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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ്  11, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 166]                         ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                           [നമ്പര് 11

നനിയമസഭ  2017  കമയയ്  മഭാസലാം  11-ാം  തതീയതനി  വവഭാഴഭാഴ്ച  രഭാവനിലല

8.30-നയ് ബഹുമഭാനലപട   സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദവക്ഷതയനില

നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയയ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്:   ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്...... കചേഭാദവലാം നമ്പര്  *331

ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :   സര്,  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയുലട  സതീവനിരുദ

പരഭാമര്ശങ്ങളനില ശക്തമഭായ പ്രതനികഷേധലാം കരഖലപടുത്തനിലക്കഭാണയ് ഞങ്ങള കചേഭാദവലാം

കചേഭാദനിക്കുനനില.

ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന  :  സര്,  മനനിയുലട  സതീവനിരുദ  പരഭാമര്ശത്തനില

പ്രതനികഷേധനിചയ്  ഞങ്ങള  മനനിലയ  ബഹനിഷ്കരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില ഈ കചേഭാദവലാം ഞങ്ങള ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് : സര്, കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുനനില.

(വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  കചേഭാദവലാം  ബഹനിഷ്കരനിക്കുനതഭായനി

കചേഭാദവകേര്ത്തഭാക്കള അറനിയനിചതനിനഭാല നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട  331-ാം നമ്പര് കചേഭാദവലാം

സഭയനില എടുത്തനില.)
98/2020.



2 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  11, 2017

മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദവലാം നമ്പര് * 332

നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല പ്രതനിസന്ധനി

1 (*332)  ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അയല  സലാംസഭാനങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്  ലകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലട വനില കൂടുനതയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം നനിര്മ്മേഭാണ കമഖല കനരനിടുന പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന:  സര്,

(എ) ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലട വനില കൂടുനതയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
എലഭാവനിധ ഖനന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം പഭാരനിസനിതനികേ അനുമതനി നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി
ലക്കഭാണയ് കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി കേഭാലഭാവസഭാ മനഭാലയത്തനിലന്റെ വനിജഭാപനവലാം
ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവലാം  പുറലപടുവനിചതനിലനത്തുടര്നയ്
കകേരളത്തനിലല  രണഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  വരുന  ലചേറുകേനിട  കേരനിങ്കല  കേസഭാറനികേള
പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ  സഭാഹചേരവലാം  സലാംജഭാതമഭായതനിലനത്തുടര്നയ്
കേരനിങ്കലനിലന്റെ  ഉലപഭാദനലാം  കുറഞനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
കതടനിയനിട്ടുളള  കേസഭാറനികേളക്കഭാണയ്  അനുമതനി  നലകേനിവരുനതയ്.  കേരനിങ്കലനിലന്റെ
ഉലപഭാദനലാം കുറഞ സഭാഹചേരവത്തനില കേരനിങ്കലനിനുലാം ലമറലനിനുലാം എലാം.-സഭാനഡനിനുലാം
വനില  വര്ദനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  അറനിയഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലയുലാം
വനില  വവതവസ്തമഭാണയ്.  സനിമന്റെനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  വനില  2017  ഏപ്രനില  മഭാസലാം
50  കേനികലഭാഗഭാമനിലന്റെ  കപപര്  ബഭാഗനിനയ്   RAMCO,  Sankar,  Chettinad,  ACC
എനതീ  ബഭാനഡുകേളക്കയ്  യഥഭാക്രമലാം  411.83,  411.25,  400.93,  419.33
രൂപയഭായനിരുന (state average).  മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സനിലന്റെ പരമഭാവധനി ചേനിലറ വനില
405  രൂപയഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   എനഭാല  demonitisation-ലനത്തുടര്നയ്
സനിമന്റെനിലന്റെ പരമഭാവധനി വനില കുറഞനിരുന. 29-7-2016, 10-5-2017  തതീയതനികേളനില
ഉലപഭാദകേരുലടയുലാം ഡതീലര്മഭാരുലടയുലാം കയഭാഗലാം വനിളനിചയ് സനിമന്റെയ്  വനില വര്ദനിക്കുനതയ്
നനിയനനിക്കുനതനിലന  സലാംബന്ധനിചയ്  ചേര്ച  ലചേയനിരുന.  ഉയര്ന  കേസഭാളനിറനി
ഇഷനികേയുലട വനില 2015-16-ല 10000 എണത്തനിനയ് 8,162 രൂപ  (state average)
ആയനിരുന.  സ്റ്റതീലനിലന്റെ  വനില  കേനികലഭാഗഭാമനിനയ്  2017  ഏപ്രനിലനില  8  mm, 10mm,
16 mm-നയ് യഥഭാക്രമലാം 45.36, 45.15, 45.29 രൂപയഭായനിരുന.
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(ബനി)  ഖനന,  നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല പ്രശ്നങ്ങള ചേര്ച ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിയുലട അദവക്ഷതയനില 28-12-2016, 28-3-2017 എനതീ
തതീയതനികേളനിലലാം  വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയുലട  അദവക്ഷതയനില  13-12-2016-ലലാം
ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനിയുലട  അദവക്ഷതയനില  21-3-2017-ലലാം  കയഭാഗലാം  കൂടനി  പ്രശ്നങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയഭാവശവമഭായ ഉലപനങ്ങളുലട ലഭവതയഭായനി
ഖനനവമഭായനി  ബന്ധലപട  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  നലകുനതനിനയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
ലചേയര്മഭാനഭായനി  എനവകയഭാണ്ലമന്റെയ്  ഇലാംപഭാക്ടയ്  അസസയ് ലമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനികേള
നനിലവനില വനനിട്ടുണയ്.  ഇങ്ങലന പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി ദ്രുതഗതനിയനിലഭാക്കുനതനിനയ്
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   വനിവനിധ ജനിലകേളനിലല ഡഭാമുകേളനിലനനിനലാം സഭാകങ്കതനികേ
മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചയ് നതീക്കലാം ലചേയഭാവന മണല നനിയമപ്രകേഭാരലാം അനുവദനതീയമഭായ
രതീതനിയനില  സലാംഭരനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന  കേഭാരവലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    വടസണ് മഭാസ്റ്റര്:  സര്,  ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനില പ്രകതവകേനിചയ്
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  'വലഫയ്'  പദതനിയനിലൂലട  വലനിയ കുതനിച്ചുചേഭാടലാം
നടത്തഭാലനഭാരുങ്ങുകേയഭാണയ് കകേരള സര്ക്കഭാര്.  എനഭാല നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലട
അനനിയനനിതമഭായ വനിലവര്ദനവയ് വലനിയ പ്രശ്നലാം സൃഷനിക്കുന. സനിമന്റെനിനയ് യഥഭാര്ത
വനില  150  മുതല  200  രൂപ വലര  ആയനിരനിലക്ക പ്രമുഖ കേമ്പനനികേള  410  മുതല
430  രൂപ വലര ഈടഭാക്കുകേയഭാണയ്.  ഈ ലകേഭാള്ള അവസഭാനനിപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ് ; മലബഭാര് സനിമന്റെനിലന്റെ ലഭവത കൂട്ടുവഭാനുള്ള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഇടലപടല സലാംബന്ധനിചയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന :  സര്,  സനിമന്റെയ്  ഉലപഭാദകേര്   പ്രധഭാനമഭായുള്ളതയ്
കകേരളത്തനിനയ്  പുറത്തഭാണയ്.  ആനഭാപ്രകദശനിലലയുലാം  തമനിഴയ് നഭാടനിലലയുലാം  സനിലമന്റെയ്
കേമ്പനനികേളഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കകേരള  മഭാര്ക്കറനില  സനിമന്റെയ്  എത്തനിക്കുനതയ്.
മലബഭാര് സനിമന്റെനിലന്റെ മഭാര്ക്കറയ് ലഷേയര് 7 ശതമഭാനത്തനില  തഭാലഴയഭാണയ്.  സനിലമന്റെയ്
കേമ്പനനികേളുലട  കേഭാര്ടലഭാണയ്  ഇനവയനിലല  സനിമന്റെനിലന്റെ  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്.
കകേരളലാം  നല  മഭാര്ക്കറഭാണയ്.  ഞഭാന  കനരലത്ത  മറുപടനിയനില  പറഞ,
ഡതീകമഭാണനിവറകസഷേലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സനിമന്റെനിലന്റെ  വനില  അലപലാം  കുറഞതഭാണയ്.
ഉലപഭാദനലചലവനില  വര്ദനവണഭായനിടനില;  യഭാലതഭാരു കേഭാരണവമനിലഭാലതയഭാണയ്
ഇങ്ങലന  വനില  വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇനലല  സനിമന്റെയ്  കേമ്പനനിക്കഭാരുലടയുലാം
ഡതീലര്മഭാരുലടയുലാം  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിരുന.  സര്ക്കഭാര്  വളലര ശക്തമഭായനി
ഇക്കഭാരവത്തനില  ഇടലപടുലമനയ്  സൂചേനിപനിചതനിലനത്തുടര്നയ്  അവര്  വനില  കുറയ്ക്കുന
കേഭാരവലാം  ആകലഭാചേനിക്കഭാലമനയ്  സമ്മേതനിചനിട്ടുണയ്.  ഇടക്കഭാലത്തയ്  മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്
പ്രശ്നത്തനിലഭായനിരുന.  നമുക്കഭാവശവമഭായ  ലഭാറവററയ്  കേനിടഭാനനിലഭാത്തതനിലന്റെ പ്രശ്നലാം,
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കകേസകേള,  അതനിലനത്തുടര്നണഭായ പ്രതനിസന്ധനി എനനിവ തരണലാം ലചേയതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി മലബഭാര് സനിലമന്റെനിലന്റെ ഉലപഭാദനലാം പ്രതനിദനിനലാം  1300  ടണ് ആയനിട്ടുണയ്.
അതയ്  2000  ടണ്  ആക്കനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കചേര്ത്തലയനിലല
പഭാന്റെനിലലാം അതുകപഭാലലതലന കകേഭാടയലത്ത ടഭാവനകൂര് സനിമന്റെയ്സനിലലാം കഗവയ് സനിമന്റെയ്
വനകതഭാതനില  ഉലപഭാദനിപനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുലാം  മഭാര്ക്കറനില  നലതുകപഭാലല
ഇടലപടഭാനുലാം മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സനിലന്റെ പരനിശമലാം തുടരുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    വടസണ്  മഭാസ്റ്റര് :  സര്,  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  നദനികേളനില
നനിലനടുക്കുന മണല പ്രഭാകദശനികേവഭാസനികേളക്കയ് ലഭവമഭാകുനനില.  ഇതയ് പലകപഭാഴലാം
സലാംഘര്ഷേത്തനിനനിടയഭാക്കുന.  കകേഭാടപ്പുറത്തയ് അഴതീകക്കഭാടയ് നനിനയ് എടുക്കുന മണല
കകേഭാഴനികക്കഭാകടക്കഭാണയ്  മണല  മഭാഫനിയ  ഉളലപലട  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതയ്.
തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കയ്  മണല  സതഭാരവമഭായനി  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമനയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന :  സര്,  മണല ലഭവതയുലട  കേഭാരവത്തനില വലനിയ
പ്രശ്നമുണയ്.   മണല  ഖനനലാം  ലചേയ്യുനതനിനയ്  നനിയമഭാനുസൃതമുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലാം.  ഭഭാരതപ്പുഴയനില മണലണയ്.  വഭാടര് ലലവലനികനക്കഭാള മുകേളനില
കൂനയഭായനി കേനിടക്കുന മണലലടുക്കഭാലാം.  പലക്ഷ അവനിലട സഭാനഡയ് ഓഡനിറയ് ഇതുവലര
നടനനിടനില.  റവനന്യൂ  വകുപയ്  സഭാനഡയ്  ഓഡനിറനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു
കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  അങ്ങലന  ലഭവമഭാകുന  മണല  ലപഭാതുകമഖലയനില  സലാംഭരനിചയ്
മനിതയഭായ  വനിലയയ്  ലഭവമഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന  നടപടനികേലളക്കുറനിചയ്  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  സര്,  ശങ്കര്,  രഭാലാംകകേഭാ,  എ.സനി.സനി.,  ലചേടനിനഭാടയ്,
അളടഭാലടകേയ് എനതീ കേമ്പനനികേളുലട സനിമന്റുകേള യഥഭാക്രമലാം നഭാഗര്കകേഭാവനില,  മധുര,
കകേഭായമ്പത്തൂര് എനനിവനിടങ്ങളനിലഭാണയ്   ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതയ്.  ഇത്തരലാം കേമ്പനനികേളുലട
പരസര മത്സരലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന,  കനരലത്ത ബഹുമഭാനലപട മനനി സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല,
അവരുലട കേഭാര്ടല കഫഭാര്കമഷേനുണയ്.  യകഥഷലാം സനിമന്റെനിലന്റെ വനില വര്ദനിപനിക്കഭാന
ഇവര്  തുടങ്ങുകമ്പഭാള  ഇതനിലന  തടയനിടഭാനുലാം  പരഭാതനിലപടഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാകുകമഭാ;  പഭാകേനിസഭാന  ഉളലപലടയുള്ള  രഭാജവങ്ങളനിലനനിനയ്  ലകേഭാചനിന
കപഭാര്ടനികലയയ്  സനിമന്റെയ്  കഹഭാളലസയനില  കടഡര്മഭാര്  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുനണയ്.
അങ്ങലന ഇറക്കുമതനി ലചേയലപടുന സനിമന്റെനിലന്റെ വനിലയുലടയുലാം നനിലവഭാരത്തനിലന്റെയുലാം
കേഭാരവത്തനില  ആദവലാം  സൂചേനിപനിച  സനിമന്റെനിലന്റെ  കുത്തകേകേളഭായ  കേമ്പനനികേളുലടയുലാം
ലകേഭാചനിന  കപഭാര്ടനികലയയ്  ഇറക്കുമതനി  ലചേയലപടുന  സനിമന്റെനിലന്റെയുലാം വനിലയനില
ഏകേകദശലാം  60  രൂപയുലട  വവതവഭാസമുലണനഭാണയ്  പറയലപടുനതയ്.  അങ്ങലനലയങ്കനില
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പഭാകേനിസഭാന, ടര്ക്കനി ഉളലപലടയുള്ള രഭാജവങ്ങളനിലനനിനയ് ലകേഭാചനിയനില ഇറക്കുമതനി
ലചേയലപടുന  കഹഭാളലസയനില  കടഡര്മഭാലര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെയ്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  മറുപടനിയനില  ഇക്കഭാരവലാം  സൂചേനിപനിചതഭാണയ്.
സനിമന്റെയ്   ഉലപഭാദകേര്  പരസരലാം  കയഭാജനിചഭാണയ്  വനിലയുലടകമലള്ള  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തുനതയ്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  ഉലപഭാദനലചലവനില  യഭാലതഭാരു
വര്ദനയുമനിലഭാലത  അനവഭായമഭായനി  ഇകപഭാള  വര്ദനിപനിച  വനില  തുടര്ന
കപഭാകേഭാനഭാവനിലലനയ് ആ കേമ്പനനികേലള വനിളനിചയ് സര്ക്കഭാര് ഇനലല വവക്തമഭാക്കനിയതയ്.
അവര് ലപഭാതുലവ  അവരുകടതഭായ  നവഭായങ്ങലളഭാലക്ക  നനിരത്തനിലയങ്കനിലലാം
അതനിനനുകൂലമഭായ സമതീപനലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനില വലഫയ്  കപഭാലള്ള
പദതനികേള  വരുകമ്പഭാള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  കവഗത  കൂടുലാം.
കേനിഫ്ബനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  പദതനികേള  വരുകമ്പഭാള  സനിമന്റെനിലന്റെയുലാം  മറയ്
നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേളുലടയുലാം  ആവശവലാം  വര്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.   ഈ  കേഭാരവത്തനില
സര്ക്കഭാര്  അതനിശക്തമഭായ  ഇടലപടല  നടത്തഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.   ഇകപഭാള
പഭാകേനിസഭാനനിലനനിനയ്  ഉളലപലട  സനിമന്റെയ്  വരുനണയ്.  ഇവനിലട  വനയ്  വഫ
ആഷലാംകൂടനി  മനികയ്  ലചേയ്തു ലകേഭാടുക്കുന സനിതനിയഭാണുള്ളതയ്.   ലകേഭാചനിന കപഭാര്ടനില
മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സനിനയ്  7  ഏക്കര് സലമുണയ്.  അവനിലട ഇറക്കുമതനി ലചേയ കനിലാംഗര്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഇതുകപഭാലല  വഫ  ആഷലാം  കചേര്ത്തയ്  സനിമന്റെയ്  ഉലപഭാദനിപനിചയ്
മഭാര്ക്കറനിലല  മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്സനിലന്റെ  ലഷേയര്  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  വനില
നനിയനനിക്കഭാനുമുള്ള പരനിശമങ്ങള   സര്ക്കഭാര് തുടരുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന:  സര്,  കുറച്ചുമഭാസങ്ങളക്കുമുമ്പയ് ലചേവനയനില
ഒരു വലനിയ ചുഴലനിക്കഭാറയ്  വതീശനിയകപഭാള അവനിടലത്ത വവഭാവസഭായനികേ പഭാര്ക്കുകേള,
ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങനിയവയുലട  സ്ട്രക്ചറുകേള  തകേര്നതുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം
ഗഭാസയ്  ഫസഭാലഡഭാലക്ക   പറനകപഭായതുലാം ടനി.വനി.യനില ചേര്ചയഭായതഭാണയ്.  നമ്മുലട
നഭാടനില പുതനിയതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളനിലലാം  മറയ്  വവഭാവസഭായനികേ
സമുചയങ്ങളനിലലാം  ഇതുകപഭാലല  പ്രകൃതനി  ദുരനങ്ങള  വരനികേയഭാലണങ്കനില  അതനിനയ്
സലാംരക്ഷണലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന: സര്, ഇത്തരത്തനിലലഭാരു പ്രകതവകേ സനിതനിവനികശഷേലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിചതയ്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  കകേരളത്തനില  സസതീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയുന  സരക്ഷഭാ  നടപടനികേള  അക്കഭാരവത്തനില  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ:  സര്,  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
കവണനിവരുന  കേസഭാറനി  ഉലപനങ്ങളക്കയ്  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്  കേസഭാറനി  ഉടമകേള
തലനയഭാണയ്.  അതയ് കതഭാനനിയതുകപഭാലല നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്  ലലവലനില  ഒരു  മതീറനിലാംഗയ്  വനിളനിച്ചുകൂടനി  ഇതനിലന്റെ  നവഭായമഭായ  വനില
നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന :  സര്,  കേരനിങ്കല  കേസഭാറനികേളുലട   കേഭാരവത്തനില
ഇടക്കഭാലത്തുണഭായ  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുലാം  മറ്റുമഭായനി  ബന്ധലപട  കേഭാരവങ്ങള
ഞഭാന  കനരലത്ത  മറുപടനിയനില  പറഞ.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   ലഭവതയുലട
കുറവണഭായകപഭാള സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം നനിലവനിലള്ള വനകേനിട ഉലപഭാദകേര് യഭാലതഭാരു
നവഭായതീകേരണവമനിലഭാലത  വനില  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ആ  കേഭാരവത്തനില  സര്ക്കഭാര്
ഇടലപടുലാം.  ഉലപഭാദനലചലവമഭായനി യഭാലതഭാരു ബന്ധവമനിലഭാലതയഭാണയ് പലകപഭാഴലാം
ഡനിമഭാന്റെയ് അനുസരനിചയ് വനില വര്ദനിപനിക്കുനതയ്.  ആ കേഭാരവത്തനില ജനിലഭാതലത്തനിലലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര് ഇടലപട്ടുലകേഭാണയ് ആവശവമഭായ ക്രമതീകേരണമുണഭാക്കുലാം.

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന : സര്,  ഇവനിലട   'വലഫയ്' കപഭാലള്ള പദതനികേള
സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  പഭാവലപടവര്ക്കയ് വതീടയ് പണനിതുലകേഭാടുക്കഭാന
കപഭാവകേയഭാണയ്.   ഈ  സന്ദര്ഭത്തനില  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേളുലട  ദദൗര്ലഭവലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  വവവസഭായ  വകുകപഭാ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട
കനതൃതസത്തനികലഭാ   പുറകമ്പഭാക്കുകേള അലലങ്കനില ലതീസനിനയ്  തരഭാന സനദരഭാകുന
സസകേഭാരവ  വവക്തനികേളുലട  സലങ്ങള  ഏലറടുത്തയ്   കേരനിങ്കല  കേസഭാറനികേളുലാം  മണല
ഖനനവലാം  നടത്തഭാന  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  അതലലങ്കനില  മറ്റുപല   സലാംസഭാനത്തുലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന  ബദല  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേള  ലപഭാതുകമഖലകേളനില
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സനദമഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാഹചേരവത്തനില
ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയുന  ബദല  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേളുലട  സഭാദവതകേലള
സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  ഖനനലാം  ലപഭാതുകമഖല
യനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള ആകലഭാചേനകേലളക്കുറനിചയ്  കനരകത്ത പറഞനിട്ടുണയ്.  മണലനിലന്റെ
കേഭാരവത്തനില കനരകത്ത ഒരു കചേഭാദവത്തനിനയ് മറുപടനിയഭായനി ഞഭാന വവക്തമഭാക്കുകേയുണഭായനി.
എനഭാല  കേരനിങ്കല  കേസഭാറനികേള  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേളുകടതുളലപലടയുളള
സലത്തഭാണുള്ളതയ്.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള പ്രശ്നങ്ങള അതുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുണയ്.
സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട   ഭഭാഗമഭായനി  ഏതയ്  ഖനനലാം  നടക്കണലമങ്കനിലലാം
5  ലഹക്ടറനിനയ്  തഭാലഴയുള്ളതനിനയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  കവണലാം.  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
ലളനിതമഭാക്കഭാനുലാം  5  ലഹക്ടറനിനയ് തഭാലഴയുള്ള ഭൂമനിയയ് വനകതഭാതനില നനിശ്ചയനിചനിരുന
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ഫതീസയ്  കുറയഭാനുലമഭാലക്കയുള്ള  നടപടനികേള   സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
കകേരളത്തനില  ഇത്തരലാം  ഉലപനങ്ങള  ലഭവമഭാകുന  കേസഭാറനികേളുണഭാകുകമ്പഭാള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  വനിലയുലട  കേഭാരവത്തനില  കുറവണഭാവകേയുലാം  അതുകപഭാലല
കകേരളത്തനിലന്റെ  ആവശവകേതയനുസരനിചയ്  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന   കേഴനിയുലമനമഭാണയ്
കേരുതുനതയ്.  

ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി:  സര്,  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  രലാംഗത്തയ്  സനിമന്റെയ്
കപഭാലലതലന വളലര പ്രധഭാനലപട ഒരു ഘടകേമഭാണയ് വഭാര്ക്ക കേമ്പനി.  വഭാര്ക്ക കേമ്പനി
എന കകേളക്കുകമ്പഭാള ബഹളലാം വയരുതയ്. വഭാര്ക്ക കേമ്പനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില
കദഭാഷേവശങ്ങളുണയ്.   ഗുണമുള്ള കേമ്പനികേളല പലകപഭാഴലാം  മഭാര്ക്കറനില വരുനലതന
വഭാര്ത്ത  സമതീപ  ദനിവസങ്ങളനില  ദനിനപത്രങ്ങളനില  വരനികേയുണഭായനി.  അതുലകേഭാണയ്
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഘടകേമഭായ  വഭാര്ക്ക  കേമ്പനിയുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാന ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില  സര്ക്കഭാര്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന സലാംവനിധഭാനങ്ങളലക്കലഭാലാം ഗുണകമന്മ ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
ബന്ധലപട വകുപ്പുകേള സസതീകേരനിക്കുനണയ്.  ഈ കമഖലയനില സഭാപയ്  കേമ്പനിയഭാക്കനി
ലകേഭാണ്ടുവരുനതയ് സലാംബന്ധനിച്ചുളള പ്രശ്നങ്ങളുണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സ്റ്റതീലനിനയ്  അലപലാം  വനിലക്കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ  വര്ഷേലത്ത
അകപക്ഷനിചയ് കേമ്പനിയുലട വനില 50  രൂപയനില നനിനയ്  45 രൂപയനികലയയ് ചുരുങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.
ഗുണനനിലവഭാരത്തനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധന   നടത്തഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.  

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേയ് : സര്, നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തയ് അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട
കേടുത്ത  ദദൗര്ലഭവലാം  കേഭാരണലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല   വലനിയ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാണയ്.
ജനിലഭാ തലത്തനിലള്ള അകപക്ഷകേള പലതുലാം ലകേടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണയ്.  ഒരു അകപക്ഷ
ലഭനിച്ചുകേഴനിഞഭാല  എത്ര  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില  തതീര്പയ്  കേലപനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം?
അതുകപഭാലല   കകേഭാടനിക്കണക്കനിനയ്  പദതനികേളഭാണയ്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  നമ്മുലട
വഹകവ  ആറുവരനിയഭാക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  അതുകപഭാലല  കേനിഫ്ബനിയനില
കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  ഉളലപലട  നനിരവധനി  പദതനികേള  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
എനഭാല  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രശ്നലാം  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  ലമറതീരനിയല
ലഭവമല  എനള്ളതഭാണയ്.  ഇതനിനയ്  എനഭാണയ്  പരനിഹഭാരലാം;  ഖനനലാം  ലപഭാതുകമഖല
യനിലഭാക്കനിയതുലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  ഈ  ദദൗര്ലഭവലാം  നമുക്കയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിയനില.
ഇതനിനുള്ള  ബദല  എനഭാണയ്;  അതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള
അകനസഷേണലാം നടനനിട്ടുകണഭാ,  സര്ക്കഭാര് ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഭഭാവനിയനില എനയ്
ലചേയഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കകേരളത്തനില  ഖനന  കമഖലയനിലണഭായ
പ്രതനിസന്ധനിലയക്കുറനിചയ്  ഞഭാന  സൂചേനിപനിച്ചു.  കകേന്ദ്ര വനലാം-പരനിസനിതനി   മനഭാലയ
ത്തനിലന്റെയുലാം സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലടയുലാം ഭഭാഗമഭായനി 2000-ത്തനിലധനികേലാം കേരനിങ്കല
കേസഭാറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലചനിട്ടുണയ്.  ഇവ  നനിയമവനികധയമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനി
ക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുനതയ്.  ഇതനിനുള്ള  അകപക്ഷഭാ
കഫഭാറലാം ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം അവര്ക്കഭാവശവമഭായ സഹഭായങ്ങള നലകേഭാനുലാം ജനിലഭാതല
സമനിതനികേളനില  ഈ  അകപക്ഷ  വളലര  ലപലടനയ്  തതീര്പഭാക്കഭാനുമുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  എനഭാല ലചേറുകേനിട കേസഭാറനി ഉടമകേള ഈ കേഭാരവകത്തഭാടയ് കവണത്ര
കവഗതയനില പ്രതനികേരനിക്കുനനില.  നനിയമവനികധയമഭായനി  കേസഭാറനികേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന
കേഴനിയുന  രതീതനിയനില  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില
കേസഭാറനി  ഉടമകേളുലട  കയഭാഗലാം  കചേര്നയ്  വളലര  ലപലടനയ്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാന
ലളനിതമഭായ രതീതനിയനിലള്ള കഫഭാമുകേള തയഭാറഭാക്കനി.  കകേരളത്തനില  2000-കത്തഭാളലാം
കേസഭാറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനനിടത്തയ്  284  അകപക്ഷകേളഭാണയ്  വനനിട്ടുള്ളതയ്.   മലറഭാരു
കേഭാരവലാം  എലഭാ  പ്രകദശത്തുലാം നനിയമവനികധയമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനവയയ്  എതനിരഭായനി
പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളുലാം  വരുനണയ്.  ഇത്തരലാം  വനികരഭാധഭാഭഭാസലാം  നനിലനനിലക്കുനണയ്.
കേസഭാറനികേളുലട നനിയമവനികധയമഭായനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം   സര്ക്കഭാര് ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.
അതയ് ലചേങ്കല ഉളലപലടയുള്ള കമഖലയനിലണയ്.  അതനിനയ് വമനനിലാംഗയ് പഭാന്റെയ് കവണ
എന മഭാത്രകമയുള.  പകക്ഷ പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  ഇവലയ
നനിയമവനികധയമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  വളലര  കവഗത്തനിലള്ള  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിക്കുനതയ്.  കേസഭാറനി  നടത്തുന  ലചേറുകേനിടക്കഭാര്  ഉളലപലടയുള്ളവര്  നനിയമ
വനികധയമഭായനി അകപക്ഷ  സമര്പനിചഭാല  വളലര  കവഗത്തനില  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  നമ്മുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില
വനിഘഭാതമഭായനി നനിലക്കുനതയ് അങ്ങയുലട കേതീഴനിലള്ള വമനനിലാംഗയ് ആനഡയ് ജനികയഭാളജനി
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെഭാണയ്.  അങ്ങയ് പറഞ പല പ്രശ്നങ്ങളുലാം ഇവനിലട നനിലനനിലക്കുനണയ്.
ആ പ്രശ്നങ്ങളക്കയ് പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗവമുണയ്.  കേഭാരണലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ് അനുമതനി
നലകേഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം   നലകേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവണയ്.  വമനനിലാംഗയ് ആനഡയ്
ജനികയഭാളജനി  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  യഥഭാര്തത്തനില കേണ്സ്ട്രക്ഷലന എതനിര്ക്കുകേയഭാണയ്.
എനഭാല  നവഭായമഭായ  രൂപത്തനിലള്ള  കേണ്സ്ട്രക്ഷനയ്  കൂട്ടുനനിലക്കുനമനില.
അതുലകേഭാണയ് വമനനിലാംഗയ് ആനഡയ് ജനികയഭാളജനി ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന
ഇതുകപഭാലള്ള  നടപടനികേള  നനിയനനിക്കുനതനിനുകവണനി  അങ്ങയ്  സതസരമഭായനി
ഇടലപടുകമഭാ?  
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  അങ്ങയ്  സൂചേനിപനിച  കേഭാരവലാം  ഏലതങ്കനിലലാം
പ്രകതവകേ  കകേസനിലനക്കുറനിച്ചുള്ളതഭാലണങ്കനില  അതയ്  പ്രകതവകേലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.
വമനനിലാംഗയ്  ആനഡയ്  ജനികയഭാളജനി  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  നനിയമവനികധയമലഭാത്ത  ഒരു
കേഭാരവത്തനിലലാം  ഇടലപടുനനില.   നനിയമവനികധയമഭായ  കേഭാരവങ്ങളനില  ജനങ്ങളക്കയ്
കദഭാഹകേരമലഭാത്ത  നനിലപഭാടുകേള  സസതീകേരനിക്കുന  ഒരു  സമതീപനമഭാണയ്  വമനനിലാംഗയ്
ആനഡയ്  ജനികയഭാളജനി  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഏലതങ്കനിലലാം  പ്രകതവകേ
കകേസകേള അതലഭാലത ശദയനിലലപടനിട്ടുലണങ്കനില അതയ്  പറഞഭാല അക്കഭാരവലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദവലാം നമ്പര് (* 333) മഭായനി കചേഭാദവലാം നമ്പര്  (* 339 ) കബയ്
ലചേയ്യുനതനിനയ് റനികേസസ്റ്റയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ് കബയ് ലചേയ്യുകേയഭാണയ്.

രണഭാലാം മഭാന്ദവവനിരുദ പഭാകക്കജയ്

2 (* 333) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷേഭാജനി :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബയ് :  തഭാലഴക്കഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ ) രണഭാലാം മഭാന്ദവവനിരുദ പഭാകക്കജനിലന്റെ ലക്ഷവങ്ങള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയലഭാലത  മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജനില  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്;  അവയുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലയനില എലനലഭാലാം  ചേലനങ്ങ
ളുണഭാക്കഭാനഭാകുലമനഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്  ;  അതയ് എനമുതല പ്രകേടമഭാകുലമനയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ്): സര്,  

(എ&ബനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില
മുരടനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന  കകേരള  സമ്പദ്ഘടനലയ  ഉകത്തജനിപനിക്കഭാനുലാം  പഭാവങ്ങലള
സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുതലന ദ്രുതഗതനിയനിലള്ള സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ച ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം
12,000 കകേഭാടനി രൂപയുലട രണഭാലാം മഭാന്ദവ വനിരുദ പഭാകക്കജയ് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ
പഭാകക്കജനില വലനിയ കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള,  ലകേടനിടങ്ങള,  പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങനിയ
പദതനികേളുലാം  8000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട   ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലലാം  ഉളലപടുന.   ആലകേ
20,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശവമഭായ  രണഭാലാം  മഭാന്ദവ  വനിരുദ  പഭാകക്കജനിലളലപട
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  പണലാം  ബഡ്ജറനിനുപുറകമനനിനലാം
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കേലണത്തനി  ലക്ഷവലാം വകേവരനിക്കുനതനിനഭായഭാണയ്  1999-ലല കേനിഫയ് ആക്ടയ് പ്രകേഭാരലാം
നനിലവനില  വന  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിലന
2016-ല കഭദഗതനി ലചേയയ് സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറയ്
പ്രഖവഭാപനമനുസരനിചയ്  രണഭാലാം  മഭാന്ദവ  വനിരുദ  പഭാകക്കജനിലളലപട  പദതനികേള
കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം മുകഖന നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്
ഒരു  പ്രകതവകേ  കമഖലയുലട  മഭാത്രലാം  വനികേസനലാം  ഉകദ്ദേശനിച്ചു  ലകേഭാണല,  മറനിചയ്
ആകരഭാഗവലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ലതഭാഴനില,  വവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം,  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്,
കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  മുതലഭായ  സഭാമൂഹനികേ  കമഖലകേളുളലപലട  സലാംസഭാനലത്ത
മനിക്കവഭാറുലാം  എലഭാ  കമഖലകേളനിലമുള്ള  സമഗമഭായ  വനികേസനമഭാണയ്  രണഭാലാം  മഭാന്ദവ
വനിരുദ പഭാകക്കജയ് ലക്ഷവമനിടുനതയ്. 

(സനി)  1999-ലല  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്  ആക്ടയ്
പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില  വന  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്
കബഭാര്ഡനിലന  ലസബനിയുലാം  ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധന
സമഭാഹരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  ബഡ്ജറനിനയ്  പുറകമനനിനലാം  ഫണയ്
കേലണത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാനുതകുന  രതീതനിയനില  കഭദഗതനി  ലചേയയ്  കേനിഫയ്  ആക്ടനിലൂലട
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.    വഭാര്ഷേനികേ ബഡ്ജറയ്  പ്രഖവഭാപന പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫയ്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലാം  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേളുമഭാണയ്
നനിലവനില കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനതയ്. ഇതുപ്രകേഭാരലാം കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
27-ാാമതയ്  കയഭാഗലാം  4,004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കുള്ള  പദതനികേള
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  28-ാാമതയ്  കയഭാഗലാം  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കുള്ള
പദതനികേളക്കുലാം  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  വനകേനിട പദതനികേളുളലപടുന സലാംസഭാനലത്ത അടനിസഭാന സദൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനുള്ള  ഫണയ്  ബഡ്ജറനിലൂലട  മഭാത്രലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ  എനതയ്  ഒരു
ലവല്ലുവനിളനിയഭാണയ്.  ബഡ്ജറനിനയ് പുറകമനനിനലാം വനിവനിധ ധനഭാഗമ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയുലാം
കേനിഫ്ബനി  സസരൂപനിക്കുന  പണലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനയ് വനകതഭാതനില  നനികക്ഷപലാം  നടത്തുനതുവഴനി വനിവനിധ കമഖലകേള
ശക്തനിലപടുകേയുലാം  അതുവഴനി  സമഗ  പുകരഭാഗതനി  വകേവരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനതഭാണയ്.   ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലയനില
വര്ദനിച ഉണര്വണഭാകുകേയുലാം അതുവഴനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനസനിതനി ലമചലപടുകേയുലാം
ലചേയ്യുലമനമഭാണയ് പ്രതതീക്ഷ.  രണഭാലാം മഭാന്ദവ വനിരുദ പഭാകക്കജനില പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള
ഈ  സഭാഹചേരവത്തനില  പ്രകേടമഭായ  പുകരഭാഗതനി  സമതീപഭഭാവനിയനിലത്തലന
വകേവരനിക്കഭാനഭാകുലമനഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്.
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3 (* 339) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴക്കഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കമഭാശമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  അനരതീക്ഷലാം

ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  2016-17 വര്ഷേത്തനില പ്രഖവഭാപനിച മഭാന്ദവവനിരുദ
പഭാകക്കജയ് പ്രവര്ത്തക്ഷമമഭായനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  2016-17  വര്ഷേത്തനില  ഏലറടുത്ത
പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  രലാംഗത്തയ്  എലനലഭാലാം  മഭാറലാം
വരുത്തഭാന കേഴനിഞലവനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ്): സര്,  

(എ) 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറയ് പ്രസലാംഗത്തനില മുരടനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന
കകേരള സമ്പദ്ഘടനലയ ഉകത്തജനിപനിക്കഭാനുലാം പഭാവങ്ങലള സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുതലന
ദ്രുതഗതനിയനിലള്ള സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ച ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം 20,000 കകേഭാടനി രൂപയുലട
രണഭാലാം മഭാന്ദവ വനിരുദ പഭാകക്കജയ് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  വലനിയ കറഭാഡുകേള, പഭാലങ്ങള,
ലകേടനിടങ്ങള,  പഭാര്ക്കുകേള  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില  20,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
മൂലധനലചലവലാം  8,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലലാം  ഈ  പഭാകക്കജനില
ഉളലപടുന.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  പണലാം  ബഡ്ജറനിനയ്  പുറകമനനിനലാം  ലസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  മര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട
കേലണത്തുനതനിനുതകുലാംവനിധലാം  1999-ലല  കേനിഫയ്  ആക്ടയ്  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുകേയുലാം
അതുവഴനി  കേനിഫ്ബനിയുലട  ഘടന  സമഗമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
ടനി  കഭദഗതനി  അക്ടനില  നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുള്ളതനിനപ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേനിഫ്ബനിയനില  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  മഭാന്ദവവനിരുദ
പഭാകക്കജനില പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭാവശവമഭായ പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം ദ്രുതഗതനിയനില പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറയ് പ്രസലാംഗത്തനില
പ്രഖവഭാപനിച  രണഭാലാം  മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  പദതനികേളഭാണയ്
നനിലവനില കേനിഫ്ബനി വഴനി  നടപനിലഭാക്കുനതയ്.   രണഭാലാം  മഭാന്ദവവനിരുദ പഭാകക്കജനില
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ഉളലപടനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.   7-11-2016-ല
കൂടനിയ  കേനിഫ്ബനിയുലട  27-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ
മുതലമുടക്കുള്ള  48  പദതനികേളക്കുലാം  21-3-2017-ല  കൂടനിയ  28-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്
കയഭാഗലാം 8041.65 കകേഭാടനി രൂപ മുതലമുടക്കുള്ള 53 പദതനികേളക്കുലാം വവവസകേളക്കയ്
വനികധയമഭായുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവ അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.
കേനിഫ്ബനിയുലട  27-ാാമതയ് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയ പദതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി അനുബന്ധമഭായനി*  കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.   21-2-2017-ല കൂടനിയ
28-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയ  പദതനികേളുലട
നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭാവശവമഭായ പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

(സനി)  1999-ലല  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്  ആക്ടയ്
പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില  വന  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്
കബഭാര്ഡനിലന  ലസബനിയുലാം  ആര്.ബനി.ഐ.യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന
ധനസമഭാഹരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി ബഡ്ജറനിനയ് പുറകമനനിനലാം ഫണയ്
കേലണത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാനുതകുന  രതീതനിയനില  കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫയ്  ആക്ടനിലൂലട
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   വഭാര്ഷേനികേ ബഡ്ജറയ് പ്രഖവഭാപന പ്രകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനി മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലാം  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേളുമഭാണയ്
നനിലവനില കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനതയ്. ഇതുപ്രകേഭാരലാം കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
27-ാാമതയ്  കയഭാഗലാം  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കുള്ള   പദതനികേള
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  28-ാാമതയ്  കയഭാഗലാം  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കുള്ള
പദതനികേളക്കുലാം  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  വനകേനിട പദതനികേളുളലപടുന സലാംസഭാനലത്ത അടനിസഭാന സദൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനുള്ള  ഫണയ്  ബഡ്ജറനിലൂലട  മഭാത്രലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ  എനതയ്  ഒരു
ലവല്ലുവനിളനിയഭാണയ്.  ബഡ്ജറനിനയ്  പുറകമനനിനലാം  വനിവനിധ  ധനഭാഗമ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട
കേനിഫ്ബനി  സസരൂപനിക്കുന  പണലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനയ് വനകതഭാതനില  നനികക്ഷപലാം  നടത്തുനതുവഴനി വനിവനിധ കമഖലകേള
ശക്തനിലപടുകേയുലാം  അതുവഴനി  സമഗ  പുകരഭാഗതനി  വകേവരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനതഭാണയ്.   ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലയനില
വര്ദനിച  ഉണര്വ്വുണഭാകുകേയുലാം  അതുവഴനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ധനസനിതനി
ലമചലപടുലമനമഭാണയ് പ്രതതീക്ഷ. രണഭാലാം മഭാന്ദവവനിരുദ പഭാകക്കജനില പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള
ഈ  സഭാഹചേരവത്തനില  പ്രകേടമഭായ  പുകരഭാഗതനി  സമതീപഭഭാവനിയനില  തലന
വകേവരനിക്കഭാനഭാകുലമനഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി  : സര്,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനസനിതനി ലമചലപടുത്തനി

വനികേസനത്തനിനയ്  പണലാം കേലണത്തുനതനിനുപകേരലാം  ബഡ്ജറനിനയ്  പുറത്തയ്  കേനിഫ്ബനി

വഴനി പണലാം സസരൂപനിക്കഭാനഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശമലാം.  അതയ്  വനിജയനിക്കുനകണഭാ

എനയ് സലാംശയമഭാണയ്.  കേവഭാഷേയ്  കഫഭാ കൃതവമലലങ്കനില കേടലാം വഭാങ്ങനിയ വതീടുലാം സലവലാം

നഷലപടുലാം.   കേടലാം  തരഭാനുലാം  ആരുമുണഭാകേനില.   ഇതുവലര  ജനറല  ഒബനികഗഷേന

കബഭാണയ്,  റവനന്യൂ കബഭാണയ്,  ബഭാങ്കുകേളനില നനിനള്ള കടലാം കലഭാണ്  എനനിവയനിലൂലട

എത്ര  സലാംഖവയഭാണയ്  സസരൂപനിക്കഭാന  കേഴനിഞനിട്ടുളളതയ്?  അങ്ങയ്  ഇവനിലട

പനണഭായനിരലാം കകേഭാടനി  രൂപയുലട എ.എസയ്.-നയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുലണനയ്

പറഞ. അലതങ്ങലനയഭാണയ് തനിരനിലകേ നലകുകേ? അതുകപഭാലല ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.

പ്രവഭാസനി ചേനിടനി  വഴനി കേനിട്ടുന ഇനസ്റ്റഭാളലമന്റെയ്  കേനിഫ്ബനിയനില അടയഭാന കേഴനിയനില.

നനിയമപ്രകേഭാരലാം അതനിനയ് എലനങ്കനിലലാം തടസങ്ങള  നനിലവനിലകണഭാ?  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ് ഐസകേയ്:  സര്,  കേനിഫ്ബനി ഫണനില 3227 കകേഭാടനി

രൂപയുണയ്.  ഇകപഭാള  വഭായ്പലയടുകക്കണ  ആവശവമനില.  കേഭാരണലാം,  പണലാം

ആവശവമുള്ളകപഭാള വഭായ്പലയടുത്തഭാല മതനി,  വഭായ്പലയടുത്തയ് വചനിരുനഭാല അതനിലന്റെ

പലനിശ  നലകേണലാം. തലക്കഭാലലാം തുടങ്ങനിവച പദതനികേളക്കയ്  നലകേഭാന പണമുണയ്.

അടുത്ത ഓകരഭാ മഭാസവലാം എത്രകകേഭാടനി രൂപ  നലകകേണനിവരുലമലനഭാരു അനുമഭാന

കേണക്കുണഭാക്കുനണയ്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വഭായ്പലയടുക്കഭാനഭാണയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  അതുലകേഭാണയ്  ഇതുവലരയുലാം  വഭായ്പലയടുത്തനിടനില.  വഭായ്പലയടുക്കുനതനിനയ്

യഭാലതഭാരു പ്രയഭാസവമനില.  കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിള ടഭാകനിലന്റെ പകുതനിയുലാം ലപകടഭാള

ലസസലാം  എലഭാവര്ഷേവലാം  കേനിഫ്ബനിക്കയ്  നലകേണലമനയ്  നനിയമസഭ  തലന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  2020-30  ആകുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രൂപ

ഈയനിനത്തനില കേനിട്ടുലാം. എടുക്കുന വഭായ്പയുലട പലനിശയടയഭാന ഇതയ് മതനിയഭാകുലാം. ഇതയ്

മുഴവന  അങ്ങലന   നലകേണലമനനില.  പകുതനി  കപ്രഭാജക്ടുകേള  വരുമഭാനഭാര്ജ്ജനിത

പദതനികേളഭാണയ്.  ഇകപഭാള  FACT-ലന്റെ  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തയ്  ലപകടഭാ  ലകേമനിക്കല

പഭാര്ക്കനിലല സഭാപനങ്ങളക്കയ് വനിലക്കുകമ്പഭാള നനിശ്ചയമഭായുലാം വഭായ്പ തനിരനിചടയഭാന

കേഴനിയുലാം.   ഉത്തരലാം  നതീണ്ടുകപഭായതനിനഭാല   ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.യുലട  കേഭാരവലാം

മറഭാലരങ്കനിലലാം കചേഭാദനിചഭാല പറയഭാലാം.

ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി:  സര്,  പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയുലട അടനിസഭാനത്തനില

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം കകേഭാര്പകറഷേനുകേളക്കുലാം  ലസബനിയുലട മഭാര്ഗ്ഗകരഖപ്രകേഭാരലാം

സര്ക്കഭാര്  ഗവഭാരന്റെനികയഭാലട  കേടപത്രമനിറക്കഭാന  അനുമതനി  നലകുനതഭാലണനയ്
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അങ്ങയുലട  മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജയ്  പ്രഖവഭാപനത്തനില  പറഞനിരുന.  ഇതനിനയ്

ഏലതങ്കനിലലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികയഭാ  കകേഭാര്പകറഷേകനഭാ  മുകനഭാട്ടുവനനിട്ടുകണഭാ;

സര്ക്കഭാര്  എലനങ്കനിലലാം   നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  അതനിലന്റെ  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ

എനഭാണയ്? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  അതനിലനഭാലക്ക  ധഭാരഭാളലാം
തയഭാലറടുപ്പുകേള  കവണതുണയ്.  അതയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  അതുലകേഭാണയ്  ഇതുവലര
അങ്ങലനലയഭാരു കകേഭാര്പകറഷേനുലാം കേടലാം കനരനിടയ് വഭാങ്ങനിയനിടനില. കകേരള ചേരനിത്രത്തനില
ഒറത്തവണ  മഭാത്രകമ  ഇത്തരത്തനില  മുനനിസനിപല  കബഭാണയ്  ഇറക്കനിയനിട്ടുള.  അതയ്
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  1950-കേളനില ലചേയതഭാണയ്.  അതനിനുകശഷേലാം ആരുലാം
കബഭാണനിറക്കനിയനിടനില.  ഇകപഭാള നമ്മേള സജതീവമഭായനി പരനിഗണനിക്കുനണയ്.  പലക്ഷ
അതനിനയ് ധഭാരഭാളലാം ചേനിടകേള രൂപലപടുകത്തണതുണയ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വഭായ്പഭാ  പരനിധനി  മൂനയ്
ശതമഭാനമഭാണയ്.  അതയ് നഭാലയ് ശതമഭാനമഭാക്കഭാന കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനിലത്തലന അതയ് സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ് ധന
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ബഡ്ജറയ് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ആക്ടയ് കഭദഗതനി വരുത്തഭാലത സഭാധനിക്കുകമഭാ;
അങ്ങലനലയങ്കനില  ഇലതലഭാലാം  മറനികേടനലകേഭാണയ്  മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ് ഐസകേയ്:  സര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുവഭാദലാം
ലഭനിചനിടനില.  നമ്മുലട  കേടബഭാദവതകേള  സലാംസഭാന  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ
25  ശതമഭാനത്തനില  തഭാലഴയഭാലണങ്കനില  വഭായ്പഭാ  പരനിധനി  മൂനരവലര  ആകേഭാലമനയ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഒരു  കേണതീഷേനുണയ്.  നമ്മുലട  കേടബഭാദവത  29  ശതമഭാന
മഭായതനിനഭാല  നമുലക്കടുക്കഭാന  കേഴനിയനില.  എഫയ്.ആര്.ബനി.എലാം.  ആക്ടയ്  ലലാംഘനിക്കഭാ
തനിരനിക്കഭാനകവണനിയഭാണയ്  നമ്മേള  കേനിഫ്ബനി  ലകേഭാണ്ടുവനതയ്.  സലാംസഭാന
ബഡ്ജറനികലയ്കക്കഭാ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഏലതങ്കനിലലാം  വകുപനികലയ്കക്കഭാ
പത്തു  വപസ  ഇതനിലനനിനയ്  എടുക്കനില.  എഫയ്.ആര്.ബനി.എലാം.  ആക്ടയ്
നനിലവനിലള്ളതുലകേഭാണഭാണയ് എടുക്കഭാത്തതയ്.  അതുലകേഭാണയ് കേനിഫ്ബനി വഴനി എടുക്കുന
വഭായ്പ എഫയ്.ആര്.ബനി.എലാം. ആക്ടനിലന്റെ പരനിധനി ലലാംഘനിക്കനില.

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷേഭാജനി:  സര്,  2017-ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിലൂലട  രണഭാലാം
മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജയ്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ്  പനണഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പഭാകക്കജയ്  പ്രഖവഭാപനിച്ചു.  കേനിഫ്ബനി  അതനിലന്റെ  പദതനികേള  പ്രഖവഭാപനിച്ചു.  പലക്ഷ
26-4-2017-നയ്  ശതീ.  മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനിക്കയ്  കരഖഭാമൂലലാം  നലകേനിയ  മറുപടനിയനില
പറയുനതയ്,  ഇതുവലര  ഒലരഭാറ  വവക്തനിയനിലനനിനലാം  കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്  നനികക്ഷപലാം
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ലഭനിചനിടനിലലനഭാണയ്.  അത്തരലമഭാരു  പശ്ചഭാത്തലത്തനില  ഇലതഭാരു  സസപ്നമഭായനി
മഭാറുകേയഭാകണഭാ;  ഈ  സഭാഹചേരവത്തനില  രണഭാലാം  മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജുമഭായനി
സര്ക്കഭാര് മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനകണഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ് ഐസകേയ്:  സര്,  കേനിഫ്ബനി രൂപലാംലകേഭാണനിടയ്  ആറയ്
മഭാസമകല  ആയനിട്ടുള.  ഈ  ആറുമഭാസത്തനിനനിടയനില  12,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ഇകപഭാള വരഭാന കപഭാകുന 2000 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കചേര്നയ് പതനിനഭാലഭായനിരലാം കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പദതനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലകേഭാടുക്കുകേലയനപറഞഭാല  ലചേറനിയ
കേഭാരവമഭാകണഭാ?  എ.ഡനി.ബനി.  വഭായ്പ,  ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.യുലട  വഭായ്പ  തുടങ്ങനിയവ
ലയഭാലക്കയലല  നമ്മേള  എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  എത്ര  വര്ഷേലത്ത  ലനകഗഭാസനികയഷേലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് ഈ വഭായ്പകേലളഭാലക്ക എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്. എത്ര ടതീമുകേള ഇവനിലട
സന്ദര്ശനിക്കുലാം.  എത്ര  കേണ്സലടന്റുമഭാര്  വര്ക്കയ്  ലചേയ്യുലാം.  എനനിടഭാണയ്  നഭാലഭായനിരലാം
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഒരു  ലകേ.എസയ്.ടനി.പനി.  പദതനി   ലഭനിക്കുനതയ്.  ആറയ്
മഭാസത്തനിനുള്ളനില  നമ്മേള  പതനിനഭാലഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം   നലകുനലവനതയ്  ലചേറനിയ കേഭാരവമഭാകണഭാ?   സഭാധഭാരണഗതനിയനില
എടുക്കുനതനിലനക്കഭാള എത്ര ചുരുങ്ങനിയ സമയമഭാണയ് എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്. ഇതയ് ഇനനിയുലാം
സതീഡപയ് ലചേയണലമന അഭനിപ്രഭായകത്തഭാടയ് പൂര്ണ കയഭാജനിപഭാണയ് .

ശതീ.  പനി.  ലകേ.  അബ്ദു  റബനിനുകവണനി   ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം  :  സര്,
കേനിഫ്ബനിയടക്കമുളളതയ് മഭാന്ദവവനിരുദ പഭാകക്കജഭാണയ്. മഭാന്ദവലാം ഏറവലാം കൂടുതല റനിഫക്ടയ്
ലചേയലപടനിട്ടുള്ളതയ്  ഐ.ടനി.,   ടൂറനിസലാം  കമഖലകേളനിലഭാണയ്. രണഭാലാം  മഭാന്ദവവനിരുദ
പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  ഏതയ്
കമഖലലയയഭാണയ്  ഉണര്ത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  അവനിലടലയഭാലക്ക  ലതഭാഴനില  നഷവലാം
വരുമഭാന നഷവലാം നനികേത്തഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  ഇകപഭാള  പല  കേഭാരണങ്ങള
ലകേഭാണ്ടുലാം  മുരടനിപയ്  ബഭാധനിക്കുലനഭാരു  കമഖലയഭാണയ്  ടൂറനിസലാം.  ലഡസ്റ്റനികനഷേന
ലഡവലപ്ലമന്റെഭാണയ്  കേനിഫ്ബനി  ഇതനില   ലചേയ്യുന  സലാംഭഭാവന.  നനിലവനിലനിരനിക്കുന
പദതനികേളക്കയ് പണലാം മുടക്കഭാന കേഴനിയനില.  മലബഭാറനില രണയ് ഡസകനഭാളലാം പുതനിയ
കകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്ണയനിചനിട്ടുണയ്.  അവനിലട വരുന ഇനലവകസ്റ്റഴനിനയ്  പണലാം മുടക്കഭാന
എലനഭാലക്ക സദൗകേരവലാം കവണലമനയ്  -അതഭായതയ്  കറഭാഡയ്,  ഇലകനിസനിറനി,   മറ്റുള്ള
ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചര്, കകേഭാമണ് ലഫസനിലനിറതീസയ് തുടങ്ങനിയവ-അവകരഭാടുകൂടനി കേണ്സളടയ്
ലചേയനിടയ് ഒരു പഭാകക്കജഭായനി   നലകുകേയഭാണയ്.  മുഴനിപനിലങ്ങഭാടനിയനില ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്
വനഭാല  അതനിനുള്ള  സദൗകേരവങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയനിലനനിനയ്  വഭായ്പലയടുത്തഭാണയ്
ലചേയ്യുനതയ്.  കമജര്  പര്കചസകേളഭായ  ബനിനഭാലല  ഫദൗകണഷേലന്റെ  ആസനിനവഭാള
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സമുചയലാം,  ആലപ്പുഴയനിലല  ആസനിനവഭാള  സമുചയലാം  ഇലതഭാലക്ക  ഏലറടുക്കഭാലാം.
ഇലതഭാലക്ക സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില ലചേയഭാന കേഴനിയുനതഭാണയ്.  ഇനയ് നഷലപടഭാല
പനിലന  അതയ്  എലഭാക്കഭാലകത്തയ്ക്കുലാം  നഷലപട്ടുകപഭാകുനതഭാണയ്.  ഉണര്വ്വുണഭാകയഭാ
എന  കചേഭാദനിചഭാല  ഇനയ്  തതീരുനതല  ഈ  മഭാന്ദവലാം.  കേഭാരണലാം  ഗളഫയ്
വരുമഭാനത്തനിലണഭാകേഭാന  കപഭാകുന  ഇടനിവലാം  പ്രതനിസന്ധനിയുലാം  ഈ  മഭാന്ദവലത്ത
രൂക്ഷമഭാക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  പലക്ഷ  അതനിനുള്ള  പ്രതനിവനിധനിയഭായനി  ഈ
വനിധത്തനിലള്ള ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ് വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണയ് ശമനിക്കുനതയ്. 

ശതീ. ടനി. എ. അഹമ്മേദയ് കേബതീറനിനുകവണനി ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനയ്: സര്,
നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ മഭാന്ദവലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടയ്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന
ഏതയ്  പദതനിയുലാം  സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്
ഇങ്ങലനലയഭാരു  ആശയലാം  ഉദനിചതയ്  അഭനിനന്ദനതീയമഭാണയ്.  ഇക്കഭാരവത്തനില  ഞഭാന
അകദ്ദേഹലത്ത അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനികയഭാടയ്
കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതയ്,  അമ്പതനിനഭായനിരലാം   കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  കേനിഫ്ബനിയനില
ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതയ്.  ഇതുവലര അഞ്ഞൂറയ് കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമഭാണയ് നനികക്ഷപമഭായനി
വനനിട്ടുള്ളതയ്.  ജനങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സദൗകേരവങ്ങളക്കഭാണയ്   മുനതൂക്കലാം
നലകകേണതയ്.  എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലലലയഭാരു കേഭാരവലാം ഞഭാനനിവനിലട സബ്മനിഷേനഭായനി
അവതരനിപനിച്ചു.   കേഭാസര്കകേഭാലട  ഏറവലാം  രൂക്ഷമഭാലയഭാരു  പ്രശ്നമഭാണയ്  ജനങ്ങളക്കയ്
ഉപ്പുലവള്ളലാം കുടനികക്കണനി  വരുനതയ്.  അതയ്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  27  കകേഭാടനി  രൂപ
കവണലമനഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  പറഞതയ്.
കേനിഫ്ബനിയനിലനനിനയ്  ഈ  തുകേ  നലകേണലമനഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  മനനികയഭാടയ്
എനനിക്കയ്  അഭവര്തനിക്കഭാനുള്ളതയ്. മലറഭാനയ് കേഭാസര്കകേഭാലട പ്രധഭാനലപട നഭാഷേണല
വഹകവയുലട  വസഡനില  വപപയ് വലന  ലകേഭാണ്ടുവനനിടയ് പദതനി  പ്രഖവഭാപനിചനിടയ്
ഒരു വര്ഷേമഭായനി. നഭാഷേണല വഹകവ അധനികൃതര്  വപപനിടഭാന അനുവദനിക്കുനനില.
കേഭാരണലാം,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി   12  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്  അവര്ക്കയ്  നലകകേണതയ്.
ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  പറയുനതയ്  ഇലതഭാനമനിലലനഭാണയ്.  അതുലകേഭാണയ്
ഇതനിലനഭാരു പരനിഹഭാരലാം കേഭാണണലാം. 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ് ഐസകേയ് :  സര്,  കേനിഫ്ബനിയനില നനിനയ് രണഭാമതയ്
പറഞ കേഭാരവത്തനിനയ്   പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന കേഴനിയനില.  കേഭാരണലാം,  അതയ്  നമ്മുലട
ബഡ്ജറനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന പ്രവൃത്തനിയഭാണയ്. ആദവലാം പറഞതയ്
വളലര ശരനിയഭാണയ്;  അതയ് നമുക്കയ് കനഭാക്കഭാലാം.  സര്ക്കഭാരനിനയ് തുറന മനസഭാണുള്ളതയ്.
പലക്ഷ ഇനനികപഭാള അനദൗണ്സയ് ലചേയഭാന കേഴനിയനില. അതയ്  കവണ എനല, എത്ര
കൂടുതല  നലകേഭാന കേഴനിയുലമനഭാണയ് കനഭാക്കുനതയ്.  സഭാധഭാരണ ധനകേഭാരവ വകുപയ്
ലചേലവയ്  ചുരുക്കഭാനഭാണയ്   ശമനിക്കുനതയ്.  കേഭാരണലാം,  ബഡ്ജറനിലനനിനയ്  കൃതവമഭായനി
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പണലാം   നലകേണലാം.  അമ്പതനിനഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  എങ്ങലന  പദതനികേളഭാക്കനി
നടപഭാക്കഭാലമനള്ള  പരനികശഭാധനയഭാണയ്  നടത്തുനതയ്.  ഇകപഭാള  അലാംഗതീകേരനിച
കപ്രഭാജക്ടുകേളനില കുടനിലവള്ളത്തനിനഭാണയ് മുനനിയ പരനിഗണന ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഏതഭാണയ്
മൂവഭായനിരത്തനിലധകേലാം കകേഭാടനി രൂപയുലട കപ്രഭാജക്ടുകേള അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇനലല
റനിവന്യൂ ലചേയകപഭാള ആയനിരത്തനിലപരലാം കകേഭാടനി രൂപയുലട കപ്രഭാജക്ടുകേള ലടണറനിലാംഗയ്
കസ്റ്റജയ്  കേഴനിഞനിരനിക്കുന.  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  നനിശ്ചയമഭായുലാം
ആവശവമഭായ തുകേ നലകേഭാന കേഴനിയുലാം. 

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  കേനിഫ്ബനി  എന  പദതനി  നല  ഭഭാവനയുള്ള
പരനിപഭാടനിയഭാണയ്.  കപ്രഭാജക്ടയ്  തുടങ്ങുകമ്പഭാള  പണത്തനിലന്റെ  ആവശവമനില.  കേഭാരണലാം,
ലടണര്  ലകേഭാടുത്തയ്  പണനികേഴനിഞയ്  ബനില  കപയ്ലമന്റെനിനുവരുകമ്പഭാള  മഭാത്രകമ
പണത്തനിലന്റെ  ആവശവലാം  വരനികേയുള.  പലക്ഷ  എണഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുനതനിനയ്  കവണനിവരുലമനയ്  പറയുനണയ്.  ലസനടല  ആക്ടയ്  നനിലവനില
വനകതഭാടുകൂടനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കല അത്ര എളുപമുള്ള കേഭാരവമല. കേഭാരണലാം, ആറു മഭാസലാം
സഭാമൂഹനികേ  ആഘഭാത  പഠനത്തനിനുതലന  കവണലാം.  സഭാമൂഹനികേ  ആഘഭാത  പഠനലാം
നടത്തനി അതനിലന്റെ റനികപഭാര്ടയ് വനയ് എലഭാ കപ്രഭാസസലാം കേഴനിഞതനിനുകശഷേലാം മഭാത്രകമ
ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കപ്രഭാജക്ടയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിയുകേയുള.  ഈലയഭാരു
സഭാഹചേരവത്തനില  ലസനടല  ആക്ടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാമൂഹനികേ  ആഘഭാത  പഠനലാം
നടത്തനി  ഇതനിലന്റെ  പ്രക്രനിയ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനതലന  ഒരു  വര്ഷേലമങ്കനിലലമടുക്കുലാം.
എനനിടയ് ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി വരുകമ്പഭാള ഈ പദതനി എങ്ങലന നടപഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം എനഭാണയ് എലന്റെ കചേഭാദവലാം.  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  കേഴനിഞ  ദനിവസലാം  റവനന്യൂ
വകുപ്പുമനനിയുമഭായുലാം എലഭാ ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുമഭായുലാം ഇക്കഭാരവലാം ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.
അക്കഭാരവലാം കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. കറഭാഡനിനുകവണനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന
കേഭാരവത്തനിനയ്  ഇനലലയുലാം  രണയ്  എലാം.എല.എ.മഭാര്  വനനിരുന.  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുനതനിനയ്   ആദവലാം  ഭരണ  വകുപയ്  എ.എസയ്.   നലകേണലാം.   കറഭാഡനിലന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്.  വനിശദമഭായനി  തയഭാറഭാക്കലട.   പലകപഭാഴലാം  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷേനുലാം  മറ്റുലാം
കവണനിവരുലാം.  ഇതനിലന്റെ ലഫയ്സയ്  I-നയ് ഭൂമനി ഏലറടുക്കണലാം.   ഭൂമനി ഏലറടുക്കലനിനയ്
സഭാമൂഹവ  പ്രതവഭാഘഭാത  പഠനലാം  കവണലാം.   സഭാമൂഹവ പ്രതവഭാഘഭാത പഠനലമനഭാല
എത്രകപലര  ഡനിസയ് ലപയ്സയ്  ലചേകയണനിവരുലമനയ്  കേണക്കഭാക്കുനതഭാണയ്.
എത്രകപലര അവനിലടനനിനലാം മഭാറനി  പഭാര്പനിക്കണലാം,  എത്ര കേടകേള കപഭാകുലാം,  എത്ര
കപര്ക്കയ്  കജഭാലനി  കപഭാകുലാം  എലനലഭാലാം  കനഭാക്കകണ?   അതയ്  കവണലമങ്കനില
കവഗത്തനില ലചേയഭാലാം;   ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ് അതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാലാം.
സഭാധഭാരണഗതനിയനില ഇലാംപഭാക്ടയ്  സ്റ്റഡനി നടത്തനി ഇത്രകപരുലട റതീഹഭാബനിലനികറഷേനയ്

98/2020.
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ഇത്ര  കകേഭാടനി  ലചേലവവരുലമനയ്  കേണക്കഭാക്കുലാം.   ഈ  വപസ  ലകേഭാടുക്കകണ?
കറഭാഡനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  ആകുകമ്പഭാകഴക്കുലാം  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലഭാകേഭാലാം.  കറഭാഡനിലന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്.-നയ് വനിശദമഭായ അലപ്രയ്സല നടത്തുകമ്പഭാള ഭൂമനിയുലട അകേസനിസനിഷേന
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലാം.  ആ രതീതനിയനിലഭാണയ്  സലാംവനിധഭാനലാം ലചേയ്യുനതയ്.  ബഹുമഭാനലപട
അങ്കമഭാലനി  എലാം.എല.എ.യുലട  ഒരു  സബ്മനിഷേനുണഭായനിരുന,  അതനിലന്റെകൂടനി
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  പറയുനതയ്.  ഇതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  സതീഡപയ്  ലചേയ്യുനതനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് രണഭായനി മഭാറനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കല കവലറയഭാക്കഭാലാം.
ലഭാനഡയ് കബഭാണഭാണയ്  നലകുകേ. മൂനയ് രതീതനിയനില  ഇതയ് നലകേഭാലാം -  ലറഡനി കേവഭാഷേയ്
കവണലമങ്കനില   അങ്ങലന നലകേഭാലാം; ഉദഭാരമഭായ പലനിശയുലട അടനിസഭാനത്തനിലള്ള
ബുള്ളറയ്   കപയ്ലമന്റുണയ്,  5-7  വര്ഷേലാം  കേഴനിയുകമ്പഭാള  കവണലമങ്കനില  അങ്ങലന
ലചേയഭാലാം;  അതല മഭാസഭാമഭാസലാം പലനിശ ലഭനിക്കുന രതീതനി കവണലമങ്കനില അങ്ങലന
ലചേയഭാലാം,  ഇങ്ങലനയുള്ള കചേഭായ്സണയ്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തുകേഴനിഞഭാല അകപഭാളത്തലന പണലാം  നലകുലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞയ്:  സര്,  അങ്ങയ്  ഇത്തവണയുലാം സ്റ്റനിമുലസയ്
പഭാകക്കജയ് ലകേഭാണ്ടുവനതനിലന സസഭാഗതലാം ലചേയ്യുകേയഭാണയ്.  കേഴനിഞ എല.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ   ഭരണകേഭാലത്തയ്  അങ്ങയ്  മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജുലാം  മലബഭാര്
പഭാകക്കജുലമലഭാലാം ലകേഭാണ്ടുവന. അതനില പലതുലാം ആ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണകേഭാലത്തയ്
തതീര്ക്കഭാകനഭാ  പണനി  തുടങ്ങഭാകനഭാ  സഭാധനിചനിടനില.   പനിനതീടയ്  വന  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കഭാര്  അലതഭാനലാം  വഴനിയനിലകപക്ഷനിക്കഭാലത  പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.   അതനില
ഞങ്ങളക്കയ് വലനിയ സകനഭാഷേമുണയ്. പകക്ഷ പ്രശ്നലാം അതല, ഇകപഭാള കേടലമടുകക്കണ
പ്രശ്നമനിലലനയ് അങ്ങയ് പറഞ. നമ്മുലട കബഭാകറഭായനിലാംഗയ് കേപഭാസനിറനിയുലട പ്രശ്നലാം വരുലാം.
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  ഓഫയ്  എക്കകണഭാമനികേയ്  അഫകയഴയ്  ഒരു വഭാളുമഭായനി  നനിലപ്പുലണനയ്
അകങ്ങയറനിയഭാലാം.  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂഷേണല
വഫനഭാനസനിലാംഗനിനയ് കകേരള ബഭാങ്കയ് കപഭാലല എലനങ്കനിലലമഭാരു പദതനി അങ്ങയുലട
മനസനിലകണഭാ;  ഇതനിനുള്ള  ഫണയ്  കകേരളത്തനില  നനിനതലന  സമഭാഹരനിക്കഭാനുള്ള
പദതനിലയപറനി  അങ്ങയ്  ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  നഭാലയ്  വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന അലങ്ങഭാരു പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  അവസഭാനലമടുക്കുനലതലഭാലാം
അടുത്ത  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ   കേഭാലകത്തയയ്  കപഭാകുലാം.  സര്ക്കഭാരുകേള  തുടര്ചയകല.
ഇകപഭാള  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയ്യുനതനില  പലതുലാം  നനിങ്ങളുലട  ഭരണകേഭാലത്തയ്
തുടങ്ങനിയതകല,  അതങ്ങലനയഭാണയ്.   ഇതനില ഓര്കക്കണ ഒരു കേഭാരവമുണയ്.   കേടലാം
വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നനിയനണലാം മഭാത്രമല കവലറഭാരു നനിയനണവമുണയ്.  വരുമഭാനവലാം
ലചേലവലാം  സമഭാസമമഭാക്കണലാം.  വഭായ്പ  എടുക്കുനതയ്  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  റവനന്യൂ
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ലചേലവനില ഉളലപടഭാന പഭാടനില.  ആകഗഭാള സഭാമ്പത്തനികേമഭാന്ദവലാം വനകപഭാള കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനുലാം  ഇതയ്  ലതറനികക്കണനി  വന.  അതുലകേഭാണയ്  ഒരു  ഇളവയ്
കേനിടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കേര്ശനമഭായ  നനിയനണലാം  വരഭാന  കപഭാകുകേയഭാണയ്.
അക്കഭാരവത്തനില സലാംശയലാം കവണ. ആ നനിയനണലാം വനകേഴനിഞഭാല കേടലാംവഭാങ്ങനിയ
പത്തുവപസ ലചേലവഭാകക്കണനി വരനികേയനില.  അഞയ് വര്ഷേലാം കേഴനിയുകമ്പഭാള 30,000
കകേഭാടനി  രൂപലയങ്കനിലലാം  സലാംസഭാനലാം  ഒരു  വര്ഷേലാം  വഭായ്പലയടുക്കുലാം.  ആ  വഭായ്പ
എടുത്തുകേഴനിഞഭാല  അതയ്   നലകേഭാനുള്ള  വനില  അനനിലലങ്കനില  10  ശതമഭാനലാം
പലനിശയയ്  വഭായ്പലയടുത്തനിടയ്  3-4  ശതമഭാനലാം  പലനിശയയ്  റനിസര്വയ്  ബഭാങ്കനിലന്റെ
ലസകേന്യൂരനിറനിയനില   നനികക്ഷപനികക്കണനിവരുലാം.  ഒരു ലക്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് ഇനയ്
സലാംസഭാനങ്ങള  ഇത്തരത്തനില  റനിസര്വയ്  ബഭാങ്കനിലന്റെ  ലസകേന്യൂരനിറനിയനില
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.    അഞയ് വര്ഷേലാം കേഴനിയുകമ്പഭാള നമ്മുലട റവനന്യൂ ലഡഫനിസനിറയ്
കപഭാകുലമന കേണക്കുകൂടല പ്രകേഭാരമഭാണയ് അനയ് 5000 കകേഭാടനി രൂപയുലട പഭാകക്കജയ്
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതയ്  ഫലവത്തഭായനില;  പലക്ഷ  പ്രശ്നമനിലഭാലത  കേഭാരവങ്ങള
തതീര്ന.

കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  കേനിഫ്ബനി  ആക്ടനിലല  അലമന്റെയ്ലമന്റെനില
ആളടര്കനറതീവഭായനി  ഫണയ്  ലമഭാബനിവലസയ്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  ഒരു  കകഭാസയ്
കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.  ആ കകഭാസയ് പ്രകേഭാരലാം,  ഫണയ് ലമഭാബനിവലസയ് ലചേയ്യുകേയഭാലണങ്കനില
ലസബനിയുലടകയഭാ  റനിസര്വയ്  ബഭാങ്കനിലന്റെകയഭാ  കനിയറനസയ്  ആവശവമനില.
ലസബനിയുലടയുലാം ആര്.ബനി.ഐ.യുലടയുലാം  കനിയറനസനിലഭാലത  ആളടര്കനറതീവഭായനി
ഫണയ് വഭാങ്ങഭാനുള്ള ഒരു വകുപയ്  ലവബ്വസറനില കചേര്ത്തനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതയ്
വരുനകതഭാടുകൂടനി  നമുക്കയ്  വഭായ്പ എടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.   തനിരനിചടവയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
ആരുലാം കനഭാക്കഭാനനില.   കേഭാരണലാം,  ബഡ്ജറനില ഇലഭാത്തതുലകേഭാണയ്   സര്ക്കഭാരനിനയ്
കനഭാക്കഭാന   കേഴനിയനില.  ഒരു  കബഭാര്ഡഭാണയ്  ഇതയ്  മുഴവന  നനിയനനിക്കുനതയ്.
ആര്.ബനി.ഐ.കക്കഭാ ലസബനികക്കഭാ ഒനലാം പറയഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത രതീതനിയനില  ഇതയ്
തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനയ്  കേര്ശന  നനിയനണങ്ങളുണഭാകുലാം.   വഭാങ്ങുനതനിനയ്  യഭാലതഭാരു
നനിയനണങ്ങളുമനിലഭാത്ത  അവസ  വരുകമ്പഭാള  ലമഭാത്തത്തനിലള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
തകേര്ചയനികലയയ്  ഈ  മഭാന്ദവവനിരുദ  പദതനി  കപഭാകേനികല;   അലമന്റെയ്ലമന്റെനില
ഈലയഭാരു കകഭാസയ് കൂടനികചര്ക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലമനഭായനിരുന?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  വഭായ്പ അലലങ്കനില മറയ്  വരുമഭാന
കസഭാതസകേലളലഭാലാം  എണനിപറഞനിട്ടുണയ്.  കബഭാണയ്  മഭാര്ക്കറനില  നനിനയ്
പണലമടുക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണയ്  ലസബനിയുലടയുലാം  ആര്.ബനി.ഐ.യുലടയുലമലഭാലാം
നനിബന്ധന  വയ്ക്കുനതയ്.  സഭാധഭാരണ  കബഭാണയ്  മഭാര്ക്കറനിലനനിനലാം
ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചറനിനുകവണനി  ദതീര്ഘനഭാളകത്തയയ്  വഭായ്പലയടുക്കഭാനഭാകേനില.  അതനിനയ്
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പ്രകതവകേ സ്ട്രക്ചര്   തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കേനിഫ്ബനി കനരനിടഭായനിരനിക്കനില,  അതനിനയ്
പ്രകതവകേ ഇനസ്ട്രുലമന്റെയ്സണഭാക്കണലാം.   ശതീ.  വനി.  എസയ്.  ലസനനില ലചേയര്മഭാനഭായ
ഒരു  കേമ്മേനിറനി  വനിശദമഭായനി  പഠനിചയ്  കേനിഫ്ബനിയുലട  കേതീഴനില  ലസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.യുലാം  പറയുന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിച്ചുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എങ്ങലനയുണഭാക്കഭാലമനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  വച്ചുകേഴനിഞ.  അലതഭാരു സ്ട്രതീലാം  മഭാത്രമഭാണയ്.
ഇകപഭാള   NIDA (നബഭാര്ഡയ്  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  അസനിസ്റ്റനസയ്)
ഇനസ്റ്റനിറന്യൂഷേണല  ഫനിനഭാനസയ്   തരുലാം;   ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.കയഭാടയ്  കചേഭാദനിക്കഭാലാം;
നമ്മുലട ടഷേറനിയനില ഇകപഭാള പബനികേയ് അക്കദൗണ്ടുണയ്.  പബനികേയ് അക്കദൗണനിലള്ള
പണലമനയ് പറയുനതയ് ടഷേറനി കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങ്കനില വരുന ലനറയ് ഇനക്രതീസഭാണയ്.
പലക്ഷ  ഇകപഭാള  ഒരു  പ്രശ്നമുള്ളതയ്,  പബനികേയ്  അക്കദൗണനില  ലനറയ്  ഇനക്രതീസയ്
കൂടനിക്കഴനിഞഭാല അതയ്  നമ്മുലട വഭായ്പഭാ പരനിധനിക്കുള്ളനില കേനിഴനിക്കുലാം.  അതുലകേഭാണയ്
പണലത്തകപഭാലല  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങ്കനില  ആലരങ്കനിലലാം  ലഡകപഭാസനിറയ്  ലചേയഭാല
അതയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലമനയ്  പറയുനതനില  അര്തമനില.   അകപഭാള  നമ്മേള
എനഭാണയ് ലചേയ്യുനതയ്?   ഈ വര്ദന കേനിഫ്ബനി  കബഭാണനികലയയ്,    കസവനിലാംഗ്സയ്
ബഭാങ്കനില  നനികക്ഷപനിക്കുലാം.  അകപഭാള  വളലര  തഭാഴ്ന്ന  പലനിശ   ലഭനിക്കുലാം,  ഫതീ
കഫഭാടഭാണയ്.  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലപനഷേനകേഭാരുലടയുലാം  മുഴവന
കപയ്ലമന്റുലാം ടഷേറനി കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങ്കുവഴനി  നലകേഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുന.  അവനിലട
നനിനലാം  എകപഭാള  കവണലമങ്കനിലലാം,  പനികറനയ്  കവണലമങ്കനിലലാം  മുഴവന  ശമ്പളവലാം
പനിനവലനിക്കഭാലാം,  ഒരു  തടസവമനില.  ഇത്ര  ശതമഭാനലാം  പണലാം  ഇനയനിന
അക്കദൗണ്ടുകേളനികലയയ് ഇനയനിന ദനിവസങ്ങളനിലഭായനി മഭാറനിയനിടണലമനയ് കവണലമങ്കനില
സ്റ്റഭാനഡനിലാംഗയ്  ഓര്ഡര്  ലകേഭാടുക്കഭാലാം.  അതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമുണയ്.  ഇതനിലന്റെ
ഫലലമനഭായനിരനിക്കുലമനയ് അറനിയുകമഭാ;  ഒരു വര്ഷേലാം  1000-2000  കകേഭാടനി രൂപ ഫതീ
കഫഭാടയ്  ലഭനിക്കുലാം.   4  ശതമഭാനലാം   പലനിശയഭാണയ്  നമ്മേള  ലകേഭാടുക്കുനതയ്.  അതയ്
കേനിഫ്ബനി കബഭാണനില  നനികക്ഷപനിക്കുലാം.  നഭാലയ് ശതമഭാനലാം പലനിശയനില ഇനവയനില
മലറവനിലട വഭായ്പ   ലഭനിക്കുലാം?  ഇങ്ങലന പല കസഭാതസകേളുണയ്.  ആ കസഭാതസകേള
വഴനി പരമഭാവധനി ഫണയ് സസരൂപനിക്കുലാം.   കേടലക്കണനിയനികലയ്ലക്കഭാനലാം കപഭാകേനില.

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  കുടനിലവള്ള പദതനിക്കയ്  കേനിഫ്ബനിയനില  3,000
കകേഭാടനി  രൂപയുലണനയ്  പറഞ.  പഭാനനിലള്ള  ചേനില  പദതനികേളുലട  ലസക്കനഡയ്
കസ്റ്റജനിനഭാണയ്  കേനിഫ്ബനിയനില  പണലാം  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതയ്.  പഭാനനിലള്ളതുലാം  ലടണര്
കേഴനിഞതുമഭായ പദതനികേളക്കയ് പണമനിലലനയ് പറഞയ് നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അതനിനയ്  കേനിഫ്ബനി  ഫണനിലാംഗയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുകമഭാലയനയ്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?  

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ് : സര്, അതയ് ലസനടലനി കസഭാണ്കസര്ഡയ്
സയ് കേതീമനികന്റെതഭാണയ്.  ഭഭാവനിയനില സലഭമഭായനി പണലാം  ലഭനിക്കുലമനള്ള  കേണക്കുകൂടലനില
കകേരള സര്ക്കഭാര് ധഭാരഭാളലാം പദതനികേള ഏലറടുത്തു. വപപയ് വലന സഭാപനിക്കുനതയ്
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പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുനലതടുത്തഭാല ഏകേകദശലാം 1200 കകേഭാടനി   രൂപ കവണനിവരുലാം.
എനഭാല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തുകേ അനുവദനിക്കുനനില.  ഇനനി ആ  1200  കകേഭാടനി രൂപ
ലഭനിക്കനില.  ഈ  കപ്രഭാജക്ടുകേലളലഭാലാം  ലടണര്  ലചേയ്തുകേഴനിഞയ്  എലഭാലാം  അവസഭാന
രൂപത്തനിലഭായനിട്ടുണയ്.   അതനിനഭാല  ഇതയ്  കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്  കനരനിടയ്  എടുക്കഭാന
കേഴനിയനില.   കേഭാരണലാം  ബഡ്ജറനില  വനതഭാണയ്,  അലതടുത്തു  കേഴനിഞഭാല  നഭാലള
വനിമര്ശനമുണഭാകുലാം. അതനിനഭാല അവലയഭാലക്ക റതീ-ലടണര് ലചേയയ് കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്
ലകേഭാണ്ടുവരുലാം.   കേനിഫ്ബനി  ചേടപ്രകേഭാരലാം  തലന  റതീലടണര്  ലചേയ്യുലാം.  ബഡ്ജറനില
വചതനിനുള്ള  പണലാം  നലകേലഭായനിരനിക്കനില; ആ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടു
കപഭാകുനതനിനയ് കേനിഫ്ബനിലയ ഉപകയഭാഗലപടുത്തുലാം.  പകക്ഷ പഭാലക്കഭാടയ് തുടങ്ങഭാത്ത
കുകറ കപ്രഭാജക്ടുകേളുണയ്. ഇനലല അതയ് ചേര്ച ലചേയ്തു.   ഒനകൂടനി ലടണര് വനിളനികക്കണനി
വരുന കേഭാലതഭാമസലാം വരുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്:  സര്,  അങ്ങയുലട  സസപ്നങ്ങള  പൂവണനിയഭാന
ഞങ്ങള  ആശലാംസനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഞങ്ങളുലട  ഉലക്കണ്ഠ  പങ്കുവയ്ക്കുനകതയുള,
അങ്ങലയ നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തുകേയല.  ലപകടഭാള, ഡതീസല എനനിവയുലട ലസസലാം
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുലട  നനികുതനിയുമഭാണയ്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനിയുലട
അടനിസഭാന ഫലണനയ് അങ്ങയ് വവക്തമഭായനി പറഞ. ഇകപഭാള ജനി.എസയ്.ടനി. വരഭാന
കപഭാകുകേയഭാണയ്.   അതയ്  വരുകമ്പഭാള മുഴവന ജനി.എസയ്.ടനി.യനികലക്കയ്  കപഭാകുലാം.  ഈ
സഭാഹചേരവത്തനില  കേനിഫ്ബനിക്കുകവണനി  ജനി.എസയ്.ടനി.യനില  പണലാം  വകേയനിരുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  അതലലങ്കനില സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില ആവശവമഭായ ഫണയ്
വകേയനിരുത്തുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  കേനിഫ്ബനി  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന
വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  15%  മഭാത്രമഭാണയ്  ലപകടഭാ  ലസസനില  നനിനള്ളതയ്.  കമഭാകടഭാര്
ലവഹനിക്കനിള ടഭാകനില നനിനഭാണയ് കൂടുതലലാം വരനികേ.  എങ്കനിലലാം  5 വര്ഷേലാം കേഴനിഞഭാല,
ജനി.എസയ്.ടനി. കേദൗണ്സനില തതീരുമഭാനനിചഭാല ഈ 15% ഒരുപകക്ഷ ഇതനികലയയ് വരഭാലാം.
പകക്ഷ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ്  രണയ്  ലക്ഷലാം കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ലപകടഭാളനില നനിനയ്
ലഭനിക്കുനതയ്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കുലാം  ഏതഭാണയ്  അത്ര  തലന  തുകേ
ലഭനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതുലകേഭാണയ്  ഇതനിലന  75%  വഭാകറഭാടുകൂടനി  ജനി.എസയ്.ടനി.
കേദൗണ്സനില  എലനങ്കനിലലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുലമനയ്  എനനിക്കയ്  കതഭാനനനില.
അങ്ങലനലയഭാരു പ്രശ്നലാം വരുകമ്പഭാള  കൂടുതല പണലാം ലഭവമഭാക്കഭാന നമുക്കയ് കവലറഭാരു
രതീതനി കേലണത്തണലാം.  അതയ് നമുക്കയ് ചേര്ചലചേയഭാലാം;  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  വനിമര്ശനങ്ങ
ളുനയനിക്കുനതനില യഭാലതഭാരു പ്രയഭാസവമനില;  അലതഭാലക്ക ദുരുകദ്ദേശവപരമഭാലണനയ്
കേരുതുനമനില.  ആശങ്കകേളുലാം  അപകേടങ്ങളുലാം  ഓകരഭാ  തവണയുമുണഭാകുകമ്പഭാഴലാം
പ്രതനിപക്ഷമഭായഭാലലാം  ഭരണകേക്ഷനിയഭായഭാലലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
ലചേയഭാല മഭാത്രകമ  ഇതയ്  കനരഭായ രതീതനിയനില കപഭാകുകേയുള.  വനിമര്ശനിചതുലകേഭാണയ്
എതനിരഭാണയ് എനള്ള മകനഭാഭഭാവമനില.    
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ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജയ്:  സര്,  മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജനിലനക്കുറനിചഭാണയ്
നമ്മേള സലാംസഭാരനിക്കുനതയ്.  ഇവനിലട സഭയനില തലന പരഭാമര്ശനിച്ചു - കഗഭാബല കസഭാ
ഡദൗണ്;  അതയ്  നമ്മേള  വനിചേഭാരനിചതനികനക്കഭാള  വളലര  സ്റ്റതീപഭാണയ്.  ഐ.ടനി.
കമഖലയനില  വനികദശരഭാജവങ്ങളനിലല  മലയഭാളനികേളക്കയ്  ഉളലപലട  കജഭാലനി
നഷലപടുനതനിലന്റെ  ഫതീകേസനസനി  വളലര  കൂടുതലഭാണയ്.   സലാംസഭാനത്തയ്  കേഴനിഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദവനയലാംമൂലലാം  ഇനയ്   മദവവനില്പനയനില  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം
35  ശതമഭാനലാം  കുറഞനിരനിക്കുകേയഭാനയ്.  ഈ  ഒരു  ഗവഭാപയ്  നമ്മേള
പ്രതതീക്ഷനിചതനിലനക്കഭാളുലാം  വളലര  വലതഭാണയ്.  അതുലകേഭാണയ്  ഈ പഭാകക്കജുമൂലമുള്ള
ഫലലാം കുറച്ചുകൂടനി സമയലമടുത്തുണഭാകുനതഭാണയ്.  എങ്ങലനയഭാണയ് ഈ ഗവഭാപയ് ഫനില
ലചേയഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  രണയ്  രതീതനിയനിലണയ്.  ഒനയ്,
1,000 കകേഭാടനി രൂപ മുതലമുടക്കനിയഭാല അതനിലന്റെ Multiplier effect ഉണയ്.  ആയനിരലാം
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നനികക്ഷപലമനഭാല  ആയനിരലാം  കകേഭാടനി  വരുമഭാനമല.   അകപഭാള
Multiplier  impact  ഉണഭാകേഭാലാം.  രണഭാമകത്തതയ്,  ഇകപഭാള സനിമന്റെനിലന്റെ ചേര്ചയനില
എലഭാവരുലാം പറഞകലഭാ, കേനിഫ്ബനി വരുനണയ്; കപ്രഭാജക്ടുകേള വരുനണയ്; സനിമന്റെനിനയ്
വനില കൂടഭാന കപഭാകുന; ഡനിമഭാന്റെയ് കൂടഭാന കപഭാകുന എലനഭാലക്ക.  ഈ മകനഭാഭഭാവലാം
വളലര പ്രധഭാനമഭാണയ്.  ഇനലവസ്റ്റര് എനഭാല cold calculation ഒനമല, ഇലതഭാരു
ചൂതഭാടലാം കപഭാലലയഭാണയ്;  ആകവശമഭാണയ്.   അതനിലനയഭാണയ്  animal  spirits  എനയ്
John  Maynard  Keynes വനിളനിക്കുനതയ്.   ഇത്രയുലാം വലനിയ നനികക്ഷപലാം  വരുനതയ്
ശുഭഭാപനി വനിശസഭാസലാംലകേഭാണഭാണയ്.  കേഭാരവങ്ങള കനലരയഭാകുലാം; ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റുണഭാകുലാം.
Psychological  impact,   Mutliplier impact എനനിങ്ങലന  രണയ് രതീതനിയനിലഭാണയ്
മഭാന്ദവവനിരുദ പഭാകക്കജയ്.

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവയ്  (ശതീ  .    രകമശയ് ലചേനനിത്തല  ):  സര്,  കലഭാകേ സഭാമ്പത്തനികേ
രലാംഗത്തുതലന  മഭാന്ദവലാം  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  ഒരു  കേഭാലഘടമഭാണയ്.
അങ്ങനിവനിലട  വളലര  അപകേടകേരമഭായ  ഒരു കേഭാരവമഭാണയ്  ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുനതയ്.
കവലറഭാനമല, ഈ നനിയമസഭയയ് ഇതനില യഭാലതഭാരു നനിയനണവമനില; ലസബനിക്കയ്
നനിയനണമനില; റനിസര്വയ് ബഭാങ്കനിനയ് നനിയനണമനില. അകങ്ങയയ് ഇഷമുള്ളതുകപഭാലല
കേടലമടുക്കഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം;  Who  will  scrutinize  this?   ഈ  സഭയ്ക്കുള്ള
നനിയനണലമനഭാണയ്;  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാ ലസബനികക്കഭാ റനിസര്വയ് ബഭാങ്കനികനഭാ
ഉള്ള  നനിയനണലമനഭാണയ്?   ഇതയ്  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം  ലചേയ്തുകേഴനിഞഭാല
ഇഷഭാനുസരണലാം  ആര്ക്കുലാം  കലഭാലണടുക്കഭാലാം,  ലചേലവഴനിക്കഭാലമനയ്  വനഭാല  ഒരു
പ്രൂഡന്റെയ് ബഡ്ജററനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെഭായനി  ഇതനിലന കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴനിയനില.  അങ്ങയ്
ധനതതസശഭാസമറനിയഭാവന  ഒരഭാളഭാണയ്.  ഒരു  ലഫഡറല  സലാംവനിധഭാനത്തനില
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സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് ഇങ്ങലന യഭാലതഭാരു നനിയനണവമനിലഭാലത കേടലമടുക്കഭാനുള്ള
അവസരലാം  നലകേനിയഭാല എനയ് ലചേയ്യുലാം? ഈ  സര്ക്കഭാര് മഭാറനി കവലറഭാരു  സര്ക്കഭാര്
വരുലാം; സര്ക്കഭാരുകേള തുടര്ചയഭാണയ്.  കേഴനിഞ മഭാന്ദവവനിരുദ പഭാകക്കജനിലന്റെ മുഴവന
ബഭാദവതയുലാം യു.ഡനി.എഫയ്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ തലയനില വന. അതുലകേഭാണയ്  യഭാലതഭാരു
നനിയനണവമനിലഭാലത  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതയ്  ഒരു  പ്രൂഡന്റെയ്
വഫനഭാനഷേവല  മഭാകന ജയ് ലമന്റെനികനഭാ  ബഡ്ജററനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെനികനഭാ  ഗുണകേരമല.
സലാംസഭാന നനിയമസഭലയകപഭാലലാം കനഭാക്കുകുത്തനിയഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  കേനിഫ്ബനി  മഭാത്രലാം
ഇക്കഭാരവങ്ങള  ലചേയ്യുനതയ്  സഭാമ്പത്തനികേരലാംഗത്തയ്  കൂടുതല  അരഭാജകേതസലാം
ഭഭാവനിയനിലണഭാക്കുലമനള്ള ആശങ്ക ഞഭാന പങ്കുവയ്ക്കുകേയഭാണയ്.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ഐസകേയ് :  സര്,  These  are  very  dangerous
times.  ശരനിയഭാണയ്,  we  have  to  learn  to  live  dangerously.  അലഭാലത
വനിറച്ചുനനിനനിടയ്  യഭാലതഭാരു  കേഭാരവവമനില.  അതഭാണയ്  നമ്മുലട  മകനഭാഭഭാവലാം.  ഈ
നനിയമസഭയനില ഇകപഭാള എനഭാണയ് ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുനതയ്; കേണ്കടഭാളകല? ഇതയ്
തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷേലാം  ഈ  സഭയനില  കേനിഫ്ബനിലയപറനി  എത്ര  പ്രഭാവശവലാം
വനിശദമഭായനി ചേര്ച ലചേയനിരനിക്കുന.

ശതീ  .   രകമശയ് ലചേനനിത്തല: സര്, ചേര്ചകയയുള.  What is the control of this
house?  അങ്ങയ് ബഡ്ജറനികനഭാലടഭാപലാം  ഇതനിലന്റെ ഫനിനഭാനഷേവല കസ്റ്ററയ്ലമന്റുകപഭാലലാം
വചനില.   ഈ സഭയനിലല  140  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം കേനിഫ്ബനിയുലട  മഭാകനജയ് ലമന്റുമഭായനി
ഒരു ബന്ധവമനില.  House is not accountable.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ് ഐസകേയ്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിലന്റെ
കചേഭാദവലത്ത വളലര  ഗദൗരവത്തനില  എടുക്കുകേയഭാണയ്.   നമ്മുലട   നനിയമസഭ ചേര്ച
ലചേയ്തുലവനയ്  മഭാത്രമല,  ഈ  കേനിഫ്ബനി   ലചേയ്യുനലതനഭാണയ്?  നനിയമസഭ
അലാംഗതീകേരനിക്കുന അലലങ്കനില കേവഭാബനിനറയ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന പദതനികേളക്കയ് പണലാം
നലകുനലവനലഭാലത ലവലറ എലനങ്കനിലലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുനകണഭാ?  നമ്മേള ഒരു
കേഭാരവലാം  ലചേയഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുനതനിനയ്   പണമുണഭാക്കനി  തരുനതലഭാലത  എനയ്
വലനിയ  പഭാതകേമഭാണയ്  ഈ  കബഭാര്ഡയ്  ലചേയ്യുനതയ്?  കബഭാര്ഡയ്  കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാള
വപസ  ലഭനിക്കണലമങ്കനില  ഉത്തരവഭാദനിതസമുള്ളവര്  അവനിലടയനിരനിക്കണലാം.  ആ
മുഖങ്ങലള മഭാര്ക്കറയ് അലാംഗതീകേരനിക്കണലാം.   ശതീ. വനികനഭാദയ് റഭായയ്, മുന റനിസര്വയ് ബഭാങ്കയ്
ഗവര്ണര്  ഉഷേഭാ  ലതഭാറഭാടയ്,  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  മുന  ലചേയര്മഭാന  തുടങ്ങനിയ
ആളുകേലളയകല വചനിട്ടുള്ളതയ് ?  സതവലാം പറഞഭാല അവര്  നമ്മുലട കകേരളകത്തഭാടുള്ള
കസ്നേഹലാം  ലകേഭാണയ്  കേടലാം  തരനികേയഭാണയ്.  നമ്മുലട    നഭാടനികനഭാടുള്ള  ഒരു  മമത.
കതഭാനനിയവഭാസലാം  നടത്തഭാന  അവര്  അനുവദനിക്കുലമനയ്  നനിങ്ങളക്കയ്  കതഭാനനകണഭാ?
അനുവദനിക്കനില  എനമഭാത്രമല,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  അറനിയഭാവനതുലകേഭാണഭാണയ്
വകേനതീട്ടുകമ്പഭാള പണലാം  നലകുനതയ്;  ഇതയ് സരക്ഷനിതമഭാണയ്.  
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മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവനിനയ് എനനിനഭാണയ് ഇത്ര വലനിയ ആശങ്കലയനയ് മനസനിലഭാകുനനില.   വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള  തയഭാറഭാക്കുന  പദതനികേളക്കുള്ള  പണലാം  കേലണത്തുനതനിനഭാണയ്
കേനിഫ്ബനിലയ ഉപകയഭാഗനിക്കുനതയ്.  അലഭാലത കേനിഫ്ബനി സസതനമഭായനി കുകറ പണലാം
ലകേഭാണ്ടുവനയ്  ഏലതങ്കനിലലാം  വഴനിക്കയ്  ലചേലവഴനിക്കുകേയല  ലചേയ്യുനതയ്.  വനിവനിധ
പദതനികേള വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള തയഭാറഭാക്കുലാം.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള  പണമഭാണയ്
കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  ലചേലവഴനിക്കലപടുനതയ്.  ഒരു  തരത്തനിലള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
അരഭാജകേതസവലാം അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉണഭാകേനില. 

ശതീ  .    രകമശയ്  ലചേനനിത്തല:  സര്,  ഞഭാന പറഞതയ്  മനസനിലഭാവഭാലതയഭാണയ്
അങ്ങയ് പറയുനതയ്.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില ബഡ്ജറനിനയ് പുറത്തുള്ള  കബഭാകറഭായനിലാംഗയ്
ആലണങ്കനിലകപഭാലലാം ഈ സഭ അറനിയകണ?  What is the control of this House?
ജനപ്രതനിനനിധനി സഭയഭായ ഈ ഹദൗസനിനയ് എനയ് കേണ്കടഭാളഭാണുള്ളതയ്.

മനി  .   സതീക്കര്  :  കചേഭാദവലാം നമ്പര് *334

ഖഭാദനിയുകടയുലാം മറ്റു ഗഭാമവവവസഭായങ്ങളുകടയുലാം പുകരഭാഗതനി

4 (* 334) ശതീ  .    പനി  .   ലകേ  .   ശശനി:
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന:
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .    പുരുഷേന  കേടലണനി:  തഭാലഴക്കഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം   വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ;  

(എ)  ഖഭാദനിയുലടയുലാം  മറയ്  ഗഭാമവവവസഭായങ്ങളുലടയുലാം  പുകരഭാഗതനിക്കഭായുള്ള
പദതനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ കമഖലയനില ലതഭാഴനിലപകേരണങ്ങളുലട ആധുനനികേ വലക്കരണത്തനിനുലാം
സഭാകങ്കതനികേവനിദവഭാ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ഗുണകമന്മഭാ  വര്ദനവനിനുലാം  ഖഭാദനി
ഗഭാമവവവസഭായ കബഭാര്ഡയ് മുകഖന ലചേയനുകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരവങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  അഭനിരുചേനിക്കുണഭാകുന  മഭാറങ്ങളക്കനുസരനിചയ്
ഖഭാദനിവസങ്ങളുലട  ഡനിവസനനിലാംഗനില  മഭാറലാം  വരുത്തനി  വനിപണനിയനില  സഭാനലാം
ഉറപനിക്കഭാനഭായനി പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന):  സര്, 

(എ)  പ്രകതവകേ  ലതഭാഴനിലദഭാന  പദതനിയനുസരനിചയ്  ഗഭാമ  വവവസഭായങ്ങളുലട
പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി പുതനിയ ഗഭാമ വവവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള തുടങ്ങുനതനിനയ് വവക്തനികേള,
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സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള, സഭാപനങ്ങള, സസയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള എനനിവയയ്
വഭായ്പ  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ടനി  യൂണനിറ്റുകേളക്കയ്  മഭാര്ജനിന  മണനി  നലകുകേയുലാം  ലചേയ്യുന
പദതനി  കകേരള  ഖഭാദനി  ഗഭാമ  വവവസഭായ  കബഭാര്ഡയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഗഭാമ
വവവസഭായങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  പ്രധഭാനമനനിയുലട  ലതഭാഴനിലദഭാന  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  പുതനിയ  ഗഭാമ  വവവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി
വവക്തനികേളക്കയ്  25%  മുതല  35%  വലര  മഭാര്ജനിന  മണനി   നലകേനിവരുന.
ഖഭാദനികമഖലയുലട  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  ഉലപഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ആവശവമഭായ
അസലാംസ്കൃത  സഭാധനങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  ലഭവമഭാക്കല,  ലറഡനിലമയ്ഡയ്  പഭാവയ്
ലഭവമഭാക്കല, ആയഭാസരഹനിതവലാം ഉലപഭാദനക്ഷമത കൂടനിയതുമഭായ യനസഭാമഗനികേള
ലഭവമഭാക്കല,  അടനിസഭാന  സദൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഉലപഭാദന
കകേന്ദ്രങ്ങള,  ഉലപനങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  വനിറഴനിക്കുനതനിനുള്ള  വനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങള, മനിനനിമലാം കൂലനി,  ഉലപഭാദന ഇനലസന്റെതീവയ്,  ഉത്സവ ബത്ത, കക്ഷമനനിധനി,
ഇ.എസയ്.ഐ.  ആനുകൂലവങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  വഭാര്ഷേനികേ  പദതനികേളനില
ഖഭാദനിയുലട  പുകരഭാഗതനിക്കയ്  ആവശവമഭായവയുലാം   ഉളലപടുത്തുനണയ്.  ഖഭാദനി
കമഖലയനിലല ആധുനനികേവലക്കരണവലാം ഈ കമഖലയയ് ഉണര്വയ് പകേര്നനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഈ കമഖലയനില ലതഭാഴനിലപകേരണങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനുലാം
സഭാകങ്കതനികേവനിദവഭാ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ഗുണകമന്മഭാ  വര്ദനവനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ലമചലപട  ലതഭാഴനില  അനരതീക്ഷലാം  പ്രദഭാനലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
ആയഭാസലാം  കുറഞ  യനസഭാമഗനികേള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനഭായനി  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ലതഭാഴനിലപകേരണങ്ങളുലട  ആധുനനികേ  വലക്കരണത്തനിനുലാം
സഭാകങ്കതനികേവനിദവഭാ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ഒരു  ഗകവഷേണ  വനികേസന  വനിഭഭാഗലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇനവന ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടയ് ഓഫയ് ലടകകഭാളജനി കപഭാലള്ള സഭാകങ്കതനികേ
വനികേസന  സഭാപനങ്ങളുലട  ഉപകദശങ്ങളുലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇത്തരത്തനിലള്ള  മഭാറങ്ങളനിലൂലട  ലമചലപട  ഉലപഭാദനവലാം  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് കൂടുതല കൂലനിയുലാം ലക്ഷവമനിടുന.

പരമ്പരഭാഗത  രതീതനിയനിലൂനനിയുള്ള  മഭാറങ്ങള  മഭാത്രകമ  ഖഭാദനി  കമഖലയനില
അനുവദനതീയമഭായുള  എനതനിനഭാല  ഈ  കമഖലയനില  മഭാറലാം  വരുത്തുനതനിനയ്
പരനിമനിതനികേളുണയ്.   എനനിരുനഭാലലാം  ആയഭാസരഹനിതമഭായ  യനസഭാമഗനികേള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ലഭവമഭാക്കുനതനിനയ്  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇകതഭാലടഭാപലാം
തലന  സദൗകരഭാര്ജ്ജലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  യനസഭാമഗനികേള  പ്രവര്ത്തനിപനി
ക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിയുമഭായുലാം  കകേരള  ഖഭാദനി  ഗഭാമവവവസഭായ  കബഭാര്ഡയ്  മുകനഭാട്ടു
കപഭാകുന.
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(സനി)  ഇത്തരത്തനിലള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ലസമനിനഭാറുകേള,  വര്കേയ് കഷേഭാപ്പുകേള എനനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം കകേരള ഖഭാദനി
ഗഭാമവവവസഭായ  കബഭാര്ഡയ്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  രണയ്  കമഖലഭാ
ലസമനിനഭാറുകേള നടത്തുകേയുമുണഭായനി. കൂടഭാലത ഇത്തരലാം പരനിശതീലന പ്രക്രനിയകേളക്കയ്
ഈ കമഖലയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ഇനവന ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടയ് ഓഫയ്
ഹഭാന ഡയ് ലൂലാം ലടകേയ് കനഭാളജനി കപഭാലള്ള സഭാകങ്കതനികേ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം സഹഭായവലാം
കകേരള ഖഭാദനി ഗഭാമവവവസഭായ കബഭാര്ഡയ് സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
അഭനിരുചേനിക്കനുസരനിചയ്  വസ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴ,
പയന്നൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്  എനനിവനിടങ്ങളനില  ലറഡനിലമയ്ഡയ്  ഗഭാര്ലമന്റെയ്  യൂണനിറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി:  സര്, ഖഭാദനി ഗഭാമവവവസഭായങ്ങളുലട നവതീകേരണത്തനിനുലാം
പുകരഭാഗതനിക്കുലാംകവണനി  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  പ്രഖവഭാപനിച  കേഭാരവങ്ങലളലഭാലാം
സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണയ്.   കദശതീയ പ്രസഭാനത്തനിനയ് ഊടുലാം പഭാവലാം ലനയ്ലതടുക്കുനതനില
ചേരനിത്രപരമഭായ  പങ്കയ്  ഖഭാദനിക്കുണയ്.   കദശതീയപ്രസഭാനത്തനിലന്റെ  വപതൃകേലാം
പറയുനവര്,  ഖഭാദനി  കമഖലലയയുലാം  അതുമഭായനി  ബന്ധലപട  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയുലാം
പരനിപൂര്ണമഭായനി  വനിസ്മരനിക്കുകേയഭാണയ്  ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിനുദഭാഹരണലാം,
ഏറവമവസഭാനലാം  ഖഭാദനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മനിനനിമലാം  കവജയ്  പ്രഖവഭാപനിചതയ്   2010
ജനുവരനിയനിലഭായനിരുന.  ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടയ്  സതീമനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  അതയ്
നലകേനിയതയ്. ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കവതനത്തനില നഭാളനിതുവലര ഒരു നയഭാവപസയുലട
വര്ദനവണഭായനിടനില.  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട മനിനനിമലാം കവജയ് പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കഭാനുലാം
ഖഭാദനിലയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം ഉതകുലാംവനിധത്തനില തറനികേളുലാം ചേര്ക്കകേളുലാം  ആധുനനികേവ
ലക്കരനിക്കഭാനുലാം  ലമഷേതീനുകേളുലട  ലസയര്  പഭാര്ട്സയ്  ആവശവത്തനിനനുസരനിചയ്
ലഭവമഭാക്കഭാനുമുളള നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന:   സര്, ഖഭാദനി കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കവതനലാം
വളലര പരനിമനിതമഭാലണനയ്  എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  മനിനനിമലാം  500  രൂപലയങ്കനിലലാം
കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കണലമന  ലക്ഷവലാംവചഭാണയ്   സര്ക്കഭാര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്.
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട   കവതന  പരനിഷ്കരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ശതീ.  പനി.  ലകേ.
ഗുരുദഭാസന ലചേയര്മഭാനഭായനി ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  ആ കേമ്മേനിറനിയുലട
റനികപഭാര്ടയ് ഉടലന ലഭവമഭാകുലാം,  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള തതീരുമഭാനലമടുക്കുലാം.   ഖഭാദനി
കമഖലയനില  ആധുനനികേവലക്കരണലാം  കൂടുതല  നടത്തഭാന  കേഴനിയനില;  ഖഭാദനിയുലട
സസഭഭാവലാം  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണയ്  മുകനഭാടയ്  കപഭാകേണലാം.  ഖഭാദനി  കമഖലയനില
യനസഭാമഗനികേളുലട നവതീകേരണത്തനിനുള്ള നനിലപഭാടഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുനതയ്.
ആവശവമഭായ  സഹഭായങ്ങള  ആ  കമഖലയയ്  നലകേഭാനുള്ള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
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ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി:  സര്, കകേഭാടണ് ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ് ഇകപഭാള ലനയ്യുനതയ്.

സനിലക്കയ്  വഫബര്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  സനിലക്കയ്  വസങ്ങള  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന

കേഴനിഞഭാല  നലതുകപഭാലല  മഭാര്ക്കറയ്   ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   അതനിനുള്ള

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?  ഗഭാമ വവവസഭായത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കതന,  എണ,

കസഭാപയ്  എനതീ  ഉലപനങ്ങളക്കയ്  നല  കപരുലാം  പ്രശസ്തനിയുമുണഭായനിരുനതഭാണയ്.

എനഭാല ഇനയ് ഇവയുലട ഉലപഭാദനലാം നടക്കുനനില.  ഇതനിലന്റെ  യൂണനിറ്റുകേലളഭാലക്ക

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാണയ്.  ഈ കേഭാരവത്തനില  സര്ക്കഭാര് ശദനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന:  സര്,  ഖഭാദനി കമഖലയനില സനിലക്കനിലന്റെ ഉലപഭാദനലാം

ഇകപഭാള നടക്കുനണയ്; എനഭാല വളലര  പരനിമനിതമഭാണയ്. മഭാര്ക്കറനില ആവശവകേത

കൂടുതലള്ളതുലകേഭാണയ്  ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്. കതന ഉളലപലടയുള്ള മറയ് ഖഭാദനി ഉലപനങ്ങളുലട ഉലപഭാദനലാം

കുറഞനിടനില,  ലമചലപട  രതീതനിയനില  വരുനണയ്.  ആ  കമഖലയനില  കൂടുതല

ഇടലപടുനതനിനുള്ള പദതനികേള  സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിക്കുനണയ്.

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  സര്,  കദശതീയ  പതഭാകേ  ഖഭാദനി  വസത്തനിലഭാണയ്

നനിര്മ്മേനിക്കുനതയ്.    ഖഭാദനി തുണനിയനില മഭാത്രകമ കദശതീയപതഭാകേ നനിര്മ്മേനിക്കഭാവൂ എനയ്

ഭരണഘടനയനില തലന വവവസ ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഖഭാദനിക്കയ് അത്രയുലാം പ്രഭാധഭാനവമുണയ്

എനഭാണനിതയ് വവക്തമഭാക്കുനതയ്.  ഖഭാദനി മസയ് ലനിന, ധഭാക്ക മസയ് ലനിന, ഖഭാദനി സനിലക്കയ്

ഉളലപലടയുള്ള  ഖഭാദനി  വസങ്ങള  ഏതയ്  കേഭാലഭാവസകയയുലാം  അതനിജതീവനിക്കഭാന

കേഴനിയുനവയഭാണയ്.  സമ്മേര് കൂള എനഭാണയ് ഖഭാദനി അറനിയലപടുനതയ്.  ഇങ്ങലനയുള്ള

വസലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കേഠനിനമഭായ  കേഭായനികേഭാദസഭാനലാം

ആവശവമഭാണയ്. ഒരു മതീറര് നൂലയ് ഉലപഭാദനിപനിക്കണലമങ്കനില ആയനിരലാം തവണ ഇരുമ്പയ്

ചേക്രലാം  തനിരനിക്കണലാം.  പരമ്പരഭാഗത  രതീതനിയനിലളള  നൂലയ്  ഉലപഭാദനലമനതയ്

വകേലകേഭാണയ് ചേര്ക്ക തനിരനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണയ്.  അതനിനുപകേരലാം ഒരു ചേര്ക്കയനില

കേസഭാര്ടര് എചയ്.പനി.  കമഭാകടഭാര്,  അതഭായതയ് തയല ലമഷേതീനനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതു

കപഭാലള്ള ഒരുപകേരണലാം ഘടനിപനിചഭാല ആയഭാസരഹനിതമഭായനി നൂല ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കുലാം.  പരമ്പരഭാഗതത്തനിലന്റെ  കപരനില  ഇതയ്  നനികഷേധനിചയ്  നമ്മുലട

സകഹഭാദരനിമഭാരുലട ജതീവനതലന ഇലഭാതഭാക്കുന  ഉലപഭാദനരതീതനിയഭാണയ് ഇനള്ളതയ്.

അതനില  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന,  മറയ്  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലലനതുകപഭാലല  ഖഭാദനി

കമഖലയനിലലാം നവതീകേരണലാം ആവശവമഭാണയ്.  ഈ കേഭാരവത്തനില അടനിയനര നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാന അങ്ങയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?
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ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന:  സര്,   ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല
ഖഭാദനി  കമഖലയനില,  പരമ്പരഭാഗത  രതീതനിയനില  നൂല  നൂലക്കുനതുലാം  ലനയ്യുനതുലാം
വലനിയ അദസഭാനഭഭാരമുള്ളതഭാണയ്.   ഖഭാദനിയുലട  സസഭഭാവലാം  നമുക്കയ്  നനിലനനിര്ത്തണലാം.
വകേത്തറനികപഭാലലതലന  ഒരു  പ്രകതവകേ  വനിഭഭാഗമഭാണയ്  ഖഭാദനിയുലാം.  ഖഭാദനിയുലട
സസഭഭാവലാം  നഷലപടുത്തഭാലത  അദസഭാനഭഭാരലാം  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  ഗകവഷേണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരനികേയഭാണയ്.  പരനിമനിതമഭായ  രതീതനിയനിലഭാലണങ്കനിലലാം
അതനിലന്റെ നടപടനികേളനികലയയ് സര്ക്കഭാര് കേടനനിട്ടുണയ്.   അതയ്  വനിപുലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന    :  സര്,  നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തയ് നനിരവധനി ഖഭാദനി
യൂണനിറ്റുകേള  അടഞകേനിടക്കുനതഭായനി  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുനണയ്.   വവക്തനികേള,
സഹകേരണസലാംഘങ്ങള,  സഭാപനങ്ങള,  സസയലാം  സഹഭായ സലാംഘങ്ങള ഇവയുലട
കനതൃതസത്തനില  ആരലാംഭനിച  ഗഭാമവവവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേളഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനരഹനിത
മഭായതയ്.  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  കലഭാലണടുത്തഭാണയ്  പലതുലാം  ആരലാംഭനിചതയ്.
കലഭാണനിലന്റെ  അനപതുലാം  അറുപതുലാം  ശതമഭാനലാം  വലര  തുകേ  അടയ്ക്കുകേയുലാം  പനിനതീടയ്
അടയഭാന കേഴനിയഭാലത വരനികേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  അടയഭാനുള്ള തുകേ അടച്ചു തതീര്ക്കഭാനുലാം
യൂണനിറ്റുകേള  തുറനയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുലാം  വണ്വടലാം  ലസറനിലലമന്റെനില  ഉളലപടുത്തനി
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനുമുള്ള നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന:  സര്,  ലസപ്റലാംബര് 30 വലര സര്ക്കഭാര് ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല  പദതനി  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   ആവശവമഭായ  ആനുകൂലവങ്ങള  നലകേനി
വഭായ്പഭാ  കുടനിശനികേ  തനിരനിചടവയ്  ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലാം.  വനിവനിധ
യൂണനിറ്റുകേളുലട  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പഭാന   ഫണ്ടുകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡയ്
ആവശവമഭായ  സഹഭായലാം  നലകേഭാനുലാം  യൂണനിറ്റുകേലള  പുനരുദരനിചയ്  സതീകേളുളലപലട
യുള്ളവര്ക്കുകൂടനി  ലതഭാഴനില   നലകേഭാനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലമനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്. 

ശതീ  .    പുരുഷേന  കേടലണനി:  സര്,  ഖഭാദനി  കമഖലയയ്  നല  ഉണര്വഭാണയ്
സലാംസഭാനത്തുണഭായനിരനിക്കുനതയ്.  കകേരളത്തനില  നല  മഭാര്ക്കറ്റുള്ളതുലകേഭാണയ്  ഖഭാദനി
ബഭാനഡയ്  വവഭാപകേമഭാക്കഭാന  നടപടനികേളുകണഭാ;  വവഭാജ  ഖഭാദനി  ഉലപനങ്ങള
മഭാര്ക്കറനിലനിറങ്ങുനതയ്  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം  തടയഭാനുലാം  എനയ്  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്
സര്ക്കഭാരനിനുള്ളതയ്?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ഖഭാദനിയുലട ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തനി ഖഭാദനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സ്റ്റഭാളുകേളവഴനിയുലാം  സഞരനിക്കുന  വനിലപനശഭാലകേളവഴനിയുലാം
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വവഭാജമലഭാത്തവ വനിലക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുണയ്.  ഈ വര്ഷേലാം കകേഭാടയത്തയ് ഒരു ഖഭാദനി
മഭാള ആരലാംഭനിക്കണലമനയ് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില
നനിനള്ള  ഖഭാദനിയുലട  വരവയ്  തടയഭാന  കേഴനിയനില.   നമ്മുലട  ഖഭാദനി  ഉലപനങ്ങള
ബഭാനഡയ് ലചേയയ് നലതുകപഭാലല മഭാര്ക്കറയ് ലചേയഭാന കേഴനിയുന രതീതനിയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കുനതയ്.

ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുനപനിള്ളനി  :  സര്,   എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ്
പ്രസനിഡന്റെയ്  അദവക്ഷനഭായനി  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡയ്  മുകഖന  സസയലാംലതഭാഴനില  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനണയ്.   നനിലവനില  അതനിനയ്  സബ്സനിഡനിയുമുണയ്.  ഈ  തുകേയുലാം
സബ്സനിഡനിയുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിലന്റെ പദതനികേളുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിനയ് എന്തുലചേയഭാന കേഴനിയുലമനള്ളതയ് ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.
സബ്സനിഡനി  നലകേനിവരുനണയ്.  ഇതനിലന്റെ  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരവലാം  ഖഭാദനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ പദതനിവനിഹനിതവലാം കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അസനിസ്റ്റന്റെയ്സമഭാലയഭാലക്ക
ബന്ധലപടഭാണനിരനിക്കുനതയ്.   ജനിലകേളനില  ഇത്തരലാം  കേഭാരവങ്ങള  നടത്തുനതനിനുള്ള
ക്രമതീകേരണലത്തക്കുറനിചയ്  ഈ  കചേഭാദവത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ആകലഭാചേനിക്കഭാ
വനതഭാണയ്. ഇകപഭാള  വനനിതകേളക്കുലാം  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  കപഭാലള്ള  പ്രകതവകേ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  പദതനികേളക്കയ് കവണനി  25%  മുതല  35%  വലര  സബ്സനിഡനി
നലകുനണയ്.  

മനി  .    സതീക്കര് :  ഓര്ഡര്….  ഓര്ഡര്…..  കചേഭാകദവഭാത്തര  കവള
അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)

2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ലകേ. എസയ്.ഇ.ബനി.യുലട കേഭാരവക്ഷമത

5 (*331) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യുലട  പ്രവര്ത്തന കേഭാരവക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള

കേരഭാറനില  (ഉദയയ്)  സലാംസഭാനലാം ഒപ്പുവചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യുലട സഞനിത ബഭാധവത സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള
കേരഭാറനിലല സഭാമ്പത്തനികേ ഭഭാഗത്തനിലലാം സലാംസഭാനലാം ഒപ്പുവചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മറയ് ഭൂരനിപക്ഷലാം സലാംസഭാനങ്ങളുലാം കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാലട കേടബഭാധവത
യനിലഭാതഭാക്കുന കേരഭാറനില ഒപ്പുവചതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങ്കനില  കേടബഭാധവത  ഏലറടുത്തയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.ലയ
കേടവനിമുക്തവലാം,  കേഭാരവക്ഷമവമഭാക്കുനതനിനയ്  ലഭനിച  അവസരത്തനില  നനിനലാം
സലാംസഭാനലാം വനിട്ടുനനിനതുലാം അതനിനയ് ലഭനിക്കുമഭായനിരുന കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം കവലണനയ്
വചതുലാം എന്തുലകേഭാലണനയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലള്ള  വവദദ്യുത  വനിതരണ
കേമ്പനനികേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ നനിലയുലാം പ്രവര്ത്തനമനികേവലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച  'ഉദയയ്  '  പദതനിയുലട സഭാമ്പത്തനികേ ഭഭാഗലാം ഒഴനിവഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തന മനികേവയ് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള ഭഭാഗലാം മഭാത്രലാം ഉളലപടുത്തനിയ ധഭാരണഭാ
പത്രത്തനില  15-3-2017-ല ഒപ്പുവചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇല.

(സനി & ഡനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവത
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുകക്കണതുണയ്.  ബഭാദവത  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഏലറടുക്കുനതയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാഹചേരവത്തനില  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  മറ്റു
സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  ഇലകനിസനിറനി  കേമ്പനനികേളുലട  കേടബഭാദവതയുമഭായനി  തടനിച്ചു
കനഭാക്കുകമ്പഭാള കകേരള കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കേടബഭാദവത
ആശങ്ക  ഉളവഭാക്കുനതല.  സഭാമ്പത്തനികേ  നനിയനണ  പരനിപഭാടനികേളനിലൂലടയുലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയുലാം  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിനയ്  നനിലവനിലള്ള ബഭാദവത സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്ക്കുവഭാന
കേഴനിയുലമനയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇക്കഭാരണങ്ങളഭാല  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കേടബഭാദവത  ഏലറടുക്കുന  പദതനിയനില  കചേരഭാന
തതീരുമഭാനനിചനില.  

         കേഭാരുണവ ചേനികേനിത്സഭാ പദതനി

6 (*335) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന : 
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷേയ്  : 
ശതീ  .    ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് കേഭാരുണവ ചേനികേനിത്സഭാ പദതനിയുലട കപരനില
വവഭാപകേ  അഴനിമതനി  നടന  എന  ആകരഭാപണലത്തക്കുറനിചയ്  നടത്തനിയ
അകനസഷേണത്തനില കേലണത്തനിയ പ്രധഭാന കേഭാരവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  വനിവനിധ  ആകരഭാഗവപദതനികേള  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  സദൗജനവ  ചേനികേനിത്സ
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുനതുവലര  കേഭാരുണവ  പദതനിയനില
കൂടുതല കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ചേനികേനിത്സകേള കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി വനിപുലതീകേരനിചയ്  ബജറയ്
പനിന്തുണകയഭാലട ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ്  ): 

(എ)  2011-2016 കേഭാലയളവനില കേഭാരുണവഭാ കലഭാടറനി ഫണനിലല ക്രമകക്കടുകേള
സലാംബന്ധനിചയ്  ശതീ.  ജനി.  സകരഷേയ്  കുമഭാര്  എനയഭാള ബഹുമഭാനലപട  വനിജനിലനസയ്
കകേഭാടതനിയനില ഫയല ലചേയ സനി.എലാം.പനി.  നമ്പര്  165/16  എന പരഭാതനിയനികന്മല
വനിജനിലനസയ് ആനഡയ് ആന്റെനികേറപ്ഷേന ബന്യൂകറഭാ സതസര അകനസഷേണലാം നടത്തനി തുടര്
നടപടനികേള  ആവശവമനിലലന  ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  13-3-2017-ല  റനികപഭാര്ടയ്
കകേഭാടതനിയനില സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാടതനിയുലട അനനിമ ഉത്തരവയ് ലഭവമഭായനിടനില.

കൂടഭാലത  കേഭാരുണവഭാ  ചേനികേനിത്സഭാ  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  വനിജനിലനസയ്
ആനഡയ്  ആന്റെനികേറപ്ഷേന  ബന്യൂകറഭാ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  യൂണനിറയ്  മനിനല പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുലാം  ക്രമകക്കടുകേള  ഒനലാം  കേലണത്തഭാത്തതനിനഭാല  തുടര്  നടപടനി
അവസഭാനനിപനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  കേഭാരുണവഭാ  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ആലപ്പുഴ
ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  ശസക്രനിയഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങനിയതനിലള്ള
ക്രമകക്കടുകേള  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിജനിലനസയ്  ആനഡയ്  ആന്റെനികേറപ്ഷേന  ബന്യൂകറഭാ,
ആലപ്പുഴ യൂണനിറയ് മനിനല പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം കുറഭാകരഭാപനിതര്ക്കയ് വകുപ്പുതല
നടപടനി  ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്തു റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  പ്രസ്തുത ശനിപഭാര്ശ
തുടര് നടപടനികേളക്കഭായനി ആകരഭാഗവ കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിനയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  വനിവനിധ ആകരഭാ ഗവപദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  സദൗജനവ ചേനികേനിത്സ
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല  ആകരഭാഗവകുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപയ്
പരകശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കേഭാരുണവഭാ പദതനി ശക്തനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കസഭാഫയ് ലവയര്
നവതീകേരണലാം,  കൂടുതല  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കല  തുടങ്ങനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   വൃക്ക  കരഭാഗനികേളുലട  ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം
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രണയ്  ലക്ഷത്തനില നനിനലാം മൂനയ്  ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത
പദതനിക്കഭായുള്ള  ബഡ്ജറയ്  വനിഹനിതമഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം
350 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുലമനയ് ബഡ്ജറയ് പ്രസലാംഗത്തനില പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

സദൗകരഭാര്ജ്ജ നയലാം

7 (*336) ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീ  .   ലകേ  .  സകരഷേയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാന സദൗകരഭാര്ജ്ജ നയത്തനിലന്റെ കേഭാതല വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വതീടുകേളുലട  കമലക്കൂരയനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനല  സഭാപനിചയ്  1000
ലമഗഭാവഭാടയ്  വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസയ്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  മുകേളനില  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനല  സഭാപനിചയ്
ലലവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം സഭാധവമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അക്ഷയ  കസഭാതസകേളനില  നനിനള്ള  ഉദൗര്കജ്ജഭാത്പഭാദനത്തനില
അലനര്ടനിലന്റെ  പങ്കയ്  എനഭാലണനയ്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കേഴനിഞ  ബജറനില  ഇദൗ
ആവശവത്തനിനഭായനി അലനര്ടനിനയ് നതീക്കനിവച തുകേ ഉപകയഭാഗനിച്ചുണഭാക്കനിയ കനടങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇദൗ സഭാപനത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഉദൗര്ജ്ജഭാവശവ
മനുസരനിചയ് വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുലാം സഭാകങ്കതനികേവനിദവ നവതീകേരനിയ്ക്കുനതനിനുലാം  പരനിപഭാടനിയുകണഭാ
എനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സദൗകരഭാര് ജ്ജ  ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേലയന
ലക്ഷവകത്തഭാലട  25-11-2013-ലല  സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  49/2013/ഊ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
സദൗകരഭാര്ജ്ജ നയലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  സഭാദവതകേള  പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനുകവണനിയഭാണയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നയലാം
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നയത്തനില  2017-ഓലട  500  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം
2030-ഓലട  2500 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  വവദദ്യുത  ഉലപഭാദനകശഷേനിയഭാണയ്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.  നനിലവനില വതീടുകേളനിലലാം മറ്റുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന ഇനലവര്ടറുകേള
സദൗകരഭാര്ജ്ജത്തനികലക്കയ്  മഭാറ്റുകേ,  ഉപകയഭാഗവകയഭാഗവമലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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കേനഭാലകേള,  ജലസലാംഭരണനികേള,  കേസഭാറനികേള  തുടങ്ങനിയവയനിലലാം  സദൗകരഭാര്ജ്ജ
പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുകേ,  സദൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേള നടപഭാക്കുന സഭാപനങ്ങലള
എലാംപഭാനല ലചേയ്യുകേ,  സദൗകരഭാര്ജ്ജ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട ബഭാലനസയ് ഓഫയ് സനിസ്റ്റലാം
(പഭാനല  ഒഴനിലകേയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള)  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,
സദൗകരഭാര്ജ്ജ വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദന സലാംവനിധഭാനലാം, സദൗകരഭാര്ജ്ജ വഭാടര് ഹതീററുകേള,
സദൗകരഭാര്ജ്ജ  സ്റ്റതീലാം  പഭാചേകേലാം  എനനിവ  അനുകയഭാജവമഭായ  സലങ്ങളനില
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേ, സദൗകരഭാര്ജ്ജ കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട ഫണനിലാംഗനിനുള്ള വഴനികേള തുടങ്ങനി
ഒടനവധനി കേഭാരവങ്ങള സദൗകരഭാര്ജ്ജ നയത്തനില പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണയ്.  2000-നുലാം
3000-നുലാം  ഇടയനില  ചേതുരശ  അടനി  തറ  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള  എലഭാ  പുതനിയ ഗഭാര്ഹനികേ
ലകേടനിടങ്ങളനിലലാം 500 വഭാടയ് കസഭാളഭാര് വവദദ്യുതനി പഭാന്റുലാം  3000-നയ് മുകേളനില ചേതുരശ
അടനി തറ വനിസ്തതീര്ണമുള്ളവയനില ചുരുങ്ങനിയതയ്  1000  വഭാടയ് കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുലാം
സഭാപനിക്കണലമനയ് സദൗകരഭാര്ജ്ജ നയലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനണയ്.

2000  സസയര്  ഫതീറനില  അധനികേലാം  തറ  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള  ഗഭാര്ഹനികേ
ലകേടനിടങ്ങളനില സദൗകരഭാര്ജ്ജ ഉപകയഭാഗലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.
2000  മുതല  3000  സസയര് ഫതീറയ്  തറ വനിസ്തതീര്ണമുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില കുറഞതയ്
100  ലനിറര്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  വഭാടര്  ഹതീററുലാം  500  വഭാടയ്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  വവദദ്യുതനി
സലാംവനിധഭാനവലാം  3000-ത്തനിനകേലാം സസയര് ഫതീറയ് തറ വനിസ്തതീര്ണമുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില
100  ലനിറര്  വഭാടര്  ഹതീററുലാം  1000  വഭാടയ്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  വവദദ്യുത  സലാംവനിധഭാനവലാം
സഭാപനിക്കണലമനയ്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നയലാം  നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുന.  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നയലാം
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പൂര്ണ  വനിവരങ്ങള  അലനര്ടനിലന്റെ  ലവബ്വസറനില
(www.anert.gov.in) ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുമുണയ്. 

(ബനി)   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട  10000  വതീടുകേളനില കസഭാളഭാര്
ഓഫയ്  ഗനിഡയ്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന  പദതനിയഭായ  10000  റൂഫയ്  കടഭാപയ്
കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റെയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  9837  വതീടുകേളനില  1  കേനികലഭാവഭാടയ്
കശഷേനിയുള്ള ഓഫയ് ഗനിഡയ് കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള സഭാപനിച്ചു നലകേനി. (ആലകേ
9.837 ലമഗഭാവഭാടയ് സഭാപനിതകശഷേനി).

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  അലനര്ട്ടുവഴനി  11.8  ലമഗഭാവഭാടയ്  വവദദ്യുതനി
സദൗകരഭാര്ജ്ജ പവര് പഭാന്റുകേളവഴനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുന പദതനികേളക്കയ് തുടക്കമനിടനിട്ടുണയ്.

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസയ് ലകേടനിടങ്ങളുലട മുകേളനില കസഭാളഭാര് പഭാനലകേള സഭാപനിചയ്
വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്  44  ലകേടനിടങ്ങളുലട  മുകേളനില

98/2020.
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480 കേനികലഭാവഭാട്ടുലാം കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് 31 ലകേടനിടങ്ങളനില 670 കേനികലഭാവഭാട്ടുലാം
ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്  ഫഭാലാം  ഹദൗസനില  5.5  കേനികലഭാവഭാട്ടുലാം  ആറനിങ്ങല
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലട  ലകേടനിടങ്ങളനില  27  കേനികലഭാവഭാട്ടുലാം  കസഭാളഭാര്  പഭാനലകേള
സഭാപനിചയ് വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനയ് കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ്
ലനിമനിറഡനിലന ചുമതലലപടുത്തനി ആവശവമഭായ ഫണയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

അലനര്ടയ് മുകഖന സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസയ് ലകേടനിടങ്ങളുലട മുകേളനില സദൗകരഭാര്ജ്ജ
പഭാനല  സഭാപനിചയ്  വവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനലാം  സഭാദവമഭായനിട്ടുണയ്.  അലനര്ടനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില  ലഡകമഭാണ്കസ്ട്രഷേന-ലഡകപഭാസനിറയ്-കേണ്സളടണ്സനി  സതീമുകേളനിലഭായനി
ആലകേ  589  കേനികലഭാവഭാടയ്  സഭാപനിതകശഷേനിയുള്ള  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാന്റുകേള
സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അക്ഷയ ഊര്ജ്ജ കസഭാതസകേളഭായ സദൗകരഭാര്ജ്ജലാം,  വജകവഭാര്ജ്ജലാം
എനനിവ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഉപകേരണങ്ങളുലടയുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം
പ്രചേരണവലാം  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനിയുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അലനര്ടയ്
മുകഖന നടനവരുന.  കൂടഭാലത കേഭാറനിലനനിനലാം വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുനതനിനയ്
സഭാദവതയുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് സഭാകങ്കതനികേ അനുമതനിയുലാം അലനര്ട്ടു
മുകഖനയഭാണയ് നലകേനി വരുനതയ്.  അലനര്ടയ് മുകഖന 2016-17 വര്ഷേലത്ത പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  2  കേനികലഭാവഭാടയ് മുതല 10  കേനികലഭാവഭാടയ് വലര കശഷേനിയുള്ള ശലാംഖലഭാബന്ധനിത
കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള (ആലകേ കശഷേനി - 5000 കേനികലഭാവഭാടയ്) കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  വവക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനിചയ്
നലകേഭാനുലാം  1  കേനികലഭാവഭാടയ്  മുതല  5 കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷേനിയുള്ള ഓഫയ്  ഗനിഡയ്
കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള  (ആലകേ കശഷേനി-6400  കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട സഭാപനിച്ചുനലകേഭാനുമുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  കൂടഭാലത  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്  ജനിലകേളനിലല  ഒറലപട
വനിദൂരസലങ്ങളഭായ 2000 വതീടുകേളനില കസഭാളഭാര് വവദദ്യുതതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന.

5000 കേനികലഭാവഭാടയ് കശഷേനിയുള്ള ശലാംഖലഭാബന്ധനിത കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനയ് വര്ക്കയ് ഓര്ഡര് നലകേനിക്കഴനിഞ.  കൂടഭാലത 4000 കേനികലഭാവഭാടയ്
കശഷേനിയുള്ള  ഓഫ്ഗനിഡയ്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  വര്ക്കയ്
ഓര്ഡര് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  2016-17  വര്ഷേലത്ത പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഇകതവലര  2303
കപഭാര്ടബനിള ബകയഭാഗവഭാസയ് പഭാന്റുകേളുലാം  145  കേന്യൂബനികേയ് മതീറര് പ്രതനിദനിനകശഷേനിയുള്ള
വനകേനിട  ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റുകേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിച്ചുനലകേനി.
പഭാലക്കഭാടയ് കുഴലമന്ദത്തയ് 2  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ശലാംഖലഭാബന്ധനിത സദൗകരഭാര്ജ്ജ പവര്
പഭാന്റെയ് സഭാപനിചയ് വവദദ്യുതനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ഗനിഡനികലക്കയ് നലകേനിവരുന.
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സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അലനര്ടയ്  ഇതനിനകേലാം
ഇടുക്കനി ജനിലയനില  1281  വതീടുകേളുലാം പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില  367  വതീടുകേളുലാം വയനഭാടയ്
ജനിലയനില  16  വതീടുകേളുലാം  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  വവദദ്യുതനി  ലഭവമഭാക്കനി  വവദന്യൂതതീകേരനിചയ്
കേഴനിഞ.

2016-17  വര്ഷേലാം  ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റുകേള,  കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  ഹതീററുകേള,
ലമചലപട വനിറകേടുപ്പുകേള മുതലഭായവ സബ്സനിഡനി നലകേനി സഭാപനിക്കുന അക്ഷയ
ഊര്ജ്ജ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1250  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  ഓഫ്ഗനിഡയ്,
ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  പവര്  പഭാന്റുകേള,  സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണലാം  എനനിവ
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി 2898 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഊര്ജ്ജ ആവശവലാം നനിറകവറ്റുകേ എന ലക്ഷവകത്തഭാലട
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  പ്രവര്ത്തന  വവഭാപനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  നൂതന  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദവകേളുലാം ആശയങ്ങളുലാം ഉളലക്കഭാള്ളഭാനുലാം അലനര്ടയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണയ്.

കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ലഫഡറലനിസലാം

8 (*337) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ലഫഡറലനിസലാം  എന  ലക്ഷവപ്രഭാപനിക്കഭായനി  14-ാം

ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷേന നലകേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ശനിപഭാര്ശകേളുലാം എലനലഭാമഭാണയ്  ;
ഇതനിനകമലളള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടയ് വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ധനദൃഢതീകേരണത്തനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിച മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇവകയഭാടുള്ള സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലപഭാതു  ലചേലവകേളുലട  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  സലാംബന്ധനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലനലഭാമഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ്  ): 

(എ)  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ലഫഡറലനിസലാം  എന  ലക്ഷവപ്രഭാപനിക്കഭായനി  14-ാം
ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷേന  നലകേനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ശനിപഭാര്ശകേളുലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇതു സലാംബന്ധനിചയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടയ് വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ധന ദൃഢതീകേരണത്തനിനഭായനി  14-ാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷേന നനിര്കദ്ദേശനിച
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  ഇതനില  പല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
സലാംസഭാന തഭാലപരവത്തനിനയ് എതനിരഭാണയ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലപഭാതുലചേലവകേളുലട മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സലാംബന്ധനിച 14-ാം
ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷേലന്റെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കേഭായനികേരലാംഗലത്ത വനികേസനത്തനിനുള്ള പദതനികേള

9 (*338) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷേലാംസതീര് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ-അനര്കദ്ദേശതീയ തലങ്ങളനില സലാംസഭാനലത്ത കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കയ്
മനികേവ കനടുനതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പദതനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  കേഭായനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ജനി.വനി.രഭാജ കസഭാര്ട്സയ്  സ്കൂളനിലനയുലാം കേണ്ണൂര് കസഭാര്ട്സയ്  ഡനിവനിഷേലനയുലാം കേഭായനികേ
വകുപയ് ഏലറടുക്കുന നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനിവനിധ കസഭാര്ട്സയ് കഹഭാസ്റ്റലകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ഡനി) വനിവനിധ കേഭായനികേ മത്സരങ്ങളനില മനികേവയ് ലതളനിയനിക്കുന വനിദവഭാര്തനികേളക്കയ്
വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നയ്  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി  മനികേവറ
തഭാരങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാന പരനിപഭാടനിയുകണഭാ എനറനിയനിക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ)  കദശതീയ-അനര്കദ്ദേശതീയ  തലങ്ങളനില  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കയ്  മനികേവകനടുനതനിനഭായനി  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനില
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേളഭായ  "എവലറയ്  ലടയനിനനിലാംഗയ്  സതീലാം",
ലസനടവലസ്ഡയ്/സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റല  ലടയനിനനിലാംഗയ്  സതീലാം,
2020,  2024  വര്ഷേങ്ങളനിലല  ഒളനിമ്പനികനില  ലമഡല  കനടുനതയ്  ലക്ഷവലാം
കേണ്ടുലകേഭാണയ്  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  "ഓപകറഷേന  ഒളനിമ്പവ  പദതനി"
എനനിവയഭാണയ്.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത കേഭായനികേ കമഖലയുലട ഉനമനത്തനിനഭായനി ഒരു കേഭായനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സഭാപനിക്കുനതയ്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷേയലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണയ്.  13-2-2017-ലല  സ.ഉ.  (എലാം.എസയ്.)  നമ്പര്  03/2017/കേഭാ.യു.വ.
പ്രകേഭാരലാം  ജനി.വനി.രഭാജഭാ  കസഭാര്ട്സയ്  സ്കൂള,  വമലലാം,  തനിരുവനനപുരലാം,  കേണ്ണൂര്
കസഭാര്ട്സയ്  ഡനിവനിഷേന  കഗളസയ്  വനി.എചയ്.എസയ്.എസയ്.  എനനിവയുലട  ഭരണ
നനിയനണ ചുമതല കേഭായനികേ വകുപയ് ഏലറടുത്തയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)   കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി
കകേരള കസ്റ്ററയ് കസഭാര്ട്സയ് കേദൗണ്സനില വവസയ് പ്രസനിഡന്റെയ് ശതീമതനി കമഴനിക്കുടന,
അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  കബഭാര്ഡയ്  അലാംഗങ്ങളഭായ  ശതീ.  എലാം.  ആര്.  രഞനിത്തയ്,
ശതീ. കജഭാര്ജ്ജയ് കതഭാമസയ് എനനിവര് ഉളലപട ഒരു മൂനലാംഗ സമനിതനിലയ കപഭാരഭായ്മകേള
സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനിചയ്  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവഭാന  കകേരള  കസ്റ്ററയ്
അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് കബഭാര്ഡയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.  ടനി സമനിതനി കഹഭാസ്റ്റലകേള
കനരനിടയ്  സന്ദര്ശനിചയ്  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുലട  പ്രകേടനലാം,  സഭാപനങ്ങളനില  നനിനള്ള
പനിന്തുണ,  ഭക്ഷണലാം,  തഭാമസ  സദൗകേരവലാം,  കേളനിക്കുനതനിനയ്/പഠനിക്കുനതനിനുള്ള
സദൗകേരവങ്ങള,  മറയ്  സഭാഹചേരവങ്ങള എനനിവ പ്രകതവകേലാം പ്രകതവകേലാം  പരനിഗണനിചയ്
കഹഭാസ്റ്റലകേലള കേഭാറഗറനി എ, ബനി, സനി, ഡനി വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി തരലാംതനിരനിചയ് റനികപഭാര്ടയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

എലഭാ ജനിലഭാ കസഭാര്ട്സയ് കേദൗണ്സനില ലസക്രടറനിമഭാകരഭാടുലാം ജനിലഭാ കസഭാര്ട്സയ്
ഓഫതീസര്മഭാകരഭാടുലാം  കഹഭാസ്റ്റല  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലല  കബഭാര്ഡനിലാംഗയ്/കലഭാഡ്ജനിലാംഗയ്  ബനില്ലുകേള  പരനികശഭാധനിചയ്
കേദൗണര്വസന  ലചേയയ്  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനിലനില  ലഭവമഭാക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനില
ലടകനിക്കല  ഓഫതീസര്ക്കുലാം  കഹഭാസ്റ്റല  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില.

പുതനിയ വവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള 

10 (*340) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര് : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷേലാം  നലകേനിയ  പുതനിയ
വവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള എത്രലയനലാം അതനിനഭായനി പുതുതഭായനി സൃഷനിച വനിതരണ
സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശവലാം ലഭവമഭാകണഭാ;

(ബനി)  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കവനലനിലന്റെ  ഫലമഭായുണഭായ  ഉല്പഭാദനക്കുറവലാം
ആവശവകേതയനിലള്ള  വര്ദനവലാം  കനരനിടുനതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഡനിമഭാന്റെയ്
മഭാകനജ് ലമന്റെയ് സവപ വര്ദന പരനിപഭാടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്?

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

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനുകശഷേലാം മഭാര്ചയ്  2017 വലര
ആലകേ  404605  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി  കേഭാലയളവനില
1732  കേനി.  മതീ.  എചയ്.റനി.  വലന,  4949 കേനി.  മതീ.  എല.റനി.  വലന  എനനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം 2102 ടഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 5-5-2017-ലല
കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷനിച 150520 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില 147400 കപര്ക്കുലാം കേണക്ഷന
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേഭാലവര്ഷേക്കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന  വവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി
തരണലാം  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി  മദവകേഭാല-ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുകേള  മുകഖന
(ഡനി.ബനി.എഫയ്.ഒ.ഒ.  പ്രകേഭാരലാം)  2016  ഡനിസലാംബര്  മുതല  ലഭവമഭാകക്കണനിയനിരുന
വവദദ്യുതനി  ജൂണ്  2016  മുതല  ലഭവമഭാക്കുകേവഴനി  ഡഭാമുകേളനില  ലവള്ളലാം
കവനലക്കഭാലകത്തക്കയ്  സലാംഭരനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
പുറത്തുനനിനലാം  വവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസകേഭാല
കേരഭാറുകേളനില ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  865 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുലാം 300 ലമഗഭാ
വഭാടയ്  റദൗണയ്  ദ  കകഭാക്കയ്  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ലമഗഭാ  വഭാടനിലന്റെ  പതീക്കയ്
സമയത്തുള്ള  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറനിലലാം  ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.   ഇതനില  315  ലമഗഭാ  വഭാടയ്
വവദദ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില  6-12-2016-ല  ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി.  1-3-2017
മുതല  30-6-2017  വലര  ലഭനികക്കണ  200  ലമഗഭാ  വഭാടയ്  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാര്
അനുസരനിചയ് ലഭനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  2017  മഭാര്ചയ് മുതല  2017  കമയയ് അവസഭാനലാം
വലര  100  ലമഗഭാ  വഭാടയ്  24  മണനിക്കൂറുലാം  100  ലമഗഭാ  വഭാടയ്  രഭാത്രനി  6  മണനിക്കൂറുലാം
ലഭനിക്കുന  മലറഭാരു  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറുപ്രകേഭാരവലാം  ഇകപഭാള  വവദദ്യുതനി
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനണയ്.  ഇതയ് കേഴനിഞള്ള വവദദ്യുതനി കേമ്മേനി പവര് എകയ്കചേഞയ്,
അണ്ലഷേഡന്യൂളഡയ്  ഇന്റെര്കചേഞയ്,  കേപഭാസനിറര്  അഡ്ജസ്റ്റുലമന്റെയ്  എനനിവവഴനി
നനികേത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.
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(സനി)  സലാംസഭാന  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം
ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇ-സര്വതീസകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

ഉപകഭഭാക്തൃ കസവനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന
ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറലാം  ലളനിതമഭാക്കുകേയുലാം  കേണക്ഷനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നലകുനതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  നലകകേണ  വനിവനിധ  കസവനങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപട ചേടങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതയ് കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷേന  ആണയ്.  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുനതനിനയ്  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
ഹഭാജരഭാകക്കണ കരഖകേളുലട  എണലാം  2  ആയനി  ലഘൂകേരനിചയ്  (തനിരനിചറനിയല  കരഖ,
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ലതളനിയനിക്കഭാനുള്ള  കരഖ),  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നലകേഭാന
കവണവനിധത്തനില ചേടങ്ങളനില മഭാറലാം വരുത്തുവഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ആവശവലപടതനുസരനിചയ്
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന  ചേടങ്ങളനില  മഭാറലാം  വരുത്തുകേയുലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  അതയ്
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. മതനിയഭായ ഉടമസഭാവകേഭാശ കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുന
തനിനുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള കേണക്കനിലലടുത്തയ് 100 ചേതുരശ മതീറകറഭാ അതനില  തഭാലഴകയഭാ
വനിസ്തൃതനിയുള്ള  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കയ്  ഉടമസഭാവകേഭാശ  കരഖയനിലലങ്കനിലലാം  വവദദ്യുതനി
കേണക്ഷന  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്  6-10-2016-ലല  സ.ഉ.  (എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്
22/2016/ഊ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്  (ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്
അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്)*.  1500  ചേതുരശ  അടനി  വലര  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള
വവക്തനിഗത വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കയ് തഭാലക്കഭാലനികേ റസനിഡനഷേവല സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നലകുനതനിനയ്  16-11-2016-ലല  സ.ഉ.
(എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  170/2016/ത.സസ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
(ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്)*

സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

11 (*341) ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് : 
ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസ്റ്റനിന : 
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് : 
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയുലട

പൂര്ത്തതീകേരണലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  ഈ  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനലാം  എനവലര  അകപക്ഷനിചവര്ക്കഭാണയ്
ലഭനിക്കുകേലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനയ് എലനങ്കനിലലാം സഭാകങ്കതനികേ
തടസങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

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

(എ)  4-5-2017-ലല  കേണക്കയ്  പ്രകേഭാരലാം  സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  150520  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില  147400  കപര്ക്കുലാം
ഇതനികനഭാടകേലാം വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നലകേനിക്കഴനിഞ. വനലാം വകുപനിലന്റെ അനുമതനി
തഭാമസനിചയ്  ലഭനിചകതഭാ  ലഭനിക്കഭാത്തകതഭാ  ആയ  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  മറ്റു  ഭൂഉടമകേളുലട
എതനിര്പനിലനത്തുടര്നയ്  റവനന്യൂ  അധനികൃതരുലട  തതീര്പനിനഭായനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുനതുലാം
നനിശ്ചനിത സമയത്തനിനുള്ളനില വയറനിലാംഗയ് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
ക്കഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം   വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നലകേഭാനഭാകേഭാത്തതയ്.   ഭൂഗര്ഭ
കകേബനിള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുമഭാത്രലാം  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കഭാന  അനുവഭാദലാം  ലഭനിച  ചേനില
കകേഭാളനനികേളനിലലാം  മഭാര്ചയ്  അവസഭാനവഭാരലാം  മഭാത്രലാം  അകപക്ഷ  നലകേനിയതുമഭായ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കഭാന  ഏതഭാനുലാം  ദനിവസലാംകൂടനി
ആവശവമഭാണയ്.

സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വവദദ്യുതനി  വലന
എത്തനിലപടനിടനിലഭാത്ത ഉളനഭാടന പ്രകദശങ്ങളനില സദൗകരഭാര്ജ്ജനനിലയലാം സഭാപനിചയ്
വവദദ്യുതനി  നലകുനതനിനുകവണനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തനി  അവരുലട
ഭവനങ്ങള  വവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാന  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)   2017  മഭാര്ചയ്  31-നകേലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിച  വഭാസകയഭാഗവമഭായ
വതീടുകേളക്കുലാം  അകനയയ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ  അങ്കണവഭാടനികേളക്കുലാം  വവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുകേ  എനതഭാണയ്  സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില
ലക്ഷവമനിടനിരുനതയ്.

(സനി)  വനത്തനിനുള്ളനിലൂലട വവദദ്യുതനി വനിതരണ  വലനുകേള സഭാപനിക്കഭാന
വനലാം വകുപനിലന്റെ അനുമതനി ആവശവമഭാണയ്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ  അനുമതനി   ആവശവമഭായനി  വരഭാറുണയ്  എനതനിനഭാല  ഇതനിനയ്
കേഭാലതഭാമസമുണഭാകേഭാറുണയ്. വലന കേടനകപഭാകുനതനിലന ഭൂഉടമകേള എതനിര്ത്തഭാല
റവനന്യൂ  അധനികൃതരുലട  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  മഭാത്രകമ  വലന  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാ
വകേയുള.  വനലാം  വകുപനിലനനിനലാം  റവനന്യൂ  വകുപനിലനനിനലാം  നല  സഹകേരണലാം
ലഭനിക്കുനണയ്  എങ്കനിലലാം  സഭാകങ്കതനികേ  തടസങ്ങള  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനയ്
കേഭാലതഭാമസമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളതലന വയറനിലാംഗയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
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അകപക്ഷനിക്കണലമനഭാണയ് സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില ഉകദ്ദേശനിചനിരുന
ലതങ്കനിലലാം ദഭാരനിദവകരഖയയ് തഭാലഴയുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനിലലാംലപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. വയറനിലാംഗയ് നടത്തനി നലകകേണനിവനനിട്ടുണയ്.     

ദുര്ഘടമഭായ  ഭൂപ്രകൃതനിയുലാം  വനകമഖലയുലാം  ഒറലപടതുലാം  എത്തനിലപടഭാന
ബുദനിമുട്ടുള്ളതുമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില  സദൗകരഭാര്ജ്ജനനിലയലാം  സഭാപനിക്കഭാന  കവണ
കസഭാളഭാര്  പഭാനലകേള,  ബഭാററനി,  ഇനലവര്ടര്,  സകപഭാര്ടനിലാംഗയ്  സ്ട്രക്ചര്  എനനിവ
എത്തനിചയ് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനയ് ധഭാരഭാളലാം ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുനണയ്.

കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കയ് 

12 (*342) ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങ്കനിലന്റെ  രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള നനിലവനില
ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ബഭാങ്കനിലന്റെ  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നനിയമനിച
സഭാധവതഭാപഠന കേമ്മേനിറനിയുലട ഘടന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുലണങ്കനില  പകേര്പയ്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന  ):

(എ)   കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  സലാംസഭാന
സഹകേരണ  ബഭാങ്കനിലനയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കയ്
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാദവതകേള  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി
രൂപതീകേരനിച  അഞലാംഗ  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  28-4-2017-ല  സര്ക്കഭാരനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയുലട ഘടന ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  ശതീ.  എലാം.  എസയ്.  ശതീറഭാലാം,  ലപ്രഭാഫസര്,  ഐ.എ.എലാം.  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  -
ലചേയര്മഭാന

2.  ശതീ.  വനി.  എസയ്.  ലസനനില  ഐ.എ.എസയ്.,  അഡതീഷേണല  ചേതീഫയ്
ലസക്രടറനി, പഭാനനിലാംഗയ് വകുപയ് - അലാംഗലാം
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3.  ശതീ.  സനി.  പനി.  കമഭാഹന,  ചേതീഫയ്  ജനറല  മഭാകനജര്  (റനിടകയര്ഡയ്)
നബഭാര്ഡയ് -അലാംഗലാം

4. ശതീ. റനി. പനി. ബഭാലകൃഷ്ണന, ജനറല മഭാകനജര് (റനിടകയര്ഡയ്) യൂണനിയന
ബഭാങ്കയ്-അലാംഗലാം

5.  ശതീ.  പനി.  കവണുകഗഭാപഭാല  ഐ.എ.എസയ്.,  ലസഷേവല  ലസക്രടറനി,
സഹകേരണ വകുപയ് - ലമമ്പര് ലസക്രടറനി

(സനി)  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  28-4-2017-ല  സര്ക്കഭാരനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.

കസഭാളഭാര് വവദദ്യുതനി

13 (*343) ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി.:
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : 
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .  വനിജയന : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) കസഭാളഭാര് വവദദ്യുതനി സലാംബന്ധനിച നയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കവളഡയ്  വവലഡയ്  വലഫയ്  ഫണയ്,  കവളഡയ്  ഇനസ്റ്റനിടന്യൂടയ്  ഓഫയ്
സലസ്റ്റയയ് നബനിള  എനര്ജനി  എനതീ  സലാംഘടനകേള  നടത്തനിയ  പഠന  പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിനയ്  44,456  ലമഗഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര്  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുളള
കശഷേനിയുലണനയ് വവക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള റനികപഭാര്ടയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കസഭാളഭാര്  വവദദ്യുതനി  പഭാര്ക്കയ്  നനിലവനിലകണഭാ;
ഉലണങ്കനില  എത്ര  യൂണനിറയ്  വവദദ്യുതനിയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  നനിലയത്തനില  നനിനലാം
ലഭനിക്കുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേലയന
ലക്ഷവകത്തഭാലട  25-11-2013-ലല  സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  49/2013/ഊ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നയലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  (ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്)*.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  സഭാദവതകേള  പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനുകവണനിയഭാണയ്   കകേരളത്തനിലന്റെ  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നയലാം
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നയത്തനില  2017-ഓലട  500  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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2030-ഓലട  2500 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  വവദദ്യുത  ഉലപഭാദനകശഷേനിയഭാണയ്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.   നനിലവനില വതീടുകേളനിലലാം  മറ്റുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന ഇനവര്ടറുകേള
സദൗകരഭാര്ജ്ജത്തനികലക്കയ്  മഭാറ്റുകേ,  ഉപകയഭാഗ  കയഭാഗവമലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം
കേനഭാലകേള,  ജലസലാംഭരണനികേള,  കേസഭാറനികേള  തുടങ്ങനിയവയനിലലാം  സദൗകരഭാര്ജ്ജ
പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുകേ,  സദൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേള നടപഭാക്കുന സഭാപനങ്ങലള
എലാം-പഭാനല ലചേയ്യുകേ, സദൗകരഭാര്ജ്ജ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട ബഭാലനസയ് ഓഫയ് സനിസ്റ്റലാം
(പഭാനല  ഒഴനിലകേയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള)  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,
സദൗകരഭാര്ജ്ജ വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദന സലാംവനിധഭാനലാം, സദൗകരഭാര്ജ്ജ വഭാടര് ഹതീററുകേള,
സദൗകരഭാര്ജ്ജ  സ്റ്റതീലാം  പഭാചേകേലാം  എനനിവ  അനുകയഭാജവമഭായ  സലങ്ങളനില
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേ, സദൗകരഭാര്ജ്ജ കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട ഫണനിലാംഗനിനുള്ള വഴനികേള തുടങ്ങനി
ഒടനവധനി കേഭാരവങ്ങള സദൗകരഭാര്ജ്ജ നയത്തനില പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണയ്.  2000-നുലാം
3000-നുലാം ഇടയനില ചേതുരശ അടനി തറ വനിസ്തതീര്ണമുള്ള എലഭാ പുതനിയ ഗഭാര്ഹനികേ
ലകേടനിടങ്ങളനിലലാം 500 വഭാടയ് കസഭാളഭാര് വവദദ്യുതനി പഭാന്റുലാം 3000-നയ് മുകേളനില ചേതുരശ
അടനി തറ വനിസ്തതീര്ണമുള്ളവയനില ചുരുങ്ങനിയതയ്  1000  വഭാടയ് കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുലാം
സഭാപനിക്കണലമനയ് സദൗകരഭാര്ജ്ജ നയലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനണയ്.

2000  സസയര്  ഫതീറനില  അധനികേലാം  തറ  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള  ഗഭാര്ഹനികേ
ലകേടനിടങ്ങളനില സദൗകരഭാര്ജ്ജ ഉപകയഭാഗലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.
2000  മുതല  3000  സസയര്  ഫതീറയ്  വലര  തറ  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില
കുറഞതയ്  100  ലനിറര്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  വഭാടര്  ഹതീററുലാം  500  വഭാടയ്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ
വവദദ്യുതനി  സലാംവനിധഭാനവലാം  3000-ത്തനിനകേലാം  സസയര്  ഫതീറയ്  തറ  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള
ലകേടനിടങ്ങളനില  100  ലനിറര്  വഭാടര്  ഹതീററുലാം  1000  വഭാടയ്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  വവദദ്യുത
സലാംവനിധഭാനവലാം  സഭാപനിക്കണലമനയ്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നയലാം  നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുന.
സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നയലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പൂര്ണ  വനിവരങ്ങള  അലനര്ടനിലന്റെ
ലവബ്വസറനില (www.anert.gov.in) ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുമുണയ്. 

(ബനി)  ഉണയ്.  ഇത്തരത്തനില പല സലാംഘടനകേളുലാം പല അനുമഭാനങ്ങളനിലൂലട
സദൗകരഭാര്ജ്ജ  ഉലപഭാദനകശഷേനി  നനിര്ണയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  കേണക്കുകേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഡബന്യൂ.ഡബന്യൂ.എഫയ്-ലന്റെ റനികപഭാര്ടയ്  (The Energy  Report-
Kerala)  അവരുലട ലവബ്വസറനില  (www.wwfindia.org/?10341/The-Energy-
Report-Kerala) ലഭവമഭാണയ്. എനഭാല റനികപഭാര്ടനിലല അനുമഭാനങ്ങള എത്രകത്തഭാളലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കഭാലമനതയ് വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയനിലൂലട മഭാത്രകമ വവക്തമഭാകുകേ
യുള.  കസഭാളഭാര് അടക്കമുള്ള അസനിര ഊര്ജ്ജ കസഭാതസകേള വവദദ്യുതനി ഗനിഡനില
ഘടനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉണഭാകുന  സ്റ്റബനിലനിറനി  പ്രശ്നങ്ങളകൂടനി
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ഇക്കഭാരവത്തനില  പരനിഗണനികക്കണതുണയ്.  നനിശ്ചനിത  പരനിധനിക്കപ്പുറലാം  അസനിര
കസഭാതസകേള ഗനിഡനില ഘടനിപനിക്കുനതയ് പ്രഭാകയഭാഗനികേമലലനഭാണയ് കലഭാകേലമമ്പഭാടുമുള്ള
അനുഭവലാം.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില 200  ലമഗഭാ വഭാടയ് കസഭാളഭാര്
പഭാര്ക്കയ് കദശതീയ സദൗകരഭാര്ജ്ജ മനിഷേലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതനില
അമ്പലത്തറയനില 36 ലമഗഭാ വഭാടയ് പദതനി IREDA സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ.  

ഈ പദതനിയനില നനിനലാം 15-12-2016 മുതല നഭാളനിതുവലര (5-5-2017 വലര)
11749718 യൂണനിറയ് വവദദ്യുതനി ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്. 

 സനി.എഫയ്.എല.-നയ് പകേരലാം എല.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള

14 (*344) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് :
ശതീ  .   പുരുഷേന കേടലണനി :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  സനി.എഫയ്.എല.  ബളബുകേളനിലല  ലമര്ക്കുറനി

പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുനതയ്  തടയഭാന  ഇവ  സലാംഭരനിചയ്  ശഭാസതീയമഭായനി
സലാംസരനിക്കുനതനിനയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുകമഭാ;

(ബനി)  സനി.എഫയ്.എല.-നയ്  പകേരലാം  എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  നനിലവനിലള്ള
സനി.എഫയ്.എല.-കേള മഭാറനി എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
കണഭാ; എങ്കനിൽ ഇക്കഭാരവത്തനിലള്ള പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സനി.എഫയ്.എല.  കശഖരനിചയ്  സലാംസരനിക്കുനതയ്  ലചേലകവറനിയതുലാം
സഭാകങ്കതനികേ  വവദഗ്ദ്ധവലാം  ആവശവമുള്ളതുമഭായതനിനഭാല  ഇതനിനഭായനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡയ് പദതനികേലളഭാനലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  എല.ഇ.ഡനി.  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  സതീലാം  നനിലവനിലണയ്.
എനഭാല സനി.എഫയ്.എല. കശഖരനിക്കുന പ്രവര്ത്തനലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ്
നടത്തുനനില.
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(സനി)   ഉണയ്.  സനി.എഫയ്.എല.  മഭാത്രമല,  മറ്റുള്ള  കേഭാരവക്ഷമത  കുറഞ
വവദദ്യുതനി ഉപകേരണങ്ങളുലാം മഭാറനി സഭാപനിച്ചുവരുനണയ്.  ഇതനിലന്റെ ആദവഘടമഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം വവദദ്യുതനി ഭവലന്റെ 9-ാം നനിലയനില റനിനന്യൂവബനിള എനര്ജനി ആന്റെയ്
എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സനിലന്റെ ഓഫതീസനില നനിലവനിലള്ള വലറ്റുകേളുലാം ഫഭാനുകേളുലാം മഭാറനി
ഊര്ജ്ജക്ഷമതയുള്ളവ  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   ബഭാക്കനി  സലത്തയ്  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 

കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരണലാം

15 (*345) ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരനിക്കുനതു സലാംബന്ധനിചയ് പഠനലാം
നടത്തുനതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
സമയബന്ധനിതമഭായനി  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനയ്  സമയകരഖ
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന
കതഭാലടഭാപലാം  നനിലവനില  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ബന്ധനിപനിചയ്  കകേഭാര്
ബഭാങ്കനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന നനിര്ബന്ധനിതമഭാകുന പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷേനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം  മറയ്  വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം  ഘടനയനികലഭാ
പ്രവര്ത്തനത്തനികലഭാ മഭാറലാം വരുകത്തണതഭായനി വരുകമഭാ എനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന  ):

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കയ്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാദവതകേള
പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നലകുനതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിച വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  28-4-2017-ല
സര്ക്കഭാരനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

(ബനി)  നനിലവനില ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ബന്ധനിപനിചയ് ആധുനനികേ
ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുകത്തണ  പ്രഭാഥമനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം മറയ് വഭായ്പഭാ സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം ഘടനയനില മഭാറലാം വരുകത്തണതനില.
റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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         ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പദതനികേള

16 (*346) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷേയ് : 
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് : 
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന: 
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  രൂക്ഷമഭായനിരനിക്കുന  സഭാഹചേരവത്തനില

ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നൂതന  പദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് കുറഞ വനിലയയ് എല.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേളുലാം  കേഭാരവക്ഷമതയുളള  വവദദ്യുകതഭാപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുളള
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) മുഴവന ലതരുവയ് വനിളക്കുകേളുലാം എല.ഇ.ഡനി. ആക്കനി മഭാറ്റുനതനിനുലാം അവയയ്
ഓകടഭാമഭാറനികേയ്  നനിയനണസലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം  ഉളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

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

(എ) വവദദ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി രൂക്ഷമഭായനിരനിക്കുന സഭാഹചേരവത്തനില ഊര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  തഭാലഴപറയുന നൂതന പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1.  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിച  സനി.എഫയ്.എല./സഭാധഭാരണ  ബളബുകേള  മഭാറനി
എല.ഇ.ഡനി.  ആക്കുന  പദതനിയുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  നനിലവനിലള്ള  ലതരുവയ്
വനിളക്കുകേള  മഭാറനി  കേഭാരവക്ഷമത  കൂടനിയ  എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  ആക്കുന
പദതനിയുലാം.

2. വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലകേടനിടങ്ങളനില സ്റ്റഭാര് കററഡയ് ഫഭാനുകേള സഭാപനിക്കുന
പദതനി.

3.  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളനിലല  ഊര്ജ്ജ  ക്ഷമത  കുറഞ  പമ്പനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായലാം
ഊര്ജ്ജക്ഷമമഭാക്കുന പദതനി.

4. ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട കമലകനഭാടത്തനിലള്ള 41 ഇനലസക്ഷന ബലാംഗഭാവകേളനിലലയുലാം
ഇലകനികേയ്  ഗതീസറുകേള  മഭാറനി  ഊര്ജ്ജക്ഷമതയുള്ള  കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  ഹതീറര്
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി.
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5.  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്,  കേളക്ടകററയ്,  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡയ്  ലകേടനിടങ്ങളുലട
മുകേളനില ഗനിഡയ് ബന്ധനിത സദൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന പദതനി.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കനിടയനില  ഊര്ജ്ജ
ക്ഷമതയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതയ്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലഡഭാമസ്റ്റനികേയ്  എഫനിഷേവന്റെയ്  വലറനിലാംഗയ്  എന പദതനിയനിലൂലട  75 ലക്ഷലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  2  എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  വതീതലാം  കുറഞ  നനിരക്കനില
നലകേനിവരുന.

(സനി) ലകേ. എസയ്. ഇ. ബനി. എല. സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി സഹകേരനിചയ്
അവരുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരവലാം  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  ലതരുവയ്  വനിളക്കുകേള
എല.ഇ.ഡനി.  ആക്കുനതനിനുലാം ഓകടഭാമഭാറനികേയ് നനിയനണ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തു
നതനിനുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

എനര്ജനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ലസന്റെര് ലതരുവയ്  വനിളക്കുകേള എല.ഇ.ഡനി.  ആക്കനി
മഭാറ്റുനതനിലൂലട ഊര്ജ്ജലഭാഭലാം കനടഭാലമനയ് കേഭാണനിക്കുനതനിനുള്ള മഭാതൃകേഭാ വപലറയ്
പദതനിയഭായനി കകേരളത്തനിലല എലഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം കകേഭാര്പകറഷേനുകേളനിലലാം
100  വതീതലാം  എല.ഇ.ഡനി.  ലതരുവയ്  വനിളക്കുകേളുലാം  ഓകടഭാമഭാറനികേയ്  നനിയനണ
സലാംവനിധഭാനവലാം സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

വവവസഭായ വനികേസനലാം സലാംബന്ധനിച ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി. റനികപഭാർടയ്

17 (*347) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വവവസഭായ വനികേസനത്തനിനുള്ള പ്രധഭാന തടസങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനകേനിട  വവവസഭായങ്ങലള  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്  ആകേര്ഷേനിക്കുനതയ്
സലാംബന്ധനിചയ് ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി. സര്ക്കഭാരനിനയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലല പ്രധഭാന ശനിപഭാര്ശകേള എലനഭാലക്കയഭാലണനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില  നനിനള്ള  കനിയറനസയ്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട
കേഭാലഭാവധനി ചുരുക്കണലമനയ് ശനിപഭാര്ശയുകണഭാ;

(ഇ)  നനിയമലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയയ്  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങലള  തകേര്ക്കുന
ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലമനയ് റനികപഭാര്ടനില ശനിപഭാര്ശയുകണഭാ;
ഇക്കഭാരവത്തനിലള്ള നനിലപഭാടയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ)   വര്ദനിച ജനസഭാന്ദ്രത,  സലത്തനിലന്റെ  ലഭവതക്കുറവയ്,  മലനിനതീകേരണലാം
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള പരനിസരവഭാസനികേളുലട ആശങ്ക തുടങ്ങനിയവ പ്രധഭാന തടസങ്ങളഭാണയ്.
അതനിനഭാല  പരനിസനിതനി  സദൗഹൃദപരമഭായ  വവവസഭായങ്ങളക്കയ്  പ്രഭാമുഖവലാം
നലകേഭാനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.

(ബനി-ഡനി)  കൂടുതല  വവവസഭായ നനികക്ഷപലാം കകേരളത്തനികലക്കയ് ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനുലാം
അതുവഴനി  കൂടുതല  ലതഭാഴനില  സഭാദവതയുലാം  നനികുതനിയനിനത്തനിലള്ള  വരുമഭാനവലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷവലാം  മുനനനിര്ത്തനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം
അനുസരനിചയ്  ഈസയ്  ഓഫയ്  ഡൂയനിലാംഗയ്  ബനിസനിനസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-ലയ നനികയഭാഗനിചനിരുന.
ആയതനികലക്കഭായനി ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  സമര്പനിച പഠന റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിച്ചു.   പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലവബ്വസറനില  ലഭവമഭാണയ്.
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ചേടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം
ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുകവണനിയുലാം വനിവനിധ കനിയറനസനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കനി
സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ  നനികക്ഷപലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിലൂലട
വഭാണനിജവ  വവവസഭായങ്ങള  സഗമമഭായുലാം  കവഗത്തനിലലാം  നടത്തുവഭാന  ആവശവമഭായ
പഭാരനിസനിതനികേ  അനരതീക്ഷലാം  സൃഷനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷവലാം  മുനനനിര്ത്തനിയഭാണയ്
'കകേരള ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷേന ആനഡയ്  ലഫസനിലനികറഷേന ആക്ടയ്  '  എന
കപരനില നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനതയ്.

1999-ലല  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറനസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
മഭാറലാം  വരുത്തഭാനുലാം  കൂടുതല  ഫലപ്രദമഭാക്കഭാനുലാം  കവണനിയുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പഠനറനികപഭാര്ടനില  പറഞപ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ചേടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം  അവയുലട  നവതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.   വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട അകപക്ഷഭാ കഫഭാറങ്ങള
ഏകേതീകേരനിചയ്  ഒരു  ലപഭാതു  അകപക്ഷഭാകഫഭാറവലാം  ഓണ്വലന  സലാംവനിധഭാനവലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഏകേ  ജഭാലകേ  കനിയറനസയ്
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സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  മനികേച  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  'ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷേന
ആനഡയ് ലഫസനിലനികറഷേന ലസല' (ഐ.പനി.എഫയ്.സനി.) വഴനി ശക്തനിലപടുകത്തണതുണയ്.
അതനിനയ്  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുലട  പ്രതനിനനിധനികേള  ഉളലക്കഭാളന  ഒരു  സനിരലാം
ലസല  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേനനില
(ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.) പ്രവര്ത്തനിക്കുനതഭാണയ്.  ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ജനിലഭാതലത്തനില
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  തലവനഭായനി  ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേളനിലല  പ്രതനിനനിധനി  ഉകദവഭാഗസര്  ഉളലപടുന  ഒരു  ജനിലഭാതല  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുലാം.

(ഇ)  അപ്രകേഭാരലാം ഒരു ശനിപഭാര്ശ ഇല.  എനഭാല വവവസഭായ നടത്തനിപനിലന
ക്കുറനിചയ് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി ബന്ധലപട ഉകദവഭാഗസര്
നലകുന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.  

പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് അലപകയ് സലാംഘലാം  

18 (*348) ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) വഭായ്പഭാ സലാംഘങ്ങള ഒഴനിലകേയുള്ള പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ്
അലപകയ് സലാംഘലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനയ് പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനിലള്ള സലാംഘങ്ങളക്കഭാണയ് അലപകയ്  സലാംഘലാം
രൂപതീകേരനിക്കുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അലപകയ് സലാംഘലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലൂലട എലനലഭാലാം കനടങ്ങളുണഭാകു
ലമനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന  ):

(എ) വഭായ്പഭാ സലാംഘങ്ങള ഒഴനിലകേയുള്ള പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ്
അലപകയ് സലാംഘലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിചയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാര്
കേണ്വതീനറഭായനിട്ടുള്ള സമനിതനി സര്ക്കഭാരനിനയ് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

98/2020.



50 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  11, 2017

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷേനികേ വഭായ്പഭാ സലാംഘങ്ങള ഒഴനിലകേയുള്ള ഇതര വപ്രമറനി
വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങളക്കയ് മഭാത്രമഭായനി  പ്രകതവകേ കകേന്ദ്ര സലാംഘങ്ങള ജനിലകേളകതഭാറുലാം
ആരലാംഭനികക്കണതുലാം  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനതല  അലപകയ്  സലാംഘലാം
രൂപവലക്കരനികക്കണതുമഭാലണനലാം  മനിസകലനനിയസയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടതുലാം  നനിലവനില
കകേന്ദ്രസലാംഘങ്ങള  ഇലഭാത്തതുമഭായ  വപ്രമറനി  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  മഭാത്രമഭായനി
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില  കകേന്ദ്ര  സലാംഘങ്ങള  രൂപതീകേരനികക്കണതുമഭാലണന
ശനിപഭാര്ശയഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭവമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി) അലപകയ് സലാംഘത്തനിലനനിനലാം പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ധനസഹഭായവലാം
ഇതര സഹഭായങ്ങളുലാം ലഭനിക്കുന. ഇതനിലൂലട പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമനയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ശക്തനിലപടുത്തുന  പദതനികേളക്കയ്  രൂപലാം  നലകേഭാന  അലപകയ്
സലാംഘങ്ങളക്കയ് കേഴനിയുലാം.  

ഡതീപയ്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗയ് പ്രകേഭാരലാം വഭാങ്ങുന വവദദ്യുതനി

19 (*349) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഡതീപയ്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗയ്  (Discovery  of  Efficient  Electricity  Price)

പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലാം വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനകണഭാ എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖന  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനതയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
എത്രമഭാത്രലാം ഗുണകേരമഭാണയ് എനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഡതീപയ്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗയ്  പ്രകേഭാരലാം ഈ വര്ഷേലാം എത്ര യൂണനിറയ്  വവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങനിലയനലാം ഇതനിലന്റെ ശരഭാശരനി നനിരക്കയ് എത്രയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഇനവഭാ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  ഊര്ജ്ജ  മനഭാലയത്തനില
നനിനമുള്ള  30-3-2016-ലല  ഓര്ഡര്  നമ്പര്  23/25/2011-R  &  R  (Vol.III)
പ്രകേഭാരലാം  2016  കമയയ്  മഭാസത്തനിലലാം  1-3-2017  മുതല  31-5-2017  വലരയുലാം
ഡതീപയ്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗയ് കപഭാര്ടല വഴനി വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

(ബനി)   ഡതീപയ്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗയ്  കപഭാര്ടല മുഖഭാനരലാം  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള
ഇനനിഷേവല  വപ്രസയ്  ഓഫര്,  ഇ-റനികവഴയ്  ഓക്ഷന  എനതീ  രണയ്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
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ബനിഡര് മഭാര് മത്സര ബുദനികയഭാലട കലലത്തനില പലങ്കടുക്കുകേയുലാം തന്മൂലലാം പരമഭാവധനി
വനില കുറചയ് വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങഭാനുള്ള അവസരലാം വനകചേരുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  പ്രസ്തുത
ബനിഡനിലാംഗയ്  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  വവദദ്യുതനിയുലട  നനിരക്കയ്  അതഭാതു  സന്ദര്ഭങ്ങളനില
വവദദ്യുതനി  കേകമ്പഭാളത്തനിലല  ലഭവതയുലാം  ആവശവകേതയുലാം  അനുസരനിചയ്
മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതഭായഭാണയ്  കേഭാണുനതയ്.  എനഭാലലാം  മറയ്  ഹ്രസസകേഭാല
കേരഭാറുകേളുമഭായനി തഭാരതമവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള ഈ നനിരക്കയ് വളലര കുറവഭാണയ്. 

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  തഭാലഴ  കേഭാണനിച  പ്രകേഭാരലാം
ഡതീപയ്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗയ് കപഭാര്ടലനിലൂലട വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങഭാനുള്ള കേരഭാറനില ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.

1. 2016  കമയയ്  5-5-2016  മുതല  31-5-2016  വലരയുള്ള ഹ്രസസകേഭാലകത്തക്കയ്
(27  ദനിവസലാം)  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനതനിനുളള  കേരഭാറനില  ഏര്ലപടുകേയുലാം  28.6208
മനിലവണ്  യൂണനിറയ്  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  ഇതനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  നനിരക്കയ്
(ലവയനിറഡയ് ആവകറജയ്) യൂണനിറനിനയ് 3.24 രൂപയഭാണയ്.

2.  1-3-2017  മുതല  31-5-2017  വലരയുള്ള ഹ്രസസകേഭാലകത്തക്കയ്  (3  മഭാസലാം)
വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള കേരഭാറനില ഏര്ലപടുകേ വഴനി 126.2079 മനിലവണ് യൂണനിറയ്
വവദദ്യുതനി  30-4-2017  വലര  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   ഇകപഭാള കമയയ്  മഭാസത്തനിലലാം ഈ
വവദദ്യുതനി  കേനിടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  നനിരക്കയ്  (ലവയനിറഡയ്
ആവകറജയ്) യൂണനിറനിനയ് 3.33 രൂപയഭാണയ്. 

വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലല ഇ-സര്വ്വതീസകേള

20 (*350) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാന  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം

ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇ-സര്വ്വതീസകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വവദദ്യുതനി മുടക്കലാം, വവദദ്യുതനി ബനിലയ് ല്ല് എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള
ലമഭാവബല കഫഭാണനികലയയ് എസയ്.എലാം.എസയ്. വഴനി അറനിയനിക്കുനതനിനയ് സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വവദദ്യുതനി  ബനില  അടയ്ക്കുനതനിനയ്  ലമഭാവബല  വഭാലറയ്  സദൗകേരവലാം
നനിലവനിലകണഭാ;

(ഡനി)  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനയ്  ഓണ്വലന  അകപക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  ):

(എ)  സലാംസഭാന  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം
ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇ-സര്വ്വതീസകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) വവദദ്യുതനി മുടക്കലാം, വവദദ്യുതനി ബനില എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള
ലമഭാവബല കഫഭാണനികലക്കയ്  എസയ്.എലാം.എസയ്.  വഴനി  അറനിയനിക്കുനതനിനയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  വവദദ്യുതനി ബനില അടയ്ക്കുനതനിനയ് കപ.ടനി.എലാം. (കപ ത്രു  ലമഭാവബല),
കവഭാഡകഫഭാണ്  എലാം.ലപസഭാ  എനതീ  ലമഭാവബല  വഭാലറ്റുകേള  വഴനി  സദൗകേരവലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനയ്  ഓണ്വലന  അകപക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കേണക്ഷനുകവണനി  കപഭാസ്റ്റയ്  ആവശവമനിലഭാത്ത  ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  മറയ്  കലഭാ  ലടനഷേന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  അകപക്ഷഭാ
ഫതീസനികനഭാലടഭാപലാം  ലസകേന്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറ്റുലാം  സര്വ്വതീസയ്  കേണക്ഷനുകവണ
ലചേലവലാം  ഓണ്വലനനിലതലന  അടയഭാന  കേഴനിയുലാം.  അകപക്ഷയുലട  പ്രനിന്റെദൗട്ടുലാം
അകപക്ഷകേലന്റെ  കഫഭാകടഭായുലാം  മറ്റു  കരഖകേളുലാം  കേണക്ഷന  നലകേഭാന  വരുന
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഉകദവഭാഗസലന്റെ  വകേവശലാം  ഏലപനിചഭാല  മതനിയഭാകുലാം.  കപഭാസ്റ്റയ്
ആവശവമുള്ള സര്വ്വതീസയ് കേണക്ഷനയ് ആപനികക്കഷേന ഫതീസയ് അകപക്ഷ നലകുകമ്പഭാള
തലന ഓണ്വലനഭായനി അടയഭാന കേഴനിയുലാം.  ലസകേന്യൂരനിറനി ലഡകപഭാസനിറ്റുലാം സര്വ്വതീസയ്
കേണക്ഷനുകവണ  ലചേലവലാം  സല  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷേലാം  ഇ-ലമയനില  വഴനിയുലാം
എസയ്.എലാം.എസയ് വഴനിയുലാം അറനിയനിക്കുനതഭാണയ്.  ഈ തുകേ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യുലട
ഏതയ് ലസക്ഷന ഓഫതീസയ് വഴനിയുലാം അടയഭാന കേഴനിയുലാം.

വവവസഭായ കുതനിപനിനുള്ള പദതനികേൾ

21 (*351) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷേയ് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  വവവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന  വഴനി

വവവസഭായ വനികേസനത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടത്തുന ഇടലപടലകേള എലനഭാലക്ക
ലയനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളുലടയുലാം  വവവസഭായ  ശഭാലകേളുലടയുലാം  കസ്റ്റര്
രൂപതീകേരനിചയ്  വവവസഭായ  കുതനിപനിനയ്  ലക്ഷവമനിടുന  ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടയ്  വവവസഭായ
ഇടനഭാഴനി യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കുനതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;
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(സനി)  പ്രകൃതനിയുലട  വരദഭാനമഭായ  ധഭാതുമണല  സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായ
പുകരഭാഗതനിക്കയ്  കുതനികപകുന വനിധത്തനില,  ലപഭാതുകമഖലയനില  ഇതനിലന്റെ  ഖനനവലാം
മൂലവ വര്ദന ഉല്പന നനിര്മ്മേഭാണവലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ): 

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേന
(ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ  വനികേസനലാം
തസരനിതലപടുത്തുനതനിനുലാം  വവവസഭായ  കുതനിപനിനുമുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  ബൃഹതയ്
പദതനികേളഭാണയ്  വലഫയ്  സയനസയ്  പഭാര്ക്കയ്,  ലമഗഭാ  ഫുഡയ്  പഭാര്ക്കയ്,  വലറയ്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് ഇനഡസ്ട്രനിയല പഭാര്ക്കയ്, ഇലകകഭാണനികേയ് ഹഭാര്ഡയ് ലവയര് പഭാര്ക്കയ്
എനനിവ.  വവവസഭായലാം  ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനുകവണനി  എലഭാ  വവവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളനിലലാം വവവസഭായ വളര്ചഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങളുലട
വനികേസനലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വവവസഭായലാം  തുടങ്ങുനതനികലക്കഭായനി
ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  വഭായ്പകേളുലാം  ഓഹരനി  പങ്കഭാളനിത്തവലാം  അനുവദനിക്കുകേയുലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

സലാംസഭാനത്തയ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങഭാന  ആഗഹനിക്കുന  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
ആവശവമഭായ  അനുമതനികേളുലാം  കനിയറനസകേളുലാം  കവഗത്തനില  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി
നനിലവനിലള്ള നനിയമങ്ങളനില കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ കഭദഗതനികേള വരുത്തുവഭാനുള്ള പഠനലാം
നടത്തുകേയുലാം അതുസലാംബന്ധനിച ശനിപഭാര്ശഭാ റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

കകേരളത്തനിനകേത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഓണ്വലന  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാന
ത്തനിലൂലട  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  അനുമതനികേളുലാം
കനിയറനസകേളുലാം  നലകുനതനികലക്കഭായനി  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളനില  തനതഭായ  ഒരു
ലവബയ്  കപഭാര്ടലലാം  പ്രകവശനകേവഭാടവലാം  സജ്ജമഭാക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട കൂടുതല വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് അനുമതനി
നലകുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

വവവസഭായ നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം വവവസഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
പുറകമ  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേരുകടയുലാം  സ്റ്റഭാര്ടയ്  അപയ്
സലാംരലാംഭകേരുകടയുലാം ഉനമനത്തനിനഭായനി ഒരു പ്രകതവകേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായപദതനി
കൂടനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.   വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില നനിനതലന വവവസഭായങ്ങളുലട
സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  പ്രഭാഥമനികേതലത്തനികലക്കയ്  സഹഭായ  സഹകേരണങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  തുടര്നലാം  നലകേനിവരുന.   കനരലത്ത
പ്രഖവഭാപനിച ഏയ്ഞല ഫണയ്/സതീഡയ് ഫണയ് പദതനികേളുലാം ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി)   വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളുകടയുലാം  വവവസഭായ  ശഭാലകേളുലടയുലാം  കസ്റ്റര്
രൂപതീകേരനിചയ്  വവവസഭായ കുതനിപനിനയ്  ലക്ഷവമനിടുനതനിനയ്  ലകേഭാചനി  മുതല പഭാലക്കഭാടയ്
വലര  ഒരു  വഹലടക്കയ്  വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  വനികേസനിപനിചയ്  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  വലര
ബന്ധനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  രൂപതീകേരണത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷ
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിച്ചു.  ഇതനിലന
തുടര്നയ് വവവസഭായ ഇടനഭാഴനികേളുലട രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
National  Industrial  Corridor  Development  and  Implementation  Trust
(NICDIT) കനഭാടയ് പ്രസ്തുത പദതനിയുലട വനിവരങ്ങള സമര്പനിക്കഭാന കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ലകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര് വവവസഭായ ഇടനഭാഴനിയുലട പ്രഭാഥമനികേ
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി ഒരു വനിദകഗ്ദ്ധഭാപകദശ ഏജനസനിലയ നനിയമനിക്കഭാന
ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത തതീരപ്രകദശത്തയ് ധഭാതുമണലനില നനിനലാം മൂലവവര്ദനിത
ഉലപനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  ഒരു  വവവസഭായ  കകേഭാലാംപകയ്  സഭാപനിക്കുനതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  11-1-2017-ലല
ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.)  നമ്പര് 61/2017/വവവ. പ്രകേഭാരലാം തഭാലഴപറയുനവലര ഉളലപടുത്തനി
ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ് :

1. കഡഭാ. എലാം. പനി. സകുമഭാരന നഭായര്, ലചേയര്മഭാന, RIAB - ലചേയര്മഭാന.

2. കഡഭാ.  എലാം.  ബതീന,  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടര്,  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.,

കേനിനഫ & ലകേ.ഇ.എലാം.ഡനി.ഇ.എല. - ലമമ്പര്

3. ശതീ.  സഞയയ് കേദൗള,  ഐ.എ.എസയ്.,  ലസഷേവല ലസക്രടറനി  (വവവസഭായ

വകുപയ്) - ലമമ്പര്

4. മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറക്ടര്, ലകേ. എലാം.എലാം.എല. - ലമമ്പര്

5. മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറക്ടര്, ടനി.ടനി.പനി.എല. - ലമമ്പര്

6. മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ആര്.ഇ.ലനിമനിറഡയ് - ലമമ്പര്

7. ഡയറക്ടര്, വമനനിലാംഗയ് ആന്റെയ് ജനികയഭാളജനി-ലമമ്പര്

പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയുലട പഠന റനികപഭാര്ടയ് ലഭവമഭാകുന മുറയയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്. 
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വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിലല അടനിസഭാന സദൗകേരവ വനികേസനലാം

22 (*352) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : 
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : 
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷേലാം  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലയനിലല അടനിസഭാന സദൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നൽകേനിയ
പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഇവയനിൽ  ആരലാംഭനിച  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനികേള  യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  പദതനിലയയുലാം  കുറനിച്ചുള്ള  അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കചേരുനതനിനുലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭായനി ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന  ):

(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷേലാം  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലയനിലല  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  161  പദതനികേളക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഇവയനില  ആരലാംഭനിച  60  പദതനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി*
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

മറയ് പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.

(ബനി & സനി)  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഹകേരണ കമഖലയനില നനികക്ഷപ സമഭാഹരണയജലാം

23 (*353) ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്   :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്:
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനകശഷേലാം സഹകേരണ കമഖലയനില
നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണയജലാം  ന ടപനിലഭാക്കനിയനിരുകനഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്രകകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  സമഭാഹരനിക്കഭാന  ലക്ഷവമനിടനിരുനലതനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലക്ഷവമനിടനിരുന തുകേ സമഭാഹരനിക്കഭാന കേഴനികഞഭാ എനലാം എത്ര കകേഭാടനി
രൂപ സമഭാഹരനിച്ചു എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനികക്ഷപ സമഭാഹരണയജലാം പരഭാജയമഭാലണനയ് അഭനിപ്രഭായമുകണഭാ;
എങ്കനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന  ):

(എ)   ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില വനകശഷേലാം  സഹകേരണ കമഖലഭാ
സലാംരക്ഷണ  കേവഭാമ്പയനിനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല  2017
ജനുവരനി 31 വലര നനികക്ഷപ സമഭാഹരണയജലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  നനികക്ഷപസമഭാഹരണ  യജത്തനില
നനികക്ഷപലാം സമഭാഹരനിക്കുനതനിനുള്ള ലക്ഷവ തുകേ (ടഭാര്ജറയ്) നനിശ്ചയനിചനിരുനനില.

(സനി)  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണയജത്തനില  ലക്ഷവലാം  നനിശ്ചയനിചനിരുനനില.
നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ കേഭാലയളവനില  31,937.02  കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിചനിട്ടുണയ്.
എനഭാല  സമഭാഹരനിചതനികനക്കഭാള  കൂടുതല  തുകേ  പനിനവലനിക്കലപടതനിനഭാല
അറനനികക്ഷപത്തനില  സലാംസഭാനത്തയ്  ആലകേ  6,386.18  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കുറവയ്
ഉണഭായനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ഇല. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് 500, 1000 രൂപ കനഭാട്ടുകേള അസഭാധുവഭാക്കനിയതയ്
മുകഖന സഹകേരണ കമഖല കനരനിട പ്രതനിസന്ധനി കേഭാലയളവനില നടന നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണയജലാം  ആയതനിനഭാല  ആയതയ്  പരഭാജയമഭാലണനയ്  അഭനിപ്രഭായമനില.
സഹകേരണ  കമഖല  പ്രകതവകേനിചയ്  Credit  Sector,  ടനി  പ്രതനിസന്ധനി  ഘടത്തനില
തകേരഭാലത  പനിടനിച്ചുനനിനതയ്  ടനി  കേഭാലത്തയ്  നടത്തനിയ  കമല  പ്രവര് ത്തനങ്ങളകൂടനി
ലകേഭാണഭാണയ്. 

ആഴക്കടല മണലഖനന സഭാദവത

24 (*354) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷേഭാജനി :
ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ആഴക്കടല മണലഖനന സഭാദവതലയക്കുറനിചയ്  പഠനലാം
നടത്തുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങ്കനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആഴക്കടല മണലഖനനലാം ഉണഭാക്കുന പഭാരനിസനിതനികേ ആഘഭാതങ്ങലളയുലാം
ജനജതീവനിതത്തനിനുലാം  കേടല  ജതീവനികേളുലട  ആവഭാസവവവസയ്ക്കുലാം  ഉണഭാക്കഭാവന
പ്രതനികൂല സസഭാധതീനലത്തയുലാം കേണക്കനിലലടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മണല  ഖനനകമഖലയനില  സനഭാമനികപഭാലളള  പ്രതനിഭഭാസങ്ങളക്കുളള
സഭാധവതകേലളക്കുറനിചയ്  ഇത്തരലാം  ഖനന  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന  രഭാജവങ്ങളനിലല
സനിതനിയുമഭായനി തഭാരതമവലാം ലചേയയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ)   ഉണയ്.  കകേന്ദ്ര സഭാപനമഭായ ജനികയഭാളജനിക്കല  സര്കവ ഓഫയ്  ഇനവ
സലാംസഭാനലത്ത ആഴക്കടല കമഖലയനില  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ലപഭാനഭാനനി,  ചേഭാവക്കഭാടയ്,
ആലപ്പുഴ,  ലകേഭാലലാം  വടക്കയ്,  ലകേഭാലലാം  ലതക്കയ്  എനതീ  അഞയ്  കബഭാക്കുകേളനില
നനിര്മ്മേഭാണഭാവശവത്തനിനുള്ള മണല നനികക്ഷപലാം കേലണത്തുകേയുലാം ഈ സഭാഹചേരവത്തനില
ഈ  വനിഷേയലത്തക്കുറനിചയ്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ജനികയഭാളജനിക്കല  കപ്രഭാഗഭാമനിലാംഗയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കയഭാഗത്തനില  അവരുലട  പഠന  റനികപഭാര്ടയ്  അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഈ  സഭാഹചേരവത്തനില  സര്ക്കഭാര്  ആഴക്കടല  മണല  ഖനന
സഭാദവതലയക്കുറനിചയ്  ആകലഭാചേനിക്കുകേയുലാം  തുടര്  നടപടനികേള  നടത്തഭാലമനയ്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  എനഭാല ഓഫയ് കഷേഭാര് ഏരനിയ മനിനറല ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
ആന്റെയ് ലറഗുകലഷേന ആക്ടയ് 2002, എണ്വകയഭാണ്ലമന്റെയ്  (ലപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടയ്) 1986,
എണ്വകയഭാണ്ലമന്റെല ഇലാംപഭാക്ടയ് അസലസ്മന്റെയ് കനഭാടനിഫനികക്കഷേന 2006, കകേഭാസ്റ്റല
റഗുകലഷേന  കസഭാണ്  കനഭാടനിഫനികക്കഷേന  2011  എനനിങ്ങലന  പല  കകേന്ദ്ര
ആക്ടുകേളുലടയുലാം  ചേടങ്ങളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനികല  ആഴക്കടല  ഖനനലാം
സഭാദവമഭാവകേയുള. 

(ബനി) ആഴക്കടല മണല ഖനനലാം ലപഭാതുകവ മത്സവകമഖല/മത്സവസമ്പത്തനിലന
എങ്ങലന  ബഭാധനിക്കുലമനലാം  പ്രകതവകേനിചയ്  ആവഭാസ  വവവസലയ  എങ്ങലന
ബഭാധനിക്കുലമനലാം  Transitory  മത്സവങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകമഭാ  എനലാം
കേടല തടനിലന്റെ ആകൃതനിയനില വരുന മഭാറലാം  Wave Transformation-ലന എങ്ങലന
ബഭാധനിക്കുനലവനലാം വനിശദമഭായ പഠനലാം നടകത്തണതുണയ്.  കകേന്ദ്ര സഭാപനങ്ങളഭായ
ഫനിഷേറതീസയ് സര്കവ ഓഫയ് ഇനവ  (FSI),  ലസനടല മവറന ഫനിഷേറതീസയ് റനിസര്ചയ്
ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടയ്  (CMFRI),  നഭാഷേണല ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ് ഓഷേവഭാകനഭാഗഭാഫനി  (NIO)
തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടയ് വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയതനിനുകശഷേകമ
ഇതനിലന്റെ തുടര് നടപടനികേള ഉണഭാവകേയുള.  കൂടഭാലത ബന്ധലപട അകതഭാറനിറനിയനില
നനിനയ് പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിയുലാംകൂലട ലഭവമഭായല മഭാത്രകമ ഖനന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സഭാദവമഭാവകേയുള.

98/2020.
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(സനി)  കമല പഠനങ്ങളനില സനഭാമനി  പ്രതനിഭഭാസലാംകപഭാലള്ള പ്രകൃതനി ദുരനങ്ങളുലട
സഭാദവതകേളുലാം ഉളലപടുനതഭാണയ്. 

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ചേനിടനികേളക്കയ് ആധഭാര് നനിര്ബന്ധമഭാക്കല

25 (*355) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷേയ് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ചേനിടനികേളക്കയ്  ആധഭാര്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാനുള്ള

കേഭാരണങ്ങള  എനഭാലണനയ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കകേന്ദ്ര
നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;  ആധഭാര്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയതുലകേഭാണ്ടുണഭായ  കനടങ്ങള
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  നനിലവനിലള്ള  ബനിസനിനസനില  എലനങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള
കുറകവഭാ വർദനകവഭാ വരഭാനനിടയുകണഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  തുടങ്ങഭാനനിരനിക്കുന  പ്രവഭാസനി  ചേനിടനിലയ  ഇതയ്
എങ്ങലനലയഭാലക്കയഭാണയ്  ബഭാധനിക്കുകേ  എനയ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇകതപറനി  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില പഠനലാം നടത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങളക്കയ്  ആധഭാര്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാന  പഭാടനില
എനള്ള സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലട ലലാംഘനമഭാണനിലതനയ് കേരുതുനകണഭാ; പ്രസ്തുത
തതീരുമഭാനലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ്  ): 

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനില  ഈയനിലട  നടന  സമ്പൂര്ണ  കേമ്പന്യൂടര്
ശലാംഖലഭാവലക്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള
ശഭാസതീയമഭായനി  കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഇടപഭാടുകേള  സഗമമഭാക്കുനതനിനുലാം
കവണനിയഭാണയ്  ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  ആധഭാര്  നമ്പര്  കശഖരനിക്കഭാന  ശഭാഖകേളക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയതയ്.  എനഭാല ഇതയ് ഇടപഭാടുകേഭാകരഭാടയ്  അടനികചലപനിക്കുകേകയഭാ
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിടനില.   ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കകേന്ദ്ര നനിര്കദ്ദേശലാം  ഒനലാം
തലനയനില.  സമ്പൂര്ണ കേമ്പന്യൂടര്  ശലാംഖലഭാവലക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ
ശഭാഖകേളനിലല  ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  രജനിസ്റ്റര്  ശഭാസതീയമഭായനി  കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുനതുവഴനി
അവര്ക്കയ്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ഇടപഭാടുകേള  കവഗത്തനിലലാം  സഗമമഭായുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാണയ്.  മഭാത്രമല,  ഭഭാവനിയനില  e-kyc-യുലാം  സനിബനില  കപഭാലള്ള
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സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനുലാം  ആധഭാര്  നമ്പറുകേള  നലകുകേവഴനി
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്  കേഴനിയുനതഭാണയ്.   നനിലവനില  റനിസര്വയ്  ബഭാങ്കനിലന്റെ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
e-kycസലാംവനിധഭാനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  ആധഭാര്  നമ്പറുകേളവഴനി  മഭാത്രകമ
സഭാദവമഭാകൂ.  ഒരു  കേമ്പന്യൂടര്വലകൃത  സലാംവനിധഭാനത്തനില  e-kycസലാംവനിധഭാന
മഭായനിരനിക്കുലാം ഭഭാവനിയനില നടപനില വരുത്തഭാവന ഏറവലാം ഉപകഭഭാക്തൃ സദൗഹൃദപരമഭായ
സമ്പ്രദഭായലാം എനതുകൂടനി കേണക്കനിലലടുത്തഭാണയ് ഇടപഭാടുകേഭാരുലട ആധഭാര് നമ്പറുകേള
കശഖരനിക്കഭാന ശഭാഖകേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല ബനിസനിനസനിലന
ഇതയ് ഒരു തരത്തനിലലാം ബഭാധനിക്കഭാനനിടയനില.

(സനി)  തുടങ്ങഭാനനിരനിക്കുന പ്രവഭാസനി ചേനിടനിലയ ഇതയ് ബഭാധനിക്കഭാന ഇടയനില.

(ഡനി)  ലകേ.  എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ചേനിടനിയനില കചേരുനതുലാം വനിളനിലചടുക്കുനതുലാം ഒരു
സര്ക്കഭാര്  കസവനമഭായനി  കേണക്കഭാക്കഭാനഭാവനില.  മറനിചയ്  ഓകരഭാരുത്തരുലടയുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ  ആവശവങ്ങളുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദതയുലാം  ലക്ഷവലാം  വച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
തതീരുമഭാനമഭാണതയ്.  മഭാത്രമല  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡയ്  ഇല  എനതുലകേഭാണയ്
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട  കസവനലാം  ലഭവമഭാകേനില  എന  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശവലാം
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്  നലകേനിയനിടനില.  ഇതയ്  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്
കുകറക്കൂടനി  തസസരവലാം  സതഭാരവവമഭാക്കുനതനിനയ്  ശഭാഖകേളക്കയ്  നലകേനിയ നനിര്കദ്ദേശലാം
മഭാത്രമഭാണയ്.  അതുലകേഭാണയ് ഇതയ് സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലട ലലാംഘനമഭാകുനനില.

സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുനതനിനയ് സസതീകേരനിച ധനകേഭാരവ മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്

26 (*356) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : 
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : 
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിച  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനവലാം  മദവശഭാലകേള

പഭാതകയഭാരങ്ങളനില  നനിനയ്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കണലമന  ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
വനിധനിമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  പ്രതനിസന്ധനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനിലയ എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിച്ചുലവനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  മുനകൂടനി  കേഭാണഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  തരത്തനില  ഉണഭായ
പ്രതനിസന്ധനികേലള  മറനികേടക്കുനതനിനയ്  സസതീകേരനിച  ധനകേഭാരവ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
സലാംബന്ധനിചയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ്  ): 

(എ)  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില  ഉണഭാക്കനിയ  ഇടനിവയ്  എത്രകത്തഭാളമുലണനയ്  കൃതവമഭായനി
തനിടലപടുത്തുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില.   അക്കദൗണന്റെയ്  ജനറലനില  നനിനലാം  ലഭവമഭായ
31-12-2016-വലരയുള്ള തഭാലക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  2016  ഒകക്ടഭാബറനില
19.8  ശതമഭാനലാം  വളര്ച  കരഖലപടുത്തനിയ  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം ഡനിസലാംബറനില കുറനിചതയ് (17.45 ശതമഭാനലാം തഭാഴ്ന്നയ്) 2.35 ശതമഭാനലാം വളര്ച
മഭാത്രമഭാണയ്.  2016  ഒകക്ടഭാബറനിലന  അകപക്ഷനിചയ്  നവലാംബറനില  രജനികസ്ട്രഷേന
നനികുതനിയനില  30.26  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  ഡനിസലാംബറനില  വനിലപന  നനികുതനിയനില
17.43 ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം രജനികസ്ട്രഷേന നനികുതനിയനില  26.40 ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം
വഭാഹന നനികുതനിയനില  11.44  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം ആലകേ തനതയ്  വരുമഭാനത്തനില
16.33 ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.

കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാം  നനിലവനില വനതനിനുകശഷേലാം  2016  നവലാംബര്  9  മുതല
2017 മഭാര്ചയ് 31 വലര എവകസയ് വകുപയ് മുകഖന പ്രതതീക്ഷനിച വരുമഭാനലാം 924 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം ഈ കേഭാലയളവനില ലഭനിച തുകേ 766.72  കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണയ്  (വകുപ്പുതല
കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം).  ടനി  കേഭാലയളവനില എവകസയ്  വകുപയ്  മുകഖന പ്രതതീക്ഷനിച
വരുമഭാനത്തനില  17.02  ശതമഭാനലാം  കുറവണഭായനി.   ടനി  കേഭാലയളവനില  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനിലല  സമഭാന  കേഭാലയളവനിലന  അകപക്ഷനിചയ്  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില  വര്ദനവയ്  ഉണഭായനിടനിലഭാത്തതഭാണയ്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേലത്ത അകപക്ഷനിചയ് 2016-17 വര്ഷേത്തനില ആലകേ 4.59 ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണയ്
വരുമഭാന  വര്ദനവയ്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  മുനവര്ഷേലാം  പ്രസ്തുത  വര്ദനവയ്
7.97 ശതമഭാനലാം ആയനിരുന.

കദശതീയ-സലാംസഭാന  പഭാതകേളക്കയ്  സമതീപമുള്ള  മദവവനിലപനശഭാലകേള
അടച്ചുപൂടണലമന  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  1-4-2017  മുതല  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാലതയനിരനിക്കുന  മദവവനിലപനശഭാലകേള  തുടര്നലാം  മഭാറനി  സഭാപനിചയ്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന  കേഴനിയഭാലത  വരനികേയഭാലണങ്കനില  വലസനസയ്  ഫതീസയ്
ഇനത്തനില  മഭാത്രലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഉകദ്ദേശലാം  35  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം  രൂപയുലട  നഷലാം
ഉണഭാകുവഭാനനിടയുണയ്.  നനിലവനില  ലകേ.എസയ്.ബനി.സനി.  മുകഖനയുള്ള  വനികദശ
മദവവനിലപനയനിലണഭായനിട്ടുള്ള  കുറവയ്  ഇകത  അവസ  തുടരുകേയഭാലണങ്കനില
എവകസയ് ഡന്യൂടനി, ഗഭാലകനജയ് ഫതീ മുതലഭായ ഇനങ്ങളനില എവകസയ് വകുപയ് മുകഖന
സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനികക്കണ  വരുമഭാനത്തനില  120  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപയുലട  നഷലാം
ഉണഭാകുവഭാന  സഭാദവതയുണയ്.  ലകേ.എസയ്.ബനി.സനി.യുലട  വനിറ്റുവരവയ്  തുകേയനില
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നനിലവനില പ്രതനിദനിനലാം  4.56  കകേഭാടനി രൂപയുലട കുറവണഭായനിട്ടുണയ്.  ഇകത അവസ
തുടരുകേയഭാലണങ്കനില ലകേ.എസയ്.ബനി.സനി.യുലട വനിറ്റുവരവനില  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  ഏകേകദശലാം
1700 മുതല 2000 കകേഭാടനി രൂപയുലട കുറവണഭാകുലമനയ് കേരുതുന.

2016  ഏപ്രനില മഭാസത്തനില എവകസയ് വകുപയ് മുകഖന സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിച
ആലകേ  വരുമഭാനലാം  180.65 കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.   എനഭാല  2017  ഏപ്രനില
മഭാസത്തനില  എവകസയ്  വകുപയ്  മുകഖന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിച  ആലകേ  വരുമഭാനലാം
142.69  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണയ്.   ലകേ.എസയ്.ബനി.സനി.യുലട  2017  ഏപ്രനില
മഭാസലത്ത ആലകേ വനിറ്റുവരവഭായ 1078  കകേഭാടനി രൂപയനിലനനിനലാം ലസയനിലസയ് ടഭാകയ്
ഇനത്തനില  സര്ക്കഭാര്  ഖജനഭാവനികലയയ്  അടച  തുകേ  755  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
2017  ഏപ്രനില  മഭാസലത്ത  ആലകേ  വനിറ്റുവരവഭായ  972  കകേഭാടനി  രൂപയനിലനനിനലാം
ലസയനിലസയ് ടഭാകയ് ഇനത്തനില സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനികലയയ് അടച തുകേ  680  കകേഭാടനി
രൂപയുമഭാണയ്.

നനിര്ദ്ദേനിഷ  പ്രതനിസന്ധനിമൂലലാം  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനില  മുനവര്ഷേലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്
2 ശതമഭാനലാം കുറവയ് (വകുപ്പുതല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം) സലാംഭവനിചനിട്ടുണയ്.

അകതസമയലാം,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനത്തനില
മുനവര്ഷേലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  2016  നവലാംബറനില  23.33  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം
ഡനിസലാംബറനില  16.67  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  കുറവയ്  സലാംഭവനിചനിട്ടുണയ്.  2016
ഒകക്ടഭാബറനില  17.43  ശതമഭാനലാം  വളര്ന  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനലാം  നവലാംബറനില
മുനമഭാസലത്ത അകപക്ഷനിചയ്  46.95  ശതമഭാനവലാം ഡനിസലാംബറനില 59.16  ശതമഭാനവലാം
ഇടനിവയ് കരഖലപടുത്തുകേയുണഭായനി.

(ബനി) സമഭാനമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനികേലള തരണലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
നനികുതനി  സമഭാഹരനിക്കുന  പ്രധഭാന  വകുപ്പുകേളമുകഖന  വകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

രജനികസ്ട്രഷേന വകുപയ്

(i) 1-1-1986  മുതല  31-3-2010  വലര  കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന  അണര്
വഭാലദ്യുകവഷേന  കകേസകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി  G.O  (P)  No.  74/2016/TD
ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരവലാം ഫഭാറ്റുകേളുലട അണര്വഭാലന്യൂകവഷേന കുടനിശനികേ തതീര്പഭാക്കുവഭാന
G.O (P) No. 75/2016/TD ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരവലാം ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല പദതനി
നടപനിലവരുത്തനി.
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(ii)ഫഭാറ്റുകേളുലട  രജനികസ്ട്രഷേനുമഭായനി  ബന്ധലപട  റവനന്യൂ  നഷലാം
തടയുനതനിനഭായനി  Central  PWD  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള്ള വനില നനിര്ണയത്തനിനഭായനി
കകേരള മുദപത്ര നനിയമത്തനില 28B എന പുതനിയ ലസക്ഷന കൂടനികചര്ത്തു.

(iii)  2016-ലല ഫനിനഭാനസയ്  ബനിലനിലൂലട  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട  സ്റ്റഭാമ്പയ്  ഡന്യൂടനി
6-ല നനിനലാം 8 ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

എവകസയ് വകുപയ്

(i)  എവകസയ് വകുപനിലന്റെ പ്രധഭാന വരുമഭാന കസഭാതസയ് ഇനവന നനിര്മ്മേനിത
വനികദശ മദവത്തനിലന്റെ കമല ചുമത്തലപടുന എവകസയ് ഡന്യൂടനിയഭാണയ്. ഇത്തരത്തനിലള്ള
വരുമഭാനലാം  വനികദശ  മദവവനിലപനയുമഭായനി  കനരനിടയ്  ബന്ധലപടനിരനിക്കുന.
മദവവര്ജ്ജനലാം  വഴനി  മദവത്തനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം  ഘടലാം  ഘടമഭായനി
കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രഖവഭാപനിത  നനിലപഭാടയ്.  ആയതനിനഭാല
മദവവനിലപനയനില  വര്ദനവയ്  വരുത്തനി  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  വളര്ചഭാനനിരക്കയ്
കൂട്ടുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.   എനഭാല  മദവത്തനിലന്റെ
വനിലയനിലണഭായ  വര്ദനവമൂലവലാം  മറയ്  വരുമഭാന  കസഭാതസകേള  മുകഖനയുലാം  മുന
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലത്ത അകപക്ഷനിചയ് എവകസയ് വകുപയ് വഴനിയുള്ള വരുമഭാനത്തനില
7.54 ശതമഭാനലാം വര്ദനവയ് ഉണഭാക്കുനതനിനയ് സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(ii)  അബ്കേഭാരനി  കുടനിശനികേ  പനിരനിവയ്  ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല  പദതനി  (ആലാംലനസ്റ്റനി  സതീലാം)  31-3-2017  വലര
പുനനഃസഭാപനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപയ്

(i)  ലമറല  ക്രഷേര്  യൂണനിറ്റുകേള,  മറയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  എനനിവ
രജനികസ്ട്രഷേന  എടുത്തനിട്ടുലണനയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡയ്,  വമനനിലാംഗയ്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപയ്,  ഇനകേലാം
ടഭാകയ്  വകുപയ്,  ഇലകനിക്കല ഇനലസക്ടകററയ്  എനനിവനിടങ്ങളനില നനിനലാം വനിവരങ്ങള
കശഖരനിചയ് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ii)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായുള്ള  നനികുതനി  കുടനിശനികേകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
ആകേര്ഷേകേമഭായ ആലാംലനസ്റ്റനി പദതനി നടപനില വരുത്തനി.

(iii)  അനര്  സലാംസഭാന  വനിലപനയുലട  കേഭാരവത്തനില  സനി  കഫഭാലാം
കവരനിഫനികക്കഷേനുകവണനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചയ്  പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുലാം  വവഭാജ  കഫഭാമുകേള  കേലണത്തുന  കകേസകേളനില  ഉയര്ന  നനിരക്കനില
നനികുതനി ഈടഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.
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(iv)  ഇ-റനികടണുകേളനിലലാം  മറയ്  കരഖകേളനിലലാം  ഉള്ള  ലപഭാരുത്തകക്കടുകേള
കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുള്ള കസഭാഫയ് ലവയറനിലന്റെ വനികേസനലാം അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്.

(v)  ഓണ്വലന തടനിപ്പുകേളനിലൂലടയുള്ള നനികുതനി ലവടനിപയ് തടയുനതനിനഭായുള്ള
വസബര്  കഫഭാറനസനികേയ്  യൂണനിറയ്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(vi)  ലറയനിലകവവഴനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറകത്തക്കയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന
ചേരക്കുകേളക്കുലാം ഇ-ഡനികകറഷേന നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(vii)  ഇറചനികക്കഭാഴനി  കേള്ളക്കടത്തയ്  തടയുനതനിനഭായനി  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം
ഇന്റെലനിജനസയ് സസഭാഡുകേളുലാം വളലര ജഭാഗതകയഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(viii)നനികുതനി ലവടനിപനിനുള്ള ഒരു പ്രധഭാന മഭാര്ഗ്ഗമഭാണയ് ലറയനിലകവ വഴനിയുള്ള
കേള്ളക്കടത്തയ്.  ഇത്തരലാം ചേരക്കുകേടത്തയ് തടയുനതനിനഭായനി ലറയനിലകവ കസ്റ്റഷേനുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ഇന്റെലനിജനസയ് സസഭാഡുകേളുലട പരനികശഭാധന ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ix) വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ ലചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പരനിസരത്തയ്
ഇന്റെലനിജനസയ് സസഭാഡുകേലള വനിനവസനിചയ് നനിരതീക്ഷണലാം ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ലചേക്കയ്
കപഭാസ്റ്റയ് കേടനവരുന വഭാഹനങ്ങലള ഓവര് ലചേക്കയ് ലചേയ്യുനതനിനുലാം സസഭാഡുകേളക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(x)  കേഭാരവക്ഷമത  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  കൂടുതല  കശഷേനിയുള്ള  ലസര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം സനിസ്റ്റലാം സ്ക്രൂടനിനനി സഭാദവമഭാകുന കസഭാഫയ് ലവയര് ഉപകയഭാഗലപടുത്തു
നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭ ദനിശയനിലഭാണയ്.

(xi)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലയ് ല്ല്  കചേഭാദനിചയ്  വഭാങ്ങുനതനിലന കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  അതുകപഭാലല തലന കേമ്പന്യൂടര് ബനിലനിലാംഗയ്
ഉള്ള  വവഭാപഭാരനികേള  അവരുലട  ബനില്ലുകേള  തത്സമയലാം  തലന  അപയ് കലഭാഡയ്
ലചേയ്യുനലവനയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(xii)  കൂടുതല വവഭാപഭാരനികേലള നനികുതനി വലയത്തനില ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(xiii)  അപതീല  കകേസകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസകേളുലാം  എത്രയുലാംകവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(xiv)  റനികടണ്  സ്ക്രൂടനിനനി,  കുടനിശനികേ  അസലസ്മന്റെയ്  എനനിവ  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി
വരുന.
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(xv) റവനന്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(xvi) നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുനതനിനയ് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണയ്.

         റൂകപ കേനിസഭാന ലക്രഡനിറയ് കേഭാര്ഡുകേള

27 (*357) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  കേനിസഭാന  ലക്രഡനിറയ്  കേഭാര്ഡുകേളുലാം  റുകപ  കേനിസഭാന  ലക്രഡനിറയ്
കേഭാര്ഡുകേളഭാക്കനി  മഭാറണലമനയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനിൽ  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനയ്  വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായ്പകേള  റുകപ  ലക്രഡനിറയ്  കേഭാര്ഡുകേള  മുകഖന  മഭാത്രകമ
നലകേഭാന പഭാടുള എന വവവസയുകണഭാ;  എങ്കനിൽ ഈ നനിബന്ധന കേര്ഷേകേര്ക്കയ്
ഉണഭാക്കഭാനനിടയുള്ള ബുദനിമുടയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്ബന്ധനിത  പദതനിക്കയ്  ഇന്റെര്ലനറയ്  ലഭവതകയഭാടുകൂടനിയ
കേമ്പന്യൂടര് ശലാംഖല അധനിഷനിതമഭായ കകേഭാര്ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  നടപഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി
സരക്ഷനിതമഭായ  കസഭാഫ യ് ലവയര്  ഉളലപലടയുള്ള  സലാംവനിധഭാനത്തനിനഭായനി
ലചേലവഭാകക്കണനിവന തുകേ പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കയ് സഹഭായധനമഭായനി
നലകുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന  ):

(എ)  ഉണയ്.  നബഭാര്ഡയ്  മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി റുകപ കേനിസഭാന
കേഭാര്ഡയ്  പദതനി  നടപനില  വരുത്തുനതനികലക്കഭായനി  രജനിസ്ട്രഭാറുലട  17/17  നമ്പര്
സര്ക്കുലറനിലൂലട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ആയതുപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  31-3-2017-നകേലാം  റുകപ  കേനിസഭാന  ലക്രഡനിറയ്  കേഭാര്ഡയ്  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനയ്  നനിര്കദ്ദേശമുണയ്.  31-3-2017-നകേലാം  കേനിസഭാന  ലക്രഡനിറയ്
കേഭാര്ഡയ്  അക്കദൗണ്ടുകേള  റുകപ  കേനിസഭാന  കേഭാര്ഡുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാംമൂലമുണഭാകുന  ബുദനിമുടയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  അനുകയഭാജവമഭായ
കമല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.
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(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്ബന്ധനിത  പദതനിക്കയ്  മഭാത്രമഭായനി  ഇന്റെര്ലനറയ്
ലഭവതകയഭാടുകൂടനിയ  കേമ്പന്യൂടര്  ശലാംഖലയനില  അധനിഷനിതമഭായ  കകേഭാര്ബഭാങ്കനിലാംഗയ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  25 കകേഭാടനി രൂപ കേഭാര്ഷേനികേ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട
ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനുമഭാത്രമഭായനി  2017-18  വര്ഷേത്തനില  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കകേഭാര്ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  ലസഭാലന്യൂഷേലന്റെ  വനികേസനത്തനിനുലാം  നനിലവനിലള്ള  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദവയുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുവഭാനുലാം  കദശതീയതലത്തനിലള്ള  ഐ.ടനി.  വനിദഗ്ദ്ധലര
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിക്കുവഭാനുലാം കദശതീയ തലത്തനിലള്ള ഐ.ടനി.  സഭാപനങ്ങളുലട
സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായലാം കതടുനതനിനുമഭാണയ് കമല തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്. 

ഗതീന ബുക്കനിലല പദതനികേള

28 (*358) ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഗതീന  ബുക്കനില  പ്രഖവഭാപനിച  എലതലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭാണയ്  ഈ

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയതയ്;

(ബനി) സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലന്റെ ആദവ അഞയ്  ദനിവസലാം ലകേഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയ മഭാതൃകേ, പദതനി നനിര്വ്വഹണ കേഭാരവത്തനിലലാം പുലര്ത്തുനതനിനയ് എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ബഡ്ജറനില  പ്രഖവഭാപനിച  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ്  ):

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലന്റെ തുടക്കത്തനിലതലന പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം
തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കുനതനിനയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില 1516.88  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പദതനികേളക്കഭാണയ്  ഗതീന  ബുക്കനില  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരവ വകുപയ് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേള  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം  പദതനി
നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനതഭാണയ്.   ഗതീന ബുക്കനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേള സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധത്തനില* കേഭാണഭാവനതഭാണയ്.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.

98/2019.
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(ബനി & സനി) ബഡ്ജറനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേഭാധനികേഭാരലാം
5 കകേഭാടനിയനില നനിനലാം 10 കകേഭാടനിയഭായുലാം ലസഷേവല വര്ക്കനിലാംഗയ് ഗ്രൂപനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനി
കേഭാധനികേഭാരലാം  10  കകേഭാടനിയലധനികേമുള്ള  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായുലാം  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണയ്
18-1-2017-ല  സ.  ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  4/2017/ധന.  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം
വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്,  ലസഷേവല  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  മതീറനിലാംഗുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിലക്കഭാണയ്  31-3-2017-ല  സര്ക്കുലര്
നമ്പര്  22/2017/ധന.  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  5-4-2017-നയ്
ബഹു.  മുഖവമനനി വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത ലസക്രടറനിമഭാരുലട  മതീറനിലാംഗനില  60  ശതമഭാനലാം പഭാന
സതീമുകേളക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  2017  ജൂണ്
അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  മതീറനിലാംഗുകേള  ജൂവല  2017-നുലാം
ലസഷേവല  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  മതീറനിലാംഗുകേള  ലസപ്റലാംബര്  2017-നുലാം  RIDF
പദതനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ജൂണ്/ജൂവല  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കണലമനലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.

30-3-2017-ലല  20/2017  ധന.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം മുതല പദതനി ലചേലവകേള അവസഭാന മഭാസത്തനികലക്കയ് മഭാറനി
വയ്ക്കുനതയ് ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം
മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനിനയ്  മുമ്പയ്  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള അടക്കലാം എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം
85  ശതമഭാനലാം  പദതനിലചേലവയ്  നടത്തനിയനിരനിക്കണലമനലാം  ബഭാക്കനി  15  ശതമഭാനലാം
മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില  ലചേലവയ്  ലചേയഭാനുമഭാണയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
പദതനിവനിഹനിതലാം  ലചേലവഴനിക്കുകമ്പഭാള  അവസഭാന  പഭാദത്തനിലല  ലചേലവയ്
33 ശതമഭാനത്തനില കൂടരുലതനലാം നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുണയ്.

പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം സമയബന്ധനിതവലാം കേഭാരവക്ഷമവമഭാക്കുനതനിനയ്  കവണനി
ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനി  അദവക്ഷനഭായനി  അതഭാതു  വകുപയ്
ലസക്രടറനിമഭാരുലട പദതനി അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം കചേരഭാറുണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത ഓകരഭാ
പദതനികേളക്കുലാം വകേയനിരുത്തനിയ പദതനി വനിഹനിതവലാം അതനിനയ് ലചേലവഭായ തുകേയുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനയ് പഭാന കസസയ് എന കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണയ്.

ആവശവഭാനുസരണലാം ലലവദദ്യുതനി ലഭവമഭാക്കഭാനഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

29 (*359) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  രഭാജവത്തയ്  ആദവമഭായനി  സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ
സലാംസഭാനത്തയ്  ആവശവഭാനുസരണലാം  ലലവദദ്യുതനി  ലഭവമഭാക്കഭാനഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാ
നുകദ്ദേശനിക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാലമനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 1000  ലമഗഭാവഭാടയ് കസഭാളഭാര് ലലവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിക്കുലമന പ്രഖവഭാപനിത
നയലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനഭായനി നടത്തുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  ലലവദദ്യുതനി  ക്ഷമതയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനുലാം
സലാംസഭാനലത്ത ബളബുകേലളലഭാലാം എല. ഇ. ഡനി.-യനികലയയ് മഭാറ്റുനതനിനുലാം ജനകേതീയ
കേവഭാമ്പയനിന നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  അകതഭാലടഭാപലാം തലന ലലവദദ്യുതനി ക്ഷമത
കുറഞ  ഉപകേരണങ്ങളുലടയുലാം  ഇനലവര്ടറുകേളുലടയുലാം  വനിലപന  തഭാലക്കഭാലനി
കേമഭാലയങ്കനിലലാം നനിയനനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എനയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വവദദ്യുതനി ആവശവകേതയുലട  70  മുതല  80  ശതമഭാനലാം
വലര ആവശവകേതയുലാം നനിറകവറ്റുനതയ് കകേരളത്തനിനയ് അകേത്തുനനിനലാം പുറത്തുനനിനലാം
വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങനിയനിടഭാണയ്.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള
ജലവവദദ്യുത  പദതനികേള,  ലകേ.ഡനി.പനി.പനി.,  ബനി.ഡനി.പനി.പനി.  തഭാപനനിലയങ്ങള,
കേഭാറയ്, സദൗകരഭാര്ജ്ജലാം തുടങ്ങനിയ പഭാരമ്പകരവതര ഊര്ജ്ജനനിലയങ്ങള എനനിവയനില
നനിനമുള്ള ആഭവനര ഉലപഭാദനലാം ഏകേകദശലാം  2215  ലമഗഭാവഭാടഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല
കകേരളത്തനിലന്റെ ഊര്ജ്ജ ആവശവകേത നനിറകവറഭാനഭായനി ആഭവനര കസഭാതസകേളക്കയ്
പുറകമ കകേരളത്തനിനയ് പുറത്തുനനിനലാം തഭാലഴ സൂചേനിപനിച പ്രകേഭാരമുള്ള ഉലപഭാദകേരനില
നനിനലാം ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസകേഭാല കേരഭാറുകേളനിലൂലട  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങനി കകേരളത്തനില
എലഭാവര്ക്കുലാം  24X7  സമയവലാം  വവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം  നടത്തഭാന
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല. നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണയ്.

1. കകേന്ദ്ര വവദദ്യുത നനിലയങ്ങള

2. കകേരളത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനില  
ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല കേരഭാറുകേള.

(a)  ധഭാരണഭാപത്രലാം മുകഖന (MoU Route)

(b)  ലടണര് മുകഖന (Bidding Route)

3.  കകേരളത്തനിനയ്  പുറത്തയ്  നനിനലാം  ഹ്രസസകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനില
ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല കേരഭാറുകേള
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4. കകേരളത്തനിനുള്ളനില നനിനമുള്ള വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല കേരഭാറുകേള

5. പവര് എകയ്കചേഞനില നനിനമുള്ള വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല

6. അണ് ലഷേഡന്യൂളഡയ് ഇന്റെര്കചേഞയ് (Unscheduled Interchange)

സലാംസഭാനത്തയ്  ആവശവഭാനുസരണലാം  വവദദ്യുതനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി
തഭാലഴപറയുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന:

1.  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന  7  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  2  പദതനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഈ  9  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതുവഴനി
ആലകേ  165  ലമഗഭാവഭാടയ്  സഭാപനിതകശഷേനി  വര്ദനവഭാണയ്  ലക്ഷവമനിടുനതയ്.   ഈ
പദതനികേള വഴനി പ്രതനിവര്ഷേലാം 522.48 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറയ് വവദദ്യുതനി അധനികേമഭായനി
ഉലപഭാദനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

2.  ആലകേ  156.6  ലമഗഭാവഭാടയ്  സഭാപനിതകശഷേനി വരുന  16  പുതനിയ ജലവവദദ്യുത
പദതനികേളകൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഈ പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതുവഴനി
409.34  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറയ്  അധനികേ  വവദദ്യുതനിയഭാണയ്  ലക്ഷവമനിടുനതയ്.
പദതനികേളുലട ലനിസ്റ്റയ് അനുബന്ധമഭായനി * കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് കസഭാളഭാര് വവദദ്യുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നഭാളനിതുവലര  10.66  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  17  പദതനികേള  കകേരള  കസ്റ്ററയ്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്  നടപനില  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  സഭാപനിക്കുന  കസഭാളഭാര്  നനിലയങ്ങള  GRID-കലക്കയ്
ബന്ധനിപനിക്കുനതുവഴനി 6.19 ലമഗഭാവഭാട്ടുകൂടനി ലഭനിക്കുനണയ്.  സസകേഭാരവ ലപഭാതുകമഖലഭാ
സലാംരലാംഭകേരഭായ CIAL 20.4 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം ഹനിനഡഭാലകകേഭാ 1 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം, ANERT 2
ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  GRID-മഭായനി
ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണയ്.   തുടര്നയ്  8.26  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  10  പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനവരുന.   4.71  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  6  പദതനികേള  ലടണര്  ഘടത്തനിലണയ്.
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  200  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ഒരു  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.  ഇതനില  50  ലമഗഭാവഭാടയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാറഭായനി.  200
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  മലറഭാരു  കസഭാളഭാര്  നനിലയലാം  ചേതീകമനനിയനില  സഭാപനിക്കുനതനിനയ്
ലക്ഷവമനിടുന.   സലാംസഭാനലത്ത  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന്റെ  ലകേടനിടങ്ങളുലട  മുകേളനില
കസഭാളഭാര്  പഭാനല  സഭാപനിക്കുന  നടപടനികേളുലാം  നടനവരുന.   170  ലമഗഭാവഭാടയ്
NTPC വഴനി കേഭായലാംകുളലാം ലതര്മല പഭാന്റെയ് വസറനില നടപനിലഭാക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുന.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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200  ലമഗഭാവഭാടയ്  reverse bidding  വഴനി സസകേഭാരവ വവക്തനികേളനിലനനിനലാം വഭാങ്ങഭാനുലാം
അതുകപഭാലലതലന  സസകേഭാരവ/സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമലക്കൂരയനിലലാം
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സസനലാം  സലത്തുലാം   Local  body-കേളുമഭായനി  കചേര്ന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയുലാം ലക്ഷവലാം വകേവരനിക്കഭാനഭാകുലമനയ് കേണക്കഭാക്കുന.

(സനി)  ലസക്ഷന ഓഫതീസകേളവഴനി സലാംസഭാനത്തയ്  1.5  കകേഭാടനി ബളബുകേള
വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഇതനില  ഉകദ്ദേശലാം  1  കകേഭാടനി  ബളബുകേള
ഇതനികനഭാടകേലാം  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   വവദദ്യുതനിക്ഷമതയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങളുലട
ഉപകയഭാഗലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനയ് ജനകേതീയ കേവഭാമ്പയനിനുകേള നടത്തുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ആദവഘടത്തനില  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില  നഭാഷേണല  സര്വ്വതീസയ്  സതീലാം
കവഭാളന്റെനികയഴഭായ വനിദവഭാര്തനികേലള പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണയ് ഒരു ബൃഹത്തഭായ സര്കവ്വ
നടത്തുകേയുലാം  അനനിമ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
സര്കവ്വയനിലൂലട  ഊര്ജ്ജക്ഷമത  കൂടനിയ  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിലന്റെ
ആവശവകേതലയക്കുറനിച്ചുലാം  ഇനലവര്ടര്കപഭാലള്ള  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
നനിയനനിക്കുനതനിലന്റെ ആവശവകേതലയക്കുറനിച്ചുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള കബഭാധവലക്കരനി
ക്കുനതനിനയ് സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

എനര്ജനി  കേണ്സര്കവഷേന  വഭാരഭാചേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  നടത്തനിയ  വസക്കനിള  റഭാലനി/എകനിബനിഷേന  തുടങ്ങനിയ
കേവഭാമ്പയനിനുകേളനില  ഊര്ജ്ജക്ഷമതയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലത്തപറനി
പരഭാമര്ശനിചനിരുന.  ഇത്തരലാം കേവഭാമ്പയനിനുകേള തുടര്നലാം നടത്തുനതഭാണയ്.

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം

30 (*360) ശതീ  .   എലാം  .   നദൗഷേഭാദയ് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ അഭനിമഭാന സഭാപനമഭായനിരുന ലകേലകടഭാണ് പുനരുദരനിചയ്
വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  വന നഷത്തനിലഭായനിരുന കകേരള കസ്റ്ററയ്
ഡ്രഗ്സയ് ആന്റെയ് ഫഭാര്മസന്യൂടനിക്കലസനിലന ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ
ഇടലപടലകേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇത്തരത്തനില മറയ് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള
കൂടനി നവതീകേരനിചയ് വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ? 
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വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ) : 

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  അഭനിമഭാന  സഭാപനമഭായനിരുന  ലകേലകടഭാണ്
പുനരുദരനിചയ് വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേലത്ത ബഡ്ജറനില 20 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില 10 കകേഭാടനി
രൂപ  ലകേലകടഭാണനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  സദൗകേരവങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം
വനികേസനത്തനിനുമഭാണയ്.  ബഭാക്കനി 10 കകേഭാടനി രൂപ ലകേലകടഭാണനിലന്റെ ഉപകേമ്പനനിയഭായ
ലകേലകടഭാണ്  കേലാംകപഭാണന്റെയ്  കകേഭാലാംപകയ്  ലനിമനിറഡനില  നനിലവനിലള്ള  കേപഭാസനിറര്
പഭാന്റെനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനുലാം എലാം.പനി.പനി. ലറകഭാങ്കുലര് കേപഭാസനിററനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
സദൗകേരവങ്ങളക്കുലാം  ടൂള  റൂലാം  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  ഇലകകഭാണനികയ്  കമഖലയനിലല
ഗകവഷേണത്തനിനുലാം  വനികേസനത്തനിനുമുള്ള  സദൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനുമഭാണയ്
നതീക്കനിവചനിരനിക്കുനതയ്.

(ബനി)  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഡ്രഗ്സയ്  ആന്റെയ്  ഫഭാര്മസന്യൂടനിക്കലസയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
ലഭാഭകേരമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുകവണനി  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വതീസയ്
കകേഭാര്പകറഷേനനിലനനിനലാം കൂടുതല ഓര്ഡറുകേള ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചു.  നനിലവനിലള്ള ഉല പഭാദനകശഷേനി  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭാവശവമഭായ
പദതനികേളക്കയ്  അനുമതനി  നലകുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില 475 ലക്ഷലാം രൂപയുലട പ്രകതവകേ ധനസഹഭായലാം കേമ്പനനിക്കയ് സര്ക്കഭാര്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

കകേരളത്തനിലഭാവശവമഭായ കനഭാണ് ബതീറഭാലഭാക്ടലാം മരുനകേള,  ഇനജക്ടബനിളസയ്,
കഹഭാസനിറല  ഡനികസഭാസനിബനിളസയ്  എനനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
വനിപുലമഭായ  വനികേസന  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  2017-18-ല
18.15  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില  കേമ്പനനിക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത
10  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അധനികേ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുലമനലാം  ബഡ്ജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണയ്. സഞനിതനഷലാം എഴതനിത്തളനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര്
വഭായ്പയുലാം  അതനികന്മലള്ള  പലനിശയുമഭായനിട്ടുള്ള  106  കകേഭാടനി  രൂപ  മൂലധനമഭായനി
മഭാറ്റുവഭാനുലാം ബഡ്ജറനില പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ രതീതനിയനിലള്ള ഇടലപടലകേളനിലൂലട
സഭാപനത്തനിലന്റെ ലഭാഭകേരമഭായ നടത്തനിപഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷവമനിടുനതയ്.

നനിലവനില  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഡ്രഗ്സയ്  ആന്റെയ്  ഫഭാര്മസന്യൂടനിക്കലസയ്  ലനിമനിറഡയ്
ബതീറഭാലഭാക്ടലാം,  കനഭാണ്  ബതീറഭാലഭാക്ടലാം  എനനിങ്ങലന  രണയ്  വനിഭഭാഗലാം  മരുനകേളഭാണയ്
കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വതീസസയ്  കകേഭാര്പകറഷേനയ്  നലകുനതയ്.   ഇകപഭാള
ബതീറഭാലഭാക്ടലാം  ഇനജക്ഷന പഭാന്റെനികനഭാടയ്  അനുബന്ധമഭായനി  വനിഭഭാവനലാം ലചേയ വഡ്ര
പദൗഡര്  ഇനജക്ഷന  യൂണനിറയ്  ഉലപഭാദനസജ്ജമഭായനിക്കഴനിഞ.  കേമ്പനനിയുലട
ആധുനനികേ  ലകബഭാറടറനിക്കയ്  NABL  അലക്രഡനികറഷേന  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
കനഭാണ്-ബതീറഭാലഭാക്ടലാം പഭാന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ഉദ്ഘഭാടനലാം 6-5-2017-ല നടന.
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

തനതയ്  വരുമഭാനലാം 

1  (3176)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലല തനതയ്  വരുമഭാനലാം എത്രയഭായനിരുന;
പ്രതതീക്ഷനിച വരുമഭാനലാം എത്ര;

(ബനി) തനതയ് വരുമഭാനലാം വര്ദനിച്ചുകവഭാ; എങ്കനില എത്ര; വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി) 2016-17  വര്ഷേത്തനിലല സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം
പ്രതതീക്ഷനിചതയ് എത്ര; ലഭനിചതയ് എത്ര;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതലാം,  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായലാം  എനനിവയനില
പ്രതതീക്ഷനിചലതത്ര; ലഭനിചലതത്ര; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്
വരുമഭാനലാം എത്രയഭാവലാം എനഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്; തനതയ് വരുമഭാനലാം വർദനിപനിക്കു
നതനിനഭായനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത  ബഡ്ജറയ്  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ
കസഭാതസകേളനിലനനിനലാം  പ്രതതീക്ഷനിച  വരുമഭാനവലാം  അക്കദൗണന്റെയ്   ജനറലനിലന്റെ
പ്രഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം   2016  ഡനിസലാംബര്  31  വലര  ഓകരഭാ  ഇനത്തനിലലാം
ലഭനിച തുകേയുകടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(തുകേ കകേഭാടനിയനില)

2016-17-ല
പ്രതതീക്ഷനിചതയ്

2016 ഡനിസലാംബര്
31 വലര ലഭനിചതയ്

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം 

47613.61 30214.66

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനികയതര
വരുമഭാനലാം 

11359.52 5277.54

കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം 14282.00 9567.59

കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായലാം 11361.72 5347.70



72 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  11, 2017

(ഡനി)  2016  ഡനിസലാംബര്  31  വലരയുളള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്
വരുമഭാനത്തനില മുനവര്ഷേലത്ത ഇകത കേഭാലയളവനിലന അകപക്ഷനിചയ് 10.03% വളര്ച
കനടുവഭാന കേഴനിഞ.

(ഇ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത  ബഡ്ജറയ്  എസ്റ്റനികമറയ്  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  വരുമഭാനമഭായനി  65449.28  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ റവനന്യൂ സമഭാഹരണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കൂടുതല  വവഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില  ലകേഭാണ്ടുവരനികേ,  റവനദ്യു
കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുനതനിനയ്  ഊര്ജ്ജനിത  നനികുതനി  പനിരനിവയ്  യജലാം  നടത്തുകേ,
റവനന്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേളുലട കവഗത വര്ദനിപനിക്കുകേ, അഴനിമതനി നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
ലചേയ്യുകേ,  നനികുതനി വകുപനിലല ഇകന്റെണല ഓഡനിറയ്  സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തുകേ,
നനികുതനി  വകുപ്പുകേളുലട  സഭാകങ്കതനികേ  നവതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ,  നനികുതനി
നനിയമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുളള  ഉപകഭഭാക്തൃ  അവകബഭാധലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  വവഭാപഭാരനി
സദൗഹൃദ സമതീപനലാം നടപനിലഭാക്കുകേ, നനികുതനി നനിരക്കുകേള യുക്തനിസഹമഭാക്കുകേ എനതീ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനുപുറകമ  ജനി.എസയ്.ടനി.
നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനികുതനിയനിനത്തനില  കൂടുതല  വരുമഭാനവലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണയ്. 

ആസ്തനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട ഭരണഭാനുമതനി

2  (3177)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  2016-17  വര്ഷേലത്ത  ആസ്തനി
വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല അവസ എലനനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഇതുവലര  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്;  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതനലാം  അതനിലന്റെ
നനിലവനിലള്ള അവസ എലനനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ്  കേഭാരണലാം
എലനനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അടനിയനരമഭായനി  ഈ പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി
നലകുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ
9 പ്രവൃത്തനികേളനില ഒനനിനുലാം ഇതുവലര ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിടനില.  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭവമഭാക്കഭാനുളള  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലനിസ്റ്റയ്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* 2016-17

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം ലഭവമഭായ ശനിപഭാര്ശകേളനില ധനഭാനുമതനിയുലാം ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
പുറലപടുവനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറ്റുലാം  അനുബന്ധകരഖകേളുലാം
ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി ബന്ധലപട ഭരണവകുപ്പുകേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറയ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം അനുബന്ധകരഖകേളുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഭരണവകുപ്പുകേളനില  ലഭവമഭാകേഭാത്തതഭാണയ്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ്
കേഭാരണലാം.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  ലഭവമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേളനില  ധനഭാനുമതനിയുലാം
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  പുറലപടുവനിക്കുനതനിനഭായനി  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  എത്രയുലാം  കവഗലാം
നലകുനതനിനയ്  ബന്ധലപട  ഭരണവകുപ്പു  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  നനിര്വ്വഹണ
വകുപ്പുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

കനഭാടയ് നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷേലാം രണഭാമതുലാം കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാം ഉണഭാകേഭാനുളള
കേഭാരണങ്ങള

3  (3178)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷേലാം  രണഭാമതുലാം  കനഭാടയ്
ക്ഷഭാമലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വതീണ്ടുലാം കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാം ഉണഭാകേഭാനുളള കേഭാരണങ്ങള എലനഭാലക്കലയനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കനഭാടയ്  ക്ഷഭാമലാം  കപഭാലളളവ സൃഷനിക്കുന കൃത്രനിമ  മഭാന്ദവത്തനില  നനിനലാം
സലാംസഭാന സമ്പദയ് വവവസലയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയ കനഭാടയ് അസഭാധുവഭാക്കലനിലന്റെ ഫലമഭായനി
സലാംസഭാനത്തയ് അതനിരൂക്ഷമഭായ കേറനസനി ദദൗര്ലഭവമഭാണയ്  അനുഭവലപട്ടുവരുനതയ്.
പ്രസ്തുത കേറനസനി ക്ഷഭാമത്തനിലന്റെ കതഭാതയ് ഏറനിയുലാം ഇറങ്ങനിയുലാം പ്രതനിഫലനിച്ചുവരുന.
അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണയ്  ഇക്കഴനിഞ  ശമ്പളലാം,  ലപനഷേന  വനിതരണ  കേഭാലയളവനില
ദൃശവമഭായ കേറനസനി ക്ഷഭാമലാം.

(ബനി)  കനഭാടയ്  ക്ഷഭാമലാം  ഉണഭാകുവഭാനുളള പ്രധഭാന കേഭാരണലാം അസഭാധുവഭാക്കനിയ
കേറനസനിക്കയ്  തത്തുലവമഭായ  പുതനിയ കേറനസനി  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  റനിസര്വയ്  ബഭാങ്കനിനയ്
കേഴനിയഭാതനിരനിക്കുനതഭാണയ്.   കേറനസനി  ക്ഷഭാമവലാം  ബഭാങ്കുകേള  പുതനിയ  സര്വ്വതീസയ്

98/2020.
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ചേഭാര്ജുകേളുലാം പനിഴകേളുലാം നനിശ്ചയനിചതുലാം നനിമനിത്തലാം ജനങ്ങള  വനകതഭാതനില കേറനസനി
കനഭാട്ടുകേള കേയനില സൂക്ഷനിക്കുന സഭാഹചേരവലാം തളളനിക്കളയഭാനഭാകേനില.  ഇതയ് കേറനസനി
കനഭാട്ടുകേളുലട  ഒഴക്കനിലന  തടയുനതനിനുലാം  അതുവഴനി  കേറനസനിക്ഷഭാമത്തനിനുലാം
കേഭാരണമഭായനിട്ടുണഭാകേഭാലാം.

(സനി)  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേലളയുലാം
നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയുലാം സമ്പദയ് വവവസലയ മഭാന്ദവത്തനികലയയ്  തളളനിവനിടുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുളളതഭാണയ്.  പ്രസ്തസ്തുത മഭാന്ദവലാം  തരണലാം ലചേയ്യുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനി
ലൂലടയുള്ള ലചേലവഴനിക്കല വര്ദനിപനിക്കുകേലയനതയ് അതവനഭാകപക്ഷനിതമഭായനി കേഭാണുന.
എനഭാല കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലണഭാക്കനിയ വന ഇടനിവയ്
കമലദനിശയനിലളള  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  വവഭാപനിലയ  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
പകക്ഷ  ഈ  പരനിമനിതമഭായ  സഭാഹചേരവത്തനിലലാം  പരമഭാവധനി  ലപഭാതുപണലാം
സമ്പദ്ഘടനയനികലയയ് ഒഴക്കുനതനിനയ് ആതഭാര്തവലാം ഊര്ജ്ജനിതവമഭായ പരനിശമലാം
സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിരുന.   എനഭാല റനിസര്വയ്  ബഭാങ്കനിലന്റെ  നനിയനണങ്ങളമൂലലാം
ടഷേറനിയനിലല  ക്രയവനിക്രയങ്ങളക്കയ്  തടസലാം  കനരനിട്ടു.  ടഷേറനി  ഇടപഭാടുകേളക്കയ്
ഏര്ലപടുത്തനിയ  നനിയനണമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
കവഗത മന്ദതീഭവനിക്കുകേയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസന കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ലമഭാത്തത്തനില  പനികനഭാടടനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  എനനിരുനഭാലലാം  നനിലവനിലല
പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുനതനിനയ്  ഹ്രസസകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനിലളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സര്ക്കഭാര് വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന. 

സലാംസഭാന പദതനികേളക്കുള്ള കകേന്ദ്രധനസഹഭായലാം

4 (3179)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം സലാംസഭാന പദതനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം
കുറഞവരുന  സഭാഹചേരവലാം  പദതനി  നടത്തനിപനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന
സനിതനിവനികശഷേലാം  സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  എനഭാണയ്  ഈ  ഇനത്തനിലല
ധനസഹഭായലാം കുറയുനതനിനയ് ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  പദതനികേളക്കുള്ള  പരമഭാവധനി  ധനസഹഭായലാം
കനടനിലയടുക്കുനതനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിനയ്  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം  പ്രകതവകേമഭായനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള യഥഭാസമയലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  സമര്പനിക്കഭാത്തതയ്
കേഭാരണലാം  ഈ  വനിഹനിതത്തനില  കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  ഈ  കുറവയ്  ഏതയ്
രതീതനിയനില നനികേത്തുനതനിനയ് കേഴനിഞനിട്ടുണയ്;
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(ഡനി) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനില നനിനലാം പരമഭാവധനി തുകേ കനടനിലയടുക്കുന
തരത്തനില  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനയ്  പ്രകതവകേ  ശദ
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14-ാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷേന ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള
കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതലാം  32  ശതമഭാനത്തനിലനനിനലാം  42  ശതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.   എനഭാല  സലാംസഭാന  പദതനികേളക്കുളള  സഭാധഭാരണ
കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം  (Normal  Central  Assistance),  ഒറത്തവണ കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം
(One time Additional Central Assistance) എനനിവ നനിര്ത്തലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം മറ്റു
ധനസഹഭായങ്ങളനില  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കുറവയ്  വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുമഭാണയ്  ഈ
വര്ദനവയ്  കേമ്മേതീഷേന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുളളതയ്.   കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ഘടനയനില മഭാറലാം വരുത്തുകേയുലാം ചേനില പദതനികേള മറ്റു
പദതനികേളുമഭായനി  ലയനിപനിക്കുകേയുലാം  ചേനില  പ്രധഭാന  പദതനികേലള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയനിലനനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ഒഴനിവഭാക്കനിയ പദതനികേലള
50:50  അനുപഭാതത്തനില  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാണയ്.   കൂടഭാലത
60  ശതമഭാനത്തനിനയ് മുകേളനില കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം ലഭനിചനിരുന പല പദതനികേളുലടയുലാം
വനിഹനിതലാം  കുറചയ്  60:40  അനുപഭാതത്തനിലഭാക്കനിയതയ്  പദതനി  നടത്തനിപനിനയ്
സലാംസഭാനത്തനിനയ് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവത  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  സലാംബന്ധനിച  കകേന്ദ്ര  നയമഭാണയ്  പ്രധഭാന
പ്രതനിബന്ധലാം.  പുതുക്കനിയ ഫണനിലാംഗയ്  പഭാകറണ് പദതനി നടത്തനിപനില പ്രതനിസന്ധനി
കേളുണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അതുകൂടഭാലത  അഖനികലനവഭാതലത്തനില  രൂപതീകേരനിക്കലപടുന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള സലാംസഭാനത്തനിനയ് കയഭാജനിക്കഭാലതവരുന പ്രശ്നങ്ങളുലാം സലാംജഭാതമഭാകേഭാറുണയ്.
ഇക്കഭാരവങ്ങലളലഭാലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടുത്തുനണയ്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില  കവണ ശദ  ലചേലത്തുനതഭാണയ്.   ഈ
പ്രതനിസന്ധനികേള തരണലാം ലചേയഭാന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രത്തനില സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലചേലത്തുകേയുലാം  കകേരളത്തനിനയ്  അനുകയഭാജവമഭായനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില  മഭാറലാം
വരുത്തുവഭാന ആവശവലപടഭാറുമുണയ്.

(സനി  &  ഡനി)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി/കകേന്ദ്ര
പദതനികേളക്കഭായനി സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ് നലകുന ഫണ്ടുലാം അവയുലട വനിനനികയഭാഗവലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  ഓണ്വലന  സലാംവനിധഭാനലാം  (പനി.എഫയ്.എലാം.എസയ്.)
സലാംസഭാനങ്ങളനില  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്.  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില
സലാംസഭാനത്തുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പനി.എഫയ്.എലാം.എസയ്.  ഓണ്വലന
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സലാംവനിധഭാനലാം  ടഷേറനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം  പനി.എഫയ്.എലാം.എസയ്.  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  കകേന്ദ്ര  പദതനികേള
പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  ഫണ്ടുലാം  അപയുലട  വനിനനികയഭാഗവലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
എലഭാ  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുകേളുലാം  പനി.എഫയ്.എലാം.എസയ്.-ല  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുനതനിനയ്
ബന്ധലപട വകുപ്പുകദവഭാഗസര്ക്കയ് പരനിശതീലനലാം നലകേനിവരുന.  പനി.എഫയ്.എലാം.എസയ്.
സലാംസഭാനത്തയ്  പൂര്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിയുനകതഭാലട  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുലട  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനകണഭാലയനലാം  അവ
സമയബന്ധനിതമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനകണഭാലയനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലാം.
കൂടഭാലത  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപയ്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
യഥഭാസമയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില  നനിനയ്  ഫണയ്  വഭാങ്ങനിലയടുക്കുനതനിനുമഭായനി
ആസൂത്രണ  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരവ  വകുപനില  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷേന  ലസല
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ ലസല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട കയഭാഗങ്ങള വനിളനിച്ചുകൂട്ടുകേയുലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില  നനിനലാം  ലഭനികക്കണ  ഫണ്ടുകേലളക്കുറനിച്ചുളള   വനിവരങ്ങള
കശഖരനിക്കുകേയുലാം  ഫണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത
വഭാങ്ങനിലചടുക്കുനതനിനുലാം കൂടുതല കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനുമുളള പദതനികേള
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  അയച്ചുലകേഭാടുക്കുനതനിനുമുളള  നടപടനികേള
തസരനിതലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുനണയ്.

കുടനിശനികേ നനികുതനി

5  (3180)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള കുടനിശനികേ നനികുതനി പനിരനിലചടുക്കഭാന
എലനങ്കനിലലാം ഊർജ്ജനിത ശമലാം നടത്തുനകണഭാ;

(ബനി)  കുടനിശനികേ  നനികുതനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപലയനഭാണയ്  നനികുതനി  വകുപയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകുപയ് തനിരനിച്ചുളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപയ്

KGST,  VAT,  AIT,  Luxury  Tax  എനതീ  ഇനങ്ങളനിലളള  നനികുതനി
കുടനിശനികേകേള  പരമഭാവധനി  പനിരനിലചടുക്കുനതനിനഭായനി  പലനിശ,  പനിഴ,  പനിഴപലനിശ
എനനിവയനില ഇളവയ് നലകേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ആലാംനസ്റ്റനി പദതനി പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 77

കകേരളഭാ ഫനിനഭാനസയ് ആക്ടയ്  2016  പ്രകേഭാരലാം പ്രഖവഭാപനിചനിരുന  2016  മഭാര്ചയ്  

31  വലര  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  KGST  അസലസ്മന്റെയ്  പ്രകേഭാരമുളള  കുടനിശനികേ

തതീര്പഭാക്കുവഭാനുളള  കേഭാലഭാവധനി  28-2-2017-ല  നനിനലാം  31-12-2017  വലരയഭാക്കനി

ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണയ്. 

വഭാറയ്  ആലാംനസ്റ്റനി  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  2005-06  മുതല  2010-11  വലരയുള്ള

നനികുതനി കുടനിശനികേ പൂര്ണമഭായുലാം അടചഭാല കുടനിശനികേയുലട പലനിശയുലാം പനിഴത്തുകേയുലട

70 ശതമഭാനവലാം പനിഴയുലട പലനിശയുലാം ഇളവയ് ലചേയ്യുനതഭാണയ്.  ഈ കേഭാലയളവനിലല

കകേന്ദ്ര വനിലപന നനികുതനി പ്രകേഭാരമുള്ള കുടനിശനികേകേളുലാം ഈ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി

തതീര്പഭാക്കഭാവനതഭാണയ്.  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷനിക്കഭാവന  അവസഭാന

തതീയതനി  2017  ജൂണ്  30-ഉലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേണക്കഭാക്കനിയ നനികുതനി കുടനിശനികേ

തുലവ  ഗഡുക്കളഭായനി  അടകക്കണ്ടുന  അവസഭാന  തതീയതനി  2017  ഡനിസലാംബര്

31-ഉമഭാണയ്.

കേഭാര്ഷേനികേഭാദഭായ  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി  എനതീ  ഇനങ്ങളനിലള്ള

2010-11  വലരയുളള  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  പൂര്ണമഭായുലാം  അടചഭാല  കുടനിശനികേയുലട

പലനിശയുലാം പനിഴത്തുകേയുലട 70 ശതമഭാനവലാം ഇളവ ലചേയ്യുനതഭാണയ്.

കൂടഭാലത  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  നലകേനിയനിരുന  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്

കസ്റ്റകേളുലാം റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  അപകലറയ്  അധനികേഭാരനിയുലട  മുനപഭാലകേ

ഫയല ലചേയലപട അപതീലകേള എത്രയുലാംകവഗലാം  തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി അത്തരലാം

അപകലറയ് അധനികേഭാരനികേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

ഇകതഭാലടഭാപലാം എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ഉകദവഭാഗസരുലട മതീറനിലാംഗയ് വനിളനിച്ചുകൂട്ടുകേയുലാം

ടനി  മതീറനിലാംഗുകേളനില  നലകേനിയ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി

നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  തുടര്നവരുന.  ജനിലകേള

കതഭാറുലാം ഇതനിനഭായനി ഉകദവഭാഗസരുലട പ്രകതവകേ ടതീമുകേലളയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

ലഭാനഡയ് റവനന്യൂ വകുപയ്

റവനന്യൂ വകുപയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പനിരനിലചടുക്കുനതയ്  ലഭാനഡയ്  റവനന്യൂ ഇനങ്ങളുലാം

റവനന്യൂ റനിക്കവറനി ഇനങ്ങളുമഭാണയ്.   കകേരള റവനന്യൂ റനിക്കവറനി ആക്ടയ്  1968  പ്രകേഭാരലാം

വകുപ്പുകേള/സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കുടനിശനികേയഭായനി  ലഭനിക്കുവഭാനുളള  തുകേകേള

അര്തനകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  കുടനിശനികേക്കഭാരലനതനിലര  റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി

നടപടനികേള സസതീകേരനിചയ്  പനിരനിലചടുക്കുന.
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കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ്

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസകേളനില എലഭാ ബുധനഭാഴ്ചയുലാം നനികുതനി
പനിരനിവയ്  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  മഭാത്രമഭായനി  കവര്തനിരനിചയ്  ഡനിമഭാനഡയ്  കനഭാടതീസകേള
അയയ്ക്കുകേ,  റവനന്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള എടുക്കുകേ,  നനികുതനി അടയഭാലത കറഭാഡനില
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിലചടുക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  കജഭാലനികേള
ലചേയ്തുവരുനണയ്. കൂടഭാലത ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

രജനികസ്ട്രഷേന വകുപയ്

1-1-1986  മുതല  31-3-2010  വലര  കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന  അണര്
വഭാലദ്യുകവഷേന കകേസകേള തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി നനികുതനി വകുപനിലന്റെ  21-7-2016-ലല
ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 74/16/റനി.ഡനി. ഉത്തരവപ്രകേഭാരവലാം ഫഭാറ്റുകേളുലട അണര് വഭാലദ്യുകവഷേന
കുടനിശനികേ  തതീര്പഭാക്കുവഭാനഭായനി   21-7-2016-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  75/16/റനി.ഡനി.
ഉത്തരവപ്രകേഭാരവലാം ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല പദതനി നടപനിലവരുത്തനി.

എവകസയ് വകുപയ്

എവകസയ് വകുപ്പുവഴനി നലകുന എലഭാ വലസനസകേളക്കുലാം ലപര്മനിറ്റുകേളക്കുലാം
മുനകൂറഭായനി  ഫതീസയ്/നനികുതനി  ഈടഭാക്കനിയകശഷേമഭാണയ്  അനുമതനി  നലകുനതയ്.
ആയതനിനഭാല  എവകസയ്  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നനിലവനില  നനികുതനി  കുടനിശനികേ
ഉണഭാകുനനില.  എനഭാല  ചേഭാരഭായ  ഷേഭാപ്പുകേളുലാം  കേളളയ്  ഷേഭാപ്പുകേളുലാം  വലസനസയ്
സഭാപനങ്ങളുലാം നടത്തനി കേനിസ്തയ് തുകേയുലാം വലസനസയ് ഫതീയുലാം അടയഭാന വലസനസനി
മുടക്കലാം  വരുത്തനിയ  ഇനത്തനില  വളലരക്കഭാലമഭായനി  നനിലനനിലക്കുന  അബ്കേഭാരനി
കുടനിശനികേയുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  റവനദ്യു റനിക്കവറനി നടപടനികേള നടനവരുനതുലാം പല
കകേസകേളനിലലാം ടനിയഭാനമഭാരുലട വസ്തുവകേകേള കബഭാടയ്-ഇന-ലഭാനഡയ് ആയനി സര്ക്കഭാര്
ഏലറടുത്തനിട്ടുളളതുമഭാണയ്.

(ബനി) വകുപയ് തനിരനിച്ചുളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപനില   31-3-2017  വലരയുളള  കുടനിശനികേ  നനികുതനി
7582.38 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.

ലഭാനഡയ് റവനദ്യു വകുപനില 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലത്ത മുതല പനിരനിവയ്
ബഭാക്കനി കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം ലഭാനഡയ് റവനദ്യു, റവനദ്യു റനിക്കവറനി ഇനങ്ങളനില യഥഭാക്രമലാം
163.51 കകേഭാടനി രൂപയുലാം  2160.76 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കുടനിശനികേയഭായനി വനനിട്ടുണയ്.

31-12-2016  വലരയുളള  കേണക്കനുസരനിചയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ
നനികുതനി കുടനിശനികേ 1710 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  ഇതനില ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട
കുടനിശനികേ 1389.28 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകുപനിനയ് മഭാത്രമഭായുളള കുടനിശനികേ 320.71 കകേഭാടനി
രൂപയുമഭാണയ്.
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രജനികസ്ട്രഷേന വകുപനില 2017 മഭാര്ചയ് വലര അണര് വഭാലദ്യുകവഷേന ഇനത്തനില

ഏകേകദശലാം 28.24 കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിലചടുക്കഭാനുണയ് എനയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

അബ്കേഭാരനി  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില  നനിലവനിലളള  തുകേ  62,29,66,186

രൂപയഭാണയ്. കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില കേണക്കഭാക്കുന പലനിശകൂടനി കചേരുകമ്പഭാള നനിലവനില

243 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം അബ്കേഭാരനി കുടനിശനികേയഭായനി നനിലനനിലക്കുന.

സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കല

6 (3181) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാര് വഭായ്പലയടുത്ത തുകേ എത്ര ; എവനിലട നനിനയ് ; മുനവഭായ്പയുലാം

പലനിശയുലാം  ഉളലപലട  തനിരനിചടച  തുകേ  എത്ര;  നനിതവനനിദഭാന  ലചേലവകേളക്കയ്

ഉപകയഭാഗനിച  തുകേ  എത്ര;  ഇതനിനഭായനി  വഭായ്പലയടുത്ത  തുകേ  എത്ര;  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ എത്ര;  മൂലധന ലചേലവകേളക്കയ് ഉപകയഭാഗനിച

തുകേ  എത്ര;  ഏലറടുത്ത  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതലഭാലാം;  ഇതനിനഭായനി

ലചേലവഭാക്കനിയ  തുകേ  എത്ര;  ഇവയനില  പൂര്ത്തതീകേരനിചവ  ഏലതലഭാലാം;

പുര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവ ഏലതലഭാലാം ; എനനിവ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവമൂലമുണഭായ സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനി പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; എങ്കനില

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം പ്രതനിസന്ധനിയനില നനിനലാം രക്ഷ കനടഭാനഭായനി  ഈ സര്ക്കഭാര്

നടത്തനിയ  അധനികേവനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  ഉളലപലടയുളള  ധനസമഭാഹരണ

സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏലതലഭാലാം എനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ടഷേറനി ശലാംഖലയനിലല കകേഭാര്ബഭാങ്കനിലാംഗയ് പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി

എലനലഭാലാം  എനലാം  ഇതുവഴനിയുണഭാകുന  കനടങ്ങള  എലനലഭാലാം  എനലാം

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണകേഭാലത്തയ് ആഭവനരകേടവലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില

നനിനയ്  എടുത്ത  കേടവലാം  സ്മഭാള  കസവനിലാംഗ്സയ്  ആന്റെയ്  കപ്രഭാവനിഡന്റെയ്  ഫണയ്

ഇനത്തനിലമഭായനി  എടുത്ത  വഭായ്പ,  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവയ്,  പലനിശ  സലാംബന്ധനിച

വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം മൂലധന ലചേലവകേള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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(തുകേ കകേഭാടനിയനില)

വര്ഷേലാം വഭായ്പഭാ തുകേ
(ലമഭാത്തലാം)

വഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവയ്

പലനിശ
മൂലധന

ലചേലവകേള 
(എഫയ് കലഭാണ് ഒഴനിലകേ)

2011-12 32780.89 22035.94 6293.6 3852.92

2012-13 37082.02 22939.38 7204.81 4603.29

2013-14 43814.81 28366.56 8265.38 4294.33

2014-15 50965.75 34534.58 9769.59 4254.59

2015-16 67920.36 45990.28 11110.62 7500.04

സലാംസഭാനലാം  എടുക്കുന  വഭായ്പയനില  മുഖവപങ്കുലാം  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണയ് വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതയ്.  ഇതനില വളലര ലചേറനിയ ഒരു പങ്കു
മഭാത്രകമ നനിതവനനിദഭാന ലചേലവകേളക്കയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുനളള.

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്  ഫണനിലന്റെ  പനിനബലലാം
ഉറപഭാക്കഭാലതയഭാണയ്  പല  പദതനികേളുലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം  പ്രഖവഭാപനിചനിരുനതയ്.
ബഡ്ജറനില  പ്രഖവഭാപനിക്കലപട  നനിരവധനി  പദതനികേളുലട  യഥഭാര്ത  ലചേലവയ്
ബഡ്ജറയ് എസ്റ്റനികമറനിലന്റെ 60 മുതല 70 ശതമഭാനലാം വലരയഭായനിരുന.  ഇതുകേഭാരണലാം
വഭാര്ഷേനികേ പദതനികേളുലട  നടത്തനിപയ്  സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭാവകേയുലാം  ലപഭാതുനനികക്ഷപ
ങ്ങളനില  വനപ്രതവഭാഘഭാതലാം ഉളവഭാകുകേയുലാം സമൂഹത്തനിലല പഭാവലപട ജനവനിഭഭാഗങ്ങലള
ഏറവലാം  കൂടുതല  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  നനികുതനി
നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം ഉയര്ത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാതനിരുനതുലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലമഭാത്തത്തനിലളള സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനിക്കയ് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലൂലടയുലാം  അനഭാവശവ  ലചേലവയ്
നനിയനണത്തനിലൂലടയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവയ്  ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കനിയുലാം  അടനിയനര
പ്രഭാധഭാനവമുളള  വനികേസനകക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  പണലാം  കേലണത്തഭാന
സര്ക്കഭാരനിനയ്  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.   വനകേനിട  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര് പദതനികേള  ഏലറടുത്തു
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി 1999-ലല കേനിഫ്ബനി ആക്ടയ് പരനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണയ് ലസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിലന
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കേനിഫ്ബനിയുലട കേതീഴനില ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്, ആകരഭാഗവലാം, ഉനത
വനിദവഭാഭവഭാസലാം തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിലഭായനി 15,000 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനികേളക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  20,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  മറയ്  വനകേനിട
പദതനികേള കേനിഫ്ബനിയുലട പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. നനിലവനിലളള നനികുതനി സമഭാഹരണ
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സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടുകൂടനി
സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കുള്ള  പണലമഭാടുക്കലലാം  സര്ക്കഭാരനില  നനിനളള  പണ  വനിതരണവലാം
ഓണ്വലനഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുളള  ഇ-ടഷേറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനി
ക്കഴനിഞ.  ഇതുവഴനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  എകപഭാള കവണലമങ്കനിലലാം  സര്ക്കഭാരനികലയയ്
പണലാം  അടയ്ക്കുനതനിനയ്  സദൗകേരവകമര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്,  മറ്റു
വകുപ്പുകേള,  ബഡ്ജറയ്,  ഭഭാരതതീയ റനിസര്വയ് ബഭാങ്കയ്,  അക്കദൗണന്റെയ് ജനറല,  വനിവനിധ
ബഭാങ്കുകേള,  വനിവനിധ കഡ്രഭായനിലാംഗയ് ആന്റെയ്  ഡനിസ്കബഴനിലാംഗയ്  ഓഫതീസര്മഭാര് തുടങ്ങനിയ
എലഭാവലരയുലാം  ഒരു  കുടക്കതീഴനില  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  ഇടപഭാടുകേള  പരസരലാം
ഓണ്വലനഭായനി നടത്തുനതനിനഭായനി ഒരു ഇന്റെകഗറഡയ് ഫനിനഭാനഷേവല മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
സനിസ്റ്റലാം (IFMS) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  IFMS  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴവന
ടഷേറനികേളനിലലാം  കകേഭാര്ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലണയ്.  ആയതനിലന്റെ
പൂര്ത്തതീകേരണ  പ്രഖവഭാപനലാം  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  23-2-2017-നയ്
നടത്തുകേയുണഭായനി. 

കകേഭാര്ബഭാങ്കനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭായകതഭാടുകൂടനി ഏതയ് ടഷേറനി മുകഖനയുലാം
ടഷേറനി കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങ്കയ് അക്കദൗണനികലയയ് പണലാം നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനുലാം ഏതയ്
ടഷേറനിയനിലനനിനലാം  ടനി.എസയ്.ബനി.  അക്കദൗണനിലല  പണലാം  പനിനവലനിക്കുനതനിനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം.   കൂടഭാലത  വനിവനിധ  യൂടനിലനിറനി  കപയ്ലമന്റുകേളക്കുളള  (ഇലകനിസനിറനി
ചേഭാര്ജ്ജയ്,  വഭാടര്  ചേഭാര്ജ്ജയ്   തുടങ്ങനിയവ  അടയഭാനുളള)  സദൗകേരവലാം,  ഏതയ്
അക്കദൗണനികലയ്ക്കുലാം  ഇലകകഭാണനിക്കഭായനി  പണലാം  വകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുനതനിനുളള
സദൗകേരവലാം എനനിവയുലാം തഭാമസലാംവനിനഭാ സഭാദവമഭാകുനതഭാണയ്. 

ലപനഷേന ആനുകൂലവങ്ങളുലാം കുടനിശനികേകേളുലാം

7  (3182)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 1-7-2014  മുതല 31-12-2015  വലര ലപനഷേന പറനിയ ജതീവനക്കഭാരുലട
ലടര്മനിനല ലതീവയ്  സറണര് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ലമഭാത്തലാം എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് എത്ര രൂപ ഈ ഇനത്തനില കുടനിശനികേ ഉലണനയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 1-7-2014 മുതല 31-12-2015 വലര ലപനഷേന പറനിയ ജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  അരനിയര്  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില  എത്ര  രൂപ  ഈ
ഇനത്തനില നലകേഭാനുലണനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

98/2020.
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(സനി) 1-7-2014 മുതല 31-12-2015 വലര ലപനഷേന പറനിയ ജതീവനക്കഭാരുലട
ലപനഷേന അരനിയര് , ഗഭാറ്റുവനിറനി അരനിയര് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ഇതു നലകേഭാനുണയ്;

(ഡനി)  ആനുകൂലവങ്ങള  ലഭനിക്കഭാലത  ലപനഷേന  പറനിയ  ജതീവനക്കഭാര്
ബുദനിമുട്ടുനതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഗവലണ്മെന്റെയ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-7-2014  മുതല  31-1-2016  വലര  വനിരമനിച  23143  ജതീവനക്കഭാരുലട
ലടര്മനിനല  ലതീവയ്  സറണര്  കുടനിശനികേയഭായനി  1-4-2017,  1-10-2017,  1-4-2018,
1-10-2018  എനതീ  തതീയതനികേളനില  നഭാലയ്  ഗഡുക്കളഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്
20-1-2016-ലല  സ.ഉ.(അ)  9/2016/ധന  ഉത്തരവനിലല  ഖണ്ഡനികേ  9.1  പ്രകേഭാരലാം
തതീരുമഭാനനിചയ്  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനുകവണനി  വരുന  ലചേലവയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  1-7-2014-നുലാം  31-1-2016-നുലാം  ഇടയനിലളള  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണ കുടനിശനികേ തുകേ പലനിശ ഉളലപലട  1-4-2017, 1-10-2017,  1-4-2018,
1-10-2018  എനതീ തതീയതനികേളനില നഭാലയ്  തുലവ ഗഡുക്കളഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത 1-7-2014-നുലാം 31-3-2017-നുലാം
ഇടയനില വനിരമനിച ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം സര്വ്വതീസനിലന്റെ അവസഭാനവര്ഷേലാം കപ്രഭാവനിഡന്റെയ്
ഫണയ്  അക്കദൗണയ്  തുടകരണതനിലലനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
കപ്രഭാവനിഡന്റെയ് ഫണയ് അക്കദൗണയ് നനിര്ബന്ധമലഭാത്ത പഭാര്ടയ് വടലാം അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  കുടനിശനികേയുലട  ആദവഗഡു  പലനിശ  സഹനിതലാം  പണമഭായനി
നലകുവഭാന അനുവദനിചയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  1-7-2014  മുതല  31-1-2016  വലര  വനിരമനിച  23143  ജതീവനക്കഭാരുലട
ലപനഷേന, ഗഭാറ്റുവനിറനി എനനിവ കുടനിശനികേയഭായനി 1-4-2017, 1-10-2017,  1-4-2018,
1-10-2018  എനതീ  തതീയതനികേളനില  നഭാലയ്  ഗഡുക്കളഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്
20-1-2016-ലല  സ.ഉ.(അ)  9/2016/ധന  ഉത്തരവനിലല  ഖണ്ഡനികേ  9.1  പ്രകേഭാരലാം
തതീരുമഭാനനിചയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  സര്വ്വതീസനിലനനിനലാം  വനിരമനിച  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണത്തനിനയ് മുനപുണഭായനിരുന നനിരക്കനില എലഭാ ആനുകൂലവങ്ങളുലാം വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  എനഭാല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി കേണക്കനിലലടുത്തയ് ശമ്പള
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പരനിഷ്കരണലാം വഴനിയുളള ആനുകൂലവങ്ങളുലട കുടനിശനികേ നഭാലയ് ഗഡുക്കളഭായനി വനിതരണലാം
ലചേയ്യുവഭാനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതയ്.  

ഐ.എഫയ്.എസയ്. കകേഭാഡയ്

8 (3183) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേള,  എല.ലഎ.സനി.  തുടങ്ങനിയ  ഇനഷേസറനസയ്
സഭാപനങ്ങള,  സ്റ്റഭാര്  ലഹലത്തയ്,  ധനകേഭാരവ  ഇനഷേസറനസയ്  സഭാപനങ്ങള
മുതലഭായവ  സലാംസഭാന  ടഷേറനി  നല്കുന  ലചേക്കുകേള  സസതീകേരനിക്കഭാലത  വനിലക്കയ്
കേല്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന ടഷേറനികേള തുടങ്ങനി സഹകേരണ ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങള
ഉളലപലടയുളള  ധനകേഭാരവ  ഇടപഭാടുസഭാപനങ്ങളക്കയ്  ഐ.എഫയ്.എസയ്.  (IFS)
കകേഭാഡയ് നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ധനകേഭാരവസഭാപനങ്ങള  ധനകേഭാരവ  ഇടപഭാടുകേള  നടത്തണലമങ്കനില
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഐ.എഫയ്.എസയ്. കകേഭാഡയ് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലളള  ധനകേഭാരവസഭാപനങ്ങളക്കയ്
ഐ.എഫയ്.എസയ്. കകേഭാഡയ് ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേള,  എല.ഐ.സനി.  തുടങ്ങനിയ  ഇനഷേസറനസയ്
സഭാപനങ്ങള,  സ്റ്റഭാര് ലഹലത്തയ്,  ധനകേഭാരവ  ഇനഷേസറനസയ്  സഭാപനങ്ങള മുതലഭായവ
ടഷേറനി ലചേക്കുകേളക്കയ് വനിലക്കയ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി) സലാംസഭാന ടഷേറനികേളക്കയ് ഐ.എഫയ്.എസയ്. കകേഭാഡയ് നനിലവനിലനില.

(സനി)  ഇനവയനിലല  രണയ്  പ്രധഭാനലപട  settlement  system  ആയ  RTGS,
NEFT എനനിവയനിലൂലട  ഇലകകഭാണനിക്കഭായനി  ഫണയ്  ടഭാനസര്  നടത്തുന  ഓകരഭാ
ബഭാങ്കയ്  ബഭാഞനിലനയുലാം  identify  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതഭാണയ്
ഐ.  എഫയ്.  എസയ്.  കകേഭാഡയ്.  ഇതയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ബഭാങ്കയ്  ബഭാഞ്ചുകേലള
തനിരനിചറനിയുനതനിനുകവണനിയുളളതഭാണയ്. അതനിനഭാല Electronic Fund  Settlement-ലന്റെ
പരനിധനിയനില വരഭാത്ത സഭാപനങ്ങളക്കയ്  IFS  കകേഭാഡയ് ലഭനിക്കഭാറനില.  IFS  കകേഭാഡയ്
നലകുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷേയങ്ങള  പൂര്ണമഭായുലാം  റനിസര്വയ്  ബഭാങ്കനിലന്റെയുലാം
കകേന്ദ്ര മനഭാലയത്തനിലന്റെയുലാം പരനിധനിയനില വരുനതഭാണയ്.  
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പണമനിടപഭാടുകേള നടത്തഭാന അനുമതനിയുള്ള ബഭാങ്കുകേള

9  (T*  3184)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്/ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/യൂണനികവഴനിറനികേള/
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള/കേമ്മേതീഷേനുകേള/മറയ് സര്ക്കഭാര് നനിയനണമുള്ള കേമ്പനനികേള/
അനുബന്ധ സഭാപനങ്ങള എനനിവയയ് പണമനിടപഭാടുകേള നടത്തഭാന അനുമതനിയുള്ള
ബഭാങ്കുകേള ഏലതലഭാലാം; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കമല്പറഞ  സഭാപനങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  അത്തരലാം
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ്  ലഭനിക്കുന  കകേന്ദ്ര  സഹഭായവലാം  സലാംസഭാന  സഹഭായവലാം  ആയതയ്
കദശസഭാലകൃത/ലഷേഡന്യൂളഡയ്  ബഭാങ്കുകേളനില  നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ  കേഭാരവലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില 1990 ജനുവരനി മുതല നഭാളനിതുവലരയഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ് ലഭനിച സഹഭായലാം എത്ര;  എത്ര ബഭാങ്കുകേളനിലഭാണയ്  നനികക്ഷപനിചതയ്;
ഓകരഭാ  ബഭാങ്കനിലലാം  എത്ര  തുകേ  നനികക്ഷപനിച്ചു;  എത്ര  തുകേ  പനിനവലനിച്ചു;  ഓകരഭാ
പദതനിയ്ക്കുലാം എത്ര തുകേ പനിനവലനിക്കഭാലത ബഭാങ്കുകേളനില കേനിടക്കുന;  ഇതനിനയ് പലനിശ
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരവങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലമനഭാണയ്;
പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള പരനികശഭാധനയുലട ഫലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനില നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട ബഭാക്കനി തുകേ കദശസഭാലകൃത
ബഭാങ്കുകേളനില ഇകപഭാഴലാം കേനിടക്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഓകരഭാ വകുപനിലലയുലാം ഇത്തരലാം വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  ഒരു  പ്രകതവകേ  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിചയ്
കദശസഭാലകൃത  ബഭാങ്കുകേളനില  കേനിടക്കുന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  അര്ഹതലപട
പണലാം  തനിടലപടുത്തനി  അതയ്  തനിരനിലകേ  ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
കദശസഭാലകൃത ബഭാങ്കുകേളനില ആലകേ എത്ര പണലാം ഇത്തരത്തനില കേനിടക്കുനണയ്; മറയ്
ബഭാങ്കുകേളനില എത്ര പണലാം ഉണയ്; വവക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നലകുന  ഫണ്ടുകേള,  ഗഭാന്റെയ്-ഇന-എയ്ഡയ്
എനനിവ ടഷേറനികേളനിലത്തലന നനിലനനിര്ത്തണലമനലാം ബഭാങ്കുകേളനില നനികക്ഷപനിക്കഭാന
പഭാടനിലലനമഭാണയ് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്.  എനഭാല

*T. മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 85

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയയ്
ടഷേറനിലയക്കഭാള  പലനിശ  ലഭനിക്കുലമങ്കനില  മഭാത്രലാം  അവയുലട  തനതയ്  ഫണ്ടുകേള
കദശസഭാലകൃത  ബഭാങ്കുകേള/വഭാണനിജവ  ബഭാങ്കുകേള/സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള
എനനിവനിടങ്ങളനില നനികക്ഷപനിക്കഭാന അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനിലളള  സസയലാംഭരണ/സ്റ്റഭാറന്യൂടറനി  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്
ഗഭാന്റുകേളുലാം  തനതയ്  ഫണ്ടുകേളുലാം വകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുനതനിനയ്  സസകേഭാരവ  ബഭാങ്കുകേളഭായ
ഐ.സനി.ഐ.സനി.ഐ.,  എചയ്.ഡനി.എഫയ്.സനി.,  ആകനിസയ്  ബഭാങ്കുകേളുലട  കസവനവലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി-ഇ)  ധനകേഭാരവ  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പതനിവയ്  പരനികശഭാധനകേളനില
ഇക്കഭാരവങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണയ്.  27-3-2014-ലല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്
31/2014/ധന. പ്രകേഭാരലാം വഭാണനിജവ ബഭാങ്കുകേളനില സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന സര്ക്കഭാര് പണലാം
തനിരനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ടഷേറനികേളനികലയയ്  മഭാറ്റുനതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളനില  ബഭാങ്കനില  നനിലനനിര്ത്തഭാവന  തുകേയയ്  പരനിധനി
നനിശ്ചയനിചയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(എഫയ്)  ധനകേഭാരവ  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗലാം  തുടര്നലാം  ഇക്കഭാരവങ്ങള
പരനികശഭാധനിചയ് തുടര്നടപടനി വകേലക്കഭാളളുനതഭാണയ്. 

എലാം.എല.എ.-എസയ്.ഡനി.എഫയ്. മഭാനദണ്ഡങ്ങള

10 (3185)  ശതീ  .    പുരുഷേന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എസയ്.ഡനി.എഫയ്.  വനിനനികയഭാഗനിചയ്  എലാം.എല.എ.  നനിര്വ്വഹനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് എലനലഭാലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കണലമനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേലളയഭാണയ്  ഇ-ലടണര്
പരനിധനിയനില  നനിനയ്  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  എലനങ്കനിലലാം
ഉത്തരവകേള നനിലവനിലകണഭാ; ഉലണങ്കനില അവ ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 15  ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള പ്രവൃത്തനികേള ഗുണകഭഭാക്തൃ  കേമ്മേനിറനികേളക്കയ്
ഏലറടുത്തയ്  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനയ്  എലനങ്കനിലലാം  തടസങ്ങളുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില
ആയതയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.എല.എ.-എസയ്.ഡനി.എഫയ്.-ലന്റെ  ലപഭാതുവഭായ  മഭാനദണ്ഡലാം
27-5-2004-ലല സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്  247/2004/ധന ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം പുറലപടുവനി
ചനിട്ടുളളതഭാണയ്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ലപഭാതു  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ബഭാധകേമഭാവന
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ഉത്തരവകേളുലടകയഭാ/എലാം.എല.എ.മഭാരുലട  ലപഭാതുവഭായ  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലടകയഭാ
അടനിസഭാനത്തനില  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിനയ്  ആവശവമഭായ  കഭദഗതനി  ഉത്തരവകേളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  29-3-2017-ലല  18/2017/ധന  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം
എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട  പ്രകതവകേ  വനികേസന  നനിധനി  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന
പതനിനഞയ്  ലക്ഷലാം  രൂപവലര  എസ്റ്റനികമറയ്  തുകേയുളള  മരഭാമത്തയ്  പ്രവൃത്തനികേള
ഇ-ലടണര് വവവസകേളനില നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇല.

എല.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസയ്. പ്രകേഭാരലാം വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

11  (3186)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  എല.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസയ്.
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച
പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലാം; വനിശദവനിവരങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില എല.എ.സനി.- എ.ഡനി.എസയ്.
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  അവയുലട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനിയുലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്

12 (3187) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  13-ാം  കകേരളഭാ  നനിയമസഭയുലട  കേഭാലപരനിധനിയനില  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേര്ക്കയ്  പ്രതനിവർഷേലാം  അനുവദനിചനിരുന  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില
(എൽ.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസയ്.)  നനിനലാം നടപഭാക്കഭാൻ  ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയതുലാം എനഭാല
സഭാകങ്കതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാൽ  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സഭാധവമഭാകേഭാതനിരുനതുമഭായ
പദതനികേളുലട  തുകേ  മറ്റു  പദതനികേളക്കയ്  നലകുവഭാന  നനിയമതടസമുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  2016-ല  പുറലപടുവനിച  സര്ക്കുലര്
പുനനഃപരനികശഭാധനിചയ്  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരവങ്ങളനില ലചേലവഴനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാലതകപഭായ
പദതനികേളക്കുപകേരലാം  കുടനിലവള്ളപദതനി  കപഭാലള്ള  ജകനഭാപകയഭാഗപ്രദമഭായ
പദതനികേളക്കയ്  തുകേ  നലകുലാംവനിധലാം  സര്ക്കുലര്  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  12-4-2016-ലല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  33/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം
2012-13  മുതല  2015-16  വലരയുളള  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേങ്ങളനികലയഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളള പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് പകേരമഭായനി 1-4-2016-നുകശഷേലാം മറയ്
പ്രവൃത്തനികേള  അനുവദനതീയമലഭാലയനയ്  വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  13-ാം  കകേരള
നനിയമസഭയുലട  കേഭാലപരനിധനിയനിലത്തലനയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  സര്ക്കുലര്  പുറലപടുവനി
ചനിട്ടുള്ളതയ്. സര്ക്കുലറനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതയ് പരനിഗണനയനിലനില.

വഹമഭാസ്റ്റയ് /മനിനനിമഭാസ്റ്റയ് വലറ്റുകേള

13 (3188) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  വഹമഭാസ്റ്റയ്/മനിനനിമഭാസ്റ്റയ്
വലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനയ്  ലപഭാതുവഭായ  ലസസനിഫനികക്കഷേന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലസസനിഫനികക്കഷേന  2016-17  വര്ഷേലത്ത ലപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കയ്
ബഭാധകേമഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  26-2-2017-ലല  സ.ഉ.  (അ)  നമ്പര്  27/2017/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  ആസ്തനി
വനികേസന  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  വഹമഭാസ്റ്റയ്/മനിനനിമഭാസ്റ്റയ്  വലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
കപ്രഭാജക്ടുകേള  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്  പുതനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ധനകേഭാരവ വകുപനിലന്റെ ലവബ്വസറനില ലഭവമഭാണയ്.

(ബനി)  NC-B3/183/2016-Fin  എന ഫയലനില  പ്രസ്തുത ഉത്തരവയ്  2018-19
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  മുതല  മഭാത്രലാം  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല  മതനിയഭാകുലമനയ്
ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി 5-5-2017-ല ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
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ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗലാം

14 (3189) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  2016-17-ലല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില
ഉളലപടുത്തനി  ഏലതഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണയ്  ഇതുവലര  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയലതനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണയ് ഇനനി അനുമതനി ലഭനിക്കഭാനുള്ളതയ്;

(സനി) വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറയ് ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള എലതഭാക്കയഭാണയ്;
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) എസ്റ്റനികമറയ് സമര്പനിക്കഭാന ഉണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഓകരഭാ  ഫയലലാം  ആരുലട  കമശപ്പുറത്തഭാണയ്  ലപന്റെനിലാംഗയ്  എനയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  2016-17-ലല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില
ഉളലപടുത്തനി  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലലാം-സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണലാം  (58.70  ലക്ഷലാം
രൂപ) എന പ്രവൃത്തനിക്കയ് ധനകേഭാരവ വകുപയ് ധനഭാനുമതനിയുലാം ഭരണവകുപയ്  (ഊര്ജ്ജ
വകുപയ്) ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി  &  സനി)  ഇനനി  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുളളതുലാം  വനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറയ്
ലഭനിക്കുവഭാനുളളതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.
വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറയ് ലഭനിചനിട്ടുളള പ്രവൃത്തനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറയ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം അനുബന്ധകരഖകേളുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഭരണവകുപനില  ലഭവമഭാകേഭാത്തതഭാണയ്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ്
കേഭാരണലാം.

(ഇ) നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനി (2016-17) യുമഭായനി
ബന്ധലപട ഒരു ഫയലലാം ധനഭാകേരവ വകുപനില ലപനഡനിലാംഗനിലനില. 

ആസ്തനി വനികേസന പദതനികേൾ

15 (3190)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(എ) 2011-2015 കേഭാലയളവനില എലാം.എല.എ ആസ്തനി. വനികേസന പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ പ്രവൃത്തനികേളനില ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതയ് ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;
എഗനിലമന്റെയ് കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ പ്രവൃത്തനികേളുകണഭാ;

(സനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനയ്  എനയ്
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആസ്തനി  വനികേസന പദതനി  ആരലാംഭനിച  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം
മുതല  2015-16  വലര എലാം.എല.എ.  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാം തലനയനില.

കകേരള ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരണലാം

16 (3191) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങ്കയ്  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തഭാന
നനികയഭാഗനിച സമനിതനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരള  ബഭാങ്കനിലന്റെ  രൂപതീകേരണകത്തഭാലട  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിലള്ള
ജനില,  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കയ്  ഒപലാം  ലയനിപനിക്കുന മറയ്  ബഭാങ്കുകേള
ഏലതലഭാലാം; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  ബഭാങ്കനിലന്റെ  ഘടനയുലാം  പ്രവര്ത്തനവലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി പഠനലാം നടത്തനി 28-4-2017-നയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി & സനി) വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചകശഷേലാം
മഭാത്രകമ ഇത്തരലാം കേഭാരവങ്ങളനില തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാളളുകേയുളള.

    സമഗ ആകരഭാഗവ ഇനഷേസറനസയ് പദതനി

17 (3192) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  ലപനഷേനകേഭാര്ക്കുലാം
പ്രഖവഭാപനിച സമഗ ആകരഭാഗവ ഇനഷേസറനസയ് പദതനിയുലട പരനിധനിയനില ആലരലഭാലാം
ഉളലപടുന; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതീമനിയലാം  തുകേ ഓകരഭാ  വര്ഷേവലാം വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ;  വര്ഷേത്തനില ഒരു
തവണ  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  സദൗജനവ  ലഹലത്തയ്  ലചേക്കപനിനുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
ഉളലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനില  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം  കരഭാഗനികേലളയുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
ഉളലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  അലാംഗങ്ങളഭായനി  കചേരുവഭാനുലാം  ആനുകൂലവങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാനുലാം
പ്രകതവകേ കസഭാഫയ് ലവയര് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്,  ലപനഷേനകേഭാര്,  ആശനിതര്  എനനിവലര
ആകരഭാഗവ  ഇനഷേസറനസയ്  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില  ഉളലപടുത്തുനതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി-ഡനി)  ലടണര്  നടപടനികേളനിലൂലട  ഇനഷേസറനസയ്  കേമ്പനനിലയ
നനിശ്ചയനിക്കുനതുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലപനഷേനകേഭാരുലടയുലാം  ആശനിതരുലട
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതുളലപലടയുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകകേണതുണയ്.
പദതനിയുലട രൂപകരഖ തയഭാറഭാകുനമുറയയ് വനിശദമഭായ ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുനതഭാണയ്. 

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില നനിനലാം കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില 
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ള തുകേ

18 (3193) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില  നനിനലാം  കകേന്ദ്ര
ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ള  തുകേയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനില നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ള
തുകേയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വകുപയ്/കബഭാര്ഡയ്/കകേഭാര്പകറഷേന/  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സഭാപനലാം, ബഭാങ്കയ്, തുകേ എനനിവയുലട അടനിസഭാനത്തനില വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  നനിലവനിലളള  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളക്കയ്
ബഭാങ്കുകേളനില  തുകേ  നനികക്ഷപനിക്കഭാനുളള  അനുമതനി  നലകേനിയനിടനില.   സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് നലകുന ഫണ്ടുകേള, ഗഭാന്റെയ്-ഇന-എയ്ഡുകേള എനനിവയുലട ഇടപഭാടുകേള
ടഷേറനികേളനിലൂലട  മഭാത്രകമ  നടത്തുവഭാന  നനിലവനില  വവവസകേളുളള.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളനില  അതഭാതയ്  സതീലാം/പദതനിയുലട  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില  നനിഷ്കര്ഷേനിചനിരനിക്കുന
നനിബന്ധനകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി ബഭാങ്കയ് അക്കദൗണനില തുകേ നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനയ്
മഭാത്രമഭാണയ് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്.

മങ്കട നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

19 (3194) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷേലാം  മങ്കട  നനികയഭാജ
കേമണ്ഡലത്തനിലല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി  2016-17,  2017-18
വര്ഷേലത്ത  ബഡ്ജറനില  കേനിഫ്ബനിയനില  നനിനലാം  അനുവദനിച  തുകേകേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17,  2017-18  വര്ഷേലത്ത  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുമഭായ
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം നനിലവനിലല അവസയുലാം വനിശദനികേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  കബഭാര്ഡയ്  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  മനിനനിടയ്സനിലന്റെ  പകേര്പയ്
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷേലത്ത  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  ഉളലപടനിട്ടുളളതുലാം
2017-18-ലല  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കഭാന
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളള  പദതനികേളുമഭാണയ്  നനിലവനില  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതയ്.   ഇതയ്  ഒരു പ്രകതവകേ നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ ജനിലലയകയഭാ
മഭാത്രലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുളള  പദതനികേളല.   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ
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അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനമഭാണയ്  ഈ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷവമനിടുനതയ്.   7-11-2016-ലകൂടനിയ  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്
കയഭാഗലാം  4004.86  കകേഭാടനി രൂപ മുതല മുടക്കുളള  48  പദതനികേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനി.  21-3-2017-ല കൂടനിയ കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ  28-ാാമതയ് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം
8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കുളള  53  പദതനികേളക്കയ്  വവവസകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനി.   പദതനികേളുലട  ലനിസ്റ്റയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.   കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  അനുബന്ധമഭായനി
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ് *

(സനി)  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ഉലാം  28-ഉലാം  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗത്തനിലന്റെ
മനിനനിറയ്സനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

         കേനിഫ്ബനി

20 (3195) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേനിഫ്ബനി യുലട നനിലവനിലളള ഘടന വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേനിഫ്ബനിയുലട നഭാളനിതുവലരയുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനഭാലക്ക
യഭായനിരുനലവനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേനിഫ്ബനി  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  തുകേയ്ക്കുളള  കപ്രഭാജക്ടുകേള
ഏലറടുത്തുലവനയ് പറയഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേനിഫ്ബനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലമഭാക്കുവഭാന എലനഭാലക്ക 
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;

(ഇ) കേനിഫ്ബനിയനില  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുലണനലാം
ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളഭാണയ് സൃഷനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം പറയഭാകമഭാ;

(എഫയ്) കേനിഫ്ബനിയനിലല നനിയമന രതീതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-ലല  കഭദഗതനി  ലചേയ  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്
ഫണയ്  ആക്ടനിലല  4-ാംഖണ്ഡനികേപ്രകേഭാരലാം  അടനിസഭാന സദൗകേരവ  നനികക്ഷപ നനിധനിയുലട
ഭരണത്തനിനുലാം  നനിധനിയനിലനനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
കമലകനഭാടലാം  വഹനിക്കുനതനിനുലാം  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുമഭായനി  കകേരള
അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  നനികക്ഷപനനിധനി   കബഭാര്ഡയ്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനയ്
നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുണയ്.   ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  മുഖവമനനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമനനി  വവസയ്  ലചേയര്മഭാനുമഭായ  ഈ  കബഭാര്ഡനില  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനി,

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  വവസയ്  ലചേയര്മഭാന,  നനിയമവകുപ്പു
ലസക്രടറനി,  ധനകേഭാരവ ലസക്രടറനി,  ധനകേഭാരവ റനികസഭാഴയ്സയ്  ലസക്രടറനി,  ധനകേഭാരവലാം,
സഭാമ്പത്തനികേ  ശഭാസലാം,  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  എനനിവയനില  ഒകനഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
കമഖലകേളനില  കദശതീയ  പ്രശസ്തനിയുളള  ഒരു  സഭാപനത്തനില  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുളള
വനിദഗ്ദ്ധരഭായ ഏഴയ് സസതന അലാംഗങ്ങള എനനിവര് അലാംഗങ്ങളുലാം കേനിഫ്ബനിയുലട ചേതീഫയ്
എകനികേന്യൂടതീവയ്  ഓഫതീസര്  ലമമ്പര്  ലസക്രടറനിയുമഭാണയ്.   സഭാമ്പത്തനികേ  രലാംഗവമഭായനി
ബന്ധലപട  സഭാകങ്കതനികേ  കേഭാരവങ്ങളനില  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം  പരനിചേയ സമ്പനരുമഭായ ഏഴയ്
സസതന  അലാംഗങ്ങലള  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനില  ഉളലപടുത്തനി  കബഭാര്ഡയ്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ  പകേര്പയ്  ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(ബനി) 2016-17  ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറയ്  പ്രഖവഭാപനത്തനില സലാംസഭാനലത്ത
അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ബഡ്ജറനിനയ്  പുറകമനനിനലാം  പണലാം
കേലണത്തുനതനിനുളള ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത ഏജനസനിയഭായനി കേനിഫ്ബനി പ്രവര്ത്തനിക്കുലമനയ്
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  പണലാം  കേലണത്തുനതനിനഭായനി  ലസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
അവലലാംബനിക്കുനതനിനഭായനി 1999-ലല കേനിഫയ് ആക്ടയ് സമഗമഭായനി കഭദഗതനി ലചേയ്യുകേയുലാം
നനിധനിയുലട  ഭരണത്തനിനുലാം  അതുപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളുലട
കമലകനഭാടത്തനിനുലാം  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുമഭായനി  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡയ്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  കൂടഭാലത  നനിധനിയുലട  ടസ്റ്റനിയഭായനി  പ്രവൃത്തനി
ക്കുനതനിനുലാം നനിധനിയുലട  എലഭാ  നനികക്ഷപങ്ങളുലാം  കഭദഗതനി  ലചേയ കേനിഫയ്  ആകനിലന്റെ
ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളക്കനുസൃതമഭാലണനലാം  കബഭാര്ഡനിലല  നനിധനി  വകേമഭാറനി
ലചേലവഴനിക്കലപടുനനിലലനയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭായനി  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്,  ധനകേഭാരവ
ലറഗുകലഷേന,  സഭാമ്പത്തനികേ  വനിപണനികേള,  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണലാം  അലലങ്കനില
സഭാമ്പത്തനികേലാം  എനനിവയനികലലതങ്കനിലലാം  ഒരു  കമഖലയനില  കദശതീയ  തലത്തനികലഭാ
അനര്കദ്ദേശതീയ തലത്തനികലഭാ പരനിചേയ സമ്പനത ലതളനിയനിചവരുമഭായ അലാംഗങ്ങലള
ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  ഫണയ്  ടസ്റ്റനി  &  അവഡസസറനി  കേമ്മേതീഷേന  കേനിഫ്ബനിയനില
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  7-11-2016-ല കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 27-ാാമതയ് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം
(പുനനഃസലാംഘടനിപനിച കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആദവ കയഭാഗലാം) കൂടുകേയുലാം 4004.86 കകേഭാടനി
രൂപ മുതലമുടക്കുളള 48 പദതനികേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഈ
പദതനികേളുലട  നടപഭാക്കലനിനഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ
ഏജനസനികേള  പദതനികേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  സലകമലറടുപയ്/ലടണര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 21-3-2017-ല കൂടനിയ കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 28-ാാമതയ് കബഭാര്ഡയ് 
കയഭാഗലാം 8041.65 കകേഭാടനി രൂപ മുതലമുടക്കുളള 53 പദതനികേളക്കയ് വവവസകേളക്കയ്

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  അടുത്ത  കബഭാര്ഡനികലയയ്
സമര്പനികക്കണ പദതനികേളുലട സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന നടനവരുന.  അലാംഗതീകേരനിച
പദതനികേളുലട  നടപഭാക്കലനിനഭാവശവമഭായ  ആദവ  ഗഡു  തുകേയയ്  കേനിഫ്ബനിയനില
നനിലവനിലളള  ഫണയ്  പരവഭാപമഭാണയ്.   ഇതനിനുപുറകമ  പണലാം  ആവശവലാം  വരുന
ഘടത്തനില  ലഭാനഡയ്  കബഭാണ്ടുകേള  ജനറല  ഒബനികഗഷേന  കബഭാണ്ടുകേള,  റവനന്യൂ
കബഭാണ്ടുകേള  എനനിവ  പുറലപടുവനിക്കുനതനിനുലാം  പശ്ചഭാത്തല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ബഡ്ജറനിലനനിനലാം  ഇക്കഭാലയളവവലര  കേനിഫ്ബനിക്കയ്
ലഭവമഭാകകേണ തുകേ നനിധനിയനില നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  കൂടനിയ  കേനിഫ്ബനിയുലട  27-ാം
കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം 48 പദതനികേളക്കുലാം 28-ാംകബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം നനിബന്ധനകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി  53  പദതനികേളക്കുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിച പദതനി വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട  വനിപുലതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ധനകേഭാരവവലാം
ഭരണനനിര്വ്വഹണവലാം  വനിഭഭാഗലാം,  പദതനി  അവകലഭാകേന  വനിഭഭാഗലാം,  ഇനലസക്ഷന
വനിഭഭാഗലാം എനതീ മൂനയ് വനിഭഭാഗങ്ങള പുതുതഭായനി രൂപവലക്കരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ
ധനകേഭാരവവലാം  ഭരണനനിര്വ്വഹണവലാം  വനിഭഭാഗത്തനില  ലസബനി/ആര്.ബനി.ഐ.
എനനിവനിടങ്ങളനില  നനിനളള  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനയ്
ഇനസ്റ്റനിറന്യൂഷേണല  ഫനിനഭാനസയ്  ഗ്രൂപയ്  വനിഭഭാഗവലാം  രൂപവലക്കരനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത
കമലപ്രസ്തഭാവനിച വനിഭഭാഗങ്ങളനികലയയ് ആവശവമഭായ തസ്തനികേകേളുലാം സൃഷനിചനിട്ടുണയ്.

(ഇ) 14-2-2017-ലല സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്  77/2016/ധന ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനിയനില  നനിലവനിലളളതുലാം  സൃഷനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുമഭായ  തസ്തനികേകേള,
അവയുലട  നനിയമന  രതീതനി  എനനിവ  വനിവരനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

      കേനിഫ്ബനി പദതനികേള 

21 (3196) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചേടയലാംമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനികലയയ്  'കേനിഫ്ബനി'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ബഡ്ജറനില  പ്രഖവഭാപനിചതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  പദതനികേളക്കയ്
സതസരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  ഇതയ്  എകപഭാള
ലഭവമഭാക്കുലമനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 95

ഉത്തരലാം

ബഡ്ജറനില പ്രഖവഭാപനിചനിരനിക്കുന പദതനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകകേണതയ്
ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപഭാണയ്.  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേള  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന.  ഉത്തരവനിലല
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിചയ്  കേനിഫ്ബനിയുലട  ലവബയ് വസറനില  ഭരണഭാനുമതനി,
വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്,  കകേഭാസ്റ്റയ്  ലബനഫനിറയ്  അനഭാലനിസനിസയ്
എനനിവയുളലപലട  അപയ് കലഭാഡയ്   ലചേകയണതഭാണയ്.   അങ്ങലന  സമര്പനിക്കുന
പദതനികേള  കേനിഫ്ബനിയുലട  പദതനി  അവകലഭാകേന  വനിഭഭാഗലാം  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന
നടത്തനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ്  സമര്പനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.   കബഭാര്ഡയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  പദതനികേളക്കയ്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം
നലകുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

തുലവകവതനലാം

22 (3197) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേരഭാര്/ദനിവസ  കവതന/എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  നനിയമനലാം
ലഭനിചവര്ക്കയ്  അകത  തസ്തനികേയനിലളള  സനിരനനിയമനക്കഭാര്ക്കയ്  നലകുന  കവതനലാം
നലകേണലമനയ്  ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലാം  മുന  കപ  റനിവനിഷേന  കേമ്മേതീഷേനുലാം
ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിരുകനഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനില
പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  കവതനലാം  നലകേനി  വരുനണയ്;  ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പടക്കലാം വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേരഭാര്/ദനിവസ  കവതന/എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  നനിയമനലാം
ലഭനിചവര്ക്കയ്  അകത തസ്തനികേയനിലളള  സനിര  നനിയമനക്കഭാര്ക്കയ്  നലകുന കവതന
ലസയനിലനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  നനിബന്ധനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  കവതനലാം
നലകേണലമനയ്  ബഹുമഭാനലപടയ്  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  സനിവനില  അപതീല  213/2013
നമ്പര് കകേസനില  26-10-2016-ലല വനിധനിനവഭായത്തനില ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
വനിധനിനവഭായത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ടനി ശനിപഭാര്ശ ഉളലക്കഭാളളുന ഫയല നമ്പര്
345222 ധനകേഭാരവ വകുപയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
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(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

കേനിഫ്ബനിവഴനി നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളനിലല വനിജനിലനസയ് പരനികശഭാധനകേള

23  (3198)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളനികന്മല  വനിജനിലനസയ്

സസകമധയഭാ  എലനങ്കനിലലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏലതങ്കനിലലാം

ഫയലകേള വനിജനിലനസയ് സലാംഘലാം പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പദതനികേളുലട പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനില തലന ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനകേള

നടത്തുനതയ്  പദതനിലയ ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനില പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമനയ്

കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനകേള  ഏജനസനികേലള  കേലണത്തുനതനിനുലാം

കേരഭാറുകേഭാലര  കേലണത്തുനതനിനുലാം  ഉള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളനില  കേഭാലതഭാമസ

മുണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  ഈ  ഫണനികലയ്ക്കുള്ള  നനികക്ഷപലത്ത  ഏലതങ്കനിലലാം

തരത്തനില സസഭാധതീനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാം കയഭാഗലാം അലാംഗതീകേരനിച പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള

വനിവരകശഖരണലാം  മഭാത്രകമ  വനിജനിലനസയ്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷേന  ബന്യൂകറഭാ

കേനിഫ്ബനിയനില നടത്തനിയനിട്ടുളള.   പദതനികേളനികന്മല ടനി  വകുപനിലന്റെ യഭാലതഭാരുവനിധ

പരനികശഭാധനയുലാം  നഭാളനിതുവലര  നടനതഭായനി  അറനിവനില.  കേനിഫ്ബനിയുലട

ഫയലകേലളഭാനലാം പനിടനിലചടുത്തനിടനില.

(ബനി & സനി) വനിജനിലനസയ് വകുപനിലനനിനലാം എലഭാ സര്ക്കഭാര് കേഭാരവഭാലയങ്ങളനിലലാം

നടനവരുന  പതനിവയ്  വനിവരകശഖരണലാം  മഭാത്രകമ  കേനിഫ്ബനിയനിലലാം  നടനനിട്ടുളള.

ഇത്തരലാം  വനിവരകശഖരണലാം  പദതനി  നടത്തനിപനിലനകയഭാ  ഏജനസനികേലളകയഭാ

കേരഭാറുകേഭാലരകയഭാ  കേലണത്തുനതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങളനില  കേഭാലതഭാമസലാം

ഉണഭാക്കുലമനയ്  കേരുതുനനില.   മഭാത്രമല,  ഈ  വനിവരകശഖരണലാം  ഫണനികലയ്ക്കുളള

നനികക്ഷപലത്തയുലാം ഒരു തരത്തനിലലാം സസഭാധതീനനിചനിട്ടുളളതഭായനി കേരുതുനനില.
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പത്തഭാലാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണലത്തത്തുടര്നണഭായ അകനഭാമലനികേളനില പരനിഹഭാരലാം

24  (3199)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പത്തഭാലാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലത്തത്തുടര്നണഭായ  അകനഭാമലനികേളനില
എത്രലയണത്തനില  ഇകതവലര  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;  അതയ്  സലാംബന്ധനിച
ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; ലവബ്വസറനില പ്രസനിദലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനി  എത്ര  അകനഭാമലനികേള  പരനിഹരനിക്കഭാനുലണനലാം  ഏലതഭാലക്ക
വകുപ്പുകേലള സലാംബന്ധനിലചനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകനഭാമലനി  സലാംബന്ധനിച  229127/ARC1/2016  എന  ഫയലനില
ബന്ധലപട  വകുപനില  നനിനള്ള ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചകശഷേവലാം  തതീരുമഭാനലാം  വവകുന
കേഭാരവലാം ശദയനില വനനിട്ടുകണഭാ; എത്രയുലാം കവഗലാം തതീരുമഭാനലാം ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശമ്പള പരനിഷ്കരണ അകനഭാമലനികേള പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണയ് 53 ഉത്തരവകേള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പ്പുകേള  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ
ലവബ്വസറനില ലഭവമഭാണയ്.  പകേര്പയ് ഉളളടക്കലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.*

(ബനി)  അകനഭാമലനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുനതനിനഭാല എണവലാം വകുപ്പുലാം ഇകപഭാള പറയുവഭാന  നനിര്വ്വഭാഹമനില.

(സനി)  229127/ARC1/2016/Fin  ഫയല  തുടര്  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകവണനി
ധനകേഭാരവ  വകുപയ്  നനിയമസഭഭാ  ലസക്രകടറനിയറനിലനനിനലാം  ആവശവലപടനിട്ടുളള
വനിവരങ്ങള ലഭവമഭായനിടനില.  ലഭവമഭാകുന മുറയയ് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുനതഭാണയ്.

നനികുതനി വരുമഭാനലാം

25 (3200) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്   :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .  ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :  
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കേഴനിഞ  പതനിലനഭാനയ്  മഭാസലത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലകേഭാണയ്

സലാംസഭാനലത്ത  നനികുതനി  വരുമഭാനരലാംഗലാം  ശുദതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴനിഞലവനയ്
അവകേഭാശലപടുനകണഭാ;
* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.

98/2020.
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വരുകമ്പഭാള  നനികുതനിയനിനത്തനില
പനിരനിഞകേനികടണ തുകേ എത്രയഭായനിരുനലവനലാം അതനില  31-3-2017  വലര എനയ്
തുകേ പനിരനിലചടുത്തുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിശനികേ  തുകേ  പനിരനിലചടുക്കുവഭാന  നനിലവനില  എലനങ്കനിലലാം
ബുദനിമുട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികുതനി വരുമഭാന രലാംഗലാം ശുദതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി
തഭാലഴപറയുന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

1. കേഭാരവക്ഷമത ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി കൂടുതല കശഷേനിയുളള സര്വര് സഭാപനിക്കുകേയുലാം 
സനിസ്റ്റലാം സ്ക്രൂടനിനനി സഭാദവമഭാകുന കസഭാഫയ് ലവയര് ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. 

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനിലയ് ല്ല്  കചേഭാദനിചയ്  വഭാങ്ങുനതനിലന  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു.  അതുകപഭാലലതലന  കേമ്പന്യൂടര്  ബനിലനിലാംഗയ്  ഉള്ള
വവഭാപഭാരനികേള  അവരുലട  ബനില്ലുകേള  തത്സമയലാംതലന  അപയ് കലഭാഡയ്
ലചേയ്യുനലവനയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. കൂടുതല  വവഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള  
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.

4. അപതീല കകേസകേളുലാം കകേഭാടതനി കകേസകേളുലാം എത്രയുലാം കവഗലാം തതീര്പഭാക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

5. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അസലസ്മന്റെയ് എനനിവ കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി.

6. റവനന്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തനി.

7. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുനതനിനയ് കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

8. ഓഡനിറയ് വനിസനിറയ് വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി ഉളലപടുത്തനി ഇകന്റെണല ഓഡനിറയ് വനിഭഭാഗലാം
ശക്തനിലപടുത്തനി.

9. 60  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  കൂടുതല  വനിറ്റുവരവളള  അനുമഭാന  നനികുതനിദഭായകേര്ക്കയ്
ആലാംനസ്റ്റനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

10. നനികുതനി  കചേഭാര്ച  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനധനികൃത  മദവത്തനിലന്റെ
ഉലപഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  ഇവ  തടയുനതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ
എനകഫഭാഴയ്ലമന്റെയ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള എവകസയ് വകുപയ് മുകഖന നടത്തനിവരുന.
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11. എവകസയ്  വകുപ്പുവഴനി  നലകുന  എലഭാ  വലസനസകേളക്കുലാം
ലപര്മനിറ്റുകേളക്കുലാം  മുനകൂറഭായനി  ഫതീസയ്/നനികുതനി  ഈടഭാക്കനിയകശഷേമഭാണയ്
അനുമതനി  നലകുനതയ്.  ലകേ.എസയ്.ബനി.സനി.,  കേണ്സന്യൂമര്ലഫഡയ്  എനതീ
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  കേതീഴനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കഷേഭാപ്പുകേളുലട
വലസനസയ്  ഫതീസലാം  ലറന്റെല  തുകേയുലാം  മുനകൂറഭായനി  വഭാങ്ങനിയകശഷേമഭാണയ്
വലസനസകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിചയ്  നലകുനതയ്.  എഫയ്.എല.1
കഷേഭാപ്പുകേളുലട  ആലകേ  ലറന്റെല   തുകേയുലട  50%  ഓകരഭാ  വര്ഷേകത്തക്കുലാം
വലസനസയ് നലകുന സമയത്തുലാം ബഭാക്കനി  50%  എടയ്  തുലവ ഗഡുക്കളഭായനി
ജൂലഭായയ് മഭാസലാം മുതല ലഫബ്രുവരനി മഭാസലാം വലരയഭായനി ഒടുക്കുനതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

12. ആധഭാരങ്ങളുലട  രജനികസ്ട്രഷേന  ഫതീസയ്  ഓണ്വലനഭായനി  അടയഭാനുള്ള
സദൗകേരവലാം ഏര്ലപടുത്തനി.

13. 1-1-1986  മുതല  31-3-2010  വലര  കുടനിശനികേ  ഉണഭായനിരുന  അണര്
വഭാലദ്യുകവഷേന  കകേസകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്
74/16/റനി.ഡനി.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരവലാം  ഫഭാറ്റുകേളുലട  അണര്  വഭാലദ്യുകവഷേന
കുടനിശനികേ തതീര്പഭാക്കുവഭാന ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര് 75/16/റനി.ഡനി.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരവലാം
'ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല  പദതനി'  നടപനില  വരുത്തനി.  ഫഭാറ്റുകേളുലട
രജനികസ്ട്രഷേനുമഭായനി  ബന്ധലപട   റവനന്യൂനഷലാം  തടയുനതനിനഭായനി  ലസനടല
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുളള  വനിലനനിര്ണയത്തനിനഭായനി  കകേരള
മുദപത്ര  നനിയമത്തനില  28  (ബനി)  എന  പുതനിയ  ലസക്ഷന  കൂടനികചര്ത്തു.
2016-ലല  ഫനിനഭാനസയ്  ബനിലനിലൂലട  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട  സ്റ്റഭാമ്പയ്  ഡന്യൂടനി

 6-ലനനിനയ് 8 ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

14. കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന വഭാഹനങ്ങളക്കയ് ഗതീന ടഭാകയ് ഏര്ലപടുത്തനിയതനിലൂലടയുലാം 
ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല  പദതനിയനിലൂലടയുലാം  നനികുതനി  അടയഭാത്തതനിനഭാല  
പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന  വഭാഹനങ്ങള  കലലലാം  ലചേയയ്  അതനിലനനിനലാം  കുടനിശനികേ  
വസൂലഭാക്കുനതനിലൂലടയുലാം  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്  മുകഖനയുളള  നനികുതനി  
വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വരുകമ്പഭാള  വഭാണനിജവ  നനികുതനി
വകുപനില പനിരനിഞകേനികടണ നനികുതനി  കുടനിശനികേ  (1-4-2016-ലല  കേണക്കനുസരനിചയ്)
6883.98 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന. അതനില 31-3-2017 വലര 179.08  കകേഭാടനി  രൂപ
പനിരനിലചടുത്തു. 
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രജനികസ്ട്രഷേന വകുപയ് മുകഖന 2016 കമയയ് മഭാസലാം വലര അണര് വഭാലദ്യുകവഷേന
ഇനത്തനില ഏകേകദശലാം 30.30 കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിലചടുക്കഭാനുണഭായനിരുന. ആയതനില
2017 മഭാര്ചയ് വലര 14.33 കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണയ്.

ലഭാനഡയ്  റവനന്യൂ,  റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി  ഇനങ്ങളനില  യഥഭാക്രമലാം  71.65  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  258.58  കകേഭാടനി രൂപയുലാം പനിരനിലചടുക്കുവഭാനുണഭായനിരുന.  ടനി ഇനങ്ങളനില
31-3-2017  വലര  യഥഭാക്രമലാം  302.08  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  691.54  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണയ്.

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വരുകമ്പഭാള കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിലന്റെ
നനികുതനി  കുടനിശനികേ  256.29  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.   ഇതനില  31-12-2016-ല
അവസഭാനപഭാദലാം വലര 17.55 കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിലചടുക്കുകേയുലാം 45.42 കകേഭാടനി രൂപയയ്
ഇളവയ് അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

എവകസയ്  വകുപ്പുവഴനി  അബ്കേഭാരനി  കുടനിശനികേയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
പലനിശയടക്കലാം  പനിരനിലചടുക്കഭാനുണഭായനിരുന  തുകേ  243  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.
ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില വനകശഷേലാം  31-3-2017  വലര  ഈ ഇനത്തനില
1.57 കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കുടനിശനികേ  തുകേ  പനിരനിലചടുക്കുവഭാന  കകേഭാടതനി  കസ്റ്റമൂലലാം  ബുദനിമുടയ്
ഉണഭാകുനണയ്.

നനികുതനി വരുമഭാനലാം പങ്കുവയല-കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന നനിരക്കനില മഭാറലാം

26 (3201) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  പങ്കുവയ്ക്കുന  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  നനിരക്കനില  മഭാറലാം
വനനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില പുതനിയ കറകഷേവഭാ എത്രയഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുതുക്കനിയ നനിരക്കയ് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതത്തനില കുറവയ് വരുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കുറവയ്  സലാംസഭാന പദതനി നനിര്വ്വഹണങ്ങലള ബഭാധനിക്കുകമഭാ;
എങ്കനില എങ്ങലന; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതത്തനില നനിനളള കുറവയ് മൂലലാം ഉണഭാകേഭാവന പ്രശ്നങ്ങള
എപ്രകേഭാരമഭാണയ് തരണലാം ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  പതനിനഭാലഭാലാം  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷേന  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം
മഭാറനിവയലപട  (ഡനിവനിസനിബനിള പൂള)  നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  42%  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  പങ്കുവച്ചു നലകുലാം.   ഇതനില  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം  കസവന
നനികുതനിയുലട  കേഭാരവത്തനില  2.526  ശതമഭാനവലാം  മറ്റു  നനികുതനികേളുലട  കേഭാരവത്തനില
2.5 ശതമഭാനവമഭാണയ്.
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(ബനി-ഡനി)  അകതസമയലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ഫണനിലാംഗയ്  പഭാകറണുകേളനില
ഗണവമഭായ മഭാറലാം  ലകേഭാണ്ടുവന.  ചേനില പദതനികേള ലയനിപനിക്കുകേകയഭാ  കവലണന
വയ്ക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്തു.  CSS-കേളുലട  ഫണനിലാംഗയ്  പഭാകറണനില  വന  മഭാറലാം
സലാംസഭാനങ്ങളുലട പദതനി ബഭാദവത ഉയര്ത്തുനതഭാണയ്.  നനികുതനി വനിഹനിതത്തനിലന്റെ
ശതമഭാനത്തനില ലകേഭാണ്ടുവന മഭാറലാം നലകുന കമന്മലയ ഇകേഴ്ത്തുനതഭാണയ് ഈ മഭാറലാം.

നനികുതനി കുടനിശനികേ

27 (3202) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുനതനില  ഉകദവഭാഗസ  തലത്തനില
വരുത്തുന വതീഴ്ചകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  വരുത്തുനവര്ലക്കതനിലരയുലാം  നനികുതനി
കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുനതനില  വതീഴ്ച  വരുത്തുന  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലരയുലാം
കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചേനില വതീഴ്ചകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  നനികുതനി കുടനിശനികേകേള പലകപഭാഴലാം
വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പനിരനിലചടുക്കഭാന  കേഴനിയഭാലത
വരഭാറുണയ്.  റവനന്യൂ റനിക്കവറനിക്കയ് റനികേസനിസനിഷേന അയച കകേസകേളനില അപതീലകേകളഭാ
റനിവനിഷേന ഹര്ജനികേകളഭാ ഫയല ലചേയ്യുകമ്പഭാള അപകലറയ് അകതഭാറനിറനികേളനിലനനിനലാം
കകേഭാടതനികേളനിലനനിനലാം  കസ്റ്റ  ഉത്തരവകേളുലാം  നനികുതനി/ലപനഭാലറനി  ചുമത്തനിയ
ഉത്തരവകേള  കമഭാഡനിവഫ  ലചേയ്തുലകേഭാണ്ടുമുള്ള  ഉത്തരവകേളുലാം  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള
അതനിനനുസൃതമഭായനി റവനന്യൂ റനിക്കവറനിക്കയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ തുകേകേളനില വവതവഭാസലാം
വരഭാറുണയ്.

(ബനി)  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുനതനില  വതീഴ്ച  വരുത്തുനവര്
ലക്കതനിലരയുലാം  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുനതനില  കബഭാധപൂര്വ്വലാം  വതീഴ്ച
വരുത്തുന ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലരയുലാം കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

കേനിഫ്ബനി പദതനികേള

28 (3203) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2017-18  വര്ഷേലത്ത ബഡ്ജറനില എത്ര തുകേയ്ക്കുള്ള പദതനികേളക്കഭാണയ്
കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ്  നനിര്വ്വഹണ
ഏജനസനികേലള തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉലണങ്കനില ഏലതലഭാലാം ഏജനസനികേളഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18-ല കേനിഫ്ബനിവഴനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി പ്രഖവഭാപനിച പദതനികേളുലട
പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*  ഈ  പദതനികേള  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേള
കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്  ഓണ്വലനഭായനി  സമര്പനിക്കുനതുലാം  കേനിഫ്ബനിയനില  അവ
പരനികശഭാധനിക്കുനതുലാം  സലാംബന്ധനിച  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുനകതയുള.
ഇതയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയയ്  അവ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിക്കുനതഭാണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.   കേനിഫ്ബനി  മുകഖന നടപഭാകക്കണ പദതനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണ
ഏജനസനികേലള നനിര്കദ്ദേശനികക്കണതയ് ബന്ധലപട ഭരണ വകുപഭാണയ്.

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട  27-ാാമലത്തയുലാം  28-ാാമലത്തയുലാം കബഭാര്ഡയ് അലാംഗതീകേരനിച
പദതനികേളുലട നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റനിലല അഴനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കഭാന കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള

29 (3204) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

2006-ലല  എല.ഡനി.എഫയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  അഴനിമതനി  രഹനിത
വഭാളയഭാര് കപഭാലല ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റനിലല അഴനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കഭാന എലനങ്കനിലലാം കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അഴനിമതനിരഹനിത  വഭാളയഭാര്  പദതനിയുലട  തുടര്ചയഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
പ്രധഭാന അതനിര്ത്തനി ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ആയതയ്
തുടര്നവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുനണയ്.   പ്രകതവകേലാം  ലതരലഞടുത്ത ജതീവനക്കഭാലരയഭാണയ്
ഇത്തരലാം  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  നനിയമനിക്കുനതയ്.   ഈ  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഭക്ഷണലാം,
തഭാമസലാം  തുടങ്ങനിയ  ലചേലവകേള  സര്ക്കഭാരഭാണയ്  വഹനിക്കുനതയ്.  ഈ  നടപടനി
ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല അഴനിമതനി കുറയ്ക്കുനതനിനയ് വളലര സഹഭായകേമഭായനിട്ടുലണനഭാണയ്
വനിലയനിരുത്തല.   സലാംസഭാനലത്ത  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  സഗമവലാം  സതഭാരവവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  പ്രധഭാന  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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CCTV  കേവഭാമറകേള  സഭാപനിചയ്  വഭാഹന  ഗതഭാഗതവലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട
പ്രവര്ത്തനവലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജനി.എസയ്.ടനി.
സമ്പ്രദഭായലാം  തഭാമസനിയഭാലത  നനിലവനില  വരുകമ്പഭാള  വഭാണനിജവ  നനികുതനി
ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ആകരഭാഗവ ഇനഷേസറനസയ് പദതനി

30 (3205) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷേനകേഭാര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗവ  ഇനഷേസറനസയ്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഇനഷേസറനസയ്  കേമ്പനനികേളക്കയ്
മുനഗണന നലകുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

IRDA-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരമുളള  നഭാലയ്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഇനഷേസറനസയ്
കേമ്പനനികേളക്കയ്  മുനഗണ  നലകേനിലക്കഭാണയ്  28  ആകരഭാഗവ  ഇനഷേസറനസയ്
കേമ്പനനികേലളയുലാം  ലടണര്  നടപടനിക്രമലാം  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ്  പരനിഗണനിക്കുനതനിനയ്
24-4-2017-ലല  54/2017/Fin.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളക്കയ് ഫണയ്

31 (3206) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല.എ.മഭാരുലട  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണനില
(എസയ്.ഡനി.എഫയ്.)  നനിനലാം  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലല  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്
ഫണയ് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാലണനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളക്കയ്  അടുക്കള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  പ്രസ്തുത  ഫണയ്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന അനുമതനിയുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 26-11-2013-ലല സ.ഉ. (അ)  നമ്പര്  577/2013/ധന.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനില കേമ്പന്യൂടര്,  കേമ്പന്യൂടര് അകസറതീസയ് എനനിവ വഭാങ്ങുനതനിനുലാം
സ്മഭാര്ടയ്  കഭാസയ്  റൂമനിനയ്  ആവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  പഭാചേകേപ്പുര,
ശദൗചേഭാലയങ്ങള  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  പ്രകതവകേ  വനികേസന  നനിധനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന അനുമതനിയുണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.
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പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില ഉണഭാകുന കേഭാലതഭാമസലാം

32 (3207) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ഫണ്ടുലാം മഭാര്ചയ്
മഭാസത്തനിലല  അവസഭാന  ദനിവസങ്ങളനിലഭാണയ്  ലചേലവഴനിക്കുനതയ്  എന  വസ്തുത
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം പദതനികേളക്കയ് കവണത്ര പ്രഭാധഭാനവലാം ലഭനിക്കുനകണഭാ എനയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നനിർവ്വഹണത്തനിൽ  ഉണഭാകുന ഇത്തരലാം കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ
യഭാഥഭാര്ത  കേഭാരണങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനുലാം  കമലനില
ഇത്തരലാം  വതീഴ്ചകേള  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനയ് കൂടുതല പ്രഭാധഭാനവലാം നലകുനതനിനുലാം
നനിര്വ്വഹണത്തനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  30-3-2017-ലല
20/2017/ധന.  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം മുതല
പദതനിലചലവകേള  അവസഭാന  മഭാസത്തനികലയയ്  മഭാറനിവയ്ക്കുനതയ്  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം മഭാര്ചയ് മഭാസത്തനിനയ് മുമ്പയ്
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അടക്കലാം  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  85  ശതമഭാനലാം
പദതനിലചലവയ് നടത്തനിയനിരനിക്കണലമനലാം ബഭാക്കനി 15 ശതമഭാനലാം മഭാര്ചയ് മഭാസത്തനില
ലചേലവയ്  ലചേയഭാനുമഭാണയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  പദതനിവനിഹനിതലാം
ലചേലവഴനിക്കുകമ്പഭാള  അവസഭാന  പഭാദത്തനിലല  ലചേലവയ്  33  ശതമഭാനത്തനില
കൂടരുലതനലാം നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുണയ്.

പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം സമയബന്ധനിതവലാം കേഭാരവക്ഷമവമഭാക്കുനതനിനയ്  കവണനി
ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനിയുലട  അദവക്ഷതയനില  അതഭാതയ്  വകുപയ്
ലസക്രടറനിമഭാരുലട  പദതനി  അവകലഭാകേന  കയഭാഗലാം  കചേരഭാറുണയ്.   ഇതുകൂടഭാലത
ഓകരഭാ പദതനികേളക്കുലാം വകേയനിരുത്തനിയ പദതനി വനിഹനിതവലാം അതനിനയ്  ലചേലവഭായ
തുകേയുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനയ്  പഭാന  കസസയ്  എന  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനില  നനിലവനിലണയ്.   മഭാസലാംകതഭാറുമുളള  പദതനിലചലവനിലന്റെ
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വനിശദഭാലാംശങ്ങള  മനനിമഭാലര  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  മുഖവമനനി  വകുപയ്  ലസക്രടറനി
തലത്തനില  മൂനയ്  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല  പദതനി  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണയ്.

പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ കവഗതയുലാം കേഭാരവക്ഷമതയുലാം

33 (3208)  ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : 
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .  ജയലഭാല : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില കുമഭാര് : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ കവഗതയുലാം കേഭാരവക്ഷമതയുലാം കൂട്ടുനതനിനഭായനി

എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുനലതനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കുന  ഗതീനബുക്കനിലന്റെ  സവനികശഷേതകേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  കമഖലകേളനിലലാം  ഇനങ്ങളനിലമുളള  പദതനികേളഭാണയ്  ഗതീന
ബുക്കനില ഉളലപടുത്തുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലന്റെ തുടക്കത്തനിലത്തലന പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം
തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കുനതനിനയ്  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില 1516.88 കകേഭാടനി
രൂപയുലട പദതനികേളക്കയ് ഗതീന ബുക്കനില ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരവ വകുപയ് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേള  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം
നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനതഭാണയ്.

ബഡ്ജറനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി  18-1-2017-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  4/2017/ധന.
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം വര്ക്കനിലാംഗയ് ഗ്രൂപനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേഭാധനികേഭാരലാം 5 കകേഭാടനിയനില നനിനലാം
10  കകേഭാടനിയഭായുലാം  ലസഷേവല  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേഭാധനികേഭാരലാം
10 കകേഭാടനിയനിലധനികേമുളള കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായുലാം നനിശ്ചയനിചയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത വര്ക്കനിലാംഗ യ്ഗ്രൂപയ്,  ലസഷേവല വര്ക്കനിലാംഗ് ഗ്രൂപയ് മതീറനിലാംഗുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടത്തുനതനിനഭായനി  31-3-2017-ല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  22/2017/ധന.  പ്രകേഭാരവലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനുപുറകമ  5-4-2017-ല  ബഹുമഭാനലപട
മുഖവമനനി  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ്  ലസക്രടറനിമഭാരുലട  മതീറനിലാംഗനില  60%  പഭാന
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സതീമുകേളക്കുളള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  2017  ജൂണ്
അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  മതീറനിലാംഗുകേള  ജൂലഭായയ്  2017-നുലാം
ലസഷേവല  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  മതീറനിലാംഗുകേള  ലസപ്റലാംബര്  2017-നുലാം  RIDF
പദതനികേളക്കുളള ഭരണഭാനുമതനി  ജൂണ്/ജൂലഭായയ്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കണലമനലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.

30-3-2017-ലല  20/2017/ധന.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം മുതല പദതനി ലചേലവകേള അവസഭാന മഭാസത്തനികലയയ് മഭാറനി
വയ്ക്കുനതയ് ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം
മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനിനയ്  മുമ്പയ്  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള അടക്കലാം എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം
85  ശതമഭാനലാം  പദതനിലചലവയ്  നടത്തനിയനിരനിക്കണലമനലാം  ബഭാക്കനി  15  ശതമഭാനലാം
മഭാര്ചയ് മഭാസത്തനില ലചേലവഴനിക്കണലമനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം പദതനി
വനിഹനിതലാം ലചേലവഴനിക്കുകമ്പഭാള അവസഭാന പഭാദത്തനിലല ലചേലവയ് 33 ശതമഭാനത്തനില
കൂടരുലതനലാം നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുണയ്.

പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം സമയബന്ധനിതവലാം കേഭാരവക്ഷമവലാം ആക്കുനതനിനുകവണനി
ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ചേതീഫയ്  ലസക്രടറനി  അദവക്ഷനഭായനി  അതഭാതയ്  വകുപയ്
ലസക്രടറനിമഭാരുലട പദതനി അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം കചേരഭാറുണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത ഓകരഭാ
പദതനിക്കുലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  പദതനി  വനിഹനിതവലാം  അതനിനയ്  ലചേലവഭായ  തുകേയുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനയ് പഭാന കസസയ് എന കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണയ്.

(ബനി  &  സനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം സമയബന്ധനിതവലാം കേഭാരവക്ഷമവമഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പഭാന  ഫണനില  ഉളലപടനിട്ടുളളതുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനിലന്റെ
തുടക്കത്തനിലത്തലന നടപനിലഭാകക്കണതുമഭായ എലഭാ പദതനികേളുലാം മുനഗണനഭാക്രമത്തനില
ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്  ഗതീന  ബുക്കയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില  1516.88  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേളക്കഭാണയ്  ഗതീന  ബുക്കനില
ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്.

  കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ്

34 (3209) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  ഫണയ്  വഴനിയുള്ള  ധനസഹഭായ  വനിതരണത്തനിൽ
ഏലതഭാലക്ക  കരഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള  ധനസഹഭായമഭാണയ്  വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളലതനയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  ഫണയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വൃക്കകരഭാഗനികേളക്കുളള
ധനസഹഭായലാം  14-3-2017-ലല  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  197/17/നനി.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനുസരനിചയ് രണയ് ലക്ഷത്തനിലനനിനലാം മൂനയ് ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തയ് ചേനികേനിത്സ കതടുന മുഴവന ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗനികേളക്കുലാം
എ.പനി.എല.,  ബനി.പനി.എല.  വവതവഭാസലാം  കൂടഭാലത  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുളള  മരുനകേള
ആജതീവനഭാനലാം സദൗജനവമഭായനി നലകുനണയ്.

ലനന്മഭാറ ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

35 (3210) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷേലത്ത ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനിയ
ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുളളതയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആസ്തനി വനികേസന പദതനികേളക്കയ് സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുനതനിനയ് ആവശവമഭായ നടപടനികേള നനിലവനിലകണഭാ;  ഇലലങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  വര്ഷേലത്ത ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനിയ
ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണലാം (45 ലക്ഷലാം രൂപ) എന
പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  ലകേഭാലകങ്കഭാടയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്-കുതനിരമൂളനി-
കേള്ളനിയമ്പഭാറ  കറഭാഡയ്  നവതീകേരണലാം  (89.63  ലക്ഷലാം  രൂപ)  എന  പ്രവൃത്തനിക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനിക്കുളള ധനഭാനുമതനിയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളക്കയ്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുനതനിനയ്  22-7-2015-ലല  നമ്പര്
67/2015/ധന.  സര്ക്കുലര്പ്രകേഭാരലാം ഭരണവകുപ്പുകേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ടനി  സര്ക്കുലര്  അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം
ലഭവമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേളനില  ധനഭാനുമതനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  പുറലപടുവനി
ക്കുനതനിനഭായനി  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  എത്രയുലാം  കവഗലാം  നലകുനതനിനയ്  ബന്ധലപട
ഭരണവകുപയ്  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  നനിര്വ്വഹണ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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സലാംസഭാന ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരണലാം

36  (3211)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള സര്ക്കഭാര് ലപ്രഭാകമഭാടറഭായനി സലാംസഭാന ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരനിക്കഭാനുളള
നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  സലാംസഭാന ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരനിക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിചയ് പഠനലാം നടത്തഭാന
കേമ്മേനിറനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുകനഭാ;സമനിതനി അദവക്ഷന ആരഭാണയ് ; അലാംഗങ്ങള
ആലരലഭാമഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില
റനികപഭാര്ടനിലല വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിലള്ള  പ്രഭാഥമനികേ,  അര്ബന,  കേഭാര്ഷേനികേ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  വനിപുലമഭായ  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനികല;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ
ലയനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കയ്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  സഭാദവതകേള
പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്  5  അലാംഗ വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിരുന.  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  പഠനലാം നടത്തനി  28-4-2017-നയ്  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.

(ബനി) 

1. ശതീ. എലാം. എസയ്. ശതീറഭാലാം., ലപ്രഭാഫസര്, ഐ.ഐ.എലാം. ബഭാലാംഗ്ലൂര്- ലചേയര്മഭാന

2.  ശതീ.  വനി.  എസയ്.  ലസനനില,  ഐ.എ.എസയ്.,  അഡതീഷേണല  ചേതീഫയ്
ലസക്രടറനി, പഭാനനിലാംഗയ് വകുപയ് - അലാംഗലാം

3.  ശതീ.  സനി.  പനി.  കമഭാഹന,  ചേതീഫയ്  ജനറല മഭാകനജര്  (റനിടകയര്ഡയ്)  നബഭാര്ഡയ്-
അലാംഗലാം

4.  ശതീ.  റനി.  പനി.  ബഭാലകൃഷ്ണന,  ജനറല മഭാകനജര്  (റനിടകയര്ഡയ്),  യൂണനിയന
ബഭാങ്കയ് - അലാംഗലാം

5.  ശതീ.  പനി.  കവണുകഗഭാപഭാല,  ഐ.എ.എസയ്.,  ലസഷേവല  ലസക്രടറനി,
സഹകേരണ വകുപയ് - ലമമ്പര് ലസക്രടറനി
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(സനി)  വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി പഠനലാം നടത്തനി  28-4-2017-നയ് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടയ്

നനിലവനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.

(ഡനി) വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചകശഷേലാം മഭാത്രകമ

ഇത്തരലാം കേഭാരവങ്ങളനില തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാളകേയുള.

ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില കേനിഫ്ബനിയനില ഉളലപട പ്രവൃത്തനികേള

37 (3212) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്

കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ഇദൗ  വര്ഷേലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള തുടങ്ങുനതനിനയ് എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്

നടത്തനിയനിട്ടുളളതയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷേലത്ത  പുതുക്കനിയ

ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  ഉളലപടനിട്ടുളളതുലാം

2017-18-ലല  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കഭാന

പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളള  പദതനികേളുമഭാണയ്  നനിലവനില  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതയ്.   ഇതയ്  ഒരു പ്രകതവകേ നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ ജനിലലയകയഭാ

മഭാത്രലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുളള  പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ

അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനമഭാണയ്  ഈ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്

ലക്ഷവമനിടുനതയ്.  7-11-2016-ല  കൂടനിയ  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ്  കയഭാഗലാം

4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ മുതലമുടക്കുളള  48  പദതനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനി.

21-3-2017-ല കൂടനിയ കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 28-ാാമതയ് കയഭാഗലാം 8041.65 കകേഭാടനി രൂപ

മുതലമുടക്കുളള  53  പദതനികേളക്കയ്  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം

നലകേനി.   പദതനികേളുലട  ലനിസ്റ്റയ്  അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡയ്

അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുളള  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടയ്

അനുബന്ധമഭായനി ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.*

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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കനഭാടയ് നനികരഭാധനലാംമൂലലാം റവനന്യൂ വരുമഭാനത്തനില കുറവയ്

38 (3213)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  റവനന്യൂ  വരുമഭാനത്തനില
കുറവയ്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  ഏലതഭാലക്ക  കമഖലകേളനില  നനിനമുളള
വരുമഭാനത്തനിലഭാണയ് കുറവണഭായലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാടയ് നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാനലത്ത ഏലതങ്കനിലലാം കമഖലയനില മഭാന്ദവലാം
സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  എലനങ്കനിലലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ലതഭാഴനില  നഷമുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കദൗണന്റെയ്  ജനറലനിലനനിനയ്  ലഭവമഭായ  31-12-2016  വലരയുളള
തഭാലക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  2016  നവലാംബറനില  സലാംസഭാന എവകസയ്
നനികുതനി  വളര്ച  മുനവര്ഷേലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  3.15  ശതമഭാനലാം  കുറവയ്
കരഖലപടുത്തനിയകപഭാള  ഡനിസലാംബറനില  രജനികസ്ട്രഷേന  നനികുതനിയനില  34.63
ശതമഭാനത്തനിലന്റെ  ഇടനിവണഭായനി.   2016  ഒകക്ടഭാബറനില  19.8  ശതമഭാനലാം  വളര്ച
കരഖലപടുത്തനിയ  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  ഡനിസലാംബറനില
കുറനിചതയ്  (17.45  ശതമഭാനലാം  തഭാഴ്ന്നയ്)  2.35  ശതമഭാനലാം  വളര്ച മഭാത്രമഭാണയ്.   2016
ഒകക്ടഭാബറനിലന  അകപക്ഷനിചയ്  നവലാംബറനില  രജനികസ്ട്രഷേന  നനികുതനിയനില  30.26
ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം ഡനിസലാംബറനില വനിലപന നനികുതനിയനില 17.43 ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം
രജനികസ്ട്രഷേന  നനികുതനിയനില  26.40  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  വഭാഹന  നനികുതനിയനില
11.44  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  ആലകേ  തനതയ്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില  16.33
ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം കുറവണഭായനിട്ടുണയ്. 

കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി  ദുര്ബലലപടുനതയ്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുളള  ഗഭാന്റുകേലള  ബഭാധനിക്കുലാം.
ഇതനിനുപുറകമ,  ആസനമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനിലണഭാകുന  ഇടനിവയ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി സസഭാധതീനനിക്കുലാം. തന്മൂലലാം ഇതയ്
സലാംസഭാനത്തനികലയ്ക്കുളള നനികുതനി വകേമഭാറലാം കുറയുനതനിനുളള സഭാഹചേരവത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.
കനഭാടയ്  റദ്ദേഭാക്കലനിനയ്  കശഷേമുളള,  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലണഭായ  മന്ദത,
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സ്റ്റഭാമ്പയ് നനികുതനി സമഭാഹരണത്തനില വന കുറവയ്, റനിയല എകസ്റ്ററയ് കമഖലയനിലണഭായ
തളര്ച, കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില വന കുറവയ് എനനിവ കേഭാരണലാം
തനതയ്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന  19  ശതമഭാനലാം  വളര്ച
വകേവരനിക്കഭാന കേഴനിഞനില.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനത്തനില  മുനവര്ഷേലത്ത
അകപക്ഷനിചയ്  2016  നവലാംബറനില  23.33  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  ഡനിസലാംബറനില
16.67  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  കുറവയ്  സലാംഭവനിചനിട്ടുണയ്.  2016  ഒകക്ടഭാബറനില
17.43  ശതമഭാനലാം  വളര്ന  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനലാം  നവലാംബറനില  മുനമഭാസലത്ത
അകപക്ഷനിചയ്   46.95  ശതമഭാനവലാം  ഡനിസലാംബറനില  59.16  ശതമഭാനവലാം  ഇടനിവയ്
കരഖലപടുത്തുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമ്പദ്ഘടനയനില ഏലപനിച
ഹ്രസസകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  ആഘഭാതങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്
നലകുനതനിനയ് സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡയ് ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിരുന.
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയുലട റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദയ് വവവസയനില  പ്രധഭാന പങ്കയ്
വഹനിക്കുന  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലകേളഭായ  മത്സവബന്ധനലാം,  കേയര്,  വകേത്തറനി,
കേശുവണനി, കൃഷേനി, കതഭാടങ്ങള തുടങ്ങനിയ പലകമഖലകേളനിലലാം പൂര്ണമഭായുലാം കേറനസനി
വനിനനിമയലാം  നനിലനിലക്കുനതനിനഭാല  ഇവയനില  നനിനളള  വരുമഭാനലത്ത  ആശയനിചയ്
കേഴനിയുന ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേലള സഭാരമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.  കനഭാടയ്  ലഭവത കൂടുതല
ആവശവമഭായ  കമഖലകേളഭായ ലചേറുകേനിട  വവഭാപഭാരലാം,  കഹഭാടലകേള,  ലറകസ്റ്റഭാറന്റുകേള,
ഗതഭാഗതലാം  എനനിവ  കകേരള  സമ്പദ്ഘടനയുലട  40  ശതമഭാനത്തനിനയ്  മുകേളനില
വരുമഭാനലാം പ്രദഭാനലാം ലചേയ്യുനവയഭാണയ്.  പ്രഭാഥമനികേ കമഖലയഭാവലട  16  ശതമഭാനവലാം.
അങ്ങലന  56  ശതമഭാനലാം  വരുമഭാനലാം  സലാംഭഭാവന  ലചേയ്യുന  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖല  കനഭാടയ്  പനിനവലനിക്കലനിലന്റെ  ആഘഭാതലാം  കനരനിടുകേയഭാണയ്.
കേഴനിഞ കുറചയ് വര്ഷേങ്ങളഭായനി മഭാന്ദവലാം കനരനിടുകേയഭായനിരുന കേഭാര്ഷേനികേ കമഖല ഈ
നയലാം  മഭാറത്തനിലന്റെ  കനരനിട്ടുളള  ആഘഭാതകമറ്റുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ-
ഗതഭാഗത-സലാംഭരണ കമഖലകേളുലട തനിരനിച്ചുവരവയ് ഇനനിയുലാം തഭാമസനികചക്കഭാലാം.  ഉയര്ന
വളര്ച  പ്രകേടമഭാക്കനിയ  വവഭാപഭാര/കഹഭാടല  കമഖലകേളുലാം  കനഭാടയ്  പനിനവലനിക്കലനിലന്റെ
ആഘഭാതത്തനിലഭാണയ്.   നവലാംബര്  8-നുകശഷേലാം  റനിസര്വയ്  ബഭാങ്കയ്  പുറത്തനിറക്കനിയ
അറനിയനിപ്പുകേള,  പ്രകതവകേനിച്ചുലാം  നവലാംബര്  14-ലല  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം
സലാംഘങ്ങലളയുലാം കനഭാടയ് വകേമഭാറ പ്രക്രനിയയനില നനിനയ് വനിലക്കനിലക്കഭാണ്ടുളള ഉത്തരവയ്
കകേരളലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിച്ചു.  കനഭാട്ടുകേള മഭാറനി  നലകേഭാനുളള അവകേഭാശലാം
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പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  നലകേഭാത്തതനിനഭാല  അവയുലട
പ്രവര്ത്തനലത്തയുലാം  തദസഭാരഭാ  സലാംസഭാനത്തനിലല  ലമഭാത്തലാം  ധനകേഭാരവ
ഇടലപടലകേലളയുലാം അവതഭാളത്തനിലഭാക്കനി.

(സനി)  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  നനിലവനിലല ലതഭാഴനിലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന ചുവലട
കചേര്ക്കുന നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ് :

1. പ്രതനിവര്ഷേലാം കനരനിട്ടുലാം അലഭാലതയുമുളള 1000-നുകമല ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുന  ഏറവലാം  കുറഞതയ്  1000  സൂക്ഷ്മ  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള
വര്ഷേലാംകതഭാറുലാം  കകേരള  ഫനിനഭാനഷേവല  കകേഭാര്പകറഷേന  മുകഖന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് ഒരു സമഗ പദതനി ആകലഭാചേനയനിലഭാണയ്.

2. കനഭാടയ്  റദ്ദേഭാക്കലനിലന്റെ  ദുരനിതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷേന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കൂലനി  ടഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങ്കനിലൂലട
നലകുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാക്കയ്   പലനിശരഹനിത  പ്രകതവകേ
റനി.എസയ്.ബനി. അക്കദൗണയ് തുറന.

3. കനഭാടയ്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായുളള  സഭാമ്പത്തനികേമഭാന്ദവലാം
മറനികേടക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലവനികേസന
കമഖലയനില  സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന  പല  പ്രമുഖപദതനികേളുലാം
അതനികവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

വവഭാപഭാര കമഖലയനിലല നനികുതനി നനിര്ണയലാം

39 (3214) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വവഭാപഭാര  കമഖലയനിലല  നനികുതനി  നനിര്ണയവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
നടപനിലഭാക്കനിയ  പനിയർ  റനിവന്യൂ  ലമക്കഭാനനിസത്തനിലന്റെ  സവനികശഷേതകേൾ
എലനലഭാലമനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുലകേഭാണയ് വവഭാപഭാരനികേളക്കുലാം വഭാണനിജവനനികുതനി വകുപനിനുലാം ഉണഭായ
കനടങ്ങള എലനനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനിയര്  റനിവന്യൂ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  നനികുതനി  നനിര്ണയ  അധനികേഭാരനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  കേരടയ്  കനഭാടതീസകേളുലാം  അസസയ് ലമന്റെയ്  ഉത്തരവകേളുലാം  നനികുതനി
വകുപനിലല  സമഭാന തസ്തനികേയനിലളള  ഉകദവഭാഗസര് അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം
അവ  ലമചലപടുത്തുനതനിനുമുളള  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  കരഖലപടുത്തുനതനിനുമുള്ള
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അവസരലാം  ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട ലഭവമഭാക്കുന.  നനികുതനി നനിര്ണയ
അധനികേഭാരനി  എലഭാ  കനഭാടതീസകേളുലാം  അസസ യ്ലമന്റെയ്  ഉത്തരവകേളുലാം  പനിയര്  റനിവന്യൂവനിനയ്
വനികധയമഭാകക്കണതഭാണയ്.   പനിയര്  റനിവന്യൂവനിലൂലട  ലഭനിക്കുന  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരനിഗണനിചകശഷേലാം  നനികുതനി  നനിര്ണയ  അധനികേഭാരനി  ആവശവമഭായ
തനിരുത്തലകേകളഭാ  കൂടനികചര്ക്കകലഭാ  നടത്തനി അനനിമ ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം
അവ പനിയര് റനിവന്യൂവനിലൂലടതലന പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

കൂടഭാലത  പനിയര്  റനിവന്യൂവനില  കചേര്ത്തനിട്ടുളള  കേരടയ്  ഉത്തരവകേളുലാം  അനനിമ
ഉത്തരവകേളുലാം  വകുപനിലല  ആഡനിറയ്  വനിഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം
തദസഭാര  അസസയ് ലമന്റെയ്  ഓഫതീസകേളനില  ആഡനിറയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കനരനിട്ടുളള
പരനികശഭാധന കൂടുതല ഫലപ്രദമഭാക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.  

(ബനി)  പനിയര്  റനിവന്യൂ  പ്രഭാബലവത്തനില  വനകതഭാടുകൂടനി  വവഭാപഭാരനികേളക്കയ്
ലഭനിക്കുന  ഉത്തരവകേളക്കുലാം  കനഭാടതീസകേളക്കുലാം  കൂടുതല  വവക്തത  വരനികേയുലാം
അനഭാവശവ  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഒഴനിവഭാക്കലപടുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  വഭാണനിജവനനികുതനി
വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ്  അവരവര്  പുറലപടുവനിക്കുന  ഉത്തരവകേളനിലലാം
കനഭാടതീസകേളനിലമുളള  അപഭാകേതകേള  ഉടലനതലന  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല
വവക്തതയുളളതുലാം  കൃതവമഭായതുമഭായ  ഉത്തരവകേളുലാം  കനഭാടതീസകേളുലാം  പുറലപടുവനിക്കു
നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുന.

പനിയര് റനിവന്യൂ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട വകുപനില കേഭാരവക്ഷമവലാം സമയബന്ധനിതവമഭായ
ആഡനിറയ് സദൗകേരവവലാം ലഭവമഭാകുന.

ധനകേഭാരവ ഇടപഭാടുകേള ടഷേറനികേള വഴനി നടത്തുവഭാനുളള നടപടനി

40 (3215) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ പദതനികേളുലടയുലാം കപ്രഭാജക്ടുകേളുലടയുലാം ധനകേഭാരവ
ഇടപഭാടുകേള ടഷേറനികേള വഴനി നടത്തുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  നടപനിലഭായതുലാം  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനതുമഭായ
കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  കദശസഭാലകൃത ബഭാങ്കുകേളനിലലാം  നന്യൂജനകറഷേന ബഭാങ്കുകേളനിലലാം  ഉള്ള
അക്കദൗണ്ടുകേള ടഷേറനിയനികലയയ് മഭാറ്റുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  കേതീഴനിലള്ള  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  പനിനവലനിക്കഭാത്ത
പണലാം എസയ്.ബനി.റനി,  എസയ്.ബനി.ഐ.,  കേഭാനറഭാ ബഭാങ്കയ്,  യൂണനിയന ബഭാങ്കയ്,  ഇനവന
ബഭാങ്കയ്,  ലസനടല  ബഭാങ്കയ്  തുടങ്ങനിയ  കദശസഭാലകൃത  ബഭാങ്കുകേളുലട  അക്കദൗണനില
സനിരനനികക്ഷപമഭായനി  കേനിടക്കുന  കേഭാരവലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;
പ്രസ്തുത പണലാം തനിരനിചയ് വഭാങ്ങുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
98/2020.
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(ഡനി)  വനിവനിധ  വകുപയ്  കമധഭാവനികേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനി  പ്രസ്തുത  പണലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അക്കദൗണനികലയയ് ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില ഓകരഭാ വകുപനിലലാം എത്ര തുകേ വതീതലാം ഓകരഭാ ബഭാങ്കനിലലാം
ഉലണന വനിവരലാം ജനിലയുലാം വകുപ്പുലാം തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്) പ്രസ്തുത പണലാം തനിരനിലകേ ടഷേറനികേളനില ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  പണലാം തനിരനിലകേ ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന സലാംസഭാന തലത്തനില
ഒരു കനഭാഡല ഓഫതീസലറ നനിയമനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നലകുന  ഫണ്ടുകേള,  ഗഭാന്റെയ്-ഇന-
എയ്ഡുകേള എനനിവ ടഷേറനികേളനിലത്തലന നനിലനനിര്ത്തണലമനയ് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുവനിരുദമഭായനി ബഭാങ്കനില നനിലനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന
പണലാം ടഷേറനികേളനികലയയ്  മഭാറണലമന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
(29-8-2009-ലല  75/2009/ധന.  നമ്പര് സര്ക്കുലര്, 6-1-2012-ലല  3/2012/ധന.
നമ്പര്  സര്ക്കുലര്,  27-3-2014-ലല  31/2014/ധന.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്).
ഈ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കയ് വനിരുദമഭായനി ബഭാങ്കുകേളനില നനിലനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന പണലാം
ടഷേറനികേളനികലയയ് മഭാറ്റുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

എനഭാല  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഫണ്ടുകേളനില  പദതനി
നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനികേളുലട ബഭാങ്കയ് അക്കദൗണ്ടുകേളനില
തുകേ  വകേമഭാറണലമനയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുന  സഭാഹചേരവങ്ങളനില
അപ്രകേഭാരമഭാണയ്  ഫണ്ടുകേള വകേമഭാറലാം  ലചേയലപടുനതയ്.   ചേനില സഭാഹചേരവങ്ങളനില
നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനികേളക്കയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കനരനിടയ് ഫണ്ടുകേള നലകേഭാറുമുണയ്.
സലാംസഭാന  ബഡ്ജറയ്  വഴനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളനില
(Centrally  Sponsored  Schemes)  ബഭാങ്കയ്  അക്കദൗണനില  നനിലനനിര്കത്തണ
തുകേയുലട പരനിധനി സലാംബന്ധനിച്ചുലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   (18-12-2014-ലല
സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 533/2014/ധന ഉത്തരവയ്) 

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചയ് ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കയ്  വനിരുദമഭായനി  ബഭാങ്കുകേളനില
നനിലനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന പണലാം തനിരനിലചടുക്കുനതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

(ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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(എഫയ്)  സര്ക്കഭാര് നലകുന പണലാം ടഷേറനികേളനിലത്തലന നനിലനനിര്ത്തണലമനയ്
തലനയഭാണയ് സര്ക്കഭാര് നയലാം.

(ജനി)  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  കനഭാഡല  ഓഫതീസലറ  നനിയമനിക്കുനതയ്  നനിലവനില
പരനിഗണനയനിലനില.

സർക്കഭാർ സഭാപനങ്ങളനിൽ നനിനള്ള വഭായ്പകേളുലട പലനിശ നനിരക്കയ് കുറയ്ക്കുന
നടപടനി

41 (3216) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരള  സലാംസഭാന  പനികനഭാക്ക  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേനനിൽ
(ലകേ.എസയ്.ബനി.സനി.ഡനി.സനി.)  നനിനയ്  അനുവദനിക്കുന  വനിവനിധ  വഭായ്പകേളുലടയുലാം
സലാംസഭാന ജതീവനക്കഭാരുലട ഹദൗസയ് ബനിലഡനിലാംഗയ് അഡസഭാനസയ്  (എചയ്.ബനി.എ.)ലന്റെയുലാം
പലനിശ നനിരക്കനിൽ കുറവയ് വരുത്തുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനില ഉകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  സലാംസഭാന  പനികനഭാക്ക  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേനനില
(ലകേ.എസയ്.ബനി.സനി.ഡനി.സനി.)  നനിനയ്  അനുവദനിക്കുന  വഭായ്പകേളക്കയ്  പലനിശ
കുറയ്ക്കുനതുമഭായ  ബന്ധലപട  കേഭാരവങ്ങള  ധനകേഭാരവ  (എചയ്.ബനി.എ.)  ലസക്ഷനനില
വകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുനനില.  ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കകേരള സലാംസഭാന പനികനഭാക്ക
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേനനിലനനിനലാം കശഖരനിച്ചുവരുന എനറനിയനിക്കുന.  ധനകേഭാരവ
(എചയ്.ബനി.എ.)  ലസക്ഷനനില  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനിലളള
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം അദവഭാപകേര്ക്കുമുളള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വഭായ്പയഭാണയ് വകേകേഭാരവലാം
ലചേയ്യുനതയ്.  സലാംസഭാന  സര്വതീസയ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
8%  (വഭാര്ഷേനികേ)  സഭാധഭാരണ  പലനിശ  നനിരക്കനിലഭാണയ്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വഭായ്പ
അനുവദനിച്ചു നലകുനതയ്.  ഇതനില കുറവയ് വരുത്തുനകേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലനില.

ബനിവകറജസയ് റതീലടയനില ഔടയ് ലലറ്റുകേള പൂടനിയതനിനയ് കശഷേമുള്ള 
വരുമഭാന നഷലാം

42 (3217)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ്  വഹകവകേളനിലല  ബനിവകറജസയ്  റതീലടയനില  ഔടയ് ലലറ്റുകേള
പൂടനിയതനിനയ്  കശഷേലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വരുമഭാന  നഷലാം  ഉണഭായനിട്ടുലണനയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?



116 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  11, 2017

ഉത്തരലാം

വഹകവയനിലല  ബനിവകറജസയ്  റതീലടയനില  ഔടയ് ലലറ്റുകേള  തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന  കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല  പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  3.88  കകേഭാടനി
രൂപയുലട റവനന്യൂ നഷമുണഭാകുനതഭായനി കേണക്കഭാക്കുന.

രൂക്ഷമഭായ കേറനസനി ക്ഷഭാമലാം

43 (3218) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലത്ത  ശമ്പളവലാം  ഏപ്രനില  മഭാസലത്ത  ലപനഷേനുലാം

കൃതവസമയത്തയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന  കേഴനിയഭാലത  വനനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
കേഭാരണലമനഭാണയ്;

(ബനി) എത്ര ടഷേറനികേളനിലഭാണയ് ശമ്പളവലാം ലപനഷേനുലാം തടസലപടതയ്;

(സനി)  കനഭാടയ്  പനിനവലനിക്കല കേഭാലത്തുകപഭാലലാം അനുഭവലപടഭാത്ത രൂക്ഷമഭായ
കേറനസനി ക്ഷഭാമത്തനികലയയ് സലാംസഭാനലാം നതീങ്ങനിയതനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതസലാം ആര്ക്കഭാണയ് ;

(ഡനി) 2017 മഭാര്ചയ് 31 നയ് ടഷേറനിയനില മനിചമുണഭായനിരുനതയ് എനയ് തുകേയഭാണയ് ;

(ഇ) ഏപ്രനില മഭാസലാം സലാംസഭാന ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപനഷേനകേഭാര്ക്കുലാം ശമ്പള
പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെയുലാം  ലപനഷേന  പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെയുലാം  കുടനിശനികേയഭായനി  എനയ്
തുകേ നലകകേണനിവന;

(എഫയ്)  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ  കുടനിശനികേ
പണമഭായനി അനുവദനിക്കഭാതനിരുനതയ് എന്തുലകേഭാണഭാണയ് ; സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലന്റെ
ആരലാംഭത്തനിലത്തലന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  കമഭാശമഭായതനിനഭാലഭാകണഭാ
കുടനിശനികേ പണമഭായനി നലകേഭാതനിരുനതയ്;

(ജനി)  ഏപ്രനില  മഭാസലത്ത  ശമ്പളലാം,  ലപനഷേന  എനനിവ  നലകുനതനിനയ്
കവണനിയുള്ള തുകേ എപ്രകേഭാരലാം സമഭാഹരനിക്കുവഭാനഭാണയ് ലക്ഷവമനിടുനതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലത്ത  ശമ്പളവലാം  ഏപ്രനില  മഭാസലത്ത  ലപനഷേനുലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  അക്കദൗണ്ടുകേളനില  കൃതവമഭായനി  വരവയ്  വചനിരുന.  ഏജനസനി
ബഭാങ്കുകേളനിലനനിനലാം ആവശവത്തനിനയ്  ഇലാംപ്രസ്റ്റയ്  തുകേ ലഭനിക്കഭാത്തതുകേഭാരണലാം അവര്
ആവശവലപടുന തുകേ ടഷേറനികേളനിലനനിനലാം കേറനസനിയഭായനി നലകുവഭാന കേഴനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരവലാം സലാംജഭാതമഭായനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  51  ടഷേറനികേളനില  ടഷേറനി  ഇടപഭാടുകേളക്കയ്  കേറനസനി
ക്ഷഭാമലാം കനരനിടനിട്ടുണയ്.

(സനി) കനഭാടയ് അസഭാധുവഭാക്കലനിലന്റെ ഫലമഭായ കേറനസനി ക്ഷഭാമമഭാണയ് ഇകപഭാഴലാം
സലാംസഭാനത്തയ് നനിലനനിലക്കുനതയ്.

(ഡനി) 2017 മഭാര്ചയ്  31-ലല ടഷേറനി മനിചലാം 1950.23 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.  

(ഇ)  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ  കുടനിശനികേയഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  6-5-2017  വലര  88,89,098  രൂപയുലാം ലപനഷേന പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ
കുടനിശനികേയഭായനി 15,89,62,894 രൂപയുലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(എഫയ്)  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേഭാരലാംഭത്തനില  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കേറനസനി
ദദൗര്ലഭവമഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തുലാം  ലപഭാതുലവ  ടഷേറനികേളനിലലാം  അനുഭവലപടുനതയ്.
എനനിരുനഭാലലാം  ഇക്കഭാലയളവനിലത്തലന  വനിഷവനികനഭാടനുബന്ധനിചയ്  വനിവനിധ
സഭാമൂഹവ  സരക്ഷഭാ  ലപനഷേനുകേള  കുടനിശനികേസഹനിതലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന
സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  രൂക്ഷമഭായ  കേറനസനി  ക്ഷഭാമവലാം  സഭാമൂഹവസരക്ഷഭാ
ലപനഷേനുകേളുലടയുലാം  ലപനഷേന  പരനിഷ്കരണ  കുടനിശനികേയുലടയുലാം  വനിതരണത്തനി
നഭാവശവമയഭായ  കേറനസനിയുലട  കതഭാതുലാം  പരനിഗണനിചകപഭാള  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ
കുടനിശനികേയുലട വനിതരണലാം ഏപ്രനില മഭാസത്തനില നടത്തുനതയ്  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനിരുന.
അതനിനഭാലഭാണയ് ശമ്പള പരനിഷ്കരണ കുടനിശനികേ പനി.എഫയ്.-ല ലയനിപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചതയ്.  എനഭാല  അപ്രകേഭാരലാം  പനി.എഫയ്.-ല  ലയനിപനിക്കുന  കുടനിശനികേ
കലഭാക്കയ്-ഇന പനിരതീഡയ് ഇലഭാത്തതനിനഭാല എകപഭാള കവണലമങ്കനിലലാം ജതീവനക്കഭാരനയ്
പനിനവലനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

(ജനി) കേറനസനി ക്ഷഭാമലാം ഏപ്രനില മഭാസലത്ത ശമ്പളലാം, ലപനഷേന വനിതരണലത്ത
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചുലവങ്കനിലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ക്രനിയഭാതകേമഭായ ഇടലപടലനിലൂലട
കമല പ്രതനിസന്ധനി തരണലാം ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

 തലകശരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള

44 (3219) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷേലത്ത ബജറനില  തലകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
എലനഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഉള്ളതയ് ;

(ബനി)  ഇതനില  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളനില  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്;
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(സനി)  പ്രസ്തുത ബജറനില ഉളലപടുത്തനിയ തലകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
മുഴവന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ഇകപഭാള  ഏതയ്  ഘടലാം  വലര  എത്തനി  എനയ്  തരലാം  തനിരനിചയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില  മൂലധന  സസഭഭാവമുളള  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം-ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയുലട
കേതീഴനില  (LAC-ADS),  തലകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ
2016-17-ലല  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  പദതനിയുലട  കേതീഴനിലളള
പ്രവൃത്തനികേള  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

2016-17-ലല ബഡ്ജറനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  മറയ്  പ്രവ വൃത്തനികേലള സലാംബന്ധനിചയ്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി*  കചേര്ക്കുന.  കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാനരലാം
നടപനിലഭാക്കുന പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിലലപടുത്തനി  75  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
നഭാലയ് പ്രവൃത്തനികേളുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി  &  സനി)  മലബഭാര്  തലകശരനി  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ബണന  കകേഭാകളജനിനയ്
അക്കഭാദമനികേയ്  ലസമനിനഭാര്  കബഭാക്കയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  സ്റ്റഭാഫയ്  കേസഭാര്കടഴയ്  നവതീകേരണ
കജഭാലനികേള,  നന്യൂ  മഭാഹനി  പനി.എചയ്.സനി.-ക്കയ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേതനിരൂര്
ആയുര്കവദ  ഡനിലസനസറനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തലകശരനി  ഒബ്സര്കവഷേന
കഹഭാമനില ബഭാക്കനി കജഭാലനികേള,  തലകശരനി നഭാദഭാപുരലാം കറഭാഡയ് കേനി.മതീ. 1/100  മുതല
3/650  വലരയുലാം  6/400  മുതല  9/200  വലരയുമുളള  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
(കകേന്ദ്ര  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  സതീലാം)  തുടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  ഇതനിനകേലാംതലന
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. മറയ് പ്രവൃത്തനികേള നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി
പ്രകേഭാരമുളള പ്രവൃത്തനികേള സലാംബന്ധനിചയ് ലഭവമഭായ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മല ധനഭാനുമതനിയുലാം
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  പുറലപടുവനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറ്റുലാം  അനുബന്ധ
കരഖകേളുലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപ്പുകേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

വര്ക്കല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി പ്രവൃത്തനികേള

45 (3220 ) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വര്ക്കല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള കേനിഫ്ബനിയനില
ഉളലപടുത്തനി നനിര്വ്വഹനിക്കുവഭാന ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷേലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറയ്

പ്രസലാംഗത്തനില പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതുലാം  2017-18-ലല

ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കഭാന  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളള

പദതനികേളുമഭാണയ് നനിലനിവനില കേനിഫ്ബനിവഴനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്

ഒരു പ്രകതവകേ നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ ജനിലലയകയഭാ മഭാത്രലാം ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള

പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ

വനികേസനമഭാണയ്  ഈ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷവമനിടുനതയ്.  7-11-2016-ല

കൂടനിയ കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 27-ാാമതയ് കയഭാഗലാം 4004.86 കകേഭാടനി രൂപ മുതലമുടക്കുളള

48  പദതനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനി.  21-3-2017-ല  കൂടനിയ  കേനിഫയ്

കബഭാര്ഡനിലന്റെ   28-ാാമതയ്  കയഭാഗലാം  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല  മുടക്കുള്ള

53  പദതനികേളക്കയ്  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനി.

പദതനികേളുലട ലനിസ്റ്റയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിലല എ.ഡനി.എസയ്. പദതനികേള

46 (3221) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനില  എ.ഡനി.എസയ്.  പദതനിയനില  എത്ര

പ്രവൃത്തനികേൾക്കഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്  ;  വര്ഷേലാം,  തുകേ എനനിവയുലട

ക്രമത്തനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇനനിയുലാം ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി എത്ര പ്രവൃത്തനികേള പരനിഗണനയനിലണയ്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനില  എ.ഡനി.എസയ്.  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി

നഭാളനിതുവലര  32  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്.   ഇവയുലട

വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഇനനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  11  പ്രവൃത്തനികേള  പരനിഗണനയനിലണയ്.

ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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അഴതീകക്കഭാടയ്, നതീര്ക്കടവയ് ഫനിഷേനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

47 (3222) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷേഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അഴതീകക്കഭാടയ്,  നതീര്ക്കടവയ്  ഫനിഷേനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ബഡ്ജറയ്  പ്രഖവഭാപനപ്രകേഭാരമുള്ള  ഫണയ്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  994307/2016/
M(Fin. & Coir) നമ്പര് ഫയലനില അനനിമ ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നതീര്ക്കടവയ്  ഫനിഷേനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  2  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  ഫയലനിലന്റെ  നനിലവനിലല
സനിതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  ഫണയ്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കനി  അനനിമ  ഉത്തരവയ്  കവഗത്തനില  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) അഴതീകക്കഭാടയ്, നതീര്ക്കടവയ് ഫനിഷേനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബറനിനഭായനി രണയ് കകേഭാടനി
രൂപ അനുവദനിച്ചുനലകേണലമന ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  ഷേഭാജനി,  എലാം.എല.എ.  സമര്പനിച
നനികവദനത്തനികന്മല തുടര്നടപടനികേള വകേലക്കഭാണ്ടുവരനികേയഭാണയ്. 

(സനി)  ഫനിഷേനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  എസ്റ്റനികമറയ്
അലാംഗതീകേരനിചയ്  അനുമതനി  ഉത്തരവകേള  ഭരണവകുപയ്  പുറലപടുവനികക്കണതുണയ്.
അനുമതനി ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചകശഷേലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് വനിഹനിതലാം
വകേയനിരുകത്തണ  ഘടത്തനില  ആവശവമഭായ  തുകേ  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചയ്
അനുവദനിക്കുനതഭാണയ്.

ആസ്തനിവനികേസന സതീലാം

48 (3223) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല.എ.  ആസ്തനിവനികേസന  സതീമനില  ഉളലപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള സലാംബന്ധനിച ലപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കുളള വനിശദമഭായ
എസ്റ്റനികമറയ്  അതഭാതയ്  ഭരണവകുപനില  നനിനയ്  ധനകേഭാരവവകുപനില  എത്തുനതനിനയ്
കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാവനതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആസ്തനിവനികേസന
എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  സമര്പനിക്കുനതനിനയ്  ഭരണ  വകുപ്പുകേളക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  2015-16  വര്ഷേലത്ത ആസ്തനിവനികേസന
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  എനഭാണയ്  ധനകേഭാരവ  വകുപനില  ലഭനിചതയ്;  അതയ്
ഭരണവകുപ്പുകേളക്കയ്  എനയ്  വകേമഭാറനി;  നഭാളനിതുവലര  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള
ഡനി.പനി.ആര് സമര്പനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഭാരവലാം സലാംബന്ധനിചയ് ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല.എ.-മഭാര് ഉനയനിക്കുന
പ്രശ്നങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്. ആസ്തനി വനികേസന എസ്റ്റനികമറ്റുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
സമര്പനിക്കുനതനിനയ്  22-7-2015-ലല  നമ്പര്  67/2015/ധന.  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം
ഭരണ വകുപ്പുകേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണയ്. ടനി സര്ക്കുലര് അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.* 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  ലഭവമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേളനില
ധനഭാനുമതനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  പുറലപടുവനിക്കുനതനിനഭായനി  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള
എത്രയുലാം  കവഗലാം  നലകുനതനിനയ്  ബന്ധലപട  ഭരണവകുപയ്  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം
നനിര്വ്വഹണ വകുപ്പുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  2015-16  വര്ഷേലത്ത  ആസ്തനി
വനികേസന ലപ്രഭാകപഭാസലകേള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേനിഫ്ബനിയുലട ആസ്തനി

49 (3224) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയുലട  നഭാളനിതുവലരയുള്ള  ആസ്തനി  എത്രലയനയ്  പറയഭാകമഭാ  ;
എവനിലട നനിലനഭാലക്ക ഫണയ്/ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ് ലഭവമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ് ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  എവനിലട  നനിലനഭാലക്ക നനികക്ഷപങ്ങള ലഭവമഭാകുലമനഭാണയ്
കേരുതുനതയ് ;  ഇതനിനുകവണനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &ബനി) 2015-16, 2016-17  വര്ഷേങ്ങളനില ബഡ്ജറനില വനകേനിട വനികേസന
പദതനികേളുലട  നടപഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92  (പഭാന)  ശതീര്ഷേകേത്തനില
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന  തുകേയനില അവകശഷേനിച  2498.41  കകേഭാടനി  രൂപ   കേനിഫ്ബനി
വഴനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തന  സഭാക്ഷഭാലക്കഭാരത്തനിലന്റെ  ആദവനടപടനി  എന  നനിലയനില
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  കമല  സൂചേനിപനിച  കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫയ്  ആക്ടനിലല

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ഖണ്ഡനികേ  7  പ്രകേഭാരലാം  മുന  വര്ഷേലത്ത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയുലട
10  ശതമഭാനമഭായ  281.43  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപനങ്ങളനിനകമലള്ള
മുഴവന  ലസസയ്  തുകേയഭായ  448.1  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  3227.94
കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനിയുലട  അക്കദൗണനില ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ ജനറല
ഒബനികഗഷേന   കബഭാണയ്സയ്,  റവനന്യൂ  ഒബനികഗഷേന  കബഭാണയ്സയ്,  വഭാണനിജവ/
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലനനിനയ് കടലാം കലഭാണ് നൂതന ധനസമഭാഹരണ സലാംവനിധഭാന
ങ്ങളഭായ  InVIT,  AIF,  IDF  എനനിവവഴനി  ധനസമഭാഹരണത്തനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം
കേനിഫ്ബനിയുലട പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. അലാംഗതീകേരനിക്കലപട പദതനികേളുലട നനിര്വ്വഹണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭായതനിനഭാല  നനിലവനിലല  ഫണയ്
പരവഭാപമഭാണയ്.   ഫണയ് കൂടുതലഭായനി ആവശവമഭായനി വരുന മുറയയ്  ടനി  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില
അനുകയഭാജവമഭായവ അവലലാംബനിക്കുനതഭാണയ്. 

വഞനിയൂര് അഡതീഷേണല സബയ് ടഷേറനി മഭാറ്റുനതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള

50 (3225) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  വഞനിയൂര്  അഡതീഷേണല  സബയ്  ടഷേറനി  ഇകപഭാള
സനിതനിലചേയ്യുന ലകേടനിടത്തനില നനിനലാം മഭാറ്റുവഭാന ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില
എവനികടക്കഭാലണനലാം സബയ് ടഷേറനി മഭാറ്റുനതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതുവലരയഭായനി
എനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഴയ കേളക്ടകററയ് കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് വടബന്യൂണലനിനയ് വകേമഭാറലാം
ലചേയകപഭാള സബയ് ടഷേറനി ഉളലപലടയുള്ള ഭഭാഗവലാം വകേമഭാറലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ എനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സബയ് ടഷേറനി മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചഭാകണഭാ
പഴയ ലകേടനിടത്തനികലയഭാകണഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വഞനിയൂര് കകേഭാടതനി പരനിസരത്തയ് ജുഡതീഷേവല വകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള
സലത്തയ്  വഞനിയൂര്  അഡതീഷേണല  സബയ്  ടഷേറനിക്കയ്   പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  അനുമതനി  ബഹുമഭാനലപട  വഹകക്കഭാടതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ടഷേറനി  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസന  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ഇനലകേല
മുകഖന  ടഷേറനികേളക്കയ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
സര്ക്കഭാര്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനില  വഞനിയൂര്  അഡതീഷേണല  സബയ്  ടഷേറനിയുലാം
ഉളലപടുന. 
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(ബനി)  നനിലവനില  അഡതീഷേണല  സബയ്  ടഷേറനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്  പഴയ
കേളക്ടകററയ്  ലകേടനിടത്തനിലഭാണയ്. ടഷേറനി ഉളലപടുന പഴയ കേളക്ടകററയ് ലകേടനിടലാം  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് വടബന്യൂണലനിനയ് വകേമഭാറലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. 

(സനി)  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചകശഷേലാം  അതനികലയഭായനിരനിക്കുലാം   വഞനിയൂര്
അഡതീഷേണല സബയ് ടഷേറനി മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതയ്. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേളുലട അമനിത ഫതീസയ്

51 (3226) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിചയ്  വരുന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേള
കസവനങ്ങളക്കയ് അമനിതമഭായ ഫതീസകേള ഇദൗടഭാക്കുനലവനതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഏലതലഭാലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളഭാണയ്  അത്തരത്തനില
കസവനങ്ങളക്കയ് അമനിത ഫതീസലാം നനിശ്ചനിത ശതമഭാനലാം ബഭാലനസയ് ഇലഭാത്തതനിലന്റെ
കപരനില പനിഴയുലാം ഇദൗടഭാക്കുനതയ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷേലാം  ഡനിജനിറല
ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുപകേരലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള ബഭാങ്കയ് ഇടപഭാടുകേളനില നനിനലാം അകേറ്റുന ഇത്തരലാം പ്രവണതകേള
ലക്കതനിലര സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേള ഇത്തരലാം പ്രവണതകേള തുടരുകേയഭാലണങ്കനില
യഭാലതഭാരു ഫതീസലാം ഇലഭാലത കസവനലാം ലചേയ്യുന കപഭാസ്റ്റയ് ഓഫതീസയ് അക്കദൗണ്ടുകേളനില
ജതീവനക്കഭാരുലട  സഭാലറനി,  ലപനഷേന  തുകേകേള  നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനയ്  അനുമതനി
നലകുകമഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനില  പ്രധഭാനമഭായുലാം  എസയ്.ബനി.ഐ.യുമഭായനി
ബന്ധലപടഭാണയ് അമനിത ഫതീസയ് ഈടഭാക്കുനതഭായുള്ള പരഭാതനികേള ഉയര്നവനനിട്ടുള്ളതയ്. 

(സനി)  ഇക്കഭാരവലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  ഭഭാരതതീയ റനിസര്വയ് ബഭാങ്കനിലന്റെയുലാം
ശദയനിലലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് വകേലക്കഭാളനതഭാണയ്. 

(ഡനി)  കപഭാകസ്റ്റഭാഫതീസയ്  അക്കദൗണ്ടുകേളനില  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം
ലപനഷേനകേഭാരുലടയുലാം  ശമ്പളവലാം  ലപനഷേനുലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതയ്   നനിലവനില
പരനിഗണനയനിലനില.  ശമ്പളവലാം  ലപനഷേനുലാം  ടഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങ്കയ്
അക്കദൗണ്ടുവഴനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന ആഗഹനിക്കുനവര്ക്കയ് ആയതനിനുള്ള സദൗകേരവലാം
ഇകപഭാളത്തലന നനിലവനിലണയ്. 
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സലാംസഭാനലത്ത ബഭാങ്കുകേളനിലണഭായ കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാം

52  (3227)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശമ്പള  ദനിനങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  സലാംസഭാനലത്ത  ബഭാങ്കുകേളനിലണഭായ
കനഭാടയ്  ക്ഷഭാമലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ബഭാങ്കുകേള  മുകഖനയുലാം  ടഷേറനികേള  മുകഖനയുലാം
ശമ്പളവലാം  ലപനഷേനുലാം  വഭാങ്ങുന  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  ജതീവനക്കഭാർക്കയ്  പണലാം
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  വളലര  ബുദനിമുകടണനിവന  വനിവരലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഈ പ്രതനിസന്ധനി എങ്ങലന മറനികേടക്കുലാം;

(ബനി)  ശമ്പളദനിനമഭാലണനറനിഞനിട്ടുലാം  സലാംസഭാനലാം  ആവശവലപടനിട്ടുലാം
ആവശവത്തനിനയ് പണലാം  ടഷേറനികേളനിലലാം  ബഭാങ്കുകേളനിലലാം  എത്തനിക്കഭാതനിരുനതനിലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ആര്ക്കഭാണയ്;  ഒരു സലാംസഭാനലത്ത ജനങ്ങകളഭാടയ്  മഭാത്രലാം റനിസർവയ്
ബഭാങ്കയ് ക്രൂരത കേഭാട്ടുന എന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ബഭാങ്കുകേളനില നനിനലാം മതനിയഭായ പണലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല,
സര്ക്കഭാര്, അര്ദ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം, ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ബഭാങ്കയ് അക്കദൗണ്ടുകേളനിലല പണലാം അടുത്ത
ശമ്പളദനിനത്തനിനുമുനപഭായനി  സലാംസഭാന  ടഷേറനികേളനികലയയ്  മഭാറഭാനുലാം  അതുവഴനി
അടുത്തമഭാസലത്ത  ശമ്പള  ദനിവസങ്ങളനില  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  യഥഭാസമയലാം  ശമ്പളലാം
ടഷേറനിയനിൽനനിനയ്  ലഭവമഭാക്കഭാനുലാം  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ടഷേറനികേളനിലല  കനഭാടയ്  ക്ഷഭാമത്തനിനയ്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനില
നനിനലാം  ബനിവകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷേനനിലനനിനലാം  കലഭാടറനി  ഏജന്റുമഭാരനിലനനിനലാം
കേളക്ഷന തുകേ സസതീകേരനിചയ് തുടങ്ങനിയതനിലൂലട ഒരു പരനിധനിവലര പരനിഹഭാരമഭായനിട്ടുണയ്.
ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  ടഷേറനികേളനില  ലചേലഭാനുകേള  കനരനിടയ്  ടഷേറനി  കേദൗണറുകേള  മുകഖന
സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള സദൗകേരവവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ടഷേറനികേളക്കയ് ആവശവമഭായ ഇലാംപ്രസ്റ്റയ് തുകേ നലകകേണതയ് ബന്ധലപട
ഏജനസനി ബഭാങ്കുകേളഭാണയ്.  എനഭാല കകേരളത്തനിലല  51  ടഷേറനികേളനില ആവശവലപടുന
തുകേലയഭാനലാം ബഭാങ്കനിലനനിനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  ടഷേറനികേള
ആവശവലപടുനത്ര  കേറനസനി  ലഭനിക്കഭാലതവരുന  സഭാഹചേരവത്തനില  ടഷേറനി
ഇടപഭാടുകേളക്കയ് പ്രയഭാസലാം കനരനിടനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  ടഷേറനികേളനിലല കേറനസനിക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി ബനിവകറജസയ്

കകേഭാര്പകറഷേന,  കലഭാടറനി,  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  എനനിവയുലട  വരുമഭാനലാം  ടഷേറനികേളനില

കനരനിടയ്  അടയ്ക്കുനതനിനുലാം  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  ടഷേറനികേളനില  ലചേലഭാനുകേള  കനരനിടയ്  ടഷേറനി

കേദൗണറുകേള  മുകഖന  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  സദൗകേരവവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഇതുവഴനി ടഷേറനികേളനിലല കേറനസനി ക്ഷഭാമത്തനിനയ് ഒരു പരനിധനി വലര പരനിഹഭാരമഭായനിട്ടുണയ്. 

സഭാര്ക്കയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലള്ള കേഭാലതഭാമസലാം

53 (3228)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  കകേരളവര്മ്മേ കകേഭാകളജനില  2014  ജൂണ്,  ജൂവല മഭാസങ്ങളനില

നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള അദവഭാപകേരുലട കുടനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറുനതനിനയ് സഭാര്ക്കയ്

സലാംവനിധഭാനത്തനില നനിലവനിലള്ള കേഭാലതഭാമസലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാകങ്കതനികേപ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  അടനിയനനിര

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അരനിയര് ബനില്ലുകേള മഭാറനി നലകുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനയ്

സഭാര്ക്കയ് അധനികൃതര് ഇതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് സഭാപനങ്ങളനിലല ദതീര്ഘകേഭാലയളവനിലള്ള

ശമ്പളക്കുടനിശനികേ  ബനില്ലുകേളക്കയ്  അനുമതനി  നലകുന  ഡനി.ഡനി.ഒ.-ക്കുലാം  അലാംഗതീകേഭാര

അധനികേഭാരനിക്കുലാം സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന നടത്തുന ടഷേറനി വകുപനിനുലാം ഓഡനിറയ് നടത്തുന

അക്കദൗണന്റെയ്  ജനറലനിനുമുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  സഗമമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ്

വനിവനിധ ജതീവനക്കഭാരുലട വവതവസ്തമഭായ  ദതീര്ഘകേഭാലയളവനികലയ്ക്കുള്ള ശമ്പള കുടനിശനികേ ഒറ

ബനിലഭായനി  മഭാറുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാര്ക്കനില  ഉളലപടുത്തഭാത്തതയ്.  എനഭാല

ഓകരഭാ  ജതീവനക്കഭാരലന്റെയുലാം  ദതീര്ഘകേഭാലയളവനിലള്ള  ശമ്പളക്കുടനിശനികേ  ബനില്ലുകേള

ഓകരഭാ  ബനിലഭായനി  മഭാറുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാര്ക്കനില  ഇകപഭാളത്തലന

ലഭവമഭാണയ്.  ഇതനുസരനിചയ്  തൃശ്ശൂര്  ശതീകകേരളവര്മ്മേ  കകേഭാകളജനിലല  ദതീര്ഘ

കേഭാലയളവനിലള്ള  കുടനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറുനതനിനയ്  സഭാകങ്കതനികേ  തടസങ്ങള

ഒനലാംതലന സഭാര്ക്കനില  നനിലവനിലനില
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ബഭാങ്കുകേളനില കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാം 

54 (3229) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ബഭാങ്കുകേളനില  കനഭാട്ടുക്ഷഭാമലാം  ഉണഭായതഭായനി  ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കനഭാട്ടുക്ഷഭാമലാം ഉണഭായതനിലന തുടര്നയ് വരുമഭാനത്തനില കുറവയ് വരുനതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്

(ബനി)ഉണയ്.    

സമ്പദ്ഘടനയനിലല മുരടനിപയ്

55 (3230) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സമ്പദ്ഘടനയനിലല  മുരടനിപയ്  മഭാറ്റുനതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്

വകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമൂലലാം  കദശതീയ  ശരഭാശരനികയക്കഭാളുലാം
പനിനനിലഭായനിരുന  നമ്മുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനില  എന്തു  മഭാറലാം  ഉണഭാക്കുവഭാന
കേഴനിഞ എനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലലത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്
എത്രയഭായനിരുന;  ഇകപഭാഴലത്ത  വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്  എത്രയഭായനിരനിക്കുലമനഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനകപഭാള നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭായനിരുന
സമ്പദ്ഘടനലയ  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന   വകേലക്കഭാണ  നടപടനികേളനില
പ്രധഭാനലപടവ ഇവയഭാണയ്. 
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(i)  മൂലധനലചലവനിനഭായനി വനിപണനിയനിലനനിനലാം  ഫണയ് സസരൂപനിക്കുനതനിനുലാം
നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദവലാം  അതനിജതീവനിക്കുനതനിനഭായനി  12,000  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജയ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  2016-17  ബഡ്ജറനില
വവവസ ലചേയയ് തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ii)  1999-ലല  കേനിഫ്ബനി  ആക്ടയ്  പരനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണയ്   ലസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിലന
സജ്ജമഭാക്കുകേയുലാം  ടഷേറനി ശലാംഖലയയ്  കകേഭാര് ബഭാങ്കനിലാംഗയ് സനിസ്റ്റലാം നടപനിലഭാക്കുകേയുലാംലചേയ്തു.

(iii)  വഭായ്പലയടുക്കുനതനിലന്റെ  ഒരുഭഭാഗലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  അതനിലന്റെ
പലമടങ്ങയ്  പണലാം  ബഡ്ജറനിനുപുറത്തയ്  സമഭാഹരനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  കനതൃതസത്തനില
മുതലമുടക്കനി  അതുവഴനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വളര്ച  തസരനിതലപടുത്തുവഭാന   കവണ
നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.

(iv)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  സലാംബന്ധനിച  കൃതവമഭായ  വനിവരങ്ങള  ലഭവമഭായ
വനിവനിധ സഭാമൂഹവ സരക്ഷഭാ ലപനഷേനുകേളുലട കുടനിശനികേ  പൂര്ണമഭായുലാം   വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനുലാം  സഭാമൂഹവ  സരക്ഷഭാലപനഷേനുകേള  കുടനിശനികേ  തതീര്ത്തയ്
വതീടനിലലത്തനിക്കുകേലയന  വഭാഗഭാനലാം പഭാലനിക്കുവഭാനുലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ് കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.

(v)  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങ്കനിലനയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്   സഹകേരണ കമഖലയനില  കകേരള  കകേഭാ-
ഓപകററതീവയ് ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(vi)  വവദദ്യുതനി  പ്രസരണ  നഷലാം  ഗണവമഭായനി  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  ഊര്ജ്ജ
ഇവഭാകകേസഷേന ആവശവങ്ങള തൃപനിലപടുത്തുനതനിനുലാം വനിതരണ-പ്രസരണ ശലാംഖല
ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം ആവശവമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(vii)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം
വര്ദനിപനിച്ചു.

(vii)  പത്തഭാലാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ആനുകൂലവങ്ങള  പൂര്ണകതഭാതനില
അനുവദനിച്ചു.

(ബനി  &  സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതയ്  2016  കമയയ്

മഭാസത്തനിലഭാണയ്.  അതനിനുകശഷേലാം വകേലക്കഭാണ കമല പ്രതനിപഭാദനിച നടപടനികേളുലട

ഫലങ്ങള സമ്പദ്ഘടനയനില ദൃശവമഭായനി തുടങ്ങുലമനയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്  2016-17

മുതലഭാണയ്.  എനഭാല  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനിലല   ഇതുസലാംബന്ധനിച  കേണക്കുകേള
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ഇനനിയുലാം  അനനിമമഭാകേഭാത്ത   പശ്ചഭാത്തലത്തനില  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ

വളര്ച സലാംബന്ധനിച ആധനികേഭാരനികേ വനിവരങ്ങള ലഭവമല.  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ഭരണകേഭാലലത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചഭാനനിരക്കയ്  2012-13-ല  6.50  ശതമഭാനവലാം

2013-14-ല  3.89  ശതമഭാനവലാം  2014-15-ല  7.31  ശതമഭാനവലാം  (തഭാലക്കഭാലനികേ

കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം)  2015-16-ല  (തസരനിത  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം)  8.10

ശതമഭാനവമഭാണയ്.    

മദവവനില്പനയനിലൂലടയുള്ള ആഭവനര വരുമഭാനലാം

56 (3231) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സർക്കഭാരനിലന്റെ  കേഴനിഞ  വർഷേലത്ത  വരുമഭാനത്തനില  കകേരള

ബനിവകറജസയ് കകേഭാർപകറഷേൻ,  കേൺസന്യൂമർ  ലഫഡയ് മദവവനില്പനശഭാലകേൾ  ,  ബനിയര്

ആനഡയ്  വവന പഭാര്ലറുകേള,  കേള്ളയ്  ഷേഭാപ്പുകേള,  ബഭാറുകേള എനനിവയനില നനിനയ്

ലഭനിച  വരുമഭാനലാം  എത്രലയന  കേണക്കയ്  ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതു  കകേരളത്തനിലന്റെ

ലമഭാത്തലാം  അഭവനര  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വരുലമനഭാണയ്

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  കദശതീയ സലാംസഭാന പഭാതകേൾക്കയ് സമതീപമുള്ള മദവവനിൽപനശഭാലകേൾ

അടച്ചുപൂടണലമന കകേഭാടതനി ഉത്തരവയ് കകേരളത്തനിലന്റെ വരുമഭാനത്തനില എത്ര കുറവയ്

വരുത്തുലമനയ് കേരുതുന;

(സനി) 2016 ഏപ്രനില മഭാസത്തനിലലാം 2017 ഏപ്രനില മഭാസത്തനിലലാം മദവവവഭാപഭാര

സഭാപനങ്ങളനിൽ നനിനയ് ലഭനിച വരുമഭാനലാം എത്രയഭായനിരുന;

(ഡനി) പുതനിയ നനിയമങ്ങള ടൂറനിസലാം വവവസഭായത്തനിൽനനിനള്ള വരുമഭാനത്തനിനയ്

എത്രകത്തഭാളലാം കുറവയ് വരുത്തുലമനയ് കേരുതുന എനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  വനികദശമദവ  വനിലപനയനിലൂലട

വഭാണനിജവനനികുതനി  ഇനത്തനില  8778.29  കകേഭാടനി  രൂപയുലടയുലാം  എവകസയ്  ഡന്യൂടനി,

വലസനസയ് ഫതീ, ടതീ ടഭാകയ് , ഗഭാലകനജയ് ഫതീ, ലറന്റെല എനനിവയനിലൂലട 1969 കകേഭാടനി

രൂപയുലടയുലാം   വരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ

എത്ര ശതമഭാനലാം വരുലമനയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 129

(ബനി)  വനികദശ  മദവവനിലപനയനില  ഏകേകദശലാം  2000  കകേഭാടനി  രൂപയുലടയുലാം

എവകസയ്  ഡന്യൂടനി,  ഗഭാലകനജയ്  ഫതീ  തുടങ്ങനിയവയനില  120  കകേഭാടനി  രൂപയുലടയുലാം

വലസനസയ്  ഫതീസയ്  ഇനത്തനില  35  കകേഭാടനി  രൂപയുലടയുലാം  നഷമുണഭാകുലമനയ്

കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന. 

(സനി)  എവകസയ് വകുപ്പുമുകഖന  2016  ഏപ്രനില മഭാസത്തനില  180.65  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം 2017 ഏപ്രനില മഭാസത്തനില 142.69 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുണയ്.
ബനിവകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷേന  2016  ഏപ്രനില  മഭാസത്തനില  919  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
2017  ഏപ്രനില  മഭാസത്തനില  807  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഡന്യൂടനിയനിനത്തനിലലാം
നനികുതനിയനിനത്തനിലമഭായനി സര്ക്കഭാരനികലയയ് അടചനിട്ടുണയ്. 

 (ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത കഹഭാടലകേളനിലല MICE (മതീറനിലാംഗുകേള, ഇനലസന്റെതീവകേള,
കകേഭാണ്ഫറനസകേള,  എകനിബനിഷേനുകേള)  വവവസഭായത്തനിലന്റെ  വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്
9.1  ശതമഭാനത്തനിലനനിനലാം  0.6  ശതമഭാനത്തനികലയയ്  കൂപ്പുകുത്തുകേയുണഭായനി.
ഇതനിനുള്ള പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങളനിലലഭാനയ് മദവനനിയമങ്ങളനിലണഭായ മഭാറമഭാണയ്.

2016-17-ലല റവനന്യൂ വരുമഭാനലാം

57  (3232)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016  -17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത  സലാംസഭാനലത്ത  ആലകേ  റവനന്യൂ
വരുമഭാനലാം എത്രലയനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില ഏറവമധനികേലാം  വരുമഭാനലാം  ലഭനിചതയ്  ഏതയ്  ഇനത്തനില നനിനലാം
ആയനിരുനലവനയ് കേണക്കഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മദവലാം,  സസര്ണ  വനിലപന,  കലഭാടറനി  എനതീ  കമഖലയനില  നനിനള്ള
വരുമഭാനലാം പ്രകതവകേലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  അക്കദൗണന്റെയ് ജനറലനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  2016
ഡനിസലാംബര്  31  വലര  ലഭനിച  ആലകേ  റവനന്യൂ  വരുമഭാനലാം  50407.49  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്.  ഇതനില വനിലപന നനികുതനി ഇനത്തനിലഭാണയ് ഏറവലാം കൂടുതല വരുമഭാനലാം
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ് (23925.09 കകേഭാടനി രൂപ)

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ബനിവകറജയ്
കകേഭാര്പകറഷേന,  കേണ്സന്യൂമര്  ലഫഡയ്,  മദവവനിലപനശഭാലകേള,  ബനിയര്  &  വവന

98/2020.
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പഭാര്ലറുകേള, കേള്ളയ് ഷേഭാപ്പുകേള , ബഭാറുകേള എനനിവയനിലനനിനലാം  വനികദശമദവലാം, കേള്ളയ്
തുടങ്ങനിയവയുലട  വനിലപനയുമഭായനി ബന്ധലപട എവകസയ് ഡന്യൂടനി, വലസനസയ് ഫതീ,
ടതീ ടഭാകയ്,  ഗഭാലകനജയ് ഫതീ, ലറന്റെല മുതലഭായ ഇനങ്ങളനില എവകസയ് വകുപയ് മുകഖന
സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിച  വരുമഭാനലാം  1969  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കലഭാടറനി  ടനിക്കറയ്
വനിലപനയനിലൂലട  7394.90  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  (വനിറ്റുവരവയ്)  മദവലാം,  സസര്ണലാം,  കലഭാടറനി
എനനിവയുലട വനിലപന നനികുതനിയനിനത്തനില 9393.64 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

2016-17 വഭാര്ഷേനികേ പദതനിയനിലല ലചേലവയ്

58 (3233)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വഭാര്ഷേനികേ  പദതനിയനിലല  തുകേയുലട  എത്ര  ശതമഭാനലാം
ലചേലവഭായനിട്ടുണയ്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) 2017 മഭാര്ചയ് 31-ലല കേണക്കയ് ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ;

(സനി)  വരുലാം  വര്ഷേങ്ങളനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുനതനിനയ്  മഭാര്ചയ്  വലര
കേഭാത്തനിരനിക്കുനതനിനയ്  പകേരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനിലന്റെ  തുടക്കത്തനിലതലന
ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏറവലാം  കുറവയ്  തുകേ ലചേലവഭായനിട്ടുള്ളതയ്  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനിലഭാണയ്;
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  വഭാര്ഷേനികേ  പദതനിയനിലല
തുകേയുലട 82 ശതമഭാനലാം ലചേലവഴനിച്ചു.  വനിശദവനിവരലാം (2017- മഭാര്ചയ് 31 -ലല കേണക്കയ്
പ്രകേഭാരലാം) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) 5-4-2017-ല ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിയുലട അദവക്ഷതയനില കൂടനിയ
പദതനി  അവകലഭാകേന  കയഭാഗത്തനില  2017  ജൂണ്  30-നകേലാം  60  ശതമഭാനലാം
പദതനികേളക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേണലമനയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  മുഴവന
പദതനികേളക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  2017  ലസപ്റലാംബര്  30-നകേലാം  നലകേഭാനുലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.

*വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  പദതനിലചലവയ്  50  ശതമഭാനത്തനില
തഭാലഴയുള്ളതയ്  തുറമുഖലാം  (20%)  ഉനത  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  (42%)  എനതീ
വകുപ്പുകേളക്കഭാണയ്.  പദതനിലചലവയ്  വകുപയ്  തനിരനിചയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*

ടഭാകയ് ആലാംനസ്റ്റനി പദതനി

59 (3234) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില  സലാംസഭാനലത്ത  വവഭാപഭാരനികേളക്കയ്
നലകേനിയ  ടഭാകയ്  ആലാംനസ്റ്റനി  പദതനിയനിലൂലട  എത്ര  തുകേ  സമഭാഹരനിക്കുവഭാന
കേഴനിഞലവനലാം  എത്ര  വവഭാപഭാരനികേലള  പുതുതഭായനി  നനികുതനിയനികലയയ്
ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന കേഴനിഞലവനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില  സലാംസഭാനലത്ത  വവഭാപഭാരനികേളക്കയ്
നലകേനിയ ടഭാകയ്  ആലാംനസ്റ്റനി  പദതനിയനിലൂലട  5.85  കകേഭാടനി  രൂപ സമഭാഹരനിക്കുവഭാന
കേഴനിഞ.  725  വവഭാപഭാരനികേലള  പുതുതഭായനി  നനികുതനിയനികലയയ്   ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന
കേഴനിഞ. 

ചേരക്കുകസവന നനികുതനി

60 (3235) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തുനതു  വഴനി  വഭാണനിജവ  നനികുതനി
വകുപനിലല തസ്തനികേകേളനില പുനര്നനിര്ണയലാം കവണനിവരുലമനയ് കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  മഭാറത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വകുപനില  നനിനലാം  മറയ്
വകുപ്പുകേളനികലയയ്  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിനവഭാസലാം  ആവശവമഭായനി  വരുലമനയ്
കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനിയനികലയ്ക്കുള്ള  മഭാറത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
വഭാണനിജവനനികുതനി  വകുപനിലല  ഭരണതലത്തനില  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
മഭാറങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാണയ്;  ഇതനിനഭായനി  എലനങ്കനിലലാം  പഠനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

*വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  നനിലവനില  വരുകമ്പഭാള  നനികുതനി  വകുപനിലല

തസ്തനികേകേളനില പുനര്നനിര്ണയലാം കവണനിവരുലാം

(ബനി)  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  നനിലവനില  വരുകമ്പഭാള   സലാംസഭാനങ്ങള

വകേകേഭാരവലാം ലചേയനിരുന ഫയലകേളക്കുപരനി  കസവന കമഖലയനിലല ഫയലകേളകൂടനി

വകേകേഭാരവലാം  ലചേകയണനിവരുലമനതനിനഭാല  ജതീവനക്കഭാലര  മറയ്  വകുപ്പുകേളനികലയയ്

വനിനവസനിപനികക്കണനി വരുലമനയ് കേരുതുനനില. 

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  പ്രഭാരലാംഭ  ചേര്ചകേള  നടനവരുന.  അനനിമ

തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

അനധനികൃതമഭായനി ബസകേളനില ചേരക്കയ് കേടത്തുനതനിലനതനിലര നടപടനി

61  (T*  3236)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അനര്സലാംസഭാന  സര്വ്വതീസയ്  നടത്തുന  സസകേഭാരവ  ലലഹലടകേയ്

കവഭാളകവഭാ  ബസകേളനില  ചേരക്കയ്  കേടത്തുനതയ്  കേലണത്തഭാന  വഭാണനിജവ  നനികുതനി

വകുപ്പുലാം  ഇന്റെലനിജനസയ്  സസഭാഡുലാം  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില  നടത്തനിയ

പരനികശഭാധനയനില  എത്ര  കകേസകേള  പനിടനിക്കലപട്ടുലവനലാം  എനയ്  തുകേ  പനിഴ

ഇദൗടഭാക്കനിലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇദൗ വകേ കേടത്തയ് ലകേ. എസയ്. ആര്. ടനി. സനി. ബസകേളനിലലാം വവഭാപകേമഭായനി

നടക്കുനതനിനഭാല  അവ  പരനികശഭാധനയനിലനനിനയ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാന കേര്ശന

നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനര്സലാംസഭാന  സര്വ്വതീസയ്  നടത്തുന  സസകേഭാരവ  വഹലടകേയ്

കവഭാളകവഭാ  ബസകേളനില  ചേരക്കയ്  കേടത്തുനതയ്  കേലണത്തഭാന  വഭാണനിജവ  നനികുതനി

വകുപ്പുലാം  ഇന്റെലനിജനസയ്  സസഭാഡുലാം  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില  നടത്തനിയ

പരനികശഭാധനയനില  2799  കകേസകേള  പനിടനിക്കുകേയുലാം  229.48  ലക്ഷലാം  രൂപ  പനിഴ

ഈടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ലകേ. എസയ്. ആര്.ടനി.സനി. ബസകേളനിലലാം പരനികശഭാധന നടത്തുനതഭാണയ്. 

*T. മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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സസര്ണഭാഭരണങ്ങളക്കയ് ഏര്ലപടുത്തനിയ വഭാങ്ങല നനികുതനി

62 (3237) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സസര്ണഭാഭരണങ്ങളക്കയ് ഏര്ലപടുത്തനിയ വഭാങ്ങല നനികുതനി പനിനവലനിക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  സസര്ണ  വവഭാപഭാരനികേള  നലകേനിയ  നനികവദനലാം

അനുഭഭാവപൂർവ്വലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേനിറനിയുലട പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിക്കുനതഭാണയ്.

കേഭാര്ഷേനികേ വരുമഭാനത്തനിനയ് നനികുതനി 

63 (3238) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷേനികേ  വരുമഭാനത്തനിനയ്  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തുലമനള്ള  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നടപടനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷേനികേ  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

അധനികേഭാരപരനിധനിയനില  വരുനതല  എന  വസ്തുത  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷേനികേ വരുമഭാനലാം കേര്ഷേകേലര സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ളതഭാലണന വസ്തുത

മനസനിലഭാക്കനി  കേഭാര്ഷേനികേനനികുതനി  ചുമത്തഭാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നതീക്കലാം

തടയുനതനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  ഇതുവലര  സസതീകേരനിച്ചു;  ഇനനി

എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  കേര്ഷേകേലര  സഹഭായനിക്കഭാന  സസതീകേരനിക്കുലമനയ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.
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(ബനി  &സനി)  ഇനവന ഭരണഘടനയുലട  7-ാം ലഷേഡന്യൂളനിലല കസ്റ്ററയ് ലനിസ്റ്റനില
46-ാം  എനടനിയഭാണയ്  കേഭാര്ഷേനികേഭാദഭായ  നനികുതനി.  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  [The  Constitution  (One
Hundred  and  First  Amendment)  Act,  2016]  വരുത്തനിയകപഭാഴലാം  ഇതനിനയ്
യഭാലതഭാരു  മഭാറവലാം  വരുത്തനിയനിടനില.  ആയതനിനഭാല  കേഭാര്ഷേനികേഭാദഭായ  നനികുതനി
ഏര്ലപടുത്തല സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അധനികേഭാരപരനിധനിയനില വരുനതഭാണയ്. 

സബയ് ടഷേറനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം

64 (3239) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേളമകശരനിയനിലല  സബയ്  ടഷേറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
നടക്കഭാത്തതനിനഭാല  കനരനിടുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി
എലനനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേളമകശരനി  സബയ്  ടഷേറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  1-3-2017-ലഭാണയ്  ആരലാംഭനിചതയ്.
ടഷേറനിക്കയ്  കവണ എലഭാ അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങളുലാം ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം കേമ്പന്യൂടര്
അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഈ
സബയ്  ടഷേറനിയനില  ആവശവമഭായ  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം  നനിയമനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണയ്.
പൂര്ണമഭായുലാം  ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  ടഭാനസഭാക്ഷനുകേള നടത്തഭാനുള്ള
കബഭാഡ്ബഭാന്റെയ് കേണക്ഷനുലാം  VPNകേണക്ഷനുലാം പ്രസ്തുത ടഷേറനിയനില ഇതനികനഭാടകേലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എനഭാല  ടഭാനസഭാക്ഷനുകേള  വളലരക്കുറചയ്  മഭാത്രകമ
കേളമകശരനി  ടഷേറനിയനില നടനനിട്ടുള.  പുതനിയ ടഷേറനിയനികലയയ്  ഗസറയ്  വനിജഭാപന
പ്രകേഭാരലാം മറയ് ടഷേറനികേള മുഖഭാനരലാം ഇടപഭാടയ് നടത്തനിലക്കഭാണനിരുന ഡനി.ഡനി.ഒ.-മഭാര്
മഭാറുനതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാംലകേഭാണഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ണകതഭാതനില
സഭാദവമഭാകേഭാത്തതയ്.  തഭാമസലാംവനിനഭാപ്രസ്തുത  ടഷേറനി  പൂര്ണമഭായുലാം  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാകുനതഭാണയ്.

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള നലകേനിയ ബനില്ലുകേള മഭാറനി തുകേ
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള ബുദനിമുടയ്

65 (3240)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  കനഭാടയ്  ക്ഷഭാമലാംമൂലലാം   തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള നലകേനിയ ബനില്ലുകേള
മഭാറനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്  ടഷേറനിയനില  ബുദനിമുടയ്  അനുഭവനിചനിട്ടുണയ്  എന
റനികപഭാര്ടയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില സലാംസഭാനത്തയ് ഇത്തരത്തനില ഫണയ് ലഭനിക്കഭാലത പദതനി
പ്രവര്ത്തനലാം  തഭാറുമഭാറഭായ  തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങളുലട  കപരയ്  വനിവരങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാംമൂലലാം നനിലവനില ടഷേറനികേളുലട പ്രവര്ത്തനത്തനില ബുദനിമുടയ്
കനരനിടുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില  ഈ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാം ടഷേറനി ഇടപഭാടുകേലള  ലപഭാതുവനില പ്രയഭാസത്തനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
എനഭാല  പല  പരനിഹഭാര  നടപടനികേളനിലൂലടയുലാം  ഇതനിനയ്  ആശസഭാസമുണഭാക്കഭാന
സര്ക്കഭാരനിനയ് കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ടഷേറനികേള  ആവശവലപടുനത്ര  കേറനസനി  ലഭനിക്കഭാലത  വരുന
സഭാഹചേരവത്തനില ടഷേറനി ഇടപഭാടുകേളക്കയ്  പ്രയഭാസലാം കനരനിടനിട്ടുണയ്.  ടഷേറനികേളനിലല
കേറനസനിക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ബനിവകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷേന,  കലഭാടറനി,
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  എനനിവയുലട വരുമഭാനലാം ടഷേറനികേളനില കനരനിടയ് അടയ്ക്കുനതനിനുലാം
ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  ടഷേറനികേളനില  ലചേലഭാനുകേള  കനരനിടയ്   ടഷേറനി  കേദൗണറുകേള  മുകഖന
സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള സദൗകേരവവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ലപനഷേന വഭാങ്ങുനവര്ക്കയ് പഭാസയ് ബുക്കയ് പതനിച്ചു നലകേല

66 (3241) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലഭാ ടഷേറനിയനില നനിനലാം ലപനഷേന വഭാങ്ങുനവര്ക്കയ്
പഭാസയ്ബുക്കയ്   പതനിച്ചുനലകുന  സലാംവനിധഭാനലാം  പരവഭാപമലലനയ്  കേഭാണനിചയ്  ടഷേറനി
വകുപനിനയ് എലനങ്കനിലലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കഭാന  എനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  എനയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രഭായഭാധനികേവമുള്ളവരുലട പ്രസ്തസ്തുത ബുദനിമുടനിനയ് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭായനി
പണമനിടപഭാടുള്ള  ഏതു  കേദൗണറനില  നനിനലാം  പഭാസയ്ബുക്കയ്  കൂടനി  അപ്കഡറയ്  ലചേയ്തു
നലകേഭാന കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാലയനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  ആറയ്  ഇടപഭാടുകേള വലരയുള്ള പഭാസയ്ബുക്കയ് എനടനികേള കസവനിലാംഗ്സയ്
ബഭാങ്കയ്   കേദൗണറനിലനനിനലാം പതനിച്ചു ലകേഭാടുക്കുന.  ആറനില കൂടുതല എനടനികേളുള്ള
പഭാസയ്ബുക്കുകേള  ലഹലപയ്  ലഡസയ്  വഴനി  പതനിച്ചുനലകുന.  കൂടഭാലത  പഭാസയ്ബുക്കയ്
പതനിച്ചുനലകുനതനിനുള്ള പഭാസയ് ബുക്കയ്  പ്രനിന്റെറുകേളുലട കസവനവലാം ഉടനടനി നടപനില
വരുത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

(സനി) ലചേക്കയ് സ്ക്രൂടനിനനി ലചേയ്യുകമ്പഭാളത്തലന പഭാസയ്ബുക്കയ് പതനിച്ചുനലകുനണയ്.
ആറനിലക്കൂടുതല  എനടനികേള  ലഹലപയ്  ലഡസ്കുവഴനി  പതനിച്ചുനലകേനിവരുന.  ഈ
ക്രമതീകേരണലാം ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനയ് പരവഭാപമഭാണയ്. 

മഭാകവലനിക്കര സബയ് ടഷേറനി ഓഫതീസനിലല സൂപ്രണയ് തസ്തനികേ

67  (3242)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര സബയ് ടഷേറനി ഓഫതീസനില നനിലവനിലണഭായനിരുന സൂപ്രണയ്
തസ്തനികേ മുതുകുളലാം സബയ് ടഷേറനിയനികലയയ് മഭാറനിയതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  സബയ്  ടഷേറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത  ഇതയ്  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിചതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സൂപ്രണയ്  തസ്തനികേ  പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  സൂപ്രണനിലന്റെ ഒരു തസ്തനികേ മഭാറനിയതയ്  മഭാകവലനിക്കര സബയ് ടഷേറനിയുലട
പ്രവര്ത്തനലത്ത ബഭാധനിചനിടനില.

(സനി)  പ്രസ്തുത  സൂപ്രണയ്  തസ്തനികേ  പുനനഃസഭാപനികക്കണ  അനനിവഭാരവത
ഇലഭാത്തതനിനഭാല ഇക്കഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില പുതനിയ സബയ് ടഷേറനി

68 (3243) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  5  വര്ഷേത്തനിനുളളനില  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  പുതനിയ
സബയ് ടഷേറനികേള സഭാപനിചനിട്ടുലണനയ് ജനില തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  പുതനിയതഭായനി  സബയ്  ടഷേറനി  തുടങ്ങഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില  എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്  സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം
ഇതനിനഭായനി  വകേലകേഭാണ  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  എലനലഭാമഭാലണനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ  അഞയ്  വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില  സലാംസഭാനത്തയ്  ലമഭാത്തലാം
19  ടഷേറനികേള പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  അവയുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

തനിരുവനനപുരലാം 1.  ലവള്ളനഭാടയ് സബയ് ടഷേറനി
2. കുടപനക്കുനയ് സബയ് ടഷേറനി

കകേഭാടയലാം 3.ലപനഷേന  കപയ്ലമന്റെയ്  സബയ്  ടഷേറനി,
ചേങ്ങനഭാകശരനി
4.  കുറവനിലങ്ങഭാടയ് സബയ് ടഷേറനി
5.  അയര്ക്കുനലാം സബയ് ടഷേറനി
6.  എരുകമലനി സബയ് ടഷേറനി

ആലപ്പുഴ 7.  മുതുകുളലാം സബ്ടഷേറനി
8.  നൂറനഭാടയ് സബ്ടഷേറനി

ഇടുക്കനി 9.  മുരനിക്കഭാകശരനി സബയ് ടഷേറനി

എറണഭാകുളലാം 10.  കേളമകശരനി സബയ് ടഷേറനി

തൃശ്ശൂര് 11.  ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജയ് സബയ് ടഷേറനി

മലപ്പുറലാം 12. കവങ്ങര സബയ് ടഷേറനി
13. എടവണ സബയ് ടഷേറനി
14. എടക്കര സബയ് ടഷേറനി
15. കകേഭാടയല സബയ് ടഷേറനി

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 16. കൂരഭാച്ചുണയ് സബയ് ടഷേറനി

വയനഭാടയ് 17. നടവയല സബയ് ടഷേറനി

കേണ്ണൂര് 18. ലചേറുപുഴ സബയ് ടഷേറനി

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 19. മഭാലക്കലയ് ല്ല് സബയ് ടഷേറനി
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(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല തൃക്കരനിപ്പൂര് ആസഭാനമഭാക്കനി സബ്ടഷേറനി
തുടങ്ങഭാന  ലപ്രഭാകപഭാസല  ഉണഭായനിരുന.  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരവലാം  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  സബ്ടഷേറനി  ആരലാംഭനിക്കുനതയ്  തലക്കഭാലകത്തയയ്
പരനിഗണനികക്കണതനിലലനലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുന. 

ടഷേറനികേള ആധുനനികേവലക്കരനിക്കല

69 (3244) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനികേള  ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി എലനങ്കനിലലാം പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലയ  ഉപകഭഭാക്തൃ  സദൗഹൃദവലാം  വകയഭാജന  സദൗഹൃദവമഭാക്കുവഭാന
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ലപഭാതുജനങ്ങലള  ആകേര്ഷേനിക്കുവഭാന  പറ്റുന  തരത്തനില
ടഷേറനികേലള മഭാറ്റുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  മകനഭാഭഭാവലാം  മഭാറ്റുവഭാന  ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം
നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  വവദദ്യുതനി ബനില, ലവള്ളക്കരലാം,  സ്കൂള ഫതീസയ് തുടങ്ങനിയവ അടയ്ക്കുവഭാനുലാം
കസവനങ്ങള  ലമഭാവബല  കഫഭാണ്  മുകഖന  നലകുവഭാനുള്ള  സദൗകേരവങ്ങളുലാം
കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങ്കയ്  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനവലാം  ടഷേറനിയനില  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനികേള  ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  രണയ്  പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി
ലക്കഭാണനിരനിക്കുനതയ്. 

1.  ടഷേറനികേളുലട അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള ടഷേറനി
അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസന  പദതനി  (TIDP-Treasury  Infrastructure
Development Project)

2.  ടഷേറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവയുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരവ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
സലാംവനിധഭാനലാം (IFMS- Integrated Financial Management System)
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അടനിസഭാന സദൗകേരവ വനികേസന പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി  10  ടഷേറനികേള

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  തതസത്തനിലള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  സര്ക്കഭാര്

നലകേനിക്കഴനിഞ.   സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരവ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം

ടഷേറനികേളനില നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ. 

(ബനി)  ടഷേറനികേലള  ഉപകഭഭാക്തൃ  സദൗഹൃദവലാം  വകയഭാജന  സദൗഹൃദവമഭാക്കഭാന

നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരവ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്   സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തനിയകതഭാടുകൂടനി   ടഷേറനികേള  ഉപകഭഭാക്തൃ  സദൗഹൃദ  സഭാപനങ്ങളഭായനി

മഭാറനിക്കഴനിഞ.   ടഷേറനി  ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  സദൗകേരവഭാര്തലാം  കകേഭാര്ബഭാങ്കനിലാംഗയ്

സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിക്കഴനിഞ.  ഓണ്വലന  കസവനങ്ങള  നലകേഭാനുള്ള

പദതനിയുലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ലമഭാവബല  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്

ഉളലപലട  ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേ വനിദവ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള എലഭാ സദൗകേരവങ്ങളുലാം

ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ് നലകേഭാനുള്ള നടപടനിയുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ടഷേറനികേള  വകയഭാജന  സദൗഹൃദമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്

കകേന്ദ്രതീകൃത  ലപനഷേന  ഡഭാറഭാകബസയ്  (PIMS)  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ.   കൂടഭാലത

ലപനഷേനകേഭാര്ക്കയ് കവണനിയുള്ള യൂസര് ലക്രഡനഷേവലസയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്  അവരുലട

ലപനഷേന വനിശദഭാലാംശങ്ങള  'ലപനഷേന കപഭാര്ടല  '  മുഖഭാനരലാം അറനിയുനതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനവലാം നനിലവനിലണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത ഏതയ് ടഷേറനിയനിലനനിനലാം ലപനഷേന

വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള സദൗകേരവവലാം നനിലവനിലണയ്. 

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  പ്രവര്ത്തനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ഉപകഭഭാക്തൃ

സദൗഹൃദ  മകനഭാഭഭാവലാം  സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഉതകുന  രതീതനിയനിലള്ള  തുടര്

പരനിശതീലനങ്ങള എലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം നലകേന പദതനി തുടരുന. 

(ഡനി)  വവദദ്യുതനി  ബനില,  ലവള്ളക്കരലാം തുടങ്ങനിയ  'യൂടനിലനിറനി  കപയ്ലമന്റെയ്സയ്  '

അടയ്ക്കുവഭാനുലാം  കസവനങ്ങള  ലമഭാവബല  കഫഭാണ്  മുകഖന  നലകുവഭാനുമുള്ള

സദൗകേരവങ്ങള ടഷേറനികേളനില ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനികേളനില   എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതയ്

നനിലവനില  പരനിഗണനയനിലനില.  എനഭാല  ടഷേറനി  അക്കദൗണ്ടുകേളനിലള്ള  പണലാം

അക്കദൗണയ്  ഉടമകേളക്കയ്  യകഥഷലാം  ബഭാങ്കയ്  അക്കദൗണ്ടുകേളനികലയയ്  മഭാറ്റുനതനിനുലാം

അതുവഴനി  ബഭാങ്കയ്  എ.ടനി.എലാം.ലൂലട  തുകേ  പനിനവലനിക്കുനതനിനുള്ള  സദൗകേരവലാം

നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലണയ്. 
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ചേടഞഭാല സബയ് ടഷേറനി

70 (3245) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ചേടഞഭാല  സബയ്  ടഷേറനി  നനിലവനില
എവനിലടയഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിനയ്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്
സലലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില സലലാം അനുവദനിചനിടയ് എത്ര വര്ഷേമഭായനി;

(സനി)  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  സലത്തയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്   ജനിലയനില  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  തഭാലൂക്കനില  ലചേമ്മേനഭാടയ്
ഗഭാമപഞഭായത്തനില  ലതക്കനില  വനികലജനില  ചേടഞഭാല  എന  സലത്തയ്
സസകേഭാരവവവക്തനിയുലട ഉടമസതയനിലള്ള ലകേടനിടത്തനിലഭാണയ് ചേടഞഭാല സബ്ടഷേറനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്. 

(ബനി) സലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 3 വര്ഷേലാം.

(സനി)  നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ടഷേറനി അടനിസഭാന സദൗകേരവ വനികേസന
പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ടഷേറനികേളക്കയ്
പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്   വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിക്കുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ചേടഞഭാല
സബ്ടഷേറനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭവമഭാകുന മുറയയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകുന കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണയ്. 

 ടഷേറനികേളുലട കകേഭാര്ബഭാങ്കനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം

71 (3246) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ടഷേറനികേളുലട കകേഭാര്ബഭാങ്കനിലാംഗയ് സമ്പ്രദഭായലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; കകേഭാര്
ബഭാങ്കനിലാംഗയ് പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയയ് എ.ടനി.എലാം. സദൗകേരവലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടഷേറനി ഇടപഭാടുകേളുലട വര്ദനയനുസരനിചയ് ജതീവനക്കഭാരുലട വര്ദനവയ്
വനനിട്ടുകണഭാ;ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ് ലമചലപട കസവനലാം ലപലടനയ് ലഭവമഭാക്കുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ടഷേറനി  ജതീവനക്കഭാരുലട  മകനഭാഭഭാവലാം  മഭാറുവഭാന  എലനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതയ്;

(ഡനി)  ജനങ്ങളക്കയ് കൃതവമഭായ വനിവരങ്ങള ടഷേറനികേളനില നനിനലാം നലകുവഭാന

ആവശവമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനയ്  ടഷേറനി  ജതീവനക്കഭാരനില  നനിനലാം

ലസലക്ടയ് ലചേയയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് പബനികേയ് റനികലഷേനസനില പരനിശതീലനലാം നലകുവഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടഷേറനികേളനില  കകേഭാര്ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.

സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനികേളനില  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതയ്

നനിലവനില  പരനിഗണനയനിലനില.  എനഭാല  ടഷേറനി  അക്കദൗണ്ടുകേളനിലള്ള  പണലാം

അക്കദൗണയ്  ഉടമകേളക്കയ്  യകഥഷലാം  ബഭാങ്കയ്  അക്കദൗണ്ടുകേളനികലയയ്  മഭാറ്റുനതനിനുലാം

അതുവഴനി  ബഭാങ്കയ്   എ.ടനി.എലാം.-ലൂലട  തുകേ  പനിനവലനിക്കുനതനിനുള്ള  സദൗകേരവലാം

നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലണയ്. 

(ബനി)  വനിവര  വനിനനിമയ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള

ആധുനതീകേരണലാം ടഷേറനികേളനില വര്ദനിച്ചുവരുന ഇടപഭാടുകേള വകേകേഭാരവലാം ലചേയഭാനുലാം

കസവനങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം പരവഭാപമഭായ വനിധത്തനിലള്ളതഭാണയ്. 

(സനി)  CTFM  /ഐ.എലാം.ജനി.  എനനിവയുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  ജതീവനക്കഭാരുലട

കസഭാഫയ്  സനില  വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനുലാം  കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം

ഉതകുന  തരത്തനില  തുടര്ചയഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്

നലകേനിവരുനണയ്. 

(ഡനി) ജനങ്ങളക്കയ് കൃതവമഭായ വനിവരങ്ങള നലകുവഭാന ആവശവമഭായ നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.  പബനികേയ്  റനികലഷേനസയ്  ഉളലപലടയുള്ള  വനിഷേയങ്ങളനില

ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്   ഐ.എലാം.ജനി.-യനില  പരനിശതീലനലാം  നലകേനിവരുന.   ജനങ്ങളക്കയ്

കൃതവമഭായ വനിവരങ്ങള നലകുനതനിനഭായനി ടഷേറനികേളനില എനകേസയറനി കേദൗണറുകേള

പ്രവര്ത്തനിക്കുന. ചേനില ടഷേറനികേളനില ലഹലപയ് ലഡസയ് സലാംവനിധഭാനവലാം നനിലവനിലണയ്.

ടഷേറനികേളനിലനനിനയ്  ലഭനിക്കുന  കസവനങ്ങളുലട  ചേഭാര്ടയ്  പദൗരഭാവകേഭാശ

കരഖ/കസവനഭാവകേഭാശ കരഖ പ്രകേഭാരലാം ടഷേറനികേളനില പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണയ്. 
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 ജനിലഭാ ടഷേറനിയുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തല

72  (3247)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയല ടഷേറനിലയ ജനിലഭാ ടഷേറനിയുലട നനിലവഭാരത്തനില ഉയര്ത്തുവഭാന
ധനകേഭാരവ വകുപയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേലള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടയല  ടഷേറനിയനില  ജതീവനക്കഭാര്  കനരനിടുന  കജഭാലനി  ഭഭാരലാം
പരനിഗണനിചയ് അധനികേ തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലയനിലല  നനിരവധനി  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളുലാം  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങളുലാം ഇകപഭാഴലാം ടഷേറനികേലള ആശയനിക്കുനതനിനഭാല കകേഭാടയല ടഷേറനിലയ
അപ്കഗഡയ്  ലചേയ്യുനതനിനുകവണനി  അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയല സബ്ടഷേറനിലയ ജനിലഭാ  ടഷേറനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന വനിഷേയലാം
സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായനി   പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം   അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദവത
ഉണഭാകുലമനതനിനഭാല  നനിരസനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  കൂടഭാലത  ടഷേറനികേളനില
ആധുനനികേവലക്കരണവലാം  കേമ്പന്യൂടര്വലക്കരണവലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിലവനിലല
ടഷേറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം   വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷേകമ  ടഷേറനികേളുലട  പദവനി
ഉയര്ത്തുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകേയുള.

(ബനി)  നനിലവനില  കജഭാലനിഭഭാരത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  ജതീവനക്കഭാര്  ടനി
ടഷേറനിയനിലണയ്. 

(സനി)  കകേഭാടയല  ടഷേറനിലയ  ജനിലഭാ  ടഷേറനിയഭായനി  അപകഗഡയ്  ലചേയ്യുന
വനിഷേയലാം  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ  ആവശവകേത
ഇലഭാത്തതനിനഭാലലാം  അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവത ഉണഭാക്കുലമനതനിനഭാലലാം ഇതയ്
നനിരസനിചനിരുന. ആയതനിനഭാല പ്രസ്തുത ടഷേറനി അപ്കഗഡയ് ലചേകയണ ആവശവമനില.

വവഭാജ കലഭാടറനി

73  (3248)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വവഭാജ  കലഭാടറനി  സലാംബന്ധനിചയ്  ധനകേഭാരവവകുപയ്  അകനസഷേണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വവഭാജ  കലഭാടറനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഏജന്റുമഭാരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനയ്
എലനങ്കനിലലാം ഇടലപടലകേള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇത്തരലാം ഇടലപടലകേളനില കലഭാടറനി വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസരുലട പങ്കയ്
അകനസഷേനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതങ്കനിലലാം  ഉകദവഭാഗസരുലട  കപരനില  ഇക്കഭാരവത്തനില  നടപടനി
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കുറമറരതീതനിയനില കകേരള ഭഭാഗവക്കുറനി നടത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഭഭാഗവക്കുറനി വകുപനില വനിജനിലനസയ് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ;  എങ്കനില ആയതയ്
ശക്തമഭാക്കുവഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ധനകേഭാരവവകുപയ്  അല  പരനികശഭാധനിക്കുനതയ്.  ഒറലപടതഭാലണങ്കനിലലാം
വവഭാജ കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേള  സലാംബന്ധനിചയ്   ഉയര്നവന പരഭാതനികേള  സര്ക്കഭാര്
ഗദൗരവകത്തഭാലടയഭാണയ്  പരനികശഭാധനിക്കുനതയ്.  അതനിനഭാല  പ്രകതവകേ  അകനസഷേണ
സലാംഘലത്ത  നനികയഭാഗനിച്ചുള്ള കപഭാലതീസയ് അകനസഷേണമഭാണയ് നടക്കുനതയ്. ശദയനില
വന സലാംഭവങ്ങള ആസൂത്രനിതമഭായ ഏലതങ്കനിലലാം ശമത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാകണഭാ എനതുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്. 

(ബനി)  ഉണയ്.  വവഭാജ  കലഭാടറനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഇടലപടലകേള
നടത്തനിയനിട്ടുലണനയ്  സലാംശയമുള്ള  ഏജന്റുമഭാരുലട  ഏജനസനി  റദ്ദേയ്  ലചേയയ്
അവര്ലക്കതനിലര  അകനസഷേണ നടപടനികേളക്കയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  വവഭാജകലഭാടറനി  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  വകുപനിലല
ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര നഭാളനിതുവലര ആകരഭാപണങ്ങള ഉണഭായനിടനില. 

(ഡനി) ഇല. 

(ഇ)  കുറമറ  രതീതനിയനിലഭാണയ്  ഭഭാഗവക്കുറനി  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
നടനവരുനതയ്.  ഭഭാഗവക്കുറനി  വകുപനില  വനിജനിലനസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലനില.
എനഭാല  ക്രമകക്കടുകേള  കേലണത്തുനപക്ഷലാം  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്. 

കലഭാടറനി സലാംവനിധഭാനത്തനിലല പരനിഷ്കഭാരലാം

74 (3249) ശതീ  .    എന  .    ഷേലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലാംസഭാന കലഭാടറനികേള സലാംസഭാനത്തയ് വനില്ക്കുനനില എനയ് ഉറപയ്
വരുത്തഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  കലഭാടറനി  സലാംവനിധഭാനത്തനില  എലനങ്കനിലലാം  പരനിഷ്കഭാരലാം
നടപഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കലഭാടറനി  ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം  വനില്പനക്കഭാര്ക്കുലാം  നലകേനിവരുന  കേമ്മേതീഷേന
ഉയര്ത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില കകേരളത്തനില ഇതര സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനികേലളഭാനലാം  വനില്പന
നടത്തുനനില.  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിലള്ള ടഭാകയ് ഓണ് കപപര് കലഭാടറതീസയ് ആക്ടയ്
2005  പ്രകേഭാരലാം  ഇതര സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട കേടനവരവയ് നനിയനനിക്കഭാന
നനിലവനില സഭാധനിക്കുനണയ്. 

(ബനി)  നനിലവനില ഭഭാഗവക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളനില ബഭാര്  കകേഭാഡയ്,  സതീക്രടയ്  കകേഭാഡയ്
എനതീ  സരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്  ടനിക്കറയ്  അചടനിക്കുനതയ്.
ഭഭാഗവക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളനില  സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി
23-11-2016-ലല   ജനി.  ഒ.   (ആര്.ടനി.)  910/2016/റനി.ഡനി.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിച  ലടകനിക്കല  കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  നനിലവനിലള്ള  സരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കയ്   പുറകമ  Micro
printing,  Opaque  text,  Currency  strips  മുതലഭായ  സരക്ഷഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളകൂടനി
ആദവഘടമഭായനി  ഉളലപടുത്തനി  ജൂണ്  മഭാസലത്ത  നറുലക്കടുപ്പുമുതല
പ്രഭാബലവത്തനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 സമ്മേഭാനഘടനയനിലല മഭാറലാം

75 (3250)   ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില  കലഭാടറനിയനില  നനിനള്ള
വരുമഭാനത്തനില കുറവയ് സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ എനയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട വനില കുറചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) കലഭാടറനി സമ്മേഭാനഘടനയനില മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില ഈ
കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ എനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  കേറനസനി  പനിനവലനിച
2016 നവലാംബര് 8-നുകശഷേലാം 2017 മഭാര്ചയ് വലര കലഭാടറനി വനിലപനയനിലണഭായ കുറവ
നനിമനിത്തലാം  ഭഭാഗവക്കുറനി  വകുപനിനയ്  ഏകേകദശലാം  1048.17  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  റവനദ്യുന
നഷലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവലട കചേര്ക്കുന:

മഭാസലാം പ്രതതീക്ഷനിച
വരുമഭാനലാം (കകേഭാടനി

രൂപയനില )

ലഭനിച വരുമഭാനലാം
(കകേഭാടനി രൂപയനില)

വരുമഭാന നഷലാം
(കകേഭാടനി രൂപയനില)

നവലാംബര് 2016 740.00 372.70 367.30

ഡനിസലാംബര് 2016 743.00 521.46 221.54

ജനുവരനി 2017 745.00 564.74 180.26

ലഫബ്രുവരനി 2017 745.00 568.94 176.06

മഭാര്ചയ് 2017 750.00 646.99 103.01

ആലകേ 3723 2674.83 1048.17

(ബനി)  50  രൂപ മുഖവനിലയുള്ള  സതീശക്തനി,  നനിര്മ്മേല,  കേഭാരുണവ,  കേഭാരുണവ
പസയ്  എനതീ  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട   മുഖവനില  കൂടനി  30  രൂപയഭാക്കനി  കുറചയ്  എലഭാ
പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം  (പദൗര്ണമനി,  വനിനവനിന,  സതീശക്തനി,  അക്ഷയ,
കേഭാരുണവ പസയ്, നനിര്മ്മേല, കേഭാരുണവ) മുഖവനില 30 രൂപയഭാക്കനി ഏകേതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്
സമ്മേഭാനഘടനകേള പരനിഷ്കരനിക്കുന വനിഷേയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  എലഭാ  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം  (പദൗര്ണമനി,  വനിനവനിന,
സതീശക്തനി,  അക്ഷയ,  കേഭാരുണവ  പസയ്,  നനിര്മ്മേല,  കേഭാരുണവ)  മുഖവനില
30  രൂപയഭാക്കനി  നനിജലപടുത്തനിയുലാം  സമ്മേഭാനങ്ങളുലട  എണത്തനിലലാം  സമ്മേഭാന
ശതമഭാനത്തനിലലാം വര്ദനവയ് വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ് മൂനയ് സഭാബുകേളനിലഭായനി
ഡനിസദൗണയ്  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  സമ്മേഭാനഘടനകേള  പരനിഷ്കരനിക്കുന  വനിഷേയലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   10  പരമ്പരകേളനിലഭായനി  പരമഭാവധനി  90  ലക്ഷലാം  ടനിക്കറ്റുകേള
അചടനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനിലഭാണയ്  എലഭാ  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം
സമ്മേഭാനഘടനകേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്. 

കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട വനില ഏകേതീകേരണലാം

76 (3251)   ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  വനില  ഏകേതീകേരണത്തനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില ഇതയ് വഴനി എനയ് മഭാറമഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്;

98/2020.
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(ബനി)  സമ്മേഭാനഘടന  കൂടുതല  ആകേര്ഷേകേമഭാക്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിറ്റുവരവനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനമഭാണയ് നനിലവനില സമ്മേഭാനമഭായനി നലകേനി
വരുനതയ്;  ഇതയ്  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില  ഇതയ്  എത്ര
ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;

(ഡനി)  കലഭാടറനി  ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ്  പുതനിയതഭായനി  എലനങ്കനിലലാം  ആനുകൂലവങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ; മലറലനലഭാലാം പരനിഷ്കരണങ്ങളഭാണയ് ഇദൗ രലാംഗത്തയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രതനിവഭാരഭഭാഗവക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  വനില  ഏകേതീകേരനിക്കുന  വനിഷേയലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   ടനിക്കറ്റുകേളുലട  വനില  ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിലൂലട  വനിറ്റുവരവനില
വര്ദനവയ് ഉണഭാകുലമനയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി) സമ്മേഭാനങ്ങളുലട എണത്തനിലലാം ശതമഭാനത്തനിലലാം വര്ദനവയ് വരുത്തനിയുലാം
മൂനയ്  സഭാബുകേളനിലഭായനി  (2000  ടനിക്കറ്റുകേള വലര  26%,  2000-നുമുകേളനില  10000
ടനിക്കറ്റുകേള വലര 27%, 10000 ടനിക്കറനിനുമുകേളനില  28%) ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ് ഡനിസദൗണയ്
അനുവദനിച്ചുലകേഭാണയ്  എലഭാ  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം  സമ്മേഭാനഘടനകേള
പരനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളക്കയ്  നനിലവനില  നലകേനിവരുനതുലാം
പരനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതുമഭായ സമ്മേഭാനഘടനകേളനിലല സമ്മേഭാനശതമഭാനലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

കലഭാടറനി നനിലവനിലല ഘടന പരനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന ഘടന

മുഖവനില സമ്മേഭാനത്തനിലന്റെ
ശതമഭാനലാം

മുഖവനില സമ്മേഭാനത്തനിലന്റെ
ശതമഭാനലാം

പദൗര്ണമനി 30 43.292 30 48.062

വനിനവനിന 30 43.662 30 48.285

സതീശക്തനി 50 39.417 30 48.125

അക്ഷയ 30 44.181 30 48.062

കേഭാരുണവ പസയ് 50 39.75 30 47.259

നനിര്മ്മേല 50 39.268 30 48.051

കേഭാരുണവ 50 38.728 30 47.285
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(ഡനി)  കലഭാടറനി ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ് പുതനിയതഭായനി ആനുകൂലവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന
കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കദശതീയ ലഗയനിലാംസയ് സലാംബന്ധനിച അഴനിമതനി

77 (3252) ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് നടന കദശതീയ ലഗയനിലാംസയ്  സലാംബന്ധനിച
അഴനിമതനി അകനസഷേനിക്കഭാന സലാംസഭാന ഓഡനിറയ് വകുപനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുകനഭാ;

(ബനി) എങ്കനില ഓഡനിറയ് റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനില എത്ര രൂപയുലട ക്രമകക്കടയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(ഡനി) എലനലഭാലാം തുടര് നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരവ  (എ)  വകുപനിലന്റെ  18-2-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ് (വകേ.)  08/2015/കേഭാ.യു.വ. നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം കദശതീയ ലഗയനിലാംസയ്
സലാംബന്ധനിച ഓഡനിറയ് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനയ് കകേരള സലാംസഭാന ഓഡനിറയ് വകുപനിലന
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.

(ബനി) ഓഡനിറയ് റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഓഡനിറനില കേലണത്തനിയ നഷലാം അധനികേലചലവയ്, പഭാഴയ് ലചലവയ് എനനിവ
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നഷലാം - 3.35 കകേഭാടനി
അധനികേലചലവയ് - 10.56 കകേഭാടനി 
പഭാഴയ് ലചേലവയ്  - 10.98 കകേഭാടനി

        -----------------
  ആലകേ      -   24.89 കകേഭാടനി 

(ഡനി)  കകേരള  സലാംസഭാനത്തയ്  ഓഡനിറയ്  വകുപനിലനനിനയ്   ലഭവമഭായ  കകേരള
കദശതീയ ലഗയനിലാംസനിലന സലാംബന്ധനിച ഓഡനിറയ് റനികപഭാര്ടയ് ഭരണ വകുപഭായ കേഭായനികേ
യുവജനകേഭാരവ  വകുപനിനയ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ടനി  വകുപയ്  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസയ്
ലസക്രകടറനിയറനില നനിനലാം ലഭനിച വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില തയഭാറഭാക്കനിയ
നടപടനി  കസ്റ്ററയ്ലമന്റെയ്  തുടര്നടപടനികേളക്കഭായനി  കകേരള  ഓഡനിറയ്  വകുപനിനയ്
വകേമഭാറുകേയുലാം ലചേയ്തു. 
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ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ഇടപഭാടുകേളക്കയ് ആധഭാര്

78 (3253)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ഇടപഭാടുകേളക്കയ്  ആധഭാര്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി

ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരുമഭായനി ബന്ധലപടുന വനിവനിധ ആവശവങ്ങളക്കഭായനി ആധഭാര്

നനിര്ബന്ധമഭാക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് നനിലപഭാടയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആധഭാര് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിടനില.  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനില ഈയനിലട

നടന സമ്പൂര്ണ കേമ്പന്യൂടര് ശലാംഖലഭാവലക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി ഇടപഭാടുകേഭാരുലട

വനിശദവനിവരങ്ങള  ശഭാസതീയമഭായനി  കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഇടപഭാടുകേള

സഗമമഭാക്കുനതനിനുലാംകവണനി  ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  ആധഭാര്  നമ്പര്  കശഖരനിക്കഭാന

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ശഭാഖകേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിരുന.  സമ്പൂര്ണ കേമ്പന്യൂടര്

ശലാംഖലഭാ വത്കേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ ശഭാഖകേളനിലല  ഇടപഭാടുകേഭാരുലട

രജനിസ്റ്റര് ശഭാസതീയമഭായനി കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുനതുവഴനി  അവര്ക്കയ് ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.

ഇടപഭാടുകേള  കവഗത്തനിലലാം  സഗമമഭായുലാം   നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാണയ്.  കൂടഭാലത

ഭഭാവനിയനില  e-kyc-യുലാം  'സനിബനില'  കപഭാലള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം

പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനുലാം  ആധഭാര് നമ്പറുകേള  നലകുകേ വഴനി ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്

കേഴനിയുനതഭാണയ്.   നനിലവനില  റനിസര്വയ്  ബഭാങ്കനിലന്റെ   നനിയമപ്രകേഭാരലാം   e-kyc

സലാംവനിധഭാനലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന ആധഭാര് നമ്പറുകേള വഴനി മഭാത്രകമ സഭാദവമഭാകൂ.

(ബനി) സര്ക്കഭാരുമഭായനി ബന്ധലപടുന വനിവനിധ ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  ആധഭാര്

നനിര്ബന്ധമഭാക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിചയ്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില. 
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ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ഇടപഭാടുകേളക്കയ് ആധഭാര്

79 (3254) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ഇടപഭാടുകേളക്കയ് നനിലവനില ആധഭാര് നനിര്ബന്ധമഭാകണഭാ;

എങ്കനില  ചേനിടനി,  വഭായ്പ,  നനികക്ഷപലാം  എനനിവലക്കലഭാലാം  ആധഭാര്  നനിര്ബന്ധമഭാകുകമഭാ

എനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എനമുതലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  നനിബന്ധന  നനിലവനില  വരുനലതനയ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആധഭാര്  നമ്പര്  കശഖരനിക്കുനതനിനയ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. വകേലക്കഭാളലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അല.  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനില ഈയനിലട നടന സമ്പൂര്ണ കേമ്പന്യൂടര്

ശലാംഖലഭാവലക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള

ശഭാസതീയമഭായനി  കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഇടപഭാടുകേള  സഗമമഭാക്കുനതനിനുലാം

കവണനിയഭാണയ്  എലഭാ  ഇടപഭാടുകേഭാരുലടയുലാം  ആധഭാര്  നമ്പര്  കശഖരനിക്കഭാന

ശഭാഖകേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയതയ്.  എനഭാല  ഇതയ്  ഇടപഭാടുകേഭാകരഭാടയ്

അടനികചലപനിക്കുകേകയഭാ നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേകയഭാ ലചേയനിടനില. 

(ബനി) 29-3-2017-നഭാണയ് ആധഭാര് നമ്പറുകേള കശഖരനിക്കുനതയ് സലാംബന്ധനിച

സര്ക്കുലര് ശഭാഖകേളക്കയ് നലകേനിയതയ്. 

(സനി)  ആധഭാര് എടുത്തനിട്ടുളളവര് പ്രസ്തസ്തുത വനിവരങ്ങള ബന്ധലപട ശഭാഖയനില

നലകേണലമനയ് അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണയ് ലചേയ്യുനതയ്. 

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.യനിലല ലപനഷേന പ്രഭായലാം

80 (3255) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല ലപനഷേന പ്രഭായലാം നനിശ്ചയനിക്കുന നടപടനി

കകേഭാടതനിയുലട  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  അനനിശ്ചനിതമഭായനി

നതീണ്ടുകപഭാകുനതയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) എങ്കനില 58 വയസകേഴനിഞ എത്ര ജതീവനക്കഭാരഭാണയ് ലകേ.എസയ്.എഫയ്.
ഇ.-യനില നനിലവനില കസവനമനുഷനിച്ചുവരുനതയ്  എനയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ബഭാഞയ്
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത അനനിശ്ചനിതതസലാം തുടരുനതുമൂലലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് അര്ഹമഭായ
ലപ്രഭാകമഭാഷേന  ഉളലപലടയുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങള  നനികഷേധനിക്കഭാന  ഇടയഭായ
സഭാഹചേരവലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ഇടക്കഭാല ഉത്തരവയ് ആയതനിനഭാല അനനിശ്ചനിതതസലാം ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  അര്ഹമഭായ  ലപ്രഭാകമഭാഷേന  നലകുനതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എനടനി  കകേഡറനില  വരുന
ഒഴനിവകേളനികലക്കയ്  അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ബഹു.  വഹകക്കഭാടതനിയുലട  27-7-2016-ലല
ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  21-10-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)നമ്പര്
817/2016/TDപ്രകേഭാരലാം  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷേന  പ്രഭായലാം
58  വയസനിലനനിനലാം  60  ആക്കനി  ഉയര്ത്തണലമനള്ള  25-6-2014-ലല
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡയ്  തതീരുമഭാനലാം  നനിരസനിച്ചുലകേഭാണയ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. എനനിരുനഭാലലാം നനിരവധനി ജതീവനക്കഭാര് ബഹു. വഹകക്കഭാടതനിയനില
ഫയല  ലചേയ  കകേസകേളനിലല  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  58
വയസനിനുകശഷേവലാം  സര്വ്വതീസനില തുടര്നവരുനതനിനഭാല ഈ വനിഷേയത്തനില ബഹു.
വഹകക്കഭാടതനിയനില നനിലവനിലള്ള  കകേസകേള  എത്രയുലാം  ലപലടനയ്  തതീര്പഭാക്കഭാന
അഡസകക്കറയ് ജനറലനികനഭാടയ് അഭവര്തനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  8-5-2017-ലല ഡയറക്ടര്
കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം 25-6-2014-ലല ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡയ് തതീരുമഭാനലാം റദ്ദേഭാക്കുനതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 58  വയസയ് പൂര്ത്തനിയഭായ  116  ജതീവനക്കഭാര് ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനില
നനിലവനില  കസവനമനുഷനിച്ചുവരുനണയ്.  ഇവരുലട  ശഭാഖതനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം
ഇകതഭാലടഭാപലാം  ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(സനി) ബഹു. വഹകക്കഭാടതനിയുലട ഇടക്കഭാല ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
വനിരമനിക്കല  പ്രഭായമഭായ  58  വയസയ്  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷേവലാം  വനിവനിധ
തസ്തനികേകേളനിലഭായനി   116  ജതീവനക്കഭാര്  തുടരുനണയ്.  ഇതയ്  ജതീവനക്കഭാരുലട
ലപ്രഭാകമഭാഷേന  ഉളലപലടയുള്ള ആനുകൂലവങ്ങലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുനണയ്. 

(ഡനി) ഈ വനിഷേയത്തനില ബഹു. വഹകക്കഭാടതനിയനില നനിലവനിലള്ള കകേസകേള
എത്രയുലാം ലപലടനയ്  തതീര്പഭാക്കഭാന അഡസകക്കറയ് ജനറലനികനഭാടയ് അഭവര്തനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  ഈ  വനിഷേയത്തനിലള്ള  WP(C)  No.  2793/17-നയ്  സര്ക്കഭാര്  കേദൗണര്
അഫനിഡവനിറയ്  ഫയല  ലചേയ്യുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഈ
വനിഷേയവമഭായനി  ബന്ധലപട  എലഭാ  റനിടയ്  ലപറതീഷേനുകേളനിലലാം  common  counter
affidavit ഫയല ലചേയ്യുവഭാന അഡസകക്കറയ് ജനറലനികനഭാടയ് അഭവര്തനിചനിട്ടുമുണയ്. 

(ഇ) എനടനി കകേഡര് തസ്തനികേകേളനില  നനിലവനിലള്ള ഒഴനിവകേള കേണക്കഭാക്കുന
അവസരത്തനില  58  വയസനിനുകശഷേവലാം  കേമ്പനനിയനില  തുടരുന  ജതീവനക്കഭാലര
പരനിഗണനിക്കഭാറനില.  ആയതനിനഭാല  റഭാങ്കയ്  ലനിസ്റ്റനില  ഉളലപട  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട
അവസരലാം നഷലപടുന സഭാഹചേരവമുണഭായനിടനില. 

ഒഴനിവകേള നനികേത്തഭാന നടപടനി

81 (3256) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഫനിനഭാനഷേവല  എന്റെര്വപ്രസസനില  വനിവനിധ
തസ്തനികേകേളനിലഭായനി എത്ര ഒഴനിവകേളഭാണയ് നനിലവനില ഉള്ളതയ് എനതയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തഭാന  വകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല  എനടനി  കകേഡര്  തസ്തനികേകേളനില
നനിലവനിലള്ള  ഒഴനിവകേളുലാം  അവ  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ  തതീയതനിയുലാം
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം  തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

തസ്തനികേ ആലകേ
ഒഴനിവകേള 

ഒഴനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ തതീയതനി

1 2 3 4

1 മഭാകനജര് കഗഡയ്  IV
(പടനികേജഭാതനി/

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള്ള
ലസഷേവല റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്)

3 20-3-2017
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1 2 3 4

2 അസനിസ്റ്റന്റെയ് 111          12-7-2011  -5}വനികേലഭാലാംഗര്
9-12-2011    1}   ”
6-2-2017   -     2
3-5-2017  -   103

                   -------
                     111

3 ലലഡ്രവര് 2 1-2-2017

4 ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് 33 20-6-2014   - 2
4-5-2016   -1

7-2-2017   -14
21-4-2017  - 16

പുതനിയകേഭാവനില ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ശഭാഖ 

82 (3257)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കുലകശഖരപുരലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല പുതനിയകേഭാവനില ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.
ശഭാഖ  സഭാപനിക്കുനതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത
പരനികശഭാധനയുലട റനികപഭാര്ടയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  സലലാം  എലാം.എല.എ.,  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്
സമനിതനിയുലട  തതീരുമഭാനലാം  സഹനിതലാം  സമര്പനിച  നനികവദനത്തനികന്മല  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതനിയകേഭാവനില ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ശഭാഖ സഭാപനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കുലകശഖരപുരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല   പുതനിയകേഭാവനില
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട  ഒരു ബഭാഞയ് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് സലലാം എലാം.എല.എ.
ഗഭാമപഞഭായത്തയ് സമനിതനിയുലട തതീരുമഭാനലാം സഹനിതലാം സമര്പനിച നനികവദനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ബനിസനിനസയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  വനിലയനിരുത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിക്കുവഭാന  ലകേഭാലലാം  റതീജനിയണല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ജനറല  മഭാകനജലര
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിചതനിനുകശഷേലാം  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാളനതഭാണയ്. 
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ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ബനിസനിനസയ് റനികപഭാര്ടയ് 

83 (3258) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനില  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  നടന  ബനിസനിനസയ്
റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  തസ്തനികേളനിലഭായനി  എത്ര  കപര്  കവണലമനയ്
അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല  ലപനഷേന  പ്രഭായലാം  58  ആയനി
നനിജലപടുത്തനിയനിരനിലക്ക  58  വയസയ് കേഴനിഞ ജതീവനക്കഭാര് നനിലവനില സര്വ്വതീസനില
തുടരുനതു  ലകേഭാണയ്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  റഭാങ്കയ്  ലനിസ്റ്റനില
ഉളലപട ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം ഉണഭാകുന ആശങ്ക പരനിഹരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപനഷേന പ്രഭായലാം കേഴനിഞനിട്ടുലാം സര്വ്വതീസനില തുടരുന ജതീവനക്കഭാരുലട
തസ്തനികേകേള  ഒഴനിവകേളഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  മഭാര്ചയ്  2017  പ്രകേഭാരമുള്ള  ബനിസനിനസയ്  പുനരവകലഭാകേനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുനകതയുള. 

(ബനി  &  സനി)  വനിരമനിക്കല  പ്രഭായമഭായ  58  വയസനിനുകശഷേവലാം  ജതീവനക്കഭാര്
സര്വ്വതീസനില  തുടരുനതുമൂലലാം  നനിലവനിലള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപ്രഭാകമഭാഷേന
സഭാദവതകേള വവകുന സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലണയ്. എനടനി കകേഡര് തസ്തനികേകേളനില
ഒഴനിവകേള കേണക്കഭാക്കുന അവസരത്തനില  58  വയസനിനുകശഷേവലാം   കേമ്പനനിയനില
തുടരുന ജതീവനക്കഭാലര പരനിഗണനിക്കഭാറനില.  ആയതനിനഭാല റഭാങ്കയ് ലനിസ്റ്റനില ഉളലപട
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട അവസരലാം നഷലപടുന സഭാഹചേരവമുണഭായനിടനില.

മുദപത്രങ്ങളക്കയ് ക്ഷഭാമലാം

84  (3259)  ശതീ  .    എന  .    ഷേലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലചേറനിയ  തുകേക്കുള്ള  മുദപത്രങ്ങളക്കയ്  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുനതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലഭാ ടഷേറനിയുലട പരനിധനിയനിലള്ള കേനിളനിമഭാനൂര് സബയ്
ടഷേറനിയനിലലാം ലചേങ്ങന്നൂര്, ഇടുക്കനി, തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ ടഷേറനികേളനിലലാം  ലചേറനിയ തുകേയ്ക്കുള്ള
മുദപത്രങ്ങളക്കയ് ഇകപഭാള ക്ഷഭാമമുള്ളതഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ലചേറനിയ തുകേയ്ക്കുള്ള മുദപത്രങ്ങളക്കയ് (പ്രധഭാനമഭായുലാം  50 രൂപ, 100 രൂപ
മൂലവമുള്ള  മുദപത്രങ്ങള)  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടനിട്ടുള്ള  ടഷേറനികേള  അവ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി   ലസനടല  സ്റ്റഭാമ്പയ്  ഡനികപഭായനിലനനികനഭാ   അധനികേലാം
കസ്റ്റഭാക്കുള്ള  മറയ്  ടഷേറനികേളനിലനനികനഭാ  കശഖരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ഇതനികനഭാടകേലാംതലന സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കേയര് പനിരനി സലാംഘങ്ങള

85 (3260)ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കേയര്കമഖല  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  ചേകേനിരനിയുലട

ലഭവത ഉറപയ് വരുത്തുനതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചു വരുനതയ്;

(ബനി)  കേയര്  പനിരനി  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനയ്
എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളലതനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേയര്  വവവസഭായ  കമഖലയനില  നനിലവനിലളള  വനിലസനിരതഭാ
പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേകേനിരനി  ഉലപഭാദനലാം  വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി   ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുനതഭാണയ്. പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല ലനന്മഭാറയനില  (ലപഭാനഭാനനി കപ്രഭാജക്ടയ്)
കേയര്ലഫഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില  30000 ലതഭാണയ്  ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന
2  ലമഷേതീനുകേള  ഉളലക്കഭാളന  ഫഭാക്ടറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എറണഭാകുളലാം  മുതല
വടകക്കഭാട്ടുള്ള ജനിലകേളനില ഡനി.എഫയ്.  ലമഷേതീനുകേള സഭാപനിചയ് ചേകേനിരനി ഉലപഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കലപടുന  ചേകേനിരനി
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വബ-ബഭാക്കയ്  വവവസയനില  കേയര്ലഫഡുവഴനി  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം  ആകലഭാചേനിക്കുന.
2017-18-ല 100 ലചേറുകേനിട  ചേകേനിരനി ഉലപഭാദന മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനയ് ലക്ഷവലാം
വയ്ക്കുന. 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷേലാം  കേയര്കമഖലയനില
തഭാലഴപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

1. രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനഭാ പദതനി

2.  എലഭാ നനിയനണങ്ങളുലാം എടുത്തുമഭാറനി പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലലാം കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ്  സമ്പൂര്ണ യനവലക്കരണലാം

3.  ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിചയ്  കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉലപഭാദനലാം

പുനനഃസലാംഘടനയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങലള
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടയ്  സഹകേരണ   നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കൂടനികചര്ക്കുനതനിനയ്
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  മഭാകനജതീരനിയല  ഗഭാന്റെഭായനി  3  കകേഭാടനി
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

കേയര്  കമഖലയനില  സമ്പൂര്ണ  യനവലക്കരണലാം  നടപഭാക്കുകേയഭാണയ്.  ഈ
നടപടനി  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലനിലനയുലാം
കൂലനിലയയുലാം  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതവകേലാം  ശദനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സലാംഘങ്ങളനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  കേയര്  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപഭാക്കനി
കേയര്ലഫഡയ്  സലാംഭരനിക്കുലാം.   ഈ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചയ്   കേയര്  ഉലപനങ്ങള
ലനയ്യുനവരുലട  ഉലപനങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷേന ക്രയവനിലസനിരതഭാ പദതനി
വഴനി  സലാംഭരനിക്കുലാം.  അവ ഡനിസദൗണയ് നലകേനി വനിറഴനിക്കുലാം. 

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില MGNREGS-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷേനി-ജലലാം-മണയ്
സലാംരക്ഷണലാം,  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  കേയര്  ഭൂവസലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   മറയ്  കമഖലകേളനില   കേയര്
ഭൂവസത്തനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി വനിപുലമഭായ കബഭാധവലക്കരണ
പ്രചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  2016-17  വര്ഷേത്തനില  ക്രയവനിലസനിരതഭാ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
77  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   ആയതനില  21,38,00,000  രൂപ
കേയര്ലഫഡനിനുലാം  55,62,00,000  രൂപ  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷേനുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം   ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം   2  ലക്ഷലാം
കേസനിന്റെല കേയറുലാം  200  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കേയറുലപനങ്ങളുലാം സലാംഭരനിക്കുനതനിനയ്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണയ്. 
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  സലാംരക്ഷണ നടപടനി

86  (3261)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ലചേറുകേനിട കേയര് ഉത്പഭാദകേരുലട ഉത്പനങ്ങള സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതു
കമഖലഭാ കേയര് വവവസഭായ ശഭാലകേള ഏലറടുക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  തകേര്ചയുലട  വക്കനിലലത്തനി  നനിലക്കുന  കേയര്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലളയുലാം ലചേറുകേനിട കേയര് ഉത്പഭാദകേ യൂണനിറ്റുകേലളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്ലഫഡയ്,  കേയര് കകേഭാര്പകറഷേന,  കഫഭാമനില എനനിവയഭാണയ് കേയര്
കമഖലയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന അലപകയ് -ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള. ഇവ കേയറുലാം
കേയറുലപനങ്ങളുലാം സലാംഭരനിക്കുനണയ്.  കേയര് വവവസഭായ കമഖലയനിലല സലാംഘങ്ങള
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  മുഴവന  കേയറുലാം  മനിനനിമലാംകൂലനി  ഉറപഭാക്കനി   കേയര്ലഫഡയ്
സലാംഭരനിക്കുലാം.  ആദവഘടത്തനില  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലളയഭാണയ്  സലാംഭരണത്തനിനയ്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്. ഈ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലനയ്യുന കേയര് ഉലപനങ്ങള
കേയര്  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ  ക്രയവനിലസനിരതഭാ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സലാംഭരനിക്കുലാം.  അവ
ഡനിസദൗണയ്  നലകേനി  വനിറഴനിക്കുലാം.  ഇതഭാണയ്  കേയര്  കമഖലയനിലല  സര്ക്കഭാര്  നയലാം.
2016-17  വര്ഷേത്തനില  ക്രയവനിലസനിരതഭാ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  77  കകേഭാടനി  രൂപ
കേയര്ലഫഡനിനുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷേനുലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം  ലചേറുകേനിട  ഉലപഭാദകേ
യൂണനിറ്റുകേളുലടയുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനകശഷേലാം
വനിവനിധ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലനിലനകയഭാ   വരുമഭാനലത്തകയഭാ  ബഭാധനിക്കഭാത്തവനിധത്തനില   സമ്പൂര്ണ
യനവലക്കരണലാം  നടത്തനി  കേയര്  കമഖലലയ  ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുകേ
എനള്ളതഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് നയലാം.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  മുഴവന  കേയറുലാം  മനിനനിമലാം   കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കേയര്ലഫഡയ്
സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഈ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലനയ്യുന   ലചേറുകേനിട  ഉലപഭാദകേരുലട
ഉലപനലാം  മുഴവനുലാം  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷേന  സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി  ക്രയവനില
സനിരതഭാ ഫണയ്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2016-17-ല വകേയനിരുത്തനിയനിരുന 77 കകേഭാടനി രൂപ
കേയര്ലഫഡനിനുലാം  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷേനുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  തന്മൂലലാം  കേയറനിലന്റെ
സലാംഭരണലാം  കേയര്ലഫഡയ്  വഴനിയുലാം  ഉലപനങ്ങളുലട  സലാംഭരണലാം  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷേന വഴനിയുലാം നടത്തുനതനിനയ് കേഴനിയുന.
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കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനയ്ക്കുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുനനഃസലാംഘടനയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത
സലാംഘങ്ങലള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടയ്  സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
കൂടനികചര്ക്കുനതഭാണയ്.   സലാംഘങ്ങളക്കയ്  മൂനയ്  കകേഭാടനി  രൂപ   മഭാകനജതീരനിയല
ഗഭാന്റെഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

ചേകേനിരനി  ഉലപഭാദനലാം വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനയ്  ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുനതഭാണയ്.
പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല ലനന്മഭാറയനിലലാം   (ലപഭാനഭാനനി  കപ്രഭാജക്ടയ്)  കേയര്ലഫഡനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില  30000 ലതഭാണയ്  ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന  2  ലമഷേതീനുകേള
ഉളലക്കഭാളന  ഫഭാക്ടറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനയ്   നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണയ്.
കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എറണഭാകുളലാം  മുതല  വടകക്കഭാട്ടുള്ള
ജനിലകേളനില ഡനി.എഫയ്. ലമഷേതീനുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില MGNREGS-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷേനി-ജല-മണയ്
സലാംരക്ഷണലാം,  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  കേയര്  ഭൂവസലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   മറയ്  കമഖലകേളനില   കേയര്
ഭൂവസത്തനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി വനിപുലമഭായ കബഭാധവലക്കരണ
പ്രചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്. 

പ്രവര്ത്തന  മൂലധനലാം  നലകുനതനിനയ്  12  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മുനകേഭാലങ്ങളനില
കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ്  വനിവനിധ സതീമുകേളനിലഭായനി  ലഭനിച ഫണ്ടുകേളനില
മനിചമുള്ളതയ്  പ്രവര്ത്തന മൂലധനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  അനുവഭാദലാം നലകുലമനലാം
ബഡ്ജറനില  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
പുനനഃസലാംഘടനയഭായനി  എന.സനി.ഡനി.സനി.  സഹഭായലാം  കതടുനതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കേയര് വവവസഭായ പുനരുദഭാരണലാം

87 (3262) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന  :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പുതുതഭായനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കേടന  വരഭാത്ത  കേയര്  വവവസഭായ

കമഖലയനില  ഉല്പഭാദനക്ഷമതഭാ  വര്ദനവനിനയ്  യനവത്ക്കരണലാം  അനനിവഭാരവ
മഭായതനിനഭാൽ,  അതയ് വവഭാപകേമഭാക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം നനിലവനിലള്ള ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  മുഴവന  ഉളലക്കഭാള്ളഭാന  കശഷേനിയുള്ള
തരത്തനിലഭാകണഭാ യനവത്ക്കരണലാം ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുനലതനയ് പറയഭാകമഭാ;
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(ബനി) കേയര് വവവസഭായ നവതീകേരണലാം കപഭാലലതലന, പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില

ശക്തനി  ആഗനിരണത്തനിനുലാം  പ്രഭാധഭാനവലാം  നലകേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതുതഭായനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കേടനവരഭാത്ത  കേയര്  വവവസഭായ

കമഖലയനില  ഉലപഭാദനക്ഷമതഭാ  വര്ദനവനിനയ്  യനവലക്കരണലാം  അനനിവഭാരവ

മഭാലണനയ് ഈ സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സമ്പൂര്ണ

യനവലക്കരണലാം  കേയര്  കമഖലയനില   നടപഭാക്കുകേയഭാണയ്.  ഈ  നടപടനി

പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലനിലനയുലാം

കൂലനിലയയുലാം ബഭാധനിക്കഭാലത ആയനിരനിക്കുലാം നടപനില വരുത്തുകേ.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങലള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടയ്  സഹകേരണ

നനിയമപ്രകേഭാരലാം കൂടനികചര്ക്കുനതനിനയ്  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

സലാംഘങ്ങളനില   ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  കേയലറലഭാലാം   മനിനനിമലാം   കൂലനി  ഉറപഭാക്കനി

കേയര്ലഫഡയ്  സലാംഭരനിക്കുലാം. ഈ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലനയ്യുന ഉലപനങ്ങള കേയര്

കകേഭാര്പകറഷേന ക്രയവനിലസനിരതഭാ പദതനി വഴനി  സലാംഭരനിക്കുലാം.  അവ ഡനിസദൗണയ്

നലകേനി  വനിറഴനിക്കുലാം.   2016-17  വര്ഷേത്തനില  17  കകേഭാടനി  ആയനിരുന  ബഡ്ജറയ്

വനിഹനിതലാം  77  കകേഭാടനി  ആയനി  ഉയര്ത്തനി  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷേവലാം ഇതനിനഭാവശവമഭായ തുകേ വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്. 

ചേകേനിരനി  ഉലപഭാദനലാം  വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനയ്  ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള

സഭാപനിക്കുനതഭാണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ലനന്മഭാറയനിലലാം   (ലപഭാനഭാനനി

കപ്രഭാജക്ടയ്)  കേയര്ലഫഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില  30000 ലതഭാണയ്  ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാന

കേഴനിയുന  2  ലമഷേതീനുകേള  ഉളലക്കഭാളന  ഫഭാക്ടറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എറണഭാകുളലാം  മുതല

വടകക്കഭാട്ടുള്ള  ജനിലകേളനില   ഡനി.എഫയ്.  ലമഷേതീനുകേള  സഭാപനിചയ്  ചേകേനിരനി

ഉലപഭാദനത്തനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017-18-ല 100  ലചേറുകേനിട  ചേകേനിരനി

ഉലപഭാദന മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനയ് ലക്ഷവലാം വയ്ക്കുന. 

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില MGNREGS-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷേനി-ജല-മണയ്
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സലാംരക്ഷണലാം,  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  കേയര്  ഭൂവസലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കേയര് ഭൂവസത്തനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം

വര്ദനിപനിക്കുനതയ് കേയര് യഭാണനിനയ് ഉയര്ന ഡനിമഭാന്റെയ് സൃഷനിക്കുലാം.  ലതഭാഴനില ശക്തനി

കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ കേയര്കമഖലയുലട  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനയ്  കമല സൂചേനിപനിച പുതനിയ

പദതനികേള  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  കമഖലയനിലല

പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളലയലഭാലാം ഉളലക്കഭാള്ളഭാന കേഴനിയുനതഭാണയ്.  

(ബനി)  കേയര്  വവവസഭായ  രലാംഗത്തയ്  നവതീകേരണവലാം  ആധുനനികേവലക്കരണവലാം

നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാളത്തലന  നനിലവനിലള്ള  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

ലതഭാഴനിലനിനുലാം  കൂലനിക്കുലാം യഭാലതഭാരുവനിധ തടസവലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്

പ്രതനിജഭാബദമഭാണയ്.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംഘങ്ങളനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന

കേയര് മുഴവനുലാം  മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപഭാക്കനി കേയര്ലഫഡയ് സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഈ കേയര്

ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലനയ്യുന  ഉലപനങ്ങള  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷേന  ക്രയവനിലസനിരതഭാ

പദതനി  വഴനി  സലാംഭരനിക്കുലാം.  അവ  ഡനിസദൗണയ്  നലകേനി  വനിറഴനിക്കുലാം.  2016-17

വര്ഷേത്തനില  77  കകേഭാടനി  ഈ ഇനത്തനില  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  പരമ്പരഭാഗത

ലതഭാഴനില ശക്തനിലയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയഭാണയ്. 

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത സലാംഘങ്ങള രണഭാലാം  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  പദതനിയുലട

ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ  സലാംഘങ്ങകളഭാടയ്  സഹകേരണ  നനിയമഭാനുസൃതലാം

കൂടനികചര്ക്കലപടുകമ്പഭാള  അത്തരലാം  സലാംഘങ്ങള  കൂടുതല  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള

സൃഷനിക്കുനതനിനയ് പരവഭാപമഭാകുലാം. 

പ്രതനിസന്ധനിയുലാം ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മയുലാം

88  (3263)  ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മതനിയഭായ ഓര്ഡറുകേള ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം കേയര് കമഖലയനിലണഭായനിട്ടുള്ള

പ്രതനിസന്ധനിയുലാം  ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മയുലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  അവ

പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന

മുന  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിച  ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടയ്  സതീലാം  ഇകപഭാള  നനിലവനിലകണഭാ;

ഇലലങ്കനില മലറലനങ്കനിലലാം ആശസഭാസ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  കമഖലയനില  പ്രതനിസന്ധനിയുണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  കവണനിയുള്ള
എലഭാ നടപടനികേളുലാം ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  കേയര്പനിരനി കമഖലയനില
പ്രതനിസന്ധനി  ഉടലലടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്   ഓര്ഡര്  കുറവമൂലമല.  മറനിചയ്  ഉലപഭാദനലാം
വര്ദനിപനിചതുലാം അനവസലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനള്ള കേയറനിലന്റെ വരവയ് കൂടനിയതുലാംമൂലമഭാണയ്.
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  വഴനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  മുഴവന  കേയറുലാം  കേയര്ലഫഡയ്
സലാംഭരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതനിനയ്  പരനിഹഭാരമഭായനി  PPSS  ഫണനില  ഉളലപടുത്തനി
ഡനിസദൗണ്ടുകേള നലകേനി കേയര് വനിപണനലാം നടത്തുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
തനമൂലലാം  വഭാങ്ങലനില  26  ശതമഭാനവലാം  വനിലപനയനില  22  ശതമഭാനവലാം  വര്ദനവയ്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷേന  തഭാലഴപറയുന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

1. ക്രയവനിലസനിരതഭാ പദതനി സമഗമഭായനി നടപഭാക്കുന.

2.  ലചേറുകേനിട  ഉലപഭാദകേരുലടയുലാം   അവരുലട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം
കേയനില കസ്റ്റഭാക്കയ്  ഉണഭായനിരുന കേയര് ഉലപനങ്ങള മുഴവന  ഒറത്തവണയഭായനി
വനില നലകേനി സലാംഭരനിച്ചു.

3.  ലചേറുകേനിട  കമഖലയനില  തുടര്ചയഭായനി  ഉലപഭാദന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടക്കുനതനിനഭായനി  പുതനിയ ഉലപനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  മുനകൂര് ഓര്ഡറുകേള
നലകേനിലക്കഭാണനിരുന.

4.  സലാംഭരനിച ഉലപനങ്ങള ഇനവയനിലല മറയ് സലാംസഭാനങ്ങളനില  വനിലപന
നടത്തുനതനിനയ്   വനിവനിധ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുമഭായനി   ധഭാരണഭാപത്രങ്ങള
ഉണഭാക്കുകേയുലാം അതഭാതയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  ലപഭാതുവനിപണന ശലാംഖലകേള വഴനി
ഉലപനങ്ങള  വനിലപന  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കു
കേയുലാം  ലചേയ്യുന.

5.  കേയര് ഉലപനങ്ങള  കകേരളത്തനില മുഴവന പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  വനിപണനലാം
നടത്തുനതനിനയ്  കേയര് വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില എലഭാ  കേയര് ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം   സഹകേരണകത്തഭാലട   വരുന  ഓണക്കഭാലത്തയ്  പ്രകതവകേ
വനിലപന കേവഭാമ്പയനിന  നടത്തുനതനിനയ്  പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു കേഴനിഞ.  ഈ
വനിലപന  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
റനികബറയ് നലകുനതഭാണയ്.
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6. ലചേറുകേനിട ഉലപഭാദകേരുലട ഉലപഭാദന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് സഹഭായകേമഭായനി
അവര്ക്കയ്  ആവശവമുള്ള  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  കേയര്ലഫഡനിലനനിനലാം   മറ്റുലാം
സലാംഭരനിചയ്  ഉലപഭാദകേ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള   മുഖഭാനരലാം  അഡസഭാനസയ്  ആയനി
നലകുന.

7. നനിര്മ്മേനിചയ് സലാംഭരനിക്കുന ഉലപനങ്ങളുലട വനില ഉടനടനി നലകുന.

കേയര് കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ  തനതയ് കേയറ്റുമതനി പരമഭാവധനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനയ്
വനികദശങ്ങളനിലല പഭാരനിസനിതനികേ-സഭാമൂഹനികേ അനുകൂല വനിപണനികേളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
ആരലാംഭനിച  ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടയ്  സതീലാം  നനിലവനിലണയ്.   വനി.  എസയ്.  അച്ചുതഭാനന്ദന
സര്ക്കഭാരഭാണയ്  ഇനകേലാം സകപഭാര്ടയ് സതീമനിനയ്  രൂപലാം നലകേനിയതയ്.  പ്രസ്തുത പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  12,44,50,000  രൂപ
അനുവദനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

കേയര്ലഫ ഡനിലന്റെ  കഗഭാ ഡദൗണുകേള

89 (3264) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേയര്ലഫ ഡനിലന്റെ ഉടമസതയനില പളരുത്തനി  -ഇടലക്കഭാചനി കനഭാര്ത്തയ്
ഭഭാഗത്തയ്  പഷ്ണനികത്തഭാടനിനയ്  സമതീപമുളള  കഗഭാ ഡദൗണുകേള  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാകണഭാ;

(ബനി)  കഗഭാ ഡദൗണ് ലകേടനിടങ്ങള കേഭാലപഴക്കത്തഭാല ജതീര്ണനിചനിട്ടുകണഭാലയനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടങ്ങള  തുടര്നയ്  ഏലതങ്കനിലലാം  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാലയനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്ലഫഡനിലന്റെ ഉടമസതയനില  പളരുത്തനി-ഇടലക്കഭാചനി കനഭാര്ത്തയ്
ഭഭാഗത്തയ് പഷ്ണനികത്തഭാടനിനയ് സമതീപമുള്ള കഗഭാഡദൗണുകേള ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണയ്. 

(ബനി)  കഗഭാഡദൗണുകേളക്കയ്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായ  അറകുറപണനികേള   മഭാത്രകമ
ആവശവമുള.  ആയതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ നടപടനിക്രമങ്ങള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ
എഫയ്. ആര്.ബനി. എല.-ലന്റെ കനതൃതസത്തനില  നടനവരനികേയഭാണയ്. 

98/2020.
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(സനി) ചേകേനിരനി,  പനിത്തയ് എനനിവയുലട ഉലപഭാദനത്തനിലന്റെയുലാം  സലാംഭരണത്തനിലന്റെയുലാം
കകേന്ദ്രമഭായനി പ്രസ്തസ്തുത ലകേടനിടലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 കമഭാകണഭാവസറനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം

90 (3265) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) ചേവറ ഐ. ആര്. ഇ.- യുലട കഗഭാഡദൗണനിലല കകേഭാണ്ക്രതീറയ് അറകേളനിലല
കമഭാകണഭാവസറയ്  കശഖരത്തനിലല ഒരുലക്ഷലാം ടണ് ഇകപഭാള ഏതഭാവശവത്തനിനഭാണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ് തുടങ്ങനിയലതനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സർക്കഭാരനിലന്റെ മനിനറല ഡനിവനിഷേന,  കമഭാകണഭാവസറനില നനിനലാം
കതഭാറനിയലാം കവര്തനിരനിക്കുനതയ് നനിര്ത്തനിയതഭാണയ് ഈ കസ്റ്റഭാക്കയ്  വരഭാന കേഭാരണലമന
വനിവരലാം  സതവമഭാകണഭാ;  ഇകപഭാള  കകേഭാടനികേള  വനിലയുള്ള  കതഭാറനിയലാം
ഉദ്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാകണഭാ  അകതഭാ  മലറലനങ്കനിലലാം  ആവശവത്തനിനഭാകണഭാ
കമഭാകണഭാവസറയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുനലതനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചേവറ ഐ. ആര്.  ഇ.-യുലട കമഭാകണഭാവസറയ് കശഖരലാം കേടത്തനിലകേഭാണ്ടു
കപഭാകേഭാനഭാണയ്  ഇകപഭാള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  തുടങ്ങനിയലതന  ആകക്ഷപലാം  അകനസഷേനിചയ്
റനികപഭാര്ടയ്  നലകേഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില  നനിനള്ള  അനധനികൃത  കമഭാകണഭാവസറയ്  കേടത്തല
തടയഭാനുലാം കേരനിമണല കേടത്തുതടയഭാനുലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേവറ ഐ.ആര്.ഇ.-യുലട പഭാന്റെനില  25-30  ശതമഭാനലാം കമഭാകണഭാവസറയ്
അടങ്ങനിയ  40000  ടണ്  ധഭാതുമണലഭാണയ്  സലാംഭരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഐ.ആര്.ഇ.യനില
പുതുതഭായനി  കേമ്മേതീഷേന  ലചേയ  സമ്പുഷതീകേരണ  പഭാന്റെനില  96  ശതമഭാനലാം  വലര
കമഭാകണഭാവസറയ്  സമ്പുഷതീകേരണലാം  നടത്തഭാന  കശഷേനിയുണയ്.  ഈ  പഭാന്റെനില
സമ്പുഷതീകേരനിച ധഭാതുമണല കതഭാറനിയലാം  വനകടറയ്,  വട കസഭാഡനിയലാം  കഫഭാകസറയ്,
നന്യൂകനിയര്  കഗഡയ്  അകമഭാണനിയലാം  വഡ  യൂറകനറയ്  എനതീ  ഉലപനങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  ഒഡതീഷേയനിലള്ള  ഐ.ആര്.ഇ.-യുലട  പഭാന്റെനികലയയ്
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനണയ്. 

(ബനി  &  സനി)  ഐ.ആര്.ഇ.-യുലട  ആലവ  പഭാന്റെനിലല  കമഭാകണഭാവസറയ്
സലാംസരണ  യൂണനിറയ്  10  വര്ഷേമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണഭാണയ്
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കമഭാകണഭാവസറയ് അടങ്ങനിയ ധഭാതുമണല കസ്റ്റഭാക്കയ് വരഭാന കേഭാരണലാം.  ഐ.ആര്.ഇ.-
യുലട  തലന  ഒഡതീഷേയനിലള്ള   പഭാന്റെനില  കതഭാറനിയലാം,  വനകടറയ്  അടക്കമുള്ള
ഉലപനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാണയ്  ഈ  ധഭാതുമണല  ഇകപഭാള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതയ്. 

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി  ധഭാതുമണല  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനലവന
പത്രവഭാര്ത്തകേള  വനതനിലനത്തുടര്നയ്   കേരുനഭാഗപള്ളനി  സര്ക്കനിള  ഇനലസക്ടര്,
ലകേഭാലലാം  കപഭാലതീസയ്  സൂപ്രണയ്,  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  എനനിവലര  വനിവരലാം
അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ധഭാതുമണല  കേടത്തയ്  തടയുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കണലമനയ്  ആവശവലപടുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.   വമനനിലാംഗയ്  &  ജനികയഭാളജനി
ദക്ഷനിണകമഖലഭാ മനിനറല സസഭാഡനികനഭാടയ്  ധഭാതുമണല കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതയ്
തടയുനതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി  സസഭാഡയ്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല
തതീരപ്രകദശങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.   കേരുനഭാഗപള്ളനി
കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷേലന്റെ  പരനിധനിയനില വരുന തതീരപ്രകദശത്തയ്  സനിരമഭായനി കപഭാലതീസയ്
പനിക്കറയ്  നനിലവനിലള്ളതഭാണയ്.   കൂടഭാലത  ഈ  സലത്തയ്  ഈ  ആവശവത്തനികലയയ്
കപഭാലതീസയ്  പകടഭാളനിലാംഗയ്  നടത്തുനണയ്.  28-12-2009-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)നമ്പര്
1603/09/ഐ.ഡനി.  നമ്പര് ഉത്തരവകേഭാരലാം കേരുനഭാഗപള്ളനി സര്ക്കനിള ഇനലസക്ടര്,
ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ജനികയഭാളജനിസ്റ്റയ്,  തഹസനിലദഭാര് എനനിവരടങ്ങനിയ ഒരു
സസഭാഡുലാം  ഹരനിപഭാടയ്  സര്ക്കനിള  ഇനലസക്ടര്,  ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
ജനികയഭാളജനിസ്റ്റയ്,  തഹസനിലദഭാര്   എനനിവരടങ്ങനിയ  ഒരു  സസഭാഡുലാം  നനിലവനിലണയ്.
കൂടഭാലത  ആഭവനര  വകുപയ്  ഈ  ആവശവത്തനികലയഭായനി  ഒരു  ലസഷേവല
ഇനലവസ്റ്റനികഗഷേന ടതീമനിലനയുലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.

ലമഗഭാ ഫുഡയ് പഭാര്ക്കയ്

91 (3266)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) അരൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കചേനലാം പള്ളനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തനില പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന  ലമഗഭാ  ഫുഡയ്  പഭാര്ക്കയ്  എകനത്തയയ്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാര്ക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര വവവസഭായ/വഭാണനിജവ
മനഭാലയത്തനില നനിനലാം അനുവദനിച തുകേ എത്ര ;  ആയതനില ലചേലവഭായതയ് എത്ര;
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഈ  ലമഗഭാ  ഫുഡയ്  പഭാര്ക്കനിനഭായനി  എത്ര
തുകേയഭാണയ് മുടക്കുനതയ്; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എലനലഭാലാം  സദൗകേരവങ്ങളഭാണയ്  പഭാര്ക്കനില  ഒരുക്കുനതയ്;  ലപഭാതു
ഇ.റനി.പനി.-യുലാം, എസയ്.റനി.പനി.-യുലാം ഇവനിലട നനിര്മ്മേനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില ആയതനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  അവനിലട  എത്ര  സലലാം  എത്ര  കപര്ക്കയ്  ഇതനികനഭാടകേലാം
നലകേനിയനിട്ടുലണനലാം ആര്ലക്കഭാലക്കലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  ഇനനിയുലാം  സലലാം  വവവസഭായനികേളക്കയ്  നലഭാനുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില
ആയതനിലന്റെ നടപടനിക്രമലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമഗഭാ  ഫുഡയ്  പഭാര്ക്കയ്  2018  ജൂണ്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കനിനഭായനി   കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷവ  സലാംസരണ  മനഭാലയത്തനില
നനിനലാം 50  കകേഭാടനി രൂപ ഗഭാന്റെയ് അനുവദനിചതനില  15  കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിക്കുകേയുലാം ടനി
തുകേയനിലനനിനലാം 7.44 കകേഭാടനി രൂപ നഭാളനിതുവലര ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പഭാര്ക്കനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  69.15  കകേഭാടനി  രൂപ
മുടക്കുനതഭാണയ്

(ഡനി)  അടനിസഭാന  സദൗകേരവങ്ങളഭായ  കറഭാഡയ്,  ലഡ്രയനികനജയ്  സലാംവനിധഭാനലാം,
വവദദ്യുതനി,  ലവള്ളലാം  എനനിവയുലാം  ഭക്ഷവസലാംസരണത്തനിനുലാം  അനുബന്ധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  ഫഭാക്ടറനി ലഷേഡയ്, കകേഭാളഡയ് കസ്റ്റഭാകറജയ്, ഫതീസര്, കേസഭാളനിറനി
ലഭാബയ്, ഇ.റനി.പനി. എനനിവയുലാം പ്രസ്തസ്തുത പഭാര്ക്കനില വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ലപഭാതു ഇ.റനി.പനി.-യുലാം  എസയ്.റനി.പനി.-യുലാം  പഭാര്ക്കനില വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.
ഇ.റനി.പനി.-യുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  രണ്ടുപ്രഭാവശവലാം  ലടണര്  വനിളനിക്കുകേയുലാം
കയഭാഗവതയുള്ള കേരഭാറുകേഭാരുലട അഭഭാവലാംമൂലലാം ലടണര് റദ്ദേഭാകക്കണനി വരനികേയുമഭാണുണഭായതയ്.
പ്രസ്തുത  ഇ.റനി.പനി.ക്കഭായനി   അനുകയഭാജവമഭായ  മഭാറങ്ങള   വരുത്തനി  മൂനഭാമതഭായനി
ലടണര് 2017 കമയയ് മഭാസലാം വനിളനിക്കുനതഭാണയ്. 

(ഇ)  19  യൂണനിറ്റുകേളക്കഭായനി  32.76 ഏക്കര്  സലലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുലട ലനിസ്റ്റയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1. Yentrans Logistics Pvt. Ltd.

2. Premier Innovative Foods, Sea food processing

3. Aqua Sea foods

4. Salt Sea Foods

5. Premier Marine foods

6. Friends Marine Industries

7. Keshodwala Foods

8. GMG Exports

9. Monto Marine Pvt. Ltd.

10. Ghan Marine Exim

11. Busthan Al-Wathaniya

12. Profand Vayalat Pvt. Ltd.

13. Cresent Flexy Pack

14. Nas Food Exim

15. Mira Marine Foods

16. Kay Kay Sea Food India Pvt. Ltd.

17. Anna Fabha Exim

18. Grand Marine Exim

19. Grand Poly Pack

(എഫയ്)  അടനിസഭാന  സദൗകേരവങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായകശഷേലാം

ഏകേകദശലാം  12  ഏക്കകറഭാളലാം  സലലാം  പ്രസ്തസ്തുത  പഭാര്ക്കനിലനനിനലാം  നലകേഭാന

സഭാധനിക്കുലാം.  ആയതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  മുകഖനയഭാണയ്

നടപനിലഭാക്കുനതയ്.
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സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനികക്ഷപലാം

92 (3267) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) 2011-2016 കേഭാലയളവനില ലപഭാതു കമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലലാം സര്ക്കഭാര്
കേമ്പനനികേളനിലമഭായനിട്ടുള്ള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനികക്ഷപലാം എത്രയഭാണയ്;

(ബനി)  ഇദൗ നനികക്ഷപങ്ങളനില നനിനലാം ലഭനിക്കുന ആദഭായലാം എത്രയഭാണയ് ;

(സനി)  സനി.  എ.  ജനി.  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
എലനങ്കനിലലാം നയലാം രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-16  കേഭാലയളവനില  ബഡ്ജറയ്  വനിഹനിതമഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില 565.47 കകേഭാടനി രൂപ സര്ക്കഭാര് വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. 

(ബനി  &  സനി)  ഓഹരനി  നനികക്ഷപത്തനിലനനിനലാം  മൂലധനനനികക്ഷപത്തനില
നനിനമുള്ള ആദഭായലാം വനിലയനിരുത്തനി മറുപടനി നലകുനതഭാണയ്.

മഭാലനിനവലാം സലാംസരനിക്കുനതനിനയ് ശഭാസതീയ സലാംവനിധഭാനലാം

93 (3268) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വവവസഭായശഭാലകേളനില  നനിനലാം  മഭാലനിനവങ്ങള  നദനികേളനികലയയ്  ഒഴക്കനി
വനിടുനതഭായുള്ള  മഭാധവമ  വഭാര്ത്തകേളനില  ശരനിയുകണഭാ;  ഇക്കഭാരവലാം  വകുപയ്
പഠനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  വവവസഭായ  ശഭാലകേളനിലല  മഭാലനിനവലാം  സലാംസരനിക്കുനതനിനയ്  നനിലവനില
ശഭാസതീയമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനലണനയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില  അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിചയ്  വനിവരലാം
പരസവലപടുത്തുനതനിനയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ; എങ്കനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  വവവസഭായശഭാലകേളനില  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണത്തനിനയ്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലണയ്.  പ്രസ്തസ്തുത  വനിഷേയവമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രശ്നങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടഭാല നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്. 
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വകേത്തറനി വവവസഭായലാം സലാംരക്ഷനിക്കല

94 (3269) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വകേത്തറനി  വവവസഭായലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
സർക്കഭാർ സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ  വകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള
സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ഉത്പനങ്ങള  വനിപണലാം
നടത്തുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വകേത്തറനി  വവവസഭായലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

1. സദൗജനവ സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം  പദതനി

2. പ്രഭാഥമനികേ വകേത്തറനി ലനയയ്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഓഹരനി പങ്കഭാളനിത്തലാം.

3. ഹഭാലന്റെകയ്, ഹഭാനവതീവയ്  എനനിവയനിലല ഓഹരനി പങ്കഭാളനിത്തലാം

4. ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്  ഗുണകമന്മയുള്ള   അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  ലഭവമഭാക്കുന
തനിനുള്ള സബ്സനിഡനി

5. ഗുണകമന്മയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള വഭാങ്ങുനതനിനുളള മഭാര്ജനിന മണനി
വഭായ്പ

6. വകേത്തറനി  കമഖലയനില  സസയലാംലതഭാഴനില  സൃഷനിക്കല/ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം
ബനിസനിനസയ് ഇനകേദ്യുകബറര്

7. ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  മറയ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള  പ്രകചേഭാദന
പരനിപഭാടനി/വകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള   ഉലപഭാദന  കപ്രഭാത്സഭാഹന
ധനസഹഭായലാം

8. വകേത്തറനി ഗഭാമവലാം സമഗ വകേത്തറനി ഗഭാമവലാം സഭാപനിക്കല
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9. അലാംശദഭാന സമ്പഭാദവ പദതനി

10. വകേത്തറനി ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് ഗ്രൂപയ് ഇനഷേസറനസയ് പദതനി  (മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി
ബുങ്കര് ബതീമഭാ കയഭാജന)

11. വനിപണന കേയറ്റുമതനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

12. വകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണവലാം  മൂലവവര്ദനിത
ഉലപനങ്ങളുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം

13. പരനിശതീലനലാം, വനപുണവലാം, കശഷേനി വനികേസനലാം

14. ലലകേത്തറനിയുലട പ്രചേഭാരണലാം,  പരനിശതീലനലാം  ,  പഠനലാം,  വകേത്തറനി മഭാര്ക്കയ്
സതീമനിലന്റെ പ്രചേഭാരണ സഹഭായലാം

15. ലലകേത്തറനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സര്കവ്വ

(ബനി) വകേത്തറനി കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനികേളക്കയ്  2  കജഭാഡനി വകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം സദൗജനവമഭായനി
നലകുന  പദതനി  രൂപതീകേരനിച്ചു.  ഈ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള
കുടനികേളക്കയ്  യൂണനികഫഭാലാം നലകുകേ എനതനിനുപുറകമ കമഖലയനിലല ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്
വര്ഷേത്തനില കുറഞതയ്  200  ദനിവസലമങ്കനിലലാം കജഭാലനി നലകേനി അവരുലട കവതനലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന. 

2017-18  വര്ഷേത്തനില  ഒരു വതീടനില ഒരു തറനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.  ടനി
പദതനിയനിലൂലട  തറനി  സഭാപനിക്കഭാന  കേഴനിവനിലഭാത്തതുലാം  എനഭാല  ഒരു
അലാംഗത്തനിലനങ്കനിലലാം ലനയയ് അറനിയഭാവനതുമഭായ ഓകരഭാ വതീടനിലലാം തറനി സഭാപനിക്കഭാന
ലചേലവനിലന്റെ  75  ശതമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  നലകുലാം.   ഇതുവഴനി  വകേത്തറനി
കമഖലയനില  കൂടുതല കപലര ആകേര്ഷേനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

പ്രഭാഥമനികേ  വകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം ലനയനിലള്ള വനപുണവലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം  ഉലപഭാദനകശഷേനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാംകവണനി  ലനയയ്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള
മുകഖന ആവശവമനുസരനിചയ് ഒരു പ്രകദശത്തയ് പരനിജഭാനലാം ലഭനിച ഒരു ഡനിവസനലറ
വതീതലാം  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  വര്ഷേകത്തയയ്  പരനിശതീലനലാം  നലകുന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.

(സനി)  ലലകേത്തറനി  ഉലപനങ്ങളക്കയ്  വനിപണനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
ജനിലഭാതലത്തനില ഓണലാം,  വനിഷ,  ക്രനിസ്തുമസയ്,  റലാംസഭാന കപഭാലള്ള അവസരങ്ങളനില
വകേത്തറനി  കമളകേള  നടത്തഭാന  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനണയ്.  പ്രസ്തുത
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കമളകേളനില  പലങ്കടുക്കുന  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്   ലചേലവഭായ  തുകേ  ഗഭാന്റെയ്
ആയനി അനുവദനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത നനിശ്ചനിത കേഭാലയളവനില വനിലപന നടത്തുന
വകേത്തറനി  ഉലപനങ്ങളക്കയ്  റനികബറയ്  നലകേനി  വനിലപനലയ   സഹഭായനിക്കുന.
ഇനവയുലട വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില നടക്കുന കടഡയ് ലഫസ്റ്റനിവലകേളനില പലങ്കടുക്കുനതനിനയ്
സലാംഘങ്ങളക്കയ്  ആവശവമുള്ള  സഹഭായലാം  നലകേനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തയ്  സലാംഘടനിപനിക്കുന
ബനിസനിനസയ്  ടു  ബനിസനിനസയ്  മതീറ്റുകേളനില  സലാംഘങ്ങളുലട  ഉലപനങ്ങള
പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനയ്  അവസരലമഭാരുക്കുന.  ഇനവ  ഇന്റെര്നഭാഷേണല  കടഡയ്
ലഫയറനില പലങ്കടുത്തയ് ഉലപനങ്ങള പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനയ് കവണ സദൗകേരവങ്ങള
ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുന. 

വവവസഭായ നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനയ് പദതനി

95 (3270) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേലാം  പുതുതഭായനി  എത്ര
രൂപയുലട വവവസഭായ നനികക്ഷപലാം ഉണഭായനി എനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  നനികക്ഷപകേലര  ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കനഭാക്കുകൂലനി  ലതഭാഴനില  സലാംസഭാരലാം  കകേരളത്തനികലയയ്  നനികക്ഷപകേര്
കേടനവരുനതനിനയ് തടസമഭാകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില  സലാംരലാംഭകേ  സദൗഹൃദ  അനരതീക്ഷലാം  സൃഷനിക്കുനതനിനയ്
എലനങ്കനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേലാം  15535  സൂക്ഷ്മ
ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള  പുതുതഭായനി   ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  അതുവഴനി
1,38,711.73  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  വവവസഭായ  നനികക്ഷപവമുണഭായനി.  കൂടഭാലത
ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലട സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  വനിവനിധ  വവവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളനില  ആരലാംഭനിച  യൂണനിറ്റുകേളനില  ഏകേകദശലാം  110  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
വവവസഭായ നനികക്ഷപലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ നനികക്ഷപത്തനിനയ്   അനുകൂല സഭാഹചേരവലാം
ഒരുക്കുനതനിനുലാം  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള   അനുമതനിയുലാം  വലസനസകേളുലാം
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അതനികവഗലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര് പഠനലാം നടത്തനിയനിരുന.  വഭാണനിജവ
നനികക്ഷപകേര്ക്കയ്  അവരുലട  സലാംരലാംഭങ്ങള  സഗമമഭായുലാം  കവഗത്തനിലലാം
നടത്തഭാനഭാവശവമഭായ   പഭാരനിസനിതനികേഭാനരതീക്ഷലാം  സൃഷനിക്കുകേ  എനതനിനുകവണനി
'കകേരള  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്   ലപ്രഭാകമഭാഷേന  ആന്റെയ്  ലഫസനിലനികറഷേന  ആക്ടയ്'  എന
കപരനില നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.  അതുവഴനി
വവവസഭായ  കമഖലയനിലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  അനുമതനികേള
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  നനിലവനിലള്ള  സര്ക്കഭാര്  നനിയമങ്ങള/ചേടങ്ങള/ഉത്തരവകേള,
നനിലവനിലള്ള ഏകേജഭാലകേ നനിയമലാം,  അടനിസഭാന സദൗകേരവകമഖലയനിലല പുകരഭാഗതനി,
അനുമതനിക്കഭാവശവമഭായ  ലപഭാതു  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം  തുടങ്ങനിയവ  പരനിഷ്കരനിക്കഭാനുലാം
നടപടനികേള  തുടങ്ങനി.  കൂടഭാലത  നനിലവനിലള്ള  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറനസയ്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  മനികേച  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്   'ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്   ലപ്രഭാകമഭാഷേന
ആന്റെയ് ലഫസനിലനികറഷേന ലസല ' (ഐ.പനി.  എഫയ്.  സനി.)  ശക്തനിലപടുകത്തണതുണയ്.
അതനിനയ്  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുലട പ്രതനിനനിധനികേള ഉളലക്കഭാളന  ഒരു സനിരലാം
ലസല  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല   ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേനനില
(ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.)  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതഭാണയ്.  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം
ജനിലഭാതലത്തനില   പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  തലവനഭായനി
ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളനിലല പ്രതനിനനിധനി ഉകദവഭാഗസര് ഉളലപടുന ഒരു ജനിലഭാതല
സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളനിലലയുലാം  ഏജനസനികേളനിലലയുലാം
അകപക്ഷഭാകഫഭാറങ്ങള  ഏകേതീകേരനിചയ്  ഒരു  ലപഭാതു  ഏകേതീകൃത  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം
ലകേഭാണ്ടുവരനികേ എനതീ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു. 

(സനി)  'കനഭാക്കുകൂലനി'  സമ്പ്രദഭായലാം  സലാംസഭാനലത്ത  നനികക്ഷപകേരലാംഗലത്ത
ബഭാധനിചതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില. 

(ഡനി)  സലാംസഭാനലാം  നനികക്ഷപ  സദൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനഭായനി  വവഭാവസഭായനികേ
പശ്ചഭാത്തല  സദൗകേരവങ്ങള  വനികേസനിപനിചയ്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ഭൂമനി  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത ഇത്തരലാം വവവസഭായ ഭൂമനിയനില  അടനിസഭാന സദൗകേരവ വനികേസനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കറഭാഡുകേള നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  വവദദ്യുതനി,  ജലസദൗകേരവലാം,  ഖര-ദവവ
മഭാലനിനവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,  ലപഭാതു  കസവനകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എനനിവയഭായനി   സനിരമഭായനി  ബഡ്ജറനില   വനിഹനിതലാം  നലകേനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  വവവസഭായലാം  സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട  എലഭാ
അനുബന്ധ  അനുമതനികേളുലാം   ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  വവവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 
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96  (T* 3271)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കുപനിലവള്ളലാം  കേചവടലാം  നടത്തുന  സഭാപനങ്ങള
ഏലതലഭാലാം,  സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ,  മറ്റു സലാംസഭാന സഭാപനങ്ങള,  മറ്റു
സസകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങള,  റയനിലകവ  തുടങ്ങനിയ  സര്ക്കഭാര്  അധതീനസഭാപനങ്ങള
ഏലതലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിപണനലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  അവയുലട
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന ആരഭാണയ് നടത്തുനലതനലാം, സലാംസഭാന ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറനിലഭാത്ത  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  കേമ്പനനികേലള
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന നനിലവനിലല സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലനലഭാലമനലാം,  ഇത്തരത്തനില
പരനികശഭാധനകേളനില  കേലണത്തനി  കകേസകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയവ  ഏലതലഭാലമനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് വനിപണനലാം നടത്തുന കുപനിലവള്ളലാം ഗുണനനിലവഭാരമുള്ളതുലാം
അവയുലട  വനിപണനത്തനിനയ്  ഈടഭാക്കുവഭാനുള്ള  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്  സര്ക്കഭാര്
നനിയനണത്തനിലഭാക്കഭാനുലാം,  അനധനികൃത കുടനിലവള്ള കേചവടലാം  (ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത
കുടനിലവള്ളലാം)  തടയുവഭാനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എനയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനലകുനതഭാണയ്. 

വവവസഭായ അനരതീക്ഷലാം വവവസഭായ സദൗഹൃദമഭാക്കല

97 (3272) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായ  അനരതീക്ഷലാം  കൂടുതല  വവവസഭായ
സദൗഹവദമഭാക്കുനതനിനയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  തകദ്ദേശ ഭരണ നനിയമങ്ങളനിലലാം  ചേടങ്ങളനിലലാം  തദനുസൃതമഭായ കഭദഗതനി
വരുത്തുനതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  നനിയമകഭദഗതനിയനിലലട  വവവസഭായങ്ങളക്കയ്  വലസനസയ്
നലകുനതനിനുലാം റദ്ദേഭാക്കുനതനിനുലാം പ്രഭാകദശനികേ ഭരണസഭാപനങ്ങളക്കയ് നനിലവനിലള്ള
വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം ഇലഭാതഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഗതീന  വവറയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന  വവവസഭായശഭാലകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനയ്  മുനകൂര്  അനുമതനി  കവണഭാലയനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായ  അനരതീക്ഷലാം  കൂടുതല  വവവസഭായ
സദൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനുയ് ഈസയ് ഓഫയ് ഡൂയനിലാംഗയ് ബനിസനിനസയ് സലാംരലാംഭലാം കകേരളത്തനില
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  കനഭാഡല ഏജനസനിയഭായനി   ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.ലയ
സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില വനിവനിധ  കമഖലകേളനില
ചേടങ്ങളുലാം  വവവസഭായ നനിയമങ്ങളുമനുസരനിചയ്  നവതീകേരണലാം നടപഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  കേലണത്തനി  മനികേച  രതീതനിയനില
മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കഭായനി  M/s. KPMG-ലയ
ഒരു കേണ്സളടന്റെഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനിലല ഈസയ്  ഓഫയ്  ഡൂയനിലാംഗയ്
ബനിസനിനസയ്  സലാംരലാംഭലത്ത  ആസദമഭാക്കനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ചേടങ്ങളുലാം
നനിയമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം നവതീകേരനിക്കുവഭാനുമഭായുള്ള ഒരു പഠനലാം നടത്തനി M/s.
ലകേ.പനി.എലാം.ജനി.  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ലകേ.പനി.എലാം.ജനി.  പഠനലാം  നടത്തനി
സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനില  1999-ലല ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസയ് സലാംവനിധഭാനത്തനില
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറലാം  വരുത്തുവഭാനുലാം കൂടുതല ഫലപ്രദമഭാക്കുവഭാനുലാം കവണനിയുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇദൗ  പഠന  റനികപഭാര്ടയ്  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള   ഓണ്വലന  സലാംവനിധഭാനവലാം
ലപഭാതുവഭായുള്ള  ഒരു  അകപക്ഷഭാകഫഭാറവലാം  (വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  അകപക്ഷഭാ
കഫഭാറങ്ങള  ഏകേതീകേരനിചയ് ഒരു ഏകേതീകൃത അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം)  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  നഭാഷേണല  ഇനകഫഭാര്മഭാറനികേയ്  ലസന്റെറനിലന
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത M/s.  ലകേ.പനി.എലാം.ജനി.-ലയ കമലപറഞ ഓണ്വലന
ലമക്കഭാനനിസലാം നടപനിലഭാക്കഭാന സഹഭായനിക്കുന കപ്രഭാജക്ടയ് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  യൂണനിറഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  നഭാഷേണല ഇനകഫഭാര്മഭാറനികേയ് ലസന്റെറുലാം M/s. ലകേ.പനി.എലാം.ജനി.-യുലാം
ഇതനിലന്റെ കജഭാലനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി  & സനി)  ബന്ധലപട എലഭാ നനിയമങ്ങളനിലലാം  ആവശവമഭായ കഭദഗതനികേള
വരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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(ഡനി)  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ   അനുമതനിയുലാം  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളുലാം ഭക്ഷവ സരക്ഷഭാ നനിയമങ്ങളുലാം പഭാലനികക്കണതുണയ്.

ലതഭാഴനില സലാംരലാംഭങ്ങള

98 (3273) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനയ്  കശഷേലാം  കകേരളത്തനില  എത്ര
ലതഭാഴനില സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് തുടക്കലാം കുറനിക്കഭാന വവവസഭായവകുപനിനയ് കേഴനിഞനിട്ടുണയ്;
അതയ് എലനലഭാമഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തയ് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനുകശഷേലാം വവവസഭായ
വകുപനിനുകേതീഴനില  തുടക്കലാം  കുറനിച  ലതഭാഴനില  സലാംരലാംഭങ്ങലള  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*

വനകേനിട വവവസഭായങ്ങലള ആകേര്ഷേനിക്കഭാന നടപടനി

99 (3274) ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വനകേനിട വവവസഭായങ്ങലള ആകേര്ഷേനിക്കഭാന നനിലവനിലള്ള
നനിയമങ്ങളനിലലാം ചേടങ്ങളനിലലാം എലനലഭാലാം ഇളവകേളഭാണയ് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ് ;

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില  നനിനലാം  കനിയറനസയ്  വഭാങ്ങുന  സമ്പ്രദഭായലാം
ചുരുക്കണലമന  വവവസഭായനികേളുലടയുലാം  യുവസലാംരലാംഭകേരുലടയുലാം  ആവശവലത്ത
സര്ക്കഭാര് എങ്ങലന കനഭാക്കനിക്കഭാണുന; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില  വവവസഭായലാം  നടത്തുനതയ്  എളുപത്തനിലഭാക്കഭാന
നനിലവനിലള്ള ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനി  നനിയമലാം ഉളലപലട കഭദഗതനി വരുത്തുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ  സദൗഹൃദപരമഭായ  അനരതീക്ഷലാം

സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള  സദൗകേരവങ്ങള

സമയബന്ധനിതമഭായനി  നലകുനതനിനുലാം  വഭാണനിജവ  വവവസഭായങ്ങള  സഗമമഭായുലാം

കവഗത്തനിലലാം നടത്തഭാനഭാവശവമഭായ  പഭാരനിസനിതനികേഭാവസ സൃഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി

'കകേരള  ഇനലവസ്റ്റുലമന്റെയ്   ലപ്രഭാകമഭാഷേന  ആന്റെയ്  ലഫസനിലനികറഷേന  ആക്ടയ്'  എന

കപരനില നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.  അതുവഴനി

വവവസഭായ  കമഖലയനിലല   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  അനുമതനികേള

സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  നനിലവനിലള്ള  സര്ക്കഭാര്  നനിയമങ്ങള/ചേടങ്ങള/ഉത്തരവകേള,

നനിലവനിലള്ള ഏകേജഭാലകേ നനിയമലാം,  അടനിസഭാന സസകേഭാരവകമഖലയനിലല പുകരഭാഗതനി,

അനുമതനിക്കഭാവശവമഭായ  ലപഭാതു  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം  തുടങ്ങനിയവ  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന

നടപടനികേള  തുടങ്ങനി.  കൂടഭാലത  നനിലവനിലള്ള  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറനസയ്

സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  മനികേച  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്   'ഇനലവസ്റ്റുലമന്റെയ്   ലപ്രഭാകമഭാഷേന

ആന്റെയ്  ലഫസനിലനികറഷേന  ലസല  '  (ഐ.പനി.എഫയ്.സനി.)  ശക്തനിലപടുകത്തണതുണയ്.

അതനിനയ്  ബന്ധലപട   വകുപ്പുകേളുലട  പ്രതനിനനിധനികേള  ഉളലക്കഭാളന ഒരു സനിരലാം

ലസല  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല   ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേനനില

(ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.) പ്രവര്ത്തനിക്കുനതഭാണയ്. 

1999-ലല  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറനസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ

മഭാറലാം  വരുത്തഭാനുലാം  കൂടുതല  ഫലപ്രദമഭാക്കഭാനുലാം  കവണനിയുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഇതയ്

സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പഠന  റനികപഭാര്ടനില  പറഞപ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട

ചേടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം  അവയുലട  നവതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം

സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറങ്ങള

ഏകേതീകേരനിചയ്  ഒരു  ലപഭാതു  അകപക്ഷഭാകഫഭാറവലാം  ഓണ്വലന  സലാംവനിധഭാനവലാം

നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഈസയ്  ഓഫയ്  ഡൂയനിലാംഗയ്  ബനിസനിനസനിനഭായനി  ലതഭാഴനില  വകുപയ്

ഉളലപലടയുള്ള   മറ്റു  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേലള  സലാംബന്ധനിച  പഠന  റനികപഭാര്ടനില

കേലണത്തനിയ  പ്രകേഭാരലാം  ആവശവമഭായ  മഭാറലാം  വരുകത്തണതഭായ  നനിയമങ്ങള/

ചേടങ്ങള/ഉത്തരവകേളനില  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തുവഭാന  സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്. 
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 വവവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനില ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസയ് കബഭാര്ഡയ്

100  (3275) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ആവശവമഭായ
വനിവനിധ വലസനസകേളുലാം  കനിയറനസകേളുലാം  കവഗത്തനില ലഭവമഭാക്കഭാന  വവവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളനില  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറനസയ്  കബഭാര്ഡയ്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ  ;
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ആസഭാനങ്ങള  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണയ്;  ജനില  തനിരനിച്ചുളള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലയുലാം  വവവസഭായസലാംരഭകേര്  ഏതയ്  വവവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളനിലഭാണയ് അകപക്ഷ ലകേഭാടുകക്കണതയ്; പൂര്ണ വനിവരലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസയ് കബഭാര്ഡനിലല ലമമ്പര്മഭാര് ആലരഭാലക്കയഭാണയ്;
എലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേള ഒത്തുകചേര്നഭാണയ് കബഭാര്ഡനിനയ് രൂപലാം നൽകേനിയനിരനിക്കുനതയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  കേനിനഫയുലടയുലാം  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലടയുലാം
തഭാലഴപറയുന  പഭാര്ക്കുകേളനില  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറനസയ്  കബഭാര്ഡയ്
രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  3-5-2017-ലല  സ.ഉ.  (എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  29/2017/വവവ.
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

1. കേനിനഫയുലട ലമഗഭാ ഫുഡയ് പഭാര്ക്കയ് , കകേഭാഴനിപഭാറ, പഭാലക്കഭാടയ്

2. കേനിനഫയുലട വവവസഭായ പഭാര്ക്കയ്, രഭാമനഭാട്ടുകേര, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

3. കേനിനഫയുലട വവവസഭായ പഭാര്ക്കയ്, കുറനിപ്പുറലാം, മലപ്പുറലാം

4. കേനിനഫയുലട വവവസഭായ പഭാര്ക്കയ്, പുഴക്കലപഭാടലാം, തൃശ്ശൂര്

5.  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലട  ബനിസനിനസയ്  പഭാര്ക്കയ്,  അങ്കമഭാലനി,
എറണഭാകുളലാം

6.  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലട  വലറയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല
പഭാര്ക്കയ്, പഭാലക്കഭാടയ്
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ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്  അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  ഏകേജഭാലകേ
കനിയറനസയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആസഭാനലാം  അതഭാതയ്  ജനിലഭാ  വവവസഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണയ്.

(സനി)  വവവസഭായ  വഭാണനിജവ  ഡയറക്ടറുലട   അധതീനതയനിലള്ള  എലഭാ
വവവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളുലാം കകേരള സലാംസഭാന ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസയ്   കബഭാര്ഡയ്
നനിയമലാം  അനുസരനിചയ്  ജനിലഭാ  കബഭാര്ഡനിന്റെ  പരനിധനിയനില വരുനതഭാണയ്.  വവവസഭായ
എകസ്റ്ററ്റുകേളുലട  വലസനസലാം  കനിയറനസകേളുലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിഷേയലാം  ജനിലഭാ
കബഭാര്ഡനിനയ്  പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണയ്.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലയുലാം  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭകേര്  അകപക്ഷ  നലകകേണതയ്  അതഭാതയ്  ജനിലഭാ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
കേണ്വതീനര്ക്കഭാണയ്.

(ഡനി) 1999-ലല കകേരള ഇനഡസ്ട്രനിയല സനിലാംഗനിള വനിനകഡഭാ കനിയറനസയ്
ആനഡയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല  ടദൗണ്ഷേനിപയ്   ഏരനിയ  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ആക്ടുപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാന കബഭാര്ഡയ് ലമമ്പര്മഭാര്  തഭാലഴപറയുനവരഭാണയ്. 

1. ഗവണ്ലമന്റെയ് ചേതീഫയ് ലസക്രടറനി (ലചേയര്മഭാന)

2.  വവവസഭായലാം,  ധനകേഭാരവലാം,  ലതഭാഴനില,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം,  റവനന്യൂ,
നനികുതനി,  ജലകസചേനലാം,  ഊര്ജ്ജലാം,  വനലാം  എനതീ  വകുപ്പുകേളുലട  ചുമതലയുള്ള
ഗവണ്ലമന്റെയ് ലസക്രടറനിമഭാര്

3.  കകേരള  ബന്യൂകറഭാ  ഓഫയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല  ലപ്രഭാകമഭാഷേലന്റെ  എകനികേന്യൂടതീവയ്
ഡയറക്ടര്

4. കകേരള സലാംസഭാന വവവസഭായ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ മഭാകനജനിലാംഗയ്
ഡയറക്ടര് ( കേണ്വതീനര് )

5. വവവസഭായ-വഭാണനിജവ വകുപയ് ഡയറക്ടര്

6.  കകേരള  സലാംസഭാന  വവവസഭായ  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചര്  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറക്ടര്

7. കകേരള സലാംസഭാന ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലചേയര്മഭാന

8. കകേരള ധനകേഭാരവ കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറക്ടര്

9. ചേതീഫയ് ടദൗണ് പഭാനര്

10.  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ലചേയര്മഭാന
* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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11. ചേതീഫയ് ഇലകനിക്കല ഇനലസക്ടര്

12. ഫഭാക്ടറതീസയ് ആനഡയ് കബഭായനികലഴയ്  വകുപയ് ഡയറക്ടര്

13. വമനനിലാംഗയ് ആന്റെയ് ജനികയഭാളജനി വകുപയ് ഡയറക്ടര്

14. ആകരഭാഗവ വകുപയ് ഡയറക്ടര്

3-5-2017-ലല  സ.ഉ.(വകേ.)നമ്പര്  29/2017/വവവ.  പ്രകേഭാരലാം  കേനിനഫയുലടയുലാം
ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.യുലടയുലാം  പഭാര്ക്കുകേളനില  രൂപതീകേരനിച  ഏകേജഭാലകേ
കനിയറനസയ് കബഭാര്ഡനില തഭാലഴപറയുന ലമമ്പര്മഭാരഭാണുള്ളതയ്. 

1. അഡതീഷേണല ചേതീഫയ് ലസക്രടറനി, വവവസഭായ വകുപയ് (ലചേയര്മഭാന )

2. മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടര്,  കേനിനഫ/ലകേ.എസയ്.  ഐ.ഡനി.  സനി. (പഭാര്ക്കനിലന്റെ
നനിയുക്ത അധനികേഭാരസന)  (കേണ്വതീനര്)

3. ബന്ധലപട ജനിലഭാ കേളക്ടര്

4. ബന്ധലപട ജനിലഭാ ഓഫതീസര്, കകേരള സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ
കബഭാര്ഡയ്

5. ബന്ധലപട ജനിലഭാ  ഓഫതീസര്, ഇലകനിക്കല ഇനലസക്ടകററയ്

6. ബന്ധലപട ജനിലഭാ ടദൗണ് പഭാനര്

7. ബന്ധലപട ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല ഓഫതീസര് (ആകരഭാഗവലാം)

8. എകനികേന്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്,  ബന്ധലപട  ജനിലഭാതല  ഇലകനിക്കല
ഡനിവനിഷേന, കകേരള സലാംസഭാന വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്

9. ബന്ധലപട ജനിലഭാ ഓഫതീസര്, ഫഭാക്ടറതീസയ് ആനഡയ് കബഭായനികലഴയ്

10.ബന്ധലപട ഡനിവനിഷേണല ഓഫതീസര്, ഫയര് ആന്റെയ് ലറസന്യൂ സര്വതീസയ്

11. ബന്ധലപട ഡനിവനിഷേണല കഫഭാറസ്റ്റയ് ഓഫതീസര്,

12. ബന്ധലപട ജനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്

13. ലഡപന്യൂടനി കേമ്മേതീഷേണര്, വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപയ്

14.കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എകനികേന്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്, പബനികേയ് ലഹലത്തയ്
ജനിലഭാതല ഡനിവനിഷേന

15. വവവസഭായ പഭാര്ക്കനിലന്റെ നനിയുക്ത അധനികേഭാരനി

98/2020.
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ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം വവവസഭായങ്ങള

101 (3276) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം  വവവസഭായങ്ങള  തുടങ്ങുനതനിനയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സർക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  എത്ര  യൂണനിറ്റുകേള  ഈ  രലാംഗത്തയ്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  ലക്ഷവമനിട്ടു  എനലാം  അവയനില  എത്ര  യൂണനിറ്റുകേള
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനി എനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  വവവസഭായങ്ങള  തുടങ്ങുനതനിനുലാം  അവലയ
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഈ  സർക്കഭാർ  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കനിയലതനയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട വവവസഭായ കമഖലയനിലല  സമഗവനികേസന
ത്തനിനുലാം   അടനിസഭാന  സദൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കനി  നലകുനതനിനയ്  സലാംരലാംഭകേലര
സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായങ്ങലള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചയ്  കൂടുതല
നനികക്ഷപലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി"  വഴനി
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുനണയ്.  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ദനിശഭാകബഭാധലാം
നലകേനി അവലര വവവസഭായനികേള എന നനിലയയ് വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനയ്   ജനിലഭാ
വവവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ബനിസനിനസയ്  ഇനകേദ്യുകബഷേന  ലസന്റെറുകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായനികേലള  ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനഭായനി
ബനിസനിനസയ്  ടു  ബനിസനിനസയ്  മതീറയ്,  വവവസഭായ  സലാംഗമലാം,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
ഇനലവകസ്റ്റഴയ്  മതീറയ്,  സലാംരലാംഭകേതസ  പരനിശതീലന  പദതനി,  ലടകകഭാളജനി  കനിനനികേയ്,
സനില  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  എമര്ജനിലാംഗയ്  കകേരള  തുടങ്ങനിയവ
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അതനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായങ്ങളക്കയ്
വനിപണന സഭാദവത വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  വലസനസകേളുലാം
കനിയറനസകേളുലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ സലാംസഭാന തലങ്ങളനില സനിലാംഗനിള
വനിനകഡഭാ  കനിയറനസയ്  കബഭാര്ഡയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  ബഭാകങ്കഴയ്
സമനിതനികേളനില വവവസഭായനികേളുലട  പ്രശ്നങ്ങള നനിരനരമഭായനി ഉനയനിക്കുനമുണയ്. 
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സലാംസഭാനത്തയ് ഉടനതീളമുള്ള വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുലാം  റനിസര്ചയ്/സഭാകങ്കതനികേ
സഭാപനങ്ങളുലാം  തമ്മേനില   ശക്തമഭായ ഒരു ബന്ധലാം സഭാപനിച്ചുലകേഭാണയ്  വവവസഭായ
കമഖലയനില  നനിലവനിലള്ള പല സഭാകങ്കതനികേ പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകേ
എന ലക്ഷവത്തനിനഭായനി " Industry-Varsity Linkage Scheme" എന പുതനിയ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  100  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  2017-18  വര്ഷേത്തനികലയയ്  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
വവവസഭായങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി 138.01 കകേഭാടനി
രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  നൂതന  ആശയങ്ങകളഭാലടയുള്ള   പുതനിയ  ലചേറുകേനിട
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  പ്രഭാരലാംഭ മൂലധനമഭായനി  25  ലക്ഷലാം രൂപ
വലര വഭായ്പ നലകുന. 

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില   സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
കമഖലയനില  സഭാപനിക്കുവഭാന  ലക്ഷവമനിടനിരുനതയ്  15000  യൂണനിറ്റുകേളഭായനിരുന.
എനഭാല 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില ഈ കമഖലയനില 15535 യൂണനിറ്റുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  2017-18  വര്ഷേകത്തക്കയ്  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  വവവസഭായങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി   138.01  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  വവവസഭായ
ഏരനിയ/കപഭാടയ്  എനനിവയനിലല  സലദദൗര്ലഭവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  കവളനി,
ലഷേഭാര്ണ്ണൂര്,  പുനപ്ര, പുഴയലപഭാടലാം  (രണഭാലാം ഘടലാം)  എനനിങ്ങലന നഭാലയ് ബഹുനനില
വവവസഭായ എകസ്റ്ററ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.  സലാംരലാംഭകേതസ
സഹഭായ പദതനിയനിലൂലട 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില സ്റ്റഭാര്ടപയ്/ലടകനിക്കല
സബ്സനിഡനിയഭായനി  98  എലാം.എസയ്.എലാം.ഇ.  യൂണനിറ്റുകേളക്കുലാം  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്
സകപഭാര്ടഭായനി  939  യൂണനിറ്റുകേളക്കുലാം  കസ്റ്ററയ്  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  സബ്സനിഡനിയഭായനി
64 യൂണനിറ്റുകേളക്കുലാംകൂടനി  ആലകേ 46.32 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു. 

സലാംരലാംഭകേതസലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായുലാം  നനിലവനിലള്ള  സലാംരലാംഭകേരുലട
കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനിട്ടുലാം  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില
വനിവനിധ സലാംരലാംഭകേതസ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനതനിനഭായനി 88.25 ലക്ഷലാം
രൂപ  14  ജനിലകേളക്കുലാം കൂടനി നലകേനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി
സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  പരനിപഭാടനി  (ഇ.ഡനി.പനി.),  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല
സലാംരലാംഭകേ  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനി,  നനികക്ഷപസലാംഗമങ്ങള  (തഭാലൂക്കയ്,
ജനിലഭാതലലാം), ലടകകഭാളജനി കനിനനികേയ് തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനി. 
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സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  കവണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം  അവര്
കനരനിടുന  സഭാകങ്കതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനിയുലാം  14  ജനിലഭാ
വവവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  ബനിസനിനസയ്  ഇനകേന്യൂകബഷേന  ലസന്റെറുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

സനിലാംഗനിള  വനിനകഡഭാ  കനിയറനസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  സലാംരലാംഭകേനയ്
ആവശവമഭായ മുഴവന വലസനസകേളുലാം ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രലാം വഴനി ലഭവമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.  പഞഭായത്തയ് വകുപയ്,  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡയ്
എനതീ വകുപ്പുകേലള സമനസയനിപനിചയ്  വവവസഭായത്തനിനയ്  ആവശവമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  നൂതന ആശയങ്ങകളഭാലടയുള്ള പുതനിയ ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്
ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  പ്രഭാരലാംഭ  മൂലധനമഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  വഭായ്പ
നലകുന. 

ലചേറുകേനിട/ഇടത്തരലാം വവവസഭായങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണവലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം 

102 (3277) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷേലാം  ലചേറുകേനിട/ഇടത്തരലാം
വവവസഭായങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുവഭാനുമഭായനി  എനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലചേറുകേനിട/ഇടത്തരലാം  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  എലനലഭാലാം
സഹഭായങ്ങള നലനിവരുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങഭാനുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുവഭാനുലാം
എനയ്  നടപടനികേളഭാണയ്  പുതുതഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്  എനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട വവവസഭായ കമഖലയുലട  സമഗവനികേസനത്തനിനുലാം
അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കനി നലകുനതനിനയ്  സലാംരലാംഭകേലര സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം
ലചേറുകേനിട  വവവസഭായങ്ങലള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചയ്  കൂടുതല  നനികക്ഷപലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി"  വഴനി  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നലകുനണയ്.  പുതനിയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് ദനിശഭാകബഭാധലാം  നലകേനി അവലര
വവവസഭായനികേള  എന  നനിലയയ്  വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനയ്   ജനിലഭാ  വവവസഭായ



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 181

കകേന്ദ്രങ്ങളനില   ബനിസനിനസയ്  ഇനകേദ്യുകബഷേന  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ലചേറുകേനിട  വവവസഭായനികേലള  ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനഭായനി  ബനിസനിനസയ്  ടു  ബനിസനിനസയ്
മതീറയ്,  വവവസഭായ സലാംഗമലാം,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ഇനലവകസ്റ്റഴയ്  മതീറയ്,  സലാംരലാംഭകേതസ
പരനിശതീലന  പദതനി,  ലടകകഭാളജനി  കനിനനികേയ്,  സനില  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാഗഭാലാം,
എമര്ജനിലാംഗയ്  കകേരള  തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അതനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത
ലചേറുകേനിട വവവസഭായങ്ങളക്കയ്  വനിപണന സഭാധവത വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.   വലസനസകേളുലാം  കനിയറനസകേളുലാം   ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി   ജനിലഭാ
സലാംസഭാന  തലങ്ങളനില  സനിലാംഗനിള  വനിനകഡഭാ  കനിയറനസയ്  കബഭാര്ഡയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  ബഭാകങ്കഴയ്  സമനിതനികേളനില  വവവസഭായനികേളുലട
പ്രശ്നങ്ങള നനിരനരമഭായനി ഉനയനിക്കുനമുണയ്. 

സലാംസഭാനത്തുടനതീളമുള്ള  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേരുലാം   റനിസര്ചയ്/സഭാകങ്കതനികേ
സഭാപനങ്ങളുലാം  തമ്മേനില   ശക്തമഭായ ഒരു ബന്ധലാം സഭാപനിച്ചുലകേഭാണയ്  വവവസഭായ
കമഖലയനില  നനിലവനിലള്ള പല സഭാകങ്കതനികേ പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകേ
എന  ലക്ഷവത്തനിനഭായനി  “Industry-Varsity  Linkage  Scheme”എന  പുതനിയ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില  100  ലക്ഷലാം
രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  2017-18  വര്ഷേത്തനികലയയ്  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
വവവസഭായങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  138.01
കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. നൂതന ആശയങ്ങകളഭാലടയുള്ള പുതനിയ ലചേറുകേനിട
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  പ്രഭാരലാംഭ മൂലധനമഭായനി  25  ലക്ഷലാം രൂപ
വലര വഭായ്പ നലകുന. 

(ബനി)  ലചേറുകേനിട/ഇടത്തരലാം   വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  തഭാലഴപറയുന
പദതനികേള സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന. 

1. നനിലവനിലള്ള  വവവസഭായ പ്രകദശങ്ങളുലടയുലാം  കപഭാട്ടുകേളുലടയുലാം അടനിസഭാന
സദൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തുകേയുലാം  ബഹുനനില  വവവസഭായ  എകസ്റ്ററ്റുകേള
സഭാപനിക്കുകേയുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

2.  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേ എന ലക്ഷവകത്തഭാലടയുലാം  സലാംരലാംഭകേലര
ലതഭാഴനില  അകനസഷേകേരനിലനനിനലാം  ലതഭാഴനിലദഭാതഭാക്കളഭായനി  മഭാറ്റുകേ  എന
ലക്ഷവകത്തഭാലടയുലാം  സലാംരലാംഭകേ  സഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം   സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
ഒറത്തവണ സഹഭായലാം നലകേനിവരുന. അതനിനപ്രകേഭാരലാം പരമഭാവധനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ
വലര സഹഭായലാം നലകുന.

3.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി.  പ്രകേഭാരലാം  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
ബഭാങ്കയ് വഭായ്പയുലാം അനുബന്ധമഭായനി സബ്സനിഡനിയുലാം അനുവദനിക്കുന.
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4.  യുവ  വനിദവഭാര്തനികേളനില  സലാംരലാംഭകേതസലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില  ഇ.ഡനി.  കബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അവയയ്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം  ലചേയ്യുനതു കൂടഭാലത കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന.

5. വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില നടത്തുന ഇ.ഡനി.പനി., ലടകകഭാളജനി
കനിനനികേയ്,  ഇനലവകസ്റ്റഴയ്  മതീറ്റുകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള  എനനിവയനിലലാം  സലാംരലാംഭകേലര
പലങ്കടുപനിക്കുന.

6.  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കുലാം  ഗകവഷേണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സഭാകങ്കതനികേ
ദഭാതഭാക്കളക്കുലാം ഗകവഷേണലാം നടത്തഭാന കവണ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കഭാന
ലക്ഷവമനിടയ് ഇനഡസ്ട്രനി വഭാഴനിറനി ലനികങ്കജയ് എന പുതനിയ പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കുന. 

(സനി)  എലാം.എസയ്.എലാം.ഇ.  കമഖലയനില   2017-18-ല  17500  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്  ഉതകുന  സഹഭായ  സഹകേരണങ്ങളക്കയ്  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സതീമുകേളുലടയുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലടയുലാം
ഏകകേഭാപനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണയ്  കനതൃതസലാം  നലകേനി.  ഇതുവഴനി  2,000  കകേഭാടനി
രൂപയുലട നനികക്ഷപവലാം 75000 ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലാം ലക്ഷവമനിടുന. 

ലക്ഷവലാം  വകേവരനിക്കുനതനിനയ്   ഉതകുന  രതീതനിയനില  തഭാലഴപറയുന
പദതനികേളുലാം ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം നടപനിലഭാക്കുനതഭാണയ് :

i. കേപഭാസനിറനി ബനിലഡനിലാംഗയ് കപ്രഭാഗഭാലാം - 96 ലക്ഷലാം

ii. അകഗഭാ ഫുഡയ് കപ്രഭാ 2018 -53 ലക്ഷലാം

iii. Marketing Campaign Food safety -50 ലക്ഷലാം

iv. Industrial Promotional Activities (K-Bip)- 120 ലക്ഷലാം 

v.  കസ്റ്റര്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാഗഭാമനില  4  കസ്റ്ററുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയുനതഭാണയ്

• വഡയ് കപ്രഭാസസനിലാംഗയ് കസ്റ്റര്, ലകേഭാലലാം

• വഡയ് ഫര്ണനിചര് കസ്റ്റര്, കേണ്ണൂര്

• പ്രനിന്റെനിലാംഗയ് കസ്റ്റര്, കേണ്ണൂര്

• സകമഭാറനിയനസയ് ഫര്ണനിചര് കസ്റ്റര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
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ഇ  .  ഡനി  .   കബ്ബുകേള 

സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ്  തലത്തനിലല  വനിദവഭാര്തനികേളനില  സലാംരലാംഭകേതസലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലകേളനില  ഇ.ഡനി.  കബ്ബുകേള  (Enterpreneurs
Development Club)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  രജനിസ്റ്റര് ലചേയലപടനിട്ടുള്ള ഇ.ഡനി.  കബ്ബുകേളനിലല
വനിദവഭാര്തനികേളനില  സലാംരലാംഭകേ  അവകബഭാധമുണഭാക്കുനതനിനയ്   കബഭാധവലക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള നടത്തുകേയുലാം അങ്ങലനയുള്ള 300-ഓളലാം  കഭാസകേളനിലഭായനി ഏകേകദശലാം
7500 വനിദവഭാര്തനികേലള പങ്കഭാളനികേളഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

Industry -Varsity Linkage Scheme

സലാംസഭാനത്തുടനതീളമുള്ള  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേരുലാം   റനിസര്ചയ്/സഭാകങ്കതനികേ
സഭാപനങ്ങളുലാം  തമ്മേനില   ശക്തമഭായ ഒരു ബന്ധലാം സഭാപനിച്ചുലകേഭാണയ്  വവവസഭായ
കമഖലയനില  നനിലവനിലള്ള പല സഭാകങ്കതനികേ പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകേ
എലനഭാരു  ലക്ഷവത്തനിനഭായനി  “Industry-Varsity  Linkage  Scheme”എന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുലാം ഇതനിനഭായനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില 100 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന

ലടകനിക്കല മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കപ്രഭാഗഭാലാം

കകേരളത്തനിലല  അഭവസ്തവനിദവരഭായ  700  ലതഭാഴനില  രഹനിതരഭായ യുവഭാക്കളുലട
വനപുണവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  “Technical  Management  Development
Programme”എന  പദതനി  കേതീഡനിലന്റെ  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കുലാം

മഭാര്ജനിന മണനി കലഭാണ് ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല പദതനി  

ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല
പദതനിയനിലൂലട  ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേരുലട  കുടനിശനികേയഭായ മഭാര്ജനിന  മണനി  കലഭാണ്
പരമഭാവധനി തതീര്പഭാക്കുനതനിനയ് അവസരലമഭാരുക്കുലാം.

വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത
നനികക്ഷപഭാനരതീക്ഷലാം വവവസഭായ സദൗഹൃദമഭാക്കഭാന കലഭാകേ ബഭാങ്കയ് നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമുള്ള
ഈസയ്  ഓഫയ്  ഡൂയനിലാംഗയ്  ബനിസനിനസയ്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പുതനിയ വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള

103 (3278) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില പുതനിയ വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഉലണങ്കനില  അതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  എലനലഭാലമനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില   പുതനിയ  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങഭാന  തഭാലപരവലാം  പ്രകേടനിപനിച്ചുവരുന  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്   ജനിലഭാ
വവവസഭായ  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം  സഭാദവമഭായ  എലഭാ  സഹഭായങ്ങളുലാം
ലഭവമഭാക്കുനതഭാണയ്. 

ഇ  .  എസയ്  .  എസയ്  . -ഉലപഭാദന വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് സനിരലാം മൂലധനത്തനിലന്റെ
15 ശതമഭാനലാം മുതല 30 ശതമഭാനലാം വലര  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ് സകപഭാര്ടഭായനി നലകുന.
(സതീകേള,  യുവഭാക്കള,  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  എനനിവര്ക്കയ്  അധനികേലാം  5  ശതമഭാനലാം
അടക്കലാം)  പരമഭാവധനി  30  ലക്ഷലാം രൂപ കൂടഭാലത നവതീന സഭാകങ്കതനികേവനിദവകയഭാലട
സഭാപനിക്കുന വവവസഭായങ്ങളക്കയ് 10 ശതമഭാനലാം ലടകകഭാളജനി സകപഭാര്ടയ് അര്ഹമഭായ
ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ് സകപഭാര്ടനിലന്റെ പകുതനി ഉലപഭാദനലാം തുടങ്ങുനതനിനയ് മുമ്പഭായനി  സ്റ്റഭാര്ടയ്
അപയ് സകപഭാര്ടഭായുലാം നലകുനണയ്. 

പനി  .  എലാം  .  ഇ  .  ജനി  .  പനി  . -  ഉലപഭാദന  കസവന  സലാംരലാംഭകേരുലട  ആലകേ  പദതനി
ലചേലവനിലന്റെ  15  ശതമഭാനലാം മുതല  35  ശതമഭാനലാം വലര ഗഭാന്റെയ്  നലകുന.  ബഭാങ്കയ്
കലഭാണ് ബന്ധനിത പദതനി

വവവസഭായ ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസയ് കബഭാര്ഡയ്  -  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ
വനിവനിധ  വലസനസകേള,  കനിയറനസകേള,  എന.ഒ.സനി.  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള
അകപക്ഷകേള ജനിലഭാ   കേളക്ടര് ലചേയര്മഭാനുലാം  ജനിലഭാ  വവവസഭായ കകേന്ദ്രലാം ജനറല
മഭാകനജര് കേണ്വതീനറുമഭായ സമനിതനി ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  സസതീകേരനിചയ്
ബന്ധലപട ഏജനസനികേളനിലനനിനയ്  കനിയറനസകേള ലഭവമഭാക്കനി നലകുന. 

ഉകദവഭാഗയ്  ആധഭാര്  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം-  സലാംരലാംഭകേന  സഭാപനലാം  തുടങ്ങനിയതനിനു
കശഷേലാം  ഉകദവഭാഗയ് ആധഭാര് ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം ഫയല ലചേയണലാം

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള-ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന്റെയുലാം  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തനിലന്റെയുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലടയുലാം   ലചേറുകേനിട വവവസഭായ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന. 

പരനിശതീലനങ്ങള-സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസനലാം,  സഭാകങ്കതനികേ,  വവദഗ്ദ്ധവ
പരനിശതീലനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  കനരനിട്ടുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മറയ്
ഏജനസനികേള മുകഖനയുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന. 
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സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  കബ്ബുകേള-ഹയര്  ലസക്കണറനി,  കകേഭാകളജയ്,
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  കബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിചയ്  വനിവനിധ  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനതനിനയ്
ധനസഹഭായലാം നലകുനണയ്.  

പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തല 

104 (3279) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനു  കശഷേലാം  ലപഭാതുകമഖല
വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നടപടനികേളനിലൂലട  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള  വകേവരനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണയ് എനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ
വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനയ്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നടപടനികേളനിലൂലട  വകേവരനിച  കനടങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ ഭൂമനി

105  (3280)  ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം സര്ക്കഭാര് വനനിതഭാ കകേഭാകളജനിനയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്
മുന സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച 5 ഏക്കര് ഭൂമനി വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനയ് വകേമഭാറുനതനിനയ്
വവവസഭായ വകുപയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലാം  ഇനലകേലലാം  തമ്മേനിലള്ള  പഭാടക്കരഭാര്
പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കണലമനഭാവശവലപടയ്  ലഭാന്റെയ്  റവനന്യൂ  കേമ്മേതീഷേണറുലട  നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേഭാരലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  അയച  കേത്തനില  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.



186 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  11, 2017

(സനി) കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത പഭാടക്കരഭാര് പുതുക്കനി വനിവരലാം റവനന്യൂ വകുപനിലന
അറനിയനിക്കുവഭാനുലാം കകേഭാകളജയ്  സഭാപനിക്കുവഭാന  5  ഏക്കര് ഭൂമനി ഉനത വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപനിനയ് വകേമഭാറുനതനിനുലാം സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലപ്പുറലാം സര്ക്കഭാര് വനനിതഭാ കകേഭാകളജനിനയ്  5  ഏക്കര് സലവലാം മലബഭാര്
കേവഭാനസര് ലസന്റെര്  &റനിസര്ചയ് ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടനിനയ്  25  ഏക്കര് സലവലാം കചേര്ത്തയ്  30
ഏക്കര്  സലലാം  INKEL-KSIDC  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭമഭായ  INKID-ലനനിനലാം
തനിരനിലചടുക്കുനതനിനുലാം  റവനന്യൂ  വകുപനില  നനിക്ഷനിപമഭാക്കുനതനിനുലാംകവണനി
3-2-2016-ല  ജനി.  ഒ.  (ആര്.ടനി)നമ്പര്  132/2016/ഐ.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനുസരനിചയ്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ഏറനഭാടയ്
തഭാലൂക്കനില  ഉളലപട  പഭാണക്കഭാടയ്  വനികലജനിലല  205/1,  205/2,  207/2  എനതീ
സര്കവ്വ നമ്പറുകേളനിലള്ള  5  ഏക്കര് ഭൂമനി വനനിതഭാ കകേഭാകളജയ് സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി
വനിട്ടുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.യുലാം ഇനലകേലലാം തമ്മേനിലള്ള സലാംയുക്ത
സലാംരലാംഭമഭായ ഇനകേനിഡയ് രൂപതീകേരനിചതുലാം തുടര്നയ് മലപ്പുറത്തയ്  243.79  ഏക്കര് ഭൂമനി
ഇനകേനിഡനിനയ് പഭാട വവവസയനില നലകേനിയതുലാം  26-7-2008-ലല ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.)
നമ്പര് 836/2008/വവവ. ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരമഭാണയ്.  എനഭാല 2-3-2016-ലല  റവനന്യൂ
വകുപനിലന്റെ  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസയ്.)നമ്പര്  224/2016/ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
26-7-2008-ലല കമല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് റദ്ദേയ് ലചേയലപടുകേയുണഭായനി. ഇതനില ചേനില
നന്യൂനതകേതള  ശദയനിലലപടതനിനഭാല  വവക്തത  വരുത്തനിയതനിനുകശഷേലാം  മഭാത്രകമ
പഭാടക്കരഭാര് പുതുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. ഇക്കഭാരവത്തനില കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടഭാലലാം
ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കയ്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേന
വനിട്ടുനലകേനിയനിട്ടുള്ള ഭൂമനിയനില കകേഭാകളജയ് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഉടനടനി
തുടങ്ങഭാവനതഭാണയ്. 

പരനിസനിതനി സദൗഹൃദ വവവസഭായങ്ങള

 106  (3281)   ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പരനിസനിതനി  സദൗഹഭാര്ദ്ദേമഭായ  വവവസഭായങ്ങലള
പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുനതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന  എനയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇത്തരലാം വവവസഭായങ്ങളക്കയ് അനുമതനി കവഗത്തനില ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം
ഇവര്ക്കയ് കൂടുതല ഇളവകേള അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കനില അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പരനിസനിതനി  സദൗഹൃദ  വവവസഭായങ്ങളഭായ  ലറഡനിലമയ്ഡയ്
ഗഭാര്ലമന്റെയ്സയ്,  ഫുഡയ്  കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്  എനനിവയയ്  സനിരമൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ
20 ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനി നലകുന.  വജവ വനിഘടനിത പഭാസ്റ്റനികേയ് ഉലപനങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം   പഭാസ്റ്റനികേയ്  റതീ  വസകനിലാംഗയ്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
വജവവള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ്ജ  ഉലപഭാദനത്തനിനുള്ള
യനസഭാമഗനികേള   നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  20  ശതമഭാനലാം  സബ്സനിഡനി  നലകുന.
വവവസഭായ വഭാണനിജവ വകുപയ് സലാംഘടനിപനിക്കുന ലസമനിനഭാറുകേളനിലലാം  ഇനലവകസ്റ്റഴയ്
മതീറനിലാംഗുകേളനിലലാം  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളനിലലാം  പരനിസനിതനി  സദൗഹൃദ
വവവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനവലാം ഊനനിപറയഭാറുണയ്. ഈസയ് ഓഫയ്
ഡൂയനിലാംഗയ്  ബനിസനിനസയ് പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുന മുറയയ് അനുമതനി കവഗത്തനില
ലഭവമഭാകുനതഭാണയ്.  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിചയ്  നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങളനിലലാം
ചേടങ്ങളനിലലാം  ആവശവമഭായ  കഭദഗതനി  വരുത്തനി  വവഭാവസഭായനികേ  അനരതീക്ഷലാം
ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

കുടനിലവള്ള വനിതരണ കേമ്പനനികേളക്കയ് വലസനസയ്

107  (T* 3282)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  കുപനികേളനില  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  നടത്തുന
കേമ്പനനികേളക്കയ്  ലലലസനസയ്  നലകുനതയ്  ആരഭാണയ്;  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുപനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനയ്  ലലലസനസയ്  നലകുകമ്പഭാള  തലന
വനിതരണത്തനിലന്റെ ഉറവനിടലാം സലാംബന്ധനിചയ് ഗവണ്ലമന്റെയ് അകനസഷേനിക്കഭാറുകണഭാ ;

(സനി)  എങ്കനില അതനിലന്റെ നടപടനിക്രമലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;  കബഭാടനിലകേളനിലഭാക്കനി
വനിതരണലാം  നടത്തുന  ലവള്ളലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനയ്  ഉള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എലനലഭാലാം;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ഡനി) ഈ പരനികശഭാധനയയ് പുറകമ കബഭാടനിലനിലഭാക്കനി വനിലക്കുന ലവള്ളത്തനിലന്റെ

കസഭാതസകൂടനി പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനയ് വവവസ ഉകണഭാ; എങ്കനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഉലണങ്കനില അതയ്  കൂടനി  പരനികശഭാധനഭാ വനികധയമഭാക്കുകമഭാ;  അതനിനഭായനി

സസഭാഡയ് രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേളക്കയ്  വലസനസയ് നലകുനതയ്

ഫഭാക്ടറനി തുടങ്ങുന സലലത്ത തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാണയ്.

കേമ്പനനികേള തുടങ്ങുനതനിനയ് തഭാലഴപറയുന നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരനിക്കണലാം :

1. ബന്ധലപട തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള അനുമതനി

2.  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡയ്,  ഫഭാക്ടറതീസയ് ആനഡയ് കബഭായനികലഴയ്

വകുപയ്, ഫയര് ആനഡയ് കസഫനി  വകുപയ്, ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല ഓഫതീസയ് എനനിവയുലട

നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം

3.  ബന്യൂകറഭാ  ഓഫയ്   ഇനവന  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ്,  ഫുഡയ്  ആനഡയ്  കസഫനി

സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ് ഓഫയ് ഇനവ എനനിവയുലട സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

4. ലസയനിലസയ് ടഭാകയ് വകുപനിലന്റെ  രജനികസ്ട്രഷേന

5.  ജലകസഭാതസകേളനിലനനിനലാം   ജലലമടുക്കഭാനുള്ള  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ

അനുമതനി

(ബനി) അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയയ് അകനസഷേനിക്കഭാറുണയ്. 

(സനി)  ജലകസഭാതസകേളനിലനനിനലാം  ജലലമടുക്കഭാനുള്ള  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ

അനുമതനിക്കഭായനി അകപക്ഷനിക്കുന മുറയയ് അകനസഷേണലാം നടത്തഭാറുണയ്. 

ബന്യൂകറഭാ  ഓഫയ്   ഇനവന  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ്,  ഫുഡയ്  ആനഡയ്  കസഫനി

സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ്  ഓഫയ്  ഇനവ  എനനിവ  നനിഷ്കര്ഷേനിചനിരനിക്കുന  എലഭാവനിധ

പരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തനി  ഗുണകമന്മയുള്ള  ലവള്ളലാം  മഭാത്രകമ  കുപനിലവള്ളമഭായനി

പുറത്തനിറക്കഭാന അനുമതനി നലകേഭാറുള. 

(സനി  &  ഇ)  ജലവനിഭവ വകുപനിനയ് അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയയ് കസഭാതസനിലന

ക്കുറനിചയ് വകുപയ് പരനികശഭാധന നടത്തനി മഭാത്രകമ അനുമതനി നലകേഭാറുള. 
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 കേരനിമണലനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം

 108 (3283) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷേയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ഫനിഷേനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  ആഴലാം  കൂട്ടുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഇനവന ലറയര് എര്ത്തയ് എന സഭാപനലാം എടുത്തുമഭാറനിയ ഏകേകദശലാം 3 ലക്ഷലാം ടണ്
കേരനി  മണയ്  അലക്ഷവമഭായനി  തതീരത്തയ്  തലന  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ളതയ്  ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ധഭാതുമണലനിലന്റെ  കുറവമൂലലാം  പ്രവര്ത്തനകശഷേനി  പൂര്ണമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത  ലകേ.എലാം.എലാം.എല.-ലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ഈ  മണയ്  ഉടനടനി
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാടപള്ളനി ഭഭാഗത്തഭായനി കൂടനിയനിടനിരനിക്കുന ധഭാതുമണല വനകതഭാതനില
കേള്ളക്കടത്തഭായനി ലപഭായ്ലക്കഭാണനിരനിക്കുനതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ; ധഭാതുമണല
കേടത്തു തടയഭാന ഉടന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കേള്ളക്കടത്തയ് തടയഭാന പ്രസ്തുത
ധഭാതു മണലനിനയ് സലാംരക്ഷണലാം എര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനയ് മുതലക്കൂടഭാകവണ കകേഭാടനികേള വനിലമതനിക്കുന മണയ്
വലനിലചറനിഞയ്  കേള്ളക്കടത്തനിനയ്  കൂട്ടു  നനിലക്കുന  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര  എനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ചേവറയനിലല  ഇനവന  ലറയര്
എര്ത്തയ്  കേഴനിഞ  നഭാലയ്  വര്ഷേങ്ങളഭായനി  ആവശവമഭായ  അസലാംസ്കൃത  ധഭാതുമണല
ലഭനിക്കഭാത്തതനിലനത്തുടര്നയ്  അടച്ചുപൂടലനിന്റെ  വക്കനിലഭാണയ്.  ഈ  പ്രതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കുനതനികലയഭായനി  കതഭാടപള്ളനി  ഹഭാര്ബര്  പ്രകദശത്തുനനിനലാം  ഡ്രഡ്ജയ്
ലചേയ്യുന   മണല  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  അകപക്ഷനിചനിരുനതുലാം
തുടര്നയ് സര്ക്കഭാര്  ആയതനിനയ് അനുമതനി നലകുകേയുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളനിലൂലട
2,03,000  കേന്യൂബനികേയ് മതീറര് ധഭാതുമണല കതഭാടപള്ളനി ഫനിഷേനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബറനിലനനിനയ്
കശഖരനിചയ് ഗതഭാഗതലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. 7-2-2015 മുതല
16-7-2016  വലര  ഈ  പ്രവൃത്തനി  തുടര്നവനനിരുന.  കതഭാടപള്ളനി  ഫനിഷേനിലാംഗയ്
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ഹഭാര്ബറനിലന്റെ   രണഭാലാംഘട  വനികേസനലാം  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണയ്  ചേനില  പ്രഭാകദശനികേ
കേരകയഭാഗങ്ങള  16-7-2016-ല ഹഭാര്ബറനിലനനിനള്ള മണല കശഖരണ പ്രവര്ത്തനലാം
തടഞനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  കജഭാലനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  ശമങ്ങള
പരഭാജയലപടുകേയഭാണുണഭായതയ്. തുടര്നയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ആലപ്പുഴ
ജനിലഭാ കേളക്ടര് വനിളനിച്ചുകൂടനിയ കയഭാഗത്തനില കേരകയഭാഗങ്ങളുമഭായനി ധഭാരണയഭായതനിലന
ത്തുടര്നയ്  ധഭാതുമണല  കശഖരണ  പ്രവര്ത്തനലാം  പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വകുപനിനയ്  ഈ ഇനത്തനില ഇനവന ലറയര്  എര്ത്തയ്
5.53  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനികനഭാടകേലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  ഈ  ധഭാതുമണല
ലകേ.എലാം.എലാം.എല.-ലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ലഭവമഭാക്കണകമഭാലയന  കേഭാരവലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(ബനി)  കേരനിമണല വനകതഭാതനില കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതഭായനി വമനനിലാംഗയ്
& ജനികയഭാളജനി വകുപയ് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയനില  ശദയനിലലപടനിടനില. എനഭാല
അനധനികൃതമഭായനി  ധഭാതുമണല  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനലവന  പത്രവഭാര്ത്തകേള
വനതനിലനത്തുടര്നയ്  കേരുനഭാഗപള്ളനി സര്ക്കനിള ഇനലസക്ടര്,  ലകേഭാലലാം  കപഭാലതീസയ്
സൂപ്രണയ്, ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര് എനനിവലര വനിവരലാം അറനിയനിക്കുകേയുലാം ധഭാതുമണല
കേടത്തയ്  തടയുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലമനയ്  ആവശവലപടുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.   വമനനിലാംഗയ്  &  ജനികയഭാളജനി  ദക്ഷനിണകമഖലഭാ മനിനറല സസഭാഡനികനഭാടയ്
ധഭാതുമണല കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതയ്  തടയുനതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ടനി  സസഭാഡയ്   ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  തതീരപ്രകദശങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിവരുന.  കേരുനഭാഗപള്ളനി  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷേലന്റെ  പരനിധനിയനിലവരുന
തതീരപ്രകദശത്തയ്  സനിരമഭായനി കപഭാലതീസയ് പനിക്കറയ് നനിലവനിലള്ളതഭാണയ്.  കൂടഭാലത, ടനി
സലത്തയ്  ഈ  ആവശവത്തനികലയയ്   കപഭാലതീസയ്  പകടഭാളനിലാംഗയ്  നടത്തുനണയ്.
28-12-2009-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  1603/09/ഐ.ഡനി.  നമ്പര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കേരുനഭാഗപള്ളനി  സര്ക്കനിള  ഇനലസക്ടര്,  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ജനികയഭാളജനിസ്റ്റയ്,  തഹസതീലദഭാര്  എനനിവരടങ്ങനിയ  ഒരു  സസഭാഡുലാം
ഹരനിപഭാടയ്  സര്ക്കനിള ഇനലസക്ടര്,  ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ   അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ജനികയഭാളജനിസ്റ്റയ്,
തഹസതീലദഭാര് എനനിവരടങ്ങനിയ ഒരു സസഭാഡുലാം  നനിലവനിലണയ്.  കൂടഭാലത ആഭവനര
വകുപയ് ഈ ആവശവത്തനികലയഭായനി ഒരു ലസഷേവല ഇനലവസ്റ്റനികഗഷേന ടതീമനിലനയുലാം
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ധഭാതുമണല കേടത്തയ് തടയുനതനിനയ്  വമനനിലാംഗയ്  &  ജനികയഭാളജനി വകുപയ്
ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  കേള്ളക്കടത്തനിനയ്  ഉകദവഭാഗസര്
കൂട്ടുനനിലക്കുനതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില.
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പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില കമഖല 

109 (T*3284) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില കമഖലലയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്
എലനലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനില  കമഖലയനില  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവരുലട
വരുമഭാനവലാം  ലതഭാഴനില  സലാംരക്ഷണവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണയ്  ഈ  കമഖലകേലള
നവതീകേരനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലകമഖലലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  പരമ്പരഭാഗത
വവവസഭായങ്ങലള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം ക്രനിയഭാതകേ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വകേത്തറനി  കമഖലയനില  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്  ഗുണകമന്മയുള്ള
അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള യഭാണ് ബഭാങ്കുകേളവഴനി ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി സബ്സനിഡനിയുലാം
മഭാര്ജനിനമണനി വഭായ്പയുലാം നലകുന പദതനി, വകേത്തറനികമഖലയനില സസയലാംലതഭാഴനില
സൃഷനിക്കല  പദതനി,  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  മറ്റു  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള  പ്രകചേഭാദന
പരനിപഭാടനി,  വകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  ഉലപഭാദന  കപ്രഭാത്സഭാഹന
ധനസഹഭായ  പദതനി,  വകേത്തറനി  ഗഭാമവലാം  സമഗ  വകേത്തറനി  ഗഭാമവലാം  പദതനി,
അലാംശദഭാന  സമ്പഭാദവ  പദതനി,  വകേത്തറനി  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്   ഗ്രൂപയ്  ഇനഷേസറനസയ്
പദതനി,  വനിപണന -കേയറ്റുമതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹന പദതനി,  വകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുലട
ആധുനനികേവലക്കരണ  പദതനി,  മൂലവവര്ദനിത  ഉലപനങ്ങളുലട  കപ്രഭാത്സഭാഹന
പദതനി, പരനിശതീലനലാം  വനപുണവലാം കശഷേനിവനികേസന പദതനി, ഒരു വതീടനില ഒരു തറനി
പദതനി,  പ്രഭാഥമനികേ വകേത്തറനി  ലനയയ്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഓഹരനി പങ്കഭാളനിത്തലാം,  ഹഭാലന്റെകയ്,  ഹഭാനവതീവയ് എനനിവയനിലല ഓഹരനി പങ്കഭാളനിത്തലാം
എനനിവ നടപഭാക്കനിവരുന. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കേരകേദൗശല ലമഖലയനില ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്
ASHA  എന പദതനി,  വവവസഭായ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
പദതനി,  കേരകേദൗശല കസ്റ്ററുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി,  ലപഭാതു കസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  എനനിവയുലാം  നടപഭാക്കനി  വരുന.
കേരകേദൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ  അവഭാര്ഡനിലന്റെ
മഭാതൃകേയനില സലാംസഭാന അവഭാര്ഡുകേള നലകുന പദതനിയുലാം നടപഭാക്കനി വരുന. 

ഈറ-പനമ്പയ്  ലനയയ്  കമഖലലയ  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ
കമഖലയനിലല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബ
കകേഭാര്പകറഷേന  മുകഖന   സഭാമൂഹവ  യനവലകൃത  പനമ്പയ്  ലനയയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
ശഭാക്തതീകേരണലാം,  സതീവറനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  സഭാപനലാം,  ഫതീഡര്  യൂണനിറ്റുകേള/പ്രതീ-
കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്   യൂണനിറ്റുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചയ്  ശക്തനിലപടുത്തല,  മൂലവഭാധനിഷനിത
ഉലപനങ്ങളുലട   നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനനിവയഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
മുളലകേഭാണ്ടുള്ള വനിവനിധ കേരകേദൗശല വസ്തുക്കള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം
നലകുനതനിനഭായനി   ബഭാലാംബ  ഇനകവഷേന  ലസന്റെറുലാം  മുള  സലാംസരനിചയ്  ഫര്ണനിചര്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ഇലാംപ്രകഗ്നേഷേന യൂണനിറ്റുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

ഖഭാദനി  ഗഭാമവവവസഭായ   കമഖലയനില  മനിനനിമലാം  കവതന  പദതനി,  നൂലപയ്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ഇനലസന്റെതീവയ് പദതനി, വഭായ്പഭാ പദതനികേള എനനിവ നടപഭാക്കനി
വരുന.  ഉലപഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണവലാം നടനവരുന. 

പരമ്പരഭാഗത കേശുവണനി വവവസഭായ കമഖലയനില നനിലനനിലക്കുന പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാന ഒരു ലസഷേവല പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്. 

കേയര്കമഖലയനില കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ്  പുനരുദഭാരണ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനലാം,  അടനിസഭാന  സദൗകേരവവനികേസനത്തനിനഭായനി
ധനസഹഭായലാം,  വനിപണനി വനികേസന സഹഭായലാം,  കേയര്കമഖലയനിലല സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
മഭാര്ജനിന  മണനി  വഭായ്പ,  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  സഹഭായ  പദതനി,  ഉലപഭാദനവലാം
വനിപണന പ്രകചേഭാദനവലാം പദതനി, വനിലവവതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി,
കസ്റ്റര്  വനികേസന  പദതനി,  കേയര്പനിരനി/ഡതീവഫബറനിലാംഗയ്  കമഖലയനില  കൂലനിയുലട
നലലഭാരു വനിഹനിതലാം സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന രതീതനിയനില  ഇനകേലാം സകപഭാര്ടയ്  സതീലാം,
കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ലപനഷേന പദതനി എനനിവ നടപഭാക്കനി വരുന. കൂടഭാലത
പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലലാം  കൂലനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ്
യനവലക്കരണലാം  നടത്തുനതനിനുലാം  വനിലവവതനിയഭാനലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം
കുടുലാംബശതീ അടക്കമുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉലപഭാദനലാം
നടത്തുനതനിനുലാം  കസ്റ്റര്  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനില  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ്
അവരുലട  അദസഭാനഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  ഉചേനിതമഭായ  കതഭാതനില  യനവലക്കരണലാം
നടത്തുനതനിനുലാം  അവരുലട  സഭാകങ്കതനികേ  മനികേവയ്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ഉലപഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  മൂലവവര്ദനിത  ഉലപനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം
ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനങ്ങള  നലകുനതനിനുലാം  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായലാം
നലകുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

വകേത്തറനി  കമഖലയനില  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിലന്റെയുലാം  മൂലവവര്ദനിത
ഉലപനങ്ങളുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിലന്റെയുലാം ഭഭാഗമഭായനി തറനികേളുലട ഉലപഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  പുതനിയ  സഭാകങ്കതനികേവനിദവ  ലഭവമഭാക്കല,  ലനയനിലന്റെ
നനിലവഭാരമുയര്ത്തല,  മൂലവവര്ദനിത  വകേത്തറനി  ഉലപനങ്ങളുലട  വനികേസനലാം
എനനിവയഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
പൂര്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന വനിധത്തനില നൂലലാം കൂലനിയുലാം  സര്ക്കഭാര് നലകേനി സ്കൂള
യൂണനികഫഭാലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. 

കേരകേദൗശലകമഖലയനില  ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നലകുനതനിനുലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഒറയയ്  ലചേയ്യുനതനിനയ്  ലചേലകവറനിയതുലാം  ബുദനിമുട്ടുള്ളതുമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഒരു  കകേന്ദ്രത്തനില  ആവശവക്കഭാര്ക്കയ്  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില
ലഭവമഭാക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശവലക്ഷവകത്തഭാലടയുലാം ലതരലഞടുക്കലപട പ്രകദശങ്ങളനില
കസ്റ്ററുകേളമുകഖന  ലപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കേരകേദൗശലകമഖലയുലട  നവതീകേരണവലാം വനിപണന സഹഭായവലാം
പദതനിയനിലൂലട ഈ കമഖലയനില ഭഭാഗനികേമഭായ ആധുനനികേവലക്കരണലാം കേരകേദൗശല
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന,  കേഭാഡ്കകേഭാ,  സരഭനി  എനതീ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി
നടപഭാക്കുന.   കേരകേദൗശല  ഉലപനങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  ഓണ്വലന
മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലടഭാപലാം  കഷേഭാറൂമുകേള  മുകഖന ആഭവനര വനിപണനലാം
ശക്തനിലപടുത്തനിവരുന.  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നയ്  കകേരളത്തനനിമകയഭാടുകൂടനിയ
വനിവനിധയനിനലാം സവനതീറുകേള  വനിപണനലാം നടത്തുവഭാന പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഈറ-പനമ്പയ്  ലനയയ്  കമഖലയനില  സഭാമൂഹവ  യനവലകൃത  പനമ്പയ്  ലനയയ്
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ശഭാക്തതീകേരണലാം,  സതീവറനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  സഭാപനലാം,  ഫതീഡര്
യൂണനിറ്റുകേള/പ്രതീ-കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചയ്   ശക്തനിലപടുത്തല,
മൂലവഭാധനിഷനിത  ഉലപനങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനനിവയഭായനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

98/2020.
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ഖഭാദനി  ഗഭാമവവവസഭായ  കമഖലയനില  ലതഭാഴനിലപകേരണങ്ങളുലട  ആധുനനികേ
വലക്കരണത്തനിനുലാം സഭാകങ്കതനികേവനിദവഭാ വനികേസനത്തനിനുലാം ഗുണകമന്മഭാ വര്ദനവനിനുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പരമ്പരഭാഗത രതീതനിയനിലൂനനിയുള്ള  മഭാറങ്ങള മഭാത്രകമ
ഖഭാദനി  കമഖലയനില  അനുവദനതീയമഭായുള  എനതനിനഭാല  ഈ  കമഖലയനില  മഭാറലാം
വരുത്തുനതനിനയ്  പരനിമനിതനികേളുണയ്.  എനനിരുനഭാലലാം ലമചലപട ലതഭാഴനില അനരതീക്ഷലാം
പ്രദഭാനലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  കൂടുതല  ആയഭാസരഹനിതമഭായ  യനസഭാമഗനികേള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ലഭവമഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേയര്കമഖലയനില  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലലാം  കൂലനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചു
ലകേഭാണയ്  യനവലക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചേകേനിരനി
ഉലപഭാദനലാം  വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
കേയര് ജനികയഭാ ലടകേയ് വസ്റ്റലസയ് വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

വവവസഭായ വളര്ചഭാ കകേന്ദ്രലാം

110 (3285) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

വവവസഭായ പനികനഭാക്ക ജനിലയഭായ കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഒരു വവവസഭായ വളര്ചഭാ
കകേന്ദ്രലാം  ലപഭാതുകമഖലയനില  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  നടപടനികേള  ഉണഭാകുകമഭാ;
ഇതനിനഭാവശവമഭായ  സല  സദൗകേരവങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനി  നലകേനിയഭാല  ഈ
സഭാപനലാം അനുവദനിചയ് ഉത്തരവഭാകുകമഭാ; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  വവവസഭായ  വളര്ചഭാകകേന്ദ്രലാം  (ഇനഡസ്ട്രനിയല
കഗഭാത്തയ്  ലസന്റെര്)  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  അനുകയഭാജവമഭായ  സലസദൗകേരവങ്ങള
ലഭവമഭായഭാല ഈ വനിഷേയലാം ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണയ്. 

നഭാളനികകേര വനികേസന പഭാര്ക്കയ്

111 (3286) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ കുറവഭാടനി  നഭാളനികകേര വനികേസന പഭാര്ക്കനിനുകവണനി ഏലറടുത്ത
സലലാം  വനികേസനിപനിക്കഭാന  ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  സമര്പനിച  രൂപകരഖ
അനുസരനിചയ് സര്ക്കഭാര് ഇതനിനകേലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയുണഭാകയഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 195

(ബനി) എങ്കനില എത്ര രൂപ അനുവദനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയതയ്;
ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലറടുത്ത  ഭൂമനിക്കയ്  ഉയര്ന  കകേഭാമ്പനകസഷേനുകവണനി  സലലാം  ഉടമ
കകേഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  കകേഭാടതനി  ഉയര്ന  കകേഭാമ്പനകസഷേന  തുകേ
അനുവദനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  എങ്കനില എനഭാണയ് ഇതയ് സലാംബന്ധമഭായ വനിധനി കകേഭാടതനി
പ്രഖവഭാപനിചതയ്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വനിധനിലക്കതനിലര  സര്ക്കഭാരുലാം  ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  യുലാം
കകേഭാടതനിയനില  അപതീല  ഫയല  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  എനഭാണയ്  അപതീല
സമര്പനിചതയ്;

(ഇ) കകേസയ് ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ് ;

(എഫയ്)  കകേസയ്  അനനമഭായനി  നതീണ്ടുകപഭാകുനതയ്  പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
തടസലാം  സൃഷനിക്കുലമന  കേഭാരവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  കകേസയ്
അവസഭാനനിപനിചയ് പദതനി പ്രവര്ത്തനലാം എത്രയുലാം കവഗലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള വകേലക്കഭാളലമനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കുറവഭാടനി  നഭാളനികകേര  വനികേസന  പഭാര്ക്കനിനുകവണനി  ഏലറടുത്ത
സലലാം  വനികേസനിപനിക്കഭാന  42  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്. ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി-എഫയ്) പദതനിക്കഭായനി ഏലറടുത്ത സലത്തനിനയ്  ഉയര്ന നഷപരനിഹഭാരലാം
ആവശവലപടയ് സലലാം ഉടമ  ബഹു. വഹകക്കഭാടതനിയനില നലകേനിയ റനിടയ് ലപറതീഷേന
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ലഭാനഡയ്  അകേസനിസനിഷേന  ആക്ടനിലല  ലസക്ഷന  11  (1)  പ്രകേഭാരലാം
അവഭാര്ഡയ്  പഭാസഭാക്കനി  നഷപരനിഹഭാരലാം  നലകുവഭാന  ഉത്തരവനിടുകേയുലാം   ലചേയ്തു.
ബഹു.  വഹകക്കഭാടതനിയുലട  ഈ  സനിലാംഗനിള  ബഞയ്  ഉത്തരവനിലനതനിലര  സര്ക്കഭാര്
28-6-2016-ലലാം  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേന
8-12-2015-ലലാം  ഡനിവനിഷേന  ബഞനില  അപതീല  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.
ബഹു. വഹകക്കഭാടതനി അപതീല അനുവദനിച്ചു. 16-12-2016-ല പുറലപടുവനിച ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  ലഭാനഡയ്  അകേസനിസനിഷേന  നടപടനികേള  ശരനിവയ്ക്കുകേയുലാം  ഭൂമനിക്കയ്  മുമ്പയ്
നനിശ്ചയനിച വനില നനിലനനിര്ത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു.  5-11-2004-ലല ജനി.ഒ.  (ആര്ടനി.) നമ്പര്
331/2004/ആര്.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം വനില പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നലകുവഭാന
ബഹു. കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശനിചതുപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണയ്. 

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല പ്രതനിസന്ധനി

112  (3287)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില  നനിലനനിലക്കുന  പ്രതനിസന്ധനികേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ് വകേലക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനിമന്റെനിലന്റെ  വനില  നനിയനണമനിലഭാലത  വര്ദനിക്കുനതയ്  തടയുനതനിനയ്
സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;എങ്കനില അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
ബഹു. മുഖവമനനിയുലട അദവക്ഷതയനില 28-12-2016, 28-3-2017  തതീയതനികേളനിലലാം
ബഹു.  വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയുലട  അദവക്ഷതയനില  13-12-2016-ലലാം ബഹു.  ചേതീഫയ്
ലസക്രടറനിയുലട  അദവക്ഷതയനില  21-3-2017-ലലാം  കയഭാഗലാം  കൂടനി  പ്രശ്നങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയഭാവശവമഭായ  ഖനന  ഉലപനങ്ങളുലട  ലഭവതയഭായനി
ഖനനവമഭായനി  ബന്ധലപട  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  നലകുനതനിനയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
ലചേയര്മഭാനഭായനി  എനവകയഭാണ്ലമന്റെയ്   ഇലാംപഭാക്ടയ്  അസലസ്മന്റെയ്  അകതഭാറനിറനികേള
നനിലവനില വനനിട്ടുണയ്.  ഇങ്ങലന പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി ദ്രുതഗതനിയനിലഭാക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വനിവനിധ ജനിലകേളനിലല ഡഭാമുകേളനിലനനിനലാം  സഭാകങ്കതനികേ
മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചയ് നതീക്കലാം ലചേയഭാവന  മണല നനിയമപ്രകേഭാരലാം അനുവദനതീയമഭായ
രതീതനിയനില  സലാംഭരനിചയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനയ്   നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന
അതതയ് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  2017  ഏപ്രനില  മഭാസലാം  50  കേനികലഭാഗഭാമനിലന്റെ  കപപര്  ബഭാഗനിനയ്
RAMCO, Sankar, Chettinad, ACC എനതീ ബഭാനഡുകേളക്കയ് യഥഭാക്രമലാം 411.83,
411.25,  400.93,  419.33  രൂപയഭായനിരുന  (State  average)  മലബഭാര്
സനിമന്റെയ്സനിലന്റെ  പരമഭാവധനി  ചേനിലറ  വനില  405  രൂപയഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
29-7-2016, 10-5-2017 തതീയതനികേളനില സനിമന്റെയ് ഉലപഭാദകേരുലടയുലാം ഡതീലര്മഭാരുലടയുലാം
കയഭാഗലാം വനിളനിചയ് സനിമന്റെയ് വനില വര്ദനിക്കുനതനിലന സലാംബന്ധനിചയ് ചേര്ച ലചേയനിരുന. 

വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള സഭാപനങ്ങള

113 (3288) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കനില  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  ഉടമസതയനില



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 197

പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഭാപനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വകുപനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള  സലങ്ങളുലട  വനിശദവനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനിൽ വവവസഭായലാം സജതീവമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം സജതീവമലഭാത്തതുമഭായവയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനി  കേനിടക്കുന  സലത്തനിലന്റെ  വനിശദ
വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത സലത്തയ് പുതനിയ വവവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കനില  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  ഉടമസതയനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളനില.  ഇവനിലട  ലകേഭാലക്കടവയ്  വവവസഭായ  വനികേസന
ഏരനിയ  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലഭാണയ്.  ഇവനിലട  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്
സസകേഭാരവ സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം വവവസഭായ സഹകേരണ സഭാപനവമഭാണയ്. 

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കനില  ലവടനിയഭാര്  വനികലജനില  ലകേഭാലക്കടവയ്
വവവസഭായ വനികേസന ഏരനിയയനില സര്കവ്വ നമ്പര്  483-ല കബഭാക്കയ് നമ്പര്  5-ല
16.22  ഏക്കര് ഭൂമനിയുണയ്.  ഇതനില കറഭാഡനിനഭായുള്ള 1.83  ഏക്കര് ഒഴനിലകേ അകലഭാടയ്
ലചേയലപടഭാവന 14.39 ഏക്കര് ഭൂമനി സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് അകലഭാടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. 

മനിനനി  വവവസഭായ  എകസ്റ്ററ്റുകേളഭായ  നൂറനഭാടയ്,  തഭാമരക്കുളലാം,  മഭാകവലനിക്കര
എനനിവനിടങ്ങളനില ഒകരക്കര് ഭൂമനി വതീതമുണയ്.

(സനി)  ലകേഭാലക്കടവയ്  വവവസഭായ  വനികേസന  ഏരനിയയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
സലാംരലാംഭങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  

മനിനനി വവവസഭായ എകസ്റ്ററ്റുകേളനില  സജതീവമഭായനി 17 യൂണനിറ്റുകേളുലാം  ഒരു യൂണനിറയ്
പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലമഭാണയ്.

(ഡനി  &  ഇ)  നനിലവനില  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനി  കേനിടക്കുന  സലമനില.
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  വവവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേളുലട  സലലാം  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
തനിരനിലചടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.   ഇവ  തനിരനിലചടുക്കുന
മുറയയ് മുനഗണനഭാ ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം കയഭാഗവരഭായ അകപക്ഷകേര്ക്കയ് ഭൂമനി അനുവദനിക്കുലാം.
* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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വഹമഭാസ്റ്റയ് വലറയ്

114 (3289) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷേഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് വഹമഭാസ്റ്റയ് വലറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ഉള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വഹമഭാസ്റ്റയ്  വലറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  വവവസഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉലണങ്കനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  വഹമഭാസ്റ്റയ് വലറ്റുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര്  അനുമതനിയുള്ള  ഇതരസഭാപനങ്ങള  ഉലണങ്കനില  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

പ്രകൃതനി വഭാതകേ വപപയ് വലന 

115 (3290)  ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗവഭാസയ് അകതഭാറനിറനി ഓഫയ് ഇനവ  (ലഗയനില)  പ്രകൃതനി വഭാതകേ വപപയ്
വലന സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണനയ് ജനില തനിരനിചയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാചനിയനിലനനിനയ്  മലാംഗളരുവനികലയ്ക്കുള്ള  വലനനില  എത്ര
കേനികലഭാമതീററഭാണയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുനലതനലാം  ഇതുവലര
എത്ര കേനികലഭാമതീറര് വപപയ് സഭാപനിച്ചു കേഴനിഞലവനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വപപയ്  വലന  എകപഭാള  കേമ്മേതീഷേന  ലചേയഭാനഭാകുലമനയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രകൃതനി വഭാതകേ വപപയ് വലനുലാം സനിറനി ഗവഭാസയ് പദതനിയ്ക്കുള്ള വപപയ്
വലനുലാം തമ്മേനിലള്ള വവതവഭാസലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ)  സനിറനി  ഗവഭാസയ്  പദതനി  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കയ്  എങ്ങലനയഭാണയ്
പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാവകേ എനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്) ഈ പദതനി എകപഭാള കേമ്മേതീഷേന ലചേയഭാനഭാകുലമനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  വപപയ്  വലന  സഭാപനിക്കുനതനിനയ്  സലകമലറടുപയ്  ഏലതലഭാലാം
ഭഭാഗങ്ങളനില പൂര്ത്തനിയഭാലയനയ് ജനില തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സല ഉടമകേളക്കയ്
നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  നലകുന  തുകേയുലട  കേണക്കയ്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
സലകമലറടുപനിനുലാം  വനിളകേളുലട  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്  കവണനിവരനികേ;  ഈ തുകേയ്ക്കുള്ള ഫണയ് എവനിലട  നനിനഭാണയ്  ലഭവമഭാകുകേ
എനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ ലഗയനില പ്രകൃതനി വഭാതകേ വപപയ് വലന പദതനിക്കുകവണനി
P&MP  Act  പ്രകേഭാരലാം  6(1)  ഗസറയ്   കനഭാടനിഫനികക്കഷേന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി   സലലാം
ഏലറടുത്തനിട്ടുണയ്.  എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടയ്, മലപ്പുറലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്, കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എനതീ  ജനിലകേളനിലഭായഭാണയ്   503  കേനി.മതീ.  വദര്ഘവമുള്ള  വപപയ്
വലന  ശലാംഖല  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനില  മഹസര്  തയഭാറഭാക്കുന
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില കേരഭാര് നലകുകേയുലാം
പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   ബഭാക്കനി  ജനിലകേളനില  കേരഭാര്
നലകുനതനിനുള്ള   ലടണര്  നടപടനികേള  അനനിമ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.   നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനുള്ള വപപ്പുകേള  മുതലഭായ സഭാമഗനികേള യഭാര്ഡുകേളനില  കസ്റ്റഭാക്കയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്.  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ഒഴനിലകേയുള്ള ബഭാക്കനി ജനിലകേളനിലല പഞനഭാമ
തയഭാറഭാക്കുന  കജഭാലനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  വപപയ്  വലന  പദതനി   2018
ഡനിസലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്. 

(ബനി) 83 കേനി.മതീ. ആണയ് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില വപപയ് വലനനിലന്റെ നതീളലാം.
ഇതനില 11.6 കേനി.മതീ. വപപയ് വലന സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ. പണനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ലകേഭാചനി-മലാംഗലഭാപുരലാം  ലസക്ഷന  2018  ഡനിസലാംബര്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി
വപപയ് വലന പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം. 

(ഡനി)  പ്രകൃതനി  വഭാതകേലാം  ലകേഭാചനിയനിലനനിനലാം  മലാംഗലഭാപുരകത്തയ്ക്കുലാം
ബഭാലാംഗ്ലൂരനികലയ്ക്കുലാം   വപപയ്  വലനവഴനി  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള  പദതനിയഭാണയ്
ലകേഭാചനി-കൂറനഭാടയ്-ബഭാലാംഗ്ലൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര്  വപപയ്  വലന  (ലകേ.ലകേ.ബനി.എലാം.പനി.എല.)
പദതനി.  ഇതയ്  കകേരളലാം,  കേര്ണഭാടകേ,  തമനിഴയ് നഭാടയ്  എനതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
വവവസഭായ ശഭാലകേളക്കയ് ഇന്ധനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം. 
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പ്രസ്തസ്തുത വപപയ് വലനനില സഭാപനിചനിരനിക്കുന എസയ്.വനി. കസ്റ്റഷേനനിലനനിനലാം
ലചേറനിയ  വപപയ്   വലന  ശലാംഖല  സഭാപനിചയ്  വഭാഹനങ്ങളക്കുള്ള  സനി.എന.ജനി.
(Compressed Natural Gas)യുലാം  ഗഭാര്ഹനികേഭാവശവത്തനിനുള്ള  പനി.എന.ജനി. (Piped
Natural Gas)യുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന പദതനിയഭാണയ് സനിറനി ഗവഭാസയ്. 

എറണഭാകുളലാം  ജനിലയ്ക്കുപുറകമ  വപപയ്  വലന  കേടനകപഭാകുന  അഞയ്
ജനിലകേളനിലക്കൂടനി സനിറനി ഗവഭാസയ് വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുലാം. 

(ഇ)  പഭാചേകേ  വഭാതകേലാം  (പനി.എന.ജനി.)  വപപ്പുകേളനിലൂലട  വതീടുകേളനില
ലഭവമഭാക്കുകമ്പഭാള  ഇന്ധനലചലവയ്  25  ശതമഭാനലാം  കുറയുന.  വഭാഹന
ഇന്ധനവനിലയുമഭായനി  തഭാരതമവലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ചുരുങ്ങനിയ  ലചേലവനില  കൂടുതല
വമകലജയ് ലഭനിക്കുന എനതുലാം പ്രകതവകേലാം പ്രസ്തഭാവവമഭാണയ്. 

(എഫയ്)  ലഗയനില  പ്രകൃതനി  വഭാതകേ  വപപയ്  വലന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
സമഭാനരമഭായനിത്തലന  വപപയ്  വലന  കേടനകപഭാകുന   നഗരങ്ങളനില  സനിറനി
ഗവഭാസയ് വനിതരണത്തനിനുള്ള ലടണര് നടപടനികേള തുടങ്ങുനതഭാണയ്. 

(ജനി) 

ക്രമ
നമ്പര്

ജനില വപപയ് വലന

ROU (കേനി.മതീ)

സര്കവ്വ
പൂര്ത്തതീകേരനിചതയ്

1 എറണഭാകുളലാം 16 16

2 തൃശ്ശൂര് 78 78

3 പഭാലക്കഭാടയ് 105 100

4 മലപ്പുറലാം 58 18

5 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 80 65

6 കേണ്ണൂര് 83 81

7 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 83 78

ആലകേ നതീളലാം 503 435
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ഗസറയ് വനിജഭാപന സമയത്തുള്ള ഭൂമനിയുലട ഗവണ്ലമന്റെയ് നവഭായവനിലയുലട 75
ശതമഭാനലാം  ഭൂമനിയുലട  ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശത്തനിനുള്ള  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി
നലകുനതനിനുപുറകമ  ഭൂമനിയനിലല  ചേമയങ്ങളക്കുലാം  വനിളകേളക്കുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
നലകുനണയ്. 

ഭൂമനിയുലട  ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശത്തനിനുള്ള  നഷപരനിഹഭാരമഭായ  114  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം ചേമയങ്ങളക്കുലാം വനിളകേളക്കുമഭായനി 88 കകേഭാടനി രൂപയുമുളലപലട  202 കകേഭാടനി
രൂപ നഷപരനിഹഭാരമഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

ഈ പദതനിയുലട മുഴവന ലചേലവലാം ലഗയനില ആണയ് വഹനിക്കുനതയ്. 

 ചൂരല വവവസഭായ കകേന്ദ്രലാം

116  (3291) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ആദവ  ചൂരല  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രമഭായ  വര്ക്കല  റഭാടന
ഇനഡസ്ട്രനിയല  (ലപ്രഭാഡക്ഷന  &  ലസയനിലസയ്)  ലഷേഡന്യൂളഡയ് കേഭാസ്റ്റയ് കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്
ലസഭാവസറനിയുലട അകപക്ഷ വവവസഭായ വകുപനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചൂരല  വവവസഭായലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  വകുപയ്  തലത്തനില  പദതനി
നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത ചൂരല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായ പടനികേജഭാതനി സമുദഭായക്കഭാരഭാണയ്
സലാംഘത്തനിലല മുഴവന അലാംഗങ്ങളുലാം എനതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനില  സലാംരക്ഷണ  ആനുകൂലവങ്ങള  സലാംഘത്തനിനയ്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വര്ക്കല  റഭാടന  ഇനഡസ്ട്രനിയല  (ലപ്രഭാഡക്ഷന  &  ലസയനിലസയ്)
ലഷേഡന്യൂളഡയ് കേഭാസ്റ്റയ് കകേഭാ -ഓപകററതീവയ് ലസഭാവസറനി എസയ്.സനി.എ. ടു എസയ്.സനി.പനി.
പദതനി പ്രകേഭാരലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായത്തനിനയ്  അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരുന.
നനിലവനില അറലഭാഭത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന വവവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ്
മഭാത്രകമ  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായത്തനിനയ്  അര്ഹതയുള.  ലഭാഭനഷ
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  സലാംഘലാം  നഷത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാല  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേത്തനിലല  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  സലാംഘത്തനിലന്റെ  അകപക്ഷ
പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴനിഞനില.
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(ബനി) ചൂരല വവവസഭായത്തനിനയ് മഭാത്രമഭായനി പ്രകതവകേ പദതനി നനിലവനിലനില. 

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി)  നനിലവനിലള്ള പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം അനുവദനതീയമഭായ ആനുകൂലവങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

ലമഗഭാ ഫുഡയ് പഭാര്ക്കയ്

117 (3292) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില എവനിലടലയലഭാലാം  ലമഗഭാ  ഫുഡയ്  പഭാര്ക്കുകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലത്തയ്  ലമഗഭാ  ഫുഡയ്  പഭാര്ക്കയ്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  അതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കേനിനഫയുലട കനതൃതസത്തനില പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില ഒരു
ലമഗഭാ  ഫുഡയ്  പഭാര്ക്കയ്   സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   70  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില  അടനിസഭാന
സദൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കനി ഭക്ഷവ സലാംസരണ കമഖലയനിലല നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷേനിക്കുകേ
എനതഭാണയ് പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം.  വവവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
ജലലാം,  വവദദ്യുതനി,  ലവയര്ഹദൗസയ്,  ശതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  എനതീ
സദൗകേരവങ്ങളഭാണയ്  പദതനിയനില  വനിഭഭാവന  ലചേയനിരനിക്കുനതയ്.   കൂടഭാലത  ഒരു
ബഹുനനില  വവവസഭായ  സമുചയവലാം  ഈ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. 

പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  ഒനഭാലാംഘട അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

ഇതനിനുപുറകമ  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലട  ആഭനിമുഖവത്തനില   ആലപ്പുഴ
ജനിലയനിലല കചേര്ത്തല തഭാലൂക്കനിലലപട പള്ളനിപ്പുറലാം വനികലജനില 65 ഏക്കര് ഭൂമനിയനില
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാലട  ഒരു  ലമഗഭാ  ഫുഡയ്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ   നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുനണയ്. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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വവവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള

118 (3293) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന:
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി:
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം:
ശതീ  .    എലാം  .    നദൗഷേഭാദയ്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വവവസഭായ നയലാം പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വവവസഭായ

വളര്ചയയ് നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനയ് സര്ക്കഭാര് എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണയ്
നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ് എനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ വവവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനിലല സലത്തനിലന്റെ ഉടമസഭാവകേഭാശലാം
ഇകപഭാള  എത്ര വര്ഷേകത്തയഭാണയ്  നലകേനിവരുനതയ്  ;  പൂടനിക്കനിടക്കുന വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങളുലട  സലലാം  ഏലറടുത്തയ്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  നലകുനതനിനയ്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചു വരുനതയ് ;

(സനി)  വവവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനികലയയ്  വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങലള ആകേര്ഷേനിചയ്
കൂടുതല  കപര്ക്കയ്  ലതഭാഴനില  നലകേഭാന  സഭാധവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഭൂമനി  പഭാടത്തനിനയ്
നലകുന  വവവസകേളനില  ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വവവസഭായ നയലാം പ്രഖവഭാപനിക്കുനതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
യുവഭാക്കലള  ലതഭാഴനില  അകനസഷേകേരനിലനനിനലാം  ലതഭാഴനില  ദഭാതഭാക്കളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ
എന  ലക്ഷവലാം  മുനനനിര്ത്തനിയുള്ളതഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലള്ള
വവവസഭായ  നയലാം.  വവവസഭായ -കേരകേദൗശല  കമഖലകേളനില  സതസരവലാം
ഊര്ജ്ജസസലവമഭായ  വളര്ചയയ്  അനുകയഭാജവമഭായ  സഭാഹചേരവലാം  സൃഷനിക്കുനതനിനയ്
ഉതകുന  തരത്തനിലലാം  പഭാരനിസനിതനികേ/മലനിനതീകേരണ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാക്കഭാത്തതുലാം
കുറഞ വവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം ആവശവമുള്ളതുലാം യുവജനങ്ങളക്കയ് കൂടുതല ലതഭാഴനില
അവസരങ്ങള  പ്രദഭാനലാം ലചേയ്യുന തരത്തനിലലാം  നനിലവനിലള്ള വവവസഭായ നയത്തനില
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി സലാംസഭാനത്തയ് ഒരു പുതനിയ  വവവസഭായ നയലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനികേളുലാം കനിയറനസകേളുലാം ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനങ്ങള
വഴനി  നലകുകേ,  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്  അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്  കപഭാളനിസനി,  നനികക്ഷപ
സദൗഹൃദ  എകനിറയ്  കപഭാളനിസനി,  വനിദവഭാര്തനി,  യുവ,  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
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കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  പഭാരമ്പരവ  വവവസഭായങ്ങളക്കയ്  പ്രകതവകേ  പദതനികേള,  വലഫയ്
സയനസയ്,  ഭക്ഷവ  സലാംസരണലാം,  ഫഭാര്മസന്യൂടനിക്കലസയ്  കമഖലകേളക്കയ്  ഊനല,
നനികക്ഷപ  സദൗഹൃദ  അനരതീക്ഷലാം  സൃഷനിക്കല  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരവങ്ങളക്കയ്  ടനി
നയത്തനില പ്രഭാധഭാനവലാം നലകുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ബനി  &  സനി)  വവവസഭായ  വഭാണനിജവ  ഡയറക്ടകററനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള
വവവസഭായ  ഏരനിയ/കപഭാട്ടുകേളനിലല   സലത്തനിലന്റെ  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  9-6-2013
വലര ഹയര് പര്കചസയ്/ഔടയ്വററയ് പര്കചസയ് വവവസയനിലഭായനിരുന.  10-6-2013
മുതല  അതയ്  ലതീസയ്  വവവസയനിലഭാണയ്.  എനഭാല  ലതീസയ്  വവവസയനികലയയ്
മഭാറുനതനിനുമുമ്പയ്  ഭൂമനി  ലഭവമഭായവര്ക്കയ്  കനരലത്തയുണഭായനിരുന  സനിതനിയനില
ത്തലന  തുടരഭാന വവവസയുണയ്.  ലതീസയ് പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിക്കലപടുന  ഭൂമനിയുലട
വവവസകേള  30-1-2016-ലല സ.ഉ. (കേലയഴത്തയ്)  17/2016/വവവ.  നമ്പര് ആയനി
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  30  വര്ഷേലത്ത   ലതീസയ്  വവവസയനിലഭാണയ്
നലകേനിവരുനതയ്.  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലട  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളനിലല
വവവസഭായങ്ങളക്കയ്  സലലാം  അനുവദനിക്കുനതയ്  30  വര്ഷേ  പഭാടവവവസയനിലഭാണയ്.
ഇതനില ആദവ രണയ് വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില തലന വവവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലതീസയ്
പ്രതീമനിയലാം  അടച്ചുതതീര്ക്കുകേയുലാം  ലചേകയണതുണയ്.  പൂടനിക്കനിടക്കുന  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങളുലട  സലലാം  നനിലവനിലള്ള   വവവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  തനിരനിലചടുത്തയ്
പുതനിയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് മുനഗണനഭാ ലനിസ്റ്റയ് പ്രകേഭാരലാം റതീ അകലഭാടയ് ലചേയ്തുവരുനണയ്. 

ഭൂമനിയുലട നനിലവനിലള്ള പഭാട വവവസയനുസരനിചയ് വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങലള
ആകേര്ഷേനിചയ്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനയ്  തടസമുണഭാകുനതഭായനി
ശദയനിലലപടനിടനില. 

നവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി പദതനികേള

119 (3294) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനികേളുലട  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിക്കുനതനിനയ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനകണഭാ;

(ബനി) പദതനി സഹനിതലാം അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുനവര്ക്കയ് സഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാന
ശരഭാശരനി എത്ര സമയലാം എടുക്കുന എനതയ് വകുപ്പുതലത്തനില വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേഭാപനത്തനിലൂലട കേഭാലതഭാമസലാം മറനികേടക്കഭാന
പദതനി നനിലവനിലകണഭാ;

(ഡനി)  കബഭാക്കയ്,  തഭാലൂക്കയ്,  ജനിലഭാ സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനികേളുലട  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിക്കുനതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനനില. 

(ബനി)  കൃതവതയഭാര്ന  അകപക്ഷകേളനില  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം
നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുന സമയക്രമലാം പഭാലനിക്കുനണയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത നനികക്ഷപ സദൗഹൃദ സലമഭാക്കനി മഭാറനി വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലല നനിലവനിലള്ള ചേടങ്ങള/നനിയമങ്ങള/സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള തുടങ്ങനിയവ
പരനിഷ്കരനിചയ്  'കകേരള  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്   ലപ്രഭാകമഭാഷേന  &ലഫസനിലനികറഷേന  ആക്ടയ്  '
എന കപരനില ലപഭാതു നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  പദതനികേള  അനുസരനിച്ചുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങള
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനയ്  കബഭാക്കയ്  ലലവല  ബഭാകങ്കഴയ്  സമനിതനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
ഇ.എസയ്.എസയ്.  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങള  നലകുനതനിനയ്  ജനിലഭാതല
സമനിതനി കേഭാരവക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

മഭാലനിനവ പഭാന്റുകേളനിലഭാത്ത വവവസഭായശഭാലകേള

120 (3295) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനവ  പഭാന്റുകേള  ഇലഭാത്ത  വവവസഭായശഭാലകേളക്കയ്  അനുമതനി
നലകേരുലതന സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത ഉത്തരവയ് നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിധനി  കകേരളത്തനിലല  വവവസഭായ  കമഖലയനില  എലനങ്കനിലലാം
പ്രതനിസന്ധനി സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  ലപരുമ്പഭാവൂര്  കമഖലയനിലല  വപവഡയ്
ഫഭാക്ടറനികേള സൃഷനിക്കുന മലനിനതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചയ് ശതീ. ടനി.  ലകേ. കുരവന എന
വവക്തനി  ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില  ഫയല  ലചേയ  SLPC22856/12  എന
കകേസനില  21-4-2014-ല  ബഹു.  കകേരള  വഹകക്കഭാടതനിക്കയ്  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശലാം
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നലകേനിയനിരുന. ബഹു. സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി നനിയമനിച ലസനടല എലാംപകവര്ഡയ് കേമ്മേനിറനി
(CEC)യുലട  റനികപഭാര്ടയ്  പരനിഗണനിചയ്  എത്രയുലാം  കവഗത്തനില  ഈ  വനിഷേയത്തനില
തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാള്ളണലാം എനതഭായനിരുന നനിര്കദ്ദേശലാം

(ബനി)  കമലപറഞ  വനിധനിയുലടയുലാം  തുടര്നയ്  ഈ  വനിഷേയത്തനില
WP(C)9155/07-ല ബഹു. വഹകക്കഭാടതനിയുലട  വനിധനിയുലടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില
അനുമനിതയനിലഭാലത  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  യൂണനിറ്റുകേള  കേലണത്തനി  അടച്ചുപൂട്ടുനതനിനയ്
കനഭാടതീസയ്  നലകുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   68  യൂണനിറ്റുകേളക്കയ്
ഇത്തരത്തനില  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിലനനിനലാം  കനഭാടതീസയ്
നലകേനിയതഭായനി കേഭാണുന.  

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിധനി  കകേരളത്തനിലല  വവവസഭായ  കമഖലയനില  എലനങ്കനിലലാം
പ്രതനിസന്ധനി സൃഷനിചതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില. 

 സഭാമ്പത്തനികേ സരക്ഷനിതതസലാം 

121 (3296) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
സരക്ഷനിതതസത്തനിനുകവണനി ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ലക്ഷവലാം  നനിറകവറ്റുനതനിനഭായനി  ഇനകേലാം  ടഭാകയ്  ആക്ടയ്  -1961,
ലസക്ഷന  40,  കകഭാസയ്  (a)  സബയ്  കകഭാസയ്  (iib)  ഒഴനിവഭാക്കണലാം  എന  മുന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയത്തനില  എലനങ്കനിലലാം  മഭാറലാം  വരുത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില പ്രസ്തസ്തുത ആകനിലല വവവസ നതീക്കലാം ലചേയ്യുനതനിനയ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശവലപടുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള
ലപഭാതുകമഖലയനിലത്തലന നനിലനനിര്ത്തനി  അവയുലട  സഭായനിയഭായ  ഉനമനത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണയ് ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലക്ഷവലാം.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേമ്പനനികേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ആവശവമഭായ ധനസഹഭായലാം നലകുനതനിനഭായനി   "പ്രവര്ത്തന
സഭാധവതയുള്ള  സഭാപനങ്ങളുലട  പുനരുജ്ജതീവനവലാം  പുനരുദഭാരണവലാം"  എന
കപരനിലള്ള  സതീമനില  [ലഹഡയ്  ഓഫയ്  അക്കദൗണയ്  (4885-60-800-96(P)]  എലഭാ
വര്ഷേവലാം  പ്രകതവകേ  ധനസഹഭായലാം  ബഡ്ജറനില  പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി
നലകേനിവരുനണയ്. 

(ബനി & സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്. 

അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട വനില 

122 (3297)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കളഭായ സനിമന്റെയ്,  കേമ്പനി,  മണല എനനിവയുലട വനില കുതനിച്ചുകേയറുകേയഭാലണന
വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില  സനിമന്റെയ്  വനിലപന  നടത്തുന  അകത  കേമ്പനനികേളുലട
സനിമന്റെനിനയ്  അയല  സലാംസഭാനമഭായ  തമനിഴയ് നഭാടനില  ചേഭാലക്കഭാനനിനയ്  കകേരളത്തനിലല
വനിലകയക്കഭാള 100 രൂപയനിലധനികേലാം കുറവഭാലണനതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില  ഇത്തരത്തനില  കകേരളതീയലര  ലകേഭാള്ളയടനിക്കുന  സനിമന്റെയ്
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിയനനിചയ്  കകേരളത്തനിലലാം  തമനിഴയ് നഭാടനിലല
വനിലയനില  വനിലപനിക്കുനതനിനുലാം,  അലലങ്കനില  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  മലബഭാര്
സനിമന്റെയ്സനില  ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിചയ്  വനില  കുറചയ്  നലകുനതനിനുലാം  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനിമന്റെയ്,  കേമ്പനി,  മണല  എനനിവയുലട  വനില  വര്ദനിക്കുനലവന
വഭാര്ത്തകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  വനിലയനിരുത്തല
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേരളത്തനില  ആവശവമുള്ള  90  ശതമഭാനലാം  സനിമന്റുലാം  അയല
സലാംസഭാനങ്ങളനില നനിനഭാണയ് ലകേഭാണ്ടുവരുനതയ്.  അയല സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള  അധനികേലാം  ലചേലവഭാകുന  വഫറയ്  ചേഭാര്ജുലാം  കകേരളത്തനിലല
ഹഭാന്റെയ് ലനിലാംഗയ്  ചേഭാര്ജലാം  കകേരളത്തനിലല  സനിമന്റെയ്  വനില  അയല  സലാംസഭാനങ്ങളനി
ലള്ളതനികനക്കഭാള കൂടുതലഭാകേഭാന  കേഭാരണമഭാകുനണയ്. 



208 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  11, 2017

അയല സലാംസഭാനങ്ങലള അകപക്ഷനിചയ് കകേരളത്തനില സനിമന്റെയ് ബഭാഗയ് ഒനനിനയ്
ഏകേകദശലാം  50-80  രൂപ  കൂടുതലഭാണയ്.  എനഭാല  മറയ്  വപ്രവറയ്  സനിമന്റെയ്
കേമ്പനനിക്കഭാരുലട ബനിലനിലാംഗയ് തുകേ  426  രൂപ മുതല 431  രൂപ വലര ആലണങ്കനിലലാം
കഹഭാളലസയനില  വനില  ഒരു ബഭാഗനിനയ്   ഏകേകദശലാം  375  രൂപയ്ക്കുലാം  380  രൂപയ്ക്കുലാം
ഇടയഭാണയ്. ഒരു ബഭാഗനിനയ് ചേനിലറ വനിലപന വനില ഇകപഭാള 410 രൂപയയ് മുകേളനിലഭാണയ്.
എനഭാല മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സയ് സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കയ് കുറഞ വനിലയനില  സനിമന്റെയ്
ലഭനിക്കുകേ  എന കേഭാഴ്ചപഭാടനില  പരമഭാവധനി  ചേനിലറ  വനില  405  (MRP)  രൂപയഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  വനിപണനി വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ലകേഭാചനിന കപഭാര്ടയ്  ടസ്റ്റനില ഒരു
സനിമന്റെയ്  ഹബയ്  സസജ്ജമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ.   കൂടഭാലത
ജനിലകേളകതഭാറുലാം സഹകേരണകമഖലലയ ഫലപ്രദമഭായ രതീതനിയനില ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണയ്
മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്സയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  എലഭാ  ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം
നടപടനികേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്. 

കകേരള സനിമന്റെയ്  വനിപണനിയുലട  6-8  ശതമഭാനലാം വലര വനിഹനിതമഭാണയ് മലബഭാര്
സനിമന്റെനിനുള്ളതയ്.  എനഭാല അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട ലഭവതക്കുറവമൂലലാം ഏകേകദശലാം
മൂനമഭാസകത്തഭാളലാം  ഉലപഭാദനക്കുറവയ്  കനരനിടുകേയുലാം  മലബഭാര്  സനിമന്റെസയ്
വനിപണനിയനിലനനിനയ്  വനിട്ടുനനിലകക്കണതഭായ  സഭാഹചേരവലാം  വരനികേയുമുണഭായനി.  ഈ
അവസരത്തനില സസകേഭാരവ കേമ്പനനികേള മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സനിലന്റെ വനിപണനി കേയടക്കനി.
ഇകത കേഭാലയളവനില കനഭാടയ്  പ്രതനിസന്ധനി,  ജലദദൗര്ലഭവലാം,  കേസഭാറനി  സമരലാം എനനിവ
സനിതനി  കൂടുതല  ഗദൗരവമഭാക്കനി  എനഭാല  മഭാകനജയ് ലമന്റെനിലന്റെ  സമകയഭാചേനിതമഭായ
ഇടലപടലമൂലലാം  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട  ലഭവതക്കുറവയ് പരനിഹരനിചയ് ഉലപഭാദനലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം വനിപണനി ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

ഒരു  ബഭാഗനിനയ്  ചേനിലറ  വനിലപനവനില  ഇകപഭാള  410  രൂപയയ്   മുകേളനിലഭാണയ്.
എനഭാല മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സയ് സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കയ് കുറഞ വനിലയനില സനിമന്റെയ്
ലഭനിക്കുകേ  എന കേഭാഴ്ചപഭാടനില  പരമഭാവധനി  ചേനിലറ  വനില  405  (MRP)  രൂപയഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കേരനിങ്കല കേസഭാറനികേള

123 (3298)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരനിങ്കല  കേസഭാറനികേളക്കയ്  അനുമതനി  നലകുനതനിലല  നയലാം
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണലമന വഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേസഭാറനികേലളക്കുറനിചയ്  പതീചനി  വനഗകവഷേണ  കകേന്ദ്രലാം
പഠനലാം നടത്തുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി)  എങ്കനില  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  എത്ര  കേസഭാറനികേൾ  ഉലണനഭാണയ്
വവക്തമഭായനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഡനി) ഈ കേസഭാറനികേള എത്ര ലഹക്ടര് സലത്തഭാണയ് സനിതനി ലചേയ്യുനതയ്;

(ഇ)  വടക്കന കകേരളലാം,  ലതക്കന കകേരളലാം,  മദവ കകേരളലാം  എനനിവനിടങ്ങളനില
യഥഭാക്രമലാം എത്ര കേസഭാറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി)  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഗൂഗനിള  മഭാപയ്,  ഗൂഗനിള  എര്ത്തയ്  എനനിവയുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  മഭാപനിലാംഗയ്  അധനിഷനിതമഭായ  വവഭാഖവഭാനമഭാണയ്
പ്രസ്തുത പഠനലാം.

(സനി-ഇ)  പതീചനി  വന  ഗകവഷേണ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുപ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനില   5924  കേസഭാറനികേളഭാണുള്ളതയ്.  ഇവ  7157.6  ലഹക്ടര്  ഭൂമനിയനിലഭാണയ്
സനിതനി ലചേയ്യുനതയ്. വടക്കന കകേരളത്തനില 1969-ഉലാം ലതക്കന കകേരളത്തനില 1517-ഉലാം
മധവകകേരളത്തനില  2438-ഉലാം  കേസഭാറനികേളഭാണുള്ളതയ്.  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ
കേസഭാറനികേളുലട എണവലാം ഈ റനികപഭാര്ടനില ഉളലപടനിട്ടുണയ്. 

അനധനികൃത കേസഭാറനികേള

124 (3299)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അധനികൃതമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  കേസഭാറനികേള  എത്ര
എനലാം അനധനികൃതമഭായുലാം അനുമതനിയനിലഭാലതയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ എത്ര എനലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിടനിലലങ്കനില ആയതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനപയ്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുനതുലാം  ഇകപഭാള  ഉപകയഭാഗശൂനവവമഭായ
കേസഭാറനികേള  എത്രലയണമഭാണയ്  എനയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ,  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

98/2020.
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(ഡനി)  ഇവയുണഭാക്കുന  അപകേടങ്ങളുലാം  പരനിസനിതനി  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  കേസഭാറനികേളനിലല  അപകേടങ്ങള  സലാംബന്ധനിച്ചുയ്
പരനികശഭാധനിച  ബഭാലഭാവകേഭാശകേമ്മേതീഷേന  പുറലപടുവനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലനലഭാലാം;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  ഇവയനില  ഏലതങ്കനിലലാം  നഭാളനിതുവലര  പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനിൽ
പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിക്കുനതയ് അടനിയനരമഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ് വമനനിലാംഗയ്  & ജനികയഭാളജനി
വകുപനിലന്റെ  ലപര്മനിറയ്/ലതീകസഭാലട  520  കേസഭാറനികേള   പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ബഹു.
സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  2-12-2016  മുതല  കേസഭാറനി  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  നനിര്ബന്ധമഭായ  സഭാഹചേരവത്തനില  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
ഇലഭാലത  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന  കേസഭാറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയ്പനികക്കണനി
വന. എങ്കനിലലാം ഇത്തരലാം കേസഭാറനികേള വതീണ്ടുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതഭായനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ലഭനിചതനിലനത്തുടര്നയ്  പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി ഖനനലാം നനിര്ത്തനിവയ്പനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വമനനിലാംഗയ്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപനിലന്റെ  കേണക്കനില
അനധനികൃത കേസഭാറനികേള ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില. 

(സനി & ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ് മുമ്പയ് പ്രവര്ത്തനിചനിരുനതുലാം ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗ
ശൂനവവമഭായ  കേസഭാറനികേലള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള
മുകഖന  ലഭവമഭാക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഉകപക്ഷനിക്കലപട  കേസഭാറനികേള
ജലസലാംഭരണനികേളഭായനി പലയനിടത്തുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണയ്.  ഇത്തരലാം കേസഭാറനികേളനില
കുളനിക്കഭാനഭായനി ഇറങ്ങുനവര്ക്കയ് അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുനതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  

(ഇ  &  എഫയ്)  ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷേലന്റെ  പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ചുവലട
പറയുനതഭാണയ് :

(i)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  കേസഭാറനികേളുലടയുലാം  പഭാറമടകേളുലടയുലാം
പടനികേ  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനഭാധനികൃതരുലാം  ജനിലഭാ
ജനികയഭാളജനിസ്റ്റുകേളുലാം  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  അടനിയനരമഭായനി
നലകകേണതുലാം ഇക്കഭാരവലാം  കേഭാണനിചയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലസക്രടറനി,  കലഭാക്കല ലസലഫയ്
ഗവണ്ലമന്റെയ്,  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്,  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി,  പഞഭായത്തയ് ഡയറക്ടര്
എനനിവര് അടനിയനരമഭായനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനികക്കണതുമഭാണയ്. 
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(ii)  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനി  കേനിടക്കുനകതഭാ  മകറഭാ  ആയ  കേസഭാറനികേളുലടയുലാം
പഭാറമടകേളുലടയുലാം ലനിസ്റ്റയ് ലഭനിച്ചുകേഴനിഞഭാല 2015-ലല The Kerala Minor Mineral
Concession Rules-ലല ചേടലാം  63 പ്രകേഭാരമുള്ള കേസഭാറനി കസഫനി  ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്
ചേടലാം  65(2)  പ്രകേഭാരലാം  പഭാറമടകേളക്കുലാം കേസഭാറനികേളക്കുലാം  ചുറ്റുലാം  സലാംരക്ഷണ മതനില
സഭാപനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് സസതീകേരനികക്കണതുലാം ഇക്കഭാരവലാം
കേഭാണനിചയ് റവനന്യൂ ലസക്രടറനി ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനികക്കണതുമഭാണയ്.

(iii)  അപകേട  സഭാദവതയുള്ള  കേസഭാറനികേളക്കുലാം  പഭാറമടകേളക്കുലാം  സമതീപലാം
അപഭായസൂചേനഭാ  കബഭാര്ഡുകേള  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള
സഭാപനികക്കണതുലാം  ആയതനിലന്റെ  ലചേലവയ്  കേസഭാറനി  ഉടമകേളനിലനനികനഭാ  മകറഭാ
ഗഭാമപഞഭായത്തനിനയ് ഈടഭാക്കഭാവനതുലാം ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനികക്കണതുമഭാണയ്.

(iv)  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഉചേനിതലമനയ്  കതഭാനനലവങ്കനില  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ
കേസഭാറനികേളുലാം  പഭാറമടകേളുലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണ  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം   കേസഭാറനി  ഉടമകേളനില
നനിക്ഷനിപമഭാക്കനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന കേഭാരവവലാം ചേനിനനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

സലാംസഭാനത്തയ് മുമ്പയ് പ്രവര്ത്തനിചനിരുനതുലാം  ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗശൂനവവമഭായ
കേസഭാറനികേലള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന
ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 വകേത്തറനി കമഖലയുലട പരനിരക്ഷ

125 (3300) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വകേത്തറനി വവവസഭായ കമഖലലയ പരനിരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനലവനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേത്തറനി  ഉത്പനങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനയ്  സഹഭായകേമഭാകുന
തരത്തനില  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാടയ്  കചേര്നയ്  വനിപണന  ശഭാലകേള
തുടങ്ങുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകേത്തറനി ഉത്പനങ്ങളക്കയ് വനിപണനി ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചു വരുനലവനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വകേത്തറനി കമഖല പരനിരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനി
പനിക്കുനതനിനുമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 
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1.  സദൗജനവ സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം  പദതനി

2.  പ്രഭാഥമനികേ  വകേത്തറനി  ലനയയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഓഹരനി പങ്കഭാളനിത്തലാം.

3. ഹഭാലന്റെകയ്, ഹഭാനവതീവയ്  എനനിവയനിലല ഓഹരനി പങ്കഭാളനിത്തലാം

4.  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് ഗുണകമന്മയുള്ള  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള 
സബ്സനിഡനി

5.  ഗുണകമന്മയുള്ള  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  വഭാങ്ങുനതനിനുളള  മഭാര്ജനിന
മണനി വഭായ്പ.

6.  വകേത്തറനി  കമഖലയനില  സസയലാംലതഭാഴനില  സൃഷനിക്കല/ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം
ബനിസനിനസയ് ഇനകേദ്യുകബറര്

7.  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  മറയ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള  പ്രകചേഭാദന
പരനിപഭാടനി/വകേത്തറനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  ഉലപഭാദന കപ്രഭാത്സഭാഹന
ധനസഹഭായലാം

8. വകേത്തറനി ഗഭാമവലാം സമഗ വകേത്തറനി ഗഭാമവലാം സഭാപനിക്കല

9. അലാംശദഭാന സമ്പഭാദവ പദതനി

10.  വകേത്തറനി  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്  ഗ്രൂപയ്  ഇനഷേസറനസയ്  പദതനി
(മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി ബുങ്കര് ബതീമഭാ കയഭാജന)

11. വനിപണന കേയറ്റുമതനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

12.  വകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണവലാം  മൂലവവര്ദനിത
ഉലപനങ്ങളുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം

13. പരനിശതീലനലാം, വനപുണവലാം,കശഷേനി വനികേസനലാം

14.  വകേത്തറനിയുലട  പ്രചേഭാരണലാം,  പരനിശതീലനലാം,  പഠനലാം,  വകേത്തറനി
മഭാര്ക്കയ് സതീമനിലന്റെ പ്രചേഭാരണ സഹഭായലാം

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

(സനി)  വകേത്തറനി  ഉലപനങ്ങളക്കയ്  വനിപണനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
ജനിലഭാതലത്തനില ഓണലാം,  വനിഷ,  ക്രനിസ്തുമസയ്,  റലാംസഭാനകപഭാലള്ള ഉത്സവഭാവസരങ്ങളനില
വകേത്തറനി  കമളകേള  നടത്തഭാന  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനണയ്.  പ്രസ്തുത
കമളകേളനില പലങ്കടുക്കുന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ്  ലചേലവഭായ തുകേ പരമഭാവധനി
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10,000  രൂപയുലാം  ഹഭാലന്റെകയ്,  ഹഭാനവതീവനിനയ്  പരമഭാവധനി  30,000  രൂപ  വതീതവലാം
ഗഭാന്റെഭായനി  അനുവദനിക്കുനണയ്.  ഇനവയുലട  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  നടക്കുന
കടഡയ്  ലഫസ്റ്റനിവലകേളനില  പലങ്കടുക്കുനതനിനയ്  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  ധനസഹഭായലാം
നലകേനിവരുന.   സലാംസഭാനത്തയ്  സലാംഘടനിപനിക്കുന  ബനിസനിനസയ്  ടു  ബനിസനിനസയ്
മതീറ്റുകേളനില സലാംഘങ്ങളുലട ഉലപനങ്ങള പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനയ് അവസരലമഭാരുക്കുന.
ഇനവ  ഇന്റെര്നഭാഷേണല  കടഡയ്  ലഫയറനില  പലങ്കടുത്തയ്  ഉലപനങ്ങള
പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനയ് കവണ സദൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുന.

വകേത്തറനി കമഖലയുലട പുകരഭാഗതനി

126 (3301) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനകശഷേലാം വകേത്തറനി കമഖലയുലട
പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  വകേത്തറനി  ലനയയ്  സലാംഘങ്ങളഭാണയ്
പൂടനിക്കനിടക്കുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷേലാം  വകേത്തറനി  റനികബറയ്  കുടനിശനികേ
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  31-3-2017  വലര  വകേത്തറനി  റനികബറയ്  ഇനത്തനില  എത്ര  തുകേ
കുടനിശനികേയുലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകേത്തറനി കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനികേളക്കയ് 2 കജഭാഡനി വകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം സദൗജനവമഭായനി
നലകുന  പദതനി  രൂപതീകേരനിച്ചു.  ഈ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള
കുടനികേളക്കയ്  യൂണനികഫഭാലാം  നലകുകേ  എനതനിനുപുറകമ  വകേത്തറനി  കമഖലയനിലല
ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്  വര്ഷേത്തനില  കുറഞതയ്  200  ദനിവസലമങ്കനിലലാം  കജഭാലനി  നലകേനി
അവരുലട കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന.

2017-18  വര്ഷേത്തനില  ഒരു  വതീടനില  ഒരു  തറനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.
ടനി  പദതനിയനിലൂലട  തറനി  സഭാപനിക്കഭാന  കേഴനിവനിലഭാത്തതുലാം  എനഭാല  ഒരു
അലാംഗത്തനിലനങ്കനിലലാം ലനയയ് അറനിയഭാവനതുമഭായ ഓകരഭാ വതീടനിലലാം തറനി സഭാപനിക്കഭാന
ലചേലവനിലന്റെ  75%  സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നലകുലാം.  ഇതുവഴനി വകേത്തറനി കമഖലയനില
കൂടുതല കപലര ആകേര്ഷേനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
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പ്രഭാഥമനികേ  വകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം ലനയനിലള്ള വനപുണവലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം  ഉലപഭാദനകശഷേനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം കവണനി ലനയയ്  സഭാകങ്കതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള മുകഖന
ആവശവമനുസരനിചയ് ഒരു പ്രകദശത്തയ് പരനിജഭാനലാം ലഭനിച ഒരു ഡനിവസനലറവതീതലാം
ഉളലപടുത്തനി ഒരു വര്ഷേകത്തയയ്  പരനിശതീലനലാം നലകുന പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.
'കകേരള  വകേത്തറനി'  എന  കപരനില  പ്രകതവകേ  ബഭാകന്റെഭാടുകൂടനിയ  വകേത്തറനി
ഉലപനങ്ങളക്കുലാം കകേരള ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം വനിലപനശഭാലകേളക്കുലാം ധനസഹഭായലാം നലകുന
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് പൂടനിക്കനിടക്കുന വകേത്തറനി ലനയയ്  സലാംഘങ്ങള ജനിലഭാ
അടനിസഭാനത്തനില ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം 21

ലകേഭാലലാം 4

ആലപ്പുഴ 11

പത്തനലാംതനിട 4

കകേഭാടയലാം 3

ഇടുക്കനി 7

എറണഭാകുളലാം 6

തൃശ്ശൂര് 5

പഭാലക്കഭാടയ് 16

മലപ്പുറലാം 8

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 1

വയനഭാടയ് 1

കേണ്ണൂര് 12

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1

ആലകേ 100
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(സനി) ഉണയ്. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമലറടുക്കുകമ്പഭാള പ്രഭാഥമനികേ വകേത്തറനി

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള, ഹഭാലന്റെകയ്, ഹഭാനവതീവയ് എനനിവര്ക്കയ് 25.32 കകേഭാടനി രൂപ

റനികബറയ് ഇനത്തനില കുടനിശനികേ ഉണഭായനിരുനതനില ഈ സര്ക്കഭാര് 5,93,61,000 രൂപ

നഭാളനിതുവലര വനിതരണലാം ലചേയ്തു.

(ഡനി) 31-3-2017  വലര വകേത്തറനി റനികബറയ് ഇനത്തനില  22.55  കകേഭാടനി രൂപ

കുടനിശനികേയുണയ്.

വകേത്തറനി വവവസഭായ സലാംരക്ഷണലാം

127 (3302) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വകേത്തറനി  വവവസഭായലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലനയ്ത്തു ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി നടപഭാക്കനിയ 'തനനിമ'

പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം യഥഭാര്ത ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് ലഭനിക്കുനനില എന ആകക്ഷപലാം

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വകേത്തറനി  വവവസഭായലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്  തഭാലഴ

പറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. സദൗജനവ സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം പദതനി.

2.  പ്രഭാഥമനികേ വകേത്തറനി ലനയ്ത്തു സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഓഹരനി

പങ്കഭാളനിത്തലാം.

3. ഹഭാലന്റെകയ് ഹഭാനവതീവയ് എനനിവയനിലല ഓഹരനി പങ്കഭാളനിത്തലാം.

4.  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്  ഗുണകമന്മയുള്ള  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള

സബ്സനിഡനി.

5. ഗുണകമന്മയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള മഭാര്ജനിന മണനി വഭായ്പ.
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6.  വകേത്തറനി  കമഖലയനില  സസയലാം  ലതഭാഴനില  സൃഷനിക്കല/ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം  ബനിസനിനസയ്

ഇനകേദ്യുകബറര്.

7.  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  മറ്റു  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള  പ്രകചേഭാദന  പരനിപഭാടനി/വകേത്തറനി

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ഉലപഭാദന കപ്രഭാത്സഭാഹന ധനസഹഭായലാം.

8. വകേത്തറനി ഗഭാമവലാം സമഗ വകേത്തറനി ഗഭാമവലാം സഭാപനിക്കല.

9. അലാംശദഭാന സമ്പഭാദവ പദതനി.

10. വകേത്തറനി ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് ഗ്രൂപയ് ഇനഷേസറനസയ് പദതനി (മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി ബുങ്കര്

ബതീമഭാ കയഭാജന).

11. വനിപണന കേയറ്റുമതനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം.

12.  വകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണവലാം  മൂലവവര്ദനിത

ഉലപനങ്ങളുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം.

13.  പരനിശതീലനലാം, വനപുണവലാം, കശഷേനി വനികേസനലാം.

14.  വകേത്തറനിയുലട  പ്രചേഭാരണലാം,  പരനിശതീലനലാം,  പഠനലാം,  വകേത്തറനി  മഭാര്ക്കയ്

സതീമനിലന്റെ പ്രചേഭാരണ സഹഭായലാം.

(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില.

പരമ്പരഭാഗത ലനയ്ത്തുശഭാലകേള

128  (3303)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  തഭാനൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലനയയ്  വവവസഭായകകേന്ദ്രമഭായനിരുന

കേഭാടനിലങ്ങഭാടനിയനിലല പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില ശഭാലകേള നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിരനിക്കുനതയ്

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉത്പഭാദനലാം  നനിലച  വകേത്തറനി  കമഖലയനില  പുതനിയ  ഉത്പനങ്ങള

ഉത്പഭാദനിപനിചയ്  ലതഭാഴനിലശഭാലകേള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനയ്  പ്രകതവകേലാം  പദതനികേള

നടപഭാക്കുകമഭാ?
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(സനി)  ഇത്തരത്തനിലള്ള പരമ്പരഭാഗത ലനയയ്  ശഭാലകേള പുനരുദരനിക്കുനതനിനഭായനി

എലനലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നടത്തനിവരുനലതനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി  &  സനി)  ഉലപഭാദനലാം നനിലച വകേത്തറനി യൂണനിറ്റുകേലള നവതീകേരനിക്കുനതനിനയ്

വകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണപദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഫഭാക്ടറനി  ലകേടനിട

നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  കപ്രഭാജക്ടയ്  കകേഭാസ്റ്റനിലന്റെ  90%  പരമഭാവധനി  3  ലക്ഷലാം  രൂപ

നലകേനിവരുനണയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  പ്രവര്ത്തനമൂലധനമഭായനി  പരമഭാവധനി  5  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം ഇ.പനി.എഫയ്./ഇ.എസയ്.ഐ. കുടനിശനികേ തതീര്ക്കുനതനിനയ് പരമഭാവധനി 5 ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  കപ്രഭാഡക്ടയ്  വഡകവഴനിഫനികക്കഷേനയ്  പരമഭാവധനി  ഒരുലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

നലകുന.  വകേത്തറനി  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്

നൂലലാം കൂലനിയുലാം സര്ക്കഭാര് നലകുനണയ്.

ഖഭാദനി ഗഭാമവവവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള

129 (3304) ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു :

ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :

ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  പുതനിയ  ഖഭാദനി

ഗഭാമവവവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ  ലതഭാഴനിലദഭാന

പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം

ധനസഹഭായമഭാണയ് നലകേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഈ കമഖലയനില എത്ര ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള

സൃഷനിക്കലപടുലമനഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്;വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ആവശവമഭായ  സഭാകങ്കതനികേ

സഹഭായവലാം വനിപണന സഹഭായവലാം നലകുനതനിനയ് ഖഭാദനി ഗഭാമവവവസഭായ കബഭാര്ഡയ്

എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള ഖഭാദനി ഗഭാമ വവവസഭായ കബഭാര്ഡയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന 'എലന്റെ
ഗഭാമലാം'  പദതനി  സലാംസഭാനത്തയ്  എലഭാ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  സലാംരലാംഭകേരുലട
ലഭവതയനുസരനിചയ്  പുതനിയ  ഗഭാമ  വവവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനയ്
ഉതകുനതഭാണയ്.  കൂടഭാലത  'ഖഭാദനി ഗഭാമലാം'  എന ഒരു പുതനിയ പദതനിക്കയ് സലാംസഭാന
ബഡ്ജറനില  തുകേ  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം  ലതരലഞടുക്കലപടുന  2  പഞഭായത്തുകേളനില  ഖഭാദനി  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.  കൂടഭാലത  പ്രധഭാനമനനിയുലട  ലതഭാഴനിലദഭായകേ
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  മഭാര്ജനിന  മണനി  ധനസഹഭായലാം  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലലാം നലകുനണയ്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനയ്  ചേര്ക്ക,  തറനി,  അനുബന്ധ
ഉപകേരണങ്ങള എനനിവ നലകേനിയുലാം  ഉലപഭാദനത്തനിനയ്  ആവശവമഭായ  അസലാംസ്കൃത
സഭാധനങ്ങള  നലകേനിയുലാം  ഉലപനങ്ങള  സമതീപ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെല  യൂണനിറ്റുകേളനില
സസതീകേരനിചയ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കൂലനിയുലാം  മറയ്  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  നലകുനതഭാണയ്
പദതനി.  ഗഭാമ  വവവസഭായ  കമഖലയനില  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളക്കഭായനി
ബഭാങ്കുകേള  വഴനി  വഭായ്പയുലാം  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനില  നനിനലാം  25%  മുതല  40%  വലര
മഭാര്ജനിനമണനി ഗഭാന്റുലാം നലകുനണയ്.

(സനി) ഖഭാദനി ഗഭാമലാം പദതനിയനിലൂലട ഒരു വര്ഷേലാം 1000 കപര്ക്കുലാം എലന്റെ ഗഭാമലാം
പദതനിയനില 1000 കപര്ക്കുലാം ലതഭാഴനില നലകേഭാന സഭാധനിക്കുലമനയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഡനി)  പ്രധഭാനമനനിയുലട  ലതഭാഴനിലദഭായകേ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
ഇ.ഡനി.പനി.  (എന്റെര്പ്രണര് ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാഗഭാലാം)  ലടയനിനനിലാംഗയ്  നലകുനണയ്.
കൂടഭാലത ഖഭാദനി ഗഭാമ വവവസഭായ യൂണനിറ്റുകേളുലട ഉലപനങ്ങള കകേരള ഖഭാദനി ഗഭാമ
വവവസഭായ  കബഭാര്ഡനിനയ്  കേതീഴനിലള്ള  വനിലപനശഭാലകേള  മുകഖന  വനിലപന
നടത്തുനതനിനുള്ള  സഭാഹചേരവലാം  നനിലവനിലണയ്.  ഖഭാദനി  നൂല  നൂലപനിലലാം  ലനയയ്
ലതഭാഴനിലനിലലാം വസ്റ്റപകന്റെഭാടുകൂടനിയുള്ള പരനിശതീലനവലാം നലകേനിവരുനണയ്.

ഖഭാദനി ഭവന 

130  (3305)   ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേത്തറനി  വസനനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലകേഭാറനഭാടയ്
ഖഭാദനിഭവനനില ഇകപഭാള എത്ര ജതീവനക്കഭാരഭാണയ് ഉള്ളതയ്;
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(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലകേഭാറനഭാടയ്  ഖഭാദനി  ഭവനനില  കൂടുതല  ജതീവനക്കഭാലര  നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം
ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാറനഭാടയ്  ഖഭാദനി  യൂണനിറനില നനിലവനില  10  നൂലപയ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
2 ലനയയ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭാണുള്ളതയ്.

(ബനി) ലകേഭാറനഭാടയ് ഖഭാദനി യൂണനിറനില ഖഭാദനി ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  
5  കപര്ക്കയ് ലനയയ്  പരനിശതീലനവലാം  30  കപര്ക്കയ് നൂലപനില പരനിശതീലനവലാം നലകേനി.
നനിലവനിലള്ള  സഭാപനിതകശഷേനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനയ്  കകേരള
ഖഭാദനി ഗഭാമവവവസഭായ കബഭാര്ഡയ് ലക്ഷവമനിടുന.

ഖഭാദനി യൂണനിറ്റുകേള

131 (3306) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ഉടമസതയനിലലാം  ലനയയ്  സലാംഘത്തനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലമഭായനി  എത്ര  യൂണനിറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;  ഇതയ്  എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇദൗ യൂണനിറ്റുകേളുലട/സഭാപനങ്ങളുലട സനിതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  ഖഭാദനി  ഗഭാമ  വവവസഭായ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേതീഴനില രണയ് ഖഭാദനി ഉലപഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ഒരു കപഭാടറനി ലടയനിനനിലാംഗയ്
ലസന്റെറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഖഭാദനി  ഉലപഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങള  മൂടഭാടനിയനിലലാം
മുചുകുനനിലമഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്.  കപഭാടറനി ലടയനിനനിലാംഗയ് ലസന്റെര് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതയ്
മുചുകുനനിലമഭാണയ്.

ലകേഭായനിലഭാണനി  തഭാലൂക്കനില  തഭാലഴ  പറയുന  9  പ്രഭാഥമനികേ  വകേത്തറനി
സലാംഘങ്ങളുലാം ഒരു പവര്ലൂലാം സലാംഘവലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.



220 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  11, 2017

1 പനലഭായനനി വതീകവഴയ് ഇനഡസ്ട്രനിയല കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ലസഭാവസറനി

2 നടുവണ്ണൂര്  ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം  വതീകവഴയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്
ലസഭാവസറനി

3 പകയഭാര്മല  ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം  വതീകവഴയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്
ലസഭാവസറനി

4 ലചേറുവണ്ണൂര് വതീകവഴയ് ഇനഡസ്ട്രനിയല കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ലസഭാവസറനി

5 മഭാണനികക്കഭാത്തയ് വതീകവഴയ് ഇനഡസ്ട്രനിയല കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ലസഭാവസറനി

6 മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി  വതീകവഴയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.
കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ലസഭാവസറനി

7 കൂത്തഭാളനി  ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം  വതീകവഴയ്  ഇനഡസ്ട്രനിയല  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്
ലസഭാവസറനി

8 ബഭാലകശരനി വതീകവഴയ് ഇനഡസ്ട്രനിയല കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ലസഭാവസറനി

9 കേതീഴരനിയൂര് വതീകവഴയ് ഇനഡസ്ട്രനിയല കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ലസഭാവസറനി

(ബനി)  ഉണയ്.  കകേരള  ഖഭാദനി  ഗഭാമവവവസഭായ കബഭാര്ഡനിനയ്  കേതീഴനിലള്ള മൂടഭാടനി
ഉലപഭാദന കകേന്ദ്രത്തനില നൂലപനിലലാം ലനയനിലമഭായനി  17  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഇകപഭാള
കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണയ്.  സസനമഭായുള്ള  ഒരു ലകേടനിടത്തനില  ഒരു വനിലപന  കകേന്ദ്രവലാം
(ഗഭാമ സദൗഭഭാഗവ) നടക്കുനണയ്. മുചുകുനയ് ഖഭാദനി ഉലപഭാദന കകേന്ദ്രത്തനില നൂലപനിലലാം
ലനയനിലമഭായനി  ഇകപഭാള  30  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണയ്.  കൂടഭാലത
മുചുകുനനില ഒരു റതീജനിയണല കപഭാടറനി ലടയനിനനിലാംഗയ്  ലസന്റെര് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
ഇവനിലട  മണ്പഭാത്ര  വവവസഭായവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കേരകേദൗശല  വസ്തുക്കള
നനിര്മ്മേനിക്കുന. മൂനയ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഇവനിലട കജഭാലനി ലചേയ്തു വരുന.

പ്രഭാഥമനികേ വകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളനില മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി വകേത്തറനി സലാംഘലാം
ഒഴനിലകേ മറ്റുള്ളവ ലമചലപട രതീതനിയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

കസ്റ്റഡനിയലാം 

132  (3307)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
കുറഞതയ് ഒരു കസ്റ്റഡനിയവലാം ഒരു ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയവലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  പ്രസ്തുത  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 8-7-2016-നയ് ബഹു. ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറയ്
അവതരനിപനിച്ചുലകേഭാണയ് നടത്തനിയ ബഡ്ജറയ് പ്രസലാംഗത്തനില എലഭാ പഞഭായത്തനിലലാം
ഒരു കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള വനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്.  കസഭാര്ട്സയ് വകുപയ്
തയഭാറഭാക്കനി ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കുലമനയ് പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.  ടനി പദതനിയുലട
തുടക്കലമന നനിലയനില 25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില മനിനനി കസ്റ്റഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്
135  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയുലാം  ഇവയനില
18  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ടനി  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 14 ജനിലകേളനിലലാം ഓകരഭാ മളടനി പര്പസയ്
ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനി വചനിട്ടുണയ്.
ഇതനില  7  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  4  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി കേനിഫ്ബനിയനില സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില  കകേരളത്തനിലല  കസഭാര്ട്സയ്
അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനയ്  എലഭാ  പഞഭായത്തനിലലാം  ഒരു  കേളനിസലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഖവഭാപനിച  കേളനിസലങ്ങളുലട  ഒരു  രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കുനതനിലന്റെ ആദവപടനിയഭായനി  25  ഗഭാമ  പഞഭായത്തയ് പ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  ഒരു കയഭാഗലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  14-ാം തതീയതനി  കകേരള
കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനില  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  അദവക്ഷതയനില  വനിളനിച്ചു
കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

  സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സയ് കേദൗണ്സനില

133 (3308) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷേയ് കുറുപയ് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
(എ)  സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സയ് കേദൗണ്സനിലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം

ലചേയഭാറുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  പ്രധഭാന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണനയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയയ് ഉയര്ത്തുനതനിനയ്
കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനിലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എത്രകത്തഭാളലാം പ്രഭാപമഭാകുനലവനയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഇതനിനയ്  അനുകയഭാജവമഭായ  രതീതനിയനില  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനിലനിലന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലല  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുലട  കേഴനിവയ്

ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമ

മഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനിലനിലന്റെ  പ്രധഭാന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനില  വവസയ്

പ്രസനിഡന്റെയ്  ശതീമതനി  കമഴനിക്കുടന,  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  കബഭാര്ഡയ്  അലാംഗങ്ങളഭായ

ശതീ.  എലാം.  ആര്.  രഞനിത്തയ്,  ശതീ.  കജഭാര്ജ്ജയ്  കതഭാമസയ്  എനനിവര്  ഉളലപട  ഒരു

മൂനലാംഗ  സമനിതനിലയ  കപഭാരഭായ്മകേള  സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനിചയ്  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടയ്

സമര്പനിക്കുവഭാന കകേരള കസ്റ്ററയ്  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  കബഭാര്ഡയ് ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം

ടനി  സമനിതനി  കഹഭാസ്റ്റലകേള  കനരനിടയ്  സന്ദര്ശനിചയ്  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുലട  പ്രകേടനലാം,

സഭാപനങ്ങളനിലനനിനള്ള പനിനതുണ, ഭക്ഷണലാം, തഭാമസസദൗകേരവലാം, കേളനിയ്ക്കുനതനിനയ്/

പഠനിയ്ക്കുനതനിനുള്ള  സദൗകേരവങ്ങള,  മറയ്  സഭാഹചേരവങ്ങള  എനനിവ  പ്രകതവകേലാം

പ്രകതവകേലാം പരനിഗണനിചയ് കഹഭാസ്റ്റലകേലള 'എ' 'ബനി' 'സനി' 'ഡനി' എനതീ കേഭാറഗറനികേളഭായനി

തരലാംതനിരനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  എലഭാ  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സയ്

കേദൗണ്സനില  ലസക്രടറനിമഭാരുലാം  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സയ്  ഓഫതീസര്മഭാകരഭാടയ്  കഹഭാസ്റ്റല

പരനികശഭാധനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലല  കബഭാര്ഡനിലാംഗയ്/

കലഭാഡ്ജനിലാംഗയ്  ബനില്ലുകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  കേദൗണര്വസന  ലചേയയ്  സലാംസഭാന

കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനിലനില  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത

കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനില  ലടകനിക്കല  ഓഫതീസര്ക്കുലാം  കഹഭാസ്റ്റല

പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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കസഭാര്ട്സയ് കേദൗണ്സനില നടത്തനിയ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

134 (3309)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനില  ഏലറടുത്തതനിനുകശഷേലാം  ലകേഭായനിലഭാണനി
കസ്റ്റഡനിയത്തനില  നഭാളനിതുവലര  നടത്തനിയ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  കസ്റ്റഡനിയത്തനില  നനിനലാം  അവനിലടയുള്ള
കേടമുറനികേളനില നനിനമഭായനി കസഭാര്ട്സയ് കേദൗണ്സനിലനിനയ് കേഴനിഞ പത്തയ് വര്ഷേത്തനില
വഭാടകേയനിനത്തനിലലാം  മറ്റുമഭായനി  ലഭനിച  വരുമഭാനലമത്ര;  വര്ഷേലാം  തനിരനിചയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വരുമഭാനത്തനിലനനിനയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനില
ലകേഭായനിലഭാണനി കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി കേഴനിഞ പത്തയ് വര്ഷേക്കഭാലലാം
ലചേലവഴനിച തുകേ എത്ര; വര്ഷേലാം തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  കസ്റ്റഡനിയലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സയ്
കേദൗണ്സനിലനിലന്റെ ഉടമസതയനിലഭാണയ്.  പ്രസ്തസ്തുത കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ ഗദൗണയ് മണനിട്ടു
ലലവല ലചേയയ് ചുറ്റുമതനിലകേള ലകേടനി ലഗയനിറ്റുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്. കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ
ഉടമസതയനിലള്ള  20  കേടമുറനികേള  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കയ്
റതീഹഭാബനിലനികറഷേനുകവണനി  കേണ്സഷേന  നനിരക്കനില  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഗദൗണനിലന്റെ
നവതീകേരണ,  അറകുറ  പ്രവൃത്തനികേള  2017  ജൂണ്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

(ബനി) 

ക്രമ നമ്പര് വര്ഷേലാം വലസനസയ് ഫതീ ഗദൗണയ് വഭാടകേ

1 2 3 4

1 2007-08 22,31,275 --

2 2008-09 16,33,277 20,000

3 2009-10 12,35,828 20,000
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1 2 3 4

4  2010-11 15,12,774 14,000

5 2011-12 18,61,756 24,500

6 2012-13 17,31,688 11,000

 7 2013-14 19,69,624 1,60,000

8 2014-15  20,11,891 14,500

9 2015-16 19,52,158 22,000

10 2016-17 21,15,922 1,000

ആലകേ തുകേ 1,82,54,193 2,87,000

(സനി) 

ക്രമ 
നമ്പര്

വര്ഷേലാം കേറണയ് ചേഭാര്ജ്ജയ്,
ലസകേന്യൂരനിറനി,

ബനിലഡനിലാംഗയ് ടഭാകയ്,
റവനദ്യു ടഭാകയ്

തുടങ്ങനിയ ലമഭാത്തലാം
ലചേലവയ്

അറകുറപണനികേള ലമഭാത്തലാം
ലചേലവയ്

1 2 3 4 5

1 2006-07 1,83,500 3,70,476 5,53,976

2 2007-08 1,86,000 8,52,130 10,38,130

3 2008-09 36,83,000 3,59,753 40,42,753

4 2009-10 5,98,500 7,72,505 13,71,005

5 2010-11 6,06,600 8,27,825 14,34,425

6 2011-12 6,14,340 2,79,148 8,93,488

7 2012-13 5,94,962 1,31,175 7,26,137
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1 2 3 4 5

8 2013-14 6,45,920 81,901 7,27,821

9 2014-15 5,98,600 9,385 6,07,985

10 2015-16 6,09,920 26,577 6,36,497

11 2017 6,52,764 6,52,764

ആലകേ തുകേ 1,26,84,981

കസഭാര്ട്സയ് സ്കൂളുകേളുലാം കസഭാര്ട്സയ് യൂണനികവഴനിറനിയുലാം

135 (3310) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനിലള്ള  കസഭാര്ട്സയ്  സ്കൂളുകേള
ഏലതലഭാലമനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  കസഭാര്ട്സയ്  സ്കൂളുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല മനികേച കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനുകവണനി
ഒരു കസഭാര്ട്സയ്  യുണനികവഴനിറനി  ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനില കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരവ വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനില  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില  ജനി.  വനി.  രഭാജ  കസഭാര്ട്സയ്  സ്കൂളുലാം  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനില കേണ്ണൂര് കസഭാര്ട്സയ് ഡനിവനിഷേനുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  കേഭായനികേ
കമഖലയുലട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  ഒരു  കേഭായനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സഭാപനിക്കുനതയ്
സലാംബന്ധനിച വനിഷേയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കയ് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള

136 (3311) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

98/2020.
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(എ)  കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കയ് സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില
കജഭാലനി നലകുനനില എന കേഭായനികേ കമഖലയുലട പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫുട്കബഭാള,  കവഭാളനികബഭാള,  ബഭാസറയ്  കബഭാള  തുടങ്ങനിയവയുലട
വളര്ചയയ്  ഏലറ  സലാംഭഭാവനകേള  നലകേനിയ  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കേഭായനികേ
വനിഭഭാഗത്തനില  ഇകപഭാള  ഏറവലാം  മനികേചവലര  ലഭനിക്കഭാലത  കപഭാകുനതയ്  ഈ
കമഖലയനിലള്ള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇടലപടല  ഇലഭാത്തതുമൂലമഭാലണന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന എലനങ്കനിലലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കയ്  സലാംസഭാന  സര്വ്വതീസനികലഭാ  സര്ക്കഭാര്/
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനികലഭാ  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ലഭവമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കസഭാര്ട്സയ്  കേസഭാടഭാ  നനിയമന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളനിലഭാണയ് കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കയ് നനിയമനലാം നലകേനിവരുനതയ്.

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനുകശഷേലാം
വനിവനിധ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില നനിനലാം 62 കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള ഹവനിലദഭാര്മഭാരഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. ഇതനിനുപുറകമ 2 കപലര ആലാംഡയ് കപഭാലതീസയ് ഇനലസക്ടറഭായുലാം ഒരഭാലള
ആലാംഡയ് കപഭാലതീസയ് സബയ് ഇനലസക്ടറഭായുലാം നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) കസഭാര്ട്സയ് കേസഭാടഭാ നനിയമന പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം നലകുനതനിനയ്
പ്രതനിവര്ഷേലാം 50 ഒഴനിവകേള വതീതലാം നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.

കസഭാര്ട്സയ് വവഭാപനത്തനിനയ് നടപടനി

137 (3312) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില  കസഭാര്ട്സയ്  വവഭാപനത്തനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സർക്കഭാർ വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനുസരനിചയ്  ഗഭാമങ്ങളനില  കസഭാര്ട്സയ്  വവഭാപനത്തനിനുലാം
അതനിനുള്ള അടനിസഭാന  സദൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുണയ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  ഒരു  കേളനിസലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പദതനി
2016-17 ബഡ്ജറനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേള, കബ്ബുകേള
എനനിവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് കഡ കബഭാര്ഡനിലാംഗയ് ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇതനില
ഓകരഭാ  ലസന്റെറുകേളനിലലാം  പരനിശതീലനലാം  കനടുന  40  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കയ്
ലഘുഭക്ഷണത്തനിനഭായനി ദനിനലാംപ്രതനി  25  രൂപഭാ നനിരക്കനില തുകേ അനുവദനിക്കുനണയ്.
ഗഭാമങ്ങളനില  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനിലനിലന്റെ  11  റൂറല  കകേഭാചനിലാംഗയ്
ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത ലസന്റെറുകേളനില കകേരള കസ്റ്ററയ് കസഭാര്ട്സയ്
കേദൗണ്സനിലനിലന്റെ ലടയനിനര്മഭാര് പരനിശതീലനവലാം നലകേനിവരുന.

വപക്ക  (ഇകപഭാള  കഖകലഭാ  ഇനവ)യുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേന്ദ്രധന
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി പഞഭായത്തുകേളനില കേളനിസലങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി  &  സനി)  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില  കസഭാര്ട്സയ്  വവഭാപനത്തനിനുകവണനി
അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനഭായനി  2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില
ഒരു  പഞഭായത്തനില  ഒരു  കേളനിക്കളലാം  എന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  135  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവനില  25  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  13-2-2017-ലല  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഉത്തരവയ്  നമ്പര്
33/17/കേഭാ.യു.വ.  പ്രകേഭാരലാം തഭാലഴ പറയുന  18  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്:

1. കവഭാളനികബഭാള അക്കഭാദമനി, നടുവണ്ണൂര്

2. പഭാലക്കഭാടയ് ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം

3. ചേനിറ്റൂര് ഗവ. കകേഭാകളജയ് കസഭാര്ട്സയ് കകേഭാലാംപകയ്

4. തനിരുമനിറകക്കഭാടയ് ചേഭാത്തന്നൂര് എചയ്.എസയ്.എസയ്.

5. പ്രതീതനികുളങ്ങര സ്കൂള കസ്റ്റഡനിയലാം

6. ആലപ്പുഴ ഇ.എലാം.എസയ്. കസ്റ്റഡനിയലാം
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7. അയ്മനലാം പഞഭായത്തയ് കസ്റ്റഡനിയലാം

8. ആറനിങ്ങല ശതീപഭാദലാം കസ്റ്റഡനിയലാം

9. കേണ്ണൂര് ജവഹര് കസ്റ്റഡനിയലാം

10. അടൂര് മുനനിസനിപല കസ്റ്റഡനിയലാം

 11. വയനഭാടയ് ജനിലഭാ കസ്റ്റഡനിയലാം

12. നതീകലശസരലാം ഇ.എലാം.എസയ്. കസ്റ്റഡനിയലാം

13. ധര്മ്മേടലാം അബു ചേഭാത്തുക്കുടനി കസ്റ്റഡനിയലാം

14. കൂത്തുപറമ്പയ് മുനനിസനിപല കസ്റ്റഡനിയലാം

15. എടപഭാള ഗവ.എചയ്.എസയ്.എസയ്.

16. നനിലമ്പൂര് മനിനനി കസ്റ്റഡനിയലാം

17. ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപല കസ്റ്റഡനിയലാം

18. ലനടുങ്കണലാം കസ്റ്റഡനിയലാം

കസ്റ്റഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബന്ധനിച തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

അണര് 17 കലഭാകേകേപയ് ഫുട്കബഭാള മത്സരങ്ങള 

138 (3313) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  അണര്  17  കലഭാകേകേപയ്  ഫുട്കബഭാള  മത്സരങ്ങള  നടത്തുനതനികലയയ്
ലകേഭാചനിയനിലല  കേലൂര്  കസ്റ്റഡനിയത്തനിലല  ഒരുക്കങ്ങളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇദൗ  ഒരുക്കങ്ങളക്കയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  അതയ്
എന്തുലകേഭാണഭാലണനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇദൗ  ഒരുക്കങ്ങള  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എനകത്തയയ് ഇദൗ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അഗ്നേനിശമന  സലാംവനിധഭാനലാം,  കേകസരകേള  സഭാപനിക്കല,  കകേഭാമ്പറതീഷേന
ഏരനിയ സജ്ജമഭാക്കല എനതീ പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഇകപഭാള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനതയ്.
ആയവ കമയയ് 15-നയ് മുനപയ് തലന പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.

(ബനി-ഡനി)  ലടണര്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതുമൂലമുള്ള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായ കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  കമയയ്  15-നകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കത്തക്ക
വനിധത്തനില നടപടനികേള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്.

യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പദതനികേള

139 (3314) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള സലത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

I.കകേരകളഭാത്സവലാം

II. വജ്ര യുവതസലാം :

1. സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പരനിപഭാടനി :

        കൃഷേനിയുലാം അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം, ഭക്ഷവ സലാംസരണലാം, മൃഗസലാംരക്ഷണലാം.
(ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനലാം,  പദൗളടനി  ഫഭാലാം  തുടങ്ങനിവ),  റതീലടയനില/ലമഭാത്ത  വവഭാപഭാരലാം,
വവവസഭായ-ഉലപഭാദന-ഐ.ടനി.  എനതീ കമഖലകേളനില സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്
പരനിശതീലനവലാം സഹഭായവലാം നലകുനതനിനഭാണയ് ഈ പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനതയ്.

നവസലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള  വര്ക്കയ്കഷേഭാപയ്,  ജനിലഭാ  യുവജനകകേന്ദ്രങ്ങളമുകഖന
നടപഭാക്കുന  കപ്രഭാജക്ടുകേള,  യൂത്തയ്  കബസ്തുകേളക്കയ്  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായുള്ള
ധനസഹഭായലാം എനനിവ നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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2. യുവസഭാഹനിതവ കേവഭാമ്പയ് :

സഭാഹനിതവ  അഭനിരുചേനിയുള്ള  യുവജനങ്ങളക്കയ്  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി
പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷവകത്തഭാലട  യുവ  സഭാഹനിതവകേവഭാമ്പയ്
സലാംഘടനിപനിക്കുന.

3. യൂത്തയ് അവഭാര്ഡയ് :

      ജതീവനിതത്തനിലന്റെ വനിവനിധ കമഖലകേളനില സ്തുതവര്ഹവലാം പ്രശലാംസനതീയവമഭായ
പ്രകേടനലാം കേഭാഴ്ചവച യുവജനങ്ങലള സസഭാമനി  വനികവകേഭാനന്ദന യുവപ്രതനിഭഭാ പുരസഭാരലാം
നലകേനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന.  സഭാമൂഹവ  പ്രവര്ത്തനലാം,  മഭാധവമ  പ്രവര്ത്തനലാം,  കേല,
സഭാഹനിതവലാം,  വഫന ആര്ട്സയ്,  കേഭായനികേലാം,  ശഭാസലാം,  സലാംരലാംഭകേതസലാം,  കൃഷേനി,  മനികേച
യൂത്തയ് കബയ് എനതീ കമഖലകേളനില പുരസഭാരലാം ജനിലഭാതലങ്ങളനില ഏര്ലപടുത്തുന.

4. യൂത്തയ് കകേരള എകയ്പ്രസയ്   (YKE2016):

  യൂത്തയ്  കബനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലല  വവവനിദവങ്ങലള  കകേരളതീയ
സമൂഹത്തനിനഭാലകേ  പരനിചേയലപടുത്തുകേലയന  ലക്ഷവകത്തഭാലടയുള്ള  ലടലനിവനിഷേന
കഷേഭായഭാണയ്  യൂത്തയ്  കകേരള  എകയ്പ്രസയ്.  ഇതയ്  സനി-ഡനിറനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

5. മഭാലനിനവത്തനില നനിനയ് പചപനികലയയ്   (  ഗഭാര്കബജയ് ടു ഗതീന ചേലഞയ്  )

പ്രഭാകദശനികേമഭായ  പ്രകതവകേതകേളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  യൂത്തയ്  കബ്ബുകേലള
തങ്ങളുലട  ചുറ്റുപഭാടനിലന  മഭാലനിനവ  വനിമുക്തമഭാക്കഭാനുലാം  സദൗന്ദരവവലക്കരനിചയ്
ഹരനിതഭാഭമഭാക്കഭാനുലാം പ്രകചേഭാദനിപനിക്കുന ഒരു മത്സരഭാധനിഷനിത പദതനിയഭാണയ് ഇതയ്.

6. യുവ കേഭായനികേ വനികേസന പദതനി

കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില  അഫനിലനികയറയ്  ലചേയയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കബ്ബുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  അവയയ്
ആവശവമഭായ  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങനി  നലകുകേ  എനതഭാണയ്  ഈ
പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലാം.

7. ജതീവരക്ഷ  -  ആകരഭാഗവരക്ഷ 

വര്ദനിച്ചുവരുന  ജതീവനിതവശലതീ  കരഭാഗങ്ങളനില  നനിനയ്  മുക്തനിയുലാം  ആധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേവനിദവയുലട  അമനിത  ഉപകയഭാഗലാം  യുവഭാക്കളനില  സൃഷനിക്കുന
വനിവനിധങ്ങളഭായ മഭാനസനികേ ആകരഭാഗവ പ്രശ്നങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
അടങ്ങുനതഭാണയ് ഈ പദതനി.
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8.  പ്രതീ  -  എകഭാമനികനഷേന  ലടയനിനനിലാംഗയ്  ലസന്റെര് :  (യുവജന  പഠന  കകേന്ദ്രങ്ങലള
ലതരലഞടുക്കല)

കകേരളത്തനിലല യുവജനങ്ങളക്കയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദവഭാഗലാം ലഭനിക്കുനതനിനയ് അവലര
പ്രഭാപരഭാക്കുനതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  പ്രതീ-എകഭാമനികനഷേന  പനി.എസയ്.സനി.
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങള ഉള്ള യൂത്തയ് കബ്ബുകേള മുകഖന
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

9. കഷേഭാര്ടയ് ഫനിലനിലാം ലഫസ്റ്റനിവല :

യുവജനങ്ങളുലട  സര്ഗ്ഗഭാതകേതലയ  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് കഷേഭാര്ടയ് ഫനിലനിലാം ലഫസ്റ്റനിവല സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണയ്.

10. യുവജനങ്ങളക്കയ് നതീനല പരനിശതീലനലാം നലകേല.

III. യുവശക്തനി :

1. യൂത്തയ് ലസന്റെറുകേളുലാം യൂത്തയ് കകേഭാ  -  ഓര്ഡനികനഷേന കേമ്മേനിറനി ശഭാക്തതീകേരണവലാം:

  യുവജന  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാകരതര  സഭാപനങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന പദതനികേളുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില
സലാംഘടനിപനിക്കുന പദതനികേളുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം അവയ്ക്കുകവണ വനിഭവങ്ങള
പ്രദഭാനലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  യൂത്തയ്  കബ്ബുകേള,  സര്ക്കഭാകരതര
സലാംഘടനകേള എനനിവയുമഭായനി ബന്ധലപടയ് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം ഒരു
വനിഭവവനിവര-വനിനനിമയ  കകേന്ദ്രമഭായനി  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡയ്  ആസഭാനലത്ത
സജ്ജമഭാക്കുനതഭാണയ്.

   യുവജനങ്ങളക്കയ്  നഭാടന  കേലകേളനില  പരനിശതീലനലാം,  ആകയഭാധനത്തനിലൂലട
ആതരക്ഷ,  ലവബ്വസറയ്  നവതീകേരണലാം,  ഓണ്വലന  അഫനിലനികയഷേന,
കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ യുവജന വനികേസനലാം-അടപഭാടനി  ലസഷേവല കപ്രഭാജക്ടയ്-യൂത്തയ് റനികസഭാഴയ്
ലസന്റെര് തുടങ്ങനിയ പദതനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണയ്.

IV. മറയ് യുവജന വനികേസന പദതനികേള:

      ജലസലാംരക്ഷണലാം, കദശതീയ അനര്കദശതീയ യുവജനദനിനഭാകഘഭാഷേങ്ങള, മലയഭാള
ഭഭാഷേഭാകപഭാഷേണലാം.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളനില
എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള ലപഭാതുജന സമ്പര്ക്കപരനിപഭാടനി,  നഭാഷേണല കഫഭാകേയ്  ലഫസ്റ്റയ്
ഓഫയ്  കകേരള  എന  പദതനിയനിലൂലട  കദശതീകയഭാദ്ഗഥനലാം,  സഭാഹസനികേ  ടൂറനിസലാം
പദതനികേള എനനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണയ്.
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Vനനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള :

നഭാഷേണല അഡസഞര് അക്കഭാഡമനി-കദവനികുളലാം,  കബഭാര്ഡയ് ആസഭാന മന്ദനിരലാം
എനനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  പുതുതഭായനി  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേള ആരലാംഭനിക്കുനതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
ഇതുവലര തതീരുമഭാനലാം ഒനലാം വകേലക്കഭാണനിടനില.

നനിലവനില  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേദൗണ്സനിലനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിന
കേതീഴനില വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി  24 ലസനടവലസ്ഡയ് കസഭാര്ട്സയ് കഹഭാസ്റ്റലകേളുലാം
24  സ്കൂള  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളുലാം  52  കകേഭാകളജയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

 യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

140 (3315) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലനഭാക്കയഭാലണനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലനറ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുനലതനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  യുവജന  നയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കകേരളത്തനിലല
യുവജനങ്ങളുലട  സമഗമഭായ  വനികേസനത്തനിനുലാം  കക്ഷമത്തനിനുലാം  സഹഭായകേരമഭാകുന
പദതനികേളക്കയ്  രൂപലാം  നലകേനി  നടപനിലഭാക്കുകേ  എനതഭാണയ്  കകേരള  സലാംസഭാന
യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ചുമതല.  ഈ  ലക്ഷവലാം  മുനനനിര്ത്തനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  ചുവലട  കചേര്ക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കുനതഭാണയ്.

കകേരകളഭാത്സവലാം,  കഗഭാത്രഭായനലാം,  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കദശതീകയഭാദ്ഗഥന കേവഭാമ്പയ്,  കജഭാബയ്  ലഫസ്റ്റയ്,  അക്ഷര യുവതസലാം,
യുവ മഭാധവമപ്രവര്ത്തകേ കേവഭാമ്പയ്,  ഇന്റെര്നഭാഷേണല യൂത്തയ് എകയ്കചേഞയ്  കപ്രഭാഗഭാലാം,
ചേലചനിത്ര കേവഭാമ്പയ്,  യൂത്തയ് എകനിബനിഷേന,  സഭാഹസനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വനനിതഭാ
ശനിലപശഭാല,  ഡനി.ടനി.പനി./പനി.എസയ്.സനി.  ഓണ്വലന  പരനിശതീലനലാം,  പരനിസനിതനി
ദനിനഭാചേരണലാം,  കപപര്ബഭാഗയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മഴക്കഭാല കബഭാധവലക്കരണലാം,  നഭാടനികേ,
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യുവജനദനിനഭാചേരണലാം,  സലാംരലാംഭകേതസ  പരനിശതീലനലാം,  സഭാഹസനികേ  കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി
അവഭാര്ഡയ്,  യൂത്തയ്  അവഭാര്ഡയ്,  സതീ  സരക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം,  നഭാടന  കേലഭാകമള,
കേളരനിപയറയ്  പഠനലാം,  സസയലാംലതഭാഴനില  കബഭാധവലക്കരണ  കേവഭാമ്പയനിനുകേള,
കേവഭാമ്പസയ് ലതീകഡഴയ്  കേവഭാമ്പയ്,  പ്രതീ-ഡനിപഭാര്ചര് ഓറനിയകന്റെഷേന കപ്രഭാഗഭാലാം,  വവക്തനിതസ
വനികേസന പരനിശതീലന കേവഭാമ്പയ്,  ഇശല ലപരുമ,  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ യുവതനികേളക്കഭായുള്ള
ശനിലപശഭാല,  സനിവനില  സര്വ്വതീസയ്  ഓറനിയകന്റെഷേന  കപ്രഭാഗഭാലാം,  ചേനിത്രസൂത്ര,  യൂത്തയ്
ലതീഡര്ഷേനിപയ്  കേവഭാമ്പയ്,  സകേര്മ്മേ,  കസഭാര്ട്സയ്  കേനിറയ്  വനിതരണലാം,  ജതീവദഭായനനി
(രക്തദഭാന പദതനി).

(ബനി)  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമ
മഭാക്കുനതനിനഭായനി തഭാലഴപറയുന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനില  അഫനിലനികയറയ്  ലചേയനിട്ടുള്ള  യൂത്തയ്  കബ്ബുകേലള
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  അവരുലട  പങ്കഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

2.  പ്രവര്ത്തന  മനികേവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  യൂത്തയ്  കബ്ബുകേലള  കഗഡയ്
ലചേയ്യുകേയുലാം  പുതനിയ  യൂത്തയ്  കബ്ബുകേലള  കബഭാര്ഡനികലയയ്  അഫനിലനികയറയ്
ലചേയ്യുനതനിനുമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

3.  കകേരകളഭാത്സവലാം കപഭാലള്ള കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രധഭാന പരനിപഭാടനികേളനില യൂത്തയ്
കബ്ബുകേളുലട  പങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ.

4.  യുവജനങ്ങളുലട ശഭാരതീരനികേവലാം മഭാനസനികേവമഭായ വനികേസനത്തനിനയ് ഊനല
നലകേനിലക്കഭാണയ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി സഹകേരനിചയ് ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില
പുതനിയ പദതനികേളക്കയ് രൂപലാം നലകുകേ.

5.  മഭാലനിനവ  വനിമുക്ത  കകേരളലാം  എന  ആശയത്തനിനയ്  അധനിഷനിതമഭായനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ ഏജനസനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  മഭാലനിനവലാം  ശഭാസതീയമഭായനി
സലാംസരനിക്കുനതനിനയ് വവ വനിദവമഭാര്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേ.

6.  ഹരനിത  കകേരളത്തനിനയ്  മുനതൂക്കലാം  നലകേനി  കകേഭാര്പകറഷേനുകേളനിലലയുലാം
മനിനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലയുലാം  പഞഭായത്തുകേളനിലലയുലാം  യൂത്തയ്  കബ്ബുകേലള
പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണയ് വജവ പചക്കറനി കൃഷേനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

7.  യുവഭാക്കലള ലതഭാഴനിലകനസഷേകേര് എനതനിലപരനി ലതഭാഴനില ദഭായകേരഭാക്കുകേ
എന ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്
സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.

8. ലഹരനിവനിരുദ പ്രചേഭാരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ.
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കസഭാളഭാര് എനര്ജനിയനിലനനിനയ് വവദദ്യുതനി

141 (3316) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്  എത്ര  മഭാത്രലാം  അധനികേവവദദ്യുതനി

ഉല്പഭാദനമഭാണയ്  ലക്ഷവമനിടുനതയ്;  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭാണയ് രൂപലാം

നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  കസഭാളഭാര് എനര്ജനിയനിലനനിനയ് കൂടുതലഭായനി വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിയ്ക്കുനതനിനയ്

നടപടനി  സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  നനിലവനില

സസതീകേരനിച്ചുവരുനതയ്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണ കേഭാലത്തയ് (2016-2021) കകേരള കസ്റ്ററയ്

ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്  നടപനിലഭാക്കുന  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേളവഴനി

246 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ സഭാപനിത കശഷേനി വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷവമനിടുനതയ്.

ഇതനിനഭായനി  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

(1) നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന പദതനികേള

1 ലപരുകനനരുവനി 6 MW

2 കേക്കയലാം 3 MW

3 ലപരനിങ്ങലകുത്തയ് 24 MW

4 ഭൂതത്തഭാനലകേടയ് 24 MW

5 അപര് കേലഭാര് 2 MW

6 കതഭാടനിയഭാര് 40 MW

7 പള്ളനിവഭാസല എകറനഷേന പദതനി 60 MW

8 ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട 6 MW

                            ആലകേ 165.00 MW
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പുതനിയ പദതനികേള

1 ലപരുവണഭാമൂഴനി 6 MW

2 പഴശനി സഭാഗര് 7.5 MW

3 ലഭാഡ്രലാം 3.5 MW

4 ഓലനിക്കല 5 MW

5 പൂവഭാരലാംകതഭാടയ് 3 MW

6 മഭാര്മല 7 MW

7 പതീചഭാടയ് 3 MW

8 മഭാരനിപ്പുഴ 6 MW

9 മഭാങ്കുളലാം 40 MW

                ആലകേ 81 MW

ആഭവനര  പ്രകൃതനി  വഭാതകേലാം  ലഭവമഭാകുന  മുറയയ്  ബഹ്മപുരത്തയ്  400
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  വഭാതകേഭാധനിഷനിത  പദതനി  പരനിഗണനയനിലണയ്.  പുതനിയ
കേലക്കരനിപഭാടലാം  അനുവദനിചയ്  കേനിട്ടുകേയഭാലണങ്കനില  കകേരളത്തനിനകേത്തയ്  കേലക്കരനി
നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുനതയ്  പരനിഗണനയനിലണയ്.  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയത്തനില
പ്രകൃതനി  വഭാതകേലാം  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  ഗവഭാസയ്  വപപയ്  വലന  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിഞഭാല  ഇകപഭാഴള്ള  360  ലമഗഭാവഭാടയ്  പഭാന്റെനില  നനിനലാം
എല.എന.ജനി.  ഇന്ധനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണയ് ഉലപഭാദനലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയുനതഭാണയ്.

പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ്ജകസഭാതസകേളനില  നനിനള്ള  ഊര്ജ്ജ  ഉലപഭാദനലാം
ലക്ഷവമനിടയ്  കകേരള കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള
ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  സലങ്ങളനിലലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമലക്കൂരകേളനിലമഭായനി
ഇതുവലരയഭായനി 10.66 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ സദൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
8.26  ലമഗഭാവഭാടയ്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.
4.71  ലമഗഭാവഭാടയ്  പദതനികേളുലട  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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200  MW  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കയ്  പദതനിയുലട  ആദവഘടമഭായ  50  MW-ലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  അനനിമ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  NTPC-യുലട  നനിയനണത്തനില
കേഭായലാംകുളത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  തഭാപവവദദ്യുത  നനിലയത്തനിലന്റെ  സമതീപത്തഭായുള്ള
ഭൂമനിയനില  170-ഓളലാം  MW  കസഭാളഭാര്  പദതനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാദവതഭാ
പഠനലാം  നടത്തഭാന  NTPC-കയഭാടയ്  ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  ഉടമസതനിയനിലള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില  അവരുലട
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  റൂഫയ്  കടഭാപയ്  കസഭാളഭാര്  പദതനി  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ കമലകനഭാടത്തനില നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി എടുത്തുവരുന.
സസകേഭാരവ വവക്തനികേള സഭാപനിക്കുന കമലക്കൂരയനിലല സദൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങളക്കയ്
ആവശവമഭായ കേണക്ടനിവനിറനി സമയബന്ധനിതമഭായനി നലകേനിവരുന.

കേഭാറനില  നനിനള്ള  വവദദ്യുകതഭാലപഭാദനത്തനിനഭായനി  1  MW   കശഷേനിയുള്ള
വമകക്രഭാവനിനഡയ് നനിലയലാം പൂവഭാര് കേടലത്തതീരത്തയ് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള ദര്ഘഭാസയ്
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കേഞനികക്കഭാടയ്  നനിലവനിലള്ള  9  കേഭാറഭാടനി
യനങ്ങളനില  5  എണലാം  മഭാറനി  പകേരലാം  കശഷേനികൂടനിയ  5  യനങ്ങള
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  പുതുതഭായനി  2.5  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള  കേഭാറഭാടനിയനലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ദര്ഘഭാസയ്  ക്ഷണനിക്കുനതനിനുമുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

അലനര്ടയ് മുകഖന 2016-17 വര്ഷേലത്ത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി 2 കേനികലഭാവഭാടയ്
മുതല  100  കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷേനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്
പഭാന്റുകേള  (ആലകേ  കശഷേനി  -  5000  കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  വവക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനിച്ചു  നലകേഭാനുലാം
1 കേനികലഭാവഭാടയ് മുതല 5 കേനികലഭാവഭാടയ് വലര കശഷേനിയുള്ള ഓഫയ് ഗനിഡയ് കസഭാളഭാര് പവര്
പഭാന്റുകേള  (ആലകേ  കശഷേനി-6400  കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിച്ചു  നലകേഭാനുമുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാലത ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ് ജനിലകേളനിലല ഒറലപട വനിദൂരസലങ്ങളനിലല
2000 വതീടുകേളനില കസഭാളഭാര് വവദദ്യുതതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

പഭാലക്കഭാടയ് കുഴലമന്ദത്തയ്  2  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ശലാംഖലഭാബന്ധനിത സദൗകരഭാര്ജ്ജ
പവര് പഭാന്റെയ് സഭാപനിചയ് വവദദ്യുതനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ഗനിഡനികലയയ് നലകേനിവരുന.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  അലനര്ടയ്  മുകഖന  കസഭാളഭാര്
കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേയ്  -  കസഭാളഭാര്  വനിനഡയ്  വഹബനിഡയ്  പവര്  പഭാന്റുകേള
(1  ലമഗഭാവഭാടയ്  മുതല  3  ലമഗഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷേനിയുള്ളവ)  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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17.35 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത 1.4 ലമഗഭാവഭാടയ് ആലകേ
കശഷേനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസതയനിലള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  10.50  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ഇ.എലാം.സനി.-യനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന സ്മഭാള വഹകഡ്രഭാ ലപ്രഭാകമഭാഷേന ലസല വഴനി
ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുത പദതനി നയപ്രകേഭാരലാം BOOT അടനിസഭാനത്തനില സസകേഭാരവ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  സസതന  (IPP)  കേവഭാപ്റതീവയ്  (CPP)  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  47
ലമഗഭാവഭാടയ്  സഭാപനിതകശഷേനി  വരുന  20  പദതനികേളക്കയ്  അനുമതനി  നലകുന
വനിഷേയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കസഭാളഭാര് പഭാനല സഭാപനിചയ് വവദദ്യുതനി

142 (3317) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനയ് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം,  വവദദ്യുതനി  വലനുകേള
വനിനവസനിക്കുവഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  ഏലതലഭാലാം
സലങ്ങളനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനലകേള  സഭാപനിചയ്  വവദദ്യുതനി  നലകേനിയനിട്ടുലണനയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല അരുവനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന്റെ കേതീഴനില
വനിതുര  ഇലകനിക്കല  ലസക്ഷന  പരനിധനിയനില  വരുനതഭായ  4  വതീടുകേളഭാണയ്
(ലചേലപനകേഭാണനി,  കൃഷ്ണനകേഭാണനി,  രഭാകജഷേയ് കമഭാന,  ബനിജു എനനിവരുലട)  കസഭാളഭാര്
പഭാനല സഭാപനിചയ് വവദദ്യുതനി നലകുനതനിനഭായനി പരനിഗണനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

ഭൂതത്തഭാനലകേടനില വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനലാം

143 (3318) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടമലയഭാര്  വഹകഡ്രഭാ  ഇലകനികേയ്  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  അനുബന്ധമഭായനി
ഭൂതത്തഭാനലകേടനില  നടക്കുന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  നനിനലാം  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  എനകത്തയയ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുലമനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂതത്തഭാനലകേടയ്  ജലവവദദ്യുത  പദതനിയുലട  സനിവനില  കജഭാലനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  47%-ഉലാം  ഇലകകഭാലമക്കഭാനനിക്കല  കജഭാലനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള 34.60%-ഉലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി. പവര് ചേഭാനല നനിര്മ്മേഭാണലാം 48%-ഉലാം,
പവര്  ഹദൗസയ്,  സസനിചവഭാഡയ്,  ലടയനിലകറസയ്  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  23%-ഉലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(ബനി)  ഇവനിലട  നനിനള്ള  വവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനലാം  ജനുവരനി  2018-ഓലട
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമനയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

വവദദ്യുതതീകേരനിച വതീടുകേള

144 (3319) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില എത്ര വതീടുകേള വവദദ്യുതതീകേരനിച്ചുലവനയ് പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനവലാം  പദതനിക്കയ്  നലകേനിയ  തുകേയുലട
വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  5-5-2017-ലല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  വഭാമനപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില
വവ ദദ്യുതതീകേരനിച  വതീടുകേളുലട  പഞഭായത്തയ്  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള  ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് പഞഭായത്തയ് നലകേനിയ വവദദ്യുത
കേണക്ഷനുകേള

1 2 3

1 ലനലനഭാടയ് 162

2 ആനഭാടയ് 201

3 കേലറ 233

4 നന്ദനികയഭാടയ് 152

5 പനവൂര് 243
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1 2 3

6 പഭാകങ്ങഭാടയ് 306

7 ലപരനിങ്ങമല 345

8 പുലമ്പഭാറ 161

9 വഭാമനപുരലാം 189

10 ചേനിതറ 1

11 മുദഭാക്കല 1

12 ലതഭാളനികക്കഭാടയ് 2

13 വനിതുര 10

                   ആലകേ 2006

(ബനി)  5-5-2017-ലല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  വഭാമനപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല
ലപരനിങ്ങമല  പഞഭായത്തയ്  സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിക്കഭായനി  3,80,000
രൂപ  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  മറയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  നനിനള്ള  തുകേ
ലഭവമഭായനിടനില.

ടഭാനകസഭാര്മറുകേളക്കയ് ഇളവയ്

145 (3320) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  100  ലകേ.വനി.എ.,  160  ലകേ.വനി.എ.,
250  ലകേ.വനി.എ.  ടഭാനകസഭാര്മറുകേള  എലതലഭാലാം  കേമ്പനനികേളനില  നനിനഭാണയ്
വഭാങ്ങുനതയ്; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ കേമ്പനനിയുലാം ഓകരഭാനനിനുലാം ഈടഭാക്കുന വനിലകേള എത്രലയനയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ് ടഭാനകസഭാര്മറുകേള വഭാങ്ങുനതയ് എന കേഭാരവങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ടഭാനകസഭാര്മറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ്
സസനമഭായനി  എലനങ്കനിലലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലകണഭാ;  ഉലണങ്കനില
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനത്തനില  നനിന  വഭാങ്ങുനതനിനയ്  ഇളവകേലളനങ്കനിലലാം

നനിലവനിലകണഭാ; ഉലണങ്കനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള നനിലവനിലള്ള പര്കചസയ് ഓര്ഡര് അനുസരനിചയ് തഭാലഴപറയുന
കേമ്പനനികേളക്കഭാണയ്  100  KVA,  160  KVA,  250  KVA  ടഭാനകസഭാര്മറുകേളക്കയ്
ഓര്ഡര് നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ് :

1. 100 KVA ടഭാനകസഭാണ് ഇനഡസ്ട്രതീസയ് ലനിമനിറഡയ്, വഹദഭാബഭാദയ്

2. 160 KVA ലകേല, ലകേഭാചനി, യൂണനിപവര് സനിസ്റ്റലാം, കകേഭാടയലാം

3. 250 KVA യൂണനിപവര് സനിസ്റ്റലാം, കകേഭാടയലാം

(ബനി) പര്കചസയ് ഓര്ഡര് തതീയതനിയുലാം വനിലയുലാം തഭാലഴ കചേര്ക്കുന.

ഓര്ഡര് തതീയതനി ആലകേ വനില

1. 100 KVA 4-5-2017  1,26,938

2. 160 KVA 7-3-2017 2,14,425

3. 250 KVA 21-2-2017 2,47,582

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേവലാം  സഭാകങ്കതനികേവലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  ഉറപഭാക്കനി
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ല  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  കേമ്പനനികേളനിലനനിനലാം
ഇ-ദര്ഘഭാസകേള വഴനിയഭാണയ് ഇകപഭാള ടഭാനകസഭാര്മറുകേള വഭാങ്ങുനതയ്.

(ഡനി)  ടഭാനകസഭാര്മറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ്
സസനമഭായനി സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലനില.

(ഇ)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനത്തനിലനനിനലാം  വഭാങ്ങുനതനിനയ്  തഭാലഴ  പറയുന
ഇളവകേള ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല. ഇകപഭാള നലകേനിവരുന.

(a) ദര്ഘഭാസനില പലങ്കടുക്കുനവര്ക്കയ് നനിരതദവവലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(b) 10% പര്കചസയ് മുനഗണന നലകുന.

(c) Positive Networth  ആയനിട്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളക്കയ് ലപര്കഫഭാമനസയ്
ലസകേന്യൂരനിറനി,  ലസകേന്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറയ്  എനനിവ  കകേഭാപകററയ്  ഗവഭാരന്റെനിയഭായനി
സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണയ്.  Negative  Networth  ആയനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
ലപര്കഫഭാമനസയ്  ലസകേന്യൂരനിറനി,  ലസകേന്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറയ്  ഇവയയ്  സമര്പനിക്കുന
ബഭാങ്കയ് ഗവഭാരന്റെനി 50 ലക്ഷമഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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 ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണലാം

146 (3321) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന സ്മഭാര്ടയ് എനര്ജനി കപ്രഭാഗഭാമനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ആവശവകേതലയപറനി  ലപഭാതുജനങ്ങളനില
അവകബഭാധലാം  സൃഷനിയ്ക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  പദതനിയുലാം  ഊര്ജ്ജകേനിരണ്  പദതനിയുലാം
എത്രമഭാത്രലാം പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാലണനയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  വവഭാപനിപനിചയ്  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണലാം
സഭാധവമഭാക്കുനതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  കുടനികേളനില ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണത്തനിലനപറനിയുള്ള അവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കഭാനഭായനി സ്മഭാര്ടയ് എനര്ജനി കപ്രഭാഗഭാലാം എന കപരനില 2014-15 മുതല പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സ്മഭാര്ടയ്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗഭാലാം  2014-15-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കകേരളത്തനിലല  41  വനിദവഭാഭവഭാസ  ജനിലകേളനിലനനിനലാം  ഒരു  വനിദവഭാഭവഭാസ  ജനിലയനിലല
10  സ്കൂളുകേലള  ഉളലപടുത്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.  സ്മഭാര്ടയ്  എനര്ജനി
കപ്രഭാഗഭാലാം  2015-16-ല ഒരു വനിദവഭാഭവഭാസ ജനിലയനിലല  50  സ്കൂളുകേലള ഉളലപടുത്തഭാന
ലക്ഷവമനിടുകേയുലാം  1500-ലധനികേലാം  സ്കൂളുകേലള  ഉളലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.
2016-17-ല ഒരു വനിദവഭാഭവഭാസ ജനിലയനില നനിനലാം  100  സ്കൂളുകേള എന നനിലയനില
പങ്കഭാളനിത്തലാം ലക്ഷവമനിടുകേയുലാം 4270 സ്കൂളുകേലള ഉളലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.
കുടനികേളക്കഭായനി  സ്കൂള  തലത്തനില  തുടങ്ങനി,  വനിദവഭാഭവഭാസ  ജനില,  സലാംസഭാനതലലാം
എനനിങ്ങലന  മത്സരങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  വനിജയനികേളക്കയ്  കപ്രഭാത്സഭാഹന
സമ്മേഭാനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  അവഭാര്ഡയ്  ലഭനിച  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങള സന്ദര്ശനിക്കഭാനുള്ള അവസരവലാം നലകുകേയുമുണഭായനി.

(ബനി)  ഉണയ്.  ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  സകന്ദശലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില
എത്തനിക്കുനതനിനുലാം അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം പദതനി ഫലപ്രദമഭാണയ്.

98/2020.
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(സനി) ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ പദതനികേള കകേരളത്തനിലടനതീളലാം  വവഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം
കൂടുതല  ജനങ്ങളനികലയയ്  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ആവശവകേതയുലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗവലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുമുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പ്രവര്ത്തന മനികേവയ്

147 (3322)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ലകേ. എസയ്. ഇ. ബനി. ലനിമനിറ ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന മനികേവയ് വര്ദനിപനിക്കുനതയ്
സലാംബന്ധനിചയ് കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ഐ.ഐ.എലാം. സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനികന്മല  ലകേ.എസയ്. ഇ.ബനി.
ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡയ് എലനങ്കനിലലാം തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  1-1-2011-നയ്  കശഷേലാം  31-3-2017  വലര എത്ര കപര്ക്കയ് തസ്തനികേ മഭാറലാം
വഴനി ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെയ്/  കേഭാഷേവര് തസ്തനികേയനികലയയ് ലപ്രഭാകമഭാഷേന നലകേനി എനയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ആയതനിനയ് ആനുപഭാതനികേമഭായനി  31-3-2017  വലര എത്ര കപര്ക്കയ്
പനി.എസയ്.സനി. വഴനി നനിയമനലാം നടകത്തണതഭായുണയ് എനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനില
എത്ര പനി.എസയ്.സനി.   നനിയമനങ്ങള  നടന;  2014-15,  2015-16  വര്ഷേങ്ങളനിലല
ലകേ.എസയ്.  ഇ.ബനി.-യുലട ലഭാഭലാം/നഷലാം എത്രയഭാണയ് എ.  ജനി.-യുലട കേണക്കയ് പ്രകേഭാരലാം
ലകേ.എസയ്.  ഇ.ബനി.-യുലട  2014-15,  2015-16 വര്ഷേങ്ങളനിലല  ലഭാഭലാം/നഷലാം
എത്രയഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഐ.ഐ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടനിലന്റെ  റനികപഭാര്ടയ്  പഠനിചയ്  ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിക്കുനതനിനയ്  ഡയറക്ടര്  (ഫനിനഭാനസയ്)  അദവക്ഷനഭായനി  ഒരു  സമനിതനിലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  റനികപഭാര്ടനിലല  മറ്റു  ചേനില  കേഭാരവങ്ങളകൂടനി  പഠന
വനികധയമഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന  ഐ.ഐ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടനികനഭാടയ്
ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.  അതുകൂടനി  ലഭവമഭായതനിനുകശഷേലാം  മഭാത്രകമ  തുടര്  നടപടനികേള
വകേലക്കഭാളകേയുള.

(ബനി)  ഈ കേഭാലയളവനില നനിയമനലാം നലകേനിയ  20%  കേസഭാടയനിലല നനിയമനലാം
216  ആലണങ്കനിലലാം  1-1-2011  മുതല  31-3-2017  വലര  ഉണഭായ  ഒഴനിവകേള
123  (190-67)  എണലാം  മഭാത്രകമ  വരുനള.  ഇതനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായനി
80%  കേസഭാടയനില  761  ഒഴനിവകേള നനികേത്തലപകടണതനില  333  കപര്ക്കയ് നനിയമനലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഭനിനകശഷേനിക്കഭാരുലട  കേസഭാടയനില  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ
ലവളനിചത്തനില 48 ഒഴനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. ബഭാക്കനിയുള്ള
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380  (428-48)  ഒഴനിവകേളനില  ഐ.ഐ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടനിലന്റെ  അനനിമ പഠന
റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിചതനിനുകശഷേലാം  മഭാത്രകമ  അവ  നനികേത്തലപകടണതഭാകണഭാ  എന
കേഭാരവലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുള.

1-11-2013-ല  കേമ്പനനിയഭാക്കനിയകശഷേലാം  സ്റ്റഭാറന്യൂടറനി  ആഡനിറര്മഭാരഭാണയ്
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ ആഡനിറയ്  നടത്തുനതയ്.  ആഡനിറയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനയ്  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന
നഷമഭാണയ് കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്.

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം നഷലാം (കകേഭാടനി രൂപയനില)

2014-15 1272.90

2015-16 313.29

കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട പ്രശ്നങ്ങള

148 (3323)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കജഭാലനിക്കനിടയനില  അപകേടലാം  സലാംഭവനിചഭാല
അവരുലട സലാംരക്ഷണ ചുമതല ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ഏലറടുക്കഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില  ഇപ്രകേഭാരലാം  അപകേടലാം  സലാംഭവനിചയ്  വര്ഷേങ്ങകളഭാളലാം
കേനിടപനിലഭായ ഒകടലറ കപര് ഉലണന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന
തമനിഴയ് നഭാടയ്  മഭാതൃകേയനില കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൂനയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  കേവനിയഭാത്ത  അടങ്കല  തുകേയ്ക്കുള്ള  കേരഭാര്
കജഭാലനികേള ഏലറടുത്തയ് നടത്തുന ലചേറുകേനിട കേരഭാറുകേഭാരുലട കേതീഴനില കജഭാലനിലചേയ്യുന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കജഭാലനിക്കനിലട  അപകേടകമഭാ  അപകേടമരണകമഭാ  സലാംഭവനിക്കുകേ
യഭാലണങ്കനില  1923-ലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാര  നനിയമലാം  അനുസരനിചയ്  തഭാലഴ
പറയുന ആനുകൂലവങ്ങള കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിലനനിനലാം
നലകേനിവരുന.
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1. മരണഭാനനര നഷപരനിഹഭാരലാം

      a.  മഭാസ കവതനത്തനിനുലാം പ്രഭായത്തനിനുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം
3,97,480 രൂപ മുതല 9,14,160 രൂപ വലര.

          b. ശവസലാംസഭാര ലചേലവനിനഭായനി 5,000 രൂപ.

2. മഭാരകേമലഭാത്ത അപകേടത്തനിലലപടുനവര്ക്കുള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം

      a.  സനിരവലാം സഭായനിയുമഭായ അലാംഗവവകേലവമുണഭായഭാല ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല
കബഭാര്ഡയ്  നലകുന  അലാംഗവവകേലവത്തനിലന്റെ  ശതമഭാനലാം  ലതളനിയനിക്കുന
സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില 'അവശതഭാ നഷപരനിഹഭാരലാം'.

    b.  അപകേടലാം  സലാംഭവനിക്കുന  ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കയ്  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുലാം  വനിശമത്തനിനുലാം
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്തുലകേഭാണയ്  കഡഭാക്ടര്  നലകുന  ലമഡനിക്കല  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെയുലാം
ഫനിറയ്നസയ്  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില  'അര്ദ  മഭാനസനികേ
നഷപരനിഹഭാരലാം'.

മൂനയ് ലക്ഷത്തനില കൂടുതല അടങ്കല തുകേയ്ക്കുള്ള കേരഭാര് കജഭാലനികേള ഏലറടുത്തയ്
നടത്തുന  കേരഭാറുകേഭാരുലട  കേതീഴനില  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
കജഭാലനിക്കനിലട  അപകേടകമഭാ  അപകേടമരണകമഭാ  സലാംഭവനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില
നഷപരനിഹഭാരലാം നലകുനതനിനുള്ള പൂര്ണമഭായ ഉത്തരവഭാദനിതസലാം കേരഭാറുകേഭാരനഭായനിരനിക്കുലാം.

കൂടഭാലത  1923-ലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാര  നനിയമത്തനിലല
18-1-2010-ല  നനിലവനില  വന  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാര  (കഭദഗതനി)  നനിയമലാം,
2009  ലസക്ഷന  (4)(2-A)-യനില  ഉളകചര്ത്തനിട്ടുള്ള  കജഭാലനിക്കനിലട  സലാംഭവനിക്കുന
അപകേടങ്ങളക്കയ് കവണനിവരുന ചേനികേനിത്സഭാ ലചേലവകേള  reimburse  ലചേയ്യുനതനികലക്കഭായനി
വവവസ ലചേയനിട്ടുള്ള ആനുകൂലവലാം അനുവദനിക്കുനതനികലയഭായനി പരനിഗണനികക്കണ്ടുനതഭായ
വവവസകേള,  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  മുതലഭായവ  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന  ടനി  വനിഷേയലത്ത
സലാംബന്ധനിക്കുന  'Rules'  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിക്കുന  മുറയയ്
നനിയമപരമഭായനി  ടനി  ആനുകൂലവലാം  നലകകേണ്ടുനതനിലന്റെ  ആവശവകേത  സലാംബന്ധനിചയ്
കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്  എടുക്കുന  തതീരുമഭാനങ്ങളക്കയ്
വനികധയമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

കജഭാലനിക്കനിടയനില  അപകേടലാം/അപകേടമരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന  കേരഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കമല  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  1923-ലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാര
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനികക്കണ്ടുനതുമഭായ  നഷപരനിഹഭാരലാം/അര്ദ  മഭാനസനികേ
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നഷപരനിഹഭാരലാം/ശവസലാംസഭാര ലചേലവയ് എനനിവ ഉളകചര്ത്തയ് ക്രമതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ  സലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനിലല
വവവസകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി നനിലവനില അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കജഭാലനിക്കനിലടയുണഭായ  അപകേടലത്തത്തുടര്നയ്  കമല  സൂചേനിപനിച
സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള ചുരുക്കലാം ചേനില കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള സനിരവലാം
സഭായനിയുമഭായ  അവശതമൂലവലാം  ഏതഭാനുലാം  ചേനിലര്  തഭാലക്കഭാലനികേ  അവശതമൂലവലാം
(ആശുപത്രനിയനിലലാം  വതീടനിലലാം  ചേനികേനിത്സകേള  പുകരഭാഗമനിക്കുനവര്)  കേനിടപനിലഭാലണന
കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  നനിലവനില അനുവദനിച്ചുവരുന വനിവനിധ
സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലവങ്ങളക്കയ്  ഉപരനിയഭായനി  പ്രകതവകേ  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനി
സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

തസ്തനികേ ലറഗുലവറസയ് ലചേയഭാന നടപടനി

149 (3324) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനില തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി

അപ്കഗഡയ്  ലചേയ  തസ്തനികേയനിലളലപലട  30-7-2015  മുതല  ഇതുവലര  എത്ര
അസനിസ്റ്റന്റെയ് എകനികേന്യൂടതീവയ് എ ഞനിനതീയര്മഭാര് (ഇലകനിക്കല) വനിരമനിചനിട്ടുണയ് :

(ബനി)  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എകനികേന്യൂടതീവയ്  എ ഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല)മഭാരുലട  എത്ര
തസ്തനികേകേള ഇകപഭാള ലറഗുലവറസയ് ലചേയഭാനുലണനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  തസ്തനികേകേള  ലറഗുലവറസയ്  ലചേയഭാനുള്ള  കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ്
കേഭാരണലമനയ്;  ഈ തസ്തനികേകേള ലറഗുലവറസയ് ലചേയഭാനുള്ള അടനിയനനിര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 44

(ബനി) 124

(സനി)  വര്ഷേങ്ങളഭായനി  ഒകര  തസ്തനികേയനില  കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുനവര്ക്കയ്
ലപ്രഭാകമഭാഷേന  ലഭനിക്കുനതനിനയ്  വലനിയ  കേഭാലതഭാമസവലാം  കേരനിയര്  സ്റ്റഭാകഗ്നേഷേന
നനിലനനിലക്കുന സഭാഹചേരവത്തനില അപ്കഗഡയ്  ലചേയ തസ്തനികേകേള ലറഗുലവറസയ്
ലചേയ്യുനതയ് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണലമന കബഭാര്ഡനിലല ഓഫതീസര് സലാംഘടനകേളുലട
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നനികവദനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തലസനിതനി  തുടരഭാന  നനിര്കദ്ദേശവലാം
നലകേനിയനിരുന.  കബഭാര്ഡനില  വനിവനിധ  ലപ്രഭാകമഭാഷേന  തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴനിവകേള
അടക്കലാം പരനികശഭാധനിചയ് ലറഗുലവറസയ് ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

സബയ് എഞനിനതീയര് നനിയമനലാം

150 (3325)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനില  സബയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  എത്ര
തസ്തനികേകേളഭാണയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്  ;  നനിലവനിലല സബയ് എഞനിനതീയര്മഭാരനില എത്ര
സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തസ്തനികേയനികലയയ്  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  നനിയമനലാം  നടനനിട്ടുകണഭാ;
കേണക്കയ്  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങ്കയ്  ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവനിലകണഭാലയനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സബയ്  എഞനിനതീയര്  തസ്തനികേയനികലയയ്  തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴനി  ഏലതലഭാലാം
തസ്തനികേകേളനില  നനിനള്ളവര്ക്കയ്  നനിയമനത്തനിനയ്  അര്ഹതയുണയ്;  അനുപഭാതലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  3492;  നനിലവനില  സബയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല)മഭാരഭായ  3369
കപരുലാം സനിര ജതീവനക്കഭാരഭാണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  2016-17  കേലണര്  വര്ഷേങ്ങളനില  30%  കേസഭാടയനില  393
കപര്ക്കുലാം  10%  കേസഭാടയനില തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴനി  275  കപര്ക്കുലാം പബനികേയ്  സര്വ്വതീസയ്
കേമ്മേതീഷേന വഴനി നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. പനി.എസയ്.സനി. റഭാങ്കയ് ലനിസ്റ്റയ് നനിലവനിലണയ്.

(സനി)  സബയ്  എ ഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല)  തസ്തനികേയ്ക്കുതഭാലഴയുള്ള  എലഭാ
തസ്തനികേയനിലലാം  ലപട  നനിശ്ചനിത  വനിദവഭാഭവഭാസ  കയഭാഗവതയുലാം  പബനികേയ്  സര്വ്വതീസയ്
കേമ്മേതീഷേന  നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുള്ള  മറയ്  കയഭാഗവതകേളുലാം  ഉള്ളവര്ക്കയ്  നനിയമനത്തനിനയ്
അര്ഹതയുണയ്. 10% ഇതനിനഭായനി നതീക്കനിലവചനിട്ടുണയ്.

കുടനിശനികേ ഇനലാം തനിരനിച കേണക്കയ്

151  (3326)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനയ്  പനിരനിഞകേനികടണ കുടനിശനികേ
തുകേ  എത്രലയനലാം  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  വലര  ഇതയ്  എത്ര  തുകേ  വരുലമനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവയനില  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളുലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലാം,  യൂണനികവഴനിറനികേള,  മറയ്  സഭാപനങ്ങള
എനനിവ  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗവലാം  അടയ്കക്കണ  കുടനിശനികേ  തുകേ  എത്ര  എനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരവ വവക്തനികേള,  സഭാപനങ്ങള,  വനകേനിട ലചേറുകേനിട വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങള,  ഫഭാറ്റുകേള,  ലകേടനിട സമുചയങ്ങള,  വനകേനിട കേചവട സഭാപനങ്ങള
തുടങ്ങനി വഹ ലടനഷേന,  കലഭാ  ലടനഷേന വനിഭഭാഗലാം അടയ്കക്കണ കുടനിശനികേ  തുകേ
എത്ര; സഭാപനങ്ങളുലട  കപരുളലപലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുടനിശനികേയനിനത്തനില എത്ര തുകേയുലട പനിരനിലചടുക്കലമഭായനി ബന്ധലപട്ടു
കകേഭാടതനികേളനില കകേസകേള നനിലവനിലണയ്;

(ഇ)  പ്രസ്തസ്തുത  കുടനിശനികേ  തുകേ  അടനിയനരമഭായനി  പനിരനിലചടുക്കഭാനുലാം  കസ്റ്റകേള
പനിനവലനിക്കഭാനുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസകേള  യഥഭാവനിധനി  വകേകേഭാരവലാം  ലചേയയ്
തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാനുലാം എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  വനകേനിട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില നനിനള്ള കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കഭാനുലാം
വവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജയ് വര്ദന പനിനവലനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  & ബനി) 31-3-2017-ലല വത്രമഭാസ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-നയ്
വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള  കുടനിശനികേ  തുകേ  2121.68
കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. (പലനിശ ഉളലപടഭാലത) ഇവ തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണയ്:

1 സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള 136.34 കകേഭാടനി

2 വഭാടര് അകതഭാറനിറനി 1008.05 കകേഭാടനി

3 ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള 255.22 കകേഭാടനി

4 തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള 5.35 കകേഭാടനി

5 കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള .26 കകേഭാടനി

6 കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള 42.24 കകേഭാടനി

7 ഇന്റെര് കസ്റ്ററയ് എനര്ജനി 4.04 കകേഭാടനി
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8 സസകേഭാരവ സഭാപനങ്ങള 587.11 കകേഭാടനി

9 വലസനസനികേള 14.25 കകേഭാടനി

10 സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള .03 കകേഭാടനി

11 ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 68.81 കകേഭാടനി

           ആലകേ 2121.68 കകേഭാടനി

(സനി)  1.  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേള,  സഭാപനങ്ങള,  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  കലഭാ  ലടനഷേന  വനിഭഭാഗലാം  31-3-2017  വലര
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-നയ് അടയഭാനുള്ള കുടനിശനികേ തുകേ 110.98 കകേഭാടനി രൂപ.

2.  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേള,  സഭാപനങ്ങള,  വനകേനിട  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങള, ലകേടനിട സമുചയങ്ങള, ഫഭാറ്റുകേള തുടങ്ങനിയ വഹലടനഷേന വനിഭഭാഗലാം
31-3-2017  വലര ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-നയ് അടയഭാനുള്ള കുടനിശനികേ തുകേ  476.13
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  സഭാപനങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനിലഭായനി  371,97,30,456  രൂപയുലട  കുടനിശനികേയുമഭായനി
ബന്ധലപട കകേസകേള നനിലവനിലണയ്.

(ഇ)  കകേഭാടതനി  വവവഹഭാരങ്ങളനിലലപടയ്  കേനിടക്കുന  തുകേ  അടനിയനരമഭായനി
പനിരനിലചടുക്കുവഭാനുലാം  നനിലവനിലള്ള  കസ്റ്റകേള പനിനവലനിക്കഭാനുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസകേള
യഥഭാവനിധനി  വകേകേഭാരവലാം  ലചേയയ്  തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാനുമഭായനി  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല-ലന്റെ  ലകേഭാചനിയനിലള്ള  ലതീഗല  ലലയ്സണ്  ഓഫതീസര്ക്കയ്
നലകുകേയുലാം അഡസകക്കറയ്സനിലന്റെ ശദയനില ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(എഫയ്)  സവപ  കകേഭാഡയ്  2014-ല  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  സമയപരനിധനി
അനുസരനിചയ്  കുടനിശനികേ  വരുത്തുന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന
വനികച്ഛേദനിക്കല,  കേണക്ഷന അഴനിച്ചുമഭാറല തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
അതനിനുകശഷേലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട ലസകേന്യൂരനിറനി ലഡകപഭാസനിറനിലനനിനലാം കുടനിശനികേ
വകേയനിരുത്തഭാറുണയ്.  ഇതനിലനനിനലാം  വകേയനിരുത്തഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  തുകേ  റവനന്യൂ
റനിക്കവറനി  നടപടനികേളക്കഭായനി  നലകേഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശനികേയുള്ള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനിലനനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല  പദതനി  വഴനി  കുടനിശനികേ
ഈടഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിയുലാം  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  കകേസകേളുലട  തതീര്പഭാക്കല
കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനഭായനി  കകേഭാടതനിക്കു  പുറത്തുള്ള  അദഭാലത്തുകേള,  ഒറത്തവണ

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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തതീര്പഭാക്കല പദതനി തുടങ്ങനിയവയുലാം കകേഭാടതനി അനുവദനിച കസ്റ്റകേള നതീക്കഭാനഭായനി
അഭനിഭഭാഷേകേര് വഴനി അടനിയനനിര ഹര്ജനികേള ഫയല ലചേയഭാറുമുണയ്.

സലാംസഭാന  വവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേലന്റെ  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനിലലാം  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത  പ്രതതീക്ഷനിത  വരവ  ലചേലവകേണക്കുകേള  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില റവനന്യൂ കേമ്മേനി നനിജലപടുത്തുകേയുലാം
ടനി  കേമ്മേനി  നനികേത്തുനതനിനയ്  തഭാരനിഫയ്  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  കേണക്കുകേളനില  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്
ലനിമനിറഡനിലന്റെ  പ്രധഭാന  വരുമഭാന  കസഭാതസയ്  വവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജ്ജനില  നനിനഭാണയ്.
ഒഭാകരഭാ  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലനനിനലാം വവദദ്യുതനി  ബനിലയ് ല്ല്  പ്രകേഭാരലാം  അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില  ഡനിമഭാന്റെയ്  ലചേയ്യുന  ആലകേ  തുകേയഭാണയ്  തഭാരനിഫയ്  വരുമഭാനമഭായനി
കേണക്കഭാക്കുനതയ്.  ഇതനിലന തുടര്നയ്  Audited  Accounts-ലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
സമര്പനിക്കുന  True-up  petition-നനിലലാം  യഥഭാര്തത്തനില  ബനിലയ് ല്ല്  ലചേയലപടുന
തുകേയഭാണയ് തഭാരനിഫനില നനിനള്ള വരുമഭാനമഭായനി കേണക്കഭാക്കുനതയ്.

ബനില്ലുകേള പ്രകേഭാരലാം അടയ്ക്കുന തുകേയുലാം  (സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില അടയ്ക്കുനകതഭാ
അലഭാത്തകതഭാ  ആയഭാലലാം)  തഭാരനിഫയ്  വര്ദനവലാം  തമ്മേനില  കനരനിടയ്  ബന്ധമനില.
അതഭായതയ്,  തഭാരനിഫയ്  പരനിഷ്കരണത്തനിനുകവണനി  കേമ്മേതീഷേന  നനിശ്ചയനിച്ചു  നലകുന
റവനന്യൂ കേമ്മേനിയുലാം കുടനിശനികേയുലാം തമ്മേനില കനരനിടയ് ബന്ധമനില.

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന ലപ്രഭാകമഭാഷേനുകേള

152  (3327)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുലട രണഭാലാം സകമ്മേളനത്തനിലല നക്ഷത്ര
ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദവലാം  നമ്പര്  5568-നയ്  2-11-2016-ല  നലകേനിയ  മറുപടനിയനില
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലനനിനലാം  ലഡപന്യൂകടഷേനനില  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  കതഭാമസയ്
കജഭാര്ജ്ജനിനയ്  ലഭനിയ്കക്കണനിയനിരുന  ലപ്രഭാകമഭാഷേനുകേള,  23-4-2016-ല  ലഭനിച
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  വനിജനിലനസയ്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  6  മഭാസലാം
കേഴനിഞതനിനഭാല ഒരനിയല കൂടനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ചേതീഫയ് വനിജനിലനസയ് ഓഫതീസറുലട
റനികപഭാര്ടയ്  വഭാകങ്ങണതുണയ്  എനലാം ഇതയ്  ലഭനിചഭാല ഉടലന ഡനി.പനി.സനി.കേള കൂടനി
(കലഭാവര്  &  ഹയര്)  പ്രകമഭാഷേനുകേള  നലകുനതഭാലണനലാം  ലവളനിലപടുത്തനിയതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  23-4-2016 ലലാം  1-11-2016 ലലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  ചേതീഫയ്  വനിജനിലനസയ്
ഓഫതീസറുലട  അനുകൂല  വനിജനിലനസയ്  കനിയറനസയ്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാരവലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  1-11-2016-ലല  കനിയറനസയ്  പ്രകേഭാരലാം  20-12-2003-ല  ലകേഭാടുകക്കണ
സതീനനിയര്  സൂപ്രണയ്  പ്രകമഭാഷേന  ഉത്തരവയ്  22-11-2016-ലലാം,  31-8-2008-ല
ലകേഭാടുകക്കണ  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  അക്കദൗണയ്സയ്  ഓഫതീസര്  പ്രകമഭാഷേന  ഉത്തരവയ്
24-12-2016-ലലാം  ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,  എനഭാല  ഇതനിനയ്  കശഷേലാം  4  മഭാസലാം
കേഴനിഞനിട്ടുലാം 8/2014-ല ലഭനികക്കണ അക്കദൗണയ്സയ് ഓഫതീസര് പ്രകമഭാഷേന ഉത്തരവയ്
ഡനി.പനി.സനി.  കൂടനി  ഇറക്കഭാതനിരനിയ്ക്കുനതുലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനില  ഉള്ള  മറയ്  ജൂനനിയര്  ഉകദവഭാഗസരുലട
അക്കദൗണയ്സയ്  ഓഫതീസര്  ലപ്രഭാകകമഭാഷേലന്റെ  കൂലട  ഇകദ്ദേഹത്തനിനയ്  2014-ല
ലകേഭാടുകക്കണ  അക്കദൗണയ്സയ്  ഓഫതീസര്  പ്രകമഭാഷേന  ഉളലപടുത്തനി  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കനി  പ്രകതവകേമഭായനി  ഡനി.പനി.സനി.(ഹയര്)കൂടനി  സഭാനക്കയറലാം  നലകുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ) 17-5-2003-ല ഇറക്കനിയ 1-1-2002 വലരയുള്ള സതീനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുലട
ഗകഡഷേന  ലനിസ്റ്റനില  ജനനത്തതീയതനി  6-2-1962  എനതനിനുപകേരലാം  ലതറഭായനി
15-11-1953  എനയ്  കരഖലപടുത്തനിയതുലകേഭാണഭാണയ്  പ്രകമഭാഷേനുകേള  ലകേഭാടുക്കഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം  വനലതനലാം  17-5-2003-ലല  സര്ക്കുലര് നമ്പര്  EB/  Gradation/
2003-ലല  ലനിസ്റ്റനില  ലതറ്റുകേകളഭാ  വനിട്ടുകപഭാകേലകേകളഭാ  ഉണഭായനിട്ടുലണങ്കനില  ആയതയ്
പരനിഹരനിയഭാന  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  ബന്ധലപടവലര  അറനിയനിക്കുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിരുന  എനലാം  കമലപറഞ  മറുപടനിയനില  പറഞനിരുനതു  പ്രകേഭാരമുള്ള
നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  1999  മുതല  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനില  നനിനലാം  ലഡപന്യൂകടഷേനനില
എലാം.എല.എ.-യുലട പനി.എ. ആയനി കജഭാലനി കനഭാക്കുന ടനിയഭാലന കഗകഡഷേന ലനിസ്റ്റയ്
ഇറക്കനിയ  വനിവരലാം  അറനിയനിക്കുവഭാന  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യയ്  കേഴനിയുമഭായനിരുനനികല;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ജനി)  അര്ഹതലപട  സഭാനക്കയറങ്ങള  നലകേണലമനഭാവശവലപടയ്
13-11-2001-ലലാം  1-9-2011-ലലാം  ടനിയഭാന  എലാം.എല.എ.-യുലട  ശനിപഭാര്ശക്കകത്തഭാലട
അകപക്ഷകേള  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  അധനികേഭാരനികേളക്കയ്  നലകേനിയതനിലന്റെ
കകേഭാപനികേള  ലപ്രഭാകമഭാഷേന  ഫയലനില  ഉള്ള  കേഭാരവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; 12/2017-ല 36 വര്ഷേലാം കസവനലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന
ടനിയഭാനയ്  08/2014-ല ലകേഭാടുകക്കണ അക്കദൗണയ്സയ് ഓഫതീസര് പ്രകമഭാഷേന എത്രയുലാം
ലപലടനയ് ലകേഭാടുക്കുവഭാന ഡനി.പനി.സനി.(ഹയര്)  എനകത്തയയ് കൂടുലമനലാം പ്രകമഭാഷേന
എനകത്തയയ് നലകേഭാനഭാകുലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി  &  ഡനി)  ഡനി.പനി.സനി.  അലാംഗതീകേരനിച  ലസലക്ടയ്  ലനിസ്റ്റയ്  പ്രകേഭാരമഭാണയ്
ലപ്രഭാകമഭാഷേനുകേള നലകുനതയ്. ഡനി.പനി.സനി. കൂടനി ശതീ. കതഭാമസയ് കജഭാര്ജ്ജയ് ഉളപലട
അര്ഹതയുള്ള  ഓഫതീസര്മഭാലര  ഉളലപടുത്തനി  ലസലക്ടയ്  ലനിസ്റ്റയ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള
സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ) നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(എഫയ്)  നനിലവനില അതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.ല ഇല.
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലല  കബഭാര്ഡുത്തരവകേളുലാം  സര്ക്കുലറുകേളുലാം  അനുസരനിക്കഭാന
കബഭാര്ഡുകദവഭാഗസന്മഭാര് ബഭാദവസരഭാണയ്.

(ജനി)  ഉണയ്.  പകേര്പയ്  അനുബന്ധമഭായനി*  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  ഡനി.പനി.സനി.
(ഹയര്)  കേഴനിയുനതുലാം  കമയയ്  മഭാസത്തനില  തലന  കൂടുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഡനി.പനി.സനി.  അലാംഗതീകേരനിക്കുന  ലസലക്ടയ്  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം
അര്ഹതലപടവര്ക്കയ് ലപ്രഭാകമഭാഷേനുകേള നലകുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

സബയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല) തസ്തനികേയനിലല ജതീവനക്കഭാര്

153  (3328)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  സബയ്  എഞനിനതീയര്
(ഇലകനിക്കല) തസ്തനികേയുള്ള എത്ര ഓഫതീസകേള ഉണയ്;

(ബനി) ഈ ഓഫതീസകേളനില 30% പനി.എസയ്.സനി കേസഭാടയനില നനിലവനില കജഭാലനി
ലചേയ്തുവരുന  ലറഗുലര്  സബയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല)  മഭാരുലട  കപരയ്,  ജനന
തതീയതനി, നനിയമന തതീയതനി, എലാംകപഭായയ് കകേഭാഡയ് എനനിവ നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഓഫതീസകേളനില  10%  പനി.എസയ്.സനി  ഇനസര്വ്വതീസയ്  കേസഭാടയനില
നനിലവനില കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന ലറഗുലര് സബയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല) മഭാരുലട
കപരയ്, ജനന തതീയതനി, നനിയമന തതീയതനി, എലാംകപഭായയ് കകേഭാഡയ് എനനിവ നലകേഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ ഓഫതീസകേളനില 60% ലപ്രഭാകമഭാഷേന കേസഭാടയനില നനിലവനില കജഭാലനി
ലചേയ്തുവരുന  ലറഗുലര്  സബയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല)  മഭാരുലട  കപരയ്,  ജനന
തതീയതനി, നനിയമന തതീയതനി, എലാംകപഭായയ് കകേഭാഡയ് എനനിവ നലകേഭാകമഭാ;

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ഇ) ഈ ഓഫതീസകേളനില ആശനിത/ലസഷേവല നനിയമന കേസഭാടയനില നനിലവനില

കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന  ലറഗുലര്  സബയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല)മഭാരുലട  കപരയ്,

ജനന തതീയതനി, നനിയമന തതീയതനി, എലാംകപഭായയ് കകേഭാഡയ് എനനിവ നലകേഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  ഈ ഓഫതീസകേളനില  10%  പനി.എസയ്.സനി.  ഇനസര്വ്വതീസയ് കേസഭാടയനില

2003-ല നനിയമനിതരഭായ  254  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേലള നനിലവനില ഏതു കേസഭാടയനിലഭാണയ്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഇവര്ക്കയ്  സഭാനക്കയറലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ  എനലാം

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ - ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(എഫയ്)  10%  പനി.എസയ്.സനി.  ഇന  സര്വതീസയ്  കേസഭാടയനില  നനിയമനലാം

നലകേനിയവലര ആ കേസഭാടയനില തലനയഭാണയ് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. സഭാനക്കയറലാം

നലകുനതനിനുള്ള സതീനനികയഭാറനിറനി ആയനിടനില.

ഉദയയ് കേരഭാര്

154 (3329) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം : 

ശതീ  .   അനനില അക്കര :

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ഒപ്പുവച  ഉദയയ്  കേരഭാര്

പ്രകേഭാരലാം എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-നയ്  ഉണഭാകുനതയ്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് നനിശ്ചനിത കേഭാലയളവയ് വലര കേറന്റെയ് ചേഭാര്ജ്ജയ് വര്ദനവയ്

വരുത്തരുലതനയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുകനഭാ;  എങ്കനില  എനവലര;

വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

(സനി) 2011 മുതല 2013 വലരയുളള സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവത തതീര്ക്കുവഭാനഭായനിടഭാകണഭാ

കകേന്ദ്ര നനിര്കദ്ദേശത്തനിനയ് വനിരുദമഭായനി വവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജനില വര്ദനവയ് വരുത്തുവഭാന

റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന ഉത്തരവഭായതയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ഒപ്പുവച  ഉദയയ്
ധഭാരഭാണഭാപത്രലാം പ്രകേഭാരലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-നയ് ഉണഭാകുലമനയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന
കനടങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1.  DDUGJY-മുതലഭായ  പദതനികേളക്കയ്  ലഭനിക്കുന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഫണനിനയ്
മുനഗണന ലഭനിക്കുനതഭാണയ്.

2.  അനര്  സലാംസഭാന  വവദദ്യുതനി  പ്രസരണ  വലനുകേളുലട  പണനി  കവഗത്തനില
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം വനില കുറഞ വവദദ്യുതനി ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനതഭാണയ്.

3.  AT&C  loss-ഉലാം  റവനന്യൂ  ഗവഭാപ്പുലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനയ്  നടപടനിലയടുക്കുനതനിലൂലട
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-നയ് സഭാമ്പത്തനികേ ഭദത ഉറപഭാകുനതഭാണയ്.

4. 100%  ഡനിസ്ട്രനിബന്യൂഷേന ടഭാനകസഭാര്മര് മതീറര്, 100%  ഫതീഡര് മതീറര്, പ്രതനിമഭാസലാം
500  യൂണനിറനില കൂടുതല ഉപകഭഭാഗമുള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് സ്മഭാര്ടയ്  മതീറര് വയ്ക്കുകേ
മുതലഭായവ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭാണയ്.

5.  ERP  നടപനിലഭാക്കുകേ,  LED  ബളബയ്  വനിതരണലാം,  എലഭാ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
24x7 മണനിക്കൂര് വവദദ്യുതനി വനിതരണലാം എനനിവ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭാണയ്.

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുനനില. ബഭാധകേമല.

(സനി)  2011  മുതല  2013  വലരയുണഭായ  റവനന്യൂ  കേമ്മേനികൂടനി  പരനിഗണനിച്ചു
ലകേഭാണഭാണയ് വവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന തഭാരനിഫയ് പരനിഷ്കരനിചയ് ഉത്തരവഭായതയ്.

എല.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളുലട വനിതരണലാം

155 (3330)  ലപ്രഭാഫ  .  ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വവദന്യൂതനി വകുപനിലന്റെ ലസക്ഷനുകേള വഴനി എല.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുനകണഭാ ; എങ്കനില ആര്ക്കഭാണയ് ഇതനിലന്റെ ചുമതല;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ വനില നനിശ്ചയനിക്കുനതയ് എങ്ങലനയഭാണയ് ; ഈ ബളബുകേളക്കയ്
ഗവഭാരണനികയഭാ വഭാറണനികയഭാ നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വവദന്യൂതനി  കബഭാര്ഡനിനയ്  ഇലകനികേയ്  ലമറതീരനിയലകേള  വഭാങ്ങുനതനിനയ്
പര്കചഴയ്  കേമ്മേനിറനി നനിലവനിലകണഭാ  ;  അലാംഗങ്ങള ആലരലഭാമഭാണയ്  ;  പര്കചസയ് രതീതനി
എങ്ങലനലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  നനിലവഭാരമുള്ളതുലാം  ഈടയ്  നനിലക്കുനതുമഭായ  ഇലകനികേയ്  ലമറതീരനിയല
പര്കചസയ്  ലചേയ്യുവഭാന  വകുപയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. പഭാലനിക്കുനകണഭാ ;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. സലാംസഭാനലത്ത 768 ഇലകനിക്കല ലസക്ഷന ഓഫതീസകേളക്കഭാണയ്
ഇതനിലന്റെ ചുമതല.

(ബനി)  നഭാഷേണല  എല.ഇ.ഡനി.  മനിഷേന  പങ്കഭാളനികേളഭായ  ഇ.ഇ.എസയ്.എല.
ആണയ് പദതനിക്കയ് ആവശവമഭായ എല.ഇ.ഡനി. എത്തനിക്കുനതയ്. കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ
സലാംരലാംഭമഭായ ഇ.ഇ.എസയ്.എല.  ലടണര് മുഖഭാനരലാം എല.ഇ.ഡനി.-കേള വഭാങ്ങുകേയുലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  എത്തനിച്ചുതരനികേയുലാം ലചേയന.  ഇ.ഇ.എസയ്.എല.  അറനിയനിക്കുന
വനിലയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  എല.ഇ.ഡനി.  വനിതരണത്തനിനുള്ള  വനില
നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്. ഈ ബളബുകേളക്കയ് 3 വര്ഷേലാം വഭാറണനി ഇ.ഇ.എസയ്.എല. ഉറപയ്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഉണയ്. പര്കചസയ് കേമ്മേനിറനിയനിലല അലാംഗങ്ങള തഭാലഴപറയുനവരഭാണയ്.

1. ലചേയര്മഭാന & മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറക്ടര്

2. ഡയറക്ടര് (ഫനിനഭാനസയ്)

3. ഡയറക്ടര് (ഡനിസ്ട്രനിബന്യൂഷേന & കസഫനി)

4. ഡയറക്ടര് (ടഭാനസ്മനിഷേന & സനിസ്റ്റലാം ഓപകറഷേന)

5. ഡയറക്ടര് (കകേഭാര്പകററയ് പഭാനനിലാംഗയ് & എസയ്.സനി.എലാം.)

6. ഡയറക്ടര് [(ജനകറഷേന, സനിവനില & എചയ്.ആര്.എലാം.)]

7. ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര് (എസയ്.സനി.എലാം.)

8. ഫനിനഭാനഷേവല അവഡസസര്.

കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  "കസ്റ്റഭാര്  പര്കചസയ്  മഭാനുവലനില”പറഞനിട്ടുള്ള
നടപടനികേളഭാണയ്  ആവശവമഭായ  സഭാധന  സഭാമഗനികേള  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  പഭാലനിച്ചുവരുനതയ്.  കൂടഭാലത  പര്കചസമഭായനി  ബന്ധലപട
കബഭാര്ഡയ്  ഉത്തരവകേളുലാം  പഭാലനിച്ചുവരുന.  കകേന്ദ്രതീകൃത  സഭാധനങ്ങള
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലല  കകേഭാര്പകററയ്  ഓഫതീസനിലല  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്
(എസയ്.സനി.എലാം.)-ലന്റെ  ഓഫതീസനില  നനിനലാം  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  സഭാധനങ്ങള  അതതയ്
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കമഖലഭാ  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  വഭാങ്ങുന.  അടനിയനനിരമഭായനി  ആവശവമഭായ
സഭാധനങ്ങള  ഫതീലഡയ്  എഞനിനതീയര്മഭാര്  അവരുലട  delegation  അനുസരനിചയ്
വഭാങ്ങുന.

പ്രസരണ  കമഖലയനില  ആവശവമഭായ  സഭാധന  സഭാമഗനികേളുലട  പടനികേ
ഡയറക്ടറുലട  (ടഭാനസ്മനിഷേന  &  സനിസ്റ്റലാം ഓപകറഷേന)  പക്കലനനിനലാം കശഖരനിക്കുകേയുലാം
വനിതരണ കമഖലയനില ആവശവമഭായവ എസയ്.സനി.എലാം.  കസഭാഫയ് ലവയറനില നനിനലാം
കശഖരനിക്കുകേയുലാം  തുടര്നയ്  ഫുളവടലാം  ഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  കബഭാര്ഡനിനുലാം  സമര്പനിചയ്
അലാംഗതീകേഭാരവലാം  വഭാങ്ങുന.  സഭാകങ്കതനികേ  നനിബന്ധനകേളുലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുന  കേഭാരവങ്ങളുലാം  ഉളലപടുത്തനി  ഏകേമുഖ/ദസനിമുഖ  ദര്ഘഭാസകേള
ക്ഷണനിക്കുന. 1 കകേഭാടനി രൂപ വലര വരുന പര്കചസകേളക്കയ് ഏകേമുഖ ദര്ഘഭാസകേള
ക്ഷണനിക്കുന.  ദര്ഘഭാസകേള  പരനികശഭാധനിചകശഷേലാം  ധനകേഭാരവ  ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭനിചകശഷേലാം  അതതയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്മഭാര്  പര്കചസയ്
ഉത്തരവകേള നലകുന.

1  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുകമല  വരുന  പര്കചസകേളക്കയ്  ദസനിമുഖ  ദര്ഘഭാസകേള
ക്ഷണനിക്കുന.  കേനിട്ടുന  ദര്ഘഭാസകേള  പരനികശഭാധനിചകശഷേലാം  ധനകേഭാരവ
ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങനി  ആവശവമുലണങ്കനില  നനിയമ  ഉപകദശവലാം
വഭാങ്ങനി  പ്രതീ-കേസഭാളനിഫനികക്കഷേന  കേമ്മേനിറനിക്കയ്  സമര്പനിക്കുന.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിടനിയ
ദര്ഘഭാസകേളുലട  price  bid  നനിശ്ചനിത  തതീയതനികേളനില  ദര്ഘഭാസകേഭാരുലട
സഭാനനിദവത്തനില  തുറക്കുന.  ഇതനില  1.5  കകേഭാടനി  രൂപ  വലരയുള്ളവ  ധനകേഭാരവ
ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭനിചകശഷേലാം  അതതയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്മഭാര്
പര്കചസയ്  ഉത്തരവകേള  നലകുന.  1.5  കകേഭാടനി  രൂപയയ്  കമലള്ളവ  പര്കചസയ്
കേമ്മേനിറനിയുലട അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിക്കുന.  അതനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചഭാല
10  കകേഭാടനി രൂപ വലരയുള്ള പര്കചസയ് ഉത്തരവകേള നലകുന. 10  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കു
കമലള്ളവ  കബഭാര്ഡയ്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലട  അനുമതനിക്കയ്  വനിടുന.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അനുമതനി ലഭനിചകശഷേലാം പര്കചസയ് ഉത്തരവകേള നലകുന.

5  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കു  കമലള്ള  പര്കചസകേള  ഇ-ദര്ഘഭാസയ്  മുകഖനയഭാണയ്
വഭാങ്ങുനതയ്.

(ഡനി)  ഉണയ്.  കേഭാലകേഭാലങ്ങളനില പരനിഷ്കരനിക്കുന സഭാകങ്കതനികേ നനിബന്ധനകേളുലാം
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുന  കേഭാരവങ്ങളുലാം  ഉളലപടുത്തനി  ഏകേമുഖ/ദസനിമുഖ
ദര്ഘഭാസകേള ക്ഷണനിക്കുന. കേനിട്ടുന ദര്ഘഭാസകേളുലട സഭാകങ്കതനികേ നനിബന്ധനകേളുലാം
വഭാണനിജവ  നനിബന്ധനകേളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ഇവ  രണ്ടുലാം  കബഭാര്ഡയ്
നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുള്ളതുകപഭാലല  പഭാലനിചനിട്ടുള്ള,  കുറവയ്  വനില  quote  ലചേയ  കേമ്പനനിക്കയ്
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പര്കചസയ്  ഉത്തരവകേള  നലകുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  പര്കചസനില  നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുള്ള
സഭാധന  സഭാമഗനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  കബഭാര്ഡനിലല  വനിദഗ്ദ്ധ
എഞനിനതീയര്മഭാലര  അയച്ചു  പരനികശഭാധനിക്കുന.  ആവശവമുള്ളപക്ഷലാം  സഭാധനങ്ങള
ലഭവമഭായ  കശഷേവലാം  വതീണ്ടുലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാകുന.
അവരുലട  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  സഭാധനങ്ങള  ലഡലനിവര്  ലചേയഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലകേഭാടുക്കുന.

എലഭാ വലനുകേള അണര്ഗദൗണയ് കകേബനിള വഴനിയഭാക്കുവഭാന നടപടനി

156 (3331) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനമുളള  ലകേഭാകമഴവല,  ഗഭാര്ഹനികേ  വവദദ്യുതനി
കേണക്ഷനുകേള  ഉളപലട  എലഭാ  വലനുകേളുലാം  അണര്ഗദൗണയ്  കകേബനിള  വഴനി
ലകേഭാടുക്കുവഭാന ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  ആവശവത്തനിനുലാം  ലകേഭാകമഴവല  ആവശവത്തനിനുലാം  മറ്റുലാം
വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  കപഭാസ്റ്റനില  നനിനലാം  കേണക്ഷനയ്  കവണനി
വലനിയ്ക്കുന സര്വ്വതീസയ് വലന അണര് ഗദൗണയ് കകേബനിള വഴനി ഉടമസനു നലകുന
അവസ ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില  ഇതനികലയയ്  വരുന  കകേബനിളനിലന്റെ  വനില  ലകേ.എസയ്.ഇ.
കബഭാര്ഡയ്  എങ്ങലനയഭാണയ്  ഈടഭാക്കുനതയ്;  ഉടമസനയ്  തലന  ലകേ.എസയ്.ഇ.
കബഭാര്ഡയ്-ലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  കകേബനിള  വഭാങ്ങനി  നലകുവഭാന  കേഴനിയുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  വരുലാംകേഭാലങ്ങളനിലല  വനികേസനലാം  മുനനിലകേണയ്  എലഭാ  വവദദ്യുതനി
വലനുകേളുലാം  അണര്ഗദൗണയ്  കകേബനിള  വഴനിയഭാക്കുവഭാന  ആവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓവര്ലഹഡയ്  വലനുകേള  സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  തഭാരതമവലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള  സഭാപനിക്കുനതയ്  വളലരയധനികേലാം
ലചേലകവറനിയതഭാണയ്.  വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലടനതീളലാം  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള
സഭാപനിക്കുനതയ് വന സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവതയുണഭാക്കുലമനതനിനഭാല പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.
ഇതനിനഭാല  എലഭാ  വലനുകേളുലാം  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നലകുനതയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില. സനിരമഭായനി വവദദ്യുതനി തടസമുള്ള സലങ്ങളനിലലാം
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ഓവര്ലഹഡയ്  വലനുകേള  വലനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സലങ്ങളനിലലാം  മഭാത്രകമ
ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുനതയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയഭാറുള.  കകേന്ദ്ര പദതനിയഭായ
RAPDRP-യനില ഉളലപടുത്തനി ലതരലഞടുത്ത നഗര പ്രകദശങ്ങളനില ഓവര്ലഹഡയ്
എചയ്.റനി. വലനുകേള മഭാറനി ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള സഭാപനിച്ചുവരുന.

(ബനി-ഡനി) എല.റനി. വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള കപഭാസ്റ്റനിലനനിനലാം
ഓവര്ലഹഡയ്  സര്വ്വതീസയ്  വയറനിലൂലട  വവദദ്യുതനി  നലകുനതനിനുപകേരലാം  അണര്
ഗദൗണയ് കകേബനിളവഴനി ഇകപഭാള വവദദ്യുതനി നലകേഭാറനില.  എനഭാല വഹ ലടനഷേന
കേണക്ഷനുകേളക്കഭായനി  കകേബനിളുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്.  ഇതയ്  സസനമഭായനി
സഭാപനിക്കഭാന തഭാലപരവമുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള നനിബന്ധനകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി
അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.

ഊര്ജ്ജ വകുപനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേള

157 (3332) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷേയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനയ് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില  വന  കശഷേലാം  ലകേഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനില  ഊര്ജ്ജ
വകുപയ്  മുഖഭാനരലാം  നടപനില  വരുത്തനിയതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദവയുലട  സഭാദവതകേള  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷേലാം  തഭാലഴപറയുന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

1.  വവദദ്യുതനി  മുടങ്ങുനതുലാം  എകപഭാള  തനിരനിലകേ  ലഭനിക്കുലാം  എനള്ളതുലാം
എസയ്.എലാം.എസയ്.  മുകഖന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  മുനകൂടനി  അറനിയനിക്കുനതനിനുള്ള
ഊര്ജ്ജ-ദൂതയ് പദതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  25-10-2016-നയ് സമര്പനിച്ചു.  വവദദ്യുതനി
ശലാംഖലയനില  മുനകൂടനി  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുന  ചേനില  അറകുറപണനികേളമൂലലാം
ഉണഭാകുന വവദദ്യുതനി തടസങ്ങള മുനകൂടനി അറനിയനിക്കഭാന കേഴനിയുനവ അപ്രകേഭാരവലാം
അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില  ഉണഭാകുനവ  അകത  സമയത്തുലാം  വവദദ്യുതനി  എകപഭാള
തനിരനിലകേ  ലഭനിക്കുലാം  എനതുളലപലട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  അറനിയനിക്കുനതഭാണയ്
ഊര്ജ്ജ-ദൂതയ്  പദതനി.  തങ്ങളുലട  ലമഭാവബല  നമ്പര്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന  എലഭാ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഈ  കസവനലാം  ലഭവമഭാണയ്.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ
ലവബ്വസറയ്  www.kseb.in  വഴനികയഭാ  ലസക്ഷകനഭാഫതീസകേള  വഴനികയഭാ  ഈ
കസവനത്തനിനയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാവനതഭാണയ്.

98/2020.
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2.  വവദദ്യുതനി  ബനില  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള-ബനില  തുകേ,  പനിഴ  കൂടഭാലത
പണമടയ്കക്കണ  തതീയതനി,  പനിഴകയഭാടുകൂടനി  പണമടയ്ക്കുനതനിനുള്ള  അവസഭാന
തതീയതനി  തുടങ്ങനിയ  വനിവരങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  എസയ്.എലാം.എസയ്.  ആയനി
ലമഭാവബല കഫഭാണ് വഴനിയുലാം ഇ-ലമയനിലഭായുലാം അറനിയനിക്കുനതനിനുള്ള ഇ-ബനിലനിലാംഗയ്
പദതനിയഭായ  'ഊര്ജ്ജ  സദൗഹൃദ'  നടപനിലഭാക്കനി.  കൂടഭാലത  പണമടയ്ക്കുനതനിനുള്ള
അവസഭാന തതീയതനി ഓര്മ്മേലപടുത്തുന എസയ്.എലാം.  എസയ്.-ഉലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ലഭനിക്കുലാം.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ  ലവബ്വസറയ്  www.kseb.in  വഴനികയഭാ
ലസക്ഷകനഭാഫതീസകേള വഴനികയഭാ ഈ കസവനത്തനിനയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാവനതഭാണയ്.

3.  കപ.റനി.എലാം.  (കപ ത്രൂ  ലമഭാവബല),  കവഭാഡകഫഭാണ് എലാം-ലപസഭാ എനതീ
ലമഭാവബല-വഭാലറ്റുകേള  വഴനി  വവദദ്യുതനി  ബനില്ലുകേള  അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള  സദൗകേരവലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  തങ്ങളുലട
ലമഭാവബല വഴനി വവദദ്യുതനി ബനില തുകേ കമല പറഞ വഭാലറ്റുകേളുലട ലമഭാവബല
ആപ്പുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് അടയഭാന കേഴനിയുലാം.

4.  പുതനിയ  കേണക്ഷന  ആവശവമുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  അകപക്ഷ
ഓണ്വലനനില  നലകേഭാനുലാം  അകപക്ഷഭാഫതീസയ്  ഓണ്വലനനില  അടയഭാനുലാം
സദൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കേണക്ഷനുകവണനി  കപഭാസ്റ്റയ്  ആവശവമനിലഭാത്ത
ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം മറയ് കലഭാലടനഷേന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം അകപക്ഷഭാ
ഫതീസനികനഭാലടഭാപലാം  ലസകേന്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറ്റുലാം  സര്വ്വതീസയ്  കേണക്ഷനുകവണ
ലചേലവലാം  ഓണ്വലനനില  തലന  അടയഭാന  കേഴനിയുലാം.  അകപക്ഷയുലട  പ്രനിന്റെദൗട്ടുലാം
അകപക്ഷകേലന്റെ  കഫഭാകടഭായുലാം  മറ്റു  കരഖകേളുലാം  കേണക്ഷന  നലകേഭാന  വരുന
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  ഉകദവഭാഗസലന്റെ  വകേവശലാം  ഏലപനിചഭാല  മതനിയഭാകുലാം.
അതനിനഭാല  കമലപറഞ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനില  വരഭാലത
തലന  സര്വ്വതീസയ്  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുന.  കപഭാസ്റ്റയ്  ആവശവമുള്ള  സര്വ്വതീസയ്
കേണക്ഷനുള്ള  ആപനികക്കഷേന  ഫതീസയ്  അകപക്ഷ  നലകുകമ്പഭാളതലന
ഓണ്വലനഭായനി  അടയഭാന  കേഴനിയുലാം.  ലസകേന്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറ്റുലാം  സര്വ്വതീസയ്
കേണക്ഷനുകവണ  ലചേലവലാം  സല  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷേലാം  ഇ-ലമയനില  വഴനിയുലാം
എസയ്.എലാം.എസയ്.  വഴനിയുലാം  അറനിയനിക്കുനതഭാണയ്. ഈ തുകേ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ
എലഭാ ലസക്ഷന ഓഫതീസകേളവഴനിയുലാം അടയഭാന കേഴനിയുലാം.

5. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വവദദ്യുതനി സലാംബന്ധമഭായ സലാംശയ നനിവഭാരണത്തനിനുലാം
പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം അപകേടങ്ങളുലാം മറ്റു അടനിയനര സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം
അറനിയനിക്കുനതനിനുലാംകവണനി 24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന കകേന്ദ്രതീകൃത ഉപകഭഭാക്തൃ
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കസവന സലാംവനിധഭാനവമഭായനി ബന്ധലപടഭാനകവണനി  1912  എന കടഭാള ഫതീ നമ്പര്
സലാംവനിധഭാനവലാം  ഓണ്വലന  ലവബയ്  ലസലഫയ്  സര്വ്വതീസയ്  (www.wss.kseb.in)
സലാംവനിധഭാനവലാം നടപനിലഭാക്കനി.

6. WhatsApp  എന കസഭാഷേവല മതീഡനിയ സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി  9496001912
എന നമ്പറനില ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട പരഭാതനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

7.  അപ്നഭാ  സനി.എസയ്.സനി.  എന  കദശതീയ  ലപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രവമഭായനി
കയഭാജനിചയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഇനവയനിലല ഏതു ജനകസവനകകേന്ദ്രലാംവഴനിയുലാം വവദദ്യുതനി
ബനില ഓണ്വലനഭായനി അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള സദൗകേരവലാം നടപനിലഭാക്കനി.

വനിതരണ  വനിഭഭാഗത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുമഭായ
പദതനിയുലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി*കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ലകേഭാലലാം  ഇലകനിക്കല  ഡനിവനിഷേന  ഓഫതീസയ്  കമലക്കൂരയനില  35  KW
സദൗകരഭാര്ജ്ജനനിലയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  110  KW  കേഭാവനഭാടയ്
സബ്കസ്റ്റഷേന റൂഫയ് കടഭാപനില 20 KW സദൗകരഭാര്ജ്ജനനിലയലാം സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
ദര്ഘഭാസയ് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

വവദദ്യുതനി പ്രസരണ ശലാംഖല ലമചലപടുത്തല

158 (3333) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വവദദ്യുതനി പ്രസരണ ശലാംഖല ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി

എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  വവദദ്യുതനി  പ്രസരണകശഷേനി  400  ലകേ.വനി.  ആയനി  ഉയര്ത്തുനതനിനയ്
ടഭാനസയ് ഗനി ഡയ് 2.0 എന കപരനില മഭാസ്റ്റര് പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയയ്  ആലകേ  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ലചേലവയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനലതനലാം ഇതനില എത്ര കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനി-യുലട ധനസഹഭായലാം
ലഭനിയ്ക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ഡനി)  ടഭാനസ്ഗനിഡയ്  2  പദതനി  എനയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിയഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാവനിയനിലല ഉയര്ന ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാഗലാം
നനിറകവറ്റുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന  വവദദ്യുതനിലയ
ആശയനികക്കണതുണയ്.  കകേരളത്തനിനയ്  ഒരു  2000  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ഊര്ജ്ജ
ഇടനഭാഴനിയുലടയുലാം  മറ്റു  ചേനില  അനര്  സലാംസഭാന  പ്രസരണ  വലനുകേളുലടയുലാം
അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇങ്ങലന  ലഭവമഭാകുന  അധനികേ  വവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  എത്തനിക്കുനതനിനയ്  കകേരളത്തനില  നനിലവനിലള്ള  വവദദ്യുതനി
പ്രസരണ ശലാംഖല അപരവഭാപമഭാണയ്.

ഈ പശ്ചഭാത്തലത്തനില  കകേരള കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിനയ്
ഒരു  ദതീര്ഘകേഭാല  പ്രസരണ  പദതനിയഭായ  ടഭാനസ്ഗനിഡയ്  2.0-ക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസരണ ശലാംഖല ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  അഞയ്  വര്ഷേത്തനി
നുള്ളനില  വനിവനിധ  കവഭാളകടജയ്  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  114  സബ്കസ്റ്റഷേനുകേളുലടയുലാം
2413 കേനി. മതീറര് വലനുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഈ
പദതനിയനില  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നനിലവനിലള്ള  ചേനില  സബ്കസ്റ്റഷേനുകേലളയുലാം  ചേനില
വലനുകേലളയുലാം  ഉയര്ന  പ്രസരണ  കവഭാളകടജനികലയയ്  ഉയര്ത്തുകേയുലാം  പ്രസരണ
ശലാംഖലലയ  ബലലപടുത്തല,  പ്രസരണകശഷേനി  വര്ദനിപനിക്കല,  പുതനിയ  HV
സബ്കസ്റ്റഷേന നനിര്മ്മേഭാണലാം, അനുബന്ധ വലനുകേള എനനിവ ഉളലപടുന. കൂടഭാലത
പുതനിയ വലനുകേളുലടയുലാം സബ്കസ്റ്റഷേനുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട നനിലവനിലള്ള
പ്രസരണ  ശലാംഖലയുലാം  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന  കജഭാലനികേളുലാം
ഉളലപടുന.

പുനരുലപഭാദന കസഭാതസകേളനിലനനിനലാം വലനിയ കതഭാതനില ഉലപഭാദനിപനിക്കുന
വവദദ്യുതനിയുലട  പ്രസരണലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിച  പ്രസരണ  ശലാംഖല
നനിര്മ്മേഭാണവലാം  മറ്റുലാം  ഉളലപടുത്തനിയ  ഹരനികതഭാര്ജ്ജ  ഇടനഭാഴനി  പദതനിയുലാം
ടഭാനസ്ഗനിഡയ്  2.0-ല ഉളലപടുന.  ടഭാനസ്ഗനിഡയ് പദതനിയനില  400  ലകേ.വനി.യുലട
528 CKM  വലനുലാം  220  ലകേ.  വനി.യുലട  2125 CKM  വലനുലാം  110  ലകേ.വനി.യുലട
2089  CKM  വലനുലാം  ഉളലപടുന.  ഇതുകൂടഭാലത  അഞയ്  400  ലകേ.വനി.
സബ്കസ്റ്റഷേനുലാം ഇരുപത്തനിനഭാലയ് 220 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷേനുലാം ഉളലപടുന.

(സനി)  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനു  ഒനഭാലാംഘടത്തനില  4,74,577  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനില  1,62,960  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഹരനിത ഊര്ജ്ജ ഇടനഭാഴനി
പദതനിക്കയ് 1,78,800 ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണയ് ആലകേ ലചേലവയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്.
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ഇതുകൂടഭാലത  കമലപറഞ  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി
നനിലവനിലള്ള സബ്കസ്റ്റഷേനുകേളനില അനുബന്ധ കജഭാലനികേള നടത്തുനതനിനയ് 55,000
ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കമലപറഞ പദതനികേളനിലൂലട ലഭവമഭാകുന
വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനികലയയ്  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  എത്തനിക്കുനതനിനയ്  പ്രസരണ
ശലാംഖലയുലാം  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലാം   ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനയ്  57,500  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണയ്  ലചേലവയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്.  അങ്ങലന  ആലകേ  9,28,837  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണയ്  ടഭാനസ്ഗനിഡയ്  2.0  പദതനിക്കഭായനി  ലചേലവഴനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.
ഒനഭാലാം ഘടലാം,  രണഭാലാം ഘടലാം വര്ക്കുകേളക്കയ് ആവശവമഭായ  6375  കകേഭാടനി രൂപയുലട
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  കേനിഫ്ബനി  (KIIFB)-യുലട  ലസഷേവല  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്
പഭാകക്കജനില ഉളലപടുത്തനി സതസര  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 5200  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  വര്ക്കുകേളക്കയ്  വവവസകേളക്കു  വനികധയമഭായനി  കേനിഫ്ബനിയുലട
ഫണനിനുകവണനി അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 768 കകേഭാടനി രൂപയുലട
വര്ക്കുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  (Detailed  Project  Report)  കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ടഭാനസ്ഗനിഡയ്  2.0  പദതനിയുലട  ഒനഭാലാംഘട  പദതനിയനിലലപട
വര്ക്കുകേള  2017-20  കേഭാലയളവനിലലാം  രണഭാലാംഘട പദതനികേള  2020-23-ഓടുകൂടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുമഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.

വവദന്യൂതനി ചേഭാര്ജ്ജയ് വര്ദന

159 (3334) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷേലാം  വവദന്യൂതനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്
വര്ദനിപനിചയ് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിരക്കയ്  വര്ദനയനിലലട  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അധനികേ
വരുമഭാനമഭാണയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. പ്രതതീക്ഷനിക്കുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിരക്കയ്  വര്ദനയനില  നനിനയ്  ഏലതങ്കനിലലാം  വനിഭഭാഗങ്ങലള
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സലാംസഭാന  വവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന  സസകമധയഭാ
സസതീകേരനിച  നടപടനിക്രമങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  17-4-2017-ലല  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
18-4-2017 മുതല സലാംസഭാനലത്ത ഏതഭാനുലാം ചേനില കലഭാ ലടനഷേന, വഹലടനഷേന,
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എകയ്ടഭാ  വഹലടനഷേന  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വവദദ്യുതനി
നനിരക്കുകേള പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത മറ്റു വലസനസനികേളുലട
ബളബയ്  സവപ  തഭാരനിഫുലാം  (BST)  ടനി  ഉത്തരവനിലൂലട  വര്ദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ,  വവവസഭായ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
നനിരക്കുകേളനിലഭാണയ് വര്ദനവയ് വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

തഭാരനിഫയ്  പരനിഷ്കരണത്തനിലൂലട  ഗഭാര്ഹനികേ  വനിഭഭാഗലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
വവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജനിനത്തനില 3.5 ശതമഭാനലാം മുതല 10 ശതമഭാനലാം വലര  വര്ദനവലാം
വവഭാവസഭായനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട തഭാരനിഫനില  3.45  ശതമഭാനലാം മുതല  5.75  വലര
വര്ദനവലാം വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എനഭാല പ്രതനിമഭാസലാം  250  യൂണനിറയ് വലര വവദദ്യുതനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന 97 ശതമഭാനലാം ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം 5 ശതമഭാനത്തനില
തഭാലഴ മഭാത്രകമ വര്ദനവയ് വരുത്തനിയനിട്ടുള.

(ബനി)  നനിരക്കുവര്ദനവനിലൂലട  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്
ലനിമനിറഡനിനയ്  2017-18-കലയയ്  550  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അധനികേ  വരുമഭാനലാം
ഉണഭാകുലമനഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി) നനിരക്കയ് വര്ദനവനിലനനിനലാം തഭാലഴപറയുന വനിഭഭാഗങ്ങലള ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

i. തഭാലക്കഭാലനികേ കേണക്ഷനുകേള

ii. കേഭാര്ഷേനികേ വനിഭഭാഗലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 

iii. സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള 

iv.  ഗവണ്ലമന്റെയ് ആശുപത്രനികേളുലാം അവകയഭാടനുബന്ധനിചയ് ആകരഭാഗവ കമഖലയനിലള്ള
സഭാപനങ്ങളുലാം

v. ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുലാം മതപഠന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ആശമങ്ങളുലാം കകേഭാണ്ലവന്റുകേളുലാം

vi. കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ് കേതീഴനിലള്ള ഓഫതീസകേളുലാം സഭാപനങ്ങളുലാം

vii. വഭാടര് അകതഭാറനിറനി, ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. എനനിവയുലട ഓഫതീസകേള

viii. വക്കതീലന്മഭാര്, ചേഭാര്കടര്ഡയ് അക്കദൗണന്റുമഭാര് മുതലഭായവരുലട ഓഫതീസകേള 

ix. കപഭാസ്റ്റല ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിനയ് കേതീഴനിലള്ള ഓഫതീസകേളുലാം കപഭാസ്റ്റയ് ഓഫതീസകേളുലാം

x. ബഭാങ്കുകേള, ലറയനിലകവ കസ്റ്റഷേനുകേള, എ.ടനി.എലാം. കേദൗണറുകേള

xi.  അനഭാഥഭാലയങ്ങള,  അങ്കണവഭാടനികേള,  വൃദസദനങ്ങള,  വഭായനശഭാലകേള,
ലപഭാതു ശദൗചേഭാലയങ്ങള, e-toilets.
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xii. വലബറനികേളുലാം, റതീഡനിലാംഗയ് റൂമുകേളുലാം

xiii. കകേബനിള ടനി.വനി. സഭാപനങ്ങള, ദൂരദര്ശന/ആകേഭാശവഭാണനിയുലട ഓഫതീസകേള,
ഇനഷേസറനസയ് കേമ്പനനികേള.

xiv. നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, കേമ്പന്യൂടര് ലടയനിനനിലാംഗയ് സഭാപനങ്ങള.

xv.  എലഭാത്തരലാം  കേചവട  സഭാപനങ്ങള  (100  യൂണനിറയ്  വലര  പ്രതനിമഭാസലാം
ഉപകഭഭാഗമുള്ള ലചേറുകേനിട കേചവടക്കഭാര് ഒഴനിലകേ).

xvi.  സനിനനിമഭാ തനികയററുകേള,  ആര്ട്സയ്  &  കസഭാര്ട്സയ് കബ്ബുകേള  (200  വഭാടയ്സനിനു
മുകേളനില കേണക്ടഡയ് കലഭാഡുള്ളവ).

xvii. ലറയനിലകവ കസ്റ്റഷേനുകേള

xviii. വഹലടനഷേന വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള.

കൂടഭാലത  തഭാലഴപറയുന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  തഭാരനിഫനില  കുറവ
വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

i. ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേള

ii. വഹലടനഷേന/എകഭാ വഹലടനഷേന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട കകേഭാളനനികേള.

iii. നഭാണവ വനിളകേള.

iv. IHRDയുലട കേതീഴനിലള്ള വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള.

v. ആകരഭാഗവ കമഖലയനിലള്ള സസകേഭാരവ സഭാപനങ്ങള.

vi. കകേഭാള ലസന്റെറുകേള.

കൂടഭാലത  പ്രതനിമഭാസലാം  120  യൂണനിറയ്  വലര  ഉപകഭഭാഗമുള്ള  ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ആദവലത്ത 40 യൂണനിറനിനയ്  35 വപസ നനിരക്കനിലലാം തുടര്നള്ള
80  യൂണനിറനിനയ്  41  മുതല  120  യൂണനിറയ്  വലര  50  വപസ  നനിരക്കനിലലാം  നലകേനി
വനലകേഭാണനിരനിക്കുന  സബ്സനിഡനി  തുടരുന.  കൂടഭാലത  കേഭാര്ഷേനികേ  വനിഭഭാഗലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  യൂണനിലറഭാനനിനയ്  85  വപസ  നനിരക്കനില  ഗവണ്ലമന്റെയ്
സബ്സനിഡനി  നലകേനിവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  ദഭാരനിദവകരഖയയ്  തഭാലഴയുള്ളതുലാം
പ്രതനിമഭാസലാം  40  യൂണനിറയ്  വലര  ഉപകഭഭാഗമുള്ളതുലാം  1000  വഭാടയ്സയ്  വലര  കുറഞ
കേണക്ടഡയ് കലഭാഡുള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം 1.50 രൂപ നനിരക്കനില വവദദ്യുതനി നലകേനി
വരുന. 500 വഭാടയ്സയ് വലര കേണക്ടഡയ് കലഭാഡുള്ളതുലാം പ്രതനിമഭാസലാം 20 യൂണനിറയ് വലര
ഉപകഭഭാഗമുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  വവദദ്യുതനി  സദൗജനവമഭായനി  നലകേനിവരുന.
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കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കഹഭാസ്ദുര്ഗയ്  എനതീ തഭാലൂക്കുകേളനിലല എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിത
ബഭാധനിതര്ക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം 150 യൂണനിറയ് വലര തഭാരതകമവന കുറഞ നനിരക്കഭായ 1.50
രൂപ നനിരക്കനില നലകേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

പുതുതഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള

160 (3335) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .    ഷേഭാഫനി പറമ്പനില  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദന  കമഖലയനില  പുതുതഭായനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതു വഴനി എത്ര ലമഗഭാവഭാടയ്  വവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനമഭാണയ് ലക്ഷവമനിടുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുനതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതുമഭായ  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേള  ഏലതലഭാമഭാലണനയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദന കമഖലയനില പുതുതഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള:

1 ലപരുവണഭാമൂഴനി 6 MW 24.7 Mu

2 പഴശനിസഭാഗര് 7.5 MW 25.46 Mu

3 വടകക്കപ്പുഴ എകറനഷേന 0.7 Mu

4 അപര് ലചേങ്കുളലാം 24 MW 53.22 Mu

5 ചേനിനഭാര് 24 MW 76.45 Mu

6 ലഭാഡ്രലാം 3.5 MW 12.13 Mu

7 ഓലനിക്കല 5 MW 10.26 Mu
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8 പുവഭാരലാംകതഭാടയ് 3 MW 5.88 Mu

9 മഭാര്മ്മേല 7 MW 23.02 Mu

10 ലചേമ്പുകേടവയ്-III 7.5 MW 17.715 Mu

11 പതീചഭാടയ് 3 MW 7.74 Mu

12 ലവകസ്റ്റണ് കേലഭാര് 5 MW 17.41 Mu

13 മഭാരനിപ്പുഴ 6 MW 14.84 Mu

14 വളഭാലാംകതഭാടയ് 7.5 MW 15.291 Mu

15 മഭാങ്കുളലാം 40 MW 82 Mu

16 ആനക്കയലാം 7.5 MW 22.83 Mu

ഈ  പദതനികേളക്കുപുറകമ  163  MW-ലന്റെ  ആതനിരപനിള്ളനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ്  എതനിലരയുള്ള  എതനിര്പ്പുകേള  സമവഭായത്തനിലൂലട  പരനിഹരനിക്കഭാന
കേഴനിയുകമഭാ എനയ് പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്.

പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസകേളനില  നനിനള്ള  ഊര്ജ്ജ  ഉലപഭാദനലാം

ലക്ഷവമനിടയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ

സലങ്ങളനിലലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമലക്കൂരകേളനിലമഭായനി  ഇതുവലരയഭായനി  10.66

ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സദൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  8.26  ലമഗഭാവഭാടയ്

സദൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.  4.71  ലമഗഭാവഭാടയ്

പദതനികേളുലട  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പദതനികേളുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

200  ലമഗഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കയ്  പദതനിയുലട  ആദവഘടമഭായ  50
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  എന.ടനി.പനി.സനി.-യുലട
നനിയനണത്തനില  കേഭായലാംകുളത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  തഭാപവവദദ്യുതനനിലയത്തനിലന്റെ
സമതീപത്തഭായുള്ള  ഭൂമനിയനില  170-ഓളലാം  ലമഗഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര്  പദതനി
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാദവതഭാപഠനലാം  നടത്തഭാന  എന.റനി.പനി.സനി.-കയഭാടയ്
ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
ഉടമസതയനിലള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില  അവരുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  റൂഫയ്  കടഭാപയ്

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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കസഭാളഭാര്  പദതനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  നടപനിലഭാക്കഭാന
നടപടനി  എടുത്തുവരുന.  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേള  സഭാപനിക്കുന  കമലക്കൂരയനിലല
സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങളക്കയ്  ആവശവമഭായ  കേണക്ടനിവനിറനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നലകേനി വരുന.

കേഭാറനില നനിനള്ള വവദദ്യുകതഭാലപഭാദനത്തനിനഭായനി  1  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള
വമകക്രഭാ വനിനഡയ് നനിലയലാം പൂവഭാര് കേടലത്തതീരത്തയ് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള ദര്ഘഭാസയ്
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കേഞനികക്കഭാടയ്  നനിലവനിലള്ള  9  കേഭാറഭാടനി
യനങ്ങളനില  5  എണലാം  മഭാറനി  പകേരലാം  കശഷേനി  കൂടനിയ  5  യനങ്ങള
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  പുതുതഭായനി  2.5  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള  കേഭാറഭാടനി  യനലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ദര്ഘഭാസയ്  ക്ഷണനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഇ.എലാം.സനി.-യനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന സ്മഭാള വഹകഡ്രഭാ ലപ്രഭാകമഭാഷേന ലസല
വഴനി  ലചേറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനി  നയപ്രകേഭാരലാം  BOOT  അടനിസഭാനത്തനില
സസകേഭാരവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി സസതന (IPP), കേവഭാപ്റതീവയ് (CPP) വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി
47  ലമഗഭാവഭാടയ്  സഭാപനിതകശഷേനി  വരുന  20  പദതനികേളക്കയ്  അനുമതനി
നലകുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

അലനര്ടയ് മുകഖന 2016-17 വര്ഷേലത്ത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി 2 കേനികലഭാവഭാടയ്
വലര കശഷേനിയുള്ള ശലാംഖലഭാബന്ധനിത കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള (ആലകേ കശഷേനി  -
5000  കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട
വവക്തനികേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം സഭാപനിച്ചുനലകേഭാനുലാം  1  കേനികലഭാ  വഭാട്ടുമുതല  5
കേനികലഭാ  വഭാട്ടുവലര  കശഷേനിയുള്ള  ഓഫ്ഗനിഡയ്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  (ആലകേ
കശഷേനി  -  6400  കേനികലഭാ  വഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട
സഭാപനിച്ചു  നലകേഭാനുമുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  ഇടുക്കനി,
പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ് ജനിലകേളനിലല ഒറലപട, വനിദൂരസലങ്ങളഭായ 2000 വതീടുകേളനില
കസഭാളഭാര്  വവദദ്യുതതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  പഭാലക്കഭാടയ്
കുഴലമന്ദത്തയ്  2  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  പവര്  പഭാന്റെയ്
സഭാപനിചയ്  വവദദ്യുതനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഗനിഡനികലയയ്  നലകേനിവരുന.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  അലനര്ടയ്  മുകഖന  കസഭാളഭാര്  കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേയ്  -
കസഭാളഭാര് വനിനഡയ് വഹബനിഡയ് പവര് പഭാന്റുകേള (1 ലമഗഭാവഭാടയ് മുതല 3 ലമഗഭാവഭാടയ്
വലര കശഷേനിയുള്ളവ) സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി 17.35 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിയുണയ്.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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കൂടഭാലത  1.4  ലമഗഭാവഭാടയ്  ആലകേ കശഷേനിയുള്ള ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്
പഭാന്റുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
10.50 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

2017-18  വര്ഷേലത്ത പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  4.4  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള
കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. അകതഭാലടഭാപലാം ലപഭാതുജന
കബഭാധവലക്കരണത്തനിലൂലട  റൂഫയ്  കടഭാപയ്  പഭാന്റുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി) ലകേ  .  എസയ്  .  ഇ  .  ബനി  .  എല  .

നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന പദതനികേള 

1 ലപരനിങ്ങലകുത്തയ് 24 MW 45.02 Mu

2 പള്ളനിവഭാസല എകറനഷേന പദതനി 60 MW 153.9 Mu

3 ഭൂതത്തഭാന ലകേടയ് 24 MW 83.5 Mu

4 ലപരുകനനരുവനി 6 MW 25.77 Mu

5 അപര് കേലഭാര് 2 MW 5.14 Mu

6 കേക്കയലാം 3 MW 10.39 Mu

7 ലചേങ്കുളലാം ഓലഗ്മെകന്റെഷേന     85 Mu

         ആലകേ 119 MW 408.72 Mu

a. പുതുതഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ് ആസൂത്രണലാം ലചേയ ജലവവദദ്യുത പദതനികേള

1 ലപരുവണഭാമൂഴനി 6 MW 24.7 Mu

2 പഴശനിസഭാഗര് 7.5 MW 25.46 Mu

3 വടകക്കപ്പുഴ എകറനഷേന 0.7 Mu

4 അപര് ലചേങ്കുളലാം 24 MW 53.22 Mu

5 ചേനിനഭാര് 24 MW 76.45 Mu

6 ലഭാഡ്രലാം 3.5 MW 12.13 Mu

7 ഓലനിക്കല 5 MW 10.26 Mu
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8 പുവഭാരലാംകതഭാടയ് 3 MW 5.88 Mu

9 മഭാര്മ്മേല 7 MW 23.02 Mu

10 ലചേമ്പുകേടവയ്-III 7.5 MW 17.715 Mu

11 പതീചഭാടയ് 3 MW 7.74 Mu

12 ലവകസ്റ്റണ് കേലഭാര് 5 MW 17.41 Mu

13 മഭാരനിപ്പുഴ 6 MW 14.84 Mu

14 വളഭാലാംകതഭാടയ് 7.5 MW 15.291 Mu

15 മഭാങ്കുളലാം 40 MW 82 Mu

16 ആനക്കയലാം 7.5 MW 22.83 Mu

b. മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന പദതനികേള

1 കതഭാടനിയഭാര് ജലവവദദ്യുത പദതനി 40 MW, 99 Mu

2 ചേഭാത്തനകക്കഭാട്ടുനട  11  ലചേറുകേനിട  വവ ദദ്യുത
പദതനികേള

6 MW, 14.76 Mu

                                        ആലകേ 46 MW

ഇ.എലാം.സനി.-യനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സ്മഭാള  വഹകഡ്രഭാ  ലപ്രഭാകമഭാഷേന
ലസലവഴനി മുനകേഭാലങ്ങളനില നലകേനിയ പദതനികേളനില നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുനതുലാം
മുടങ്ങനിക്കനിടനതുമഭായ  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേളുലട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

161 (3336) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനില കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനില
നനിയമനിക്കുനതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില  എത്ര  കപലര  നനിയമനിക്കുന
തനിനഭാണയ് ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതയ്;

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  നനിയമനിക്കുനതനിനയ്  എലനലഭാലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണയ്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനയ്  പ്രകതവകേ  അനുപഭാതലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  1486  ഒഴനിവകേളഭാണയ്  PSC-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം കലബര് കേമ്മേതീഷേണര് തയഭാറഭാക്കനി പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
അനനിമ  ലനിസ്റ്റനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേലര  suitability  test/Interview/
ശഭാരതീരനികേ  ക്ഷമത  പരനികശഭാധന  എനതീ  നടപടനിക്രമങ്ങള  KPSC  മുഖഭാനനിരലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  communal  rotation  തതസങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  നനിയമത്തനിനയ്
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണയ്.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  മസ്ദൂര്  നനിയമനത്തനിനുള്ള
കബഭാര്ഡയ്  ഉത്തരവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഈ  നനിയമനത്തനിനുലാം  ബഭാധകേമഭാണയ്.
എനഭാല  ഉയര്ന  പ്രഭായപരനിധനിയനിലലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  കയഭാഗവതയനിലലാം
ഇളവനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  ID  27/2002  കകേസനിലലയുലാം  അനുബന്ധ  കകേഭാടതനി
ഉത്തരവകേളനിലലയുലാം വവവസകേള പ്രകേഭാരലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില മസ്ദൂര്
തസ്തനികേയനില  15-12-2004-ല ഉണഭായനിരുനതുലാം തുടര്നള്ള അഞയ് വര്ഷേങ്ങളനില
ഉണഭാകുനതുമഭായ  ഒഴനിവകേളുലട  25%  ആണയ്  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട
നനിയമനത്തനിനഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതയ്.  അപ്രകേഭാരലാം  കേണക്കഭാക്കലപട  1486
ഒഴനിവകേളഭാണയ് (ജനില തനിരനിച്ചുള്ളവ) PSC-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്. 

വവദദ്യുത കമഖലയനിലല ഈ വര്ഷേലത്ത പദതനികേള

162 (3337) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   ലകേ  .  എസയ്  .  ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഇദൗ  വര്ഷേലാം  ലലവദദ്യുത  കമഖലയനില  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്

നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  കമഖലകേളനിലഭാണയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനലതനലാം  ഓകരഭാ
കമഖലയനില  നനിനലാം  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടയ്  ലലവദദ്യുതനിയഭാണയ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളളലതനലാം വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ്  ഭരണതലത്തനില  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലല വഭാര്ഷേനികേ പദതനിയനില
വനിതരണ കമഖലയനില  750  കകേഭാടനി രൂപയുലട പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് കകേരള സലാംസഭാന
വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  വഭാര്ഷേനികേ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം  3,08,977  പുതനിയ വവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള നലകേഭാനുലാം  2725
കേനികലഭാ മതീറര്  11  ലകേ.വനി.  വലന, 2954 കേനികലഭാ മതീറര്  എല.റനി.  വലന എനനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം  2508  ടഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  1754  കേനികലഭാമതീറര്
സനിലാംഗനിള കഫസയ് വലന ത്രതീ കഫസയ് വലന ആക്കനി മഭാറ്റുവഭാനുലാം 1005 കേനികലഭാ മതീറര്
11  ലകേ.  വനി.  വലനനിലന്റെയുലാം  7519  കേനികലഭാ മതീറര് എല.റനി.  വലനനിലന്റെയുലാം കശഷേനി
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  14.01  ലക്ഷലാം  കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുവഭാനുമഭാണയ്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതയ്.

വവദദ്യുത  കമഖലയനില  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദവയുലട  സഭാദവതകേള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  ഈ  വര്ഷേലാം  തഭാലഴപറയുന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  പടണങ്ങളനില  സഭാഡ
കേണ്കടഭാള ലസന്റെര് പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.

2. ടദൗണുകേളനില  കഫസയ്-2  ഐ.ടനി.  പദതനികേള  നടപനില  വരുത്തുന
പദതനി.

3. എചയ്.റനി./ഇ.എചയ്.റനി.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  ഓകടഭാകമറഡയ്  മതീറര്
റതീഡനിലാംഗയ് (എ.എലാം.ആര്.) സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.

4. എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗുലാം  ഔകടജയ്  കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി
സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  എചയ്.റനി.  ഫതീഡറുകേളനിലലാം  ഡനിസ്ട്രനിബന്യൂഷേന  ടഭാനകസഭാര്മറു
കേളനിലലാം എ.എലാം.ആര്. മതീററുകേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി.

5. എന്റെര്വപ്രസസയ്  റനികസഭാഴയ്  പഭാനനിലാംഗയ്  (ഇ.ആര്.പനി.)  നടപനില
വരുത്തുന പദതനി.
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6. നഭാഷേണല  ഇനഫര്കമഷേന  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  (NII)ഭഭാഗമഭായനി
ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഓഫതീസകേലള  ഒപ്റനിക്കല  വഫബര്  കകേബനിള  വഴനി
ബന്ധനിപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി.

7. വവദദ്യുതനി ബനില അടയഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലടയുള്ള ലമഭാവബല
ആപനികക്കഷേന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി സമര്പനിക്കുന പദതനി.

8. ലതരലഞടുത്ത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  സ്മഭാര്ടയ്  മതീറര്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.

9. സ്മഭാര്ടയ്  സനിറനി  പ്രകദശത്തയ്  സ്മഭാര്ടയ്  ഗനിഡയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള പദതനി.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനലകേഭാണനി
രനിക്കുനതുലാം  ലടണര്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുനതുമഭായ  സദൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില
നനിനലാം  കേഭാറനിലനനിനമുള്ള  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

2017-18 വര്ഷേലാം പ്രസരണ വനിഭഭാഗത്തനിനയ് കേതീഴനില വനിവനിധ കവഭാളട്ടുകേളനിലഭായനി
35  സബ്കസ്റ്റഷേനുകേളുലാം  368  കേനികലഭാ  മതീറര്  പ്രസരണ വലനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
പദതനിയനിടനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത പ്രസരണ ശലാംഖല ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനഭായനി 2017-22
കേഭാലയളവനിലഭായനി  ടഭാനസ്ഗനിഡയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഈ
പദതനിയനിലലപടുത്തനി 2017-18 കേഭാലയളവനില രണയ് 220 ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷേനുകേളുലാം
അനുബന്ധ വലനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണയ്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന
6 ലമഗഭാവഭാടയ് ലപഭാരുകനനരുവനി പദതനിയുലാം 3 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ കേക്കയലാം ജലവവദദ്യുത
പദതനിയുലാം ഈ വര്ഷേലാം കേമ്മേതീഷേന ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുലാം. ഇതുവഴനി 9 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
സഭാപനിതകശഷേനി വര്ദനയുണഭാകുലാം.  കൂടഭാലത തഭാലഴപറയുന  37.5  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം ഈ വര്ഷേലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുന.

1 ലപരുവണഭാമൂഴനി 6 MW

2 പഴശനിസഭാഗര് 7.5 MW

3 ചേനിനഭാര് 24 MW

4 വടകക്കപ്പുഴ എകയ്റനഷേന --

                                                 ആലകേ 37.5 MW

ഇതനിനുപുറകമ  തഭാലഴപറയുന പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ലടണര് ഈ വര്ഷേലാം ക്ഷണനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുനണയ് :

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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1 അപര് ലചേങ്കുളലാം 24 MW

2 ലഭാഡ്രലാം 3.5 MW

3 ഓലനിക്കല 5 MW

4 പൂവഭാരലാംകതഭാടയ് 3 MW

5 മഭാര്മ്മേല 7 MW

6 പതീചഭാടയ് 3 MW

7 മഭാരനിപ്പുഴ 6 MW

8 മഭാങ്കുളലാം 40 MW

ആലകേ 91.5 MW

200  ലമഗഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കയ്  പദതനിയുലട  ആദവഘടമഭായ
50  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അനനിമ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  എന.റനി.പനി.സനി.-യുലട
നനിയനണത്തനില  കേഭായലാംകുളത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  തഭാപവവദദ്യുത  നനിലയത്തനിലന്റെ
സമതീപത്തഭായുള്ള  ഭൂമനിയനില  170-ഓളലാം  ലമഗഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര്  പദതനി
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാദവതഭാ  പഠനലാം  നടത്തഭാന  എന.ടനി.പനി.സനി.-കയഭാടയ്
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ഉടമസതയനിലള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില അവരുലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
റൂഫയ്  കടഭാപയ്  കസഭാളഭാര്  പദതനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില
നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി  എടുത്തുവരുന.  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില
വഭാര്ഷേനികേ പദതനികേളനില ഉളലപടുത്തനി,  സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുലട കമലക്കൂരയനില
ഏകേകദശലാം  3560  കേനികലഭാ  വഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള  35  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല  മുടക്കയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  സനദത
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ചേതീകമനനിയനില  200  ലമഗഭാവഭാടയ്
കശഷേനിയുള്ള  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേള  സഭാപനിക്കുന  കമലക്കൂരയനിലല
സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങളക്കയ്  ആവശവമഭായ  കേണക്ടനിവനിറനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നലകേനിവരുന.

കേഭാറനില നനിനള്ള വവദദ്യുകതഭാലപഭാദനത്തനിനഭായനി  1  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള
വമകക്രഭാ വനിനഡയ് നനിലയലാം പൂവഭാര് കേടലത്തതീരത്തയ് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള ദര്ഘഭാസയ്



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 273

നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കേഞനികക്കഭാടയ്  നനിലവനിലള്ള  9  കേഭാറഭാടനി
യനങ്ങളനില  5  എണലാം  മഭാറനി  പകേരലാം  കശഷേനി  കൂടനിയ  5  യനങ്ങള
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  പുതുതഭായനി  2.5  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള  കേഭാറഭാടനി  യനലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ദര്ഘഭാസയ്  ക്ഷണനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

വനിതരണ കമഖലയനില കകേന്ദ്ര പദതനികേളഭായ

1. ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ലജ.വവ. (ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില)

2. ഐ.പനി.ഡനി.എസയ്.  (നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില)  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. ഐ.പനി.ഡനി.എസയ്.  പദതനിയനിലലപടുത്തനി 5.48 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ കസഭാളഭാര്
പദതനികേള വഴനി വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

എനര്ജനി മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ലസന്റെര് മുകഖന പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിലല കേഭാരനിക്കയലാം
ലചേറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനിയുലട  രണഭാലാംഘടമഭായ  4.5  MW  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭായനി കേമ്മേതീഷേനനിലാംഗയ് ലചേയ്യുവഭാന തയഭാറഭായനിരനിക്കുന.

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  8 MW-ലന്റെ ആനക്കഭാലാംലപഭായനില, 4.5 MW-ലന്റെ
അരനിപഭാറ ലചേറുകേനിടജലവവദദ്യുത പദതനി എനനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള
തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ. 25 പതീകക്കഭാ ജലവവദദ്യുത പദതനികേള കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായകത്തഭാലട
ഈ വര്ഷേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം.

കൃത്രനിമമഭായനി ചുഴനി സൃഷനിചയ് വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനിക്കന നവതീന രതീതനിയനിലള്ള
20 KW vortex ടര്വബന ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള ഒരു വപലറയ് വമകക്രഭാ ജലവവദദ്യുത
പദതനി തനിരുവനനപുരത്തയ് കേഭാടുലവടനിയനില നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള ലടണര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

ഈചഭാലാംലപടനിയനില  (മറയൂരനിനടുത്തുള്ള)  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനി
വവദദ്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  വമകക്രഭാ  ജലവവദദ്യുത  പദതനി  അടുത്ത  മൂനയ്
മഭാസത്തനിനുള്ളനില കേമ്മേതീഷേന ലചേയ്യുലാം.

അലനര്ടയ് മുകഖന 2016-17 വര്ഷേലത്ത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി 2 കേനികലഭാവഭാടയ്
മുതല  100  കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷേനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്
പഭാന്റുകേള  (ആലകേ  കശഷേനി  -  5000  കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  വവക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനിച്ചു  നലകേഭാനുലാം
1  കേനികലഭാവഭാടയ്  മുതല  5  കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷേനിയുള്ള  ഓഫയ്  ഗനിഡയ്  കസഭാളഭാര്

98/2020.
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പവര് പഭാന്റുകേള (ആലകേ കശഷേനി - 6400 കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിച്ചു  നലകേഭാനുമുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാലത ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ് ജനിലകേളനിലല ഒറലപട വനിദൂരസലങ്ങളനിലല
2000  വതീടുകേളനില  കസഭാളഭാര്  വവദദ്യുതതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.
പഭാലക്കഭാടയ് കുഴലമന്ദത്തയ് 2  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ശലാംഖലഭാബന്ധനിത സദൗകരഭാര്ജ്ജ പവര്
പഭാന്റെയ്  സഭാപനിചയ്  വവദദ്യുതനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഗനിഡനികലക്കയ്  നലകേനിവരുന.
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം അലനര്ടയ് മുകഖന കസഭാളഭാര് കഫഭാകടഭാവഭാളടഭായനികേയ് -
കസഭാളഭാര് വനിനഡയ് വഹബനിഡയ് പവര് പഭാന്റുകേള (1 ലമഗഭാവഭാടയ് മുതല 3 ലമഗഭാവഭാടയ്
വലര കശഷേനിയുള്ളവ) സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി 17.35 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിയുണയ്.
കൂടഭാലത  1.4  ലമഗഭാവഭാടയ്  ആലകേ കശഷേനിയുള്ള ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്
പഭാന്റുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
10.50 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

2017-18  വര്ഷേലത്ത പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  4.4  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള
കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. അകതഭാലടഭാപലാം ലപഭാതുജന
കബഭാധവലക്കരണത്തനിലൂലട റൂഫയ് കടഭാപയ് പവര് പഭാന്റുകേള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുവഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  സഭാഡ,  കഫസയ്-2  ഐ.  ടനി  എനതീ  പദതനികേളക്കുകവണനി  ഏതഭാണയ്
100 കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ബഭാക്കനി പദതനികേള എലഭാലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  തത്സമയലാം
തലന ഫണയ് ലഭവതയ്ക്കുകവണനി മറ്റു മഭാര്ഗ്ഗലാം കതടുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

ഏകേകദശലാം  30-ഓളലാം സബയ് കസ്റ്റഷേനുകേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
കശഷേനിക്കുന  സബയ്  കസ്റ്റഷേനുകേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുനതനിനുള്ള  നടപടനി
എടുത്തുവരുന.  ഇവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ  സഭാധന  സഭാമഗനികേള
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

i. പഭാരമ്പകരവതര ഊര്ജ്ജ ഉലപഭാദനലാം തസരനിതലപടുത്തുനതനിനഭായനി കകേരള
സലാംസഭാന  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനില  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുലട
കനതൃതസത്തനില  റനിനദ്യുവബനിള  എനര്ജനി  ആനഡയ്  എനര്ജനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  എന
വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ii. ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ  ഫണ്ടുലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം ലഭവമഭാക്കനി വനിവനിധ പഭാരമ്പകരവതര ഊര്ജ്ജ പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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എനര്ജനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ലസന്റെര്  മുകഖനയുള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ പദതനികേളക്കഭായുള്ള ഇ-ലടണര്
നടപടനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണയ്.

അലനര്ടയ്  മുകഖനയുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുനതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വവദദ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി

163 (3338) ശതീ  .    എന  .  എ  .    ലനലനിക്കുനയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഈ  വര്ഷേലാം  പവര്കേട്ടുലാം  കലഭാഡയ്  ലഷേഡനിലാംങലാം
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  മുനകേരുതലകേളഭാണയ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളലതനയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഈ  വര്ഷേലാം  എത്ര  യൂണനിറയ്  വവദദ്യുതനിയുലട
കുറവണഭാലയനലാം  പ്രതനിസന്ധനി  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ  നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഡതീപയ് കലലലാം ലകേഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനഭാണയ്;

(ഡനി)  ഡതീപയ്  കലലലാം  വഴനി  നനിരനരലാം  വവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കുകമഭാ:  എങ്കനിൽ
അകതക്കുറനിചയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കലഭാഡ്ലഷേഡനിലാംഗുലാം  പവര്കേട്ടുലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനയ്  കൂടുതല  വവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനിലള്ള  കകേഭാറനികഡഭാര്വഴനി  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്
അധനികേ  വവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി  അരതീകക്കഭാടയ്  400  ലകേ.വനി.
സബ്കസ്റ്റഷേനനില  തഭാലക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില  മൂനഭാമലതഭാരു  ടഭാനകസഭാര്മര്
സഭാപനിചയ് കവനല മഭാസമഭായ മഭാര്ചയ് ആദവവഭാരലാം മുതലതലന കൂടുതല വവദദ്യുതനി
സലാംസഭാനത്തയ്  എത്തനിക്കഭാന  സഭാധനിച്ചു.  കേഭാലവര്ഷേക്കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന
വവദദ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി തരണലാം ലചേയ്യുവഭാനഭായനി മദവകേഭാല-ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുകേള
മുകഖന  (ഡനി.ബനി.എഫയ്.ഒ.ഒ.  പ്രകേഭാരലാം)  2016  ഡനിസലാംബര്  മുതല  ലഭവമഭാകക്കണനി
യനിരുന  വവദദ്യുതനി  ജൂണ്  2016  മുതല  ലഭവമഭാക്കുകേവഴനി  ഡഭാമുകേളനില  ലവള്ളലാം
കവനല കേഭാലകത്തക്കയ് സലാംഭരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്. ഇതുകൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തനിനയ്
പുറത്തുനനിനലാം  വവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസകേഭാല
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കേരഭാറുകേളനില  ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  865  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുലാം  300
ലമഗഭാവഭാടയ് റദൗണയ് ദ കകഭാക്കയ് അടനിസഭാനത്തനിലലാം 100 ലമഗഭാവഭാടയ് പതീക്കയ് സമയത്തുലാം
ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറനില  ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതനില  315  ലമഗഭാവഭാടയ്  വവദദ്യുതനി
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില 6-12-2016-ല ലഭനിച്ചു തുടങ്ങനി.

1-3-2017 മുതല 30-6-2017 വലര ലഭനികക്കണ 200 ലമഗഭാവഭാടയ് ഹ്രസസകേഭാല
കേരഭാര്  അനുസരനിചയ്  ലഭനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  മഭാര്ചയ്  2017  മുതല  കമയയ്  2017
അവസഭാനലാം വലര 100 ലമഗഭാവഭാടയ് വവദദ്യുതനി 24 മണനിക്കൂറുലാം 100 ലമഗഭാവഭാടയ് രഭാത്രനി
6  മണനിക്കൂറുലാം  ലഭനിക്കുന  മലറഭാരു  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഇകപഭാള
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനണയ്.  ഇതയ് കേഴനിഞള്ള വവദദ്യുതനി കേമ്മേനി പവര് എകയ്കചേഞയ്,
അണ്ലഷേഡന്യൂളഡയ്  ഇന്റെര്കചേഞയ്,  കേപഭാസനിറര്  അഡ്ജസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  എനനിവ  വഴനി
നനികേത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഈ  വര്ഷേലാം  ഏകേകദശലാം  3308  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറയ്
വവദദ്യുതനിയുലട  കുറവയ്  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  കേഭാലവര്ഷേത്തനിലല  കുറവയ്  മുനനില
കേണ്ടുലകേഭാണയ്  2016  ആഗസ്റ്റയ് മഭാസലാം മുതല തലന കുറഞ നനിരക്കനില വവദദ്യുതനി
ലഭവമഭായ സമയങ്ങളനില വഭാങ്ങനിയുലാം മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങള കവലണന വയ്ക്കുന കകേന്ദ്ര
പൂളനിലള്ള വവദദ്യുതനി  നനിലയങ്ങളനിലല കുറഞ നനിരക്കനിലള്ള വവദദ്യുതനി  ലഭവമഭായ
സമയങ്ങളനില  എടുത്തയ്  ജലവവദദ്യുത  ഉലപഭാദനലാം  ക്രമതീകേരനിചയ്  പരമഭാവധനി  ജലലാം
സലാംഭരനിക്കഭാനുള്ള ആസൂത്രണലാം നടത്തനിയനിരുന.

(സനി)  ഡതീപയ്  ഇ-ബനിഡനിലാംഗയ്  കപഭാര്ടല മുഖഭാനനിരലാം  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള
വവദദ്യുതനിയുലട  യൂണനിറയ്  വനില  ഇനനിഷേവല  വപ്രസയ്  ഓഫര്,  ഇ-റനികവഴയ്  ഓക്ഷന
എനതീ  രണ്ടു  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കലപടുന.  ആദവഘടമഭായ  ഇനനിഷേവല
വപ്രസയ് ഓഫറനില ലഭനിച ഏറവലാം കുറഞ നനിരക്കയ് പരസവലപടുത്തുകേയുലാം അതനിലലാം
കുറഞ നനിരക്കയ് വനില പറയുനതനിനഭായനി രണഭാലാം ഘടമഭായ ഇ-റനികവഴയ് ഓക്ഷനനിലൂലട
ബനിഡര്മഭാലര  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  അതനിനഭാല  ബനിഡര്മഭാര്  മത്സര
ബുദനികയഭാലട  കലലത്തനില  പലങ്കടുക്കുന.  പ്രസ്തുത  ബനിഡനിലാംഗയ്  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന
വവദദ്യുതനിയുലട  നനിരക്കയ്  അതഭാതു  സന്ദര്ഭങ്ങളനില  വവദദ്യുതനി  കേകമ്പഭാളത്തനിലല
ലഭവതയുലാം  ആവശവകേതയുലാം  അനുസരനിചയ്  മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതഭായഭാണയ്
കേഭാണുനതയ്.  കുറഞ  നനിരക്കനില  വവദദ്യുതനി  ലഭവമഭാക്കുന  സഭാദവത  പരമഭാവധനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ നഷലാം കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം നനിരക്കയ് വര്ദന
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം ഇതയ് സഹഭായകേമഭാകുലാം.

(ഡനി)  ഡതീപയ്  ഇ-ബനിഡനിലാംഗയ്  കപഭാര്ടല  മുഖഭാനരലാം  ഒരു ദനിവസലാം  മുതല  ഒരു
വര്ഷേലാം  വലരയുള്ള  ഹ്രസസകേഭാല  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങലഭാണയ്  നടകത്തണതയ്.
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ഈ കപഭാര്ടലനിലൂലട നനിരനരമഭായനി (24 മണനിക്കൂറുലാം) പരമഭാവധനി ഒരു വര്ഷേകത്തക്കയ്
വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാവനതഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  ബനിഡനിലാംഗയ്  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന
വവദദ്യുതനിയുലട  നനിരക്കയ്  അതഭാതു  സന്ദര്ഭങ്ങളനില  വവദദ്യുതനി  കേകമ്പഭാളത്തനിലല
ലഭവതയുലാം  ആവശവകേതയുലാം  അനുസരനിചയ്  മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതഭായഭാണയ്
കേഭാണുനതയ്.

അതനിനഭാല  വവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന  കേഭാലങ്ങളനില  വവദദ്യുതനി
ആവശവകേതയുലാം ലഭവതയുലാം വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചുലാം വവദദ്യുതനി പുറകമ നനിനലാം
ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള  പ്രസരണവലനനിലന്റെ  ലഭവതയുലാം  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണഭാണയ്
KSEBL  ഡതീപയ്  കപഭാര്ടലനിലൂലട  ഒരു  വര്ഷേത്തനില  കുറഞ  കേഭാലയളവനികലക്കയ്
ഹ്രസസകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില കേരഭാറനില ഏര്ലപടുനതയ്.

കേഭായലാംകുളലാം തഭാപവവദദ്യുത നനിലയലാം

164 (3339) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപവവദദ്യുത  നനിലയത്തനില  നനിനയ്  ഉദ്പഭാദനിപനിക്കുന
വവദദ്യുതനി സലാംസഭാനത്തനിനയ് പുറകത്തക്കയ് വനിലപന നടത്തുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  യൂണനിറയ്  വനില,  വഭാങ്ങുന  വവക്തനി/സഭാപനലാം  തുടങ്ങനിയ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില നനിര്ബന്ധനിതമഭായനി  എടുകക്കണ വനിലകൂടനിയ വവദദ്യുതനിക്കയ്
മറയ് ആവശവക്കഭാരുകണഭാ എന കേഭാരവലാം അകനസഷേനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ലവറുലത പണലാം നലകുനതനിനുപകേരലാം  തത്തുലവമഭായ
തുകേയ്ക്കുള്ള വവദദ്യുതനി അവനിലട നനിലനടുക്കഭാനുള്ള ശമലമങ്കനിലലാം പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാന
ത്തനില നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദവനിവരലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയത്തനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഇന്ധനമഭായ
നഭാഫ്തയുലട  വനില  വളലര  കൂടുതലഭായതനിനഭാല  ടനി  നനിലയത്തനിലനനിനലാം  ഇകപഭാള
വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുനനില.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  എന.ടനി.പനി.സനി.യുമഭായനി
6-1-1995-ല  ഒപ്പുവച  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല  കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം  കേഭായലാംകുളലാം
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തഭാപവവദദ്യുത  നനിലയത്തനിലനനിനലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന  വവദദ്യുതനിയുലട  വനില
ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജയ്,  കവരനിയബനിള ചേഭാര്ജയ്  എനതീ  രണ്ടു ഘടകേങ്ങള കചേര്നതഭാണയ്.
കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനിയനിലലങ്കനിലക്കൂടനി നനിലയലാം നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടു
കപഭാകുനതനിനയ്  ലചേലവഭായ  തുകേയുലാം  നനിലയലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനി
നനിര്ത്തുനതനിനുള്ള  ലചേലവലാം  കചേര്ന  ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജയ്  നലകകേണതഭാണയ്.
ഇന്ധനവനിലയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  കവരനിയബനിള  ചേഭാര്ജയ്  വവദദ്യുതനി
ഉലപഭാദനിപനിക്കുനലവങ്കനില മഭാത്രലാം നലകേനിയഭാല മതനി.  ഇന്ധനവനില വളലര കൂടുതല
ആയതുലകേഭാണയ് ടനി നനിലയത്തനില നനിനലാം ഇകപഭാള വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുനനില.

ആര്.എലാം.യു., എസയ്.സനി.എ.ഡനി.എ. സലാംവനിധഭാനങ്ങള

165 (3340) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷേയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനയ് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാരവക്ഷമമഭായ  വവദദ്യുതനി  വനിതരമത്തനിനഭായുള്ള  റനിലാംഗയ്  ലമയനിന  യൂണനിറയ്
(ആര്.എലാം.യു.)  സൂപര്  വവസറനി  കേണ്കടഭാള  ആന്റെയ്  കഡറഭാ  അകേസസനിഷേന
(എസയ്.സനി.എ.ഡനി.എ.) എനതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള സലാംസഭാനത്തയ് എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ് : വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില  SCADA  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  റനിലാംഗയ്  ലമയനിന  യൂണനിറയ്
(ആര്.എലാം.യു.)-കേലള  നനിയനനിചയ്  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  വവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം
സഭാദവമഭാക്കുന  പദതനി  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എനതീ
നഗരങ്ങളനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

RAPDRP  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന
പദതനിയഭാണനിതയ്.

ഈ പദതനി സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സഭാഡ ഡനിസ്ട്രനിബന്യൂഷേന മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സനിസ്റ്റലാം   (SCADA-DMS)

ഊര്ജ്ജനിത  ഊര്ജ്ജ  വനികേസന  പരനിഷ്കരണ  പദതനിയുലട  (RAPDRP)
പഭാര്ടയ്-എ-യുലട ഭഭാഗമഭായ സഭാഡ ഡനിസ്ട്രനിബന്യൂഷേന മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സനിസ്റ്റലാം (SCADA-
DMS) പദതനിയുലട പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. 11  ലകേ.  വനി.  വവദദ്യുതനി  സലാംവനിധഭാനലാം  തത്സമയലാം  വനിദൂര  നനിയനണലാം
സഭാധനിക്കഭാനുതകുന കേണ്കടഭാള റൂമുകേള തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,
എറണഭാകുളലാം നഗരങ്ങളനില സഭാപനിച്ചുവരുന.
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2. ദ്രുതഗതനിയനില  വവദദ്യുതനി  തടസലാം  നതീക്കനി  അതു  പുനനഃസഭാപനിക്കുവഭാന
സഹഭായനിക്കുനതഭാണയ് സഭാഡ ഡനിസ്ട്രനിബന്യൂഷേന മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനലാം.
വവദദ്യുതനി  ശലാംഖലയയ്  തകേരഭാര്  സലാംഭവനിചയ്  വവദദ്യുതനി  മുടങ്ങുന
സഭാഹചേരവത്തനില  ബദല  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയഭാണയ്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ചുരുങ്ങനിയ  സമയത്തനിനുള്ളനില  വവദദ്യുതനി
പുനനഃസഭാപനിക്കുവഭാന സഭാഡ സനിസ്റ്റലാം മുഖഭാനനിരലാം കേഴനിയുനതയ്.

3. തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  എറണഭാകുളലാം എനതീ നഗരങ്ങളനിലല  50
സബ്കസ്റ്റഷേനുകേള  വനിദൂര  നനിയനനിത  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  കമഭാണനിടര്
ലചേയഭാനുലാം നനിയനനിക്കഭാനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

4. പ്രസ്തുത  നഗരങ്ങളനില  സഭാപനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന  11  ലകേ.വനി.  ഭൂഗര്ഭ
കകേബനിള ശലാംഖലകേള വഴനിയുള്ള വവദദ്യുതനി നനിയനനിക്കുന  3253  റനിലാംഗയ്
ലമയനിന യൂണനിറ്റുകേള  (RMU)  കേണ്കടഭാള റൂമനിലനനിനലാം  നനിയനനിക്കുന
സലാംവനിധഭാനലാം.

5. വവദദ്യുതനി  തകേരഭാര്  സലാംഭവനിച  സഭാനലാം  കേണ്കടഭാള  റൂമനില
കരഖലപടുത്തുകേയുലാം തകേരഭാര് പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് പ്രസ്തുത
വനിവരലാം  വകേമഭാറനി  കവഗലാം  തകേരഭാറയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാദവമഭാകുന
കസഭാഫയ് ലവയര് സലാംവനിധഭാനലാം.

6. വവദദ്യുതനി ലനറയ് വര്ക്കനിലന്റെ തത്സമയ അവസ പ്രദര്ശനിപനിക്കുന വനിഷേസല
ലപ്രഭാജക്ഷന സനിസ്റ്റലാം മൂനയ് കേണ്കടഭാള റൂമനിലലാം സഭാപനിക്കുന.

7. കചേര്ത്തലയനില ഡനിസഭാസ്റ്റര് റനിക്കവറനി ലസന്റെര്.

8. വവദദ്യുതനി  തടസലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
എസയ്.എലാം.എസയ്.  മുകഖന  അറനിയനിപഭായനി  നലകേഭാന  സഭാധനിക്കുന
സലാംവനിധഭാനലാം.

9. വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലല  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ലഭവമഭാക്കുവഭാനുലാം
ഊര്ജ്ജ നഷലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

10. വവദദ്യുതനി  സലാംബന്ധമഭായ  വനിവരങ്ങള  സൂക്ഷനിച്ചുലവയഭാനുലാം  ഭഭാവനിയനില
വനിശകേലനലാം  ലചേയയ്  തനിരുത്തല  നടപടനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാനുമുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം.

11. വവദദ്യുതനി  നനിയനണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുകമ്പഭാള
പരനിപൂര്ണ സരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.
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12. ലമയനിന്റെനനസയ്  കജഭാലനികേള  കേഭാകലക്കൂടനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയയ്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് വവദദ്യുതനി തടസലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവന.

13. വവദദ്യുതനി പ്രവഭാഹലാം വനിശകേലനലാം  (Load Flow  Analysis)  ലചേയഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം.

14. സ്മഭാര്ടയ്  മതീററനിലന്റെയുലാം  അനുബന്ധ  അതവഭാധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളുലടയുലാം
സഹഭായകത്തഭാലട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
നനിയനനിക്കഭാനുലാം  സമയഭാധനിഷനിത  വവദദ്യുതനി  നനിരക്കനിലന്റെ  ആനുകൂലവലാം
കനടുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

വവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജനിനത്തനില കുടനിശനികേ

166 (3341)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ ജനിലയനില വവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജനിനത്തനില കുടനിശനികേ നലഭാനുള്ള
സഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാമഭാലണനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര തുകേയഭാണയ് കുടനിശനികേ ഇനത്തനില ലഭനിക്കുവഭാനുള്ളതയ്;

(സനി)  വവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജ്ജനിനത്തനില  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില
കുടനിശനികേയുള്ള സഭാപനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതയ് പനിരനിലചടുക്കുനതനിനയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ആലപ്പുഴ ജനിലയനില വവദദ്യുത ചേഭാര്ജ്ജയ്  കുടനിശനികേയനിനത്തനില
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ്  ലഭനിക്കഭാനുള്ള തുകേ  5175.14  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്.  കുടനിശനികേ
വരുത്തനിയ സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) വവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജനിനത്തനില മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില കുടനിശനികേയുള്ള
സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  തുടങ്ങനിയ  അതവഭാവശവ  കസവനങ്ങളലഭാത്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം കകേഭാടതനിയനില വവവഹഭാരങ്ങളനിലഭാത്ത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം
സര്വതീസയ്  കേണക്ഷനുകേള  സവപകകേഭാഡയ്  2014-ല  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  സമയ
പരനിധനി അനുസരനിചയ് വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന വനികച്ഛേദനിക്കുകേ, കേണക്ഷന അഴനിച്ചുമഭാറ്റുകേ
തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതനിനുകശഷേലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ
ലസകേന്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറനില  നനിനലാം  കുടനിശനികേ  തുകേ  വസൂലഭാക്കഭാറുണയ്.  ഇങ്ങലന
* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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വസൂലഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില റവനന്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേളക്കഭായനി
ശനിപഭാര്ശ നലകേഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത  ദതീര്ഘകേഭാല കുടനിശനികേയുള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില
നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല  വഴനി  കുടനിശനികേ  ഇദൗടഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.

തഭാപവവദദ്യുതനനിലയത്തനിനഭാവശവമഭായ ഇന്ധനലാം

167 (3342) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപവവദദ്യുതനനിലയത്തനിനഭാവശവമഭായ  ഇന്ധനലമത്തനി
ക്കുനതനിനുള്ള  എല.എന.ജനി.  വപപയ്  വലന  സഭാപനിയ്ക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
എലനലഭാലാം തടസങ്ങളഭാണയ് നനിലവനിലള്ളലതനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതനിവര്ഷേലാം എന.ടനി.പനി.സനി.  -  യയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്
എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് നലകുനതയ്;

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം  വവദദ്യുതനി  നനിലയലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കഭാന
പദതനിയുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  ഏജനസനിയഭായ  ഗവഭാസയ്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫയ്  ഇനവക്കഭാണയ്
കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപവവദദ്യുതനനിലയത്തനിനഭാവശവമഭായ  ഇന്ധനലമത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
എല.എന.ജനി. വപപയ് വലന സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള ചുമതല.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷേലാം  216.52  കകേഭാടനി  രൂപ  എന.ടനി.പനി.സനി.-ക്കയ്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) പദതനി സലാംസഭാനലാം ഏലറടുക്കുനതു സലാംബന്ധനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കണലമനയ്
സലാംസഭാന വവദദ്യുതനി മനനി കകേന്ദ്ര ഊര്ജ്ജ മനനിലയ സന്ദര്ശനിച സമയത്തയ് കകേന്ദ്ര
ഊര്ജ്ജമനനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്. ഇക്കഭാരവത്തനില തതീരുമഭാനങ്ങലളഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

സബ്കസ്റ്റഷേലന്റെ കശഷേനി ഉയര്ത്തല

168 (3343) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല തമ്പലമണ ലകേ.എസയ്.ഇ.  ബനി.  33  ലകേ.
വനി. സബ്കസ്റ്റഷേലന്റെ കശഷേനി വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില ഇതനിനയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലണയ്.

(ബനി)  തമ്പലമണ  33  ലകേ.വനി.  സബയ്  കസ്റ്റഷേലന  110  ലകേ.  വനി.  ആയനി
ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 2018-19-ല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന
തനിനഭാണയ് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതയ്.

കേലക്കരനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള വവദദ്യുകതഭാലപഭാദനലാം

169 (3344) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .  കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .  എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) കേലക്കരനി ഉപകയഭാഗനിചയ് വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന പദതനിയയ് സർക്കഭാർ

ലക്ഷവമനിടുനകണഭാ; ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭാകയഭാ ഇതരസലാംസഭാന
ങ്ങളുമഭാകയഭാ എലനങ്കനിലലാം ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപ്പുലവചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിലയക്കുറനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്
എത്രകത്തഭാളലാം ലഭാഭകേരമഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഒരു  തഭാപനനിലയലാം  സഭാപനിക്കുലമനള്ളതയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലക്ഷവമഭായനി പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള പ്രകേടന പത്രനികേയനില ഉളലക്കഭാള്ളനിച വനിഷേയമഭാണയ്.
തഭാപനനിലയത്തനിലന്റെ  ഇന്ധനമഭായനി  കേലക്കരനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തണകമഭാ  മലറലനങ്കനിലലാം
ഇന്ധന സഭാദവതയുകണഭാ എനതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  തതീരുമഭാനലമഭാനലാം  എടുത്തനിടനില.
വബതരണനി  കേലക്കരനിപഭാടത്തനിനയ്  തന അനുമതനി  അസഭാധുവഭായതനിലനത്തുടര്നയ്
ഈ വനിഷേയത്തനിലള്ള ചേര്ചകേള സജതീവമല.

ചേതീകമനനിയനില  കേലക്കരനി  ഉപകയഭാഗനിചയ്  (3x660=1980  MW)പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണ  സഭാദവതഭാപഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  DPR  (Detailed
Project Report) 2010-ല തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന.  അതനില  2016  മുതല  25  വര്ഷേലാം
വലരയുള്ള  പ്രവര്ത്തന  കേഭാലഘടത്തനികലക്കുള്ള  ലലവവലസ്ഡയ്  തഭാരനിഫയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ് 3.30/unit ആണയ്.
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പവര്കേടയ് ഇലഭാതഭാക്കല

170 (3345)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനിലല  കവനലലാം  മഴലഭവതയനിലഭായ്മയുലാം  കേഭാരണലാം
ഉണഭായ  ജല  ദദൗര്ലഭവലാം  വവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലത്ത  ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനി  എത്ര  ദനിവസലത്ത  വവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുള്ള  ജലലഭവത
സലാംസഭാനലത്ത ജല സലാംഭരണനികേളനില ഉണയ് എനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലള്ള ജല ദദൗര്ലഭവലാം പരനിഗണനിചയ് മകറലതലഭാലാം
കമഖലകേളനില നനിനയ്  വവദദ്യുതനി ലഭവമഭാക്കനി പവര്കേടയ്  ഇലഭാതഭാക്കഭാന നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുലനനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. സലാംസഭാനലത്ത നനിലവനിലല കവനലലാം മഴക്കുറവലാം സലാംസഭാനലത്ത
വവദദ്യുകതഭാലപഭാദനലത്ത സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ് ഈ വര്ഷേലാം
(ജലവര്ഷേലാം) (2016  ജൂണ് മുതല  2017  കമയയ് വലര)  പ്രതതീക്ഷനിച നതീലരഭാഴക്കനിലന്റെ
ഏകേകദശലാം  50%  മഭാത്രമഭാണയ്  ലഭവമഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഏകേകദശലാം  3308  ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറനിലന്റെ കുറവണയ് (1-5-2017-ലല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം)

(ബനി)  3-5-2017-ലല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  792  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറയ്
വവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള  ലവള്ളലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ജലസലാംഭരണനി
കേളനിലണയ്.  ജൂണ് മഭാസലാം  1-ാം തതീയതനി  വലരയുള്ള ഉലപഭാദനത്തനിനുലാം അതനിനുകശഷേലാം
കേഭാലവര്ഷേലാം ശക്തനിലപടുനതുവലരയുള്ള ഉപകഭഭാഗത്തനിനഭായനി ഏകേകദശലാം 450 ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറയ് നതീക്കനിയനിരനിപനിനുമുള്ള രതീതനിയനിലഭാണയ് ഉലപഭാദനലാം ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുനതയ്.

(സനി)  KSEBL  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം വവദദ്യുതനി ലകേഭാണ്ടുവരുന
തനിനുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില  ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  അതഭായതയ്  865
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുലാം  300  ലമഗഭാവഭാടയ്  റദൗണയ്  ദ  കകഭാക്കയ്
അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ലമഗഭാവഭാടയ്  പതീക്കയ്  സമയത്തുലാം  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറനില
ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതനില  315  ലമഗഭാവഭാടയ്  വവദദ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില
6-12-2016-ല ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി. 1-3-2017 മുതല 30-6-2017 വലര ലഭനികക്കണ 200
ലമഗഭാവഭാടയ്  ഹ്രസസകേഭാല കേരഭാര് അനുസരനിചയ്  ലഭനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത മഭാര്ചയ്  2017
മുതല  കമയയ്  2017  അവസഭാനലാം  വലര  100  ലമഗഭാവഭാടയ്  വവദദ്യുതനി
24 മണനിക്കൂറുലാം 100 ലമഗഭാവഭാടയ് രഭാത്രനി 6 മണനിക്കൂറുലാം ലഭനിക്കുന മലറഭാരു ഹ്രസസകേഭാല
കേരഭാറുപ്രകേഭാരവലാം ഇകപഭാള ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനണയ്.
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ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട ഉടമസതയനിലള്ള ഭൂമനി

171 (3346) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:  

(എ)  മൂനഭാറനില  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട  ഉടമസതയനില  എത്ര  ഏക്കര്
ഭൂമനിയുണയ്;  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഏക്കര്  തനിരനിചയ്  സലകപരുകേള  സഹനിതലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  ഏലതലഭാലാം  സലങ്ങള  കേകയറലാംമൂലലാം  നഷലപടനിട്ടുണയ്;  ഇതയ്
എവനിലടലയലഭാമഭാലണനലാം  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണയ്  കേകയറനിയലതനലാം
കേകയറക്കഭാരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള സഹനിതലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  മൂനഭാറനില ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട ഉടമസതയനിലള്ള ഭൂമനിയുലട കപരനിൽ
എത്ര  കകേസകേള  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാടതനികേളനില  നനിലവനിലലണനലാം  എനമുതലഭാണയ്
കകേസയ് ഓകരഭാനലാം നടത്തനിവരുനലതനമുളള വനിവരങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതങ്കനിലലാം  ഭൂമനി  നഭാളനിതുവലര  തനിരനിചയ്  പനിടനിയഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശഭാദലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ഏലതങ്കനിലലാം  പ്രമുഖ  വവക്തനികേകളഭാ  രഭാഷ്ട്രതീയ  കനതഭാക്കകളഭാ
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട ഭൂമനി വകേകയറനിയതഭായനി മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില
ഇവര് ആരഭാലണനലാം മറ്റുമുളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൂനഭാറനില  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യുലട  ഉടമസതയനില  വനിവനിധ  സര്കവ്വ
നമ്പറുകേളനിലഭായനി  10.927 ലഹക്ടര് (27 ഏക്കര്) ഭൂമനിയുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  കമലപറഞതയ്  കൂടഭാലത  പള്ളനിവഭാസല  വനിപുലതീകേരണ
പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഏലറടുത്ത  പടയമുള്ളതുലാം  ഇലഭാത്തതുമഭായ  10.0533
ലഹക്ടര്  (24.83  ഏക്കര്)  ഭൂമനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യുലട ഉടമസതയനിലണയ്.  ആയതനില
പള്ളനിവഭാസല  വനികലജനില  7.9633  ലഹക്ടര്  (19.67  ഏക്കര്),  ലകേ.ഡനി.എചയ്.
വനികലജനില  2.09  ലഹക്ടര്  (5.16  ഏക്കര്)  ഉളലപടുന.  ഇതയ്  കൂടഭാലത ജനകറഷേന
സര്ക്കനിള ചേനിത്തനിരപുരത്തനിലന്റെ കേതീഴനിലലാം ഭൂമനിയുണയ്.

(ബനി) മൂനഭാര് കേണന കദവന ഹനില വനികലജനില സര്കവ്വ നമ്പര് (843 A & B
212)  56  കേകയറങ്ങളനിലഭായനി  ഉകദ്ദേശലാം  6  ഏക്കര്  സലലാം  അനവഭാധതീനലപടനിട്ടുണയ്.
ഇതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.
* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)  ബഹുമഭാനലപട  വഹകക്കഭാടതനിയനിലലാം  കേതീകഴഭാടതനിയനിലമഭായനി
27 കകേസകേള നനിലവനിലണയ്.  ലനിസ്റ്റയ് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ)  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  വകേവശമുള്ള  കരഖകേള  പ്രകേഭാരലാം  പ്രമുഖ  വവക്തനികേകളഭാ
രഭാഷ്ട്രതീയ  കനതഭാക്കകളഭാ  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഭൂമനി  കേകയറനിയതഭായനി
കേലണത്തനിയനിടനില.

വവദദ്യുതനി തൂണുകേള ലഭനിക്കഭാന കേഭാലതഭാമസലാം

172 (3347) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണത്തനിനുളള  തൂണുകേള
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം കേഭാരണലാം കേണക്ഷന നലകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം
വരുന വനിഷേയലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  എലനങ്കനിലലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില വവദദ്യുത തൂണുകേളുലട കുറവകേഭാരണലാം
കേണക്ഷന നലകുനതനിനയ് കേഭാലതഭാമസലാം വരുനതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  മറ്റു  സര്ക്കനിളുകേളനിലനനിനയ്  വവദദ്യുതനി  തൂണുകേള  മഭാറനി
നലകുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

വവദദ്യുതനി തടസത്തനിനയ് പരനിഹഭാരലാം

173 (3348)  ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലലവദദ്യുതനി  വകുപയ്  മനനി  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  വചയ്  നടന
കയഭാഗത്തനില ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലന്റെ ആവശവങ്ങളഭായനി അവതരനിപനിക്കലപടതയ്
എലനലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളഭായനിരുന എനതയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇദൗ ആവശവങ്ങളനില സസതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരത്തനിലല ലലവദദ്യുതനി തടസത്തനിനയ് പരനിഹഭാരമഭായനി
ലകേഭായനിലഭാണനിയനില  110  ലകേ.വനി.  സബയ് കസ്റ്റഷേന ആരലാംഭനിക്കണലമന ആവശവത്തനില
സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  30-7-2016-നയ്  ബഹുമഭാനലപട  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
വചയ്  നടത്തനിയ കയഭാഗത്തനില  സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള കൂടഭാലത
ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  തഭാലഴപറയുന  വനിഷേയങ്ങള
അവതരനിപനിക്കലപട്ടു.

1. ലകേഭായനിലഭാണനിയനിലല  വവദദ്യുതനി  തടസങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്
ലകേഭായനിലഭാണനിയനികലക്കയ്  ഒരു  ലഡഡനികക്കറഡയ്  ഫതീഡറനിലന്റെ
ആവശവകേതയുലാം  നനിലവനിലളള  ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവയ്,  ചേനിങ്ങപുരലാം,  നന്ദനി,
ലകേഭായനിലഭാണനി  ഫതീഡറുകേള  ഓവര്കലഭാഡഭാലണനതുലാം  ലറയനിലകവയുലട
അനുവഭാദകത്തഭാടുകൂടനി ഓവര് ബനിഡ്ജനിലക്കൂടനി ഭൂഗര്ഭകകേബനിള വലനിചഭാല
ലഡഡനികക്കറഡയ്  ഫതീഡര്  സഭാദവമഭാകുനതഭാണയ്  എനതുലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി.

2. ലകേഭായനിലഭാണനി  മനിനനി  സനിവനില  കസ്റ്റഷേനടുത്തയ്  ഇറനികഗഷേന  വകുപനിലന്റെ
സലലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഏലറടുത്തയ്  അവനിലട  ഒരു  സബ്കസ്റ്റഷേന
അനുവദനിക്കണലാം എനതുലാം അതനികനഭാടയ് കചേര്നയ് ലകേടനിടമുണഭാക്കനി ഇകപഭാള
വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലകേഭായനിലഭാണനി  കനഭാര്ത്തയ്
ലസക്ഷനുലാം ലകേഭായനിലഭാണനി സബ്ഡനിവനിഷേന ഓഫതീസലാം ഷേനിഫയ്  ലചേയണലാം
എനതുലാം.

3. വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലകേഭായനിലഭാണനി  സദൗത്തയ്
ലസക്ഷലനയുലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ സസനലാം ലകേടനിടത്തനികലക്കയ്  മഭാറണലാം എന
ആവശവലാം.

4. ലകേഭായനിലഭാണനി  സദൗത്തയ്  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചയ്  ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവയ്
ആസഭാനമഭായനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസലാം  ലകേഭായനിലഭാണനി
ആസഭാനമഭാക്കനി  ഒരു  ഡനിവനിഷേന  ഓഫതീസലാം  രൂപതീകേരനിക്കണലാം  എന
ആവശവലാം.

5. നനിലവനിലളള  110  ലകേ.വനി.  ലകേഭായനിലഭാണനി  സബ്കസ്റ്റഷേനനില  നനിനലാം
ലറയനില കേടനയ്  കൂടുതല ഫതീഡറുകേള നനിര്മ്മേനിചയ്  വവദദ്യുതനി തടസങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുകേ, പുതനിയ ഒരു സബ്കസ്റ്റഷേന ടദൗണനില സഭാപനിക്കുകേ.

(ബനി) 110 ലകേ.വനി. കേന്നൂര് സബ്കസ്റ്റഷേനനിലനനിനലാം പനലഭായനനി പ്രകദശത്തയ് വലര
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളള  11  ലകേ.വനി.  നന്ദനി ഫതീഡര് ലറയനില കക്രഭാസയ് ലചേയയ്  ലകേഭായനിലഭാണനി
ടദൗണനില  എത്തനിക്കുന  പ്രവൃത്തനി  (നന്ദനി  ഫതീഡറനിലന്റെയുലാം  ലകേഭായനിലഭാണനി
ഫതീഡറനിലന്റെയുലാം  ഇന്റെര്ലനിങ്കനിലാംഗയ്  പ്രവൃത്തനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ലറയനിലകവയുലട
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അനുമതനി  കേനിടനിയഭാലടന  ഫതീഡര്  എനര്വജസയ്  ലചേയയ്  ലകേഭായനിലഭാണനി  ടദൗണനില
വവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  നനിലവനില
ഓവര്ലഹഡയ് വലനഭായനി നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന ലകേഭായനിലഭാണനി ഫതീഡറനില വവദദ്യുതനി
തടസലാം  സനിരമഭായനി  ഉണഭാകുനതനിനഭാല  ഇതനിനുപകേരമഭായനി  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള
സഭാപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  എനഭാല ഇതയ് ലറയനിലകവ ഓവര്ബനിഡ്ജയ് വഴനി
കേടനകപഭാകകേണതനിനഭാല  ലറയനിലകവയുലട  അനുമതനി  ആവശവമഭാണയ്.
ഇതുസലാംബന്ധനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല  ലറയനിലകവയുലട  അനുമതനിക്കഭായനി  അയചനിട്ടുണയ്.
ഇതുകൂടഭാലത ലകേഭായനിലഭാണനി ഹഭാര്ബറനികലക്കയ് മഭാത്രമഭായനി  11  ലകേ.വനി. ABC (Arial
Bunched  Cable)  നനിര്മ്മേനിക്കുന പ്രവൃത്തനി  2017-18-ലല  വഭാര്ഷേനികേ പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

1.  ഇറനികഗഷേന  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന്റെ  വകേവശമുളള  സലലാം  സബ്കസ്റ്റഷേന
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഭനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില  ടനി  സലത്തയ്  വനിതരണ
വനിഭഭാഗലാം  ഓഫതീസകേളകൂടനി  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന  കേഭാരവലാം
ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണയ്.

2. ലസക്ഷന  ഓഫതീസയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  സലലാം
പഞഭായകത്തഭാ  വവക്തനികേള/സലാംഘടനകേകളഭാ  സദൗജനവമഭായനി
ലഭവമഭാക്കുകേയഭാലണങ്കനില  ടനി  സലത്തയ്  വടകേര  സദൗത്തയ്  ലസക്ഷന
ഓഫതീസനിനഭായനി  സസനലാം  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കേഭാരവലാം
ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

3. പുതനിയ  ഓഫതീസകേള  അനുവദനിക്കുനതനിനുപകേരലാം  നനിലവനിലളള
ഓഫതീസകേളനിലല കേസ്റ്റമര് ലകേയര് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുലാം
നനിലവനിലളള  ഓഫതീസകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുളള
കസവനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുമഭാണയ് കബഭാര്ഡയ്  മുനഗണന നലകേനിവരുനതയ്.
ഇതനിനഭാല ലകേഭായനിലഭാണനി സദൗത്തയ് ലസക്ഷന വനിഭജനലാം,  ലകേഭായനിലഭാണനി
ഡനിവനിഷേന  ഓഫതീസയ്  രൂപതീകേരണലാം എനനിവ ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില.

4. ലകേഭായനിലഭാണനി 110 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷേനനിലനനിനലാം കൂടുതല ഫതീഡറുകേള
നലകുനതനിനഭായനി  10  പഭാനല  ലസറയ്  മഭാറനി  15  പഭാനല  ലസറയ്
സഭാപനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന. ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.

5. സബ്കസ്റ്റഷേനുകവണനി  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലളള  സലലാം
വകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തുവഭാന  ജനിലഭാ
കേളക്ടലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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6. വടകേര-ലകേഭായനിലഭാണനി  വലന  ഇരടനിപനിക്കുന  പ്രവൃത്തനി  അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.
ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.

(സനി)  ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ സലലാം സബ്കസ്റ്റഷേന നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
വകേമഭാറലാം ലചേയ്യുനതനിനയ് വകുപ്പുതല വകേമഭാറ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ മണ്ഡലലാം

174 (3349) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലലത്ത സമ്പൂര്ണ വവദന്യൂതതീകേരണ മണ്ഡലമഭായനി
പ്രഖവഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി നടനവരുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇതു വലര എത്ര അകപക്ഷകേള ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-
യുലട  വനിവനിധ  ലസക്ഷനുകേളനില  ലഭനിച്ചു;  എത്ര  കപര്ക്കയ്  ഇതനിനകേലാം  കേണക്ഷന
നലകേനി; ഇനനി എത്ര കപരുലട അകപക്ഷകേളനില കേണക്ഷന നലകേഭാനുണയ്;

(സനി)  മണ്ഡലലത്ത  എനയ്  സമ്പൂര്ണ  വവദന്യൂതനികേരണ  മണ്ഡലമഭായനി
പ്രഖവഭാപനിക്കുലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 5-5-2017-ലല കേണക്കുകേളപ്രകേഭാരലാം സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില ലഭനിച 1316 അകപക്ഷകേളനില
1314  വതീടുകേളക്കുലാം വവദദ്യുത കേണക്ഷന നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത കേണക്ഷനുകേള
നലകുനതനിനഭായനി ഇതുവലര 17.825 കേനി.മതീ. എല.റനി. വലന നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്. ഇനനി
വവദദ്യുതനി ലഭവമഭാക്കഭാനുളള  2  അകപകേര്ക്കയ് കേണക്ഷന നലകുനതനിനഭായനി വലന
വലനിക്കുനതനിനുളള  സമ്മേതലാം  ലഭനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനില  ഒനയ്  കകേരള
വഹകക്കഭാടതനിയുലടയുലാം രണഭാമകത്തതയ് കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ADM-ലന്റെയുലാം പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി)  നനിയമ  തടസങ്ങളനിലഭാത്ത  എലഭാ  അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം  വവദദ്യുതനി
കേണക്ഷന  നലകേനിയ  സഭാഹചേരവത്തനില  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലലത്ത  സമ്പൂര്ണ
വവദദ്യുതതീകൃത മണ്ഡലമഭായനി പ്രഖവഭാപനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ സലാംസഭാനലാം

175 (3350) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളലാം  സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  സലാംസഭാനമഭായനി  എനയ്
മഭാറുലമനഭാണയ് കേണക്കഭാക്കുനതയ്;

(ബനി) അതനിനയ് കവണനി എലനലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളഭാണയ് ലചേയനിട്ടുളളതയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2017 കമയയ് മഭാസകത്തഭാലട സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലമനഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്.

(ബനി) കകേരളത്തനിലല എലഭാ വതീടുകേളനിലലാം വവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുകേ എന ലക്ഷവലാം
വകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി   ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തുകേ,  ധനകസഭാതസകേള
കേലണത്തുകേ, വനിതരണ ശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന സഭാദവമഭായ സലങ്ങളനിലലലഭാലാം
ആ  വനിധത്തനിലലാം  ആയതയ്  സഭാദവമഭാകേഭാത്ത  സലങ്ങളനില  കസഭാളഭാര്,  വമകക്രഭാ
വനിനഡയ്  തുടങ്ങനിയ  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  വവദദ്യുത  ഉലപഭാദന  വനിതരണ
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലടയുലാം  (DDG)  വവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുകേ,  വയറനിലാംഗയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
പണലാം  കേലണത്തഭാനഭാകേഭാത്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ആയതനിനുളള  ധനകസഭാതസയ്
കേലണത്തനി  വയറനിലാംഗയ്  നടത്തുകേ,  വയറനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന  മുറയയ്  വവദദ്യുതനി
കേണക്ഷന  നലകുകേ  എനനിങ്ങലന  വനിപുലമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ചുമതലയനിലലപട
തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്  എനതീ  ജനിലകേളനിലനനിനലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  257
കുടുലാംബങ്ങലള കേലണത്തുകേയുലാം ഇവനികടക്കയ് കമലപ്രകേഭാരലാം സദൗരനനിലയലാം സഭാപനിചയ്
നലകുനതനിനയ് കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുലാംവരുന.

പഭാരമ്പകരവതര ഊര്ജ്ജ ഉല്പഭാദന രലാംഗലാം

176 (3351) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   സനി  .  കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഡനി  .  ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനകശഷേലാം പഭാരമ്പകരവതര ഊര്ജ്ജ

ഉല്പഭാദന രലാംഗത്തയ് വകേവരനിച കനടങ്ങള എലനലഭാമഭാലണനയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  200  ലമഗഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിലട  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കസഭാളഭാര്  വവദദ്യുതനി  നനിലയമഭാണയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അനുകയഭാജവമഭായ  മറയ്  പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ്ജ
ഉല്പഭാദന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഏലതലഭാമഭാലണനയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

98/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസകേളനിലനനിനളള  ഊര്ജ്ജ

ഉലപഭാദനലാം  ലക്ഷവമനിടയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ  അധതീനതയനിലളള

ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  സലങ്ങളനിലലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമലക്കൂരകേളനിലമഭായനി

ഇതുവലരയഭായനി  10.66  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  8.26  ലമഗഭാവഭാടയ്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

നടനവരുന.  4.71  ലമഗഭാവഭാടയ്  പദതനികേളുലട  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

200  ലമഗഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കയ്  പദതനിയുലട  ആദവഘടമഭായ

50  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  എന.ടനി.പനി.സനി.-യുലട

നനിയനണത്തനില  കേഭായലാംകുളത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  തഭാപവവദദ്യുത  നനിലയത്തനിലന്റെ

സമതീപത്തഭായുളള  ഭൂമനിയനില  170-ഓളലാം  ലമഗഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര്  പദതനി

വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുളള  സഭാദവതഭാപഠനലാം  നടത്തഭാന  എന.ടനി.പനി.സനി.കയഭാടയ്

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.ലനിമനിറഡയ്  ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  ഉടമസതയനിലളള  ലകേടനിടങ്ങളനില  അവരുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി

റൂഫയ്  കടഭാപയ്  കസഭാളഭാര്  പദതനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില

നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി  എടുത്തുവരുന.  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേള  സഭാപനിക്കുന

കമലക്കൂരയനിലല  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങളക്കയ്  ആവശവമഭായ  കേണക്ടനിവനിറനി

സമയബന്ധനിതമഭായനി നലകേനിവരുന.

അലനര്ടയ്മുകഖന 2016-17 വര്ഷേലത്ത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി 2 കേനികലഭാവഭാടയ്

മുതല  100  കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷേനിയുളള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്

പഭാന്റുകേകേള  (ആലകേ  കശഷേനി-5000  കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര -സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

സബ്സനിഡനികയഭാലട  വവക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനിച്ചുനലകേഭാനുലാം

1 കേനികലഭാവഭാടയ് മുതല 5 കേനികലഭാവഭാടയ് വലര കശഷേനിയുളള ഓഫയ് ഗനിഡയ് കസഭാളഭാര് പവര്

പഭാന്റുകേള  (ആലകേ  കശഷേനി-6400  കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

സബ്സനിഡനികയഭാലട സഭാപനിച്ചുനലകേഭാനുമുളള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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കൂടഭാലത  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്  ജനിലകേളനിലല  ഒറലപട  വനിദൂര
സലങ്ങളനിലല  2000  വതീടുകേളനില  കസഭാളഭാര്  വവദദ്യുതതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന. കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട 5000 കേനികലഭാവഭാടയ്
കശഷേനിയുളള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനയ്
വര്ക്കയ്  ഓര്ഡര്  നലകേനിക്കഴനിഞ.  കൂടഭാലത  4000  കേനികലഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുളള
ഓഫ്ഗനിഡയ്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  വര്ക്കയ്  ഓര്ഡര്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  2016-17  വര്ഷേലത്ത  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ഇകതവലര  2303
കപഭാര്ടബനിള  ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റുകേളുലാം  145  മതീറര്  കേന്യൂബയ്  പ്രതനിദനിനകശഷേനിയുളള
വനകേനിട  ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റുകേളുലാം  4185  സസയര്  മതീറര്  വനിസ്തൃതനിയുളള  കസഭാളഭാര്
വഭാടര്  ഹതീററുകേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിച്ചുനലകേനി.  പഭാലക്കഭാടയ്
കുഴലമന്ദത്തയ്  2  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  പവര്  പഭാന്റെയ്
സഭാപനിചയ് വവദദ്യുതനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.ഗനിഡനികലക്കയ് നലകേനിവരുന.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേലാം  8  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
പഭാതലാംകേയലാം  ലചേറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനി  എനര്ജനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ലസന്റെര്
17-1-2017-ല കേമ്മേതീഷേന ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി  &സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  200  ലമഗഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര് പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  Solar  Energy  Corporation  of  India  (SECI)-ലയ  ആണയ്
കനഭാഡല ഏജനസനിയഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്.

Indian  Renewable  Energy  Development  Agency  (IREDA)
അമ്പലത്തറയനില  സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  50  ലമഗഭാവഭാടയ്  പദതനിയുലാം  Tehri
Hydro  Development  Corporation  of  India  Limited  (THDCIL)
വപലവളനികേയനില സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന 50 ലമഗഭാവഭാടയ് പദതനിയുലാം ആദവമഭായയ്
MoU  വഴനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്  ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതയ്.  ബഭാക്കനി  100  ലമഗഭാവഭാടയ്
പദതനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  Viability  Gap  Funding  വഴനി രണഭാലാം ഘടമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

അമ്പലത്തറയനില   36  ലമഗഭാവഭാടയ്  സദൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാന്റെയ്  കേമ്മേതീഷേന  ലചേയ്തു
കേഴനിഞ. 8 ലമഗഭാവഭാടയ്, 2017 കമയയ് മഭാസലാം പകുതനികയഭാലടയുലാം ബഭാക്കനി 6 ലമഗഭാവഭാടയ്,
2017  കമയയ്  മഭാസലാം  അവസഭാനവലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവലമനഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്.
വപലവളനികേയനിലല 50 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം VGF-ല ഉളലപടുത്തനി 100 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം 2018-ഓലട
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണയ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരനിക്കുനതയ്.
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(ഡനി) ഉണയ്. കേഭാറനില നനിനളള വവദദ്യുകതഭാലപഭാദനത്തനിനഭായനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.

മുകഖന 1 ലമഗഭാവഭാടയ് കശഷേനിയുളള വമകക്രഭാ വനിനഡയ് നനിലയലാം പൂവഭാര് കേടലത്തതീരത്തയ്

സഭാപനിക്കുനതനിനുളള  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത

കേഞനികക്കഭാടയ്  നനിലവനിലളള  9  കേഭാറഭാടനി  യനങ്ങളനില  5  എണലാം  മഭാറനി  പകേരലാം

കശഷേനി  കൂടനിയ  5  യനങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  പുതുതഭായനി  2.5  ലമഗഭാവഭാടയ്

കശഷേനിയുളള കേഭാറഭാടനി യനലാം സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം ദര്ഘഭാസയ് ക്ഷണനിക്കുനതനിനുളള

പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പഭാലക്കഭാടയ്,  ഇടുക്കനി ജനിലകേളനില കേഭാറനിലനനിനയ് വവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന

സഭാദവതയുലണനയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇവനിടങ്ങളനില  കേഭാറഭാടനി  വവദദ്യുതനി

നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കഭാന മുകനഭാട്ടുവരുനവര്ക്കയ് സഭാകങ്കതനികേ അനുമതനി നലകുന

നടപടനി അലനര്ടയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്. കസഭാളഭാര്, വനിനഡയ് എനനിവയയ് പുറകമയുളള

പഭാരമ്പകരവതര ഊര്ജ്ജ കമഖലകേളനില ഇനനിയുലാം പഠനങ്ങള നടകത്തണനിയനിരനിക്കുന.

തതീലര ലചേറനിയ നതീലരഭാഴക്കനില നനിനലാം പുതനിയ സകങ്കതനികേവനിദവ ഉപകയഭാഗനിചയ്

വവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനലാം  സഭാദവമഭാക്കുനതനിനുളള  ഒരു  പദതനി  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷേലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനയ് എനര്ജനി മഭാകനജ് ലമന്റെയ് ലസന്റെര് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണയ്.

വഹ കവഭാളകടജയ് ഡയറക്ടയ് കേറണയ് സലാംവനിധഭാനലാം

177 (3352) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫയ് : 

ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിനലാം  വലനിയ  അളവനില  വവദദ്യുതനി

ലകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴനിയുന വഹകവഭാളകടജയ് ഡയറക്ടയ് കേറന്റെയ് പ്രസരണ സലാംവനിധഭാനലാം

സഭാപനിക്കുനതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനയ്  ആലരയഭാണയ്

ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം  എനകത്തയയ്  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന

കേഴനിയുലമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 293

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പുഗളര്-മഭാടക്കത്തറ 2000 ലമഗഭാവഭാടയ് HVDC ഇടനഭാഴനി രണ്ടുഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ്
നടപഭാക്കുനതയ്.  ആദവഭഭാഗലാം  പുഗളര്  മുതല  വടക്കഭാകഞരനി  വലരയുളള  പ്രസരണ
വലനുകേള  ഉളലപടുന.  ഇതനിലന്റെ  ലടണര്  വനിളനിചനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്
സഭാപനലാം  PGCIL  ആണയ്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതയ്.  രണഭാലാം  ഭഭാഗത്തനില
വടക്കഭാകഞരനി മുതല മണ്ണുത്തനി വലര ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള ഇടുനതഭാണയ് ഉളലപടുനതയ്.
ഈ  കജഭാലനി  ഇകപഭാള  ആകഗഭാള  കേമ്പനനിയഭായ  സതീലമനസയ്-സകമഭാകതഭാ
സഖവത്തനിനഭാണയ്  നലകേനിയനിരനിക്കുനതയ്.  ഇതുകൂടഭാലത  കകേബനിള  എത്തനികചരുന
മണ്ണുത്തനിയനിലല  സലത്തയ്  ഉപകേരണങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലലാം
നനിരപഭാക്കല നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  കകേബനിളുലാം പ്രസരണ വലനുലാം കയഭാജനിക്കുന
വടക്കഭാകഞരനിയനിലലാം  സലലമടുപയ്  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനി
2019-ഓടുകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമനയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

സലാംസഭാനത്തനിനയ് പുറത്തുനനിനലാം കൂടുതല വവദദ്യുതനി

178 (3353) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് : തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തനിനയ് പുറത്തയ് നനിനലാം കൂടുതല വവദദ്യുതനി ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന

സഭാധനിക്കുന  വനിധത്തനില  സലാംസഭാനലത്ത  വവദദ്യുതനി  വനിതരണ  ശലാംഖല
ശക്തനിലപടുത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ടഭാനസയ് ഗനിഡയ് 2.0 -ലന്റെ പ്രവര്ത്തന വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  എനകത്തയയ്  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  കേഴനിയുലമനലാം
അതനിനയ്  എനയ്  തുകേ  ആവശവമഭായനി  വരുലമനലാം  ഈ  തുകേ  എവനിലട  നനിനലാം
കേലണത്തുവഭാനഭാണയ് ആകലഭാചേനിക്കുനലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം  വവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുനതയ്  പ്രസരണവലനുകേള  വഴനിയഭാണയ്.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-നയ്
ദതീര്ഘകേഭാല പ്രസരണ പദതനിയഭായ ടഭാനസ്ഗനിഡയ്  2.0  പദതനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി
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നലകേനിയനിട്ടുണയ്. ഈ പദതനിയനില രണയ് പ്രധഭാന ഘടങ്ങളനിലഭായുളള വര്ക്കുകേളുലാം ഒരു
ഹരനികതഭാര്ജ്ജ  ഇടനഭാഴനി  പദതനിയുലാം  Down  Stream  ശലാംഖലയുലട
ശഭാക്തതീകേരണവമഭായനി തരലാംതനിരനിചനിരനിക്കുന.  ഇതനില ഒനഭാലാംഘട പദതനിയനിലലപട
വര്ക്കുകേള 2017-20 കേഭാലയളവനിലലാം രണഭാലാംഘട പദതനികേള 2020-23 ഓടുകൂടനിയുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.  ഹരനികതഭാര്ജ്ജ  ഇടനഭാഴനിയുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  വര്ക്കുകേള  പുനരുലപഭാദന  കസഭാതസകേളനില  നനിനളള  ഊര്ജ്ജ
ഉലപഭാദന  പദതനികേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാലട  സഭാക്ഷഭാലക്കരനിക്കഭാനഭാണയ്
ലക്ഷവമനിടുനതയ്.  ടഭാനസ്ഗനിഡയ്  2.0  പദതനിയുലട  സഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണനി
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  ഒരു ലസഷേവല ടതീമനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വനിവനിധ
വലന  വര്ക്കുകേളനികലക്കഭായനിട്ടുളള  കേരഭാറുകേള  നലകുനതനിനുളള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  സബയ്  കസ്റ്റഷേന  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള നടനവരുന.

(സനി)  ഒനഭാലാംഘട  പദതനിയനിലലപട  വര്ക്കുകേള  2017-20  കേഭാലയളവനിലലാം
രണഭാലാംഘട പദതനികേള  2020-23-ഓടുകൂടനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.
പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില  4,74,577  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
രണഭാലാംഘടത്തനില  1,62,960  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഹരനികതഭാര്ജ്ജ  ഇടനഭാഴനി  പദതനിക്കയ്
1,78,800  ലക്ഷലാം  രൂപയുമഭാണയ്  ആലകേ  ലചേലവയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്. ഇതുകൂടഭാലത
കമലപറഞ  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലളള  സബയ്  കസ്റ്റഷേനുകേളനില
അനുബന്ധ  കജഭാലനികേള  നടത്തുനതനിനയ്  55,000  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കമലപറഞ  പദതനികേളനിലൂലട  ലഭവമഭാകുന  വവദദ്യുതനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനികലക്കയ് കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  എത്തനിക്കുനതനിനയ്  പ്രസരണ ശലാംഖലയുലാം
വനിതരണ ശലാംഖലയുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനയ് 57,500 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് ലചേലവയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതയ്. 

ഒനഭാലാംഘടലാം,  രണഭാലാംഘടലാം  വര്ക്കുകേളക്കയ്  ആവശവമഭായ  6,375  കകേഭാടനി
രൂപയുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം KIIFB-യുലട "Special Investment Package-ല
ഉളലപടുത്തനി  സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  5200  കകേഭാടനിയുലട
വര്ക്കുകേളക്കയ്  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  KIIFB-യുലട  ഫണനിലാംഗനിനുകവണനി
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  768  കകേഭാടനിയുലട  വര്ക്കുകേളുലട  DPR
(Detailed Project Report) KIIFB-യനികലക്കയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. ഈ നടപടനികേളുലട
പരനിണതഫലമഭായനി  KIIFB-യുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ഉടലന അനുമതനിയഭാകുലമനയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഹരനികതഭാര്ജ്ജ  ഇടനഭാഴനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  കജഭാലനികേളക്കുളള
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലനനിനലാം  അഭവര്തനിചനിട്ടുണയ്.
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വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  MNRE-ക്കയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  നൂതന
സഭാകങ്കതനികേ വനിദവ ഉപകയഭാഗനിചയ് നനിലവനിലളള ചേനില പ്രസരണ വലനുകേളുലട കശഷേനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുളള  വര്ക്കുകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  PSDF  സതീമനില
ഉളലപടുത്തനി സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനുളള അനുമതനി ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.

ഭൂമനിയുലട തരലാം കനഭാക്കഭാലത വവദദ്യുതനി

179 (T* 3354) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നഞ,  ഡഭാറഭാബഭാങ്കയ് തുടങ്ങനിയവയനില ഉളലപട സലങ്ങളനില വവദദ്യുതനി
നലഭാന നനിയമ തടസമുള്ളതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കൃഷേനിലയ  കപ്രഭാത്സഹനിപനിക്കഭാന  കൃഷേനി  ആവശവത്തനികലക്കയ്  ഭൂമനിയുലട
തരലാം കനഭാക്കഭാലത വവദദ്യുതനി നലകേഭാന ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉടമസഭാവകേഭാശ  കരഖ,  തനിരനിചറനിയല  കരഖ  എനനിവ  ലഭവമഭാക്കുന
അകപക്ഷകേര്ക്കയ് വവദദ്യുതനി നലകുനതനിനയ് നനിയമതടസമനില.

(ബനി)  കേഭാര്ഷേനികേ  കമഖലലയ  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനഭായനി  കേഭാര്ഷേനികേഭാവശവ
ത്തനിനുളള സദൗജനവ വവദദ്യുതനി പദതനി നനിലവനിലണയ്. 

കേഭാര്ഷേനികേഭാവശവത്തനിനുളള  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനയ്  അര്ഹരഭായ  വവക്തനികേലള
തനിരനിചറനിയുനതനിനയ് തഭാലഴപറയുന നനിബന്ധനകേളഭാണയ് നനിലവനിലളളതയ്.

1. 30  ലസന്റെനില  കുറയഭാത്ത  ഭൂമനിയുളളതുലാം  അതനില  75%  കേഭാര്ഷേനികേ
വനിളയുളളതുമഭായ വവക്തനി.

2. 10  ലസന്റെനില  കുറയഭാത്ത  വനിസ്തതീര്ണമുളള  ഭൂമനിയനില  പചക്കറനി  കൃഷേനി
ലചേയ്യുന കേര്ഷേകേന.

3. 5  ലസന്റെനില  കുറയഭാത്ത  വനിസ്തതീര്ണമുളള  ഭൂമനിയനില  ലവറനില  കൃഷേനി
ലചേയ്യുന കേര്ഷേകേന.

കേഭാര്ഷേനികേ  വനിളയ്ക്കുലാം  നഭാണവവനിളയ്ക്കുലാം  വവതവസ്തനനിരക്കുകേള  നനിലനനിനനിരുനതയ്
ഏകേതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  എലഭാത്തരലാം  വനിളകേളക്കുലാം  സദൗജനവ  നനിരക്കനില  വവദദ്യുതനി
നലകുനതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് വലസനസയ്

180 (3355)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വയര്മഭാന  വലസനസയ്  ലഭനിചയ്  അഞയ്  വര്ഷേലാം  പൂര്ത്തനിയഭായവര്ക്കയ്,
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്  വലസനസനിനയ്  അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാലണനലാം  ഇങ്ങലനയുള്ള
അകപക്ഷകേള  45  ദനിവസത്തനിനകേലാം  തതീര്പഭാക്കണലമനമുള്ള  വവവസ
നനിലനനിലക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില അകപക്ഷ നലകേനിയവരുലട കേഭാരവത്തനില തതീരുമഭാനമഭാകേഭാലത
ദതീര്ഘനഭാളഭായനി  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതയ്  വകുപനിലന്റെ  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലള്ള  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനിക്കുനതനില  പുതനിയ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലനങ്കനിലലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലള്ള  അകപക്ഷകേള  എത്രയുലാം  കവഗലാം  തതീര്പഭാക്കുനതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  അകപക്ഷകേളുലട എണലാം ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചതനിനഭാലഭാണയ്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതയ്.

(സനി  &  ഡനി)  കൂടുതല  ഉകദവഭാഗസലര  നനികയഭാഗനിചയ്  നനിലവനിലളള
അകപക്ഷകേള  നനിശ്ചനിത  സമയത്തനിനുളളനില  തതീര്പഭാക്കുനതനിനുളള  ശമലാം
നടത്തനിവരുന. കൂടഭാലത വലസനസകേള നലകുന കജഭാലനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കുന
തനിനഭായനി  ഈ  വര്ഷേലാം  തലന  ഇലകനിക്കല  ഇനലസക്ടകററയ്  വകുപനില
കസഭാഫയ് ലവയര് നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

കകേന്ദ്രപൂളനില നനിനയ് ലഭനിക്കുന വവദദ്യുതനി

181 (3356) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രപൂളനിലനനിനയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  വവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കുന  കൂടങ്കുളലാം,
സനിലാംഹഭാദനി,  വവതരണനി  എനതീ  വവദദ്യുതനനിലയങ്ങളനിലല  യനത്തകേരഭാര്മൂലലാം
ഇടക്കഭാലത്തയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനിക്കുന  വവദദ്യുതനിയനില  300  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
കുറവകണഭാകയഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 297

(ബനി)  ഇതയ്  മറനികേടക്കഭാന  ആഭവനര  ഉത്പഭാദനലാം  രണനിരടനിയനിലധനികേമഭായനി

ഉയര്ത്തുകേയുണഭാകയഭാ;  എങ്കനില  ഏലതലഭാലാം  നനിലയങ്ങളനിലല  ഉല്പഭാദനമഭാണയ്

വര്ദനിപനിചതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി) കവനലശക്തനിയഭാര്ജ്ജനിക്കുന ഈ ഘടത്തനില എത്ര ദശലക്ഷലാം യൂണനിറയ്

വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള  ലവള്ളലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ഡഭാമുകേളനിലണയ്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൂടലാംകുളലാം,  സനിലാംഹഭാദനി  എനതീ  വവദദ്യുതനി  നനിലയങ്ങളനിലല

യനത്തകേരഭാറുകേളമൂലലാം  172  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കുറവയ്  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  വബതരണനി

നനിലയത്തനിലനനിനലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് വനിഹനിതമനില.

(ബനി) ഇല. ബഭാധകേമല.

(സനി)  3-5-2017-ലല  സനിതനിപ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  792  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറയ്

വവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനുളള  ലവളളലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ഡഭാമുകേളനിലണയ്.

വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

നതീതനി ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാര്

182 (3357)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  നനിരവധനി  കതഭാടലാം

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളുലാം തനിങ്ങനി പഭാര്ക്കുന മൂനഭാറനില സഹകേരണ

വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില നതീതനി ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാര് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനയ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  ആയതനിലന്റെ  നടപടനികേള  എലനലഭാമഭാലയനയ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില  അവ  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ആവശവമഭായ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  നനിലവനില
അടനിമഭാലനി  സര്വ്വതീസയ്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലളള  2  നതീതനി
ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണറുലട  നയപ്രഖവഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില
സലാംസഭാനത്തയ് പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട കനതൃതസത്തനില 1500  നതീതനി
ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുലമനയ് പ്രഖവഭാപനിചനിരുന. ആയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഇടുക്കനി  ജനിലയനില  100  നതീതനി  ലമഡനിക്കല  കസ്റ്റഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാണയ്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളളതയ്.  ഇതനികലക്കഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  കബഭാധവലക്കരനിചയ്
ടനി  ലക്ഷവലാം  വകേവരനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  നതീതനി
ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് തഭാലപരവലാം പ്രകേടനിപനിക്കുന സലാംഘങ്ങളക്കയ്
പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  എലഭാ  സഹഭായങ്ങളുലാം  ജനിലഭാ  കജഭായനിന്റെയ്
രജനിസ്ട്രഭാര് (ജനറല) നലകേനിവരുനണയ്.

(സനി) ഉത്തരലാം 'ബനി'യുലട അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല.

സഹകേരണ ബഭാങ്കയ് നനികക്ഷപങ്ങളനിലല കുറവയ്

183 (3358)  ശതീ  .    എന  .    ഷേലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടയ് നനികരഭാധനലാം സഹകേരണ കമഖലകേലള എത്രമഭാത്രലാം ബഭാധനിച്ചുലവനയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷേലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില ലഭനിക്കുന
നനികക്ഷപങ്ങളക്കയ്  കുറവണഭായനി  എന  കേഭാരവലാം  സർക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  സഹകേരണ  കമഖലകേളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്
എലനങ്കനിലലാം  പരനിഹഭാരനനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല  പ്രക്രനിയയനിലൂലട  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രധഭാന
ബനിസനിനസഭായ  വഭായ്പഭാവനിതരണവലാം,  തനിരനിചടവലാം  നനികക്ഷപവലാം  ഉളലപലടയുളള
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ഇടപഭാടുകേള  തടസലപട്ടു.  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായ്പഭാ  വനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം  നനിലചതയ്
കേര്ഷേകേലര  ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനി.  വഭായ്കപതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന
സലാംഘങ്ങളനിലല  വദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മുടങ്ങനി.  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം,
വനിദവഭാഭവഭാസലാം എനതീ ആവശവങ്ങളക്കഭായനി നനികക്ഷപത്തുകേ പനിനവലനിക്കഭാനഭാകേഭാലത
വനതയ്  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലട  ദുരനിതലാം  വര്ദനിപനിച്ചു.  വദനലാംദനിന  സഭാമ്പത്തനികേ
ആവശവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള ആശയനിചനിരുന ഗഭാമതീണ ജനങ്ങളുലട
ആവശവങ്ങള  നനിറകവറഭാന  കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല  ജനജതീവനിതലാം  ദുരനിതപൂര്ണമഭായനി
തതീര്ന.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  നനികക്ഷപകേരുലട  വനിശസഭാസലാം  ആര്ജ്ജനിക്കുനതനിനുലാം  നനികക്ഷപലാം
സമഭാഹരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല  2017  ജനുവരനി  10
വലരയുളള  ഒരു  മഭാസക്കഭാലലാം  സഹകേരണ  കമഖലഭാ  സലാംരക്ഷണ  കേവഭാമ്പയനിന
സലാംഘടനിപനിച്ചു. 2016  ഡനിസലാംബര്  18  സഹകേരണ കമഖലഭാ സലാംരക്ഷണ ദനിനമഭായനി
ആചേരനിച്ചു.  കേവഭാമ്പയനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനിലലാം
തഭാലൂക്കയ് തലത്തനിലലാം സലാംഘലാം തലത്തനിലലാം കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു.
കേവഭാമ്പയനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേഭാരനികേള കകേരളത്തനിലല ഭവനങ്ങള  സന്ദര്ശനിച്ചു.
2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല  2017  ജനുവരനി  31  വലര  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ
യജലാം നടത്തനി.

സഹകേരണ രജനിസ്ട്രഭാര് ഓഫതീസയ്

184  (3359)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല എത്ര തഭാലൂക്കുകേളനില സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ അസനിസ്റ്റന്റെയ്
രജനിസ്ട്രഭാര് (ജനറല)/അസനിസ്റ്റന്റെയ് രജനിസ്ട്രഭാര് (ആഡനിറര്) ഓഫതീസകേള ഇലഭാലതയുണയ്
എനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  വര്ക്കല  തഭാലൂക്കനില  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  12  തഭാലൂക്കുകേളനില അസനിസ്റ്റന്റെയ്
രജനിസ്ട്രഭാര് (ജനറല)/അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഡയറക്ടര് (ആഡനിറയ്) ആഫതീസകേള നനിലവനിലനില.
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(ബനി)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  വര്ക്കല  തഭാലൂക്കനില  പ്രസ്തുത  ആഫതീസകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണയ്.

സര്വ്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങ്കയ് സസതീകേരനിച കേടുത്ത നടപടനി

185 (3360)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷേനികേ കേടഭാശസഭാസ കേമ്മേതീഷേന മുകഖന കേടഭാശസഭാസലാം അനുവദനിചനിട്ടുലാം
കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗയ് സര്വ്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങ്കനില നനിനലാം വഭായ്പ എടുത്ത കേരുണഭാകേരന,
കേനകേദഭാസയ്, അമൃതരഭാജയ് എനനിവരുലട ഭൂമനി വനിടയ് നലകേഭാത്തതയ് എന്തുലകേഭാണഭാലണനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ബഭാങ്കയ് അധനികൃതര് ഇവര്ലക്കതനിലര കേടുത്ത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന
കേഭാരണലമനയ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗയ് സര്വ്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങ്കനിലനനിനലാം കേരുണഭാകേരന,
അമൃതരഭാജയ്  എനനിവര്  എടുത്തനിരുന  വഭായ്പകേളക്കയ്  കേടഭാശസഭാസലാം  അനുവദനിചയ്
കേഭാര്ഷേനികേ കേടഭാശസഭാസ കേമ്മേതീഷേന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. ടനി ഉത്തരവകേളനില അമൃതരഭാജയ്
എടുത്തനിരുന വഭായ്പയുലട അവഭാര്ഡയ് മഭാത്രകമ പരനികശഭാധനയയ് സഹകേരണ വകുപനിനയ്
ലഭനിചനിട്ടുളള. ടനി അവഭാര്ഡയ് പ്രകേഭാരമുളള 37,500 രൂപ സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം ബഭാങ്കനിനയ്
ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  എനഭാല  അമൃതരഭാജനിനയ്  കേടഭാശസഭാസത്തനിനയ്  അര്ഹത
യനിലഭാലയനയ് കേഭാണനിചയ് ബഭാങ്കയ് ബഹുമഭാനലപട വഹകക്കഭാടതനിയനില കകേസയ് ഫയല
ലചേയ്യുകേയുലാം  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷേലന്റെ  ഉത്തരവയ്  ബഹുമഭാനലപട  വഹകക്കഭാടതനി
15-2-2016-നയ് കസ്റ്റ ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ടനി കസ്റ്റ ഇകപഭാഴലാം നനിലനനിലക്കുകേയഭാണയ്.
ഇക്കഭാരണത്തഭാല  ടനിയഭാലന്റെ  വഭായ്പഭാ  കേണക്കയ്  അവസഭാനനിപനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല
ഈടയ് വസ്തു തനിരനിലകേ നലകേനിയനിടനില.

കേരുണഭാകേരന,  കേനകേദഭാസയ്  എനനിവര്  എടുത്തനിട്ടുളള  വഭായ്പയയ്  കേടഭാശസഭാസലാം
അനുവദനിച  ഉത്തരവയ്  പരനികശഭാധനയയ്  സഹകേരണ  വകുപനിനയ്  ലഭനിചനിടനില.
ആയതനിനഭാല അവഭാര്ഡയ് പ്രകേഭാരമുളള തുകേ ബഭാങ്കനിനയ് ലഭനിചനിടനില.  ടനിയഭാന വതീണ്ടുലാം
കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷേലന  സമതീപനിചകപഭാള  ടനിയഭാനയ്  കേടഭാശസഭാസത്തനിനയ്
അര്ഹതയനിലലനയ്  5-1-2017-ല  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷേന  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.
ഇക്കഭാരണത്തഭാല  ടനിയഭാലന്റെ  വഭായ്പഭാ  കേണക്കയ്  അവസഭാനനിപനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല
ഈടയ് വസ്തു ബഭാങ്കയ് തനിരനിലകേ നലകേനിയനിടനില.
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(ബനി)  കമലപടനിയഭാളുകേള  ബഭാങ്കനിലനനിനലാം  വഭായ്പ  എടുത്തതയ്  2004-ലഭാണയ്.
കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേന  വഭായ്പയഭായതനിനഭാല  ടനി  തുകേ  പനിരനിലചടുക്കുനതനിനഭായനി
സസതീകേരനിക്കുന  സസഭാഭഭാവനികേ  നടപടനികേളഭാണയ്  ബഭാങ്കയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്.  വഭായ്പ
തനിരനിചടയഭാന  പരഭാതനിക്കഭാര്  തയഭാറഭാകുകേയഭാലണങ്കനില  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
ഇളവകേള അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം ബഭാങ്കനിലന്റെ കപരനിലഭായനിട്ടുളള വസ്തു നനിയമഭാനുസൃതലാം
തനിരനിലകേ നലകുനതനിനുലാം ബഭാങ്കയ് അധനികൃതര് സമ്മേതനിചനിട്ടുണയ്.

കകേരള ബഭാങ്കനിലന്റെ നനിലവഭാരലാം

186 (3361)  ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷേയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങ്കയ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുനകതഭാലട  കകേരള  സലാംസഭാന
സഹകേരണ  ബഭാങ്കനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  പ്രസ്തുത  ബഭാങ്കനില  ലയനിപനിക്കുകമഭാ;  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  ഏതയ്  രതീതനിയനിലഭാണയ്  കകേരള  ബഭാങ്കുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കഭാ
നുകദ്ദേശനിക്കുനതയ് ; നനിലവനില ബഭാങ്കയ് എന നനിലയനില പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന സര്വതീസയ്
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  ലഷേയര്  കഹഭാളഡനിലാംഗയ്  എങ്ങലനയഭാലണനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അനഭാരഭാഷ്ട്ര തലത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഹകേരണ ബഭാങ്കഭായ റഭാകബഭാ
ബഭാങ്കനിലന്റെ നനിലവഭാരത്തനികലക്കയ് കകേരള ബഭാങ്കനിലന ഉയര്ത്തഭാന എലനഭാലക്കയഭാണയ്
ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;

(സനി)  കകേരള ബഭാങ്കനിലന്റെ ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  വലസനസയ് റനിസര്വയ്  ബഭാങ്കനില നനിനയ്
ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തങ്ങള  ഏതയ്  രതീതനിയനില  പുകരഭാഗമനിക്കുനലവനയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനിലനയുലാം  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേലളയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിചയ് കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള
സഭാദവതകേള  പഠനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി
സര്ക്കഭാരനിനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചകശഷേകമ ഇക്കഭാരവങ്ങളനില തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുളള.
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(ബനി  &  സനി)  വനിദഗദ സമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടനിനയ് അനുസൃതമഭായനി സര്ക്കഭാര്
ഇക്കഭാരവലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതഭാണയ്.

കകേഭാര് ബഭാങ്കനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം

187 (3362) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  കകേഭാര്  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

നനിലവനില പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷേനികേ വഭായ്പഭാ സലാംഘങ്ങള സസനലാം നനിലയനില കകേഭാര്
ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  ലചേലവനിലന്റെ
90  ശതമഭാനലാം/10  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഏതഭാകണഭാ  കുറവയ്  ടനി  തുകേ  കകേഭാര്  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്
ധനസഹഭായമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിക്കുനണയ്.  ലമഭാത്തലാം  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ
50  ശതമഭാനലാം  വഭായ്പയഭായുലാം  20  ശതമഭാനലാം  ഓഹരനിയഭായുലാം  20  ശതമഭാനലാം
സബ്സനിഡനിയഭായുമഭാണയ്  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതയ്.   സലാംസഭാനലത്ത  പ്രഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങളനില  ഒരു  കകേഭാമണ്  കസഭാഫയ് ലവയര്  നടപഭാക്കുനതനിനുളള
ചേര്ചകേള നടനവരുന.

കഭാര്ക്കയ്/കേവഭാഷേവര് നനിയമനലാം

188 (3363) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനില  കഭാര്ക്കയ്/കേവഭാഷേവര്
തസ്തനികേയനികലക്കയ് പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന 2017 മഭാര്ചയ് മഭാസലാം പ്രസനിദതീകേരനിച റഭാങ്കയ്
ലനിസ്റ്റനില നനിനള്ള നനിയമനത്തനിനയ് നനിലവനില എലനങ്കനിലലാം തടസമുകണഭാ ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനില  പുതനിയ  ശഭാഖകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്
പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനില  പുതനിയ  ശഭാഖകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കനിലന്റെ രൂപതീകേരണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സജതീവ പരനിഗണനയനിലളളതനിനഭാലഭാണയ് നനിലവനില ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട
സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്  പുതുക്കുനതനിനുലാം  പുതനിയ  ശഭാഖകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം
നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്.  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില
പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന  നടത്തുന  നനിയമനങ്ങളക്കയ്  നനിലവനില  യഭാലതഭാരു
നനിയനണവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

റനിസ യ് ഫണയ് സതീലാം

189 (3364) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള സഹകേരണ "റനിസയ് ഫണയ് സതീലാം" സലാംബന്ധനിച പൂര്ണവനിവരങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  ഈ  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ആനുകൂലവലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില/ബഭാങ്കുകേളനില  നനിനലാം  കേഭാര്ഷേനികേ,
കേഭാര്ഷേനികകേതരലാം  (സസര്ണപണയ  വഭായ്പയുലാം,  നനികക്ഷപ  വഭായ്പയുലാം  ഒഴനിലകേയുളളവ)
ഒഴനിലകേയുളള ആവശവങ്ങളക്കയ് വഭായ്പലയടുക്കുന അലാംഗങ്ങള വഭായ്പഭാ കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ
വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞയ്  ആറയ്  മഭാസത്തനിനുളളനികലഭാ  മരണലപടഭാല
നനിബന്ധനകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി ഒനര ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുളള മുതലലാം അതനിലന്റെ
പലനിശയുലാം എഴതനിത്തളളഭാന കകേരള സഹകേരണ റനിസയ് ഫണയ് പദതനി നനിലവനിലണയ്.
പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ബഭാങ്കുകേളനിലനനിനലാം വഭായ്പ എടുക്കുന അലാംഗങ്ങള വഭായ്പഭാ
കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞയ്  ആറയ്  മഭാസത്തനിനുള്ളനികലഭാ  മരണലപടുകേ
യഭാലണങ്കനില അകന ദനിവസലാം ബഭാക്കനി നനിലക്കുന ഒനര ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുളള
മുതലലാം  അതനിലന്റെ  പലനിശയുലാം  റനിസയ്  ഫണനിലനനിനലാം  നലകുലാം.  റനിസയ്  ഫണയ്
നനിയമഭാവലനിയനില  കഭദഗതനി  വരുത്തുകേയുലാം  മരണലപട  വഭായ്പക്കഭാര്ക്കയ്  മഭാത്രലാം
ലഭവമഭായനിരുന  ആനുകൂലവലാം  റനിസയ്  ഫണയ്  നനിയമഭാവലനിയനില  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള
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7  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളനില  ഏലതങ്കനിലലാം  ബഭാധനിചവരുലട  വഭായ്പഭാ  മുതല  ഇനത്തനില
75,000 രൂപ പദതനിയനിലല ഇതര നനിബന്ധനകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി നലകുലാം. റനിസയ്
ഫണയ്  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുനതനിനയ്   അകപക്ഷയുലാം  അനുബന്ധങ്ങളുലാം  ബന്ധലപട
സഹകേരണ  സലാംഘലാം/ബഭാങ്കനിനയ്  നലകേണലാം.  സലാംഘലാം/ബഭാങ്കയ്  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനലാം
വകേലക്കഭാണയ്  സഹകേരണ  വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസരുലട  ശനിപഭാര്ശകയഭാലട
സഹകേരണ  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡയ്  ലസക്രടറനിക്കയ്  സമര്പനിക്കണലാം.
വഭായ്പഭാക്കഭാരന മരനിച്ചുകപഭായ കകേസഭാലണങ്കനില മരണ സര്ടനിഫനിക്കറയ്  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
സമര്പനിക്കണലാം.  റനിസയ്  ഫണയ്  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  വഭായ്പ  എടുക്കുന
സമയത്തയ്  വഭായ്പഭാതുകേയുലട  0.35  %  എന  നനിരക്കനില  കുറഞതയ്  100 രൂപയുലാം
പരമഭാവധനി  525  രൂപയുലാം  ഒറത്തവണ  റനിസയ്  ഫണയ്  പ്രതീമനിയലാം/വനിഹനിതലാം
അടചനിരനിക്കണലാം.  മരണലപടകതഭാ/മഭാരകേകരഭാഗലാം  പനിടനിലപടകതഭാ  ആയ  ആളനിലന്റെ
കപരനിലളളതുലാം  മരണലപട/മഭാരകേകരഭാഗലാം  പനിടനിലപട  തതീയതനിയനില  70  വയസനില
അധനികേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ  വഭായ്പക്കഭാരുലട  വഭായ്പകേളക്കയ്  മഭാത്രമഭാണയ്  യഥഭാക്രമലാം
മരണഭാനനര  ആനുകൂലവലാം/ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുകേ.  വഭായ്പഭാ
കേഭാലഭാവധനിയനില വഭായ്പക്കഭാരന മരണലപടഭാല മരണലപട തതീയതനിക്കയ് ലതഭാട്ടുമുനപയ്
തുടര്ചയഭായനി  6  മഭാസത്തനില  അധനികേരനിച്ചുലാം  വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനി   കേഴനിഞയ്
വഭായ്പക്കഭാരന   മരണലപടഭാല  വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന  തതീയതനിക്കയ്  ലതഭാട്ടുമുനപയ്
തുടര്ചയഭായനി  6  മഭാസത്തനില  അധനികേരനിച്ചുലാം  വഭായ്പഭാ  മുതലനില  തനിരനിചടവനില  വതീഴ്ച
വരുത്തനിയഭാല ആനുകൂലവത്തനിനയ് അര്ഹത ഉണഭായനിരനിക്കുനതല.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  ഈ  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം
5118 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് 37.44 കകേഭാടനിരൂപ ആനുകൂലവമഭായനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കയ്

190 (3365) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
 ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : 

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്
രൂപതീകേരനിക്കുന  കകേരള  ബഭാങ്കനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവന-കവതനവവവസകേള
കദശസഭാലകൃത ബഭാങ്കുകേളക്കയ് തുലവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  ബഭാങ്കനിലൂലട  എലനലഭാലാം  ലമചലപട  സദൗകേരവങ്ങളഭാണയ്
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ് നലകേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവന-കവതന
വവവസകേള കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം നനിയമത്തനിനുലാം ചേടങ്ങളക്കുലാം സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേളക്കുലാം വനികധയമഭായനിരനിക്കുലാം.

(ബനി)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കയ്  നനിലവനില  വരുകമ്പഭാള  ആവര്ത്തനിത/
ഇരടനിപനിലന്റെ  സസഭഭാവമുളള  പല  ചേഭാര്ജുകേളുലാം  ഒഴനിവഭാക്കുകേകയഭാ  കുറയ്ക്കുകേകയഭാ
ലചേയ്യുനതയ് പലനിശ നനിരക്കനില ഗണവമഭായ കുറവയ് സഭാദവമഭാക്കുലാം.  ഇതയ് സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലട വഭായ്പഭാ വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം വഭായ്പഭാക്കഭാരുലട പലനിശ ബഭാദവത
കുറയഭാന സഹഭായനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കയ് നനിലവനിലളള പല
പരനിമനിതനികേളുലാം  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കയ്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലൂലട  മറനികേടക്കഭാനഭാകുലാം.
കൂടഭാലത  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്  ആധുനനികേ  ബഭാങ്കനിലാംഗയ്  സദൗകേരവങ്ങള  നലകേഭാന
കേഴനിയുലമനയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കകേരള ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരണലാം

191 (3366)  ശതീ  .    പുരുഷേന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

കകേരള  ബഭാങ്കയ്  രൂപതീകേരണത്തനിനു  മുകനഭാടനിയഭായനി  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളക്കയ് മനിനനിമലാം ഒരു പഞഭായത്തനില ഒരു ശഭാഖലയങ്കനിലലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

സഹകേരണ നനിയമത്തനിനുലാം ചേടങ്ങളക്കുലാം സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാറുലട
സര്ക്കുലര് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായനിടഭാണയ് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കയ്
ശഭാഖകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്  അനുമതനി  നലകുനതയ്.  കകേരള  ബഭാങ്കയ്
രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുളള  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടയ്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

നനിയമനലാം കേഭാത്തുനനിലക്കുനവരുലട ആശങ്ക

192 (3367) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  ബഭാങ്കയ്  നനിലവനില  വരുനകതഭാലട  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനികലക്കു നനിയമനലാം കേഭാത്തു നനിലക്കുനവരുലട ഭഭാവനി ആശങ്കയനിലഭാലണനതയ്
ശരനിയഭാകണഭാ;

98/2020.
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(ബനി)  ഇങ്ങലന  നനിയമനലാം  കേഭാത്തുനനിലക്കുന  എത്ര  കപരുലണനലാം  കകേരള
ബഭാങ്കനില ഇവലര എങ്ങലന പുനര് വനിനവസനിക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശരനിയല.  കകേരള ബഭാങ്കയ് നനിലവനില വരുനതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില നനിലവനിലളള തസ്തനികേകേളനില കകേരള പബനികേയ് സര്വ്വതീസയ്
കേമ്മേതീഷേന  റഭാങ്കയ്  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനയ്  യഭാലതഭാരു
നനിയനണവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുനതനിനയ്
മഭാത്രമഭാണയ് നനിയനണമുളളതയ്.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

സഹകേരണ വകുപയ് ആരലാംഭനിച അരനിക്കടകേള

193  (3368)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  അരനിവനില  നനിയനനിക്കഭാന  സഹകേരണ  വകുപയ്  എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്
അരനിക്കടകേള ആരലാംഭനിചലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  അരനിക്കടകേളനില  നനിനള്ള  വനിറ്റുവരവയ്  എത്രലയനയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

ജനില അരനിക്കടകേളുലട എണലാം

1 2

തനിരുവനനപുരലാം 59

ലകേഭാലലാം 62

ആലപ്പുഴ 49

പത്തനലാംതനിട 35

കകേഭാടയലാം 42

ഇടുക്കനി 30
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1 2

എറണഭാകുളലാം 59

തൃശ്ശൂര് 74

പഭാലക്കഭാടയ് 60

മലപ്പുറലാം 59

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 44

വയനഭാടയ് 25

കേണ്ണൂര് 52

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 30

                                ആലകേ 680

(ബനി) സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ അരനിക്കടകേളനില മഭാര്ചയ് 6 മുതല കമയയ് 2 വലര
12.72 കകേഭാടനി രൂപയുലട അരനി വനിലപന നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

സഹകേരണ അലപകയ് സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനലാം

194 (3369) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷേയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര സഹകേരണ അലപകയ് സഭാപനങ്ങളുണയ്;  ഇതനിൽ
എത്ര സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനങ്ങളഭാണയ്  പനി.എസയ്.സനി.-യയ്  വനിടനിട്ടുളളതയ്;  നനിലവനില
നനിയമനലാം  പനി.എസയ്.സനി.-യയ്  വനിട  സഭാപനങ്ങളുലാം  വനിടഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളുലാം
ഏലതഭാലക്കലയനയ്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിയമനങ്ങൾ  പനി.എസയ്.സനി.-യയ്  വനിടഭാത്ത
സഭാപനങ്ങളനിലല  നനിയമനങ്ങളുലട  മഭാനദണ്ഡലാം  എനഭാണയ്;  ഇതയ്  ശദയനിൽലപട
കശഷേലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേൾ എലനലഭാമഭാലണനയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അലപകയ്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  എലഭാ  തസ്തനികേകേളനിലലയുലാം
നനിയമനലാം പനി.എസയ്.സനി.-യയ് വനിടഭാന എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്
എനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ) അറനിയനിക്കഭാലാം. സലാംസഭാനത്തയ് സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ ഭരണ നനിയനണത്തനില
11  അലപകയ്  സഭാപനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇവയനില  കകേരള  സലാംസഭാന
സഹകേരണ  ബഭാങ്കയ്,  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  ലഫഡകറഷേന,  ഹദൗസയ് ലഫഡയ്,
കേണ്സന്യൂമര്   ലഫഡയ്,  റബര്  മഭാര്ക്കയ്,  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  കേഭാര്ഷേനികേ  ഗഭാമ
വനികേസന  ബഭാങ്കയ്,  മഭാര്ക്കറയ്  ലഫഡയ്  തുടങ്ങനിയ  7  സഭാപനങ്ങളുലട  നനിയമനലാം
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് വനിടവയഭാണയ്.  വനനിതഭാ ലഫഡയ്,  ടൂര്ലഫഡയ്,  കഹഭാസനിറലലഫഡയ്,
കലബര്ലഫഡയ്  തുടങ്ങനിയ  4  സഭാപനങ്ങളുലട  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
വനിടനിടനില.  ടനി  സഭാപനങ്ങളനില  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമലാം  1969-ലല  ചേട
വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുളള  രജനിസ്ട്രഭാറുലട  7-6-1991-ലല
18/91  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരമുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  നനിയമനങ്ങള
നടത്തനി വരുന. നനിയമനങ്ങള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് വനിടഭാത്ത സഭാപനങ്ങലള കകേരള
സഹകേരണ  നനിയമലാം  80  (3)  (എ)-യനില  ഉളലപടുത്തുനതനിനയ്  ബന്ധലപട
സഭാപനങ്ങളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വവക്തമഭാക്കഭാലാം. സഹകേരണ നനിയമലാം 1969-ലല വകുപയ് 80(3) (എ)- ലല
ലഷേഡന്യൂളനില ഉളലപടുന സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനലാം പനി.എസയ്.സനി.  മുഖഭാനനിരമഭാണയ്.
ഈ സഭാപനങ്ങലള ലഷേഡന്യൂളനില ഉളലപടുത്തഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

സഹകേരണ വകുപനിനുകേതീഴനിലള്ള അരനിക്കടകേള

195 (3370) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് സഹകേരണ വകുപനിനയ് കേതീഴനില എത്ര അരനിക്കടകേളഭാണയ്
ഈ സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിചതയ്;  ഇതനില എത്രലയണലാം പൂടനിയനിട്ടുണയ്;  കശഷേനിക്കുനവയുലട
എണലാം  എത്രയഭാണയ്;  പുതുതഭായനി  എത്ര  അരനിക്കടകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേടകേള വഴനി  വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനയ്  ബലാംഗഭാളനില  നനിനലാം
എത്ര അളവനിലള്ള അരനിയഭാണയ് ആവശവലപടനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇതനില എത്ര അളവയ് അരനി
ഇതനികനഭാടകേലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്;  ലഭനിചതനില എത്രയഭാണയ് വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അരനിവനില നനിയനനിക്കുനതനില ഇത്തരലാം അരനിക്കടകേളക്കയ് കേഴനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരവലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  എനഭാണയ്  ഇതനിനയ്  കേഭാരണലമനയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് സഹകേരണ വകുപനിനയ് കേതീഴനില കേണ്സന്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില  പ്രഭാഥമനികേ  സര്വ്വതീസയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലൂലട  680
അരനിക്കടകേളഭാണയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിചതയ്.  ഇതനില  ഒനലാംതലന
നനിലത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

സര്ക്കഭാരനിനയ്  പ്രകതവകേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവത വരഭാത്തതനിനഭാല പ്രഭാഥമനികേ
സര്വ്വതീസയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  തഭാലപരവഭാനുസൃതമഭാണയ്  പുതനിയ
അരനിക്കടകേള ആരലാംഭനിക്കുനതയ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത അരനിക്കടകേള വഴനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനയ് 9078 ടണ് അരനി
വഭാങ്ങുനതനിനഭാണയ്  പര്കചസയ്  ഓര്ഡര്  നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്.  1894.11  ടണ്  അരനിക്കയ്
നലകേനിയ  പര്കചസയ്  ഓര്ഡര്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  സവപ  ലചേയഭാത്തതനിലന
തുടര്നയ്  റദ്ദേഭാക്കനി.  5147  ടണ്  അരനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഗുണകമന്മ
കുറവഭായതനിനഭാല  151.572  ടണ്  അരനി  സപയര്ക്കയ്  തനിരനിലകേ  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
4836.437 ടണ് അരനി ഇതനികനഭാടകേലാം സലാംഘങ്ങളക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അരനിവനില നനിയനനിക്കുനതനില ഇത്തരലാം അരനിക്കടകേളക്കയ് കേഴനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭായനിടനില.  അരനിക്കടകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഫലപ്രദമഭാണയ്.  ഇതനിനയ്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില  നല  സസതീകേരണമഭാണയ്  ലഭനിചനിട്ടുളളതയ്.  ജയ  അരനിയുലട
വനില  ലപഭാതുവനിപണനിയനില  50  രൂപയനില  നനിനലാം  32  രൂപയനികലക്കുലാം  കുറുവ
അരനിയുലട വനില  46  രൂപയനില നനിനലാം  36  രൂപയനികലക്കുലാം മറയ്  അരനി ഇനങ്ങളുലട
വനില ഗണവമഭായ കതഭാതനിലലാം കുറഞനിട്ടുണയ്.

വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പയയ് പലനിശയനിളവയ്

196 (3371) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിനലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ
വഭായ്പലയടുത്തു  തനിരനിചടയഭാനഭാവഭാലത  കേടലക്കണനിയനിലലപടനിട്ടുള്ളവര്ക്കയ്  പലനിശയനിളവയ്
നലകേനി വഭായ്പ ഗഡുക്കളഭായനി തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലള്ള നനികവദനങ്ങള എലനങ്കനിലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;
എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?



310 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  11, 2017

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള ഈ വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഉണയ്.  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  എഴതനിത്തളളുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്

സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കനിലനനിനലാം വനിവനിധ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില

നനിനലാം വഭായ്പലയടുത്ത വവക്തനികേളനിലനനിനലാം നനികവദനങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

കുടനിശനികേ കുറയ്ക്കുനതനിനയ് പദതനി

197 (3372) ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുനപനിള്ളനി :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :

ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :

ശതീ  .  ലകേ  .  എസയ്  .  ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിലല കുടനിശനികേ

കുറയ്ക്കുനതനിനയ്  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപഭാക്കനിയലതനയ്

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനുസരനിചയ്  2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്

കുടനിശനികേയഭായനി തനിരനിചടചലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിശനികേ  തനിരനിചടയ്ക്കുനവര്ക്കയ്  എലനലഭാലാം  ഇനലസന്റെതീവകേളഭാണയ്

ലഭവമഭാക്കനിയനിരുനലതനയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എനവലരയഭാണയ്  പദതനിയുലട  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുനലതനയ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണ കേഭാലത്തയ് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിലല

കുടനിശനികേ  കുറയ്ക്കുനതനിനയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയഭാണയ്

"നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം 2017” 

(ബനി) ഇതനുസരനിചയ് 2017 മഭാര്ചയ് 31 വലര 5743.85 കകേഭാടനി രൂപയുലട വഭായ്പഭാ

കുടനിശനികേയഭാണയ് തനിരനിചടചനിട്ടുളളതയ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 311

(സനി)  ഈ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കുടനിശനികേ  വഭായ്പ  തനിരനിചടയ്ക്കുകമ്പഭാള  പലനിശ

കേണക്കഭാക്കുനതയ് സഭാധഭാരണ പലനിശ ആയഭാണയ്.  എലഭാ വഭായ്പഭാ ഒത്തുതതീര്പ്പുകേളനിലലാം

പനിഴപലനിശ  പൂര്ണമഭായുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  നലകുനതഭാണയ്.  ഈ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം

കുടനിശനികേ തനിരനിചടയ്ക്കുകമ്പഭാള കുടനിശനികേ വഭായ്പ മുതല സലാംഖവയുലാം വഭായ്പ എടുക്കുകമ്പഭാള

നനിലവനിലനിരുന പലനിശ നനിരകക്കഭാ ഏതഭാകണഭാ കുറവയ് ആയതയ് പ്രകേഭാരലാം പലനിശ തുകേ

ഈടഭാക്കനി  കേണക്കയ്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാവനതഭാണയ്.  പലനിശ  ബഭാക്കനിനനിലപയ്

മുതലനിലനക്കഭാള  അധനികേരനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില  പലനിശ  മുതലനിലനഭാപലാം  ക്രമതീകേരനിചയ്

വഭായ്പഭാ  കേണക്കയ്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാവനതഭാണയ്.  മരണലപടവര്,  അപകേടലാം  പറനി

ശയഭാവലലാംബരഭായവര്,  മഭാരകേകരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്  എനനിവരുലട  വഭായ്പ

പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള ആര്ബനികടഷേന ഫതീസയ്, കകേഭാടതനിലചലവകേള പരസവലചലവകേള,

എകനികേന്യൂഷേന ഫതീസയ് എനനിവ ഒഴനിവഭാക്കനി നലകുനതഭാണയ്. വഭായ്പഭാ തുകേ ഈ പദതനി

കേഭാലഭാവധനിക്കുളളനില ക്രമമഭായനി അടച്ചു തതീര്ക്കുനവര്ക്കയ് ആലകേ ടനി വഭായ്പയനികലക്കയ്

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം അടചയ് പലനിശ തുകേയുലട  10  ശതമഭാനലാം തുകേ വലര

അവസഭാനലത്ത തവണ അടയ്ക്കുകമ്പഭാള ഇളവയ് നലകുനതനിനുലാം വവവസ ലചേയനിരുന.

(ഡനി) ഈ പദതനിയുലട ആനുകൂലവലാം 2017 ലഫബ്രുവരനി 1 മുതല 2017 മഭാര്ചയ്
31 വലരയഭാണയ് ലഭവമഭായനിരുനതയ്.

ബഭാഞയ് മഭാകനജര് തസ്തനികേ

198 (3373)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില  ബഭാഞയ്  മഭാകനജര്  തസ്തനികേയനികലയയ്
എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലണയ്  ;  ഇതുവലര എത്ര നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്;  
ജനില തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എനയ്  അവസഭാനനിക്കുലാം;  ഒഴനിവകേള
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുനതനിനയ്  സതസര  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനില തനിരനിച്ചുളള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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തനിരുവനനപുരലാം തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനില  ബഭാഞയ്
മഭാകനജര്  തസ്തനികേയനില  ഒഴനിവകേളനില.  18  ഒഴനിവകേള
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയതയ്  പ്രകേഭാരലാം പനി.എസയ്.സനി.
13  കപരുലട  അവഡസസയ്  നലകുകേയുലാം  13  കപര്ക്കുലാം  ബഭാങ്കയ്
നനിയമന  ഉത്തരവയ്  നലകുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ടനി  13  കപരനില
12  കപര്  ബഭാഞയ്  മഭാകനജര്  തസ്തനികേയനില  കജഭാലനിയനില
പ്രകവശനിക്കുകേയുലാം  ഒരു  എന.ലജ.ഡനി.  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ  മുറയയ്  അവഡസസയ്  ലഭനിക്കുകേയുലാം  നനിയമന
ഉത്തരവയ് നലകേഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണയ്.

ലകേഭാലലാം ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനില  ബഭാഞയ്  മഭാകനജര്
തസ്തനികേയനില  നനിലവനില  ഒഴനിവകേളനില.  PSC-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ 14 ഒഴനിവകേളനില PSC മുകഖന നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

പത്തനലാംതനിട പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കനിലല ബഭാഞയ് മഭാകനജര്
തസ്തനികേയനികലയയ്  നനിലവനിലളള  15  ഒഴനിവകേള  PSC-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുകേയുലാം അതനില  9  കപര്ക്കയ്  PSC  അവഡസസയ്
ലമകമ്മേഭാ അയയ്ക്കുകേയുലാം 9 കപര്ക്കയ് ബഭാങ്കയ് നനിയമനലാം നലകുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനില  ബഭാഞയ്  മഭാകനജര്
തസ്തനികേയനില  നനിലവനില  ഒഴനിവകേളനില.  ടനി  തസ്തനികേയനില  PSC
വഴനി  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനിനഭായനി  ബഭാങ്കനില  നനിനലാം  10
ഒഴനിവകേള   PSC-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിരുന.  അതനില  7
കപര്ക്കയ് PSC നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകുകേയുലാം അതനുസരനിചയ് 2
NJD  ഒഴനിവകേള ഉളലപലട ആലകേ  7  കപര്ക്കയ് ബഭാങ്കനിലനനിനലാം
നനിയമനലാം നലകുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

കകേഭാടയലാം കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനില  ബഭാഞയ്  മഭാകനജര്
തസ്തനികേയനില കനരനിടയ് നനിയമനലാം നടകത്തണതയ് 16 തസ്തനികേകേളഭാണയ്.
ടനി  16  തസ്തനികേകേളുലാം  PSC-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുളളതുലാം
ആയതനില  8  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണയ്.  ഇനനി  8
തസ്തനികേകേളനിലക്കൂടനി നനിയമനലാം നടത്തുവഭാനുണയ്.

ഇടുക്കനി 4 ഒഴനിവകേളുണയ്. 8 കപലര നനിയമനിച്ചു.

എറണഭാകുളലാം 12  ഒഴനിവകേള നനിലവനിലണയ്.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കനില  ബഭാഞയ്  മഭാകനജര്  തസ്തനികേയനികലയയ്  15  ഒഴനിവകേള
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയതനില  3  നനിയമനങ്ങള  ഇതുവലര  PSC  വഴനി
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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തൃശ്ശൂര് തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനില  ബഭാഞയ്  മഭാകനജര്
തസ്തനികേയനില  നനിലവനില  ഒഴനിവകേലളഭാനമനില.  PSC  വഴനി
നനിലവനിലളള  റഭാങ്കയ്  ലനിസ്റ്റനിലല  പഭാര്ടയ്-1  -ല  നനിനലാം  4  കപരുലാം
പഭാര്ടയ്-2-ല  നനിനലാം  3  കപരുമഭായനി  ആലകേ  7  കപലര
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  ബഹുമഭാനലപട
സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില  കകേസയ്  നനിലവനിലണയ്.  കകേഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശനിച പ്രകേഭാരലാം 6 തസ്തനികേകേള ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണയ്  PSC
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ എലഭാവലരയുലാം നനിയമനിചനിട്ടുളളതയ്.

പഭാലക്കഭാടയ് പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കനില PSC മുകഖന നനിയമനലാം
നടകത്തണ  ബഭാഞയ്  മഭാകനജര്  തസ്തനികേയുലട  ഒഴനിവകേള  10
എണമഭാണയ്. ആയതയ് നനിയമനത്തനിനഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.
PSC-യനില  നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നഭാളനിതുവലര
ലഭവമഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  ബഭാഞയ്  മഭാകനജര്  തസ്തനികേയനില
പ്രസ്തുത  10  ഒഴനിവകേളനില  PSC  മുകഖനയുളള  നനിയമനലാം
നടനനിടനില.

മലപ്പുറലാം ബഭാഞയ്  മഭാകനജര്  തസ്തനികേയനില  PSC  വഴനി  നനികേകത്തണ  14
ഒഴനിവകേളനില 4 കപര് ഇതുവലര PSC വഴനി കജഭായനിന ലചേയനിട്ടുണയ്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 15  ഒഴനിവകേളഭാണുളളതയ്  (അലാംഗതീകൃത തസ്തനികേ  60,  ആയതനിലന്റെ
25%).  കനരനിട്ടുളള നനിയമനത്തനിനയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ 15  ബഭാഞയ്
മഭാകനജര് തസ്തനികേയനികലയയ്  PSC അവഡസസയ് ലചേയ 4 കപര്ക്കയ്
നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

വയനഭാടയ് 8  തസ്തനികേകേള.  ഒരഭാളക്കയ്  മഭാത്രകമ  PSC  അവഡസസയ്
ലചേയനിട്ടുളള.  അവര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില  കകേസയ്  നനിലനനിലക്കു
നതനിനഭാല  ബഭാക്കനി  തസ്തനികേയനികലയയ്  PSC  അവഡസസയ്
ലചേയനിടനില.

കേണ്ണൂര് 15  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലണയ്.  PSC  അവഡസസയ്
നലകേഭാത്തതനിനഭാല നനിയമനലാം നടത്തഭാനഭായനിടനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് നനിലവനില  5  ഒഴനിവകേളുണയ്.  PSC  വഴനി  7  നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)

ക്രമ നമ്പര് ജനില
റഭാങ്കയ് പടനികേ

അവസഭാനനിക്കുന തതീയതനി

1 തനിരുവനനപുരലാം 26-3-2018

2 ലകേഭാലലാം 19-12-2017

3 പത്തനലാംതനിട 7-12-2017

4 ആലപ്പുഴ 16-11-2017

5 കകേഭാടയലാം 28-12-2017

6 ഇടുക്കനി 12-1-2018

7 എറണഭാകുളലാം 6-1-2018

8 തൃശ്ശൂര് 29-12-2017

9 പഭാലക്കഭാടയ് 10-11-2017

10 മലപ്പുറലാം 10-12-2017

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 10-3-2018

12 വയനഭാടയ് 22-12-2017

13 കേണ്ണൂര് 17-11-2017

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 29-12-2017

PSC  വഴനി  നനിയമനലാം  നടകത്തണ  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം  PSC-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യുനതനിനയ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

നനിയമന നനികരഭാധനലാം

199  (3374).  കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാറുലട  7/9/2016-ലല നമ്പര് സനി.  ബനി.(1)
35314/18  കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില നനിയമന നനികരഭാധനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയതയ് സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത കേത്തയ് പനിനവലനിചയ് നനിയമന നനികരഭാധനലാം റദ്ദേയ് ലചേയ്യുനതനിനുലാം,
പുതനിയ ശഭാഖകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം സർക്കഭാർ തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി) കകേരള ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണയ് നനിയമന നനികരഭാധനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്  എന ആകക്ഷപലാം ശരനിയഭാകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ബഭാങ്കയ് രൂപതീകേരണ ചേര്ച നടക്കുന സഭാഹചേരവത്തനില സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില 7-9-2016-ലല സനി.ബനി. (1) 35314/16 നമ്പര്
കേത്തുപ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  ശഭാഖകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം
കൂടുതല  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനികക്കണതനിലഭാലയനയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിരുന. കകേരള പബനികേയ് സര്വ്വതീസയ് കേമ്മേതീഷേന മുകഖന നടത്തുന
നനിയമനങ്ങളക്കയ് കമല നനിര്കദ്ദേശലാം ബഭാധകേമലഭാലയനയ്  24-9-2016-ലല കേത്തനിലൂലട
വവക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശവലാം നലകേനിയനിരുന.

(ബനി)  കകേരള  പബനികേയ്  സര്വ്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷേന നനിയമനങ്ങളക്കയ്  നനികരഭാധനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില. പുതനിയ ശഭാഖകേള തുടങ്ങുനതനിനയ് തഭാലക്കഭാലനികേ നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  നനിയമന  നനികരഭാധനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.  തഭാലക്കഭാലനികേ
നനിയമനങ്ങളക്കുലാം  ബഭാഞ്ചുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുമഭാണയ്  നനിയനണങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുണഭായ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത

200 (3375)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കനഭാടയ് നനികരഭാധനലാം വനതനിലൂലട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കയ് എത്ര കകേഭാടനി
രൂപയുലട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവത ഉണഭായനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ലപലടനണഭായ  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള
ഇടപഭാടയ്  നടത്തനി  സൂക്ഷനിചനിരുന  കനഭാട്ടുകേളനില  എത്ര  രൂപ  ഇനനിയുലാം
മഭാറനിക്കനിട്ടുവഭാനുണയ് : വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാം  വനതനിലൂലട  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കയ്
ഉണഭായനിട്ടുളള സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവതയുലട കേണക്കുകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  ഇടപഭാടയ്  നടത്തനി
സൂക്ഷനിചനിരുന കനഭാട്ടുകേള ഇനനി മഭാറനിക്കനിട്ടുവഭാനനില.

കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര് തസ്തനികേ

201 (3376)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

സഹകേരണ  വകുപനില  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്
തസ്തനികേയനിലലാം  സതീനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്  തസ്തനികേയനിലലാം
ഒഴനിഞ  കേനിടക്കുന  തസ്തനികേകേള  എത്ര;  ജനില  തനിരനിചയ്  വനിശദഭാലാംശലാം  നലകുകമഭാ;
പ്രസ്തസ്തുത ഒഴനിവകേളനികലക്കയ് നനിയമനലാം നലകുനതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

സഹകേരണ  വകുപനില  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്
തസ്തനികേയനിലല  നനിയമനലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലഭാണയ്  നടത്തുനതയ്.  ആയതനിനഭാല
ഒഴനിവയ് കേണക്കഭാക്കുനതുലാം സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്. ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലളള
നനിലവനിലല  ഒഴനിവകേള  ചുവലട  കചേര്ക്കുന.  പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന  കനരനിട്ടുളള
നനിയമനത്തനിനയ് അര്ഹമഭായ മുഴവന ഒഴനിവകേളുലാം റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

ക്രമ
 നമ്പര്

ജനില ജൂനനിയര് ഇനലസക്ടര് സതീനനിയര് ഇനലസക്ടര്

1 തനിരുവനനപുരലാം ഇല ഇല

2 ലകേഭാലലാം ഇല ഇല

3 പത്തനലാംതനിട 1 ഇല

4 ആലപ്പുഴ ഇല ഇല

5 കകേഭാടയലാം ഇല ഇല

6 ഇടുക്കനി 6 ഇല

7 എറണഭാകുളലാം 2 5

8 തൃശ്ശൂര് ഇല 4

9 പഭാലക്കഭാടയ് ഇല 2

10 മലപ്പുറലാം ഇല 10
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11 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ഇല 1

12 വയനഭാടയ് ഇല ഇല

13 കേണ്ണൂര് 1 ഇല

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഇല ഇല

ആലകേ 10 22

ആലകേ എണലാം  =10+22=32

ക്രമ
 നമ്പര്

ജനില ജൂനനിയര് ആഡനിറര് സതീനനിയര് ആഡനിറര്

1 തനിരുവനനപുരലാം ഇല ഇല

2 ലകേഭാലലാം 1 ഇല

3 പത്തനലാംതനിട 1 1

4 ആലപ്പുഴ 2 ഇല

5 കകേഭാടയലാം 2 1

6 ഇടുക്കനി 3 3

7 എറണഭാകുളലാം 9 3

8 തൃശ്ശൂര് 14 8

9 പഭാലക്കഭാടയ് 13 ഇല

10 മലപ്പുറലാം 17 3

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ഇല 1

12 വയനഭാടയ് ഇല ഇല

13 കേണ്ണൂര് 10 5

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 9 1

ആലകേ 81 26

ആലകേ എണലാം  =81+26=107
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ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര് തസ്തനികേ

202 (3377) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

സഹകേരണ  വകുപനില  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്
തസ്തനികേയുലട  ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-യയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുനതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  വടബന്യൂണല എലനങ്കനിലലാം  വനിധനി  പ്രസ്തഭാവനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത
വനിധനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

സഹകേരണ  വകുപനില  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്
തസ്തനികേയുലട  ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്യുനതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
ബഹുമഭാനലപട  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  വടബന്യൂണല  23-1-2017-ലല  ഒ.എ.  (EKM)
1165/15  (ഒ.എ.20/17)  നമ്പര്  അകപക്ഷയനില  വനിധനി  പ്രസ്തഭാവനിചനിട്ടുണയ്.  വനിധനി
പ്രസ്തഭാവലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില
സഹകേരണ  സകബഭാര്ഡനികനറയ്  സര്വ്വതീസയ്  റൂളസയ്  അനുസരനിചയ്  വനികലജയ്
എകയ്റനഷേന ആഫതീസര്മഭാര്, യു.ഡനി.കഭാര്ക്കയ്/യു.ഡനി.വടപനിസ്റ്റയ് എനനിവര്ക്കയ് 2:2:1
കറകഷേവഭാ  പ്രകേഭാരലാം  ഉകദവഭാഗക്കയറലാം  നലകുനതനിനയ്  മഭാറനിവചനിരുന  ഒഴനിവകേള
ഉളലപലട  236  ഒഴനിവകേളുലാം  കനരനിട്ടുളള  നനിയമനത്തനിനഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

 ത്രനികവണനി കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം നന്മ കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം

203 (3378)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ത്രനികവണനി കസ്റ്റഭാറുകേളുലടയുലാം,  നന്മ കസ്റ്റഭാറുകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലനലഭാമഭാലണനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവശവ  സഭാധനങ്ങള  നവഭായവനിലയ്ക്കുലാം,  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലലാം
ലഭവമഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡനിലന കൂടുതല ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനുലാം കസ്റ്റഭാറുകേളനിലല
വനില്പന ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡയ് എന സഹകേരണ സഭാപനലാം  1980-ല സര്ക്കഭാരനില
സമര്പനിച  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ത്രനികവണനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതയ്.  പ്രഭാകദശനികേമയനി ത്രനികവണനി കസ്റ്റഭാറുകേളുലട ആവശവകേത,  അതനിനയ്
ലഭനിക്കുന  സലലാം  എനനിവ  പരനിഗണനിചഭാണയ്  ത്രനികവണനിയുലട  വലനിപലാം,  വവഭാപനി
എനനിവ  തതീരുമഭാനനിക്കുനതയ്.  കേഴനിവതുലാം  ജനങ്ങളുലടയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം
ആവശവവലാം നനിര്കദ്ദേശവലാം പരനിഗണനിചഭാണയ് ത്രനികവണനി കസ്റ്റഭാറുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതയ്.
വര്ദനിച്ചുവരുന  പ്രവര്ത്തനലചലവലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  വനിലപന  വര്ദനിക്കഭാനുളള
സഭാദവതയനിലഭായ്മയുലാം കേണക്കനിലലടുത്തയ് മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കുനതനിനുലാം
കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡയ് ഭരണസമനിതനി തലത്തനില തതീരുമഭാനങ്ങള വകേലകേഭാള്ളഭാറുണയ്.
കേണ്സന്യൂമര്ലഫഡയ്  കനരനിടയ്  നടത്തനിയനിരുന  നന്മ  കസ്റ്റഭാറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
പൂര്ണമഭായുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അവശവ  സഭാധനങ്ങള  നവഭായവനിലയ്ക്കുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലലാം
ലഭവമഭാക്കുവഭാന  ഇ-ലടണര്  വഴനി  കുറഞ  വനിലയയ്   ആവശവ  സഭാധനങ്ങള
ലമഭാത്തമഭായനി  വഭാങ്ങനി  നവഭായവനിലയയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  എത്തനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വനിപണനി  വനിലയനിലല  ചേഭാഞഭാടലാം,  ഉത്സവകേഭാല
സതീസണനിലല  അധനികേ  ഡനിമഭാനഡയ്  എനനിവ  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനി  ആനുകൂലവലാം  പ്രഖവഭാപനിക്കുന  കവളയനില  അതയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
കേണ്സന്യൂമര്ലഫഡയ് ത്രനികവണനി വഴനി ലഭവമഭാക്കഭാറുണയ്.

(സനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ത്രകവണനി  കസ്റ്റഭാറുകേളുലട  സദൗകേരവലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ,  അവശവവസ്തുക്കളുലട  ലഭവതയുലാം  ഗുണകമന്മയുലാം  ഉറപഭാക്കുകേ,
ഓണ് വലന വവഭാപഭാരലാം  ശക്തനിലപടുത്തുകേ എനതീ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയുലാം  പ്രനിവനികലജയ്
കേഭാര്ഡയ്  മുകഖനയുലാം  വവഭാപഭാരലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനയ്  ജനകേതീയമഭായ  ശമങ്ങള
നടനവരുന.

ലകേടനിടങ്ങളുലട വഭാടകേ

204  (3379)  ശതീ  .    അനനില  അക്ക  ര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ-സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരത്തയ് നനിനയ് മദവവനിലപന ശഭാലകേള 500
മതീറര്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കണലമന  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില
പുതുതഭായനി  കേണ്സന്യൂമര്  ലഫഡയ്  വഭാടകേയ്ലക്കടുത്തനിട്ടുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  വഭാടകേ,
വനിസ്തതീര്ണലാം, ഉടമസലന്റെ കപരു വനിവരലാം തുടങ്ങനിയവ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;



320 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  11, 2017

(ബനി) കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡയ് കേടമുറനികേള വഭാടകേയ്ലക്കടുക്കുനതനിനയ് നനിലവനിലള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേടകേള  വഭാടകേയ്ലക്കടുക്കുനതനിനയ്  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഉലണങ്കനില
പ്രസ്തുത നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചഭാകണഭാ  പുതനിയ കേടകേള വഭാടകേയ്ലക്കടുത്തനിട്ടുള്ള
ലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേണ്സന്യൂമര്  ലഫഡയ്  വഭാടകേയ്ലക്കടുത്തനിട്ടുള്ള  കേടകേളക്കയ്  വഭാടകേ
നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്  ഏതയ്  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാലണനയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇകപഭാള കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡയ് വഭാടകേയ്ലക്കടുത്തനിട്ടുള്ള കേടകേളുലട വഭാടകേ,
കേരഭാര്  തുടങ്ങനിയവയയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരമുകണഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
എലനങ്കനിലലാം പരഭാതനി സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്*.

(ബനി)  കേണ്സന്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  വനികദശമദവ  കഷേഭാപനിലന്റെ  നടത്തനിപയ്
ചുമതലയുളള ജതീവനക്കഭാരനുലാം (യൂണനിറയ് ഇനചേഭാര്ജയ്)  കഷേഭാപനിലല മറയ് ജതീവനക്കഭാരുലാം
കഷേഭാപയ്  തുറക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പരനിസരലത്ത  ജനകനതഭാക്കള  എനനിവരുമഭായനി
ചേര്ച  ലചേയയ്  സലലാം  കേലണത്തുന.  ഇത്തരത്തനില  സലലാം  കേലണത്തനിയകശഷേലാം
ബന്ധലപട തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനവമഭായനി അനദൗപചേഭാരനികേമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേന
നടത്തുന.  ഇതനിലനത്തുടര്നയ്  എവകസയ്  ഉകദവഭാഗസലര  വനിവരലാം  ധരനിപനിക്കുന.
അവര്  സലത്തുവനയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  നനിലവനിലളള  നനിയമത്തനിനകേത്തുനനിനയ്  ടനി
സലലാം  വനികദശമദവ  കഷേഭാപയ്  നടത്തുനതനിനയ്  അനുകയഭാജവമഭാകണഭാലയനയ്
തതീരുമഭാനനിക്കുന.  ഈ ഘടത്തനില,  റതീജനിയണല മഭാകനജര്,  റതീജനിയണല മഭാകനജര്
(ലലയ്സണ്  ആന്റെയ്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്)  കഷേഭാപയ്  ഇനചേഭാര്ജയ്  എനനിവര്
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  നലകേഭാവന  വഭാടകേലയക്കുറനിചയ്  ധഭാരണയനിലലത്തുകേയുലാം  സലലാം
ഉടമയുമഭായനി  സലാംസഭാരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  അതനിലനത്തുടര്നയ്  എവകസയ്
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില അകപക്ഷ നലകേനി  വലസനസയ്  സമ്പഭാദനിക്കുന.  വലസനസയ്
ലഭനിചഭാല  ഉടലന  പുതനിയ  സലകത്തക്കയ്  ഷേനിഫയ്  ലചേയ്യുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  'ഡനി'
ആനഡയ്  'ഒ'  വലസനസനിനുളള  അകപക്ഷ  നലകുന.  കഷേഭാപയ്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷേലാം മറയ് വനിധത്തനിലളള തര്ക്കങ്ങള ഒനമനിലലങ്കനില കഷേഭാപനിലന്റെ
ഉടമലയ  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  കേമ്മേനിറനിയനികലക്കയ്  വനിളനിപനിചയ്  ജനറല  മഭാകനജര്,

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറക്ടര്  എനനിവരുലട  സഭാനനിദവത്തനില  ചേര്ച  ലചേയയ്  വഭാടകേ
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ഈ  നടപടനിക്കയ്  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  കേമ്മേനിറനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട എഗനിലമന്റെയ് വയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  കേടകേള  വഭാടകേയയ്  എടുക്കുനതനിനയ്  പ്രകതവകേനിചയ്  ഒരു  നടപടനിക്രമലാം
നനിയമങ്ങളനികലഭാ  ചേടങ്ങളനികലഭാ  വനിവക്ഷചനിടനില.  കചേഭാദവലാം  ബനി-യുലട  ഉത്തരത്തനില
വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  പുതനിയ  കേടകേള  വഭാടകേയയ്
എടുത്തനിട്ടുളളതയ്.

(ഡനി)  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  സലത്തനിലന്റെ  ലഭവത,  വനിസ്തതീര്ണലാം,  വഭാഹനങ്ങള
പഭാര്ക്കയ് ലചേയ്യുനതനിനുളള സദൗകേരവലാം,  ആ പ്രകദശത്തയ് നനിലവനിലളള മറയ് സഭാപനങ്ങളുലട
വഭാടകേ  എനനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  വഭാടകേ  നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്.  ലറന്റെയ്
എഗനിലമന്റെയ് ആക്ടനില വനിവക്ഷനിചനിട്ടുള്ള പ്രകേഭാരലാം പരമഭാവധനി അഞയ് മഭാസക്കഭാലലത്ത
വഭാടകേ അഡസഭാനസഭായനി നലകുനണയ്.

(ഇ) കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ സഭാപനങ്ങളുലട നടത്തനിപനിനഭായനി വളലരക്കഭാല
ങ്ങളഭായനി  ലകേടനിടങ്ങള വഭാടകേയയ്  എടുക്കഭാറുണയ്.  ഇതനിനയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുനതയ്
ഭരണസമനിതനിയഭാണയ്.  മറനിചയ് സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടുന പതനിവനില.
മദവകഷേഭാപ്പുകേള തങ്ങളുലട പ്രകദശത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ധഭാരഭാളലാം
പ്രതനികഷേധവലാം പരഭാതനിയുലാം ഉയര്നവനനിട്ടുണയ്.

കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ ലഭാഭനഷലാം

205 (3380) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന കേഭാലത്തയ് കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡയ് എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയുലട നഷത്തനിലഭായനിരുനലവനയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനുകശഷേലാം പ്രസ്തുത സഭാപനലാം
ലഭാഭത്തനിലഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തഭാലക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേളപ്രകേഭാരലാം കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന
കേഭാലമഭായ  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  29.10  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നഷലാം
ലഫഡകറഷേനയ്  ഉണഭായനിരുന.  ഇതയ്  ഉളലപലട  സഞനിത  നഷലാം  447.21  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരുന.

98/2020.
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(ബനി)  ലഭാഭത്തനിലഭായനിട്ടുണയ്.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില കേണ്സന്യൂമര്
ലഫഡനിനയ്  തഭാലക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  64.78  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പ്രവര്ത്തനലഭാഭലാം  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  ലഫഡകറഷേലന്റെ  ബനിസനിനസയ്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ത്രനികവണനി,  നതീതനി  ലമഡനിക്കല  കസ്റ്റഭാര്  എനനിവയയ്  പ്രകതവകേലാം  ടഭാര്ജറയ്
നലകേനി  വനിറ്റുവരവയ്  വര്ദനിപനിച്ചു.  വനികദശമദവത്തനിലല  ഇനലസന്റെതീവയ്  കനരനിടയ്
ലഫഡകറഷേനനില  ലഭവമഭാക്കനിയതനിലൂലടയുലാം  ലഭാഭകേരമലലനയ്  കേലണത്തുകേയുലാം
നഷത്തനിനുലാം ഡഭാകമജനിനുലാം ലകേടുകേഭാരവസതയ്ക്കുലാം ഇടയഭാക്കനിയ  741  നന്മ കസ്റ്റഭാറുകേള
ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം  അധനികേമഭാലണനയ്  കേലണത്തനിയ  തഭാലക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര
ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയതനിലൂലട  ഭരണലചലവയ്  കുറയ്ക്കുനതനിനയ്  സഭാധനിച്ചു.  വനിവനിധ
കഗഭാഡദൗണുകേളനില  ലകേടനിക്കനിടന  സഭാധനങ്ങള  വനിറഴനിചതനിലൂലടയുലാം  വഭായ്പകേള
പുനനഃക്രമതീകേരനിചതനിലൂലടയുലാം ലഫഡകറഷേലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം
ഇതനിലൂലട സഭാപനലത്ത ലഭാഭത്തനിലലത്തനിക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിച്ചു.

കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ അരനിക്കടകേള

206  (3381)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവത്തനിനയ് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അരനി വനില നനിയനനിക്കുനതനിനുകവണനി കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില
അരനിക്കടകേള തുടങ്ങുന സലാംവനിധഭാനലാം ഉത്സവ സതീസണനില മഭാത്രലാം നടപനിലഭാക്കുന
തനിനുപകേരലാം സനിരമഭായനി തുടരുകമഭാ എനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അരനിവനില നനിയനനിക്കുനതനിനുകവണനി കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില
അരനിക്കടകേള  ആരലാംഭനിചതയ്  ഉത്സവ  സതീസണനില  മഭാത്രലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന
ലക്ഷവകത്തഭാലടയല. അരനിയുലട ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല
വനിലപനവനില  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  കേണ്സന്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില
പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലളക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  കേണ്കസഭാര്ഷേവലാം
രൂപതീകേരനിചയ്  ഫലപ്രദമഭായനി  മഭാര്ക്കറനില  ഇടലപടുനതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
ഇതുവഴനി  680 അരനിക്കടകേള ആരലാംഭനിചയ് സവര്ണ മസ്സൂരനി അരനി കേനികലഭായയ് 25 രൂപഭാ
നനിരക്കനില  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  വനിലപന  നടത്തനിവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ലപഭാതു
വനിപണനിയനില  അരനിയുലട  വനില  കുറയുനതുവലര  അരനിക്കടകേള  തുടരുനതനിനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതയ്.  കേണ്സന്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  സസനലാം  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ
ത്രനികവണനി,  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള നടത്തുന നതീതനി കസ്റ്റഭാറുകേള എനനിവയനിലൂലട
അരനിയുളലപലട വനിവനിധ അവശവവസ്തുക്കള സനിരമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.
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കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം

207 (3382) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    വനി  .  ടനി  .  ബലറഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ കമഖലയനില നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ 2017 എന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പദതനിയനുസരനിചയ്  എലനലഭാലാം  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ഇനലസന്റെതീവകേളുമഭാണയ്
സഹകേഭാരനികേളക്കയ് നലകുനലതനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി ലക്ഷവത്തനിലലത്തഭാന കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലനലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട/ബഭാങ്കുകേളുലട കുടനിശനികേ കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം
കൃതവമഭായ  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവയ്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചയ്  സലാംഘങ്ങലള/ബഭാങ്കുകേലള
പരമഭാവധനി  കുടനിശനികേ  രഹനിത  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ കമഖലയനില  ഒരു ഊര്ജ്ജനിത  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണ
പരനിപഭാടനി  "നവകകേരളതീയലാം  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണലാം-ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല
പദതനി 2017” നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാറുലട ഭരണ നനിയനണത്തനിലളള എലഭാ
വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം ഈ പദതനി  ബഭാധകേമഭാണയ്.
കേരുതല   വയ്കക്കണനി  വരുനതനിനഭാല  സലാംഘങ്ങളുലട/ബഭാങ്കുകേളുലട  നഷത്തനിനയ്
ഇടയഭാക്കുനതഭായ  കുടനിശനികേ/നനിഷനിയ  ആസ്തനികേള  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുകേ,
സഹകേഭാരനികേളക്കയ്  അവരുലട  കേടബഭാദവതയനിലനനിനലാം  ഒഴനിവഭാകുനതനിനയ്
അവസരലമഭാരുക്കുകേ എനനിവയഭാണയ് ഈ പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള.

(സനി) പദതനിപ്രകേഭാരലാം കുടനിശനികേയഭായ വഭായ്പകേളക്കയ് പലനിശ കേണക്കഭാക്കുനതയ്
സഭാധഭാരണ  പലനിശയഭായഭാണയ്.  എലഭാ  വഭായ്പഭാ  ഒത്തുതതീര്പ്പുകേളനിലലാം  പനിഴപലനിശ
പൂര്ണമഭായുലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതഭാണയ്.  വഭായ്പ  തനിരനിചടവനിലന  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
വഭായ്പഭാ  തുകേ ഈ പദതനി  കേഭാലഭാവധനിക്കുളളനില  ക്രമമഭായനി  അടച്ചുതതീര്ക്കുനവര്ക്കയ്
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ആലകേ ടനി വഭായ്പയനികലക്കയ് 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം അടച പലനിശത്തുകേയുലട
10  ശതമഭാനലാം  തുകേ  വലര  അവസഭാനലത്ത  തവണ  അടയ്ക്കുകമ്പഭാള  ഇളവയ്
നലകുനതഭാണയ്.

(ഡനി)  ഉണയ്.  ടനി  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട/ബഭാങ്കുകേളുലട
വഭായ്പഭാ കുടനിശനികേ കുറയ്ക്കുനതനിനയ് സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവയ്
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സഹകേഭാരനികേലള  അവരുലട  കേടബഭാദവതയനിലനനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണയ്.

കകേരള സതീ ലപയനിന പദതനി

208 (3383) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഏതയ്  വര്ഷേത്തനിലഭാണയ്  സതീ  ലപയനിന  പദതനി  ഏലറടുത്തലതനയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിലയക്കുറനിചയ് സനി. എ. ജനി. റനികപഭാര്ടയ് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില  എകപഭാഴഭാണയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നലകേനിയലതനലാം  പ്രസ്തുത
റനികപഭാര്ടനില പരഭാമര്ശനിച കേഭാരവങ്ങള എനഭായനിരുനലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സതീ  ലപയനിന  പദതനി  ഉകപക്ഷനിചനിട്ടുലണങ്കനില  അതനിനുള്ള
കേഭാരണലമനഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേലാം  ഉകപക്ഷനിച
പദതനിയനിലലപട ഏലതങ്കനിലലാം കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തന സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(എഫയ്) എങ്കനില പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2012-ല പ്രഖവഭാപനിക്കലപട പദതനിയഭാണയ് കകേരള സതീ ലപയനിന പദതനി.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി) 2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലല ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
അവകലഭാകേനലാം ലചേയയ്  സനി.എ.ജനി.  സമര്പനിച ഓഡനിറയ്  റനികപഭാര്ടയ്  (എക്കകണഭാമനികേയ്
ലസക്ടര്)-ലല  രണഭാലാം  അദവഭായലാം  ലപര്കഫഭാര്മനസയ്  ഓഡനിറയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലഭാണയ്
കകേരള  സതീലപയനിന  പദതനി  സലാംബന്ധനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്.
റനികപഭാര്ടനിലല പ്രസക്ത ഭഭാഗങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(ഡനി)  സതീ ലപയനിന ഓപകറഷേനഭായനി സനദത പ്രകേടനിപനിച M/s. Sea Bird

Sea Plane Pvt. Ltd. എന സഭാപനത്തനിനയ് ടനി പ്രവൃത്തനിക്കുകവണ Air Worthiness

Certificate, DGCA-യനില നനിനലാം ലഭനികക്കണ Non-Scheduled Operator permit

മുതലഭായ  സതീ  ലപയനിന  ഓപകറഷേനയ്  അവശവലാംകവണ  കനിയറനസകേള

ലഭവമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല  ആയവ  ലഭവമഭാക്കനിയതനിനുകശഷേലാം  കകേരളത്തനില

വഭാണനിജവഭാടനിസഭാനത്തനില  സര്വ്വതീസയ്  നടത്തഭാനുളള  തഭാലപരവലാം  അറനിയനിക്കുവഭാന

ആവശവലപടനിരുനവങ്കനിലലാം നഭാളനിതുവലര ലഭവമഭായനിടനില.

(ഇ & എഫയ്) ഇല.

ഡനി.ടനി.പനി.സനി.യനിലല കസവന കവതന വവവസകേള

209 (3384)  ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ഡനി.റനി.പനി.സനി.കേളനില കജഭാലനി ലചേയ്യുനവരുലട

കസവന  കവതന  വവവസകേള  പരനിഷ്കരനിക്കണലമന  അകപക്ഷ  ശദയനില

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനികന്മൽ  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനയ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-കേളനില  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവരുലട  കസവന  കവതന
വവവസകേള  ഏകേതീകേരനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ടൂറനിസലാം
വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില നടത്തനിവരുനണയ്. സലാംസഭാനലത്ത 14 ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-
കേളനിലലയുലാം  കജഭാലനി  നനിലവനില ഏകേ സസഭഭാവമനിലഭാത്തതഭാണയ്.  അതനിനനുസരനിച്ചുളള
കവതനമഭാണയ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് നലകേനിവരുനതയ്.  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.കേളനില നനിലവനിലളള
ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം,  സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്,  അവര്ക്കയ് നലകേനിവരുന കവതനലാം
എനതീ കേഭാരവങ്ങളനില സഷത വരുത്തുനതനിനുകവണനി എലഭാ ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-കേളനിലലാം
അറനിയനിപ്പുനലകുകേയുലാം ആയതു സലാംബന്ധനിചയ്  മറുപടനികേള ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുനണയ്.
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ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-കേളനിലല  നനിലവനിലളള  കസവന  കവതന  വവവസകേള
ഏകേതീകേരനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസല  തയഭാറഭാക്കനി  നലകേഭാന
ടൂറനിസലാം വകുപയ് അഡതീഷേണല ഡയറക്ടര് (ജനറല)-ലന്റെ കനതൃതസത്തനില ഒരു കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേനിറനിയുലട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കലപട  സ്റ്റഭാഫയ്
റഗുലവറകസഷേന  ആന്റെയ്  സര്വ്വതീസയ്  റൂളസനിലന്റെ കേരടനികന്മല ചേര്ച ലചേയ്യുനതനിനു
കവണനി  കൂടനിയ  കേമ്മേനിറനിയുലട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യനിലലയുലാം
ലഡസ്റ്റനികനഷേനുകേളനില ആവശവമഭായ തസ്തനികേകേള നനിര്ണയനിച്ചുനലകേഭാന പ്രകതവകേ
കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  അറനിയനിപയ്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  മറുപടനി  അതതയ്  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-കേളനില  നനിനലാം
ലഭനിക്കുനമുറയയ്  മഭാത്രകമ  കസവന  കവതന  വവവസകേള  ഏകേതീകേരനിക്കുവഭാന
സഭാദവമഭാവകേയുളള.

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലഭാ വനികേസനലാം

210 (3385) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷേലാംസതീര് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര് : 
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖല  വനികേസനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വപതൃകേലാം,  പരനിസനിതനി,  സലാംസഭാരലാം  എനനിവ  കപ്രഭാത്സഭാഹനി
പനിക്കുനതനിനുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  ഉത്സവങ്ങള,  കമളകേള,  സഭാലാംസഭാരനികേ  പരനിപഭാടനികേള
എനനിവ  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  പദതനിയനില  എലനലഭാലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതയ്;

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പരമ്പരഭാഗത  കേലഭാരൂപങ്ങള
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കലപടുകമ്പഭാള  അവയയ്  കേഭാതലഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തഭാലത  കകേരളത്തനനിമ
നനിലനനിര്ത്തനി അവതരനിപനിക്കുനതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുലട  വവഭാപനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  പ്രകൃതനി
വനിഭവങ്ങളുലട അമനിത ചൂഷേണവലാം ആവഭാസ വവവസയയ് നഭാശനഷവലാം ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാനലപട  ഉത്സവങ്ങള,  പൂരലാം,  കബഭാടയ്  ലറയ്സയ്,

സഭാലാംസഭാരനികേ  പരനിപഭാടനികേള  തുടങ്ങനിയവ  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം

വകുപയ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങള നലകേനിവരുന. നഭാടന കേലകേലള കപ്രഭാലസഭാഹനി

പനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരളത്തനിലല എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം വര്ഷേത്തനിലലഭാരനിക്കല ഒരഭാഴ്ച

നതീളുന  'ഉത്സവലാം'  എന  കപരനില  പരനിപഭാടനിയുലാം  ഓണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്

കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനലാം  നഭാടന  കേലഭാപരനിപഭാടനികേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ്തുവരുന.

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പരമ്പരഭാഗത  കേലഭാരൂപങ്ങള

ആവനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനനിമ  നനിലനനിര്ത്തനി  അവതരനിപനിക്കുനതനിനയ്  ശദ

പുലര്ത്തഭാറുണയ്.

(ഡനി)   പ്രകൃതനിലയയുലാം  പ്രകൃതനി  വനിഭവങ്ങലളയുലാം  നനിലനനിര്ത്തനിയുലാം  അവയയ്

കകേഭാടലാം  വരഭാലതയുമുളള  പരനിസനിതനി  സദൗഹഭാര്ദ്ദേ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളക്കയ്  ടൂറനിസലാം

വകുപയ് പ്രഭാമുഖവലാം നലകേനിവരുന.

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയുലട വനികേസനലാം

211 (3386) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :

ശതീ  .    ലകേ  .  ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലലയ  ആകഗഭാളതലത്തനികലയയ്  ഉയര്ത്തുവഭാന

എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനയ് സസകേഭാരവ പങ്കഭാളനിത്തലാം

എത്രകത്തഭാളമഭാണയ് പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  ടൂറനിസത്തനിനയ്  കദശതീയ  അനര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില

എലനലഭാലാം പുരസഭാരങ്ങളഭാണയ് ലഭനിചനിട്ടുള്ളലതനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 

1.  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനിലലാം  ഇനവയനിലല  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം
കറഭാഡ്കഷേഭാകേളുലാം കടഡയ് ലഫയറുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കല.

2. ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട വനിപുലതീകേരണലാം.

3.  കകേരളലത്ത വനിവഭാഹ/MICE/ഹണനിമൂണ് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ലക്ഷവസഭാനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനുളള ഓഫയ് വലന/ഓണ് വലന പ്രചേരണലാം.

4. നവ മഭാധവമങ്ങളനിലൂലടയുളള പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള

5.  ലകേഭാചനി ബനിനഭാലല,  കകേരള ടഭാവല മഭാര്ടയ് എനനിവയുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം
പ്രചേരണവലാം

6. കകേരള കബഭാഗയ് എകയ്പ്രസയ് കപഭാലളള നവതീന മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് തനങ്ങള.

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനയ് സസകേഭാരവ പങ്കഭാളനിത്തലാം
ഉറപഭാക്കനിയുളള  പ്രവര്ത്തനമഭാണയ്  കകേരള  ടൂറനിസലാം  നടപഭാക്കനിവരുനതയ്.  കകേരള
ടൂറനിസലാം  വനികദശത്തുലാം  സസകദശത്തുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന  കടഡയ്  ലഫയറുകേളനിലലാം
കറഭാഡ്കഷേഭാകേളനിലലാം  സസകേഭാരവസലാംരലാംഭകേലര  പലങ്കടുപനിക്കഭാറുണയ്.  സസകേഭാരവ
കമഖലയനിലളള ടൂറനിസലാം യൂണനിറ്റുകേളക്കയ് കഭാസനിഫനികക്കഷേന നലകുനതുവഴനി കകേരള
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില അവലയ പങ്കഭാളനിയഭാക്കുനണയ്.  കകേരള  ടൂറനിസലാം
പല പദതനികേളുലാം  PPP  കമഭാഡലനില വനിജയകേരമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുനണയ്.  ടൂറനിസലാം
കപഭാളനിസനി  രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലളള  സലാംരലാംഭകേലര
ഉളലപടുത്തനി ഉപകദശകേ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേരള ടൂറനിസത്തനിനയ്  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില ലഭനിച പുരസഭാരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

•  വവഭാപഭാരകമളയഭായ WTM ലണനനില ജനങ്ങള ലതരലഞടുത്ത ഏറവലാം
നല സ്റ്റഭാളനിനുളള അവഭാര്ഡയ്.

• വനിസനിറയ്  കകേരള  ലടലനിവനിഷേന  കേവഭാമ്പയനിനനിനഭായനി  PATA  കഗഭാളഡയ്
അവഭാര്ഡയ്.

• ഇലാംഗതീഷേയ്  ഭഭാഷേയനിലല  മനികേച  പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനുളള  നഭാഷേണല
ടൂറനിസലാം അവഭാര്ഡയ്. (വസസയ് റൂടയ് കകേഭാഫനി കടബനിള ബുക്കയ്)



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 329

• കലഭാണ്ലനി  പഭാനറയ്  മഭാഗസനിന  ഇനവയുലട  ഏറവലാം  മനികേച  ഫഭാമനിലനി
ലഡസ്റ്റനികനഷേനുളള അവഭാര്ഡയ് കകേരളത്തനിനയ് ലഭനിച്ചു.

• ഫനിത്തൂര്,  മഭാഡ്രനിഡയ്  അനര്കദ്ദേശതീയ  ടൂറനിസലാം  കമളയനില  കകേരളത്തനിനയ്
ലബസ്റ്റയ് ടൂറനിസലാം പവലനിയന അവഭാര്ഡയ് ലഭനിച്ചു.

• ഇനവയനിലല  മനികേച  വനിശമ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രമഭായനി  കകേരളലത്ത
ലതരലഞടുത്തു (Runner up).

• ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലത്തക്കുറനിച്ചുളള  ഒരു  കഡഭാകേദ്യുലമന്റെറനി  ഫനിലനിമനിനയ്
കലഭാകേലത്ത  ഏറവലാം  വലനിയ  ടഭാവല  വവഭാപഭാര  കമളയഭായ  എ.റനി.ബനി.
ബര്ളനിനനില  കഗഭാളഡന  സനിറനി  കഗറയ്  പുരസഭാരലാം  കകേരളത്തനിനയ്
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.

• ലവബയ് രത  അവഭാര്ഡയ്,  ഔടയ്സ്റ്റഭാനഡനിലാംഗയ്  കേണന്റെയ്  വനിഭഭാഗത്തനില
കഗഭാളഡന ഐക്കണ് അവഭാര്ഡയ് കകേരള ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ലവബയ് വസറനിനയ്
ലഭനിച്ചു. (www.keralatourism.org)

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിലല പദതനികേള

212 (3387) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : 
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : 
ശതീ  .   എസയ്  .  രഭാകജന്ദ്രന : 
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില  നഭാല  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കുകൂടനി  പ്രതവക്ഷ
ലതഭാഴനില ലഭവമഭാക്കുലമന ലക്ഷവലാം  നനിറകവറഭാനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  ലഡസ്റ്റനികനഷേനുകേള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനയ്  ജനിലഭാ
ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷേന കേദൗണ്സനിലകേളക്കയ് സഭാധവമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ഗതഭാഗത
സദൗകേരവമുളലപലടയുള്ള അടനിസഭാന സദൗകേരവ വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായനി നടപഭാക്കനിയ
കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വപതൃകേ  ഗഭാമങ്ങള  വനികേസനിപനിചയ്  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേലള
ആകേര്ഷേനിക്കഭാനുള്ള പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  വരവയ്  നനിലവനിലല  എണത്തനിലന്റെ  ഇടനിയഭാക്കനി
വര്ദനിപനിച്ചുലാം  ആഭവനര  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  വരവയ്  നനിലവനികലതനിലനക്കഭാള  50%
വര്ദനിപനിച്ചുലാം വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനില നനിലവനിലല 14 ലക്ഷലാം ലതഭാഴനിലവസരലാം
5  വര്ഷേത്തനിനുളളനില  4  ലക്ഷലാംകൂടനി  വര്ദനവയ്  വരുത്തുനതനിനുലാം  ലക്ഷവമനിടുന.
കഹഭാടലകേളുളലപലടയുളള  അടനിസഭാന  സദൗകേരവകമഖല,  മഭാനവ  വനിഭവകശഷേനി
കമഖല എനനിവനിടങ്ങളനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട ടൂറനിസലാം കമഖലകേളുലട
വനികേസനത്തനിനയ്  കൂടുതല  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം  കേഴനിയുലമനയ്
കേണക്കഭാക്കുന.

ടൂറനിസലാം  വകുപയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  ഗതീന  കേഭാര്പറയ്  പദതനി
ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  കൂടുതല
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടുന.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  ഗതീന  കേഭാര്പറയ്
പദതനി ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സദൗകേരവ വനികേസനലാം ഉകദ്ദേശനിച്ചുളളതഭാണയ്.
ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ഗതഭാഗത  സദൗകേരവമടക്കമുളള  അടനിസന  സദൗകേരവ
വനികേസനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  കൂടുതല  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനുളള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളകൂടനി  ഉളലപടുനതഭാണയ്  ഈ  പദതനി.  ശുചേതീകേരണലാം,  കടഭായയ് ലലറയ്
സദൗകേരവലാം,  കുടനിലവളളലാം,  ഭക്ഷണ  സദൗകേരവലാം,  വനിശമ  സദൗകേരവലാം,  വനികനഭാദങ്ങള
എനനിവയടക്കമുളള  സദൗകേരവങ്ങള  ടൂറനിസ്റ്റയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനയ്
ഇതനില ലക്ഷവമനിടുന.

(ഡനി) ബഭാലരഭാമപുരലാം,  മഭാനഭാര്, ആറനമുള, ലചേറുതുരുത്തനി, പയന്നൂര്, മുത്തങ്ങ
തുടങ്ങനിയ 10 കകേന്ദ്രങ്ങള വപതൃകേ ഗഭാമങ്ങളഭായനി വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുളള പദതനി
പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണയ്.

വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

213 (3388) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് ഭരണതലത്തനില എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണത്തനിലള്ള വര്ദനവയ് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വരുമഭാനലാം എത്രകത്തഭാളലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരള ടൂറനിസലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന :

1.  വനികദശ രഭാജവങ്ങളനിലലാം ഇനവയനിലല മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം കറഭാഡയ് കഷേഭാകേളുലാം
കടഡയ് ലഫയറുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കല.

2. ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട വനിപുലതീകേരണലാം.

3.  കകേരളലത്ത  വനിവഭാഹ/MICE/ഹണനിമൂണ്  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ലക്ഷവസഭാനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനുളള മണ്സൂണ് ഓഫയ് വലന/ ഓണ് വലന പ്രചേരണലാം 

4. നവ മഭാധവമങ്ങളനിലൂലടയുളള പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള.

5.  ലകേഭാചനി  ബനിനഭാലല,  കകേരള  ടഭാവല  മഭാര്ടയ്  എനനിവയുലട  കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം
പ്രചേരണവലാം

6.  കകേരള കബഭാഗയ് എകയ്പ്രസയ്കപഭാലളള നവതീന മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് തനങ്ങള നടപഭാക്കനി
വരുന.

(ബനി)  മുന  വര്ഷേലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  2016-ല  കകേരളത്തനിലലത്തനിയ  വനികനഭാദ
സ ഞഭാരനികേളുലട  എണലാം  5.71%  ആയനി  വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട
എണത്തനിലളള ഈ വര്ദനവയ് ടൂറനിസലാം വരുമഭാനത്തനിലലാം പ്രകേടമഭായനിട്ടുണയ്. 2015-ല
ആലകേ  ടൂറനിസലാം  വരുമഭാനലാം  26,689.63  കകേഭാടനി  രൂപ  ആയനിരുനതയ്  2016-ല
29,658.56 കകേഭാടനി രൂപ ആയനി വര്ദനിചനിട്ടുണയ്. (11.12 %  വര്ദനവയ്).

ടുറനിസലാം വനികേസനലാം

214 (3389)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ടുറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  രഭാജവത്തനിനുപുറത്തയ്  2016-17
വര്ഷേത്തനില  ഏലതങ്കനിലലാം  കമളകേളനികലഭാ  മകറഭാ  സലാംസഭാനലാം  പലങ്കടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആവശവത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷേലാം  വനികദശരഭാജവങ്ങള
സന്ദര്ശനിച മനനിമഭാര്, ഉകദവഭാഗസര് എനനിവരുലട കപരുവനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  2016-17  വര്ഷേത്തനില കകേരളത്തനികലക്കയ്  ഏറവലാം കൂടുതല ടൂറനിസ്റ്റുകേള
വന രഭാജവങ്ങള ഏലതലഭാലമനയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  2016  ഡനിസലാംബര്  വലരയുളള  കേണക്കുകേളഭാണയ്  നനിലവനില
ലഭവമഭായനിട്ടുളളതയ്.  2016  ജനുവരനി  മുതല  ഡനിസലാംബര്  വലരയുളള  സനിതനിവനിവര
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  കകേരളലാം  സന്ദര്ശനിച  വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണലാം
10,38,419  ആണയ്.  ഇതനില  ആദവ  അഞയ്  സഭാനങ്ങള  യഥഭാക്രമലാം  യുവണറഡയ്
കേനിലാംഗ്ഡലാം,  യുവണറഡയ് കസ്റ്ററയ്സയ് ഓഫയ് അകമരനിക്ക,  സദൗദനി അകറബവ,  ഫഭാനസയ്,
ജര്മ്മേനനി എനതീ രഭാജവങ്ങളക്കഭാണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി*  ഉളളടക്കലാം
ലചേയ്യുന.

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനികേള

215 (3390) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിൽ  എത്ര  ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം പദതനികേള നനിലവനിലണയ്; ഏലതഭാലക്കലയനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ് നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;  ഇലലങ്കനിൽ സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട വനലാം വകുപയ്, തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.  എനനിവയുലട  കനതൃതസത്തനില  നനിലവനില
44 പദതനികേളുണയ്. പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി*കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  നനിലവനില ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കനിവരുന പുതനിയ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. പരുനയ് റഭാഞനി ഐലന്റെയ്, ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കഫസയ് II

2. ആങ്ങഭാമൂഴനി-ഗവനി ജലാംഗനിള സഫഭാരനി ബസയ് സര്വതീസയ്

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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3. അഡതീഷേണല  അടഭാക്ഷന  ഓഫയ്  നന്യൂ  കപ്രഭാഡക്ടയ്സയ്  ആന്റെയ്
ലഡസ്റ്റനികനഷേന ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്സയ് അറയ് ലതന്മല

4. ലഡവലപനിലാംഗയ് സദൗണയ് ആന്റെയ് വലറയ് കഷേഭാ അറയ് ലതന്മല.

കകേഭാവളലാം ബതീചനിലല കപഭാലതീസയ്

216 (3391) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാവളലാം  ബതീചനിലല  ടൂറനിസലാം  കപഭാലതീസക്കഭാരുലട  എണലാം  തതീലര
കുറവഭാലണന വസ്തുത മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില കപഭാലനിസയ് അസഭാനനിധവലാം മുതലലടുത്തയ് തടനിപ്പുകേഭാരുലാം
സഭാമുഹവവനിരുദരുലാം തതീരലാം കേയടക്കുനലവന ആകക്ഷപലാം പത്രവഭാര്ത്തകേളനിലക്കൂടനി
ലവളനിവഭായതയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില  ഇതനിലനതനിലര  അഭവനര
വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നയ് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  വനയ്  മടങ്ങുന  ഹവ്വഭാ,  കഗഭാ,
വലറയ്  ഹദൗസയ്,  സമുദ  എനതീ  ബതീച്ചുകേളനില  ആവശവത്തനിനയ്  ടൂറനിസ്റ്റയ്  വലഫയ്
ഗഭാര്ഡുകേള  ഇലലനള്ളതയ്  പരനിഗണനിചയ്  കൂടുതല  ആളുകേലള  നനിയമനിചയ്  ഇവനിലട
എത്തുന ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കയ് സരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില കകേഭാവളലാം ബതീചനില ടൂറനിസലാം കപഭാലതീസനിനയ് പുറകമ കലഭാക്കല
കപഭാലതീസനിലന്റെയുലാം കസവനലാം ലഭവമഭാണയ്.

(ബനി) ശദയനിലലപടനില.

(സനി)  നനിലവനില മതനിയഭായത്ര വലഫയ് ഗഭാര്ഡുകേളുലട കസവനലാം ബതീച്ചുകേളനില
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല കപ്രഭാജക്ടുകേള

217 (3392)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  നനിനയ്  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലത്ത
പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി  ടൂറനിസലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി  എത്ര
കപ്രഭാജക്ടുകേള സമര്പനിചനിരുന; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലാം  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യുലാം  സമര്പനിചനിട്ടുളള കപ്രഭാജക്ടുകേള
ഒഭാകരഭാനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  നനിനയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം
വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  തഭാലഴപറയുന  3  കപ്രഭാജക്ടുകേള
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

1. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല അഴനിത്തല എസ്ചേസറനി ബതീചനിലന്റെ വനികേസനലാം.

2.  കബക്കല  ടൂറനിസലാം  ലഡസ്റ്റനികനഷേന  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കബക്കലനിലല അനുബന്ധ വനികേസനവലാം സദൗന്ദരവവലക്കരണവലാം.

3.  സഞഭാരനികേളക്കയ് പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനിലളള കേഥകേളുലട പശ്ചഭാതലത്തനില
ഡനിജനിറല  മളടനിമതീഡനിയ  അനുഭവലാം  സഭാദവമഭാക്കനിയുളള  കബക്കല/കനഭാര്ത്തയ്
മലബഭാറനിലനക്കുറനിച്ചുളള ലവര്ചേസല ടൂര് വഗഡനസയ്.

(ബനി&സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ഒനലാംതലന
സമര്പനിചനിരുനനില.  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  സമര്പനിച  ചുവലട  കചേര്ക്കുന
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(1)  കബക്കല  ടൂറനിസലാം  ലഡസ്റ്റനികനഷേന  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കബക്കലനിലല അനുബന്ധ വനികേസനവലാം സദൗന്ദരവവലക്കരണവലാം.

(2)  സഞഭാരനികേളക്കയ്  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനിലള്ള  കേഥകേളുലട
പശ്ചഭാതലത്തനില  ഡനിജനിറല  മളടനിമതീഡനിയ  അനുഭവലാം  സഭാദവമഭാക്കനിയുളള
കബക്കല/കനഭാര്ത്തയ് മലബഭാറനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള ലവര്ചേസല ടൂര് വഗഡനസയ്.

കേഭായകലഭാര ടൂറനിസലാം

218 (3393)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

ആലപ്പുഴ  ലമഗഭാടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭായലാംകുളലാം  കേഭായകലഭാര
ടൂറനിസലാം  പദതനികേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  അവസഭാനഘടത്തനിലഭായനിരനിലക്ക  ഇതയ്
തുടര്നയ്  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കമലകനഭാടത്തനിനുമഭായനി  ചുമതലലപടുത്തുനതയ്
ആലരയഭാലണനലാം  ,  ലസകേന്യൂരനിറനി,  ഗഭാര്ഡനര് അടക്കലാം എത്ര ജതീവനക്കഭാലരയഭാണയ്
നനിയമനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

നനിലവനില ഇക്കഭാരവങ്ങള പരനിഗണനിചനിടനില.

കേഭായലാംകുളലാം കേഭായകലഭാര ടൂറനിസലാം പദതനി

219 (3394)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം കേഭായകലഭാര ടൂറനിസലാം പദതനിയനില ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷേനിക്കത്തക്ക
തരത്തനില  അഡസഞര്  ടൂറനിസലാം,  ഹദൗസയ്  കബഭാട്ടുകേള  എനനിവ  അടക്കമുള്ള
സദൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണയ്.  

ടൂറനിസലാം വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

220 (3395)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനുകശഷേലാം തലകശരനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില  എലനലഭാലാം  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്
ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളലതനയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനലാം ഇതനിലന്റെ ഇകപഭാഴളള അവസ
എനഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനില ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  ഈ പ്രവൃത്തനികേള കവഗത്തനില പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷേലാം  തലകശരനി
സതീ വന്യൂ പഭാര്ക്കയ് നവതീകേരണത്തനിനയ് 49,80,848 രൂപയുലടയുലാം ഓവര്ബറതീസയ് കഫഭാളനി
പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  49,88,529  രൂപയുലടയുലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  തലകശരനി  വപതൃകേ  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  നഭാലയ്
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി  &  സനി)  തലകശരനി  വപതൃകേ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച പദതനികേള തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണയ് :

1. കഡഭാ.  ലഹര്മന ഗുണര്ടയ് തഭാമസനിചനിരുന തലകശരനി ഗുണര്ടയ് ബലാംഗഭാവയ്
മന്യൂസനിയവലാം  ഭഭാഷേഭാ  പഠനകകേന്ദ്രവമഭാക്കഭാന  2,10,00,000  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി.

2. ലമഭായ്തുപഭാലലാം  നവതീകേരനിചയ്  ലപഭാതു  പൂകനഭാടവലാം  മുഴപനിലങ്ങഭാടനിലന്റെയുലാം
ധര്മ്മേടത്തനിലന്റെയുലാം  പ്രകവശന  കേവഭാടമഭായനി  മഭാറ്റുന  പദതനിക്കയ്
1,44,00,000 രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി.

3. തലകശരനി  പനിയര്  വനികേസനവലാം  ഫുഡയ്  സ്ട്രതീറനിലന്റെയുലാം  പഭാര്ക്കനിലന്റെയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് 2,12,00,000  രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി.

4. തലകശരനി  ഫയര്  ടഭാങ്കനിലന്റെയുലാം  കേണ്സര്കവഷേന,  ലപര്കഫഭാര്മനസയ്
ലസന്റെര്,  ലഹറനികറജയ്  സ്ട്രതീറനിലന്റെയുലാം  വനികേസനത്തനിനയ്  60,76,000
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി.

ടനി  പദതനികേളുലട പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു  
വരുന.

(ഡനി) സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

കേഭായലാംകുളലാം ജകലഭാത്സവലാം

221 (3396) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം കേഭായലനില കേഴനിഞ അഞയ് വര്ഷേമഭായനി ഡനി.  റനി.  പനി.  സനി.-യുലട
കനതൃതസത്തനില നടനവനനിരുന കേഭായലാംകുളലാം ജകലഭാത്സവലാം തുടര്നലാം ടൂറനിസലാം വകുപയ്
ഏലറടുത്തയ് നടത്തുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാപഭാടയ് ബതീചനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

222 (3397)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭാപഭാടയ് ബതീചനിലന്റെ നവതീകേരണവലാം ടൂറനിസലാം വനികേസനവമഭായനി ബന്ധലപടയ്
ഈ  സര്ക്കഭാര്  മുമ്പഭാലകേ  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  സമര്പനിചനി
ട്ടുണഭായനിരുന; കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനികേളനില  പരനിഗണനിചതയ്  ഏലതലഭാലമനലാം  അലാംഗതീകേരനിചതയ്

ഏലതലഭാലമനലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  “Construction of Sea wall & other maintenance work at

Kappad  Beach,  Kozhikkode”എന  ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  കയഭാഗത്തനില  സമര്പനിചനിരുന.  എനഭാല  പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്ത

തനിനഭാല പദതനിക്കയ് വര്ക്കനിലാംഗയ് ഗ്രൂപയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനില.

അഡസഞര് ടൂറനിസലാം പദതനി

223 (3398) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസ്റ്റനിന : 

ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .  കതഭാമസയ് : 

ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് : 

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  അഡസഞര്  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  നടപഭാക്കുനതനിനയ്  2017-2018

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം എത്ര രൂപ ബജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നടപയ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം ടൂറനിസലാം പഭാന ഫണയ് എത്രയഭാണയ്;

(സനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള

ഉണഭാക്കുന  രതീതനിയനില  വനിവനിധ  അഡസഞര്  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന

കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം ഡനി.റനി.പനി.സനി-ക്കയ് നലകുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  പശ്ചഭാത്തല  സദൗകേരവലാം  ഒരുക്കുനതനി

നഭായുള്ള  “5452-01-101-99 Upgradation and Creation of Infrastructures and

Amenities (Plan)”എന പദതനി ശതീര്ഷേകേത്തനിലല പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങളനിലലഭാനഭായ

'മറയ്  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയുലാം  ഉലപനങ്ങളുലടയുലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി'

ബഡ്ജറനില  അനുവദനിചനിട്ടുളള  4000  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  സഭാഹസനികേ  വനികനഭാദ

സഞഭാര പദതനികേളുലാം ഉളലപടുന.

98/2020.
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(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  പദതനി

ലചേലവകേളക്കഭായനി 34523 ലക്ഷലാം രൂപ സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണയ്. 

അഡസഞര് ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങള

224 (3399)  ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  അഡസഞര്  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന  കേഭാരവത്തനില  ഇദൗ

സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന കേഭാരവലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനിയുലാം  വനികേസനിപനിലചടുക്കഭാവന  കകേന്ദ്രങ്ങലളക്കുറനിചയ്  വനിവരങ്ങള

കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനില  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  എത്രലയണലാം

കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  കകേഭാടക്കുനനിലന  അഡസഞര്  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി

വനികേസനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനുകശഷേലാം അഡസഞര് ടൂറനിസലാം

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇന്റെര്നഭാഷേണല മദൗണന വബക്കയ് ചേലഞയ്

MTB Kerala-യുലട അഞഭാലാം പതനിപയ് നടത്തുനതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) നനിലവനില പരനിഗണനയനില വനനിടനില.

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില  കകേഭാടക്കുനനില  അഡസഞര്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനിപനി

ക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അഡസഞര് പഭാര്ക്കനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
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മദവശഭാലകേളുലാം ടൂറനിസവലാം

225 (3400) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷേതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കയ്  :
ശതീ  .    എന  .    ഷേലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മദവശഭാലകേളുലട  കുറവലാം  മകദവഭാപകയഭാഗത്തനിലല  നനിയനണങ്ങളുലാം,
ടൂറനിസലാം  വവവസഭായലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമന  അഭനിപ്രഭായലത്തക്കുറനിചയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില  അത്തരലമഭാരു  അഭനിപ്രഭായരൂപതീകേരണത്തനികലക്കയ്  നയനിച
വസ്തുതകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമ്പൂര്ണ  മദവനനികരഭാധനകമര്ലപടുത്തനിയ  ബതീഹഭാറനില  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളുലട  എണലാം  കൂടനിലയനലാം,  വരുമഭാനകചേഭാര്ച  ഉണഭായനിലലനമുള്ള  ടനി
സലാംസഭാനലത്ത  മുഖവമനനിയുലട  പ്രസ്തഭാവന  ശദയനില  വനനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
ലപഭാതുജനതഭാല്പരവഭാര്തലാം  ബതീഹഭാറനിലണഭായ  മഭാറങ്ങലളക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മദവശഭാലകേളുലട കുറവലാം മകദവഭാപകയഭാഗത്തനിലല നനിയനണങ്ങളുലാം
ടൂറനിസലാം  വവവസഭായലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമന  അഭനിപ്രഭായലത്തക്കുറനിചയ്
ഒരു  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  എനഭാല  സലാംസഭാനലത്ത  നനിലവനിലല  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളുലട  വരവനിലളള  വളര്ചഭാനനിരക്കനിലല  കുറവയ്  ശദയനിലലപടതനിലന
തുടര്നയ്  “Trade Research Survey 2016”എന പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത
പഠനത്തനില  ടൂറനിസലാം  രലാംഗലത്ത  തളര്ചയുലട  മുഖവകേഭാരണമഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനിക്ക
ലപടതയ്  പ്രധഭാന  വരുമഭാനകസഭാതസകേളനിലലഭാനഭായ  കഹഭാടലകേളനില  നടക്കുന
മതീറനിലാംഗയ്,  കേണ്ലവനഷേനുകേള,  ഗ്രൂപയ്  ടൂര്,  എകനിബനിഷേന,  ലഡസ്റ്റനികനഷേന
കേലവഭാണങ്ങള  എനനിവയുലട  വളര്ചഭാ  നനിരക്കനിലണഭായ  ഇടനിവഭാണയ്.  ഇതനിലനഭാരു
കേഭാരണലാം  നനിലവനിലല  മദവനയലാം  കൂടനിയഭാലണനയ്  പ്രസ്തുത  പഠനത്തനില
കേലണത്തുകേയുണഭായനി.

(സനി) നനിലവനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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ദനിശഭാസൂചേകേ കബഭാര്ഡുകേള

226 (3401) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

കൃഷ്ണപുരലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വനികനഭാദകകേന്ദ്രലാം,  കൃഷ്ണപുരലാം  ലകേഭാടഭാരലാം,  കേഭായലാംകുളലാം
കേഭായകലഭാര  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  സഞഭാരനികേളക്കയ്  തനിരനിചറനിയുനതനിനുകവണനി
കദശതീയപഭാതയനില  ദനിശഭാസൂചേകേ  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള ടൂറനിസലാം വകുപയ് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണയ്.

ലനലനിയഭാമ്പതനി ടൂറനിസലാം പദതനി

227 (3402)ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  2017-18  വര്ഷേലത്ത  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില  പ്രഖവഭാപനിച  ലനന്മഭാറ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലനലനിയഭാമ്പതനി  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ഏതയ് ഘടലാം വലരയഭാലയനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ടൂറനിസലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില
എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണലതനയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണയ്.  പദതനിയുലട
വനിശദമഭായ രൂപകരഖ തയഭാറഭാകക്കണതുണയ്.

ഭൂതത്തഭാനലകേടയ് ലഡസ്റ്റനികനഷേന മഭാകനജ് ലമന്റെയ് കേദൗണ്സനില

228 (3403) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം ഡനി.ററനി.പനി.സനി.-  യുലട ചുമതലയനിലഭായനിരുന ഭൂതത്തഭാനലകേടയ്
ടൂറനിസലാം  കമഖല,  2015  മുതല  ഭൂതത്തഭാനലകേടയ്  ലഡസ്റ്റനികനഷേന  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്
കേദൗണ്സനില രൂപനികേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഡനി.എലാം.സനി.-യുലട  സഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  മതനിയഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുനതനിനുലാം,  ആവശവമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  ഫണ്ടുമുകഖന  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളള  വനിവനിധ  ടൂറനിസലാം
സദൗകേരവങ്ങളുലടയുലാം ആസ്തനികേളുലടയുലാം വനികനഭാകദഭാപഭാധനികേളുലടയുലാം നടത്തനിപവകേഭാശലാം
ഡനി.എലാം.സനി.യനില  നനിക്ഷനിപമഭാണയ്.  ഇവയുലട  നടത്തനിപനിലൂലട  ലഭനിക്കുന
വരുമഭാനമഭാണയ് ഡനി.എലാം.സനി.-യുലട പ്രധഭാന വരുമഭാന കസഭാതസയ്. ഡനി.എലാം.സനി.-യുലട
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിക്കയ്  വനികധയമഭായനി  ആവശവമഭായ  ടൂറനിസലാം  ലപ്രഭാഫഷേണല
കയഭാഗവതയുളള  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുനതയ്  ഡനി.എലാം.സനി.യുലട  നനിയമഭാവലനിക്കയ്
വനികധയമഭായനി ലചേയഭാവനതഭാണയ്.

കകേരളത്തനിലലത്തുന വനികനഭാദസഞഭാരനികേള

229 (3404)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനികലയ്ക്കുള്ള  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണത്തനില  കുറവയ്
വനനിട്ടുകണഭാ;  ഇപ്രകേഭാരലാം കുറവയ് വരുനതനിനയ് എലനങ്കനിലലാം പ്രകതവകേ കേഭാരണങ്ങള
കേലണത്തഭാന കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) കൂടുതല  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  കകേരളത്തനികലക്കയ്  ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  വകുപയ്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;  വനിശദ
വനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനികലക്കുളള  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണത്തനില  കുറവയ്
സലാംഭവനിചനിടനില.

(ബനി)  കൂടുതല  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  കകേരളത്തനികലക്കയ്  ആകേര്ഷേനിക്കുനതനിനയ്
ചുവലട കചേര്ക്കുന നടപടനികേള വകുപയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

1. വനികദശരഭാജവങ്ങളനിലലാം  ഇനവയനിലല  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം  കറഭാഡയ്
കഷേഭാകേളുലാം കടഡയ് ലഫയറുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കല.
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2. ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട വനിപുലതീകേരണലാം.

3. കകേരളലത്ത  വനിവഭാഹ/MICE/ഹണനിമൂണ്  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ലക്ഷവസഭാനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനുളള മണ്സൂണ് ഓഫയ് വലന/ഓണ് വലന പ്രചേരണലാം.

4. നവമഭാധവമങ്ങളനിലൂലടയുളള പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള.

5. ലകേഭാചനി ബനിനഭാലല, കകേരള ടഭാവല മഭാര്ടയ് എനനിവയുലട കപ്രഭാലസഭാഹനവലാം
പ്രചേരണവലാം.

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട പങ്കഭാളനിത്തലാം

230 (3405) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസ്റ്റനിന : 
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .  എഫയ്  .  കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ സഭാപനങ്ങലള പങ്കഭാളനികേളഭാക്കനിലക്കഭാണയ് വനികനഭാദസ ഞഭാരലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനയ് പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനികനഭാദസഞഭാര രലാംഗത്തയ് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട സഹകേരണലാം
എപ്രകേഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്;

(സനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  ഈ  ഇനത്തനില  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള
തുകേലയത്രയഭാണയ് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി &സനി) ബഭാധകേമല.

സനനിധഭാനകത്തയ്ക്കുള്ള ചേരക്കുനതീക്കലാം

231 (3406) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  സനനിധഭാനകത്തയയ്  സഭാധനങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  പമ്പയനില  നനിനയ്
എത്തനിക്കുനതനിനയ് എനയ് സലാംവനിധഭാനമഭാണയ് നനിലവനിലള്ളതയ്; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ശബരനിമല  സതീസണനില  സനനിധഭാനകത്തയ്ക്കുള്ള  കറഭാഡനിലൂലട
ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  അയപഭക്തര്ക്കനിടയനിലൂലട  സഭാധനങ്ങള കേയറനിയ  വഭാഹനങ്ങള
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതയ് അപകേടകേരവലാം ഭക്തര്ക്കയ് ബുദനിമുടയ് സൃഷനിക്കുനതുമഭാലണനള്ളതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആധുനനികേ  യനസലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ചേരക്കുനതീക്കലാം
സഭാധവമഭാകണഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനങ്കനിലലാം  പഠനലാം സര്ക്കഭാകരഭാ  കദവസസലാം കബഭാര്കഡഭാ
മുനവകേ എടുത്തയ് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലച്ചുമടഭായുലാം  ടഭാക്ടറനിലമഭാണയ്  ശബരനിമല  സനനിധഭാനകത്തക്കയ്  സഭാധനങ്ങളുലാം
മറ്റുലാം പമ്പയനിലനനിനയ് എത്തനിക്കുനതയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി  &  ഡനി)  ലമറതീരനിയല  കറഭാപയ്  കവ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനയ്
പദതനിയുണയ്. ഇതനിനഭാവശവമഭായ സര്കവ നടത്തുനതനിനയ് വനലാം വകുപനിനയ് അകപക്ഷ
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

പ്രസഭാദലാം പദതനി 

232 (3407) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ :

(എ) ഗുരുവഭായൂര് കദവസസത്തനിനയ് 'പ്രസഭാദലാം പദതനി' പ്രകേഭാരലാം എത്ര രൂപയഭാണയ്
അനുവദനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  ഏലതഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്  ഉളലപടുത്തനി
യനിരനിക്കുനതയ് ;  ഇതനിലന്റെ നനിര്വ്വഹണച്ചുമതല ആര്ക്കഭാലണനറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) കദവസസത്തനിലന്റെ അധതീനതയനിലളള സലത്തയ് ലചേയ്യുന പ്രവൃത്തനികേളുലട
ചുമതല കദവസസത്തനിനയ് വകേമഭാറഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസഭാദലാം  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ഗുരുവഭായൂര്  കക്ഷത്ര
വനികേസനത്തനിനഭായനി 4614.2 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.



344 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  11, 2017

(ബനി)  അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.  കകേരള  ടൂറനിസലാം  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചര്
ലനിമനിറഡനിലനയഭാണയ് (KTIL) നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതയ്.

(സനി) സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുളള കുളങ്ങളുലാം നതീര്ത്തടങ്ങളുലാം 

233 (3408)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവസസലാം  കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  കുളങ്ങള,  നതീര്ത്തടങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ  ശുചേനിയഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്
നനിലവനിലള്ളതയ് എനയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷത്രക്കസ്തുളങ്ങള  പരനിസനിതനി  സദൗഹൃദമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി പ്രകതവകേലാം ഫണയ് നതീക്കനി വയ്ക്കുനതനിനയ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ് കക്ഷത്രങ്ങളുലട ചുമതലയനില എത്ര
നതീര്ത്തടങ്ങളുലാം കുളങ്ങളുമുലണനള്ള കേണലക്കടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സലാംസഭാനലത്ത കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളുലട നനിയനണത്തനിലൂളള
കുളങ്ങള,  കേഭാവകേള,  ആലത്തറകേള തുടങ്ങനിയവ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുളള പദതനി
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചയ് ബഡ്ജറനില തുകേ വകേയനിരുത്തനി നടപഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ് കക്ഷത്രങ്ങളുലട ചുമതലയനില 334
കുളങ്ങളഭാണയ് നനിലവനിലളളതയ്.

ശബരനിമലയനിലല വരുമഭാനലാം

234  (3409)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-17  മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കയ് സമയലത്ത ശബരനിമലയനിലല വരുമഭാനലാം
ഇനലാം തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2016-17  വര്ഷേലത്ത മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കയ് സമയലത്ത നട വരുമഭാനലാം
എത്രയഭാലണനയ് പ്രകതവകേലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(എ) അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 89,70,04,763  രൂപ (എണ്പത്തനി ഒമ്പതയ് കകേഭാടനി എഴപതയ് ലക്ഷത്തനി
നഭാലഭായനിരത്തനി എഴന്നൂറനി അറുപത്തനി മൂനയ് രൂപ)

നവരതങ്ങള പതനിച പതക്കലാം

235 (3410) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  അമ്പലപ്പുഴ ശതീകൃഷ്ണസസഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിലല വനിഗഹത്തനില ചേഭാര്ത്തുന
നവരതങ്ങള പതനിച പതക്കലാം നഷലപട വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനികന്മല  അകനസഷേണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  നഷലപട  പതക്കലാം
കേണ്ടുകേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പതക്കലാം നഷലപടഭാന കേഭാരണക്കഭാരഭായ ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര എനയ്
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചലതനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡയ്  അകനസഷേനിക്കുനണയ്.  നഷലപട
പതക്കലാം കേണ്ടുകേനിടനിയനിടനില.

(സനി)  തനിരുവഭാഭരണലാം  കേമ്മേതീഷേണറുലട  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിചതനിനുകശഷേലാം
ആവശവലമങ്കനില നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാലണനയ് കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ് റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്.

ഗുരുവഭായൂര് കദവസസലാം എലാംകപഭായതീസയ് ലറഗുകലഷേന കഭദഗതനി

236 (3411)   ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസലാം  എലാംകപഭായതീസയ്  ലറഗുകലഷേന  കഭദഗതനി  2015
സര്ക്കഭാര്  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  എലനലഭാലാം  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണയ്  പ്രസ്തുത
കഭദഗതനി റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസലാം  എലാംകപഭായതീസയ്  ലറഗുകലഷേന  കഭദഗതനിയനില
ഉളലക്കഭാളളനിചനിട്ടുളള  തസ്തനികേകേളനിലല  കയഭാഗവത,  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിലല
സമഭാനമഭായ  തസ്തനികേയയ്  ആനുപഭാതനികേമലലനളള  കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില  നനിലവനില  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളക്കുളള  കയഭാഗവതകേളഭാണയ്
വവതവഭാസലപടനിരനിക്കുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(എ)  സര്വ്വതീസയ്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിടനിലഭാലയന  പരഭാതനി
ഉയര്ന  സഭാഹചേരവത്തനില  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസലാം  എലാംകപഭായതീസയ്  ലറഗുകലഷേന
കഭദഗതനി 2015, നടപനില വരുത്തുനതയ് തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(ബനി)  ഈ വനിവരങ്ങളടക്കലാം പരനികശഭാധനിചയ് അപഭാകേതകേളനിലഭാലത ഗുരുവഭായൂര്
കദവസസലാം എലാംകപഭായതീസയ് ലറഗുകലഷേന നടപനിലഭാക്കുന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

അസനിസ്റ്റന്റെയ് കേമ്മേതീഷേണറുലട ചുമതലയനിലളള കക്ഷത്രങ്ങള

237 (3412) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില,  ലകേഭാടഭാരക്കര  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
കേമ്മേതീഷേണറുലട ചുമതലയനില എത്ര കക്ഷത്രങ്ങള ഉണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കക്ഷത്രങ്ങളനില  സസയലാംപരവഭാപമഭായ  കക്ഷത്രങ്ങളുലട  കപരുലാം
കഗഡുലാം പ്രതനിമഭാസ ശരഭാശരനി  വരുമഭാനവലാം അവനിടലത്ത ജതീവനക്കഭാരുലട  എണവലാം
തസ്തനികേകേളുലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 72 കക്ഷത്രങ്ങളുണയ്.

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

കേന്യൂ കകേഭാലാംപകയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

238 (3413) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .  സതതീശന : 
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസത്തനിലല  കേന്യൂ  കകേഭാലാംപകയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ചേതീഫയ്
ടദൗണ് പഭാനറുലട അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേന്യൂ  കകേഭാലാംപകയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസലാം  കേമ്മേതീഷേണര്
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില ആയതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേന്യൂ  കകേഭാലാംപകയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില ഏതയ് ഫണയ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണയ് കേന്യൂ കകേഭാലാംപകയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുനലതനയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കദവസസലാം  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിനയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശവമുകണഭാ;  എങ്കനില  ഏതയ്
നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് അനുമതനി നലകുനലതനയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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(എ) ഇല.

(ബനി)  കേന്യൂ കകേഭാലാംപകയ്-മളടനി ലലവല കേഭാര് പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് പദതനിക്കയ് കദവസസലാം
കേമ്മേതീഷേണര് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇല.  കദവസസലാം  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായഭാണയ്
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുളളതയ്.

(ഡനി)  ഇത്തരലാം നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ബന്ധലപട ചേടങ്ങളനുസരനിചയ്
ലഭവമഭാകക്കണ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലട അനുമതനി ആവശവമഭാണയ്.

ഗുരുവഭായൂര് കദവസസത്തനിലല കേന്യൂ കകേഭാലാംപകയ്

239 (3414) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദ സഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) ഗുരുവഭായൂര് കദവസസത്തനില നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന കേന്യൂ കകേഭാലാംപകനിനയ്

സര്ക്കഭാര് തലത്തനില അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നഭാളനിതുവലര  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില എത്ര കയഭാഗങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്; കയഭാഗങ്ങളുലട മനിനനിട്സയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കദവസസലാം  ലസക്രടറനി
കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ പരനിസരത്തുള്ള കേചവടക്കഭാരുമഭായുലാം മര്ചന്റെയ്സയ് അകസഭാസനികയഷേനുമഭായുലാം
ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കദവസസലാം  ലസക്രടറനി
സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  കേന്യൂ  കകേഭാലാംപകനിനയ്  അനുമതനി  നലകേനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിടനില.

(ബനി & സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്
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കസ്ട്രഭാലാംഗയ് റുമുകേളനിലല വസ്തുവകേകേള

240 (3415)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷേഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  കസ്ട്രഭാലാംഗയ്
റൂമുകേളനിലല വസ്തുവകേകേളുലട ശരനിയഭായ വനിവരലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ പക്കലകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വസ്തുവകേകേളനില  അമൂലവമഭായവ  പ്രകതവകേമഭായനി  സലാംരക്ഷനിചയ്
സൂക്ഷനിക്കുനതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വസ്തുവകേകേള  ശരനിയഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കഭാത്തതനിനഭാല
നഭാകശഭാന്മുഖമഭാകുന സഭാഹചേരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണയ്.

(സനി) ഇല.

കുളങ്ങളുലാം പ്രകൃതനിദത്ത ജലസലാംഭരണനികേളുലാം

241 (3416) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളക്കയ്  കേതീഴനിലളളതുലാം
അലഭാത്തതുമഭായ  അമ്പലങ്ങളനിലലാം  കേഭാവകേളനിലമുളള  കുളങ്ങളുലാം  പ്രകൃതനിദത്ത
ജലസലാംഭരണനികേളുലാം, അറകുറപണനികേള നടത്തഭാത്തതുമൂലലാം നശനിച്ചുകപഭാകുന സനിതനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

(ബനി)  ജലക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ ഈ കേഭാലത്തയ് ഇവ പുനരുദരനിചയ് സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
ആവശവമഭായ  എലനങ്കനിലലാം  പദതനികേള  കദവസസലാം  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനില
ഉകണഭാ; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളുലട നനിയനണ
ത്തനിലളള  കക്ഷത്രക്കുളങ്ങലളയുലാം  കേഭാവകേലളയുലാം  ആലത്തറകേലളയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി കദവസസലാം വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.
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കക്ഷത്രക്കുളലാം നവതീകേരണലാം

242 (3417)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല, പതനിയഭാര്കുളങ്ങര ശതീ അയപനകേഭാവയ് കക്ഷത്രക്കുളലാം
നവതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചയ്,  പ്രസ്തുത കക്ഷത്ര സമനിതനിയുലട  പ്രസനിഡന്റെയ്,  ലസക്രടറനി
എനനിവര്  മണലൂര്  എലാം.എല.എ.  മുഖഭാനരലാം  നലകേനിയ  നനികവദനത്തനികന്മല
സസതീകേരനിച നടപടനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ആചേഭാരസഭാനനികേര്ക്കുലാം കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

243 (3418) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദ സഞഭാരവലാംകദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഉത്തര  മലബഭാറനിലല  കക്ഷത്രങ്ങളനിലലയുലാം  കേഭാവകേളനിലലയുലാം  ആചേഭാര
സഭാനനികേര്ക്കുലാം  കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുലാം  നനിലവനില  എത്ര  രൂപയഭാണയ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നലകേനി വരുനതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനതനിനുകശഷേലാം മറയ് ലപനഷേനുകേള
വര്ദനിപനിചതുകപഭാലല,  പ്രസ്തുത  ആളുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായ  തുകേ
വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില പ്രസ്തുത തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന വനിഷേയലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായ  പദതനിയനില  കൂടുതല  കപലര
ഉളലപടുത്തണലമന  ആവശവലാം  ഇതുവലര  പരനിഗണനിക്കലപടനിടനിലലനതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില കൂടുതല കപലര പ്രസ്തുത സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായ പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തുന വനിഷേയലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആചേഭാരസഭാനനികേര്ക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം 800 രൂപ നനിരക്കനിലലാം കകേഭാലധഭാരനികേളക്കയ്
പ്രതനിമഭാസലാം 700 രൂപ നനിരക്കനിലലാം ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന.

(ബനി) വര്ദനിപനിചനിടനില.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി  &  ഇ)  പദതനിയനില  കചേരുനതനിനയ്  പുതുതഭായനി  അകപക്ഷനിചവലര
ഉളലപടുത്തുന വനിഷേയലാം മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ)
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II. ഗവര്ണറുടടെ സകന്ദേശശ

2014-ടലെ കകേരള മമാരനിടടെശ കബമാര്ഡയ് ബനില് മടെകനി അയച്ചതയ് സശബനനിച്ചയ്

മനി  .   സസ്പീകര്: 2014 ഡനിസശബര് മമാസശ 17-ാം തസ്പീയതനി നനിയമസഭ പമാസമാകനി
ഗവര്ണറുടടെ  അനുമതനികമായനി  സമര്പനിച്ചനിരുന്നതശ  ഗവര്ണര്  രമാഷ്ട്രപതനിയുടടെ
പരനിഗണനയമായനി  നസ്പീകനിവച്ചനിരുന്നതമമായ  2014-ടലെ കകേരള  മമാരനിടടെശ  കബമാര്ഡയ്
ബനില് ഭരണഘടെനയുടടെ  201-ാം അനുകച്ഛേദതനിടലെ കനിപ്ത നനിബനന പ്രകേമാരമുളള
സകന്ദേശകതമാടടെ  ഗവര്ണര്  മടെകനി  അയച്ച  വനിവരശ  കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ
നടെപടെനിക്രമവശ കേമാരര്യനനിര്വ്വഹണവശ സശബനനിച്ച ചട്ടങ്ങളനിടലെ ചട്ടശ  99  പ്രകേമാരശ
സഭടയ അറനിയനിക്കുന.

ഗവര്ണറുടടെ സകന്ദേശതനിടന്റെ പൂര്ണ്ണരൂപശ ചുവടടെ കചര്ക്കുന.

“WHEREAS  the  Governor  of  Kerala,  has  reserved  the  Kerala
Maritime Board Bill, 2014 for the consideration of the President of India
under the provisions of Article 200 of the Constitution of India read with
clause (2) of Article 254 thereof; 

AND WHEREAS, the President of India, after having considered the
Bill so reserved has returned the Bill with a direction to the Governor of
Kerala to return the Bill, in pursuance of the proviso to Article 201 of the
Constitution  of  India,  to  the  Legislative  Assembly  with  a  message  to
reconsider the Bill, as follows:

(i) In clause 3 of the Bill, in sub-clause (4), in the entries against item
(o),  for  the  words  “Indian  Customs  Department”,  the  words  “Central
Board  of  Excise  and  Customs  constituted  under  the  Central  Boards  of
Revenue Act, 1963 (54 of 1963)” be substituted;

(ii)  Clause 26 and 27 of  the Bill  be  amended so  as  to make the
provisions of the said clauses consistent with the provisions of section 29
and section 33 of the Customs Act, 1962;

(iii)  Clause 29 of the Bill be amended so that any order issued by the
Government under the said clause are in accordance with the provisions of
the Customs Act, 1962;
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(iv) Sub-clauses (2) and (7) clause 31 of the Bill be amended so as to
make the provisions of the said sub-clauses consistent with the regulations
made  under  sub-section  (2)  of  section  141  of  the  Customs  Act,  1962
relating to handling of cargo in customs areas;

(v) Clause 32 of the Bill be amended so as to make the provisions of
the said clause consistent with the provisions of section 45 of the Customs
Act, 1962;

(vi)  Clause 33 and 37 of the  Bill  be amended so as  to make the
provisions of the said clauses consistent with the regulations made under
sub-section  (2)  of  section  141  of  the  Customs  Act,  1962  relating  to
providing of accommodation to officers of customs;

(vii) Clause 49 of the Bill be amended so as to make the provisions
of  the  said  clause  consistent  with  the  provisions  of  section  48  of  the
Customs  Act,  1962  and  the  regulations  made  under  sub-section  (2)  of
section 141 of the said Act relating to disposal of uncleared goods;

(viii) Clause 50 of the Bill be amended so as to make the provisions
of the said clause consistent with section 150 of the Customs Act, 1962;

(ix)  Clause 57 of the Bill be substituted as under:

“57. Indorsement of Security-Indorsement of a security of the Board
which is transferable by indorsement shall be valid when the maker or the
holder of the such security signs it in accordance with the provisions of
section 15 of the Negotiable Instruments Act, 1881.”

(x) Clause 58 of the Bill be substituted as under:

“58. Liability of Indorser of Security-A person shall, by reason of his
having indorsed any security of the Board, be liable to pay any money due
either as principal or as interest there under, unless the liability is excluded
or made conditional in accordance with the provisions of the Negotiable
Instruments Act, 1881.”

NOW THEREFORE, I. P. Sathasivam, Governor of Kerala do hereby
return the Bill to the Legislative Assembly in pursuance of the proviso to
Article 201 of the Constitution of India with the message to withdraw the
Bill by the Kerala Legislative Assembly.” 
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പ്രതനിപക്ഷകനതമാവയ് (ശസ്പീ  .   രകമശയ് ടചന്നനിതലെ  ) : സര്,...........

മനി  .    സസ്പീകര്:  ഗവര്ണറുടടെ  സകന്ദേശവമമായനി  ബനടപട്ടയ്  സശസമാരനിക്കുന്നതയ്
സമാധമാരണഗതനിയനില്  കേസ്പീഴ്വഴകമനിലമാതതമാണയ്.  സകന്ദേശടത  സശബനനിച്ചയ്
ചര്ച്ചയനില.

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ :  സര്,  2014-ടലെ  കകേരള  മമാരനിടടെശ  കബമാര്ഡയ്
ബനില്  17-12-2014-ല്  ഈ  സഭ  പമാസമാകനി  ഗവര്ണറുടടെ  അനുമതനികമായനി
സമര്പനിച്ചതമാണയ്. പ്രസ്തുത  ബനില്  ഭരണഘടെനയുടടെ  ആര്ട്ടനികനിള്  201  പ്രകേമാരശ
രമാഷ്ട്രപതനിയുടടെ  പരനിഗണനയമായനി നസ്പീകനിവയ്ക്കുകേയമാണുണമായതയ്.  ഭരണഘടെനയുടടെ
ആര്ട്ടനികനിള്  201  അനുസരനിച്ചയ്  ഒരു  ബനില്  രമാഷ്ട്രപതനിയുടടെ  പരനിഗണനയമായനി
ഗവര്ണര് നസ്പീകനിവച്ചമാല് ഒനകേനില്  അതനിനയ് രമാഷ്ട്രപതനി അശഗസ്പീകേമാരശ   നല്കേണശ
അടലങനില് ......

മനി  .   സസ്പീകര് :  അങ്ങയ് ചര്ച്ചയനികലെയമാണയ് കപമാകുന്നതയ്. അതയ് ശരനിയല.  അങ്ങയ്
ഇങ്ങടനടയമാരു അഭനിപ്രമായ പ്രകേടെനശ നടെതനിയമാല് സസമാഭമാവനികേമമായുശ  സഭയനിടലെ
മറയ് അശഗങ്ങളശ .അങ്ങടന ടചയശ.

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ:  സര്,  അങ്ങടനയല,  ഭരണഘടെനമാപരമമായ
പ്രശ്നമമാണയ് ഞമാന് ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.

മനി  .    സസ്പീകര്:  ഗവര്ണറുടടെ  സകന്ദേശടത  സശബനനിച്ചയ്  സഭടയ
ഔപചമാരനികേമമായനി  അറനിയനിക്കുകേ  എനളളതലമാടത  ഒരു  ചര്ച്ചയയ്  അനുവമാദശ
നല്കുന്ന  രസ്പീതനി  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളനില്  എവനിടടെയുമനില.  ദയവമായനി  ടചയറനിടന  അങ്ങയ്
നനിര്ബനനികരുതയ്.  അങ്ങയ്  ബഹുമമാനര്യനമായ  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവമാണയ്.  അങ്ങയ്
ഒരഭനിപ്രമായശ  പറഞമാല്  സസമാഭമാവനികേമമായുശ  ഭരണപക്ഷത്തുനനിനശ  അഭനിപ്രമായശ
പറകയണനി വരുശ.

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ:  സര്,  ഭരണഘടെനമാപരമമായ  പ്രശ്നശ  ഞമാന്
ഉന്നയനിക്കുകേയമാണയ്.  ഒനകേനില് രമാഷ്ട്രപതനി ആ ബനിലനിനയ്   അശഗസ്പീകേമാരശ നല്കേണശ
അടലങനില്  തളളനികളയണശ അതമടലങനില്  ആ ബനില് പുനനഃപരനികശമാധനികമാന്
സഭകയമാടെയ്  ആവശര്യടപടെണശ.  ഇവനിടടെ  ബഹുമമാനടപട്ട  ഗവര്ണര്
പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്  withdraw  ടചയമാനമാണയ്.  രമാഷ്ട്രപതനി  പറഞതമാകണമാ
ഗവര്ണര് പറഞതമാകണമാ നനിലെനനില്ക്കുന്നടതന്നയ് അറനിയമാന് സഭയയ് അവകേമാശമുണയ്.
അതയ് അങ്ങയ് പരനികശമാധനികണടമന്നമാണയ് എനനികയ് പറയമാനുളളതയ്.

മനി  .   സസ്പീകര്: അങ്ങയ് ക്രമപ്രശ്നമമാടണന്നയ് പറഞനിട്ടയ് ഗവര്ണറുടടെ സകന്ദേശടത
സശബനനിച്ച  അഭനിപ്രമായ  പ്രകേടെനമമാണയ്  നടെതനിയതയ്.  ഗവര്ണറുടടെ  നടെപടെനി
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ഭരണഘടെനമാപരമമായനി ടതറമാടണന്ന അഭനിപ്രമായമകല? അങ്ങടനടയമാരു അഭനിപ്രമായ
പ്രകേടെനശ  നടെത്തുന്നതയ്  ശരനിയല.  ദയവമായനി  ആ  കേസ്പീഴ്വഴകശ  അശഗസ്പീകേരനികമാന്
കേഴനിയനില.  ഇലമാത കേസ്പീഴ്വഴകമുണമാകരുതയ്.

പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാകസമുദമായകക്ഷമവശ  നനിയമവശ
സമാശസമാരനികേവശ  പമാര്ലെടമന്റെറനികേമാരര്യവശ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമാലെന്):
സര്,  ബഹുമമാനടപട്ട  പ്രസനിഡന്റെനിടന്റെ  സകന്ദേശശ  ഗവര്ണറുടടെ  സകന്ദേശതനിടന്റെ
രൂപതനില്  ഇവനിടടെ  വനകേഴനിഞ  സമാഹചരര്യതനില്  ഗവര്ണറുടടെയമാകണമാ
രമാഷ്ട്രപതനിയുടടെയമാകണമാ  version  ശരനിയമായനിട്ടുള്ളടതന്നയ്  പറഞ്ഞുടകേമാണ്ടുളള
ക്രമപ്രശ്നതനിനയ്  ഇവനിടടെ പ്രസകനിയനില.  ബഹുമമാനടപട്ട പ്രസനിഡന്റെനിടന്റെ സകന്ദേശശ
ബനില് റസ്പീ കേണ്സനിഡര് ടചയന്നതനിനമാണയ്.  പ്രസ്തുത സകന്ദേശതനിനയ് അനുസൃതമമായനി
ബഹുമമാനടപട്ട  ഗവര്ണര്  ഭരണഘടെനയുടടെ  201-ാം  അനുകച്ഛേദപ്രകേമാരമുളള
സകന്ദേശശ  നല്കുകമമാള്  withdraw  എന്നയ്  കരഖടപടുത്തുന്നതനില് അപമാകേതയനില.
Reconsider  എന്നതനില്  withdraw  of  the  bill-ഉശ  ഉള്ടപടുന്നതമാണയ്.   പ്രസ്തുത
സകന്ദേശശ നനിയകമമാപകദശശ കതടെനിയതനിനുകശഷമമാണയ്  ബഹുമമാനടപട്ട ഗവര്ണറുടടെ
ഓഫസ്പീസനില് നനിന്നയ് നല്കേനിയതയ് എനളളതയ് നനിയമ വകുപനിടനക്കൂടെനി അറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ഈടയമാരു  പ്രശ്നശ  സസമാഭമാവനികേമമായുശ  ഉണമാകുടമനളളതടകേമാണ്ടുതടന്ന  വര്യകത
വരുതനിയനിട്ടുണയ്. ഇതയ് ക്രമപ്രശ്നതനിടന്റെ ഭമാഗമമായനി ഇവനിടടെ  ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനയ് ഒരു
പ്രസകനിയുമനില. ഇതനില് Withdrawal of the bill  എന്നയ് പറയുന്നതശ reconsider
എന്നയ് പറയുന്നതശ സമമാനമമാണയ്.

ശസ്പീ  .   രകമശയ് ടചന്നനിതലെ : സര്,..... 

മനി  .    സസ്പീകര്:  ഇതയ്  ചര്ച്ചയനികലെയയ്  കപമാകേകണമാ?  ബഹുമമാനടപട്ട
പമാര്ലെടമന്റെറനികേമാരര്യ വകുപ്പുമനനി ഇതസശബനനിച്ചയ് വനിശദസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ:  സര്,  ഞമാന് ഗവര്ണടറ  കചമാദര്യശ  ടചയകേയല.
ഭരണഘടെനയുടടെ  ടപ്രമാവനിഷന്  അനുസരനിച്ചയ്  ഗവര്ണറമാടണങനിലശ  പ്രസനിഡന്റെമാടണങനിലശ
ഭരണഘടെനയയ്  അതസ്പീതടമമാനമലകലമാ.  രമാഷ്ട്രപതനി  പറയുന  റസ്പീ-കേണ്സനിഡര്
ടചയമാന്,  ഗവര്ണര്  പറയുന  withdraw  ടചയമാന്,  അതയ്  എനനികയ്
മനസനിലെമാകുന്നനില.  അതയ്  ഈ  സഭടയ  അറനിയനികണടമന്നയ്  മമാത്രകമ  ഞമാന്
പറയുനളള.

മനി  .    സസ്പീകര്:  ഇകമാരര്യതനില്  ചര്ച്ച  അനുവദനസ്പീയമല.  പമാര്ലെടമന്റെറനികേമാരര്യ
വകുപ്പുമനനി ഇതസശബനനിച്ചയ്  കൃതര്യമമായനി  പറഞ്ഞു.  അങ്ങയ്  തനികേചശ  സമാകങതനികേ
വമാദമമാണയ്  ഉന്നയനിക്കുന്നടതന്നമാണയ്  എനനികയ്  കതമാനന്നതയ്.  റസ്പീ-കേണ്സനിഡര്
ടചയണടമങനില്  ബനില്  പനിന്വലെനികമാടത  ടചയമാന്  കേഴനിയുകമമാ?  അങ്ങയുടടെ
ക്രമപ്രശ്നശ ഇകപമാള് അശഗസ്പീകേരനികമാന് നനിര്വ്വമാഹമനില.

98/2020.



354 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 11, 2017

III. അടെനിയന്തരപ്രകമയശ

പകേര്ച്ചവര്യമാധനി നനിയനണശ

മനി  .    സസ്പീകര്:  പകേര്ച്ചവര്യമാധനി  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  യഥമാസമയശ
കേമാരര്യക്ഷമമമായനി  നടെപനിലെമാകമാതതടകേമാണയ്  സശസമാനതയ്  പലെസലെങ്ങളനിലശ
ടഡങനിപനനി, H1N1, ടഹപടററനിസയ്, ചനികന്കപമാകയ് കപമാലളള പകേര്ച്ച വര്യമാധനികേള്
പടെരുന്നതമൂലെവശ  അതയ്  നനിയനണ  വനികധയമമാകമാന്  നടെപടെനികേള്  ഫലെപ്രദമമായനി
സസസ്പീകേരനികമാതതമൂലെവശ ആകരമാഗര്യകമഖലെയനില് ഉണമായനിരനിക്കുന്നതമായനി പറയടപടുന്ന
ഗുരുതരമമായ  സനിതനിവനികശഷശ  സഭമാനടെപടെനികേള്  നനിര്തനിവച്ചയ്  ചര്ച്ച
ടചയണടമന്നമാവശര്യടപട്ടയ് സര്വ്വശസ്പീ വനി.  എസയ്.  ശനിവകുമമാര്,  എശ.  ഉമ്മര്,  അനൂപയ്
കജകബയ് എന്നസ്പീ അശഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേമാരശ കനമാട്ടസ്പീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ആകരമാഗര്യവശ സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുശ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടശലെജ
ടെസ്പീച്ചര്):  സര്,  കകേരളതനില്  കുകറവര്ഷകമാലെമമായനി  മഴകമാലെശ  വരുകമമാള്
പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേള്  പടെര്ന്നയ്  പനിടെനിക്കുനടവനളളതയ്  നമുടകലമാവര്ക്കുശ
ബുദനിമുട്ടുണമാക്കുന്ന  കേമാരര്യമമാണയ്.  എന്നമാല്  ഈ   സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷശ 2016-17, 2017-18  വര്ഷങ്ങളനില് വളടര കേമാരര്യമമാത്ര പ്രസകമമായ
ഇടെടപടെലകേളമാണയ്  ഈ  കമഖലെകേളനിലെമാടകേ  നടെതനിയനിട്ടുളളതയ്.  പകേര്ച്ചവര്യമാധനി
തടെയുന്നതനിനയ്   അവ പരത്തുന്ന കേസ്പീടെങ്ങടള നശനിപനിക്കുകേ എനളളതമാണയ് ഏറവശ
പ്രധമാനമമായുശ  ടചകയണ  കേമാരര്യശ.  അതനിനമാവശര്യമമായ  കരമാഗപ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങളശ  ടകേമാതകേയ്  നശസ്പീകേരണവശ  ശുചസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങളടമലമാശ
നടെത്തുന്നതനിനയ്  വളടര  പ്രധമാനടപട്ട  നടെപടെനികേള്  സര്കമാരനിടന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിന്നയ്
ഉണമായനിട്ടുണയ്.  ഇതവണ  ജനുവരനി  മമാസതനില്തടന്ന  ബഹുമമാനടപട്ട
മുഖര്യമനനിയുടടെ  കനതൃതസതനില്  സശസമാനടത  കരമാഗപ്രതനികരമാധവമമായനി
ബനടപട്ടയ് പ്രവര്തനികകണ വകുപ്പുമനനിമമാടരയുശ ഉകദര്യമാഗസടരയുശ വനിളനിചകചര്തയ്
പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള്കയ് കനതൃതസശ നല്കേമാന് നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുണമായനി.
കേഴനിഞ  വര്ഷവശ  ഇതകപമാടലെ  കനരടതതടന്ന  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചതനിടന്റെ
ഭമാഗമമായനി പകേര്ച്ചവര്യമാധനി മരണങ്ങളനില് കുറവയ് വരുതമാന് സമാധനിച്ചനിരുന. എന്നമാല്
ഇതവണ അതനിഗുരുതരമമായ കേമാലെമാവസമാ പ്രശ്നങ്ങള് കേമാരണശ,  സമാധമാരണയനില്
നനിന്നയ്  വനിഭനിന്നമമായനി  ടഡങനിപനനികപമാലളള  പകേര്ച്ച  വര്യമാധനികേള്  കൂടുതലെമാകേമാന്
സമാദര്യതയുടണന്നമാണയ് ആകരമാഗര്യവകുപനിടന്റെ നനിരസ്പീക്ഷണതനില്നനിന്നയ് മനസനിലെമാകമാന്
സമാധനിച്ചനിട്ടുളളതയ്.  കേടുത വരള്ച്ചയുശ ടകേമാടുശചൂടുശ അനുഭവടപടുന്നതനിടന്റെ ഭമാഗമമായനി
ടഡങനിപനനി പരത്തുന്ന ഈഡനിസയ് ഈജനിപ്റനികപമാലളള ടകേമാതകുകേള് വളരമാനുളള
സമാദര്യത കൂടുതലെമാണയ്.  ജലെജനര്യ  കരമാഗങ്ങള്  പടെരമാന്  സമാദര്യത  കൂടുതലെമാടണന്നയ്
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കനരടതതടന്ന മനസനിലെമാക്കുകേയുശ വളടര മുമ്പുതടന്ന അതനിനുളള ഇടെടപടെലകേള്
ആരശഭനിക്കുകേയുശ ടചയ്തതനിടന്റെ ഭമാഗമമായനി മമാര്ച്ചയ് മമാസതനില് വസ്പീണ്ടുശ ബഹുമമാനടപട്ട
മുഖര്യമനനിയുടടെ  അദര്യക്ഷതയനില്  പകേര്ച്ചവര്യമാധനി  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്കമായുള്ള
കയമാഗങ്ങള് കചരുകേയുണമായനി. 6-3-2017-ല് കചര്ന്ന വനിവനിധ വകുപ്പുമനനിമമാരടെക
മുള്ളവരുടടെ കയമാഗതനില് കരമാഗപ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങടളക്കുറനിച്ചയ്  വര്യകമമായ
തസ്പീരുമമാനങ്ങടളടുക്കുകേയുശ ടചയ.  ആകരമാഗര്യവകുപയ് ഏടറടുകകണ ഉതരവമാദനിതസങ്ങള്
കൃതര്യമമായനി  ഏടറടുകമാന്  ആകരമാഗര്യവകുപ്പുമനനിടയന്ന  നനിലെയനില്  ഏപ്രനില്
മമാസതനില്  എടന്റെ  അദര്യക്ഷതയനില്,  എടന്റെ  കചമറനില്  കയമാഗശ  കചരുകേയുശ
ഉകദര്യമാഗസടരലമാശ പടങടുത്തുടകേമാണയ് പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുളള നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുശ  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  അതനിനുകശഷശ  സശസമാന  തലെതനില്  ആകരമാഗര്യ
വകുപയ്  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫയ്  ടസക്രട്ടറനിയുടടെ   കനതൃതസതനില്  ആകരമാഗര്യ  വകുപയ്
ഡയറക്ടറുശ  അഡസ്പീഷണല്  ഡയറക്ടറുശ  പടങടുത്തുടകേമാണയ്  നനിരവധനി  മസ്പീറനിശഗുകേള്
നടെത്തുകേ  മമാത്രമല,  എലമാ  ജനിലകേളനിലശ  കരമാഗപ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെതമാനുളള നനിരന്തരമമായ ഇടെടപടെലകേള് നടെതനിയനിട്ടുമുണയ്.

ശുചസ്പീകേരണശ  മമാത്രമല,  കഫമാഗനിശഗയ് നടെതമാനമാവശര്യമമായ  ടമഷസ്പീനുകേള്
ധമാരമാളമമായനി  വനിതരണശ  ടചയകേയുശ  അതനിടന്റെ  കുറവയ്  വരരുടതന്ന  സൂചന
നല്കുകേയുശ ടചയ്തനിട്ടുണയ്. ടഡങനിപനനി വരമാന് സമാദര്യതയുള്ള കകേന്ദ്രങ്ങള് പ്രകതര്യകേശ
ടതരടഞടുതയ്  ആകരമാഗര്യ  വകുപയ്  അഡസ്പീഷണല്  ഡയറക്ടറുടടെ  കനതൃതസതനില്
അവനിടടെടയലമാശ  സന്ദേര്ശനിച്ചയ്  പ്രകതര്യകേ   കയമാഗശ  കചര്ന്നയ്  ആവശര്യമമായ  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനന്തപുരതയ്  ടഡങനിപനനി  വളടരയധനികേശ  പകേരുന്നതമായമാണയ്
കേമാണുന്നതയ്.  ചനിലെ ജനിലകേളനിടലെ പ്രകതര്യകേ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇതവണ ഈ കരമാഗശ
വരമാനുള്ള സമാദര്യതകേള്   റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയ്തനിരുന. എറണമാകുളതയ് പമായനിപ്ര എന്ന
സലെതയ് ടഡങനിപനനി കൂടുതലെമായനി റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയ.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിടലെ മട്ടന്നൂര്,
പമാലെകമാടെയ്  ജനിലയനിടലെ  കമലെമാര്കകേമാടെയ്,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിടലെ  ഒല്ലൂര്,  കകേമാഴനികകമാടെയ്
ജനിലയനിടലെ  കേക്കൂര്,  രമാമനമാട്ടുകേര  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  സമാധമാരണയനില്കവനിഞ
രസ്പീതനിയനില്  ഔട്ടയ്കബ്രേക്കുണമായനി.   അവനിടടെ   തകദ്ദേശസസയശഭരണ വകുപനിടന്റെ കൂടെനി
സഹമായകതമാടടെ  ആകരമാഗര്യവകുപയ്  അടെനിയന്തരമമായനി  ഇടെടപട്ടയ്  കരമാഗനനിയനണ
തനിനുള്ള  ശകമമായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച.  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനിടലെലമാശ  ആകരമാഗര്യവകുപയ്
അഡസ്പീഷണല്  ഡയറക്ടറുടടെ  കനതൃതസതനിലള്ള  സശഘശ  സന്ദേര്ശനിക്കുകേയുശ
ടമഡനികല്  കേര്യമാമ്പുകേളശ  മറയ്  കരമാഗ  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങളശ  നടെത്തുകേയുശ
ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഇവനിടടെടയലമാശ  ഈ  കരമാഗശ  നനിയനണ
വനികധയമമാകമാന്  സമാധനിച.  മഴ  ടപയകമമാഴമാണയ്  സമാധമാരണയമായനി  ടഡങനിപനനി
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വര്യമാപനികമാറുള്ളതയ്.  എന്നമാല്  ഇതവണ  കേമാലെമാവസയനിലണമായ വര്യതനിയമാനതനിടന്റെ
ഭമാഗമമായനി  ടഡങനിപനനി  വര്യമാപനിക്കുന്നതമായനിട്ടമാണയ്  കേമാണുന്നതയ്.   പത്രങ്ങടളലമാശ
ഇകമാരര്യശ റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഏപ്രനില് 30-ാം തസ്പീയതനിയനിടലെ ഹനിന്ദു ദനിനപത്രശ
റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയന്നതയ്  'കേമാലെമാവസയനിലള്ള  ശകമമായ  വര്യതനിയമാനശ  കേമാരണശ
ഇതവണ കരമാഗശ പടെരുന്നതയ് കൂടുതലെമാകുന' എന്നമാണയ്. അവര് അതയ് പറയുകമമാഴശ
വളടര വര്യകമമായനി  'even while effective anti  viral  drugs are available to
treat the disease'  എന്നയ് പറഞ്ഞുടകേമാണമാണയ് റനികപമാര്ട്ടയ് തടെങ്ങുന്നതയ്.  മരുനകേള്
കൃതര്യമമായനി  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുശ   സര്കമാര്  മുന്കേടയടുതനിട്ടുണയ്.   പ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങള് മമാത്രമല ഇതനിനമാവശര്യമമായ മരുന്നയ് സശഭരനിക്കുന്നതനിനയ് കൃതര്യമമായനി
നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികമാന് സമാധനിച്ചനിട്ടുടണനള്ളതമാണയ് ഇതനിടലെ ഏറവശ പ്രധമാനടപട്ട
കനട്ടടമന്നയ് ഞമാന് ചൂണനികമാണനിക്കുകേയമാണയ്.  ഓകരമാ അസുഖതനിനുശ ആവശര്യമമായ
മരുന്നയ്  ലെഭര്യമമാകമാന്  ടകേ.എശ.എസയ്.സനി.എല്.  മുകഖന  നല  ഇടെടപടെലെമാണയ്
സര്കമാര് നടെതനിയതയ്.   എലമാ കരമാഗങ്ങള്ക്കുമുള്ള മരുന്നയ് ഇകപമാള് കസമാക്കുണയ്.
ഇതവണ  ടഡങനിപനനി  കൂടെമാടത  H1N1 പനനിയുശ  റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.
ടഡങനിപനനികയ്  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  പ്രതനികരമാധ വമാകനിനനില.   അതനിനയ്  മരുന്നയ്  ഇതവടര
കേടണതനിയനിട്ടനില.   പനനി  ബമാധനിക്കുന്നവടര  വനിശമനികമാനുശ  നല  ചനികേനിത
നല്കേമാനുശ സഹമായകേമമായ രസ്പീതനിയനില്  ആശുപത്രനിയനിടലെതനിക്കുകേയമാണയ് ഏറവശ
ഉചനിതശ.  ടഡങനിപനനി  ബമാധനിച്ചമാല്  സര്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനികലെയയ്  വരണടമന്നയ്
നനിര്കദ്ദേശശ  ടകേമാടുതതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  അവനികടെയയ്  വരുന്ന  കരമാഗനികേളടടെ  എണ്ണശ
വര്ദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  മട്ടന്നൂര്  അതനിനയ്  നല  ഉദമാഹരണമമായനിരുന.   മട്ടന്നൂരനില്
ടഡങനിപനനി  ബമാധനിച്ച  സമയതയ്  സസകേമാരര്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  അഡനിറയ്  ടചയ്ത
രണ്ടുകപരുടടെ  സനിതനി  ഗുരുതരമമായനി.   ടഡങനിപനനി  ബമാധനിച്ചവടര  സസകേമാരര്യ
ആശുപത്രനികേളനില്   അഡനിറയ്  ടചയ്തനിട്ടുടണന്നയ്  മനസനിലെമാകനി  ബനടപട്ടവര്
ഇടെടപടുകേയുശ മട്ടന്നൂര്  സര്കമാര്  ആശുപത്രനിയനികലെയയ്  വരണടമന്നയ്  പറയുകേയുശ
ടചയ്തതനിടന്റെ ഭമാഗമമായനി  ഗവണ്ടമന്റെയ് ആശുപത്രനിയനികലെയയ്   നൂറനികലെടറ ആളകേള്
വരനികേയുണമായനി.  അതനില്  പത്തുകപര്ക്കുമമാത്രമമാണയ്  ടഡങനിപനനി  സനിരസ്പീകേരനിച്ചതയ്.
എങനിലശ  സര്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനില് അതനിനുള്ള  സശവനിധമാനടമമാരുകനിയനിരുന.
ശസ്പീ.  സണ്ണനി  കജമാസഫനിടന്റെ  സബ്മനിഷടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഞമാന്  അകമാരര്യശ
പറഞതമാണയ്.  ടതമാട്ടടുത്തുള്ള  ആശുപത്രനികേടളടയമാടക  സജ്ജമമാകനി.  ഇരനിട്ടനി
തമാലൂകമാശുപത്രനി,  തലെകശ്ശേരനി  ജനറലെമാശുപത്രനി,  കേണ്ണൂര്  സര്കമാര്  ആശുപത്രനി
എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  യുദകേമാലെമാടെനിസമാനതനില്  സജ്ജമമാകനിയതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി
ഔട്ടയ് കബ്രേക്കുണമാടയങനിലശ കൂടുതല് അപമായമുണമാകേമാടത നനിയനനികമാന് സമാധനിച.
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H1N1-നയ് ഇതവണ ഒരു ഔട്ടയ് കബ്രേക്കുണമായനി. കേഴനിഞ വര്ഷശ ഈ കരമാഗശ
കുറവമായനിരുന.  2013-ല്   H1N1  പനനി  ബമാധനിച്ചയ്  അറുപതനിടയകട്ടമാളശ
മരണങ്ങളമാണുണമായതയ്.  പനിന്നസ്പീടെയ്   ആ കരമാഗശ  വന്നനിരുന്നനില;  ഇതവണയമാണയ്
വസ്പീണ്ടുശ  വന്നതയ്. ഇതവണ  ദക്ഷനികണന്തര്യന് സശസമാനങ്ങളനിലെമാടകേ  H1N1 പനനി
പടെര്നപനിടെനിക്കുന്നതമായനിട്ടമാണയ്  റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  കേമാലെമാവസയനിലണമായ
മമാറശ  ഒരു പ്രധമാന ഘടെകേമമാണയ്.   അക്കൂട്ടതനില് കകേരളതനിലശ  H1N1  പടെരമാന്
തടെങ്ങനിയകപമാള്തടന്ന  വളടര  ശകമമായ  ഇടെടപടെല്  സര്കമാരനിടന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിനമുണമായനി.  H1N1  ബമാധനിച്ചമാല്  ഉപകയമാഗനികമാനുള്ള  Oseltamivir
ഗുളനികേകേള് വളടര ടപടട്ടനതടന്ന കേടണതനി കസമാകയ് ടചയ.  ആശുപത്രനികേളനില്
കൃതര്യമമായനി ഈ ഗുളനികേ ഉടണനള്ളതശ വളടര ആശസമാസമമാണയ്.  കരമാഗശ റനികപമാര്ട്ടയ്
ടചയകമമാഴമാണകലമാ മരുനകേള് കശഖരനികമാന് തടെങ്ങുകേ. ടടെണര് ടചയ്തയ് മരുനകേള്
കശഖരനികമാന്  കേമാലെതമാമസശ വരുന്നതനിടന്റെ ഭമാഗമമായനി കേമാരുണര്യ ഫമാര്മസനി മുകഖന
കശഖരനിച്ചയ്  ആശുപത്രനികേളനിടലെതനികമാന് സമാധനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇകപമാള്  ആശുപത്രനികേളനില്
223378  (രണയ്  ലെക്ഷതനി  ഇരുപതനിമൂവമായനിരതനി  മുന്നൂറനി  എഴപതനിടയട്ടയ്)-ഉശ
ജനിലമാ  ടമഡനികല്  ഓഫസ്പീസറുടടെ  പകല്  76000  (എഴപതനിയമാറമായനിരശ)-ഉശ
കേമാരുണര്യ  ഫമാര്മസനികേളനില്  91987  (ടതമാണ്ണൂറനി  ഒന്നമായനിരതനി  ടതമാള്ളമായനിരതനി
എണ്പതനികയഴയ്)-ഉശ  Oseltamivir   ഗുളനികേകേള്  കസമാക്കുണയ്.   എത്ര  വലെനിയ
ഔട്ടയ്കബ്രേക്കുണമായമാലശ  പനിടെനിചനനില്കമാന്  പമാകേതനിനയ്  ടമഡനിസനിന്
കസമാക്കുടണനള്ളതമാണയ്  ഏറവശ പ്രധമാനടപട്ട കേമാരര്യശ. 

എലെനിപനനികയ്  നല്കുന്ന  Doxycycline  ഗുളനികേയുശ  കൃതര്യമമായനി  കസമാക്കുണയ്.
ആശുപത്രനികേളനിടലെലമാശ വനിതരണശ ടചയ കേഴനിഞനിട്ടുശ  2503085 (ഇരുപതനിയഞയ്
ലെക്ഷതനി മൂവമായനിരതനി എണ്പതനിയഞയ്)  ഗുളനികേകേളടടെ കേരുതല് കശഖരവമുണയ്.
അതടകേമാണയ്  മരുന്നനിലമാത  അവസ  ഈ  കേമാരര്യതനിലശ  വരുന്നനില.
ചനികന്കപമാകനിനയ്  ടകേമാടുത്തുവരുന്ന  Acyclovir  ഗുളനികേയുശ  എലമാ  ജനിലകേളനിലശ
വനിതരണശ  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  അതനിനുകശഷശ  1553740  (പതനിനഞയ്  ലെക്ഷതനി
അമതനിമൂവമായനിരതനി എഴന്നൂറനി നമാല്പതയ്) ഗുളനികേകേള് ഗവണ്ടമന്റെനില് കസമാക്കുണയ്.
തമനിഴയ് നമാട്ടനില് 914  H1N1 മരണശ ഇതവണയുണമായനിട്ടുണയ്.  2017-ല് കകേരളതനില്
24  മരണമുണമാടയനള്ളതയ് കപടെനിടപടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുതയമാണയ്.  ദക്ഷനികണന്തര്യന്
സശസമാനങ്ങളനില്  ഔട്ടയ്കബ്രേകയ്  ഉണമാകുന്നതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനിട്ടമാണയ്  മരണങ്ങളണമാകുന്നതയ്.
സര്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കനരനിട്ടയ്  വരുന്നവര്കല  മരണശ  സശഭവനിക്കുന്നതയ്;
കനരടത  സസകേമാരര്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിതനിച്ചയ് നമ്മുടടെ  കപ്രമാകട്ടമാകകേമാള്
അനുസരനിച്ചയ്  കൃതര്യമമായനി  ചനികേനിത  ടകേമാടുകമാതനിടെതമാണയ്  വളടര  ഗുരുതരമമായനി
വരമാറുള്ളതയ്.  ...(ബഹളശ)...  മറുപടെനി  പറയുകമമാള്  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്
ബഹളമുണമാക്കുന്നതയ്   എന്തനിനമാണയ്;  പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേടളക്കുറനിച്ചയ്  കചമാദനിച്ചമാല്
അതനിനയ് മറുപടെനി പറയകണ?  
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മനി  .    സസ്പീകര്:  നല്കേനിയ  കനമാട്ടസ്പീസനിടന്റെ  മറുപടെനിക്കുമപ്പുറത്തുള്ള  എലമാ
കേമാരര്യങ്ങളശ  മനനി  വനിശദസ്പീകേരനിചകേഴനിഞ്ഞു.   ഇനനി  പ്രകമയമാവതമാരകേന്
സശസമാരനിച്ചതനിനുകശഷശ മറുപടെനി പറയുന്നതമാണയ് ഉചനിതശ.

ശസ്പീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടശലെജ  ടെസ്പീച്ചര്:  സര്,   ഞമാന്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.
വളടര  കൃതര്യമമായ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  ജനുവരനി  മമാസശ  മുതല്  തടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതവണ കരമാഗതനിടന്റെ ലെക്ഷണങ്ങള് കുറച്ചധനികേശ കേമാണനിക്കുന എനള്ളതനിനമാല്
നമ്മടളലമാവരുശ  ജമാഗരൂകേരമായനിരനികകണതമാണയ്.   ആകരമാഗര്യവകുപയ്   കൃതര്യമമായ
ഇടെടപടെല് നടെതനിടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  അതടകേമാണയ് സഭ നനിര്തനിവച്ചയ് ചര്ച്ച
ടചകയണ യമാടതമാരു വനിഷയവമനിടലന്നമാണയ് എനനികയ് സൂചനിപനികമാനുള്ളതയ്.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമമാര്:  സര്,  ബഹുമമാനര്യയമായ  മനനി  ആദര്യശതടന്ന
സമാമമാനര്യശ  ദസ്പീര്ഘമമായനി   മറുപടെനി  പറഞ്ഞുകേഴനിഞനിരനിക്കുകേയമാണയ്.   ഈ  വര്ഷശ
ഗുരുതരമമായ  ഒരു  സനിതനിവനികശഷമമാണയ്  കകേരളതനില്  പകേര്ച്ചപനനിയുണമാ
യതകേമാരണശ  സശഭവനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുശ  പ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏടറടുക്കുന്നതനിനുശ  സര്കമാര്  തനികേചശ  പരമാജയടപട്ടനിരനിക്കുന
എന്നമാണയ്  എനനികയ്  ഇകമാരര്യതനില്  പറയമാനുള്ളതയ്.  ഇതനിനമാവശര്യമമായ
മുന്കേരുതടലെടുക്കുന്നതനിനയ്  വളടര കേമാലെതമാമസശ  കനരനിട്ടു.  സമാധമാരണഗതനിയനില്
ജനുവരനി  മമാസതനില്തടന്ന മുഖര്യമനനിയുടടെ  കനതൃതസതനില്  ജനിലമാ  പഞമായതയ്
പ്രസനിഡന്റുമമാര്,  കകേമാര്പകറഷന് കമയര്മമാര്,  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിടലെ ഉകദര്യമാഗസര്
എന്നനിവരുടടെ സമാന്നനിദര്യതനില് കയമാഗശ കചര്ന്നമാണയ് ഇതനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്കയ്
തടെകശ  കുറനിക്കുന്നതയ്.  എടന്റെ  ഒരു  കചമാദര്യതനിനയ്  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള മറുപടെനിയനില്  6-3-2017-ല് മുഖര്യമനനിയുടടെ കനതൃതസ തനില് കയമാഗശ
കചര്നടവന്നമാണയ് സൂചനിപനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്തമായമാലശ ആവശര്യമമായ മുന്കേരുതലകേള്
എടുകമാതതടകേമാണമാണയ് നമാലമമാസശ ടകേമാണ്ടുതടന്ന ഇത്രയധനികേശ ഗുരുതരമമായനിട്ടുള്ള ഒരു
സനിതനിവനികശഷമുണമായനിട്ടുള്ളതയ്.  സമാധമാരണഗതനിയനില്  ജൂണ്-ജൂടലെ
മമാസങ്ങളനിലെമാണയ്  പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേള്  ടപമാട്ടനിപ്പുറടപടുന്നതശ  കൂടുതലെമായനിട്ടുള്ള
മരണങ്ങളണമാകുന്നതശ.  അതനില്നനിന്നയ്  വനിഭനിന്നമമായനി  ഈ  പ്രമാവശര്യശ
മഴകമാലെതനിനുമുന്പുതടന്ന  കകേരളതനില്  മരണസശഖര്യ  കൂടെനിയനിരനിക്കുകേയമാണയ്.
ഇകപമാള് 62 മരണങ്ങള് റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയ്തനിട്ടുണയ്. രണയ്  ദനിവസതനിടലെമാരനികല് ഒരു
മരണശ സശഭവനിചടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  ഇതയ് നനിസമാരമമായനി കേമാണമാന് കേഴനിയുകമമാ?
സര്കമാര് ആശുപത്രനിയനില് ഇന്നടലെ മമാത്രശ (10-ാംതസ്പീയതനി) ചനികേനിതയ്ടകതനിയതയ്
9034  ആള്കമാരമാണയ്.  കേഴനിഞ അഞയ്  വര്ഷടത കേണകയ്  കനമാകനിയമാല് ഒരു
ദനിവസശ  ശരമാശരനി  6000-7000  ആള്കമാര്  മമാത്രമമാണയ്  പനനി  ബമാധനിച്ചയ്
ആശുപത്രനികേളനില് എതനിയതയ്. കേഴനിഞ കുറചവര്ഷങ്ങളമായനി ഒരു വര്ഷശ പനനികയ്
ചനികേനിത  കതടെനിടയത്തുന്നവരുടടെ  എണ്ണശ  ശരമാശരനി  28  ലെക്ഷമമാണയ്.   ഇതനില്
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40  ശതമമാനകതമാളശ എനവച്ചമാല് ഏകേകദശശ  10  ലെക്ഷകതമാളശ ആളകേള് ചനികേനിത
കതടുന്നതയ്  ജൂണ്-ജൂടലെ  മമാസങ്ങളനിടലെ  കേമാലെവര്ഷകതമാടെനുബനനിച്ചമാണയ്.
ഈ  വര്ഷശ  130  ദനിവസശ  ടകേമാണ്ടുതടന്ന  7,77,777  കപര്കയ്  പനനി
ബമാധനിച്ചതമായനിട്ടമാണയ്  ഔകദര്യമാഗനികേമമായനിട്ടുള്ള ആകരമാഗര്യവകുപനിടന്റെ കേണകയ്;  അതയ്
എടന്റെ കേയനിലണയ്.  ഇത്രയുശ  രൂക്ഷമമായ രസ്പീതനിയനില് പനനി ബമാധനിച്ചതമൂലെശ  62 കപര്
മരനിച.   ഏറവശ  കൂടുതല്  ആളകേള്  മരണടപട്ടതയ്   H1N1 കരമാഗതനിലൂടടെയമാണയ്.
H1N1  കരമാഗശ ഉണമാകേമാതനിരനികമാനുള്ള മുന്കേരുതലകേള് എടുക്കുന്നതനില് ഈ സര്കമാര്
പരമാജയടപട്ടനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  62  കപര്  മരനിച്ചതനില്  ഏകേകദശശ  31  കപര്   H1N1
മൂലെമമാണയ് മരണടപട്ടതയ്. H1N1 പനനിടകതനിടര ജമാഗ്രത പമാലെനികണടമന്നമാവശര്യടപട്ടയ്
22-2-2017-ടലെ ആകരമാഗര്യ വകുപയ് ഡയറക്ടറുടടെ ഒരു സര്ക്കുലെറുണയ്.   H1N1  പനനി
വര്യമാപനികമാതനിരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  എന്തയ്  നടെപടെനിയമാണയ്  ഈ   സര്കമാര്
സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്?  കമയയ്  മമാസതനില്തടന്ന  8  കപര്  മരനിച.  ഇന്നയ്  11-ാം
തസ്പീയതനിയമാണയ്.   ഓകരമാ  ദനിവസവശ  ഓകരമാ  ആളകേള്  മരനിക്കുകേയമാണയ്.   8  കപര്
മരനിച്ചതനില് 7 കപരുശ   H1N1 മൂലെമമാണയ് മരണടപട്ടതയ്.  ബഹുമമാനര്യയമായ മനനിയുടടെ
മറുപടെനിയനില് സൂചനിപനിച്ചതയ്  2015-ല്  H1N1 കരമാഗശമൂലെശ 76 കപര് മരനിചടവന്നമാണയ്.
ഒരു വര്ഷശ 939 കപര്കയ് കരമാഗശ ബമാധനിച്ചകപമാഴമാണയ് 76 കപര് മരനിച്ചതയ്.  എന്നമാല്
ഈ വര്ഷശ  4  മമാസതനിനുള്ളനില്  433  കപര്കയ്  കരമാഗശ  ബമാധനിച്ചതനില്  31  കപര്
മരനികമാനനിടെയമായനി.    ടഡതയ്  കററയ്  വളടരയധനികേശ   കൂടെനിയനിരനിക്കുകേയമാണയ്.
ആവശര്യതനിനയ്  മരുന്നയ്  ലെഭര്യമമാടണന്നയ്  പറയുനടണങനിലശ  പ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങളനില്  പമാളനിച്ചയുണമായനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  മൂനനമാലമമാസങ്ങള്ക്കുമുമയ്
സസസ്പീകേരനികകണ മുന്കേരുതല്  നടെപടെനികേള്  എടുതനിട്ടനില. 

അതകപമാടലെതടന്ന   ടഡങനിപനനിയുടടെ  തലെസമാനമമായനി  തനിരുവനന്തപുരശ
മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണയ്.   2016-ല്  ആദര്യടത  4  മമാസശ  979  കപര്കമാണയ്
ടഡങനിപനനി  വന്നതയ്.   2017-ല്  അതയ്  മൂന്നനിരട്ടനിയമായനി  വര്ദനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണയ്;
അതമായതയ്  2,923  കപര്കമാണയ് ടഡങനിപനനി   ബമാധനിച്ചതയ്.   പനനി നനിയനനികമാന്
കേഴനിഞനിട്ടുണയ്  എന്നമാണയ്  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി  മറുപടെനി  നല്കേനിയതയ്.
ആകരമാഗര്യവകുപനിടന്റെ ഈ കേണക്കുകേടളമാനശ ബഹുമമാനടപട്ട മനനി കേമാണുന്നനികല
എനള്ളതമാണയ്  എനനികയ്   കചമാദനികമാനുള്ളതയ്.   10-ാം   തസ്പീയതനിയനിടലെ  കദശസ്പീയ
ദനിനപത്രമമായ  ഹനിന്ദുവനില്   ഒരു  കപജയ്  മുഴവന്  ടഡങനിപനനിമൂലെശ  കകേരളതനില്
ഉണമായനിടകമാണനിരനിക്കുന്ന മമാരകേമമായനിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറനിച്ചയ്  സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.
ബഹുമമാനര്യയമായ മനനി പറഞ മറുപടെനിയനില് മരുനകേള് സസരൂപനിച്ചനിട്ടുടണന്നമാണയ്
പറയുന്നതയ്.  മരുന്നയ്   സസരൂപനിക്കുകേയല;  പനനി  വരമാതനിരനിക്കുന്നതനിനമായനി  എന്തയ്
പ്രതനികരമാധ നടെപടെനികേളമാണയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്?   ഇവനിടടെ  സൂചനിപനിച്ച  63  ടഡങനിപനനി
കകേസുകേളനില്  51-ഉശ  തനിരുവനന്തപുരതമാണയ്.   ടഡങനിപനനിയുടടെ  തലെസമാനമമായനി
തനിരുവനന്തപുരശ  മമാറനിയനിരനിക്കുന.  'State  Capital  is  the  Dengue's   capital'.
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ഏപ്രനില്  30-ടലെ  ഹനിന്ദു  ദനിനപത്രശ  ഒരു  കപജനില്  മുഴവന്  ഈ  കേമാരണങ്ങള്
ചൂണനികമാണനിച്ചയ്  വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.  തനിരുവനന്തപുരശ  Dengue-ടന്റെ
തലെസമാനമമായനി മമാറനിയനിരനിക്കുന.  പമാലെകമാടെയ്,  മലെപ്പുറശ,  കേണ്ണൂര് ഇവനിടടെടയമാടക
എന്തയ് നടെപടെനിയമാണയ് സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്? 

തനിരുവനന്തപുരതയ് കേഴനിഞ വര്ഷങ്ങളനില് കേടണതനിയ  'Hot  spot'-കേള്
തടന്നയമാണയ്  ഇകപമാഴശ  കരഖടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ആകരമാഗര്യവകുപയ്  തയമാറമാകനിയനിട്ടുള്ള
ലെനിസമാണയ്.  വട്ടനിയൂര്കമാവയ്,  കപരൂര്കടെ ഉള്ടപടടെയുള്ള തനിരുവനന്തപുരശ ജനിലയുടടെ
വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില്  'Hot  spot'-കേള് കേടണതനി;  അവനിടടെ  എന്തു നടെക്കുന?
തനിരുവനന്തപുരശ നഗരതനില് കേഴനിഞ കേമാലെഘട്ടങ്ങളനില് ദനിവസവശ ടവകുകന്നരശ
കഫമാഗനിശഗയ്  നടെതനിയനിരുന.  എന്നമാല്  ഈ  വര്ഷശ  കകേമാര്പകറഷടന്റെ
കനതൃതസതനില്  കഫമാഗനിശഗയ്  നടെതനിയനിട്ടനില.  കകേമാ-ഓര്ഡനികനറയ്  ടചയ്തനിട്ടുള്ള  ഒരു
പ്രവര്തനങ്ങളശ  ഉണമാകുന്നനില.  ജമാഗ്രതകയമാടടെയുള്ള  പ്രവര്തനമനിലമായ്മയുശ
മുടന്നമാരുകമനിലമായ്മയുശ  വകുപ്പുകേളടടെ  ഏകകേമാപനമനിലമായ്മയുമമാണയ്  പ്രധമാനടപട്ട
കേമാരണമമായനി  മമാറനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  മഴകമാലെതനിനുമുന്പയ്  കകേരളതനിടലെ
സനിതനിവനികശഷശ ഇതമാടണങനില്  മഴകമാലെശ  വരുകമമാള്  പനനികനിടെകകേള്
മരണകനിടെകകേളമായനി  മമാറുന്ന  സമാഹചരര്യതനികലെയമാണയ്  കകേരളടത  സര്കമാര്
തള്ളനിവനിടുന്നടതനള്ളതമാണയ്  ഏറവശ  ദനഃഖകേരമമായനിട്ടുള്ള കേമാരര്യശ.  കേഴനിഞ സര്കമാരനിടന്റെ
ഭരണകേമാലെതയ്  സശസമാനതയ്  പനനി  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു
കേലെണര്തടന്ന  തയമാറമാകനിയനിരുന.  ജനുവരനി  മമാസതനില്  ബഹുമമാനടപട്ട
മുഖര്യമനനിയുടടെ അദര്യക്ഷതയനില് കൂടുന്ന വനിവനിധ വകുപ്പുകേളടടെ കകേമാ-ഓര്ഡനികനഷന്
മസ്പീറനിശഗുകേള്  തടെങ്ങനി  കമയയ്  മമാസശ  നടെത്തുന്ന ടഡ്രൈ  കഡ  വടരയുള്ള  ചനിട്ടയമായ
പ്രവര്തനങ്ങളമാണയ്  കേഴനിഞ  കേമാലെഘട്ടങ്ങളനില്  നടെതനിയനിരുന്നതയ്.  ആ
പ്രവര്തനങ്ങടളമാനശ  ഈ  പ്രമാവശര്യശ  നടെന്നനിട്ടനില.  ചസ്പീഫയ്  ടസക്രട്ടറനി
അദര്യക്ഷനമായനി കകേമാ-ഓര്ഡനികനഷന് കേമ്മനിറനി രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേ, ഡനി.എശ.ഒ.  മമാരുടടെ
പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകകേമാപനിപനിക്കുകേ,  ഓകരമാ ജനിലയനിലശ അഡസ്പീഷണല് ഡയറക്ടര്മമാര്
കേര്യമാമയ്  ടചയ്തയ്  പ്രകതര്യകേമമായ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുകേ  തടെങ്ങനിയ
കേമാരര്യങ്ങടളമാടക ടചയ്തനിരുന.  മനനിയുടടെ ഓഫസ്പീസനില്, ടസക്രകട്ടറനിയറനില്തടന്ന
24  മണനിക്കൂറുശ  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  കമമാണനിററനിശഗയ്  ടസല്ലുകേള്  ആ  കേമാലെഘട്ടതനില്
പ്രവര്തനിച്ചനിട്ടുണയ്.   ഈ  വര്ഷശ  അടതമാനമനില.   പഞമായതയ്  ടമമര്മമാരുടടെ
കനതൃതസതനില്, പനി.എച്ചയ്.സനി.-യനിടലെ കഡമാക്ടര്മമാരുടടെ കനതൃതസതനില്, സമാകങതനികേ
പരനിജമാനമുള്ളവരുടടെ കനതൃതസതനില്  വമാര്ഡുതലെ സമാനനികറഷന് കേമ്മനിറനികേള് ഓകരമാ
പ്രകദശത്തുശ  വളടര  ശകമമായനി  പ്രവര്തനിച്ചനിരുന.  കകേരളതനിടലെ  18,000-കതമാളശ
വമാര്ഡുകേളനില്  അതരതനിലള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെന.  ആ  പ്രവര്തനങ്ങള്
ഇന്നയ്  സശഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണയ്. ഓകരമാ വമാര്ഡനിനുശ ആ കേമാലെഘട്ടതനില് ശുചസ്പീകേരണ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുകവണനി,  പകേര്ച്ചവര്യമാധനി  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്കമായനി
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25,000  രൂപ വസ്പീതശ  നല്കേനിയനിരുന.  എന്നമാല് ഇപ്രമാവശര്യശ ഒരു രൂപ കപമാലശ
ഇതവടര   നല്കേനിയനിട്ടനില.  പനനി  ബമാധനിച്ചയ്  കകേരളതനിടലെ  ആളകേള്  മരനിക്കുന്ന
സനിതനിവനികശഷമുണമായനിരനിക്കുകേയമാണയ്.   ആകരമാഗര്യവകുപയ്   നല്കകേണ  10,000
രൂപകപമാലശ   നല്കേനിയനിട്ടനില.  ബഹുമമാനടപട്ട മനനി അതനിനയ്  മറുപടെനി പറയണശ.
കേഴനിഞ ഏപ്രനില് മമാസതനില് പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള്കയ് നല്കകേണനിയനിരുന്ന
25,000 രൂപ പഞമായത്തുകേള്ക്കുശ  മുനനിസനിപമാലെനിറനികേള്ക്കുശ കകേമാര്പകറഷനുകേള്ക്കുശ
ഇതവടര  നല്കേനിയനിട്ടനില;  ഞങ്ങളടടെ  കേമാലെഘട്ടതനില്  നല്കേനിയനിരുന.    എന്തയ്
പ്രവര്തനമമാണയ്  അവര്കയ്  നടെതമാന്  കേഴനിയുകേ?   കുളത്തൂര്  പഞമായതനിടലെ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏടറടുകമാന്  പഞമായതനിനയ്   ടപസയനിടലന്നയ്   ഇന്നടലെ
പഞമായതയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്  എകന്നമാടെയ്  പറഞ്ഞു.  തനതയ്  ഫണയ്   നല്കേനിയനിട്ടനില.
അതകപമാടലെതടന്ന 25,000  രൂപ ഇതവടര  നല്കേമാത വളടര ഗുരുതരമമായനിട്ടുള്ള
ഒരു സമാഹചരര്യവമുണമായനിട്ടുണയ്.  

അതകപമാടലെതടന്ന  കേഴനിഞ   കേമാലെഘട്ടങ്ങളനില്   ഇവനിടടെ  ആവശര്യമമായ
ജസ്പീവനകമാരനിലമാത  ഒരു  സമാഹചരര്യമുണമായനിരുന.   കേഴനിഞ   സര്കമാരനിടന്റെ
ഭരണകേമാലെതയ്  ഡനി.എശ.ഒ.മമാര്  ആവശര്യടപട്ടതനിടന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  ഓകരമാ
ജനിലയനിലശ  അവര്തടന്ന  ഇന്റെര്വവ്യൂ  നടെതനി  സമാകങതനികേമമായനി  പരനിജമാനമുള്ള
കസ്പ്രേടമന്,  കസ്പീകനഴയ്,  ടഹല്തയ് ഇന്ടസക്ടര്,  ഫമാര്മസനിസയ്,  കൂടെമാടത കഡമാക്ടര്മമാര്
എന്നനിവടര   നനിയമനിച;  അവടര  ഇകപമാള്  പനിരനിചവനിട്ടനിരനിക്കുകേയമാണയ്.   അതനിനയ്
ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി  പറഞനിരനിക്കുന്ന  മറുപടെനി  അവരുടടെ  ആവശര്യമനിടലന്നമാണയ്.
പലെ  സലെത്തുശ  കഫമാഗനിശഗയ്  നടെക്കുന്നനില.  അതകപമാടലെതടന്ന  ടടെകനികല്
സമാഫനിടന്റെ  കുറവണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സമാപനങ്ങളനിടലെ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെക്കുന്നനില.  ശുചനിതസതനിടന്റെ  കേമാരര്യതനില്  ഇന്തര്യയനില്  ഒന്നമാമടത
സശസമാനമമായനിരുന  കകേരളശ.  ഇന്നടത  സനിതനി  എന്തമാണയ്?  കേഴനിഞ
40  വര്ഷകമാലെമമായനി തനിരുവനന്തപുരശ  കകേമാപകറഷടന്റെ  ഭരണശ എല്.ഡനി.എഫയ്.-ടന്റെ
കനതൃതസതനിലെമാണയ്.  അതനിടന്റെ  ഫലെടമന്തമാണയ്;  ശുചനിതസതനിടന്റെ  കേമാരര്യതനില്
372-ാം  സമാനകതയയ്  തനിരുവനന്തപുരശ  നഗരശ  എതനിയനിരനിക്കുന.
ടകേമാച്ചനിയനിടലെയുശ  കകേമാഴനികകമാടട്ടയുശ  സനിതനിവനികശഷവശ  ഇതതടന്നയമാണയ്.
മമാലെനിനര്യശടകേമാണയ്  പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേളടടെ  സസന്തശ  നമാടെമായനി  കകേരളശ
മമാറനിയനിരനിക്കുനടവനള്ളതമാണയ് ഈ  സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷശ
നമുക്കുണമായ ഒരു പ്രശ്നശ.  

വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃത  മമാലെനിനര്യ  സശസരണശ  നടെപനിലെമാക്കുകമമാള്  ശമാസസ്പീയമമായ
മമാനദണ്ഡങ്ങള് പമാലെനികടപടെണശ.  അടലങനില് ഓകരമാ വസ്പീടുശ പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേളടടെ
കകേന്ദ്രമമായനി   മമാറുശ.   അതടകേമാണയ്  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  മമാലെനിനര്യസശസരണ  പമാന്റുകേള്
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കകേരളതനിടലെ പ്രധമാനടപട്ട നഗരങ്ങളനില്  സമാപനികണടമന്നമാണയ് എനനികയ് ഈ
അവസരതനില് അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്.  'ഹരനിത കകേരളശ' പദതനി നവശബര് മമാസശ
1-ാംതസ്പീയതനി  പ്രഖര്യമാപനിച;  ഇകപമാള്  6  മമാസമമായനി.  എന്തമാണയ്  കകേരളതനില്
ഇതവടര നടെന്നതയ്?   ഹരനിത കകേരളശ  പദതനിയുമമായനി  ബനടപട്ടയ്  ഒരു കേമാരര്യവശ
നടെന്നനിട്ടനില.  കേഴനിഞ  സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ് ആശമാ വര്കകഴയ്, കുടുശബശസ്പീ
പ്രവര്തകേര് ഇവടരടയലമാശ സശകയമാജനിപനിചടകേമാണയ് തകദ്ദേശഭരണ  സമാപനങ്ങളനിടലെ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളടടെ  കനതൃതസതനില് പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള് നടെപനിലെമാക്കുന്നതനിടന്റെ
ഭമാഗമമായനി  കകേരളതനില്  എലമാ  വസ്പീടുകേളനിലശ  കേര്യമാമയനിന്  നടെതനി.  ടഡങനിപനനി
നനിയനനികമാന്  കേഴനിഞതയ്  ആ  സമാഹചരര്യതനിലെമാണയ്.  അതകപമാടലെതടന്ന
ജനങ്ങളടടെ  ഇടെയനില്  കബമാധവല്കരണശ  നടെത്തുന്നതനിനമായനി  ടസലെനിബ്രേനിറസ്പീസയ്
അടെകമുള്ള  പ്രമുഖര്  പടങടുത്തുടകേമാണയ്  കകേരളതനിടലെ  എലമാ  സലെങ്ങളനിലശ
സമഗ്രമമായ പദതനികേള് നടെപനിലെമാകനി; ഈ വര്ഷശ  ഇവടയമാനശ നടെന്നനില.  

കേഴനിഞ പ്രമാവശര്യശ ബഹുമമാനടപട്ട മുഖര്യമനനി എലമാ എശ.എല്.എ.മമാര്ക്കുശ
കേതയച.  കേതനില് ചൂണനികമാണനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്, ഓകരമാ  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനിലമുള്ള
പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള്കയ് എശ.എല്.എ.-മമാര് കനതൃതസശ  നല്കേണടമന്നമാണയ്.
അതയ് ഇവനിടടെയുള്ള  പഴയ എശ.എല്.എ.-മമാര്കയ് ഓര്മ്മയുണയ്. എലമാ സലെങ്ങളനിലശ
എശ.എല്.എ.-മമാര് പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള്കയ് കനതൃതസശ   നല്കേനി.   ഒരു കേതയ്
എശ.എല്.എ.-മമാര്കയ്  ഇതവടര  അയയമാന്  ബഹുമമാനര്യരമായ  മുഖര്യമനനികയമാ
ആകരമാഗര്യ  വകുപ്പുമനനികയമാ  തയമാറമായനിട്ടുകണമാ?  അവരുടടെ  കനതൃതസതനില്
ശകമമായ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏടറടുക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനിട്ടമാണയ്  ഈ
കേമാരര്യങ്ങടളമാടക  നടെക്കുന്നതയ്.  ഇനനി  മഴകമാലെശ  വരമാന്  കപമാകുകേയമാണയ്.
മഴകമാലെത്തുണമാകുന്ന  ഒരു  സമാഹചരര്യശ  ഇകപമാള്   സശജമാതമമായനിട്ടുണയ്.  കകേമാളറ,
ടഹപടററനിസയ്,  ടടെകഫമായനിഡയ് കപമാടലെയുള്ള ജലെജനര്യകരമാഗങ്ങള് ഇവനിടടെയുണമാകുനണയ്.
കവനല്കമാലെ  ശസ്പീതള  പമാനസ്പീയങ്ങള്  എലമാ  സലെത്തുശ  വനില്ക്കുനണയ്.
ഭക്ഷര്യസുരക്ഷമാവകുപയ്  എന്തമാണയ്  ടചയന്നതയ്?  കരമാഗങ്ങള്  പടെര്നപനിടെനിക്കുന്ന
ഗുരുതരമമായ  സനിതനിവനികശഷമുണമായനിരനിക്കുന.  ഭക്ഷര്യസുരക്ഷമാവകുപനിടന്റെ
പരനികശമാധനടയക്കുറനികച്ചമാ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചതനിടനക്കുറനികച്ചമാ  ഉള്ള  വമാര്തകേള്
ഒരു   ദനിനപത്രതനിലശ  കേമാണുന്നനില.  ഒരു  കനമാക്കുകുതനിയമായനി  കകേരളതനിടലെ
ഭക്ഷര്യസുരക്ഷമാവകുപയ് മമാറനിടകമാണനിരനിക്കുന്ന സമാഹചരര്യമമാണുണമായനിരനിക്കുന്നതയ്.

10.00 AM]

ഇതരസശസമാന  ടതമാഴനിലെമാളനി  കേര്യമാമ്പുകേളനില്  കേഴനിഞ  കേമാലെഘട്ടങ്ങളനില്
ടമഡനികല്  കേര്യമാമ്പുകേള്  നടെതനിയകപമാള്  ഗുരുതരമമായ  കരമാഗങ്ങളണമായനിരുന.
അവനിടടെ ടലെപ്രസനി,  ടെനി.ബനി.  കപമാലള്ള കരമാഗങ്ങളണയ്.  കരമാഗങ്ങളടടെ വമാഹകേരമായനി
കേര്യമാമനിടലെ  ഇതര  സശസമാന  ടതമാഴനിലെമാളനികേള്  മമാറുകേയമാണയ്.  അവനിടടെ
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നനിരന്തരമമായനി ടമഡനികല് കേര്യമാമ്പുകേള് നടെതമാന് ഈ  സര്കമാര് തയമാറമാകുന്നനില.
ഭക്ഷര്യ സുരക്ഷമാ വകുപയ് കേമാരര്യക്ഷമമമായനി പ്രവര്തനിക്കുന്നനില.  ഇകമാരര്യങ്ങടളമാടക
മനസനിലെമാകനിടകമാണമാണയ് കേഴനിഞ  സര്കമാരനിടന്റെ കേമാലെഘട്ടതനില് കകേരളതനില്
ഓകരമാ  വര്ഷവശ   പടെര്നപനിടെനിക്കുന്ന  പകേര്ച്ചപനനികേള്   നനിയനനിക്കുന്നതനിനുശ
അതമമായനി ബനടപട്ട റനിസര്ച്ചയ് നടെത്തുന്നതനിനുശകവണനി പൂടനയനിടലെ ടവകറമാളജനി
ഇന്സനിറവ്യൂട്ടനിടന്റെ  സഹമായശ   കതടെനിയതയ്.   അവര്  ഇവനിടടെ  വന്നയ്  പഠനശ  നടെതനി
അതനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളമമായനി മുകന്നമാട്ടുകപമായനി.  ഈ  സര്കമാര് അധനികേമാരതനില്
വന്നനിട്ടയ്  ഒരു വര്ഷമമായനി.  ആ പ്രവര്തനങ്ങള് സശഭനമാവസയനിലെമാണയ്.  ഓകരമാ
വര്ഷവശ  ഉണമാകുന്ന  പകേര്ച്ചപനനി   നനിയനനിക്കുന്നതനിനുശ  ശമാശസതമമായനി  ഈ
പ്രതനിഭമാസശ  നമ്മുടടെ  സശസമാനതയ്  ഉണമാകേമാതനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  കൂടുതലെമായനി
ഗകവഷണ തലെതനിലള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് ഏടറടുതയ് മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതനിനുമുള്ള
നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണശ.  ടമമാതതനില്  പകേര്ച്ച  വര്യമാധനി  പ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏടറടുക്കുന്നതനില്  ഈ   സര്കമാര്   പരമാജയടപട്ടനിരനിക്കുന.
അതനിടന്റെ അടെനിസമാനതനില് 62 മരണങ്ങള് ഉണമായനിരനിക്കുകേയമാണയ്. ഇകമാരര്യങ്ങള്
സഭ നനിര്തനിവച്ചയ് ചര്ച്ച ടചയണശ.  രണ്ടുദനിവസതനിടലെമാരനികല് ഓകരമാ ആളകേള്
മരനിചടകേമാണനിരനിക്കുന. ഈ മമാസശ 11-ാം തസ്പീയതനിയമായകപമാള്തടന്ന 8 ആളകേള്
മരണടപട്ടു.   ഈ ഗുരുതരമമായ സനിതനിവനികശഷശ  സഭമാനടെപടെനികേള് നനിര്തനിവച്ചയ്
ചര്ച്ച ടചയണടമന്നമാണയ് എനനികയ് ആവശര്യടപടെമാനുള്ളതയ്. 

ആകരമാഗര്യവശ സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുശ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടശലെജ
ടെസ്പീച്ചര്  ):  സര്,  ഈ  വനിഷയശ  അവതരനിപനിച്ചതയ്  ബഹുമമാനടപട്ട  മുന്  ആകരമാഗര്യ
വകുപ്പുമനനിയമായതടകേമാണയ്  അകദ്ദേഹതനിനയ്  ഇകമാരര്യശ  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകമമാള്
സസമാഭമാവനികേമമായുശ  കുറച്ചയ്  ടവകേമാരനികേത  വരുശ.  ഇതനിടന  നമ്മള്  അങ്ങടനയല
കേമാകണണതയ്,  വസ്തുനനിഷ്ഠമമായനി ഈ പ്രശ്നടത സമസ്പീപനികമാന് നമുകയ് സമാധനികണശ.
മരണതനിടന്റെ  ഏറക്കുറച്ചനിടലെലമാശ  പറഞയ്  തര്കനികമാന്  ഞമാനനില.  ഏതയ്
സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതമായമാലശ  ചനിലെകപമാള്  ഇതരശ  പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേള്
വരമാശ.  ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമമാര് ഈ  സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതമാണയ് എലമാ
മരണങ്ങളശ  വനടപട്ടടതന  പറയുകമമാള്  എനനിക്കുശ  അതനിനയ്  ഉകപമാല്ബലെകേമമായനിട്ടുള്ള
ചനിലെ  കേമാരര്യങ്ങള്  സൂചനിപനികമാതനിരനികമാന്  സമാധനികനില.  എടന്ന  ഒനരണ്ടു
കേമാരര്യങ്ങള്  പറയമാന്  അനുവദനികണശ.  2015-ടലെ  മമാതൃഭൂമനി  പത്രമമാണനിതയ്
(പത്രതനിടന്റെ  കകേമാപനി  ഉയര്തനികമാട്ടനി).  'എലെനിപനനി-മരനിച്ചതയ്  100  കപര്',
'കകേരളതനില് ഏഴയ് മമാസതനിനനിടടെ 14 ലെക്ഷശ കപര്കയ് പകേര്ച്ചപനനി-മരണശ  226'.
എടന്റെ  ടകേവശശ ധമാരമാളശ ദനിനപത്രങ്ങളണയ്. 
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 ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശയ്:  സര്,  കകേരളതനിടലെ  ആകരമാഗര്യ  സനിതനി
ടമച്ചടപടുതമാനുള്ള നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണടമന്നമാണയ് പറയമാനുള്ളതയ്.

ശസ്പീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടശലെജ  ടെസ്പീച്ചര്:  സര്,  ഞമാന്  വഴങ്ങുന്നനില,  എടന്ന
പറയമാന് അനുവദനിക്കുകേ.  തമാങള് പറയുന്നടതലമാശ ക്ഷമകയമാടടെ  ഇവനിടടെയനിരുന്നയ്
കകേട്ടകലമാ.  ഞമാന് അകപമാള് ഇടെടപട്ടനിട്ടനില.  കേണക്കുകേടളലമാശ നനിരതനിയനിട്ടയ് ഈ
സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകപമാള്  എലമാശ  അട്ടനിമറനികടപട്ടു;,  ഇകപമാഴമാണയ്
പനനി കൂടുന്നതയ്, മരണശ കൂടുന്നതയ് എനപറയുകമമാള് എടന്റെ കേയനിലള്ള കേണക്കുകേള്
കേമാണനികമാതനിരനിക്കുന്നതയ്  ശരനിയമായ  രസ്പീതനിയലകലമാ.  കുകറ  കേണക്കുകേളണയ്.
മരണതനിടന്റെ  എണ്ണവമുണയ്.  ഞമാന്  അടതലമാശ  കൂടുതലെമായനി  പറയുന്നനില.
മരണസശഖര്യയുശ ബഹുമമാനടപട്ട വനി. എസയ്. ശനിവകുമമാര് ഓര്മ്മനിക്കുന്നതയ് നലതമാണയ്.
ഇതയ്  നമ്മടളലമാശകൂടെനി  കചര്ന്നയ്  നനിയനനികകണ  വനിഷയമമാണയ്.  പടക്ഷ  തമാങള്
പറഞതടകേമാണമാണയ്  ഞമാന്  പറയുന്നതയ്.  2015-ല്  ടഡങനിപനനി  ബമാധനിച്ചയ്
29 മരണവശ 2013-ല് 29 മരണങ്ങളമമാണയ് ഉണമായനിട്ടുള്ളതയ്.  പടക്ഷ 2016-ല് അതയ്
13  ആയനി  കുറയമാന്  സമാധനിച.   കേമാലെമാവസയുടടെ  ഭമാഗമമായനി  പനനി  പടെരുന്നതയ്
കൂടുനടണന്നയ്  ഞമാന്  കനരടത  പറഞകലമാ.  മമാത്രമല  സര്കമാര്
ആശുപത്രനികേളനികലെയയ്  വരമാന് പറയുന്നതടകേമാണയ്  എത്തുന്ന  പനനി ബമാധനിതരുടടെ
എണ്ണവശ കൂടുനണയ്.  അതനിടന്റെ അര്തശ  സര്കമാര് ആശുപത്രനിയനില് വരുന്നവര്കയ്
മമാത്രമമാണയ്  പനനിടയന്നല.    സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളടടെ എണ്ണശ എടുതനിട്ടമാണയ്
ഈ കേണകയ് പറയുന്നതയ്. സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളനില്നനിനശ  ലെഭനിക്കുന്ന റനികപമാര്ട്ടയ്
മമാത്രമല,  സസകേമാരര്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിനള്ള കേണടകടുതമാല്  കകേരളതനില്
പനനിബമാധനിതരുടടെ എണ്ണശ ഇനനിയുശ  വര്ദനികമാനമാണയ്  സമാദര്യത.  പടക്ഷ പനനി
ബമാധനിച്ച ആളകേള് മരനികമാതനിരനികമാന് നമുകയ് എന്തയ് ടചയമാന് സമാധനിക്കുശ?  പനനി
മരണങ്ങള് ഉണമാകേരുതയ്.  പനനി ഉണമാകേരുടതന്നയ് പറഞമാല് അത്ര എളപതനില്
ഇലമാതമാകമാന്  കേഴനിയുന്ന  കേമാരര്യമല.  പടക്ഷ  പനനി  മരണങ്ങള്  കുറയമാന്
നമുടകലമാവര്ക്കുശകൂടെനി  എന്തമാണയ്  ടചയമാന്  സമാധനിക്കുന്നതയ്.  ഈ   സര്കമാര്
അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷശ  അതനിനുള്ള  എടന്തമാടക  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെതനിടയന്നതമാണയ്  പറഞതയ്.  2016-ല്  മരണസശഖര്യ  നന്നമായനി   കുറയമാന്
സമാധനിച.  മകലെറനിയ-2013-ലശ  2015-ലശ  നമാലശ  ആറുശ  മരണശ  ആയനിരുന്നതയ്
മൂന്നമായനി കുറഞനിട്ടുണയ്.  എലെനിപനനി-2015-ല് 43 മരണവശ 2013-ല് 34 മരണവശ;
എന്നമാല്  27  മരണമമാണയ്  കേഴനിഞ വര്ഷശ  ഉണമായനിട്ടുളളതയ്.   ആരുശ  മരനികമാന്
പമാടെനില.   H1N1 ബമാധനിച്ചയ്  2015-ല്  76 കപര്  മരനിച്ചനിട്ടുടണന്നയ്  ഈ  വനിഷയശ
അവതരനിപനിച്ച  ബഹുമമാനടപട്ട  വനി.  എസയ്.  ശനിവകുമമാര്  തടന്ന  പറഞ്ഞു.  ഞമാന്
പറഞ  കേണകനിടനകമാളശ  കൂടുതലെമാണയ്  അകദ്ദേഹശ  പറഞതയ്.  ഞമാന്  68
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ആടണന്നമാണയ്  വനിചമാരനിച്ചതയ്.  അകദ്ദേഹശ  76  കപര്  മരനിച്ചനിട്ടുടണന്നയ്  പറഞ്ഞു.
അതമായനിരനിക്കുശ  ചനിലെകപമാള്  ശരനിയമായനിട്ടുള്ള  കേണകയ്.  ഇതവണ  H1N1
തടെങ്ങുകമമാള്തടന്ന നമ്മള് ഇടെടപട്ടു.  H1N1  ടപമാട്ടനിപുറടപടുടമന്നയ്  ഔട്ടയ്കബ്രേകയ്
ഉണമാകുകമമാകഴ മനസനിലെമാകമാന് സമാധനിക്കൂ.  മമാത്രമല, H1N1 പനിടെനിടപട്ടയ്  സസകേമാരര്യ
ആശുപത്രനിയനികലെയയ് കപമായനി അസുഖശ കൂടുകമമാഴമാണയ് സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളനികലെയയ്
വരുന്നതയ്.  സര്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനികലെയയ്  വരുകമമാഴമാണയ്  ഇതരശ
ഔട്ടയ്കബ്രേക്കുകേള്  നമ്മള്  അറനിയുന്നതയ്.  അലമാടത  സസകേമാരര്യ  ആശുപത്രനിയനില്
ചനികേനിതനിച്ചയ്  ഇതയ്  കൂടുകമമാള് നമ്മള് അറനിയുന്നനിടലടന്നമാരു വസ്തുതയുണയ്.  പടക്ഷ
സര്കമാര്  അറനിഞ  ഉടെന്തടന്ന  നടെതനിയ  ഇടെടപടെലകേടളക്കുറനിച്ചമാണയ്  ഞമാന്
പറഞതയ്. ജനുവരനി മമാസതനില്തടന്ന ബഹുമമാനടപട്ട മുഖര്യമനനി ഇടെടപട്ടു, മമാര്ച്ചയ്
മമാസതനില് വസ്പീണ്ടുശ കയമാഗശ കചര്ന.  ഏപ്രനിലെനില് എടന്റെ കനതൃതസതനില് കയമാഗശ
കചര്ന.   പനിന്നസ്പീടെയ്  ആകരമാഗര്യവകുപയ്  ഉകദര്യമാഗസരുടടെ  കനതൃതസതനില്   കയമാഗശ
കചരുകേ  മമാത്രമല,  തമാടഴതലെതനില്  ഇകമാരര്യതനില്  എന്തയ്  ടചയണടമനള്ള
വര്യകമമായ  നനിര്കദ്ദേശശ  നല്കേനി  ജനിലമാ  തലെതനിലെടെകശ  നടെതനിയ  ഇടെടപടെലെനിടന്റെ
ഭമാഗമമായനിട്ടമാണയ്  കരമാഗശ  പ്രതനികരമാധനികമാന്  സമാധനിച്ചതയ്.  ഇതവണ  ഐ.സനി.എശ.ആര്.
(Indian Council of Medical Research) റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയ്ത കേണകനുസരനിച്ചമാടണങനില്
ഇങ്ങടനടയമാനമല ഉണമാകകേണതയ്,  ഇതനിടനകമാള് ഭസ്പീകേരമമായനി  പടെകരണതമാണയ്.
ഇതവണടത ടകേമാടുശചൂടുശ  ജലെക്ഷമാമവശ  കേണകനിടലെടുതയ്  ജനങ്ങള്  ടചറനിയ
പമാത്രങ്ങളനില്  ടവള്ളശ  കശഖരനിച്ചയ്  വയ്ക്കുകേയമാണയ്.  അങ്ങടന  കശഖരനിചവച്ച
ടവള്ളതനിലെമാണയ്  ടഡങനി  ടകേമാതകേയ്  മുട്ടയനിട്ടയ്  ടപരുകുന്നതയ്.  അടതലമാശ  വലെയനിട്ടയ്
മൂടെമാന് സമാധമാരണകമാകരമാടെയ്  പറഞമാലശ അവര് അത്രകതമാളശ അതയ് ടചയന്നനില.
അവര്കതനിനയ് സമാധനിചടവന്നയ് വരനില.  അതനിടനലമാശ കബമാധവല്കരണശ നടെതനി
നനിരന്തരമമായനി ഇടെടപട്ടതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായമാണയ് ഈ പറയുന്ന രസ്പീതനിയനില്   ഇതനിടന
പനിടെനിചനനിര്തമാന്  കേഴനിഞതയ്.    ഇവനിടടെ  നടെതനിയ  ടട്രെയനിനനിശഗനില്  ടചടന്ന
നമാഷണല്  ഇന്സനിറവ്യൂട്ടനിടലെ  എപനിഡകമമാളജനി  വനിഭമാഗതനിടലെ  വനിദഗ്ദ്ധന്
കഡമാ.  വനിടുതടലെ  പടങടുതനിരുന.  ടചടന്നയനിലശ മടറലമാ  കമഖലെയനില്
നനിനമുള്ളവടരയുശ പടങടുപനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഓഫസ്പീസര്മമാരുടടെ കയമാഗതനിലശ വനിദഗ്ദ്ധരമായ
നനിരവധനി  കപര്  പടങടുത്തു.    അതനിടന്റെടയലമാശ  ഡസ്പീടറയനില്സയ്  വമായനിക്കുന്നനില.
ഓകരമാ  ദനിവസവശ നടെതനിയ പ്രവര്തനങ്ങളടടെ വനിശദമാശശങ്ങള് എടന്റെ കേയനിലണയ്.
ഓഫസ്പീസര്മമാരുടടെ മസ്പീറനിശഗുകേള്,  ഡനിസഷന്,  അവനിടടെ ടകേമാടുതനിട്ടുള്ള കേണക്കുകേള്
എലമാശ  ഉള്ടകമാള്ളനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കരമാഗപ്രതനികരമാധതനിനമായനി  73 ലെക്ഷശ  രൂപ മമാര്ച്ചയ്
മമാസശ തടന്ന വനിതരണശ ടചയ്തനിട്ടുണയ്. 79  ലെക്ഷശ രൂപ ഏപ്രനില് മുതല് വനിതരണശ
ടചയകേയമാണയ്.   ഒരു  വമാര്ഡനിനയ്   നല്കകേണ  25,000 രൂപ  പനിടെനിചവച്ചനിട്ടനില.
കേഴനിഞ തവണ  നല്കേനിയതയ് മൂന്നയ് കമഖലെകേളനിലെമായനിട്ടമാണയ്. 
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ശസ്പീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമമാര്: സര്,   ആകരമാഗര്യ വകുപനിനയ് ടകേമാടുകകണ തകേ
ടകേമാടുതനിട്ടനില.

ശസ്പീമതനി ടകേ  .   ടകേ  .   ടശലെജ ടെസ്പീച്ചര്: സര്, 73 ലെക്ഷശ രൂപ ആകരമാഗര്യ വകുപനിനയ്
നല്കകേണതമാണയ്, അതയ് വനിതരണശ ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  എവനിടടെടയങനിലശ ഒരു സലെതയ്
കേനിട്ടനിയനിട്ടനിടലങനില്  ഞമാന്  അങ്ങകയമാടെയ്  തര്കനിക്കുന്നനില.  കേനിട്ടമാത  സലെശ
പറഞമാല് മതനി,  അടെനിയന്തരമമായനി  ടകേമാടുകമാശ.  എലമായനിടെത്തുശ കേനിട്ടനിയനിട്ടനിടലന്ന
ഒരു  പരമാതനിയുശ  ഇനവടര  ഉണമായനിട്ടനില.   ആകരമാഗര്യ  വകുപയ്  തമാകഴയയ്  വസ്പീതനിച
ടകേമാടുത  പണതനിടന്റെ  കേണകമാണയ്  ഞമാന്   പറഞതയ്.  ഏടതങനിലശ  ഒരു
വമാര്ഡനില്  കേനിട്ടനിയനിട്ടനിടലന്നയ്  ഏടതങനിലശ  ഒരു  ടമമര്  പറഞമാല്  അതയ്
പരനികശമാധനികകണ  വനിഷയമമാണയ്.  അതയ്  പരനികശമാധനിച്ചയ്  അടെനിയന്തരമമായനി
നടെപടെനിടയടുക്കുടമന്ന  കേമാരര്യതനില്  യമാടതമാരു  സശശയവമനില.  ഹരനിത  കകേരളശ
പരനിപമാടെനിടയപറനി  പറഞകലമാ;  നല രസ്പീതനിയനിലള്ള കസ്പീനനിശഗയ്  നടെന.   എന്നമാലശ
കുടറക്കൂടെനി  ശദനികകണ  വനിഷയങ്ങളടണനതടന്നയമാണയ്  സൂചനിപനിക്കുന്നതയ്.
അതരതനിലള്ള  കസ്പീനനിശഗുകേടളലമാശ  തടെര്നശ  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  ശകമമായ
നടെപടെനികേളമാണയ് സസസ്പീകേരനിചവരുന്നതയ്. കൂടുതല്  സമയടമടുക്കുടമനള്ളതടകേമാണമാണയ്
ഞമാനനിതയ് വമായനികമാതതയ്.  എടന്റെ  കേയനിലള്ള വനിശദമാശശങ്ങള് ഞമാന് കമശപ്പുറതയ്
വയ്ക്കുകേയമാണയ്. എടന്റെ   സമാഫനില്ടപട്ട  രണ്ടുകപടര  ഇതയ്  റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയമാന്
ചുമതലെടപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  ആകരമാഗര്യവകുപയ്  ഡയറക്ടറുടടെ  ഓഫസ്പീസനില്  ഇതനിനമായനി
സശവനിധമാനശ ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണയ്. പകേര്ച്ചപനനി റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയമാനുശ അനടലെസയ്
ടചയമാനുശ വര്യമാപനിക്കുനകണമാടയന്നയ് പരനികശമാധനികമാനുശ ഇടെടപടെമാനുമുള്ള കൃതര്യമമായ
നടെപടെനികേള്  ആകരമാഗര്യവകുപ്പുമമായനി  ബനടപട്ട  എലമാ  ഓഫസ്പീസുകേളനിലശ
ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനിട്ടമാണയ്  ഇത്രടയങനിലശ  നനിയനനിച
നനിര്തമാന്  സമാധനിച്ചതയ്.  പകക്ഷ  ഇതയ്  കപമാരമാ.  എശ.എല്.എ.-മമാര്കയ്
കേതയച്ചനിട്ടനിടലന്നമാണയ്  ഇവനിടടെ  പറഞതയ്.  ഞമാന്  ഈ  നനിയമസഭയനില്
സശസമാരനിക്കുന്ന  സമയതയ്  പറഞതമാണയ്.  എശ.എല്.എ.-മമാര്കയ്   അവരവരുടടെ
മണ്ഡലെതനില്  പ്രവര്തനികമാന് ഞമാന്  പറകയണതകണമാ;  കേതയയ്കകണതകണമാ;
എശ.എല്.എ.-മമാരുടടെ  കേടെമടയന്തമാണയ്?  പകേര്ച്ചപനനി  വരുകമമാള്  സമാധമാരണ
എലമാവര്ഷവശ  നടെത്തുന്നതകല;  പകേര്ച്ചപനനി  അവനവടന്റെ  മണ്ഡലെതനില്
വരരുടതന്നയ് എലമാ എശ.എല്.എ.-മമാരുശ ആഗ്രഹനിക്കുനണയ്. ഞമാന് എശ.എല്.എ.-യമാണയ്.
കൂത്തുപറമനില് പനനി വരരുടതന്നയ് എനനികമാഗ്രഹമുണയ്. മനനി എനള്ള നനിലെയനിലെല,
എശ.എല്.എ. എനള്ള നനിലെയനില്  ഞമാന് അവനിടടെ കയമാഗശ വനിളനിചകചര്തനിട്ടുണയ്.
മുമയ്  കപരമാവൂര്  എശ.എല്.എ.  ആയനിരുന്ന  സമയതയ്  അവനിടടെയുശ  കയമാഗശ
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വനിളനിചകചര്തനിട്ടുണയ്.  ഞമാന്  മമാത്രമല,  എടന്നകമാള്  സമര്തമമായനി  ഇടെടപടുന്ന
എശ.എല്.എ.മമാരുണയ്.  അവരവരുടടെ മണ്ഡലെതനില് പകേര്ച്ചപനനി ഉണമാകേരുടതന്നയ്
എശ.എല്.എ.-മമാര്കയ് ഒരമാഗ്രഹശ കവകണ; വളടര വര്യകമമായനി മരുന്നനിടന്റെ കേണകയ്
ഇവനിടടെ പറഞ്ഞു.  വനിശദമമായ കേണകയ് എടന്റെ കേയനിലണയ്.  ഇതവണ സമാധമാരണ
ഇലമാതതകപമാടലെ H1N1 റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയടപടുനണയ്. ആകരമാഗര്യ വകുപയ് അതനിടന്റെ
പ്രതനികരമാധ നടെപടെനികേളശ സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതമാമസയ്:  സര്,  ബഹുമമാനടപട്ട ആകരമാഗര്യ വകുപ്പുമനനി കയമാഗശ
വനിളനിചകൂട്ടുന്നതനിടനക്കുറനിച്ചയ്  പറഞ്ഞു.   തൃകമാകര  മണ്ഡലെതനില്  ഞമാന്
മുന്കേടയടുതയ്  രണയ്  പ്രമാവശര്യശ  കയമാഗശ  വനിളനിചകൂട്ടനി.  മൂന്നമാമടത  കയമാഗശ
വനിളനികണടമന്നയ്  പറഞകപമാള്  അവനിടെടത  ഒരു  ഉകദര്യമാഗസന്  എടന്ന
വനിളനിചപറഞതയ്,  ഇതനിനയ് മുമയ് കൂടെനിയ രണയ്  കേമ്മനിറനികയ് ചമായ വമാങ്ങനിടകമാടുത
കേമാശയ്  ലെഭനിച്ചനിട്ടനിടലനശ അങ്ങയ് നല്കേമാടമങനില്  ഞങ്ങള് വസ്പീണ്ടുശ  കൂടെമാടമനമമാണയ്.

ശസ്പീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടശലെജ  ടെസ്പീച്ചര്:  സര്,  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമാമസയ്
വനിചമാരനിച്ചമാല്  ചമായ  വമാങ്ങനിടകമാടുകമാനുള്ള  സശവനിധമാനശ  അവനിടടെ  ഒരുകമാന്
കേഴനിയനികല;  ആടരടകമാണമാടണനവച്ചമാല് ടചയനിപനിച്ചമാല് കപമാകര;  ഇവനിടടെ വന്നയ്
ദമാരനിദര്യശ പറകയണ കേമാരര്യമുകണമാ;  ആകരമാഗര്യ വകുപമാകണമാ ചമായ ടകേമാടുകകണതയ്?
ഏതമായമാലശ ഞമാന് അവസമാനനിപനിക്കുകേയമാണയ്.  ശകമമായനിട്ടുള്ള  കരമാഗപ്രതനികരമാധ
നടെപടെനികേളമാണയ്  നടെക്കുന്നതയ്.   പനനി  ബമാധനിക്കുന്ന  സമയതയ്  ആശുപത്രനികേളനില്
മരുന്നനില  എനള്ള  പത്രവമാര്തകേള്   ഇതവണ  എവനിടടെടയങനിലശ  വകന്നമാ;
വളടര സമര്തമമായ ഇടെടപടെലെനിടന്റെ ഭമാഗമമായനിട്ടമാണയ് കൃതര്യമമായനി ആശുപത്രനികേളനില്
മരുനകേള്  എതനിച്ചതയ്.  അതനിടന്റെ  കുറച്ചയ്  കേണകയ്  ഞമാന്  ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞു.
എലമാ കരഖകേളശ ഞമാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകേയമാണയ്.  ആര്ടകങനിലശ സശശയമുടണങനില്
പരനികശമാധനികമാശ.  സമാഹസനികേമമായനി  ഇടെടപട്ടനിട്ടയ്  തടന്നയമാണയ്  മരുന്നനിടന്റെ
കഷമാര്കട്ടജയ്  ഇലമാതമാകനിയതയ്.  ഇതയ്  വളടര  എളപതനില് മമാനനികേദണ്ഡയ്
വസ്പീശനികേമാണനിച്ചനിട്ടമാണയ്  എടന്നമാനശ  ആരുശ  വനിചമാരനികണ.  അതനിസമാഹസനികേമമായ
ഇടെടപടെലെനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനിട്ടമാണയ്  മരുന്നയ്  കൃതര്യമമായനി  ഏതയ്  അസുഖശ  വന്നമാലശ
ലെഭനിക്കുന്നതയ്.   ടഡങനിപനനി,  എലെനിപനനി,  മഞപനിതശ,  ഡനിഫസ്പീരനിയ എന്നനിവയനില്
ഏതയ്  കരമാഗശ  വന്നമാലശ  ആകരമാഗര്യ  വകുപ്പുശ  ആകരമാഗര്യ വകുപയ്  പ്രവര്തകേരുശ
ഇടെടപടെമാന്  തയമാറമാണയ്.  ചനിലെയനിടെങ്ങളനില്  സമാഫയ്  കഷമാര്കട്ടജുണമാകുശ.  അതയ്
പരനിഹരനിചവരനികേയമാണയ്.  3000-കലെടറ ആളകേടള കപമാസയ് ടചയടവന്നയ് ഡനിമമാന്ഡയ്
ഡനിസഷനനില്  പറഞതമാണയ്.  എന്തയ്  വലെനിയ  മമാറമമാണയ്  കകേരളതനില്
ഉണമായനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  പനനികമാലെതയ്  ഏടതങനിലശ  ഒരു  പനി.എച്ചയ്.സനി.യനില്
കഡമാക്ടറനില എന്നയ് പറയമാന് സമാധനിക്കുകമമാ?  ആവശര്യമമായ കഡമാക്ടര്മമാടര കപമാസയ്
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ടചയ്തനികല?  അകപമാള് ഇടതലമാശ നനിങ്ങള് അശഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  പകേരശ ടവറുടത
ഇവനിടടെ  ശത്രുതമാ  മകനമാഭമാവകതമാടടെ  പറഞനിട്ടയ്  കേമാരര്യമനില.   പനനികനിടെകയനില്
പനനി  മരണങ്ങള്  ഇലമാത  ഒരു കകേരളശ,  അതമാണയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനയ്
സമര്തമമായ  ഇടെടപടെല്  ആകരമാഗര്യവകുപയ്  നടെതനിയനിട്ടുണയ്.  എലമാവരുടടെയുശ
പനിന്തുണ  അതനിനയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയമാണയ്.  അതടകേമാണയ്  സഭമാനടെപടെനികേള്
നനിര്തനിവച്ചയ് ചര്ച്ച  ടചകയണ ഒരു ഗുരുതരമാവസ ഇകമാരര്യതനില് കകേരളതനില്
ഇല എന്നമാണയ് എനനികയ് പറയമാനുള്ളതയ്.

മനി  .    സസ്പീകര്  : ബഹുമമാനടപട്ട മനനിയുടടെ വനിശദസ്പീകേരണതനിടന്റെ അടെനിസമാനതനില്
അടെനിയന്തര പ്രകമയതനിനയ് അവതരണമാനുമതനി നനികഷധനിക്കുകേയമാണയ്. 

(അടെനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണതനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച.)

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവയ്  (ശസ്പീ  .   രകമശയ് ടചന്നനിതലെ):  സര്, കകേരളശ പനനി പനിടെനിച്ചയ്
വനിറയ്ക്കുകേയമാണയ്.  പലെതരശ  പനനികേള്  വര്യമാപകേമമാകുനടവനള്ളതനിടന്റെ  ഒരു
ചനിത്രമമാണയ്   ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  ശനിവകുമമാര്  ഇവനിടടെ   ചൂണനികമാണനിച്ചതയ്.
H1N1,  ടഡങനി,  പലെതരശ  ടവറല്  പനനികേള്,  മഞപനിതശ,   എലെനിപനനി,
ചനികന്കപമാകയ്,  കകേമാളറ  തടെങ്ങനിയ  സമാശക്രമനികേ  കരമാഗങ്ങള്  പടെരുകേയമാണയ്.
സമാധമാരണഗതനിയനില് മഴകമാലെതമാണയ് ഇതരശ കരമാഗങ്ങള് ഉണമാകേമാറുള്ളടതങനിലശ
ഇതവണ മഴയുണമാകുന്നതനിനുമുമയ്,  ജൂണ്-ജൂടലെ മമാസതനിനുമുമ്പുതടന്ന ഇതരശ
സമാശക്രമനികേ കരമാഗങ്ങള് കകേരളതനില് പടെരുനടവനള്ളതമാണയ് ഏറവശ വലെനിയ ഒരു
ദരന്തശ.  തനിരുവനന്തപുരശ  ജനിലയനിലശ  വര്യമാപകേമമായ  പനനിയമാണയ്.  മമാത്രമല
സശസമാനതനിടന്റെ വനിവനിധ ഭമാഗങ്ങളനില് ആയനിരകണകനിനയ് കരമാഗനികേള്  സര്കമാര്
ആശുപത്രനികേളനിലശ  സസകേമാരര്യ  ആശുപത്രനികേളനിലശ  ചനികേനിത  കതടുകേയമാണയ്.
സര്കമാര് ആശുപത്രനിയനിടലെ കരമാഗനികേളടടെ എണ്ണശ മമാത്രമമാണയ് ആകരമാഗര്യ വകുപനിടന്റെ
കേയനിലള്ളതയ്.  ധമാരമാളശ  ആളകേള്  പനനി  ബമാധനിച്ചയ്  സസകേമാരര്യ  ആശുപത്രനികേളനില്
ചനികേനിതയനിലെമാണയ്.  ബഹുമമാനര്യയമായ  ടകേ.  ടകേ.  ടശലെജ  ടെസ്പീച്ചറനിനുതടന്ന
ചനികന്കപമാകയ്  ബമാധനിച്ചനിരുന.  ഞമാന്  വനിളനിച്ചയ്  അകനസഷനിച്ചതമാണയ്.  നനിരവധനി
ടമമര്മമാര്  പനനിപനിടെനിച്ചയ്  എശ.എല്.എ.  കഹമാസലെനിലണമായനിരുന.  ഒരു  കേമാരര്യശ
അങ്ങയുടടെ  ശദയനില്ടപടുത്തുകേയമാണയ്.  എശ.എല്.എ.-മമാര്ക്കുകപമാലശ  രക്ഷയനില.
14  ദനിവസമമായനി എശ.എല്.എ.  കഹമാസലെനിടലെ ലെമാബയ് പ്രവര്തനിക്കുന്നനില.    രകശ
പരനികശമാധനികമാനുള്ള സസൗകേരര്യമനില.   അതനിനയ്  ടമഡനികല് കകേമാകളജനില് കപമായനി
വകരണ  സനിതനിയമാണയ്.   കകേരളതനിടലെ ജനങ്ങളമാടകേ ഇന്നയ്   ആശങയനിലെമാണയ്.
പനനി  വന്നതയ്  ആരുടടെയുശ  കുറമമാടണന്നല  ഞമാന്  പറഞതയ്,  പകക്ഷ  പനനി
വരമാതനിരനികമാനുള്ള  മുന്കേരുതലകേള്  സര്കമാര്  സസസ്പീകേരനികണശ.  കേഴനിഞ
സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതയ്  സസസ്പീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേടളമാടക  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.
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ശനിവകുമമാര്  ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞു.  ഗസൗരവകതമാടടെ  മഴകമാലെ  പ്രതനികരമാധ
സശവനിധമാനങ്ങടളമാരുകണശ.  കേഴനിഞ സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ്  നനികയമാഗനിച്ച
മഴകമാലെപൂര്വ്വ  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതനിയനിരുന്ന  എലമാ
ജസ്പീവനകമാടരയുശ  ഈ  സര്കമാര്  പനിരനിചവനിട്ടു.  അതനില്  ഒരു  ജസ്പീവനകമാരനമാണയ്
ശമളശ  ലെഭനികമാതതടകേമാണയ്  ടസക്രകട്ടറനിയറനിനുമുന്നനില്  ആത്മഹതര്യ  ടചയ്തതയ്.
കേമാലെവര്ഷശ  ടവകേമാനുള്ള  സമാദര്യത  കേണകനിടലെടുത്തുശ  നനിരന്തരമമായ
കരമാഗപരര്യകവഷണ സശവനിധമാനങ്ങള്  ശകനിടപടുതനിയുശ അടെനിയന്തര സമാഹചരര്യശ
ഉണമാകേനിടലന്നയ്  ഉറപ്പുവരുതമാനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുടണന്നയ്  3-5-2017-ല്
ബഹുമമാനടപട്ട  മനനിതടന്ന  മറുപടെനി  പറഞ്ഞു.  പകേരശ  ജസ്പീവനകമാടര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ് യമാടതമാരു നടെപടെനിയുശ സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില.  ബഹുമമാനര്യയമായ മനനി
എശ.എല്.എ.-മമാര്കയ് കേതയയണടമന്നയ് പറഞ്ഞു. കവണ. പകക്ഷ  ബഹുമമാനര്യയമായ
മനനി,  എശ.എല്.എ.-മമാരുടടെ കനതൃതസതനില് കയമാഗശ വനിളനിക്കുന്നതയ് സശബനനിച്ചയ്
കേഴനിഞകേമാലെതയ്  സര്കമാരനിടന്റെ  ഒരു  ഉതരവണമായനിരുന.  ബഹുമമാനടപട്ട
മുഖര്യമനനി  കേതയച്ചനിരുന.  എലമാ  ജനിലകേളനിലശ  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്
വര്യമാപകേമമായനിരുന.  മമാത്രമല,  ഇതനിനമാവശര്യമമായ  സമാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധടര
നനിയമനിച്ചനിരുന. ഇകമാരര്യങ്ങടളമാടക ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമമാര് ഇവനിടടെ പറഞ്ഞു.
എന്തുടകേമാണയ്  സര്കമാര് ശുഷമാന്തനി കേമാട്ടനിയനില; എന്തുടകേമാണയ് കകേമാ-ഓര്ഡനികനഷന്
ഉണമായനില?  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളടടെ  കകേമാ-ഓര്ഡനികനഷന് ആവശര്യമമാണയ്.  മമാലെനിനര്യ
സശസരണശ  ഒരു  വലെനിയ  പ്രശ്നശ  തടന്നയമാണയ്.  വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃതമമായ  മമാലെനിനര്യ
നനിര്മ്മമാര്ജ്ജന  പ്രവര്തനങ്ങള് ഈ  കേമാലെഘട്ടതനില്  വര്യമാപകേമമാകകണതമായനിട്ടുണയ്.
തനിരുവനന്തപുരശ, ടകേമാച്ചനി, കകേമാഴനികകമാടെയ് തടെങ്ങനിയ നഗരങ്ങളശ  ഗ്രമാമങ്ങളശ എലമാശ
മമാലെനിനര്യശടകേമാണയ്  നനിറയുകേയമാണയ്.  ഇതനിടന്റെ  ഫലെമമായനി  ടകേമാതകേയ്  വര്ദനിക്കുന.
സമാശക്രമനികേ  കരമാഗങ്ങള്  പടെര്നപനിടെനിക്കുന.  ഇകമാരര്യങ്ങളനില്  ഒരു  സര്കമാര്
എനള്ള നനിലെയനില് അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിച്ചനില എനള്ളതമാണയ് ഞങ്ങളടടെ
പരമാതനി.  മരുനമമാത്രശ എതനിച്ചതടകേമാണയ് കേമാരര്യമനില.  ആശുപത്രനികേളനില്  വരുന്ന
ആളകേളടടെ  എണ്ണശ വര്ദനിചവരനികേയമാണയ്.  കേണക്കുകേടളലമാശ ഇവനിടടെ സൂചനിപനിച്ചത
ടകേമാണയ് ഒനശ ഞമാന് പറയുന്നനില.  മലെകയമാര പ്രകദശങ്ങളനിലശ തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനിലശ
ശുദജലെശ  ലെഭര്യമലമാത പ്രകദശങ്ങളനിലടമലമാശ സമാശക്രമനികേ  കരമാഗങ്ങള്  പടെരുന.
ഇതയ്  മുന്കൂട്ടനി  കേണ്ടുടകേമാണയ്  അതനിനമാവശര്യമമായ  പ്രതനികരമാധ  നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചനില എനള്ളതമാണയ്. എലമാ വര്ഷവശ കമയയ്,  ജൂണ്, ജൂടലെ മമാസങ്ങളനില്
കഫമാഗനിശഗയ്  നടെത്തുമമായനിരുന.   ഇതവണ ഒരനിടെത്തുശ    കഫമാഗനിശഗയ്   നടെന്നനില.
കുടുശബശസ്പീ ഉള്ടപടടെയുളള പ്രവര്തകേടര അണനിനനിരതനിടകമാണയ് വസ്പീടുവസ്പീടെമാന്തരശ
കേയറനിയുള്ള  പ്രചരണങ്ങളണമാകുമമായനിരുന.  ഇതവണ  അതണമായനില.
ആശമാവര്കര്മമാടര  നനികയമാഗനിക്കുമമായനിരുന.  ഇകമാരര്യങ്ങളനില്  എന്തുടകേമാണമാണയ്
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സര്കമാര് അനമാസ കേമാട്ടനിയതയ്; പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള് ശകമമായനി നടെത്തുന്ന
കേമാരര്യതനില്  സര്കമാര്  പരമാജയടപട്ടു.  സര്കമാര്  മുന്കേടയടുതനില.
അതടകേമാണമാണയ്  ഇന്നയ്  വര്യമാപകേമമായ  കതമാതനില്  സമാശക്രമനികേ  കരമാഗങ്ങള്
പടെര്നടകേമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ചനിക്കുന്ഗുനനിയ വര്യമാപകേമമാകുന.  സശസമാനതയ്  14839
കപര്കമാണയ്   ചനികന്കപമാകയ് പനിടെനിടപട്ടതയ്.  അങ്ങടന  വര്യമാപകേമമായനി  കരമാഗങ്ങള്
പടെര്നപനിടെനിക്കുകേയമാണയ്.   ബഹുമമാനര്യനമായ മുന് മനനി ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരമാജടന്റെ
മണ്ഡലെമമായ മട്ടന്നൂരനില് വര്യമാപകേമമായനി സമാശക്രമനികേ കരമാഗങ്ങള് പനിടെനിടപട്ടയ് ആളകേള്
ആശുപത്രനികേളനിലെമായനിരുന.   മട്ടന്നൂരനിടലെ  ആളകേള്  എടന്ന  വനകേണതമാണയ്.
അകദ്ദേഹശ  ഇവനിടടെ  ഇലമായനിരുന.  നമ്മുടടെ  സശസമാനതനിടന്റെ  വനിവനിധ
പ്രകദശങ്ങളനില്  വര്യമാപകേമമായനി  പനനിയുണമാകുകമമാഴശ   സമാശക്രമനികേ  കരമാഗങ്ങള്
പടെര്നപനിടെനിക്കുന്ന  സന്ദേര്ഭതനിലശ  അടെനിയന്തരമമായനി  സര്കമാര്  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികമാതതടകേമാണമാണയ് ഇതരശ സശഭവങ്ങള്  വര്ദനിചടകേമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
ശുചനിതസതനിടന്റെ  കേമാരര്യതനില്  കദശസ്പീയ  റമാങനിശഗനില്   കകേരളശ  ഏറവശ
പുറകേനിലെമാടണന്നയ്  ഇന്നടത  'ടടെശസയ് ഓഫയ് ഇന്തര്യ'  ദനിനപത്രശ റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയ.
ശുചനിതസമനിലമാതതടകേമാണമാണയ്  ഈ  പ്രശ്നങ്ങള്   വര്ദനിചടകേമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
സസമാഭമാവനികേമമായനി  നമ്മുടടെ  നമാട്ടനില്  നടെകകണ  ശുചസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെക്കുന്നനില.  മഴകമാലെതനിനുമുമയ്  ടചകയണ  കേമാരര്യങ്ങള്  ടചയന്നനില.
ഇതനിനുകവണനിയുള്ള  ആകരമാഗര്യവകുപനിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങടളമാനശ  കേമാരര്യക്ഷമമമായനി
നടെകമാതതടകേമാണമാണയ്  ഇത്രയുശ  വലെനിയ  കതമാതനിലള്ള  സമാശക്രമനികേകരമാഗങ്ങള്
കകേരളതനില് പടെര്നപനിടെനിക്കുന്നതയ്.  പനനി ഒരു വലെനിയ പ്രശ്നശ തടന്നയമാണയ്. അടുത
വര്ഷശ  സമാനനിഷയ്  ഫ-വനിടന്റെ  100-ാം  വര്ഷമമാണയ്.  രണമാശ  കലെമാകേ  മഹമായുദ
സമയതയ്   നമാലെയ്  വര്ഷശടകേമാണയ്  2 കകേമാടെനി  10  ലെക്ഷശ  കപര്  മരനിച.  1918-ല്
യൂകറമാപനിലശ  അകമരനികയനിലമമായനി  50  മനിലെര്യണ്  ആളകേള്  മരനിച.  സമാനനിഷയ്  ഫ-
വനിടന്റെ  നൂറമാശ  വര്ഷമമാണയ്  അടുത  വര്ഷടമനള്ളതടകേമാണയ്  തടന്ന  നമ്മള്
ഇകമാരര്യതനില്  ഗസൗരവമമായ  സമസ്പീപനശ  സസസ്പീകേരനികകണനിയനിരനിക്കുന.  മഴകമാലെ
പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള് പരമാജയടപട്ട സമാഹചരര്യതനില് ഈ സര്കമാരനിടന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇകമാരര്യങ്ങളനില്  ഗസൗരവമലമാതതടകേമാണമാണയ്  ഞങ്ങള്  ഈ
വനിഷയശ  സഭമാനടെപടെനികേള്  നനിര്തനിവച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയണടമന്നയ്  ആവശര്യടപട്ടതയ്.
ആകരമാഗര്യരശഗതയ്  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപമാക്കുന്ന  കേമാരര്യതനില്
സര്കമാര്  പരമാജയടപട്ടതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ഞമാനുശ  എടന്റെ  പമാര്ട്ടനിയനില്ടപട്ട
അശഗങ്ങളശ വമാകസൗട്ടയ് ടചയകേയമാണയ്.

(സര്കമാര്  നനിലെപമാടെനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശസ്പീ.  രകമശയ്  ടചന്നനിതലെയുശ
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ പമാര്ട്ടനിയനില്ടപട്ട അശഗങ്ങളശ സഭവനിട്ടയ് പുറത്തുകപമായനി.)
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കഡമാ  .    എശ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്  : സര്,  പനനിടയക്കുറനിച്ചയ് പറയുകമമാള്, കുറുകന്തമാട്ടനികയ്
വമാതശ  വരനികേടയന്നയ്  പറയുടന്നമാരു  പ്രകയമാഗമുണയ്.  ഇന്തര്യന്  എകയ് പ്രസയ്
ദനിനപത്രതനില് വടന്നമാരു വമാര്തയമാണയ്, 'Dengue plays on doctors, throwing
patients care out of gear in General Hospital in Kerala.'   തനിരുവനന്തപുരശ
ജനറല്  കഹമാസനിറലെനിടലെ  10  കഡമാക്ടര്മമാര്കയ്  ടഡങനിപനനി  വന്നനിട്ടയ്  കരമാഗനികേടള
കനമാകമാന്  സമാധനികമാടത  അവര്  പനനികനിടെകയനികലെയയ്  കപമായനിരനിക്കുകേയമാണയ്.
'Four  doctors  in  the  Medical  Wing  and  7  House  Surgeons  have  been
diagnosed with the disease which has also affected a pharmacist' എന്നമാണയ്
പറയുന്നതയ്.   ഒരു  ഫമാര്മസനിസനിനുശ  4  കഡമാക്ടര്മമാര്ക്കുശ  പനനിയമാണയ്.   ജനറല്
കഹമാസനിറലെനില് അവര്കയ് ഭയമമാണയ്; പനനിബമാധനിതര് കൂടുതലെമായനി വരുന്നതകേമാരണശ
തങ്ങള്കയ്  പനനി  പനിടെനികമാനുള്ള  സമാദര്യതയുടണന്നമാണയ്  അവര്  പറയുന്നതയ്.
മമാത്രവമല,  ആ ആശുപത്രനിയുടടെ കകേമാമസൗണനില് കഫമാഗനിശഗയ് നടെകമാതതടകേമാണയ്
അവനിടെടത മമാലെനിനര്യശമൂലെശ ടഡങനിയടെകമുള്ള  കരമാഗങ്ങളണമാകുന എനള്ളതമാണയ്
വമാര്ത.  അകപമാള് കഡമാക്ടര്മമാര്ക്കുതടന്ന പനനിയമായനിരനിക്കുന്ന സമാഹചരര്യതനില്
സമാധമാരണകമാരടന  സശബനനിച്ചയ്  നമ്മള്  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  പറകയണതനില.
ബഹുമമാനടപട്ട  ആകരമാഗര്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിടടെ  ചനിലെ  കേണക്കുകേള്   പറഞ്ഞു.
ഇടതമാരു ഭയപമാടുണമാകമാന്കവണനി  പറയുന്നതല;  ഒരനികലശ  ജനങ്ങളനില്
ഭയപമാടുണമാകരുതയ്;   അകതസമയശ  ഒരു  ജമാഗ്രതയുണമാകേണശ.   ഇകപമാള്  കമയയ്
മമാസമമായനികട്ടയുള.   നമ്മള്  ഇതവടര  2015-ടലെയുശ  2016-ടലെയുശ  കേണക്കുകേള്
പറഞ്ഞു.  അടതമാടക 12 മമാസടത കേണകമാണയ്.  ഇതയ് 5 മമാസടത കേണകമാണയ്.
5  മമാസടത  കേണകയ്  ഉകദര്യമാഗസര്   വകുപ്പുമനനികയ്  കൃതര്യമമായനി   നല്കേണശ.
H1N1  ബമാധനിച്ചയ്  മരനിച്ചവരുടടെ  എണ്ണശ  24  എന്നമാണയ്  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി
പറഞതയ്.   പടക്ഷ,  10-5-2017-ല്  ഇവനിടെടത  ടഹല്തയ്  ഡനിപമാര്ട്ടയ്ടമന്റെനിടന്റെ
ടവബ്ടസറനില്  പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  കേണകനുസരനിച്ചയ്   H1N1  ബമാധനിച്ചയ്
മരനിച്ചവരുടടെ എണ്ണശ 31 ആണയ്.   H1N1 ഇകപമാള്തടന്ന ഏകേകദശശ 423  കപടര
ബമാധനിച.  ചനികന് കപമാകയ് ബമാധനിച്ചവരുടടെ എണ്ണശ 15660-ഉശ മരനിച്ചവരുടടെ എണ്ണശ
6-ഉശ  ആണയ്.   സമാധമാരണ  മഴകമാലെതമാണയ്  പനനി  കൂടുന്നതയ്.   ജൂണ്-ജൂടലെ
മമാസതനിലെമാണയ് ഏറവമധനികേശ ടവറല് ഇന്ടഫക്ഷന്  ബമാധനിച്ചയ് പനനിയുണമാകുകേ.
അകപമാള് പ്രസ്പീ-മണ്സൂണനില്തടന്ന ഭയമാനകേമമായ  അവസയമാടണങനില് ജൂണ്-
ജൂടലെ മമാസങ്ങളനില് അപകേടെകേരമമായ അവസയനികലെയയ് കകേരളശ എത്തുടമനള്ള
ഒരു മുന്നറനിയനിപയ് മമാത്രമമാണയ് ഞങ്ങള് നല്കുന്നതയ്. ഞങ്ങടളമാടക മനനിമമാരമായനിരുന്ന
സമയതയ്,  ഞങ്ങളടടെ  കേര്യമാബനിനറയ്  ഓകരമാ   മനനിക്കുശ  ഓകരമാ  ജനിലയുടടെ  ചമാര്ജയ്
നല്കുമമായനിരുന.  ആ   മനനി  അവനിടടെയുള്ള  എലമാ  എശ.എല്.എ.മമാടരയുശ
വനിളനിചകൂട്ടുശ.   ഡനി.എശ.ഒ.  അവനിടടെ  ഒരു പവര് കപമായനിന്റെയ്  പ്രസകന്റെഷന് നല്കുശ.
അവനിടടെ എലമാ  വകുപനിടലെ ഉകദര്യമാഗസരുശ ഉണമാകുശ.  എശ.എല്.എ.-മമാര്  വനിളനിച്ചമാല്
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എലമാ  വകുപ്പുകേളശ കകേമാ-ഓര്ഡനികനറയ്  ടചയനില.   അതയ്   മനനികയമാ  ഏടതങനിലശ
ഉതരവമാദനിതടപട്ടവകരമാ  ഉടണങനികലെ  നടെക്കൂ.   അടലങനികലെ   വകുപ്പുകേള്
തമ്മനിലെടെനിയമാണയ്.   അതയ്  എശ.എല്.എ.  വനിചമാരനിച്ചമാല് തസ്പീര്കമാന്   കേഴനിയുന്നതല.
ഒരു  മനനിയുടടെ  കനതൃതസതനില്  സമാധമാരണ  പ്രസ്പീ-മണ്സൂണ്  പ്രനിപകറഷന്സയ്
നടെതമാറുണയ്,  ടഡ്രൈ  കഡടയക്കുറനിച്ചയ്  പറയമാറുണയ്.  ഫനിഷറസ്പീസയ്  വകുപടെകശ
കതമാണനിയനില്  ടവള്ളശ  ടകേട്ടനികനിടെക്കുനടണങനില് അടതടുതയ്  മമാറണശ,  അതനില്
ടകേമാതകേയ്  ടപറ്റുടപരുകുടമനശ  വസ്പീട്ടനില്  ഏടതങനിലശ  പമാട്ടയനിലശ  മറ്റുശ
ടവള്ളമുടണങനില്  അതടെകശ  ഒഴനിവമാകണടമനശ  അവനിടെടയമാടക  ടകേമാതകേയ്
വളരമാനുള്ള സമാദര്യതയുടണനശ മുന്നറനിയനിപയ്   നല്കേനി ഇതയ്  നനിയനനിച്ചനിടലങനില്
നമ്മള്  വനിചമാരനികമാത  രസ്പീതനിയനിലള്ള  ഔട്ടയ്കബ്രേകയ്സയ്  ഉണമായനികഴനിഞമാല്
പനിന്നസ്പീടെയ് പനിടെനികമാന്  കേഴനിയനില.  Prevention is better than cure എനപറയുന്നതയ്
കപമാടലെ,  മരുന്നയ്  കേരുതനിവയ്ക്കുകേയല  അതനിടന  പ്രതനികരമാധനിക്കുകേടയനള്ളതമാണയ്
നമുകയ്  ആദര്യശ  ടചയമാനുള്ളതയ്.   ടഡങനിപനനി  മമാത്രമല,   H1N1  ഏറവശ  വലെനിയ
അവസയനികലെയയ്  കപമായനിടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.   ഇകപമാള്  ടചറനിയ  തമ്മകലെമാ
ചുമകയമാ  വരുകമമാള്  സസമാബയ്  എടുതയ്  കനമാക്കുകമമാള്  26  ശതമമാനശ  കപര്ക്കുശ
H1N1  ഉണയ്.   അതനിടന്റെ  അര്തശ,  ഒരുവനിധശ  ആളകേള്ടകമാടക  H1N1
വനടകേമാണനിരനിക്കുനടവന്നമാണയ്.  ടചറനിയ രസ്പീതനിയനിലള്ള തമ്മലെനിലൂടടെ പകേരുന്നതമാണതയ്.
അതടകേമാണയ്  H1N1  എങ്ങടന  നനിയനനികണശ?  കകേരളതനില്  ഇതയ്
വര്ദനിചവരനികേയമാടണന്നമാണയ്  ഇതനിടനക്കുറനിച്ചയ്  ഇവനിടെടത  കനമാഡല്  ഓഫസ്പീസര്
തടന്ന  പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.   ഇങ്ങടന  എലമാ  സമാഹചരര്യവശ  നമുകയ്  പ്രതനികൂലെമമായനി
നനില്ക്കുന്ന ഈ സന്ദേര്ഭതനില് ഞമാന് ബഹുമമാനടപട്ട ആകരമാഗര്യ വകുപ്പുമനനികയമാടെയ്
പറയുന്നതയ്,  ഇനനിടയങനിലശ  പ്രസ്പീ-മണ്സൂണ്  മസ്പീറനിശഗയ്  വനിളനിചകൂട്ടുന്നതനിനയ്  ഒരു
മനനിടയ  ചുമതലെടപടുതണശ.  ബഹുമമാനടപട്ട  മുഖര്യമനസ്പീ,  അങ്ങയ്  ഒരു  മനനികയ്
ചുമതലെ   നല്കേനി  എലമാ  ജനിലയനിലശ  ഉടെന്തടന്ന  മനനിയുടടെ  സമാന്നനിദര്യതനില്
കയമാഗശ  വനിളനിച്ചയ്   ഇതയ്  കകേമാ-ഒമാര്ഡനികനറയ്  ടചയണശ.   സമാധമാരണ   നല്കുന്ന
25,000  രൂപയയ്  പുറകമ  തകദ്ദേശസസയശഭരണ  വകുപനിനയ്  5,000  രൂപ   നല്കേമാശ.
ശുചനിതസ മനിഷന് 10,000 രൂപ ടകേമാടുകമാറുണയ് .  

ആകരമാഗര്യവശ സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുശ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടശലെജ
ടെസ്പീച്ചര്  ): .(… ടമകയ്  ഓഫയ്).....  സര്,  എലമാശകൂടെനി  കചര്തമാണയ്  25,000  രൂപ
നല്കുന്നതയ്. 

കഡമാ  .   എശ  .   ടകേ  .   മുനസ്പീര്  : സര്,  എലമാശ കചര്ന്നതല 25,000 രൂപ.  അതമാണയ്
ഞമാന്  പറയുന്നതയ്.   25,000  രൂപയയ്  പുറകമ  5,000  രൂപയുശ  10,000  രൂപയുശ
കവടറയുണയ്.  ഏകേകദശശ 40,000 രൂപ ഒരു വമാര്ഡനിനയ്  ലെഭനിക്കുശ.  അതയ്  ലെഭനിച്ചമാല്
മമാത്രകമ അവര്കയ് ഈ പ്രവൃതനികേള് ടചയമാന് സമാധനിക്കുകേയുള.  
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ശസ്പീ  .   രമാജു എബ്രേഹമാശ  : .(… ടമകയ് ഓഫയ്).... സര്, 40,000 രൂപ ഇതനിനുമുമയ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണമാ?

കഡമാ  .    എശ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്  : സര്,  ഇതനിനുമുമയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിടന്റെ
കേണകയ് കവണടമങനില് ഞമാന് ടകേമാണ്ടുവനതരമാശ.  ഈ സമാഹചരര്യതനില്  വളടര
ഗസൗരവമമായ ഈ വനിഷയശ ടചയര് ചര്ച്ചയ്ടകടുകണടമന്നമാണയ് ഞമാന് പറയുന്നതയ്.
ചര്ച്ചയ്ടകടുകമാത  സമാഹചരര്യതനില്  ഞമാനുശ  എടന്റെ  പമാര്ട്ടനിയനില്ടപട്ട
അശഗങ്ങളശ വമാകസൗട്ടയ് നടെത്തുന.

(സര്കമാര്  നനിലെപമാടെനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  കഡമാ.  എശ.  ടകേ.  മുനസ്പീറുശ
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ പമാര്ട്ടനിയനില്ടപട്ട അശഗങ്ങളശ സഭവനിട്ടയ് പുറത്തുകപമായനി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപയ് കജകബയ്  : സര്,  62  മരണമുണമായതശ  7  ലെക്ഷകതമാളശ കപര്
പനനി  ബമാധനിതരമായനി  ഇന്നയ്  കകേരളതനിലള്ളതശ ഈ കേഴനിഞ  5  മമാസതനിനനിടെയമാടണന്നതയ്
സര്കമാര്  ശദനികകണ  ഒരു  വനിഷയമമാണയ്.   ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി  കനരടത
ദനിനപത്രങ്ങടള  ഉദരനിച്ചയ്  പറഞതയ്  ഒരു  വര്ഷടത  കേണക്കുകേളമാണയ്.
5  മമാസതനിനനിടെയയ്  കകേരളതനിലണമായനിരനിക്കുന്നതയ്  ഏറവശ  ഗുരുതരമമായ
വനിഷയമമാണയ്.  മഴ തടെങ്ങുന്നതനിനുമുമയ് 62 മരണടമന്നതമാണയ് സമാഹചരര്യടമങനില് മഴ
തടെങ്ങനിയ കശഷമുണമാകേമാന് കപമാകുന്ന പകേര്ച്ച വര്യമാധനികേള് വളടര വലതമായനിരനിക്കുടമന്ന
വസ്തുത  സര്കമാര്  വനിസ്മരനികരുതയ്.  എലമാ  നനികയമാജകേമണ്ഡലെങ്ങളനിലശ
കകേന്ദ്രസ്പീകൃതമമായനി  ഒരു  കയമാഗശ  വനിളനിചകചര്കകണതയ്  അനനിവമാരര്യശ  തടന്നയമാണയ്.
ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി  കചമാദനിച്ചതനികനമാടെയ്  എനനികയ്  ശകമമായ  പ്രതനികഷധമുണയ്.
എശ.എല്.എ.-മമാര്കയ് എന്തമാണയ് പണനിടയന്നയ് ബഹുമമാനടപട്ട മനനി ഇവനിടടെ കചമാദനിച.

ആകരമാഗര്യവശ സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുശ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടശലെജ
ടെസ്പീച്ചര്  ): .(… ടമകയ് ഓഫയ്)..... സര്, പറയമാതതയ് പറയരുതയ്.  ഇവനിടടെ നനിന്നയ് കേതയ്
ലെഭനികമാടതയുശ എശ.എല്.എ.-മമാര്കയ് ഇടെടപടെമാടമന്നമാണയ് ഞമാന് പറഞതയ്.  

ശസ്പീ  .   അനൂപയ് കജകബയ്  : സര്, ബഹുമമാനടപട്ട മനനി പറഞ്ഞു,  കവണടമങനില്
പരനികശമാധനികച്ചമാള.   ഞമാന്  അകപമാള്തടന്ന  പ്രതനികേരനിച്ചതമാണയ്.   ഏടതങനിലശ
എശ.എല്.എ.-മമാര്  ഇടെടപടെമാതനിരനിക്കുകമമാ;  എലമാ  എശ.എല്.എ.-മമാരുശ  ഇടെടപടുശ.
അവരവരുടടെ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കയമാഗശ  വനിളനികമാന്  ഏടതങനിലശ  എശ.എല്.എ.
വനിമുഖത കേമാണനിക്കുകമമാ;  കേഴനിഞ സര്കമാരനിടന്റെ സമയത്തുള്ള എശ.എല്.എ.-മമാര്
കയമാഗശ  വനിളനികമാന്  ബമാദര്യതയനിലമാതവരമായനിരുകന്നമാ;  പടക്ഷ  സര്കമാര്
നനിര്കദ്ദേശശ   നല്കേനി.   സര്കമാര്   ഉതരവയ് ആകരമാഗര്യവകുപനിനയ് നല്കേനി.  ഞമാന്
ഉള്ടപടടെ കയമാഗശ വനിളനിച്ചതമാണയ്.  എ.സനി.എസയ്. ഉള്ടപടടെയുള്ളവര് ആകരമാഗര്യ വകുപയ്
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ടസക്രട്ടറനികയ്  നനിര്കദ്ദേശശ നല്കേനിയനിട്ടുടണന്നയ് പറഞ്ഞു.  ആകരമാഗര്യവകുപയ് ടസക്രട്ടറനികയമാ
ഡനി.എശ.ഒ.-കയമാ  അവരവരുടടെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലെനിരുന്നയ്  ചര്ച്ച  നടെതനിയമാല്
വനിഷയങ്ങള് തസ്പീരുകേയനില. എശ.എല്.എ.-മമാര് അവരവരുടടെ പ്രകദശങ്ങളനില് കയമാഗശ
വനിളനിച്ചമാല്  പഞമായത്തുതലെ  അശഗങ്ങള്  ഉള്ടപടടെ  വരുകമമാള്  വലെനിയ
കകേമാ-ഓര്ഡനികനഷന് വരുന. ആ ഒരു നസ്പീകശ  സര്കമാരനിടന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണശ.
ടവകേനിടയങനില്കപമാലശ  അതയ്  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  സമാഹചരര്യശ  സര്കമാര്
ഒരുകണടമനള്ളതമാണയ്  എനനികയ്  ഈ  സന്ദേര്ഭതനില്  അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്.
ഇവനിടടെ  ഒരു  മരണവശ  ഉണമാകേമാന്  പമാടെനില.   പനനി  വരുന്നതയ്  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
കുറമമാടണന്നയ് ഒരനികലശ ഞമാന് പറയുകേയനില.  പടക്ഷ,  പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള്
കൃതര്യമമായ നനിലെയനില് നടെപനിലെമാകണശ. ഈ വനിഷയശ എന്തമായമാലശ ചര്ച്ച ടചകയണ
ഒന്നമായനിരുന.  ചര്ച്ച ടചയമാതതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞമാന് വമാകസൗട്ടയ് നടെത്തുന.  

(സര്കമാര്  നനിലെപമാടെനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശസ്പീ.  അനൂപയ്  കജകബയ്  സഭവനിട്ടയ്
പുറത്തുകപമായനി.)

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   എശ  .   മമാണനി  : സര്, പകേര്ച്ചവര്യമാധനി വര്യമാപനിക്കുന; സമാശക്രമനികേകരമാഗ
ബമാധനിതരുടടെ  എണ്ണശ  വര്ദനിക്കുന;   മരണസശഖര്യ  കൂടെനിടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.
ബഹുമമാനടപട്ട മനനി ഒരു പുതന് ഫനികലെമാസഫനി ഇവനിടടെ അവതരനിപനിക്കുകേയുണമായനി.
പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേള്  തടെയമാന്  പ്രയമാസമമാണയ്,  മരണശ  വരമാതനിരനികമാന്  കനമാക്കുകേ
അതമാണയ് ടബറര് എന്നയ് ബഹുമമാനടപട്ട മനനി പറഞതയ് നനിര്ഭമാഗര്യകേരമമായനികപമായനി.  

ആകരമാഗര്യവശ സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുശ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടശലെജ
ടെസ്പീച്ചര്  ): ..(… ടമകയ് ഓഫയ്)....  സര്,  പകേര്ച്ചവര്യമാധനി വരമാടത കനമാകണടമന്നമാണയ്
പറഞതയ്.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എശ  .    മമാണനി  : സര്,  പകേര്ച്ചവര്യമാധനി വരമാടത കനമാകണശ.  ഇവനിടടെ
പറഞതകപമാടലെ prevention is better than cure.  അതടകേമാണയ് പകേര്ച്ചവര്യമാധനി
വരമാതനിരനികമാനുള്ള നടെപടെനികേള്   സസസ്പീകേരനികണശ.  കയമാഗങ്ങള് നടെത്തുന്നതയ് നല
കേമാരര്യമമാണയ്.  മനനിതലെതനിലശ  ഉകദര്യമാഗസതലെതനിലശ   ധമാരമാളശ   കയമാഗങ്ങള്
നടെതണശ.  പടക്ഷ  ഫലെപ്രദമമായ  പ്രതനികരമാധ  നടെപടെനികേള്  ഉണമായനില.
വളടരയധനികേശ  കയമാഗങ്ങള് നടെന്ന തനിരുവനന്തപുരശ ജനിലയനിലെമാണയ് ഏറവശ കൂടുതല്
പകേര്ച്ചവര്യമാധനി  വന്നതയ്.  കയമാഗങ്ങള്  നടെതനിയതടകേമാണയ്  മമാത്രമമായനില,
ഇഫക്ടസ്പീവമായ നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിചകേമാണുന്നനില.  അതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞമാനുശ
എടന്റെ പമാര്ട്ടനിയുശ വമാകസൗട്ടയ് നടെത്തുന.  

(സര്കമാര്  നനിലെപമാടെനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശസ്പീ.  ടകേ.  എശ.  മമാണനിയുശ
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ പമാര്ട്ടനിയനില്ടപട്ട അശഗങ്ങളശ സഭവനിട്ടയ് പുറത്തുകപമായനി.)
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ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല്  : സര്, ഇവനിടടെ  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി  കയമാഗശ
വനിളനിചകൂട്ടനിയ  കേമാരര്യവശ  മരുനകേള്  കസമാകയ്  ടചയ്ത  കേമാരര്യവടമമാടക
പറയുകേയുണമായനി.  അടതമാടക വളടര നലതതടന്നയമാണയ്.  പടക്ഷ പ്രശ്നശ അതല.
ഇവനിടടെ  മമാലെനിനര്യ  സശസരണകേമാരര്യതനില്  അകമ  പരമാജയടപട്ടനിരനിക്കുന.  ഏതയ്
കറമാഡനിലൂടടെ കപമായമാലശ മമാലെനിനര്യങ്ങള് കൂടെനികനിടെക്കുന.  അതയ്  അഴകേനി കരമാഗങ്ങള്കയ്
കേമാരണമമായനിതസ്പീരുന.  ഇടതലമാവര്ക്കുശ  അറനിയമാവന്ന  കേമാരര്യമമാണയ്.   ഇതനിടന
ഗസൗരവമമായനി കേമാണുന്നനില.  ഈ കേമാരര്യടത സശബനനിച്ചയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കമാരനിടന്റെ
അമൃതയ്  പദതനിയുണയ്.   ഇതനിടന്റെ   50  ശതമമാനശ  ടചലെവയ്  കകേന്ദ്ര   സര്കമാര്
വഹനികമാന് തയമാറമാണയ്.   അതനിനുകവണനി  219  കകേമാടെനി  രൂപ   അനുവദനിച.   ആ
പണതനില്  ടവറുശ  3  കകേമാടെനി  രൂപ  മമാത്രമമാണയ്  ടചലെവഴനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.   മമാലെനിനര്യ
സശസരണ കേമാരര്യതനില്  കവണ രസ്പീതനിയനില് ശുഷമാന്തനി കേമാണനിക്കുന്നനില.   കകേന്ദ്ര
സര്കമാര്  അനുവദനിച്ച പണതനില് ഉപകയമാഗനിച്ച 3 കകേമാടെനിയനില് 2.9 കകേമാടെനി രൂപയുശ
ടചലെവഴനിച്ചതയ്   ഭരണപരമമായ  കേമാരര്യങ്ങള്ക്കുകവണനിയമാണയ്.  ഈ  കേമാരര്യതനില്
കേമാണനിക്കുന്ന  ഉകപക്ഷയുടടെ  സസമാഭമാവനികേമമായ  പരനിണനിതഫലെമമാണയ്  ഇതരശ
കരമാഗങ്ങള്   പടെര്നപനിടെനിക്കുന്നതയ്. ഇകപമാള്  മഴകമാലെശ   തടെങ്ങമാന് കപമാകുന്നകതയുള.
ഇകപമാള്തടന്ന  ഇതമാണയ്  സനിതനിടയങനില്  മഴ  ടപയ്തമാല്  കേമാരര്യങ്ങള്  വളടര
ഗുരുതരമമായനിരനിക്കുശ.  ഇതനിടന  രമാഷ്ട്രസ്പീയമമായനി  കേമാണുന്നത  ടകേമാണ്ടുശ  മുന്
ഗവണ്ടമന്റെനിടന  കുറശ  പറഞതടകേമാണ്ടുശ  കേമാരര്യമനില.  പ്രമാകയമാഗനികേമമായ
നടെപടെനികേളമാണയ്  കവണതയ്.  ശുഷമാന്തനി  കേമാണനിക്കുകേയമാണയ്  കവണതയ്.  അതയ്
കേമാണുന്നനില. അതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞമാന് വമാകസൗട്ടയ് നടെത്തുകേയമാണയ്.  

(സര്കമാര്  നനിലെപമാടെനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല്  സഭവനിട്ടയ്
പുറത്തുകപമായനി.)

(പുറത്തുകപമായ  അശഗങ്ങള്  അല്പസമയതനിനുകശഷശ  സഭയനില്
ഹമാജരമായനി.)

IV.  ശദ ക്ഷണനികല്

(1) ജലെസശരക്ഷണ പദതനികേള്

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമമാര് : സര്, കേഴനിഞ രണ്ടുമൂന്നയ് മമാസമമായനി നമ്മുടടെ
സശസമാനശ  കേടുത  കുടെനിടവള്ളക്ഷമാമശ  കനരനിടുകേയമാണയ്.  കുടെനിടവള്ളശ  മമാത്രമല
കേമാര്ഷനികേ രശഗകതയമാവശര്യമമായ ടവള്ളവശ നമുകയ് നഷ്ടടപടുന. അതനിടന്റെ ഏറവശ
വലെനിയ  ബുദനിമുട്ടയ്  അനുഭവനിച്ചതയ്  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനിതടന്നയമാണയ്.  എലമാ
ഭമാഗത്തുനനിനശ  അകങ്ങയയ്  കഫമാണനിലൂടടെയുശ  മറയ്  സശവനിധമാനങ്ങളനിലൂടടെയുശ
നനിരന്തരമമായ  പരമാതനികേളമാണയ്  ലെഭനിച്ചതയ്.  അതയ്  പരനിഹരനികമാന്  അങ്ങയുടടെ
കേഴനിവനിടന്റെ  പരമമാവധനി  ശമനിക്കുകേയുശ  ടചയ.  പകക്ഷ  ഇടതമാരു  വര്യകനികയമാ
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ഭരണമാധനികേമാരനികയമാ വനിചമാരനിച്ചമാല് ഒരു ദനിവസശടകേമാണയ് പരനിഹരനികമാന് കേഴനിയുന്ന
വനിഷയമല. ഈ വനിഷയതനിടന്റെ പ്രധമാന കേമാരണശ ജലെമാശയങ്ങള് നശനിപനിക്കുകേയുശ
വയലകേള്  നനികേതടപടുകേയുശ  പുഴകേടളലമാശ  മണല്വമാരനി  നശനിപനിക്കുകേയുശ
ടചയ്തതമൂലെമുണമായ  ഭൂഗര്ഭ  ജലെക്ഷമാമമമാണയ്.  കകേരളതനില്  ഏറവശ  കൂടുതല്
ഭൂഗര്ഭജലെനനിരപയ്  തമാഴ്ന്ന  രണയ്  പ്രകദശങ്ങള്  ടകേമാലശ  ജനിലയുശ  പമാലെകമാടെയ്
ജനിലയുമമാണയ്.  അതകപമാടലെ ഭമാരതപ്പുഴ ഏതമാടണമാരു മരുഭൂമനിയമായനി മമാറനികഴനിഞ്ഞു.
വനികദശ  രമാജര്യകതമാ  ഗള്ഫനികലെമാ  ഷൂട്ടയ്  ടചയ്ത  ഒരു  സനിനനിമയുടടെ  അതര്യമാവശര്യ
ഭമാഗങ്ങള് കവണടമങനില് ഭമാരതപ്പുഴയനില് വച്ചയ് ഷൂട്ടയ് ടചയമാന് സമാധനിക്കുശ.  കേമാരണശ
മണലെമാരണര്യശ  കപമാടലെ  കേനിടെക്കുകേയമാണയ്  കകേരളതനിടന്റെ  ഏറവശ  വസ്പീതനി  കൂടെനിയ
നദനിയമായ  ഭമാരതപ്പുഴ.  നനിളടയന്നയ്  കേവനികേള്  വമാഴനിപമാടുന്ന  ആ  നദനി  നശനിച.
അതകപമാടലെ  ഏഷര്യയനിടലെതടന്ന  ഏറവശ  വലെനിയ  ശുദജലെ  തടെമാകേമമായ
ശമാസമാശകകേമാട്ട തടെമാകേശ നശനിച,  തനിരുവനന്തപുരശ  നഗരതനില് ടവള്ളടമതനിക്കുന്ന
കപപമാറ,  അരുവനികര,  ടനയമാര് എന്നസ്പീ ഡമാമുകേളനിലശ ടവള്ളമനില.  ഇങ്ങടനടയമാരു
രൂക്ഷമമായ അവസയുണമായതനില് നമുകയ് വലെനിയ പങ്കുണയ്.  മലെമ്പുഴ ഡമാമനില് മണല്
വന  നനിറഞയ്  അവനിടടെയുശ  ടവള്ളമനിലമാതമായനി.  പമാലെകമാടെയ്  ജനിലയയ്  ടവള്ളശ
നല്കുന്ന ഏറവശ  വലെനിയ  കസമാഴമായ  മലെമ്പുഴ  ഡമാമനിലശ  ടവള്ളമനില.    നദനികേളശ
പുഴകേളശ  കുളങ്ങളശ  ഡമാമുകേളടമലമാശ  നശനിക്കുന്ന  സമാഹചരര്യമുണമായനി.  എടന്റെ
നമാട്ടനിടലെ  കുളങ്ങള്  നന്നമാകമാന്  ഞമാന്  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷവശ  വളടരകയടറ
പരനിശമനിച്ചനിട്ടുണയ്.   കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ് എലമാ
പഞമായതനിടലെയുശ  ഓകരമാ  കുളശ  നവസ്പീകേരനിക്കുടമന്നയ്  കേമാണനിച്ചയ്  കൃഷനി
വകുപനില്നനിനശ എനനിടകമാരു കേത്തുകേനിട്ടനി. ഞമാന് പഞമായത്തുകേളടടെ ലെനിസയ് എഴതനി
അകപക്ഷയുശ  എസനികമറ്റുശ   നല്കേനിയനിട്ടുശ  ഒരു  പ്രകയമാജനവമുണമായനില.  കേഴനിഞ
സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതയ്  നദനിയുടടെ  കേരയനില്  സനിമന്റുശ  കേരനിങല്ലുശടകേമാണയ്
കകേമാണ്ക്രസ്പീറയ്  ടചയമാനമാണയ് പണശ   കൂടുതലശ  ടചലെവഴനിച്ചതയ്. ബഹുമമാനടപട്ട മനനികയ്
അതയ് പരനികശമാധനിച്ചമാല് മനസനിലെമാകുശ.  എടന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില്  15  ലെക്ഷശ
രൂപ ടചലെവമാകനി ഒരു കതമാടെനിടന്റെ കേരയനില് മതനില് ടകേട്ടനി. ഇങ്ങടനടയമാരു സശഭവശ
നടെനടവന്നറനിഞയ്  ഞമാന്  കേമാണമാന്  ടചന.  ആരുടടെ  പുരയനിടെമമാടണന്നയ്  ഞമാന്
അകനസഷനിച,  ആര്ക്കുമറനിയനില.  അതനിടന്റെ  ഓകപമാസനിറമായനി  ഇനശ  കേമാണമാന്
കേഴനിയുശ,  ഒരു പട്ടനികേജമാതനി കകേമാളനനിയുടടെ മതനില്  ഏതയ് നനിമനിഷവശ തമാടഴ വസ്പീഴന്ന
നനിലെയനില്  തകേര്ന്നയ്  നനില്ക്കുകേയമാണയ്.  അവനിടടെ  ടസഡയ്  വമാള്  ടകേട്ടനിയനില.
കുളങ്ങളടടെ  പണനി  കകേമാണ്ട്രെമാക്ടര്മമാരുശ  ചനിലെ  പമാര്ട്ടനികമാരുശ  തമ്മനിലള്ള  ഒരു
കേച്ചവടെമമായനിരുന.   പമാര്ട്ടനിടയന്നയ്  പറയുകമമാള്  കകേരള  കകേമാണ്ഗ്രസയ്  (എശ)-ടന്റെ
കനതമാകള്കയ്  കുളശ  അനുവദനിക്കുശ,  അവര്കയ്  ടസഡയ്  വമാള്  ടകേട്ടനിടകമാടുക്കുശ.
അങ്ങടന രമാഷ്ട്രസ്പീയമമായനി ഇതനിടന കേണതടകേമാണമാണയ് നമുകയ് ഈ നമാശശ കനരനിട്ടതയ്.
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കകേമാടെനികണകനിനയ്  രൂപ  ടചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണയ്,  പകക്ഷ  അതയ്  പ്രകയമാജനടപട്ടനില
എനള്ള  വസ്തുത  മനസനിലെമാകണശ.  അഞയ്  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  എടന്റെ
നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില്  ഒകരടയമാരു  കുളതനിനമാണയ്  തകേ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.
അതടകേമാണയ് ബഹുമമാനടപട്ട മനനി ഭൂഗര്ഭജലെശ കശഖരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു പദതനി
തയമാറമാകണശ.  കനരടത ഒരു ദനിവസശ ബഹുമമാനടപട്ട മനനികയമാടെയ് ഇകതക്കുറനിച്ചയ്
സശസമാരനിക്കുകമമാള്  ഓഫയ്  ദ  റനികകമാര്ഡയ് ആയനികപമായതടകേമാണമാണയ്  ഞമാന്
ഇതരതനില് ഒരു വനിഷയശ വസ്പീണ്ടുശ ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.   

നമ്മുടടെ  നദനികേളനിലശ  കതമാടുകേളനിലശ  പരമമാവധനി  തടെയണകേള്  നനിര്മ്മനിക്കുകേ
എന്നതമാണയ്  ഇതനിടനമാരു  പരനിഹമാരശ.  പലെ  ഉകദര്യമാഗസരുശ  അങ്ങടയയുശ
സര്കമാരനിടനയുശ വഴനിടതറനിചവനിടുശ. അങ്ങടന വഴനി ടതറനികപമാകകേണ ആവശര്യമനില.
ടപമാതപ്രവര്തകേര്  ജനങ്ങളമമായനി  അടുതയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്നവരമാണയ്.
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  കകേമാമണ്ടസന്സുള്ളവരമാണയ്.  നമുടകമാരു  എശ.എല്.എ.
ആകേമാന്  കനമാമനികനഷന്   നല്കേമാന്  കവണതയ്  കകേമാമണ്ടസന്സമാണയ്.  അങ്ങടന
കകേമാമണ്ടസന്സയ് വചകനമാകനി ഈ നദനികേളനില് തടെയണകേള് നനിര്മ്മനികണശ. വനശ
വകുപനിടന്റെ  വകേയമായനി  മലെമ്പുഴ  ഡമാമനിനയ്  ചുറ്റുശ   തടെയണകേള്  നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണയ്.
അവനിടടെടയലമാശ  ടവള്ളതനിടന്റെ  ഒഴകയ്  കൂടെനിയനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  മൃഗങ്ങള്കയ്
കുടെനികമാന്  ടവള്ളമുണമായനിരുന.  ഇകപമാള്  അതശ  വറനിയതടകേമാണമാണയ്  മൃഗങ്ങള്
കേമാടെനിറങ്ങുന്നതയ്.   മലെമ്പുഴ,  ടനയമാര്,  അരുവനികര,  കപപമാറ  എന്നസ്പീ   ഡമാമുകേളടടെ
റനിസര്കവമായറുകേളനികലെയയ്  ടവള്ളശ  വരുന്ന എലമാ  ചമാലകേളനിലശ  രണ്ടുശമൂനശ  നമാലശ
തടെയണകേള് വനശവകുപ്പുശ ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പുശ നനിര്മ്മനികണശ.  അങ്ങടന നമാലെയ്
വര്ഷശ  കേഴനിയുകമമാള് ഈ നദനികേളനില്നനിനശ  ഊറ്റുണമാകുശ.  എടന്റെ നമാട്ടനില് ഒരു
തടെയണയുടടെ പണനി നടെന്നകപമാള് നമാട്ടുകേമാടരലമാശകൂടെനി വന്നയ് ടവള്ളതനിടന്റെ ഒഴകയ്
കുറയുശ അതയ് തടെയണടമന്നയ്  പറഞകപമാള്  അങ്ങടനയല, നമുകയ് കനമാകമാടമന്നയ്
ഞമാന്  പറഞ്ഞു.  ഈ  അടുത  ദനിവസശ  അവര്  വന്നയ്  രണയ്  തടെയണകേള്  കൂടെനി
നനിര്മ്മനികമാനുള്ള ഏര്പമാടുണമാകണടമന്നയ് പറഞ്ഞു. അകപമാള് ഊറ്റുണമാവകേയമാണയ്
ടചയന്നതയ്.  കവനല്കമാലെത്തുകപമാലശ  ആ  കതമാട്ടനില്  ടവള്ളമുണയ്.   ഗുജറമാതനില്
അഞയ് വര്ഷശ ടകേമാണയ് ആറമായനിരശ തടെയണകേള് നനിര്മ്മനിചടവന്നമാണയ് പറയുന്നതയ്.
അതകപമാടലെ  ശമാസമാശകകേമാട്ട  തടെമാകേടത  സശരക്ഷനികമാന്  വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനി
പരസ്പീക്ഷണമാടെനിസമാനതനില്  അവരുടടെ  ഉകദര്യമാഗസടര  ചുമതലെടപടുതനി  പകതമാ
പതനിനകഞമാ  ഇരുപകതമാ  ലെക്ഷശ  രൂപ  അനുവദനിചടകേമാണയ്,  ആ  പരനിസരത്തുള്ള
വസ്പീടുകേളനിടലെ  മഴടവള്ളശ  മുഴവന്   ഓടെനിടന്റെ  പുറത്തുനനിന്നയ്  പമാതനിവച്ചയ്  കശഖരനിച്ചയ്
പനി.വനി.സനി.  ടപപയ്  വഴനി  ശമാസമാശകകേമാട്ട തടെമാകേതനികലെയയ് ഒഴകണശ.  അരുവനികര
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ഡമാമനിനുചുറ്റുശ ആളകേള് തമാമസമുണയ്. എന്നമാല് ടനയമാര് ഡമാമനിലശ കപപമാറ ഡമാമനിലശ
അതനില.  അവനിടടെയുള്ള ടവള്ളശ  കശഖരനികണശ.  അതകപമാടലെ  നമ്മുടടെ  നമാടെമാടകേ
കുഴല്കനിണറുകേളണയ്.   ആ കുഴല്കനിണറുകേള് റസ്പീചമാര്ജയ്  ടചയമാന് കേഴനിയുശ.   ഈ
സര്കമാര്  ഒരു  പുതനിയ  പരനിഷമാരശ  ടകേമാണ്ടുവന.  കേനികയമാസ്കുകേള്  വയമാന്
തസ്പീരുമമാനനിച.  യഥമാര്തതനില്  കേനികയമാസയ്  എന്ന  പരനിഷമാരശ  തമനിഴയ് നമാട്ടനില്
നടെപനിലെമാകനി വനിജയനിച്ചനിട്ടുണയ്.   ഇകപമാള് നമ്മുടടെ നമാട്ടനില് ടചയ്തനിരനിക്കുന്നതയ് ഗ്രസൗണയ്
വമാട്ടര്  ഡനിപമാര്ട്ടയ്ടമന്റെയ്  നമാടെമാടകേ  കുഴല്കനിണറുകേള്   നനിര്മ്മനിച.  ഈ
കുഴല്കനിണറുകേള്  പലെതശ  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നനില.  കവനല്കമാലെശ  വരുകമമാള്
എലമാവരുശ  ഇതനിടന്റെ  ടപഡല്  പനിടെനിച്ചയ്  അടെനിക്കുശ.  ഇതയ്  മഴ  വരുകമമാള്
ആരുടമടുക്കുകേയനില.  അടുത  കവനലെനില്  വസ്പീണ്ടുശ  ഇതയ്  അടെനിക്കുകമമാകഴക്കുശ
തരുടമടുതയ്  ടപമാട്ടനികപമാകുശ.   ഇതടകേമാണയ്  പ്രകയമാജനമനില.   അതടകേമാണയ്
കകേരളതനിടലെ  മുഴവന്  കുഴല്കനിണറുകേളശ  പരനികശമാധനിച്ചയ്  ടവള്ളമുള്ളവയനില്  ഒരു
സനിന്ടടെകയ്  ടെമാങ്കുശ  കമമാകട്ടമാറുശ   ടെമാപ്പുശ  വച്ചമാല്  ഇതയ്  എലമാ  കേമാലെഘട്ടതനിലശ
കുടെനിടവള്ളതനിനുതകുശ.  അതകപമാടലെ  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  ഏറവശ  കൂടുതല്
ടവള്ളടമടുക്കുന്നതയ്  ഫമാറ്റുകേളമാണയ്.   ഈ  ഫമാറ്റുകേളനിടലെ  ടവള്ളശ  നനിര്ബനപൂര്വ്വശ
ഭൂമനിയനില് ചമാര്ജയ് ടചയണശ.  കകേരള നനിയമസഭയുടടെ പുറതയ് വസ്പീഴന്ന ടവള്ളശ ഒരു
മഴടവള്ള സശഭരണനിയനില് കശഖരനിക്കുനണയ്.  അതനിനപ്പുറതയ് ഭൂമനിയനികലെയയ്  ചമാര്ജയ്
ടചയമാനുള്ള  സശവനിധമാനമുണമാകേണശ.  ഒരു  കുളമുടണങനില്  ആ  കുളതനിടന്റെ
സമസ്പീപത്തുള്ള  എലമാ  വസ്പീടുകേളനികലെയുശ  ടവള്ളശ  അതനികലെയയ്  ടകേമാണ്ടുവന്നയ്
പഞമായതനിടന്റെകയമാ  മുനനിസനിപമാലെനിറനിയുടടെകയമാ  ഒരു  പദതനിയനില്ടപടുതനി
അതനിടന  പനി.വനി.സനി.  ടപപ്പുടകേമാണയ്  പമയ്  ടചയ്തയ്,  സമാന്ഡയ്  ഫനില്ട്ടര്  ടചയ്തയ്,
ശുദസ്പീകേരനിച്ചയ്  ജലെമാശയങ്ങളനികലെയയ്   എതനികമാശ.  ഇതരശ പരനിഷമാരങ്ങള് നമ്മള്
അടെനിയന്തരമമായനി  തടെകങ്ങണതണയ്.   അതകപമാടലെ  കകേരളതനിടലെ  ടടെകകമാപമാര്കയ്
ഏറവശ  കൂടുതല്  ടവള്ളടമടുക്കുന്ന  സലെമമാണയ്.  തനിരുവനന്തപുരശ,  എറണമാകുളശ
ജനിലകേളനിടലെ ടടെകകമാപമാര്ക്കുകേളനില്നനിന്നയ്   ടവള്ളശ കശഖരനിച്ചയ്  ഭൂമനിയനിലെനിറകണശ.
കകേരളതനിടലെ  മുഴവന്  വര്യവസമായശമാലെകേളടടെയുശ   മുകേളനില്  വസ്പീഴന്ന  ടവള്ളശ
കശഖരനികമാന്  വര്യവസമായ  വകുപ്പുമനനികൂടെനി  മുന്കേടയടുതയ്  ഒരു  ഉതരവനിലൂടടെ
നടെപമാകണശ.   എന്നനിട്ടയ്  വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനി   ഒരു  തടെയണ   നനിര്മ്മനികണശ.
കേഞനികകമാടെയ്   വര്യവസമായ  കമഖലെയനില്  ഒരു  തടെയണ  നനിര്മ്മനിച്ചയ്  അവനിടടെനനിന്നയ്
ടവള്ളടമടുതയ്   ശുദസ്പീകേരനിചപകയമാഗനിക്കുന്ന ഇന്ഡസനിയല് വമാട്ടര്  സടപ സസ്പീശ
കകേരളതനില്  ആരശഭനികണശ.   വര്യവസമായങ്ങള്കയ്  കൂടുതല്  ടപസയയ്  ടവള്ളശ
നല്കുന്ന സശവനിധമാനശ  വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനി  തടെങ്ങണശ.   വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനിയുടടെ
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കേടുത നഷ്ടടതക്കുറനിച്ചയ് അങ്ങയ് കേഴനിഞ പ്രമാവശര്യശ പറയുകേയുണമായനി.  ആ നഷ്ടശ
നനികേതമാന് വര്യവസമായ സമാപനങ്ങളനില്നനിനശ വസ്പീട്ടമാവശര്യതനിനയ്  നല്കുന്നതനികനകമാള്
കൂടെനിയ  നനിരകയ്  വമാങ്ങനിടകമാണയ്  ടവള്ളശ   നല്കേണശ.   ഭൂഗര്ഭ  ജലെചൂഷണശ
തടെയുന്നകതമാടടെമാപശ  ഇതരതനിലള്ള  പരനിഷമാരങ്ങള്  കകേരളതനില്
നടെപനിലെമാക്കുന്നതനിനയ് നടെപടെനിടയടുകമാന് അങ്ങയുടടെ ശദയുണമാകേണശ.  ഇനനിയുള്ള
കേമാലെടമങനിലശ  ഭൂഗര്ഭ ജലെനഷ്ടശ തടെയുന്നതനിനയ്  സര്കമാര് ആവശര്യമമായ നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികണടമന്നമാണയ് ഈ ശദ ക്ഷണനികലെനിലൂടടെ ഞമാന് ആവശര്യടപടുന്നതയ്. 

[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപവ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്]

ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മമാതത്യു  ടെനി  .    കതമാമസയ്):  സര്,  ബഹുമമാനടപട്ട
അശഗശ  വളടര  പ്രധമാനടപട്ട  ഒരു  പ്രശ്നമമാണയ്  ഈ  സഭയുടടെ  ശദയനില്
ടകേമാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.  അകദ്ദേഹശ  ഉന്നയനിച്ച  എലമാ  ആശയങ്ങകളമാടുശ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളമാടുശ
ടപമാതടവ  ഈ  സര്കമാര്  കയമാജനിക്കുകേയമാണയ്.  ഇതയ്  ഒരു  വര്യകനി  വനിചമാരനിച്ചമാല്
തസ്പീരുന്ന  പ്രശ്നമല.  ഇതയ്  ടപമാതസമൂഹശ ഏടറടുകണടമനതടന്നയമാണയ് സര്കമാര്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്.  ഹരനിത  കകേരളശ  മനിഷന്  ടപമാത  സമൂഹശ  ഏടറടുകകണ  ഒരു
ദസൗതര്യടമന്ന നനിലെയനിലെമാണയ് ജനങ്ങളടടെ മുമനില് ഗവണ്ടമന്റെയ്   അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.
ടനയമാര് ഡമാമനില്നനിനശ കേരമനയമാറനില് ടവള്ളടമതനിച്ചതനിനുകശഷശ ബഹുമമാനടപട്ട
മുഖര്യമനനി  6-ാം തസ്പീയതനി നടെതനിയ ടഫയ്സയ് ബുകയ് കപമാസനിശഗനിടലെ അഭനിനന്ദേന
ഭമാഗങ്ങള്  വമായനിക്കുന്നനില.  ഒരു  മനിഷന്  വനിജയകേരമമായനി  നടെതനിയമാല്  അതനിടന്റെ
അഭനിനന്ദേനങ്ങള്  ഏറ്റുപറഞ്ഞുടകേമാണനിരനിക്കുകേയല,  അടുത  കേമാരര്യങ്ങളനികലെയയ്
നസ്പീങ്ങുകേയമാണയ്  സര്കമാരനിടന്റെ  ലെക്ഷര്യശ.  അകദ്ദേഹശ  വളടര  കൃതര്യമമായനി
പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്,  സര്കമാര്  ഏടറടുതയ്  നടെത്തുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങകളമാടടെമാപശ
തടന്ന ജലെകസമാതസ്സുകേള്  സശരക്ഷനികമാനുശ ഓകരമാ  തള്ളനി  ജലെവശ ശദകയമാടടെ
മമാത്രശ  ഉപകയമാഗനികമാനുശ  എലമാകപരുശ  തയമാറമാകേണടമന്നമാണയ്.  ഈ  കവനലെനില്
ജലെദരുപകയമാഗശ  ടപമാറുകമാനമാകേമാത  ടതറമാടണന്നയ്  നമാശ  മനസനിലെമാകണശ.
മണ്സൂണ് കേടെനവരുന്നകതമാടടെ  ഈ കേഷ്ടപമാടടെമാടക മറക്കുകേയുശ ടവള്ളതനിടന്റെ
കേമാരര്യശ ശദനികമാതനിരനിക്കുകേയുമമാണയ് ടപമാതടവ നമ്മുടടെ ശസ്പീലെശ.  ആ ശസ്പീലെശ ഇനനി
മലെയമാളനികയ്  ടകേമാണ്ടുനടെകമാനമാവനില.  നമ്മുടടെ  ജലെകസമാതസ്സുകേള്  സശരക്ഷനിക്കുകേ,
മഴക്കുഴനികേള്  നനിര്മ്മനിച്ചയ്  മഴടവള്ളശ  ഭൂമനിയനികലെയയ്  ഇറക്കുകേ,  ഫലെവൃക്ഷങ്ങള്
വചപനിടെനിപനിച്ചയ് പച്ചപ്പുശ പ്രകൃതനിയുശ സശരക്ഷനിക്കുകേ തടെങ്ങനി നനിരവധനി പ്രവര്തനങ്ങള്
സര്കമാര്  നടെത്തുനണയ്.  ഈ  പ്രവര്തനങ്ങള്  എലമാകപരുശ  ഏടറടുകണശ.
പ്രകൃതനികയ്  കദമാഷശ  ടചയന്ന  ചനിലെയനിനശ  മരങ്ങള്  വചപനിടെനിപനിക്കുന്നതനിടന
നനിരുതമാഹടപടുതമാന്  സര്കമാര്  ആകലെമാചനിക്കുനണയ്.  തനിരുവനന്തപുരതയ്
ടവള്ളശ  എതനിക്കുന്നതനിനമായനി  നടെപമാകനിയ  കൂട്ടമായ  പരനിശമവശ  ഇച്ഛേമാശകനിയുശ
എലമായനിടെത്തുമുണമായമാല് ജലെസമൃദമമായ ഒരു കകേരളശ  നമുകയ്   സൃഷ്ടനികമാനമാകുശ.
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കലെമാകേ  പരനിസനിതനി  ദനിനമമായ  ജൂണ്  5-നയ്  ഒരു  കകേമാടെനി  ഫലെവൃക്ഷങ്ങള്
കകേരളതനിടലെമമാടുശ  വചപനിടെനിപനികമാനമാണയ്  സര്കമാര്  ആകലെമാചനിക്കുന്നതയ്.  ഒരു
കദശസ്പീയ ഉതവശകപമാടലെ ഈ പരനിപമാടെനി ഏടറടുകമാന് എലമാവരുശ മുകന്നമാട്ടുവരണശ.

ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഒരു  നയമമാണയ്  ബഹുമമാനടപട്ട  മുഖര്യമനനി  അറനിയനിച്ചതയ്.
അകതമാടടെമാപശതടന്ന  നമാശ  മനസനിലെമാകകണതയ്,  എലമാ  കവനല്കമാലെത്തുശ
കുടെനിടവള്ളക്ഷമാമശ  ആവര്തനിചവരനികേയമാണയ്.  പ്രതനിവര്ഷശ ഏതമാണയ് 3,000 മനിലനി
ലെനിറര്  മഴ  ലെഭനിക്കുന്ന  ഒരു  സശസമാനമമാണയ്  കകേരളശ.  വര്ഷകേമാലെതയ്
ടവള്ളടപമാകവശ കവനല്കമാലെതയ് വരള്ച്ചയുശ അനുഭവടപടുകേയമാണയ്.  മഴടവള്ളശ
കവണ  രസ്പീതനിയനില്  സശഭരനിക്കുകേയുശ  ഉപകയമാഗനിക്കുകേയുശ  ടചകയണതനിടന്റെ
ആവശര്യകേതയനികലെയ്ക്കുശ അതനിനുള്ള സമാദര്യതയനികലെയ്ക്കുമമാണയ് ഇതയ് വനിരല് ചൂണ്ടുന്നതയ്.
വര്ഷകേമാലെതയ്   ടവള്ളടപമാകമമാണയ്.  വര്ഷകേമാലെതയ്  കുതനിടയമാഴകേനി  കേടെലെനില്
പതനിച്ചയ്  പമാഴമായനികപമാകുന്ന  മഴടവള്ളതനിടന്റെ  ടചറനിടയമാരു  ഭമാഗടമങനിലശ
സശഭരനിക്കുകേയുശ  ഭൂമനിയനികലെയയ്  ആഴ്ന്നനിറങ്ങമാന് സമാഹചരര്യടമമാരുക്കുകേയുശ ടചയ്തമാല്
ജലെക്ഷമാമതനിനുശ  ടവള്ളടപമാകതനിനുശ  ഒകര  സമയശ  ശമാശസത
പരനിഹമാരമുണമാകമാന് കേഴനിയുശ. അതനിടന ആശയനിചള്ള പദതനികേളമാണയ്  സര്കമാന്
ജലെവനിഭവ  വകുപനിടന്റെയുശ  മറ്റു  വകുപ്പുകേളടടെയുശ  സഹമായകതമാടടെ  നടെപമാകമാന്
ശമനിക്കുന്നതയ്.  2017-18  വര്ഷടത  ബഡ്ജറയ്  പ്രസശഗതനില്  ബഹുമമാനടപട്ട
അശഗശ  ചൂണനികമാണനിച്ച  തടെയണയുടടെ  പ്രശ്നശ  വളടര  ഗസൗരവമമായനിതടന്ന
പ്രതനിപമാദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഓരുടവള്ളശ  കേയറുന്നതയ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുശ  കവനല്കമാലെടത
വരള്ച്ചയുടടെ കേമാഠനിനര്യശ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുശ ജലെസശഭരണതനിനുശ ഉതകുന്ന തരതനില്
ഇരുപകതമാളശ നദനികേളനിലശ ഉചനിതമമായ സലെങ്ങളനിലശ മുപകതമാളശ  ടറഗുകലെററുകേള്
കേനിഫ്ബനിയുടടെ ധനസഹമായകതമാടുകൂടെനി നനിര്മ്മനിക്കുന്നതമാടണന്നയ് പ്രഖര്യമാപനിച്ചനിരുന.
ഇതസശബനനിച്ച  പ്രവൃതനികേളടടെ  ടലെമാകകഷന്  തസ്പീരുമമാനനിച്ചയ്  ഡനിടസന്
ടചയന്നതനിനമാവശര്യമമായ  ഇന്ടവസനികഗഷന്  പ്രവൃതനികേള്  തയമാറമായനി  വരനികേയമാണയ്.
കൂടെമാടത  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖര്യമാപനിച്ചപ്രകേമാരശ  നദനികേളനിലശ  ഉപനദനികേളനിലശ
കതമാടുകേളനിലശ  കേമാലെമാകേമാലെങ്ങളനില്  നനിര്മ്മനിച്ചതശ  എന്നമാല്  പ്രവര്തനക്ഷമ
മലമാതതമമായ തടെയണകേള്,  ടബന്കക്രമാസയ്  ബമാറുകേള്,  ടറഗുകലെററുകേള് എന്നനിവ
പുനരുദരനിക്കുന്ന  പ്രവൃതനികേളടടെ ഡസ്പീടറയനില്ഡയ് കപ്രമാജകശ തയമാറമാകനിവരനികേയമാണയ്.
ഹരനിത  കകേരളശ  മനിഷനനില്  ടപമാതകുളങ്ങളടടെ  പ്രമാധമാനര്യവശ  ആവശര്യകേതയുശ
കേണകനിടലെടുതയ് കദശസ്പീയ ടതമാഴനിലറപയ് പദതനിയനില്ടപടുതനി അവ നവസ്പീകേരനികമാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. കസറയ് ഫണയ് ഉപകയമാഗനിചശ കുളങ്ങള് നവസ്പീകേരനികമാനുള്ള നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണയ്. ബഹുമമാനടപട്ട അശഗശ ചൂണനികമാണനിച്ച മടറമാരു പ്രധമാനടപട്ട
വനിഷയശ പനിച്ചനിശഗയ് വര്കമാണയ്.  ഈ സര്കമാര് പരമമാവധനി അതരശ പ്രവൃതനികേടള
നനിരുതമാഹടപടുത്തുകേയമാണയ്.  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  ഹരനിത  കകേരളവമമായനി  ബനടപട്ടയ്
വകുപയ്  ടചയന്ന കേമാരര്യങ്ങളനില്  പുരയനിടെശ  സശരക്ഷനിച്ചയ്  ടകേമാടുക്കുകേയുശ  അടലങനില്
ഏടതങനിലശ  പുറകമമാക്കുകൂടെനി  പുരയനിടെതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കചര്ത്തുടകേമാടുക്കുകേയുശ
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ടചയന്നതയ്  ജലെവനിഭവ  വകുപനിടന്റെ  ഉതരവമാദനിതമല.  ജലെതനിടന്റെ  സമാന്നനിദര്യശ
ഉറപമാക്കുന്നതനിനമായനിരനിക്കുശ  മുന്തനിയ  പരനിഗണന.  അതര്യമാവശര്യ  ഘട്ടങ്ങളനില്  മറ്റു
പ്രവൃതനികേള് ടചയനിടലന്ന വമാശനിയുമനില. പകക്ഷ നമ്മുടടെ ലെക്ഷര്യശ ഇതമായനിരനികണശ.

കുഴല്കനിണറുകേളടടെ  കേമാരര്യമമാണയ്  ബഹുമമാനടപട്ട  അശഗശ  ഇവനിടടെ
ചൂണനികമാട്ടനിയ മടറമാരു വനിഷയശ.   ഈ കവനല്കമാലെതയ് പ്രകതര്യകേമമായനി ഞങ്ങള്
ശദടകേമാടുതതയ് കകേരളതനില് ജലെനനിധനിയുടടെ പദതനിയുശ വമാട്ടര് അകതമാറനിറനിയുടടെ
പദതനിയുശ  ഇലമാത  സലെങ്ങളനിലള്ള  കുഴല്കനിണറുകേള്  സശരക്ഷനികമാനമാണയ്.
ഇകപമാള്തടന്ന കകേരളതനില്  14000  കുഴല്കനിണറുകേള്  പ്രവര്തനസജ്ജമമാണയ്.
മടറമാരു  6000  കുഴല്കനിണറുകേളനില്കൂടെനി  ഹമാന്ഡയ്  ടപപയ്  ഘടെനിപനിച്ചയ്  ഈ
കവനല്കമാലെത്തുതടന്ന  സജ്ജമമാകനി.  അതനിനയ്  ഏതമാണയ്  12.50  കകേമാടെനി  രൂപ
സര്കമാര്  അനുവദനിചടകേമാടുതനിട്ടുണയ്.  അങ്ങയ്  പറഞ  മനികവമാറുശ  കേമാരര്യങ്ങള്
സര്കമാര്  ഇതനികനമാടെകേശതടന്ന  പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഡമാമുകേളനിടലെ  ജലെനനിരപയ്
മമാത്രമല, അവനിടടെടയലമാശ സനില്റയ് അടെനിഞയ് കസമാകറജയ് വളടര കുറവമാണയ്.  അതനില്
പലെതശ  സങസ്പീര്ണ്ണമമാണയ്.  ആ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഒടന്നമാന്നമായനി  ആകലെമാചനിക്കുനണയ്.  ആ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളമാടക ഗസൗരവകതമാടുകൂടെനിയമാണയ് സര്കമാര് കേമാണുന്നതയ്. 

ജലെമനിടലങനില്  ജസ്പീവനനില.  അതടകേമാണയ്  കേരുതകലെമാടടെ  കേരുതമാശ  എന്ന
സകന്ദേശശ  കകേരളതനിടലെ  ജനങ്ങളടടെ  അടുകല്  എതനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
സമാദര്യമമായ എലമാ ശമങ്ങളശ സര്കമാര് സസസ്പീകേരനിക്കുശ.

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ബനി ഗകണഷയ് കുമമാര്: സര്, കുഴല്കനിണറുകേള് നവസ്പീകേരനിക്കുകമമാള്,
കേനികയമാസയ്  വയമാന്  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണയ്,  ആ  കേനികയമാസ്കുകേടള  ഈ
കുഴല്കനിണറനിനടുകതയയ് മമാറനി  ഒരു കമമാകട്ടമാര്കൂടെനി വച്ചമാല് 365  ദനിവസവശ വര്കയ്
ടചയമാവന്ന  തരതനികലെയയ്  അതയ്  ടകേമാണ്ടുവരമാന്   കേഴനിയുശ.   ടകേമാലശ  ജനിലയുടടെ
മദര്യഭമാഗത്തുകൂടെനി  ഒഴകുന്ന  കേലടെയമാര്  മണല്വമാരനി  നശനിച്ചയ്  അടെനിതടട്ടലമാശ
പമാറയമായനി.  ഇതയ് വനവശ മൃഗസശരക്ഷണവശ മൃഗശമാലെകേളശ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  ടകേ.
രമാജുവനിടന്റെ മണ്ഡലെമമാണയ്; ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷമാ കപമാറനിയുശ ഞമാനുശ  ആ പ്രകദശശ
പ്രതനിനനിധമാനശ ടചയന്നവരമാണയ്.  തടെയണകേള് നനിര്മ്മനിക്കുകേ എന്നതമാണയ് ഏറവശ
പ്രധമാനമമായനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ  നദനിയനില്  രണയ്  തടെണയണകേളണയ്.  ഒന്നയ്  പുനലൂരുശ
മടറമാന്നയ്, ഈ അടുത കേമാലെതയ് പതനമാപുരതയ് പട്ടമാഴനിയനില് പണനിതതശ. കൂടുതല്
തടെയണകേള് നനിര്മ്മനിച്ചമാല്  ഈ നദനിടയ രക്ഷനികമാനുശ  ഭൂഗര്ഭജലെശ കശഖരനികമാനുശ
കേഴനിയുശ.  നബമാര്ഡനിടന്റെ  പദതനിയനില്  ഉള്ടപടുതമാന്കവണനി   എസനികമറടെകശ
കമജര് ഇറനികഗഷന് ഡനിപമാര്ട്ടയ്ടമന്റെനില് പദതനി സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അതനിനയ് കൂടുതല്
തടെയണകേള് അനുവദനിചതരണശ.  കേമാരണശ മഴ ടപയ്തമാല് ടവളളശ കേടെലെനിടലെതമാന്
12  മണനിക്കൂര്കപമാലശ  കവണ.  അത്ര  കവഗതനിലെമാണയ്  ടവള്ളശ  ഒഴകേനികപമാകുന്നതയ്.
അതനിടനമാരു പരനിഹമാരടമനള്ള നനിലെയനില് ഒരു തടെയണ അനുവദനികമാനുള്ള നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകമമാ?
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ശസ്പീ  .    മമാതത്യു  ടെനി  .    കതമാമസയ്:  സര്,   വര്യമാപകേമമായ  മണലൂറ്റു  കേമാരണശ  എലമാ

നദനികേളടടെയുശ അടെനിതട്ടയ്  തമാണുകപമായനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  വളടര കവഗതനില്തടന്ന

ഉപ്പുടവള്ളശ കേയറനിവരുശ. അതമാണയ് ഒന്നമാമടത പ്രശ്നശ. അതടകേമാണയ് അങ്ങടനയുള്ള

സലെങ്ങളനില്  തടെയണ  നനിര്മ്മനികമാന്  പ്രകതര്യകേമമായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  പദതനി

രൂപടപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നമാല്  ഇതവണടത  വരള്ച്ചയനില്  ടവളളശ  തസ്പീടര

ഇലമാതമായ   നദനികേള്കമാണയ്  മുന്ഗണന  നല്കുന്നതയ്.  എനമമാത്രമല,  വമാട്ടര്

അകതമാറനിറനിയുടടെ  കുടെനിടവള്ള  കസമാതസ്സുകേളമായനി  ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന  നദനികേളനില്

ഇന്കടെകയ്  ടവല് ഇരനിക്കുന്ന  സലെങ്ങള്ക്കുശ മുന്ഗണന നല്കുശ.  അങ്ങടന  30

എണ്ണശ മമാത്രകമ ഇതവണ ടസലെക്ടയ് ടചയമാന് സമാധനിച്ചനിട്ടുള.  വരുശ വര്ഷങ്ങളനില്

അതയ് കൂടുതല് വര്യമാപനിപനികമാന് ശമനിക്കുന്നതമാണയ്.

(2) ടകേമാച്ചനി വമാട്ടര് ടമകട്രെമാ 

ശസ്പീ  .    ടഹബനി ഈഡന്:  സര്,  ജലെഗതമാഗത രശഗതയ് വനിപവകേരമമായ ഒരു

മമാറശ സൃഷ്ടനികമാന് കപമാകുന്ന പദതനിയമാണയ് ടകേമാച്ചനി വമാട്ടര് ടമകട്രെമാ. ബഹുമമാനടപട്ട

മുഖര്യമനനി 2016 ജൂടലെ മമാസശ 27-ാം തസ്പീയതനി ഈ പദതനിയുമമായനി  ബനടപട്ട

പ്രവര്തനങ്ങളടടെ  ഉദ്ഘമാടെനശ  നടെത്തുകേയുണമായനി.  ഞങ്ങടളലമാവരുശ  കചര്ന്നയ്,

ബഹുമമാനര്യനമായ ശസ്പീ.  എസയ്.  ശര്മ്മയുടടെ മണ്ഡലെതനിലെമാണയ് ഇതനിടന്റെ ഉദ്ഘമാടെനശ

നനിര്വ്വഹനിച്ചതയ്.  ടകേമാച്ചനി  ടമകട്രെമാ  ടറയനിലെനികനകമാള്  വലെനിടയമാരു  പദതനിയമാണയ്.

അടലങനില്  ടകേമാച്ചനി  ടമകട്രെമാ  ടറയനില്  വനിഭമാവന  ടചയ്ത  സന്ദേര്ഭതനില്തടന്ന

നടെപമാകമാന്  തസ്പീരുമമാനനിച്ച  പദതനിയമാണയ്  ടകേമാച്ചനി  വമാട്ടര്  ടമകട്രെമാ.  78-ഓളശ

ആധുനനികേ എയര് കേണസ്പീഷന് ടചയ്ത  കബമാട്ടുകേടള എറണമാകുളത്തുശ അതനിടന്റെ ദസസ്പീപയ്

പ്രകദശങ്ങളനിലമുള്ള  ജനങ്ങളമമായനി  ബനടപടുതനി  അവരുടടെ  ജസ്പീവനിതശ  മമാറമാന്

കപമാകുടന്നമാരു പദതനിയമാണയ്.  പ്രധമാനമമായുശ  ഈ പദതനി വനിഭമാവന ടചയ്തകപമാള്

ഇന്നടത  ട്രെമാന്കസമാര്കട്ടഷന്  സശവനിധമാനതനില്  ഒരു  10  ശതമമാനശ

ജലെഗതമാഗതതനികലെയയ്  മമാറ്റുകേ എനള്ളതമായനിരുന ലെക്ഷര്യമമാകനിയനിരുന്നതയ്.   ഈ

ദസസ്പീപസമൂഹങ്ങളടടെ   അടെനിസമാന  സസൗകേരര്യ  വനികേസനശ,  ആധുനനികേ  ടജട്ടനികേള്

നനിര്മ്മനിക്കുന്നകതമാടടെമാപശ  ഏകേകദശശ  100  കേനികലെമാമസ്പീറകറമാളശ  കറമാഡുകേളശ  സസ്പീറയ്

ടലെറ്റുകേളശ  ഫസ്പീഡര് ബസയ്  സശവനിധമാനങ്ങളമുളള  വനികേസനമമാണയ്  പ്രധമാനമമായനി

ഉകദ്ദേശനിച്ചതയ്.  എറണമാകുളശ  കപമാടലെതടന്ന  അതനിടന്റെ  പരനിസര  പ്രകദശമമായ

തമാകന്തമാണനി  തരുതയ്,  കുറകങമാട്ട,  കേടെമക്കുടെനിപ്പുഴ  പ്രകദശങ്ങളടടെയുശ   അനുബന

പ്രകദശങ്ങളടടെയുശ  ദസസ്പീപുകേളടടെ  വനികേസനശ  എന്നനിവയമാണയ്  പ്രധമാനമമായുശ
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ഇതടകേമാണയ്  ലെക്ഷര്യമനിട്ടനിട്ടുളളതയ്.  ജര്മ്മന്  ബമാങമായ  ടകേ.എഫയ്.ഡബവ്യൂ.-ടന്റെ

595  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ  ഒരു  കലെമാശഗയ്  കടെശ  കസമാഫയ്  കലെമാണമാണയ്  ഇതനിനുകവണനി

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അവര്  ഇനനിയുശ  പണശ  തരമാന്  തയമാറമാടണന്നമാണയ്  ഞമാന്

മനസനിലെമാക്കുന്നതയ്.  എറണമാകുളതനിടന്റെ  ഒരു  ടഫയ്സമാണയ്  പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്.

ഇതനിടന്റെ പരനിസര പ്രകദശങ്ങളനികലെയ്ക്കുകൂടെനി വര്യമാപനിപനികണടമനള്ള ആവശര്യശ എലമാ

എശ.എല്.എ.മമാരുശ മസ്പീറനിശഗുകേളനില്  ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുണയ്.

ടകേമാച്ചനി  ടമകട്രെമാ  ടറയനില്  യമാഥമാര്തര്യമമാടയങനിലശ  ഉകദ്ദേശനിച്ച സമയതനിനയ്
അതയ് പൂര്തസ്പീകേരനികമാന് സമാധനിച്ചനില. ഡസ്പീടറയനില്ഡയ് കപ്രമാജക്ടയ് റനികപമാര്ട്ടയ് പ്രകേമാരശ
2018-ല്  ആദര്യടത  Phase  ടകേമാച്ചനി  വമാട്ടര്  ടമകട്രെമാ  കേമ്മസ്പീഷന്  ടചയടമന്നമാണയ്
പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിടനമാരു  കേണ്സള്ട്ടന്സനിടയ  നനിയമനിച്ചനിട്ടുടണന്നമാണയ്
ഞമാന് മനസനിലെമാക്കുന്നതയ്. ഇതനിടന്റെ ഉദ്ഘമാടെനശ നടെതനിയനിട്ടയ് ഒരു വര്ഷമമാകേമാറമായനി.
ഇനനിയുള്ള ലെമാന്ഡയ് അകേസനിസനിഷന് പ്രക്രനിയകേള്ക്കുശ  ടജട്ടനി നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുശ മറയ്
അടെനിസമാന സസൗകേരര്യങ്ങള് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുശ പഞമായത്തുകേളമമായുള്ള ചര്ച്ച
പുകരമാഗമനിക്കുകേയമാണയ്.   ഭൂമനി  ഏടറടുകല്  പ്രക്രനിയ  കുകറക്കൂടെനി  കവഗതനിലെമാകനി,
അടെനിസമാന  പശമാതലെ  സസൗകേരര്യശ  വനികേസനിപനിച്ചയ്  സമയബനനിതമമായനി  ടകേമാച്ചനി
വമാട്ടര്  ടമകട്രെമാ  യമാഥമാര്തര്യമമാകണടമന്നമാണയ്  പ്രധമാനമമായു ശ  ഈ  ശദ
ക്ഷണനികലെനിലൂടടെ  ആവശര്യടപടുന്നതയ്.  ഇതനില്  ഒരു  ഏകകേമാപനശ  ആവശര്യമമാണയ്.
പ്രധമാനമമായുശ വമാട്ടര് ട്രെമാന്കസമാര്ട്ടയ്, ടൂറനിസശ ഡനിപമാര്ട്ടയ്ടമന്റുകേള് എന്നനിവ കബമാട്ടുകേള്
വമാങ്ങമാനുശ അതകപമാടലെ ഇതനിടന്റെ മറയ്  ആവശര്യങ്ങള്ക്കുശകവണനി ഇകപമാഴശ പണശ
ടചലെവഴനിചടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  ഈ  ഡനിപമാര്ട്ടയ്ടമന്റുകേള്  തമ്മനിടലെമാരു
ഏകകേമാപനമുണമാകനി  കൂടുതല്  പണശ  ടചലെവഴനികമാടത  ഈ  പദതനി
യമാഥമാര്തര്യമമാകണശ.  ഒരു മള്ട്ടനി കമമാഡല് ട്രെമാന്കസമാര്കട്ടഷന് സനിസമമാണയ് നമ്മള്
വനിഭമാവന  ടചയന്നതയ്.  അതമായതയ്  ഒരു  ടെനികടറടുതമാല്,   ടമകട്രെമാ  ടറയനിലെനിലശ
അവനിടെടത  ബസുകേളനിലശ  ഈ കബമാട്ടനിലശ  സഞരനികമാന്   കേഴനിയുന്ന ആധുനനികേ
സശവനിധമാനശ.  ഇകമാരര്യതനില്  ഒരു  ഏകകേമാപനമുണമാകമാന്  ബഹുമമാനടപട്ട
മുഖര്യമനനി  തയമാറമാകേണശ.  അകതമാടടെമാപശതടന്ന  സമയബനനിതമമായനി  ടകേമാച്ചനി
വമാട്ടര് ടമകട്രെമാ യമാഥമാര്തര്യമമാകമാന്  ആവശര്യമമായ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണടമന്നമാണയ്
ഈ ശദ ക്ഷണനികലെനിലൂടടെ ആവശര്യടപടുന്നതയ്.

മുഖര്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി വനിജയന്):  സര്,  ടകേമാച്ചനി വമാട്ടര് ടമകട്രെമാ വളടര
പ്രകതര്യകേതയമാര്ന്ന  പദതനി  തടന്നയമാണയ്.  അതനിടന്റെ  പൂര്തസ്പീകേരണവമമായനി
ബനടപട്ടയ്  ബഹുമമാനര്യനമായ  അശഗതനിനയ്  ചനിലെ  ടതറനിദമാരണകേളടണന്നമാണയ്
കതമാനന്നതയ്. ടകേമാച്ചനി കേമായലെനിടന്റെ വനിവനിധ ഭമാഗങ്ങളനില് തമാമസനിക്കുന്ന ജനങ്ങള്കയ്
വന്കേരയനികലെയ്ക്കുളള  യമാത്രമാസസൗകേരര്യശ  ടമച്ചടപടുത്തുകേയുശ  അവരുടടെ  ജസ്പീവനിതമമാര്ഗ്ഗങ്ങള്
വനികേസനിപനിക്കുകേയുശ  സമാമതനികേനനിലെ  ടമച്ചടപടുത്തുകേയുശ  ടചയകേ  എന്നതമാണയ്
ടകേമാച്ചനിയനിടലെ  സശകയമാജനിത  ജലെഗതമാഗത  പദതനിയുടടെ  ഉകദ്ദേശര്യശ.  പദതനി
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നനിര്വ്വഹണതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ജനറല്  കേണ്സള്ട്ടന്റെനിടന  നനിയമനികകണതണയ്.
ജനറല്  കേണ്സള്ട്ടന്റെനിടന  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള  നടെപടെനികേള്  അവസമാന
ഘട്ടതനിലെമാണയ്.  സലെശ  ഏടറടുക്കുന്നതനിനുളള  നടെപടെനികേള്  ആരശഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.
പദതനികയ്  പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
സസസ്പീകേരനിചവരനികേയമാണയ്.  പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി  ലെഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  നനിര്മ്മമാണ
പ്രവര്തനങ്ങള്  തടെങ്ങമാന്  സമാധനിക്കുശ.  പദതനിയുടടെ  ജര്മ്മന്  വമായമാ
ഏജന്സനിയമായ   ടകേ.എഫയ്.ഡബത്യു.  (KfW)  സശഘതനിടന്റെ   ഏപ്രനില്  മമാസടത
സന്ദേര്ശനതനില്  പദതനി  പുകരമാഗതനിയനില്  സശതൃപ്തനി  അറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ജനറല്
കേണ്സള്ട്ടന്റെനിടന  നനിയമനിച്ചതനിനുകശഷമുളള  20  മമാസകമാലെയളവനില്  പദതനിയുടടെ
ആദര്യഘട്ടശ  പൂര്തസ്പീകേരനികമാനമാണയ്  കപ്രമാജക്ടയ്  വനിഭമാവനശ  ടചയന്നതയ്.   വമായമാ
കേരമാറനുസരനിച്ചയ്  2019-ടന്റെ  അവസമാനപമാദതനിലെമാണയ്  പദതനിയുടടെ  ഒന്നമാശ
ഘട്ടതനിടന്റെ പ്രവര്തനശ ആരശഭനികകണതയ്.  ഇതനിന്പ്രകേമാരശ പദതനി പ്രവര്തനശ
ആരശഭനികമാന്  സമാധനിക്കുടമന്നയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  ബഹുമമാനര്യനമായ  അശഗശ
ചൂണനികമാണനിച്ചതകപമാടലെ കൂടുതല് കവഗതയനിലെമാകമാനുളള നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണയ്.

ശസ്പീ  .   ടഹബനി ഈഡന്: സര്, ഇതസശബനനിച്ചയ് ടതറനിദമാരണകേടളമാനമനില,
ഞമാന്  വളടര കപമാസനിറസ്പീവമായനിട്ടമാണയ്  പറഞതയ്.  ഇതയ്  സമയബനനിതമമായനി
പൂര്തസ്പീകേരനികകണതണയ്.  കേമാരണശ ടമകട്രെമാ വരുന്നകതമാടടെമാപശ ഇതകൂടെനി യമാഥമാര്തര്യ
മമായമാല്  ടകേമാച്ചനിയനില്  അത്ഭുതകേരമമായ ഒരു മമാറമുണമാകുശ.  അതകപമാടലെതടന്ന
ഏറവശ കൂടുതല് ടൂറനിസ്റ്റുകേള് വരുന്ന ടകേമാച്ചനി മുസനിരസ്പീസയ് പദതനിപ്രകദശശ, കുമളങ്ങനി
ടൂറനിസശ വനികലജയ്, ടതമാട്ടടുത ജനില അടലങനില് കബമാര്ഡര് എന്നയ് വനികശഷനിപനികമാന്
കേഴനിയുന്ന  അരൂര്,  അരൂക്കുറനി,  ടപരുമളശ  എന്നസ്പീ  പ്രകദശങ്ങളനികലെയ്ക്കുകൂടെനി
വര്യമാപനിപനികമാന് സമാധനിക്കുകമമാ?

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,  ആദര്യശ  നമ്മള്  ഉകദ്ദേശനിച്ച  രസ്പീതനിയനില്
പ്രമാവര്തനികേമമായകശഷശ മറ്റു തരതനിലളള വനികേസനശ ആകലെമാചനികമാവന്നതമാണയ്.

V.  സബ്മനിഷന്

(1) കേമ്മനിറനി പ്രമാതനിനനിധര്യശ

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമാമസയ്:  സര്,  വനിശമാലെ  ടകേമാച്ചനി  വനികേസന  അകതമാറനിറനി
പുനനഃസശഘടെനിപനിച്ചകപമാള്  ടകേമാച്ചനി  കമയര്,  ശസ്പീമതനി  സസൗമനിനനി  ടജയനിനനികനയുശ
എറണമാകുളശ  ജനിലമാ  പഞമായതയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്  ശസ്പീമതനി  ആശമാ  സനലെനികനയുശ
എറണമാകുളശ  ജനിലമാ  കേളക്ടകറയുശ  ആ  സമനിതനിയനില്  ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടനില.
അകതമാടടെമാപശ  ടവറനിലെ ടമമാബനിലെനിറനി  ഹബയ്  ഗകവണനിശഗയ്  കേമ്മനിറനി  പുനനഃസശഘടെനി
പനിച്ചകപമാള് കലെമാകല് എശ.എല്.എ.-കയയുശ  ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടനില.  ഞമാനമാണയ്  ആ
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ഹതഭമാഗര്യനമായ  എശ.എല്.എ.  വനിശമാലെ  ടകേമാച്ചനി  വനികേസന  അകതമാറനിറനിയുടടെ
വനികേസനതനില് കമയറുശ  ജനിലമാ പഞമായതയ് പ്രസനിഡന്റുശ ജനിലമാ  കേളക്ടറുമനിലമാടത
എന്തു ചര്ച്ചയമാണയ് നടെത്തുകേ? എന്തു വനികേസനശ നടെതമാന് കേഴനിയുശ?  ഇതയ് തനികേഞ
രമാഷ്ട്രസ്പീയ  പക്ഷപമാതമമാടണന്ന  കേമാരര്യതനില്  ഒരു  സശശയവമനില.  സര്കമാര്  ഈ
നടെപടെനി  പുനനഃപരനികശമാധനികണശ.  ടമമാബനിലെനിറനി  ഹബനിടന്റെ  ആസമാനശ  തൃകമാകര
നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനിടന്റെ  കകേന്ദ്ര  സമാനതമാണയ്.  വനിഷയശ  ടവറനിലെയുടടെ
വനികേസനമമാണകലമാ;  അവനിടടെ  മലെപ്പുറടത  മനനിയുശ  തൃശ്ശൂരുളള  മനനിയുശ
ആലെപ്പുഴയനിടലെ  ധനകേമാരര്യ  വകുപ്പുമനനിയുശ  ടപമാതമരമാമതയ്  വകുപയ്  മനനിയുശ
ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനിയുശ വന്നയ് ചര്ച്ച ടചയകമമാള്,  പണയശ വച്ച പമാത്രശകപമാടലെ
കലെമാകല്  എശ.എല്.എ.  പുറത്തുനനില്ക്കുകേയമാണയ്.  ഇടതന്തയ്   മരര്യമാദയമാണയ്?
കേഴനിഞ  കേമ്മനിറനിയനില്  എശ.എല്.എ.-കയ്  ജനി.സനി.ഡനി.എ.-യനില്  പ്രമാതനിനനിധര്യശ
ഉണമായനിരുന.  ഇകപമാള്  എലമാ  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളശ  ലെശഘനിച്ചനിരനിക്കുന.  ട്രെനിഡയുടടെ
കേമാരര്യവശ  ഇതതടന്നയമാടണന്നയ്  എകന്നമാടെയ്   ശസ്പീ.  ടകേ.  മുരളസ്പീധരന്  പറഞ്ഞു.
ടട്രെബല് കേമ്മനിറനി പുനനഃസശഘടെനിപനിച,  വയനമാട്ടനിടലെ ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബമാലെകൃഷ്ണന്
കപമാലശ  അതനിലെനില.  ഇവനിടടെ  ബമാലെമാവകേമാശ  കേമ്മസ്പീഷന്  പുനനഃസശഘടെനിപനിച്ചതനിടന്റെ
ഒരു കരഖ എനനിക്കു  ലെഭനിച.  ടകേമാട്ടനിയൂരനില് ടവദനികേന് നടെതനിയ പസ്പീഡനകകസനില്
ആകരമാപണവനികധയനമായ  വര്യകനിടയ  ഉള്ടപടുതനി  ബമാലെമാവകേമാശ  കേമ്മസ്പീഷന്
പുനനഃസശഘടെനിപനിച്ചനിരനിക്കുന.  പനമരതയ്  ടപണ്കുട്ടനിടയ  പസ്പീഡനിപനിച്ച  കകേസനിടലെ
ആകരമാപണവനികധയനമായ  കകേമാഴനികകമാടുളള  ഒരമാടള  കേമ്മനിറനിയനില്   ഉള്ടപടുതനി
യനിരനിക്കുന.  രമാഷ്ട്രസ്പീയമമായ മലെകശ മറനിച്ചനിടലെമാടക ധമാരമാളശ വരുശ,  അങ്ങടയകപമാടലെ
ഉന്നതനമായ ഒരു വര്യകനികയമാടെയ്  ഞമാന്  അടതമാനശ  പറകയണതനിലകലമാ?  കമയറുശ
ജനിലമാ  പഞമായതയ്  പ്രസനിഡന്റുശ  ഈ  പമാവടപട്ട  എശ.എല്.എ.-യുടമമാടക
കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാരമായനികപമായതലമാടത കവടറ കുറടമമാനശ ടചയ്തനിട്ടനിലകലമാ,  ഉകണമാ?
ഞങ്ങളടടെ  മണ്ഡലെതനിടലെ  വനികേസനതനിനുകവണനി  ടതരടഞടുകടപട്ട
ജനപ്രതനിനനിധനിടയ  മമാറനിനനിര്തമാന്  പമാടെനില.  പ്രമാകദശനികേ   സര്കമാരുകേടള
ശകനിടപടുത്തുടമന്നമാണകലമാ  ഇടെതപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  പറയുന്നതയ്.
പ്രമാകദശനികേ   സര്കമാരനിടന  ശകനിടപടുത്തുടമങനില്  കമയടറ  മമാറനിനനിര്തനി  എന്തു
വനികേസനശ;  ജനിലമാ പഞമായതയ് പ്രസനിഡന്റെനിടന മമാറനി നനിര്തനി എന്തു വനികേസനശ;
എശ.എല്.എ.-ടയ മമാറനിനനിര്തനി എന്തു വനികേസനശ?  ഈ കേമാരര്യതനില്  സര്കമാര്
പനിടെനിവമാശനിയുശ  അനമാവശര്യമമായ  ദരഭനിമമാനവശ  ടവടെനിഞയ്  സൃഷ്ടനിപരമമായ,
ക്രനിയമാത്മകേമമായ ഒരു നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണടമന്നയ് ബഹുമമാനര്യനമായ മുഖര്യമനനികയമാടെയ്
ഞമാന് അഭര്യര്തനിക്കുന.

മുഖര്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്  ):  സര്,  ഇതരശ  കേമാരര്യങ്ങളനില്
സൃഷ്ടനിപരമമായ നനിലെപമാടെയ് മമാത്രകമ സശസമാന  സര്കമാരനിനുള.  ഇവനിടടെ ടവറനിലെ
ടമമാബനിലെനിറനി  ഹബ്ബുമമായനി  ബനടപട്ട  ഒരു  പ്രശ്നമമാണയ്   സൂചനിപനിച്ചതയ്.  2013-ടലെ
98/2020.
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റൂള്സയ് ആന്ഡയ് ടറഗുകലെഷന്സനില് ഗകവണനിശഗയ്  കബമാഡനി,  എകനികേവ്യൂട്ടസ്പീവയ്  കേമ്മനിറനി
എന്നനിവയുടടെ ഘടെന വനിവരനിക്കുനണയ്.  ആയതപ്രകേമാരശ മുഖര്യമനനി ടചയര്മമാനമായനി
15  അശഗ  ഡയറക്ടര്  കബമാര്ഡുശ  ചസ്പീഫയ്  ടസക്രട്ടറനി  ടചയര്മമാനമായനി  8  അശഗ
എകനികേവ്യൂട്ടസ്പീവയ് കേമ്മനിറനിയുമമാണുളളതയ്. പ്രകദശടത എശ.പനി., എശ.എല്.എ. എന്നനിവര്
ഗകവണനിശഗയ് കബമാഡനി, എകനികേവ്യൂട്ടസ്പീവയ് കേമ്മനിറനി എന്നനിവയനില് പ്രസ്തുത റൂള്സയ് ആന്ഡയ്
ടറഗുകലെഷന്സയ്  അനുസരനിച്ചയ്  അശഗങ്ങളല.  ആയതനിനമാലെമാണയ്  3-12-2016-ടലെ
ഉതരവപ്രകേമാരശ  പുനനഃസശഘടെനിപനിച്ച  ഗകവണനിശഗയ്  കബമാഡനിയനിലശ  എകനികേവ്യൂട്ടസ്പീവയ്
കേമ്മനിറനിയനിലശ  കമല്പറഞ  ജനപ്രതനിനനിധനികേടള  ഉള്ടപടുതമാതനിരുന്നതയ്.
2016-ടലെ  കകേരള  നഗര-ഗ്രമാമമാസൂത്രണ  ആകശ  അതനികന്മേലളള  ചട്ടങ്ങളനിടലെ
വര്യവസകേളശ പ്രകേമാരമമാണയ് ജനി.സനി.ഡനി.എ. പുനനഃസശഘടെനിപനിച്ചനിട്ടുളളതയ്.  അതനിന്പ്രകേമാരശ
കമയര്,  ജനിലമാ  പഞമായതയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്,  ജനിലമാ  കേളക്ടര്  എന്നനിവര്  എകനികേവ്യൂട്ടസ്പീവയ്
കേമ്മനിറനി അശഗങ്ങളല. 16-12-2016-ല് പുനനഃസശഘടെനിപനിച്ച ജനി.സനി.ഡനി.എ.  ജനറല്
കേസൗണ്സനിലെനികലെയയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സമാപനങ്ങളനില്  നനിനളള  പ്രതനിനനിധനികേടള
സര്കമാര്  നമാമനനിര്കദ്ദേശശ  ടചയമാനനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  സര്കമാര്  നമാമനനിര്കദ്ദേശശ
ടചയന്ന  മുറയയ്  ഈ  വനിഭമാഗതനിടലെ  അശഗങ്ങടള  എകനികേവ്യൂട്ടസ്പീവയ്  കേമ്മനിറനിയനില്
ഉള്ടപടുതമാന്  കേഴനിയുന്നതമാണയ്.  നനിലെവനിലളള  വര്യവസകേള്  പ്രകേമാരമമാണയ്
ടമമാബനിലെനിറനി  ഹബനികന്റെയുശ  ജനി.സനി.ഡനി.എ.യുകടെയുശ  ഗകവണനിശഗയ്  കബമാഡനിയുശ
എകനികേവ്യൂട്ടസ്പീവയ് കേമ്മനിറനിയുശ പുനനഃസശഘടെനിപനിച്ചതയ്. 

(2) ജസ്പീവന്രക്ഷമാ ഉപകേരണങ്ങള് അനുവദനികല്

ശസ്പീമതനി  സനി  .    ടകേ  .    ആശ:  സര്,  കവമനമാട്ടുകേമായല്  അതനിര്തനി  പങനിടുന്ന
ടവകശ  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില്  ടവളളടകട്ടുകേളശ  ടകേവഴനികേളശ  പുഴകേളടമമാടക
ധമാരമാളമുണയ്.   അതടകേമാണ്ടുതടന്ന  ഇവനിടടെ  ടവളളതനില്വസ്പീണുളള  മരണങ്ങളശ
കൂടുതലെമാണയ്.   കേഴനിഞ മമാസശ ഒരു വസ്പീട്ടനിടലെ രണയ് സകഹമാദരങ്ങള് ഉള്ടപടടെ ആറയ്
ടചറുപകമാരമാണയ് പുഴയനിലശ കേമായലെനിലശ വസ്പീണു  മരനിച്ചതയ്.  2015  നവശബറനില് ഒരു
ഫയര് കസഷന് ടവകതയ് അനുവദനിടച്ചങനിലശ പഴയ രണയ് ഫയര്  എഞനിനുകേളശ
ഒരു  പഴയ  ആശബുലെന്സുമമാണയ്  ഇകപമാള് അവനിടടെയുളളതയ്.    ഉപകേരണങ്ങളടടെ
അഭമാവശ  നനിമനിതശ  ജസ്പീവന്രക്ഷമാ  ദസൗതര്യങ്ങളനില്  ഏര്ടപടെമാന്  കേഴനിയമാടത,
ജനങ്ങള്കയ്  യമാടതമാരു  പ്രകയമാജനവമനിലമാടതയമാണയ്  ഫയര്  കസഷന്  അവനിടടെ
പ്രവര്തനിക്കുന്നതയ്.  ടവളളതനില്  വസ്പീണയ്  മരനിക്കുന്ന  ഒകട്ടടറ  കകേസുകേളണമാകുന്ന
സമാഹചരര്യതനില്  സമസ്പീപ  മണ്ഡലെങ്ങളമായ  കേടുത്തുരുതനി,  മൂവമാറ്റുപുഴ  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്
നനിന്നമാണയ് സ്കൂബമാ ടസറയ് ഉള്ടപടടെയുളളവര് വരുന്നതയ്. അതനിനമാല് അടെനിയന്തരമമായനി
ഫയര് കസഷനയ് സ്കൂബമാ ടസറ്റുശ കഫമാട്ടയ് പമ്പുശ ബനി.എ. ടസറ്റുശ ജസ്പീപയ്, സസ്പീഡയ് കബമാട്ടയ്,
ടമമാടബല്  ടെമാഗയ്  യൂണനിറയ്   എന്നനിവ  ഉള്ടപടടെ  ആധുനനികേ  ജസ്പീവന്  രക്ഷമാ
ഉപകേരണങ്ങള്  ലെഭനിക്കുന്നതനിനമാവശര്യമമായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണടമന്നയ്  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂടടെ  ആവശര്യടപടുന.
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മുഖര്യമനനി (  ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്  ): സര്, നമ്മുടടെ സശസമാനതയ് കറമാഡയ്
ആകനിഡന്റെയ്  കേഴനിഞമാല്  ഏറവശ  കൂടുതല്  അപകേടെമരണങ്ങള്  സശഭവനിക്കുന്നതയ്
ടവളളതനിലെമാണയ്.  നനിര്ഭമാഗര്യകേരമമായ  ഒകട്ടടറ  സശഭവങ്ങള്  മമാധര്യമങ്ങളനിലൂടടെ
അറനിയുകമമാള്  നമാശ  എലമാകപരുശ  വലമാടത  കവദനനിക്കുന.   ഇതയ്  ടവകതയ്
മമാത്രമുളള ഒരു പ്രശ്നമല,  ജലെമാശയങ്ങളളള പലെ സലെങ്ങളനിലശ നനിലെനനില്ക്കുന്ന ഒരു
പ്രശ്നശ  തടന്നയമാണയ്.  കേഴനിഞ  ഒരു  മമാസതനിനുളളനില്  ടവകത്തുശ  സമസ്പീപ
പ്രകദശങ്ങളനിലശ  അഞയ്  വര്യതര്യസ  സശഭവങ്ങളനിലെമായനി  6  കപര്  ടവളളതനില്
മുങ്ങനിമരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഈ   സശഭവങ്ങളണമായനിടെടതലമാശ  ടവകശ  അഗനിരക്ഷമാ
നനിലെയതനിടലെ ജസ്പീവനകമാടരക്കൂടെമാടത കകേമാട്ടയശ, മൂവമാറ്റുപുഴ നനിലെയങ്ങളനിടലെ സ്കൂബമാ
ടസറടെകമുളള ഉപകേരണങ്ങളശ മുങ്ങല് വനിദഗ്ദ്ധകരയുശ എതനിച്ചമാണയ് രക്ഷമാപ്രവര്തനശ
നടെതനിയനിട്ടുളളതയ്.  28-11-2015-ല് പ്രവര്തനശ ആരശഭനിടച്ചങനിലശ ടവകശ ഫയര്
കസഷനനില് സ്കൂബമാ ടസറ്റുകപമാലളള ജസ്പീവന്രക്ഷമാ ഉപകേരണങ്ങള് ലെഭര്യമമാകനിയനിരുന്നനില.
2016-17-ടലെ വമാര്ഷനികേ പദതനി വനിഹനിതശ ഉപകയമാഗനിച്ചയ്  73  സ്കൂബമാ ടസറയ് വനിതയ്
ടഡവനിശഗയ്  സവ്യൂട്ടയ്  വമാങ്ങുന്നതനിനുളള  സടപ  ഓര്ഡര്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്
ലെഭനിച്ചമാല്  ഉടെന്തടന്ന  ടവകശ  അഗനിരക്ഷമാ  നനിലെയതനിനയ്  സ്കൂബമാ  ടസറ്റുകേള്
നല്കുന്നതമാണയ്. ഈ നനിലെയതനികലെയയ് സ്കൂബമാ ടസറ്റുകേള്ക്കുപുറകമ ആവശര്യമമായ മറയ്
ഉപകേരണങ്ങളശ  കേഴനിയുന്നതശകവഗശ  ലെഭര്യമമാകമാന്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണയ്.
എന്നമാല് അഗനിരക്ഷമാ നനിലെയതനില് ഇതരശ ഉപകേരണങ്ങള് ഉണമായതടകേമാണ്ടുമമാത്രശ
മുങ്ങനിമരണങ്ങള്  ഒഴനിവമാകമാനമാവനില,  അതനിനയ്  മതനിയമായ  കബമാധവല്കരണവശ
മുന്കേരുതലകേളശ  ആവശര്യമമാണയ്.  ഇതരശ  സശഭവങ്ങള്  ഒഴനിവമാക്കുന്നതനിനമായനി
മതനിയമായ  കബമാധവല്കരണവശ  മുന്കേരുതല്  നടെപടെനികേളശ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
സശസമാന  അഗനിരക്ഷമാകസന  പ്രകദശവമാസനികേളടടെ  സഹകേരണകതമാടുകൂടെനി
കേമ്മവ്യൂണനിറനി ടറസവ്യൂ കവമാളന്റെനിയര് സസ്പീശ ഇകപമാള് ആരശഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഈ പരനിപമാടെനി
ടവകത്തുശ ഉടെടന തടെങ്ങമാവന്നതമാണയ്.  

11.00 AM]

(3) കബകല് ടൂറനിസശ

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കുഞനിരമാമന്:  സര്,  ടൂറനിസശ  രശഗവമമായനി  ബനടപട്ടയ്  വളടര
പ്രധമാനടപട്ട ഒരു കേമാരര്യശ ഈ സബ്മനിഷനനിലൂടടെ അങ്ങയുടടെ ശദയനില്ടപടുത്തുകേയമാണയ്.
കകേരളതനില്  മമാത്രമല  ഇന്തര്യയനിലശ  ഇന്തര്യയയ്  പുറത്തുശ അറനിയടപടുന്ന  ഒരു
പ്രധമാനടപട്ട ടൂറനിസയ് കകേന്ദ്രമമാണയ് കബകല്. കബകല് ടൂറനിസശ പദതനി തടെങ്ങനിയനിട്ടയ്
കേമാല് നൂറമാണയ്  കേഴനിഞ്ഞു.  1000 കകേമാടെനി രൂപയുടടെ പദതനിയമായനിട്ടമാണയ് അന്നടത
സര്കമാര്  അതനിനയ്  തടെകശ  കുറനിച്ചതയ്.  പലെ   സര്കമാരുകേളശ  പലെകപമാഴമായനി
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കകേമാടെനികണകനിനയ് രൂപ ഇതനിനമായനി ടചലെവഴനിച.  എന്നനിട്ടുശ  എവനിടടെയുടമതമാടത
പമാതനിവഴനികയ്  നനില്ക്കുകേയമാണയ്.  പ്രവൃതനി   പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി  ഈ
സര്കമാര് പലെ പദതനികേളശ   ആവനിഷരനിടച്ചങനിലശ  പൂര്തനിയമാകമാന് കേഴനിഞനില
എനളളതമാണയ്  വസ്തുത.  ടൂറനിസ്റ്റുകേടള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനമായനി  പദതനികേള്
ആവനിഷരനിക്കുന്നതനിടന്റെ കൂട്ടതനില് അവനിടടെ ഒരു  'എയര് സനിപയ്  '  സമാപനിക്കുന്നതനിനമായനി
ബഹുമമാനടപട്ട  ധനകേമാരര്യ  വകുപ്പുമനനി  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറനില്  10  കകേമാടെനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുന.  എന്നമാല്  ബഡ്ജറനില് പ്രഖര്യമാപനിച എന്നലമാടത ഇതവടര
ഒരു  നടെപടെനിയുശ  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില.  ടൂറനിസശ  രശഗതയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
ഉകദര്യമാഗസരുടടെ  അനമാസയമാണയ് ഇതനിടനലമാശ കേമാരണശ.  പലെ പ്രമാവശര്യശ ഞമാന്
സഭയനില്  ഇകമാരര്യശ  ഉന്നയനിച്ചനിരുന.  ബഹുമമാനര്യരമായ  ടൂറനിസശ  വകുപ്പുമനനിയുശ
ധനകേമാരര്യ  വകുപ്പുമനനിയുശ  അതനിടനലമാശ  മറുപടെനി  പറഞ്ഞു  എന്നലമാടത  പദതനി
മുകന്നമാട്ടു  കപമാകുന്നനില  എന്നതമാണയ്  പ്രധമാനവസ്തുത.  എയര്  സനിപനിനുകവണനി
നനിലെവനിലള്ള  പമാര്കനിനയ്  പകേരശ  രണ്ടുശ  മൂനശ   പമാര്ക്കുകേള്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  സര്കമാര് കകേമാടെനികണകനിനയ്  രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയുശ ടചലെവഴനിക്കുകേയുശ
ടചയടവങനിലശ ഇതവടര അതനിടന്റെ പ്രവര്തനശ പൂര്തസ്പീകേരനികമാന് സമാധനിച്ചനിട്ടനില.
ടചലെവഴനിച്ച പണശ മുഴവന്  പമാഴമായനികപമാവകേയമാണയ്. അവനിടടെ നനിര്മ്മനിച്ച കേസമാര്കട്ടഴയ്,
മറയ് നനിര്മ്മമാണ പ്രവൃതനികേള്  തടെങ്ങനിയവടയലമാശ അനമാഥമമായനികനിടെക്കുന്നതനിനമാല്
മറയ് സശസമാനങ്ങളനില് നനിന വരുന്ന ആളകേള് അതയ് കേകയറനി  നശനിപനിച്ചയ് കപമാകുന്ന
സനിതനിയമാണയ്  നനിലെവനിലള്ളതയ്.   ഇകമാരര്യശ  ഞമാന്  കേമാസര്കഗമാഡയ്  ഡനി.ഡനി.സനി.
(District Development Committee)-യനില് അവതരനിപനിക്കുകേയുശ വളടര ഗസൗരവമമായനി
അകമാരര്യശ  പരനികശമാധനിച്ചയ്  റനികപമാര്ട്ടയ്  നല്കേണടമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുശ
ടചയ്തതനിടന്റെ  ഫലെമമായനി,  ഒരമാടള  കേമാവല്കമാരനമായനി   ചുമതലെടപടുതമാടമന്നയ്
ബനിബനി..ആര്ആര്..ഡനിഡനി..സനിസനി.. (Bekal  Resorts  Development  Corporation  Ltd.) ഉറപ്പു
നല്കുകേയുശ ടചയ്തനിരുന. പകക്ഷ ഇനവടര അതയ് പമാലെനിച്ചനിട്ടനില.  കകേമാടെനികണകനിനയ്
രൂപ  ടചലെവഴനിച്ചനിട്ടുശ  ജനങ്ങള്കതയ്  ഉപകേമാരപ്രദമമാകേമാടത  തടെര്നകപമാകുന
എനളളതമാണയ്  വസ്തുത.  അതയ്  പരനിഹരനികമാനമായനി  ബനടപട്ട  വകുപ്പുമനനി
അടെനിയന്തര നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനികണശ. രണമാമടത കേമാരര്യശ,  ഇകപമാള് അവനിടടെ
എത്തുന്ന  ആയനിരകണകനിനയ്  ടൂറനിസ്റ്റുകേള്കയ്  സസൗകേരര്യപ്രദമമായ  ഒരു  കസവനവശ
നല്കേമാന്  കേഴനിയുന്നനില.  ടകേ.ടെനി.ഡനി.സനി.യുടടെ (Kerala  Tourism  Development
Corporation)  കേസ്പീഴനില്  ഒരു കകേമാകട്ടജയ്   നനിര്മ്മനികമാന് തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിരുടന്നങനിലശ
അതശ  പമാതനിവഴനിയനിലെമാണയ്.  ടൂറനിസ്റ്റുകേടള  ആകേര്ഷനികമാന്  ഒരു  നടെപടെനിയുമനിടലന്നയ്
മമാത്രമല  അവര്കയ്   കുടെനികമാന്  നല  ടവള്ളശ  ടകേമാടുകമാനുള്ള സശവനിധമാനശ
കപമാലമനില.  കകേരളതനില്  ഇത്രയുശ  മകനമാഹരമമായ  ടൂറനിസയ്  ഏരനിയ  കവടറയനില,
കകേമാവളടമമാടക  അതനിനുശ  എത്രകയമാ  പനിന്നനിലെമാണയ്.  എശ.എല്.എ.-മമാരുടടെ
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ഒരു  കകേമാച്ചനിശഗയ്  കബകല്  ടൂറനിസയ്  കകേന്ദ്രതനില്  വയമാടമന്നയ്  മുടമമാരനികല്
ബഹുമമാനടപട്ട സസ്പീകര് പറഞനിരുന.  അന്നടത ടൂറനിസശ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  എ.
സനി. ടമമായ്തസ്പീന് അതയ് സമ്മതനിച്ചതമായനിരുന, പകക്ഷ ഇതവടര അതയ് നടെപനിലെമായനില.
തനിരുവനന്തപുരശ  ജനിലയനില്  നനിനള്ള  ടൂറനിസശ  വകുപ്പുമനനി  കേമാസര്കഗമാഡുള്ള
ഈ  പ്രശ്നതനില്  അടെനിയന്തരമമായനി  ഇടെടപട്ടയ്  കബകല്  ടൂറനിസശ  പദതനി
നടെപനിലെമാകമാന് സഹമായനികണടമന്നമാണയ് ആവശര്യടപടുന്നതയ്.

സഹകേരണവശ വനികനമാദസഞമാരവശ  കദവസസവശ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടെകേശപള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്):  സര്,  ടൂറനിസശ  വനികേസനതനിടന്റെ  കേമാരര്യതനില്  പ്രമാകദശനികേ
പ്രശ്നങ്ങടളമാനമനില.  മലെബമാറനിടലെ  ടൂറനിസശ  വനികേസനതനിനയ്  പ്രമാധമാനര്യശ
നല്കേനിടകമാണ്ടുള്ള ഒരു സമസ്പീപനമമാണയ് കേഴനിഞ ഒരു വര്ഷമമായനി ഈ  സര്കമാര്
സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്. ബഹുമമാനടപട്ട അശഗശ ഉന്നയനിച്ച സബ്മനിഷനനില് പ്രധമാനമമായുശ
പറയുന്നതയ്,  കേമാസര്കഗമാഡയ്  ജനിലയനിടലെ  ടപരനിയ  വനികലജനില്   വനികനമാദസഞമാര
കകേന്ദ്രമമായനിട്ടുള്ള  കബകലെനില്  എയര്  സനിപയ്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിടയക്കുറനിച്ചമാണയ്.   ആ  പദതനികമായനി  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി-കയ്  തതസതനില്
അനുമതനി  നല്കേനി  സര്കമാര്  ഉതരവയ്  പുറടപടുവനിച്ചനിട്ടുണമായനിരുന.  പ്രസ്തുത
ഉതരവനിടന്റെ അടെനിസമാനതനില് കബകലെനില്  എയര് സനിപയ് നനിര്മ്മമാണതനിനുളള
സമാദര്യതമാപഠനശ നടെത്തുന്നതനിനയ്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  സനിയമാലെനിടനയമാണയ്  (Cochin
International  Airport  Limited) ചുമതലെടപടുതനിയതയ്.  2016-17  സമാമതനികേ
വര്ഷടത  ബഡ്ജറനില്   ടൂറനിസശ  വനികേസനശ  ലെക്ഷര്യമനിട്ടുടകേമാണയ്  കബകല്,
വയനമാടെയ്,  ഇടുകനി എന്നസ്പീ ജനിലകേളനില് എയര് സനിപയ് സമാപനിക്കുന്നതനിനയ് മുന്ഗണന
നല്കുടമന്നയ് ബഹുമമാനടപട്ട ധനകേമാരര്യ വകുപ്പുമനനി സൂചനിപനിച്ചനിരുന.  എയര് സനിപയ്
നനിര്മ്മമാണതനിനമായനി  80.41  ഏകര് സലെശ കേടണതനിയനിരുന.  ഇതനില്  51.65
ഏകര്  സലെശ  സസകേമാരര്യ  വര്യകനികേളകടെതമാണയ്;  28.76  ഏകര്  സലെമമാണയ്
സര്കമാര് ഭൂമനിയുള്ളതയ്.  ഭൂമനി ഏടറടുക്കുന്നതനിനുള്ള ടചലെവകൂടെനി പരനിഗണനിക്കുകമമാള്
സനിയമാലെനിടന്റെ റനികപമാര്ട്ടുപ്രകേമാരശ കബകല് എയര് സനിപയ്  ലെമാഭകേരമമായനി നടെതമാന്
കേഴനിയനിടലന്നമാണയ്  കേടണതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   അതടകേമാണയ്   വനിശദമമായ ഒരു പഠനശ
അകമാരര്യതനില്  ആവശര്യമമാണയ്.  കബകല്  സസൗതയ്  ബസ്പീച്ചനിടന്റെ  നനിര്മ്മമാണ
പ്രവര്തനശ  സുനമാമനി  ഫണ്ടുപകയമാഗനിച്ചയ്  ടൂറനിസശ  വകുപനിനുകവണനി  ഹമാര്ബര്
എഞനിനസ്പീയറനിശഗയ്  വകുപയ്  ആരശഭനിചടവങനിലശ   പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചനിരുന്നനില.   പനിന്നസ്പീടെയ്
പ്രസ്തുത  പമാര്കനിടന്റെ  നനിര്മ്മമാണതനിടന്റെ  ഒന്നമാശഘട്ട  നവസ്പീകേരണശ
പൂര്തനിയമാക്കുന്നതനിനയ്  ടൂറനിസശ  വകുപയ്  138  ലെക്ഷശ  രൂപ  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-കയ്
അനുവദനിക്കുകേയുശ  പ്രവൃതനികേള്  ഇകപമാള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകേയുശ  ടചയ.   ബമാകനി
പ്രവൃതനികേള്കയ് രണമാശ ഘട്ടതനില്  110  ലെക്ഷശ രൂപ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്
55  ലെക്ഷശ  രൂപ  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-കയ്  ടകേമമാറനിയനിട്ടുണയ്.  നവസ്പീകേരണ
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പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെനവരനികേയമാണയ്.  അതയ്  കവഗതനിലെമാകമാന്  ശമനികമാശ.
നനിര്മ്മമാണ  പ്രവൃതനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ച  പമാര്കയ്  ടപമാതജനങ്ങള്കയ്
അടെനിന്തരമമായനി  തറന  ടകേമാടുകമാനമാവശര്യമമായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുശ.  കബകല്
ബസ്പീച്ചയ്  കേര്യമാമനില്  ടകേ.ടെനി.ഡനി.സനി.-യുടടെ  6  കകേമാകട്ടജുകേള്,  റനിസപ്ഷന്  കബമാകയ്,
കേനിച്ചന്  കബമാകയ്,  പമാന്റെയ്  റൂശ,  ലെമാന്ഡ്സയ് കകേപയ്  മുതലെമായ  സസൗകേരര്യങ്ങകളമാടുകൂടെനിയ
റനികസമാര്ട്ടനിടന്റെ  പണനി  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചയ്  2016-ല്തടന്ന  പ്രവര്തനശ  ആരശഭനിച.
ബഹുമമാനടപട്ട  അശഗശ   ചൂണനികമാണനിച്ചതകപമാടലെ  എടന്തങനിലശ  കപമാരമായ്മകേകളമാ
കുറവകേകളമാ  ടകേ.ടെനി.ഡനി.സനി.യുടടെ കപ്രമാജക്ടനിനുടണങനില്  അതകൂടെനി  പരനിഹരനികമാ
നമാവശര്യമമായ നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുശ.  ഇകപമാള്തടന്ന  2  കകേമാടെനി  30  ലെക്ഷശ രൂപ
ടകേ.ടെനി.ഡനി.സനി.യുടടെ  കകേമാകട്ടജുകേളടടെയുശ  മറയ് അനുബന  പ്രവര്തനങ്ങളടടെയുശ
നനിര്മ്മമാണതനിനുകവണനി  ടചലെവഴനിചകേഴനിഞ്ഞു.  കപമാരമായ്മകേള്  ഉടണങനില്  അതയ്
പരനിഹരനികമാശ. കബകലമമായനി  ബനടപട്ടയ്  ഒരു  കയമാഗശ  വനിളനിചകചര്തയ്  ആ
പ്രശ്നങ്ങടള സശബനനിച്ചയ് ഗസൗരവമമായനി ചര്ച്ച ടചയ്തയ്  തസ്പീരുമമാനടമടുകമാശ.  

(4) സസ്പീരനിയലകേളടടെ നനിലെവമാരശ

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖമാദര്:  സര്,  നമ്മുടടെ ചമാനലകേളനില് സശകപ്രഷണശ
ടചയന്ന  പലെ  സസ്പീരനിയലകേളശ  ജനമനസ്സുകേടള  മലെസ്പീമസമമാക്കുന്ന  ആശയങ്ങള്
പ്രചരനിപനിക്കുന്നവയമാണയ്.  നനിരവധനി എപനികസമാഡുകേളനിലെമായനി ജനവനിരുദ  ആശയങ്ങള്
ഉല്പമാദനിപനിക്കുകേയമാണയ്.  സമൂഹടത മുകന്നമാട്ടയ് നയനിക്കുന്നതനില് കേലെയുശ സമാശസമാരനികേ
പ്രവര്തനങ്ങളശ  വലെനിയ  സശഭമാവനകേളമാണയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേരളതനില്
'അടുകളയനില്  നനിന്നയ്  അരങ്ങകതയയ്'  എന്ന  നമാടെകേശ  സമാമൂഹര്യ
അനമാചമാരങ്ങള്ടകതനിടരയുള്ള  തസ്പീപന്തമമായനിരുന.  ടകേ.  ദമാകമമാദരടന്റെ  'പമാട്ടബമാകനി'
കൃഷനികമാരടന്റെയുശ കുടെനിയമാടന്റെയുശ  ജസ്പീവനിത  ദരനിതങ്ങള്  പച്ചയമായനി  ആവനിഷരനിച്ച
കേലെമാസൃഷ്ടനിയമാണയ്.   കതമാപനില്  ഭമാസനിയുശ  ടകേ.  ടെനി.  മുഹമ്മദശ  ഇകത  ദസൗതര്യശ
നനിര്വ്വഹനിച്ചവരമാണയ്.   സമാഹനിതര്യവശ  നനിരവധനി  സനിനനിമകേളടമലമാശ  മനുഷര്യടന്റെ
നന്മേകേടള  ഉദ്ദേസ്പീപനിപനിക്കുന്നതമായനിരുന.  ഇന്നയ്  എലമാ  വസ്പീടുകേളനിലശ  സമായമാഹ്നങ്ങടള
അപഹരനിക്കുന്ന  സസ്പീരനിയലകേള്  ഇതരടമമാരു  നന്മേയല  ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്നതയ്.
അവകഹളനങ്ങളശ  പസ്പീഡനങ്ങളശ  ഏഷണനികേളശ  മനുഷര്യ  കദമാഹവശ  മമാത്രമമാണയ്
ഇതനിടന്റെ  മുഖമുദ.   മനുഷര്യനന്മേകേടള  തകേര്ക്കുന്ന  ആശയങ്ങള്  തടെര്ച്ചയമായനി
കുതനിവയ്ക്കുകേവഴനി  വലെനിയ  സമാമൂഹര്യപ്രശ്നങ്ങളമാണയ്  ഉളവമാക്കുന്നതയ്.  നമ്മുടടെ
സനിനനിമകേള്  പരനികശമാധനികമാന്  ടസന്സര്  കബമാര്ഡുണയ്;  എന്നമാല്  യമാടതമാരു
തരതനിലള്ള പരനികശമാധനകേളശ  സസ്പീരനിയലകേള്കയ് ബമാധകേമല. അതടകേമാണ്ടുതടന്ന
സശസമാനതയ്  ഒരു  പുതനിയ   സശവനിധമാനശ/നനിയമനനിര്മ്മമാണശ  നടെതനി
ഇതരതനില്  സമാമൂഹര്യവനിരുദ  ആശയങ്ങള്  പ്രചരനിപനിക്കുന്ന   സസ്പീരനിയലകേളടടെ
മനുഷര്യകദമാഹപരമമായ  കേമാരര്യങ്ങള്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികണടമന്നയ് ആവശര്യടപടുകേയമാണയ്. 
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പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാകസമുദമായകക്ഷമവശ  നനിയമവശ
സമാശസമാരനികേവശ പമാര്ലെടമന്റെറനികേമാരര്യവശ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബമാലെന്): സര്,
ടടെലെനിവനിഷന്  സസ്പീരനിയലകേള്  ടസന്സര്  ടചയമാന്  സശസമാന  സര്കമാരനിനയ്
നനിലെവനില്  സശവനിധമാനങ്ങളനില.  ടടെലെനിവനിഷന്  സസ്പീരനിയലകേളമമായനി  ബനടപട്ട
നടെപടെനികേള് നനിയനനിക്കുന്നതയ് കകേന്ദ്രസര്കമാര് പമാസമാകനിയ കകേബനിള് ടടെലെനിവനിഷന്
ടനറയ് വര്കയ്സയ്  (ടറഗുകലെഷന്)  ആക്ടയ്, 1995  പ്രകേമാരശ കകേന്ദ്ര വമാര്തമാപ്രകക്ഷപണ
മനമാലെയമമാണയ്.  ഈ  ആക്ടയ്  പ്രകേമാരശ  ചമാനലകേളനിലൂടടെ  പ്രകക്ഷപണശ  ടചയന്ന
പരനിപമാടെനികേള്കയ്  കപ്രമാഗ്രമാശ  കകേമാഡയ്,  അഡസര്ടടെസനിശഗയ്  കകേമാഡയ്  എന്നനിവ
പമാലെനിച്ചനിരനികണശ.  ടടെലെനിവനിഷന് പരനിപമാടെനികേളനില് നനിയമപ്രകേമാരശ നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന
കപ്രമാഗ്രമാശ  കകേമാഡയ്,  അഡസര്ടടെസനിശഗയ്  കകേമാഡയ്  എന്നനിവ  പമാലെനിക്കുന്നതയ്
പരനികശമാധനികമാന് ഈ ആക്ടയ് പ്രകേമാരശ സശസമാനതയ് ഒരു കമമാണനിററനിശഗയ് കേമ്മനിറനി
രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ചമാനലകേളനിലൂടടെ  സശകപ്രക്ഷണശ  ടചയന്ന  പരനിപമാടെനികേടള
സശബനനിച്ച  പരമാതനികേള്  സശസമാനതലെ  കമമാണനിററനിശഗയ്  കേമ്മനിറനി  മുമമാടകേ
സമര്പനിക്കുകേയുശ  സമനിതനിയുടടെ  ശനിപമാര്ശകയമാടടെ  കകേന്ദ്ര  വമാര്തമാ  പ്രകക്ഷപണ
മനമാലെയടത  അറനിയനിക്കുകേയുശ  ടചയന്നതമാണയ്.  നനിലെവനിലള്ള  നടെപടെനിക്രമശ
അനുസരനിച്ചയ് ഈ ശനിപമാര്ശകേളനികന്മേല് കകേന്ദ്ര വമാര്തമാപ്രകക്ഷപണ മനമാലെയമമാണയ്
തടെര്നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേ.  സശസമാനതനിനയ്  പ്രകതര്യകേമമായനി
നനിയമനനിര്മ്മമാണശ  നടെതമാനുള്ള  അധനികേമാരമുകണമാ എനള്ളതയ് പരനികശമാധനികമാശ.

[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീകര്]

(5) ടബപമാസനിനയ് ഭരണമാനുമതനി

ശസ്പീ  .    കറമാജനി  എശ  .    കജമാണ്:  സര്,  മദര്യകകേരളതനിടലെ ഏറവശ തനിരകകറനിയ
ഒരു  നഗരമമാണയ്  അങമമാലെനി.   കദശസ്പീയപമാതയുശ  എശ.സനി.  കറമാഡുശ  ഒന്നനിക്കുന്ന
പ്രകദശശ, ടകേമാച്ചനി  വനിമമാനതമാവളശ, ആദനിശങരടന്റെ ജന്മേനമാടെമായ  കേമാലെടെനി, മലെയമാറ്റൂര്
തസ്പീര്തമാടെന  കകേന്ദ്രശ എന്നനിവ ഉള്ടപടുന്ന ഈ പ്രകദശതനിടന്റെ ഏറവശ വലെനിയ
പ്രശ്നശ  അവനിടെടത ഗുരുതരമമായ ഗതമാഗതക്കുരുകമാണയ്.  അതനിനയ്  ഏകേ കപമാശവഴനി
അങമമാലെനി  ടബപമാസയ്  നനിര്മ്മനിക്കുകേ  എനള്ളതമാണയ്.  അതയ്  കേണകനിടലെടുത്തു
ടകേമാണമാണയ്  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതയ്  ഇകതക്കുറനിച്ചയ്
വനിശദമമായനി  പഠനിക്കുന്നതനിനുശ ഡനി.പനി.ആര്.  തയമാറമാക്കുന്നതനിനുശ കറമാഡ്സയ് ആന്റെയ്
ബ്രേനിഡ്ജസയ് ടഡവലെപ്ടമന്റെയ് കകേമാര്പകറഷന് KITCO-ടയ (Kerala Industrial and
Technical  Consultancy  Organisation Ltd) ചുമതലെടപടുതനിയതയ്.   KITCO
വനിശദമമായ പഠനശ നടെതനി പദതനികരഖ സമര്പനിക്കുകേയുണമായനി.  ഈ സര്കമാര്
അധനികേമാരതനില്  വന്ന  ഉടെന്തടന്ന  ഞമാന്  ബഹുമമാനര്യരമായ  ടപമാതമരമാമതയ്
വകുപ്പുമനനി,  ധനകേമാരര്യ വകുപ്പുമനനി, മുഖര്യമനനി എന്നനിവരുമമായനി   ഈ വനിഷയശ
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ചര്ച്ച  ടചയ.  കേഴനിഞ  സര്കമാരനിടന്റെ  ആദര്യടത  ബഡ്ജറനില്  ഇതനിനമായനി
50 കകേമാടെനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയുണമായനി. അതനിനുകശഷശ ബഹുമമാനടപട്ട ധനകേമാരര്യ
വകുപ്പുമനനി  അങമമാലെനിയനില്  വന്നകപമാള്  ഇകതക്കുറനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  നടെത്തുകേയുണമായനി.
അങ്ങയ് സൂചനിപനിച്ചതയ് ,   കേനിഫ്ബനിയനില് ഉള്ടപടുതനി പദതനികേള്കയ് ഭരണമാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനമായനി  DPR  (Detailed  Project  Report)-നുകവണനി  കേമാതനിരനിക്കുകേ
യമാടണന്നമാണയ്.  അതനിടന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  കേനിറയ്കകേമായുമമായനി  ബനടപട്ടയ്
കേനിഫ്ബനിയുടടെ മമാനദണ്ഡങ്ങള്കനുസരനിച്ചയ് നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുശ കറമാഡ്സയ്
ആന്റെയ്  ബ്രേനിഡ്ജസയ്  കകേമാര്പകറഷന്  കേനിഫ്ബനി  കബമാര്ഡനിടന്റെ  പരനിഗണനയമായനി
സമര്പനിക്കുകേയുശ ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  അങമമാലെനിയുടടെ മമാത്രശ പ്രശ്നമല,  മദര്യകകേരളതനില്
കൂടെനി കേടെനകപമാകുന്ന  എലമാവടരയുശ സശബനനിക്കുന്ന ഒരു വനിഷയടമന്ന നനിലെയനില്
അടെനിയന്തര  പ്രമാധമാനര്യശ  നല്കുകേയുശ  കേനിഫ്ബനിയുടടെ  ഏറവശ  അടുത
കയമാഗതനില്തടന്ന ഈ വനിഷയശ  ഉള്ടപടുത്തുകേയുശ ഭരണമാനുമതനി ലെഭര്യമമാകമാന്
ആവശര്യമമായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുശ  ടചയണടമനള്ളതമാണയ്  എടന്റെ
സബ്മനിഷന്.

ധനകേമാരര്യവശ കേയറുശ വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടെനി  .   എശ  .   കതമാമസയ് ഐസകേയ്): സര്,
2016-17-ടലെ പുതകനിയ ബഡ്ജറയ്  പ്രഖര്യമാപനതനില്  135-ാം ഖണ്ഡനികേ പ്രകേമാരശ
കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടെപമാക്കുന്ന  17  ടബപമാസുകേളനില്  16-ാാമടത  ഇനമമായനി
അങമമാലെനി-ടകേമാച്ചനി  എയര്കപമാര്ട്ടയ്  ടബപമാസയ്  പദതനിയനില്  ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതമാണയ്.
പ്രസ്തുത  പദതനികയ്  50  കകേമാടെനി  രൂപയമാണയ്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ബഹുമമാനടപട്ട  ടമമര്  വര്യകമമാകനിയതകപമാടലെ,  DPR  തയമാറമാക്കുകമമാള്
50  കകേമാടെനി  രൂപയല,  200  കകേമാടെനി  രൂപയമായമാലശ   ടബപമാസയ്  നനിര്മ്മനിക്കുശ.
അങമമാലെനി-ടകേമാച്ചനി എയര്കപമാര്ട്ടയ്  ടബപമാസയ്  പദതനിയുടടെ വനിശദമമായ കപ്രമാജക്ടയ്
റനികപമാര്ട്ടയ്,  കകേമാസയ്  ടബനനിഫനിറയ്  അനമാലെനിസനിസയ്  എന്നനിവ  കേനിഫ്ബനി
ടവബ്ടസറനില് അപയ് കലെമാഡയ് ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  എന്നമാല് ഭരണമാനുമതനിയുടടെ പകേര്പയ്
അതനിലെനില.   കമല്നടെപടെനികേള്   സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കേനിഫ്ബനികയ്  ഭരണമാനുമതനി
ആവശര്യമമാണയ്. ഭരണമാനുമതനി ലെഭനികമാന് ധനകേമാരര്യ വകുപനില് വകരണ ആവശര്യമനില.
ബഡ്ജറയ്  പ്രസശഗതനിലടണങനില്  ബനടപട്ട  വകുപനിനയ്  ഭരണമാനുമതനി
നല്കേമാവന്നതമാണയ്.  ഭരണമാനുമതനി ലെഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ഉടെന്തടന്ന DPR അടപ്രസല്
നടെത്തുശ.  അതനിടനമാരു  തമാമസവശ  ഉണമാകേനില.  കറമാഡനിനയ്  എടന്തങനിലശ
അഡസ്പീഷണലെമായനി വര്കയ് കവണനിവരനികേയമാടണങനില് കപ്രമാജക്ടയ്  ടവകേമാതനിരനികമാന്
ലെമാന്ഡയ്  അകേസനിസനിഷടന്റെ  കേകമമാണന്റെയ്  എടുതകശഷശ   അതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്
ടപടട്ടന്നയ്  സസസ്പീകേരനികമാവന്നതമാണയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനി  വളടര  ടപടട്ടന്നയ്
ടചയണടമന്നമാണയ് സര്കമാരനിടന്റെയുശ ഉകദ്ദേശര്യശ.
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(6) ചനികേനിതമാപനിഴവമൂലെമുള്ള മരണശ

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എശ  .    ഷമാജനി:  സര്,  കേളമകശ്ശേരനി ടമഡനികല് കകേമാകളജനിടലെ രണമാശ
വര്ഷ  എശ.ബനി.ബനി.എസയ്.  വനിദര്യമാര്തനിനനി  ഷശനയുടടെ  മരണശ  നടെന്നനിട്ടയ്  ഇകന്നയയ്
ഏകേകദശശ ഒന്പതര  മമാസശ  കേഴനിഞനിരനിക്കുന.  ബഹുമമാനടപട്ട  ആകരമാഗര്യ
വകുപ്പുമനനിയുടടെ  അയല്കമാരനിയുശ  നമാട്ടുകേമാരനിയുശ  അകങ്ങയയ്  അറനിയമാവന്ന
കകേസുശകൂടെനിയമാണനിതയ്.  ടചറനിയ  പനനി   വന്നതനിടനത്തുടെര്ന്നയ്  അവര്  പഠനിക്കുന്ന
അങമമാലെനി  ടമഡനികല്  കകേമാകളജനില്  അഡനിറയ്  ടചയകേയുശ  ഒരു  ഇന്ജക്ഷന്
നല്കുകേയുശ ടചയ. ഇന്ജക്ഷന്  നല്കേനി മനിനനിട്ടുകേള്കകേശ തടന്ന ആ കുട്ടനി അവനിടടെ
കുഴഞ്ഞുവസ്പീണു.  ഐ.സനി.യു.വനികലെകയ് മമാറമാന് ഒരു സക്ചര്  ലെഭര്യമമാകേമാന് 20 മനിനനിട്ടയ്
കവണനിവന  എന്നമാണയ്  അകനസഷണതനില്നനിന്നയ്  മനസനിലെമായതയ്.  വനിദഗ്ദ്ധ
ചനികേനിതയമാടണന്നയ്  പറഞയ്  ആറയ്  മണനികമാണയ്  ഷശനടയ  രമാജഗനിരനി  കഹമാസനിറലെനില്
അഡനിറയ് ടചയന്നതയ്. അവര് പതനിനമായനിരശ രൂപ ചനികേനിതയമായനി വമാങ്ങുകേയുശ ടചയ.
3.45-നയ്  ഈ  കുട്ടനി  മരണടപട്ടുടവന്നമാണയ്  കഫമാറന്സനികേയ്  സര്ജന്  പറയുന്നതയ്.
3.45-നയ്  മരണടപട്ട  കുട്ടനിടയ ആറയ്  മണനികയ്  രമാജഗനിരനി  കഹമാസനിറലെനില് അഡനിറയ്
ടചയ്തകശഷശ പതനിനമായനിരശ രൂപ വമാങ്ങനിടയന്നമാണയ് പറയുന്നതയ്.  അവര്കയ് മയതയ്
പരനിപമാലെനതനിനയ് ടപസ വമാങ്ങുന്ന വല പരനിപമാടെനിയുമുകണമാ?  അവരുടടെ കപരനില്
ഒരു  അകനസഷണവശ  ഇതവടര  നടെന്നനിട്ടനില.  അകനസഷണശ  നടെതനിടയന്നയ്
പറഞതനിടന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  രണ്ടുകപടര  സടസന്ഡയ്  ടചയകേയുശ   ഒരു
മമാസതനിനകേശ തനിരനിടച്ചടുക്കുകേയുശ ടചയ.  സര്കമാര് ധനസഹമായമമായനി മൂന്നയ് ലെക്ഷശ
രൂപ  നല്കേനി. എന്നമാല് ആ കുടുശബശ  ആ  പണശ വമാങ്ങനിയനിട്ടനില.  ഈ കുട്ടനിയുടടെ
പനിതമാവമായ  ശസ്പീ.  ടകേ.  എ.  അബൂട്ടനി ഒരു ഇടെതപക്ഷ സഹയമാത്രനികേന് കൂടെനിയമാണയ്.
ബഹുമമാനടപട്ട മനനികയ് ഈ കുട്ടനിയുടടെ പനിതമാവനിടന നന്നമായനി അറനിയമാവന്നതമാണയ്.
ശനിവപുരതയ് ആദര്യമമായനി ടമരനിറയ് അടെനിസമാനതനില് ടമഡനികല് പ്രകവശനശ ലെഭനിച്ച
ഒരു  കുട്ടനിയമാണനിതയ്.  ടമഡനികല്  ഓഫസ്പീസറുടടെ  അകനസഷണശ  നടെന ,  കഡമാക്ടര്
ജനില്സനി  കജമാര്ജനിടന  സടസന്ഡയ്  ടചയ  എടന്നമാടക  സമാധമാരണ  കകേള്ക്കുന്ന
മറുപടെനിയമായനിരനിക്കുശ ആകരമാഗര്യ  വകുപ്പുമനനികയ്  പറയമാനുളളതയ്.  രണമാശ  തവണയുശ
ഒകര കകേസനില് സടസന്ഡയ് ടചയ.  പകക്ഷ നടെപടെനിയുണമായനിട്ടനില.  ടക്രശ ബ്രേമാഞയ്
അകനസഷണശ  ഒന്പതയ്  മമാസമമായനിട്ടുശ  എവനിടടെയുശ  എതനിയനിട്ടനില.  അകത
ടമഡനികല് കകേമാകളജനില്  തടന്നയമാണയ്  സസൗണയ് എഞനിനസ്പീയറനിശഗനിനയ്  പഠനിക്കുന്ന
ടജറനിന് ടമകനിള് മരണടപട്ടതയ്.  ഒരു നമാടെനിടന്റെ പ്രതസ്പീക്ഷകേളമാണയ് കഡമാക്ടര്മമാരുടടെ
അനമാസമൂലെശ നഷ്ടടപടുന്നതയ്. ഈ വനിഷയതനില് അടെനിയന്തരമമായനി ടക്രശ ബ്രേമാഞയ്
അകനസഷണശ പൂര്തനിയമാക്കുന്നകതമാടടെമാപശതടന്ന മരണടപട്ട കുട്ടനിയുടടെ പനിതമാവനിനയ്
നസ്പീതനി  ലെഭര്യമമാകമാനുള്ള  നടെപടെനി  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനിയുടടെ  ഭമാഗതയ്
നനിനണമാകേണടമനശ  നഷ്ടപരനിഹമാരത്തുകേ  പുനനഃപരനികശമാധനികണടമനമമാണയ്
എനനികയ് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂടടെ അവതരനിപനികമാനുളളതയ്.
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ആകരമാഗര്യവശ സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുശ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടശലെജ
ടെസ്പീച്ചര്):  സര്,   ദസൗര്ഭമാഗര്യകേരമമായ സശഭവമമായനിരുന ഷശന തസസ്പീമനിടന്റെ  മരണശ.
എറണമാകുളശ  സര്കമാര്  ടമഡനികല്  കകേമാകളജനിടലെ  രണമാശ  വര്ഷ
എശ.ബനി.ബനി.എസയ്.  വനിദര്യമാര്തനിനനിയമായ ഷശന തസസ്പീശ പനനി,  ചുമ,  ടതമാണകവദന,
ശസമാസശമുട്ടല്  എന്നനിവടയ  തടെര്ന്നയ്  18-7-2016-നയ്  എറണമാകുളശ  ടമഡനികല്
കകേമാകളജയ്  ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിത  കതടുകേയുണമായനി.  ബഹുമമാനടപട്ട  ടമമര്
പറഞതകപമാടലെ,  ഷശന തസസ്പീശ എടന്റെ ഏറവശ അടുത സുഹൃതമായ ശസ്പീ.  ടകേ.  എ.
അബൂട്ടനിയുടടെ മകേളമാണയ്.  ഞങ്ങളടടെയുശ  ആ  കുടുശബതനിടന്റെയുടമലമാശ
പ്രതസ്പീക്ഷയമായനിരുന  ആ  കുട്ടനി.   ജനറല്  ടമഡനിസനിന്  വനിഭമാഗശ  കമധമാവനിയമായ
കഡമാക്ടര്  ജനില്സയ്  കജമാര്ജനിടന്റെ  നനിര്കദ്ദേശമാനുസരണശ  ഇന്ജക്ഷന്  നല്കുകേയുശ
അതനിടനത്തുടെര്ന്നയ്  കുട്ടനിയുടടെ  നനിലെ  വഷളമായനി  ടപടട്ടനതടന്ന  മരണശ
സശഭവനിക്കുകേയുശ ടചയടവന്നമാണയ് അകനസഷണ റനികപമാര്ട്ടനില്നനിന്നയ് മനസനിലെമാകമാന്
സമാധനിക്കുന്നതയ്.  ഇകമാരര്യതനില്  ടമഡനികല്  വനിദര്യമാഭര്യമാസ  വകുപയ്  കജമായനിന്റെയ്
ഡയറക്ടര്,   ആലെപ്പുഴ സര്കമാര് ടമഡനികല് കകേമാകളജനിടലെ  ജനറല് ടമഡനിസനിന്
വനിഭമാഗശ  ടപ്രമാഫസറമായ  കഡമാക്ടര്  ടെനി.  ടകേ.  സുമ  എന്നനിവരുടടെ  കനതൃതസതനില്
രൂപസ്പീകേരനിച്ച  രണയ്  സശഘങ്ങള്    അകനസഷണശ  നടെതനിയനിരുന.   ടമഡനികല്
വനിദര്യമാഭര്യമാസ  വകുപയ്  കജമായനിന്റെയ്  ഡയറക്ടറുടടെ  കനതൃതസതനില്  രൂപസ്പീകേരനിച്ച
ഉകദര്യമാഗസ സശഘതനിടന്റെ അകനസഷണ റനികപമാര്ട്ടയ് സര്കമാര് പരനികശമാധനിച്ചതനിടന്റെ
അടെനിസമാനതനില്  4-10-2016-ടലെ  സര്കമാര്  ഉതരവപ്രകേമാരശ  എറണമാകുളശ
ടമഡനികല്  കകേമാകളജനിടലെ  ജനറല്  ടമഡനിസനിന്  വനിഭമാഗശ  കമധമാവനിയമായ
കഡമാ. ജനില്സയ് കജമാര്ജനിടന അച്ചടെക നടെപടെനികയ് വനികധയമമായനി സര്വ്വസ്പീസനില്നനിന്നയ്
മമാറനിനനിര്ത്തുന്നതനിനയ്  ഉതരവയ്  പുറടപടുവനിച്ചനിരുന.  ജനറല് ടമഡനിസനിന് വനിഭമാഗശ
ഫസയ്  ഇയര്  അകമാദമനികേയ്  ജൂനനിയര്  റസനിഡന്റെമായ  കഡമാ.  ബനികനമാ  കജമാസുശ
ഇകമാരര്യതനില്  അലെശഭമാവശ  കേമാട്ടനിയതമായനി  സര്കമാരനിനയ്  കബമാദര്യടപട്ടതനിടന്റെ
അടെനിസമാനതനില് ടെനിയമാടനയുശ 2009-ടലെ സര്കമാര് ടമഡനികല് കകേമാകളജുകേളടടെ
റസനിഡന്സനി  കപ്രമാഗ്രമാശ  മമാനസല്  നനിഷര്ഷനിച്ചതപ്രകേമാരശ  സര്വസ്പീസനില്നനിന്നയ്
മമാറനിനനിര്തനിയനിരുന. എന്നമാല് ടെനിയമാളകേള് സമര്പനിച്ച അപസ്പീലകേള് പരനികശമാധനിച്ച
കശഷശ  സര്വസ്പീസനില്  പുനനഃപ്രകവശനശ  നല്കുകേയുണമായനി.  എറണമാകുളശ  ജനിലമാ
ടമഡനികല് ഓഫസ്പീസറുടടെ കേസ്പീഴനില് 26-9-2016-നയ് രൂപസ്പീകേരനിച്ച  ഷശന തസസ്പീമനിടന്റെ
മരണതനികന്മേലള്ള  എകയ്കപര്ട്ടയ്  പമാനല്  കേമ്മനിറനി  റനികപമാര്ട്ടനില്  പരമാമര്ശനിക്കുന്ന
നടെപടെനിക്രമങ്ങളനിടലെ  വസ്പീഴ,  ബനടപട്ട  കഡമാക്ടര്മമാരുടടെയുശ  നഴ്സുമമാരുടടെയുശ
കേര്തവര്യമാനുഷ്ഠമാനശ  എന്നനിവയനില്  അകനസഷണശ  നടെത്തുന്നതനിനയ്  23-11-2016-നയ്
വസ്പീണ്ടുശ ഉതരവമാകുകേയുശ ടമഡനികല് കകേമാകളജനിടലെ  ജനറല് ടമഡനിസനിന് വനിഭമാഗശ
ടപ്രമാഫസറമായ കഡമാ.  ടെനി.  ടകേ.  സുമയുടടെ കനതൃതസതനില് ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിടയ
നനിശയനിക്കുകേയുമുണമായനി. റനികപമാര്ട്ടുകേള്  വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിച്ചതനിടന്റെ
അടെനിസമാനതനില്  ഷശന  തസസ്പീമനിടന്റെ  മരണതനിനമാധമാരമമായ  സശഭവങ്ങളനില്
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എറണമാകുളശ സര്കമാര് ടമഡനികല് കകേമാകളജനിടലെ ജനറല് ടമഡനിസനിന് വനിഭമാഗശ
കമധമാവനിയമായ  കഡമാക്ടര്  ജനില്സയ്  കജമാര് ജനിനയ്  വസ്പീഴ  സശഭവനിച്ചതമായനി  സര്കമാരനിനയ്
കബമാദര്യടപട്ടതനിടന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  അച്ചടെക  നടെപടെനികയ്  വനികധയമമായനി
അകദ്ദേഹടത  സര്വ്വസ്പീസനില്  നനിന്നയ്  മമാറനിനനിര്തനിടകമാണയ് 20-4-2017-നയ്
ഉതരവമായനിട്ടുണയ്.   ജനിലമാ  ടമഡനികല്  ഓഫസ്പീസറുടടെ  കനതൃതസതനില്  കചര്ന്ന
ടമഡനികല്  കബമാര്ഡയ്  കയമാഗതനില്  കപമാസയ്കമമാര്ട്ടശ  ടചയ്ത  കഡമാക്ടര്
വനികയമാജനക്കുറനിപയ്  എഴതനിയനിട്ടുശ  അടപകയ്  കബമാഡനികയ്  അയച്ചനിടലനശ
ആയതനിനമാല് കസറയ് അടപകയ് കബമാഡനി  ഈ കകേസയ് വസ്പീണ്ടുശ പരനിഗണനികണടമനശ
ആവശര്യടപട്ടയ്   ശസ്പീ.  ടകേ.  എ.  അബൂട്ടനി  സര്കമാരനില്  സമര്പനിച്ച  അകപക്ഷയുടടെ
അടെനിസമാനതനില്  പരമാതനികമാരടന്റെ  ആവശര്യശ  പരനിഗണനികമാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശശ
ആകരമാഗര്യ വകുപയ് ഡയറക്ടര്കയ് നല്കുകേയുണമായനി. 24-11-2016-ല് കൂടെനിയ അടപകയ്
കേമ്മനിറനി ഈ വനിഷയശ പരനിഗണനിച്ചനിരുന.  അടപകയ് കേമ്മനിറനി കയമാഗശ കേഴനിഞയ് മറയ്
വനിശദമാശശങ്ങള്  ലെഭര്യമമാക്കുന്നതനിനമായനി  ആകരമാഗര്യവകുപയ്  ഡയറക്ടര്കയ്  നനിര്കദ്ദേശശ
നല്കുകേയുണമായനി.  പനിന്നസ്പീടെയ്  ശസ്പീ.  ടകേ.  എ.  അബൂട്ടനിയുടടെ  പരമാതനി  ആഭര്യന്തര
വകുപനിനയ്  ടകേമമാറുകേയുണമായനി.  എറണമാകുളശ സര്കമാര് ടമഡനികല് കകേമാകളജനില്
ഇതരതനിലള്ള  ദമാരുണമമായ  മരണങ്ങള്  ആവര്തനികമാതനിരനികമാനുള്ള
മുന്കേരുതല് സസസ്പീകേരനികമാനുള്ള ചനിലെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളശ കഡമാക്ടര് ടെനി.  ടകേ.  സുമയുടടെ
കനതൃതസതനിലള്ള കേമ്മനിറനി സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്. ഇതയ് വളടര ദമാരുണമമായ സശഭവമമാണയ്.
ഷശന  തസസ്പീശ  ശസമാസശമുട്ടലശ  പനനിയുശ  ഉണമായതനിടനത്തുടെര്ന്നമാണയ്  രമാത്രനി
ആശുപത്രനിയനികലെയയ് വന്നതയ്. അവടര അഡനിറയ് ടചയ്ത കഡമാക്ടര് ജനില്സയ് കജമാര്ജനിടന്റെ
ആദര്യടത  റനികപമാര്ട്ടനില്  ജനറല്   വമാര്ഡനില്  അഡനിറയ്  ടചയടവന്നമാണയ്
പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നമാല്  ഷശന  തസസ്പീശ  കപവമാര്ഡനിലെമാണയ്  കേനിടെന്നനിരുന്നതയ്.
കുട്ടനികേള്കമായനി ടസഷര്യലെമായനി കപവമാര്ഡനികനമാടടെമാപശ ഒരു റൂമുണയ്.  അവനിടടെ അന്നയ്
മടറമാരു കുട്ടനി   ഉണമായനിരുന്നതടകേമാണയ്  ഈ കുട്ടനി  ടതമാട്ടടുത്തുള്ള  കപവമാര്ഡനിടലെ
റൂമനില് കേനിടെന എന്നമാണയ്  പറയുന്നതയ്.  എന്നമാല് ജനറല് വമാര്ഡനിലെമാണയ്  അഡനിറയ്
ടചയ്തനിരുന്നടതന്നയ്  കഡമാക്ടര്  പറയുന.  അതനിടന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  ആദര്യശ
അപസ്പീല് നല്കേനിയകപമാള് സസയ് ടപന്ഷന് കേഴനിഞയ് സര്വ്വസ്പീസനില് കേയറനിടയങനിലശ
പനിന്നസ്പീടെയ് വനിശദമമായ  അകനസഷണതനില്  അല്പശ  ശദക്കുറവയ്  അകമാരര്യതനി
ലണമായതമായനി  മനസനിലെമായനി.  ബഹുമമാനടപട്ട  ടമമര്  പറഞ  ഒരു  കേമാരര്യശ
ശരനിയമാണയ്, അതര്യമാവശര്യതനിനുള്ള ഉപകേരണങ്ങടളമാനശ എറണമാകുളശ ടമഡനികല്
കകേമാകളജനില്  ഉണമായനിരുന്നനില.  അതയ്  പരനിഹരനികമാന്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ഇകപമാള്  അതര്യമാവശര്യതനിനുള്ള  ഉപകേരണങ്ങടളലമാശ  വമാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നമാലശ
പൂര്ണ്ണമമായനിട്ടനില.  എറണമാകുളശ  ടമഡനികല്  കകേമാകളജനിടന്റെ  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങള്കമായനി  360  കകേമാടെനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.  രമാജഗനിരനി
കഹമാസനിറലെനില് വസ്പീഴയുണമായനിട്ടുകണമാടയന്നതയ് മടറമാരു രസ്പീതനിയനില് അകനസഷനികകണ
വനിഷയമമാണയ്. നഷ്ടപരനിഹമാരത്തുകേ  സര്കമാര് പ്രഖര്യമാപനിച. ശസ്പീ. ടകേ. എ. അബൂട്ടനി
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അതയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില.  അതസശബനനിച്ചയ്  എന്തമാണയ്  ടചയമാന്  കേഴനിയുകേടയന്നയ്
പരനികശമാധനികമാശ.  ശസ്പീ.  ടകേ.  എ.  അബൂട്ടനികയമാടുശ  മകേകളമാടുശ  വളടര അനുഭമാവ
പൂര്ണ്ണമമായ സമസ്പീപനമമാണയ് ബഹുമമാനടപട്ട മുഖര്യമനനിയുശ ആകരമാഗര്യ വകുപ്പുടമമാടക
ടകേടകമാണനിട്ടുള്ളതയ്.  ഞങ്ങള്ടകലമാവര്ക്കുശ  ഒരുകപമാടലെ  ദനഃഖമുണമാകനിയ
സശഭവമമായനിരുന ഷശനമാ തസസ്പീമനിടന്റെ മരണടമന്നയ്  സൂചനിപനിക്കുകേയമാണയ്.  ഇനനിയുശ
ഇകമാരര്യതനില്  എടന്തങനിലശ  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനികകണതമായുടണങനില്
ആകരമാഗര്യ വകുപ്പുശ ഗവണ്ടമന്റുശ  സമാദര്യമമായ എലമാ കേമാരര്യങ്ങളശ ടചയന്നതമാണയ്. 

(7) ടകേ.എസയ്.ടെനി.പനി. കറമാഡയ് നനിര്മ്മമാണശ

ശസ്പീ  .    രമാജു  എബ്രേഹമാശ:  സര്,  തസ്പീരകദശതയ്  നമാഷണല്  ടഹകവയുശ  മദര്യ
തനിരുവനിതമാശകൂറനില്  എശ.സനി.  കറമാഡുമുണയ്.  അകത  പ്രമാധമാനര്യമുള്ളതമാണയ്  പുനലൂര്-
മൂവമാറ്റുപ്പുഴ കറമാഡയ്. മലെകയമാര പ്രകദശത്തുകൂടെനി കേടെനകപമാകുന്ന ഈ കറമാഡയ് 18 വര്ഷശ
മുമയ്  ടകേ.എസയ്.ടെനി.പനി.  ഏടറടുതതമാണയ്.  അതനിനുകശഷശ  അവനിടടെ  റസ്പീടെമാറനിശഗയ്
നടെന്നനിട്ടനില.  ശബരനിമലെ സസ്പീസണ് വരുകമമാള് അറകുറപണനി മമാത്രകമ നടെതമാറുള.
ഈ  കറമാഡനിടന്റെ  അവസ  വളടര പരനിതമാപകേരമമാണയ്.  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെയ്
അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷശ  ബഹുമമാനടപട്ട  ടപമാതമരമാമതയ്  വകുപ്പുമനനി
രണയ്  തവണ  ഉന്നതതലെ  കയമാഗശ  നടെതനി.  പകക്ഷ  കലെമാകേ  ബമാങയ്  അവരയച്ച
ഫയലെനിനയ്  മറുപടെനികപമാലശ  നല്കുന്നനിടലന്നമാണയ്  മനസനിലെമാകുന്നതയ്.  അവരുടടെ
എന്.ഒ.സനി.  ലെഭനിച്ചമാല്  മമാത്രകമ  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന്  കേഴനിയുകേയുള.  700  കകേമാടെനി
രൂപയമാണയ് കവണതയ്. ഇകമാരര്യതനില് ഗസൗരവമമായനി ഇടെടപടെണശ. കലെമാകേ ബമാങനിടന്റെ
പണശ  കേനിട്ടനിയനിടലങനില്  മകറടതങനിലശ  ഫണയ്  ഇതനിനമായനി  ഉപകയമാഗനിച്ചയ്  ഈ
കറമാഡനിടന്റെ  കശമാചര്യമാവസ  പരനിഹരനികണശ.  ഉന്നതതലെ  കയമാഗതനിടലെടുത
തസ്പീരുമമാനപ്രകേമാരശ കറമാഡയ്  നനിര്മ്മമാണശ ആരശഭനിച്ചയ് പൂര്തനിയമാകണശ.  ഈ കറമാഡയ്
ബഹുമമാനടപട്ട മനനി ടകേ. രമാജുവനിടന്റെ മണ്ഡലെമമായ പുനലൂരനിലെമാണയ് ആരശഭനിക്കുന്നടതങനിലശ
അഞയ്  മണ്ഡലെങ്ങളനിലൂടടെ  കേടെനകപമാകുന്നതമാണയ്.  അതടകേമാണയ്  അടെനിയന്തരമമായനി
ഇകമാരര്യതനില് ഇടെടപടെണടമന്നമാണയ് എനനികയ് അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്. 

ടപമാതമരമാമത്തുശ രജനികസഷനുശ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന്  ):  സര്,
റമാന്നനി, കകേമാന്നനി, പതനമാപുരശ വഴനി കേടെനകപമാകുന്ന പുനലൂര്-മൂവമാറ്റുപ്പുഴ കറമാഡനിടന്റെ
ഭമാഗമമായ  82  കേനി.മസ്പീ.  ടദര്ഘര്യമുള്ള പുനലൂര്-ടപമാന്കുന്നശ കറമാഡനിടന്റെ നനിര്മ്മമാണശ
2403 കകേമാടെനി രൂപയുടടെ കലെമാകേ ബമാങയ് സഹമായകതമാടടെ ടകേ.എസയ്.ടെനി.പനി.  പദതനി
വഴനി  നടെതമാനമാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   ഇതയ്  2013-ല്  ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതമാണയ്.
കലെമാകേ  ബമാങയ്  കേരമാര്  വര്യവസപ്രകേമാരശ  കറമാഡയ്  നനിര്മ്മമാണശ  ടപമാതസസകേമാരര്യ
പങമാളനിതകതമാടടെ  നടെതമാനമാണയ്  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.   അടെങല് തകേയുടടെ
40  ശതമമാനശ കലെമാകേ ബമാങയ് സഹമായമമായനി  പണനിയുടടെ പുകരമാഗതനി കേണകമാകനി



സബ്മനിഷന് 397

കേരമാറുകേമാരനയ്  തവണകേളമായനി  കനരനിട്ടയ്  നല്കുശ.  ബമാകനി  60  ശതമമാനശ  തകേ  10
വര്ഷശടകേമാണയ്  വമാര്ഷനികേ  ഇനതനില്  സശസമാന  സര്കമാര്  ടകേമാടുതയ്
തസ്പീര്കണടമന്നമാണയ്  വര്യവസ.  ഈ  പ്രവൃതനി  രണര  വര്ഷശടകേമാണയ്
തസ്പീര്കകണതശ  തടെര്ന്നയ്  10  വര്ഷകതയയ്  നനിശനിത  സമാകങതനികേ
മമാനദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമമായനി  കേരമാറുകേമാരന്  ഉന്നത  നനിലെവമാരതനില്  കറമാഡയ്
പരനിപമാലെനികകണതമമാണയ്.  സര്കമാര്  സലെശ  ഏടറടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു.  7  മസ്പീറര്
വസ്പീതനിയുള്ള കേര്യമാകരര്യജയ്  കവയുശ  ഇരുപമാര്ശസങ്ങളനിലമമായനി രണര മസ്പീറര് വസ്പീതനിയനില്
കഷമാള്ഡറുശ ഉണമായനിരനിക്കുന്നതമാണയ്.  കേമാല്നടെയമായുള്ള ഭമാഗങ്ങളനില് കകേമാണ്ക്രസ്പീറയ്
നടെപമാതകേളശ  നനിര്മ്മനിക്കുശ.  കേലങ്കുകേള്,  പമാലെങ്ങള്  എന്നനിവ  പുതകനിപണനിയുശ.
കേവലെകേളടടെ  നവസ്പീകേരണശ,  കറമാഡയ്  സുരക്ഷമാ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്,  പരനിസനിതനി
സശരക്ഷനികല്,  ടലെറയ്നനിശഗയ്,  ബസയ്  കബ  നനിര്മ്മമാണശ  മുതലെമായവയുശ
ഉണമായനിരനിക്കുന്നതമാണയ്.   പുതകനിയ നനിര്മ്മമാണടച്ചലെവയ്  602  കകേമാടെനി  രൂപയമാണയ്.
അതനിനുകവണനിയുള്ള  കേണ്സഷണടറ ടതരടഞടുക്കുന്നതനിനയ് രണയ് തലെതനിലള്ള
ദര്ഘമാസയ്  രസ്പീതനിയമാണയ്  അവലെശബനിക്കുന്നതയ്.  കേരമാറുകേമാരുടടെ  കയമാഗര്യത
നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള്  സസസ്പീകേരനിച്ച  അവസമാന  തസ്പീയതനി
2-6-2016-ലെമായനിരുന.  പ്രസ്പീകേസമാളനിഫനികകഷനനില്  4  ദര്ഘമാസുകേള്  ലെഭനിച്ചനിരുടന്നങനിലശ
ഒരു  കേമനനി  മമാത്രകമ  സമാകങതനികേ  കയമാഗര്യത  കനടെനിയുള.  അതനിനമാല്  വസ്പീണ്ടുശ
ദര്ഘമാസയ് ക്ഷണനികമാന് തസ്പീരുമമാനനിച. പുനനഃദര്ഘമാസമായതനിനമാല് കലെമാകേ ബമാങനിടന്റെ
എന്.ഒ.സനി.  വമാങ്ങനിയകശഷശ  17-8-2016-ല്   റസ്പീ-ടടെണര്  ടചയ.  റസ്പീ-ടടെണറനില്
8  ദര്ഘമാസുകേള്  ലെഭനിച.  28-10-2016-ല്  ദര്ഘമാസുകേള്  തറക്കുകേയുശ
പരനികശമാധനയ്ക്കുകശഷശ  8  കപടരയുശ  7-2-2017-ടലെ  സനിയറനിശഗയ്  കേമ്മനിറനി
പ്രസ്പീ-കേസമാളനിടഫ  ടചയകേയുശ  ടചയ.  അതയ്  കലെമാകേ  ബമാങനിടന്റെ  എന്.ഒ.സനി.-കയ്
അയച്ചനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  ചനിലെ വനിശദസ്പീകേരണങ്ങള് കലെമാകേ ബമാങയ് ആവശര്യടപട്ടനിട്ടുണയ്.
ഒടുവനിലെടത വനിശദസ്പീകേരണശ 9-5-2017-ല് കലെമാകേ ബമാങനിനയ് അയച.  എന്.ഒ.സനി.
ലെഭനിച്ചമാലടെന്  ടഫനമാന്ഷര്യല്  ബനിഡയ്  ക്ഷണനിക്കുന്നതമാണയ്.  കമല്കനമാട്ടശ
വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇന്ഡനിടപന്ഡന്റെയ്  എഞനിനസ്പീയടറ  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  ദര്ഘമാസയ്
മുഖമാന്തരശ നനിയമനികകണതമാണയ്.  ഈ എഞനിനസ്പീയര്ക്കുള്ള ഫസ്പീസയ്  കേണ്സഷണറുശ
ടകേ.എസയ്.ടെനി.പനി.യുശ  തലെര്യമമായനി   നല്കകേണതമാണയ്.  പനി.പനി.പനി.  കപ്രമാജക്ടമായനി
ടചയമാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനമാല്  ടഫനമാന്ഷര്യല്  ബനിഡയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചയ്  കേരമാറുകേമാരടന
ടതരടഞടുക്കുന്ന  പ്രവൃതനി  തടെങ്ങുന്നതനിനയ്  6  മമാസടമങനിലശ  കവണനിവരുശ.
ഇതപ്രകേമാരശ ഈ വര്ഷശ അവസമാനകമമാ അടുത വര്ഷശ ആദര്യകമമാ മമാത്രകമ പണനി
തടെങ്ങമാനുള്ള  അനുമതനി  നല്കേമാന്  സമാധനിക്കുകേയുള.  കേമാലെമാവധനി  30
മമാസമമായതനിനമാല്  രണമായനിരതനി  ഇരുപതമാമമാണയ്  ആദര്യശ  മമാത്രകമ  നടെപടെനികേള്
തസ്പീര്തയ് കറമാഡയ് കേമ്മനിഷന് ടചയമാന് സമാധനിക്കുകേയുള.   കലെമാകേ ബമാങനിടന്റെ  2019
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ഏപ്രനില്  മമാസശ  തസ്പീരുന്ന  കലെമാണനിടന്റെ  കേമാലെമാവധനി  ഒരു  വര്ഷകതയയ്  നസ്പീകട്ടണ
ആവശര്യവശ വന്നനിരനിക്കുന. ഈ കേമാരര്യങ്ങടളലമാശ കകേന്ദ്ര സര്കമാരനിടലെ സമാമതനികേ
കേമാരര്യവകുപനിടന്റെയുശ  കലെമാകേ  ബമാങനിടന്റെയുശ  അശഗസ്പീകേമാരശ  കതടെനി  നടെപമാകമാന്
ശമനിക്കുന്നതമാണയ്.  അതനിനമാല്  ടകേ.എസയ്.ടെനി.പനി.  കറമാഡയ്  ഏടറടുകകണ  സമയശ
ആയനിട്ടനില.  ഏടറടുകമാനുള്ള പൂര്വ്വകേമാലെ നടെപടെനികേളമാണയ് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ
കറമാഡനിടലെ അറകുറപണനികേടളലമാശ ടപമാതമരമാമതയ് വകുപയ് നടെത്തുന്നതമാണയ്.

(8)  മുന്ഗണനമാ ലെനിസയ്

ശസ്പീ  .   എ  .    എന്  .   ഷശസസ്പീര്: സര്, ഈ സഭമാ സകമ്മളനശ ഏറവശ കൂടുതല് ചര്ച്ച
ടചയ്ത  കറഷന്  വനിഷയവമമായനി  ബനടപട്ടതമാണയ്  എടന്റെ  സബ്മനിഷന്.  ഭക്ഷര്യ
സുരക്ഷമാ  നനിയമശ  2013  പ്രകേമാരമുള്ള കറഷന്  ആനുകൂലെര്യങ്ങള്  ലെഭനികകണവരുടടെ
അന്തനിമ  മുന്ഗണനമാ  ലെനിസ്റ്റുശ  എ.എ.ടവ.  ലെനിസ്റ്റുശ  ഗ്രമാമസഭകേളനില് അവതരനിപനിച്ചയ്
അശഗസ്പീകേമാരതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിചവരനികേയമാണയ്.  മുന്ഗണനമാ
പട്ടനികേയനില്  വലെനിയ ക്രമകകടുകേളള്ളതമായമാണയ്   മനസനിലെമാകമാന്  സമാധനിക്കുന്നതയ്.
മുന്ഗണനമാ  പ്രകേമാരമുള്ള  മമാര്കയ്  ലെഭനിച്ചവരനില്  13,  15  മമാര്കയ്  ലെഭനിച്ച  പലെ
കുടുശബങ്ങളശ  ലെനിസനില്  ഉള്ടപടുകേയുശ  18,  20,  23  മമാര്കയ്   ലെഭനിച്ചവര്  അന്തനിമ
ലെനിസനില്നനിന്നയ്  പുറതമാകുകേയുശ  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  നനിയമതനില്  പറഞനിരനിക്കുന്ന
അര്ഹതമാ  മമാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചയ്  ലെനിസനില്  ഉള്ടപടെമാന്  അര്ഹതയനിലമാത  പലെ
കുടുശബങ്ങളശ  അന്തനിമ  പട്ടനികേയനില്  ഉള്ടപടുകേയുശ  ടചയ.  ഇതയ്  കകേരളതനില്
നസ്പീതനിരഹനിതമമായ  കറഷന്  വനിതരണതനിനയ്  കേമാരണമമാകുന.  ഈ  സമാഹചരര്യശ
ഗസൗരവമമായനി പരനികശമാധനിച്ചയ് നസ്പീതനിപൂര്വ്വമമായ കറഷന് വനിതരണശ സമാദര്യമമാകണടമന്നയ്
ഈ സബ്മനിഷനനിലൂടടെ ആവശര്യടപടുകേയമാണയ്.

ഭക്ഷര്യവശ സനിവനില് സടപസുശ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെമാതമന്  ):  സര്,

സശസമാനതനിടന്റെ  2011-ടലെ  ടസന്സസയ്  പ്രകേമാരമുള്ള  3.34  കകേമാടെനി  ജനങ്ങളനില്

ഗ്രമാമപ്രകദശങ്ങളനിടലെ  52.63  ശതമമാനവശ  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനിടലെ  39.5

ശതമമാനവമുള്ടപടടെ  1.54  കകേമാടെനി  ജനങ്ങടളയമാണയ്  മുന്ഗണനമാ  പട്ടനികേയനില്

ഉള്ടപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  കറഷന് കേടെകേള്വഴനി  വനിതരണശ ടചയ്ത കഫമാറങ്ങളനില്

നനിനശ ലെഭര്യമമായ കരഖകേളടടെ അടെനിസമാനതനില് ഡമാറമാ എന്ട്രെനി നടെതനി സര്കമാര്

നനിശയനിച്ച മമാനദണ്ഡപ്രകേമാരമമാണയ്  കേരടെയ്  മുന്ഗണനമാ പട്ടനികേ പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.

ഈ മമാറതനിടന്റെ അടെനിസമാനതനില് മുമയ് ബനി.പനി.എല്. ലെനിസനില് ഉള്ടപട്ടനിരുന്നവര്

മുന്ഗണനമാ വനിഭമാഗതനില്നനിന്നയ്  ഒഴനിവമാകടപടെമാന് സമാദര്യതയുണയ്.  പ്രസ്തുത കേരടെയ്

പട്ടനികേയനില്  ആകക്ഷപങ്ങളള്ളപക്ഷശ  തകദ്ദേശഭരണ  സമാപനങ്ങളടടെ  അടെനിസമാനതനില്
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ടവരനിഫനികകഷന്  കേമ്മനിറനി  മുമമാടകേ  പരമാതനി  സമര്പനികമാന്  അവസരശ

നല്കേനിയനിരുന. ടവരനിഫനികകഷന് കേമ്മനിറനിയുടടെ തസ്പീരുമമാനതനില് പരമാതനികേളള്ള പക്ഷശ

ജനിലമാ  കേളക്ടര്  അദര്യക്ഷനമായുള്ള  അപസ്പീല്  കേമ്മനിറനികയ്  പരമാതനി  സമര്പനികമാനുശ

അവസരശ നല്കേനിയനിരുന.  ഇപ്രകേമാരശ  ലെഭനിച്ച  പരമാതനികേളനികന്മേലശ  അപസ്പീലെനികന്മേലശ

തസ്പീര്പയ്  കേല്പനിച്ചയ്  അര്ഹരമായവടരക്കൂടെനി  ഉള്ടപടുതനിടകമാണയ്  റസ്പീ-റമാങനിശഗയ്

നടെതനിയമാണയ്  അന്തനിമ  പട്ടനികേ  തയമാറമാകനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ  അന്തനിമപട്ടനികേ

തകദ്ദേശഭരണ സമാപനങ്ങളടടെ അശഗസ്പീകേമാരതനിനമായനി  സമര്പനിച്ചനിരുന.  ഇതനിടന്റെ

അടെനിസമാനതനില്  തകദ്ദേശഭരണ  സമാപനങ്ങള്   മുകഖനയുശ   കനരനിട്ടുശ  ഭക്ഷര്യ -

സനിവനില്  സടപസയ്  ഓഫസ്പീസുകേളനില്  അനര്ഹടരക്കുറനിചള്ള  പരമാതനികേളശ

അര്ഹരുടടെ  അകപക്ഷകേളശ  ലെഭര്യമമായനിട്ടുണയ്.  ഇതനികന്മേല്  അകനസഷണശ  നടെതനി

റനികപമാര്ട്ടയ്  ലെഭനിക്കുന്ന മുറയയ്  അനര്ഹടര ഒഴനിവമാകനി റസ്പീ-റമാങനിശഗയ്  നടെത്തുന്നതമാണയ്.

കറഷന്  കേമാര്ഡയ്  വനിതരണശ ടചയ്തതനിനുകശഷവശ  മമാനദണ്ഡങ്ങള്കയ്  വനിരുദമമായനി

മുന്ഗണനമാ  പട്ടനികേയനില്  ഉള്ടപടുകേകയമാ  ഒഴനിവമാകടപടുകേകയമാ  ടചയ്തനിട്ടുടണങനില്

അകമാരര്യശ പരനികശമാധനിച നടെപടെനിടയടുക്കുന്നതമാണയ്.  

(9) കസഡനിയതനിടന്റെ നവസ്പീകേരണശ

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എശ  .    മമാണനി:  സര്,  നമാഷണല്  ടഗയനിശസയ്  അകതമാറനിറനിയുടടെ

ആഭനിമുഖര്യതനിലള്ള  പമാലെമാ  കസഡനിയശ  നനിര്മ്മമാണതനിനയ്  21  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ

ഭരണമാനുമതനി   ലെഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  16.83  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ  പണനി  പൂര്തനിയമായനി.

4.85  കകേമാടെനി  രൂപകൂടെനി  അനുവദനികമാനുണയ്.  3.50  കകേമാടെനി  രൂപടയങനിലശ  ഉടെനടെനി

ലെഭര്യമമാകനിയമാല് മമാത്രകമ അനുബന നനിര്മ്മമാണശ പൂര്തനിയമാകമാന് കേഴനിയൂ. കേറണയ്

ബഡ്ജറനില് തകേയനില.  അതനിനമാല് ഈ വര്ഷടത ആദര്യബമാച്ചയ്  എസയ്.ഡനി.ജനി.-യനില്

3.50  കകേമാടെനി  രൂപടയങനിലശ  അനുവദനികണടമന്നമാണയ്  എനനികയ്  അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്.

ടപ്രമാകപമാസല് കസമാര്ട്സയ് ടസക്രട്ടറനി ധനകേമാരര്യ വകുപനിനയ് സമര്പനിച്ചനിട്ടുണയ്. 

വര്യവസമായവശ  കസമാര്ട്സുശ  യുവജനകേമാരര്യവശ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ടമമായ്തസ്പീന്):  സര്,  പമാലെമാ  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില്  ഉള്ടപട്ട  മുനനിസനിപല്
കസഡനിയശ,  ഗര്യമാലെറനി  ടകേട്ടനിടെശ,  സനിന്തറനികേയ് ട്രെമാകയ്,  സസനിമ്മനിശഗയ്  പൂള്,  അതയ് ലെറനികേയ്
ട്രെമാകയ്,  ഫുഡ്കബമാള്  ഗ്രസൗണയ്  എന്നനിവയുടടെ  നവസ്പീകേരണശ  ഉള്ടപടുതനി
ബഹുമമാനടപട്ട  അശഗശ  സൂചനിപനിച്ചതകപമാടലെ,  21,69,25,505  രൂപയുടടെ
ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനിനകേശ  അനുവദനിച്ച  16,83,86,000  രൂപ
ടമമാതമമായുശ  നമാഷണല്   ടഗയനിശസയ്  ടസക്രകട്ടറനിയറയ്  അകസൗണയ്  മുകഖന
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പ്രവൃതനികേള്കമായനി  ടചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണയ്.  പമാലെമാ  മുനനിസനിപല്  കസഡനിയതനിടന്റെ
പൂര്തസ്പീകേരണതനിനയ്  മൂന്നയ്  കകേമാടെനി  രൂപകൂടെനി  അധനികേമമായനി  ലെഭനിച്ചമാല്  മമാത്രകമ
ഇതവടര  ടചയ്ത  പണനികേള്കയ്  കകേമാണ്ട്രെമാക്ടര്മമാര്കയ്  നല്കേമാനുള്ള  ബമാകനി  തകേ
നല്കേമാനുശ  അതര്യമാവശര്യശ  കശഷനിച്ച  പണനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചയ്  കസഡനിയശ
ഫലെപ്രദമമായനി  ഉപകയമാഗനികമാനുശ  കേഴനിയുകേയുള.  ഫണയ്  ലെഭര്യമലമാത
സമാഹചരര്യതനില്  കേരമാറുകേമാര്  പ്രവൃതനി  നനിര്തനിവച്ചനിരനിക്കുന.  ഇതനിനകേശ  ടചയ്ത
പ്രവൃതനികേള്കയ് കപയ്ടമന്റെയ് നടെതമാന് 1.5 കകേമാടെനി രൂപ ആവശര്യമമാണയ്.   2016-17-ടലെ
എസയ്.ഡനി.ജനി.-യനില്  ടപ്രമാകപമാസല്  നല്കേനിടയങനിലശ  ഫണയ്  ലെഭര്യമമായനില.
കസമാര്ട്സയ്  എഞനിനസ്പീയറനിശഗയ്  വനിഭമാഗതനിടലെ  ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയറുടടെ
റനികപമാര്ട്ടുപ്രകേമാരശ  ഈ  പദതനിയുടടെ  പൂര്തസ്പീകേരണതനിനയ്  മൂന്നയ്  കകേമാടെനി  രൂപ
ആവശര്യമുടണന്നറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഈ ഫണയ് ആദര്യടത എസയ്.ഡനി.ജനി.-യനില്തടന്ന
ലെഭര്യമമാകമാന്  ആവശര്യമമായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണയ്.  ധനകേമാരര്യ
വകുപ്പുമനനിയുമമായനി  ഇകമാരര്യശ  സശസമാരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഫണയ്  ലെഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്
അടെനിയന്തരമമായനി പദതനി പൂര്തസ്പീകേരനികമാന് കവണ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണയ്. 

(10) കകേമാ-ഓപകററസ്പീവയ് ടസമാടസറനി ഭരണസമനിതനി

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് : 60 വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമയ് സഖമാവയ് എ.ടകേ.ജനി.

കനതൃതസശ  ടകേമാടുതയ്  ഇന്തര്യയ്ക്കുശ  സഹകേരണ  പ്രസമാനതനിനുശ  മമാതൃകേയമായനി

ആരശഭനിച്ചതമാണയ്  ഇന്തര്യന്  കകേമാഫനി  ഹസൗസയ്.  ഇതവടര  അതനിനകേതയ്  രമാഷ്ട്രസ്പീയ

അതനിപ്രസരശ  ഉണമായനിട്ടനില.  എന്നമാല്  അടുതകേമാലെതമായനി  അവനിടെടത

സശഭവങ്ങടളലമാശ കനടര തനിരനിച്ചമാണയ് നടെക്കുന്നതയ്. 2017 ടഫബ്രുവരനി മമാസശ 25-നയ്

മുന്കൂര് കനമാട്ടസ്പീസയ്  ഇലമാടത സശഘതനിടനതനിടര  വര്യമാജ ആകരമാപണങ്ങളടണന്നയ്

ഏകേപക്ഷസ്പീയമമായനി  ആകരമാപനിച്ചയ്  സശഘശ  പനിരനിചവനിട്ടതമായനി  കനമാട്ടസ്പീസയ്

പതനിക്കുകേയമായനിരുന. സശഘശ ഭമാരവമാഹനികേള് ടഹകകമാടെതനിടയ സമസ്പീപനിക്കുകേയുശ

ഇകപമാള് കകേസയ് നടെക്കുകേയുമമാണയ്. ശസ്പീമതനി എസയ്. ബനിന്ദുവനിടന അഡനിനനികസററമായനി

നനിയമനിച്ച വനിവരശ അവര്കയ് പത്രതനില് നനിനമമാണയ് മനസനിലെമാകമാന് സമാധനിച്ചതയ്.

18-3-2017-ല്  സശഘശ ടഹഡയ്  ഓഫസ്പീസനില് അതനിക്രമനിച്ചയ് കേയറനി മനിനനിട്സയ് ബുക്കുശ

കേര്യമാഷയ്  ബുക്കുശ  മറയ്  കരഖകേളടമടുതകപമാഴമാണയ്  കേസൗണര്  അഫനിഡവനിറയ്

ടഹകകമാടെതനിയനില്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  ശമനിച്ചതയ്.  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി

ഇടതലമാശ  അറനിഞനിട്ടുടണന്നയ്  എനനികയ്  അഭനിപ്രമായമനില.  അങ്ങറനിഞമാല്

സസമാഭമാവനികേമമായുശ  ഇതനിടനടയലമാശ  എതനിര്ക്കുടമന്നയ്  തടന്നയമാണയ്  ഞമാന്
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വനിശസസനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിടടെ  സര്കമാര്  അഭനിഭമാഷകേന്  ഹമാജരമാകേമാതതടകേമാണയ്

തസ്പീര്പ്പുകേല്പനികമാന്  കേഴനിയമാതവനിധശ  കകേസയ്  നസ്പീണ്ടുകപമാവകേയമാണയ്.  ടതമാഴനിലെമാളനികേള്കയ്

ശമളമനില,  കപ്രമാവനിഡന്റെയ്  ഫണനികലെയ്ക്കുള്ള  തകേ  അടെയ്ക്കുന്നനില,  കൂട്ടകതമാടടെ

സലെശമമാറ്റുന.  മമാതൃകേമാപരമമായനി നടെനടകേമാണനിരുന്ന ഒരു സമാപനടത എങ്ങടന

തകേര്കമാടമന്നതനിടന്റെ  ജസ്പീവനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  ഉദമാഹരണമമായനി  കകേമാഫനി  ഹസൗസയ്

മമാറുകേയമാണയ്.  അങ്ങയ് ഈ വകുപയ് ടകേകേമാരര്യശ ടചയന്ന സമാഹചരര്യതനില് ഇത്രയുശ

ജനമാധനിപതര്യവനിരുദമമായ  നടെപടെനി   സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു  കേമാരണവശമാലശ

അനുവദനികരുടതന്നയ്  ഓര്മ്മനിപനിക്കുകേയമാണയ്.  എടന്തങനിലശ  ആകക്ഷപമുടണങനില്

ഏതയ്  എജന്സനിടയ  വച്ചയ്  കവണടമങനിലശ  അകനസഷനിക്കുകേയുശ  കുറകമാടരന്നയ്

കേടണതനിയമാല് മമാതൃകേമാപരമമായനി ശനിക്ഷനിക്കുകേയുശ ടചയണശ.   അടതമാനമനിലമാടത

പമാവടപട്ട  ടതമാഴനിലെമാളനികേടള  വഴനിയമാധമാരമമാകനി,  ജസ്പീവനികമാന്  നനിവൃതനിയനിലമാത

സമാഹചരര്യതനികലെയയ് എതനിക്കുകേയണയ്. ഒരു ഘട്ടശ ടചന്നമാല് ഇതയ് ടതമാഴനിലെമാളനികേളടടെ

പട്ടനിണനിമരണതനില് കേലെമാശനിക്കുശ.  ഈ അപകേടെശ ക്ഷണനിചവരുതരുതയ്.  അവനിടടെ

ടചന്നമാല് ആദര്യശ കേമാണുന്നതയ് സഖമാവയ് എ.ടകേ.ജനി.  യുടടെ കഫമാകട്ടമായമാണയ്.  ചുവന്ന

മമാലെയനിട്ടയ്  കസഹകതമാടുശ ബഹുമമാനകതമാടുശ കഫമാകട്ടമാ നനിലെനനിര്തനിയനിരനിക്കുകേയമാണയ്.

എലമാ  പശമാതലെവശ മനസനിലെമാകനി മമാര്ദ്ദേവമമായ ഒരു  സമസ്പീപനശ സസസ്പീകേരനിച്ചയ് ആ

സമാപനശ തടെര്നശ മുകന്നമാട്ടയ്  ടകേമാണ്ടുകപമാകുന്നതനിനുള്ള സമാഹചരര്യമുണമാകണടമന്നയ്

അഭര്യര്തനിക്കുന.   

വര്യവസമായവശ  കസമാര്ട്സുശ  യുവജനകേമാരര്യവശ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .

ടമമായ്തസ്പീന്):  സര്,  തനിരുവനന്തപുരശ  മുതല്   തൃശ്ശൂര്  വടരയുള്ള  ജനിലകേളനിടലെ

50-ലെധനികേശ വരുന്ന കകേമാഫനി ഹസൗസുകേളടടെ പ്രവര്തനമമാണയ് തൃശ്ശൂര് ആസമാനമമായനി

പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഇന്തര്യന്  കകേമാഫനി  കബമാര്ഡയ്  വര്കകഴയ്  കകേമാ-ഓപകററസ്പീവയ്

ടസമാടസറനി  എന്ന സമാപനതനിനുള്ളതയ്.  ഇതനിടനതനിരമായനി  ലെഭനിച്ച  പരമാതനിയുടടെ

അടെനിസമാനതനില് 1969-ടലെ കകേരള സഹകേരണ നനിയമപ്രകേമാരമമാണയ് അകനസഷണശ

നടെതനിയതയ്;  നനിയമവനിരുദമമായനി  നടെതനിയ  അകനസഷണമല.  സര്കമാരനിനയ്

നനിയമപ്രകേമാരശ ലെഭനിച്ച  പരമാതനി  പരനികശമാധനിച്ചകപമാള്  ഗുരുതരമമായ  ക്രമകകടുശ

അഴനിമതനിയുമുടണന്നയ്  കേടണത്തുകേയുശ  സഹകേരണ  നനിയമതനിനുശ  ചട്ടതനിനുശ

വനിരുദമമായ ഭരണനനിര്വ്വഹണശ നടെന്നനിട്ടുടണന്നയ്  കബമാദര്യടപടുകേയുശ  ടചയ്തതനിടന്റെ

അടെനിസമാനതനിലെമാണയ് രജനിസമാര് എന്ന നനിലെയനില് തൃശ്ശൂര്  ജനിലമാ വര്യവസമായ കകേന്ദ്രശ

ജനറല് മമാകനജര് 22-2-2017-ടലെ ഉതരവയ് പ്രകേമാരശ കകേമാഫനി കബമാര്ഡയ് വര്കകഴയ്

98/2020.
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സഹകേരണ  സശഘശ  ഭരണസമനിതനി  പനിരനിചവനിട്ടയ്  അഡനിനനികസറസ്പീവയ്  ഭരണശ

ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്. ഇന്തര്യന് കകേമാഫനി കബമാര്ഡയ് വര്കകഴയ് സഹകേരണ സശഘശ

ഭരണസമനിതനി  പനിരനിചവനിട്ട  രജനിസമാറുടടെ  നടെപടെനിടകതനിടര   ഫയല്  ടചയ്ത  രണയ്

കകേസുകേള്   ടഹകകമാടെതനിയുടടെ  പരനിഗണനയനിലെമാണയ്.  സശഘശ  ജസ്പീവനകമാര്കയ്

ശമളശ  നല്കേമാന്  ബഹുമമാനടപട്ട  ടഹകകമാടെതനി  സനിശഗനിള്  ബഞയ്  ഇടെകമാലെ

ഉതരവയ് പുറടപടുവനിക്കുകേയുശ അതനുസരനിച്ചയ് ശമളശ നല്കുന്ന കേമാരര്യശ പൂര്ണ്ണമമായനി

നടെപനിലെമാക്കുകേയുശ ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  സശഘതനിടന്റെ പ്രവര്തനശ ഇകപമാള് സുഗമമമായനി

നടെക്കുകേയമാണയ്.  കകേമാടെതനിയുടടെ  മുമനിലള്ള  വനിഷയശ  എന്ന  നനിലെയയ്  കൂടുതല്

കേമാരര്യങ്ങളനികലെയയ്  കേടെക്കുന്നനില.  കേകയറനി  എനള്ള  ആകക്ഷപശ  അടെനിസമാനരഹനിതമമാണയ്;

നനിയമപ്രകേമാരമമാണയ്  ചമാര്ടജടുതനിട്ടുള്ളതയ്.  ശമളശ   നല്കുന്നതനിനയ്  ഒരു തടെസവശ

ഇതവടരയനില. എലമാ ജസ്പീവനകമാരുടടെയുശ  ശമളശ  നല്കേനിത്തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  അങ്ങയ്

പറഞ,  പനി.എഫയ്.ടന്റെ  കേമാരര്യതനില്  ഉള്ടപടടെ  ആവശര്യമമായ  നടെപടെനി

സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണയ്.  എ.ടകേ.ജനി.യുടടെ കഫമാകട്ടമാ വച്ചയ് മമാലെയനിട്ടമാണയ് ആ സമാപനശ

നടെത്തുന്നടതന്നയ്  പറഞ്ഞു.  അവനിടടെ  നടെക്കുന്ന  ക്രമകകടുകേള്  സശബനനിച്ചയ്

അകങ്ങയ്ക്കുശ  അറനിയമാവന്നതകല?  കകേമാടെതനിയുടടെ  പരനിഗണനയനിലള്ള  വനിഷയശ

എനള്ള  നനിലെയയ്  ഞമാന്  അതനിടന്റെ  വനിശദമാശശങ്ങളനികലെയയ്  കപമാകുന്നനില.

നസ്പീതസ്പീകേരനികമാനുശ അനുവര്തനികമാനുശ കേഴനിയമാത നനിലെപമാടുകേളമാണയ് കകേമാഫനി ഹസൗസുമമായനി

ബനടപട്ടുള്ളടതന്നയ്  അകങ്ങയ്ക്കുശ  അറനിയമാവന്നതമാണയ്.  എ.ടകേ.ജനി.യുടടെ  കഫമാകട്ടമാ

ഉടണനള്ളതനിടന്റെ  മറവനില്  അതരശ  ക്രമകകടുകേള്  നര്യമായസ്പീകേരനികമാനമാവനില.

എ.ടകേ.ജനി. തടെങ്ങനിവച്ച സമാപനശ എനള്ള നനിലെയയ് അതയ് നന്നമായനി നടെകണടമന്നമാണയ്

സര്കമാര്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്.  മമാതൃകേമാപരമമായ  പ്രവര്തനശ  ഉണമാകേണശ.

ജനമാധനിപതര്യവനിരുദമമായ  ഒരു  നടെപടെനിയുശ  അവനിടടെ  ഉണമായനിട്ടനില.  അങ്ങയ്

പറഞനിടലങനിലശ  ഞമാന്  ഒരു കേമാരര്യശ  സൂചനിപനിക്കുന.  ആ ഭരണസമനിതനിയനിലള്ള

കൂട്ടുടകേട്ടനിടനപറനിക്കൂടെനി  അങ്ങയ്  ആകലെമാചനികണശ.  ബനി.ടജ.പനി.യുശ  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുമമായുള്ള

കൂട്ടുടകേട്ടയ്  രമാഷ്ട്രസ്പീയപ്രശ്നമമായനി  കേമാകണണ,   കേസകട്ടഷന്  സശഘങ്ങടള  വചകപമാലശ

കകേമാഫനി  ഹസൗസനിടലെ  അഴനിമതനി  മറചപനിടെനികമാനുള്ള  പരനിശമശ  ഉണമായനിട്ടുടണന്നയ്

അകങ്ങയ്ക്കുശ കബമാദര്യമുടണന്നമാണയ് എടന്റെ വനിശസമാസശ.  ഞമാനനിതയ് പറയമാന് ഉകദ്ദേശനിച്ചതല.

ക്രമവനിരുദമമായനി കേമാരര്യങ്ങള് നടെനടവന്നയ് അങ്ങയ് സൂചനിപനിച്ചതടകേമാണമാണയ് എനനികയ്

പറകയണനിവന്നതയ്. കകേമാടെതനി ഉതരവകേള്കയ് വനികധയമമായനി മറയ് കേമാരര്യങ്ങള് സര്കമാര്

ടചയന്നതമാണയ്.  സര്കമാര്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്  ഞമാന്  കനരടത  സൂചനിപനിച്ച

പശമാതലെതനിലെമാണയ്. 
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VI.  കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടെലെമാസുകേള്

1.  മുഖര്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഞമാന്  തമാടഴപറയുന്ന
കേടെലെമാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

 i. ചട്ടശ 166 (1) പ്രകേമാരമുള്ള കേടെലെമാസുകേള്:

ക്രമ
നമര് 

എസയ്.
ആർ.ഒ.
നമര്  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മമാകണമാടയന്നയ് 

നമർ     തസ്പീയതനി 

1 27/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
1/2017/പനി.& എ.ആര്.ഡനി.

6-1-2017 അടത

2 109/2017 ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമര്
510/2017/കഹമാശ

3-3-2017 അല

3 131/2017 ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമര്
593/2017/കഹമാശ

14-3-2017 അല

4 147/2017 ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമര്
633/2017/കഹമാശ

18-3-2017 അല

5 148/2017 ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമര്
634/2017/കഹമാശ

18-3-2017 അല

6 171/2017 ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമര്
820/2017/കഹമാശ

31-3-2017 അല

7 172/2017 ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമര്
821/2017/കഹമാശ

31-3-2017 അല

8 173/2017 ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമര്
822/2017/കഹമാശ

31-3-2017 അല

9 174/2017 ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമര്
823/2017/കഹമാശ

31-3-2017 അല

10 175/2017 ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമര്
824/2017/കഹമാശ

31-3-2017 അല

11 186/2017 ജനി.ഒ.(എശഎസയ്.) നമര്
51/2017/കഹമാശ

21-3-2017 അല

12 190/2017 ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമര്
739/2017/കഹമാശ

28-3-2017 അല

13 202/2017 ജനി.ഒ.(എശഎസയ്.) നമര്
74/2017/കഹമാശ

31-3-2017 അല
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ii.  വനിവനിധ സമാപനങ്ങളടടെ റനികപമാർട്ടുകേൾ :

ക്രമ

നമര്

സമാപനശ റനികപമാർട്ടനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ പത്രനികേ

സഹനിതമമാകണമാടയന്നയ് വർഷശ     സസഭമാവശ 

1 കകേമാഴനികകമാടെയ്

ടസബര്പമാര്കയ്

2009-10 വമാര്ഷനികേ ആഡനിറയ്

റനികപമാര്ട്ടയ് 

അടത

2 കകേമാഴനികകമാടെയ്

ടസബര്പമാര്കയ്

2010-11 വമാര്ഷനികേ ആഡനിറയ്

റനികപമാര്ട്ടയ് 

അടത

3 കകേമാഴനികകമാടെയ്

ടസബര്പമാര്കയ്

2011-12 വമാര്ഷനികേ ആഡനിറയ്

റനികപമാര്ട്ടയ് 

അടത

4 കകേമാഴനികകമാടെയ്

ടസബര്പമാര്കയ്

2012-13 വമാര്ഷനികേ ആഡനിറയ്

റനികപമാര്ട്ടയ് 

അടത

5 കകേമാഴനികകമാടെയ്

ടസബര്പമാര്കയ്

2013-14 വമാര്ഷനികേ ആഡനിറയ്

റനികപമാര്ട്ടയ് 

അടത

6 കകേമാഴനികകമാടെയ്

ടസബര്പമാര്കയ്

2014-15 വമാര്ഷനികേ ആഡനിറയ്

റനികപമാര്ട്ടയ് 

അടത

2.  പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാകസമുദമായകക്ഷമവശ  നനിയമവശ

സമാശസമാരനികേവശ പമാര്ലെടമന്റെറനികേമാരര്യവശ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബമാലെന്) : സര്,

ഞമാന് തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

വനിവനിധ സമാപനങ്ങളടടെ റനികപമാർട്ടുകേൾ :

ക്രമ

നമര്

സമാപനശ റനികപമാർട്ടനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ പത്രനികേ

സഹനിതമമാകണമാടയന്നയ്വർഷശ     സസഭമാവശ 

1 തൃശ്ശൂര് ജനിലമാ

ലെസ്പീഗല്

സര്വ്വസ്പീസസയ്

അകതമാറനിറനി

2013-14 പ്രകതര്യകേ  ആഡനിറയ്

റനികപമാര്ട്ടയ്

അടത
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3. റവനവ്യൂവശ  ഭവനനനിര്മ്മമാണവശ വകുപ്പുമനനി   (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):
സര്, ഞമാന് തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ചട്ടശ 166(1) പ്രകേമാരമുളള കേടെലെമാസുകേള്:

ക്രമ
നമര്

എസയ്.
ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസപത്രനികേ
സഹനിതമമാകണമാടയന്നയ് നമർ     തസ്പീയതനി 

1 563/2016 ജനി.ഒ.(പനി.) നമര്
435/2016/ആര്ഡനി.

4-8-2016 അടത

4. തകദ്ദേശസസയശഭരണവശ  നവ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവശ  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്
തസ്പീര്തമാടെനവശ വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലെസ്പീല്) : സര്, ഞമാന് തമാടഴപറയുന്ന
കേടെലെമാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ചട്ടശ 166(1) പ്രകേമാരമുളള കേടെലെമാസുകേള്:               

ക്രമ
നമര്

എസയ്.
ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ
പത്രനികേ

സഹനിതമമാകണമാ
ടയന്നയ് 

നമർ     തസ്പീയതനി 

1 101/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്.
51/2016/എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.

27-12-2016 അല

2 145/2017 സ.ഉ. (അച്ചടെനി) നമര്
13/2017/ത.സസ.ഭ.വ.

18-3-2017 അല

3 152/2017 സ.ഉ. (അച്ചടെനി) നമര്
14/2017/ത.സസ.ഭ.വ.

23-3-2017 അല

4 158/2017 സ.ഉ. (അച്ചടെനി) നമര്
19/2017/ത.സസ.ഭ.വ.

28-3-2017 അല

5 163/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
21/2017/എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.

31-3-2017 അല

6 192/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
10/2017/എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.

14-2-2017 അല
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5. സഹകേരണവശ  വനികനമാദസഞമാരവശ   കദവസസവശ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി
ഭക്ഷര്യവശ സനിവനില് സടപസുശ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലെമാതമന്): സര്, ഞമാന്
തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ചട്ടശ 166(1) പ്രകേമാരമുളള കേടെലെമാസുകേള്:

ക്രമ
നമര്

എസയ്.
ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ പത്രനികേ
സഹനിതമമാകണമാടയന്നയ്നമർ     തസ്പീയതനി 

1 156/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
17/2017/

കകേമാ-ഓപയ്.

17-3-2017 അല

2 184/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
19/2017/

കകേമാ-ഓപയ്.

7-4-2017 അല

3 193/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
20/2017/
കകേമാ-ഓപയ്.

15-4-2017 അല

6.  ടവദത്യുതനി   വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എശ  .    എശ  .    മണനി)  :  സര്,  ഞമാന്
തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ചട്ടശ 166(1) പ്രകേമാരമുളള കേടെലെമാസുകേള് :

ക്രമ

നമര്

എസയ്. ആർ.ഒ.

നമർ  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ പത്രനികേ

സഹനിതമമാകണമാടയന്നയ് നമർ     തസ്പീയതനി 

1 വനിജമാപനശ 191/ഡനി.ഡനി. (റനി)/

2017/ടകേ.എസയ് .

ഇ.ആര്.സനി.

7-3-2017 അല

2 വനിജമാപനശ 1853/ഡനി.ഡനി. (റനി)/

തമാരനിഫയ് കപമാളനിസനി

2016/ടകേ.എസയ് .

ഇ.ആര്.സനി.

20-3-2017 അല
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7.  ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  റവനവ്യൂവശ  ഭവനനനിര്മ്മമാണവശ
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,  ഞമാന് തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ചട്ടശ 166(1) പ്രകേമാരമുളള കേടെലെമാസുകേള് :

ക്രമ
നമര്

എസയ്.
ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ പത്രനികേ  
സഹനിതമമാകണമാടയന്നയ് 

നമർ     തസ്പീയതനി

1 181/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമര്
3/2017/ഡബവ്യൂ.

ആര്.ഡനി.

5-4-2017 അല

8.   വര്യവസമായവശ  കസമാര്ട്സുശ    യുവജനകേമാരര്യവശ   വകുപ്പുമനനി  
(ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    ടമമായ്തസ്പീന്):  സര്,  ഞമാന്  തമാടഴപറയുന്ന  കേടെലെമാസുകേള്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

വനിവനിധ സമാപനങ്ങളടടെ റനികപമാർട്ടുകേൾ : 

ക്രമ
നമര്

സമാപനശ റനികപമാർട്ടനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ പത്രനികേ  
സഹനിതമമാകണമാടയന്നയ്

വർഷശ     സസഭമാവശ 

1 സസ്പീല് ആന്ഡയ്
ഇന്ഡസനിയല്
കഫമാര്ജനിശഗ്സയ്

ലെനിമനിറഡയ് 

2015-16 വമാര്ഷനികേ
റനികപമാര്ട്ടുശ
കേണക്കുശ

അടത

2 കകേരള ബവ്യൂകറമാ ഓഫയ്
ഇന്ഡസനിയല്
ടപ്രമാകമമാഷന്

2010-11 ഭരണ 
റനികപമാര്ട്ടയ്

അടത

9.  ടതമാഴനിലശ  എടകസുശ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രമാമകൃഷ്ണന്):  സര്,
ഞമാന് തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ചട്ടശ 166(1) പ്രകേമാരമുളള കേടെലെമാസുകേള്:

ക്രമ
നമര്

എസയ്.
ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസപത്രനികേ
സഹനിതമമാകണമാടയന്നയ് നമർ     തസ്പീയതനി 

1 166/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
20/2017/റനി.ഡനി.

31-3-2017 അല



408 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 11, 2017

10.  ആകരമാഗര്യവശ  സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുശ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .
ടശലെജ ടെസ്പീച്ചര്): സര്, ഞമാന് തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

i. ചട്ടശ 166(1) പ്രകേമാരമുളള കേടെലെമാസുകേള്:

ക്രമ
നമര്

എസയ്.
ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മമാകണമാടയന്നയ് 

നമർ     തസ്പീയതനി 

1 121/2017 ജനി. ഒ. (പനി) നമര്
2/2017/എസയ്.ടജ.ഡനി.

4-3-2017 അല

2 218/2017 ജനി. ഒ. (പനി) നമര്
6/2017/എസയ്.ടജ.ഡനി.

29-4-2017 അല

ii. വനിവനിധ സമാപനങ്ങളടടെ റനികപമാര്ട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര്

സമാപനശ റനികപമാർട്ടനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ
പത്രനികേ 

 സഹനിതമമാകണമാടയ
ന്നയ് 

വർഷശ     സസഭമാവശ 

1 കകേരള സശസമാന
വനികേലെമാശഗ കക്ഷമ
കകേമാര്പകറഷന്

ലെനിമനിറഡയ്

2007-08 വമാര്ഷനികേ
റനികപമാര്ട്ടയ്

അടത

11. ടപമാതമരമാമത്തുശ രജനികസഷനുശ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ജനി  .   സുധമാകേരന്):സര്,
ഞമാന് തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

ചട്ടശ 166(1) പ്രകേമാരമുളള കേടെലെമാസുകേള്:

ക്രമ
നമര്

എസയ്.
ആർ .ഒ.
നമർ  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസപത്രനികേ
സഹനിതമമാകണമാടയന്നയ്നമർ     തസ്പീയതനി

1 188/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
22/2017/റനി.ഡനി.

10-4-2017 അല

2 189/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമര്
24/2017/റനി.ഡനി.

10-4-2017 അല
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12.  ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതമാമസയ്  ചമാണനി):  സര്,  ഞമാന്
തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചട്ടശ 166(1) പ്രകേമാരമുളള കേടെലെമാസുകേള്:

ക്രമ
നമര്

എസയ്.
ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ പത്രനികേ
സഹനിതമമാകണമാടയന്നയ്

നമർ     തസ്പീയതനി 

1 168/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
10/2017/ട്രെമാന്.

31-3-2017 അല

13.  ധനകേമാരര്യവശ കേയറുശ വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .    ടെനി  .    എശ  .    കതമാമസയ് ഐസകേയ്):
സര്, ഞമാന് തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ചട്ടശ 166(1) പ്രകേമാരമുളള കേടെലെമാസുകേള് :

ക്രമ
നമര്

എസയ്.
ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജമാപനതനിടന്റെ കേമാലെതമാമസ പത്രനികേ
സഹനിതമമാകണമാടയ

ന്നയ് നമർ     തസ്പീയതനി 

1 164/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമര് 18/2017/
റനി. ഡനി.

31-3-2017 അല

2 165/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
19/2017/റനി.ഡനി.

31-3-2017 അല

3 182/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര്
23/2017/റനി.ഡനി.

7-4-2017 അല

4 194/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമര്
27/2017/റനി.ഡനി.

15-4-2017 അല

5 195/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമര്
28/2017/റനി.ഡനി.

15-4-2017 അല

14.  നനിയമസഭമാ ടസക്രട്ടറനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ബമാബുപ്രകേമാശയ്):  സര്,  ഞമാന്
തമാടഴപറയുന്ന കേടെലെമാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

നനിയമസഭ പമാസമാകനിയതശ ഗവര്ണറുടടെ അശഗസ്പീകേമാരശ ലെഭനിച്ചതമമായ ആകകേള്

ക്രമ
നമര്

വര്ഷശ നമര് ആകനിടന്റെ കപരയ്

1 2017 3 2017-ടലെ കകേരള ധനവനിനനികയമാഗ (കവമാട്ടയ് ഓണ്
അകസൗണയ്) ആക്ടയ്.



410 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 11, 2017

VII. റനികപമാര്ട്ടയ് സമര്പണശ

1. കേമാകരര്യമാപകദശകേ സമനിതനിയുടടെ ഏഴമാമതയ് റനികപമാര്ട്ടയ്

മുഖര്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്  ): സര്,  കേമാകരര്യമാപകദശകേ
സമനിതനിയുടടെ ഏഴമാമതയ് റനികപമാര്ട്ടയ് ഞമാന് സമര്പനിക്കുന.

2. അനസൗകദര്യമാഗനികേ ബനില്ലുകേളശ പ്രകമയങ്ങുളശ സശബനനിച്ച സമനിതനിയുടടെ ഏഴമാമതയ് റനികപമാര്ട്ടയ്

ശസ്പീ  .    എ  .    എശ  .    ആരനിഫയ്:  സര്,  അനസൗകദര്യമാഗനികേ  ബനില്ലുകേളശ  പ്രകമയങ്ങളശ
സശബനനിച്ച സമനിതനിയുടടെ ടചയര്മമാനമായ ഞമാന് സമനിതനിയുടടെ ഏഴമാമതയ് റനികപമാര്ട്ടയ്
സമര്പനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീകര്: റനികപമാര്ട്ടുകേള് സമര്പനിച്ചനിരനിക്കുന.

VIII.  റനികപമാര്ട്ടയ് പരനിഗണന

മുഖര്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന്): സര്, കേമാകരര്യമാപകദശകേ സമനിതനിയുടടെ
ഏഴമാമതയ് റനികപമാര്ട്ടയ് അശഗസ്പീകേരനികണടമന്ന പ്രകമയശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

റവനവ്യൂവശ ഭവനനനിര്മ്മമാണവശ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
ഞമാന് പ്രകമയടത പനിന്തമാങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീകര്:   കേമാകരര്യമാപകദശകേ  സമനിതനിയുടടെ  ഏഴമാമതയ്  റനികപമാര്ട്ടയ്  സഭ
അശഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

IX.   ധനകേമാരര്യശ

2017-18   സമാമതനികേ വര്ഷകതക്കുള്ള ബഡ്ജറനിടലെ ധനമാഭര്യര്തനകേളനികന്മേലള്ള
ചര്ച്ചയുശ കവമാടട്ടടുപ്പുശ

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമമാര്  ): സര്,  കൃഷനി  എന്ന
XXIX-ാം  നമര്  ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്  കേമാരര്യവനിവരപട്ടനികേയനില്
സൂചനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില്  പ്രസസ്തുത  ധനമാഭര്യര്തനയ്ക്കുകനടര  ഏഴമാശ  കകേമാളതനില്
കേമാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തകേ  2017-18  സമാമതനികേ  വര്ഷടത  ടചലെവകേള്
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി അനുവദനികണടമന്ന പ്രകമയശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

വനവശ മൃഗസശരക്ഷണവശ മൃഗശമാലെകേളശ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രമാജു):സര്,
മൃഗസശരക്ഷണശ എന്ന  XXXI-ാം നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെയുശ ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ
എന്ന  XXXII-ാം നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെയുശ വനശ എന്ന  XXXIV-ാം നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെയുശ  കപരനില്  കേമാരര്യവനിവരപട്ടനികേയനില്  സൂചനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള ലെനിസനില്



ധനകേമാരര്യശ 411

പ്രസ്തുത ധനമാഭര്യര്തനകേള്ക്കുകനടര ഏഴമാശ കകേമാളതനില് യഥമാക്രമശ കേമാണനിച്ചനിട്ടുള്ള
തകേകേള് 2017-18 സമാമതനികേ വര്ഷടത ടചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി
അനുവദനികണടമന്ന പ്രകമയശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ധനമാഭര്യ

ര്തന

നമര്

ധനമാഭര്യര്തന

യുടടെ കപരയ്

ബഡ്ജറയ് എസനികമറയ് 2017-18

14-03-2017-ല് സഭയുടടെ

കവമാട്ടനിനയ് സമര്പനിച്ച

ധനമാഭര്യര്തന തകേ

സഭയുടടെ കവമാട്ടനിനയ്

സമര്പനിക്കുന്ന

ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ തകേ

റവനവ്യൂ

(₹)

മൂലെധനശ

(₹)

റവനവ്യൂ

(₹)

മൂലെധനശ

(₹)

ആടകേ

(₹)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

XXIX കൃഷനി 801,63,24,000 87,75,41,000 2404,89,73,000 263,26,23,000 2668,15,96,000

XXXI മൃഗസശരക്ഷണശ 173,37,81,000 11,93,75,000 520,13,42,000 35,81,25,000 555,94,67,000

XXXII ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ 42,95,16,000 ------- 128,85,47,000 ------ 128,85,47,000

XXXIV വനശ 159,92,34,000 29,07,50,000 479,77,01,000 87,22,52,000 566,99,53,000

തറമുഖവശ  മവ്യൂസനിയവശ  പുരമാവസ്തു  സശരക്ഷണവശ വകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .   രമാമചന്ദ്രന് കേടെന്നപള്ളനി  ): സര്, ഞമാന് പ്രകമയങ്ങടള പനിന്തമാങ്ങുന.

ധനകേമാരര്യവശ കേയറുശ വകുപ്പുമനനി (  കഡമാ  .   ടെനി  .   എശ  .   കതമാമസയ് ഐസകേയ്  ): സര്,
കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം  നമര്  ധനമാഭര്യര്തനകയയുശ   മൃഗസശരക്ഷണശ  എന്ന
XXXI-ാം നമര് ധനമാഭര്യര്തനകയയുശ ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ എന്ന XXXII-ാം നമര്
ധനമാഭര്യര്തനകയയുശ  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്  ധനമാഭര്യര്തനകയയുശ
സശബനനിക്കുന്ന  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറനി  റനികപമാര്ട്ടുകേളനിടലെ  ശനിപമാര്ശകേളനികന്മേല്  ചട്ടശ
236(3) പ്രകേമാരമുളള പ്രസമാവന ഞമാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മനി  .   സസ്പീകര്: ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരനിപനികമാവന്നതമാണയ്.

ധനമാഭര്യര്തന നമര് XXIX―കൃഷനി

നയനനിരമാകേരണതനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉടബദള്ള:  സര്,  കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (കേമാര്ഷനികേ കേടെമാശസമാസ കേമ്മസ്പീഷനനില് ടകേട്ടനികനിടെക്കുന്ന
അകപക്ഷകേളനില്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികമാതതമായനി
പറയടപടുന്ന വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ
ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.



412 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 11, 2017

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രേമാഹനിശ: സര്, കൃഷനി എന്ന XXIX-ാം നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ
കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയമായനി  കുറവ
ടചകയണതമാണയ്  (ലെഘു  കേമാര്ഷനികകേമാപകേരണങ്ങള്  കേര്ഷകേര്കയ്  പരനിചയടപടുതമാന്
നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികമാതതമായനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച
ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമമാര്:  സര്,  കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (ടജവകൃഷനി  കപ്രമാതമാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ക്രനിയമാത്മകേമമായ  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനികമാതതമായനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയശ
സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബസ്പീര്:   സര്,  കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി കുറവ ടചകയണതമാണയ് (ടജവ പച്ചകറനി കൃഷനി ഉള്ടപടടെയുളള നമാടെന്
കൃഷനിരസ്പീതനികേള്  ജനങ്ങളനില്  എതനിക്കുന്നതനിനയ്  വകുപ്പുതലെതനില്  നൂതന  പദതനികേള്
ആവനിഷരനികമാതതമായനി പറയടപടുന്ന വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസമാകയ്:  സര്,  കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവ ടചകയണതമാണയ്  (ടചറുകേനിടെ ടജവകേര്ഷകേരുടടെ ഉല്പന്നങ്ങള്
പരനികശമാധനിച്ചയ്  സര്ട്ടനിഫനികറയ്  നല്കേമാന്  സശവനിധമാനശ  ഒരുകകണതമായനി
പറയടപടുന്ന വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ
ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   സണ്ണനി കജമാസഫയ്  :  സര്, കൃഷനി എന്ന XXIX-ാം നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ
കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയമായനി  കുറവയ്
ടചകയണതമാണയ്  (ടനല്ക്കൃഷനി പരനികപമാഷനിപനിക്കുന്നതനിനയ് കൃഷനിവകുപനിടന്റെ ഇടെടപടെല്
ഫലെപ്രദമലമാടയന്ന  ആകക്ഷപശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷശസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, കൃഷനി എന്ന XXIX-ാം നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ
കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയമായനി  കുറവയ്
ടചകയണതമാണയ്  (ടതങ്ങുകൃഷനി  പുനരുദമാരണ  പദതനി  പ്രകേമാരശ  പ്രമായശടചന്നതശ
കരമാഗശ  ബമാധനിച്ചതമമായ  ടതങ്ങുകേള്  മുറനിചമമാറനി  പുതനിയവ  വചപനിടെനിപനികമാനുള്ള
സഹമായ വനിതരണശ കേമാരര്യക്ഷമമലമാതതമായനി പറയടപടുന്ന വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ്
ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    പമാറകല് അബ്ദുല  : സര്,  കൃഷനി എന്ന  XXIX-ാം നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ
കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയമായനി  കുറവ
ടചകയണതമാണയ്  (ടതങ്ങുകേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന ടതങ്ങുകരമാഗ ഭസ്പീഷണനികയ് ഫലെപ്രദമമായ
പരനിഹമാരശ  കേടണതമാതതമായനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച
ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവ  ടചകയണതമാണയ്  (സര്കമാര്  സബ്സനിഡനി  തട്ടനിടയടുകമാനമായനി
മമാത്രശ പ്രവര്തനിക്കുന്നതമായനി പറയടപടുന്ന കഹമാര്ട്ടനികകേമാര്പനിടന നനിയനനികമാത
നയശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

കഡമാ  .    എശ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി കുറവടചകയണതമാണയ്  (കവള്ഡയ് മമാര്കറനില് തകദ്ദേശസ്പീയരമായ കേര്ഷകേര്
ടകേമാണ്ടുവരുന്ന കേമാര്ഷനികേ വനിഭവങ്ങള് ഏടറടുകമാന് കഹമാര്ട്ടനികകേമാര്പയ് ഉകദര്യമാഗസര്
വനിസമ്മതനിക്കുന്നതമായനി പറയടപടുന്ന വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

സൂചകേ ടവട്ടനിക്കുറയല്

ശസ്പീ  .    കമമാന്സയ്  കജമാസഫയ്:  സര്,  കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ കപരനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2668,15,96,000  രൂപയനില്നനിന്നയ്
നൂറയ്  രൂപ  കുറവടചകയണതമാണയ്  (ടപമാതവമായനി  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ധനമാഭര്യര്തന നമര് XXXI―മൃഗസശരക്ഷണശ

നയനനിരമാകേരണതനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല്

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബസ്പീര്:  സര്,  മൃഗസശരക്ഷണശ  എന്ന  XXXI-ാം
നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ കപരനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 555,94,67,000 രൂപ ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (മൃഗസശരക്ഷണതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  പുതനിയ
പദതനികേള്  ആവനിഷരനിച്ചയ്  നടെപനിലെമാകമാതതമായനി  പറയടപടുന്നതയ്  സശബനനിച്ചയ്
ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസമാകയ്:  സര്,  മൃഗസശരക്ഷണശ എന്ന XXXI-ാം നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ കപരനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 555,94,67,000 രൂപ ഒരു രൂപയമായനി
കുറവടചകയണതമാണയ്  (കേമാലെനികേളനിടലെ  കുളമ്പുകരമാഗ  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്
ഊര്ജ്ജനിതമമാകമാതതമായനി  പറയടപടുന്നതയ്  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

കഡമാ  .    എശ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  മൃഗസശരക്ഷണശ  എന്ന  XXXI-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ കപരനില് വകേ ടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 555,94,67,000 രൂപ ഒരു രൂപയമായനി
കുറവടചകയണതമാണയ്  (അതനികേഠനിനമമായ വരള്ച്ചയനില് നനിര്ജ്ജലെസ്പീകേരണശമൂലെശ മൃഗങ്ങള്
മരണടപടുന്നടതമാഴനിവമാകമാന്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികമാതതമായനി  പറയടപടുന്നതയ്
സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉടബദള്ള:  സര്,  മൃഗസശരക്ഷണശ  എന്ന  XXXI-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  555,94,67,000  രൂപ
ഒരു  രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (വനിവനിധ  പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേളശ  കരമാഗങ്ങളശ
കേമാരണശ  കേനകേമാലെനി  കേര്ഷകേര്കയ്  കനരനികടെണനിവരുന്ന  നഷ്ടതനിനയ്  പരനിഹമാരശ
നല്കേമാതതമമായനി  ബനടപട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  മൃഗസശരക്ഷണശ  എന്ന  XXXI-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ കപരനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 555,94,67,000 രൂപ ഒരു രൂപയമായനി
കുറവടചകയണതമാണയ് (കേമാലെനിതസ്പീറയുടടെ വനിലെവര്ദന ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേരനിലണമാകനിയ
അരക്ഷനിതകബമാധശ നസ്പീകമാന് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികമാതതമായനി പറയടപടുന്ന വനിഷയശ
സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എല്കദമാസയ് കുന്നപനിള്ളനി: സര്, മൃഗസശരക്ഷണശ എന്ന XXXI-ാം നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  555,94,67,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി കുറവടചകയണതമാണയ്  (ടതരുവനമായളടടെ വശശവര്ദന നനിയനണതനിനുള്ള
പദതനി പരമാജയടപട്ടതമായനി പറയടപടുന്ന വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

സൂചകേ ടവട്ടനിക്കുറയല്

മൃഗസശരക്ഷണശ  എന്ന  XXXI-ാം  നമര്  ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്
വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  555,94,67,000  രൂപയനില്നനിന്നയ്  നൂറയ്  രൂപ  കുറവടചകയണതമാണയ്
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(ടപമാതവമായനി  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ  തമാടഴപറയുന്ന
ബഹുമമാനടപട്ട അശഗങ്ങള് അവതരനിപനിച:

ശസ്പീ. എന്. ഷശസുദ്ദേസ്പീന്

ശസ്പീ. പമാറകല് അബ്ദുല

ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ്

ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേമാഹനിശ

ശസ്പീ. കമമാന്സയ് കജമാസഫയ്

ധനമാഭര്യര്തന നമര് XXXII ― ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ

നയനനിരമാകേരണതനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല്

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ  എന്ന  XXXII-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  128,85,47,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (സശസമാനതനിനയ്  ആവശര്യമമായ  പമാല്
ഇവനിടടെതടന്ന ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശര്യമമായ നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനികമാതതമായനി
പറയടപടുന്ന  വനിഷയശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനമാപ
കക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

കഡമാ  .    എശ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ  എന്ന  XXXII-ാം നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  128,85,47,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവ  ടചകയണതമാണയ്  (പമാലെനിടന്റെ  ഗുണകമന്മേ  പരനികശമാധനമാ
സശവനിധമാനശ കേമാരര്യക്ഷമമമാകമാതതമായനി പറയടപടുന്ന പ്രശ്നശ സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച
ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉടബദള്ള:  സര്,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ  എന്ന  XXXII-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  128,85,47,000  രൂപ ഒരു രൂപയമായനി
കുറവടചകയണതമാണയ്  (പമാലെനിടന്റെ  ഗുണനനിലെവമാരശ  പരനികശമാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സശവനിധമാനങ്ങള് കേമാരര്യക്ഷമമമായനി നടെപമാകതതമായനി പറയടപടുന്ന വനിഷയശ ചര്ച്ച
ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷശസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ  എന്ന  XXXII-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  128,85,47,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി കുറവ ടചകയണതമാണയ് (പമാല് വനിലെ വര്ദനിപനിച്ചനിട്ടുശ ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുടടെ
ഉല്പമാദന  നഷ്ടശ  കുറയമാതതമായനി  പറയടപടുന്ന  പ്രശ്നശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച
ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    പമാറകല് അബ്ദുല:  സര്,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ  എന്ന  XXXII-ാം നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  128,85,47,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി കുറവടചകയണതമാണയ് (സഞനിത നഷ്ടശമൂലെശ പമാലല്പമാദകേര് ആ കമഖലെ
ഉകപക്ഷനിചകപമാകുന്നതമായനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച
ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസമാകയ്:  സര്,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ എന്ന  XXXII-ാം
നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ കപരനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 128,85,47,000 രൂപ ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (ക്ഷസ്പീകരമാല്പമാദനശ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനമായനി
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്കയ് ആവശര്യമമായ സഹമായങ്ങള് ലെഭര്യമമാകകണ വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ്
ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ  എന്ന  XXXII-ാം
നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ കപരനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 128,85,47,000 രൂപ ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേടര  ടതമാഴനിലറപയ്  പദതനിയനില്
ഉള്ടപടുതമാതതശ  അവര്കയ്  അര്ഹമമായ  ആനുകൂലെര്യങ്ങള്  നല്കേമാതതമമായ
വനിഷയശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബസ്പീര്:  സര്,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ എന്ന  XXXII-ാം
നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ കപരനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 128,85,47,000 രൂപ ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (ക്ഷസ്പീകരമാല്പമാദന  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ഗണര്യമമായനി
വര്ദനിപനികമാതതശ ഇതനിനമാവശര്യമമായ കപ്രമാതമാഹനവശ സഹമായവശ ജനങ്ങളനില്
എതനികമാതതമമായനി പറയടപടുന്ന വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ടനലനിക്കുന്നയ്: സര്, ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ എന്ന XXXII-ാം നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  128,85,47,000/-  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (കേനകേമാലെനികേള്കയ്  ആവശര്യമമായ  തസ്പീറ
കുറഞവനിലെയനില് ലെഭര്യമമാക്കുന്നതനിനയ് വനിവനിധ മനില്മമാ യൂണനിറ്റുകേടള സജ്ജമമാകകണ
വനിഷയശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രേമാഹനിശ:  സര്,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ എന്ന  XXXII-ാം നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  128,85,47,000  രൂപ  ഒരു രൂപയമായനി
കുറവടചകയണതമാണയ്  (സര്കമാര്  ടഡയറനി  ഫമാമുകേള്  കേമാരര്യക്ഷമതയനിലമായ്മ മൂലെശ
ക്ഷയനിചടകേമാണനിരനിക്കുന്നതമായനി പറയടപടുന്ന സനിതനിവനികശഷശ സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച
ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.
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സൂചകേ ടവട്ടനിക്കുറയല്

ശസ്പീ  .    കമമാന്സയ് കജമാസഫയ്:  സര്,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ എന്ന  XXXII-ാം നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ കപരനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 128,85,47,000 രൂപയനില്നനിന്നയ്
നൂറയ്  രൂപ  കുറവടചകയണതമാണയ്  (ടപമാതവമായനി  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ധനമാഭര്യര്തന നമര് XXXIV―വനശ

നയനനിരമാകേരണതനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല്

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (വനതനിനുള്ളനില്  പമാസനികേയ്  ഉള്ടപടടെയുള്ള
മമാലെനിനര്യശ  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്  തടെയുന്നതനിനമാവശര്യമമായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികമാതതമായനി
പറയടപടുന്നതയ്  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ
ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജമാസഫയ്:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (വനകമഖലെയനില് നഗരമമാലെനിനര്യങ്ങള് വന്കതമാതനില്
ടകേമാണ്ടുതള്ളുന്നതമായനി പറയടപടുന്ന വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രേമാഹനിശ:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി കുറവ ടചകയണതമാണയ് (വനര്യമൃഗങ്ങള്കയ് കവനല്കമാലെതയ് കുടെനിടവള്ളശ
ലെഭര്യമമാകമാതതമൂലെശ  മൃഗങ്ങള്  ജലെശ  കതടെനി  ജനവമാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അഭയശ
കതടുന്നതമായനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉടബദള്ള:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി കുറവടചകയണതമാണയ്  (വനഭൂമനി കേകയറശ വര്യമാപകേമമായനിടകമാണനിരനിക്കുന്ന
സമാഹചരര്യതനില്  അതയ്  തടെയുന്നതനിനയ്  ക്രനിയമാത്മകേമമായ  നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനികമാതതമായനി പറയടപടുന്ന വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

98/2020.
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കഡമാ  .    എശ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവ  ടചകയണതമാണയ്  (വനശ  കേകയറങ്ങള്  ഒഴനിപനിച്ചയ്  വനമാതനിര്തനി
ജണ ടകേട്ടനി തനിരനികമാതനിരനിക്കുന്നതമായനി പറയടപടുന്ന വനിഷയശ സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച
ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി കുറവ ടചകയണതമാണയ് (വനശ കേകയറങ്ങള് തടെയുവമാന് കേര്ശന നടെപടെനി
എടുകമാതതമായനി  പറയടപടുന്ന നയശ സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  വനശ എന്ന XXXIV-ാം നമര് ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ
കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയമായനി  കുറവ
ടചകയണതമാണയ്  (സമാമൂഹര്യ  വനവല്കരണതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  നട്ടുപനിടെനിപനിച്ച
മരടതകേള്  സശരക്ഷണമനിലമാടത  നശനിചകപമാകുന്നതമായനി  പറയടപടുന്നതയ്
സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബസ്പീര്:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവടചകയണതമാണയ്  (സശസമാനടത  വനവനിഭവങ്ങടള  നല
രസ്പീതനിയനില് സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുശ  വനശ വകുപനിടന ആധുനനികേവല്കരനിക്കുന്നതനിനുശ
നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനികമാതതമായനി  പറയടപടുന്ന വനിഷയശ  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    കറമാജനി  എശ  .    കജമാണ്:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി കുറവ ടചകയണതമാണയ് (കേമാട്ടുതസ്പീമൂലെശ വനശ നശനിച്ചതമായനി പറയടപടുന്ന
സമാഹചരര്യശ സശബനനിച്ചയ് ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷശസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവ  ടചകയണതമാണയ്  (കേമാട്ടുതസ്പീ  നനിയനണ  സശവനിധമാനങ്ങള്
ആധുനസ്പീകേരനികമാന്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികമാതതമായനി  പറയടപടുന്നതയ്  സശബനനിച്ചയ്
ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    പമാറകല്  അബ്ദുല:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവ  ടചകയണതമാണയ്  (വനതനിനുള്ളനിടലെ  പുഴകേളനില്നനിന്നയ്  മണല്
കേടെത്തുന്നതയ്  തടെയമാതതമായനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച
ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസമാകയ്:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്   വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  566,99,53,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയമായനി  കുറവ  ടചകയണതമാണയ്  (വനവമാസനികേളമായ  ആദനിവമാസനികേള്ടകതനിടര
കേള്ളകകസുകേള്  രജനിസര്  ടചയന്നതമായനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയശ  സശബനനിച്ചയ്
ചര്ച്ച ടചയന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

സൂചകേ ടവട്ടനിക്കുറയല്

ശസ്പീ  .    കമമാന്സയ്  കജമാസഫയ്:  സര്,  വനശ  എന്ന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ കപരനില് വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 566,99,53,000  രൂപയനില്നനിന്നയ്
നൂറയ്  രൂപ  കുറവ  ടചകയണതമാണയ്  (ടപമാതവമായനി  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപശ ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദമാസയ്:  സര്,  ഞമാന് ഈ ധനമാഭര്യര്തനകേടള വളടര
ശകമമായനി  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയമാണയ്.  കകേരളതനില്  ഭൂമനിയുശ  അദസമാനവശ  ശമാസ
സമാകങതനികേ വനിദര്യയുശ കൃഷനിയനില്നനിനശ അകേനടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  കലെമാകേതയ്
ഏറവശ കൂടുതല് ടജവസമത്തുള്ള നമാടെമായനിട്ടുശ കകേരളതനില് കൃഷനി അഭനിവൃദനിടപടെമാത
ടതന്തുടകേമാണമാടണന്നയ്  ചനിന്തനികകണ  സമയമമാണനിതയ്.  കൃഷനിയനില്നനിനശ
ഓടെനിടയമാളനിക്കുന്ന  പ്രവണത  മറനികേടെകമാനമായനിടലങനില്  കകേരളതനിനയ്  പനിടെനിച
നനില്കമാനമാവനില.  കലെമാകേടതവനിടടെ  കപമായമാലശ  അദസമാനനികമാന്  സന്നദതയുള്ളവരമാണയ്
മലെയമാളനികേള്.  എന്നനിട്ടുശ  കകേരളശ  കൃഷനിയനില്നനിനശ  അകേലകേയമാണയ്.  ശമാസ
സമാകങതനികേ  വനിദര്യയുടടെ  സഹമായകതമാടടെ  കൃഷനി  ആധുനനികേവല്കരനിചടകേമാണയ്
ഉല്പമാദനക്ഷമത   വര്ദനിപനികമാന്  കകേരളതനിടലെ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമന്റെയ്
ശമനിക്കുനടവന്നതയ് അഭനിമമാനകേരമമായ ഒരു വസ്തുതയമാണയ്. ഉല്പമാദനശ വര്ദനിപനിക്കുന്ന
തനിനനുസരനിച്ചയ്  കേകമമാളവശ  കശഖരണവശ  സശസരണവശ  ശസ്പീതസ്പീകേരണവടമലമാശ
വര്ദനിതമമാക്കുന്നതനിനുള്ള സശവനിധമാനശ ടമച്ചടപടുതണടമന്നയ് ഞമാന്  ബഹുമമാനടപട്ട
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനികയമാടെയ്  അഭര്യര്തനിക്കുകേയമാണയ്.  അതകപമാടലെതടന്ന  കേമാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലെമാശമാലെയുശ  ഗകവഷകേരുശ  കേര്ഷകേരുമമായനിട്ടുള്ള  ബനശ  ടമച്ചടപടുതനി
കേര്ഷകേ  രക്ഷകേരമായനി  മമാറുന്നതനിനുകവണനി  കൃഷനി  വകുപയ്  മുന്കേടയടുകണശ.
മനുഷര്യരമാശനികയ്  ഭക്ഷണടമന്നമാല്  ടനലരനിയമാണയ്.  കലെമാകേതയ്  പകുതനിയനിലെധനികേശ
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കപരുടടെ  മുഖര്യ  ആഹമാരവശ  ടനലരനി  തടന്ന.   മലെയമാളതനിടലെ  ആകഘമാഷങ്ങളശ
ആചമാരങ്ങളടമലമാശ  ടനല്ലുശ  ടനല്പമാടെങ്ങളശ  വനിളടവടുപ്പുമമായനി  ബനടപട്ടതമാണയ്.
ജനനശ  മുതല്  മരണശ  വടര  മലെയമാളനികേളടടെ  സന്തതസഹചമാരനിയമാണയ്  ടനല്ലുശ
ടനലരനിയുശ.  അതടകേമാണ്ടുതടന്ന ടനല്ലുല്പമാദനിപനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര് ഈ രമാജര്യടത
ഏറവമധനികേശ  കസഹനിക്കുന്ന  രമാജര്യകസഹനികേളമാണയ്.  അവരുടടെ  ജസ്പീവനിതനനിലെവമാരശ
വര്ദനിപനികകണതയ്  നമ്മുടടെ  ആവശര്യമമാണയ്.  അതടകേമാണയ്  ടനലനിടന്റെ  തമാങ്ങുവനിലെ
ഇനള്ളതനില്നനിനശ  വര്ദനിപനികണടമന്നയ്  ഞമാന്  അഭര്യര്തനിക്കുകേയമാണയ്.
അതകപമാടലെതടന്ന  ഉല്പമാദനവശ  ഉല്പമാദനക്ഷമതയുശ  വര്ദനിപനികമാന്
പമാടെകശഖര  സമനിതനികേള്  മുകഖന  'ഗമാലെസ'  കപമാലള്ള  പദതനികേള്  ആരശഭനികമാന്
മുകന്നമാട്ടുവരണടമനകൂടെനി  അഭര്യര്തനിക്കുകേയമാണയ്.   പുതനിയ  വനിതനിനങ്ങള്  കേര്ഷകേര്കയ്
നല്കേണശ.  മമാത്രമല,  കകേരളതനില്  ഒരു  പമാഡനി  ടഡവലെപ്ടമന്റെയ്  കബമാര്ഡയ്
രൂപസ്പീകേരനികമാന് ബഹുമമാനര്യനമായ കൃഷനി വകുപ്പുമനനി മുന്കേടയടുകണശ. 

[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപവ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്]

കകേരളതനിടലെ  കൃഷനിരസ്പീതനികേള്  ടവവനിദര്യമമാണയ്.  ടവവനിദര്യമമായനിട്ടുള്ള
കൃഷനിരസ്പീതനിയനില് മടറമാരു പ്രധമാനടപട്ട കമഖലെയമാണയ് നമാളനികകേരശ.  നമാല്പതനിരണയ്
ലെക്ഷശ നമാളനികകേര കേര്ഷകേര് കകേന്ദ്രനയശമൂലെശ വനിഷമതനിലെമാണയ്. കേര്ഷകേര്കയ് ഏകേ
പ്രതസ്പീക്ഷയുള്ളതയ്  കകേരള  സര്കമാരനിലെമാണയ്.  ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്ന  നമാളനികകേരശ
സശഭരനികമാന് കൃഷനി വകുപയ് മുകന്നമാട്ടുവന്നതയ് വളടര ആശസമാസകേരമമായ കേമാരര്യമമാണയ്.
അകതമാടടെമാപശതടന്ന ചനിലെ മൂലെര്യവര്ദനിത വസ്തുകള്കൂടെനി  കകേരളശ  ഉല്പമാദനിപനികണശ.
കകേരസുധ,  ടവര്ജനിന്  കകേമാകനട്ടയ്  ഓയനില്,  കകേമാകനട്ടയ്  വമാട്ടര്,  കതങ്ങമാടപമാടെനി,
കതങ്ങമാപമാല് എന്നനിങ്ങടന മൂലെര്യവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളണമാകനി ബ്രേമാന്ഡയ് ടനയനിശ
നല്കേനി വനിപണനിയനിലെനിറകമാന് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണശ.  ഇന്നനികപമാള് കകേരളതനില്
വലെനിയകതമാതനില്  ഒരവകബമാധശ  ഉണമായനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  കകേരളതനിടലെ  ജനങ്ങള്
വനിഷലെനിപ്തമമായ  പച്ചകറനികേള്  ഭക്ഷനിക്കുന്നതയ്  ശരനിയല.  ടജവ  പച്ചകറനി
കൃഷനിയനികലെയയ്  നമ്മുടടെ നമാടെയ്  മമാകറണനിയനിരനിക്കുന.  നമാട്ടനില് ടജവ പച്ചകറനിയുടടെ
ഉല് പമാദനശ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേരള  സര്കമാര്  എന്തുടചയനടവന്നയ്
കനമാക്കുകേയമാണയ്  ജനങ്ങളനികപമാള്.  ടജവ  പച്ചകറനി  ഉല്പമാദനതനിനുശ
അതനിനമാവശര്യമമായ നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികമാനുശ   കകേരള  സര്കമാര് മുന്കേടയടുതതയ്
വളടരയധനികേശ  സസമാഗതമാര്ഹമമാണയ്.  ടജവ പച്ചകറനി  ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
സസകമധയമാ  ടചറുകേനിടെ  കൃഷനികമാരുശ  പുരയനിടെകൃഷനി  വനിപുലെടപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി
നമാട്ടുകേമാരുശ മുകന്നമാട്ടുവരുന്നൂടവന്നതയ് കകേരള സര്കമാരനിടന്റെ വലെനിയ പ്രചരണതനിടന്റെ
ഫലെമമായനിട്ടമാണയ്  എനകൂടെനി  ഞമാനനിവനിടടെ  സൂചനിപനിക്കുകേയമാണയ്.  കകേരള  ബ്രേമാന്ഡയ്
ടകേമാണ്ടുവരുടമന്നയ് നയപ്രഖര്യമാപനതനില്  ബഹുമമാനടപട്ട ഗവര്ണ്ണര്  പ്രഖര്യമാപനിച.
അകമാരര്യശ  അനസര്തമമാകമാന് ബഹുമമാനര്യനമായ കൃഷനി വകുപ്പുമനനി മുന്കേടയടുതയ്
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അതയ് നടെപനിലെമാകണശ.  കകേരളതനിടലെ കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയനില് ഇകപമാള് ധമാരമാളശ
ടസലെനിബ്രേനിറനികേള് കേടെനവരുനണയ്.  ആ ടസലെനിബ്രേനിറനികേടള നമ്മള് കപ്രമാതമാഹനിപനികണശ.
അതരതനില്  വരുന്നവര്കയ്  കൂടുതല്  സഹമായങ്ങള്  ടചയടകേമാണയ്  അവടര
സസസ്പീകേരനികമാനമായനി  നമാശ  മുകന്നമാട്ടുവരണശ.  ഭക്ഷണതനില്  കപ്രമാട്ടസ്പീനനിടന്റെ  അളവയ്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി നമാശ ഏറവശ കൂടുതല് ആശയനിക്കുന്നതയ് മമാശസമാഹമാര
ടതയമാണയ്. എന്നമാല് ഇകപമാള് അതയ് മമാറനി. പമാലെനിടനയുശ പമാല് ഉല്പന്നങ്ങടളയുശ
കപ്രമാട്ടസ്പീനുകവണനി  ആശയനിക്കുന്ന  നനിലെയനികലെയയ്  കകേരളതനിടലെ  ജനങ്ങള്
മമാറനിടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  അതടകേമാണ്ടുതടന്ന  പമാലല്പമാദന  രശഗതയ്
സസയശപരര്യമാപ്തതയനികലെയയ്  എത്തുടമനള്ള  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ
പ്രഖര്യമാപനടത ജനങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷകയമാടുകൂടെനിയമാണയ് കേമാണുന്നതയ്. 

ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേടര  സഹമായനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയമാണയ്  ഇവനിടടെ  മനില്മ
രൂപസ്പീകേരനിച്ചതയ്.  പടക്ഷ  മനില്മ  എന്തമാണയ്  ടചയന്നതയ്?  പ്രകതര്യകേ  ചമാര്ട്ടനിടന്റെ
അടെനിസമാനതനിലെമാണയ് ഇകപമാള് മനില്മ പമാല് സശഭരനിക്കുന്നതയ്. 3.5% ഫമാറയ്, 8.5 %
എസയ്.എന്.എഫയ്.  തടെങ്ങനിയ  നനിബനനകേള്  അടെനികച്ചല്പനിച്ചയ്  കേര്ഷകേരുടടെ
പമാലെനിനയ്  വനിലെ  കുറയ്ക്കുകേയമാണയ്  മനില്മ  ടചയന്നതയ്.  8.3  ലെക്ഷശ  ലെനിറര്  പമാല്
സശഘങ്ങളനില്നനിന്നയ്  സശഭരനിക്കുകേയുശ  3.7  ലെക്ഷശ  ലെനിറര്  ഗുണനനിലെവമാരമനിലമാത
പമാല്  അനര്യസശസമാനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  ഇറക്കുമതനി  ടചയകേയുശ  കൂടെനിയ  വനിലെയയ്
വനിറഴനിച്ചയ്  ടകേമാള്ളലെമാഭമുണമാക്കുകേയുമമാണയ്  മനില്മ ടചയന്നതയ്.  ഇതയ്  നമാശ  ശരനിയമായ
രൂപതനില് മനസനിലെമാകകണനിയനിരനിക്കുന. മനില്മയുടടെ പമാല്വനിലെ നനിര്ണ്ണയ ചമാര്ട്ടുശ
വര്യവസകേളശ  പരനിഷരനികണടമന്നമാണയ്  എനനികയ്  അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്.  പമാല്
ഉല്പമാദകേരമായ  മുഴവന്  കപടരയുശ  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അശഗങ്ങളമാകണശ.
ക്ഷസ്പീകരമാല്പമാദനതനിടന്റെ  ടചലെവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  കപമാഷകേമാഹമാരങ്ങള്
അടെങ്ങനിയ ടെനി.എശ.ആര്.  (കടെമാട്ടല് മനികയ്ഡയ് കറഷന്) കേമാലെനിതസ്പീറ ഉല്പമാദനിപനികമാന്
കകേരള   സര്കമാര്  മുന്കേടയടുകണശ.  അടതമാടടെമാപശതടന്ന  ഇവനിടടെ  മടറമാരു
കപമാരമായ്മയുള്ളതയ് മൃഗസശരക്ഷണ കമഖലെയ്ക്കുള്ള വമായകേള്  കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയനികലെയ്ക്കുള്ള
വമായകേളമായനി കേണകമാകമാന്  ബമാങ്കുകേള് സന്നദമമാകുന്നനില എന്നതമാണയ്. ആവശര്യമമായ
നനിര്കദ്ദേശശ  നല്കേനി ഇകമാരര്യതനില് ബമാങ്കുകേടളക്കൂടെനി സന്നദമമാകണശ. 

പമാരനിസനിതനികേ  സന്തുലെനിതമാവസ  നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനില്  വനതനിനയ്  വലെനിയ
പങമാണുള്ളതയ്.  ആദനിവമാസനി  കമഖലെകേളനില്  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്കയ്
സഹമായകേമമാകുന്ന നനിലെപമാടെനികലെയയ്  വനശ വകുപയ് ഉകദര്യമാഗസടര മമാറണശ.  വനശ
വകുപനിടലെ ജസ്പീവനകമാരുടടെ എണ്ണശ വര്ദനിപനികകണതണയ്. അതകപമാടലെ ആര്.ആര്.ടെനി.
(റമാപനിഡയ്  ടറകസമാണ്സയ് ടെസ്പീശ)  യൂണനിറ്റുകേള്കയ് വമാഹനശ,  ഉപകേരണങ്ങള് എന്നനിവ
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണശ. ജനവമാസ കമഖലെകേളനില് കേമാട്ടുമൃഗങ്ങളടടെ
ആക്രമണതനില്നനിന്നയ്  ജനങ്ങടള  രക്ഷനികമാന്  ടഫന്സനിശഗയ്  വര്യമാപകേമമാകമാനുള്ള
നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണശ.   കേമാട്ടമാനകേളടടെ  ആക്രമണതനില്  ടകേമാലടപടുന്നവരുടടെ
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ആശനിതര്ക്കുള്ള  നഷ്ടപരനിഹമാരശ  അഞയ്  ലെക്ഷശ  രൂപയമായനി  വര്ദനിപനിച്ചതനിടന
ഞമാന് അഭനിനന്ദേനിക്കുന; അതയ് പത്തുലെക്ഷശ രൂപയമായനി വര്ദനിപനികമാനുള്ള നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികണശ.  കേഴനിഞ   അഞയ്  വര്ഷശടകേമാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്
കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെടയ  തകേര്ടതറനിഞ്ഞു.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ
ഭരണകേമാലെതയ്  ഭൂമനിയുടടെ  നര്യമായവനിലെയനില്  നനിശനിത  ശതമമാനശ  അടെച്ചമാല്  എത്ര
വയല്  കവണടമങനിലശ  നനികേതമാടമന്ന  നനിയമശ  പമാസമാകനി.  ആ  നനിയമശ
ടകേമാണ്ടുവന്ന ആളമാണയ്  ബഹുമമാനര്യനമായ ടകേ.  എശ.  മമാണനി.  അതനിടന്റെ ഫലെമമായനി
ഏതമാണയ്  313187  ടഹക്ടര്  കൃഷനിഭൂമനി  നനികേതടപട്ടു.  കകേരളതനിടലെ  കപരുകകേട്ട
സലെങ്ങളമാണയ് ടമത്രമാന് കേമായലശ ആറന്മുളയുശ.  ആറന്മുളയനില് ഭൂമനി നനികേതമാനകല
യു.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാര് തസ്പീരുമമാനനിച്ചതയ്;  അതനിനുള്ള  നടെപടെനി  ആരശഭനിച്ചനികല?
മമാതൃകേമാപരമമായ  രൂപതനില്  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെടയ  മറയ്  സശസമാനങ്ങള്
സശരക്ഷനിക്കുകമമാള്  കകേരളതനില്  വനിമമാനതമാവളങ്ങളശ  ടകേട്ടനിടെ  സമുച്ചയങ്ങളശ
ടകേമാണ്ടുവരമാനകല  യു.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാര്  ശമനിച്ചതയ്?  ടമത്രമാന്  കേമായലെനിലശ
ആറന്മുളയനിലശ  ആയനിരകണകനിനയ്  ഏകര്  ഭൂമനി  നനികേതടപട്ടകപമാള്  കകേരളശ
വനിറങ്ങലെനിച.  ഇടെതപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി   സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷമമാണയ്  നമ്മുടടെ  കേമായലകേളശ  നനിലെങ്ങളശ  ഭൂമനിയുശ  വനങ്ങളശ
സശരക്ഷനികടപടുടമന്ന  പ്രതസ്പീക്ഷ കകേരളതനിനയ്  നല്കേനിയതയ്.  ടമത്രമാന് കേമായലെനിലശ
ആറന്മുളയനിലശ  കൃഷനിയനിറക്കുകേയുശ ടകേമായ്ടതടുക്കുകേയുശ ടചയ്തതയ് ഇടെതപക്ഷജനമാധനിപതര്യ
മുന്നണനി   സര്കമാരനിടന്റെ  വന്വനിജയമമാണയ്;  അതയ്  ജനങ്ങള്കയ്  പ്രതസ്പീക്ഷയമാണയ്
നല്കേനിയതയ്.  കകേരള   സര്കമാരനിടനയുശ  അതനിനയ്  മുന്കേടയടുത  കൃഷനി  വകുപയ്
മനനിടയയുശ  ഹമാര്ദ്ദേമമായനി  അഭനിവമാദര്യശ  ടചയന.  കകേരളതനിടലെ  കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെയനില്  വലെനിയകതമാതനില്  വനിളകേളടടെ  വനിലെയനിടെനിഞ്ഞു.  ഇന്നടലെ  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഇവനിടടെ  അടെനിയന്തരപ്രകമയശ  ടകേമാണ്ടുവന.  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരനിക്കുകമമാള്  അടെയ
സശഭരനികച്ചമാ, നമാളനികകേരശ സശഭരനികച്ചമാ, ടനലെയ് ല്ല് സശഭരനികച്ചമാ, സശഭരനിച്ചതനിടനമാടക വനിലെ
നല്കേനികയമാ?  ഒനമുണമായനില;  യു.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാര് ഒനശ  ടചയ്തനില.
ബഹുമമാനടപട്ട  ടകേ.  സനി.  കജമാസഫയ്  മനനിയമായനിരുന്നകപമാള് കുളമ്പുകരമാഗശ  വന്നയ്
ആയനിരകണകനിനയ്  പശുകള്  ചടതമാടുങ്ങനി.  മൂവമായനിരശ  പശുകള്  പമാലെകമാടെയ്
ജനിലയനില്തടന്ന  ചത്തുകപമായനി.  അന്നയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാര്  ടവറുശ 170
ആളകേള്ക്കുമമാത്രമമാണയ്  നഷ്ടുപരനിഹമാരശ   നല്കേനിയതയ്.   കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കമാര്  സമാധമാരണകമാര്കയ്  ആനുകൂലെര്യങ്ങള് നല്കുകേകയമാ  വനിളകേള്
സശഭരനിക്കുകേകയമാ ടചയ്തനിരുന്നനില. ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷമമാണയ്
ഉല്പന്നങ്ങടളലമാശ  സശഭരനികമാന്  തടെങ്ങനിയതയ്.  ടനല്ലുശ  നമാളനികകേരവശ  അടെയയുശ
റബറുശ  സശഭരനികമാനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിച.  അങ്ങടന  അല്പമാല്പമമായനി
വനിലെകൂടെനി. ഇങ്ങടന കകേരളതനിടലെ കേമാര്ഷനികേ കമഖലെടയ എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്കമാര്
പ്രതസ്പീക്ഷമാനനിര്ഭരമമാകനിടയന്നയ്  അഭനിമമാനകതമാടടെ പറയമാശ. കകേരളതനില് കേഴനിഞ
അഞയ് വര്ഷകമാലെശ  67  കൃഷനികമാര്   ആത്മഹതര്യ   ടചയ.   വടെകന്   ജനിലയമായ

വയനമാടെനില്  വലെനിയ  രസ്പീതനിയനില്  പുറകകേമാട്ടടെനിയുണമായനി.  വയനമാടെയ്  ജനിലയ്ക്കുകവണനി
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2100 കകേമാടെനി രൂപ മമാറനിവയ്ക്കുടമന്നയ് കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര് പ്രഖര്യമാപനിച.
അതയ് പ്രഖര്യമാപനതനില് ഒതങ്ങനിയതലമാടത നയമാടപസ  നല്കേനിയനില.  കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെടയ  തകേര്തതയ്,  പണശ  തരമാതതയ്  ധനകേമാരര്യ  വകുപ്പുമനനിയമാടണന
പറഞ്ഞുടകേമാണയ് കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ് കകേരളതനിടന്റെ
വടെകന്  ജനിലയനില് നനിന്നയ്  കൃഷനികമാര് കേമാല്നടെയമായനി  മമാണനിസമാറനിടന്റെ മണ്ഡലെമമായ
പമാലെമായനില്ടച്ചന്നയ്  ആത്മഹതര്യ  ടചയ്ത   ചരനിത്രമുണമായനി.   ഈ   സര്കമാര്
അധനികേമാരതനില്  വന്നകപമാള്  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതര്യ  നനിലെച.   ഈ   സര്കമാര്
ഭരനികമാന് തടെങ്ങനി 12 മമാസമമായനിട്ടുശ ഒരു കേര്ഷകേന്കപമാലശ ആത്മഹതര്യ ടചയ്തനിട്ടനില.
കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെടയ  സമന്നവശ  പ്രതസ്പീക്ഷമാനനിര്ഭരവമമാകമാന്  ഈ   സര്കമാര്
മുകന്നമാട്ടുവന.  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര് കേഴനിഞ അഞയ് വര്ഷകമാലെശ ഭരനിച്ചകപമാഴള്ള
ഇന്തര്യമാ രമാജര്യതനിടന്റെ സര്കവ്വ റനികപമാര്ട്ടയ്  നനിങ്ങള് കനമാകണശ,  ഇന്തര്യമാ രമാജര്യതയ്
ഏറവശ  കൂടുതല്  കേടെഭമാരമുള്ള  കൃഷനികമാര്   അധനിവസനിക്കുന്ന  സശസമാനമമായനി
കകേരളശ മമാറനി;   കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയയ് സര്കമാരനില് നനിനള്ള ആനുകൂലെര്യങ്ങടളലമാശ
ഇലമാതമാകനി, സര്കമാര് മൂലെധനശ ടവട്ടനിക്കുറച; എലമാശ ലെമാപമാകനികളഞ്ഞു. ഇതനിനയ്
കേമാരണശ,  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടലെ കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ജനതമാദള് പമാര്ട്ടനിയുടടെ ശസ്പീ.
ടകേ.  പനി.  കമമാഹനന്  ആയനിരുന.  ജനതമാദളനിടന പനിണകമാടത,  ശസ്പീ.  ടകേ.  പനി.
കമമാഹനടന  മുന്നണനിയനില്  നനിനശ  അടെര്തനി  മമാറമാതനിരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ടചയന്നടതലമാശ അശഗസ്പീകേരനിചടകേമാടുക്കുകേ എന്നതമായനിരുന കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കമാരനിടന്റെ നയശ.  അതനിടന്റെ ഫലെമമായനി കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ
എലമാ ടകേമാള്ളരുതമായ്മകേള്ക്കുശ കനതൃതസശ  നല്കുന്നയമാളമായനി മുന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
മമാറനി.   കകേരളതനിടന്റെ  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയനില്  വലെനിയ  അളവനില്  പുറകകേമാട്ടടെനി
ഉണമായതയ് യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതമാണയ്.  കേമാര്ഷനികേ കമഖലെടയ
മുകന്നമാട്ടയ്  നയനികമാനമാണയ്  കകേരളതനിടലെ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്
അധനികേമാരതനില്  വന്നതയ്  എനകൂടെനി  ഞമാനനിവനിടടെ  സൂചനിപനിക്കുകേയമാണയ്.   ഒരു
കേമാരര്യശകൂടെനി  പറഞ്ഞുടകേമാണയ്  ഞമാന്  അവസമാനനിപനിക്കുകേയമാണയ്.  ഇകപമാള് നമ്മുടടെ
തലെസമാന  ജനിലയനില്  ദലമാളന്മേമാരുശ  ഏജന്റുമമാരുമനില.  കകേരളതനിടലെ  ഭരണശ
ലെക്ഷണടമമാത രസ്പീതനിയനികലെയയ്  നസ്പീങ്ങുകേയമാണയ്.  സമാധമാരണകമാര്കയ്  ഗുണകേരമമായ
മമാറങ്ങളണമായനിരനിക്കുന.   കകേരളതനിടലെ  പമാവടപട്ടവര്ക്കുള്ള  ആനുകൂലെര്യങ്ങള്
ഒടന്നമാന്നമായനി ലെഭര്യമമായനിടകമാണനിരനിക്കുന.  കൃഷനികമാര്കയ് കേമാര്ഷനികേ ടപന്ഷനടെകശ
ഇകപമാള്   നല്കുന.   കകേരളതനിടലെ  സമാധമാരണകമാര്കമാണയ്  ആനുകൂലെര്യങ്ങള്
നല്കകേണടതന്ന  നനിലെയനില്,  ജനങ്ങടള  സശരക്ഷനികമാനുള്ള  നനിലെയനില്
എല്.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാര്  മുകന്നറുന.   കകേരളതനിടലെ  കൃഷനികമാടരയുശ  കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെടയയുശ  സമ്പുഷ്ടമമാകമാനുശ രക്ഷടപടുതമാനുശ  ഈ  സര്കമാര്
പ്രതനിജമാബദമമാണയ്  എനകൂടെനി സൂചനിപനിചടകേമാണയ്  അവസമാനനിപനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    സണ്ണനി കജമാസഫയ്:  സര്,  ഞമാന് ഈ ധനമാഭര്യര്തനകേടള എതനിര്ക്കുന.
ഇന്നടത  പ്രധമാന  വനിഷയങ്ങള്  സനി.പനി.ഐ.  മനനിമമാര്  ടകേകേമാരര്യശ  ടചയന്ന
വകുപ്പുകേളമാണയ്.  ഈ സര്കമാരനിടന്റെ ടതറമായ പലെ നനിലെപമാടുകേടളയുശ നയങ്ങടളയുശ
നടെപടെനികേടളയുശ എതനിര്ക്കുന്ന സനി.പനി.ഐ.യുടടെ നയങ്ങകളമാടുശ സമസ്പീപനങ്ങകളമാടുശ
എനനികയ്  കയമാജനിപമാണയ്.  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനികയ്  അനുകൂലെമമായ  നനിലെപമാടെയ്
മുഖര്യമനനിയുശ മനനിമമാരമായ ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബമാലെനുശ ശസ്പീ. എശ. എശ. മണനിയുടമലമാശ
സസസ്പീകേരനിക്കുകമമാള് സനി.പനി.ഐ.  ആ പദതനിടകതനിരമായ സമസ്പീപനശ സസസ്പീകേരനിച്ചനിരനി
ക്കുകേയമാണയ്.  അതകപമാടലെ  ലെമാ  അകമാദമനി  സമരതനില്  സനി.പനി.ഐ.(എശ)
മമാകനജയ് ടമന്റെനിടനമാപശ  നനിന്നകപമാള്  സനി.പനി.ഐ.  വനിദര്യമാര്തനികേള്ടകമാപമമായനിരുന.
മനനിസഭമാ  തസ്പീരുമമാനങ്ങള്  വനിവരമാവകേമാശ  നനിയമതനിനയ്  വനികധയമമാകണമാടയന്ന
കചമാദര്യശ  വന്നകപമാഴശ  മുഖര്യമനനി  സസസ്പീകേരനിച്ച  കേര്ശന  നനിലെപമാടെനില്നനിനശ
വര്യതര്യസമമായനി  മനനിസഭമാ  തസ്പീരുമമാനങ്ങടളലമാശ  വനിവരമാവകേമാശ  നനിയമതനിനയ്
വനികധയമമാടണന്ന  ശകമമായ  നനിലെപമാടെമായനിരുന  സനി.പനി.ഐ.  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്.
മകേന് നഷ്ടടപട്ട ദനഃഖതനില് ഡനി.ജനി.പനി.-ടയ കേമാണമാന്വന്ന മഹനിജടയ കപമാലെസ്പീസയ്
ആസമാനതയ് നടുകറമാഡനില് വലെനിച്ചനിഴച്ച നടെപടെനിടയ നര്യമായസ്പീകേരനികമാന് സനി.പനി.ഐ.
(എശ)  കനതൃതസശ  തയമാറമായകപമാള്  സനി.പനി.ഐ.  കവറനിട്ട  നനിലെപമാടെയ്  തടന്നയമാണയ്
സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്.  മൂന്നമാറനിടലെ കേകയറങ്ങടളമാഴനിപനികമാന് റവനവ്യൂ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  ഇ.
ചന്ദ്രകശഖരന് ശകമമായ നനിലെപമാടെയ്  സസസ്പീകേരനിച.  പടക്ഷ അവനിടെടത എശ.എല്.എ.-യുശ
നമാട്ടുകേമാരനമായ  മനനിയുശ  വര്യതര്യസമമായ  നനിലെപമാടെമായനിരുന  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്.  ജനിലമാ
കേളക്ടടറയുശ  സബയ്  കേളക്ടടറയുശ  അവര്  വനിളനിച്ച  കപരുകേടളമാനശ  ഞമാനനിവനിടടെ
ആവര്തനിക്കുന്നനില.  മനനിതടന്ന കസറയ്ടമന്റെയ് ടകേമാടുതനിട്ടുണയ്.  ...(… ബഹളശ)......
ഞമാന് കപരുപറഞനില.

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രമാകജന്ദ്രന്:  സര്,  കപമായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്,  മൂന്നമാറനിടലെ
എശ.എല്.എ.-കയമാ  അവനിടെടത  മനനികയമാ  കേകയറശ  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എതനിരമായനിരുന്നനില.  അവനിടെടത  കേകയറശ  ഞങ്ങള്  ടചന്നയ്  ഒഴനിപനിച്ചനികട്ടയുള.
കേകയറശ ഏതമാടണന്നയ് തനിരനിച്ചറനിയമാതനിരനിക്കുന്ന സമാഹചരര്യമുണയ്.  അകമാരര്യതനില്
എടന്തങനിലശ പറയമാനുടണങനില് നമുകയ് സമയടമടുതയ് സശസമാരനികമാശ.  എശ.എല്.എ.യുശ
മനനിയുശ എതനിരമാടണന്നയ് പറയുന്നതയ് കരഖകേളനില് കേമാണമാന് പമാടെനില.*

മനി  .   ടഡപവ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്: അകമാരര്യശ പരനികശമാധനികമാശ.

ശസ്പീ  .   സണ്ണനി കജമാസഫയ്: സര്,  ഞമാന് ഇവനിടടെ ആരുടടെയുശ കപരയ് പറഞനിട്ടനില.

* സഭമാദര്യക്ഷടന്റെ  ഉതരവനിന് പ്രകേമാരശ  (ഫയല്  നമര്.  2148/ഇ.ബനി./2017/നനി.ടസ.തസ്പീയതനി
12-5-2017) സഭമാകരഖകേളനില് നനിലെനനിര്തമാന് തസ്പീരുമമാനനിച.
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പടക്ഷ,  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജമാര്ജനിനയ്  എഴതനി  നല്കേനിയ  മറുപടെനിയനില്
ശസ്പീ.  എസയ്.  രമാകജന്ദ്രടന്റെ കപരയ്  വന്നനിട്ടുണയ്.   റവനവ്യൂ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  പനി.  സനി.
കജമാര്ജനിടന്റെ  കചമാദര്യതനിനയ്  നല്കേനിയ  മറുപടെനികമാണയ്  ഇകപമാള്  ശസ്പീ.  എസയ്.
രമാകജന്ദ്രന്  മറുപടെനി  പറഞതയ്.   സനി.പനി.ഐ.കയ്  ഇകമാരര്യതനില്   വര്യതര്യസമമായ
നനിലെപമാടെമാണുള്ളതയ്.  ജനിലമാ  കേളക്ടടറയുശ  സബയ്  കേളക്ടടറയുശ  'കകേമാന്തന്മേമാര്',
'ഊളമമാറയയ്  അയയ്കകണവര്'  എനശ  'കേമാലടവട്ടുശ',  'ടകേ ടവട്ടുശ'  എനടമലമാശ
പറഞതയ്  ആരമാടണന്നയ്  കകേരളതനിടലെ  ജനങ്ങള്കയ്  നന്നമായനിട്ടറനിയമാശ.   കുരനിശയ്
ടപമാളനിച്ചതമമായനി ബനടപട്ട വനിഷയതനിലശ സനി.പനി.ഐ.ക്കുശ സനി.പനി.ഐ.(എശ)-
നുശ വര്യതര്യസ നനിലെപമാടുകേളമാണുള്ളതയ്.   അതകപമാടലെ,  സര്വ്വകേക്ഷനി കയമാഗതനിടന്റെ
ടക്രഡനിറ്റുശ സനി.പനി.ഐ.(എശ) ഏടറടുക്കുന.  XXXXXXXXX*

ശസ്പീ  .   എശ  .   സസരമാജയ്: സര്, ...(… ടമകയ് ഓഫയ്)......

ശസ്പീ  .    സണ്ണനി കജമാസഫയ്:  അതയ് സനി.പനി.ഐ.  എകനികേവ്യൂട്ടസ്പീവനിടന്റെ വനിലെയനിരുതലെമാണയ്.
സനി.പനി.ഐ.  എനപറയുകമമാള്  ശസ്പീ.  എശ.  സസരമാജനിനയ്  സസമാഭമാവനികേമമായുശ
പ്രയമാസമുണമാകുശ.  അതയ്  ഞങ്ങള് മനസനിലെമാക്കുന.  സനി.പനി.ഐ.-കയ് അനുകൂലെമമായനി
ആടരങനിലശ  പറഞമാല്  ശസ്പീ.  എശ.  സസരമാജനിനയ്  സസമാഭമാവനികേമമായുശ
പ്രയമാസമുണമാകുശ, സശശയമനില.  ഏറവശ അവസമാനശ ഡനി.ജനി.പനി. ടസന്കുമമാറനിടന്റെ
കകേസനില്  25,000  രൂപ  സുപ്രസ്പീശ  കകേമാടെതനിയനില്  അടെച്ചകപമാള്   ശസ്പീ.  പന്നര്യന്
രവസ്പീന്ദ്രന് പറഞതയ്  സര്കമാരനിനയ്  ടതറമായ ഉപകദശശ നല്കേനിയ ഉപകദശനികേളനില്
നനിന്നയ് ഈ സശഖര്യ വമാങ്ങണടമന്നമാണയ്.  സുപ്രസ്പീശ കകേമാടെതനിയനിടലെ ടഷയറടെച്ചതമാടണന്നമാണയ്
മുഖര്യമനനി  പറഞതയ്.   ...(… ബഹളശ)......  ഏറവശ  അവസമാനശ  ബമാര്  കകേമാഴ
കകേസനില് മമാണനിസമാറനിടനതനിടര നടെതനിയ സമരങ്ങളശ ഉന്നയനിച്ച ആകക്ഷപങ്ങളശ
…...(ബഹളശ)...... 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമമാര്):  സര്, കപമായനിന്റെയ് ഓഫയ്
ഓര്ഡര്,  ബഹു.  അശഗശ  സനി.പനി.ഐ.യുടടെ  സശസമാന  എകനികേവ്യൂട്ടസ്പീവയ്  നടെതനിയ
വനിലെയനിരുതല്  ടതറമായനി  ഇവനിടടെ  പറഞനിരനിക്കുകേയമാണയ്.   ഞമാന്  സനി.പനി.ഐ.
സശസമാന  എകനികേവ്യൂട്ടസ്പീവയ്  ടമമറമാണയ്.  ഞങ്ങളടടെ  പമാര്ട്ടനി  അങ്ങടനടയമാരു
വനിലെയനിരുതല് നടെതനിയനിട്ടനില.  പമാര്ട്ടനി നടെതമാത ഒരു വനിലെയനിരുതല് സസന്തശ
കേയനില് നനിടന്നടുതയ് പറയുന്നതയ് കരഖയനിലണമാകേമാന് പമാടെനില.

മനി  .   ടഡപവ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്: അകമാരര്യശ പരനികശമാധനികമാശ.

* ബഹുമമാനടപട്ട സഭമാദര്യക്ഷടന്റെ ഫയല് നമര് 2149/ഇ.ബനി./2017/നനി.ടസ. തസ്പീയതനി 12-5-2017-കന്മേലള്ള
ഉതരവനിന്പ്രകേമാരശ കരഖയനില് നനിനശ നസ്പീകശ ടചയ.
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ശസ്പീ  .    സണ്ണനി  കജമാസഫയ്:   ഞമാന്  അതയ്  ദനിനപത്രങ്ങളനില്  വമായനിച്ചതമാണയ്.
പത്രങ്ങളനിടലെലമാശ വമാര്ത വന്നകപമാള് സനി.പനി.ഐ.  കനതൃതസശ ഒരു നനികഷധക്കുറനിപ്പുശ
നല്കേനിയനിട്ടനില.  ഞമാന്  വനിഷയതനികലെയയ്  വരമാശ.   കൃഷനി  വകുപനിടനക്കുറനിച്ചയ്
പറയുകമമാള്  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി  കേമാണമാത  ഒരു  വസ്തുതയുണയ്;  കൃഷനിടയ
സശബനനിച്ചയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ടന്റെ  പ്രകേടെനപത്രനികേയനില്   പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്
നമാലെമാമടത ഖണ്ഡനികേയനില് എലമാ കേമാര്ഷനികകേമാല്പന്നങ്ങള്ക്കുശ ആദമായകേരമമായ
വനിലെ  ഉറപമാക്കുശ;  ഉല്പമാദനടച്ചലെവനിനനുസൃതമമായനി  ടനലനിടന്റെ  സശഭരണ  വനിലെ
ഉയര്ത്തുശ;  കേമാര്ഷനികേ  സഹകേരണ സശഘങ്ങളമമായനി  ബനടപടുതനി  ഒരമാഴയകേശ
കൃഷനികമാര്കയ്  പണശ  ലെഭര്യമമാക്കുശ  എന്നമാണയ്.  എന്നനിട്ടയ്  ഇതയ്  നടെപനിലെമാകനികയമാ;
നടെപനിലെമാകമാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണമാ?  അഞമാമടത ഖണ്ഡനികേയനില് കൃഷനികമാര്കയ്
കറമായല്റനി  നല്കുടമന്നമാണയ്  പറയുന്നതയ്.  എവനിടടെടയങനിലശ  കറമായല്റനി  നല്കേനികയമാ?
ഇതയ് ഞമാന് ഉയര്തനികമാട്ടനിടയന്നമാണയ്  ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി  ഇവനിടടെ പറഞതയ്.
അതകപമാടലെ  ടനല്ക്കൃഷനി  കമഖലെയനില്  പരനിമനിതമമായ  യനവല്കരണശ
നടെത്തുടമനപറയുന;  യനവല്കരണടത  എതനിര്ത  ആളകേളമാണയ്.  എന്നമാല്
പ്രകേടെനപത്രനികേയനില്  യനവല്കരണടത  അനുകൂലെനിക്കുന.  പമാകന്റെഷടന
സശബനനിച്ചമാണയ് ഏറവശ പ്രധമാനടപട്ട കേമാരര്യശ പറഞതയ്;  റബറനിടന്റെ റസ്പീപമാന്റെനിശഗയ്
സബ്സനിഡനി ടഹക്ടറനിനയ് ഒരു ലെക്ഷശ രൂപയമായനി ഉയര്ത്തുടമന്നയ് പറഞ്ഞു.  എന്നനിട്ടയ്
ഉയര്തനികയമാ?   റബര്  കൃഷനികമാര്കയ്  വരുമമാനശ  ഉറപ്പുവരുതമാന്  ഏകര്
അടെനിസമാനതനില്  സബ്സനിഡനി  നല്കുടമന്നയ്  പറ ഞ്ഞു.  എവനിടടെടയങനിലശ
നല്കേനികയമാ?  അതകപമാടലെ  മൂലെര്യവര്ദനിത  ഉല്പന്നതനിടന്റെ  അന്തനിമ  വനിലെയുടടെ
ഒരശശശ  കേര്ഷകേനയ്  ലെഭനികതകവനിധതനില്  ആവശര്യമമായ  നനിയമപരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുതമാന്  ഇടെടപടുശടമന്നയ്  പറഞ്ഞു.  എവനിടടെടയങനിലശ  ടചയ്കതമാ?   ഒരു
വര്ഷമമായനിട്ടുശ  ഒനശ  ടചയ്തനിട്ടനില.  ഇന്നടലെ  ഞമാന്  അടെനിയന്തര  പ്രകമയശ
അവതരനിപനിക്കുകമമാള് വനര്യമൃഗശലെര്യവശ കൃഷനിയുമമായനി എന്തയ് ബനടമന്നയ് ശസ്പീ. ടകേ.
രമാജന്  കചമാദനിച.  വനര്യമൃഗശലെര്യശമൂലെശ  കൃഷനി  നശനിക്കുന്നതയ്  തടെയമാന്  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കുടമന്നയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ടന്റെ  പ്രകേടെനപത്രനികേയനിടലെ  പമാരഗ്രമാഫയ്  23-ല്
പറഞനിട്ടുണയ്. അതനിടനത്തുടെര്ന്നയ് വനശ വകുപയ് ഒരു ഉതരവശ പുറടപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രമാജന്:   സര്,  കപമായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓര്ഡര്,  ടതറമായ ഒരു കേമാരര്യശ
പറഞയ് സഭടയ ടതറനിദരനിപനികരുതയ്.  ഞമാന് ഇന്നടലെ അങ്ങടന കചമാദനിച്ചനിട്ടനില.
കരഖ പരനികശമാധനിച്ചയ് അതയ് മമാറണശ.  അങ്ങടന കചമാദനികമാനുള്ള വനിഡനിതരടമമാനശ
ഞങ്ങള്കനില.  അതയ് ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫനിനമായനിരനിക്കുശ.  

ശസ്പീ  .    സണ്ണനി  കജമാസഫയ്:  സര്,  ഞമാന്  ശസ്പീ.  ടകേ.  രമാജന്  പറഞതനിടന
വനിഡനിതരടമന്നല പറഞതയ്,  ശസ്പീ.  ടകേ.  രമാജന് ഇന്നടലെ പറഞതയ് ടതറമാണയ്.
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ഇന്നടലെ പ്രസശഗനിചടകേമാണനിരനിക്കുകമമാള് വനര്യമൃഗശലെര്യശമൂലെശ  കൃഷനി  നശനിക്കുനടവന്നയ്
ഞമാന് പറഞകപമാള് ശസ്പീ.  ടകേ.  രമാജന് അതനിടന എതനിര്ത്തു.  ഞമാന് അതനിടന
കരഖമാമൂലെശ ഖണ്ഡനിക്കുന.  വനര്യമൃഗശലെര്യശമൂലെശ കൃഷനി നശനിക്കുനടവന്നയ് നനിങ്ങളടടെ
പ്രകേടെനപത്രനികേയനില് പറഞനിട്ടുണയ്.  അതകപമാടലെ തടന്ന 7-2-2017-നയ് സര്കമാര്
പുറടപടുവനിച്ച  ഉതരവനില് പറയുന്നതയ്,  ഇതനിനമായനി പഞമായതയ് ടലെവല് കേമ്മനിറനി
രൂപസ്പീകേരനിക്കുടമന്നമാണയ്.  കേമ്മനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചമാല് വനര്യമൃഗശലെര്യശ പരനിഹരനികടപടെനില.
ഇവനിടടെ  കനരടത  സശസമാരനിച്ച  ശസ്പീ.  ടകേ.  വനി.  വനിജയദമാസയ്    നഷ്ടപരനിഹമാരശ
5 ലെക്ഷശ രൂപയമായനി വര്ദനിപനിച്ചതനിടന സസമാഗതശ ടചയനടവന്നയ് പറഞ്ഞു.  2014-ല്
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്  മനനിയമായനിരുന്നകപമാഴമാണയ്  തകേ  വര്ദനിപനിച്ചതയ്.
10 ലെക്ഷശ രൂപയമായനി  വര്ദനിപനികണടമന്നതനികനമാടെയ് ഞമാന് കയമാജനിക്കുന.  

ഈ സര്കമാരനിനയ് കേമാര്ഷനികേ നയമനില.  ബഹുമമാനടപട്ട ചനിറ്റൂര് എശ.എല്.എ.
ടചയര്മമാനമായനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ച സമനിതനി സര്കമാരനിനയ്  മുമനില് സമര്പനിച്ച കേമാര്ഷനികേ
നയശ  ഈ   സര്കമാര്  ചര്ച്ച ടചയ്തയ്  നടെപനിലെമാകമാന്  തയമാറമായനിട്ടനില.  നമാളനികകേര
കേര്ഷകേരുടടെ പച്ചകതങ്ങ   സശഭരനിക്കുടമന്ന  പ്രഖര്യമാപനശ  നടെതനി;  കേരുനമാഗപള്ളനിയനില്
വച്ചയ് ഉദ്ഘമാടെനവശ ടചയ; എന്നമാല് ഇവനിടടെ ആരുശ പച്ചകതങ്ങ  സശഭരനിക്കുന്നനില.
ടനല്ക്കൃഷനികമാര്കയ് ടനലനിനയ് വനിലെ   നല്കുന്നനില.  റബറനിടന്റെ സബ്സനിഡനി  200
രൂപയമായനി ഉയര്ത്തുകമമാടയന്നയ് ഇന്നടലെ ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജമാസഫയ് കചമാദനിച.  200
രൂപ മുഴവന്   നല്കേമാനല,  200  രൂപ കൃഷനികമാരനയ്   ലെഭനികതകവനിധതനില്
ബമാകനിയുള്ള സശഖര്യ  ഗവണ്ടമന്റെയ്  വഹനിക്കുകമമാ എന്നയ് ശസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജമാസഫുശ
ഞമാനുശ കചമാദനിച്ചകപമാള് ബഹുമമാനടപട്ട മനനി അതയ് നനികഷധനിക്കുന്ന തരതനിലെമാണയ്
സശസമാരനിച്ചതയ്.  അകപമാള് റബര് കൃഷനികമാകരമാടുശ യമാടതമാരു തമാല്പരര്യവമനില. ഒരു
കേനികലെമാ  റബര്  ഉല്പമാദനിപനികണടമങനില്  172  രൂപ  ടചലെവണയ്.  അതടകേമാണയ്
കൃഷനികമാരടന്റെ  തമാല്പരര്യങ്ങള്  ഉയര്തനിപനിടെനികമാകനമാ  വനസശരക്ഷണതനികനമാ
വനര്യജസ്പീവനിശലെര്യശ  തടെയുന്നതനികനമാ  ആവശര്യമമായ  നടെപടെനികേള്  ഒനശതടന്ന
മുകന്നമാട്ടുവയമാത ഈ ധനമാഭര്യര്തനകേടള ഞമാന് എതനിര്ക്കുന. എടന്റെ വമാക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രമാമചന്ദ്രന്: സര്, ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫനിടന്റെ ചനിലെ പരമാമര്ശങ്ങള്
കകേള്കമാന്  സുഖമുണയ്.  പകക്ഷ  ഈ  കേട്ടനില്  കേണയ്  പനനികണ  എനമമാത്രകമ
എനനികയ്  ഓര്മ്മനിപനികമാനുള.  ഞമാന്  ഈ  ധനമാഭര്യര്തനകേടള  ഹൃദയപൂര്വ്വശ
പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണയ്.  കുടെനികമാന്  ശുദമമായ  ജലെവശ  കേഴനികമാന്  വനിഷരഹനിതമമായ
ഭക്ഷണവശ  കകേരളതനിടലെ  എലമാ  പസൗരന്മേമാര്ക്കുശ  എതനിക്കുകേ  എന്നതമാണയ്  ഈ
സര്കമാരനിടന്റെ ലെക്ഷര്യശ.  എലമായനിടെവശ  കൃഷനിയനിടെമമാക്കുകേ,  എലമാവരുശ  കൃഷനികമാരമാകുകേ



428 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 11, 2017

എന്നതമാണയ്  നമ്മുടടെ കൃഷനി വകുപനിടന്റെ ലെക്ഷര്യശ.  ഇച്ഛേമാശകനികയമാടടെ കൃഷനി വകുപയ്
പ്രവര്തനിചതടെങ്ങനിയകപമാള് കകേരളതനിടലെ ആബമാലെവൃദശ ജനങ്ങളശ കൃഷനിഭൂമനിയനികലെയയ്
ഇറങ്ങനിവരുന്ന കേമാഴയമാണയ് നമാശ കേമാണുന്നതയ്.  കേര്ഷകേനയ്  നല്കേനിയ കപ്രമാതമാഹനങ്ങളശ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളശമൂലെശ  ഊഷരഭൂമനി  എന്നയ്  കേരുതനിയ  ഇടെങ്ങളനില്കപമാലശ  നൂറുകമനനി
വനിളയനിച.   ഈ സമാഹചരര്യതനില് യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരനിച്ചനിരുന്ന കേമാലെടത കൃഷനിടയയുശ
കേര്ഷകേടനയുശ ഓര്ക്കുമകലമാ.  വയലെമായ വയടലെമാടക തരനിശനിട്ടു.  കേടെടകണനിയനിലെമായ
കേര്ഷകേന് ആത്മഹതര്യയനില് അഭയശ കതടെനി.  കേര്ഷകേടന്റെ ഉല്പന്നങ്ങള് കശഖരനിച്ച
ടപമാതകമഖലെമാ  സമാപനങ്ങള്  ഉല്പന്നവനിലെ  നല്കേമാടത  വണനിടച്ചകയ്  നല്കേനിയ
അനുഭവമമാണുണമായതയ്.  ഇതരസശസമാനങ്ങളനില് നനിന്നയ് വനിഷലെനിപ്തമമായ പച്ചകറനികേളശ
പഴങ്ങളശ  ധമാനര്യങ്ങളശ  ഇറക്കുമതനി  ടചയന്ന  സനിതനിയമാണുണമായനിരുന്നതയ്. ആകരമാഗര്യ
കമഖലെയനില്  അറുപതവര്ഷശടകേമാണയ്  കനടെനിയ  പുകരമാഗതനിടയ  തകേര്ത്തുടകേമാണയ്
പുതനിയ കരമാഗങ്ങള് മമാനവരമാശനികയ് ഭസ്പീഷണനിയമായനി മമാറനി.   ആധുനനികേ മനുഷര്യടന്റെ
ലെക്കുടകേട്ട വനികേസന കമമാഹങ്ങള്മൂലെശ തമാന് കേകയറനി നശനിപനിക്കുന്ന പ്രകൃതനികയമാടടെമാപശ
തടന്നതടന്നയുശ  നശനിപനിക്കുനടവന്ന ഓര്മ്മടപടുതല്  എലമാവരനികലെയ്ക്കുശ  പകേര്ന
നല്കേനിടകമാണയ് ഒരു പുതനിയ വനികേസന മമാതൃകേ കലെമാകേതനിനയ് കേമാഴവച്ച കൃഷനിവകുപനിടന
ഞമാന് ഏടറ അഭനിനന്ദേനിക്കുന.  പ്രകൃതനി ദരന്തങ്ങളനിലമാത,  പകേര്ച്ച വര്യമാധനികേളനിലമാത
കകേരളശ നമാശ ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഒപശതടന്ന ഭമാവനി തലെമുറയയ് ഈ മണ്ണനിടന്റെ ചമാരുതയുശ
കേമാലെമാവസയുടടെ  ശസ്പീതളതയുശ   ആസസദനിച്ചയ്  ജസ്പീവനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഴനിയണശ.  നമ്മുടടെ
കേമാടുകേടളയുശ  പുഴകേടളയുശ  വയകലെലെകേടളയുശ  തണ്ണസ്പീര്തടെങ്ങടളയുശ  മടറലമാ
ഭൂരൂപങ്ങടളയുശ അതനിടന്റെ ടനസര്ഗ്ഗനികേ സസഭമാവതനില്തടന്ന നനിലെനനിര്തണശ.
ഭൂമനിയുടടെ  പ്രകൃതനിപരമമായ  സസഭമാവടത  നഷ്ടടപടുത്തുന്ന  തരതനിലള്ള  ഏടതമാരു
കേകയറടതയുശ ഇച്ഛേമാശകനിയുള്ള ഈ  ഗവണ്ടമന്റെയ്  തരത്തുടമന്നതനില് യമാടതമാരു
സശശയവമനില.   പ്രതനിപക്ഷശ  ഇകപമാള്  കേകയറടതക്കുറനിച്ചയ്  കേവലെകേള്കതമാറുശ
ഗനിരനിപ്രഭമാഷണങ്ങള് നടെത്തുകേയമാണയ്.  കകേരളതനിടലെ വനഭൂമനി കേകയറതനിടനതനിടര
അഞയ്  വര്ഷകമാലെശ  എന്തുനടെപടെനിയമാണയ്  നനിങ്ങള്  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്?  എത്ര  ഏകര്
ടനല്വയലകേളശ തണ്ണസ്പീര്തടെങ്ങളശ നനികേത്തുന്നതനിനയ് നനിങ്ങള് കൂട്ടുനനിന?  വനഭൂമനി
മമാത്രമല, കകേരളതനിടലെ കേമായലകേളശ തടെമാകേങ്ങളശ പുഴകേളശ കേകയറുന്നതനിനയ് നനിങ്ങള്
കൂട്ടുനനിന്നനികല?  കേഴനിഞ അഞയ് വര്ഷശടകേമാണയ്  കകേരളശ വനഭൂമനി കേകയറകമാരുടടെ
വനിളഭൂമനിയമായനി  മമാറുകേയമായനിരുന.  വയകലെലെകേള്  റനിയല്  എകസറയ്  മമാഫനിയകേളടടെ
ദഷ്ടലെക്ഷര്യങ്ങളടടെ  കകേന്ദ്രങ്ങളമായനി.  പ്രകൃതനിയനിടലെ  മനുഷര്യടന്റെ  അനനിയനനിതമമായ
കേടെനകേയറശ  സൃഷ്ടനിച്ച  ആകഗമാളതമാപനവശ  കേമാലെമാവസ  വര്യതനിയമാനവശമൂലെശ
വരണ്ടുണങ്ങനിയ  കകേരളതനിടലെ  പമാടെകശഖരങ്ങടള  വസ്പീണ്ടുശ  ഹരനിതമാഭമമാക്കുന്നതനിനു
കവണനി,  മമാലെനിനര്യസശസരണതനിനയ്  ഒരു  പുതന്  സശസമാരശ  സൃഷ്ടനിച്ചയ്  ഭൂമനിയുടടെ
ആസന്നമൃതനിടയ നമാശ തടെകയണനിയനിരനിക്കുന.  നമ്മള് ആരശഭനിച്ച ഹരനിത കകേരളശ
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പദതനി  കകേരളസ്പീയടന്റെ  പ്രകൃതനികയ്  മുമമാടകേയുള്ള  ആത്മസമര്പണമമാണയ്.   കൃഷനി
നമ്മുടടെ  സശസമാരമമാടണനശ  സകേലെ  ജസ്പീവജമാലെങ്ങളടടെയുശ  ഭൂമനിയുടടെതടന്നയുശ
നനിലെനനില്പനിനയ്  അതര്യന്തമാകപക്ഷനിതമമാടണനമുള്ള  സകന്ദേശശ  എലമാവരനികലെയ്ക്കുശ
എതനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞു.  സലെമുടണങനിലശ  ഇടലങനിലശ  സമയമുടണങനില്
കൃഷനി ടചയന്ന കകേരളസ്പീയടന നമുകയ് കേമാണമാന് കേഴനിഞ്ഞു.  വനിഷമയമമായ ഭക്ഷണശ
കേഴനിച്ചനിരുന്ന  നമുകയ്  വനിഷരഹനിതമമായ  ഭക്ഷണശ  ശസ്പീലെമമായനിടകമാണനിരനിക്കുന.
അതകപമാടലെതടന്ന നമ്മുടടെ വയകലെലെകേളനില്നനിനശ ഞമാറ്റുപമാട്ടനിടന്റെയുശ ടകേമായ്ത്തുപമാട്ടനിടന്റെയുശ
ഈരടെനികേള് മുഴങ്ങനിത്തുടെങ്ങനി. ടമത്രമാന് കേമായലെനിലശ ആറന്മുളയനിലശ നമ്മള് നൂറുകമനനി
ടകേമായ. 

ഈ   സര്കമാര്  അധനികേമാരതനികലെറുകമമാള്  കകേരളതനിടലെ  ടനല്വയലകേളടടെ
അളവയ്  ഒന്നര ലെക്ഷശ ടഹക്ടര് മമാത്രമമായനിരുന്നതയ്  ഇന്നയ്  രണരലെക്ഷശ ടഹക്ടറമായനി
വര്ദനിച.  വരുശവര്ഷങ്ങളനില്  മൂന്നയ്  ലെക്ഷശ  ടഹക്ടര്  ആകുടമന്നതനില്  യമാടതമാരു
സശശയവമനില.  ടനല്ലുശ  ടനല്പമാടെങ്ങളശ  കകേവലെശ  കൃഷനി  മമാത്രമല,  മണ്ണനിടനയുശ
മനുഷര്യടനയുശ  ബനനിപനിക്കുന്ന  ജസ്പീവടന്റെ  ആധമാരശനിലെകേളമാണയ്.  ടനല്ക്കൃഷനിയുശ
ടനല്പമാടെങ്ങളശ  സശരക്ഷനിക്കുകേടയന്നതയ്  സമാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദതയമാടണന്നയ്
മനസനിലെമാകനി ടകേമാലവര്ഷശ 1192  ചനിങ്ങശ 1  മുതല് 1193  ചനിങ്ങശ 1  വടരയുളള ഒരു
വര്ഷകമാലെശ  ടനല്വര്ഷമമായനി  ആചരനിക്കുന.  ഇതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  70  കകേമാടെനി
രൂപയമാണയ്  ടനല്ക്കൃഷനിയുടടെ  വനികേസനതനിനയ്  മമാത്രമമായനി  നസ്പീകനിവച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഇതനിടന  നമാടെനിടന്റെ  നസ്പീരുറവകേളശ  ധമാനര്യകലെവറകേളശ  എന്തയ്  വനിലെ  ടകേമാടുത്തുശ
നനിലെനനിര്ത്തുവമാനുളള സര്കമാരനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളടടെ ഭമാഗമമായനി കേമാണമാന് കേഴനിയുശ. 

കകേരശ തനിങ്ങുശ കകേരള നമാടെയ് എന്നയ് വനിളനിച്ചനിരുന്ന കകേരളതനില് വര്യമാപകേമമായനി
ടതങ്ങുകേള്  നശനിക്കുകേയമാണയ്.  കേമാകലെമാചനിതമമായ  സശരക്ഷണ  മമാര്ഗ്ഗങ്ങളശ
കേസ്പീടെനനിയനണവശ  നടെകമാടത  കപമായതനിനമാല്  കകേര  കേര്ഷകേര് പ്രതനിസനനിയനിലെമാണയ്.
ടതങ്ങനിടനയുശ  കകേരകേര്ഷകേടനയുശ  സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  45  കകേമാടെനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന. ഇതനില് കകേരഗ്രമാമശ പദതനികമായനി മമാത്രശ  33.32  കകേമാടെനി
രൂപയമാണയ്  ടചലെവഴനികമാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അമനിതമമായ  രമാസവള-കേസ്പീടെനമാശനിനനി
പ്രകയമാഗങ്ങള് നമ്മുടടെ  മണ്ണനിടനയുശ  ജലെ  കസമാതസ്സുകേടളയുശ  വനിഷമയമമാകനി.
പ്രകൃതനികയ്  ഇണങ്ങനിയ  കൃഷനിരസ്പീതനികേള്  കപ്രമാതമാഹനിപനികകണനിയനിരനിക്കുന.
ടജവകൃഷനിയുടടെ കപ്രമാതമാഹനതനിനമായനി  10  കകേമാടെനി രൂപയമാണയ് നസ്പീകനിവച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.
കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയനിടലെ  യനവല്കരണശ ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ലെക്ഷര്യമമാണയ്.
പ്രകൃതനികക്ഷമാഭങ്ങളശ  പ്രതനികൂലെ  കേമാലെമാവസയുശ  പലെകപമാഴശ  കേര്ഷകേടന
പ്രതനിസനനിയനിലെമാകമാറുണയ്.  പ്രസ്തുത  സമാഹചരര്യങ്ങളനില്  കേര്ഷകേനയ്  ടകേതമാങ്ങമായനി
മമാകറണതയ്   സര്കമാര്  തടന്നയമാടണന്നയ്  ഇടെതപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി
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കേരുതന.  അതടകേമാണ്ടുതടന്ന  വനിള  ഇന്ഷസറന്സയ്  തകേ  പതനിരട്ടനിവടരയമാണയ്
വര്ദനിപനിച്ചനിട്ടുളളതയ്.  ഇതനിനമായനി  12.50  കകേമാടെനി രൂപയമാണയ് നസ്പീകനിവച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.
നമ്മുടടെ  സശസമാനശ  കലെമാകകേമാതര  ടജവടവവനിദര്യ  കേലെവറയമാണയ്.  നമ്മുടടെ
പരമരമാഗത വനിതനിനങ്ങള് സശരക്ഷനികകണനിയനിരനിക്കുന.  അതയ്  സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുശ
ഭമാവനി തലെമുറയയ് ടകേമമാറുന്നതനിനുശകവണനി ഒരു ആധുനനികേ സസ്പീഡയ് ബമാങയ് ഉള്ടപടടെയുള്ള
സശവനിധമാനങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനമായനി  2.5  കകേമാടെനി രൂപയമാണയ് നസ്പീകനിവച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.
കേമാര്ഷനികകേമാല്പന്നങ്ങള് വനിപണനശ ടചയന്നതനിനയ്  വനിപുലെമമായ സശവനിധമാനങ്ങള്
നമ്മുടടെ  സശസമാനതയ് നനിലെവനിലടണങനിലശ  ആധുനനികേ രസ്പീതനിയനിലളള സശഭരണ
സശവനിധമാനങ്ങള്  നനിലെവനിലെനില. ആയതനിനമാല് കേമാര്ഷനികേ വനിഭവങ്ങളടടെ വനിപണനശ,
സശഭരണശ,  സൂക്ഷനികല് ഉള്ടപടടെയുളള പ്രവര്തനങ്ങള്കയ്  72.72  കകേമാടെനി രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന.  ഇതയ്  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിനയ് കേര്ഷകേകരമാടുളള കേരുതലെനിടന്റെയുശ
കേടെപമാടെനിടന്റെയുശ നനിറകവറലെമാടണനതടന്ന പറയമാന് കേഴനിയുശ.  കകേരളശ ഈ വര്ഷശ
കനരനിടുന്നതയ്  ചരനിത്രതനിടലെ  ഏറവശ  വലെനിയ  വരള്ച്ചയമാണയ്.  നമ്മുടടെ  വനങ്ങളനില്
നനിന്നയ്  കേമാട്ടുതസ്പീ  റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയടപട്ടനിട്ടുണയ്.  തടെനി  കമമാഷണവശ  ചന്ദേനടകമാളളയുശ
വമാര്തകേളനിലെനില.  വനകമഖലെടയ  സശരക്ഷനികകണതയ്  അതസ്പീവ  ഗസൗരവമുളള
വനിഷയമമാടണന്നയ്  സര്കമാര്  മനസനിലെമാക്കുന.  വനനശസ്പീകേരണശ  തടെയുന്നതനിനുശ
വനര്യജസ്പീവനികേളടടെ സശരക്ഷണശ ഉറപമാക്കുന്നതനിനുശ മനുഷര്യ-വനര്യജസ്പീവനി ഏറ്റുമുട്ടലകേള്
മൂലെമുളള  പ്രശ്നങ്ങള്  ലെഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുമമായനി  വളടര ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതമാടടെ
പ്രവര്തനിക്കുന്ന വനശ-വനര്യജസ്പീവനി വകുപനിടന ഹൃദയപൂര്വ്വശ അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയമാണയ്.

പമാരനിസനിതനികേ  വര്യവസയുടടെ  നനിര്ണ്ണമായകേ  ഭമാഗമമാണയ്  വനങ്ങള്.
നനിതര്യഹരനിത  നനിബനിഡവനങ്ങളനിടലെ  ജന്തുജസ്പീവജമാലെങ്ങളശ  ടജവടവവനിദര്യ
സമത്തുശ കേമാത്തുസൂക്ഷനികകണതയ് നമ്മള് ഓകരമാരുതരുടടെയുശ കേടെമയമാണയ്. നമ്മുടടെ
വനമാതനിര്തനി  അളന്നയ്  തനിരനിച്ചയ്  അതനിരടെയമാളങ്ങള്  സമാപനിച്ചയ്  വനകമഖലെയനിലളള
കേകയറശ തടെകഞ മതനിയമാകൂ. 2016-17  കേമാലെതയ്  600  കേനികലെമാമസ്പീറര് വനമാതനിര്തനി
നനിശയനിക്കുകേയുശ  12500  ജണകേള്  സമാപനിക്കുകേയുശ  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  ഈ  വര്ഷശ
ഇതനിനമായനി  27  കകേമാടെനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  എന്നതയ്  സര്വ്വകേമാലെ
ടറകകമാര്ഡമാണയ്. പ്രകൃതനിയുടടെ സശരക്ഷണതനിനുശ ജലെസശരക്ഷണതനിനുശ നമാട്ടനിന്
പുറങ്ങളനിടലെ കേമാവകേളശ കുളങ്ങളശ സശരക്ഷനികകണതയ്  വളടര അതര്യന്തമാകപക്ഷനിതമമാണയ്.
കേമാവകേളടടെയുശ  കുളങ്ങളടടെയുശ  സശരക്ഷകേര്കയ്  നല്കേനി  വരുന്ന  പ്രതനിഫലെശ
കേമാകലെമാചനിതമമായനി  പരനിഷരനിക്കുടമന്നയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  സമാമൂഹര്യ  വനവല്കരണ
തനിടന്റെയുശ  സസര്യസമതനിടന്റെയുശ സശരക്ഷണശ  സശബനനിച്ച  അവകബമാധശ
ജനങ്ങളനില്  വളര്ത്തുന്നതനിനയ്  കസമാഷര്യല്  കഫമാറസനി  കബ്ബുകേള്കയ്  കൂടുതല്
ധനസഹമായശ നല്കുന്നതനിനയ്  ശദനിക്കുടമന്നയ് കേരുതന.  വനങ്ങള്കപമാടലെ  വളടര
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പ്രധമാനടപട്ടതമാണയ്  കേണല്കമാടുകേളശ  പവനിഴപ്പുറ്റുകേളശ.  കേണല്വനങ്ങള്
വചപനിടെനിപനിച്ചയ്  തണ്ണസ്പീര്തടെങ്ങടള സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനമായനി സശസമാന  സര്കമാര്
28  ലെക്ഷശ  രൂപ  ഈ  ബഡ്ജറനില്  വകേടകേമാള്ളനിച്ചനിരനിക്കുന.   കകേരളതനിടന്റെ
നനിതര്യഹരനിത  നനിബനിഡവനങ്ങളടടെ  ചമാരുതയുശ  വനര്യതയുശ  ആസസദനിക്കുന്നതനിനുളള
അവസരശ പരനിസനിതനി സസൗഹൃദമമായനിതടന്ന അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  ഈ ബഡ്ജറനില്
വനിപുലെമമായ  പദതനികേള്  ആവനിഷരനിച്ചനിരനിക്കുന്നൂടവന്നതയ്  എടുത്തുപറകയണ
കേമാരര്യമമാണയ്.  കേനകേമാലെനികേള്കയ് ടബപമാസയ് കപ്രമാട്ടസ്പീന് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുളള മനിനനി
പമാന്റെനിനമായനി 2013-ല് യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ് വമാങ്ങനിയ യന
സമാമഗ്രനികേള് കേരുനമാഗപളളനിയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന കകേരള ഫസ്പീഡ്സയ് ലെനിമനിറഡനിടന്റെ
ആസമാന  ഓഫസ്പീസയ്  വളപനില്  മഴയുശ  ടവയനിലകമറയ്  നശനിക്കുകേയമാണയ്.  ഇതനിനയ്
ടചലെവഴനിച്ചതയ്  ഒന്നരകകമാടെനി രൂപയമാണയ്.  കേമനനികയ് നഷ്ടശ വരുതനിയവര്ടകതനിടര
ആവശര്യമമായ അകനസഷണശ നടെതനി നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണടമന്നയ് അഭര്യര്തനിക്കുകേയമാണയ്.
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുടടെ ടപന്ഷന് തകേ വര്ദനിപനിച്ചയ് നല്കേനിയ ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിടനയുശ
വകുപനിടനയുശ പ്രകതര്യകേശ അഭനിനന്ദേനികമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുന.  അതകപമാടലെതടന്ന
ടപന്ഷന്  തകേ  കുടെനിശ്ശേനികേയനിലമാടത  മുഴവന്  കേര്ഷകേര്ക്കുശ  നല്കേമാനമാവശര്യമമായ
നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണടമന്നയ് അഭര്യര്തനിചടകേമാണയ്,  ഒരനികല്കൂടെനി ധനമാഭര്യര്തനടയ
പനിന്തമാങ്ങനിടകമാണയ് ഞമാന് അവസമാനനിപനിക്കുന.   

ശസ്പീ  .    പനി  .   ഉടബദളള: സര്, ഞമാന് ഈ ധനമാഭര്യര്തനകേടള എതനിര്ക്കുകേയമാണയ്.
കേമാര്ഷനികേരശഗതയ്  വലെനിയ  കനട്ടശ  ടകേവരനിച്ച  സശസമാനമമാണയ്  കകേരളശ.
യു.ഡനി.എഫയ്.-ടന്റെ  ഭരണ  കേമാലെഘട്ടതനില്  അവതരനിപനിച്ച  ബഡ്ജറനിടനക്കുറനിച്ചയ്
എലമാ  ദനിനപത്രങ്ങളശ  എഴതനിയതയ്  ഇടതമാരു  കേമാര്ഷനികേ  ബഡ്ജടറന്നമാണയ്.
കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയയ്  അത്രയുമധനികേശ  പ്രമാധമാനര്യശ  നല്കേനിയ   സര്കമാരമായനിരുന
യു.ഡനി.എഫനികന്റെതയ്.  ഈ   സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നയ്  ഒരു  വര്ഷകതമാള
മമായനിട്ടുശ  പ്രഖര്യമാപനങ്ങളലമാടത  കേര്ഷകേരുടടെ  രക്ഷയ്ക്കുകവണനി  ഒരു  നടെപടെനിയുശ
സസസ്പീകേരനികമാന്  കേഴനിഞനിട്ടനില.  ടനലെയ് ല്ല്  സശഭരനിക്കുനടവന്നയ്  പറയുനണയ്.  ടനലെയ് ല്ല്
സശഭരണതനില് സശസമാന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  വനിഹനിതശ കേര്ഷകേര്കയ് വനിതരണശ
ടചയമാന്  ഇതവടര  കേഴനിഞനിട്ടനില.  ടനല്ലുല്പമാദനതനില്നനിന്നയ്  നമ്മള്  പുറകകേമാട്ടയ്
ടപമായ്ടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  മുടമമാടക  കേര്ഷകേ  കുടുശബടമന്നയ്  പറഞമാല്
കുലെസ്പീനതയുടടെ  ലെക്ഷണമമായനി  കേണനിരുന.  ഇകപമാള്  കേമാര്ഷനികേവൃതനിയനില്നനിന്നയ്
പുതനിയ തലെമുറ പുറകകേമാട്ടയ് ടപമായ്ടകമാണനിരനിക്കുന. പ്രകതര്യകേനിച്ചയ് ടതമാഴനിലെമാളനികേളടടെ
ലെഭര്യതക്കുറവയ്  പ്രധമാനടപട്ട  വനിഷയമമാണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണ
കേമാലെതമാണയ്  ടതമാഴനിലെമാളനികേളടടെ  ലെഭര്യതക്കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി



432 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 11, 2017

ടതമാഴനിലെമാളനികേള്കയ്  പ്രകതര്യകേമമായ പരനിശസ്പീലെനശ   നല്കുന്ന കലെബര് ബമാങ്കുകേള്
സമാപനിച്ചതയ്.  ആ കലെബര്  ബമാങ്കുകേളനില്  നനിന്നയ്  കേര്ഷകേര്കയ്  ആവശര്യമമായ
ടതമാഴനിലെമാളനികേളടടെ കസവനശ വനിട്ടുടകേമാടുകമാന് സമാധനിച്ചനിരുന. ആ പദതനി ഇകപമാള്
നനിലെവനിലകണമാ?  യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ് ഒരു കേമാര്ഷനികേ നയമുണമായനിരുന.  ബഹുമമാനടപട്ട
ചനിറ്റൂര് എശ.എല്.എ. നല കേര്ഷകേനമാണയ്.  അകദ്ദേഹശ അദര്യക്ഷനമായനി ഭരണപക്ഷത്തുശ
പ്രതനിപക്ഷത്തുമുളള എശ.എല്.എ.-മമാര് ഒരുമനിച്ചയ് കചര്ന്നയ് രൂപശ നല്കേനിയ കേമാര്ഷനികേ
നയശ ഈ  സര്കമാര് തടെരുനകണമാടയനകൂടെനി വര്യകമമാകണശ.  

44  സര്കമാര്  സസ്പീഡയ്  ഫമാമുകേളടടെ ഏകര്  കേണകനിനയ്  സലെശ  തരനിശമായനി
കേനിടെക്കുകേയമാണയ്.  സസ്പീഡയ്  ഫമാമുകേളടടെ  പ്രവര്തനശ  ടമച്ചടപടുതനിടയടുതമാല്
ടനല്ലുല്പമാദനശ  വര്ദനിപനികമാന്  കേഴനിയുശ,  വനിത്തുകേള് കേര്ഷകേര്കയ്  എതനികമാന്
കേഴനിയുശ. അകതമാടടെമാപശ ടതമാഴനില്രഹനിതരമായ യുവമാകള്കയ് കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയനില്
കജമാലെനി  ടകേമാടുകമാനുശ  പുതനിയ തലെമുറടയ കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയനികലെയയ് ആകേര്ഷനിക്കുവമാനുശ
കേഴനിയുശ.  ടഹക്ടര്കേണകനിനയ് തരനിശമായനി കേനിടെക്കുന്ന ഭൂമനിയനില് വനിത്തുല്പമാദനതനിനയ്
പ്രമാധമാനര്യശ ലെഭനിക്കുന്നനിടലന്നയ് മമാത്രമല മടറമാരു  വനിളയുശ അവനിടടെ  ഉല്പമാദനിപനിക്കുനമനില.
പച്ചകറനി,  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള് ഉള്ടപടടെയുളള വനിളകേള് ഉല്പമാദനിപനികമാന് ഈ കൃഷനിഭൂമനി
നമ്മള് ഉപകയമാഗടപടുകതകണ? രൂക്ഷമമായ വരള്ച്ചടയത്തുടെര്ന്നയ് നമാളനികകേര കൃഷനി
തകേര്ച്ചയനികലെയയ് നസ്പീങ്ങനിടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്. നമാളനികകേരശ സശഭരനിക്കുന്നതനിനമായനി
എലമാ പഞമായതനിലശ സശവനിധമാനശ ഒരുക്കുടമന്നയ് ഈ  സര്കമാര് അധനികേമാരതനില്
വന്നയുടെടന പറഞനിരുന. കേഴനിഞ  സര്കമാരനിടന്റെ കേമാലെതയ് മൂന്നയ് പഞമായത്തുകേള്കയ്
ഒരു  കകേന്ദ്രടമന്ന  നനിലെയനില്  394  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നമാളനികകേരശ  സശഭരനിച.  ഈ
സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വരുകമമാള്  എലമാ  പഞമായത്തുകേളനിലശ  സശഭരണശ
നടെത്തുടമന്നയ്  പറഞനിരുന. പ്രമാഥമനികേ സര്വ്വസ്പീസയ് സഹകേരണ ബമാങ്കുകേള് മുകഖന
പച്ചകതങ്ങ  സശഭരനിക്കുന്നതനിനമായനി കേര്ഷകേ സശഘടെനമാ പ്രതനിനനിധനികേളടടെ കയമാഗശ
വനിളനിച കചര്തനിരുന.  കയമാഗശ വനിളനിച കചര്തതലമാടത സഹകേരണ ബമാങ്കുകേള്
മുകഖന  പച്ചകതങ്ങ  സശഭരനികമാനുളള  ഒരു  സശവനിധമാനവശ  ഏര്ടപടുതമാന്
കേഴനിഞനിട്ടനില. ടകേമാടുത കതങ്ങയുടടെ വനിലെ ലെഭനികകണ? മുമയ് വനിലെ  ലെഭനികമാന് രണയ്
മമാസശ  കേമാതനിരുന്നമാല്  മതനിയമായനിരുന.  ഇകപമാള്  എട്ടയ്  മമാസമമായനിട്ടുശ  കേര്ഷകേര്
നല്കേനിയ പച്ചകതങ്ങയുടടെ വനിലെ ലെഭര്യമമായനിട്ടനില.  ഉല്പന്നങ്ങള്കയ് കൃതര്യസമയതയ്
പണശ  ലെഭനിച്ചനിടലങനില്  പനിടന്ന  എങ്ങടനയമാണയ്  ജസ്പീവനിക്കുന്നതയ്?  നമാളനികകേര
കേര്ഷകേര്കയ്  ആശസമാസശ  പകേരുന്ന  പദതനിയമായനിരുന  നസ്പീര.  ആ  പദതനിടയ
കപ്രമാതമാഹനിപനിക്കുന്നതനികനമാ  അതനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങടള  കൂടുതല് ടമച്ചടപടുത്തുന്നതനികനമാ
ഉളള യമാടതമാരു  നടെപടെനിയുശ  11  മമാസമമായനിട്ടുശ   സസസ്പീകേരനിച്ചതമായനി  അറനിയമാന്
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കേഴനിഞനിട്ടനില. ഇന്തര്യയനിടലെ വനിവനിധ സശസമാനങ്ങളനിലശ രമാജര്യതനിനയ് പുറത്തുടമലമാശ
നമാളനികകേരതനില്നനിന്നയ്  വര്യതര്യസമമായ മൂലെര്യവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉല്പമാദനിപനിച
ടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്. അങ്ങടനയമാണയ് അവര് നമാളനികകേര കേര്ഷകേടര രക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
എന്നമാല്  ഇകപമാഴശ  കവണ  രസ്പീതനിയനില്  കൂടുതല്  മൂലെര്യവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള്
നമാളനികകേരതനില് നനിന്നയ്  ഉല്പമാദനിപനികമാന് നമുകയ് സമാദര്യമമായനിട്ടനില. അതടകേമാണയ്
കൂടുതല് മൂലെര്യവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള് ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയുണമാകേണശ.

അഗ്രനികേള്ച്ചറല്  യൂണനികവഴനിറനിയുടടെ  കേസ്പീഴനില്  27  ടസന്റെറുകേളണയ്.   അതനില്
പലെതശ  അഗ്രനികേള്ച്ചറല്  റനിസര്ച്ചയ്   കസഷനുകേളമാണയ്.   ഇവയുടടെ  കസവനശ
ഉപകയമാഗടപടുതനി  പുതനിയ  സമാദര്യതകേടളക്കുറനിച്ചയ്  ഗകവഷണശ  നടെതണശ.
യൂണനികവഴനിറനിയുടടെ  കേസ്പീഴനിലള്ള  ടസന്റെറുകേളടടെ  പ്രവര്തനശ  ടമച്ചടപടുതനി  നല
രസ്പീതനിയനില്  ഗകവഷണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുകേയുശ  പുതനിയ  കമഖലെകേള്
കേടണതനി സശരശഭങ്ങള് ആരശഭനികമാന് കേര്ഷകേര്കയ്  സസൗകേരര്യങ്ങടളമാരുക്കുകേയുശ
കവണശ.  അകതമാടടെമാപശ  കേര്ഷകേര്കയ്  വമായമാ  ലെഭര്യതയുശ ഉറപമാകനിയമാല് മമാത്രകമ
ഈ  രശഗതയ്  എടന്തങനിലശ  കനട്ടശ  ടകേവരനികമാന്  സമാധനിക്കുകേയുള.  റബര്
കേര്ഷകേര്  വളടരകയടറ  കേഷ്ടതകേളമാണയ്  അനുഭവനിചടകേമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതയ്  റബര്  കേര്ഷകേര്കയ്  ആശസമാസശ  നല്കുന്നതനിനുകവണനി
500 കകേമാടെനി രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനി.  അന്നയ് റബറനിനയ്  ടപമാതമമാര്കറനില്
70  രൂപയമാണയ്  ലെഭനിച്ചടതങനിലശ  150  രൂപ  ഓകരമാ  കേര്ഷകേനുശ  നനിര്ബനമമായുശ
ലെഭനിക്കുന്ന സമാഹചരര്യമുണമാകനി.   ഇകപമാള് റബറനിടന്റെ വനിലെ 129 രൂപയമാണയ്.  റബര്
കേര്ഷകേനയ്  കൂടുതല് വരുമമാനമുണമാകേണടമങനില് പുതനിയ പദതനികയ്  രൂപശ നല്കേണശ.
നമ്മുടടെ  കറമാഡുകേടളമാടക ബനി.എശ.&ബനി.സനി. ആയനിടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്. കഡമാ.
എശ. ടകേ. മുനസ്പീറുശ  ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രേമാഹനിശ കുഞ്ഞുശ ടപമാതമരമാമതയ് വകുപ്പുമനനിമമാര്
ആയനിരുന്നകപമാഴമാണയ്  കറമാഡുകേടളമാടക  ബനി.എശ.&ബനി.സനി.യമായനി  മമാറനിയതയ്.
പുറകമ   റബടറസ്ഡയ്  കറമാഡുകേടളന്നയ്  പറയുടന്നങനിലശ   യഥമാര്തതനില് അതയ്
റബടറസ്ഡയ് കറമാഡുകേളല.  വനികദശ രമാഷ്ട്രങ്ങളനിടലെമാടക യഥമാര്ത റബടറസ്ഡയ്
കറമാഡുകേളണയ്.   റബര്  കൂടുതല്  ഉപകയമാഗടപടുതനി    നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  ബനിറ്റുമനിന്
ഉപകയമാഗനിച്ചയ്   കറമാഡുകേള്  നനിര്മ്മനിക്കുന.  പുതതമായനി  നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  പഞമായതയ്
കറമാഡുകേള്  ഉള്ടപടടെയുള്ളവ  റബടറസ്ഡയ്  കറമാഡുകേളമായനിരനികണടമന്ന
തസ്പീരുമമാനശ സര്കമാര് എടുക്കുകേയമാടണങനില് കറമാഡുശ നന്നമാകുശ,  അകതമാടടെ റബര്
കേര്ഷകേരുശ  രക്ഷടപടുശ.  അങ്ങടനടയമാരു  തസ്പീരുമമാനടമടുകമാന്  ഗവണ്ടമന്റെയ്
മുകന്നമാട്ടുവരണടമന്നമാണയ് എനനികയ് ഇതമമായനി ബനടപട്ടയ് പറയമാനുള്ളതയ്.  

കേമാര്ഷനികേവനിള  ഇന്ഷസറന്സയ്  പദതനിയുടടെ  ആനുകൂലെര്യശ  കൃതര്യമമായനി
ലെഭനിക്കുന്നനിടലന്ന പരമാതനി കേര്ഷകേരനില് വര്യമാപകേമമാണയ്.  നഷ്ടപരനിഹമാരശ ലെഭനിക്കുന്നതനിനയ്
98/2020.
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കേമാലെതമാമസശ  കനരനിടുനണയ്.  ഇതനിനുള്ള നനിബനനകേള്  ലെഘൂകേരനികമാന്  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികണശ.  റബര് കേര്ഷകേര് ഇത്രകയടറ പ്രയമാസങ്ങള് അനുഭവനിക്കുകമമാഴശ
റബര്  കബമാര്ഡനിടന്റെ  നനിരവധനി  ഫസ്പീല്ഡയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്  കകേരളതനില്  അടെചപൂട്ടനി.
റസ്പീജനിയണല് ഓഫസ്പീസുകൂടെനി അടെചപൂട്ടമാന് കപമാകുകേയമാണയ്.  ഇതയ് കേര്ഷകേര്കയ് ഏടറ
പ്രയമാസമുണമാക്കുന.  കകേമാര്പകററ്റുകേടള  സഹമായനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെയ്
റബര്  കബമാര്ഡനിടന്റെ  ഓഫസ്പീസുകേള്  അടെചപൂട്ടമാനുള്ള  തസ്പീരുമമാനവമമായനി  മുകന്നമാട്ടു
കപമാകുകമമാള് അതനിടന ശകമമായനി ടചറുകമാന്കപമാലശ സശസമാന ഗവണ്ടമന്റെനിനയ്
കേഴനിയമാത അവസ നനിലെനനില്ക്കുനണയ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെയ്  എടുക്കുന്ന ജനവനിരുദ
സമസ്പീപനങ്ങടള  എതനിര്ക്കുന്നതനിനയ്  സശസമാന  ഗവണ്ടമന്റെനിനയ് ഭയമുകണമാടയന്നയ്
സശശയനികകണനിയനിരനിക്കുന.  ഇകമാരര്യതനില്  ഫലെപ്രദമമായ  ഒരു  ഇടെടപടെല്
സശസമാന ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണശ.  ക്ഷസ്പീരകമഖലെ ഇന്നയ് വലെനിയ
പ്രതനിസനനിയനിലെമാണയ്.  കേമാലെനിതസ്പീറ  ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്ന  രണയ്  ടപമാതകമഖലെമാ
സമാപനങ്ങള്  കകേരള  ഫസ്പീഡ്സുശ  മനില്മയുമമാണയ്.  കകേരള  ഫസ്പീഡ്സനില്നനിനശ
മനില്മയനില്നനിനശ  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്കമാവശര്യമമായ  കേമാലെനിതസ്പീറ  ലെഭര്യമമാകുന്നനില.
കേമാലെനിതസ്പീറയ്ക്കുകവണനി പണശ മുന്കൂറമായനി അടെച്ചമാല്കപമാലശ പതനിനകഞമാളശ ദനിവസശ
കേഴനിഞമാണയ്  ലെഭനിക്കുന്നതയ്.  ടപമാതകമഖലെമാ സമാപനവശ ടപ്രവറയ് സമാപനങ്ങളശ
വനില്ക്കുന്ന ഒരു ചമാകയ് കേമാലെനിതസ്പീറയുടടെ വനിലെയനില് 150 രൂപയുടടെ വര്യതര്യമാസമുണയ്.
വലെനിയ വനിലെടകേമാടുതമാണയ് ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര് കേമാലെനിതസ്പീറ വമാങ്ങനിടകമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഈ  കമഖലെയനിടലെ  മടറമാരു  പ്രധമാന  വനിഷയശ  തസ്പീറപ്പുലനിടന്റെ  ലെഭര്യതക്കുറവമാണയ്.
സര്കമാര്  സസ്പീഡയ്  ഫമാമുകേളനില്  പുല്ക്കൃഷനികൂടെനി  ടചയകേയമാടണങനില്  ഫമാമുകേളടടെ
പ്രവര്തനശ  ടമച്ചടപടുതമാനുശ  അകതമാടടെമാപശ  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്കയ്  തസ്പീറപ്പുല്
ലെഭര്യമമാകമാനുശ  സമാധനിക്കുശ.  സസ്പീഡയ്  ഫമാമുകേളനില്  സശഭരനിക്കുന്ന  വയ്കകമാല്
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്കയ് ലെഭര്യമമാകമാനുള്ള സശവനിധമാനശ ഏര്ടപടുതനിയമാല് അതയ് കൂടുതല്
ഗുണകേരമമാകുശ.  

ഡയറക്ടയ്  ടബനനിഫനിറയ്  കപ്രമാഗ്രമാശ  പ്രകേമാരശ  കേര്ഷകേര്കയ്  നല്കേനിയനിരുന്ന
സബ്സനിഡനിയനില് സശസമാന സര്കമാരനിടന്റെ വനിഹനിതശ കേഴനിഞ പതയ് മമാസമമായനി
നല്കുന്നനില.   എലമാശ  ശരനിയമാകുടമന്നയ്  പറഞയ്  ജനങ്ങള് കേമാതനിരനിക്കുകേയമാണയ്.
നമാലെയ്  മമാസശ പ്രമായമമായ പശുക്കുട്ടനികേടള ദടതടുതയ് പകുതനി വനിലെയയ്  കേമാലെനിതസ്പീറ
നല്കേനിയനിരുന്ന ടസഷര്യല്  ടലെവ്കസമാകയ്  ബ്രേസ്പീഡനിശഗയ്  കപ്രമാഗ്രമാശ  എടന്നമാരു
പദതനിയുണമായനിരുന.  ആ പദതനി ഇകപമാള് നനിര്തലെമാകനി. കേഴനിഞ 11 മമാസമമായനി
പുതനിയ  പദതനി  തടെങ്ങനിയനിടലനമമാത്രമല  ഈ   സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷശ നനിലെവനിലള്ള പദതനികേള് മുഴവന്    നനിര്തലെമാകനിയനിരനിക്കുകേയുമമാണയ്.
ഉകദര്യമാഗസരുടടെ അഭമാവമമാണയ് മടറമാരു പ്രധമാന പ്രശ്നശ.  എടന്റെ ജനിലയമായ മലെപ്പുറശ
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ജനിലയനിലെടെകശ ടഡയറനി എകയ്ടറന്ഷന് ഓഫസ്പീസുകേളനില് ടഡയറനി ഫമാശ ഇന്സക്ടര്
ഉള്ടപടടെയുള്ള തസനികേകേള് ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടെക്കുകേയമാണയ്.  കവണത്ര ഉകദര്യമാഗസരനിലമാടത
ഈ കേമാരര്യങ്ങടളമാനശ മുകന്നമാട്ടുടകേമാണ്ടുകപമാകേമാന് കേഴനിയനില.   ടവറനിലെക്കൃഷനി മടറമാരു
പ്രധമാനടപട്ട വനിഷയമമാണയ്. ടവറനിലെ ടകേമാണ്ടുമമാത്രശ ഉപജസ്പീവനശ കേഴനിക്കുന്ന ധമാരമാളശ
കേര്ഷകേര് തനിരൂര് കമഖലെയനിലണയ്.  ബശഗമാകദശയ് ഉള്ടപടടെയുള്ള ഇതര രമാജര്യങ്ങളനികലെയയ്
ടവറനിലെ കേയറ്റുമതനി ടചയന്ന പ്രകദശമമാണനിതയ്.  ടവറനിലെ കേര്ഷകേരുടടെ പ്രശ്നതനിലശ
സര്കമാരനിനയ് ഇടെടപടെമാന് കേഴനിയണശ.   ചനിലെര്ടകമാടക പച്ച എന്നയ് കകേള്ക്കുകമമാള്
അലെര്ജനിയമാണയ്.  തനിരുവനന്തപുരശ  ജനിലമാ  പഞമായതനില്  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി
ആവനിഷരനിക്കുനണയ്.  ഗ്രസ്പീന് മനില്കയ് വനിപണനിയനിലെനിറകമാന് കപമാകുനടവന്നമാണറനിയുന്നതയ്.
ഏതമായമാലശ കപരനില് പച്ച എന്നയ് ഉള്ളതടകേമാണയ് അതനിടന എതനിര്കരുടതന്ന ഒരു
അകപക്ഷകൂടെനി  എനനിക്കുണയ്.  ഈ  സര്കമാര്  കേഴനിഞ  11  മമാസകമാലെമമായനി
കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി ഒനശ ടചയ്തനില. എടന്റെ വമാക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി:  സര്,  ബഹുമമാനടപട്ട രണയ്  മനനിമമാര് അവതരനിപനിച്ച
ധനമാഭര്യര്തനകേടള ഞമാന് പനിന്തമാങ്ങുന. തരനിശുഭൂമനി കൃഷനി വനികേസനതനിനുകവണനി
ബഹുമമാനടപട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ആത്മമാര്തതകയമാടടെ വളടരകയടറ അദസമാനനിക്കുനണയ്.
ഇനനിയുശ ധമാരമാളശ കേമാരര്യങ്ങള് അകദ്ദേഹതനിനയ് ടചയമാനുണയ്.  കൃഷനികയ് ഉപയുകമമായ
23  ലെക്ഷശ ടഹക്ടര് തരനിശയ് ഭൂമനിയുടണന്നമാണയ് കേണകയ്.  അതനിനയ് പ്രകതര്യകേടമമാരു
പമാന് തയമാറമാകനി അതകൂടെനി അങ്ങയ് ടചയണടമന്നമാണയ്  എനനികയ് അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്.
ടമത്രമാന് കേമായല് കൃഷനിയനിലശ വലെനിയ രസ്പീതനിയനിലള്ള മുകന്നറമുണമാകമാന് അകദ്ദേഹശ
സഹമായനിച.  അടതമാടടെമാപശ വസ്പീഴവന്ന ചനിലെ കേമാരര്യങ്ങള്കൂടെനി അങ്ങയ് ശദനികണശ.
ഉകദര്യമാഗസ  തലെതനില്  വസ്പീഴ  വകന്നമാടയന്നയ്  എനനികറനിയനില.  കകേന്ദ്ര  കൃഷനി
വകുപനിടന്റെ കപരയ് കകേന്ദ്ര കേമാര്ഷനികേകക്ഷമ വകുപയ് എനശ  കകേരളതനില് കേമാര്ഷനികേ
വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപയ് എനമമാകനി.  അച്ചടെനിചവരുന്ന എലമാ കരഖകേളനിലശ
പ്രകതര്യകേനിച്ചയ് നനിയമസഭമാ കേമ്മനിറനി റനികപമാര്ട്ടനില്കപമാലശ കൃഷനി വകുപയ് എനമമാത്രകമയുള.
കേര്ഷകേകക്ഷമശ  എന്ന  വമാകയ്  ഉകദര്യമാഗസര്  ഒഴനിവമാകനിയടതന്തമാടണന്നയ്  അങ്ങയ്
വളടര ഗസൗരവമമായനി പരനികശമാധനികണശ. 

കൃഷനിക്കുകവണനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന തകേ  0.4  ശതമമാനശ
മമാത്രമമാണയ്.   മറയ്  വകുപ്പുകേള്കയ്  19  ശതമമാനശ,  11  ശതമമാനശ,  17  ശതമമാനശ,
15  ശതമമാനശ  എന്നനിങ്ങടന  വച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇവനിടടെ  27  ശതമമാനശ  കൃഷനികമാരുണയ്.
അതനിനയ്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്  0.4  ശതമമാനശ  മമാത്രമമാണയ്.
കക്ഷമശ എനള്ള കപരയ്  മറന്നതടകേമാണമാകണമാടയന്നയ് എനനികയ് കതമാന്നനികപമാകുന.
കൃഷനികമാര്  ഇന്നയ്   കേടെടകണനിയനിലെമാണയ്.   5  ഏകര്  ടനല്ക്കൃഷനികയ്  കേനിട്ടുന്ന
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വരുമമാനശ  എത്രയമാടണന്ന  എടന്റെ  കചമാദര്യതനിനയ്  5  ഏകറനില്  രണയ്  കൃഷനിയുശ
ടചയ്തമാല് കേനിട്ടമാവന്ന വരുമമാനശ അറുപതനിനമായനിരശ രൂപയമാടണന്നമാണയ് അങ്ങയ് തന്ന
മറുപടെനി.   എനവച്ചമാല്  മമാസശ  5,000  രൂപയമാണയ്  അഞയ്  ഏകറുള്ള  ഒരു
കൃഷനികമാരനയ്  ലെഭനിക്കുന്നതയ്.   ഇതടകേമാണയ് എങ്ങടനയമാണയ് അഞയ് ഏകറുള്ള ഒരു
കൃഷനികമാരടന്റെ  കുടുശബശ  കേഴനിയുകേ?   കേര്യമാഷയ്  കക്രമാപയ്  ആടണങനില്  10,000
രൂപയമാണയ് വരുന്നതയ്. ഭമാരര്യയുശ ഭര്തമാവശ രണയ് കുഞ്ഞുങ്ങളമുള്ള ഒരു കുടുശബതനിനയ്
18,000  രൂപടയങനിലശ  വരുമമാനശ  കവണടമന്നയ്  സുപ്രസ്പീശകകേമാടെതനിതടന്ന
പറഞനിട്ടുള്ളതടകേമാണമാണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെയ്  ഇകപമാള്  കമാസയ്  കഫമാര്
ജസ്പീവനകമാരനയ്  18,000  രൂപ  നനിശയനിച്ചതയ്.  അതരതനില്  എങ്ങടനയമാണയ്
കൃഷനികമാര്  പനിടെനിചനനില്ക്കുകേ;  കൃഷനിടകേമാണയ്  അവര്  എങ്ങടന  ഉപജസ്പീവനമമാര്ഗ്ഗശ
കേഴനിക്കുശ;  അതനിടനന്തമാണയ്  പരനിഹമാരശ;  സനിരശ  ഒരു  വരുമമാനമനിടലങനില്
ആടരങനിലശ  കൃഷനിയനില്  നനില്കമാന്  തയമാറമാകുകമമാ?  കേ കൃഷനിയുടടെ അഖനികലെന്തര്യമാ
തലെതനിലള്ള  സനിതനി  എന്തമാണയ്?   കേഴനിഞ  21  വര്ഷശടകേമാണയ്  3.18  ലെക്ഷശ
കൃഷനികമാരമാണയ് ആത്മഹതര്യ ടചയ്തതയ്.  കേടെശ എഴതനിതള്ളുന്നതനിടനക്കുറനിച്ചയ്  അതയ്
വലെനിയ  അപരമാധമമാടണന്നമാണയ്  ആര്.ബനി.ഐ.യുടടെ  ടഡപവ്യൂട്ടനി  ഗവര്ണ്ണര്
പറഞതയ്.  അകത ഗവര്ണ്ണര്തടന്ന വര്യവസമായനികേളടടെ കേടെശ എഴതനിതള്ളണടമന്നയ്
പറഞകപമാള് അതയ് ടതമാഴനിലെവസരശ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതമാടണന്നയ് പറഞ്ഞു. കകേന്ദ്രതനില്
പബനികേയ്  അകസൗണയ്സയ്  കേമ്മനിറനിയുടടെ റനികപമാര്ട്ടുണയ്.  ആ റനികപമാര്ട്ടുപ്രകേമാരശ അവര്
തടന്ന ബമാങ്കുകേളടടെ  കേനിട്ടമാകടെശ  6.7  ലെക്ഷശ  കകേമാടെനി  രൂപയമാടണന്നയ്  കേടണതനി.
അതനില് 70  ശതമമാനവശ   കകേമാര്പകററ്റുകേളടടെ കേടെമമാണയ്.  ബമാകനി ഒരു ശതമമാനശ
മമാത്രകമ  കൃഷനികമാരുടടെ  കേടെമുള.   അതനില്  4  ലെക്ഷശ  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ  കേടെശ
എഴതനിതള്ളമാനമാണയ് ഇകപമാള് ബമാങ്കുകേള് നനിര്കദ്ദേശശ വച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കൃഷനികമാരുടടെ
കേടെശ  എഴതനിതള്ളുകമമാള്  അതയ്  അപകേടെമമാടണനശ  കകേമാര്പകററ്റുകേളടടെ  കേടെശ
എഴതനിതള്ളനിയമാല്  അതയ്  വര്യവസമായശ  വര്ദനിപനിക്കുടമനശ  ടതമാഴനിലെവസരശ
സൃഷ്ടനിക്കുടമനമമാണയ് ആര്.ബനി.ഐ. തടന്ന കേണ്ടുപനിടെനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇടുകനിയനിടലെയുശ  തമനിഴയ് നമാട്ടനിടലെയുശ
കേര്ഷകേരുടടെ കേടെശ  എഴതനിതള്ളുന്നതനിനുള്ള  ശമശ  നടെക്കുകേയുശ  അതയ്
വനിജയനിക്കുകേയുശ  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.   അതകപമാടലെ  കകേരളതനിടലെ  കേര്ഷകേരുടടെയുശ  കേടെശ
എഴതനിതള്ളുന്നതനിനുള്ള ഒരു  പദതനിടയക്കുറനിച്ചയ്  അകങ്ങയയ്  ചനിന്തയുകണമാ;
അതസശബനനിച്ചയ് ഈ  സര്കമാരനിനുകമല് സമ്മര്ദ്ദേശ ടചലത്തുകമമാ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി:  സര്,  വരള്ച്ചടയമാടക വന്നതടകേമാണയ് എടന്തങനിലശ
ഒരു ഇടെടപടെലെനിടലങനില് കൃഷനികമാര്കയ്  ജസ്പീവനികമാന് കേഴനിയമാത അവസ വരുശ.
അതയ് ഞമാന് പനിന്നസ്പീടെയ്  പറയമാശ.   അങ്ങയ് ശദനികകണ ഒരു പ്രധമാനടപട്ട കേമാരര്യശ,
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കേര്ഷകേരുടടെ വരുമമാനശ ഇരട്ടനിയമാകമാന്കവണനി കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നയ്  അകങ്ങയയ് ഒരു
കേതയ് തന്നനിട്ടുടണന്നമാണയ് ഞമാന് മനസനിലെമാക്കുന്നതയ്.  എന്തമായമാലശ ബഹുമമാനടപട്ട
മുഖര്യമനനികയ്  കേതയ്  കേനിട്ടനി.  അതനില്  ഉള്ടപടുതമാനുള്ള  ചനിലെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
വച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇവനിടെടത കേര്ഷകേ സശഘടെനകേളമമായുശ വനിദഗ്ദ്ധരുമമായുശ ആകലെമാചനിച്ചയ്
റനികപമാര്ട്ടയ്  ടകേമാടുകണശ.  അകതക്കുറനിച്ചയ്  അങ്ങയ്  മറുപടെനി  പറയുടമന്നമാണയ്  എടന്റെ
വനിശസമാസശ.  കൃഷനി വകുപനിടന്റെ ചനിലെ പ്രവര്തനങ്ങള് സശബനനിച്ചയ്   ടപമാതമരമാമതയ്
വകുപ്പുമനനി  ടചയ്തതകപമാടലെ  ഒരു  കസമാഷര്യല്  ഓഡനിറയ്  നടെതണശ.  ഞമാന്  ഒരു
ടചറനിയ  ഉദമാഹരണശ  പറയമാശ.  ആര്.ടകേ.വനി.ടവ.  പദതനിവഴനി  അനുവദനിച്ച
157  കകേമാടെനി  രൂപയനില്  78  കകേമാടെനി  രൂപയമാണയ്  വമാങ്ങനിയതയ്.  അതനില്  എത്ര
ടചലെവഴനിച എന്നയ്  ഇകപമാഴശ  വര്യകമല.  ഞമാന് കേണകയ് എഴതനി  കചമാദനിച്ചകപമാള്
'വനിവരശ  കശഖരനിചവരുന'  എന്നമാണയ്  പറയുന്നതയ്.  ആര്.ടകേ.വനി.ടവ.യനില്
ടചലെവഴനിച്ച  തകേ  അകപമാള്തടന്ന  കേനിട്ടനികല?  എഴതനി  തന്നനിരനിക്കുന്ന  ഉതരശ
'വനിവരശ  കശഖരനിചവരുന'  എന്നമാണയ്.  രണമാമകതതയ്,  ടമകക്രമാ  ഇറനികഗഷന്.
ടമകക്രമാ ഇറനികഗഷനയ് നമുകയ്  7 കകേമാടെനി രൂപ അനുവദനിച്ചതനില് 2 കകേമാടെനി രൂപകയ
റനിലെസ്പീസയ് ടചയ്തനിട്ടുള.  ഇത്രയുശ വരള്ച്ചയുശ മറ്റുപ്രശ്നങ്ങളമുണമായനിട്ടയ്  ആടകേ 2 കകേമാടെനി
രൂപ  മമാത്രകമ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള;  അതനില്  എത്ര  ടചലെവഴനിച്ചനിട്ടുണയ്  എനള്ളതനിനയ്
യമാടതമാരു  കേണകനില.  അതശ  ടചലെഴനിച്ചനിട്ടനില  എന്നമാണയ്  മനസനിലെമാകമാന്
സമാധനിച്ചതയ്. ഇതയ് ഉകദര്യമാഗസരുടടെ അനമാസയമാണയ്. അതകപമാടലെ കഹമാര്ട്ടനികേള്ച്ചര്
മനിഷനയ്  77  കകേമാടെനി  രൂപ  അനുവദനിച.  അതനില്  10  കകേമാടെനി  രൂപകയ  റനിലെസ്പീസയ്
ടചയ്തനിട്ടുള. എത്ര വലെനിയ അനമാസയമാണയ് ഉകദര്യമാഗസരുടടെ  ഭമാഗത്തുനനിനണമായനി
രനിക്കുന്നതയ്? അതയ് എന്തുടകേമാണമാടണന്നയ് അകനസഷനികണടമന്നമാണയ് എനനികയ് ഈ
അവസരതനില്  അങ്ങകയമാടെയ്  അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്.  അതകപമാടലെതടന്ന  ഇനനി
വലെനിടയമാരു അബദശ വരമാന് കപമാകുകേയമാണയ്. ജൂടലെ മമാസശ 4-ാം തസ്പീയതനിയമാടണന്നയ്
കതമാനന;  കൃതര്യമമായനി  ഓര്ക്കുന്നനില,  8  ദനിവസമമാണയ്   ടഹദമാബമാദനില്
ആര്.സനി.ഇ.പനി.  (Regional  Comprehensive  Economic  Partnership) രമാഷ്ട്രങ്ങളടടെ
സകമ്മളനശ  നടെക്കുന്നതയ്.  അവനിടടെ  വളടര  ഗസൗരവമമായ  നനിര്കദ്ദേശശ  വച്ചനിടലങനില്
നമുകയ്  അപകേടെമമാണയ്.  നമാലെയ്  ടകേമാലശ  കേഴനിഞമാല്  ആസനിയമാന്  കേരമാറനിടന്റെ
എഗ്രനിടമന്റെയ് നമുകയ് പുനരവകലെമാകേനശ ടചയമാനുള്ള അവസരമുണയ്. നമ്മുടടെ കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെയുടടെ  തകേര്ച്ചടയയുശ  കദമാഷങ്ങടളയുശ  സശബനനിച്ചയ്  ചര്ച്ച  ടചയമാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശമുണമാകമാന്  ബഹുമമാനടപട്ട  മുഖര്യമനനിയുശ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുശ
മുന്കേടയടുതയ്  കൃഷനിവകുപ്പുമനനിമമാരുടടെ  കയമാഗശ വനിളനികണശ;  അതനില് നനിര്കദ്ദേശശ
വയണശ.  കേമാരണശ ടലെവയ് ലെനിഹുഡനിടന ബമാധനിക്കുനടവന്നയ് കതമാന്നനിയമാല് നമുകയ്
അതനില്  ഇടെടപടെമാനുള്ള  സസൗകേരര്യമുണയ്.  റബര്  നശനിചടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്,
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എലമാ കമഖലെയുശ നശനിചടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്;  അതനിനമാല് അതനില് ഇടെടപടെമാനുള്ള
അവസരമുണയ്. അതയ് പരമമാവധനി അങ്ങയ് പ്രകയമാജനടപടുതണശ.  അതനിടനതനിരമായനി
ശകമമായ  നടെപടെനിടയടുകണശ.  മൃഗസശരക്ഷണ  വകുപയ്  പമാലെനിനുകവണനി  ഒരുപമാടെയ്
അദസമാനനിക്കുകേയമാണയ്.  ആ  കേരമാറനില്  ഒപനിട്ടുകേഴനിഞമാല്  പമാല്  ഉണമാകേനില.
ടനതര്ലെമാന്ഡനില്നനിനശ  ഓകസലെനിയയനില്നനിനശ  പമാല്  ഇറക്കുമതനി  ടചയശ;
കഗമാതമയ്  ഇറക്കുമതനി  ടചയശ.  ഇടതമാടക  ടചയ്തമാല് വലെനിടയമാരു അപകേടെമമാണയ്
നമുകയ്  വരമാന്  കപമാകുന്നതയ്.  അതയ്  അങ്ങയ്  വളടര  ഗസൗരവമമായനി  ശദനികണശ.
അതകപമാടലെതടന്നയമാണയ്  പമാല്  ഉല്പമാദനശ  വര്ദനിപനികല്.  ഇകപമാള്   9  ലെനിറര്
പമാലെമാണയ്  ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്  15  ലെനിററമായനി  വര്ദനിപനികണടമങനില്
ടചകയണ  കുകറ  കേമാരര്യങ്ങളണയ്.  അതനിനയ്  അങ്ങയ്  തടെകശ  കുറനിച്ചനിട്ടുണയ്,  ഞമാന്
ഇടലന്നയ്  പറയുന്നനില.  അതനില് ലെനിശഗനനിര്ണ്ണയശ ടചയ്ത ബസ്പീജശ  ടകേമാണ്ടുവരമാനുള്ള
സശവനിധമാനശ യുദകേമാലെമാടെനിസമാനതനില് ടചയകണ? എന്നമാല് മമാത്രകമ നമുകയ് ഈ
15  ലെനിററനിടലെതനികമാനുള്ള  സസൗകേരര്യമുണമാകൂ.  ഭ്രൂണമമാറശ  ടകേമാണ്ടുവരണശ.
അതനിടനകമാള്  വലെനിടയമാരു  അപകേടെമുണയ്.   എ 2  മനില്കനിടന്റെ  വരവയ്.   കേറുപ്പുശ
ടവളപ്പുശ  നനിറതനിലള്ള  Holstein  Friesian  (HF)  പശുകളമാണയ്  ഇവനിടടെ
ധമാരമാളമുള്ളതയ്.  എ 2 മനില്കയ് യൂകറമാപയ് മുഴവന് പ്രചരനിപനിചകേഴനിഞ്ഞു.  ഇന്തര്യയനില്തടന്ന
ചനിലെ സലെതയ് പ്രചരനിചകേഴനിഞ്ഞു. അതയ് വനകേഴനിഞമാല് നമ്മുടടെ ഉപജസ്പീവനമമാര്ഗ്ഗശ,
പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  സസ്പീകേളടടെ  ഉപജസ്പീവനമമാര്ഗ്ഗശ അടെയുശ.  സസ്പീകേള്   രണയ്  പശുകടള
വളര്തനി  കുട്ടനികേളടടെ  വനിദര്യമാഭര്യമാസവശ  മറ്റുശ  നടെത്തുന്നതയ്  അതനിലൂടടെയമാണയ്.
ആ കമഖലെ മുഴവന് തകേരമാനുള്ള  സമാദര്യതയുണയ്.   അതയ്  മുന്കൂട്ടനി  കേണ്ടുടകേമാണയ്
നമ്മുടടെ ഈ ജനുസ്സുകേടള എങ്ങടന വളര്തനി വലതമാകമാന് സമാധനിക്കുശ;  അതനിടന്റെ
വശശവര്ദനവയ്  എങ്ങടനയുണമാകമാന്  സമാധനിക്കുശ  എന്നതനിടനക്കുറനിച്ചയ്   ഒരു
തസ്പീരുമമാനമുണമാകേണശ.

അതകപമാടലെയമാണയ്  വരള്ച്ച.  പമാലെകമാടെയ്  ജനിലയനില്  കേഴനിഞ  പ്രമാവശര്യശ
കക്രമാപയ് ടചയ്തനില. ടസകന്ഡയ് കക്രമാപയ് ടചകയടണന്നയ് പറഞ്ഞു; ടചയ്തവര്കയ് മുഴവന്
നഷ്ടശ വന. ഒകക്ടമാബര് മമാസശ വടര കൃഷനികമാര്ക്കുശ കേര്ഷകേടതമാഴനിലെമാളനികേള്ക്കുശ
ഒരു വരുമമാനവമനില.  അവടന്റെ കുടുശബശ എങ്ങടനയമാണയ് കേഴനിയുന്നതയ്?  ഒകക്ടമാബര്
മമാസതനില് വരുമമാനശ വരണടമങനില് കമയയ് അവസമാനശ അടലങനില് ജൂണ് മമാസശ
ആദര്യശ  കൃഷനിയനിറകണശ.  കൃഷനിയനിറകമാന്  യമാടതമാരു  വഴനിയുമനില.  അതനിനയ്
വഴനിയുണമാകുന്നതനിനയ്   വലെനിയ  ബമാദര്യതയനിലമാത ഒരു നനിര്കദ്ദേശശ   സര്കമാരനിനയ്
മുന്നനിലണയ്.  അകങ്ങയ്ക്കുതടന്ന  കേതയ്  എഴതനിയനിട്ടുണമായനിരുന,  ഏകേകദശശ  49,500
രൂപയുടണങനില്  മമാത്രകമ  ഇകപമാള്  കൃഷനിയനിറകമാന്  സമാധനിക്കുകേയുള.
ആര്.ടകേ.വനി.ടവ.-യനിടലെ സുസനിര ടനല്ക്കൃഷനി വനികേസനശ,  ഉഴവകൂലെനി സഹമായശ
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ഇടതലമാശകൂടെനി കബയ് ടചയ്തമാല് ഇപ്രമാവശര്യശതടന്ന നല്കേമാന് കേഴനിയുശ.  സര്കമാരനിനയ്
വലെനിയ  ബമാദര്യതയുശ  വരനില.  അതയ്  അടെനിയന്തരമമായനി   നല്കേണശ.  അങ്ങയ്
ടനല്വനിതയ്  സസൗജനര്യമമായനി  നല്കേമാടമന്നയ്  എഴതനിതന;  എന്നമാല്  അതനിടന്റെ
ട്രെമാന്കസമാര്കട്ടഷടന്റെ ഓര്ഡര്  നല്കേനിയനിട്ടനില; വനിതരണശ നടെതനിയനിട്ടനില.  ഇകപമാള്
വനിതരണശ നടെതനിയമാല് മമാത്രകമ കൃഷനിയനിറകമാന്   കേഴനിയുകേയുള.  കൃഷനികമാരുടടെ
കേമാരര്യശ  വലമാടതമാരു  കേഷ്ടമമാണയ്,  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  പമാലെകമാടട്ട  കൃഷനികമാരനയ്
എങ്ങടനയമാണയ് പനിടെനിചനനില്കമാന് സമാധനിക്കുകേ?    ട്രെമാന്കസമാര്കട്ടഷനുള്ള ഓര്ഡര്
നല്കേനിയനിടലങനില് ടനല്വനിതയ് വനിതരണശ ടചയമാന് കേഴനിയനില.  ഇകപമാള്തടന്ന
കൃഷനിയനിറകമാന് തടെങ്ങനി.  അതനിനുള്ള  സസൗകേരര്യശകൂടെനി  ഒരുക്കുന്നതനിനയ് ശകമമായ
നടെപടെനിടയടുകണടമന്നയ് പറഞ്ഞുടകേമാണയ്   ഞമാന്   നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടെലണനി:  സര്,  ഞമാന്  ഈ  ധനമാഭര്യര്തനകേടള
അനുകൂലെനിക്കുകേയമാണയ്.   ഒരു  സര്കമാര്  എനപറഞമാല്   അതനിടന്റെ  നയമമാണയ്
പ്രധമാനശ. കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ് ടചയ്തനിരുന്നതയ് ഭൂമനി
വനിറഴനിക്കുകേ,  ഭൂമമാഫനിയകേള്കയ്  സസൗകേരര്യശ  ടചയടകേമാടുക്കുകേ  എന്നതമായനിരുന.
അതനിനയ് ഉദമാഹരണമമാണയ് ആറന്മുള, ടമത്രമാന് കേമായല്, പറവൂര്, സകന്തമാഷയ് മമാധവന്
തടെങ്ങനിയവ.  എത്രടയത്ര പമാവങ്ങള് ഇരുട്ടനില് നനിരമായുധരമായനി കനമാകനിനനില്കകണനിവന.
മുതലെമാളനിതതനിടന്റെ ആര്തനികയ് ആകശ  കൂട്ടുന്ന തരതനിലെമായനിരുന യു.ഡനി.എഫയ്.
നയങ്ങള്; അറനികഞമാ അറനിയമാടതകയമാ സമാധമാരണകമാടര പനിഴനിയുന്ന തരതനിലള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളമമായമാണയ് മുകന്നമാട്ടുകപമായതയ്. ആ നയമല ഇകപമാള് എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്കമാര്  മുകന്നമാട്ടുവയ്ക്കുന്നതയ്.  ചനിലെ  മമാധര്യമങ്ങളടടെ  ഇനനമമായനി  മമാറമാന്
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്  കേനിണഞ്ഞു  പരനിശമനിച  എനള്ളതയ്  പരമമാര്തമമാണയ്.
അതടകേമാണ്ടുതടന്ന  നമാട്ടനില്  വരുന്ന  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങടളമാടക  കവണത്ര
ഗസൗരവതനില് ജനങ്ങളടടെ മനസനികലെയയ് എത്തുന്നതനിനുപകേരശ  'പച്ച'  എനശ മറ്റുശ
പറഞയ്  വനിവമാദങ്ങളണമാകനി  അതനിടന്റെ  പനിന്നമാടലെ  കപമാകുന്ന  ദൃശര്യ-മമാധര്യമങ്ങള്
രമാജര്യതനിടന്റെ  മമാനസനികേമാവസ  തകേര്ക്കുകേയമാണയ്.  ടപമാമനിടള,  കേനിങനിടള
എന്നനിങ്ങടന ഓകരമാ കേമാരര്യങ്ങളമാണയ്  ചര്ച്ചയയ് വരുന്നതയ്:  ജനങ്ങളടടെ ജസ്പീവനിതപ്രശ്നശ
ചര്ച്ചയയ്  വരുന്നനില.    ഇടതമാടക നമ്മള് ഇവനിടടെ  ഗസൗരവമമായനി  ചര്ച്ച ടചയന;
അതനിനയ്  ഫലെശ  കേടണത്തുന്നനില;  വനികേസനശ  ജനങ്ങളനില്  എത്തുന്നനില.  അതമാണയ്
എനനികയ് പറയമാനുള്ളതയ്.  'അദസമാനശ മനുഷര്യനുശ പ്രകൃതനിയുശ ഒപശ വഹനിക്കുടന്നമാരു
പ്രക്രനിയയമാണയ്.   മനുഷര്യന് ആ പ്രക്രനിയയനില്നനിനശ തമാനുശ പ്രകൃതനിയുശ തമ്മനിലള്ള
ആഘമാത  പ്രതര്യമാഘമാതങ്ങടള  തടന്റെ  ഇഷ്ടതനിനനുസരനിചതടന്ന  സസയശ
ആരശഭനിക്കുകേയുശ  ക്രമസ്പീകേരനിക്കുകേയുശ  നനിയനനിക്കുകേയുശ  ടചയന'  -  ഇതയ്  കേമാറല്
മമാര്കയ്  പറഞതമാണയ്.   ഇതയ്  അനസര്തമമാകമാന്  എത്രകേമാലെമമായനി  ശമനിക്കുന;
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നടെക്കുന്നനില.   എന്തമാണയ്  കേമാരണശ?  അടെനിസമാനപരമമായനി  പ്രശ്നങ്ങടള  കേമാണമാന്
മഹമാഭൂരനിപക്ഷശ ആളകേളല,  ടചറനിയ വനിഭമാഗശ മമാത്രമമാണുള്ളതയ്.  നഞയ് എന്തനിനമാ
നമാനമാഴനി? അതമാണയ്  നമ്മുടടെ  രമാജര്യതയ്  നടെക്കുന്നതയ്.   ഉല്പമാദന  പ്രക്രനിയയനില്
പ്രകൃതനികയമാ മനുഷര്യകനമാ തനനിച്ചല, മനുഷര്യനുശ പ്രകൃതനിയുശ കചര്ന്നയ് കൂട്ടമായ പങമാണയ്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതയ്.   എനവച്ചമാല്  മനുഷര്യനുശ  പ്രകൃതനിയുശ  രണമാണയ്  എന്നമാലശ
ഒന്നമായമാണയ് പ്രവൃതനിക്കുന്നടതന്നയ് നമ്മള് കേമാണണശ.  മനുഷര്യന്  അവടന്റെ ചരനിത്രശ
സസയശ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതമാണയ്.  അതടകേമാണമാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്  നയശ
വര്യകമമാക്കുന്നതയ്.  തരനിശു ഭൂമനികേടളടയലമാശ ഏടറടുതയ് കൃഷനികയമാഗര്യമമാകനി  ഈ
സര്കമാര്  കേര്ഷകേരുടടെ,  അദസമാനനിക്കുന്നവരുടടെ  കൂടടെ  നനിന.  കേണനികല  ബനിഗയ്
സസ്പീകറമായനില് നനിന്നയ്  അദസമാനനിക്കുന്നവടന,  പമാവടപട്ടവടന,  നനിരമാലെശബരമായവടര,
കുടുശബതനില്  നനിനകപമാലശ  അനര്യശ  നനിനകപമാകേമാവന്ന  വൃദടര  കതടെനിടയതനി
അവര്കയ്  കക്ഷമ ടപന്ഷനുകേള്  നല്കേനി.  വസ്പീടുകേളനില് ടകേമാണ്ടുകപമായനി  ടകേമാടുക്കുടമന്നയ്
പറഞകപമാള്  ഞമാന്കപമാലശ  വനിശസസനിച്ചനിരുന്നനില;  പടക്ഷ  യമാഥമാര്തര്യമമായനി.
അതമാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്;  അതമാണയ്  ഈ  സര്കമാരനിടന  നയനിക്കുന്ന
വര്യകതയുശ ധമാരണയുശ കേമാഴപമാടുമുള്ള കനതൃതസശ.  അങ്ങടനയുടള്ളമാരു  കനതൃതസതനി
ടനതനിടര ടചറനിയ  കേമാരര്യങ്ങള്  പറഞയ്  ചര്ച്ച  നസ്പീട്ടനിടകമാണ്ടുകപമാകേരുടതന്നമാണയ്
എടന്റെ അഭനിപ്രമായശ.  

 സശസമാനടത പമാല് ഉല്പമാദനവശ ഉപകയമാഗവശ വര്ദനിപനിക്കുകേ.  ക്ഷസ്പീര
കേര്ഷകേരുടടെ  കക്ഷമശ,  സഹകേരണ  കമഖലെയുടടെ  സമഗ്ര  വനികേസനശ  എന്നസ്പീ
ലെക്ഷര്യങ്ങകളമാടടെയമാണയ്  55  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമയ് ക്ഷസ്പീര വനികേസന വകുപയ്  നനിലെവനില്
വന്നതയ്. 2018-ല് പമാല് ഉല്പമാദനതനില് സസയശ പരര്യമാപ്തത ടകേവരനിക്കുകേടയന്നതമാണയ്
ഇടെതപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  സര്കമാരനിടന്റെ  ലെക്ഷര്യശ.  എലമാ  ജനിലകേളനിലശ
വര്യമാപനിചകേനിടെക്കുന്ന  ക്ഷസ്പീര  സഹകേരണ  സശഘങ്ങടള  ശകനിടപടുത്തുകേയുശ
ആധുനനികേവല്കരനിക്കുകേയുശ ടചയടകേമാണയ് കൂടുതല് ടതമാഴനിലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടനിച്ചയ്
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകേയമാണയ്  ഇടെതപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി.  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേ
കമഖലെയനികലെയയ്  ആകേര്ഷനികമാന്  ഭക്ഷര്യ  സുരക്ഷമാ   മമാനദണ്ഡങ്ങള്കനുസരനിച്ചയ്
ഗുണനനിലെവമാരശ  ടമച്ചടപടുത്തുകേടയന്നതയ്  വളടര  പ്രധമാനമമാണയ്.   മൂലെര്യവര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങള്,  ഐസയ്  ക്രസ്പീശ,  കുട്ടനികേള്ക്കുകവണ  എലമാ  കേമാരര്യങ്ങളശ  ഇകപമാള്
മമാര്കറനില്  എത്തുന.  സശസമാനതയ്  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേരുടടെ  ടപന്ഷന്  500
രൂപയനില് നനിനശ 1,100 രൂപയമാകനി വര്ദനിപനിച. 60 വയസയ് കേഴനിഞ കക്ഷമനനിധനി
അശഗങ്ങള്കയ്  12  കകേമാടെനി  78  ലെക്ഷശ  രൂപ  അനുവദനിച.  65000  കപര്കമാണയ്
ടപന്ഷന്  വനിതരണശ  ടചയ്തതയ്.  ആരറനിയുന?  കേമാരണശ  ദനിനപത്രങ്ങള്ക്കുശ
ദൃശര്യമമാധര്യമങ്ങള്ക്കുശ  മറ്റു  ടപങനിളനി  കേമാരര്യങ്ങള്  മതനിയകലമാ,  ഞമാനമാടരയുശ
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കുറടപടുത്തുന്നനില.  ദനിനപത്രതനില് നമാടള ഇന്നതയ് വരുടമന്നയ് പറയമാന്  കേഴനിയനില.
ഗ്രമാമസ്പീണ  വനിജമാന  വര്യമാപന  രശഗതയ്  കേമാരര്യക്ഷമമമായമാണയ്  ഈ  സര്കമാര്
പ്രവര്തനിക്കുന്നതയ്.  143  കബമാകയ്  ക്ഷസ്പീര  സശഘങ്ങള്,  14 ജനിലകേളനില്  ക്ഷസ്പീര
സശഗമങ്ങള്,  1456  ചര്ച്ചമാ  കമാസ്സുകേള്,  ടസമനിനമാറുകേള്,  156  പമാല്  ഗുണകമന്മേ
കബമാധവല്കരണ പരനിപമാടെനികേള്   തടെങ്ങനിയവ ഈ  സര്കമാര്  നടെതനിയതമാണയ്.
അതനിനുപുറടമ ക്ഷസ്പീരവനികേസന സമാദര്യതയുള്ള 5 പഞമായത്തുകേടള  ടതരടഞടുതയ്
5  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ  ക്ഷസ്പീരഗ്രമാമശ  പദതനികയ്  തടെകശ  കുറനിച.  ഇതയ്  സര്കമാര്
ബുള്ളറനിന്  അലമാടത  കവടറ  ആരമാണയ്  പുറത്തുടകേമാണ്ടുവരുന്നതയ്.  ആരുശ
പറയുന്നനിലകലമാ,  ടപമാമനിടള  ഒരുമയുമമായനി  കപമാകുകേയമാണയ്.  കേടെടകണനിയനിലെമായ
കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള 5 കകേമാടെനി രൂപയുടടെ ധനസഹമായ പദതനി  നടെപനിലെമാകനിയതയ് ഈ
സര്കമാരമാണയ്.  വയനമാടെയ്  ബ്രേഹ്മഗനിരനി  വനികേസന  ടസമാടസറനികയ്  5  കകേമാടെനി  രൂപ,
ഗുണകമന്മേ  പരനികശമാധനയയ്  ടചകയ്  കപമാസ്റ്റുകേള്,  തരനിശുഭൂമനി  ഇവ  കേടണതനി
തസ്പീറപ്പുല് കൃഷനി വര്യമാപകേമമാകനി.  കകേമാഴനികകമാടെയ് ജനിലയനിടലെ  തനിരുവണ്ണൂര് കകേമാട്ടണ്
മനിലനില്  പ്രതനിദനിനശ  300 ടമട്രെനികേയ്  ടെണ്  ഉല്പമാദന  കശഷനിയുള്ള  ടഹടടെകയ്
കേമാലെനിതസ്പീറ  ഫമാക്ടറനി  ബഹുമമാനടപട്ട  മുഖര്യമനനി  ഉദ്ഘമാടെനശ  ടചയമാന്
കപമാകുകേയമാണയ്.   ഇടുകനിയനില്  48.10  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ  പദതനിയുശ  മലെപ്പുറതയ്
1.35  കകേമാടെനി രൂപയുടടെ  പദതനിയുശ  തൃശ്ശൂരനില്  4.35  കകേമാടെനി രൂപയുടടെ  പദതനിയുശ
കേരുനമാഗപള്ളനിയനില് 5.84 കകേമാടെനി രൂപയുടടെ പദതനിയുശ  കേകലറ്റുശകേര 5.65 കകേമാടെനി
രൂപയുടടെ പദതനിയുശ വരനികേയമാണയ്.  ഇതവഴനി കകേരളതനിടലെ ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേര്കയ്
നര്യമായമമായ  വനിലെയയ്  ഗുണകമന്മേയുള്ള  കേമാലെനിതസ്പീറ  സനിരമമായനി  ലെഭര്യമമാകമാന്
സമാധനിക്കുശ.  ഇതയ്  വലെനിയ  വനിപവശ  തടന്നയമാണയ്.  പട്ടനികേജമാതനി  വനിഭമാഗതനില്
ടപട്ടവരുടടെ  കക്ഷമതനിനമായനി  ടതരടഞടുകടപട്ട  155  ഗുണകഭമാകമാകള്കയ്
പ്രകതര്യകേ  പദതനിയുണയ്.  പട്ടനികേജമാതനികമാര്കയ്  ടതമാഴതയ്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്
32,500 രൂപ സഹമായശ നല്കുനണയ്.  ക്ഷസ്പീരവനികേസന രശഗതയ് പുതന് ഉണര്വശ
കനട്ടങ്ങളശ  ടകേവരനികമാന് ഈ സര്കമാരനിനയ് കേഴനിഞ്ഞുടവന്നതനിടന്റെ ടതളനിവമാണയ്
ഇടതലമാശ.  

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രമാകജന്ദ്രന്:  സര്,  ടപമാമനിടള ഒരുമടയക്കുറനിച്ചയ്  പറഞകലമാ;
ശസ്പീമതനി ലെതനികേമാ സുഭമാഷയ് എന്ന ബഹുമമാനര്യയമായ കനതമാവയ് കകേമാട്ടയതയ്  വനിശസസനിച്ചയ്
നനില്കമാന്  സമാധനികമാതതടകേമാണമാണയ്  മൂന്നമാറനില്  വന്നയ്  തമാമസനിക്കുന്നടതന്ന വനിവരശ
അങ്ങയുടടെ ശദയനില്ടപട്ടനിട്ടുകണമാ? 

ശസ്പീ  .   പുരുഷന് കേടെലണനി:  സര്, ഞമാന് വനിഷയതനികലെയയ് വരനികേയമാണയ്.  ഈ
സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷശ സശസമാനതയ് ക്ഷസ്പീകരമാല്പമാദന രശഗതയ്
സസയശപരര്യമാപ്തതടയന്ന  ലെക്ഷര്യശ  ടകേവരനിച.   ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേരുടടെ  ആവശര്യശ
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പരനിഗണനിച്ചയ്  പമാല്  വനിലെ  നമാലെയ്  രൂപ   വര്ദനിച്ചകപമാള്   അതനില്  3.35  രൂപ
കേര്ഷകേനുതടന്ന ലെഭനിച.  പമാല് വനിലെ ചമാര്ട്ടനില് ശമാസസ്പീയമമായ മമാറങ്ങള് വരുതനി.
ക്ഷസ്പീര  സഹകേരണ  സശഘങ്ങടള  കൂടുതല്   ജനകേസ്പീയമമാകനിയതനിലൂടടെ  ടമച്ചടപട്ട
കസവനങ്ങള്  കേര്ഷകേര്ക്കുശ  തകദ്ദേശവമാസനികേള്ക്കുശ ലെഭനിക്കുന്ന സമാഹചരര്യമുണമായനി.
അടെനിസമാന  സസൗകേരര്യ  വനികേസനശ,  ഓകട്ടമാകമഷന്,  ടഹജസ്പീനനികേയ്  മനില്കയ്  റൂശ
നനിര്മ്മമാണശ,  ശസ്പീതസ്പീകേരനിച്ച പമാന്റുകേള്,  ടഫസനിലെനികറഷന് ടസന്റെറുകേള്,  ആകട്ടമാടമറനികേയ്
പമാല് സശഭരണ യൂണനിറയ് എന്നനിവ സമാപനിച.  ക്ഷസ്പീര വനികേസന രശഗശ സുതമാരര്യവശ
കേമാരര്യക്ഷമവമമാക്കുന്നതനിനുശ  കേര്ഷകേടര  സഹമായനിക്കുന്നതനിനുശ   പ്രതനിജമാബദ
മമാടണന്നയ് ടതളനിയനിക്കുന്ന കേമാരര്യങ്ങളമാണയ് സര്കമാര് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  കേടെടകണനി
യനിലെമായനിരുന്ന  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  ധനമാശസമാസമമായനി  5  കകേമാടെനിയനിലെധനികേശ  രൂപ
ധനമാഭര്യര്തനയനിലൂടടെ ലെഭര്യമമാകനി. 38 കകേമാടെനി രൂപയുടടെ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്
യമാഥമാര്തര്യമമാകനി.   മനില്കയ്  ടഷഡയ്  ടഡവലെപ്ടമന്റെയ്  പദതനി,  ക്ഷസ്പീര  ഗ്രമാമശ,
തസ്പീറപ്പുല് ഉല്പമാദന പദതനി, ക്ഷസ്പീര സഹകേരണ സശഘങ്ങളടടെ ആധുനനികേവല്കരണശ,
വനിജമാന  വര്യമാപന  പ്രവര്തനങ്ങള്,  തകദ്ദേശഭരണ  സമാപനങ്ങളടടെ
സഹമായകതമാടടെയുള്ള പദതനികേള്, ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയുമമായനി ബനടപട്ട
പ്രവര്തനങ്ങള്,  പമാലല്പമാദനശ  വര്ദനിപനികമാന്  ഗുണകമന്മേയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്,
ക്ഷസ്പീര  സഹകേരണ  സശഘങ്ങളടടെ  രൂപസ്പീകേരണശ,  പരനിശസ്പീലെന  പരനിപമാടെനികേള്
എന്നനിവയമാണയ് അതനിടലെ പ്രധമാന പദതനികേള്. അങ്ങടന 5 ടകേമാലശടകേമാണയ് ഹരനിത
കകേരളശ സമന്നമമാക്കുന്ന  ഒരു ക്ഷസ്പീര  കകേരളമമായനി   മമാറുടമന്നമാണയ്  എനനികയ്
പറയമാനുള്ളതയ്. 

മടറമാന്നയ്  നമ്മുടടെ  മൃഗങ്ങടളമാടക  കേമാട്ടനില്  നനിനശ  പുറത്തുവനടവന്നമാണയ്
എലമാവരുശ പറയുന്നതയ്.  എങ്ങടന വരമാതനിരനിക്കുശ;  കേമാടെയ് മുഴവന് ടമമാട്ടക്കുന്നമാകനിയനികല;
ആരമാണയ്  അതനിനുതരവമാദനി?  അടതമാടക മമാറമാന് കപമാകുകേയമാണയ്.  നമാടെയ് മുഴവന്
പച്ചപയ്  വരമാന്  കപമാകുകേയമാണയ്.  മനുഷര്യ-വനര്യജസ്പീവനി  സശഘട്ടനശ  ഫലെപ്രദമമായനി
കനരനിടെമാന് ജനജമാഗ്രതമാ സമനിതനി രൂപസ്പീകേരനിചകേഴനിഞ്ഞു.  ഇതനിടന്റെ പ്രവര്തനതനിലൂടടെ
മനുഷര്യ-വനര്യജസ്പീവനി  സശഘട്ടനശ  ഒഴനിവമാകമാനമാണയ്  സര്കമാര്  ശമനിക്കുന്നതയ്.
കൃഷനിയനിടെങ്ങളനികലെയയ് വനര്യജസ്പീവനികേളടടെ കേടെനകേയറശ തടെയുന്നതനിനമായനി 100 കകേമാടെനി
രൂപയുടടെ പദതനി കേനിഫ്ബനിയനിലൂടടെ  നടെപനിലെമാക്കുന. 220.5 കേനികലെമാമസ്പീറര് കസമാളമാര്
ടഫന്സനിശഗയ്,  2.90  കേനികലെമാമസ്പീറര്  നസ്പീളതനില്  ആന  പ്രതനികരമാധ  മതനില്,  11.35
കേനികലെമാമസ്പീറര് ടറയനില് ടഫന്സനിശഗയ്,  1-8-2016  മുതല് ഓണ്ടലെന് സശവനിധമാനശ
എന്നനിവ  ഏര്ടപടുതനി.  നമാശനഷ്ട  പരനിഹമാരത്തുകേ  എളപതനില്  കേര്ഷകേരനില്
എതനികമാനുള്ള  ശമമമാണയ്  നടെക്കുന്നതയ്.   തനിരുവനന്തപുരശ   മൃഗശമാലെയനില്
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വനര്യജസ്പീവനി  സശരക്ഷണതനിനയ് തനതയ്  ആവമാസ  വര്യവസ  സൃഷ്ടനിചടകേമാണയ്
സന്ദേര്ശകേര്കയ്  കൂടുതല്  സസൗകേരര്യങ്ങള്  ഒരുക്കുകേ  എന്ന  ലെക്ഷര്യകതമാടുകൂടെനി  20
വര്ഷടത പമാനമാണയ് തയമാറമാകനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ് പൂര്തസ്പീകേരനികമാന് സമാവകേമാശശ
ലെഭനികണശ. നസ്പീര്നമായകേള്കയ് വമാസസലെടമമാരുക്കുന.  ജലെപക്ഷനികേള്കയ് തടെമാകേശ,
ഹനിമവമാലെന്  കുരങ്ങയ്,  ഏഷര്യമാറനികേയ്  ലെയണ്  ഇടതമാടക  വരമാന്  കപമാകുകേയമാണയ്.
പക്ഷനികേള്കയ്  യകഥഷ്ടശ  പറകമാനുശ  നസ്പീന്തമാനുശ  കേമാണമാനുമുള്ള  സസൗകേരര്യശ.   ഒരു
കജമാഡനി  കേഴതപ്പുലെനികേടള  മൃഗശമാലെയനികലെയയ്  ടകേമാണ്ടുവരുന.  കേമാട്ടുകപമാത്തുകേള്കയ്
കവണനി  വമാസസലെതനിടന്റെ  നനിര്മ്മമാണവശ  നടെത്തുന.  ഹരനിത  കകേരളശ
സഫലെമമായനി.  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  വനിളവനിറകല്  ഗ്രമാമങ്ങളനില്  ഉതവമമായനിരുന.
ഞങ്ങളടടെ  പ്രകദശതയ്  വനിതനിറകനി.  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനിയുടടെ  സലെതയ്,
അവളപമാണനിയനില്  ടകേമായനിനയ്  അതനികലെടറ  ആളകേളണമായനി.   ടകേമായയ് തനിലൂടടെ
ലെഭനിച്ച  ലെമാഭശ  എത്രയമാടണന്നയ്  അറനിയമാകമമാ?   നനിങ്ങള്  കൃഷനി  ലെമാഭമല  എന്നയ്
പറയുന;  ആ  കേര്ഷകേ  സശഘശ  6  കകേമാടെനി  രൂപ  ലെമാഭമുണമാകനി.   വലെനിടയമാരു
ഗ്രൂപമാണയ്  പ്രവര്തനിച്ചതയ്.  ജനങ്ങടള  അണനിനനിരതനി  സര്കമാര്  5  വര്ഷശ  ഈ
നമാടെനിനുകവണനിയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  വര്യമാപൃതരമാകുശ;  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി
പ്രവര്തനിക്കുശ; അടെനിസമാന സസൗകേരര്യങ്ങടളമാരുക്കുശ;  എലമാവര്ക്കുശ വമാസസലെവശ
എലമാവര്ക്കുശ കജമാലെനിയുമുള്ള  ഒരു  സശസമാനമമാകനി   കകേരളടത  മമാറ്റുടമന്നയ്
പറഞ്ഞുടകേമാണയ് ഞമാന് നനിര്ത്തുന.

1.00 PM]

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എശ  .    മമാണനി:  സര്,  ഞമാന് ഈ ധനമാഭര്യര്തനകേടള എതനിര്ക്കുന.
ശസ്പീ.  പുരുഷന്  കേടെലണനിയുടടെ  പ്രസശഗശ  എത്ര  രസമമാണയ്.  ഭരണകേക്ഷനി
ടബഞ്ചുകേള്കപമാലശ  ചനിരനിച്ചയ്  ആഹമാദനിച.  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേസ്പീഴനില് എലമാശ
ഭദശ.  ഇതനില്  കൂടുതല്  എന്തമാണയ്  ഭദമമാകേമാനുള്ളതയ്;  എലമാശ  ഭദമമായനിരനിക്കുന;
സമന്നമമായനിരനിക്കുന. കേഴതകേടളക്കൂടെനി ഇറക്കുമതനി ടചയനടവന്നമാണയ് പറഞതയ്;
എത്ര  സമന്നമമാണയ്.  ഇറക്കുമതനി  ടചയ്തനിട്ടയ്  കേമാരര്യമനില;  ഇഷ്ടശകപമാടലെ  കേഴതകേള്
നമ്മുടടെ  നമാട്ടനിലണയ്.  ഇനനി  കേഴതകേടള   ഇറക്കുമതനി  ടചകയണ  ആവശര്യമുകണമാ?
ഏതമായമാലശ നമ്മുടടെ നമാടെയ് സമന്നമമാകേടട്ട. നമുകതനില് ഒടരതനിര്പ്പുമനില.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖമാദര്:   സര്,  കപമായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്....അങ്ങയ്
വളടര  സസ്പീനനിയറമായ  ടമമറമാണയ്.  ഇവനിടടെ  ഇഷ്ടശകപമാടലെ  കേഴതകേളടണന്നയ്
അങ്ങടയകപമാലള്ള ഒരമാള് പറയമാന് പമാടെനില.

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   എശ  .   മമാണനി: സര്, ഞമാന് ആടരയുശ ഉകദ്ദേശനിച്ചയ് പറഞതല. നമ്മുടടെ
നമാട്ടനില് കേഴതകേളനികല;   ധമാരമാളമുണയ്.   പനിടന്നന്തനിനമാണയ്  ഇറക്കുമതനി ടചയന്നതയ്;
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ഞമാന്  അടതമാന്നയ്  പരമാമര്ശനിചടവന്നലമാടത  വര്യകനികേടളയല  പരനിഹസനിച്ചതയ്.
'ആര്ക്കുശ  ഇലപമാ  മൂകയ്'  എനപറയുന്ന  സനിതനിയമാണയ്.  ഞമാന്  ഇന്നടലെ
പറഞതകപമാടലെ ഒരു ഗവണ്ടമന്റുശ   കൃഷനികമാര്കയ് നസ്പീതനി ടചയ്തനിട്ടനില. യു.ഡനി.എഫയ്.
ആകേടട്ട,  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ആകേടട്ട  ഒരു  ഗവണ്ടമന്റുശ കൃഷനികമാകരമാടെയ്  നസ്പീതനി
ടചയ്തനിട്ടനിടലന്നയ്  എടന്റെ  മനസമാക്ഷനിയനുസരനിച്ചയ്  പറയുകേയമാണയ്.  കൃഷനികമാടര
കുറചകൂടെനി  പരനിഗണനികണശ.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനികനമാടെയ്  ഞമാന്  കചമാദനിക്കുകേയമാണയ്,
നനിങ്ങള്  എന്തമാണയ്  ടചയ്തതയ്?  14  മമാസമമായനി  കേര്ഷകേ  ടപന്ഷന്
മുടെങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  കൃഷനികമാകരമാടെയ്  അനുഭമാവമുള്ള   സര്കമാരമാടണങനില് ഈ
ടപന്ഷന്   നല്കുകേയനികല;   ടനലെയ് ല്ല്  സശഭരണതനിനയ്  തകേ   നല്കേനിയനിട്ടുകണമാ?
കുട്ടനമാട്ടനില്നനിനശ  ടനലെയ് ല്ല്  സശഭരനിച്ചനിട്ടയ്  അതനിടന്റെ വനിലെ   നല്കേനിയനിട്ടനില.  റബര്
വനിലെസനിരതമാ  പദതനി  എവനിടടെകപമായനി?  അടതമാടക  മുടെങ്ങനികനിടെക്കുകേയമാണയ്.
അതടകേമാണയ്  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി  മുഴവന്  കേമാരര്യങ്ങളശ  ഞങ്ങള്  നനിറകവറനി
എടന്നമാനശ പറയമാന് പമാടെനില.  ഇവനിടടെ ശസ്പീ.  ടകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടനി സശസമാരനിച.  സഭ
പമാസമാകനിയ കേമാര്ഷനികേ നയടമങനിലശ നനിങ്ങള്കയ് നടെപനിലെമാകമാന് കേഴനിയുകമമാ എന്നയ്
ഞമാന്  കചമാദനിക്കുകേയമാണയ്.   ടപ്രമറനി  ടസക്ടര്  തകേര്ന്നമാല്   ടസകന്ഡറനി,
ടടെര്ഷര്യറനി  ടസക്ടറുകേള്  തകേരുശ.   അതടകേമാണയ്  ഏറവശ  പ്രധമാനശ  ടപ്രമറനി
ടസക്ടറമാണയ്.   2011-12-ല്  എസയ്.ഡനി.ജനി.പനി.-യനികലെയയ്  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയുടടെ
സശഭമാവന   14  ശതമമാനമമായനിരുന. 2015-16  ആയകപമാള്  അതയ്  10.38-കലെയയ്
ഇടെനിഞനിരനിക്കുകേയമാണയ്.   അതനിനര്തശ 48 ശതമമാനമമാണയ് ഇവനിടെടത കൃഷനികമാര്,
അവര്  10  ശതമമാനശ  വരുമമാനശടകേമാണയ്   ജസ്പീവനികണടമനള്ളതമാണയ്  ഇതനിടന്റെ
ആടകേത്തുകേ.

കൃഷനികമാടര  അഭനിവൃദനിടപടുതണടമങനില്  കൃഷനി  ആധുനനികേവല്കരനികണശ.
കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയനികലെയയ് ടടെകകമാളജനി ട്രെമാന്സ്ഫര് ടചയണശ.  അതയ് കൃഷനികമാര്കയ്
സമാധനികണടമങനില് സര്കമാരനിടന്റെ ശകമമായ ഇടെടപടെലകേള് നമുകമാവശര്യമമാണയ്.
നമാകനമാ ടടെകകമാളജനിയുടടെയുശ ബകയമാടടെകകമാളജനിയുടടെയുശ അനന്തമമായ സമാദര്യതകേള്
പ്രകയമാജനടപടുതമാന്  ഒരു   സര്കമാരനിനുശ  കേഴനിഞനിട്ടനില;  യു.ഡനി.എഫയ്.-നുശ
എല്.ഡനി.എഫയ്.-നുശ കേഴനിഞനില.  ആരുശ ഒരു ശമവശ നടെതനിയനില.  ടടെകകമാളജനി
കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില്  എതണടമങനില് നമ്മടളലമാവരുശ ഒരുമനിച്ചയ്  അതസശബനനിച്ചയ്
ആകലെമാചനികകണനിയനിരനിക്കുന.  നമാകനമാ ടടെകകമാളജനിയനില് മനിറകനിള് സസ്പീഡ്സയ് എന്ന
ഒരു കമല്തരശ വനിതയ് വനികേസനിപനികടപട്ടനിട്ടുണയ്. അതത്യുല്പമാദനകശഷനിയുള്ളതമാണയ്
ഈ  മനിറകനിള്  സസ്പീഡയ്.   കേസ്പീടെങ്ങടള  അതനിജസ്പീവനികമാനുള്ള  പ്രതനികരമാധകശഷനി
അതനിനുണയ്.   അതയ്  കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില്  എതനിയനിട്ടനില;  അടതതനികമാന്
ആവശര്യമമായ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണശ.  ഭക്ഷര്യസശസരണ സമാകങതനികേ വനിദര്യയുണയ്,
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അതയ്  കകേരളതനില് എതനിയനിട്ടനില;  അതയ് എതനികമാന് സര്കമാര്  ശമനികണശ.
ആന്റെനിടമകക്രമാബയല് കകേമാട്ടനിശഗുള്ള പമാസനികേയ്  കേര്യമാരനി  ബമാഗയ്  ഉപകയമാഗനിച്ചയ്  കൃഷനി
ടചയ്തമാല്  കേസ്പീടെമാണുകടള  പ്രതനികരമാധനികമാന്  കേഴനിയുശ.  അണുകടള  പ്രതനികരമാധനികമാന്
കേസ്പീടെനമാശനിനനി കവണ.  കകേമാട്ടനിശഗുള്ള പമാസനികേയ്  കേര്യമാരനി  ബമാഗയ്  ഉപകയമാഗനിച്ചയ്  കൃഷനി
ടചയ്തമാല്  കേസ്പീടെമാണുകടള പ്രതനികരമാധനികമാശ.   ഇലെകകമാ  സനിന്നനിശഗയ്  എന്ന നവസ്പീന
നമാകനമാ  സമാകങതനികേ  വനിദര്യ  ഉപകയമാഗനിച്ചയ്  ടചലെവകുറഞ  രസ്പീതനിയനില്  വളങ്ങളശ
കേസ്പീടെനമാശനിനനികേളശ നനിര്മ്മനികമാശ. അതകപമാടലെതടന്ന ടനലെയ് ല്ല് കുതനിടയടുത്തുകേഴനിഞയ്
ഉമനിയനില്  നനിന്നയ്  ബകയമാ  എഥകനമാള്   നനിര്മ്മനികമാന്  കേഴനിയുശ.  കൂടെമാടത
ഉമനിയനില്നനിനശ ഗമാസയ് നനിര്മ്മമാണതനിനയ്  ഉകപമാല്പന്നമമായ നമാകനമാ സനിലെനികയുശ
നനിര്മ്മനികമാശ.   ഇങ്ങടനടയമാടകയുള്ള  എത്രകയമാ  കേമാരര്യങ്ങളണയ്.   കുറഞ
ടചലെവനില്  നമാകനമാ  ടസന്സറുകേള്,  കേമാര്ബണ്  നമാകനമാ  ടെവ്യൂബുകേള്  എന്നനിവ
കൃഷനിഭവനുകേളനില്  എതനികമാനുശ   സമാകങതനികേവനിദര്യയുണയ്.  പമാടെകശഖരങ്ങളനിടലെ
ടവറസയ്,  ബമാക്ടസ്പീരനിയ,  ഫശഗസയ് എന്നനിവയുടടെ സമാന്നനിദര്യശ അറനിയമാനുശ മണ്ണനിടലെ
നവ്യൂട്രെസ്പീഷന്സനിടന്റെ  അളവയ്  മനസനിലെമാകനി   അനുകയമാജര്യമമായ  വനിതനിറകമാനുശ
കേര്ഷകേടര  സഹമായനികമാശ.   ഇങ്ങടനയുള്ള  ടടെകകമാളജനി  ഇന്നയ്  കലെമാകേതനില്
വനികേസനിപനികടപട്ടനിട്ടുണയ്.   ആ ടടെകകമാളജനി   നടെപനിലെമാക്കുന്നതനിനമായനി   സര്കമാര്
പ്രകതര്യകേ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണശ.  ആ ടടെകകമാളജനി കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില്   എതനികണശ.
അങ്ങടനയമാടണങനില്  നമുകയ്  കൃഷനി  ആദമായകേരമമാകമാശ.  പ്രനിസനിഷന്  ഫമാമനിശഗയ്,
സണ്  ഫമാമനിശഗയ്,  കപമാളനിഹസൗസയ്  ഫമാമനിശഗയ്   മുതലെമായ  നവസ്പീന  കൃഷനി  രസ്പീതനികേള്
കൃഷനികമാരനില്  എതനികമാന്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണശ.  നമാകനമാ  ടടെകകമാളജനി
ഉപകയമാഗനിചള്ള  ഭക്ഷര്യസശസരണശ  നടെതനിയമാല്   വനിത്തുകേള്  വനിലെ  കുറയുന്ന
കേമാലെഘട്ടങ്ങളനില്  കഗമാഡസൗണുകേളനില്  സൂക്ഷനികമാനുശ  വനിലെ  ഉയരുകമമാള്
വനില്കമാനുശ  കേഴനിയുശ  എനള്ളതനിനയ്  യമാടതമാരു  സശശയവമനില.   റബറനിടന്റെ
സമാദര്യതകേള് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി റബര് കബമാര്ഡയ് ടകേടകമാള്ളണശ.
അവര്കയ്  അതനിനുള്ള  കപ്രരണ   നല്കേണശ.   കൃഷനി  വകുപ്പുശ  അതനിനുകവണനി
പ്രവര്തനികണശ.   ബനിറ്റുമനിന്  ടെമാറനിനുപുറകമ,  ടകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മമാണ  രശഗതയ്
വമാട്ടര്പ്രൂഫനിശഗയ് കകേമാട്ടനിശഗനിനയ് റബര് ഉകപയമാഗനികമാശ.  

അതകപമാടലെതടന്ന ഒരു ഉല്പന്നതനിടന്റെ വമാലെവ്യൂ അഡസ്പീഷടനക്കുറനിച്ചയ് ഇവനിടടെ
പറയുകേയുണമായനി.  ഒരു  ഉല്പന്ന  മൂലെര്യതനിടന്റെ  പതനിടലെമാന്നയ്  വനിലെകപമാലശ
കേര്ഷകേനയ്  ഇന്നയ്  ലെഭനിക്കുന്നനില.  ഇടെനനിലെകമാരമായ കേച്ചവടെകമാരുശ വര്യവസമായനികേളമമാണയ്
അവടര  ചൂഷണശ  ടചയന്നതയ്.   അതടകേമാണയ്  വമാലെവ്യൂ  അഡസ്പീഷനയ്   ആവശര്യമമായ
നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണശ.  നമാളനികകേരശ,  റബര്, പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള് എന്നനിവയുടടെ വമാലെവ്യൂ
ആഡയ്    ടചയടകേമാണയ്    കൃഷനികമാര്കയ്   കൂടുതല്   വരുമമാനമുണമാകനിടകമാടുകമാന്
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സര്കമാര് സഹമായനികണശ.  ടചറുകേനിടെ കേര്ഷകേര്കയ് മമാസശ 1,000 രൂപ ടപന്ഷന്
ലെഭനിചടകേമാണനിരനിക്കുന.  ഞമാന്  ധനകേമാരര്യ  വകുപ്പുമനനിയമായനിരനിക്കുകമമാഴമാണയ്
കേര്ഷകേ ടപന്ഷന്  നടെപനിലെമാകനിയതയ്.   കൃഷനികമാര്കയ് അതയ്   ലെഭനിക്കുന്നതയ് വലെനിയ
സഹമായമമാണയ്.    അടതമാനശ മുടെകമാന് പമാടെനില,  കൃതര്യമമായുശ   നല്കേണശ.  കകേന്ദ്ര
സഹമായ പദതനികേള്കയ് പുറകമ കേര്ഷകേര്കയ് കൂടുതല് ആശസമാസ പദതനികേളണമാകേണശ.
കൃഷനികയ്  മമാനര്യതയുശ  ലെമാഭവശ  ഉറപ്പുവരുതണശ,  അഭര്യസവനിദര്യരമായ  ആളകേള്
കൃഷനിയനില് ഉറച നനില്കണടമങനില് കൃഷനി  ആദമായകേരമമാടയമാരു ടതമാഴനിലെമാകേണശ;
കൃഷനികയ്  മമാനര്യതയുണമാകേണശ;  കൃഷനിടയ  ആധുനനികേവല്കരനികണശ.  അതനിനയ്
നമ്മള് ശമനികകണതമാണയ്.  കൃഷനികമാരുടടെ കേമാര്ഷനികകേമാല്പന്നങ്ങള്കയ്   നര്യമായവനിലെ
ലെഭനിച്ചമാല് മതനി;   കവടറമാനശ  കവണ.   കേമാര്ഷനികകേമാല്പന്നങ്ങള്കയ് നര്യമായവനിലെ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  സര്കമാര്  വനിപണനിയനില്   ഇടെടപടെണശ.   ഞമാന് ധനകേമാരര്യ
വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്നകപമാള് റബറനിനയ്  150  രൂപ ഉറപ്പുവരുതനി  65  രൂപ ഓകരമാ
കേനികലെമാഗ്രമാമനിനുശ നഷ്ടശ സഹനിച്ചയ്  വനിലെസനിരതമാ പദതനി നടെപനിലെമാകനി. 500 കകേമാടെനി
രൂപ അതനിനുകവണനി മമാറനിവച. എനനിടകമാരു അകപക്ഷകയയുള, ഇന്നയ് ഗവണ്ടമന്റെയ്
അത്രയുശ നഷ്ടശ സഹനികണശ.  ഒരു കേനികലെമാഗ്രമാമനിനയ്  കുറഞതയ് 200 രൂപടയങനിലശ
വനിലെ  നനിശയനിച്ചയ്  വനിപണനിയനിലെനിടെടപട്ടയ്  റബര്  വമാങ്ങമാനുള്ള  നടെപടെനിടയടുകണശ.
അതകപമാടലെതടന്ന  റബര്  ഇറക്കുമതനി  ഒരനികലശ ഉണമാകേമാന് പമാടെനില.
ടഡഫനിസനിറനിടലങനില് യമാടതമാരു കേമാരണവശമാലശ റബര് ഇറക്കുമതനി അനുവദനികമാന്
പമാടെനില.  ടഡഫനിസനിറയ്  നനികേതമാനലമാടതയുള്ള  റബര്  ഇറക്കുമതനികേള്
അവസമാനനിപനികണശ.  അതനിനയ്  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനില്  ശകമമായ  സമ്മര്ദ്ദേശ
ടചലതണശ.  അതകപമാടലെ റബര് നയശ ചര്ച്ച ടചയണശ. കകേന്ദ്ര സര്കമാര് റബര്
നയശ  രൂപസ്പീകേരനികമാന്  കപമാകുനടവന്നയ്   അറനിയമാന്  കേഴനിഞ്ഞു.   റബര്  കസറയ്
ലെനിസനിലള്ള  ഒരു  വനിഷയമമാണയ്.  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  റബര്  കകേരളതനിടലെ  സമദയ്
വര്യവസയുടടെ നടട്ടലമാണയ്. ആ റബര് നയശ രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പുതടന്ന കകേരള
ഗവണ്ടമന്റെയ്  മുന്കേടയടുതയ് കവണടമങനില് ഒരു സര്വ്വകേക്ഷനി  സശഘടത അയച്ചയ്
കകേന്ദ്ര  സര്കമാരുമമായനി മുന്കൂട്ടനി റബര് നയടതക്കുറനിച്ചയ് ചര്ച്ച  ടചയ്തയ്  അവര്കയ്
ആവശര്യമമായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളശ ഉപകദശങ്ങളശ നല്കേണശ. റബര്കൃഷനി കപ്രമാതമാഹനശ
ലെക്ഷര്യശവചടകേമാണ്ടുള്ള  നടെപടെനികേള്  മുകന്നമാട്ടു  നസ്പീകണടമന്നമാണയ്  എനനികയ്
പറയമാനുള്ളതയ്.  അഞയ് വര്ഷശടകേമാണയ് കേമാര്ഷനികേ വരുമമാനശ ഇരട്ടനിയമാക്കുടമന്നമാണയ്
ബഹുമമാനടപട്ട  പ്രധമാനമനനി  പറഞതയ്.   അടതവനിടടെകപമായനി  എടന്നനനികയ്
അറനിഞ്ഞുകൂടെമാ. പ്രധമാനമനനി  നല്കേനിയ വമാഗമാനശ പമാലെനികമാന്   ആത്മമാര്തമമായനി
ശമനിക്കുകേ;  ബഹുമമാനടപട്ട  മുഖര്യമനനിയുശ  ഈ   സര്കമാരുശ  ആത്മമാര്തമമായനി
കൃഷനികമാടര  സഹമായനിക്കുകേ.   യഥമാര്തതനില്  കൃഷനികമാടര  സഹമായനികണശ,
കൃഷനിടയ  കസഹനികണശ, മണ്ണനിടന  കസഹനികണശ അങ്ങടന ഒരു നയശമമാറശ ഈ
സര്കമാരനിലണമാകേണടമനമമാത്രശ  പറഞ്ഞുടകേമാണയ്  എടന്റെ  വമാക്കുകേള്  ഞമാന്
ഉപസശഹരനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .   എസയ്  .   രമാകജന്ദ്രന്  :  സര്, '     எனனறதணணயமனஇநனதசதநனதணரததகமன

   எனனற மடயமன அடமமகளணனன மமதகமன'
ബ്രേനിട്ടസ്പീഷയ്  ഇന്തര്യയുടടെ ഒരു അവശനിഷ്ടമമായ മൂന്നമാര് പ്രകദശതമാണയ് ഞങ്ങളനികപമാഴശ
തമാമസനിക്കുന്നതയ്.   കതമാട്ടശ  ടതമാഴനിലെമാളനികേളശ  അതകപമാടലെതടന്ന  കകേരളതനിടലെ
മലെയമാളനികേളമായ മുന്ഗമാമനികേളശ എതനികച്ചര്ന്നനിട്ടുള്ള ഇടുകനി  -  മൂന്നമാര് പ്രകദശമമായനി
അറനിയടപട്ടനിരുന്നതയ്  മസ്പീനച്ചനില്  തമാലൂകയ്  കകേമാട്ടയതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനിരുന്നകപമാള്
ബഹുമമാനടപട്ട  പനി.സനി.  കജമാര്ജനിടന്റെ  മണ്ഡലെശ  വടരയമായനിരുന.   കദവനികുളശ
തമാലൂകമായകപമാള് ടപരുവന്തമാനശ വടരയമായനിരുന മൂന്നമാര്.   1972-ല് ഇടുകനി ജനില
രൂപടപട്ടകപമാഴമാണയ്  കദവനികുളശ തമാലൂകയ്  പനിടന്നയുശ  പനിരനിഞതയ്.  ഇങ്ങടനയുളള
മൂന്നമാര്  സങല്പതനിലെനികപമാഴശ പരനിസനിതനി  സശരക്ഷകേര്  അഥവമാ  വനശ
സശരക്ഷനികണടമന്നയ്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നവര്  അതനിനുകവണനി  നടെത്തുന്ന ശമങ്ങടള
ഞങ്ങള് കചമാദര്യശ ടചയകേയല. പകക്ഷ അകമാരര്യതനില്  വര്യകതയനിലമാടത ധമാരമാളശ
കേമാരര്യങ്ങള്  മുകമമാട്ടുവരുന.  അതനിടലെമാരമാളമായ,  ഇവനിടടെ  പലെരുശ  സശശയതനില്
നനിര്തനിടകമാണയ് പറയുന്ന 8 ടസന്റെനിടന്റെ ജന്മേനിയമായ എസയ്.രമാകജന്ദ്രന് എന്ന ഞമാന്
ഇവനിടടെ നനില്ക്കുനണയ്.  ഇത പറയുകമമാള് 1877-ല് പമാലെമാ ടമര്കന്റെയനില് ബമാങയ്
ലെനികേസനികഡഷനനില് ഭൂമനി ഏടറടുതവര് മമാങ്കുളടതതനി.   ബ്രേനിട്ടസ്പീഷുകേമാര് ഞങ്ങളടടെ
മുന്ഗമാമനികേടള  കതമാട്ടശ  ടതമാഴനിലെമാളനികേളമായനി  ടകേമാണ്ടുവന.   കുറനിയമാര്  വമാലെനിയനില്
തമാമസനിക്കുന്നവര്കയ്  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതയ്
നല്കേനിയ ഭൂമനിക്കുശ പട്ടയമുണയ്.    ഇ.എശ.എസയ്.-ടന്റെ കേമാലെഘട്ടതനിലെമാണയ്  കതമാട്ടശ
കമഖലെയനിലള്ള  മനിച്ചഭൂമനി  ഏടറടുകമാന്   തസ്പീരുമമാനനിച്ചതയ്.  ഭൂമനികയടറടുകലമമായനി
ബനടപട്ടയ്  മനിച്ചഭൂമനി  എവനിടടെ കേടണതണടമനള്ളതനിടന സശബനനിച്ചയ്   വളടര
വര്യകമമായ  നനിയമമുണയ്.    ആ  നനിലെയനില്  2010-ല്    നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  2630
ആളകേള്കയ്   ഇകപമാഴശ  ഭൂമനിയുണയ്;  അതയ്  കേലനിട്ടയ്  കവര്തനിരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  എന്നമാല്
കതമാട്ടശ  ടതമാഴനിലെമാളനികേള്കയ്  മുന്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ  കേമാലെഘട്ടതനില്
ഒരനിഞ്ചു  ഭൂമനികപമാലശ   നല്കേനിയനിട്ടനില.  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ്
സസ്പീകറമാ ലെമാന്ഡയ് ടലെസയ് സസ്പീമനില്ടപടുതനിയുശ   നല്കേനിയനിട്ടനില.   ഈ  സര്കമാര്
ഇകമാരര്യങ്ങള്  മനസനിലെമാകനിടകമാണമാണയ്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതയ്.  1972-ടലെ
ടകേ.ഡനി.എച്ചയ്.   ആക്ടനിനുകശഷശ  മൂന്നമാറനിടന  സശബനനിചള്ള  19  റനികപമാര്ട്ടുകേള്
വന്നനിട്ടുണയ്.    കദവസര്യമാ  കേമ്മനിറനി  റനികപമാര്ട്ടയ്,  നനിയമസഭമാ  കേമ്മനിറനി  റനികപമാര്ട്ടയ്,
ടസന്കുമമാര് ഐ.എ.എസയ്.,  ലെമാന്ഡയ് കബമാര്ഡയ്,  സര്കവ്വ ഡയറക്ടര്,  ശസ്പീ.  രമാജന്
മകധകര്,  ശസ്പീമതനി  നനികവദനിത  പനി.  ഹരന്,  ഗമാഡ്ഗനില്,  കേസ്തൂരനിരശഗന്,
ഇ.എഫയ്.എല്,  നസ്പീലെക്കുറനിഞനി,  ടഹകകമാര്ട്ടയ്,  കേസൗശനികേന്,  ടവങനിട്ടരമാമന്,
പരനിസനിതനി  കേമ്മനിറനി  റനികപമാര്ട്ടയ്,   ലെമാന്ഡയ്  റവനവ്യൂ  കേമ്മസ്പീഷണര്,  ടഡപവ്യൂട്ടനി
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ഡയറക്ടര്,  സര്കവ്വ  തടെങ്ങനി  എലമാവരുടടെയുശ  റനികപമാര്ട്ടുകേള്  കേണ്ടു.   അതനിടന്റെ
ടവളനിച്ചതനിലെമാണയ്  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേമാലെഘട്ടതനില്
സഖമാവയ്  കകേമാടെനികയരനി  ബമാലെകൃഷ്ണന്  ട്രെനിബവ്യൂണല്  ടകേമാണ്ടുവന്നതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതയ് ആ ട്രെനിബവ്യൂണലെനിടനകപമാലശ കനമാക്കുകുതനിയമാകനി
ടകമാണയ്  കേമനനികനുകൂലെമമായനി  300  കകേസുകേള്   വനിധനിയമായനി.  അവര്കയ്  ഈ
കേകയറടതക്കുറനിച്ചയ് പറയുവമാന് യമാടതമാരു അവകേമാശവമനില. അങ്ങടന ഗവണ്ടമന്റെയ്
ട്രെനിബവ്യൂണലെനിടന അപമമാനടപടുതനിയവരമാണയ്  ഇകപമാള് കേകയറടത സശബനനിച്ചയ്
പറയുന്നതയ്.   അകമാരര്യതനികലെയയ്  ഞമാന്  പനിന്നസ്പീടെയ്  വരമാശ.  സഖമാവയ്   ടകേ.  പനി.
രമാകജന്ദ്രനുശ എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ കേമാലെതയ് ധസ്പീരമമായ നടെപടെനികേടളടുത്തു.
അങ്ങടനയമാണയ്  ഓര്ഡനിനന്സയ്  വന്നതയ്.   ബഹുമമാനടപട്ട   വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്
ഉള്ടപടടെ അന്നടത നനിയമസഭമാശഗങ്ങള് ബകയമാടഡകവഴനിറനിയുമമായനി ബനടപട്ടയ്
ബഫര്  കസമാണനിടന്റെ  പരനികശമാധനകേള്കയ്  വന്നനിട്ടുണയ്.   ആ  പ്രകദശവമാസനികേള്
എകപമാഴശ  വനശ  സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിടന്റെ ഭമാഗമമായനി  മമാത്രകമ നനിന്നനിട്ടുള.  അങ്ങടന
യമാഥമാര്തര്യശ  മനസനിലെമാകനിയനിട്ടുശ  എന്തുടകേമാണമാണയ്  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതയ്  ഇതരതനില്  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇലമായനിരുന്നതയ്;
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വരുകമമാള് മമാത്രമമാണകലമാ പ്രശ്നങ്ങള്
ഉയരുന്നതയ്.  അതനിടന്റെ പനിന്നനില് രമാഷ്ട്രസ്പീയ കേച്ചവടെമമാണയ്.  വനികദശ രമാജര്യങ്ങളനികലെയയ്
കേമാര്ബണ്  ബമാലെന്സയ്  ടചയമാന്കവണനി  ബഹുമമാനര്യനമായ  എടന്റെ  പ്രനിയടപട്ട
സുഹൃതയ് പനി. ടെനി.  കതമാമസനിടനകപമാലള്ളവര് രമാഷ്ട്രസ്പീയ കേച്ചവടെശ നടെതരുടതന്നമാണയ്
എടന്റെ വനിനസ്പീതമമായ അഭര്യര്തന.  1957-ടലെ ഇ.എശ.എസയ്. ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ   ഭൂമനി
ഏടറടുകല് ബനിലനിടന സശബനനിച്ചയ്  അകദ്ദേഹശ  വര്യകമമായനി  മനസനിലെമാകനിയമാല്
അറനിയമാശ,   ആയനിരകണകനിനയ്  ഏകര്  ഭൂമനി  എവനിടടെ  കേനിടെക്കുന;  ഭൂമനി
അകങ്ങമാട്ടുമനികങ്ങമാട്ടുശ ടകേമമാറശ വരുകമമാള് വനിരനിവയ് കേമാണനികമാറുണയ്,  ടകേവശകരഖ
കേമാണനികമാറുണയ്,  പട്ടയശ  ചൂണനികമാണനികമാറുണയ്.  ഇടതമാനശ  അറനിയമാതവരല.
അതടകേമാണമാണയ് രമാഷ്ട്രസ്പീയകച്ചവടെശ നടെതരുടതന്നയ് പറയുന്നതയ്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
കൂടടെ  ഒനരണയ്  ആളകേള്കൂടെനിയുണയ്.   മമാതൃഭൂമനി  ചമാനലെനിടലെ  പനി.  എസയ്.  കവണു.
കപമാലെസ്പീസയ്  കസഷനനില്  ഇങ്ങടന  കചമാദനികമാറനിലകലമാ;  കകേമാടെതനിയനില്  ഇങ്ങടന
ആളകേകളമാടെയ്  ടപരുമമാറമാറനിലകലമാ;  ഇങ്ങടന  ചമാട്ടവമാറുടകേമാണടെനികമാറനിലകലമാ;
നമാക്കുടകേമാണയ്  എന്തടെനിയമാണയ്  ആളകേടള  അടെനിക്കുന്നതയ്;  എടന്തമാടകയമാണയ്
അവര്കയ്  അവകേമാശമുള്ളതയ്.   കചമാദര്യശ  കചമാദനികമാടനമാരു  നനിയനണശ  കവണശ.
News hour അല, അതയ് അഡസര്ടട്ടടസ്മന്റെമാണയ്.  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനയ്  ലെഭനിക്കുന്ന
കേമാശനിടന്റെ ഭമാഗമമായ ഒറനിടകമാടുകലെമാണയ്.  അതയ്   നനികരമാധനികണശ,  അകനസഷണശ
കവണശ.   ആരുടടെ  കേയനില്  ഭൂമനിയുടണങനിലശ  എടുകമാശ.   അവനിടടെ  ഞങ്ങളമാരുശ
എതനിരല.   വളടര  വര്യകമമായനി  മുഖര്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി  വനിജയന്,
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വനശ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  ടകേ.  രമാജു,  റവനവ്യൂ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന്,
ശസ്പീ. എശ. എശ. മണനി എന്നനിവര് 27-ാം തസ്പീയതനിയനിലശ 7-ാം തസ്പീയതനിയനിലശ  സസസ്പീകേരനിച്ച
തസ്പീരുമമാനങ്ങള്  സശബനനിച്ചയ്  ചമാനലകേള്  ചര്ച്ച  ടചയകേയമാണയ്.  804/57-ല്
ഏലെകതമാട്ടടത  സശബനനിച്ചയ്  വളടര  വര്യകമമായനി  എന്തമാണയ്  റവനവ്യൂടവനശ
കഫമാറടസനശ  ഏലെകതമാട്ടശ  എങ്ങടനയമാടണനശ പറഞനിട്ടുണയ്.  അങ്ങടനടയമാരു
വസ്തുത  നനിലെനനില്ടക  എന്തുടകേമാണയ്  ഇതയ്  വസ്പീണ്ടുശ  റവനവ്യൂ  ഭൂമനിയമാകമാന്
ശമനിക്കുനടവന്നയ്  ചര്ച്ച  നടെക്കുകേയമാണയ്.  വമായനികമാടതയുശ  കേമാരര്യങ്ങള്
മനസനിലെമാകമാടതയുശ  നനിയമങ്ങള്  പഠനികമാടതയുശ  കചമാദര്യശ  കചമാദനിക്കുകേയമാണയ്.
എന്തമാണയ്  നടെക്കുന്നതയ്;  കേമാണുന്നവടരടയലമാശ  ടതറനിദരനിപനികമാന്  ഉപകേരനിക്കുന്ന
സമാഹചരര്യമകല; ആ നനിലെയനികലെയയ്  കേമാരര്യങ്ങള് നസ്പീകമാന് എന്തമാണയ് കേമാരര്യശ?  ശസ്പീ.
പനിണറമായനി  വനിജയടന്റെ  കനതൃതസതനിലള്ള   സര്കമാര്  ഇച്ഛേമാശകനികയമാടടെ
ജനങ്ങള്കയ്  ഉപകേമാരപ്രദമമായ  രസ്പീതനിയനിലളള  നനിലെപമാടുകേളമാണയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.
നനിയമശ  നടെപനിലെമാകനിടകമാണമാണയ്  തസ്പീരുമമാനങ്ങളശ  നനിലെപമാടുകേളശ  എടുക്കുന്നതയ്.
27-ാം തസ്പീയതനി ഇവനിടടെ പരനിസനിതനി വമാദനികേളമായ ചനിലെ കേച്ചവടെകമാര് പറയുന്നത
കപമാടലെ  ഒരു  തസ്പീരുമമാനടമടുതകലമാ;  ടകേട്ടനിടെങ്ങള്  മൂന്നമാറനില്  നനിയനനികണശ,
ഞങ്ങള് കയമാജനിക്കുന. കതമാട്ടശ ടതമാഴനിലെമാളനികേള്കകമാ ഇടുകനികമാര്കകമാ ബഹുനനിലെ
ടകേട്ടനിടെങ്ങളകണമാ;  ടഹകകമാടെതനി  അറനിയമാടത  അവനിടടെ  ടകേട്ടനിടെങ്ങള്  വകന്നമാ;
കേളക്ടറുശ സബയ് കേളക്ടറുശ അറനിയമാടത അവനിടടെ ടകേട്ടനിടെങ്ങള് വകന്നമാ; ഇകപമാള് പമാറ
അടെര്ന വസ്പീണകലമാ;   പശജൂഡനി കഹമാട്ടല് അടെച്ചകലമാ;  ടതമാട്ടുമുകേളനില് മകനമാരമയയ്
ബനമുള്ള ടകേട്ടനിടെശ എന്തുടകേമാണമാണയ്  ഇതവടര അടെയമാതതയ്;  ആ ടകേട്ടനിടെതനില്
പമാറ വസ്പീണമാല് പ്രശ്നമനികല; കേളക്ടറുശ സബയ് കേളക്ടറുശ ഉതരശ പറകയണ ആളകേളകല;
ഐ.എ.എസയ്.  പഠനിച്ചമാല് മതനികയമാ;  ആര്ക്കുകവണനിയമാണനിതയ്?  അതയ് പറയുകമമാള്
എലമാ ഐ.എ.എസയ്.-കേമാടരയുമല ഞങ്ങള് പറയുന്നതയ്.    ജനമാധനിപതര്യ രസ്പീതനിയനിലശ
വര്യവസകേകളമാടടെയുശ  നനിലെനനില്ക്കുന്ന  ഒരു   സര്കമാര്  ബഹുജനങ്ങള്കയ്
ലെഭനികകണ  അവകേമാശങ്ങള്  അകതപടെനി  നനിലെനനിര്തകണ?  സബയ്  കേളക്ടര്
കഡമാ.  ശസ്പീറമാശ ടവങനിട്ടരമാമടന കുറശ പറയമാന് ഞങ്ങള് ഉകദ്ദേശനിച്ചതല.  പത്രകമാര്
ടകേമാണ്ടുകപമായനി  ചമാടെനിക്കുന്നതകല;  നമുകയ്  ഇവനിടടെ  നനിനളള  ഒരു  സശഘതനിനയ്
കവണടമങനില്  അവനിടടെ കപമാകേമാശ;  പരനികശമാധനികമാശ.  വസ്തുതകേള് മനസനിലെമാകേടട്ട.
പടക്ഷ,  അടതമാനശ  മനസനിലെമാകമാന്  തമാല്പരര്യടപടെമാടത  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന
കമമാശമമാക്കുവമാനുള്ള  സമസ്പീപനശ  സസസ്പീകേരനിക്കുകേടയനള്ളതയ്  നന്നല.   ഇവനിടടെ
പ്രനിയടപട്ട  പനി.  ടെനി.  കതമാമസുണയ്.   ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമാമസനിടന്റെ  മുന്ഗമാമനികേള്
ഇടുകനിയനിലെമാകണമാ;  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമാമസമാണയ്  വമാസവതനില്  എറണമാകുളതയ്
കപമായനി കേകയറനിയയമാള്. കേകയറശ നടെതനിയതയ് ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതമാമസമാണയ്. ഞങ്ങളല. 
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ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര്  :  സര്, (ടമകയ് ഓഫയ്) ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതമാമസയ്
കേകയറനിടയന്നമാകണമാ അങ്ങയ് പറയുന്നതയ്; 

ശസ്പീ  .    എസയ്  .   രമാകജന്ദ്രന്  : സര്, ഞങ്ങളടടെ സുഹൃദ്ബനതനിലെകല പറയുന്നതയ്.
അകദ്ദേഹശ  ഇടുകനിയനില്  വന്നയ്  ചമായ  കുടെനിച്ചനിട്ടുടണങനില്  കേകയറകമാരുടടെ  ചമായ
ടകേപറനിയനിട്ടുണയ്.  ശസ്പീ.  ബമാബു കുരര്യമാകകമാസനിനയ്  എത്രകയകറുണയ്;  ഞങ്ങളമാടരങനിലശ
പറകഞമാ;   ഞങ്ങടളടകമാണയ്  എന്തനിനമാണയ്  പറയനിപനിക്കുന്നതയ്?  ബഹുമമാനടപട്ട
പനി. പനി. തങച്ചനുശ മറ്റുശ സലെശ കവടണങനില് എഴതനിതന്നമാല്  സസ്പീകറമാ ലെമാന്ഡനില്
നല്കേമാമമായനിരുന്നകലമാ;  5  ടസന്റുവച്ചയ്  ടകേമാടുകമാമമായനിരുന്നകലമാ;   2010-ല്  770
കപര്കയ്  10  ടസന്റെയ്  സലെശ  വച്ചയ്  നല്കേനിയകപമാഴശ  എടന്റെ  8  ടസന്റെയ്  ഭൂമനി
ടറഗുലെടറസയ് ടചയ്തനിട്ടനില.   അതനിരനിനുചുറ്റുശ പട്ടയശ ടകേമാടുതകപമാഴശ എടന്റെ പട്ടയശ
ഞമാന്  ടറഗുലെടറസയ്  ടചയ്തനില.   അതമാണയ്  എടന്റെ  പമാര്ട്ടനി  എടന്ന  പഠനിപനിച്ചതയ്.
അതമാണയ്  മമാര്കനിസയ്  പമാര്ട്ടനി.   അലമാടത  ഞങ്ങള്  ആടരയുശ  സസമാധസ്പീനനിച്ചനിട്ടനില.
കേഴനിഞ   കേമാലെത്തുണമായനിരുന്ന  രണയ്  മനനിമമാര്  ഇവനിടടെയുണയ്.    നസ്പീതനിപൂര്വ്വശ
നനിയമശ  നടെപനിലെമാകണടമന്നയ്  കേമാണനിച്ചയ്  ഞമാന്  അവര്ക്കുശ  ടപറസ്പീഷന്
നല്കേനിയതമാണയ്.  പടക്ഷ   അതനിനയ്  കേഴനിഞനില.  എന്തമാണയ്  പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്?
അവനിടടെ  ഫയല്  കേണനില.   എടന്റെ  ഫയല്  മമാത്രമമാകണമാ  കേമാണമാടത  കപമായതയ്;
ആയനിരകണകനിനമാളകേളടടെ പട്ടയ ഫയല് കേമാണമാടത കപമായനിട്ടുണയ്;  എ 2 രജനിസര്
ഇലമാടത  കപമായനിട്ടുണയ്.   അകപമാള്  ഇടതലമാശ  വരുന്നടതന്തനിനമാണയ്?   ഞങ്ങള്
വനതനിടനതനിരമാകണമാ;  അലകലമാ;  നസ്പീലെക്കുറനിഞനികയ്  ഞങ്ങള്  എതനിരമാകണമാ?
അവനിടടെ ആളകേള് തമാമസനിക്കുന്ന സലെവശ വനികലജമാഫസ്പീസുടമലമാശ ഒഴനിവമാകണശ.
തനിരുതല് വരുതണശ. 2007 മുതല് അന്നടത സബയ് കേളക്ടര് ചനിലെ നനിലെപമാടുകേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചകലമാ;  ഞമാടനമാരു  ടവല്ലുവനിളനി  ഉയര്തമാശ.   മമാസങ്ങള്  കവണടമങനില്
എടുകമാശ.  മമാങ്കുളതയ്  1877-ല് വന്നയമാളകേളനില്  3000  കപര്കയ് പട്ടയവശ ഭൂമനിയുശ
ഉണമായനിട്ടുശ  കപമാക്കുവരവയ്  നടെക്കുന്നനില.   അടലങനില്  പട്ടയമുണയ്,  ഭൂമനിയനില.
ബമാങനില് നനിന്നയ്  ലെഭനിച്ച ഭൂമനി വനഭൂമനിയമായനി മമാറനിവരുന.  കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
ഭരണകേമാലെതയ് എറണമാകുളശ ജനിലയനിടലെ കുട്ടമ്പുഴ തമാലൂകനില്നനിന്നയ് മമാങ്കുളതനിടന്റെ
ഭമാഗമമായനി  ഇടുകനിയനില്  വന്നയ്  പട്ടയശ  എടുത്തുടകേമാണ്ടുകപമായകലമാ;  ഇകപമാള്
കവണടമങനില്  ടറകകമാര്ഡയ്  പരനികശമാധനികമാമകലമാ;  ജനില  വനിട്ടയ്  മടറമാരു
ജനിലയനില്  എങ്ങടനയമാണയ്  പട്ടയശ  പതനിചടകേമാടുക്കുകേ?  അറനിയമാതതടകേമാണയ്
കചമാദനിക്കുകേയമാണയ്.  അകപമാള്  ഇടതമാടക  നടെക്കുന്ന  കേമാലെഘട്ടതനിലശ  മമാധര്യമങ്ങള്കയ്
ഒരു പ്രശ്നവമനില.  മമാങ്കുളടത പ്രശ്നശ പരനിഹരനികമാന് ടസറനില്ടമന്റെയ്  ഓഫസ്പീസറമായ
സബയ്  കേളക്ടര്കയ്  സമയമനിലമാതടതന്തമാണയ്;  നസ്പീലെക്കുറനിഞനിയനിടലെ  പ്രശ്നശ
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തസ്പീര്കമാന്  എന്തമാണയ്  സമയമനിലമാതതയ്; കതമാട്ടശ  ടതമാഴനിലെമാളനികേള്കയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ് അതനിര്തനി തനിരനിച നല്കേനിയ ഭൂമനി
അവര്കയ്  ചൂണനികമാണനിചടകേമാടുകമാന്  സമയമനിലമാതതയ്  എന്തമാണയ്?  1957-ല്
ഏടറടുത കതമാട്ടഭൂമനികേള് വസ്പീടണടുകമാന്,  മനിച്ചഭൂമനി  ഏടറടുകമാന്  കേഴനിയമാതവര്
എടന്റെ  8  ടസന്റെയ്  വനിടുന്നതനില്  ഞങ്ങള്കയ്  ആകക്ഷപമനില.   ടകേ.എസയ്.ആര്.ടെനി.സനി.യുടടെ
മുന്നനില്  ഇകപമാള്  ബഹുനനിലെ  ടകേട്ടനിടെമുയര്ന.   എന്തയ്  പറയുന?    ഇവരനില്
ചനിലെയമാളകേള്ക്കുമമാത്രശ ഒരു ടെമാര്ജറ്റുണയ്.  അതയ് രമാഷ്ട്രസ്പീയമമാണയ്.    അങ്ങടന രമാഷ്ട്രസ്പീയ
പകേകപമാകല് ഒരു കേമാരണവശമാലശ പമാടെനില.  ശസ്പീ. എശ. എശ. മണനിടകതനിടര വന്ന
സമരശ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഏടറടുത്തുടവന്നയ്  വളടര  ആഹമാദപൂര്വ്വശ  പറഞകലമാ.
ഞങ്ങള്കയ്   ശസ്പീ.  എശ.  എശ.  മണനിയുടടെ  പ്രശ്നമലമായനിരുന,  അതനിനുകവണനി
രമാജനിവയണടമന്നയ് പറഞയ് സമരശ ടചയ്തനിടലന്നയ് മസ്പീഡനിയയനില്  ശസ്പീമതനി കഗമാമതനി
പറഞകലമാ;  പനിടന്ന ആര്ക്കുകവണനിയമായനിരുന സമരശ?  എങ്ങടനടയങനിലടമമാരു
സമരശ;   അതമാകണമാ  രമാഷ്ട്രസ്പീയശ;   അങ്ങടനയമാകണമാ  രമാഷ്ട്രസ്പീയശ  കപമാകകേണതയ്?
അകപമാള്  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  രശഗതയ്  ഇച്ഛേമാശകനികയമാടടെ,  അര  നൂറമാണമായമാലശ,  പ്രശ്നശ
പരനിഹരനിക്കുവമാന് ശമനിക്കുന്ന സഖമാവയ് വനി.  എസയ്.  അചതമാനന്ദേടന്റെ കനതൃതസതനിലള്ള
സര്കമാരനിടന പനിന്തുണയ്ക്കുകേടയനള്ളതയ്  ഞങ്ങടള സശബനനിച്ചനിടെകതമാളശ  വളടര
പ്രധമാനശ തടന്നയമാണയ്.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാശ സര്, (ടമകയ് ഓഫയ്)  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി വനിജയടന്റെ
കനതൃതസതനിലള്ള  സര്കമാരകല ഇകപമാഴള്ളതയ്?

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രമാകജന്ദ്രന്  :  സര്,  അതയ്  വനി.  എസയ്.-ടന്റെയുശ സര്കമാരമാണയ്.  ....
(ബഹളശ)...   നനിങ്ങള്കയ്  എന്തമാണയ്  സശശയശ?    അതയ്  ഞമാന്  കബമാധപൂര്വ്വശ
തടന്നയമാണയ്  പറയുന്നതയ്.    എനനികയ്  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമാമസനിടനക്കുറനിച്ചയ്  കുറച്ചയ്
പറയമാനുണമായനിരുന.   പടക്ഷ,  സമയശ  അനുവദനിക്കുന്നനില.     അവനിടടെ  എത്ര
ടസമനികതരനികേളണയ്, എത്ര പള്ളനികേളണയ്, എത്ര ഇടെവകേകേളണയ്?  മരനിചകപമായവടര
ഏഴകന്നല്പനികമാന്   കേഴനിയുകമമാ;  അടലങനില്  അവനിടടെ  തമാമസനിക്കുന്നയമാളകേടള
ആര്ടകങനിലശ മമാറനിടയടുകമാന്   കേഴനിയുകമമാ;  ഈ പറഞ ആധമാരശ ടചയ്തതനിടന്റെ
അടെനിസമാനതനില്  വരുന്ന  വനിരനിവള്ള  സലെടമലമാശ  കേകയറമമാടണന്നയ്  കേമാണനിച്ചയ്
ഒഴനിപനികമാന്   കേഴനിയുകമമാ;  മനിച്ചഭൂമനി  ഏടറടുകമാന്,  ലെമാന്ഡയ്  കബമാര്ഡയ്  അവമാര്ഡയ്
നടെപനിലെമാകമാന്  എന്തുടകേമാണമാണയ്  ഇനവടര  പറയമാന്  നനിങ്ങള്കയ്
സമാധനികമാതതയ്? എറണമാകുളത്തുശ പരനിസനിതനി സശരക്ഷനികകണ?  പട്ടണങ്ങളനില്
ബഹുനനിലെ  ടകേട്ടനിടെങ്ങള്  ഉയരുന്നതനിനയ്  ഒരു  പ്രശ്നവമനില.   കകേമാസല്  കസമാണ്
എന്തമായനി;  തസ്പീരപ്രകദശ  സശരക്ഷണ  നനിയമശ  വന്നകലമാ;  നനിങ്ങള്  എന്തുടചയ?
അകപമാള്  ആരുശ  പറയനില.   ഇവര്  അടെനിമകേളമായനി  തടെര് ന്നമാല്  മതനി.   പടക്ഷ
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ഞമാടനമാരു കേമാരര്യശകൂടെനി പറയമാന് ആഗ്രഹനിക്കുന.   സുബ്രേഹ്മണര്യ ഭമാരതനി അകപമാഴശ
ഒരു വമാകയ് പറഞനിട്ടുണയ്, 

'     அசனசமணலனமலஅசனசமணலனமலஅசனசமமனனபதணலனமலமய

      உசனசணமமதவதனணடநனதவமழகணனனறமபததணலமன

      அசனசமணலனமலஅசனசமணலனமலஅசனசமமனனபதணலனமலமயசமரமன' 

ഞങ്ങള് ധസ്പീരമമായനി നനില്ക്കുശ.  ടതമാഴനിലെമാളനികേളശ കേര്ഷകേരുശ കുടെനികയറകമാരു
മമായനിട്ടുള്ളവര് ഈ ജനിലയുടടെ കൂടടെ നനിലെനനില്ക്കുവമാന്.......

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതമാമസയ്  : സര്, ശസ്പീ. എസയ്. രമാകജന്ദ്രന് ഒന്നയ് വഴങ്ങുകമമാ;

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രമാകജന്ദ്രന്  : ബഹുമമാനടപട്ട ടചയര് സമ്മതനിക്കുടമങനില് ഞമാന്
വഴങ്ങമാശ.  

മനി  .    ടചയര്മമാന്  : ശസ്പീ.  എസയ്.  രമാകജന്ദ്രന്,  അങ്ങയുടടെ  സമയശ  കേഴനിഞ്ഞു.
വഴങ്ങമാന് സമയമനില.  

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രമാകജന്ദ്രന്  : സര്,  ഞമാന്  അധനികേശ  സമയടമടുകമാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അതടകേമാണയ് സഖമാവയ് പനിണറമായനി വനിജയടന്റെ കനതൃതസതനിലള്ള
ഈ  സര്കമാര് നടെപനിലെമാക്കുന്ന ഇതരതനിലള്ള പദതനികേള്......

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതമാമസയ്  : സര്, കപമായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓര്ഡര്.

മനി  .   ടചയര്മമാന്  :  എന്തയ് കപമായനിന്റെമാണയ്;

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമാമസയ്  : സര്,  ഞമാന്  എടന്റെ  കസഹനിതന്  ശസ്പീ.  എസയ്.
രമാകജന്ദ്രടന്റെ  പ്രസശഗതനില്  ഇടെടപടെമാന്  കവണനിയല,  എടന്റെ  കപരയ്
പറഞതടകേമാണ്ടുമല.   എടന്റെ കപരയ്  പറഞനിട്ടുശ  ഒനശ  പറയമാതനിരനിക്കുകേയമാണയ്.
പടക്ഷ,  നമാടള  ഇതയ്  ചരനിത്ര  കരഖയമായനി  നനിയമസഭമാ  കരഖകേളനില്
കേമാണുടമന്നതനിനമാല്,  എടന്നക്കുറനിച്ചയ്   പറഞതനിനയ്  ഞമാന്  മറുപടെനി  പറയുന്നനില,
കരഖയമായനി കേനിടെക്കുടമനള്ളതടകേമാണയ് ഒനരണയ് കേമാരര്യങ്ങള് പറയമാശ. 

[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് പമാനല് ഓഫയ് ടചയര്മമാന് ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലെമാല്]

മനി  .   ടചയര്മമാന്:  ഇതമാകണമാ കപമായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓര്ഡര്?

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമാമസയ്  : സര്,  കപമായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്,  286  എന
പറഞമാല് ചര്ച്ചയനിടെയനില് ഉണമാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമമാണയ്.  ശസ്പീമതനി നനികവദനിത പനി.
ഹരടന്റെ  റനികപമാര്ട്ടമാണയ്  എടന്റെ  കേയനിലെനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിടന്റെ  തടെകശ  ഞമാന്
വമായനികമാശ,
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(1)  Badly maintained and systematically tampered revenue records;
(2)  Non  availability  of  basic  land  assignment  related  registers  that  are
crucial  for verifying assignments;  (3)  Assigners  occupy lands over  than
those mentioned in thundaper registers, registration documents, pattayam
files  etc.  ഏറവശ  വലെനിയ  കൃത്രനിമശ  ഈ  കമഖലെയനില്  നടെന്നതനിടന്റെ
ഭമാഗമമായനിട്ടുള്ളതമാണയ്  ഈ  ഭൂമനി.   ശസ്പീ.  എസയ്.  രമാകജന്ദ്രടന്റെ  എട്ടയ്  ടസന്റെനിടനപറനി
ഞമാന്  പറയുന്നനില.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  എട്ടയ്  ടസന്റെനിടന  എതനിര്കമാന്  കേമാരണശ,
നമാടള  ടതകമാടെയ്  ഗസയ്  ഹസൗസനിടന്റെ മുറതയ്  ആടരങനിലശ  കപമായനി  അഞയ്  ടസന്റെയ്
സലെശ കേകയറനി ഒരു കുടെനില്വച്ചമാല് എന്തമാകണമാ  സര്കമാരനിടന്റെ നനിലെപമാടെയ്  അതയ്
തടന്നയമാണയ്  ശസ്പീ.  എസയ്.  രമാകജന്ദ്രടന്റെ  കേകയറടതപറനി  ബഹുമമാനടപട്ട  റവനത്യു
വകുപ്പുമനനി  പറഞതയ്.   അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  സലെശ  ടപമാതമരമാമതയ്  വകുപനിടന്റെ
സലെമമാണയ്.   അലമാടത  ഭൂമനിയനിലമാത  പമാവടപട്ട  ശസ്പീ.  എസയ്.  രമാകജന്ദ്രന്  എട്ടയ്
ടസന്റെയ് സലെശ കേകയറനിടയന്നയ്.... 

മനി  .   ടചയര്മമാന് : അങ്ങയ്  ഇങ്ങടന സമയശ അപഹരനികരുതയ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമാമസയ് :  സര്,  ഇടതലമാശ  വനിശദസ്പീകേരനികകണ കേമാരര്യമമാണയ്.
ദയവമായനി അങ്ങയ് ഇടെടപടെരുതയ്.

മനി  .   ടചയര്മമാന്: അതയ് പമാടെനില. അകദ്ദേഹശ സശസമാരനികമാന് എഴകന്നറ്റു.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതമാമസയ് : വളടര പ്രധമാനടപട്ട ഒരു കേമാരര്യമമാണയ്. 

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രമാകജന്ദ്രന്:  സര്,  4-8-2009-ല് എസയ്.  രമാകജന്ദ്രടന്റെ,  ഭൂമനിടയ
സശബനനിച്ചയ്  തഹസനില്ദമാര്  ജനിലമാ  കേളക്ടര്കയ്  നല്കേനിയ  റനികപമാര്ട്ടനിടന്റെ  ടസച്ചയ്
എടന്റെ  ടകേവശമുണയ്.  എടന്റെ  ചുറനിലശ  ടതമാണ്ണൂറനിയഞയ്  കപര്കയ്  പട്ടയശ
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  1957-ല്  അതയ്  ടപമാതമരമാമതയ്  വകുപനികന്റെതമായനിരുന.
അതകേഴനിഞയ്  5.70   ഏകര്  ഭൂമനി  പതനിച   നല്കേമാന്  സര്കമാര്  ഉതരവയ്
പുറടപടുവനിച്ചതമാണയ്. (റനികപമാര്ട്ടയ്  ഉയര്തനികേമാട്ടനി) 843 A 14.70  ഏകര് ഭൂമനിയനില്
5.70  ഏകര് ഭൂമനി  പതനിച്ചയ്    നല്കേമാന്  ഉതരവണയ്. അതടകേമാണയ്  അടതമാനശ
നനിലെനനില്കനില.   ഇതനില്  പട്ടയശ   നല്കേനിയതനില്  ആദര്യടത  കപരയ്  എസയ്.
രമാകജന്ദ്രന്,   8  ടസന്റെയ്  എന്നമാണയ്.  ഇതകൂടെമാടത  ഒരു  കേമാരര്യശകൂടെനി  പറയമാശ.
വനിജനിലെന്സനിടന്റെ  റനികപമാര്ട്ടനിടന  സശബനനിചശ  പറയുനണയ്.  വനിജനിലെന്സനിടന്റെ
റനികപമാര്ട്ടുശ  23-12-2009-ടലെ കേത്തുശ എനനികയ് ലെഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അതനിടലെ വനിഷയശ  -
'വനിജനിലെന്സയ്  വകുപയ്  -  വനിജനിലെന്സയ്  അകനസഷണശ സശബനനിച്ചയ്;  സൂചനയനികലെയയ്
തമാങളടടെ  ശദ  ക്ഷണനിക്കുന.  സര്കമാര്  ഭൂമനി  കേകയറനിയതമമായനി  ബനടപട്ടയ്
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PC10/03/IDK,  VE9/7/IDK  എന്നസ്പീ  കകേസുകേളനില്  തമാങളടടെ  സമാക്ഷനിടമമാഴനി
എടുക്കുകേയുണമായതശ തമാങള് വനിജനിലെന്സയ് ആന്റെയ് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബവ്യൂകറമായനില്
നനിലെവനിലള്ള  വനിജനിലെന്സയ്  കകേസുകേളനികലെമാ  വനിജനിലെന്സയ്  അകനസഷണങ്ങളനികലെമാ
സശശയനിക്കുന്ന  ആകളമാ  കുറമാകരമാപനിതകനമാ  അടലന്നയ്  ഇതനിനമാല്
സമാക്ഷര്യടപടുതനിടകമാള്ളുന' എന്നമാണയ്. 

മനി  .   ടചയര്മമാന് : അങ്ങയ് ചുരുകണശ,

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രമാകജന്ദ്രന്:   സര്,  ഇവനിടടെ  നമ്മുടടെ  മനനിമമാടര
ബഹുമമാനനിച്ചനിടലങനില് അടതമാരു കുറവകല?  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമാമസയ് സമയടമലമാശ
എടുതതടകേമാണമാണയ്.  അകദ്ദേഹശ പറഞടതലമാശ ടതറമാണയ്. 

മനി  .   ടചയര്മമാന് : അങ്ങയ് ചുരുകണശ,

ശസ്പീ  .   എസയ്  .   രമാകജന്ദ്രന്:  സര്, ഒറ കപമായനിന്റെയ് പറഞ്ഞുടകേമാണയ്  ചുരുകമാശ. ഈ
കരഖകേടളലമാശ  തനിരനിച്ചയ്  തരണടമന്നയ്  ആവശര്യടപടുകേയമാണയ്.  ഇവനിടടെ
ബകയമാടഡകവഴനിറനികയ് ടകേ.ഡനി.എച്ചയ്.-ല്  100  ഏകര് മനിച്ചഭൂമനി  നല്കേണടമന്നയ്
ആവശര്യടപട്ടനിട്ടുണയ്.  ബഹുമമാനടപട്ട  വനശ  വകുപ്പുമനനി  ആ  നൂറയ്  ഏകര്  ഭൂമനി
തനിട്ടടപടുതനി   നല്കേണടമന്നയ്  ആവശര്യടപടുകേയമാണയ്.  അതകപമാടലെ  എലെനിഫന്റെയ്
കേര്യമാമയ്  രൂപടപടുതമാന് ബഹുമമാനടപട്ട മനനി ശമനിച്ചനിരുന.  പ്രസ്തുത എലെനിഫന്റെയ്
കേര്യമാമനില്  മൂന്നമാറനില്  മമാത്രശ  24   ഒറടപട്ട  ആനകേളണയ്.   ഇകപമാള്  പകേലശ
രമാത്രനിയനിലശ നടെകമാന്   കേഴനിയനില.  അതടകേമാണയ് അതയ് അവനിടടെനനിനശ മമാറണശ.
സനി.സനി.എഫയ്.ടന്റെ  ഒരു  ഓഫസ്പീസയ്  മൂന്നമാറനില്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണയ്  നലതയ്.
അതകപമാടലെ കൃഷനി വകുപയ്  ധമാരമാളശ കേമാരര്യങ്ങള് ടചയന. അടതമാനശ  പറയമാന്
എനനികയ്  അവസരശ  ലെഭനിച്ചനില.  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിടയ  ഞമാന്  അഭനിനന്ദേനിക്കുന.
അതകപമാടലെ   വനശ  വകുപ്പുമനനികയയുശ  അഭനിനന്ദേനിക്കുന.  ഇതരതനിലള്ള
പ്രവൃതനികേള് ടചയന്ന  സര്കമാരനിടന്റെ എലമാവനിധ സഹമായങ്ങളശ ഉണമാകേണടമന്ന
അഭര്യര്തനകയമാടുകൂടെനി ഈ ധനമാഭര്യര്തനടയ ഞമാന് പനിന്തമാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജയ്:  സര്,   വളടര  പ്രധമാനടപട്ട   സഭ  അറനികയണ
കേമാരര്യമമാണനിതയ്.  ഞമാന്  ഇതയ്  പറയമാന്  ഉകദ്ദേശനിച്ചതല,  പകക്ഷ  പറയമാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണയ്.  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമാമസുശ ബഹുമമാനടപട്ട എസയ്.  രമാകജന്ദ്രനുശ
സഭയനില്  വമായനിച്ചതയ്  രണ്ടുശ ഔകദര്യമാഗനികേ  കരഖകേളമാണയ്.   ഒകര  കേമാരര്യതനിനയ്
വര്യതര്യസ അഭനിപ്രമായങ്ങള് രണയ് ഐ.എ.എസയ്.-കേമാര് എങ്ങടന എഴതശ? മമാറനിമമാറനി
വരുന്ന സര്കമാരുകേളടടെ സസൗകേരര്യതനിനമായനി സസൗകേരര്യമുള്ളതയ് എഴതനിടകമാടുക്കുന്ന
ഐ.എ.എസയ്.  ഓഫസ്പീസര്മമാരമാണയ്  ഈ  വഴക്കുണമാക്കുന്നടതന്നമാണയ്  എടന്റെ
അഭനിപ്രമായശ.  എകന്നമാടെയ്  ക്ഷമനികണശ,  ശസ്പീ.  എസയ്.  രമാകജന്ദ്രടന



ധനകേമാരര്യശ 455

തമനിഴയ് നമാട്ടുകേമാരനമായനി ഞമാന് കേമാണുന്നനില. അകദ്ദേഹടത മലെയമാളതനിടന്റെ മകേനമായനി
ഞമാന് കേമാണുകേയമാണയ്.  അതനില് ഒരു സശശയവശ കവണ.  അകദ്ദേഹശ നമാലെമാമടത
തലെമുറയനില്ടപട്ടയമാളമാണയ്.   1996-ല്  ടപറസ്പീഷന് കേമ്മനിറനി  ടചയര്മമാന് എനളള
നനിലെയയ്  ഈ റനികപമാര്ട്ടുമമായനി ആദര്യശ മൂന്നമാറനില് കപമായതയ് ഞമാനമാണയ്.  എനനികയ് നല
ഓര്മ്മയുണയ്.  ശസ്പീ.  എസയ്.  രമാകജന്ദ്രന്  എന്നയ്  പറയുന്ന  മലെയമാളനി  നമാലെയ്
തലെമുറകേള്ക്കുമുമയ്  തമനിഴയ് നമാട്ടനില്നനിനശ  മൂന്നമാറനില്  വന്ന  ആളമാണയ്.
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  തലെമുറകേള്  മുഴവന്  മൂന്നമാറനിലെമാണയ്.   അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  മകളശ
മമാതമാപനിതമാകളടമലമാശ  അവനിടടെയമാണയ്.  അവര് മലെയമാളതനിടന്റെ മകളമാണയ്.   ആ
മകടള  അടെനികച്ചമാടെനികമാന്  ആര്കമാണയ്  അവകേമാശശ?  അവര്  കകേരളതനിടന്റെ
സസതമാണയ്.   അവടര   ഒരനികലശ തമനിഴയ് നമാട്ടുകേമാരമായനി  കേണകമാകമാടത  അവര്
കകേരളതനികനമാടടെമാപശനനിന്നയ്  പ്രവര്തനികണടമന്നമാണയ്  എനനികയ്  അകപക്ഷനികമാനുള്ളതയ്.
നനിങ്ങള് ശസ്പീ. എസയ്. രമാകജന്ദ്രടന്റെ കേമാരര്യശ മമാത്രശ പറകയണ. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതമാമസയ്
പൂഞമാറനില്നനിനശ ഇടുകനിയനില് വന്നയ് കുടെനികയറനിയതമാണയ്.  ശസ്പീ. എസയ്. രമാകജന്ദ്രന്
തമനിഴയ് നമാട്ടനില്നനിനശ വന്നതമാണയ്. എകസറനില് ടതമാഴനിടലെടുകമാടത  ടെമാകനി ടഡ്രൈവര്
എന്ന നനിലെയനിലെമാണയ് ശസ്പീ. എസയ്. രമാകജന്ദ്രന്  മൂന്നമാര് ടെസൗണനികലെയയ് വന്നതയ്.  അന്നയ്
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  അമ്മമാവടന്റെ  കപരനില്  കേരശ  തസ്പീര്തനിരുന്ന  8  ടസന്റെനിലെമാണയ്
ഇകപമാള് തമാമസനിക്കുന്നതയ്.  അകപമാള് അകദ്ദേഹടത ഓടെനിച്ചനിട്ടയ് എന്തമാണയ് കേമാരര്യശ?
എന്നനിട്ടയ്  ഇവനിടടെ  വന്നയ്  അകങ്ങമാട്ടുമനികങ്ങമാട്ടുശ  പ്രസശഗനിക്കുകേയമാണയ്.   തമനിഴയ് നമാട്ടനില്
നനിനശ വന്ന നനിങ്ങള് കകേരളതനിടന്റെ സന്തതനികേളമാണയ്.  നനിങ്ങള്കയ് അര്ഹതടപട്ട
ഭൂമനി   ലെഭനിക്കുശ,  നനിങ്ങള്കതയ്  കേനിട്ടനികയ  മതനിയമാകൂ.   ഇവനിടടെ  60   വര്ഷമമായനി
ഇടെതപക്ഷവശ യു.ഡനി.എഫുശ   മമാറനിമമാറനി  ഭരനിക്കുന.  ഞമാന് ഇവനിടടെയനിരുന്നയ്  ശസ്പീ.
മുഹമ്മദയ് മുഹമാസനിന് പനി.യുമമായനി കേണക്കു കൂട്ടുകേയമായനിരുന.  അതനില്  35  ടകേമാലശ
യു.ഡനി.എഫുശ  25  ടകേമാലശ എല്.ഡനി.എഫുശ ഭരനിച.  ഇവര്ടകന്തമായനിരുന പണനി;
ഇടുകനിയനിടലെ  ഭൂമനി  കേടണതമാന്  പമാടെനിലമായനിരുകന്നമാ;  ഇടുകനിയനില്  കജമായനിന്റെയ്
ടവരനിഫനികകഷന് നടെതനി അര്ഹതടപട്ടവര്കയ് ഭൂമനി നല്കേമാന് പമാടെനിലമായനിരുകന്നമാ;
കൃഷനികമാരുടടെ ബുദനിമുട്ടയ് മനസനിലെമാകനി നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികമാന് പമാടെനിലമായനിരുകന്നമാ?
എന്നനിട്ടയ്  ഇകപമാള്   ഇവനിടടെ  വന്നയ്  കേര്ഷകേടര  വളര്തമാന്  കവണനി  പ്രസശഗശ
നടെത്തുകേയമാണയ്.  അങ്ങടന  കേര്ഷകേന്  വളരനില.  ബഹുമമാനടപട്ട  ടകേ.  എശ.
മമാണനിടയന്നയ് ഞമാന് പറയനില,  അവര് മമാണനിടയന്നയ് വനിളനികമാന് പറഞതടകേമാണയ്
ഞമാന്  മമാണനി  സമാടറന്നയ്  പറയുകേയമാണയ്.  മമാണനിസമാറുശ   കൃഷനികമാരുടടെ  കേമാരര്യശ
പ്രസശഗനിക്കുകേയമാണയ്.  35  ടകേമാലശ  ഭരനിച്ചതനില്  23 വര്ഷകതമാളശ അകദ്ദേഹശ
മനനിയമായനിട്ടയ് ഇരുന്നയമാളമാണയ്.  കേര്ഷകേരുടടെ കേമാരര്യശ എന്തുടകേമാണമാണയ് അകദ്ദേഹശ
മറന  കപമായതയ്?  .....(ബഹളശ)......  എനനികയ്  എന്തു  ടചയമാന്  കേഴനിയുശ;  ഞമാന്
ടവറുടത  നടെക്കുകേയകല;   എനനികയ്  വല  അധനികേമാരവമുകണമാ?   വര്തമമാനശ
പറയുന്നതനില്   സുഖമുണയ്,  പകക്ഷ  സതര്യകതമാടെയ്  അല്പശ  ബനവശ  നസ്പീതനിയുശ
പുലെര്തമാനുള്ള മമാനര്യത രമാഷ്ട്രസ്പീയ കനതമാകള്ക്കുണമാകേണശ.   
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എനനികയ്  ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമമാറനികനമാടെയ് ഒരു കേമാരര്യശ പറയമാനുളളതയ്,

ഇകപമാള്  പച്ചകറനി,  ആപനിള്  തടെങ്ങനി  പലെതനിലശ  വനിഷമമാണയ്.  ഇടതമാടക

കേടണതമാനുള്ള  മമാര്ഗ്ഗമുകണമാ;  ഇവടരടയമാടക  പനിടെനിച്ചയ്  അകേതനിടെമാന്

നനിയമമനികല?  നനിങ്ങള്  കേമാരര്യക്ഷമമമായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  നടലമാരു  മനനിയമായത

ടകേമാണയ് പറയുകേയമാണയ്.   ഇകപമാള് നലതമാണയ്  കുറച്ചയ്  കേഴനിയുകമമാള് കമമാശമമാകുശ,

അതമാണയ് പമാരമരര്യശ. മനനിയമായനി കുറച്ചയ് കേമാലെശ കേഴനിയുകമമാള് അഹങമാരശ കേയറുശ.

ഇകപമാള്  നല  നനിലെയനിലെമാണയ്.  അതയ്  അങ്ങടനയങ്ങയ്  കപമാകേടട്ട.   ആപനിടളടുതയ്

കേതനിടകേമാണയ്  ചുരണ്ടുകമമാള്  അതനില്  നനിനശ  ടമഴകേയ്   ഇളകേനിവരനികേയമാണയ്.

ഇടതമാടകയമാണയ് നമ്മുടടെ കുഞ്ഞുങ്ങടള നശനിപനിക്കുന്നതയ്. ഇതനിടനതനിടര ശകമമായ

നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികമാന്  കേഴനിയുകമമാ  എന്ന  കേമാരര്യശ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി

ശദനികണടമന്നയ് മമാത്രശ സൂചനിപനിചടകേമാണയ് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കുഞനിരമാമന്:  സര്,  കൃഷനി,  മൃഗസശരക്ഷണശ,  ക്ഷസ്പീര വനികേസനശ,

വനശ  എന്നസ്പീ  നമാലെയ്  ധനമാഭര്യര്തകേടളയുശ  ഞമാന്  പനിന്തമാങ്ങുന.   2016  കമയയ്

മമാസതനില്  അധനികേമാരതനില്  വന്ന   എല്.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാര്  ഒരു  വര്ഷശ

തനികേയ്ക്കുവമാന് കപമാകുകേയമാണയ്.  'എല്.ഡനി.എഫയ്.  വരുശ,  എലമാശ  ശരനിയമാകുശ'  എന്ന

മുദമാവമാകേര്യശ  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹശ  ഒന്നമാടകേ  ഏടറടുക്കുകേയുശ  സമൂഹതനിടന്റെ

പനിന്തുണകയമാടുകൂടെനി അധനികേമാരതനില്വന്ന സര്കമാര് ആ മുദമാവമാകേര്യശ നടെപമാക്കുന്നതനിടന്റെ

ഭമാഗമമായനിട്ടമാണയ്  ഇവനിടടെ  ഈ  ചര്ച്ചകേളശ  കേമാരര്യങ്ങളശ  നടെനടകേമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.

ഗവണ്ടമന്റെനിടന എങ്ങടനടയങനിലശ  പരമാജയടപടുതനി  എടന്തങനിലശ  കനടെനിടയടു

കമാനമായനിരുന നമ്മുടടെ പ്രതനിപക്ഷ കനതമാകളശ സുഹൃത്തുകളശ ശമനിചടകേമാണനിരുന്നതയ്.

എലമാശ  ശരനിയമാകുടമന്ന  മുദമാവമാകേര്യശ  നടെപനിലെമാകടപടുകമമാള്  അതനിടനക്കുറനിച്ചയ്

ഒരമാകക്ഷപവശ  അഭനിപ്രമായവശ   പറയമാന്  പ്രതനിപക്ഷതയ്  ആരുമനിടലനള്ളതയ്  ഒരു

പ്രധമാനടപട്ട കേമാരര്യമമാണയ്.  അതനിടന്റെ  നവ്യൂനതകേള്  കേണ്ടുപനിടെനിച്ചയ്  പരനിഹരനികമാനുശ

നനിര്കദ്ദേശനികമാനുമല അവരുടടെ ചര്ച്ചടയന്നയ് നമുടകലമാശ കകേട്ടമാല് മനസനിലെമാകുശ. 

ഞമാന്  കൃഷനിടയ സശബനനിച്ചയ് പറയുകേയമാണയ്. നമ്മുടടെ നമാട്ടനില്  കൃഷനികമാര്
വളടര  പ്രധമാനടപട്ട  ഘടെകേമമാണയ്.  'ജയയ്  ജവമാന്  ജയയ്  കേനിസമാന്'  എന്നമായനിരുന
നമ്മുടടെ  നമാട്ടനിടലെ  ഒരു  കേമാലെടത  മുദമാവമാകേര്യശ.  രമാജര്യശ  കേമാക്കുന്ന  പട്ടമാളകമാര്
കേഴനിഞമാല്  രണമാശ  സമാനശ  കൃഷനികമാര്കയ്  എന്നതമായനിരുന  നമ്മുടടെ  നമാട്ടനിടലെ
സങല്പശ.  എന്നമാല്  അതനിന്നയ്  കുറഞ്ഞുവരുന  എന്നതമാണയ്  ഒരു  പ്രധമാനടപട്ട
വസ്തുത.  കൃഷനികമാരടന്റെ  തമാല്പരര്യശ  കൃഷനിയനിലെല,  ഇതകപക്ഷനിച്ചയ്  മകറടതങനിലശ



ധനകേമാരര്യശ 457

കമഖലെയനികലെകയ്  കപമാകേണശ  എന്നതമായനിരുന  കുറച്ചയ്  കേമാലെമമായനിട്ടുളള  അവസ.
എന്നമാല്  കേഴനിഞ ഒരു ടകേമാലകമാലെമമായനി ഈ   സര്കമാര്   കേമാര്ഷനികേ രശഗതയ്
ടചയടകേമാണനിരനിക്കുന്ന ജകനമാപകേമാരപ്രദമമായ  നടെപടെനികേള്  കൃഷനികമാരടന
ആകേര്ഷനിക്കുനടവന്നയ്  മമാത്രമല  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയനികലെയയ്  കൂടുതല്  ആളകേടള
കേടെനവരമാന് കപ്രരനിപനിക്കുകേയുശ ടചയന.  നമ്മുടടെ നമാട്ടനില് വര്യവസമായടതകമാള്
കൂടുതല് ടതമാഴനില്  നല്കുന്നതയ് കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയമാണയ്.    നമ്മുടടെ നമാട്ടനിടലെ കൃഷനി
സശരക്ഷനിച്ചനിടലങനില് നശനിചകപമാകുടമന്നയ്  മമാത്രമല ലെക്ഷകണകനിനയ്  ആളകേള്കയ്
ടതമാഴനില് നല്കുന്ന  ഒരു വര്യവസമായശ തകേരുകേയുശ ടചയന.    കകേരളതനില്  ഇന്നയ്
കേമാണുന്ന  എലമാ  ടചറുകേനിടെ  വര്യവസമായങ്ങളശ  നനിലെനനില്ക്കുന്നതയ്  കൃഷനിടയ
ആശയനിച്ചമാണയ്.  ആ കൃഷനി സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഇന്നയ്  നല്കുന്ന ആനുകൂലെര്യശ
കപമാരമാ  കൂടുതല്  ആനുകൂലെര്യശ നല്കേണടമന്നമാണയ്  എനനികയ്  മനനികയമാടുശ
ബഹുമമാനടപട്ട  സര്കമാരനികനമാടുശ  ആവശര്യടപടെമാനുള്ളതയ്.  കൃഷനികമാടര  സഹമായനികമാന്
സര്കമാര്   സസസ്പീകേരനിച്ച  നടെപടെനി  ഏറവശ  ശമാഘനസ്പീയമമാണയ്.   ഈ  സര്കമാര്
കൃഷനിനമാശശ  സശഭവനിച്ച  കേര്ഷകേര്ക്കുളള  നഷ്ടപരനിഹമാരശ  ഇരട്ടനിയമാകനി
വര്ദനിപനിചടവന്നതയ് ഒരു പ്രധമാനടപട്ട കേമാരര്യമമാണയ്.  ഒരു ടതങ്ങയ് നശനിചകപമായമാല്
700  രൂപയമാണയ്  കേഴനിഞ  കേമാലെശവടര  നമ്മുടടെ  നമാട്ടനില്  നഷ്ടപരനിഹമാരമമായനി
നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  അതയ് ബഹുമമാനടപട്ട മനനി കേഴനിഞ ബഡ്ജകറമാടുകൂടെനി  2,000
രൂപയമായനി  പ്രഖര്യമാപനിച.  എത്ര ഇരട്ടനിയമാടണന്നയ് നനിങ്ങള്തടന്ന ഊഹനിച്ചമാല്മതനി.
ടനലനിടന്റെ  കേമാരര്യതനിലശ  അതതടന്നയമാണയ്  സനിതനി.  എലമാശ  ഇരട്ടനിയമായനി
വര്ദനിപനിച എന്നതയ്  ഒരു പ്രധമാനടപട്ട കേമാരര്യമമാണയ്.  മുന്പയ്  700  രൂപയമായനിരുന
അനുവദനിച്ചനിരുന്നടതങനിലശ  കൃഷനി  ഓഫസ്പീസനില്  100  അകപക്ഷ   ലെഭനിച്ചമാല്
ആടകേയുള്ള കേമാശനില്നനിന്നയ് നൂകറമാ ഇരുന്നൂകറമാ രൂപ മമാത്രകമ  നല്കുമമായനിരുനള.
700  രൂപ  എന്നതയ്  കപരനിനയ്  മമാത്രമമാണുണമായനിരുന്നതയ്.  എന്നമാല്  ഇകപമാള്
അങ്ങടനയല. ഇന്നയ് 2,000 രൂപ തടന്ന നല്കേണടമന്നമാണയ് ബഹുമമാനടപട്ട മനനി
അറനിയനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  നമ്മുടടെ  നമാട്ടനിടലെ  എലമാ  കേമാര്ഷനികകേമാല്പന്നങ്ങളടടെയുശ
നഷ്ടപരനിഹമാരശ  ഇരട്ടനിയമായുശ  അതനിലെധനികേമമായുശ  വര്ദനിപനികമാന്  തസ്പീരുമമാനനിച്ച
സര്കമാരനിടനയുശ അതനിനയ്  കനതൃതസശ   നല്കേനിയ മനനിടയയുശ ഞമാന് ആദര്യമമായനി
അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയമാണയ്.

നമ്മുടടെ  നമാട്ടനിടലെ  എലമാവരുടടെയുശ  പ്രധമാനടപട്ട  ഭക്ഷണമമാണയ്  അരനി.
ടനലനിടന്റെ ഉല്പമാദനശ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനമായനി  ടനല്പമാടെങ്ങള് വര്ദനിപനികമാനമാണയ്
ഈ സര്കമാര് ആദര്യശ തസ്പീരുമമാനടമടുതതയ്.  അടതമാരു നല കേമാരര്യമമാണയ്.  ടമത്രമാന്
കേമായല്,  ആറന്മുള  വനിമമാനതമാവളതനിനുകവണനി  നനികേതനിയ  നനിലെങ്ങള്
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എന്നനിവനിടെങ്ങളനിടലെലമാശ വസ്പീണ്ടുശ ടനല്ക്കൃഷനി ടചയകേയുശ, അതയ് നടെമാനുശ ടകേമായമാനുശ
ബഹുമമാനടപട്ട മനനി അവനിടടെകപമാവകേയുശ ടചയ എന്നതയ് കകേരളതനിടലെ കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെകയമാടെയ് കേമാണനിക്കുന്ന ബഹുമമാനമമാണയ്. ടനല്പമാടെശ വര്ദനിപനിക്കുകേ എനള്ളതയ്
ഒരു  പ്രധമാന   വനിഷയമമായനി  ഈ  സര്കമാര്  എടുതതയ്  നമ്മുടടെ  നമാട്ടനിടലെ
കൃഷനികമാര്കയ്  മമാത്രമല മറ്റുള്ളവര്ക്കുകൂടെനി  ഉപകേമാരപ്രദമമാകുന്ന ഒരു  ഘടെകേമമാണയ്.
എലമാകമാലെത്തുശ   ഹരനിയമാനയനില്നനിനശ  പഞമാബനില്നനിനശ  ഉതര് പ്രകദശനില്
നനിനമുളള  ടനല്ലുശ  അരനിയുശ  കഗമാതമ്പുശ  ടചറനിയ  വനിലെയയ്   ലെഭര്യമമാകേണടമനള്ള
നമ്മുടടെ നമാട്ടനിടലെ ആഗ്രഹശ ശരനിയമാകേമാന് കപമാകുന്നനില.  നമ്മളശകൂടെനി  അദസമാനനിച്ചയ്
കൃഷനികമാരനയ്  കപ്രമാതമാഹനശ  നല്കേനി  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ   സഹമായകതമാടുകൂടെനി
നടെതനിയമാല് മമാത്രകമ ടനല്ലുല്പമാദനശ വര്ദനിപനികമാന് കേഴനിയൂ.  കേഴനിഞ ടകേമാലശ
നമ്മുടടെ  നമാട്ടനിടലെ  40  ലെക്ഷതനില്പരശ  വരുന്ന  ടതങ്ങയ്  കൃഷനികമാരുടടെ  സനിതനി
വളടര പരനിതമാപകേരമമായനിരുന.  കതങ്ങയയ് വനിലെയനിലമാതനിരുന്ന സമയതയ് കേഴനിഞ
യുഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്  കതങ്ങ  സശഭരനികമാന്  തസ്പീരുമമാനനിച.  അങ്ങടന
സശഭരനിചടവന്നലമാടത അതനിനയ് വനിലെ നല്കേനിയനിട്ടനില.  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷശ എത്ര കകേമാടെനി രൂപയമാണയ് ഒരു വര്ഷതനിനുള്ളനില് ഓകരമാ ജനിലയനിലശ
നല്കേനിയടതന്നയ് കേണക്കുകേള് പരനികശമാധനിച്ചമാല്  മനസനിലെമാകമാന് കേഴനിയുശ.  എടന്റെ
ജനിലയനില്  കുടെനിശ്ശേനികേയുണമായനിരുന്ന  12.72  കകേമാടെനി  രൂപയുശ  ഈ  സര്കമാര്
ടകേമാടുത്തുതസ്പീര്ത്തു. അതനിനയ്  8  മമാസടമടുത്തു  എന്നതയ്  ശരനിയമാണയ്.  കകേരളതനില്
ആടകേ  68  കകേമാടെനി  രൂപ  ടകേമാടുത്തുതസ്പീര്ത്തു.  ഒറ  രൂപകപമാലശ  ഇനനി   നല്കേമാന്
ബമാകനിയനില.  നമ്മുടടെ നമാട്ടനിടലെ കൃഷനികമാടര സഹമായനികകണതയ് അങ്ങടനയമാണയ്.
സശഭരനിച്ചതനിടന്റെ  വനിലെകപമാലശ  നല്കേമാന്   കേഴനിയമാതവരമായനിരുന  കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാടരന്നയ്  എലമാവര്ക്കുശ  അറനിയമാശ.  അതതടന്നയമാണയ്
ടനലനിടന്റെയുശ സനിതനി.  ടനലെയ് ല്ല്  സശഭരനിച്ച വകേയനിലണമായ കകേമാടെനികണകനിനയ്  രൂപ
നല്കേമാന്  കേഴനിഞനിട്ടനില.  തകേര്നടകേമാണനിരനിക്കുന്ന  കൃഷനി  സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
കവണനി  കകേരള  സര്കമാര്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  സശഖര്യ  മതനിയമാകുകമമാ
എനള്ള കേമാരര്യശ സശശയമമാണയ്.  കൂടുതല്  സശഖര്യ കചമാദനിചവമാങ്ങനി ഈ രശഗടത
ശകനിടപടുതമാനുള്ള നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണടമന്നമാണയ് ബഹുമമാനടപട്ട മനനികയമാടെയ്
എനനികയ് അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്.  ഒരു കേമാരര്യശകൂടെനി പറയുവമാനുളളതയ്,   കൃഷനികമാടര
സഹമായനിക്കുന്നതനിനുകവണനി മുമയ് വനി.  വനി.  രമാഘവന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന
കേമാലെതയ് പഞമായത്തുകേള്കതമാറുശ കൃഷനി ഭവനുകേള് സമാപനിച.  കബമാകനിലെമായനിരുന
ഈ  പദതനികേടളമാടക   നടെപനിലെമാകനിയനിരുന്നതയ്.  ഓകരമാ  പഞമായതനിലശ
കൃഷനിഭവന്  എനളളതനിടന  തമമാശയമാകനിയ  പലെ  ആളകേളശ  അനണമായനിരുന.
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ഇ.  ടകേ.  നമായനമാരുടടെ   മനനിസഭയനില്  വനി.  വനി.  രമാഘവന്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി
ആയനിരുന്ന കേമാലെതമാണയ് ആ പദതനി  നടെപനിലെമാകനിയതയ്.  പഞമായത്തുകതമാറുശ ആ
പദതനി  വനടവങനിലശ  ഇന്നയ്  എലമാ  പഞമായത്തുകേളനിടലെയുശ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില്
മതനിയമായ ഉകദര്യമാഗസരുശ കൃഷനി ഓഫസ്പീസര്മമാരുമനില  എനളളതയ് ഒരു പ്രധമാനടപട്ട
പ്രശ്നമമാണയ്.  ഉള്ള  ഉകദര്യമാഗസരുശ  കൃഷനി  ഓഫസ്പീസര്മമാരുശ  ഓഫസ്പീസനിലെനിരുന്നയ്
എടന്തങനിലശ  കജമാലെനി  എടുക്കുന  എന്നലമാടത  പമാടെകതയ്കകമാ  കൃഷനികമാടര
സഹമായനിക്കുന്നതനിനുളള   ഏടതങനിലശ  പദതനികേള്കകമാ  കപമാകുന്നനില.  എനനികയ്
ബഹുമമാനടപട്ട മനനികയമാടെയ് പറയമാനുള്ളതയ്, അങ്ങയ്  കസമാണല് അടെനിസമാനതനികലെമാ
ജനിലമാ അടെനിസമാനതനികലെമാ കൃഷനി ഓഫസ്പീസര്മമാരുടടെ  കയമാഗശ വനിളനിച്ചയ്,  അവകരമാടെയ്
പമാടെതയ്  കപമാകേമാനുശ  കൃഷനികമാരടന  സഹമായനികമാനുശ  ഉപകദശശ  നല്കേമാനുമുള്ള
നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികമാന്  അടെനിയന്തരമമായനി  ഇടെടപടെണശ.  അകതമാടടെമാപശ  കൃഷനി
ഓഫസ്പീസറുശ  ജസ്പീവനകമാരുശ  ഇലമാത  ഓഫസ്പീസുകേളനില്  കൂടുതല്  ജസ്പീവനകമാടര
നനിയമനിച്ചയ്   കൃഷനികമാരടന്റെ പ്രശ്നശ  പരനിഹരനികമാന് അടെനിയന്തരമമായനി  ഇടെടപടെണശ.
ഒരു വര്ഷശ തനികേയുകമമാള് 80 ശതമമാനകതമാളശ കൃഷനികമാര്കയ് ആശസമാസകേരമമായ
നടെപടെനി  ഈ സര്കമാരനില്നനിനശ  ലെഭനിക്കുടമന്നമാണയ്  കതമാനന്നതയ്.  അതയ്  കൂടുതല്
ശകനിടപടുതമാന്  ഈ  ഒരു  ടകേമാലകമാലെതനിനകേതയ്  സമാധനികണടമന്നമാണയ്
എനനികയ് അതമമായനി ബനടപട്ടയ് പറയമാനുള്ളതയ്.

മടറമാരു  പ്രധമാനടപട്ട  കേമാരര്യശ  വനടത  സശബനനിചളളതമാണയ്.   വനശ
വകുപ്പുമനനി  ഈ  രശഗതയ്  നടെതനിടകമാണനിരനിക്കുന്ന   പ്രവൃതനികേള്
ശമാഘനസ്പീയമമാണയ്.  വനശ സശരക്ഷനികമാന്കവണനി ധമാരമാളശ കേമാരര്യങ്ങള് മനനി ടചയ
എന്നതയ്  പ്രധമാനടപട്ടതമാണയ്.  കേര്ണ്ണമാടെകേ  അതനിര്തനി  മുതല്   ടതകയ്  വടരയുള്ള
എലമാ  വനകമഖലെകേളശ   സശരക്ഷനിക്കുന്നകതമാടടെമാപശതടന്ന കൃഷനികമാര്ക്കുണമാകുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള്  പരനിഹരനികമാനുശ  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി   ധമാരമാളശ  കേമാരര്യങ്ങള്
ടചയടവന്നയ്  നമുടകലമാവര്ക്കുശ  അറനിയമാവന്നതമാണയ്.  എന്നമാല്   അതയ്  കപമാരമാ.
നമ്മുടടെ  കൃഷനി  സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനമായനി  57  കേനികലെമാമസ്പീറര്  സസൗകരമാര്ജ്ജ  കവലെനി
നനിര്മ്മനിച  എന്നമാണയ്  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി  ഈ  റനികപമാര്ട്ടനില്  പറഞതയ്.
57 കേനികലെമാമസ്പീറര് എന്നതയ് വളടര ടചറനിയ ദൂരമമാണയ്. നമ്മുടടെ വനതനിടന്റെ അതനിര്തനി
വചകനമാക്കുകമമാള്  എത്രകയമാ  ലെക്ഷശ  കേനികലെമാമസ്പീറര്  പനിടന്നയുമുണയ്.  അതകൂടെനി
സശരക്ഷനികമാന് ബഹുമമാനടപട്ട വനശ വകുപ്പുമനനി ഇടെടപടെണശ.  എങനില് മമാത്രകമ
നമ്മുടടെ മലെകയമാരങ്ങളനിടലെ കൃഷനികമാടര രക്ഷനികമാന് കേഴനിയൂ. കേനിടെങ്ങയ്, സസൗകരമാര്ജ്ജ
കവലെനി എന്നനിവ നനിര്മ്മനിച്ചയ്  കൃഷനികമാടര സഹമായനിക്കുന്നതനിനയ്  നല ഇടെടപടെലകേള്
നടെതണടമന്നമാണയ് ബഹുമമാനടപട്ട മനനികയമാടെയ് അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്.
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എടന്റെ  മണ്ഡലെതനിടലെ  ഒരു  കേമാരര്യശകൂടെനി  ഞമാന്  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനിയുടടെ
ശദയനില്ടപടുത്തുകേയമാണയ്.  കദലെമമാടെനി പഞമായതനിടലെ  വടെക്കു ഭമാഗവശ കേനിഴക്കു
ഭമാഗവശ കേര്ണ്ണമാടെകേ അതനിര്തനിയമാണയ്.  കദലെമമാടെനി ഗ്രമാമതനികലെയയ് കപമാകേണടമങനില്
കേര്ണ്ണമാടെകേ  സശസമാനതനിലൂടടെ  കപമാകേണശ.  കേമാരണശ   വനതനിലൂടടെ   1.5
കേനികലെമാമസ്പീറര്  സഞരനിച്ചമാല്  മമാത്രകമ  അവനിടടെ  എതമാന്  കേഴനിയൂ.   വനതനിലൂടടെ
കറമാഡനില. അവനിടടെ കറമാഡയ് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനമായനി ബഹുമമാനടപട്ട മനനിടയ ഞമാന്
ആ  സലെശ  കേമാണനിക്കുകേയുശ  അതനിനയ്    മനനി  പരനിഹമാരശ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുശ
ടചയ്തനിരുന.  പകക്ഷ ഇതവടര അതയ് നടെപമാകമാന് കേഴനിഞനിട്ടനില. 1.5 കേനികലെമാമസ്പീറര്
യമാത്ര ടചയമാന് സസൗകേരര്യമനിലമാതതടകേമാണയ് നമ്മുടടെ നമാട്ടനിടലെ ഒരു ഗ്രമാമശ മുഴവന്
കേര്ണ്ണമാടെകേടത  ആശയനിക്കുന.  അവനിടടെ  ടഹസ്കൂള്,  വനികലജയ്  ഓഫസ്പീസയ്,
ആശുപത്രനി  തടെങ്ങനിയ  നനിരവധനി  കകേരള  സര്കമാര്  സമാപനങ്ങളണയ്.  പകക്ഷ
അവനികടെകയ്  യമാത്ര ടചയമാന്  മമാത്രശ   കേഴനിയനില.  അവര്കയ്  മലെയമാളശ  അറനിയനില.
അവര്  കേന്നടെയുശ  തള  ഭമാഷയുശ  സശസമാരനിക്കുന്നവരമാണയ്.  അവര്  ഇന്നയ്
കേര്ണ്ണമാടെകേടത ആശയനിച്ചമാണയ് ജസ്പീവനിക്കുന്നതയ്. കേര്ണ്ണമാടെകേ അതനിര്തനിയനില്നനിന്നയ്
ബസയ്  വരുന.  അതകപമാടലെ  മറയ്  സസൗകേരര്യങ്ങള്ക്കുശ  ആനുകൂലെര്യങ്ങള്ക്കുശ
കേര്ണ്ണമാടെകേയനികലെയയ്  കപമാകേണശ.  വനശ  സശരക്ഷനികണടമന്ന  കേമാരര്യതനില്
യമാടതമാരു സശശയവമനില.  പതനിനമാകലെമാളശ  ടചറനിയ  മരങ്ങള് കപമാകുടമന്നതനിടന്റെ
കപരനില്  വനശ വകുപയ് കറമാഡയ് ടവട്ടമാന് സമ്മതനിക്കുന്നനില എന്നതമാണയ് പ്രധമാനടപട്ട
കേമാരര്യശ.  ആ  അതനിര്തനിവടര  4  കകേമാടെനി  രൂപകയമാളശ  ടചലെവടചയ്തയ്  കറമാഡയ്
നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ  1.5  കേനികലെമാമസ്പീററര്  വനമാതനിര്തനിയനില് കറമാഡയ് ടവട്ടമാന്
കേഴനിയമാതതനിടന്റെ ഫലെമമായനി  ഒരു ഗ്രമാമശ  ഇനശ കേര്ണ്ണമാടെകേടത ആശയനിച്ചമാണയ്
ജസ്പീവനിക്കുന്നതയ്.  ഞങ്ങടള  കേര്ണ്ണമാടെകേ  സശസമാനതനില്  ഉള്ടപടുതനിയമാല്
മതനിടയന്നമാണയ്  അവര്  പറയുന്നതയ്.  അങ്ങടനയുള്ള  ഒരു  പ്രകദശടത  എങ്ങടന
സശരക്ഷനികമാടമനശ  പ്രശ്നശ  എങ്ങടന  പരനിഹരനികമാടമന്നതശ  സശബനനിച്ചയ്
ബഹുമമാനടപട്ട  മനനിയുശ  ബനടപട്ട  വകുപ്പുശ   ഗസൗരവമമായനി  ഇടെടപട്ടയ്
സഹമായനികണടമന്നമാണയ് എനനികയ് അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്.  നമ്മുടടെ നമാട്ടനിടലെ വനശ
സശരക്ഷനികണ  എന്നയ്  ആര്ക്കുശ  അഭനിപ്രമായമനില.  വനശ  സശരക്ഷനിച്ചമാല്  നമ്മുടടെ
പരനിസനിതനികയ്  നനിലെനനില്കമാന്  സമാധനിക്കൂ.  അതടകേമാണയ്  വനശ  ഒരു  പ്രധമാന
വനിഷയമമായനി  എടുതയ്  അതയ്  പരനിഹരനികമാനുളള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണടമന്നയ്
ബഹുമമാനടപട്ട മനനികയമാടെയ്  അഭര്യര്തനിക്കുന.

കൃഷനി  രശഗതയ്  ഉള്ടപട്ടതമാണയ്  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേര്.  ക്ഷസ്പീര  കൃഷനികമാടര
സശബനനിച്ചയ്  ഈ  സര്കമാര്  എടുത  ആദര്യ  നടെപടെനി  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറനില്
അവരുടടെ  ടപന്ഷന്  600  രൂപയനില്   നനിനശ  1,000  രൂപയമായനി   വര്ദനിപനിച
എന്നതമാണയ്.  ഏറവശ  നല  എടുത്തുപറകയണ  ഒരു  കേമാരര്യമമാണതയ്.
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അകതമാടടെമാപശതടന്ന എലമാ കൃഷനികമാടരയുശ അതനില് ഉള്ടപടുതമാന് കേഴനിയുന്നനില
എന്നതയ് പ്രധമാനടപടട്ടമാരു കേമാരര്യമമാണയ്.  അതനില് ടചറനിയ സമാകങതനികേ പ്രശ്നങ്ങളശ
മറ്റുമുണയ്. പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്,  സശഘങ്ങളനില് പമാല് അളക്കുന്ന കൃഷനികമാരനയ് മമാത്രകമ ഈ
ആനുകൂലെര്യശ   ലെഭനിക്കൂ  എന്നമാണയ്   കതമാനന്നതയ്.  അതയ്  മമാറനി,  പശുവനിടന
സശരക്ഷനിക്കുന്ന  എലമാ  കൃഷനികമാടരയുശ  അതനില്  ഉള്ടപടുതമാന്  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികണടമന്നമാണയ്  എനനികയ്  അഭര്യര്തനികമാനുള്ളതയ്.  മടറമാരു  പ്രധമാനടപട്ട
കേമാരര്യശ,  ഇന്ഷസറന്സയ്  പദതനിടയ  സശബനനിച്ചമാണയ്.  ഇന്ഷസറന്സയ്  പദതനി
ഏറവശ  ശമാഘനസ്പീയമമാണയ്.  അതനിടന്റെ  തകേ  സര്കമാരുശ  പഞമായത്തുയ്  കബമാര്ഡുശ
കചര്ന്നയ്   നല്കേമാന്  തസ്പീരുമമാനനിച.  അതകപമാടലെതടന്ന   സശഘങ്ങളനില്  പമാല്
അളക്കുന്ന  കൃഷനികമാരനലമാത  പശുവനിടന  കപമാറ്റുന്ന  കൃഷനികമാരടനയുശകൂടെനി  ആ
സസ്പീമനില്  ഉള്ടപടുതമാന്  ആവശര്യമമായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണശ.   കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെയയ്  ഉണര്വണമാകുന്ന  ഒരു  പ്രധമാനടപട്ട  കേമാരര്യമമാണയ്  നമ്മുടടെ  നമാട്ടനിടലെ
പശുകൃഷനി.  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുടടെ പമാലെനിനയ്  വനിലെ മതനിയമാകുന്നനില എന്ന ആകക്ഷപശ
അവരുടടെ ഇടെയനിലണയ്.  പമാലെനിനയ് വനിലെ കൂട്ടുകമമാള് പമാല് വമാങ്ങനി ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന
ആളകേള്കയ്  വലെനിയ  ആകക്ഷപശ  വരനികേയമാണയ്.  അതയ്  ശരനിയല.  അവര്കയ്
സബ്സനിഡനിയുശ  മറ്റുശ   നല്കേമാന്  കവടറ  എടന്തങനിലശ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണശ.
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേനയ്  പമാലെനിനയ്  നല  വനിലെ   ലെഭനിച്ചമാല്  മമാത്രകമ  പശുവനിടന  കപമാറമാന്
കേഴനിയൂ.  അലമാടത ആടരങനിലശ പശുവനിടന വളര്തനി നമുകയ് ടചറനിയ വനിലെയയ് പമാല്
ലെഭര്യമമാകണടമനപറയുന്നതയ്  ശരനിയടലന്നയ്  നമുകവടര  കബമാദര്യടപടുതമാന്
കേഴനിയണശ.  കൃഷനികമാരനയ്  ഈ  രശഗതയ്  നനിലെനനില്കണടമങനില്
ഇന്ഷസറന്സനികനമാടടെമാപശതടന്ന പമാലെനിടന്റെ വനിലെ കൂടെനി വര്ദനിപനികമാനുളള നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികണശ എനള്ളതമാണയ് എനനികയ് അതമമായനി ബനടപട്ടയ് പറയമാനുള്ളതയ്.

ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നനിട്ടയ്  11  മമാസമമായനി.  എടന്തമാടക ടചയ
എന്നയ് കചമാദനിക്കുന്ന  ധമാരമാളശ ആളകേളണയ്.  കേമാര്ഷനികേ കമഖലെകയമാടടെമാപശ തടന്ന
നമ്മുടടെ  നമാട്ടനിടലെ  പമാവടപട്ട  ജനങ്ങള്  ആശയനിക്കുന്ന  പ്രധമാനടപട്ട  ഒരു
സമാപനമമാണയ് ആകരമാഗര്യരശഗശ.  പണയ് കേമാലെങ്ങളനില്  മരുന്നനിലമാത ആശുപത്രനി
എന്നമാണയ്  പറഞനിരുന്നതയ്.  ഇകപമാള് മരുനശ   ജസ്പീവനകമാരുശ  കഡമാക്ടര്മമാരുമുള്ള
ആശുപത്രനികേളമായനി  കകേരളതനിടലെ  ആശുപത്രനികേള്  മമാറനി.   കകേരളതനിടലെ
വനിദര്യമാഭര്യമാസ രശഗതയ് അണ് എയ്ഡഡയ് സമാപനശ മമാത്രശ മതനി എന്ന നനിലെയനികലെയയ്
കേമാരര്യങ്ങള്  നസ്പീങ്ങനിടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  അതയ്  മമാറനി,   ടപമാതകമഖലെമാ
വനിദര്യമാഭര്യമാസശ  നമ്മുടടെ  നമാട്ടനില്  ടകേമാണ്ടുവരണടമന്ന  ഈ  സര്കമാരനിടന്റെ  നടെപടെനി
ഏറവശ  ശമാഘനസ്പീയമമാണയ്.  അതയ്  ബഹുജനങ്ങള്  ഏടറടുതയ്  നടെതനിടകമാണനി
രനിക്കുകേയമാണയ്.  അവടരലമാശ  കചര്ന്നയ്  ആ  സമാപനങ്ങള്  നനിലെനനില്കണടമന്ന
ആഗ്രഹതനികലെയയ് ടപമായ്ടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  ടതമാഴനില് കമഖലെടയ സശബനനിച്ചയ്
പറയുകമമാള്, നമ്മുടടെ നമാട്ടനിടലെ വര്യവസമായ സമാപനങ്ങള് പൂട്ടനികനിടെക്കുകേയമായനിരുന.
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വര്യവസമായ  സമാപനങ്ങള്  ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനയ്  ഈ  സര്കമാര്  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിച.  13  ടപമാതകമഖലെമാ  സമാപനങ്ങള്  ലെമാഭതനില്  പ്രവര്തനിപനികമാന്
സമാധനിച.  എടന്റെ  മണ്ഡലെതനില്  പ്രവര്തനികമാതനിരുന്ന  ഒരു  പ്രധമാനടപട്ട
മനിലമായനിരുന ഉദമ സനിന്നനിശഗയ് മനില്.   അത മമാത്രമല,  ബഹുമമാനടപട്ട പ്രതനിപക്ഷ
കനതമാവനിടന്റെയുശ ബഹുമമാനടപട്ട മുഖര്യമനനിയുടടെ മണ്ഡലെതനില്  ഉണമായനിരുന്നതശ
പൂട്ടനി.  ആ  മൂന്നയ്  മനില്ലുകേളശ  ഇകപമാള് തറന  പ്രവര്തനിപനികമാന്  ഈ  സര്കമാര്
തസ്പീരുമമാനടമടുത്തു.  അങ്ങടന  എണ്ണനിടയണ്ണനി  പറഞമാല്  ഈ  സര്കമാരനിടന്റെ
കേഴനിഞ  11   മമാസടത  ഭരണതനിനനിടെയനില്   സസസ്പീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള്  ഏറവശ
ശമാഘനസ്പീയമമാണയ്.  അതമാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  വന്നമാല്  എലമാശ  ശരനിയമാകുടമന്നയ്
ഞങ്ങള്  പറഞതയ്.  ആ   മുദമാവമാകേര്യശ  നടെപനിലെമാകനിടകേമാണനിരനിക്കുന  എന്നമാണയ്
പറയമാനുള്ളതയ്.  അതടകേമാണമാണയ്  ഞങ്ങളടടെ മുന്നണനി ശകനിടപടുന്നതശ ജനങ്ങള്
ഞങ്ങളടടെ കൂടടെ നനില്ക്കുന്നതശ.  നനിങ്ങളടടെ മുന്നണനി അതനിടന എതനിര്ത്തുടകേമാണയ്
കപമാകുന. XXXXXXXXXXXXXXXXXX*

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  കപമായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്.  ഞമാന്
പറയമാത കേമാരര്യശ,  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ അഭനിപ്രമായശ എടന്റെ കപരനിലെമാകനി പറയുന്നതയ്
ഓര്ഡറനിലെല. അതടകേമാണയ് അതയ് സഭമാ കരഖകേളനില്നനിന്നയ് നസ്പീകശ ടചയണശ. ഞമാന്
പറയമാത  ഒരു  കേമാരര്യശ  പറഞ്ഞുടവന്നയ്  എവനിടടെടയങനിലശ  ടതളനിയനികമാന്
കേഴനിയുകമമാ;  ഞമാന് അങ്ങടന പറഞനിട്ടനില.  ചനിലെ മരര്യമാദകേളശ ചനിലെ രൂപതനിലള്ള
ബഹുമമാനങ്ങളടമമാടക ആരയ് എവനിടടെ എതനിയമാലശ  നഷ്ടടപടുതരുതയ് എനള്ള
അഭനിപ്രമായകമാരനമാണയ്  ഞമാന്.  അതയ്  അകങ്ങയ്ക്കുശ  ബമാധകേമമാണയ്.  അതടകേമാണയ്
എടന്റെ  കപരനില്  പറഞ  കേമാരര്യശ  സഭമാ  കരഖകേളനില്നനിന്നയ്  ഒഴനിവമാകണടമന്നയ്
അഭര്യര്തനിക്കുകേയമാണയ്.

മനി  .   ടചയര്മമാന്: അകമാരര്യശ പരനികശമാധനിച്ചയ് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണയ്.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കുഞനിരമാമന്:  സര്,  ഞമാന്  ആകരയുശ  കമമാശടപടുതമാനമായനി
പറഞതല.  ബഹുമമാനനികകണ ആടള ബഹുമമാനനികണടമന്നയ്  പറഞതടകേമാണയ്
ഞമാന് പറയുകേയമാണയ്. ഞമാന് അതയ്  ടടെലെനിവനിഷനനില് കേണതമാണയ്; ദനിനപത്രതനില്
വമായനിച്ചതമമാണയ്. അകദ്ദേഹശ അങ്ങടന പറഞനിട്ടനിടലന്നയ് പറയുകേയമാടണങനില് ഞമാന്
പറഞതയ് പനിന്വലെനിക്കുന. ഇത്രയുശ പറഞ്ഞുടകേമാണയ് ഞമാന്  നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബമാലെകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞമാന്  ഈ  ധനമാഭര്യര്തനകേടള
ശകമമായനി എതനിര്ക്കുന.  ഒരു വര്ഷശ തനികേയമാന് കപമാകുന്ന പനിണറമായനി സര്കമാര്
എലമാ രശഗത്തുശ സമ്പൂര്ണ്ണ പരമാജയശ ഏറ്റുവമാങ്ങനിടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  നമ്മുടടെ
സശസമാനതയ്  ക്രമസമമാധമാനതകേര്ച്ച  ഉണമാകുകമമാള്  അടതമാഴനിവമാകമാന്

* പ്രസ്തുത ഭമാഗശ ബഹുമമാനടപട്ട അശഗശ പനിന്വലെനിച.
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കനതൃതസശ  നല്കകേണതയ്  കപമാലെസ്പീസയ്  കമധമാവനിയമാണയ്.  കപമാലെസ്പീസയ്  കമധമാവനിയുടടെ
നനിയമനശ  നടെത്തുന്നതനിനുകവണനി  ബഹുമമാനടപട്ട  സുപ്രസ്പീശകകേമാടെതനി  ഇടെടപകടെണനിവന്ന
സമാഹചരര്യശ  നമ്മുടടെ  സശസമാനത്തുണമായനി.  ജനിഷ്ണു  പ്രകണമായനിയുടടെ  അമ്മ
മഹനിജകയമാടെയ്  കേമാണനിച്ച  സമസ്പീപനശ,  മൂന്നമാര്  വനിഷയതനില്  കേകയറകമാടര
ഒഴനിപനികമാന്കപമായ ഉകദര്യമാഗസടര ഭസ്പീഷണനിടപടുതനിയതയ് തടെങ്ങനിയ  സശഭവങ്ങള
ണമായനിട്ടുണയ്.   ജനപക്ഷ  ഗവണ്ടമന്റെമാടണനപറഞയ്  അധനികേമാരതനില് വന്നനിട്ടയ്
ഇന്നയ് ഇസൗ ഗവണ്ടമന്റെയ് ജനങ്ങടള വഞനിക്കുകേയമാണയ്. കേഴനിഞ അഞയ് വര്ഷകമാലെശ
ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചമാണനി  സര്കമാര്  കകേരളതനില്  ജനപക്ഷത്തുനനിന്നമാണയ്
പ്രവര്തനിച്ചനിട്ടുളളതയ്.  ഇവനിടെടത പമാവടപട്ട കരമാഗനികേള്കയ്  നല്കേനിയ ചനികേനിതമാ
ധനസഹമായങ്ങള്,  പമാവടപട്ടവര്ക്കുകവണനി  ആവനിഷരനിച്ച  പദതനികേള്   തടെങ്ങനി
നനിരവധനി  പദതനികേള്  വനിഭമാവനശ  ടചയടകേമാണയ്   കേഴനിഞ  സര്കമാര്  മുകന്നമാട്ടയ്
കപമായനിട്ടുണയ്.   കേഴനിഞ ദനിവസശ എടന്റെ  മണ്ഡലെതനിടലെ അമലെവയല് കപമാലെസ്പീസയ്
കസഷനനില് ഒരു വനനിതമാ കപമാലെസ്പീസയ് കകേമാണ്സബനിള് തൂങ്ങനിമരനികമാനനിടെയമായനി.  ആ
റനികമാര്ഡുശ  ഈ  സര്കമാരനിനയ്   ലെഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണയ്.    ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന
സശബനനിച്ചയ് ജനങ്ങളടടെ ഇടെയനില് ഒരു പ്രതസ്പീക്ഷയുമനില.  

വനശ  സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഈ   സര്കമാര്  ഒരു  നനിലെപമാടുശ
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.   ഏതമാണയ്  380  കേനികലെമാമസ്പീറര് വനതമാല്  ചുറടപട്ടു കേനിടെക്കുന്ന
ജനിലയമാണയ്  വയനമാടെയ്.   മമാത്രമല  കേര്ണ്ണമാടെകേ,  തമനിഴയ് നമാടെയ്  എന്നസ്പീ  അതനിര്തനി
പ്രകദശങ്ങള് പങനിടുന.  എലമാ ദനിവസവശ രമാവനിടലെ കഫമാണ് വരുന്നതയ് ഒരമാടള ആന
ടകേമാന, കൃഷനിയനിടെതനില് ആന ഇറങ്ങനി തടെങ്ങനിയ  വമാര്തകേള് അറനിയനികമാനമാണയ്.
ഇതയ്  സശരക്ഷനിക്കുവമാന് എന്തയ് പദതനിയമാണയ് വനശ വകുപയ്  ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുളളതയ്?
മമാത്രമല,   ജനജമാഗ്രതമാ  സമനിതനി   രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി  വനശ  വകുപയ്  ഒരു
ഓര്ഡര്   പുറടപടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്.   അതനില് നനികയമാജകേമണ്ഡലെശ  എശ.എല്.എ.മമാടര
ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടനില;  പഞമായതയ് പ്രസനിഡന്റുമമാര്,  മുനനിസനിപമാലെനിറനി ടചയര്മമാന്മമാര്
ഉള്ടപടടെയുളളവരമാണയ്  അതനിലളളതയ്.   സശസമാനതയ്   വന  കമഖലെകേളളള
ജനിലകേളനിടലെ  ജനപ്രതനിനനിധനികേടള  വനിളനിചകചര്തയ്  അവനിടടെ  ഏടതമാടക
പദതനികേളമാണയ്  ആവനിഷരനികകണടതന്നയ്  ഒരു  ചര്ച്ച  നടെതമാന്കപമാലശ
തയമാറമാകുന്നനില.  ഉമ്മന് ചമാണനി സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ്  ജനപ്രതനിനനിധനികേടളയുശ
അവനിടെടത  പരനിസനിതനി  പ്രവര്തകേടരയുശ വനിളനിചകചര്തയ്   ചര്ച്ച  നടെത്തുകേയുശ
പദതനികേള്   ആവനിഷരനിക്കുകേയുശ  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.   അതകപമാലശ  നടെപനിലെമാകമാന്
കേഴനിയമാത  സമാഹചരര്യമമാണയ്  ഇനളളതയ്.   ഇന്നയ്   വനശ  വകുപ്പുകദര്യമാഗസരുശ
കേര്ഷകേരുശ  സശഘര്ഷതനില്  ഏര്ടപടുകേയമാണയ്.  കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില് എലമാ
ദനിവസവശ  ആനയുശ  കേമാട്ടുകപമാത്തുമനിറങ്ങനി  കൃഷനി  നശനിപനിച  കേഴനിഞമാല്
കേര്ഷകേര്കയ്  സമയബനനിതമമായനി  നഷ്ടപരനിഹമാരത്തുകേ  വനിതരണശ  ടചയമാന്
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കേഴനിയമാത സമാഹചരര്യമമാണയ്.  അതസശബനനിച്ചയ് കേഴനിഞ ദനിവസശ ബഹുമമാനടപട്ട
മനനി ഒരു കയമാഗശ വനിളനിക്കുകേയുശ തസ്പീരുമമാനടമടുക്കുകേയുശ ടചയ്തനിട്ടുണയ്;  പകക്ഷ അതയ്
പ്രമാബലെര്യതനില്  വന്നനിട്ടനില.  2011-ല്  വനശ  വകുപനിടന്റെ  ഉതരവപ്രകേമാരശ
കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില്   വനര്യമൃഗങ്ങളനിറങ്ങനി   കൃഷനി   നശനിപനിച്ചമാല്   വര്ഷതനില്   ഒരു
തവണയമാണയ്  നഷ്ടപരനിഹമാരത്തുകേ  നല്കുന്നതയ്.  എന്നമാല്  ഉമ്മന്  ചമാണനി
സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതയ്  അതയ്  നമാലെയ്  തവണയമായനിട്ടുയര്തനി.  ഇന്നനികപമാള്
6  വര്ഷമമായനി,  അതയ്  പുനനഃപരനികശമാധനികമാന് തയമാറമാകുകമമാ?  കേര്ഷകേര്കയ്  കൃഷനി
നമാശമുണമായമാല് അതനിനയ് ആനുപമാതനികേമമായുളള നഷ്ടപരനിഹമാരശ സമയബനനിതമമായനി
നല്കേനി കേര്ഷകേടര സശരക്ഷനികമാനുളള നനിലെപമാടെയ്  സര്കമാര് സസസ്പീകേരനികകണതണയ്.
അകമാരര്യതനില്  ഇന്നയ്  ദയനസ്പീയമമായ  പരമാജയമമാണയ്.  കേര്ണ്ണമാടെകേ,  തമനിഴയ് നമാടെയ്
അതനിര്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് 2000-ഓളശ ടഹക്ടര് വനഭൂമനിയമാണയ് കേതനി നശനിച്ചതയ്.
അതനിര്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്   വനശ  വകുപ്പുകദര്യമാഗസര്  കേമാവലെമാണയ്.   അതരശ
വനങ്ങള്  ഇനനി കേതനി  നശനികമാതനിരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു സുരക്ഷമാ
സശവനിധമാനശകപമാലശ അതനിര്തനി പ്രകദശങ്ങളനിലണമാകമാന് കേഴനിഞനിട്ടനില.  കൂടെമാടത
സസമാഭമാവനികേ വനശ ഇലമാതമാകുന; വനര്യമൃഗങ്ങള്കയ് വനതനിടന്റെയുളളനില് ഭക്ഷണവശ
ജലെകസമാതസ്സുകേളശ  ഭക്ഷര്യധമാനര്യങ്ങളശ  നഷ്ടടപടുന.   ഇതനിടനമാടക  മുന്ഗണന
നല്കേനി  ജനടതയുശ  വനടതയുശ  സശരക്ഷനിക്കുന്ന  സമാഹചരര്യങ്ങളമാണുണമാകകേണതയ്.
ഇടതമാനശ പരനിഹരനികമാന് കേഴനിയമാടത ഈ  സര്കമാര് മുകന്നമാട്ടയ് കപമാകുകേയമാണയ്.
വനസശരക്ഷണ  സമനിതനികേള്  വയനമാട്ടനിലശ  ഇടുകനിയനിലശ   പമാലെകമാടുശ  മടറലമാ
ജനിലകേളനിലശ  രൂപസ്പീകേരനികടപട്ടനിട്ടുണയ്.  വനി.എസയ്.എസയ്. എനപറയുന്ന വനസശരക്ഷണ
സമനിതനി  ഇന്നയ്  കനമാക്കുകുതനിയമായനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  അവര്കയ്   പരനിശസ്പീലെനകമമാ
പദതനികേകളമാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളമാ ലെഭനിക്കുന്നനില.  അങ്ങടന പദതനികേള് കനമാക്കുകുതനിയമായനി
നനില്ക്കുന്നതടകേമാണമാണയ് ഈ സര്കമാര് പരമാജയമമാടണന്നയ് പറയുന്നതയ്.   കേഴനിഞ
ദനിവസശ ഇകകമാ ടൂറനിസവമമായനി  ബനടപട്ടയ് ബഹുമമാനടപട്ട മനനിയുടടെ ഒരു മമാസനികേ
ഞമാന്  കേണ്ടു.  കൂടുതല്  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗകമാടര  ഇകകമാ  ടൂറനിസതനികലെയയ്
ടകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനുളള പരനിശസ്പീലെനശ നല്കുടമന്നയ് അതനില്  പറയുനണയ്.  എന്നമാല്
കേഴനിഞ  കേമാലെങ്ങളനില്  തടെങ്ങനിവച്ച  ഇകകമാ  ടൂറനിസശ  കമഖലെയനില്  ഇനശ
കജമാലെനിടചയന്ന  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗകമാടര  സനിരടപടുതമാന്  കേഴനിഞനിട്ടനില.   അവരുടടെ
ദനിവസക്കൂലെനി  വര്ദനിപനികമാന്  കേഴനിഞനിട്ടനില.   ഇടതമാടക  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി
പരനികശമാധനികകണതണയ്.  1940-ല് രണമാശ കലെമാകേ മഹമായുദകേമാലെതയ് 'കഹമാശ ഓര്
ഫുഡയ്' പദതനി പ്രകേമാരശ ബ്രേനിട്ടസ്പീഷയ് സര്കമാര് വനതനിനുളളനിടലെ ചതപ്പുസലെങ്ങളനില്
കൃഷനി  ടചയന്നതനിനുകവണനി  ജനങ്ങടള  വനതനിനകേതയ്  തമാമസനിപനിച്ചനിട്ടുണയ്,
അതമാണയ് ലെസ്പീസയ് ഭൂമനി എന്നയ് അറനിയടപടുന്നതയ്.  2000  വര്ഷശ വടരയുളള പമാട്ടവശ
സസസ്പീകേരനിച.  ഇന്നയ് അവര് വനതനിനുളളനില് തമാമസനിക്കുകേയമാണയ്.  പകക്ഷ, അവര്കയ്
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അവനിടടെടയമാരു കറമാഡയ്  നനിര്മ്മനികമാകനമാ,  നടലമാരു വസ്പീടു വയ്ക്കുവമാകനമാ,   ടവദത്യുതനി
ടകേമാണ്ടുകപമാകേമാകനമാ,  കുടെനിടവളള  പദതനികേള്  നടെപനിലെമാകമാകനമാ  കേഴനിയുന്നനില.
എലമാതനിനുശ  വനശ വകുപ്പുകദര്യമാഗസര് തടെസശ നനില്ക്കുകേയമാണയ്.  2000 വര്ഷശ
പമാട്ടമടെച്ച ലെസ്പീസയ് കേര്ഷകേരമാണയ് അവനിടടെയുളളതയ്.  ഇന്നടലെ ഞമാന് ബഹുമമാനടപട്ട
മനനികയ്   ഒരു    റനികേസസയ്    നല്കേനിയനിരുന.    എടന്റെ    നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനിടലെ
ഏതമാണയ്  100-ഓളശ  കുടുശബങ്ങള്  തമാമസനിക്കുന്ന  കകേമാഴൂര്  കകേമാളനനിയനില്  ടമറല്
ടചയ്ത കറമാഡമാണുളളതയ്.  ആ കറമാഡയ് ടെമാര് ടചയന്നതനിനുകവണനി ഞമാന് എശ.എല്.എ.
ഫണയ്  അനുവദനിക്കുകേയുശ ആ പദതനി ടടെണര് ടചയ്തയ് പ്രവൃതനി   തടെങ്ങനിയകപമാള്
വനശ വകുപ്പുകദര്യമാഗസര് തടെയുകേയുശ ടചയ. ബഹുമമാനടപട്ട മനനി ഇടെടപട്ടയ് കയമാഗശ
വനിളനിച്ചയ് പരനിഹരനികമാടമന്നയ് പറഞനിട്ടുണയ്.   വയനമാട്ടനില് മമാത്രമല, മറ്റു  ജനിലകേളനിലശ
ഇതരശ  വനിഷയങ്ങള്  നനിലെനനില്ക്കുകേയമാണയ്.   ഇതരശ  വനിഷയങ്ങളനില്
ഇടെടപട്ടുടകേമാണയ്,  കേര്ഷകേരുടടെയുശ  സമാധമാരണകമാരുടടെയുശ  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനികമാന് കേഴനിയണശ. 

മടറമാരു പ്രധമാനകേമാരര്യശ, കേഴനിഞ ദനിവസശ ബഹുമമാനടപട്ട മനനി വയനമാട്ടനില്
വന്നകപമാള്  ഞങ്ങള്  മുതങ്ങ  സമാശഗ്ചസറനി  കമഖലെ  സന്ദേര്ശനിച്ചനിരുന.
ഉള്വനങ്ങളനില്  വര്ഷങ്ങകളമാളശ പഴകമുളള കക്ഷത്രങ്ങളടടെ ശനിലെകേളണയ്.   അതയ്
സശരക്ഷനികമാന്  കേഴനിയമാത  സമാഹചരര്യശ  നമുക്കുണയ്.  അതരശ  കേമാരര്യങ്ങളനില്
ഇടെടപട്ടുടകേമാണയ്,  കക്ഷത്രശനിലെകേള്  സശരക്ഷനികടപടുന്ന  സമാഹചരര്യങ്ങളനികലെയയ്
സര്കമാരുശ  വനശ വകുപ്പുശ എകതണതണയ്.  കേമാര്ഷനികേകമഖലെടയ സശബനനിച്ചയ്
പറയുകേയമാടണങനില്,  കകേരളതനില്  ഏറവശ  കൂടുതല്  വരള്ച്ചയുണമായ  ജനില
വയനമാടെയ്  ആണയ്,  നനികയമാജകേമണ്ഡലെങ്ങള്  പരനികശമാധനിച്ചമാല്  അതയ്  സുല്തമാന്
ബകതരനിയമാണയ്.   1995  മുതല്  ഇകങ്ങമാട്ടയ്  പുല്പള്ളനി,  മുളളന്ടകേമാലനി,  കൂതമാടെനി
ഗ്രമാമപഞമായത്തുകേളനിലണമായ വരള്ച്ച ഇകപമാഴശ തടെരുകേയമാണയ്.  കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
അവനിടടെ സന്ദേര്ശനിക്കുകേയുശ കേര്ഷകേര്കയ് ടകേമാടുകമാനുളള നഷ്ടപരനിഹമാരശ ടകേമാടുത്തു
തസ്പീര്ക്കുകേയുശ ടചയ. അന്നയ് ബഹുമമാനടപട്ട മനനി പ്രഖര്യമാപനിച്ച 89 കകേമാടെനി രൂപയുടടെ
പദതനി ഇന്നയ് യമാഥമാര്തര്യമമായനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  അതനിനയ്  ബഹുമമാനടപട്ട മനനിടയ
ഞമാന്  അഭനിനന്ദേനിക്കുന.   വയനമാടെയ്  ജനിലയനിടലെ  കേമാര്ഷനികേകമഖലെ  ഇന്നയ്  വലെനിയ
പ്രതനിസനനിയനിലെമാണയ്.  അഗ്രനികേള്ച്ചറല്  യൂണനികവഴനിറനിയുടടെ  കേസ്പീഴനിലളള
അമലെവയല്  പ്രമാകദശനികേ  കേമാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ   കകേന്ദ്രതനില്  ഒരു  കേമാര്ഷനികേ
കകേമാകളജയ്  വയനമാടുകേമാരുടടെ  സസപ്നമമാണയ്.  കേഴനിഞ  യൂണനികവഴനിറനി  കയമാഗതനില്
അകദ്ദേഹശ അതയ് പ്രഖര്യമാപനിച്ചനിരുന; അതയ് യമാഥമാര്തര്യമമാകകേണതണയ്. അതകൂടെമാടത
വയനമാട്ടനില് ഒരു  സമഗ്ര കേമാര്ഷനികേ പമാകകജയ്  നടെപമാകമാന് അങ്ങയ് തയമാറമാകേണശ.
അതരതനിലളള  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതമാടടെയുള്ള  പദതനികേള്  ആവനിഷരനിച്ചയ്  മുകന്നമാട്ടയ്
കപമാകേണടമന്നയ് മമാത്രശ സൂചനിപനിചടകേമാണയ്  ഞമാന് നനിര്ത്തുന.

98/2020.
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[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ടഡപവ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്]

2.00 P.M.]

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രമാജന്:  സര്,  ഇവനിടടെ  രണയ്  മനനിമമാരുശ  അവതരനിപനിച്ച
ധനമാഭര്യര്തനകേടള  ഞമാന്  പൂര്ണ്ണമമായുശ  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയമാണയ്.  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന
യു.ഡനി.എഫയ്.  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  പമാപരതതനിടന്റെയുശ  വനിഷയ  ദമാരനിദര്യതനിടന്റെയുശ
അടെയമാളമമായനി  മമാറനി  എന്നതയ്   ബഹുമമാനടപട്ട  സണ്ണനി  കജമാസഫയ്  ആരശഭനിച്ച
ചര്ച്ചയനില്  നമുകയ്  കബമാദര്യടപട്ടു.  ഞങ്ങള്  ഇടതമാനശ  പറകയണ  എന്നയ്
കേരുതനിയനിരനിക്കുകേയമായനിരുന. 

"ക്ഷസ്പീരമുകള്ളമാരകേനിടെനിന് ചുവട്ടനിലശ

കചമാരതടന്ന ടകേമാതകേനിന കേസൗതകേശ" 

എനപറഞതകപമാടലെ  നമ്മുടടെ  സശസമാനടത  പ്രധമാനടപട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്
ചര്ച്ച  ടചകയണതനിനുപകേരശ  മറ്റുവനിഷയങ്ങളനികലെയയ്  കപമാകുന്നതയ്  നനിങ്ങളടടെ
വനിഷയദമാരനിദര്യശ  ടകേമാണമാണയ്.  ഒരു  കേമാരര്യശ  അര്ദശങയനിടെയനിലമാതവനിധശ
പ്രതനിപക്ഷകതമാടെയ്  സൂചനിപനിക്കുകേയമാണയ്,  'ഈ  കേട്ടനില്  കേണയ്  ആരുശ
പനനികണടമന്നനില',  ഈ  കേട്ടനില്  നനിങ്ങള്കയ്  കേയറനികനിടെകമാന്  പറനിയതല.
അതടകേമാണയ്  കകേമാണ്ഗ്രസയ്  സസന്തശ  നനിലെവമാരവമമായനി  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതമാണയ്
നലതയ്.  നല പ്രതനിപക്ഷടത  ലെഭനികമാന് ആകഗമാള ടടെണര് വനിളനികണടമന്നയ് ശസ്പീ.
എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമമാര്  പറഞതമായനി  ഞമാന്  വമായനിച.  പ്രദസ്പീകപട്ടന്  കകേള്ക്കുടമങനില്
ഞമാന്  പറയമാശ,  ഇങ്ങടന  ശവതനില്  കുതരുതയ്.   സനിരശ  പ്രസനിഡന്റെനിടന
ലെഭനികമാന്  ആകഗമാള  ടടെണര്  വനിളനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  ടകേ.പനി.സനി.സനി.കയമാടെയ്  ഇനനി  നല
പ്രതനിപക്ഷമമാകേമാന് ആകഗമാള ടടെണര് വനിളനികണടമന്നയ് പറഞമാല് എവനിടടെകപമായമാണയ്
ടടെണര് വനിളനിക്കുകേ എടന്നമാരു പ്രശ്നമുണയ്.  ശസ്പീ. ടകേ. എശ. മമാണനി  പ്രസശഗനിച്ചകപമാള്
ഞമാന് അത്ഭുതടപട്ടു.  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജമാര്ജയ് ഇവനിടടെ സൂചനിപനിച്ചതകപമാടലെ കകേരള
നനിയമസഭയനില്  13  ബഡ്ജറയ്  അവതരനിപനിച്ചയമാളമാണയ്  ശസ്പീ.  ടകേ.  എശ.  മമാണനി.
അകമാലെങ്ങളനിടലെമാനശ  കേര്ഷകേടര  ഓര്കമാത  അകദ്ദേഹശ  ഇകപമാള്  പറയുന്നതയ്,
യു.ഡനി.എഫയ്.-ഉശ  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ഉശ  കേര്ഷകേര്കമായനി  ഒനശ  ടചയ്തനിട്ടനില,
അപമമാനകേരടമന്നമാണയ്.  കകേമാണ്ഗ്രസയ്  ഇകപമാള്  ശസ്പീ.  ടകേ.  എശ.  മമാണനിടയ സമാര്
എന്നയ് വനിളനികനില,  മമാണനി മമാഷയ് എന്നമാണയ് വനിളനിക്കുന്നതയ്.  മമാണനിസമാര് എന്ന വനിളനി
നനിര്തനി.  ഞമാന്  വനിഷയതനികലെയയ്  വരമാശ,   ടവകലെമാപനിള്ളനി  ശസ്പീധരകമകനമാടന്റെ
യുഗപരനിവര്തനശ  എന്ന  പ്രധമാനടപട്ട  കേവനിത,  ഒരുപകക്ഷ  കകേരളതനിടന്റെ
ഇകപമാഴടത കൃഷനി  വകുപനിടന  എന്തുടകേമാണ്ടുശ വമായനിടച്ചടുകമാന്  കേഴനിയുന്ന ഒരു
കേവനിതയമാടണന്ന  കേമാരര്യതനില് യമാടതമാരു സശശയവമനില.  സമയമനിലമാതതനിനമാല്
ഞമാനതയ് ദസ്പീര്ഘമമായനി വമായനിക്കുന്നനില.
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"കേണ്ടു ഞമാന് ഇന്നമാളയല്പമാടെതയ്

ടപരുശ ടകേമാഴടകേമാണ്ടുഴശ ഒരുയനശ.

ആയതനില് ജകയമാത്കഘമാഷശ മൂകേമമായയ് ശദനിച്ച,

മൂവമായനിരശ ടകേമാലങ്ങളശ മൂരനികേള്, കൃഷനികമാരുശ,

മണശ ഉള്തരനിപമാര്കന്നമാ! അറനിയനിടലന്നമാലശ, 

മൃതപ്രമായരമാശ മനുഷര്യര് തന് കേരളനില്

സ്ഫുരനിക്കുനണയ്, അനമമാശ ഒരു ശകനി.''

ഞമാനതയ്  മുഴവനമായനി  വമായനിക്കുന്നനില.  ആ  കേവനിത  അവസമാനനിക്കുന്നതയ്
ഇങ്ങടനയമാണയ്,

"കൂട്ടമായ കൃഷനിഭൂവനില് യനതനിന് കേലെപയമാല്, 

പൂട്ടമാനുശ കേതനിര് ടകേമായകൂട്ടമാനുശ  തസരനികകവ,

ആ മഹമാസശരശഭതനില് സശഘഗമാനതനില് കചര്ന്നയ്,

നമാശ അനുഭവനികമാശ  പണനിലമാടതമാരഭനിമമാനശ.”

ഞങ്ങള് ഈ അനുഭവശ അഭനിമമാനകതമാടടെ ഏറ്റുവമാങ്ങുകേയമാണയ്.  ഈ നമാട്ടനില്
ഒരു  പട്ടമാളകമാരന്  അവടന്റെ  കമജടറ  സലെവ്യൂട്ടയ്  ടചയന്നതകപമാടലെ,  ഒരു
കപമാലെസ്പീസുകേമാരന് ഉയര്ന്ന ഉകദര്യമാഗസടന സലെവ്യൂട്ടയ്  ടചയന്നതകപമാടലെ,  കകേരളതനിടലെ
കേര്ഷകേ  ജനതയമാടകേ  ഈ   സര്കമാരനിനുശ  അതനിനയ്  കനതൃതസശ  നല്കുന്ന  കൃഷനി
വകുപനിനുശ ഒരു ബനിഗയ് സലെവ്യൂട്ടയ് നല്കുകേയമാണയ്. കകേരളതനിടലെ ടനല്ക്കൃഷനികമാരടന
ക്കുറനിച്ചയ്   ഇവനിടടെ  ചനിലെര്  സൂചനിപനിക്കുന്നതയ്  കകേട്ടു.  കകേരളതനിടന്റെ  60  വര്ഷടത
ചരനിത്രതനില് ടനല്ക്കൃഷനി കമഖലെയനില് ഏടതങനിലശ തരതനിലള്ള പുകരമാഗതനിയുണമാകമാന്
കേഴനിഞതശ  അതനിനയ്  ഏറവശ  കേരുതമായുണമായതശ  ഇകപമാഴമാടണന്നയ്  പറയമാന്
വളടര  അഭനിമമാനവശ  സകന്തമാഷവമുണയ്.  നമ്മുടടെ  ടനലെയ് ല്ല്  -  നമ്മുടടെ  വനികേസനശ.
തരനിശ്ശേനിട്ട  കകേരളതനിടലെ  90000  ടഹക്ടറനില്  15200  ടഹക്ടര്  സലെതയ്
കൃഷനിയനിറകമാന്  സമാധനിച  എനള്ളതമാണത്ഭുതശ.  3000  ടഹക്ടര്  സലെതയ്
കേരടനല്  കൃഷനി  നടെപനിലെമാകനി.  4953  ടമട്രെനികേയ്  ടെണ്  ടനലെയ് ല്ല്  അതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി
ഉല്പമാദനിപനിച.  തരനിശു  നനിലെങ്ങളനില്  15000  ഏകറനില്  പുതനിയതമായനി  കൃഷനി
ആരശഭനിച. എത്രകയമാ ഉദമാഹരണങ്ങള് ചൂണനികമാണനികമാന് കേഴനിയുശ. കകേമാഴനികകമാടെയ്
ജനിലയനില് ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി  ശസ്പീ.  റനി.  പനി.  രമാമകൃഷ്ണടന്റെ മണ്ഡലെതനില് മൂന്നയ്
പതനിറമാണനിനുകശഷശ,  'ആവളപമാണനിയനില്'  1100  ഏകര്  പമാടെശ  കേതനിരണനിഞ്ഞു.
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ചൂര്ണ്ണനികരയനില്  15  ഏകര്  സലെതയ്  തരനിശുഭൂമനി  കേതനിരണനിഞ്ഞു.  എടന്റെ
മണ്ഡലെമമായ  ഒല്ലൂരനിടലെ  കേണനിമശഗലെതയ്  220  ടഹക്ടര്  സലെതയ്  ടനല്ക്കൃഷനി
ആരശഭനിച.  കേസ്പീഴമാടെയ്  പമാടെകശഖരതനില്  30  ഏകര്  തരനിശുനനിലെശ  നനികേതമാനുള്ള
സനിതനിയുണമായനി. 

ബനി.ടജ.പനി.  അധനികേമാരതനില്  വന്നനിട്ടുശ  ശസ്പീ.  കുമ്മനശ  രമാജകശഖരന്
പ്രസനിഡന്റെമായനിട്ടുശ  ആറന്മുളയനിടലെ  പ്രശ്നശ  പരനിഹരനിച്ചനിലകലമാ;  ആറന്മുളയനിടലെ
പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിച്ചടതകപമാഴമാണയ്?  വനിമമാനതമാവളതനിനയ്  തയമാറമാകനിയ  101
ടഹക്ടര് സലെതയ്  ഈ  സര്കമാര്  ടനല്ക്കൃഷനി  പുനരമാരശഭനിച.   ഒരു  ടഹക്ടര്
സലെതയ് ശരമാശരനി അഞയ് ടെണ് വടര ടനല്ലുല്പമാദനശ സമാദര്യമമായനി.  വനിളടവടുത
ടനലെയ് ല്ല് ഓയനില്പമാശ മുഖമാന്തരശ ആറന്മുള ബ്രേമാന്ഡമായനി അവതരനിപനിച.  സുഗതകുമമാരനി
ടെസ്പീച്ചറുള്ടപടടെ  കകേരളതനിടന്റെ  പ്രകൃതനി  കസഹനികേള്  ഇകതറ്റുവമാങ്ങനി.  ടമത്രമാന്
കേമായലെനില് എന്തമായനിരുന സനിതനി? 482 ഏകര് സലെമുള്ള ടമത്രമാന് കേമായലെനില് 7
കപരമായനി  25  ടഹക്ടര്  സലെശ  മമാത്രമമാണയ്  കൃഷനിക്കുകവണനി  സശരക്ഷനിച്ചനിരുന്നതയ്.
അവനിടടെ  കകേരളതനിടന്റെ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  കപമായനി.  ഇടെതപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യ
മുന്നണനിയുടടെ  ഇച്ഛേമാശകനിടകേമാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  നശനിപനിച്ച,  ടതക്കുശ  വടെക്കുശ
പടെനിഞമാറുമമായനി  കേനിടെക്കുന്ന  ആ  കേമായലെനില്   300  ഏകര്  തരനിശു  നനിലെങ്ങളനില്
ടനല്ക്കൃഷനി  നടെതനി  600  ടെണ്  വനിളവണമാകനി  ടമത്രമാന്  കേമായല്  അരനിടയന്ന
കപരനില്  പുതനിയ  ബ്രേമാന്ഡയ്  അവതരനിപനികമാന്  കകേരള   സര്കമാരനിനയ്  കേഴനിഞ്ഞു.
റമാണനി,  ചനിതനിര  കേമായല് നനിങ്ങള്  കേമാണുന്നനികല?   26  വര്ഷമമായനി  തരനിശ്ശേമായനി
കേനിടെന്ന  റമാണനി  കേമായലെനിടന്റെ  201  ടഹക്ടര്   പമാടെകശഖരതനില്  189  ടഹക്ടറനിലശ
കൃഷനിയമാരശഭനിച. 780  ടമട്രെനികേയ് ടെണ് ടനല്ലുല്പമാദനിപനികമാന് കേഴനിഞ്ഞു.  ടനല്വയല്
തണ്ണസ്പീര്തടെതനിനയ്  ഒരു  ഡമാറമാ  ബമാങയ്  തയമാറമാകനി.  എലമാവരുശ  കേര്ഷകേരമാവകേ,
എലമായനിടെവശ  കൃഷനിയനിടെമമാക്കുകേ എന്ന പദതനിയനില് കകേരളതനിടന്റെ മുഖര്യമനനിയുശ
പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവശ  മനനിമമാരുമുള്ടപടടെ  പങമാളനികേളമായനി  അഭനിമമാനകതമാടടെ
മുകന്നമാട്ടുകപമായനി.  സശസമാനതയ്  പ്രകൃതനികക്ഷമാഭതനിടന്റെ വനിള   ഇന്ഷസറന്സനിലണമായ
അത്ഭുതകേരമമായ  പുകരമാഗതനി  കകേരളതനിടലെ  ജനങ്ങള്  കേമാണുനണയ്.  20
വര്ഷതനികലെടറയമായനി  ഇലമാതനിരുന്ന  വര്ദനവമാണയ്   ഇകപമാഴണമായതയ്.  അതയ്
ടചറനിയ വര്ദനവല. ടനലനിനയ്  45 ദനിവസശ കേഴനിഞമാല് 12,500  രൂപയനില് നനിന്നയ്
35,000  രൂപയനികലെയയ്,  വമാഴ  50  രൂപയനില്നനിന്നയ്  300  രൂപയനികലെയയ്,  കുലെയമാത
വമാഴ 20  രൂപയനില്നനിന്നയ്  150  രൂപയനികലെയയ്,  കുരുമുളകേയ്  40  രൂപയനില്നനിന്നയ്  200
രൂപയനികലെയയ്,  ജമാതനി  200  രൂപയനില്നനിന്നയ്  3,000  രൂപയനികലെയയ്,  ഗ്രമാമ്പൂ  150
രൂപയനില്നനിന്നയ് 10,000 രൂപയനികലെയയ്, മഞള് 40,000 രൂപയനില് നനിന്നയ് 60,000
രൂപയനികലെയയ്,  പയര് വര്ഗ്ഗങ്ങള്  10,000  രൂപയനില്നനിന്നയ്  25,000  രൂപയനികലെയയ്
ഇങ്ങടന  കപമാവകേയമാണയ്.  ചനിലെരനിവനിടടെ  റബറനിടനക്കുറനിച്ചയ്  പറയുന്നതയ്  കകേട്ടു.
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തസ്പീര്ച്ചയമായുശ റബര് കേര്ഷകേര് സശരക്ഷനികടപടെണശ.   യു.ഡനി.എഫയ്. അഞയ് വര്ഷശ
കകേരളശ  ഭരനിച്ചകപമാള്  എത്ര  രൂപയമാണയ്  റബറനിനുകവണനി  ടചലെവമാകനിയതയ്?
യു.ഡനി.എഫയ്. സര്കമാര്   350 കകേമാടെനി രൂപ പ്രഖര്യമാപനിചടവന്നയ് മമാണനി സമാര് ഇവനിടടെ
പറഞ്ഞു. ഒരു വര്ഷശടകേമാണയ്  748  കകേമാടെനി രൂപ  നല്കേനിയമാണയ് റബര് കേര്ഷകേടര
എല്.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാര്  സശരക്ഷനിച്ചതയ്.  അതതടന്നയമാണയ്  എല്.  ഡനി.എഫയ്.
വരുശ,  എലമാശ  ശരനിയമാകുടമന്നയ്  ഞങ്ങള്  പറഞതനിനര്തടമന്നയ്  നനിങ്ങള്
മനസനിലെമാകണശ.  ടജവകൃഷനി  ഒരു  സശസമാരമമായനി  മമാറകണ?  അതനിര്തനി
ജനിലകേളനില്നനിനശ  നനികരമാധനിത  കേസ്പീടെനമാശനിനനികേള്  എത്തുന്നതയ്  തടെയമാന്  14
ജനിലകേളനിലശ  വനിജനിലെന്സയ്  സസമാഡയ്   രൂപസ്പീകേരനിച.  നനിയനനിത  കേസ്പീടെനമാശനിനനിയുടടെ
വനില്പനയയ് കൃഷനി ഓഫസ്പീസറുടടെ ശനിപമാര്ശ കവണടമനള്ള നനിയമശ  നടെപനിലെമാകനി.
കേസ്പീടെനമാശനിനനികേളശ  കേസ്പീടെനമാശനിനനി വനിതരണകമാരുശ  കേര്ഷകേരുടടെയടുതയ്
കനരനിടട്ടതമാതനിരനികമാനുള്ള  സശവനിധമാനമുണമാകനി.  പച്ചകറനി  രശഗത്തുണമാകനിയ
അത്ഭുതകേരമമായ  കേമാരര്യശ,  ശസ്പീതകേമാലെ  പച്ചകറനിയുടടെ  ഹബമായനി  മറയൂരനിടന,
കേമാന്തല്ലൂരനിടന,  വട്ടവടെടയ  മമാറ്റുന്നതനിനയ്  പ്രകതര്യകേ  പദതനികേള്  ഈ   സര്കമാര്
നനിശയനിച.  ഈ  രമാജര്യശ  സസതനമമായതനിനുകശഷശ  ഇതവടര  ഒരു  ബമാങയ്
ഇലമാതനിരുന്ന സലെമമാണയ്   വട്ടവടെ.   അവനിടടെ  കകേരള ഗ്രമാമസ്പീണ ബമാങനിടന്റെ ശമാഖ
ആരശഭനിച;  കേര്ഷകേര്കയ്  ഹരനിത കേമാര്ഡയ്   നല്കേനി.  3 ലെക്ഷശ രൂപവടര ഹരനിത
കേമാര്ഡനിലൂടടെ വമായ   നല്കേമാന് തസ്പീരുമമാനനിച.  ചരനിത്രതനില് ആദര്യമമായനി വട്ടവടെ  -
കേമാന്തല്ലൂര്  പ്രകദശങ്ങളനില്  മനനി  കനരനിട്ടയ്  കപമായനി  പച്ചകറനി  കൃഷനി  നടെത്തുന്ന
കേര്ഷകേര്കയ് കബമാണസയ്  നല്കേമാന് തസ്പീരുമമാനനിച.  കഹമാര്ട്ടനികകേമാര്പയ്  സമമാഹരനിച്ച
798  ടമട്രെനികേയ്  ടെണ്  പച്ചകറനി  വനിറഴനിച്ചതനിലൂടടെ  15,00,900  രൂപ  കബമാണസമായനി
വനിതരണശ  ടചയ്തതശ  കകേരളതനിടന്റെ  ചരനിത്രതനില്  ആദര്യമമായനിട്ടമാണയ്.  അകഗ്രമാ
ടസന്റെറുകേള്  കകേരളതനില്  അത്ഭുതശ  സൃഷ്ടനിക്കുകേയകല!  ആവശര്യമമായ
പണനിയമായുധങ്ങള്  വമാടെകേയ്ടകടുകമാന്  30  ലെക്ഷശ  രൂപ  അനുവദനിച.  അതനില്
ടതമാഴനില്  ടനപുണര്യതനിനമായനി  പണശ  അനുവദനിച.   ഓണസമൃദനിയുശ
വനിഷുകണനിയുശ  കകേരളതനിടന്റെ  ചരനിത്രതനിടലെ  അത്ഭുതകേരമമായ  മമാറങ്ങള്കമാണയ്
വഴനിവച്ചതയ്.    മൂലെര്യവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളനിലൂടടെ  കകേരളതനിടന്റെ  അഭനിമമാനമമായനി
മമാറമാന്  കപമാകുന്ന  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  അകഗ്രമാ  പമാര്ക്കുകേള്  വളടര സജസ്പീവമമായനി
നമ്മുടടെ  നമാട്ടനില്  വരമാന്  കപമാകുന.  ചക  മമാത്രശ  മൂലെര്യവര്ദനിത  ഉല്പന്നമമാകനി
മമാറമാനമാകേമാതതടകേമാണയ്  നമുക്കുള്ള  നഷ്ടശ  3,000  കകേമാടെനി  രൂപയമാടണന്നമാണയ്
കേണകയ്. എന്നമാല് കകേരളതനിടന്റെ വനിവനിധ കമഖലെകേളനിലെമായനി ആരശഭനിക്കുന്ന അകഗ്രമാ
പമാര്ക്കുകേളനിലൂടടെ  കകേരളശ  ഒരു  പുതനിയ  സശസമാരടത  കേമാണുകേയമാണയ്.  ഇവനിടടെ
സൂചനിപനിച്ചതകപമാടലെ കേര്ഷകേര്കയ്  പണശ   ലെഭനികണശ.  അതയ്  കകേവലെശ  കേച്ചവടെശ
നടെതനിയതടകേമാണ്ടുമമാത്രശ സമാദര്യമമാകേനില. ഈ  സര്കമാര് അതയ് തനിരനിച്ചറനിയുനണയ്.
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അതടകേമാണമാണയ്   മൂലെര്യവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങടള  കപ്രമാതമാഹനിപനിക്കുന്ന  അകഗ്രമാ
പമാര്ക്കുകേള്  ആരശഭനികമാന്  സജസ്പീവമമായ  തനിരുമമാനടമടുതതയ്.  കകേരളതനിന്റെ
കേമാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലെമാശമാലെ  കേമാര്ഷനികേകമഖലെയുടടെ  അഭനിമമാനമമാണയ്.  Package  of
Practices  എന്ന പുസകേശ  മലെയമാളതനില്  പുറതനിറകനിടകമാണയ്  കകേരളതനിടലെ
മുഴവന് കൃഷനിഭവനുകേളനിലശ  ഈ രമാജര്യടത കൃഷനി സമ്പ്രദമായതനിനയ്  പുതനിയ ചനിലെ
ചനിന്തകേള്  ടകേമാണ്ടുവരമാന്   സര്കമാര്  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിരനിക്കുന.   ഈ  രമാജര്യടത
വനിവനിധ മതസര് , അവരുടടെ അമലെങ്ങളനികലെയയ്, പള്ളനികേളനികലെയയ്, കമമാസ്കുകേളനികലെയയ്
വ്രതടമടുതയ്  കപമാകുന്നതകപമാടലെ  കകേരളതനിടലെ കൃഷനികമാര്കയ്  കനമാമ്പുകനമാറയ്
സന്ദേര്ശനികമാന് കേഴനിയുന്ന വലെനിടയമാരു കൃഷനി സഹമായ കകേന്ദ്രമമായനി  കകേരളതനിടലെ
കേമാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലെമാശമാലെ ഈ രശഗതയ്  വരുന്നതനിനയ് സമഗ്രമമായ പദതനിയമാണയ്
ഇവനിടടെ സശഘടെനിപനികടപട്ടനിട്ടുള്ളതയ്.  

കകേരളതനിടന്റെ മൃഗസശരക്ഷണ വകുപനിലൂടടെ അത്ഭുതകേരമമായ പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെതനിയ  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനിടയയുശ  വകുപനിടനയുശ  ഞമാന്  അഭനിനന്ദേനിക്കുന.
ക്ഷസ്പീകരമാല്പമാദന രശഗതയ് രണയ് വര്ഷതനിനുള്ളനില് സസയശപരര്യമാപ്തത എന്ന ലെക്ഷര്യശ
മൃഗസശരക്ഷണ  വകുപയ്  സമാദര്യമമാക്കുകേയമാണയ്.  2016  ഏപ്രനില്  മമാസതനില്
ക്ഷസ്പീരസശഘങ്ങള് മുകഖനയുള്ള പമാല് സശഭരണശ  46677903  ലെനിറര് ആയനിരുന്നതയ്
2016  നവശബര്  ആയകപമാള്  ഇതയ്  50010133  ലെനിററമായനി  മമാറനി.  കകേവലെശ  ആറയ്
മമാസശടകേമാണയ്  3332230  ലെനിറര് പമാലെനിടന്റെ വര്ദനവയ് സശഭരണരശഗത്തുണമാകമാന്
കേഴനിഞതയ്   കകേരളടത  ഈ  രശഗതയ്  സസയശപരര്യമാപ്തമമാകമാന്  കപമാകുന്നതനിടന്റെ
സൂചനയമാണയ്,  ലെക്ഷണമമാണയ്.  സശസമാനതയ്   പതനിലെധനികേശ  വരുന്ന  പമാല്
ഉല്പന്നങ്ങളടടെ  ഗുണനനിലെവമാരശ  വര്ദനിപനികമാന്  സമാധനിച.  ടചക്കപമാസ്റ്റുകേളനില്
മമായശ  കേലെര്ന്ന  പമാല്  തടെയുന്നതനിനയ്  സമഗ്രമമായ പദതനികേള്  ആരശഭനിച.
കേറവപശുകടളയുശ കേനിടെമാരനികേടളയുശ നല്കേനി കകേരളതനില് രണയ് വര്ഷതനിനുള്ളനില്
പമാലെനിടന്റെ കേമാരര്യതനില് കേര്ശനമമായ മുകന്നമാട്ടുകപമാകയ്  ഉണമാകുടമന്നയ്  തസ്പീരുമമാനനിച.
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുടടെ  കബമാണസയ്,  ടപന്ഷന്  എന്നനിവ  സശബനനിച്ചയ്  പലെരുശ
സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി. ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുടടെ ടപന്ഷന് 500 രൂപയനില്നനിന്നയ് 1,100
രൂപയമായനി  വര്ദനിപനിചടവന്നയ്  മമാത്രമല,   കേടെടകണനിയനിലെമായനി  ജപ്തനി  കനരനിടുന്ന
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേടന  സഹമായനികമാന്  അഞയ്  കകേമാടെനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുശ  ടചയ
എന്നതമാണയ് ഈ  സര്കമാരനിടന്റെ പ്രകതര്യകേത. 20,000 രൂപ മുതല് 1,00,000 രൂപ
വടര   നല്കുകേയമാണയ്. യു.ഡനി.എഫയ്.  അശഗങ്ങള്  പ്രയമാസടപകടെണ,  അതയ്
അവതരനിപനികമാന് ഇടെതപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനികയ് മനസ്സുണമായനി എന്ന ധമാരണ
നനിങ്ങള്ക്കുണമാകേണശ.  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്കയ്  വരള്ച്ചമാദരനിതമാശസമാസതനിനമായനി  സമഗ്രമമായ
പദതനിയമാണയ് ഈ  സര്കമാര് പ്രഖര്യമാപനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്. 
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വനശ  കേകയറങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമമായനി  ഒഴനിവമാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികണശ.  മനുഷര്യനുശ  മൃഗങ്ങളശ  തമ്മനിലള്ള   സശഘര്ഷശ  അഥവമാ  യുദശ
ആരശഭനിക്കുന്നതനിടലെ  പ്രശ്നശ  വനതനിനകേതയ്  ടവള്ളശ   ലെഭര്യമല  എനള്ളതമാണയ്.
വനതനിനകേടത  ജലെസശരക്ഷണതനിനുകവണനി  വനശ  വകുപനിടന്റെ  കനതൃതസതനില്
നടെതനിയ പരനികശമാധനയനില് മൂവമായനിരശ ജലെകസമാതസ്സുകേള് കേടണത്തുകേയുശ ഇതനില്
450  എണ്ണശ  ഈ  വരള്ച്ചകമാലെതയ്  ശരനിയമാക്കുകേയുശ  ടചയ.  2016  ഡനിസശബര്
8-നമാണയ്  ഹരനിത  കകേരളശ  ആരശഭനിച്ചതയ്.  ആ  ഒരുദനിവസശ  10628  ആളകേള്
പടങടുത്തുടകേമാണയ്  140  സലെങ്ങളനില് പമാസനികേയ്  മുകമമാകമാന് തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിരനിക്കുന.
ഈ  സര്കമാര്  പമാര്ശസവല്കരനികടപട്ടവരുടടെയുശ  സമാധമാരണകമാരുടടെയുശ
പനികന്നമാകകമാരുടടെയുശ  ദര്ബലെരുടടെയുശ  കൂടടെയമാണയ്.  അതടകേമാണമാണയ്
വനതനിനുള്ളനില്  തമാമസനിക്കുന്ന  പമാര്ശസവല്കരനികടപട്ട  ആദനിവമാസനികേള്കയ്
വനവനിഭവങ്ങളനിലള്ള  അവകേമാശശ  അനുവദനിച്ചയ്,  സമാമൂഹര്യമാവകേമാശ  കരഖ  നല്കുന്ന
നടെപടെനി  ജൂണ്  മമാസകതമാടടെ  പൂര്തനിയമാകമാന്  കകേരളതനിടലെ   സര്കമാരനിനയ്
സമാധനിച്ചതയ്.  എടന്റെ  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെമമായ  ഒല്ലൂരനില്  വലെനിയ  പ്രകതര്യകേതകളമാടടെ
സുകവമാളജനികല്  പമാര്കയ്   ആരശഭനികമാന്  കപമാകുകേയമാണയ്.  തൃശ്ശൂര്  മൃഗശമാലെ
സുകവമാളജനികല് പമാര്കനികലെയയ് മമാറുകമമാള് രണയ് കേമാരര്യങ്ങള് സമാദര്യമമാകുശ.  ഒന്നയ്,
കകേരളതനിടലെ  സര്കമാര് ജനിലമാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പ്രഖര്യമാപനിച്ച  40  കകേമാടെനി രൂപയുടടെ
സമാശസമാരനികേ  നനിലെയശ  തൃശ്ശൂരനിടലെ  മൃഗശമാലെമാ  കകേന്ദ്രതനില്  വരുശ; മൃഗങ്ങളടടെ
ആവമാസവര്യവസയയ് യമാടതമാരു കുഴപവശ  സശഭവനികമാത തരതനില് മുന്നൂകറമാളശ
ടഹക്ടര്  വരുന്ന  സലെതയ്  300  കകേമാടെനി  രൂപ  വകേയനിരുതനി  സുകവമാളജനികല്
പമാര്കനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്കയ് കൃതര്യമമായ കനതൃതസശ നല്കേമാന്   സര്കമാരനിനുശ
വനശ  വകുപനിനുശ  അഥവമാ  മൃഗശമാലെമാ  വകുപനിടന്റെ  മനനിക്കുശ  കേഴനിയുനണയ്  എന്ന
സകന്തമാഷകതമാടടെ ഞമാന്  നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    പമാറകല് അബ്ദുല:  സര്,  ഞമാന് ഈ ധനമാഭര്യര്തകേടള എതനിര്ക്കുകേയമാണയ്.
ഭരണകേമാലെമാവധനിയുടടെ ആദര്യടത ഒരു വര്ഷശ പൂര്തനിയമാകമാന് ഈ സര്കമാരനിനയ്
ഇനനി പതയ് ദനിവസശ മമാത്രകമ ബമാകനിയുള.  കേഴനിഞ  11  മമാസതനിനനിടെയനില് ഒരു
ഡസണനിലെധനികേശ കകേമാടെതനി വനിമര്ശനങ്ങള് ഏറ്റുവമാകങ്ങണനി വന്ന സര്കമാരമാണനിതയ്.
ടഹകകമാടെതനി,  സുപ്രസ്പീശകകേമാടെതനി  കപമാലള്ള ഉന്നത നസ്പീതനിപസ്പീഠങ്ങള് ഒരു ദനിവസശ
പ്രവര്തനിച്ചമാല്  സര്കമാരനിനയ്  ഒരു  വനിമര്ശനശ  ഉറപയ്  എന്നതമാണയ്  അവസ.
ഇന്തര്യയുടടെ  നസ്പീതനിനര്യമായ  ചരനിത്രതനിടലെ  ശകദയമമായ  കകേസുകേളനിടലെമാന്നമാണയ്
കകേരളതനിടന്റെ ആദര്യമുഖര്യമനനിയമായ ഇ.  എശ.   ശങരന് നമ്പൂതനിരനിപമാടെനിടനതനിടര
യുണമായ  കകേമാടെതനിയലെക്ഷര്യകകസയ്.  ആ  കകേസനില്  കകേമാടെതനി  നല്കേനിയ
സതര്യവമാങ്മൂലെതനില്  കകേമാടെതനികേടളക്കുറനിച്ചയ്  തടന്റെ  പമാര്ട്ടനിക്കുള്ള  വനിമര്ശനമാത്മകേ
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വനിലെയനിരുതല്  അവതരനിപനിച്ചകശഷശ  ജുഡസ്പീഷര്യറനികയമാടുള്ള  തടന്റെ  സമസ്പീപനശ
ഇ.എശ.എസയ്.  വര്യകമമാക്കുനണയ്.  കകേമാടെതനിവനിധനികേടള  മമാനനിക്കുകേയുശ  അവ
നടെപമാക്കുകേയുശ  കവണടമന്നയ്  ഉറപനിച്ചയ്  പറഞതനിലൂടടെ  നസ്പീതനിപസ്പീഠതനിലള്ള
വനിശസമാസശ  ഉറപനിക്കുകേയമായനിരുന  അകദ്ദേഹശ.  അതനിനയ്  എത്രകയമാ  കേമാതശ
അകേടലെയമാണയ്  ഇകപമാള്  കകേരളശ  ഭരനിക്കുന്ന  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാരനിടന്റെ
നനിലെപമാടെയ് എന്നതമാണയ് സമസ്പീപകേമാലെ സശഭവങ്ങള് ടവളനിടപടുത്തുന്നതയ്.  ഒരു കേമാരര്യശ
സൂചനിപനികമാനുള്ളതയ്, പച്ച എന്നയ് പറയുകമമാള് ചുവപയ് കേണ കേമാളടയകപമാടലെ ചനിലെര്
നനിയമസഭയനില് വലമാടത ആകക്രമാശശ കേമാണനിക്കുന്ന സമാഹചരര്യമുണയ്.  'കേമാലെതനിടന്റെ
ചുവടരഴതയ് വമായനികണശ, വനിളകയ് വയ്ക്കുവനിന്, വനിളകയ് വയ്ക്കുവനിന്, അടുതനിരനിക്കുകമമാ
രനുജടനകപമാലശ  തടെഞ്ഞുവസ്പീഴമമാറയ്  ഇരുണ്ടുകപമായനി  അന്തരശഗശ'  എന്നയ്  ഒരു  കേവനി
പമാടെനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷശസസ്പീറനിടന  കപമാടലെയുള്ളവര്
മനസനിലെമാകണടമന്നമാണയ്  എനനികയ്  പറയമാനുള്ളതയ്.  അതയ്  മനസനിലെമാകമാനുള്ള
ബുദനിയുശ  വനികവകേവശ  അപ്പുറത്തുള്ളവര്കയ്  ഉണമാകേണടമന്നമാണയ്  എനനികയ്
സൂചനിപനികമാനുള്ളതയ്.       മടറമാന്നയ്,  15,00,900  രൂപ ടകേമാടുതനിരനിക്കുന, ഇതമാ
മഹമാത്ഭുതശ  സശഭവനിച്ചനിരനിക്കുന,  25,30,000  രൂപ  ടകേമാടുതനിരനിക്കുന,  ഇതയ്
വലെനിടയമാരു അത്ഭുതമമാണയ്'  എടന്നമാടക ശസ്പീ.  ടകേ.  രമാജന് സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.
മൂന്നരകകമാടെനി  ജനങ്ങളള്ള  ഈ  രമാജര്യതയ്  15  ലെക്ഷശ  രൂപ   നല്കേനിയതയ്  ഒരു
അത്ഭുതമമാടണന്നയ്  പറയുന.  ഇത്രയുശ  ടചറുതശ  വനികേമാസമനിലമാതതമമായനികപമായനി
പ്രഖര്യമാപനങ്ങളശ  സഹമായങ്ങളശ!  ഇടതമാടകയമാണയ്  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെകയമാടുള്ള,
ഈ രമാജര്യടത ജനങ്ങകളമാടുള്ള സമസ്പീപനടമന്നമാണയ് ഇതമൂലെശ വനിലെയനിരുതടപടുന്നതയ്.
ശസ്പീ.  പുരുഷന്  കേടെലണനി  പ്രസശഗനിച്ചകപമാള്  ധമാരമാളശ  പ്രഖര്യമാപനങ്ങള്
നടെത്തുകേയുണമായനി.  പ്രഖര്യമാപനങ്ങള്ടകേമാണയ് കേമാരര്യമനില.  പുസകേതനിടലെ പശു പുലെയ് ല്ല്
തനിന്നനില. ടവറുടത പ്രഖര്യമാപനങ്ങള് നടെതനിയനിട്ടയ് എന്തമാണയ് കേമാരര്യശ?  

സശസമാനതയ്  വനശ  കേകയറവശ  വനസമതനിടന്റെ  ടകേമാള്ളയുശ  നനിര്ബമാധശ
തടെരുകേയമാണയ്.   സശസമാനത്തുള്ള  1130941.71  ടഹക്ടര്  വനഭൂമനിയനില്  7801.11
ടഹക്ടര് കേകയറകമാരുടടെ പകലെമാടണന്നമാണയ് വനശ വകുപനില്നനിനള്ള റനികപമാര്ട്ടനില്
വര്യകമമാക്കുന്നതയ്.  വനശ വകുപനിടന്റെ മസൗനസമ്മതകതമാടടെയമാണയ് ഈ കേകയറങ്ങളശ
ടകേമാള്ളകേളശ  നടെക്കുന്നടതന്നമാണയ്  പറയുന്നതയ്.  ഒരു  വര്ഷതനിനനിടടെ  2532.99
ടഹക്ടര് വനഭൂമനിയമാണയ് സശസമാനതയ് കേകയറനിയടതന്നമാണയ് ഔകദര്യമാഗനികേ കേണകയ്.
ഈ  രശഗതയ്  കേഴനിഞ രണമാഴയ്ക്കുള്ളനിലണമായ ടഞട്ടനിക്കുന്ന ഒരു സശഭവശ  ഞമാന്
ഇവനിടടെ  പറയമാശ.  അട്ടപമാടെനി,  മൂളനികടെവയ്,  ചനിറ്റൂരനിനടുതയ്  കേകയനനി  എന്ന പ്രകദശശ,
(ടസലെന്റെയ്  വമാലെനി  നമാഷണല്  പമാര്കനിടന്റെ  കേരുതല്  കമഖലെ)  നസ്പീലെഗനിരനി
(ടജവകേരുതല് കമഖലെ)  തടെങ്ങനിയ സസകേമാരര്യ-സര്കമാര്  വനഭൂമനി,  സമ്മനിശമമായനി
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കേനിടെക്കുന്ന  ഇസൗ  പ്രകദശതനിടന്റെ പ്രമാധമാനര്യശ കേണകനിടലെടുതയ് ഇവനിടടെനനിനശ മരശ
മുറനിച്ചയ്  മമാറരുടതന്നയ്  ടഹകകമാടെതനിയുടടെ  ഉതരവയ്  നനിലെവനിലണയ്.  കൂടെമാടത,  ഈ
പ്രകദശതനിനയ് പ്രകതര്യകേ സുരക്ഷയുശ സശരക്ഷണവശ ഉറപമാകണടമന്നയ് UNESCO-യുടടെ
നനിര്കദ്ദേശവമുണയ്. ഈ നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളലമാശ കേമാറനില്പറതനി കേഴനിഞ രണമാഴയ്ക്കുള്ളനില്
രമാവശ  പകേലമമായനി  ഇടെതടെവനിലമാടത  ഇവനിടടെനനിനശ  അന്പതനികലെടറ  കലെമാഡയ്
മരങ്ങള്  മുറനിച്ചയ്  കേടെതനിടകമാണ്ടുകപമായനി  എനള്ളതമാണയ്  വമാര്ത.  നൂറമാണ്ടുകേള്
പഴകമുള്ള കതകയ്,  ഈട്ടനി,  മഹമാഗണനി എന്നനിവടയമാടകയമാണയ്   മുറനിചമമാറനിയതയ്.
ഇവനിടടെനനിനശ  എത്രകകേമാടെനി  രൂപയുടടെ  വനസമതയ്  ടകേമാള്ളയടെനിചടവനള്ള
കേണടകടുക്കുകേയുശ  ഉന്നതതലെ  അകനസഷണശ  നടെത്തുകേയുശ  കുറകമാര്ടകതനിടര
നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുശകവണശ.  സശരക്ഷനിത  വനതനിനുള്ളനില്  ബമാഹര്യ
ഇടെടപടെലകേള്കയ്  അവസരടമമാരുക്കുന്ന രൂപതനില്,  അതനിനയ് വഴനി തറക്കുന്ന ഒരു
നടെപടെനികയ്  സര്കമാര്  ഇകപമാഴശ  ഒരുങ്ങുകേയമാണയ്.  വനതനിലൂടടെ  ഒഴകുന്ന
നദനിയനില്നനിന്നയ്  മണലൂറനി  വനില്കമാനമാണയ്  വനശ  വകുപനിടന്റെ  നസ്പീകശ.  നദനികേളടടെ
നനിലെനനില്പനിടന  അപകേടെതനിലെമാക്കുന്ന  ഈ  നടെപടെനി  വനര്യജസ്പീവനികേള്ക്കുശ
പരനിസനിതനിക്കുശ  കകേമാട്ടമുണമാക്കുശ.  വനശ  ടകേമാള്ളകമാര്കയ്  ഇടെടപടെമാനുള്ള
അവസരടമമാരുക്കുശ.  വനസശരക്ഷണതനിനയ്  പുതനിയ  പദതനികേള്  പ്രഖര്യമാപനിക്കുകമമാഴശ
വനവനിസ്തൃതനി  വര്ഷശകതമാറുശ  കുറയുകേയമാണയ്.  2005-ല്  കകേരളതനിടലെ  വനകമഖലെ
15574  ചതരശകേനികലെമാമസ്പീറര് ആയനിരുടന്നങനില് റനിസര്വയ് വനമടെകശ ഇകപമാഴടത
വനകമഖലെയുടടെ വനിസ്തൃതനി  11309.47  ചതരശ കേനികലെമാമസ്പീററമാണയ്.  വനര്യജസ്പീവനികേളടടെ
എണ്ണശ വര്ദനിക്കുന. ഇവ ഉള്ടകമാള്ളമാനുളള ആവമാസവര്യവസ ചുരുങ്ങനിയകതമാടടെ
വനര്യമൃഗങ്ങള് നമാട്ടനികലെയനിറങ്ങുന്നതയ് പലെകപമാഴശ വന് ദരന്തങ്ങള്കയ് കേമാരണമമാകുന.
നമ്മുടടെ  ടജവസമത്തുശ  വനര്യജസ്പീവനികേള്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  വനസമത്തുശ
കേമാര്നതനിനന്ന  ഒരു  വന്വനിപതമാണയ്  കേമാട്ടുതസ്പീ.  കേഴനിഞ  രണയ്  മമാസതനിനകേശ
2013 ടഹക്ടര് വനഭൂമനി കേതനിനശനിച്ചതമായനി ബഹുമമാനടപട്ട മനനി പറയുകേയുണമായനി.
വര്ഷശ  15  കകേമാടെനി രൂപയമാണയ് കേമാട്ടുതസ്പീ തടെയമാന് വനശ വകുപയ് ടചലെവഴനിക്കുന്നതയ്.
എന്നമാല് കേമാട്ടുതസ്പീ ടകേടുതമാന് ശമാസസ്പീയമമാര്ഗ്ഗങ്ങളനില. ബ്രേനിട്ടസ്പീഷുകേമാരുടടെ കേമാലെത്തുള്ള
പരമരമാഗത  രസ്പീതനിയമാണയ്  ഇകപമാഴശ  പനിന്തുടെരുന്നതയ്.  വനിലെടപട്ട  ടജവസമതയ്
കേതനിയമരുന്നതയ്  കേണ്ടുനനില്കമാര്  പമാടെനില.  കേമാട്ടുതസ്പീ  പ്രതനികരമാധപ്രവര്തനങ്ങള്
ശകമമാകണശ.  വനശ കേകയറശകപമാടലെ വനഭൂമനിയനിടലെ കുടെനികയറവശ സശസമാനതയ്
വര്യമാപകേമമാണയ്.  2016  ജൂണ് വടര റവനവ്യൂ,  വനശ വകുപ്പുകേള് നടെതനിയ സശയുക
പരനികശമാധനയനില്  86163  ഏകര്  ഭൂമനിയനിലെമാണയ്  കുടെനികയറശ  കേടണതനിയതയ്.
ചന്ദേനടകമാള്ള  സശസമാനതയ്  വര്യമാപകേമമാണയ്.  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനിയുടടെ
പ്രകദശമമായ  ആരര്യങമാവനില്  ചന്ദേനടകമാള്ള  വര്യമാപകേമമാടണന്നമാണയ്  വമാര്ത.
അവനിടടെ  2000  ചന്ദേനമരങ്ങള്  നനില്ക്കുന്ന  177  ടഹക്ടര്  സമാന്ഡല്  യൂണനിറനിനയ്
കേമാവലെനിനയ്  17  കപരമാണുള്ളതയ്.  അതനില്തടന്ന  എട്ടുകപര്  തമാല്കമാലെനികേ
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ജസ്പീവനകമാരമാണയ്.  4  കതമാക്കുകേളശ  ഏതമാനുശ  മുള  ലെമാതനികേളമമാണയ്  ഇവര്കയ്
പ്രതനികരമാധ  ഉപകേരണമമായനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതടകേമാണ്ടുതടന്ന  പരനികശമാധന
പ്രഹസനവശ ചന്ദേനടകമാള്ള തകൃതനിയനിലമമാണയ്. 

കകേരളതനിടന്റെ  മുഖര്യഭക്ഷര്യ  വനിളയമാണയ്  ടനലെയ് ല്ല്.  സശസമാനടത  കൃഷനി
ഭൂവനിസ്തൃതനിയുടടെ  7.46  ശതമമാനശ  ടനല്ക്കൃഷനിയമാണയ്.  എന്നമാല്  1950  മുതല്
ടനല്ക്കൃഷനി ടചയന്ന സലെതനിടന്റെ വനിസ്തൃതനി സനിരമമായനി കുറഞ്ഞുടകേമാണനിരനിക്കുന.
1974-75-ല്  8.82  ലെക്ഷശ  ടഹക്ടര്  പ്രകദശതമാണയ്  ടനല്ക്കൃഷനി  ടചയ്തനിരുന്നതയ്.
എന്നമാല്  2015-16  ആയകപമാള് അതയ്  1.96  ലെക്ഷശ ടഹക്ടറമായനി ചുരുങ്ങനി. 1972-73-ല്
ടനല്ലുല്പമാദനശ 13.76 ലെക്ഷശ ടമട്രെനികേയ് ടെണ് ആയനിരുനങനില് 2015-16 ആയകപമാള്
അതയ്  5.49  ലെക്ഷശ ടമട്രെനികേയ് ടെണ് ആയനി കുറഞ്ഞു.  നമുകയ് പ്രതനിവര്ഷശ  40  ലെക്ഷശ
ടമട്രെനികേയ്  ടെണ്  അരനി  ആവശര്യമുള്ളകപമാഴമാണയ്  തച്ഛേമമായ  ഉല്പമാദനവമമായനി  നമാശ
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതയ്.   ശസ്പീ.  ടകേ.  എശ.  മമാണനി  കനരടത  പറഞതകപമാടലെ
ടനല്ലുല്പമാദനതനില്  പുതനിയ  ടടെകകമാളജനി   നടെപനിലെമാകകണതണയ്.  സശസമാനതയ്
ടനലനിടന്റെ  ഉല്പമാദനക്ഷമത  വളടര  കുറവമാണയ്.  അതനിടനമാരുദമാഹരണശ  പറയമാശ,
രമാജര്യടത  ടനലനിടന്റെ ഉല്പമാദനക്ഷമതയനില് മുന്നനില് നനില്ക്കുന്നതയ് പഞമാബമാണയ്.
ടഹക്ടറനിനയ്  3952  കേനികലെമാഗ്രമാമമാണയ്  അവരുടടെ  ഉല്പമാദനക്ഷമത.  കലെമാകേതയ്
ടനല്ലുല്പമാദനതനില്  മുന്നനില്  നനില്ക്കുന്ന  ടചനയുടടെ  ഉല്പമാദനക്ഷമതയമാകേടട്ട
ടഹക്ടറനിനയ്  6744  കേനികലെമാഗ്രമാമമാണയ്.  അതമാണയ്  ഇവനിടടെ  കനരടത  മമാണനിസമാര്
സൂചനിപനിച്ചതയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ആയമാലശ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ആയമാലശ  ഈ  രശഗതയ്
പുതനിയ  ടടെകകമാളജനി   നടെപനിലെമാകനി  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെടയ  രക്ഷടപടുതമാനുള്ള
ശമമുണമാകേണശ.  കേമാലെങ്ങളമായനി  അതരശ  ശമങ്ങള്കയ്  തരങശ  വയ്ക്കുന്ന
നനിലെപമാടെമാണയ്  പലെകപമാഴശ  സനി.പനി.ഐ.(എശ)-ടന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനണമാകുന്നതയ്.
വനികേസനശ എനപറയുകമമാള് എലമാതനിടനയുശ എതനിര്ക്കുന്ന നനിലെപമാടെമാണയ് അവര്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഓകട്ടമാറനിക്ഷ  വന്നകപമാള്  മൂരനി  വണനികയ്  ആടള  കേനിട്ടനില
എനപറഞയ്  സമരശ  നടെത്തുന്ന  നനിലെപമാടെമായനിരുന.  ഇതരശ  നനിലെപമാടുകേള്
മമാറനിടയങനില്  മമാത്രകമ  ഈ  രശഗതയ്  മമാറമുണമാകമാന്  സമാധനിക്കുകേയുള.
'നമാളനികകേരതനിടന്റെ  നമാട്ടനിടലെനനിടകമാരു  നമാഴനിയനിടെങ്ങഴനി  മണണയ്'  എന്നയ്  മലെയമാളനി
അഭനിമമാനകതമാടടെ പമാടെനിനടെന്നനിരുന്ന കേമാലെമുണമായനിരുന. ഇന്നയ് അതനില. രമാജര്യടത
നമാളനികകേരതനിടന്റെ  34  ശതമമാനവശ  ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്നതയ്  തമനിഴയ് നമാട്ടനിലെമാണയ്.
കകേരളതനില് ഇതയ്  24  ശതമമാനമമാണയ്.  കൃഷനി വനിസ്തൃതനി കനമാകനിയമാല്  7.9  ലെക്ഷശ
ടഹക്ടറനില് കൃഷനി ടചയടപടുന്ന സശസമാനടത പ്രധമാന വനിളയമാണയ് നമാളനികകേരശ.
രമാജര്യതയ്  ടതങ്ങുകൃഷനിയുടടെ  വനിസ്തൃതനിയനില്   കകേരളശ  ഒന്നമാമതമാടണങനിലശ
ഉല്പമാദനതനില്  മൂന്നമാശ  സമാനമമാണുളളതയ്.  മണ്ണയ്  ചതനിച്ചമാലശ  ടതങ്ങയ്
ചതനികനിടലന്നമാണയ്  പഴടമമാഴനി.  ഇകപമാള്  കകേരടഫഡനിടന്റെ  നമാളനികകേര  സശഭരണശ
അവസമാനനിച്ച മട്ടമാണയ്. ടവളനിടച്ചണ്ണയയ് വനിലെ കൂടെനിയനിട്ടുശ കനട്ടമനിലമാടത കകേര കേര്ഷകേര്
നട്ടശതനിരനിയുകേയമാണയ്.  കകേരടഫഡയ് സശഭരനിച്ച നമാളനികകേരതനിടന്റെ വനിലെ കേര്ഷകേര്കയ്
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നല്കേനിയനിട്ടനില.  സശഭരണശ  നനിലെച്ചകതമാടടെ  ഇടെനനിലെകമാര്  സജസ്പീവമമായനി.  അവര്
പമാവടപട്ട കേര്ഷകേടര  പലെ വനിധതനിലശ ചൂഷണശ ടചയന.  നമാളനികകേര കൃഷനികയ്
വന്കുതനിപയ്  നല്കേമാന്  കേഴനിയുമമായനിരുന്ന  നസ്പീര  ഉല്പമാദനശ  ഇകപമാള്  വന്
പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയമാണയ്. ഉല്പന്നതനിനയ് വനിപണനി കേടണതമാന് കേഴനിയുന്നനില.
നസ്പീര ടചത്തുന്നതനിനയ്  വനിദഗ്ദ്ധടര കേനിട്ടമാനനില.  നമാമമമാത്രമമായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മമാത്രകമ
നസ്പീര  ഇകപമാള്  ഉല്പമാദനിപനിക്കുനള.  ഇകമാരര്യതനില്   എടന്റെ  കചമാദര്യതനിനയ്
സഭയനില്നനിന്നയ്  ലെഭനിച്ച  മറുപടെനിയനില്  വര്യകമമായതയ്,  സര്കമാര്  അടെനിയന്തരമമായനി
ഇടെടപടുശ,  ഇകമാരര്യതനില്  ആടള  കേനിട്ടുന്നനില  എന്നമാണയ്.  സര്കമാരനിനയ്
നമാളനികകേരതനിടന്റെ  കേമാരര്യതനില്  തമാല്പരര്യമനില.  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറ്റുതടന്ന
അതനിനുദമാഹരണമമാണയ്.  ആനയയ് സുഖചനികേനിതയയ്  15 കകേമാടെനി രൂപ; റബര് കേര്ഷകേ
രക്ഷയ്ക്കുശ  വനിലെ  സനിരതയ്ക്കുശ  500  കകേമാടെനി  രൂപ;  എന്നമാല്  അരകകമാടെനി  വരുന്ന
കകേരകേര്ഷകേര്ക്കുശ 15 കകേമാടെനി വരുന്ന ടതങ്ങനിനുശ വട്ടപൂജര്യശ. ഇതമാണയ് സനിതനി. ഈ
അവസയയ്  മമാറശ  വരുതണശ.  രൂക്ഷമമായ  വരള്ച്ചടയത്തുടെര്ന്നയ്  2016-17
വര്ഷതനില് സശസമാനടത നമാളനികകേര ഉല്പമാദനശ 6.22  ശതമമാനശ കുറയുടമന്നയ്
നമാളനികകേര  വനികേസന  കബമാര്ഡയ്  നടെതനിയ  സര്കവ്വയനില്  കേടണതനിയനിട്ടുണയ്.
കതങ്ങമാക്കൂടെയുശ  വയ്കകമാല്  കൂനയുശ  കേമാലെനിടതമാഴത്തുടമമാടക  അന്തസനിടന്റെയുശ
ആഭനിജമാതര്യതനിടന്റെയുശ പ്രതസ്പീകേമമായനിരുന്ന ഒരു കേമാലെമുണമായനിരുന. എന്നമാല് ഇന്നയ്
അതനില.  മലെബമാര്  പ്രകദശതയ്  ഇകപമാള്  ഇതരശ  വസ്പീടുകേളനികലെയയ്  സശബനശ
കൂടെമാന്കപമാലശ ആളകേള് മടെനിക്കുന്ന സമാഹചരര്യമമാണുള്ളതയ്.  സശസമാനടത ക്ഷസ്പീര
കേര്ഷകേര്കയ്  വനിലെകുറച്ചയ്  ഗുണനനിലെവമാരമുള്ള  കേമാലെനിതസ്പീറ  ലെഭര്യമമാക്കുകേ  എന്ന
ലെക്ഷര്യകതമാടടെ  സമാപനിച്ച  ടപമാതകമഖലെമാ  സമാപനമമായ  കകേരള  ഫസ്പീഡ്സനില്
കകേമാടെനികേളടടെ  അഴനിമതനിയമാണയ്  നടെക്കുന്നതയ്.  ആ  സമാപനശ  വന്  നഷ്ടതനികലെയയ്
കൂപ്പുകുത്തുകേയമാണയ്.  കകേമാഴനികകമാടെയ്  കകേരള ഫസ്പീഡ്സനിടന്റെ ആസമാനശ ആരശഭനിടച്ചങനിലശ
വര്ഷങ്ങളമായനി  അവനിടടെ  ഒരു  പ്രവര്തനവശ  നടെക്കുന്നനില.  അകമാരര്യതനില്
സര്കമാരനിടന്റെ  ശദയുണമാകേണശ.  അതകപമാടലെ  രമാത്രനിസമയങ്ങളനില്  ടചകയ്കപമാസനിടലെ
ഉകദര്യമാഗസരുടടെ സഹമായകതമാടടെ യമാടതമാരു പരനികശമാധനയുമനിലമാടത തമനിഴയ് നമാട്ടനില്
നനിന്നയ്  കരമാഗശ  ബമാധനിച്ച  കേനകേമാലെനികേടള  വലെനിയ  കലെമാറനികേളനില്  കുതനിനനിറച്ചയ്
കകേരളതനികലെയയ്  ടകേമാണ്ടുവരനികേയമാണയ്.  ഇതയ്  വലെനിയ  ആകരമാഗര്യപ്രശ്നങ്ങള്കയ്
കേമാരണമമാകുനണയ്.  അതടകേമാണയ് ഈ കേമാരര്യതനിലശ  സര്കമാരനിടന്റെ ഭമാഗത്തുനനിന്നയ്
നടെപടെനിയുണമാകേണടമന്നയ് സൂചനിപനിചടകേമാണയ്  നനിര്ത്തുന. 

[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീകര്]

ശസ്പീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  കൃഷനി,  മൃഗസശരക്ഷണശ,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ,
വനശ  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേള്ക്കുള്ള  ധനമാഭര്യര്തനകേടള  ഞമാന്  ശകനിയമായനി
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയമാണയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര് കേഴനിഞ  11  മമാസങ്ങളമായനി എലമാ
കമഖലെകേളനിലശ  ചനിട്ടയമായതശ  പരസരപൂരകേമമായതമമായ  പ്രവര്തനങ്ങളമാണയ്
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കേമാഴവച്ചതയ്.  അതനിടലെ  നമാലെയ്  പ്രധമാന  കമഖലെകേള്  കൃഷനി,  മൃഗസശരക്ഷണശ,
ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ,  വനശ  എന്നനിവയമാണയ്.  വനസശരക്ഷണശ കേമാര്ഷനികേ സശരക്ഷണമമാണയ്.
ഇവ രണ്ടുശ മൃഗസശരക്ഷണതനിടന്റെയുശ ക്ഷസ്പീരവനികേസനതനിടന്റെയുശ ഊര്ജ്ജ കസമാതസ്സുകേളമാണയ്.
കേമാലെമാവസമാ  വര്യതനിയമാനവശ  വരള്ച്ചയുശ  ഏറവമധനികേശ  ബമാധനിക്കുന്ന  കമഖലെ
കേളമാണനിടതലമാശ. എങനില്കപമാലശ ഈ കമഖലെകേടള വനികേസനിപനികമാന് സമാധനിച്ചതനില്
ഞമാന്  വകുപ്പുമനനിമമാടര  ആത്മമാര്തമമായനി  അഭനിനന്ദേനിക്കുന.  പച്ചകറനികൃഷനി
വനികേസനശ കകേരളതനിടന്റെ അഭനിമമാനമമാണയ്.  മുമയ് നമ്മള് മറയ് സശസമാന വനിളകേടള
ആശയനിച്ചനിരുടന്നങനില് ഇകപമാള് ടജവ പച്ചകറനി നമ്മുടടെ നമാട്ടനില് സുലെഭമമാണയ്.
അതടകേമാണ്ടുതടന്ന  പച്ചകറനികേളടടെ  വനിലെ  കുടറടയമാടക  പനിടെനിചനനിര്തമാനുശ
കേഴനിഞ്ഞു.  ടജവ  പച്ചകറനി  ഉല്പമാദനശ  മമാത്രമല  സശസമാരവശ  വളര്തമാന്
കേഴനിഞ്ഞു.  രമാസവസ്തുകളള്ള  പച്ചകറനി  ഉപകയമാഗനികരുടതന്ന  ആശയശ
ജനങ്ങളനികലെയയ്  വര്യമാപനിപനികമാന്  കേഴനിഞ്ഞുടവന്നതയ്  ഏറവശ  വലെനിയ  കനട്ടമമാണയ്.
ടനല്ക്കൃഷനി  ടചയന്ന  പമാടെകശഖരങ്ങള്  തരനിശനിടെരുടതന്ന  ആശയശ  ജനങ്ങള്കയ്
നല്കേനിയതയ്  ഈ  സര്കമാരമാണയ്.  ടനല്ക്കൃഷനി  നഷ്ടമമാടണന്ന  ടതറമായ  ധമാരണ
തനിരുതനി;  ടനല്ക്കൃഷനി  ടചയകമമാള്  ടനല്ലുശ  വയ്കകമാലശ  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുപുറകമ
സമൂഹതനിനയ്  പലെ ലെമാഭവശ ഉണമാകുനണയ്.  അന്തരസ്പീക്ഷതനിടലെ കേമാര്ബണ് ടഡ
ഓടകഡയ്  കുറയുകേയുശ  ഓകനിജന്  കൂടുകേയുശ  ടചയന.  ഇതനിടന്റെ  ലെമാഭശ
കേണകമാകണശ.  മണ്ണനില്  ജലെമാശശശ  വര്ദനിക്കുന്നകതമാടടെമാപശ  ഭൂഗര്ഭ  ജലെവശ
വര്ദനിക്കുന. ഇതനിലൂടടെ ആകരമാഗര്യ രശഗത്തുണമാകുന്ന കനട്ടശ കേണകമാകടപട്ടനിട്ടനില.
ചുരുകതനില്  കേമാര്ഷനികകേമാല്പമാദന  കനട്ടശ  മമാത്രമല  കൃഷനി  ഒരു  സശസമാരവ
മമാടണന്ന  ആശയശ  പ്രചരനിപനികമാന്  കേഴനിഞ്ഞുടവന്നതമാണയ്  പ്രധമാന  കനട്ടശ.  ഈ
സശസമാരതനിനയ്  പൂരകേമമായനിട്ടമാണയ്  വനശ  നനില്കകണതയ്.  വനതനിടന്റെ  ആവമാസ
വര്യവസ  നനിലെനനിര്തനിയമാടലെ  കൃഷനി  സശസമാരമമായനി  മമാറൂ  എന്ന  അര്തതനില്
വനതനിനയ്  പരനിരക്ഷ നല്കേമാന് വനശ വകുപനിനയ് കേഴനിഞ്ഞുടവന്നതയ് ചനിലറ കനട്ടമല.
ഇവയുടടെ  സസമാഭമാവനികേ  വനികേമാസമമാണയ്  മൃഗസശരക്ഷണതനിനുശ  ക്ഷസ്പീര  വനികേസന
തനിനുമുണമായനിട്ടുള്ളതയ്  എന്നതമാണയ്  പ്രകതര്യകേത.  ചുരുകതനില് നമാലെയ്  കമഖലെകേളശ
സസമാഭമാവനികേ  വളര്ച്ച  ടകേവരനിച  എന്ന  കേമാരര്യമമാണയ്  11  മമാസശടകേമാണയ്  ഈ
സര്കമാരനിനയ്  ആര്ജ്ജനികമാന്  കേഴനിഞടതന്നയ്  തനിരനിച്ചറനിയണശ.  കകേന്ദ്ര
സര്കമാരനിടന്റെ  കേര്ഷകേകദമാഹ  നയങ്ങള്  തടെരുകേയമാണയ്.  ഇതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി
കേര്ഷകേ  ആത്മഹതര്യ  ടപരുകുകേയമാണയ്.  ഗുജറമാതനിടലെ  കേര്ഷകേ  സശരക്ഷണ
പ്രവര്തകേരുടടെ ഒരു സശഘശ സുപ്രസ്പീശകകേമാടെതനിയനില് ഒരു ഹര്ജനി നല്കുകേയുണമായനി.
ആ ഹര്ജനിയനില് പറയുന്നതയ്  ഏറവശ  കൂടുതല് കേര്ഷകേ ആത്മഹതര്യ നടെക്കുന്നതയ്
മഹമാരമാഷ്ട്രയനിലെമാടണന്നമാണയ്.  അതനില്  കകേരളതനിനയ്  ഏഴമാശ  സമാനമമാണയ്.  2013,
2014,  2015  വര്ഷങ്ങളനിടലെ  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതര്യകേളടടെ  അടെനിസമാനതനിലെമാണയ്
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ഇതയ് പറഞനിട്ടുള്ളതയ്. 1989 കേര്ഷകേ ആത്മഹതര്യകേളമാണയ് ഈ മൂന്നയ് വര്ഷങ്ങളനില്
നടെന്നതയ് എന്നമാണയ് അതനില് പറയുന്നതയ്. ആകഗമാളവല്കരണ നയശ കകേമാണ്ഗ്രസമാണയ്
നമ്മുടടെ രമാജര്യതയ് ടകേമാണ്ടുവന്നതയ്. അതനിടന്റെ ഭമാഗമമായമാണയ് കേമാര്ഷനികകേമാല്പന്നങ്ങളടടെ
വനിലെയനിടെനിവമമായനി ബനടപട്ട കേമാരര്യങ്ങള് ഇന്നടലെ ഇവനിടടെ അടെനിയന്തരപ്രകമയമമായനി
ടകേമാണ്ടുവന്നതയ്.  ഇറക്കുമതനി  തസ്പീരുവ  ടവട്ടനിക്കുറച്ചടതമാടക  ഈ  നയങ്ങളടടെ
ഭമാഗമമായനിട്ടമാണയ്.  കേഴനിഞ  26  വര്ഷതനിനനിടെയനില് കകേമാണ്ഗ്രസ്സുശ ബനി.ടജ.പനി.യുശകൂടെനി
നമ്മുടടെ രമാജര്യശ  ഭരനിച്ചകപമാള് രണയ് ലെക്ഷതനിലെധനികേശ കേര്ഷകേരമാണയ് ആത്മഹതര്യ
ടചയ്തനിട്ടുള്ളടതന്ന കേമാരര്യശ വനിസ്മരനികരുതയ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേര്ഷകേകദമാഹ
നയങ്ങളശ കനമാട്ടുപ്രതനിസനനിയുശ കേടുത വരള്ച്ചയുശമൂലെശ കേഷ്ടടപടുന്ന കേര്ഷകേടര
സഹമായനികമാനുശ  ആത്മഹതര്യയനില്നനിന്നയ്  അവടര  ആത്മവനിശസമാസതനികലെയയ്
നയനികമാനുമമാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്  ശമനിക്കുന്നതയ്.  ഭൂപരനിഷരണവശ
കേമാര്ഷനികേ കേടെമാശസമാസ കേമ്മസ്പീഷനുശ ഹരനിത കകേരളശ മനിഷനുടമമാക കേമാര്ഷനികേകമഖലെടയ
രക്ഷനികമാനുളള  ഇടെതപക്ഷ  സര്കമാരനിടന്റെ   സശഭമാവനകേളമാണയ്.  കേമാര്ഷനികേ
ടപന്ഷന്  1000  രൂപയമാകനി  വര്ദനിപനികമാനുശ  കുടെനിശ്ശേനികേ  നല്കേമാനുശ
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച.  ടനലെയ് ല്ല്  സശഭരനികമാനുശ  അതനിടന്റെ
വനിലെ  നല്കേമാനുശ  ശകമമായ  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിച  എന്ന  കേമാരര്യശ  നമ്മള്
ഓര്കകണതണയ്. ഈ  സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷശ 700 ഏകര്
ടനല്പമാടെങ്ങളനില്  കൃഷനിയനിറകനി.  ഒരനികലശ  കൃഷനി  സമാദര്യമടലന്നയ്  കേരുതനിയ
പമാടെങ്ങളനില്   ജനപങമാളനിതകതമാടടെ  കൃഷനിയനിറകനിയകപമാള്   ടനല്ലുല്പമാദനശ
വര്ദനിച.   ടനല്വയല് നനികേത്തുന്നതനിടനതനിടര  ശകമമായ നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച.
2016-17-ടലെ  കേണകനുസരനിച്ചയ്  സശസമാനടത  ടനല്ക്കൃഷനിയുടടെ  ആടകേ
വനിസസ്പീര്ണ്ണശ  202525  ടഹക്ടറമായനി വര്ദനിച.  പ്രതനിവര്ഷശ  40  ലെക്ഷശ ടെണ് അരനി
ആവശര്യമമാണയ്.  എന്നമാല്  2015-16-ല്  ടനല്ലുല്പമാദനശ  549275  ടെണ്
മമാത്രമമായനിരുന.  ആറന്മുളയനിലശ റമാണനി,  ടമത്രമാന് കേമായലകേളനിലശ കൃഷനിയനിറകമാന്
കേഴനിഞതയ്  അഭനിമമാനകേരമമായ  കേമാരര്യമമാണയ്.   വനിഷമയമമായ പച്ചകറനിയനില്നനിനശ
മുകനി  കനടുന്നതനിനയ്  ഏകേമമാര്ഗ്ഗശ  എലമാവരുശ   കേര്ഷകേരമാവകേ,  എലമാ  സലെത്തുശ
കൃഷനിയനിറക്കുകേടയന്ന  സര്കമാരനിടന്റെ  പ്രഖര്യമാപനിത  നയശ   നടെപനിലെമാക്കുകേയമാണയ്.
അതനിനമായനി  കകേരള  ഗവര്ണ്ണര്,  മുഖര്യമനനി,  പ്രതനിപക്ഷകനതമാവയ്,  മനനിമമാര്
എന്നനിവരുടടെ ഔകദര്യമാഗനികേ വസതനികേളനില് കൃഷനി ആരശഭനിച്ചയ് മമാതൃകേ കേമാണനിക്കുകേയുണമായനി.
പച്ചകറനികൃഷനികമായനി  പ്രകതര്യകേ  പ്രവര്തനങ്ങള്കയ്  രൂപശ  നല്കേനി.  ശസ്പീതകേമാലെ
പച്ചകറനികേള്കമായനി  പ്രകതര്യകേ  കേമാര്ഷനികേ  കസമാണ്  പ്രഖര്യമാപനിച.  നമാടെന്
പച്ചകറനികേളടടെ വനിളവമമായനി ഓണശ  സമൃദനി-2016 സശഘടെനിപനിച. ഓണശ, ബക്രസ്പീദയ്
തടെങ്ങനിയ  ആകഘമാഷകവളകേളനില്  ആവശര്യമമായ  ഗുണനനിലെവമാരമുള്ള  പച്ചകറനികേള്
ഉപകഭമാകമാകള്കയ് നര്യമായവനിലെയനില് ലെഭര്യമമാക്കുന്നതനിനുശ വനിലെകയറശ തടെയുന്നതനിനുശ
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കഹമാര്ട്ടനികകേമാര്പയ്,  VFPCK  എന്നസ്പീ  സമാപനങ്ങളടടെ  സഹകേരണകതമാടടെ  കൃഷനി
വകുപയ്  ഓണസമൃദനി  പദതനി  നടെപനിലെമാകനി.  തകദ്ദേശഭരണ  സമാപനങ്ങള്,
കകേമാര്പകറഷനുകേള്,  മുനനിസനിപമാലെനിറനികേള്,  പഞമായത്തുകേള് എന്നനിവ  5   ദനിവസശ
നസ്പീണ്ടുനനിന്ന  1350  പച്ചകറനി  വനിപണനികേള്  ഈ  പദതനിയനിലൂടടെ  നടെപനിലെമാകനി.
കേര്ഷകേരുടടെ ഉല്പന്നങ്ങള് ടമമാതവര്യമാപമാരവനിലെടയകമാള്  10  ശതമമാനശ  കൂടെനിയ
വനിലെയയ്  സശഭരണശ  നടെത്തുകേയുശ  സശഭരനിച്ചയ്  ഉപകഭമാകമാകള്കയ്  30  ശതമമാനശ
വനിലെക്കുറവനില്  ലെഭര്യമമാക്കുകേയുശ ടചയ.  ഇതകപമാടലെ വനിഷുവനിനയ് വനിഷുകണനി എന്ന
കപരനില്  1090  വനിഷു-ഈസര്  വനിപണനികേള് സശഘടെനിപനിച.  വനിഷരഹനിത നമാടെന്
പച്ചകറനികേള്  "ഓര്ഗമാനനികേയ്"  എന്ന ബ്രേമാന്ഡഡയ്  നമാമതനില് പുറതനിറകനി.  നല
കൃഷനിമുറകേള് പമാലെനിച്ചയ് കൃഷനി ടചയ്ത ഉല്പന്നങ്ങള് വനിപണനിയനില് എതനിച. നമ്മുടടെ
ടനലെയ് ല്ല്-നമ്മുടടെ അന്നശ എന്ന മുദമാവമാകേര്യമുയര്തനി തരനിശനിട്ടനിരനിക്കുന്ന, കൃഷനികയമാഗര്യമമായ
90000 ടഹക്ടറനില് ഇതവടര 15200  ഏകര് സലെതയ് കൃഷനിയനിറകമാന് സമാധനിച.
കേരടനല്   കൃഷനി  കപ്രമാതമാഹനിപനിച്ചതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ടനല്ക്കൃഷനി  അടുത
4 വര്ഷശടകേമാണയ് 3 ലെക്ഷശ ടഹക്ടറമായനി വര്ദനിപനിക്കുകേടയന്ന ലെക്ഷര്യതനികലെയമാണയ്
കൃഷനി  വകുപയ്  നസ്പീങ്ങനിടകമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  തരനിശുനനിലെശ  കൃഷനിയുടടെ  ഭമാഗമമായനി
15000 ഏകറനില് പുതനിയതമായനി കൃഷനി ടചയ. കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയനില് ഒരു പുതന്
ഉണര്വണമാകമാന്  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  കൃഷനി
ഉകപക്ഷനിചകപമായ  കൃഷനികമാടര  കൃഷനിയനികലെയയ്  മടെകനിടകമാണ്ടുവരമാനുശ  കൃഷനി
ലെമാഭകേരമമാകമാനുശ കേഴനിഞനിട്ടുണയ്. 

മൃഗസശരക്ഷണ  കമഖലെയനില്  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേര്കയ്  സഹമായകേരമമായനി
കേറവകമാരുടടെ  ക്ഷമാമശ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്   കേറവയനശ സമാപനിക്കുന്ന പദതനി
നടെപനിലെമാകനി.  ഒരു  ഗുണകഭമാകമാവനിനയ്  25,000  രൂപ  വസ്പീതശ  നല്കുകേയുണമായനി.
സശസമാന സര്കമാരനിടന്റെ ശകമമായ ഇടെടപടെലകേളടടെ ഫലെമമായനി  കകേന്ദ്ര ഫണ്ടുകേള്
ലെഭര്യമമാകനി.  സമഗ്ര  കേനകേമാലെനി  ഇന്ഷസറന്സയ്   പദതനിയമായ "കഗമാസമൃദനി"
നടെപനിലെമാകമാന് 5 കകേമാടെനി രൂപ വകേയനിരുതനി.  മൃഗമാശുപത്രനികേളടടെ ശമാകസ്പീകേരണതനിനയ്
ഫര്ണനിച്ചര് വമാങ്ങമാന് കകേന്ദ്ര ഫണയ് ലെഭര്യമമാക്കുന്നതള്ടപടടെ മൃഗസശരക്ഷണ കമഖലെ
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നനിരവധനി നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുണമായനി.  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷശ രണയ് വര്ഷതനിനുള്ളനില് ക്ഷസ്പീകരമാല്
പമാദനതനില്  സസയശപരര്യമാപ്തതടയന്ന  പ്രഖര്യമാപനിത  ലെക്ഷര്യശ  നടെപമാക്കുന്നതനിനമായനി
നൂതനങ്ങളമായ  പദതനികേള്കയ്  രൂപശ  നല്കേനി.  2016  ഏപ്രനില്  മമാസതനില്
ക്ഷസ്പീരസശഘങ്ങള് വഴനിയുള്ള പമാല് സശഭരണശ 46677903 ലെനിറര് ആയനിരുന. 2016
നവശബര്  ആയകപമാള്  7  ശതമമാനശ  വര്ദനവണമായനി.  സശസമാനടത
പമാലെനിടന്റെയുശ  പമാല് ഉല്പന്നങ്ങളടടെയുശ ഗുണനനിലെവമാരശ  ഉറപമാക്കുന്നതനിനയ് വകുപയ്
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കൃതര്യമമായ ഇടെടപടെല് നടെത്തുകേയുണമായനി. സശസമാനതയ് വനിറഴനിക്കുന്ന കേമാലെനിതസ്പീറയുടടെയുശ
കുടെനിടവള്ളതനിടന്റെയുശ  രമാസമാണു  ഗുണകമന്മേ  ഉറപമാക്കുന്നതനിനമായുള്ള   NABL
അടക്രഡനികറഷകനമാടുകൂടെനിയ  കസറയ്  ടഡയറനി  ലെമാബുകേള്  പ്രവര്തനക്ഷമമമാകനി.
തസ്പീറപ്പുല്ക്കൃഷനി കപ്രമാതമാഹനിപനികമാനുശ ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേര്കയ്  കൂടുതല് ആനുകൂലെര്യങ്ങള്
നല്കേമാനുമുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച.  വനശ  കേകയറടത  കപ്രമാതമാഹനിപനിക്കുന്ന
സമസ്പീപനമമാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്  സസസ്പീകേരനിച്ചനിരുന്നതയ്.  കേഴനിഞ  5  വര്ഷശ
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര് വനശ കേകയറതനിടനതനിടര ഒരു നടെപടെനിയുശ സസസ്പീകേരനിച്ചനില.
ഈ  ഗവണ്ടമന്റെയ് അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷശ  മൂന്നമാറനിലള്ടപടടെ
പുതനിയതമായനി ഒരു കേകയറവശ നടെന്നനില.  കേഴനിഞ  5  വര്ഷശ എന്തമാണയ് ടചയ്തതയ്?
ഇതസശബനനിച്ചയ്  അന്നയ്  “കകേന്ദ്ര  അനുമതനിയനിലമാടത  1250  ഏകര്  വനഭൂമനി
കേകയറകമാര്കയ്  നല്കുന,”“വനശ  കേകയറശ  ഒഴനിപനികല്  വമാകനില്  മമാത്രശ”,
“കേകയറകമാരുടടെ  പകല്  3250  ടഹക്ടര്  വനഭൂമനി”,  “കേമാട്ടുമൃഗങ്ങളടടെ
ആക്രമണതനില് സശസമാനതമാടകേ  കകേമാടെനികേളടടെ നമാശനഷ്ടശ”, "വനശ വകുപയ്
പ്രവര്തനശ  കുതഴനിഞ്ഞു”,  “സര്കമാരുശ  വന്കേനിടെ  കേമനനികേളശ  വര്യകനികേളശ
കേകയറനിയതയ്  39000  ഏകര്  വനശ”, “സര്കമാര്  അനുമതനിയനിലമാടത  754
കതക്കുമരങ്ങള്  മുറനിച്ചതയ്  3  ദനിവസശടകേമാണയ്”,  “തടെനികലെലെശ,   വനശ  വകുപനില്
അധനികേമാരശ  കേവരല്  വനിവമാദശ”, “വടെകന്  ജനിലകേളനില്  4680  ടഹക്ടര്  വനഭൂമനി
വര്യകനികേള്  കേകയറനി”,  “വനശ  കേകയറടത  കപ്രമാതമാഹനിപനിച്ചതയ്  സര്കമാര്"
എന്നനിങ്ങടന പത്രവമാര്തകേള് വന്നനിട്ടുണയ്.  ആടകേ ഒഴനിപനികകണതയ് 7289 ടഹക്ടര്
വനഭൂമനിയമാടണന്നമാണയ് ടഹകകമാടെതനി വനിധനി.  എന്നമാല് അതനിടനതനിടര യമാടതമാരു
നടെപടെനിയുശ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്   സസസ്പീകേരനിച്ചനില.  കകേന്ദ്ര  അനുമതനിയനിലമാടത
കകേമാട്ടയതയ് 1250  ഏകര് വനഭൂമനി കേകയറകമാര്കയ് പതനിചനല്കേമാന് യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കമാര്  ഉതരവനിറകനി,  ജനിലമാ  കേളക്ടടറ  ചുമതലെടപടുതനി.  ജണ  അനുസരനിച്ചയ്
ടപരനിയമാര്   കേടുവമാ  സകങതതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായ  ഭൂമനിയമാണനിതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ് വനശ കേകയറശ ഒഴനിപനിക്കുടമന്ന വമാഗമാനശ പമാഴമായനി.
സസകേമാരര്യ  വര്യകനികേള് കേയടെകനിയനിരനിക്കുന്നതയ്  3250  ടഹക്ടറനിലെധനികേശ  ഭൂമനിയമാണയ്.
വനഭൂയനിടലെ  കേകയറശ  സശബനനിച്ചയ്  വനശവകുപനിടലെ  ഡനി.എഫയ്.ഒ.-മമാര്  2015-ല്
വനശ വകുപനിനയ് റനികപമാര്ട്ടയ് സമര്പനിച്ചനിരുന.  കേകയറനിയ വനഭൂമനി തനിരനിചപനിടെനികമാന്
കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്  യമാടതമാരുവനിധ  നടെപടെനിയുശ  ടകേടകമാണനില.
പമാട്ടകമാലെമാവധനി  കേഴനിഞ  ഭൂമനി   തനിരനിചപനിടെനികമാന്   യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്കമാര്
തമാല്പരര്യശ കേമാണനിച്ചനില. വനശ കേകയറശ ഒരു വര്ഷതനിനകേശ ഒഴനിപനികമാന് 2015-ല്
ടഹകകമാടെതനി   ഉതരവനിട്ടനിട്ടുശ    യു.ഡനി.എഫയ്.   സര്കമാര്  യമാടതമാരു  നടെപടെനിയുശ
സസസ്പീകേരനിച്ചനില.  ഒഴനിപനികകണതയ് 7289 ടഹക്ടര് ആടണന്നയ് സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.
എടന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില്  RRT  (Rapid  Response  Team)-യുടടെ
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പ്രവര്തനശ  എത്രയുശകവഗശ  നടെപനിലെമാകകണതണയ്.  കേമാട്ടമാനകേളടടെയുശ  മറയ്
വനര്യമൃഗങ്ങളടടെയുശ ശലെര്യശ വര്ദനിചവരനികേയമാണയ്. അതനിരപനിള്ളനിയനില് ഒരു കഫമാറസയ്
കസഷന്   രൂപസ്പീകേരനിച്ചയ്  RRT-യുടടെ  കസവനശ  പ്രകയമാജനടപടുതണശ.   കൃഷനിനമാശ
തനിനുള്ള നഷ്ടപരനിഹമാരത്തുകേ വര്ദനിപനിച്ചതയ് കേര്ഷകേര്കയ് വലെനിയ ആശസമാസമമാണയ്.
എന്നമാല്  നസ്പീലെകകമാഴനികേള്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  പക്ഷനികേള്  കൃഷനി  നശനിപനിച്ചമാല്
നഷ്ടപരനിഹമാരശ  നല്കേമാനുള്ള  വര്യവസയനിടലന്നമാണയ്  കൃഷനിവകുപനില്  അകനസഷനിച്ചകപമാള്
അറനിഞതയ്.  വലെനിയ കതമാതനിലള്ള കൃഷനിനമാശശ പക്ഷനികേള് വരുത്തുനണയ്,  അതനിനയ്
നഷ്ടപരനിഹമാരശ   നല്കേമാനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണശ.  കേമാലെടെനി  പമാകന്റെഷന്
കകേമാര്പകറഷനനില്  കുതഴനിഞ  അവസയമാണുള്ളതയ്.  അതനിടന്റെ  പ്രവര്തനശ
കൂടുതല്  ടമച്ചടപടുതണശ.  എണ്ണപനക്കുരു  സശസരണ  ഫമാക്ടറനി  സമാപനികമാന്
നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണശ.  ഇകപമാള്  എണ്ണപനക്കുരു  ടകേമാലത്തുടകേമാണ്ടുകപമായമാണയ്
സശസരനിക്കുന്നതയ്.  റബറനിനയ്  വനിലെ  കുറഞ  സമാഹചരര്യതനില്   പമാകന്റെഷന്
കകേമാര്പകറഷടന  ലെമാഭതനിലെമാകമാന്  ടൂറനിസശ  പദതനിയുമമായനി  ബനടപട്ടയ്
ബനടപടുതനി നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികകണതണയ്.  തമ്പൂര്മുഴനിയനില്  ആരശഭനിച്ച ഫുഡയ്
ടടെകകമാളജനി  കകേമാകളജനിനയ്  യമാടതമാരു  അടെനിസമാന  സസൗകേരര്യങ്ങളമനില.  അതനിടന്റെ
അടെനിസമാന സസൗകേരര്യങ്ങള് വര്ദനിപനികമാന് ആവശര്യമമായ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണശ.
ഇവനിടടെ ഫമാശ  ടൂറനിസശ  ശകനിടപടുതമാനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികണശ.   ഏറവശ
മുന്തനിയതരശ  തസ്പീറപ്പുലെയ് ല്ല്  ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്ന സലെമമാണയ്  തമ്പൂര്മുഴനി  കേമാറനില് ബ്രേസ്പീഡയ്
ഫമാശ. ഇതനിനയ് കൂടുതല് പ്രചമാരണശ നല്കേമാനുള്ള നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനികകണതണയ്.
മൃഗസശരക്ഷണവമമായനി  ബനടപട്ടയ്  32  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമയ്   15  ഏകര്  സലെശ
കപമാതനിറച്ചനി സശസരണ ഫമാക്ടറനിക്കുകവണനി വമാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   ആ ഫമാക്ടറനി അവനിടടെ
ആരശഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണശ.  അതകപമാടലെ കേകലറ്റുശകേര കകേരള
ഫസ്പീഡ്സനില്  കുതഴനിഞ  സനിതനിയമാണയ്.  ടകേടുകേമാരര്യസതയമാണയ്  അവനിടടെ
നനിലെനനില്ക്കുന്നതയ്. യഥമാസമയശ ആവശര്യതനിനയ് കേമാലെനിതസ്പീറ   വനിതരണശ ടചയമാന്
കേഴനിയുന്നനില.   അതടകേമാണയ്  ഇതനിടന്റെ  പ്രവര്തനശ  കൂടുതല് ടമച്ചടപടുതനി
ഉല്പമാദനശ  വര്ദനിപനിച്ചയ്  കേമാലെനിതസ്പീറ  നല്കുന്നതനിനമാവശര്യമമായ  നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനികകണതണയ്.  ഈ  സര്കമാര് കേഴനിഞ കേമാലെങ്ങളനില്നനിന്നയ് വര്യതര്യസമമായനി
നനിയമസഭ  കേമാകലെക്കൂട്ടനി  വനിളനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  മുമയ്  ബഡ്ജറയ്  നടെപടെനികേള്
പൂര്തസ്പീകേരനികമാന് ആഗസയ്  മമാസകതമാടുകൂടെനി  നനിയമസഭ വനിളനിചകൂട്ടനി  നടെപടെനികേള്
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ഒരവസയമാണയ്  നനിലെനനിന്നനിരുന്നതയ്.  എന്നമാല്  പദതനികേള്
യഥമാസമയശ  ആരശഭനികമാനുശ  യഥമാസമയശ പൂര്തസ്പീകേരനികമാനുശകവണനി  വളടര
കനരടതതടന്ന  നനിയമസഭമാ  സകമ്മളനശ  കചര്ന്നയ്  അതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിചടവന്നതയ് അഭനിനന്ദേനമാര്ഹമമാണയ്.
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വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള് കേമാരര്യക്ഷമമമായനി  നടെതമാനുള്ള   സര്കമാരനിടന്റെ
ഇച്ഛേമാശകനിയമാണയ്  ഇതനിലൂടടെ  പ്രകേടെനിപനിചടകേമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഗവണ്ടമന്റെയ്
നടെത്തുന്ന വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങടള  തടെസടപടുതമാനുശ  അനമാവശര്യമമായ
സമരങ്ങള് നടെതമാനുമുള്ള പരനിശമമമാണയ് പ്രതനിപക്ഷശ നടെതനിടകമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഓകരമാ  ദനിവസവശ  മമാധര്യമങ്ങളമാണയ്  പ്രതനിപക്ഷതനിനയ്  അജണ  നനിശയനിച
ടകേമാടുക്കുന്നതയ്.  ആ  അജണ  അനുസരനിച്ചമാണയ്  ഇവനിടടെ  പ്രവര്തനിക്കുന്നതയ്.
മമാധര്യമങ്ങളടടെ  പനിന്തുണയുശ  ജമാതനിമത  ശകനികേളടടെ  സസമാധസ്പീനവമനിടലങനില്
പ്രതനിപക്ഷതനിനനിവനിടടെ  നനിലെനനില്കമാന്തടന്ന  കേഴനിയുകമമാ  എന്നയ്  നമ്മള്
പരനികശമാധനികകണ കേമാരര്യമമാണയ്.   സര്കമാര് ടകേമാണ്ടുവരുന്ന  കേനിഫ്ബനി കപമാലള്ള
നല  പ്രവര്തനങ്ങടള ആകക്ഷപനിക്കുകേയമാണയ്.  എനശ എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്കമാര്
ടകേമാണ്ടുവന്നനിട്ടുളള  നല  കേമാരര്യങ്ങടള  തകേര്ക്കുന്ന  സമസ്പീപനമമാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.
അധനികേമാരതനില് വരുകമമാള് സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.

മനി  .   സസ്പീകര്: ദയവമായനി കേണ്ക്ലൂഡയ് ടചയ.

ശസ്പീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  അതകപമാടലെതടന്ന  ഇകപമാഴശ  കേനിഫ്ബനി
കപമാലള്ള  നല  പ്രവര്തനങ്ങടള,  ബഡ്ജറനിനയ്  പുറടമ  ടപസ  കേടണതനി
വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതമാനുള്ള  സര്കമാരനിടന്റെ  ഇച്ഛേമാശകനിടയ
തകേര്കമാനുശ  നനിയമസഭയകേത്തുശ  പുറത്തുശ  ഇതനിടനതനിടര  ആകക്ഷപങ്ങള്
ഉന്നയനികമാനുമുള്ള  പരനിശമങ്ങളമാണയ്  നടെതനിടകമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഞമാന്
ദസ്പീര്ഘനിപനിക്കുന്നനില, എടന്റെ വമാക്കുകേള് ഉപസശഹരനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേമാശയ്: സര്,  ഈ  സഭയനില്  ബഹുമമാനര്യനമായ  ടകേ.  രമാജന്
പ്രസശഗനിച്ചകപമാള്  ആറന്മുളടയക്കുറനിച്ചയ്  ചനിലെ   കേമാരര്യങ്ങള്  സൂചനിപനിച.   ആറന്മുള
എയര്കപമാര്ട്ടനിനുകവണനി  ടകേവശശ  വച്ചനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  തനിരനിചപനിടെനിച്ചയ്  അവനിടടെ
കൃഷനിയനിറകനി എന്നമാണയ് അകദ്ദേഹശ പറഞതയ്.  ഞമാന് ഈ സഭയനില്തടന്ന ഒരു
കചമാദര്യശ  കചമാദനിച്ചതമാണയ്.  2006-2011  കേമാലെഘട്ടതനില്  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.
അചതമാനന്ദേന്  കകേരളതനിടന്റെ  മുഖര്യമനനിയമായനിരുന്നകപമാള്  ആറന്മുള  എയര്കപമാര്ട്ടനിനയ്
അനുമതനി   നല്കേനിയതയ് അകദ്ദേഹമമാണയ്.   ഗ്രസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡയ്  എയര്കപമാര്ട്ടയ്  എനള്ള
നനിലെയനില്  അതയ്  നടെപമാകണശ.  അതനിടലെമാരു  പ്രകതര്യകേത  കൂടെനിയുണയ്.  ആ
എയര്കപമാര്ട്ടയ് ഒരു വര്ഷശടകേമാണയ് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ചനിലെ മനനിമമാടര
ചുമതലെടപടുതനി.  മനനിമമാടര ചുമതലെടപടുതനിടയന്നയ് പറയുന്നതയ് അന്നടത കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന  ശസ്പീ.  മുലകര  രതമാകേരടനയമാണയ്.   അകദ്ദേഹശ  അവനിടടെ
കപമായനി,  ടദനശദനിന പ്രവര്തനങ്ങളനില് വനിലെയനിരുതല് നടെതനി,  എയര്കപമാര്ട്ടയ്
98/2020.
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എത്രയുശ  കവഗതനില്  പൂര്തസ്പീകേരനികണടമനള്ളതമായനിരുന  തസ്പീരുമമാനശ.
എന്നമാല്  ആ  തസ്പീരുമമാനശ  നടെകമാടത  കപമായനി.   കേഴനിഞ   സര്കമാരനിടന്റെ
കേമാലെഘട്ടതനില്  ശസ്പീ.  മുലകര  രതമാകേരന്   ഉള്ടപടടെയുള്ളവര്  വന്നയ്  അവനിടടെ
സമരശ നടെതനി.   ഇന്നയ്  ബഹുമമാനര്യനമായ കൃഷനി വകുപ്പുമനനി പറയുന്നടതന്തമാണയ്?
ആറന്മുള  ബ്രേമാന്ഡയ്  അരനി   നല്കേനിത്തുടെങ്ങനിടയന്നമാണയ്  അകദ്ദേഹശ  പറയുന്നതയ്.
ആറന്മുള പഞമായതനിടലെ 50 ടസന്റെയ് ഭൂമനിയനില് കൃഷനി ടചയ്തമാല് ആറന്മുള ബ്രേമാന്ഡയ്
ആകുകമമാ;  മലപസ്തുഴകശ്ശേരനി  പഞമായതനില്  കുകറ  ഭൂമനി  കൃഷനി  ടചയനണയ്,  കൃഷനി
ടചയന്നനിടലന്നയ് ഞമാന് പറയുന്നനില.  അന്നയ് നനിങ്ങള് മണ്ണനിട്ടയ് നനികേതമാന് അനുമതനി
നല്കേനിയ  സകേലെ  ഭൂമനിയനിലശ  ടനല്ക്കൃഷനി  നടെതനി  എലമാ  സമായൂജര്യവശ  കനടെനി
ബഹുമമാനടപട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ഇകപമാള് ഇവനിടടെയനിരനിക്കുകേയമാണയ്.   അകദ്ദേഹശ
ഒരു സസകേമാരര്യ വര്യകനിയുടടെ  50  ടസന്റെയ്  ഭൂമനിയനില് കൃഷനിയനിറകമാന് ടനലെയ് ല്ല്  വനിതച.
ടനലെയ് ല്ല്  വനിതയ്ക്കുന്നതനിനമായനി  ബഹുമമാനടപട്ട  മുഖര്യമനനിടയയുശ  ടകേമാണ്ടുകപമായനി.
ചുവന്ന  പരവതമാനനി  വനിരനിച്ച  കസമാകശ  ഒടകയനിട്ട  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  പടെശ
അവനിടടെടയമാടക  കേണ്ടു.  ബമാരനികകഡയ്  ടകേട്ടനി  കവടറയമാരുശ  ടചലമാന്  പമാടെനില
എനളളതടകേമാണയ് അകദ്ദേഹശ അവനിടടെ കൃഷനിയനിറകനി.  50  ടസന്റെയ് ഭൂമനിടയക്കുറനിച്ചയ്
ഞമാനകനസഷനിച്ചകപമാള്  ഒരു  സസകേമാരര്യ  വര്യകനിയുടടെ  ഭൂമനിയമാടണന്നയ്  അറനിയമാന്
കേഴനിഞ്ഞു. ബഹുമമാനടപട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുശ അവനിടടെയുണമായനിരുന.  ഇന്നയ് ഈ
കൃഷനിടയക്കുറനിച്ചയ്  പറയുകമമാള്,  ടനലെയ് ല്ല്  സശഭരണശ  നടെക്കുന്നനില.   ടകേമായ്ത  ടനലെയ് ല്ല്
ഒരമാഴയമായനി  പമാടെതയ്   കൂട്ടനിയനിട്ടനിരനിക്കുകേയമാണയ്.   ഇനശ  വമാര്തയുണയ്.   മനനി
പ്രഖര്യമാപനിച്ചതയ് ടനടലടുതമാല് വരമതയ് വനിലെ നല്കുടമന്നമാണയ്.  വരമതയ് വനിലെ
നല്കേനികയമാ?    അതകപമാടലെ  ദസ്പീപനികേ ദനിനപത്രതനില്  9-4-2017-നയ്  വന്ന ഒരു
വമാര്തയമാണയ്  'ടനലെയ് ല്ല്  സശഭരനിക്കുന്നനില,  കുട്ടനമാട്ടനില്  ഹര്തമാല്  10-നയ്'  എന്നതയ്.
അവനിടടെ  പസ്പീലെനിയമാരനികല്  അച്ചടന്റെ  കനതൃതസതനില്  ഹര്തമാല്  പ്രഖര്യമാപനിച.
ഇങ്ങടനയുള്ള ചനിലെ കേമാരര്യങ്ങള് പറഞയ് ആളകേടള ടതറനിദരനിപനികമാന്, എകപമാഴശ
ആറന്മുള,  എന പറഞയ് സമാപനികമാന്കവണനി നടെക്കുകേയമാണയ്.   ഇന്നയ്  പച്ചകറനി
വനിലെയയ് തസ്പീപനിടെനിക്കുന.  കഹമാര്ട്ടനികകേമാര്പനിടന്റെ എശ.ഡനി.-ടയ മമാറനി,  ഞങ്ങള്കമാര്ക്കുശ
പരമാതനിയനില.  പുതനിയ എശ.ഡനി.-ടയ ബഹുമമാനടപട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി നനിയമനിച,
ആരമാടണന്നറനിയമാകമമാ?  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ഏറവശ അടുത സുഹൃതയ് കഡമാ.  രഞ്ജന്
എസയ്.  കേരനിപമായനി,  കഹമാര്ട്ടനികകേമാര്പനില്നനിന്നയ്   അകദ്ദേഹശ  ഇകപമാള്  രമാജനിവച.
അകദ്ദേഹടതക്കുറനിച്ചയ്  സനി.പനി.ഐ.-ല്  ചനിലെ  അഭനിപ്രമായ  ഭനിന്നതയുണമായനി
എന്നതമാണയ്  രമാജനിവയമാനുള്ള  കേമാരണമമായനി    കകേരളകേസൗമുദനി  ദനിനപത്രതനില്
13-2-2017-ല് വന്ന വമാര്ത.  ഇവനിടടെ 'നമാളനികകേരതനിടന്റെ നമാട്ടനില് നമാഴനിയനിടെങ്ങഴനി
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മണടകേമാണയ്' മലെയമാളനി അഭനിമമാനശ ടകേമാണനിരുന്ന കേമാലെമുണമായനിരുന.  എന്നമാലെനിന്നയ്
ടവളനിടച്ചണ്ണ വനിലെ വര്ദനിപനിച്ചനിട്ടുശ ലെക്ഷകണകനിനയ് കകേര കേര്ഷകേര് കനട്ടമനിലമാടത
നട്ടശ തനിരനിയുകേയമാണയ്. സശഭരണവമനില, വനിലെയുമനില; കനട്ടമനിലമാടത കേര്ഷകേരുശ കകേര
കേര്ഷകേരുശ.  ഇങ്ങടന  പലെ  കേമാരര്യങ്ങളമുണയ്.  കകേരളതനിടലെ  കേര്ഷകേര്
ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്ന  സമാധനങ്ങള്  ഏടറടുകമാന്  തടെങ്ങനിയതയ്  2005  ജൂണ്  മമാസശ
4-ാം തസ്പീയതനിയമാണയ്.   അന്നയ് ഭക്ഷര്യ വകുപനിടന്റെ ചുമതലെ വഹനിച്ചനിരുന്നതയ് ഞമാനുശ
മുഖര്യമനനി ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചമാണനിയുമമാണയ്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ കനതൃതസതനില് ഞങ്ങള്
ഈ  കേമാരര്യങ്ങടളമാടക  ടചയ.  ബഹുമമാനടപട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുടടെ
നമാവനിലമായനിരുനടവങനില്  കകേരളതനിടലെ  കേര്ഷകേര് എന്തു ടചയമമായനിരുനടവന്നയ്
അതനിശയനിചകപമാകുകേയമാണയ്.  എന്തുപറഞമാലശ  അങ്ങടയ  സമ്മതനികണശ,
കേരണശമറനിഞ്ഞു  വസ്പീണമാല്  നമാല  കേമാലെനില്  നനില്കമാന്  അകങ്ങയയ്  നന്നമായനി
അറനിയമാശ.  ഒരു സര്കസ്സുകേമാരടന്റെ തനിളകകതമാടടെ നനില്ക്കുന്ന അങ്ങടയ ഞമാന്
ഇകമാരര്യതനില് അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയമാണയ്.   കേമാരണശ അഭനിനന്ദേനിച്ചനിടലങനില് ആളകേള്
ടതറനിദരനിക്കുശ. ഒരു നനിര്കദ്ദേശശകൂടെനി വയ്ക്കുന. കകേരളതനില് കൂടുതല് വനിഷരഹനിതമമായ
പച്ചകറനി  ഉല്പമാദനിപനികണശ.   സമയമാസമയങ്ങളനില് ആവശര്യതനിനയ്  കവണ്ടുന്നവ
വനിറഴനികണശ.  ബമാകനി വരുന്ന പച്ചകറനികേള് കകേടുകൂടെമാടത സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്   ഒരു
ജനിലയനില്  ഒരു കകേന്ദ്രടമങനിലശ ആരശഭനികമാനുള്ള കനതൃതസശ  ടകേമാടുകണശ.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമന്റെനില്നനിനശ  അതനിനമാവശര്യമമായ  സമാമതനികേ  സഹമായശ  ലെഭനിക്കുശ.
ഇവനിടടെ ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്ന ഏതന് കുലെകേള് സശഭരനിക്കുകേ മമാത്രമല മൂലെര്യവര്ദനിത
ഉല്പന്നമമാകനി   മമാറ്റുകേയുശ  ടചയണശ.   അകപമാള്  കകേരളതനിടലെ  കേര്ഷകേര്കയ്
അവരുടടെ  ഉല്പന്നങ്ങള്കയ്  കൂടുതല്  വനിലെ  ലെഭനിക്കുശ.  കകേരളതനിടലെ  ഒരു
ബ്രേമാന്ഡമായനി വനികദശ വനിപണനിയനില് അവ വനിറഴനിക്കുവമാനുശ കേഴനിയുശ.  

അതകപമാടലെ  നമ്മുടടെ  വനശ  വകുപ്പുമനനിയുമമായനി  ബനടപട്ടുടകേമാണയ്,
ശസ്പീ.  ആര്.  രമാമചന്ദ്രന്  പ്രസശഗനിച്ചകപമാള്  കേമാട്ടുതസ്പീ  റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയ്തനിട്ടനിടലന്നയ്
പറഞ്ഞു. ശസ്പീ. ആര്. രമാമചന്ദ്രടന്റെ സലെതയ് വലെനിയ കേമാടടെമാനശ ഇലമാതതടകേമാണയ്
അകദ്ദേഹതനിനതയ്  പറയമാശ.   ചന്ദേനടകമാള്ള  റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയ്തനിട്ടനിടലന്നയ്  പറഞ്ഞു,
ഇവനിടടെ വനശവകുപയ് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികമാത കകേസുണയ്. 'വനശമനനിയുടടെ നമാട്ടനില്
ചന്ദേനടകമാള്ള',  പത്ര  വമാര്തയമാണയ്.  'വനഭൂമനിയനിടലെ  കുടെനികയറശ  ലെക്ഷകതമാളശ
ഏകറനില്, കുടെനികയറശ കൂടുതല് ഇടുകനിയനില്' എന്നതയ് കദശമാഭനിമമാനനി ദനിനപത്രതനില്
വന്ന  ഒരു  വമാര്തയമാണയ്.  1993-ടലെ  ഭൂപതനിവയ്  ചട്ടമനുസരനിച്ചമാണയ്  പരനികശമാധന
നടെതനിയതയ്.  ഇങ്ങടന  പലെ  കേമാരര്യങ്ങളശ  ഇതമമായനി  ബനടപട്ടുണമായനിട്ടുണയ്.
ഇടുകനിയനിടലെ  കേകയറടതക്കുറനിച്ചനിവനിടടെ  പലെരുശ  സൂചനിപനിക്കുനണയ്.  അവനിടടെ
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ആല്ബനിന്  എനപറയുന്ന  വര്യകനി  ഇതമമായനി  ബനടപട്ടയ്  ഗകവഷണശ
നടെത്തുകേയമാണയ്.   അവനിടടെ ഏടതങനിലശ വനഭൂമനിയനില്നനിന്നയ് മരശ മുറനിചമമാറനിയമാല്
അതയ്  പനികറ  ദനിവസശ  അകദ്ദേഹതനികന്റെതമാകുശ.   വളചടകേട്ടുന്ന  ഒരു  സസഭമാവമമാണയ്
അകദ്ദേഹതനിനുള്ളതയ്.  ഇടതമാടക അങ്ങയുടടെ ശദയനില്ടകമാണ്ടുവരുകമമാഴശ ഈ
വകുപയ്  ഭശഗനിയമായനി  ടകേമാണ്ടുകപമാകേണടമന്നയ്  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  ആളമാണയ്  അടങ്ങന്നയ്
എനനികറനിയമാശ.  അങ്ങയ് ഉപകദശകേരുടടെ പനിടെനിയനില്  വസ്പീഴമാതനിരനികമാന് ശദനിച്ചമാല്
മമാത്രശമതനി.  ഇകകമാ ടൂറനിസശ  പദതനി  ഭശഗനിയമായനി  ടകേമാണ്ടുകപമാകേണശ.  അങ്ങയുടടെ
നനികയമാജകേമണ്ഡലെമുള്ടപടടെയുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഇകകമാ  ടൂറനിസശ  പദതനി
നടെപമാകനി കകേരളതനിടന്റെ ടൂറനിസശ കമഖലെയനില് വലെനിയ സശഭമാവനകേള് നല്കുനണയ്.
അകനകേശ  ആളകേള്കയ്  പ്രതര്യക്ഷമമായുശ  പകരമാക്ഷമമായുശ  ടതമാഴനില്  നല്കേമാന്
കേഴനിയുന്ന  സശരശഭമമാണയ്  ഇകകമാ  ടൂറനിസശ  പദതനി.   വനടതക്കുറനിച്ചയ്  പഠനികമാന്
കകേരളതനിനകേത്തുനനിനശ  പുറത്തുനനിനശ  വനികദശനികേളടെകശ  അകനകേശ  ആളകേള്
ഇവനിടടെ  എതനികച്ചരുനണയ്.  ഞമാന്  ആദര്യമമായനി  എശ.എല്.എ.  ആയതയ്  1996-
ലെമാണയ്.  അന്നടത ടൂറനിസശ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന് നമായരമായനിരുന.
അങ്ങയുടടെ മണ്ഡലെതനില് ടതന്മേലെ ഇകകമാ ടൂറനിസശ  പദതനികയ് തടെകശ കൂറനിക്കുന്ന
കേമാലെഘട്ടതനില്  കകേമാന്നനി  കമഖലെകൂടെനി  ഇതനില്  ഉള്ടപടുതണടമന്നയ്   ഞമാന്
സഭയനില്  ആവശര്യടപട്ടു.  അകപമാള്  അകദ്ദേഹശ  അനുകൂലെമമായ  മറുപടെനി  പറയുകേയുശ
ടചയ.  ഈ  കേമാരര്യങ്ങടളക്കുറനിച്ചയ്  പഠനികമാന്  അന്നടത  ഇകകമാ  ടൂറനിസശ
ഡയറക്ടറമായനിരുന്ന ശസ്പീ. കമമാഹന്ലെമാലെനിടന ചുമതലെടപടുതനി റനികപമാര്ട്ടയ് തയമാറമാകനി.
അന്നയ് തടെകടമന്ന നനിലെയനില് ആനകകമാടെയ് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചയ്  തടെങ്ങനിയതമാണയ് കകേമാന്നനി
ഇകകമാ  ടൂറനിസശ.  ഇന്നയ്  ലെക്ഷകണകനിനയ്  ആളകേള്  വനകപമാകുന്ന  ഒരു  ടൂറനിസയ്
കകേന്ദ്രമമായനി  അതയ്   മമാറനിയനിട്ടുണയ്.  2015-16  വര്ഷതനില്  174486  ആളകേള്
സന്ദേര്ശകേരമായനി അവനിടടെടയതനി.  അതകപമാടലെ അടെവനിയനിടലെ കുട്ടവഞനി സഞമാരശ
തടെങ്ങനിയതയ്  2014  ആഗസയ്  25-നമാണയ്. 2015-16  വര്ഷതനില്  56552  ആളകേള്
അടെവനിയനില് സന്ദേര്ശകേരമായനി എതനി. 2016 ഏപ്രനില് ഒനമുതല് 2017 മമാര്ച്ചയ് വടര
അവനിടടെനനിനശ  ലെഭനിച്ച   വരുമമാനശ   2,01,96,770   രൂപയമാണയ്.  അതനില് അങ്ങയ്
തന്നനിരനിക്കുന്ന  കേണകനുസരനിച്ചയ്  1,60,79,264  രൂപ  ടചലെവമായനിട്ടുണയ്.  ടൂറനിസശ
വകുപനില്നനിനശ ഇതനിടന്റെ  അറകുറപണനികേള്ക്കുകവണ പണവശ അനുവദനിക്കുനണയ്.
ഇവനിടടെനനിനശ ലെഭനിക്കുന്ന വരുമമാനശ ടചലെവഴനിക്കുന്നതനിടനക്കുറനിടച്ചമാരു കസമാഷര്യല്
ഓഡനിറയ്  നടെകതണതയ്  അതര്യമാവശര്യമമാണയ്.  ഇതരശ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പലെയനിടെത്തുശ
ടഡസനികനഷന് മമാകനജയ് ടമന്റെയ് കേമ്മനിറനി രൂപസ്പീകേരനികമാറുണയ്.  കകേമാന്നനി കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചയ്
ഒരു  ടഡസനികനഷന്  മമാകനജയ് ടമന്റെയ്  കേമ്മനിറനിയുണമാകേണടമന്നതമാണയ്  എടന്റെ
ആവശര്യശ. എടന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില്  വളടര വനിദഗ്ദ്ധനമായ ഒരു ഡനി.എഫയ്.ഒ.
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ഉണമായനിരുന.   ഒരു  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  നമാലെയ്  ട്രെമാന്സ്ഫര്  വമാങ്ങനിയ  ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധനമാണയ്. അകദ്ദേഹശ ആദര്യശ വയനമാട്ടനിലശ അതകേഴനിഞയ് കതകടെനിയനിലശ കപമായനി.
അവനിടടെനനിന്നയ്  കകേമാന്നനിയനില്  വന;  ഇകപമാള്  അകദ്ദേഹശ  തനിരുവനന്തപുരതമാണയ്.
ഈ  സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷശ പുനലൂരനികലെയയ് കപമാകേമാന് ശമശ
നടെതനി.  ഏതമായമാലശ  പലെരുശ  ഇടെടപട്ടതനിടന്റെ  ഫലെമമായനി  പുനലൂര്കയ്  ട്രെമാന്സ്ഫര്
കേനിട്ടനിയനില,   ഇകപമാള്  തനിരുവനന്തപുരതനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനി
രക്ഷടപട്ടുടവന്നമാണയ്  എടന്റെ  അഭനിപ്രമായശ.  അനുഭവതനിടന്റെ  ടവളനിച്ചതനില്
പറയുന്നതമാണയ്.   സര്കമാര് മമാറനികഴനിഞകപമാള് കകേമാന്നനിയനിടലെ ഇകകമാ ടൂറനിസശ
പദതനി  എങ്ങടന  അട്ടനിമറനികമാന്  കേഴനിയുടമന്നയ്  ഗകവഷണശ  നടെതനിയ  ഒരു
വര്യകനിയമാണയ്.  കകേമാന്നനിയനിടലെ  ഇകകമാ  ടൂറനിസശ  പദതനി  കൂടുതല്
ജനമാകേര്ഷകേമമാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഓണകമാലെതയ്  ഗജവനിജമാകനമാതവശ
സശഘടെനിപനിച.  അതനിനയ്  തടെകശ  കുറനിച്ചതയ്  അന്നടത  ഡനി.എഫയ്.ഒ.  ആയനിരുന്ന
അന്തരനിച്ച  പ്രദസ്പീപയ്  കുമമാറമാണയ്.  കേഴനിഞ  വര്ഷശ  ഗജവനിജമാകനമാതവശ
നടെതനിയനില.   ഈ ഡനി.എഫയ്.ഒ.യുടടെ നനിരുതരവമാദപരമമായ പ്രവര്തനതനിടന്റെ
ഫലെമമായനിട്ടമാണയ്  അതയ്  നടെതമാടത  കപമായതയ്.  അതനിനയ്   വസ്പീണ്ടുശ  ആരശഭശ
കുറനികണടമന്നതമാണയ്  എടന്റെ  ആവശര്യശ.  കകേമാന്നനി  ആനതമാവളശ,  അടെവനി,
കേമാട്ടമാതനി,  കേകലലെനി, കേടെമ്പുപമാറ, ഗവനി എന്നസ്പീ കകേന്ദ്രങ്ങള് ഒരു സര്കേവ്യൂട്ടമായനി ഈ
സഭയനില്  അങ്ങയ്  പ്രഖര്യമാപനിച.  അതനിനയ്  അങ്ങകയമാടുള്ള  നന്ദേനി  ഞമാന്  ഈ
അവസരതനില് അറനിയനിക്കുകേയമാണയ്. അച്ചന്കകേമാവനിലെനികനമാടെയ് കചര്നകേനിടെക്കുന്ന ഒരു
സലെമമാണയ് ആവണനിപമാറ.  അടതമാരു പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ കകേമാളനനിയമാണയ്.   അവനിടെടത
പമാവടപട്ട  ആളകേള്കയ്  ഇപ്പുറത്തുനനിനശ  അപ്പുറകതയ്ക്കുകപമാകേമാന്  ഒരു  പമാലെശ
കവണശ.  അതനിനയ്  രണയ്  കകേമാടെനി  രൂപ  നബമാര്ഡനില്നനിനശ  അനുവദനിച.  ഒരു
മരശകപമാലശ മുറനികമാടതതടന്ന അതനിടന്റെ പണനി പൂര്തസ്പീകേരനികമാന് കേഴനിയുശ.  ഈ
കേമാരര്യങ്ങള്ടകമാടക  അങ്ങയ്  അനുകൂലെമമായ  ഒരു  തസ്പീരമമാനടമടുകണടമന്നമാണയ്
എനനികയ്  പറയമാനുള്ളതയ്.  ഗവനി  എടന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനിലെമാണയ്.  അതമമായനി
ബനടപട്ടയ് അടങ്ങമാരു മസ്പീറനിശഗയ് വനിളനിചകചര്തയ് ആവശര്യമമായ തസ്പീരുമമാനങ്ങടളടുകണശ. ആ
തസ്പീരുമമാനങ്ങളടടെ  അടെനിസമാനതനില്  ഇകകമാ  ടൂറനിസശ  പദതനി  കൂടുതല്
വനിപുലെമമാകമാന് സഹമായകേമമായ നനിലെപമാടുകേള് സസസ്പീകേരനികണടമന്നമാണയ്  എനനികയ്
സൂചനിപനികമാനുള്ളതയ്.  ഇടതമാടക  പറയുകമമാഴശ  ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിച്ച
ധനമാഭര്യര്തനകേടള  ഞമാന്  എതനിര്ക്കുകേയമാണയ്.  എതനിര്കമാതനിരനികമാന്  കവടറ
വഴനിയനില.  ഈ  സര്കമാര് കേമാണനിക്കുന്ന പലെ ടതറമായ നയങ്ങളശ പ്രവര്തനങ്ങളശ
കേഴനിഞ  ഒരുവര്ഷകമാലെശടകേമാണയ്  നടെനകപമാകുന  എന്നതടകേമാണയ്  എനനികയ്
ഇതനിടന എതനിര്കമാതനിരനികമാന് നനിവൃതനിയനില. 
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കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമമാര്):  സര്,
ധനമാഭര്യര്തനയുമമായനി  ബനടപട്ടയ്   ഇന്നനിവനിടടെ  നടെന്ന  ചര്ച്ചയനില്  നമ്മുടടെ
സശസമാനടത  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയുമമായനി  ബനടപട്ടുള്ള  പ്രതനിസനനികേടളയുശ
കൃഷനികമാര്  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങടളയുശ    കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  നയങ്ങടളയുശ
സശബനനിച്ചയ്  പറയുകേയുണമായനി.  അതനില്  ഈ   സര്കമാര്  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി
നടെത്തുന്ന  നനിരവധനി  നടെപടെനികേടള  അനുകൂലെനിചശ  എന്നമാല്  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി
ടചയന്ന കേമാരര്യങ്ങടള കേണനിടലന്നയ്  നടെനിചശ  സശസമാരനിച്ചവര് ഇക്കൂട്ടതനിലണയ്; അതയ്
സസമാഭമാവനികേമമാണയ്.  പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ  ഉതരവമാദനിതസടമന്ന  നനിലെയനില്
സര്കമാരനിടന്റെ  നയങ്ങകളമാടുള്ള  അവരുടടെ  വനികയമാജനിപയ്  പ്രകേടെനിപനിക്കുന,  അതയ്
ശകമമായനി  അവതരനിപനിക്കുന,  ആ  വനിമര്ശനങ്ങള്  ഉന്നയനികമാനുള്ള
ഉതരവമാദനിതസശ  അവര്   നനിറകവറനിയതമായനി  മമാത്രകമ  ഞമാന്  കേമാണുനള.
അതടകേമാണ്ടുതടന്ന  കൃഷനിവകുപ്പുമമായനി  ബനടപട്ടയ്  പ്രതനിപക്ഷമടെകശ  മുകന്നമാട്ടുവച്ച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളലമാശ  വളടര  ഗസൗരവമമായനിതടന്നയമാണയ്   സര്കമാര്  കേമാണുന്നതയ്.
അതനിനനുസൃതമമായ രസ്പീതനിയനില് മമാറങ്ങള് വരുതമാനമാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

കകേരളതനിടലെ  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെ   ആശമാവഹമമായ  നനിലെയനിലെല
നനില്ക്കുന്നടതന്നയ് നമുടകലമാകപര്ക്കുശ അറനിയമാശ. അടതമാരു സുപ്രഭമാതതനിലണമായ
കേമാരര്യമല.  കകേരളതനിടലെ  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയനിടലെ  വളര്ച്ചമാനനിരകയ്  ടനഗറസ്പീവയ്
കഗ്രമാതമായനി മമാറനിയനിട്ടയ് കുറച്ചധനികേശ കേമാലെമമായനി. കകേരളതനില് 2015-16 സമാമതനികേ
വര്ഷശ കൃഷനിയനിടലെ  ജനി.ഡനി.പനി. വനിഹനിതശ  12.5  ശതമമാനശ മമാത്രമമാണയ്.  മമാത്രമല
ടമനസയ് 2.8-കലെയയ് നമ്മുടടെ വളര്ച്ചമാനനിരകയ്  കപമായനിടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്. പലെ
കമഖലെയനിലശ  നമ്മുടടെ  സശസമാനശ  മുകന്നറുകമമാഴശ  വളടര  പുറകേനില്കപമായ
ആശമാവഹമലമാത നനിലെയനില് നനിന്ന  ഒന്നമാണയ് കേമാര്ഷനികേ കമഖലെ.  അതനിനയ്  പലെ
കേമാരണങ്ങളണയ്.  അതനില്  ഏറവശ  പ്രധമാനടപട്ട  കേമാരണങ്ങളനിടലെമാന്നയ്
ഉല്പമാദനതകേര്ച്ചയമാണയ്.  മടറമാന്നയ്  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെയ്
അനുവര്തനിക്കുന്ന  കേയറ്റുമതനി/ഇറക്കുമതനി  നയടതത്തുടെര്നണമായനിട്ടുള്ള  പലെ
കേരമാറുകേളടടെയുശ  പരനിണനിതഫലെശ  ഏറവമധനികേശ  ബമാധനിച്ച  ഒരു   സശസമാനശ
കകേരളമമാണയ്.  റബര്  കമഖലെയുടടെയുശ  നമാളനികകേരതനിടന്റെയുശ  കുരുമുളകേനിടന്റെയുശ
കേമാരര്യതനില് അതമാണവസ.  നമാണര്യവനിളകേളമമായനി ബനടപട്ടയ്  ഇന്നടലെ ഇവനിടടെ
പ്രതനിപക്ഷശ  അവതരനിപനിച്ച  അടെനിയന്തരപ്രകമയതനില്   അതയ്  ചര്ച്ച  ടചയ്ത
വനിഷയമമാണയ്.  കകേന്ദ്ര   സര്കമാര്   അനുവര്തനിക്കുന്ന  സമാമതനികേ  നയവശ
ഇറക്കുമതനി നയവശ അവര് ഒപനിട്ടനിരനിക്കുന്ന കേരമാറുകേളടമലമാശ വളടര അപകേടെകേരമമായ
നനിലെയനില്  കകേരളടത  ബമാധനിചകേഴനിഞനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  ഇവനിടടെ  പലെ  ആളകേളശ
അന്തമാരമാഷ്ട്ര  കേരമാറുകേടളപറനിടയമാടക  സശസമാരനിക്കുകേയുണമായനി.  അന്തമാരമാഷ്ട്ര
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കേരമാറുകേള്  ഇനനിയുശ  വരമാന്  കപമാവകേയമാണയ്.   ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരമാര്  വരമാന്
കപമാവകേയമാണയ്; അതനിടന സശബനനിച്ചയ് അകദ്ദേഹശ ഇവനിടടെ സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.
ആ  കേരമാറനിടന്റെ  കേമാരര്യതനില്  ഇകപമാള്  നടെകമാന്കപമാകുന്ന  മസ്പീറനിശഗുകേളനില്  മറയ്
രമാജര്യങ്ങള്  തമ്മനിലള്ള  ചര്ച്ചയമാണയ്  നടെത്തുന്നതയ്.  ആ  ചര്ച്ചയുമമായനി  ബനടപട്ടയ്
സശസമാനതനിനയ്   അറനിയനിപ്പുകേടളമാനശ   ലെഭനിച്ചനിട്ടനില.  പടക്ഷ അതനിനുമുമ്പുതടന്ന
ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരമാറനില്  സശസമാന   സര്കമാരനിടന്റെ  അഭനിപ്രമായശ  വളടര
വര്യകമമായനി  അറനിയനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണയ്. ആര്.സനി.ഇ.പനി. കേരമാര് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നകതമാടുകൂടെനി
കകേരളതനിടലെ  റബറനിടന്റെയുശ  കുരുമുളകേനിടന്റെയുശ  ഏലെതനിടന്റെയുശ
പമാലല്പന്നങ്ങളടടെയുടമമാടക കേമാരര്യതനില്  ഗുരുതരമമായ തകേര്ച്ച സശഭവനികമാന്
കപമാകുകേയമാണയ്.  അതടകേമാണയ്  നമ്മള്  ഒറടകട്ടമായനിനനിന്നയ്  കകേന്ദ്രതനിടന്റെ  ഈ
നയടത  എതനിര്കകണ  സമാഹചരര്യമമാണുളളതയ്.  റബര്  നയശ  വരമാന്
കപമാകുകേയമാണയ്.   ശസ്പീ.  ടകേ.  എശ.  മമാണനി സൂചനിപനിച്ചതകപമാടലെ  ഇവനിടെടത എലമാ
കേര്ഷകേടരയുശ  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  പമാര്ട്ടനികമാടരയുശ  വനിളനിച്ചയ്  റബര്  നയടത
സശബനനിടച്ചമാരു  ചര്ച്ച  നടെതമാന്  കൃഷനി  വകുപയ്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണയ്.
ഇതനിടന്റെയടെനിസമാനതനില്  ഒരു സര്വ്വകേക്ഷനി  സശഘടത  തടന്ന
കകേന്ദ്രതനികലെയയച്ചയ്  നമ്മുടടെ  അഭനിപ്രമായശ  ശകമമായനി  കരഖടപടുതണടമന്നയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  കേമാരണശ,  ഇന്തര്യയനിടലെ  റബറനിടന്റെ  80  ശതമമാനവശ
ഉത്പമാദനിപനിക്കുന്നതയ്  കകേരളതനിലെമാണയ്   .   ആ ഉല്പമാദകേരനില്  90  ശതമമാനവശ
അഞയ് ടഹക്ടറനില് തമാടഴമമാത്രശ കൃഷനി ടചയന്ന ടചറുകേനിടെ കൃഷനികമാരമാണയ്.  വളടര
ടചറനിയ  ശതമമാനശ  ആള്കമാര്  മമാത്രമമാണയ്  വന്കേനിടെ  കതമാട്ടശ  ഉടെമകേടളന്നയ്
പറയുന്നതയ്.  അതടകേമാണയ്  റബര്  കൃഷനികമാടര  ബമാധനിക്കുന്ന  ഈ  പ്രശ്നശ  കകേന്ദ്ര
സര്കമാരനിടന്റെ  ശദയനില്ടപടുത്തുകമമാള് നമ്മടളലമാശ  ഒറടകട്ടമായനി  നനില്കണശ.
ഇടതലമാശ  കേണകനിടലെടുത്തുതടന്നയമാണയ്  കകേരളതനിടലെ  കൃഷനി  വകുപയ്  കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെയനില്  മമാറശ  ടകേമാണ്ടുവരമാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  വര്ഷശ  ഇവനിടടെയുണമായ
വരള്ച്ചമൂലെശ  നമാല്പതനിനമായനിരശ  ടഹക്ടര്  പ്രകദശമമാണയ്  പൂര്ണ്ണമമായുശ
നശനിചകപമായതയ്.  അതയ്  കേമാര്ഷനികേകമഖലെയനിലണമായ  നഷ്ടമമാണയ്.  792  കകേമാടെനി
രൂപയുടടെ നഷ്ടമമാണയ് ഇകപമാള് കേണകമാകനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇകപമാഴണമായനിരനിക്കുന്ന
വരള്ച്ചമൂലെശ  റബറനിടന്റെയുശ  നമാളനികകേരതനിടന്റെയുശ  ഉല്പമാദനതനിലണമായ  നഷ്ടശ
കേണകമാകണടമങനില്  ഒരു  വര്ഷശകൂടെനി  കേമാതനിരനികകണനിവരുശ.  അത്രയുശ
ഗസൗരവമമായ  നഷ്ടശ  നമുകയ്  സശഭവനിച്ചനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  ഈടയമാരു  സമാഹചരര്യതനി
ലൂടടെയമാണയ് സശസമാന സര്കമാര് മുകന്നമാട്ടുകപമായനിടകമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   അതനിടന്റെ
ഭമാഗമമായനി  വനിലെതകേര്ച്ചയുണമാകുകമമാള്  സസമാഭമാവനികേമമായുശ  കൃഷനികമാര്കയ്  അതയ്
പരനിപമാലെനികമാന്  കേഴനിയമാത  സമാഹചരര്യശ  വരുശ.  ഉല്പമാദനടച്ചലെവമമായനി
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തട്ടനിചകനമാക്കുകമമാള്  അവര്കയ്  പനിടെനിചനനില്കമാന്  കേഴനിയനില.   അതടകേമാണമാണയ്
ശസ്പീ.  ടകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടനി സൂചനിപനിച്ചതകപമാടലെ കൃഷനികമാര്കയ്  ജസ്പീവനികമാന് സമാധനികമാത
സമാഹചരര്യമുണമാകുന്നതയ്.  ഇതയ്  അനുദനിനശ  വര്ദനിചടകേമാണനിരനിക്കുകമമാള്
സമാഹചരര്യതനില്  അതനിടന  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന  വനിധതനിലെമാണയ്  കകേരളതനിടലെ
കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയനില് മമാറങ്ങളണമാക്കുന്നതയ്.  കേഴനിഞ  സര്കമാരനിടന്റെ കേമാര്ഷനികേ
നയശ  പൂര്ണ്ണമമായുശ  തള്ളനികളയമാന്  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിട്ടനില.   പടക്ഷ  ഇടെതപക്ഷ
ജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  സര്കമാര്  ഒരു  പുതനിയ  നയശ  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേളനികലെയയ്   കപമാകുകേയമാണയ്.   കേഴനിഞ  കേമാലെങ്ങളനില്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്കമാര്  അനുവര്തനിച്ച  അകത  പമാതയനിലൂടടെ  തടന്നയമാണയ്  കൃഷനി  വകുപയ്
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതയ്.   കേഴനിഞ  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെയുശ  നനിലെവനിടലെ
ബനി.ടജ.പനി.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെയുശ   ഭരണതനില്  ഏറവശ  വലെനിയ  ടകേടുതനി
അനുഭവനികകണനി വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്  കൃഷനികമാര്കമാണയ്.  

റബര്  കേര്ഷകേരുടടെ  പ്രശ്നതനില്  കേമാണനിക്കുന്ന  സമസ്പീപനമല  റബറുമമായനി
ബനടപട്ട വര്യവസമായ കമഖലെയുടടെ കേമാരര്യതനില് കകേന്ദ്ര  സര്കമാര് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.
അവര്കമാവശര്യമമായ  എലമാ  സഹമായങ്ങളശ  ടചയടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്;  അവര്ടകലമാശ
സബ്സനിഡനി  നല്കേനിടകമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  മടറലമാ  സബ്സനിഡനികേളശ
ടവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുകേയമാണയ്; സബ്സനിഡനി  നല്കേമാന് പമാടെനിടലന്നയ് പറയുന. നമ്മുകടെതയ് ഒരു
ഉപകഭമാക്തൃ സശസമാനമല;  ഒരു ഉപകഭമാക്തൃ സശസമാനടമന്ന നനിലെയനില് ഏടതലമാശ
കമഖലെയനില്  ഇടെടപടെമാന്  കേഴനിയുടമന്നതയ്  സശബനനിച്ചമാണയ്  സര്കമാര്  ആകലെമാചനിക്കുന്നതയ്.
ആ നനിലെയനിലള്ള ചനിലെ ഇടെടപടെലകേളമാണയ് സശസമാന സര്കമാര് നടെതനിടകമാണനിരനി
ക്കുന്നതയ്.   നമ്മുടടെ  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയനില്  ഹരനിത  വനിപവതനിനുകശഷശ  പലെ
മമാറങ്ങളമുണമായനി.  ഉല്പമാദന കമഖലെയനില് വളര്ച്ചയുണമായനി.  പടക്ഷ ഉല്പമാദന
കമഖലെയനില്  ഒരു  നനിര്മ്മനിത  മൂലെധനതനിടന്റെ  വളര്ച്ച  നമുക്കുണമായനിട്ടുണയ്.
ഉല്പമാദകേനയ്  കനട്ടമുണമായനിട്ടുടണങനിലശ  കൃഷനികമാര്  കൂടുതല്  കേടെടകണനിയനികലെയ്ക്കു
കപമായനി  എനള്ളതയ്  വസ്തുതയമാണയ്.  ഹരനിത  വനിപവ  കേമാലെഘട്ടതനില്  ആധുനനികേ
വല്കരണവശ   രമാസവളപ്രകയമാഗവടമലമാശ  വര്യമാപകേമമായനിരുന.  അകമാലെതയ്
എത്രമമാത്രശ  രമാസവളശ  ഉപകയമാഗനിക്കുനടവന്നതനിടന  അടെനിസമാനടപടുതനിയമാണയ്
വളര്ച്ച നനിശയനിച്ചനിരുന്നതയ്.  പടക്ഷ ഈ സഭ ഗസൗരവമമായനി കേമാകണണ ഒരു കേമാരര്യശ
നമുകയ്  നഷ്ടടപട്ടുകപമായ  പ്രകൃതനി  മൂലെധനതനിടന്റെ  കശമാഷണമമാണയ്.   ശുദജലെവശ
മണ്ണനിടന്റെ  ഫലെഭൂയനിഷ്ഠതയുശ നമുകയ് നഷ്ടടപട്ടുകപമായനി.  നമ്മുടടെ ജലെമാശയങ്ങടളലമാശ
മലെനിനമമാകടപട്ടനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  അകപമാള് കൃഷനി തനിരനിചടകേമാണ്ടുവരമാന് കവണനിയുള്ള
ഒരു  വലെനിയ  ഉദര്യമതനികലെകയ്  കപമാകുകേടയന്നയ്  പറഞമാല്  നമാചസറല്  കേര്യമാപനിറല്
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എന്ന  മമാനവരമാശനിയുടടെ  അടെനിസമാന  ഘടെകേടതക്കൂടെനി  തനിരനിചടകേമാണ്ടുവരമാന്
കവണനിയുള്ള  ഇടെടപടെല്  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയനില്  അനനിവമാരര്യമമാണയ്.  അതനിടന്റെ
അടെനിസമാനതനിലെമാണയ് ഹരനിത കകേരളശ എന്ന ബൃഹതമായ ദസൗതര്യശ ഈ  സര്കമാര്
ഏടറടുതനിരനിക്കുന്നതയ്. അതനിടന്റെ മുഖര്യഘടെകേശ കൃഷനിയുശ പരനിസനിതനി സശരക്ഷണവശ
ജലെസശരക്ഷണവശ  ഭൂമനിയുടടെ  സശരക്ഷണവമമാണയ്.   സമയക്കുറവമൂലെശ  ഞമാന്
കേണക്കുകേളനികലെയ്ടകമാനശ  കപമാകുന്നനില,  നമ്മുടടെ  890000  ടഹക്ടറുണമായനിരുന്ന
ടനല്വയലെമാണയ്  ഇകപമാള്  196000  ആയനി  കുറഞനിരനിക്കുന്നതയ്.   (...ബഹളശ...)
ഞമാന് രമാഷ്ട്രസ്പീയശ പറയുകേയല....(ബഹളശ)..... 

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേമാശയ്: സര്, ...(… ടമകയ് ഓഫയ്)......

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമമാര്:  സര്,  ഞമാന് അങ്ങടയ പ്രകകേമാപനിപനികമാന്
പറയുന്നതല.   അകങ്ങയയ്  എവനിടടെകയമാ എകന്തമാ പ്രശ്നമുണയ്.   അതയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.
അകനസഷനികകണതമാണയ്.   കേമാരണശ ആറന്മുള  വനിമമാനതമാവളടമന്നയ്  പറയുകമമാള്
ഏറവശ കൂടുതല് ഹമാലെനിളകുന്നതയ്   ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേമാശനിനമാണയ്.  അതനിടന്റെ ദരൂഹത
എടന്ന ഭയടപടുത്തുന്ന കേമാരര്യമമാണയ്.

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  ടചന്നനിതലെ):  സര്,  സഭയനിടലെ
ഒരശഗടതപറനി ബഹുമമാനടപട്ട മനനി ഇങ്ങടന പരമാമര്ശനിക്കുന്നതയ് ശരനിയമാകണമാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമമാര്:  സര്, ബഹുമമാനടപട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതമാകവ,
ഞമാനുശ ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേമാശുശ തമ്മനില് വളടര അടുത ബനമമാണുള്ളതയ്.  എകന്നമാടെയ്
വളടര കസഹമുണമായനിരുന്ന ആളമാണയ്.   ആറന്മുളയനില് വനിതയ് വനിതച്ചതനിനുകശഷശ
ശസ്പീ.  അടൂര്  പ്രകേമാശനിനയ്  എകന്നമാടുള്ള  സമസ്പീപനശ  തടന്ന  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണയ്.
അടതനനികയ് മനസനിലെമാകുന്നനില;  അതമാണയ് ഞമാന് ദരൂഹതയുടണന്നയ് പറഞതയ്.
ഏകതമാ  ഒരു  കേമനനിക്കുകവണനി  35-ഓളശ  വര്യമാജ  കേമനനികേളണമാകനി  ടമത്രമാന്
കേമായല്  നനികേതമാന്  അനുമതനി  നല്കേനിയതയ്  ആരമാടണന്നയ്  കചമാദനിച്ചമാല്,
അതറനിയുകമമാഴമാണയ്  ഇതനിടലെ  ദരൂഹത  മനസനിലെമാകുന്നതയ്.  ആ  ഉതരവയ്
പനിന്വലെനികമാന് കേമാരണടമന്തമാണയ്? അതനിനുള്ള കേമാരണകമാര് പനിന്നനിലെനിരനിക്കുനണയ്.
ടമത്രമാന്  കേമായല്  നനികേതമാന്  മമാത്രമല  അനുമതനി   നല്കേനിയതയ്. സകന്തമാഷയ്
മമാധവനയ് ടകേമാടുത്തു.....

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേമാശയ്: സര്, ...(… ടമകയ് ഓഫയ്)......

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമമാര്:  സര്,  ഞമാന് പറഞ്ഞു കേഴനിഞനിട്ടയ് പറയമാശ.
ഇകപമാള്  വഴങ്ങുന്നനില.  അങ്ങയ്  മനനിയമായനിരനിക്കുകമമാള്  ടമത്രമാന്  കേമായല്
നനികേതമാന് അനുമതനി  നല്കേനി. സകന്തമാഷയ് മമാധവനയ് അനുമതനി  നല്കേനി.  അങ്ങടന
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ധമാരമാളശ ആളകേള്കയ് അനധനികൃതമമായനി നനിലെശ നനികേതമാന് അനുവമാദശ  നല്കേനിയ
ഒരമാളമാണയ് അങ്ങയ്.  അതനിടനപറനി ഒരു വമാര്ത വന;  ഒരു കകേമാണ്ഗ്രസയ് കനതമാവയ്
ഇതയ് ടകേമാള്ളയമാടണന്നയ് പറഞ്ഞു.

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകേമാശയ്:  സര്,  കപമായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്,  എടന്നക്കുറനിച്ചയ്  ഒരു
പരമാമര്ശമുണമായനി.    ആറന്മുള  എയര്കപമാര്ട്ടനിനമായനി  എടുത  സലെതയ്  ഒരനിഞയ്
ഭൂമനിയനിടലെങനിലശ നനിങ്ങള് കൃഷനി ടചയ്കതമാ എന്നതമായനിരുന എടന്റെ കചമാദര്യശ.  ആ
കചമാദര്യതനിനയ്  ബഹുമമാനടപട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി   ടതറനിദരനിപനിക്കുന്ന തരതനില്
മറുപടെനി പറയുന;  ഇകപമാള് അകദ്ദേഹശ കവടറ സലെകതയയ് കപമായനിരനിക്കുകേയമാണയ്.
അതയ് ഓര്ഡറനിലെമാകണമാ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമമാര്:  സര്,  ഞമാന്  ഓര്ഡറനില്  തടന്നയമാണയ്.
അതനികലെയയ്  വരമാശ.   ഞമാന് പറഞ്ഞുകേഴനിഞമാല് ഈ കപമായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്
ഉന്നയനികകണ കേമാരര്യമുണമാകേനില. അങ്ങയ് നല്കേനിയ ഈ അനുമതനി ടകേമാള്ളയമാടണന്നമാണയ്
അങ്ങയുടടെ ഒരു പമാര്ട്ടനി  കനതമാവയ്  പറഞതയ്.  പത്രകമാര് ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശകനമാടെയ്
കചമാദനിച,  അകദ്ദേഹശ  ഇതകപമാടലെയുള്ള  കേമാരര്യങ്ങടള  ശകമമായനി  എതനിര്ക്കുന്ന
ആളമാണയ്.  'ടകേമാള്ള  എനപറയുനണകലമാ'  എന്നയ്  പത്രകമാര്  അകദ്ദേഹകതമാടെയ്
കചമാദനിച്ചകപമാള്  അകദ്ദേഹശ  പറഞതയ്  'ടകേമാള്ളടയമാനമല തസ്പീടവട്ടനിടകമാള്ളയമാണയ്
നടെക്കുന്നതയ്' എന്നമാണയ്.  അതയ്  അങ്ങടയപറനിയമാണയ് പറഞതയ്.  അതടകേമാണമാണയ്
ഇതനിടന്റെ പനിന്നനില് ദരൂഹതയുടണന്നയ് ഞമാന് പറഞതയ്.  അങ്ങയ് കചമാദനിച്ച കചമാദര്യശ
ആറന്മുളയനില്  വനിതയ്  വനിതകച്ചമാ  എന്നമാണയ്.  ഞമാന്  അങ്ങകയമാടെയ്  പറയുന
ആറന്മുളയനില്  50  ടസന്റെനിലെല, 71  ടഹക്ടര് സലെതയ് ഞങ്ങള് കൃഷനി ടചയ.  51
ടഹക്ടര് സലെതയ് ഞങ്ങള് ടെമാര്ജറയ് ടചയ.  അവനിടടെ ഞങ്ങള് ടെമാര്ജറയ് ടചയ്തതയ് 51
ആടണങനില് 101 ടഹക്ടര് സലെതയ് കൃഷനി ടചയ.

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേമാശയ്: സര്, ...(… ടമകയ് ഓഫയ്)......

മനി  .   സസ്പീകര്: ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേമാശയ്, അങ്ങയ് ഇരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമമാര്:  സര്,  അങ്ങയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.നുകവണനിയല
സശസമാരനിക്കുന്നതയ് എടന്നനനികറനിയമാശ;  അങ്ങയ് ആര്കകമാകവണനി സശസമാരനിക്കുകേയമാണയ്.
ആറന്മുള  വനിമമാനതമാവളകമനനി  എടുതനിരനിക്കുന്ന  സലെത്തുതടന്നയമാണയ്  കൃഷനി
ടചയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഞമാന് അങ്ങടയ രണ്ടുതവണ   ക്ഷണനിച,  അങ്ങയ് വകന്നമാ;  ഈ
പരനിപമാടെനിയനില്  രണയ്  തവണ  കപരുവച;  അങ്ങയ്  വകന്നമാ;  ഞമാന്  ഇനനിയുശ
ക്ഷണനിക്കുന,  ആറന്മുള  വനിമമാനതമാവളതനിനടുതയ്  കൃഷനിടചയ്ത,   19-ാം തസ്പീയതനി
ആറന്മുള ബ്രേമാന്ഡഡയ് അരനി വനില്ക്കുന്ന അരനികടെയുടടെ ഉദ്ഘമാടെനതനിനയ് അങ്ങടയ
ക്ഷണനിക്കുന.   രണയ്  കേനികലെമാ  അരനി  ഫസ്പീയമായനി  ഞമാന്  തരമാശ.  അങ്ങയ്  എടന്ന
ടവല്ലുവനിളനിച്ചനിട്ടയ്  കേമാരര്യമനില,  യമാഥമാര്തര്യശ  മനസനിലെമാകണശ.  ശസ്പീ.  അടൂര് പ്രകേമാശയ്
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കേമാരര്യങ്ങള് അറനിയമാത ആളല.  ശസ്പീ.  അടൂര് പ്രകേമാശനിടന്റെ പനിതമാവശ ഞമാനുമമായനി
അടുത  ബനമമാണുള്ളതയ്.  ഞങ്ങളടടെ  പമാര്ട്ടനിയുടടെ  കനതമാവമായനിരുന്ന
പമാരമരര്യമുള്ള ആളമാണയ്.

മനി  .   സസ്പീകര്: മനിനനിസര്, കനര്ക്കുകനര് കവണ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമമാര്:  സര്,    അരനി ഫസ്പീയമായനി   നല്കേമാടമന്നയ്
പറഞകതമാടടെ പ്രശ്നശ തസ്പീര്ന.  കകേരളതനിടലെ ടനല്വയലകേളനില് കൃഷനി ടചയമാന്
സര്കമാര് തസ്പീരുമമാനനിച്ചതയ് ടനല്ക്കൃഷനി ടചയമാനുള്ള ആഗ്രഹശടകേമാണ്ടുമമാത്രമല.  ഈ
ഗവണ്ടമന്റെയ്  ലെക്ഷര്യമനിടുന്നതയ്  1,96,000  ടഹക്ടര്  സലെത്തുനനിനശ  മൂന്നയ്  ലെക്ഷശ
ടഹക്ടറമായനി കൃഷനി വര്ദനിപനികമാനമാണയ്.  40 ലെക്ഷശ ടമട്രെനികേയ് ടെണ് ടനലമാണയ് നമുകയ്
ആവശര്യശ.  ഇകപമാള്    6 ലെക്ഷശ ടമട്രെനികേയ് ടെണ്ണനില് തമാടഴയമാണയ് നമ്മുടടെ ഉല്പമാദനശ.
മൂന്നയ് ലെക്ഷശ ടഹക്ടറമാക്കുകമമാള് ഈ  സര്കമാര് ലെക്ഷര്യമനിടുന്നതയ് 10 ലെക്ഷശ ടമട്രെനികേയ്
ടെണ് അരനി ഉല്പമാദനതനികലെയയ് കകേരളടത ടകേമാണ്ടുകപമാകുകേടയന്നതമാണയ്.  അതയ്
അഞയ് ടകേമാലശടകേമാണയ് സമാധനിക്കുശ. കകേരളതനില് തരനിശുകേനിടെക്കുന്ന 96000 ടഹക്ടര്
ഭൂമനിയനില് പൂര്ണ്ണമമായുശ  ഞങ്ങള് ഘട്ടശഘട്ടമമായനി   കൃഷനി  ടചയ്തനിരനിക്കുശ.   അതനിനയ്
ഞമാന് എലമാ എശ.എല്.എ.-മമാരുടടെയുശ  സഹമായശ അഭര്യര്തനിക്കുകേയമാണയ്.  ഓകരമാ
എശ.എല്.എ.-മമാരുടടെയുശ  മണ്ഡലെതനില്  എത്ര  തരനിശുഭൂമനിയുണയ്;  അവനിടടെ  കൃഷനി
ടചയമാന്  എന്തമാണയ്  തടെസശ;  അവനികടെയയ്  ടവള്ളതനിടന്റെ  ഗമന-നനിര്ഗ്ഗമന
സശവനിധമാനതനിടന്റെ തടെസടമന്തമാണയ്;  ഏടതമാടക ഫണ്ടുകേള് കക്രമാഡസ്പീകേരനികണശ;
എശ.എല്.എ.  ഫണയ്,  എശ.പനി.  ഫണയ് ഉപകയമാഗനികകണതകണമാ;  മറയ്  ഏടതമാടക
ഫണ്ടുകേള്  ടകേമാണ്ടുവരണശ  തടെങ്ങനിയ  കേമാരര്യങ്ങടള  സശബനനിച്ചയ്  ഓകരമാ
എശ.എല്.എ.-യുശ  കപ്രമാജകകേള്  തയമാറമാകനി  നല്കുന്ന മുറയയ്  അതനിനമാവശര്യമമായ
ഫണ്ടുശ സസൗകേരര്യങ്ങളശ ടചയതരമാന് കൃഷനി വകുപയ് തയമാറമാണയ്.  കേഴനിഞ വര്ഷശ 35
കകേമാടെനി രൂപയമാണയ് ടനലനിനുകവണനി അനുവദനിച്ചതയ്.  ഇതവണ അതയ് ഇരട്ടനിയമായനി.
70  കകേമാടെനി  രൂപയനികലെക്കുയര്തനിയതയ്  ഈ  ലെക്ഷര്യശ  വചടകേമാണമാണയ്.   ഞമാന്
പറഞതയ്,  'നമ്മുടടെ ടനലെയ് ല്ല്,  നമ്മുടടെ അന്നശ'  എന്ന മുദമാവമാകേര്യമമാണയ്.  'എലമാവരുശ
കൃഷനികമാരമാകേണശ,  എലമായനിടെവശ  കൃഷനിയനിടെമമാകണശ'   എന്നതമാണയ്  ഈ
സര്കമാരനിടന്റെ  മുദമാവമാകേര്യശ.  2200  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ  പച്ചകറനിയമാണയ്  ഇതര
സശസമാനങ്ങളനില് നനിനശ വനടകേമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്, അങ്ങയ് ടചയ്ത എലമാ നല  കേമാരര്യങ്ങടളയുശ
എതനിര്ക്കുകേയല,  അടതലമാശ  നന്നമായനി  കപമാകേടട്ട,   അതനിനകേതയ്  എടന്തങനിലശ
കുറവടണങനില്  ആ  കുറവമാണയ്  സൂചനിപനിക്കുന്നതയ്.   ഇവനിടടെ  ടമത്രമാന്  കേമായലെനില്
അങ്ങുശ ബഹുമമാനടപട്ട ധനകേമാരര്യ വകുപ്പുമനനിയുശകൂടെനി  വനിളടവടുക്കുന്നതനിനുകവണനി
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ടചന.  നമാട്ടുകേമാരമായ  50  സസ്പീകേള് അകങ്ങയയ് ഒരു നനികവദനശ നല്കേമാനമായനി വന.
അവര്ടകതനിടര  കപമാലെസ്പീസയ്  കകേടസടുതനിരനിക്കുകേയമാണയ്.   ദയവമായനി ആ  കകേസയ്
പനിന്വലെനികമാടനങനിലശ അങ്ങയ് ഉപകദശനിക്കുകമമാ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജയ്:   സര്,  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന് പറഞതയ്
ശരനിയമാണയ്.  50  സസ്പീകേളടടെ  സതര്യമാഗ്രഹശ, ഞമാന്  അവനിടടെ  ടചന്നകപമാള്തടന്ന
ബഹുമമാനര്യരമായ  ധനകേമാരര്യ  വകുപ്പുമനനിടയയുശ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിടയയുശ
ടടെലെനികഫമാണനില്  വനിളനിച.   കകേസയ്  പനിന്വലെനികമാനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചതമായനി
ധനകേമാരര്യ  വകുപ്പുമനനി  അറനിയനിച.  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  കകേസയ്  പനിന്വലെനിക്കുകേ
മമാത്രമല,  അവര്കയ് ഏതയ് ശനിക്ഷ വന്നമാലശ ആടകേ  10,000  രൂപകയ വരനികേയുള;
ആ രൂപ   നല്കേമാന് തയമാറമാടണന്നയ് എടന്ന അറനിയനിച.   അതനുസരനിച്ചയ്  ഞമാന്
സമരശ തസ്പീര്തനിട്ടുണയ്.

ധനകേമാരര്യവശ കേയറുശ വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടെനി  .   എശ  .   കതമാമസയ് ഐസകേയ്  ):   സര്,
എനമമാത്രമല, ആ പമാലെശ പണനിത  നല്കുകേയുശ ടചയശ. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമമാര്:   സര്,  അടതമാരു  ടതറനിദമാരണ
ടകേമാണ്ടുണമായ കേമാരര്യമമാണയ്;  അതയ് പരനിഹരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  

കകേരളതനിടലെ  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയുടടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഹരനിത  കകേരളശ
മനിഷനുമമായനി ബനടപടുതനിയുള്ളതമാണയ്.  എശ.എല്.എ.-മമാര് കപ്രമാജക്ടയ് തരുകമമാള്
അതയ് പഞമായത്തുകേളനില് നടെക്കുന്ന ഹരനിത കകേരളശ മനിഷനുമമായനി  ബനടപടുതനികവണശ
നടെപനിലെമാകകണതയ്.  ഹരനിത  കകേരളശ  മനിഷനുമമായനി  ബനടപടുതനി  കേമായലകേളശ
പുഴകേളശ കതമാടുകേളശ കേനമാലകേളശ കുളങ്ങളടമലമാശ നമ്മള്  തനിരനിചടകേമാണ്ടുവരനികേയമാണയ്.
ഞമാന് കേഴനിഞ ദനിവസശ എറണമാകുളതയ് കപമായകപമാള് അവനിടടെ കുടറ ടചറുപകമാര്
40  ഏകര്  സലെതയ്  കൃഷനിയനിറകനിയനിരനിക്കുന്നതയ്  കേണ്ടു.  ശസ്പീ.  എല്കദമാസയ്  പനി.
കുന്നപനിള്ളനിയുടടെ മണ്ഡലെതനിലെമാടണന്നമാണയ് എനനികയ് കതമാനന്നതയ്;   അവനിടെടത
മമാലെനിനര്യശ നനിറഞ്ഞുകേനിടെന്നനിരുന്ന കതമാടെനിലൂടടെ ഇകപമാള് തടെസമനിലമാടത ടവള്ളടമമാഴകേയമാണയ്.
അവനിടടെയനികപമാള്  പരല്മസ്പീനുകേളള്ള  നല  ടവള്ളമമാണയ്.  35  വര്ഷതനിനുകശഷമമാണയ്
അവര്കയ്  ആ  അനുഭവമുണമാകുന്നതയ്.  ഏകേകദശശ  150  ചമാകയ്  പമാസനികമാണയ്
അവനിടെടത ടചറുപകമാര് വമാരനിടയടുതതയ്.  അതനില് എലമാ പമാര്ട്ടനികമാരുമുണമായനിരുന;
അടതമാരു  ടട്രെന്ഡമായനി  മമാറുകേയമാണയ്.  നമ്മടളലമാവരുശ  ഒരുമനിചനനിനടകേമാണയ്
കേമാര്ഷനികേ കകേരളതനിനു കവണനി മുകന്നറശ നടെകതണ സമയമമാണയ്,  തര്കനികകണ
സമയമല.  കേമാരണശ  ടവള്ളമമാണയ്  പ്രധമാനടപട്ട  പ്രശ്നശ.  അതടകേമാണമാണയ്
ടനല്ക്കൃഷനി ടചയണടമന്നയ് പറയുന്നതയ്.  നമ്മുടടെ ഭൂഗര്ഭ ജലെസമതയ് രണയ് മസ്പീറര്
മുതല് നമാലെയ് മസ്പീറര് വടര തമാഴയ് ന്നനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  നമ്മുടടെ ടനല്വയലകേടള സജസ്പീവ
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കൃഷനിയനിടെമമാകനി  മമാകറണതണയ്.   അതനിനുകവണ  നടെപടെനിയനികലെയമാണയ്   സര്കമാര്
കപമാകുന്നതയ്. നമ്മുടടെ കേമാര്ഷനികകേമാല്പമാദനശ വര്ദനിപനിച്ചതടകേമാണ്ടുമമാത്രശ കേമാരര്യമനില.
കേമാര്ഷനികകേമാല്പമാദനതനിടന്റെ  എത്ര  ശതമമാനമമാണയ്  നമുകയ്  മൂലെര്യവര്ദനിതമമാകനി
മമാറമാന് കേഴനിയുന്നതയ്?  നമാളനികകേരതനിടന്റെ നമാലെയ്  ശതമമാനശകപമാലശ  മൂലെര്യവര്ദനിതമമാകമാന്
നമുകയ്  കേഴനിഞനിട്ടനില.  റബറനിടന്റെ  ഒരു  ശതമമാനശകപമാലശ  മൂലെര്യവര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങളണമാകമാത  സശസമാനമമാണയ്  കകേരളടമന്നയ്  ശസ്പീ.  ടകേ.  എശ.  മമാണനി
ഇവനിടടെ  പറയുകേയുണമായനി.  അതടകേമാണയ്   മൂലെര്യവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളണമാക്കുന്ന
കേമാരര്യതനില്  ഗവണ്ടമന്റെയ് ഒരു  കപമാളനിസനിയുണമാകനി.  അതനിലൂടടെ  മൂലെര്യവര്ദനിത
കമഖലെനിയനിലണമാകുന്ന  ഗുണതനിടന്റെ  ഒരു  ശതമമാനടമങനിലശ  കൃഷനികമാരനിടലെതനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനിയമാണയ്  സര്കമാര്  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്.  അതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി
കകേരളതനില്  മൂലെര്യവര്ദനിത   ഉല്പന്നങ്ങളടടെ  1000  യൂണനിറ്റുകേള്  ഈ  വര്ഷശ
സര്കമാര് ആരശഭനികമാന് കപമാകുകേയമാണയ്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബ്രേമാഹനിശ  കുഞയ്:  സര്,  തരനിശുകേനിടെക്കുന്ന  നനിലെശ  കൃഷനി
ടചയകേയമാടണങനില് എലമാവനിധ സഹമായവശ ടചയടമന്നയ് അങ്ങയ് പ്രസശഗതനിനനിടെയയ്
പറഞ്ഞു.  എടന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില് കേഴനിഞ തവണ എലമാ പമാര്ട്ടനികമാരുശ -
കകേമാണ്ഗ്രസയ്, മുസസ്പീശ ലെസ്പീഗയ്, സനി.പനി.ഐ.(എശ), സനി.പനി.ഐ., ബനി.ടജ.പനി. തടെങ്ങനിയ
എലമാ കേക്ഷനികേളശ കചര്ന്നയ് നനിരവധനി  പമാടെകശഖരങ്ങളനില് കൃഷനി ടചയ.  അതനിടന്റെ
ടനറയ് റനിസള്ട്ടയ് ചനിലെടതമാടക കനമാ കപ്രമാഫനിറയ്  കനമാ കലെമാസയ് ആയനിരുന; ചനിലെടതമാടക
നഷ്ടതനിലമമാണയ്.  അങ്ങടന തരനിശു കേനിടെക്കുന്ന നനിലെശ  കൃഷനി  ടചയകമമാള് കൃഷനി
വകുപനില്നനിന്നയ്  നമ്മുടടെടയമാടക ശനിപമാര്ശയുടടെ അടെനിസമാനതനില് എടന്തങനിലശ
സഹമായശ   ടചയമാന് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുകമമാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമമാര്: സര്, തസ്പീര്ച്ചയമായുശ അതയ് പരനികശമാധനിക്കുന്നതമാണയ്.
തരനിശുനനിലെശ  കൃഷനിക്കുകവണനി  ഇകപമാള്   ഒറതവണയമാണയ്  ആനുകൂലെര്യശ
നല്കുന്നതയ്.   തടെര്ച്ചയമായനി മൂനവര്ഷശ തരനിശുനനിലെശ കൃഷനി ടചയന്ന കൃഷനികമാര്കയ്
ആനുകൂലെര്യശ   നല്കുന്ന രസ്പീതനിയനിലെമാണയ്  പുതനിയ സസ്പീമുണമായനിരനിക്കുന്നതയ്.  മമാത്രമല,
അങ്ങയ്  പറയുന്നതകപമാടലെ  നഷ്ടമുണമാകുന്ന കൃഷനികമാര്കയ്  നഷ്ടശ  പരനിഹരനികമാനമാ
വശര്യമമായ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമമായനിരനിക്കുശ. 

മൂലെര്യവര്ദനിതവമമായനി  ബനടപട്ട  കമഖലെയനില്  5000  ടതമാഴനിലെവസരങ്ങള്
കനരനിട്ടുണമാകുന്ന  1000  മൂലെര്യവര്ദനിത ഉല്പമാദകേ യൂണനിറ്റുകേള് സശസമാനത്തുണമാകമാന്
കപമാകുകേയമാണയ്.   അതനിനുപുറടമ  ഇരുപകതമാളശ  വരുന്ന   പുതനിയ  ടപ്രമാഡവ്യൂസര്
കേമനനികേടള  ഇതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  സര്കമാരനിടന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണതനില്
ടകേമാണ്ടുവരമാന്  കപമാകുകേയമാണയ്.  ഇന്നടത  മലെയമാള  മകനമാരമ  ദനിനപത്രതനിടലെ
എഡനികറമാറനിയലെനില്  നസ്പീരടയപറനി  പറയുനണയ്.  ഇവനിടടെയുശ  പലെ  ആളകേള്
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പറയുകേയുണമായനി.  കേഴനിഞ   സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതയ്  നസ്പീര  വലെനിടയമാരു
സസപ്നമമായനി ടകേമാണ്ടുവന്നതമാണയ്.  പടക്ഷ അതയ് വനിജയനികമാതനിരുന്നതനിടന്റെ കേമാരണശ
പലെതമാണയ്.  ആ  സര്കമാരനിടന്റെ കുറശടകേമാണയ് മമാത്രമമാടണന്നയ് പറയുന്നനില; അതനിനയ്
പ്രധമാനടപട്ട കേമാരണശ,  അതയ് പലെ കടെസമാണയ്;  അതയ്  ടബന്ഡയ് ടചയമാന് കേഴനിയുന്നനില;
അതയ് മമാര്കറയ് ടചയമാന് കേഴനിയുന്നനില. അങ്ങടന പലെ പ്രശ്നങ്ങളണമായനിരുന. എലമാ
ഉല്പമാദകേ യൂണനിറ്റുകേടളയുശ ഞങ്ങള് വനിളനിചകചര്തനിട്ടുണയ്.  അതനിടന്റെ അടെനിസമാനതനില്
കകേരള  കകേമാകനട്ടയ്  ടഡവലെപ്ടമന്റെയ്  കകേമാര്പകറഷടന്റെ  കനതൃതസതനില്  എലമാ
ബ്രേമാന്ഡുകേള്ക്കുമമാവശര്യമമായ  സമാകങതനികേ  സഹമായങ്ങള്  ടചയടകേമാടുകമാന്
കപമാകുകേയമാണയ്.  അതനിനുപുറടമ രണയ് കകേമാടെനി രൂപ ഇതനിനമായനി മമാറനിവയ്ക്കുകേയമാണയ്.
കകേമാമണ്  ബ്രേമാന്ഡനികലെയയ്  നസ്പീരയുടടെ  ഉല്പന്നശ  ടകേമാണ്ടുവന്നയ്  കകേരളതനില്  നസ്പീര
ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്ന  സശഘങ്ങടളടയലമാശ  ഏകകേമാപനിപനികമാനുയുള്ള  ശമങ്ങള്
നടെത്തുകേയമാണയ്.  

വരള്ച്ചമൂലെമുണമായനിരനിക്കുന്ന കേമാലെമാവസമാ വര്യതനിയമാനടതത്തുടെര്ന്നയ് അട്ടപമാടെനിയനില്
ആരശഭനിച്ച  നൂതന  സശരശഭടത  സശബനനിച്ചയ്  ഇവനിടടെ  പറയമാതനിരനികമാന് കേഴനിയനില.
ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ബമാലെടന്റെകൂടെനി  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിച്ചയ്  അട്ടപമാടെനി  കമഖലെയനിടലെ
ആദനിവമാസനി  വനിഭമാഗതനിനുകവണനി ടചയടകേമാണനിരനിക്കുന്ന നവ്യൂട്രെസ്പീഷന് പദതനിയുടടെ
ഭമാഗമമായനി  സശസമാന  കൃഷനി  വകുപയ്   അട്ടപമാടെനിടയ  ഒരു  മനിടലറയ്  വനികലജമായനി
പ്രഖര്യമാപനിക്കുകേയമാണയ്.  അട്ടപമാടെനിടയ  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  കമഖലെയമായനി  പ്രഖര്യമാപനിച
ടകേമാണയ്  അവനിടെടത കേമാലെമാവസയയ്  അനുസൃതമമായ  മനിടലറ്റുകേളടടെ  ഒരു വലെനിയ
കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയമാകനി  മമാറമാനുശ  അതനിനുകവണനി  ഇന്തര്യന്  ഇന്സനിറവ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്
മനിടലറയ്  റനിസര്ച്ചയ്,  ബമാശഗ്ലൂരുമമായനി  സഹകേരനിചടകേമാണയ്  അതനിനമാവശര്യമമായ
നടെപടെനികേളനികലെയ്ക്കുശ കപമാകുകേയമാണയ്.  വട്ടവടെ,  കേമാന്തല്ലൂര് കമഖലെടയ ഇകപമാള്തടന്ന
പ്രകതര്യകേ  കമഖലെയമായനി  പ്രഖര്യമാപനിചകേഴനിഞ്ഞു.  പമാലെകമാടെയ്  ജനിലയനിടലെ
എരുകതമതനി, വടെകേരപതനി കപമാടലെയുള്ള പ്രകദശങ്ങടളയുശ തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിടലെ ചനിലെ
പ്രകദശങ്ങടളയുശ പച്ചകറനി ഉല്പമാദനവമമായനി ബനടപട്ട പ്രകതര്യകേ കമഖലെയമായനി
പ്രഖര്യമാപനിച്ചതകപമാടലെ  വയനമാടെയ്  ജനിലടയ  പരമരമാഗതമമായ  കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെയമായനി  പ്രഖര്യമാപനിക്കുകേയമാണയ്.  അവനിടടെ  പരമരമാഗതമമായനി  കൃഷനി
ടചയവന്നനിരുന്ന  ജസ്പീരകേശമാലെ,  ഗനകേശമാലെ  തടെങ്ങനിയ  അപൂര്വ്വയനിനങ്ങളനില്ടപട്ട
വനിശനിഷ്ടമമായ  ടനലനിനങ്ങളടടെ  വര്യമാപനതനിനമായനി  450  ടഹക്ടര്  പ്രകദശതയ്
പുതനിയതമായനി  കൃഷനിയനിറകമാനുള്ള  നടെപടെനി  ഈ  വര്ഷശ  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണയ്.
അകതമാടടെമാപശ  സശസമാനടത  200-ഓളശവരുന്ന പരമരമാഗത ടനല്വനിത്തുകേടള
സശരക്ഷനികമാനുശ  അതയ്  വര്യമാപനിപനികമാനുശകവണനി  3  കകേമാടെനി  രൂപ  ടചലെവനില്
അന്തമാരമാഷ്ട്ര നനിലെവമാരമുള്ള ഒരു വനിതയ്  ബമാങയ്  മണതനി സര്വ്വകേലെമാശമാലെയുമമായനി
സഹകേരനിച്ചയ്  സമാപനിക്കുന്നതനിനയ്  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയമാണയ്.  കകേരളതനില്  കേമാര്ഷനികേ
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കമഖലെടയ  ആധുനനികേവല്കരനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി  മണ്ണനിടന്റെ  ടമകക്രമാ
നവ്യൂട്രെനിയന്റെയ്സനിടന്റെ  പരനികശമാധന  നടെത്തുന്നതനിനുളള  പദതനി  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്കമാരനിടന്റെ ഭരണകേമാലെതയ് ആരശഭനിച്ചനിരുന. ആ പദതനി  എലമാവനിധ കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെയനികലെയ്ക്കുശ  വര്യമാപനിപനികമാന് സമാധനിച്ചനിട്ടനില;  20  ശതമമാനശ  കൃഷനികമാരനികലെയ്ക്കു
കപമാലശ  എതനികമാന്  കേഴനിഞനിട്ടനില.  അതയ്  വനിപുലെസ്പീകേരനിച്ചയ്  മണ്ണനിടന്റെ  ടമകക്രമാ
നവ്യൂട്രെനിയന്റെയ്സനിടന  അറനിഞ്ഞുടകേമാണയ്  ഏതയ്  വനിള,  എകപമാള്,  എങ്ങടന  കൃഷനി
ടചയണടമന്നതയ് സശബനനിച്ച ശമാസസ്പീയമമായ രസ്പീതനി ശസ്പീ. ടകേ. എശ. മമാണനി ഇവനിടടെ
സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.  എങ്ങടനയമാണയ്  ശമാസസ്പീയമമായ  കൃഷനി  രസ്പീതനി  അവലെശബനി
കകണടതന്നതനിടന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  മണ്ണനിടന്റെ  ഘടെന  പരനികശമാധനിച്ചയ്
കൃഷനിയനിറകമാന് കേഴനിയുന്ന രസ്പീതനിയനില് ഒരു പുനനഃസശഘടെനമാ സശവനിധമാനശ കസമായനില്
കമഖലെയനില്  വരുത്തുവമാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയമാണയ്.  അകതമാടടെമാപശ  കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെയനില്  പച്ചകറനി  ഉല്പമാദനിപനിക്കുന്നതമമായനി  ബനടപട്ടയ്  കൃഷനികമാര്ക്കുണമാ
കുന്ന  വനിലെതകേര്ച്ച  കനരനിടുന്നതനിനമായനി  52  ആഴയുളള  ടപ്രമാഡക്ഷന്  ടഷഡവ്യൂള്
തയമാറമാകനികഴനിഞ്ഞു. ആ ടഷഡവ്യൂളനിടന്റെ അടെനിസമാനതനില്,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ടകേ.യുടടെയുശ
കഹമാര്ട്ടനികകേമാര്പനിടന്റെയുശ  കനതൃതസതനില്  കകേരളതനിടലെ  എലമാ  കമഖലെയനിലമുളള
കൃഷനികമാര്ക്കുകവണനി,   കൃഷനികമാരന് എവനിടടെടയമാടക ഏടതമാടക ഉല്പന്നങ്ങള്
ഉല്പമാദനിപനിക്കുനടവനശ അതനിടന്റെ ഡനിമമാന്റെയ്  എന്തമാടണനശ കൃതര്യമമായനി അവടര
അറനിയനികമാന് കേഴനിയുന്ന  സശവനിധമാനശ ഏര്ടപടുതനി. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി:  സര്,  വരള്ച്ചടകേമാണയ്  ടപമാറുതനിമുട്ടുന്ന  പമാലെകമാടെയ്
ജനിലയനില്  കൃഷനിയനിറകമാന്  വഴനിയനില.  കൃഷനികമാര്കയ്  കൃഷനി  ടചയന്നതനിനയ്
സമാമതനികേ  സഹമായശ  ടചയടകേമാടുകമാടമന്നയ്  സര്വ്വകേക്ഷനി  കയമാഗതനില്
ബഹുമമാനടപട്ട  മുഖര്യമനനിതടന്ന  സമ്മതനിച്ചതമാണയ്.  അതയ്  ടചയ്തയ്  ടകേമാടുക്കുകമമാ?
ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരമാറുമമായനി  ബനടപട്ടയ്  മറയ്  സശസമാനങ്ങളനിടലെ  കൃഷനി  വകുപയ്
മനനിമമാരുമമായുളള മസ്പീറനിശഗയ് ബഹുമമാനടപട്ട മുഖര്യമനനി മുന്കേടയടുതയ് വനിളനികണശ.
ആര്.സനി.ഇ.പനി. (Regional  Comprehensive  Economic  Partnership) വന്നമാല്
ഏറവശ വലെനിയ പ്രശ്നശ മരുന്നനിനമാണയ്.  മരുന്നനിടന്റെ കപറന്റെമായ ജപമാനുശകൂടെനി അതനില്
അശഗമമായതടകേമാണയ് വലെനിയ രസ്പീതനിയനിലളള വനിലെകയറമമാണയ്  വരമാന് കപമാകുന്നതയ്.
അതടകേമാണയ് അകമാരര്യതനില് മുഖര്യമനനിയുമമായനി ആകലെമാചനിച്ചയ് നടെപടെനിടയടുക്കുകമമാ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമമാര്:  സര്,  ആര്.സനി.ഇ.പനി.-യുടടെ കേമാരര്യശ ഞമാന്
കനരകത  പറഞതനിനമാല്  ആവര്തനികകണ  കേമാരര്യമനില.  കേര്ഷകേര്കയ്
സസൗജനര്യമമായനി വനിതയ്  നല്കേണടമന്നമാണയ് വരള്ച്ചയുമമായനി ബനടപട്ടയ്  സര്കമാര്
തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  മറയ് കേമാരര്യങ്ങള് ആകലെമാചനിച്ചതനിനുകശഷശ തസ്പീരുമമാനനികമാശ.
അതയ് എങ്ങടന ടചയമാന് കേഴനിയുടമന്നതനിടന സശബനനിച്ചയ് തസ്പീരുമമാനശ എടുതനിട്ടനില.
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അങ്ങയ് ഒരു നനിര്കദ്ദേശശ വച്ചനിരുന, ഗവണ്ടമന്റെയ്  അതയ് ചര്ച്ച ടചയടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്;
ചര്ച്ച ടചയ്തതനിനുകശഷശ  തസ്പീരുമമാനശ  എടുക്കുന്നതമാണയ്.  കൃഷനിയുമമായനി  ബനടപട്ട
ഉല്പന്നങ്ങള്  വനില്പന  നടെത്തുന്നതനിനുശ  സശഭരനിക്കുന്നതനിനുശ  ട്രെമാന്കസമാര്ട്ടയ്
ടചയന്നതനിനുടമലമാശ  ഏകകേമാപന  സശവനിധമാനമുണമാക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭമാഗമമായനി
അകഗ്രമാ  ബനിസനിനസയ്  കേമനനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനണയ്.  അതനിടന്റെ  തമാടഴ  അമുല്
കമമാഡലെനില്  കൃഷനികമാരുടടെ  ടചറനിയ  കസറുകേള്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചയ്  പച്ചകറനി
സശഭരനികമാനുശ  വനിതരണശ  ടചയമാനുശ  മമാര്കറയ്  ടചയമാനുമുളള  പ്രമാകദശനികേ
മമാര്കറ്റുകേളശ സശഭരണവശ ഉള്ടപടടെയുളള സശവനിധമാനങ്ങള് സശസമാന  സര്കമാര്
ആരശഭനികമാന് തസ്പീരുമമാനടമടുക്കുകേയുശ അതനിടന്റെ അടെനിസമാനതനില് പ്രവര്തനങ്ങളമമായനി
മുകന്നമാട്ടുകപമായനിടകമാണനിരനിക്കുകേയുമമാണയ്.  ഇവനിടടെ  ഏറവശ  പ്രധമാനടപട്ട  കേമാരര്യശ
കനരകത സൂചനിപനിച്ചതകപമാടലെ ടജവകൃഷനിയുമമായനി ബനടപട്ടതമാണയ്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവയ് (ശസ്പീ  .   രകമശയ് ടചന്നനിതലെ): സര്, ബഹുമമാനടപട്ട അശഗശ
ടകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടനി  പ്രസശഗതനിനനിടെയനില്  പ്രസകമമായ  ഒരു  കേമാരര്യശ  കചമാദനിച.
ആര്.ടകേ.വനി.ടവ.  പദതനിപ്രകേമാരമുളള  ഫണയ്  ടചലെവഴനിക്കുന്ന  കേമാരര്യതനില്
ഗുരുതരമമായ  വസ്പീഴയമാണയ്  സശഭവനിച്ചനിട്ടുളളതയ്.   അകദ്ദേഹശ  ഭരണകേക്ഷനിയനില്ടപട്ട
ടമമര്  ആയതടകേമാണയ്  ഉകദര്യമാഗസടരയകല  കുറടപടുതമാന്  കേഴനിയുകേയുളള;
ഇതനിനയ് കേമാരണശ എന്തമാടണന്നയ് അങ്ങയ് വനിശദസ്പീകേരനികമാകമമാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമമാര്: സര്, അകദ്ദേഹതനിനയ് കേമാരര്യങ്ങള് കൃതര്യമമായനി
മനസനിലെമാകേമാതതടകേമാണമാണയ്.  അകദ്ദേഹശ അറനിഞനിട്ടുശ പറയമാതതമാകണമാടയന്നയ്
അറനിയനില.  2016-17 വര്ഷശ കകേന്ദ്ര സര്കമാരനില്നനിനശ ഒന്നമാശ ഗഡുവമായനി 78.86
കകേമാടെനി രൂപയുശ രണമാശ ഗഡുവമായനി  13.90  കകേമാടെനി രൂപയുമുള്ടപടടെ ആടകേ 92.76
കകേമാടെനി രൂപയമാണയ് ലെഭനിച്ചതയ്.  സശസമാന വനിഹനിതവശ കചര്തയ് ആടകേ 154 കകേമാടെനി
രൂപയമാണയ്  റനിലെസ്പീസയ്  ടചയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  കൃഷനി,  മൃഗസശരക്ഷണശ,  ഫനിഷറസ്പീസയ്
തടെങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേള്കയ്  കേസ്പീഴനിലളള  ടപമാതകമഖലെ  സഹകേരണ  സമാപനങ്ങള്,
കേമാര്ഷനികേ  -  മൃഗസശരക്ഷണ  സര്വ്വകേലെമാശമാലെ  എന്നനിവയമാണയ്  ആര്.ടകേ.വനി.ടവ.
ഫണയ്  നല്കുന്നതയ്.  അതയ്  പലെ  വകുപ്പുകേളമമായനി  ബനടപട്ടതമാണയ്;  കൃഷനി
വകുപ്പുമമായനി  ബനടപട്ടതല.   84  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ  വനിനനികയമാഗ  സമാക്ഷര്യപത്രശ
കകേന്ദ്ര  സര്കമാരനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബമാകനി  തകേയുടടെ  വനിനനികയമാഗശ
പൂര്തനിയമാക്കുന്ന യു.സനി. (Utililization Certificate)  നല്കേമാനമാവശര്യമമായ നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിചടകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  ആര്.ടകേ.വനി.ടവ.  പദതനി  യൂട്ടനിടലെസയ്
ടചയമാത പ്രശ്നശ ഉദനിക്കുന്നനില.  അതയ് കൃതര്യമമായനി യൂട്ടനിടലെസയ് ടചയടപട്ടതമാണയ്.
അതമാണയ്  ടതറനിദരനിച്ചതമായനിരനിക്കുടമന്നയ്  ഞമാന്  പറഞതയ്;  ഇന്ഫര്കമഷന്
ടതറമായനി കേനിട്ടനിയതടകേമാണമാകേമാശ എന്നമാണയ് ഞമാന് വനിചമാരനിക്കുന്നതയ്.  
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കകേരളതനിടലെ കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയനില് ഒരു മമാറശ ഉണമായനിടകമാണനിരനിക്കുന
എനളളതയ്  സതര്യമമാണയ്.  കകേരളതനില്  കൃഷനിയനികലെയ്ക്കു  വരമാന്  എലമാവരുശ
തയമാറമാവകേ എനളളതമാണയ് ഏറവശ പ്രധമാനടപട്ട കേമാരര്യശ.  കേമാര്ഷനികേ കമഖലെയനില്
പുതനിയ  തലെമുറടയ ടകേമാണ്ടുവരമാന്  ആവശര്യമമായ  നടെപടെനികേളനികലെയയ്  കപമാകകേണതണയ്.
പുതനിയ തലെമുറ ഇകപമാഴശ  കൃഷനിയനികലെയയ്  വരമാതനിരനികമാനുളള കേമാരണശ കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെ നഷ്ടമമാടണനളള പ്രചരണമമാണയ്.  കേമാര്ഷനികേ കമഖലെ നഷ്ടകച്ചവടെമടലന്നയ്
വരുതനിതസ്പീര്കമാന് നമുകയ്  സമാധനികണശ. ഒരു വര്യകനികയ്  ആത്മമാഭനിമമാനകതമാടു
കൂടെനി  തലെയുയര്തനിപനിടെനിച്ചയ്  ഞമാടനമാരു  കൃഷനികമാരനമാടണന്നയ്  പറയമാനുളള
ആത്മവനിശസമാസശ  ഉണമാകനിടകമാടുക്കുകേ  എനളളതമാണയ്  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
ലെക്ഷര്യശ.  അതനിനയ്  ആവശര്യമമായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുശ.  പുതനിയ  തലെമുറ
കൃഷനിയനികലെയയ് വരുശ. അതനിനയ് കവണനിയമാണയ് മൂലെര്യവര്ദനിത കമഖലെയനികലെയയ്, ആ ഒരു
index  തടന്ന  develop   ടചയടകേമാണയ്,  പുതനിയ  ടടെകകമാളജനി  ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന
തലെമുറടയ  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയനികലെയയ്  ആകേര്ഷനികമാന്  കേഴനിയുന്ന  വനിധതനിലളള
സമൂലെമമായ  പരനിഷരണശ  ഇവനിടടെയുണമാകുശ.  സര്വ്വകേലെമാശമാലെകേള്,  ഗകവഷണ
സമാപനങ്ങള്, കൃഷനി വകുപയ്, കൃഷനികമാര് തടെങ്ങനിയ ശശഖലെമാബനനിതമമായ ബനശ
ഊട്ടനിയുറപനിചടകേമാണയ്  നമാശ  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേണശ.  അതനിനനുസൃതമമായ പദതനിയമാണയ്
സര്കമാര്   മുകന്നമാട്ടുവച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  സമയക്കുറവമൂലെശ  ഞമാന് ഇവനിടടെ  അകമാരര്യശ
പറയുന്നനില.  ഈ ഡനിമമാന്റെയ്  പമാസമാകനിതരണടമന്നയ്  അഭര്യര്തനിചടകേമാണയ്  എടന്റെ
വമാക്കുകേള് ചുരുക്കുന. 

വനവശ മൃഗസശരക്ഷണവശ മൃഗശമാലെകേളശ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രമാജു): സര്,
ഇവനിടടെ ബഹുമമാനര്യരമായ 15 അശഗങ്ങളമാണയ് ചര്ച്ചയനില് പടങടുതതയ്.   മനികവമാറുശ
എലമാ  അശഗങ്ങളശ  ഈ  വനിഷയങ്ങടള  സശബനനിച്ചയ്  പ്രതനിപമാദനിക്കുകേയുശ  ടചയ.
മൃഗസശരക്ഷണവശ  ക്ഷസ്പീരവനികേസനവശ  കൃഷനിയുമമായനി  അനുബനമമായ  സശഗതനി
തടന്നയമാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്കമാര്,  ഇകപമാഴളള  ഗവണ്ടമന്റുശ  കനരടതയുളള
ഗവണ്ടമന്റുശ, മൃഗസശരക്ഷണ കമഖലെടയ പ്രകതര്യകേനിച്ചയ് ക്ഷസ്പീരകമഖലെടയ കൃഷനിയമായനി
അശഗസ്പീകേരനികമാന് തയമാറമായനിട്ടനില.  അതയ്  വലെനിയ നഷ്ടമമാണയ്  കകേരളതനിടലെ ക്ഷസ്പീര
കേര്ഷകേര്കയ്  ഉണമാകനിടകമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   പശുവനിടന  വമാങ്ങുന്നതനിനയ്  കലെമാണ്
എടുകണടമങനില്  12  ശതമമാനശ പലെനിശ  നല്കകേണ സനിതനിയമാണുളളതയ്.  എലമാ
കമഖലെയനിലശ  കൃഷനിയയ്  നല്കുന്ന  ആനുകൂലെര്യങ്ങള്  മൃഗസശരക്ഷണ  കമഖലെയനിലശ
ക്ഷസ്പീരകമഖലെയനിലശ ലെഭനികകണതമാണയ്.  പടക്ഷ ലെഭനിക്കുന്നനില.  ആ സമാഹചരര്യതനിനയ്
പരനിഹമാരശ  ഉണമാകേണശ.  അതനിനയ്  കൂട്ടമായ  പരനിശമശ  ആവശര്യമുണയ്.  നമ്മുടടെ
നനിയമസഭ   ഐകേകേകണര്യന  പ്രകമയശ  പമാസമാകനി  കകേന്ദ്ര   സര്കമാരനികനമാടെയ്
ആവശര്യടപട്ടുടവങനിലശ  യു.പനി.എ.   സര്കമാരുശ എന്.ഡനി.എ.  സര്കമാരുശ അതയ്
98/2020.
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ടചവനിടകമാളളമാന്  തയമാറമായനിട്ടനിലമാടയന്ന  സനിതനിയമാണനികപമാഴളളതയ്.  അതനിനയ്
പരനിഹമാരശ കേമാകണണതണയ്. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫയ്, സമാധമാരണ ഒരു എശ.എല്.എ.
മമാത്രമല,  കകേമാണ്ഗ്രസനിടന്റെ  കസമാകയ്മമാനുശ  കൂടെനിയമാണയ്.  മനികവമാറുശ  ചമാനലകേളനിടലെലമാശ
കകേമാണ്ഗ്രസനിടന്റെ/യു.ഡനി.എഫയ്.-ടന്റെ  വകമാവമായനി  അകദ്ദേഹശ  പ്രതര്യക്ഷടപടെമാറുണയ്;
ചനിലെ   ചര്ച്ചകേളനിലശ  പടങടുകമാറുണയ്.  വനശ  വകുപ്പുമമാകയമാ  കൃഷനി  വകുപ്പുമമാകയമാ
ബനടപട്ടയ് സമഗ്രമമായ ഒരു ചര്ച്ച നടെതനിയകശഷശ അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ഭമാഗത്തുനനിന്നയ്
നനിര്കദ്ദേശമുണമാകുടമന്നയ്  കേരുതനി.   കേമാരണശ  അകദ്ദേഹശ  പ്രതനിനനിധമാനശ  ടചയന്നതയ്
വനമാതനിര്തനി  പങ്കുവയ്ക്കുന്ന  നനികയമാജകേമണ്ഡലെമമാണയ്.  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടലെ
വനകമഖലെയുമമായനി  ബനടപട്ട  വനിഷയങ്ങള്  ചര്ച്ച  ടചയന്നതനിനയ്  കേളക്ടകററനില്
കയമാഗശ കചരുകമമാള്  അകദ്ദേഹശ  സജസ്പീവമമായനി ഇടെടപടുകേയുശ ടചയശ.  അകദ്ദേഹശ
യഥമാര്തതനില് ആ കേമാരര്യങ്ങള് ആത്മമാര്തതകയമാടുകൂടെനിയമാണയ് പറഞടതങനില്
ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബമാലെകൃഷ്ണകനമാടെയ് പറഞ്ഞുടകേമാടുകകണതമാണയ്,  പഴയതകപമാടലെയല
ഇകപമാഴടത  സനിതനിടയന്നയ്.  ഇകപമാള്  വനര്യജസ്പീവനികേളടടെ  ആക്രമണശമൂലെശ
മനുഷര്യജസ്പീവനയ് ആപത്തുണമായമാല് ദനിവസങ്ങള്ക്കുളളനില്തടന്ന നഷ്ടപരനിഹമാരത്തുകേ
കൃതര്യമമായനി  വസ്പീട്ടനില്  ടകേമാണ്ടുടചന്നയ്  ടകേമാടുക്കുനടവന്ന  വനിവരശ  ശസ്പീ.  സണ്ണനി
കജമാസഫനിനയ് അറനിയമാവന്നതമാണയ്. ആറളശ ഫമാമുമമായനി ബനടപട്ടുണമായ മരണടത
സശബനനിച്ചയ്  അകദ്ദേഹശ  അവനിടടെനനിന്നയ്  കഫമാണ്  ടചയ്തയ്  പറഞകതയുളള,
മൂന്നമാമടത  ദനിവസശ  നഷ്ടപരനിഹമാരത്തുകേയമായ  അഞയ്  ലെക്ഷശ  രൂപ,  അവനിടടെ
ടകേമാടണതനിച്ച  കേമാരര്യശ  അകദ്ദേഹതനിനറനിയമാശ.  ഇന്നനികപമാള്  കകേരളടമമാട്ടമാടകേ
പരനികശമാധനിച്ചമാല് മരണടപടുന്ന ആളനിടന്റെ അവകേമാശനി ആരമാടണന്നയ് ടതളനിയനിക്കുന്ന
സര്ട്ടനിഫനികറയ്,  അടലങനില് ആ അവകേമാശനി ആടരന്നയ് തനിട്ടടപടുത്തുന്നതനിനയ് വരുന്ന
കേമാലെതമാമസശ,  അതയ്  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേമാലെതമാമസകമയുളള,  നഷ്ടപരനിഹമാരമമായനി
പണശ ഉടെന്   നല്കുകേയമാണയ്.  അതകപമാടലെതടന്ന വനര്യമൃഗങ്ങളടടെ ശലെര്യശമൂലെമുണമാകുന്ന
കൃഷനി നമാശതനിനയ് ഓണ്ടലെനനില് ഇകപമാള് അകപക്ഷനികമാശ. പഴയതകപമാടലെയല,
കനരടത  ഒരു  വര്ഷവശ  രണയ്  വര്ഷവടമമാടക  ആയമാല്കപമാലശ  നനിശയനിക
ടപട്ടനിട്ടുളള തകേ അനുവദനിച്ചയ് കേനിട്ടനിലമായനിരുന.  ഇന്നയ് ആ സനിതനി മമാറനിയനിട്ടുണയ്. രണയ്
മമാസതനിനുമുമയ് വടര ലെഭനിച്ച,  തര്കമുളള കകേസുകേടളമാഴനിടകേ, എലമാ അകപക്ഷകേള്ക്കുശ
പൂര്ണ്ണമമായുശ  നഷ്ടപരനിഹമാരശ  ടകേമാടുതയ്  തസ്പീര്തനിട്ടുണയ്.   ഈ  ഗവണ്ടമന്റെയ്
അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷശ ഈ കമഖലെയനിലളള പ്രധമാന കനട്ടമമായനി ഞമാന്
അതനിടന  കേണകമാക്കുകേയമാണയ്.  മനുഷര്യജസ്പീവനുണമാകുന്ന  നഷ്ടവശ  അതകപമാടലെ
അവടന്റെ  വസ്തുവകേകേള്ക്കുശ  കൃഷനിക്കുശ  ഉണമാകുന്ന   നഷ്ടവശ  ടകേമാടുകമാന്
തസ്പീരുമമാനനിച്ചമാല്  എത്രയുശ  ടപടട്ടന്നയ്  എതനിക്കുകേ  എനളളതമാണയ്  ഈ
സര്കമാരനിടന്റെ സമസ്പീപനശ.  അതയ് കൃതര്യമമായനി നടെതനിവരനികേയമാണയ്.   സനി.പനി.ഐ.
(എശ),  സനി.പനി.ഐ.  തര്കമുളളതടകേമാണയ്  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്
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ശരനിയലമാടയന്നമാണയ്  പ്രധമാനമമായുശ  ഇവനിടടെ  സൂചനിപനിച്ചതയ്.  എനനികയ്  ശസ്പീ.  സണ്ണനി
കജമാസഫനികനമാടെയ് പറയമാനുളളതയ്, എടന്തങനിലശ മനസനില് സസപ്നശ കേമാണുനടണങനില്
അതയ്  മമാറനിവച്ചമാല്  മതനിടയന്നമാണയ്.  ഈ   സര്കമാര്  കയമാജനികപമാടുകൂടെനി  അഞയ്
വര്ഷകമാലെമാവധനി  പൂര്തനിയമാക്കുടമനളള  കേമാരര്യതനില്  ഒരു  സശശയവശ  കവണ.
അങ്ങടന പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചയ് ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫയ് നടെന്നനിട്ടയ് കേമാരര്യമനിടലന്നമാണയ് എനനികയ്
പറയമാനുളളതയ്.  അകദ്ദേഹശ  സനി.പനി.ഐ.ടയക്കുറനിച്ചയ്  വളടരകയടറ  കേമാരര്യങ്ങള്
പറഞ്ഞു.  എല്.ഡനി.എഫയ്.   മുന്നണനിയനില്  പലെ  പമാര്ട്ടനികേളണയ്;  സനി.പനി.ഐ.-യുശ
സനി.പനി.ഐ.(എശ)-ഉശ രണയ് വര്യതര്യസ പമാര്ട്ടനികേളമാണയ്. രണ്ടുശ  കേമ്മവ്യൂണനിസമാടണങനിലശ
രണയ് പമാര്ട്ടനിയമാണയ്.   രണയ്  പമാര്ട്ടനി  കേമ്മനിറനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന നനിലെപമാടുകേളനില്
ചനിലെകപമാള്  ചനിലെ  വര്യതര്യമാസങ്ങടളമാടക ഉണമാടയന്നയ് വരമാശ.  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടലെ
മനനിമമാരനികലെമാ  ഗവണ്ടമന്റെനികലെമാ  ഒരു  അഭനിപ്രമായ  വര്യതര്യമാസവമനില.  എലമാ
കേമാരര്യങ്ങളനിലശ ഒകര നനിലെപമാടെയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചമാണയ്  ഗവണ്ടമന്റെയ്   മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതയ്.
ആ  വസ്തുത  അകദ്ദേഹശ  കേമാണുന്നനില.   അതടകേമാണയ്  അതയ്  പറഞ്ഞുകപമായനിട്ടയ്
കേമാരര്യമനിടലന്നയ് അങ്ങടയ ഓര്മ്മനിപനികമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണയ്. 

യു.ഡനി.എഫയ്.-ടന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനശ   അവസമാനശ  സശസമാരനിച്ച  ശസ്പീ.  അടൂര്
പ്രകേമാശനിടന്റെ മണ്ഡലെതനിലെടെകശ കുകറകയടറ കേമാരര്യങ്ങള് ടചയണടമന്നയ് പറഞനിട്ടയ്
ഈ  ധനമാഭര്യര്തനകേടള  എതനിര്ക്കുനടവന്നമാണയ്  പറഞതയ്.  ഈ
ധനമാഭര്യര്തനകേള്  പമാസമായനിടലങനില്  എങ്ങടനയമാണയ്  അടതമാടക  ടചയന്നതയ്?
ധനമാഭര്യര്തനടയ  എതനിര്ക്കുകേയുശ  കേമാരര്യങ്ങള്  ടചയണടമനശ  പറഞമാല്
എങ്ങടനയമാണയ്  നടെപനിലെമാകമാനമാകുന്നതയ്.  അതടകേമാണയ്  എതനിര്ക്കുനടവന്നയ്
പറഞതനില്  യമാടതമാരു  കേമാരര്യവമനില.  അകദ്ദേഹശ  പറഞ  പമാലെതനിടന്റെ
വനിഷയമടെകമുളള  തര്കശ  പരനിഹരനികമാശ.  സശസമാനടതമാട്ടമാടകേ   ഇടെതപക്ഷ
ജനമാധനിപതര്യ മുന്നണനി ഗവണ്ടമന്റെയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഒരു നയമുണയ്. വനതനിനുളളനില്
തമാമസനിക്കുന്ന  ആദനിവമാസനി  സമൂഹശ  വനമാശനിത  സമൂഹമമാണയ്.  അവരുടടെ
നനിയമപരമമായ ചനിലെ അവകേമാശങ്ങള് അശഗസ്പീകേരനികടപട്ടനിട്ടുണയ്.  ആ അവകേമാശതനിടന്റെ
അടെനിസമാനതനില്  അവര്  തമാമസനിക്കുന്ന  ടസറനില്ടമന്റുകേളനികലെയയ് അടലങനില്
കകേമാളനനികേളനികലെയയ് നനിലെവനില് കറമാഡുടണങനില്  ആ  കറമാഡയ്  ടഡവലെപയ് ടചയമാശ.
നനിലെവനിലളള  നനിയമതനിടന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  അനുമതനി   നല്കേമാശ.  അവനിടടെ
നനിലെവനില് കറമാഡുടണനശ ആ കറമാഡനിലള്ള പമാലെതനിടന്റെ വനിഷയശ മമാത്രകമയുള
എനമമാണയ് അകദ്ദേഹശ പറഞതനില് നനിനശ മനസനിലെമാകുന്നതയ്.  തസ്പീര്ച്ചയമായുശ അതയ്
ടസറനില്ടമന്റെനികലെയ്ക്കുളള  വഴനിയമാണയ്.  ആദനിവമാസനികേള്കയ്  നല  കറമാഡനില്ക്കൂടെനി
നടെകമാനുളള  അവകേമാശമനികല?  അവര്കയ്  വനതനിനകേതയ്  തമാമസനികമാനുശ
വനവനിഭവങ്ങടളടുകമാനുശ   അനുമതനി   നല്കുന്ന  നനിയമമുണയ്.   അവരുടടെ
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ടസറനില്ടമന്റെനികലെകയ്  നല  വഴനിയനിലൂടടെ  യമാത്ര   ടചയമാനുളള  അവകേമാശവശ
അവര്ക്കുണയ്.  അതമാണയ്  ഈ   സര്കമാരനിടന്റെ  നയശ.  ചനിലെ  തര്കങ്ങള്
ഉണമാകുനടണനളളതയ്  ശരനിയമാണയ്.  വനതനിനകേത്തുകൂടെനിയുള്ള  കറമാഡനിനയ്
തടെസമുണമാകുനടവന്നയ് ശസ്പീ. ടകേ.  കുഞനിരമാമനടെകശ ഇവനിടടെ സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.
വനതനിനകേത്തുകൂടെനിയുളള  കറമാഡുകേള്  ടമയനിന്റെനന്സയ് നടെതമാകനമാ  ടഡവലെപയ്
ടചയമാകനമാ കപമാകുന്നതനിനുമുമയ് വനശവകുപനിടന അറനിയനിക്കുകേയുശ  നനിയമമാനുസൃതമമായ
അകപക്ഷ നല്കുകേയുശ ടചയ്തമാല്  ഈ നനിയമതനിടന്റെ പരനിധനിക്കുളളനില്നനിന്നയ് ആ
തടെസങ്ങള് മമാറനിടകമാടുക്കുന്നതനിനയ്  സര്കമാരനിനയ് കേഴനിയുശ.  ആ നനിലെ സസസ്പീകേരനിച്ചമാല്
വനശ വകുപയ്  ഉകദര്യമാഗസരുമമായനി  തര്കതനികനമാ വഴകനികനമാ കപമാകകേണ  ഒരു
കേമാരര്യവമുണമാകേനിടലന്നമാണയ് എനനികയ് അതമമായനി ബനടപട്ടയ് സൂചനിപനികമാനുളളതയ്. 

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷശസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, അട്ടപമാടെനിയനില് ആനടയ പനിടെനിച്ചനില.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രമാജു:  സര്,   ആ ആനടയ പനിടെനിച.  കേണ്ണൂര് ആറളശ ഫമാമനില്   5
കപടര  ടകേമാലെടപടുതനിയ  ചുളളനിടകമാമന്  എന്ന  ആനടയ  ഇന്നടലെ
മയക്കുടവടെനിവച്ചയ്  പനിടെനികൂടുകേയുശ തമാല്കമാലെനികേമമായനി തയമാറമാകനിയ കൂട്ടനിലെടെയ്ക്കുകേയുശ
ടചയ.   ശസ്പീ.  സണ്ണനി കജമാസഫയ്  അതനിനയ്   അഭനിനന്ദേനശ  പറയുടമന്നമാണയ്  ഞമാന്
കേരുതനിയതയ്.   ഈ ആനടയ തളയണടമന്നമാണയ്  അകദ്ദേഹശ  മുമയ്  പലെ പ്രമാവശര്യശ
എകന്നമാടെയ് ആവശര്യടപട്ടതയ്.    വനകമഖലെയുമമായനി ബനടപട്ടയ് ജകനമാപകേമാരപ്രദമമായ
നനിരവധനി   പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപനിലെമാകനി   സര്കമാര്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകേയമാണയ്.
മനുഷര്യരുശ മൃഗങ്ങളശ തമ്മനിലളള സശഘര്ഷശ ഒഴനിവമാക്കുന്നതനിനയ്  ബഹുജനപങമാളനി
തകതമാടടെയുളള നടെപടെനികേളമാണയ്  സര്കമാര് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനുകവണനിയമാണയ്
ജനജമാഗ്രതമാ  സമനിതനികേള്   രൂപസ്പീകേരനിച്ചതയ്.   176  പഞമായത്തുകേളനില്  ഈ
സമനിതനികേള് നനിലെവനില് വനകേഴനിഞ്ഞു. ആ സമനിതനികേളനില് പഞമായതയ് പ്രസനിഡന്റെയ്
അദര്യക്ഷനുശ   ടവസയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്   അശഗവമമാണയ്.  ആ പ്രകദശടത  കേര്ഷകേ
സശഘടെനകേളടടെ  പ്രതനിനനിധനികേള്  അതനില്  അശഗങ്ങളമാണയ്.  അവനിടടെ  ചമാര്ജുളള
ടറയ്ഞയ് ആഫസ്പീസകറമാ ടഡപവ്യൂട്ടനി ടറയ്ഞയ് ആഫസ്പീസകറമാ ഇതനിടന്റെ കേണ്വസ്പീനറമാണയ്.
എലമാ  പഞമായത്തുകേളനിലശ   മൂന്നയ്  മമാസതനിടലെമാരനികല്   സമനിതനി   കയമാഗശ
കചരണടമന്നമാണയ് വര്യവസ  ടചയ്തനിട്ടുളളതയ്; അതനില് കൂടുതലശ  കചരമാശ.   അങ്ങടന
സമനിതനി കയമാഗശ കചര്ന്നയ് സസൗകരമാര്ജ്ജകവലെനി എവനിടടെ കവണടമന്നയ്  ആകലെമാചനികമാശ.
എവനിടടെടയങനിലശ  കവലെനി  ടപമാട്ടനികനിടെന്നമാല്  അതനിടനമാരു  ചുമതലെകമാരടന
അവര്ക്കുതടന്ന  നനിശയനികമാശ.  അതനിനുളള  പണശ  വനശ  വകുപനില്നനിനശ
നല്കേമാശ. കസമാളമാര് ടഫന്സനിശഗയ്  ടചയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്  കനമാകമാനമാളനിലമാതതനിനമാല്
ഫലെമനിലമാതമായനികപമാകുകേയമാണയ്.  അകതസമയശ  കസമാളമാര്   ടഫന്സനിശഗയ്
സശരക്ഷനികടപട്ടമാല്  അതയ്  ഫലെപ്രദമമാടണനളളതയ്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്



ധനകേമാരര്യശ 501

കപമായകപമാള് എനനികയ് മനസനിലെമായതമാണയ്.  അതടകേമാണയ് ആ ഉതരവമാദനിതശകൂടെനി
ഈ കേമ്മനിറനികയ്   നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  വനര്യമൃഗങ്ങളടടെ ആക്രമണമുണമായമാല്
ആര്.ആര്.ടെനി.ടയ (Rapid  Response  Team)  അടലങനില്  ബനടപട്ട
ടറയനിഞനിലെറനിയനിക്കുകേയുശ  അവടരക്കൂടെനി  ഉള്ടപടുതനി  വനര്യജനിവനികേടള   വനതനിനുള്ളനികലെയയ്
ഓടെനിചവനിടെമാനുമുളള  സശവനിധമാനടമമാരുകമാന്  കേഴനിയുന്ന  തരതനില്  ജനജമാഗ്രതമാ
സമനിതനികേള് വളടര  സജസ്പീവമമായനി  പ്രവര്തനിച്ചമാല്  ഇനളള വനിഷയങ്ങള്കയ്  ഒരു
പരനിധനിവടര പരനിഹമാരശ കേമാണമാന് കേഴനിയുശ. 

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ് ടചന്നനിതലെ):  സര്,  ഇന്നയ് കകേരളതനിടലെ,
പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  കുടെനികയറ  കമഖലെയനിടലെ  ഏറവശ  വലെനിയ  പ്രശ്നമമാണയ്  മനുഷര്യനുശ
വനര്യജസ്പീവനികേളശ  തമ്മനിലള്ള  സശഘര്ഷശ.  ഒരു  കൃഷനിയുശ  ടചയമാന്  കേഴനിയമാത
സനിതനിയമാണയ്.  കേമാട്ടുപന്നനികേളശ  മറയ്  മൃഗങ്ങളശ  കേര്ഷകേടര  ഭസ്പീകേരമമായനി
ഉപദവനിക്കുകേയമാണയ്.  അങ്ങയ് ചനിലെ നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിചടവനള്ളതയ് ശരനിയമാണയ്.
ഈ  കേമാരര്യതനില്  കുറചകൂടെനി  ജമാഗ്രതകയമാടടെ  എന്തയ്  ടചയമാന്  കേഴനിയുടമന്നയ്
പരനികശമാധനികണടമന്നമാണയ്  എടന്റെ  അഭര്യര്തന.  അങ്ങടനടയമാരു  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികമാന്  സര്കമാര് ആകലെമാചനിക്കുനകണമാ?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രമാജു:  സര്,  മനുഷര്യനുശ  മൃഗങ്ങളശ  തമ്മനിലളള  സശഘര്ഷതനില്
നനിന്നയ്   ജനങ്ങടള   സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി   110  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ  ഒരു
പദതനിയമാണയ്  സര്കമാര്  ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുളളതയ്.  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്ടപടുതനി
ഇകപമാള്തടന്ന  25  കകേമാടെനി  രൂപ   അനുവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കസമാളമാര്  ടഫന്സനിശഗയ്,
ആനകവലെനി,  ടറയനില്  പമാളങ്ങളപകയമാഗനിചളള  കവലെനി,  ആനകനിടെങ്ങയ്  എന്നനിവ
അതനില്  ചനിലെ  കേമാരര്യങ്ങളമാണയ്.  ശസ്പീ.  സണ്ണനി  കജമാസഫനിടന്റെ  മണ്ഡലെവമമായനി
ബനടപടുതനിയമാണയ്  രണര  കേനികലെമാമസ്പീറര്  ആനകവലെനി   നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുളളതയ്.  ആ
നനിലെയനില്  നനിരവധനി  പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങളമാണയ് ഇതനിനുകവണനി  സര്കമാര്
നടെപനിലെമാകനിടകമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  വനര്യജസ്പീവനികേളടടെ  ആക്രമണശ  കൂടുതല്   രൂക്ഷമമായ
പ്രകദശങ്ങളനില് കവലെനി ടകേട്ടുന്നതനിനമാവശര്യമമായ നടെപടെനികേള് സര്കമാര് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണയ്.
അതനിനമാവശര്യമമായ  ഫണയ്  ഈ  വര്ഷടത  ബഡ്ജറനില്   നസ്പീകനിവച്ചനിട്ടുണയ്.
കേനിഫ്ബനിയനില്തടന്ന 100 കകേമാടെനി രൂപ ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  

കഡമാ  .   എശ  .   ടകേ  .   മുനസ്പീര് : സര്, അട്ടപമാടെനിയനില്  10 കപടര ടകേമാന്ന  ആനടയ
ഇതവടര പനിടെനിച്ചനിട്ടനില. ഇകപമാള് കവടറ കേമാരര്യങ്ങള് പറഞയ് ഒഴനിയുകേയമാണയ്.

മനി  .   സസ്പീകര് : 10 കപടരയുശ ടകേമാന്നതയ് ഒരു ആനയമാകണമാ?

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷശസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, ഒരു ആനയമാണയ്. 
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മനി  .   സസ്പീകര്: സമാദര്യമമായ എലമാ കേമാരര്യങ്ങളശ മനനി ഇവനിടടെ പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.
വസ്പീണ്ടുശ വസ്പീണ്ടുശ ഇങ്ങടന പറയനിപനികകണമാ?  

ശസ്പീ  .    സണ്ണനി  കജമാസഫയ്:  സര്,  ബഹുമമാനടപട്ട  മനനിയുടടെ  പ്രസശഗതനില്
ആനയയ്  മയക്കുടവടെനിവച;  എനനിക്കുശ  മയക്കുടവടെനിവച.   എടന്റെ   മണ്ഡലെതനില്
ആറളശ,  ടകേമാട്ടനിയൂര്  എന്നസ്പീ  രണയ്  വനര്യമൃഗ  സകങതങ്ങളമാണുള്ളതയ്.   അഞയ്
പഞമായത്തുകേള് വനമാതനിര്തനി  പങനിടുന്നവയമാണയ്. അവനിടടെ 2017-ല് ആന കുതനി
നമാലെയ്  കപരുശ  പന്നനി  ടബകനിടന്റെ  മുന്നനില്  ചമാടെനി  ഒരു   യുവമാവശ   ഉള്ടപടടെ
അഞ്ചുകപര് മരനിച.  അവനിടടെ   13 കകേമാടെനി 60 ലെക്ഷശ രൂപയയ് 10 കേനികലെമാ മസ്പീറര് നസ്പീളതനില്
കേരനിങല്ലുപകയമാഗനിച്ചയ്  ആനമതനില്  ടകേട്ടുനണയ്,  അതയ്   മദര്യഭമാഗതയ്  മമാത്രമമാണയ്.
വനര്യജസ്പീവനി സകങതതനിടന്റെ ജനവമാസ അതനിര്തനി മുഴവനമായനി കേവര് ടചയ്ടതങനില്
മമാത്രകമ  ഈ  ഭസ്പീകേരമാന്തരസ്പീക്ഷശ   ഒഴനിവമാകമാന്   സമാധനിക്കുകേയുള.  അതനിനയ്
സര്കമാര് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികണശ.  

മനി  .    സസ്പീകര്  : എന്തമാണയ്  നനിങ്ങള്  ഓകരമാ  സലെടതയുശ  കേമാരര്യങ്ങള്
പ്രകതര്യകേനിച്ചയ് പറയുന്നതയ്?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രമാജു  : സര്,  ഈ കേമാരര്യതനില് ബഹുമമാനടപട്ട ടമമര് കനരടത
നനികവദനശ  തന്നനിരുന.   അതനിടന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  ഇകപമാള്  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ള തകേ  ഉപകയമാഗനിച്ചയ് ടചയമാന് കപമാകുന്നതനില് മുന്ഗണന ആ
പ്രകദശതനിനുതടന്ന നല്കുടമന്നയ് ബഹുമമാനടപട്ട ടമമടറ അറനിയനിച്ചനിട്ടുള്ളതമാണയ്.  

മനി  .    സസ്പീകര്  : വനര്യജസ്പീവനികേളനില്നനിന്നയ്  രക്ഷനികമാന്  110  കകേമാടെനി  രൂപയുടടെ
പമാകകജയ് അകദ്ദേഹശ പ്രഖര്യമാപനിച കേഴനിഞ്ഞു.  ഇനനി എന്തമാണയ്?  അങ്ങയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്
ടചയ.  വലമാടത നസ്പീണ്ടുകപമാകുന.  അകദ്ദേഹതനിനയ്  ഓകരമാ  പ്രകദശശ  സശബനനിചശ
പ്രകതര്യകേമമായനി  പറയമാന് കേഴനിയനില. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷശസുദ്ദേസ്പീന്  : സര്,  ബഹുമമാനടപട്ട മനനിയറനിയമാശ,  അട്ടപമാടെനിയനില്
10  ആളകേടള  ടകേമാന്ന  ഒരമാന,  10  കപടരയുശ  ഒരു  ദനിവസമല  വര്യതര്യസ
സമയങ്ങളനിലെമായനിട്ടമാണയ് ടകേമാന്നതയ്.  അതനില് എട്ടമാമടതകയമാ ഒന്പതമാമടതകയമാ
ആടള  ടകേമാന്നകപമാള്   കറമാഡയ്  ഉപകരമാധമുണമായനി.   ഞമാനുള്ടപടടെയുള്ളവര്
മനനിയുമമായനി ബനടപട്ടകപമാള് മനനി പറഞതയ് മയക്കുടവടെനി വച്ചയ് ഈ ആനടയ
പനിടെനികമാശ;  ആനടയ ഐഡന്റെനിടഫ ടചയ്തനിട്ടുണയ്; ഒറടകമാമന് തടന്നയമാണയ് ഈ
ആളകേടളടയമാടക  ടകേമാല്ലുന്നതയ്  എന്നമാണയ്.  8  മണനിയമാകുകമമാള്  അതയ്
അട്ടപമാടെനിയനിലെനിറങ്ങുശ.  അതനിടന്റെ മുന്നനില് പലെരുശ ടപട്ടുകപമായനി.  അങ്ങടനയമാണയ്
10 കപര് മരനിച്ചതയ്. അങ്ങടന ഈ ആനടയ മയക്കു ടവടെനിവച്ചയ് പനിടെനിച്ചയ് അട്ടപമാടെനിയനില്
നനിന്നയ്  ടകേമാണ്ടുവരമാടമന്നയ്  മനനി   നല്കേനിയ  ഉറപനിടന്റെ   അടെനിസമാനതനിലെമാണയ്
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കറമാഡയ്  ഉപകരമാധശ  അവസമാനനിച്ചതയ്.   എലമാ  സന്നമാഹങ്ങളമമായനി  അട്ടപമാടെനിയനില്
വന്നയ്  ആനടയ  കേണ്ടു;  ഇകപമാള്  ആനയയ്  കരമാഗമമാണയ്.  അതടകേമാണയ്
പനിടെനികനിടലന്നമാണയ് വനശ വകുപയ് ഉകദര്യമാഗസര് പറയുന്നതയ്.  

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രമാജു  :  സര്, ആനടയ മയക്കു ടവടെനിവച പനിടെനിക്കുന്നതനിനമാവശര്യമമായ
നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുടമന്നയ് ഞമാന് പറഞമാലശ ആനയനിതയ് കകേള്ക്കുന്നനിലകലമാ?
കവണ സജ്ജസ്പീകേരണങ്ങളമമായനി പലെവട്ടശ അവനിടടെ ടചന്നതമാണയ്;  പടക്ഷ, ആനടയ
കേടണതമാന് കേഴനിഞനില.  ആനടയ കേടണത്തുന്ന മുറയയ്, ഈ പറയുന്ന രസ്പീതനിയനില്
വയലെന്റെമായനിട്ടുള്ള ആനയമാടണങനില് അതനിടന തളയ്ക്കുന്നതനിനമാവശര്യമമായ നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുശ; അങ്ങയുടടെ സഹമായശകൂടെനി കവണശ.  ഒരു കേമാരര്യശകൂടെനി പറയമാശ,  എടന്റെ
മണ്ഡലെവമമായനി  ബനടപടുതനി  ചന്ദേനതടെനി  കമമാഷണശ  നടെക്കുനടവനള്ള
നനിലെയനില് പറഞനിരുന.   അതയ്  തമനിഴയ് നമാടെയ്  കപമാലെസ്പീസയ്  ഒരു ടകേമാലെകകസുമമായനി
ബനടപട്ടയ്  തമനിഴയ് നമാട്ടനില്  വച്ചയ്  രണയ്  പ്രതനികേടള  അറസയ്  ടചയ്തകപമാള്  അവര്
നല്കേനിയ  ടമമാഴനിയനില്  ആരര്യങമാവയ്  മണ്ഡലെതനില്നനിന്നയ്  വരുന്നതമാടണനശ
അവനിടടെയുള്ള ചന്ദേനശ ഞങ്ങള് മുറനിച്ചനിട്ടുടണനശ പറഞതമാണയ്.  അങ്ങടനടയമാരു
ആകരമാപണശ  ഉയര്ന  വന്നനിട്ടുള്ളതലമാടത   ഈ  അടുത  സമയടതമാനശ  ആ
കമഖലെയനില്   ചന്ദേനതടെനി  കമമാഷണശ,  വനശ  ടകേമാള്ള  എന്നനിവ  നടെന്നനിട്ടനില.
ഇതസശബനനിച്ചയ്   ആവശര്യമമായ  അകനസഷണശ  നടെത്തുകേയമാണയ്.   ആ പ്രതനികേള്
ഇകപമാള്  ജയനിലെനിലെമാണയ്.   തമനിഴയ് നമാടെയ്  കപമാലെസ്പീസയ്   രജനിസര്  ടചയ്ത  കകേസുമമായനി
ബനടപട്ടയ്  ജയനിലെനില് പ്രതനികേടള കചമാദര്യശ ടചയ്തകപമാഴമാണയ് ഈ  സശഭവങ്ങടളലമാശ
അറനിയുന്നതയ്.  അകപമാഴമാണയ്  ഇതയ്  മുന്   സര്കമാരനിടന്റെ  ഭരണകേമാലെതയ്  നടെന്ന
സശഭവമമാടണന്നയ് മനസനിലെമായതയ്.  ആര്.ആര്.ടെനി. (Rapid  Response Team)-ടയ
സശബനനിച്ചയ്  ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി  അടെകമുള്ള ടമമര്മമാര് ഇവനിടടെ സൂചനിപനിച.
ഇകപമാള് 14  ആര്.ആര്.ടെനി.  ഗ്രൂപ്പുകേള്  സശഘടെനിപനിച്ചനിട്ടുണയ്.   കൂടുതല് കവണടമന്ന
ആവശര്യശ  ഉയര്നവന്നനിട്ടുണയ്.  ഒരു  വമാഹനശ,  ഏടഴട്ടയ്  സമാഫുകേള്,   കുറച്ചയ്
ആയുധങ്ങള് ഇടതമാടകയുള്ള ഒരു സശവനിധമാനമമാണയ്    ആര്.ആര്.ടെനി.    നമുകയ്
കൂടുതല്  വമാഹനങ്ങളശ  ജസ്പീവനകമാരുശ  ആവശര്യമുണയ്.   അതയ്   ലെഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്
മൂന്നമാറനില്  ആര്.ആര്.  ടെസ്പീമനിടന  പുതതമായനി  നനികയമാഗനിക്കുടമന്നമാണയ്   എനനികയ്
സൂചനിപനികമാനുള്ളതയ്.   അതകപമാടലെ  ഇകപമാള്  വനശ  വകുപ്പുമമായനി  ബനടപട്ടയ്
വര്ക്കുകേള് നടെനവരുന്നതയ്  കേണ്വസ്പീനര് സനിസതനിലെമാണയ്.   കേണ്വസ്പീനര് സനിസശ
നനിരവധനി  ആകരമാപണങ്ങള്കയ്  വനികധയമമാകുനണയ്.  അതമായതയ്,  ഉകദര്യമാഗസര്
ഇഷ്ടശകപമാടലെ  കേണ്വസ്പീനര്മമാടര നനിയമനിക്കുന; അവര്കനിഷ്ടമുള്ള ആളനിടന വയ്ക്കുന.
അതയ്  മറ്റു  ചനിലെ  തമാല്പരര്യങ്ങളടടെ  അടെനിസമാനതനിലെമാടണനള്ള  നനിലെയനില്
ആകരമാപണങ്ങള്  വന്നനിട്ടുണയ്.   അതടകേമാണയ്  കേണ്വസ്പീനര്  സനിസശ  ഒഴനിവമാകനി
ഇകപമാള്  ഇ-ടടെണര്  സശവനിധമാനടമമാടകയുള്ള  സമാഹചരര്യതനില്,  ടടെണര്
നടെപടെനിയമാക്കുന്നതനിനമാവശര്യമമായ തസ്പീരുമമാനടമടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു. 
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മടറമാന്നയ്,  ഇവനിടടെ  ടപമാതവനികേമാരമമായനി  ഉയര്നവന്ന  വനിഷയമമാണയ്.
അകകഷര്യ,  മമാഞനിയശ,  യൂകമാലെനിപ്റസയ്  തടെങ്ങനിയ  മരങ്ങള്  വനതനിനുള്ളനിലശ
ജനവമാസ  കമഖലെകയമാടെയ്  കചര്നള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലശ  വചപനിടെനിപനിക്കുന്നതയ്
പൂര്ണ്ണമമായുശ ഒഴനിവമാകണടമനള്ള അഭനിപ്രമായശ ഇവനിടടെ ഉയര്ന വരനികേയുണമായനി.
ബഹുമമാനടപട്ട  മുഖര്യമനനിയുടടെ  അദര്യക്ഷതയനില്  ഞമാനുശ  വനശ  വകുപയ്
ഉകദര്യമാഗസരുശ  പടങടുത  കയമാഗതനില്വച്ചയ്  അതമമായനി  ബനടപട്ടയ്  ഒരു
ധമാരണയമായനിട്ടുണയ്.  അതനിടന്റെ  ഉതരവയ്  ഉടെന്തടന്ന  പുറടപടുവനിക്കുന്നതമാണയ്.
എന്നമാല്  ഇന്ഡസനിയല്  പര്പസനിനുകവണനി  കഫമാറസയ്  ടഡവലെപ്ടമന്റെയ്
കകേമാര്പകറഷടന്റെയുശ  മറ്റുശ  കുകറ സലെങ്ങളനില്   കസമാഫയ്  വഡയ്
വചപനിടെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേരമാര്  നനിലെവനിലണയ്.   ചനിലെയനിടെങ്ങളനില്  ആ ബമാദര്യത
നനിറകവറ്റുന്നതനിനുള്ള  അത്രയുശ  സമയശകൂടെനി  ആ  കൃഷനി  ടചകയണനി  വരുശ.
പമാതകയമാരങ്ങളനിടലെലമാശ  കനരടത  യൂകമാലെനിപ്റസയ്  വചപനിടെനിപനിച്ച  ഒരു
സനിതനിയുണയ്.   അതയ്  കമലെനില്  തടെകരണ;  എനമമാത്രമല,  വചപനിടെനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള
യൂകമാലെനിപ്റസയ്  മരങ്ങള്  ടവട്ടനിമമാറ്റുന്നതനിനമാവശര്യമമായ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുശ.
മടറമാന്നയ്,  പരനിസനിതനി  ദനിനവമമായനി  ബനടപട്ടയ്   വനശ  വകുപയ്   72  ലെക്ഷശ
വൃക്ഷടതകേള് ഇകപമാള് പരനിപമാലെനിചവരുനണയ്.  'ഹരനിത കകേരളശ' പദതനിയുമമായനി
ബനടപടുതനി  പരനിസനിതനി  ദനിനതനിലശ  ആ  മമാസതനിലമമായനി  സന്നദ
സശഘടെനകേള്,  വനിദര്യമാര്തനികേള്  എന്നനിവര്വഴനി  72  ലെക്ഷശ  വൃക്ഷടതകേള്,
മമാഞനിയശ, യൂകമാലെനിപ്റയ്സയ് ഇവടയമാനമനില, ഫ്രൂട്ടയ് ടബയറനിശഗയ് ട്രെസ്പീസനിടന്റെ ടതകേള്
നല്കേനിടകമാണയ്  പരനിസനിതനി  ദനിനമാചരണശ  വളടര  വനിപുലെമമായനി  നടെത്തുന്നതനിനയ്
ആകലെമാചനിച്ചനിട്ടുണയ്.  എലമാ  അശഗങ്ങളടടെയുശ  സന്നദ  സശഘടെനകേളടടെയുശ
സഹകേരണശ  അതനിനുണമാകേണടമനകൂടെനി  ഈ  അവസരതനില്  ഞമാന്
അഭര്യര്തനിക്കുകേയമാണയ്.  ക്ഷസ്പീരകമഖലെയുമമായനി  ബനടപടുതനി  ചനിലെ  പദതനികേള്
നടെപനിലെമാകനിയനിട്ടുണയ്.   കേടെടകണനിയനിലെമായ  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേര്കയ്  5  കകേമാടെനി  രൂപ
ധനസഹമായശ നല്കുന്നതയ് ചരനിത്രതനില് ആദര്യമമായനിട്ടമാണയ്.  ആ  5 കകേമാടെനി രൂപയ്ക്കുശ
അകപക്ഷകേരുണമായനി;  ആ  പണശ  പൂര്ണ്ണമമായുശ  ടചലെവഴനിച.   ആദര്യമമായനിട്ടമാണയ്
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്കയ് അങ്ങടനടയമാരു പദതനി നമ്മള് നടെപനിലെമാകനിയതയ്.  പമാലെനിടന്റെ
വനിലെ വര്ദനവയ്  സശബനനിച്ചയ്  ശസ്പീ.  പമാറകല് അബ്ദുല  അടെകമുള്ളവര് ഇവനിടടെ
പറയുകേയുണമായനി.  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെയ്  അധനികേമാരതനില്വന്നതനിനുകശഷശ പമാലെനിടന്റെ
വനിലെ  വര്ദനിപനിച.  പമാലെനിടന്റെ  വനിലെ   4  രൂപ  വര്ദനിപനിച്ചകപമാള്   3 രൂപ  35
ടപസയുശ  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേനയ്   ലെഭനിക്കുന്ന  നനിലെയനിലെമാണയ്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്.
ചമാര്ട്ടയ്  സശവനിധമാനശ  വഴനിയമാണയ്  പമാല്  വനിലെ  നനിശയനിച്ചനിരുന്നതയ്.   എന്നമാല്
അതനുസരനിചള്ള നര്യമായവനിലെ ലെഭനിക്കുന്നനിടലന്നയ് പറഞതനിടന്റെ അടെനിസമാനതനില്
ആ  ചമാര്ട്ടയ്  പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനയ്  തടെകശ  കുറനികമാനുശ  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിനയ്
കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  ഫമാറയ്,  SNF  (Solid  Not  Fat)  തടെങ്ങനിയ  കേണന്സനിടന്റെ
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അടെനിസമാനതനിലെമാണയ്  വനിലെ  നനിശയനിക്കുന്നതയ്.  അതനില്  ഫമാറനിടന്റെ  അളവയ്
3.5 എനള്ളതയ്  3 ആയനി കുറച്ചതവഴനി കേര്ഷകേര്കയ് പനിന്നസ്പീടുശ കനട്ടമുണമാകുകേയമാണയ്.
പമാലെനിടന്റെ കേമാരര്യതനില് രണ്ടു വര്ഷതനിനുള്ളനില് സസയശപരര്യമാപ്തത കനടുകേടയന്നതമാണയ്
സര്കമാരനിടന്റെ പ്രഖര്യമാപനിത ലെക്ഷര്യശ. ആ ലെക്ഷര്യശ കനടുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്തനതനില്
നമുകയ്  നലരസ്പീതനിയനില്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന്  കേഴനിഞനിരനിക്കുന.  ഈ  കമഖലെയനി
ലള്ളവര്ടകലമാശ  ആത്മവനിശസമാസശ  കൂടെനിയനിട്ടുണയ്.  കേമാരണശ  വരള്ച്ച  വലെനിയ
കതമാതനിലണമായനിട്ടുശ ടകേമാലശ ജനിലയനില് കേഴനിഞ വര്ഷകതകമാള് 30 ശതമമാനതനി
കലെടറയമാണയ്  പമാലല്പമാദനതനില്  വര്ദനവണമായനിട്ടുള്ളതയ്.  തനിരുവനന്തപുരശ
ജനിലയനില് 6 ശതമമാനതനിടന്റെ വര്ദനവണമായനിട്ടുണയ്. ടമമാതതനില് സശസമാനതയ്
ടകേമാടുശവരള്ച്ചയുണമായനിട്ടുശ പമാലെനിടന്റെ ഉല്പമാദനശ വര്ദനിച.  അകപമാള് നല മഴകൂടെനി
കേനിട്ടനിയമാല്  ഈ  ഒരു  വര്ഷതനുള്ളനില്  പമാലെനിടന്റെ  കേമാരര്യതനില്  നമുകയ്
സസയശപരര്യമാപ്തത കനടെമാന് കേഴനിയുടമന്നയ് തടന്നയമാണയ് ഞമാന്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.   

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരമാജന്:   സര്,  പമാല്  വനില്പനയനില്  കകേരളശ  നടലമാരു
മമാര്കറമാണയ്.  പടക്ഷ തമനിഴയ് നമാട്ടനില് നനിനശ പമാല്ടപമാടെനി കേലെര്തനി പമായറനിലെമാകനി
മനില്മയനിലൂടടെ  ദനിവസവശ  6  ലെക്ഷശ  ലെനിറര്  പമാലെമാണയ്  കകേരളതനില്  വനിതരണശ
ടചയടകേമാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  കകേരളതനിടന്റെ  പമാലല്പമാദന  കമഖലെടയ
ദര്ബലെടപടുത്തുശ.  ഇതയ് തടെയമാന് കേര്ശനമമായ നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകമമാ? 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രമാജു:  സര്,  എലമാ  ജനിലകേളനിലശ  പരനികശമാധനയ്ക്കുള്ള
സശവനിധമാനങ്ങടളമാരുകമാന് തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ടചകയ്കപമാസ്റ്റുകേളനില്   ക്ഷസ്പീരവനികേസന
വകുപനിടന്റെ കനതൃതസതനില്തടന്ന പരനികശമാധനയമാവശര്യമമായ എലമാ  സശവനിധമാനങ്ങളശ
ഒരുക്കുന്നതനിനയ്  തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അതയ്  അടെനിയന്തരമമായനി  നടെപനിലെമാക്കുശ.
നടെപനിലെമാക്കുന്ന  മുറയയ്  ഈ  വനിഷയതനിനയ്  പരനിഹമാരശ  കേമാണമാന്  കേഴനിയുശ.
പരനികശമാധന  നടെതനി  നല  പമാല്  മമാത്രശ  കേടെതനിവനിടുന്ന  സശവനിധമാനശ
നടെപനിലെമാക്കുടമന്നമാണയ് എനനികയ് പറയമാനുള്ളതയ്.  ഈ   സര്കമാര് അധനികേമാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷശ  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേടന്റെ  ടപന്ഷന്  500  രൂപയമായനിരുന്നതയ്
റനിടവസ്ഡയ്  ബഡ്ജറനിലൂടടെ  ബഹുമമാനടപട്ട  ധനകേമാരര്യവകുപ്പുമനനി  1000
രൂപയമാകനി വര്ദനിപനിച.  

മനി  .  സസ്പീകര്:  ബഹുമമാനടപട്ട  അശഗങ്ങളശ  മനനിമമാരുശ  പ്രതനിപക്ഷ കനതമാവശ
ഉള്ടപടടെയുള്ളവര് സമയടതക്കുറനിച്ചയ് ഓര്മ്മനിപനിക്കുനണയ്.

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രമാജു: സര്, ഞമാന് അവസമാനനിപനിക്കുകേയമാണയ്. ആയനിരശ രൂപയമായനി
വര്ദനിപനിച്ച ടപന്ഷന് കുടെനിശ്ശേനികേ ടകേമാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതനിനുകവണനി 12  കകേമാടെനി രൂപ
ധനകേമാരര്യവകുപനില്നനിനശ  ക്ഷസ്പീരവനികേസന  വകുപനിനയ്  അനുവദനിച്ചയ്  കേഴനിഞ്ഞു.
എന്നമാല്  ഇകഴനിഞ ഏപ്രനില്  മുതല്  ഇതയ്  1100  രൂപയമായനി  വര്ദനിപനിച്ചനിട്ടുണയ്.
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ക്ഷസ്പീരവനികേസന കമഖലെയനില് നടെപനിലെമാക്കുന്ന എലമാ പദതനികേള്ക്കുശ എലമാവരുടടെയുശ
പനിന്തുണയുശ  സഹകേരണവശ  ഞമാന്  ഈ അവസരതനില്  അഭര്യര്തനിക്കുകേയമാണയ്.
മൃഗസശരക്ഷണ കമഖലെയനില് നനിരവധനി പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതമാന് തസ്പീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.
കേനകേമാലെനികേള്കയ്  ഇന്ഷസറന്സയ്  സസ്പീശ  നടെപനിലെമാകനി.  ഇന്ഷസര്  ടചയന്ന
പശുവനിടന്റെ  ഉടെമസന്  ഇന്ഷസറന്സനിനുകവണനിവരുന്ന  തകേയുടടെ  25  ശതമമാനശ
നല്കേനിയമാല്  മതനി.  ബമാകനി  സര്കമാരമാണയ്  നല്കുന്നതയ്.  അങ്ങടനടയമാരു  സസ്പീശ
നടെപമാകനിയനിരനിക്കുകേയമാണയ്.  ഇവനിടടെ  ഉന്നയനിച്ച  നല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങടള  സസമാഗതശ
ടചയന. ബമാകനിയുള്ള കേമാരര്യങ്ങള്കമാവശര്യമമായ വനിശദസ്പീകേരണശ നല്കേനിടയന്നമാണയ്
എടന്റെ പ്രതസ്പീക്ഷ. ഈ ധനമാഭര്യര്തന പമാസമാകനിതരണടമന്നയ് അഭര്യര്തനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീകര്:   സര്വ്വശസ്പീ  പനി.  ഉടബദള്ള,  ടെനി.  വനി.  ഇബ്രേമാഹനിശ,  എ.  പനി.
അനനില് കുമമാര്,  ടെനി.  എ.  അഹമ്മദയ്  കേബസ്പീര്,  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല് റസമാകയ്,  സണ്ണനി
കജമാസഫയ്, എന്. ഷശസുദ്ദേസ്പീന്, പമാറകല് അബ്ദുല, എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ്, കമമാന്സയ്
കജമാസഫയ്,  കഡമാ.  എശ.  ടകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ  അശഗങ്ങള്  കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം
നമര് ധനമാഭര്യര്തനയയ് അവതരനിപനിച്ച ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപങ്ങടള

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......................

ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം  നമര്  ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്
കേമാരര്യവനിവരപട്ടനികേയനില്  സൂചനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനമാഭര്യര്തനയ്ക്കുകനടര
7-ാം  കകേമാളതനില്  കേമാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തകേ  2017-18  സമാമതനികേ  വര്ഷടത
ടചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി അനുവദനികണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലെനികന്നവര് …...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …..............

ശസ്പീ  .   അനൂപയ് കജകബയ്: സര്, ഞമാന് കപമാള് ആവശര്യടപടുന.

(സഭമാശഗങ്ങള് തമാടഴപറയുശ പ്രകേമാരശ കവമാട്ടയ് കരഖടപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമാന് 

3. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷമാ കപമാറനി 
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4. ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലെന്

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജമാണ് 

6. ശസ്പീ. എ. എശ. ആരനിഫയ് 

7. ടപ്രമാഫ. ടകേ. യു. അരുണന് 

8.  ശസ്പീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

9. ശസ്പീ. ടകേ. ബമാബു 

10. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബമാലെന് 

11.  ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമമാള് 

12. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

13.  ശസ്പീ. ടകേ. ദമാസന് 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശസ്പീ. സനി. ദനിവമാകേരന് 

16. ശസ്പീ. എല്കദമാ എബ്രേഹമാശ 

17. ശസ്പീ. കജമാര്ജയ് എശ. കതമാമസയ് 

18.  ശസ്പീ. ചനിറയശ കഗമാപകുമമാര് 

19. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

20. കഡമാ. ടകേ. ടെനി. ജലെസ്പീല് 

21. ശസ്പീ. ടജയനിശസയ് മമാതത്യു 

22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലെമാല് 

23. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരമാജന് 

24. ശസ്പീ. കജമാണ് ടഫര്ണമാണസയ്

25. ശസ്പീ. വനി. കജമായനി 

26. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

27. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 
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28. ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

29. ശസ്പീ. ടകേ. കുഞനിരമാമന് 

30. ശസ്പീ. കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന് 

31. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേമായ

32. ശസ്പീ. എശ. എശ. മണനി 

33. ശസ്പീ. മമാതത്യു ടെനി. കതമാമസയ് 

34. ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മമാകനി 

35. ശസ്പീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ 

36. ശസ്പീ. എ. സനി. ടമമായ്തസ്പീന് 

37. ശസ്പീ. മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന്. പനി

38. ശസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

39. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. നമാണു 

40. ശസ്പീ. എശ. നസൗഷമാദയ്

41. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് 

42. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമമാര് 

43. ശസ്പീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

44. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

45. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

46. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീശ 

47. ശസ്പീ. എശ. രമാജകഗമാപമാലെന്

48. ശസ്പീ. ടകേ. രമാജന്

49. ശസ്പീ. എസയ്. രമാകജന്ദ്രന്

50. ശസ്പീ. ആര്. രമാകജഷയ് 

51. ശസ്പീ. ടകേ. രമാജു
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52. ശസ്പീ. ആര്. രമാമചന്ദ്രന്: 

53. ശസ്പീ. രമാമചന്ദ്രന് കേടെന്നപള്ളനി  

54. ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രമാമചന്ദ്രന് നമായര് 

55. ശസ്പീ. മുലകര രതമാകേരന് 

56. ടപ്രമാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനമാഥയ് 

57. ശസ്പീ. കേമാരമാട്ടയ് റസമാഖയ്

58. ശസ്പീ. എസയ്. ശര്മ്മ  

59. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

60. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

61. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

62. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

63. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

64. ശസ്പീ. ബനി. സതര്യന് 

65. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷശസസ്പീര്  

66. ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. ടശലെജ ടെസ്പീച്ചര് 

67. ശസ്പീ. ജനി. സുധമാകേരന് 

68. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമമാര് 

69. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമമാര്

70. ശസ്പീ. കേടെകേശപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

71. ശസ്പീ. ടകേ. സുകരഷയ് കുറുപയ്

72. ശസ്പീ. എശ. സസരമാജയ്

73. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. ടടെസണ് മമാസര്

74. ശസ്പീ. പനി. തനികലെമാതമന് 

75. ശസ്പീ. കതമാമസയ് ചമാണനി 
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76. കഡമാ. ടെനി. എശ. കതമാമസയ് ഐസകേയ് 

77. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

78. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദമാസയ്

79. ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

80. ശസ്പീ. പനിണറമായനി വനിജയന്

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേമാശയ് 

3. ശസ്പീ. മഞളമാശകുഴനി അലെനി 

4.  ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമമാര് 

5. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജകബയ് 

6. ശസ്പീ. അന്വര് സമാദതയ് 

7. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബമാലെകൃഷ്ണന്

8. ശസ്പീ. വനി. ടെനി. ബല്റമാശ

9. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രേമാഹനിശ കുഞയ് 

10. ശസ്പീ. എല്കദമാസയ് കുന്നപനിള്ളനി 

11. ശസ്പീ. ടഹബനി ഈഡന്  

12. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേമാഹനിശ 

13.  കഡമാ. എന്. ജയരമാജയ് 

14. കഡമാ. എശ. ടകേ. മുനസ്പീര് 

15. ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

16. ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

17. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് 

18.  ശസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതലെ
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19. ശസ്പീ. കറമാജനി എശ. കജമാണ്

20. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

21. ശസ്പീ. എന്. ഷശസുദ്ദേസ്പീന് 

22. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

23. ശസ്പീ. ടകേ. എശ. ഷമാജനി

24. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമമാര്

25. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫയ് 

26. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതമാമസയ്

27. ശസ്പീ. പനി. ഉടബദള്ള

28. ശസ്പീ. എശ. ഉമ്മര് 

29. ശസ്പീ. എശ. വനിന്ടസന്റെയ്

നനിഷ്പക്ഷത പമാലെനിക്കുന്നവര്  :

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജമാര്ജയ്

മനി  .   സസ്പീകര്: അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 80

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 29

നനിഷ്പക്ഷത പമാലെനിക്കുന്നവര് - 1

പ്രകമയശ പമാസമായനിരനിക്കുന;  ഗ്രമാന്റെയ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.

സര്വ്വശസ്പീ  ടെനി.  എ.  അഹമ്മദയ്  കേബസ്പീര്,  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല്  റസമാകയ്,
പനി. ഉടബദള്ള, സനി. മമ്മൂട്ടനി, എല്കദമാസയ് കുന്നപനിള്ളനി, എന്. ഷശസുദ്ദേസ്പീന്, പമാറകല്
അബ്ദുല,  എന്.  എ.  ടനലനിക്കുന്നയ്,  ടെനി.  വനി.  ഇബ്രേമാഹനിശ, കമമാന്സയ്  കജമാസഫയ്,
കഡമാ. എശ. ടകേ. മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ അശഗങ്ങള് മൃഗസശരക്ഷണശ എന്ന XXXI-ാം നമര്
ധനമാഭര്യര്തനയയ് അവതരനിപനിച്ച ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപങ്ങടള

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......................

ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.
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മൃഗസശരക്ഷണശ  എന്ന  XXXI-ാം  നമര്  ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്
കേമാരര്യവനിവരപട്ടനികേയനില്  സൂചനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനമാഭര്യര്തനയ്ക്കുകനടര
7-ാം  കകേമാളതനില്  കേമാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തകേ  2017-18  സമാമതനികേ  വര്ഷടത
ടചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി അനുവദനികണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലെനികന്നവര് …...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …..............

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്: സര്, ഞമാന് കപമാള് ആവശര്യടപടുന.

(സഭമാശഗങ്ങള് തമാടഴപറയുശ പ്രകേമാരശ കവമാട്ടയ് കരഖടപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമാന് 

3. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷമാ കപമാറനി 

4. ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലെന്

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജമാണ് 

6. ശസ്പീ. എ. എശ. ആരനിഫയ് 

7. ടപ്രമാഫ. ടകേ. യു. അരുണന് 

8. ശസ്പീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

9. ശസ്പീ. ടകേ. ബമാബു 

10. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബമാലെന് 

11.  ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമമാള് 

12. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

13. ശസ്പീ. ടകേ. ദമാസന് 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശസ്പീ. സനി. ദനിവമാകേരന് 

16. ശസ്പീ. എല്കദമാ എബ്രേഹമാശ 
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17. ശസ്പീ. കജമാര്ജയ് എശ. കതമാമസയ് 

18. ശസ്പീ. ചനിറയശ കഗമാപകുമമാര് 

19. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

20. കഡമാ. ടകേ. ടെനി. ജലെസ്പീല് 

21. ശസ്പീ. ടജയനിശസയ് മമാതത്യു 

22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലെമാല് 

23. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരമാജന് 

24. ശസ്പീ. കജമാണ് ടഫര്ണമാണസയ്

25. ശസ്പീ. വനി. കജമായനി 

26. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

27. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

28. ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

29. ശസ്പീ. ടകേ. കുഞനിരമാമന് 

30. ശസ്പീ. കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന് 

31.  ശസ്പീ. വനി. ടകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേമായ

32. ശസ്പീ. എശ. എശ. മണനി 

33. ശസ്പീ. മമാതത്യു ടെനി. കതമാമസയ് 

34. ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മമാകനി 

35. ശസ്പീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ 

36. ശസ്പീ. എ. സനി. ടമമായ്തസ്പീന് 

37. ശസ്പീ. മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന്. പനി.

38. ശസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

39. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. നമാണു 

40. ശസ്പീ. എശ. നസൗഷമാദയ്

98/2020.
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41. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് 

42. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമമാര് 

43. ശസ്പീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

44. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

45. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

46. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീശ 

47. ശസ്പീ. എശ. രമാജകഗമാപമാലെന്

48. ശസ്പീ. ടകേ. രമാജന് 

49. ശസ്പീ. എസയ്. രമാകജന്ദ്രന്

50. ശസ്പീ. ആര്. രമാകജഷയ്

51. ശസ്പീ. ടകേ. രമാജു

52. ശസ്പീ. ആര്. രമാമചന്ദ്രന് 

53.  ശസ്പീ. രമാമചന്ദ്രന് കേടെന്നപള്ളനി  

54.  ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രമാമചന്ദ്രന് നമായര് 

55. ശസ്പീ. മുലകര രതമാകേരന് 

56. ടപ്രമാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനമാഥയ് 

57. ശസ്പീ. കേമാരമാട്ടയ് റസമാഖയ്

58. ശസ്പീ. എസയ്. ശര്മ്മ  

59. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

60. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

61. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

62. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

63. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

64. ശസ്പീ. ബനി. സതര്യന്
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65. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷശസസ്പീര്  

66. ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. ടശലെജ ടെസ്പീച്ചര് 

67. ശസ്പീ. ജനി. സുധമാകേരന് 

68. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമമാര് 

69. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമമാര്

70. ശസ്പീ. കേടെകേശപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

71. ശസ്പീ. ടകേ. സുകരഷയ് കുറുപയ്

72. ശസ്പീ. എശ. സസരമാജയ്

73. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. ടടെസണ് മമാസര്

74. ശസ്പീ. പനി. തനികലെമാതമന് 

75. ശസ്പീ. കതമാമസയ് ചമാണനി 

76. കഡമാ. ടെനി. എശ. കതമാമസയ് ഐസകേയ് 

77. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

78. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദമാസയ്

79. ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

80. ശസ്പീ. പനിണറമായനി വനിജയന്.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി

2. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേമാശയ് 

3. ശസ്പീ. മഞളമാശകുഴനി അലെനി 

4. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമമാര് 

5. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജകബയ് 

6. ശസ്പീ. അന്വര് സമാദതയ് 

7. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബമാലെകൃഷ്ണന്
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8. ശസ്പീ. വനി. ടെനി. ബല്റമാശ

9. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രേമാഹനിശ കുഞയ് 

10. ശസ്പീ. എല്കദമാസയ് കുന്നപനിള്ളനി 

11. ശസ്പീ. ടഹബനി ഈഡന്  

12. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേമാഹനിശ 

13. കഡമാ. എന്. ജയരമാജയ് 

14. കഡമാ. എശ. ടകേ. മുനസ്പീര് 

15. ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

16. ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

17. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് 

18. ശസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതലെ

19. ശസ്പീ. കറമാജനി എശ. കജമാണ്

20. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

21. ശസ്പീ. എന്. ഷശസുദ്ദേസ്പീന് 

22. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

23. ശസ്പീ. ടകേ. എശ. ഷമാജനി

24. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമമാര്

25. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫയ് 

26. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതമാമസയ്

27. ശസ്പീ. പനി. ഉടബദള്ള

28. ശസ്പീ. എശ. ഉമ്മര് 

29. ശസ്പീ. എശ. വനിന്ടസന്റെയ്.

നനിഷ്പക്ഷത പമാലെനിക്കുന്നവര്  :

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജമാര്ജയ്
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മനി  .   സസ്പീകര്  :   അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 80

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 29

നനിഷ്പക്ഷത പമാലെനിക്കുന്നവര് - 1

പ്രകമയശ പമാസമായനിരനിക്കുന;  ഗ്രമാന്റെയ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.

സര്വ്വശസ്പീ  സനി.  മമ്മൂട്ടനി,  പനി.  ഉടബദള്ള,   എന്.  ഷശസുദ്ദേസ്പീന്,  പമാറകല്
അബ്ദുല,  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല് റസമാകയ്,  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്, ടെനി.  എ.  അഹമ്മദയ്
കേബസ്പീര്,  എന്.എ.  ടനലനിക്കുന്നയ്,   ടെനി.  വനി.  ഇബ്രേമാഹനിശ,  കമമാന്സയ്  കജമാസഫയ്,
കഡമാ.  എശ.  ടകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ  അശഗങ്ങള്  ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ  എന്ന  XXXII-ാം
നമര് ധനമാഭര്യര്തനയയ് അവതരനിപനിച്ച ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപങ്ങടള

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......................

ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

 ക്ഷസ്പീരവനികേസനശ  എന്ന  XXXII-ാം  നമര്  ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്
കേമാരര്യവനിവരപട്ടനികേയനില്  സൂചനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനമാഭര്യര്തനയ്ക്കുകനടര
7-ാം  കകേമാളതനില്  കേമാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തകേ  2017-18  സമാമതനികേ  വര്ഷടത
ടചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി അനുവദനികണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലെനികന്നവര് …...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …..............

ശസ്പീ  .   അനൂപയ് കജകബയ്: സര്, ഞമാന് കപമാള് ആവശര്യടപടുന.

(സഭമാശഗങ്ങള് തമാടഴപറയുശ പ്രകേമാരശ കവമാട്ടയ് കരഖടപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ  ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമാന് 

3. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷമാ കപമാറനി 

4. ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലെന്

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജമാണ് 

6.  ശസ്പീ. എ. എശ. ആരനിഫയ് 

7. ടപ്രമാഫ. ടകേ. യു. അരുണന് 
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8. ശസ്പീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

9. ശസ്പീ. ടകേ. ബമാബു 

10. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബമാലെന് 

11. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമമാള് 

12. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

13. ശസ്പീ. ടകേ. ദമാസന് 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശസ്പീ. സനി. ദനിവമാകേരന് 

16. ശസ്പീ. എല്കദമാ എബ്രേഹമാശ 

17. ശസ്പീ. കജമാര്ജയ് എശ. കതമാമസയ് 

18.  ശസ്പീ. ചനിറയശ കഗമാപകുമമാര് 

19. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

20. കഡമാ. ടകേ. ടെനി. ജലെസ്പീല് 

21. ശസ്പീ. ടജയനിശസയ് മമാതത്യു 

22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലെമാല് 

23. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരമാജന് 

24. ശസ്പീ. കജമാണ് ടഫര്ണമാണസയ്

25. ശസ്പീ. വനി. കജമായനി 

26. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

27. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

28. ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

29. ശസ്പീ. ടകേ. കുഞനിരമാമന് 

30. ശസ്പീ. കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന് 

31.  ശസ്പീ. വനി. ടകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേമായ



ധനകേമാരര്യശ 519

32. ശസ്പീ. എശ. എശ. മണനി 

33. ശസ്പീ. മമാതത്യു ടെനി. കതമാമസയ് 

34. ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മമാകനി 

35. ശസ്പീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ 

36. ശസ്പീ. എ. സനി. ടമമായ്തസ്പീന് 

37. ശസ്പീ. മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന്. പനി.

38. ശസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

39. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. നമാണു 

40. ശസ്പീ. എശ. നസൗഷമാദയ്

41. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് 

42. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമമാര് 

43. ശസ്പീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

44. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

45. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

46. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീശ 

47. ശസ്പീ. എശ. രമാജകഗമാപമാലെന്

48. ശസ്പീ. ടകേ. രമാജന്

49. ശസ്പീ. എസയ്. രമാകജന്ദ്രന്

50. ശസ്പീ. ആര്. രമാകജഷയ്

51. ശസ്പീ. ടകേ. രമാജു

52. ശസ്പീ. ആര്. രമാമചന്ദ്രന്

53. ശസ്പീ. രമാമചന്ദ്രന് കേടെന്നപള്ളനി  

54. ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രമാമചന്ദ്രന് നമായര് 

55. ശസ്പീ. മുലകര രതമാകേരന് 

56. ടപ്രമാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനമാഥയ് 

57. ശസ്പീ. കേമാരമാട്ടയ് റസമാഖയ്



520 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 11, 2017

58. ശസ്പീ. എസയ്. ശര്മ്മ  

59. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

60. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

61. ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

62. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

63. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

64. ശസ്പീ. ബനി. സതര്യന് 

65. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷശസസ്പീര്  

66. ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. ടശലെജ ടെസ്പീച്ചര് 

67. ശസ്പീ. ജനി. സുധമാകേരന് 

68. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമമാര് 

69. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമമാര്

70. ശസ്പീ. കേടെകേശപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

71. ശസ്പീ. ടകേ. സുകരഷയ് കുറുപയ്

72. ശസ്പീ. എശ. സസരമാജയ്

73. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. ടടെസണ് മമാസര്

74. ശസ്പീ. പനി. തനികലെമാതമന് 

75. ശസ്പീ. കതമാമസയ് ചമാണനി 

76. കഡമാ. ടെനി. എശ. കതമാമസയ് ഐസകേയ് 

77. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

78. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദമാസയ്

79. ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

80. ശസ്പീ. പനിണറമായനി വനിജയന്

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേമാശയ് 
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3. ശസ്പീ. മഞളമാശകുഴനി അലെനി 

4. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമമാര് 

5. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജകബയ് 

6.  ശസ്പീ. അന്വര് സമാദതയ് 

7. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബമാലെകൃഷ്ണന്

8. ശസ്പീ. വനി. ടെനി. ബല്റമാശ

9. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രേമാഹനിശ കുഞയ് 

10. ശസ്പീ. എല്കദമാസയ് കുന്നപനിള്ളനി 

11. ശസ്പീ. ടഹബനി ഈഡന്  

12. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേമാഹനിശ 

13.  കഡമാ. എന്. ജയരമാജയ് 

14. കഡമാ. എശ. ടകേ. മുനസ്പീര് 

15. ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

16. ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

17. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് 

18.  ശസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതലെ

19. ശസ്പീ. കറമാജനി എശ. കജമാണ്

20. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

21. ശസ്പീ. എന്. ഷശസുദ്ദേസ്പീന് 

22. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

23. ശസ്പീ. ടകേ. എശ. ഷമാജനി

24. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമമാര്

25. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫയ് 

26. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതമാമസയ്

27. ശസ്പീ. പനി. ഉടബദള്ള

28. ശസ്പീ. എശ. ഉമ്മര് 

29. ശസ്പീ. എശ. വനിന്ടസന്റെയ്
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നനിഷ്പക്ഷത പമാലെനിക്കുന്നവര്  :

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജമാര്ജയ്

മനി  .   സസ്പീകര്: അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 80

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 29

നനിഷ്പക്ഷത പമാലെനിക്കുന്നവര് - 1

പ്രകമയശ പമാസമായനിരനിക്കുന;  ഗ്രമാന്റെയ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.

സര്വ്വശസ്പീ എന്.  എ.  ടനലനിക്കുന്നയ്,  ടകേ.  സനി.  കജമാസഫയ്,  ടെനി.വനി.  ഇബ്രേമാഹനിശ,
പനി. ഉടബദള്ള,  ടകേ. മുരളസ്പീധരന്, സനി. മമ്മൂട്ടനി, ടെനി.  എ. അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര്, കറമാജനി
എശ.  കജമാണ്,  എന്.  ഷശസുദ്ദേസ്പീന്,  പമാറകല് അബ്ദുല,  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല് റസമാകയ്,
കമമാന്സയ്  കജമാസഫയ്,  കഡമാ.  എശ.  ടകേ.  മുനസ്പീര്   എന്നസ്പീ  അശഗങ്ങള്  വനശ  എന്ന
XXXIV-ാം നമര് ധനമാഭര്യര്തനയയ് അവതരനിപനിച്ച ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപങ്ങടള

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......................

ഖണ്ഡകനമാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

വനശ  എന്ന  XXXIV-ാംനമര്  ധനമാഭര്യര്തനയുടടെ  കപരനില്  കേമാരര്യവനിവര
പട്ടനികേയനില്  സൂചനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനമാഭര്യര്തനയ്ക്കുകനടര  7-ാം
കകേമാളതനില് കേമാണനിച്ചനിട്ടുള്ള തകേ  2017-18  സമാമതനികേ വര്ഷടത ടചലെവകേള്
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനമായനി അനുവദനികണടമന്ന പ്രകമയടത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് …...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …..............

കഡമാ  .   എശ  .   ടകേ  .   മുനസ്പീര്: സര്, ഞമാന് കപമാള് ആവശര്യടപടുന.

(സഭമാശഗങ്ങള് തമാടഴപറയുശ പ്രകേമാരശ കവമാട്ടയ് കരഖടപടുതനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ  ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമാന് 
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3. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷമാ കപമാറനി 

4. ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലെന്

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജമാണ് 

6. ശസ്പീ. എ. എശ. ആരനിഫയ് 

7. ടപ്രമാഫ. ടകേ. യു. അരുണന് 

8. ശസ്പീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

9. ശസ്പീ. ടകേ. ബമാബു 

10. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബമാലെന് 

11. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമമാള് 

12. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

13.  ശസ്പീ. ടകേ. ദമാസന് 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശസ്പീ. സനി. ദനിവമാകേരന് 

16. ശസ്പീ. എല്കദമാ എബ്രേഹമാശ 

17. ശസ്പീ. കജമാര്ജയ് എശ. കതമാമസയ് 

18.  ശസ്പീ. ചനിറയശ കഗമാപകുമമാര് 

19. ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

20. കഡമാ. ടകേ. ടെനി. ജലെസ്പീല് 

21.  ശസ്പീ. ടജയനിശസയ് മമാതത്യു 

22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലെമാല് 

23. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരമാജന് 

24. ശസ്പീ. കജമാണ് ടഫര്ണമാണസയ്

25.ശസ്പീ. വനി. കജമായനി 

26. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 
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27. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

28. ശസ്പീ. ടകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

29.ശസ്പീ. ടകേ. കുഞനിരമാമന് 

30.ശസ്പീ. കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന് 

31. ശസ്പീ. വനി. ടകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേമായ

32.ശസ്പീ. എശ. എശ. മണനി 

33.ശസ്പീ. മമാതത്യു ടെനി. കതമാമസയ് 

34.ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മമാകനി 

35.ശസ്പീമതനി ടജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ 

36.ശസ്പീ. എ. സനി. ടമമായ്തസ്പീന് 

37.ശസ്പീ. മുഹമ്മദയ് മുഹസനിന്. പനി.

38.ശസ്പീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

39.ശസ്പീ. സനി. ടകേ. നമാണു 

40. ശസ്പീ. എശ. നസൗഷമാദയ്

41. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപയ് 

42. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമമാര് 

43.ശസ്പീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

44.ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

45.ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

46.ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീശ 

47. ശസ്പീ. എശ. രമാജകഗമാപമാലെന്

48.ശസ്പീ. ടകേ. രമാജന് 

49. ശസ്പീ. എസയ്. രമാകജന്ദ്രന്

50.ശസ്പീ. ആര്. രമാകജഷയ്
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51. ശസ്പീ. ടകേ. രമാജു 

52. ശസ്പീ. ആര്. രമാമചന്ദ്രന്

53. ശസ്പീ. രമാമചന്ദ്രന് കേടെന്നപള്ളനി  

54. ശസ്പീ. ടകേ. ടകേ. രമാമചന്ദ്രന് നമായര് 

55. ശസ്പീ. മുലകര രതമാകേരന് 

56. ടപ്രമാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനമാഥയ് 

57. ശസ്പീ. കേമാരമാട്ടയ് റസമാഖയ്

58.ശസ്പീ. എസയ്. ശര്മ്മ  

59. ശസ്പീ. എ. ടകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

60.  ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

61.  ശസ്പീ. പനി. ടകേ. ശശനി

62. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

63. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

64.  ശസ്പീ. ബനി. സതര്യന് 

65. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷശസസ്പീര്  

66. ശസ്പീമതനി ടകേ. ടകേ. ടശലെജ ടെസ്പീച്ചര് 

67. ശസ്പീ. ജനി. സുധമാകേരന് 

68. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമമാര് 

69. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സുനനില് കുമമാര്

70. ശസ്പീ. കേടെകേശപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

71.  ശസ്പീ. ടകേ. സുകരഷയ് കുറുപയ്

72. ശസ്പീ. എശ. സസരമാജയ്

73. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. ടടെസണ് മമാസര്

74. ശസ്പീ. പനി. തനികലെമാതമന് 
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75. ശസ്പീ. കതമാമസയ് ചമാണനി 

76. കഡമാ. ടെനി. എശ. കതമാമസയ് ഐസകേയ് 

77. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

78. ശസ്പീ. ടകേ. വനി. വനിജയദമാസയ്

79. ശസ്പീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന്

80. ശസ്പീ. പനിണറമായനി വനിജയന്.

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേമാശയ് 

3. ശസ്പീ. മഞളമാശകുഴനി അലെനി 

4. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമമാര് 

5. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജകബയ് 

6. ശസ്പീ. അന്വര് സമാദതയ് 

7. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബമാലെകൃഷ്ണന്

8. ശസ്പീ. വനി. ടെനി. ബല്റമാശ

9.  ശസ്പീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രേമാഹനിശ കുഞയ് 

10. ശസ്പീ. എല്കദമാസയ് കുന്നപനിള്ളനി 

11.  ശസ്പീ. ടഹബനി ഈഡന്  

12. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേമാഹനിശ 

13. കഡമാ. എന്. ജയരമാജയ് 

14. കഡമാ. എശ. ടകേ. മുനസ്പീര് 

15. ശസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്  

16. ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുന്നയ് 

17. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് 

18. ശസ്പീ. രകമശയ് ടചന്നനിതലെ

19. ശസ്പീ. കറമാജനി എശ. കജമാണ്
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20. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

21. ശസ്പീ. എന്. ഷശസുദ്ദേസ്പീന്

22. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന്

23. ശസ്പീ. ടകേ. എശ. ഷമാജനി

24. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശനിവകുമമാര്

20. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫയ് 

21. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതമാമസയ്

22. ശസ്പീ. പനി. ഉടബദള്ള

23. ശസ്പീ. എശ. ഉമ്മര് 

24. ശസ്പീ. എശ. വനിന്ടസന്റെയ്

നനിഷ്പക്ഷത പമാലെനിക്കുന്നവര്  :

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജമാര്ജയ്

മനി  .   സസ്പീകര്: അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 80

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 29

നനിഷ്പക്ഷത പമാലെനിക്കുന്നവര് - 1

പ്രകമയശ പമാസമായനിരനിക്കുന;  ഗ്രമാന്റെയ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്.....  ഓര്ഡര്......  സഭ ഇകപമാള് പനിരനിയുന്നതശ നമാടള രമാവനിടലെ 8.30-നയ്
വസ്പീണ്ടുശ സകമ്മളനിക്കുന്നതമമാണയ്.  

(2017  കമയയ്  12-ാം  തസ്പീയതനി  ടവള്ളനിയമാഴ്ച്ച  രമാവനിടലെ  8.30-നയ്  വസ്പീണ്ടുശ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനമായനി സഭ ടവകുകന്നരശ 3.56-നയ് പനിരനിഞ്ഞു.)
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X.   അനുബനശ

പകേര്ച്ചവര്യമാധനി നനിയനണ പ്രവര്തനങ്ങള്   2017-18 

(അടെനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ് മറുപടെനി പറയടവ  ആകരമാഗര്യവശ സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുശ
വകുപ്പുമനനി കമശപ്പുറത്തുവച്ച മറുപടെനിയുടടെ വനിശദമാശശങ്ങള്)

കകേരളതനില്  2016-17  കേമാലെയളവനില്  വനിവനിധതരശ  പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേള്  എലമാ
ജനിലകേളനില്നനിനശ റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയടപട്ടനിട്ടുണയ്.  ടവറല്പനനി, ടഡങനിപനനി, എലെനിപനനി,
മകലെറനിയ,  ജലെജനര്യ കരമാഗങ്ങളമായ മഞപനിതശ,  ടടെകഫമായനിഡയ്  വയറനിളകകരമാഗശ
തടെങ്ങനിയവയുശ  ഇതനില്  പ്രധമാനടപട്ടവയമാണയ്.  ശസമാസകകേമാശകരമാഗമമായ എച്ചയ്1 എന്1
പനനിമൂലെമുളള കരമാഗവശ മരണവശ മുന്വര്ഷടത അകപക്ഷനിച്ചയ് അല്പശ കൂടുതലെമായനി
ഈ വര്ഷവശ റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയടപട്ടു.

ടവറല്പനനി

സശസമാനതയ്  ഏറവശ  കൂടുതലെമായനി  കരമാഗനികേള്  ചനികേനിത  കതടുന്നതയ്
ടവറല്പനനി സശബനമമായമാണയ്.  2017 കമയയ് മമാസശ 8 വടര 760833 കരമാഗനികേള്
ടവറല്പനനികയ്  മമാത്രമമായനി  ചനികേനിത  കതടെനിയനിരുന.   ഇതനില്  ഭൂരനിഭമാഗവശ
ഏതമാനുശ ദനിവസടത ചനികേനിതമൂലെശ സുഖടപടുകേയുശ ടചയ.

കേഴനിഞ വര്ഷടത അകപക്ഷനിച്ചയ് പനനിയനില് അല്പശ വര്ദനവടണങനിലശ
2013,  2014  വര്ഷടത  അകപക്ഷനിച്ചയ്  കുറവമാണയ്.  പനനി  മരണങ്ങളശ  കേഴനിഞ
വര്ഷടത അകപക്ഷനിച്ചയ്   കുറവമാണയ്.   ടചളളപനനി  മുന്വര്ഷടത  അകപക്ഷനിച്ചയ്
കുറയ്ക്കുവമാന് സമാധനിച.    എച്ചയ്1 എന്1  വര്ദനവണയ്.   421  കകേസുകേള് റനികപമാര്ട്ടയ്
ടചയകേയുശ 29 കപര് മരണടപടുകേയുശ ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  

വയനമാടെയ്  ജനിലയനില്  2015-ല്  102  കപടര  ബമാധനിക്കുകേയുശ  11  കപര്
മരനിക്കുകേയുശ  ടചയ്ത  കുരങ്ങുപനനി  ഈ  വര്ഷശ  ഉണമായനികട്ടയനില.   എലെനിപനനിയുശ
ഡനിഫസ്പീരനിയയുശ കേഴനിഞ വര്ഷടതകമാള് കൂടുതല് റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയ്തനിട്ടുണയ്.

കരമാഗങ്ങള്ടകതനിടര ടകേടകമാണ നടെപടെനികേള്

മുന്വര്ഷങ്ങളനിടലെ കരമാഗവനിവര  കേണക്കുകേള് വനിശകേലെനശ ടചയ്തതനില് ഈ
വര്ഷശ  തമാരതകമര്യന  കരമാഗബമാധനിതരുടടെ  എണ്ണതനില്  വര്ദനവനിടന്റെ  സൂചന
ലെഭനിച്ചനിരുന. കേമാലെമാവസയനിലളള മമാറശ, കുടെനിടവളള ദസൗര്ലെഭര്യശ തടെങ്ങനിയവകേമാരണശ
ജലെജനര്യകരമാഗങ്ങളശ ടകേമാതകുജനര്യകരമാഗങ്ങളശ  വര്ദനികമാനുളള സമാദര്യത മുന്നനില്
കേണ്ടുടകേമാണ്ടുളള പ്രവര്തനമമാണയ് സശസമാന ആകരമാഗര്യവകുപയ് ടകേടകമാണതയ്.

➢ ജനുവരനി മമാസതനില്തടന്ന വനിവനിധ ജനിലകേള് 2017-18  കേമാലെയളവനികലെകമായനി
പകേര്ച്ചവര്യമാധനി  പ്രതനികരമാധതനിനുശ  നനിയനണതനിനുശ  വമാര്ഷനികേ  മമാര്ഗ്ഗകരഖയയ്
രൂപശ നല്കേനി.
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➢ സശസമാനതനില്  വനിളനിചകചര്ത  ജനിലമാതലെ  സര്വ്വയലെന്സയ്
ആഫസ്പീസര്മമാരുകടെയുശ  മറ്റുകദര്യമാഗസരുടടെയുശ  അവകലെമാകേന  കയമാഗതനില്
സഷ്ടതയുണമാക്കുകേയുശ  അതനുസരനിചളള  തടെര്  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുവമാന്
തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുശ ടചയ.

➢ സശസമാനടത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലളള  ഇതര  സശസമാന
ടതമാഴനിലെമാളനികേളടടെ വമാസസലെങ്ങടളക്കുറനിചശ ജലെവനിതരണശ,  മമാലെനിനര്യസശസരണശ
എന്നനിവടയക്കുറനിചമുളള  വനിവരങ്ങള്  ആകരമാഗര്യവകുപനിനയ്  ടകേമമാറുവമാന്
ധമാരണയമായനി.

➢ 9-3-2017-നയ്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിടലെ  സര്കമാര്  സസകേമാരര്യ  ടമഡനികല്
കകേമാകളജുകേളനിലളള  ഒരു  കഡമാക്ടര്ക്കുവസ്പീതശ  പകേര്ച്ചവര്യമാധനി  നനിരസ്പീക്ഷണശ,
റനികപമാര്ട്ടനിശഗയ്,  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  തടെങ്ങനിയവടയക്കുറനിച്ചയ്   പരനിശസ്പീലെന
കമാസയ്  നല്കുകേയുശ  മഴകമാലെത്തുണമാകേമാന്  സമാദര്യതയുളള  പകേര്ച്ചവര്യമാധനി
പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള്കയ് സഹമായശ അഭര്യര്തനിക്കുകേയുശ ടചയ.

➢ 16-3-2017-നയ്  തനിരുവനന്തപുരശ  ജനിലയനിടലെ  കരമാഗബമാധ  കൂടുതലെമായനി
കേണ്ടുവരുന്ന 8 കബമാകയ് പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗര്യകകേന്ദ്രങ്ങളനിടലെ ടമഡനികല് ഓഫസ്പീസര്മമാരുടടെയുശ
സൂപര്ടവസര്മമാരുകടെയുശ  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  കയമാഗശ  വനിളനിചകചര്തയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നല്കുകേയുശ  ആവശര്യമമായ  കപ്രമാജകകേള്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചയ്  പ്രവര്തനശ  തടെങ്ങുവമാന്
തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുമുണമായനി. തനിരുവനന്തപുരശ ടമഡനികല് കകേമാകളജനിടലെ കേമ്മവ്യൂണനിറനി
ടമഡനിസനിന് അസനി. ടപ്രമാഫസറുശ പ്രസസ്തുത ചര്ച്ചയനില് പടങടുത്തു.

➢ 24-3-2017-നയ് എലെനിപനനി കരമാഗപ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങടളക്കുറനിചള്ള
സശസമാനതലെ  ശനില്പശമാലെ  ടതകമാടെയ്  ടട്രെയനിനനിശഗയ്  ടസന്റെറനില്  വച്ചയ്  നടെതനി.
വനിവനിധ  ജനിലകേളനിടലെ  സര്വ്വയലെന്സയ്  ഓഫസ്പീസര്മമാര്,  ജനിലമാ  ഓഫസ്പീസര്മമാര്
തടെങ്ങനിയവര് കയമാഗതനില് സശബനനിച.

➢ ആന്ഡമമാന്  നനികകമാബമാര്  ദസസ്പീപനിടലെ  കകേന്ദ്ര  എലെനിപനനി  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രതനിടലെയുശ പൂകകമാടെയ് ടവററനിനറനി കകേമാകളജനിടലെയുശ ശമാസജര് ചര്ച്ചകേള്കയ്
കനതൃതസശ നല്കേനി.

➢ എലെനിപനനി  കരമാഗവര്യമാപനശ  തടെയുന്നതനിടനക്കുറനിചശ  മനുഷര്യരനിലശ
വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളനിലശ കരമാഗനനിര്ണ്ണയശ നടെത്തുന്നതനിലളള വനിവനിധ ടടെസ്റ്റുകേടളക്കുറനിചശ
ശനില്പശമാലെയനില് ചര്ച്ച ടചയടപട്ടു.

➢ മമാര്ച്ചയ്-ഏപ്രനില്  മമാസങ്ങളനില്  സശസമാനതനിടന്റെ  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്
ടഡങനി,  എച്ചയ്1 എന്1  എന്നനിവ  റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയടപട്ടതനിടന്റെ  അടെനിസമാനതനില്
ആവശര്യമമായ ചനികേനിതമാ സശവനിധമാനങ്ങളശ കരമാഗനനിര്ണ്ണയതനിനുള്ള  ഉപമാധനികേളശ
ഉറപ്പുവരുതനി.

98/2020.
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➢ സശസമാനടത വനിവനിധ ജനിലകേളനില്ടപട്ട ലെകബമാറട്ടറനി ടടെകസ്പീഷര്യന്മമാര്കയ്
ടചടന്നയനില്നനിനള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരുടടെ  കനതൃതസതനില്  മലെമനനി
കരമാഗനനിര്ണ്ണയതനിനുളള പ്രകതര്യകേ ടട്രെയനിനനിശഗയ് നടെതനി.

➢ ജനിലകേളനിടലെ ടവക്ടര് കേണ്കട്രെമാള് യൂണനിറയ്  ഉകദര്യമാഗസര്ക്കുശ ടകേമാതകേയ്-
പ്രമാണനി ഗകവഷകേര്ക്കുമുള്ള ശനില്പശമാലെ മമാര്ച്ചയ് മമാസതനില് നടെത്തുകേയുണമായനി.

➢ ഏപ്രനില്  മമാസശ  ആദര്യവമാരകതമാടുകൂടെനി  സശസമാനടത  വനിവനിധ
ജനിലകേളനില്  ജലെജനര്യകരമാഗമമായ  ടഹപടററനിസയ്  എ,  ടകേമാതകുജനര്യകരമാഗമമായ
ടഡങനി,  ശസമാസകകേമാശകരമാഗമമായ   എച്ചയ്1 എന്1  എന്നനിവ  വര്ദനിചവരുന്നതനിനമാല്
അതതയ്  ജനിലകേള്കമായനി  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുകേയുശ  കരമാഗപ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ശകനിടപടുത്തുകേയുശ  കരമാഗ  നനിരസ്പീക്ഷണവശ   ടദനശദനിന
പ്രവര്തനങ്ങളശ സസൂഷശ  വനിലെയനിരുതനിയുശ വരുന.

➢ ഏപ്രനില്  21,  22   തസ്പീയതനികേളനില്  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടലെ  മട്ടന്നൂര്
മുനനിസനിപമാലെനിറനിയനില്നനിനശ   റനികപമാര്ട്ടയ്   ടചയ്ത  ടഡങനിപനനിബമാധടയത്തുടെര്ന്നയ്
അഡസ്പീഷണല് ഡയറക്ടറുടടെ കനതൃതസതനില്  ഒരു സശഘശ സലെശ സന്ദേര്ശനിക്കുകേയുശ
കരമാഗപ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  വനിലെയനിരുത്തുകേയുശ  ടചയ.  മട്ടന്നൂര്
സമാമൂഹനികേമാകരമാഗര്യ  കകേന്ദ്രതനില്   മുനനിസനിപല്  ആകരമാഗര്യകേമാരര്യ  സമാന്ഡനിശഗയ്
കേമ്മനിറനി  ടചയര്മമാടന്റെ  അദര്യക്ഷതയനില്  കചര്ന്ന  കയമാഗതനില്  വനിവനിധ
വമാര്ഡുകേളനിടലെ പ്രവര്തനങ്ങള് ശകനിടപടുതമാന് തസ്പീരുമമാനനിച.

➢ തടെര്ന്നയ്   23-4-2017-നയ്  മുനനിസനിപമാലെനിറനിയനിടലെ  34  വമാര്ഡുകേളനിലശ
കുടുശബശസ്പീ, അയല്ക്കൂട്ടശ, മുനനിസനിപല് ആകരമാഗര്യവകുപയ് ഉകദര്യമാഗസര്  എന്നനിവര്
സശയുകമമായനി ടകേമാതകേയ് ഉറവനിടെ നശസ്പീകേരണ തസ്പീവ്രയജശ പരനിപമാടെനി നടെതനി.

➢ ഏപ്രനില്  24  മുതല്  27  വടര  സശസമാനടത  എലമാ  ജനിലകേളനിലശ
ടകേമാതകുകേളടടെ ഉറവനിടെ നശസ്പീകേരണതനിനമായനി  തസ്പീവ്രയജ പരനിപമാടെനി  നടെതനി.

➢ 26,  27 തസ്പീയതനികേളനില് കതമാട്ടശ കമഖലെയനില് പ്രകതര്യകേ ടകേമാതകേയ് കൂതമാടെനി
നശസ്പീകേരണശ നടെതനി.

➢ സശസമാനതയ് ഈ വര്ഷശ നടെപനിലെമാക്കുന്ന ഊര്ജ്ജനിത പകേര്ച്ചവര്യമാധനി
നനിയനണ  പരനിപമാടെനിയുടടെ  ഭമാഗമമായനി  29-4-2017-നയ്  സശസമാന  വര്യമാപകേമമായനി
നടെതനിയ  "ടഹല്തനി കകേരളമാ കേര്യമാമയനിനനില്  ''  ആകരമാഗര്യ വകുപയ് ഉകദര്യമാഗസര്
1847  ടെസ്പീമുകേളമായനി തനിരനിഞയ് വനിവനിധ സമാപനങ്ങള്,  വസ്പീടുകേള്,  കതമാട്ടങ്ങള്,  ഇതര
സശസമാന  ടതമാഴനിലെമാളനികേളടടെ  വമാസസലെങ്ങള്/നനിര്മ്മമാണ  സലെങ്ങള്
എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  നടെതനിയ  പരനികശമാധനയനില്  ഗുരുതരമമായ  വസ്പീഴകേളമാണയ്
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കേടണതനിയതയ്. 81695 വസ്പീടുകേളനിലശ 5282 സമാപനങ്ങളനിലശ 2084 കതമാട്ടങ്ങളനിലശ
920  നനിര്മ്മമാണ  സലെങ്ങളനിലശ  1585  ഇതര  സശസമാന  ടതമാഴനിലെമാളനികേളടടെ
വമാസസലെങ്ങളനിലശ പരനികശമാധന നടെത്തുകേയുണമായനി.  ടകേമാതകേനിടന്റെ ഉറവനിടെങ്ങള്
കേമാണടപട്ടതനിനുശ  പകേര്ച്ചവര്യമാധനി  ഉണമാക്കുന്ന തരതനില് മലെനിനജലെശ  പുറകതകയ്
ഒഴകനിയതനിനുശ  കേക്കൂസുകുഴനി  മൂടെനി  ഭദമമാകമാതതനിനുശ  പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേളണമാകുന്ന
തരതനില്  മമാലെനിനര്യശ  നനികക്ഷപനിച്ചതനിനുശ  ജലെകസമാതസ്സുകേള്  മലെനിനമമാകനിയതനിനുശ
384  വസ്പീടുകേള്ക്കുശ  413  സമാപനങ്ങള്ക്കുശ  108  കതമാട്ടങ്ങള്ക്കുശ  38  നനിര്മ്മമാണ
സലെങ്ങള്ക്കുശ  119  ഇതര  സശസമാന  ടതമാഴനിലെമാളനികേള്  തമാമസനിക്കുന്ന
വമാസസലെങ്ങള്ക്കുശ നനിയമപരമമായ കനമാട്ടസ്പീസുകേള് നല്കുകേയുണമായനി.  സശസമാന
തലെതനില് ആകരമാഗര്യവകുപയ് ഡയറക്ടര് കഡമാ. ആര്. എല്. സരനിത, ആകരമാഗര്യവകുപയ്
അഡസ്പീഷണല് ഡയറക്ടര് (പനി.എച്ചയ്.)  കഡമാ.  ടകേ.  ടജ.  റസ്പീന എന്നനിവരുശ ജനിലമാതലെ
പ്രവര്തനങ്ങള്കയ്  ജനിലമാ  ടമഡനികല്  ഓഫസ്പീസര്മമാരുശ  കനതൃതസശ
നല്കുകേയുണമായനി. 

➢ തടെര്നള്ള  മമാസങ്ങളനില്  തകദ്ദേശസസയശഭരണ  വകുപയ്  ശുചനിതസമനിഷന്,
ആകരമാഗര്യകകേരളശ,  ഭക്ഷര്യസുരക്ഷമാ  വനിഭമാഗശ,  ജലെവനിതരണശ  തടെങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളമമായനി
കചര്നടകേമാണയ് ആവശര്യമമായ കരമാഗപ്രതനികരമാധ പദതനികേള് സമയബനനിതമമായനി
നടെത്തുന്നതമാണയ്.

➢ പ്രവര്തനങ്ങള്കമാവശര്യമമായ  ഫണയ്  വനിവനിധ  ജനിലകേള്കയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

➢ എച്ചയ്1 എന്1  കരമാഗതനിനമാവശര്യമമായ  ഫണയ്  വനിവനിധ  ജനിലകേള്കയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

➢ എച്ചയ്1 എന്1  കരമാഗതനിനമാവശര്യമമായ    ഒടസള്ട്ടമാമനിവനിര്  ഗുളനികേകേളടടെ
ലെഭര്യത എലമാ ജനിലകേളനിലശ ഉറപമാകനിയനിട്ടുണയ്. വമാകനികനഷന് ലെഭര്യമമാകമാനുള്ള കമല്
നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.

➢ എറണമാകുളശ ജനിലയനില്നനിനശ കേഴനിഞ ആഴയനില് റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയടപട്ട
ഡനിഫസ്പീരനിയ കരമാഗതനിടനതനിരമായനി  പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതനിവരുന. 

➢ ടഡങനിപനനി കൂടുതലെമായനി റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയടപട്ട എറണമാകുളശ ജനിലയനിടലെ
പമായനിപ്ര, കേണ്ണൂര് ജനിലയനിടലെ മട്ടന്നൂര്, പമാലെകമാടെയ് ജനിലയനിടലെ കമലെമാര്കകമാടെയ്, തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിടലെ  ഒല്ലൂര്,  കകേമാഴനികകമാടെയ്  ജനിലയനിടലെ  കേമാക്കൂര്,  രമാമനമാട്ടുകേര  എന്നസ്പീ
പ്രകദശങ്ങളനില് കരമാഗപകേര്ച്ച നനിയനണ വനികധയമമാണയ്.

➢ മഞപനിതശ  (ടഹപടററനിസയ്  എ)  റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയടപട്ട  മലെപ്പുറശ
ജനിലയനിടലെ അങ്ങമാടെനിപ്പുറശ,  വയനമാടെയ് ജനിലയനിടലെ ടതമാണര്നമാടെയ്,  പടെനിഞമാകറതറ,
എറണമാകുളശ ജനിലയനിടലെ കേളമകശ്ശേരനി തടെങ്ങനിയ സലെങ്ങളനിടലെ സനിതനി നനിയനണ
വനികധയമമാണയ്.
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കരമാഗനനിയനണ പ്രവര്തനങ്ങള്

ഈ വര്ഷശ കമയയ് മമാസശ 8 വടര 2777 ടഡങനിപനനി കകേസുകേളശ 2  മരണവശ
റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയ്തനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ വര്ഷങ്ങളനില് ഇകത കേമാലെയളവനിടനകമാള് ഈ
വര്ഷശ  ടഡങനിപനനിയനില്  വര്ദനവണമായനിട്ടുണയ്.  ടഡങനിപനനി  ബമാധയനില്
സശസമാനത്തുള്ള വര്ദനവയ്  രമാജര്യവര്യമാപകേമമായ വര്ദനവനിടന്റെ ഭമാഗമമായനിട്ടുള്ളതമാണയ്.
കവനല്മഴയുശ മണ്സൂണ് കേമാലെടത ഇടെവനിട്ടുള്ള മഴയുശ ടഡങനിപനനി വര്ദനികമാന്
കേമാരണമമായനി.

ടഡങനിപനനി ഈ വര്ഷശ കൂടുതലെമായനി  റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയ്തതയ്  തനിരുവനന്തപുരശ,
ടകേമാലശ,  ആലെപ്പുഴ,  പതനശതനിട്ട,  എറണമാകുളശ,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനിലെമാണയ്.
കരമാഗബമാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  റമാപനിഡയ്  ടറകസമാണ്സയ്  ടെസ്പീശ  ഇന്ടവസനികഗഷന്
നടെത്തുകേയുശ ഊര്ജ്ജനിതമമായനി ടകേമാതകേനിടന്റെ ഉറവനിടെ നശസ്പീകേരണശ, ഇന്കഡമാര് കസ്പ്രേ
(വസ്പീടെനിനകേതയ്  ആകരമാഗര്യതനിനയ്  ഹമാനനികേരമലമാത  ടപറനിത്രശ  എകയ്ട്രെമാകയ്  കസ്പ്രേ
ടചയന്നതയ്),  വസ്പീടെനിനയ് പുറതയ് കസ്പ്രേയനിശഗയ്,  കഫമാഗനിശഗയ് കൂടെമാടത വര്യകനിഗത സുരക്ഷമാ
മമാര്ഗ്ഗങ്ങള് തടെങ്ങനിയവ കേമാരര്യക്ഷമമമായനി ടചയവരുന.

ആകരമാഗര്യപ്രവര്തകേര് ഗൃഹ സന്ദേര്ശനശ നടെതനി ടകേമാതകേനിടന്റെ ഉറവനിടെങ്ങള്
കേണ്ടുപനിടെനിച്ചയ്  ഇലമാതമാകനി.  ടകേമാതകേയ്  ഉറവനിടെ  നശസ്പീകേരണ  കേര്യമാടമയനിനുകേളശ
ആഴയനില്  ഒരനികലള്ള  ടഡ്രൈ  കഡ  ആചരണവശ  ടഡങനിപനനി  നനിയനണതനിനയ്
സഹമായകേരമമാണയ്. ചനികന് ഗുനനിയ റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയ്തനിട്ടനില.

എച്ചയ്  1      എന്  1

ഈ വര്ഷശ കമയയ് മമാസശ  8-ാംതസ്പീയതനിവടര  421  കപര്കമാണയ് എച്ചയ്1 എന്1
കരമാഗമുണമായതയ്.  29  മരണങ്ങളണമായനിട്ടുണയ്.  കരമാഗബമാധനിതര്കയ്  എ.ബനി.സനി.
ചനികേനിതമാമമാര്ഗ്ഗകരഖകേള്കനുസരനിചള്ള  ചനികേനിത  സര്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനില്
സസൗജനര്യമമായനി  ലെഭര്യമമാകനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുള്ള  ഒടസള്ട്ടമാമനിവനിര്  ഗുളനികേ
ടകേ.എശ.എസയ്.സനി.എല്.  മുകഖനയുശ  കേമാരുണര്യ  ഫമാര്മസനി  കസമാറുകേള്വഴനിയുശ
ആവശര്യതനിനയ്  ലെഭര്യമമാകനി.  കരമാഗസനിരസ്പീകേരണതനിനയ്  ടതമാണയനിടലെ  സവസമാമനിള്
പരനികശമാധനയയ്  മണനിപമാലെനിടലെ  ടവകറമാളജനി  റനിസര്ച്ചയ്  ടസന്റെറനില്  സസൗകേരര്യശ
ലെഭര്യമമാണയ്.

എലെനിപനനി

ഈ വര്ഷശ  കമയയ് മമാസശ  8-ാംതസ്പീയതനിവടര എലെനിപനനി  427  കപര്കമാണയ്
റനികപമാര്ട്ടയ്  ടചയടപട്ടതയ്.  6  കപര്  ഈ  കരമാഗതമാല്  മരനിച.  മരണശ  കേഴനിഞ
വര്ഷകതകമാള്  കുറവമാണയ്.  കരമാഗബമാധനിതര്  ഏറവശ  കൂടുതല്  തനിരുവനന്തപുരശ
ജനിലയനിലെമാണയ്.  ആലെപ്പുഴ,  കകേമാഴനികകമാടെയ്,  വയനമാടെയ്,  തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനില് ഈ കരമാഗശ
തമാരതകമര്യന കൂടുതലെമാണയ്.  എലെനിപനനി ചനികേനിതമാ മമാര്ഗ്ഗകരഖയുശ കഡമാകനിടസകനിന്
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ഉള്ടപടടെയുള്ള  മരുനകേളശ  സര്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ലെഭര്യമമാകനിയനിട്ടുണയ്.
ടതമാഴനിലറപ്പുപദതനിയനിലശ  കൃഷനിയനിലശ  മറ്റുശ  ഉള്ടപടുന്ന  ടഹ  റനിസയ്  ഗ്രൂപനിനയ്
മുന്കേരുതല്  പ്രതനികരമാധ  ചനികേനിത  നല്കേനി.  പരനിസരശുചസ്പീകേരണശ,  മമാലെനിനര്യ
നനിര്മ്മമാര്ജ്ജനശ, കകമാറനികനഷന് വര്യകനിഗത സുരക്ഷ തടെങ്ങനിയവയുശ നടെപനിലെമാകനി.

മലെമനനി

മലെമനനി  കേഴനിഞ  വര്ഷങ്ങടള  അകപക്ഷനിച്ചയ്  അല്പശ  കുറവമാണയ്.  ഈ
വര്ഷശ കമയയ് മമാസശ  8-ാംതസ്പീയതനിവടര  194  കപര്കയ് മലെമനനി റനികപമാര്ട്ടയ് ടചയ.
കേമാസര്കഗമാഡയ്,  കകേമാഴനികകമാടെയ്,  മലെപ്പുറശ  ജനിലകേളനിലെമാണയ്  ഈ കരമാഗശ കൂടുതലെമായനി
കേമാണുന്നതയ്.  കരമാഗബമാധനിതര്കയ്  സസൗജനര്യ  ചനികേനിത  എലമാ  സര്കമാര്
ആശുപത്രനികേളനിലശ  ലെഭര്യമമാണയ്.  കരമാഗബമാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  മമാനദണ്ഡങ്ങള്
കനുസരനിചള്ള  കരമാഗനനിരസ്പീക്ഷണശ  ടകേമാതകുനനിയനണതനിനയ്  വസ്പീടെനിനുള്ളനില്
കസ്പ്രേയനിശഗയ്  (ഇന്കഡമാര്  ടസയനിസയ്  കസ്പ്രേ-ഐ.എസയ്.എസയ്.),  മുറനികകേടത
ചുവരുകേളനില്  കസ്പ്രേയനിശഗയ്  (ഇന്കഡമാര്  റസനിഡവ്യൂവല്  കസ്പ്രേ-ഐ.ആര്.എസയ്.),
ജലെമാശയങ്ങളനില്  കൂതമാടെനികേടള  നനിയനനികമാന്  ഗപനിമതര്യശ  നനികക്ഷപനികല്
തടെങ്ങനിയവ  നടെതനി.  കൂടെമാടത  ഇതര  സശസമാന  ടതമാഴനിലെമാളനികേളടടെ
രകപരനികശമാധനയുശ കേമാരര്യക്ഷമമമാകനി.

മലെമനനി നനിര്മ്മമാര്ജ്ജന പ്രവര്തനങ്ങള് 

2020-ഓടുകൂടെനി  സശസമാനതയ്  തകദ്ദേശസ്പീയ  മലെമനനി  ഇലമാതമാക്കുവമാനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളമാണയ് നടെതമാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനുകവണനി മലെമനനി നനിരസ്പീക്ഷണവശ
നനിയനണവശ കേമാരര്യക്ഷമമമാക്കുശ. മലെമനനി കഹമാട്ടയ് കസമാട്ടുകേളടടെ മമാപനിശഗയ് നടെത്തുശ.
ഇതര  സശസമാന  ടതമാഴനിലെമാളനികേടള  Rapid  Diagnostic  Tests (RDTs)
ഉപകയമാഗനിച്ചയ് രകപരനികശമാധന നടെത്തുശ. ഇതര സശസമാനങ്ങളനില് കപമായനിവരുന്ന
കകേരളസ്പീയടരയുശ പരനികശമാധനിക്കുശ. കഹമാട്കസമാട്ടുകേളനില് രകപരനികശമാധന വര്ദനിപനിക്കുശ.
സസകേമാരര്യ  ആശുപത്രനികേള് ഉള്ടപടടെ  ടസന്റെനിനല് കരമാഗ  നനിരസ്പീക്ഷണ സമ്പ്രദമായശ
നടെപമാക്കുശ.  മലെമനനിയുടടെ  കനമാട്ടനിഫനികകഷനുശ  കക്രമാസയ്  കനമാട്ടനിഫനികകഷനുശ
പ്രമാബലെര്യതനില്  വരുത്തുശ.  ചനികേനിതമാ  കപ്രമാകട്ടമാകകമാള്  അനുസരനിചള്ള  മലെമനനി
സമ്പൂര്ണ്ണ ചനികേനിത ഉറപമാക്കുശ.  കബമാധവല്കരണശ കേമാരര്യക്ഷമമമാക്കുശ.  ടകേമാതകേയ്
നനിരസ്പീക്ഷണവശ നനിയനണവശ ഊര്ജ്ജനിതടപടുത്തുശ.

സ്ക്രബ്ടടെഫസയ്   (  ടചള്ളുപനനി  )

സ്ക്രബ്ടടെഫസയ് (ടചള്ളുപനനി) സശസമാനതയ് ഈ വര്ഷശ കമയയ് മമാസശ 8-ാം
തസ്പീയതനിവടര 61  കപടര ബമാധനിച.  തനിരുവനന്തപുരശ ജനിലയനിലെമാണയ് സ്ക്രബ്ടടെഫസയ്
ഏറവശ കൂടുതല് കേമാണുന്നതയ്. ഈ കരമാഗശ പരത്തുന്ന ചനിഗര്ടമറ്റുകേള് (ഒരനിനശ ടചള്ളുകേള്)
എലെനികേളനില് കേണ്ടുവരുന.  കരമാഗബമാധനിത പ്രകദശങ്ങളനില് ടചള്ളുനശസ്പീകേരണതനിനമായനി
കുറനിടച്ചടെനികേള്  നസ്പീകശ  ടചയകേ,  കേസ്പീടെനമാശസ്പീനനി  തളനികല്,  എലെനിനശസ്പീകേരണശ
എന്നനിവ ഊര്ജ്ജനിതടപടുതനി. 
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ഈ കരമാഗശ സനിരസ്പീകേരനികമാനുള്ള കേനിറ്റുകേള് പബനികേയ് ടഹല്തയ് ലെമാബുകേളനില്
ലെഭര്യമമാകനിയനിട്ടുണയ്.  ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള കഡമാകനിടസകനിന് ഉള്ടപടടെയുള്ള മരുനകേളശ
ലെഭര്യമമാണയ്.  ഈ  കരമാഗതനിടന്റെ  ചനികേനിതമാമമാര്ഗ്ഗകരഖ  തയമാറമാകനി
സര്കമാര്/സസകേമാരര്യ കഡമാക്ടര്മമാര്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

വയറനിളക കരമാഗങ്ങള്

വയറനിളക  കരമാഗങ്ങള്  മുന്  വര്ഷകതകമാള്  അല്പശ  കൂടുതലെമാണയ്.  ഈ
വര്ഷശ  കമയയ്  മമാസശ  8  വടര  136014  കപര്കയ്  വയറനിളക  കരമാഗങ്ങള്
ബമാധനിക്കുകേയുശ 2 കപര് ഇതമൂലെശ മരണമടെയുകേയുശ ടചയ.  മലെപ്പുറശ, കകേമാഴനികകമാടെയ്,
പമാലെകമാടെയ്,  തൃശ്ശൂര്,  തനിരുവനന്തപുരശ,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനിലെമാണയ്  ഈ  കരമാഗശ
തമാരതകമര്യന കൂടുതലെമായനി കേമാണടപട്ടതയ്.

ടഹപടററനിസയ് എ

ടഹപടററനിസയ് എ മുന്വര്ഷടത അകപക്ഷനിച്ചയ് അല്പശ കുറഞനിട്ടുണയ്.  ഈ
വര്ഷശ കമയയ് മമാസശ 8-ാംതസ്പീയതനിവടര 253 കപര്കയ് ടഹപടററനിസയ് എ റനികപമാര്ട്ടയ്
ടചയകേയുശ  3  കപര് ഇതമൂലെശ  മരനിക്കുകേയുമുണമായനി.   തൃശ്ശൂര്,  പമാലെകമാടെയ്,  മലെപ്പുറശ,
കകേമാഴനികകമാടെയ്,  ടകേമാലശ  എന്നസ്പീ ജനിലകേളനിലെമാണയ്  ഈ കരമാഗശ  കൂടുതലെമായുണമായതയ്.
നനിയനണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുകേയുണമായനി.  മഴകമാലെപൂര്വ്വ  ശുചസ്പീകേരണശ,
കരമാഗനനിരസ്പീക്ഷണശ,  Oral rehydration salts  (ORS) വനിതരണശ,  ജലെപരനികശമാധന,
കകമാറനികനഷന്,  സൂപര്  കകമാറനികനഷന്,  കബമാധവല്കരണശ  തടെങ്ങനിയവ
നടെതനിവരുന. 

മന്തയ്

പമാലെകമാടെയ്  ജനിലയനില്  മന്തുകരമാഗ  നനിവമാരണ  സമൂഹ  ചനികേനിതമാ  പരനിപമാടെനി
കേഴനിഞ  ഡനിസശബറനില്  നടെപനിലെമാകനി.   മലെപ്പുറടത  ടപമാന്നമാനനിയനില്
ടഫബ്രുവരനിയനില്  മന്തയ്  കരമാഗ  നനിവമാരണ  സമൂഹ  ചനികേനിതമാ  പരനിപമാടെനി  നടെതനി.
കേമാസര്കഗമാഡയ്  ജനിലയനില് അഡസ്പീഷണല് എശ.എഫയ്.  സര്കവ്വ നടെതനി.  അതനിടന്റെ
ഫലെടത അടെനിസമാനടപടുതനി മന്തുകരമാഗ സശക്രമണ സമാദര്യതമാ സര്കവ്വ  (ടെമാസയ്)
നടെപനിലെമാക്കുശ.  ടെമാസയ്  നടെതനി  ജനിലകേളനില്  കപമാസയ്  എശ.ഡനി.എ.  സര്കവ്വ
നടെപനിലെമാക്കുശ.

പകേര്ച്ചവര്യമാധനികേടള കനരനിടെമാനമായനി ആകരമാഗര്യവകുപയ് തയമാറമാകനിയ വമാര്ഷനികേ
കേര്മ്മ  പരനിപമാടെനി  അനുസരനിച്ചയ്  കമയയ്  മമാസശ  മഴകമാലെപൂര്വ്വ  ശുചസ്പീകേരണവശ
ടകേമാതകുകേളടടെ  ഉറവനിടെ  നശസ്പീകേരണതനിനുള്ള  വനിവനിധതരശ  കേര്യമാടമയനിനുകേളശ
തകദ്ദേശ  ഭരണ  സമാപനങ്ങളടടെയുശ  ശുചനിതസമനിഷടന്റെയുശ  മറയ്  വകുപ്പുകേളടടെയുശ
സഹകേരണകതമാടടെ ആകരമാഗര്യവകുപയ് നടെത്തുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
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വമാര്ഡുടമമര്മമാരുടടെ  കനതൃതസതനില്  വമാര്ഡുതലെ  ആകരമാഗര്യശുചനിതസ
സമനിതനികേള് കേമാരര്യക്ഷമമമാകമാനുശ ഫണയ് ലെഭര്യത ഉറപമാകമാനുമുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളശ
ഊര്ജ്ജനിതടപടുതനി.  പകേര്ച്ച  വര്യമാധനികേളടടെ  ചനികേനിതമാ  മമാര്ഗ്ഗകരഖകേള്
സര്കമാര്/സസകേമാരര്യ  ആശുപത്രനികേളനിടലെ  കഡമാക്ടര്മമാര്കയ്  ലെഭര്യമമാകനി  ശരനിയമായ
ചനികേനിത ഉറപമാകനി.

സശകയമാജനിത  കരമാഗനനിരസ്പീക്ഷണ  പരനിപമാടെനിയുടടെയുശ  (IDSP),  കദശസ്പീയ
പ്രമാണനിജനര്യ  കരമാഗ  നനിയനണ  പരനിപമാടെനിയുടടെയുശ  (NVBDCP)  ഭമാഗമമായനി
ദനിനശപ്രതനിയുശ  പ്രതനിവമാരവശ  പ്രതനിമമാസവശ  പകേര്ച്ച  വര്യമാധനികേളടടെ  വനിവരങ്ങള്
ഓകരമാ  തലെതനിലശ  വനിലെയനിരുത്തുകേയുശ  കരമാഗ  നനിയനണ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെപനിലെമാക്കുകേയുശ ടചയ.

സശസമാനതലെതനില്  10000  ടകേപ്പുസകേങ്ങള്,  6000  കബമാധവല്കരണ
കേലെണറുകേള്,  25000  ബനിറയ്  കനമാട്ടസ്പീസുകേള്  തടെങ്ങനിയവ  തയമാറമാകനി
ടകമാണനിരനിക്കുന.

കൂടെമാടത  ഭക്ഷണശമാലെകേള്,  കനിനനികല്  ലെകബമാറട്ടറനികേള്,  വനിദര്യമാഭര്യമാസ
സമാപനങ്ങള്  ഇതര  സശസമാന  ടതമാഴനിലെമാളനി  കേര്യമാമ്പുകേള്,  വസ്പീടുകേള്,
സമാപനങ്ങള്,  കതമാട്ടങ്ങള് തടെങ്ങനിയവയനില് ആകരമാഗര്യ പ്രവര്തകേര് ടപമാതജന
ആകരമാഗര്യ നനിയമ പ്രകേമാരശ പരനികശമാധന നടെതനി നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിചവരുന.
സശസമാനടത  ഇതര  സശസമാന  ടതമാഴനിലെമാളനികേളടടെ  വമാസസലെങ്ങളനില്
പഞമായതയ്,  നഗരകേമാരര്യശ,  ടതമാഴനില്  വകുപ്പുകേളമമായനി  കചര്ന്നയ്  മലെമനനി,  മന്തയ്
തടെങ്ങനിയ  കരമാഗങ്ങളടടെ  പരനികശമാധനകേളശ  ടമഡനികല്  കേര്യമാമ്പുശ
കബമാധവല്കരണവശ നടെതനി.

ഫണയ്

പകേര്ച്ചവര്യമാധനി നനിയനണതനിനയ്  ഈ വര്ഷശ കമയയ്  മമാസശ  8-ാം തസ്പീയതനി
വടര പമാന് ഫണനില് നനിനശ 52 ലെക്ഷശ രൂപ ജനിലകേളനില് വനിതരണശ ടചയ. 


