്നത്ത്  അഭശ്യരതനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  കകേരള  നനിയമസഭ  30-1-2014-നത്ത്

ഫഎകേകേകണശ്യന പ്രകമയയ പണ്ടാസണ്ടാക്കനിയതണ്ടാണത്ത്. വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി സമരപ്പെനിച റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

പ്രകേണ്ടാരയ  കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  സമരപ്പെനിച  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനില്  സയസണ്ടാനഫത  ആഫകേ

പരനിസനിതനികലണ്ടാല പ്രകദശങ്ങളഫട വനിസ്തൃതനി 9993.7 ചെതുരശ കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്ററണ്ടായനിരുന്നു

എന്നണ്ടാണത്ത്.  സയസണ്ടാന  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ  അടനിസണ്ടാനതനില്  കകേന്ദ്ര

സരക്കണ്ടാര  10-3-2014-ല് പുറഫപ്പെടുവനിച കേരടത്ത്  വനിജണ്ടാപനതനില്  9107  ചെതുരശ

കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര വനപ്രകദശമണ്ടായയ 886.7 ചെതുരശ കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര വകനതര പ്രകദശമണ്ടായയ

കേണ്ടാണനിചനിരുന്നു. 4-9-2015-ഫല വനിജണ്ടാപനതനില്  വനിസസ്പീരണ്ണയ അതുതഫന്നയണ്ടാണത്ത്

കേണ്ടാണനിചനിരുന്നതത്ത്. ഈ വനിജണ്ടാപനതനില് റനിസരവത്ത് കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത്, ഫപ്രണ്ടാട്ടക്റ്റഡത്ത് ഏരനിയ,

കവള്ഡത്ത്  ഫഹറനികറ്റജത്ത്  ഫഫസറ്റത്ത്  എന്നനിവ മണ്ടാത്രമണ്ടായനി  ചുരുക്കുവണ്ടാന കകേരള സരക്കണ്ടാര

ആവശശ്യഫപ്പെടുകേയണണ്ടായനി.  കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി  വകുപ്പെത്ത്  സഹമനനി  23-6-2016-ല്

കകേരളയ  സന്ദരശനിച  അവസരതനില്  എത്രയയകവഗയ  അന്തനിമ  വനിജണ്ടാപനയ

പുറഫപ്പെടുവനികക്കണതുണത്ത്  എന്നണ്ടാവശശ്യഫപ്പെട്ടത്ത്  ഫമകമ്മണ്ടാറണ്ടാണയ  സമരപ്പെനിചനിരുന്നു.

തമനിഴ് നണ്ടാടത്ത്  സരക്കണ്ടാര  ഇതുവഫര  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  സമരപ്പെനിചനിട്ടനിലണ്ടാതതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്

അന്തനിമ വനിജണ്ടാപനയ ഫഫവകുന്നതത്ത്.  പശനിമഘട്ട സയസണ്ടാനങ്ങള്ക്കത്ത് ഫപണ്ടാതുവനില്

268/2019.
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ഒരു  വനിജണ്ടാപനയ  പുറഫപ്പെടുവനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്  എന്നതണ്ടാണത്ത്  കകേന്ദ്രസരക്കണ്ടാര

എടുതനിരനിക്കുന്ന നനിലപണ്ടാടത്ത്.  2017 മണ്ടാരചത്ത് 4-ാം തസ്പീയതനി കേരടത്ത് വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ

കേണ്ടാലണ്ടാവധനി അവസണ്ടാനനിക്കുയ.  കനരകത  കകേന്ദ്ര സരക്കണ്ടാരനിനത്ത് സയസണ്ടാന സരക്കണ്ടാര

സമരപ്പെനിച  9993 ചെതുരശ കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര വനപ്രകദശങ്ങളനില്നനിന്നുയ 886.7 ചെതുരശ

കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര വകനതര പ്രകദശയ കവരതനിരനിചത്ത്  9107  ചെതുരശ കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര മണ്ടാത്രയ

ഇ.എസത്ത്.എ.  ആയനി  തനിട്ടഫപ്പെടുതണ്ടാനുയ  ബണ്ടാക്കനി  വരുന്നതത്ത്  ഇ.എസത്ത്.എ.-യഫട

പരനിധനിയനില്നനിന്നുയ  ഒഴനിവണ്ടാക്കനി  സയസണ്ടാന  നനിയമങ്ങളയ  ചെട്ടങ്ങളയ  കേരശനമണ്ടായനി

പണ്ടാലനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  സയരകനിക്കുവണ്ടാനുയ കകേന്ദ്ര സരക്കണ്ടാരനികനണ്ടാടത്ത് അഭശ്യരതനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്

23-2-2017-നത്ത് കേതയയ്ക്കുകേയയ ഫചെയനിട്ടുണത്ത്.  വകനതര കമഖലയണ്ടായ 886.7 ചെതുരശ

കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര  പ്രകദശയ  സയസണ്ടാന സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ ഉതരവണ്ടാദനിതക്വതനില് സയരകനി

ക്കുന്നതനിനണ്ടായനി  ശക്തമണ്ടായ  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  തകദ്ദേശ

സണ്ടാപനങ്ങള്ക്കുയ  പഞണ്ടായത്തുതല  ഫഫജവഫഫവവനിധശ്യ  മണ്ടാകനജ് ഫമന്റെത്ത്  സമനിതനികേള്ക്കുയ

പരനിശസ്പീലനയ   നല്കുന്നതനിനത്ത്  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  തമനിഴണ്ടാടത്ത്  സരക്കണ്ടാര

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് നല്കേണ്ടാതതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത് അന്തനിമ വനിജണ്ടാപനയ ഫഫവകുന്നതത്ത്.  എങ്കെനിലയ

സയസണ്ടാന  സരക്കണ്ടാര  തുടരന്നുയ  9107  ചെതുരശ  കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര  പ്രകദശയ  മണ്ടാത്രയ

ഇ.എസത്ത്.എ. പരനിധനിയനില് നനിരതണ്ടാന ശക്തമണ്ടായ നടപടനികേള് സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജണ്ടാസഫെത്ത്:  സര,  അങ്ങത്ത് പറഞതുകപണ്ടാഫല കേരടത്ത്  വനിജണ്ടാപനയ

മണ്ടാരചത്ത്  4-നത്ത്  അസണ്ടാധുവണ്ടാകേണ്ടാന  കപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  എലണ്ടാ  സയസണ്ടാനങ്ങളയ

ഒന്നനിച്ചുകവണ,  ഫസസനിഫെനിക്കണ്ടായനി ഫചെയണ്ടാന സണ്ടാധനിക്കുഫമന്നണ്ടാണത്ത് നണ്ടാഷണല് ഗ്രസ്പീന

ഫഫടബക്യൂണല് പറയന്നതത്ത്.    ഒരു സയസണ്ടാനതനിനത്ത്  പ്രകതശ്യകേമണ്ടായനികട്ടണ്ടാ ഒന്നനികചണ്ടാ

ഫചെയണ്ടാന സണ്ടാധനിക്കുഫമന്നത്ത്  അവരുഫട വനിധനിയനില് പറയന്നുണത്ത്.  തമനിഴണ്ടാടത്ത് സരക്കണ്ടാര

അവഫര  ചെലഞത്ത്  ഫചെയ്യുകേയണ്ടാണത്ത്.  അവര  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാന  കപണ്ടാകുന്നനില.   തമനിഴണ്ടാടത്ത്

സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ നനിലപണ്ടാടുഫകേണ്ടാണത്ത് കകേരളതനിനത്ത്  കദണ്ടാഷമണ്ടാണുണണ്ടാകേണ്ടാന കപണ്ടാകുന്നതത്ത്.

അതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഇക്കണ്ടാരശ്യയ  ഗഗൗരവമണ്ടായനി  ശദയനില്ഫപ്പെടുതനി,  കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാര

രണ്ടുപ്രണ്ടാവശശ്യയ  അയഗസ്പീകേരനിച  ഡ്രണ്ടാഫനില്  പറയന്നതുകപണ്ടാഫല  9107  ചെതുരശ

കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര മണ്ടാത്രയ ഇ.എസത്ത്.എ.-യനില്  നനിലനനിരതനിഫക്കണ്ടാണ്ടുള്ള നടപടനി സക്വസ്പീകേരനി

ക്കണ്ടാന അങ്ങത്ത്  പ്രധണ്ടാനമനനിയമണ്ടായനി ചെരച നടത്തുകമണ്ടാ;  ആള്പണ്ടാരട്ടനി സയഘതനിഫന്റെ

നനികവദനതനില്  ഇക്കണ്ടാരശ്യയ ഉള്ഫപ്പെടുതണ്ടാകമണ്ടാ?

ശസ്പീ  .    പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന:  സര,  ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില്  ഇകപ്പെണ്ടാള്തഫന്ന  ചെരച

നടതനിയനിട്ടുണത്ത്.   തുടരന്നുയ ചെരചകേള് നടതണ്ടാന  സരക്കണ്ടാര സന്നദമണ്ടാണത്ത്.
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IV സബ്മനിഷന

(1) വന നശസ്പീകേരണയ

പ്രതനിപകകനതണ്ടാവത്ത് (ശസ്പീ  .   രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതല): സര, കവനല് കേനതകതണ്ടാടു
കൂടനി സയസണ്ടാനതനിഫന്റെ പശനിമഘട്ട മലനനിരകേളനിലണ്ടാഫകേ തസ്പീ പടരന്നുപനിടനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
വയനണ്ടാട്ടനിഫല കചെമ്പ്ര മലയനില്  500 ഏക്കര ഭൂമനി   കേതനി നശനിക്കുകേയയ  വയനണ്ടാടത്ത്
വനശ്യജസ്പീവനി സകങ്കെതതനില് രണ്ടുമൂന്നനിടങ്ങളനില് തസ്പീ പടരുകേയയ  തനിരുവനന്തപുരതത്ത്
മൂക്കുന്നനിമലയനിലയ  പട്ടണ്ടാളക്കണ്ടാരുഫട   ഫവടനിവയത്ത്  പരനിശസ്പീലനയ  നടക്കുന്ന  ഭണ്ടാഗത്തുയ
റഡണ്ടാര  സണ്ടാപനിച  ഭണ്ടാഗത്തുയ  തസ്പീപനിടനിതമുണണ്ടാകുകേയയ  ഫചെയ.  ശസ്പീ.  ഫഎ.സനി.
ബണ്ടാലകൃഷ്ണന, എയ.എല്.എ. ഇതനിഫന്റെ വനിശദമണ്ടായ വനിവരയ എനനിക്കത്ത് നല്കുകേയണണ്ടായനി.
വയനണ്ടാടത്ത് വനശ്യജസ്പീവനി സയരകണ കകേന്ദ്രയ വലനിയ ഭസ്പീഷണനിയനിലണ്ടാണത്ത്. ആ സയരകണ
കകേന്ദ്രതനിനത്ത്  ചുറ്റുമുള്ള  തമനിഴ് നണ്ടാടത്ത്-കേരണ്ണണ്ടാടകേ  സയസണ്ടാന  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന
വനകമഖല  തസ്പീപനിടുത ഭസ്പീഷണനി കനരനിടുകേയണ്ടാണത്ത്.  തമനിഴ് നണ്ടാട്ടനിഫല  മുതുമല,
കേരണ്ണണ്ടാടകേയനിഫല ബന്ദനിപ്പൂര എന്നസ്പീ കമഖലകേളനിലണ്ടാണത്ത് വശ്യണ്ടാപകേമണ്ടായനി തസ്പീ പടരുന്നതത്ത്.
ഏതണ്ടാണത്ത് 20000 ഫഹക്ടര ഭൂമനിയണ്ടാണത്ത് ബന്ദനിപ്പൂരനില് കേതനിനശനിചതത്ത്. ഒരു കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത്
ഗണ്ടാരഡത്ത് മരനിച്ചു.  തസ്പീഫപ്പെണ്ടാരനി പടരന്നണ്ടാല്  കേതനിയമരണ്ടാന പണ്ടാകേതനില് ചൂട്ടുകേറ്റകപണ്ടാഫല
ഉണങ്ങനിയ മുളങ്കെണ്ടാടുകേള് നനില്ക്കുന്നതത്ത് ഈ പ്രകദശതണ്ടാണത്ത്. ഈ വരഷയ ജനുവരനി 1
മുതല്  299.75  ഫഹക്ടര  വനഭൂമനിയണ്ടാണത്ത്  സയസണ്ടാനതത്ത്  വനിവനിധ  ഭണ്ടാഗങ്ങളനിലണ്ടായനി
ചെണ്ടാമലണ്ടായതത്ത്.  ഫനനണ്ടാറ ഡനിവനിഷനുകേസ്പീഴനില്  മണ്ടാത്രയ 73.28 ഫഹക്ടര  കേതനിനശനിച്ചു.
കേണ്ടാട്ടുതസ്പീയഫട  എണ്ണതനില്  ദകനികണന്തശ്യയനില്  രണണ്ടായ  സണ്ടാനമണ്ടാണത്ത്
കകേരളതനിനുള്ളഫതന്നത്ത്  കകേന്ദ്ര  വനയ  പരനിസനിതനി  മനണ്ടാലയതനിനത്ത്  കേസ്പീഴനിലള്ള
ഫഡറണ്ടാഡൂണ് ആസണ്ടാനമണ്ടായ കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത് സരകവ്വ ഓഫെത്ത് ഇന്തശ്യ വശ്യക്തമണ്ടാക്കനിയനിരുന്നു.
വളഫര  ഗുരുതരമണ്ടായ   ഒരു  പ്രശ്നമണ്ടാണനിതത്ത്.   ഇന്നത്ത്  എലണ്ടാ  ദനിനപത്രങ്ങളനിലയ
ഇതുസയബനനിച  വണ്ടാരതയണത്ത്.  മലയണ്ടാള  മകനണ്ടാരമയനില്   എഡനികറ്റണ്ടാറനിയലമുണത്ത്.
കേഴനിഞ  വരഷയ  സയസണ്ടാനതത്ത്  165  സലതത്ത്  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീയണണ്ടായനി.   2015-ല്
91  സലത്തുയ  2014-ല്  114  സലത്തുമണ്ടാണത്ത് കേണ്ടാട്ടുതസ്പീയണണ്ടായതത്ത്.  ഇതണ്ടാണത്ത് വനയ
വകുപ്പെനിഫന്റെ കേണക്കണ്ടായനി  മണ്ടാധശ്യമങ്ങളനില് വരുന്നതത്ത്.   ഓകരണ്ടാ വരഷവയ  15  കകേണ്ടാടനി
രൂപ വനയ വകുപ്പെത്ത് ഇതനിനുകവണനി  ഫചെലവഴനിക്കുന്നുഫവന്നണ്ടാണത്ത് അറനിയന്നതത്ത്. പകക
ഇതവണഫത  വരള്ച  കേണക്കനിഫലടുത്തുഫകേണ്ടാണത്ത്  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ  തടയണ്ടാനുള്ള
മുഫന്നണ്ടാരുക്കങ്ങള്  വനയ  വകുപ്പെത്ത്  നടതനിയനിട്ടനിഫലന്നുള്ള   പരണ്ടാതനിയണ്ടാണത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള്
ഉയരന്നുവന്നനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ബനിട്ടസ്പീഷുകേണ്ടാരുഫട  കേണ്ടാലതത്ത്  കേമയ  കകേണ്ടാലയ  കേല്ലുഫമണ്ടാഫക്ക
ഉപകയണ്ടാഗനിചത്ത്  തസ്പീ ഫകേടുതനിയനിരുന്നു.  അകത  മണ്ടാരഗ്ഗയ ഇന്നുയ പലയവസരങ്ങളനിലയ
പനിന്തുടരുന്നു.  വനയ  കേതനി  നശനിക്കുന്നുഫവന്നുള്ള  ഗുരുതരമണ്ടായ  അവസ
കേണക്കനിഫലടുതത്ത്  വനതനിഫല  ഫഫജവസമതനിഫന  സയരകനിക്കണ്ടാനുയ



484 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

ഫഫജവഫഫവവനിധശ്യങ്ങഫള  നനിലനനിരതണ്ടാനുയ  മുനകേരുതലകേള്  കവണയ.  അതനിനണ്ടായനി
കൂടുതല്  സന്നണ്ടാഹങ്ങള്  ആവശശ്യമണ്ടാണത്ത്.   കേണ്ടാട്ടനികലയ്ക്കത്ത്  കേടന്നുകപണ്ടാകേതക്ക
നനിലയനിലള്ള  ഫചെറനിയ  ഫെയര  കസ്റ്റേഷനുകേള്  അനനിവണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്.  ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില്
സരക്കണ്ടാര അടനിയന്തര നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നത്ത്  അഭശ്യരതനിക്കുന്നു. 

11.00 A.M.]

വനവയ മൃഗസയരകണവയ മൃഗശണ്ടാലകേളയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   ഫകേ  .   രണ്ടാജു  ): സര,
വളഫര  പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഒരു  വനിഷയമണ്ടാണത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക  കനതണ്ടാവത്ത്
ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.   2016-ഫല   കേണ്ടാലവരഷതനിലയ  തുലണ്ടാവരഷതനിലയ  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടായ
കുറവത്ത് വന്നനിട്ടുണത്ത്.  ഇതുവഫര കവനല് മഴ ലഭനിചനിട്ടനില.  കേടുത കവനലയ വരള്ചയയ
ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ.   ഈ  സണ്ടാഹചെരശ്യതനില്  സയസണ്ടാനഫത  വനകമഖലയനില്
തസ്പീപനിടുതമുണണ്ടാകേണ്ടാനുള്ള സണ്ടാധശ്യത കൂടുതലണ്ടാണത്ത്.  ഇതത്ത് മുന്നനില് കേണ്ടുഫകേണ്ടാണത്ത് വനയ
വകുപ്പെത്ത്  മുനകേരുതല് നടപടനികേള് ഇതനികനണ്ടാടകേയ സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  ഓകരണ്ടാ കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത്
ഡനിവനിഷനുകേസ്പീഴനിലയ  വരുന്ന  വനകമഖലയഫട  സക്വഭണ്ടാവയ,  മുന  വരഷങ്ങളനിഫല
അനുഭവയ,  തസ്പീപനിടനിക്കണ്ടാനുള്ള സണ്ടാധശ്യത എന്നനിവ കേണക്കനിഫലടുതത്ത്  വനകമഖലഫയ
സഹ,  കമണ്ടാഡകററ്റത്ത്,  കലണ്ടാ  എന്നനിങ്ങഫന  വനിവനിധ  സണ്ടാധശ്യതണ്ടാ  കമഖലകേളണ്ടായനി
തരയതനിരനിക്കുകേയയ കഹണ്ടാട്ടത്ത്കസണ്ടാട്ടുകേള് അടയണ്ടാളഫപ്പെടുത്തുകേയയ ഫചെയനിട്ടുണത്ത്.   ഓകരണ്ടാ
ഡനിവനിഷന  തലതനിലയ  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ ഫെലപ്രദമണ്ടായനി  കനരനിടണ്ടാനുള്ള  പ്രവൃതനികേള്
ഉള്ഫക്കണ്ടാള്ളനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത് ഫെയര മണ്ടാകനജത്ത് ഫമന്റെത്ത് പ്ലെണ്ടാനുകേള് തയണ്ടാറണ്ടാക്കുകേയയ സരക്കനിള്
തലവനണ്ടാര  ഇതത്ത്  പരനികശണ്ടാധനിചത്ത്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  ഫചെയനിട്ടുണത്ത്.   ഓകരണ്ടാ
വനകമഖലയനിഫലയയ  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ  സണ്ടാധശ്യതയയ  സലതനിഫന്റെ  പ്രകതശ്യകേതയയ
കേണക്കനിഫലടുതത്ത്  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ  കനരനിടണ്ടാനുള്ള  തനയ  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണത്ത്.   വനിവനിധ
സസ്പീമുകേളനിലയ പദതനികേളനിലയ ലഭശ്യമണ്ടായ തുകേ കക്രണ്ടാഡസ്പീകേരനിചത്ത്  വനിനനികയണ്ടാഗനിച്ചുവരുന്നു.
തസ്പീ പടരന്നുപനിടനിക്കണ്ടാനുള്ള മുനകേരുതഫലന്ന നനിലയനില് ഫെയര സലനുകേള് ജനുവരനി
മണ്ടാസകതണ്ടാഫടതഫന്ന  ഫതളനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഏഫതങ്കെനിലയ  വനകമഖലയനില്  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ
ഉണണ്ടാകുകേയണ്ടാഫണങ്കെനില് ആയതത്ത് ഉപഗ്രഹതനിഫന്റെ സഹണ്ടായകതണ്ടാടുകൂടനി കേഫണതനി
ബനഫപ്പെട്ട വനയ വകുപ്പെത്ത് ഉകദശ്യണ്ടാഗസരക്കത്ത് വനിവരയ ലഭനിക്കതക്കവനിധയ ഫഡറണ്ടാഡൂണ്
ആസണ്ടാനമണ്ടായ കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത് സരകവ്വ ഓഫെത്ത് ഇന്തശ്യ ഒരുക്കനിയ കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത് ഫെയര അലരട്ടത്ത്
സയവനിധണ്ടാനയ  ഉപകയണ്ടാഗഫപ്പെടുത്തുന്നുണത്ത്.   ഇതനികലയ്ക്കണ്ടായനി  സയസണ്ടാനഫത  എലണ്ടാ
ഡനിവനിഷണല് കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത് ഓഫെസ്പീസരമണ്ടാരുയ സവല്ഡത്ത് സലഫെത്ത് വണ്ടാരഡനണ്ടാരുയ കറഞത്ത്
കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത്  ഓഫെസ്പീസരമണ്ടാരുയ  കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത്  കസ്റ്റേഷഫന്റെ  ചെണ്ടാരജ്ജുള്ള  ഫഡപക്യൂട്ടനി  കറഞത്ത്
കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത്  ഓഫെസ്പീസരമണ്ടാരുയ   കപരത്ത്  രജനിസ്റ്റേര  ഫചെയത്ത്  പ്രസ്തുത  സയവനിധണ്ടാനയ
ഉപകയണ്ടാഗഫപ്പെടുതനിവരനികേയണ്ടാണത്ത്.   അഗനി  പ്രതനികരണ്ടാധ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കത്ത്
കമല്കനണ്ടാട്ടയ  വഹനിക്കണ്ടാനണ്ടായനി  സയസണ്ടാനതലതനില്  വനയ  വകുപ്പെത്ത്  ആസണ്ടാനതത്ത്
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ഒരു  ഫെയര  കമണ്ടാണനിറ്ററനിയഗത്ത്  ഫസല്  പ്രവരതനിച്ചുവരുന്നു.  ഇതനിനുപുറഫമ  എലണ്ടാ
വനയ ഡനിവനിഷനുകേളനിലയ ഫെയര കേണ്കടണ്ടാള് റൂമുയ അടനിയന്തര സണ്ടാഹചെരശ്യങ്ങള് കനരനിടണ്ടാന
ഡനിവനിഷണല്  കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത്  ഓഫെസ്പീസറുഫട  കനരനിട്ടുള്ള നനിയനണതനില്  സക്രസനിസത്ത്
മണ്ടാകനജത്ത് ഫമന്റെത്ത്  ടസ്പീമുയ  പ്രവരതനിച്ചുവരുന്നു.  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീയഫട  സണ്ടാന്നനിദശ്യയ  കവഗയ
കേഫണതണ്ടാനുയ ബനഫപ്പെട്ട ജസ്പീവനക്കണ്ടാരക്കത്ത് ആയതത്ത് നനിയനനിക്കുന്നതനിനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ
നനിരകദ്ദേശയ നല്കുന്നതനിനുയ സയസണ്ടാന വശ്യണ്ടാപകേമണ്ടായനി സനിരയ/തണ്ടാല്ക്കണ്ടാലനികേ വണ്ടാചത്ത്
ടവറുകേള് സണ്ടാപനിചത്ത് പ്രവരതനിച്ചുവരുന്നു. കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ ഫെലപ്രദമണ്ടായനി നനിയനനിക്കണ്ടാനണ്ടായനി
ഫെയര മസ്ദൂരമണ്ടാഫരയയ  പ്രണ്ടാകയണ വലനിയ തസ്പീ  കനരനിടണ്ടാന ഫെയര ഗശ്യണ്ടായഗുകേഫളയയ
നനികയണ്ടാഗനിചനിട്ടുണത്ത്.   വനസയരകണ  സമനിതനിയഫടകയണ്ടാ   ഇകക്കണ്ടാ  ഫഡവലപ്ഫമന്റെത്ത്
കേമ്മനിറ്റനികേളഫടകയണ്ടാ കനതൃതക്വതനില് ജനവണ്ടാസ കമഖലകയണ്ടാടടുത വന കമഖലകേളനില്
കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ  പ്രതനികരണ്ടാധ  പ്രവരതനങ്ങളയ  കബണ്ടാധവല്ക്കരണ  പ്രവരതനങ്ങളയ
നടന്നുവരുന്നുണത്ത്.  കേഠനിനമണ്ടായ  ഫവയനിലനിലണണ്ടാകുന്ന  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ  ഫെലപ്രദമണ്ടായനി
കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  സനപുണശ്യയ  ഫെയര  ആന്റെത്ത്  ഫറസക്യൂ  സരവ്വസ്പീസസത്ത്  വകുപ്പുമണ്ടായനി
സഹകേരനിചത്ത് വനയ വകുപ്പെത്ത് ജസ്പീവനക്കണ്ടാരക്കത്ത് നല്കേനിവരുന്നുണത്ത്. കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ പ്രതനികരണ്ടാധനി-
ക്കുന്നതനിനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ  ഉപകേരണങ്ങളയ  പ്രകതശ്യകേ ബൂട്ടത്ത്സത്ത്,  ഫഹല്ഫമറ്റത്ത്,  വസങ്ങള്
എന്നനിവയയ  ആവശശ്യണ്ടാനുസരണയ  ലഭശ്യമണ്ടാക്കണ്ടാന  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.
വനതനിനകേത്തുതഫന്ന മഴഫവള്ളയ സയഭരനിച്ചുനനിരതണ്ടാനുയ അതുവഴനി വനതനിനകേതത്ത്
ആരദ്രത  നനിലനനിരതണ്ടാനുയ  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീയഫട  സണ്ടാധശ്യത  കുറയ്ക്കണ്ടാനുയ  ആവശശ്യമണ്ടായ
നടപടനികേള് ആരയഭനിചനിട്ടുണത്ത്.   ഇതനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  നനിലവനിലള്ള ജലണ്ടാശയങ്ങളഫട
ആഴയ  കൂട്ടുകേയയ  മണ്ണത്ത്  നസ്പീക്കയ  ഫചെയ്യുകേയയ  പുതുതണ്ടായനി  ഫചെക്കത്ത്ഡണ്ടാമുകേള്
നനിരമ്മനിക്കുകേയയ ഫചെയനിട്ടുണത്ത്.  ഈ പ്രവൃതനി തുടരുന്നതണ്ടാണത്ത്.  ഈ വരഷയ കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ
മൂലമുണണ്ടാകുന്ന ആപതനിഫനക്കുറനിചത്ത്  ഫപണ്ടാതുജനങ്ങഫള കബണ്ടാധവണ്ടാനണ്ടാരണ്ടാക്കുന്നതനിനുയ
പ്രതനികരണ്ടാധ പ്രവരതനങ്ങളനില് അവഫരക്കൂടനി ഭണ്ടാഗമണ്ടാക്കുന്നതനിനുമണ്ടായനി കപണ്ടാസ്റ്റേറുകേള്,
ബണ്ടാനറുകേള്,  റണ്ടാലനികേള്,  തനികയറ്ററുകേളനില്  സസഡകേള്,  ഫതരുവനണ്ടാടകേങ്ങള്
തുടങ്ങനിയവ  സയഘടനിപ്പെനിച്ചുവരുന്നു.  ഈ  വരഷഫത  മഴക്കുറവയ  കേടുത
ജലദഗൗരലഭശ്യവയ  കേടുത കവനലയമൂലമുണണ്ടാകേണ്ടാനനിടയള്ള കേണ്ടാട്ടുതസ്പീഫയ ഫെലപ്രദമണ്ടായനി
നനിയനനിക്കണ്ടാന  നടപടനികേഫളടുതനിട്ടുണത്ത്. 

കകേന്ദ്ര സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ നനിരകദ്ദേശപ്രകേണ്ടാരയ എലണ്ടാ വകുപ്പുകേഫളയയ ഉള്ഫപ്പെടുതനി
ഒരു  കസ്റ്റേറ്റത്ത്  കഫെണ്ടാറസ്റ്റേത്ത്  ഫെയര  സക്രസനിസത്ത്  മണ്ടാകനജത്ത് ഫമന്റെത്ത്  ഫസല്  രൂപസ്പീകേരനിചത്ത്
പ്രവരതനങ്ങള്  ഏകകേണ്ടാപനിപ്പെനിക്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.  ഈ  വരഷയ  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീയനിലണണ്ടായ
വരദനവത്ത് ആശങ്കെണ്ടാജനകേമല.  കമല്പ്പെറഞ മുനകേരുതലകേളനിലൂഫടയയ പ്രവൃതനികേളനിലൂഫടയയ
വനകതണ്ടാതനിലള്ള  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീയണണ്ടാകേണ്ടാഫത  വനയ  സയരകനിക്കണ്ടാന  കേഴനിഞനിട്ടുണത്ത്.
ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില് വനയ  വകുപ്പെത്ത്  തുടരന്നുയ കേരശനമണ്ടായ ജണ്ടാഗ്രത പുലരത്തുന്നതണ്ടാണത്ത്.

268/2019



486 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

എലണ്ടാ വകുപ്പുകേളഫടയയ  വനതനികനണ്ടാടത്ത്  കചെരന്നത്ത്  ജസ്പീവനിക്കുന്ന ഫപണ്ടാതുജനങ്ങളഫടയയ
സഹകേരണകതണ്ടാഫട  കേണ്ടാട്ടുതസ്പീ  നനിയനനിച്ചുനനിരതണ്ടാനണ്ടാകുഫമന്നത്ത്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നു.
കേരണ്ണണ്ടാടകേയനിഫല  ബന്ദനിപ്പൂര  കേടുവ  സകങ്കെതയ  പൂരണ്ണമണ്ടായനി  കേതനിനശനിചതണ്ടായനി
പത്രതനില്  വണ്ടാരതയണണ്ടായനിരുന്നു.  തസ്പീ  നനിയനണവനികധയമണ്ടാക്കുന്നതനിനത്ത്  കകേരളതനിഫല
കസന  അവഫര  സഹണ്ടായനിചനിരുന്നു.  വനയവകുപ്പെനിഫന്റെ  ഫെലപ്രദമണ്ടായ  ഇടഫപടലകേള്
മൂലമണ്ടാണത്ത്  കകേരളതനില്  അതരതനിലള്ള  സയഭവങ്ങളണണ്ടാകേണ്ടാതതത്ത്.   കേഴനിഞ
വരഷയ  ഇകത  സസ്പീസണനില്  തസ്പീ  പടരന്നുപനിടനിച  കമഖലകേഫള  സയബനനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങഫളലണ്ടായ  എഫന്റെ  സകേവശമുണത്ത്.  ഫപണ്ടാതുസക്വഫതന്നുള്ള  രസ്പീതനിയനില്  വനയ
സയരകനിക്കുന്നതനിനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ  ജണ്ടാഗ്രതണ്ടാപൂരവ്വമണ്ടായ  നടപടനികേള്  തസ്പീരചയണ്ടായയ
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുണണ്ടാകുയ. 

(2) അതനികവഗ ഫറയനില്പ്പെണ്ടാത

ശസ്പീ  .    എയ  .    രണ്ടാജകഗണ്ടാപണ്ടാലന  : സര,  കകേരളതനില് സണ്ടാധശ്യതണ്ടാ പഠന റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്
തയണ്ടാറണ്ടാക്കനിയ അതനികവഗ ഫറയനില്പ്പെണ്ടാത പദതനിയനില് കേണ്ടാസരകഗണ്ടാഡത്ത് ജനിലഫയക്കൂടനി
ഉള്ഫപ്പെടുതണയ.  പനികന്നണ്ടാക്കണ്ടാവസ അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന കേണ്ടാസരകഗണ്ടാഡത്ത് ജനിലഫയ
ഒഴനിവണ്ടാക്കനിഫക്കണ്ടാണ്ടുള്ള ഒരു സണ്ടാധശ്യതണ്ടാപഠന റനികപ്പെണ്ടാരട്ടണ്ടാണത്ത് കപ്രണ്ടാജക്ടത്ത് കേണ്സള്ട്ടനസനി
തയണ്ടാറണ്ടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്.  വനിപുലമണ്ടായ  ആശുപത്രനി  ശയഖലയള്ള  മയഗലണ്ടാപുരയവഫര
പണ്ടാത  ദസ്പീരഘനിപ്പെനിചണ്ടാല്  മണ്ടാത്രകമ  ഇതനിഫന്റെ  പൂരണ്ണമണ്ടായ  പ്രകയണ്ടാജനയ  നമുക്കത്ത്
ലഭശ്യമണ്ടാകുകേയള.   കേണ്ടാസരകഗണ്ടാഡത്ത്,  കേണ്ണൂര,  കകേണ്ടാഴനികക്കണ്ടാടത്ത്  ജനിലകേളനില്നനിന്നത്ത്
നൂറുകേണക്കനിനണ്ടാളകേളണ്ടാണത്ത്  നനികതശ്യന  മയഗലണ്ടാപുരത്തുള്ള  ആശുപത്രനികേഫളയയ
എയരകപണ്ടാരട്ടനിഫനയയ ആശയനിക്കുന്നതത്ത്.  പഫക തലപ്പെണ്ടാടനി  -  മയഗലണ്ടാപുരയ റൂട്ടനില്
ഈ പണ്ടാത പ്രണ്ടാകയണ്ടാഗനികേമണ്ടാകേണഫമങ്കെനില് കേരണ്ണണ്ടാടകേ സരക്കണ്ടാര മുനകേഫയടുക്കണയ.
അതനിനത്ത് കവണത്ര തണ്ടാല്പ്പെരശ്യയ കേരണ്ണണ്ടാടകേ സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുമുണണ്ടാകേണ്ടാത
സണ്ടാഹചെരശ്യതനില്  കേരണ്ണണ്ടാടകേ സരക്കണ്ടാരുമണ്ടായനി സയസണ്ടാന സരക്കണ്ടാര    ഈ പ്രശ്നയ
ചെരച ഫചെയണ്ടാന തയണ്ടാറണ്ടാകേണയ.  കകേരളതനിഫന്റെ സമഗ്രമണ്ടായ വനികേസനതനിനുകവണനി
ശക്തമണ്ടായ  ഇടഫപടല്  നടതനിഫക്കണ്ടാണനിരനിക്കുന്ന  സരക്കണ്ടാര  ഇതനിഫന്റെ  പ്രസക്തനി
ഉള്ഫക്കണ്ടാണത്ത്  കേണ്ടാസരകഗണ്ടാഡത്ത് ജനിലഫയക്കൂടനി അതനികവഗ ഫറയനില്പ്പെണ്ടാത പദതനിയനില്
ഉള്ഫപ്പെടുതണ്ടാനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കണയ. 

മുഖശ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന  ): സര,  തനിരുവനന്തപുരയ  മുതല്
കേണ്ടാസരകഗണ്ടാഡത്ത്  വഫര  526  കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര സദരഘശ്യമുള്ള ഒരു സഹസസ്പീഡത്ത്  ഫറയനില്
കകേണ്ടാറനികഡണ്ടാര പദതനിക്കത്ത്  2010-ല് അയഗസ്പീകേണ്ടാരയ  നല്കുകേയയ  ഡനി.എയ.ആര.സനി.
ഇതനിഫന്റെ സണ്ടാധശ്യതണ്ടാപഠനയ നടത്തുകേയയ ഫചെയ.  ഇതനിഫന്റെ കമല്കനണ്ടാട്ടയ പൂരണ്ണമണ്ടായയ
സരക്കണ്ടാര  ഉടമസതയനിലള്ള  കകേരള  സഹസസ്പീഡത്ത്  ഫറയനില്  കകേണ്ടാരപ്പെകറഷനണ്ടാണത്ത്.
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പദതനിയഫട വനിശദമണ്ടായ കപ്രണ്ടാജക്ടത്ത് റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്    കകേണ്ടാരപ്പെകറഷനത്ത് ഡനി.എയ.ആര.സനി.
1-7-2016-ല് സകേമണ്ടാറനി.   പ്രണ്ടാഥമനികേ പഠന റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനില് കേണ്ടാസരകഗണ്ടാഡത്ത്  ജനിലഫയ
ഉള്ഫപ്പെടുതനിയനിരുഫന്നങ്കെനിലയ ഡനി.എയ.ആര.സനി.  സമരപ്പെനിച പദതനി രൂപകരഖയനില്
ജനിലഫയ  ഒഴനിവണ്ടാക്കനി.   പ്രസ്തുത  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുപ്രകേണ്ടാരയ  കേണ്ണൂര  മുതല്  കേണ്ടാസരകഗണ്ടാഡത്ത്
വഫരയള്ള സഞണ്ടാരനികേളഫട എണ്ണയ പ്രതനിദനിനയ  200-ല് തണ്ടാഫഴയണ്ടാണത്ത്.  ഏകേകദശയ
100  കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര  സദരഘശ്യമുള്ള പണ്ടാതയഫട  അതനിഭസ്പീമമണ്ടായ  ഫചെലവത്ത്  നസ്പീതനിയക്ത-
മലണ്ടാതതനിനണ്ടാല്  തനിരുവനന്തപുരയ  മുതല്  കേണ്ണൂര  വഫരയണ്ടായനി  ഫറയനില്പ്പെണ്ടാത
നനിജഫപ്പെടുതനിയണ്ടാണത്ത് ശനിപണ്ടാരശ ഫചെയനിട്ടുള്ളതത്ത്.   മയഗലണ്ടാപുരയ വഫര പണ്ടാത നസ്പീട്ടുന്നതനിനത്ത്
കേരണ്ണണ്ടാടകേ സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ അനുമതനിയണ്ടാണത്ത് ആവശശ്യയ.  ഇതനിനത്ത് കകേരള സഹസസ്പീഡത്ത്
ഫറയനില് കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന കേരണ്ണണ്ടാടകേ സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  കേഫതഴുതനിയനിട്ടുണത്ത്.   മയഗലണ്ടാപുരയ
വഫര നസ്പീട്ടനിയണ്ടാല്  വളഫരയധനികേയ ആദണ്ടായകേരമണ്ടായനി ഈ പദതനി നടപ്പെണ്ടാക്കണ്ടാനണ്ടാകുയ.
അതനിനണ്ടായനി എലണ്ടാവനിധ ശമങ്ങളയ സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുണണ്ടാകുയ.  ഫപണ്ടാതുഫവ
പനികന്നണ്ടാക്കയ  നനില്ക്കുന്ന  കേണ്ടാസരകഗണ്ടാഡത്ത്  ജനിലഫയ  ഈ  പദതനിയഫട  ഭണ്ടാഗമണ്ടാക്കനി
മണ്ടാറ്റുന്ന കേണ്ടാരശ്യതനില് തുറന്ന സമസ്പീപനമണ്ടാണത്ത് സരക്കണ്ടാരനിനുള്ളതത്ത്.  

(3) ഫപരനിയണ്ടാറനിഫന്റെ സയരകണയ

ശസ്പീ  .    കജണ്ടാണ് ഫഫെരണണ്ടാണസത്ത്  : സര,  സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുമത്ത്
ഒരു കേണ്ടാരശ്യയ സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നു. ഇന്നഫല ഞണ്ടാഫനണ്ടാരു കേതത്ത് ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട സസ്പീക്കരക്കത്ത്
നല്കേനിയനിരുന്നു.  ഇഗൗ  സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പെനിക്കണ്ടാന  28-ാംതസ്പീയതനിയണ്ടാണത്ത്
എനനിക്കത്ത്  അനുമതനി  നല്കേനിയഫതങ്കെനിലയ  26-ാം  തസ്പീയതനി  രണ്ടാത്രനി  11.22-നത്ത്
ഫഫെയ്സ്ബുക്കനിലൂഫട ഇഗൗ സബ്മനിഷനുമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ട കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് വച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്
ഒരു  തുറന്ന  കേതത്ത്  എനനിക്കത്ത്  ലഭനിക്കുകേയണണ്ടായനി.  ധണ്ടാരണ്ടാളയ  ആളകേള്  അതുമണ്ടായനി
ബനഫപ്പെട്ടത്ത്  കേമന്റുകേളയ  കരഖഫപ്പെടുതനിയനിരുന്നു.  ഒരു  നനിയമസഭണ്ടായഗഫമന്ന
നനിലയനിലള്ള  എഫന്റെ  അവകേണ്ടാശങ്ങള്  സയരകനിക്കണഫമന്നത്ത്  ആവശശ്യഫപ്പെട്ടുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കരക്കത്ത്  ഇന്നഫല  ഒരു  കേതത്ത്  ഫകേണ്ടാടുതതത്ത്.  ഞണ്ടാന
വനിഷയതനികലയ്ക്കത്ത് കേടക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  

വളഫര   പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ടതുയ  എറണണ്ടാകുളയ  ജനിലയനിഫല  ജനങ്ങള്  വശ്യവസണ്ടായ,
കേണ്ടാരഷനികേ,  മതശ്യബനന  കമഖലകേളഫട  നനിലനനില്പ്പെനിനണ്ടായനി  ആശയനിക്കുന്ന
നദനിയണ്ടാണത്ത്  ഫപരനിയണ്ടാര.  എറണണ്ടാകുളയ  ജനിലയനിഫല  കകേന്ദ്ര  ഫപണ്ടാതുകമഖലണ്ടാ
സണ്ടാപനങ്ങളണ്ടായ  എഫെത്ത്.എ.സനി.റ്റനി.,  ഫകേണ്ടാചനിന  റനിഫഫഫെനറനി,  ഫഎ.ആര.ഇ.,
എചത്ത്.ഫഎ.എല്.  തുടങ്ങനിയവയയ  സക്വകേണ്ടാരശ്യ  സണ്ടാപനങ്ങളണ്ടായ  ഹനിനഡണ്ടാല്കകേണ്ടാ,
അകപ്പെണ്ടാകളണ്ടാ ടകയഴത്ത്,  സനി.എയ.ആര.എല്.   തുടങ്ങനിയ  250-ഓളയ വശ്യവസണ്ടായശണ്ടാലകേളയ
കേരഷകേരുയ  പതനിനണ്ടായനിരക്കണക്കനിനത്ത്  മതശ്യഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനികേളയ  ഫപരനിയണ്ടാറനിഫന
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ആശയനിചണ്ടാണത്ത് ജസ്പീവനിക്കുന്നതത്ത്.  ഫപരനിയണ്ടാറനിഫന്റെ ജലനനിരപ്പെത്ത് കേണ്ടാത്തുസൂകനികക്കണതുയ
ഫവള്ളയ  മലനിനഫപ്പെടണ്ടാഫത  സയരകനിക്കഫപ്പെകടണതുയ  എറണണ്ടാകുളയ  ജനിലയനിഫല
കുടനിഫവള്ള  വനിതരണതനിനുയ  ഫപരനിയണ്ടാറനിഫന്റെ  തസ്പീരപ്രകദശത്തുള്ള  കേണ്ടാരഷനികേ
കമഖലയഫട  സയരകണതനിനുയ  ആവശശ്യമണ്ടാണത്ത്.  ഫപരനിയണ്ടാറനിഫന്റെ  ജലനനിരപ്പെത്ത്
നനിശനിത ഫലവലനില് നനിലനനിരത്തുന്നതനിനണ്ടായനി   പുറപ്പെള്ളനിക്കണ്ടാവനിലയ പണ്ടാതണ്ടാളത്തുയ
ഫകേണ്ടാചനിന റനിഫഫഫെനറനിയഫട സഹണ്ടായകതണ്ടാഫട ഫറഗുകലറ്റര-കേയ-ബനിഡ്ജത്ത് സണ്ടാപനിചനിട്ടുണത്ത്.
സമസ്പീപ ദനിവസങ്ങളനില് ഫപരനിയണ്ടാറനിഫല ജലതനിഫന്റെ നനിറയ കേറുക്കുകേയയ മണ്ടാലനിനശ്യങ്ങള്
അടനിഞകൂടുകേയയ ഫചെയ.  പരനിസനിതനി സയരകണതനിഫന്റെയയ മലനിനസ്പീകേരണതനിഫന്റെയയ
കപരനില്  ചെനിലര  പണ്ടാതണ്ടാളയ  ബണനിഫല  ഷട്ടറനിഫന്റെ  പ്രവരതനയ  തടസഫപ്പെടുതനി-
യനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഇതത്ത്  എറണണ്ടാകുളയ  ജനിലയനിഫല  കുടനിഫവള്ള  വനിതരണഫതയയ
ഫപണ്ടാതുകമഖലണ്ടാ  സണ്ടാപനങ്ങളഫട  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങഫളയയ  ബണ്ടാധനിചനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
ഫപരനിയണ്ടാറനിഫല  ജലനനിരപ്പെത്ത്  വനകതണ്ടാതനില്  തണ്ടാഴനിരനിക്കുന്നതനിനണ്ടാല്  ഫവള്ളതനില്
ഓകനിജഫന്റെ  അളവത്ത്  കുറയകേയയ  ഇഗൗ  സനിതനി  തുടരന്നണ്ടാല്  കുടനിഫവള്ള  ലഭശ്യത
പ്രതനിസനനിയനിലണ്ടാവകേയയ മതശ്യസമതത്ത് നശനിക്കുകേയയ ഫചെയ്യുയ.  ഭൂതതണ്ടാനഫകേട്ടത്ത്
അണഫക്കട്ടനില്നനിന്നുയ  ഫവള്ളയ  തുറന്നുവനിട്ടത്ത്  പ്രശ്നതനിനത്ത്  പരനിഹണ്ടാരയ  കേണ്ടാകണണ
അടനിയന്തര  സണ്ടാഹചെരശ്യമണ്ടാണത്ത്  നനിലനനില്ക്കുന്നതത്ത്.   ആയതനിനണ്ടാല്  എറണണ്ടാകുളയ
ജനിലയനിഫല  ജനങ്ങളയ  വശ്യവസണ്ടായ  സണ്ടാപനങ്ങളയ  കേണ്ടാരഷനികേകമഖലയയ
കുടനിഫവള്ളതനിനുയ  വശ്യണ്ടാവസണ്ടായനികേണ്ടാവശശ്യതനിനുയ  ജലകസചെനതനിനുയ  ആശയനിക്കുന്ന
ഫപരനിയണ്ടാര  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കത്ത്   പരനിഹണ്ടാരയ  കേണ്ടാണുന്നതനിനണ്ടായനി  അടനിയന്തര
നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണ്ടാന  ജലവനിഭവ,  വശ്യവസണ്ടായ,  ഫതണ്ടാഴനില്,  പഞണ്ടായതത്ത്
വകുപ്പെധനികൃതരക്കത്ത് ആവശശ്യമണ്ടായ നനിരകദ്ദേശയ നല്കേണഫമന്നണ്ടാണത്ത് ഇഗൗ സബ്മനിഷനനിലൂഫട
ആവശശ്യഫപ്പെടുന്നതത്ത്. 

മുഖശ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറണ്ടായനി വനിജയന): സര,  ഫപരനിയണ്ടാറനില് പള്ളനിവണ്ടാസല്,
ഫചെങ്കുളയ,  ഇടുക്കനി,  പന്നനിയണ്ടാര,  കനരശ്യമയഗലയ,  ഇടമലയണ്ടാര,  കലണ്ടാവര  ഫപരനിയണ്ടാര
എന്നസ്പീ ജലഫഫവദദ്യുത പദതനികേളളളതുഫകേണ്ടാണ്ടുയ വശ്യണ്ടാവസണ്ടായനികേണ്ടാവശശ്യങ്ങള്ക്കത്ത് ജലയ
നദനിയനില്നനിന്നുയ എടുക്കുന്നതുമൂലവയ കവനല്ക്കണ്ടാലതത്ത് ഫപരനിയണ്ടാറനിഫല നസ്പീഫരണ്ടാഴുക്കത്ത്
കുറയന്നതനിനണ്ടാല്  കവമനണ്ടാടത്ത്  കേണ്ടായലനില്നനിന്നുയ  ഉപ്പുഫവള്ളയ  കേയറുന്നതനിനത്ത്
ഇടയണ്ടാകുന്നുണത്ത്.  ഇതത്ത് ഫപരനിയണ്ടാറനിഫല ആവണ്ടാസ വശ്യവസഫയ സണ്ടാരമണ്ടായനി ബണ്ടാധനിക്കുന്നു.
ഏലൂരനില്  പണ്ടാതണ്ടാളത്തുയ  മഞമ്മലയ  പുറപ്പെള്ളനിക്കണ്ടാവനിലയ  ഫറഗുകലറ്റര-കേയ-ബനിഡ്ജത്ത്
സണ്ടാപനിചത്ത്  ഉപ്പുഫവള്ളയ  കേയറുന്നതത്ത്  നനിയനനിക്കുയ.   കകേരളതനില്  ലഭനികക്കണ
ശരണ്ടാശരനി  മഴയഫട  അളവനിലണണ്ടായ   കുറവത്ത്   ഫപരനിയണ്ടാറനിഫന്റെ  നസ്പീഫരണ്ടാഴുക്കനിഫനയയ
ബണ്ടാധനിചനിട്ടുണത്ത്.   ഭൂതതണ്ടാനഫകേട്ടത്ത്  ബണ്ടാകരജനില്നനിന്നത്ത്  ജലയ  തുറന്നുവനിടണഫമന്നണ്ടാണത്ത്
നനിരകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതത്ത്.  ഭൂതതണ്ടാനഫകേട്ടത്ത്  ബണ്ടാകരജനില്  ജലഫമത്തുന്നതത്ത്  ഇടമലയണ്ടാര
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ഫഫഹകഡ്രണ്ടാ ഇലകനികേത്ത് കപ്രണ്ടാജക്ടനില്നനിന്നണ്ടാണത്ത്. എങ്കെനിലയ അതശ്യണ്ടാവശശ്യഘട്ടമുണണ്ടായണ്ടാല്
കൂടുതല്  ഫവള്ളയ  ഭൂതതണ്ടാനഫകേട്ടത്ത്  ബണ്ടാകരജനില്നനിന്നുയ  തുറന്നുവനിടണ്ടാന  കേഴനിയയ.
ഉയരന്ന  അളവനില്  ഫഫനകടറ്റസ്തുകേളയ  മറ്റത്ത്  ലവണ  പദണ്ടാരതങ്ങളയ  നദസ്പീജലതനില്
കേടന്നുകൂടനിയതുയ  സക്വണ്ടാഭണ്ടാവനികേ  ഓകനിജഫന്റെ  അളവനിഫനയയ  മറ്റത്ത്  ജലജസ്പീവനികേളഫട
സണ്ടാന്നനിദശ്യകതയയ  സണ്ടാരമണ്ടായനി  ബണ്ടാധനിക്കുന്നതണ്ടായനി  കേഫണതനിയനിട്ടുണത്ത്.  അതശ്യണ്ടാവശശ്യ
ഘട്ടമുണണ്ടായണ്ടാല്  കൂടുതല്  ശുദജലഫമതനിക്കുന്നതനിനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ  കേരുതല്
നടപടനികേള് ഫഫകേഫക്കണ്ടാള്ളണഫമന്ന നനിരകദ്ദേശയ നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  കുടനിഫവള്ളതനിഫന്റെ
ലഭശ്യത ഉറപ്പെണ്ടാക്കണഫമന്നത്ത് ജനിലണ്ടാകേളക്ടരക്കുയ തകദ്ദേശസക്വയയഭരണ സണ്ടാപനങ്ങള്ക്കുയ
നനിരകദ്ദേശയ നല്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.   ഫപരനിയണ്ടാര നദനിയനില് മലനിനസ്പീകേരണയ തടയന്നതനിനുയ
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമണ്ടായനി  മലനിനസ്പീകേരണ  നനിയനണ  കബണ്ടാരഡത്ത്  നനിരവധനി
നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.  മലനിനസ്പീകേരണതനിഫന്റെ  കതണ്ടാതത്ത്  നനിരണ്ണയനിക്കുന്ന
തനിനണ്ടായനി  സരഫവയലനസത്ത് വണ്ടാന 24  മണനിക്കൂറുയ പ്രവരതനസജ്ജമണ്ടാണത്ത്.  കൂടണ്ടാഫത
ഫപരനിയണ്ടാറനിഫന്റെ  ഇരുകേരകേളനിലയ    കേശ്യണ്ടാമറകേള്  സണ്ടാപനിചത്ത്  കേണ്കടണ്ടാള്  റൂയ  വഴനി
നനിരസ്പീകനിക്കുന്നുണത്ത്.  വശ്യവസണ്ടായ ശണ്ടാലകേളനില്നനിന്നുയ പുറയതള്ളുന്ന പണ്ടാഴ്ജലതനിഫന്റെ
ഗുണനനിലവണ്ടാരയ തല്സമയയ പരനികശണ്ടാധനിചത്ത്  കരഖഫപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള സയവനിധണ്ടാനയ
പ്രധണ്ടാന  വശ്യവസണ്ടായശണ്ടാലകേളനില്  ഏരഫപ്പെടുതനിയനിട്ടുണത്ത്.   ഫപരനിയണ്ടാറനില്നനിന്നുയ
വശ്യണ്ടാവസണ്ടായനികേണ്ടാവശശ്യതനിനത്ത്  ജലഫമടുക്കുന്നതത്ത്  കുറയ്ക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി
വശ്യവസണ്ടായശണ്ടാലകേളനില്  ശുദസ്പീകേരനിച  പണ്ടാഴ്ജലതനിഫന്റെ  പുനരുപകയണ്ടാഗയ
വരദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.  ഹരനിത കകേരളയ മനിഷനനില്
ഫപരനിയണ്ടാറുമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ട  തകദ്ദേശസക്വയയഭരണ  സണ്ടാപനങ്ങഫള  ഉള്ഫപ്പെടുതനി
പദതനി  രൂപസ്പീകേരനിചത്ത്  ഫപരനിയണ്ടാറനിഫന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കത്ത്  പരനിഹണ്ടാരയ  കേണ്ടാണണ്ടാന
ശമനിക്കണ്ടാവന്നതണ്ടാണത്ത്. 

മനി  .    ഫഡപക്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ  കജണ്ടാണ്  ഫഫെരണണ്ടാണസത്ത്  ഇവനിഫട  ഉന്നയനിച
സബ്മനിഷനുമണ്ടായനി ബനഫപ്പെട്ട കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  കഫെസ്ബുക്കനില് വന്നതത്ത് സയബനനിചത്ത്
പരനികശണ്ടാധനിചത്ത് പനിന്നസ്പീടത്ത് റൂളനിയഗത്ത് നല്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.

(4) ജനിഷ്ണു പ്രകണണ്ടായനിയഫട മരണയ

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ഫകേ  .   വനിജയന : സര, പണ്ടാമണ്ടാടനി ഫനഹ്റു കകേണ്ടാകളജനിഫല ഒന്നണ്ടായ വരഷ
കേമക്യൂട്ടര സയനസത്ത് വനിദശ്യണ്ടാരതനി ജനിഷ്ണു പ്രകണണ്ടായത്ത്  മരനിക്കണ്ടാനനിടയണ്ടായ സണ്ടാഹചെരശ്യയ
സയബനനിചണ്ടാണത്ത്  എഫന്റെ  സബ്മനിഷന.   പണ്ടാമണ്ടാടനി  ഫനഹ്റു  കകേണ്ടാകളജനിഫല  ജനിഷ്ണു
പ്രകണണ്ടായത്ത്  എന്ന  വനിദശ്യണ്ടാരതനി  അടനിയറച  എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഫഎ.  പ്രവരതകേനണ്ടാണത്ത്.
ഏറ്റവഫമണ്ടാടുവനില്   കനണ്ടാട്ടത്ത്  നനികരണ്ടാധനവമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ട   പ്രശ്നങ്ങള്ഫക്കതനിഫര
എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  നടതനിയ മനുഷശ്യചങ്ങലയനിലയ ജനിഷ്ണു പ്രകണണ്ടായത്ത് പങ്കെണ്ടാളനിയണ്ടായനിരുന്നു.
ആ  കകേണ്ടാകളജനില്  നടക്കുന്ന  അനസ്പീതനികേള്ഫക്കതനിഫര  ശക്തമണ്ടായനി  പ്രതനികേരനിക്കുന്ന
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വനിദശ്യണ്ടാരതനിയണ്ടായനിരുന്നു.  മണ്ടാനസനികേവയ  ശണ്ടാരസ്പീരനികേവമണ്ടായ  പസ്പീഡനഫതത്തുടരന്നണ്ടാണത്ത്
ജനിഷ്ണു പ്രകണണ്ടായത്ത് മരനിക്കണ്ടാനനിടയണ്ടായതത്ത്.  സരക്കണ്ടാര  സതക്വരമണ്ടായനി ഇഗൗ വനിഷയതനില്
ഇടഫപടുകേയയ ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രണ്ടാമകൃഷ്ണനുയ മറ്റത്ത് മനനിമണ്ടാരുയ  ആ വസ്പീടത്ത് സന്ദരശനിക്കുയയ
സമണ്ടാശക്വണ്ടാസ നടപടനികേള് സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  പ്രകതശ്യകേ അകനക്വഷണ സയഘഫതയയ
ഫസഷശ്യല് കപ്രണ്ടാസനികേക്യൂട്ടഫറയയ ചുമതലഫപ്പെടുത്തുകേയയ ഫചെയ.  ഇഗൗ കകേസനില് ഒന്നണ്ടായ
പ്രതനിയണ്ടായ ഫചെയരമണ്ടാന  കൃഷ്ണദണ്ടാസനിഫന കൂടണ്ടാഫത പനി.ആര.ഒ. സയജനിതത്ത് വനിശക്വനണ്ടാഥന
(മുനമനനി ഫകേ.  പനി.  വനിശക്വനണ്ടാഥഫന്റെ മകേന)   ഫഫവസത്ത് പ്രനിനസനിപ്പെണ്ടാള്  ശക്തനികവല്,
അദശ്യണ്ടാപകേന   പ്രവസ്പീണ്,  പരസ്പീകണ്ടാ  ചുമതലക്കണ്ടാരന   ബനിപനിന  എന്നനിവഫരയയ
പ്രതനിയണ്ടാക്കനി കകേഫസടുതനിട്ടുണത്ത്.   എന്നണ്ടാല് ഇതനിനകേയ അവഫര അറസ്റ്റേത്ത്  ഫചെയണ്ടാന
സണ്ടാധനിചനിട്ടനിലണ്ടാതതനിനണ്ടാല്  എത്രയയകവഗയ  അവഫര  അറസ്റ്റേത്ത്  ഫചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിയണണ്ടാകേണഫമന്നണ്ടാണത്ത്  ഇഗൗ  സബ്മനിഷനനിലൂഫട  ഉന്നയനിക്കുന്നതത്ത്.
അകതണ്ടാഫടണ്ടാപ്പെയ   ജവഹരലണ്ടാല്  ഫനഹ്റുവനിഫന്റെ  കപരണ്ടാണത്ത്  ഇഗൗ  അണ്-എയനി ഡഡത്ത്
സണ്ടാപനതനിനത്ത്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ബഹുമണ്ടാനശ്യരണ്ടായ കനതണ്ടാക്കനണ്ടാരുഫട  കപരത്ത്  ഇതരയ
സണ്ടാപനങ്ങള്ക്കത്ത്  നല്കുന്നതനിഫന്റെ  സണ്ടാകങ്കെതനികേതക്വവയ ഇതുമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ടത്ത്
പരനികശണ്ടാധനയ്ക്കത്ത്  വനികധയമണ്ടാകക്കണതുണത്ത്.  ഇന്തശ്യയനില്  കുട്ടനികേഫള  കസ്നേഹനിക്കുന്ന
അറനിയഫപ്പെടുന്ന  ഒരണ്ടാളണ്ടായണ്ടാണത്ത്  ഫനഹ്റുവനിഫന  കേണ്ടാണുന്നതത്ത്.  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  കപരത്ത്
നല്കേനിഫക്കണ്ടാണത്ത്  ഇടനിമുറയള്ഫപ്പെഫടയള്ള  ഭസ്പീകേരവയ മണ്ടാനസനികേവയ ശണ്ടാരസ്പീരനികേവമണ്ടായ
പസ്പീഡനയ  നടത്തുന്ന  ഒരു  സണ്ടാപനമണ്ടാണനിഫതന്ന  കേണ്ടാരശ്യയ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
ശദയനിലണണ്ടാകേണയ. 

മുഖശ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന):  സര,  തൃശ്ശൂര  പണ്ടാമണ്ടാടനി  ഫനഹ്റു
എഞനിനസ്പീയറനിയഗത്ത്  കകേണ്ടാകളജനില്  ഒന്നണ്ടായ  വരഷ  കേമക്യൂട്ടര  സയനസത്ത്  വനിദശ്യണ്ടാരതനി
യണ്ടായനിരുന്ന  ജനിഷ്ണു  പ്രകണണ്ടായനിഫയ  16-1-2017-നത്ത്  സവകേനിട്ടത്ത്   കകേണ്ടാകളജത്ത്  ഫമനസത്ത്
കഹണ്ടാസ്റ്റേല്  ബണ്ടാത്റൂമനില്  തൂങ്ങനിയ  നനിലയനില്  കേണ്ടാണഫപ്പെടുകേയയ  സഹവണ്ടാസനികേള്
കചെരന്നത്ത്  ഒറ്റപ്പെണ്ടാലയ  തണ്ടാലൂക്കണ്ടാശുപത്രനിയനില് ഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാഫയങ്കെനിലയ  കുട്ടനി  മരണഫപ്പെട്ട
നനിലയനിലണ്ടായനിരുന്നു.  അസക്വണ്ടാഭണ്ടാവനികേമണ്ടായ  മരണയ  സയബനനിചത്ത്  തൃശ്ശൂര  പഴയനൂര
കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് കസ്റ്റേഷനനില് ഫസകന  174  സനി.ആര.പനി.സനി.  ആയനി കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് കകേസത്ത്
രജനിസ്റ്റേര  ഫചെയ.  കകേസനിഫന്റെ  വനിശദമണ്ടായ  അകനക്വഷണതനിനത്ത്  ഇരനിങ്ങണ്ടാലക്കുട
എ.എസത്ത്.പനി.-ഫയ  ചുമതലഫപ്പെടുതനിയനിട്ടുണത്ത്.  ജനിഷ്ണുവനിഫന്റെ  മരണയ  കകേണ്ടാകളജത്ത്
അധനികേണ്ടാരനികേളകടയയ  അദശ്യണ്ടാപകേരുകടയയ  മണ്ടാനസനികേ  പസ്പീഡനയമൂലമണ്ടാഫണന്നത്ത്
ആകരണ്ടാപനിചത്ത്  ജനിഷ്ണുവനിഫന്റെ  ബന്ധുക്കളഫട  പരണ്ടാതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുയ  ഉഗൗരജ്ജനിതമണ്ടായ
അകനക്വഷണയ  നടതനിവരുന്നതുമണ്ടാണത്ത്.  അകനക്വഷണതനില്  കകേണ്ടാകളജനിഫന്റെ
ഫചെയരമണ്ടാന  അഡക്വകക്കറ്റത്ത്  കൃഷ്ണദണ്ടാസത്ത്,  ഉകദശ്യണ്ടാഗസനണ്ടായ  സയജനിതത്ത്,  ഫഫവസത്ത്
പ്രനിനസനിപ്പെണ്ടാള്  ശക്തനികവല്,  അസനിസ്റ്റേന്റെത്ത്  ഫപ്രണ്ടാഫെസരമണ്ടാരണ്ടായ  പ്രവസ്പീണ്,  ബനിപനിന
എന്നനിവര  മരണതനിനത്ത്  കേണ്ടാരണക്കണ്ടാരണ്ടാഫണന്നത്ത്  കേണതനിഫന്റെ  അടനിസണ്ടാനതനില്
ഫസകന 174 സനി.ആര.പനി.സനി. കുറവത്ത് ഫചെയത്ത് 120B, 384, 306, 323, 465, 468,
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471,  201  &  34  ഫഎ.പനി.സനി.   വകുപ്പുകേള്പ്രകേണ്ടാരയ  പ്രതനികേള് കുറ്റയ  ഫചെയതണ്ടായനി
കകേണ്ടാടതനിയനില്  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  സമരപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതണ്ടാണത്ത്.  ഒന്നണ്ടായ  പ്രതനി  കൃഷ്ണദണ്ടാസനിനത്ത്
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഫഫഹകക്കണ്ടാടതനിയനില്നനിന്നുയ  ഇടക്കണ്ടാല  ജണ്ടാമശ്യയ  ലഭനിചനിട്ടുണത്ത്.
പനി.ആര.ഒ.  സയജനിതത്ത്,  ഫഫവസത്ത്  പ്രനിനസനിപ്പെണ്ടാള്  ശക്തനികവല്,  ഡനിസനിപ്ലെനിനറനി
ഓഫെസ്പീസര  കഗണ്ടാവനിന്ദന  കുട്ടനി  എന്നനിവരഫക്കതനിഫര  ഒരു  കകേസ്സുയ  രകനിതണ്ടാക്കഫള
ഭസ്പീഷണനിഫപ്പെടുതനിയതനിനത്ത്  ഫനഹ്റു  ഗ്രൂപ്പെത്ത്  ഫചെയരമണ്ടാന അഡക്വകക്കറ്റത്ത്  കൃഷ്ണദണ്ടാസനിഫനതനിഫര
മഫറ്റണ്ടാരു കകേസ്സുയ രജനിസ്റ്റേര ഫചെയനിട്ടുണത്ത്.  

(5) ജനറയ വണ്ടാട്ടര സസപ്ലെ കപ്രണ്ടാജകയ സക്വസ്പീവകറജത്ത് കപ്രണ്ടാജകയ നടപ്പെണ്ടാക്കല്

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  സര,  തലസണ്ടാനനഗരനിയനിഫല കുടനിഫവള്ള പദതനിക്കണ്ടായനി
രൂപസ്പീകേരനിച  ജനറയ  വണ്ടാട്ടര  സസപ്ലെ  കപ്രണ്ടാജക്ടത്ത്  നടപ്പെനിലണ്ടാക്കുന്നതനികലയ്ക്കണ്ടായനി  ഇഗൗ
വരഷയ  അനുവദനിച  87.16  കകേണ്ടാടനി  രൂപയനില്  49.90  കകേണ്ടാടനി  രൂപ  മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്
ഫചെലവഴനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.  എഫന്റെ നനികയണ്ടാജകേമണ്ഡലതനിഫല കപരൂരക്കട-കുടപ്പെനക്കുന്നത്ത്,
അമലയമുക്കത്ത്-കപരൂരക്കട,  കേണ്ണമ്മൂല-കേലണ്ടാകേഗൗമുദനി  കറണ്ടാഡത്ത്,  അവനിട്ടയ  കറണ്ടാഡത്ത്-
കകേണ്ടായനിക്കല്  സലന,  മുളവന  ബണ്ടാരട്ടണ്ഹനില്  കകേണ്ടാളനനി,  മുളവന  ജയഗ്ഷന-
ഗഗൗരസ്പീശപട്ടയ,  കതക്കുയമൂടത്ത്  ജയഗ്ഷന-ഫപണ്ടാട്ടക്കുഴനി  കറണ്ടാഡത്ത്,  കുന്നുകുഴനി  ജയഗ്ഷന-
കേലണ്ടാവനിഹണ്ടാര,  പനി.എയ.ജനി.  കറണ്ടാഡത്ത്-വനികേണ്ടാസത്ത് സലന തുടങ്ങനിയ പല സലങ്ങളനിലയ
സണ്ടാപനിച  സപപ്പെത്ത്  സലനുകേള്  ഫറഗുലര  സലനുമണ്ടായനി  കൂട്ടനികയണ്ടാജനിപ്പെനിക്കണ്ടാകനണ്ടാ
ഇലണ്ടാത  സലതത്ത്  സപപ്പെത്ത്  സലനനിടണ്ടാകനണ്ടാ  സണ്ടാധനിചനിട്ടനില.  അതുകപണ്ടാഫല  ജനറയ
സക്വസ്പീവകറജത്ത് സസ്പീയ നടപ്പെണ്ടാക്കുന്നതനിനത്ത് ഒന്നണ്ടായ ഘട്ടമണ്ടായനി  215  കകേണ്ടാടനി രൂപയയ രണണ്ടായ
ഘട്ടമണ്ടായനി  121  കകേണ്ടാടനി രൂപയയ അനുവദനിചനിരുന്നു. ഇതനില് ഫചെലവണ്ടായതത്ത് യഥണ്ടാക്രമയ
77 കകേണ്ടാടനി രൂപയയ 38 കകേണ്ടാടനി രൂപയയ മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്. പല സലങ്ങളനിലയ സക്വസ്പീവകറജത്ത്
സപപ്പെത്ത്  സലന  സണ്ടാപനിക്കുന്നതനിനത്ത്  നടപടനികേഫളണ്ടാന്നുയ  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.  എഫന്റെ
നനികയണ്ടാജകേമണ്ഡലതനിഫല  മരുതനകുഴനി-കൂട്ടണ്ടാനവനിള  സക്വസ്പീവകറജത്ത്  പദതനിക്കണ്ടായനി
സലന സണ്ടാപനിചനിട്ടത്ത് ഏകേകദശയ 30 വരഷകതണ്ടാളമണ്ടായനി.  ഇതത്ത് ജനറയ പദതനിയനില്
ഉള്ഫപ്പെടുതനി  കേമ്മസ്പീഷന ഫചെയ്യുന്നതനിനത്ത്  നണ്ടാളനിതുവഫരയണ്ടായനി  യണ്ടാഫതണ്ടാരു നടപടനിയയ
സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.  ജനറയ  വണ്ടാട്ടര  സസപ്ലെ  സസ്പീമുയ  ജനറയ  സക്വസ്പീവകറജത്ത്  സസ്പീമുയ
നടപ്പെണ്ടാക്കുന്നതനിനത്ത്  അനുവദനിച  തുകേ  വനിനനികയണ്ടാഗനിചത്ത്  അടനിയന്തരമണ്ടായനി  ഇഗൗ
പദതനികേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നത്ത്  അഭശ്യരതനിക്കുന്നു.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മണ്ടാതദ്യു  ടനി  .    കതണ്ടാമസത്ത്  ):  സര,  തലസണ്ടാന
നഗരനിയനിഫല  കുടനിഫവള്ള  പദതനിക്കണ്ടായനി  രൂപസ്പീകേരനിച  ജനറയ  വണ്ടാട്ടര  സസപ്ലെ
കപ്രണ്ടാജക്ടനില്   വട്ടനിയൂരക്കണ്ടാവത്ത്  മണ്ഡലതനിഫല  കപരൂരക്കട-കുടപ്പെനക്കുന്നത്ത്,
അമലയമുക്കത്ത്-കപരൂരക്കട  എന്നസ്പീ  സലങ്ങള്  WP6  കപരൂരക്കട  കസണ്ടാണ്  എന്ന
പണ്ടാകക്കജനിലയ കേണ്ണമ്മൂല-കേലണ്ടാകേഗൗമുദനി  കറണ്ടാഡത്ത്,  അവനിട്ടയ  കറണ്ടാഡത്ത്-കകേണ്ടായനിക്കല് സലന,
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മുളവന  ബണ്ടാരട്ടണ്ഹനില്  കകേണ്ടാളനനി,  മുളവന  ജയഗ്ഷന-ഗഗൗരസ്പീശപട്ടയ,  കതക്കുയമൂടത്ത്
ജയഗ്ഷന-ഫപണ്ടാട്ടക്കുഴനി  കറണ്ടാഡത്ത്,  കുന്നുകുഴനി  ജയഗ്ഷന-കേലണ്ടാവനിഹണ്ടാര,  പനി.എയ.ജനി.
കറണ്ടാഡത്ത്-വനികേണ്ടാസത്ത്  സലന  എന്നസ്പീ  സലങ്ങള്  WP2  New  Central  Zone  എന്ന
പണ്ടാകക്കജനിലയ  ഉള്ഫപ്പെടുതനി  കേരണ്ടാര  ഫചെയനിരുന്നു.  എന്നണ്ടാല്  കേരണ്ടാറുകേണ്ടാര
സമയബനനിതമണ്ടായനി സപപ്പെത്ത് സലനുകേള് കൂട്ടനികയണ്ടാജനിപ്പെനിക്കണ്ടാതതുകേണ്ടാരണയ പ്രസ്തുത
വണ്ടാട്ടര സസപ്ലെ സലനുകേള് കേമ്മസ്പീഷന ഫചെയണ്ടാന സണ്ടാധനിചനിട്ടനില.  WP2-ഫന്റെ ബണ്ടാക്കനി
പണനി പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഇകപ്പെണ്ടാള് കസ്റ്റേറ്റത്ത് പ്ലെണ്ടാന ഫെണനില്നനിന്നുയ പണയ
കേഫണതനി പണനി പൂരതസ്പീകേരനിക്കണ്ടാന കവണ നടപടനികേള് സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയണ്ടാണത്ത്.
WP6 ഇകപ്പെണ്ടാഴുള്ള കകേണ്ടാണ്ടണ്ടാക്ടഫറ ഫകേണ്ടാണ്ടുതഫന്ന പണനി ഫചെയനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
കേണ്ടാലണ്ടാവധനി  നസ്പീട്ടനിഫക്കണ്ടാടുക്കണ്ടാന    23-2-2017-ല്  കൂടനിയ  എയപകവരഡത്ത്  കേമ്മനിറ്റനി
തസ്പീരുമണ്ടാനനിചനിട്ടുണത്ത്.  അതനികലയ്ക്കണ്ടായനി  നനിലവനിലള്ള  ജനറയ  ഫെണ്ടുയ  ജനറയ
പദതനിയനില് കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന അക്കഗൗണനിലള്ള 28.81 കകേണ്ടാടനി രൂപ വകേ മണ്ടാറ്റുന്നതനിനത്ത്
18-11-2016-ല്  കൂടനിയ  തനിരുവനന്തപുരയ  കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന  കേഗൗണ്സനില്  കയണ്ടാഗവയ
തസ്പീരുമണ്ടാനഫമടുതനിട്ടുണത്ത്. സക്വസ്പീവകറജത്ത് പമത്ത് ഹഗൗസുകേള് നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ
സലങ്ങള്   കേണ്ടാലണ്ടാവധനിക്കുള്ളനില്  ഏഫറ്റടുതത്ത്  കകേരള  വണ്ടാട്ടര  അകതണ്ടാറനിറ്റനിഫയ
ഏല്പ്പെനിക്കണ്ടാന കകേണ്ടാരപ്പെകറഷനത്ത് കേഴനിയണ്ടാഫത വന്നതനിനണ്ടാല് പല പണനികേളയ തുടങ്ങണ്ടാന
കേഴനിഞനില.  സലയ  ലഭനിച  മുറയ്ക്കത്ത്  പണനികേളണ്ടാരയഭനിചനിട്ടുണത്ത്.  വട്ടനിയൂരക്കണ്ടാവത്ത്
മണ്ഡലതനില് മരുതനകുഴനി-കൂട്ടണ്ടാനവനിള സക്വസ്പീവകറജത്ത്  പദതനിക്കണ്ടായനി സണ്ടാപനിചനിട്ടുള്ള
സലന  ജനറയ  പദതനിയനില്  ഉള്ഫപ്പെടുന്നതല.  ജനറയ  പദതനിയഫട  കേണ്ടാലണ്ടാവധനി
കേഴനിഞതനിനണ്ടാല്  പ്രസസ്തുത  സക്വസ്പീവകറജത്ത്  സല ന  അതനില്  ഉള്ഫപ്പെടുതണ്ടാന
സണ്ടാധനിക്കുകേയനിഫലന്ന വനിവരയ ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട അയഗഫത അറനിയനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.

(6) നഷപരനിഹണ്ടാരയ

ശസ്പീ  .    മുരളനി  ഫപരുഫനലനി:  സര,   സയസണ്ടാനയ   കേടുത  വരള്ച
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്. ഇതനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി ഏറ്റവയ വലനിയ ഫകേടുതനി ഫനല്കൃഷനി
കമഖലയനിലണ്ടാണത്ത്  സയഭവനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  കകേരളതനിഫല  ഫനലറകേളണ്ടായ  കുട്ടനണ്ടാടനികനണ്ടാടുയ
പണ്ടാലക്കണ്ടാടനികനണ്ടാടുഫമണ്ടാപ്പെയ  നനില്ക്കുന്ന  തൃശ്ശൂര  ജനിലയനില്  എഫന്റെ  മണ്ഡലമുള്ഫപ്പെഫട
ആറത്ത്  കബണ്ടാക്കുകേളനിലണ്ടായനി  1500  ഫഹക്ടര  ഫനല്കൃഷനി  പൂരണ്ണമണ്ടായനി  നശനിചനിരനിക്കു
കേയണ്ടാണത്ത്.  ഇടതുപക സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ ശക്തമണ്ടായ ഇടഫപടല്മൂലയ ഉല്പ്പെണ്ടാദനരയഗതത്ത്
വലനിയ മുകന്നറ്റയ കൃഷനിക്കണ്ടാര പ്രതസ്പീകനിചനിരനിക്കുന്ന സമയതത്ത് അവരുഫട തലയനില്
തസ്പീമഴ  ഫപയ പ്രതസ്പീതനിയണ്ടാണത്ത്  വരള്ചമൂലയ  സയഭവനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  വരള്ചബണ്ടാധനിത
പ്രകദശങ്ങള്  കേണ്ടാലതണ്ടാമസയ  കൂടണ്ടാഫത  സന്ദരശനിചത്ത്  കൃഷനിക്കണ്ടാരക്കത്ത്  ആശക്വണ്ടാസയ
പകേരണ്ടാന  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  എതനിഫയന്നുള്ള  കേണ്ടാരശ്യതനില്  ജനിലയനിഫല
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കൃഷനിക്കണ്ടാരക്കത്ത്  സയതൃപനിയണ്ടാണത്ത്.  സയസണ്ടാനതത്ത് വരള്ച വലനിയ ഫകേടുതനി വനിതചനിട്ടുണത്ത്.
വനിള  നണ്ടാശതനിനത്ത്  നഷപരനിഹണ്ടാരയ  നല്കുന്നതനിനുള്ള  മണ്ടാനദണ്ഡയ  തസ്പീരത്തുയ
നനിരണ്ടാശണ്ടാജനകേമണ്ടാണത്ത്.  ആ കുറഞ സയഖശ്യകപണ്ടാലയ മുന യ.ഡനി.എഫെത്ത്. സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
കേണ്ടാലഘട്ടതനില്  നഷപരനിഹണ്ടാരമണ്ടായനി  നല്കേനിയനിരുന്നനിഫലന്നുള്ളതത്ത്  വസ്തുതയണ്ടാണത്ത്.
വരള്ചമൂലയ  ഫവള്ളയ  ലഭനിക്കണ്ടാതനിരുന്നതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  ഫനലത്ത് ല്ല്  പതനിരണ്ടായനി  മണ്ടാറനി.
പതനിരടക്കമുള്ള  വയ്കക്കണ്ടാല്  സയഭരനിചത്ത്  കേണ്ടാലനിതസ്പീറ്റയണ്ടായനി  പ്രകയണ്ടാജനഫപ്പെടുതണ്ടാന
കേഴനിയന്നതണ്ടാണത്ത്. ഇഗൗ സന്ദരഭതനില് കൃഷനിനണ്ടാശയ സയഭവനിച മുഴുവന കൃഷനിക്കണ്ടാരക്കുയ
നനിലവനിഫല  മണ്ടാനദണ്ഡങ്ങള് മണ്ടാറ്റനിവച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  നശ്യണ്ടായമണ്ടായ സഹണ്ടായഫമതനിക്കണ്ടാനണ്ടാ-
വശശ്യമണ്ടായ നടപടനിയണണ്ടാകേണഫമന്നണ്ടാണത്ത് സബ്മനിഷനനിലൂഫട അഭശ്യരതനിക്കുന്നതത്ത്.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസത്ത്  .    സുനനില് കുമണ്ടാര  ):  സര,  കകേരളതനില്
കേടുത വരള്ചയണ്ടാണത്ത്  നണ്ടായ  കനരനിട്ടുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  വരള്ചഫയ സയബനനിചത്ത്
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  അയഗയ  തൃശ്ശൂര  ജനിലയനിഫല  കേണ്ടാരശ്യങ്ങളണ്ടാണത്ത്  പറഞഫതങ്കെനിലയ
കകേരളതനില്  ഫപണ്ടാതുവണ്ടായനി  ഇതുവഫരയള്ള  കേണക്കുപ്രകേണ്ടാരയ  30353  ഫഹക്ടര
സലതത്ത് വരള്ചമൂലയ  കൃഷനിനണ്ടാശയ  സയഭവനിചതണ്ടായനിട്ടണ്ടാണത്ത്  ചൂണനിക്കണ്ടാണനിക്കുന്നതത്ത്.
ഫനല്കൃഷനിക്കത്ത്  ഏറ്റവമധനികേയ  നണ്ടാശയ  സയഭവനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്  പണ്ടാലക്കണ്ടാടത്ത്  ജനിലയനിലണ്ടാണത്ത്.
തൃശ്ശൂര  ജനിലയമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ടത്ത്  ഒല്ലൂക്കര,  ഫകേണ്ടാടകേര,  മുലകശ്ശേരനി,  പുഴക്കല്,
വടക്കണ്ടാകഞരനി, പഴയന്നൂര എന്നസ്പീ കബണ്ടാക്കുകേളനിലണ്ടായനി 1071.48 ഫഹക്ടര പ്രകദശതത്ത്
ഇഗൗ  വരഷഫത  രൂകമണ്ടായ  വരള്ചമൂലവയ  ഉപ്പുഫവള്ളയ  കേയറനിയയ  കൃഷനിനണ്ടാശയ
സയഭവനിചതണ്ടായനി  കേണക്കണ്ടാക്കനിയനിട്ടുണത്ത്.  കൃഷനിനണ്ടാശയ  സയഭവനിച  കേരഷകേരക്കത്ത്
അടനിയന്തര  നഷപരനിഹണ്ടാരയ  നല്കുന്നതനിനണ്ടായനി  ഫഹക്ടറനിനത്ത്  13500  രൂപ
നല്കുന്നതനികലയ്ക്കത്ത്   144.6498  ലകയ രൂപ അനുവദനിചത്ത്  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  നഷയ
സയഭവനിച  കൃഷനിക്കണ്ടാരക്കത്ത്  നഷപരനിഹണ്ടാരത്തുകേ  ഇന്നുയ  നണ്ടാഫളയമണ്ടായനി   വനിതരണയ
ഫചെയ്യുയ.  ഇതുകൂടണ്ടാഫത സയസണ്ടാന വനിള ഇനഷക്വറനസത്ത് പദതനിയനില് കചെരന്നനിട്ടുള്ള
കേരഷകേരക്കത്ത്  നഷപരനിഹണ്ടാരത്തുകേയണ്ടായനി  ഫഹക്ടര  ഒന്നനിനത്ത്  12,500  രൂപകൂടനി
ലഭനിക്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.  അകപക ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കത്ത് നടപടനിക്രമങ്ങള് പൂരതസ്പീകേരനിചത്ത് ഇഗൗ
തുകേ  ഉടനടനി  വനിതരണയ  ഫചെയ്യുന്നതനിനത്ത്  ബനഫപ്പെട്ട  ഉകദശ്യണ്ടാഗസരക്കത്ത്  നനിരകദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  2012  മുതല്  2016  വഫരയള്ള  നണ്ടാലത്ത്  വരഷക്കണ്ടാലതത്ത്
പ്രകൃതനികകണ്ടാഭയമൂലയ  കൃഷനിനണ്ടാശയ  സയഭവനിച  കേരഷകേരക്കത്ത്  നഷപരനിഹണ്ടാരയ
നല്കേനിയനിരുന്നനില.  ഇഗൗ ഇനതനില് മണ്ടാത്രയ  143.987  കകേണ്ടാടനി രൂപയണ്ടാണത്ത് കേഴനിഞ
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  കേണ്ടാലതത്ത്  കേരഷകേരക്കത്ത്  കുടനിശ്ശേനികേയണ്ടായനി  നല്കേണ്ടാനുണണ്ടായനിരുന്നതത്ത്.
ഇഗൗ സരക്കണ്ടാര അധനികേണ്ടാരതനില് വന്നതനിനുകശഷയ കുടനിശ്ശേനികേയനിനതനില് 102 കകേണ്ടാടനി
രൂപ നല്കേനിക്കഴനിഞ. തൃശ്ശൂര ജനിലയനിഫല കുടനിശ്ശേനികേ തുകേയ്ക്കണ്ടായനി  2.07 കകേണ്ടാടനി രൂപ
അനുവദനിചനിരുന്നു.  ഇകപ്പെണ്ടാഴഫത  കൃഷനിനണ്ടാശതനിനുയ  മുനകുടനിശ്ശേനികേയയ  കചെരതത്ത്
3 കകേണ്ടാടനി 51 ലകയ രൂപ അനുവദനിക്കുകേയയ വനിതരണയ ഇന്നുമുതല് ആരയഭനിക്കുകേയയ
ഫചെയനിട്ടുണത്ത്.
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(7) ഹനിന്ദുസണ്ടാന നക്യൂസത്ത്  പ്രനിന്റെനിഫന്റെ സക്വകേണ്ടാരശ്യവല്ക്കരണയ

ശസ്പീമതനി  സനി  .    ഫകേ  .    ആശ:  സര,  കകേണ്ടാട്ടയയ  ജനിലയനിഫല  ഏകേ  കകേന്ദ്ര
ഫപണ്ടാതുകമഖലണ്ടാ  സണ്ടാപനമണ്ടായ  എചത്ത്.എന.എല്.  സക്വകേണ്ടാരശ്യവല്ക്കരനിക്കണ്ടാന  കകേന്ദ്ര
സരക്കണ്ടാര  തസ്പീരുമണ്ടാനഫമടുതനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഇതനിഫനതനിഫര  സണ്ടാപനതനില്
പ്രവരതനിക്കുന്ന  മുഴുവന  സയഘടനകേളയ  കചെരന്നത്ത്  എചത്ത്.എന.എല്.  സയരകണ
സമനിതനി  രൂപസ്പീകേരനിചത്ത്  95  ദനിവസതനിലധനികേമണ്ടായനി  പ്രകകണ്ടാഭതനിലണ്ടാണത്ത്.  സവക്കയ
മണ്ഡലതനിഫല ഫവളര പഞണ്ടായതനില് 1982-ലണ്ടാണത്ത് 100 കകേണ്ടാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കനി
കകേന്ദ്ര സരക്കണ്ടാര ഇഗൗ സണ്ടാപനയ ആരയഭനിചതത്ത്.  അന്നത്ത് മുതല് ഇകന്നണ്ടാളയ ഉല്പ്പെണ്ടാദന
ലകശ്യതനിനുമുകേളനില്  ഉല്പ്പെണ്ടാദനയ  നടതനിഫക്കണ്ടാണത്ത്  "മനിനനി  രത  കേമനനി"  എന്ന
സണ്ടാനവയ കനടനിഫക്കണ്ടാണണ്ടാണത്ത് ഇഗൗ സണ്ടാപനയ പ്രവരതനിച്ചുവരുന്നതത്ത്. ആരയഭകേണ്ടാലയ
മുതല് 2013 വഫരയള്ള വരഷങ്ങളനില് തുടരചയണ്ടായനി ലണ്ടാഭയ കനടനിഫക്കണ്ടാണനിരുന്ന ഇഗൗ
സണ്ടാപനയ  ലണ്ടാഭവനിഹനിതമണ്ടായനി  മണ്ടാത്രയ  117  കകേണ്ടാടനി  രൂപ  ഇതനിനകേയ  കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്
നല്കേനിക്കഴനിഞ.  കൂടണ്ടാഫത  വനിവനിധ  നനികുതനികേള്  വഴനി  കകേണ്ടാടനിക്കണക്കനിനത്ത്  രൂപ
കകേന്ദ്ര-സയസണ്ടാന  സരക്കണ്ടാരുകേള്ക്കുയ  നല്കുന്നുണത്ത്.  എന്നണ്ടാല്  കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാര
നക്യൂസത്ത്  പ്രനിന്റെനിഫന്റെ  ഇറക്കുമതനിചുങ്കെയ  പൂരണ്ണമണ്ടായനി  എടുത്തുകേളഞതുയ  സവവനിധശ്യ-
വല്ക്കരണയ  യഥണ്ടാസമയയ  നടതണ്ടാന  കവണ  സഹണ്ടായകമണ്ടാ  പനിന്തുണകയണ്ടാ
നല്കേണ്ടാതനിരുന്നതുഫകേണ്ടാണ്ടുമണ്ടാണത്ത്  2013 മുതല് 2015 വഫര കേമനനിക്കത്ത് നഷമുണണ്ടായനി-
ട്ടുള്ളതത്ത്.  എന്നണ്ടാല് 2015-16-ല് 1.42 കകേണ്ടാടനി രൂപ ലണ്ടാഭമുണണ്ടാക്കണ്ടാന ഇഗൗ കേമനനിക്കത്ത്
കേഴനിഞനിട്ടുണത്ത്.  എചത്ത്.എന.എല്.-നത്ത്  ഫമചഫപ്പെട്ട  രസ്പീതനിയനില്  തുടരന്നുയ
മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുന്നതനിനുള്ള  ശക്തനിയയ  സണ്ടാധശ്യതയമുഫണന്നണ്ടാണത്ത്  ഇതത്ത്  ഫതളനിയനിക്കുന്നതത്ത്.
എചത്ത്.എന.എല്.-നുള്ള  അസയസ്കൃത  വസ്തുക്കളണ്ടായ  ഇഗൗറ്റ,  മുള,  യൂക്കണ്ടാലനിപ്റ്റസത്ത്
തുടങ്ങനിവയഫട വനില ഒരു ഫമടനികേത്ത്  ടണ്ണനിനത്ത്  ആയനിരയ രൂപ നനിരക്കനില് നല്കുവണ്ടാന
മനനിസഭ  തസ്പീരുമണ്ടാനനിച  നടപടനിഫയ  സക്വണ്ടാഗതയ  ഫചെയ്യുന്നു.  500-ല്  തണ്ടാഫഴ  സനിരയ
ജസ്പീവനക്കണ്ടാരുയ  അറുന്നൂകറണ്ടാളയ  കേരണ്ടാരഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനികേളയ  350-ഓളയ  ഫടയനിനനികേളയ
അസയസ്കൃത  വസ്തുകശഖരണയ  മുതലണ്ടായ  വനിവനിധ  കമഖലയനില്  പണനിഫയടുക്കുന്ന-
വരുമുള്ഫപ്പെഫട ആയനിരക്കണക്കനിനത്ത്  ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനികേളഫടയയ അവഫര ആശയനിക്കുന്ന
കുടുയബങ്ങളകടയയ  ജസ്പീവനിതണ്ടാശയമണ്ടാണത്ത്  എചത്ത്.എന.എല്.  കൂടണ്ടാഫത  ഫവളര
കപണ്ടാഫലയള്ള ഉള്നണ്ടാടന ഗ്രണ്ടാമങ്ങളഫട വനികേസനതനിനുയ പുകരണ്ടാഗതനിക്കുയ അടനിതറ
പണ്ടാകുന്നതനിനുയ എചത്ത്.എന.എല്.-നത്ത്  കേഴനിഞനിട്ടുണത്ത്.  സണ്ടാമൂഹനികേ പ്രതനിബദതയള്ള
ഒകട്ടഫറ  പ്രവരതനങ്ങളയ  ഇഗൗ  പ്രകദശതത്ത്  എചത്ത്.എന.എല്.  നടത്തുന്നുണത്ത്.
മൂവണ്ടാറ്റുപുഴയണ്ടാറനിഫന്റെ തസ്പീരതത്ത്  600  ഏക്കകറണ്ടാളയ  വരുന്ന ഇഗൗ  മഹതണ്ടായ സണ്ടാപനയ
സക്വകേണ്ടാരശ്യവല്ക്കരനിക്കഫപ്പെട്ടണ്ടാല്  ഇവനിഫട  ഫതണ്ടാഴനിഫലടുക്കുന്നവരക്കുയ  നണ്ടാടനിനണ്ടാഫകേയയ  അതത്ത്
വലനിയ  ദരന്തമണ്ടായനിരനിക്കുയ.  കേഴനിഞ  നനിയമസഭണ്ടാ  സകമ്മളന  സമയത്തുയ
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അതനിനുകശഷവയ  എചത്ത്.എന.എല്.  സക്വകേണ്ടാരശ്യവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിഫനതനിഫര  ചെരചകേള്
നടത്തുകേയയ വനിഷയതനില് സരക്കണ്ടാര ഇടഫപടുകേയയ ഫചെയഫവങ്കെനിലയ അവഫയലണ്ടായ
അവഗണനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  എചത്ത്.എന.എല്.-ഫന്റെ മൂലശ്യനനിരണ്ണയയ നടതണ്ടാനുള്ള ഏജനസനിഫയ
കണനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  വനിജണ്ടാപനയ  നടത്തുകേവഴനി  ഇഗൗ  പ്രകകണ്ടാഭങ്ങള്ക്കനിടയനിലയ
സക്വകേണ്ടാരശ്യവല്ക്കരണ നസ്പീക്കവമണ്ടായനി കകേന്ദ്ര സരക്കണ്ടാര മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഇഗൗ
അവസരതനില് സക്വകേണ്ടാരശ്യവല്ക്കരണ നസ്പീക്കയ ഉകപകനിക്കണ്ടാന കൂടുതല് ഫെലപ്രദവയ
ശക്തവമണ്ടായ രസ്പീതനിയനില് കകേന്ദ്ര സരക്കണ്ടാരനികനണ്ടാടത്ത്   സയസണ്ടാന സരക്കണ്ടാര  കനരനിട്ടുയ
കകേരളതനില്  നനിന്നുള്ള  എയ.പനി.-മണ്ടാര  മുകഖനയയ  കവണ  നടപടനികേള്
സക്വസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നത്ത്  അഭശ്യരതനിക്കുന്നു.

വശ്യവസണ്ടായവയ  കസണ്ടാരട്സുയ  യവജനകേണ്ടാരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ഫമണ്ടായസ്പീന):  സര,  ഹനിന്ദുസണ്ടാന  നക്യൂസത്ത് പ്രനിന്റെത്ത്  ലനിമനിറ്റഡത്ത്  കകേന്ദ്ര  ഖന  വശ്യവസണ്ടായ
മനണ്ടാലയതനിഫന്റെ കേസ്പീഴനിലള്ള ഫപണ്ടാതുകമഖലണ്ടാ  സണ്ടാപനമണ്ടായ ഹനിന്ദുസണ്ടാന കപപ്പെര
കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന  ലനിമനിറ്റഡനിഫന്റെ  അനുബന  കേമനനിയണ്ടായനിട്ടണ്ടാണത്ത്  പ്രവരതനിച്ചു
വരുന്നതത്ത്.  ലണ്ടാഭകേരമണ്ടായനി  പ്രവരതനിച്ചുവന്നനിരുന്ന  ഈ  സണ്ടാപനയ  സമസ്പീപ
കേണ്ടാലതണ്ടായനി  ഒകട്ടഫറ  പ്രതനിസനനികേള്  കനരനിടുകേയണ്ടാണത്ത്.  നക്യൂസത്ത്  പ്രനിന്റെനിഫന്റെ
വനകതണ്ടാതനിലള്ള  ഇറക്കുമതനി,  വരദനിച  നനിരമ്മണ്ടാണഫചലവത്ത്,  ഫമഷനിനറനിയഫടയയ
പ്ലെണ്ടാന്റെനിഫന്റെയയ  ആധുനനികേവത്ക്കരണമനിലണ്ടായ്മ,  സവവനിധശ്യവത്ക്കരണതനിഫന്റെ
അഭണ്ടാവയ  തുടങ്ങനിയവ  ഈ  പ്രതനിസനനിക്കത്ത്  ആക്കയ  കൂട്ടനിയനിട്ടുണത്ത്.  കേമനനിയഫട
നവസ്പീകേരണതനിനുയ  ഉല്പന്നങ്ങളഫട  സവവനിധശ്യവത്ക്കരണതനിനുയകൂടനി  ഏകേകദശയ
450  കകേണ്ടാടനി  രൂപ  ഫചെലവത്ത്  വരുഫമന്നണ്ടാണത്ത്  വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്.
എചത്ത്.എന.എല്.-ഫന്റെ ഓഹരനികേള് വനിറ്റഴനിക്കുന്നതനിനത്ത്  കകേന്ദ്ര ധനമനണ്ടാലയതനിഫന്റെ
കേസ്പീഴനിലള്ള ഡനിപ്പെണ്ടാരട്ടുഫമന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഇനഫവസ്റ്റേത്ത് ആന്റെത്ത് പബനികേത്ത് അസറ്റത്ത് മണ്ടാകനജുഫമന്റെത്ത്
തസ്പീരുമണ്ടാനനിചനിട്ടുഫണന്നുയ  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  തുടരനടപടനികേള്  നടന്നുവരനികേ-
യണ്ടാഫണന്നുയ  കേമനനി  അറനിയനിചനിട്ടുണത്ത്.   എന്നണ്ടാല്  കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാരനില്നനിന്നുയ
ഇതുസയബനനിച്ചുള്ള  ഔകദശ്യണ്ടാഗനികേ  അറനിയനിഫപ്പെണ്ടാന്നുയ  ഇതുവഫര  ലഭനിചനിട്ടനില.
എചത്ത്.എന.എല്.-ഫന അതനിഫന്റെ മണ്ടാതൃസണ്ടാപനതനില്നനിന്നുയ കവരഫപടുതനി കകേന്ദ്ര
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ ഖന വശ്യവസണ്ടായ വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനിലള്ള ഒരു സക്വതന സണ്ടാപനമണ്ടാക്കനി
നനിലനനിരതണഫമന്നുയ  കേമനനിയഫട  കേടബണ്ടാധശ്യത  തസ്പീരക്കണ്ടാന  100  കകേണ്ടാടനി  രൂപ
റവനക്യൂ  ഗ്രണ്ടാന്റെണ്ടാകയണ്ടാ  കലണ്ടാണണ്ടാകയണ്ടാ  അനുവദനിക്കണഫമന്നുയ  കേമനനിയഫട  സക്വകേണ്ടാരശ്യ-
വത്ക്കരണ ഓഹരനി വനിറ്റഴനിക്കല് നസ്പീക്കതനില്നനിന്നുയ പനിനണ്ടാറനി ഈ സണ്ടാപനഫത
സയരകനിക്കണഫമന്നുയ  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  പ്രധണ്ടാനമനനി  ഈ  വനിഷയതനില്
ഇടഫപടണഫമന്നുയ  അഭശ്യരതനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്   മുഖശ്യമനനി  പ്രധണ്ടാനമനനിക്കത്ത്  കേതയചനിട്ടുണത്ത്.
ഇവനിഫട  ഉന്നയനിച  വനിഷയതനിഫന്റെ  അടനിസണ്ടാനതനില്  ഈ  സണ്ടാപനതനിഫന്റെ
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ഓഹരനി വനിറ്റഴനിക്കരുഫതന്നുയ ഫപണ്ടാതുകമഖലണ്ടാ സണ്ടാപനമണ്ടായയ സക്വതന യൂണനിറ്റണ്ടായയ
നനിലനനിരത്തുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നുയ  ആവശശ്യഫപ്പെട്ടു
ഫകേണ്ടാണത്ത് വസ്പീണ്ടുയ കകേന്ദ്ര സരക്കണ്ടാരനില് സമ്മരദ്ദേയ ഫചെലത്തുന്നതണ്ടാണത്ത്.  

(8) വനനിത ആരട്സത്ത് ആന്റെത്ത് സയനസത്ത് കകേണ്ടാകളജത്ത്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉസബദള്ള :  സര,  2015-16  അദശ്യയനവരഷയ  മലപ്പുറതത്ത്
ആരയഭനിച  സരക്കണ്ടാര  വനനിതണ്ടാ  ആരട്സത്ത്  ആന്റെത്ത്  സയനസത്ത്  കകേണ്ടാകളജനിനത്ത്  സനിരയ
ഫകേട്ടനിടയ നനിരമ്മനിക്കണ്ടാനുള്ള സലഫമടുപ്പെത്ത് നടപടനികേള് തക്വരനിതഫപ്പെടുകതണതനിഫന്റെയയ
തസനികേ  സൃഷനികക്കണതനിഫന്റെയയ  ആവശശ്യകേത  സഭയഫട  ശദയനില്ഫപ്പെടുത്തുന്ന
തനിനണ്ടാണത്ത്  ഈ സബ്മനിഷന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്.   

14-1-2015-ഫല  സരക്കണ്ടാര  ഉതരവത്ത്  (എയഎസത്ത്.)നമര  13/2015/ഉ.വനി.വ.
പ്രകേണ്ടാരയ അനുവദനിച കകേണ്ടാകളജത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള് മലപ്പുറയ കകേണ്ടാട്ടപ്പെടനിയനിലള്ള ഗവണ്ഫമന്റെത്ത്
കബണ്ടായ്സത്ത്  ഹയര ഫസക്കണറനി  സ്കൂളനിലണ്ടാണത്ത്  തണ്ടാലണ്ടാലനികേമണ്ടായനി  പ്രവരതനിക്കുന്നതത്ത്.
കകേണ്ടാകളജനിനത്ത്  സനിരയ  ഫകേട്ടനിടയ  നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത്  വശ്യവസണ്ടായ  വകുപ്പെനിഫന്റെ
ഉടമസതയനിലള്ള  ഇനഫകേല്  എഡക്യൂസനിറ്റനിയനില്  അകഞക്കര  ഭൂമനി  അനുവദനിചത്ത്
സരക്കണ്ടാര  ഉതരവത്ത്  പുറഫപ്പെടുവനിചനിട്ടത്ത്  ഒരു  വരഷയ  പനിന്നനിട്ടു.  3-2-2016-ഫല
ജനി.ഒ.ആരടനി.നമര 132/2016 ഉതരവനുസരനിചണ്ടാണത്ത് അകഞക്കര സലയ  വനിട്ടുഫകേണ്ടാടുതതത്ത്.
എന്നണ്ടാല്  ഒരു  വരഷയ  പനിന്നനിട്ടനിട്ടുയ  വശ്യവസണ്ടായ  വകുപ്പെനില്നനിന്നുയ  ഭൂമനി
വനിട്ടുഫകേണ്ടാടുത്തുഫകേണ്ടാണ്ടുള്ള ഉതരവത്ത്  പുറഫപ്പെടുവനിചനിട്ടനില.  ഭൂമനി  അളന്നത്ത്  തനിട്ടഫപ്പെടുതനി
സരകവ്വ നടപടനികേള് പൂരതസ്പീകേരനിചത്ത് ആവശശ്യമണ്ടായ കരഖകേള് സഹനിതയ ബനഫപ്പെട്ട
ഫപ്രണ്ടാകപ്പെണ്ടാസലകേള്  ജനിലണ്ടാ  കേളക്ടര  ലണ്ടാന്റെത്ത്  റവനക്യൂ  കേമ്മസ്പീഷണര  വഴനി  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്
സമരപ്പെനിക്കണയ.  ഒരു  വരഷയ  പനിന്നനിട്ടനിട്ടുയ  ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില്  യണ്ടാഫതണ്ടാരു
ചെലനവമുണണ്ടായനിട്ടനില.  ഓകരണ്ടാ  ഓഫെസ്പീസനിലയ  ചുവപ്പു  നണ്ടാടയ്ക്കുള്ളനില്  ഫെയലകേള്
കുടുങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.    ഉന്നത  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  വകുപ്പെനിനത്ത്  ഭൂമനി  സകേമണ്ടാറനിയണ്ടാല്
മണ്ടാത്രകമ  നടപടനികേള്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കുകേയള്ളു.  2015-16  വരഷയ
എയ.എല്.എ.-യഫട   ആസനി  വനികേസന  ഫെണനില്  നനിന്നുയ  3  കകേണ്ടാടനി  രൂപ
അനുവദനിഫചങ്കെനിലയ  ഇതുവഫര  എസ്റ്റേനികമറ്റത്ത്  തയണ്ടാറണ്ടാക്കണ്ടാനകപണ്ടാലയ  സണ്ടാധശ്യമണ്ടായനിട്ടനില.
ബനി.എ. (ഇയഗസ്പീഷത്ത്),  ബനി.എ. (ഇസണ്ടാമനികേത്ത്  ഹനിസ്റ്റേറനി),  ബനി.എസത്ത്.സനി.  (കബണ്ടാട്ടണനി),
ബനി.എസത്ത്.സനി. (ഫകേമനിസനി)  എന്നസ്പീ നണ്ടാല കകേണ്ടാഴ്സുകേളണ്ടാണത്ത്  കനരഫത അനുവദനിചതത്ത്.
ലണ്ടാബത്ത് സഗൗകേരശ്യയ  തണ്ടാലണ്ടാലനികേ കേശ്യണ്ടാമസനിലനില ല്ല്.   അതനിഫന്റെ പ്രയണ്ടാസയ  കൃതശ്യമണ്ടായനി
മനസനിലണ്ടാകുന്നയണ്ടാളണ്ടാണത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  വകുപ്പുമനനി.   കകേണ്ടാകളജനില്
ഫപ്രണ്ടാഫെസറണ്ടായനിരുന്നതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ലണ്ടാബത്ത്  സഗൗകേരശ്യമനിലണ്ടാഫത  ഒരു  കകേണ്ടാകളജനില്
സയനസത്ത്  വനിഷയങ്ങള്  എങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത്  പഠനിപ്പെനിക്കുന്നഫതന്നത്ത്  അകദ്ദേഹതനിനത്ത്
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നലതുകപണ്ടാഫല  അറനിയണ്ടാവന്നതണ്ടാണത്ത്.  ഇകപ്പെണ്ടാള്  രണ്ടു  ബണ്ടാച്ചുകേളനിലണ്ടായനി
ഇവനിഫട  289  കുട്ടനികേള്  പഠനിക്കുന്നുണത്ത്.  കജണ്ടാലനി  ക്രമസ്പീകേരണ  വശ്യവസയനില്
നനിയമനിക്കഫപ്പെട്ട  ഒരു  ഫസഷശ്യല്  ഓഫെസ്പീസറുയ  ഒരു  കണ്ടാരക്കുയ  13  വകുപ്പുകേളനിലണ്ടായനി
കേരണ്ടാര അടനിസണ്ടാനതനില് നനിയമനിക്കഫപ്പെട്ട  15  തണ്ടാലണ്ടാലനികേ അദശ്യണ്ടാപകേരുയ ഇവനിഫട
കജണ്ടാലനി ഫചെയ്യുകേയണ്ടാണത്ത്.   ഇവനിഫട പ്രനിനസനിപ്പെണ്ടാളനിഫന്റെ തസനികേകപണ്ടാലയ  സൃഷനിചനിട്ടനില.
ഈ  സരക്കണ്ടാര  ഒരു  ഫകേണ്ടാലമണ്ടായനിട്ടുയ  ഇതുമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ടത്ത്  ഒരു
നടപടനിയമുണണ്ടായനിട്ടനില.  ഇതുമൂലയ കുട്ടനികേളഫട പഠന-പണ്ടാകഠശ്യതര പ്രവരതനങ്ങളനില്
വളഫരയധനികേയ പ്രയണ്ടാസങ്ങള് അനുഭവനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.   ആയതനിനണ്ടാല് അടനിയന്തരമണ്ടായനി
കകേണ്ടാകളജനിനത്ത്  അനുവദനിച  അകഞക്കര  ഭൂമനി  ഉന്നത  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസവകുപ്പെനിനത്ത്
സകേമണ്ടാറണ്ടാനുയ  ആവശശ്യമണ്ടായ  തസനികേ  സൃഷനിക്കണ്ടാനുയ  അടനിയന്തര  നടപടനി
സക്വസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നത്ത് അഭശ്യരതനിക്കുന്നു. 

വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ഫപ്രണ്ടാഫെ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനണ്ടാഥത്ത്):  സര,  2015-16
അദശ്യയനവരഷയ  മലപ്പുറതത്ത്  ആരയഭനിച  സരക്കണ്ടാര  വനനിതണ്ടാ  ആരട്സത്ത്  ആന്റെത്ത്
സയനസത്ത്  കകേണ്ടാകളജനിനത്ത്  പണ്ടാണക്കണ്ടാടത്ത്  വനികലജനിഫല  ഇനഫകേല്  എഡദ്യുസനിറ്റനിയനില്
വശ്യവസണ്ടായ  വകുപ്പെനിഫന്റെ  അകഞക്കര  ഭൂമനി   3-2-2016-ഫല  ജനി.ഒ.  പ്രകേണ്ടാരയ
സഗൗജനശ്യമണ്ടായനി  നല്കേനിഫക്കണ്ടാണത്ത്  സരക്കണ്ടാര  ഉതരവത്ത്  പുറഫപ്പെടുവനിചനിട്ടുണത്ത്.  പ്രസ്തുത
സലയ  കകേണ്ടാകളജത്ത്  ആരയഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്  അനുകയണ്ടാജശ്യമണ്ടാഫണന്നത്ത്  കകേണ്ടാകളജത്ത്
വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ വകുപ്പെത്ത് കേഫണതനിയനിട്ടുണത്ത്. ഈ ഭൂമനി കകേണ്ടാകളജത്ത് വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ വകുപ്പെനിനത്ത്
വനിട്ടു നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് മലപ്പുറയ ജനിലണ്ടാകേളക്ടര സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയണ്ടാണത്ത്.
പ്രസ്തുത  കകേണ്ടാകളജനില്  പ്രനിനസനിപ്പെണ്ടാള്  ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള  അദശ്യണ്ടാപകേ/അനദശ്യണ്ടാപകേ
തസനികേകേള്  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഫപ്രണ്ടാകപ്പെണ്ടാസല്  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  സജസ്പീവ
പരനിഗണനയനിലണ്ടാണത്ത്. 

(9) എല്.എസത്ത്.എസത്ത്./യ.എസത്ത്.എസത്ത്.  തുകേ വരദനിപ്പെനിക്കല്

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര :  സര,  എല്.എസത്ത്.എസത്ത്.,  യ.എസത്ത്.എസത്ത്.  കസണ്ടാളരഷനിപ്പെത്ത്

പരസ്പീകകേള് വശ്യവസണ്ടാപനിതമണ്ടായനി നന്നണ്ടായനി നടതഫപ്പെടുന്നു.  Catch the young -

ഫചെറുപ്രണ്ടായതനില്തഫന്ന  പ്രതനിഭകേഫള  കേഫണതനി  കപ്രണ്ടാതണ്ടാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്

കൃതശ്യവയ  വശ്യക്തവമണ്ടായനി  നടതഫപ്പെടുന്ന  പരസ്പീകയണ്ടാണനിതത്ത്.  പകക,  അതനില്

വനിജയനിക്കുന്ന കുട്ടനികേള്ക്കത്ത് നല്കുന്ന കസണ്ടാളരഷനിപ്പെത്ത് തുകേ നണ്ടാമമണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്. 30 വരഷയ

മുമത്ത്  ഇതനിനത്ത് നല്കേനിയനിരുന്നതത്ത് 100 രൂപയണ്ടാണത്ത്.   എല്.എസത്ത്.എസത്ത്.-നത്ത് ഇകപ്പെണ്ടാഴുയ

നല്കുന്നതത്ത്  100  രൂപയണ്ടാണത്ത്.   യ.എസത്ത്.എസത്ത്.  പണ്ടാസണ്ടായനി  വന്നണ്ടാല്  നല്കുന്നതത്ത്

150  രൂപയണ്ടാണത്ത്.  കേണ്ടാലണ്ടാനുസൃതമണ്ടായനി  എലണ്ടാ  കസണ്ടാളരഷനിപ്പുകേള്ക്കുയ

268/2019.
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വരദനവണണ്ടായനിട്ടുയ  ഈ  കസണ്ടാളരഷനിപ്പെത്ത്  തുകേയനില്  ഒരു  വരദനവമുണണ്ടായനിട്ടനില.

ഈ  പരസ്പീക  പണ്ടാസണ്ടായണ്ടാല്  കുട്ടനികേള്ക്കത്ത്  തുകേ  നല്കുന്നതത്ത്  ഫചെക്കണ്ടായനിട്ടണ്ടാണത്ത്.

രകനിതണ്ടാക്കളമണ്ടായനി  കുട്ടനി  കസണ്ടാളരഷനിപ്പെത്ത്  തുകേ വണ്ടാങ്ങണ്ടാന കപണ്ടായണ്ടാല്  100  രൂപയഫട

ഫചെക്കത്ത് കേനിട്ടുയ. അതത്ത് ബണ്ടാങ്കെനില് ഫകേണ്ടാടുക്കുന്നതനിനത്ത് ഓകട്ടണ്ടാറനിക പനിടനിക്കണ്ടാനകപണ്ടാലയ ആ

തുകേ തനികേയകേയനില.  കുട്ടനികേഫള കപ്രണ്ടാതണ്ടാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി നല രസ്പീതനിയനില്

തുടങ്ങനിയനിട്ടുളളതണ്ടാഫണങ്കെനില്കപണ്ടാലയ   ഇതത്ത്  അപമണ്ടാനനിക്കലണ്ടാണത്ത്.  ഇകത  കേണ്ടാരശ്യയ

ഉന്നയനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത് മുന സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  കേണ്ടാലത്തുയ സബ്മനിഷന അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.

അന്നത്ത് നല മറുപടനി ലഭനിഫചങ്കെനിലയ ഇകപ്പെണ്ടാഴുയ 100 രൂപയണ്ടാണത്ത് നല്കുന്നതത്ത്.  ഇതനില്

കേകനി രണ്ടാഷസ്പീയ വശ്യതശ്യണ്ടാസമനില. മണ്ടാറനിമണ്ടാറനി വരുന്ന സരക്കണ്ടാരുകേള്ക്കത്ത് ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില്

അനണ്ടാസയണണ്ടായനിട്ടുണത്ത്.  അതുഫകേണ്ടാണത്ത്  അങ്ങത്ത്  ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില്   മുനകേഫയടുതത്ത്,

കേകനി  രണ്ടാഷസ്പീയയ  കനണ്ടാക്കണ്ടാഫത,  1000  രൂപയനില്  കുറയണ്ടാഫതയള്ള  തുകേ

കസണ്ടാളരഷനിപ്പെണ്ടായനി  ഫകേണ്ടാടുക്കതക്കവനിധതനിലളള  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നത്ത്

അഭശ്യരതനിക്കുന്നു.

വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ഫപ്രണ്ടാഫെ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനണ്ടാഥത്ത്):  സര,  ഫപണ്ടാതു

വനിദശ്യണ്ടാലയങ്ങളനിഫല കലണ്ടാവര സപ്രമറനി/അപ്പെര സപ്രമറനി വനിഭണ്ടാഗതനില് അക്കണ്ടാദമനികേത്ത്

കമഖലയനില്  മനികേച  പ്രകേടനയ  കേണ്ടാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  കുട്ടനികേഫള  കേഫണത്തുകേയയ

അനുകമണ്ടാദനിക്കുകേയയ  ഫചെയ്യുകേ  എന്ന  ലകശ്യകതണ്ടാഫടയണ്ടാണത്ത്  എല്.എസത്ത്.എസത്ത്./

യ.എസത്ത്.എസത്ത്. പരസ്പീകകേള് നടതനിവരുന്നതത്ത്.  അരനൂറ്റണ്ടാണനിലധനികേയ  ചെരനിത്രമുള്ള

ഈ  പരസ്പീകകേള്  പണ്ടാഠശ്യപദതനി  പരനിഷ്കരണതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  മണ്ടാറ്റങ്ങള്ക്കത്ത്

വനികധയമണ്ടായനിട്ടുണത്ത്.  കേഴനിഞ  ഏതണ്ടാനുയ  വരഷമണ്ടായനി  ഈ  പരസ്പീകകേളനില്  ഓരമ്മ

പരനികശണ്ടാധനിക്കുന്ന  തരതനിലള്ള  കചെണ്ടാദശ്യങ്ങള്  മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തുന്നഫതന്ന

വശ്യണ്ടാപകേമണ്ടായ  പരണ്ടാതനിയണത്ത്.  അതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഉയരന്ന  ചെനിന്തണ്ടാകശഷനികൂടനി

പരനികശണ്ടാധനിക്കുന്ന  വനിധതനില്  കചെണ്ടാദശ്യങ്ങളഫട  നനിലവണ്ടാരയ  ഉയരതണ്ടാന  നടപടനി-

യണണ്ടാകകേണതുണത്ത്.  അതരതനില് മണ്ടാറ്റയ  വരുതനിയ സണ്ടാമനിള് കചെണ്ടാദശ്യകപപ്പെറുകേള്

എസത്ത്.സനി.ഇ.ആര.ടനി.  തയണ്ടാറണ്ടാക്കനി അടുത അദശ്യയന വരഷതനില് നല്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.

നനിലവനില്  എല്.എസത്ത്.എസത്ത്.  കസണ്ടാളരഷനിപ്പെത്ത്  തുകേ  200  രൂപയയ  യ.എസത്ത്.എസത്ത്.

കസണ്ടാളരഷനിപ്പെത്ത്  തുകേ  300  രൂപയയ   വസ്പീതയ  മൂന്നു  വരഷകതയ്ക്കണ്ടാണത്ത്

അനുവദനിചനിരുന്നതത്ത്.   ഈ  തുകേ  വരദനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേണ്ടാരശ്യയ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  സജസ്പീവ

പരനിഗണനയനിലണ്ടാണത്ത്.  
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(അദശ്യകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

(10) വനശ്യമൃഗശലശ്യയ

ശസ്പീ  .    ഡനി  .    ഫകേ  .    മുരളനി :  സര,  വനശ്യമൃഗശലശ്യയ  സഭയഫടയയ  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
മനനിയഫടയയ ശദയനില് വന്നനിട്ടുള്ള കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്.   വരള്ച  രൂകമണ്ടായ സന്ദരഭതനില്
തനിരുവനന്തപുരയ ജനിലയനിഫല മലകയണ്ടാര കമഖലയനിലണ്ടാഫകേ വനശ്യമൃഗങ്ങള് കൂട്ടകതണ്ടാഫട
വന്നത്ത്  കൃഷനി  നശനിപ്പെനിക്കലയ  കൃഷനിക്കണ്ടാഫര  ഉപദ്രവനിക്കലയ  പതനിവണ്ടാക്കനിയനിരനിക്കു-
കേയണ്ടാണത്ത്.   എഫന്റെ  നനികയണ്ടാജകേമണ്ഡലതനില്   അടുത  ദനിവസയ  കസണ്ടാമകശഖരന
നണ്ടായര  എഫന്നണ്ടാരു  കൃഷനിക്കണ്ടാരഫന  രണ്ടാവനിഫല  ഇറങ്ങനിയ  കേണ്ടാട്ടുപന്നനി  ആക്രമനിച്ചു.
അകദ്ദേഹയ ഇകപ്പെണ്ടാള് ചെനികേനിതയനില് കേഴനിയകേയണ്ടാണത്ത്.  പണ്ടാകലണ്ടാടത്ത് ഫറയനിഞനില്തഫന്ന
ഏകേകദശയ  പനകണണ്ടാളയ  കൃഷനിക്കണ്ടാഫര  വനശ്യമൃഗങ്ങള്  ആക്രമനിചനിട്ടുണത്ത്.  കേഴനിഞ
മൂന്നുനണ്ടാല  വരഷഫത  കേണഫക്കടുതണ്ടാല്  വനശ്യമൃഗ  ആക്രമണതനിനത്ത്
വനികധയരണ്ടായവരുഫട സയഖശ്യ ഇതനിലയ കൂടുതലണ്ടാണത്ത്.   വരള്ച രൂകമണ്ടായ സനിതനിക്കത്ത്
കേണ്ടാട്ടുപന്നനി, കുരങ്ങത്ത്, പണ്ടാമത്ത്, മണ്ടാവത്ത്, ആന തുടങ്ങനിയ മൃഗങ്ങള്  കൃഷനി നശനിപ്പെനിക്കുകേയയ
കൃഷനിക്കണ്ടാഫര  ഉപദ്രവനിക്കുകേയയ  ഫചെയ്യുന്ന  സയഭവയ  സനിരമണ്ടായനി  വണ്ടാരതകേളനില്
വന്നുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്. 'ഫവള്ളയ കതടനി ഇറങ്ങനിയ ഫകേണ്ടാമന ഫചെളനിക്കുളതനില്
ഫപട്ടുകപണ്ടായനി' എന്ന വണ്ടാരത ഇന്നഫത പത്രതനില് വന്നനിട്ടുണത്ത്. ഇതനിനത്ത് സതക്വരമണ്ടായ
പരനിഹണ്ടാരമുണണ്ടാകേണയ.  വരള്ച സമയതത്ത്  കൂടുതല് മൃഗങ്ങള് പുറകതയ്ക്കനിറങ്ങുന്നതത്ത്
എങ്ങഫന തടയണ്ടാഫമന്നതത്ത്  സയബനനിചത്ത്  അടനിയന്തരമണ്ടായനി  ആകലണ്ടാചെനിചത്ത്   ശണ്ടാശക്വത
പരനിഹണ്ടാരമുണണ്ടാക്കണയ.  നനിലവനില് കൃഷനിനശനിപ്പെനിചണ്ടാലയ കൃഷനിക്കണ്ടാഫര ഉപദ്രവനിചണ്ടാലയ
നഷപരനിഹണ്ടാരയ നല്കുന്നുഫണങ്കെനിലയ  ആ തുകേ അപരശ്യണ്ടാപമണ്ടാണത്ത്.  പ്രകൃതനിദരന്തതനിഫന്റെ
പട്ടനികേയനില്ഫപ്പെടുതനി  കൃഷനിനണ്ടാശതനിനത്ത്  നഷപരനിഹണ്ടാരയ  നല്കേണയ.
പരനികക്കല്ക്കുന്നവരക്കത്ത്  ചെനികേനിതണ്ടാ  സഹണ്ടായയ  മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  നല്കുന്നതത്ത്.
അവരക്കത്ത്  പനിന്നസ്പീടത്ത്  കജണ്ടാലനിക്കത്ത്  കപണ്ടാകേണ്ടാന  കേഴനിയണ്ടാത  അവസയണത്ത്.   അതനിനത്ത്
നഷപരനിഹണ്ടാരയ  നല്കേണ്ടാന  തയണ്ടാറണ്ടാകേണയ.   ഈ  വനിഷയയ  ഉന്നയനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്
തനിരുവനന്തപുരയ  ജനിലയനില്  പണ്ടാകലണ്ടാടത്ത്,  ഫനടുമങ്ങണ്ടാടത്ത്,  ചുള്ളനിമണ്ടാനൂര  തുടങ്ങനിയ
ഭണ്ടാഗങ്ങളനില്  കകേരള  കേരഷകേ  സയഘതനിഫന്റെ  കനതൃതക്വതനില്   കൃഷനിക്കണ്ടാര
പ്രകകണ്ടാഭതനിലണ്ടാഫണന്നുള്ള വനിവരയകൂടനി ഈയവസരതനില് സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

വനവയ മൃഗസയരകണവയ മൃഗശണ്ടാലകേളയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഫകേ  .   രണ്ടാജു): സര,
തനിരുവനന്തപുരയ ജനിലയനില് വനശ്യജസ്പീവനി  ആക്രമണയ രൂകമണ്ടായ സണ്ടാഹചെരശ്യതനില്
പ്രതനികരണ്ടാധ പ്രവരതനങ്ങള് ശക്തമണ്ടാക്കുന്നതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി വനകമഖലകേളമണ്ടായനി
അതനിരതനി  പങ്കെനിടുന്ന  പഞണ്ടായത്തുകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചത്ത്  ജനജണ്ടാഗ്രതണ്ടാ  സമനിതനികേള്
രൂപസ്പീകേരനിക്കണ്ടാനുയ ജനിലയനില് റണ്ടാപ്പെനിഡത്ത് ഫറകസണ്ടാണ്സത്ത് ടസ്പീമനിനത്ത് പ്രകതശ്യകേ പരനിഗണന



500 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

നല്കേനി  പ്രവരതനയ  ശക്തമണ്ടാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
തനിരുവനന്തപുരയ ജനിലയനില് വനകമഖലയമണ്ടായനി ബനഫപ്പെട്ടുള്ള പഞണ്ടായത്തുകേളനിഫല
പ്രസനിഡന്റുമണ്ടാര,  മറ്റത്ത്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്,  എയ.എല്.എ.-മണ്ടാര  എന്നനിവരുഫട  ഒരു
കയണ്ടാഗയ  തനിരുവനന്തപുരയ  കേളകകറ്റനില്  വനിളനിച്ചുകചെരതനിരുന്നു.  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
ഫമമറുയ  അതനില്  പഫങ്കെടുതനിരുന്നു.  അവനിഫട  സക്വസ്പീകേരനികക്കണ  വനിഷയങ്ങഫള
സയബനനിചത്ത്  ആ  കയണ്ടാഗതനില്  ആകലണ്ടാചെനിക്കുകേയണണ്ടായനി.  വനശ്യമൃഗങ്ങള്ക്കത്ത്
അവരുഫട  സക്വണ്ടാഭണ്ടാവനികേ  ആവണ്ടാസ  കമഖലയനില്തഫന്ന  ആവശശ്യതനിനത്ത്  ജലയ
ലഭശ്യമണ്ടാക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനതനിനുള്ളനില്  നനിലവനിലള്ള  കുളങ്ങളനിഫല  ഫചെളനിയയ
കേളകേളയ മണ്ടാറ്റനി വൃതനിയണ്ടാക്കുന്നതനിനുയ പുതനിയതണ്ടായനി കുളങ്ങള് നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  ജനവണ്ടാസകകേന്ദ്രങ്ങളനികലയ്ക്കത്ത്  അവയഫട  പലണ്ടായനയ
തടയന്നതനിനുകവണനി  അതനിരതനികേളനില്  കസണ്ടാളണ്ടാര  കവലനി   സണ്ടാപനിക്കുന്നതനിനുയ
കേനിടങ്ങുകേള്  കുഴനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  ടണ്ടാപത്ത്  കകേജത്ത്
നനിരമ്മനിചത്ത്  കുരങ്ങുശലശ്യയ  വശ്യണ്ടാപകേമണ്ടായനിട്ടുള്ള സലതത്ത് വനിനശ്യസനിക്കുകേയയ അവഫയ
പനിടനിചത്ത്  തനിരനിഫകേ  കേണ്ടാട്ടനികലയ്ക്കത്ത്  വനിടുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
വനശ്യജസ്പീവനിശലശ്യയ ഉണണ്ടാകേണ്ടാനനിടയള്ള സണ്ടാഹചെരശ്യയ മുനകൂട്ടനി മനസനിലണ്ടാക്കനി കേരഷകേഫര
അറനിയനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എസത്ത്.എയ.എസത്ത്.  അഫലരട്ടത്ത്  സയവനിധണ്ടാനയ  ഏരഫപ്പെടുത്തുന്ന
കേണ്ടാരശ്യയ  പരനികശണ്ടാധനിച്ചുവരനികേയണ്ടാണത്ത്.  തനിരുവനന്തപുരയ  ജനിലയനില്  വനശ്യമൃഗങ്ങളയ
മനുഷശ്യരുയ  തമ്മനിലള്ള  സയഘരഷയ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനണ്ടായനി  ഈ  സണ്ടാമതനികേ  വരഷയ
20  ലകയ  രൂപ  കസണ്ടാളണ്ടാര  ഫഫെനസനിയഗനിനണ്ടായയ  12  ലകയ  രൂപ  നഷപരനിഹണ്ടാര
ഇനതനിലയ ആര.ആര.ടനി.-യഫട സുഗമമണ്ടായ പ്രവരതനതനിനത്ത്  3  ലകയ രൂപയയ
ബനഫപ്പെട്ട  മറ്റത്ത്  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കണ്ടായനി  4 ലകയ  രൂപയയ  അനുവദനിചനിട്ടുണത്ത്.
കൂടണ്ടാഫത  പ്രകതശ്യകേ  നനികകപ  പദതനിയണ്ടായ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്ഫപ്പെടുതനി
തനിരുവനന്തപുരയ  ജനിലയനില്  57  കേനികലണ്ടാമസ്പീറ്റര   സഗൗകരണ്ടാരജ്ജ  കേമനികവലനി
നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളയ സക്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയണ്ടാണത്ത്. ബഹുജന പങ്കെണ്ടാളനിതയ
ഈ  പ്രവരതനങ്ങള്ഫക്കലണ്ടായ  ആവശശ്യമണ്ടാഫണന്നതത്ത്  കേണക്കനിഫലടുത്തുഫകേണ്ടാണത്ത്
7-2-2017-ല്  വനയ  വകുപ്പെനിഫന്റെ  പ്രകതശ്യകേ  ഉതരവപ്രകേണ്ടാരയ  ജനജണ്ടാഗ്രതണ്ടാ
സമനിതനികേള്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഉതരവത്ത്  പുറഫപ്പെടുവനിചനിട്ടുണത്ത്.  ആ  ഉതരവപ്രകേണ്ടാരയ
വനണ്ടാതനിരതനി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന  പഞണ്ടായത്തുകേളനിഫലലണ്ടായ  ജനജണ്ടാഗ്രതണ്ടാ  സമനിതനികേള്
അടനിയന്തരമണ്ടായനി  നനിലവനില്  വരുന്നതണ്ടാണത്ത്.  ആ  സമനിതനികേളനില്  ആകലണ്ടാചെനിചത്ത്
ബഹുജന പങ്കെണ്ടാളനിതകതണ്ടാടുകൂടനി മനുഷശ്യ-വനശ്യമൃഗ സയഘരഷയ ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനി-
നണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിക്കണ്ടാന  കേഴനിയയ.  ഈ  ഉതരവനിഫന്റെ  പകേരപ്പെത്ത്
വനകമഖലയമണ്ടായനി ബനഫപ്പെട്ടുള്ള എയ.എല്.എ.-മണ്ടാരക്കത്ത് എതനിക്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.
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V  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലണ്ടാസുകേള്

I.  മുഖശ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന):  സര,  ഞണ്ടാന  തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന
കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്. ആര. ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്നമര തസ്പീയതനി

1 2 3 4 5

1 652/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
268/2016/കഹണ്ടായ.

20-10-2016 അല

2 670/2016 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
3067/2016/കഹണ്ടായ.

15-10-2016 അല

3 674/2016 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
3066/2016/കഹണ്ടായ.

15-10-2016 അല

4 676/2016 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
3285/2016/കഹണ്ടായ.

1-11-2016 അല

5 678/2016 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
3308/2016/കഹണ്ടായ.

4-11-2016 അല

6 679/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
278/2016/കഹണ്ടായ.

4-11-2016 അല

7 680/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
279/2016/കഹണ്ടായ.

4-11-2016 അല

8 681/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
280/2016/കഹണ്ടായ.

4-11-2016 അല

9 682/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
284/2016/കഹണ്ടായ.

9-11-2016 അല

10 683/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
33/2016/ വനിജത്ത്.

8-11-2016 അല
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1 2 3 4 5

11 686/2016 നമര  60903/എസത്ത്.
എസത്ത്.എ 2/2016/കഹണ്ടായ

8-11-2016 അല

12 700/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
286/2016/കഹണ്ടായ

18-11-2016 അല

13 701/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)
നമര287/2016/ കഹണ്ടായ

18-11-2016 അല

14 702/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
288/2016/കഹണ്ടായ

18-11-2016 അല

15 703/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)
നമര 289/2016/ കഹണ്ടായ

18-11-2016 അല

16 704/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
290/2016/ കഹണ്ടായ

18-11-2016 അല

17 705/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
291/2016/ കഹണ്ടായ

18-11-2016 അല

18 706/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)
നമര 292/2016/കഹണ്ടായ

18-11-2016 അല

19 707/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
293/2016/കഹണ്ടായ

18-11-2016 അല

20 708/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)
നമര 294/2016/കഹണ്ടായ

18-11-2016 അല

21 712/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
265/2016/കഹണ്ടായ.

20-10-2016 അല

22 713/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
269/2016/കഹണ്ടായ

24-10-2016 അല

23 715/2016 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
3391/2016/കഹണ്ടായ.

11-11-2016 അല

24 716/2016 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
3451/2016/കഹണ്ടായ

17-11-2016 അല

25 717/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
161/2016/ ജനി.എ.ഡനി.

18-11-2016 അല
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26 733/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
165/2016/ ജനിഎഡനി.

2-12-2016 അല

27 745/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
304/2016/ കഹണ്ടായ

1-12-2016 അല

28 749/2016 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
305/2016/ കഹണ്ടായ

2-12-2016 അല

29 755/2016 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
3587/2016/കഹണ്ടായ

5-12-2016 അല

30 763/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
31/2016/
പനി&എ.ആര.ഡനി.

15-12-2016 അല

31 764/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
04/2016/പരനി.

17-12-2016 അല

32 765/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
58/2016/പനി &ഇഎഡനി.

16-12-2016 അല

33 771/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.)  നമര
312/2016/ കഹണ്ടായ

9-12-2016 അല

34 774/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
5/2016/പരനി.

20-12-2016 അല

35 797/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.)  നമര
321/2016/കഹണ്ടായ

29-12-2016 അല

36 799/2016 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
3714/2016/കഹണ്ടായ

23-12-2016 അല

37 2/2017 നമര  32725/
എസത്ത്.എസത്ത്.എ 2/2016/
കഹണ്ടായ.

3-1-2017 അല

38 12/2017 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
323/2016/കഹണ്ടായ

29-12-2016 അല

39 13/2017 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
18/2017/കഹണ്ടായ

5-1-2017 അല

40 14/2017 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
3745/2016/കഹണ്ടായ

29-12-2016 അല
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41 21/2017 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
299/2016/കഹണ്ടായ

24-11-2016 അല

42 22/2017 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
300/2016/കഹണ്ടായ

25-11-2016 അല

43 23/2017 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
301/2016/കഹണ്ടായ

25-11-2016 അല

44 24/2017 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.)  നമര
302/2016/കഹണ്ടായ

25-11-2016 അല

45 25/2017 ജനി.  ഒ.  (എയഎസത്ത്.)നമര
311/2016/കഹണ്ടായ

8-12-2016 അല

46 29/2017 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
83/2017/കഹണ്ടായ

12-1-2017 അല

47 32/2017 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
100/2017/കഹണ്ടായ

13-1-2017 അല

48 73/2017 നമര32725/
എസത്ത്എസത്ത്എ.
2/2016/കഹണ്ടായ

13-2-2017 അല

(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര

സണ്ടാപനയ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേസഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 2 3 4 5

1 ഇലകകണ്ടാണനികത്ത്
ഫടകകണ്ടാളജനി
പണ്ടാരക്കത്ത്(ഫടകകണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത്)

2009-10 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

2 ഇലകകണ്ടാണനികത്ത്
ഫടകകണ്ടാളജനിപണ്ടാരക്കത്ത്
(ഫടകകണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത്)

2012-13 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

3 ഇലകകണ്ടാണനികത്ത്
ഫടകകണ്ടാളജനി  പണ്ടാരക്കത്ത്
(ഫടകകണ്ടാപണ്ടാരക്കത്ത്)

2014-15 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത
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4 ഇലകകണ്ടാണനികത്ത്
ഫടകകണ്ടാളജനി  പണ്ടാരക്കത്ത്
(ഫടകകണ്ടാപണ്ടാരക്കത്ത്)

2015-16 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

5 ഫടകകണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത് 2009-10 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

6 ഫടകകണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത് 2011-12 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

7 ഫടകകണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത് 2012-13 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

8 ഫടകകണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത് 2013-14 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

9 ഫടകകണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത് 2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

10 ഫടകകണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത് 2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

11 ഇന്തശ്യന  ഇനസ്റ്റേനിറ്റക്യൂട്ടത്ത്
ഓഫെത്ത്  ഇനഫെരകമഷന
ഫടകകണ്ടാളജനി  ആന്റെത്ത്
മണ്ടാകനജ ത്ത്ഫമന്റെത്ത്- കകേരള

2013-14 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

12 ഇന്തശ്യന  ഇനസ്റ്റേനിറ്റക്യൂട്ടത്ത്
ഓഫെത്ത്  ഇനഫെരകമഷന
ഫടകകണ്ടാളജനി  ആന്റെത്ത്
മണ്ടാകനജ ത്ത്ഫമന്റെത്ത്- കകേരള

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

13 തൃശ്ശൂര  എനകേക്വയറനി
കേമ്മസ്പീഷണര  &
സ് ഫപഷശ്യല്  ജഡ്ജനിയഫട
കേണ്ടാരശ്യണ്ടാലയയ

2015-16 പ്രവരതന
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

14 അന്തണ്ടാരണ്ടാഷ  സക്വതന
കസണ്ടാഫത്ത് ഫവയര കകേന്ദ്രയ
(ഐ.സനി.കഫെണ്ടാസത്ത്)

2015-16 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

15 അന്തണ്ടാരണ്ടാഷ  സക്വതന
കസണ്ടാഫത്ത് ഫവയര കകേന്ദ്രയ
(ഐ.സനി.കഫെണ്ടാസത്ത്)

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല
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16 രണ്ടാജസ്പീവത്ത്  ഗണ്ടാനനി
അക്കണ്ടാഡമനി  കഫെണ്ടാര
ഏവനികയഷന ഫടകകണ്ടാളജനി

2013-14 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

17 ഫകേണ്ടാചനിഇനകഫെണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത് 2015-16 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

18 ഫകേണ്ടാചനി ഇനകഫെണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത് 2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

19 ഫകേണ്ടാചനി ഇനകഫെണ്ടാ പണ്ടാരക്കത്ത് 2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

20 കകേരള സ്റ്റേണ്ടാരട്ടപ്പെത്ത് മനിഷന 2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
ഭരണ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

21 കകേരള സ്റ്റേണ്ടാരട്ടപ്പെത്ത് മനിഷന 2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
ഭരണ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

22 കകേരള  കസ്റ്റേറ്റത്ത്
ഇനഫെരകമഷന
ഫടകകണ്ടാളജനി മനിഷന

2013-14 ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

23 കകേരള  കസ്റ്റേറ്റത്ത്
ഇനഫെരകമഷന
ഫടകകണ്ടാളജനി മനിഷന

2014-15 ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

24 കകേരള  കസ്റ്റേറ്റത്ത്
ഇനഫെരകമഷന
ഫടകകണ്ടാളജനി മനിഷന

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
ഭരണ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

25 ഫകേണ്ടാചനി  ഫമകടണ്ടാ  ഫറയനില്
ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

26 കകേരള പബനികേത്ത് സരവ്വസ്പീസത്ത്
കേമ്മസ്പീഷന

2011-12 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത
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വസ്പീണ്ടുയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ

നമര തസ്പീയതനി

1 589/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 217/2016/കഹണ്ടായ 16-8-2016

2 591/2016 ജനി.ഒ.(ആരറ്റനി.)നമര2649/2016/കഹണ്ടായ 27-8-2016

3 609/2016 ജനി.ഒ.(ആരറ്റനി.) നമര 2887/2016/കഹണ്ടായ 19-9-2016

4 618/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.)നമര 249/2016/കഹണ്ടായ. 29-9-2016

5 621/2016 ജനി.ഒ.(ആരറ്റനി.) നമര 2975/2016/കഹണ്ടായ. 27-9-2016

6 622/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.) നമര 253/2016/കഹണ്ടായ 4-10-2016

7 631/2016 ജനി.ഒ.(ആരറ്റനി.) നമര 2916/2016/കഹണ്ടായ 20-9-2016

8 633/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 21/2016/ജനിഎഡനി 5-10-2016

9 634/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 22/2016/ജനിഎഡനി 5-10-2016

10 635/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 23/2016/ജനിഎഡനി 5-10-2016

11 636/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 24/2016/ജനിഎഡനി 5-10-2016

12 637/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 25/2016/ജനിഎഡനി 5-10-2016

13 638/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 26/2016/ജനിഎഡനി 5-10-2016

14 640/2016 ജനി.ഒ.(ആരറ്റനി.) നമര 3013/2016/കഹണ്ടായ 1-10-2016

15 641/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.) നമര 254/2016/കഹണ്ടായ 4-10-2016

16 642/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.) നമര 255/2016/കഹണ്ടായ 4-10-2016

17 644/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.) നമര 257/2016/കഹണ്ടായ 14-10-2016

18 646/2016 നമര77989/എസത്ത്എസത്ത്.എ 2/ 2013/കഹണ്ടായ 14-10-2016

19 655/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.) നമര 258/2016/കഹണ്ടായ 18-10-2016

20 656/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.) നമര 259/2016/കഹണ്ടായ 18-10-2016

21 657/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.) നമര 260/2016/കഹണ്ടായ 18-10-2016

22 658/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.) നമര 261/2016/കഹണ്ടായ 18-10-2016
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II. പട്ടനികേജണ്ടാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നണ്ടാക്കസമുദണ്ടായകകമവയ  നനിയമവയ  
സണ്ടായസണ്ടാരനികേവയ പണ്ടാരലഫമന്റെറനികേണ്ടാരശ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ഫകേ  .   ബണ്ടാലന):
സര, ഞണ്ടാന തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്നമര തസ്പീയതനി

1 466/2016 ജനി.  ഒ. (എയഎസത്ത്.)  നമര
3/2016/പനിഎഡനി.

9-6-2016 അഫത

2 585/2016 ജനി.  ഒ. (എയഎസത്ത്.)  നമര
150/2016/നനിയമയ

6-9-2016 അഫത

3 665/2016 സ. ഉ. (കേഫയഴുതത്ത്) നമര
18/2016/സണ്ടായ. കേണ്ടാ. വ.

18-10-2016 അല

4 677/2016 ജനി.  ഒ. (എയഎസത്ത്.)  നമര
168/2016/നനിയമയ

4-11-2016 അല

5 722/2016 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
1287/2016/നനിയമയ

11-11-2016 അല

6 723/2016 ജനി.  ഒ.  (ആരറ്റനി.)  നമര
1288/2016/നനിയമയ

11-11-2016 അല

7 724/2016 ജനി.  ഒ. (എയഎസത്ത്.)  നമര
196/2016/നനിയമയ

25-11-2016 അല

8 767/2016 സ. ഉ. (കേഫയഴുതത്ത്) നമര
22/2016/സണ്ടായ. കേണ്ടാ. വ.

3-12-2016 അല

9 791/2016 സ. ഉ. (കേഫയഴുതത്ത്) നമര
23/2016/സണ്ടായ. കേണ്ടാ. വ.

9-12-2016 അല

10 792/2016 സ. ഉ. (കേഫയഴുതത്ത്) നമര
24/2016/സണ്ടായ. കേണ്ടാ. വ.

9-12-2016 അല

11 796/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
18/2016/ നനിയമയ

28-12-2016 അല

12 33/2017 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
1/2017/ നനിയമയ

16-1-2017 അല

13 60/2017 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
02/2017/ പനിഎഡനി.

4-2-2017 അല
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(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര നമര

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 ഉണ്ണണ്ടായനിവണ്ടാരനിയര  സ്മെണ്ടാരകേ
കേലണ്ടാനനിലയയ

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

2 കകേരള  സയസണ്ടാന
മനുഷശ്യണ്ടാവകേണ്ടാശ
കേമ്മസ്പീഷന

2014-15 പ്രകതശ്യകേ ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

3 ജനിലണ്ടാ ലസ്പീഗല് സരവസ്പീസത്ത്
അകതണ്ടാറനിറ്റനി, ഇടുക്കനി

2014-15 പ്രകതശ്യകേ ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

4 കകേരള  സയസണ്ടാന
ചെലചനിത്ര  വനികേസന
കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന
ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2010-11 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്,

അക്കഗൗണത്ത്സത്ത്

അഫത

5 ഇനസ്റ്റേനിറ്റക്യൂട്ടത്ത്  ഓഫെത്ത്
പണ്ടാരലഫമന്റെറനി അഫെകയഴത്ത്

2013-14 വണ്ടാരഷനികേ ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

6 കുമണ്ടാരനണ്ടാശണ്ടാന
നണ്ടാഷണല്  ഇനസ്റ്റേനിറ്റക്യൂട്ടത്ത്
ഓഫെത്ത് കേള്ചര

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

III. റവനക്യൂവയ ഭവനനനിരമ്മണ്ടാണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന):  സര,  
ഞണ്ടാന തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്നമര തസ്പീയതനി

1 2 3 4 5

1 436/2015 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
217/2015/ ആരഡനി.

1-6-2015 അഫത

2 650/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
542/2016/  ആരഡനി.

19-10-2016 അല
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1 2 3 4 5

3 684/2016 ജനി.ഒ.(പനി)നമര
560/2016/ ആരഡനി.

3-11-2016 അല

4 781/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.) നമര
37/2016/ ഹഗൗസനിയഗത്ത്

23-12-2016 അല

5 09/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
01/2017/ ആരഡനി.

3-1-2017 അല

6 30/2017 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.) നമര
3/2017/ഹഗൗസനിയഗത്ത്

11-1-2017 അല

(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര

സണ്ടാപനയ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 കകേരള  സയസണ്ടാന  ഭവന
നനിരമ്മണ്ടാണ കബണ്ടാരഡത്ത്

2012-13 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

2 കകേരള  സയസണ്ടാന  ഭവന
നനിരമ്മണ്ടാണ കബണ്ടാരഡത്ത്

2013-14 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

IV. തകദ്ദേശസക്വയയഭരണവയ  നക്യൂനപകകകമവയ  വഖഫെത്ത്  ഹജ്ജത്ത്  തസ്പീരതണ്ടാടനവയ
വകുപ്പുമനനി  (കഡണ്ടാ  .    ഫകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്):  സര,   ഞണ്ടാന  തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന
കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്. ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്
നമര തസ്പീയതനി

1 2 3 4 5

1 472/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.)  നമര
79/2016/എല്എസ്ജനിഡനി.

30-6-2016 അഫത

2 649/2016 സ.ഉ.(അചടനി)  നമര  33/
2016/ ത.സക്വ.ഭ.വ.

18-8-2016 അഫത

3 672/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
39/2016/എല്എസ്ജനിഡനി.

1-11-2016 അല

4 721/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
36/2016/എല്എസ്ജനിഡനി.

22-10-2016 അല
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1 2 3 4 5

5 730/2016 സ.ഉ.(അചടനി)  നമര  43/
2016/ ത.സക്വ.ഭ.വ.

30-11-2016 അല

6 732/2016 സ.ഉ.(അചടനി)  നമര  42/
2016/ത.സക്വ.ഭ.വ.

24-11-2016 അല

7 756/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  47/
2016/എല്എസ്ജനിഡനി.

16-12-2016 അല

8 757/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
48/2016/എല്എസ്ജനിഡനി.

16-12-2016 അല

9 758/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
48/2016/എല്എസ്ജനിഡനി.

16-12-2016 അല

10 759/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
48/2016/എല്എസ്ജനിഡനി.

16-12-2016 അല

11 776/2016 സ.ഉ.(അചടനി)  നമര  46/
2016/ത.സക്വ.ഭ.വ.

13-12-2016 അല

12 5/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
01/2017/എല്എസ്ജനിഡനി.

6-1-2017 അല

13 6/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
02/2017/എല്എസ്ജനിഡനി.

6-1-2017 അല

14 7/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
02/2017/എല്എസ്ജനിഡനി.

6-1-2017 അല

15 8/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
02/2017/എല്എസ്ജനിഡനി.

6-1-2017 അല

(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് : 

ക്രമ
നമര

സണ്ടാപനയ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 കകേരള കസ്റ്റേറ്റത്ത് വഖഫെത്ത് കബണ്ടാരഡത്ത്  2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല
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V. സഹകേരണവയ  വനികനണ്ടാദസഞണ്ടാരവയ  കദവസക്വവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടകേയപളളനി   സുകരന്ദ്രന):   സര,   ഞണ്ടാന  തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന  കേടലണ്ടാസുകേള്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്നമര തസ്പീയതനി

1 2 3 4 5

1 222/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
23/2016/ കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

20-2-2016 അഫത

2 246/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
22/2016/ കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

20-2-2016 അഫത

3 473/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
70/2016/ കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

5-7-2016 അഫത

4 647/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  543/
2016/ ആരഡനി.

19-10-2016 അല

5 648/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  544/
2016/ആരഡനി.

19-10-2016 അല

6 685/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  567/
2016/ആരഡനി.

10-11-2016 അല

7 691/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  102/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

9-11-2016 അല

8 692/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  103/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

9-11-2016 അല

9 710/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  105/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

10-11-2016 അല

10 714/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  104/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

22-11-2016 അല

11 718/2016 ജനി.ഒ.(ആരറ്റനി.)നമര
5017/ 2016/ആരഡനി.

25-11-2016 അല

12 719/2016 ജനി.ഒ.(ആരറ്റനി.)നമര
5018/ 2016/ആരഡനി.

25-11-2016 അല
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13 728/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  106/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

10-11-2016 അല

14 731/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  109/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

26-11-2016 അല

15 737/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  110/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

28-11-2016 അല

16 766/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  111/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

30-11-2016 അല

17 780/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  117/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

22-12-2016 അല

18 794/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  113/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

17-12-2016 അല

19 795/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  118/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

23-12-2016 അല

20 42/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
3/2017/ കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

12-1-2017 അല

21 52/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
01/2017/ കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

4-1-2017 അല

22 59/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  116/
2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്.

21-12-2016 അല

(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് : 

ക്രമ
നമര സണ്ടാപനയ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 ഗുരുവണ്ടായൂര കദവസക്വയ 2011 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

2 ഗുരുവണ്ടായൂര കദവസക്വയ 2014 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

3 മലബണ്ടാര കദവസക്വയ കബണ്ടാരഡത്ത് 2014-15 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

4 മലബണ്ടാര കദവസക്വയ കബണ്ടാരഡത്ത് 2015-16 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

268/2019.



514 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

വസ്പീണ്ടുയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ

നമര തസ്പീയതനി

1 587/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 90/2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്. 29-8-2016

2 604/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 93/2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്. 1-9-2016

3 613/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 97/2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്. 20-9-2016

4 632/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 99/2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്. 7-10-2016

5 643/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 100/2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്. 15-10-2016

6 654/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 101/2016/കകേണ്ടാ-ഓപത്ത്. 20-10-2016

VI.  സവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എയ  .    എയ  .    മണനി):  സര,  ഞണ്ടാന തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന
കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

നമര തസ്പീയതനി

1 - നമര 1504/ഡനിഡനി(റ്റനി)/
സസപ്ലെ കകേണ്ടാഡത്ത്/ 2016/
ഫകേ.എസത്ത്.ഇ.ആര.സനി.

26-10-2016 അല

(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര സണ്ടാപനയ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 കകേരള  കസ്റ്റേറ്റത്ത്  ഇലകനിസനിറ്റനി
കബണ്ടാരഡത്ത് ലനിമനിറ്റഡത്ത്  

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
ഭരണ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

2 എനരജനി  മണ്ടാകനജത്ത് ഫമന്റെത്ത്
ഫസന്റെര, കകേരള 

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത
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VII. ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മണ്ടാതദ്യു  ടനി  .    കതണ്ടാമസത്ത്):   സര,   ഞണ്ടാന  
തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര

സണ്ടാപനയ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 കകേരള വണ്ടാട്ടര അകതണ്ടാറനിറ്റനി 2012-13 വണ്ടാരഷനികേ
കേണക്കുകേള്

അഫത

VIII. മതശ്യബനനവയ   ഹണ്ടാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി  വശ്യവസണ്ടായവയ  
വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീമതനി ഫജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ): സര, ഞണ്ടാന തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന  
കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

നമര തസ്പീയതനി

1 746/2016 സ.ഉ.(അചടനി)  നമര
20/2016/ മ.തു.വ.

23-11-2016 അല

(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് : 

ക്രമ
നമര

സണ്ടാപനയ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 കകേരള  ജലകൃഷനി  വനികേസന
ഏജനസനി,  കകേരള
(അ ഡണ്ടാക്കത്ത്)

2013-14 സ്റ്റേണ്ടാറ്റക്യൂട്ടറനി
ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

2 കകേരള  ഫെനിഷറസ്പീസത്ത്
സമുദ്രപഠന  സരവ്വകേലണ്ടാശണ്ടാല

2011-2015 സമണ്ടാഹൃത
വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത
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IX. വശ്യവസണ്ടായവയ  കസണ്ടാരട്സുയ  യവജനകേണ്ടാരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ഫമണ്ടായസ്പീന): സര, ഞണ്ടാന തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള്:

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

നമര തസ്പീയതനി

1 697/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
22/2016/ഐ.ഡനി.

1-11-2016 അല

2 48/2017 സ.  ഉ.  (അചടനി)  നമര
01/2017/ കേണ്ടാ.യ.വ.

30-1-2017 അല

(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള്:

ക്രമ
നമര

സണ്ടാപനയ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 2 3 4 6

1 കകേരള  കേരകേഗൗശല  വനികേസന
കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2012-13
2013-14
2014-15

വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുയ
കേണക്കുകേളയ

അഫത 

2 കകേരള  സയസണ്ടാന  യവജന
കേമ്മസ്പീഷന

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

3 സസ്പീതണ്ടാറണ്ടായ  ഫടകത്ത്സറ്റല്സത്ത്
ലനിമനിറ്റ ഡത്ത്

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

4 ടണ്ടാകക്കണ്ടാ  കകേബനിള്  കേമനനി
ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

5 കകേരള  ഇലകനിക്കല്  ആന്റെത്ത്
അസലഡത്ത്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗത്ത്
കേമനനി ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്/

കേണക്കുകേള്

അഫത

6 കകേരള  ഇനഡസനിയല്
ഇനഫണ്ടാസക്ചര ഫഡവലപ്ഫമന്റെത്ത്
കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത
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1 2 3 4 6

7 കകേരള  സയസണ്ടാന  യവജന
കേമ്മസ്പീഷന

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

8 കകേരള  സയസണ്ടാന  മനിനറല്
ഫഡവലപ് ഫമന്റെത്ത്
കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്
ആഡനിറ്റഡത്ത്

അക്കഗൗണത്ത്സത്ത്

അഫത

9 കകേരള  സയസണ്ടാന  ബണ്ടായബു
കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2011-12 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

10 സ്റ്റേസ്പീല്  ഇനഡസനിയല്സത്ത്
കകേരള  ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്/

കേണക്കുകേള്

അഫത

11 ഫകേല്കടണ്ടാണ്  കേയകപണ്ടാണന്റെത്ത്
കകേണ്ടായപ്ലെകത്ത് ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്/

കേണക്കുകേള്

അഫത

വസ്പീണ്ടുയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ

നമര തസ്പീയതനി

1 40/2016 സ. ഉ. (അചടനി) നമര 2/2016/കേണ്ടാ.യ.വ. 7-1-2016

2 645/2016 സ. ഉ. (അചടനി) നമര 48/2016/കേണ്ടാ.യ.വ. 14-10-2016

X. വനവയ  മൃഗസയരകണവയ  മൃഗശണ്ടാലകേളയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    രണ്ടാജ സ്തു):  സര,  
ഞണ്ടാന തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള്:

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

നമര തസ്പീയതനി

1 693/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
13/2016/  എഫെത്ത്.  ആന്റെത്ത്
ഡബക്യൂ.എല്.ഡനി.

11-11-2016 അല

2 783/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര  5/
2016/ഡനിഡനി.

24-11-2016 അല
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(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള്:

ക്രമ

നമര

സണ്ടാപനയ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ

പത്രനികേ

സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 കകേരള  സലവ്കസ്റ്റേണ്ടാക്കത്ത്  ഫഡ വലപത്ത് ഫമന്റെത്ത്

കബണ്ടാരഡത്ത്  ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2012-13 വണ്ടാരഷനികേ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുയ

കേണക്കുകേളയ

അഫത

വസ്പീണ്ടുയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ക്രമ

നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.

നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ

നമര തസ്പീയതനി

1 435/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 3/2016/ഡനി.ഡനി. 19-5-2016

XI. തുറമുഖവയ   മക്യൂസനിയവയ   പുരണ്ടാവസ്തു   സയരകണവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    രണ്ടാമചെന്ദ്രന  കേടന്നപ്പെളളനി):  സര,  ഞണ്ടാന  തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന  കേടലണ്ടാസ്സുകേള്
 കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള്:

ക്രമ

നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.

നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ

പത്രനികേ

സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

നമര തസ്പീയതനി

1 139/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര  2/2016/

സനിഎഡനി.

30-1-2016 അഫത

2 156/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 03/2016/

സനിഎഡനി.

3-1-2016 അഫത
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XII.  ഫതണ്ടാഴനിലയ എസകസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രണ്ടാമകൃഷ്ണന):  സര,  ഞണ്ടാന 
തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുള്ള കേടലണ്ടാസുകേള്:

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

നമര തസ്പീയതനി

1 2 3 4 5

1 671/2016 സ.  ഉ.  (അചടനി)  നമര
173/2016/ ഫതണ്ടാഴനില്

31-10-2016 അല

2 709/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 183/2016/
എല്ബനിആര.

18-11-2016 അല

3 725/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 184/2016/
എല്ബനിആര.

23-11-2016 അല

4 726/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 187/2016/
എല്ബനിആര.

25-11-2016 അല

5 768/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
189/2016/ എല്ബനിആര.

3-12-2016 അല

6 769/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 189/2016/
എല്ബനിആര.

3-12-2016 അല

7 777/2016 സ.  ഉ.  (അചടനി)  നമര
194/2016/ ഫതണ്ടാഴനില്

19-12-2016 അല

8 778/2016 ജനി.  ഒ. (പനി)  നമര 110/2016/
റ്റനിഡനി.

22-12-2016 അല

9 779/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
111/2016/റ്റനി.ഡനി.

22-12-2016 അല

10 785/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 196/2016/
എല്ബനിആര.

21-12-2016 അല

11 787/2016 സ.  ഉ.  (അചടനി)  നമര
193/2016/ ഫതണ്ടാഴനില്

9-12-2016 അല

12 788/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര  112/2016/
റ്റനിഡനി.

27-12-2016 അല
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1 2 3 4 5

13 789/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 191/2016/
എല്ബനിആര.

8-12-2016 അല

14 790/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 192/2016/
എല്ബനിആര.

8-12-2016 അല

15 802/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 195/2016/
എല്ബനിആര.

20-12-2016 അല

16 1/2017 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 201/2016/
എല്ബനിആര.

29-12-2016 അല

17 4/2017 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര 1/2017/
എല്ബനിആര.

5-1-2017 അല

18 16/2017 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 199/2016/
എല്ബനിആര.

24-12-2016 അല

19 17/2017 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 199/2016/
എല്ബനിആര.

24-12-2016 അല

20 20/2017 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
202/2016/ എല്ബനിആര.

29-12-2016 അല

21 44/2017 സ.  ഉ.  (അചടനി)  നമര
3/2017/ ഫതണ്ടാഴനില്

19-1-2017 അല

22 47/2017 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
4/2017/റ്റനിഡനി.

27-1-2017 അല

(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള്:

ക്രമ
നമര സണ്ടാപനയ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 2 3 4 5

1 കകേരള അബ്കേണ്ടാരനി ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി
കകമനനിധനി കബണ്ടാരഡത്ത്

2011-12 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

2 കകേരള  ഈറ്റ,  കേണ്ടാട്ടുവള്ളനി,  തഴ
ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി കകമനനിധനി
കബണ്ടാരഡത്ത്

2012-13 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്
ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത
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3 കകേരള  ഈറ്റ,  കേണ്ടാട്ടുവള്ളനി,  തഴ
ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി  കകമനനിധനി
കബണ്ടാരഡത്ത്

2013-14 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്
ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

4 കകേരള  ആകട്ടണ്ടാറനിക
ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി  കകമനനിധനി
കബണ്ടാരഡത്ത്

2009-10
2010-11
2011-12

ഭരണ-
ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

5 കകേരള  ആകട്ടണ്ടാഫമണ്ടാസബല്
വരക്കത്ത്കഷണ്ടാപ്പെത്ത്   കകമനനിധനി
പദതനി

2009-10
2010-11
2011-12

ഭരണ-
ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

6 ടണ്ടാവനകൂര  ഷുകഗഴത്ത്  ആന്റെത്ത്
ഫകേമനിക്കല്സത്ത് ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്
വണ്ടാരഷനികേ

ഫെനിനണ്ടാനഷശ്യല്
കസ്റ്റേറ്റത്ത്ഫമന്റെത്ത്

അഫത

7 കകേരള  കേള്ളത്ത്  വശ്യവസണ്ടായ
ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി  കകമനനിധനി
കബണ്ടാരഡത്ത്

2015-16 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

8 മലബണ്ടാര   ഡനിസ്റ്റേനിലറസ്പീസത്ത്
ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്/

കേണക്കുകേള്

അഫത

9 റസ്പീഹണ്ടാബനിലനികറ്റഷന  പ്ലെണ്ടാകന്റെഷനസത്ത്
ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

വസ്പീണ്ടുയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ

നമര തസ്പീയതനി

1 2 3 4

1 447/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 102/2016/ എല്ബനി ആര. 27-6-2016

2 623/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര156/2016/ എല്ബനിആര. 24-9-2016

3 624/2016 സ. ഉ. (അചടനി) നമര 157/2016/ ഫതണ്ടാഴനില് 4-10-2016

4 626/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 90/2016/റ്റനിഡനി. 6-10-2016

5 653/2016 ജനി. ഒ. (എയഎസത്ത്.) നമര 96/2016/ റ്റനിഡനി. 21-10-2016
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1 2 3 4

6 660/2016 സ. ഉ. (അചടനി) നമര 165/2016/ ഫതണ്ടാഴനില് 26-10-2016

7 661/2016 സ. ഉ. (അചടനി) നമര 166/2016/ ഫതണ്ടാഴനില് 26-10-2016

8 662/2016 സ. ഉ. (അചടനി) നമര 167/2016/ ഫതണ്ടാഴനില് 26-10-2016

9 663/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 168/2016/എല്ബനി ആര. 26-10-2016

XIII. വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ഫപ്രണ്ടാഫെ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനണ്ടാഥത്ത്):  സര,   ഞണ്ടാന  
തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള്:

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

നമര തസ്പീയതനി

1 752/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
199/2016/ ജനി.ഇഡനിഎന.

3-12-2016 അല

2 31/2017 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര
01/2017/ ജനി.ഇഡനിഎന.

13-1-2017 അല

(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര

സണ്ടാപനയ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ

പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 കകേരള  സയസണ്ടാന  ഉന്നത
വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ കേഗൗണ്സനില്

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

XIV. ഗതണ്ടാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  സര,   ഞണ്ടാന  
തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള്:

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.
ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ
കേണ്ടാലതണ്ടാമസ

പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

നമര തസ്പീയതനി

1 2 3 4 5

1 698/2016 ജനി.  ഒ. (പനി)  നമര  60/2016/
ടണ്ടാന.

14-11-2016 അല
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1 2 3 4 5

2 743/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര  61/2016/

ടണ്ടാന.

30-11-2016 അല

3 744/2016 ജനി.  ഒ. (പനി)  നമര  62/2016/

ടണ്ടാന.

21-11-2016 അല

4 762/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര  67/2016/

ടണ്ടാന.

16-12-2016 അല

5 775/2016 ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര  68/2016/

ടണ്ടാന.

21-12-2016 അല

വസ്പീണ്ടുയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ക്രമ

നമര

എസത്ത്.

ആര.ഒ.

നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ

നമര തസ്പീയതനി

1 667/2016 ജനി. ഒ. (പനി) നമര 59/2016/ടണ്ടാന. 25-10-2016

XV. ആകരണ്ടാഗശ്യവയ സണ്ടാമൂഹശ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഫകേ  .    ഫകേ  .    സശലജ 
ടസ്പീചര): സര, ഞണ്ടാന തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ

നമര

എസത്ത്.

ആര.ഒ.

നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ

പത്രനികേ

സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്
നമര തസ്പീയതനി

1 474/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  തസ്പീയതനി 08/2016/

എസത്ത്.ഫജ.ഡനി.

13-7-2016 അഫത

2 738/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര 39/2016/

എചത്ത് ആന്റെത്ത് എഫ്ഡബക്യൂഡനി.

1-12-2016 അല
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(ii) വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര

സണ്ടാപനയ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ

പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്
വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 ഇന്തശ്യന  ഇനസ്റ്റേനിറ്റക്യൂട്ടത്ത്  ഓഫെത്ത്
ഡയബറ്റനിസത്ത്

2015-16 ഭരണ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

2 കകേരള  സയസണ്ടാന  ബണ്ടാലണ്ടാവകേണ്ടാശ
സയരകണ കേമ്മനിഷന

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

3 കകേരള  ആകരണ്ടാഗശ്യശണ്ടാസ
സരവ്വകേലണ്ടാശണ്ടാല

2010-11
2011-12

ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്,
ആകന
കടക്കണ്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

വസ്പീണ്ടുയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു  :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്. ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ

നമര തസ്പീയതനി

1 568/2015 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
53/2015/എസത്ത്.ഫജ.ഡനി.

25-8-2015

XVI. ഫപണ്ടാതുമരണ്ടാമത്തുയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധണ്ടാകേരന):  സര,  
ഞണ്ടാന തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i)  ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.
ആര.ഒ. നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്
നമര

തസ്പീയതനി

1 753/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 107/2016/
റ്റനിഡനി.

14-12-2016 അല

2 754/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര
108/2016/നനിവ.

15-12-2016 അല

3 34/2017 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.)  നമര
01/2017/  പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.

19-1-2017 അല

4 35/2017 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.)  നമര
02/2017/ പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.

19-1-2017 അല
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(ii)   വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള്  :

ക്രമ
നമര സണ്ടാപനയ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്

വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 കറണ്ടാഡ്സത്ത്  ആന്റെത്ത്  ബനിഡത്ത് ജസത്ത്
ഫഡവലപ്ഫമന്റെത്ത്
കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന ഓഫെത്ത്  കകേരള
ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2013-14 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുയ

കേണക്കുകേളയ

അഫത

2 ആശക്വണ്ടാസത്ത്  പബനികേത്ത്
അമനിനനിറ്റസ്പീസത്ത് കകേരള ലനിമനിറ്റ ഡത്ത്

2014-15 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അഫത

വസ്പീണ്ടുയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു  :

ക്രമ

നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.

നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ

നമര തസ്പീയതനി

1 630/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 59/2016/പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി. 1-10-2016

XVII. കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസത്ത്  .     സുനനില്  കുമണ്ടാര):  സര,  ഞണ്ടാന
തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ

നമര

എസത്ത്. ആര.ഒ.

നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ

പത്രനികേ

സഹനിത

മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്
നമര തസ്പീയതനി

1 727/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര

14/2016/ എഡനി.

26-11-2016 അല

2 784/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര

17/2016/എഡനി.

21-12-2016 അല



526 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

(ii)  വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര സണ്ടാപനയ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 പ്ലെണ്ടാകന്റെഷന  കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന
ഓഫെത്ത് കകേരള ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

2 കസ്റ്റേറ്റത്ത്   ഫെണ്ടാമനിയഗത്ത്
കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന ഓഫെത്ത് കകേരള
ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2015-16 വണ്ടാരഷനികേ
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

XVIII.  ഭകശ്യവയ സനിവനില്  സസപ്ലെസുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലണ്ടാതമന):  
സര, ഞണ്ടാന തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166(1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്. ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്നമര തസ്പീയതനി

1 460/2015 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.)
നമര 4/2015/

സനിഎഡനി.

13-7-2015 അഫത

2 83/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.)
നമര 2/2016/

സനിഎഡനി.

23-1-2016 അഫത

3 467/2016 ജനി.ഒ.(എയഎസത്ത്.)
നമര 8/2016/

സനിഎഡനി.

30-6-2016 അഫത

4 നമര920049/
ഡനി1/2016/എഫെത്ത് &

സനിഎസ്ഡനി.

14-11-2016 അല

വസ്പീണ്ടുയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്. ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ 

നമര തസ്പീയതനി

1 830/2015 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 38/2015/എഫെത്ത് &
സനിഎസ്ഡനി.

5-12-2015

2 831/2015 ജനി.ഒ.(പനി) നമര 39/2015/എഫെത്ത്  &
സനിഎസ്ഡനി.

5-12-2015
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XIX. ധനകേണ്ടാരശ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡണ്ടാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതണ്ടാമസത്ത് ഐസകേത്ത്): സര,
ഞണ്ടാന തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

(i) ചെട്ടയ 166 (1) പ്രകേണ്ടാരമുളള കേടലണ്ടാസുകേള് :

ക്രമ
നമര

എസത്ത്.ആര.ഒ.
നമര

വനിജണ്ടാപനതനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്നമര തസ്പീയതനി

1 2 3 4 5

1 627/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
91/2016/റ്റനിഡനി.

7-10-2016 അല

2 628/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
92/2016/റ്റനിഡനി.

7-10-2016 അല

3 629/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
93/2016/റ്റനിഡനി.

7-10-2016 അല

4 673/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
168/2016/ഫെനിന. 

4-11-2016 അല

5 687/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
99/2016/റ്റനിഡനി.

11-11-2016 അല

6 688/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
100/2016/റ്റനിഡനി.

15-11-2016 അല

7 689/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
101/2016/റ്റനിഡനി.

15-11-2016 അല

8 747/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
176/2016/ഫെനിന.

8-12-2016 അല

9 748/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
177/2016/ഫെനിന.

8-12-2016 അല

10 750/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
105/2016/റ്റനിഡനി.

14-12-2016 അല

11 751/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
106/2016/റ്റനിഡനി.

14-12-2016 അല
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1 2 3 4 5

12 782/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
188/2016/ഫെനിന.

22-12-2016 അല

13 786/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
189/2016/ഫെനിന.

26-12-2016 അല

14 3/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
26/2016/ ഐഡനി.

23-12-2016 അല

15 11/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
1/2017/ഐഡനി.

3-1-2017 അല

16 28/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
27/2016/ഐഡനി.

28-12-2016 അല

17 43/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര
01/2017/റ്റനിഡനി.

24-1-2017 അല

(ii)  വനിവനിധ സണ്ടാപനങ്ങളഫട റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര സണ്ടാപനയ

റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാമസ
പത്രനികേ സഹനിത
മണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്വരഷയ സക്വഭണ്ടാവയ

1 കേയപ് കടണ്ടാളര
ആന്റെത്ത്  ആഡനിറ്റര
ജനറല്  ഓഫെത്ത്
ഇന്തശ്യ

2015-16 കകേരള സയസണ്ടാന സമദത്ത്
വശ്യവസഫയക്കുറനിചത്ത്  
സനി. ആന്റെത്ത് എ.ജനി. റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

2 കേയപ് കടണ്ടാളര
ആന്റെത്ത്  ആഡനിറ്റര
ജനറല്  ഓഫെത്ത്
ഇന്തശ്യ

2015-16 ഫെനിനണ്ടാനസത്ത് അക്കഗൗണത്ത്സത്ത്
(വണ്ടാലശ്യയ I & II)
അകപ്രണ്ടാപ്രനികയഷന
അക്കഗൗണത്ത്സത്ത്

അല

3 കകേരള
സയസണ്ടാന
ഓഡനിറ്റത്ത് വകുപ്പെത്ത്

2015-16 സമണ്ടാഹൃത ആഡനിറ്റത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

4 കകേരള
ഫെനിനണ്ടാനഷശ്യല്
കകേണ്ടാരപ്പെകറഷന

2015-16 സനി.  ആന്റെത്ത്  എ.ജനി.  യഫട
പ്രതശ്യകേ ആഡനിറ്റത്ത് റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്

അല

5 കകേരള  കസ്റ്റേറ്റത്ത്
ഫെനിനണ്ടാനഷശ്യല്
എന്റെരസപ്രസസത്ത്
ലനിമനിറ്റഡത്ത്

2013-14 വണ്ടാരഷനികേ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് അഫത
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XX.  നനിയമസഭണ്ടാ   ഫസക്രട്ടറനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    ഫകേ  .    ബണ്ടാബുപ്രകേണ്ടാശത്ത്):  സര,  ഞണ്ടാന  
തണ്ടാഫഴപ്പെറയന്ന കേടലണ്ടാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ക്രമ
നമര

ആക്റ്റനിഫന്റെ

വരഷയ നമര കപരത്ത്

1 2016 14 2016-ഫല  കകേരള  ധനവനിനനികയണ്ടാഗ  (2-ാം  നമര)
ആക്റ്റത്ത്.

2 2016 15 2016-ഫല  കകേരള  അടനിസണ്ടാന  സഗൗകേരശ്യ
നനികകപനനിധനി (കഭദഗതനി) ആക്റ്റത്ത്.

3 2016 16 2016-ഫല  കകേരള  ധനവനിനനികയണ്ടാഗ  (3-ാം  നമര)
ആക്റ്റത്ത്.

4 2016 17 ദനി ഹനിന്ദു സകഷന (കകേരള അഫമന്റെത്ത്ഫമന്റെത്ത്) ആക്റ്റത്ത്, 2015.

5 2016 18 ദനി  കകേരള  ഫെനിനണ്ടാനസത്ത്  ആക്റ്റത്ത്,  2016 ആന്റെത്ത്  ഇറ്റത്ത്സത്ത്
ഇറണ്ടാറ്റയ.

6 2016 19 2016-ഫല  കകേരള  ഫനല്വയല്-തണ്ണസ്പീരതട
സയരകണ (കഭദഗതനി) ആക്റ്റത്ത്.

7 2016 20 ദനി  കകേരള  കകേണ്ടാരട്ടത്ത്-  ഫെസ്പീസത്ത്  ആന്റെത്ത്  സക്യൂട്ടത്ത്സത്ത്
വണ്ടാലദ്യുകവഷന (അഫമന്റെത്ത്ഫമന്റെത്ത്) ആക്റ്റത്ത്, 2016.

8 2016 21 ദനി  കകേരള  അഡക്വകക്കറ്റത്ത്സത്ത്  ഫവല്ഫഫെയര  ഫെണത്ത്
(അഫമന്റെത്ത്ഫമന്റെത്ത്) ആക്റ്റത്ത്, 2016.

9 2016 22 2016-ഫല  കദവസക്വയ  റനിക്രൂട്ടത്ത്ഫമന്റെത്ത്  കബണ്ടാരഡത്ത്
(കഭദഗതനി) ആക്റ്റത്ത്.

VI അറനിയനിപ്പെത്ത്

ചെട്ടയ   300   അനുസരനിച്ചുളള പ്രസണ്ടാവന മണ്ടാറ്റനിവയ്ക്കുന്നതത്ത് സയബനനിചത്ത്

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഇന്നഫത  കേണ്ടാരശ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  ഉള്ഫപ്പെടുതനിയനിരുന്ന
ചെട്ടയ 300 അനുസരനിച്ചുള്ള പ്രസണ്ടാവന മഫറ്റണ്ടാരു ദനിവസകതയ്ക്കത്ത് മണ്ടാറ്റണ്ടാന അനുവദനിക്കണ
ഫമന്നത്ത്  റവനക്യൂവയ  ഭവനനനിരമ്മണ്ടാണവയ  വകുപ്പുമനനി  അഭശ്യരതനിചനിട്ടുണത്ത്.  സഭയഫട
അനുമതനികയണ്ടാഫട  പ്രസ്തുത  പ്രസണ്ടാവന  നടത്തുന്നതത്ത്  ഇന്നഫത  കേണ്ടാരശ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേ
യനില്നനിന്നുയ ഒഴനിവണ്ടാക്കുന്നു.

പ്രതനിപക കനതണ്ടാവത്ത്  (ശസ്പീ  .    രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതല):  സര,  കകേരളയ കനരനിടുന്ന
രൂകമണ്ടായ  വരള്ചഫയ  സയബനനിച  പ്രസണ്ടാവനയണ്ടാണത്ത്  നടതണ്ടാനനിരുന്നതത്ത്.
ബനഫപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനനി  സഭയനിലള്ള  സണ്ടാഹചെരശ്യതനില്  പ്രസണ്ടാവന  എന്നത്ത്
നടത്തുഫമന്നത്ത് വശ്യക്തമണ്ടാക്കണയ. 

268/2019.
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റവനക്യൂവയ ഭവനനനിരമ്മണ്ടാണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന):  സര,
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട പ്രതനിപകകനതണ്ടാവത്ത്,  ചൂണനിക്കണ്ടാണനിചതുകപണ്ടാഫല കകേരളയ കനരനിടുന്ന
രൂകമണ്ടായ വരള്ചയഫട പ്രശ്നയ സയബനനിചത്ത് വനിശദമണ്ടായ പ്രസണ്ടാവന നടതണ്ടാനണ്ടാണത്ത്
തയണ്ടാറണ്ടായനിട്ടുള്ളതത്ത്.  വളഫര  സവ കേനിക്കനിട്ടനിയ  ചെനില  വനിവരങ്ങള്കൂടനി  പ്രസണ്ടാവനയനില്
ഉള്ഫപ്പെടുകതണ  സണ്ടാഹചെരശ്യതനിലണ്ടാണത്ത്  മഫറ്റണ്ടാരവസരതനികലയ്ക്കത്ത്  മണ്ടാറ്റണ്ടാന  ആവശശ്യഫപ്പെട്ടതത്ത്.
ആയതത്ത് നണ്ടാഫള നടത്തുന്നതണ്ടാണത്ത്. 

VII  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് സമരപ്പെണയ

കേണ്ടാകരശ്യണ്ടാപകദശകേ സമനിതനിയഫട നണ്ടാലണ്ടാമതത്ത് റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് 

മുഖശ്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറണ്ടായനി വനിജയന):സര,  കേണ്ടാകരശ്യണ്ടാപകദശകേ സമനിതനിയഫട
നണ്ടാലണ്ടാമതത്ത് റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് ഞണ്ടാന സമരപ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  കേണ്ടാകരശ്യണ്ടാപകദശകേ  സമനിതനിയഫട  നണ്ടാലണ്ടാമതത്ത്  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്
സമരപ്പെനിക്കഫപ്പെട്ടു.

VIII റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് പരനിഗണന

കേണ്ടാകരശ്യണ്ടാപകദശകേ സമനിതനിയഫട നണ്ടാലണ്ടാമതത്ത് റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് പരനിഗണന

മുഖശ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറണ്ടായനി വനിജയന): സര, കേണ്ടാകരശ്യണ്ടാപകദശകേ സമനിതനിയഫട
നണ്ടാലണ്ടാമതത്ത് റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് അയഗസ്പീകേരനിക്കണഫമന്ന പ്രകമയയ ഞണ്ടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ഗതണ്ടാഗത വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  സര,  ഞണ്ടാന പ്രകമയഫത
പനിന്തണ്ടാങ്ങുന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  കേണ്ടാകരശ്യണ്ടാപകദശകേ  സമനിതനിയഫട  നണ്ടാലണ്ടാമതത്ത്  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  സഭ
അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

IX ഗവരണറുഫട പ്രസയഗതനിനത്ത് നന്ദനി കരഖഫപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയഫത 
കുറനിച്ചുള്ള ചെരച-(തുടരച)

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസത്ത്  .    അച്ചുതണ്ടാനന്ദന:  സര,  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട ഗവരണര നടതനിയ
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന  പ്രസയഗഫത  ഞണ്ടാന  സക്വണ്ടാഗതയ  ഫചെയ്യുകേയണ്ടാണത്ത്.  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന
പ്രസയഗതനിനത്ത് നന്ദനി പ്രകേണ്ടാശനിപ്പെനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത് ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമണ്ടാര അവതരനിപ്പെനിച
പ്രകമയഫത  ഞണ്ടാന  അനുകൂലനിക്കുന്നു.  കകേരളതനിഫന്റെ  വരതമണ്ടാനകേണ്ടാല  സണ്ടാമൂഹശ്യ
സണ്ടാഹചെരശ്യങ്ങള് അതനിഫന്റെ സണ്ടാഫെലശ്യണ്ടാവസയനില്  ദസ്പീരഘവസ്പീകണകതണ്ടാഫടയണ്ടാണത്ത്
ഈ നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനയ അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  കമണ്ടാദനി സരക്കണ്ടാര അടനികചല്പ്പെനിച
കനണ്ടാട്ടുനനികരണ്ടാധനയ സൃഷനിച പ്രതനിസനനികേള് വനിഫട്ടണ്ടാഴനിയണ്ടാത സണ്ടാഹചെരശ്യതനിലണ്ടാണത്ത്
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനയ  എന്നതത്ത്  ശകദയമണ്ടാണത്ത്.  ഇതുമൂലമുളവണ്ടായ  പ്രതനിസനനികേള്
പരനിഹരനിക്കണ്ടാനുയ  കകേരളസ്പീയ  ജസ്പീവനിതയ മുകന്നണ്ടാട്ടുഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകേണ്ടാനുയ സഹണ്ടായകേരമണ്ടായ
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നനിരകദ്ദേശങ്ങളയ  പദതനികേളമണ്ടാണത്ത്  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനതനില്  ഫതളനിഞനനില്ക്കുന്നതത്ത്.
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനതനിഫനതനിഫര  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  ഓകരണ്ടാ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  പറയന്നതത്ത്
മഫറ്റണ്ടാന്നുയ  അവരക്കത്ത്  പറയണ്ടാനനിലണ്ടാതതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്.  കേടമ്മനനിട്ട  രണ്ടാമകൃഷ്ണന
പറഞതുകപണ്ടാഫല  ഞങ്ങളയ  അത്ര  കമണ്ടാശക്കണ്ടാരല  എന്നുവരുതണ്ടാനുള്ള  പണ്ടാഴത്ത് കവല
മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന  എഫന്റെ  മണ്ടാനശ്യകസ്നേഹനിതനമണ്ടാര  കേണ്ടാട്ടനിക്കൂട്ടുന്നതത്ത്.
സസ്പീ സുരക അപകേടഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നു എന്നത്ത് വലനിയവണ്ടായനില് നനിലവനിളനിച്ചുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്
പ്രതനിപകണ്ടായഗങ്ങള്   ഇന്നഫല  സഭയനില്നനിന്നുയ  ഇറങ്ങനികപ്പെണ്ടായതത്ത്.  ഒരു  നടനി
ആക്രമനിക്കഫപ്പെട്ട  കകേസണ്ടാണത്ത്  അവര  ആയധമണ്ടാക്കനിയതത്ത്.  നടനിക്കുകനഫരയള്ള
ആക്രമണവമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ടവഫരലണ്ടായ  അറസ്റ്റേനിലണ്ടായതത്ത്  എലണ്ടാവരക്കുയ  അറനിയണ്ടാമകലണ്ടാ.
അവഫര  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കചെണ്ടാദശ്യയ  ഫചെയവരനികേയണ്ടാണത്ത്.  കചെണ്ടാദശ്യയ  ഫചെയലനില്  പുതനിയ
ഫതളനിവകേള്  ലഭനിചണ്ടാല്  അതനിഫന്റെ  അടനിസണ്ടാനതനിലള്ള  അകനക്വഷണവയ
നടപടനികേളമുണണ്ടാകുയ.  കകേസത്ത്  സയബനനിചത്ത്  നനിയമനടപടനികേള്  അല്പ്പെയകപണ്ടാലയ
സമയയ    പണ്ടാഴണ്ടാക്കണ്ടാഫത കുറ്റമറ്റ രസ്പീതനിയനില്   നടക്കുന്നു എന്നതണ്ടാണത്ത് വസ്തുത.

(അദശ്യകകവദനിയനില് പണ്ടാനല് ഓഫെത്ത് ഫചെയരമണ്ടാന ശസ്പീ. ഫകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖണ്ടാദര) 

ഇഫതണ്ടാന്നുയ  അറനിയണ്ടാതവരണ്ടാകണണ്ടാ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്?  എന്തനിനണ്ടാണത്ത്  അവര
ഇങ്ങഫനയള്ള കേലണ്ടാപരനിപണ്ടാടനികേള് കേണ്ടാട്ടുന്നതത്ത്? ഒരു കകേസ്സുണണ്ടായണ്ടാല് അകപ്പെണ്ടാള്തഫന്ന അതത്ത്
അട്ടനിമറനിക്കണയ അഫലങ്കെനില് കതച്ചുമണ്ടായ്ച്ചു കേളയണയ എന്നതണ്ടാണത്ത് യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫന്റെ
മനസനിലനിരനിപ്പെത്ത്. അധനികേണ്ടാരതനിലനിരുന്നകപ്പെണ്ടാഫഴണ്ടാഫക്ക അവരതത്ത് കജണ്ടാറണ്ടായനി ഫചെയനിട്ടുണത്ത്.
കസണ്ടാളണ്ടാര അഴനിമതനിയയ ബണ്ടാര കകേണ്ടാഴയഫമണ്ടാഫക്ക അരങ്ങുതകേരതകപ്പെണ്ടാള് അന്നഫത
യ.ഡനി.എഫെത്ത്. സരക്കണ്ടാരുയ മനനിമണ്ടാരുയ എഫന്തണ്ടാഫക്കയണ്ടാണത്ത് പറഞതുയ ഫചെയതുഫമന്നത്ത്
കകേരളയ  കേണതകല;  കസഫെത്ത്   കസഫെത്ത്   എന്നത്ത്   പുരപ്പുറതത്ത്   കേയറനി  വനിളനിച്ചുകൂവനിയ
ആളകേളണ്ടാണത്ത്  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇതുപറഞകപ്പെണ്ടാഴണ്ടാണത്ത്  ശസ്പീ.  ഫകേ.  എയ.
മണ്ടാണനിയഫട കേണ്ടാരശ്യയ ഓരമ്മ വരുന്നതത്ത്. ഇന്നഫല അകദ്ദേഹയ ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റത്ത് പടനിക്കല്
ഉപവസനിച്ചു  എഫന്നണ്ടാരു  വണ്ടാരത  കേണ്ടു.  കേണ്ടാരുണശ്യ  പദതനി  അട്ടനിമറനിക്കുന്നുഫവന്നത്ത്
പറഞണ്ടാണത്ത്  അകദ്ദേഹയ  ഉപവണ്ടാസയ  നടതനിയതത്ത്.  കേണ്ടാരുണശ്യ  പദതനി
തുടരുകേയണ്ടാഫണന്നത്ത് മണ്ടാത്രമല അതുള്ഫപ്പെഫടയള്ള സമഗ്ര ആകരണ്ടാഗശ്യ പദതനികേളമണ്ടായനി
സരക്കണ്ടാര മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുന്നുഫവന്നത്ത് ധനകേണ്ടാരശ്യ വകുപ്പുമനനി കഡണ്ടാ. ടനി. എയ. കതണ്ടാമസത്ത്
ഐസകേത്ത് പരസശ്യമണ്ടായനി പറഞനിട്ടുള്ളതണ്ടാണത്ത്.  പനിഫന്ന എന്തനിനണ്ടാണത്ത് ശസ്പീ.  ഫകേ.  എയ.  മണ്ടാണനി
ഫവറുഫത  കപണ്ടായനി  പട്ടനിണനികേനിടന്നത്ത്  ശരസ്പീരയ  കസ്പീണനിപ്പെനിചഫതന്നത്ത്  മനസനിലണ്ടാകുന്നനില.
സസ്പീ  സുരകയണ്ടാണകലണ്ടാ  പ്രധണ്ടാന  പ്രശ്നയ.  ഇന്നഫല  ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ  പ്രതനിപക
കനതണ്ടാവത്ത്   അതുസയബനനിചത്ത്  പറയന്നതുകകേട്ടു.  സസ്പീ  സുരകയഫട  കേണ്ടാരശ്യതനില്
ശസ്പീ. രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതലയയ മറ്റുയ മനനിയണ്ടായനിരുന്ന ഘട്ടതനില് എഫന്തണ്ടാഫക്കയണ്ടാണത്ത്
ഫചെയഫതന്നത്ത്  ഞണ്ടാന  പറകയണതുകണണ്ടാ;  അന്നത്ത്  ചെനില  ഡയറനിക്കുറനിപ്പുകേഫളണ്ടാഫക്ക
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പുറത്തുവന്നനികല, അതുസയബനനിചത്ത് ഞണ്ടാന പറകയണതുകണണ്ടാ. 'ന പ്രനിയണ്ടാതത്ത് സതശ്യയ
അപ്രനിയയ'  എന്നകല പറയന്നതത്ത്.  സസ്പീകേഫള പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുന്നവരുഫട രജനിസ്റ്റേറുണണ്ടാക്കുഫമന്നത്ത്
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനതനില്  പറയന്നുണത്ത്.  അക്കണ്ടാരശ്യയ  ഇന്നഫല ഇവനിഫട  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
മുഖശ്യമനനി പറഞകപ്പെണ്ടാള് പ്രതനിപക കനതണ്ടാവത്ത്  അതനിഫന പരനിഹസനിക്കുന്ന മട്ടനില്
പ്രതനികേരനിക്കുന്നതത്ത് കകേട്ടു.  എഫന്റെ സയശയയ ശസ്പീ.  രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതല ഇതരഫമണ്ടാരു
രജനിസ്റ്റേര  വരുന്നതനിഫന   കപടനിക്കുന്നുകണണ്ടാഫയന്നണ്ടാണത്ത്.  അതരഫമണ്ടാരു  രജനിസ്റ്റേറനില്
തങ്ങളഫട  കൂട്ടതനിലള്ള  ആഫരങ്കെനിലയ  സണ്ടാനയ  പനിടനിക്കുകമണ്ടാഫയന്ന  ഭയമണ്ടാണത്ത്
അകദ്ദേഹതനിനുളളതത്ത്.  കേണ്ടാരണയ,  കൂഫട  കേനിടക്കുന്നവനകല  രണ്ടാപ്പെനനി  അറനിയൂ.
ശസ്പീ.  രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതല കുറച്ചുകേണ്ടാലയ ആഭശ്യന്തര വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരുന്ന ആളകല;
അന്നകല  ജനിഷ  വധകക്കസുണണ്ടായതത്ത്.  അന്നത്ത്  ആ  കകേസത്ത്  സകേകേണ്ടാരശ്യയ  ഫചെയതത്ത്
എങ്ങഫനയണ്ടാഫണന്നത്ത്   പറകയണതുകണണ്ടാ?  കകേസനിഫല  പ്രതനികേഫളന്നുപറഞത്ത്  രണത്ത്
കപണ്ടാലസ്പീസുകേണ്ടാഫരതഫന്ന  മുഖയ  മൂടനിയനിട്ടത്ത്  പ്രദരശനിപ്പെനിച്ചു.  അവസണ്ടാനയ  കകേസനിനത്ത്
തുമണണ്ടായതത്ത്  എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര അധനികേണ്ടാരതനില് വന്നതനിനുകശഷമകല?
നടനിഫയ  ആക്രമനിച  കകേസുമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ടത്ത്  ഒരു  പ്രതനി  കുറ്റകൃതശ്യയ  അയണ്ടാളഫട
ഭണ്ടാവനയനില്  പ്ലെണ്ടാന  ഫചെയ്യുഫമന്നുയ  അതനുസരനിചണ്ടായനിരനിക്കുയ  പ്രവരതനിക്കുകേഫയന്നുയ
മുഖശ്യമനനി പറഞനിരുന്നു.  എന്നണ്ടാല് മുഖശ്യമനനി ഒരണ്ടാഫള  പ്രതനിയണ്ടായനി  തസ്പീരുമണ്ടാനനിചത്ത്
പറയന്നു എന്നണ്ടാണത്ത് പ്രതനിപക കനതണ്ടാവത്ത് ഇന്നഫല ഇവനിഫട പറഞതത്ത്. അതനിനണ്ടായനി
അകദ്ദേഹയ  ഏഷശ്യണ്ടാഫനറ്റത്ത്  നക്യൂസനിഫന്റെ  ഒരു  സനി.ഡനി.യയ  ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്നു.  മുഖശ്യമനനി
എന്തണ്ടാണത്ത് പറഞതത്ത്, ശസ്പീ. രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതല എന്തണ്ടാണത്ത് കകേട്ടതത്ത്; 

'നമനിയണ്ടാഫരന്നത്ത് കചെണ്ടാദനിച്ചു, നമശ്യണ്ടാഫരന്നു ഫചെണ്ടാലനികനന 

നമനി കകേട്ടഥ കകേണ്ടാപനിച്ചു, തമരണ്ടാകന കമനിക്കകണ' 

എന്ന കുഞന നമശ്യണ്ടാരുഫട കേവനിതണ്ടാശകേലമണ്ടാണത്ത് ശസ്പീ.  രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതലയഫട
സയസണ്ടാരയ കകേട്ടകപ്പെണ്ടാള് എനനിക്കത്ത് ഓരമ്മ വന്നതത്ത്.  ശസ്പീ.  കുമ്മനയ രണ്ടാജകശഖരഫന്റെയയ
ശസ്പീ. വനി. എയ. സുധസ്പീരഫന്റെയയ സക്വരയ പലകപ്പെണ്ടാഴുയ ഒരുകപണ്ടാലനിരനിക്കുന്നു എന്നത്ത് ഇന്നഫല
മുഖശ്യമനനി  പറയകേയണണ്ടായനി.  ആര.എസത്ത്.എസത്ത്.-ഫനപ്പെറ്റനി  പറയകമണ്ടാള്  അവരക്കത്ത്
കവദനനിക്കുകമണ്ടാഫയന്ന  സയശയമണ്ടാണത്ത്  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനിനുള്ളഫതന്നത്ത്  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന
പ്രസയഗതനിനത്ത്  നന്ദനിപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമണ്ടാര  പറഞ.
രണ്ടുയ ശരനിയകല; ശസ്പീ. കുമ്മനയ രണ്ടാജകശഖരനുയ ശസ്പീ. വനി. എയ. സുധസ്പീരനുയ മചമനിമണ്ടാഫര-
കപ്പെണ്ടാഫലയണ്ടാണത്ത്. ശസ്പീ. കുമ്മനയ രണ്ടാജകശഖരന എന്തുപറഞണ്ടാലയ അതത്ത് ശസ്പീ. വനി. എയ.
സുധസ്പീരന പനിന്തണ്ടാങ്ങുയ.  ശസ്പീ.  വനി.  എയ.  സുധസ്പീരന എന്തുപറഞണ്ടാലയ ശസ്പീ.  കുമ്മനയ
രണ്ടാജകശഖരന അതനിനത്ത് കമഫലണ്ടാപ്പെത്ത് ചെണ്ടാരത്തുയ. അവര തമ്മനിലള്ള ഇരനിപ്പുവശമതണ്ടാണത്ത്.
സനശ്യയണ്ടാകുകമണ്ടാള് ഇരുട്ടണ്ടാണകലണ്ടാ,  എന്നണ്ടാല് സനശ്യയണ്ടായണ്ടാല്  പല കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത്
കനതണ്ടാക്കളഫടയയ  ഖദര  കുപ്പെണ്ടായതനില്   കേണ്ടാവനിനനിറയ  വശ്യണ്ടാപനിച്ചുതുടങ്ങുയ.  ഇഫതണ്ടാരു
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പരസരസഹണ്ടായ  സയഘമകല,  കകേണ്ടാലസ്പീബനി  സഖശ്യയ.  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുയ  ആര.എസത്ത്.എസുയ
തമ്മനിലള്ള പരസര സഹണ്ടായതനിഫന്റെ മൂരതനിമതത്ത് ഭണ്ടാവമകല ശസ്പീ.  ഒ.  രണ്ടാജകഗണ്ടാപണ്ടാല്.
പനിഫന്ന എങ്ങഫന കകേണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുകേണ്ടാര ആര.എസത്ത്.എസത്ത്.-കേണ്ടാഫര ഫതണ്ടാടുയ?  ഉദ്ദേനിഷകേണ്ടാരശ്യതനിനത്ത്
ഉപകേണ്ടാരസ്മെരണ എന്നലണ്ടാഫത എന്തുപറയണ്ടാന. 

കകേരളതനിഫന്റെ  വരതമണ്ടാനകേണ്ടാല  ജസ്പീവനിത  യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യങ്ങഫള  ഉള്ഫക്കണ്ടാള്ളുകേയയ
അതനിനത്ത്  പരനിഹണ്ടാരയ  കതടണ്ടാന  ശമനിക്കുകേയയ  ഫചെയ്യുന്ന  സമസ്പീപനമണ്ടാണത്ത്  ഈ
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനതനില് ഫതളനിയന്നതത്ത്.  കൃഷനി,  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസയ,  ആകരണ്ടാഗശ്യയ,  കുടനിഫവള്ളയ,
പരനിസനിതനി,  വശ്യവസണ്ടായയ,  സമദ്ഘടന ഫമചഫപ്പെടുതല്,  സഹകേരണ പ്രസണ്ടാനയ
ചെനിട്ടഫപ്പെടുതല് ,  സസ്പീ  സുരക  എന്നനിങ്ങഫന  സരവ്വതല  സരശനിയണ്ടാണനിതത്ത്.
ഗവരണ്ണറുഫട നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനയ അകങ്ങയറ്റയ സക്വണ്ടാഗതണ്ടാരഹമണ്ടാണത്ത്.

12.00 Noon]

ശസ്പീ  .   ഫകേ  .   സനി  .   കജണ്ടാസഫെത്ത്: സര, ഞണ്ടാന  നന്ദനിപ്രകമയഫത എതനിരക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
കകേരളസ്പീയ സമൂഹഫതയണ്ടാഫകേ നനിരണ്ടാശരണ്ടാക്കനിയ ഒരു സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനമണ്ടാണത്ത്
ഗവരണര നടതനിയതത്ത്.   ഇഗൗ പ്രസയഗയ ആവരതനവനിരസമണ്ടാണത്ത്.  പ്രസയഗതനില്
പറയന്ന  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  നടപ്പെനിലണ്ടാക്കണ്ടാനുള്ള   തണ്ടാല്പരശ്യയ  സരക്കണ്ടാര   കേണ്ടാണനിക്കണ്ടാറനില.
ഇനനിഫയങ്കെനിലയ  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനയ  നടത്തുകമണ്ടാള് ഫതണ്ടാട്ടുമുമള്ള നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനതനിഫന്റെ
ആകന  കടക്കണ്  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകൂടനി  അവതരനിപ്പെനിക്കണയ.  ഇവനിഫട  എനനിക്കുമുമത്ത്
സയസണ്ടാരനിച  ശസ്പീ.  വനി.  എസത്ത്.  അച്ചുതണ്ടാനന്ദഫന്റെ സക്വരതനില് നല മണ്ടാറ്റമുണണ്ടായനിട്ടുണത്ത്.
അകദ്ദേഹയ  മുഖശ്യമനനിയഫട  വനിനസ്പീതവനികധയനണ്ടായനി  മണ്ടാറനിയനിരനിക്കുന്നു.  അകദ്ദേഹയ
മുഖശ്യമനനിയഫട മുന്നനില് പഞപുച്ഛേമടക്കനി നനില്ക്കുന്നതത്ത് കേണ്ടാണുകമണ്ടാള്   സകന്തണ്ടാഷമുണത്ത്.
ഇഗൗ   മണ്ടാറ്റകതണ്ടാടുകൂടനി  ശസ്പീ.  വനി.  എസത്ത്.  അച്ചുതണ്ടാനന്ദനത്ത്  ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റനില്  മുറനി
കേനിട്ടുഫമങ്കെനില്  നലകേണ്ടാരശ്യയ.  അകദ്ദേഹയ ഞങ്ങഫള ആക്രമനിക്കണ്ടാന ശമനിക്കുകമണ്ടാള് ഒരു കേണ്ടാരശ്യയ
മറക്കരുതത്ത്.   ഭരണപരനിഷ്കണ്ടാര കേമ്മസ്പീഷന ഫചെയരമണ്ടാനത്ത്  ഇതുവഫര ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റനില്
ഒരു മുറനികയണ്ടാ  ശമളകമണ്ടാ  കേനിട്ടനികയണ്ടാ?  ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെണ്ടാണനികയയയ  ശസ്പീ.  ഫകേ.  എയ.
മണ്ടാണനികയയയ ചെസ്പീത വനിളനിചണ്ടാല് ഒരു മുറനി കേനിട്ടുഫമങ്കെനില് അതത്ത് നലകേണ്ടാരശ്യയ.

ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ   ഭരണതനില്  തൃപനിയള്ള  ആഫരങ്കെനിലമുകണണ്ടാ?
ഘടകേകേകനികേള്കക്കണ്ടാ  മനനിമണ്ടാരകക്കണ്ടാ   തൃപനിയനില.  കേഴനിഞ ഫതരഫഞടുപ്പെനില്
എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  വരുയ എലണ്ടായ  ശരനിയണ്ടാകുഫമന്നണ്ടാണത്ത്  പറഞതത്ത്.   എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.
വഫന്നങ്കെനിലയ  ഒന്നുയ ശരനിയണ്ടാകേണ്ടാന കപണ്ടാകുന്നനിഫലന്നത്ത്  ശസ്പീമതനി  ഫകേ.  ഫകേ.  സശലജ
ടസ്പീചര  പറഞതണ്ടായനി  വണ്ടായനിക്കണ്ടാനനിടയണ്ടായനി.  ഭരണയ  9  മണ്ടാസയ  തനികേയകമണ്ടാള്
ഫതരഫഞടുപ്പെനില് എല്.ഡനി.എഫെത്ത്-ഫന സഹണ്ടായനിചവരകപണ്ടാലയ  ഇന്നത്ത്  നനിരണ്ടാശയനിലണ്ടാണത്ത്.
ഭരണയ  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുന്നനില,   ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റത്ത്  നനിശലമണ്ടാണത്ത്.  ഇയഗസ്പീഷനില്  ഒരു
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ഫചെണ്ടാല്ലുണത്ത്,   well  begun  is  half   done.  നനിങ്ങള്ക്കത്ത് ഏഫതങ്കെനിലയ ഒരു കേണ്ടാരശ്യയ
നന്നണ്ടായനി  ആരയഭനിക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിചനിട്ടുകണണ്ടാ?  First  impression  is  the  best
impression  എന്നുയ  പറയണ്ടാറുണത്ത്.  ഞങ്ങളണ്ടാരയഭനിച  ഫണ്ടാഗ്ഷനിപത്ത്  കപ്രണ്ടാഗ്രണ്ടാമുകേള്
കപണ്ടാലയ ഇന്നത്ത് മന്ദഗതനിയനിലണ്ടാണത്ത്. ഫകേണ്ടാചനി ഫമകടണ്ടാ ഫറയനില്, കേണ്ണൂര വനിമണ്ടാനതണ്ടാവളയ
തുടങ്ങനിയവഫയലണ്ടായ ഒചനിഫന്റെ കവഗതയനിലണ്ടാണത്ത്  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുന്നതത്ത്.  ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റനില്
ഫെയലകേഫളണ്ടാന്നുയ  അനങ്ങുന്നനില.  കഡണ്ടാ.  ടനി.  എയ.  കതണ്ടാമസത്ത്  ഫഎസക്കനിഫന്റെ  ഒരു
ഇന്റെരവക്യൂ ഈയനിഫട കേണ്ടാണണ്ടാനനിടയണ്ടായനി.  കേഴനിഞ ബഡ്ജറ്റനില് നനിങ്ങള് ഫകേണ്ടാട്ടനികഘണ്ടാഷനിച
അലണ്ടാവദസ്പീഫന്റെ അത്ഭുതവനിളക്കണ്ടായ  കേനിഫ്ബനിക്കത്ത്  12,000  കകേണ്ടാടനി  രൂപയണ്ടാണത്ത്
ബഡ്ജറ്റനില്  ധനകേണ്ടാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  നടപ്പുസണ്ടാമതനികേ  വരഷയ  പദതനിയണ്ടായനി
പ്രഖശ്യണ്ടാപനിചതത്ത്.  ഞണ്ടാനതത്ത്  വണ്ടായനിക്കണ്ടായ,  'Now  I  am  declaring  a  package  of
Rs.  12,000  crores.  This  package  will  only  include  capital  outlays  for
projects  like  large  roads,  bridges,  buildings  and  infrastructure  parks  and
others.  It  is  expected  that  in   the  current  year  the  expenditure  will  be
Rs.2,500 crore'.  ഇഗൗ സണ്ടാമതനികേ വരഷയ ഒരു സപ സഫയങ്കെനിലയ കേനിഫ്ബനിയഫട
കപരനില്  ഫചെലവഴനിക്കണ്ടാന  കേഴനിഞനിട്ടുകണണ്ടാഫയന്നത്ത്  അകദ്ദേഹയ  പറയണയ.  ഇകപ്പെണ്ടാള്
പറയന്നതത്ത്  പദതനികേളഫട  ഡനി.പനി.ആര.  തയണ്ടാറണ്ടാക്കുന്നുഫവന്നണ്ടാണത്ത്.  ഇതണ്ടാണത്ത്  ഇഗൗ
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  സമസ്പീപനയ.  ഇങ്ങഫന  എഫന്തങ്കെനിലയ  പറഞത്ത്  മുകന്നണ്ടാട്ടത്ത്
കപണ്ടാകുന്നതലണ്ടാഫത  യണ്ടാഫതണ്ടാരു നടപടനിയയ സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെണ്ടാണനി
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  2016  ജനുവരനി,  ഫഫെബ്രുവരനി   മണ്ടാസങ്ങളനിഫല   കേശ്യണ്ടാബനിനറ്റത്ത്  കയണ്ടാഗ
തസ്പീരുമണ്ടാനങ്ങള്  പുനദുഃപരനികശണ്ടാധനിക്കണ്ടാന  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  ആദശ്യ  കേശ്യണ്ടാബനിനറ്റത്ത്
കയണ്ടാഗയ  തസ്പീരുമണ്ടാനനിച്ചു.  അതനിനണ്ടായനി,  ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ബണ്ടാലന  കേണ്വസ്പീനറണ്ടായയ
സരവ്വശസ്പീ വനി. എസത്ത്. സുനനില് കുമണ്ടാര, എ. ഫകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന, രണ്ടാമചെന്ദ്രന കേടന്നപ്പെള്ളനി,
മണ്ടാതദ്യു  ടനി.  കതണ്ടാമസത്ത്,  കഡണ്ടാ.  ടനി.  എയ.  കതണ്ടാമസത്ത്  ഫഎസകേത്ത്  എന്നനിവര  അയഗങ്ങളണ്ടായമുളള
കേമ്മനിറ്റനിഫയ  നനികയണ്ടാഗനിചനിട്ടത്ത്  9  മണ്ടാസമണ്ടായനി.  ആഫകേ  പരനികശണ്ടാധനിക്കണ്ടാനുള്ളതത്ത്
രണ്ടുമണ്ടാസഫത 9 കേശ്യണ്ടാബനിനറ്റത്ത്  കയണ്ടാഗങ്ങളണ്ടാണത്ത്.  ആ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് ദയവണ്ടായനി സഭയഫട
കമശപ്പുറതത്ത്  വയ്ക്കണയ.  കേഴനിഞ  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  എന്തത്ത്  വസ്പീഴ്ചയണ്ടാണുണണ്ടായഫതന്നത്ത്
ഞങ്ങള്ക്കത്ത് മനസനിലണ്ടാകേണയ.   കേഴനിഞ സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ എലണ്ടാ പദതനികേളയ ഇന്നത്ത്
തകേരണ്ടാറനിലണ്ടാവകേയണ്ടാണത്ത്.  ആകരണ്ടാഗശ്യവകുപ്പെനിഫല  എലണ്ടാ  കകമപദതനികേളയ
ഇലണ്ടാതണ്ടാക്കുന്നതനിഫനതനിഫര  ശസ്പീ.  വനി.  എസത്ത്.  ശനിവകുമണ്ടാര  നനിരണ്ടാഹണ്ടാരയ  കേനിടന്നു.
കേണ്ടാരുണശ്യ  പദതനി  ഇലണ്ടാതണ്ടാക്കുന്നതനിഫനതനിഫര  ഇന്നഫല  ശസ്പീ.  ഫകേ.  എയ.  മണ്ടാണനി
നനിരണ്ടാഹണ്ടാരയ കേനിടന്നു.  കേണ്ടാരുണശ്യ പദതനി യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫന്റെ പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ട സണ്ടാമൂഹനികേ
സുരകണ്ടാപദതനിയണ്ടാണത്ത്.  നണ്ടാലഫകേണ്ടാലയ ഫകേണ്ടാണത്ത്  149  ലകയ കപരക്കത്ത്  1200  കകേണ്ടാടനി
രൂപയഫട   സഹണ്ടായമണ്ടാണത്ത്  ഫകേണ്ടാടുതതത്ത്.   ഇന്നഫല ശസ്പീ.  കമണ്ടാനസത്ത്  കജണ്ടാസഫെനിഫന്റെ
സബ്മനിഷനത്ത്  കഡണ്ടാ.  ടനി.  എയ.  കതണ്ടാമസത്ത്  ഫഎസകേത്ത്  മറുപടനി  പറഞതത്ത്,  കേണ്ടാരുണശ്യ
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പദതനി തണ്ടാല്ക്കണ്ടാലനികേമണ്ടായനി നനിരത്തുന്നനിഫലന്നണ്ടാണത്ത്. എന്നണ്ടാല്,  ഇഗൗ വരഷയ കേഴനിഞണ്ടാല്
ആരദ്രയ പദതനിയനില്  ലയനിപ്പെനിക്കണ്ടാനണ്ടാണത്ത്  തസ്പീരുമണ്ടാനനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  കേണ്ടാരുണശ്യ  പദതനി,
കേശ്യണ്ടാനസര കരണ്ടാഗനികേള്,  ഹൃകദ്രണ്ടാഗനികേള്, വൃക്കകരണ്ടാഗനികേള്, ഹസ്പീകമണ്ടാഫെസ്പീലനിയ കരണ്ടാഗനികേള്
തുടങ്ങനിയവരഫക്കലണ്ടായ  വലനിയ  സഹണ്ടായമണ്ടായനിരുന്നു.  നനിങ്ങള്  ആ  പദതനിഫയ
ഫകേണ്ടാലണ്ടാഫക്കണ്ടാല  ഫചെയ്യുകേയകല?  കകേരളതനിഫല  സണ്ടാധണ്ടാരണക്കണ്ടാരണ്ടായ,  മരുന്നത്ത്
വണ്ടാങ്ങണ്ടാന  നനിവൃതനിയനിലണ്ടാത  അരദ  പട്ടനിണനിക്കണ്ടാരണ്ടായ  ജനങ്ങകളണ്ടാടുള്ള
അവഗണനയണ്ടാണനിതത്ത്.  മുഖശ്യമനനിയഫട ദരനിതണ്ടാശക്വണ്ടാസ  നനിധനിയണ്ടായ  CMDRF-ല് നനിന്നത്ത്
യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  ഭരനിച   അഞത്ത്  വരഷയ  897  കകേണ്ടാടനി  രൂപ  സഹണ്ടായമണ്ടായനി  നല്കേനി.
ഇകപ്പെണ്ടാഴതത്ത് ഇലണ്ടാതണ്ടായനി.  അകപക ഫകേണ്ടാടുതത്ത്   തസ്പീരുമണ്ടാനയ വരുകമണ്ടാള്  ആ കരണ്ടാഗനി
ജസ്പീവനിചനിരനിക്കണഫമന്നനില. മുഖശ്യമനനിയഫട ദരനിതണ്ടാശക്വണ്ടാസ നനിധനിയനില് നനിന്നുയ ചെനികേനിതണ്ടാ
സഹണ്ടായതനിനണ്ടായനി  സരട്ടനിഫെനിക്കറ്റടക്കയ  ഉള്ളടക്കയ  ഫചെയത്ത്  അകപകനിക്കുന്നവകരണ്ടാടത്ത്
അകനക്വഷണ സമയതത്ത് ബനഫപ്പെട്ട വനികലജത്ത് ആഫെസ്പീസരമണ്ടാര വസ്പീണ്ടുയ സരട്ടനിഫെനിക്കറ്റത്ത്
ഫകേണ്ടാണ്ടുവരണ്ടാന  ആവശശ്യഫപ്പെട്ടത്ത്  ബുദനിമുട്ടനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്  ശദയനില്ഫപ്പെട്ടനിട്ടുകണണ്ടാഫയന്ന
ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലണനി, ശസ്പീ. ഫകേ. ഫകേ. രണ്ടാമചെന്ദ്രന നണ്ടായര തുടങ്ങനിയവര ഉന്നയനിച
102-ാംനമര  കചെണ്ടാദശ്യയ  ഞണ്ടാന  കേണ്ടാണണ്ടാനനിടയണ്ടായനി.  അകപക  ഫകേണ്ടാടുതണ്ടാല്
അകപകകേള്ക്കത്ത്  തസ്പീരുമണ്ടാനമുണണ്ടാകുന്നനില.  മുഖശ്യമനനിക്കത്ത്  പരണ്ടാതനി  ഫകേണ്ടാടുതണ്ടാല്
അകദ്ദേഹയ  അതത്ത്  വനികലജത്ത്  ആഫെസ്പീസരക്കത്ത്  അയച്ചുഫകേണ്ടാടുക്കുയ.  അതനിഫന്റെ  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്
വരുകമണ്ടാള്   8-9  മണ്ടാസമണ്ടാകുയ.  ഇങ്ങഫനയണ്ടാകണണ്ടാ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  കപണ്ടാകകേണതത്ത്?
സണ്ടാമൂഹശ്യ  സുരകണ്ടാപദതനികേള്  ജനങ്ങളഫട  പ്രതസ്പീകയണ്ടാണത്ത്.  ഇന്നത്ത്  ആ
പദതനികേള്ഫക്കലണ്ടായ  തുരങ്കെയ  വയ്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഇവനിഫട   സ്റ്റേണ്ടാറ്റക്യൂട്ടറനി  കറഷനനിയഗത്ത്
സമ്പ്രദണ്ടായയ പൂരണ്ണമണ്ടായയ സയഭനിച്ചു. കകേരളതനിഫന്റെ ചെരനിത്രതനിലണ്ടാദശ്യമണ്ടായനി ആറണ്ടാഴ്ചക്കണ്ടാലയ
കറഷനനിയഗത്ത്  സമ്പ്രദണ്ടായയ  സയഭനിച്ചു.  അതനിനുകശഷമണ്ടാണത്ത്  ഡല്ഹനിയനില്  കപണ്ടായനി
നനികവദനയ ഫകേണ്ടാടുക്കുന്നതത്ത്.  യഥണ്ടാസമയയ കകേന്ദ്ര സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ ശദയനില്ഫപ്പെടുതണ്ടാന
കേഴനിയണ്ടാതതുമൂലയ കകേരളതനിഫല  കറഷനനിയഗത്ത്  സമ്പ്രദണ്ടായയ മുഴുവന തകേരണ്ടാറനിലണ്ടായനി.
കേഴനിഞയണ്ടാഴ്ച  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  സഹകക്കണ്ടാടതനി  കകേരളതനിഫല  വനിജനിലനസത്ത്
ആരണ്ടാഫണന്നത്ത് കചെണ്ടാദനിച്ചു.  ആക്ടനിയഗത്ത് ചെസ്പീഫെത്ത് ജസ്റ്റേനിസനികനണ്ടാടത്ത് ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില് കൂടുതല് വശ്യക്തത
വരുതണ്ടാന  ആവശശ്യഫപ്പെടുഫമന്നണ്ടാണത്ത്  മുഖശ്യമനനി  പറഞതത്ത്.  ഒരു  ജനണ്ടാധനിപതശ്യ
ഭരണക്രമതനില്  സുപ്രസ്പീയ  അകതണ്ടാറനിറ്റനി  നനിയമസഭയയ  നനിയമസഭകയണ്ടാടത്ത്
ഉതരവണ്ടാദനിതക്വമുള്ളതത്ത്  കേശ്യണ്ടാബനിനറ്റുമണ്ടാണത്ത്.  കേശ്യണ്ടാബനിനറ്റനിഫന്റെ  തസ്പീരുമണ്ടാനങ്ങള്  കപണ്ടാലയ
വനിജനിലനസനിനത്ത്  അയയ്ക്കുന്ന  നടപടനി  ശരനിയണ്ടാകണണ്ടാ;  വനിജനിലനസത്ത്  സുപ്രസ്പീയ
അകതണ്ടാറനിറ്റനിയണ്ടാകണണ്ടാ?  ഒരു  മനനിസഭ  സകേഫക്കണ്ടാള്ളുന്ന  തസ്പീരുമണ്ടാനങ്ങളനില്  മനനിസഭയ്ക്കത്ത്
നനിയമപരമണ്ടായനി  അവകേണ്ടാശമുണത്ത്.  ആ  തസ്പീരുമണ്ടാനങ്ങള്കപണ്ടാലയ  വനിജനിലനസനിനത്ത്
അയയ്ക്കുന്ന നടപടനി  ഫതറ്റണ്ടായ കേസ്പീഴ്വഴക്കമുണണ്ടാക്കുയ.  ഇന്നത്ത്  രണ്ടാവനിഫല  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
മുഖശ്യമനനി,  ഡനി.ജനി.പനി.  കഡണ്ടാ.  ടനി.  പനി.  ഫസനകുമണ്ടാറനിഫനക്കുറനിചത്ത്  പറയകേയണണ്ടായനി.
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ഇന്നത്ത് രണ്ടാവനിഫല ചെണ്ടാനലനില് കഡണ്ടാ.  ടനി.  പനി.  ഫസനകുമണ്ടാറനിനത്ത് സുരകണ്ടാ ഭസ്പീഷണനിഫയന്ന
വണ്ടാരത കേണ്ടു.  മണ്ടാരകനിസ്റ്റേത്ത് പണ്ടാരട്ടനിയയ ഡനി.സവ.എഫെത്ത്.ഫഎ.-യയ മണ്ടാരചത്ത് നടതണ്ടാന
കപണ്ടാകുന്ന കേണ്ടാരശ്യയ  ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന ഇവനിഫട ഉന്നയനിച്ചു.  കഡണ്ടാ. ടനി. പനി.
ഫസനകുമണ്ടാറനിഫന്റെ  ചെണ്ടായത്ത് വത്ത്  മണ്ടാറുന്നുഫവന്നണ്ടാണത്ത്  മുഖശ്യമനനി  പറഞതത്ത്.  അകദ്ദേഹയ
കകേണ്ടാണ്ഗ്രസുകേണ്ടാരനല.  ഉകദശ്യണ്ടാഗസരുഫട  രണ്ടാഷസ്പീയചെണ്ടായത്ത് വനിഫനപ്പെറ്റനി  മുഖശ്യമനനി
പറയണ്ടാന പണ്ടാടനിലണ്ടായനിരുന്നു.  കഡണ്ടാ.  ടനി.  പനി.  ഫസനകുമണ്ടാര  സുപ്രസ്പീയ കകേണ്ടാടതനിയനില്
നല്കേനിയ  കകേസനിഫല  പരണ്ടാമരശങ്ങള്  ഉദരനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  ചെണ്ടായത്ത് വത്ത്
മണ്ടാറനി എന്നുപറയന്നതത്ത് ഒരു മുഖശ്യമനനിക്കത്ത് കചെരന്ന നടപടനിയല.  

അതുകപണ്ടാഫല രണ്ടാവനിഫല അനസ്പീഷനിഫന്റെ ആത്മഹതശ്യണ്ടാക്കുറനിപ്പെനിഫനപ്പെറ്റനി പറഞ.
അനസ്പീഷനിഫനതനിഫര അഴസ്പീക്കല് ബസ്പീചനില് 14-ാം തസ്പീയതനിയണ്ടാണത്ത് ആക്രമണമുണണ്ടായതത്ത്.
ആത്മഹതശ്യ ഫചെയ്യുന്നതത്ത് 29-ാം തസ്പീയതനിയണ്ടാണത്ത്.  അനസ്പീഷനിഫന്റെ പരണ്ടാതനിയനില് നടപടനി
സക്വസ്പീകേരനിചനിരുന്നുഫവങ്കെനില് ആ ജസ്പീവന രകനിക്കണ്ടാന സണ്ടാധനിക്കുമണ്ടായനിരുന്നു.  യഥണ്ടാസമയയ
നടപടനികേളണണ്ടാകുന്നനില, നനിയമവണ്ടാഴ്ച തകേരണ്ടാറനിലണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  വണ്ടാഗണ്ടാനങ്ങള് പണ്ടാലനിക്കണ്ടാത,
കകേരളസ്പീയ സമൂഹഫത നനിരണ്ടാശയനിലണ്ടാഴ്ത്തനിയ ഒരു സരക്കണ്ടാരണ്ടാണനിതത്ത്.  

ശസ്പീ  .   ഫകേ  .   രണ്ടാജന: സര,  നന്ദനിപ്രകമയഫത   പനിന്തണ്ടാങ്ങുന്നു.  വളഫര രസകേരമണ്ടായ

ചെനില കേണ്ടാരശ്യങ്ങളണ്ടാണത്ത് ഇവനിഫട നടന്ന  ചെരചകേളനില് കേണ്ടാണണ്ടാന കേഴനിഞതത്ത്.   ഇന്നത്ത്

ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട ഒ.  രണ്ടാജകഗണ്ടാപണ്ടാല് നടതനിയ പ്രസയഗതനില് പട്ടനികേജണ്ടാതനിക്കണ്ടാകരണ്ടാടുള്ള

അകദ്ദേഹതനിഫന്റെയയ  ബനി.ഫജ.പനി.-യഫടയയ കസ്നേഹയ കേണ്ടു,  വളഫര സകന്തണ്ടാഷമുണത്ത്.

കരണ്ടാഹനിതത്ത്  ഫവമുലയയ കഗണ്ടാവനിന്ദ പനസണ്ടാരയയ നകരന്ദ്ര നകപണ്ടാല്ക്കറുയ ഫകേ.  എസത്ത്.

ഗുല്ബരഗനിയഫമണ്ടാഫക്ക  വധനിക്കഫപ്പെട്ട  രണ്ടാജശ്യതനിഫന്റെ  ഭരണകകേന്ദ്രതനില്  പ്രവരതനിക്കുന്നവര,

ഗുജറണ്ടാതനിഫന്റെ  മണ്ണനില്  എണ്ണമറ്റ  പട്ടനികേജണ്ടാതനി  കകേണ്ടാളനിനകേഫള  തസ്പീവചത്ത്  ഫകേണ്ടാന്നവര

ഇകപ്പെണ്ടാള്  നമ്മുഫട  നണ്ടാട്ടനില്  പട്ടനികേജണ്ടാതനിക്കണ്ടാരക്കത്ത്  അനുകൂലമണ്ടായനി  ഒരു  പ്രസയഗയ

നടതണ്ടാന  തസ്പീരുമണ്ടാനനിചതത്ത്  സകന്തണ്ടാഷകേരമണ്ടാണത്ത്.  അകദ്ദേഹയ  മുഖശ്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറണ്ടായനി

വനിജയന നടതനിയ പ്രസയഗഫതക്കുറനിചത്ത് സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  ഞങ്ങഫള അധനികേണ്ടാരതനില്

കേയറ്റനിയവഫര ഞങ്ങള് സയരകനിക്കുഫമന്നത്ത് കകേരളതനിഫല ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനി

പറഞഫവന്നതണ്ടാണത്ത്  വലനിഫയണ്ടാരബദമണ്ടായനി  അകദ്ദേഹയ സൂചെനിപ്പെനിചതത്ത്.  തസ്പീരചയണ്ടായയ

ഞങ്ങള് ഉറപ്പുപറയന്നു,  ഞങ്ങഫള അധനികേണ്ടാരതനികലറ്റനിയതത്ത് കേഴനിഞ അഞ്ചുവരഷ

ക്കണ്ടാലയ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  ഭരണതനിഫന്റെ  ജനകദ്രണ്ടാഹ  നടപടനികേളനില്  ഹൃദയയ  ഫനണ്ടാന്തത്ത്

മരനിചവരുഫട പനിനതലമുറക്കണ്ടാരുയ  സമൂഹതനിഫന്റെ ഓരങ്ങളനികലയ്ക്കത്ത് മണ്ടാറ്റനിനനിരതഫപ്പെട്ട

ജനവനിഭണ്ടാഗവമണ്ടാണത്ത്.  അവഫര  സയരകനികക്കണ  ചുമതല  ഇടതുപക  ജനണ്ടാധനിപതശ്യ

മുന്നണനി നനിറകവറ്റുഫമന്ന കേണ്ടാരശ്യതനില്  തരക്കയ കവണ.  
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ഫപണ്വണ്ടാണനിഭഫതക്കുറനിച്ചുയ  വനനിതകേള്ക്കത്ത്  കനഫര  നടക്കുന്ന  അക്രമങ്ങഫള
ക്കുറനിച്ചുയ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  അയഗങ്ങളഫട  പ്രസയഗയ  കകേട്ടകപ്പെണ്ടാള് എനനിക്കത്ഭുതയ  കതണ്ടാന്നനി.
സൂരശ്യഫനലനിയയ ഫഎസസ്പീയ നുണഞത്ത് ആസക്വദനിചവരക്കുയ ജനിഷയഫട കുടുയബതനിഫന്റെ
കേരചനില്  വസ്പീണണ്ടാനണ്ടാദമണ്ടായനി  കകേട്ടവരക്കുയ  കകേരളതനില്  സസ്പീകേള്ക്കുകനഫരയള്ള
അതനിക്രമങ്ങഫളക്കുറനിചത്ത്  പറയവണ്ടാനുള്ള  യണ്ടാഫതണ്ടാരവകേണ്ടാശവമനിഫലന്നത്ത്  കകേരളതനിനത്ത്
നല കബണ്ടാധശ്യമുണത്ത്.    2011-നുയ 2016-നുമനിടയനിഫല കേണക്കനുസരനിചത്ത് കകേരളതനില്
ബലണ്ടാല്സയഗതനിനത്ത് വനികധയരണ്ടായവരുഫട  എണ്ണയ 12,938 ആണത്ത്.   മുഖശ്യമനനിഫയ
ഒറ്റതനിരനിഞത്ത്  ആക്രമനിക്കണ്ടാനുള്ള നനിങ്ങളഫട   പരനിശമങ്ങള്  സഭയ്ക്കകേതത്ത്  ഞങ്ങള്
കേണ്ടാണുന്നുണത്ത്.   ഇടതുപക ജനണ്ടാധനിപതശ്യ മുന്നണനി മണ്ടാത്രമല, കകേരള  ജനതയണ്ടാഫകേ
ശസ്പീ.  പനിണറണ്ടായനി  വനിജയഫന  സയരകനിക്കണ്ടാനുള്ള  പരനിശമതനില്  കൂട്ടണ്ടായനി
നനില്ക്കുഫമന്ന കേണ്ടാരശ്യതനില് ആരക്കുയ തരക്കയ കവണ. ഇന്നഫല പ്രതനിപക കനതണ്ടാവത്ത്
ശസ്പീ.  രകമശത്ത്  ഫചെന്നനിതല  കവട്ടക്കണ്ടാരുഫട  രജനിസ്റ്റേര  ആരക്കുകവണഫമന്നു കചെണ്ടാദനിച്ചു.
സതശ്യമണ്ടാണത്ത്.  കേണ്ടാരണയ,  ശസ്പീ.  രകമശത്ത്  ഫചെന്നനിതലയ്ക്കത്ത്  കവട്ടക്കണ്ടാരുഫട  രജനിസ്റ്റേറനിഫന്റെ
ആവശശ്യമനില.  അതത്ത് ഫകേ.പനി.സനി.സനി.  ഓഫെസ്പീസനിലണത്ത്.  ആ രജനിസ്റ്റേര  പരനികശണ്ടാധനിചണ്ടാല്
അതത്ത്  കവട്ടക്കണ്ടാരുഫട  രജനിസ്റ്റേര  തഫന്നയണ്ടാണത്ത്.  അതുകവണണ്ടാഫയന്നത്ത്  നനിങ്ങള്
പറഞതനിഫന്റെ പ്രകതശ്യകേത ഞങ്ങള്ക്കത്ത് കബണ്ടാധശ്യമുണത്ത്.

ശസ്പീ  .   എയ  .   വനിനഫസന്റെത്ത്: (സമക്കത്ത് ഓഫെത്ത്) സര, കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഓരഡര.

മനി  .   ഫചെയരമണ്ടാന: എന്തണ്ടാണത്ത് കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഓരഡര?

ശസ്പീ  .   എയ  .   വനിനഫസന്റെത്ത്: (സമക്കത്ത് ഓഫെത്ത്)  സര,  ഫകേ.പനി.സനി.സനി.  ഓഫെസ്പീസനില്
കവട്ടക്കണ്ടാരുഫട ലനിസ്റ്റുഫണന്നത്ത് പറഞതത്ത് സഭണ്ടാകരഖയനില്നനിന്നത്ത് നസ്പീക്കയ ഫചെയണയ.

മനി  .    ഫചെയരമണ്ടാന:  അതനില്  പ്രകതശ്യകേമണ്ടായനി  ഒന്നുമനില,   ശസ്പീ.  ഫകേ.  രണ്ടാജന
അകങ്ങയ്ക്കത്ത് തുടരണ്ടായ.

ശസ്പീ  .   ഫകേ  .   രണ്ടാജന: സര, ഗവരണറുഫട നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന പ്രസയഗയ നടക്കുകമണ്ടാള്
യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  അയഗങ്ങള്  ചെനില  ബണ്ടാനറുകേള്  ഉയരതനിപ്പെനിടനിചനിരുന്നു.  അരനിയനില,
പണമനില,  പണനിയനില,  ഫവള്ളവമനില എന്നതണ്ടാണത്ത് പ്രശ്നയ.  അരനി മുടങ്ങണ്ടാന ആരണ്ടാണത്ത്
കേണ്ടാരണക്കണ്ടാര?  2013-ല്  ഭകശ്യ  ഭദ്രതണ്ടാ  നനിയമയ  പണ്ടാസണ്ടാക്കുകമണ്ടാള്  കകേന്ദ്രതനിഫല
ഭകശ്യവകുപ്പുമനനി  ഫപ്രണ്ടാഫെ.  ഫകേ.  വനി.  കതണ്ടാമസത്ത് ആയനിരുന്നനികല; അന്നത്ത്  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.
ഭരനിചകപ്പെണ്ടാള്  ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില് ഇടഫപടണ്ടാന നനിങ്ങള് തയണ്ടാറണ്ടായനിലകലണ്ടാ. ഇഗൗ രണ്ടാജശ്യതത്ത്
അരനി കേനിട്ടണ്ടാതതനിഫന്റെ ഉതരവണ്ടാദനിതക്വയ  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനിനണ്ടാണത്ത്, അന്നത്ത്  കകേരളയ ഭരനിച
യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-നണ്ടാണത്ത്. 16.01 ലകയ ഫമടനികേത്ത് ടണ് അരനിയണണ്ടായനിരുന്ന കകേരളതനില്
14.25  ലകയ ഫമടനികേത്ത് ടണ് അരനിയണ്ടായനി കുറയണ്ടാനുള്ള കേണ്ടാരണഫമന്തണ്ടാണത്ത്;  ഗ്രണ്ടാമസ്പീണ
കമഖലയനില് 52.63 ശതമണ്ടാനയ ആളകേഫളയയ നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് 39.50 ശതമണ്ടാനയ
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ആളകേഫളയയ  മണ്ടാത്രകമ  മുനഗണനണ്ടാപ്പെട്ടനികേയനില്  ഫകേണ്ടാണ്ടുവരണ്ടാവൂ.  അങ്ങഫന
കകേരളതനില് അരഹതഫപ്പെട്ടവര  1  കകേണ്ടാടനി  54  ലകയ കപര മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്.  2013-ല്
ഭകശ്യ  ഭദ്രതണ്ടാനനിയമയ  അവതരനിപ്പെനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഫപ്രണ്ടാഫെ.  ഫകേ.  വനി.  കതണ്ടാമസത്ത്
കകേരളതനിഫന്റെ ജനങ്ങകളണ്ടാടത്ത്  നടതനിയ ചെതനിമൂലമണ്ടാണത്ത്   ഇന്നത്ത്  കകേരളതനില് അരനി
ലഭനിക്കണ്ടാതതത്ത്.  ഭകശ്യ ഭദ്രതണ്ടാനനിയമതനിഫന്റെ  3  (1)  പ്രകേണ്ടാരമുള്ള പട്ടനികേ  4  അനുസരനിചത്ത്
കകേരളതനിഫന്റെ പ്രതനിവരഷ ധണ്ടാനശ്യവനിഹനിതയ  14.25  ലകയ ഫമടനികേത്ത്  ടണ് മണ്ടാത്രകമ
പണ്ടാടുളഫവന്നത്ത്  നനിങ്ങള്  തസ്പീരുമണ്ടാനനിച്ചു.   അന്നത്ത്  ഇടഫപടണ്ടാന  ആളണണ്ടാകയണ്ടാ;  ഇഗൗ
രണ്ടാജശ്യതത്ത്  75  ശതമണ്ടാനയ ഗ്രണ്ടാമസ്പീണരക്കുയ  50  ശതമണ്ടാനയ നഗരവണ്ടാസനികേള്ക്കുയ ഭകശ്യ
ഭദ്രതണ്ടാ  നനിയമയ  ഉറപ്പുവരുതണഫമന്നത്ത്  പറയകമണ്ടാള്  കകേരളതനില്  മണ്ടാത്രയ  52.63
ശതമണ്ടാനയ ഗ്രണ്ടാമസ്പീണരക്കുയ നഗരങ്ങളനില്  39.50  ശതമണ്ടാനയ കപരക്കുയ ലഭനിച്ചു;  അന്നത്ത്
ഇടഫപടണ്ടാന ആരുമുണണ്ടായനില.  ഇതനിഫന്റെ പൂരണ്ണ ഉതരവണ്ടാദനിതക്വയ കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെനിനുയ
അന്നത്ത്  കകേരളയ  ഭരനിച  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-നുമണ്ടാഫണന്ന യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യയ  മനസനിലണ്ടാക്കണയ.
അന്നത്ത് ത്രനിപുരയനിഫലയയ ബയഗണ്ടാളനിഫലയയ സരക്കണ്ടാരുകേള് എന്തുഫചെയഫവന്നത്ത് ഇവനിഫട
ചെനിലര  കചെണ്ടാദനിച്ചു;  ത്രനിപുര  സരക്കണ്ടാര  74.75  ശതമണ്ടാനയ  ഗ്രണ്ടാമസ്പീണരക്കുയ
49.54  ശതമണ്ടാനയ  നണ്ടാഗരനികേരക്കുയ  നല്കേനി,  ബയഗണ്ടാളനില്  74.47  ശതമണ്ടാനയ
ഗ്രണ്ടാമസ്പീണരക്കുയ  47.55  ശതമണ്ടാനയ  നണ്ടാഗരനികേരക്കുയ  നല്കേനി.  അന്നത്ത്  കകേരളതനിഫല
യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര  കനണ്ടാക്കുകുതനിയണ്ടായതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായണ്ടാണത്ത്  കകേരളതനി
നണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ  അരനി  ലഭനിക്കണ്ടാതതത്ത്.  മൂന്നുവരഷക്കണ്ടാലയ  വണ്ടാതനില്പ്പെടനി  കറഷന
വനിതരണയ  ഫചെയണ്ടാല്   ഫമണ്ടാത  വനിതരണക്കണ്ടാരനില്നനിന്നത്ത്  കേനിട്ടുന്ന  പണയ
നഷഫപ്പെടുഫമന്നത്ത് കപടനിചത്ത് മനിണണ്ടാതനിരുന്നതനിഫന്റെ ഉതരവണ്ടാദനിതക്വയ  ഭകശ്യ വകുപ്പുമനനി
ശസ്പീ.  പനി.  തനികലണ്ടാതമഫന്റെയയ  എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫന്റെയയ  തലയനില്  ഫകേട്ടനിവയ്ക്കണ്ടാന
തസ്പീരുമണ്ടാനനിചണ്ടാല്  ഇഗൗ  നണ്ടാട്ടനിഫല  ജനങ്ങള്  അഫതലണ്ടായ  തനിരനിചറനിയയ.  പൂരണ്ണ
ഉതരവണ്ടാദനിതക്വയ നനിങ്ങളഫട സകേകേളനില് മണ്ടാത്രമണ്ടാഫണന്ന ധണ്ടാരണ നനിങ്ങള്ക്കുണണ്ടാകേണയ.

നമുഫക്കലണ്ടാവരക്കുയ  പരനിചെനിതമണ്ടായ  ഒ.എന.വനി.കുറനിപ്പെനിഫന്റെ  "ഭൂമനിഫക്കണ്ടാരു
ചെരമഗസ്പീതയ" എന്ന  കേവനിതയനില് ഇങ്ങഫന പറയന്നുണത്ത്. 

"ആടനിമുകേനില്മണ്ടാല കുടനിനസ്പീരത്ത് തനിരയന്നു

ആതനിരകേള് കുളനിരു തനിരയന്നു

ആവണനികേഫളണ്ടാരു കുഞപൂവത്ത് തനിരയന്നു!

ആറുകേഫളണ്ടാഴുക്കത്ത് തനിരയന്നു

സരഗലയതണ്ടാളങ്ങള് ഫതറ്റുന്നു, ജസ്പീവരഥ-

ചെക്രങ്ങള് ചെണ്ടാലനിലറയന്നു!”
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ഇത്രയയ വരള്ച കനരനിടുകമണ്ടാള്  സരക്കണ്ടാരനിഫന കുറ്റയപറയന്ന നണ്ടാണയഫകേട്ട
നനിലപണ്ടാടണ്ടാണത്ത്  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതത്ത്.  സവക്കയ  മുഹമ്മദത്ത്  ബഷസ്പീറനിഫന്റെ
"ഭുമനിയഫട  അവകേണ്ടാശനികേള്"  എന്ന  കേഥ  നനിങ്ങള്  വണ്ടായനിക്കണയ.  മനുഷശ്യഫന
മണ്ണനില്നനിന്നത്ത് മണ്ടാറ്റനി നനിരതഫപ്പെടുന്നതനിഫന്റെയയ കുടനിനസ്പീര വറ്റനിചതനിഫന്റെയയ ഉതരവണ്ടാദനിതക്വയ
നനിങ്ങള്ക്കണ്ടാഫണന്നത്ത് അകപ്പെണ്ടാള് കബണ്ടാധശ്യഫപ്പെടുയ.  മധുരയനില് കേടുത കവനലണണ്ടായകപ്പെണ്ടാള്
കേലപ്പെ  ഫകേട്ടനിവലനിചത്ത്  പുതനിയ  പുഴയണണ്ടാക്കനിയ  ബലരണ്ടാമഫനകപ്പെണ്ടാഫലയണ്ടാണത്ത്
കൃഷനിനണ്ടാശമുണണ്ടായകപ്പെണ്ടാള് കകേരളഫത കൃഷനി സമൃദനിയനികലയ്ക്കത്ത് നയനിച കകേരളതനിഫന്റെ
ബലരണ്ടാമനണ്ടായ  മനനി  ശസ്പീ.  വനി.  എസത്ത്.  സുനനില്  കുമണ്ടാര.  അഞ്ചുഫകേണ്ടാലയ  നനിങ്ങള്
കകേരളതനിഫന്റെ  തണ്ണസ്പീരതട  നനിയമഫത  ലയഘനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  പണ്ടാടങ്ങളനിലണ്ടാതണ്ടാക്കനി,
കുളങ്ങള്  വറ്റനിക്കണ്ടാന  അനുമതനി  നല്കേനി,  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  സഗൗധങ്ങള്  ഫകേട്ടണ്ടാന
അവസരയ  ഫകേണ്ടാടുത്തു.  അതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  കകേരളതനില്  തരനിശുനനിലങ്ങള്
സൃഷനിക്കഫപ്പെട്ടതത്ത്.  389.15 ആര ഫഹക്ടര സലതണ്ടാണത്ത് കകേരളതനിഫന്റെ കൃഷനിവകുപ്പെത്ത്
തരനിശുനനിലയ കൃഷനി നടതനിയതത്ത് എന്ന ധണ്ടാരണ നനിങ്ങള്ക്കുണണ്ടാകേണയ.  റണ്ടാണനിക്കണ്ടായലനിലയ
ആറന്മുള  വനിമണ്ടാനതണ്ടാവളതനിഫന്റെ  സമസ്പീപപ്രകദശങ്ങളനിലയ  ഫമത്രണ്ടാന  കേണ്ടായലനിലയ
കകേണ്ടാഴനികക്കണ്ടാടത്ത്  ആവളപ്പെണ്ടാണനിയനിലയ  കൃഷനി  നടതനി.  കൃഷനി  കമഖലയനില്  സരക്കണ്ടാര
നടതനിയ  അത്ഭുതകേരമണ്ടായ  മണ്ടാറ്റയ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്-നത്ത്  കബണ്ടാധശ്യഫപ്പെകടണതണ്ടാണത്ത്.
കകേരളതനിഫല പചക്കറനിരയഗയ  ഈ സരക്കണ്ടാര സക്വയയപരശ്യണ്ടാപമണ്ടാക്കനി.  കുമ്മണ്ടായതനിഫന്റെ
സബ്സനിഡനി വരദനിപ്പെനിക്കുകേയയ അകഗ്രണ്ടാ സരവ്വസ്പീസത്ത്  ഫസന്റെറുകേള് ആരയഭനിക്കുകേയയ
പ്രകൃതനികകണ്ടാഭതനിനുള്ള ധനസഹണ്ടായങ്ങള് വനിതരണയ ഫചെയ്യുകേയയ ഫചെയ.  കേഴനിഞ
വരഷയ നനിങ്ങള് ഫകേണ്ടാടുകക്കണനിയനിരുന്ന സഹണ്ടായ ഇനതനില്മണ്ടാത്രയ 77 കകേണ്ടാടനി രൂപ
പുതനിയതണ്ടായനി അനുവദനിച്ചു. വട്ടവട, കേണ്ടാന്തല്ലൂര എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പ്രകതശ്യകേ കേണ്ടാരഷനികേ
കമഖല  രൂപസ്പീകേരനിച്ചു.  അത്ഭുതകേരമണ്ടായ  മണ്ടാറ്റങ്ങളണ്ടാണത്ത്  ഈ  കേണ്ടാലയളവനില്  കൃഷനി
വകുപ്പുണണ്ടാക്കനിയതത്ത്.

ഗവരണര  അവതരനിപ്പെനിച  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനതനില്  1977-നുമുമത്ത്  വനഭൂമനി
സകേവശമുണണ്ടായനിരുന്ന അരഹരണ്ടായ മുഴുവന കപരക്കുയ ഭൂമനി നല്കുഫമന്ന പ്രഖശ്യണ്ടാപനയ
നടതനി. കകേരളതനിഫല മലകയണ്ടാര കമഖലയനിഫല ജനങ്ങള്ക്കത്ത് ഇതനികനക്കണ്ടാള് വലനിയ
സകന്തണ്ടാഷമുണണ്ടാകേണ്ടാനനില.  എത്രകയണ്ടാ വരഷങ്ങളണ്ടായനി മനദുഃപൂരവ്വയ പട്ടയയ ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാതനിരുന്ന
കകേരളതനിഫല  മലകയണ്ടാര  കമഖലയനിഫല  കേരഷകേരക്കത്ത്  പട്ടയയ  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാനുള്ള
നടപടനികേളഫട അപൂരവ്വമണ്ടായ പ്രഖശ്യണ്ടാപനതനിനത്ത് കവഗത കൂട്ടണഫമന്നത്ത് സവനിനയയ ഈ
അവസരതനില്  ഞണ്ടാന  അഭശ്യരതനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  കകേരളതനിഫന്റെ വശ്യണ്ടാവസണ്ടായനികേ
കമഖലയനില്  അത്ഭുതകേരമണ്ടായ  മുകന്നറ്റമണ്ടാണത്ത്  ഇക്കണ്ടാലത്തുണണ്ടായതത്ത്.  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.
ഭരണകേണ്ടാലതത്ത്  പൂട്ടനിക്കനിടന്നനിരുന്ന ഫടകത്ത്സറ്റല് വശ്യവസണ്ടായ കമഖലയനില് അതദ്യുജ്ജക്വലമണ്ടായ
മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാക്കത്ത്  കകേരളതനിലണണ്ടാക്കനി എന്നതത്ത്  യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യമണ്ടാണത്ത്.  വശ്യണ്ടാവസണ്ടായനികേ
രയഗതത്ത് എല്.ഡനി.എഫെത്ത്. അത്ഭുതകേരമണ്ടായ പരനിവരതനമുണണ്ടാക്കനി.  ഫപണ്ടാതുകമഖലണ്ടാ
സണ്ടാപനങ്ങളനില്  പുതനിയ  പുനരുദണ്ടാരണ  നടപടനികേള്  ആരയഭനിച്ചു.  എലണ്ടാ  ജനിലണ്ടാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലയ പുതനിയ കസണ്ടാരട്സത്ത്  കേഗൗണ്സനിലകേള് ആരയഭനിക്കണ്ടാന തസ്പീരുമണ്ടാനനിച്ചു. 
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ഫപണ്ടാതുമരണ്ടാമതത്ത്  വകുപ്പെനിഫന  അഴനിമതനിരഹനിതമണ്ടാക്കണ്ടാന  കേഴനിഞ.
141 എയ.എല്.എ.-മണ്ടാരക്കുയ  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. കറണ്ടാഡകേളനില് ആവശശ്യമണ്ടായ ഫമയനിന്റെനനസത്ത്
നടതണ്ടാനുളള  തുകേ  കേനിട്ടനി.  കേഴനിഞ  തവണ  ശസ്പീ.  വനി.  ഫകേ.  ഇബണ്ടാഹനിയ  കുഞത്ത്
ഫപണ്ടാതുമരണ്ടാമതത്ത്  വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരുന്നകപ്പെണ്ടാള്  സക്വതനമണ്ടായനി  വണ്ടാങ്ങനിയ  ചെനില
സക്വകേണ്ടാരശ്യ  ഇടപണ്ടാടുകേളണണ്ടായനിരുന്നു.  എന്നണ്ടാല്   ഇന്നത്ത്   വളഫര  സുതണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്.
1200  കേനി.മസ്പീറ്ററണ്ടാണത്ത്  മലകയണ്ടാര  ഫഫഹകവ.  തസ്പീരകദശ  ഫഫഹകവ  എവനിഫടയണ്ടാണത്ത്?
700  കേനി.മസ്പീ.  തസ്പീരകദശ  ഫഫഹകവ  കകേരളതനിലണ്ടാണത്ത്  നടപ്പെനിലണ്ടാക്കണ്ടാന  കപണ്ടാകുന്നതത്ത്.
കകേരളതനിഫന്റെ  ഫപണ്ടാതുമരണ്ടാമതത്ത് രയഗതത്ത് അതദ്യുജ്ജക്വലമണ്ടായ പുതനിഫയണ്ടാരു സയവനിധണ്ടാന-
കമരഫപ്പെടുതണ്ടാന കപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  പ്ലെണ്ടാസ്റ്റേനികേത്ത്  അതനിഭസ്പീകേരമണ്ടായ  വനിപതണ്ടായനിരുന്ന
സണ്ടാനതത്ത്  കറണ്ടാഡത്ത് നനിരമ്മണ്ടാണതനിനത്ത് പ്ലെണ്ടാസ്റ്റേനികേത്ത് ഉപകയണ്ടാഗനിക്കണ്ടാഫമന്നത്ത്  ഫതളനിയനിച്ചു;
കേയര ഭൂവസയ,  ജനികയണ്ടാഫടകത്ത് എന്നനിവ കകേരളതനിഫല കറണ്ടാഡകേളനില് ഉപകയണ്ടാഗനിക്കണ്ടാഫമന്നത്ത്
പ്രഖശ്യണ്ടാപനിച്ചു;  കകേരളതനില്  സക്വണ്ടാഭണ്ടാവനികേ  റബ്ബര  ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്നത്ത്  കറണ്ടാഡപണനി
നടതണ്ടാഫമന്നത്ത്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിചനികല?  ഇതനിലൂഫട  കകേരളതനിഫല  രണത്ത്  കമഖലകേളനിഫല
ആളകേഫളയണ്ടാണത്ത് സയരകനിചതത്ത്.  കേഴനിഞ അഞ്ചുവരഷക്കണ്ടാലയ കകേരളതനില്  റബ്ബര
കേരഷകേഫര  ആക്രമനിച്ചുഫവങ്കെനില്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  ഞങ്ങള്  കറണ്ടാഡപണനിക്കുള്ഫപ്പെഫട
സക്വണ്ടാഭണ്ടാവനികേ റബ്ബറുപകയണ്ടാഗനിചത്ത്  കകേരളതനിഫല റബ്ബര കേരഷകേഫര രകഫപ്പെടുതണ്ടാന
തസ്പീരുമണ്ടാനനിചനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  

ഇടതുപക  ജനണ്ടാധനിപതശ്യമുന്നണനി  "എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  വരുയ  എലണ്ടായ  ശരനിയണ്ടാകുഫമന്നത്ത്"
പ്രഖശ്യണ്ടാപനിച്ചു. ശരനിയഫട  വഴനികേളനിലൂഫട സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്   കേഴനിഞ ഒനപതത്ത് മണ്ടാസക്കണ്ടാലയ
കപണ്ടാകേണ്ടാന  കേഴനിഞ.  അരനിയനില,  പണനിയനില,  പണമനില,  ഫവള്ളവമനില  എന്നത്ത്
നനിങ്ങള്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  പണമനിലണ്ടാതണ്ടായതത്ത്  ആരുഫട   കുഴപ്പെയ  ഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്?
കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാര  ഡസ്പീകമണ്ടാണനിഫഫറ്റകസഷഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  അതനിഭസ്പീകേരമണ്ടായ
തരതനിലള്ള  സണ്ടാമതനികേ  അടനിയന്തരണ്ടാവസയണണ്ടാക്കുന്ന  നടപടനികേള്  തുടങ്ങനി.
കകേന്ദ്ര സരക്കണ്ടാരനിഫനതനിഫര  നടപടനികേഫളടുക്കുന്നതനിനുപകേരയ നനിങ്ങള് നമ്മുഫട നണ്ടാട്ടനില്
അതനിഭസ്പീകേരമണ്ടായ സണ്ടാമതനികേ അടനിയന്തരണ്ടാവസ സൃഷനിച്ചു.  കകേരളഫത  സണ്ടാമതനികേ
അടനിയന്തരണ്ടാവസയനില്നനിന്നുയ രകഫപ്പെടുതണ്ടാന സരക്കണ്ടാര നടതനിയ നടപടനികേള്ക്കത്ത്
ഫഎകേശ്യദണ്ടാരഢശ്യയ  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിക്കണ്ടാഫത  സരക്കണ്ടാരനിഫനതനിരണ്ടായ നനിലപണ്ടാടണ്ടാണത്ത്  നനിങ്ങള്
സക്വസ്പീകേരനിചതത്ത്. 

ഈ  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനതനില്  13-ാം  പഞവതര  പദതനിയഫട  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി
"ഹരനിത കകേരളയ,  ആരദ്രയ,  ഫഫലഫെത്ത്,  ഫപണ്ടാതുവനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ സയരകണ യജയ"
എന്നസ്പീ  4  പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ട മനിഷനുകേള് പ്രഖശ്യണ്ടാപനിച്ചു.     ഇവ നണ്ടാലയ   കകേരളതനിഫല
ജനങ്ങള് ഹൃദയതനികലറ്റനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കുഫമന്ന കേണ്ടാരശ്യതനില് സയശയമനില.  അതനികലറ്റവയ
പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ടതണ്ടാണത്ത് ഹരനിത കകേരളയ. കൃഷനി സയരകനിക്കണ്ടാനുയ മണ്ടാലനിനശ്യയ ഇലണ്ടാതണ്ടാക്കണ്ടാനുയ
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ജലകസചെനയ   സജസ്പീവമണ്ടാക്കണ്ടാനുയ   കവണനിയള്ള  പദതനിയണ്ടാണത്ത്  ഹരനിത  കകേരളയ.
കകേരളതനില്   വസ്പീടനിലണ്ടാതവരക്കത്ത്  മുഴുവന   വസ്പീടത്ത്  നല്കേണ്ടാന  കേഴനിയന്ന  ഫഫലഫെത്ത്
പദതനിയയ പണ്ടാവഫപ്പെട്ടവരുഫട ആകരണ്ടാഗശ്യയ സയരകനിക്കണ്ടാനുള്ള 'ആരദ്രയ'  പദതനിയയ
ആരയഭനിക്കണ്ടാന  കേഴനിഞ.  കകേരളതനിഫല  ആദശ്യഫത   വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  വകുപ്പുമനനി
ഫപ്രണ്ടാഫെ.  കജണ്ടാസഫെത്ത് മുണകശ്ശേരനി തൃശ്ശൂരനില്നനിന്നണ്ടാണത്ത് വന്നതത്ത്.  അകദ്ദേഹതനിനുകശഷയ
കകേരളഫത  ശരനിയണ്ടായ  തരതനില്  നയനിക്കണ്ടാന  കേഴനിയന്ന  ഒരു  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ
വകുപ്പുമനനി   ഫപ്രണ്ടാഫെ.  സനി.  രവസ്പീന്ദ്രനണ്ടാഥത്ത്  ഇതണ്ടാ  നവകകേരളതനിനുണണ്ടായനിരനിക്കുന്നു.
പണ്ടാവഫപ്പെട്ടവഫന്റെ   പള്ളനിക്കുടങ്ങഫള  ഹൃദയതനികലറ്റണ്ടാന  കേഴനിയന്ന   വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ
വകുപ്പുമനനിയണ്ടാണത്ത് അകദ്ദേഹയ. ഈ നന്ദനിപ്രകമയഫത പനിന്തണ്ടാങ്ങനിഫക്കണ്ടാണത്ത് നനിരത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മദത്ത് കേബസ്പീര: സര, നന്ദനിപ്രകമയഫത  ഞണ്ടാന എതനിരക്കുന്നു.
കേഴനിഞ ഒമതത്ത് മണ്ടാസക്കണ്ടാലമണ്ടായനി നനിറയമങ്ങനിയ കേടലണ്ടാസുപൂവകപണ്ടാഫല ജനങ്ങളഫട
മുമനില് അപമണ്ടാനനിതരണ്ടായനി നനില്ക്കുന്ന ഒരു സരക്കണ്ടാരനിനുകവണനി ഗവരണ്ണര നടതനിയ
പ്രസയഗയ അനണ്ടാവൃതമണ്ടാക്കനിയതത്ത് ഒറ്റ കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത് - പകേച്ചുനനില്ക്കുന്ന ഒരു സരക്കണ്ടാര.
ഒമതത്ത്  മണ്ടാസക്കണ്ടാലയ അടനിസണ്ടാനപരവയ ഗഗൗരവതരവമണ്ടായ മണ്ടാറ്റങ്ങള് ഫകേണ്ടാണ്ടുവരുഫമന്നത്ത്
പുരപ്പുറതത്ത് കേയറനി പ്രസയഗനിച്ചു.   ധണ്ടാരണ്ടാളയ  അവകേണ്ടാശവണ്ടാദങ്ങളഫട  ഫപരുമറമുഴക്കയ
ഇഗൗ  സഭയനില്  പ്രതനിധക്വനനിക്കുന്നുണത്ത്.  പകക  ഇഗൗ  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന  കരഖയനില്
അനണ്ടാവൃതമണ്ടായ  ഭരണകനട്ടങ്ങളഫട  ഫപരുമറ  മുഴങ്ങുകമണ്ടാള്  അതത്ത്  ചെസ്പീവസ്പീടനിഫന്റെ
ശബ്ദയകപണ്ടാഫല  അനണ്ടാകേരഷകേവയ  കനരതതുമണ്ടായനിരുന്നുഫവന്നത്ത്  ഇഗൗ  ചെരചയനില്
പഫങ്കെടുക്കുന്ന എലണ്ടാവരക്കുയ കബണ്ടാദശ്യയ വരുന്ന  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്.  നമ്മുഫട സയസണ്ടാനയ
ഒരു   ഉപകഭണ്ടാഗ  സയസണ്ടാനമണ്ടാണത്ത്.  വനിഭവലഭശ്യതയനില്  ധണ്ടാരണ്ടാളയ  പരനിമനിതനികേളഫണന്നതത്ത്
നമുക്കത്ത്   കബണ്ടാധശ്യമണ്ടാണത്ത്.  പകക കനതൃഫഫവഭവഫമവനിഫട?   വനിഭവലഭശ്യതഫയക്കുറനിചത്ത്
ഇന്നത്ത് നനിങ്ങള് പരണ്ടാതനി പറയകേയണ്ടാണത്ത്. വനിഭവലഭശ്യതഫയക്കുറനിചത്ത് മലയണ്ടാളനിക്കത്ത് ആരുയ
പുതുതണ്ടായനി  പറഞഫകേണ്ടാടുകക്കണതനില.  പകക  ഇവനിഫടഫയണ്ടാരു  കനതൃഫഫവഭവമുള്ള
ഭരണകൂടമുണണ്ടായനിരുന്നുഫവന്നതണ്ടാണത്ത്  കേഴനിഞ  അഞ്ചുഫകേണ്ടാലഫത  പ്രകതശ്യകേത.
യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫന്റെ ഭരണകേണ്ടാലതത്ത് മനനിമണ്ടാര പ്രവരതനനനിരതരണ്ടായനിരുന്നു. തങ്ങളഫട
കമഖലകേളനില് അവര സ്തുതശ്യരഹമണ്ടായ കസവനങ്ങളണ്ടാണത്ത് ഫചെയതത്ത്.   അവഫരഫയലണ്ടായ
ഏകകേണ്ടാപനിപ്പെനിക്കണ്ടാന പ്രണ്ടാപനിയള്ള ഒരു മുഖശ്യമനനിയണണ്ടായനിരുന്നു.  ഹണ്ടാരഡത്ത്  വരക്കുയ
ടസ്പീയ വരക്കുയഫകേണ്ടാണത്ത് ഇഗൗ സയസണ്ടാനതത്ത് വലനിയ മണ്ടാറ്റയ ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്ന യ.ഡനി.എഫെത്ത്.
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ കേണ്ടാലഫത ഭരണമനികേവത്ത് ഇഗൗ ഒമതത്ത് മണ്ടാസങ്ങളനില് നമുക്കത്ത് കേണ്ടാണണ്ടാന
കേഴനിയന്നനിഫലന്ന  പചയണ്ടായ  യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യയ  ഇവനിഫട  ഒച  വചണ്ടാല്  മണ്ടാറ്റനിഫയടുക്കണ്ടാന
കേഴനിയഫമന്നത്ത്  വനിശക്വസനിക്കുന്നനില.  



542 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

നരമ്മ  കേഥകേള്  ധണ്ടാരണ്ടാളമണ്ടായനി  മലയണ്ടാളനിക്കത്ത്  നല്കേനിയ  സഞ്ജയഫന  പഴയ
തലമുറഫയങ്കെനിലയ ഓരക്കുന്നുണണ്ടാകുയ. സഞ്ജയഫന്റെ ഒരു കേഥണ്ടാപണ്ടാത്രമുണത്ത്-വണ്ടാസു നമനി.
വണ്ടാസുനമനിയഫട  ഫചെലഫപ്പെട്ടനിയഫട  കേഥ.  വണ്ടാസുനമനിക്കത്ത്  ഒരു  സനിവനില്  കകേസനിഫന്റെ
സണ്ടാകനിപ്പെട്ടനികേയനില് നനിരബനനിക്കഫപ്പെട്ടത്ത് ഉള്ഫപ്പെകടണനിവന്നു.  സമനസത്ത് വന്നതനിഫന്റെ
അടനിസണ്ടാനതനില്  നമനി  കകേണ്ടാടതനിയനിഫലതനി.  വക്കസ്പീലനിഫന്റെ  വനിസണ്ടാരതനിഫന്റെ
ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  സക്വതനിഫനക്കുറനിചത്ത്  കചെണ്ടാദശ്യമുണണ്ടായനി.  സണ്ടാവരജയഗമ
സക്വത്തുക്കളകണണ്ടാ എന്നതത്ത് പച മലയണ്ടാളതനില് ഇളകുന്ന മുതകലണ്ടാ ഇളകേണ്ടാത മുതകലണ്ടാ
ഉകണണ്ടാ  എന്നത്ത്  വക്കസ്പീല്  കചെണ്ടാദനിച്ചു.  ഇളക്കനിയണ്ടാല്  ഇളകുന്ന  സക്വത്തുഫണന്നണ്ടായനിരുന്നു
നമനിയഫട  മറുപടനി.   എന്തത്ത്  വനില  വരുഫമന്നത്ത്  വക്കസ്പീല്  കചെണ്ടാദനിച്ചു.   തനിട്ടഫപ്പെടുതനി
പറയണ്ടാനണ്ടാവനിഫലന്നത്ത് നമനി.  സുമണ്ടാര പറ ഞണ്ടാല് മതനിഫയന്നത്ത് വക്കസ്പീല്,  വയ എന്നത്ത്
നമനി.  എന്തണ്ടാ കേണ്ടാരണഫമന്നത്ത് വക്കസ്പീല്.  പലരുഫടയയ മതനിപ്പെത്ത് വനില പലതണ്ടായനിരനിക്കുഫമന്നത്ത്
നമനി.  മുനസനിഫെത്ത് ഇടഫപട്ടത്ത്  നനിങ്ങളഫട മതനിപ്പെത്ത് വനില പറയ എന്നത്ത് പറഞ.  നമനി
കൂസലനിലണ്ടാഫത പറഞ, പന്തസ്പീരണ്ടായനിരയ രൂപ.  അകദ്ദേഹഫത ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്ന കേകനിയയ
അവരുഫട  വക്കസ്പീലയ  ഫഞട്ടനി.  അരദപട്ടനിണനിക്കണ്ടാരനണ്ടായ  നമനിക്കത്ത്  പന്തസ്പീരണ്ടായനിരയ
രൂപയഫട  സക്വത്തുകണണ്ടാ?  ഇത്രയയ  വനിലയ്ക്കുളള  സണ്ടാധനങ്ങള്  കേയനിലകണണ്ടാ  എന്ന
കചെണ്ടാദശ്യമുയരന്നു. ഉഫണന്നത്ത് നമനി തറപ്പെനിച്ചുപറ ഞ. കകേണ്ടാടതനിഫയ അതത്ത് കബണ്ടാദശ്യഫപ്പെ-
ടുതണഫമന്ന  ആവശശ്യമുയരന്നു.  അകദ്ദേഹയ  തഫന്റെ  ഫചെലഫപ്പെട്ടനി  എടുത്തു.  ആറനിഞത്ത്
നസ്പീളമുളള ഫചെറനിഫയണ്ടാരു മുറുക്കണ്ടാന ഫപട്ടനി.  എന്തണ്ടാണത്ത് അതനിഫന്റെ അകേത്തുളളഫതന്നണ്ടായനി
കചെണ്ടാദശ്യയ.  ഫപട്ടനി തുറന്നു കനണ്ടാക്കനിയകപ്പെണ്ടാള്  മുറുക്കനി തുപ്പെണ്ടാനുളള ഇനങ്ങള് സൂകനിച
ഒരു ഫപട്ടനിയണ്ടാണത്ത്. അതുകേണത്ത്  ഫഞട്ടനിയതത്ത് സണ്ടാകണ്ടാല് മുനസനിഫെണ്ടാണത്ത്.  ഇതനിനണ്ടാകണണ്ടാ
പന്തസ്പീരണ്ടായനിരയ  രൂപ  വനില  എന്നത്ത്   മുനസനിഫെത്ത്  കചെണ്ടാദനിച്ചു.  നമനി  തഫന്റെ  നനിലപണ്ടാടത്ത്
വശ്യക്തമണ്ടാക്കനി.  ഞണ്ടാനണ്ടാദശ്യയ  തഫന്ന  പറഞതകല,  ഓകരണ്ടാരുതരക്കുയ  മതനിപ്പുവനില
വശ്യതശ്യസമണ്ടായനിരനിക്കുഫമന്നത്ത്. 11999 രൂപയയ പതനിനഞത്ത് അണയയ 11 പയ്യുയ  തന്നണ്ടാലയ
ഈ ഫപട്ടനി ഞണ്ടാന ആരക്കുയ ഫകേണ്ടാടുക്കനില.  മുനസനിഫെത്ത് വനിയരത്തുകപണ്ടായനി.  അയണ്ടാഫള
സണ്ടാകനിക്കൂട്ടനില് നനിന്നത്ത് ഇറക്കനിവനിടണ്ടാന ഉതരവനിട്ടു.  ജനങ്ങളഫട കകേണ്ടാടതനിയനില് നനിന്നത്ത്
നണ്ടാഫള  ഇടതുമുന്നണനിയഫട  അവകേണ്ടാശവണ്ടാദങ്ങള്  കകേട്ടത്ത്  ജനങ്ങള്  അവഫര  ഇറക്കനി
വനിടുന്ന അവസ വരണ്ടാനനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.     

ഇവനിഫട  ഗവരണറുഫട  പ്രസയഗയ  വണ്ടായനിച്ചുകകേട്ടകപ്പെണ്ടാള്  സതശ്യതനില്  വണ്ടാസു
നമനിയഫട ഫചെലഫപ്പെട്ടനിയഫട കേഥയണ്ടാണത്ത് ഓരമ്മ വന്നതത്ത്.   യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫന്റെ ഭരണ
വനിജയതനിഫന്റെ കേഥ ജനങ്ങളഫട മുമനില് അവതരനിപ്പെനിക്കണ്ടാനുളളകപ്പെണ്ടാള്,  ഗവരണറുഫട
പ്രസയഗതനില് കകേട്ടതത്ത്  വളഫര ദരബലമണ്ടായ ഭരണപകതനിഫന്റെ വനിലണ്ടാപകേണ്ടാവശ്യമണ്ടാണത്ത്.
ഒമതത്ത്  മണ്ടാസക്കണ്ടാലഫത  കനട്ടഫമന്തണ്ടാണത്ത്;   ഇവനിഫട  ഏതത്ത്  രയഗതണ്ടാണത്ത്  നനിങ്ങള്
ഭരണയ  തുടങ്ങനിയതത്ത്;  ഏതത്ത്  കമഖലയനിലണ്ടാണത്ത്  വനികേസനമുണണ്ടായതത്ത്;  ഏതത്ത്
കമഖലയനിലണ്ടാണത്ത് മണ്ടാറ്റമുണണ്ടായതത്ത്?  എല്.ഡനി.എഫെത്ത്. വന്നണ്ടാല് എലണ്ടായ ശരനിയണ്ടാകുഫമന്നത്ത്
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പറഞത്ത് അധനികേണ്ടാരതനില് വന്നനിട്ടത്ത് ഒമതത്ത് മണ്ടാസഫത കനട്ടങ്ങളഫട ബണ്ടാലനസത്ത് ഷസ്പീറ്റത്ത്
നനിങ്ങള്ക്കത്ത്  ഇവനിഫട  അവതരനിപ്പെനിക്കണ്ടാന  കേഴനിയകമണ്ടാ?   നനിങ്ങള്  വണ്ടായ  തുറന്നണ്ടാല്
പറയന്നഫതലണ്ടായ ഞങ്ങളഫട കുറ്റങ്ങളണ്ടാണത്ത്.   യ.ഡനി.എഫെത്ത്. അധനികേണ്ടാരഫമണ്ടാഴനിയകമണ്ടാള്
അരനിയഫട വനില എത്ര രൂപയണ്ടായനിരുന്നു?  ഇന്നതത്ത് 60  രൂപയണ്ടായനി മണ്ടാറനി.   ഇവനിഫട
പ്രസയഗനിച്ചു പുറകതക്കനിറങ്ങുകമണ്ടാള് അരനിക്കത്ത്  ഒരു രൂപ വനില കൂടുയ.  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്
ഏറ്റവയ  ആവശശ്യമുള്ള  സണ്ടാധനമണ്ടാണത്ത്  അരനി.   അരനിയഫട  വനില  പനിടനിച്ചുനനിരതണ്ടാന
കേഴനിയന്ന   അവസ  ഇന്നുകണണ്ടാ?  ആകരണ്ടാടുയ  രണ്ടാഷസ്പീയപ്പെകേയള്ള  ആളല  ഞണ്ടാന.
മണ്ടാകവലനി  കസ്റ്റേണ്ടാറനില്   അഞ്ചു  കേനികലണ്ടാഗ്രണ്ടായ  അരനിയണ്ടാണത്ത്  സണ്ടാധണ്ടാരണ  വനിലയ്ക്കത്ത്
നല്കുന്നതത്ത്.  അതനില് കൂടുതല് അരനി കവണഫമങ്കെനില് മണ്ടാരക്കറ്റത്ത് വനില ഫകേണ്ടാടുകക്കണ
സനിതനിയണ്ടാണത്ത്.   മലയണ്ടാളനിക്കത്ത് അഞ്ചുകേനികലണ്ടാ അരനി മതനികയണ്ടാ?  എലണ്ടാ രയഗങ്ങളനിലയ
പരനിപൂരണ്ണ  പരണ്ടാജയമണ്ടായ   നനിങ്ങള്   ഗവരണറുഫട  പ്രസയഗതനില്  പറയന്നതത്ത്
ഡസ്പീകമണ്ടാണനിഫഫറ്റകസഷനണ്ടാണത്ത്.  ഇന്തശ്യ കേണ ഏറ്റവയ വനിവരയഫകേട്ടതുയ  ദരഭനിമണ്ടാനനിയയ
ദരബ്ബലനുമണ്ടായ  ഒരു  പ്രധണ്ടാനമനനിയഫട  കേസ്പീഴനില്  ജനങ്ങള്  വസ്പീരപ്പുമുട്ടുകേയണ്ടാണത്ത്.
ശസ്പീ. മനകമണ്ടാഹന സനിയഗത്ത്  ഇന്തശ്യയനില് അടനിയന്തരമണ്ടായ സണ്ടാമതനികേ മണ്ടാറ്റങ്ങളണ്ടാണത്ത്
ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്നതത്ത്.  കവണുകഗണ്ടാപണ്ടാല്  എന്ന  സണ്ടാമതനികേ  വനിദഗ്ധകനണ്ടാ
കഡണ്ടാ.  അമരതശ്യണ്ടാഫസകന്നണ്ടാ   വനിമരശനിചതത്ത്  ശസ്പീ.  മനകമണ്ടാഹന  സനിയഗനിഫനയല,
ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമണ്ടാദനിഫയയണ്ടായനിരുന്നു. ശസ്പീ.  മനകമണ്ടാഹന സനിയഗത്ത് സഭയനില് ഇക്കണ്ടാരശ്യയ
പറഞകപ്പെണ്ടാള്  ആരുയ  ഒരകരയ  ഉരനിയണ്ടാടനിയനിട്ടനില.  യ.പനി.എ.  സരക്കണ്ടാര
അവഫരഫക്കണ്ടാണണ്ടാകുന്നവനിധയ  എലണ്ടാ  രയഗത്തുയ  ഫമചഫപ്പെട്ട  പ്രകേടനങ്ങളമണ്ടായനി
മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്  ഫചെയതത്ത്.  ശസ്പീ.  മനകമണ്ടാഹന സനിയഗനിഫനകപ്പെണ്ടാഫലയള്ള ആളകേള്
ഡസ്പീകമണ്ടാണനിഫഫറ്റകസഷഫന  എതനിരത്തുഫകേണ്ടാണത്ത് നടതനിയ പ്രസയഗങ്ങള് നമുക്കണ്ടാരക്കുയ
നനിരണ്ടാകേരനിക്കണ്ടാന  കേഴനിയനില.  ഞങ്ങളഫട  കേണ്ടാലതത്ത്  നടന്ന  ഇലണ്ടാത
അഴനിമതനിഫയക്കുറനിചത്ത് മണ്ടാത്രയ പറഞത്ത് പുകേമറ സൃഷനിചത്ത് ഇഗൗ സരക്കണ്ടാര എത്രകേണ്ടാലയ
മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുയ?

ഫഫകേരളനി  ചെണ്ടാനലയ  കദശണ്ടാഭനിമണ്ടാനനിയഫമണ്ടാഫക്ക  എങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത്  വന്നഫതന്നത്ത്
നനിങ്ങളണ്ടാകലണ്ടാചെനിചണ്ടാല്  മതനി.  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫനതനിഫര  അഴനിമതനിയഫട  പുകേമറ
സൃഷനിക്കണ്ടാനുളള  നനിങ്ങളഫട  ശമങ്ങള്  ജനങ്ങള്  തള്ളനിക്കളഞനിരനിക്കുന്നുഫവന്നുയ
ഞങ്ങള്  ഇഗൗ  സഭയനില്  പറയന്ന  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  ജനങ്ങള്  ഏഫറ്റടുത്തുഫവന്നുള്ളതുയ
ഞങ്ങള് നടതനിയ കമഖലണ്ടാജണ്ടാഥകേള് പരനികശണ്ടാധനിചണ്ടാലറനിയണ്ടായ.  ഞങ്ങളഫട മുനനനിര
കനതണ്ടാക്കനണ്ടാര  മണ്ടാറനിനനിന്നത്ത്  യവകനതണ്ടാക്കനണ്ടാര  കകേരളതനിഫല  അഞ്ചുകമഖലകേളനിലണ്ടായനി
ജണ്ടാഥ നടതനിയകപ്പെണ്ടാള് തനിങ്ങനിക്കൂടനിയ ജനക്കൂട്ടയ,  സനി.പനി.ഫഎ.(എയ)-നത്ത്  നല്കുന്ന
മുന്നറനിയനിപ്പെണ്ടാണത്ത്.  സനി.പനി.ഫഎ.(എയ)-നുള്ള  ഒരു  ഭസ്പീഷണനിയണ്ടാണത്ത്  ഇവനിഫട
ഉയരന്നുവരുന്നതത്ത്.   ജനകേസ്പീയ  അടനിതറയള്ള  ഒരു മുന്നണനിയണ്ടായനി  കകേരളതനിഫല
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ഫഎകേശ്യജനണ്ടാധനിപതശ്യ മുന്നണനി  തനിരനിച്ചുവരനികേയണ്ടാഫണന്നതണ്ടാണത്ത്  ആ  ഭസ്പീഷണനി.
ജനണ്ടാധനിപതശ്യ സയവനിധണ്ടാനതനില് പരനിപൂരണ്ണമണ്ടായനി വനിശക്വസനിക്കുന്ന ഒരു സയഘടനണ്ടാ
സയവനിധണ്ടാനമണ്ടാണത്ത്  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  ഒരുപകക മണ്ടാരചത്ത്  11-നുകശഷയ ഇന്തശ്യണ്ടാരണ്ടാജശ്യതത്ത്
വരണ്ടാനനിരനിക്കുന്ന മണ്ടാറ്റയ,  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-നത്ത് അനുകൂലമണ്ടായനി;  യ.പനി.എ.-യ്ക്കത്ത് അനുകൂലമണ്ടായനി
ഇന്തശ്യ സടകുടഫഞണസ്പീക്കണ്ടാന കപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.   തണ്ടാല്ക്കണ്ടാലനികേമണ്ടായനി കകേരളതനിലയ
ഇന്തശ്യയനിലയ വന്ന മണ്ടാറ്റങ്ങഫള സനിരമണ്ടായ ഒരു ഭണ്ടാവമണ്ടായനി ഞങ്ങളണ്ടാരുയ കേണ്ടാണുന്നനില.
മറനിചത്ത് ഇഗൗ തണ്ടാല്ക്കണ്ടാലനികേ പ്രതനിഭണ്ടാസഫത തടഞനനിരതനി, ഫവല്ലുവനിളനിചത്ത്  ഞങ്ങള്
മുകന്നണ്ടാട്ടുവരുയ.  ജനകേസ്പീയ  ഫഎകേശ്യതനിലൂഫട;  ജനകേസ്പീയ  ശക്തനിയനിലൂഫട  ഞങ്ങള്
പറയന്ന  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  ജനങ്ങഫളഫക്കണ്ടാണത്ത്  സമ്മതനിപ്പെനിചത്ത്  കകേരള  രണ്ടാഷസ്പീയതനില്
അതസ്പീവ  ശക്തനിസണ്ടാന്ദ്രമണ്ടായ,  പ്രസണ്ടാദണ്ടാത്മകേമണ്ടായ  ഒരു  രണ്ടാഷസ്പീയ  തനിരനിച്ചുവരവനികലയ്ക്കത്ത്
ഫഎകേശ്യജനണ്ടാധനിപതശ്യ  മുന്നണനി  മുകന്നണ്ടാട്ടുവരുന്നതുകേണത്ത്  അനണ്ടാളനിച്ചുനനില്ക്കുന്ന
എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.-നത്ത്  തങ്ങളഫട  ഭരണപരണ്ടാജയയ  മറച്ചുപനിടനിക്കണ്ടാന  ഗവരണറുഫട
പ്രസയഗയ  സഹണ്ടായകേമണ്ടാകകേണനിവന്നതനില്  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  കവദനയണത്ത്.  എഫന്റെ
വണ്ടാക്കുകേള് ഉപസയഹരനിക്കുന്നു.                                                     

ശസ്പീ  .    പുരുഷന കേടലണനി:  സര,  ഗവരണറുഫട  പ്രസയഗതനികനല് ശസ്പീ.  എ.
പ്രദസ്പീപ്കുമണ്ടാര അവതരനിപ്പെനിച നന്ദനിപ്രകമയഫത ഞണ്ടാന പനിന്തണ്ടാങ്ങുന്നു.  സണ്ടായസണ്ടാരനികേ
കദശസ്പീയതഫയ  ഹനിന്ദുതക്വ  കദശസ്പീയതയനികലയ്ക്കത്ത്  ചുരുക്കണ്ടാനുളള  ശമങ്ങളണ്ടാണത്ത്  ഇവനിഫട
നടക്കുന്നതത്ത്.  മണ്ടാനവജണ്ടാഗ്രത  ആവശശ്യഫപ്പെടുന്ന  വരതമണ്ടാനകേണ്ടാലതണ്ടാണത്ത്  നമ്മള്
ജസ്പീവനിക്കുന്നഫതന്നണ്ടാണത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  പ്രതനിപകത്തുനനിന്നത്ത്  ഉയരന്നുവന്ന  ഓകരണ്ടാ
പ്രതനികഷധ  ശബ്ദങ്ങളയ  നമ്മഫള  കബണ്ടാദശ്യഫപ്പെടുത്തുന്നതത്ത്.  അതുകപണ്ടാലളള
സയഹണ്ടാരതണ്ടാണ്ഡവമണ്ടാണത്ത് കമണ്ടാദനി  സരക്കണ്ടാര സമ്മണ്ടാനനിക്കുന്നതത്ത്.  130  കകേണ്ടാടനി  ജനങ്ങളഫട
മുഴുവന  ആരണ്ടാചണ്ടാരണ്ടായനി  മണ്ടാറുന്ന  സനിതനിയനിലണ്ടാണത്ത്  കകേന്ദ്രയ  ഭരണയ  നടത്തുന്നതത്ത്.
ആയനിരയ ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി ഫതരുവണ്ടാധണ്ടാരമണ്ടായണ്ടാലയ ഒരു മുതലണ്ടാളനികപണ്ടാലയ കവദനനിക്കരുഫതന്ന
നനിലപണ്ടാടുളള ഭരണകൂട വശ്യവസകയണ്ടാടുളള ഫവറുപ്പുയ വരഗ്ഗസ്പീയതകയണ്ടാടുളള അറപ്പുമണ്ടാണത്ത്
എവനിഫടയയ പ്രകേടമണ്ടാകുന്നതത്ത്.  ഭരണഘടനയ്ക്കത്ത്  പകേരയവയ്ക്കണ്ടാന മനുസ്മൃതനി കതടനികപ്പെണ്ടാകുന്ന
കേനിരണ്ടാത  ഭരണകൂടതനിഫന്റെ  ഭ്രണ്ടാന്തനിളകേനിയ  കപണ്ടാക്കത്ത്  ജനയ  തനിരനിചറനിഞനിരനിക്കുന്നു-
ഫവന്നതനിഫന്റെ ഫതളനിവണ്ടാണത്ത് ഇന്നത്ത് ഫെണ്ടാസനിസ്റ്റേത്ത് ആകക്രണ്ടാശതനിഫനതനിഫര ജനയ സക്വയയ
പ്രതനികരണ്ടാധനനിര സ സൃഷനിക്കുന്നതത്ത്.  പ്രതനികഷധ ശബ്ദങ്ങളണ്ടാണത്ത് എവനിഫടയയ ദൃശശ്യമണ്ടാകുന്നതത്ത്.
കദശകസ്നേഹയ  ഏഫതങ്കെനിലഫമണ്ടാരു  രണ്ടാഷസ്പീയ  പണ്ടാരട്ടനിയഫട  കുതകേണ്ടാവകേണ്ടാശമഫലന്നത്ത്
ഉറഫക്ക  വനിളനിച്ചുപറയണ്ടാന  സണ്ടായസണ്ടാരനികേ  പ്രവരതനവയ  സണ്ടായസണ്ടാരനികേ  രയഗവയ
ഉണരന്നനിരനിക്കുന്നുഫവന്നത്ത്  വശ്യക്തമണ്ടാക്കുന്ന  സനിതനിയണ്ടാണത്ത്  ഇന്നത്ത്  കകേരളതനില്
സയജണ്ടാതമണ്ടായനിട്ടുളളതത്ത്.  അസഹനിഷ്ണുതയ്ഫക്കതനിഫര  കപണ്ടാരണ്ടാടണ്ടാനുയ  പ്രതനികേരനിക്കണ്ടാനുയ
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ഒരു  നണ്ടാഥനുണണ്ടായനിരനിക്കുന്നുഫവന്ന  യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യമണ്ടാണത്ത്  ഇഗൗ  ഉണരവനിനത്ത്  ആധണ്ടാരയ.
അഭനിപ്രണ്ടായപ്രകേടനതനിനുയ  ആവനിഷ്കണ്ടാര  സക്വണ്ടാതനശ്യതനിനുമുള്ള  നമ്മുഫട  ശക്തനിഫയ
സയഘപരനിവണ്ടാറനിനത്ത്  മുന്നനില്  അടനിയറവത്ത്  വയ്ക്കണ്ടാന  തയണ്ടാറഫലന്ന  പ്രഖശ്യണ്ടാപനമണ്ടാണത്ത്
ബണ്ടായഗ്ലൂരനില്  നമ്മള്  കകേട്ടതത്ത്.  ധസ്പീരനണ്ടായ  മുഖശ്യമനനിയഫട  ഇച്ഛേണ്ടാശക്തനിയണ്ടാണത്ത്
മലയണ്ടാളനികേളഫട  അഭനിമണ്ടാനയ  രകനിചതത്ത്.  എന.  വനി.  കൃഷ്ണവണ്ടാരശ്യര  രചെനിച
'ആഫനിക്കയനില്' ഇങ്ങഫന പറയന്നു....

'എങ്ങുമനുഷശ്യന ചെങ്ങല ഫഫകേകേളനിലഫങ്ങന 

കേയ്യുകേള് ഫനണ്ടാന്തസ്പീടുകേയണ്ടാണത്ത്

എകങ്ങണ്ടാ മരദ്ദേനഫമവനിഫട പ്രഹരയ 

വസ്പീഴുവഫതഫന്റെ പുറതണ്ടാകുന്നു'.

ആ  വനികേണ്ടാരമണ്ടാണത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിഫയ  മതനനിരകപകതയഫട
ഫകേണ്ടാടനിയമണ്ടായനി അവനിഫട എതനിചതത്ത്.  ഇവനിഫടയനിതത്ത്  പറയണ്ടാന ആരക്കുയ ചെങ്കൂറ്റമനില.
രണ്ടാജശ്യകസ്നേഹനികേളണ്ടാല്  ഫകേണ്ടാല  ഫചെയഫപ്പെട്ട  രണ്ടാഷപനിതണ്ടാവളള  ഏകേ  രണ്ടാജശ്യമണ്ടാണത്ത്
ഇന്തശ്യഫയന്നത്ത്  ഓരക്കണയ.  പരസര  കസ്നേഹതനിനുയ  സഗൗഹണ്ടാരദ്ദേതനിനുയകവണനി
ഉഴനിഞവച  ജസ്പീവനിതമണ്ടാണത്ത്  മതഭ്രണ്ടാന്തനണ്ടാര  നണ്ടാടകേസ്പീയമണ്ടായനി  ഇലണ്ടാതണ്ടാക്കനിയതത്ത്.
എഴുത്തുകേണ്ടാര ചെനിന്തഫകേണ്ടാണ്ടുയ ഭണ്ടാഷഫകേണ്ടാണ്ടുയ കലണ്ടാകേഫത പുനരനനിരമ്മനിക്കുന്നവരണ്ടാണത്ത്.
കസ്നേഹതനിഫനന്നകപണ്ടാഫല ആവനിഷ്കണ്ടാരതനിനുയ മതനിലകേള് തടസമണ്ടാകേനിഫലന്നത്ത് അവര
ഉഫഫചസരയ പറഞനിട്ടുണത്ത്,  പണ്ടാടനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഫെണ്ടാസനിസ്റ്റുകേഫള  ഓരമ്മഫപ്പെടുത്തുന്ന
സയഭവങ്ങളയ  പ്രതനികഷധങ്ങളമണ്ടാണത്ത്  ഉയരന്നുവരുന്നഫതന്നത്ത്  ഫെണ്ടാസനിസ്റ്റുകേളയ
അവരുഫട കൂഫട നനില്ക്കുന്നവരുയ തനിരനിചറനിയണ്ടാന തയണ്ടാറണ്ടാകേണയ.

കേറനസനി  അസണ്ടാധുവണ്ടാക്കനിയതനിഫനത്തുടരന്നുളള  സണ്ടാമതനികേ  പ്രതനിസനനി
മണ്ടാറനിയനിട്ടനിഫലന്നുയ  ജനങ്ങള്  ഇകപ്പെണ്ടാഴുയ  ദരനിതതനിലണ്ടാഫണന്നുയ  ഫഡബനിറ്റത്ത്  കേണ്ടാരഡത്ത്,
പ്ലെണ്ടാസ്റ്റേനികേത്ത്  മണനി  ഇവഫയണ്ടാന്നുയ  എഫന്നകപ്പെണ്ടാലളള  തലമുറയ്ക്കത്ത്  അറനിയനിഫലന്നുമണ്ടാണത്ത്
ശസ്പീ.  എയ.  ടനി.  വണ്ടാസുകദവന  നണ്ടായര  പറഞതത്ത്.   വനിശക്വസണ്ടാഹനിതശ്യകേണ്ടാരനണ്ടായ
ശസ്പീ.  എയ.  ടനി.  വണ്ടാസുകദവനനണ്ടായര  ഇതനികനണ്ടാടത്ത്  പ്രതനികേരനിചതനിനണ്ടാണത്ത്  ഫെണ്ടാസനിസ്റ്റേത്ത്
ശക്തനികേള്  അകദ്ദേഹഫത  ഭസ്പീഷണനിഫപ്പെടുതനിയതത്ത്.  ഇതത്ത്  മലയണ്ടാളഫത  കസ്നേഹനിക്കുന്ന
ജനങ്ങളനിലണ്ടാണത്ത് മുറനിവണണ്ടാക്കനിയതത്ത്.  കകേണ്ടാഴനികക്കണ്ടാടത്ത്  കദശണ്ടാഭനിമണ്ടാനനി  സയഘടനിപ്പെനിച
'കസ്നേഹപൂരവ്വയ  എയ.ടനി.,  എന്ന പരനിപണ്ടാടനി  ഇതത്ത്  ഫതളനിയനിക്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.  അക്കണ്ടാരശ്യതനില്
ഇവനിഫടയളള സുഹൃത്തുക്കള്  കരണ്ടാഷയഫകേണ്ടാണനിട്ടത്ത്  കേണ്ടാരശ്യമനില.  ജനങ്ങളനില്
ജനണ്ടാധനിപതശ്യ-മതനനിരകപക  മൂലശ്യങ്ങള്  ഉയരതനിഫക്കണ്ടാണ്ടുമണ്ടാത്രകമ  ജനജസ്പീവനിതയ
ഫഫസക്വരജസ്പീവനിതമണ്ടാകൂ എന്നത്ത്  ഫതളനിയനിക്കുന്നതണ്ടായനിരുന്നു  ഒഴണ്ടാഴ്ചകയണ്ടാളയ  നസ്പീണ്ടുനനിന്ന
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എയ.ടനി.  സണ്ടായസണ്ടാരനികകേണ്ടാതവവയ  അതനിഫനത്തുടരന്നത്ത്  ശസ്പീ.  എയ.  ടനി.  വണ്ടാസുകദവന
നണ്ടായരക്കത്ത് മുഖശ്യമനനി  നല്കേനിയ അവണ്ടാരഡത്ത് സമരപ്പെണവയ.  കദശണ്ടാഭനിമണ്ടാനനിയഫട പ്രഥമ
പുരസണ്ടാര  സമരപ്പെണയ കേകനിരണ്ടാഷസ്പീയതനിനതസ്പീതമണ്ടായ  സകമ്മളനമണ്ടായനി  മണ്ടാറനിയതത്ത്
കദശണ്ടാഭനിമണ്ടാനനിയഫട ഉയരന്ന ചെനിന്തയയ മനുഷശ്യപ്പെറ്റുയഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്.   അതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്
അത്രയയ വലനിയ  ജനസണ്ടാഗരയ  ആ  ഉപഹണ്ടാര  സമരപ്പെണതനിഫനതനികചരന്നതത്ത്.
സണ്ടാഗരവയ  മനുഷശ്യ  സണ്ടാഗരവയ  സണ്ടാകനിനനിരതനിയണ്ടാണത്ത്  മുഖശ്യമനനി  പുരസണ്ടാര
സമരപ്പെണയ നടതനിയതത്ത്. ജനസണ്ടാഗരയ ഉയരതനിയ ഇരമല് മതനനിരകപകതയഫട
സയഗസ്പീതമണ്ടായനിരുന്നു.  പണ്ടാരശക്വവല്ക്കരനിക്കഫപ്പെട്ടുകപണ്ടായവഫര ഒപ്പെയകചെരതത്ത്  നടതനിയ
നകവണ്ടാതണ്ടാന വനിപ്ലെവങ്ങളണ്ടാണത്ത് കകേരളഫത രണ്ടാജശ്യതനിഫന്റെ മുനനനിരയനികലയ്ഫക്കതനിചതത്ത്.
'വനിദശ്യഫകേണ്ടാണത്ത്  പ്രബുദരണ്ടാകുകേ,  സയഘടനഫകേണ്ടാണത്ത്  ശക്തരണ്ടാകുകേ'  എന്നുപറഞതത്ത്
ശസ്പീനണ്ടാരണ്ടായണ ഗുരുവണ്ടായനിരുന്നു. നകവണ്ടാതണ്ടാന കേണ്ടാലഘട്ടതനിഫല പ്രധണ്ടാന മുദ്രണ്ടാവണ്ടാകേശ്യ-
മണ്ടായനിരുന്നു  ശസ്പീനണ്ടാരണ്ടായണ  ഗുരുവനിഫന്റെ  ഈ  സകന്ദശയ.  അഫതലണ്ടായ  തകേരതനികല;
അയങ്കെണ്ടാളനിയയ  കഡണ്ടാ.  അയകബദ്കേറുയ   ഇഗൗ  രയഗതത്ത്  നടതനിയ  ഇടഫപടലകേള്
നമുഫക്കന്നുയ  ആകവശകേരമകല?  2017-ല്  സയസണ്ടാനഫത  13,000  സ്കൂളകേളനില്
ഫപണ്ടാതുവനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ സയരകണ യജതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി   സ്കൂള്  തുറക്കുന്നതനിനു
മുകമ പണ്ടാഠപുസകേങ്ങള് എതനിക്കുഫമന്ന  പ്രഖശ്യണ്ടാപനയ  നടപ്പെനിലണ്ടാക്കനി.  എട്ടത്ത് മുതല്
പനണത്ത്  വഫരയളള  എലണ്ടാ  കണ്ടാസത്ത്  മുറനികേളയ  2017-ഒണ്ടാടുകൂടനി  സ്മെണ്ടാരട്ടത്ത്  കണ്ടാസത്ത്
മുറനികേളണ്ടായനി  മണ്ടാറ്റുന്നതണ്ടാണത്ത്.  രണത്ത്  വരഷതനിനുളളനില്  എലണ്ടാ  കലണ്ടാവര  ഫഫപ്രമറനി
സ്കൂളകേളനിലയ  കേമക്യൂട്ടര  ലണ്ടാബുകേള്  സണ്ടാപനിക്കുഫമന്നുളളതത്ത്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനയ  മണ്ടാത്രമല,
അതത്ത്  നടന്നുവരനികേയണ്ടാണത്ത്.  ബണ്ടാലകശ്ശേരനിയനിഫല ഒരു എല്.  പനി.  സ്കൂളനില്  ഡനിജനിറ്റല്
കണ്ടാസത്ത്  മുറനികേളഫട  നനിരമ്മണ്ടാണയ  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  അതനിഫന്റെ  ഉദ്ഘണ്ടാടനയ
വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  വകുപ്പുമനനി  നനിരവ്വഹനിക്കുകേയയ  ഫചെയ.  130-ഓളയ  സ്കൂളകേളനില്
ഡനിജനിറ്റല് സ്മെണ്ടാരട്ടത്ത് കണ്ടാസത്ത് മുറനികേള് തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ.  

ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  എഫഫകസത്ത്  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  ടനി.  പനി.  രണ്ടാമകൃഷ്ണന  പുതനിയ
തലമുറഫയ  രകനിക്കണ്ടാന  'വനിമുക്തനി'  എന്ന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണത്ത്.  അഫതലണ്ടാ
സ്കൂളകേളയ  വളഫര  ആകവശകതണ്ടാടുകൂടനിയണ്ടാണത്ത്  സക്വസ്പീകേരനിചതത്ത്.  പുതനിയ  തലമുറഫയ
എങ്ങഫന ചെനിന്തനിപ്പെനിക്കണയ, അവഫര എങ്ങഫന സയരകനിക്കണയ എന്നതനിഫനക്കുറനിചത്ത്
വളഫര  വശ്യക്തമണ്ടായ  കേണ്ടാഴ്ചപ്പെണ്ടാടുയ  ധണ്ടാരണയമുളള  സരക്കണ്ടാരണ്ടാണത്ത്  സയസണ്ടാനയ
ഭരനിക്കുന്നഫതന്നത്ത് ഓരക്കണയ.

ഭൂപരനിഷ്കരണയ,  സമ്പൂരണ്ണ  സണ്ടാകരത,  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  പരനിഷ്കണ്ടാരങ്ങള്,
അധനികേണ്ടാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണയ  തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി  സണ്ടാമൂഹനികേ  സണ്ടാമതനികേ
പരനിഷ്കണ്ടാരങ്ങള്ക്കത്ത് സണ്ടാകശ്യയവഹനിച നണ്ടാടണ്ടാണത്ത് കകേരളയ. കകേരളയ  മറ്റത്ത് സയസണ്ടാനങ്ങള്ക്കത്ത്
മണ്ടാതൃകേയണ്ടാണത്ത്.  സമന്നമണ്ടായ  ചെരനിത്ര  പണ്ടാരമരശ്യവയ  വളരചയമണ്ടാണത്ത്  വനിപ്ലെവകേരമണ്ടായ
മണ്ടാറ്റങ്ങളണണ്ടാക്കണ്ടാന  കേണ്ടാരണമണ്ടായതത്ത്.  കേഴനിഞ  കേണ്ടാലങ്ങളനില്  വനിവനിധ  വനികേസന
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ഉദശ്യമങ്ങളനില്നനിന്നത്ത്  ഒഴനിവണ്ടാക്കഫപ്പെട്ടവഫരക്കൂടനി  ലകശ്യമനിട്ടുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  നവകകേരള
മനിഷന  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിചതത്ത്.  നവകകേരള  മനിഷന  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിചതുയ  മതനനിരകപകതയഫട
അന്തരസ്പീകതനിലണ്ടാണത്ത്.  അവനിഫട  ഇടതുപകതനിഫന്റെ  കൂഫട  എലണ്ടാ  കേകനികേളയ
കചെരന്നുഫകേണ്ടാണത്ത്,  കേല,  സണ്ടായസണ്ടാരനികേ,  സണ്ടാഹനിതശ്യ,  സനിനനിമണ്ടാ  രയഗത്തുളളവരുയ
ശണ്ടാസജരുയ അടങ്ങുന്ന  60  കപരണ്ടാണത്ത്  ചെനിരണ്ടാതുകേള്ക്കത്ത്  തനിരനിഫകേണ്ടാളതനിയതത്ത്.  ആ
മനിഷനത്ത് ഒരു വനിഷനുഫണന്നത്ത് വലതുപകതനിരനിക്കുന്നവര മനസനിലണ്ടാക്കണയ. 

സണ്ടായസണ്ടാരനികേരയഗതത്ത്  വലനിയ  മുകന്നറ്റമണ്ടാണത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  നടക്കുന്നതത്ത്.  കകേരള
സയസണ്ടാന  ഫഫലബറനി  കേഗൗണ്സനിലനിഫന്റെ  കേസ്പീഴനിലളള  1300  ഫഫലബറനികേള്
കേമക്യൂട്ടരവല്ക്കരനിക്കുഫമന്നത്ത്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിചനിട്ടുളളതത്ത്  പ്രണ്ടാവരതനികേമണ്ടാക്കുയ.  ഫഫവ-ഫഫഫെ
സഗൗകേരശ്യയ  ഏരഫപ്പെടുത്തുയ.  ഇതത്ത്  കകേരളഫത സയബനനിചത്ത്  അകരകസ്നേഹനികേള്ക്കത്ത്
വലനിഫയണ്ടാരനുഗ്രഹമണ്ടാണത്ത്, അവഫര ആകവശയ ഫകേണ്ടാളളനിക്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.  

കുട്ടനികേളഫട ഫെനിലനിയ  ഫഫെസ്റ്റേനിവല് സയഘടനിപ്പെനിക്കുഫമന്ന പ്രഖശ്യണ്ടാപനയ  പുതനിയ
തലമുറഫയ എങ്ങഫന കേണ്ടാണുന്നുഫവന്നതനിഫന്റെ ഫതളനിവണ്ടാണത്ത്.  കലണ്ടാകകേണ്ടാതര കണ്ടാസനിക്കല്
സനിനനിമകേഫള പരനിചെയഫപ്പെടുതനിഫക്കണ്ടാണത്ത്  IFFK  കമണ്ടാഡല് കകേരള ഫെനിലനിയ ഫഫെസ്റ്റേനിവല്
നടക്കുന്നുണത്ത്.  ITFOK  (ഇന്റെരനണ്ടാഷണല് തനികയറ്റര ഫഫെസ്റ്റേനിവല് ഓഫെത്ത് കകേരള)-യഫട
ഇന്റെരനണ്ടാഷണല്  തനികയറ്റര  ഫഫെസ്റ്റേനിവലനിനത്ത്  അഭൂതപൂരവ്വമണ്ടായ  ജനതയണ്ടാണത്ത്
തൃശ്ശൂരനികലയ്ഫക്കത്തുന്നതത്ത്. തൃശ്ശൂരനിലളള ആളകേള് മണ്ടാത്രമല, കകേരളതനിനത്ത് പുറത്തുളള
ആളകേളയ തനികയറ്റര ഫഫെസ്റ്റേനിവല് കേണ്ടാണണ്ടാഫനത്തുന്നു.  എവനിഫടയയ ആകവശകേരമണ്ടായ
ജനമുകന്നറ്റവയ  ജനപങ്കെണ്ടാളനിതവമണ്ടാണത്ത്  കേണ്ടാണഫപ്പെടുന്നതത്ത്.  സണ്ടാഹനിതശ്യ  അക്കണ്ടാദമനി,
സയഗസ്പീത-നണ്ടാടകേ  അക്കണ്ടാദമനി,  കഫെണ്ടാകേത്ത് കലണ്ടാര  അക്കണ്ടാദമനി,  ലളനിതകേലണ്ടാ  അക്കണ്ടാദമനി,
ഭണ്ടാഷണ്ടാ ഇനസ്റ്റേനിറ്റക്യൂട്ടത്ത് തുടങ്ങനിയ സണ്ടായസണ്ടാരനികേ സണ്ടാപനങ്ങഫളലണ്ടായ  ഇന്നത്ത് വളഫരയധനികേയ
പരനിപണ്ടാടനികേള്  നടത്തുകേയയ  അതത്ത്   ജനങ്ങളഫട  പങ്കെണ്ടാളനിതകതണ്ടാടുകൂടനി  വനിജയനിപ്പെനിക്കുകേയയ
ഫചെയഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  

ഏറ്റവയ  വലനിയ  സണ്ടായസണ്ടാരനികേ  പരനിപണ്ടാടനിയണ്ടാണത്ത്  'ഗദ്ദേനികേ'. പട്ടനികേജണ്ടാതനി
പട്ടനികേവരഗ്ഗക്കണ്ടാരുഫട  പരമരണ്ടാഗത  കേലണ്ടാരൂപങ്ങളഫടയയ  ഉത്പന്നങ്ങളഫടയയ
പ്രദരശനമണ്ടാണത്ത് അതനിലൂഫട നടന്നതത്ത്.  ഇതത്ത് കകേരളതനില് മണ്ടാത്രമല, മറ്റത്ത് സയസണ്ടാന-
ങ്ങളനിലയ നടക്കുന്നുണത്ത്.  അതരയ സയസണ്ടാനങ്ങളനിഫല കേലണ്ടാരൂപങ്ങള് കകേരളതനികലയ്ക്കത്ത്
വരനികേയയ ഒരു ഫകേണ്ടാടുക്കല്-വണ്ടാങ്ങല് പ്രവരതനയ സണ്ടായസണ്ടാരനികേ രയഗത്തുയ കേലണ്ടാരയഗത്തുയ
നടക്കുന്നതത്ത് അഭൂതപൂരവ്വമണ്ടായ ഉണരവ്വണ്ടാണത്ത് നമ്മുഫട രണ്ടാജശ്യതനിനുണണ്ടാക്കനിയതത്ത്.  ഇതത്ത്
മറ്റത്ത് സയസണ്ടാനങ്ങളനിലയ വമനിച വനിജയമണ്ടാഫണന്നണ്ടാണത്ത്   കേലണ്ടാകേണ്ടാരനണ്ടാര പറയന്നതത്ത്. 
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ടൂറനിസയ  രയഗതത്ത്  വലനിയ  കുതനിപ്പെണ്ടാണുണണ്ടായനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ഓകരണ്ടാ  ടൂറനിസ്റ്റേത്ത്
കകേന്ദ്രങ്ങഫളയയകുറനിച്ചുളള   റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേള്  പത്രങ്ങളനില്  കേണ്ടാണുകേയയ  ടൂറനിസ്റ്റുകേള്
അവനിഫട സന്ദരശനിക്കുകേയയ ഫചെയ്യുയ.  എന്നണ്ടാല്  നണ്ടാട്ടനിനപുറതത്ത് സണ്ടാധണ്ടാരണക്കണ്ടാരനത്ത്
കേണ്ടാണണ്ടാന  കേഴനിയന്ന  ഭയഗനിയളള  കകേന്ദ്രങ്ങഫളലണ്ടായതഫന്ന  ടൂറനിസ്റ്റേത്ത്  കകേന്ദ്രങ്ങളണ്ടായനി
മണ്ടാറണ്ടാനകപണ്ടാകുന്ന  അവസയണണ്ടായനിരനിക്കുന്നു.  ടൂറനിസയവഴനി  4 ലകതനിലധനികേയ
ഫതണ്ടാഴനിലവസരങ്ങളണണ്ടാക്കണ്ടാന കേഴനിയന്നുഫവന്നതണ്ടാണത്ത് പ്രകതശ്യകേത.  ടൂറനിസയ വകുപ്പെത്ത്
ആരയഭനിച  'ഗ്രസ്പീന  കേണ്ടാരഫപ്പെറ്റത്ത്'  സയരയഭങ്ങള്  വനികനണ്ടാദസഞണ്ടാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയ്ക്കത്ത്
വശ്യണ്ടാപനിപ്പെനിക്കണ്ടാന തസ്പീരുമണ്ടാനനിചനിട്ടുണത്ത്.  എലണ്ടാ വകുപ്പുകേളഫടയയ ഏകകേണ്ടാപനതനില് ഒരു
കേണ്കസണ്ടാരഷശ്യയ  എന്ന  രൂപതനിലണ്ടാണത്ത്  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുന്നതത്ത്.
വനിമരശനങ്ങളണണ്ടാകുയ;  കുറവഫണങ്കെനില്  അതത്ത്  തനിരുതനി  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുയ.
നന്ദനിപ്രകമയഫത അനുകൂലനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  നനിരത്തുന്നു.      

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    ബനി  .   ഗകണഷത്ത് കുമണ്ടാര: സര,   ഈ സഭയനില് ഗവരണ്ണര നടതനിയ
പ്രസയഗഫത  അനുകൂലനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമണ്ടാര  അവതരനിപ്പെനിച
നന്ദനിപ്രകമയഫത ഞണ്ടാന പനിന്തുണയ്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  

നമ്മുഫട  സയസണ്ടാനവയ  രണ്ടാജശ്യവയ  കനരനിടുന്ന  ഏറ്റവയ  ഭസ്പീകേരമണ്ടാഫയണ്ടാരു
സണ്ടാമതനികേണ്ടാവസയനിലൂഫടയണ്ടാണത്ത് ഈ സരക്കണ്ടാര കേടന്നുകപണ്ടാകുന്നതത്ത്.  ഇന്തശ്യയനിഫല
ജനങ്ങകളണ്ടാടത്ത്  കസ്നേഹമനിലണ്ടാത,  ഏകേണ്ടാധനിപതനിയണ്ടായ  ഇന്തശ്യന  പ്രധണ്ടാനമനനി
ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമണ്ടാദനി  ജനങ്ങളനില്  അടനികചല്പനിച  കനണ്ടാട്ടത്ത്  നനികരണ്ടാധനതനിലൂഫട
രണ്ടാജശ്യഫത പണ്ടാവഫപ്പെട്ടവകനണ്ടാടത്ത് ഫചെയ ക്രൂരതയഫട പ്രതനിഫെലനമണ്ടാണത്ത് കേഴനിഞ കുകറ
മണ്ടാസങ്ങളണ്ടായനി  ജനങ്ങള് അനുഭവനിക്കുന്നതത്ത്.   കഗണ്ടാള്ഡത്ത് കേണ്ടാരഡയ ഫക്രഡനിറ്റത്ത് കേണ്ടാരഡയ
ഫഡബനിറ്റത്ത്  കേണ്ടാരഡമുള്ളവന  മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്  ഇന്തശ്യയനിഫല  പഗൗരഫനന്നത്ത്  ധരനിക്കുന്ന
പ്രധണ്ടാനമനനിയഫട തന്നനിഷപ്രകേണ്ടാരമുള്ള ഏകേണ്ടാധനിപതശ്യകതണ്ടാഫടയള്ള തസ്പീരുമണ്ടാനയ ഈ
രണ്ടാജശ്യതനികന്റെയയ  സയസണ്ടാന  സരക്കണ്ടാരനികന്റെയയ  ഇന്തശ്യ  ഒന്നടങ്കെമുള്ള  പണ്ടാവഫപ്പെട്ട
കേരഷകേഫന്റെയയ  നടുഫവണ്ടാടനിചനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഈ  സന്ദരഭതനിലയ  ഏറ്റവയ  നല
പ്രതസ്പീക നല്കുന്ന ഒരു നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന പ്രസയഗമണ്ടാണത്ത് ഇവനിഫട നടന്നതത്ത്.  

നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന  പ്രസയഗങ്ങഫളക്കുറനിചത്ത്  പറയകമണ്ടാള്  പ്രതനിപകതനിരനിക്കു-
ന്നവരക്കുയ  അഭനിപ്രണ്ടായവശ്യതശ്യണ്ടാസമുണണ്ടാകേനില.  കേഴനിഞ  വരഷങ്ങളനിഫല  എലണ്ടാ
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന പ്രസയഗങ്ങളയ ഏതണ്ടാണത്ത്  ഒരുകപണ്ടാഫലയണ്ടാണത്ത്,  കേഴനിഞ  15  വരഷഫത
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന പ്രസയഗങ്ങളയ ബഡ്ജറ്റത്ത് പ്രസയഗങ്ങളയ ഞണ്ടാന സൂകനിചത്ത് വചനിട്ടുണത്ത്.
കേണ്ടാരണയ,  ഇതത്ത്  തയണ്ടാറണ്ടാക്കുന്നതത്ത്  ഒകര   ഉകദശ്യണ്ടാഗസനണ്ടായതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഏതണ്ടാണത്ത്
ഒരുകപണ്ടാഫലതഫന്നയണ്ടാണത്ത്  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  എഴുതുന്നതത്ത്.   നനിഷ്പകമണ്ടായ  ഒരഭനിപ്രണ്ടായയ
എനനിക്കത്ത്  പറയണ്ടാനുണത്ത്.  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഫചെയരകൂടനി  ശദനിക്കണ്ടാനണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാനനിതത്ത്
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പറയന്നതത്ത്.  ഗവരണറുഫട  പ്രസയഗയ  അല്പയ  ചുരുക്കുന്നതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഫതറ്റനിഫലന്നത്ത്
എനനിക്കത്ത്  കതണ്ടാന്നുന്നു.  രകണമുക്കണ്ടാല്  മണനിക്കൂകറണ്ടാളയ  ഗവരണറുഫട  പ്രസയഗയ
നസ്പീണ്ടുകപണ്ടാകുന്നുണത്ത്.  മുന മുഖശ്യമനനിയയ  മനനിമണ്ടാരുയ  ഇകപ്പെണ്ടാഴഫത മുഖശ്യമനനിയയ
മനനിമണ്ടാരുയ ഇവനിഫടയണത്ത്.  പ്രസയഗയ എഴുതനിഫക്കണ്ടാടുക്കുകമണ്ടാള് അല്പയ ചുരുക്കുന്നതു
ഫകേണ്ടാണത്ത് ഫതറ്റനില.  ഗവരണര ധണ്ടാരണ്ടാളയ  ഫവള്ളയ കുടനിച്ചു.  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുയ
ആറത്ത്  ഗണ്ടാസത്ത്  ഫവള്ളയ  കുടനിച്ചു.  അതുഫകേണ്ടാണത്ത്   പ്രസയഗയ  അല്പയ  ചുരുക്കനിയണ്ടാല്
ജനങ്ങള്ക്കുയ  ചെണ്ടാനലകേണ്ടാരക്കുയ  പത്രക്കണ്ടാരക്കുയ  അയഗങ്ങള്ക്കുയ  ഇതത്ത്  ശദനിക്കണ്ടാന
അവസരയ ലഭനിക്കുയ.  ധണ്ടാരണ്ടാളയ കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് പറഞനിട്ടത്ത് കേണ്ടാരശ്യമനില. ഫചെയണ്ടാന കപണ്ടാകുന്ന
കേണ്ടാരശ്യങ്ങഫളക്കുറനിച്ചുളള  കേരടത്ത് അറനിയണ്ടാനണ്ടാണത്ത്  ജനങ്ങള്  കേണ്ടാതനിരനിക്കുന്നതത്ത്.   നല
പ്രതസ്പീക  നല്കുന്ന  ഒരു  പ്രസയഗമണ്ടാണത്ത്  ഇവനിഫട  അവതരനിപ്പെനിചതത്ത്.  ആ  പ്രതസ്പീക
സണ്ടാദശ്യമണ്ടാക്കണ്ടാന കേഴനിയണയ.  അതനിനത്ത് കേഠനിനമണ്ടായ ശമയ നടകതണതുണത്ത്.  

എഫന്റെ  സുഹ സൃതത്ത്  ശസ്പീ.  ടനി.  എ.  അഹമ്മദത്ത്  കേബസ്പീറനിഫന  എനനിക്കത്ത്  വളഫര
ഇഷമണ്ടാണത്ത്.  കേണ്ടാരണയ  അഴനിമതനിഫക്കതനിഫര  പ്രതനികേരനിക്കുന്ന  മനുഷശ്യനണ്ടാണത്ത്  അകദ്ദേഹഫമന്നത്ത്
എനനിക്കത്ത്  പലകപ്പെണ്ടാഴുയ  കതണ്ടാന്നനിയനിട്ടുണത്ത്.  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  പ്രസയഗങ്ങളനിലയ
പ്രവൃതനിയനിലയ  അതത്ത്  വശ്യക്തമണ്ടാണത്ത്.  പകക  അകദ്ദേഹയ  സയസണ്ടാരനിചകപ്പെണ്ടാള്  വണ്ടാക്കത്ത്
ഫതറ്റനിയതണ്ടാഫണന്നത്ത് കതണ്ടാന്നുന്നു, കേഴനിഞ ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ കേണ്ടാലഫത അഴനിമതനി ഒരു
പുകേമറയണ്ടാക്കരുഫതന്നണ്ടാണത്ത്  അകദ്ദേഹയ  പറഞതത്ത്.  അകപ്പെണ്ടാള്  അഴനിമതനിയഫണന്നത്ത്
സമ്മതനിക്കുകേയയ  അതത്ത്  പുകേമറയണ്ടാക്കരുഫതന്നത്ത്  അകദ്ദേഹയ  പറയകേയയ  ഫചെയ.
അതുകേഴനിഞത്ത് അകദ്ദേഹയ പറഞതത്ത്,  ഞങ്ങഫളണ്ടാരു ജണ്ടാഥ നടതനിഫയന്നുയ അതനിനത്ത്
രണണ്ടായകേനിട കനതണ്ടാക്കഫള അയച്ചു എന്നുമണ്ടാണത്ത്.  മുസസ്പീയ ലസ്പീഗനിഫല സനി. എചത്ത്. മുഹമ്മദത്ത്
കകേണ്ടായയഫട മകേനണ്ടായ കഡണ്ടാ. എയ. ഫകേ. മുനസ്പീര രണണ്ടായകേനിട കനതണ്ടാവണ്ടായഫതന്നണ്ടാണത്ത്?  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതണ്ടാമസത്ത്:  സര,  രണണ്ടായനനിര കനതണ്ടാക്കള് എന്നണ്ടാണത്ത് അകദ്ദേഹയ
പറഞതത്ത്.

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷത്ത് കുമണ്ടാര:  സര,  കഡണ്ടാ.  എയ.  ഫകേ.  മുനസ്പീറനിഫന രണണ്ടായ
നനിരയനില്  തകള്ളണ  കേണ്ടാരശ്യമനില.   കേണ്ടാരണയ,  സനി.  എചത്ത്.  മുഹമ്മദത്ത്  കകേണ്ടായയഫട
മകേനണ്ടായ  കഡണ്ടാ.  എയ.  ഫകേ.  മുനസ്പീര  കകേരളതനിഫല  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  രണ്ടാഷസ്പീയ
വശ്യതശ്യണ്ടാസമനിലണ്ടാഫത വളഫര തണ്ടാല്പരശ്യമുള്ള ഒരു ഫചെറുപ്പെക്കണ്ടാരനണ്ടാണത്ത്.  എഫന്റെ സുഹൃതണ്ടായ
ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങളഫട  നണ്ടാട്ടനില്   ജണ്ടാഥ  നയനിചതത്ത്.   അകദ്ദേഹയ
രണണ്ടായനനിര കനതണ്ടാവണ്ടാഫണന്നത്ത് എനനിക്കത്ത് കതണ്ടാന്നനിയനിട്ടനില. ഇവനിഫടയനിരനിക്കുന്ന പലകരക്കണ്ടാളയ
ഒന്നണ്ടാന്തരയ  കനതണ്ടാവനിഫന്റെ  പ്രകേടനമണ്ടാണത്ത്  അകദ്ദേഹയ  കേണ്ടാഴ്ചവചനിട്ടുള്ളഫതന്നണ്ടാണത്ത്
എനനിക്കത്ത് കതണ്ടാന്നുന്നതത്ത്.  ജനങ്ങള് പ്രതസ്പീകകയണ്ടാഫട കേണ്ടാണുന്ന,  അഴനിമതനിയനിലണ്ടാത
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ഇടതുപക  ജനണ്ടാധനിപതശ്യ  മുന്നണനി  സരക്കണ്ടാരനിഫന  കനരനിടണ്ടാന   സധരശ്യമനിലണ്ടാതതു
ഫകേണ്ടാണണ്ടായനിരനിക്കുയ  മുനനനിര  കനതണ്ടാക്കള്  ഇറങ്ങണ്ടാതതത്ത്.  കേണ്ടാരണയ,  മുനനനിര
കനതണ്ടാക്കളനിറങ്ങനിയണ്ടാല് ജനങ്ങളഫട വനിരല് അവരുഫടകനഫര ചൂണ്ടുയ.  ഈ സരക്കണ്ടാരനി
ഫനതനിഫര  ഒരു  വനിരല്  പ്രതനിപകയ  ചൂണനിയണ്ടാല്  മുനനനിര  കനതണ്ടാക്കളനിറങ്ങനിയണ്ടാല്
നണ്ടാലത്ത്  വനിരല്  അവരുഫട  കനഫരയണ്ടായനിരനിക്കുഫമന്നത്ത്  അറനിയണ്ടാവന്നതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്
അവരനിറങ്ങണ്ടാതതത്ത്.  അതനില് ഫതറ്റനില.  

നവകകേരള  കേരമ്മ  പദതനികേഫളക്കുറനിചത്ത്  ഈ  പ്രസയഗതനില്  പറയന്നുണത്ത്.
അതനില്  പ്രധണ്ടാനമണ്ടായയ  സവദദ്യുതനിഫയക്കുറനിചണ്ടാണത്ത്  പറയന്നതത്ത്.   മണ്ടാരചത്ത്  31-നുമുമത്ത്
എലണ്ടാവരക്കുയ സവദദ്യുതനി  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാനുള്ള നടപടനികേള് ആരയഭനിചനിട്ടുണത്ത്.   അതുകപണ്ടാഫല
അടുത നടപടനി  ഭൂമനിയയ  ഭവനവമണ്ടാണത്ത്.   എലണ്ടാവരക്കുയ ഭവനയ  എന്നുപറഞണ്ടാല്
പ്രതസ്പീകയ്ക്കത്ത്  വകേയണത്ത്.   കേണ്ടാരണയ കേഴനിഞ അഞത്ത് വരഷയ പഞണ്ടായത്തുവഴനി ഒരു
വസ്പീടുയ വച്ചുഫകേണ്ടാടുതനിട്ടനില.  ഇന്ദനിരണ്ടാ ആവണ്ടാസത്ത് കയണ്ടാജനയനിലയ മറ്റുയ ഉള്ഫപ്പെടുതനിയ
വസ്പീടുകേള്  മണ്ടാത്രകമയള.  കേഴനിഞ  ഇടതുമുന്നണനി  സരക്കണ്ടാര   ലകക്കണക്കനിനത്ത്
വസ്പീടുകേള് വച്ചുഫകേണ്ടാടുക്കുഫമന്നത്ത് പറയകേയയ ഇ.എയ.എസത്ത്. ഭവന പദതനിയനിലൂഫട അതത്ത്
നടപ്പെനിലണ്ടാക്കുകേയയ  ഫചെയതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഇടതുമുന്നണനി  സരക്കണ്ടാര  ഭവനയ  നനിരമ്മനിച്ചു
ഫകേണ്ടാടുക്കുഫമന്നത്ത്  കകേരളതനിഫല  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  പ്രതസ്പീകയയ  വനിശക്വണ്ടാസവമുണത്ത്.
പഞണ്ടായത്തുകേള്ക്കത്ത്  സണ്ടാധണ്ടാരണയണ്ടായനി  കേനിട്ടുന്ന  ഫെണത്ത്  എന്നുള്ളതനിനപ്പുറയ
വസ്പീടുവച്ചുഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാനകവണനി കേഴനിഞ അഞത്ത് വരഷയ എത്ര തുകേ മണ്ടാറ്റനിവച്ചു?  കേഴനിഞ
അഞത്ത് വരഷയ പഞണ്ടായതത്ത് ഫമമറണ്ടായനിരുന്നവരക്കത്ത് എത്ര വസ്പീടുകേള് വച്ചുഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാന
കേഴനിഞഫവന്നത്ത്  പറയണയ.  ഇ.എയ.എസത്ത്.  ഭവന  പദതനിയള്ള  കേണ്ടാലതത്ത്  ഒരു
വണ്ടാരഡനില്  20   വസ്പീടുകേള്വഫര  വച്ചുഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാന  അന്നഫത  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-കലയയ
എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.-കലയയ   അയഗങ്ങള്ക്കത്ത്  കേഴനിഞനിട്ടുണത്ത്.  ആ  ഭവന  പദതനി
മടങ്ങനിവരുഫമന്നത്ത്  ജനങ്ങള് പ്രതസ്പീകനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.   കേഴനിഞ പ്രണ്ടാവശശ്യയ  5  വസ്പീടുകപണ്ടാലയ
കേനിട്ടനിയനിഫലന്നണ്ടാണത്ത് ഫമമരമണ്ടാരുഫട പരണ്ടാതനി.  5  വരഷഫത ഭരണയ പനിന്നനിട്ടകപ്പെണ്ടാള്
ഭവനയ വചതുയ പണമുണണ്ടാക്കനിയതുയ കവഫറ ആളകേളണ്ടാണത്ത്.  ശസ്പീ.  ടനി.  എ.  അഹമ്മദത്ത്
കേബസ്പീര  കദശണ്ടാഭനിമണ്ടാനനിയഫടയയ  സകേരളനിയകടയഫമണ്ടാഫക്ക  കേണ്ടാരശ്യയ  പറഞ.
ചുമട്ടുഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനികേളഫടയയ  കേരഷകേകന്റെയഫമണ്ടാഫക്ക  പണയ  പനിരനിചത്ത്  തുടങ്ങനിയ  ഒരു
സണ്ടാപനമണ്ടാണത്ത്  സകേരളനി.  കദശണ്ടാഭനിമണ്ടാനനി  പത്രവയ  വസ്പീകണയ  പത്രവഫമണ്ടാഫക്ക
പണ്ടാരട്ടനിക്കണ്ടാര സപസ പനിരനിചത്ത് വണ്ടാങ്ങനിച്ചു. 'ചെന്ദ്രനികേ' എങ്ങഫനയണ്ടാകണണ്ടാ സപസയണണ്ടാ-
ക്കനിയതത്ത്  അതുകപണ്ടാഫല  സപസയണണ്ടാക്കനി  എന്നുവനിചെണ്ടാരനിചണ്ടാല്  മതനി.  ചെന്ദ്രനികേയ്ക്കത്ത്
മണ്ടാത്രയ വനികദശത്തുനനിന്നുയ പണയ വരുയ.  മറ്റുള്ളവയ്ക്കത്ത് ഇവനിഫടനനിന്നുയ കേനിട്ടുഫമകന്നയള.
രണ്ടാഷസ്പീയ  പണ്ടാരട്ടനികേള്  2,000  രൂപയനില്ക്കൂടുതല്  സയഭണ്ടാവന  വണ്ടാങ്ങണ്ടാന  പണ്ടാടനിഫലന്നണ്ടാണത്ത്
ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമണ്ടാദനി  പറയന്നതത്ത്.  ബനി.ഫജ.പനി.-ക്കത്ത്  ഇതത്ത്  ബണ്ടാധകേമല.   കേണ്ടാരണയ
അവര  ഗുരുദകനിണയണ്ടാണത്ത് വണ്ടാങ്ങുന്നതത്ത്.
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ഗുണണ്ടായനിസഫത  സരക്കണ്ടാര തടയണയ. എഫന്റെ മണ്ഡലതനില് ഓരതകഡണ്ടാകത്ത്

സഭ  നടത്തുന്ന  ഒരു  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  സണ്ടാപനതനില്   കേയറനി  കഹണ്ടാസ്റ്റേല്  മുറനികേള്

അടനിച്ചുതകേരത  ബനി.ഫജ.പനി.  ഗുണകേഫള  ഈ  നണ്ടാട്ടനിഫല  ജനയ  തനിരനിചറനിയണയ.

അഫതണ്ടാരു സക്വണ്ടാശയ സണ്ടാപനമല.  എയ്ഡഡത്ത് കകേണ്ടാകളജണ്ടാണത്ത്.  ലണ്ടാ അക്കണ്ടാഡമനിയഫട

മുമനിലയ  കൃഷ്ണദണ്ടാസനിഫന്റെ  കകേണ്ടാകളജനിലയ  നടക്കുന്നതുകപണ്ടാഫലയള്ള  സമരമല.

ബനി.ഫജ.പനി.  രയഗത്തുവന്നത്ത് നടത്തുന്ന സമരമണ്ടാണനിതത്ത്.  നല വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസയ നല്കേണ്ടാന

ഓരതകഡണ്ടാകത്ത്  സഭ  പതനണ്ടാപുരതത്ത്  സണ്ടാപനിച  സണ്ടാപനമണ്ടാണനിതത്ത്.  ഇന്നഫല

അവനിഫട  കേയറനി   അടനിച്ചുതകേരത  ഗുണകേഫള   കനരനിടണ്ടാന  ഈ  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്

കേഴനിയഫമന്ന  വനിശക്വണ്ടാസയ  എനനിക്കുണത്ത്.   അതനില്  കേരശന  നനിലപണ്ടാഫടടുക്കണയ.

കേണ്ടാരണയ,  വരഗ്ഗസ്പീയ ശക്തനികേളഫട തള്ളനിക്കയറ്റയ നമ്മുഫട നണ്ടാടനിനത്ത്  കദണ്ടാഷയ ഫചെയ്യുയ.

ഈ  രണ്ടാജശ്യതത്ത്  മതനനിരകപകത  നനിലനനിരതനിഫക്കണ്ടാണത്ത്  പണ്ടാവഫപ്പെട്ടവഫന്റെ  മക്കള്

പഠനിക്കുന്ന കകേണ്ടാകളജുകേള് അടനിച്ചുതകേരക്കുന്നതത്ത് ശരനിയല.  

ചെണ്ടാക്കസ്പീരനി  അഹമ്മദ്കുട്ടനിയഫട  കേണ്ടാലതത്ത് തകേരന്ന ഫപണ്ടാതു വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസരയഗയ

ഇന്നത്ത് പുനരുദരനിക്കഫപ്പെടുകേയണ്ടാണത്ത്.  പണ്ടാവഫപ്പെട്ടവഫന്റെ മക്കള്ക്കത്ത് നല വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസയ

നല്കേണഫമന്നത്ത്  ഈ സഭയനിലയ ഞണ്ടാന പറഞനിട്ടുണത്ത്.  നമുക്കത്ത് കവണതത്ത് quantity

of  education  അല,   quality  of  education  ആണത്ത്.  പണ്ടാവഫപ്പെട്ടവരുഫടയയ

പട്ടനികേജണ്ടാതനിക്കണ്ടാരുഫടയയ  മക്കള്  പഠനിക്കുന്ന  സരക്കണ്ടാര/സരക്കണ്ടാര  എയ്ഡഡത്ത്

പള്ളനിക്കൂടങ്ങളനില്  നല  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസയ  ലഭനിക്കണയ.   അതനിനത്ത്  ഈ  സരക്കണ്ടാര

പ്രതനിജണ്ടാബദമണ്ടാണത്ത്.  2017 ഡനിസയബര ആകുന്നതനിനുമുമത്ത് കകേരളതനിഫല എലണ്ടാ

സരക്കണ്ടാര  എ യ്ഡഡത്ത് സ്കൂളകേളനിലയ സരക്കണ്ടാര  സ്കൂളകേളനിലയ ഡനിജനിറ്റല് കണ്ടാസത്ത് റൂമുകേള്

തുടങ്ങുഫമന്നത്ത്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിചനിട്ടുളളതത്ത്  നടപ്പെനിലണ്ടാക്കുയ.   അകതണ്ടാടുകൂടനി  പണ്ടാവഫപ്പെട്ടവരുഫട

മക്കള് പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളകേളയ  കകേരളതനിഫല ഫപണ്ടാതു വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ രയഗവയ രകഫപ്പെടുയ.  

മഫറ്റണ്ടാന്നത്ത്,  മണ്ടാലനിനശ്യ  സയസരണമണ്ടാണത്ത്.  ശുചെനിതക്വമനിഷന  പറയന്ന

ആശയങ്ങഫളണ്ടാന്നുയ  നമ്മുഫട  നണ്ടാട്ടനില്  നടപ്പെനിലണ്ടാകുഫമന്നത്ത്  മുനകേണ്ടാല  അനുഭവതനിഫന്റെ

ഫവളനിചതനില്  ഞണ്ടാന  വനിശക്വസനിക്കുന്നനില.  കേണ്ടാരണയ,  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഉയ

എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഉയ  ഭരനിചകപ്പെണ്ടാഫഴണ്ടാഫക്ക  ശുചെനിതക്വ  മനിഷന  കുകറ  ആശയങ്ങള്

പറഞനിരുന്നു.   എലണ്ടാ  മണ്ടാലനിനശ്യങ്ങളയ  അഴുക്കനിക്കളയണയ. എലണ്ടാ  വസ്പീടുകേളനികലയയ

വസ്പീട്ടമ്മമണ്ടാര പണ്ടാചെകേയ ഫചെയ്യുന്നതനികനക്കണ്ടാള് കൂടുതല് സമയയ ചെവര അഴുക്കണ്ടാനകവണനി

ഫചെലവഴനിക്കണയ.   പഫക  ഇഫതണ്ടാന്നുയ  നടക്കനില.   ശുചെനിതക്വമനിഷന  പറയന്ന

ആശയങ്ങഫളക്കുറനിചത്ത് എനനിക്കത്ത് അഭനിപ്രണ്ടായയ പറയണ്ടാനനില.
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മഫറ്റണ്ടാരു  കേണ്ടാരശ്യയ  എനനിക്കത്ത്  പറയണ്ടാനുള്ളതത്ത്  കകേരളതനിഫല  കറണ്ടാഡകേഫള
ക്കുറനിചണ്ടാണത്ത്    ശസ്പീ.  ജനി.  സുധണ്ടാകേരന,  എനനിക്കത്ത്  വളഫര  ബഹുമണ്ടാനമുള്ള ആളണ്ടാണത്ത്.
അഴനിമതനിയനിഫലന്നുമണ്ടാത്രമല  അഴനിമതനിക്കണ്ടാഫര  വച്ചുഫപണ്ടാറുപ്പെനിക്കണ്ടാത  ആളണ്ടാണത്ത്.
സയസണ്ടാനഫത  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  കറണ്ടാഡകേള്ക്കുകവണനി  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  കേണ്ടാലതത്ത്  ഫചെലവണ്ടാക്കനിയ  അത്രയയ  പണയ  മനനിഫയന്ന  നനിലയനില്
ശസ്പീ. ജനി. സുധണ്ടാകേരനണ്ടാണത്ത്  ഫചെലവഴനിക്കുന്നഫതങ്കെനില്  അന്നത്ത് പണനിതതനിഫന്റെ മൂന്നനിരട്ടനി
വരക്കത്ത് ഈ സയസണ്ടാനതത്ത് നടക്കുയ.  കേണ്ടാരണയ  അന്നത്ത് മൂന്നനില് രണത്ത് ശതമണ്ടാനവയ
അഴനിമതനിയണ്ടായനിരുന്നു. 

കേനിഫ്ബനി എന്ന പദതനിഫയ നമ്മള് കുറചത്ത് കേണ്ടാണണ. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന
പ്രസയഗനിചകപ്പെണ്ടാള് കേനിഫ്ബനിയനില് പണയ കേനിട്ടുകമണ്ടാഫയന്നത്ത് ഞണ്ടാന ആശങ്കെഫപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.
ഇന്നത്ത്  24,000  കകേണ്ടാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാന  സന്നദരണ്ടായ
സണ്ടാപനങ്ങളണത്ത്. പ്രമുഖനണ്ടായ ഒരു സരക്കണ്ടാര ഉകദശ്യണ്ടാഗസകനണ്ടാടത്ത് ഞണ്ടാന സയസണ്ടാരനിച്ചു
ഫകേണ്ടാണനിരുന്നകപ്പെണ്ടാള് അവനിഫട ഒരു കഫെണ്ടാണ്കേണ്ടാള് വന്നു.  എന്തണ്ടാഫണന്നത്ത് കചെണ്ടാദനിചകപ്പെണ്ടാള്
അകദ്ദേഹയ പറഞതത്ത്,  സഗൗതത്ത് ഇന്തശ്യന ബണ്ടാങ്കെത്ത്  800 കകേണ്ടാടനി രൂപ ഓഫെര ഫചെയ്യുന്നു
എന്നണ്ടാണത്ത്.  ഈ  അവസരയ   കകേരളയ  നന്നണ്ടായനി  ഉപകയണ്ടാഗനിക്കണയ.  ഇന്തശ്യയനിഫല
ബണ്ടാങ്കുകേളനില് കകേണ്ടാടനിക്കണക്കനിനത്ത് രൂപയണത്ത്.   

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതണ്ടാമസത്ത്:  സര,  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഫമമര  ഈ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
കനട്ടങ്ങഫളപ്പെറ്റനി  പറയകേയണ്ടാണത്ത്.  കേഴനിഞ സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ കേണ്ടാലതത്ത്   മൂന്നത്ത്  വരഷയ
മനനിയണ്ടായനിരുന്ന അങ്ങത്ത് അക്കണ്ടാരശ്യയ മറന്നത്ത് സയസണ്ടാരനിക്കരുതത്ത്.  ഞണ്ടാന പറഞവരുന്നതത്ത്,
കേനിഫ്ബനിയനില്  2,500  കകേണ്ടാടനി  രൂപയണ്ടാണത്ത്  ബഡ്ജറ്റനില്  മണ്ടാറ്റനിവചതത്ത്.  അടുത
ബഡ്ജറ്റത്ത് അവതരനിപ്പെനിക്കണ്ടാന കപണ്ടാകുകമണ്ടാള് അതനില് നനിന്നത്ത്  നയണ്ടാ സപസകപണ്ടാലയ
ഫചെലവഴനിചനിട്ടനിഫലന്നുള്ളതത്ത് അങ്ങയഫട ശദയനില്ഫപ്പെട്ടനിട്ടുകണണ്ടാ?

1.00 P.M.]

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷത്ത് കുമണ്ടാര  :  സര,  കനണ്ടാട്ടത്ത് നനികരണ്ടാധനയ കേനിഫ്ബനിയനിഫല
നനികകപഫത ബണ്ടാധനിചനിട്ടുണത്ത്.  കനണ്ടാട്ടത്ത്  നനികരണ്ടാധനതനിലൂഫട ബണ്ടാങ്കുകേളനില് കുമനിഞ
കൂടനിയനിരനിക്കുന്ന  പണയ  നമ്മള്  ശമനിചണ്ടാല്  കേനിഫ്ബനിയനികലയ്ക്കത്ത്  ഫകേണ്ടാണ്ടുവരണ്ടാനുയ
48,000  കകേണ്ടാടനി രൂപ സമണ്ടാഹരനിക്കുഫമന്ന കഡണ്ടാ.  ടനി.  എയ.  കതണ്ടാമസത്ത് ഫഎസക്കനിഫന്റെ
പ്രഖശ്യണ്ടാപനയ  യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യമണ്ടാക്കണ്ടാനുയ  അതത്ത്  നണ്ടാടനിഫന്റെ  വനികേസനതനിനുപകയണ്ടാഗനി
ക്കണ്ടാനുയ കേഴനിയയ.  2500 കകേണ്ടാടനി രൂപ വന്നുഫവന്നണ്ടാണത്ത്  അകദ്ദേഹയ പറഞതത്ത്.   അതത്ത്
ഉപകയണ്ടാഗനിക്കണ്ടാന  ചെനില  വശ്യവസകേളണത്ത്.   അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ  നനിലവണ്ടാരതനിലള്ള
കറണ്ടാഡത്ത് പണനിയഫമന്നത്ത് ശസ്പീ. ജനി.  സുധണ്ടാകേരന   പറഞനിട്ടുണത്ത്.   അതനിനത്ത് ശരനിയണ്ടായ
ഫടകകണ്ടാളജനി  ഉപകയണ്ടാഗനിക്കണയ,  സരകവ്വ  നടതണയ,  എവനിഫടഫയണ്ടാഫക്ക  കേലങ്കെത്ത്
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കവണയ,  എവനിഫടഫയണ്ടാഫക്ക  ഓട  കവണയ,  എവനിഫടഫയണ്ടാഫക്ക  കകേബനിളനിടണയ
തുടങ്ങനിയ കേണ്ടാരശ്യങ്ങഫളലണ്ടായ പഠനിക്കണ്ടാന സമയയ കവണയ.  അലണ്ടാഫത  പണഫമടുതത്ത്
ആരുഫടഫയങ്കെനിലയ  കേയനില്  ഫകേണ്ടാടുതത്ത്  അതത്ത്  കമണ്ടാഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്   കൂട്ടുനനില്ക്കണ്ടാന
ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  കേഴനിയനിലണ്ടാഫയന്നുള്ളതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  കേണ്ടാലതണ്ടാമസമുണണ്ടാകുന്നതത്ത്.
അഴനിമതനിയഫട  സനിസ്റ്റേതനില്  നനിന്നത്ത്  അഴനിമതനിയനിലണ്ടാത  ഒരു  സനിസ്റ്റേതനികലയ്ക്കത്ത്
മണ്ടാറ്റുകമണ്ടാള്  കേണ്ടാലതണ്ടാമസവയ  ചെനില  തടസങ്ങളയ  വസ്പീഴ്ചകേളഫമണ്ടാഫക്കയണണ്ടാകുയ.  അതത്ത്
പരനിഹരനിചത്ത്  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര  അഴനിമതനിയനിലണ്ടാഫത  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുഫമന്നത്ത്  ഞണ്ടാന
പ്രതസ്പീകനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ പ്രവരതനങ്ങളനില് കവഗത സകേവരനിക്കണ്ടാന
സരക്കണ്ടാര ഉകദശ്യണ്ടാഗസരുഫട സഹകേരണയ കവണയ,  അവഫര വനിശക്വണ്ടാസതനിഫലടുക്കണയ.
ചെനില കുഴപ്പെക്കണ്ടാര ഇതനിനനിടയനിലണത്ത്.  അവര കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് വച്ചുതണ്ടാമസനിപ്പെനിക്കുന്നുണത്ത്.
പ്രകതശ്യകേനിചത്ത് ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റനില്   ഫെയലകേള് തണ്ടാമസനിപ്പെനിക്കുന്ന ഒരു  ഫകേണ്ടാള്ളസയഘയ
തഫന്നയണത്ത്.  ശസ്പീ.  ജനി.  സുധണ്ടാകേരന   ഒരനിക്കല്  ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റനിഫന  'ഗുഹ'
എന്നുപറഞ. ഒരു പന്തത്ത് കേളനിക്കണ്ടാരഫന്റെ രസ്പീതനിയനിലണ്ടാണത്ത് ഉകദശ്യണ്ടാഗസര പല ഫെയലകേളയ
സകേകേണ്ടാരശ്യയ  ഫചെയ്യുന്നതത്ത്.  പന്തുകേളനിക്കണ്ടാരന  തഫന്റെ  കേണ്ടാലനില്  വന്നുഫപടുന്ന  പന്തത്ത്
കഗണ്ടാളടനിക്കണ്ടാഫത  പണ്ടാസത്ത്  ഫചെയത്ത്  ഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകുന്നതുകപണ്ടാഫല  സമയയ  കേളയന്ന  ഒരു
പരനിപണ്ടാടനിയണ്ടാണനിതത്ത്.  ഇതത്ത് സരക്കണ്ടാര  തനിരനിചറനിയകേയയ അതനിഫനതനിഫര ശക്തമണ്ടായ
നടപടനിയണണ്ടാകേണഫമന്നുമണ്ടാണത്ത്  ഒരു  നനിയമസഭണ്ടായഗയ  എന്ന  നനിലയനില്  എനനിക്കത്ത്
പറയണ്ടാനുളളതത്ത്.  ഞണ്ടാനുയ  ഇഗൗ  സയസണ്ടാനതത്ത്   മനനിയണ്ടായനിരുന്ന  ആളണ്ടാണത്ത്.
ഫെയലകേള്  അനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ  സലങ്ങളനികലയ്ക്കത്ത്  അടനിക്കുന്ന  ആളകേളഫട  ഉകദ്ദേശശ്യയ
കഗണ്ടാളടനിക്കുകേ  എന്നുള്ളതല;  സമയയ  കേളയകേ  എന്നുള്ളതണ്ടാണത്ത്.  അക്കണ്ടാരശ്യയ
ശദനിചണ്ടാല്  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത് നല നനിലയനില് പ്രവരതനിക്കണ്ടാനുയ ഈ നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന
പ്രസയഗതനില് പറഞ കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് സയസണ്ടാനതത്ത് നടപ്പെനിലണ്ടാക്കണ്ടാനുയ സണ്ടാധനിക്കുയ.
ഇഗൗ  അഴനിമതനിഫയണ്ടാഫക്ക  മണ്ടാറുന്നതുകേണ്ടാണണ്ടാന  നനിങ്ങള്  കവവകവണ്ടാളയ  കേണ്ടാതനിരുന്നു,
ഇനനി ആറുകവണ്ടാളയ കേണ്ടാതനിരനിക്കുകേ.  എലണ്ടാ കേണ്ടാരശ്യങ്ങളയ  സുതണ്ടാരശ്യമണ്ടായനി നടക്കുഫമന്ന
വനിശക്വണ്ടാസയ എനനിക്കുയ  ഇഗൗ സഭയനിലനിരനിക്കുന്ന എലണ്ടാവരക്കുമുഫണന്നത്ത്  പറഞഫകേണ്ടാണത്ത്
ഞണ്ടാന നനിരത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    എയ  .    മണ്ടാണനി  :  സര,  ഗവരണറുഫട  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന പ്രസയഗഫത
ഞണ്ടാന സക്വണ്ടാഗതയ ഫചെയ്യുന്നു; with certain corrections.   ഗവരണ്ണറുഫട പ്രസയഗതനിഫല
ചെനില  ഫതറ്റുകേള്  തനിരുതനിയണ്ടാല്,  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന  പ്രസയഗഫത ഫപണ്ടാതുഫവ  ഞണ്ടാന
സക്വണ്ടാഗതയ ഫചെയ്യുന്നു.  'കകേരളഫത ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാന പണ്ടാലനതനില് ഏറ്റവയ  മനികേച
സയസണ്ടാനമണ്ടായനി ഇന്തശ്യണ്ടാ ടുകഡ ഫതരഫഞടുത്തുഫവങ്കെനിലയ എഫന്റെ സരക്കണ്ടാര ഇതനില്
സയതൃപനിയടയണ്ടാഫത  ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാനനനില  കൂടുതല്  ഫമചഫപ്പെടുത്തുവണ്ടാന  ശമനിക്കുയ'
എന്നതനിനുള്ള  മറുപടനി ഇന്നഫത മലയണ്ടാള മകനണ്ടാരമ പത്രതനില് വന്നനിട്ടുണത്ത്.  (പത്രയ
ഉയരതനിക്കണ്ടാട്ടുന്നു.)  അതത്ത്  പരണ്ടാമരശ  വനിഷയമണ്ടായതുഫകേണ്ടാണത്ത്  അതനികലയ്ക്കത്ത്  ഞണ്ടാന
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കൂടുതല് കേടക്കുന്നനില. '8 മണ്ടാസതനിനനിഫട ഒകന്നമുക്കണ്ടാല് ലകയ ക്രനിമനിനല് കകേസുകേള്'
നടന്നനിട്ടുഫണന്ന   റനികപ്പെണ്ടാരട്ടണ്ടാണത്ത്  പത്രതനില്  വന്നനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇവനിഫട  ക്രനിമനിനല്
കകേസുകേള്  വരദനിചനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  കേണ്ടാലത്തുള്ളതനികനക്കണ്ടാള്
61,000  കകേസുകേളണ്ടാണത്ത്  രജനിസ്റ്റേര ഫചെയഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ക്രനിമനിനലകേള് വനിഹരനിക്കുന്ന
നനിലയനില്   സയസണ്ടാനയ  മണ്ടാറനിയനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  കകേരളയ  ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാന
പരനിപണ്ടാലനതനിനത്ത്  മനികേച  സയസണ്ടാനമണ്ടായനി  മണ്ടാറനിയനിരനിക്കുന്നുഫവന്നത്ത്  പറഞതത്ത്
വനികരണ്ടാധണ്ടാഭണ്ടാസമണ്ടാണത്ത്.  എട്ടത്ത്  മണ്ടാസതനിനനിഫട  എഫന്റെ  സരക്കണ്ടാരനിഫനതനിഫര  അഴനിമതനി
യണ്ടാകരണ്ടാപണങ്ങള്  ഒന്നുമനിലണ്ടാഫയന്നത്ത്   പറയന്നഫതന്തനിനണ്ടാണത്ത്?  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര
അഴനിമതനി  സരക്കണ്ടാരണ്ടാഫണന്നത്ത്  ഞണ്ടാന  പറയന്നനില.  'എഫന്റെ  സരക്കണ്ടാരനിഫനതനിഫര
യണ്ടാഫതണ്ടാരു  അഴനിമതനിയണ്ടാകരണ്ടാപണങ്ങളയ  ഇലണ്ടാഫയന്നതത്ത്'  ശദണ്ടാരഹമണ്ടാഫണന്നത്ത്
പറയനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്  ശരനിയണ്ടാകണണ്ടാഫയന്നത്ത്  ശസ്പീ.  ജനി.  സുധണ്ടാകേരനതഫന്ന
സതശ്യസനമണ്ടായനി  പറയണയ.   ഇവനിഫട  പകേല്കപണ്ടാഫല വശ്യക്തമണ്ടായനിട്ടുഫള്ളണ്ടാരു കേണ്ടാരശ്യയ,
ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരണ്ടാജന സക്വജനപകപണ്ടാതതനിഫനതനിഫര രണ്ടാജനിവച്ചു എന്നതണ്ടാണത്ത്.
വനിജനിലനസത്ത്  എഫെത്ത്.ഫഎ.ആര.  എടുതത്ത്  അകനക്വഷനിച്ചുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
ശസ്പീ.  കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രഫനതനിഫരയയ ശസ്പീമതനി ഫജ.  കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മയ്ഫക്കതനിഫരയയ
വനിജനിലനസത്ത് കകേണ്ടാടതനി  കേക്വനിക്കത്ത് ഫവരനിഫെനികക്കഷന നടതനിഫക്കണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്;
എഫന്റെ  സരക്കണ്ടാരനിഫനതനിഫര  ആകരണ്ടാപണങ്ങളനില;  എഫന്റെ  മനനിമണ്ടാരഫക്കതനിഫര
ആകരണ്ടാപണങ്ങളനില എന്നത്ത് ഗവരണഫറഫക്കണ്ടാണത്ത് പറയനിപ്പെനിചതത്ത് ശരനിയണ്ടായനില.  

ഫപണ്ടാതുമരണ്ടാമത്തുയ രജനികസഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധണ്ടാകേരന  ):  സര,
ശസ്പീമതനി  ഫജ.  കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മയഫട  കകേസത്ത്  അകനക്വഷനിചത്ത്  തള്ളനിഫയന്നത്ത്
പത്രതനിലണണ്ടായനിരുന്നു. 

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    എയ  .    മണ്ടാണനി:  സര,  അഫതണ്ടാഴനിചത്ത് മറ്റുള്ളഫതലണ്ടായ ഞണ്ടാന പറഞതത്ത്
ശരനിയണ്ടാണകലണ്ടാ.  ഞണ്ടാന പറഞതത്ത് ഗവരണഫറഫക്കണ്ടാണത്ത് ഇങ്ങഫന പറയനിപ്പെനിക്കകണണ്ടാ
എന്നണ്ടാണത്ത്.   

പ്രതനിപക കനതണ്ടാവത്ത് (ശസ്പീ  .    രകമശത്ത്  ഫചെന്നനിതല  ): സര,   വനിജനിലനസത്ത്
റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  ഫകേണ്ടാടുത്തുഫവകന്നയള.  ഇനനി  കകേണ്ടാടതനിയനില്  ഫപറ്റസ്പീഷന  ഫകേണ്ടാടുത
ആളനിനത്ത് അതത്ത് വണ്ടാദനിക്കണ്ടായ.  വണ്ടാദനിചത്ത് ഇഗൗ റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത് ഫതറ്റണ്ടാഫണന്നത്ത് സമരതനിക്കണ്ടായ.
കകേസത്ത് കകണ്ടാസത്ത് ഫചെയനിട്ടനില.

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    എയ  .    മണ്ടാണനി:   സര,  ബഡ്ജറ്റത്ത്  തയണ്ടാറണ്ടാക്കുന്ന  കഡണ്ടാ.  ടനി.  എയ.
കതണ്ടാമസത്ത് ഫഎസകേത്ത് തഫന്നയണ്ടാണത്ത് ഗവരണറുഫട പ്രസയഗവയ തയണ്ടാറണ്ടാക്കനിയഫതന്നണ്ടാണത്ത്
ഞണ്ടാന  മനസനിലണ്ടാക്കുന്നതത്ത്.   ഗവരണ്ണറുഫട  പ്രസയഗയ  തയണ്ടാറണ്ടാക്കുന്ന  സമനിതനിയഫട
അദശ്യകന  കഡണ്ടാ.  ടനി.  എയ.  കതണ്ടാമസത്ത്  ഫഎസകേത്ത്  ആയനിരുന്നുഫവന്നണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാന
പത്ര റനികപ്പെണ്ടാരട്ടുകേളനില്നനിന്നത്ത് അറനിഞതത്ത്.   കേഴനിഞ ബഡ്ജറ്റനില് കേനിഫ്ബനിഫയപ്പെറ്റനി
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പരണ്ടാമരശനിച്ചു.  20,000  കകേണ്ടാടനി  രൂപയഫട  അടനിസണ്ടാന  സഗൗകേരശ്യവനികേസന
പ്രവരതനങ്ങള് നടത്തുഫമന്നത്ത് പറഞ. ഇകപ്പെണ്ടാള് നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന  പ്രസയഗതനില്
പറയന്നതത്ത്,   ആദശ്യകയണ്ടാഗതനില് നണ്ടാലണ്ടായനിരതനിലധനികേയ  കകേണ്ടാടനി രൂപയഫട അധനികേ
പദതനിക്കത്ത്  അയഗസ്പീകേണ്ടാരയ  നല്കേനി,  2017  മണ്ടാരചനിനത്ത്  മുമത്ത്  പതനിനണ്ടായനിരതനിലധനികേയ
കകേണ്ടാടനി  രൂപയഫട പദതനികേള്ക്കത്ത് അനുമതനി നല്കുവണ്ടാന കേഴനിയഫമന്നത്ത് വനിശക്വസനിക്കുന്നു,
ആദശ്യ  ബണ്ടാചത്ത്  ദരഘണ്ടാസുകേള്  ഏപ്രനില്  മണ്ടാസകതണ്ടാടുകൂടനി  ഫകേണ്ടാടുക്കുവണ്ടാന
കേഴനിയഫമഫന്നണ്ടാഫക്കയണ്ടാണത്ത്.  ഇഫതഫന്തണ്ടാരു പ്രണ്ടാകയണ്ടാഗനികേതയനിലണ്ടായ്മയണ്ടാണത്ത്?  കേനിഫ്ബനി
കബണ്ടാരഡത്ത്   ഇതുവഫര കനണ്ടാട്ടനിസഫെ ഫചെയനിട്ടനില.  കേഴനിഞ നനിയമസഭണ്ടാ സകമ്മളനതനില്
ഞണ്ടാന  കചെണ്ടാദനിചകപ്പെണ്ടാള്  രണത്ത്  ഫമമരമണ്ടാഫരക്കൂടനി  കനണ്ടാമനികനറ്റത്ത്  ഫചെയണ്ടാനുണത്ത്,
അതനിനുകശഷയ  കകേണ്ടാണ്സ്റ്റേനിറ്റക്യൂട്ടത്ത്  ഫചെയ്യുഫമന്നത്ത്  പറയകേയണണ്ടായനി.  ഇകപ്പെണ്ടാള്
കകേണ്ടാണ്സ്റ്റേനിറ്റക്യൂട്ടത്ത്  ഫചെയനിട്ടുകണണ്ടാ  എന്നത്ത്   പറയണയ.  കകേണ്ടാണ്സ്റ്റേനിറ്റക്യൂട്ടത്ത്  ഫചെയണ്ടാത
കേനിഫ്ബനി വഴനിയണ്ടാണത്ത്  തുകേ കശഖരനിക്കുഫമന്നത്ത്  പറയന്നതത്ത്.   ഇഫതണ്ടാഫക്ക വനിടുവണ്ടാക്കു
കേളണ്ടാണത്ത്.   കേനിഫ്ബനി പദതനി അയഗസ്പീകേരനിക്കണഫമങ്കെനില് അതനില് കനണ്ടാട്ടനിഫെനികക്കഷന
ഇറക്കനി  അതനുസരനിചത്ത്  ചെട്ടങ്ങളയ പദതനികേളയ  ഉണണ്ടാക്കണഫമന്നണ്ടാണത്ത്  നനിയമവശ്യവസ.
അതത്ത്  ഇതുവഫര  നടന്നനിട്ടനില.  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  തുകേ  സക്വരൂപനിക്കുന്നതത്ത്
എങ്ങഫനയണ്ടാഫണന്നത്ത്  ഞണ്ടാന  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ധനകേണ്ടാരശ്യ  വകുപ്പുമനനികയണ്ടാടത്ത്
കചെണ്ടാദനിചകപ്പെണ്ടാള്,  ഫകേ.എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഇ.-യ്ക്കത്ത്  പ്രവണ്ടാസനി  ചെനിട്ടനികേള്  തുടങ്ങുവണ്ടാന  ആദശ്യയ
അയഗസ്പീകേണ്ടാരയ കേനിട്ടനിഫയന്നുയ ഇരുപതയണ്ടായനിരയ കകേണ്ടാടനി രൂപയഫട പ്രവണ്ടാസനി ചെനിട്ടനികേള്
ഉടഫന ആരയഭനിക്കുഫമന്നുയ   ഇപ്രകേണ്ടാരയ ചെനിട്ടനികേള് ആരയഭനിക്കുകമണ്ടാള് ഇരുപതയണ്ടായനിരയ
കകേണ്ടാടനി രൂപ ഫസകേക്യൂരനിറ്റനി തുകേ കേനിട്ടുഫമന്നുയ   അതത്ത് ഫകേ.എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഇ.-യ്ക്കത്ത് കേനിട്ടനിയണ്ടാല്
കേനിഫ്ബനിയനില്  നനികകപനിക്കുഫമന്നുയ  അതുവചത്ത്   പദതനികേള്  തുടങ്ങുഫമന്നുമണ്ടാണത്ത്
പറഞതത്ത്.  ഇഫതലണ്ടായ  മലരഫപ്പെണ്ടാടനിക്കണ്ടാരഫന്റെ  സക്വപയ  കപണ്ടാഫലയണ്ടാണത്ത്.   ഇഫതലണ്ടായ
നടക്കണഫമങ്കെനില്  പണ്ടാരലഫമന്റെത്ത്  പണ്ടാസണ്ടാക്കനിയ  ചെനിട്ടനി  നനിയമതനില്  കഭദഗതനി
വരുതണയ.   അങ്ങഫന  കഭദഗതനി  വരുതനിയനിട്ടുകണണ്ടാ;   അതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുകണണ്ടാ?  അതത്ത്  ഫചെയനിട്ടനില.   കേനിഫ്ബനി-യ്ക്കത്ത്  കേഴനിഞ  വരഷയ
വകേമണ്ടാറ്റനിഫക്കണ്ടാടുത 849  കകേണ്ടാടനി രൂപ മണ്ടാത്രകമയള.  അതുയ സനി &എ.ജനി. ഒബ്ജക്ടത്ത്
ഫചെയനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടത്തുഫമന്നത്ത്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിച  ഒരു  പദതനിയയ
നടത്തുവണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കുകേയനിഫലന്നത്ത്  ധനകേണ്ടാരശ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കറനിയണ്ടായ.  സയസണ്ടാനതനിഫന്റെ
ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാന ചുമതലയളള ഒരുകദശ്യണ്ടാഗസന സുപ്രസ്പീയകകേണ്ടാടതനിയനില് ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള
ആകരണ്ടാപണങ്ങള്  നമുക്കത്ത്  ഭൂഷണമണ്ടാകണണ്ടാ?  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  അതത്ത്  നണ്ടാണകക്കടണ്ടാണത്ത്.
ഞണ്ടാനനിന്നഫല  കേണ്ടാരുണശ്യ  പദതനി  നനിരതലണ്ടാക്കുന്നതനിഫനതനിഫര  നനിരണ്ടാഹണ്ടാര
സതശ്യണ്ടാഗ്രഹയ ഇരുന്നു.  ഇക്കണ്ടാരശ്യതനില് ഫപണ്ടാതുജനങ്ങളയ സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  എതനിരണ്ടാഫണന്നത്ത്
കേണകപ്പെണ്ടാള്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  ഈ  പദതനി  നനിരത്തുന്നനില,  കുകറക്കണ്ടാലയ  മുകന്നണ്ടാട്ടത്ത്
കപണ്ടാകേഫട്ടഫയന്നുയ പനിന്നസ്പീടത്ത്  ഇതത്ത്  കവഫറ പദതനികേളമണ്ടായനി  സയകയണ്ടാജനിപ്പെനിക്കുഫമന്നുയ
പറഞ.   വളഫര നല നനിലയനില് പ്രവരതനിച്ചുവരുന്ന ഒരു പദതനിഫയ എന്തനിനണ്ടാണത്ത്
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കവഫറണ്ടാരു  പദതനിയമണ്ടായനി  സയകയണ്ടാജനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്';  ഫപണ്ടാനമുട്ടയനിടുന്ന  തണ്ടാറണ്ടാവനിഫന
എന്തനിനണ്ടാണത്ത്  ഫകേണ്ടാല്ലുന്നതത്ത്?  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്ന ഒരു പദതനിയണ്ടായതു
ഫകേണ്ടാണത്ത് അതനിഫന നശനിപ്പെനിക്കുന്നഫതന്തനിനണ്ടാണത്ത്?  അങ്ങഫനയണ്ടാഫണങ്കെനില് നനിങ്ങളഫട
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  കേണ്ടാലതത്ത്  ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്ന  പദതനികേഫളലണ്ടായ  ഞങ്ങള്  റദ്ദേത്ത്  ഫചെയണ
മണ്ടായനിരുകന്നണ്ടാ?  സരക്കണ്ടാരുകേള്  മണ്ടാറനിമണ്ടാറനി  വരുയ.  ഒരു  സരക്കണ്ടാര  ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്ന
പദതനികേള് നലതണ്ടാഫണങ്കെനില് അതത്ത് നശനിപ്പെനിക്കണ്ടാന പണ്ടാടനിഫലന്നത്ത്  മണ്ടാത്രകമ എനനിക്കത്ത്
പറയണ്ടാനുള.

ഞണ്ടാന  ധനകേണ്ടാരശ്യ  വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരുന്നകപ്പെണ്ടാള്  കലണ്ടാട്ടറനി  വരുമണ്ടാനയ
587  കകേണ്ടാടനി രൂപയണ്ടായനിരുന്നു.  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര അധനികേണ്ടാരഫമണ്ടാഴനിയകമണ്ടാള്
അതത്ത്  6350 കകേണ്ടാടനി  രൂപയണ്ടായനി  വരദനിച്ചു.  അനശ്യസയസണ്ടാന  കലണ്ടാട്ടറനി  ബണ്ടാന
ഫചെയതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത് വരുമണ്ടാന  വരദനവണണ്ടായതത്ത്.  സരക്കണ്ടാരതഫന്ന   പുതനിഫയണ്ടാരു
കലണ്ടാട്ടറനി  നടതണ്ടാന  തുടങ്ങനി.  അതനില്  നനിന്നുള്ള  വരുമണ്ടാനമണ്ടാണത്ത്  വണ്ടാസവതനില്
കേണ്ടാരുണശ്യ  പദതനിക്കണ്ടായനി  ഉപകയണ്ടാഗഫപ്പെടുതനിയതത്ത്.  കേരഷകേഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി
ഫപനഷന മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നു. റബ്ബര കമഖലയ്ക്കണ്ടായനി   അമുല് കമണ്ടാഡല്  സഹകേരണ
സയവനിധണ്ടാനയ  സണ്ടാപനിക്കുഫമന്ന  പ്രഖശ്യണ്ടാപനയ   സക്വണ്ടാഗതണ്ടാരഹമണ്ടാണത്ത്.  അതത്ത്
നടപ്പെനിലണ്ടാകുന്നതുവഫര വനിലസനിരതണ്ടാ ഫെണത്ത് തുടരണഫമന്നണ്ടാണത്ത് എഫന്റെ അഭനിപ്രണ്ടായയ.
85  രൂപയണ്ടായനിരുന്നകപ്പെണ്ടാഴണ്ടാണത്ത്,  ഞണ്ടാന  ധനകേണ്ടാരശ്യ  വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരനിക്കുകമണ്ടാള്
വനില സനിരതണ്ടാ ഫെണത്ത് 180 രൂപയണ്ടായനി ഉറപ്പുവരുതണ്ടാനുള്ള പദതനി ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്നതത്ത്.
ഓകരണ്ടാ കേനികലണ്ടാഗ്രണ്ടാമനിനുയ 65 രൂപയണ്ടാണത്ത് സബ്സനിഡനി നല്കേനിഫക്കണ്ടാണനിരുന്നതത്ത്. ഒരു
കേനികലണ്ടാഗ്രണ്ടാമനിനത്ത്  200 രൂപ  വചത്ത്  റബ്ബര  സയഭരനിക്കുകേ  എന്നതണ്ടാണത്ത്  മണ്ടാറനിയ
സണ്ടാഹചെരശ്യതനില്  ആവശശ്യമണ്ടായനിട്ടുള്ളഫതന്നത്ത്  ഞണ്ടാന  പ്രകതശ്യകേയ  പറയകേയണ്ടാണത്ത്.
ഇത്രയയ  പറഞഫകേണ്ടാണത്ത്  എഫന്റെ  വണ്ടാക്കുകേള്  ഉപസയഹരനിക്കുന്നു.   എലണ്ടാവരക്കുയ
നന്ദനി. 

ശസ്പീമതനി  ഗസ്പീതണ്ടാ  കഗണ്ടാപനി:  സര,  ഗവരണറുഫട  പ്രസയഗതനിനത്ത്  നന്ദനി
കരഖഫപ്പെടുതനിഫക്കണ്ടാണ്ടുള്ള  പ്രകമയഫത  ഞണ്ടാന  പൂരണ്ണമണ്ടായയ  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
ഏകേകദശയ  115  വരഷതനിനനിടയനില്  കകേരളയ  കേണനിട്ടനിലണ്ടാത  രൂകമണ്ടായ  ഫകേണ്ടാടുയ
ചൂടനിനണ്ടാണത്ത്  നമ്മള്  സണ്ടാകശ്യയ  വഹനിക്കുന്നതത്ത്.  ഈയവസരതനില്  സുഗതകുമണ്ടാരനി
ടസ്പീചറനിഫന്റെ കേവനിതയനിഫല രണ്ടുവരനി ഞണ്ടാന ഇവനിഫട പ്രതനിപണ്ടാദനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്; 

"ഇരുളനില് തനിളങ്ങുമസ്പീ പണ്ടാട്ടുകകേള്ക്കണ്ടാന

കൂഫട മരമുണത്ത്, മഴയണത്ത്, കുളനിരുമുണത്ത്

നനിഴലണത്ത്, പുഴയണത്ത്, തലയണ്ടാട്ടുവണ്ടാന തണ്ടാഫഴ

വഴനിമരകചണ്ടാട്ടനിഫല പുല്ലുമുണത്ത്.”
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(അദശ്യകകവദനിയനില് മനി. ഫഡപക്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര)

സദവതനിഫന്റെ സക്വന്തയ നണ്ടാടണ്ടായ  കകേരളതനിഫന്റെ ഇന്നഫത അവസ എവനിഫട
എതനിനനില്ക്കുന്നുഫവന്നത്ത്  നമ്മള്  തനിരനിചറനിയണയ.  ശസ്പീ.  പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന
നയനിക്കുന്ന  സരക്കണ്ടാര  വനിഭണ്ടാവന  ഫചെയത്ത്  നടപ്പെനിലണ്ടാക്കനിവരുന്ന  ഹരനിതകകേരളയ
പദതനിഫയ  ഈയവസരതനില് സ്മെരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഭൂമനിയനില് മനുഷശ്യഫന്റെ ആവണ്ടാസ
വശ്യവസയഫട നനിലനനില്പ്പെനിനുകവണനിയള്ള പദതനിയണ്ടാണത്ത് ഹരനിത കകേരളയ പദതനി.
രണ്ടു വരഷയ മുനപത്ത് കകേന്ദ്രയ ഭരനിച കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത് രണ്ടാജശ്യഫത നശനിപ്പെനിചത്ത്  കമണ്ടാദനിക്കത്ത്
നല്കേനിയകശഷയ  കകേന്ദ്ര  ഭരണതനില്  ഇക്കഴനിഞ  കേണ്ടാലയളവനില്   നമ്മള്  കേണ
ചെനിത്രയ എന്തണ്ടായനിരുന്നു;  സമന്നനുയ ദരനിദ്രനുയ തമ്മനിലള്ള അന്തരയ വരദനിച്ചുവരനികേ
യണ്ടാഫണന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മള് തനിരനിചറനിഞനികല;  കേഴനിഞ രണ്ടു വരഷയ ഫകേണ്ടാണത്ത്
സമന്നരുഫട  ഉപകഭണ്ടാഗയ  എത്രകേണ്ടു  വരദനിച്ചുഫവന്നത്ത്  നമ്മള്  തനിരനിചറനിഞനികല;
12 ഇരട്ടനിയണ്ടാണത്ത്  വരദനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  അവരുഫട  വരുമണ്ടാനതനിലണണ്ടായ  വരദനവത്ത്
15  ഇരട്ടനിയണ്ടാണത്ത്.  കകേന്ദ്രയ ഭരനിക്കുന്ന ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമണ്ടാദനി സരക്കണ്ടാരുയ രണ്ടുവരഷയ
മുനപത്ത്  കകേന്ദ്രയ  ഭരനിചനിരുന്ന  കഡണ്ടാ.  മനകമണ്ടാഹന  സനിയഗത്ത്  സരക്കണ്ടാരുയ  എന്നുയ
സമന്നരുഫട കൂഫടയണ്ടാണത്ത്.  ഞണ്ടാഫനണ്ടാരുദണ്ടാഹരണയ പറയണ്ടായ,  കനണ്ടാട്ടത്ത് നനികരണ്ടാധനതനില്
ഏഫതങ്കെനിലയ വനകേനിടക്കണ്ടാരന വശ്യണ്ടാപണ്ടാരയ തകേരന്നത്ത്  ആത്മഹതശ്യ ഫചെയനിട്ടുകണണ്ടാഫയന്നത്ത്
പരനികശണ്ടാധനി ക്കണയ.  എന്നണ്ടാല് കനണ്ടാട്ടത്ത് നനികരണ്ടാധനതനില് പണ്ടാവഫപ്പെട്ട കേചവടക്കണ്ടാരന
ആത്മഹതശ്യ  ഫചെയ,   മകേളഫട  കേലശ്യണ്ടാണയ  മുടങ്ങനിയതനില്  മനയഫനണ്ടാന്തത്ത്  അമ്മ
ആത്മഹതശ്യ  ഫചെയ,  ചെനികേനിതകേള്  മുടങ്ങനി  പണ്ടാവഫപ്പെട്ട  കേരഷകേര നട്ടയ  തനിരനിയന്ന
സന്ദരഭമുണണ്ടായനി.   കേരഷകേന  തഫന്റെ  കൃഷനിയനിടതനില്  കജണ്ടാലനി  ഫചെയണ്ടാല്  കേനിട്ടുന്ന
കവതനയകപണ്ടാലയ  ബണ്ടാങ്കെത്ത്  വഴനിയയ  എ.ടനി.എയ.  വഴനിയയ   കേനിട്ടുന്ന
സണ്ടാഹചെരശ്യതനികലയ്ഫക്കതനി.  സമൂഹതനിഫല സമന്നഫര മണ്ടാത്രയ  സയരകനിക്കുകേഫയന്ന
കമണ്ടാദനിജനിയഫടയയ  അന്നത്ത്  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത്  ഭരനിചനിരുന്ന  യ.പനി.എ.  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെയയ
യഥണ്ടാരത  മുഖയ  നമ്മള്  കേണനികല?   ഇവനിഫട  സണ്ടാധണ്ടാരണക്കണ്ടാരുഫടയയ
ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനികേളഫടയയ  പകത്തുനനിന്നുമണ്ടാത്രകമ  ചെനിന്തനിക്കണ്ടാനണ്ടാകൂഫവന്നത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
മുഖശ്യമനനിയഫട  വണ്ടാക്കുകേളനില്നനിന്നത്ത്  പ്രകേടമണ്ടായനികല?   ഏതത്ത്  രസ്പീതനിയനിലൂഫടയണ്ടാണത്ത്
വന്നഫതന്ന  വശ്യക്തമണ്ടായ  അവകബണ്ടാധയ  ഞങ്ങള്ക്കുഫണന്നത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി
ഇവനിഫട  വശ്യക്തമണ്ടാക്കനി;  പണ്ടാവഫപ്പെട്ടവഫന്റെയയ സണ്ടാധണ്ടാരണക്കണ്ടാരഫന്റെയയ  പകത്തുനനിന്നു
ഫകേണ്ടാണ്ടുമണ്ടാത്രകമ ഈ സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകേണ്ടാന കേഴനിയകേയളഫവന്ന കേണ്ടാരശ്യയ
പ്രതനിപകയകൂടനി  ഉള്ഫക്കണ്ടാള്ളണ  ഫമന്നണ്ടാണത്ത്  എനനിക്കത്ത്   പറയണ്ടാനുള്ളതത്ത്.
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി  ഫവറുയ  ഒനപതത്ത്  മണ്ടാസതനിനുള്ളനില്  ധണ്ടാരണ്ടാളയ  ജനകേസ്പീയ
പ്രവരതനങ്ങള്   നടപ്പെനിലണ്ടാക്കനി.  ഈ  സരക്കണ്ടാര  ഒന്നുയ  ഫചെയനിഫലന്നത്ത്  പറയന്ന
പ്രതനിപകയ കേഴനിഞ അഞ്ചുവരഷയ  എവനിഫടയണ്ടായനിരുന്നു?   സുതണ്ടാരശ്യതയഫട അരതയ
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എന്തണ്ടാഫണന്നണ്ടാണത്ത്  മനസനിലണ്ടാകക്കണതത്ത്;   സുതണ്ടാരശ്യതഫയന്നണ്ടാല്,  മുഖശ്യമനനിയഫട
ഓഫെസ്പീസനില്   വളഫര കൃതശ്യതകയണ്ടാടുയ അടുക്കുയ ചെനിട്ടകയണ്ടാഫടയയ നയപരമണ്ടായയ ഏതത്ത്
തരതനിലള്ള  ക്രമപ്രശ്നങ്ങളയ  ഉന്നയനിക്കണ്ടാന   സസധരശ്യകതണ്ടാടുകൂടനി  ഏഫതണ്ടാരു
ജനപ്രതനിനനിധനിക്കുയ   കേടന്നുകേയറണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കുഫമന്നുളളതണ്ടാണത്ത്.   കേഴനിഞ  5
വരഷതനിനുള്ളനില് ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെണ്ടാണനിയഫട  ഓഫെസ്പീസനില്  നടന്നതത്ത് എന്തണ്ടായനിരുന്നു?
ആ സുതണ്ടാരശ്യത  ഇടതുപക കനതണ്ടാക്കനണ്ടാഫരകയണ്ടാ  ഭരനിക്കുന്ന ജനപ്രതനിനനിധനികേഫളകയണ്ടാ
മുഖശ്യമനനിഫയകയണ്ടാ  കബണ്ടാധശ്യഫപ്പെടുതണ്ടാന  പ്രതനിപകതനിനണ്ടാകേനില.   അവര  സക്വയയ
പരനികശണ്ടാധനിക്കണയ.  വരുയ  വരഷങ്ങളനില്  ഏതത്ത്  രസ്പീതനിയനിലണ്ടാണത്ത്  കകേരളതനിഫന്റെ
ഭരണകകേന്ദ്രങ്ങള്  സുതണ്ടാരശ്യമണ്ടായനി  മുകന്നണ്ടാട്ടത്ത്  ഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകുന്നഫതന്നത്ത്  കേണ്ടാണണ്ടാന
സണ്ടാധനിക്കുയ.  ഫവറുയ ഒനപതത്ത് മണ്ടാസയ തനികേഞ സരക്കണ്ടാരനിഫന ഫകേണ്ടാഞനയ കുത്തുന്ന
രസ്പീതനിയനിലള്ള  വനിമരശനങ്ങളന്നയനിക്കുന്നതത്ത്  ഒരു  ജനണ്ടാധനിപതശ്യ  സയവനിധണ്ടാനതനിനത്ത്
നനിരക്കണ്ടാതതണ്ടാണത്ത്.  കലണ്ടാകേയ മുഴുവന കേണ്ടാണണ്ടാന സണ്ടാധനിചനിരുന്ന മുന മുഖശ്യമനനിയഫട
ഓഫെസ്പീസനില് എന്തണ്ടാണത്ത് സയഭവനിചഫതന്നത്ത് എലണ്ടാവരക്കുയ അറനിയണ്ടാമകലണ്ടാ;  സരനിതയയ
ജനിക്കുകമണ്ടാനുയ  കജണ്ടാപ്പെനുയ  ആരണ്ടാഫണന്നു  കചെണ്ടാദനിചണ്ടാല്   അയഗനവണ്ടാടനിയനിഫല
കുട്ടനികേള്വഫര  പറയയ.  ഇടതുപക  സരക്കണ്ടാര  വണ്ടാക്കനില്  മണ്ടാത്രമല,  പ്രവൃതനിയനിലയ
സുതണ്ടാരശ്യത  ഉറപ്പെനിക്കുന്നു.  ഫതറ്റുപറ്റനിയണ്ടാല്  തനിരുതണ്ടാനുള്ള  ചെങ്കൂറ്റയ  ഇഗൗ
സരക്കണ്ടാരനിനുണത്ത്. സതശ്യയ തുറന്നുപറയണ്ടാനുള്ള ആരജ്ജവമുള്ള സരക്കണ്ടാരണ്ടാണത്ത് ഒനപതത്ത്
മണ്ടാസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്  കകേരളതനില്  ഭരണതനികലറനി  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുന്നതത്ത്.
ജനകേസ്പീയമണ്ടായയ  ജനകകമകേരവമണ്ടായനിട്ടുള്ള  വനികേസനകേണ്ടാരശ്യങ്ങളനില്  വളഫര
തല്പ്പെരതകയണ്ടാടുകൂടനി മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകേണ്ടാന ഇഗൗ സരക്കണ്ടാരനിനത്ത് പ്രതനിബദതയണത്ത്.  ഇഗൗ
സരക്കണ്ടാര  എലണ്ടാ  സസ്പീകേഫളയയ  സമഭണ്ടാവന  കയണ്ടാടുകൂടനിയണ്ടാണത്ത്  കേണ്ടാണുന്നതത്ത്.
കേലണ്ടാകേണ്ടാരനിയഫടയയ വനിദശ്യണ്ടാരതനിനനിയകടയയ വസ്പീട്ടമ്മയകടയയ ദളനിതത്ത് നക്യൂനപകങ്ങളകടയയ
മണ്ടാനണ്ടാഭനിമണ്ടാനങ്ങഫള തുലശ്യനസ്പീതനികയണ്ടാഫടയണ്ടാണത്ത് പരനിഗണനിക്കുന്നഫതന്നത്ത് കേഴനിഞ ദനിവസയ
ഒരു  പ്രശസ  നടനിക്കുണണ്ടായ  ആക്രമണതനിനത്ത് കേണ്ടാരണക്കണ്ടാരനണ്ടായ  കുറ്റവണ്ടാളനിഫയ
പനിടനിക്കണ്ടാന  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പെനിഫന്റെയയ  മുഖശ്യമനനിയഫടയയ   സതശ്യസനമണ്ടായ
പ്രവരതനതനില്നനിന്നുയ   കകേരളയ  കേണതകല?  കേഴനിഞ  രണത്ത്  വരഷയ  മുമത്ത്
കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത് ഓഫെസ്പീസനിഫല തൂപ്പുകേണ്ടാരനിയണ്ടായ രണ്ടാധ എന്ന പണ്ടാവഫപ്പെട്ട സസ്പീ കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത്
ഓഫെസ്പീസനില്  വചത്ത്  ദണ്ടാരുണ  പസ്പീഡനതനിനത്ത്  ഇരയണ്ടായകപ്പെണ്ടാള്  എവനിഫടയണ്ടായനിരുന്നു
അന്നഫത  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരുന്ന,  ഇന്നഫത  പ്രതനിപക  കനതണ്ടാവത്ത്,
ശസ്പീ.  രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതല?  ഇതരയ കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് പ്രതനിപണ്ടാദനിക്കണ്ടാന ഇവരക്കത്ത് എന്തത്ത്
നശ്യണ്ടായമുണത്ത്?  ഇഗൗ  കേണ്ടാരശ്യതനില്   സതശ്യസനവയ  നസ്പീതനിപൂരവ്വവയ  വശ്യക്തതകയണ്ടാടുയ
ദനിശണ്ടാകബണ്ടാധകതണ്ടാഫടയയ  നനിശയദണ്ടാരഢശ്യകതണ്ടാഫടയമുള്ള  ഒരു  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
പ്രവരതനങ്ങഫള  പൂരണ്ണമണ്ടായനി  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്  കവണതത്ത്.  പുരുഷന  സസ്പീഫയ
മണ്ടാനഭയഗഫപ്പെടുതനി  വരുതനിക്കത്ത്  നനിരതണ്ടാന  ശമനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഭണ്ടാരത  ചെരനിത്രകതണ്ടാളയ
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പഴക്കമുണത്ത്.   ഉദണ്ടാഹരണതനിനത്ത്,  സകഹണ്ടാദര  പതനിയണ്ടായ  ദ്രഗൗപദനിഫയ
വനിവസയണ്ടാക്കണ്ടാന  ശമനിച  കേഗൗരവ  സകഹണ്ടാദരനണ്ടാരുഫട  രക്തയ  സനിരയനിലള്ള
ബനി.ഫജ.പനി.-ക്കണ്ടാര  കേണ്ടാരഗനില്  യദതനില്  രക്തസണ്ടാകനിയണ്ടായനി  വസ്പീരമൃതദ്യു  വരനിച
ജവണ്ടാഫന്റെ  മകേളണ്ടായ  ഗുരഫമഹര   കേഗൗറനിഫനതനിഫര  ഇന്നത്ത്  മണ്ടാനഭയഗ  ഭസ്പീഷണനി
മുഴക്കനിയനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.   ആ  കുട്ടനി  എന്തത്ത്  കുറ്റയ   ഫചെയഫവന്നത്ത്  വശ്യക്തമണ്ടാക്കണയ;
ബനി.ഫജ.പനി.-യഫട  ഫതറ്റണ്ടായ  നയങ്ങഫള  വനിമരശനിചതനിനത്ത്  മണ്ടാനഭയഗഫപ്പെടുത്തുഫമന്നത്ത്
എഴുതനി  കപണ്ടാസ്റ്റേത്ത്  ഫചെയണ്ടാന  പണ്ടാകേതനിനത്ത്  ഒരു  ബനി.ഫജ.പനി.ക്കണ്ടാരഫന്റെ  സയസണ്ടാരയ
വളരന്നനിരനിക്കുന്നുഫവന്ന വസ്തുത ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  അയഗങ്ങള്  മനസനിലണ്ടാക്കുന്നതനിനണ്ടാണത്ത്
ഇഗൗ കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് ഞണ്ടാന  ഉദരനിചതത്ത്. 

വളഫര  ദസ്പീരഘമണ്ടായ  വനികേസന  കേണ്ടാഴ്ചപ്പെണ്ടാടണ്ടാണത്ത്  കകേരളതനിഫല  ഇടതുപക
ജനണ്ടാധനിപതശ്യമുന്നണനി സരക്കണ്ടാര ഏഫറ്റടുതനിട്ടുള്ളതത്ത്.  മതശ്യബനനയ, വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസയ,
ആകരണ്ടാഗശ്യയ,  കൃഷനി,   വശ്യവസണ്ടായയ,  സഹകേരണയ,  ടൂറനിസയ,  കുടനിഫവള്ളയ,  ഫതണ്ടാഴനില്,
സസ്പീ സുരക എന്നസ്പീ  കമഖലകേളനിഫലലണ്ടായ ജനകേസ്പീയ മണ്ടാറ്റങ്ങള് വരുതനി ഈ സരക്കണ്ടാര
മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  കേഴനിഞ അഞ്ചുവരഷതനിനുള്ളനില് മൂന്നരകക്കണ്ടാടനി  ജനങ്ങളള്ള
കകേരളതനിഫന്റെ   വനികേസനതനിനണ്ടായനി  എഫന്തങ്കെനിലയ  പദതനികേള്  വനിഭണ്ടാവന
ഫചെയഫവന്നത്ത്  പറയണ്ടാന   യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  സണ്ടാധനിചനിട്ടുകണണ്ടാ?  ഓകരണ്ടാ
വനിദശ്യണ്ടാരതനിയയ മനുഷശ്യനണ്ടാകുന്നതത്ത് അവഫന്റെ വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസതനിലൂഫടയണ്ടാണത്ത്.   ആയനിരയ
സ്കൂളകേള്  മനികേവനിഫന്റെ  പണ്ടാതയനിഫലതനിക്കുഫമന്നത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ
വകുപ്പുമനനി ഫപ്രണ്ടാഫെ.  സനി.  രവസ്പീന്ദ്രനണ്ടാഥത്ത് പറഞ.  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ നനിശയദണ്ടാരഢശ്യമുള്ള
വണ്ടാക്കുകേള്  ഫവറുയ  കേടലണ്ടാസനിഫലണ്ടാതുങ്ങുന്നതല.  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര
ഇവനിഫട എന്തണ്ടാണത്ത് ഫചെയതത്ത്;   എന്നണ്ടാണത്ത് കുട്ടനികേള്ക്കത്ത് യൂണനികഫെണ്ടാമുയ പണ്ടാഠപുസകേങ്ങളയ
കേനിട്ടനിയനിരുന്നതത്ത്;  ഉചഭകണയകപണ്ടാലയ  നനിലനനിരതണ്ടാന  കേഴനിയണ്ടാത  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.
സരക്കണ്ടാര  എന്തത്ത്  കനട്ടതനിഫന്റെ  കപരനിലണ്ടാണത്ത്   ഇഗൗ  ഒനപതത്ത്  മണ്ടാസയ  തനികേഞ
സരക്കണ്ടാരനിഫന നനിശനിതമണ്ടായനി വനിമരശനിക്കുന്നതത്ത്.  കകേരളതനിഫല  140  മണ്ഡലങ്ങളനികലയയ
വനിദശ്യണ്ടാലയങ്ങളനില്  ചെലനമുണണ്ടായനി  എന്ന  വസ്തുത  പറയണ്ടാതനിരനിക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കനില,
എലണ്ടാ  സ്കൂളകേകളയയ  അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ  നനിലവണ്ടാരതനിഫലതനിക്കണ്ടാന  കേഴനിയയ.  എലണ്ടാ
എയ.എല്.എ.- മണ്ടാരുഫടയയ എയ.പനി.-മണ്ടാരുഫടയയ സണ്ടാമതനികേ ഫെണത്ത് വനിനനികയണ്ടാഗനിചത്ത്
അവരവരുഫട മണ്ഡലങ്ങളനിഫല സ്കൂളകേഫള മനികേവനിഫന്റെ പണ്ടാതയനികലയ്ഫക്കതനിക്കണ്ടാന,
അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ  നനിലവണ്ടാരതനികലയ്ഫക്കതനിക്കണ്ടാന  ആയനിരയ  സ്കൂളകേള്  ഫഫഹഫടകേത്ത്
സ്കൂളകേളണ്ടാക്കണ്ടാന  കേഴനിയഫമന്ന  വസ്തുത  പ്രസണ്ടാവനയനിഫലണ്ടാതുക്കണ്ടാഫത  അതത്ത്
പ്രണ്ടാവരതനികേമണ്ടാക്കനി എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മള് തനിരനിചറനിയണയ.  അതത്ത്  തനിരനിചറനിയണ്ടാഫത
കപണ്ടാകുന്ന പ്രതനിപകതനിഫന്റെ ഇതരയ  ഗൂഢനനിലപണ്ടാടുകേഫളലണ്ടായ ഫവറുയ പ്രഹസനമണ്ടാണത്ത്.
ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര  സതശ്യസനമണ്ടായയ  നസ്പീതനിപൂരവ്വമണ്ടായയ  പ്രതനിബദതകയണ്ടാഫടയയ
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മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  അദക്വണ്ടാനനിക്കുന്ന  ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി  പ്രസണ്ടാനതനിഫന്റെയയ
പണ്ടാവഫപ്പെട്ട  കൃഷനിക്കണ്ടാരുഫടയയ  ചുമട്ടുഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനികേളഫടയയ   വനിയരപ്പു  ഫതണ്ടാട്ടറനിഞ
വശ്യക്തനിതക്വതനിനുടമയണ്ടാണത്ത്  സഖണ്ടാവത്ത്   പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന.   ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
വനികേസന  നയങ്ങളണ്ടായ,  ആരദ്രയ,  എലണ്ടാവരക്കുയ  വസ്പീടത്ത്,  എലണ്ടാവരക്കുയ  ഫഫവദദ്യുതനി,
എലണ്ടാവരക്കുയ  ഭകണയ,  എലണ്ടാവരക്കുയ  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസയ  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള്
ഏഫറ്റടുതത്ത്  അവരവരുഫട  മണ്ഡലങ്ങളനില്  ശക്തനിയക്തയ  പ്രതസ്പീകേണ്ടാത്മകേമണ്ടായനി
സതശ്യസനതകയണ്ടാടുയ നസ്പീതനികയണ്ടാടുയകൂടനി പ്രവരതനിക്കണ്ടാനുയ ഇഗൗ സരക്കണ്ടാരനിനത്ത് ശക്തനി
പകേരണ്ടാനുയ ഞങ്ങള് പ്രതനിജണ്ടാബദരണ്ടാഫണന്നത്ത് പറഞഫകേണ്ടാണത്ത്   നനിരത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റണ്ടായ:  സര,  ഞണ്ടാന  നന്ദനിപ്രകമയഫത എതനിരക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ ഗവരണര ഇവനിഫട രണര മണനിക്കൂര നസ്പീണ ഒരു പ്രസയഗയ നടതനി.
അതത്ത്  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന പ്രസയഗമണ്ടാകണണ്ടാ ബഡ്ജറ്റത്ത് പ്രസയഗമണ്ടാകണണ്ടാഫയന്ന  സയശയയ
സക്വണ്ടാഭണ്ടാവനികേമണ്ടായനി  നമ്മുഫട  എലണ്ടാവരുഫടയയ  മനസനിലണണ്ടായനി.  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന
പ്രസയഗതനിനുകവണ ഒരു കബണ്ടാഡത്ത് കപണ്ടാളനിസനി ഒഗൗട്ടത്ത് സലനല  അതനില് കേണ്ടാണണ്ടാന
സണ്ടാധനിചതത്ത്.  വളഫര ഫസസനിഫെനിക്കണ്ടായനി ചെനില കപ്രണ്ടാജകകേളഫട കപരത്ത് പറയന്നു,  ചെനില
കേണ്ടാരശ്യങ്ങളനില്  തുകേയള്ഫപ്പെഫട  പറയന്നു.  ഒരു  ബഡ്ജറ്റത്ത്  അവതരനിപ്പെനിക്കഫപ്പെട്ടതു
കപണ്ടാഫലയണ്ടാണത്ത്   കതണ്ടാന്നനിയതത്ത്.  ഇവനിഫട പറഞ കേണ്ടാരശ്യങ്ങളനില് ഒട്ടുയ ആത്മണ്ടാരതത
കേണ്ടാണണ്ടാന   സണ്ടാധനിക്കുന്നനില.  കേഴനിഞ  വരഷയ  ഇകത  രസ്പീതനിയനില്  ഒരു  പ്രസയഗയ
നടതനി, അന്നുയ ഇതുകപണ്ടാഫല നസ്പീണ പ്രസയഗമണ്ടായനിരുന്നു. പകക ആ പ്രസയഗതനിനു
കശഷയ   ബഡ്ജറ്റത്ത്  വന്നു,  അതനിനുകശഷയ  ഒരു  വരഷഫത  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
പ്രവരതനയ വനിലയനിരുതണ്ടാന അവസരയ ലഭനിച്ചു,  ഇകപ്പെണ്ടാഴുയ  ആ പഴയ പ്രഖശ്യണ്ടാപനങ്ങള്
പ്രഖശ്യണ്ടാപനങ്ങളണ്ടായനി തഫന്ന നനില്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  കഡണ്ടാ.  ടനി.  എയ.  കതണ്ടാമസത്ത് ഫഎസകേത്ത്
അവതരനിപ്പെനിച  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറ്റനില്  കേനിഫ്ബനിഫയക്കുറനിച്ചുയ  അതനില്  നടത്തുന്ന
20,000  കകേണ്ടാടനി  രൂപയഫട  വനികേസനപ്രവരതനങ്ങഫളക്കുറനിച്ചുയ  പറഞകപ്പെണ്ടാള്
എവനിഫടനനിന്നണ്ടാണത്ത് ഇഗൗ  തുകേ വരുന്നതത്ത്;  ഒരുവരഷയ ഫകേണ്ടാണത്ത് ഇഫതങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത്
നടപ്പെനിലണ്ടാക്കുന്നതത്ത്;  അടുത വരഷയ തനികേയന്നതനിനുമുമത്ത് ഇതനില് എത്ര ശതമണ്ടാനയ
പദതനികേള്   യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യമണ്ടാക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കുയ   തുടങ്ങനി  സക്വണ്ടാഭണ്ടാവനികേമണ്ടായയ
ഉണണ്ടാകേണ്ടാവന്ന സയശയങ്ങള് ഞങ്ങഫളകപ്പെണ്ടാലള്ള ചെനില ആളകേള്  ഉന്നയനിചകപ്പെണ്ടാള്
ഞങ്ങഫള  സണ്ടാമതനികേ  കുറ്റവണ്ടാളനികേഫളന്നണ്ടാണത്ത്  ഭരണപകഫത  ചെനില  വനനിതണ്ടാ
ഫമമരമണ്ടാര  വനികശഷനിപ്പെനിചതത്ത്.  ഞണ്ടാന കചെണ്ടാദനിക്കഫട്ട, ഈ സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ ഭരണയ ഒരു
വരഷയ പൂരതസ്പീകേരനിചകലണ്ടാ,  കേനിഫ്ബനിയനില് പ്രഖശ്യണ്ടാപനിച 20,000 കകേണ്ടാടനി രൂപയനില്
എത്ര  കകേണ്ടാടനി  രൂപയഫട  എ.എസത്ത്.  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിചനിട്ടുണത്ത്;  എത്ര  കകേണ്ടാടനി
രൂപയഫട  വരക്കത്ത്  ഫടണര ഫചെയനിട്ടുണത്ത്?  അഞ്ചുവരഷഫത പദതനികേള് ഒറ്റയടനിക്കത്ത്
ഒരു  ബഡ്ജറ്റനിലൂഫടയണ്ടാണത്ത്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്.  സക്വണ്ടാഭണ്ടാവനികേമണ്ടായയ  ആ
പദതനികേളഫട  ലനിസ്റ്റേനിനത്ത്  നസ്പീളയ  കൂടുയ.  ഒരു  വരഷയ  കേഴനിഞണ്ടാല്  ഇതനിഫന്റെ
കേണഫക്കടുപ്പെത്ത്  വരുഫമന്ന  ഓരമ്മ  നനിങ്ങള്ക്കത്ത്  കവണമണ്ടായനിരുന്നു.  കേഴനിഞ
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ബഡ്ജറ്റനില്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിക്കഫപ്പെട്ട  ഏതത്ത്  പദതനി  ഏതളവവഫര  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാഫയന്നത്ത്
വശ്യക്തമണ്ടാക്കണ്ടാനുള്ള  ഉതരവണ്ടാദനിതയ  ബഡ്ജറ്റത്ത്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമുമത്ത്
ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ ധനകേണ്ടാരശ്യ വകുപ്പുമനനി ഏഫറ്റടുക്കുഫമന്നണ്ടാണത്ത് ഞണ്ടാന പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതത്ത്.
എലണ്ടായ ശരനിയണ്ടാകുഫമന്ന  കേപടമുദ്രണ്ടാവണ്ടാകേശ്യയ ഉയരതനിഫക്കണ്ടാണണ്ടാണത്ത് ഈ സരക്കണ്ടാര
അധനികേണ്ടാരതനികലറനിയതത്ത്.   എലണ്ടായ  ശരനിയണ്ടാക്കുന്നതനിനുപകേരയ  എലണ്ടായ  കുളമണ്ടാക്കുന്ന
അവസയണ്ടാണത്ത് ഒരുവരഷതനിനകേയ നമുക്കത്ത് കേണ്ടാണണ്ടാന സണ്ടാധനിചതത്ത്. 

അരനിവനില  ഹണ്ടാഫെത്ത്  ഫസഞക്വറനിയനില്  നനില്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.   ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ
ഉമ്മനചെണ്ടാണനി ഭരനിചനിരുന്ന സമയതത്ത് ഒരു രൂപയ്ക്കത്ത് ഒരു കേനികലണ്ടാ അരനി കേനിട്ടുമണ്ടായനിരുന്നു.
ഇകപ്പെണ്ടാള്  ഒരു കഡണ്ടാളറനിനത്ത്  ഒരു കേനികലണ്ടാ  അരനി  കേനിട്ടുന്ന അവസയനികലയ്ക്കത്ത്  കകേരളയ
മണ്ടാറനിയനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഒരു വരഷയ ഫകേണ്ടാണത്ത് കകേരളഫത അകമരനിക്കയണ്ടാക്കുകേയണ്ടാണത്ത്
ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര.   ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ  ഭകശ്യവകുപ്പുമനനി  അരനിക്കട  തുടങ്ങുഫമന്നത്ത്
പറയന്നതത്ത്    കകേള്ക്കുകമണ്ടാള് നമ്മഫളലണ്ടായ  വനിചെണ്ടാരനിക്കുയ ആ പ്രശ്നയ അകതണ്ടാടുകൂടനി
പരനിഹരനിക്കഫപ്പെടുഫമന്നത്ത്.  എത്ര അരനിക്കടയണ്ടാണത്ത്  തുടങ്ങുന്നതത്ത്?  തനിരുവനന്തപുരത്തുയ
ഫകേണ്ടാചനിയനിലയ  കകേണ്ടാഴനികക്കണ്ടാട്ടുമണ്ടായനി  മൂന്നത്ത്  അരനിക്കടയണ്ടാണത്ത്  തുടങ്ങുന്നതത്ത്.  ഒരു കകേണ്ടാടനി
ആളകേള്ക്കത്ത് ഒരു അരനിക്കട എന്ന രസ്പീതനിയനില് മൂന്നത്ത് കകേണ്ടാടനി ജനങ്ങളള്ള കകേരളതനില്
മൂന്നത്ത്  അരനിക്കട  തുടങ്ങുകേയണ്ടാണത്ത്.  ആ  അരനിക്കടയനില്  മറ്റത്ത്  മണ്ടാരക്കറ്റനില്നനിന്നുയ
എഫന്തങ്കെനിലയ  വനിലക്കുറവകണണ്ടാ? ഒരു വനിലക്കുറവമനില എന്നതണ്ടാണത്ത് സതശ്യയ. ഇവനിഫട
ഫപണ്ടാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദണ്ടായഫത  പൂരണ്ണമണ്ടായനി  തകേരത്തു.  നവയബര-ഡനിസയബര
മണ്ടാസതനില്  കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നുയ  ലഭശ്യമണ്ടായ  അരനികപണ്ടാലയ  വനിതരണയ  ഫചെയണ്ടാന
സണ്ടാധനിചനിട്ടനില.  അതണ്ടാണത്ത്  ഇഗൗ  പ്രതനിസനനിയണണ്ടാക്കനിയതത്ത്.  ഞണ്ടാകനണ്ടാരക്കുകേയണ്ടാണത്ത്
കേഴനിഞ സഭണ്ടാ സകമ്മളനതനിഫന്റെ അവസണ്ടാനദനിവസയ അടനിയന്തരപ്രകമയണ്ടാവതരണ
തനിനത്ത് അനുമതനി കതടനിഫക്കണ്ടാണത്ത് ഞണ്ടാന സയസണ്ടാരനിക്കഫവ  സരക്കണ്ടാര ഇഗൗ വനിഷയയ
ഗഗൗരവമണ്ടായനി എടുക്കണഫമന്നുയ  മുഖശ്യമനനി കകേന്ദ്രതനില് കപണ്ടായനി പ്രധണ്ടാനമനനിഫയ
കേണ്ടാണണഫമന്നുയ  പറഞതണ്ടാണത്ത്.  നവയബറനില്  പറഞ  കേണ്ടാരശ്യതനിനുകവണനി
മുഖശ്യമനനി  കകേന്ദ്രതനില്  കപണ്ടായതത്ത്  ഇഗൗ  ഫഫെബ്രുവരനി  മണ്ടാസമണ്ടാണത്ത്.  കകേന്ദ്രമനനിക്കത്ത്
അകദ്ദേഹഫത തനിരനിചറനിയണ്ടാനകപണ്ടാലയ സണ്ടാധനിചനില.  കകേന്ദ്രമനനിയഫട ഫഫെയ്സ്ബുക്കത്ത്
കുറനിപ്പെനില്  ശസ്പീ.  പനസ്പീര  ഫസല്വയ  എന്നണ്ടാണനിട്ടതത്ത്.  അതത്ത്  കകേന്ദ്രമനനിക്കത്ത്  പറ്റനിയ
ഫതറ്റണ്ടാണത്ത്. ഞണ്ടാന മുഖശ്യമനനിഫയ കുറ്റയപറയന്നനില.  ആ അവസ മണ്ടാറണയ.

ഈ  സരക്കണ്ടാര  അധനികേണ്ടാരതനില്  വന്നകപ്പെണ്ടാള്  ഫപനഷന  എലണ്ടാ  മണ്ടാസവയ
വസ്പീട്ടനിഫലതനിച്ചുഫകേണ്ടാടുക്കുഫമന്നത്ത് പറഞ. ആദശ്യഫത  തവണ ഓണതനിനത്ത് ഫപനഷന
നല്കേനി.  ഫഫെയ്സ്ബുക്കനിഫലണ്ടാഫക്ക വലനിയ പ്രചെരണമണ്ടായനിരുന്നു.  ഏരനിയ ഫസക്രട്ടറനിമണ്ടാരുയ
ഡനി.സവ.എഫെത്ത്.ഐ.-യഫട  കനതണ്ടാക്കളയ  കനരനിട്ടുകപണ്ടായണ്ടാണത്ത്  നല്കേനിയതത്ത്.  അതനിനു
കശഷയ എലണ്ടാ മണ്ടാസവയ വസ്പീട്ടനില് ഫപനഷന എതനിച്ചുഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാന സണ്ടാധനിക്കുന്നുകണണ്ടാ?
ജനങ്ങള്ക്കുമുമനില്  ചെനില  കേപട  വണ്ടാഗണ്ടാനങ്ങള്  വയ്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ചെനില  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്
പ്രതസ്പീകേണ്ടാത്മകേമണ്ടായനി ഫചെയത്ത്  അതനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി ഞങ്ങഫളലണ്ടായ ശരനിയണ്ടാക്കുന്നുഫവന്നത്ത്
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പറയകേയണ്ടാണത്ത്.   ഒരു  സ്കൂള്  ഏഫറ്റടുതതനിഫന്റെ  കപരനില്   വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസയ  ഞങ്ങള്
പൂരണ്ണമണ്ടായനി  സയരകനിച്ചുഫവന്നത്ത്  പറയന്നു.  ഈഫയണ്ടാരു  വരഷയഫകേണ്ടാണത്ത്  എത്ര
സഹഫടകേത്ത്  സ്കൂളകേള്  ഉണണ്ടായനിട്ടുണത്ത്;  ഇന്റെരനണ്ടാഷണല്  സ്കൂളകേള്  ഉണണ്ടായനിട്ടുണത്ത്?
ഞങ്ങഫളണ്ടാഫക്ക മസ്പീറ്റനിയഗത്ത് നടതനി കപരുകേള് നനിരകദ്ദേശനിച്ചു.  അഫതണ്ടാഫക്ക അവനിഫടതഫന്ന
നനില്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  എലണ്ടാ പദതനികേളയ   പ്രഖശ്യണ്ടാപന രൂപതനില് നനില്ക്കുന്നതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്
ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  അങ്ങഫന  പറകയണനിവന്നതത്ത്.  ഇഫതണ്ടാന്നുയ  ഒരു  വരഷയ  ഫകേണ്ടാണത്ത്
യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യമണ്ടാകുന്നതല.  പ്രഖശ്യണ്ടാപനങ്ങളനിഫല പദതനികേളഫട ലനിസ്റ്റേത്ത് കേണത്ത് നനിങ്ങള്
അമനിതമണ്ടായനി  ആഹണ്ടാദനിക്കരുതത്ത്.  യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യകബണ്ടാധകതണ്ടാടുകൂടനി  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്
കേണ്ടാണണ്ടാഫമന്നത്ത് ഞങ്ങള് അന്നത്ത് പറഞകപ്പെണ്ടാള്  ഞങ്ങഫള ആകകപനിക്കുകേയണ്ടായനിരുന്നു.

ഇവനിഫട അഴനിമതനിഫയക്കുറനിചത്ത്  പറഞ.  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട ഫകേ.  ബനി.  ഗകണഷത്ത്
കുമണ്ടാര   പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഒരു  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്  പറഞതത്ത്.  അഴനിമതനി  അകനക്വഷനിക്കണയ.
അകങ്ങണ്ടാട്ടുമനികങ്ങണ്ടാട്ടുയ വനിരല് ചൂണ്ടുകേയല കവണതത്ത്.   ഭരണപകതനിഫനതനിഫര ഒരു
വനിരല്  ചൂണനിയണ്ടാല്  പ്രതനിപകതനിനത്ത്  കനഫര  നണ്ടാലത്ത്  വനിരലകേള്  ചൂണഫപ്പെടുഫമന്നത്ത്
അകദ്ദേഹയ  പറഞ.  നണ്ടാലയ  ഒന്നുയ  അഞത്ത്  വനിരലയ  ഏഫതണ്ടാഫക്ക  ദനിശയനികലയ്ക്കണ്ടാണത്ത്
ചൂണഫപ്പെടുന്നഫതന്നത്ത്  അകനക്വഷനിക്കണ്ടാനുള്ള ഉതരവണ്ടാദനിതക്വയ നനിങ്ങള്ക്കുണത്ത്.  നനിങ്ങള്
അവനിടഫത  ഒരു  വനിരലനിഫന്റെയയ  ഇവനിടഫത  നണ്ടാലവനിരലകേളഫടയയ  ദനിശ
അകനക്വഷനിക്കണയ. ഒരു പ്രശ്നവമനില.  അഴനിമതനിക്കണ്ടാഫരണ്ടാഫക്ക  നനിയമതനിഫന്റെ മുന്നനില്
വരഫട്ട.  കേഴനിഞ സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ അവസണ്ടാനഫത കേശ്യണ്ടാബനിനറ്റത്ത് കയണ്ടാഗ തസ്പീരുമണ്ടാനങ്ങള്
മുഴുവന അബദമണ്ടായനിരുന്നു, അഫതണ്ടാഫക്ക പുനദുഃപരനികശണ്ടാധനിക്കണ്ടാനണ്ടായനി  ശസ്പീ. എ. ഫകേ.
ബണ്ടാലഫന കേണ്വസ്പീനറണ്ടാക്കനി ഒരു കേമ്മനിറ്റനി രൂപസ്പീകേരനിച്ചുഫവന്നണ്ടാണത്ത് മനസനിലണ്ടാക്കുന്നതത്ത്.
എത്ര  തസ്പീരുമണ്ടാനങ്ങളണ്ടാണത്ത്  അതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  അങ്ങത്ത്  റദ്ദേണ്ടാക്കണ്ടാന  തയണ്ടാറണ്ടായതത്ത്;
ആഫരണ്ടാഫക്കയണ്ടാണത്ത് ഫതറ്റണ്ടായ തസ്പീരുമണ്ടാനങ്ങഫളടുതതത്ത്;  അതനില് എത്ര കപരഫക്കതനിഫര
കകേഫസടുത്തു;  യണ്ടാഫതണ്ടാന്നുയ  ഫചെയനില.  ഫവറുഫത  ആകകപങ്ങള്  ഉന്നയനിക്കുകേ
എന്നലണ്ടാഫത ഒട്ടുയ ആത്മണ്ടാരതതയനിലണ്ടാത സമസ്പീപനമണ്ടാണത്ത് അഴനിമതനിയഫട കേണ്ടാരശ്യതനി
ലടക്കമുണണ്ടായതത്ത്.    അധനികേണ്ടാരതനികലറനി  150  ദനിവസയ  തനികേയന്നതനിനുമുമത്ത്   ഒരു
മനനിക്കത്ത് അഴനിമതനികക്കസനില്  രണ്ടാജനിവയ്കക്കണ സണ്ടാഹചെരശ്യയ നനില്ക്കുകമണ്ടാഴണ്ടാണത്ത് ഈ
പ്രശ്നങ്ങഫളണ്ടാഫക്ക ഉണണ്ടാകുന്നഫതന്നത്ത് പറയണ്ടാന ഞണ്ടാനണ്ടാഗ്രഹനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.

വരള്ചഫയക്കുറനിചത്ത്  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന  പ്രസയഗതനില്  പറയന്നുണത്ത്.   ഇവനിഫട
വരള്ച രൂകമണ്ടാണത്ത്.  കകേരളതനിഫല വരള്ചണ്ടാ ബണ്ടാധനിതപ്രകദശമണ്ടായ പണ്ടാലക്കണ്ടാടനിനത്ത്
ഫവറുയ  50  ലകയ രൂപയണ്ടാണത്ത് പുതനിയ പദതനികേള്ക്കുകവണനി അനുവദനിക്കഫപ്പെട്ടതത്ത്.
പഴയ  ബനില്ലുകേളനിഫല  തുകേകേള്   കുറചത്ത്  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാനുണത്ത്.  ഇകപ്പെണ്ടാള്  2  കകേണ്ടാടനി
രൂപകയണ്ടാളയ ടണ്ടാങ്കെര കലണ്ടാറനിക്കുകവണനി അനുവദനിക്കഫപ്പെട്ടുഫവന്നത്ത് പറഞ.   ഗുരുതരമണ്ടായ
ഈ അവസയ്ക്കത്ത് പരനിഹണ്ടാരയ കേണ്ടാണണ്ടാനുള്ള ശമങ്ങള് അടനിയന്തരമണ്ടായനി സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുമുണണ്ടാകേണഫമന്നണ്ടാണത്ത് എനനിക്കത്ത് അഭശ്യരതനിക്കണ്ടാനുള്ളതത്ത്. 
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ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാനഫതക്കുറനിചത്ത്  ഇന്നത്ത്  രണ്ടാവനിഫല  മുതല്  ഇവനിഫട  ചെരച
നടക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഞണ്ടാനതനികലയ്ക്കത്ത്  കേടക്കുന്നനില.  കപണ്ടാലസ്പീസനിനകേഫത  ക്രനിമനിനല്വല്ക്കരണയ
ഗഗൗരവകതണ്ടാടുകൂടനി  കേണ്ടാണണയ.  ഈ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  മണ്ടാത്രയ  പ്രശ്നമണ്ടാഫണന്നുള്ള
സങ്കുചെനിതമണ്ടായ  കേണ്ടാഴ്ചപ്പെണ്ടാകടണ്ടാടുകൂടനി  ആകകപമുന്നയനിക്കുകേയല.  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  തഫന്ന
സദണ്ടാചെണ്ടാര  കപണ്ടാലസ്പീസണ്ടാകുന്ന  അനുഭവങ്ങളണ്ടാണുണണ്ടാകുന്നതത്ത്.  അഫതണ്ടാരനിക്കലയ
ആധുനനികേ  സമൂഹതനിനത്ത്  അയഗസ്പീകേരനിക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കനില.  പനിങ്കെത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്
രൂപസ്പീകേരനിചകപ്പെണ്ടാള്  നമ്മഫളണ്ടാഫക്ക  പ്രതസ്പീകനിചതത്ത്  സസ്പീകേള്   അസമയതത്ത്,
അതശ്യണ്ടാവശശ്യഘട്ടതനില്  അവഫര  സമസ്പീപനിചണ്ടാല്  സഹണ്ടായകേരമണ്ടായ  സമസ്പീപനഫമടുക്കു
ഫമന്നണ്ടായനിരുന്നു. പകക  അവരതഫന്ന സദണ്ടാചെണ്ടാര കപണ്ടാലസ്പീസണ്ടാകുന്ന സനിതനിയണ്ടാണുളളതത്ത്.
അതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായണ്ടാണത്ത്  ഒരു  ഫചെറുപ്പെക്കണ്ടാരനത്ത്  ആത്മഹതശ്യ  ഫചെകയണനിവന്നതത്ത്.
മയഗലണ്ടാപുരഫത  സയഭവഫതക്കുറനിച്ചുയ  ഈ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  ഫെണ്ടാസനിസ്റ്റേത്ത്  വനിരുദ
നനിലപണ്ടാടുകേഫളക്കുറനിച്ചുഫമണ്ടാഫക്ക  പറഞ.  നല  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്.  സയഘ്പരനിവണ്ടാറനിഫനതനിഫര
അതനിശക്തമണ്ടായ നനിലപണ്ടാടുകേള് നമുക്കത്ത് സക്വസ്പീകേരനികക്കണതണ്ടായനി വരുഫമന്ന കേണ്ടാരശ്യതനില്
യണ്ടാഫതണ്ടാരു സയശയവമനില.  അക്കണ്ടാരശ്യതനില് കേകനി രണ്ടാഷസ്പീയതനിനതസ്പീതമണ്ടായനി  ഈ
സരക്കണ്ടാര  സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന  എലണ്ടാ  നല  നടപടനികേള്ക്കുയ  പനിന്തുണ  നല്കേണ്ടാനണ്ടാണത്ത്
ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതത്ത്.  പകക  ഇതത്ത്  രണ്ടാഷസ്പീയ  ആയധമണ്ടാക്കനി  നനിങ്ങള്
പരനിവരതനിപ്പെനിക്കുന്നുഫവന്നുള്ളതണ്ടാണത്ത്  പ്രശ്നയ.  അവനിഫടയണ്ടാണത്ത് നനിങ്ങളഫട ആത്മണ്ടാരതത
കചെണ്ടാദശ്യയ ഫചെയഫപ്പെടുന്നതത്ത്.  കകേരളതനിഫല മുഖശ്യമനനിയണ്ടായനി ശസ്പീ.  പനിണറണ്ടായനി വനിജയന
വന്നകപ്പെണ്ടാള് അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ ആരണ്ടാധകേരുയ  ഭക്തരുയ വനികശഷനിപ്പെനിചതത്ത് ഇരട്ടചങ്കെന
എന്നണ്ടാണത്ത്.  ഒരുപകക  ഇരട്ടനി  ചെങ്കൂറ്റകതണ്ടാടുകൂടനി  ആര.എസത്ത്.എസത്ത്.-ഫനതനിഫര
നടപടനിഫയടുക്കുഫമന്നുള്ള  പ്രതസ്പീകയനിലണ്ടായനിരനിക്കുയ  അതരതനിലള്ള  വനികശഷണയ
അകദ്ദേഹതനിനത്ത്   നല്കേനിയതത്ത്.  പകക ഈ കേണ്ടാലയളവനിഫല  പ്രവരതനയ എടുത്തു
കനണ്ടാക്കനിയണ്ടാല് എന്തത്ത് തരതനിലള്ള നടപടനികേളണ്ടാണത്ത് സയഘ്പരനിവണ്ടാറനിഫന്റെ വനിഷലനിപ
രണ്ടാഷസ്പീയഫത  തകേരക്കുന്നതനിനുകവണനി   നനിയമപരമണ്ടായ  അധനികേണ്ടാരമുപകയണ്ടാഗനിചത്ത്
മുഖശ്യമനനി   സണ്ടാനതനിരുന്നുഫകേണ്ടാണത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  പനിണറണ്ടായനി  വനിജയനത്ത്  ഈ
സയസണ്ടാനതത്ത്  നടപ്പെണ്ടാക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിചതത്ത്?  ഒന്നുയ  നടപ്പെണ്ടാക്കനിയനിട്ടനിഫലന്നത്ത്  മണ്ടാത്രമല,
അകദ്ദേഹയ   കനതൃതക്വയ  നല്കുന്ന കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  വകുപ്പെത്ത്  പൂരണ്ണമണ്ടായയ  സയഘ്പരനിവണ്ടാര
അജണയ്ക്കത്ത്   കേസ്പീഴത്ത് ഫപ്പെടുന്നുഫവന്നുള്ള   ആകരണ്ടാപണങ്ങള്  ഇവനിഫട  ഉയരുകേയണ്ടാണത്ത്.
ഞണ്ടാന ഓകരണ്ടാന്നണ്ടായനി എടുത്തുപറയന്നനില. ശസ്പീമതനി ശശനികേല, കഡണ്ടാ. കഗണ്ടാപണ്ടാലകൃഷ്ണന
എന്നനിവരഫക്കതനിഫര കകേഫസടുത്തുഫവങ്കെനിലയ തുടരനടപടനിയണണ്ടായനില.  ശസ്പീ.  സുകരന്ദ്രഫനതനിഫര
കകേഫസടുക്കണഫമന്നത്ത്  ശസ്പീ.  എയ.  സക്വരണ്ടാജത്ത്  പറഞ;  അതത്ത്  ഞങ്ങള്
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ആ വണ്ടാരതയറനിഞകപ്പെണ്ടാള് ആദശ്യയ ഞണ്ടാനുയ ആ പ്രതനികേരണമണ്ടാണത്ത്
സകേരളനി  ചെണ്ടാനലനിലൂഫട  പറഞതത്ത്.  ശസ്പീ.  സുകരന്ദ്രഫനതനിഫര  കകേഫസടുക്കണയ.
സനി.പനി.ഐ.(എയ)   സയസണ്ടാന  ഫസക്രട്ടറനി  ശസ്പീ.  കകേണ്ടാടനികയരനി  ബണ്ടാലകൃഷ്ണന
പഫങ്കെടുത  ഫപണ്ടാതുകയണ്ടാഗകവദനിയനികലയ്ക്കത്ത്  ആര.എസത്ത്.എസത്ത്.  പ്രവരതകേര
കബണ്ടായഫബറനിഞഫവന്നത്ത്  പറയകേയണ്ടാണത്ത്.  ഒരു  പ്രതനിഫയയയ  പനിടനിചനിട്ടനില.
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ഇതരതനിലള്ള  സണ്ടാഹചെരശ്യയ നനിലനനില്ക്കുന്നതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  വണ്ടാചെകേമടനിയനില്
മണ്ടാത്രകമ  ആര.എസത്ത്.എസത്ത്. വനിരുദതയളഫവന്നത്ത്  ഇവനിഫട  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്
പറകയണനിവരുന്നതത്ത്.  ആര.എസത്ത്.എസത്ത്.  ശക്തനിഫപ്പെടണഫമന്നത്ത്  സനി.പനി.ഐ.(എയ).-
ഉയ സനി.പനി.ഐ.(എയ). ശക്തനിഫപ്പെടണഫമന്നത്ത് ആര.എസത്ത്.എസത്ത്.-ഉയ  ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.
ഈ  കൂട്ടുകേചവടമണ്ടാണത്ത്  ഇവനിടഫത  പ്രശ്നയ.  അതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്
എതനിരകക്കണനി  വരുന്നതത്ത്.  മയഗലണ്ടാപുരതത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന
കപണ്ടാകേണഫമന്നത്ത്  ആഗ്രഹനിചവരണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങള്.  അകദ്ദേഹയ  കപണ്ടായതനില്
സകന്തണ്ടാഷനിക്കുന്നവരണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങള്.  അകദ്ദേഹതനിനത്ത്  കഭണ്ടാപ്പെണ്ടാലനില്  നനിന്നത്ത്
ഒരനുഭവമുണണ്ടായനി.   ഞങ്ങളയ  അക്കണ്ടാരശ്യതനില്  പ്രതനികഷധനിചതണ്ടാണത്ത്. കകേരളതനിഫല
മുഖശ്യമനനിയണ്ടാണത്ത്  അപമണ്ടാനനിതനണ്ടാകുന്നതത്ത്.   കകേരളതനിഫല  മുഴുവന  ആളകേളഫടയയ
അപമണ്ടാനമണ്ടായനി  അതത്ത്  മണ്ടാറുകേയണ്ടാണത്ത്.  അതുഫകേണ്ടാണത്ത്  കകേരളയ  മുഴുവന
അകദ്ദേഹകതണ്ടാഫടണ്ടാപ്പെയ ഒറ്റഫക്കട്ടണ്ടായനി നനിന്നു. അകദ്ദേഹവയ ആ ഘട്ടതനില് പ്രതനികേരനിച്ചു.
അതത്ത്  നല  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്.  പകക  ഒരു  മണ്ടാസയ  തനികേയന്നതനിനുമുമത്ത്  ഡല്ഹനിയനില്
ആവരതനിച്ചു.  അകപ്പെണ്ടാള് ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട പനിണറണ്ടായനി വനിജയനത്ത് ഒരു പ്രതനികേരണവമനില.
കകേരളതനിഫന്റെ  മുഖശ്യമനനിക്കത്ത്  രണ്ടാജശ്യ  തലസണ്ടാനതത്ത്  ഒരു  പരനിപണ്ടാടനിയനില്
പഫങ്കെടുക്കണ്ടാന  കേഴനിയണ്ടാഫത  തനിരനിച്ചുവകരണ സണ്ടാഹചെരശ്യയ  വന്നകപ്പെണ്ടാള് മുഖശ്യമനനിയയ
സരക്കണ്ടാരുയ   പണ്ടാരട്ടനിയയ  പ്രതനികേരനിക്കുന്നനില.  ഈ  മഗൗനമണ്ടാണത്ത്  മയഗലണ്ടാപുരത്തുയ
സമണ്ടാനമണ്ടായനിട്ടുള്ള  ഒരു ഭസ്പീഷണനി ഉയരതണ്ടാന സയഘ്പരനിവണ്ടാറനിഫന ശണ്ടാക്തസ്പീകേരനിചഫതന്ന
യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യയ  നണ്ടായ  മനസനിലണ്ടാക്കണയ.  അതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  അകദ്ദേഹയ  ഒരു  ഹണ്ടാസശ്യ
കേഥണ്ടാപണ്ടാത്രമണ്ടായനി  മണ്ടാറുന്നതത്ത്.  'കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത്  മുക്തത്ത്  ഭണ്ടാരതത്ത്'  എന്ന  സയഘനികേളഫട
ഇകപ്പെണ്ടാഴഫത മുദ്രണ്ടാവണ്ടാകേശ്യതനിഫന്റെ തുടക്കയ  ഇ.എയ.എസത്ത്.-ഫന്റെ  പഴയ മുദ്രണ്ടാവണ്ടാകേശ്യമണ്ടാണത്ത്.
കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനിഫന  തകേരക്കണ്ടാന  ഏതത്ത്  ഫചെകുതണ്ടാനുമണ്ടായയ  കൂട്ടുകൂടുഫമന്നുള്ള
ഇ.എയ.എസത്ത്.-ഫന്റെ  പഴയ   മുദ്രണ്ടാവണ്ടാകേശ്യതനിഫന്റെ  തുടരചയണ്ടാണത്ത്  ശസ്പീ.  അമനിതത്ത്  ഷണ്ടാ
ഇകപ്പെണ്ടാള് പറയന്ന 'കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത് മുക്തത്ത് ഭണ്ടാരതത്ത്'  എന്ന മുദ്രണ്ടാവണ്ടാകേശ്യയ. ആ മുദ്രണ്ടാവണ്ടാകേശ്യയ
പറയകമണ്ടാള്  ഉള്ളുഫകേണ്ടാണത്ത്  ആഹണ്ടാദനിക്കുന്ന  കുഫറയണ്ടാളകേളണത്ത്.  അവരക്കത്ത്  കേണ്ടാരശ്യയ
മനസനിലണ്ടാക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കണയ;  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുഫണങ്കെനില്  മണ്ടാത്രകമ  ഈ
അതനിരതനിക്കപ്പുറതത്ത്, കകേരളതനിനപ്പുറതത്ത് ഈ ആളകേള്ക്കത്ത് കപണ്ടാകേണ്ടാന സണ്ടാധനിക്കു
കേയള എന്ന യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യയ   മനസനിലണ്ടാക്കണയ. 

ഉതരപ്രകദശനില് ഫതരഫഞടുപ്പെത്ത് നടക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.   കേരണ്ണണ്ടാടകേയനിഫലകപ്പെണ്ടാഫല
ഒരു മകതതര മുഖശ്യമനനി ഉതരപ്രകദശനിലണണ്ടാകേണയ. ഭണ്ടാവനിയനില് ലഖ്നഗൗവനില് ഒരു
പരനിപണ്ടാടനിയനില്  പഫങ്കെടുക്കണ്ടാന  കകേരളതനിഫല  മുഖശ്യമനനിക്കത്ത്  കപണ്ടാകകേണ
സണ്ടാഹചെരശ്യമുണണ്ടാകുകമണ്ടാള്  അവനിഫട  സയരകണയ  നല്കേണ്ടാന  ഒരു  ബനി.ഫജ.പനി.
മുഖശ്യമനനിയല  ഉണണ്ടാകകേണതത്ത്,  അവനിഫടഫയണ്ടാരു  മകതതര  മുഖശ്യമനനിയണണ്ടാകേണയ.
അതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങള്  ശസ്പീ.  അഖനികലഷത്ത്  യണ്ടാദവനിഫന  പനിന്തുണയ്ക്കുന്നതത്ത്.
ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  അക്കണ്ടാരശ്യതനില്  ഒരു  ദരഭനിമണ്ടാനവമനില.  ഞങ്ങള്  അവനിഫട
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കമണ്ടാശക്കണ്ടാരണ്ടാണത്ത്.  ഞങ്ങള് ഇകപ്പെണ്ടാള് കസ്പീണതനിലണ്ടാണത്ത്.   ഇന്തശ്യയഫട മകതതരതക്വയ
സയരകനിക്കണ്ടാന  കവണനിയണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങള്  ആ  ഉതരവണ്ടാദനിതക്വയ  നനിരവ്വഹനിക്കുന്നതത്ത്.
ഇവനിഫട  സനി.പനി.ഐ(എയ)  നടതനിഫക്കണ്ടാണനിരനിക്കുന്ന  വഞനണ്ടാപരമണ്ടായ നനിലപണ്ടാടത്ത്
ഇന്തശ്യഫയ  ഏതവസയനികലയ്ക്കണ്ടാണത്ത്  ഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകുകേ  എന്നുള്ള  കേണ്ടാരശ്യയകൂടനി  ഈ
അനുഭവതനിഫന്റെയടനിസണ്ടാനതനില്  സരക്കണ്ടാരുയ  മുഖശ്യമനനിയയ  മനസനിലണ്ടാക്കണയ.
അതനിഫന്റെയടനിസണ്ടാനതനിലള്ള  തനിരുതലകേള്  വരുതണയ.  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനിലൂഫട
മണ്ടാത്രകമ ഇന്തശ്യയഫട  മകതതരതക്വയ  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുകേയള എന്നുള്ള  യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യയ
ഉള്ഫക്കണ്ടാണ്ടുഫകേണ്ടാണത്ത്  സക്വന്തയ പ്രവൃതനികേളനിലയ സക്വന്തയ പണ്ടാരട്ടനിയഫട നയസമസ്പീപനങ്ങളനിലയ
മണ്ടാറ്റങ്ങള്  വരുതണ്ടാന  സരക്കണ്ടാര   തയണ്ടാറണ്ടാകേണഫമന്നത്ത്  മണ്ടാത്രയ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്
ഞണ്ടാന നനിരത്തുന്നു. 

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    ആനസലന:  സര,  ഞണ്ടാന   നന്ദനിപ്രകമയഫത  പൂരണ്ണമണ്ടായനി
പനിന്തണ്ടാങ്ങുന്നു. 

അറുപതത്ത്  വരഷതനികലഫറയള്ള  കകേരളതനിഫന്റെ  ജനണ്ടാധനിപതശ്യ
സരക്കണ്ടാരുകേളനില്  പതനിനണ്ടാലണ്ടാമകതതണ്ടാണത്ത് ശസ്പീ.  പനിണറണ്ടായനി വനിജയന സരക്കണ്ടാര.
1957-ഫല  ഒന്നണ്ടാമഫത  ഇ.എയ.എസത്ത്.  സരക്കണ്ടാര  രണ്ടാജശ്യതനിനത്ത്  മണ്ടാതൃകേയണ്ടായനി.
ഫെക്യൂഡല്  ഭൂപ്രഭുതക്വതനിനത്ത്  കേടുത  പ്രഹരകമല്പ്പെനിചത്ത്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിച  കുടനിയനിറക്കത്ത്
നനികരണ്ടാധനയ, മണ്ടാകനജുഫമന്റെത്ത് സ്കൂളകേളനിഫല  അദശ്യണ്ടാപകേരക്കുയ ഇതര ജസ്പീവനക്കണ്ടാരക്കുയ
സരക്കണ്ടാര  ശമളയ  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാന  എടുത തസ്പീരുമണ്ടാനയ,  സഗൗജനശ്യമണ്ടായ വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ
പരനിഷ്കണ്ടാരയ  തുടങ്ങനി  ഒട്ടനവധനി  മണ്ടാറ്റങ്ങള്ക്കനിടയണ്ടാക്കനിയ  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  ബനില്,
കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് നയയ,  ആകരണ്ടാഗശ്യ നയയ,  വശ്യവസണ്ടായ-കേണ്ടാരഷനികേ പരനിഷ്കണ്ടാരങ്ങള് തുടങ്ങനി
എണ്ണമറ്റ  പ്രഖശ്യണ്ടാപനങ്ങളയ  ജനപക  തസ്പീരുമണ്ടാനങ്ങളഫമടുത  ഇന്തശ്യയനിഫല  ഇതര
സയസണ്ടാന ഗവണ്ഫമന്റുകേഫളയയ ഫനഹ്റു ഗവണ്ഫമന്റെനിഫനയയ അത്ഭുതഫപ്പെടുതനിയ
ആദശ്യ  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേത്ത്  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫനയണ്ടാണത്ത്  ഭരണഘടന  ദരുപകയണ്ടാഗഫപ്പെടുതനി
ഫക്കണ്ടാണത്ത്  ജനണ്ടാധനിപതശ്യക്കുരുതനി  നടതനി  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത്  സരക്കണ്ടാര  പനിരനിച്ചുവനിട്ടതത്ത്.
അതനിനുകശഷയ  വന്ന  1967,  1980,  1987,  1996,  2006,  2016-ഫല  ഈ
ഗവണ്ഫമന്റെടക്കയ 60  വരഷതനിനകേതത്ത് കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേത്ത് ഇടതുപക ഗവണ്ഫമന്റുകേള്
അധനികേണ്ടാരതനിലനിരുന്നതത്ത്  കകേവലയ  20  വരഷക്കണ്ടാലയ  മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്.  ഇന്തശ്യയ്ക്കുയ
കലണ്ടാകേതനിനുയ  അഭനിമണ്ടാനകേരമണ്ടായ  സണ്ടാമൂഹശ്യവനികേസനതനിനത്ത്  കകേരളയ  മണ്ടാതൃകേയണ്ടായനി
നടന്നുനസ്പീങ്ങനി.  പലകപ്പെണ്ടാഴുയ ജനങ്ങഫള ഫതറ്റനിദരനിപ്പെനിചത്ത് ഫതരഫഞടുപ്പുകേളനില് തുടര
ഇടതുപക ഭരണതനിഫന്റെ സണ്ടാദശ്യതയനിലണ്ടാഫത,  എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  ഗവണ്ഫമന്റുകേള്
തുടങ്ങനിവച  പ്രവരതനങ്ങഫള  തുടരന്നുവന്നനിട്ടുള്ള   യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  ഗവണ്ഫമന്റുകേള്
ദരബ്ബലഫപ്പെടുത്തുന്ന സമസ്പീപനമണ്ടാണത്ത് കകേരളയ കേണതത്ത്. എലണ്ടാ വസ്പീടുകേള്ക്കുയ സവദദ്യുതനി
എതനിച്ചുഫകേണ്ടാടുത്തുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഏപ്രനില് മണ്ടാസയ ഒന്നണ്ടായ തസ്പീയതനികയണ്ടാടുകൂടനി കലണ്ടാകേതനിഫന്റെ
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കേണ്ണനില്, ഇന്തശ്യയനില് ഒരു വശ്യതശ്യസ സയസണ്ടാനമണ്ടായനി, സമ്പൂരണ്ണ സവദദ്യുതസ്പീകേരണയ
നടക്കുന്ന സയസണ്ടാനമണ്ടായനി കകേരളയ മണ്ടാറുകേഫയന്നതത്ത് അഭനിമണ്ടാനനിക്കണ്ടാന കേഴനിയന്ന ഒരു
പ്രഖശ്യണ്ടാപനമണ്ടാണത്ത്.   കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര   സവദദ്യുതനി  വകുപ്പെനിഫന
അഴനിമതനിയഫട  ഭണ്ടാഗമണ്ടാക്കനി  മണ്ടാറ്റനിയനിരുന്നു.   ധണ്ടാരണ്ടാളയ  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്
നടതനിഫയന്നത്ത്  അവര  അവകേണ്ടാശഫപ്പെടുകേയണ്ടാണത്ത്.  ചെനില  കേണക്കുകേള്  ഞണ്ടാന
ഉദരനിക്കണ്ടായ.   1991-ഫലയയ  2001-ഫലയയ  2011-ഫലയയ യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരുകേളഫട
കേണ്ടാലഘട്ടതനില്  1991-ല്  17  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടുയ  2001-ല്  27  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടുയ  2011-ല്  19
ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത്  സവദദ്യുതനിയയ  മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്  ഉത്പണ്ടാദനിപ്പെനിചനിരുന്നതത്ത്.  കേഴനിഞ  മൂന്നത്ത്
യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരുകേള്  15  വരഷക്കണ്ടാലഫത  ഭരണതനില്  ആഫകേ
ഉത്പണ്ടാദനിപ്പെനിചതത്ത്  63  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത് സവദദ്യുതനി മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്.  എന്തണ്ടായനിരുന്നു 1991-96
കേണ്ടാലഘട്ടതനില്  കകേരളതനിഫല  സവദദ്യുതനി  രയഗതനിഫന്റെ  സനിതനി?  1991-96
കേണ്ടാലഘട്ടതനില്  ഫകേ.  കേരുണണ്ടാകേരഫന്റെ  കനതൃതക്വതനിലള്ള  സരക്കണ്ടാര  ഭരണയ
നടത്തുകമണ്ടാള്  100  ശതമണ്ടാനവയ  പവരകേട്ടണ്ടായനിരുന്നു.   മൂന്നര  മണനിക്കൂറനിലധനികേയ
കലണ്ടാഡ്ഫഷഡനിയഗുയ   അപ്രഖശ്യണ്ടാപനിത പവരകേട്ടുയ ഏരഫപ്പെടുതനി.  ഫചെറനിയ വശ്യവസണ്ടായ
സണ്ടാപനങ്ങള്കപണ്ടാലയ പ്രവരതനിക്കണ്ടാന അനുവദനിചനിരുന്നനില.  വശ്യണ്ടാപണ്ടാര സണ്ടാപനങ്ങളനില്
7  മണനിക്കത്ത്  കപണ്ടാലയ  ഒന്നനില്ക്കൂടുതല്   വനിളക്കുകേള്  പ്രകേണ്ടാശനിപ്പെനിചണ്ടാല്  സവദദ്യുതനി
വനികച്ഛേദനിക്കുന്ന  സയസണ്ടാനമണ്ടായനിരുന്നു  കകേരളയ.  ആ  ഘട്ടതനിലണ്ടാണത്ത്  1996-ല്
അധനികേണ്ടാരതനില്  വന്ന  ഇ.  ഫകേ.  നണ്ടായരുഫട  കനതൃതക്വതനിലള്ള  സരക്കണ്ടാരനില്
ഇന്നഫത  മുഖശ്യമനനിയണ്ടായ  ശസ്പീ.  പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന  സവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി
യണ്ടായനിരുന്നകപ്പെണ്ടാള് 1058 ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത് സവദദ്യുതനി ഉത്പണ്ടാദനിപ്പെനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത് ദകനികണന്തശ്യയനില്
സവദദ്യുതനി  ഉത്പണ്ടാദനതനില്  സക്വയയപരശ്യണ്ടാപതയനിഫലതണ്ടാന  കേഴനിയന്ന  ഒരു
സയസണ്ടാനമണ്ടായനി കകേരളയ മണ്ടാറനിയതത്ത്.  അതനിനുകശഷയ ആ വകുപ്പെത്ത് സകേകേണ്ടാരശ്യയ ഫചെയ
ശസ്പീ.  എസത്ത്.  ശരമ്മയഫടയയ  ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ബണ്ടാലഫന്റെയയ  കനതൃതക്വതനില്
നടപ്പെനിലണ്ടാക്കനിയ മുകന്നറ്റങ്ങഫള തകേരക്കുന്ന സമസ്പീപനമണ്ടാണത്ത് യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര
സക്വസ്പീകേരനിചതത്ത്.  2006-ഫല  ശസ്പീ.  വനി.  എസത്ത്.  അച്ചുതണ്ടാനന്ദഫന്റെ  കനതൃതക്വതനിലള്ള
സരക്കണ്ടാര  ഇതര  സയസണ്ടാനങ്ങളനില്  നനിന്നുയ  350  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത്  സവദദ്യുതനി
എതനിക്കുന്നതനിനത്ത് വനിവനിധ പദതനികേള് നടപ്പെണ്ടാക്കനിയനിരുന്നു. യ.ഡനി.എഫെത്ത്. സരക്കണ്ടാര
ആ പദതനി ഉകപകനിച്ചു.  ത്രസ്പീ കഫെസുകേളനിലയ സനിയഗനിള് കഫെസുകേളനിലമണ്ടായനി 6,45,712
എനരജനി മസ്പീറ്ററുകേള് മണ്ടാറ്റനി സണ്ടാപനിക്കണ്ടാനുളള നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിചനിരുന്നനില.  കേഴനിഞ
അഞത്ത് വരഷക്കണ്ടാലതത്ത്  കകേവലയ  45  സബത്ത്  കസ്റ്റേഷനുകേള് മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്  കേമ്മസ്പീഷന
ഫചെയതത്ത്. ടണ്ടാനസ്മെനിഷന സലനുകേള് വരദനിപ്പെനിചതത്ത് ആഫകേ 522.83 മസ്പീറ്റര മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്.
മുന യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര  സവദദ്യുതനി  വണ്ടാങ്ങുന്നതനിനത്ത്  പ്രതനിമണ്ടാസയ  750  കകേണ്ടാടനി
രൂപ  നല്കുന്ന  നടപടനിയമണ്ടായണ്ടാണത്ത്  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടായതത്ത്.  2011-12-ല്  4376  കകേണ്ടാടനി
രൂപയ്ക്കുയ 2013-14-ല് 6903 കകേണ്ടാടനി രൂപയ്ക്കുയ 2014-15-ല് 6783 കകേണ്ടാടനി രൂപയ്ക്കുമണ്ടായനി
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കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  കേണ്ടാലതത്ത്  ആഫകേ  29285  കകേണ്ടാടനി  രൂപയ്ക്കത്ത്
6,41,073  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത്  സവദദ്യുതനി  വണ്ടാങ്ങനി.   ഉയരന്ന  വനിലയ്ക്കത്ത്   സവദദ്യുതനി
വണ്ടാങ്ങനിയതനിലൂഫട  കേഴനിഞ സരക്കണ്ടാര ടണ്ടാറ്റണ്ടായ്ക്കുയ റനിലയനസനിനുയ അദണ്ടാനനിക്കുയ ലണ്ടാഭയ
കൂട്ടനിഫക്കണ്ടാടുതത്ത് കേമ്മസ്പീഷന വണ്ടാങ്ങനി അഴനിമതനി നടതനിയതത്ത്  നമുക്കറനിയണ്ടാവന്നതണ്ടാണത്ത്.
ഈ  അഴനിമതനിഫയത്തുടരന്നത്ത്  സയസണ്ടാനതനിനുണണ്ടായ  സണ്ടാമതനികേ  നഷയ  1522
കകേണ്ടാടനി രൂപയണ്ടാണത്ത്.  സനി.  ആന്റെത്ത് എ.ജനി.  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനിലൂഫട ഇക്കണ്ടാരശ്യയ വശ്യക്തമണ്ടാകുന്നതണ്ടാണത്ത്.
കുതകേ  കേമനനികേള്ക്കത്ത്  സണ്ടാധണ്ടാരണക്കണ്ടാരുഫട  കേണ്ടാശത്ത്  ഫകേണ്ടാള്ളയടനിഫചതനിക്കുന്ന
തനിനുകവണനിയള്ള  നനിലപണ്ടാടണ്ടാണത്ത്  സവദദ്യുതനിനനിരക്കത്ത്  വരദനവനില്ക്കൂടനി  മുന
യ.ഡനി.എഫെത്ത്. സരക്കണ്ടാര സക്വസ്പീകേരനിചതത്ത്.  ഗണ്ടാരഹനികേ-ഫചെറുകേനിട-കേണ്ടാരഷനികേ കമഖലയനില്
സവദദ്യുതനി  ചെണ്ടാരജത്ത്  വരദനവനില്ക്കൂടനി  1676.84  കകേണ്ടാടനി  രൂപയണ്ടാണത്ത്  അധനികേയ
കശഖരനിചതത്ത്.  കകേരളതനിഫല  ഇടതുപക  സരക്കണ്ടാര  സവദദ്യുതനി  കമഖലയനില്
സകേവരനിച  ആശണ്ടാവഹമണ്ടായ  മുകന്നറ്റതനിഫന്റെ  തുടരചയണ്ടാണത്ത്  ഗവരണ്ണറുഫട
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനയ. പതനിറ്റണ്ടാണ്ടുകേളണ്ടായനി ഫമഴുകുതനിരനി ഫവട്ടതനിലയ മഫണ്ണണ്ണ വനിളക്കനിഫന്റെ
ഫവളനിചതനിലയ  കേഴനിഞകൂടനിയ  കുട്ടനികേള്  മുതല്  വൃദ  ജനങ്ങള്  വഫരയള്ള
ലകക്കണക്കനിനത്ത്  കുടുയബങ്ങള്ക്കത്ത്  സവദദ്യുതനി  എതനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്
സയസണ്ടാനതത്ത്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കഫപ്പെടുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഇഫതണ്ടാന്നുയ  മണ്ടാറ്റമണ്ടായനി  കേണ്ടാണണ്ടാന
യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  അയഗങ്ങള്  തയണ്ടാറണ്ടാകുന്നനില.  ഫതണ്ടാട്ടടുത  വസ്പീട്ടനില്  ഫടലനിവനിഷനുയ
ഇലകനികേത്ത്  മണ്ടാധശ്യമങ്ങളയ  പ്രവരതനിക്കുകമണ്ടാള്  സണ്ടാധണ്ടാരണക്കണ്ടാരണ്ടായ,  പണ്ടാവഫപ്പെട്ട
ആബണ്ടാലവൃദയ  ജനങ്ങളയ  സക്വന്തയ  വസ്പീട്ടനില്  മഫണ്ണണ്ണ  വനിളക്കനിലയ  ഫമഴുകുതനിരനി
ഫവളനിചതനിലമണ്ടാണത്ത്  നനിരവധനി  വരഷങ്ങള്  കേഴനിഞകൂടനിയതത്ത്.  200  കകേണ്ടാടനി
രൂപയനിലധനികേയ  ഫചെലവഴനിചത്ത്   ഉള്പ്രകദശങ്ങളനിലള്ഫപ്പെഫട  സവദദ്യുതനി  എതനിക്കണ്ടാനുള്ള
പ്രകതശ്യകേ  നനിലപണ്ടാടത്ത്  സക്വസ്പീകേരനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഇന്തശ്യയ്ക്കണ്ടാഫകേ  മണ്ടാതൃകേയണ്ടായനി  കകേരളയ
സമ്പൂരണ്ണ  സവദദ്യുതസ്പീകേരണതനിഫന്റെ  പ്രഖശ്യണ്ടാപനതനികലയ്ക്കത്ത്  കപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.
കേഴനിഞ  9  മണ്ടാസക്കണ്ടാലഫത  ഇടതുപക  ജനണ്ടാധനിപതശ്യ  മുന്നണനി  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
ശക്തമണ്ടായ  നനിലപണ്ടാടനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  ഈ  സയസണ്ടാനയ  ഇന്തശ്യയ്ക്കത്ത്  അഭനിമണ്ടാനമണ്ടായനി
മണ്ടാറണ്ടാന  കപണ്ടാകുന്ന  കേണ്ടാഴ്ച   പ്രതനിപകതനിനത്ത്  കേണ്ടാണണ്ടാന  കേഴനിയന്നനിഫലന്നതത്ത്  നണ്ടായ
മനസനിലണ്ടാകക്കണതണ്ടായനിട്ടുണത്ത്.  

എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര   നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന  പ്രസയഗതനില്   ഒട്ടനവധനി
കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് പ്രഖശ്യണ്ടാപനിചനിട്ടുണത്ത്.  ശസ്പീ.  വനി.  എസത്ത്. അച്ചുതണ്ടാനന്ദഫന്റെ കനതൃതക്വതനിലള്ള
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  കേണ്ടാലതത്ത്  തുടങ്ങനിവച  നനിരവധനി  പദതനികേളണത്ത്.   പള്ളനിവണ്ടാസല്
എകത്ത്റ്റനഷന,  കതണ്ടാട്ടനിയണ്ടാര,  ചെണ്ടാതനകകേണ്ടാട്ടത്ത്  നട  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള്വഴനി
ഏകേകദശയ  106  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത്  സവദദ്യുതനി  ഉത്പണ്ടാദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
സക്വസ്പീകേരനിചനിരുന്നു.   പഫക  കുതകേ  മുതലണ്ടാളനിമണ്ടാരനില്നനിന്നുയ  സവദദ്യുതനി  വണ്ടാങ്ങനി
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കേമ്മസ്പീഷന  പറ്റുന്നതനിനുകവണനി  ആ  പദതനികേളണ്ടാഫകേതഫന്ന  ഉകപകനിക്കുന്ന
നനിലപണ്ടാടണ്ടാണത്ത്   മുന  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര   സക്വസ്പീകേരനിചതത്ത്.   പള്ളനിവണ്ടാസല്
എകത്ത്റ്റനഷന  (60  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത്),  കതണ്ടാട്ടനിയണ്ടാര  (40  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത്),  ചെണ്ടാതനകകേണ്ടാട്ടത്ത്  നട
(6  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത്),  ഫചെറുകേനിട  സവദദ്യുത  പദതനികേളനിലൂഫട  105  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത്,
കേണ്ടാസരകഗണ്ടാഡള്ള  കസണ്ടാളണ്ടാര  പദതനി  വഴനി  200  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത്,  സയസണ്ടാനതനിനത്ത്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  മഫറ്റണ്ടാരു  കസണ്ടാളണ്ടാര  പദതനി  വഴനി  200  ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത്,  കേണ്ടാറ്റണ്ടാടനി
യനങ്ങളനില്നനിന്നത്ത് 100 ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത് എന്നനിങ്ങഫന  ആഫകേ 711 ഫമഗണ്ടാവണ്ടാട്ടത്ത് സവദദ്യുതനി
സയസണ്ടാനതത്ത് പുതുതണ്ടായനി ഉത്പണ്ടാദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ നനിലപണ്ടാടത്ത്  ഇടതുപക
ജനണ്ടാധനിപതശ്യ മുന്നണനി സരക്കണ്ടാരുയ  സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിയയ സക്വസ്പീകേരനിക്കുഫമന്നണ്ടാണത്ത്
ഗവരണ്ണറുഫട  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനതനില്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിചതത്ത്.  കൂടണ്ടാഫത  സവദദ്യുതനി
പ്രസരണരയഗയ  ശക്തനിഫപ്പെടുത്തുന്നതനിനത്ത്  ടണ്ടാനസ്ഗ്രനിഡത്ത്  2.0-യഫട  ഒന്നണ്ടായഘട്ടയ
ആരയഭനിചനിട്ടുണത്ത്.  സവദദ്യുതനി  കേണകനത്ത്  ഏകേജണ്ടാലകേയ,  എല്.ഇ.ഡനി.  സലറ്റുകേള്,
എനരജനി  എഫെനിഷശ്യന്റെത്ത്  ഫെണ്ടാനുകേള്,  മറ്റത്ത്  ഇലകകണ്ടാണനികേത്ത്   ഉപകേരണങ്ങള് എന്നനിവ
വനിതരണയ  ഫചെയത്ത്  സവദദ്യുതനി  കേരുതനിവയ്ക്കണ്ടാന  കേഴനിയന്ന  രൂപതനിലള്ള
വനിവനിധങ്ങളണ്ടായ പദതനികേള് ഈ സരക്കണ്ടാര സക്വസ്പീകേരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  

സവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  എയ.  എയ.  മണനി  നനിയമസഭയനില്  വന്ന
കചെണ്ടാദശ്യങ്ങള്ക്കത്ത്  പകേക്വതകയണ്ടാഫട  കൃതശ്യമണ്ടായനി  മറുപടനി  പറഞ.  സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനിഫക്കതനിരണ്ടായനി  ഈ  സഭയനിഫല  ഒരയഗയ  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  ആകകപയ
ഉന്നയനിക്കുകേയണണ്ടായനി.   അകദ്ദേഹതനിനത്ത്  ഇയഗസ്പീഷത്ത്  അറനിയനിഫലന്നുയ  വണ്,  ടു,  ത്രസ്പീ
മണ്ടാത്രകമ അറനിയണ്ടാവൂഫവന്നുമണ്ടായനിരുന്നു ആകകപയ.  ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനിഫയക്കുറനിചത്ത്
അകദ്ദേഹയ  മനനിയണ്ടാകുന്നതനിനത്ത്  മുമയ  നമ്മള്   കകേട്ടനിട്ടുണത്ത്.  സണ്ടാധണ്ടാരണ   കേരഷകേ
ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി കേടുയബതനില് ജനനിച അകദ്ദേഹതനിനത്ത് വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസയ ഫചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
കശഷനിയനിലണ്ടായനിരുന്നു.  സക്വരണ്ണക്കരണനികയണ്ടാഫടയല ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി ജനനിചതത്ത്.
സണ്ടാധണ്ടാരണക്കണ്ടാരുഫട  ഇടയനില്  ജനനിചത്ത്,  കേഷപ്പെണ്ടാടുകേളയ  കവദനകേളയ  പ്രയണ്ടാസങ്ങളയ
വനിശപ്പുയ  അനുഭവനിചത്ത്  മുകന്നണ്ടാട്ടുവന്ന  ഒരണ്ടാളണ്ടാണകദ്ദേഹയ.  ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനികേഫളയയ
കേരഷകേഫരയയ  സയഘടനിപ്പെനിക്കുവണ്ടാനുയ  ഭൂമനിയനിലണ്ടാതവനത്ത്  ഭൂമനിയണണ്ടാക്കനിഫക്കണ്ടാടുക്കണ്ടാനുയ
പണ്ടാരപ്പെനിടയ  ഫകേട്ടനിഫക്കണ്ടാടുക്കണ്ടാനുയ  ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനികേള്ക്കത്ത്  കജണ്ടാലനിക്കനുസൃതമണ്ടായനി
നശ്യണ്ടായമണ്ടായ കൂലനി വണ്ടാങ്ങനി നല്കുന്നതനിനുമണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ ഒട്ടനവധനി സമര കപണ്ടാരണ്ടാട്ടങ്ങളനില്
പ്രവരതനിചയണ്ടാളണ്ടാണത്ത് അകദ്ദേഹയ.  ആറത്ത് പതനിറ്റണ്ടാണ്ടുകേണ്ടാലഫത സയശുദ രണ്ടാഷസ്പീയതനിഫന്റെ
ഇച്ഛേണ്ടാശക്തനിയയ  കേരുത്തുയഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  അകദ്ദേഹയ  കകേരളതനിഫല  മനനിയണ്ടായതത്ത്.
ഇടതുപക പ്രസണ്ടാനതനിനത്ത്  മണ്ടാത്രഫമ  അങ്ങഫനഫയണ്ടാരണ്ടാളനിഫന്റെ സകേകേളനികലയ്ക്കത്ത്  ആ
ഉതരവണ്ടാദനിതയ ഏല്പ്പെനിക്കണ്ടാന കേഴനിയകേയള്ളു.  തസ്പീരചയണ്ടായയ ആ ഉതരവണ്ടാദനിതയ
നനിരവ്വഹനിക്കഫപ്പെടുഫമന്നണ്ടാണത്ത് ഞണ്ടാന മനസനിലണ്ടാക്കുന്നതത്ത്.  
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ഭരണപകയ പകേച്ചുനനില്ക്കുകേയണ്ടാഫണന്നത്ത്   ശസ്പീ.  ടനി.  എ.  അഹമ്മദത്ത്  കേബസ്പീര
ഇവനിഫട  പറയകേയണണ്ടായനി.  പകേച്ചുനനില്ക്കുന്നതത്ത്  പ്രതനിപകമണ്ടാണത്ത്.   പ്രതനിപകയ
അന്തയവനിട്ടുനനില്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  എഫന്തണ്ടാഫക്ക  പുലഭശ്യമണ്ടാണത്ത്  പറയന്നതത്ത്.  കുഫറ
കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  പറഞത്ത്  രണത്ത്  ദനിവസമണ്ടായനി  ഇവനിഫട  അടനിയന്തരപ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.   ഒരു കകേണ്ടാടനിയലധനികേയ  കുടുയബങ്ങളള്ള സയസണ്ടാനമണ്ടാണത്ത്
കകേരളയ.  കകേരളതനില് സക്രയ കകേസ്സുകേളഫട എണ്ണയ കൂടുയ.   ഫചെറനിയ തരക്കങ്ങള്
വന്നണ്ടാല്കപ്പെണ്ടാലയ ആളകേള് കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് കസ്റ്റേഷനനില് കപണ്ടായനി കകേസത്ത് രജനിസ്റ്റേര ഫചെയ്യുയ.
അതത്ത് കകേരളതനിഫല സണ്ടാഹചെരശ്യമണ്ടാണത്ത്.  അതനിനത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് കകേഫസടുക്കുയ.  ചെസ്പീത
വനിളനിചണ്ടാല്കപ്പെണ്ടാലയ  സക്രയ  കകേഫസടുക്കുന്ന  സയസണ്ടാനമണ്ടാണത്ത്  കകേരളയ.  സക്രയ
കകേസ്സുകേളഫട  എണ്ണതനിഫന്റെ  അടനിസണ്ടാനതനില്  കകേരളതനില്  ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാനനനില
തകേരന്നുകപണ്ടാഫയന്നത്ത്  ഇവനിഫട  നനിങ്ങള്  അട്ടഹസനികക്കണ  കേണ്ടാരശ്യമനില.  ഈ
സയസണ്ടാനതത്ത്  സുശക്തമണ്ടായ  ഒരു  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  സയവനിധണ്ടാനയ  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
മുഖശ്യമനനിയഫട കനതൃതക്വതനിലണത്ത്.   ചെനില കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് കമധണ്ടാവനികേള്ക്കത്ത് ഇഫതണ്ടാന്നുയ
ഉള്ഫക്കണ്ടാള്ളണ്ടാനണ്ടാകുന്നനില. കേഴനിഞ കേണ്ടാലങ്ങളനില് എലണ്ടാ ഫകേണ്ടാള്ളയ്ക്കുയ ഫകേണ്ടാള്ളനിവയ്പ്പെനിനുയ
കേള്ളതരതനിനുയ  കൂട്ടുനനിന്നതത്ത്  ഭരണണ്ടാധനികേണ്ടാരനികേളഫട  ഭണ്ടാഗമണ്ടായ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്
സയവനിധണ്ടാനമണ്ടായനിരുന്നു.  ക്രനിമനിനല്വത്ക്കരനിക്കഫപ്പെട്ട  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.
ഭരണതനിഫല  അഴനിമതനിരണ്ടാജണ്ടാക്കനണ്ടാരക്കത്ത്  സയരകണയ  നല്കുന്ന  ഉകദശ്യണ്ടാഗസ
പ്രമണ്ടാണനിമണ്ടാഫര സയബനനിചത്ത് ഇവനിഫട സൂചെനിപ്പെനിചകലണ്ടാ; ഒരുദണ്ടാഹണയ പറയണ്ടായ, എഫന്റെ
നനികയണ്ടാജകേമണ്ഡലതനിഫല കഹണ്ടാസനിറ്റലനിനകേതത്ത് കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
കേണ്ടാലതത്ത്  നനിരമ്മനിച  ഒരു  ഫകേട്ടനിടതനില്  സവദദ്യുതനി  കേണകനുണണ്ടായനിരുന്നനില.
സഹ ഫറയ്സ്ഡത്ത് ബനില്ഡനിയഗണ്ടായതുഫകേണ്ടാണത്ത് സഹ ഫടനഷന സവദദ്യുതനി കവണയ.
സവദദ്യുതനി  കേണകനുമണ്ടായനി  ബനഫപ്പെട്ടത്ത്  വനിശദമണ്ടായ  കപ്രണ്ടാജക്ടത്ത്  തയണ്ടാറണ്ടാക്കണ്ടാന
പറഞനിരുന്നു.   ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റത്ത്  കകേണ്ടാമഗൗണനിനുള്ളനില്  വണ്ടാഹനതനിനകേതത്ത്  വചത്ത്
സകേക്കൂലനി  വണ്ടാങ്ങനിയ  ഇലകനികേത്ത്  ഫസകനനിഫല  ഒരു  എഞനിനസ്പീയറണ്ടാണത്ത്  കപ്രണ്ടാജക്ടത്ത്
തയണ്ടാറണ്ടാക്കനിയതത്ത്.  കപ്രണ്ടാജക്ടത്ത് തയണ്ടാറണ്ടാക്കനിയകപ്പെണ്ടാള് ഒരു കകേണ്ടാടനി അമതനിഫയട്ടത്ത് ലകയ
രൂപയണ്ടാകുഫമന്നത്ത്  പറഞ.  മഫറ്റണ്ടാരുകദശ്യണ്ടാഗസഫന ഏല്പ്പെനിചകപ്പെണ്ടാള് ആ കപ്രണ്ടാജക്ടത്ത്
38  ലകയ  രൂപയ്ക്കത്ത്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കണ്ടാഫമന്നണ്ടാണത്ത്  പറഞതത്ത്.  അങ്ങഫനയള്ള  ഒരു
വനനിതഫയയണ്ടാണത്ത് സകേക്കൂലനി കകേസനില് പനിടനികൂടനിയതത്ത്.  കകേരളതനിഫല ഭരണരയഗയ,
നനിരമ്മണ്ടാണരയഗയ,  ഫപണ്ടാതുവനിതരണരയഗയ  തുടങ്ങനിയ  എലണ്ടാ  കമഖലകേളനിലയ
അഴനിമതനിയഫട  കവതണ്ടാളങ്ങഫള  കുടനിയനിരുതനി  തങ്ങള്ക്കത്ത്  കേണ്ടാശുണണ്ടാക്കുന്നതനിനുള്ള
മണ്ടാരഗ്ഗമണ്ടായനി കകേരളതനിഫല ഭരണ രയഗഫത ഉപകയണ്ടാഗഫപ്പെടുത്തുന്നു.  അഴനിമതനിയഫട
കപരനില്  മുഖശ്യമനനിയടക്കയ  പതനിമൂന്നത്ത്  മനനിമണ്ടാരണ്ടാണത്ത്  നനിരന്നത്ത്  നനിന്നനിരുന്നതത്ത്.
മുന മുഖശ്യമനനി ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെണ്ടാണനി മുതല് ഏറ്റവയ അവസണ്ടാനയ ശസ്പീ.  ഫകേ.  ബണ്ടാബു
വഫരയള്ളവര അഴനിമതനികക്കസ്സുകേളനില്ഫപട്ടനിരനിക്കുന്നു.  ഈ രണ്ടാജശ്യതത്ത്  സല്ഭരണയ
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നടതനിയതനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗമണ്ടായണ്ടാകണണ്ടാ ഇങ്ങഫനയണണ്ടായതത്ത്?  അമ്മഫപങ്ങനമണ്ടാഫരകപ്പെണ്ടാലയ
തനിരനിചറനിയണ്ടാന കേഴനിയണ്ടാത തരതനിലള്ള പസ്പീഡന കകേസ്സുകേളനില് മുന യ.ഡനി.എഫെത്ത്.
എയ.എല്.എ-മണ്ടാര പ്രതനിയണ്ടാകുന്ന ചെരനിത്രമണ്ടാണത്ത് കകേരളതനിലണണ്ടായനിട്ടുള്ളതത്ത്.  

ഇടതുപക  ജനണ്ടാതനിപതശ്യമുന്നണനി  സണ്ടാമുദണ്ടായനികേ  പ്രമണ്ടാണനിമണ്ടാരുകടയയ
മതമഗൗലനികേ  ശക്തനികേളകടയയ  അടനിതറയനില്  ഫകേട്ടനിയയരതനിയ  പ്രസണ്ടാനമല.
കകേരളതനിഫല  ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി  വരഗ്ഗതനികന്റെയയ  മതനനിരകപക  ശക്തനികേളഫടയയ
ശമഫെലമണ്ടായനി  ഉയരന്നുവന്നതണ്ടാണത്ത്   ഇടതുപക ജനണ്ടാതനിപതശ്യമുന്നണനി സരക്കണ്ടാര.
കേഴനിഞ ഫതരഫഞടുപ്പെനില്  ഇടതുപക ജനണ്ടാധനിപതശ്യമുന്നണനിഫയ തകേരക്കുന്നതനിനു
കവണനി കൂട്ടുഫകേട്ടുണണ്ടാക്കനി.  എന്നനിട്ടുയ  91  സസ്പീറ്റുകേളനില്  ലകക്കണക്കനിനത്ത്  കവണ്ടാട്ടനിഫന്റെ
വശ്യതശ്യണ്ടാസതനില്  കകേരളതനിഫല  ജനങ്ങള്  ഇടതുപക  ജനണ്ടാതനിപതശ്യമുന്നണനി
ക്കനുകൂലമണ്ടായനി  ചെരനിത്രപരമണ്ടായ  തസ്പീരുമണ്ടാനഫമടുത്തു.   ഇന്തശ്യയനിഫല  ബനി.ഫജ.പനി.
സരക്കണ്ടാരനിഫനതനിരണ്ടായനി,  അവരുഫട  നയങ്ങള്ഫക്കതനിരണ്ടായനി  വരഗ്ഗസ്പീയ  ഫെണ്ടാസനിസ്റ്റേത്ത്
സമസ്പീപനതനിഫനതനിരണ്ടായനി   ഈ രണ്ടാജശ്യതത്ത്  ഉയരന്നുവരണ്ടാനകപണ്ടാകുന്ന ജനണ്ടാധനിപതശ്യ
കപണ്ടാരണ്ടാട്ടതനിഫന്റെ  കകേന്ദ്രമണ്ടായനി  കകേരളതനിഫല  ഇടതുപക  ജനണ്ടാധനിപതശ്യമുന്നണനി
സരക്കണ്ടാര രണ്ടാജശ്യതനിനത്ത് മണ്ടാതൃകേയണ്ടാകേണ്ടാന കപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഭരണരയഗതത്ത് മണ്ടാത്രമല,
ഈ രണ്ടാജശ്യഫത ഭരണണ്ടാധനികേണ്ടാരനികേള്ഫക്കതനിഫരയയ വലതുപക നയതനിഫനതനിഫരയയ
വരഗ്ഗസ്പീയ  ഫെണ്ടാസനിസതനിഫനതനിഫരയയ  കുടപനിടനിക്കുന്ന  ശക്തനിയണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.
ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ആന്റെണനിയഫട  ഭണ്ടാഷ  കേടഫമടുതണ്ടാല്  പകേല് കകേണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുകേണ്ടാരനുയ
രണ്ടാത്രനി  ആര.എസത്ത്.എസത്ത്-നത്ത്  വനിടുപണനി  ഫചെയ്യുന്ന,  ബനി.ഫജ.പനി.-ഫയ  കേണത്ത്
ഒളനികചണ്ടാടുന്ന  ഈ  രണ്ടാജശ്യതനിഫല  പല  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  കനതണ്ടാക്കളകടയയ  തനനിനനിറയ
പുറത്തുവരണ്ടാന  കപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  മതനനിരകപകത  ഉയരതനിപ്പെനിടനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്
രണ്ടാജശ്യതത്ത് ഉയരന്നു വരണ്ടാന കപണ്ടാകുന്ന ജനണ്ടാധനിപതശ്യകപണ്ടാരണ്ടാട്ടങ്ങളഫട ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി ഈ
സരക്കണ്ടാര   മണ്ടാറണ്ടാന  കപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഈ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  പ്രവരതനങ്ങഫള
കേണ്ടാതനിരുന്നത്ത്  കേണ്ടാണണഫമന്നത്ത്  അഭശ്യരതനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  എഫന്റെ  വണ്ടാക്കുകേള്
അവസണ്ടാനനിപ്പെനിക്കുന്നു.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജണ്ടാരജത്ത്:  സര,  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഗവരണര  ജസ്റ്റേനിസത്ത്  പനി.
സദണ്ടാശനിവയ അഞത്ത് ഗണ്ടാസത്ത് ഫവള്ളയ കുടനിചത്ത് രണരമണനിക്കൂര ഫകേണ്ടാണത്ത് പൂരതനിയണ്ടാക്കനിയ
ഈ പ്രസയഗയ വണ്ടായനിച ഒരണ്ടാള്ക്കുകപണ്ടാലയ  കുറ്റയ പറയണ്ടാന കേഴനിയനില.  അതുഫകേണ്ടാണത്ത്
നന്ദനിപ്രകമയയ  ശരനിയഫലന്നത്ത്  പറയന്നതനില്  അരതമനിഫലന്നണ്ടാണത്ത്  എനനിക്കത്ത്
സൂചെനിപ്പെനിക്കണ്ടാനുള്ളതത്ത്.   ഇന്നഫലയയ  ഇന്നുയ  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  പനി.  ടനി.  കതണ്ടാമസുയ
തനിരുവഞ്ചൂര  രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണനുയ  രണത്ത്  അടനിയന്തരപ്രകമയങ്ങള്  ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്നു.
അടനിയന്തരപ്രകമയ  വനിഷയയ  കകേട്ടണ്ടാല്  രണ്ടാജശ്യതത്ത്  ഇത്രമണ്ടാത്രയ  ഗുണകേളയ
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ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേനികേളയ  ഫപണ്ണുപനിടനിതക്കണ്ടാരുമുകണണ്ടാഫയന്നത്ത്  കതണ്ടാന്നനികപ്പെണ്ടാകുയ.  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
മുഖശ്യമനനിയഫട മറുപടനിയണ്ടാണത്ത് ആദശ്യയ  കകേള്ക്കുന്നഫതങ്കെനില് ശസ്പീ. രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതലയയ
ഇവനിടഫത  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുകേണ്ടാരുയ   ഇകത  സടപ്പെണ്ടാണകലണ്ടാഫയന്നത്ത്  കതണ്ടാന്നനികപ്പെണ്ടാകുയ.
ഇതനിഫന്റെഫയണ്ടാഫക്ക  അരതഫമന്തണ്ടാണത്ത്?  ഈ  രണത്ത്  കൂട്ടരുയകൂടനി  കേഴനിഞ  അറുപതത്ത്
ഫകേണ്ടാലമണ്ടായനി മണ്ടാറനിമണ്ടാറനി ഭരണയ നടത്തുകേയണ്ടാണത്ത്.  നനിങ്ങള് അകങ്ങണ്ടാട്ടുമനികങ്ങണ്ടാട്ടുയ കുറ്റയ
പറഞണ്ടാല്  എങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത്  ശരനിയണ്ടാകുന്നതത്ത്?   ഇടതുപകയ  ബനി.ഫജ.പനി.-യഫട
കൂഫടയണ്ടാണത്ത്;  ഇടതുപകമണ്ടാണത്ത്  ബനി.ഫജ.പനി.-ഫയ  വളരത്തുന്നഫതന്നത്ത്  ശസ്പീ.  വനി.  ടനി.
ബല്റണ്ടായ പറഞ.  ശസ്പീ.  ഫകേ.  ആനസലന പറഞനനിരതനിയതത്ത് കകേണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുകേണ്ടാരണ്ടാണത്ത്
ബനി.ഫജ.പനി.-ഫയ  വളരത്തുന്നഫതന്നണ്ടാണത്ത്.  നനിങ്ങള്  രണ്ടുകൂട്ടരുയകൂടനി  ഇങ്ങഫന
പറഞപറഞത്ത്  കകേരളതനിഫല  ജനങ്ങഫള  ഫവള്ളതനിലണ്ടാക്കുകേയണ്ടാണഫണന്നത്ത്
പറയണ്ടാതനിരനിക്കണ്ടാന  കേഴനിയനില.  എനനിക്കത്ത്  പ്രനിയഫപ്പെട്ട  പനിണറണ്ടായനി  സഖണ്ടാവനികനണ്ടാടത്ത്
പറയണ്ടാനുള്ളതത്ത്, നനിങ്ങള് ഒന്നുരണ്ടു നല കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് ഫചെയണഫമന്നണ്ടാണത്ത്.   കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്
ഫചെയണ്ടാന കേഴനിവള്ള ആളണ്ടാണത്ത് അകദ്ദേഹഫമന്നത്ത് പല പ്രണ്ടാവശശ്യയ പറഞനിട്ടുണത്ത്.  ഞണ്ടാന
പറയന്നതത്ത്  സുഖനിപ്പെനിക്കണ്ടാന  കവണനിയല;  ഇതനിനണ്ടായനി  എനനിക്കത്ത്  ഒരണ്ടാനുകൂലശ്യവയ
നനിങ്ങള് ഫചെയതകരണ.  പകക അങ്ങത്ത് കേഴനിവള്ള ആളണ്ടാഫണങ്കെനില് ഞണ്ടാന ഇന്നഫല
കചെണ്ടാദശ്യയ കചെണ്ടാദനിചകപ്പെണ്ടാള് പറഞ,  ഒരു അസക്വണ്ടാരസശ്യയ അകങ്ങയ്ക്കത്ത് പറ്റനിയനിട്ടുഫണന്നത്ത്.
ഇവനിഫട  പ്രതനിപകവയ  കചെണ്ടാദനിക്കുന്നതത്ത്  മുഖശ്യമനനി  എന്തുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  ആക്ടത്ത്
ഫചെയണ്ടാതഫതന്നണ്ടാണത്ത്.  മുഖശ്യമനനി കസണ്ടായഗണ്ടായനി ആക്ടത്ത് ഫചെയണയ. അതുതഫന്നയണ്ടാണത്ത്
എഫന്റെയയ  ആവശശ്യയ.  ഞണ്ടാന  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഉയ  ആയനി  പനിണങ്ങണ്ടാനുണണ്ടായ
സണ്ടാഹചെരശ്യയ വനിശക്വകേരമ്മജരുഫട വനിഷയമണ്ടാണത്ത്.   ശസ്പീ. ഉമ്മന ചെണ്ടാണനിയയ ശസ്പീ. രകമശത്ത്
ഫചെന്നനിതലയയ  ശസ്പീ.  ഫകേ.എയ.  മണ്ടാണനിയയ  ശസ്പീ.  കുഞണ്ടാലനിക്കുട്ടനി  സണ്ടാഹനിബുയ
പറഞതനുസരനിചത്ത്  അവരുഫട വനിഷയയ പഠനിക്കണ്ടാന ശങ്കെര കേമ്മസ്പീഷഫന നനിയമനിച്ചു.
ആ കേമ്മസ്പീഷന  2014  ഡനിസയബര  31-നത്ത്  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  സമരപ്പെനിച്ചു.  ശസ്പീ.  ഫകേ.  എയ.
മണ്ടാണനിയയ  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെണ്ടാണനിയയ  പറഞതത്ത്  ബഡ്ജറ്റനില്  അവരക്കത്ത്
ആനുകൂലശ്യങ്ങള്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിക്കുഫമന്നണ്ടാണത്ത്.  ബഡ്ജറ്റത്ത്  അവതരനിപ്പെനിച  സമയതത്ത്
പണ്ടാവഫപ്പെട്ട  വനിശക്വകേരമ്മജരക്കത്ത്  അനുകൂലമണ്ടായനി  ഒരകരയ  മനിണനിയനില.   അവകരണ്ടാടത്ത്
മരശ്യണ്ടാദ  കേണ്ടാണനിക്കണ്ടാതതനിനണ്ടാല്  ഞണ്ടാന  അവഫര  വഴക്കത്ത്  പറഞ.  അതണ്ടാണത്ത്
ഞണ്ടാനുമണ്ടായള്ള  അവരുഫട  പനിണക്കതനിഫന്റെ  കേണ്ടാരണയ.  ഈ  സരക്കണ്ടാഫരങ്കെനിലയ  ആ
വനിഭണ്ടാഗകതണ്ടാടത്ത്  നസ്പീതനി  കേണ്ടാണനിക്കണ്ടാന  തയണ്ടാറണ്ടാകേണയ.  ശങ്കെര  കേമ്മസ്പീഷന  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിയഫട  ആഫെസ്പീസനിലണണ്ടാകുയ.  അതങ്ങത്ത്  വണ്ടായനിക്കണയ.
ബഡ്ജറ്റത്ത്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകമണ്ടാള്  ആ  വനിഭണ്ടാഗതനിനത്ത്  എഫന്തങ്കെനിലയ  ഫചെയണ്ടാനുള്ള
സനനസത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  കഡണ്ടാ.  കതണ്ടാമസത്ത്  ഐസകേത്ത്  കേണ്ടാണനിക്കണഫമന്നത്ത്  അങ്ങത്ത്
പറയണയ.  
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മഫറ്റണ്ടാന്നത്ത്,   തനിരുവനന്തപുരയ  ജനിലയനിഫല  ഏഴത്ത്  നനികയണ്ടാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്
നനിരണ്ണണ്ടായകേ  സക്വണ്ടാധസ്പീനയ  ഫചെലതണ്ടാന  കേഴനിയന്ന  ഒരു  വനിഭണ്ടാഗമണ്ടാണത്ത്  നണ്ടാടണ്ടാര
സമുദണ്ടായയ. നണ്ടാടണ്ടാര സമുദണ്ടായഫത രകനിക്കുന്നതനിനുള്ള പതനിഫനണ്ടാകന്നണ്ടാളയ കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്
കനതണ്ടാക്കനണ്ടാര പറഞതനിഫന്റെ അടനിസണ്ടാനതനില്  ഞണ്ടാന  എഴുതനിഫക്കണ്ടാടുതനിരുന്നു.
ഒരു കേണ്ടാരശ്യയകപണ്ടാലയ അവരക്കുകവണനി ഫചെയണ്ടാതതനിനണ്ടാല്  അഫതണ്ടാരു വഞനയണ്ടാഫണന്നത്ത്
ഞണ്ടാന പറഞ.  എഫന്ന പുറതണ്ടാക്കണ്ടാനുള്ള മഫറ്റണ്ടാരു കേണ്ടാരണയ അതണ്ടാണത്ത്.   നണ്ടാടണ്ടാര
സമുദണ്ടായയ അകങ്ങയറ്റയ ബഹുമണ്ടാനനിക്കുന്ന അവരുഫട കേണ്കേണ സദവമണ്ടാണത്ത് അയണ്ടാ
സവകുണസക്വണ്ടാമനികേള്.  ആ സക്വണ്ടാമനിയഫട കപരനിലള്ള സ്മെണ്ടാരകേയ പണനിയന്നതനിനത്ത് പതത്ത്
ലകയ  രൂപ  അനുവദനിക്കുഫമന്നത്ത്  പറഞനിട്ടത്ത്  ഒരു   രൂപകപണ്ടാലയ  അനുവദനിചനില.
അവരുഫട  പ്രശ്നങ്ങള്  ചെരച  ഫചെയത്ത്  എത്രയയകവഗയ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിയണണ്ടാകേണഫമന്നണ്ടാണത്ത് എനനിക്കത്ത് പറയണ്ടാനുള്ളതത്ത്. 

അതുകപണ്ടാഫല  കകേരളതനില്  കവദന  അനുഭവനിക്കുന്ന  മഫറ്റണ്ടാരു  വനിഭണ്ടാഗമണ്ടാണത്ത്
മതശ്യഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനികേള്.   അവരുഫട  അവസ  വളഫര  ദയനസ്പീയമണ്ടാണത്ത്.   ഒരണ്ടാള്
മതശ്യബനനതനിനനിഫട  കേടലനില്വചത്ത്  മരണഫപ്പെട്ടണ്ടാല്  അയണ്ടാള്  മരനിച്ചുഫവന്നത്ത്
ഫതളനിയനിക്കുന്നഫതങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത്?  ജഡയ  ഹണ്ടാജരണ്ടാക്കണഫമന്നണ്ടാണത്ത്  പറയന്നതത്ത്.
അങ്ങഫന കേണ്ടാണനിക്കണ്ടാന കേഴനിയകമണ്ടാ?  ഫകേണ്ടാലയ കേടപ്പുറതത്ത് മതശ്യബനനതനിനണ്ടായനി
കപണ്ടായകപ്പെണ്ടാള് വള്ളയ മറനിഞത്ത്   22  വയസ്സുള്ള ആനഡ്രൂസത്ത് എന്ന ഫചെറുപ്പെക്കണ്ടാരന
മരണഫപ്പെട്ടു.  രണ്ടുകപഫര രകഫപ്പെടുതണ്ടാന കേഴനിഞ. മരണഫപ്പെട്ട വശ്യക്തനിയഫട അച്ഛേന
ഒരു  മണ്ടാനസനികേകരണ്ടാഗനിയയ  അമ്മ  കേശ്യണ്ടാനസര  ബണ്ടാധനിചത്ത്  ചെനികേനിതയനിലമണ്ടാണത്ത്.   ആ
കുടുയബഫത  സഹണ്ടായനിക്കണ്ടാനുള്ള  സനനസത്ത്  കേണ്ടാണനിചത്ത്  ആ  മതശ്യഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനി
കുടുയബകതണ്ടാടുള്ള പ്രതനിബദത പുലരതണ്ടാന  കേഴനിയണയ.

അതുകപണ്ടാഫല  മഫറ്റണ്ടാരു  കേണ്ടാരശ്യയ,  കേശ്യണ്ടാബനിനറ്റനിഫന്റെ  അയഗസ്പീകേണ്ടാരയ  ലഭനിച
ഗ്രസ്പീനഫെസ്പീല്ഡത്ത്  വനിമണ്ടാനതണ്ടാവളതനിഫന്റെ  നനിരമ്മണ്ടാണയ  സയബനനിചത്ത്  ബഡ്ജറ്റനില്
എഫന്തങ്കെനിലയ ഉണണ്ടാകുകമണ്ടാഫയന്നത്ത് അറനിയണ്ടാനുള്ള ആഗ്രഹമുണത്ത്.  ഈ നണ്ടാടനിനുകവണനി
അങ്ങഫനയള്ള കുഫറ നല കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് ഫചെയണ്ടാല്  നലതണ്ടാണത്ത്.  

ഒരു ഫചെറനിയ കേണ്ടാരശ്യയകൂടനി പറഞത്ത് നനിരതണ്ടായ.  കേണ്ടാരുണശ്യ ചെനികേനിതണ്ടാപദതനി
എഫന്റെ നണ്ടാട്ടനില് ഒരനിടത്തുയ നനിരതനിയനിട്ടനില.  ആ പദതനി നനിരതനിഫയന്നത്ത്  പറഞത്ത്
സമരയ ഫചെയ്യുന്നതത്ത് മണ്ടാനശ്യതയഫലന്നത്ത് ബഹുമണ്ടാനപുരസരയ   ഓരമ്മഫപ്പെടുതനിഫക്കണ്ടാണത്ത്
ഞണ്ടാന നനിരത്തുന്നു.

ശസ്പീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  സര,  നന്ദനിപ്രകമയഫത പൂരണ്ണമണ്ടായനി പനിന്തണ്ടാങ്ങുന്നു.

എനനിക്കത്ത്  മുമത്ത് സയസണ്ടാരനിച ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ അയഗയ,  ഇടതുപകയ കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനികനയയ

കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത്  ഇടതുപകകതയയ പഴനിചെണ്ടാരുന്നുഫവന്നത്ത് പറയന്നതുകകേട്ടു.  അതനികനണ്ടാടത്ത്
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എനനിഫക്കണ്ടാരു  തരതനിലയ  കയണ്ടാജനിക്കണ്ടാന  കേഴനിയനില.  ഇടതുപകതനിഫന

കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനികനണ്ടാടത്ത്  തണ്ടാരതമശ്യയ ഫചെയ്യുന്ന  നടപടനി തഫന്ന ഫതറ്റണ്ടാഫണന്നത്ത് പറയണ്ടാന

ഞണ്ടാനണ്ടാഗ്രഹനിക്കുന്നു.  കേണ്ടാരണയ,  ഞണ്ടാന  തണ്ടാമസനിക്കുന്ന  തകേഴനി  പഞണ്ടായതത്ത്

ഭരനിക്കുന്നതത്ത്   ഇടതുപകമണ്ടാണത്ത്.  ആ പഞണ്ടായതനിഫല ഒരു സ്റ്റേണ്ടാനഡനിയഗത്ത്  കേമ്മനിറ്റനി

മുകന്നണ്ടാട്ടുഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകുന്നതത്ത് ബനി.ഫജ.പനി.-യയ കകേണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുയ തമ്മനിലള്ള അവനിശുദ

കൂട്ടുഫകേട്ടനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗമണ്ടായനിട്ടണ്ടാണത്ത്.  ഇതുകപണ്ടാഫല ഒകട്ടഫറ തകദ്ദേശഭരണ സണ്ടാപനങ്ങളനില്

കകേണ്ടാണ്ഗ്രസുയ ബനി.ഫജ.പനി.-യയ തമ്മനിലള്ള അവനിശുദ കൂട്ടുഫകേട്ടനിഫന്റെ ഫെലമണ്ടായനി എത്ര

സ്റ്റേണ്ടാനഡനിയഗത്ത്  കേമ്മനിറ്റനികേളനില്  അവര  കചെരന്നത്ത്  പ്രവരതനിക്കുന്നുഫവന്നത്ത്  പരനികശണ്ടാധനിക്കണ്ടാനുള്ള

സധരശ്യയ വലതുപകതത്ത്  നനിന്നുണണ്ടാകേണഫമന്ന ഒരഭശ്യരതന മുകന്നണ്ടാട്ടത്ത് വയ്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.

2.00 P.M.]   

ഒരു  രണ്ടാജശ്യഫത  സസ്പീകേളഫട  നനിലവണ്ടാരതനില്  നനിന്നണ്ടാണത്ത്  ആ  രണ്ടാജശ്യഫത

അവസ  മനസനിലണ്ടാക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇന്തശ്യണ്ടാ  മഹണ്ടാരണ്ടാജശ്യതനിഫന്റെ  ഇന്നഫത

അവസ  എന്തണ്ടാഫണന്നത്ത്  മനസനിലണ്ടാക്കണ്ടാന  അധനികേഫമണ്ടാന്നുയ  ആകലണ്ടാചെനികക്കണനി

വരനില.  കേണ്ടാരണയ,  ഒരനിക്കലയ  ഇന്തശ്യ  കേണനിട്ടുയ  കകേട്ടനിട്ടുമനിലണ്ടാത  തരതനിലള്ള

പുതനിയ  ചെനില  വനികൃതമണ്ടായ  മുദ്രണ്ടാവണ്ടാകേശ്യങ്ങള്,  അതനികലറ്റവയ  ഫപണ്ടാരുതകക്കടുള്ള

മുദ്രണ്ടാവണ്ടാകേശ്യഫമന്നത്ത് എനനിക്കത്ത് കതണ്ടാന്നുന്നതത്ത്, "കബട്ടസ്പീ ബചണ്ടാകവണ്ടാ കബട്ടസ്പീ പഠണ്ടാകവണ്ടാ”എന്നതണ്ടാണത്ത്,

'മനുഷശ്യ സസ്പീകേഫളക്കണ്ടാള് ഇഗൗ രണ്ടാജശ്യതത്ത് പ്രണ്ടാധണ്ടാനശ്യമുള്ളതത്ത് കഗണ്ടാമണ്ടാതണ്ടാവനിനണ്ടാഫണന്നുയ'

സണ്ടാധണ്ടാരണക്കണ്ടാരണ്ടായ  സസ്പീകേള്  ദളനിതരണ്ടാഫണന്നുയ  പനികന്നണ്ടാക്ക  വനിഭണ്ടാഗമണ്ടാഫണന്നുയ

പറഞഫകേണ്ടാണത്ത് ക്രൂരമണ്ടായനി മരദ്ദേനിക്കുന്ന ഫെണ്ടാസനിസ്റ്റേത്ത് ആശയങ്ങള്ക്കത്ത്  വലനിയ രസ്പീതനിയനില്

വനിതത്ത്  പണ്ടാകേണ്ടാന  ശമനിക്കുന്ന  പ്രധണ്ടാനമനനിയണ്ടാണത്ത്  ഇന്തശ്യ  ഭരനിക്കുന്നതത്ത്.

ബഹുഭൂരനിപകയ സയസണ്ടാനങ്ങളയ,  വലതുപക രണ്ടാഷസ്പീയതനിഫന്റെ കേണ്ടാല്ച്ചുവട്ടനിലണ്ടായനിരുന്ന

ബസ്പീഹണ്ടാറുയ ഉതരപ്രകദശുഫമണ്ടാഫക്ക നനിങ്ങഫള കവഫണന്നത്ത് വചതത്ത് എന്തുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്?

നനിങ്ങളഫട  മതനനിരകപകമൂലശ്യയ  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  മനസനിലണ്ടാകേണ്ടാതതുഫകേണ്ടാണണ്ടാകണണ്ടാ?

നനിങ്ങളണ്ടാണത്ത്  ബനി.ഫജ.പനി.-ഫയകപ്പെണ്ടാലള്ള  ഒരു  വരഗ്ഗസ്പീയശക്തനിഫയ  അധനികേണ്ടാരതനില്

ഫകേണ്ടാണ്ടുവരണ്ടാന  കേണ്ടാരണമണ്ടായതത്ത്,  നനിങ്ങളഫട  ആശയങ്ങളഫട  ദണ്ടാരനിദ്രശ്യമണ്ടാണത്ത്.

നനിങ്ങള്  മതനനിരകപകതയനില്  ഫവള്ളയ  കചെരതതനിനണ്ടാലണ്ടാണത്ത്  അവരനിന്നത്ത്

ഇന്തശ്യണ്ടാരണ്ടാജശ്യതത്ത്  അധനികേണ്ടാരതനില്  വരണ്ടാന  കേണ്ടാരണമണ്ടായഫതന്നത്ത്  ഇനനിഫയങ്കെനിലയ

നനിങ്ങള് വനിലയനിരുതണയ.  ഏഴത്ത്  സയസണ്ടാനങ്ങളനില് നനിന്നുകപണ്ടാലയ ഇനനി നനിങ്ങള്

തുടച്ചു  നസ്പീക്കഫപ്പെടുഫമന്ന  അപകേടയ  തനിരനിചറനിയണ്ടാന  തയണ്ടാറണ്ടാകേണഫമന്നത്ത്  ഇഗൗ

അവസരതനില് നനിങ്ങകളണ്ടാടത്ത് അഭശ്യരതനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്. 
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(അദശ്യകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന ഉള്പ്പെഫടയള്ള ബഹുമണ്ടാനശ്യരണ്ടായ പല എയ.എല്.എ.-മണ്ടാരുയ
ഫനഹ്റുവനിയന  കസണ്ടാഷശ്യലനിസഫതക്കുറനിചത്ത്  പറയണ്ടാറുണത്ത്.  പഫക  നനിങ്ങള്
അധനികേണ്ടാരതനില്  വരുകമണ്ടാള്  എന്തുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  കസണ്ടാഷശ്യലനിസ്റ്റേത്ത്  ആശയവയ
ഫനഹ്റുവനിയന  കസണ്ടാഷശ്യലനിസവയ  കേണ്ടാറ്റനില്  പറത്തുന്നതത്ത്?   കേഴനിഞ  ദനിവസയ
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനതനിനുകശഷയ  നനിങ്ങള്  ഇഗൗ  അസയബനിയനില്  നടതനിയ  ചെനില
നണ്ടാടകേങ്ങള്  കേണതുഫകേണ്ടാണ്ടു മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാനനിതത്ത്  പറയന്നതത്ത്.   ഇവനിഫട  വലനിയ
ബണ്ടാനര ഉയരതനിയനിരുന്നു. ബണ്ടാനര പനിടനിചത്ത് സസ്പീക്കറുഫട മുഖയ മറച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത് നനിങ്ങള്
ചെനില നണ്ടാടകേങ്ങള് ഇവനിഫട കേണ്ടാണനിക്കുന്നു. നനിങ്ങള് പറയന്നുണണ്ടായനിരുന്നു സസ്പീകേള്ക്കത്ത്
രകയനിലണ്ടാത നണ്ടാടണ്ടായനി കകേരളയ മണ്ടാറനിയനിരനിക്കുന്നു എന്നത്ത്.  ഇഗൗ പത്രതണ്ടാളകേളനിലൂഫട
കേടന്നുകപണ്ടായണ്ടാല്,  (പത്രങ്ങള്  ഉയരതനിക്കണ്ടാട്ടനി)  28-12-2014-ല്  മണ്ടാതൃഭൂമനി
പത്രതനില്  ചെനില കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് വന്നനിട്ടുണത്ത്.  ഫഎകേശ്യജനണ്ടാധനിപതശ്യ മുന്നണനി കകേരളയ
ഭരനിക്കുകമണ്ടാള്  സസ്പീകേളഫട  വസമുരനിഞത്ത്  പരനികശണ്ടാധന  നടതനിയ  നണ്ടാടണ്ടായനിരുന്നു
കകേരളയ.  എന്തുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത് സസ്പീ സുരകഫയക്കുറനിചത്ത് നനിങ്ങള് ചെരച ഫചെയണ്ടാതനിരുന്നതത്ത്?
സുരകനിത കകേരളയ പദതനി എന്നത്ത് ഫകേണ്ടാട്ടനികഘണ്ടാഷനിചനിട്ടത്ത്  സസ്പീകേള്ക്കത്ത് രകയനിലണ്ടാത
നണ്ടാടണ്ടായനിരുന്നു  കകേരളയ.  കേട്ടപ്പെനയനില്  16  കേണ്ടാരനിഫയ  പസ്പീഡനിപ്പെനിച  നണ്ടാടണ്ടായനിരുന്നു
കകേരളയ.  ഇന്തശ്യന  എകത്ത്പ്രസത്ത്  കപണ്ടാലള്ള  പത്രങ്ങള്  അതത്ത്  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  ഫചെയനിട്ടുണത്ത്
"Major bias against minor girls in State. On an average 21 minor girls are
killed in atrocities every year”എന്നത്ത് പറഞനിട്ടുണത്ത്.  അത്രയയ ലജ്ജണ്ടാകേരമണ്ടായ
അവസയള്ള  നണ്ടാടണ്ടായനി  നനിങ്ങള്  കകേരളഫത  മണ്ടാറ്റനിയനികല?  ഫതരുവനില്  സക്വന്തയ
അമ്മകയണ്ടാഫടണ്ടാപ്പെയ അന്തനിയറങ്ങനിയ പണ്ടാവയ നണ്ടാകടണ്ടാടനി  ബണ്ടാലനികേഫയ  ബലണ്ടാല്സയഗ-
തനിനനിരയണ്ടാക്കനിയ നണ്ടാടണ്ടായനി  ആ കേണ്ടാലഘട്ടതനില് കകേരളയ മണ്ടാറനിയനിരുന്നനിഫല?  ഇഗൗ
കബണ്ടാരഡയ  ബണ്ടാനറുയ  എന്തുഫകേണ്ടാണത്ത്  അന്നത്ത്  നനിങ്ങള്  ഉയരതനിക്കണ്ടാണനിചനില?  ഈ
സരക്കണ്ടാര അധനികേണ്ടാരതനില്വന്നത്ത് 9 മണ്ടാസക്കണ്ടാലമണ്ടായകപ്പെണ്ടാകഴയ്ക്കുയ  വലനിയ തരതനിലള്ള
ആകരണ്ടാപണയ  നനിങ്ങള്  നടത്തുന്നതത്ത്  നനിങ്ങളഫട  ലജ്ജ  മറച്ചുവയ്ക്കണ്ടാനണ്ടാഫണന്നത്ത്
ആരക്കണ്ടാണത്ത് മനസനിലണ്ടാകേണ്ടാതതത്ത്?

ഇവനിഫട  ക്രനിമനിനലകേളഫട  കേണ്ടാരശ്യയ  പറഞ.  9  മണ്ടാസയ  ഫകേണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങള്
വളരതനിയ ക്രനിമനിനലകേളണ്ടാകണണ്ടാ?  ഫതരുവനണ്ടായ്ക്കഫള വളരത്തുന്നതുകപണ്ടാല ക്രനിമനിനലകേഫള
ഫവള്ളവയ  ആഹണ്ടാരവയ  നല്കേനി നനിങ്ങള് ഇവനിഫട  തണ്ടാമസനിപ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.  ശസ്പീ.  എയ.
സക്വരണ്ടാജത്ത്  ഇന്നഫല  പറഞതുകപണ്ടാഫല  ബണനികചെണ്ടാര-ഫനകപ്പെണ്ടാഫലയള്ള  സഹഫടകേത്ത്
കേള്ളനണ്ടാരക്കത്ത് ഇവനിഫട വന്നത്ത് വനിളയണ്ടാടണ്ടാനുള്ള അവസരയ ഫകേണ്ടാടുതതത്ത് യ.ഡനി.എഫെത്ത്.
സരക്കണ്ടാരണ്ടാണത്ത്.  അവരുഫടഫയണ്ടാഫക്ക  അവശനിഷങ്ങള്  ഇകപ്പെണ്ടാഴുമുണത്ത്.   ഞങ്ങള്ക്കത്ത്
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ഇനനിയയ  പ്രതസ്പീകയണത്ത്,  സസ്പീകേള്ക്കത്ത്  അകങ്ങയറ്റയ സുരക നല്കുന്നുഫവന്നത്ത്  ഉറപ്പെത്ത്
നല്കേനിഫക്കണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഗവരണ്ണര  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന  പ്രസയഗയ
നടതനിയതത്ത്.   അവരുഫട ജസ്പീവനത്ത്  സുരകനിതതക്വവയ  ഭദ്രതയയ നല്കുന്നതനിനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ
എലണ്ടാ നടപടനികേളഫമടുക്കുഫമന്നത്ത് പറഞനിട്ടുണത്ത്. കകേരളതനിഫല ഇടതുപക സരക്കണ്ടാര
അവരുഫട  അന്തസനിനത്ത്  യണ്ടാഫതണ്ടാരു  കകേണ്ടാട്ടവയ  വരുതനിഫലന്നുയ  സസ്പീകേള്ക്കത്ത്
അധനികകപമണ്ടായനി  കേരുതണ്ടാവന്ന  ഏതത്ത്  നടപടനി  ആരനില്  നനിന്നുണണ്ടായണ്ടാലയ  മണ്ടാപ്പെത്ത്
ഫകേണ്ടാടുക്കനിഫലന്നുയ  പറഞതനിഫന്റെ  ഫതളനിവകല  നടനി  ആക്രമനിക്കഫപ്പെട്ടത്ത്  ഏതണ്ടാനുയ
ദനിവസങ്ങള്ക്കകേയ കൃതശ്യമണ്ടായ അറസ്റ്റേത്ത് കരഖഫപ്പെടുതനിഫക്കണ്ടാണത്ത് അതനിലനിടഫപട്ടതത്ത്.   

ഇവനിഫട വരഷങ്ങളണ്ടായനി കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത് ഇന്തശ്യ ഭരനിചനിട്ടത്ത്,  നനിങ്ങള് ബനി.ഫജ.പനി.-ക്കത്ത്
അധനികേണ്ടാരയ  സകേമണ്ടാറനിയകപ്പെണ്ടാള്  എത്ര  ദണ്ടാരുണമണ്ടായ  സയഭവങ്ങളണ്ടാണത്ത്  അടുത
കേണ്ടാലതത്ത്   ഇന്തശ്യണ്ടാ  മഹണ്ടാരണ്ടാജശ്യതത്ത്  നടന്നതത്ത്?  മറക്കണ്ടാന  കേഴനിയകമണ്ടാ  നനിങ്ങള്ക്കത്ത്
പൂഫന ഇനകഫെണ്ടാസനിസനിഫല രസസ്പീല രണ്ടാജുവനിഫന?  ആ കപരത്ത് മറന്നുഫകേണ്ടാണത്ത് നമുക്കത്ത്
സസ്പീ  സുരകഫയപ്പെറ്റനി  ചെരച  ഫചെയണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കുകമണ്ടാ?  കകേണ്ടാഴനികക്കണ്ടാടുകേണ്ടാരനിയണ്ടായ
രസസ്പീല രണ്ടാജു  ഒരു കുടുയബതനിഫന്റെ  ആശയമണ്ടായനിരുന്നു.  അതനിദണ്ടാരുണമണ്ടായനി  പൂഫന
ഇനകഫെണ്ടാസനിസനില് വചത്ത് ഫകേണ്ടാലഫപ്പെട്ടു.  ആ വനിഷയയ എന്തുഫകേണ്ടാണത്ത്  നമ്മള് ചെരച
ഫചെയ്യുന്നനില?  കദകവന്ദ്ര ഭട്ടത്ത്നണ്ടാവനിസനിഫനകപ്പെഫലയള്ള ഒരു മുഖശ്യമനനിയഫല അവനിഫട
അധനികേണ്ടാരതനിലനിരനിക്കുന്നതത്ത്?  ആദശ്യഫത  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേമണ്ടാകണണ്ടാ  അതത്ത്?  2014-ല്
ഫചെസന്നയനില് ഉമണ്ടാമകഹശക്വരനി എന്ന സസ്പീ അതനിദണ്ടാരുണമണ്ടായനി ഫതണ്ടാഴനില് സലതത്ത്
ഫകേണ്ടാലഫചെയഫപ്പെട്ടനിഫല? 2015  ഫഫെബ്രുവരനിയനില്  അനരണ്ടാ ദണ്ടാസത്ത് എന്ന ഫപണ്കുട്ടനി
ഫകേണ്ടാലഫചെയഫപ്പെട്ടനിഫല?  കകേരളതനിഫല  മണ്ടാത്രമല,  ഇന്തശ്യയനിഫല  സസ്പീകേളഫട
സുരകനിതതക്വമണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങഫളകപ്പെണ്ടാഫലയള്ളവര  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതത്ത്.  കകേരളഫത  കേണത്ത്
ഇന്തശ്യയനിഫല  ഭരണണ്ടാധനികേണ്ടാരനികേള്  പഠനിക്കഫട്ട  എന്നത്ത്  ആഗ്രഹനിച്ചുഫകേണ്ടാണ്ടുള്ള
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനമണ്ടാണത്ത് ഇവനിഫട  നടതനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്.

പുതനിയ  തലമുറയഫട  ആശണ്ടാ  കകേന്ദ്രമണ്ടാണത്ത്  ഫഎ.ടനി.  പണ്ടാരക്കുകേള്.
ലകക്കണക്കനിനത്ത് ഫചെറുപ്പെക്കണ്ടാരണ്ടാണത്ത്   ആ കമഖലയനില് ഫതണ്ടാഴനില് ഫചെയണ്ടാന വരുന്നതത്ത്.
പഫക  അവരുഫട  സുരകയഫട  കേണ്ടാരശ്യതനില്  ഗുരുതരമണ്ടായ  വസ്പീഴ്ചയണ്ടാണത്ത്  ഇന്തശ്യന
ഭരണണ്ടാധനികേണ്ടാരനികേളഫട  ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുണണ്ടായനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ശസ്പീ.  ഒ.  രണ്ടാജകഗണ്ടാപണ്ടാല്
സസ്പീകേള്ക്കത്ത് സുരകയനിഫലന്നത്ത് പറഞത്ത് വണ്ടാക്കഗൗട്ടത്ത് നടതനി പുറകതയ്ക്കത്ത് കപണ്ടായകപ്പെണ്ടാള്
അകരണ്ടാരതതനില്  ഞണ്ടാന  ഫഞട്ടനികപ്പെണ്ടായനി.   ബയഗണ്ടാളനില്  ഫതണ്ടാട്ടടുത  ദനിവസയ
മണ്ടായണ്ടാസണ്ടാന്ദ്ര  എന്ന  പണ്ടാവഫപ്പെട്ട  മൂന്നത്ത്  മണ്ടാസയ  ഗരഭനിണനിയണ്ടായ  ഒരു  യവതനിഫയ,
അവരുഫട  ബന്ധുക്കളണ്ടായ  കുട്ടനികേഫള  ആകരണ്ടാ  വഴക്കത്ത്  പറയന്നതത്ത്  കേണത്ത്
അതനിലനിടഫപടണ്ടാന ഫചെന്നകപ്പെണ്ടാള്,  ബനി.ഫജ.പനി.-യഫട ഒരു പ്രണ്ടാകദശനികേ കനതണ്ടാവത്ത് ആ
സസ്പീയഫട വയറനിനത്ത്  ഫതണ്ടാഴനിചത്ത്   ഭ്രൂണഫത   ഇലണ്ടായ്മ  ഫചെയ.   കമനകേണ്ടാ ഗണ്ടാനനിയയ
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നനിങ്ങളയ പറയന്നതത്ത് ഒകര അഭനിപ്രണ്ടായമണ്ടാഫണന്നുള്ളതണ്ടാണത്ത് ഞങ്ങഫള ഏറ്റവയ കൂടുതല്
ആശങ്കെഫപ്പെടുത്തുന്നതത്ത്. കേഴനിഞ ദനിവസയ ശസ്പീമതനി കമനകേണ്ടാ ഗണ്ടാനനി പറഞ "കകേരളയ
സദവതനിഫന്റെ  സക്വന്തയ  നണ്ടാകടണ്ടാ,  കകേരളതനില്  ഇത്രയധനികേയ  അതനിക്രമങ്ങള്
നടക്കുകന്നണ്ടാ”എന്നത്ത്.  സസ്പീകേഫളയയ  കുഞങ്ങഫളയമല;  അവര  കസ്നേഹനിക്കുന്നതത്ത്
നണ്ടായ്ക്കഫളയണ്ടാണത്ത്.   നടനിക്കത്ത്  കനഫര  ആക്രമമണമുണണ്ടാഫയന്നത്ത്  കകേട്ടയടഫന  അവര
ഫഞട്ടല്  കരഖഫപ്പെടുത്തുകേയണ്ടാണത്ത്.  അവരുഫട  മൂക്കനിനുതണ്ടാഫഴ  നന്ദനിനനി  എന്ന  ദളനിതത്ത്
ഫപണ്കുട്ടനിഫയ  ക്രൂരമണ്ടായനി ബലണ്ടാല്സയഗയ ഫചെയത്ത് ഫകേണ്ടാന്നനിട്ടത്ത് അവര കേണനിട്ടനില; എത്ര
കുഞങ്ങള്  ഗശ്യണ്ടായഗത്ത്  കറപ്പെനിനത്ത്  വനികധയരണ്ടായനി  ഹരനിയണ്ടാനയനിലയ  മറ്റുയ  വസ്പീഴുകമണ്ടാള്
അവനിഫട രണ്ടാഷപതനിഭരണയ ഏരഫപ്പെടുതണഫമന്നത്ത് എന്തുഫകേണ്ടാണത്ത് അവര പറയന്നനില;
പഫക  കമനകേണ്ടാ  ഗണ്ടാനനിയഫട  അകത  സക്വരയ   പ്രതനിപകതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നത്ത്
കകേള്ക്കുകമണ്ടാള്  ഞങ്ങള്  ഭയഫപ്പെടുന്നു.  അതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.
കജണ്ടാരജനികനണ്ടാടത്ത്  ഒരനിക്കലയ  ഇടതുപക  രണ്ടാഷസ്പീയഫത  വലതുപക  രണ്ടാഷസ്പീയവമണ്ടായനി
തണ്ടാരതമശ്യയ ഫചെയണ്ടാന പണ്ടാടനിഫലന്നത്ത് പറയന്നതത്ത്.   ഇവര വശ്യക്തമണ്ടായ ഫതളനികവണ്ടാടുകൂടനി
തഫന്ന  കൂട്ടുഫകേട്ടത്ത്  നടത്തുന്നുണത്ത്.  അതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗമണ്ടായണ്ടാണത്ത്  ശസ്പീമതനി  കമനകേണ്ടാ
ഗണ്ടാനനിയഫട  ശബ്ദമണ്ടായനി  ഇഗൗ  സഭയനിഫല  പ്രതനിപക  കനതണ്ടാവടക്കമുള്ളവര
സസ്പീസുരകയനിലണ്ടാഫയന്നത്ത്  പറഞതത്ത്.  എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  അധനികേണ്ടാരതനില്  വന്നനിട്ടത്ത്
9  മണ്ടാസകമ  ആയനിട്ടുളള.  മുഴുവന  ഗുണകേകളയയ  പനിടനിക്കുഫമന്നുയ  ഗുണണ്ടാ  ലനിസ്റ്റേത്ത്
പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കുഫമന്നുയ    പറഞനിട്ടുണത്ത്.  അതനിനത്ത്  സമയയ  കവണയ.  കകേരളഫത
ആഫകേ തണ്ടാറുമണ്ടാറണ്ടാക്കനിയനിട്ടനിരനിക്കുകേയകല?  ആഫകേ നശനിപ്പെനിചനിട്ടനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  അതത്ത്
വൃതനിയണ്ടാക്കനിഫയടുകക്കകണ?  ഞങ്ങള്  ഉഴുതുമറനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ഇനനി  ഞങ്ങള്
വനിതനിടുയ, ഫവള്ളവയ വളവയ ഉപകയണ്ടാഗനിചത്ത് ഇവനിഫട നന വനിതയ്ക്കുയ. നന വനിതചത്ത് നന
ഫകേണ്ടായണ്ടാന  കപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  നന വനിതച  നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനമണ്ടാണത്ത്  ഇതനിലള്ളതത്ത്.  ആ
നനയഫട  വനിളവത്ത്  നനിങ്ങള്ക്കത്ത്  കൂടനിയള്ളതണ്ടാണത്ത്,  ഇഗൗ  നണ്ടാട്ടനിഫല  മുഴുവന
ജനങ്ങള്ക്കുമുള്ളതണ്ടാണത്ത്.  പഫക  ഇഫതണ്ടാഫക്ക  പറയകമണ്ടാഴുയ  അതസ്പീവദയനസ്പീയമണ്ടായ
സനിതനി  ഇന്തശ്യയനില്  തുടരുകേയണ്ടാണത്ത്.  അതനിഫനതനിഫര  കയണ്ടാജനിച  പ്രകകണ്ടാഭമണ്ടാണത്ത്
നനിങ്ങളനില്  നനിന്നുയ  ഞങ്ങളണ്ടാഗ്രഹനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇഗൗ  നണ്ടാട്ടനിഫല  മുഴുവന  സസ്പീകേള്ക്കുയ
കവണനിയണ്ടാണത്ത്.  നനിങ്ങഫളകപ്പെണ്ടാഫല മുതലക്കണ്ണസ്പീരല ഞങ്ങഫളണ്ടാഴുക്കുന്നതത്ത്.  സസ്പീകേള്ക്കു
കവണനി വശ്യക്തമണ്ടായ ദനിശണ്ടാകബണ്ടാധകതണ്ടാടുകൂടനിയ പദതനികേളണ്ടാണത്ത് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതത്ത്.
കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്  കസനയനില്  സസ്പീകേളഫട  എണ്ണയ  കൂട്ടുഫമന്നത്ത്  പറഞനിട്ടുണത്ത്.  നനിങ്ങള്ക്കത്ത്
കേഴനിഞ  അഞത്ത്  വരഷക്കണ്ടാലയ  വനനിതണ്ടാ  കപണ്ടാലസ്പീസനിഫന്റെ  എണ്ണയ   കൂട്ടണ്ടാമണ്ടായനിരുന്നകലണ്ടാ?
ഒകരണ്ടാ പഞണ്ടായതനിലയ ഒരു വനനിതണ്ടാ കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് ഓഫെസ്പീസര സന്ദരശനയ നടത്തുഫമന്നത്ത്
പറയണ്ടാനുള്ള  സധരശ്യയ  ഈ  സരക്കണ്ടാര  കേണ്ടാണനിചനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  അകപ്പെണ്ടാഴണ്ടാണത്ത്
ഞങ്ങള്  പണമനിലണ്ടാഫത  സക്വപയ  കേണ്ടാണുന്നവരണ്ടാഫണന്നത്ത്  പറയന്നതത്ത്.  നനിങ്ങള്ക്കത്ത്
സക്വപയകപണ്ടാലയ  കേണ്ടാണണ്ടാന  കേഴനിഞനിഫലന്നുള്ളതണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങഫള  ഏറ്റവയ  കൂടുതല്
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അതനിശയനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്.  ഞങ്ങള്  സക്വപയ  കേണത്ത്  കൃതശ്യമണ്ടായ  പരനിപണ്ടാടനികേള്
ആവനിഷ്കരനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുകേയണ്ടാണത്ത്.  പ്രഥമ  വനനിതണ്ടാ  ബറ്റണ്ടാലനിയനത്ത്  ഇഗൗ
വരഷയ തുടക്കമനിട്ടനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  വനനിതണ്ടാ നനിയമസഭണ്ടാ സണ്ടാമണ്ടാജനികേ എന്ന നനിലയനില്
വലനിയ  പ്രതസ്പീകകയണ്ടാഫടയയ  ഏഫറ  സകന്തണ്ടാഷകതണ്ടാഫടയയ  ആത്മവനിശക്വണ്ടാസ-
കതണ്ടാഫടയമണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാനതനിഫന  കനണ്ടാക്കനിക്കണ്ടാണുന്നതത്ത്.  കസനയനില്  15  ശതമണ്ടാനയ
വനനിതകേളഫട  പ്രണ്ടാതനിനനിധശ്യയ ഉറപ്പെണ്ടാക്കുന്നതനിനത്ത് പ്രതനിജണ്ടാബദമണ്ടാഫണന്നത്ത് പറയണ്ടാനുള്ള
സധ രശ്യയ   സരക്കണ്ടാര  കേണ്ടാണനിചനിരനിക്കുന്നു  എന്നുള്ളതത്ത്  അഭനിമണ്ടാനകതണ്ടാഫട  ഇവനിഫട
ചൂണനിക്കണ്ടാണനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  തസ്പീരചയണ്ടായയ  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഗവരണ്ണര പറഞതുകപണ്ടാഫല
അതത്ത്  50  ശതമണ്ടാനതനികലയ്ക്കത്ത്  എതനിക്കണ്ടാനുള്ള  വലനിയ  ഇടഫപടലണ്ടായനിരനിക്കുയ
5  വരഷക്കണ്ടാലയ  ഫകേണ്ടാണത്ത്   സരക്കണ്ടാര  സക്വസ്പീകേരനിക്കണ്ടാന കപണ്ടാകുന്നഫതന്നുള്ളതത്ത്  ഇഗൗ
അവസരതനില് വളഫര പ്രതസ്പീകകയണ്ടാടുകൂടനി ഞണ്ടാന പറയകേയണ്ടാണത്ത്.

സദണ്ടാചെണ്ടാര  കപണ്ടാലസ്പീസനിഫനപ്പെറ്റനി  പലരുയ  പറയകേയണണ്ടായനി.   കകേരളയ  ഇതനിനത്ത്
മുനപത്ത് സദണ്ടാചെണ്ടാര കപണ്ടാലസ്പീസനിഫന കേണനിട്ടനിഫല? ബഹുമണ്ടാനശ്യനണ്ടായ പ്രതനിപക കനതണ്ടാവത്ത്
ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരുന്നകപ്പെണ്ടാള്  നണ്ടാട്ടനില്  സദണ്ടാചെണ്ടാര  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്
ഉണണ്ടായനിരുന്നനികല? മനുസ്മൃതനിയഫട വക്തണ്ടാക്കളണ്ടാണത്ത് ഇന്തശ്യണ്ടാ മഹണ്ടാരണ്ടാജശ്യയ ഭരനിക്കുന്നതത്ത്.
മനുസ്മൃതനിയഫട  കക്രണ്ടാഡസ്പീകേരണമണ്ടായനിട്ടുള്ള  ശണ്ടാങ്കെരസ്മൃതനിയഫട  അനുരണനങ്ങള്
കകേരളതനില്  ഇന്നുമുണത്ത്  എന്നതനിനുള്ള  ഫതളനിവണ്ടാണത്ത്  അനസ്പീഷനിഫന്റെ  മരണയ.
ശണ്ടാങ്കെരസ്മൃതനിയനില്  പറയന്നതത്ത്  സസ്പീകേള് ഫവള്ള വസയ ധരനിചനിറങ്ങണയ,   സസ്പീകേള്
മൂക്കുതനിയനിടണ്ടാന പണ്ടാടനില,  സസ്പീകേള് രണ്ടാത്രനിയനില് യണ്ടാത്ര ഫചെയണ്ടാന പണ്ടാടനില എന്നണ്ടാണത്ത്.
ഇതരയ   കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  പറയന്ന  ശണ്ടാങ്കെരസ്മൃതനിയഫട വക്തണ്ടാക്കഫളയണ്ടാണത്ത്  നനിങ്ങള്
തനിരനിചറനികയണതത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിഫന  കുറ്റഫപ്പെടുതനിഫക്കണ്ടാണത്ത്  ഞങ്ങളഫട  കനഫര
ഫകേണ്ടാഞനയകുതണ്ടാന   ശമനിക്കുകമണ്ടാള് നനിങ്ങള് ഓരത്തുഫകേണ്ടാള്ളുകേ നനിങ്ങള്തഫന്നയണ്ടാണത്ത്
അപകേടതനിലണ്ടാകുന്നതത്ത്.  കസണ്ടാഷശ്യലനിസ്റ്റേത്ത്  ആശയങ്ങള്  ഉയരതനിപ്പെനിടനിച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്
ഇടതുപക പ്രസണ്ടാനയ എകപ്പെണ്ടാഫഴലണ്ടായ കകേരളതനില് അധനികേണ്ടാരതനില് വന്നനിട്ടുകണണ്ടാ
അഫന്നണ്ടാഫക്ക നടന്നനിട്ടുള്ള കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  ഫതളനിവസഹനിതയ പറയണ്ടാനുണത്ത്. 50 ശതമണ്ടാനയ
സയവരണതനിലൂഫട   സസ്പീകേഫള  അധനികേണ്ടാരതനികലയ്ക്കത്ത്  ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്നതുയ  കുടുയബശസ്പീ
സയരയഭഫത  ഏഷശ്യയനിഫല  മനികേച  സയഘടനണ്ടാ  സയവനിധണ്ടാനമണ്ടാക്കനിയതുയ   വനനിതണ്ടാ
കേമ്മസ്പീഷന ഫകേണ്ടാണ്ടുവരുന്നതനിനത്ത്  കനതൃതക്വയ ഫകേണ്ടാടുതതുയ ഇടതുപക സരക്കണ്ടാരകല?
കൂടണ്ടാഫത  എലണ്ടാവരക്കുയ  വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസയ  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇവനിഫട  എന്നുയ
പദതനികേള് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതത്ത് ഇടതുപക സരക്കണ്ടാരകല? 

പ്രതനിപകതനികനണ്ടാടത്ത് ഒരഭശ്യരതന കൂടനിയണത്ത്. കുറച്ചുകൂടനി സഹനിഷ്ണുതകയണ്ടാടുകൂടനി
സഭഫയ കേണ്ടാണണയ.  പ്രതനിപകതനിനത്ത് രണ്ടാഷസ്പീയയ പറയണ്ടായ; എന്തുയ ഫചെയണ്ടായ.  പകക
നനിങ്ങളയരതനിയ ആ ബണ്ടാനര കേണ്ടാണുകമണ്ടാഴുയ നനിങ്ങള് പറയന്ന ചെനില കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്

268/2019.
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കകേള്ക്കുകമണ്ടാഴുയ ചെനിരനിക്കണ്ടാതനിരനിക്കണ്ടാന നനിവൃതനിയനില.  ഒരു ദനിവസയ മണ്ടാത്രകമ ബണ്ടാനര
കേണ്ടുളള.  പനികറ്റ  ദനിവസയ  ആ  ബണ്ടാനര  ഫകേണ്ടാണ്ടുവകരണ  എന്നത്ത്  പ്രതനിപക
കനതണ്ടാവടക്കയ  തസ്പീരുമണ്ടാനനിചതത്ത്  ആ  ബണ്ടാനറനിഫല  കചെണ്ടാദശ്യങ്ങള്  നനിങ്ങള്ക്കുതഫന്ന
കനരനികടണനി  വരുഫമന്നുളളതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്.  അരനി  എവനിഫട?  ഫപ്രണ്ടാഫെ.  ഫകേ.വനി.
കതണ്ടാമസത്ത്  മണ്ടാഷനികനണ്ടാടത്ത്  കചെണ്ടാദനിക്കണയ.  കുടനിഫവള്ളയ  എവനിഫട?  നനിങ്ങളണ്ടാണത്ത്  ഈ
നണ്ടാട്ടനിഫല  മുഴുവന  നനിലങ്ങളയ  നനികേതണ്ടാന  ഉതരവത്ത്  ഫകേണ്ടാടുതതത്ത്.  അതത്ത്
കചെണ്ടാദനിചതനിനുകശഷയ ആ ബണ്ടാനര ഫകേണ്ടാണ്ടു വന്നനിട്ടനില. നനിങ്ങളഫട മുദ്രണ്ടാവണ്ടാകേശ്യതനിഫല
തട്ടനിപ്പെത്ത്  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  മനസനിലണ്ടാകുന്നുഫണന്നത്ത്  നനിങ്ങള്ക്കത്ത്  കബണ്ടാദശ്യമണ്ടാകുന്നുണത്ത്.
നനിങ്ങള്  സഹകേരനിക്കുകേ.  കകേരളതനില്  ഞങ്ങള്  നന വനിതയ്ക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  ആ  നന
ഫകേണ്ടായണ്ടാന,  അതനിഫന്റെ  ഭണ്ടാഗഭണ്ടാക്കണ്ടാകേണ്ടാന  നനിങ്ങഫളലണ്ടാവരുയ  ഞങ്ങകളണ്ടാഫടണ്ടാപ്പെയ
ഉണണ്ടാകേണഫമന്നത്ത് ഒരനിക്കല്കൂടനി അഭശ്യരതനിക്കുന്നു.   സസ്പീസുരകഫയന്ന  പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ട
വനിഷയതനില് ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി വളഫര ഗഗൗരവമണ്ടായനി പുതനിയ പരനിപണ്ടാടനികേള്
ആവനിഷ്കരനിചത്ത്  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുകമണ്ടാള്  അതനിഫന്റെ  നന  ഇഗൗ  നണ്ടാട്ടനിഫല  മുഴുവന
സസ്പീകേള്ക്കുയ  രണ്ടാഷസ്പീയ  കഭദഫമകനശ്യ കേനിട്ടണഫമന്നത്ത്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നവരണ്ടാണത്ത്
ഞങ്ങഫളന്നുപറഞഫകേണ്ടാണത്ത്  നനിരത്തുന്നു. നന്ദനി. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര :  സര,  ഞണ്ടാന  ഇഗൗ  നന്ദനിപ്രകമയഫത  എതനിരക്കുന്നു.
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട ഗവരണര നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന പ്രസയഗതനിഫന്റെ 257 -ാം ഖണ്ഡനികേയനില്
ഒനപതത്ത്  കേണ്ടാരശ്യങ്ങഫളപ്പെറ്റനി  പറയന്നുണത്ത്.  ഒനപതത്ത്  കേല്പ്പെനകേളണ്ടാണത്ത്  ഇവനിഫട
പുറഫപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്. "എലണ്ടാവരക്കുയ ഭകണയ, എലണ്ടാവരക്കുയ വസയ, എലണ്ടാവരക്കുയ
പണ്ടാരപ്പെനിടയ,  എലണ്ടാവരക്കുയ ഇന്റെരഫനറ്റത്ത്,  എലണ്ടാവരക്കുയ വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസയ,  എലണ്ടാവരക്കുയ
ആകരണ്ടാഗശ്യ സയരകണയ,  ലനിയഗസമതക്വയ,  എലണ്ടാവരക്കുയ നസ്പീതനി,  എലണ്ടാവരുയ തമ്മനില്
ഒഫതണ്ടാരുമ  എന്നസ്പീ  ആശയങ്ങളനില്  എഫന്റെ   സരക്കണ്ടാര  വനിശക്വസനിക്കുകേയയ
അതനിനണ്ടായനി  ഒഫതണ്ടാരുമകയണ്ടാഫട  കേഠനിനമണ്ടായനി  പ്രയതനിക്കുകേയയ  ഫചെയ്യുന്നതണ്ടാണത്ത്  "
എന്നണ്ടാണത്ത്  പറഞനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇഗൗ  ഒഫതണ്ടാരുമ  ആദശ്യയ  പണ്ടാരട്ടനിക്കകേത്തുയ
മുന്നണനിക്കകേത്തുയ  ഉണണ്ടാകേകണ?  ഇതുസയബനനിചത്ത്  എനനിക്കത്ത്  ചെനില  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്
കചെണ്ടാദനിക്കണ്ടാനുണത്ത്.  ഒന്നത്ത്,  ഇകപ്പെണ്ടാഴുയ നമ്പൂതനിരനിയഫട ഫവളനിചതനിലണ്ടാകണണ്ടാ വണ്ടാരശ്യരുഫട
ഊണത്ത് എന്നതത്ത് സയബനനിചത്ത് തസ്പീരുമണ്ടാനമണ്ടായനിട്ടുകണണ്ടാ എന്നണ്ടാണത്ത്. രണത്ത്, മണ്ടാകവണ്ടായനിസ്റ്റേത്ത്
കവട്ട സയബനനിച തരക്കതനില് സനി.പനി.ഫഎ(എയ)-ഫന്റെ ഫസക്രട്ടറനി ശസ്പീ.  സുധണ്ടാകേര
ഫറഡനിയയ ശസ്പീ.  കേണ്ടാനയ രണ്ടാകജന്ദ്രനുയ പറഞ കേണ്ടാരശ്യഫത സയബനനിചത്ത് ഇടതുപക
ജനണ്ടാധനിപതശ്യ  മുന്നണനിയനില്  ഒഫതണ്ടാരുമ  ഉണണ്ടായനിട്ടുകണണ്ടാ;  ശസ്പീ.  സുധണ്ടാകേര
ഫറഡനിയഫടയയ  ശസ്പീ.  കേണ്ടാനയ  രണ്ടാകജന്ദ്രഫന്റെയയ  അഭനിപ്രണ്ടായങ്ങഫള  മണ്ടാനനിച്ചുഫകേണ്ടാണ്ടുള്ള
ഒരു  തസ്പീരുമണ്ടാനയ  ഇടതുപക  സരക്കണ്ടാര   എടുതനിട്ടുകണണ്ടാ?  ഉഫണങ്കെനില്  അതത്ത്
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ജനങ്ങളറനിയണയ.  ഇതത്ത് പണ്ടാരട്ടനികേള് തമ്മനിലള്ള അഭനിപ്രണ്ടായവശ്യതശ്യണ്ടാസമല. ജനകേസ്പീയ
പ്രശ്നങ്ങള് ചെനില പണ്ടാരട്ടനി കനതണ്ടാക്കള് ഉയരതനിഫക്കണ്ടാണ്ടു വരുകമണ്ടാള് തസ്പീരുമണ്ടാനങ്ങള്
അറനിയണ്ടാനുള്ള അവകേണ്ടാശയ ജനങ്ങള്ക്കുണത്ത് എന്നുള്ളതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത് കചെണ്ടാദനിക്കുന്നതത്ത്.
അലണ്ടാഫത  നനിങ്ങളഫട  ആഭശ്യന്തര  കേണ്ടാരശ്യമല.  മൂന്നത്ത്,  കേശ്യണ്ടാബനിനറ്റത്ത്  തസ്പീരുമണ്ടാനയ
വനിവരണ്ടാവകേണ്ടാശ  നനിയമപ്രകേണ്ടാരയ  ഫവളനിഫപ്പെടുത്തുന്ന  കേണ്ടാരശ്യതനില്  സനി.പനി.ഫഎ.
സയസണ്ടാന  ഫസക്രട്ടറനി  ശസ്പീ.  കേണ്ടാനയ  രണ്ടാകജന്ദ്രനുമണ്ടായള്ള  തരക്കയ  ഇകപ്പെണ്ടാള്
അവസണ്ടാനനിചനിട്ടുകണണ്ടാ? ഇകപ്പെണ്ടാള് അതത്ത് ഫവളനിഫപ്പെടുതണ്ടാഫമന്നണ്ടാകണണ്ടാ, ഫവളനിഫപ്പെടുകത
ഫണന്നണ്ടാ കണണ്ടാ;  അകതണ്ടാ സനി.പനി.ഫഎ. അതനില് നനിന്നത്ത് പനിനമണ്ടാറനികയണ്ടാ?  അതുകപണ്ടാഫല
ലണ്ടാ അക്കണ്ടാദമനിയഫട ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കുന്ന കേണ്ടാരശ്യതനില് സനി.പനി.ഫഎ. -യയ സനി.പനി.ഫഎ.
(എയ)-ഉയ  ശസ്പീ.  വനി.എസത്ത്.  അച്ചുതണ്ടാനന്ദന  അടക്കമുള്ളവരുയ  ഉന്നയനിച
അഭനിപ്രണ്ടായങ്ങള് സയബനനിചത്ത്  തസ്പീരുമണ്ടാനമണ്ടായനിട്ടുകണണ്ടാ;   മുന്നണനി  ഏകേസക്വരതനില്
തസ്പീരുമണ്ടാനനിചതത്ത്  പനിടനിഫചടുക്കണഫമന്നണ്ടാകണണ്ടാ,  എടുകക്കണ  എന്നണ്ടാകണണ്ടാ?  അതുകപണ്ടാഫല 
ലണ്ടാ  അക്കണ്ടാദമനിയനിഫല  സമരതനില്നനിന്നുയ  എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഐ.  പനിനമണ്ടാറനിയതു
സയബനനിചത്ത്  എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഫഎ.-  യമണ്ടായണണ്ടായനിട്ടുള്ള  അഭനിപ്രണ്ടായങ്ങളയ  അഭനിപ്രണ്ടായ
ഫഎകേശ്യഫപടലകേളയ ഈ ഒഫതണ്ടാരുമയഫട ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി തസ്പീരന്നനിട്ടുകണണ്ടാ?   ഗവരണ്ണറുഫട
പ്രസയഗതനിഫന്റെ അടനിസണ്ടാനതനിലണ്ടാണത്ത്  ഇഫതണ്ടാഫക്ക കചെണ്ടാദനിക്കുന്നതത്ത്.  ഒഫതണ്ടാരുമയനില്
കൂടനി  കപണ്ടാകേണഫമന്നു  പറഞതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  ഇഫതണ്ടാഫക്ക  കചെണ്ടാദനിക്കുന്നതത്ത്.
അഫലങ്കെനില്  ഞണ്ടാനനിഫതണ്ടാന്നുയ  കചെണ്ടാദനിക്കനില.    നനിങ്ങളഫട  ആഭശ്യന്തര  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്.
ഞങ്ങള്ക്കത്ത് കചെണ്ടാദനികക്കണ കേണ്ടാരശ്യമനില.  ഗവരണര നയപ്രഖശ്യണ്ടാപന പ്രസയഗതനിഫന്റെ
അവസണ്ടാനയ  ഒഫതണ്ടാരുമകയണ്ടാടുകൂടനി  കപണ്ടാകേണഫമന്നു  പറഞതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാന
ചെരചയനില്  പഫങ്കെടുതതത്ത്.    കകേണ്ടാട്ടനിട്ട  കമണ്ടാദനിയയ  മുണ്ടുടുത  കമണ്ടാദനിയയ  തമ്മനിലള്ള
അകേലയ കുറഞനിട്ടുകണണ്ടാ? ഇഫതഫന്റെ അഭനിപ്രണ്ടായമല. കകേണ്ടാട്ടനിട്ട കമണ്ടാദനിയയ കകേണ്ടാട്ടനിടണ്ടാത
കമണ്ടാദനിയയ  തമ്മനില്  അഭനിപ്രണ്ടായവശ്യതശ്യണ്ടാസമുഫണന്നത്ത്   പണ്ടാരട്ടനിക്കുള്ളനില്  നടന്ന  ചെരച
പത്രതനില് വന്നതണ്ടാണത്ത്.  ഇഗൗ കേണ്ടാരശ്യഫത സയബനനിചത്ത് നനിങ്ങള് ധണ്ടാരണയനിലണ്ടായനിട്ടുകണണ്ടാ?
അകതണ്ടാ  നനിയമസഭയഫട  പകേല്  ഫവളനിചതനില്  മണ്ടാത്രമണ്ടാകണണ്ടാ  ഇഗൗ  ധണ്ടാരണ;
ഇതുകേഴനിഞണ്ടാല്  വസ്പീണ്ടുയ  തുടങ്ങുകമണ്ടാ?  ഇഗൗ  പതനിനഞ്ചു  ദനിവസയ  ഞങ്ങഫള
കേബളനിപ്പെനിക്കണ്ടാന  കവണനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു  ധണ്ടാരണ  മണ്ടാത്രമണ്ടാകണണ്ടാ?  അതുകപണ്ടാഫല
സനി.പനി.ഫഎ.(എയ.)-ഫന്റെ  യവകനതണ്ടാവനിനത്ത്  നണ്ടാട്ടനില്  നനിന്നത്ത്  തൃശ്ശൂരവഫര  വന്നണ്ടാല്
മണ്ടാത്രകമ സനി.പനി.ഫഎ.-ക്കണ്ടാഫര കേണ്ടാണണ്ടാന കേഴനിയകേയകള്ളണ്ടാ?  നനിലമ്പൂര മുതല് തൃശ്ശൂര
വഫര  സനി.പനി.ഫഎ.-ക്കണ്ടാരനില്  ആഫരഫയങ്കെനിലയ  എട്ടു  മണ്ടാസതനിനുള്ളനില്  കേണ്ടാണണ്ടാന
ഇടയണ്ടായനിട്ടുകണണ്ടാ,  ഇങ്ങഫനയള്ള  വലനിയ  വലനിയ  പ്രശ്നങ്ങള്  നമ്മുഫട
സയസണ്ടാനതനിഫന്റെ  പ്രശ്നമണ്ടാണത്ത്.   നനിങ്ങളഫട  ആഭശ്യന്തര  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടായനിരുഫന്നങ്കെനില്
ഞങ്ങള് ഇടഫപടുകേയനില.   



580 കകേരള നനിയമസഭ ഫഫെബ്രുവരനി 28, 2017

ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഗവരണര  ആയനിരതനിഫന്റെ  പ്രണ്ടാസയ  ഒപ്പെനിക്കുന്ന
കേളനിഫയകപ്പെണ്ടാഫല  കതണ്ടാന്നനിക്കുന്ന  കുഫറ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങഫളക്കുറനിചത്ത്  പറഞനിട്ടുണത്ത്.   ഇതത്ത്
മുഴുവനുയ വണ്ടായനിച്ചു കനണ്ടാക്കണ്ടാന കേഴനിഞനില.  രണര മണനിക്കൂര നസ്പീണ പ്രസയഗമണ്ടാണത്ത്.
ഖണ്ഡനികേ  42-ല്  ഗവരണര  പറയന്നതത്ത്  ആയനിരയ  ലകയ  ഫതണ്ടാഴനില്  ദനിനങ്ങള്
ഫകേണ്ടാടുക്കുഫമന്നണ്ടാണത്ത്.    കേഴനിഞ വരഷയ പറഞതത്ത് 25 ലകയ ഫതണ്ടാഴനില് ദനിനങ്ങള്
ഫകേണ്ടാടുക്കുഫമന്നണ്ടാണത്ത്. അകപ്പെണ്ടാള് എട്ടു മണ്ടാസയഫകേണ്ടാണത്ത് ഒറ്റ കുതനിപ്പെണ്ടാണത്ത്. 25 ലകതനില്
നനിന്നത്ത് 1000 ലകതനികലയ്ക്കത്ത് എതനി.   25 ലകയ കപരക്കുയ ഫതണ്ടാഴനില് ഫകേണ്ടാടുകതണ്ടാ?
എട്ടു  മണ്ടാസയഫകേണ്ടാണത്ത്  25  ലകയ  കപരക്കത്ത്  ഫതണ്ടാഴനില്  ഫകേണ്ടാടുത്തു  കേഴനിഫഞങ്കെനില്
ബണ്ടാക്കനിയള്ളവരുഫട കേണ്ടാരശ്യയ ആകലണ്ടാചെനിചണ്ടാല് മതനിയകലണ്ടാ? ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട മനനിമണ്ടാര
മറുപടനി  പറയന്നതനില്  വശ്യക്തത  കവണയ.  1000  ലകയ  ഫതണ്ടാഴനില്  ദനിനങ്ങള്
ഫകേണ്ടാടുക്കുഫമന്നത്ത് പറഞതത്ത്  എനനിക്കത്ത് മനസനിലണ്ടായനിട്ടനില. എത്ര വയസണ്ടായവരക്കണ്ടാണത്ത്
ഫതണ്ടാഴനില്  ഫകേണ്ടാടുക്കുന്നതത്ത്;  കകേരളതനില്  എത്ര  കപര  ഫതണ്ടാഴനിലനിലണ്ടാതവരണ്ടായണത്ത്.
1000  ലകയ  ഫതണ്ടാഴനില്  ദനിനങ്ങളണ്ടാണത്ത്.  10  കകേണ്ടാടനി  ലകയ  ഫതണ്ടാഴനില്  ദനിനങ്ങള്
ഫകേണ്ടാടുക്കുന്നുഫണങ്കെനില്  എലണ്ടാവരക്കുയ  ഫകേണ്ടാടുകക്കണനിവരുയ.  മരനിചവരക്കുയ
ഫകേണ്ടാടുകക്കണനിവരുയ.   നനിങ്ങളനിതത്ത് എണ്ണനി കനണ്ടാക്കനിയനിട്ടുകണണ്ടാ? അതുകപണ്ടാഫല ഖണ്ഡനികേ
49-  ല്  -  ആയനിരയ  സവ-സഫെ കഹണ്ടാട്ടത്ത്കസണ്ടാട്ടുകേള്  സണ്ടാപനിക്കുയ.   ആയനിരതനില്
തണ്ടാഫഴയളള കേണ്ടാരശ്യമനില.  ഖണ്ഡനികേ  58-ല് പറയന്നതത്ത്  '1000  നൂതന ആശയങ്ങള്'
ഞങ്ങള് ഫകേണ്ടാണ്ടുവരുയ.  1001 -ഉയ ഇല 999-ഉയ ഇല.  '1000 നൂതന ആശയങ്ങള്'
ഞങ്ങള്  ഫകേണ്ടാണ്ടുവരുഫമന്നണ്ടാണത്ത്.  ഖണ്ഡനികേ  149   -1000  കേനി.മസ്പീറ്റര  കറണ്ടാഡത്ത്.
1000  കകേണ്ടാടനി രൂപ ഫകേണ്ടാണത്ത്  1000  കേനി.മസ്പീറ്റര കറണ്ടാഡണണ്ടാക്കുയ.  അതനില് ഞങ്ങളഫട
മണ്ഡലതനിഫല  കറണ്ടാഡത്ത്  ഉള്ഫപ്പെട്ടനിട്ടുകണണ്ടാ;  എഫന്റെ  മണ്ഡലതനിലള്ള  രണ്ടു  കറണ്ടാഡത്ത്
1000  കേനി.മസ്പീറ്ററനില്  ഉള്ഫപ്പെടുതണഫമന്നത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മനനികയണ്ടാടത്ത്
അഭശ്യരതനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  

ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുരളനി  ഫപരുഫനലനി  കചെണ്ടാദനിച  കചെണ്ടാദശ്യതനിനത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
ഫപണ്ടാതുമരണ്ടാമതത്ത്  വകുപ്പുമനനി  (സനി) പനിരനിവനിനത്ത് ഒരുതരയ  പറഞനിട്ടുണത്ത്.  കകേരള
ഇനഫണ്ടാസക്ചര ഫെണത്ത് കബണ്ടാരഡത്ത്  പ്രവരതനകമമണ്ടായണ്ടാല് കറണ്ടാഡത്ത് നനിരമ്മണ്ടാണതനിനത്ത്
ഫപണ്ടാതുമരണ്ടാമതത്ത് വകുപ്പെനിഫന്റെ പഫങ്കെന്തണ്ടായനിരനിക്കുഫമന്നത്ത്  അറനിയനിക്കണ്ടാകമണ്ടാ?  മറുപടനിയനിഫല
പ്രസക്തമണ്ടായ  രണ്ടുവരനി  ഞണ്ടാന  വണ്ടായനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  'ഫപണ്ടാതുമരണ്ടാമതത്ത്  വകുപ്പെത്ത്  ഒരു
കദശസ്പീയ സയസണ്ടാന വകുപ്പെണ്ടാണത്ത്,  രണ്ടാജവണ്ടാഴ്ചകേണ്ടാലയ മുതല്ക്കുള്ള വകുപ്പെണ്ടാണത്ത്.  അതനിഫന
ഒഴനിവണ്ടാക്കണ്ടാന ആരക്കുയ സണ്ടാധശ്യമല.   അതനിഫന ബഹുമണ്ടാനനിക്കണ്ടാഫത എടുത്തുചെണ്ടാടുന്ന
ആരുയ  രകഫപ്പെടുകേയനില  എന്നുള്ള  അന്തശ്യശണ്ടാസനയ  ഫകേണ്ടാടുതനിട്ടുണത്ത്.'    ആരണ്ടാണത്ത്
ഫപണ്ടാതുമരണ്ടാമതത്ത്  വകുപ്പെനിഫന  രകഫപ്പെടുതണ്ടാഫത  മുകന്നണ്ടാട്ടു  ചെണ്ടാടുന്നതത്ത്.  ആ  കേണ്ടാരശ്യയ
സയബനനിച്ചുയ  ഫഎകേശ്യമുകണണ്ടാ;  ഒഫതണ്ടാരുമയകണണ്ടാ?  ഇഫതണ്ടാഫക്കയണ്ടാണത്ത്  ഇവനിഫട
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പ്രസക്തമണ്ടായ കേണ്ടാരശ്യയ. രണര മണനിക്കൂര ഗവരണ്ണഫറഫക്കണ്ടാണത്ത് പ്രസയഗനിപ്പെനിചതത്ത് വളഫര
നന്നണ്ടായനിട്ടുണത്ത്.  അതുകപണ്ടാഫല  കഗണ്ടാത്ര  വരഗ്ഗക്കണ്ടാരക്കണ്ടായളള  പദതനികേഫളക്കുറനിചത്ത്
ഖണ്ഡനികേ  198-ല്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.  കഗണ്ടാത്രവരഗ്ഗക്കണ്ടാരുഫട  വണ്ടാസസലങ്ങഫള
സയബനനിചത്ത് 'സക്വതനമണ്ടായനി ജസ്പീവനിക്കുകേ' -  'Live with freedom എന്നതണ്ടായനിരനിക്കുയ
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  നയയ'  എന്നത്ത്  പറഞനിട്ടുണത്ത്.  യണ്ടാഫതണ്ടാരു  തടസവമുണണ്ടാകേനില.
അവരക്കത്ത് ഇഷയകപണ്ടാഫല ജസ്പീവനിക്കണ്ടായ.  എഫന്റെ മണ്ഡലതനില് മകഞരനി ഫമഡനിക്കല്
കകേണ്ടാകളജനില്  ഒരു  ആദനിവണ്ടാസനി  സസ്പീഫയ  പ്രസവതനിനത്ത്  അഡനിറ്റത്ത്  ഫചെയ.
സക്വതനമണ്ടായണ്ടാണത്ത്  പ്രസവനിക്കണ്ടാന അനുവദനിചതത്ത്.  അവര പ്രസവനിചതത്ത്  കകണ്ടാസറ്റനിലണ്ടാണത്ത്.
ഇക്കണ്ടാരശ്യയ    അകനക്വഷനിചത്ത്  ആവശശ്യമണ്ടായ  നടപടനി  സക്വസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നത്ത്  ഞണ്ടാന
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മനനികയണ്ടാടത്ത്  പറഞ.  അകനക്വഷനിചത്ത്  അവനിടഫത  ഒരു  സക്വസ്പീപ്പെഫറ
സഫസനഡത്ത് ഫചെയ.  സക്വസ്പീപ്പെറണ്ടാകണണ്ടാ ഫമഡനിക്കല് കകേണ്ടാകളജനില് പ്രസവയ എടുക്കുന്നതത്ത്?
അതണ്ടാകണണ്ടാ തുലശ്യനസ്പീതനി?  ലനിയഗ സമതക്വഫമന്നണ്ടാല് ഇതണ്ടാകണണ്ടാ?  ലനിയഗസമതക്വഫത
സയബനനിചത്ത് വസ്പീരശ്യകതണ്ടാടുകൂടനി എനനിക്കുമുമത്ത്  പ്രസയഗനിച  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട ഫമമര
ആകലണ്ടാചെനികക്കണതത്ത്  ഒരു  ആദനിവണ്ടാസനി  യവതനിക്കത്ത്  മകഞരനി  ഫമഡനിക്കല്
കകേണ്ടാകളജനിലണണ്ടായ സനിതനിയണ്ടാണത്ത്. 

29-2-2017-ഫല  മണ്ടാധശ്യമയ  പത്രതനില്  'ആദനിവണ്ടാസനി  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേള്ക്കത്ത്
ഭകണയ നനികഷധനിച്ചു' എന്ന വണ്ടാരത വരനികേയണണ്ടായനി.  എറണണ്ടാകുളയ മഹണ്ടാരണ്ടാജണ്ടാസത്ത്
കകേണ്ടാകളജത്ത്  കഹണ്ടാസ്റ്റേലനില് തണ്ടാമസനിക്കുന്ന നണ്ടാലത്ത്  ആദനിവണ്ടാസനി വനിദശ്യണ്ടാരതനികേള്ക്കണ്ടാണത്ത്
ഭകണയ  നല്കേണ്ടാതതത്ത്.  കേണ്ടാരണഫമന്തണ്ടാണത്ത്?  കഗണ്ടാത്രവരഗ്ഗക്കണ്ടാരുഫട  വണ്ടാസസണ്ടാനങ്ങഫള
സയബനനിചത്ത്  പറയന്നുണത്ത്,  'സക്വതനമണ്ടായനി  ജസ്പീവനിക്കുകേ'  (Live  with  freedom).
ആദനിവണ്ടാസനികേള്ക്കത്ത്  മനസനിലണ്ടായനിഫലങ്കെനികലണ്ടാ  എന്നുകേരുതനി  ഇയഗസ്പീഷനിലയ
ഫകേണ്ടാടുതനിട്ടുണത്ത്.  കവണഫമങ്കെനില് കേണ്ടാട്ടനില് തണ്ടാമസനിക്കണ്ടായ പകക നണ്ടാട്ടനികലയ്ക്കത്ത് വരരുതത്ത്.
നണ്ടാട്ടനികലയ്ക്കത്ത് വന്നണ്ടാല് ഇതണ്ടാണത്ത് സനിതനി എന്നണ്ടാണത്ത് കേണ്ടാണനിക്കുന്നതത്ത്. 

'സകേക്കൂലനി നല്കേണ്ടാന പണമനില,  ആദനിവണ്ടാസനി യവതനിയഫട ശസക്രനിയ മണ്ടാറ്റനി'.
4-8-2017-ഫല  മയഗളതനിലയ  മറ്റു  പത്രങ്ങളനിലയ  ഈ  വണ്ടാരത  വരനികേയണണ്ടായനി.
ഗരഭപണ്ടാത്രയ  പുറകതയ്ക്കത്ത്  തള്ളനിനനില്ക്കുന്ന  ഒരു  സസ്പീ  പ്രസവതനിനുകവണനി
കേണ്ടാസരകഗണ്ടാഡത്ത് ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് വരനികേയണണ്ടായനി. ആയനിരയ രൂപ വചത്ത് രണത്ത്
കഡണ്ടാക്ടരമണ്ടാരക്കുയകുടനി രണണ്ടായനിരയ രൂപ ഫകേണ്ടാടുക്കണഫമന്നത്ത് ആ സസ്പീകയണ്ടാടത്ത്  പറഞ.
രണണ്ടായനിരയ  രൂപ  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാനനിലണ്ടാതതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ആ  സസ്പീഫയ  ഡനിസ്ചെണ്ടാരജ്ജത്ത്
ഫചെയ്യുകേയണണ്ടായനി.  ഇതുയ പത്രങ്ങളനില്  വന്ന വണ്ടാരതയണ്ടാണത്ത്. ആവശശ്യമണ്ടായ നടപടനി
സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുകണണ്ടാ?  ഗവരണ്ണറുഫട  പ്രസയഗതനില്  ആദനിവണ്ടാസനികേള്ക്കുകവണനി
ധണ്ടാരണ്ടാളയ  സയഗതനികേള്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിക്കുകമണ്ടാള്  ഇക്കണ്ടാരശ്യങ്ങളനില്  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
നനിലപണ്ടാഫടന്തണ്ടാഫണന്നത്ത് വശ്യക്തമണ്ടാക്കണയ. 'ആദനിവണ്ടാസനി വനിദശ്യണ്ടാരതനികേള്ക്കത്ത് കകേണ്ടാകളജനില്
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മരദ്ദേനയ'-30-7-2016-ഫല  മണ്ടാതൃഭൂമനി  പത്രതനില്  വന്ന  വണ്ടാരതയണ്ടാണത്ത്.
തനിരുവനന്തപുരയ  യൂണനികവഴനിറ്റനി  കകേണ്ടാകളജനിഫല  ആദനിവണ്ടാസനി  വനിദശ്യണ്ടാരതനികേള്ക്കത്ത്
മരദ്ദേനയ എന്ന വണ്ടാരതയയ വരനികേയണണ്ടായനി.  ഇങ്ങഫന മരദ്ദേനിക്കണ്ടാന കേണ്ടാരണഫമന്തണ്ടാഫണന്നത്ത്
അകനക്വഷനിചകപ്പെണ്ടാള്  എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഫഎ.-യനില്  കചെരണ്ടാതതുഫകേണ്ടാണണ്ടാഫണന്നണ്ടാണത്ത്
പറഞതത്ത്.  എസത്ത്.എഫെത്ത്.ഫഎ.-യനില്   കചെരന്നനിഫലങ്കെനില്  മരദ്ദേനയ  എന്നതണ്ടാണത്ത്
ഇവനിടഫത തുലശ്യനസ്പീതനി.  അതണ്ടാണത്ത് 'Live with freedom' . 

വനിജനിലനസനിഫന്റെ  ഇകപ്പെണ്ടാഴഫത  സനിതനി  എന്തണ്ടാണത്ത്?  ഭസ്മെണ്ടാസുരനത്ത്  വരയ
ഫകേണ്ടാടുതതുകപണ്ടാഫലയണ്ടാണത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  വനിജനിലനസനിഫന്റെ  സനിതനി.  ഭസ്മെണ്ടാസുരനത്ത്  വരയ
ഫകേണ്ടാടുത  കേഥ  സമയക്കുറവകേണ്ടാരണയ  ഞണ്ടാന  പറയന്നനില.  ഇകപ്പെണ്ടാള്
വനിജനിലനസനിനണ്ടായനി  കവഫറണ്ടാരു  പദതനി  ഗവരണറുഫട  പ്രസയഗതനില്  പറയന്നുണത്ത്.
തണ്ടാഫഴതട്ടനിലള്ള  ആള്ക്കണ്ടാഫര  ഉള്ഫപ്പെടുതനിഫക്കണ്ടാണത്ത്  ഒരു  പങ്കെണ്ടാളനിത  അഴനിമതനി
വനിരുദ മണ്ടാതൃകേയണ്ടായ,  വനിജനിലനസത്ത്  കകേരള എന്ന പരനിപണ്ടാടനി  ആരയഭനിചനിട്ടുണത്ത്.  ഇഗൗ
ശമങ്ങളഫട  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  'എസറസനിയഗത്ത്  കകേരള',  'വനിസനില്  നഗൗ'  എന്നസ്പീ  രണത്ത്
ഫമണ്ടാസബല്  ആപ്പുകേള്  അഴനിമതനി  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടത്ത്  ഫചെയ്യുന്നതനിനണ്ടായനി  ആരയഭനിചനിട്ടുണത്ത്.
വനിജനിലനസത്ത്  രണ്ടാഷസ്പീയയ  കേളനിക്കണ്ടാനുള്ള  കവദനിയഫലന്നണ്ടാണത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
സഹകക്കണ്ടാടതനി  പറഞനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  സരക്കണ്ടാര  മണ്ടാറുകമണ്ടാള്  വനിജനിലനസനിഫന്റെ
നനിലപണ്ടാടത്ത്  മണ്ടാറണ്ടാകമണ്ടാ;  സയസണ്ടാനയ  വനിജനിലനസത്ത്  രണ്ടാജനിലണ്ടാകണണ്ടാ;  ഇതണ്ടാകണണ്ടാ  ഇഗൗ
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  നയയ? ഞണ്ടാനുയ എഫന്റെ ഭരതണ്ടാവയ പനിഫന്ന ഒരു തട്ടണ്ടാനുയ എന്നത്ത് ഒരു
സസ്പീ  പറയകേയണണ്ടായനി.  ഇതുകപണ്ടാഫലയണ്ടാകണണ്ടാ  നനിങ്ങളഫട  നയയ?  ഞണ്ടാനുയ
വനിജനിലനസുയ  പനിന്നസ്പീഫടണ്ടാരു  സരക്കണ്ടാരുയ  ഉണണ്ടായണ്ടാല്  പ്രശ്നമനില  എന്നുള്ളതണ്ടാകണണ്ടാ
നനിങ്ങളഫട  ഭണ്ടാവയ?  എങ്കെനില്  വനിജനിലനസത്ത്  ഭസ്മെണ്ടാസുരഫനകപ്പെണ്ടാഫല  നനിങ്ങകളയയ
ഫകേണ്ടാകണ കപണ്ടാകുകേയള്ളു. അതുഫകേണ്ടാണത്ത്  'വനിസനില് നഗൗ' എന്നുപറഞഫകേണ്ടാണത്ത് മഞ
കേണ്ടാരഡത്ത് കേണ്ടാണനിക്കണ്ടാനുള്ള സമയമണ്ടായനിട്ടുകണണ്ടാ ഇലകയണ്ടാ എന്നുള്ളതത്ത് പരനികശണ്ടാധനിക്കണയ. 

നസ്പീതനി സയബനനിചത്ത് എലണ്ടാവരുയ സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണണ്ടായനി. ചെസ്പീഫെത്ത് ഫസക്രട്ടറനിക്കത്ത്
ഫകേണ്ടാടുക്കുന്ന  നസ്പീതനി  ഇവനിടഫത   ഒരു  സണ്ടാധണ്ടാരണക്കണ്ടാരനത്ത്  ലഭനിക്കുകമണ്ടാ?  ചെസ്പീഫെത്ത്
ഫസക്രട്ടറനി  എന്നത്ത്  പറയണഫമങ്കെനില്  ഗവരണറുഫട  കൂഫട  വരനികേയയ  സഭയഫട
മുന്നനിലനിരനിക്കുകേയയ  ഫചെയ്യുന്ന  ഒരണ്ടാളണ്ടാണത്ത്.  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  പദവനി  എന്തണ്ടാണത്ത്?
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിയയ  സസ്പീക്കറുയ  ചെസ്പീഫെത്ത്  ഫസക്രട്ടറനിഫയ  ആനയനിച്ചു
ഫകേണ്ടാണ്ടുവന്നത്ത് സഭയഫട മുന്നനില് സസ്പീറ്റത്ത് ഫകേണ്ടാടുത ആളകേളണ്ടാണത്ത്. ചെസ്പീഫെത്ത് ഫസക്രട്ടറനിക്കുയ
മുന ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കുയ അഡസ്പീഷണല് ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കുയ രകയനില. ഇഫതണ്ടാന്നുയ ഞണ്ടാന
പറയന്നതല.   പത്രങ്ങളനില്   വരുന്ന  വണ്ടാരതകേളണ്ടാണത്ത്.  ഭരനിക്കുന്ന  മുതനിരന്ന
ഉകദശ്യണ്ടാഗസരക്കുകപണ്ടാലയ  രകയനിലണ്ടാത   സനിതനിയണ്ടാണനിന്നുള്ളഫതങ്കെനില്  പനിഫന്ന
എങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത് ഭരണയ മുകന്നണ്ടാട്ടുഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകുന്നതത്ത്? 
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തുലശ്യനസ്പീതനിഫയ  സയബനനിചത്ത്  പറയകേയണ്ടാഫണങ്കെനില്,  സയസണ്ടാനഫത  എലണ്ടാ

ഫമഡനിക്കല്  കകേണ്ടാകളജുകേള്ക്കുയ  തുലശ്യ  പരനിഗണന  നല്കുഫമന്നണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാന

വനിചെണ്ടാരനിചതത്ത്.  ഇതനില് 5 ഫമഡനിക്കല് കകേണ്ടാകളജുകേളഫട കേണ്ടാരശ്യയ മണ്ടാത്രകമ പറയന്നുള്ളു.

കേണ്ടാരണയ,  40 -50  വരഷയ  പഴക്കമുളള  ഫമഡനിക്കല്  കകേണ്ടാകളജുകേള്ക്കത്ത്  ധണ്ടാരണ്ടാളയ

കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  ഫകേണ്ടാടുത്തുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  മകഞരനിയനിലയ  ഇടുക്കനിയനിലയ

ഫമഡനിക്കല്  കകേണ്ടാകളജുകേളണത്ത്.  അതുസയബനനിചത്ത്  ഒന്നുയ  പരണ്ടാമരശനിചനിട്ടനില.

ഒന്നുകേനില്  പുതനിയ  ഫമഡനിക്കല്  കകേണ്ടാകളജുകേള്ക്കത്ത്  ഇന്ന  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  ഫചെയ്യുഫമന്നുയ

പഴയ  ഫമഡനിക്കല്  കകേണ്ടാകളജുകേള്ക്കത്ത്  ഇന്നയനിന്ന  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്   ഫചെയ്യുഫമന്നുയ

പറയണയ.  ഇതനിഫലണ്ടാന്നുയ  ഉള്ഫപ്പെടുതണ്ടാഫത  കപണ്ടായതത്ത്  ശരനിയല.  ജനറല്

ആശുപത്രനിയനിലയ  ഫമഡനിക്കല്  കകേണ്ടാകളജനിലയ  ഉള്ഫപ്പെടുതനിയനിട്ടനില.  കകേരളതനിഫല

ജനങ്ങഫള  ബുദനിമുട്ടനിക്കുന്ന  ഇഗൗ  നനിലപണ്ടാടത്ത്  ശരനിയഫലന്നണ്ടാണത്ത്  എനനിക്കത്ത്

പറയണ്ടാനുള്ളതത്ത്. അതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഗവരണറുഫട നയപഖശ്യണ്ടാപന പ്രസയഗതനില് പറഞ

കേണ്ടാരശ്യങ്ങകളണ്ടാടത്ത് എനനിക്കത്ത് കയണ്ടാജനിപ്പെനില. ഇവനിഫട നടക്കുന്നതനില് ഒന്നത്ത് - ഗുണണ്ടായനിസയ,

രണത്ത് - Nepotism (സക്വജനപകപണ്ടാതയ),   മൂന്നത്ത്- Red Tapism - ചുവപ്പുനണ്ടാടയണ്ടാണത്ത്.

ഫെയലകേള്  നസ്പീങ്ങുന്നനില. അതുകപണ്ടാഫല  ഫെണ്ടാസനിസയ;  എന്നുപറഞണ്ടാല്  മറ്റത്ത്

സയഘടനകേഫള പ്രവരതനിക്കണ്ടാന  അയയ്ക്കണ്ടാതനിരനിക്കുകേ, മഫറ്റണ്ടാന്നത്ത്,   പണ്ടാരഷശ്യണ്ടാലനിസയ-

എന്നുപറഞണ്ടാല് വനിഭണ്ടാഗസ്പീയത  നടക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.  കറണ്ടാകബണ്ടാട്ടനിസയ  -  കറണ്ടാകബണ്ടാട്ടുകേള്

കുകറ സണ്ടാപനിക്കുഫമന്നത്ത്  പറഞനിട്ടുണത്ത്.  കകേണ്ടാഴനികക്കണ്ടാടത്ത്  ഒരു   കറണ്ടാകബണ്ടാട്ടത്ത് ഫെണ്ടാക്ടറനി

ജപ്പെണ്ടാഫന്റെ സഹണ്ടായകതണ്ടാഫട  ആരയഭനിക്കുഫമന്നത്ത് പറഞനിട്ടുണത്ത്.  കേമക്യൂട്ടറനിഫന എതനിരത

ആളകേള്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  കറണ്ടാകബണ്ടാട്ടുകേഫള  ഫകേണ്ടാണ്ടുവരണ്ടാന  കപണ്ടാകുന്നുഫവന്നുള്ളതണ്ടാണത്ത്.

അടുതതത്ത്  Vandalism  ആണത്ത്.  അതണ്ടാണത്ത്  മഹണ്ടാരണ്ടാജണ്ടാസത്ത്  കകേണ്ടാകളജനില്

പ്രനിനസനിപ്പെലനിഫന്റെ  കേകസര  തസ്പീയനിട്ട  സയഭവയ.  കേനിഡ്നണ്ടാപ്പെനിയഗണ്ടാണത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള്

രണ്ടാജശ്യതണ്ടാഫകേ  നടന്നുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ഫപണ്കുട്ടനികേഫള  തട്ടനിഫക്കണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകുകേ,

സനിനനിമണ്ടാനടനിമണ്ടാഫര തട്ടനിഫക്കണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകുകേ ഇഫതണ്ടാഫക്കയണ്ടാണത്ത് ഇകപ്പെണ്ടാള് നടക്കുന്നതത്ത്.

ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  അയഗങ്ങള്  സയസണ്ടാരനിക്കുന്നതുകകേട്ടണ്ടാല്  ഇഫതണ്ടാഫക്ക  കനണ്ടാകക്കണതത്ത്

മുന  ആ ഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരുന്ന  ശസ്പീ.  രകമശത്ത്  ഫചെന്നനിതലയഫട

പണനിയണ്ടാഫണന്നത്ത്  കതണ്ടാന്നുയ.  ഇകപ്പെണ്ടാള്  നടക്കുന്ന  കേണ്ടാരശ്യങ്ങളണ്ടാകുകമണ്ടാള്  ഇകപ്പെണ്ടാള്

ആഭശ്യന്തരയ സകേകേണ്ടാരശ്യയ ഫചെയ്യുന്ന മനനിയകല കനണ്ടാകക്കണതത്ത്.   ഇഗൗ പ്രസയഗതനിഫന്റെ

അവസണ്ടാനയ  പറഞനിരനിക്കുന്ന  9  ആശയങ്ങള്ക്കത്ത്  പകേരയ  ഇവനിഫട  നടക്കുന്നതത്ത്  a

farrago  of  legendary  nonsense,   നനിരരതകേമണ്ടായ   പുരണ്ടാവൃതനികേളഫട  ഒരു

മനിശനിതഫമന്നത്ത്  പറഞഫകേണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാന നനിരത്തുന്നു.
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ததர  .   எஸஸ  .   ரரஐஐநஸததரனஸ  :  சரஸ,

'     எனஸற தணதயமஸ இநஸத சதநஸததர தரகமஸ

    எனஸற மடயமஸ இநஸத சதநஸததர ஐமரகமஸ'   இத சதநஸததர
    இநஸததயரவதறஸகஸக மனஸப பரரததயரரஸ பரடய பரடலஸ. പനിന്നസ്പീടത്ത് അകദ്ദേഹയ പറഞ. 

'     தனத ஒரவனகஸக உணவதலஸலல எனதலஸ

 ஜகதஸததலன அழததஸததடஐவரமஸ'.     இதவமஸ பரரததயரரஸ பரடய பரடலஸ.

ഗവരണറുഫട  പ്രസയഗതനിനത്ത്  നന്ദനികരഖഫപ്പെടുത്തുന്ന   പ്രകമയഫത   ഞണ്ടാന
പനിന്തണ്ടാങ്ങുന്നു. ഇഗൗ സരക്കണ്ടാരനിഫന ഞണ്ടാന അനുകമണ്ടാദനിക്കുന്നു.   പ്രനിയഫപ്പെട്ട  എയ. ഉമ്മര
കുകറ കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് ഇവനിഫട പറയകേയണണ്ടായനി.  എനനിഫക്കണ്ടാന്നുയ മനസനിലണ്ടായനില.  മുന
വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ  വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരുന്ന  ശസ്പീ.  പനി.  ഫകേ.  അബ്ദു  റബ്ബത്ത്  പഠനിപ്പെനിച
പള്ളനിക്കൂടതനിലണ്ടാകണണ്ടാ  ഇഫതണ്ടാഫക്ക  പഠനിചഫതന്നുള്ള  സയശയയ  എനനിക്കുണത്ത്.
ഇകപ്പെണ്ടാള് കുട്ടനികേള് പറയന്നതത്ത്  -  ഭരണയ മണ്ടാറനി,  പഠനിക്കണയ,  പരസ്പീകയനില് പണ്ടാസണ്ടാകേണയ
എഫന്നണ്ടാഫക്കയണ്ടാണത്ത്.  കേഴനിഞ  സരക്കണ്ടാരനിഫനകപ്പെണ്ടാഫലയല,  പഠനിചണ്ടാല്  മണ്ടാത്രകമ
പണ്ടാസണ്ടാകേണ്ടാന  പറ്റുകേയള.   കേഴനിഞ  അഞ്ചുവരഷക്കണ്ടാലയ   കകേരളതനില്  പതണ്ടായ
കണ്ടാസത്ത് പണ്ടാസണ്ടായ ആഫരഫയങ്കെനിലയ മറ്റത്ത് സയസണ്ടാനങ്ങളനില് പ്ലെസത്ത് വണ് -നത്ത് കചെരക്കണ്ടാന
പറ്റൂകമണ്ടാ?  ഞണ്ടാഫനണ്ടാരു മണ്ടാസഫത സമയയ നല്കേണ്ടായ.    പ്രനിയഫപ്പെട്ട സുഹൃതത്ത് എയ.
ഉമ്മര,  ഇഫതലണ്ടായ അകനക്വഷനിചത്ത് മനസനിലണ്ടാക്കനി ഒരു കുട്ടനിക്കത്ത്  അടുത സയസണ്ടാനതത്ത്
അഡനിഷന  വണ്ടാങ്ങനിച്ചുഫകേണ്ടാടുതകശഷയ  എകന്നണ്ടാടത്ത്  മറുപടനി  പറയണയ.
ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാരനിഫന  സയബനനിചത്ത്  നനിങ്ങള്  കുകറ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  പറയകേയണണ്ടായനി.
അതനിഫലണ്ടാന്നത്ത്,  ഫതണ്ടാഴനിലറപ്പെത്ത് പദതനി വഴനി മരനിച്ചുകപണ്ടായവഫരലണ്ടായ കേണ്ടാശത്ത് വണ്ടാങ്ങനിഫയന്നത്ത്
അകദ്ദേഹയ പറയകേയണണ്ടായനി.  ഈ സരക്കണ്ടാര ബണ്ടാങ്കുകേളനിലൂഫട ഫപനഷന വനിതരണയ
ഫചെയ്യുന്ന പദതനി നടപ്പെനിലണ്ടാക്കുകേയണണ്ടായനി.  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ കേണ്ടാലതത്ത്
മരനിച്ചുകപണ്ടായ  ആളകേഫളലണ്ടായ  ഒപ്പെനിട്ടത്ത്  പഞണ്ടായത്തുകേളനില്നനിന്നത്ത്  ഫപനഷന  തുകേ
വണ്ടാങ്ങനിഫക്കണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടായനിരുന്നു. ഇഗൗ സരക്കണ്ടാര ഇങ്ങഫനഫയണ്ടാരു തസ്പീരുമണ്ടാനഫമടു-
തകപ്പെണ്ടാള്  മരനിച്ചുകപണ്ടായ  ആളകേളഫട  അക്കഗൗണനിലള്ള  സപസഫയലണ്ടായ  സരക്കണ്ടാരനികലയ്ക്കത്ത്
തനിരനിചത്ത്  വരനികേയണ്ടായനിരുന്നു.  ഓകരണ്ടാ  വനിഷയതനിലയ  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര  വളഫര
ശദകയണ്ടാടുകൂടനിയണ്ടാണത്ത് നനിലപണ്ടാടത്ത് സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതുയ ജനകകമകേരമണ്ടായ പദതനികേള്
നടപ്പെനിലണ്ടാക്കുന്നതുയ.   കേഴനിഞ സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ കേണ്ടാലത്തുണണ്ടായനിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങഫളലണ്ടായ
അവസണ്ടാനനിപ്പെനിക്കണ്ടാനണ്ടാവശശ്യമണ്ടായ നടപടനികേള് ഈ സരക്കണ്ടാര സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതണ്ടാഫണന്നത്ത്
ഞണ്ടാന ഇഗൗ അവസരതനില് പറയണ്ടാന ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.
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ബനി.ഫജ.പനി.-യയ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഉയ  കചെരന്നത്ത്  എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫനതനിഫര
ഫപണ്ടാതുവണ്ടാഫയണ്ടാരു  കേണ്ടാരശ്യയ  പറയകേയണണ്ടായനി.  1957  മുതല്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  സഖണ്ടാവത്ത്
ശസ്പീ.  പനിണറണ്ടായനി  വനിജയന  സരക്കണ്ടാര  വഫര  ഇന്തശ്യയനില്  മറ്റത്ത്  സയസണ്ടാനങ്ങള്ക്കത്ത്
മണ്ടാതൃകേയണ്ടാണത്ത്  എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര.  ഏതത്ത്  തരതനില്  കനണ്ടാക്കനിയണ്ടാലയ
കകേരളതനിഫല  എയ.എല്.എ.-മണ്ടാരക്കത്ത്  സക്വതനമണ്ടായനി  നടക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കുന്നതു
കപണ്ടാഫല മഫറ്റവനിഫടഫയങ്കെനിലയ  നടക്കണ്ടാന സണ്ടാധനിക്കുകമണ്ടാ?  കകേരളതനില് ഇതരതനിലള്ള
സണ്ടായസണ്ടാരനികേ  സണ്ടാഹചെരശ്യയ  രണ്ടാഷസ്പീയമണ്ടായനി  നനിലനനില്ക്കുന്നതത്ത്    എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.
കകേരളതനില്  സയഭണ്ടാവന  ഫചെയതണ്ടാഫണന്നത്ത്  മനസനിലണ്ടാക്കണ്ടാന  എലണ്ടാവരക്കുയ
സണ്ടാധനിക്കണഫമന്നുള്ള വസ്തുത പറയണ്ടാനണ്ടാണത്ത് ഞണ്ടാനനിക്കണ്ടാരശ്യയ ചൂണനിക്കണ്ടാണനിചതത്ത്.

പണ്ടാരപ്പെനിട  പദതനിഫയ  സയബനനിചത്ത്  പറയകേയണ്ടാഫണങ്കെനില്,  കേഴനിഞ
അഞ്ചുവരഷക്കണ്ടാലയ  ഒരു  വസ്പീടുകപണ്ടാലയ  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടാത  സരക്കണ്ടാരണ്ടാണത്ത്  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.
എന്നത്ത്  ശസ്പീ.  ഫകേ.  ബനി.  ഗകണഷത്ത്  കുമണ്ടാര  ഇവനിഫട   ചൂണനിക്കണ്ടാണനിക്കുകേയണണ്ടായനി.
വനിദശ്യണ്ടാഭശ്യണ്ടാസ കമഖലയനില്  വളഫര  ഫെലപ്രദമണ്ടായനി  ഈ സരക്കണ്ടാര ഇടഫപടുന്നുണത്ത്.
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി വളഫര വശ്യക്തമണ്ടായനി രണ്ടാവനിഫല സഭയനില്
മറുപടനി പറയകേയണണ്ടായനി; അതനിനത്ത് ചെനില കേമന്റുകേളയ അഭനിപ്രണ്ടായങ്ങളയ ചെനിലര സഭയ്ക്കത്ത്
പുറതത്ത്  പറഞതത്ത്  ഞണ്ടാന  കകേള്ക്കണ്ടാനനിടയണ്ടായനി.   സഖണ്ടാവത്ത്  എയ.  എയ.  മണനിഫയ
കപണ്ടാലളള  ആളകേള്  കേടന്നുവന്ന  രണ്ടാഷസ്പീയപണ്ടാതയനിലൂഫട   കേമന്റെത്ത്  പറയന്നവരക്കത്ത്
5  ശതമണ്ടാനയകപണ്ടാലയ  കേടക്കണ്ടാന ഇന്നുവഫര സണ്ടാധനിചനിട്ടനിഫലന്നുള്ള കേണ്ടാരശ്യയ  ഓരക്കണയ.
അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ ജസ്പീവനിതചെരനിത്രയ മനസനിലണ്ടാക്കനിയണ്ടാല് അവരക്കതത്ത്  കബണ്ടാദശ്യഫപ്പെടുയ.
എലണ്ടായ  സക്വയയ  കേനിട്ടനി  ഉയരന്നുവന്ന  ഒരണ്ടാളല  സഖണ്ടാവത്ത്  എയ.  എയ.  മണനി.
ഏഫതണ്ടാരയഗഫത  സയബനനിചണ്ടായണ്ടാലയ സഭയ്ക്കത്ത് പുറത്തുയ അകേത്തുയ ഇതരതനിലള്ള
പരണ്ടാമരശങ്ങളയ അഭനിപ്രണ്ടായങ്ങളയ ഇനനിഫയങ്കെനിലയ ഒഴനിവണ്ടാക്കണഫമന്നുള്ള അഭനിപ്രണ്ടായമണ്ടാണത്ത്
എനനിക്കുള്ളതത്ത്.  മണ്ടാരചത്ത്  31-നുള്ളനില് കകേരള സയസണ്ടാനത്തുടനസ്പീളയ എലണ്ടാവസ്പീടുകേളനിലയ
സവദദ്യുതനി എതനിയനിരനിക്കുഫമന്നത്ത്  അകദ്ദേഹയ വളഫര വശ്യക്തമണ്ടായനി  പറയകേയണണ്ടായനി.
എന്തുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  ഇതരതനിലള്ള  കേണ്ടാരശ്യങ്ങളനില്   വശ്യക്തമണ്ടായ  നനിലപണ്ടാടുകേളയ
അഭനിപ്രണ്ടായങ്ങളയ നനിങ്ങളഫട ഭരണകേണ്ടാലതത്ത് പറയണ്ടാന നണ്ടാധനിക്കണ്ടാതതത്ത്? 

1964-ഫല  സ്റ്റേണ്ടാറ്റക്യൂട്ടറനി  നനിയമയ  എന്തനിനണ്ടാണത്ത്  വന്നഫതന്നുകപണ്ടാലയ
കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനിഫല പ്രമുഖരണ്ടായ ആളകേള്ക്കത്ത് വണ്ടായനിചത്ത് മനസനിലണ്ടാക്കണ്ടാന സണ്ടാധനിചനിഫലന്ന
കേണ്ടാരശ്യയ  എഫന്റെ  സഹപ്രവരതകേ ഇവനിഫട  വളഫര  വശ്യക്തമണ്ടായനി  ചൂണനിക്കണ്ടാണനിക്കുകേ
യണണ്ടായനി.  അരനിയഫട  പ്രശ്നയ,  വനിലക്കയറ്റയ  തുടങ്ങനിയവയള്ഫപ്പെഫട  ഫപണ്ടാതുവണ്ടായ
പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത് കകേന്ദ്രതനില് അധനികേണ്ടാരതനിലനിരുന്ന കകേണ്ടാണ്ഗ്രസുയ
ബനി.ഫജ.പനി.-യയ  ഇക്കണ്ടാലമത്രയയ  സക്വസ്പീകേരനിച  നനിലപണ്ടാടുകേളണ്ടാണത്ത്  കകേരളതനിനത്ത്
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ഭവനിഷശ്യതണ്ടായനി  മണ്ടാറനിയനിട്ടുള്ളഫതന്നതത്ത്  വസ്തുതയണ്ടാണത്ത്.   സഗൗജനശ്യ   ചെനികേനിതണ്ടാസഹണ്ടായയ
ഇലണ്ടാതണ്ടാക്കനിയതുള്ഫപ്പെഫട  ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  ലഭശ്യമണ്ടാകകേണ  അവകേണ്ടാശങ്ങള്
ഇലണ്ടാതണ്ടാക്കനിയതനിനത്ത്   പനിന്നനില്  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനിഫന്റെയയ ബനി.ഫജ.പനി.-യഫടയയ കകേന്ദ്ര
സരക്കണ്ടാരുകേളണ്ടാഫണന്ന  കേണ്ടാരശ്യയ  ആരക്കുയ  മറക്കണ്ടാന  കേഴനിയനില.  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര
കേസ്തൂരനിരയഗന  റനികപ്പെണ്ടാരട്ടനില്  വശ്യക്തമണ്ടാഫയണ്ടാരു  നനിലപണ്ടാടത്ത്  സക്വസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇനനി
അക്കണ്ടാരശ്യതനില് കകേന്ദ്ര സരക്കണ്ടാരണ്ടാണത്ത് നനിലപണ്ടാടത്ത് സക്വസ്പീകേരനികക്കണതത്ത്.  കകേരളതനിലയ
കകേന്ദ്രതനിലയ  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരുകേള്  അധനികേണ്ടാരതനിലനിരുന്നകപ്പെണ്ടാഫഴലണ്ടായ
സമരമണ്ടായനിരുന്നു.  എന്തുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാര   സക്വസ്പീകേരനിചതു
കപണ്ടാഫലയള്ള  നനിലപണ്ടാടത്ത്  സക്വസ്പീകേരനിക്കണ്ടാന  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  സണ്ടാധനിക്കണ്ടാ-
തനിരുന്നഫതന്ന കേണ്ടാരശ്യയ അവര ആകലണ്ടാചെനികക്കണതണ്ടാണത്ത്.  

പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-ഫയ  സയബനനിചത്ത്  പറഞ,  ഏതുകേണ്ടാലതണ്ടാണത്ത്  ഇതുകപണ്ടാഫല
ഉദണ്ടാരമണ്ടായനി,  എലണ്ടാവരുമണ്ടായനി സഹകേരനിചത്ത് നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.  അതുകപണ്ടാഫല
തഫന്നയണ്ടാണത്ത്  കൃഷനി  വകുപ്പുയ.  ഇങ്ങഫന  എലണ്ടാ  വകുപ്പുകേഫള  സയബനനിച്ചുമുളള
കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  പ്രകതശ്യകേയ എടുത്തുപറയണ്ടാന സണ്ടാധനിക്കുയ. ഇടുക്കനിയനിഫല പട്ടയ വനിതരണ
പ്രശ്നയ വളഫര പ്രധണ്ടാനമണ്ടാണത്ത്.  അക്കണ്ടാരശ്യതനില് സരക്കണ്ടാര  വശ്യക്തമണ്ടായ നനിലപണ്ടാടുകേള്
സക്വസ്പീകേരനിചണ്ടാണത്ത്  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുന്നതത്ത്.  ഇങ്ങഫനഫയണ്ടാഫക്കയണ്ടാഫണങ്കെനിലയ  ഇടുക്കനി
ജനിലയനില്  പ്രയണ്ടാസമുളവണ്ടാക്കുന്ന  ചെനില  പ്രശ്നങ്ങള്  നനിലനനില്ക്കുന്നു  എന്നതത്ത്
വസ്തുതയണ്ടാണത്ത്. കേഴനിഞ ദനിവസയ യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫന്റെ ഒരു ഫപണ്ടാതുകയണ്ടാഗതനില് റവനക്യൂ
വകുപ്പുമനനിഫയക്കുറനിചത്ത്   വളഫര  കമണ്ടാശമണ്ടായനി  പ്രസയഗനിക്കുന്നതത്ത്  കകേട്ടു.   സരക്കണ്ടാര
ഉതരവകേള് പണ്ടാലനിക്കണ്ടാഫത ചെനില ഫഎ.എ.എസത്ത്.  ഉകദശ്യണ്ടാഗസര  തന്നനിഷപ്രകേണ്ടാരയ
സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന  നനിലപണ്ടാടുകേളഫട  ഭണ്ടാഗമണ്ടായനി  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാരനിഫനതനിഫര   ചെനില
അപസക്വരങ്ങള്  ഇടുക്കനിയനില്  കകേള്ക്കുന്നുണത്ത്.  എലണ്ടാ  രണ്ടാഷസ്പീയപണ്ടാരട്ടനികേളയ
സമരതനിലണ്ടാണത്ത്.  ഇന്നഫല  കേരഷകേസയഘമുള്ഫപ്പെഫട  കദവനികുളയ  ആര.  ഡനി.
ഓഫെസ്പീസനിനുമുന്നനില്  സമരതനിലണ്ടായനിരുന്നു.  കകേരളതനില്  എല്.എ.  പട്ടയതനിഫന്റെ
വശ്യവസകേഫളലണ്ടായ ഒന്നണ്ടാണത്ത്. നനിയമസഭ അയഗസ്പീകേരനിച നനിയമതനിഫന്റെ ഭണ്ടാഗമണ്ടായണ്ടാണത്ത്
എല്.എ.  പട്ടയങ്ങള്  ഫകേണ്ടാടുതനിട്ടുള്ളതത്ത്.  എല്.എ.  പട്ടയതനിഫന്റെ  കേണ്ടാരശ്യതനില്
ഇതുവഫരയനിലണ്ടാത എന്തത്ത് നക്യൂനതയണ്ടാണത്ത് സബ്കേളക്ടര ശസ്പീ.  ശസ്പീറണ്ടായ ഫവങ്കെനിട്ടരണ്ടാമന
ഇകപ്പെണ്ടാള്  കേണ്ടുപനിടനിചതത്ത്.  അകദ്ദേഹയ  മനനി  പറഞണ്ടാല്  അനുസരനിക്കനില.  പകക
ഇന്നഫല  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസുകേണ്ടാര  പ്രസയഗനിചതത്ത്,  മനനിക്കത്ത്  ഇഫതണ്ടാന്നുയ  അറനിയനില,
അകദ്ദേഹതനിനത്ത്  ഇഫതണ്ടാന്നുയ  കബണ്ടാധശ്യഫപ്പെടണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കുന്നനില,  നനിയനനിക്കണ്ടാന
കേഴനിയന്നനില,  എന്തത്ത്  ഭരണമണ്ടാണത്ത്  ഇവനിഫട  നടക്കുന്നതത്ത്   എഫന്നണ്ടാഫക്കയണ്ടാണത്ത്.
ഇങ്ങഫനഫയണ്ടാരു  അപസക്വരയ  മണ്ടാത്രമണ്ടാണത്ത്  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാരനിഫന  സയബനനിചത്ത്
കകേള്ക്കുന്നതത്ത്.  അതത്ത്  ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര  തനിരുത്തുഫമന്ന  കേണ്ടാരശ്യതനില്  സയശയമനില.
നമ്മുഫട നനിയമസഭയയ ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റുയ   ആര.  ഡനി.  ഓഫെസ്പീസുയ  ഫഫഹകക്കണ്ടാടതനി-
യഫമണ്ടാഫക്ക  സനിതനി  ഫചെയ്യുന്ന  ഭൂമനിയഫട  വശ്യവസകേളനുസരനിചത്ത്  ലഭശ്യമണ്ടാക്കനിയ
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ഭൂമനിയനില്തഫന്നയണ്ടാണത്ത്  മനുഷശ്യര  തണ്ടാമസനിക്കുന്നതത്ത്.  മനുഷശ്യരുഫട  ജസ്പീവനിതതനിനത്ത്
അനുബനമണ്ടായ  നടപടനികേള്  സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന  സരക്കണ്ടാര  കേണ്ടാരശ്യണ്ടാലയങ്ങളള്ഫപ്പെഫട
ഏതത്ത് വശ്യവസയനിലണ്ടാകണണ്ടാ അകത വശ്യവസയനുസരനിച്ചുള്ള ഭൂമനിയനിലണ്ടാണത്ത് മനുഷശ്യരുയ
തണ്ടാമസനിക്കുന്നതത്ത്.  അതനില്  ഇത്രയയ  കേണ്ടാലമനിലണ്ടാത  പുതനിയ  നക്യൂനതകേള്
കേണ്ടുപനിടനിക്കുകേയയ  2010-ല്  വന്നനിട്ടുള്ള  പുതനിയ  ഉതരവത്ത്  അനുസരനിചണ്ടാഫണന്നുയ
പറയന്നുണത്ത്. 2016-  ല് യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  ഭരണകേണ്ടാലയവഫര ഒരു പ്രശ്നവമനിലണ്ടായനിരുന്നു.
അതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്  ആ  ഫഎ.എ.എസത്ത്.  ഓഫെസ്പീസറുഫട  കപരനില്  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്
സയശയമുണണ്ടാകുന്നതത്ത്.  2016-ല്  ശസ്പീ.  പനിണറണ്ടായനി  വനിജയഫന്റെ  കനതൃതക്വതനിലളള
സരക്കണ്ടാര  അധനികേണ്ടാരതനില് വന്നകപ്പെണ്ടാള് പുതനിയ നനിയമങ്ങള് കകേണ്ടാടതനി പറഫഞന്നുയ
പട്ടയതനില് വശ്യവസകേളനിഫലന്നുയ എല്.എ.  പട്ടയങ്ങഫളലണ്ടായ അസണ്ടാധുവണ്ടാഫണന്നുയ
പറഞണ്ടാല്  അതത്ത്  കകേരളതനില്  എലണ്ടായനിടത്തുയ   നടപ്പെനിലണ്ടാകേകണ?  ഇടുക്കനിയനില്
മണ്ടാത്രയ  എന്തണ്ടാണത്ത്  പ്രകതശ്യകേത? 22-2-2014-ഫലയയ  16-4-2015-ഫലയയ  സരക്കണ്ടാര
ഉതരവകേളനില്  പട്ടയമനിഫലങ്കെനിലയ  ദസ്പീരഘകേണ്ടാലമണ്ടായനി  തണ്ടാമസനിക്കുന്നവരക്കത്ത്
പഞണ്ടായതത്ത്  ഭവനപദതനികേള്  നടപ്പെനിലണ്ടാക്കുന്നതനിനത്ത്  അകനക്വഷണതനിഫന്റെ
അടനിസണ്ടാനതനില്  വനികലജത്ത്  ഓഫെസ്പീസരക്കത്ത്  ഫഫകേവശകരഖ  നല്കേണ്ടാവന്നതണ്ടാഫണന്നത്ത്
പറഞനിട്ടുണത്ത്. ഇഗൗ ഫഎ.എ.എസത്ത്. ഓഫെസ്പീസര ഉതരവനിട്ടതത്ത് മഫറ്റണ്ടാരു ഫഎ.എ.എസത്ത്.
ഓഫെസ്പീസര  ഉള്ഫക്കണ്ടാള്ളനില  എന്നുപറയന്നതത്ത്  എന്തടനിസണ്ടാനതനിലണ്ടാഫണന്നത്ത്
മനസനിലണ്ടാകുന്നനില.  ആ ഉതരവത്ത്  2010-നുകശഷമണ്ടാഫണങ്കെനില് അതനിനുമുമത്ത് ഫപരമനിറ്റത്ത്
കേനിട്ടനിയ  ഫകേട്ടനിടങ്ങള്  ഫപണ്ടാളനിച്ചുമണ്ടാകറ്റണതണ്ടാണത്ത്.  ഞണ്ടാന  തണ്ടാമസനിക്കുന്ന  വസ്പീടത്ത്
ഫമയനിന്റെനനസത്ത്  ഫചെയണ്ടാന  കേഴനിയനില.  അതുകപണ്ടാഫല  ഞണ്ടാന  ജനനിക്കുന്നതനിനുമുമത്ത്
അവനിഫടയണണ്ടായനിരുന്ന  അയര  കഹണ്ടാട്ടല്  ഫപണ്ടാളനിക്കണ്ടാനുയ  അവകേണ്ടാശമനില.
ഇതനിഫനലണ്ടാമുള്ള  അധനികേണ്ടാരയ  ഫഎ.എ.എസത്ത്.  ഓഫെസ്പീസറണ്ടായ  സബ്കേളക്ടരക്കത്ത്
ആരണ്ടാണത്ത് തസ്പീഫറഴുതനിഫക്കണ്ടാടുതതത്ത്?  റവനക്യൂ വകുപ്പെനിനത്ത്  അകദ്ദേഹഫത നനിയനനിക്കണ്ടാന
കേഴനിയണയ.  ഇതരതനിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിയഫട
സണ്ടാന്നനിദശ്യതനില് ചെരച ഫചെയത്ത്  അവസണ്ടാനനിപ്പെനിക്കണഫമന്നത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട റവനക്യൂ
വകുപ്പുമനനികയണ്ടാടത്ത്  ഞണ്ടാന  കേഴനിഞ  പ്രണ്ടാവശശ്യയ  ആവശശ്യഫപ്പെട്ടനിരുന്നു.  ഇഗൗ
സരക്കണ്ടാരനിഫനതനിഫര കദണ്ടാഷകേരമണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളയ ചെരചകേളയ വരണ്ടാതനിരനിക്കണഫമങ്കെനില്
ഇതരതനിലള്ള  ഉകദശ്യണ്ടാഗസരുഫട  നടപടനി  ഫപണ്ടാതുജനങ്ങഫള  ബണ്ടാധനിക്കുന്ന
വകുപ്പുകേളനിലണ്ടാകേരുതത്ത്.  അവഫര ആ സണ്ടാനത്തുനനിന്നത്ത് മണ്ടാറ്റുകേയയ ഫപണ്ടാതുജനവമണ്ടായനി
ബനമനിലണ്ടാത  ഏഫതങ്കെനിലയ  കമഖലകേളനില്  നനിയമനിക്കണഫമന്നുമണ്ടാണത്ത്  ഇഗൗ
അവസരതനില്  എനനിക്കത്ത്  പറയണ്ടാനുള്ളതത്ത്.  അതുഫകേണ്ടാണത്ത്  നനിയമസഭ  അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള
എല്.എ.  പട്ടയതനിഫന്റെ  വസ്തുതകേളനില്  എഫന്തങ്കെനിലയ  മണ്ടാറ്റമുഫണങ്കെനില്  ഉടനടനി
സരക്കണ്ടാര നനിലപണ്ടാടത്ത് സക്വസ്പീകേരനിക്കണയ;  ആവശശ്യഫമങ്കെനില് ഓരഡനിനനസത്ത് ഇറക്കണയ.
ഫഎ.എ.എസത്ത്.- കേണ്ടാര പറയന്നതണ്ടാകണണ്ടാ നനിയമസഭ അയഗസ്പീകേരനിച പട്ടയമണ്ടാകണണ്ടാ ശരനി
എന്നതുസയബനനിചത്ത് റവനക്യൂ വകുപ്പെത്ത് തസ്പീരുമണ്ടാനഫമടുക്കണയ.  അതുകപണ്ടാഫല  മറയൂര,
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കേണ്ടാന്തല്ലൂര,  വട്ടവട  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഫപണ്ടാസഷന  സരട്ടനിഫെനിക്കറ്റത്ത്,  റസ്പീ-സരകവ്വ,
നനിജസനിതനി സരട്ടനിഫെനിക്കറ്റത്ത് എന്നനിവ   ഫകേണ്ടാടുകക്കണതത്ത് തഹസസ്പീല്ദണ്ടാരണ്ടാണത്ത്.  അതത്ത്
കേളക്ടര  ഫകേണ്ടാടുക്കണഫമന്നത്ത്  കകേണ്ടാടതനി  പറഞണ്ടാല്  ഗവണ്ഫമന്റെത്ത്  പ്ലെസ്പീഡര
അതയഗസ്പീകേരനിചത്ത് എന്തണ്ടാണത്ത് അവനിഫട പറഞതത്ത്;  തഹസസ്പീല്ദണ്ടാര ഫചെകയണ കജണ്ടാലനി
കേളക്ടര  എങ്ങഫന  ഫചെയ്യുയ;  അതനിനത്ത്  എന്തത്ത്  നനിയമമണ്ടാണുള്ളതത്ത്?  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.
സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ കേണ്ടാലതത്ത് എന്തുമണ്ടാകേണ്ടായ. എല്.ഡനി.എഫെത്ത്. സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ കേണ്ടാലതണ്ടാണത്ത്
പനിശകുണണ്ടായഫതന്നത്ത് വരുതനിതസ്പീരക്കണ്ടാന ഒരു ഗൂഢണ്ടാകലണ്ടാചെനയണത്ത്. അതനിഫനതനിഫര
സരക്കണ്ടാര നനിലപണ്ടാടത്ത് സക്വസ്പീകേരനിക്കണഫമന്നുമണ്ടാത്രയ ഇഗൗ അവസരതനില് അഭശ്യരതനിച്ചു
ഫകേണ്ടാണത്ത്  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്  എലണ്ടാവനിധ  പനിന്തുണയയ  അനുകമണ്ടാദനവയ  നല്കേനിഫക്കണ്ടാണത്ത്
എഫന്റെ വണ്ടാക്കുകേള് അവസണ്ടാനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  സര,  ഞണ്ടാന ഈ നന്ദനിപ്രകമയഫത  എതനിരക്കുന്നു.
ഇന്നഫല  ഇടതുപക  ജനണ്ടാധനിപതശ്യമുന്നണനി  എയ.എല്.എ. -മണ്ടാരുഫട  പണ്ടാരലഫമന്റെറനി
പണ്ടാരട്ടനി  കയണ്ടാഗതനില് മുഖശ്യമനനി പറഞതണ്ടായനി ചെനില ചെണ്ടാനലനില് കേണതത്ത്,  നയപരമണ്ടായ
കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  സരക്കണ്ടാര   പ്രഖശ്യണ്ടാപനിക്കുകമണ്ടാള്  ഭരണകേകനി  എയ.എല്.എ.-മണ്ടാര
കേയടനിചത്ത് കപ്രണ്ടാതണ്ടാഹനിപ്പെനിക്കുന്നനിഫലന്നണ്ടാണത്ത്. എങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത് കേയടനിക്കണ്ടാന കേഴനിയന്നതത്ത്?
9  മണ്ടാസക്കണ്ടാലയ  എഫന്തങ്കെനിലയ  നടന്നണ്ടാലകല  കേയടനിക്കണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കുകേയള.
ആത്മണ്ടാരതമണ്ടായനി  ഫനഞതത്ത്  ഫഫകേവച്ചുഫകേണ്ടാണത്ത്  ആരക്കണ്ടാണത്ത്  കേയടനിക്കണ്ടാന
സണ്ടാധനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇന്നഫല  ഞങ്ങളഫട  അഭണ്ടാവതനില്  നന്ദനിപ്രകമയ  ചെരചയനില്
പഫങ്കെടുത  ഭരണകേകനിയനില്ഫപ്പെട്ട   അയഗങ്ങളനില്  ഒരണ്ടാളയ  കേഴനിഞ  9  മണ്ടാസയ
എഫന്തങ്കെനിലയ  കനട്ടമുണണ്ടായതണ്ടായനി  പറഞനില.   യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫനക്കുറനിചത്ത്  പുലഭശ്യയ
പറയകേയയ   അഞത്ത്  വരഷഫത  ഭരണഫത  വനിമരശനിക്കുകേയയ  ഫചെയതലണ്ടാഫത
ഞങ്ങള് കേഴനിഞ 9 മണ്ടാസയ എഫന്തങ്കെനിലയ ഫചെയഫവന്നത്ത് പറയണ്ടാന  ഭരണപകതനിനത്ത്
സണ്ടാധനിചനിട്ടനിഫലന്നണ്ടാണത്ത്   കരഖകേളയ   പത്രങ്ങളയ  പരനികശണ്ടാധനിചകപ്പെണ്ടാള്  എനനിക്കത്ത്
മനസനിലണ്ടായതത്ത്.   മണ്ടാത്രമല,  കേഴനിഞ  5  വരഷക്കണ്ടാലയ  നടതനിയ  വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങള്  സയഭനിപ്പെനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനിലകല  ഇകപ്പെണ്ടാള്  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  മുകന്നണ്ടാട്ടു
കപണ്ടാകുന്നതത്ത്.  യ.ഡനി.എഫെത്ത്-ഫന്റെ  കേണ്ടാലതത്ത് തുടങ്ങനിവച   പല പദതനികേളയ ഇന്നത്ത്
പൂരതസ്പീകേരനിക്കണ്ടാന സണ്ടാധനിചനിട്ടുകണണ്ടാ?  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫന്റെ ഏറ്റവയ വലനിയ സയഭണ്ടാവന-
യണ്ടായനിരുന്നു  തനിരുവനന്തപുരത്തുളള  കേരമന-കേളനിയനിക്കണ്ടാവനിള  കറണ്ടാഡത്ത്.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന
ചെണ്ടാണനി മുഖശ്യമനനിയണ്ടായനിരുന്നകപ്പെണ്ടാള് പ്രണ്ടാവചമലയ വഫരയള്ള ഫസകന പൂരതസ്പീകേരനിച-
തനിനുകശഷയ ഒരനിഞത്ത്  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകേണ്ടാകനണ്ടാ,  ഒരു ഫസന്റെത്ത് ഭൂമനി അകേക്വയര ഫചെയണ്ടാകനണ്ടാ
സണ്ടാധനിചനിട്ടുകണണ്ടാ;  ഫകേണ്ടാചനി  ഫമകടണ്ടാ  ഫറയനില്  നനിരമ്മനിക്കുകേയയ  കകേണ്ടാചത്ത്  വണ്ടാങ്ങുകേയയ
ഫചെയനിട്ടുയ കകേണ്ടാചത്ത് ഫറയനിലനില് വയ്ക്കണ്ടാന 9 മണ്ടാസമണ്ടായനിട്ടുയ കേഴനിഞനിട്ടനില.  അന്നത്ത് ടയല്
റണ്  ഉദ്ഘണ്ടാടനയ  നടതനിയതണ്ടാണത്ത്.  ഒഗൗപചെണ്ടാരനികേമണ്ടായ  ഉദ്ഘണ്ടാടനയ  നടന്നനിട്ടനില.
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കേഴനിഞ  നവയബര  1-ാം  തസ്പീയതനി  ഉദ്ഘണ്ടാടനയ  ഫചെയ്യുഫമന്നത്ത്  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിച
ഫകേണ്ടാചനി ഫമകടണ്ടായഫട ഇന്നഫത സനിതനി എന്തണ്ടാണത്ത്?  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന കേണ്ടാരശ്യയ
പ്രയണ്ടാസമണ്ടാഫണന്ന  നനിലയനിലണ്ടാണത്ത്  വളഫര  പ്രതസ്പീകയണണ്ടായനിരുന്ന  ടനിവണ്ടാനഡ്രയ
സലറ്റത്ത്  ഫമകടണ്ടാഫയക്കുറനിചത്ത്  ഇന്നത്ത്  മണ്ടാധശ്യമങ്ങളനില്  വന്ന  വണ്ടാരത.  ഇന്നനിവനിഫട
കേണ്ടാരുണശ്യ പദതനിഫയക്കുറനിചത്ത് പറഞ. കേഴനിഞ 9 മണ്ടാസയ നനിയമസഭണ്ടാ സണ്ടാമണ്ടാജനികേന
എന്ന  നനിലയനില്  പണ്ടാവഫപ്പെട്ട  കരണ്ടാഗനികേള്ക്കത്ത്  കേണ്ടാരുണശ്യ  ഫെണത്ത്  അനുവദനിച്ചു
കേനിട്ടുന്നതനിനുകവണനി  നല്കേനിയ  അകപകകേളനില്  ഒഫരണ്ണയകപണ്ടാലയ  ഇതുവഫര
പണ്ടാസണ്ടാക്കനിക്കനിട്ടനിയനിട്ടനില.  അതുകപണ്ടാഫല മുഖശ്യമനനിയഫട ദരനിതണ്ടാശക്വണ്ടാസ ഫെണനിഫനക്കുറനിചത്ത്
ശസ്പീ.  ഫകേ.  ബനി.  ഗകണഷത്ത് കുമണ്ടാര ഫടലനിവനിഷനനില് പറയന്നതുയ ഞണ്ടാന കേണ്ടു. ഞണ്ടാന
എഫന്റെ നനികയണ്ടാജകേമണ്ഡലതനിഫല കേണ്ടാരശ്യയ  മണ്ടാത്രകമ  പറയണ്ടാറുള.   കേകനിരണ്ടാഷസ്പീയയ
കനണ്ടാക്കണ്ടാതതുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത്   ജനപ്രതനിനനിധനിയണ്ടായനി   സഭയനില്  എനനിക്കത്ത്  വസ്പീണ്ടുയ
വരണ്ടാന  കേഴനിഞതത്ത്.  പണ്ടാവഫപ്പെട്ട    കേശ്യണ്ടാനസര കരണ്ടാഗനികേളയ  സബപ്പെണ്ടാസത്ത്  സരജറനി
കവണവരുയ   സമരപ്പെനിച  അകപക   മുഖശ്യമനനിക്കത്ത്  നല്കേനിയനിട്ടത്ത്  കേഴനിഞ
9  മണ്ടാസതനിനനിടയ്ക്കത്ത്  ഏഫതങ്കെനിലയ  ഫെണത്ത്  പണ്ടാസണ്ടായനി  വന്നതണ്ടായനി  എനനിക്കറനിയനില.
സണ്ടാധണ്ടാരണഗതനിയനില്  ഒരു ലകയ രൂപയ്ക്കത്ത് മുകേളനില് മുഖശ്യമനനിയഫട ദരനിതണ്ടാശക്വണ്ടാസ
ഫെണനില്നനിന്നുയ  സഹണ്ടായയ  നല്കുകമണ്ടാള്  കേതത്ത്  ഫകേണ്ടാടുത  എയ.എല്.എ.-യഫട
സണ്ടാന്നനിദശ്യതനില്  തുകേ  സകേമണ്ടാറണഫമന്നണ്ടാണത്ത്.  എയ.എല്.എ.-ഫയ  അറനിയനിചണ്ടാല്
മണ്ടാത്രയ മതനിയണ്ടാകുയ.  കേഴനിഞ  9  മണ്ടാസമണ്ടായനി അക്കണ്ടാരശ്യതനില്കപ്പെണ്ടാലയ ഒരു നനിലപണ്ടാടത്ത്
സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.  എനനിക്കനിതുവഫരയയ  ഒരു  ഫെണ്ടുയ  ലഭനിചനിട്ടനില.  അതുകപണ്ടാഫല
തഫന്നയണ്ടാണത്ത് എയ.എല്.എ.-മണ്ടാരുഫട ആസനി വനികേസന ഫെണത്ത്.  അക്കണ്ടാരശ്യയ  അകങ്ങയ്ക്കുയ
അറനിയണ്ടാവന്നതണ്ടാണത്ത്.  കേഴനിഞ  5  വരഷയ   എയ.എല്.എ.-മണ്ടാരക്കത്ത്  ഏറ്റവമധനികേയ
വനികേസനയ  നടതണ്ടാന  കേഴനിഞതത്ത്  ആസനി  വനികേസന  ഫെണ്ടുപകയണ്ടാഗനിചണ്ടാണത്ത്.
ഫസഷശ്യല്  ഫെണത്ത്  ഒരു  കകേണ്ടാടനി  രൂപയയ  ആസനി  വനികേസന   ഫെണത്ത്  5  കകേണ്ടാടനി
രൂപയമണ്ടാണത്ത്.  ഫുള്  ഫപ്രണ്ടാകപ്പെണ്ടാസല്  ഫകേണ്ടാടുതനിട്ടുകപണ്ടാലയ   ഒരു  ഫെണ്ടുയ  ഇതുവഫര
ലഭനിചനിട്ടനില.  ഞണ്ടാന ഇക്കണ്ടാരശ്യയ ഇന്നത്ത് ധനകേണ്ടാരശ്യ വകുപ്പുമനനികയണ്ടാടത്ത്   പറഞ.  ഒരു
ഫെണനിനുയ  ഭരണണ്ടാനുമതനി നല്കേണ്ടാഫത എന്തത്ത് വനികേസനയ നടന്നുഫവന്നണ്ടാണത്ത് പറയന്നതത്ത്.
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനിക്കത്ത് പറ്റനിയ പണ്ടാളനിചയണ്ടാണനിതത്ത്. സരക്കണ്ടാര   ഒരു തസ്പീരുമണ്ടാന-
ഫമടുതണ്ടാല് അതത്ത് നടപ്പെണ്ടാകക്കണതത്ത് ഉകദശ്യണ്ടാഗസരണ്ടാണത്ത്.  ഉകദശ്യണ്ടാഗസഫര വനിശക്വണ്ടാസ-
തനിഫലടുതത്ത്  അവഫരഫക്കണ്ടാണത്ത്  കജണ്ടാലനി  ഫചെയനികക്കണ  ചുമതലയണ്ടാണത്ത്  സരക്കണ്ടാരനി-
നുള്ളതത്ത്.  കേഴനിഞ 9 മണ്ടാസതനിനനിടയനില് ചെനില ഉകദശ്യണ്ടാഗസഫരമണ്ടാത്രയ പ്രസ്പീണനിപ്പെനിക്കുകേയയ
അതനിഫന്റെ  കപരനില്  മഹണ്ടാഭൂരനിപകയ  ഉകദശ്യണ്ടാഗസഫരയയ  ശത്രുക്കളണ്ടാക്കുകേയയ
ഫചെയതനിഫന്റെ  പരനിണനിതഫെലമണ്ടാണത്ത്  ഇന്നത്ത്  ഫസക്രകട്ടറനിയറ്റനില്  ഒരു  ഫെയല്കപണ്ടാലയ
നസ്പീങ്ങണ്ടാത അവസയനിഫലതനിയതത്ത്. 
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കേഴനിഞ  ദനിവസയ  ചെസ്പീഫെത്ത്  ഫസക്രട്ടറനിയഫട  കനതൃതക്വതനില്  ഫഎ.എ.എസത്ത്.
ഉകദശ്യണ്ടാഗസര മുഖശ്യമനനികയണ്ടാടത്ത് പരണ്ടാതനി പറയണ്ടാന കപണ്ടാഫയന്നുയ അവഫര  മുഖശ്യമനനി
ശണ്ടാസനിചത്ത്  വനിട്ടുഫവന്നുയ  പത്രതനില്  വണ്ടാരത  കേണ്ടു.  എഫന്റെ  സരക്കണ്ടാരനിഫന
ദരബ്ബലഫപ്പെടുതണ്ടാനണ്ടാകണണ്ടാ  നനിങ്ങള്  ശമനിക്കുന്നഫതന്നത്ത്   മുഖശ്യമനനി  അവകരണ്ടാടത്ത്
കചെണ്ടാദനിച്ചുഫവന്നണ്ടാണത്ത്  അറനിയണ്ടാന  കേഴനിഞതത്ത്.   2021  വഫര  ഇവനിഫട  ഒരത്ഭുതവയ
സയഭവനിക്കനിഫലന്നത്ത്  പ്രതനിപകത്തുള്ള ഞങ്ങള്ക്കറനിയണ്ടായ.  5  വരഷയ പ്രതനിപകതത്ത്
ഇരനിക്കുഫമന്നത്ത്  എലണ്ടാവഫരക്കണ്ടാളയ  നന്നണ്ടായനി  ഞങ്ങള്ക്കറനിയണ്ടായ.  ഞങ്ങള്കപണ്ടാലയ
ദരബ്ബലഫപ്പെടുതണ്ടാന ശമനിക്കണ്ടാത സരക്കണ്ടാരനിഫന എങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത് ഫഎ.എ.എസത്ത്.-കേണ്ടാര
ദരബ്ബലഫപ്പെടുതണ്ടാന  ശമനിക്കുന്നതത്ത്.  ചെസ്പീഫെത്ത്  ഫസക്രട്ടറനിമണ്ടാരക്കത്ത്  എഫന്തങ്കെനിലയ
രണ്ടാഷസ്പീയമുകണണ്ടാ; സസ്പീനനികയണ്ടാറനിറ്റനി  അനുസരനിചത്ത്   ചെസ്പീഫെത്ത് ഫസക്രട്ടറനിയയ  ഡനി.ജനി.പനി.-യയ
ആകുന്നു.  ഇവനിഫട ഒരു ഡനി.ജനി.പനി.-ഫയ മണ്ടാറ്റനി അകങ്ങയ്ക്കത്ത് ഇഷമുള്ള ഡനി.ജനി.പനി.-ഫയ
നനിയമനിച്ചു.  ഇതുവഫര എത്ര ഗുണകേഫള പനിടനിക്കണ്ടാന സണ്ടാധനിചനിട്ടുണത്ത്?  തനിരുവനന്തപുരത്തു
നനിന്നുയ  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കുന്ന,  ഇടതുപകതനികനണ്ടാടത്ത്  ആഭനിമുഖശ്യമുള്ള  ഒരു  കദശസ്പീയ
പത്രതനില് വന്നതത്ത്  "ഗുണണ്ടാവനിളയണ്ടാട്ടയ,  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് കേയ്യുയഫകേട്ടനി കനണ്ടാക്കനിനനില്ക്കുന്നു"
എന്നണ്ടാണത്ത്.  എന്തുപറഞണ്ടാലയ  ഇകപ്പെണ്ടാള്  ശരനിയണ്ടാക്കുഫമന്നത്ത്  ഡനി.ജനി.പനി.
പറയന്നതലണ്ടാഫത  ഒന്നുയ  ശരനിയണ്ടാകുന്നനില.  കേഴനിഞ  രണ്ടുദനിവസഫത
അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്,  അറനിയഫപ്പെടുന്ന  ഒരു  സനിനനിമണ്ടാ  നടനിക്കുണണ്ടായ  സയഭവ-
ങ്ങഫളക്കുറനിചത്ത്  നമ്മള്  ചെരച  ഫചെയ.  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി  വളഫര
അഭനിമണ്ടാനകതണ്ടാഫട  പറഞതത്ത്,  കകേണ്ടാടതനിയനില്  കേസ്പീഴടങ്ങണ്ടാന  വന്ന  പ്രതനിഫയ
സഫഫധരശ്യയ കപണ്ടാലസ്പീസത്ത് അറസ്റ്റുഫചെയത്ത് കേസ്റ്റേഡനിയനില് വണ്ടാങ്ങനിഫയന്നണ്ടാണത്ത്. ഞണ്ടാന ഉചയ്ക്കത്ത്
എയ.എല്.എ.  കേക്വണ്ടാരകട്ടഴനില്  എതനി  ടനി.വനി.  വച്ചുകനണ്ടാക്കനിയകപ്പെണ്ടാള്  ആ  പ്രതനി
വലനിഫചറനിഞ  ഫമണ്ടാഫഫബല്  കഫെണ്ടാണ്  കഗണ്ടാശസ്പീ  പണ്ടാലതനിനുസമസ്പീപയ  കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്
പരതനിഫക്കണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതണ്ടാണത്ത്  കേണ്ടാണണ്ടാന  കേഴനിഞതത്ത്.  കേണ്ടാരണയ,  ഫമണ്ടാഫഫബല്
കേളകയണ സലതത്ത്  കേളഞനിട്ടണ്ടാണത്ത്  അയണ്ടാള്  കപണ്ടായതത്ത്.  കേസ്പീഴടങ്ങണ്ടാന  വന്ന ഒരു
പ്രതനിഫയ അറസ്റ്റുഫചെയനിട്ടത്ത്  ഫുള് കഡണ്ടാകേദ്യുഫമന്റുള്ള,  നണ്ടാലര മണനിക്കൂര നടനിയമണ്ടായള്ള
കേണ്ടാരശ്യങ്ങള് റനികക്കണ്ടാരഡത്ത്  ഫചെയ  ഫമണ്ടാഫഫബല്  കഫെണ്ടാണ്  ഇതുവഫര  കേഫണതണ്ടാന
കേഴനിഞനിട്ടനില.   കഫെണ്ടാണ്  കേളയണ്ടാനുളള,  അഫലങ്കെനില്   ഏല്പ്പെനികക്കണ  സലതത്ത്
ഏല്പ്പെനിക്കണ്ടാനുളള അവസരയ പ്രതനിക്കത്ത് ലഭനിച്ചുഫവന്നുള്ളതണ്ടാണത്ത് ഏറ്റവയ പ്രധണ്ടാനഫപ്പെട്ട
കേണ്ടാരശ്യയ.  ഒരു പ്രതനിഫയ സയബനനിചത്ത്  ഒരു മണനിക്കൂര കേനിട്ടുന്ന ആനുകൂലശ്യയ കകേസനിഫല
ഫതളനിവത്ത്  നശനിപ്പെനിക്കണ്ടാന  സഹണ്ടായനിക്കുഫമന്നുള്ളതത്ത്  നനിയമതനിഫന്റെ  സമസ്പീപത്തുകൂടനി
കപണ്ടായനിട്ടുള്ളവരഫക്കലണ്ടായ അറനിയണ്ടാവന്ന കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്. ഇഗൗ കകേസനിഫല മുഖശ്യ ഫതളനിവണ്ടായ
ഫമണ്ടാഫഫബല്  കഫെണ്ടാണനിനുകവണനി,  പ്രതനി  കഫെണ്ടാണ്  കേളഞ  എന്നുപറയന്ന  എലണ്ടാ
സലവയ പരനികശണ്ടാധനിചതനിനുകശഷയ കഗണ്ടാശസ്പീ പണ്ടാലതനിഫന്റെ അടനിയനില് കപണ്ടാലസ്പീസത്ത്
പരനികശണ്ടാധനിക്കുന്ന കേണ്ടാഴ്ചയണ്ടാണത്ത് എലണ്ടാ ചെണ്ടാനലകേളനിലയ കേണ്ടാണണ്ടാന കേഴനിയന്നതത്ത്. ഇവനിഫട
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ഗുണകേള്  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  തസ്പീരുമണ്ടാനനിക്കുന്ന  സനിതനിയനിഫലതനിയനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
എന്തുഫകേണ്ടാണത്ത്  കപണ്ടാലസ്പീസുകേണ്ടാരക്കത്ത്  ഇതരയ  ഗുണകേഫള  പനിടനിക്കണ്ടാന  കേഴനിയന്നനില;
സതശ്യസനമണ്ടായനി  കജണ്ടാലനിഫചെയ്യുന്ന ഉകദശ്യണ്ടാഗസരക്കത്ത് ഫപ്രണ്ടാകമണ്ടാഷനല,  സലയമണ്ടാറ്റമണ്ടാണത്ത്
ഇന്നത്ത്  ലഭനിച്ചുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.   അതുഫകേണ്ടാണത്ത്    ഇന്നത്ത്  എലണ്ടാ  ഉകദശ്യണ്ടാഗസരുയ
ഭയപ്പെണ്ടാടനിലണ്ടാണത്ത്.  ഉകദശ്യണ്ടാഗസരുഫട  സഹകേരണമനിഫലങ്കെനില്  ഒരു  സരക്കണ്ടാരനിനത്ത്
എങ്ങഫനയണ്ടാണത്ത് മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകേണ്ടാന കേഴനിയന്നതത്ത്?  

മഫറ്റണ്ടാന്നത്ത്, വനിജനിലനസനിഫന്റെ കേണ്ടാരശ്യയ.  വനിജനിലനസത്ത് ഡയറക്ടഫറ  ഏറ്റവമധനികേയ
പനിന്തുണയ്ക്കുന്നതത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിയണ്ടാണത്ത്.  വനിജനിലനസത്ത്  ഡയറക്ടറുഫട
കപണ്ടാക്കത്ത്  ശരനിയല,  അകദ്ദേഹഫത  നനിയനനിക്കണയ,  വനിജനിലനസണ്ടാകണണ്ടാ  ഇവനിഫട
ഭരനിക്കുന്നഫതന്നത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  കകേരള  ഫഫഹകക്കണ്ടാടതനി  കചെണ്ടാദനിചകപ്പെണ്ടാള്,  വലനിയ
വലനിയ കകേസുകേള് ഇനനി  അകനക്വഷനിക്കുന്നതഫലന്നത്ത്  വനിജനിലനസത്ത്  ആസണ്ടാനതകല
കനണ്ടാട്ടസ്പീസത്ത്  കബണ്ടാരഡനില്  എഴുതനിവചതത്ത്?  കകേണ്ടാടതനികയണ്ടാടണ്ടാകണണ്ടാ  കേളനി?  ഒരു
ഫഎ.പനി.എസത്ത്.  ഉകദശ്യണ്ടാഗസന  ഇത്ര  ചെങ്കൂറ്റകതണ്ടാടുയ  ധനിക്കണ്ടാരകതണ്ടാടുയകൂടനി  ഞണ്ടാന
ഫഫഹകക്കണ്ടാടതനിയഫട  മുകേളനിലണ്ടാഫണന്നത്ത്  പറയകമണ്ടാള്  അങ്ങഫനയള്ള  ഉകദശ്യണ്ടാഗസഫര
നനിയനനികക്കണ  ചുമതല  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിക്കനികല?  ഇകപ്പെണ്ടാള്
എന്തുപറഞണ്ടാലയ  ബനി.ഫജ.പനി.-യയ  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസ്സുമണ്ടായനി  സഖശ്യഫമന്നണ്ടാണത്ത്  നനിങ്ങള്
പറയന്നതത്ത്.  ബനി.ഫജ.പനി.-ക്കണ്ടാഫര  കുറ്റയ  പറഞണ്ടാല്  അവര  പറയന്നതത്ത്
കകേണ്ടാണ്ഗ്രസസ്തുകേണ്ടാരുയ  മണ്ടാരകനിസ്റ്റുകേണ്ടാരുയ  തമ്മനില്  സഖശ്യമണ്ടാഫണന്നണ്ടാണത്ത്.
എല്.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫന  വനിമരശനിചണ്ടാല്  പറയന്നതത്ത്  ഞങ്ങള്  ബനി.ഫജ.പനി.-യമണ്ടായനി
സഖശ്യമണ്ടാഫണന്നണ്ടാണത്ത്.   ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള്  ആകരയയ  കുറ്റയപറയണ്ടാന  പറ്റണ്ടാത
സനിതനിയണ്ടാണത്ത്.  ഒരു  കേണ്ടാരശ്യയ  ഞണ്ടാന  തറപ്പെനിച്ചുപറയണ്ടായ,  ഏതത്ത്  കേണ്ടാലത്തുയ
വരഗ്ഗസ്പീയതയ്ഫക്കതനിഫര  അതനിശക്തമണ്ടായ  നനിലപണ്ടാടത്ത്  ഇന്തശ്യന  നണ്ടാഷണല്
കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത്  സക്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണത്ത്. ഞണ്ടാഫനണ്ടാരു കേണ്ടാരശ്യയ ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനികയണ്ടാടത്ത്
കചെണ്ടാദനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്,   നണ്ടാഫള  മറുപടനിയനില്  പറഞണ്ടാല്  മതനി.   അങ്ങത്ത്   കേഴനിഞ
11-ാം തസ്പീയതനി ഫഫവകുകന്നരയ മസ്ക്കറ്റത്ത് കഹണ്ടാട്ടലനില്വചത്ത് ബനി.ഫജ.പനി.-യഫട സയസണ്ടാന
അദശ്യകന ശസ്പീ.  കുമ്മനയ രണ്ടാജകശഖരനുമണ്ടായനി  നടതനിയ  ചെരച എന്തണ്ടായനിരുന്നു
ഫവന്നത്ത് അറനിയണ്ടാന ഞങ്ങള്ഫക്കണ്ടാഫക്ക തണ്ടാല്പ്പെരശ്യമുണത്ത്.  രണ്ടുകപരുയ തമ്മനില്  മുറനി
അടചനിരുന്നത്ത്  സയസണ്ടാരനിച്ചു  എന്നണ്ടാണത്ത്  ലഭനിച  വനിവരയ.  അതനിഫന്റെ  സതശ്യണ്ടാവസ
അറനിയണ്ടാന  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്   തണ്ടാല്പ്പെരശ്യമുണത്ത്.  അകദ്ദേഹയ  വനികദശത്തുനനിന്നുയ  വന്ന
ദനിവസമണ്ടാണത്ത്  ചെരച നടതനിയതത്ത്.  ബഹറനിനനില് മഴ ഫപയണ്ടാതതനിഫനക്കുറനിചണ്ടാകണണ്ടാ
കകേരളതനിഫല  കേണ്ടാലണ്ടാവസഫയക്കുറനിചണ്ടാകണണ്ടാ  ചെരച  നടതനിയഫതന്നറനിയനില.
ഇതുസയബനനിചത്ത്  അങ്ങയഫട   ഭണ്ടാഗത്തുനനിന്നുയ  ഒരു  വനിശദസ്പീകേരണമുണണ്ടാകേണയ.
കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫെത്ത്.  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ കേണ്ടാലതത്ത് അന്നഫത മുഖശ്യമനനിഫയക്കുറനിച്ചുയ
മുഖശ്യമനനിയഫട കുടുയബഫതക്കുറനിച്ചുയ ഇഗൗ സഭയനില് അധനികകപനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയനില്
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എഫന്തലണ്ടായ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  പറഞനിട്ടുണത്ത്.  എന്നനിട്ടണ്ടാണത്ത്  ഒരു  മനനിക്കത്ത്  ഇയഗസ്പീഷത്ത്
അറനിയണ്ടാതതനിഫനക്കുറനിചത്ത്  പറഞകപ്പെണ്ടാള്   ഇവനിഫട  ചെനിലരഫക്കണ്ടാഫക്ക   പ്രയണ്ടാസയ
കതണ്ടാന്നനിയതത്ത്.   ഇയഗസ്പീഷത്ത്  അറനിയണ്ടാത ഒരു മനനി മറ്റത്ത്  സയസണ്ടാനങ്ങളനില് കപണ്ടായനി
അവനിടഫത മനനിമണ്ടാരുമണ്ടായനി എങ്ങഫന സയസണ്ടാരനിചത്ത് കേറണത്ത് വണ്ടാങ്ങുഫമന്നത്ത് ഞണ്ടാഫനണ്ടാരു
കചെണ്ടാദശ്യയ  കചെണ്ടാദനിച്ചുഫവന്നത്ത്  മണ്ടാത്രകമയളള.  ഒരു  മുഖശ്യമനനിയഫട  കുടുയബണ്ടായഗങ്ങഫള
ക്കുറനിചത്ത്  ഇഗൗ സഭയനില് വനിമരശനിചവര അതനിനത്ത് ഇത്രയധനികേയ ബഹളമുണണ്ടാകക്കണ
കേണ്ടാരശ്യമുകണണ്ടാ?  മുനമുഖശ്യമനനിഫയക്കുറനിചത്ത്  പറഞ കേണ്ടാരശ്യങ്ങഫളണ്ടാഫക്ക  കരഖകേളനിലണത്ത്.
വനിമരശനഫത  വനിമരശനമണ്ടായനി  കേണ്ടാണുന്നതനിനുപകേരയ  മുനപത്ത്  അഞ്ചുവരഷയ
ഭരനിചവഫരക്കുറനിചത്ത് കുറ്റയ പറഞഫകേണ്ടാണത്ത് മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകേണ്ടാനണ്ടാണത്ത് ഭണ്ടാവനിക്കുന്നഫതങ്കെനില്
ജനങ്ങള് എലണ്ടായ കേണ്ടാണുന്നുഫണന്നുയ നനിങ്ങളഫട ഭരണയ അധനികേകേണ്ടാലമുണണ്ടാകേനിഫലന്നുയ
പറഞഫകേണ്ടാണത്ത് നനിരത്തുന്നു. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫെത്ത്:  സര,  ഈ നന്ദനിപ്രകമയഫത ഞണ്ടാന പനിന്തണ്ടാങ്ങുന്നു.
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനവമണ്ടായനി ബനഫപ്പെട്ട വനിഷയഫത സയബനനിചത്ത് ഇവനിഫട പരണ്ടാമരശനിച
കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്ക്കത്ത്  മറുപടനി  പറയണ്ടാന  ധണ്ടാരണ്ടാളമുഫണങ്കെനിലയ  സമയക്കുറവകേണ്ടാരണയ
അതനികലയ്ഫക്കണ്ടാന്നുയ  കേടക്കുന്നനില.  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഫകേ.  മുരളസ്പീധരന  ഫഎ.എ.എസത്ത്.-
കേണ്ടാരുഫട കയണ്ടാജനിപ്പെനിഫന  സയബനനിച്ചുയ  അവഫര  വനിശക്വണ്ടാസതനിഫലടുക്കുന്നതത്ത്
സയബനനിച്ചുയ നല ഉപകദശങ്ങഫളണ്ടാഫക്ക നല്കേനിയനിരുന്നു.  പഫക അതുപറയകമണ്ടാള്
കേഴനിഞ സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ കേണ്ടാലത്തുണണ്ടായനിരുന്ന സനിതനിവനികശഷയ അങ്ങത്ത് ഓരക്കുന്നതത്ത്
നന്നണ്ടായനിരനിക്കുഫമന്നത്ത്  കതണ്ടാന്നുന്നു.  2014  ജൂണ്  20-നത്ത്  ശസ്പീ.  മണ്ടാതദ്യു  ടനി.  കതണ്ടാമസത്ത്
ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ളവര ഇവനിഫട അവതരനിപ്പെനിച അടനിയന്തരപ്രകമയയ ഭരണസയഭനഫത
ക്കുറനിചണ്ടായനിരുന്നു.  അതനിനത്ത് ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട ഉമ്മന ചെണ്ടാണനി നല്കേനിയ മറുപടനി ഞണ്ടാന
വണ്ടായനിക്കണ്ടായ.  "സയസണ്ടാനഫത  ഫഎ.എ.എസത്ത്.  ഉകദശ്യണ്ടാഗസരക്കനിടയനിഫല  കചെരനിതനിരനിവത്ത്
കേണ്ടാരണയ  ഭരണസയഭനയ  നനിലനനില്ക്കുന്നുഫവന്ന  രസ്പീതനിയനില്  മണ്ടാധശ്യമങ്ങളനില്  വന്ന
ഫതറ്റണ്ടായ  വണ്ടാരതഫയക്കുറനിചകനക്വഷനിക്കണ്ടാന  അഡസ്പീഷണല്  ചെസ്പീഫെത്ത്  ഫസക്രട്ടറനിഫയ
ചുമതലഫപ്പെടുതനിയനിട്ടുണത്ത്;  ഉതരവണ്ടാദനിതക്വകതണ്ടാടുകൂടനി പ്രവരതനിക്കുന്ന ഉകദശ്യണ്ടാഗസരക്കത്ത്
സക്വണ്ടാതനശ്യവയ  ഫപ്രണ്ടാട്ടകനുയ  നല്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.   പ്ലെണ്ടാനനിയഗത്ത്  കബണ്ടാരഡനിഫന്റെ  സവസത്ത്
ഫചെയരമണ്ടാനുയ  മുന  കകേന്ദ്ര  കേശ്യണ്ടാബനിനറ്റത്ത്  ഫസക്രട്ടറനിയമണ്ടായ  ശസ്പീ.  ഫകേ.  എയ.
ചെന്ദ്രകശഖരകനണ്ടാടത്ത് ഇഗൗ പ്രശ്നതനിലനിടഫപ്പെട്ടത്ത്  പരനിഹണ്ടാരമുണണ്ടാക്കണ്ടാന നനിരകദ്ദേശനിചനിട്ടുണത്ത്.
ഫഎ.എ.എസത്ത്.  ഉകദശ്യണ്ടാഗസരക്കത്ത്  കകേരളതനില്  കജണ്ടാലനി  ഫചെയണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കനില"
ഇതണ്ടാണത്ത്  പ്രസക്തഭണ്ടാഗയ.  ഫഎ.എ.എസത്ത്.  ഉകദശ്യണ്ടാഗസരുഫട  കയണ്ടാഗതനില്
കേകസരഫയടുതത്ത് അകങ്ങണ്ടാട്ടുമനികങ്ങണ്ടാട്ടുയ തലണ്ടാന നടന്ന കേണ്ടാലഘട്ടമണ്ടാണത്ത് പനിന്നനിട്ടുകപണ്ടായഫതന്നത്ത്
നനിങ്ങള് മറന്നുകപണ്ടാകേരുതത്ത്. ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട ഫകേ. മുരളസ്പീധരഫന്റെ ഉപകദശഫതഫയണ്ടാന്നുയ
ഞങ്ങള്  കുറച്ചുകേണ്ടാണുന്നനില.  പഫക,  അക്കണ്ടാലതത്ത്  ചെസ്പീഫെത്ത്  ഫസക്രട്ടറനിയയ
ഉകദശ്യണ്ടാഗസരുയ  തമ്മനില്  നടന്ന  സയഭവങ്ങള്  ഫചെറുതണ്ടായനിരുന്നനില.  അവരനിലള്ള
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ആ ശസ്പീലയ കുറച്ചുഫകേണ്ടാണ്ടുവരണ്ടാനുള്ള ഇടഫപടലണ്ടാണത്ത് ഇകപ്പെണ്ടാള് നടക്കുന്നതത്ത്.  ബനി.ഫജ.പനി.-
ഫക്കതനിഫരയള്ള സമരതനില് കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത് വഹനിച പങ്കെനിഫനക്കുറനിഫചണ്ടാഫക്ക അകദ്ദേഹയ
ഉഗൗറ്റയഫകേണ്ടാണത്ത് പറയന്നതത്ത് കകേട്ടു.  540  പണ്ടാരലഫമന്റെത്ത്  സസ്പീറ്റുള്ളതനില്  440 (നണ്ടാലനില്
മൂന്നത്ത്)  സസ്പീറ്റനിഫന്റെ  ഭൂരനിപകയ  വഫര  ഒരു  കേണ്ടാലത്തുണണ്ടായനിരുന്ന  ഒരു  പണ്ടാരട്ടനിയഫട
ഇന്നഫത സസ്പീറ്റത്ത്  44  ആണത്ത്.   രണ്ടാഹുല് ഗണ്ടാനനിയഫട പ്രണ്ടായയ  44,  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനിനത്ത്
ഇനഡശ്യന പണ്ടാരലഫമന്റെനിലള്ള സസ്പീറ്റനിഫന്റെ എണ്ണയ 44. നനിങ്ങള് ബനി.ഫജ.പനി.-യഫട 'ബനി'
ടസ്പീയ  ആയനി  മണ്ടാറനിയതുഫകേണ്ടാണ്ടുണണ്ടാകുന്ന  ദരവസ  ഞണ്ടാന  പറഞഫവകന്നയള.
ബനി.ഫജ.പനി.-ഫക്കതനിരണ്ടായനി നനിങ്ങള് സഫെറ്റത്ത് ഫചെയഫവന്നത്ത് പറഞ.  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
ഉമ്മന  ചെണ്ടാണനി  ഫപണ്ടാതുകേകമണ്ടാളതനില്  ഒരു  രൂപയ്ക്കത്ത്  അരനി  ഫകേണ്ടാടുത്തുഫവന്നത്ത്
ശസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റണ്ടായ  പറഞ.  ശസ്പീ.  വനി.ടനി.   ബല്റണ്ടാമനിനത്ത്  ബഡണ്ടായനി ബല്റണ്ടായ
എന്നത്ത്  ആഫരങ്കെനിലയ  കപരനിട്ടണ്ടാല്  ഒന്നുയ  പറയണ്ടാന  സണ്ടാധനിക്കുകേയനില.
ആര.എസത്ത്.എസത്ത്.-ഫന്റെ  മുഖപത്രമണ്ടായ  'കകേസരനി'  പത്രതനില്  "മഹണ്ടാത്മണ്ടാഗണ്ടാനനിഫയ
അലണ്ടായനിരുന്നു  ഫവടനിവചത്ത്  ഫകേണ്ടാകലണനിയനിരുന്നതത്ത്,  ഫനഹ്റുവനിഫനയണ്ടാണത്ത്
ഫകേണ്ടാകലണനിയനിരുന്നതത്ത്"  എന്നത്ത് മുഖപ്രസയഗഫമഴുതനി.  ഒരു മണനിക്കൂര ഉപവസനിക്കണ്ടാന
ഇഗൗ  കകേരളതനിഫല  ഒറ്റ  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസുകേണ്ടാരഫന  കേനിട്ടനികയണ്ടാ;  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര
ഒഫതണ്ടാരുമഫയക്കുറനിചത്ത്  എഫന്തലണ്ടാമണ്ടാണത്ത്  പ്രസയഗനിചത്ത്  നമ്മഫള പഠനിപ്പെനിക്കണ്ടാന ശമനിചതത്ത്.
ഇകപ്പെണ്ടാള്  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ഫല  ഘടകേകേകനികേഫളലണ്ടായ  അതുകപണ്ടാഫലയണ്ടാകണണ്ടാ;  മണ്ടാണനി
സണ്ടാര  എവനിഫടയണ്ടാണത്ത്;  ഇകപ്പെണ്ടാള്  യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-ലകണണ്ടാ?  അതുകപണ്ടാഫലതഫന്ന
യ.ഡനി.എഫെത്ത്.-നത്ത്  ശക്തനി  കപണ്ടാഫരന്നണ്ടാണത്ത് ശസ്പീ.  ഫകേ.  പനി.  എ.  മജസ്പീദനിഫന്റെ അഭനിപ്രണ്ടായയ.
ശക്തനി  കപണ്ടാരണ്ടാ  എന്നണ്ടാണത്ത്; ശക്തനി  വകന്നണ്ടാ?  സമരയ  നടതണ്ടാന  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനിനത്ത്
കേഴനിയകേയനിഫലന്നണ്ടാണത്ത് ശസ്പീ.  പനി.  ഫകേ.  കുഞണ്ടാലനിക്കുട്ടനി പറഞതത്ത്,  ഓരമ്മയകണണ്ടാ;
ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര  അതനില്  ഉറച്ചുനനില്ക്കുന്നുകണണ്ടാഫയന്നത്ത്  പറഞണ്ടാല്  മതനി.
പകേല്  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത്,  രണ്ടാത്രനി  ആര.എസത്ത്.എസത്ത്.  എന്നത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
എ.  ഫകേ.  ആന്റെണനിഫയഫക്കണ്ടാണത്ത് പറയനിപ്പെനിചതനിഫന്റെ  കേണ്ടാരണഫമന്തണ്ടാണത്ത്;
അതനിഫനക്കുറനിചത്ത് നനിങ്ങളഫട അഭനിപ്രണ്ടായഫമന്തണ്ടാണത്ത്?  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര,  കപണ്ടായനിന്റെത്ത്  ഓഫെത്ത് ഓരഡര.  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട
അയഗയ ഇവനിഫട സയസണ്ടാരനിചകപ്പെണ്ടാള് പകേല് കകേണ്ടാണ്ഗ്രസുയ രണ്ടാത്രനി ആര.എസത്ത്.എസത്ത്.-ഉയ
എന്നത്ത്  ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ആന്റെണനി  പറഞഫവന്നത്ത്  പറഞ.   അകദ്ദേഹയ  അങ്ങഫന
പറഞനിട്ടനില.  ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ആന്റെണനിഫയകപ്പെണ്ടാഫല ഒരു മുന മുഖശ്യമനനിഫയക്കുറനിചത്ത്,
അകദ്ദേഹയ  അങ്ങഫന  പറഞഫവന്നത്ത്  ഫതറ്റണ്ടായനി  ഇവനിഫട  ഉദരനിക്കുന്നതത്ത്
ഓരഡറനിലണ്ടാകണണ്ടാ?  അകദ്ദേഹയ അങ്ങഫന പറഞനിട്ടനില.  അകദ്ദേഹയ അതത്ത് നനികഷധനിചനിട്ടുണത്ത്.
ഞങ്ങളഫട  പണ്ടാരട്ടനി  കയണ്ടാഗതനില്  ശസ്പീ.  എ.  എയ.  ആരനിഫെത്ത്  ഉണണ്ടായനിരുന്നനിലകലണ്ടാ;
ഞങ്ങളഫട  പണ്ടാരട്ടനികയണ്ടാഗതനില്  ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ആന്റെണനി  സയസണ്ടാരനിചതത്ത്
ശസ്പീ. ആരനിഫെത്ത് കകേട്ടനിട്ടനിലകലണ്ടാ?  ഫവറുഫത അസയബനയ പറയരുതത്ത്.
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മനി  .   സസ്പീക്കര: ഇക്കണ്ടാരശ്യയ  പരനികശണ്ടാധനിചത്ത്  ആവശശ്യമണ്ടായ  നടപടനികേള്
സക്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതണ്ടാണത്ത്.*

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫെത്ത്:  സര,   പത്രങ്ങളനില്  വന്ന  കേണ്ടാരശ്യമണ്ടാണത്ത്  ഇവനിഫട
പലരുയ ചെരച ഫചെയതത്ത്.  ഞണ്ടാനുയ പത്രങ്ങളനില് വണ്ടായനിച്ചുള്ള അറനിവനിഫന്റെ അടനിസണ്ടാന-
തനിലണ്ടാണത്ത്  പറഞനിട്ടുള്ളതത്ത്.  എന്തണ്ടായണ്ടാലയ  അതരയ  അഭനിപ്രണ്ടായയ  വന്നുഫവന്നത്ത്
പറയകേയയ  അകദ്ദേഹമതത്ത്  നനികഷധനിക്കണ്ടാതനിരനിക്കുകേയയ  ഫചെയ്യുന്നനിടകതണ്ടാളയ  കേണ്ടാലയ,
അതത്ത്  അകദ്ദേഹയ  നനികഷധനിചനിട്ടനില.   അക്കണ്ടാരശ്യതനില്  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മറനിഫന്റെ
അഭനിപ്രണ്ടായഫമന്തണ്ടാണത്ത്?  എന്തണ്ടായണ്ടാലയ തങ്ങള് തങ്ങളഫട വഴനികനണ്ടാക്കനി കപണ്ടാകുഫമന്നത്ത്
ലസ്പീഗത്ത്  പറഞനികല;  അതനിഫനക്കുറനിഫചന്തണ്ടാണത്ത്  പറയണ്ടാനുള്ളതത്ത്?  ഇങ്ങഫനയള്ള
ഒരവസയനില്ഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്ന  ആളകേള്  ഒഫതണ്ടാരുമഫയക്കുറനിചത്ത്  ഞങ്ങള്ക്കത്ത്
കണ്ടാഫസടുക്കണ്ടാന വരുന്നതത്ത് കേണ്ടാണുകമണ്ടാള്  സഹതണ്ടാപമണ്ടാണത്ത് കതണ്ടാന്നുന്നതത്ത്.  ഞണ്ടാനതനിഫന്റെ
വനിശദണ്ടായശങ്ങളനികലയ്ഫക്കണ്ടാന്നുയ കപണ്ടാകുന്നനില.  

ഇവനിഫട ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര, ഒരു യവതനി കകണ്ടാസറ്റനില്  പ്രസവനിചതനിഫനക്കുറനിചത്ത്
പറഞ.  3-9-2015-നത്ത്  കേല്പ്പെറ്റ  മണ്ടാനന്തവണ്ടാടനി  ജനിലണ്ടാ  ആശുപത്രനിയനില്  ചെനികേനിത
നനികഷധനിച ആദനിവണ്ടാസനി  യവതനിയണ്ടായ അനനിത യണ്ടാത്രണ്ടാമകധശ്യ  മൂന്നുഘട്ടങ്ങളനിലണ്ടായനി
മൂന്നത്ത്  കേട്ടനികേഫള  പ്രസവനിക്കുകേയയ  മൂന്നു  കൂട്ടനികേളയ  മരണഫപ്പെടുകേയയ  ഫചെയ.
2015-ലണ്ടാണത്ത്  സയഭവനിചതത്ത്.  യണ്ടാത്രയ്ക്കനിടയനില്  ആയബുലനസനിനകേത്തുയ  കേല്പ്പെറ്റ
ജനറല്  ആശുപത്രനിയനിലമണ്ടാണത്ത്  പ്രസവനിചതത്ത്.  മനനിയണ്ടായനിരുന്ന  ശസ്പീമതനി  പനി.  ഫകേ.
ജയലകനിയഫട മണ്ഡലതനിലണ്ടാണത്ത്  ഇതത്ത്  നടന്നതത്ത്.  ഇതരയ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  ഫവറുഫത
ഫപരുപ്പെനിചത്ത് പറയരുതത്ത്.  ഞങ്ങള് അതരയ സയഭവങ്ങഫള നനിസണ്ടാരമണ്ടായനി കേണ്ടാണുന്നനില.
പഫക,  അഫതലണ്ടായ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  കബണ്ടാധപൂരവ്വമണ്ടായ  വസ്പീഴ്ചയണ്ടാഫണന്ന  നനിലയനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കരുഫതന്നത്ത് മണ്ടാത്രകമ പറഞള. 

ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട പ്രതനിപക കനതണ്ടാവത്ത് ഇന്നഫലയയ ഇന്നുമണ്ടായനി സസ്പീപസ്പീഡനങ്ങളഫട
കേഥ പറഞ.  ശസ്പീ.  രകമശത്ത് ഫചെന്നനിതല,  ആഭശ്യന്തരവയ വനിജനിലനസുയ വകുപ്പുമനനി
യണ്ടായനിരനിക്കുകമണ്ടാള്, ഇകപ്പെണ്ടാഴഫത റവനക്യൂ വകുപ്പുമനനി എയ.എല്.എ. ആയനിരുന്നകപ്പെണ്ടാള്
16-2-2016-ഫല  നകത്രചെനിഹ്നമനിടണ്ടാത  1945-ാം  നമര  കചെണ്ടാദശ്യതനിനത്ത്,  "ഇഗൗ
സരക്കണ്ടാര  അധനികേണ്ടാരകമറ്റകശഷയ  സയസണ്ടാനതണ്ടാഫകേ  എത്ര  സസ്പീ  പസ്പീഡന
കകേസ്സുകേളണ്ടാണത്ത് രജനിസ്റ്റേര ഫചെയനിട്ടുള്ളതത്ത്;  വരഷയ, ജനില തനിരനിചത്ത് കേണക്കത്ത് ലഭശ്യമണ്ടാക്കണ്ടാകമണ്ടാ"
എന്ന  കചെണ്ടാദശ്യതനിനത്ത്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  ഇന്നഫത  പ്രതനിപക  കനതണ്ടാവത്ത്  നല്കേനിയ
മറുപടനി,  "ഇഗൗ  സരക്കണ്ടാര  അധനികേണ്ടാരകമറ്റകശഷയ  സയസണ്ടാനതണ്ടാഫകേ  61,867  സസ്പീ
പസ്പീഡന കകേസ്സുകേളണ്ടാണത്ത്  രജനിസ്റ്റേര ഫചെയനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇതനില് അറസ്റ്റേത്ത് ഫചെയഫപ്പെട്ടവരുഫട
എണ്ണയ  70,458,  ശനികനിക്കഫപ്പെട്ടവരുഫട  എണ്ണയ  1,563.”  ഇത്രയയ  സയഭവങ്ങള്

* സഭണ്ടാദശ്യകഫന്റെ ഉതരവപ്രകേണ്ടാരയ (ഫെ.നയ.911/ഇ,ബനി/ഫലജനി., തസ്പീയതനി ) കരഖയനില് നനിലനനിരതനി
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നടതനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇഫതലണ്ടായ  നനിങ്ങള്  നടതനിയതണ്ടാഫണന്നത്ത്  ഞണ്ടാന  പറയന്നനില.
പഫക,  നനിങ്ങള്  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  പറയകമണ്ടാള്  മരശ്യണ്ടാദ  കവണയ.  ഇവനിഫട   ഗുണണ്ടാ
ആക്രമണങ്ങഫളക്കുറനിചണ്ടാണത്ത്  പറയന്നതത്ത്.  9  മണ്ടാസയ  ഫകേണ്ടാണണ്ടാകണണ്ടാ  കകേരളതനില്
ഗുണകേള് ഫപണ്ടാട്ടനിപ്പുറഫപ്പെട്ടതത്ത്?  അതുവഫര ഗുണകേളനിലണ്ടാത നണ്ടാടണ്ടായനിരുകന്നണ്ടാ കകേരളയ.
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  പ്രതനിപക  കനതണ്ടാവത്ത്  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരനിക്കുകമണ്ടാള്
24-2-2016-ല്  സഭയ്ക്കത്ത്  നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  അന്നഫത
എയ.എല്.എ.  സഖണ്ടാവത്ത്  ഫകേ.  എസത്ത്.  സലസ്പീഖ  കചെണ്ടാദനിച  കചെണ്ടാദശ്യതനിനുള്ള
ഉതരമനിതണ്ടാണത്ത്.  സമയമനിലണ്ടാതതുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഉതരയ  മണ്ടാത്രകമ  വണ്ടായനിക്കുന്നുള.
 "ഇഗൗ സരക്കണ്ടാര കേണ്ടാലയളവനില് നണ്ടാളനിതുവഫര കേക്വകട്ടഷന സയഘങ്ങളഫട ആക്രമണയ
സയബനനിചത്ത്  21  കകേസുകേളയ  അനധനികൃത  മണല്കേടതത്ത്  സയബനനിചത്ത്  25,897
കകേസുകേളയ  ഫപണ്വണ്ടാണനിഭയ  സയബനനിചത്ത്  43  കകേസുകേളയ  അനധനികൃത  കേക്വണ്ടാറനി
നടതനിപ്പെത്ത്  സയബനനിചത്ത്  146  കകേസുകേളയ  സനിരനിറ്റത്ത്  വനിപണനയ  സയബനനിചത്ത്
53  കകേസുകേളയ...,  തുടങ്ങനി  കകേസുകേളഫട  പട്ടനികേ  നസ്പീണ്ടുവരനികേയണ്ടാണത്ത്.  അങ്ങഫന
കേക്വകട്ടഷന  സയഘങ്ങളഫട  ആക്രമണതനില്  6  കപരുയ  ഇതര  സയസണ്ടാന
ഫതണ്ടാഴനിലണ്ടാളനികേളഫട ആക്രമണതനില്  54  കപരുയ ഇഗൗ സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ കേണ്ടാലയളവനില്
ഫകേണ്ടാലഫപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.”ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട രകമശത്ത്  ഫചെന്നനിതല നല്കേനിയ മറുപടനിയണ്ടാണത്ത്.
ഇങ്ങഫന കേക്വകട്ടഷന സയഘങ്ങഫള മുഴുവന വളരതനി വലതണ്ടാക്കനി അതനിഫനഫയലണ്ടായ
പരവ്വതസമണ്ടാനമണ്ടാക്കനിവചനിട്ടത്ത്  9  മണ്ടാസയഫകേണ്ടാണത്ത് എന്തത്ത് ഫചെയഫവന്നത്ത് കചെണ്ടാദനിക്കുകമണ്ടാള്
അതനിഫനലണ്ടാമുള്ള മറുപടനി, കുറ്റവണ്ടാളനികേഫള ഒഫന്നണ്ടാന്നണ്ടായനി പനിടനിച്ചുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുകേയണ്ടാണത്ത്.
പ്രമുഖ നടനിഫയ ആക്രമനിചവഫര പനിടനിചതനിലള്ള വനിഷമമണ്ടാണത്ത്  നനിങ്ങള്ക്കുള്ളഫതന്നത്ത്
നനിങ്ങളഫട വനിലണ്ടാപയ കേണണ്ടാലറനിയണ്ടായ. 

3.00 P.M.]

നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനവമണ്ടായനി ബനഫപ്പെട്ടത്ത് എന്തത്ത് ഫചെയ, എന്തത്ത് ഫചെയനില എഫന്നണ്ടാഫക്ക
ശസ്പീ.  ഫകേ.  മുരളസ്പീധരന  സയസണ്ടാരനിചകപ്പെണ്ടാള് പറയന്നതുകകേട്ടു.  ധണ്ടാരണ്ടാളയ  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്
ഫചെയണ്ടാന കേഴനിഞനിട്ടനില. കേണ്ടാരണയ, കനണ്ടാട്ടത്ത് പ്രതനിസനനിയണണ്ടായകപ്പെണ്ടാഴുയ നനിങ്ങളണണ്ടാക്കനിവച
കേടബണ്ടാദശ്യതയഫട പ്രതനിസനനിയനില് നനിന്നുഫകേണ്ടാണ്ടുയ ഈ സയസണ്ടാനയ ഇന്തശ്യയ്ക്കണ്ടാഫകേ
മണ്ടാതൃകേയണ്ടായനിഫക്കണ്ടാണണ്ടാണത്ത് ആദശ്യയ ഫവളനിയനിടവനിസരജ്ജശ്യ  വനിമുക്ത സയസണ്ടാനമണ്ടായനി
പ്രഖശ്യണ്ടാപനിചതത്ത്.  കകേന്ദ്ര  സരക്കണ്ടാര  നല്കേനിയ  തുകേയ്ക്കുപുറഫമ  സയസണ്ടാന  സരക്കണ്ടാര
സമണ്ടാഹരനിച്ചുനല്കേനിയ പണയകൂടനി കചെരതണ്ടാണത്ത് അവനിഫട എതനിയതത്ത്.   ശസ്പീ.  ഫകേ.
മുരളസ്പീധരഫന്റെ  മണ്ഡലമുള്ഫപ്പെഫട  ഈ  മണ്ടാരചത്ത്  മണ്ടാസയ  31-ാം  തസ്പീയതനിയണ്ടാകുകമണ്ടാള്
സമ്പൂരണ്ണ  സവദദ്യുതസ്പീകേരണ  മണ്ഡലമണ്ടായനി  സയസണ്ടാനയ  പ്രഖശ്യണ്ടാപനിക്കഫപ്പെടുയ.
ഇഫതണ്ടാഫക്ക  അന്തരസ്പീകതനില്നനിന്നത്ത്  രൂപഫപ്പെട്ടുവന്നതണ്ടാകണണ്ടാ?  ഈ  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ
ശമഫെലമണ്ടായനിട്ടണ്ടാണത്ത്......
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മനി  .    സസ്പീക്കര  :  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന,  അകദ്ദേഹയ  വഴങ്ങുന്നനില.
പ്ലെസ്പീസത്ത്...പ്ലെസ്പീസത്ത്.

ശസ്പീ  .   എ  .   എയ  .   ആരനിഫെത്ത് : സര, അകങ്ങയ്ക്കുകവണനി പറയണ്ടാന എഫന്റെ സകേവശയ
മറുപടനിയണത്ത്.  അങ്ങത്ത്  എഴുകന്നറ്റതത്ത്  നന്നണ്ടായനി.  അങ്ങത്ത്  രണ്ടാവനിഫല  ഇവനിഫട
അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിച ആളണ്ടാണകലണ്ടാ.  അങ്ങത്ത്   ആഭശ്യന്തര വകുപ്പുമനനി
യണ്ടായനിരുന്നകപ്പെണ്ടാള്  നടന്ന  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേയ-317,  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേശമയ-441,
ബലണ്ടാതയഗയ-1055,   സസ്പീപസ്പീഡന  മരണയ-23,  ........(ബഹളയ).......  അങ്ങനിവനിഫട
സസ്പീകേളഫടഫയണ്ടാഫക്ക  കപരുപറഞത്ത്  ഫകേണ്ടാട്ടനികഘണ്ടാഷനിചകലണ്ടാ.  അങ്ങയഫട  കേണ്ടാലഫത
സലയഗനികേ അതനിക്രമങ്ങളഫട എണ്ണയ, rape, rape with murder 356 IPC, 550 IPC
എലണ്ടായകൂടനികചരതത്ത്  5226  കകേസ്സുകേള്.  സലയഗനികേ അതനിക്രമങ്ങളനിലളള മരണയ-3,
ഫകേണ്ടാള്ള-267,  കമണ്ടാഷണയ-  6397.  ഇഫതലണ്ടായ  അങ്ങത്ത്  11  മണ്ടാസയ  മനനിയണ്ടായനിരുന്ന
കേണ്ടാലത്തുണണ്ടായതണ്ടാണത്ത്.  ആദശ്യഫത  11  മണ്ടാസഫത  ഫറകക്കണ്ടാരഡണ്ടാണനിതത്ത്.  അങ്ങത്ത്
വനിഷമനിക്കണ,  അങ്ങയഫട  തുടരചക്കണ്ടാരനണ്ടായനി  വന്ന  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെണ്ടാണനി
ഒന്നരഫക്കണ്ടാലയ  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പെനിഫന്റെ  ചുമതല  വഹനിചനിരുന്നു.  ......(ബഹളയ)....
സഭണ്ടാകരഖയണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാന  പറയന്നതത്ത്.  ഒന്നരവരഷയ  ഫകേണ്ടാണത്ത്  ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെണ്ടാണനി
ഫകേണ്ടാഫണതനിചതത്ത്,  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേയ-626,  അങ്ങയഫട കേണ്ടാലത്തുള്ളതനിഫന്റെ ഇരട്ടനിയണ്ടാണത്ത്.
ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേശമയ-940,  രണനിരട്ടനിയണ്ടാക്കനി.  ബലണ്ടാതയഗയ-1905,  സസ്പീപസ്പീഡന
മരണയ-36, മൂന്നനിരട്ടനിയണ്ടാക്കനി. ....(… ബഹളയ)...

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന : സര, കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഓരഡര.

മനി  .   സസ്പീക്കര   : എന്തണ്ടാണത്ത് കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഓരഡര?

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന :  സര,  ഇവനിഫട  നനിയമസഭണ്ടാ  കരഖകേള്
എന്നുപറഞത്ത്  അകദ്ദേഹയ  ചെനില  കേണ്ടാരശ്യങ്ങള്  പറയന്നുണത്ത്.  പറയന്നതത്ത്  വസ്തുതയ്ക്കത്ത്
വനിരുദമണ്ടാണത്ത്.  ഞണ്ടാന  11  മണ്ടാസമല,  21  മണ്ടാസയ  കകേരളതനില്  ആഭശ്യന്തര
വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരുന്നു. കരഖകേള് വചത്ത് കനണ്ടാക്കുകമണ്ടാള് ....

മനി  .   സസ്പീക്കര : കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഓരഡര എന്തണ്ടാഫണന്നത്ത് പറയൂ.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന :  സര,  ആദശ്യഫത കപണ്ടായനിന്റെത്ത്  തഫന്നയണ്ടാണത്ത്
ഞണ്ടാന പറഞതത്ത്.  ഇതത്ത്  307  അനുസരനിചത്ത് അങ്ങത്ത് Expunge  ഫചെയണയ. അകദ്ദേഹയ
വളഫര അബദജഡനിലമണ്ടായനിട്ടുള്ള കേണ്ടാരശ്യങ്ങളണ്ടാണത്ത് പറഞഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  അതത്ത്
സഭണ്ടാകരഖകേള്ക്കുയ നമ്മുഫട യണ്ടാഥണ്ടാരതശ്യങ്ങള്ക്കുയ ഫപണ്ടാരുതഫപ്പെടുന്നതല.  അതുഫകേണ്ടാണത്ത്
സഭണ്ടാകരഖയനില്നനിന്നുയ മണ്ടാറ്റണയ.  മണ്ടാത്രമല,  ആളകേഫള അവകഹളനിക്കുന്ന രൂപതനിലള്ള
നടപടനിയമുണണ്ടാകേരുതത്ത്.
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മനി  .   സസ്പീക്കര   : പരനികശണ്ടാധനിചത്ത് നടപടനി സക്വസ്പീകേരനിക്കണ്ടായ.

പട്ടനികേജണ്ടാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നണ്ടാക്കസമുദണ്ടായകകമവയ  നനിയമവയ
സണ്ടായസണ്ടാരനികേവയ പണ്ടാരലഫമന്റെറനികേണ്ടാരശ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ഫകേ  .   ബണ്ടാലന): സര,
ആദശ്യഫത 11 മണ്ടാസഫത കേണക്കണ്ടാണത്ത് ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫെത്ത് ഇവനിഫട പറഞതത്ത്.
ബണ്ടാക്കനിയള്ള  കേണക്കുകേള്  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  കേയനിലണത്ത്.  അതുകവണഫമങ്കെനില്
അകദ്ദേഹയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുയ.. ......(ബഹളയ)......

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫെത്ത്, അകങ്ങയ്ക്കത്ത് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കകണണ്ടാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫെത്ത്  :  സര,  ഞണ്ടാന  കമശപ്പുറതത്ത്  വയ്ക്കണ്ടാന തയണ്ടാറണ്ടാണത്ത്.
കമശപ്പുറതത്ത് വയ്ക്കണ്ടായ.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന,  അകദ്ദേഹയ  സഭണ്ടാകരഖകേള്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കണ്ടാന തയണ്ടാറണ്ടാണത്ത്. കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കണ്ടാന അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫെത്ത് :  സര,  കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫെത്ത്.   ഗവണ്ഫമന്റെനിഫന്റെ
18-5-2011 മുതല് 11-4-2012 വഫരയളള ഒരു വരഷഫത കേണക്കണ്ടാണത്ത് ഞണ്ടാനനിവനിഫട
സൂചെനിപ്പെനിചതത്ത്.  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രണ്ടാധണ്ടാകൃഷ്ണന  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയണ്ടായനിരുന്ന
12-4-2012  മുതല്  31-12-2013  വഫരയളള  കേണ്ടാലയളവനിഫല കേണക്കത്ത് പറയണ്ടാനുളള
സമയക്കുറവത്ത്  കേണ്ടാരണയ  ഞണ്ടാന  കമശപ്പുറതത്ത്  വയ്ക്കുന്നു.* ഇതത്ത്  സഭണ്ടാകരഖയഫട
ഭണ്ടാഗമണ്ടാകക്കണതണ്ടാണത്ത്. ആകകപമുഫണങ്കെനില് ഈ മറുപടനി തന്ന ആള്ക്കണ്ടാരഫക്കതനിഫര
ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  തനിരുവഞ്ചൂരനിനത്ത്  അവകേണ്ടാശലയഘനയ  ഫകേണ്ടാടുക്കണ്ടായ.  ഞണ്ടാന  ഈ
കരഖകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു. (കരഖകേള് കമശപ്പുറതത്ത് വച്ചു.)  അങ്ങത്ത് പരനികശണ്ടാധനിചത്ത്
ഫകേണ്ടാടുതണ്ടാല് മതനി.

മനി  .   സസ്പീക്കര: പരനികശണ്ടാധനിക്കണ്ടായ.

ശസ്പീ  .   എ  .   എയ  .   ആരനിഫെത്ത് : സര,  സരവ്വകേണ്ടാല ഫറകക്കണ്ടാരഡകേള് കഭദനിചത്ത് മുഴുവന
ഫകേണ്ടാള്ളസയഘങ്ങകളയയ  തുറന്നുവനിട്ടനിട്ടത്ത്  9  മണ്ടാസക്കണ്ടാലയഫകേണ്ടാണത്ത്  എലണ്ടാകപഫരയയ
പനിടനിക്കുഫമന്നത്ത്  പറഞനിട്ടത്ത്  നനിങ്ങള്  എന്തുഫകേണ്ടാണത്ത്  പനിടനിചനിഫലന്നണ്ടാണത്ത്  ഇകപ്പെണ്ടാള്
കചെണ്ടാദനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇങ്ങഫനയള്ള മരശ്യണ്ടാദകകേടത്ത്  കചെണ്ടാദനിക്കണ്ടാകമണ്ടാ?  കുറചത്ത് സമയയ തരണ്ടാന
പണ്ടാടനികല?  എലണ്ടാകപരുയ അതണ്ടാണത്ത് കചെണ്ടാദനിക്കുന്നതത്ത്.  ഞങ്ങള് 2006-ല് ഭരണതനില്
വരുകമണ്ടാഴുയ ഇതുതഫന്നയണ്ടായനിരുന്നു സനിതനി. പഫക 2010 ആയകപ്പെണ്ടാള് ഇന്തശ്യയനിഫല
ഏറ്റവയ മനികേച ക്രമസമണ്ടാധണ്ടാന പരനിപണ്ടാലനതനിനുള്ള അവണ്ടാരഡത്ത്  ശസ്പീ.  കകേണ്ടാടനികയരനി
ബണ്ടാലകൃഷ്ണനത്ത്  അന്നഫത  ധനകേണ്ടാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  പ്രണബത്ത്  കുമണ്ടാര  മുഖരജനി

* അനുബനമണ്ടായനി കചെരതനിട്ടുണത്ത്.
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ഡല്ഹനിയനില്വചത്ത് ഫകേണ്ടാടുത്തു.  ആ അവണ്ടാരഡത്ത് ഇകപ്പെണ്ടാഴുയ ഞങ്ങളഫട സകേവശമുണത്ത്.
ഞങ്ങളനികപ്പെണ്ടാള്  അധനികേണ്ടാരതനില്  കേയറനിയകതയള.  നണ്ടാലഫകേണ്ടാലയ  കേഴനിയകമണ്ടാള്
ഞങ്ങള്  അവനികടയ്ഫക്കത്തുയ.  അതനിനുള്ള  കേഴനിവത്ത്  ഞങ്ങള്ക്കുണത്ത്.  അതണ്ടാണത്ത്
ഞങ്ങള് ഫതളനിയനിച്ചുഫകേണ്ടാണനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  പ്രതനിഫയ കേനിട്ടനിയനില,  പനിടനിചനില,  ഫതളനിവത്ത്
നശനിപ്പെനിക്കുന്ന  സയഘഫത  അഴനിച്ചുവനിടുകേ  ഇഫതണ്ടാഫക്കയണ്ടാണത്ത്  നനിങ്ങള്
ഫചെയഫകേണ്ടാണനിരുന്നതത്ത്. 

അരനിയഫട പ്രശ്നയ ഇവനിഫട പറഞ. ശസ്പീ.  അനവര സണ്ടാദത്തുയ ശസ്പീ.  സഹബനി
ഈഡനുയ എറണണ്ടാകുളയ ജനിലയനിഫല എയ.എല്.എ.-മണ്ടാരുയ ഇവനിഫടയണത്ത്.  2014-ഫല
പണ്ടാരലഫമന്റെത്ത് ഫതരഫഞടുപ്പെനില് എഫെത്ത്.എയ. കറഡനികയണ്ടായനില് വന്ന  ഫകേ. വനി. കതണ്ടാമസത്ത്
മണ്ടാഷനിഫന്റെ  ഒരു  പരസശ്യമണ്ടാണത്ത്  ഞണ്ടാനനികപ്പെണ്ടാള്  ഓരക്കുന്നതത്ത്.  പഫണണ്ടാഫക്ക  സ്കൂളനില്
പഠനിചനിട്ടുള്ള ഒരു ഇയഗസ്പീഷത്ത് കേഥയണ്ടാണത്ത്. അതനില് ഒരു ഫകേണ്ടാച്ചുകുട്ടനി ചെണ്ടായക്കടയനില് നനിന്നത്ത്
അപ്പെയ കമണ്ടാഷനിച്ചുഫകേണ്ടാണ്ടുകപണ്ടാകുകമണ്ടാള് ആ കുട്ടനിഫയ പനിന്തുടരന്നത്ത്  കുറച്ചുകപര ഓടനിചനിട്ടത്ത്
പനിടനിചത്ത് തല്ലുന്നു. അകപ്പെണ്ടാള് മണ്ടാഷുയ കൂട്ടരുയകൂടനി ഓടനിവന്നത്ത് പറയന്നു, അകയണ്ടാ തലകല..
തലകല..  ഇനനി  ആരുയ  ഇവനിഫട  ഭകണസണ്ടാധനങ്ങള്  കമണ്ടാഷനിക്കനില.  കേണ്ടാരണയ,
ഭകശ്യസുരകണ്ടാ  നനിയമയ  വന്നുകേഴനിഞനിരനിക്കുന്നു.  അതനിഫന്റെ  ശനില്പനിയണ്ടായ  ഫകേ.  വനി.
കതണ്ടാമസത്ത് മണ്ടാഷനിനത്ത് സകേപ്പെതനി ചെനിഹ്നതനില് കവണ്ടാട്ടുഫചെയ്യുകേ എന്നുള്ള പരസശ്യമണ്ടാണത്ത്
എഫെത്ത്.എയ.  കറഡനികയണ്ടായനിലൂഫട  വന്നതത്ത്.  ഭകശ്യസുരകണ്ടാ  നനിയമയ  അവതരനിപ്പെനിച
ഫകേ.വനി.കതണ്ടാമസത്ത്  മണ്ടാഷത്ത്  വരുതനിവച  വനിന  കേണ്ടാരണയ  അരനിയനില,  പണനിയനില
എന്നുപറഞത്ത്  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശഫനകപ്പെണ്ടാലള്ളവര  ഇറങ്ങനിതനിരനിക്കുകമണ്ടാള്
'അരനിയയതനിന്നത്ത്  ആശണ്ടാരനിഫയയയ  കേടനിചത്ത്,  എന്നനിട്ടുയ   നണ്ടായയ്ക്കത്ത്  മുറുമുറുപ്പെത്ത്"  എന്നത്ത്
ഞങ്ങളഫട  നണ്ടാട്ടനിഫല  അമ്മൂമ്മ  പറഞതുകപണ്ടാഫലയണ്ടായനി.  എലണ്ടായ  നശനിപ്പെനിചനിലണ്ടാ-
തണ്ടാക്കനിയനിട്ടത്ത്  നനിങ്ങള്  ഒരനിടഫതങ്കെനിലയ  ഇതനിഫനതനിഫര  പ്രസയഗനികചണ്ടാ?  ഞണ്ടാന
ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശഫന്റെ  പ്രസയഗയ  ശദനിച്ചു.  അരനി  വനിഹനിതയ  ഫവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുന്ന
ബനി.ഫജ.പനി.  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫനതനിരണ്ടായനി  ഒരകരയ  ഉരനിയണ്ടാടനികയണ്ടാ?  അരനിയനിഫലങ്കെനില്
പനിണറണ്ടായനി. .......(… ബഹളയ).......

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന : കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഓരഡര 

മനി  .   സസ്പീക്കര : എന്തണ്ടാണത്ത് കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഓരഡര ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന :  സര,  ഞണ്ടാന  നടതനിയ  ജണ്ടാഥയനില്  അരനി
തരണ്ടാതതനിഫനക്കുറനിചത്ത്   ബനി.ഫജ.പനി.  ഗവണ്ഫമന്റെനിഫനതനിരണ്ടായനി  ഒരു  പരണ്ടാമരശവയ
നടതനിയനിട്ടനില  എന്നണ്ടാണത്ത്  അകദ്ദേഹയ  ഇവനിഫട  പറഞതത്ത്.  ഞണ്ടാന  ജണ്ടാഥയനില്
ഇക്കണ്ടാരശ്യയ  പറഞ.   ഇന്തശ്യന  നണ്ടാഷണല്  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസനിഫന  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിചത്ത്
സരവ്വ  കേകനികയണ്ടാഗതനില്  പഫങ്കെടുത  ഞണ്ടാന  ബഹുമണ്ടാനഫപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിയഫടയയ
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മനനിമണ്ടാരുഫടയയ സണ്ടാന്നനിദശ്യതനില് ആദശ്യയ പറഞതത്ത് അരനി പ്രശ്നഫതക്കുറനിചണ്ടാണത്ത്.
കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നുയ  തകരണ  രണത്ത്  ലകയ  ടണ്  അരനി  തകരണതണ്ടാണത്ത്,
നനിയമപരമണ്ടായനി  അതനിനത്ത്  പനിനബലമുണത്ത്,  അതനിനത്ത്  സരക്കണ്ടാരനിഫന്റെ  കൂഫട  ഞങ്ങള്
ഉറച്ചുനനില്ക്കുഫമന്നുയ  സരവ്വകേകനി സയഘവമണ്ടായനി ഡല്ഹനിയനില് കപണ്ടാകേണ്ടാന ഞങ്ങള്
തയണ്ടാറണ്ടാഫണന്നുയ  പറഞ.  പനിഫന്ന  ശസ്പീ.  എ.  എയ.  ആരനിഫെത്ത്  എവനിഫടനനിന്നത്ത്
കകേട്ടനിട്ടണ്ടാണത്ത് ഇങ്ങഫന പറയന്നതത്ത്; വണ്ടായനില് കതണ്ടാന്നുന്നതത്ത് കകേണ്ടാതയ്ക്കത്ത് പണ്ടാട്ടത്ത് എന്നകപണ്ടാഫല
അസയബനിയനില് വന്നത്ത്  കതണ്ടാന്നനിയതു പറയകേയണ്ടാകണണ്ടാ? 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന, ഇതത്ത് കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഓരഡറനിഫന്റെ
ഭണ്ടാഗമണ്ടാകണണ്ടാ;  ഇതത്ത്  ശരനിയണ്ടാകണണ്ടാ?   കപണ്ടായനിന്റെത്ത്  ഓഫെത്ത്  ഓരഡര  എന്നുപറഞനിട്ടത്ത്
വനിളനിചത്ത് കചെണ്ടാദനിക്കുന്നതണ്ടാകണണ്ടാ ശരനി. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫെത്ത് :  സര,  ശസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റണ്ടാമനിഫനകപ്പെണ്ടാഫലയള്ളവര
ബനി.ഫജ.പനി.-ഫക്കതനിരണ്ടായനി  സഫെറ്റത്ത്  ഫചെയ്യുകേയണ്ടാണത്ത്,  ബനി.ഫജ.പനി.-യമണ്ടായനി  സനനി
ഫചെയ്യുകേയണ്ടാഫണന്നുള്ള  രസ്പീതനിയനിഫലണ്ടാഫക്ക  അഭനിപ്രണ്ടായയ  പറഞണ്ടാല്  അതത്ത്
മരശ്യണ്ടാദകകേടഫല. .......(ബഹളയ).....

മനി  .   സസ്പീക്കര : ഇനനി കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത് ഓരഡര ഇല. അതത്ത് കേഴനിഞ. കപണ്ടായനിന്റെത്ത്
ഓഫെത്ത് ഓരഡര ഉന്നയനിക്കുന്നതത്ത് തമണ്ടാശയല. ഇടയ്ക്കനിടയ്ക്കത്ത് എഴുകന്നറ്റത്ത് കപണ്ടായനിന്റെത്ത് ഓഫെത്ത്
ഓരഡര  എന്നത്ത്  പറയന്നതത്ത്  ശരനിയല....(ബഹളയ)....അകദ്ദേഹയ  പ്രസയഗയ
പൂരതസ്പീകേരനിക്കഫട്ട. എഫന്തങ്കെനിലമുഫണങ്കെനില് എഴുതനിതന്നണ്ടാല് മതനി. എഴുതനിതന്നണ്ടാല്
പരനികശണ്ടാധനിക്കണ്ടായ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫെത്ത് :  സര,  ഞണ്ടാന ശസ്പീ.  അനവര സണ്ടാദതനിഫന ഒന്നുയ
പറഞനിട്ടനില.  അകദ്ദേഹയ  എഫെത്ത്.എയ  കറഡനികയണ്ടായനിലൂഫടയള്ള ഈ പരസശ്യഫമണ്ടാഫക്ക
കകേട്ടുകേണ്ടാണുഫമന്നണ്ടാണത്ത്  പറഞതത്ത്.  ഇവനിഫട  സസ്പീപസ്പീഡന  കകേസ്സുകേഫളക്കുറനിഫചണ്ടാഫക്ക
പറയകമണ്ടാള്,  നനിലമ്പൂര  കബണ്ടാക്കത്ത്  കകേണ്ടാണ്ഗ്രസത്ത്  കേമ്മനിറ്റനി  ഓഫെസ്പീസനിഫല
സയഭവങ്ങഫളണ്ടാഫക്ക  പരണ്ടാമരശനിക്കുകമണ്ടാള്  ........(ബഹളയ).....  നനിലമ്പൂര  എന്നത്ത്
കകേള്ക്കുകമണ്ടാള്  പണത്ത്  ശസ്പീനനിവണ്ടാസന  പറഞതുകപണ്ടാഫല  '  നനിലമ്പൂരനിഫനക്കുറനിചത്ത്
ഒരകരയ മനിണനികപ്പെണ്ടാകേരുതത്ത്" എന്നണ്ടാണത്ത് പറയന്നതത്ത്. അഫതന്തുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത് അങ്ങഫന
പറയന്നതത്ത്;  ഇവര  മറന്നുകപണ്ടാഫയണ്ടാരു  കേണ്ടാരശ്യയ  ഓരമ്മഫപ്പെടുതണ്ടാനണ്ടാണത്ത്  പറയന്നതത്ത്.
രണ്ടാധയഫട സകഹണ്ടാദരന ഭണ്ടാസരന പലവട്ടയ പത്രസകമ്മളനയ നടതനിയനിട്ടത്ത്  പറഞ,
രണ്ടാധയഫട  ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേതനില്  ഉന്നതരക്കത്ത്  പങ്കുണത്ത്,  സനി.ബനി.ഐ.
അകനക്വഷനിക്കണഫമന്നത്ത്.   ഇലകന  അടുക്കുകമണ്ടാള്  കേഴനിഞകപണ്ടായ  കകേസ്സുകേളനില്
സനി.ബനി.ഐ.-യ്ക്കത്ത്  വല സണ്ടാധശ്യതകേളമുകണണ്ടാഫയന്നത്ത് ചെനികേഞത്ത് കനണ്ടാക്കനി ഇതരതനിലള്ള
നണ്ടാടകേങ്ങഫളണ്ടാഫക്ക നടത്തുന്ന ഇവര എന്തുഫകേണ്ടാണണ്ടാണത്ത് ഭണ്ടാസരഫന്റെ ആകരണ്ടാപണതനില്
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കരഖണ്ടാമൂലയ എഴുതനിതന്നനിട്ടുയ സനി.ബനി.ഫഎ.-ഫയഫക്കണ്ടാണത്ത്  അകനക്വഷനിപ്പെനിക്കണ്ടാതതത്ത്?
അകപ്പെണ്ടാള്  ഉന്നതന മണ്ടാര  കുടുങ്ങുഫമന്നുള്ളതുഫകേണ്ടാണകല?  ഈ  9  മണ്ടാസതനിനനിടയ്ക്കത്ത്
എല്.ഡനി.എഫെത്ത്-ഫല,  ഭരണരയഗത്തുള്ള  ആരുഫടഫയങ്കെനിലയ  സ്റ്റേണ്ടാഫെനിഫനകയണ്ടാ
ബന്ധുമനിത്രണ്ടാദനികേഫളകയണ്ടാ  ബനഫപ്പെടുതനി  ഒരണ്ടാകകപതനിനുകപണ്ടാലയ  ഇടവന്നനിട്ടനില.
പഫക  അതണ്ടായനിരുകന്നണ്ടാ  ഇവനിടഫത  സനിതനി?  മുന  മുഖശ്യമനനിയഫട  കപഴണല്
സ്റ്റേണ്ടാഫെനില്ഫപ്പെട്ടവര,  ഉറ്റവര,  ഉടയവര,  ഗണ്ടാരഡകേള് എലണ്ടാവരുയ കചെരന്നകല ഇവനിഫട
ഫകേണ്ടാള്ളയയ വനിളയണ്ടാട്ടവഫമലണ്ടായ  നടതനിയതത്ത്?  ഇതരതനില് ഭരണകനതൃതക്വതനിഫന്റെ
തണലനില് നനിന്നുഫകേണ്ടാണത്ത്  ഗുണണ്ടാവനിളയണ്ടാട്ടവയ അതനിക്രമങ്ങളയ നടതനി കകേരളഫത
ചുടലക്കളമണ്ടാക്കനി  മണ്ടാറ്റനിയ  ആളകേളണ്ടാണത്ത്  ഇവനിഫടനനിന്നത്ത്  പ്രഭണ്ടാഷണയ നടത്തുന്നതത്ത്.
ഇവകരണ്ടാടത്ത്  ലജ്ജയണ്ടാണത്ത്  കതണ്ടാന്നുന്നതത്ത്.  ഈ  നണ്ടാടനിഫന  അപകേസ്പീരതനികേരമണ്ടായ
സനിതനിയനിഫലതനിച ഇവരുഫട നയങ്ങള്ഫക്കതനിഫരയള്ള ജനവനികേണ്ടാരമണ്ടാണത്ത് ഞങ്ങള്
91  കപര  ജയനിചത്ത്  ഇവനിഫട  വന്നനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  തസ്പീരചയണ്ടായയ  ജനവനികേണ്ടാരയ  മണ്ടാനനിചത്ത്
ഈ  സരക്കണ്ടാര  മുകന്നണ്ടാട്ടുകപണ്ടാകുഫമന്നതനിഫന്റെ  പ്രഖശ്യണ്ടാപനമണ്ടാണത്ത്  ഗവരണറുഫട
നയപ്രഖശ്യണ്ടാപനയ.  അതനിഫന  അനുകൂലനിചത്ത്  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപത്ത്  കുമണ്ടാര  നടതനിയ
നന്ദനിപ്രകമയഫത പനിന്തണ്ടാങ്ങനിഫക്കണ്ടാണത്ത്  അവസണ്ടാനനിപ്പെനിക്കുന്നു. .....(ബഹളയ)......

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  അനവര  സണ്ടാദതത്ത്,  അങ്ങത്ത്  എഴുതനിതന്നണ്ടാല്  മതനി.  ...
(ബഹളയ)   … ചെരച  അവസണ്ടാനനിച്ചു.  എഴുതനിതന്നണ്ടാല്   പരനികശണ്ടാധനിചത്ത്  നണ്ടാഫള
പറയണ്ടായ. 

ഓരഡര,  ഓരഡര,  സഭ  ഇകപ്പെണ്ടാള് പനിരനിയന്നതുയ  നണ്ടാഫള  രണ്ടാവനിഫല  8.30-നത്ത്
വസ്പീണ്ടുയ സകമ്മളനിക്കുന്നതുമണ്ടാണത്ത്.

(2017  മണ്ടാരചത്ത്  മണ്ടാസയ  1-ാം  തസ്പീയതനി  രണ്ടാവനിഫല  8.30-നത്ത്  വസ്പീണ്ടുയ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനണ്ടായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷയ 3.13- നത്ത് പനിരനിഞ.)
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നന്ദനിപ്രകമയ ചെരചയനില് ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫെത്ത്  കമശപ്പുറത്തുവച കരഖ

12-4-2012   മുതല്   31-12-2013   വഫരയള്ള കേണക്കത്ത്

ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേയ - 626

ഫകേണ്ടാലപണ്ടാതകേശമയ - 940

ബലണ്ടാതയഗയ - 1905

സസ്പീപസ്പീഡന മരണയ - 36

സലയഗനികേ അതനിക്രമങ്ങളഫട എണ്ണയ
(rape, rape with murder,
354 IPC, 509 IPC, 377 IPC, PoCSO) - 10153

സലയഗനികേ അതനിക്രമങ്ങളനിലൂഫടയള്ള മരണയ - 7

ഫകേണ്ടാള്ള (Dacoity) - 514

കമണ്ടാഷണയ - 10427

കേലണ്ടാപങ്ങള് - 0

കബഡത്ത് മണ്ടാഫെനിയ ആക്രമണയ - 47

കബഡത്ത് മണ്ടാഫെനിയ ആക്രമണതനിലൂഫടയള്ള മരണയ - 0

കബഡത്ത് മണ്ടാഫെനിയ ആക്രമണതനിലൂഫട വസ്പീടുയ
           സലവയ നഷഫപ്പെട്ടവരുഫട എണ്ണയ - 0

മണല് മണ്ടാഫെനിയ ആക്രമണയ - 41

മണല് മണ്ടാഫെനിയ ആക്രമണതനിലൂഫടയള്ള മരണയ -  0

കുട്ടനികേള്ക്കത്ത് കനഫരയളള ആക്രമണയ - 2470

വൃദരക്കത്ത്  കനഫരയളള ആക്രമണയ - 325

മറ്റത്ത് മണ്ടാഫെനിയ ആക്രമണയ - 0

മറ്റത്ത്  മണ്ടാഫെനിയ ആക്രമണതനിലൂഫടയളള മരണയ - 0


