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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ്  18, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 166]                         ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                          [നമ്പര് 16

നനിയമസഭ  2017  കമയയ്  മഭാസലാം  18-ാം തതീയതനി  വവഭാഴഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  8.30-നയ്
ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 
(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കയ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.........ഓര്ഡര്......കചേഭാദവലാം നമ്പര് *481. 

ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന പദതനി

1 (*481)  ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജനിലഭാ  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  ഇകപഭാള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനമുളലപലടയുളള  കേഭാരവങ്ങളനില്  എലന്തെലഭാലാം
പരനിഷ്കരണങ്ങളഭാണയ് വരുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  എത്ര  നഭാളുകേൾക്കുള്ളനിൽ  ലലസന്സയ്
നല്കുവഭാനഭാണയ് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

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

(എ)  അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം ലക്ഷവമഭാക്കനി വവവസഭായ വഭാണനിജവ
വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലുള്ള  എലഭാ  ജനിലഭാ  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ലനറയ് വര്ക്കനിലാംഗയ്

103/2020.
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നടത്തുകേയുലാം കകേരള കസ്റ്റേറയ്  ലവഡയ് ഏരനിയ ലനറയ് വര്ക്കനിലാംഗയ്  പദതനി  (KSWAN)
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലൂലട  ജനിലഭാ  ഓഫതീസകേളനില്
KSWAN  സസൗകേരവലാം,  ലടലകഫഭാണ,  കേണകനിവനിറനി,  യു.പനി.എസയ്.  പവര്
എന്നനിവ  ഉറപഭാക്കുന.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന  മഭാറങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
കനിയഭാത്മകേമഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാ  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
സഭാപനിചനിട്ടുള്ള ബനിസനിനസയ്  ഇന്കേക്യുകബഷന് ലസന്റെറുകേള മുകഖേന സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
കൂടുതല് കസവനങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുന. 

(ബനി)  നനിലവനിലല  ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനില് തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

1. വവവസഭായ  സലാംബന്ധമഭായ  വനിവരങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  സഹഭായങ്ങള  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ബനിസനിനസയ്  ഇന്കേക്യുകബഷന് ലസന്റെറുകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

2. വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളുലട  വനിവര  കശഖേരണത്തനിനുലാം  ഇവര്  കനരനിടുന്ന
പ്രതനിബന്ധങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള  കശഖേരനിക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിടയ്  കകേരള
എലാം.എസയ്.എലാം.ഇ.  ജനികയഭാ  കപഭാര്ടല്-വവവസഭായ  ജഭാലകേലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

3. വകുപനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതലാം  സമതീപഭഭാവനിയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
കപഭാകുന്നതമഭായ  ഓണലലന്  പദതനികേളഭായ  ഇ.എസയ്.എസയ്.,
ഇ-ഓഫതീസയ്,  മറയ്  കസഭാഫയ് ലവയറുകേള,  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണഫറന്സനിലാംഗയ്
എന്നനിവയുലട  നടത്തനിപനിനയ്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവലാം  ഉറപഭാക്കുവഭാന്
ലക്ഷവമനിടയ്  കകേരള കസ്റ്റേറയ്  ലവഡയ് ഏരനിയ ലനറയ്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  (KSWAN)
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

4. കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള  ലഭവമഭാക്കനി  പുതനിയ  പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  വകുപനിലന്റെ  ലവബ്ലസറയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
നവതീകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

5. വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള  2500-ഓളലാം ഏക്കര് വവവസഭായ ഭൂമനി
ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ ഓണലലന്
ആയനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭാന്റെയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സനിസ്റ്റേലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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6. സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  അകപക്ഷകേളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം
രജനിസ്റ്റേര് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള ഓണലലന് സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

7. വവവസഭായ  വഭാണനിജവ  ഡയറകകററനില്  ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വവവസഭായ  വകുപനിലല  എലഭാ  ഇലകകഭാണനികേയ്  അസറ്റുകേളുലാം
കസഭാഫയ് ലവയര് മുകഖേന ഓണലലന് സലാംവനിധഭാനത്തനികലയയ് മഭാറനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  കനിയറന്സയ്  കബഭാര്ഡയ്  ആകയ്  അനുസരനിചയ്
നനിശനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില്  തതീരുമഭാനലാം  ലകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനിലുമുള്ള  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  കനിയറന്സയ്  കബഭാര്ഡുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജനിലഭാ
ഏകേജഭാലകേ  കനിയറന്സയ്  കബഭാര്ഡനില്  ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷ  60  ദനിവസത്തനിനകേലാം
ബന്ധലപട ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുകേളക്കയ് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുന.  ബന്ധലപട ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്
ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചയ്  നനിശനിത ദനിവസത്തനിനകേലാം തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാണനിടനിലലങനില്
ഡതീലാംഡയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കേഭാന്  ജനിലഭാ  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറന്സയ്  കബഭാര്ഡനിനയ്
അധനികേഭാരമുണയ്.

നനിലവനിലുള്ള  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറന്സയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഒരു സനിരലാം  ലസന്റെര് ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യനില് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുലാം.  ഈ
സലാംവനിധഭാനലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാ  കേളകര്
തലവനഭായനി  ഒരു  സനിരലാം  ജനിലഭാ  സമനിതനിയുലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ബന്ധലപട
എലഭാ വകുപ്പുകേളനികലയുലാം ഏജന്സനികേളനികലയുലാം അകപക്ഷഭാ ഫഭാറങ്ങള ഏകേതീകേരനിചയ്
ഒരു  ലപഭാത  അകപക്ഷഭാ  ഫഭാറലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ് : സര്, സലാംസഭാനലത്ത ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ബനിസനിനസയ്  ഇന്കേക്യുകബഷന്  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിച്ചുലവന്നയ്  ഉത്തരത്തനില്
പറയുനണയ്.  ഇതയ് എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇതമൂലലാം വവവസഭായനികേളക്കയ്
ലഭനിക്കുന്ന  സസൗകേരവലാം എന്തെഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന് :  സര്,  14  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ഡനി.ഐ.സനി.
ഓഫതീസകേളനിലുലാം  ബനിസനിനസയ്  ഇന്കേക്യുകബഷന്  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  ഉത്തരത്തനില്  ഞഭാന്  സൂചേനിപനിചതഭാണയ്.  പുതനിയ
വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  എലഭാ  പരഭാതനികേളുലാം  രജനിസ്റ്റേര്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  ഓണലലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ലഭവമഭാണയ്.  ഇന്കേക്യുകബഷന്
ലസന്റെറുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തടങ്ങഭാനഭാവശവമഭായ  സഹഭായലാം,
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സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭാവശവമഭായ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം,  ധനസഹഭായലാം  ഉളലപലടയുള്ള
എലഭാ കസവനങ്ങളക്കുലാം ഇന്കേക്യുകബഷന് ലസന്റെറുകേള വഴനി  നല്കുന്ന നടപടനിയഭാണയ്
സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  

ശതീ  .    അന്വര് സഭാദത്തയ് :  സര്,  എലഭാലാം ശരനിയഭാക്കനിത്തരുലമന്നയ് പറഞഭാണയ്
ഈ ഗവണലമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതയ്.  നനിലവനിലല വവവസഭായ സഭാപനങ്ങലളയുലാം
ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങലളയുലാം  ശരനിയഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  അവസയഭാണയ്
കേഭാണഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതയ്.   പ്രസലാംഗത്തനില്  മഭാത്രമഭാണയ്  ഈ  ഒരു  വര്ഷലാം
വവവസഭായത്തനില്  വളര്ച  കേഭാണുന്നതയ്.  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേരള
ത്തനിലന്റെ  വവവസഭായ  വളര്ച  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണയ്  ;  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി
തഭാരതമവലപടുത്തുകമ്പഭാള  ഇതയ്  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയുലട  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വരുലാം;
ലചേറുകേനിട  -  ഇടത്തരലാം വവവസഭായങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കകേരളത്തനിലന്റെ വവവസഭായ
വളര്ചഭാ നനിരക്കയ് എത്രയഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ഈ കചേഭാദവവമഭായനി
ബന്ധലപട  കേഭാരവങ്ങളല  കചേഭാദനിചതയ്.  കേഴനിഞ  വര്ഷലാം  15100-ല്പരലാം  പുതനിയ
ലചേറുകേനിട വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളഭാണയ് തടങ്ങനിയതയ്.  ഏകേകദശലാം  57000  ആളുകേളക്കയ്
പുതതഭായനി  കജഭാലനി  ലകേഭാടുക്കഭാന്  കേഴനിയത്തക്ക  രതീതനിയനിലുള്ള  വളര്ച  ലചേറുകേനിട
വവവസഭായ  കമഖേലയനിലുണഭായനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ  കേഭാലഘടത്തനിലല  ലകേടുതനികേളനില്
നനിന്നയ്  ലപഭാതകമഖേലഭാ  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  രക്ഷലപട്ടുവരനികേയഭാണയ്.   ഈ
ഗവണലമന്റെയ് വന്നതനിനുകശഷലാം  13  സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന
എനള്ളതഭാണയ്  ശരനിയഭായനിവരുന  എനള്ളതനിലന്റെ  ലക്ഷണമഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനി
ക്കഭാനുള്ളതയ്. 

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ : സര്, വവവസഭായങ്ങളക്കയ് ലലസന്സയ് നല്കുന്നതനിനുലാം
റദഭാക്കുന്നതനിനുലാം തകദശ ഭരണസഭാപനങ്ങളക്കയ് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം
ഇലഭാതഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് അതയ്  ഏതയ്
സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണയ്?  ഒരു വശത്തയ് അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം നടത്തനി തകദശ
സഭാപനങ്ങലള കൂടുതല് ശഭാക്തതീകേരനിക്കുലമന്നയ്   പ്രസലാംഗനിക്കുകമ്പഭാഴലാം  ഇത്തരത്തനില്
ലലസന്സകേള  ലകേഭാടുക്കഭാനുലാം  റദഭാക്കഭാനുമുള്ള  തകദശസഭാപനങ്ങളുലട അധനികേഭാരലാം
ഇലഭാതഭാക്കഭാനുള്ള തതീരുമഭാനമുലണങനില് അതയ് ശരനിയഭാകണഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന് :  സര്,  തകദശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ഒരു
അധനികേഭാരവലാം എടുത്തുകേളയഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എടുത്തനിടനില.
കകേരളത്തനില്  നനികക്ഷപ  സസൗഹൃദ  അന്തെരതീക്ഷമുണഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട നനിയമത്തനിലുലാം  ചേടങ്ങളനിലുമുള്ള  ചേനില  കേഭാരവങ്ങളനില്  ആവശവമഭായ
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കഭദഗതനികേള  കവണലമനള്ള  ശനിപഭാര്ശ   നനിയമ  വകുപനിലുണയ്.  Ease  of  doing  business-
നുകവണനി, കകേരളത്തനില് ഒരു നനികക്ഷപ വവവസഭായ സസൗഹൃദ അന്തെരതീക്ഷമുണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണയ്  ഉകദശനിക്കുന്നതയ്.  തകദശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  ഒരധനികേഭാരവലാം  എടുത്തുകേളയഭാനുള്ള  യഭാലതഭാരു   നടപടനിയുമനില.
അത്തരത്തനിലുള്ള വഭാര്ത്തകേള വസ്തുതഭാപരമല.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര്,  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള
2500-ഓളലാം  ഏക്കര്   ഭൂമനി  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായനികേളക്കയ്  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  ആരലാംഭനിച്ചുലവന്നഭാണയ്  അങ്ങയ്  നല്കേനിയ  ഉത്തരത്തനില്  പറഞതയ്.
പൂവന്തരുത്തയ്  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രത്തനിലല  ഇരുന്നൂറനിലധനികേലാം  വവവസഭായങ്ങള
ലചേറുകേനിട വവവസഭായങ്ങളഭാണയ്.  അവര്ക്കയ് പത്തുലാം പതനിനഞലാം ലസന്റെയ് ഭൂമനികയയുള.
അതനിനയ്  പടയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതലകേഭാണയ്  ലപഭാളനിചയ്  പണനിയഭാന്  കേഴനിയുന്നനില.
അതലകേഭാണയ്  അവര്ക്കയ്  പടയലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.
അവനിലട അടനിയടനി തതീപനിടനിത്തമുണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഭൂമനിയനില് കേഭാലുകുത്തഭാന്
കേഴനിലഞങനില് മഭാത്രകമ അവനിലട വവവസഭായ സലാംരലാംഭലാം പടുത്തുയര്ത്തഭാന് കേഴനിയ.
ഈ ഭൂമനിയുലട ഉടമസഭാവകേഭാശലാം അവര്ക്കയ് അടനിയന്തെരമഭായനി  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന്:  സര്,  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള
കപഭാട്ടുകേളുലട  അളവയ്  2445.26  ഏക്കറഭാണയ്.   അതനില്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാവന്നതയ്
2099  ഏക്കര്  സലമഭാണയ്.  ബഭാക്കനിയുള്ളതയ്  കറഭാഡനിനുലാം  മറയ്  ലപഭാത  സസൗകേരവങ്ങളക്കുലാം
കവണനിയഭാണയ്.   അതനില്  2049  ഏക്കര് സലലാം ഇതവലര വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയുലാം
2589 യണനിറ്റുകേളുണഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതമഭായനി ബന്ധലപടയ് മുന്കേഭാലങ്ങളനില്
പടയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനുകശഷലാം  ലതീസയ്  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഇതയ്
ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്.  അങ്ങലന  ലതീസയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള ലചേറുകേനിട
വവവസഭായനികേളക്കയ്  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നയ്  കലഭാണ  എടുക്കുന്നതളലപലടയുള്ള
കേഭാരവങ്ങളക്കയ് തടസമുണഭാകുന എനള്ള ആകക്ഷപമുണയ്.  അതനിനയ് ഒരു ത്രനികേക്ഷനി
കേരഭാറനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  MoU  വചയ്  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നയ്  കലഭാണ  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   പടയലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലചേറുകേനിട
വവവസഭായനികേള ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  ആ
കേഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഇടലപടഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  സര്,  എലന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
110 ഏക്കര്  സലമുള്ള  കവളനി  ഇന്ഡസനിയല്  എകസ്റ്റേറനില്  178 യണനിറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള സഭാനത്തയ് 106 യണനിറ്റുകേളഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  ഇന്നയ് ഈ
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സഭാപനലാം വളലര പരനിതഭാപകേരമഭായ  സനിതനിയനിലഭാണയ്. അവനിടലത്ത കറഭാഡുകേള മുഴവന്
തകേര്ന്നനിരനിക്കുന.  കകേഭാമ്പസൗണയ് വഭാള,  കകേഭാമണ എന്ട്രന്സയ്,  പ്രകതവകേ ഇലകനികേയ്
ലലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇവലയഭാനമനില.  അതകപഭാലല  തനിരുവനന്തെപുരലാം  അണ
എലാംകപഭായ്ഡയ്  എഞനിനതീകയഴയ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ലസഭാലസറനിയുലട  രണയ്  ഏക്കര്
സലലാം  അടഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാണയ്.  നഗരത്തനിലല  മുഴവന്  മഭാലനിനവങ്ങളുലാം  അവനിലട
കൂടനിയനിടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  യണനിറ്റുകേള  തടങ്ങഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണലാം.  കേഴനിഞ  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനുകവണനി,   ഇന്ഡസതീസയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുവഴനി  (ലകേ-ബനിപയ്)   പത്തയ്
കകേഭാടനി രൂപയുലട ഒരു കപ്രഭാജകയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിരുന.  അതനിലന്റെ
സനിതനി എന്തെഭായനി;  അടനിയന്തെരമഭായനി ഈ കേഭാരവങ്ങള ശദനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രകതവകേ
ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന് : സര്, കവളനിയനിലല വവവസഭായ എകസ്റ്റേറനിലന്റെ രണഭാലാം ഘട
പ്രവര്ത്തനത്തനിനുള്ള എലഭാ തയഭാലറടുപ്പുകേളുലാം നടനവരനികേയഭാണയ്.  ഈ മനനിസഭഭാ
വഭാര്ഷനികേത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  രണഭാലാംഘട മളടനി  കസ്റ്റേഭാകറജയ്  ബനില്ഡനിലാംഗുകേളുകടയുലാം
അതയ്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  കേഭാരവങ്ങള
ആകലഭാചേനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.ഇതമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  അങ്ങയ്  ഉന്നയനിച  പ്രശ്നങ്ങള
ഇകപഭാഴണഭായതല.  അതനിനയ്  ഞഭാന് ആലരയുലാം കുറലപടുത്തുന്നനില.  അവനിലട   ലവദക്യുതനി,
കറഭാഡയ്,  ലവള്ളലാം തടങ്ങനിയ അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങളനില് കുറവലണങനില് പരനികശഭാധനിചയ്
ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം.വവവസഭായനികേളക്കഭാവശവമഭായ  സസൗകേരവങ്ങള
ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കഭാനുലാം ഗവണലമന്റെയ് തയഭാറഭാണയ്.  

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  സര്,  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ
കനിയറന്സനിനയ്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാലരയഭാണയ്  ചുമതലലപടുത്തുന്നതയ്  എന്നയ്  പറഞ്ഞു.
മുമ്പയ് ഒരു പരഭാതനി പരനിഹഭാര ലസല് ഉണഭായനിരുന.  പലകപഭാഴലാം പല കേളകര്മഭാരുലാം
മതീറനിലാംഗയ്  വനിളനിക്കഭാറനില.   കേളകര്മഭാര്ക്കയ്  നനിരവധനി  ചുമതലകേളുണയ്.   കേളകര്മഭാലര
സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  കനിയറന്സനിലന്റെ  നടപടനികൂടനി  ഏല്പനിചഭാല്  അതയ്
ഫലപ്രദമഭാകേനില.   സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  കനിയറന്സനിനയ്  പ്രകതവകേമഭായനി   ഒരു
സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന് :  സര്,  ഇന്നയ് സനിലാംഗനിള വനിന്കഡഭാ കനിയറന്സനിനയ്
ജനിലഭാ  തലങ്ങളനില്  കേളകര്  ലചേയര്മഭാനഭായ  സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളതയ്.   ബന്ധലപട
വകുപനിലല   ഉകദവഭാഗസലരലയലഭാലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന്  കേളകര്ക്കഭാണയ്  കേഴനിയുകേ
എന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  അതയ്  തതീരുമഭാനനിചതയ്.   അതയ്  മഭാറനി  മലറഭാരു



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 7 

സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുന്നതയ് ഇസൗ ഏകകേഭാപനത്തനിനയ്  സഹഭായകേമഭാകുകമഭാ  എനള്ള
സലാംശയമുണയ്.  സമയബന്ധനിതമഭായനി കയഭാഗലാം കൂടുന്നനിലലന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
അതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  സര്,  ഇന്നയ്  കലഭാകേ  വവഭാപകേമഭായനി  ഇ-ലകേഭാകമഴയ്
വനിപണനത്തനിനയ്  വലനിയ  സഭാധവതയുണയ്.   നമ്മുലട  പരമ്പരഭാഗത  ഉത്പന്നങ്ങള,
കേരകേസൗശല-ഭക്ഷവ ഉത്പന്നങ്ങള എന്നനിവ വനിറഴനിക്കഭാന് ഇ-ലകേഭാകമഴനിലന്റെ സഭാദവത
വവവസഭായ വകുപയ് പരനികശഭാധനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന് :  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.   അതനിനഭാണയ്  വവവസഭായ
ഡയറകകററനിലല  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   'വവഭാപഭാര്'
കപഭാലുള്ള കമളകേള വനിപുലമഭായ പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംഘടനിപനിക്കഭാന് കേഴനിഞതയ്
ഇ-ലകേഭാകമഴനിലന്റെ സഭാദവതകേലളക്കൂടനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയതലകേഭാണഭാണയ്.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനിലുളലപലടയുള്ള  മഭാര്ക്കറയ്  നമ്മുലട  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം
ഉത്പഭാദകേര്ക്കുലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കുന്നതയ്.   അതയ്
വനിപുലമഭാക്കഭാനുള്ള തയഭാലറടുപ്പുകേളുലാം തടര്നവരനികേയഭാണയ്.  

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  സര്,  കകേരളത്തനിലല  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായനികേലള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം, അവര്ക്കഭാവശവമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങള ലകേഭാടുക്കഭാനുലാം
അസലാംസ്കൃത സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയഭാനുലാം 9 ഡനിവനിഷനുകേളനിലഭായനി ആരലാംഭനിച
സനിഡ്കകേഭാ കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്. ഭരണകേഭാലത്തയ് ഗുരുതരമഭായ അഴനിമതനിയനില്ലപടയ്
നനിരവധനി വനിജനിലന്സയ് കകേസകേളനില്ലപട്ടു.  ലകേല്കട്രഭാണനിലന്റെ അവസയുലാം കേഴനിഞ
5 വര്ഷമഭായനി വളലര ദയനതീയമഭാണയ്.  ഇസൗ രണയ് ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങലളയുലാം
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചയ് അഴനിമതനിരഹനിതമഭായനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേഭാരവക്ഷമമഭായ
ഒരു മഭാകനജയ് ലമന്റെനിലന നനിയമനിക്കഭാന് ഗവണലമന്റെയ് ഉകദശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന്: സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം സനിഡ്കകേഭാലയക്കുറനിചയ്
പറഞ കേഭാരവങ്ങള നൂറയ് ശതമഭാനവലാം വസ്തുതയഭാണയ്.  5 വര്ഷക്കഭാലലാം സനിഡ്കകേഭായനില് നടന്ന
അഴനിമതനിയുലാം  തടനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  അകനസഷണവലാം  നനിരവധനി  കകേസകേളുമുണയ്.
അത്തരലാം കകേസകേളുലട അകനസഷണലാം തടരുകേയഭാണയ്.  സനിഡ്കകേഭായുലട മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഇകപഭാള  ശക്തനിലപടുത്തുകേയുലാം   പുതനിയ  എലാം.ഡനി.-ലയ നനിയമനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  സനിഡ്കകേഭാ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പണത്തനിലന്റെ  അഡസഭാന്സയ്  തനിരനിചയ്
വരുന്നനില.  പലര്ക്കുലാം  യഭാലതഭാരു  കേണക്കുമനിലഭാലത  പണലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഓഡനിറയ്  നടത്തഭാന്  കേഴനിയുന്ന  കരഖേകേള  അവനിലടയനിലലന്നതയ്  ഉളലപലടയുള്ള
വനിഷയങ്ങളുണയ്.  അലതലഭാലാം  കമതീകേരനിചയ്  വരനികേയഭാണയ്.  സനിഡ്കകേഭായുലട പ്രവര്ത്തനലാം
നലരതീതനിയനില്  മുകന്നഭാടയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിയുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇകപഭാള
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ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ലകേല്കട്രഭാണുലാം  കകേരളത്തനിലല  ഏറവലാം  മനികേച  ഇലകകഭാണനികേയ്
സഭാപനങ്ങളനില് ഒന്നഭാണയ്.  കലഭാകേത്തനിലന്റെ മുന്പന്തെനിയനില് കകേരളലാം എത്തുന്നതനിനയ്
കേഭാരണമഭായ  ഒരു  വവവസഭായ  സഭാപനത്തനിനയ്  കേഴനിഞ  കുറചയ്  കേഭാലമഭായനി
തകേര്ചയുലട അദവഭായമഭാണുള്ളതയ്. ഇസൗ ഗവണലമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകപഭാള
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി   വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി  100  കകേഭാടനി
രൂപയുലട പ്രകതവകേ കപ്രഭാജകയ് ഉണഭാക്കനി.  കകേരളത്തനിലല ഇലകകഭാണനികയ് ഉല്പന്ന
വവവസഭായരലാംഗത്തയ്  ലകേല്കട്രഭാണനിലന  ഒരു  പ്രമുഖേ  സഭാപനമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുലാം.  അതനിലന്റെ മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലുലാം ആവശവമഭായ
അഴനിച്ചുപണനികേള ഉണഭാകുലാം.  

ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ് :  സര്,  ജനിലഭാ  വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള പുതനിയ
വവവസഭായങ്ങളക്കയ് ലലലസന്സയ് ലകേഭാടുക്കുന.  എന്നഭാല് നമ്മുലട നഭാടനില് ലചേറുകേനിട
വവവസഭായരലാംഗത്തയ് കവണത്ര പുകരഭാഗതനി ലലകേവരനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില.  അഞയ്-
എടയ് വര്ഷങ്ങളക്കുള്ളനില് നമ്മേള ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം അനുവദനിച ലചേറുകേനിട വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങളുലട ഇകപഭാഴലത്ത അവസ എന്തെഭാണയ് ;  പരഭാജയലപലടങനില് അതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം എന്തെഭാണയ്;  ഓകരഭാ ജനിലയലാം പറനിയ വവവസഭായങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;
കേഭാര്ഷനികേഭാധനിഷനിത  വവവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിചഭാല്  അവയയ്  സഭാദവതയുകണഭാ;
അത്തരലാം കേഭാരവങ്ങളനില് ഒരു മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശലാം ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഓകരഭാ
ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം നടത്തുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന് :  സര്,  എലഭാ  ജനിലഭാ  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  കപഭാലുള്ള  സഭാപനങ്ങളുലാം സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് ആവശവമഭായ എലഭാ
വനിധത്തനിലുളള സഹഭായലാം നല്കേഭാനുള്ള പദതനികേളുലാം തയഭാറഭാക്കനി വരുനണയ്.  അപൂര്വ്വമഭായനി
മഭാത്രലാം ചേനില യണനിറ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ചേനില പ്രകതവകേ കേഭാലഘടത്തനില് നനിലച്ചുകപഭായനിട്ടുണയ്.
ലപഭാതവനില് അത്തരലാം യണനിറ്റുകേലള സഹഭായനിക്കഭാന് സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം സഭാകങതനികേമഭായുമുള്ള
എലഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഇന്നയ് ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുണയ്.  ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.
വഴനിയുലാം നല്കുനണയ്.  അതയ് കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തഭാന് കവണനിയുള്ള പരനിശമമുണഭാകുലാം.  

ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി : സര്, കകേരളത്തനിലല വവവസഭായ കമഖേലയുലട സമഗ
പുകരഭാഗതനി ലക്ഷവലാം വച്ചുലകേഭാണയ് ഏതയ് വവവസഭായ വനികേസന പദതനിക്കുലാം രൂപകരഖേ
തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാര്  അഭനിമുഖേതീകേരനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രധഭാന  പ്രശ്നലാം  ഭൂമനിയുലട
ലഭവതയഭാണയ്.  വവവസഭായ  വകുപയ്  നടപഭാക്കുന്ന  ബഹുനനില  വവവസഭായ  സമുചയങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  തൃശൂര്  പുഴക്കല് പഭാടത്തുള്ള  പദതനി  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  അതകപഭാലല തകദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ലലകേവശലാം
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മനിനനി  എകസ്റ്റേറയ്  എന്ന  രൂപത്തനില്  ധഭാരഭാളലാം  ഭൂമനിയുണയ്.  തകദശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണയ്  ഇത്തരലാം  വവവസഭായ  സമുചയങ്ങള
ഉയര്ത്തഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന്:  സര്,  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള പുഴക്കല്
പഭാടലത്ത  10  ഏക്കര്  ഭൂമനി  വവവസഭായ ഡയറകകററനിലന്റെ  കേതീഴനിലഭാണയ്.   അവനിലട
സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള ബഹുനനില സമുചയത്തനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ  രണഭാലാം  ഘടലാം  ഇകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണയ്.  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  കേനിറയ്കകേഭായഭാണയ് പണനി തടങ്ങുന്നതയ്.  അതനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടന
നടപടനികേളനികലയയ്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  അവനിലട  ഏകേകദശലാം  30  ഏക്കകറഭാളലാം  കേനിന്ഫ്രയുലട
ലലകേവശമുള്ള  ഭൂമനിയുണയ്.  അതയ്  gem  and  jewellery  park-മഭായനി  ബന്ധലപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുളള  ഭരണഭാനുമതനി  ആയനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ  നടപടനികേള  തടരുകേയഭാണയ്.   പഞഭായത്തുകേളുലട  ലലകേവശമുള്ള,  അവര്
ഉത്പഭാദന കമഖേലയയ് നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള പണലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള നനിരവധനി
സലങ്ങളുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  ഇന്നയ്  നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  പഞഭായത്തയ്  വകുപ്പുമഭായനി
സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  അത്തരലാം  സലങ്ങളനില്  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള
തടങ്ങുന്നതനിനഭാവശവമഭായ സസൗകേരവലാം നല്കേഭാന് വകുപയ് തയഭാറഭാണയ്. ഇന്നയ് അതമഭായനി
ബന്ധലപട ഒരു ചേര്ച പഭാനനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡയ്  ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  വചനിട്ടുണയ്.  അതയ്
സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  കൂടുതല്  സസൗകേരവപ്രദമഭായ  ഒരന്തെരതീക്ഷമുണഭാക്കുലമന്നഭാണയ്
ഗവണലമന്റെയ് കേരുതന്നതയ്.  

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  സര്,  കേനിന്ഫ്രയനില് വവവസഭായലാം തടങ്ങഭാന്
അനുമതനി  നല്കുന്നതലാം  സലലാം  അകലഭാടയ്  ലചേയ്യുന്നതലാം  ഡനി.ലഎ.സനി. ആണയ്.
ഇങ്ങലന  സലലാം  അകലഭാടയ്  ലചേയഭാല്  എത്ര  കേഭാലത്തനിനുള്ളനില്  വവവസഭായലാം
തടങ്ങണലമന്നയ് നനിയമമുകണഭാ?  കേനിന്ഫ്രയനില് സലമനുവദനിച്ചുകേനിടനിയനിട്ടുലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി
വവവസഭായലാം തടങ്ങഭാലത സലലാം ലലകേവശലാം വച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന ധഭാരഭാളമഭാളുകേളുണയ്.
അങ്ങലനയുള്ളവരുലട ലനിസ്റ്റേയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലലകേവശമുകണഭാ;  അവര്ലക്കതനിലര നട
പടനി എടുക്കുകമഭാ; ആ സലലാം സര്ക്കഭാര് തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന് :  സര്,  കേനിന്ഫ്രയുലട  മഭാത്രമല,  മറ്റു  വവവസഭായ
എകസ്റ്റേറ്റുകേളനിലുലാം  ഇതകപഭാലുള്ള  ലതറഭായ  പ്രവണതകേള  നനിലനനില്ക്കുനണയ്.
അതനിലന്റെ ഒരു വനിവരകശഖേരണലാം ഇകപഭാള നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആരുലട
ലലകേയനിലഭാണയ്  ഭൂമനി,  അതയ്  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയലപടനിട്ടുകണഭാ,  അവനിലട  വവവസഭായലാം
തലന്നയഭാകണഭാ  നടക്കുന്നതയ്  എന്നതളലപലടയുള്ള കേഭാരവങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണയ്.
എഗനിലമന്റെയ്  വവവസകേളക്കയ്  വനിരുദമഭായനി  പ്രകതവകേ  കേഭാരണങ്ങലളഭാനലാം
ഇലഭാലത  വവവസഭായലാം  തടങ്ങഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതയ്,  ചേനിലകപഭാള  അവരുലട

103/2020.
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കുറലാംലകേഭാണഭായനിരനിക്കനില,  അവനിലട  മറ  റ്റു  സസൗകേരവങ്ങള  എത്തഭാത്തതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളുമുണഭാകേഭാലാം.  അതയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  എലന്തെങനിലുലാം  കമവനിരുദമഭായനി
നടക്കുനലണങനില്  അതയ്  തനിരുത്തഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുലാം.   

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  സര്,  നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന്ന ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങലള
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം പുതനിയ വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുളള
അങ്ങയുലട  ഇടലപടലുകേള  അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണയ്.  എലന്റെ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല
കേനിന്ഫ്ര അങ്ങയ് കനരനിടയ് സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം കേനിന്ഫ്രയുലട കനരനിട്ടുള്ള വനികേസനത്തനിനുകവണനി
28  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.  അതനിനയ് നന്ദനി  പ്രകേഭാശനിപനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഇലതഭാനലാം  കേഭാണഭാലതയുള്ള  പ്രതനിപക്ഷത്തനിലന്റെ  പ്രതനികേരണലാം നനികഷധഭാത്മകേമഭായ
നനിലപഭാടനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്. ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കയ് നനിരവധനി ലചേറുതലാം വലുതമഭായ
വവവസഭായങ്ങളുള്ള തഭാലൂക്കഭാണയ്.  അവനിലട തഭാലൂക്കയ് വനികേസന കകേന്ദ്രലാം ഇല. പുതനിയതഭായനി
രൂപതീകേരനിച  തഭാലൂക്കനില്  തഭാലൂക്കയ്  വനികേസന  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന്:  സര്,  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കയ്  രൂപതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  തഭാലൂക്കയ്  ആസഭാനത്തയ്  ഉണഭാകകേണ  ഓഫതീസകേള
നനിലവനില്വന കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  അതനിലലഭാന്നയ് വവവസഭായ വകുപനികന്റെതഭാണയ്.  ഇക്കഭാരവലാം
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  ആവശവമഭായ  സ്റ്റേഭാഫലാം,  മറയ്  അനുബന്ധ കേഭാരവങ്ങളുലാം
നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി ആവശവമഭാണയ്.  അതയ് പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.  

കസഭാഷവല് ടൂറനിസലാം പദതനി

2 (*482)  കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാഷവല് ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട നനിലവനിലല പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില്,  അനവലാംനനിനകപഭാകുന്നതലാം അവഗണനിക്കലപടുന്നതമഭായ
തനത കേലഭാരൂപങ്ങലള ലതരലഞടുക്കുന്നതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) കസഭാഷവല് ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി ഇസൗ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന്): സര്,

(എ)  കസഭാഷവല്  ടൂറനിസലാം  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപയ്
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  കതഭാന്നയലനിനടുത്തുള്ള  പഭാണവന്  മലയനിലുള്ള
ശതീ സതവസഭായനി ഓര്ഫകനജയ് ട്രസ്റ്റേനില് ഒരു ടൂറനിസലാം പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന. ഇസൗ
പദതനിയനില്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കുലാം  മറ്റുലാം  തഭാമസനിക്കഭാന്കവണനി  24
കകേഭാകടജുകേളുലാം  (ഒന്നഭാലാം ഘടലാം 12)  കേലഭാകേഭാരനഭാരുലട പരനിശതീലനത്തനിനുള്ള ആലാംഫനി
തനികയററുലാം  ഉളലപടുന.  ഇതലഭാലത  മറയ്  കസഭാഷവല്  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള
പ്രകതവകേമഭായനി നനിലവനിലനില.

(ബനി)  ഇസൗ  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയയ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്
ബന്ധലപടവരുമഭായനി ചേര്ച ലചേയയ് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേളുലട  സഭാമൂഹനികേവതീക്ഷണലാം  ഉളലപടുന്നതലാം  വകുപയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതമഭായ  ബൃഹതയ്  പദതനിയഭാണയ്  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി.
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി  2007  മുതലഭാണയ് കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
തടങ്ങനിയതയ്.  2008  മുതല്  കുമരകേലാം,  കതക്കടനി,  ലലവത്തനിരനി,  കകേഭാവളലാം
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പദതനിയുലട പ്രഭാകദശനികേതല നനിര്വ്വഹണലാം ആരലാംഭനിച്ചു.  തടര്ന്നയ്
2012-ല്  കബക്കല്,  കുമ്പളങ്ങനി,  അമ്പലവയല്  എന്നതീ  കകേന്ദ്രങ്ങലളക്കൂടനി  പദതനി
പ്രവര്ത്തനത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി.  2014-ല്  മുസരനിസയ്  പദതനി  പ്രകദശലത്ത
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനിയനില് കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിച്ചു. 

2012-ല് കകേരളത്തനിലല 50 തകദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങലള ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസലാം വനിപുലതീകേരണ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി.  2014-ല്  112  തകദശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
"ലലദവത്തനിലന്റെ  സസന്തെലാം  നഭാടയ്,  ജനങ്ങളുലട  സസന്തെലാം  ടൂറനിസലാം"  എന്ന  കപരനില്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  നനിലവനില്  ഏഴയ്  തകദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്
പ്രസറ്റുത  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന.   സലാംസഭാനത്തഭാലകേ
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സതസര  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി  ലറകസഭാണസനിബനിള ടൂറനിസലാം  മനിഷന്
രൂപതീകേരനിചയ്  കേഴനി ഞനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കപഭാകുകേയഭാണയ്. 2007-08  കേഭാലഘടലാം മുതല് നഭാളനിതവലര ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം
പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനയ്  പത്തയ്  അവഭാര്ഡുകേള  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  വനിശദവനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  സര്,  കസഭാഷവല് ടൂറനിസലാം,  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം
എലന്നഭാലക്ക  പറഞയ്  കുലറ  കപരുകേളുണയ്.   സതവത്തനില്  കസഭാഷവല്  ടൂറനിസവലാം
ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസവലാം  ഒനതലന്നയഭാണയ്.   അകപഭാള  എന്തെനിനഭാണയ്  ഈ
കസഭാഷവല്  ടൂറനിസവലാം  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസവലാം  ലവകവ്വലറ  പറയുന്നതയ്.
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിനകേത്തയ് കസഭാഷവല് ടൂറനിസവലാം വരുനണയ്.  ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസത്തനിനയ്  കൂടുതല് പ്രഭാധഭാനവലാം  ലകേഭാടുക്കണലമന്നഭാണയ്  ഞഭാന് പറയുന്നതയ്.  112
തകദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വന.  അതനിലന  ഒനകൂടനി  വനിപുലലപടുത്തനി
കൂടുതല് തകദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങലള ഇതനികലയയ് ഉളലപടുത്തനി ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസലാം ഒനകൂടനി ശക്തനിലപടുത്തുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് :  സര്,  അങ്ങയുലട അഭനിപ്രഭായലാം തലന്നയഭാണയ്
ഗവണലമന്റെനിനുമുള്ളതയ്.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് കസഭാഷവല് ടൂറനിസലമന്നയ് പറഞയ്  നമ്മുലട
സലാംസഭാനത്തയ് ഒന്നനിലധനികേലാം കപ്രഭാജക്ടുകേളനില.  സതവസഭായനി ഓര്ഫകനജയ് ട്രസ്റ്റേനിനയ്
ഒരു  കപ്രഭാജകയ്  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  കേലണത്തനിയ  കപരഭായനിടഭാണയ്  എനനിക്കയ്
കതഭാന്നനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   ആലകേ  ഒകരലയഭാരു  കസഭാഷവല്  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാജകയ്  മഭാത്രകമ
കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കഭാന് ശമനിക്കുനള. ബഭാക്കനിലയലഭാലാം ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം
പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി നടപഭാക്കഭാനഭാണയ് ഗവണലമന്റെയ് ഉകദശനിക്കുന്നതയ്. ഗവണലമന്റെയ്
ആര്.ടനി. മനിഷനുമഭായനി ബന്ധലപടയ് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന് തലന്നയഭാണയ് ശമനിക്കുന്നതയ്.

കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  സര്,  എലഭാ  മനിനനിസനികേളുലാം   ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസലത്ത  വളലര  ഗസൗരവമഭായഭാണയ്  കേഭാണുന്നതയ്.   കേഴനിഞ  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലഘടത്തനിലുലാം, 2007 മുതലുള്ള ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം പരനികശഭാധനിചഭാല്
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിനയ് കദശതീയതലത്തനില് ധഭാരഭാളലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.
പ്രഭാകദശനികേ  ഉല്പന്നങ്ങള  വനില്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  കുടുലാംബശതീലയ  ആയനിരുന
ഉപകയഭാഗനിചനിരുന്നതയ്. കുടുലാംബശതീ ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള, മറയ് കേരകേസൗശല
വസ്തുക്കള  ഇലതലഭാലാം  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  ടൂറനിസലാം  ഞങ്ങളുകടതഭാലണന്നയ്
അവനിലടയുള്ള ജനങ്ങളക്കുലാം കതഭാനന്ന രതീതനിയനില് കുടുലാംബശതീലയ ഇതനില് വളലര
ശക്തമഭായനി  ഇടലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  അവരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള  കൂടനി  വനില്ക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള കേനികയഭാസ്കുകേളുലാം ലകേഭാച്ചു കഷഭാപ്പുകേളുലാം ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പുതതഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് : സര്, അങ്ങയ് സൂചേനിപനിചതകപഭാലല, കുടുലാംബശതീ
ആര്.ടനി. പദതനിയുലട പ്രധഭാനലപടഭഭാഗലാം തലന്നയഭാണയ്. ടൂറനിസലാം വകുപയ്, കുടുലാംബശതീ,
വനിവനിധ  എന്.ജനി.ഒ.-കേള,  ടൂറനിസലാം  വവവസഭായനികേള,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,
കേര്ഷകേ  സമനിതനികേള,  അയല്ക്കൂടങ്ങള,  തകദശ  സമൂഹലാം  (ടൂറനിസലാം  നടക്കുന്ന
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പ്രകദശലത്ത  ജനങ്ങള)  ഇവലരലഭാലാംകൂടനി  കചേര്ന്നയ്  നടത്തുന്ന  വനിപുലമഭായനിട്ടുള്ള
പദതനിയഭാണയ്  ആര്.ടനി.  പദതനി.  അതനില്  നനിശയമഭായുലാം  ആ  പ്രകദശലത്ത
അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കുലാം  അതനിലൂലട  കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം  തലന്നയഭാണയ്
മുന്തെനിയ  പരനിഗണന  ലഭനിക്കുന്നതയ്.  അതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  ആ  പ്രകദശലത്ത
ജനങ്ങളക്കുലാം കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം തലന്നയഭാണയ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് മഹഭാകേവനി
പൂന്തെഭാനത്തനിലന്റെ  നഭാമകധയത്തനില്  പൂന്തെഭാനത്തയ്  ഒരു  ഓപണ  ഓഡനികറഭാറനിയലാം
ഏതഭാനുലാം  മഭാസങ്ങളക്കുമുമ്പയ്  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയഭാണയ്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയതയ്.
അനുഷഭാന കേലകേള, കക്ഷത്ര കേലകേള, അനവലാം നനിനകപഭാകുന്ന മറയ് നഭാടന് കേലകേള
എന്നനിവ  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്  വനിപുലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം   രണഭാലാംഘട
കപ്രഭാജകനില് ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട  ഊന്നല് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അനുഷഭാന
കേലകേലള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അതനിലന്റെ  രണഭാലാംഘട  കപ്രഭാജകനിനയ്
അനുമതനി നല്കേനി പൂന്തെഭാനലാം സഭാരകേലാം കൂടുതല് അര്ത്ഥവത്തഭാക്കനി തതീര്ക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന്  : സര്,  ഇതയ്  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  പരനിഗണനയനി
ലഭാണയ്.  അടനിയന്തെരമഭായനി ഗവണലമന്റെയ്  അനുമതനി നല്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ്: സര്, ആഭവന്തെര വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ്
ആസസഭാദന  സസൗകേരവലമഭാരുക്കഭാനുലാം  അവലര  കൂടുതലഭായനി  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം
കകേരളത്തനിലന്റെ തനതയ് നഭാടന് കേലഭാരൂപങ്ങള ഗഭാമതീണ ഭലാംഗനിയുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില്
വചയ്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സനിരലാം  കവദനികേള ഇകപഭാള എവനിലടയങനിലുമുകണഭാ;
ഇലലങനില് വനികനഭാദസഞഭാര സതീസണനിലലങനിലുലാം അത്തരലാം കവദനികേള സലാംഘടനിപനി
ക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  സതവസഭായനി ഓര്ഫകനജയ് ട്രസ്റ്റുമഭായനി ബന്ധലപട്ടു
ലകേഭാണയ് കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കയ് തഭാമസനിക്കഭാനുലാം അവരുലട പരനിശതീലനത്തനിനുലമഭാലക്കയുള്ള
സസൗകേരവങ്ങള  ലചേയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്   ഇവര്ക്കുകവണനി  വര്ഷത്തനില്  ടൂറനിസ്റ്റുകേള
വരുന്ന സമയങ്ങളനിലലലഭാലാം ഇസൗ കേലഭാരൂപങ്ങള അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സനിര
മഭായ കവദനികേളുണഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്:  സര്,  കതഭാന്നയല് സതവസഭായനി ഓര്ഫകനജയ്
ട്രസ്റ്റേനിലല കസഭാഷവല് ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജകനില്  ഇസൗ രണയ് കേഭാരവങ്ങളുലാം വരുനണയ്.  അതയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല് മഭാത്രകമ അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എങ്ങലനയഭാണയ് സലാംഘടനിപനി
ക്കുന്നലതന്നയ്  പറയഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള.  പഴയകേഭാലലത്ത  കേഭാക്കഭാരനിശനി  നഭാടകേലാം,
കൃഷ്ണനഭാടലാം,  പഭാവക്കൂത്തയ്  തടങ്ങനിയ  പ്രഭാചേതീന  കേലകേളുലട  സമുദഭാരണമഭാണയ്  ആ
കപ്രഭാജകനിനകേത്തയ് പറയുന്നതയ്. അതയ് പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ  അതനിലന്റെ



14       കകേരള നനിയമസഭ                                കമയയ് 18, 2017

പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തഭാന് കേഴനിയുകേയുളള.  സലാംസഭാനലത്ത ഏതഭാണയ്
100-112-ഓളലാം വരുന്ന പ്രഭാചേതീന കേലകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുകവണനി സലാംസഭാന
ഗവണലമന്റെയ്  എലഭാവര്ഷവലാം  'ഉതവയ്'  എന്ന കപരനില് ഒരു കപ്രഭാജകയ്  നടപനിലഭാക്കു
നണയ്.  കേഴനിഞ പ്രഭാവശവലാം  മലപ്പുറത്തുവചഭാണയ്  ആ കപ്രഭാഗഭാലാം  നടന്നതയ്.   അതയ്
കകേരളത്തനിലുടനതീളമുള്ള പ്രഭാചേതീന കേലഭാകേഭാരനഭാലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംരക്ഷനി
ക്കുന്നതനിനുലാം പ്രഭാചേതീന കേലകേലള നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം കവണനി നടത്തുന്ന ബൃഹത്തഭായ
ഒരു  പദതനിയഭാണയ്.  ആ  പദതനിക്കയ്  സനിരമഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  കകേന്ദ്രമനില.  അതതയ്
പ്രകദശങ്ങളനില് ആ പദതനി വനിജയനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
നടക്കുന്നതയ്.

ശതീ.  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല് റസഭാക്കനിനുകവണനി ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള  : സര്,  പല
വനികദശ രഭാജവങ്ങളനിലുലാം  അവരുലട പസൗരഭാണനികേ  ജതീവനിത രതീതനികേളുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ
തനനിമയുലമഭാലക്ക  മറ്റു  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുകൂടനി  കേഭാണനിച്ചുലകേഭാടുക്കഭാന്  നനിയുക്തമഭായ
രതീതനിയനിലുള്ള മമ്യൂസനിയങ്ങളുലാം മറ്റുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണയ്. ദുബഭായനില് തലന്ന അങ്ങലനയുള്ള
ഒരു  നല  മമ്യൂസനിയലാം  നമുക്കയ്  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുലാം.  നമ്മുലട  രഭാജവത്തനിലന്റെ
നൂറഭാണ്ടുകേളക്കയ് മുമ്പുള്ള ജതീവനിതരതീതനിയുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ തനനിമയുലമഭാലക്ക ആഭവന്തെര
ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുലാം  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുലമഭാലക്ക  മനസനിലഭാക്കഭാനുലാം  പഠനിക്കഭാനുലാം
നനിയുക്തമഭായ  രതീതനിയനിലുള്ള  ലഹറനികറജയ്  വനികലജുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഇലലങനില്  അങ്ങലനയുള്ള  പദതനിക്കയ്
തടക്കലാം കുറനിക്കുകമഭാ?   

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന് :  സര്,   ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി
മുഖേവമഭായനിട്ടുലാം  ഉസൗന്നല്  ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്  തകദശതീയമഭായനിട്ടുള്ള  കേലകേള,  സലാംസഭാരലാം,
ജനങ്ങളുലട ജതീവനിതരതീതനി, ഭക്ഷണരതീതനി, ഭക്ഷണകമലാം ഇലതഭാലക്ക  വനികദശനികേളുമഭായനിട്ടുലാം
മറയ്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുമഭായനിട്ടുലാം പങ്കുവയന്നതനിനയ് സഹഭായകേരമഭായതരത്തനിലഭാണയ്.  ഇകപഭാള
ഒരു  മമ്യൂസനിയലമനള്ള  നനിലയനില്  ആകലഭാചേനിചനിടനില.  അതയ്  ഇകപഭാള   ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.  

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്  : സര്, എസയ്.സനി./എസയ്.റനി. പനികന്നഭാക്ക വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖേവത്തനില്  ജനകേതീയ  പനിന്തുണകയഭാലട  നടത്തനിവരുന്ന  ഗദനികേ  കപഭാലുള്ള
സഭാലാംസഭാരനികേ  സലാംഗമങ്ങളുലാം  വനിഭനിന്ന  കമളകേളുലമലഭാലാം  മഭാതൃകേയഭാകക്കണതഭാണയ്.
പഭാലക്കഭാടുള്ള സസന്തെലാം കേലലയന്നയ്  വനികശഷനിപനിക്കലപടുന്ന പുരഭാതന ദളനിതയ്  കേലഭാ
രൂപമഭായ  ലപഭാറഭാടയ്  നഭാടകേവലാം  കക്ഷകത്രഭാതവത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  കേകണ്ണറുകേളനിയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇസൗ ടൂറനിസലാം സഭാദവതകേള ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തഭാന് സന്നദമഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്  : സര്,  ഞഭാന് കനരകത്ത സൂചേനിപനിചതകപഭാലല
'ഉതവയ്'  എന്ന കപ്രഭാജകനില് പ്രഭാചേതീന കേലകേളുലട സലാംരക്ഷണവലാം കപ്രഭാതഭാഹനവമഭാണയ്
സജഷന് വയന്നതയ്.  കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കയ് ആവശവമഭായ സഹഭായവലാം ആ പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ലഭവമഭാകുനണയ്.  കേഴനിഞ എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തഭാണയ്
'ഉതവയ്'  എന്ന കപ്രഭാജകയ് ആരലാംഭനിചതയ്.   അതയ് കൂടുതല് വനിപുലതീകേരനിചയ് നടത്തഭാന്
ശമനിക്കുന്നതഭാണയ്. പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല പ്രഭാചേതീന കേലകേളക്കുലാം ആവശവമഭായനിട്ടുള്ള
സലാംരക്ഷണലാം നല്കേഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല  : സര്,  വനികനഭാദയഭാത്രയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു രഭാജവലാം
സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  കുറഞതയ്  24  മണനിക്കൂലറങനിലുലാം  അവനിലട  തങ്ങുന്നതമഭായ
വവക്തനിയഭാണയ്  വനികനഭാദസഞഭാരനിലയന്ന നനിര്വ്വചേനത്തനില്ലപടുന്നതയ്.  നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തയ്
എത്തുന്ന  വനികനഭാദസഞഭാരനികേള  സന്ദര്ശനത്തനിനഭായനി  ലതരലഞടുക്കുന്ന  ജനിലകേളക്കയ്
നല്കുന്ന  മുന്ഗണന  മഭാറമനിലഭാലത  നനില്ക്കുനലവന്നതയ്  ഒരു  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാണയ്.
സലാംസഭാനലത്ത മധവ-ലതക്കന് ജനിലകേളഭാണയ് വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിനഭായനി വനികദശനികേള
ഏറവലാം കൂടുതല് ലതരലഞടുക്കുന്നലതന്നയ് കേഭാണഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  ഇതനില് തലന്ന
കൂടുതലഭായനി വരുന്നതയ് എറണഭാകുളലാം, ഇടുക്കനി, തനിരുവനന്തെപുരലാം, കകേഭാടയലാം, ആലപ്പുഴ
എന്നതീ അഞ ജനിലകേളഭാണയ്.  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനില് വടക്കന്
ജനിലകേളനില് പ്രധഭാനമഭായുലാം മലബഭാര് പ്രകദശലാം ഏലറ പനിന്നനിലഭാണയ്.  97  ശതമഭാനലാം
മധവ-ലതക്കന്  ജനിലകേളനിലഭാകുകമ്പഭാള  കകേവലലാം  മൂന്നയ്  ശതമഭാനത്തനിനു  തഭാലഴ
മഭാത്രമഭാണയ്  വടക്കന്  ജനിലകേളുലട  സലാംഭഭാവന.  അവനിലട  ടൂറനിസലാം  സഭാദവതകേള
ഇലഭാത്തതലകേഭാണല,  ധഭാരഭാളലാം  സഭാദവതകേളുണയ്.  ആയതനിനഭാല്  മലബഭാര്
പ്രകദശത്തയ്  ഏലറ  ശദയഭാകേര്ഷനിക്കുന്ന  ഒരു  ടൂറനിസലാം  സലാംരലാംഭത്തനിനയ്  തടക്കലാം
കുറനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  സന്നദമഭാകുകമഭാ;  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപട  എലന്തെങനിലുലാം
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുന്നനിലുകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് :  സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം
തനികേച്ചുലാം  ശരനിയഭാണയ്.  ഇസൗ  പ്രശ്നലാം  അഡ്രസയ്  ലചേയഭാന്  ടൂറനിസലാം  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്
ശമനിക്കുകേയഭാണയ്. അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇപ്രഭാവശവലാം നമ്മേള തയഭാറഭാക്കനിയ പരനിപഭാടനികേളനില്
ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  വനികശഷനിചയ്  ഉത്തര  മലബഭാര്  പ്രകദശത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  വനികേസന
സഭാദവതകേലള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുലാം  അതനിനഭാവശവമഭായ  പദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാനുമഭാണയ്  ശമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥവ
മഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  മലബഭാറനിലല ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തയ്  ഒരു കുതനിച്ചുചേഭാടലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണയ്.
കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലകേളനിലഭായനി  ഒഴകുന്ന  9  പ്രധഭാനലപട  നദനികേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള റനിവര് ക്രൂയനിസയ് ടൂറനിസലാം പദതനിക്കയ്  300 കകേഭാടനി രൂപയുലട
ഒരു  കപ്രഭാജകഭാണയ് ഗവണലമന്റെയ്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  കപ്രഭാജകയ്  ആരലാംഭനിച്ചു
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കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.   അതകപഭാലലതലന്ന  ധര്മ്മേടലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  ഇരനിങ്ങല്  കഭാഫയ്
വനികലജയ്,  മുഴപനിലങ്ങഭാടയ്  എന്നതീ സലങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ് മലറഭാരു വനിപുല
മഭായനിട്ടുള്ള  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കയ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതകൂടഭാലത  മലബഭാര്
കമഖേലയനില് ലചേറുതലാം വലുതമഭായനിട്ടുള്ള  25-ലധനികേലാം  ടൂറനിസലാം പദതനികേളക്കയ്   ഇസൗ
ഗവണലമന്റെയ് വന്നതനിനുകശഷലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഇലതലഭാലാംകൂടനി വരുകമ്പഭാള
മലബഭാര്  കലഭാകേ  ടൂറനിസലാം  ഭൂപടത്തനില്  സഭാനലാം  പനിടനിക്കുലമന്ന  പ്രതതീക്ഷയഭാണയ്
ഗവണലമന്റെനിനുള്ളതയ്.

ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന്: സര്, ടൂറനിസലാം കമഖേലയനില്  പുറകമ നനിനലാം പഭാകക്കജയ്
ടൂറുമഭായനി വരുന്ന ലഡ്രവര്മഭാര്,  ചേനില കഹഭാടലുകേള,  ചേനില കഷഭാപനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് കൃതവമഭായനി  ലചേല്ലുകേയുലാം കൂടുതല് തകേ കേമ്മേതീഷനഭായനി  നനിശയനിച്ചുലകേഭാണയ്
ടൂറനിസ്റ്റുകേലള കേണകയ് ലചേയലകേഭാടുക്കുന്ന പ്രകതവകേ സഭാഹചേരവലാം നനിലനനില്ക്കുനണയ്.
ഇതനില് ടൂറനിസലാം വകുപനിനയ് എലന്തെങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പറഞതയ്
ശരനിയഭാണയ്.  വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേലള പല വനിധത്തനില് ലകേഭാള്ളയടനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം
നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തയ്   നടക്കുകേയഭാണയ്.  കഹഭാടലുകേളനിലുലാം  മറയ്  സലങ്ങളനിലുലാം
ആഡലാംബര  വസ്തുക്കള  വഭാങ്ങുന്ന  കഷഭാപനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേളനിലുലാം  തകദശതീയര്ക്കയ്
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിലനക്കഭാള വലനിയ വനിലയനിലഭാണയ് വനികദശനികേളക്കയ് നല്കുന്നതയ്.  അതയ്
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.  ഏജന്റുമഭാരുലട
കേടനകേയറലാം തടയഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന്:  സര്,  കേനിഴക്കന്  കമഖേലയനില്  പ്രകതവകേനിചയ്
ചേടയമലാംഗലലാം  ജ ഡഭായുപഭാറയനിലുലാം  ലതനലയനിലുള്ള  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപട തനത കേലകേളുണയ്.  അവരുലട പ്രകതവകേമഭായ സലാംഗതീതവലാം തഭാളവമുണയ്.
ഇലതഭാലക്ക പരനികപഭാഷനിപനിക്കഭാനുലാം അവതരനിപനിക്കഭാനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഇകപഭാള
തതീലര കുറവഭാണയ്. ഞഭാന് പറയുന്നതയ് ടൂറനിസലാം വകുപയ് മഭാത്രമല സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപ്പുലാം
പുരഭാവസ്തു വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നയ്  ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളനില്നനിനലാം തനതകേലകേളഭായ
സലാംഗതീതലാം, തഭാളലാം ഇവലയഭാലക്ക  പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് പറനിയ തരത്തനിലുള്ള അന്തെരതീക്ഷലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനയ്  ഈ  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  കകേന്ദ്രങ്ങലളലയലഭാലാം  ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  ഒരു
കപ്രഭാജകയ് രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്:  സര്,  ഗവണലമന്റെയ് ഇകപഭാള നടത്തനിലക്കഭാണനി

രനിക്കുന്ന  'ഉത്  സവയ്'  എനപറയുന്ന  കപ്രഭാജകയ്  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നമുക്കയ്

കേണക്കഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ആദനിവഭാസനി കേലഭാരൂപങ്ങളക്കഭാണയ്  'ഉതവയ്'  കപ്രഭാജകനില് 
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പ്രഭാമുഖേവലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്.  ഇകപഭാള  വളലര  ഭലാംഗനിയഭായനിടഭാണയ്  അതയ്  നടക്കുന്നതയ്.

പലക്ഷ  നഭാലാം  ആഗഹനിക്കുന്ന  രൂപത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ആദനിവഭാസനി

വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല കേലഭാരൂപങ്ങലളയഭാലകേ ആകേര്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന് സഭാധനിചനിടനില.  

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്: സര്,  ആദനിവഭാസനി കമഖേലയനില് ചേരനിത്രപരമഭായ

ലപതൃകേവലാം  ആചേഭാരവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കലപടുന്ന  ഒരു  സഭാഹചേരവമുണഭാകകേണതണയ്.

എലന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേഴനിഞ  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ചേരനിത്രപരമഭായുള്ള

കുടനികേളനില് അവരുലട ലപതൃകേ ഭവനലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഗവണലമന്റെയ് 50

ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം അതനില്  25 ലക്ഷലാം രൂപ നനിര്മ്മേനിതനിക്കയ് പ്രവ വൃത്തനി

ഏലറടുത്തയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേമഭാറുകേയുലാം ലചേയ.  ഈ  സര്ക്കഭാര്

വന്നതനിനുകശഷലാം  ആ  ജനി.ഒ.  തലന്ന  കേവഭാന്സല്  ലചേയ.   മഭാത്രമല  ടൂറനിസലാം

ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  നനിലവനിലുള്ളവ ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  അതനിലന്റെ

പ്രവൃത്തനി  തടങ്ങുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണയ്  ഇതസലാംബന്ധനിക്കുന്ന  ഗവണലമന്റെയ്

ഓര്ഡര് കേവഭാന്സല് ലചേയ്യുന്നതയ്.  അതയ് അങ്ങയ് പരനികശഭാധനിക്കണലമന്നഭാണയ് ഞഭാന്

ആവശവലപടുന്നതയ്.

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന്:   സര്,  ഇതയ്  എലന്റെ   ശദയനില്ലപടനിടനില.

ഞഭാന് അങ്ങയുലട മണ്ഡലത്തനില് ചേനില പരനിപഭാടനികേളക്കയ് വന്നനിട്ടുണയ്.  അനലാം എലന്റെ

ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിടനില.  നനിശയമഭായുലാം  അങ്ങയ്  ഇകപഭാള  പറഞ  വനിഷയലാം

പരനികശഭാധനിചയ് ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി:  സര്, 'ടൂറനിസലാം എലഭാവര്ക്കുലാം' എന്നതഭാണയ് കേഴനിഞ

കലഭാകേ ടൂറനിസലാം ദനിനത്തനിലന്റെ സകന്ദശലാം. ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം കേനിടപ്പു കരഭാഗനികേളക്കുലാം

പ്രഭായമഭായവര്ക്കുലമലഭാലാം  സഹഭായകേമഭാകുലാംവനിധലാം  വനികനഭാദ  യഭാത്ര  നടത്തഭാനുള്ള

അവസരലാം  ഉണഭാകക്കണതയ്  ആവശവമഭാലണന്നഭാണയ്  ഇതനിലൂലട  ചൂണനിക്കഭാടനിയനിരുന്നതയ്.

പലക്ഷ നമ്മുലട പല ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ഭനിന്നകശഷനി സസൗഹൃദമലലന്ന കപഭാരഭായ

നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്

സസതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്: സര്, 'ടൂറനിസലാം എലഭാവര്ക്കുലാം'  എന്നതഭായനിരുന
കേഴനിഞ  കലഭാകേ  ടൂറനിസലാം  ദനിനത്തനിലന്റെ  സകന്ദശലാം.  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്,  പ്രഭായ
മഭായവര്,  കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേള  തടങ്ങനിയവര്  വനികനഭാദയഭാത്ര  നടകത്തണതനിലന്റെ
പ്രഭാധഭാനവമഭാണയ്   'ടൂറനിസലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം'  എന്ന  മുദഭാവഭാകേവലാം  ചൂണനിക്കഭാടനിയതയ്.
നമ്മുലട  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്  നനിരവധനി  പ്രയഭാസങ്ങള

103/2020.
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അനുഭവനിക്കുനണയ്.   ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാലല  തലന്ന  അതയ്  തനികേച്ചുലാം
ദുനഃഖേകേരമഭാണയ്.  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തുന്ന   ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്ക്കഭായനി
ആവശവമഭായ  സസൗകേരവങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം  ടൂറനിസലാം  ലഡസ്റ്റേനികനഷനുകേള
ഭനിന്നകശഷനി  സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
ഇനനിയുലാം  അനുമതനി  നല്കുന്ന  എലഭാ  പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളനിലുലാം
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭാവശവമഭായ  സസൗകേരവങ്ങള  കൂടനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഭാണയ്.
എങനില് മഭാത്രകമ പദതനിക്കയ് അനുമതനി നല്കുകേയുളലവന്ന  ചേടലാം സര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടു
വരഭാന് ആഗഹനിക്കുകേയഭാണയ്.  

ശബരനിമല മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള

3 (*483)  ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എന്  .   വനിജയന് പനിള്ള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  സന്നനിധഭാനലത്ത മഭാലനിനവ  സലാംസരണ പഭാന്റെയ്  സഭാപനിചലതന്നഭാണയ്;
കേരഭാറുകേഭാര് ആരഭാണയ്; പഭാന്റെയ് സഭാപനിചതനിനയ് നഭാളനിതവലര എത്ര രൂപ കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ്
നല്കേനി;

(സനി)  പഭാന്റെയ്  സഭാപനിതമഭായതനിനുകശഷലാം  തൃപനികേരമഭായ  രതീതനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്,  പഭാന്റെനിലന്റെ  ശരനിയഭായ  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരവമുകണഭാ; എങനില് ഇതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള എന്തെഭാണയ് ;

(ഡനി)  പഭാന്റെയ്  സഭാപനിച  കേരഭാറുകേഭാര്ലക്കതനിലര  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന്): സര്,

(എ)  ശബരനിമല മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിച പ്രവൃത്തനികേളുലട
ലനിസ്റ്റേയ് കമശപ്പുറത്തയ് വയകേയഭാണയ്.
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LIST OF WORKS COMPLETED UNDER SABARIMALA

MASTER PLAN

Sl.
No.

Name of work Amount in Rs.

1 2 3

1 SMP-Sabarimala  –  Construction  of  Queue
complex unit 1,2 & 3 between Sabaripeedam
and Marakkoottam at Sabarimala

1,05,00,000

2 SMP – Sabarimala – Construction of Bailey
Bridge – Conveyance of materials 

12,47,260

3 SMP  –  Sabarimala  –  Construction  of
approach  road  and  abutments  to  the Bailey
bridge

1,30,11,200

4 SMP – Nilakkal – Repairs and maintenance
to existing roads at Nilakkal

14,25,000

5 SMP –  Nilakkal  –  Construction  of  facility
Centre for crew of vehicles

39,00,000

6 SMP –  Nilakkal  –  Construction  of  Check
Dam near Kaduvathodu

38,50,000

7 SMP –  Nilakkal  –  Construction  of  Ground
level RCC Water Tank

68,25,000

8 SMP  –  Sabarimala  –  Improvements  &
widening Swamy Ayyappan Road

5,59,00,000

9 SMP  –  Sabarimala  –  Improvements  to
demolished  building  area  by  providing
interlocking cobbles

42,25,000

10 SMP  –  Sabarimala  –  Construction  of
Malikappuram Elevated approach

30,00,000

11 SMP – Sabarimala – Construction of Grade
Seperator at Marakkoottam

1,02,00,000

12 SMP –  Nilakkal  –  Supplying,  Erecting  &
Commissioning of Pressure Sand Filter  and
Gas Chlorinator to the Ground Level  Water

11,00,000
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Tank

1 2 3

13 SMP – Sabarimala – Construction of Queue
Complex from Marakkottam to Saramkuthy
from chainage 80M

1,65,35,000

14 SMP – Sabarimala – Construction of Queue
Complex from Marakkottam to Saramkuthy
from chainage 190M

1,59,00,000

15 SMP – Sabarimala – Construction of Queue
Complex from Marakkottam to Saramkuthy
from chainage 250M

1,59,00,000

16 SMP – Sabarimala – Construction of Queue
Complex from Marakkottam to Saramkuthy
from chainage 310M

1,59,00,000

17 SMP – Sabarimala – Construction of Queue
Complex from Marakkottam to Saramkuthy
from chainage 390M

1,59,00,000

18 SMP – Sabarimala – Construction of Queue
Complex from Marakkottam to Saramkuthy
from chainage 430M

1,59,00,000

19 SMP –  Sabarimala   -  Constructin  of  Toilet
Block 

2,05,00,000

20 SMP –  Sabarimala  –  Construction  of  RCC
Ground Level Water Tank Unit V

1,68,00,000/-

21 SMP –  Sabarimala  –  Construction  of  RCC
Ground Level Water Tank Unit VI

1,69,00,000

22 SMP – Sabarimala – Providing electrification
and  street  lighting  arrangements  along  the
traditional  trekking  route,  swami  ayyappan
road etc (Arranged through KSEB as deposit
work)

4,35,00,000

23 SMP – Pampa – Construction of Toilet Block
Unit I

1,87,00,000

24 SMP – Pampa – Construction of Toilet Block 1,87,00,000
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Unit II

1 2 3

25 SMP – Pampa – Construction of Toilet Block
Unit III

1,87,00,000

26 SMP – Sabarimala – Construction of 5MLD
sewage  Treatment  Plant  at  Sannidhanam
(excluding O & M for 6 years)

21,70,00,000

27 SMP –  Nilakkal  –  Resurfacing  of  existing
internal roads and providing walkways

4,02,60,000

28 SMP  –  Nilakkal  –  Construction  of  Bus
terminal  and  improvements  to  the  parking
ground

4,02,00,000

29 SMP – Nilakkal – Resurfacing of entry and
exit road

1,05,00,000

30 SMP – Nilakkal  –  Providing street  lighting
along the existing internal roads

1,01,00,000

31 SMP  –  Sabarimala  –  Laying  tiles  and
inproving facilities at the two waiting halls at
Sannidhanam and the open spaces available
after  the  demolition  of  Malikappuram
building

20,00,000

32 SMP –  Pampa  –  Construction  of  Godown
Building

1,45,00,000

33 SMP – Pampa – Construction of Restaurant
Building

3,78,00,000

34 SMP – Pampa – Construction of Annadanam
Building

3,78,00,000

35 SMP – Pampa – Construction of Emergency
Response Station

60,00,000

36 SMP  –  Pampa  –  Construction  of  Sewage
Holding tank of 6 Ltrs capacity

1,76,00,000

(ബനി)  2015  നവലാംബറനിലഭാണയ്  സന്നനിധഭാനത്തയ്  മഭാലനിനവ  സലാംസരണ  പഭാന്റെയ്
സഭാപനിചതയ്. ലഹദഭാബഭാദനിലല രഭാലാംകേനി ഇന്ഫ്രഭാസക്ചര് ലനിമനിറഡ ഭാണയ് കേരഭാറുകേഭാര്.
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പഭാന്റെയ് സഭാപനിചതനിനയ് നഭാളനിതവലര 20,31,61,499 (ഇരുപതയ് കകേഭാടനി മുപത്തനിലയഭാന്നയ്
ലക്ഷത്തനി അറുപത്തനിലയഭാന്നഭായനിരത്തനി നഭാനൂറനി  ലതഭാണ്ണൂറനി  ഒന്പതയ്  രൂപ മഭാത്രലാം)
കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)   പഭാന്റെയ്  സഭാപനിതമഭായതനിനുകശഷലാം പഭാന്റെയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  തൃപനികേരമഭായ
രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനിലലന്ന  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  പഭാന്റെയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭായുലാം പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  പഭാന്റെയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാകേഭാലത
വന്നഭാല് കേരഭാറുകേഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :   സര്,  ശബരനിമലയുലട  മറവനില്  വനിശുദമലഭാത്ത
നനിരവധനി കേഭാരവങ്ങള നടക്കുന.  ലഹകക്കഭാടതനിയുലട നനിര്കദശത്തനിനയ് വനിരുദമഭായനി
ആകരഭാപണ വനികധയനഭായ കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ് ലസകടറനിലയ കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ്
കേമ്മേതീഷണറഭായനി നനിയമനിച കേഭാരവലാം അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  സന്നനിധഭാനത്തയ്
ശുദതീകേരണ  പഭാന്റെയ്  21 കകേഭാടനി  രൂപ  മുടക്കനി  സഭാപനിച്ചു.  ഒന്നരവര്ഷമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  അകപഭാള ആ പണലാം തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കലണ;  ഈ വര്ഷലാം തലന്ന
150  കകേഭാടനി  രൂപ കസ്റ്റേറ്റുലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുലാം ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണയ്.
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഇതനില് ഒരു കറഭാളുലാം  ഇല.   അതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  വളലര
ഗസൗരവമഭായ നനിലയനില് പുനനഃപരനികശഭാധന നടത്തഭാന് അങ്ങയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് :  സര്,  രണയ് കചേഭാദവങ്ങളഭാണയ് കചേഭാദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
ശതീ. ജയകുമഭാറനിലന കേമ്മേതീഷണറഭായനി നനിയമനിക്കണലമന്നയ് പറഞ്ഞുലകേഭാണയ് കദവസസലാം
കബഭാര്ഡയ്, ഒരു അലാംഗലാം ഉണഭാകേഭാതനിരുന്ന സന്ദര്ഭത്തനില് അലാംഗത്തനിലന അറനിയനിചനിലലന്നഭാണയ്
അകദഹത്തനിലന്റെ  പരഭാതനി.  അകദഹലാം  ഓലാംബുഡ്സഭാലന  സമതീപനിചതഭായനിടഭാണയ്
അറനിയഭാന്  കേഴനിഞതയ്.   അകദഹത്തനിനയ്  പനിന്നതീടയ്   കേനിടനിയ  അജണ  കനഭാടനില്
കേമ്മേതീഷണറുലട നനിയമനലത്ത സലാംബന്ധനിചയ് ചേര്ച ലചേയ്യുന്ന ഭഭാഗലാം ഉണഭായനിരുന്നനില.
മലറഭാരു  അജണ  കനഭാടനില്  അതയ്  ഉണഭായനിരുന.  ഇങ്ങലന  ഉണഭായനിരുന്നഭാലുലാം
ശരനിയലഭാത്ത  രൂപത്തനില്  കൂടനിയ  ഒരു  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  ആകരഭാപണ
വനികധയനഭായനിട്ടുള്ള  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡയ്  ലസകടറനിലയ  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡയ്
കേമ്മേതീഷണറഭായനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള  തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുലാം   അകദഹലാം  തലന്ന
ഒപനിടയ്  ബഹുമഭാനലപട  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  അകദഹലത്ത  കേമ്മേതീഷണറഭാക്കണലമന്നയ്
പറഞ്ഞുലകേഭാണയ്  ഒരു  അകപക്ഷ  ലകേഭാടുത്തതഭായുലാം  മനസനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിച്ചു.
സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഗവണലമന്റെഭാണയ്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡയ്  കേമ്മേതീഷണലറ
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുയുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  സമര്പനിക്കുന്നതയ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 23 

ഗവണലമന്റെനിലന്റെ ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഹകക്കഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനിലുള്ളകപഭാഴഭാണയ്
ഇങ്ങലനലയഭാരു  നതീക്കലാം  കേണതയ്.  ഏതഭായഭാലുലാം  അതനിലന  സലാംബന്ധനിചയ്
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  അതൃപനി  ലഹകക്കഭാടതനിലയ  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.   ലഹകക്കഭാടതനി
ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലമടുക്കുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാലാം. 

ശബരനിമലയുലട  പ്രകതവകേതകേളുലാം  പരനിമനിതനികേളുലാം  കേണക്കനിലലടുത്തുള്ള  ഒരു
പ്രകതവകേ  ലടകകഭാളജനി  വനികേസനിപനിചഭാണയ്  അവനിലട  മഭാലനിനവ  സലാംസരണ  പഭാന്റെയ്
സഭാപനിചതയ്.   നഗരങ്ങലളകപഭാലല  365  ദനിവസവലാം  24  മണനിക്കൂറുലാം  തടര്ചയഭായനി
ഉണഭാകുന്ന  മഭാലനിനവലാം  സലാംസരനിക്കഭാനുലള്ളഭാരു  സലാംവനിധഭാനമല  ശബരനിമലയനിലല
മഭാലനിനവ  സലാംസരണ  പഭാന്റെനിലുള്ളതയ്.  വര്ഷത്തനില്  രണ്ടുമഭാസവലാം  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം
അഞയ് ദനിവസവലാം മഭാത്രലാം മഭാലനിനവലാം ഉണഭാകുന്ന സന്നനിധഭാനത്തനിലല സലാംസരണ പഭാന്റെയ്
ആ നനിലയനില് പ്രകതവകേമഭായനി സലാംവനിധഭാനലാം ലചേയ്യുകേയഭാണുണഭായതയ്.  തനിരുവനന്തെപുരലത്ത
നഭാഷണല് ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂടയ്  കഫഭാര് ഇന്റെര് ഡനിസനിപനിനറനി  സയന്സയ്  &  ലടകകഭാളജനിയനിലല
കഡഭാ.  അജനിതയ്  ഹരനിദഭാസലാം  മദഭാസയ്  ഐ.ഐ.ടനി.-യനിലല  കഡഭാ.  ലനിജനി  ഫനിലനിപ്പുലാം
ഉളലപലടയുള്ള  ഒരു വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനി  ശബരനിമലയയ്  കചേര്ലന്നഭാരു  സഭാകങതനികേവനിദവ
വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേയഭാണയ്  ലചേയതയ്.  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദവയുലാം
യനസഭാമഗനികേളുമുള്ള  പഭാന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമതലയപറനി  ആകക്ഷപമനില.
അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുകേയുലാം  കേഴനിഞ  സതീസണനില്  മഭാലനിനവലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേമഭാകുകേയുലാം  ലചേയലവന്നഭാണയ്  മനസനിലഭാക്കഭാന്
കേഴനിഞതയ്.  പഭാന്റെനിലനക്കുറനിചല  അനുബന്ധമഭായനി  ലചേകയണ  പ്രവൃത്തനികേള
കേരഭാറുകേഭാരന് ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനിലലന്നതഭാണയ്  പരഭാതനി.  അതയ്  പഭാന്റെനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലത്ത  ബഭാധനിക്കുന്നനിലലങനിലുലാം  ശബരനിമലയുലട  ലപഭാതവഭായ  മഭാലനിനവ
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലത്ത  ബഭാധനിക്കുലമനള്ളതലകേഭാണയ്  എലഭാ  പണനികേളുലാം  അടനിയന്തെര
മഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേരഭാറുകേഭാരനയ് അന്തെവശഭാസനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അതകൂലട
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര് ചൂണനിക്കഭാടനിയ മഭാലനിനവസലാംസരണ
പഭാന്റെനിലനപറനിയുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങള  ലപഭാതലവ  അവസഭാനനിക്കുലമന്നഭാണയ്
കേരുതന്നതയ്.

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :  സര്, ലക്ഷക്കണക്കനിനയ് തതീര്ത്ഥഭാടകേര് സഞരനിക്കുന്ന
പഭാതയനില്  പ്രസഭാദലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധനങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനയ്
കേഴതകേലള  ഉപകയഭാഗനിചനിരുന്നതയ്  മഭാറനി ട്രഭാകര്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  തടങ്ങനിയത
കേഭാരണലാം തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കയ് കേഭാല്നടയഭാത്രയയ് കേഴനിയുന്നനില. അതലകേഭാണഭാണയ്  കറഭാപയ്
കവയുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് വന്നതയ്.    കറഭാപയ്  കവ-യുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനലാം വകുപ്പുലാം
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുലാം   ഗവണലമന്റുലാം  എലഭാലാം  ഒരുമനിചഭാണയ്  നടകത്തണതയ്.   ആ
പദതനി ഇഴഞ്ഞു നതീങ്ങുകേയഭാണയ്.   അടനിയന്തെരമഭായനി  കറഭാപയ്  കവ സഭാപനിക്കഭാനുള്ള
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നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന് :   സര്,  പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡലനിലുള്ള  ഒരു
കപ്രഭാജകഭാണയ്  കറഭാപയ് കവയള്ളതയ്.  അതനിനയ്  വനിവനിധ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനികക്കണതണയ്.   ഈ  ഗവണലമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന
സന്ദര്ഭത്തനില്ത്തലന്ന  കറഭാപയ്  കവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ  ആകലഭാചേന  നടത്തനി  ഏതഭാണയ്  ശനിലഭാസഭാപനലാം
നടത്തനിലയനലാം  കേണകപഭാഴഭാണയ്  എലഭാ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളുലടയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കേനിടഭാലതയഭാണയ് ആ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നലതന്ന അറനിവയ് കേനിടനിയതയ്.
അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാ  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുകേളുകടയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുകവണനിയുള്ള
പരനിശമലാം  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരമഭാണയ്
മുഖേവമഭായുലാം കവണതയ്. കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിടനിക്കഴനിഞഭാല് കറഭാപയ്
കവയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 

ശതീ  .   എന്  .   വനിജയന് പനിള്ള : സര്, ശബരനിമലയനില് ഒരു  മഭാലനിനവ സലാംസരണ
പഭാന്റെയ്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതകപഭാലല  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ് തതീര്ത്ഥഭാടകേര് വന്നയ്  തമ്പടനിക്കുന്ന
പമ്പയനിലുലാം   ഒരു മഭാലനിനവ സലാംസരണ പഭാന്റെയ് സഭാപനിക്കഭാന്   കേഴനിയുകമഭാ ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന് :  സര്,   പമ്പയനില്  ഒരു മഭാലനിനവസലാംസരണ
പഭാന്റെയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  സര്,  ശബരനിമലയനില്  ഇടത്തഭാവളങ്ങളഭായനി  വനിശമ
കകേന്ദ്രങ്ങള  പണനിയുന്ന  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര  കക്ഷത്രങ്ങലള
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണയ്,   ഇസൗ  കക്ഷത്രങ്ങളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ  എന്തെഭാണയ്.
എലന്റെ  മണ്ഡലമഭായ  പന്തെളകത്തഭാടയ്  കചേര്നകേനിടക്കുന്ന  നൂറനഭാടയ്  പടനനിലലാം
കക്ഷത്രലത്തക്കൂടനി   പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുകമഭാ ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് :  സര്,  ശബരനിമലയനില്  ഇടത്തഭാവളങ്ങളഭായനി
കകേരളത്തനില്  അകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കണലമന്നതയ്
ബഹുമഭാനലപട  മുഖേവമനനിയുലട  പ്രകതവകേ തഭാല്പരവമഭാണയ്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഒരു  പ്രഭാഥമനികേ  സര്കവ്വ  നടത്തനി  ഇടത്തഭാവളങ്ങള  സഭാപനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന  37
കക്ഷത്രങ്ങള  നനിശയനിചനിട്ടുണയ്.  അതനില്  18  എണ്ണലാം  അടനിയന്തെനിരമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലടയഭാണയ്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നതയ്.  അങ്ങയ് ചൂണനിക്കഭാണനിച കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ കേഭാരവലാം  പനിന്നതീടയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ ഹരതീന്ദ്രന് : സര്, കേഴനിഞ ലലപങ്കുനനി ഉത്രലാം-വനിഷുദനിനങ്ങളനില്
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ശബരനിമലയനില്  ആചേഭാരലലാംഘനലാം  നടനലവന്ന  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
കമകക്കടുകേളക്കയ്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
സലാംസ്കൃതലാം കദവഭഭാഷയഭായനിടഭാണയ് കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.  സലാംസ്കൃതപഠനലാം നടത്തനിയവര്ക്കയ്
മഭാത്രകമ  പൂജഭാദനികേര്മ്മേങ്ങള  ലചേയഭാന്  പഭാടുളലവന്ന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡയ്
ലചേയര്മഭാലന്റെ പ്രസഭാവന  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന് :   സര്,  കേഴനിഞ  ലലപങ്കുനനി  ഉത്രലാം-വനിഷു
മകഹഭാതവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  നട തറന്നനിരുന്ന ദനിവസങ്ങളനില് ആചേഭാരലലാംഘനലാം
നടനലവന്ന  വഭാര്ത്ത  പുറത്തുവന്നയുടന്  തലന്ന  ചേതീഫയ്  കദവസസലാം  വനിജനിലന്സയ്
ഓഫതീസലറലക്കഭാണയ് അകനസഷണലാം നടത്തുകേയുണഭായനി. പത്തയ് വയസനിനുലാം അന്പതയ്
വയസനിനുമനിടയനില്  പ്രഭായമുള്ള  സതീകേള  കക്ഷത്രദര്ശനലാം  നടത്തനിലയന  പറഞ്ഞുലകേഭാണ്ടുള്ള
ആകക്ഷപലാം  ചേനിത്രങ്ങള  സഹനിതലാം  കസഭാഷവല്  മതീഡനിയകേളനിലുലാം    മഭാധവമങ്ങളനിലുലാം
വന്നനിരുന.  അതനിലന സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള കൃതവമഭായ  അകനസഷണത്തനില് അങ്ങലന
ഒരു  ആചേഭാരലലാംഘനലാം  ശബരനിമലയനില്  നടന്നനിടനിലലന്നഭാണയ്  മനസനിലഭായതയ്.  50
വയസനിനുകമല്  പ്രഭായമുള്ളവര്  തലന്നയഭാണയ്  അവനിലട  കക്ഷത്ര  ദര്ശനലാം
നടത്തനിയതഭായനി കേലണത്തനിയതയ്.  മറ്റു ചേനില ആചേഭാര  ലലാംഘനങ്ങളുലാം കമകക്കടുകേളുലാം
ആ  സന്ദര്ഭത്തനില്  നടന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി  മനസനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിച്ചു.  അതനിനയ്
ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
അതമഭായനി  ബന്ധലപട  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.   സലാംസ്കൃതഭഭാഷ
അറനിയണലമനള്ളതയ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന് പറ്റുന്ന കേഭാരവമല, കദവഭഭാഷലയന്നറനിയലപടുന്ന
സലാംസ്കൃതലാം മകനഭാചഭാരണങ്ങളക്കയ് അനനിവഭാരവമഭാണയ്.   മതപഠനത്തനിനയ് ഗവണലമന്റെയ്
എതനിരല.  പകക്ഷ  മതപഭാഠശഭാലകേളനില്  കുടനികേലള  അയയന്നവലര  മഭാത്രകമ
ഉപകദശകേസമനിതനികേളനില്  അലാംഗങ്ങളഭാക്കുകേയുള  എന്നയ്  പറഞതനിലനയഭാണയ്
ഗവണലമന്റെയ് എതനിര്ത്തതയ്.  അതയ് ശരനിയലലന്നഭാണയ് സര്ക്കഭാര് പറഞതയ്.

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  സര്,  ശബരനിമലയുലട  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിലല  മറയ്  ലചേറനിയ  കക്ഷത്രങ്ങളുലാം
നനിലനനിനകപഭാരുന്നതയ്.  ശബരനിമലയുലട  വനികേസനലാം  ഉകദശനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്
കവഗത്തനിലഭാകുന്നനില.  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റേര്
പഭാനനിനുകവണനി  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുനണയ്.
ഇതനിനുകവണനി  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  പുറത്തുനനിനലാം
ഭക്തന്മഭാരുലാം  നല്കുനണയ്.  എങനില്കപഭാലുലാം  ഇതയ്  കവഗത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയുന്നനില.  കേമ്മേനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മനനിലയന്ന  നനിലയനില്  അകങ്ങയയ്
തൃപനികേരമഭാകണഭാ,  ഇലലങനില്  കേമ്മേനിറനി  റതീ-കകേഭാണസ്റ്റേനിറമ്യൂടയ്  ലചേയയ്  മഭാസ്റ്റേര്പഭാന്
103/2020.
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കവഗത്തനില് ആക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്:  സര്,   മുന് ചേതീഫയ് ലസകടറനി ശതീ. ലകേ. ജയകുമഭാര്
അദവക്ഷനഭായനിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നതഭാധനികേഭാര സമനിതനിയഭാണയ് ശബരനിമലയുലട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  കനതൃതസലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്.  തൃപനികേരമഭാലണന്നയ്  പറയഭാന്
സഭാധനിക്കനില.   ഇസൗ ഗവണലമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഒന്നനിലധനികേലാം
പ്രഭാവശവലാം നടന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള റനിവമ്യൂ ലചേയയ് ഒരു കേലണര് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ശബരനിമലയനില്   സതീസണ  സമയത്തഭാണയ്  വര്ക്കുകേളക്കയ്
രൂപലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതലാം  കേരഭാറുകേഭാലര  ഏര്ലപടുത്തുന്നതലാം.  ഇപ്രഭാവശവലാം  സതീസണ
കേഴനിഞ  ഉടലന  ഉന്നതഭാധനികേഭാര  സമനിതനിയുലട  കയഭാഗലാം  ഗവണലമന്റെയ്  വനിളനിച്ചു
കചേര്ക്കുകേയുലാം  ഒരു  കേലണര്  തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുകേയുലാം  അതനുസരനിചയ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള   നടത്തണലമന്നയ്  നനിര്കദശനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഗവണലമന്റെയ്
നല്കുന്ന ധനസഹഭായത്തനിനനുസരനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന് ഉന്നതഭാധനികേഭാര
സമനിതനിയയ് കേഴനിയുന്നനില.  അതനിനഭാവശവമഭായ കേഭാരവങ്ങള ലചേയ്യുലാം, ഇലലങനില് അങ്ങയ്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാലുള്ള നടപടനികേളനികലയയ് ഗവണലമന്റെയ് നതീങ്ങുലാം.

ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഏറവലാം  കൂടുതല്  വനികേസനലമകത്തണ  ശബരനിമലയുലട  മൂലസഭാനമഭാണയ്  പന്തെളലാം.
എന്നഭാല്  ശബരനിമലയനില്  ധഭാരഭാളലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകമ്പഭാഴലാം
പന്തെളത്തയ്  കവണത്ര  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന്  കേഴനിയുന്നനില.
ശബരനിമലയനില്  വരുന്ന മുഴവന് ഭക്തജനങ്ങളുലാം  ആദവലാം  വരുന്നതയ്  പന്തെളത്തഭാണയ്.
പന്തെളത്തയ് അയപന് വളര്ന്ന ലകേഭാടഭാരവലാം കക്ഷത്രവലാം കുളവലാം കേണതനിനുകശഷമഭാണയ്
ശബരനിമലയനികലയയ്  കപഭാകുന്നതയ്.  കേഴനിഞ അഞവര്ഷവലാം ഞഭാന് പന്തെളത്തനിലന്റെ
വനികേസനത്തനിനുകവണനി നനിയമസഭയനില് ശക്തമഭായനി ആവശവലപടുന്നതഭാണയ്.   ഇസൗ
ഗവണലമന്റെയ്  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റേര്പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  പന്തെളത്തയ്  ആവശവമഭായ
വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  പദതനികേള  തയഭാറഭാ
ക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന്:  സര്,  ശബരനിമലയുലാം  പന്തെളവലാം തമ്മേനിലുള്ള ബന്ധവലാം
പ്രഭാധഭാനവവലാം  വളലര  വലുതഭാണയ്.  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാനനില്  പന്തെളത്തനിലന്റെ  വനികേസനലത്ത
സലാംബന്ധനിലചഭാനലാം  പറയുന്നനില.  പന്തെളത്തനിലന്റെ  സമഗവനികേസനത്തനിനഭാവശവമഭായ
പ്രകതവകേ  കപ്രഭാജകയ്  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉണഭാകേണലമന്ന  നനിബന്ധന
ഗവണലമന്റെയ് ഉന്നതഭാധനികേഭാര സമനിതനിക്കയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന്:  സര്,   കേഴനിഞ ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  അഞയ്
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കകേഭാടനി  രൂപ  മുടക്കനി  ശബരനിമലയനില്  ഒരു  ആശുപത്രനിയയ്  തറക്കലനിട്ടു.  അതനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള    ഇതവലര    ആരലാംഭനിചനിടനില,    അതനിലന്റെ   സനിതനിലയന്തെഭാണയ്;

വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശബരനിമലയുലട  ആചേഭാരങ്ങകളയുലാം  പരനിസനിതനികയയുലാം
സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുകവണലാം നടത്തഭാന്. കറഭാപയ് കവ അതനിലനഭാരു തടസമഭാലണന്ന ഒരു
വനികേഭാരമുണയ്.  അതലകേഭാണയ്  ശബരനിമലയുലട  ആചേഭാരങ്ങകളയുലാം  പരനിസനിതനികയയുലാം
സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ്  വനികേസനലാം നടത്തുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര് മുന്കേലയടുക്കുകമഭാ ? 

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് : സര്, അങ്ങയ് ചൂണനിക്കഭാണനിച കഹഭാസനിറലനിലന്റെ
കേഭാരവവലാം  ഗവണലമന്റെയ്  ഗസ്റ്റേയ്  ഹസൗസയ്  നനിര്മ്മേഭാണകേഭാരവവലാം   പ്രഖേവഭാപനിലചങനിലുലാം
രണ്ടുലാം നടന്നനില.  അതയ്   രണ്ടുലാം നടത്തുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനി ഗവണലമന്റെയ്
സസതീകേരനിക്കുനണയ്.  ഗസ്റ്റേയ്  ഹസൗസനിലന്റെയുലാം ആശുപത്രനിയുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തെനിര  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുലാം.
ശബരനിമലയുലട  ആചേഭാരഭാനുഷഭാനങ്ങകളയുലാം  പരനിസനിതനികയയുലാം  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്ന വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങലളഭാനലാം നടത്തഭാന് ഗവണലമന്റെയ് തയഭാറഭാകേനില.
അതനിലന  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുമഭാത്രകമ  ശബരനിമലയുലട  വനികേസനലാം  സഭാധവമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകേയുള.

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  സര്,  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  അതനിര്ത്തനി
കേടനവരുന്ന അയപഭക്തന്മഭാര് നമ്മുലട കതഭാടയ്,  പുഴകേള,  കുളങ്ങള എന്നനിവയുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേഭാവശവങ്ങള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതയ്.  വനിശഭാലമഭായ
പറമ്പുകേളനില് ഭക്ഷണലാം പഭാകേലാംലചേയയ് കേഴനിചയ് തനിരനിച്ചുകപഭാകുന്ന സനിതനിയഭാണുള്ളതയ്.
അതനിര്ത്തനി  കേടനവരുകമ്പഭാള  അവര്ക്കയ്  വനിശമനിക്കഭാനുള്ള  ഇടത്തഭാവളങ്ങളുലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായ മഭാലനിനവസലാംസരണ പഭാന്റുകേളുലാം സഭാപനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

മനി  .   സതീക്കര്: ആ കചേഭാദവത്തനിലന്റെ ഉത്തരമകല കനരലത്ത ഇവനിലട പറഞതയ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  സര്,  കക്ഷത്രങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ഇടത്തഭാവളങ്ങലളക്കുറനിചഭാണയ്
കനരലത്ത  പറഞതയ്.  കക്ഷത്രങ്ങളലക്കഭാപലാം  തലന്ന  ഇകപഭാള  കഗഭാവനിന്ദപുരലാം
അതനിര്ത്തനിയഭാണയ്.  അതനിര്ത്തനി കേടനവന്നഭാല് ലതഭാടടുത്തയ് വലനിലയഭാരു പുഴയുണയ്.
ഓകരഭാ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  അത്തരലാം  പുഴകയഭാരങ്ങളുണയ്.  സതീസണുകേളനില്   മഭാത്രലാം
പഞഭായത്തുകേലളക്കൂടനി   സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഇവലയ  ഇടത്തഭാവളങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറഭാന്   കേഴനിയുകമഭാ എന്നതഭാണയ് എലന്റെ കചേഭാദവലാം.

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്:  സര്,  അങ്ങയുലട അഭനിപ്രഭായലാം നനിശയമഭായുലാം ആകലഭാചേനിക്കഭാന്
കേഴനിയുന്ന  ഒനതലന്നയഭാണയ്.  അതനിര്ത്തനിയനിലല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള/മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണയ്  സതീസണ  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  പ്രഭാഥമനികേകൃതവങ്ങള
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നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചയ്
ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  അങ്ങലന ചേനില സലാംവനിധഭാനങ്ങള കനരലത്ത എലഭായനിടത്തുമുണയ്.
കുറചയ് കൂടുതലഭായനി ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  

കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :   സര്,   ശബരനിമല ഒരു കേഭാനനകക്ഷത്രമഭാലണന്ന
പ്രകതവകേതയുണയ്.  അടനിസഭാനപരമഭായനി   ആചേഭാരഭാനുഷഭാനങ്ങള  മറ്റുള്ളവയനില്
നനിന്നയ്  വവതവസമഭാണയ്.  ശബരനിമല  ഇകപഭാള  ഒരു  കകേഭാണകതീറയ്  കേഭാടഭായനി
മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   സസകേഭാരവ  വവക്തനികേള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലഭായനി
സസന്തെമഭായനി  മുറനികേള  അധതീനതയനില്  വച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  അവസയഭാണയ്.
അടുത്തകേഭാലത്തയ്  ഒരു  സസകേഭാരവ  വവക്തനി  ശബരനിമലയുലട  കേഭാരവങ്ങളനില്
അനഭാവശവമഭായനി ഇടലപടുനലവന്ന പരഭാതനിയനികനല് ബഹുമഭാനലപട മനനി തലന്ന
ഇടലപടനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  ശതീ.  ലകേ.  മുരളതീധരന്  സൂചേനിപനിചതകപഭാലല
ശബരനിമലയുലട  കേഭാനനഭാന്തെരതീക്ഷവലാം  പഭാരനിസനിതനികേഭാവകബഭാധവലാം നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണയ്
അവനിടലത്ത  പരനിസനിതനിലയ  പൂര്ണ്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനത്തനങ്ങളക്കയ് മഭാത്രകമ സര്ക്കഭാര് അനുമതനി ലകേഭാടുക്കൂ എനള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനള്ളതഭാണയ് എലന്റെ കചേഭാദവലാം.

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതയ്
വളലര ശരനിയഭാണയ്.  നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തയ്  ശബരനിമലയുളലപലട എലഭായനിടത്തുലാം
വവക്തമഭായ മഭാസ്റ്റേര്പഭാനനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലലഭാനമല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതയ്.  പകക്ഷ  കേഴനിഞ  കുകറനഭാളുകേളഭായനി  ശബരനിമലയനില്  ഉണഭാകേഭാന്
കപഭാകുന്ന  ആപത്തയ്  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  ഗവണലമന്റെയ്  എടുത്ത  സമതീപനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ് മഭാസ്റ്റേര് പഭാന്  ഉണഭായതലാം ആ മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനി
ലഭാണയ്  ശബരനിമലയനില്  ഇനനി  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന്  ഉകദശനിക്കു
ന്നതലാം.  ഇസൗ  മഭാസ്റ്റേര്പഭാന്  അങ്ങയ്  ചൂണനിക്കഭാണനിച  എലഭാ  ഉത്കേണ്ഠകേളക്കുലാം
അറുതനിവരുത്തഭാന്  കേഴനിയുന്ന  ഒന്നഭാണയ്.  പഭാരനിസനിതനികേമഭായ  എലഭാ  കേഭാരവങ്ങളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ ഇനനി
ശബരനിമലയനില് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേയുള.  

    ജപനി കനരനിടുന്ന തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുകവണനി കേടഭാശസഭാസ പദതനി

4 (*484)  ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   ലലഹബനി ഇസൗഡന് :
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
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ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :
(എ)  ജപനി  കനരനിടുന്ന  തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുകവണനി  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്

കനഭാഡല് ഏജന്സനിയഭായനി കേടഭാശസഭാസ പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണയ്  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിചതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം  വഭായ്പകേളഭാണയ്   പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാത്ത
ലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത വഭായ്പകേളകൂടനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ധനകേഭാരവവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനി
(ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥയ്): സര്, 

(എ)  ജപനി  കനരനിടുന്ന  തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുകവണനി  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്
കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭായനി  20-8-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  118/2016/ധന
പ്രകേഭാരലാം  കേടഭാശസഭാസ  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  മുഖേവമനനിയുലട  കേടഭാശസഭാസ
പദതനി-2016- ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലന്നടുത്ത
വഭായ്പകേളുലട  തനിരനിചടവനില് വതീഴ്ചവരുത്തനിയതനിനഭാല്  ജപനിഭതീഷണനി  കനരനിടുന്നവര്ക്കയ്
വഭായ്പഭാ  പലനിശ/പനിഴപലനിശ ഇളവലാം  കേടഭാശസഭാസവലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ഒറത്തവണയഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയഭാണനിതയ്.  മുതലനിലന്റെ
ഇരടനിയനിലധനികേലാം  തനിരനിചടചകശഷവലാം  വഭായ്പഭാകുടനിശനികേ  മഭാത്രലാം  ലലകേമുതലഭായുള്ള
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുലാം ആശസഭാസകമകേഭാന് ഉകദശനിച്ചുള്ളതഭാണയ്
ഇസൗ കേടഭാശസഭാസ പദതനി.

അഞലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള വഭായ്പകേളനില് മുതലുലാം പലനിശയുലാം പനിഴപലനിശയുലാം
കചേര്ത്തയ് മുതലനിലന്റെ ഇരടനിലയങനിലുലാം തനിരനിചടചവരുലട വഭായ്പകേള എഴതനിത്തള്ളുന.
ഇതനിനുപുറലമ  മുതലനിലന്റെ  ഒന്നര  ഇരടനിലയങനിലുലാം  തനിരനിചടച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുലാം  ജപനി
ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  പലനിശയനിളവലാം  പനിഴപലനിശയനിളവലാം
അനുവദനിച്ചുലകേഭാണയ്  ബഭാക്കനി  വഭായ്പഭാതകേ  രണയ്  വര്ഷലാം  ലകേഭാണയ്  തനിരനിചടയഭാവന്ന

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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വനിധലാം പുനനഃകമതീകേരനിച്ചുലാം നല്കുന.

കകേരള  സലാംസഭാന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ,
പനികന്നഭാക്കകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  എന്നതീ
സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം റവനമ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം വഭായ്പ  ലഭവമഭാക്കനിയവര്ക്കഭാണയ്
ഇസൗ പദതനിയുലട ആനുകൂലവലാം ലഭവമഭാകുന്നതയ്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  1028  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്. ആനുകൂലവലാം ലഭനിചവരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 272

ലകേഭാലലാം 106

പത്തനലാംതനിട 27

ആലപ്പുഴ 94

കകേഭാടയലാം 56

ഇടുക്കനി 19

എറണഭാകുളലാം 26

തൃശ്ശൂര് 37

പഭാലക്കഭാടയ് 40

മലപ്പുറലാം 23

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 216

വയനഭാടയ് 56

കേണ്ണൂര് 35

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 21

(ഡനി)  പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖേ  പ്രകേഭാരലാം  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  വഭായ്പകേള
കേടഭാശസഭാസ പദതനിയനില് ഉളലപടുന്നനില.

• സസര്ണ്ണ ഇസൗടനികനലുള്ള വഭായ്പകേള

• സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പകേള



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 31 

• വവക്തനികേളക്കലഭാലത നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വഭായ്പകേള

• അഞയ് ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതലഭാലയടുത്ത വഭായ്പകേള 

• ഉത്തരവയ് തതീയതനിയനില് കേടബഭാധവത നനിലവനിലനിലഭാത്ത വഭായ്പകേള

(ഇ)  പ്രസ്തുത  വഭായ്പകേളകൂടനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതയ്  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  സര്,  രണയ് പ്രധഭാന വനിഭഭാഗലാം ആളുകേളഭാണയ് ഇസൗ
വഭായ്പഭാ  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതയ്.  ഏറവലാം  പ്രധഭാനമഭായനി
വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്,  അഞയ്  ലക്ഷലാം  രൂപവലരയുള്ള  വഭായ്പകേളനില്   മുതലുലാം  പലനിശയുലാം
പനിഴപലനിശയുലാം  കചേര്ത്തയ്  മുതലനിലന്റെ  ഇരടനിലയങനിലുലാം  തനിരനിചടചവരുലട  വഭായ്പകേള
എഴതനിത്തള്ളുനലവന്നതഭാണയ്.  ഇതസലാംബന്ധനിചയ് ഒരു സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുണയ്.
മുതലനിലന്റെ  ഇരടനി  പലനിശ  വരഭാന്  പഭാടനില.   മുതലനികനക്കഭാള  കൂടുതല്  പലനിശ
വനകേഴനിഞഭാല്  ബഭാങ്കുകേളുലാം ലപഭാത ധനഭാകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളുലാം വഭായ്പക്കഭാരനനില്
നനിനലാം അങ്ങലന ഇസൗടഭാക്കഭാന് പഭാടനിലലന്ന സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള,
ഇതനില് പറയുന്ന ലപഭാത ധനകേഭാരവസഭാപനങ്ങള എങ്ങലനയഭാണയ് മുതലനിലന്റെ ഇരടനി
പലനിശയയ്  കേടഭാശസഭാസലാം  പ്രഖേവഭാപനിക്കുന്നതയ്.  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  അങ്ങയ്
വവക്തമഭാക്കണലാം. 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,   ഇകപഭാഴലത്ത നനിലയയ്  1028  കപര്ക്കയ്
കേടഭാശസഭാസലാം നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു. അതനിലന്റെ അര്ത്ഥലാം ഇസൗ പറയുന്ന സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം  കേടലമടുത്ത  1028  കപര്  ഇരടനി  തകേ  തനിരനിചടചനിട്ടുലാം  ജപനി  ഭതീഷണനി
നനിലനനില്ക്കുനലവന്നതഭാണയ്.  ആ  വസ്തുത  മനസനിലഭാക്കനി  അവരുലട  വതീടനിലന്റെ
ആധഭാരലാം  തനിരനിച്ചുലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അവര്ക്കയ്  കേടഭാശസഭാസലാം  നല്കുകേ  എന്ന
നനിലപഭാടഭാണയ് എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  സര്,  ഞഭാന്  കചേഭാദനിച  കചേഭാദവത്തനിനയ്  ഉത്തരലാം
പറഞനില.  രണഭാമലത്ത  ഘടലാം,  ഇതനിനുപുറലമ  മുതലനിലന്റെ  ഒന്നര  ഇരടനിലയങനിലുലാം
തനിരനിചടച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുലാം ജപനിഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ് പലനിശയനിളവലാം
പനിഴപലനിശയനിളവലാം അനുവദനിച്ചുലകേഭാണയ് ബഭാക്കനി വഭായ്പഭാത്തുകേ രണ്ടുവര്ഷലാം ലകേഭാണയ്
തനിരനിചടയഭാലമന്നതഭാണയ്.  ഒന്നര  ഇരടനി  അടച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുലാം  വതീണ്ടുലാം  അസസയ്
ലചേയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അകപഭാഴലാം  അസസയ്ലമന്റെയ്  എനപറയുന്നതനില്  യഥഭാര്ത്ഥ
മുതലനിലന്റെ  ഇരടനിയനിലധനികേലാം  പലനിശ  വനകേഴനിഞ്ഞു.  ഇലതലഭാലാം  ലപഭാത
സഭാപനങ്ങളഭാണയ്.  ഇകപഭാള ഗവണലമന്റെയ്  ലചേയലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന നനിയമവനിരുദമഭായ
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കേഭാരവത്തനിനയ് കേടഭാശസഭാസ പദതനിയനിലൂലട നനിയമസഭാധുത നല്കുകേയഭാണയ്.  സലാംസഭാന
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡയ്  അടക്കമുള്ള  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
മുതലനികനക്കഭാള ഇരടനി പലനിശ വന്നഭാല് മുതലനികനക്കഭാള കൂടുതല് പണലാം വഭാങ്ങഭാന്
പഭാടനിലലന്ന  നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,   കകേരളത്തനില്  ഇത്രയുലാം  കേഭാലലാം  കേടലാം
വഭാങ്ങനിയ പണലാം  തനിരനിചടയഭാന്  കേഴനിയഭാലത  കേഷ്ടലപടനിരുന്ന ജനങ്ങലള ഇവനിലട
ആരുലാം കേണനിരുന്നനിലകലഭാ.  ഇവര്ക്കയ്   കേടഭാശസഭാസലാം നല്കേഭാന് കവണനിയഭാണയ്  ഇസൗ
നനിയമലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതയ്.  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുകേയഭാലണങനില്  അതയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  അതനില്  എന്തെഭാണയ്  സലാംശയമുള്ളതയ്,  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനില്
ഇരടനിയനിലധനികേലാം  തകേ അടയഭാത്തതനിലന്റെ കപരനില് ജപനിഭതീഷണനി കനരനിടുന്നവര്ക്കയ്
ആശസഭാസലാം  ലകേഭാടുക്കുലാം.  നനിയമവനിരുദമഭായഭാണയ്  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതങനില്  അതയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  നനിയമപരമഭായനി  അവര്ക്കയ്
ആശസഭാസലാം നല്കേഭാന് ശമനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .   ലലഹബനി ഇസൗഡന് : സര്,  വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ എടുത്ത വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള
കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയ്കക്കഭാ/കകേഭാഴയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ഇത്രവര്ഷത്തനിനുകശഷകമഭാ
ഇസൗ കലഭാണ  തനിരനിചടയണലമന്നഭാണയ്  വവവസ.  കജഭാലനി  കേനിടഭാത്ത/ലഭനിക്കുന്ന
കജഭാലനിയനില് നനിനലാം തച്ഛമഭായ വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുന്ന തഭാലഴക്കനിടയനിലുള്ള  ആളുകേലള
മഭാനസനികേമഭായനി  പതീഡനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കനിമനിനലുകേളഭായ  ആളുകേലള  ജപനി  നടപടനികേളക്കുലാം
തടര്നള്ള  നടപടനികേളക്കുകവണനി  അയയന്ന  പ്രവണത  കേണ്ടുവരുനണയ്.
ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേള  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കയ്  ലഭനിക്കഭാറുണയ്.
അത്തരലാം വനിഷയങ്ങളനില് നവഭായമഭായ രതീതനിയനില് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള സഹഭായനിക്കുന്ന
തരത്തനിലുള്ള നനിലപഭാടയ് സസതീകേരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,  സര്ക്കഭാര് ആദവമഭായനി  900  കകേഭാടനി രൂപ
നതീക്കനിവചയ് വനിദവഭാഭവഭാസ കേടഭാശസഭാസ പദതനി പ്രഖേവഭാപനിച്ചു. അതനിലന്റെ ജനി.ഒ. ഇന്നലല
ഇറങ്ങനി.  ജനി.ഒ.  യുലട  കകേഭാപനിയഭാണനിതയ്  (കേടലഭാസയ്  ഉയര്ത്തനിക്കഭാടനി).  അതനിലന്റെ
സതീമുലാം  ഇതനില്  ഇറങ്ങനി.  ഇനനി  ലവബയ്  കബയ്സഡഭായ  ഒരു  ആപനികക്കഷന്
തയഭാറഭാക്കണലാം.  അതനിനുകശഷലാം ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  പറഞതകപഭാലല  ഇസൗ
പ്രശ്നലാം കനരനിടുന്ന പഭാവലപടവര്ക്കുള്ള ആശസഭാസ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുലാം.  ഇസൗ രണയ്
പദതനിയുലാം,  വതീടുവയന്നതനിനയ്  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം
കലഭാലണടുത്തവര്ക്കുള്ള  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി
കലഭാലണടുത്തവര്ക്കുള്ള  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയുലാം  സൂചേനിപനിക്കുന്നതയ്  മലറഭാരു
ഫനിനഭാന്ഷവല്  ഫനികലഭാസഫനിയഭാണയ്.   ഇകപഭാള  കകേരളത്തനില്   പലതരത്തനിലുള്ള
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നമ്യൂ  ലനിബറല്  കപഭാളനിസനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാഴണഭാകുന്ന  അസമതസ  വര്ദനയുലട
ഭഭാഗമഭായനി   വളലര  തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കയ്  ഇസൗ  സമ്പദയ് വവവസനിതനിയനില്
പനിടനിച്ചുനനില്ക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത   പ്രശ്നലാം  തനിരനിചറനിഞയ്  അതനിലന  മറനികേടക്കഭാന്
ഗവണലമന്റെയ്  ശമനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇവനിടുലത്ത  കചേഭാദവലാം  കേടഭാശസഭാസലത്ത
സലാംബന്ധനിചഭാലണങനിലുലാം ഇക്കഭാരവലാം സൂചേനിപനിച്ചുലവകന്നയുള. 

ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫനിനുകവണനി  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  സര്,

നഭാഷണലലലസ്ഡയ്  ബഭാങ്കുകേള,  ലഷഡമ്യൂളഡയ്  ബഭാങ്കുകേള,  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള

എന്നനിവയുലട  പലനിശനനിരക്കയ്  പലകപഭാഴലാം  ലതറഭായഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കഭാറുള്ളതയ്.

വനിവരഭാവകേഭാശത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്കപഭാലുലാം  പല   ബഭാങ്കുകേളുലാം  വരഭാന്  തയഭാറല.

യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് സഭാധഭാരണക്കഭാരുലാം പഭാവലപടവരുമഭായ ആളക്കഭാരുലട വഭായ്പകേളനില്

അനഭാവശവമഭായനി  പലനിശ  എഴതനികചര്ക്കുന്ന  പ്രവണതയഭാണയ്  പല  ബഭാങ്കുകേള

ക്കുമുള്ളതയ്.  അതയ്  തടയഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കേടഭാശസഭാസകത്തഭാലടഭാപലാം

കൃതവമഭായ  പലനിശനനിരക്കഭാണയ്  ഇസൗടഭാക്കുന്നലതന്നയ്  ഉറപഭാക്കഭാന്  എലന്തെങനിലുലാം

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥയ് :  സര്,   വളലര  സങതീര്ണ്ണമഭായ  പ്രശ്നമഭാണനിതയ്.

പുതനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ  നയലാം  വന്നതനിനുകശഷലാം  ബഭാങനിലാംഗയ്  രലാംഗത്തയ്   വലനിയ

വഭാണനിജവവത്ക്കരണമഭാണയ് നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്. അതലകേഭാണ്ടുതലന്ന അവനിലട

സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളുലട  ജതീവല്പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ്പുറലാം  പണമുണഭാക്കുകേ

എന്ന  തലത്തനികലയയ്  ബഭാലാംങനിലാംഗയ്  ലറഗുകലഷനുകേള  മഭാറനികപഭായതലകേഭാണ്ടുള്ള

പ്രശ്നമഭാണയ് ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിചതയ്.  അതനിലന രണയ് തരത്തനില് സമതീപനിക്കണലാം.

അത്തരത്തനിലുള്ള ബഭാങ്കുകേളനില് വഭാണനിജവവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്ന നയത്തനിലനതനിലര

ശക്തമഭായ  ജനകേതീയ സമരലാം രൂപലപടുത്തുകേ എന്നതഭാണയ്  ഒരുവശലാം.  ആ സമരലാം

രൂപലപടുത്തുന്ന  സമയത്തുലാം  പഭാവലപട  ജനങ്ങളക്കയ്  ജതീവനിതപ്രശ്നമുണഭാകുകമ്പഭാള

ഇതകപഭാലുള്ള  സമഭാശസഭാസ  പദതനികേള  പ്രഖേവഭാപനിചയ്  അവരുലട  പ്രശ്നങ്ങള

പരനിഹരനിക്കുകേ. ഇങ്ങലന രണയ്  തരത്തനില്  ഇസൗ പ്രശ്നത്തനിനയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാലാം.

ജനങ്ങളക്കയ് ആശസഭാസലാം ലകേഭാടുക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം ഇനനി ഇത്തരത്തനിലുള്ള ആശസഭാസ

പദതനികേള  വരഭാതനിരനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്,  ബഭാങനിലന്റെ  വഭാണനിജവവല്ക്കരണലാം
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ലചേറുക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  ജനങ്ങളനില്   കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്ന  രതീതനിയഭാണയ്

ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് അനുവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതയ്. 

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു. )

2. കരഖേഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കേയര് വവവസഭായലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

5 (*485)  ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദയ് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം 

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   പരമ്പരഭാഗത കേയര് വവവസഭായലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന് എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;  പഭാസ്റ്റേനിക്കനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയഭാന്
ഇത്തരലാം നടപടനികേള ലകേഭാണയ് കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളനിലുലാം  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കേയര്
ഉല്പന്നങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള റ്റുലട  വനിപണനത്തനിനയ്  ഇകപഭാള  എലന്തെഭാലക്ക
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  വനിപണനലാം  വവഭാപകേമഭാക്കഭാന്  എന്തെയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി) ഈ കമഖേലയനില് പണനിലയടുക്കുന്നവര്ക്കയ് നല്കേനിവരുന്ന സഹഭായങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;  ഇതയ്  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന്  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായങ്ങളനില് പ്രധഭാനലപട ഒന്നഭാണയ്
കേയര് വവവസഭായലാം.  ഇസൗ കമഖേലയനില് അതനിലന്റെ നനിലനനില്പനിനുലാം പുകരഭാഗതനിക്കുലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കക്ഷമത്തനിനുലാം കവണ എലഭാ കേഭാരവങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്
നല്കേനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   മുന്കേഭാലങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്  നനിലവനില്  ഇസൗ
കമഖേല പുരഭാഗതനി പ്രഭാപനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേയര്  കമഖേലയുലട
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പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

1. രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനഭാ പദതനി.

2. എലഭാ നനിയനണങ്ങളുലാം എടുത്തുമഭാറനി പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലുലാം കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ് യനവല്ക്കരണലാം.

3. ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള സഭാപനിചയ്  കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുള്ള സലാംവനിധഭാന
ങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം.

4. കേയര് കകേഭാമ്പസനിറയ് ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നതീ പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

പുനനഃസലാംഘടനയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങലള
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടയ്  സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   സലാംഘങ്ങളക്കയ്  മഭാകനജതീരനിയല്  ഗഭാന്റെയ്  അനുവദനിചയ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

നനിയനനിത  യനവല്ക്കരണലാം  എന്നതനില്  നനിനലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  യനവല്ക്കരണലാം
കേയര്കമഖേലയനില്  നടപഭാക്കുകേയഭാണയ്.  ഇസൗ  നടപടനി  പരമ്പരഭാഗതകമഖേലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനിലനിലനയുലാം കൂലനിലയയുലാം ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്
പ്രകതവകേലാം ശദനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംഘങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേയര്
മുഴവനുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപഭാക്കനി  കേയര്ലഫഡയ്  സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇസൗ  കേയര്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള  ലനയ്യുന്നവരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന് കയവനില സനിരതഭാ പദതനി വഴനി സലാംഭരനിക്കുലാം.  അവ ഡനിസസൗണയ്
നല്കേനി വനിറഴനിക്കുലാം. 2016-17 വര്ഷത്തനില് 17 കകേഭാടനി ആയനിരുന്ന ബജറയ് വനിഹനിതലാം
പുതക്കനി  77  കകേഭാടനി രൂപ ആയനി ഉയര്ത്തനി ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവലാം ഇതനിനഭാവശവമഭായ തകേ വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്. 

ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കു
ന്നതഭാണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ലനനഭാറയനിലുലാം  (ലപഭാന്നഭാനനി  കപ്രഭാജകയ്)
കേയര്ലഫഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  30000  ലതഭാണയ്  ചേകേനിരനി  ആക്കഭാന് കേഴനിയുന്ന
രണയ്  ലമഷതീനുകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  ഫഭാകറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണയ്.   കുടുലാംബശതീ  യണനിറ്റുകേളഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എറണഭാകുളലാം
മുതല്  വടകക്കഭാട്ടുള്ള  ജനിലകേളനില്  ഡനി.എഫയ്.  ലമഷതീനുകേള  സഭാപനിചയ്  ചേകേനിരനി
ഉല്പഭാദനത്തനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തകദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് MGNREGS-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി ജല
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മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണലാം,  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള കേയര് ഭൂവസലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറയ്  കമഖേലകേളനില്  കേയര്  ഭൂവസത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗ
സഭാദവതകേള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേയര് ഭൂവസത്തനിലന്റെ
വനിനനികയഭാഗലാം  വര്ദനിക്കുന്നതയ്  കേയര്  യഭാണനിനയ്  ഉയര്ന്ന  ഡനിമഭാന്റെയ്  സൃഷ്ടനിക്കുലാം.
ലതഭാഴനില്  ശക്തനി  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  കേയര്കമഖേലയുലട  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനയ്  കമല്
സൂചേനിപനിച  പുതനിയ  പദതനികേള  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇത്തരലാം
നടപടനികേളലകേഭാണയ്  പഭാസ്റ്റേനിക്കനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയഭാന്  കേഴനിയുലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴവന്  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  തകദശ
സഭാപനങ്ങള, സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള എന്നനിവ തങ്ങളുലട ഫര്ണനിഷനിലാംഗയ് ആവശവങ്ങളക്കയ്
കേയര് ഉല്പന്നങ്ങള പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗനിക്കണലമനലാം അവ കേയര് ലപഭാതകമഖേലഭാ
സഭാപനങ്ങള,  കേയര്ലഫഡയ്,  കഫഭാലാംമഭാറനിലാംഗ്സയ്  എന്നതീവനിടങ്ങളനില്  നനിനലാം
കേസകടഷന് കൂടഭാലത വഭാങ്ങണലമനലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേയറനിലന്റെ  ആഭവന്തെര  വനികദശ  വനിപണനി  വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനയ്
പ്രദര്ശനങ്ങളനില്  പലങടുക്കുകേ,  ബയര്-ലസലര്  മതീറ്റുകേളനില്  പലങടുക്കുകേ,  വനികദശ
വനിപണനിക്കഭാവശവമഭായ ഉല്പന്നങ്ങള വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ തടങ്ങനിയ നടപടനികേള
കഫഭാലാം മഭാറനിലാംഗ്സയ് (ഇന്തെവ) ലനി.,  കേയര്ലഫഡയ്, കകേരള കസ്റ്റേറയ് കേയര് കകേഭാര്പകറഷന്
തടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ  കഷഭാറൂമുകേള  വനിവനിധ
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017
ഒകകഭാബറനില് ആലപ്പുഴയനില് വചയ് കേയര് കകേരള രഭാജവഭാന്തെരകമള നടത്തഭാന് സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.   ഉതവകേഭാലങ്ങളനില്  റനികബറയ്  നല്കേനി  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള
വനിറഴനിച്ചുവരുന.  പ്രഭാകദശനികേ  ഉതവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  വനിപണന  കമളകേളനില്
സജതീവമഭായനി  പലങടുത്തുവരുന.  കൂടഭാലത  ഇതരസലാംസഭാന  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്
ലഫഡകറഷനുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  വനിപണനി  കേലണത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. യു.പനി. കസ്റ്റേറയ് ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം ലഫഡകറഷനുമഭായനി MoU ഒപ്പുവചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) 

1. കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് പുനരുദഭാരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
സനിര/പ്രവര്ത്തനമൂലധനലാം നല്കുന.

2. കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസന
മുളലപലടയുള്ള ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

3. കേയറുലാം  കേയറുല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം  വനില്പനയള്ള  വനിപണനി  വനികേസന
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സഹഭായലാം (എലാം.ഡനി.എ.) നല്കേനിവരുന.

4. കേയര്കമഖേലയനിലല സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് മഭാര്ജനിന്മണനി വഭായ്പ നല്കുന.

5. പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  സഹഭായ  പദതനിയനിലൂലട  (ലസഷവല്
ഇന്ലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ് സബ്സനിഡനി) നല്കേനിവരുന.

6. ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണന  പ്രകചേഭാദനവലാം  (പനി.എലാം.ലഎ.)  പദതനിയനിലൂലട
ആനുകൂലവലാം നല്കേനിവരുന.

7. വനില  വവതനിയഭാനലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

8. കേയര് കമഖേലയനില് കസ്റ്റേര് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

9. കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡയ് മുകഖേന കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ലപന്ഷന്,
ചേനികേനിതഭാസഹഭായലാം, മഭാചനിലാംഗയ് ഗഭാന്റെയ് എന്നനിവ നല്കേനിവരുന.  കേയര്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആശനിതര്ക്കുള്ള  കുടുലാംബലപന്ഷന്  100
രൂപയനില്  നനിന്നയ്  1000  രൂപയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനി  നല്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

10. കേയര്പനിരനി/ഡതീലലഫബറനിലാംഗയ്  കമഖേലയനില്  കൂലനിയുലട  നലലഭാരു
വനിഹനിതലാം സര്ക്കഭാര് തലന്ന നല്കുന്ന രതീതനിയനില് ഇന്കേലാം സകപഭാര്ടയ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  

11. യനവത്കേരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലട  കവതന  ഘടനയനില്
മഭാറലാം  ഉണഭാക്കഭാനഭാകുലാം.   നനിലവനില് വരുമഭാനലാം  ഉറപഭാക്കല് പദതനി
വഴനി സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

ഇവയപുറലമ  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേയര്കമഖേലയനില്
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

1. രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനഭാ പദതനി.

2. എലഭാ നനിയനണങ്ങളുലാം എടുത്തുമഭാറനി  പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലുലാം കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ് യനവല്ക്കരണലാം.

3. ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള സഭാപനിചയ്  കുടുബശതീ അടക്കമുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം.

4. കേയര്  കകേഭാമ്പസനിറയ്  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്ന  പദതനി
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നടപനിലഭാക്കുന. ഇതവഴനി ലതഭാഴനില്കമഖേലയുലട വവഭാപനി വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനുലാം ലതഭാഴനില്ദനിനങ്ങള കൂട്ടുന്നതനിനുലാം കേഴനിയുന.

പുനനഃസലാംഘടനയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങലള
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടയ്  സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സമ്പൂര്ണ്ണ യനവല്ക്കരണലാം കേയര് കമഖേലയനില് നടപഭാക്കുകേയഭാണയ്.
ഇസൗ  നടപടനി  പരമ്പരഭാഗതകമഖേലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലനിലനയുലാം
കൂലനികയയുലാം  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര് പ്രകതവകേലാം  ശദനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സലാംഘങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേയര് മുഴവനുലാം മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപഭാക്കനി
കേയര്ലഫഡയ് സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇസൗ കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചയ് കേയര് ഉല്പന്നങ്ങള ലനയ്യുന്ന
വരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന്  കയവനില  സനിരതഭാപദതനി  വഴനി
സലാംഭരനിക്കുലാം. അവ ഡനിസസൗണയ് നല്കേനി വനിറഴനിക്കുലാം. 2016-17 വര്ഷത്തനില് 17 കകേഭാടനി
ആയനിരുന്ന ബജറയ്  വനിഹനിതലാം  പുതക്കനി  77  കകേഭാടനി  ആയനി ഉയര്ത്തനി ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം ഇതനിനഭാവശവമഭായ തകേ വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്.

പഭാറ ഉല്പന്നങ്ങളുലട അമനിത വനിലവര്ദന

6  (*486)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കഷര് ഉടമസര് യഭാലതഭാരു മഭാനദണ്ഡവലാം പഭാലനിക്കഭാലത പഭാറയലാം പഭാറ
ഉല്പന്നങ്ങളക്കുലാം അമനിത വനില ഈടഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിഷയലത്ത സലാംബന്ധനിചയ് എത്ര പരഭാതനികേള ഈ സർക്കഭാരനിനയ്
ലഭനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  ഇനലാം  പഭാറ  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനില  ഏകേതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അമനിത വനിലവര്ദനമൂലലാം വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഭവന പദതനികേള തകേനിടലാം
മറനിഞനിരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  നനിലവനില് നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കറഭാ ഡുകേളുലട  നവതീകേരണലത്ത ഈ
വനില  വര്ദനവയ്  വളലരയധനികേലാം  ബഭാധനിക്കുന്നതമൂലലാം  പല  സലങ്ങളനിലുലാം  കറഭാഡയ്
പണനിതലന്ന നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്ന അവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫയ്) കേസഭാറനി ഉടമകേലള വനിളനിചയ് ഒരു ചേര്ചയനിലൂലട അടനിയന്തെരമഭായനി ഇതനിനയ്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന്  ) :   

(എ) 2-12-2016-ലല ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി പ്രകേഭാരലാം എലഭാവനിധ

ഖേനന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

ഇക്കഭാരണത്തഭാല്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിയനിലഭാലത  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  കേസഭാറനികേള

എലഭാലാം  തലന്ന  നനിര്ത്തനിവയ്പനികക്കണനി  വന.   കേരനിങല്  കേസഭാറനികേള  പ്രവര്ത്തനലാം

നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ  സഭാഹചേരവലാം  സലാംജഭാതമഭായതനിലന  തടര്ന്നയ്  കേരനിങലനിലന്റെ

ഉല്പഭാദനലാം കുറയുകേയുലാം  അതമൂലലാം  ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  വനില  വര്ദനിചനിട്ടുള്ളതഭായുലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  കമഭാതതീതമഭായ വനിലക്കയറലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  കേരനിങലയ് ല/കേരനിങലയ് ല  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനില  വര്ദനവയ്  സലാംബന്ധനിചയ്

തനിരുവനന്തെപുരലാം സനിലമന്റെയ്  കബഭാക്കയ്  വര്കക്കഴയ്  ലവല്ലഫയര് അകസഭാസനികയഷന്,

ശതീ.  അയബയ് ഖേഭാന്,  പഭാവനില പുത്തന്വതീടയ്,  പുന്നയലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല

പനി.ഡബ.ഡനി. കകേഭാണട്രഭാകര്മഭാര് തടങ്ങനിയവരുലട പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) വനിവനിധതരലാം പഭാറ ഉല്പന്നങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനലചലവയ് വവതവസമഭായതനിനഭാല്

വനില  ഏകേതീകേരനിക്കല്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  ദുര്ബല വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡയ്  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന്ന  സഭാഫലവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനിലല  ഫഭാറ്റുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,

ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ സഭാധനങ്ങളുലട അമനിതവനില വര്ദനമൂലലാം ഉകദശനിച രതീതനിയനില്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത അവസ വന്നനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  വനില  വര്ദനവമൂലലാം  ചേനില  സലങ്ങളനിലല  കറഭാഡയ്  പണനികേള

മന്ദഗതനിയനിലഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(എഫയ്)  ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിലയ  തടര്ന്നയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി

ഇലഭാലത  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  കേസഭാറനികേള  നനിര്ത്തവയ്പനികക്കണനി  വന്നതനിലനതടര്ന്നയ്

സലാംസഭാനലത്ത  ഖേനനനനിര്മ്മേഭാണ  കമഖേലകേളനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി

ബഹു.  മുഖേവമനനിയുലട  അദവക്ഷതയനില്  28-12-2016-നുലാം  28-3-2017-നുലാം  രണയ്

കയഭാഗങ്ങള  കചേരുകേയുണഭായനി.  കേസഭാറനികേളക്കയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭവ

മഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  പ്രസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനില്
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തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുണഭായനി.  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയയ്  ഖേനനഭാനുമതനി

നല്കുന്നതനിനയ് ലലമനനിലാംഗയ് & ജനികയഭാളജനി വകുപയ് സജ്ജമഭാണയ്.  കൂടുതല് കേസഭാറനികേള

പ്രവര്ത്തനിചയ് തടങ്ങുന്നകതഭാലട കേസഭാറനി ഉല്പന്നങ്ങളുലട ലഭവത കൂടുകേയുലാം വനിലവര്ദനവയ്

തടയഭാനഭാകുലമനലാം സര്ക്കഭാര് കേരുതന.

ലപഭാതകമഖേലഭാ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങളനിലല  പുനനഃസലാംഘടന  -നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

7 (*487)  ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
  ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് :
  ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :

ശതീ  .    ലജയനിലാംസയ്  മഭാതക്യു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലപഭാതകമഖേലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങലളയുലാം  അവയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
സഭാകങതനികേ വനിദവകേലളയുലാം കുറനിചയ് അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിരുകന്നഭാ;  എങനില് ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിച  പുനനഃസലാംഘടന-നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി) മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് ലപഭാതകമഖേലഭാ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങൾ
കനരനിടതഭായനി  പറയലപടുന്ന  വവവസഭായ  മഭാന്ദവലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണയ് ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഫലമഭായനി  ഏലതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങള
ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന് സഭാധവമഭായനിട്ടുലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

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

(എ)   ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വവവസഭായ
വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനത്തനിലന്റെയുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  ലപഭാതകമഖേലഭാ  വവവസഭായ  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  കബഭാര്ഡയ്  (റനിയഭാബയ്)
മുകഖേന  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  മനനിതലത്തനിലുലാം  ലസകടറനി  തലത്തനിലുലാം
കേമ്പനനികേള സന്ദര്ശനിചയ് അവയുലട സസൗകേരവങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയുണഭായനി.
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അതനിനഭാല്  ഉല്പഭാദന  സസൗകേരവങ്ങളനിലുലാം  സഭാകങതനികേ  വനിദവകേളനിലുലാം
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിലയങനില്  മഭാത്രകമ  വനിപണനിയനില്
നനിനലാം കനരനിടുന്ന മതരങ്ങലള അതനിജതീവനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനില് സഭാപനങ്ങലള
സജ്ജമഭാക്കുവഭാന്  കേഴനിയുകേയുളലവന്നയ്  മനസനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിച്ചു.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഉല്പഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം  സഭാകങതനികേ  വനിദവയുലടയുലാം
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,  വനിപണന  സഭാധവതയുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുലട
ലലവവനിദവവല്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം  എന്നതീ  നടപടനികേളക്കയ്  മുന്തൂക്കലാം
നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  270  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി
വനിഹനിത സഹഭായലാം സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് മുന്വര്ഷങ്ങളനിലല പദതനി
വനിഹനിതത്തനികനക്കഭാള ഉയര്ന്ന തകേയഭാണയ്.  ഇതയ് കൂടഭാലത വനിപുലമഭായ നവതീകേരണ
വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന് പ്രകതവകേ ധനസഹഭായവലാം സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലലവദഗ്ദ്ധവമുള്ളവലര  മഭാകനജനിലാംഗയ്
ഡയറകര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചയ്  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയുലാം സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനലാം ശക്തനിലപടുത്തനി വനിപണന
സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലലപടുത്തനിയുലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം  സഭാപനങ്ങലള
അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  

മുന്കേഭാലങ്ങളനിലല  കമഭാശലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരണലാം  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  മറയ്
ധനകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്ന  സനിതനിയനിലല  മനിക്ക
സഭാപനങ്ങളുലാം.  ആയതനിനഭാല്  കൂടുതല്  ധനസഹഭായലാം  ബജറനില്നനിനലാം
നല്കുകേയുണഭായനി. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി
പ്രകതവകേലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  100  കകേഭാടനി  രൂപയ  പുറലമ  23  കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടനി
സര്ക്കഭാര് അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

വനിപണനമൂലവമുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദന  വനിപുലതീകേരണത്തനിലൂലടയുലാം
നവതീന  സഭാകങതനികേ  വനിദവയനിലൂലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കൂടനിയുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുലട
ലലവവനിദവവല്ക്കരണത്തനിലൂലട വനിപണന സഭാദവതകേള ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം മഭാത്രകമ
ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  വനിപണനിയനിലല  കേടുത്ത മതരലത്ത  അതനിജതീവനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കൂലയന്നയ്  കേലണത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുതല്  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  വനിപുലമഭായ  നവതീകേരണ

103/2020.
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വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

(സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വഭാര്ഷനികേഭാവസഭാനലാം പ്രവര്ത്തന അവകലഭാകേന
ത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിച  ലമഭാത്തലാം  40  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  13
സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനിലുലാം,  27  സഭാപനങ്ങള  നഷ്ടത്തനിലുമഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്നതയ്.

കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  Travancore
Titanium Products Ltd, Travancore Cochin Chemicals Ltd., Transformers
&  Electricals Kerala Ltd., Traco Cable Company Ltd, Steel &  Industrial
Forgings Ltd. എന്നതീ സഭാപനങ്ങള ലഭാഭകേരമഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിച്ചു.

സഹകേരണ പ്രസഭാനലത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചയയ് പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന്
പദതനി

8 (*488)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ പ്രസഭാനലത്ത സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ വനികേസന
മുളലപലടയുള്ള  വളര്ചയയ്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന്  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ്  ഈ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങലള ഇതനിനുകവണനി എങ്ങലനയഭാണയ്
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന്  ) :  

(എ)  ഉണയ്.

• സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേള,
നതീതനി  വനിതരണകകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവലയലഭാലാം  വനിവരസഭാകങതനികേ
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വനിദവയുലട പനിന്ബലത്തഭാല് ഏകകേഭാപനിപനിചയ് ഫലപ്രദമഭായനി മഭാര്ക്കറയ്
ഇടലപടല് ശക്തമഭാക്കുന്നതനിനയ് പദതനിയുണയ്.

• ടൂര്ലഫഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  കബക്കല്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ആയുര്കവ്വദ
റനികസഭാര്ടയ്  കബക്കല് റനികസഭാര്ടയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി
സഹകേരനിചയ്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള
തടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

• പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണസലാംഘങ്ങലള ഡനിജനിറല് സലാംവനിധഭാന
ത്തനികലയയ് എത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനിയഭാരലാംഭനിച്ചു.

• സഹകേരണകമഖേലയനില്  പുതനിയ  സഭാകങതനികേവനിദവ  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  നല്കേനി  അലാംഗങ്ങലള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

• വനനിതഭാസഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപനിനയ്
വനനിതഭാ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം വനനിതഭാലഫഡകറഷനുലാം ആധുനനികേവത്കേര
ണത്തനിനുലാം കേമ്പമ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിനുലാം സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണയ്.

• സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള എലഭാ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങ
ളുലടയുലാം ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണയ്.

• 2017-18  വര്ഷത്തനില് സവര്ണ്ണലാം കസ്റ്റേഭാര് എന്ന പദതനി ആരലാംഭനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ബജറനില് തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

• 14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങനിലനയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദശനിക്കുന.

(ബനി) 

• മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  ചേനികേനിതഭാസസൗകേരവലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ആശുപത്രനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചയ്
വരുന.

• കകേപനിനയ് സലാംസഭാന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഗഭാന്റുലാം അടനിസഭാന സസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി നബഭാര്ഡനില് നനിനലാം തകേ നല്കേനിവരുന.

• കലബര് കകേഭാണട്രഭാകയ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള, ടൂറനിസലാം സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള എന്നനിവയലാം ഇപ്രകേഭാരലാം തകേ നല്കേനിവരുന.
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• ദുര്ബല  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  പുനരുദരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രവര്ത്തനമൂലധനലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി
വരുന.

• ദുര്ബല വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വനിപണനസലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം,
കേഭാര്ഷനികേകമഖേലയുലട  വളര്ച  എന്നനിവയയ്  സലാംസഭാന  പദതനി,
എന്.സനി.ഡനി.സനി. പദതനികേള വഴനി ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

• വനിപണന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ വനിപണന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള മഭാര്ജനിന്മണനി/
ദതീര്ഘകേഭാലവഭായ്പ-എന്.സനി.ഡനി.സനി. പദതനി വഴനി നല്കേനിവരുന.

• സലാംസഭാന  സഹകേരണ  യണനിയനുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സഭാപനങ്ങളുലാം  മുകഖേന  സഹകേരണ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,
പരനിശതീലനലാം എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഗകവഷണലാം, സഹകേരണ
പ്രചേഭാരണലാം എന്നനിവയഭായുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങയ്,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,
പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള
എന്നനിവയുലട  കേമ്പമ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം,  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്,  എ.ടനി.എലാം.
ഉളലപലടയുള്ള  ആധുനനികേവത്കേരണലാം  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

• കകേരള  സഹകേരണ  റനിസയ്  ഫണയ്  പദതനി  എന്ന  ധനസഹഭായ
പദതനിയുലാം കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ ഗവഭാരന്റെനി സതീമുലാം നടപഭാക്കനി
വരുന.

(സനി)  

• ടൂര്ലഫഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖേവത്തനില് കബക്കല് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ആയുര്കവ്വദ
റനികസഭാര്ടയ്  തടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ലകേഭാലലാം
ആശഭാമലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  അഡസഞര്  പഭാര്ക്കനില്  3.5  കേനികലഭാമതീറര്
ലലദര്ഘവത്തനികലഭാടുന്ന  ഒരു  മനിനനികയചര്  ലറയനില്കവ  അഷ്ടമുടനി
ക്കഭായലനിനുലാം ഗസ്റ്റേയ് ഹസൗസനിനുലാം സമതീപത്തുകൂടനി നനിര്മ്മേനിച്ചു നടപഭാക്കുന്ന
പദതനിയുലാം ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

• പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അടപഭാടനിയനില് ഇ.എലാം.എസയ്. കകേഭാ-
ഓപകററതീവയ് കഹഭാസനിറലുമഭായനി കചേര്ന്നയ് സമഗ ആകരഭാഗവസലാംരക്ഷണ
പദതനി പ്രഖേവഭാപനിച്ചു.  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  ലഫഡകറഷലന്റെ കേതീഴനില്
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ആയുര്ധഭാര  എന്ന  കപരനില്  ഉല്പഭാദന  യണനിറനിലന്റെ  കപറന്റുകേള
അടങ്ങനിയ  മരുനകേളുലട  ഉല്പഭാദനത്തനിനയ്  സഹഭായ  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

• കേണസമ്യൂമര്ലഫഡയ്  വഴനി  ത്രനികവണനി,  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  നതീതനി
വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങള എന്നനിവലയലഭാലാം വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദവയുലട
പനിന്ബലത്തഭാല് ഏകകേഭാപനിപനിചയ് ഫലപ്രദമഭായനി മഭാര്ക്കറയ് ഇടലപടല്
ശക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം പദതനിയുണയ്.  

• പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ഡനിജനിറല്
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയയ്  എത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങളനില്  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

• സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം
പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  ഇടുക്കനി  ജനിലകേളനില്  രണഭാലാം  ഘടലാം  നടപഭാക്കനി
സഹകേരണ വനികേസനലാം സഭാദവമഭാക്കനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വളര്ചയയ്
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുവഭാന്  ഉകദശനിച്ചുലകേഭാണയ്  നടപടനിയഭാരലാംഭനിച്ചു.
മഭാതൃകേഭാ സഹകേരണസലാംഘങ്ങലള ലകേഭാണയ് വനികേസന കപ്രഭാജക്ടുകേള
ഏലറടുപനിചയ് സലാംസഭാന വനികേസനലാം തസരനിതലപടുത്തുലാം.

കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനിലുള്ള തഭാരങ്ങലള വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

9 (*489)  ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് :
ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ്   :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കേഭായനികേകമഖേലയയ് കുതനികപകുന്നതനിനുലാം കലഭാകേനനിലവഭാര
ത്തനിലുള്ള തഭാരങ്ങലള വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണങനില്
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) 'കയഭാഗ കഫഭാര് ഓള, കപ കഫഭാര് ലഹല്ത്തയ്' തടങ്ങനിയ പദതനികേള ഈ
ലക്ഷവത്തനിനഭായനി  എത്രമഭാത്രലാം  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുലമനലാം  ഇവ  നടപനിലഭാക്കനിയനി
ട്ടുകണഭാലയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭായനികേ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  മനിനനി
കസ്റ്റേഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുലമന്ന  പ്രഖേവഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതവലര
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നടന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  മനികേച  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  ഓകരഭാ  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കുലാം അവരുലട ഇഷ്ട കേഭായനികേയനിനത്തനില് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം
വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  കസഭാര്ട്സയ്
കേസൗണസനിലനിലന്റെ കേതീഴനില് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

    ഒളനിമ്പനികയ് ലമഡല് ലക്ഷവമഭാക്കനി നനിലവനില് അതയ് ലറനികയ് (എലലലറയ് അതയ് ലറനികേയ്
ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  ലസന്റെര്),  കവഭാളനികബഭാള  (ലലഹ  ലപര്കഫഭാമന്സയ്  ലട്രയനിനനിലാംഗയ്
ലസന്റെര്), സസനിമ്മേനിലാംഗയ്  (ലസഷവല് ഇഫര്ടയ് ലട്രയനിനനിലാംഗയ് കപ്രഭാഗഭാലാം ഇന് സസനിമ്മേനിലാംഗയ്-
SETT),  ലഫന്സനിലാംഗയ്  എന്നതീ  കേഭായനികേയനിനങ്ങളനില്  എലലലറയ്  ലട്രയനിനനിലാംഗയ്
പദതനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  2020,  2024  വര്ഷങ്ങളനില് നടക്കുന്ന ഒളനിമ്പനികനില്
കകേരളതീയ  തഭാരങ്ങലള  ലമഡല്  കനടുന്നതനിനയ്  പരവഭാപമഭാക്കുന്നതയ്  ലക്ഷവമനിടഭാണയ്
പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന്നതയ്.   കകേരളത്തനിലല  മനികേച  കേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേലള
കേലണത്തനി  അവലര  ഏഷവന്/കകേഭാമണലവല്ത്തയ്,  ഒളനിമ്പനികയ്  എന്നതീ  രഭാജവഭാന്തെര
കേഭായനികേ മതരങ്ങളനില് ലമഡല് സഭാധവത ഉറപഭാക്കുന്ന രതീതനിയനില് വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ
എന്നതഭാണയ് എലലലറയ് സതീമനിലൂലട ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.  വനികദശ പരനിശതീലകേലന്റെ കേതീഴനില്
അന്തെര്കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  കേഭായനികേ  സസൗകേരവങ്ങളുലാം  പരനിശതീലനവലാം
തഭാമസവലാം ഭക്ഷണവലാം മറയ്  ഉന്നത നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള അനുബന്ധ സസൗകേരവങ്ങളുലാം
പദതനിയനില് കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കയ് ലഭവമഭാക്കനി വരുനണയ്.

കൂടഭാലത  2020,  2024-ലല ഒളനിമ്പനികനില് ലമഡല് കനടുന്നതനിനുള്ള സഭാധവതകേള
വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവലാം  മുന്നനിര്ത്തനി കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കയ്  അന്തെര്കദശതീയ
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ആര്ചറനി,  അതയ് ലറനികയ്,
ബഭാഡനിന്റെണ,  കബഭാകനിലാംഗയ്,  കേകനഭായനിലാംഗയ്  &  കേയഭാക്കനിലാംഗയ്,  ലലസകനിലാംഗയ്,
ലഫന്സനിലാംഗയ്,  കറഭാവനിലാംഗയ്,  ഷൂടനിലാംഗയ്,  സസനിമ്മേനിലാംഗയ്,  ലറസയ് ലനിലാംഗയ്  എന്നതീ  11
കേഭായനികേയനിനങ്ങളനില് പരനിശതീലന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി 'ഒഭാപകറഷന്
ഒളനിമ്പനിയ പദതനി' യുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്. 

2020, 2024  ഒളനിമ്പനികയ് വലരയുള്ള പരനിശതീലന പദതനിയഭാണനിതയ്.   പ്രസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി  2017-18  മുതല്  2024-25  വലര  440  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് ലചേലവയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  കമല് സൂചേനിപനിച  11  കേഭായനികേയനിനങ്ങളനിലഭായനി ഏകേകദശലാം  250
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കയ് പരനിശതീലനലാം നല്കേഭാനഭാണയ് പദതനി ലകേഭാണ്ടുകദശനിക്കുന്നതയ്.
ഇതനില് ലറസയ് ലനിലാംഗയ്,  കബഭാകനിലാംഗയ്  എന്നതീ കേഭായനികേയനിനങ്ങളനില് ലപണകുടനികേളക്കയ്
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മഭാത്രമഭാണയ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവഭാന്  ഉകദശനിക്കുന്നതയ്.   ഓപകറഷന്  ഒളനിമ്പനിയ
പദതനിയനില്  ലതരലഞടുത്ത  11  ഇനങ്ങളനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  13  ഒളനിമ്പനികയ്  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ബനി)  കേഭായനികേകമഖേലയയ് ഗുണകമകുന്ന തരത്തനില് കേര്മ്മേനനിരതരഭായ കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങലള  വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള കുടനികേളക്കയ്
കയഭാഗ പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി കകേരള
കസ്റ്റേറയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേസൗണസനിലനിലന്റെ  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പഭാന്
ബജറനില്  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ലലപ്രമറനി  തലലാം  മുതല്
കുടനികേളക്കയ്  കേഭായനികേ  വനികനഭാദങ്ങളനികലര്ലപടഭാന്  അതഭാതയ്  സ്കൂളുകേളനില്  തലന്ന
സസൗകേരവങ്ങളുലാം  സലവലാം  പ്രദഭാനലാം  ലചേയ്യുകേ  വഴനി  കകേരളത്തനിലല  സ്കൂള  കുടനികേലള
കേഭായനികേക്ഷമതയുള്ളവരഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  'കപ  കഫഭാര്  ലഹല്ത്തയ്'  എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  നനിലവനില് ടനി പദതനി  5  സ്കൂളുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  കകേരളത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സഭാക്ഷരത  ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേരള
സഭാക്ഷരത മനിഷന് ആരലാംഭനിചതകപഭാലല അകത മഭാതൃകേയനില് കകേരളത്തനിലല എലഭാ
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  കേഭായനികേക്ഷമതയുലാം  നല  ആകരഭാഗവവലാം  ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  'കേഭായനികേ  ക്ഷമതഭാ  മനിഷന്'  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  തഭാരങ്ങലള
വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നതനിനയ് സഹഭായനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിയുലട  തടക്കലമന്ന  നനിലയനില്  25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി  കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  135  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതവകേലാം  നനികക്ഷപപദതനിയനില്  നതീക്കനി
വചനിട്ടുണയ്.  ഇവയനില്  18  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം  16  കപ്രഭാജക്ടു
കേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
ബഭാക്കനിയുള്ളവയുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള

10 (*490)  ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുടനിലവള്ളലാം,  ലവദക്യുതനി,  കറഭാഡയ്-ലറയനില് ഗതഭാഗതലാം തടങ്ങനിയ ലപഭാത
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അവശവകസവനങ്ങളക്കുള്ള ചേഭാർജ്ജനിലന്റെ നനിരക്കയ് സലാംബന്ധനിച പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരവ
കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഏര്ലപടുത്തനിയ  ലറയനില്കവ  തഭാരനിഫയ്  അകതഭാറനിറനി
കപഭാലല  വനിവനിധ  തഭാരനിഫയ്  അകതഭാറനിറനികേളക്കയ്  കസവനത്തനിനുള്ള  വനിലനനിര്ണ്ണ
യഭാധനികേഭാരലാം നൽകുന്നതയ്,  പഭാവലപടവര്ക്കയ് സലാംരക്ഷണലാം നല്കകേണ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഭരണഭാധനികേഭാരലാം ദുര്ബലലപടുത്തഭാനുള്ള സഭാധവത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇക്കഭാരവ
ത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനിലപഭാടയ്  മുന്  സര്ക്കഭാര്
വവകേതമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്  പതനിനഭാലഭാലാം  ധനകേഭാരവ
കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള എലന്തെലഭാമഭാണയ് ?

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

(എ)  കുടനിലവള്ളലാം,  ലലവദക്യുതനി,  കറഭാഡയ്-ലറയനില് ഗതഭാഗതലാം തടങ്ങനിയ ലപഭാത
അവശവകസവനങ്ങളക്കുള്ള  ചേഭാര്ജ്ജനിലന്റെ  നനിരക്കയ്  സലാംബന്ധനിച  പതനിനഭാലഭാലാം
ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള അനുബന്ധലാം 1-ല് കചേര്ക്കുന*.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ഏര്ലപടുത്തനിയ ലറയനില്കവ തഭാരനിഫയ്  അകതഭാറനിറനി  കപഭാലല
വനിവനിധ  തഭാരനിഫയ്  അകതഭാറനിറനികേളക്കയ്  കസവനത്തനിനുള്ള  വനിലനനിര്ണ്ണയഭാധനികേഭാരലാം
നല്കുന്നതയ്, പഭാവലപടവര്ക്കയ് സലാംരക്ഷണലാം നല്കകേണ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണഭാധനികേഭാരലാം
ദുര്ബലലപടുത്തഭാനുള്ള സഭാധവതയഭാണയ് കേമ്മേതീഷന് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ശനിപഭാര്ശ
ലചേയനിരനിക്കുന്നതയ്.

ഉണയ്.

(സനി)  ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങള സലാംബന്ധനിചയ് പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരവ
കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള അനുബന്ധലാം II-ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

സഹകേരണകമഖേലയനില് റനിസ യ് ഫണയ് പദതനി

11 (*491)  ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  . :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  കമഖേലയനിൽ  റനിസയ്  ഫണയ്  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനിൽ കലഭാലണടുത്ത അലാംഗത്തനില് നനിനലാം റനിസയ്  ഫണയ് പനിടനിചനിട്ടുലാം  തകേ കകേരള
സഹകേരണ  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  അടയ് ക്കഭാത്തതയ്  കേഭാരണലാം
ആനുകൂലവലാം നനികഷധനിചതഭായുള്ള പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭായ്പക്കഭാരകന്റെതലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  റനിസയ്  ഫണയ്  ആനുകൂലവലാം
നഷ്ടലപടഭാല്  സഹകേരണ സലാംഘത്തനിലനതനിലര  എന്തെയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  സഹകേരണ  കമഖേലയനില്  1-4-2008  പ്രഭാബലവത്തനില്  റനിസയ്  ഫണയ്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കലഭാലണടുത്ത  അലാംഗത്തനില് നനിനലാം  റനിസയ്  ഫണയ്
പനിടനിചനിട്ടുലാം  തകേ  കകേരള  സഹകേരണ  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്
അടയ് ക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ആനുകൂലവലാം  നനികഷധനിചതഭായ  പരഭാതനികേള  ശദയനില്
ലപടനിടനില.

(ബനി)   റനിസയ്  ഫണയ്  നനിയമഭാവലനിയനിലല  കകഭാസയ്  13(7)  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
സഹകേരണ സലാംഘത്തനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുന്ന വതീഴ്ച  കേഭാരണലാം അര്ഹതലപട
റനിസയ്  ഫണയ്  ആനുകൂലവലാം  വഭായ്പക്കഭാരനയ്  നഷ്ടലപടഭാല്  ബന്ധലപട  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിലന്റെ  ഭരണസമനിതനിയുലാം  ചേതീഫയ്  എകനികേമ്യൂടതീവലാം  ഉത്തരവഭാദനിയഭായനിരനിക്കു
ലമന്ന വവവസ നനിലവനിലുണയ്.

ഏകേതീകൃത കദവസസലാം റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ് കബഭാര്ഡയ് വഴനി നനിയമന പ്രകനിയ

12 (*492) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏകേതീകൃത  കദവസസലാം  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  കബഭാര്ഡയ്  വഴനി,  പരമ്പരഭാകഗതര
തസനികേകേളനികലയള്ള  നനിയമനലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടക്കുനകണഭാ;  ഇലലങനില്
നനിയമന പ്രകനിയ തസരനിതലപടുത്തഭാനഭാവശവമഭായ നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ;

103/2020.
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(ബനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില്  കദവസസലാം  കേമ്മേതീഷണര്
ഉളലപലടയുള്ള  വനിവനിധ  തസനികേകേളനികലക്കയ്  വഴനിവനിട  നനിയമനത്തനിനയ്  നതീക്കലാം
നടത്തുനലവന്ന വഭാര്ത്തയുലട അടനിസഭാനത്തനില്,  അക്കഭാരവലത്തക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത തസനികേകേള ഉളലപലടയുള്ളവ, പുറലാംകേരഭാര് വവവസയനില്
നനികേത്തഭാന് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ് നതീക്കലാം നടത്തുനലവന്ന വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ലപടനിരുകന്നഭാ;  ഇകതക്കുറനിചയ്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുലണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി

സകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  കകേരള  കദവസസലാം  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  കബഭാര്ഡയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു

വരുനണയ്. 

(ബനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡയ്  കേമ്മേതീഷണലറ  നനിയമനിക്കുന്ന

തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ പഭാനല് ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനി

ലഭാണയ്.   കദവസസലാം കേമ്മേതീഷണര് തസനികേയനില് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ്

കനരനിടയ് നനിയമനലാം നടത്തനിയതനിലല അപഭാകേത സലാംബന്ധനിചയ് ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനി

യുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  തസനികേകേള പുറലാം കേരഭാര് വവവസയനില് നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  കദവസസലാം

കബഭാര്ഡയ്  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  അനഭാവശവ  തസനികേകേള  കമലപടുത്തുന്ന

തനിനുള്ള പഠനലാം നടനവരുനലവന്നയ് കബഭാര്ഡയ് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

ഉസൗര്ജ്ജ വനികേസന പദതനികേള

13 (*493)  ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :

ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :

ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പുനനഃസലാംഘടനിപനിച  തസരനിത  ഊര്ജ്ജ  വനികേസന  നവതീകേരണ  പദതനി

പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി
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അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതവഴനി ഊര്ജ്ജ വനിതരണ കമഖേലയനില് ലക്ഷവമനിടുന്ന കനടങ്ങള

എലന്തെലഭാമഭാണയ് ;

(ബനി)  പദതനിക്കയ്  എത്ര  ലചേലവയ്  വരുലമന്നഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന

ലതനലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നയ്  ഇതനിനഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിചനി

ട്ടുകണഭാ എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലല  ഊര്ജ്ജവനിതരണലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

ആവനിഷ്കരനിച  സലാംകയഭാജനിത  ഊര്ജ്ജ  വനികേസന  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശവലാം

പുകരഭാഗതനിയുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) പുനനഃസലാംഘടനിപനിച തസരനിത ഉസൗര്ജ്ജനിത ഉസൗര്ജ്ജ വനികേസന നവതീകേരണ

പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  ഓഫതീസകേലള  ബന്ധനിപനിചയ്  വനിവര

സഭാകങതനികേ  വനിദവ  ശലാംഖേല  സഭാപനിക്കുകേ,  വനിതരണ  കമഖേലയനിലല  നവതീകേരണലാം

ലക്ഷവമഭാക്കനി  കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്കവണനി  ഡഭാറഭാ  ലസന്റെര്

സഭാപനിക്കുകേ, പദതനിയുലട പഭാര്ടയ്-എ യുലട ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള 43 നഗരങ്ങളനികലയള്ള

ഉസൗര്ജ്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗുലാം  ജനി.ലഎ.എസയ്.  അടനിസഭാനലപടുത്തനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള

അടയഭാളലപടുത്തനി  ആസനി  തനിടലപടുത്തലുലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ,  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്

ലമചലപട തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കുവഭാന് സഹഭായകേരമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം  (മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്

ഇന്ഫര്കമഷന് സനിസ്റ്റേലാം) തടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനി. കൂടഭാലത, കകേന്ദ്രതീകൃത ഉപകഭഭാക

കസവന  സലാംവനിധഭാനലാം,  കേഭാള  ലസന്റെര്  എന്നനിവ  മുകഖേന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്

കസവനങ്ങള ലഭവമഭാക്കലുലാം ഇസൗ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി.  

ഡഭാറഭാ  ലസന്റെര്,  കകേന്ദ്രതീകൃത  ഉപകഭഭാക  കസവന  സലാംവനിധഭാനലാം,  ഡഭാറഭാ

റനിക്കവറനി ലസന്റെര് എന്നനിവ സഭാപനിക്കല്, 43 നഗരങ്ങളനിലല പദതനി "കഗഭാ ലലലവയ്"

പ്രഖേവഭാപനലാം,  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദവ  ശലാംഖേല  സഭാപനിക്കല്,  ജനി.ലഎ.എസയ്.

അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള ലലവദക്യുതനി  ശലാംഖേല പൂര്ത്തതീകേരണലാം മുതലഭായവയഭാണയ്  ഇസൗ

പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ഇതവലര നടപനിലഭാക്കനിയ മുഖേവമഭായ പ്രവൃത്തനികേള.

ഇസൗ  പദതനി  വഴനി  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദവ  ശലാംഖേല  സഭാപനിചയ്  വനിതരണ

കമഖേലയനിലല നവതീകേരണലാം, സമഗമഭായ കേമ്പമ്യൂടര്വത്കേരണലാം മുകഖേന ലക്ഷവമനിടുന.

2010-ല് കകേന്ദ്രഭാനുമതനി ലഭനിച 1078.3 കകേഭാടനി രൂപയുലട പുനനഃസലാംഘടനിപനിച തസരനിത

ഉസൗര്ജ്ജ  വനികേസന  നവതീകേരണ  പദതനി  നഗരങ്ങളനിലലയുലാം  പ്രഭാന്തെപ്രകദശ
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ങ്ങളനിലലയുലാം  ലലവദക്യുതനി  വനിതരണലാം  ശക്തനിലപടുത്തനി,  ഉസൗര്ജ്ജ  നഷ്ടലാം  നനികേത്തുന്ന

പദതനികേള വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.

പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  (പഭാര്ടയ്  ബനി)  യനില്  നനിലവനിലല  വനിതരണകമഖേല

ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനികലയഭായനി  66/33  ലകേ.  വനി.  സബ്കസ്റ്റേഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം/കശഷനി

വര്ദനിപനിക്കല്,  11  ലകേ.വനി./എല്.റനി.  ലലലന്/ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  ട്രഭാന്കസഭാര്മര്/

ആര്.എലാം.യു.  തടങ്ങനിയവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കലുലാം  കകേടഭായ

മതീററുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കല് തടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉളലപടുന. 31-3-2017

വലര 925 കകേഭാടനി രൂപയുലട പ്രവര്ത്തനപുകരഭാഗതനി കനടനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  1078.3 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിക്കയ് കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം ഇതനിനകേലാം
161.745  കകേഭാടനി  രൂപ  (പദതനി  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  15%)  വഭായ്പയഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  കേസൗണര്  പഭാര്ടയ്  കലഭാണ  ആര്.ഇ.സനി.-യഭാണയ്  നല്കുന്നതയ്.
ആയനിനത്തനില്  461  കകേഭാടനി രൂപ  31-3-2017 വലര വഭായ്പയഭായനി ആര്.ഇ.സനി.  യനില്
നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

ഇസൗ  പദതനിയുലട  പഭാര്ടയ്  എ  യുലട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദവ
പദതനികേള  കകേരളത്തനിലല  43  നഗരങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കവണനി  214.38
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനുപുറലമ
പഭാര്ടയ്  എ  യുലട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  സഭാഡ  ഇലാംപനിലമകന്റെഷന്  കകേരളത്തനിലല
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  3  നഗരങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കഭാന്
കവണനി 83.15 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലല ഉസൗര്ജ്ജ  വനിതരണലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനികലയഭായനി
ആവനിഷ്കരനിച  കകേന്ദ്ര  പദതനിയഭായ  സലാംകയഭാജനിത  ഉസൗര്ജ്ജ  വനികേസന  പദതനിക്കയ്
(ലഎ.പനി.ഡനി.എസയ്.)  592.07  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പ്രവര്ത്തഭാനുമതനി  06/2016  ല്
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   ആയതനില്  107.41  കകേഭാടനി  രൂപ  നഭാളനിതവലര  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

പ്രസ്തുത പദതനിയനിലുലാം ലലവദക്യുതനി വനിതരണലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനി കലയഭായനി
സബയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കല്  11  ലകേ.വനി./എല്.റനി.
ലലലന്/ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള/എ.ബനി. കകേബനിള തടങ്ങനിയവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം കസഭാളഭാര്
പഭാനലുകേള  സഭാപനിക്കല്,  ട്രഭാന്കസഭാര്മര്,  ഫതീഡര്  തടങ്ങനിയവയനില്  മതീറര്
ഘടനിപനിക്കല്,  സഭാര്ടയ്  മതീറര്  സഭാപനിക്കല്  തടങ്ങനിയവ  ഉളലപടുന.   പ്രസ്തുത
പദതനിക്കഭാവശവമഭായ  സഭാധന  സഭാമഗനികേള  വഭാങ്ങുന്ന  നടപടനികേളുലാം  കസഭാളഭാര്
പഭാനലുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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സലാംകയഭാജനിത ഉസൗര്ജ്ജ വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  21  നഗരങ്ങളനില് രണഭാലാം
ഘടത്തനികലയള്ള  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദവ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
കഫസയ് 2 ലഎ.ടനി. പദതനിക്കുള്ള തയഭാലറടുപ്പുകേള നടനവരുന.  പുനനഃസലാംഘടനിപനിച
തസരനിത ഉസൗര്ജ്ജനിത ഉസൗര്ജ്ജ  വനികേസന നവതീകേരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
എലഭാ  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദവ  പദതനികേളുലാം  21  നഗരങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കു
ന്നതഭാണയ്.  ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് കവണനി 22.86  കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനി നടത്തനിപനിനുകവണനിയുള്ള കപ്രഭാജകയ്
മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ഏജന്സനിലയ  ലതരലഞടുക്കഭാനുള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ലജന്ഡര് ആന്റെയ് ലലചേല്ഡയ് ബജറയ്

14 (*494)  ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വനനിതഭാ അനുഭഭാവ-ബഭാല അനുഭഭാവ ബജറയ് (ലജന്റെര് ആന്ഡയ് ലചേല്ഡയ്

ബജറയ്) എന്നതവഴനി ലക്ഷവമഭാക്കുന്നലതലന്തെന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വനനിതഭാ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  ബഭാലകക്ഷമത്തനിനുലാം  പ്രകതവകേമഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള മുഖേവപദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണയ്;

(സനി)   വനനിതകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  കക്ഷമത്തനിനയ്  ഊന്നല് നല്കുന്നതനി
കനഭാലടഭാപലാം  അവരുലട  സരക്ഷനിതതസത്തനിനഭായനി  പ്രകതവകേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനി
ചനിട്ടുലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

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

(എ)  ദഭാരനിദവലാം,  അധനഃസനിതഭാവസ,  ലതഭാഴനിലനിലഭായ  എന്നതീ  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  വനികേസന  നയങ്ങള  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.
എന്നഭാല്  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങളുലട  രൂക്ഷത  ഏറവലാം  അനുഭവനിക്കുന്നതയ്  സതീകേളഭാണയ്
എന്നയ്  കവണത്ര  തനിരനിചറനിഞനിടനില.   സര്ക്കഭാര്  നയങ്ങളനിലുലാം  സതീശഭാക്തതീകേരണ
പുകരഭാഗതനിയനിലുലാം  തടര്ചയഭായനി  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ലപഭാരുത്തകക്കടുകേളമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ/വനികേസന  നയങ്ങളനില്  സതീപക്ഷത്തയ്  നനിനലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  സൂക
വനിലയനിരുത്തലനിനയ്  ഇകപഭാള  പ്രസക്തനി  കൂടനിയനിട്ടുണയ്.   ഇത്തരലാം  നയങ്ങലള  സതീ
അനുപൂരകേമഭാക്കനി  സമൂഹത്തനില്  സതീകേളുലട  സഭാനലാം  ഉയര്ത്തുകേലയന്നതഭാണയ്
വനനിതഭാ  അനുഭഭാവ  ബജറയ്  ലകേഭാണ്ടുകദശനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രകതവകേ
മഭായുള്ള  ഒരു  ബജറയ്  അല.   നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ബജറനിലന  സതീകേളക്കയ്
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പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാക്കുന്ന രതീതനിയനില് വനിവനിധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട പരനിഷ്കരനിക്കുനലണന്നയ്
ഉറപയ്  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  തനമഭാണനിതയ്.   പണകത്തക്കഭാള  ഉപരനി  അതയ്
എവനിലട  ഉപകയഭാഗനിക്കുനലവനലാം  അതയ്  ലനിലാംഗസമതസത്തനിനുലാം  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണ
ത്തനിനുലാം  സഹഭായകേരമഭാകണഭാ  എന്നതമഭാണയ്  പ്രധഭാനലാം.  വനികേസന  കമഖേലകേളനില്
ലനിലാംഗ  സമതസലാം  ഉളലപടുത്തുകേ  വഴനി  സതീകേളക്കയ്  കദഭാഷകേരമഭായ  വനിഷയങ്ങള
അവരുലട പ്രശ്നങ്ങള മഭാത്രമഭായനി  കേഭാണഭാലത സമൂഹത്തനില് സതീക്കുലാം പുരുഷനുമുള്ള
ഉത്തരവഭാദനിതസങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ലനിലാംഗ അസമതസങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സതീകേലള  പനിന്നനിരയനില്നനിനലാം  മുന്നനിരയനില്  എത്തനിക്കഭാന്  സഹഭായനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്ന തരത്തനില് വനിവനിധ പദതനികേള രൂപതീകേരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുകേ എന്നതഭാണയ്
ഇതനിലൂലട ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.  

അതകപഭാലല  തലന്ന  കുടനികേളുലട  അവകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേസൗമഭാരപ്രഭായത്തനില് അവര് അഭനിമുഖേതീകേരനിക്കുന്ന വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങളക്കയ് പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനുലാം  ശരനിയഭായ  ദനിശയനില്  അവലയ  നയനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദശങ്ങള നല്കുന്നതനിനുലാം വനിദവഭാഭവഭാസലാം ലലശശവപരനിപഭാലനലാം,  ഉപജതീവനലാം,
കേഠനിന  പരനിതസനിതനികേളനില്  നനിനള്ള  അവരുലട  സലാംരക്ഷണലാം  തടങ്ങനിയ
കേഭാരവങ്ങളനില് ഉസൗന്നല് നല്കേനിലക്കഭാണയ് പദതനി കരഖേകേള തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കു
ന്നതനിനുലാം  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തുന്ന  തകേയുലട  ശരനിയഭായ  വനിനനികയഭാഗവലാം
പ്രവൃത്തനികേളുലട  കൃതവമഭായ  വനിലയനിരുത്തലുമഭാണയ്  ബഭാല  അനുഭഭാവ  ബജറനിലൂലട
ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.   ഇതലാം  ഒരു   പ്രകതവകേമഭായുള്ള  ബജറയ്  അല.   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിലവനിലുള്ള  ബജറനിലന  കുടനികേളക്കയ്  പ്രകയഭാജനമഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  വനിവനിധ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട പരനിഷ്കരനിക്കുനലണന്നയ് മഭാത്രകമ ഇതനിനര്ത്ഥമുള.  18 വയസ്സുവലര
ഉള്ളവലര  സലാംബന്ധനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  ഒരു  സമഭാഹരണമഭാണയ്  ഇതനിലൂലട
നടത്തുന്നതയ്.  ഇതമൂലലാം എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം ഇസൗ വനിഷയത്തനില് ഒരു അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)   വനനിതഭാ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  ബഭാലകക്ഷമത്തനിനുലാം  പ്രകതവകേമഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള മുഖേവപദതനികേള തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണയ്.

വനനിതഭാശഭാക്തതീകേരണലാം

• പനിങയ് പകട്രഭാള

• എലഭാ ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കയ്,  വനികലജയ്  തലങ്ങളനിലുലാം  പ്രഭാഥമനികേ ആവശവ
നനിര്വ്വഹണത്തനിനയ്  കടഭായ് ലലറയ്  ഉളലപലടയുള്ള  അടനിസഭാന
സസൗകേരവങ്ങള  എലഭാ  തഭാലൂക്കയ്  കഹഭാസനിറലുകേളനിലുലാം  മകറര്ണനിറനി
യണനിറ്റുകേള.
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• അതനികമങ്ങളക്കയ് ഇരയഭാകുന്നവര്ക്കയ് ലലവദവസഹഭായലാം

• സ്കൂളുകേളനില് ആകരഭാഗവപദതനികേള

• സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം ആയുര്കവ്വദ ആശുപത്രനികേള

• ആയുര്കവ്വദ പ്രസവ പരനിചേരണ സസൗകേരവലാം

• ലലവകേലവമുള്ള കുടനികേളുലട പരനിപഭാലനത്തനിനുള്ള സസൗകേരവലാം

• ഉകദവഭാഗസരഭായ സതീകേളക്കയ് കഹഭാസ്റ്റേല് സസൗകേരവലാം

• ആദനിവഭാസനി  കമഖേലയനില്  ലലപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനില്  അദവഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുലാം.

• സലാംഘടനിത കമഖേലയനിലലഭാത്ത സതീകേളക്കയ് പ്രസവഭാനുകൂലവലാം നല്കുലാം.

• അവനിവഭാഹനിതരഭായ,  ഉകപക്ഷനിക്കലപട  അമ്മേമഭാര്ക്കയ്  "ശരണവ"
സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനി.

• ജനനതീ ജന രക്ഷ പദതനി

• വനിധവകേളക്കുലാം ഉകപക്ഷനിക്കലപടവര്ക്കുലാം ഭവനപദതനി

• സലാംസഭാന സതീവനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖേനയുള്ള പദതനികേള

• വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷന് മുകഖേനയുള്ള പദതനികേള

• ആശനിതര്ക്കഭായനി "ആശഭാകേനിരണലാം" പദതനി

• അവനിവഭാഹനിതരഭായ  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  "കസ്നേഹസര്ശലാം"
പദതനി.

• അഗതനികേളഭായ സതീകേളക്കയ് "എലന്റെ കൂടയ്" പദതനി

• നനിര്ഭയ പദതനി

• ജനി.ലഎ.എസയ്.  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മഭാനന്തെവഭാടനിയനില്  സതീകേലളയുലാം
കുടനികേലളയുലാം കേലണത്തഭാനുള്ള പദതനി

• കേസൗമഭാരക്കഭാരഭായ ലപണകുടനികേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  "സബല"
പദതനി.

• നനിര്ഭയ  അലാംഗങ്ങളക്കുകവണനി  എസയ്.ഒ.എസയ്.  കമഭാഡല്  വതീടുകേള
നനിര്വ്വഹനിക്കുലാം.
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• ലലവകേലവമുള്ള സതീകേളക്കഭായനി "സതീശക്തനി" പദതനി

ലലചേല്ഡയ് ബജറയ്

• സസൗജനമ്യൂ സ്കൂള യണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം

• ഓടനിസലാം പഭാര്ക്കയ്

• ഉചഭക്ഷണ പദതനി

• ബഭാലസഭാഹനിതവ സലാംസഭാന ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂടയ്

• ലപഭാത ആകരഭാഗവ ലകബഭാറടറനികേളനില് ശനിശുക്കലള പരനിചേരനിക്കഭാനുള്ള
പദതനി

• "ആകരഭാഗവകേനിരണലാം" പദതനി

• ശനിശു വനികേസന കകേന്ദ്രലാം

• ലഎ.എസയ്.എസയ്. കേതീഴനില് ബഭാലമുകുളലാം സ്കൂള ആകരഭാഗവ പദതനി

• എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി. വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കുടനികേളക്കയ് വനിദവഭാഭവഭാസ 
സഹഭായലാം.

• മഭാതൃകേഭാ കബഭാര്ഡനിലാംഗയ് സ്കൂളുകേള (അയങഭാളനി കസഭാര്ട്സയ് സ്കൂള 
അടക്കലാം)

• ആണകുടനികേളക്കുള്ള കഹഭാസ്റ്റേല്

• വഭാതലവനനിധനി

• മനിടുക്കരഭായ കുടനികേളക്കയ് പ്രകതവകേ ആനുകൂലവലാം

• അനഭാഥര്ക്കയ് സഹഭായലാം

• ലപണകുടനികേളക്കയ്  കവണനി കഗഭാത്ര വഭാതലവനനിധനി

• കുടനികേളക്കുള്ള കേഭാന്സര് സരക്ഷഭാ പദതനി

• തഭാകലഭാലലാം പദതനി

• കുടനികേളക്കയ് ശവണസഹഭായനി

• കസ്നേഹപൂര്വ്വലാം പദതനി

• കുടനികേളുലട അവകേഭാശങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള കേമ്മേതീഷന്
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• അടപഭാടനി ശനിശുക്കളക്കഭായുള്ള ആദവ ആയനിരലാംദനിന പദതനി

• കേസൗമഭാരക്കഭാരഭായ ലപണകുടനികേളക്കഭായനി "സബല" രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി 
പദതനി.

• കേസൗമഭാരക്കഭാരഭായ ലപണകുടനികേളക്കഭായനി മഭാനസനികേവലാം 
സഭാമൂഹനികേവമഭായ സഹഭായങ്ങള

• ലമഭാലലബല് കഷയ്

• സലാംസഭാന കപഭാഷകേഭാഹഭാര പദതനി

• സ്റ്റുഡന്റെയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ്

(സനി)  വനനിതകേളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  കക്ഷമത്തനിനയ്  ഉസൗന്നല്  നല്കുന്നതനി
കനഭാലടഭാപലാം  അവരുലട  സരക്ഷനിതതസത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകതവകേ
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. ഗഭാര്ഹനികേ  അതനികമങ്ങളനില്  നനിനലാം  സതീകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന
നനിയമലാം  2005  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിമന്  ലപ്രഭാടക്ഷന്
ഓഫതീസര്മഭാര്,  സര്വ്വതീസയ്  ലപ്രഭാലലവഡനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള  എന്നനിവ
മുകഖേന ഇസൗ കമഖേലയനിലല വനനിതഭാ ശഭാക്തതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന.

2. ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്  സതീകേളലക്കതനിലരയുള്ള  ലലലലാംഗനികേ  അതനികമ
ങ്ങള  തടയുന്ന  നനിയമലാം  2013  പ്രകേഭാരലാം  കലഭാക്കല്  ലലവല്
കേമ്മേനിറനികേള, വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ജനിലഭാതല കേമ്മേനിറനികേള എന്നനിവ
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  Sexual  Harassment  of  Women  at
Workplace  Act  ലന്റെ  ജനിലഭാ  ഒഭാഫതീസര്  കൂടനിയഭായ  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാകരഭാടയ്  ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.  കനഭാഡല് വകുപയ്  എന്ന നനില
യനില് സഭാമൂഹനികേകക്ഷമ വകുപയ് ഇസൗ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
തടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

3. സതീധന  നനികരഭാധന  നനിയമലാം  1961  നടപനിലഭാക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധ
ലപടയ് മൂന്നയ് കമഖേലഭാ ഡസൗറനി ലപ്രഭാഹനിബനിഷന് ഓഫതീസര്മഭാര് മുകഖേന
അവകബഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

4. സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലമതനിലരയുള്ള  ലലലലാംഗനികേ  അതനികമങ്ങള
തടയുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയഭായ  നനിര്ഭയ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
പത്തയ് ജനിലകേളനിലഭായനി 12 ലഷല്ടര് കഹഭാമുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ഇതനിനുപുറലമ 24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കടഭാള ഫ്രതീ ലഹല്പയ്
ലലലന് (1800-425-1400) പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
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5. ജഭാഗതഭാസമനിതനികേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  അതനികമങ്ങലള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്   കേനിലയുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  2017
ഏപ്രനില്, കമയയ് മഭാസങ്ങളനിലഭായനി വനിപുലമഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി
കേള നടത്തുനണയ്.

6. അതനികമങ്ങളക്കയ് വനികധയരഭാകുന്ന സതീകേലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശവമഭായ ശഭാരതീരനികേ, മഭാനസനികേ, ലലവദവസഹഭായലാം കേസൗണസനിലനിലാംഗയ്,
കപഭാലതീസയ്  സഹഭായലാം,  നനിയകമഭാപകദശലാം,  എമര്ജന്സനി  ലഷല്ടര്
എന്നനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി ആകരഭാഗവ വകുപനിലന്റെ സഹഭായ
കത്തഭാലട സലാംസഭാനലത്ത ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേളനിലഭായനി 21
വണ കസ്റ്റേഭാപയ് ലലകസനിസയ് ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

7. സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല കുടനികേളനികലയയ്  ലനിലാംഗ
അവകബഭാധലാം സകന്ദശലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം അവലര ലനിലാംഗ സമതസ
പ്രചേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പങഭാളനികേളഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷവമനിട്ടു
ലകേഭാണയ്  2014-15,  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  NSS
ലടകനിക്കല്  ലസല്ലുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  കേവഭാമ്പയനിനുകേള  സലാംഘടനിപനി
ചനിട്ടുണയ്.

8. 2017-ലല വനനിതഭാ ദനിനഭാചേരണകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ് തകദശസസയലാംഭരണ
വകുപയ്,  ആകരഭാഗവ  വകുപയ്,  കുടുലാംബശതീ  എന്നനിവയുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്
സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  ഒരഭാഴ്ചലത്ത  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണ  പ്രചേഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിരുന.

9. സതീകേളക്കുകവണനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളനിലല  (മഹനിളഭാ
മന്ദനിരലാം,  ആശഭാഭവന് (വനിമന്),  റസമ്യൂകഹഭാലാം,  ആഫ്ടര് ലകേയര് കഹഭാലാം,
കഷഭാര്ടയ് കസ്റ്റേ കഹഭാലാം) തഭാമസക്കഭാരുലട കക്ഷമത്തനിനുലാം പുനരധനിവഭാസ
ത്തനിനുമഭായനി  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന.   ഇതനിനുപുറലമ
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ നൂതന പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയവരുന.

10. സഭാമൂഹവനതീതനി  വകുപനിലല  ജനിലഭാതല  ഉകദവഭാഗസലരയുലാം  ജനിലഭാ
ഭരണകൂടലത്തയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിചയ് എമര്ജന്സനി ലറകസഭാണസയ് ടതീലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലലലലാംഗനികേ  അതനികമങ്ങള,  ആസനിഡയ്
അറഭാക്കയ്,  മറയ്  ഗുരുതര അതനികമങ്ങള എന്നനിവയയ്  വനികധയരഭാകുന്ന
വര്ക്കഭായനി ഒരു ഇമ്മേതീഡനിയറയ് റനിലതീഫയ് ഫണയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ വകുപയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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 വസഗഭാമലാം പദതനി

15 (*495)  ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വസഗഭാമലാം പദതനി ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;  പദതനിയനുസരനിചയ്
ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളനിലഭാണയ് വസഗഭാമങ്ങള തടങ്ങനിയലതനലാം എലന്തെലഭാലാം പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് നല്കേനിയലതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പരമ്പരഭാഗത കമഖേലയനില് പുത്തനുണര്വയ് സൃഷ്ടനിക്കഭാന് ഈ പദതനിക്കയ്
കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സതീകേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  കകേരള  ആര്ടനിസഭാന്സയ്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന്  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപഭാക്കുന്ന
വസ  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  ആദവഘടമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കകേഭാടയലാം,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനില് പരനിശതീലനപരനിപഭാടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭായനി
ട്ടുണയ്.   പരനിശതീലനലാം വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചവര് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വനനിതഭാ
വവവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കകേഭാടയലാം  ജനിലകേളനില്
രൂപതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇസൗ സലാംഘങ്ങളുലട ലപഭാതകസവന കകേന്ദ്രങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ
ലമഷനിനറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്, കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനില് വനനിതഭാ വവവസഭായ സലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ആദവഘടത്തനിലല  5  ജനിലകേളനിലലയുലാം
വവവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പൂര്ണ്ണ  കതഭാതനിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം  ഉടന്
ആരലാംഭനിക്കുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  60  വനനിതകേലള  ലതരലഞടുത്തയ്  ലടകയ്ലലറല്
ഓര്ണലമകന്റെഷന്,  കഹഭാസനിറല് ലവയര് മഭാനുഫഭാകചേറനിലാംഗയ്,  ചുരനിദഭാര് നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ഡനികസഭാസനിബനിള  നഭാകനഭാ  വസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയനിലഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം
പരനിശതീലനലാം ലഭവമഭാക്കനിയതയ്.

(ബനി)   കകേരളത്തനിലല പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില് കമഖേലയലാം സതീശഭാക്തതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  പുത്തനുണര്വയ്  നല്കേഭാനുലാം  പരമ്പരഭാഗത  ആര്ടനിസഭാന്
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കുടുലാംബങ്ങളനിലല  സതീകേലള  ലതഭാഴനില്പരമഭായനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലപഭാതകസവനകകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇസൗ പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷവമനിടുന.

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള ലലവദക്യുതനി ഉല്പഭാദകേരഭാക്കനി മഭാറഭാന് സസൗരഗൃഹ പദതനി

16 (*496)  ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .  യു  .   അരുണന് : 
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് : 
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : 
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് അലനര്ടയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന സസൗരഗൃഹ പദതനിയുലട
കേഭാരവക്ഷമത,  ഉല്പഭാദനക്ഷമത,  ഇസൗടുനനില്പയ്  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസറ്റുത പദതനി വഴനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള ലലവദക്യുതനി ഉല്പഭാദകേരഭാക്കനി
മഭാറഭാനുലാം ഗഭാര്ഹനികേ ലലവദക്യുതനി ഉത്പഭാദനലത്ത കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയുലമന്ന
വനിലയനിരുത്തല് സര്ക്കഭാരനിനുകണഭാ;

(സനി)  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  വനിളക്കുകേള,  സസൗകരഭാര്ജ്ജത്തഭാല്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകേരണങ്ങള എന്നനിവയുലട ഉത്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനുലാം  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമുതകുന്ന  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശമുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഇല.  അലനര്ടയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന സസൗരഗൃഹ പദതനിയനില് കസഭാളഭാര്
ഓഫയ് ഗനിഡയ് വനിഭഭാഗത്തനില് കേഭാരവക്ഷമത മനിനനിമലാം  85  ശതമഭാനവലാം ഗനിഡയ് കേണകയ്
പദതനിയനില് 95 ശതമഭാനത്തനില് കുറയഭാത്ത കേഭാരവക്ഷമതയുള്ള പവര് കേണതീഷനനിലാംഗയ്
യണനിറ്റുകേളഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.   ഇതയ്  അഞയ്  വര്ഷലാം വഭാറണനികയഭാലടയഭാണയ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇസൗ പവര് പഭാന്റുകേള ഏകേകദശലാം 3, 4 വര്ഷങ്ങളഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.   പദതനിയുലട  കേഭാരവക്ഷമത,  ഇസൗടുനനില്പയ്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  എന്നനിവലയ
പറനിയുള്ള  അവകലഭാകേനലാം  2017-18  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടത്തുവഭാന്
പദതനിയുണയ്.  

(ബനി)   അലനര്ടനിലന്റെ  2016-17  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  5  ലമഗഭാവഭാടയ്
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ  ഗനിഡയ്  കേണകയ്  പദതനിയനില്  7  ലമഗഭാവഭാടനില്  അധനികേലാം
പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട  ഗഭാര്ഹനികേ  ലലവദക്യുതനി
ഉല്പഭാദനലത്ത  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന്  കേഴനിലഞന  തലന്നയഭാണയ്  ഇതയ്
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വവക്തമഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി) ഉണയ്.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അലനര്ടയ്  മുകഖേന  കസഭാളഭാര്
കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേയ്  -  കസഭാളഭാര്  വനിന്റെയ്  ലലഹബനിഡയ്  പവര്  പഭാന്റുകേള  (1
ലമഗഭാവഭാടയ് മുതല് 3 ലമഗഭാവഭാടയ് വലര കശഷനിയുള്ളവ) സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 17.35
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിയുണയ്.  കൂടഭാലത  1.4  ലമഗഭാവഭാടയ്  ആലകേ  കശഷനിയുള്ള
ശലാംഖേലഭാ  ബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള
ലകേടനിടങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  10.50  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി  നടപനിലഭാ
ക്കഭാനുലാം ഉകദശനിക്കുന.  തകദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട,
അക്ഷയ ഉസൗര്ജ്ജ ഉപകേരണങ്ങലള നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള എലാംപഭാനല് ലചേയ,  നനിര്ദനിഷ്ട
സഭാകങതനികേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയുലാം  പ്രചേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയുലാം  വവഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്  വനിവനിധ  അക്ഷയ  ഉസൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങള
അലനര്ടയ് മുകഖേന സഭാപനിച്ചുനല്കേഭാന് പദതനിയുണയ്.

ഉസൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

17 (*497)  ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദയ് :
ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഊര്ജ്ജകേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഊര്ജ്ജ

സലാംരക്ഷണലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് എനര്ജനി
മഭാകനജയ്  ലമന്റെയ് ലസന്റെര് (ഇ.എലാം.സനി.) മുകഖേന സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്;

(ബനി)  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഗകവഷണലാം,  പരനിശതീലനലാം,  പ്രദര്ശനലാം,

കബഭാധവല്ക്കരണലാം എന്നനിവയഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് വനനിതകേളുലട  പ്രഭാതനിനനിധവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് ഊര്ജ്ജ കനിനനിക്കുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇ.എലാം.സനി.-യുലട  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  വനിവനിധ  മലകയഭാര  ജനിലകേളനില്
ലപലക്കഭാ ജലലവദക്യുത പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ലലവദക്യുതനി  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  ):
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(എ)  എനര്ജനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ലസന്റെര്  എലഭാ  കമഖേലകേളനിലുലാം  ഉസൗര്ജ്ജ
കേഭാരവക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.

ഗഭാര്ഹനികേകമഖേല–ഗഭാര്ഹനികേകമഖേലയനിലല  ഉസൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണലാം  ലക്ഷവമനിട്ടു
ലകേഭാണയ്  ഉസൗര്ജ്ജ  കനിനനികേയ്,  ഉസൗര്ജ്ജ  കേനിരണ,  ലപഭാതജനകബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനികേള, പ്രദര്ശനങ്ങള, പത്ര-ദൃശവ-ശഭാവവ മഭാധവമങ്ങളനിലൂലടയുള്ള പ്രചേഭാരണ
പരനിപഭാടനികേള എന്നനിവ നടത്തനിവരുന.

വവവസഭായകമഖേല -  വവവസഭായങ്ങളനില് ഉസൗര്ജ്ജ ഓഡനിറയ് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചയ്
ഉസൗര്ജ്ജകേഭാരവക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  സസൗജനവ ഉസൗര്ജ്ജ  ഓഡനിറയ്,  ഉസൗര്ജ്ജ
ഓഡനിറയ് സബ്സനിഡനി സതീലാം,  ഉസൗര്ജ്ജ ഓഡനിറയ്  സഭാപനങ്ങളുലട എലാംപഭാനല്ലമന്റെയ്,
ഉസൗര്ജ്ജ  ഓഡനിറയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വനിലയനിരുത്തല്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
എന്നനിവ നടത്തനിവരുന.

ലപഭാതലകേടനിടങ്ങള  /  വഭാണനിജവകമഖേല -  വഭാണനിജവകമഖേലയനിലല ലകേടനിടങ്ങലള
ഉസൗര്ജ്ജകേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദശവകത്തഭാടുകൂടനി  നനിര്ബന്ധനിത  ഉസൗര്ജ്ജ
ഓഡനിറയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങള നല്കേനിവരുന.

വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖേല - വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില് ഉസൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ അവകബഭാധലാം
വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി സഭാര്ടയ് എനര്ജനി കപ്രഭാഗഭാലാം നടത്തനിവരുന.

കേഭാര്ഷനികേകമഖേല - കേഭാരവക്ഷമതയുള്ള കേഭാര്ഷനികേ പമ്പുലസറ്റുകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദശങ്ങള നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  ഗകവഷണലാം-ഗകവഷണലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗകവഷണ
പദതനികേളക്കയ് സഭാകങതനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങള നല്കേനിവരുന. 2016-17-ല്
ഗകവഷണ  പദതനികേളക്കയ്  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനി
യനിട്ടുണയ്.  2017-18-ല് ഗകവഷണത്തനിനഭായനി 80 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

പരനിശതീലനലാം-പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള
ലലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  പരനിശതീലകേര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനലാം,  ഉസൗര്ജ്ജ  കനിനനികേയ്
പരനിപഭാടനി  നടത്തുന്ന  കവഭാളണനിയര്മഭാര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനലാം,  സഭാര്ടയ്  എനര്ജനി
കപ്രഭാഗഭാലാം  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം,  എനര്ജനി  കേണസര്കവഷന്  ബനില്ഡനിലാംഗയ്  കകേഭാഡയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
എഞനിനതീയര്മഭാര്, ആര്ക്കനിലടക്റ്റുകേള, മറയ് ബന്ധലപടവര് എന്നനിവര്ക്കയ് പരനിശതീലനലാം,
വവവസഭായങ്ങളനില് സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര്,  ഉസൗര്ജ്ജ  മഭാകനജര്മഭാര് എന്നനിവര്ക്കുള്ള
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പരനിശതീലനങ്ങള എന്നനിവ നല്കേനിവരുനണയ്.

പ്രദര്ശനലാം-ലപഭാതജനങ്ങളക്കയ്  വനിവനിധ  ഉസൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
കനരനിടയ്  കേണയ്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  പ്രദര്ശനങ്ങള
നടത്തനിവരുനണയ്.  ഇതനിനഭായനി വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള, സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള,
സഭാമൂഹവ -കസവന സലാംഘടനകേള എന്നനിവ നടത്തനിവരുന്ന കമളകേള,  ഉതവങ്ങള
എന്നനിവയനില് പലങടുത്തുവരുന.

കബഭാധവല്ക്കരണലാം-ലപഭാതജന  കബഭാധവത്കേരണത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ
സലാംഘടനകേള,  സഭാപനങ്ങള,  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  റസനിഡന്സയ്
ഓര്ഗലലനകസഷന്  എന്നനിവയുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  ലപഭാതജന കബഭാധവത്കേരണ
കഭാസ്സുകേള നടത്തനിവരുനണയ്.  ഉസൗര്ജ്ജ കേനിരണ, ഉസൗര്ജ്ജ കനിനനികേയ് പരനിപഭാടനിയുലട
ഭഭാഗമഭായുലാം കബഭാധവത്കേരണ കഭാസ്സുകേള നടത്തുനണയ്.  പത്ര-ദൃശവ-ശഭാവവ മഭാധവമ
ങ്ങളനിലൂലടയുലാം കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തുനണയ്.

(സനി)  ഗഭാര്ഹനികേകമഖേലയനിലല  ഉസൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണയ്
വതീടമ്മേമഭാര്ക്കയ്  ഇ.എലാം.സനി.-യനില്  നനിനലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  വനനിതഭാ
കവഭാളണനിയര്മഭാര് നടത്തുന്ന കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനിയഭാണയ് ഉസൗര്ജ്ജ കനിനനികേയ്.
സതീ  കുടഭായകേള  സലാംഘടനിപനിചയ്  കഭാസ്സുകേള  ലലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുപുറലമ
ഉസൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണലത്ത  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  സര്കവ്വകേളക്കഭായനി  പ്രദര്നസ്റ്റേഭാളുകേള
ലലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കനിനനികേയ്  കവഭാളണനിയര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തുനണയ്.   പഞഭായത്തുകേള,  കുടുലാംബശതീ,  കസവന  സലാംഘടനകേള,  ആള
ഇന്തെവഭാ  വനിമണസയ്  കകേഭാണഫറന്സയ്  എന്നനിവയുമഭായനി  കചേര്ന്നഭാണയ്  കവഭാളണനിയര്
മഭാലര ലതരലഞടുക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)   ഇ.എലാം.സനി.-യുലട  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  കകേന്ദ്ര  നവതീന  നവതീകേരണതീയ
ഉസൗര്ജ്ജമനഭാലയത്തനിലന്റെ  (MNRE)  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
1  കേനികലഭാവഭാടയ്  മുതല്  5  കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷനിയുള്ള ലലപകക്കഭാ ജലലലവദക്യുത
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനണയ്.  2  ലക്ഷലാം രൂപ വലര ലചേലവയ് വരുന്ന ഒരു
പദതനിക്കയ് കകേന്ദ്ര സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായമഭായനി  1.5  ലക്ഷലാം രൂപ വലര ഇ.എലാം.സനി.
വഴനി  നല്കുനണയ്.   ഇത്തരത്തനില്  100  ഓളലാം  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇടുക്കനി, പത്തനലാംതനിട, കകേഭാടയലാം, വയനഭാടയ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം എന്നതീ ജനിലകേളനിലഭാണയ്
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.

ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുണഭാക്കുന്ന നഷ്ടലാം കുറയഭാനനിടയഭാക്കനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള
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18 (*498)   ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് :
ശതീ  .   ശതീ  .   സനി  .  മമ്മൂടനി :
ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുണഭാക്കുന്ന നഷ്ടത്തനില്  2016-17  വര്ഷലാം
കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്രകത്തഭാളമഭാണയ്  കുറവണഭായതയ്  എന്നയ്  വവക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഷ്ടലാം കുറയഭാനനിടയഭാക്കനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭായനിരുന
എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകത  പ്രവര്ത്തനരതീതനികേള  നഷ്ടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മറ്റുള്ള
ലപഭാതകമഖേലഭാസഭാപനങ്ങളനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനി  നഷ്ടമനിലഭാതഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണയ്.  60.26 കകേഭാടനി രൂപയുലട കുറവഭാണയ് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി&സനി)  സഭാപനങ്ങളനില്  ലലവദഗ്ദ്ധവമുള്ളവലര  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറകര്
മഭാരഭായനി  നനിയമനിചയ്  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയുലാം
സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം  ശക്തനിലപടുത്തനി  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനലാം
വനിപുലലപടുത്തനിയുലാം സഭാപനങ്ങലള അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.

കേഭായലാംകുളലാം നനിലയത്തനില് കസഭാളഭാര് ലലവദക്യുകതഭാല്പഭാദന പദതനി 

19 (*499)  ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസദതീന് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : 
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ലവദമ്യൂതനി  നനിലയലാം കസഭാളഭാര്  ലവദമ്യൂകതഭാല്പഭാദന പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  പദതനിയുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുമഭായനി
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പങ്കുവചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനി  സസൗഹൃദവലാം  ലചേലവകുറഞതമഭായ ഈ പദതനിയുമഭായനി
സഹകേരനിക്കഭാന്  ലവദമ്യൂതനി  കബഭാര്ഡയ്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  അതനിനയ്  അനുകൂലമഭായ
നടപടനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തു നനിനലാം ഉണഭാകുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  എന്.ടനി.പനി.സനി.  കേഭായലാംകുളലാം  ലലവദക്യുതനി  നനിലയകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ്
കസഭാളഭാര്  ലലവദക്യുകതഭാല്പഭാദന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണന്നഭാണയ് എന്.ടനി.പനി.സനി. അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 170 ലമഗഭാവഭാടയ് കസഭാളഭാര്
പദതനി,  മതരഭാധനിഷനിത  ലടണറുകേളനിലൂലട  ഏറവലാം  കുറഞ  നനിരക്കനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ  എന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.
എന്.ടനി.പനി.സനി.-കയഭാടയ് നനിര്കദശനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ടനി  പദതനിയനില്നനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനി
ഉപഭാധനികേകളഭാലട വഭാങ്ങുവഭാന് ലലവദക്യുതനി കബഭാര്ഡയ് തയഭാറഭാലണന്നയ് എന്.ടനി.പനി.സനി.
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  എന്.ടനി.പനി.സനി. മതരഭാധനിഷനിത ലടണര് മുകഖേന കേലണത്തുന്നതലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനയ്  തഭാങ്ങഭാവന്നതലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ആര്.സനി.
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതമഭായ  നനിരക്കനില്  ലലവദക്യുതനി  വഭാങ്ങുന്ന  കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതഭാണയ്.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുലാം ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സയ്

20 (*500) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ മഭാസ്റ്റേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുമുള്ള  ആകരഭാഗവ
ഇന്ഷസറന്സയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം, അലാംഗമഭാകുന്നതനിനയ് മുമ്പുണഭായനിരുന്ന കരഭാഗങ്ങളക്കയ്
പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിലല  ഔടയ്കപഷവന്റെയ്  ചേനികേനിതയലാം  ലഭാബയ്
പരനികശഭാധനകേളക്കുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  പണരഹനിത  ഇന്ഷസറന്സയ്
സലാംരക്ഷണലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാലയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം  വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്  ) :
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(എ&ബനി)  പദതനിയുലട രൂപകരഖേ തയഭാറഭാകുന്ന മുറയയ് ഇത സലാംബന്ധനിച
ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ലടണര്  നടപടനികേളനിലൂലടയഭായനിരനിക്കുലാം
ഇന്ഷസറന്സയ് കേമ്പനനിലയ നനിശയനിക്കുകേ.

സൂക-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തര വവവസഭായ കമഖേലയനില്
സസകേഭാരവസലാംരലാംഭകേരുലട സജതീവ പങഭാളനിത്തലാം

21 (*501)  ശതീ  .   എന്  .   വനിജയന് പനിള്ള :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സൂക-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം  വവവസഭായ  കമഖേലയനില്
സസകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേരുലട  സജതീവ  പങഭാളനിത്തലാം  അനനിവഭാരവമഭാണയ്  എന്നതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആസൂത്രണലാം ലചേയവരുന്നതയ് ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ലചേറുകേനിട വവവസഭായ
കമഖേലകേളനില് മൂലധന നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചതയ് ; ഇതമൂലലാം ലകേവരനിച കനടങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ് ;

(സനി) സൂക-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം വവവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് പുതനിയ
സലാംരലാംഭകേലര  ആകേര്ഷനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന  തരത്തനില്  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം
ലചേയ്യുകമഭാ?

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

(എ-സനി)   സലാംസഭാനലത്ത  സൂക-ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  വവവസഭായ
കമഖേലയനിലല  വനികേസനത്തനിനുലാം  മറയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷകത്തയയ് 138.01 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

സൂക  ലചേറുകേനിട  യണനിറ്റുകേളക്കയ്  മൂലധന പനിന്തുണ വഴനി  കൂടുതല് ലതഭാഴനില്
അവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം  കൂടുതല്  മൂലധന  നനികക്ഷപവലാം  വനിറ്റുവരവലാം
സഭാധവമഭാക്കുന്നതനിനയ് തടങ്ങനിയ പദതനിയഭായ സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനിയനിലൂലട
2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സ്റ്റേഭാര്ടപയ്/ലടകനിക്കല്  സബ്സനിഡനിയഭായനി
98 എലാം.എസയ്.എലാം.ഇ.  യണനിറ്റുറ്റുകേളക്കുലാം   ഇന്ലവസ്റ്റുലമന്റെയ്  സകപഭാര്ടഭായനി  939
യണനിറ്റുറ്റുകേളക്കുലാം കസ്റ്റേറയ്  ഇന്ലവസ്റ്റുലമന്റെയ്   സബ്സനിഡനിയഭായനി  64  യണനിറ്റുകേളക്കുലാം
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സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനി.  ഇതനിനുപുറലമ  സസകേഭാരവ  സലമുടമകേളക്കയ്
അവരുലട  സലലാം  എലഭാ  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങളുമുള്ള  വവവസഭായ  ഏരനിയ/
പഭാര്ക്കുകേള/എകസ്റ്റേറ്റുകേള  രൂപഭാന്തെരലപടുത്തനി  കൂടുതല്  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സസൗകേരവലമഭാരുക്കുന്ന  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
വവവസഭായ  ഏരനിയ/കപഭാടയ്  എന്നനിവയനിലല  സലദസൗര്ലഭവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ് കവളനി,
ലഷഭാര്ണ്ണൂര്,  പുന്നപ്ര, പുഴയല്പഭാടലാം  (രണഭാലാം ഘടലാം)  എന്നനിങ്ങലന നഭാലയ് ബഹുനനില
വവവസഭായ എകസ്റ്റേറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  കവണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  അവര്
കനരനിടുന്ന  സഭാകങതനികേപ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുലാം  14  ജനിലഭാ
വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ബനിസനിനസയ് ഇന്കേക്യുകബഷന് ലസന്റെറുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേലര  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  മഭാകനജതീരനിയല്,  ലടകനിക്കല്
കേഴനിവകേള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  ലസമനിനഭാറുകേള,
എകനിബനിഷനുകേള,  ഇന്ലവകസ്റ്റേഴയ്  മതീറയ്,  സലാംരലാംഭകേതസ  പരനിശതീലന  പദതനി,
ലടകകഭാളജനി  കനിനനികേയ്,  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  സലാംരലാംഭകേ  കബ്ബുകേള
തടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

2017  മഭാര്ചയ് വലര ലഭവമഭായ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ഇ.ഡനി.പനി.-യനില് ആലകേ
616 കപര് പലങടുത്തു. 118  യണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിച്ചു.  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില്
നടത്തനിയ 100 കപ്രഭാഗഭാമുകേളനില് (EAP –Employment Assistance Programme)
ആലകേ  15460  കപര് പലങടുത്തു.  നനികക്ഷപ സലാംഗമത്തനില്  1868  കപര് പലങടുക്കു
കേയുലാം  8472.81  ലക്ഷലാം രൂപയുലട നനികക്ഷപവമുണഭായനി.   ലടകകഭാളജനി കനിനനിക്കനില്
877 കപര് പലങടുക്കുകേയുലാം 196 യണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

സലാംരലാംഭകേ വനികേസന കബ്ബുകേള വഴനി ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.   2016-17
വര്ഷത്തനില് 280 കബ്ബുകേളനിലഭായനി 7000 വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള പങഭാളനികേളഭായനി 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സൂക  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ  കമഖേലയനില്  15535
യണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ഇതവഴനി സലാംസഭാനത്തയ്  1,387.11  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
മൂലധന നനികക്ഷപമുണഭായതഭായുലാം കേണക്കഭാക്കുന.

വനിദവഭാസമ്പന്നരഭായ  യുവസലാംരലാംഭകേലരയുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  സലാംരലാംഭകേ
രലാംഗകത്തയയ്  ആകേര്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ്  അവരനില് ആത്മവനിശസഭാസവലാം  ജതീവനിതവനിജയവലാം
വളര്ത്തഭാന്  സഹഭായനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  ഒരു  സലാംരലാംഭകേ  സലാംസഭാരലാം  വളര്ത്തനി
ലയടുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

എലാം.എസയ്.എലാം.ഇ. കമഖേലയനില് 2017-18-ല് 17500 സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കു
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ന്നതനിനയ് ഉതകുന്ന സഹഭായ സഹകേരണങ്ങളക്കയ് കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട
സതീമുകേളുലടയുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലടയുലാം  ഏകകേഭാപനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണയ് കനതൃതസലാം നല്കുനണയ്.  ഇതവഴനി  2000  കകേഭാടനി രൂപയുലട
നനികക്ഷപവലാം 75000 ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖേലയനിലല ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള

22 (*502) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുലസന് തങ്ങള :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .  പനി  . :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വനികനഭാദസഞഭാര കമഖേലയനില് കൂടുതല് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മുന്സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  വവതവസമഭായ  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ്  ഈ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്  ;  വനിശദ
മഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാലനിനവ  മുക്തമഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെലഭാലാം നവതീന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  പ്രഭാകദശനികേ  ഉപഗഹ  കേണക്കയ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം
ലതഭാഴനില്  എണ്ണത്തനിലന്റെ  11.49%  വനികനഭാദസഞഭാരകമഖേലയുലട  സലാംഭഭാവനയഭാണയ്.
ഇതയ്  കനരനിട്ടുള്ള  ലതഭാഴനില്  ലഭവതയഭാണയ്.   ഇതനികനഭാലടഭാപലാം  പകരഭാക്ഷ  ലതഭാഴനില്
ലഭവത  കൂടനി  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള  23.74%  ലതഭാഴനിലുകേള  ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.
വനികനഭാദസഞഭാര കമഖേല കനരനിടയ്  14  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന.

അടുത്ത  5  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണ്ണലാം  ഇരടനിയഭാക്കു
ന്നതനിനുലാം  ആഭവന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണ്ണലാം  50%  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതനിലൂലട
അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനനിലട  4  ലക്ഷലാം  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷവമനിടുന.   ഇപ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ  കമഖേലയനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  ഗണവമഭായനി
വര്ദനിക്കുലമന്നയ് കേണക്കഭാക്കുന.  വകുപയ് ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ഗതീന്
കേഭാര്ലപറയ്  പദതനി  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ലതഭാഴനില്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ളതഭാണയ്.   കതീന് ലഡസ്റ്റേനികനഷന് കേവഭാമ്പയനിന് എന്ന പദതനിയനില്
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വനിവനിധ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സസൗകേരവകമഖേലയനില് വനിപുലതീകേരണലാം
നടത്തനി  ഇസൗ  കമഖേലയനില്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
ഗുലഭാത്തനി ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂടയ് ഓഫയ് ഫനിനഭാന്സയ് ആന്റെയ് ടഭാകകഷന് മുകഖേന വകുപയ് നടത്തനിയ
പഠനത്തനിലന്റെ  ഡ്രഭാഫ്ടയ്  റനികപഭാര്ടനുസരനിചയ്  കൃഷനി,  കേചവടലാം,  കപ്രഭാസസയ്  ലചേയ
ആഹഭാര പദഭാര്ത്ഥങ്ങള, ലറഡനിലമയ്ഡയ് വസങ്ങള, അചടനിയുലാം പ്രസനിദതീകേരണവലാം,
കേര-ജല-കവവഭാമ  സഞഭാര  കമഖേലകേള,  കഹഭാടലുകേള,  ആകരഭാഗവലാം  തടങ്ങനിയ
കമഖേലകേളനില് ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധലപട ലതഭാഴനിലുകേളുലണന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)   മഭാലനിനവ  നനിയനണലാം,  സലാംസരണലാം മുതലഭായവ തകദശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തന പരനിധനിയനില് വരുന്നതഭാലണങനിലുലാം ടൂറനിസലാം പ്രഭാധഭാനവമുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനില്  തകദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലാം  വകുപയ്
കനരനിട്ടുലാം  സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  കചേര്നലാം  മഭാലനിനവ  നനിയനണ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനണയ്.

സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഡനിസനികയ്  ടൂറനിസലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
കേസൗണസനില് മുകഖേന കുടുലാംബശതീയുമഭായനി കചേര്ന്നയ്  86  ടൂറനിസ്റ്റേയ് കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  519-ല്പരലാം
ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തകേലര വനിനവസനിചയ് സനിരമഭായനി ശുചേതീകേരണലാം നടത്തനിവരുന.

പ്രധഭാന  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  തകദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
കചേര്ന്നയ്  ടൂറനിസലാം  വകുപയ്  മഭാലനിനവ  നനിയനണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  8  പ്രധഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.
മുഖേഭാന്തെരലാം സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനലയ  (എകയ് സര്വ്വതീസയ്  ലമന് ട്രസ്റ്റേയ്)  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തനി മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

കകേഭാവളലാം ടൂറനിസലാം കമഖേലയനിലല സമഗമഭായ മഭാലനിനവനനിയനണലാം ലക്ഷവമനിട്ടു
ലകേഭാണയ് ഇസൗ പ്രകദശലത്ത വതീടുകേള,  കഹഭാടലുകേള,  മറയ്  സഭാപനങ്ങള എന്നനിവനിട
ങ്ങളനികലയകൂടനി  മഭാലനിനവസലാംസരണ  പ്രകനിയ  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  "കേമ്മേമ്യൂണനിറനി ഡ്രനിവണ ലസന്ട്രലലലസ്ഡയ് കവസ്റ്റേയ് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്"  എന്ന
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കകേഭാവളലാം ടൂറനിസലാം ലഡസ്റ്റേനികനഷലന്റെ സമഗ മഭാലനിനവ
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലക്ഷവമനിടയ്  കകേഭാവളലാം  ടൂറനിസലാം  കസഭാണ  കവസ്റ്റേയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
കപ്രഭാജകയ് എന്ന ഒരു പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖേലലയ  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കകേരള  ത്തനില്  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  സതീസണനിലന  വരകവല്ക്കഭാനുള്ള  ഒരുക്കത്തനിലന്റെ
മുകന്നഭാടനിയഭായനി  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളുലട  കൂടഭായയനിലൂലട  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
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ലമചലപട അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങളുലാം ശുചേനിതസവലാം സരക്ഷനിതതസവലാം ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതനിനഭായനി ഗതീന് കേഭാര്ലപറയ് എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് കൂടുതല് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള

23 (*503)  ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
   ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :

  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തയ് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് എത്ര
ശതമഭാനലാം അധനികേലാം പുതനിയ ലതഭാഴനില് അവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷവമനിടനി
ട്ടുളളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വവവസഭായ
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട മുന്കേഭാല പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളുലാം  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസയുലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയയ്  നഷ്ടത്തനിലഭായ  ഓകരഭാ
സഭാപനത്തനിലനയുലാം ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപന
ങ്ങളുലട  ലഭാഭലാം  ദതീര്ഘകേഭാലകത്തയയ്  ഉറപനില്  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇതനിലൂലട
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  

സഭാപനങ്ങളുലട നനിലവനിലല ലമഭാത്തലാം വനിറ്റുവരവയ് അടുത്ത അഞയ് വര്ഷത്തനിനു
ള്ളനില് ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള വനികേസന പദതനികേളക്കഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് പ്രഭാമുഖേവലാം
നല്കുന്നതയ്.

(ബനി)  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ആവനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
വനിവനിധ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളുലട ഫലമഭായനി നനിലവനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാര് കൂടഭാലത
20%  മുതല്  30% -കത്തഭാളലാം  പുതനിയ  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ് പ്രഭാഥമനികേ വനിലയനിരുത്തല്.  കൂടഭാലത വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില്
ആസൂത്രണലാം  ലചേയവരുന്ന  പദതനികേള  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാകുന്ന  മുറയയ്  കൂടുതല്
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ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  

ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനയ് ആകസലനിയയനില് പ്രചേരണപരനിപഭാടനികേള

24 (*504)  ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ് :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവ

ങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ടൂറനിസലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആകസലനിയ
യനിലല പത്ര-ദൃശവ മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ് തത സജതീവ  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനിക്കഭായനി  നഭാളനിതവലര  എത്ര
തകേയഭാണയ് നല്കേനിയതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ് തത പദതനിക്കഭായനി ഏലതങനിലുലാം ഏജന്സനിലയ കേരഭാര് വവവസ
യനില് നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി

സകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ടൂറനിസലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആകസലനിയ

യനിലല  പത്ര-ദൃശവ മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട  പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.

2016-17  വര്ഷത്തനില്  ആകസലനിയയനിലല  അചടനി  മഭാധവമങ്ങളനിലുലാം  ലടലനിവനിഷന്

മഭാധവമങ്ങളനിലുലാം  ട്രഭാമുകേളനിലുലാം  പരസവങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ലകേഭാചനി  മുസനിരനിസയ്

ബനിനഭാലലയുമഭായനി  ബന്ധലപട  കേവഭാമ്പയനിനനിലാംഗനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണയ്  2016-17

വര്ഷത്തനില്  ആകസലനിയയനില്  പ്രചേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

ആകസലനിയയനില് പ്രനിന്റെയ്  കേവഭാമ്പയനിന്,  ആകസലനിയന് ടനി.  വനി.  കേവഭാമ്പയനിന്,  ഒസൗടയ്

ഓഫയ്  കഹഭാലാം  (OOH)  എന്നനിങ്ങലനയഭാണയ്  പ്രചേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള

സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ബനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അനുവദനിച തകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(i) ആകസലനിയന്  പ്രനിന്റെയ്  കേവഭാമ്പയനിനുകവണനി  1,71,934  ആകസലനിയന്

കഡഭാളറനിലന്റെ  (ഏകേകദശലാം  87  ലക്ഷലാം രൂപ  +  സര്വ്വതീസയ് ടഭാകയ്)
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അനുമതനിയഭാണയ് നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്.

(ii) ആകസലനിയന്  ടനി.വനി.  കേവഭാമ്പയനിനുകവണനി  1,07,52,500  (ഒരു

കകേഭാടനി ഏഴയ് ലക്ഷത്തനി അമ്പത്തനി രണഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറുരൂപ

മഭാത്രലാം) അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  

(iii) സനിഡ്നനി, ലമല്ബണ നഗരങ്ങളനില് ഒസൗടയ് ഓഫയ് കഹഭാലാം (OOH)

കേവഭാമ്പയനിന്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  മഭാസ  കേഭാലഭാവധനിയനില്

ട്രഭാമുകേളനില്  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  പരസവലാം  പതനിക്കുന്നതനിനയ്

സര്വ്വതീസയ് ചേഭാര്ജ്ജുകേള ഉളലപലട ടൂറനിസലാം വകുപയ്  1,11,55,000

(ഒരു കകേഭാടനി പതനിലനഭാന്നയ് ലക്ഷത്തനി അമ്പത്തനി അയഭായനിരലാം രൂപ

മഭാത്രലാം) രൂപയുലട അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി)   ആകസലനിയയനില്  പ്രചേരണ പരനിപഭാടനിക്കഭായനി  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ

ബഭാന്റെനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  അഡസര്ലലടസനിലാംഗയ്  എലാംപഭാനല്ഡയ്  ഏജന്സനിയഭായ  സ്റ്റേഭാര്ക്കയ്

കേമ്മേമ്യൂണനികക്കഷന്സയ്  ലലപ്രവറയ്  ലനിമനിറഡയ്  എന്ന  സഭാപനത്തനിനഭാണയ്  അനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാധവഭായ ഗഭാമ കജവഭാതനി കയഭാജന

25 (*505)   ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതക്യു :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖേയ് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലവദക്യുതനി കമഖേലയനില് ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാധവഭായ ഗഭാമ കജവഭാതനി കയഭാജന
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങളഭാണയ് ഇതവഴനി ലകേവരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഗഭാമതീണ  കമഖേലയനില്  ലവദക്യുതതീകേരണത്തനിനുലാം  വനിതരണ  സസൗകേരവങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  ഇതനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  ദഭാരനിദവ കരഖേയയ് തഭാലഴയുള്ളവരുലട വതീടുകേളനില് ലവദക്യുതനി എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇതസലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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 ലലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  ):

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഗഭാമതീണ  ഭവന  ലലവദക്യുതതീകേരണലാം,  ഗഭാമതീണ  ലലവദക്യുതനി
സബ്ട്രഭാന്സനിഷന്,  ഡനിസനിബമ്യൂഷന്  ശലാംഖേല  ശക്തനിലപടുത്തല്,  കകേടഭായതലാം
പഴയതമഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനിവയല്,  സന്സദയ്  ആദര്ശയ്  ഗഭാമകയഭാജന  (SAGY)
പ്രകേഭാരലാം പഭാര്ലലമന്റെലാംഗങ്ങള ലതരലഞടുത്ത വനികലജുകേളനില് വനിവനിധ പ്രവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കല് എന്നതീ ലക്ഷവങ്ങളഭാണയ് ലലകേവരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നതയ്.

(സനി&ഡനി)   ഗഭാമതീണ  കമഖേലയനില്  ഭവന  ലലവദക്യുതതീകേരണകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള
എല്.റനി.  ലലലന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  11  ലകേ.  വനി.  ലലലനുകേള,  ഡനിസനിബമ്യൂഷന്,
ട്രഭാന്കസഭാര്മറുകേള,  ഏരനിയല്  ബഞയ്ഡയ്  കേണകര്  (എ.ബനി.സനി.)  ലലലന്
തടങ്ങനിയവയുലാം  വനിതരണശലാംഖേല  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  11  ലകേ.വനി.
ലലലനുകേള  സഭാപനിക്കല്,   നനിലവനിലുളള  11  ലകേ.വനി.ലലലന്.,  എല്.റനി.  ലലലന്,
ട്രഭാന്കസഭാര്മര്  എന്നനിവയുലട  കശഷനി  കൂടലുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  ദഭാരനിദവകരഖേയടനിയനില്ലപട പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ
ഭവനങ്ങളക്കയ്  ലലവദക്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലകേഭാടുക്കലുലാം  DDUGJY
പദതനിയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട പ്രവഭാസനി ചേനിടനി

26 (*506) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ഫനിനഭാന്ഷവല്  എന്റെര്ലപ്രസസയ്  പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി
ചേനിടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ചേനിടനിയഭാണയ്  ലകേ.എസയ്.
എഫയ്.ഇ. ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  പ്രസ് തത  ചേനിടനിക്കയ്  ഓണലലനഭായനി  കലലലാം  വനിളനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുനകണഭാ എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേനിടനിക്കയ്  അടയ് ക്കുന്ന  പണലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ചേനിടനിക്കയ്  റനിസര്വയ്  ബഭാങനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശവമഭാകണഭാ;
എങനില് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്  ) :

(എ&ബനി)  ഇല.  പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി ചേനിടനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുണയ്.   അതനിലന്റെ  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  പ്രവഭാസനി  ചേനിടനിയുലട  തകേ
ഓണലലലനഭായനി  കലലലാം  വനിളനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിചയ്
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

(സനി)  പ്രവഭാസനികേളഭായ ചേനിടനി വരനിക്കഭാര്ക്കയ് ഏലതങനിലുലാം കപയ്ലമന്റെയ് കഗറയ് കവ
വഴനി ചേനിടനി  തകേ ഒടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.   ഇത്തരത്തനില് അടയന്ന പണലാം അപകപഭാള
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട  കപരനില്  കേനിഫ്ബനിയുലട  പ്രവഭാസനി  കബഭാണ്ടുകേളനില്
ഓകടഭാമഭാറനികേയ്  ആയനി നനികക്ഷപനിക്കലപടുലാം.   ചേനിടനി  പനിടനിക്കുകമ്പഭാകഴഭാ  നറുക്കയ്  വതീണയ്
പണലാം  പനിന്വലനിക്കുകമ്പഭാകഴഭാ  ആവശവമുള്ള  പണലാം  പനിന്വലനിക്കഭാന്
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-ക്കയ്  കേഭാള  ഓപ്ഷന്  നല്കേഭാനുലാം  മനിചമുള്ള  ഫ്രതീ  കഫഭാടയ്
കേനിഫ്ബനിയുലട  കബഭാണ്ടുകേളനില്  തലന്ന  നനിലനനിര്ത്തുവഭാനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഡനി)   റനിസര്വയ്  ബഭാങനിലന്റെ  2-3-2015-ലല  FEMA 337/2015-RB  നമ്പര്
കഭദഗതനി  കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  പ്രകേഭാരലാം  ലഫമ  ആകനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനി
വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതപ്രകേഭാരലാം ഏലതഭാരു ചേനിടനി സഭാപനത്തനിനുലാം
പ്രവഭാസനികേളനില്  നനിനലാം  വരനിസലാംഖേവ  സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്
പ്രവഭാസനി  ചേനിടനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  റനിസര്വയ്  ബഭാങനിലന്റെ  പ്രകതവകേഭാനുമതനി
ആവശവമനില.       

വനില നനിയനണത്തനിനഭായനി സഹകേരണ വകുപയ് നടത്തനിയ ഇടലപടല്

27 (*507)  ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖേയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അരനിവനില  നനിയനണത്തനിനഭായനി  സഹകേരണ  വകുപയ്
നടത്തനിയ ഇടലപടല് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാര് തകേര്ചയനിലഭാക്കനിയ കേണസമ്യൂമര്ലഫഡനിലന ഉപകഭഭാക്തവ
സഭാധന  വനിലനനിയനണത്തനിനയ്  സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടത്തനിയ ഇടലപടല് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതതഭായനി നതീതനി കസ്റ്റേഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് പദതനിയുകണഭാ; എങനിൽ
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വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മരുനവനില നനിയനണത്തനിനഭായനി 1500 നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റേഭാറുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന്  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അരനിവനില  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതവനിപണനിയനില്
വനില്പനവനില  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  കേണസമ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള ഉളലപടുത്തനി  കേണകസഭാര്ഷവലാം  രൂപതീകേരനിചയ്
ഫലപ്രദമഭായനി  മഭാര്ക്കറനില്  ഇടലപടുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  680
അരനിക്കടകേള ആരലാംഭനിചയ് സവര്ണ്ണമസൂരനി കേനികലഭായയ് 25 രൂപ നനിരക്കനില് ലപഭാതജന
ങ്ങളക്കയ് വനില്പന നടത്തനിവരനികേയുലാം ലചേയവരുന.

(ബനി)  ഉപകഭഭാക  സഭാധനവനില  നനിയനണത്തനിനയ്  സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം
കേണസമ്യൂമര്ലഫഡനിലന ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചുവലട പറയുലാം പ്രകേഭാരലാം ഇടലപടല്
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

1. പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  നതീതനി  കസ്റ്റേഭാര്
പുനരഭാവനിഷ്കരനിച്ചു.

2. സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിലുലാം  ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലുലാം
കേണസമ്യൂമര്ലഫഡുലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ഒത്തുകചേര്ന്നയ്
ഏകകേഭാപനിതമഭായനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി.

3. ഇ-ലടണര്,  കേസഭാളനിറനി  ഉറപ്പുവരുത്തല്  എന്നനിവയനിലൂലട  ഗുണകമനയുള്ള
സഭാധനങ്ങള കുറഞ വനിലയയ് ലഭവമഭാക്കഭാന് സഭാധനിച്ചു.

4. പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ഇന്ഡന്റെയ്  മുന്കൂടനി  വഭാങ്ങനി,
അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇ-ലടണര് നടത്തനിയുലാം ലനകഗഭാസനികയഷന്
നടത്തനിയുലാം അഡസഭാന്സയ് തകേ സലാംഘങ്ങളനില് നനിനലാം വഭാങ്ങഭാന് സഭാധനിച്ചു.
ഇതയ് സലലപയര്മഭാര്ക്കയ് ലരഭാക്കലാം പണലാം നല്കേനി സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങഭാന്
സഭാധനിച്ചു.

കമല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള വഴനി  ലപഭാതമഭാര്ക്കറനികനക്കഭാള  20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം
വലര വനിലക്കുറവനില് സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  സഭാധനിക്കുകേയുലാം,  മഭാര്ക്കറയ്  വനില
കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്ന നടപടനി ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി) പുതതഭായനി നതീതനി കസ്റ്റേഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് പദതനിയുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്
പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനില്  കേണസമ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
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മുന്കേകയഭാലട 2000 നതീതനി കസ്റ്റേഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  മരുനവനില  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1500  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്
കസ്റ്റേഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനി വരുന.  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള വഴനി  നതീതനി  ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റേഭാറുകേള തടങ്ങുന്നതനിനുള്ള വവവസകേള
പഭാലനിചയ്  ലഭവമഭാക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനികനല്  അവ  തടങ്ങുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കേനിവരുന.

 ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാന് ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട പദതനി

28 (*508) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന്   :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്   :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്   :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കയ് ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട സഞഭാരനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കഭാന് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്  ഈ സര്ക്കഭാര് ലകേലക്കഭാണലതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്ക്കരനിചയ്  നടപഭാക്കനിയലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആരുലടലയലഭാലാം പങഭാളനിത്തമഭാണയ് ഇതനിനുകവണനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയതയ് ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന്  ):

(എ) സലാംസഭാന/ജനിലഭാതല ഓണലാം വഭാരഭാകഘഭാഷലാം, നനിശഭാഗന്ധനി ലഫസ്റ്റേനിവല്,
നഭാടന് കേലകേലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഉതവലാം എന്നനിവയുലട നടത്തനിപനില്
ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുകേ  വഴനി  കൂടുതല്  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  

ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  വള്ളലാംകേളനികേള,  സഭാലാംസഭാരനികേ
പരനിപഭാടനികേള,  ഉതവങ്ങള  എന്നനിവയയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.
ഇതവഴനി  കൂടുതല്  വനികനഭാദസഞഭാരനികേള  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയയ്  ആകേര്ഷനി
ക്കലപടുന.
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ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനികേസനലാം  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  എന്ന
ഉകദശകത്തഭാലട ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

കഹഭാലാംകസ്റ്റേ,  സര്വ്വതീസ്ഡയ്  വനില,  ആയുര്കവ്വദ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  റകസ്റ്റേഭാറന്റുകേള
എന്നതീ ടൂറനിസലാം കമഖേലയനിലല സസകേഭാരവ കസവന ദഭാതഭാക്കളക്കയ് കഭാസനിഫനികക്കഷന്
നല്കുകേയുലാം അവയുലട വനിപണന സഭാധവതകേളക്കയ് കവണ സഹഭായങ്ങള ലചേയ്യുകേ
വഴനിയുലാം  കൂടുതല്  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തലാം  ടൂറനിസലാം  കമഖേലയനില്  ഉറപഭാക്കഭാന്
ശമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കകേരളത്തനികലയ്ലക്കത്തുന്ന  ആഭവന്തെര  വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാരനി
കേളക്കയ്  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  വനികനഭാദസഞഭാരഭാനുഭവലാം  നല്കുന്നതനിനയ്
ടൂറനിസലാം  വവവസഭായലാം  ഏലറ  ആവശവലപടുന്ന  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസന
ത്തനിനുലാം  അവ  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  കവണ  വനിവനിധ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ടൂറനിസലാം വകുപയ് നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന പദതനികേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കകേരളത്തനിലല ടൂറനിസ്റ്റേയ് കകേന്ദ്രങ്ങളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം
ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണയ്  വനിവനിധ  തകദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ടൂറനിസലാം
വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്, കുടുലാംബശതീ, ശുചേനിതസ മനിഷന്, നഭാഷണല് സര്വ്വതീസയ് സതീലാം,
എന്.ജനി.ഒ.-കേള,  പ്രകദശവഭാസനികേള  തടങ്ങനിയവരുലട   കൂടഭായയനിലൂലട  ടൂറനിസലാം
വകുപയ് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.     

 ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള നടപടനികമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കല് 

29 (*509)  ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നയ്  കകേഭാടനി  രൂപയയ്  തഭാലഴ  വരുന്ന  പദതനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി കമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബജറനിലുള്ള  ഒരു  പദതനികക്കഭാ  അലലങനില്  ആസനിവനികേസന
ഫണനികനല്  ഉള്ള  പദതനികക്കഭാ  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയഭാല്  നനിശനിതസമയത്തനി
നുള്ളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ഇതനിനഭായനി നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(സനി)  വനിവനിധ ഫനിനഭാന്സയ് കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കപ്രഭാഗഭാമുകേള ലഭവമഭായതലകേഭാണയ്
സ്ക്രൂടനിണനി  ഓഫയ്  ഇവഭാലക്യുകവഷനയ്  എളുപമഭാലണന്നനിരനിലക്ക  എലഭാ  അധനികേഭാരങ്ങളുലാം
ലസകകടറനിയറനില് കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കലപടഭാലത വനികകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  നല്കേനി ഭരണഭാനുമതനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ തടക്കത്തനില് തലന്ന പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം
തസരനിതഗതനിയനില്  ആക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  1516.88  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേളക്കയ്
ഗതീന്  ബുക്കനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   നടപടനികമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗതീന്  ബുക്കനില്  ഉളലപടുത്തഭാത്തതലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപയയ്
തഭാലഴയുള്ളതമഭായ  പദതനികേള  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  മതീറനിലാംഗനില്  വച്ചുലാം  10  കകേഭാടനിക്കയ്
മുകേളനിലുള്ള  പദതനികേള  ലസഷവല്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  മനിറനിലാംഗനില്  വച്ചുലാം
തതീരുമഭാനലമടുത്തു ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി വരുന.

ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  18-1-2017-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  4/2017/ധന.  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേഭാധനികേഭാരലാം  5 കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം
10 കകേഭാടനി  രൂപയഭായുലാം,  ലസഷവല്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേഭാധനികേഭാരലാം
10  കകേഭാടനി  രൂപയനിലധനികേമുള്ള  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായുലാം  നനിശയനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്,  ലസഷവല്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്
മതീറനിലാംഗുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  31-3-2017-ല്  സര്ക്കുലര്
നമ്പര് 22/2017/ധന.  പ്രകേഭാരവലാം നനിര്കദശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറലമ
5-4-2017-ല് ബഹു. മുഖേവമനനി വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത ലസകടറനിമഭാരുലട മതീറനിലാംഗനില് 60%
പഭാന്  സതീമുകേളക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം  2017  ജൂണ
അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  മതീറനിലാംഗുകേള  ജൂലലല  2017-നുലാം
ലസഷവല്  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപയ്  മതീറനിലാംഗുകേള  ലസപ്റലാംബര്  2017-നുലാം  RIDF
പദതനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ജൂണ/ജൂലലല  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്ക
ണലമനലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)   22-7-2015-ലല സര്ക്കുലര് നമ്പര്  67/2015/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  ആസനി
വനികേസന  ഫണനികനലുള്ള  പദതനിക്കുള്ള  അനുമതനിക്കഭായനി  ധനവകുപനിനയ്
ലഭവമഭാക്കുന്ന  ലപ്രഭാകപഭാസല്  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചയ്  അടുത്ത  15  പ്രവൃത്തനി
ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില് തലന്ന ധനഭാനുമതനി സലാംബന്ധനിച അഭനിപ്രഭായലാം കരഖേലപടുത്തനി
ഭരണവകുപനിനയ്  നല്കുന്നതലാം ധനഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണവകുപയ്
അടുത്ത  10  ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില്  തലന്ന  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവയ്
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പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ബന്ധലപട എലാം.എല്.എ.മഭാര്ക്കയ്
നല്കകേണതമഭാണയ്.

(സനി)  ഭരണ  വകുപനിനുലാം  വകുപയ്  തലവനഭാര്ക്കുലാം  സഭാമ്പത്തനികേഭാധനികേഭാരലാം
നല്കേനിലക്കഭാണയ്  1-3-2013-ലല  സ.ഉ.(പനി)  110/13/ഫനിന്.,  5-10-2013-ലല  സ.ഉ.
(പനി) 506/13/ഫനിന്. എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിരുന.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേളനിലല
സഭാമ്പത്തനികേഭാധനികേഭാര പരനിധനി പുതക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

 കേഭായലാംകുളലാം തഭാപലലവദക്യുതനനിലയലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.
ഏലറടുക്കണലമന്ന നനിര്കദശലാം

30 (*510)  ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :
(എ)  നഭാഷണല്  ലതര്മല്  പവര്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള

കേഭായലാംകുളലാം തഭാപലവദക്യുതനനിലയലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ് ഏലറടുക്കണലമന്നയ്
ലവദക്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  നനിര്കദശനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനികനല്
എലന്തെങനിലുലാം തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  നല്കുന്ന  ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജ്ജയ്  വര്ദനിപനിചയ്
നല്കേണലമന്നയ്  തഭാപനനിലയലാം  ആവശവലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനികനലുള്ള
ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷലന്റെ തതീരുമഭാനലാം എന്തെഭാണയ്;

(സനി)  നഭാഫ്ത  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  തഭാപനനിലയലാം  ഒരു  യണനിറയ്
ലവദക്യുതനിക്കയ് നനിലവനില് ഈടഭാക്കുന്നതയ് എത്ര രൂപയഭാണയ്;  പുറത്തുനനിനലാം ഇതനിലുലാം
കുറഞ  നനിരക്കനില്  കബഭാര്ഡനിനയ്  ലവദക്യുതനി  ലഭനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്
തഭാപനനിലയത്തനില്നനിനലാം  കൂടനിയ  വനിലയയ്  ലവദക്യുതനി  വഭാകങ്ങണ  ആവശവമുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) കേഭായലാംകുളലാം തഭാപനനിലയത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ലലവദക്യുതനിയുലട വനില
കകേന്ദ്ര  ഇലകനിസനിറനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  27-10-2016-ല്  പുതക്കനി  നനിശയനി
ക്കുകേയുണഭായനി.   ആയതനികനല് സലാംസഭാന ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്
27-4-2017-ലല ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം ചേനില തടസവഭാദങ്ങള കരഖേലപടുത്തുകേയുലാം വര്ഷലാം
കതഭാറുലാം  എന്.ടനി.പനി.സനി.-ക്കയ്  നല്കുന്ന  ഭതീമമഭായ  തകേ  കുറയന്നതനിനുകവണനി
എന്.ടനി.പനി.സനി.  യുമഭായനി  ചേര്ചകേള  നടത്തുവഭാകനഭാ  ഇതനിനുപകേരമഭായനി  ഇതര
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നനിലയങ്ങളനില് നനിനലാം വനില കുറഞ ലലവദക്യുതനി ലഭവമഭാക്കുവഭാകനഭാ ഉള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കണലമനലാം  ടനി  കേഭാരവങ്ങള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്  പറഭാത്ത  സഭാഹചേരവ
ത്തനില്  ടനി  നനിലയലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  ഏലറടുക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-കനഭാടയ്  ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.   ഇതനിന്
പ്രകേഭാരലാം  ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജ്ജനില്  കുറവയ്  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനില്
നനിനലാം  കുറഞ  വനിലയള്ള  ലലവദക്യുതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  സനിരമഭായനി  ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജ്ജയ്  നല്കുന്നതനിനയ്
പകേരമഭായനി  ഇസൗ നനിലയലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധവത
കൂടനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) ഉണയ്. ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. നല്കുന്ന ഫനികഡയ് ചേഭാര്ജ്ജയ് വര്ദനിപനിച്ചു
നല്കേണലമന്നയ്  എന്.ടനി.പനി.സനി.  കകേന്ദ്ര  ലലവദക്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷകനഭാടയ്
ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.   ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം  കേമ്മേതീഷന്  27-10-2016-ലല  ഉത്തരവയ്
പ്രകേഭാരലാം ഫനികഡയ് ചേഭാര്ജ്ജയ് വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല് ലലവദക്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാര്
പുതക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയലാം  സലാംസഭാന  ലലവദക്യുതനി  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷലന്റെ  പരനിഗണനയനില്  ആയനിരുന്നതനിനഭാലുലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ആര്.സനി.-യുലട
ഇകപഭാഴള്ള  ഉത്തരവയ് വര്ദനവനിനയ് അനുകൂലമലഭാത്തതനിനഭാലുലാം ഇതവലര പുതക്കനിയ
നനിരക്കനില് ഫനികഡയ് ചേഭാര്ജ്ജയ് നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  നഭാഫ്ത  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  തഭാപനനിലയലാം  ഒരു  യണനിറയ്
ലലവദക്യുതനിക്കയ്  ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജ്ജനിനയ്  പുറലമ  7.27  രൂപയഭാണയ്  ഇസൗടഭാക്കുന്നതയ്.
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിന്നയ്  ഇതനിലുലാം  കുറഞ  വനിലയഭാണയ്  ലലവദക്യുതനി
ലഭനിക്കുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല്  ഇസൗ  തഭാപനനിലയത്തനില്  നനിനള്ള  വനിലകൂടനിയ
ലലവദക്യുതനി  വഭാകങ്ങണ  ആവശവലാം  ഇകപഭാഴനില.   എന്നഭാല്  ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജ്ജയ്
നല്കകേണതഭായനിട്ടുണയ്.     

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കകേരളഭാ ബഭാങയ്

1  (4460)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള  ബഭാങയ്  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങയ്
നനിലവനിലുണഭാകുകമഭാലയനലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഏത
നനിലയനിലഭായനിരനിക്കുലമനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

14  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേകളയുലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനികനയുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണയ് സഹകേരണ കമഖേലയനില് കകേരളഭാ കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ബഭാങയ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനി  വനിശദമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേള
സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  5  അലാംഗ  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനി
ചനിരുന.   കമല്  സമനിതനിയുലട  പഠന  റനികപഭാര്ടയ്   28-4-2017-നയ്  സര്ക്കഭാരനിനയ്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതലാം പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടയ്  നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുമഭാണയ്.
വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചകശഷലാം മഭാത്രകമ പുതതഭായനി
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദശനിക്കുന്ന  കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ബഭാങനിലന്റെ  ഘടനയുള
ലപലടയുള്ള വനിഷയങ്ങളനില് തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാള്ളുകേയുള.

നനികുതനി വരുമഭാനലാം, നനികുതനി കുടനിശനികേ

2 (4461) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-11-ലലയുലാം  2011-16-ലലയുലാം  സര്ക്കഭാരുകേള  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
ലക്ഷവമനിട തനതയ് നനികുതനി വരുമഭാനലാം,  ലഭനിച വരുമഭാനലാം,  ലക്ഷവത്തനില് വന്ന കുറവയ്
എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2011-16  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  വര്ദനിച്ചുവന്ന  അഴനിമതനിയുലാം
സര്ക്കഭാര്  കസ്റ്റേകേളുലാം  മൂലമുണഭായനിട്ടുള്ള  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  എത്ര;  ഇതയ്  നനികുതനി
പനിരനിവനിലനയുലാം ധനസനിതനിലയയുലാം എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിച്ചുലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനികുതനി  കമഖേലയനിലല  സഭാകങതനികേ  നവതീകേരണത്തനിലന്റെ  അഭഭാവവലാം
നനികുതനി  വകുപനിലല  സര്വ്വറനിലന്റെ  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കഭാത്തതലാം  നനികുതനി  വകുപനില്
കേമ്പമ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  സമയത്തുള്ള  കസഭാഫയ് ലവയര്  തടര്ന
വരുന്നതലാം നനികുതനി പനിരനിവനിലല കേഭാരവക്ഷമതയനിലഭായയുലാം 2011-2016 കേഭാലയളവനിലല
നനികുതനി പനിരനിവനിലന ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  സനി.  ആന്റെയ്  എ.ജനി.  ചൂണനിക്കഭാടനിയ  പ്രധഭാന
അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം നനിര്കദശങ്ങളുലാം എലന്തെലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) മുന് സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനികക്കണ വനിവനിധ നനികുതനികേളുലട സമഭാഹരണത്തനില്
എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കസ്റ്റേ  അനുവദനിച്ചു  എനലാം  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റേകേള  ഒഴനിവഭാക്കനി
സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനികക്കണ  പ്രസ്തുത  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കഭാനുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവയ്
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമനലാം
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വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2006-11-കലയുലാം  2011-16-കലയുലാം  സര്ക്കഭാരുകേള  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
ലക്ഷവമനിട തനതയ് നനികുതനി വരുമഭാനലാം,  ലഭനിച വരുമഭാനലാം,  ലക്ഷവത്തനില് വന്ന കുറവയ്
എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(തകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)

വര്ഷലാം ലക്ഷവമനിട തനതയ്
നനികുതനി വരുമഭാനലാം

ലഭനിച നനികുതനി
വരുമഭാനലാം

ലക്ഷവമനിടതലാം
ലഭനിചതലാം
തമ്മേനിലുള്ള

വവതനിയഭാനലാം

1 2 3 4

2006-07 11662.86 11941.82 -278.96

2007-08 13789.79 13668.95 120.84

2008-09 15780.85 15990.18 -209.33

2009-10 18228.28 17625.02 603.26

1 2 3 4

2010-11 20884.23 21721.69 -837.46

2011-12 26641.53 25718.6 922.93

2012-13 32122.21 30076.61 2045.6

2013-14 38771.1 31995.02 6776.08

2014-15 42467.49 35232.5 7234.99

2015-16 45428.03 38995.15 6432.88

(ബനി)  2011-16  കേഭാലയളവനില് സര്ക്കഭാര് കസ്റ്റേമൂലലാം  വഭാണനിജവ  നനികുതനിയനില്
440.41 കകേഭാടനി രൂപയുലട കുടനിശനികേ ഉണഭായനി. ഇതമൂലലാം ലക്ഷവമനിട തകേ (പുതക്കനിയ
ബജറയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്  പ്രകേഭാരമുള്ളതയ്)  പനിരനിലചടുക്കുവഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.  ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം വന്ന കുറവനിലന്റെ വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(തകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)
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വര്ഷലാം  കുറവയ് /കൂടുതല്

2011-12 131.56 (കുറവയ്)

2012-13 229.95 (കുറവയ്)

2013-14 1309.76 (കുറവയ്)

2014-15 1288.63 (കുറവയ്)

2015-16 50.87 (കുറവയ്)

ലക്ഷവമനിട  തകേ  പനിരനിലചടുക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതയ്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ധന
സനിതനിലയ പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.

(സനി)  സര്വറനിലന്റെ  കശഷനിക്കുറവയ്  നനികുതനി  ഭരണലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന എന്നതനിനഭാല് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയകശഷലാം സര്വര്
മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) നനികുതനി പനിരനിവയ് കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമവലാം അഴനിമതനി രഹനിതവമഭാക്കുന്നതനി
കലയഭായനി  കസഭാഫയ് ലവയറനില്  വരുകത്തണ  മഭാറങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്  സനി  ആന്റെയ്
എ.ജനി.യുലട നനിര്കദശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.*

(ഇ) മുന് സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനികക്കണ വനിവനിധ നനികുതനികേളുലട സമഭാഹരണത്തനില്
4052.29  കകേഭാടനി രൂപ (31-3-2016  വലരയുള്ളതയ്)  കസ്റ്റേ ഇനത്തനില് ഉണയ്.  പ്രസ്തുത
കസ്റ്റേകേള ഒഴനിവഭാക്കനി  സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനികക്കണ കുടനിശനികേ പനിരനിലചടുക്കഭാനുലാം നനികുതനി
പനിരനിവയ്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

1. കേഭാരവക്ഷമത ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി കൂടുതല് കശഷനിയുള്ള സര്വ്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം സനിസ്റ്റേലാം സ്ക്രൂടനിനനി സഭാധവമഭാകുന്ന കസഭാഫയ് ലവയര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലയ് ല  കചേഭാദനിചയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിലന കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.  അതകപഭാലലതലന്ന കേമ്പമ്യൂടര്
ബനിലനിലാംഗയ്  ഉള്ള വവഭാപഭാരനികേള അവരുലട  ബനില്ലുകേള തതമയലാം
തലന്ന  അപയ് കലഭാഡയ്  ലചേയ്യുനലവന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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3. കൂടുതല് വവഭാപഭാരനികേലള   നനികുതനി  വലയത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.

4. അപതീല്  കകേസകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

5. റനികടണ  സ്ക്രൂടനിനനി,  കുടനിശനികേ  അസലസന്റെയ്  എന്നനിവ  കേഭാരവക്ഷമ
മഭാക്കനി.

6. റവനമ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തനി.

7. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുന്നതനിനയ് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.

8. ഓഡനിറയ്  വനിസനിറയ്  വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഇകന്റെണല്
ഓഡനിറയ് വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തനി.

9.  60  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വനിറ്റുവരവള്ള  അനുമഭാന  നനികുതനി
ദഭായകേര്ക്കയ് ആലാംനസ്റ്റേനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

10. ലമറല് കഷര് യണനിറ്റുകേള, മറയ് നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറ്റുകേള എന്നനിവ
രജനികസഷന്  എടുത്തനിട്ടുലണന്നയ്  ഉറപയ്  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി
തകദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡയ്,  ലമനനിലാംഗയ്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപയ്,  ഇന്കേലാം  ടഭാകയ്
വകുപയ്,  ഇലകനിക്കല് ഇന്ലസകകററയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിനലാം
വനിവരങ്ങള  കശഖേരനിചയ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനി
ചനിട്ടുണയ്.

11. ദതീര്ഘകേഭാലമഭായുള്ള  നനികുതനി  കുടനിശനികേകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനി
കലയഭായനി  ആകേര്ഷകേമഭായ  ആലാംനസ്റ്റേനി   പദതനി  നടപനില്
വരുത്തനി.

12.  അന്തെര്  സലാംസഭാന  വനില്പനയുലട  കേഭാരവത്തനില്  സനി  കഫഭാലാം
ലവരനിഫനികക്കഷനുകവണനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചയ്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  വവഭാജ  കഫഭാമുകേള  കേലണത്തുന്ന
കകേസകേളനില്   ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില്  നനികുതനി  ഈടഭാക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

13.   ഇ-റനികടണുകേളനിലുലാം  മറയ്  കരഖേകേളനിലുലാം  ഉള്ള ലപഭാരുത്തകക്കടുകേള
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള കസഭാഫയ് ലവയറനിലന്റെ വനികേസനലാം അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണയ്.
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14.  ഓണലലന്  തടനിപ്പുകേളനിലൂലടയുള്ള  നനികുതനി  ലവടനിപയ്  തടയുന്ന
തനിനഭായുള്ള  ലസബര്  കഫഭാറന്സനികേയ്  യണനിറയ്  സഭാപനിക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

15.  ലറയനില്കവ വഴനി സലാംസഭാനത്തനിനയ് പുറകത്തക്കയ് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന
ചേരക്കുകേളക്കുലാം ഇ-ഡനികകറഷന് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

16.  ഇറചനികക്കഭാഴനി കേള്ളക്കടത്തയ് തടയുന്നതനിനഭായനി ലചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം
ഇന്റെലനിജന്സയ്  സസഭാഡുകേളുലാം  വളലര  ജഭാഗതകയഭാലട  പ്രവര്ത്തനി
ക്കുന.

17.   നനികുതനി  ലവടനിപനിനുള്ള  ഒരു  പ്രധഭാന  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണയ്  ലറയനില്കവ
വഴനിയുള്ള  കേള്ളക്കടത്തയ്.  ഇത്തരലാം  ചേരക്കു  കേടത്തയ്  തടയുന്ന
തനിനഭായനി ലറയനില്കവ കസ്റ്റേഷനുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ഇന്റെലനിജന്സയ്
സസഭാഡുകേളുലട പരനികശഭാധന ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

18.  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട
പരനിസരത്തയ് ഇന്റെലനിജന്സയ് സസഭാഡുകേലള വനിനവസനിചയ് നനിരതീക്ഷണലാം
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റേയ് കേടനവരുന്ന വഭാഹനങ്ങലള
ഓവര്  ലചേക്കയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സസഭാഡുകേളക്കയ്  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

19. ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന അപതീല് കകേസകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
അപകലറയ് അധനികേഭാരനികേളുലട എണ്ണലാം കൂടനിയനിട്ടുണയ്.

തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുള്ള കേടഭാശസഭാസ പദതനി

3  (4462)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ധനകേഭാരവ വകുപയ് കനഭാഡല് ഏജന്സനിയഭായനി  ജപനി ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന
തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കഭായനി കേടഭാശസഭാസ പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണയ്  പ്രസ്തുത പദതനി മുകഖേന ലകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദശനിചനിരുന്നതയ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ആനുകൂലവലാം  എത്ര
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ലഭനിച്ചു; ജനില തനിരനിചയ് പൂര്ണ്ണവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഏലതലഭാലാം വഭായ്പകേളഭാണയ് പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതയ് ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;  വഭായ്പ  എടുത്തയഭാള മരണലപടഭാല് പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം വഭായ്പ
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പൂര്ണ്ണമഭായുലാം എഴതനിത്തള്ളുകമഭാ ;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 20-8-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  118/2016/ധന പ്രകേഭാരലാം ധനകേഭാരവ
വകുപയ്  കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭായനി,  ജപനി  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന  തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന
ക്കഭാര്ക്കഭായനി  കേടഭാശസഭാസ  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പയ്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലന്നടുത്ത
വഭായ്പകേളുലട തനിരനിചടവനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയതനിനഭാല് ജപനിഭതീഷണനി കനരനിടുന്നവര്ക്കയ്
വഭായ്പഭാ  പലനിശ/  പനിഴപലനിശ  ഇളവലാം  കേടഭാശസഭാസവലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് ഒറത്തവണയഭായനി നടപഭാക്കനിയ കേടഭാശസഭാസ പദതനിയഭാണനിതയ്.  മുതലനിലന്റെ
ഇരടനിയനിലധനികേലാം  തനിരനിചടചകശഷവലാം  വഭായ്പഭാ  കുടനിശനികേ  മഭാത്രലാം  ലകേമുതലഭായുള്ള
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുലാം ആശസഭാസകമകേഭാന് ഉകദശനിച്ചുള്ളതഭാണയ്
ഈ കേടഭാശസഭാസ പദതനി.

അഞ യ് ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള വഭായ്പകേളനില് മുതലുലാം പലനിശയുലാം പനിഴപലനിശയുലാം
കചേര്ത്തയ് മുതലനിലന്റെ ഇരടനിലയങനിലുലാം തനിരനിചടചവരുലട വഭായ്പകേള എഴതനിത്തള്ളുന.
ഇതനിനുപുറലമ   മുതലനിലന്റെ  ഒന്നര  ഇരടനിലയങനിലുലാം   തനിരനിചടച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുലാം   ജപനി

ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  പലനിശയനിളവലാം  പനിഴപലനിശയനിളവലാം
അനുവദനിച്ചുലകേഭാണയ്  ബഭാക്കനി  വഭായ്പഭാതകേ  രണയ്  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്  തനിരനിചടയഭാവന്ന
വനിധലാം പുനനഃകമതീകേരനിച്ചുലാം നല്കുന.

കകേരള സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡയ്,  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ,
പനിന്നഭാക്കകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  എന്നതീ
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  റവനമ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  ലഭവമഭാക്കനി
യവര്ക്കഭാണയ് പദതനിയുലട ആനുകൂലവലാം ലഭവമഭാകുന്നതയ്.

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1028  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ഇകതവലര  സഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിചവരുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കയ്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 272

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 87 

ലകേഭാലലാം 106

പത്തനലാംതനിട 27

ആലപ്പുഴ 94

കകേഭാടയലാം 56

ഇടുക്കനി 19

എറണഭാകുളലാം 26

 തൃശ്ശൂര് 37

പഭാലക്കഭാടയ് 40

മലപ്പുറലാം 23

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 216

വയനഭാടയ് 56

കേണ്ണൂര് 35

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 21

(ഡനി)  പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖേയുലട  ഖേണ്ഡനികേ  3.4  പ്രകേഭാരലാം  ചുവലട  കചേര്ത്തനി
രനിക്കുന്ന വഭായ്പകേള ഒഴനിലകേയുള്ളവയഭാണയ് കേടഭാശസഭാസ പദതനിയനില് ഉളലപടുന്നതയ്.

•  സസര്ണ്ണ ഈടനികനലുള്ള വഭായ്പകേള

• സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായപ്കേള

• വവക്തനികേളക്കലഭാലത നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വഭായപ്കേള

• അഞയ് ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതലഭാലയടുത്ത വഭായ്പകേള

• ഉത്തരവയ് തതീയതനിയനില് കേടബഭാധവത നനിലവനിലനിലഭാത്ത വഭായ്പകേള

പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖേയുലട  ഖേണ്ഡനികേ  3.3  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമഭാനുസൃത
അനന്തെരഭാവകേഭാശനികയയുലാം  പദതനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവയ്  എന്ന  നനിര്വ്വചേനത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല് വഭായ്പലയടുത്തയഭാള മരണലപടഭാലുലാം നനിയമഭാനുസൃത
അനന്തെരഭാവകേഭാശനിക്കുലാം  പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖേയനിലല  മറയ്  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയ
മഭായനി കേടഭാശസഭാസലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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സസകേഭാരവ പണമനിടപഭാടയ് സഭാപനങ്ങള

4  (4463)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിയമവനികധയമലഭാലത  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സസകേഭാരവ  പണമനിടപഭാടയ്
സഭാപനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  കേലണത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം അത്തരലാം സഭാപനങ്ങള
കേലണത്തനി നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;എങനില് ഏതയ് സഭാപനത്തനിലനതനിലരയഭാണയ്
നടപടനി സസതീകേരനിചതയ്;

(സനി) ഏതയ് തരത്തനിലുള്ള നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നനിയമവനികധയമലഭാലത പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സസകേഭാരവ പണമനിടപഭാടയ്
സഭാപനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ആയവയുലട  കപരുലാം
സസതീകേരനിച നടപടനി സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പദതനികേള

5  (4464)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപരഭാമ്പ്ര  മണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  എത്ര  പദതനികേളഭാണയ്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളളലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചവ  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വകുപ്പുകേള തനിരനിചയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വഭാര്ഷനികേ  ബജറയ്  പ്രഖേവഭാപനങ്ങളനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലാം  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദശനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുമഭാണയ്  നനിലവനില്
കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ
അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനമഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനിനനുസൃത

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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മഭായനി  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളനില്
8-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന  ഉത്തരവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗവമഭായ  4022.08  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള  48   പദതനികേള
കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  28-ാാമതയ്
കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള  53  പദതനികേള
വവവസകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. ഈ പദതനികേളുലട
പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്*.  മുന്  സൂചേനിപനിച  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  നടപനിലഭാകക്കണ  പദതനികേളക്കഭായനി  ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപയ്
പുറലപടുവനിച  ഭരണഭാനുമതനിയുളലപലടയുള്ള  പദതനി  വനിശദഭാലാംശങ്ങളഭാണയ്
കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനികക്കണതയ്.
അലാംഗതീകേരനിക്കലപട  പദതനികേളുലട  വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം  ടനി  പടനികേയനില്
ലഭവമഭാണയ്.

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള

6 (4465)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന് തങ്ങള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  ഭരണ  വകുപനിനയ്  നല്കേനിയ
നനിര്കദശങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്  ഫയല്  നനിലവനിലുളള,  കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല്
ലലബപഭാസയ് കറഭാഡനിലന കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

     (എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതക്കനിയ  ബജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതലാം  2017-18-ലല
ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കഭാന്  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുമഭാണയ് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്
ഒരു  പ്രകതവകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലകത്തകയഭാ  ജനിലകയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷവമനിട്ടു
ലകേഭാണ്ടുള്ള പദതനികേളല.   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസനമഭാണയ്  ഈ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.  7-11-2016-ല്
കൂടനിയ  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  4022.08  കകേഭാടനി  രൂപ
മുതല് മുടക്കുള്ള  48  പദതനികേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.  21-3-2017-ല് കൂടനിയ
കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  28-ാാമതയ്   കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്
* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

103/2020.
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മുടക്കുള്ള  53  പദതനികേളക്കയ്  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പദതനികേളുലട  ലനിസ്റ്റേയ്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.   കേനിഫയ്
കബഭാര്ഡയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി
റനികപഭാര്ട്ടുലാം അനുബന്ധമഭായനി ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില് പദതനികേള സമര്പനിക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ധനകേഭാരവ
(ഇന് ഫ്രഭാസക്ചേര്)  വകുപയ്  8-8-2016-ലല  സ.ഉ  (ലകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന
ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത നനിര്കദശങ്ങള
ഭരണ വകുപ്പുകേളക്കയ് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല്  ലബപഭാസയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടനിട്ടുള്ളതല.

ജനി.എസയ്.ടനി.

7 (4466)  ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജനി.എസയ്.ടനി. സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വഭാണനിജവ
നനികുതനി ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ് പ്രകതവകേ കഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  ബന്ധലപട  വഭാണനിജവ  നനികുതനി
ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ് പരതീക്ഷ നടത്തുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനി.എസയ്.ടനി.  സലാംബന്ധനിചയ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കൃതവമഭായ  അവകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ജനങ്ങളക്കയ്  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ചേരക്കയ് കസവന നനികുതനി നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വകുപനിലല  1517  ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.  അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനലാം  ഓകരഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  നടനവരുന.  കൂടഭാലത  വകുപനിലല  അന്പതയ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ജനി.എസയ്.ടനി.യുലട സഭാകങതനികേ വനിദവലയക്കുറനിചയ് തമനിഴ് നഭാടയ് കേഭാഞതീപുരലാം ഇന്കഫഭാസനിസയ്
കേവഭാമ്പസനില് വചയ് പരനിശതീലനവലാം നല്കേനി.

(ബനി)  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഓണലലന് പരതീക്ഷ നടത്തണലമന്ന നനിര്കദശലാം പരനിഗണനയനിലുണയ്.

(സനി)  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
അവകബഭാധലാം നല്കുന്നതനിനുകവണനി  നനിരന്തെര  പരനിശതീലനലാം  നടത്തുവഭാന്
ഉകദശനിക്കുനണയ്.  ലപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം  കേചവടക്കഭാര്ക്കുലാം  ജനി.എസയ്.ടനി.-ലയ
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  സലാംസഭാനത്തയ്  80
ഓളലാം കകേന്ദ്രങ്ങള ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം അവനിലട വചയ് വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപ്പുലാം
ലസന്ട്രല് കബഭാര്ഡയ് ഓഫയ് എലകസയ് ആന്റെയ് കേസ്റ്റേലാംസലാം കചേര്ന്നയ് കബഭാധവല്ക്കരണ
കഭാസയ് നടത്തഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ജനി.എസയ്.ടനി.

8  (4467)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസയ്.ടനി.  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായുള്ള
കനടങ്ങളുലാം, കകേഭാടങ്ങളുലാം എന്തെഭാലണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസയ്.ടനി.ലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  ജനങ്ങലള  കബഭാധവഭാനഭാരഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേൾ എലന്തെന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  നടപഭാക്കുന്നകതഭാലട  പ്രതനിവര്ഷലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
അധനികേവരുമഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനിക്കുലമന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017  ജൂലല  1  മുതല് ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ് നനിലവനിലുള്ള
തതീരുമഭാനലാം.   എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപവസഭാനഭാധനിഷനിത
നനികുതനി  സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല് ഉപകഭഭാക  സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനയ്  ഇതയ്
അനുകൂലമഭാണയ്.   ഇതനിനുപുറലമ  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള  നനികുതനിയുലാം  സലാംസഭാന
ത്തനിനയ്  ലഭവമഭാകുലാം.  ബഭാങനിലാംഗയ്,  ലടലനികേമ്മേമ്യൂണനികക്കഷന്സയ്,  ഇന്ഷസറന്സയ്,
ഫനിനഭാന്സയ് തടങ്ങനിയ കസവനങ്ങളുലട കകേരളത്തനിലല ഉപകഭഭാഗ നനിരക്കയ് രഭാജവലത്ത
ഉയര്ന്ന നനിരക്കുകേളനില് ഒന്നഭായതനിനഭാല് കകേരളലാം കനടലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത
ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള നനികുതനി  നഷ്ടലാം ഉണഭായഭാല് തലന്ന  2015-16  -ലല
നനികുതനി വളര്ച 14% ആയനി കേണക്കഭാക്കനി ആദവ അഞയ് വര്ഷലത്ത നനികുതനി നഷ്ടലാം
കകേന്ദ്രലാം  നനികേത്തഭാലമന്നയ്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനഭാല്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വരുമഭാനലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയനിലലന്നഭാണയ് കേരുതന്നതയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  80-ഓളലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം
വഭാണനിജവനനികുതനി വകുപ്പുലാം ലസന്ട്രല് കബഭാര്ഡയ് ഓഫയ് എലകസയ് ആന്റെയ് കേസ്റ്റേലാംസലാം
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കചേര്ന്നയ് ജനങ്ങലള ജനി.എസയ്.ടനി. നനിയമലത്തക്കുറനിചയ് കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കഭാസ്സുകേള നടത്തുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  നനികുതനി വനികധയ ചേരക്കുകേളുകടയുലാം കസവനങ്ങളുകടയുലാം പടനികേ ഇതവലര
തതീരുമഭാനനിചനിടനില.   ചേരക്കുകേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  അവയുലട  നനികുതനി  നനിരക്കുകേളുലാം
നനിശയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉകദവഭാഗസ  തലത്തനിലുള്ള  fitment  committee
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഈ  കേമ്മേനിറനിയുലട  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ജനി.എസയ്.ടനി.  കേസൗണസനില് അന്തെനിമ തതീരുമഭാനലാം ലകേലകേഭാള്ളുന്നതമഭാണയ്.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ സലാംസഭാനലത്ത നനികുതനി വരുമഭാനലാം കേണക്കഭാക്കുവഭാന്
സഭാധവമഭാകൂ.   ജനി.എസയ്.ടനി.  കേസൗണസനിലനില്  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനമഭായനിടനിലലങനിലുലാം
ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപവസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി  വവവസയഭായതനിനഭാലുലാം
ചേരക്കുകേളനില്കമലുലാം കസവനങ്ങളനികനലുമുള്ള നനികുതനി പനിരനിക്കുവഭാനുമുള്ള അവകേഭാശലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം  കകേരളത്തനിനയ്  നനികുതനി  വരുമഭാന
വര്ദനവഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് പദതനി

9 (4468) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ധനകേഭാരവ
വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് സമഗപദതനിയുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെങനിലുലാം  തടസമുകണഭാ;
എങനില് വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തര ലാം

(എ&ബനി)  ഗതഭാഗത  വകുപ്പുലാം  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുലാം  ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമഭായനിടയ് ആകലഭാചേനിചയ് ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ പുനരുദഭാരണ പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്
ഉകദശനിക്കുന.

എസയ്.ബനി.ഐ.-എസയ്.ബനി.ടനി. ബഭാങ്കുകേളുലട ലയനലാം

10 (4469) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എസയ്.ബനി.ഐ.-എസയ്.ബനി.ടനി.  ബഭാങ്കുകേളുലട  ലയനത്തനിനയ്  കശഷലാം
ബഭാങനിലാംഗയ് കസവനങ്ങളക്കയ് കേനത്ത സര്വ്വതീസയ് ചേഭാര്ജ്ജയ് ഈടഭാക്കുന്നതയ് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതയ് ലപഭാതജനങ്ങളക്കയ് ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാക്കുന്നതയ് ശദനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(സനി)  ജനങ്ങളക്കയ്  അനുകൂലമഭായനി  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  നനിയമപരമഭായനി
എലന്തെലഭാലാം ലചേയഭാന് കേഴനിയുലാം എനലാം അപ്രകേഭാരലാം എന്തെയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം
എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തര ലാം

(എ , ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  ലപഭാതകമഖേലഭാ ബഭാങ്കുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കുന്നതയ് റനിസര്വയ്
ബഭാങ്കുലാം  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാരുമഭാണയ്.  അതലകേഭാണയ്  ബഭാങ്കുകേള  അവരുലട  കസവന
ങ്ങളക്കയ്  ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  ഏര്ലപടുത്തുന്ന  അമനിതമഭായ  ഫതീസലാം  പനിഴയുലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികനഭാ കുറയന്നതനികനഭാ കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതയ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല് ലപഭാതജനങ്ങള കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിച്ചു
കേനിട്ടുന്നതനിനയ് പ്രസ്തുത വനിഷയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

എസയ്.ബനി.ഐ.- സര്വ്വതീസയ് ചേഭാര്ജ്ജ യ്

11  (4470)  ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എസയ്.ബനി.ടനി.-എസയ്.ബനി.ലഎ.  ലയനകത്തഭാലട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
നനിനലാം സര്വ്വതീസയ് ചേഭാര്ജ്ജയ് ഈടഭാക്കുന എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ട്രഷറനികേളനില്  എ.ടനി.എലാം.  ലമഷതീന്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തര ലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ലപഭാതകമഖേലഭാ ബഭാങ്കുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കുന്നതയ് റനിസര്വയ്
ബഭാങ്കുലാം  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാരുമഭാണയ്.   അതലകേഭാണയ്  ബഭാങ്കുകേള  അവരുലട  കസവന
ങ്ങളക്കയ്  ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  ഏര്ലപടുത്തുന്ന  അമനിതമഭായ  ഫതീസലാം  പനിഴയുലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികനഭാ കുറയന്നതനികനഭാ കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതയ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല് ലപഭാതജനങ്ങള കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിച്ചു
കുനിട്ടുന്നതനിനയ് പ്രസ്തുത വനിഷയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതഭാണയ്.
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(സനി) നനിലവനില് ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

എസയ്.ബനി.ടനി.-എസയ്.ബനി.ഐ. ബഭാങ്കുകേളുലട ലയനലാം

12 (4471) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല: തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

എസയ്.ബനി.ടനി.-എസയ്.ബനി.ഐ.  ബഭാങ്കുകേളുലട  ലയനലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സമ്പദയ്  വവവസയനില്  എലന്തെങനിലുലാം  മഭാറങ്ങളക്കയ്  കേഭാരണമഭാകുലമന്നയ്
കേരുതനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തര ലാം

2017  ഏപ്രനില് മഭാസലാം 1-ാം തതീയതനി മുതല് പ്രഭാബലവലാം നല്കേനിയഭാണയ് കസ്റ്റേറയ്
ബഭാങയ് ഓഫയ് ട്രഭാവന്കൂര് അടക്കമുള്ള 5 ലപഭാതകമഖേലഭാ ബഭാങ്കുകേലള ഭഭാരതതീയ കസ്റ്റേറയ്
ബഭാങനില്  ലയനിപനിക്കഭാന്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുന്നതയ്.   അതനിലന്റെ
തടര്ചയഭായുള്ള കഡറ ലമര്ജര് ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള നടന വരുന്നകതയുള.
അതലകേഭാണ്ടുതലന്ന  ബഭാങ്കുകേളുലട  ലയനലാം  എലഭാ  അര്ത്ഥത്തനിലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകു
ന്നതനിനയ്  ഇനനിയുലാം  സമയലാം  കവണനിവരുലാം.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
കമഖേലയനില്  ലയനലാം  മൂലമുണഭാകയക്കഭാവന്ന മഭാറങ്ങള  വരുലാം  ദനിനങ്ങളനില്  മഭാത്രകമ
പ്രതവക്ഷലപടയ്  തടങ്ങുകേയുള.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം ലയനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പ്രതതീക്ഷനി
ക്കുന്ന എസയ്.ബനി.ടനി.  ശഭാഖേകേളുലട അടച്ചുപൂടലുലാം കകേരളതീയര്ക്കയ്  എസയ്.ബനി.ടനി.കയഭാടയ്
ഉണഭായനിരുന്ന  ലവകേഭാരനികേ  ബന്ധലാം  നഷ്ടലപടുന്നതമൂലലാം  എന്.ആര്.ഐ.കേളുകടതടക്കമുള്ള
നനികക്ഷപങ്ങളനില് സൃഷ്ടനികചക്കഭാവന്ന വന് ഇടനിവലാം ഏലറടുക്കലനിനു കശഷലാം ഭഭാരതതീയ
കസ്റ്റേറയ്  ബഭാങനിലന്റെ  വഭായ്പഭാകശഷനിലയ  ലയനത്തനിനു  മുമ്പുള്ള  എസയ്.ബനി.ടനി.കയയുലാം
എസയ്.ബനി.ഐ.കയയുലാം  അകപക്ഷനിചയ്  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാന്  സഭാധവതയുണയ്.
ഇതകൂടഭാലത  ഏകേകദശലാം  90  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  നനികക്ഷപവലാം  എസയ്.ബനി.ടനി.
വഭായ്പയഭായനി  ലചേലവഴനിചനിരുന്നതയ്  കകേരളത്തനിലഭാണയ്.  പുതനിയ  സഭാഹചേരവത്തനില്
അങ്ങലനലയഭാരു  സമതീപനലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനില.   സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഏജന്സനി  ബഭാങഭായ  എസയ്.ബനി.ടനി.യുമഭായനി  കചേര്ന്നഭാണയ്
ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം  ട്രഷറനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വന്നനിരുന്നതയ്.   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
കേഭാര്ഷനികേ,  വവഭാവസഭായനികേ,  സസയലാംലതഭാഴനില്,  ലചേറുകേനിട,  ഗഭാമതീണ  കമഖേലകേളനില്
ആവശവമഭായ മൂലധനലാം വഭായ്പയഭായനി  നല്കുന്നതനില് സപ്രധഭാന പങയ്  വഹനിചനിരുന്ന
എസയ്.ബനി.ടനി.  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  സബ്സനിഡനികേള  അനുവദനിക്കുന്നതനില്
കനിയഭാത്മകേമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയനിരുന.  ദഭാരനിദവ  ലഘൂകേരണലാം,
വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  സസയലാംലതഭാഴനില്,  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായലാം,  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനില്
തടങ്ങനിയ കമഖേലകേളനില് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളനില് കൃതവമഭായ വഭായ്പ
ഇടലപടലനിലൂലട എസയ്.ബനി.ടനി.  വഹനിച പങയ് സ്തുതവര്ഹമഭാണയ്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
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ഉയര്ന്ന ബഭാങനിലാംഗയ്  സഭാന്ദ്രത,  ലയനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എസയ്.ബനി.ടനി.  ശഭാഖേകേളുലട
അടച്ചുപൂടലനിലന  തടര്ന്നയ്  പ്രകേടമഭായ  കതഭാതനില്  കുറയുവഭാന്  സഭാധവതയുണയ്.
കമല്സഭാഹചേരവത്തനില്  ബഭാങ്കുകേളുലട  ലയനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലവകേഭാരനികേ
ബന്ധമുണഭായനിരുന്ന  എസയ്.ബനി.ടനി.യുലട  അസനിതസലാം  ഇലഭാതഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമ്പദയ് ഘടനയുലട വനിവനിധ കമഖേലകേളനില് വഭായ്പഭാ ലഭവതയനില്
ഉണഭാകുന്ന ഇടനിവയ് സലാംസഭാന സമ്പദ്ഘടനയയ് അനുഗുണമലഭാത്ത ഒരു സഭാഹചേരവലാം
സൃഷ്ടനിക്കുവഭാനുള്ള സഭാധവത തള്ളനിക്കളയഭാനഭാവനില.

മഭാനവ വനികേസന നനിലവഭാരലാം

13  (4472)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനവ വനികേസന നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി സഭാമൂഹവകസവന
ങ്ങളക്കുള്ള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  റവനമ്യൂ  ലചേലവയ്  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളുകടതമഭായനി
തഭാരതമവലാം ലചേയയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖേലയയ്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലചേലവയ്  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളുലട
തനിലനക്കഭാള കുറവഭാലണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില് ഈ
കമഖേലയയ് അര്ഹമഭായ മുന്ഗണന നല്കേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനയ് കേഭാരണലമന്തെഭാണയ് ;

(സനി)  സഭാമൂഹവകസവനങ്ങളുലട  ലചേലവയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതവഴനി
മഭാനവ വനികേസന നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ മുന്ഗണന നല്കുകമഭാ;
എങനില് ഇതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം മഭാറമഭാണയ് ഉകദശനിക്കുന്നതയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  മറയ് സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി തഭാരതമവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള മഭാനവ വനികേസന
സൂചേനികേയനുസരനിചയ്  കകേരളലാം  ഒന്നഭാലാം  സഭാനത്തഭാണയ്.   ആയതനിനഭാല്  സഭാമൂഹവ
കമഖേലയനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലചേലവയ്  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങകളക്കഭാള  കുറവഭാലണന്നയ്
പറയഭാന് കേഴനിയനില.

(സനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  സഭാമൂഹവ  കമഖേലയള്ള  ലചേലവനില്  കകേരളലാം
കേഭാരവമഭായ  വര്ദനവയ്  വരുത്തുനണയ്.  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവല്സര  പദതനിയനില്
മുന്ഗണന  നല്കകേണ  പ്രകതവകേ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  പദതനികേളുലാം  രൂപകേല്പന
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപ്പുകേള  വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുകേയുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  സഭാമൂഹവ
കസവനങ്ങളക്കഭായനി  7447.43  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.  ഇതയ്
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2017-18 വര്ഷത്തനില് 8929.16 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ആര്.എസയ്.ബനി.ലവ. പദതനി കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

14(4473)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി  .:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ദഭാരനിദവകരഖേയയ് തഭാലഴയുള്ളവരുലട സസൗജനവചേനികേനിതയഭായുളള ആര്.എസയ്.
ബനി.ലവ.  പദതനിയനില്  നനിനലാം  ആശുപത്രനികേള  പനിന്വഭാങ്ങുന്നതഭായ  വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏതയ്  ഇന്ഷസറന്സയ്  കേമ്പനനിയുമഭായനി  കചേര്ന്നഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആര്.എസയ്.ബനി.ലവ. പദതനി കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്.എസയ്.ബനി.ലവ.  പദതനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്ത
ആശുപത്രനികേലള  പദതനിയനില്നനിനലാം  പുറത്തഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആര്.എസയ്.ബനി.ലവ.
പദതനി മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത ആശുപത്രനികേളക്കയ് സസകമഥയഭാ
പദതനിയനില് നനിനലാം പനിനഭാറുന്നതനിനുലാം കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള വനിഭഭാവനലാം ലചേയ
ആര്.എസയ്.ബനി.ലവ.  പദതനിയനില്  സസഭാതനവലാം  ഉണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലന്റെ  ആരലാംഭത്തനില്  385  ആശുപത്രനികേള  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കസവനലാം
നല്കേനിയകപഭാള  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ ആരലാംഭത്തനില് തലന്ന  490
ആശുപത്രനികേള പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  ഇ-ലടന്ഡര്  വഴനി  ലതരലഞടുക്കുന്ന
പദതനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ  ഇന്ഷസറന്സയ്  കസവന  ദഭാതഭാക്കളക്കഭാണയ്
പദതനി നനിര്വ്വഹണ ചുമതല നല്കുന്നതയ്. ഇപ്രകേഭാരലാം 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
ലതരലഞടുത്തതയ് റനിലയന്സയ് ജനറല് ഇന്ഷസറന്സയ് കേമ്പനനിലയയഭാണയ്.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുനണയ്.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  259.43
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സസൗജനവ  ആകരഭാഗവ  ചേനികേനിത  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ
ആശുപത്രനികേളനിലഭായനി ആര്.എസയ്.ബനി.ലവ.  ഗുണകഭഭാക്തഭാകേളക്കയ് ലഭനിച്ചു.  പദതനി
സലാംസഭാനത്തയ്  നടപഭാക്കനിയതയ്  മുതല്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഭാടനിസഭാനത്തനില്
വനിനനികയഭാഗനിച തകേയനില് ഏറവലാം മനികേച പ്രകേടനലാം ആയനിരുന ഇതയ്.

ഈ  വര്ഷലാം  കൂടുതല്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  പദതനിയനികലയയ്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന്
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തകദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ആകരഭാഗവ  കേഭാര്ഡയ്
പുതക്കുന്നതനിനുലാം വനിതരണത്തനിനുമുള്ള സനിരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള സജ്ജതീകേരനിചനിരനിക്കുന.
ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആദവലാം തലന്ന പുതനിയ ആശുപത്രനികേലള പദതനിയനികലക്കയ്
ആകേര്ഷനിക്കുവഭാന്  കവണനി  ജനിലഭാതല  ശനില്പശഭാലകേള  സലാംഘടനിപനിചനിരുന.
കൂടുതല്  ആശുപത്രനികേലള  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭാക്കഭാന്  ചേനിയഭാകേയ്  കനിയഭാത്മകേമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ആസനി വനികേസന ഫണയ്

15 (4474)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ് ഹുലസന് തങ്ങള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.യുലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണയ്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലല
ഭസൗതനികേസഭാഹചേരവലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിലല സഭാര്ടയ്  കഭാസയ് റൂലാം,  കമഭാഡല് സ്കൂള തടങ്ങനിയ
പദതനികേള  എല്.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസയ്.-ല്  ഉളലപടുത്തുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനി
ക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഭസൗതനികേസഭാഹചേരവലാം  ഇലഭാത്ത  നനിരവധനി  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളുലട
സനിതനി  കശഭാചേനതീയമഭാലണന്ന  വസ്തുത  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനില്  മൂലധന  സസഭഭാവമുള്ള  ആസനികേളുലട
സൃഷ്ടനിയഭാണയ് ആസനി വനികേസന പദതനി ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല് എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളുകേളക്കഭായനി ആസനി വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് പരനിമനിതനിയുണയ്.

(ബനി)  പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഭസൗതനികേ  സഭാഹചേരവലാം  അപരവഭാപമഭായ  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില്
പഭാചേകേപ്പുര,  ശസൗചേഭാലയലാം  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ആസനി  വനികേസന  ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാലണന്നയ്  12-5-2017-ലല  സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  63/2017/ധന
തതീയതനി പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  (പകേര്പയ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന*.)

ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സയ് പദതനി

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്

103/2020.
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16  (4475)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശമ്പള  കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം അദവഭാപകേര്ക്കുലാം ലപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുലാം സമഗ ആകരഭാഗവ
ഇന്ഷസറന്സയ് പദതനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  എങ്ങലന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്
ഉകദശനിക്കുന്നതയ് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാവരനില്നനിനലാം  ഒരു  നനിശനിത  തകേ  വഭാങ്ങഭാലത  ഓകരഭാരുത്ത
രുലടയുലാം ചേനികേനിത ലചേലവകേളക്കനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള കേവകറജയ് ലഭനിക്കുന്ന തരത്തനില്
കൂടുതല് കേവകറജയ്  കവണവര്ക്കയ് കൂടുതല് പ്രതീമനിയലാം  സസന്തെമഭായനി  അടയന്നതനിനുള്ള
ഒരു  അവസരലാം  കൂടനി  നല്കുന്ന  തരത്തനില്  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) G.O.(P) No. 54/2017/Fin. Dated 24-4-2017  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുലാം ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സയ് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ലടന്ഡര്  നടപടനികേളനിലൂലട  ഇന്ഷസറന്സയ്  കേമ്പനനിലയ  നനിശയനിച
കശഷലാം പദതനിയുലട  രൂപകരഖേ  തയഭാറഭാകുന്ന  മുറയയ്  ഇതസലാംബന്ധനിച  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭാലടനി സലാംസ്കൃത സര്വ്വകേലഭാശഭാല

17 (4476) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാലടനി  സലാംസ്കൃത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്  കഡഭാ.  സകചേത  നഭായര്
വനി.  സനി.-യുലട ചുമതല വഹനിചനിരുന്ന കേഭാലത്തയ് നടത്തനിയ ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള കമ
വനിരുദമഭാലണന്നയ് സലാംസഭാന ധനകേഭാരവ വനിഭഭാഗലാം റനികപഭാര്ടയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഈ
റനികപഭാര്ടയ് സർക്കഭാരനിൽ ലഭവമഭാകണഭാ;

(ബനി) മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ഈ റനികപഭാര്ടയ് പൂഴനിലവയകേയുലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം ലചേയതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ വനിഷയത്തനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എന്തെയ്  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനി
ക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃത ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള റദയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാരനിനയ് വന്ന
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ബഭാധവത ബന്ധലപടവരനില് നനിന്നയ് ഈടഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലടനി  സലാംസ്കൃത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്  കഡഭാ.  സകചേത  നഭായര്
വനി.സനി.-യുലട  ചുമതല  വഹനിചനിരുന്ന  കേഭാലത്തയ്  നടത്തനിയ  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള
കമവനിരുദമഭാലണന്നയ്  സലാംസഭാന  ധനകേഭാരവ  വനിഭഭാഗലാം  റനികപഭാര്ടയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഈ റനികപഭാര്ടയ് ധനകേഭാരവ വകുപനില് ലഭവമഭാണയ്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടയ്  തടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനയ് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(സനി  ഡനി)  ധനകേഭാരവപരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനയ്
ലകേമഭാറനിയ  പരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ടനികനല്  തടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനികക്കണതയ്
പ്രസ്തുത വകുപഭാണയ്.

കേനിഫ്ബനി-നനികക്ഷപസമഭാഹരണലാം

18  (4477)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജവത്തയ്  നനിലവനിലുള്ള  മറയ്  നനികക്ഷപ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്
'കേനിഫ്ബനി'-യനിലല  നനികക്ഷപലാം  ഏതയ്  രതീതനിയനില്  ആകേര്ഷണതീയലാം  എന്നഭാണയ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ് ;

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  മുഖേഭാന്തെനിരമുള്ള ചേനിടനി വഴനിയലഭാലത പ്രവഭാസനികേളുള
ലപലടയുള്ളവരുലട  നനികക്ഷപലാം  സസരൂപനിക്കഭാന്  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണയ്
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി ബജറനിനയ്
പുറലമ  നനിനലാം  പണലാം  കേലണത്തനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത ഏജന്സനിയഭാണയ്  1999-ല് സഭാപനിതമഭായ കകേരള
ഇന്ഫ്രഭാസക്ചേര്  ഇന്ലവസ്റ്റുയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡയ്  (കേനിഫ്ബനി).  ലസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  1999-ലല  കേനിഫയ്  ആകയ്  നവലാംബര്  2016-ല്
സമഗമഭായനി  കഭദഗതനി  ലചേയതവഴനി  കേടലാം  വഭാങ്ങുന്ന  പ്രകനിയയുലട  വനിശസഭാസവത
ഉറപനിക്കുവഭാനുലാം  നനികക്ഷപകേര്ക്കയ്  അവരുലട  മുതലുലാം  പലനിശയുലാം  മുടക്കലാം  കൂടഭാലത
നല്കുന്നതനിനുള്ള ധനലഭവത ഉറപയ്  വരുത്തുവഭാനുലാം കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.   നനികക്ഷപകേര്
ക്കുള്ള  പണത്തനിലന്റെ  മടക്കനിലക്കഭാടുക്കലനിനുലാം  കേടപത്രങ്ങള  മുതലഭായവയുലട
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വതീലണടുപനിനുമഭായനി സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം കേനിഫ്ബനിക്കയ് ലഭനികക്കണ എലഭാ തകേകേളുലാം
ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനിലന്റെ  അവസഭാന  പ്രവൃത്തനി  ദനിനത്തനിനയ്  മുമ്പയ്  കേനിഫ്ബനിയുലട
അക്കസൗണനികലക്കയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ടനി  കഭദഗതനി  ലചേയ ആകനില്  വവവസയുണയ്.
കേനിഫ്ബനി  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  നനികക്ഷപത്തനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ഗവഭാരന്റെനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  കേനിഫ്ബനി  സമഭാഹരനിക്കുന്ന പണലാം സര്ക്കഭാര് ഖേജനഭാവനില് നനികക്ഷപനിക്കു
കേകയഭാ വകുപ്പുകേളവഴനി ലചേലവഴനിക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നനില.  കേനിഫ്ബനിയുലട മനിചപണലാം
ട്രനിപനിള കററഡയ്  ആസനികേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുവഭാനുലാം വവവസയുണയ്.   ടനി  വവവസ
കേളനിലൂലട  ഉറപയ്  വരുത്തുന്ന  സരക്ഷനിതതസലാം  കേനിഫ്ബനിയനിലല  നനികക്ഷപലാം
ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി ബജറനിനു
പുറലമനനിനലാം  പണലാം  കേലണത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേനിഫ്ബനി
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.യുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  എന്.ആര്.ഐ.  ചേനിടനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
ഉകദശനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത സലകമലറടുപയ് ആവശവമഭായ പദതനികേള കേലണത്തനി,
ഏലറടുകക്കണ സലത്തനിനയ് അതഭാതയ് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള തകേയുലട
മൂലവമുള്ള  ലഭാന്റെയ്  കബഭാണ്ടുകേള  പുറലപടുവനിചയ്  സലമുടമകേളക്കയ്  ആ  തകേകേള
കേനിഫ്ബനിയനില്  നനികക്ഷപനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന  രതീതനി  ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. ലഭാന്റെയ് കബഭാണ്ടുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി
തതീരുകമ്പഭാള  പലനിശയുളലപലടയുള്ള  തകേ  സലമുടമകേളക്കയ്  ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
ഇതനിനുപുറലമ  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  യണനിറയ്  രൂപത്തനില്  നനികക്ഷപനിക്കഭാവന്ന
ഇന്ഫ്രഭാസക്ചേര് ലഡബ്റയ് ഫണയ് (IDF) സലാംവനിധഭാനവലാം ആകലഭാചേനയനിലുണയ്.

ചേരക്കയ് കസവന നനികുതനി

19  (4478)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കയ്  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  വനില
കുറയുകമഭാ;

(ബനി)  ചേരക്കയ്  കസവന  നനികുതനി  നനിലവനില്  വരുന്നതനിനുമുമ്പയ്  സനിമന്റെയ്
ഉളപലടയുള്ള  സഭാധനസഭാമഗനികേൾക്കയ്  വനിലകൂടനിയതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വനിലവര്ദനവനിലനതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
ലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി)  നനിലവനിലല  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  Input  tax  credit  ലഭവമലഭാത്ത
നനികുതനികേളക്കുലാം  ചേരക്കയ്  കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസയ്.ടനി.)  വരുകമ്പഭാള  credit
ലഭനിക്കുലാം.   ഇതയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാവനികലക്കയ്  ലകേമഭാറലാം  ലചേയലപടുകമ്പഭാള
മനിക്ക സഭാധനങ്ങളക്കുലാം വനില കുറയുവഭാനഭാണയ് സഭാധവത.  അതനിനഭായനി ജനി.എസയ്.ടനി.
നനിയമത്തനില്  171  വകുപയ്   പ്രകേഭാരലാം  Anti-profitering Authority  രൂപതീകേരനിക്കുലാം.
ഈ കമല്കനഭാട സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ് ഗുണകേരമഭായനി വനിലക്കുറവയ്
ഉണഭാകുലമന്നഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  മഭാത്രവമല  ചേരക്കയ്  കസവന  നനികുതനി
(ജനി.എസയ്.ടനി.) നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള സഭാധനങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനത്തനികനലുലാം വനില്പന
കമലുമുള്ള  നനികുതനികേള  ഏകേതീകേരനിക്കലപടുന്നതനിനഭാലുലാം  ഇന്തെവ  ഒറക്കകമ്പഭാളമഭായനി
മഭാറുകേയുലാം  വവഭാപഭാരനികേള തമ്മേനിലുള്ള മല്സരലാം  ഉണഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുലമന്നതനിനഭാലുലാം
വനിലവര്ദനവനിനയ്  സഭാദവതയനിലലന്നഭാണയ്  കേരുതന്നതയ്.   ചേരക്കയ്  കസവന നനികുതനി
യനില്  നനികുതനിക്കുകമല്  നനികുതനി  ചുമത്തുകമ്പഭാള  ഉള്ള  cascading  effect-ഉലാം
ഉണഭാകുന്നനില.

ട്രഷറനി നവതീകേരണ നടപടനികേള

20  (4479)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ട്രഷറനി  സനിര  നനികക്ഷപങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്
ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ട്രഷറനികേളനില്  നനികക്ഷപ  സസൗഹൃദ  അന്തെരതീക്ഷലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം,
തൃപനികേരമഭായ  രതീതനിയനില്  ഇടലപടുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശവമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ട്രഷറനികേളനില്  സനിരനനികക്ഷപലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മനിക്ക
ധനകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളുലാം  നല്കുന്നതനികനക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  പലനിശ  നനിരക്കഭാണയ്
സനിര നനികക്ഷപങ്ങളക്കയ് ട്രഷറനി നല്കുന്നതയ്.  സതീനനിയര് സനിറനിസണ പ്രഭായപരനിധനി
60  വയസയ് എന്നതയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ലപന്ഷന് പ്രഭായമഭായ
56  വയസഭാക്കനി  നനിജലപടുത്തനിയതനിലൂലട  സതീനനിയര്  സനിറനിസണ  ആയ
നനികക്ഷപകേര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  അര  ശതമഭാനലാം  (1/2%)  അധനികേ  പലനിശ  നല്കേനി
റനിടയര്ലമന്റെയ്  ആനുകൂലവങ്ങള  സനിര  നനികക്ഷപമഭായനി  ട്രഷറനിയനില്  തലന്ന
സസതീകേരനിക്കഭാന്  എടുത്ത  നടപടനിയുലാം  സനിരനനികക്ഷപങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന
തനിനഭായനിരുന.  നനികക്ഷപകേനയ്  പലനിശ നഷ്ടലാം കൂടഭാലത കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭായ
സനിര  നനികക്ഷപലാം പുതക്കനി  നല്കേഭാനുള്ള തതീരുമഭാനവലാം  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിരുന.
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കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി സനിര നനികക്ഷപങ്ങളക്കയ് പ്രതനിമഭാസ
പലനിശ  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്  അക്കസൗണയ്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയതലാം
നനികക്ഷപ തതീയതനി മുതല് ആ മഭാസലാം അവസഭാനലാം വലരയുള്ള കേഭാലയളവനികലയള്ള
പലനിശ അടുത്ത മഭാസലാം  1-ാം തതീയതനി നല്കുകേയുലാം തടര്നള്ള പ്രതനിമഭാസ പലനിശ
1-ാം  തതീയതനികേളനില്  അക്കസൗണനില്  വരവയ്  വയന്നതനിനഭാല്  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്
പലനിശ ലഭനിക്കഭാന് ഇടയഭാക്കുലമന്നതലാം ഏതയ് ട്രഷറനിയനില്നനിനലാം പലനിശ ലകേപറഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം  എന്നതലാം  ട്രഷറനി  സനിരനനികക്ഷപങ്ങള  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായുള്ള നടപടനിയുലട ഭഭാഗമഭാണയ്.

(ബനി) ട്രഷറനികേളനില് എത്തുന്ന നനികക്ഷപകേകരഭാടയ് സസൗഹഭാര്ദപരമഭായ സമതീപനലാം
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം അതവഴനി നനികക്ഷപസസൗഹൃദ അന്തെരതീക്ഷലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ട്രഷറനി  വകുപയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഇടപഭാടുകേഭാകരഭാടയ്  തൃപനികേരമഭായ
രതീതനിയനില്  ഇടലപടുന്നതനിനുതകുന്ന  പലനിശതീലനങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  നല്കേനി
വരുനണയ്. ട്രഷറനികേലള നനികക്ഷപ സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഐ.എഫയ്.എലാം.എസനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കൂടുതല് പരനിഷ്കഭാരങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതഭാണയ്.

അടൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി മുഖേഭാന്തെരമുള്ള പ്രവൃത്തനികേള

21  (4480)  ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുഖേഭാന്തെരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
പരനിഗണനിചനിട്ടുളള പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ് തത  പദതനികേള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാളനിതവലര
സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനുബന്ധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലുണഭായനിട്ടുളള കേഭാലവനിളലാംബ
ത്തനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പ്രസ് തത  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
കവണ സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതക്കനിയ  ബജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പദതനികേലളയഭാണയ്
കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ് ഒരു പ്രകതവകേ നനികയഭാജകേ
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മണ്ഡലകത്തകയഭാ  ജനിലകയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേളല.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനമഭാണയ്  ഈ
പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ലഭനിച
പദതനി നനിര്കദശങ്ങളനില്നനിനലാം  8-8-2016-ലല സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര് 315/2016/ധന.
ഉത്തരവനിലല  വവവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗവമഭായവലയ  കേനിഫയ്  ആകനികലയുലാം
സതീമനികലയുലാം  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  സൂക  പരനികശഭാധന നടത്തനി കേനിഫയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്ന  നടപടനിയഭാണയ്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതയ്.  തടര്ന്നയ്  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്ന  പദതനിക്കയ്
കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  കബഭാര്ഡയ്  ഇതവലര അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ
പദതനികേളുലട ലനിസ്റ്റേയ് അനുബന്ധമഭായനി* ലഭവമഭാക്കുന.

(ബനി-ഡനി)  7-11-2016-ല് കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം
അലാംഗതീകേരനിച  ഒന്നഭാലാംഘട  പദതനികേളുലട  ലടണര്/സലകമലറടുപയ്  നടപടനികേള
ബന്ധലപട  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഏജന്സനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഈ
നടപടനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയയ് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഏജന്സനികേളുലട  പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി  മനനിതലത്തനിലുലാം  ലസകടറനിതലത്തനിലുലാം  ആനുകേഭാലനികേ  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനി വരുനണയ്. പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടയ് ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന*. 21-3-2017-ല് കൂടനിയ കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ 28-ാാമതയ് കബഭാര്ഡയ്
കയഭാഗലാം അലാംഗതീകേരനിച 2-ാംഘട പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നകതയള.  അലാംഗതീകേരനിക്കലപട പദതനികേളുലട സമയബന്ധനിതമഭായ
നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള കേനിഫ്ബനി സസതീകേരനിക്കുനണയ്.

ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സയ് പദതനി

22 (T*4481)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്,  അദവഭാപകേര്,  ലപന്ഷന്കേഭാർ  എന്നതീ വനിഭഭാഗ
ങ്ങളനില് ലമഭാത്തലാം എത്രകപര്ക്കയ് ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സയ് പദതനിയുലട ആനുകൂലവലാം
ലഭവമഭാകുലാം;

(ബനി)  ഇതനിനയ്  ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലപന്ഷന്കേഭാരനില്നനിനലാം  എത്ര രൂപ
വതീതലാം ഇന്ഷസറന്സയ് പ്രതീമനിയമഭായനി ഈടഭാക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനിലൂലട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുലാം  എലന്തെഭാലക്ക
സസൗകേരവങ്ങളുലാം ആനുകൂലവങ്ങളുലാം ലഭവമഭാകുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത 487970 ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം 499953 ലപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുലാം
പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുലാം.

(ബനി) ലടണര് നടപടനികേളനിലൂലട ഇന്ഷസറന്സയ് കേമ്പനനിലയ നനിശയനിചകശഷലാം
പദതനിയുലട രൂപകരഖേ തയഭാറഭാകുന്ന മുറയയ് ഇതസലാംബന്ധനിച ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനി
ക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ  ലചേലവനില്
ലമചലപട ചേനികേനിത ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഈ പദതനി സഹഭായകേരമഭാകുലാം.

കകേന്ദ്ര ബജറയ് നനിര്കദശങ്ങള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് ലഭവമഭായ
ലമഭാത്തലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

23  (4482)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18  വര്ഷലത്ത കകേന്ദ്ര ബജറയ് നനിര്കദശങ്ങള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന
ത്തനിനയ്  ലഭവമഭായ  ലമഭാത്തലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എത്രലയനലാം  ഏലതലഭാലാം
കമഖേലകേളക്കഭാണയ്  വനികേസന  സഹഭായങ്ങള  ഉളലപലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
പ്രഖേവഭാപനിചതയ് എനലാം കമഖേലകേള തനിരനിചയ് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖേവഭാപനിച  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങളുലാം  ലഭവമഭായ  സഹഭായവലാം  കമഖേലകേള  തനിരനിചയ്  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭവ
മഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപഭാക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  ഏലതലഭാലാം
എനലാം 2016-17 വര്ഷലത്ത പദതനികേള ഏലതലഭാലാം എനലാം എത്ര കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം
ലഭനിച്ചു  എനലാം  2017-18  വര്ഷലാം  ലഭവമഭായ  പുതനിയ  പദതനികേള  ഉളലപലടയുളള
പദതനികേള എലന്തെലഭാലാം എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നയ്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുളള
നനികുതനി  വനിഹനിതലാം  ഇനത്തനില്  16,891.75  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായമഭായനി
11,243.71  കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലഭനിക്കുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നയ് സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള നനികുതനി വനിഹനിതലാം ഇനത്തനില്
14,282 കകേഭാടനി  രൂപയുലാം   ധനസഹഭായമഭായനി  11,361.72  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ലഭനിക്കുലമന്നയ്

T* മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന.   അക്കസൗണന്റെയ്  ജനറലനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേളപ്രകേഭാരലാം
2016  ഡനിസലാംബര്  31  വലര  ഇവ  ഓകരഭാ  ഇനത്തനിലുലാം  ലഭനിച  തകേ  യഥഭാകമലാം
9567.59,  5347.70  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണയ്.   2016-17,  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില് സലാംസഭാനത്തയ് നടപഭാക്കുന്ന കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം അവയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സഭാമൂഹവ സരക്ഷഭാ ലപന്ഷന്

24  (4483)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-ല്  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള  നലഭാനുണഭാ
യനിരുന്ന  സഭാമൂഹവസരക്ഷഭാ  ലപന്ഷന്  കുടനിശനികേ  (ഇനലാം  തനിരനിചയ്)  എത്ര  എനലാം,
ഇലകകഭാണനികേയ് ലലഡ്ജര് അക്കസൗണനികലക്കയ് മഭാറനിയതയ് എത്ര എനലാം കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം
ബനില്  റതീ  ഡനിസസൗണനിലാംഗയ്  ഇനത്തനില്  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം  നല്കുവഭാനുണഭായനിരുന്നതയ്
എത്ര എനലാം ലവയ്സയ് & മതീന്സയ്, ട്രഷറനികേമ്യൂ എത്ര എനലാം വനിവനിധ ലപഭാതകമഖേലഭാ
സഭാപനങ്ങള / കക്ഷമനനിധനികേള / കബഭാര്ഡുകേള തടങ്ങനി സമഭാഹരനിചതലാം അവര്ക്കു
തനിരനിലകേ നല്കുവഭാനുളള ലമഭാത്തലാം തകേ എത്ര എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് ഇതവഴനി ലകേഭാടുക്കഭാനുണഭായനിരുന്ന ബഭാധവത എത്ര
എനലാം ആയതയ് ഉളലപലടയുള്ള ലമഭാത്ത കേടബഭാധവത എത്ര എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കുടനിശനികേ നല്കുവഭാനഭായനി ധനകേഭാരവ വകുപയ് എന്തെയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന എനലാം എന്തെയ് തകേ നഭാളനിതവലര ഏലതലഭാലാം വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് നലനി എനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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2016-ല്  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള
നല്കുവഭാനുണഭായനിരുന്ന  സഭാമൂഹവ
സരക്ഷഭാ ലപന്ഷന് കുടനിശനികേ 

കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ലപന്ഷന്
1106995200  രൂപ  ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി
കദശതീയ  വഭാര്ദകേവകേഭാല  ലപന്ഷന്-
7883934550  രൂപ

ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  വനികേലഭാലാംഗ
ലപന്ഷന്- 1052972525 രൂപ

ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  വനിധവഭാ
ലപന്ഷന് -4926763025 രൂപ

50  വയസയ്  കേഴനിഞ  അവനിവഭാഹനിത
കേളക്കുള്ള  ലപന്ഷന്-  277734700
രൂപ

ആലകേ -1525,34,00,000 രൂപ

ഇലകകഭാണനികയ്  ലലഡ്ജര്  അക്കസൗണനി
കലക്കയ് മഭാറനിയതയ്

1,431 കകേഭാടനി രൂപ

കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം  ബനില്  റതീ-ഡനിസസൗണനിലാംഗയ്
ഇനത്തനില്  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം  നല്കുവഭാനു
ണഭായനിരുന്നതയ്

1,775.59 കകേഭാടനി രൂപ

ലവയ്സയ് & മതീന്സയ് ട്രഷറനി കേമ്യൂ 800 കകേഭാടനി രൂപ

വനിവനിധ ലപഭാത കമഖേലഭാസഭാപനങ്ങള/
കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡുകേള
തടങ്ങനിയവയനില്  നനിനലാം  സമഭാഹരനി
ചതലാം  അവര്ക്കയ്  തനിരനിലകേ  നല്കുവഭാനു
മുള്ള ലമഭാത്തലാം തകേ

1,365 കകേഭാടനി രൂപ

(ബനി)

കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  ഇതവഴനി 6,896.93 കകേഭാടനി രൂപ
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ലകേഭാടുക്കഭാനുണഭായനിരുന്ന ബഭാധവത

ലമഭാത്ത കേടബഭാധവത ലപഭാതകേടലാം(തനനി) 78,697.08 കകേഭാടനി രൂപ

(സനി) കുടനിശനികേ നല്കുവഭാനഭായനി ധനകേഭാരവ വകുപയ് തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള

സസതീകേരനിചയ്  വരുന.   പനിരനിവയ്  'എ'  ല് സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള കുടനിശനികേകേളനില് സരക്ഷഭാ

ലപന്ഷന്,  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം  ബനില്  റതീ-ഡനിസസൗണനിലാംഗയ്  ഇനത്തനില്  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം

നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്ന  ലവയ്സയ്  &  മതീന്സയ്  ട്രഷറനി  കേമ്യൂ  എന്നനിവ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

ലകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തനിട്ടുണയ്.  ഇലകകഭാണനികയ് ലലഡ്ജര് അക്കസൗണനികലക്കയ് മഭാറനിയതനില്

1,204.43  കകേഭാടനി  രൂപയയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   വനിവനിധ  ലപഭാതകമഖേലഭാ

സഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡുകേള  എന്നനിവയനില്  നനിനമുള്ള  സനിര

നനികക്ഷപങ്ങള കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ് മഭാറനിനല്കേനി വരുനണയ്.

വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  നല്കേനിയ  തകേലയ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

തഭാലഴ ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന.

സഭാമൂഹവ സരക്ഷഭാ ലപന്ഷന്- 1525 കകേഭാടനി രൂപ

കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം  ബനില്  റതീ  ഡനിസസൗണനിലാംഗയ്  ഇനത്തനില്  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം

നല്കേനിയതയ്-1,775.59 കകേഭാടനി രൂപ

ലവയ്സയ് & മതീന്സയ് , ട്രഷറനി കേമ്യൂ-800 കകേഭാടനി രൂപ

കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ്

25 (4484)  ലപ്രഭാഫ  .  ആബനിദയ് ഹുലസന് തങ്ങള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16, 2016-17  വര്ഷത്തനില് കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ്  ഫണയ് വഴനി

സലാംസഭാനത്തയ് സഹഭായലാം അനുവദനിചവരുലട വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്നനിന്നയ്  എത്ര അകപക്ഷകേള ഉണഭായനിരുന;  എത്ര

തകേ വനിതരണലാം ലചേയ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  42539  അകപക്ഷകേര്ക്കഭായനി  346.02  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2016-17-ല്
32321 അകപക്ഷകേര്ക്കഭായനി 369.43 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലനില്  കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്   ഫണയ്  പദതനി  വഴനി
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  2015-16-ല്  3330  അകപക്ഷകേളുലാം  2016-17-ല്
3573 അകപക്ഷകേളുലാം ലഭനിച്ചു.

2015-16-ല്  23,14,40,489  രൂപയുലാം  2016-17-ല്  8,33,71,029  രൂപയുലാം
വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  2016-17-ല്  മുന്കൂര്  അനുമതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചേനികേനിത
ലഭവമഭാക്കനിയ കകേസകേളനില് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളക്കയ് അടക്കലാം  36,68,53,752
രൂപ നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇവയനില് മനിക്ക കകേസകേളനിലുലാം
അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  കേഭാരുണവ  സഹഭായ  നനിധനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  ചേനികേനിത  ലഭവമഭാക്കനി
കേഴനിഞതഭാണയ്.

കേഭാരുണവ ലബനലവലന്റെയ് ഫണയ്

26  (4485)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  ഫണനില്നനിന്നയ്  മലാംഗലഭാപുരലത്ത  ആശുപത്രനി
കേളനില്  ചേനികേനിത  കതടുന്നവര്ക്കയ്  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  എടുത്ത
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.ബനി.എഫയ്.  -  സലാംസഭാനതല സമനിതനി തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത
സഹഭായ  പ്രകേഭാരമുളള  ചേനികേനിതക്കയ്  പ്രകതവകേ  അനുമതനി  കതടണലമന്നതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലാംഗലഭാപുരത്തയ്  ചേനികേനിത  കതടുന്ന  അര്ഹതലപട  മുഴവന്  കരഭാഗനി
കേളക്കുലാം പ്രസ്തുത ആനുകൂലവലാം നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ആകരഭാഗവ  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില്  സമഗ  ആകരഭാഗവ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനയനിലുള്ളതനിനഭാല്  കേര്ണ്ണഭാടകേ
സലാംസഭാനത്തനിലല  ആശുപത്രനികേലള  കൂടനി  കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  ഫണനിലന്റെ
പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ്
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27  (4486)  ശതീ  .  യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ് ലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന്ന ജനിലഭാ  ആഫതീസ
കേളനില് എത്ര തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഒഴനിവകേള നനികേത്തലപടഭാനുണയ് ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം ജനിലഭാ ആഫതീസകേളനിലഭാണയ് ഒഴനിവകേള നനികേത്തലപടഭാനുള്ളതയ് ;

(സനി)  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  നടപടനികേള  കവഗത്തനില്  സസതീകേരനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
സസതീകേരനിക്കുലമങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ്  ഫണയ് ലകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്ന ജനിലഭാ ഭഭാഗവക്കുറനി
ആഫതീസകേളനില്  5  ലലയനിസണ  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ഒഴനിവകേള
നനികേത്തലപടഭാനുണയ്.

(ബനി)  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്  എന്നതീ
ജനിലഭാ  ഭഭാഗവക്കുറനി  ഓഫതീസകേളനിലഭാണയ്  ലലയ്സണ  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ഒഴനിവകേള
നനികേത്തലപടഭാനുള്ളതയ്.

(സനി)  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായത്തനിനഭായനി  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  നടപടനികേള
കവഗത്തനില് സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കസഭാഫയ് ലവയര് നവതീകേരണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ്

28  (4487)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  ഫണയ്  വനിതരണത്തനില്  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തയ്  കമകക്കടുകേള  നടന്നതഭായനി  പറയലപടുന്ന  മഭാധവമ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഒരു  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  എലന്തെങനിലുലാം  അകനസഷണങ്ങള
നടക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം



110       കകേരള നനിയമസഭ                                കമയയ് 18, 2017

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  കേഭാരുണവ  കലഭാടറനി  ഫണനിലല
കമകക്കടുകേള  സലാംബന്ധനിചയ്  ശതീ.  ജനി.  സകരഷയ്  കുമഭാര്  എന്നയഭാള  ബഹു.
വനിജനിലന്സയ്  കകേഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ലചേയ  സനി.എലാം.പനി.  നമ്പര്  165/16  എന്ന
പരഭാതനിയനികനല്  വനിജനിലന്സയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്യൂകറഭാ  ഒരു  സതസര
അകനസഷണലാം  നടത്തനി,  തടര്  നടപടനികേള  ആവശവമനിലഭാലയന്ന  ശനിപഭാര്ശകയഭാലട
13-3-2017-ല് കകേഭാടതനിയനില് റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   കകേഭാടതനിയുലട അന്തെനിമ
ഉത്തരവയ് ലഭവമഭായനിടനില.

കൂടഭാലത  കേഭാരുണവ ചേനികേനിതഭാ പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  വനിജനിലന്സയ്  &
ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബമ്യൂകറഭാ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  യണനിറയ്  മനിന്നല്  പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുലാം  കമകക്കടുകേള  ഒനലാം  കേലണത്തഭാത്തതനിനഭാല്  തടര്  നടപടനി
അവസഭാനനിപനിക്കുകേയുമുണഭായനി.   കേഭാരുണവഭാ പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ആലപ്പുഴ
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ശസകനിയഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങനിയതനിലുള്ള
കമകക്കടുകേള സലാംബന്ധനിചയ് വനിജനിലന്സയ്  &  ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബമ്യൂകറഭാ,  ആലപ്പുഴ
യണനിറയ്  മനിന്നല് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം കുറഭാകരഭാപനിതര്ക്കയ് വകുപ്പുതല നടപടനി
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുകേയുമുണഭായനി.   പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  തടര്
നടപടനികേളക്കഭായനി ആകരഭാഗവ കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ശതീറഭാലാം കേമ്മേനിറനിയുലട ശനിപഭാര്ശകേള

 29 (4488) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ മഭാസ്റ്റേര് :
ശതീ  .  വനി  .    ആര്  .    സനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ബഭാങനിലനക്കുറനിചയ് പഠനിക്കഭാന് നനികയഭാഗനിച ശതീറഭാലാം കേമ്മേനിറനിയുലട
ശനിപഭാര്ശകേള ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  കേഭാരവങ്ങള  ലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുലട നനിയനണത്തനിനഭായനി കകേരള കസ്റ്റേറയ് ഫനിനഭാന്ഷവല് ലറഗുകലഷന്
അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കണലമന്ന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴനില്  ഏലതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങലളയഭാണയ്
ഉളലപടുത്തുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
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(എ) കകേരള ബഭാങനിലനക്കുറനിചയ് പഠനിക്കഭാന് നനികയഭാഗനിച ശതീറഭാലാം കേമ്മേനിറനിയുലട
റനികപഭാര്ടയ് 28-4-2017-നയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

ഗുലഭാത്തനി ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂടയ് ഓഫയ്  ഫനിനഭാന്സയ് ആന്റെയ് ടഭാകകഷന്

30  (4489)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുലഭാത്തനി ഇൻസ്റ്റേനിറമ്യൂടയ്  ഓഫയ് ഫനിനഭാൻസയ് ആൻഡയ് ടഭാകകഷൻ  (ഗനിഫയ്)
ലന്റെ  നനിയമഭാവലനി,  സർവ്വതീസയ്  നനിയമങ്ങൾ  തടങ്ങനിയവയനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തഭാൻ
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഗനിഫയ്  ഡയറകറുലട  പ്രഭായപരനിധനി  65  വയസനില്  നനിന്നയ്  ഉയർത്തഭാൻ
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗകവർണനിലാംഗയ് കബഭാഡനിക്കയ് കൂടുതൽ അധനികേഭാരങ്ങൾ നൽകേനി ഗനിഫനിലന
സർക്കഭാർ നനിയനണത്തനിൽ നനിനലാം മഭാറഭാൻ പദതനിയുകണഭാ;

(ഡനി)  ഗുലഭാത്തനി  ഇൻസ്റ്റേനിറമ്യൂടനിനയ്  സസതന  ലചേയർമഭാലന  നനിയമനിക്കുവഭാൻ
ഉകദശവമുകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  5 -ാം  തതീയതനി  കൂടനിയ  'ഗനിഫയ്'-ലന്റെ  ഭരണ
സമനിതനിയുലട തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം സഭാപനത്തനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള നനിയമഭാവലനിയനിലുലാം
സര്വ്വതീസയ്  ചേടങ്ങളനിലുലാം  കൂടുതല്  വവക്തത  വരുത്തഭാനുള്ള നനിര്കദശങ്ങള  സമര്പനി
ക്കുവഭാന് 'ഗനിഫയ്' ഡയറകലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  സര്വ്വതീസയ്  ചേടങ്ങളനിലുലാം  നനിയമഭാവലനിയനിലുലാം  ഗനിഫയ്
ഡയറകറുലട  പ്രഭായപരനിധനിലയക്കുറനിചയ്  പരഭാമര്ശമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഈ  വനിഷയ
ത്തനില് വവക്തത വരുത്തുവഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.  എന്നഭാല് പ്രഭായപരനിധനി എത്ര
യഭാലണനള്ളതനിലനക്കുറനിചയ്   ഗനിഫനിലന്റെ  ഭരണസമനിതനി  കൂടനി  പരനികശഭാധനിചതനിനയ്
കശഷകമ തതീരുമഭാനനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

(സനി)  ഗനിഫയ്  ഡയറകറുലട  നനിര്കദശങ്ങള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ആകലഭാചേനിചയ്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.

( ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കേനിഫ്ബനി പ്രവൃത്തനികേള
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31  (4490)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  "കേനിഫ്ബനി"  അനുമതനി  നല്കേനിയ
പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ് തത  പ്രവൃത്തനികേള ഏതയ് മഭാസലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് എലന്തെങനിലുലാം തടസമുകണഭാലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതക്കനിയ  ബജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതലാം  2017-18-ലല
ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കഭാന്  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുമഭാണയ് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്
ഒരു  പ്രകതവകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലകത്തകയഭാ  ജനിലകയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷവമനിട്ടു
ലകേഭാണ്ടുള്ള പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരവ
വനികേസനമഭാണയ്  ഈ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.   7-11-2016-ല്
കൂടനിയ  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  4022.08  കകേഭാടനി  രൂപ
മുതല്മുടക്കുള്ള  48  പദതനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി.   21-3-2017-ല് കൂടനിയ
കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  28-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്
മുടക്കുള്ള 53  പദതനികേളക്കയ് വവവസകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.
പദതനികേളുലട ലനിസ്റ്റേയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.   കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡയ്   അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടയ്  അനുബന്ധമഭായനി
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന*.

(ബനി&സനി) 7-11-2016-ല് കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം
അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട  ലടന്ഡര്/സലകമലറടുപയ്  നടപടനികേള  ബന്ധലപട
പദതനി നനിര്വ്വഹണ ഏജന്സനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  ഈ നടപടനികേള സമയ
ബന്ധനിതമഭായനി   പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയയ്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം  ലഭവമഭാക്കുന്ന
തനിനഭായനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഏജന്സനികേളുലട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി
മനനിതലത്തനിലുലാം  ലസകടറനിതലത്തനിലുലാം  ആനുകേഭാലനികേ  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനി
വരുനണയ്.  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടയ്  ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന*. 21-3-2017-ല് കൂടനിയ കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ 28-ാാമതയ് കബഭാര്ഡയ്
കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അലാംഗതീകേരനിക്കലപട  പദതനികേളുലട  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയയ്  അവയുലട  നനിര്വ്വഹണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്
തടസങ്ങലളഭാനമുള്ളതഭായനി കേരുതന്നനില.

കക്ഷമനനിധനി ലപന്ഷന് വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന്ന സഭാമൂഹവ സരക്ഷഭാ
ലപന്ഷന്

32  (4491)  ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കക്ഷമനനിധനി  ലപന്ഷന്  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  സഭാമൂഹവസരക്ഷഭാ
ലപന്ഷന്  600  രൂപയഭായനി  കുറചതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രതനിസന്ധനി
കനരനിടുന്ന  പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായമഭായ  കേശുവണനി  കമഖേലയനിലല  ലപന്ഷന്
കേഭാരുലട  നഷ്ടലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  2016  ജൂണ  മുതല്
പ്രതനിമഭാസലാം   600  രൂപയഭായനിരുന്ന  സഭാമൂഹവ  സരക്ഷഭാ  ലപന്ഷന്  പ്രതനിമഭാസലാം
1,000 രൂപയഭായുലാം ഏപ്രനില് 2017 മുതല് പ്രതനിമഭാസലാം 1,100 രൂപയഭായുലാം ഉയര്ത്തുകേ
യുണഭായനി.  എന്നഭാല്  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നല്കുന്ന
കക്ഷമനനിധനി ലപന്ഷനുലാം ഒകന്നഭാ അതനിലധനികേകമഭാ സഭാമൂഹവ സരക്ഷഭാ ലപന്ഷനുലാം
വഭാങ്ങനിവന്നനിരുന്നവര്ക്കയ്  രണയ്  ലപന്ഷന്  വഭാങ്ങഭാലമനലാം  ഇതനില്  കക്ഷമനനിധനി
ലപന്ഷന്  ഉയര്ത്തനിയ  നനിരക്കനിലുലാം  ഒരു  സഭാമൂഹവ  സരക്ഷഭാ  ലപന്ഷന്  തകേ
ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്  മുമ്പുള്ള  പ്രതനിമഭാസലാം  600  രൂപ  നനിരക്കനിലുലാം  തടര്നലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അലാംഗപരനിമനിത  ലപന്ഷന്  വഭാങ്ങുന്ന
വര്ക്കയ് ഉയര്ത്തനിയ നനിരക്കനില് മലറഭാരു ലപന്ഷനുലാം കൂടനി വഭാങ്ങുന്നതനിനയ് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   തനതയ്  ഫണനില്  നനിന്നയ്  ലപന്ഷന്  നല്കുന്ന  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡുകേളനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കയ്  കക്ഷമനനിധനി  ലപന്ഷനയ്  പുറകമ  ഒരു
സഭാമൂഹവ  സരക്ഷഭാ  ലപന്ഷന്  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

എലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി മുകഖേനയുള്ള പദതനികേള

33  (4492)  ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

എലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖേന എത്ര പദതനികേളക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലനിയനിട്ടുലണനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

103/2020.
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 സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതക്കനിയ  ബജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രകതവകേ  നനിക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതലാം  2017-18-ലല
ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കഭാന്  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുമഭാണയ് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്
ഒരു  പ്രകതവകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലകത്തകയഭാ  ജനിലകയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷവമനിട്ടു
ലകേഭാണ്ടുള്ള പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരവ
വനികേസനമഭാണയ്  ഈ പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര് ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.   7-11-2016-ല് കൂടനിയ
കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  4022.08  കകേഭാടനി  രൂപ മുതല്
മുടക്കുള്ള  48  പദതനികേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.   21-3-2017-ല് കൂടനിയ കേനിഫയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ 28-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം 8041.65 കകേഭാടനി രൂപ മുതല് മുടക്കുള്ള
53  പദതനികേളക്കയ്  വവവസകേളക്കു  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി.  പദതനികേളുലട
ലനിസ്റ്റേയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. കേനിഫയ് കബഭാര്ഡയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടയ്  അനുബന്ധമഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.
പദതനി  നനിര്വ്വഹണ സലാംവനിധഭാനകമര്ലപടുത്തനി  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
പ്രവൃത്തനി  ബനില്ലുകേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയ്കക്ക  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  കനരനിടയ്  തകേകേള
അനുവദനിചയ് തടങ്ങുകേയുള.

പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷന് പദതനി

34  (4493)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം മറയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലാം പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷന്
പദതനിയനില് ഉളലപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് പുനനഃസഭാപനിചയ് നല്കേനിയ ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.,
കുടുലാംബ  ലപന്ഷന്,  എകയ്-കഗഷവ  ലപന്ഷന്  തടങ്ങനിയ  ആനുകൂലവങ്ങള
കകേരളത്തനിലല പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷന് പദതനിയനില് ഉളലപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് അകത
രതീതനിയനില് അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തെഭാ
ലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആനുകൂലവങ്ങള  പുനനഃസഭാപനിചയ്  നല്കുന്ന  കേഭാരവലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി
പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പങഭാളനിത്ത  ലപന്ഷന്  പദതനി  പനിന്വലനിക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
നഭാളനിതവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(എ&ബനി)  അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയനിടനില.  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരവലാം  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചയ് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരവലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചയ് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം
ലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷന് പദതനി

35  (4494)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പങഭാളനിത്ത  ലപന്ഷന്  പദതനി  ഗവണലമന്റെയ്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം,  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  എന്നയ്  മുതലഭാണയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതയ്  ;  ആ
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  പങഭാളനിത്ത  ലപന്ഷന്  പദതനിയനില്  എത്ര  ഗവണലമന്റെയ്
ജതീവനക്കഭാരുലാം, അദവഭാപകേരുലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ് ; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  7-1-2013-ലല  സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  20/2013/ധന.  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
1-4-2013 മുതല് സലാംസഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനില് നനിയമനിതരഭാകുന്നവര്ക്കഭാണയ്
പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷന് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  എന്.എസയ്.ഡനി.എല്.-ല്നനിനലാം  ലഭവമഭായ  ഏറവലാം  പുതനിയ  കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം മഭാര്ചയ് 2017 വലര സലാംസഭാനത്തയ്  ആലകേ 49173 ജതീവന ക്കഭാരഭാണയ് ഈ
പദതനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളതയ്.

കേനിഫ്ബനിയുലട രണഭാലാംഘട പദതനികേള

36  (4495)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി വഴനി രണഭാലാം ഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  കമയയ്  മഭാസത്തനില്
കചേരുനകണഭാ;  പ്രസ്തുത  കയഭാഗലാം  പരനിഗണനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  ലനിസ്റ്റേയ്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മഭാളനികയക്കല്  ലലവല്
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കകഭാസനില്  ഓവര്  ബനിഡ്ജയ്  നനിർമ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി  കേനിഫ്ബനിയുലട  ഡയറകര്
കബഭാര്ഡയ് പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 21-3-2017-ല് കൂടനിയ കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  28-ാാമതയ് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം
(പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷമുള്ള  2-ാാമതയ്  കയഭാഗലാം)  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയ
മഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതലാം  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  രണഭാലാം  ഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കു
ന്നതനിനയ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതമഭായ  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള  53
പദതനികേളുലട പടനികേ ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന*.

(ബനി) കേനിഫ്ബനിയുലട ഡയറകര് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം 2017 കമയയ് 31-നയ് കൂടഭാന്
നനിലവനില്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.   കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിനയ്  മുമ്പഭാലകേ  പരനിഗണനയഭായനി
സമര്പനിക്കുന്ന  പദതനികേളനില്  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന
ഉത്തരവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗവമഭായവയുലട  അവകലഭാകേനലാം  നടന
വരുന. കബഭാര്ഡയ് അലാംഗതീകേരനിചതനികശഷലാം പദതനികേളുലട പടനികേ ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മഭാളനികയക്കല്  ലലവല്
കകഭാസനില്  ഓവര്ബനിഡ്ജയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കേനിഫയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ പദതനി വനിശദതീകേരണ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അവകലഭാകേനലാം
കേനിഫ്ബനിയനിലല പദതനി അവകലഭാകേന വനിഭഭാഗലാം നടത്തനിവരുന.

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് എല്.എ.സനി.- എ.ഡനി.എസയ്.-ല് 
ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള

37 (4496) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് എല്.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസയ്.-ല് ഉളലപടുത്തനിയ
പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുള്ളവയയ്  2017  കമയയ്  30-നയ്  മുന്പഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

29-3-2017-ലല സര്ക്കുലര് നമ്പര് 19/2017/ധന. ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം 2016-17-ലല

ആസനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്

ധനഭാനുമതനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  തതീയതനി  31-5-2017  വലര

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ദതീര്ഘനിപനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടനിലഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്

വനിശദമഭായ എസ്റ്റേനികമറയ്  സഹനിതലാം ഭരണ വകുപയ്  ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി  ലഭവമഭാക്കുന്ന

മുറയയ് ധനഭാനുമതനിയുലാം ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കുന്നതഭാണയ്.

ആസനി വനികേസന, പ്രകതവകേ വനികേസന ഫണ്ടുകേളനിലല പ്രവൃത്തനികേള

38  (4497)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2012-16-ല് പഭാറശഭാല എലാം.എല്.എ.യുലട ആസനിവനികേസന,  പ്രകതവകേ

വനികേസന ഫണ്ടുകേളനില്നനിനലാം ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന്ന

വനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസറ്റുത  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഏലതലഭാലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു;  ഏലതലഭാലാം

പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളതയ് ; അവയുലട നനിലവനിലല സനിതനി ;

എന്നനിവ ഇനലാം തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2012-16  കേഭാലയളവനില്  പഭാറശഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്

ആസനി  വനികേസന  പദതനി/പ്രകതവകേ  വനികേസനനനിധനി  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം

നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേലള സലാംബന്ധനിച വനിശദ വനിവരലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്

നനിനലാം കശഖേരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണയ്.

സഭാര്ക്കയ് സര്വ്വറനിലന്റെ കശഷനിക്കുറവയ്

39 (4498)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സഭാര്ക്കയ് കസഭാഫയ് ലവയറനിലന്റെ കശഷനിക്കുറവമൂലലാം സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം

അദവഭാപകേരുലടയുലാം  ശമ്പള  കുടനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  കനരനിടുന്ന

പ്രയഭാസങ്ങള  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിടനില.
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സലാംസഭാനലത്ത കക്ഷമ ലപന്ഷനുകേള

40 (4499)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കക്ഷമ ലപന്ഷനുകേള തകലഭാലാം തച്ഛവലാം ഒരു വവക്തനിയുലട
അടനിസഭാനപരമഭായ  ആവശവങ്ങളകപഭാലുലാം  നനിറകവറ്റുന്നതനിനയ്  പരവഭാപവമല  എന്ന
വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അടനിസഭാന ലചേലവകേളലക്കങനിലുലാം പരവഭാപമഭാകുന്ന വനിധത്തനിൽ കക്ഷമ
ലപന്ഷനുകേലള പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കക്ഷമ ലപന്ഷനുകേള തകലഭാലാം തച്ഛവലാം ഒരു വവക്തനിയുലട
അടനിസഭാനപരമഭായ ആവശവങ്ങളകപഭാലുലാം  നനിറകവറ്റുന്നതനിനയ്  പരവഭാപവമലഭാലയന്ന
വസ്തുത ശദയനില്ലപടുകേയുലാം  2016  ജൂണ മുതല് പ്രതനിമഭാസ ലപന്ഷന്  600-ല്
നനിന്നയ് തകേ  1000 രൂപയുലാം  2017  ഏപ്രനില് മുതല്  പ്രതനിമഭാസലാം  1100  രൂപയഭായുലാം
ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മുന്പയ് നല്കേനിയതനിലന്റെ ഏതഭാണയ് ഇരടനികയഭാളലാം വരുലാം ഇതയ്.

(ബനി)  കക്ഷമ ലപന്ഷനുകേള പടനിപടനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരനികേലയന്ന
നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ്  ആദവ വര്ഷലാം തലന്ന ഗണവമഭായ വര്ദന വരുത്തനി
യനിട്ടുള്ളതയ്.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വഭായ്പ

41  (4500)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലപഭാതകമഖേലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം എല്.ലഎ.സനി. കപഭാലുളള സഭാപന
ങ്ങളനില്നനിനലാം ഉയര്ന്ന പലനിശ നനിരക്കനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വഭായ്പ  എടുത്തനിട്ടുളള
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ഭവന വഭായ്പ സര്ക്കഭാര് എചയ്.ബനി.എ.യനികലക്കയ് മഭാറ്റുന്നതനിനയ്
ഉത്തരവകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ആയതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  12-11-2009  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്  505/2009/ധന
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് ബഭാങനില് നനികന്നഭാ മറയ് ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനില്
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നനികന്നഭാ  എടുത്ത  ഭവന  വഭായ്പ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വഭായ്പയനികലക്കയ്
മഭാറ്റുന്നതനിനയ് നനിലവനില് ഉത്തരവനില.  ടനി ഉത്തരവനിലല രണഭാമലത്ത ഖേണ്ഡനികേയനിലല
ഏഴഭാമലത്ത വവവസ, ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനള്ള വഭായ്പ ഏലറടുക്കുകേയനില എന്നതഭാണയ്.
2002-ല് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിരുന്ന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വഭായ്പഭാ പദതനി 12-11-2009-ലല
സ.ഉ.(അചടനി) നമ്പര് 505/2009/ധന പ്രകേഭാരലാം പുനനഃസഭാപനിച്ചു. അകപക്ഷകേലന്റെകയഭാ/
അകപക്ഷകേയുകടകയഭാ  ഭഭാരവയുകടകയഭാ/ഭര്ത്തഭാവനികന്റെകയഭാ  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
മക്കളുലട കപരനികലഭാ ഭവനമനില എന്ന പ്രസഭാവനയുലട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം ആധഭാര
മുളലപലടയുള്ള കരഖേകേളുലട അടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണയ് വഭായ്പ അനുവദനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് മറയ്  ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലന്നടുത്തനി
ട്ടുള്ള ഉയര്ന്ന പലനിശ നനിരക്കനിലുള്ള ഭവന വഭായ്പ  എചയ്.ബനി.എ.യനികലക്കയ് മഭാറ്റുന്നതയ്
പരനിഗണനയനിലനില എന്നറനിയനിക്കുന.

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേള

42  (4501)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളനില്  എത്ര
രൂപയയ് മുകേളനിലുള്ള പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണയ് കേനിഫ്ബനി അനുമതനി നല്കുന്നതയ്;

(ബനി)  20  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചതഭായനി  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനിയനില്
ഡനി.പനി.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം വവതവഭാസലാം വന്നഭാല് അത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് അനുമതനി
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രഖേവഭാപനിച  പദതനികയഭാലടഭാപലാം  സമഭാന  സസഭഭാവമുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
ഉളലപടുത്തനി നനിശനിത തകേയള്ള പദതനികേള സമര്പനിചഭാല് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫയ് ആകയ് പ്രകേഭാരലാം 100 കകേഭാടനി രൂപയനില് കേവനിയുന്ന
മൂലവമുള്ള  പദതനികേളഭാണയ്  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
സമര്പനികക്കണതയ്.   മൂലവലാം  കേണക്കഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  പത്തയ്  കകേഭാടനി  രൂപയനില്
കുറയഭാത്ത പദതനികേള ട്രഭാഞസയ് ആയനി തരലാംതനിരനിക്കഭാവന്നതലാം അവയനികലഭാകരഭാനലാം
നൂറയ്  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കേവനിയുന്ന  മൂലവമുള്ളതലാം  ആയനിരനികക്കണതഭാണയ്.  ഇത്തരലാം
പദതനി നനിര്കദശങ്ങള 8-8-2016-ലല സ.ഉ. (ലകേ) നമ്പര് 315/16/ധന ഉത്തരവനിലല
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള്ള  പദതനി  വനിശദഭാലാംശങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
സമര്പനിക്കുന്ന  പക്ഷലാം  കേനിഫ്ബനിയനിലല  കപ്രഭാജകയ്  അവകലഭാകേന  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
സൂക  പരനികശഭാധനയകശഷലാം  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനി
ക്കുന്നതഭാണയ്.
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(ബനി)  കചേഭാദവലാം  (എ)  യുലട മറുപടനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില്  20  കകേഭാടനി രൂപ
മൂലവമുള്ള ട്രഭാഞസയ് ആയനി തരലാംതനിരനിക്കലപട പദതനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്. പ്രകേഭാരമുള്ള
മൂലവലാം  പത്തയ്കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കുറയഭാത്തതഭാലണങനില്  അത്തരലാം  പദതനികേള
ട്രഭാഞസയ്  ആക്കലപട  100  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കേവനിയുന്ന  മൂലവമുള്ള  പദതനികേ
കളഭാലടഭാപലാം അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയകശഷലാം കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്. കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫയ് ആകയ് പ്രകേഭാരലാം പത്തയ്കകേഭാടനി രൂപയനില്
കുറഞ മൂലവമുള്ള ട്രഭാഞസയ് ആയനി തരലാംതനിരനിക്കലപട പദതനികേള കേനിഫയ് കബഭാര്ഡയ്
പരനിഗണനിക്കുന്നതല. എന്നഭാല് ആകരഭാഗവലാം, വനിദവഭാഭവഭാസലാം, പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസനലാം എന്നതീ കമഖേലകേളനിലല പദതനികേളനിലല കുറഞ മൂലവമുള്ള യണനിറ്റുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  10  കകേഭാടനി  രൂപ  മൂലവത്തനില്  കുറയഭാത്ത  ട്രഭാഞസയ്  ആയുലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
വഭാര്ഷനികേ  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രഖേവഭാപനിചനി
ട്ടുള്ളകതഭാ  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദശനിചനി
ട്ടുള്ളകതഭാ  ആയ  പദതനികേളഭാണയ്  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതയ്.  പ്രഖേവഭാപനിച പദതനികയഭാലടഭാപലാം സമഭാന സസഭഭാവമുള്ളകതഭാ മകറലതങനിലുലാം
പ്രവൃത്തനികയഭാ  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  നടപനിലഭാകക്കണതലണങനില്  അത്തരലാം
പ്രവൃത്തനികേള  ബഹു.  മുഖേവമനനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി  മനനിസഭഭാ കയഭാഗലാം
പരനിഗണനികക്കണതലാം  കമല്  സൂചേനിപനിച  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  പദതനി  വനിശദഭാലാംശ
ങ്ങളുളലപലട  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  ബന്ധലപട  ഭരണ
വകുപയ് സമര്പനികക്കണതമഭാണയ്.   എന്നഭാല് ടനി  സമഭാന സസഭഭാവമുള്ള പ്രവൃത്തനികേള
100  കകേഭാടനി  രൂപ  മൂലവത്തനില്  കുറയഭാത്ത  ഏലതങനിലുലാം  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കണലാം.

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പദതനികേള

43  (4502)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17,  2017-18  ബജറനില്  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനി
യനില് ഉളലപടുത്തനി തകേ വകേയനിരുത്തനിയ എത്ര പദതനികേളക്കയ് കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡയ്
അനുമതനി നലനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  കേനിഫ്ബനി
കബഭാര്ഡയ്  അനുമതനി  നലനിയനിടനില  എനലാം ആയതനിലന്റെ  കേഭാരണലമലന്തെനലാം  വനിശദ
മഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  അനുമതനി

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട നടപഭാക്കഭാനുകദശനിക്കുന്ന സലാംസഭാനലത്ത അടനിസഭാന

സസൗകേരവ  വനികേസന  പദതനികേള  ഒരു  ജനിലയുലടകയഭാ  ഒരു  നനികയഭാജകേമണ്ഡല

ത്തനിലന്റെകയഭാ വനികേസനമുകദശനിചല,  മറനിചയ്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗമഭായ വനികേസനമഭാണയ്

സര്ക്കഭാര്  ഉകദശനിചനിട്ടുളളതയ്.  2016-17,  2017-18  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട

നടപനിലഭാക്കഭാനുകദശനിചനിട്ടുളള  പദതനികേളുലട  പടനികേ  യഥഭാകമലാം  അനുബന്ധലാം  (എ),

(ബനി)  ആയനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.* പുനനഃസലാംഘടനിപനിച  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ്

കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലടയുലാം  28-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം

അലാംഗതീകേരനിച പദതനികേളുലടയുലാം പടനികേ യഥഭാകമലാം അനുബന്ധലാം (സനി), (ഡനി) ആയനി

കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

(ബനി&സനി)  വഭാര്ഷനികേ  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

പ്രഖേവഭാപനിചനിചനിട്ടുളള  പദതനികേളുലാം  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദശനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലാം  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി

കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്

315/16/ധന.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

ഇസൗ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  പഭാലനിചയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലട

വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  കേനിഫയ്  ആകനിലല  വവവസകേള

പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗവമഭായ  പദതനികേള  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി

സമര്പനിക്കുന. 

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള പദതനികേളുലട നനിര്വ്വഹണലാം

44 (4503)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികക്ഷപലത്ത അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാകണഭാ ഈ വര്ഷലത്ത കേനിഫ്ബനി

യനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട നനിര്വ്വഹണലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്  ;

എങനില്  ഏകേകദശലാം  എത്ര  രൂപയുലട  നനികക്ഷപമഭാണയ്  ഈ  വര്ഷലത്ത  പദതനി

നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ് ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  നഭാളനിതവലര  കേനിഫ്ബനിയനികലക്കയ്  യഭാലതഭാരു  തകേയുലാം  നനികക്ഷപമഭായനി
ലഭനിചനിടനിലഭാലയന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇതയ് ഈ വര്ഷലത്ത
കേനിഫ്ബനി  പ്രകേഭാരലാം  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലമന്നയ് കേരുതനകണഭാ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനികക്ഷപമഭായനി  ഈ  വര്ഷലാം  എന്തെയ്  തകേ  സമഭാഹരനി
ക്കഭാന് കേഴനിയുലാം ; ഈ തകേ ഏതയ് തതീയതനിയനില് ലഭനിക്കുലമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫ്ബനി  നനിധനിയനില്  ലഭവമഭായ  നനികക്ഷപലത്ത  അടനിസഭാനലപടു
ത്തനിയല കേനിഫ്ബനിയനിലുളലപടുത്തനി നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തുന്ന പദതനികേളുലട ലചേലവയ്
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുളളതയ്.  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ  ബജറയ്  പ്രഖേവഭാപനമനുസരനിചയ്
സലകമലറടുപലനിനഭാവശവമഭായ  തകേയുളലപലട  20,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനികേളുലാം 2017-18-ലല ബജറയ് പ്രഖേവഭാപനമനുസരനിചയ് 25,000 കകേഭാടനി രൂപയുലട
പദതനികേളുമഭാണയ് 2016-17, 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖേന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര് ഉകദശനിചനിട്ടുളളതയ്.  കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കലപട
പദതനികേളനില് കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 27-ാാമതലാം 28-ാാമതലാം കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗങ്ങള 8-
8-2016-ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗവമഭായ
12,063.73  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുളള  പദതനികേള  കബഭാര്ഡയ്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതനിനുകശഷലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അലാംഗതീകേരനിക്കലപട പദതനികേളുലട
നടത്തനിപനിനുളള  ആദവഗഡു  ധനസഹഭായലാം  നല്കേഭാന്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഇതവലര
ലഭവമഭായനിട്ടുളള  ആലകേ  തകേയഭായ  3227.94  കകേഭാടനി  രൂപ  പരവഭാപമഭാണയ്.
കേനിഫ്ബനിയനിലുളലപടുത്തനിയ പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിനഭായനി കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫയ്
ആകയ്  പ്രകേഭാരമുളള  ധനസമഭാഹരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ്  ആവശവഭാനു
സരണലാം കേനിഫ്ബനി ധനസമഭാഹരണലാം നടത്തുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലല  ബജറനില് വന്കേനിട
വനികേസന പദതനികേളുലട നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി 5475-00-800-92 (പഭാന്) ശതീര്ഷകേ
ത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്ന തകേയനില് അവകശഷനിച  2498.41  കകേഭാടനി,  കേനിഫ്ബനി
വഴനിയുളള  പ്രവര്ത്തന  സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിലന്റെ  ആദവ  നടപടനിലയന്ന  നനിലയനില്
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫയ് ആകനിലല ഖേണ്ഡനികേ 7 പ്രകേഭാരലാം
മുന്വര്ഷലത്ത കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനികുതനിയുലട  10  ശതമഭാനമഭായ  281.43  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങളനികനലുളള  മുഴവന്  ലസസയ്  തകേയഭായ  448.1
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  3227.94  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയുലട
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അക്കസൗണനില് ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.  കേനിഫ്ബനി പദതനികേളുലട ആദവ പഭാദ ലചേലവകേളക്കയ്
കമല്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുളള  വനിഹനിതലാം  പരവഭാപമഭാണയ്.  ഇതനിനയ്  പുറലമ  ആവശവമഭായനി
വരുന്ന തകേയനുസരനിചയ് നനികക്ഷപ സമഭാഹരണലാം നടത്തുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ബജറനിനയ്  പുറലമ  നനിനലാം  പണലാം  കേലണത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുമഭായനി കചേര്ന്നയ്  എന്.ആര്.ലഎ. ചേനിടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലഭാന്റെയ്  കബഭാണ്ടുകേള  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉകദശനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
മുന്വര്ഷലത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുലാം ലപകട്രഭാളനിയലാം ഉല്പന്നങ്ങളനികനലുളള
ലസസയ് തകേയുലാം കേനിഫ്ബനി നനിധനിയനികലയയ് ഇസൗ വര്ഷവലാം ലഭവമഭാകുന്നതഭാണയ്. കൂടഭാലത
പദതനി നടത്തനിപനിനയ് അധനികേമഭായനി ആവശവലാം വരുന്ന തകേ കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫയ്
ആകനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  അനുകയഭാജവമഭായ  ധനസമഭാഹരണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളവഴനി
സമഭാഹരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  നനിലവനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ലഭവമഭായ തകേയയ് പുറലമ പദതനി
നനിര്വ്വഹണ  പുകരഭാഗതനിയനുസരനിചയ്  ആവശവമഭായനി  വരുന്ന  മുഴവന്  തകേയുലാം  ടനി
മഭാര്കഗ്ഗണ സമഭാഹരനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നതഭാണയ്.

നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള

45 (4504)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  5  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം
ലഭനിചതയ് ഏതയ് വര്ഷമഭാണയ് ; എത്ര ശതമഭാനലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) നനികുതനി വരുമഭാന കചേഭാര്ചയുലട കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ആയതയ്
പരനിഹരനിചയ്  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; ഇതനിലന്റെ ഫലലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കസൗണന്റെയ്  ജനറലനിലന്റെ  കേണക്കയ്  പ്രകേഭാരലാം   2011  മുതല്  2016
ഡനിസലാംബര്  31  വലര  ലഭനിച  തനതയ്  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള
ഏറവലാം കൂടുതല് നനികുതനി വരുമഭാനലാം ലഭനിചതയ്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷമഭാണയ്.
പ്രസ്തുത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുന്വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചയ് 10.67 ശതമഭാനലാം വളര്ച
കനടുവഭാന് കേഴനിഞ്ഞു.

(ബനി)  ബഭാര് കഹഭാടലുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതലാം കനഭാടയ് നനികരഭാധനവലാം സനിമന്റെയ്,
അയണ  ആന്റെയ്  സ്റ്റേതീല്,  ലലടല്സയ്,  ടനിലാംബര്  എന്നനിവയുലട  വരുമഭാനത്തനില്  വന്ന
കുറവലാം നനികുതനി പനിരനിവനിലന പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.
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ആയതയ് പരനിഹരനിചയ് നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

1. കേഭാരവക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശഷനിയുളള  സര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസ്റ്റേലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധവമഭാകുന്ന  കസഭാഫയ് ലവയര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനില്  കചേഭാദനിചയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിലന  കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു.  അതകപഭാലലതലന്ന  കേമ്പമ്യൂടര്
ബനിലനിലാംഗുളള വവഭാപഭാരനികേള അവരുലട ബനില്ലുകേള തതമയലാം തലന്ന
അപയ് കലഭാഡയ്  ലചേയ്യുനലവന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. കൂടുതല്  വവഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനി
നുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.

4. അപതീല് കകേസകേളുലാം കകേഭാടതനി കകേസകേളുലാം എത്രയുലാം കവഗലാം തതീര്പഭാ
ക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

5. റനികടണ സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അസലസന്റെയ് എന്നനിവ കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി.

6. റവനമ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തനി.

7. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുന്നതനിനയ് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.

8. ഓഡനിറയ്  വനിസനിറയ്  വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഇകന്റെണല്
ഒഭാഡനിറയ് വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തനി.

9. 60 ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതല് വനിറ്റുവരവളള അനുമഭാന നനികുതനിദഭായ
കേര്ക്കയ് ആലാംനസ്റ്റേനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

10. ലമറല് കഷര് യണനിറ്റുകേള,  മറയ്  നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറ്റുകേള എന്നനിവ
രജനികസഷന്  എടുത്തനിട്ടുലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  തകദശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡയ്,
ലലമനനിലാംഗയ്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപയ്,  ഇന്കേലാം  ടഭാകയ്  വകുപയ്,
ഇലകനിക്കല് ഇന്ലസകകററയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം വനിവരങ്ങള
കശഖേരനിചയ് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

11. ദതീര്ഘകേഭാലമഭായുളള നനികുതനി കുടനിശനികേകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി
ആകേര്ഷകേമഭായ ആലാംനസ്റ്റേനി പദതനി നടപനില്വരുത്തനി.
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12. അന്തെര്  സലാംസഭാന  വനില്പനയുലട  കേഭാരവത്തനില്  സനി  കഫഭാലാം
ലവരനിഫനികക്കഷനുകവണനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചയ്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  വവഭാജ  കഫഭാമുകേള  കേലണത്തുന്ന
കകേസകേളനില് ഉയര്ന്ന നനിരക്കനില് നനികുതനി ഇസൗടഭാക്കുവഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

13. ഇ-റനികടണുകേളനിലുലാം  മറയ്  കരഖേകേളനിലുമുളള  ലപഭാരുത്തകക്കടുകേള
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുളള കസഭാഫയ് ലവയറനിലന്റെ വനികേസനലാം അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണയ്.

14. ഓണലലലന്  തടനിപ്പുകേളനിലൂലടയുളള  നനികുതനി  ലവടനിപയ്  തടയുന്ന
തനിനഭായുളള  ലലസബര്  കഫഭാറന്സനികേയ്  യണനിറയ്  സഭാപനിക്കുന്ന
തനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

15. ലറയനില്കവവഴനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറകത്തയയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന
ചേരക്കുകേളക്കുലാം ഇ-ഡനികകറഷന് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

16. ഇറചനികക്കഭാഴനി  കേളളക്കടത്തയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം
ഇന്റെലനിജന്സയ് സസഭാഡുകേളുലാം വളലര ജഭാഗതകയഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

17. നനികുതനി  ലവടനിപനിനുളള  ഒരു  പ്രധഭാന  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണയ്  ലറയനില്കവ
വഴനിയുളള കേളളക്കടത്തയ്.  ഇത്തരലാം ചേരക്കുകേടത്തയ് തടയുന്നതനിനഭായനി
ലറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷനുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുളള  ഇന്റെലനിജന്സയ്  സസഭാഡു
കേളുലട പരനികശഭാധന ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

18.  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട
പരനിസരത്തയ് ഇന്റെലനിജന്സയ് സസഭാഡുകേലള വനിനവസനിചയ് നനിരതീക്ഷണലാം
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റേയ്  കേടനവരുന്ന  വഭാഹനങ്ങലള
ഓവര്  ലചേക്കയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സസഭാഡുകേളക്കയ്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനി
യനിട്ടുണയ്.

19. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് വഭാഹനങ്ങളുലട സതീറനിലാംഗയ്  കേപഭാസനിറനി,
പര്കചസയ് വഭാലക്യു എന്നനിവ കുറചയ് കേഭാണനിചയ് നനികുതനി ലവടനിക്കുന്നതയ്
തടയുന്നതനിനഭായനി ആഭവന്തെര പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തനി.

കമല് പ്രസഭാവനിച നടപടനികേളുലട ഫലമഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്  31  വലരയുളള
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  മുന്വര്ഷലത്ത  ഇകത
കേഭാലയളവനിലന അകപക്ഷനിചയ് 8.98 ശതമഭാനലാം വളര്ച കനടഭാന് കേഴനിഞ്ഞു.
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സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലപഭാതസഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി

46 (4505)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഒഴനിയുന്ന  സമയത്തയ്  ലപഭാതകേടലാം,
റവനമ്യൂകേമ്മേനി,  ആകളഭാഹരനി  കേടലാം  എന്നനിവ  എത്ര  വതീതമഭായനിരുന  എന്നയ്  വവക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ അഞ യ്  വര്ഷങ്ങളനിലല സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ധനക്കമ്മേനി സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വനിശകേലനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
ധനകേഭാരവ  സൂചേകേങ്ങള അനുസരനിചയ്  2017  മഭാര്ചനില്  അവസഭാനനിച  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാത  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  എന്തെഭാലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-3-2016  തതീയതനിലയ  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുളള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ലപഭാതകേടലാം 1,57,370.32 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത റവനമ്യൂ
കേമ്മേനി 9,656.81 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ആകളഭാഹരനി കേടലാം 46,058 രൂപയുമഭാണയ്.

(ബനി)  2011  മുതല്  2016  വലരയുളള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ധനകേമ്മേനി  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

(തകേ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷലാം ധനക്കമ്മേനി വര്ഷലാം ധനകേമ്മേനി

2010-11 7730.45 2013-14 16944.12

2011-12 12814.77 2014-15 18641.73

2012-13 15002.46 2015-16 17818.39

(സനി)  2017  മഭാര്ചനില്  അവസഭാനനിച  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  അന്തെനിമ
കേണക്കയ്  ഇതവലര  ലഭവമഭായനിടനില.  2016-17-ലല  Revised  Estimate  (RE)
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുളള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  വനിശകേലനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുളള  പ്രധഭാന  ധനസൂചേകേങ്ങള  അനുസരനിചയ്  2017  മഭാര്ചനില്
അവസഭാനനിച  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാത  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി സലാംബന്ധനിച്ചുളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണയ്.
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ഇനലാം 2016-17 RE

Gross Fiscal Deficit as % of GSDP 3.53%

Revenue Deficit as % of GSDP 2.10%

Primary Deficit as % of GSDP 1.67%

Total Debt Stock as % of GSDP 27.27%

Interest payment as % of Revenue receipts 15.36%

അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയുളള വരുമഭാനലാം

47  (4506)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസദതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ലല  സലാംസഭാന  ബജറനില്  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട ലക്ഷവമനിട വരുമഭാനലാം എത്രയഭായനിരുന ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലക്ഷവലാം  ഫലപ്രഭാപനിയനില്  എത്തനികയഭാ  എന്നയ്  പരനികശഭാധനി
ചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2016-17-ലല സലാംസഭാന ബജറനില് അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട ലക്ഷവമനിട വരുമഭാനലാം 805 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന. അധനികേ വനിഭവ
സമഭാഹരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട ലഭനിച വരുമഭാനത്തനിലന്റെ കേണക്കുകേള പ്രകതവകേമഭായനി
തനിടലപടുത്തനിയനിടനില.  അക്കസൗണന്റെയ്  ജനറലനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം
2016 ഡനിസലാംബര് 31 വലര ലഭനിച ആലകേ തനതയ് റവനമ്യൂ വരുമഭാനലാം 35492.2 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്.

വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവയ് സഹഭായ പദതനി

48 (T 4507) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  തനിരനിചടവയ്  സഹഭായ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

T മഭാറനി വച കചേഭാദവലത്ത  സൂചേനിപനിക്കുന.



128       കകേരള നനിയമസഭ                                കമയയ് 18, 2017

(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  അനുവദനിച  ബഭാങ്കുകേളക്കയ്  എത്ര രൂപ  കേനിടഭാക്കട
മഭായുണയ്;

(സനി)  കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം ലഭനിക്കഭാനുള്ള
തകേയുലട വനിശദഭാലാംശലാം തരലാംതനിരനിചയ് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട  എത്ര  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ആനുകൂലവലാം
ലഭവമഭാകുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) തനിരനിചടവയ് പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള, വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനി  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്;  ഇതനിനുള്ള
നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തുകമഭാ;  പദതനി  എന്നകത്തയയ്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 16-5-2017-ലല ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  65/2017/ധന.  പ്രകേഭാരലാം വനിദവഭാഭവഭാസവഭായ്പ
തനിരനിചടവയ്  പദതനിയുലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്ന
തനിനുളള പ്രധഭാന മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

• 1-4-2016-നുമുമ്പയ്  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവയ്  തടങ്ങനിയ  അര്ഹരഭായ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  തനിരനിചടവയ്  അവധനിക്കുകശഷമുളള  നഭാലയ്  വര്ഷ
കത്തയയ് വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവനിനുളള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്ന
തഭായനിരനിക്കുലാം.

• 31-3-2016-കനഭാ  അതനിനുമുകമ്പഭാ  നനിഷനിയ  ആസനിയഭായനി  (NPA)
മഭാറനിയനിട്ടുളള  കലഭാണ  അക്കസൗണ്ടുകേള  കകഭാസയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണയ്.

• അലാംഗതീകൃത  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴനിനയ്  അഡനിഷന്  ലഭനിചനിട്ടുളള
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് ഇസൗ സതീമനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

• മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  /എന്.ആര്.ലഎ.  കേസഭാട,  അലാംഗതീകൃതമലഭാത്ത സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുളള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
ഇതനിലന്റെ ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുകേയനില.

• മഭാകനജ് ലമന്റെയ് കേസഭാടയനില് നഴനിലാംഗയ് കകേഭാഴനിനയ് പ്രകവശനലാം കനടനിയനിട്ടുളള
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള ഇസൗ സതീലാം പ്രകേഭാരമുളള ആനുകൂലവത്തനിനയ് അര്ഹരഭാണയ്.
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• കലഭാണ  അക്കസൗണയ്  കകഭാസയ്  ലചേയനിട്ടുളള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ഇസൗ
സതീലാം പ്രകേഭാരമുളള ആനുകൂലവത്തനിനയ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതല.

• ഇസൗ  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഇന്തെവയനിലല  ആദവലത്ത  ഗഭാജുകവറയ്/കപഭാസ്റ്റേയ്
ഗഭാജുകവറയ് ഡനികപഭാമ കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  ഒരനിക്കല് മഭാത്രകമ ആനുകൂലവലാം
ലഭവമഭാകുകേയുളള.

• 1-4-2016-ല്  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാനലാം  ആറയ്  ലക്ഷത്തനില്
കേവനിയഭാത്ത  വഭായ്പലയടുത്ത  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  മഭാത്രകമ  ഇസൗ
സതീമനിലന്റെ  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുകേയുളള.  എന്നഭാല്  40%
അലാംഗപരനിമനിതനിയുളളവര്ക്കയ്  ഉയര്ന്ന  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാന
പരനിധനി 9 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനിരനിക്കുലാം.

(ബനി&സനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  അനുവദനിചയനിനത്തനില്  ലപഭാതകമഖേലഭാ
ബഭാങ്കുകേളക്കയ്  1,166  കകേഭാടനി രൂപയുലാം സസകേഭാരവ ബഭാങ്കുകേളക്കയ്  149  കകേഭാടനി രൂപയുലാം
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കയ് 43 കകേഭാടനി രൂപയുമഭായനി ആലകേ 1,358 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്
ബഭാങ്കുകേളക്കയ് കേനിടഭാക്കടമഭായുളളതയ്.

(ഡനി) കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം, വഭായ്പഭാ പരനിധനി തടങ്ങനിയ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്  ഇസൗ  പദതനിക്കുളള  ആനുകൂലവത്തനിനയ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള
അര്ഹരഭാകുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല് ഇസൗ പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാകുന്ന  മുറയയ്
മഭാത്രകമ  എത്ര  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിക്കുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുളള.

(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചയ് ധനകേഭാരവ വകുപയ്
കനരനിടയ്  നടത്തുന്ന  ഒരു  പദതനിയഭാണനിതയ്.  16-5-2017-ലല  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്
65/2017/ധന  പ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ  പദതനിയുലട  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള
പുറലപടുവനിചയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

റബര് കേചവടലാം നടത്തഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന്
നടപടനി

49  (4508)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് രജനിസ്റ്റേര് ലചേയ വവഭാപഭാരനികേളനില്നനികന്നഭാ കേര്ഷകേരനില്
നനികന്നഭാ  റബര്  വഭാങ്ങനി  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കയ്  വനില്പന  നടത്തുന്നവര്ക്കയ്
എസയ്.ആര്.ഒ.  804/2008,  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  കേമ്മേതീഷണറുലട  5-10-2013-ലല
17/2013  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  എന്നനിവമൂലലാം  കേചവടലാം  നടത്തഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

103/2020
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(ബനി)  2008/2009  മുതല് കകേന്ദ്ര വനില്പന നനികുതനി  അടചയ്  കഫഭാറലാം  'സനി  '
നല്കേനിയ കശഷവലാം കകേഭാടനിക്കണക്കനിനയ് രൂപ വതീണ്ടുലാം അടയഭാന് ഡനിമഭാന്റെയ് കനഭാടതീസയ്
നല്കേനിയതയ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) 1) കകേരളത്തനില് രജനിസ്റ്റേര് ലചേയ വവഭാപഭാരനികേളനില്നനിന്നയ് നഭാലയ് ശതമഭാനലാം
നനികുതനി  നല്കേനി  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനിലല  രജനികസ്റ്റേര്ഡയ്  വവഭാപഭാരനികേളക്കയ്  സനി
കഫഭാറലാം  സസതീകേരനിചയ്  രണയ്  ശതമഭാനലാം  നനിരക്കനില്  അന്തെര്സലാംസഭാന  വനില്പന
നടത്തനിയഭാല് കൂടുതല് നല്കേനിയ നനികുതനി ലസക്ഷന് 13 പ്രകേഭാരലാം റതീഫണയ് നല്കുന്ന
വവവസയഭാണയ്  വഭാറയ്  നനികുതനി  നനിയമത്തനിലുണഭായനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല്  റതീഫണയ്
നല്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതയ്  തങ്ങളുലട  മൂലധനത്തനിലന  ബഭാധനിക്കുന
ലവന്നയ് വവഭാപഭാര സലാംഘടനകേള പരഭാതനിലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റബറനിലന്റെ
അന്തെര്സലാംസഭാന  വനില്പന  നനികുതനി  ഒഴനിവഭാക്കനി  എസയ്.ആര്.ഒ.  804/2008
പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  രജനിസ്റ്റേര്  ലചേയഭാത്ത  വവഭാപഭാരനികേളക്കുളള  അന്തെര്
സലാംസഭാന വനില്പനയയ് പൂര്ണ്ണ നനികുതനിയനിളവയ് നല്കേഭാന് കകേന്ദ്ര വനില്പന നനികുതനി
നനിയമലാം സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ് അധനികേഭാരലാം നല്കുന്നനില എന്നയ് കേണതനിലനത്തുടര്ന്നയ്
എസയ്.ആര്.ഒ. 753/2011 പുറലപടുവനിച്ചു. എസയ്.ആര്.ഒ. 753/2011-ല് തഭാലഴപറയുന്ന
കേഭാരവങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകേയുണഭായനി.

(1) രജനികസ്റ്റേര്ഡയ് വവഭാപഭാരനികേളക്കുളള അന്തെര്സലാംസഭാന വനില്പനമഭാത്രലാം
കകേന്ദ്ര  വനില്പന  നനികുതനി  ആകനില്  8(4)-ല്  നനിര്കദശനിക്കുന്ന
തരത്തനിലുളള സനി കഫഭാറലാം നല്കേനിയഭാല് നനികുതനി വനിമുക്തമഭായനിരനിക്കുലാം.

(2) ലസന്ട്രനിഫമ്യൂഗല്  ലഭാറകയ്  ഉളലപലടയുളള  ലഭാറകനിനയ്  എസയ്.ആര്.ഒ.
ബഭാധകേമഭായനിരനിക്കനില.

(2)  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  17/2013-ല്  എസയ്.ആര്.ഒ.  753/2011  പ്രകേഭാരലാം
പുതക്കനിയനിട്ടുളള  എസയ്.ആര്.ഒ.  804/2008  പറഞനിട്ടുളള  സപ്രധഭാന
വവവസകേള തഭാലഴപറയുന്ന രതീതനിയനില് വനിശദതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.

(1) എസയ്.ആര്.ഒ.  804/2008  പ്രകേഭാരമുളള  ആനുകൂലവലാം  സനി  കഫഭാറലാം
നല്കുന്ന  രജനികസ്റ്റേര്ഡയ്  വവഭാപഭാരനികേളക്കയ്  മഭാത്രമഭാണയ്  അനുവദനിചനി
ട്ടുളളതയ്.

(2) രജനികസ്റ്റേര്ഡയ്  വവഭാപഭാരനികേള  സനി  കഫഭാറലാം  നല്കുകേയഭാലണങനില്
നനികുതനി നനിരക്കയ് 0% മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം.
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(3) രജനിസ്റ്റേര് ലചേയഭാത്ത വവഭാപഭാരനികേളക്കുളള അന്തെര്സലാംസഭാന വനില്പന
യനിലല നനികുതനി നനിരക്കയ് കകേന്ദ്രവനില്പന നനികുതനി നനിയമലാം ലസക്ഷന്
8(5)-ല് പറഞനിട്ടുളള പ്രകേഭാരമഭാണയ്.

(4) രജനിസ്റ്റേര് ലചേയഭാത്ത വവഭാപഭാരനികേളക്കുളള അന്തെര്സലാംസഭാന നനികുതനി
കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തയ്  നല്കേനിയ  നനികുതനി
തടനിക്കനിഴനികക്കണതഭാണയ്.

(3)  എസയ്.ആര്.ഒ.  804/2008  പുറലപടുവനിചതനിനുകശഷവലാം  അന്തെര്സലാംസഭാന
വനില്പനയനില് സനി കഫഭാറലാം സസതീകേരനിചയ് രണയ് ശതമഭാനലാം നനികുതനി ഒടുക്കനിയ
റബര്  വവഭാപഭാരനികേള  പരഭാതനി  ഉന്നയനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇവ  അകനസഷണ
ത്തനിനഭായനി  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  കേമ്മേതീഷണര്ക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
കേമ്മേതീഷണറുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) കകേന്ദ്ര വനില്പന നനികുതനി നനിയമവലാം വനിജഭാപനങ്ങളുലാം അനുസരനിചയ്
റബറനിലന്റെ  അന്തെര്സലാംസഭാന  വനില്പനയയ്  നനികുതനി  ഒഴനിവയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണഭായനി
രുനലവങനിലുലാം  ചേനില  വവഭാപഭാരനികേള  അന്തെര്സലാംസഭാന  വനില്പനയയ്  സനി-കഫഭാറലാം
നല്കേനിലക്കഭാണയ്  രണയ്  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി  ഒടുക്കുകേയുലാം  മൂലവവര്ദനിത  നനികുതനി
നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഇന്പുടയ് ടഭാകയ് ലകഡനിറയ്  എടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതയ് തടര്നലകേഭാണനി
രുന.  ഇത്തരലാം വവഭാപഭാരനികേളുലട കേഭാരവഭാലയത്തനില് രണയ് ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര വനില്പ
നനികുതനി  കേളകയ്  ലചേയതയ്  നനിയമഭാനുസൃതമലലനളള  നനിലപഭാടയ്  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണ
യഭാധനികേഭാരനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  തകേ  കേണ്ടുലകേട്ടുകേയുലാം  ലചേയ.  ഇതയ്
സലാംബന്ധമഭായനി  വവഭാപഭാരനികേള  ഉന്നയനിചനിട്ടുളള  പരഭാതനികേള  വഭാണനിജവ  നനികുതനി
കേമ്മേതീഷണര്ക്കയ്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേതീഷണറുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാന
ത്തനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല വരുമഭാനലാം

50  (4509)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2016-17-ല്  ലസയനില്സയ്  ടഭാകയ്  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  വരുമഭാനലാം
എത്രലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  വരുമഭാനത്തനില്  വര്ദനവയ്  ഉണഭായനി
ട്ടുകണഭാ; എങനില് എത്രലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വരുമഭാനത്തനില്  കുറവയ്  സലാംഭവനിചനിട്ടുലണങനില്  അതനിനുളള  കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ല്  ലസയനില്സയ്  ടഭാകയ്  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  വരുമഭാനലാം
1,036.90 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.

(ബനി)  ഇല.  മുന്വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  വരുമഭാനത്തനില്  57.38  കകേഭാടനി
രൂപയുലട കുറവഭാണയ് ഉണഭായനിട്ടുളളതയ്.

(സനി)  മുന്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  2016-17  വര്ഷത്തനില്
ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂലട  കേടനകപഭായ  വഭാഹനങ്ങളുലട  എണ്ണത്തനില്  ഗണവമഭായ
കുറവയ് വന്നനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  അഡസഭാന്സയ് ടഭാകയ് ഇനത്തനിലുലാം ജഭാമവത്തുകേ ഇനത്തനിലുളള
വരുമഭാനത്തനിലുലാം കുറവയ് വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കനഭാടയ് നനികരഭാധനലാംമൂലവലാം വരുമഭാനത്തനില്
കുറവയ് സലാംഭവനിച്ചു.

വനില്പന നനികുതനി വകുപയ് ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള

51  (4510)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിൽപന നനികുതനി വകുപയ് ആധുനനികേവൽക്കരനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനി
കേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

1. വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപനിലന്റെ ഇ-ഗകവണന്സയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
നലടലഭായ  ലകേ-വഭാറനിസനിലന്റെ  പഴക്കലാം  ലചേന്ന  സര്വ്വറുകേള  മഭാറനി
പുതനിയ  കശഷനി  കൂടനിയ  സര്വ്വറുകേള  സഭാപനിചയ്  കസവനങ്ങള
ലമചലപടുത്തനി.

2. ജനി.എസയ്.ടനി.-യനികലയളള  മഭാറത്തനിനുളള  തയഭാലറടുപ്പുകേള  നടപനി
ലഭാക്കനിവരുന.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓഫതീസനില്  ആവശവമഭായ
കേമ്പമ്യൂടറുകേളുലാം  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുളള
പ്രകനിയ നടനവരുന.

3. കസഭാഫയ് ലവയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെനിനുകവണനി  എന്.ലഎ.സനി.-യുമഭായനി
കചേര്ന്നയ് ഒരു ലഡവലപ്ലമന്റെയ് ലസന്റെര് വകുപനില് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ഇതനികലയഭായനി  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധലര  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനിചയ് കസഭാഫയ് ലവയറനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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4. ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ആവശവമുളള  സഭാകങതനികേ
ഉപകേരണങ്ങള,  ഹഭാര്ഡയ്  ലവയറുകേള  എന്നനിവ  സലാംഭരനിക്കഭാനുളള
ലടന്ഡര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ട്രഷറനികേളനില് സലാംകയഭാജനിത ധനകേഭാരവ മഭാകനജ് ലമന്റെയ് സനിസ്റ്റേലാം

52  (4511)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ട്രഷറനികേളനില്  നടപഭാക്കനിയ  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരവ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
സനിസ്റ്റേത്തനിനയ് (ഐ.എഫയ്.എലാം.എസയ്.) എത്ര രൂപ ലചേലവഭായനി എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലഭാട്രഷറനി  /സബ്ട്രഷറനികേളനിലുലാം  പ്രസ്തുത
സലാംവനിധഭാനലാം ലഭവമഭാകണഭാ ;

(സനി) ട്രഷറനി കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങയ് (ടനി. എസയ്.ബനി.) അക്കസൗണ്ടുളളവര്ക്കയ് ട്രഷറനി/
സബയ്  ട്രഷറനികേളനില്  എ.ടനി.എലാം.  കസവനലാം  നല്കുന്ന  കേഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തയ് നനിന്നയ് എലന്തെങനിലുലാം നടപടനി ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഐ.എഫയ്.എലാം.എസയ്.  നടപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി പുതനിയ ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ട്രഷറനികേളനില്  നടപഭാക്കനിയ  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരവ  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്
സനിസ്റ്റേത്തനിനയ് (ലഎ.എഫയ്.എലാം.എസയ്.) 22,20,44,687 രൂപ (ഇരുപത്തനിരണയ് കകേഭാടനി
ഇരുപതയ്  ലക്ഷത്തനി  നഭാല്പത്തനി  നഭാലഭായനിരത്തനി  അറുന്നൂറനി  എണപകത്തഴയ്  രൂപ
മഭാത്രലാം) ഇതവലര ലചേലവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലഭാ  ട്രഷറനി/സബയ്  ട്രഷറനികേളനിലുലാം  പ്രസ്തുത
സലാംവനിധഭാനലാം ലഭവമഭാണയ്.

(സനി)  14-12-2012-ലല  G.O.(Rt.)  No.10460/12/Fin.  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത
നഭാലയ് ട്രഷറനികേളനില്  ATM സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനലാംവഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  Stand  alone
ATM-കേള  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്  ഏലറ  ഗുണപ്രദമഭാകേനില  എന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്
സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേളനില്  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്
നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്  ട്രഷറനി  അക്കസൗണ്ടുകേളനിലുളള  പണലാം,
അക്കസൗണയ്  ഉടമകേളക്കയ്  യകഥഷ്ടലാം  ബഭാങയ്  അക്കസൗണ്ടുകേളനികലയയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം
അതവഴനി  ബഭാങയ്  എ.ടനി.എലാം.-ലൂലട  തകേ  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുളള  സസൗകേരവലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുമുളള നനിര്കദശലാം  ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുണയ്.
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(ഡനി)  ലഎ.എഫയ്.എലാം.എസയ്.  നടപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ട്രഷറനി  വകുപനില്
പുതതഭായനി ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിടനില.

വവഭാജ കലഭാടറനിയുലട വനിപണനലാം

53  (4512)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വവഭാജ കലഭാടറനിയുലട വനിപണനലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇതയ്
സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  നടത്തനിപനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നലണന്ന  കേഭാരവലാം
ഗസൗരവകത്തഭാലട കേഭാണുനകണഭാ;

(ബനി)  വവഭാജ  കലഭാടറനിയുലട  വനിപണനലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാന
കലഭാടറനിയുലട  സരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  വവഭാജ  കലഭാടറനി  അചടനിചതമഭാകയഭാ  വനിപണനലാം  നടത്തനിയതമഭാകയഭാ
ബന്ധലപടയ്  എത്ര  കകേസകേള  രജനിസ്റ്റേര്  ലചേയനിട്ടുണയ്;  എത്ര  കപലര  അറസ്റ്റു
ലചേയനിട്ടുണയ്;  ഭഭാഗവക്കുറനി  വകുപയ്  കനരനിടയ്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനകേളനില്  അത്തരലാം
എത്ര സലാംഭവങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ് ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്മേഭാനഭാര്ഹമഭായ  നമ്പരനിലുളള  ടനിക്കറ്റുകേള  വവഭാജമഭായനി  നനിര്മ്മേനിചയ്
ഏജന്റുമഭാലരയുലാം  വനില്പനക്കഭാലരയുലാം  കേബളനിപനിചയ്  പണലാം  തടനിലയടുക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  സലാംസഭാന  ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട  വനിശസഭാസവതലയ
ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല് വവഭാജ ടനിക്കറ്റുകേളുലട ഉറവനിടലാം സലാംബന്ധനിചയ് അകനസഷണലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനിക്കയ്  നനിര്കദശലാം  നല്കുകേയുലാം
അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലലകലാംബഭാഞയ്  അകനസഷണലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അനധനികൃത  കലഭാടറനികേളുലട  വനില്പന  തടയുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാന
തലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ലസല്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത
കേമ്മേനിറനികേള നനിശനിത ഇടകവളകേളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന്നയ് ആവശവമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന.  വവഭാജ  സമ്മേഭാന  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  വനിപണനലാം  തടയുന്നതനിനുകവണനി
നനിലവനിലുളള സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കയ് പുറലമ  micro printing, opaque text,
currency  strips  മുതലഭായ സരക്ഷഭാമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളകൂടനി  ആദവഘടമഭായനി  ഉളലപടുത്തനി
ജൂണ മഭാസലത്ത നറുലക്കടുപയ് മുതല് പ്രഭാബലവത്തനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
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(സനി) അനധനികൃത കലഭാടറനിയുമഭായനി ബന്ധലപടയ് സലാംസഭാനത്തയ് 28 കകേസകേള
രജനിസ്റ്റേര്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  വവഭാജ  സമ്മേഭാന  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  ഉറവനിടലാം  കേലണത്തുന്നതനിനയ്
അകനസഷണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ലലകലാം  ബഭാഞയ്  DySP/
ASP-ലയ  കനഭാഡല്  ഓഫതീസറഭായനി  അകനസഷണ  സലാംഘലത്ത  നനികയഭാഗനിക്കഭാന്
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരത്തനിലുളള  വവഭാജ
ടനിക്കറ്റുകേള സലാംബന്ധനിചയ് പഭാലക്കഭാടയ്  സനി.ബനി.സനി.ലഎ.ഡനി.  കകേസയ് രജനിസ്റ്റേര് ലചേയയ്
അകനസഷണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  2017  ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനില്  വവഭാജ
ടനിക്കറ്റുകേള സലാംബന്ധനിചയ് ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ ജനിലകേളനില് രണയ് കകേസകേള രജനിസ്റ്റേര്
ലചേയ്യുകേയുലാം ഒരു അറസ്റ്റേയ് കരഖേലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

കലഭാടറനി വകുപനിനയ് കൂടുതല് ജനകേതീയ മുഖേലാം നല്കുന്നതനിനയ് പദതനികേള

54 (4513)  ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സവര്ണ്ണ ജൂബനിലനി വര്ഷത്തനില് കലഭാടറനി വകുപനിനയ് കൂടുതല് ജനകേതീയ
മുഖേലാം നല്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കനിയലതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കലഭാടറനി നടത്തനിപനിലൂലടയുള്ള വരുമഭാനലാം ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്
വര്ദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭഭാഗവക്കുറനി  വകുപനിനയ്  കൂടുതല്  ജനകേതീയ  മുഖേലാം  നല്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ്  ശുചേനിതസത്തനിലന്റെ  പരസവ  പ്രചേരണഭാര്ത്ഥലാം  നനിര്മ്മേല്  പ്രതനിവഭാര
ഭഭാഗവക്കുറനി  നറുലക്കടുപ്പുകേള  എലഭാ  ലവളളനിയഭാഴ്ചകേളനിലുലാം  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത
ഭഭാഗവക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേളനില് ശുചേനിതസത്തനിലന്റെ പരസവ പ്രചേഭാരണത്തനിനുളള വഭാചേകേങ്ങള
അചടനിക്കുനണയ്.  കേഭാരുണവ,  കേഭാരുണവ  പസയ്,  സതീ  ശക്തനി  തടങ്ങനിയ  സഭാമൂഹവ
പ്രതനിബദതയുളള കലഭാടറനികേളലക്കഭാപമഭാണയ് നനിര്മ്മേല് ഭഭാഗവക്കുറനിയുലടയുലാം സഭാനലാം.
വകുപനിലന്റെ  സവര്ണ്ണ  ജൂബനിലനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കൂടുതല്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 18  പുതനിയ ഓഫതീസകേള ആരലാംഭനിച്ചു.
വകുപനിലന്റെ ചേരനിത്രത്തനിലല ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട ഒന്നഭാണനിതയ്.
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(ബനി)  കലഭാടറനി നടത്തനിപനിലൂലടയുളള വരുമഭാനലാം ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്
(2016-17)  വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  വരുമഭാനലാം
(വനിറ്റുവരവയ്) 6,318.46 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത വരുമഭാനലാം
7,395.29 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണയ്. 2015-16-ലല വരുമഭാനലത്ത അകപക്ഷനിചയ് 1,076.83
കകേഭാടനി രൂപയുലട വരുമഭാന വര്ദനവയ് 2016-17-ല് ഉണഭായനിട്ടുണയ്.

കേരുനഭാഗപളളനിയനില് കലഭാടറനി ഓഫതീസയ്

55  (4514)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്  കലഭാടറനി  ഓഫതീസയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എനമുതലലന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസനില്നനിന്നയ്  ലപഭാതജനങ്ങളക്കയ്  എലന്തെലഭാലാം
കസവനങ്ങള ലഭവമഭാകുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിലടനനിന്നയ്  കലഭാടറനി  ടനിക്കറയ്  വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഓഫതീസനില്  കേഭാരുണവ  ബനവലന്റെയ്  ഫണനില്നനിനള്ള
സഹഭായത്തനിനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ് അവസരലാം ലഭനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസനില്  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിച്ചുലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 12-4-2017 മുതല്.

(ബനി)  ജനിലഭാ  കലഭാടറനി  ആഫതീസനില്  ലഭവമഭാകുന്ന  കക്ഷമനനിധനി  ഒഴനിലകേയുളള
കസവനങ്ങലളലഭാലാം കേരുനഭാഗപളളനി കലഭാടറനി ആഫതീസനിലുലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  12-5-2017  മുതല്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  കലഭാടറനി  ടനിക്കറയ്  വനിതരണലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഇസൗ ഓഫതീസനില് കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണനില്നനിനളള സഹഭായ
ത്തനിനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള അവസരലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഇ)  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ജനിലഭാ  ഭഭാഗവക്കുറനി  ഓഫതീസര്  -1,  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണയ്-1,
കഭാര്ക്കയ് -3 (സനിരലാം-1, ദനിവസകവതനലാം-2), ദനിവസകവതന ഓഫതീസയ് അറന്ഡന്റെയ് -1,
ലലനറയ് വഭാചര് (കേരഭാര്)-1. ആലകേ ഏഴയ് ജതീവനക്കഭാര്.
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2016-17 കേഭാലലത്ത കലഭാടറനി വകുപനിലന്റെ ലഭാഭലാം

56 (4515)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  കേഭാലയളവനില്  കലഭാടറനി  വകുപനിലന്റെ  ലഭാഭലാം  എത്ര  കകേഭാടനി
രൂപയഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  കലഭാടറനി  വകുപനില്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം  കലഭാടറനികേള പ്രചേഭാരത്തനിലുണയ്  ;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;  കൂടുതല്  കലഭാടറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  കേഭാലയളവനില് കലഭാടറനി  വകുപനിലന്റെ  ലഭാഭലാം  1,691.05  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്.

(ബനി)  കലഭാടറനി വകുപനിലന്റെ വര്ദനിത വരുമഭാനത്തനിനനുസൃതമഭായനി അടനിസഭാന
സസൗകേരവങ്ങള പ്രദഭാനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

(എ) വകുപനില് സര്വ്വര് വനിപുലതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനി.

(ബനി) 2008 മുതല് വകുപനില് പ്രകയഭാഗത്തനിലനിരുന്ന കലഭാടറനി ആപനികക്കഷന്,
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറലാം  ഉളലപടുത്തനി  എന്.ലഎ.സനി.-ലയലക്കഭാണയ്  ഒരു  പുതനിയ
കസഭാഫയ് ലവയര് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  14  ജനിലഭാ  ഭഭാഗവക്കുറനി  ഓഫതീസകേളനിലുലാം  ബനി.എസയ്.എന്.എല്.
ലലഫബര്  കേണകനിവനിറനി  നല്കേനിയതനിനഭാല്  ലനറയ് വര്ക്കയ്  ഡഭാറഭാസതീഡയ്  വര്ദനിചനി
ട്ടുണയ്.  ആയതനിനഭാല്  ജനിലഭാ  ഭഭാഗവക്കുറനി  ഓഫതീസകേളനിലല  ട്രഭാന്സഭാക്ഷന്  നനിരക്കയ്
നഭാലുമടങ്ങഭായനി ലമചലപടുത്തഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ലഹഡയ് കേസഭാര്കടഴയ് ഓഫതീസനില് ഫയല് കപ്രഭാസസയ് ഡനിജനിറലലലസയ്
ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇ-ഓഫതീസയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  ഏജന്റുമഭാര്  തലന്ന  ടനിക്കറയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള  തകേ
ഓണലലലനഭായനി  ട്രഷറനിയനില്  ഒടുക്കുന്നതനിനഭായനി  'E-Treasury'  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനി.
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(എഫയ്) 18 പുതനിയ സബയ് ഓഫതീസകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം ടനി ഓഫതീസ കേളക്കയ്
പശഭാത്തല സസൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ജനി)  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുളള  36  ഓഫതീസകേളനിലുലാം  ആധഭാറുമഭായനി  ബന്ധലപ
ടുത്തനി ബകയഭാലമട്രനികേയ് പഞനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  നനിലവനില്  7  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലാം  വര്ഷത്തനില്  6  ബമ്പര്
ഭഭാഗവക്കുറനി  നറുലക്കടുപ്പുകേളുലാം  (വനിഷു  ബമ്പര്,  തനിരുകവഭാണലാം  ബമ്പര്,  പൂജ ബമ്പര്,
കനിസ്തുമസയ് നമ്യൂ ഇയര് ബമ്പര്, മണസൂണ ബമ്പര്, സമ്മേര് ബമ്പര്) നടത്തനിവരുന.

പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കലഭാടറനിയുലട കപരയ് മുഖേവനില (രൂപ)

പസൗര്ണ്ണമനി 30

വനിന് വനിന് 30

സതീ ശക്തനി 50

അക്ഷയ 30

കേഭാരുണവ പസയ് 50

നനിര്മ്മേല് 50

കേഭാരുണവ 50

2017  ജൂണ  1  മുതല് നറുലക്കടുക്കുന്ന എലഭാ പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം
മുഖേവനില  30  രൂപയഭാക്കനി  ഏകേതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  കൂടുതല്  കലഭാടറനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലനില.

പത്തനഭാപുരലാം മണക്കഭാല വനിളയനില് കഹഭാസനിറലനിനയ് 
ലകേ.എഫയ്.സനി. നല്കേനിയ വഭായ്പ

57 (4516)  ശതീ  .    കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  പത്തനഭാപുരലാം  തഭാലൂക്കയ്  തലവൂര്  വനികലജനിലല
മണക്കഭാല  വനിളയനില്  കഹഭാസനിറല്  എന്ന  സഭാപനലാം  കകേരള  ഫനിനഭാന്ഷവല്
കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിനലാം വഭായ്പ എടുത്തനിരുകന്നഭാ;  എങനില് എന്നഭായനിരുന എനലാം
തകേ എത്രയഭായനിരുന എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  ഈ  വഭായ്പയയ്  നല്കേനിയതയ്  ഈകടഭാ,  ജഭാമവകമഭാ
എന്നതയ്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  ജഭാമവത്തനിലന്റെകയഭാ  ഈടനിലന്റെകയഭാ  മൂലവലാം
എത്രയഭായനിരുന;

(സനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനലാം ഈ വഭായ്പയനികനല് മുതലനികലയലാം പലനിശയനികലയലാം
എത്ര തകേ വതീതലാം അടയണലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വഭായ്പ  കകേഭാലാംപ്രലമസയ്  ലസറനിൽലമന്റെയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
തതീര്പഭാക്കനികയഭാ;  ഇതപ്രകേഭാരലാം  ലകേ.എഫയ്.സനി.-ക്കയ്  ലഭനിച  തകേ  എത്രലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ വഭായ്പയുലട  ജഭാമവ  വസ്തു റവനക്യു റനിക്കവറനി  നടപടനി  കമലാം  പ്രകേഭാരലാം
കലലലാം  ലചേയ  കശഷലാം  കേണഫർകമഷൻ  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  ഇനത്തനില്
ലകേ.എഫയ്.സനി.-ക്കയ് ലഭനിച തകേ എത്രലയന്നയ് പറയഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിലന്റെ
വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവയ്,  കകേഭാലാംപ്രലമസയ് ലസറനിൽലമന്റെയ് അടവയ്,  ജഭാമവവസ്തു കലലലാം ലചേയയ്
ലഭനിച തകേ എന്നതീ ഇനങ്ങളനിലഭായനി ലകേ.എഫയ്.സനി.-ക്കയ് ലഭനിച തകേ എത്ര;

(എഫയ്)  കകേഭാലാംപ്രലമസയ് ലസറനിൽലമന്റെയ് തകേ ലഭനിചതനിനുകശഷലാം ഈ വഭായ്പയയ്
പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  നല്കേനിയ  ഈടനിലന്റെ  പ്രമഭാണങ്ങള  ലകേ.എഫയ്.സനി.  ഉടമയയ്
തനിരനിലകേ  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനിൽ  ആയതയ്  തനിരനിലകേ  നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ശതീമതനി  അനനിത  കബബനിയുലട  20-3-2017-ലല
നനികവദനത്തനില്  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലല  137/PU.-A3/2016/FIN  എന്ന ഫയലനില്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീമതനി  കമരനിക്കുടനി കബബനി,  മഞക്കഭാലവനിളയനില് വതീടയ്,  മഞക്കഭാല
പനി.ഒ.  തലവൂര്,  പത്തനഭാപുരലാം  എന്നയഭാളനിനയ്  മഞക്കഭാലവനിളയനില്  കഹഭാസനിറല്
എന്ന സഭാപനലാം തടങ്ങുന്നതനിനയ്  26-3-2002-ല് കകേഭാര്പകറഷന്  28  ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിച്ചു. അവ തഭാലഴ വനിവരനിക്കുലാം പ്രകേഭാരലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുളളതഭാണയ്.

4-2-2002 - 5.50 ലക്ഷലാം രൂപ 

8-5-2002 - 7.00 ലക്ഷലാം രൂപ 

6-7-2002 - 3.00 ലക്ഷലാം രൂപ 

14-8-2002 - 1.78 ലക്ഷലാം രൂപ 
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21-10-2002 - 7.00 ലക്ഷലാം രൂപ

5-12-2002 - 3.72 ലക്ഷലാം രൂപ 

ആലകേ - 28.00 ലക്ഷലാം രൂപ 

(ബനി) വഭായ്പയയ് ഇസൗടഭായനി തലവൂര് വനികലജനില് സര്കവ്വ നമ്പര് 388/3-1-ല്ലപട
4.34  ആര്സയ്  സലവലാം  ആശുപത്രനി  ലകേടനിടവലാം  മറയ്  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  പ്രഭാഥമനികേ
ലസകേമ്യൂരനിറനിയഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുളളതഭാണയ്.  ടനി  ലസകേമ്യൂരനിറനിക്കയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളള
മൂലവലാം 30.11 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്.

കൂടഭാലത  ജഭാമവ  വസ്തുവഭായനി  വഭായ്പക്കഭാരനിയുലട  ഭര്ത്തഭാവലാം  വഭായ്പയുലട  ജഭാമവ
ക്കഭാരുനുലാം പകരതനുമഭായ ശതീ.  കയഭാഹന്നഭാല് കബബനിക്കുടനിയുലട കപരനിലുളള തലവൂര്
വനികലജനില് സര്കവ്വ നമ്പര്  387/2-3-ല്ലപട  8.87  ആര്സയ് സലവലാം വതീടുലാം ജഭാമവ
മഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുളളതഭാണയ്. അവയുലട മൂലവലാം 37.87 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്.

(സനി)  1-12-2013-ലല കേണക്കയ് പ്രകേഭാരലാം  (കകേഭാലാംപ്രലലമസയ്  ലസറനില്ലമന്റെനിനഭായനി
അകപക്ഷ പരനിഗണനിക്കുന്ന സമയത്തയ്) അടയവഭാനുളള തകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

മുതല് - 28.00 ലക്ഷലാം രൂപ

മറനിനലാം - 2.96 ലക്ഷലാം രൂപ

പലനിശ - 118.72 ലക്ഷലാം രൂപ

ആലകേ - 149.68 ലക്ഷലാം രൂപ 

(ഡനി)  ജഭാമവക്കഭാരനഭായ കയഭാഹന്നഭാല് കബബനിക്കുടനിയുലട അകപക്ഷ പ്രകേഭാരലാം
24-3-2014-ല് കൂടനിയ കകേഭാര്പകറഷലന്റെ എകനികേമ്യൂടതീവയ് കേമ്മേനിറനി  10.50  ലക്ഷലാം രൂപ
അടചയ് നനിബന്ധനകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി കകേഭാലാംപ്രലലമസയ് ലസറനില്ലമന്റെയ് അനുവദനിചയ്
നല്കേനിയനിട്ടുളളതലാം  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  ടനിയഭാന്  10.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടചയ്  വഭായ്പ
ലസറനില്  ലചേയനിട്ടുളളതമഭാണയ്.  എന്നഭാല്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  ഒടുക്കു
വരുകത്തണ  ആര്.ആര്.  കേമ്മേതീഷനുലാം  മറ്റുലാം  നഭാളനിതവലരയഭായനി  അടചനിടനിലഭാത്ത
തഭാകുന. 

(ഇ)  ആര്.ആര്.  കലല  വനില്പന  സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതഭാണയ്.  കലല
തകേയഭായ  30.02  ലക്ഷലാം രൂപ കകേഭാര്പകറഷനയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  വഭായഭാ  കേണക്കനിലല
തനിരനിചടവനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

സഭാപനലാം കനരനിടയ് ഒടുക്കു വരുത്തനിയ തകേ 2.57 ലക്ഷലാം രൂപ

കകേഭാലാംപ്രലലമസയ് ലസറനില്ലമന്റെയ് അടവയ് 10.50 ലക്ഷലാം രൂപ
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ജഭാമവവസ്തു  കലലലാം  ലചേയയ്  ലഭനിച  തകേ  (റവനമ്യൂ
റനിക്കവറനി)

30.02 ലക്ഷലാം രൂപ

ആലകേ 43.09 ലക്ഷലാം രൂപ

(എഫയ്)  ഇസൗടയ്  നല്കേനിയ  വസ്തുവനിലന്റെ  പ്രമഭാണങ്ങള  ലകേ.എഫയ്.സനി.  ഉടമയയ്
തനിരനിലകേ  നല്കേനിയനിടനില.  കേഭാരണലാം  ജഭാമവക്കഭാരന്  ആര്.ആര്.  കലല  വനില്പന
യ്ലക്കതനിലര ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയ റനിടയ്  ലപറതീഷനുലാം
റനിടയ് അപതീലുലാം പനിന്വലനിക്കണലമനലാം ആര്.ആര്. കലല വനില്പനയനിലൂലട സര്ക്കഭാരനി
കലയയ്  നനിയമഭാനുസൃതലാം ഒടുക്കുവരുകത്തണ ആര്.ആര്.  കേമ്മേതീഷനുലാം മറ്റുലാം  നല്കേണ
ലമനമുളള  നനിബന്ധനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനിടഭാണയ്  സനി.എസയ്.  ആനുകൂലവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്. ഇവ കേക്ഷനികേള സമ്മേതനിചനിട്ടുളളതലാം എന്നഭാല് സമ്മേതനിച പ്രകേഭാരലാം
കേക്ഷനികേള  നഭാളനിതവലരയഭായനി  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ലചേയനിട്ടുളള
കകേസകേള  പനിന്വലനിചയ്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  ഒടുക്കുവരുകത്തണ
ആര്.ആര്. കേമ്മേതീഷന് തകേയുലാം മറ്റുലാം നല്കേനിയനിടനിലഭാത്തതമഭാണയ്.

നനിയമഭാനുസൃതലാം സര്ക്കഭാരനികലയയ്  അടയ്കക്കണ ആര്.ആര്.  കേമ്മേതീഷന് തകേ
ഒടുക്കുകേയുലാം  നനിലവനിലുളള  കകേസകേള  പനിന്വലനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  മുറയയ്  വഭായ്പയയ്
നല്കേനിയ ഇസൗടനിലന്റെ പ്രമഭാണങ്ങള ഉടമയയ് തനിരനിലകേ നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ജനി) ടനി നനികവദനലാം വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടനിനഭായനി ലകേ.എഫയ്.സനി.-യയ് ലലകേമഭാറനി
യനിട്ടുണയ്. റനികപഭാര്ടയ് ലഭവമഭായനിടനില.

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല സസര്ണ്ണപണയ വഭായ്പ

58  (4517)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2014-15,  2015-16,  2016-17  എന്നതീ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്
സസര്ണ്ണപണയ വഭായ്പയനിലൂലട  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-ക്കയ്  ലഭനിച  ലഭാഭലാം  എത്രയഭാണയ്;
ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലുലാം  ലഭാഭവലാം  ഇടപഭാടുകേളുലാം  കുറഞനിട്ടുലണങനില്
ആയതനിലന്റെ  യഥഭാര്ത്ഥ  കേഭാരണലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങലളയുലാം  കപഭാലല  കൃഷനിക്കയ്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  സസര്ണ്ണപണയവഭായ്പ  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.യനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ കസഭാഫയ് ലവയര്  (സനി.എ.എസയ്.ബനി.എ.)  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനില്  സസര്ണ്ണപണയ  വഭായ്പയയ്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2014-15,  2015-16,  2016-17  എന്നതീ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്
സസര്ണ്ണപണയ  വഭായ്പയനിലൂലട  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യയ്  ലഭനിച  ലഭാഭലാം  എത്രലയന്നയ്
പ്രകതവകേലാം  കേണക്കഭാക്കുവഭാന്  സഭാധവമല.  എന്നഭാല്  പലനിശയനിനത്തനില്  ഇസൗ
വര്ഷങ്ങളനില് യഥഭാകമലാം 149.16 കകേഭാടനി രൂപ, 110.80 കകേഭാടനി രൂപ, 100.16 കകേഭാടനി
രൂപ  (ഓഡനിറയ്  ലചേയഭാത്തതയ്)  എന്നതീ തകേകേളഭാണയ്  ലഭനിചനിട്ടുളളതയ്.  സസര്ണ്ണത്തനിലന്റെ
വനിലയനില്  വന്ന  മഭാറലാം,  പണയ  വഭായ്പഭാത്തുകേ  പണമഭായനി  നല്കുന്നതനിനുളള
നനിയനണങ്ങള തടങ്ങനിയവയഭാണയ്   ഇടപഭാടുകേള കുറയുന്നതനിനുളള  കേഭാരണമഭായനി
കേരുതന്നതയ്.  ഇടപഭാടുകേളനിലുണഭായനിട്ടുളള  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) പുതനിയ കസഭാഫയ് ലവയര് (സനി.എ.എസയ്.ബനി.എ.) സഭാപനിക്കുന്നതനികനഭാടയ്
അനുബന്ധനിച  ലലമകഗഷലന്റെ  സമയത്തയ്  തടക്കത്തനില്  സസര്ണ്ണപണയ  വഭായ്പയയ്
കേഭാലതഭാമസമുണഭായതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  ഇകപഭാള  അത്തരലാം
കേഭാലതഭാമസങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഒഴനിവഭായനിട്ടുണയ്.

 ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ലസഷവല് കഗഭാളഡയ് കലഭാണ

59  (4518)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട ലസഷവല് കഗഭാളഡയ് കലഭാണ കേസൗണറുകേളനിലല
ഇടപഭാടുസമയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ; എലഭാ ബഭാഞകേളുലാം പ്രസ്തുത സമയകമലാം പഭാലനിക്കു
ന്നതഭായനി ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട തനിരുവനന്തെപുരലാം റതീജനിയണല് ഓഫതീസനിനയ്
കേതീഴനിലുള്ള  ശഭാഖേകേളനില്  സസര്ണ്ണപണയ  വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന്നതയ്  നനിരുതഭാഹ
ലപടുത്തുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) രഭാവനിലല 10 മുതല് ലവകേനിടയ്  4.30 വലര ലസഷവല് കഗഭാളഡയ് കലഭാണ
കേസൗണറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കണലാം എന്നനിരനിലക്ക, പുതനിയ കസഭാഫയ് ലവയര് നടപനിലഭാക്കനി
യതനിലന്റെ  മറവനില്  പല  ബഭാഞകേളുലാം  2  മണനിവലര  മഭാത്രലാം  വഭായ്പ  നല്കുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇത്തരലാം  ബഭാഞകേളലക്കതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ -സനി)  ലസഷവല്  കഗഭാളഡയ്  കലഭാണ  കേസൗണറുകേളുലട  സമയകമലാം
സഭാധഭാരണ സഭാഹചേരവങ്ങളനില് രഭാവനിലല  10  മുതല് ലലവകേനിടയ്  4.30  വലരയഭാണയ്.
പ്രസ്തുത സമയകമലാം പഭാലനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതഭാകയഭാ സസര്ണ്ണപണയ വഭായ്പ  അനുവദനി
ക്കുന്നതയ് നനിരുതഭാഹലപടുത്തുന്നതഭാകയഭാ ശദയനില്ലപടനിടനില.

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട പ്രവര്ത്തനലാം

60 (4519) ശതീ  .  യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-ക്കയ് ആലകേ എത്ര ശഭാഖേകേള ഉണയ്;  ഈ ശഭാഖേകേള
മുകഖേന പ്രതനിവര്ഷലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട ചേനിടനിയുലാം മറയ് ബനിസനിനസ്സുമഭാണയ് നടത്തനി
വരുന്നതയ്;

(ബനി) കനഭാടയ് നനികരഭാധനലാം ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-ലയ കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചനി
ട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ജനകേതീയവലാം
ജകനഭാപകേഭാരപ്രദവമഭാക്കുവഭാൻ എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേൾ സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ് ; വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-ക്കയ്  നനിലവനില്  568  ശഭാഖേകേളഭാണുളളതയ്.
31-3-2017-ലല  ഓഡനിറയ്  ലചേയഭാത്ത  കേണക്കനുസരനിചയ്  പ്രതനിവര്ഷലാം  ഏകേകദശലാം
17,722  കകേഭാടനി  രൂപയുലട ചേനിടനി  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  നടത്തുനണയ്.  അതകൂടഭാലത
കമല്  കേണക്കനുസരനിചയ്  10,225  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നനികക്ഷപവലാം  4,696  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  വഭായ്പയുലാം  അടക്കലാം  ആലകേ  32,643  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ബനിസനിനസയ്
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യണയ്.

(ബനി) കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-ലയ കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
2016  നവലാംബര്,  ഡനിസലാംബര്,  2017  ജനുവരനി  മഭാസങ്ങളനില്  തനിരനിചടവനില്  150
കകേഭാടനി രൂപ മുതല് 200 കകേഭാടനി രൂപവലര കുറവയ് വന്നനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ജനകേതീയവലാം
ജകനഭാപകേഭാരപ്രദവമഭാക്കുവഭാന് ചുവലടപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

1. ഉതവകേഭാല ചേനിടനികേള തനിരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുവന. ലപഭാകന്നഭാണചനിടനികേള,
പുതവര്ഷചനിടനികേള  എന്നതീ  സമ്മേഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയ  ബഭാന്റെഡയ്
ചേനിടനികേള  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി.  ഇസൗ  പദതനികേള
തടര്ചയഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന. 
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2. പ്രവഭാസനികേളക്കുകവണനി ചേനിടനി തടങ്ങഭാനുളള തയഭാലറടുപയ് നടക്കുന.

3. കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  വന്ന  2016  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്  കലലലാം

നതീടനിവച്ചുലാം  പനിഴപലനിശ  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാടുത്തുലാം  ഇടപഭാടുകേഭാലര

സഹഭായനിച്ചു.  ശഭാഖേകേളനില് ഇലകകഭാണനികേയ്  ലപയ്ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തനി. POS ലമഷതീനുകേള സഭാപനിച്ചു.

4. ഇളവയ് 2017 എന്ന ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി ഏര്ലപടുത്തനി.

ഇതമൂലലാം ഏതഭാണയ് 300 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം കുടനിശനികേ പനിരനിലചടു

ക്കുകേയുലാം  13500  ഓളലാം  കുടനിശനികേ  കകേസകേള  തതീര്പഭാക്കുകേയുലാം

ലചേയ.

5. അസനിസ്റ്റേന്റെയ്,  ഓഫതീസയ് അറന്ഡന്റെയ്,  പഭാര്ടയ് ലലടലാം സസതീപര് എന്നതീ

തസനികേകേളനിലഭായനി  1104  (853+197+54)  കപര്ക്കയ്  നനിയമനലാം

നല്കേനി.

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ചേനിടനികേള

61  (4520)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിടനിപനിടനിക്കുന്ന  ഏകേകദശലാം  എത്ര  ശതമഭാനലാം  കപരഭാണയ്  ഈ  തകേ

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനില്  തലന്ന  നനികക്ഷപനിക്കുന്നലതനലാം  എത്ര  ശതമഭാനലാം

കപരഭാണയ് ചേനിടനിയനില്നനിനലാം വഭായ്പലയടുക്കുന്നലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏകേകദശലാം എത്ര ശതമഭാനലാം കപരഭാണയ് ചേനിടനി സനിരമഭായനി മുടക്കുകേകയഭാ

ചേനിടനിയനില്നനിനലാം പനിന്വലനിയുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനിലല  കേണക്കനുസരനിചയ്  ചേനിടനി  പനിടനിക്കുന്നവരനില്

20%  മുതല്  30%  വലര  കപരഭാണയ്  ചേനിടനിത്തുകേ  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനില്ത്തലന്ന

നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. ചേനിടനിയനില്നനിന്നയ് വഭായ്പലയടുത്തവര് ഏകേകദശലാം 4% ആണയ്.

(ബനി)  31-3-2017-ലല  കേണക്കയ്  പ്രകേഭാരലാം  ചേനിടനി  വനിളനിലചടുത്തകശഷലാം  മുടക്കയ്

വരുത്തനിയവര് ഏതഭാണയ് 3% ആണയ്.
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ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. പ്രവഭാസനി ചേനിടനി വവവസ

62  (4521)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  മുകഖേന  പ്രവഭാസനി  ചേനിടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; ചേനിടനി സലാംബന്ധനിച വവവസകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രവഭാസനികേളക്കുകവണനിയുളള  ഒരു  പ്രകതവകേ  ചേനിടനി  പദതനി  2017  ജൂണ
മഭാസകത്തഭാലട  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  മുകഖേന  തടങ്ങുവഭാന്  ഉകദശനിക്കുന.  ചേനിടനി
വവവസകേള സലാംബന്ധനിച അന്തെനിമ രൂപകരഖേ ആയനിടനില.

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല സസര്ണ്ണപണയ വഭായ്പ

63  (4522)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസര്ണ്ണപണയ  വഭായ്പയയ്  ഗഭാമനിനയ്  ഏകേതീകൃത  വഭായ്പഭാ  തകേ  ലകേ.എസയ്.
എഫയ്.ഇ.-യുലട എലഭാ ബഭാഞകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് അതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഗഭാമനിനയ് മഭാര്ക്കറയ് വനിലയുലട 75% വലര സസര്ണ്ണ പണയ വഭായ്പ നല്കേഭാലാം
എന്നനിരനിലക്ക,  മനിക്ക  ബഭാഞകേളുലാം  50%  മുതല്  65%  വലര  മഭാത്രലാം  വഭായ്പഭാതകേ
അനുവദനിയന്നതയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അത്തരലാം  ബഭാഞകേള
ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) റനിസർവയ് ബഭാങനിലന്റെ പുതനിയ പണവനിനനിമയത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്,
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല  സസര്ണ്ണപണയവഭായ്പകേള  കുറയുന്നതയ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  ഇളവകേള  ലകേ.എസയ്.
എഫയ്.ഇ.-ക്കയ് നല്കേഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഗഭാമനിനയ്  മഭാര്ക്കറയ്  വനിലയുലട  75%  വലര  എന്നഭാല്  2100  രൂപയനില്
കേവനിയഭാലത  എന്നഭാണയ്  ഹഭാളമഭാര്ക്കുളള  സസര്ണ്ണഭാഭരണങ്ങള  പണയമഭായനി
സസതീകേരനിചയ്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  നല്കുന്ന വഭായ്പയുലട നനിബന്ധന. 19  കേവഭാരറനിനുലാം
അതനിനയ്  മുകേളനിലുമുളള  സസര്ണ്ണഭാഭരണങ്ങളുലട  കേഭാരവത്തനില് ഇസൗ നനിബന്ധന  75%

103/2020.
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അഥവഭാ 1,900 രൂപയനില് കേവനിയഭാലത എനലാം, 18  കേവഭാരറയ് സസര്ണ്ണഭാഭരണങ്ങളക്കയ്
75%   അഥവഭാ  1,700  രൂപയനില് കേവനിയഭാലത എനലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇസൗ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ശഭാഖേകേള ലലാംഘനിക്കുന്നതഭായനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-ക്കയ്  ബഭാധകേമഭായ  റനിസര്വയ്  ബഭാങനിലന്റെ
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലുളള  നനിയമങ്ങളക്കയ്  അനുസൃതമഭായഭാണയ്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  സസര്ണ്ണപണയ വഭായ്പയനില്  കുറവയ്  വരുന്നതയ്  നനികേത്തുന്നതനിനു
കവണ കമതീകേരണങ്ങള നടത്തുനണയ്.

കേനിഫ്ബനി പദതനികേളക്കുകവണനിയുളള ധനസമഭാഹരണലാം

64 (4523) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബജറയ് പ്രസലാംഗത്തനില് പറഞ പ്രകേഭാരലാം ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  പ്രവഭാസനി
ചേനിടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസറ്റുത  ചേനിടനിയനിലൂലട  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  ധനലാം  കേനിഫ്ബനിയയ്
ലകേമഭാറുകമ്പഭാള ലകേ എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല ചേനിറഭാളനഭാര്ക്കയ്  ചേനിടനിപണലാം തനിരനിലകേ
നല്കുന്നതനിനയ് തടസങ്ങള ഉണഭാകുവഭാന് സഭാദവതയുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല  ചേനിറഭാളനഭാര്ക്കയ്
ഉണഭാകേഭാവന്ന റനിസനിനയ് എന്തെയ് സലാംരക്ഷണമഭാണയ് നല്കുകേ എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രവഭാസനി ചേനിടനി ആരലാംഭനിചനിടനില.  അതനിനഭായുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനി
ക്കുന.

(ബനി) ചേനിടനിപണലാം തനിരനിലകേ നല്കുന്നതനിനയ് യഭാലതഭാരു തരത്തനിലുളള തടസവലാം
ഉണഭാകുന്നതല.  കബഭാണനില്  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  പണലാം,  ചേനിടനിപണലാം
നല്കകേണനിവരുകമ്പഭാഴലാം മറഭാവശവങ്ങളക്കുലാം പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുളള കേഭാള ഓപ്ഷന്
സസൗകേരവകത്തഭാലടയഭാണയ് കബഭാണ്ടുകേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുകേ.

(സനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല  സഭാധഭാരണ  ചേനിടനികപഭാലലതലന്നയഭാണയ്
പ്രവഭാസനി ചേനിടനിയുലാം. ചേനിറഭാളനഭാലര സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം മറയ് യഭാലതഭാരുവനിധ റനിസ്കുലാം
പ്രവഭാസനി ചേനിടനിയനില് പ്രകതവകേമഭായനി എടുകക്കണതനില.
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ലപന്ഷന് പ്രഭായലാം കേഴനിഞനിട്ടുലാം സര്വ്വതീസനിലുളള ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.
ജതീവനക്കഭാര്

65  (4524)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല  ലപന്ഷന് പ്രഭായലാം  58  ആയനി നനിജലപടുത്തനിയനി
രനിലക്ക,  സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിനയ്  വനിരുദമഭായനി  നനിരവധനി  ജതീവനക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില്
തടരുന്നതമൂലലാം  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനിലല  ജതീവനക്കഭാരനിലുലാം  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനില്
ഉളലപട  യുവജനങ്ങളക്കുലാം  ഉണഭാകുന്ന ആശങ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയന്തെര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിരവധനി  ജതീവനക്കഭാര്,  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ലചേയ
കകേസകേളനിലല ഇടക്കഭാല ഉത്തരവകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് 58 വയസനിനുകശഷവലാം
സര്വ്വതീസനില്  തടര്നവരുനണയ്.  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലവനിലുളള  കകേസകേള
എത്രയുലാം ലപലടന്നയ് തതീര്പഭാക്കഭാന് അഡസകക്കറയ് ജനറലനികനഭാടയ്  അഭവര്ത്ഥനിചനിട്ടുണയ്.
ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപന്ഷന്  പ്രഭായലാം  60  വയസഭാക്കനി  ഉയര്ത്തണലമന്ന
25-6-2014-ലല  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡയ്  തതീരുമഭാനലാം  റദഭാക്കുന്നതനിനയ്  8-5-2017-ലല
ഡയറകര് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

എന്ട്രനി കകേഡര് തസനികേകേളനില് ഒഴനിവകേള കേണക്കഭാക്കുന്ന അവസരത്തനില് 58
വയസനിനുകശഷവലാം  കേമ്പനനിയനില്  തടരുന്ന  ജതീവനക്കഭാലര  പരനിഗണനിക്കഭാറനില.
ആയതനിനഭാല്  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനില്  ഉളലപട  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  അവസരലാം  നഷ്ട
ലപടുന്ന സഭാഹചേരവമുണഭായനിടനില.

 കേയര് സഹകേരണ സലാംഘലാം ലസകടറനിമഭാരുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

66 (4525) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘലാം ലസകടറനിമഭാരുലട ശമ്പള ലസയനില് വനിശദ
മഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട ശമ്പളലാം പരനിഷ്കരനിക്കഭാന് ആകലഭാചേന ഉകണഭാ  ;  ഉലണങനില്
എത്രയഭായനി ഉയര്ത്തഭാനഭാണയ് ഉകദശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം  എന്നയ്  മുതല്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 

കമ നമ്പര് ലസഭാലലസറനിയുലട കഗഡയ് ശമ്പള ലസയനില് 

1 എ കഗഡയ് 6410-11270

2 ബനി കഗഡയ് 5850-9810

3 സനി കഗഡയ് 5250-8540

4 ഡനി കഗഡയ് 4750-7850

5 ഇ കഗഡയ് 4660-6730

(ബനി&സനി)  23-11-2012-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര് 139/2012/വവവ.  പ്രകേഭാരലാം
ശമ്പളലാം  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണത്തനിനയ്  23-11-2012  മുതല്
അഞയ് വര്ഷലത്ത പ്രഭാബലവമുണയ്.

കേയര് ഉല്പഭാദനവലാം വനിപണനവലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

67 (4526) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേയര്  കമഖേലയുലട  പുകരഭാഗതനിക്കയ്  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേയര്  ഉല്പഭാദനവലാം
വനിപണനവലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേയര് ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ് വനികദശ വനിപണനി കേലണത്തഭാന് എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  കമഖേലയുലട  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് പുനരുദഭാരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
സനിര/പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം നല്കുന.

2. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസനലാം ഉളലപലടയുളള ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.
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3. കേയറുലാം കേയറുല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം വനില്പനയളള വനിപണനി വനികേസന
സഹഭായലാം (എലാം.ഡനി.എ.) നല്കേനിവരുന.

4. കേയര്  കമഖേലയനിലല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  മഭാര്ജനിന്  മണനി  വഭായ്പ
നല്കുന.

5. പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ സഹഭായ പദതനിയനിലൂലട (ലസഷവല് 
ഇന്ലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ് സബ്സനിഡനി) നല്കേനിവരുന.

6. ഇസൗ കമഖേലയനില് പരമ്പരഭാഗത കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനിലുലാം
കവതനവലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ്  സമ്പൂര്ണ്ണ  യനവല്ക്കരണലാം
നടപനിലഭാക്കുന.

7. ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണന  പ്രകചേഭാദനവലാം  (പനി.എലാം.ലഎ.)  പദതനി
യനിലൂലട ആനുകൂലവലാം നല്കേനിവരുന.

8. വനില  വവതനിയഭാനലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

9. കേയര്  കമഖേലയനില്  കസ്റ്റേര്  വനികേസന  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

10. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഓഹരനി
പങഭാളനിത്തലാം നല്കുന.

11. കേയര് ജനികയഭാ ലടകേയ് സ്റ്റേയനില്സയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

12. കേയര്പനിരനി/ഡതീലലഫബറനിലാംഗയ്  കമഖേലയനില്  കൂലനിയുലട  നലലഭാരു
വനിഹനിതലാം സര്ക്കഭാര്തലന്ന നല്കുന്ന രതീതനിയനില് ഇന്കേലാം സകപഭാര്ടയ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

13. കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ലപന്ഷന് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

14. യനവല്ക്കരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലട  കവതന ഘടനയനില്
മഭാറമുണഭാക്കഭാനഭാകുലാം. നനിലവനില് വരുമഭാനലാം ഉറപഭാക്കല് പദതനിവഴനി
സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കേയര് കമഖേലയനില്
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനഭാ പദതനി
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2. എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം  എടുത്തുമഭാറനി  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കേളുലട ലതഭാഴനിലുലാം കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ് യനവല്ക്കരണലാം

3. ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിചയ്  കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുളള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം

4. കേയര് കകേഭാമ്പസനിറയ് ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

പുനനഃസലാംഘടനയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങലള
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടയ്  സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  മഭാകനജതീരനിയല്  ഗഭാന്റെയ്  അനുവദനിചയ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

നനിയനനിത യനവല്ക്കരണലാം എന്നതനില്നനിനലാം സമ്പൂര്ണ്ണ യനവല്ക്കരണലാം
കേയര്  കമഖേലയനില്  നടപഭാക്കുകേയഭാണയ്.  ഇസൗ  നടപടനി  പരമ്പരഭാഗത  കമഖേലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനിലനിലനയുലാം കൂലനികയയുലാം ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്
പ്രകതവകേലാം  ശദനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംഘങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേയര്  മുഴവനുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപഭാക്കനി  കേയര്ലഫഡയ്  സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇസൗ  കേയര്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള  ലനയ്യുന്നവരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന്  കയവനിലസനിരതഭാ  പദതനിവഴനി  സലാംഭരനിക്കുലാം.  അവ  ഡനിസസൗണയ്
നല്കേനി  വനിറഴനിക്കുലാം.  2016-17  വര്ഷത്തനില്  ബജറയ്  പ്രകേഭാരലാം  77  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  തകേ
വകേലകേഭാളളനിചനിട്ടുണയ്.

ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കു
ന്നതഭാണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ലനനഭാറയനില്  (ലപഭാന്നഭാനനി  കപ്രഭാജകയ്)
കേയര്ലഫഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  30,000  ലതഭാണയ്  ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന
രണയ് ലമഷതീനുകേള ഉളലക്കഭാളളുന്ന ഫഭാകറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചയ്
കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  കുടുലാംബശതീ  യണനിറ്റുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എറണഭാകുളലാം  മുതല്
വടകക്കഭാട്ടുളള  ജനിലകേളനില്  ഡനി.എഫയ്.  ലമഷതീനുകേള  സഭാപനിചയ്  ചേകേനിരനി
ഉല്പഭാദനത്തനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തകദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  MGNREGS-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി-
ജല-മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണലാം,  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  കേയര്
ഭൂവസലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേയര്  ഭൂവസത്തനിലന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതയ്  കേയര്  യഭാണനിനയ്  ഉയര്ന്ന  ഡനിമഭാന്റെയ്  സൃഷ്ടനിക്കുലാം.
ലതഭാഴനില്  ശക്തനി  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  കേയര്  കമഖേലയുലട  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനയ്  കമല്
സൂചേനിപനിച പദതനികേള ഇസൗ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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കേയറനിലന്റെ  ആഭവന്തെര  വനികദശ  വനിപണനി  വനിപുലലപടുത്തുന്നതനില്  പ്രദര്ശന
ങ്ങളനില് പലങടുക്കുകേ,  ബയര്-ലസലര് മതീറ്റുകേളനില് പലങടുക്കുകേ,  വനികദശ വനിപണനി
ക്കഭാവശവമഭായ  ഉല്പന്നങ്ങള വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ തടങ്ങനിയ നടപടനികേള കഫഭാലാം
മഭാറനിലാംഗ്സയ്  (ഇന്തെവ)  ലനി.,  കേയര്ലഫഡയ്,  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന്
തടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളവഴനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ  കഷഭാറൂമുകേള  വനിവനിധ
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017
ഒകകഭാബറനില് ആലപ്പുഴയനില്വചയ് കേയര് കകേരള രഭാജവഭാന്തെരകമള നടത്തഭാന് സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഉതവകേഭാലങ്ങളനില്  റനികബറയ്  നല്കേനി  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള
വനിറഴനിച്ചുവരുന.  പ്രഭാകദശനികേ  ഉതവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുളള  വനിപണന  കമളകേളനില്
സജതീവമഭായനി  പലങടുത്തുവരുന.  കൂടഭാലത  ഇതര  സലാംസഭാന  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്
ലഫഡകറഷനുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  വനിപണനി  കേലണത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. യു.പനി. കസ്റ്റേറയ് ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം  ലഫഡകറഷനുമഭായനി MoU ഒപ്പുവചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേയറനിലന്റെ വനികദശ വനിപണനി വനിപുലലപടുത്തുന്നതനില് പ്രദര്ശനങ്ങളനില്
പലങടുക്കുകേ,  ബയര്-ലസലര് മതീറ്റുകേളനില് പലങടുക്കുകേ,  വനികദശ വനിപണനിക്കഭാവശവ
മഭായ ഉല്പന്നങ്ങള വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ തടങ്ങനിയ നടപടനികേള കഫഭാലാം മഭാറനിലാംഗ്സയ്
(ഇന്തെവ)  ലനി.,  കേയര്ലഫഡയ്,  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന്  തടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളവഴനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017  ഒകകഭാബറനില്  ആലപ്പുഴയനില്വചയ്
കേയര് കകേരള രഭാജവഭാന്തെരകമള നടത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

കേയര് വവവസഭായത്തനിലല പ്രശ്നങ്ങള പഠനിക്കുവഭാന് ഏജന്സനി

68 (4527)  ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെയ് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കേയര്  വവവസഭായത്തനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുവഭാന്  ഏലതങനിലുലാം

ഏജന്സനികേലള  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  പുതതഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തെലഭാലാം ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഏജന്സനി  പഠന  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  ഇവ നടപഭാക്കുന്നതനിനുമുന്പയ്  ബന്ധലപടവരുമഭായനി  ചേര്ച നടത്തുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  വവവസഭായവലാം  അനുബന്ധ  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  എന്ന  വനിഷയത്തനില്
സഭാകങതനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡയ്
16-12-2016-ലല  ഇ 4-36471/16/എസയ്.പനി.ബനി.  നമ്പര്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം
ശതീ. അജനിത്തയ് പനി.  മത്തഭായനി, ഡയറകര്, Deloitte Touche Tohmatsu Pvt. Ltd.
എന്ന വവക്തനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.

(ബനി) നഭാളനിതവലര പഠന റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിടനില.

(സനി)  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചകശഷലാം  ഇക്കഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതഭാണയ്.

കേയര് ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനില വവതനിയഭാന സനിരതഭാ ഫണയ്

69 (4528)  ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേയര് ഉല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം ചേകേനിരനിയുലടയുലാം വനിലകേളനിലുണഭാകുന്ന വവതനിയഭാനലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് വനില വവതനിയഭാന സനിരതഭാ ഫണയ് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ലചേലവനിനനുസൃതമഭായ  വനിലയയ്  സലാംഘങ്ങളനില്  നനിനലാം
ഉല്പന്നങ്ങള  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇവ  കേകമ്പഭാള  വനിലയയ്  വനില്ക്കുകമ്പഭാഴണഭാകുന്ന
നഷ്ടലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  ലചേറുകേനിട  ഉല്പഭാദകേര്,  അലപകയ്
സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയയ്  എലന്തെലഭാലാം  പ്രതവക്ഷ  ഗുണങ്ങളഭാണയ്  ഇതമൂലലാം
ലഭവമഭാകുന്നതയ് ;

(ഡനി)  എലഭാ  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  കൂലനി  ഉറപഭാക്കനി
ലക്കഭാണയ് കൂടുതല് ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഭാന് സഭാധവമഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ലചേലവനിനനുസൃതമഭായ നവഭായവനിലയയ്  സലാംഘങ്ങളനില്
നനിനലാം ഉല്പന്നങ്ങള സലാംഭരനിചയ് കേകമ്പഭാളവനിലയയ് വനില്ക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകുന്ന നഷ്ടലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് വനില വവതനിയഭാന സനിരതഭാ ഫണനില്നനിനലാം തകേ അനുവദനിച്ചു
വരുന.
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(സനി)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  ലചേറുകേനിട  ഉല്പഭാദകേര്,  അപകയ്
സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയയ്   ഇതമൂലലാം  അവരുലട  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  നവഭായവനില
ലഭനിക്കുന.  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  പരമഭാവധനി  ദനിവസങ്ങളനില്  കജഭാലനിയുലാം
കൂലനിയുലാം ലഭനിക്കുന.

(ഡനി)  എലഭാ  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  കൂലനി  ഉറപഭാക്കനി
ലക്കഭാണയ് കൂടുതല് ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  തടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കുടുലാംബശതീ  യണനിറ്റുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  എറണഭാകുളലാം  മുതല്  വടകക്കഭാട്ടുളള  ജനിലകേളനില്  ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  തടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കേയര്  ജനികയഭാ  ലടകേയ് സ്റ്റേയനില്സയ്,
കൃഷനി-ജല-മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണ,  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണ പരനിപഭാടനികേളനില്  MGNREGS-
ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തകദശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലവങനിടങ്ങയ് കേയര് വവവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘലാം

70  (4529)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷയനിച്ചു  വരുന്ന  കേയര്  വവവസഭായലത്ത  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്;

(ബനി)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  ലവങനിടങ്ങയ്  കേയര്  വവവസഭായ  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിലന്റെ  ഇകപഭാഴലത്ത  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലാംഘത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായങ്ങളനില് പ്രധഭാനലപട ഒന്നഭായ
കേയര്  വവവസഭായലത്ത  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  തഭാലഴപറയുന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(1) രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനഭാ പദതനി

(2) എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം  എടുത്തുമഭാറനി  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കേളുലട ലതഭാഴനിലുലാം കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ് യനവല്ക്കരണലാം
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(3) ഡനി.എഫയ്. മനില്ലുകേള സഭാപനിചയ് കുടുലാംബശതീ അടക്കമുളള സലാംവനിധഭാന
ങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം

(4) കേയര് കകേഭാമ്പസനിറയ് ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

പുനനഃസലാംഘടനയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങലള
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടയ്  സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  മഭാകനജതീരനിയല്  ഗഭാന്റെയ്  അനുവദനിചയ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

നനിയനനിത  യനവല്ക്കരണലാം  എന്ന  പദതനിയനില്നനിനലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ
യനവല്ക്കരണലാം  കേയര്  കമഖേലയനില്  നടപഭാക്കുകേയഭാണയ്.  ഇസൗ  നടപടനി
പരമ്പരഭാഗത  കമഖേലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലനിലനയുലാം  കൂലനികയയുലാം
ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതവകേലാം  ശദനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംഘങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേയര്  മുഴവനുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപഭാക്കനി
കേയര്ലഫഡയ്  സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇസൗ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള
ലനയ്യുന്നവരുലട ഉല്പന്നങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് കയവനിലസനിരതഭാ പദതനി
വഴനി സലാംഭരനിക്കുലാം.  അവ ഡനിസസൗണയ് നല്കേനി വനിറഴനിക്കുലാം. 2016-17  വര്ഷത്തനില് 17
കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന്ന  ബജറയ്  വനിഹനിതലാം  പുതക്കനി  ബജറയ്  പ്രകേഭാരലാം  77  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.  ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതഭാണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ലനനഭാറയനില്
(ലപഭാന്നഭാനനി  കപ്രഭാജകയ്)  കേയര്ലഫഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  30000  ലതഭാണയ്
ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന  രണയ്  ലമഷതീനുകേള  ഉളലക്കഭാളളുന്ന  ഫഭാകറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണയ്. കുടുലാംബശതീ യണനിറ്റുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് എറണഭാകുളലാം മുതല് വടകക്കഭാട്ടുളള ജനിലകേളനില് ഡനി.എഫയ്.ലമഷതീനുകേള
സഭാപനിചയ് ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിച ചേര്ച നടനവരുന. 

കേയര്  ജനികയഭാ  ലടകേയ് സ്റ്റേയനില്സയ്   കൃഷനി-മണ്ണയ്-ജല  സലാംരക്ഷണ  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണ  പരനിപഭാടനികേളനില്  MGNREGS-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തകദശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിപുലമഭായ
പഠന  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിചയ്  കേഴനിഞ്ഞു.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
ഉകദവഭാഗസരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ്  കേയര്  ജനികയഭാ  ലടകേയ് സ്റ്റേയനില്സനിലന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം  വവഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേയര്  ജനികയഭാ
ലടകേയ് സ്റ്റേയനില്സനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിക്കുന്നതയ് കേയര് യഭാണനിനയ് ഉയര്ന്ന ഡനിമഭാന്റെയ്
സൃഷ്ടനിക്കുലാം.  ലതഭാഴനില്  ശക്തനി  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  കേയര്  കമഖേലയുലട  കപ്രഭാതഭാഹന
ത്തനിനയ് കമല് സൂചേനിപനിച പദതനികേള ഇസൗ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി)  ലവങനിടങ്ങയ്  സനി.വനി.സനി.എസയ്.  നമ്പര്  337,  2015  ഡനിസലാംബര് മുതല്
പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാണയ്.  ഭരണസമനിതനി  നനിലവനിലുണയ്.  സലാംഘത്തനില്  ഡനി.എഫയ്.
മനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലകേടനിടലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ലമഷതീന്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് കേസകടഷന് പ്രകേഭാരലാം സലലപ ഓര്ഡര് കകേഭായമ്പത്തൂര് ആസഭാന
മഭായുളള ലമ.  വനിനഭായകേ എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് എന്ന സഭാപനത്തനിനയ് നല്കുകേയുലാം  4.5
ലക്ഷലാം  രൂപ  അഡസഭാന്സഭായനി  നല്കുകേയുലാം  തടര്ന്നയ്  ലമഷനിനറനി  സലലപ  ലചേയയ്
സഭാപനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കകേഭാടതനിലയ  സമതീപനി
ക്കുകേയുലാം സലാംഘത്തനിനയ് അനുകൂലമഭായനി വനിധനി വനലവങനിലുലാം വനിധനി നടപഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  സലാംഘത്തനിലന്റെ പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം വനികേസനത്തനിനുമഭായനി ലലമകകഭാ
പഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

കേയര് കമഖേലയനിലല ഡനികപഭാ സമ്പ്രദഭായലാം

71  (4530)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേയര്കമഖേലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന ഡനികപഭാ സമ്പ്രദഭായലാം ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനയ്
നനിയമലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന് ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വവഭാവസഭായനികേ അന്തെരതീക്ഷവലാം ഏകേജഭാലകേ കനിയറന്സയ്
സലാംവനിധഭാനവലാം

72 (4531)  ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  വവവസഭായലാം  തടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനിക്കയ്  ഏകേജഭാലകേ
കനിയറന്സയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
പബനികേയ് റനികലഷന്സയ് ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തുണഭാകുന്ന ഹര്ത്തഭാലുകേളുലാം പണനിമുടക്കുകേളുലാം സലാംസഭാനലത്ത
വവഭാവസഭായനികേ  അന്തെരതീക്ഷലത്ത  എപ്രകേഭാരലാം  ബഭാധനിക്കുലമന്നയ്  വനിലയനിരുത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുളള  ജനിലഭാതല  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  സഗമമഭായ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  ആവശവമഭായ  സഹഭായങ്ങള  ലചേയ്യുന്ന  ഇന്ഫര്കമഷന്
ലസന്റെറുകേള ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.

(ബനി)  പണനിമുടക്കുകേളുലാം ഹര്ത്തഭാലുകേളുലാം കകേരളത്തനിലന്റെ ലചേറുകേനിട വവവസഭായ
അന്തെരതീക്ഷലത്ത  ലമഭാത്തത്തനില്  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്
ലപടനിടനില.

   ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തന മനികേവയ് വനിലയനിരുത്തഭാന്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങള

73  (4532)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസദതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തന മനികേവയ്  വനിലയനിരുത്തഭാന്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലതലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതമൂലലാം പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളുലട വളര്ച മുന് വര്ഷങ്ങലളക്കഭാള എത്ര
ശതമഭാനലാം വര്ദനിച്ചു എന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആഡനിറയ്  ലചേയ  കേണക്കുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  2016-2017
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു  ;
ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങൾ നഷ്ടത്തനിൽ പ്രവർത്തനിച്ചു ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുളള  ലപഭാത
കമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെയുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേളുലടയുലാം
പുകരഭാഗതനി  യഥഭാസമയലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതകമഖേലഭാ
വവവസഭായ പുനനഃസലാംഘടനഭാ കബഭാര്ഡയ്  (റനിയഭാബയ്) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.

റനിയഭാബയ്  മുകഖേന  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  നടത്തനിവരുന്ന  പ്രവര്ത്തന  അവകലഭാകേന
ങ്ങളുലട  ഫലമഭായനി  അനുകേരണതീയമഭാക്കഭാവന്ന മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  നടപടനികമങ്ങള മറയ്
സഭാപനങ്ങളനികലയലാം  പകേര്ന നല്കുവഭാന് സഹഭായകേമഭായനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതകമഖേലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  റനിയഭാബയ്  സമര്പനിക്കുന്ന വനിശകേലന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലടയുലാം  ചേര്ചകേളുലടയുലാം  കൂടനി  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഈ  സഭാപന
ങ്ങളുലട  നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേളുളലപലടയുളള  വനിവനിധ  വനിഷയ
ങ്ങളനില് നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള ലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതയ്.
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ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഉല്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം സഭാകങതനികേ
വനിദവയുലടയുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,  വനിപണനസഭാധവതയുളള  ഉല്പന്ന
ങ്ങളുലട  ലവവനിദവവല്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലുളള ഏകകേഭാപനലാം,  ധനപരമഭായ പുനരുദഭാരണലാം,
ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിടറനിലാംഗയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുളള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  ശക്തനിലപടുത്തല്  എന്നതീ  നടപടനികേളനിലൂലട  സഭാപനങ്ങലള
അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാവസഭാനലാം 13 സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിലുലാം,
27  സഭാപനങ്ങള നഷ്ടത്തനിലുമഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതയ്.  കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന TTP, TCC, TELK, TRACO, SIFL എന്നതീ
സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന്  സഭാധനിച്ചു.  ഈ  കേഭാലയളവനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്
ലഭാഭലാം ഉണഭാക്കനിയ സഭാപനലാം KMML  ആണയ്. KMML-ലന്റെ ലഭാഭലാം  40.37 കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തഭാന് സഭാധനിച്ചു.  കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തതനില് നനിനലാം
ഈ വര്ഷലാം സഭാപനങ്ങളുലട ലമഭാത്തലാം നഷ്ടലാം ഗണവമഭായനി കുറയഭാന് സഭാധനിച്ചു. 17
സഭാപനങ്ങളുലട നഷ്ടലാം കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന് സഭാധനിച്ചു.

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ആഡനിറയ് പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

കതയനില കതഭാടലാം കമഖേലയനില് സനിഡ്കകേഭായുലട സഭാപനങ്ങള

74  (4533)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കതയനില  കതഭാടലാം  കമഖേലയനില്
സനിഡ്കകേഭായുലട സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ഈ  സഭാപനങ്ങള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ഈ  സഭാപനങ്ങള  തടങ്ങുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉപകഭഭാകസഭാധനങ്ങള
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഒരു  ഒസൗടയ് ലലറ്റുയ്  സനിഡ്കകേഭാ  കട്രഡനിങയ്  ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  നനിലവനില്  സനിഡ്കകേഭാ  കട്രഡനിങയ്  ഡനിവനിഷന്  വഴനിയുളള
പ്രവൃത്തനികേള നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
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75  (4534)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഏലതലഭാലാം
ജനിലകേളനില്  പുതനിയ  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങൾ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
നനികക്ഷപകേ സലാംഗമങ്ങള നടത്തനി എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലൂലട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന നനികക്ഷപലാം,  തടങ്ങുവഭാനഭാകുന്ന വവവസഭായ
യണനിറ്റുകേള,  പ്രതവക്ഷമഭായുലാം  പകരഭാക്ഷമഭായുലാം  കജഭാലനി  ലഭനിക്കഭാന്  സഭാധവതയുളള
വരുലട എണ്ണലാം എന്നനിവ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പുതനിയ വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  14  ജനിലകേളനിലുമഭായനി  ഏകേകദശലാം
75 -ഓളലാം നനികക്ഷപകേ സലാംഗമങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇതനിലൂലട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന നനികക്ഷപലാം ഏകേകദശലാം 270 കകേഭാടനി രൂപയുലാം
തടങ്ങുവഭാനഭാകുന്ന  വവവസഭായ  യണനിറ്റുകേള  ഏകേകദശലാം  2400  എണ്ണവലാം  കജഭാലനി
ലഭനിക്കുവഭാന് സഭാധവതയുളളവരുലട എണ്ണലാം ഏകേകദശലാം 9200 എണ്ണവമഭാണയ്.

സൂക-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം വവവസഭായ കമഖേലയനിലല 
അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം

76 (4535) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത മറയ് വവവസഭായ കമഖേലകേളുമഭായനി തഭാരതമവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള
ഏറവലാം  കൂടുതല്  വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്  കരഖേലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്  സൂക-ലചേറുകേനിട-
ഇടത്തരലാം വവവസഭായ കമഖേലയനിലഭാലണന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സൂക-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം  വവവസഭായ  കമഖേലയനില്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേലര
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  കമഖേലയനിലല  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരനിക്കുന്നതയ് ;
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(സനി)  ഇത്തരലാം  വവവസഭായങ്ങളനിലൂലട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  സഭാധനങ്ങളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  അവയുലട  നനിലവഭാര  നനിര്ണ്ണയലാം,
കയഭാഗവതഭാ  നനിര്ണ്ണയലാം  എന്നനിവ  നടത്തുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  സൂക-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം  വവവസഭായ  കമഖേലയനില്  പുതനിയ
സലാംരലാംഭകേലര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വവവസഭായ  വഭാണനിജവ  ഡയറകറുലട
കമല്കനഭാടത്തനില്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കനി  നല്കുനണയ്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രധഭാന  പശഭാത്തല  സസൗകേരവമഭായ  വവവസഭായ  ഭൂമനി  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വയനഭാടയ്  ഒഴനിലകേയുളള  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  വവവസഭായ
വനികേസന  ഏരനിയ/കപഭാട്ടുകേള  സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  സല  ദസൗര്ലഭവലാം
പരനിഹരനിക്കുകേലയന്ന  ഉകദശവകത്തഭാലട  പ്രധഭാനലപട  വവവസഭായ  കമഖേലകേളനില്
ബഹുനനില വവവസഭായ സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചയ് സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് ആവശവഭാനുസരണലാം
നല്കുന്നതനിനുളള പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  നനിലവനില് വവവസഭായ വഭാണനിജവ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുളള ലകേ-ബനിപനില്
(കകേരള  ബമ്യൂകറഭാ  ഓഫയ്  ഇന്ഡസനിയല്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്),  ഭക്ഷവ  വവവസഭായത്തനില്
ഹസഭാര്ഡയ്  അനലലസനിസയ്  കനിടനിക്കല്  കേണകട്രഭാള  കപഭായനിന്റെയ്  (HACCP)
സര്ടനിഫനികക്കഷന്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാഷണല്  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  HACCP
സര്ടനിഫനികക്കഷന് (NCHC) സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

ഉത്പന്നങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  ബമ്യൂകറഭാ  ഓഫയ്
ഇന്ഡവന്  സ്റ്റേഭാന്കഡര്ഡയ്  (BIS),  ഫഡയ്  കസഫനി  ആന്റെയ്  സ്റ്റേഭാന്കഡര്ഡ്സയ്
അകതഭാറനിറനി ഓഫയ് ഇന്തെവ  (FSSAI)  തടങ്ങനിയ ഏജന്സനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര  ഇത്തരലാം  ഏജന്സനികേളനില്  നനിനലാം  ഗുണകമന
സര് ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ലഭവമഭാകക്കണതനിലന്റെ  ആവശവകേത  വവവസഭായ  വകുപയ്
ഉകദവഭാഗസര് കബഭാധവലപടുത്തുനണയ്.

 ലചേറുകേനിട വവവസഭായ രലാംഗത്തയ് വനനിതഭാ സലാംരലാംഭകേലര 
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

77  (4536)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ രലാംഗത്തയ്  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേലര
കേലണത്തുന്നതനിനുലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിചയ് വരുനകണഭാ;
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(ബനി) ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ രലാംഗത്തയ്  കൂടുതല് വനനിതകേളക്കയ്  അവസരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഏലതങനിലുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഉണയ്.  സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി  (ഇ.എസയ്.എസയ്)  വഴനി
വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  നനികക്ഷപത്തനിന്റെയ്  20%  (പരമഭാവധനി  30  ലക്ഷലാം  രൂപ)
സബ്സനിഡനിയഭായനി  അനുവദനിക്കുനണയ്.  കകേരളത്തനിലല  വവവസഭായ  കമഖേലയനിലല
മുഖേവധഭാരയനികലക്കയ്  വനനിതഭാ  വവവസഭായനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള  അടുത്ത  ഘടത്തനികലയയ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാംകവണനി  വനനിതഭാ
സലാംരലാംഭകേതസ  മനിഷന്  അഥവഭാ  വതീ  മനിഷന്  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ഉപകദശ  നനിര്കദശ  പനിന്തുണയുലാം  ലനറയ് വര്ക്കനിങ്ങയ്
മതീറനിങ്ങുകേളുലാം  നല്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ഈ വവവസഭായങ്ങലള കലഭാകേത്തനിനയ്  മുന്പനില്
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംരലാംഭകേലര തമ്മേനില് കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി പുതനിയ വനിപണന
സഭാധവതകേള കേലണത്തുന്നതനിനുമുളള സഭാഹചേരവലമഭാരുക്കുകേയഭാണയ് വതീ മനിഷന് വഴനി
ലചേയവരുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത വതീ  മനിഷന്  മുകഖേന കകേരളത്തനിലല വനനിതഭാ  വവവസഭായനി
കേളക്കുകവണനി  ലമന്റെറനിലാംഗയ്  സകപഭാര്ടയ്,  മറയ്  വവവസഭായ  യണനിറ്റുകേളനികലയളള
സന്ദര്ശനങ്ങള,  വനിപണനി  ശവലാംഖേല  വനിപുലതീകേരനിക്കല്,  ഹ്രസസകേഭാല  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം, അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനിപുലതീകേരണലാം/ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം തടങ്ങനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  ഈ  രലാംഗകത്തയയ്  വനനിതകേളക്കയ്  അവസരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം അവലര ബനിസനിനസനികലയയ് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി കമല്പറഞ
പദതനികേള കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ലഗയനില് പ്രകൃതനിവഭാതകേ ലപപയ് ലലന് പദതനി

78  (4537)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലഗയനില് പ്രകൃതനിവഭാതകേ ലപപയ് ലലന് പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;
കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് പദതനിയുലട പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള തടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിലല ഏഴയ് ജനിലകേളനിലഭായനി ലഗയനില് സഭാപനിക്കഭാനനിരനിക്കുന്ന ലകേഭാചനി-
കൂറനഭാടയ്-ബഭാലാംഗ്ലൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര്  ലപപയ്  ലലന്  (KKBMPL)കപ്രഭാജകനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ
സര്കവ്വ നടപടനികേളുലാം 6(1) ഗസറയ് വനിജഭാപനവലാം ലഗയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
മഹസര്  (പഞനഭാമ)  തയഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനികേള  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  എന്നതീ
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ജനിലകേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു.  പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുവഭാനുളള  അളലവടുപ്പുലാം,
മഹസറുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുവഭാനുളള അളലവടുപ്പുലാം,
മഹസറുലാം  കകേരളത്തനില്  435  കേനി.മതീ  (86%)  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു.  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനില് സര്കവ്വ നടപടനികേള ഉടലന തടങ്ങുലാം.

എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  ലപപയ്  ലലന്
സഭാപനിക്കുന്ന കജഭാലനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. മലപ്പുറലത്ത അരതീകക്കഭാടയ് മുതല് കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിലല കുറുമഭാത്തൂര് വനികലജയ് വലര ലപപയ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
ഏപ്രനില്  അവസഭാനലാം  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  പദതനികേളക്കഭാവശവമഭായ  ലപപ്പുകേള,
വഭാല്വകേള  മുതലഭായവ  ലഗയനിലനിലന്റെ  വനിവനിധ  കസ്റ്റേഭാകറജയ്  യഭാര്ഡുകേളനില്
എത്തനികചര്ന്നനിട്ടുണയ്.

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  പ്രകൃതനി  വഭാതകേ  ലപപയ്  ലലന്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള
പ്രഭാരലാംഭ  സര്കവ്വ  നടപടനികേളുലാം  6(1)  ഗസറയ്  വനിജഭാപനവലാം  ലഗയനില്  പൂര്ത്തനി
യഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കേണ്ണൂര്   ജനിലയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  ലപപയ്  ലലനനിലന്റെ
ലദര്ഘവലാം  (ROU)  83  കേനികലഭാമതീററഭാണയ്.  ഇതനില്  81  കേനികലഭാമതീററനിലുലാം  നഷ്ട
പരനിഹഭാരലാം നല്കുവഭാനുളള അളലവടുപ്പുലാം, മഹസറുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു. കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിലല തൃപകങ്ങഭാട്ടൂര് വനികലജയ് മുതല് കുറുമഭാത്തൂര് വനികലജയ് വലരയുളള 47 കേനി.മതീ
ലപപയ് സഭാപനിക്കുന്ന പണനി ഉടന്തലന്ന ആരലാംഭനിക്കുലാം.

കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്  5 SV കസ്റ്റേഷനുലാം  1 IP  കസ്റ്റേഷനുലാംകവണനി സനിരമഭായനി ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്ന നടപടനികേളനില് ഒലഭായനിക്കര,  കൂടഭാളനി,  പരനിയഭാരലാം എന്നതീ കസ്റ്റേഷനുകേള
ലഗയനില്  ഏലറടുത്തയ്  കേഴനിഞ്ഞു.  കുറുമഭാത്തൂര്,  ആലമ്പടമ്പ  എന്നതീ  കസ്റ്റേഷനുകേളുലട
നടപടനികേള  അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  തൃപകങ്ങഭാട്ടൂര്  വനികലജനിലല  കേടവത്തൂര്
കസ്റ്റേഷനുകവണനി സലലാം ഏലറടുക്കുന്ന നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

വവവസഭായ സഭാപനങ്ങളനിലല മലനിനതീകേരണലാം

79  (4538)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനിലല  മലനിനതീകേരണലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡുമഭായനി കചേര്ന്നയ് എലന്തെലഭാലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലട  മലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനി
കലക്കഭായനി കൃതവമഭായ പരനികശഭാധനകേളുലാം നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  നനിയനണഭാതതീതമഭായ മലനിനതീകേരണലാം നടത്തുന്ന വവവസഭായ സഭാപന
ങ്ങളക്കയ്,  മലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുന്നത്തനിനുള്ള സഹഭായങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വവവസഭായ സഭാപനത്തനിനയ്  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അനുമതനി പത്രലാം ആവശവമഭാണയ്. അനുമതനി നല്കുന്ന അവസരത്തനില് മലനിനതീകേരണ
നനിയനണത്തനിനുതകുന്ന  നനിര്കദശങ്ങള  നല്കുനണയ്.  അനുമതനി  പത്രത്തനിലല
നനിബന്ധനകേളനിലുലാം ഇക്കഭാരവലാം സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുലാം. എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് ഏലൂരുളള
ജനിലഭാ  ഓഫതീസയ്,  എന്വകയഭാണലമന്റെയ്  സര്ലവലന്സയ്  എന്ന  കപരനില്  24
മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ലപരനിയഭാറനിലന്റെ  തതീരത്തുളള  വവഭാവസഭായനികേ
കമഖേലയുലട  കമഭാണനിററനിലാംഗഭാണയ്  ഈ  ലസന്റെറനിലന്റെ  ചുമതല.  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡയ് നല്കുന്ന അനുമതനി വവവസകേള പഭാലനിക്കുനകണഭാ എന്നയ്
പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

(ബനി)  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലട  മലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനി
കലയഭായനി  കൃതവമഭായ പരനികശഭാധനകേളുലാം  അതനിനനുസരനിച നടപടനികേളുലാം  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡയ്,  തകദശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയുലട സഹകേരണ
കത്തഭാലട സസതീകേരനിക്കുനണയ്.

(സനി)  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനിലല  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുകത്തണതയ്  അതതയ്  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനവമഭായനി ബന്ധലപട വനിഷയമഭാണയ്.

 സൂക-ലചേറുകേനിട വവവസഭായ യണനിറ്റുകേളക്കഭായനി സലാംരലാംഭകേ സഹഭായ
പദതനി

80 (4539) ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷയ് കുറുപയ്   :
ശതീ  .   പനി  .  ടനി  .  എ  .   റഹതീലാം   :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന്   :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സൂക,  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ  യണനിറ്റുകേളക്കയ്  മൂലധന  പനിന്തുണ

നല്കുന്നതനിനയ് സലാംരലാംഭകേ സഹഭായ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ലക്ഷവങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  സൂക,  ലചേറുകേനിട,  ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  എലന്തെലഭാലാം  സഹഭായ
ങ്ങളഭാണയ് ഈ പദതനി വഴനി ലഭവമഭാകുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  സലാംരലാംഭകേനയ്  ലഭവമഭാകുന്ന  പരമഭാവധനി
സഹഭായലാം എത്ര രൂപയഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  പ്രധഭാനവലാം  നല്കേനിയനി
ട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പദതനിയുലട  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വനിഹനിതമഭാണയ്  സതീ  സലാംരലാംഭകേര്
ക്കഭായനി നതീക്കനിലവചനിട്ടുളളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)   സൂക,  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ  യണനിറ്റുകേളക്കയ്  മൂലധന  പനിന്തുണ
നല്കുന്നതനിനയ് സലാംരലാംഭകേ സഹഭായ പദതനിയഭായ എലന്റെര്ലപ്രണര് സകപഭാര്ടയ് സതീലാം
(ESS)  നനിലവനില്  ഉണയ്.  പുതതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം
നനിലവനിലുളള  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളുലട  അധനികേമഭായ  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിനുലാം
നനിശനിത  ശതമഭാനലാം  തകേ  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കേനിലക്കഭാണയ്  കമഖേലലയ
ശക്തനിലപടുത്തുകേ എന്നതഭാണയ് ഈ പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം.

സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സൂക
ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  സനിരമൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  15%
സഹഭായമഭായനി നല്കുന. (പരമഭാവധനി 20 ലക്ഷലാം രൂപ). വനനിതഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം,
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം,  യുവ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  20%  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന (പരമഭാവധനി  30  ലക്ഷലാം
രൂപ).  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10%  (പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ)  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കുലാം.  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് സനിരമൂലധന നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10%  പരമഭാവധനി
10  ലക്ഷലാം  രൂപ  അധനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  ധനസഹഭായവലാം  അധനികേ
ധനസഹഭായവലാം കചേര്ത്തയ് എലഭാ സഭാമൂഹനികേ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുലാംലപടവര്ക്കയ്  (ജനറല്,
വമണ, യത്തയ്, എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.) പരമഭാവധനി അനുവദനിക്കുന്ന തകേ 30 ലക്ഷമഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

ഒരു സലാംരലാംഭകേനയ് ലഭവമഭാകുന്ന പരമഭാവധനി സഹഭായലാം 30 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്.

വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേലര  പ്രകതവകേ  വനിഭഭാഗമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  5%  അധനികേ
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.
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ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങലള പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന് നടപടനികേള

81  (4540)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വവവസഭായ  വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലുള്ള
ഏലതഭാലക്ക  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭാണയ്  നഷ്ടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിലന്റെ കപരുലാം തകേയുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങലള പുനരുജതീവനിപനി
ക്കഭാന്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;  ഇതനിനഭായനി  നടപയ്  ബജറനില്
എത്ര തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വവവസഭായ വകുപനിനയ്  കേതീഴനിലുളള  27
ലപഭാതകമഖേല സഭാപനങ്ങളഭാണയ് നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  ഓകരഭാ സഭാപന
ത്തനിലന്റെ കപരുലാം തകേയുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വവവസഭായ
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുളള നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതളലപലടയുളള ലപഭാത
കമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ
ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം പ്രവര്ത്തന അവകലഭാകേനലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് ലവദഗ്ദ്ധവമുളളവലര മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറകര്
മഭാരഭായനി  നനിയമനിചയ്  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയുലാം
സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുളള  ഏകകേഭാപനലാം  ശക്തനിലപടുത്തനി  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനലാം
വനിപുലലപടുത്തനിയുലാം സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാണനിടറനിലാംഗയ് ലചേയ്യുന്നതനിനുളള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം  സഭാപനങ്ങലള  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്ന
തനിനുളള നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.

ഉല്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം സഭാകങതനികേ വനിദവയുലടയുലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
നവതീകേരണലാം,  വനിപണന സഭാധവതയുളള ഉല്പന്നങ്ങളുലട ലവവനിദവവല്ക്കരണലാം,
വനിപുലതീകേരണലാം എന്നതീ നടപടനികേളക്കയ് മുന്തൂക്കലാം നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുളള നവതീകേരണ
വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
ബജറനില് 270 കകേഭാടനി രൂപ പദതനി വനിഹനിതമഭായനി സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള

82  (4541)  ശതീ.  ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുനകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനി
ക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയ  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  നനിലവനില്  പദതനികേളനില.  എന്നഭാല്  സസകേഭാരവ
കമഖേലയനില്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  വവവസഭായ  വഭാണനിജവ
ഡയറകകററയ് കപ്രഭാതഭാഹന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി

83 (4542)  ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  എലന്തെഭാലക്ക
സസൗകേരവങ്ങളുലാം സസൗജനവങ്ങളുമഭാണയ് നല്കുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  കവണ  സഹഭായലാം  നല്കേഭാനഭായനി  ബനിസനിനസയ്
ഇന്കേക്യുകബഷന്  ലസന്റെറുകേള  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം
ലസന്റെറുകേള ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള സഹഭായമഭാണയ്  നല്കേനിവരുന്നതയ്;  സ്റ്റേഭാര്ടപയ്,
ഇന്ലവസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്  സകപഭാര്ടയ്  എന്നതീ  ആവശവങ്ങളക്കയ്  നല്കേനിവരുന്ന  സഹഭായലാം
എലന്തെലഭാമഭാണയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനിപ്രകേഭാരലാം ലപഭാതവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട സൂക
ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  സനിരമൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  15%
സഹഭായമഭായനി നല്കുന (പരമഭാവധനി  20 ലക്ഷലാം രൂപ).  വനനിതഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  യുവ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  സനിരമൂലധന
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നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  20%  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന (പരമഭാവധനി  30  ലക്ഷലാം
രൂപ).  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10%  (പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ)  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കുലാം.  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് സനിരമൂലധന നനികക്ഷപ ത്തനിലന്റെ 10% (പരമഭാവധനി
10  ലക്ഷലാം  രൂപ)  അധനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  ധനസഹഭായവലാം  അധനികേ
ധനസഹഭായവലാം കചേര്ത്തയ് എലഭാ സഭാമൂഹനികേ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുലാംലപടവര്ക്കയ്  (ജനറല്,
വമണ, യത്തയ്, എസയ്.സനി/എസയ്.ടനി.) പരമഭാവധനി അനുവദനിക്കുന്ന തകേ 30 ലക്ഷമഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. 

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

 മണപഭാത്ര നനിര്മ്മേഭാണ വവവസഭായ കമഖേലയനിലല പ്രതനിസന്ധനി

84 (4543)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ മണപഭാത്ര നനിര്മ്മേഭാണ വവവസഭായ കമഖേല പ്രതനിസന്ധനി
യനിലഭാലണന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനിൽ  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദശനിക്കു
ന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

(ബനി) ഈ കമഖേലലയ മഭാത്രലാം ആശയനിച്ചുകേഴനിയുന്ന കുടുലാംബങ്ങള ദുരനിതത്തനിലഭാലണന്ന
വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  കേളനിമണ ഖേനനവമഭായനി ബന്ധലപട നനിയനണങ്ങള ഈ കമഖേലലയ
ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  മണപഭാത്ര  നനിര്മ്മേഭാണ  വവവസഭായ  കമഖേലയയ്
ആവശവമഭായ  കേളനിമണ്ണയ്  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
ഈ  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  2008-നുമുമ്പയ്
നനികേത്തലപട  സലങ്ങളനില്  കേളനിമണ  നനികക്ഷപമുകണഭാലയനലാം  ആയത
നനിയമപരമഭായനി ഖേനനലാം ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാലയനലാം അറനിയുന്നതനിനഭായനി പഠനലാം
നടത്തനിവരുന. 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി) അസലാംസ്കൃത വസ്തുവഭായ കേളനിമണ്ണനിലന്റെ ലഭവതക്കുറവലാം ഉല്പന്നങ്ങളുലട
വനിപണനത്തനിനുള്ള  പ്രയഭാസവലാം  മണപഭാത്ര  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖേലയനിലല  മഭാത്രലാം
ആശയനിച്ചു കേഴനിയുന്ന കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് പ്രയഭാസലാം സൃഷ്ടനിക്കുനണയ്.

(സനി) കേളനിമണ ഖേനനവമഭായനി ബന്ധലപട നനിയനണങ്ങള ബഭാധനിക്കഭാതനി
രനിക്കുന്നതനിനുലാം പരമ്പരഭാഗത കേളനിമണ പഭാത്ര നനിര്മ്മേഭാണ കമഖേലലയ സഹഭായനിക്കു
ന്നതനിനുമഭായനി  പ്രതനിവര്ഷലാം  50  ലമട്രനികേയ്  ടണവലരയുള്ള  സഭാധഭാരണ  കേളനിമണ്ണയ്
ഖേനനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ലപര്മനിറയ്,  കറഭായല്റനി  എന്നനിവ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി
യനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  സഭാധഭാരണ  കേളനിമണ്ണയ്  ഗതഭാഗതലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
അനുവഭാദലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രലാം  ജനറല്  മഭാകനജര്
അനുവദനിച്ചുനല്കുന്ന തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡയ് ഹഭാജരഭാക്കനിയഭാല് മതനിയഭാകുന്നതഭാണയ്.
കൂടഭാലത പരമ്പരഭാഗത കേളനിമണ പഭാത്ര നനിര്മ്മേഭാണ കമഖേലയഭാവശവമഭായ സഭാധഭാരണ
കേളനിമണ്ണയ്  ഖേനനത്തനിനഭായനി  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായങ്ങലള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം 
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള 

85  (4544)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായങ്ങള  ഏലതലഭാലമനലാം
അവയുലട നനിലവനിലല സനിതനി എന്തെഭാണയ് എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലവനിലല സര്ക്കഭാര് എന്തെയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന എന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായകമഖേലകേളനില് ഓകരഭാന്നനിലുലാം എത്ര ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
വതീതമുണയ് എനലാം ഓകരഭാ പരമ്പരഭാഗതകമഖേലയുലാം നനിലവനില് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള
എലന്തെലഭാലമനലാം,  ഇവ  പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എന്തെയ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേത്തറനി,  കേശുവണനി,  കേയര്,  കേരകേസൗശലലാം,  ഈറ-പനമ്പയ്,  ഖേഭാദനി-
ഗഭാമവവവസഭായങ്ങള എന്നനിവലയ പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായങ്ങളഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി
വരുന.  പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായ  കമഖേല  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  സമഗമഭായനി
വനിലയനിരുത്തനി അവലയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള കനിയഭാത്മകേ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില് കമഖേലലയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം പരമ്പരഭാഗത
വവവസഭായങ്ങലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കനിയഭാത്മകേ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലകേത്തറനി  കമഖേലയനില്  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്  ഗുണകമനയുള്ള
അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള യഭാണബഭാങ്കുകേള വഴനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സബ്സനിഡനിയുലാം
മഭാര്ജനിന്മണനി  വഭായ്പയുലാം  നല്കുന്ന  പദതനി,  ലകേത്തറനി  കമഖേലയനില്  സസയലാം
ലതഭാഴനില്  സൃഷ്ടനിക്കല്  പദതനി,  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  മറ്റു  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള
പ്രകചേഭാദന പരനിപഭാടനി,  ലകേത്തറനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ഉല്പഭാദന കപ്രഭാതഭാഹന
ധനസഹഭായ  പദതനി,  ലകേത്തറനി  ഗഭാമവലാം  സമഗ  ലകേത്തറനി  ഗഭാമവലാം  പദതനി,
അലാംശദഭാന സമ്പഭാദവപദതനി, ലകേത്തറനി ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് ഗ്രൂപയ് ഇന്ഷസറന്സയ് പദതനി,
വനിപണന  കേയറമതനി  കപ്രഭാല്സഭാഹന  പദതനി,  ലകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുലട
ആധുനനികേവല്ക്കരണ  പദതനി,  മൂലവവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  കപ്രഭാതഭാഹന
പദതനി, പരനിശതീലനലാം ലനപുണവലാം കശഷനിവനികേസന പദതനി, ഒരു വതീടനില് ഒരു തറനി
പദതനി,  പ്രഭാഥമനികേ ലകേത്തറനി  ലനയയ്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഓഹരനിപങഭാളനിത്തലാം,  ഹഭാലന്റെകയ്,  ഹഭാന്റെയ് വതീവയ്  എന്നനിവയനിലല ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തലാം
എന്നനിവ  നടപഭാക്കനിവരുന.  ലകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  പൂര്ണ്ണമഭായനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന വനിധത്തനില് സ്കൂള യണനികഫഭാലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

കേരകേസൗശല  കമഖേലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കു
ന്നതനിനയ്  'ASHA'  എന്ന  പദതനി,  വവവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  പദതനി,  കേരകേസൗശല  കസ്റ്റേറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി,  ലപഭാതകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  എന്നനിവയുലാം
നടപഭാക്കനിവരുന. കേരകേസൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി കദശതീയ
അവഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  സലാംസഭാന  അവഭാര്ഡുകേള  നല്കുന്ന  പദതനിയുലാം
നടപഭാക്കനിവരുന. 

ഈറ-പനമ്പയ് ലനയയ്  കമഖേലലയ പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ കമഖേല
യനിലല  ലപഭാതകമഖേലഭാസഭാപനമഭായ  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷന്
മുകഖേന  സഭാമൂഹവ  യനവല്ക്കൃത  പനമ്പയ്  ലനയയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ശഭാക്തതീകേരണലാം,
സതീവറനിലാംഗയ്  യണനിറ്റുകേളുലട  സഭാപനലാം,  ഫതീഡര്  യണനിറ്റുകേള/പ്രതീ-കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്
യണനിറ്റുകേള  പുനനഃകമതീകേരനിചയ്  ശക്തനിലപടുത്തല്,  മൂലവഭാധനിഷനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മുളലകേഭാണ്ടുള്ള വനിവനിധ
കേരകേസൗശല  വസ്തുക്കള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ബഭാലാംബൂ  ഇലന്നഭാകവഷന്  ലസന്റെറുലാം  മുള  സലാംസരനിചയ്  ഫര്ണനിചര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി ഇലാംപ്രകഗ്നേഷന് യണനിറ്റുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 
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ഖേഭാദനി  ഗഭാമവവവസഭായ  കമഖേലയനില്  മനിനനിമലാം  കവതന  പദതനി,  നൂല് പയ്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ഇന്ലസന്റെതീവയ് പദതനി, വഭായ്പഭാ പദതനികേള എന്നനിവ നടപഭാക്കനി
വരുന. ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം നടനവരുന. 

പരമ്പരഭാഗത കേശുവണനി വവവസഭായ കമഖേലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള
സമഗമഭായനി അഭനിസലാംകബഭാധന ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു ലസഷവല് പര്പസയ്
ലവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.

കേയര് കമഖേലയനില് കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് പുനരുദഭാരണ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  പ്രവര്ത്തനമൂലധനലാം,  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ധനസഹഭായലാം,  വനിപണനി വനികേസന സഹഭായലാം,  കേയര്കമഖേലയനിലല സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
മഭാര്ജനിന്മണനി  വഭായ്പ,  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  സഹഭായ  പദതനി,  ഉല്പഭാദനവലാം
വനിപണന പ്രകചേഭാദനവലാം പദതനി, വനിലവവതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി,
കസ്റ്റേര്  വനികേസന  പദതനി,  കേയര്പനിരനി/ഡതീലഫബറനിലാംഗയ്  കമഖേലയനില്  കൂലനിയുലട
നലലഭാരു  വനിഹനിതലാം  സര്ക്കഭാര്  വഹനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  ഇന്കേലാം  സകപഭാര്ടയ്  സതീലാം,
കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ലപന്ഷന് പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കനിവരുന. കൂടഭാലത
പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലുലാം  കൂലനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ്
യനവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വനില  വവതനിയഭാനലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കുടുലാംബശതീ അടക്കമുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം  കസ്റ്റേര്  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)പരമ്പരഭാഗത  ലകേത്തറനി  കമഖേലയനില്  ഏകേകദശലാം  21000
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  കേയര്കമഖേലയനില്  ഏകേകദശലാം  3.5  ലക്ഷലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
കേരകേസൗശല കമഖേലയനില് ഏകേകദശലാം പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം കജഭാലനി
ലചേയവരുന്നതഭായനി  കേണക്കഭാക്കലപടുന.  പരമ്പരഭാഗത  ഈറ  പനമ്പയ്  ലനയയ്
കമഖേലയനിലല  ലപഭാത  കമഖേലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ
കകേഭാര്പകറഷലന  ആശയനിചയ്  ഏകേകദശലാം  7500  പനമ്പയ്  ലനയയ്  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളുലാം  ആയനിരത്തനി  അഞ്ഞൂകറഭാളലാം  ഈറലവടയ്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളുലാം
ആയനിരകത്തഭാളലാം  വരുന്ന  മറയ്  ഇതര  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  ഉപജതീവനലാം  നടത്തുന.
കേശുവണനി  കമഖേലയനിലല  ലപഭാത  കമഖേലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  സലാംസഭാന
കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനയ്  കേതീഴനില്  10626  കപരുലാം ഈ കമഖേലയനിലല
അലപകയ്  സഹകേരണ  സഭാപനമഭായ  കേഭാലപകനില്  ഏകേകദശലാം  3426  കപരുലാം
പ്രതവക്ഷമഭായുലാം പകരഭാക്ഷമഭായുലാം കജഭാലനി ലചേയവരുന.

103/2020.



170       കകേരള നനിയമസഭ                                കമയയ് 18, 2017

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ദസൗര്ലഭവലാം,  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  വനിലകൂടുതലുലാം
അവയുലട ലഭവതക്കുറവലാം, മറയ് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനള്ള വനിലകുറഞ തണനികേളുലട
വരവയ്,  പവര്ലൂലാം  തണനികേലള  അകപക്ഷനിചയ്  ലകേത്തറനി  വസങ്ങളുലട  വനിലകൂടുതല്,
ലകേത്തറനിയുലട  കപരനില് വവഭാജതണനികേള വനിപണനിയനില് എത്തുന്നതയ്  തടങ്ങനിയവ
ലകേത്തറനി  കമഖേല  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളഭാണയ്.  ഇവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഒരു  വതീടനില്  ഒരു  തറനി  പദതനിയനിലൂലട
ലകേത്തറനി  കമഖേലയനികലയയ്  കൂടുതല്  കപലര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതയ്  ലക്ഷവമനിടുന.
ലകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  പൂര്ണ്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  വനിധത്തനില്  നൂലുലാം
കൂലനിയുലാം സര്ക്കഭാര് നല്കേനി സ്കൂള യണനികഫഭാലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. ലകേത്തറനി
തണനി എന്ന കപരനില് മനില് തണനി വവഭാപകേമഭാകുന്നതയ് തടയുന്നതനിനഭായനി ലകേത്തറനി
ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം  മഭാര്ക്കയ്  മുദ  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ലനയനിലുള്ള
ലനപുണവലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഉല്പഭാദന  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

പരമ്പരഭാഗത  കേരകേസൗശല  കമഖേലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ലമചലപട
കവതനലാം ലഭനിക്കഭാത്തതലാം അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട അഭഭാവവലാം പരനിചേയസമ്പന്നരഭായ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട അഭഭാവവലാം ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ വനിദവയുലട അഭഭാവവലാം നൂതന
വനിപണന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതലാം പ്രധഭാന പ്രതനിസന്ധനികേളഭാണയ്.
പ്രതനിസന്ധനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കേരകേസൗശല  കമഖേലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
'ASHA'  എന്ന  പദതനി,  വവവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണ
ത്തനിനഭായനി  പദതനി,  കേരകേസൗശല  കസ്റ്റേറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,
ലപഭാതകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  കേരകേസൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ  അവഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്
സലാംസഭാന അവഭാര്ഡുകേള നല്കുന്ന പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കനിവരുന. 

അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  ദസൗര്ലഭവലാം,  വനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അഭഭാവലാം,
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ലമചലപട  കവതനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതയ്  തടങ്ങനിയ  ഈറ  പനമ്പയ്
ലനയയ്  കമഖേലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഖേഭാദനി  ഗഭാമവവവസഭായ  കമഖേലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രധഭാന  പ്രശ്നങ്ങളഭായ
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  ദസൗര്ലഭവലാം,  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  അഭഭാവലാം,
വനിപണനിയനിലല  മതരലാം  തടങ്ങനിയവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  ഖേഭാദനിഗഭാമ
വവവസഭായ  കബഭാര്ഡയ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  'എലന്റെ  ഗഭാമലാം'  പദതനി,
പ്രധഭാനമനനിയുലട  ലതഭാഴനില്ദഭായകേ  പദതനി  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  പരമ്പരഭാഗത
വവവസഭായ  യണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മഭാര്ജനിന്  മണനി  ഗഭാന്റെയ്  അനുവദനിച്ചു
വരുന.
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പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  കമഖേലയനിലല  പ്രധഭാന  പ്രതനിസന്ധനി  ചേകേനിരനിയുലട
ലഭവതക്കുറവഭാണയ്. ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഡനി.എഫയ്.മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കേളുലട ലതഭാഴനിലുലാം കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ് യനവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം
വനില  വവതനിയഭാനലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുള്ള  സലാംവനിധഭാന
ങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം കസ്റ്റേര് വനികേസന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കേശുവണനി  കമഖേലയനിലല  പ്രധഭാന  പ്രതനിസന്ധനിയഭായ  കതഭാടണനിയുലട
ലഭവതക്കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആഭവന്തെരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കതഭാടണനി
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പരമ്പരഭാഗത  കേശുവണനി
വവവസഭായ കമഖേലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള സമഗമഭായനി അഭനിസലാംകബഭാധന
ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു ലസഷവല് പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്. 

ഇന്ലകേല് റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇടലക്കഭാചനിയനില് 
സസനിര വനികേസന പദതനി

86 (4545)  ശതീ  .    കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ഇന്ലകേല്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനിലല ഇടലക്കഭാചനിയനില് സസനിരവനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സലലാം  എലാം.എൽ.എ.  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  നനികവദനത്തനില്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനി
എലന്തെന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ഇടലക്കഭാചനിയനില്  സസനിര  വനികേസന  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ലഭനിച  നനികവദനലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണയ്.  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  ഇന്ലകേല്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  റനികപഭാര്ടയ്  കകേരള
കസ്റ്റേറയ്  ഇന്ഡസനിയല് ലഡവലപ്ലമന്റെയ്   കകേഭാര്പകറഷനുലാം  (KSIDC),  കേനിന്ഫ്രയലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അവരുലട നനിര്കദശലാം ലഭവമഭാകുന്ന മുറയയ്  മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരവത്തനില്
തതീരുമഭാനലാം എടുക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള. 
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ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങള

87 (4546)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് വവവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നഷ്ടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സലാംരലാംഭങ്ങലള  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വവവസഭായ  വകേപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തു
ന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തന
അവകലഭാകേനലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലവദഗ്ദ്ധവമുള്ളവലര  മഭാകനജനിലാംഗയ്
ഡയറകര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചയ്  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയുലാം സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനലാം ശക്തനിലപടുത്തനി വനിപണന
സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലലപടുത്തനിയുലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിടറനിലാംഗയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം സഭാപനങ്ങലള അഭനിവൃദനി
ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഉല്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം സഭാകങതനികേ വനിദവയുലടയുലാം കേഭാലഭാനുസ വൃത
മഭായ നവതീകേരണലാം, വനിപണന സഭാധവതയുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളുലട ലവവനിദവവല്ക്കരണലാം,
വനിപുലതീകേരണലാം എന്നതീ നടപടനികേളക്കയ് മുന്തൂക്കലാം നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള നവതീകേരണ
വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
ബജറനില് 270 കകേഭാടനി രൂപ പദതനി വനിഹനിതമഭായനി സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ഇതയ്
മുന് വര്ഷങ്ങളനിലല പദതനി വനിഹനിതത്തനികനക്കഭാള ഉയര്ന്ന തകേയഭാണയ്.

 ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങള

88  (4547)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

2011-16  കേഭാലത്തയ്  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന,  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനിലുള്ള ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ലനിസ്റ്റേയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2011-16  കേഭാലത്തയ്  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  ലനിസ്റ്റേയ്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*
(അനുബന്ധലാം I, II, III, IV, V)

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനില് ആസനി വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്  
ലകേല്കട്രഭാണ വഴനി പദതനികേള  

89  (4548)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കകേഭാടയല്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  സ്കൂളുകേളുലട  രണയ്  പദതനികേള  ലകേല്കട്രഭാണ  വഴനി
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  വനിഷയത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള
നടത്തനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.എല്.എ.-യുലട ആസനി വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് കകേഭാടയല്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  രണയ്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
ലകേല്കട്രഭാണനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലകേല്കട്രഭാണ
സഭാര്ടയ്  കഭാസയ് റൂമുകേള സ്കൂളുകേളനില് സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ആവശവലമങനില്  ലപഭാത  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സനിഡ്കകേഭായുലട ഭൂമനിയനില് കേകയറലാം

90 (4549)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിഡ്കകേഭായുലട  ഭൂമനിയനില്  പലയനിടങ്ങളനിലഭായനി  കേകയറലാം  നടന്നനിട്ടുള്ളതഭായ
ആകക്ഷപങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേകയറങ്ങളനിലൂലട നഷ്ടലപട ഭൂമനിയുലട കേണക്കയ് സനിഡ്കകേഭായുലട പക്കല്
ഉകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സനിഡ്കകേഭായുലട ഭൂമനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

1752/2018.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  സര് കവ്വ നടത്തനി കേകയറങ്ങളുലട കേണക്കയ് തനിടലപടുത്തുന്ന നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി&ഡനി) സനിഡ്കകേഭായുലട അധതീനതയനിലുള്ള വവവസഭായ എകസ്റ്റേറ്റുകേള, മനിനനി
വവവസഭായ  എകസ്റ്റേറ്റുകേള,  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ഭൂമനി
സലാംബന്ധനിചയ്  കൃതവതയുള്ള  വനിവരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ഡനിജനിറല്  സര്കവ്വ
നടത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്നനിനലാം  അധനികേ  ഭൂമനി  ലകേവശലാം  വചനിട്ടുള്ള
വവവസഭായനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭവമഭാകുന്നതഭാണയ്.  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ള  അനധനികൃത
കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിലചടുക്കുന്നതനിനുകവണനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

 നഷ്ടത്തനിലഭായ ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങലള ലഭാഭത്തനില് 
എത്തനിക്കഭാന് നടപടനി

91  (4550)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുൻ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് സലാംസഭാനലത്ത എത്ര ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപന
ങ്ങളഭാണയ് നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതയ് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  (2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്)  30
ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭാണയ്  നഷ്ടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതയ്.  അവയുലട
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

മുള വവവസഭായലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനി

92 (4551) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന്  :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മുളവവവസഭായലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനി
നനിലവനിലുകണഭാ;
* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷന്  ഏലറടുത്തനിട്ടുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെഭാക്കയഭാണയ്;

(സനി)  മുള  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനിപണനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഭാലാംബൂ
ഇന്നകവഷന്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട  ലവവനിദവമഭാര്ന്നതലാം  മൂലവവര്ദനിതവമഭായ  മുള
ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം  നല്കു
നകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അന്തെര്കദശതീയ  പ്രഭാതനിനനിധവകത്തഭാലട  കകേരള  ബഭാലാംബൂ  ലഫസ്റ്റേയ്
സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുകദശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മുള  വവവസഭായലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന ബഭാലാംബൂ  മനിഷകന്റെയുലാം കകേരള സലാംസഭാന ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം
കനതൃ തസത്തനില് വനിവനിധ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷന്  പരമ്പരഭാഗത  ഈറ
പനമ്പയ് ലനയയ് ലതഭാഴനിലഭാളനി കമഖേലയനിലുള്ള പ്രവര്ത്തനത്തനികനഭാലടഭാപലാം മുളലയ ഒരു
വവഭാവസഭായനികേ നനിര്മ്മേഭാണ വസ്തുവഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി വനിവനിധ പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  മരത്തനിനയ്  പകേരലാം  മുള  എന്ന  ആശയലാം
പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  നലളലാം  ആസഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന തറകയഭാടയ്
നനിര്മ്മേഭാണ ഫഭാകറനിയുലാം  മഭാനന്തെവഭാടനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  നഭാദഭാപുരലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല
അനുബന്ധ  യണനിറ്റുകേലളയുലാം  മുളയുലട  മൂലവവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചയ്
വനില്പന  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  പ്രഭാപമഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത  സലാംസരനിച  മുളയുലാം  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  മറയ്  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്
കകേരളത്തനിലല  പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശങ്ങളടങ്ങനിയ  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖേലകേളനില്  വഭാസഗൃഹങ്ങളുലാം  എകക്കഭാ  ഹബ്ബുകേളുലാം  കകേഭാര്പകറഷന്  നനിര്മ്മേനിചയ്
നല്കേനിത്തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനകേലാംതലന്ന  കകേഭാന്നനിയനിലുള്ള  അടവനി  വനകമഖേല
യനിലുലാം  ലതഭാമ്മേന്കുത്തയ്,  ലസലന്റെയ് വഭാലനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരത്തനില്
നനിര്മ്മേനിതനികേള നടത്തനിക്കഴനിഞ്ഞു.

(സനി)  ബഭാലാംബൂ  കമഖേലയനില്  സഭാകങതനികേ  പരനിജഭാനലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം
കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരത്തനില്  ഉല്പന്നങ്ങള  രൂപലപടുത്തുന്നതനിനുലാം   ബഭാലാംബൂ
കതഭാട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ആവശവമഭായ  വനിവരങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അങമഭാലനിയനില് ബഭാലാംബൂ ഇന്നകവഷന് ലസന്റെര് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. മുള കമഖേലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവരുലട ഏകകേഭാപനലാം, മുളലകേഭാണയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന നൂതനമഭാതൃകേകേളുലട
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പ്രദര്ശനലാം,  പുതനിയ  മഭാതൃകേകേള  ഉണഭാക്കുവഭാനുലാം  അതയ്  പഠനിപനിക്കുവഭാനുമുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം,  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങലളക്കുറനിചയ്  പഠനിപനിക്കുകേ,
ബഭാലാംബൂ  ഉല്പഭാദന പ്രകനിയലയ അടനിസഭാനമഭാക്കനി ഉപകേരണങ്ങള രൂപലപടുത്തനി
കേരകേസൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേ,  നനിലവനിലുള്ള  കേരകേസൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലനപുണവലാം  വനിലയനിരുത്തനി  അതനിലന  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  തയഭാറഭാക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണയ്  ബഭാലാംബൂ  ഇന്നകവഷന്
ലസന്റെറനിലന്റെ പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.  ബഭാലാംബൂ  ഇന്നകവഷന് ലസന്റെറനില് ബഭാലാംബൂ
കേരകേസൗശല കമഖേലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കയ് കവണനി പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  മുള  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനിപണന  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേരള
സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ  മനിഷന്  മുകഖേന  വഭാര്ഷനികേ  കമളയഭായനി  ബഭാലാംബൂ  ലഫസ്റ്റേയ്
എറണഭാകുളത്തയ്  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  മുള  ഉല്പന്നങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ലപഭാതജന
ങ്ങളനില് കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം മറയ് സലാംസഭാനങ്ങളനിലല കേരകേസൗശല
വനിദഗ്ദ്ധരുലാം കകേരളത്തനില് സമഭാനകമഖേലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവരുലാം തമ്മേനില് ആശയ
വനിനനിമയലാം നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള കവദനിയഭാണയ് ബഭാലാംബൂ ലഫസ്റ്റേയ്. പതനിനഭാലഭാമതയ് 'കകേരള
ബഭാലാംബൂ ലഫസ്റ്റേയ്  2017 '  അന്തെര്കദശനിയ പ്രഭാതനിനനിധവകത്തഭാലട സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതയ്
ലക്ഷവമനിടയ് കകേരള ബഭാലാംബൂ മനിഷന് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കനരനിട്ടുള്ള നനിയനണത്തനില് വരുന്ന വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള 

93 (4552)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സർക്കഭാരനിലന്റെ കനരനിട്ടുള്ള നനിയനണത്തനില് വരുന്ന വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  ഒട്ടുലാം  ഇലഭാത്ത  ജനിലകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണയ് ;

(സനി)  വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള ഇലഭാത്ത ജനിലകേളനില് അവ ആരലാംഭനിക്കഭാൻ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് ഒരു സ്റ്റേഭാറമ്യൂടറനി
കകേഭാര്പകറഷനടക്കലാം  42  ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങള ഉണയ്.  അവയുലട വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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(ബനി&സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  വയനഭാടയ്,  പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ
ജനിലകേളനില് ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട രജനികസ്റ്റേര്ഡയ് ഓഫതീസകേള പ്രവര്ത്തനി
ക്കുന്നനില. എന്നഭാല് ലപഭാതകമ ഖേലഭാ സലങ്ങളുലട യണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 

തൃത്തഭാലയനില് വവവസഭായ പഭാര്ക്കയ് 

94  (4553)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃത്തഭാല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വവവസഭായ വകുപനിലന്റെയുലാം കേനിൻഫ്ര
യുലടയുലാം  കനതൃതസത്തനില്  ഒരു  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കേനിന്ഫ്ര  നടത്തനിയ  പ്രഭാരലാംഭ  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;
ഉചേനിതമഭായ എത്ര സലങ്ങളഭാണയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുള്ളതയ് ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടനികനല്  എലന്തെലഭാലാം  തടര്  നടപടനികേളഭാണയ്
ഉകദശനിക്കുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തൃത്തഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കയ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  സഭാദവതകേള  കേനിന്ഫ്രയുലട  പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.
വനിശദമഭായ  സല  പരനികശഭാധനയകശഷലാം  കമല്പറഞ  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭവമഭായഭാല്
മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരവത്തനില് തടര് നടപടനികേള സഭാധവമഭാവകേയുള.

കേനിന്ഫ്രയുലട ആഭനിമുഖേവത്തനിലുള്ള അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസന പദതനികേള

95 (4554)  ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കേനിന്ഫ്രയുലട ആഭനിമുഖേവത്തനില് നടക്കുന്ന പുതനിയ അടനിസഭാന
സസൗകേരവ വനികേസന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനികേള വഴനി എത്ര ലതഭാഴനിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടനിക്കുലമന്നഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ് ;
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(സനി) സലാംസഭാനത്തയ് ഒരു ലപകട്രഭാലകേമനിക്കല് പഭാര്ക്കയ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേനിന്ഫ്ര വവവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന സതീകേളക്കയ് ലപഭാത
സസൗകേരവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ് എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണയ് നടപഭാക്കുന്നലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിന്ഫ്ര  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദശനിക്കുന്ന  പുതനിയ
പദതനികേള തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണയ്.

1. വവവസഭായ  വനികേസന  കമഖേല,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാചനി,
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്, കേണ്ണൂര്

2. വവവസഭായ പഭാര്ക്കയ്, മടന്നൂര്

3. ലമഗഭാ ഫഡയ് പഭാര്ക്കയ്, പഭാലക്കഭാടയ്

4. ഇലകകഭാണനികയ്  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്  കസ്റ്റേര്,  കേഭാക്കനഭാടയ്,
എറണഭാകുളലാം

5. ഡനിഫന്സയ് പഭാര്ക്കയ്, ഒറപഭാലലാം, പഭാലക്കഭാടയ്

6. ലസസസയ് പഭാര്ക്കയ്, ലതഭാടുപുഴ, ഇടുക്കനി

7. അഡസഭാന്സ്ഡയ് ലടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കയ്, രഭാമനഭാട്ടുകേര, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

8. അഡസഭാന്സ്ഡയ് ലടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കയ്, പുഴക്കല്, തൃശ്ശൂര്

9. കേനിന്ഫ്ര ലകേഭാരടനി പഭാര്ക്കനിലന്റെ രണഭാലാംഘട വനികേസനലാം, തൃശ്ശൂര്

10. ഐ.ടനി./ഐ.ടനി.  അധനിഷനിത  പ്രകതവകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖേല,
കേനിന്ഫ്ര  ഫനിലനിലാം  ആന്റെയ്  വതീഡനികയഭാ  പഭാര്ക്കയ്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം-
രണഭാലാംഘട വനികേസനലാം

11. കഗഭാബല് ആയര്കവദ വനികലജയ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം

12. ലപട്രഭാലകേമനിക്കല് പഭാര്ക്കയ്, എറണഭാകുളലാം

13. ഫഭാര്മഭാ പഭാര്ക്കയ്, എറണഭാകുളലാം

14. കേനിന്ഫ്രഭാ പഭാര്ക്കയ്, കേഭാക്കകഞരനി, മലപ്പുറലാം- രണഭാലാംഘട വനികേസനലാം.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള പൂര്ണ്ണ കതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുകമ്പഭാള
ഏകേകദശലാം  18000  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലമന്നഭാണയ്  കേനിന്ഫ്ര
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  എറണഭാകുളത്തയ്  FACT-ല്  നനിന്നയ്  ലകേമഭാറുന്ന  600  ഏക്കര്
ഭൂമനിയനില്  കേനിന്ഫ്രയുലട  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  ഒരു  ലപകട്രഭാലകേമനിക്കല്  പഭാര്ക്കയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണപരമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപട
തടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  സതീകേള കൂടുതലഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന കേനിന്ഫ്ര അപഭാരല് പഭാര്ക്കനില്
ഒരു  കലഡതീസയ്  കഹഭാസ്റ്റേല്  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവനിലട  ഒരു  കഷുലാം  (creche)
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കേനിന്ഫ്ര  ഫനിലനിലാം  ആന്റെയ്  വതീഡനികയഭാ  പഭാര്ക്കയ്,  കേനിന്ഫ്ര
ലഹലടകേയ്  പഭാര്ക്കയ്,  കേനിന്ഫ്ര  ലടകയ്ലറല്  ലസന്റെര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കഷയ്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന് കേനിന്ഫ്രയയ് പദതനിയുണയ്. 

കൂടഭാലത  സതീകേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  സഭാപനങ്ങളനില്  അവലര  കജഭാലനി
സലത്തയ്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  തനിരനിലകേ ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുലാം  അവര് കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന സഭാപനങ്ങള തലന്ന വഭാഹന സസൗകേരവലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

മഭാകവലനിക്കരയനില് വവവസഭായ പഭാര്ക്കയ്

96  (4555)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ ഉടമസത
യനിലുള്ള സലത്തയ് വവവസഭായ പഭാര്ക്കയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

വവവസഭായ  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില്  മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കനില്  16.22  ഏക്കര്
ഭൂമനിയനില്  ഒരു  വവവസഭായ  വനികേസന  ഏരനിയയുലാം  ഒകരക്കര്  ഭൂമനിയനില്  ഒരു  മനിനനി
വവവസഭായ എകസ്റ്റേറ്റുലാം നനിലവനിലുണയ്. 

സ്റ്റേഭാര്ടയ് അപയ് വനികലജുകേള

97  (4556)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ  വകുപയ്  മുകഖേന  യുവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി
സ്റ്റേഭാര്ടയ് അപയ് വനികലജുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി) ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവ  കൂടുതല്  വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുന്നലതന്നയ്  അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  വവവസഭായ  വകുപയ്  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ഇന്ഡസനിയല്
ലഡവലപ് ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന്  (KSIDC)-ലന്റെ ആഭനിമുഖേവത്തനില് യുവസലാംരലാംഭകേര്
ക്കഭായനി മൂന്നയ് ബനിസനിനസയ് ഇന്കേക്യുകബഷന് ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവയനില്
ഒന്നഭാമകത്തതയ്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ലകേഭാചനിയനില്  ജനികയഭാ  ഇന്കഫഭാ  പഭാര്ക്കയ്
എന്ന ലകേടനിടത്തനില്  4600  ചേതരശ  അടനി  വനിസ്തൃതനിയനില്  124  കപര്ക്കയ്  കജഭാലനി
ലചേയഭാന്  സഭാധനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  എലഭാവനിധ  ആധുനനികേ  സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനി
യുള്ളതലാം രണഭാമകത്തതയ് അങമഭാലനിയനില് ഇന്ലകേല് ടവര് 1-ല് 5000 ചേതരശ അടനി
വനിസ്തൃതനിയനില് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതലാം മൂന്നഭാമകത്തതയ് കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  യു.എല്.  ലസബര്
പഭാര്ക്കനില്  4000  ചേതരശ  അടനി  വനിസ്തൃതനിയനില്  82  കപര്ക്കയ്  കജഭാലനി  ലചേയഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നതരത്തനില് ആധുനനികേ സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയതമഭാണയ്. 

(സനി)  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ഇന്കേക്യുകബഷന്
ലസന്റെറനിലന്റെ ശലാംഖേല രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനിലുള്ള
വനിദവഭാര്ത്ഥനി/യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ആത്മവനിശസഭാസലാം  വളര്ത്തഭാനുലാം  ഭഭാവനി  കശഭാഭന
മഭാക്കഭാനുമഭായനി അവരുലട ആശയങ്ങള രഭാജവത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനള്ള
നനികക്ഷപകേര്ക്കുമുന്നനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനികക്ഷപകേരുമഭായനി  ആശയ
വനിനനിമയലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള അവസരലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദശനിക്കുന.
അവര്ക്കഭാവശവമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം
ശനില്പശഭാലകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലകേ.എസയ്.ഡനി.സനി.,  ലട,  സനി.ഐ.ഐ.
എന്നതീ ഏജന്സനികേളുമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്. 

യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭാവശവമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.യനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  സതീഡയ്  ഫണനിലാംഗയ്  സതീലാം  തടരുന്ന
തഭാണയ്.  പ്രസ്തുത സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനി/യുവ സലാംരലാംഭകേരുലട  നൂതന ആശയ
ങ്ങലള വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനയ് പരമഭാവധനി  25  ലക്ഷലാം രൂപവലര
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം വഭായ്പ അടനിസഭാനമഭാക്കനി ലഭവമഭാക്കുന. 

വനിദവഭാര്ത്ഥനി  സലാംരലാംഭകേരുലട  സലാംരലാംഭകേതസ  ആശയങ്ങളക്കയ്  അടനിസഭാന
സസൗകേരവലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  കകേഭാകളജുകേള/
യണനികവഴനിറനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  ഇന്കേമ്യൂകബഷന്  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന
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തനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇന്കേക്യുകബഷന് ലസന്റെര് പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനയ് ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.യനില് നനിനലാം സഹഭായലാം അഭവര്ത്ഥനിചനി
ട്ടുള്ള  കനഭാണ  ഐ.ടനി.വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കകേഭാകളജുകേളക്കഭാവശവമഭായ  സഹഭായലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്.

ഭക്ഷവസലാംസരണ രലാംഗത്തയ് വവവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനികേള

98  (4557)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖേവത്തനിൽ  ഭക്ഷവസലാംസരണ  രലാംഗത്തയ്
വവവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലൂലട എത്ര വവവസഭായങ്ങള സഭാപനിതമഭായനി എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വവവസഭായ  വഭാണനിജവ  ഡയറകകററനിലന്റെ  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  ഭക്ഷവ
സലാംസരണ രലാംഗത്തയ് വവവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് ഭക്ഷവ സലാംസരണ കമഖേല
യനില്  ലനപുണവ  വനികേസന  പദതനി,  സഭാകങതനികേ  ശനില്പശഭാല,  എകനിബനിഷന്
എന്നനിവ നടത്തനിവരുന.  ഭക്ഷവസലാംസരണ രലാംഗത്തയ് നനികക്ഷപങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്ന
തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേനിന്ഫ്രയുലട ആഭനിമുഖേവത്തനില് മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കേഭാക്കകഞരനി
യനിലുലാം പത്തനലാംതനിടയനിലല അടൂരുലാം ഭക്ഷവസലാംസരണ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലനലഭാടനില്  കേനിന്ഫ്ര  സഭാപനിച  വവവസഭായ
പഭാര്ക്കനില് ഭക്ഷവസലാംസരണ വവവസഭായങ്ങളക്കഭായനി ഒരു കമഖേല സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനിനുപുറലമ  കേനിന്ഫ്ര ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഒരു പുതനിയ പദതനിയഭാണയ്
പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല ലമഗഭാഫഡയ് പഭാര്ക്കയ്.

ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലട  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  ഭക്ഷവസലാംസരണ  രലാംഗത്തയ്
വവവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാലട  കചേര്ത്തല
വവവസഭായ വളര്ചഭാ കകേന്ദ്രത്തനില്  65  ഏക്കര് സലത്തയ് ഒരു ലമഗഭാഫഡയ് പഭാര്ക്കയ്
തടങ്ങുവഭാനുള്ള നടപടനികേള തടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്. ഇതകൂടഭാലത ലകേ.എസയ്.ഐ. ഡനി.സനി.-യുലട
കേതീഴനിലുള്ള  കേണ്ണൂര്  കൂത്തുപറമ്പയ്  വവവസഭായ വളര്ചഭാ  കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
കേനിനഭാലൂര് വവവസഭായ വളര്ചഭാ കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം ഭക്ഷവസലാംസരണ വവവസഭായങ്ങളക്കയ്
അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ സലലാം നല്കുനണയ്.
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(ബനി)  ഭക്ഷവസലാംസരണ കമഖേലയനില്  2016-17-ല്  ഏകേകദശലാം  1850  സൂക

ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങള  സഭാപനിതമഭായനിട്ടുണയ്.  കേനിന്ഫ്രയുലട  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല

കേഭാക്കകഞരനിയനിലല ഭക്ഷവസലാംസരണ പഭാര്ക്കനില്  24  ഭക്ഷവസലാംസരണ വവവസഭായ

ങ്ങളുലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലനലഭാടനിലല  ഭക്ഷവസലാംസരണ  കമഖേലയനില്  31

വവവസഭായങ്ങളുലാം  അടൂരനിലല  ഭക്ഷവസലാംസരണ  പഭാര്ക്കനില്  ഭൂമനി  അനുവദനിച  14

സലാംരലാംഭകേരനില് 8 വവവസഭായ യണനിറ്റുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. മറ്റുള്ളവ നനിര്മ്മേഭാണ

ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലട  കചേര്ത്തല ലമഗഭാഫഡയ്  പഭാര്ക്കനില്

14 സമുദ/ഭക്ഷവ സലാംസരണ വവവസഭായങ്ങളക്കുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് വവവസഭായ വളര്ചഭാ

കകേന്ദ്രത്തനില്  8  ഭക്ഷവ  സലാംസരണ  വവവസഭായങ്ങളക്കുലാം  കേണ്ണൂരനിലല  വവവസഭായ

വളര്ചഭാ കകേന്ദ്രത്തനില് 4 വവവസഭായങ്ങളക്കുലാം സലലാം അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനിലൂലട  സഗന്ധവവ ഞ്ജനങ്ങളുലട  ഉല്പന്നങ്ങള,

കേറനിപസൗഡര്,  ശുദതീകേരനിച  ലവളനിലചണ്ണ,  ഐസതീലാം  ഉല്പന്നങ്ങള,  ആട,  സൂചേനി,

ലമദ,  കചേഭാകകറയ്,  കേശുവണനി അധനിഷനിത ഉല്പന്നങ്ങള,  കബക്കറനി ഉല്പന്നങ്ങള,

പചക്കറനികേളുലടയുലാം പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുലടയുലാം സലാംസരണവലാം ശതീതതീകേരണവലാം,  നഭാളനികകേര

അധനിഷനിത  മൂലവവര്ദന  ഉല്പന്നങ്ങളഭായ  കകേഭാക്കനടയ്  മനില്ക്കയ്,  ലഡസനികക്കറഡയ്

കകേഭാക്കനടയ് പസൗഡര്, വനിവനിധതരലാം അചഭാറുകേള, സമുദ ഭക്ഷവ സലാംസരണലാം എന്നനിവ

ലചേയവരുന. 

ഇന്ഡസനിയല് എകസ്റ്റേറ്റുകേളുലട കശഭാചേവഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്

പദതനികേള

99  (4558)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്ഡസനിയല്  എകസ്റ്റേറ്റുകേളുലട  കശഭാചേവഭാവസ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്

നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള എലന്തെലഭാലമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇന്ഡസനിയല്  എകസ്റ്റേറ്റുകേളനിൽ  വവവസഭായസലാംരലാംഭങ്ങള  നടത്തുന്നവര്ക്കയ്

അവരുലട  സഭാപനലാം  നനില്ക്കുന്ന  സലത്തനിനയ്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനയ്

തതീരുമഭാനമുകണഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇന്ഡസനിയല്  എകസ്റ്റേറ്റുകേളനിൽ  സലലാം  അനുവദനിച  പ്രവര്ത്തനക്ഷമ

മലഭാത്ത സലാംരലാംഭങ്ങലള ഒഴനിവഭാക്കനി പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങൾക്കയ് അനുമതനി നല്കുകമഭാ;

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ)  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  വവവസഭായ  എകസ്റ്റേറ്റുകേളുലട
അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിലന്റെ ആദവഘടലമന്ന നനിലയനില് 6 ജനിലകേളനിലല
11  വവവസഭായ  വനികേസന  കമഖേലകേളനിലല  ആന്തെരനികേ  കറഭാഡുകേള  റനിപയര്
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  മറയ്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങളഭായ
ലവദക്യുതനി, ജലലാം ലപഭാതമഭാലനിനവ സലാംസരണ പഭാന്റെയ്, ലപഭാതകസവന കകേന്ദ്രലാം എന്നനിവ
യുലട വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായനി 25 കകേഭാടനി രൂപ ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  വവവസഭായ  ഏരനിയ/കപഭാട്ടു
കേളനില് സലലാം അകലഭാടയ്  ലചേയനിരുന്നതയ്  ഹയര് പര്കചസയ്/ഒസൗടയ്  ലററയ്  പര്കചസയ്
വവവസയനിലഭായനിരുന.  ഇത്തരത്തനില്  ഭൂമനി  ലഭനിചവര്  അനുവദനിക്കലപട  പദതനി
പ്രകേഭാരവലാം  ഉടമസതയനില്  മഭാറമനിലഭാലതയുലാം  തടരുന്ന  പക്ഷലാം  വവഭാവസഭായനികേ
ഭൂമനിക്കനുസരണമഭായ  നനിബന്ധനകേകളഭാലട  പടയലാം  അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.  പകക്ഷ
10-6-2013  മുതല് അകലഭാടയ്ലമന്റുകേളുലാം ഉടമസത മഭാറവലാം ലതീസയ്  വവവസയനിലുള്ള
തഭായതനിനഭാല് പടയത്തനിനയ് അര്ഹതയനില.

(സനി)  ഇന്ഡസനിയല്  എകസ്റ്റേറ്റുകേളനില്  സലലാം  അനുവദനിചതലാം  ഇകപഭാള
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്തതമഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളുലട ഭൂമനി നനിയമപരമഭായനി തനിരനിലചടുത്തയ്
പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് അനുവദനിക്കഭാറുണയ്. 

ലടകയ്ലറല് കകേഭാര്പകറഷന് ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളത്തനില്നനിനലാം പനിടനിച തകേ

100 (4559) ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലടകയ് ലലസ്റ്റേല്  കകേഭാര്പകറഷന്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളത്തനില്നനിനലാം
പനിടനിച തകേ കകേഭാടയലാം ലടകയ് ലലസ്റ്റേല്സയ് എലാംകപഭായതീസയ് സഹകേരണ സലാംഘത്തനിനയ്
അടയഭാത്തതയ് സലാംബന്ധനിച വനിഷയത്തനില് ഈ തകേ തനിരനിചടയന്നതനിനയ് സർക്കഭാർ
ഭഭാഗത്തു നനിനലാം കകേഭാര്പകറഷനയ് നനിർകദശലാം നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലടകയ് ലലസ്റ്റേല് കകേഭാര്പകറഷന് തകേ അടയഭാത്തതമൂലലാം  സലാംഘത്തനിനുലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  റനിടയര്  ലചേയവര്ക്കുലാം  പലനിശയനിനത്തനില്  ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന
ബഭാധവത ലടകയ്റയനില് കകേഭാര്പകറഷന് ഏലറടുക്കുകമഭാ;  ഇതസലാംബന്ധനിചയ് വനിശദതീകേരണലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് ലടകയ് ലലസ്റ്റേല് കകേഭാര്പകറഷന് എത്ര ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്
സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനയ്  അടയവഭാനുള്ളതയ്;  ഈ  തകേ  മുഴവന്  എകന്നയയ്
അടച്ചുതതീര്ക്കുലാം  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളത്തനില്നനിനലാം
പനിടനിലചടുത്ത തകേ എങ്ങലന വനിനനികയഭാഗനിച്ചു എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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(എ)  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ലടകയ് ലലസ്റ്റേല്  കകേഭാര്പകറഷന്  ജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പളത്തനില്നനിനലാം  പനിടനിച  തകേ  കകേഭാടയലാം  ലടകയ്ലറല്സയ്  എലാംകപഭായതീസയ്
സഹകേരണ സലാംഘത്തനിനയ് അടയഭാന്  കേഴനിയഭാലത  വന്നതയ്  തടര്ചയഭായ  നഷ്ടലാംമൂലലാം
ഉണഭായ  പ്രവര്ത്തനമൂലധന കചേഭാര്ച ലകേഭാണഭാണയ്. മനിലനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ   സനിതനി
ലമചമഭായഭാല്   മഭാത്രകമ  തകേ  അടയവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള.  

(ബനി&സനി)  കകേരള കസ്റ്റേറയ്  ലടകയ്ലറല് കകേഭാര്പകറഷന് തകേ  അടയഭാത്തതമൂലലാം
സലാംഘത്തനിനുലാം   ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപന്ഷന്  പറനിയവര്ക്കുലാം  പലനിശയനിനത്തനില്
ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന ബഭാധവത   ഏലറടുക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം  ലടകയ്ലറല്
കകേഭാര്പകറഷന്   പരനികശഭാധനിചയ്   ഉചേനിതമഭായ   നടപടനി   സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
കകേഭാടയലാം ലടകയ്ലറല്സനിനയ്  ഈ ഇനത്തനില്   സലാംഘത്തനിനയ്  26.78   ലക്ഷലാം രൂപ
അടയഭാനുണയ്.  തകേ അടച്ചുതതീര് ക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു സമയപരനിധനി   നനിശയനിചനിടനില.
ശമ്പളത്തനില്നനിനലാം കേനിഴനിച  തകേ  മറയ് ആവശവത്തനിനയ്  വനിനനികയഭാഗനിചനിടനില. 

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കേസഭാറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

101  (4560)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് സരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങൾ പഭാലനിക്കഭാലതയുളള കേസഭാറനി
കേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്  എലന്തെലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ് ;

(ബനി)  ജനിലയനില്  കേസഭാറനി  മഭാപനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  എലന്തെലഭാലാം
വനിവരങ്ങളഭാണയ് ഇതവഴനി കശഖേരനിചതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  റവനമ്യൂ  ഭൂമനി  കേകയറനി  വന്കതഭാതനില്  പഭാറ  ലപഭാടനിക്കുന്നതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃത  കേസഭാറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അവ അടച്ചുപൂട്ടുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കേസഭാറനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിയമലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം   ലമനനിലാംഗയ്  &
ജനികയഭാളജനി വകുപനിലന്റെ  മലപ്പുറലാം   ജനിലഭാ ഓഫതീസനിനയ്  അധനികേഭാരമുണയ്.   കൂടഭാലത
അനധനികൃത   കേസഭാറനികേള  കേലണത്തുന്നതനിനയ്   കകേരള മനിനറല് സസഭാഡയ്  (വടക്കന്
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കമഖേല) -ഉലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.    സരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലതയുള്ള
കേസഭാറനി പ്രവര്ത്തനലാം  ശദയനില്ലപടഭാല്    പരനികശഭാധനിചയ് ലമനനിലാംഗയ് & ജനികയഭാളജനി
വകുപയ്  അധനികൃതലര   വനിവരലാം  അറനിയനിക്കഭാന്  കപഭാലതീസയ്, റവനമ്യൂ ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ്
അധനികേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  ബഭാലാംഗ്ലൂര്
ആസഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  Directorate   General  of  Mine  Safety-ലല
ഉകദവഭാഗസരഭാണയ്   കേസഭാറനിയനിലല   സരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള   പരനികശഭാധനിക്കഭാന്
നനിയമപരമഭായനി അധനികേഭാരലപടവര്.

(ബനി) പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്. മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതലാം   പ്രവര്ത്തനലാം
നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുള്ളതലാം കേഭാലഹരണലപടതമഭായ എലഭാ  കേസഭാറനികേളുലടയുലാം   ലലഭാകക്കഷന്,
നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന കേസഭാറനികേളുലട   ലപര്മനിറയ്   വനിവരങ്ങള, ധഭാതവനിലന്റെ
ഇനലാം,  സസഭഭാവലാം,  സലത്തനിലന്റെ  ഘടനഭാപരമഭായ  സവനികശഷതകേള  എന്നതീ
വനിവരങ്ങള  കശഖേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  റവനമ്യൂ വകുപനില്നനിനള്ള  NOC  പ്രകേഭാരലാം  ലമനനിലാംഗയ്  &  ജനികയഭാളജനി
വകുപയ് റവനമ്യൂ  ഭൂമനിയനില്  ഖേനനഭാനുമതനി   നല്കേഭാറുണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഖേനനഭാനുമതനി
നല്കേനിയ  സലത്തനിനയ്  പുറത്തയ്  ഖേനനലാം  നടക്കുന്നതയ്  കേലണത്തുകമ്പഭാള  ഖേനനലാം
നനിര്ത്തനിവയ്പനിചയ്   നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണയ്.    വന്കതഭാതനിലുള്ള
കേകയറങ്ങള ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി   ഉത്തരവയ്   പ്രകേഭാരലാം   2-12-2016
മുതല്  കേസഭാറനി  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  നനിര്ബന്ധമഭായ
സഭാഹചേരവത്തനില്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ഇലഭാലത  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  കേസഭാറനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവയ്പനികക്കണനിവന.   എങനിലുലാം   ഇത്തരലാം  ചേനില  കേസഭാറനികേള
അനധനികൃതമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  അവ
നനിര്ത്തനിവയ്പനിയന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അനധനികൃത
കേസഭാറനികേളലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല   ലകേത്തറനി  ലനയ യ് സലാംഘങ്ങള

102  (4561)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എത്ര ലകേത്തറനി  ലനയയ്  സലാംഘങ്ങളു
ലണനലാം  അവയനില്  എത്രലയണ്ണലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാലണനലാം  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
പൂടനിക്കനിടക്കുന്നവ ഉലണങനില് അവലയ പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

103/2020.
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ഉത്തരലാം

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ആലകേ  3  ലകേത്തറനി  ലനയയ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  ഉണയ്.  ആയതനില്  2  എണ്ണലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവയഭാണയ്.  പ്രവര്ത്തനി
ക്കഭാത്ത ഒരു സലാംഘത്തനില് നനിലവനില്  തറനികേളുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം   ഇല.  ഈ
സഭാഹചേരവത്തനില്   സലാംഘലാം പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാദവതയനില.

യനത്തറനി വവവസഭായത്തനിലന്റെ ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനയ് പദതനികേള

103 (4562)  ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതക്യു :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  യനത്തറനി  വവവസഭായത്തനിലന്റെ  ആധുനനികേവല്ക്കരണ

ത്തനിനയ് എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  യനത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ലവവനിദവവത്ക്കരണത്തനിനുലാം
സഭാകങതനികേ  വനിദവ  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  വഭായ്പകേള  നല്കുന്ന  പദതനി
നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) യനത്തറനി കമഖേലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ഇന്ഷസറന്സയ് പരനിരക്ഷ
നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കഭായുള്ള  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
എത്ര വതീതമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  യനത്തറനി  വവവസഭായത്തനിലന്റെ  ആധുനനികേവല്ക്കരണ
ത്തനിനഭായനി   പ്രഭാഥമനികേ   യനത്തറനി   സലാംഘങ്ങളക്കയ് സര്ക്കഭാര് ഓഹരനി പങഭാളനി
ത്തമഭായനി   ഫണയ് അനുവദനിചയ് നല്കുനണയ്. ടനി ഫണയ്   സലാംഘങ്ങളനിലല   നനിലവനിലുള്ള
യനത്തറനികേള   നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ യനത്തറനികേള   സലാംഘത്തനികലയയ്
വഭാങ്ങനി   സലാംഘത്തനിലന്റെ   ഉല്പഭാദനക്ഷമത   വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംഘങ്ങളുലട
ആവശവകേതയനുസരനിചയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനിയഭാണയ് നല്കുന്നതയ്. കൂടഭാലത
പ്രഭാഥമനികേ   യനത്തറനി   സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം   സലാംകയഭാജനിത   യനത്തറനി   സലാംഘ
ങ്ങളുലടയുലാം  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി    കപ്രഭാജകയ്   അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്   വര്ഷലാംകതഭാറുലാം   പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കനിവരുന.  
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(ബനി) നനിലവനിലനില. 

(സനി)  യനത്തറനി കമഖേലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുമഭായനി
ഗ്രൂപയ് ഇന്ഷസറന്സയ് പദതനി   (ജനി.ഐ.എസയ്.) ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണയ്.  

(ഡനി)  ഗ്രൂപയ് ഇന്ഷസറന്സനിലന്റെ പ്രതീമനിയലാം തകേ  ഒരഭാളക്കയ്  470  രൂപയഭാണയ്.
ഇതനില്  290  രൂപ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതവലാം  100  രൂപ  എല്.ഐ.സനി.
വനിഹനിതവലാം   ലബനനിഫനിഷറനി  കകേഭാണട്രനിബമ്യൂഷന്  ആയ  80 രൂപ  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവമഭായഭാണയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്   ഖേഭാദനി   കബഭാര്ഡനിനയ് കേതീഴനില്
വവവസഭായ യണനിറ്റുകേള

104 (4563) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഖേഭാദനി കബഭാര്ഡനിനയ് കേതീഴനില് എത്ര
വവവസഭായ  യണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്;  അവ  എവനിലടലയഭാലക്കലയന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്ജ്ജതീവമഭായ  യണനിറ്റുകേള  ഉലണങനില്  അവ  ഏലതലഭാലാം  എന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിര്ജ്ജതീവ  യണനിറ്റുകേലള  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനി
കേളഭാണയ് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഖേഭാദനി  ഗഭാമവവവസഭായ  കബഭാര്ഡനിനയ്  കേതീഴനില്  വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്   4 ഖേഭാദനി യണനിറ്റുകേള   പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

1.  ലവഞഭാറമൂടയ്  വലനിയകേടയഭാല് ഗണപതനിപുരത്തയ് ഖേഭാദനി നൂല്  നൂല്പയ്
കകേന്ദ്രവലാം ഖേഭാദനി ലനയയ് കകേന്ദ്രവലാം കനഭാടയ് ബുക്കയ് നനിര്മ്മേഭാണ കകേന്ദ്രവലാം

2. കേതനിരുവനിളയനില്  ഖേഭാദനി ലനയ്ത്തുകകേന്ദ്രലാം.

3. കപരയത്തയ് ഖേഭാദനി നൂല് നൂല്പയ്  കകേന്ദ്രവലാം ഖേഭാദനി ലനയയ് കകേന്ദ്രവലാം.

4. കേഭാലങഭാവനില് ഖേഭാദനി നൂല് നൂല്പയ്  കകേന്ദ്രലാം.

(ബനി)  കേലറയനില്  ഖേഭാദനി  നൂല്  നൂല്പയ്  കകേന്ദ്രലാം  പ്രവ ര്ത്തനിചനിരുന.
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അഭഭാവലാം നനിമനിത്തലാം  കേഴനിഞ 12 വര്ഷമഭായനി പ്രസ്തുത യണനിറയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില. 
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(സനി)  നൂല്പനിനയ്    ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള   ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ്   യണനിറയ്

പ്രവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതയ്.   ആവശവമഭായ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള   ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്

യണനിറയ് പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

ഖേഭാദനി ഗഭാമങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി 

105 (4564)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :

ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഖേഭാദനിഗഭാമങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി ഇകപഭാള

ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേളനില്  ഏലതഭാലക്ക  സലങ്ങളനില്  ഇവ  സഭാപനി

ചനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതവഴനി എത്ര ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളഭാണയ് ഉണഭായലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഖേഭാദനി  ഗഭാമങ്ങള  വഴനി  ഉല്പഭാദനിപനിച  ഉല്പന്നങ്ങളക്കുള്ള  വനിപണനി

എങ്ങലനയഭാണയ് കേലണത്തനിയതയ് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  14  ജനിലകേളനില് ലതരലഞടുക്കുന്ന  2  പഞഭായത്തു

കേളനില്  ഖേഭാദനി വവവസഭായത്തനില്  നൂല്പനിലുലാം   ലനയനിലുലാം  ഒരു വര്ഷലാം 1000 പുതനിയ

ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  കേലണത്തനി  5  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്  5000  കപര്ക്കയ്  ലതഭാഴനില്

നല്കുന്നതയ് ലക്ഷവമനിടുന്ന പദതനിക്കയ് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ബജറനില്   തകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത   പദതനിക്കയ്    ഭരണഭാനുമതനി   നല്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) അഞയ് വര്ഷലാംലകേഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്   വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന്ന  പദതനി

5000 ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ലക്ഷവമനിടുന.  

(ഡനി)  പദതനി വഴനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള ഖേഭാദനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ

വനില്പനശഭാലകേള വഴനി  വനിറഴനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  
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നതീന്തെല് പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള

106  (4565)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ പഞഭായത്തുകേളനിലല
കുളങ്ങള  നവതീകേരനിചയ്  നതീന്തെല്  പരനിശതീലനത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നതീന്തെല്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്
നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഭായനികേ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് നനിലവനില്  ഇത്തരലാം പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നനില.

ഒരു പഞഭായത്തനില്  ഒരു കേളനിസലലാം

107  (4566)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 ലല പുതക്കനിയ ബജറനില് പ്രഖേവഭാപനിച ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു
കേളനിസലലാം  പദതനിയനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  എവനിലടലയലഭാലാം  കേളനിസലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കഭാന്  പദതനിയഭാവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണനലാം  അവയനില്  ഏലതലഭാലാം  പദതനിയയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏറനഭാടയ് മണ്ഡലത്തനില്ലപടുന്ന ഏലതങനിലുലാം കേളനിസലലാം ഈ പദതനി
യനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് എന്തെഭാണയ് കേഭാരണലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിലല പഞഭായത്തുകേലളക്കൂടനി
ഉളലപടുത്തഭാന് അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ  ബജറനില്  പ്രഖേവഭാപനിച  ഒരു  പഞഭായത്തനില്
ഒരു  കേളനിസലലാം  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  എടപഭാള  ഗവ.എചയ്.
എസയ്.എസനിലുലാം  നനിലമ്പൂരനിലുലാം  മനിനനി  കസ്റ്റേഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുണയ്.   13-2-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്   ഉത്തരവയ് നമ്പര് 33/17/കേഭാ.യു.വ. പ്രകേഭാരലാം
രണയ് പദതനികേളക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  
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(ബനി&സനി)   ഇല.  എന്നഭാല്   പഞഭായത്തുകേളുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം

വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകയ്  റനികപഭാര്ടയ്   (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കുന്ന  മുറയയ്

ഫണനിലന്റെ ലഭവതയുലാം പ്രകദശത്തനിലന്റെ ആവശവകേതയുലാം അനുസരനിചയ്  ടനി പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തുന്ന കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.   

തൃശ്ശൂര്  കസ്റ്റേഡനിയത്തനില് സനിന്തെറനികേയ് ട്രഭാക്കയ്

108  (4567)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കയ് കൂടുതല് സസൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

തൃശ ശ്ശൂരനിലല  കസ്റ്റേഡനിയത്തനില്  സനിന്തെറനികേയ്  ട്രഭാക്കയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ലജയ്സനി  കജഭാസയ്,  കേലറയല്,  ലകേഭാടകേര  എന്നയഭാൾ

സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനിന്കമല്  ആവശവമഭായ  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കസഭാര്ട്സയ്-യുവജനകേഭാരവ വകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന നൂതന പദതനികേള 

109 (4568) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാര്ട്സയ്-യുവജനകേഭാരവ  വകുപനിനയ്  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം

ബജറനില് എത്ര തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ് ;

(ബനി)  കസഭാര്ട്സയ് കമഖേല ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ് ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളഭാണയ്

നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത വകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന നൂതന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;

ഇതനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരവ വകുപനിനയ് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം   ബജറനില്
അനുവദനിച  തകേ  തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണയ്.

പഭാന് കനഭാണ പഭാന്

കേഭായനികേ യുവജന കേഭാരവഭാലയലാം 59,31,00,000 4,75,83,000

കകേരള കസ്റ്റേറയ് കസഭാര്ട്സയ് കേസൗണസനില് 39,62,00,000 17,31,40,000

യുവജന കേമ്മേതീഷന് 1,10,00,000 85,50,000

യത്തയ് ലവല്ലഫയര് കബഭാര്ഡയ് 21,00,00,000 34,36,000

(ബനി) എലഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം

8-7-2016-ല്  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി  പുതക്കനിയ   ബജറയ്

അവതരനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്  നടത്തനിയ  ബജറയ്   പ്രസലാംഗത്തനില്  എലഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം

ഒരു  കേളനിക്കളലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ   ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി

ഘടലാംഘടമഭായനി   നടപനിലഭാക്കുലമന്നയ്  പ്രഖേവഭാപനിചനിരുന.  ടനി  പദതനിയുലട   തടക്ക

ലമന്ന നനിലയനില് 25 കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മനിനനി കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  135

കകേഭാടനി രൂപ   പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്   നതീക്കനിവയകേയുലാം   ഇവയനില്  18

കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ്   ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം   ലചേയനിട്ടുണയ്.  ടനി കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള   നടനവരുന.   14  ജനിലകേളനിലുലാം   ഓകരഭാ മളടനി

പര്പസയ് ഇന്കഡഭാര്  കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി   500 കകേഭാടനി രൂപ

നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  7  കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയലാം   4

കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം

ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ഓപകറഷന് ഒളനിമ്പനിയ പദതനി

2020-2024-ലല ഒളനിമ്പനികനില്   ലമഡല് കനടുന്നതനിനുള്ള   സഭാധവതകേള

വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവലാം മുന്നനിര്ത്തനി കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കയ്   അന്തെര്കദശതീയ

നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി ആര്ചറനി,  അതയ് ലറനികയ്,  ബഭാഡനിന്റെണ,

കബഭാകനിലാംഗയ്,  കേകനഭായനിലാംഗയ്  &  കേയഭാക്കനിലാംഗയ്,  ലസകനിലാംഗയ്,  ലഫന് സനിലാംഗയ്,  കറഭാവനിലാംഗയ്,

ഷൂടനിലാംഗയ്,  സസനിമ്മേനിലാംഗയ്,  ലറസയ് ലനിലാംഗയ്  എന്നതീ  11   കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില് പരനിശതീലന

പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി 'ഓപകറഷന് ഒളനിമ്പനിയ പദതനി' ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.
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കകേരള കേഭായനികേ ക്ഷമത മനിഷന്

കകേരളത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സഭാക്ഷരത  ലകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി   കകേരള
സഭാക്ഷരത മനിഷന്  ആരലാംഭനിചതകപഭാലല  അകത മഭാതൃകേയനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം കേഭായനികേ ക്ഷമതയുലാം നല ആകരഭാഗവവലാം ലകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
കകേരള  കേഭായനികേ  ക്ഷമതഭാ  മനിഷന്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

ലപഭാതജന ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനിട്ടുള്ള  സലാംരലാംഭങ്ങള

ലപഭാതജന  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്
കസഭാര്ട്സയ്  കബ്ബുകേളുലാം   സ്കൂള  കകേഭാകളജയ്   തലങ്ങളനില്    കസഭാര്ട്സയ്  കബ്ബുകേളുലാം
ഉണഭാക്കനി  ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഒരു പുതനിയ  കേഭായനികേ  സലാംസഭാരലാം
നടപനിലഭാകക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.   ആബഭാലവൃദലാം ജനങ്ങളക്കുലാം   ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ആകരഭാഗവപരമഭായ ഗുണലാം  കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി   സമഗപദതനി  തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

കേഭായനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല

കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാലട   കകേരളത്തനില്  ഒരു  കേഭായനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല
തടങ്ങുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

അടനിസഭാന കേളനിസല വനികേസനലാം

അണര്  17  കലഭാകേ ഫട്കബഭാള   മതരത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എറണഭാകുളലാം
പനമ്പനിള്ളനി നഗര് ഗവണലമന്റെയ്   സ്കൂള  ഗസൗണയ്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ആറനിങ്ങല്  ശതീപഭാദലാം  കസ്റ്റേഡനിയത്തനില്  നഭാചസറല്  ടര്ഫയ്,
സനിന്തെറനികേയ് ട്രഭാക്കയ് എന്നതീ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള   നടനവരുന. 

കൂടഭാലത  ഐ.റനി.  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി  കസഭാര്ട്സയ്
ലമചലപടുത്തഭാന് പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി വരുന.  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം   സലാംസഭാന
തലത്തനിലുലാം വനിഷന് കഡഭാകേക്യുലമന്റെയ്, പ്രഭായകഭദമകനവ കേഭായനികേക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി  കേമ്മേമ്യൂണനിറനി കസഭാര്ട്സയ്   പദതനി, കപ കഫഭാര്  ലഹല്ത്തയ് സതീലാം, വയനഭാടയ്
ആര്ചറനി  അക്കഭാദമനിയുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനലാം,  ജനി.വനി.രഭാജഭാ
കസഭാര്ട്സയ്  സ്കൂള  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയയ്  ഉയര്ത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേള,
ലസല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞടുക്കുന്ന 10 സഭാപനങ്ങളക്കയ്
മളടനി  പര്പസയ്  കകേഭാര്ട്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  എന്നനിവയുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദശനിക്കുന.

1752/2018.
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(സനി)   ഓപകറഷന്   ഒളനിമ്പനിയ,  കകേരള  കേഭായനികേ  ക്ഷമതഭാ  മനിഷന്  എന്നതീ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള   സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത
കകേരളത്തനില്  ഒരു  കേഭായനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല   തടങ്ങുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
നടപടനികേള   സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഓപകറഷന്  ഒളനിമ്പനിയ പദതനിയുലാം  കകേരളത്തനില്
കസഭാര്ട്സയ്   യണനികവഴനിറനി  തടങ്ങുന്നതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

അണര് 17 കലഭാകേകേപയ്  ഫട്കബഭാള മതരകവദനി

110 (4569) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  നടക്കുന്ന  അണര്  17  കലഭാകേകേപയ്  ഫട്കബഭാള  മതര
കവദനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതയ് വലരയഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കസ്റ്റേഡനിയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  നല്കകേണ
സമയത്തനിനകേലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഈ കേഭാരവങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇടലപടല്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കസ്റ്റേഡനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതയ് ഏജന്സനിയഭാണയ്
ഏലറടുത്തയ് നടത്തുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  നടക്കുന്ന അണര്  17  കലഭാകേകേപയ്   ഫട്കബഭാള  മതര
കവദനിയുലട   നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള   പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   നഭാലയ്  പരനിശതീലന
ഗസൗണ്ടുകേളുലട   നനിര്മ്മേഭാണലാം   അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ബനി)  മതരകവദനിയഭായ   ജവഹര്ലഭാല്  ലനഹ്റു  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  കസ്റ്റേഡനിയ
ത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കമയയ്  15-ാം തതീയതനിക്കുള്ളനിലുലാം  4  പരനിശതീലന
ഗസൗണ്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം കമയയ് 13-ാം തതീയതനിക്കുള്ളനിലുലാം   പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്
ഫനിഫ  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്ത്തലന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്   സഭാധനിക്കുലാം.   ബഹുമഭാനലപട  മുഖേവമനനിയുലാം  കേഭായനികേ  വകുപയ്
മനനിയുലാം  തകദശ  സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിയുലാം   വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്   സലലാം
സന്ദര്ശനിചയ്  വനിലലപട  നനിര്കദശങ്ങള   നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   28-4-2017-ല്  കകേന്ദ്ര
കേഭായനികേ വകുപ്പുമനനി ശതീ. വനിജയയ് കഗഭായലനിലന്റെ സന്ദര്ശനകവളയനില് ബഹുമഭാനലപട
കകേരള മുഖേവമനനിയുമഭായനി കൂടനിക്കഭാഴ്ച നടത്തുകേയുണഭായനി.  ബഹുമഭാനലപട മുഖേവമനനിയുലട

103/2020.
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തതീരുമഭാനമനുസരനിചയ് എലഭാ ദനിവസവലാം രഭാവനിലല 9.30-നയ് ജനി.സനി.ഡനി.എ. ലചേയര്മഭാന്,
കനഭാഡല് ഓഫതീസര്,  ജനിലഭാ  കേളകര്,  ബന്ധലപട  എ ഞനിനതീയര്മഭാര്,  കേരഭാറുകേഭാര്
എന്നനിവര് കയഭാഗലാം കചേര്ന്നയ് പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുനണയ്.  സമയബന്ധനിതമഭായനി
ത്തലന്ന നനിര് മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

(സനി)  ജവഹര്ലഭാല്  ലനഹ്റു  കസ്റ്റേഡനിയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ജനി.സനി.
ഡനി.എ.യുലാം  മഹഭാരഭാജഭാസയ്  കകേഭാകളജയ്  ഗസൗണയ്,  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി  ലവളനി  ഗസൗണയ്
എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം  ലപഭാതമരഭാമത്തയ് വകുപനിലന്റെ  എറണഭാകുളലാം  ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ്
ഡനിവനിഷനുലാം കഫഭാര്ടയ് ലകേഭാചനി പകരഡയ് ഗസൗണയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം കേനിറയ്കകേഭായുലാം പനമ്പള്ളനി
നഗര് കസഭാര്ട്സയ് അക്കഭാദമനി ഗസൗണനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം കകേരള സലാംസഭാന ലവദക്യുതനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ സനിവനില്  വനിഭഭാഗവലാം  ആണയ് ഏലറടുത്തയ് നടത്തുന്നതയ്.  

ഗഭാമതീണ കമഖേലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേലഭാ സഭാലാംസഭാരനികേ 
സമനിതനികേളക്കയ് സഹഭായങ്ങള

111  (4570)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമതീണ കമഖേലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേലഭാ സഭാലാംസഭാരനികേ സമനിതനി
കേളക്കയ് സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള സഹഭായങ്ങള ലഭവമഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം അതനിനഭായനി എവനിലടയഭാണയ്
അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണലതനലാം തരലാംതനിരനിചയ് വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  ഗഭാമതീണ  കമഖേലകേളനികലതളലപലട  സലാംസഭാനലത്ത
അഫനിലനികയറയ്  ലചേയ  യത്തയ്  കബ്ബുകേള  സമര്പനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  കപ്രഭാജക്ടുകേള
അടനിസഭാനമഭാക്കനി  കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡയ്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  1-6-1999-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസയ്.)നമ്പര്  23/1999-ലല
സഭാലാം.കേഭാ.വ.  എന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  നനിബന്ധനകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി കകേരള സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലചേറുതലാം വലുതമഭായ വനിവനിധ
കേലഭാ-സഭാലാംസഭാരനികേ സലാംഘടനകേളക്കയ് അവരുലട കേലഭാ-സഭാലാംസഭാരനികേ തലത്തനിലുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് അതതയ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറനിലല വനിഹനിതങ്ങളുലട
(ആവര്ത്തന/അനഭാവര്ത്തന/ലസഷവല്  ഗഭാന്റുകേളുലട)  അടനിസഭാനത്തനില്
സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.
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സസയലാംലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള, പരനിസനിതനി പ്രവര്ത്തനലാം, കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള, കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടങ്ങനിയ പദതനികേളക്കഭാണയ് ഫണയ്
ലഭവത  അനുസരനിചയ്  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡയ്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതയ്.
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  പദതനികേളക്കയ്  അതഭാതയ്
ജനിലകേളനിലല  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ജനിലഭാ  യുവജന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണയ്
അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതയ്. 

കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനില് യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് സലാംഘടനിപനിച
പരനിപഭാടനികേള 

112  (4571)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് യുവജനങ്ങളക്കയ് ലതഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം
നല്കേല്,  സസയലാംസലാംരലാംഭകേതസലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്,  സഭാമൂഹനികേ  പ്രവര്ത്തനലാം
തടങ്ങനിയവയഭായനി സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ്  2016-17 -ല് സലാംഘടനിപനിച
പരനിപഭാടനികേള ഏലതലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
കകേരള സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ്  7-12-2016  മുതല്  9-12-2016  വലര
ജനിലഭാ  കകേരകളഭാതവലാം  2016  മൂന്നഭാറനില്വചയ്  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  സതീശഭാക്തതീകേരണ
ത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനനിതകേളക്കഭായനി ജനിലഭാ കേവഭാമ്പയ് കദവനികുളലാം കദശതീയ സഭാഹസനികേ
അക്കഭാഡമനിയനില് വചയ് 2017 മഭാര്ചയ്  4,5 തതീയതനികേളനിലഭായനി സലാംഘടനിപനിച്ചു. പ്രസ്തുത
കേവഭാമ്പനില് 120 യുവതനികേള പലങടുത്തു. 

യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് വഴനി നടപഭാക്കുന്ന മുഖേവ പരനിപഭാടനികേള

113 (4572)  ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ  :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ്  :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡയ്  വഴനി  നടപഭാക്കുന്ന  മുഖേവപരനിപഭാടനികേളുലാം
യുവഭാക്കളുലട പുകരഭാഗതനി ലക്ഷവലാം ലവചയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പദതനികേളുലാം എലന്തെലഭാ
മഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കബഭാര്ഡയ്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  കകേരകളഭാതവത്തനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
അതലകേഭാണയ് ലക്ഷവമഭാക്കുന്ന കനടങ്ങളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  യുവഭാക്കളക്കയ് വനിവനിധ കമഖേലകേളനിലല ലതഭാഴനില് സഭാധവതകേലളക്കുറനിചയ്

വനിവരലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  വനിവനിധ  മതരപരതീക്ഷകേളനില് പ്രഭാപനി  കനടുന്നതനിനുമഭായനി,

കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനില് കേരനിയര് ലഗഡന്സയ് ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കഭാനുകദശനിക്കുനകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്ന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

I. കകേരകളഭാതവലാം

II. വജ്ര യുവതസലാം.

1. സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പരനിപഭാടനി

കൃഷനിയുലാം അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം, ഭക്ഷവ സലാംസരണലാം, മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,

(ക്ഷതീര  ഉല്പഭാദനലാം,  പസൗളട്രനി  ഫഭാലാം  തടങ്ങനിയവ)  റതീലടയനില്/ലമഭാത്ത  വവഭാപഭാരലാം,

വവവസഭായ-ഉല്പഭാദന-ഐ.റനി.  എന്നതീ  കമഖേലകേളനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കു

ന്നതനിനയ്  പരനിശതീലനവലാം  സഹഭായവലാം  നല്കുന്നതനിനഭാണയ്  ഈ പദതനി  വനിഭഭാവനലാം

ലചേയ്യുന്നതയ്.

നവസലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള  വര്ക്കയ്കഷഭാപയ്,  ജനിലഭാ  യുവജനകകേന്ദ്രങ്ങള  മുകഖേന

നടപഭാക്കുന്ന  കപ്രഭാജക്ടുകേള,  യത്തയ്  കബറ്റുകേളക്കയ്  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായുള്ള

ധനസഹഭായലാം എന്നനിവ നടപഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന. 

2. യുവസഭാഹനിതവ കേവഭാമ്പയ്

സഭാഹനിതവ  അഭനിരുചേനിയുള്ള  യുവജനങ്ങളക്കയ്  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി

പരനികപഭാഷനിപനിക്കുകേലയന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട യുവസഭാഹനിതവ കേവഭാമ്പയ് സലാംഘടനിപനിക്കുന.

3. യത്തയ് അവഭാര്ഡയ്

ജതീവനിതത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  കമഖേലകേളനില്  സ്തുതവര്ഹവലാം  പ്രശലാംസനതീയവമഭായ

പ്രകേടനലാം കേഭാഴ്ചവച യുവജനങ്ങലള സസഭാമനി  വനികവകേഭാനന്ദന് യുവപ്രതനിഭഭാ പുരസഭാരലാം

നല്കേനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന.  സഭാമൂഹവ  പ്രവര്ത്തനലാം,  മഭാധവമ  പ്രവര്ത്തനലാം,  കേല,

സഭാഹനിതവലാം,  ലഫന് ആര്ട്സയ്,  കേഭായനികേലാം,  ശഭാസലാം,  സലാംരലാംഭകേതസലാം,  കൃഷനി,  മനികേച

യത്തയ് കബയ് എന്നതീ കമഖേലകേളനില് പുരസഭാരലാം ജനിലഭാതലങ്ങളനില് ഏര്ലപടുത്തുന.
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4. യത്തയ് കകേരള എകയ്പ്രസയ് (YKE2016)

യത്തയ് കബനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലല ലവവനിധവങ്ങലള കകേരളതീയ സമൂഹത്തനിനഭാലകേ

പരനിചേയലപടുത്തുകേലയന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലടയുള്ള  ലടലനിവനിഷന്  കഷഭായഭാണയ്  യത്തയ്

കകേരള എകയ്പ്രസയ്. ഇതയ് സനി-ഡനിറനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട നടത്തഭാനുകദശനിക്കുന. 

5. മഭാലനിനവത്തനില്നനിന്നയ് പചപനികലയയ് (ഗഭാര്കബജയ് ടു ഗതീന് ചേലഞയ്)

പ്രഭാകദശനികേമഭായ  പ്രകതവകേതകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  യത്തയ്  കബ്ബുകേലള

തങ്ങളുലട  ചുറ്റുപഭാടനിലന  മഭാലനിനവ  വനിമുക്തമഭാക്കഭാനുലാം  സസൗന്ദരവവല്ക്കരനിചയ്

ഹരനിതഭാഭമഭാക്കഭാനുലാം പ്രകചേഭാദനിപനിക്കുന്ന ഒരു മതരഭാധനിഷനിത പദതനിയഭാണയ് ഇതയ്.

6. യുവ കേഭായനികേ വനികേസന പദതനി

കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില്  അഫനിലനികയറയ്  ലചേയയ്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കബ്ബുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  അവയയ്

ആവശവമഭായ  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങനി  നല്കുകേ  എന്നതഭാണയ്  ഈ

പദതനിയുലട ഉകദശലാം.

7. ജതീവരക്ഷ-ആകരഭാഗവരക്ഷ

വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ജതീവനിതലശലതീ  കരഭാഗങ്ങളനില്നനിന്നയ്  മുക്തനിയുലാം  ആധുനനികേ

സഭാകങതനികേ  വനിദവയുലട  അമനിത  ഉപകയഭാഗലാം  യുവഭാക്കളനില്  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  വനിവനിധ

ങ്ങളഭായ  മഭാനസനികേ  ആകരഭാഗവ  പ്രശ്നങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

അടങ്ങുന്നതഭാണയ് ഈ പദതനി. 

8.  പ്രതീ-എകഭാമനികനഷന്  ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  ലസന്റെര്  (യുവജന  പഠന  കകേന്ദ്രങ്ങലള

ലതരലഞടുക്കല്)

കകേരളത്തനിലല യുവജനങ്ങളക്കയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദവഭാഗലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് അവലര

പ്രഭാപരഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  പ്രതീ-എകഭാമനികനഷന്  പനി.എസയ്.സനി.

പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങള ഉള്ള യത്തയ് കബ്ബുകേള മുകഖേന

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചു.

9. കഷഭാര്ടയ് ഫനിലനിലാം ലഫസ്റ്റേനിവല്.

യുവജനങ്ങളുലട സര്ഗ്ഗഭാത്മകേതലയ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  യുവജനകക്ഷമ

കബഭാര്ഡയ് കഷഭാര്ടയ് ഫനിലനിലാം ലഫസ്റ്റേനിവല് സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.   
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10. യുവജനങ്ങളക്കയ് നതീന്തെല് പരനിശതീലനലാം നല്കേല്.

III. യുവശക്തനി

1. യത്തയ് ലസന്റെറുകേളുലാം യത്തയ് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന് കേമ്മേനിറനി ശഭാക്തതീകേരണവലാം

യുവജന  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാകരതര  സഭാപനങ്ങള
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലാം  തകദശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പ്രഭാകദശനികേ
തലത്തനില് സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന പദതനികേളുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അവയകവണ
വനിഭവങ്ങള  പ്രദഭാനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  യത്തയ്  കബ്ബുകേള,
സര്ക്കഭാകരതര  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  പദതനികേള  നടപനി
ലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഒരു വനിഭവ വനിവര-വനിനനിമയ കകേന്ദ്രമഭായനി യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ്
ആസഭാനലത്ത സജ്ജമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

യുവജനങ്ങളക്കയ്  നഭാടന്  കേലകേളനില്  പരനിശതീലനലാം,  ആകയഭാധനത്തനിലൂലട
ആത്മരക്ഷ,  ലവബയ്  ലസറയ്  നവതീകേരണലാം,  ഓണലലന്  അഫനിലനികയഷന്,
കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ യുവജന വനികേസനലാം - അടപഭാടനി ലസഷവല് കപ്രഭാജകയ് - യത്തയ് റനികസഭാഴയ്
ലസന്റെര് തടങ്ങനിയ പദതനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

IV. മറയ് യുവജന വനികേസന പദതനികേള

ജലസലാംരക്ഷണലാം,  കദശതീയ  അന്തെര്കദശതീയ  യുവജനദനിനഭാകഘഭാഷങ്ങള,
മലയഭാള  ഭഭാഷഭാകപഭാഷണലാം.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലപഭാതജനങ്ങളനില് 
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപഭാതജന സമ്പര്ക്കപരനിപഭാടനി,  നഭാഷണല് കഫഭാകേയ്  ലഫസ്റ്റേയ്
ഓഫയ്  കകേരള  എന്ന  പദതനിയനിലൂലട  കദശതീകയഭാദ്ഗഥനലാം,  സഭാഹസനികേ  ടൂറനിസലാം
പദതനികേള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

V. നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

1.  നഭാഷണല്  അ ഡസഞര്  അക്കഭാദമനി  -  കദവനികുളലാം,  കബഭാര്ഡയ്  ആസഭാന
മന്ദനിരലാം എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന് ഉകദശനിക്കുന.

(ബനി)  നഗരത്തനിലല യുവജനങ്ങളലക്കഭാപലാം ഗഭാമതീണ കമഖേലയനിലല യുവജന
ങ്ങളക്കുലാം തങ്ങളുലട കേലഭാ കേഭായനികേ കമഖേലകേളനിലല കേഴനിവകേള പ്രകേടമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവസരലമഭാരുക്കുന്നതനിനഭായനി,  തകദശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡയ്,
കകേരകളഭാതവലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. 

കകേരള സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് കകേരകളഭാതവലാം
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന് വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്ത്തലന്ന മഭാര്ഗ്ഗകരഖേ പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം തകദശ
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സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില്
അഫനിലനികയറയ് ലചേയനിട്ടുള്ള യത്തയ് കബ്ബുകേളനിലുലാം എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

കകേരളത്തനിലല യുവജനങ്ങളുലട കേലഭാ-കേഭായനികേ-സര്ഗ്ഗവഭാസനകേള പരനികപഭാഷനി
പനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവരുലട  കേഴനിവകേലള  മഭാറ്റുരയന്നതനിനുമുള്ള  കവദനിയഭാണയ്
കകേരകളഭാതവലാം.  കകേരളത്തനിലല  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  യുവജനങ്ങളുലട  കേലഭാ-കേഭായനികേ
മനികേവയ് അവരുലട പഠന കേഭാലയളവനിനുകശഷലാം പ്രകേടനിപനിക്കഭാന് അവസരലാം നല്കുകേ,
അകതഭാലടഭാപലാം  കേലഭാലയങ്ങളനില്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലചേയഭാന്  അവസരലാം  ലഭനിക്കഭാ
ത്തവരുലട  കേഴനിവകേള  പ്രകേടനിപനിക്കുവഭാനുള്ള  കവദനി  ഒരുക്കുകേ  എന്നതീ  മഹത്തഭായ
ലക്ഷവങ്ങളഭാണയ്  കകേരകളഭാതവത്തനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.  കകേരകകളഭാഭാതവ
ത്തനില്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  വനിജയനികേളഭാകുന്നവര്ക്കയ്  കദശതീയ  യുവജകനഭാതവ
ത്തനില് പലങടുക്കുന്നതനിനയ് അവസരലാം ലഭനിക്കഭാറുണയ്.

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  യുവജനങ്ങലള  മതരപരതീക്ഷകേളക്കയ്  പ്രഭാപരഭാക്കുന്ന
തനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  എലഭാ  ജനിലഭാകേളനിലുലാം  പ്രതീ-എകഭാമനികനഷന്  പനി.എസയ്.സനി.  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന.  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളക്കയ്  ഊന്നല്  നല്കേനിലക്കഭാണയ്
അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങള ഉള്ള യത്തയ് കബ്ബുകേള മുകഖേന ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം രണയ്
കകേന്ദ്രലാം വതീതലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല  12  കബഭാക്കുകേളനില്
സമതീപത്തുള്ള  ഈ  രണയ്  കബഭാക്കുകേള  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  6  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം ഉകദശനിക്കുന.
അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മറയ്  ജനിലകേളനികലയയ്  പദതനി
വവഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സനിരലപടുത്തനിയ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. എല്.-ലല കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

114 (4573)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ
ലസക്ഷനുകേളുലട കേതീഴനില് എത്ര കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കജഭാലനി ലചേയ്യുനലണനലാം
അവര്  എത്രകേഭാലമഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയവരനികേയഭാലണനലാം  ലസക്ഷന്  തനിരനിചയ്
വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  അഞയ് വര്ഷലാം സര്വ്വതീസയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
സനിരലപടുത്തുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല്
എത്ര കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള സനിരലപടുത്തനി എന്നതനിലന്റെ വനിവരലാം ജനില തനിരനിചയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.ലനിമനിറഡനില്  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  ചേനില  പ്രവൃത്തനികേള  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്
ലചേയനിക്കഭാറുണയ്. ഇങ്ങലനയുള്ള അവസരങ്ങളനില് പ്രസ്തുത പ്രവൃ ത്തനിക്കയ് ലചേലവഭാകേഭാന്
സഭാധവതയുള്ള തകേ മുന്കൂടനി കേണക്കഭാക്കനി പ്രവ വൃത്തനിയുലട വനിശദവനിവരകത്തഭാലടഭാപലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുക്കഭാന്  തഭാല്പരവമുള്ളവരനില്നനിനലാം
കേസകടഷന്/ദര്ഘഭാസകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയഭാണയ്  പതനിവയ്.  കജഭാലനിയുലട  സസഭഭാവമനു
സരനിചയ്  കേരഭാറുകേഭാരന്  നനിശനിത  കയഭാഗവതയുള്ളവലരലക്കഭാണയ്  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലറടുത്തു നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി) ഇല.  പഭാലക്കഭാടയ് ഇന്ഡസനിയല് ലട്രബമ്യൂണലനിലന്റെ 2004 ഡനിസലാംബര്
15-ലല വനിധനിയുലാം  ആയതനിനയ്  അനുബന്ധമഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  ലഹകക്കഭാടതനിയുലാം
ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  വനിധനികേളുമനുസരനിചയ്
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  കേരഭാര്  കജഭാലനിയനില്  2004  ഡനിസലാംബര്  15-നയ്
മുമ്പുള്ള  5  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  1200  ദനിവസങ്ങള  കേരഭാര്  കജഭാലനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ലപറനി  കകേഭാണട്രഭാകര്/കകേഭാണട്രഭാകയ്  വര്ക്കര്മഭാരനില്നനിനലാം
കകേഭാടതനി ഉത്തരവയ് നനിഷ്കര്ഷനി ചനിട്ടുള്ള നനിശനിത കയഭാഗവതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം
കലബര്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  ലതരലഞടുത്തവരുലട  അന്തെനിമ  ലനിസ്റ്റേയ്,  സനിര
നനിയമനത്തനിനുള്ള  സമ്യൂടബനിലനിറനി  ലടസ്റ്റേയ്,  ഇന്റെര്വമ്യൂ,  ശഭാരതീരനികേ  കയഭാഗവതഭാ
പരനികശഭാധന,  സഭാമുദഭായനികേ  സലാംവരണ  കമലാം  നനിശയനിക്കല്  എന്നതീ  തടര്
നടപടനികേളക്കഭായനി കകേരള പബനികേയ് സര്വ്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷനയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ്
ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  മലറലന്തെങനിലുലാം  കേഭാലയളവലാം കയഭാഗവത  കേളുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാക്കനി
കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സനിരലപടുത്തുന്ന  കേഭാരവലാം  ഇകപഭാള
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.ലനിമനിറഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് ഇല. 

(സനി) ബഭാധകേമല. 

ലഹഡല് ടൂറനിസലാം പദതനി ഉടമ്പടനി

115 (4574) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലവദക്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലഹഡല് ടൂറനിസലാം പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
ഉടമ്പടനി പ്രകേഭാരലാം അമമ്യൂലസന്റെയ് പഭാര്ക്കുകേളക്കയ് സലലാം ലകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
എവനിലടലയലഭാമഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) എത്ര വര്ഷകത്തക്കഭാണയ് പ്രസ്തുത ഉടമ്പടനിലയനലാം അതനിലന്റെ ലഭാഭലാം ഏതയ്
അനുപഭാതത്തനിലഭാണയ് വതീതനിക്കുന്നലതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  തതീരുമഭാനത്തനിനയ്  ലഹഡല്  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  എകനികേമ്യൂടതീവയ്/
ഗകവണനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനികേളുലട അലാംഗതീകേഭാരമുകണഭാ;

(ഡനി) ഇതമഭായനി ബന്ധലപട സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ലവദക്യുതനി  കബഭാര്ഡയ്  സസന്തെലാം  ലചേലവനില്,  ലഹഡല്  ടൂറനിസലാം
കമഖേലയനില്  ലകേടനിടങ്ങള  പുതക്കനിപണനിതയ്  നടത്തനിപനിനഭായനി  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  എത്ര വര്ഷകത്തലക്കനലാം  ലഭാഭലാം  വതീതനിക്കുന്ന  അനുപഭാതലാം  എത്രലയനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  അതതീവ  സരക്ഷഭാ  കമഖേലയനില്  ഇത്തരത്തനില്  സസകേഭാരവ  വവക്തനി
കേളക്കയ് ലകേമഭാറുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ജനി)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  ലടന്ഡര് നടപടനികേളുലാം  എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം
ഇലഭാലത  ലഹഡല്  ടൂറനിസത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രവൃത്തനികേലളക്കുറനിചയ്
അകനസഷണലാം നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി - ഡനി) ബഭാധകേമല.

(ഇ & എഫയ്) ഇല.

(ജനി)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്  ലടന്ഡര് നടപടനികേളുലാം  എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം
ഇലഭാലത  ലഹഡല്  ടൂറനിസത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  ഉലണങനില്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനില് ലവദക്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കഭാത്തവര് 

116 (4575) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാര്ഹനികേ  ലവദക്യുതനി  കേണക്ഷനയ്  അകപക്ഷനിചയ്  പലകേഭാരണങ്ങള
ലകേഭാണയ് കേനിടഭാത്തവരുലട പ്രശ്നങ്ങള ഇകപഭാഴലാം വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാകണഭാ-
ലയന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജനങ്ങളുലട അടനിസഭാന പ്രശ്നമഭായ ലവദക്യുതനിക്കുകവണനി അകപക്ഷനിചനിട്ടു
ലഭനിക്കഭാത്തവരുലട പ്രശ്നലാം വകുപയ് അടനിയന്തെര പ്രഭാധഭാനവകത്തഭാലട പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

103/2020.
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(സനി)  കകേഭാടയല്  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.
ഓഫതീസകേളനില്  കേണക്ഷനുകവണനി  അകപക്ഷനിചനിടയ്  ലഭനിക്കഭാത്തവരുലട  കേണക്കയ്
എത്രയഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിനള്ള മുന്കൂര് അനുമതനി ലഭവമഭാക്കുന്നതയ്
ലവദക്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കഭാന് തടസമഭാകുന എന്നയ് കേണതനിലനത്തുടര്ന്നയ് തഭാലഴ
പറയുന്ന നടപടനികേള ഇതനികനഭാടകേലാം തലന്ന ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്. 

തനിരനിചറനിയല്  കരഖേയുലടയുലാം  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ലതളനിയനിക്കഭാനുള്ള  കരഖേ
യുലടയുലാം  മഭാത്രലാം അടനിസഭാനത്തനില് ലവദക്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള നല്കേനിവരുനണയ്.
കൂടഭാലത  100  ചേതരശ  മതീററനില്  തഭാലഴ  തറവനിസതീര്ണ്ണലാം  വരുന്ന  വതീടുകേളക്കയ്
ഉടമസഭാവകേഭാശകരഖേ കൂടഭാലതയുലാം  1500  ചേതരശ മതീററനില് തഭാലഴ തറവനിസതീര്ണ്ണലാം
വരുന്ന വതീടുകേളക്കയ് തകദശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള നല്കുന്ന തഭാല്ക്കഭാലനികേ
റസനിഡന്ഷവല് സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുലാം ലവദക്യുതനി കേണക്ഷനുകേള
നല്കുവഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലവദക്യുതതീകേരണ  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം ലവദക്യുതനി എത്തനിക്കഭാന് വനിപുലമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കമല്പറഞ  കരഖേകേള  ലഭവമഭാക്കുന്നവര്ക്കയ്  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനയ്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നനില.  കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനിലല കേഭാടഭാമ്പുഴ ലസക്ഷനനില്  2
ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേളുലാം വളഭാകഞരനി ലസക്ഷനനില് 3 ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേളുലാം 3
വഭാണനിജവ  കേണക്ഷനുകേളുലാം എടയര് ലസക്ഷനനില്  2  ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേളുലാം  2
വഭാണനി ജവ കേണക്ഷനുകേളുലാം നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയുണയ്. 

ഉദയയ് പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് ലഭനിച തകേ

117  (4576)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ഉജ്ജസല് ഡനികസഭാലാം അഷസറന്സയ് കയഭാജന
(ഉദയയ്) യുലട നഭാളനിതവലരയുളള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലഭനിച തകേ, വനിനനികയഭാഗനിച തകേ
എന്നനിവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനിൽ ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതപ്രകേഭാരലാം  ഈ വർഷലാം സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  കപഭാകുന്ന
പദതനികേള  എലന്തെലഭാമഭാണയ്;  ഈ  വർഷലത്ത  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
എത്രയഭാണയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുലാം  സലാംസ ഭാന  വനിതരണ

കേമ്പനനിയഭായ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡുലാം ആയനി ഉദയയ് പദതനിയുലട സഭാമ്പത്തനികേ

ഭഭാഗലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തന  മനികേവയ്  ലമചലപടുത്തുന്ന  ഭഭാഗത്തനില്  മഭാത്രമഭായനി

15-3-2017-ല് ഒപ്പുവചനിട്ടുണയ്. ഉദയയ് പദതനിയുലട സഭാമ്പത്തനികേ നനില വര്ദനിപനിക്കുന്ന

ഭഭാഗത്തനില് പങ്കുകചേരഭാത്തതനിനഭാല് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്-നയ് തകേലയഭാനലാം ലഭവമഭായനിടനില.

പ്രസരണ വനിതരണ നഷ്ടലാം കുറയകേ, Average Cost  of Supply, Average

Revenue Realisation ഇവയുലട അന്തെരലാം കുറയകേ എന്നനിവയഭാണയ് മുഖേവമഭായുലാം ഉദയയ്

ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനിയുലാം  അലഭാലതയുലാം

വനിതരണ  കേമ്പനനി  ലചേയ്യുന്ന  എലഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളയുലാം  കമല്പറഞ  ലക്ഷവ

പ്രഭാപനിയനികലയയ്  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലഭാണയ്  പദതനിയുലട  ഊന്നല്.  അപ്രകേഭാരലാം

ലവദക്യുതനിയുലട പ്രസരണ വനിതരണ കമഖേലകേളനില് നടനവരുന്ന എലഭാ പ്രവര്ത്തന

ങ്ങളുലാം UDAY-യുലട ലക്ഷവങ്ങള നനിറകവറ്റുന്നവയഭാണയ്. 

UDAY  നടത്തനിപനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തകേലയഭാനലാംതലന്ന അനുവദനിക്കു

ന്നനില.  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലചേയവരുന്ന  പദതനികേളക്കുപുറകമ

തഭാലഴ  പറയുന്നവയുലാം  UDAY  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന. 

1. എലഭാ  വനിതരണ  ട്രഭാന്കസഭാര്മറുകേളനിലുലാം  2018-19  ഓടുകൂടനി

മതീററുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

2. എലഭാ  11  ലകേ.  വനി.  മതീററുകേളനിലുലാം  ഓകടഭാമഭാറനികേയ്  മതീററനിലാംഗയ്

സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

3. ഗഭാമതീണ കമഖേലയനിലല  11  ലകേ.  വനി.  ഫതീഡറുകേളനില് എനര്ജനി

ഓഡനിറനിലാംഗയ് നടത്തുകേ.

4. പ്രതനിമഭാസ  ഉപകഭഭാഗലാം  200  യണനിറനിനയ്  മുകേളനിലുള്ള  എലഭാ

ഉപകഭഭാക മതീററുകേളുലാം സഭാര്ടയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാക്കുകേ.

5. Enterprise  Resource  Planning  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനില്

വരുത്തുകേ. എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേ.
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ബനില്ഡയ് ഓണ ഓപകററയ് ട്രഭാന്സര് അടനിസഭാനത്തനില് ലചേറുകേനിട 
ജലലവദക്യുത പദതനികേള

118 (4577)  ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മുന് ഗവണലമന്റെയ്  BOOT  (ബനില്ഡയ്  ഓണ ഓപകററയ്
ട്രഭാന്സര്)  അടനിസഭാനത്തനില്  സസതന  കേഭാപറതീവയ്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ലചേറുകേനിട
ജലലവദക്യുത പദതനികേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ഇതനുസരനിചയ്  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയതയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  എത്ര ലമഗഭാവഭാടയ് ലവദക്യുതനിയഭാണയ് ഈ പദതനികേളനിലൂലട ഉത്പഭാദനിപനി
ക്കുന്നലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയലമന്തെഭാണയ്;  എലന്തെലഭാലാം
കേഭാരവങ്ങളഭാണയ് ലചേയഭാനുകദശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  BOOT  അടനിസഭാനത്തനില്
അനുവദനിച പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  8  MW-ലന്റെ  പഭാതലാംകേയലാം  ലചേറുകേനിട
ജലലവദക്യുത പദതനി 11-1-2017-ല് ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയ്യുകേയുണഭായനി. 

(സനി)  ആലകേ  94.85  MW  സഭാപനിതകശഷനിയഭാണയ്  BOOT  പദതനികേളനില്
നനിന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. 

(ഡനി)  മറയ്  ലവദക്യുത  പദതനികേളലക്കഭാപലാം  ലചേറുകേനിട  ജലലവദക്യുത
പദതനികേലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം.  സസകേഭാരവ
കമഖേലയനില് മതരദര്ഘഭാസനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 47.4 MW സഭാപനിതകശഷനി
വരുന്ന  20  ലചേറുകേനിട  ജലലവദക്യുത  പദതനികേളകൂടനി  BOOT  അടനിസഭാനത്തനില്
അനുവദനിച്ചു നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.
* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്
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ഊര്ജ്ജ കേനിരണ പദതനി

119 (4578)  ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിചയ്  ലപഭാതജനങ്ങലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ഊര്ജ്ജ  കേനിരണ  എന്ന  കപരനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഉണയ്.  ലപഭാതജനങ്ങളനില്  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണലത്തപറനി  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭായനി രൂപതീകേരനിച ഊര്ജ്ജ കേനിരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിലല 140
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിവരുന.  2015-16-ല്  ഒരു
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  പരനിപഭാടനി  എന്ന  കേണക്കനില്  പദതനി  നടപനിലഭാ
ക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  192  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനി
ക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിച്ചു. 2016-17-ല്  304  കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനി
പനിക്കുകേയുലാം  ഊര് ജ്ജസലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുവഭാനുലാം
പരനിപഭാടനിയനില് പലങടുത്ത എലഭാവര്ക്കുലാം ഊര്ജ്ജ കേനിരണ ലകേപ്പുസകേലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേ  വഴനി  അവരുലട  വതീടുകേളനിലല  ഊര്ജ്ജ  ഉപകയഭാഗലാം  സസയലാം  വനിലയനിരു
ത്തുവഭാന്  പ്രഭാപരഭാക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിച്ചു.  കകേരളത്തനിലല  എന്.ജനി.ഒ.-കേള  മുഖേഭാന്തെര
മഭാണയ് ഊര്ജ്ജ കേനിരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   

ലവദക്യുത കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന കേഭാരവക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള

120 (4579) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന ലവദക്യുത കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന കേഭാരവക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്  വവക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇന്തെവയനിലല മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി തഭാരതമവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള ലവദക്യുതനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേഭാരവക്ഷമതയുലട സനിതനി എന്തെഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ലവദക്യുതനി  കമഖേലലയ  വനിഭജനിക്കഭാനുലാം  സസകേഭാരവവല്ക്കരനിക്കഭാനുമുള്ള
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  ഈ  രലാംഗത്തയ്  കേടുത്ത പ്രതനിസന്ധനി  സൃഷ്ടനിചതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലഭാകഭച്ഛ  എന്നതനിലുപരനി  സഭാമൂഹവ  വനികേസനത്തനിനുള്ള  പശഭാത്തല
സസൗകേരവമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  ലവദക്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സഭാകങതനികേ-വഭാണനിജവ  സഞനിത  നഷ്ടലാം  (AT&C  loss)
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലവദക്യുതനി കബഭാര്ഡയ് നടപഭാക്കനിവരുന.
ഉപകഭഭാക  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുകേ,  പ്രവര്ത്തന  കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേ
എന്നനിവ ലക്ഷവമഭാക്കനി ലവദക്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷഭാ കഫഭാറലാം
ലളനിതമഭാക്കുകേയുലാം കേണക്ഷനുള്ള നടപടനികമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ. 

വനിതരണ  ശലാംഖേല  സരക്ഷനിതമഭാക്കുകേ,  വനിതരണ  നഷ്ടലാം  കുറയകേ
എന്നനിവയഭായനി പുതനിയ  11  ലകേ.  വനി.  എല്.  റനി.  ലലനുകേള എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,
ട്രഭാന്കസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുകേ,  നനിലവനിലുള്ള സനിലാംഗനിള കഫസയ് ലലനുകേള ത്രതീ
കഫസയ് ആക്കനി മഭാറ്റുകേ, നനിലവനിലുള്ള കേമ്പനികേള മഭാറനി കൂടുതല് കശഷനിയുള്ള കേമ്പനികേള
പകേരമഭായനി  സഭാപനിക്കുകേ  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേള  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളനില്
ഉളലപടുത്തനി  ലചേയവരുന.  കൂടഭാലത  എലഭാ  ഫഭാളടനി  മതീററുകേളുലാം  ലമക്കഭാനനിക്കല്
മതീററുകേളുലാം  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്ന  നടപടനികേളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം
ലവദക്യുതനി എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമ്പൂര്ണ്ണ ലവദക്യുതതീകേരണ പദതനി ആവനിഷ്കരനി
ക്കുകേയുലാം ടനി  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  സസൗജനവമഭായനി
ലവദക്യുതനി കേണക്ഷന് നല്കുകേയുലാം കൂടഭാലത വയറനിലാംഗയ്  ലചേയഭാന് കശഷനിയനിലഭാത്ത
വതീടുകേളക്കയ് സസൗജനവമഭായനി വയറനിലാംഗയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേണക്ഷന് നല്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. കനതൃതസലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

കകേരള കസ്റ്റേറയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന കേഭാരവക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദവയനിലധനിഷനിതമഭായ  തഭാലഴ
പറയുന്ന സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

1. കേമ്പമ്യൂടര് അധനിഷനിത സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂലട ലവദക്യുതനി വനിതരണ
ശലാംഖേല  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയഭായ  ആര്.എ.പനി.
ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനിയുലട  പഭാര്ടയ്-എ-യുലട  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള
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ഐ.ടനി. ഇലാംപനിലമകന്റെഷന് മുകഖേന കബഭാര്ഡനിലല എലഭാ ഓഫതീസ
കേലളയുലാം  ബന്ധനിപനിച ലനറയ് വര്ക്കനിലാംഗയ്,  വനിതരണ കമഖേലയനിലല
നവതീകേരണലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാ
ക്കഭാന്  കവണനിയുള്ള  ഡഭാറഭാ  ലസന്റെര്,  ഊര്ജ്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗയ്,
വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  ലമചലപട  തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കുവഭാന്
സഹഭായകേരമഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം  (മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ഇന്ഫര്കമഷന്
സനിസ്റ്റേലാം), ജനി.ഐ.എസയ്. അടനിസഭാനലപടുത്തനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള
അടയഭാളലപടുത്തനി  ആസനി  തനിടലപടുത്തല്  തടങ്ങനിയവ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2.   മഭാനവകശഷനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേമ്പമ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം  ഹമ്യൂമണ  റനികസഭാഴയ്
മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സനിസ്റ്റേലാം മുകഖേന നടപനിലഭാക്കനി.

3. എലഭാ ലവദക്യുതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം കകേരള കസ്റ്റേറയ് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഔകദവഭാഗനികേ  ലവബ്ലസറയ്  ആയ
www.kseb.in മുകഖേന  പ്രമുഖേ  ബഭാങ്കുകേളവഴനി  ലനറയ് ബഭാങനിങ്ങനി
ലൂലടയുലാം  വനിസഭാ/മഭാസ്റ്റേര്  കേഭാര്ഡയ്  തടങ്ങനിയ  ലഡബനിറയ്/ലകഡനിറയ്
കേഭാര്ഡുകേള  മുകഖേനയുലാം  ഇന്റെര്ലനറയ് വഴനി  ലവദക്യുതനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്
ഓണലലനഭായനി അടയന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനി.

4. ലമറതീരനിയല്സയ് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേമ്പമ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം
നടപനിലഭാക്കനി.

5.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  സലാംശയനനിവഭാരണത്തനിനുലാം  പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  കസവനലാം,  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.
പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ലവദക്യുതനി കബഭാര്ഡയ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള 24
മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേസ്റ്റേമര്  ലകേയര്  ലസന്റെര്വഴനി
നല്കേനിവരുന. 1912 അഥവഭാ 0471-2555544 എന്ന ലടലകഫഭാണ
നമ്പര്വഴനിയുലാം  ഇ-ലമയനില്വഴനിയുലാം  ഈ  വനിഭഭാഗവമഭായനി
ബന്ധലപടഭാന് കേഴനിയുലാം.

6. ഇ-ലടണര്  സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖേന  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുള്ള
ലടണര് നടപടനികേള കേമ്പമ്യൂടര്വല്ക്കരനിച്ചു.

7.  ഓഫതീസകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.    തടക്കലമന്ന

http://www.kseb.in/
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  നനിലയനില്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  ട്രഭാന്സയ് മനിഷന്  (കനഭാര്ത്തയ്),
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ഓഫതീസനില്  ഇ-ഓഫതീസയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനി.

8. ലവദക്യുതനി  ബനില്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  എസയ്.എലാം.എസയ്.
ലമഭാലബല്  ആപനികക്കഷന്,  ഇ-ലമയനില്  എന്നനിവ  മുകഖേന
തതമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് എത്തനിക്കുന്ന 'ഊര്ജ്ജ സസൗഹൃദ'
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

9. ലവദക്യുതനി തടസലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
എസയ്.എലാം.എസയ്. മുകഖേന എത്തനിക്കുന്ന 'ഊര്ജ്ജ ദൂതയ് '  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി.

10. കസഭാടയ് ബനിലനിലാംഗയ് ലമഷതീനുകേള (പനി.ഡനി.എ.) സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
വവഭാപനിപനിച്ചു.

11. പുതനിയ കേണക്ഷനുകവണനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിന്നയ് ഓണ ലലന്
ആയനി  അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനി.

12. സഭാര്ടയ്  (കസഫനി കമഭാണനിററനിലാംഗയ് ആന്റെയ് ആകനിഡന്റെയ് റനികപഭാര്ടനിലാംഗയ്
ടൂള) കസഭാഫയ് ലവയര് മുകഖേന ലവദക്യുതനി അപകേടങ്ങള റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയഭാനുലാം  സരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ലഭവതയുലാം  അവസയുലാം
അതഭാതയ് ഓഫതീസകേളനിലുലാം ഉന്നത ഓഫതീസകേളനിലുലാം വനിലയനിരുത്തനി
തടര്നടപടനി  ലകേലക്കഭാള്ളഭാനുലാം  അപകേട  സഭാദവതയുള്ള
ലവദക്യുത  പ്രതനിഷഭാപനങ്ങലളക്കുറനിചയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയയ്  തടര്നടപടനിക്കയ്  ആരലാംഭലാം
കുറനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

ലഭാകഭച്ഛയപരനിയഭായനി സഭാമൂഹവ വനികേസനത്തനിനുള്ള ഉപഭാധനി എന്ന നനിലയനില്
ലവദക്യുത  കമഖേലലയ  കേഭാണുന്നതനിനഭാണയ്  സലാംസഭാന  ലവദക്യുതനി  കേമ്പനനിയഭായ
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറ   ഡനിലന  ലപഭാതകമഖേലയനില്ത്തലന്ന  നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാണയ്
പരനിശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.

കകേന്ദ്ര ഊര്ജ്ജ മനഭാലയലാം രഭാജവലത്ത വനിതരണ ലലസന്സനികേളുലട മഭാത്രലാം
കേഭാരവക്ഷമത  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  സമഗ  'റഭാങനിലാംഗയ്'  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം ഒരു വനിതരണ ലലസന്സനിലയന്ന നനിലയനില്
കകേരള കസ്റ്റേറയ് ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്  രഭാജവത്തയ്  12-ാം സഭാനത്തഭാണയ്.
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ഒറകേമ്പനനിയഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന്നതഭാണയ്  കകേരളത്തനിലല  സഭാഹചേരവത്തനില്
ഉത്തമലമന്നതനിനഭാല് കകേന്ദ്ര നയങ്ങളക്കയ് വനിരുദമഭായനിടഭാലണങനിലുലാം  കകേരള കസ്റ്റേറയ്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിലന ഒറകേമ്പനനിയഭായനി നനിലനനിര്ത്തുന്നതയ്.  

ലവദക്യുതനി ഉല്പഭാദനവലാം ഉപകഭഭാഗവലാം തമ്മേനിലുള്ള അന്തെരലാം

 121 (4580)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ലവദക്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലവദക്യുതനി  ഉല്പഭാദനവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം  തമ്മേനിലുള്ള
അന്തെരലാം എത്ര;

(ബനി)  ഉല്പഭാദനവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം  തമ്മേനിലുള്ള  അന്തെരലാം  കുറയന്നതനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  കമയയ്  മഭാസലാം  10  വലരയുള്ള  കേണക്കനുസരനിചയ്  ഉപകഭഭാഗവലാം
ഉല്പഭാദനവലാം തമ്മേനിലുള്ള അന്തെരലാം 55.0606 ദശലക്ഷലാം യണനിറഭാണയ്.

(ബനി)  ലവദക്യുതനി  ഉല്പഭാദനവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം  തമ്മേനിലുള്ള  അന്തെരലാം
കുറയന്നതനിനുകവണനി KSEB-യുലട ഉടമസതയനിലുള്ള ആഭവന്തെര കസഭാതസ്സുകേളക്കയ്
പുറകമ കകേരളത്തനിനയ് അകേത്തുനനിനലാം പുറത്തുനനിനലാം തഭാലഴ സൂചേനിപനിച പ്രകേഭാരമുള്ള
ഉല്പഭാദകേരനില്നനിനലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറുകേളനിലൂലട  ലവദക്യുതനി
വഭാങ്ങുന.

1. കകേന്ദ്ര ലവദക്യുത നനിലയങ്ങള:

കകേന്ദ്ര  ഊര്ജ്ജമനഭാലയലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  ലവദക്യുതനി  വനിഹനിതമനുസരനിചയ്
കകേരള കസ്റ്റേറയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡയ് 13 കകേന്ദ്ര ലവദക്യുത നനിലയങ്ങളനില്
നനിനലാം ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില്  1613  ലമഗഭാവഭാടയ്  ലവദക്യുതനി വഭാങ്ങുനണയ്.
പ്രസ്തുത  ലവദക്യുതനിയുലട  വനില  CERC  (Central  Electricity  Regulatory
Commission) ആണയ് നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

2.  കകേരളത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള ലവദക്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാറുകേള:

a. ധഭാരണഭാപത്രലാം മുകഖേന (MoU Route):

ഇന്തെവന് ഇല  കനിസനിറനി ആകയ് 2003-ലല ലസക്ഷന് 62 അനുസരനിചയ് ലവദക്യുത
ഉത്പഭാദകേരനില്നനിനലാം വനിതരണ ലലസന്സനിക്കയ് നല്കുന്ന ലവദക്യുതനിയുലട വനില

103/2020.
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അതഭാതയ്  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  നനിശയനികക്കണതഭാണയ്.  ഇതപ്രകേഭാരലാം  ലമതണ
പവര്  ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം  (Maithon  Power  Ltd.  MPL-TATA  Power),
ദഭാകമഭാദര്വഭാലനി  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം  (Damodhar  Valley  Corporation)
(DVC) ധഭാരണഭാപത്രലാം വഴനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടയ് CERC നനിശയനിച നനിരക്കനില് 450
ലമഗഭാവഭാടയ്  ലവദക്യുതനി  ദനിവസലാം  മുഴവനുലാം  KSERC  അനുമതനികയഭാലട  വഭാങ്ങുവഭാന്
ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറനികലര്ലപടനിട്ടുണയ്.

        b. ലടണര് മുകഖേന (Bidding Route):

ഇന്തെവന്  ഇലകനിസനിറനി  ആകയ്  2003-ലല  ലസക്ഷന്  63  അനുസരനിചയ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിയമഭാവലനിക്കനുസൃതമഭായനി  സതഭാരവമഭായ  ലടണര് നടപടനികമത്തനി
ലൂലട  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്ന  ലവദക്യുതനിയുലട  വനിലയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അതഭാതയ്
ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട വനിതരണ ലലസന്സനിക്കയ് വഭാങ്ങഭാവന്ന
തഭാണയ്.  ഇതപ്രകേഭാരലാം  KSEBL  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച  DBFOO
(ഡനിലസന്,  ബനില്ഡയ്,  ഫനിനഭാന്സയ്,  ഓണ,  ഓപകററയ്)  നനിയമഭാവലനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  865  ലമഗഭാവഭാടയ്  ലവദക്യുതനി  ദനിവസലാം  മുഴവനുലാം  (24  hrs)
വഭാങ്ങുവഭാനഭായനി  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  415  ലമഗഭാവഭാടയ്
ലവദക്യുതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  KSERC-യുലട അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 1-10-2017 മുതല്
വഭാങ്ങുന്ന 450 ലമഗഭാവഭാടയ് ലവദക്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാറനിലന്റെ അനുമതനി KSERC-യനില്
നനിനലാം ലഭനികക്കണതണയ്. ഇപ്രകേഭാരമുള്ള കേരഭാറനിലൂലട ഡനിസലാംബര് 2016 മുതല് 315
ലമഗഭാവഭാടയ്  ലവദക്യുതനി  കകേരളത്തനിനയ്  ലഭനിച്ചുതടങ്ങനി.  ബഭാക്കനി  550  ലമഗഭാവഭാടയ്
ലവദക്യുതനി 1-10-2017 മുതല് ലഭനികക്കണതഭാണയ്.

3. കകേരളത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം  ഹ്രസസകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള ലവദക്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാറുകേള:

ലവദക്യുതനി  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  കേഭാലങ്ങളനില്  ലവദക്യുതനി  ആവശവകേതയുലാം
ലഭവതയുലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുലാം ലവദക്യുതനി പുറകമനനിനലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള
പ്രസരണലലനനിലന്റെ ലഭവത കേണക്കനിലലടുത്തുലാം കകേന്ദ്ര ഊര്ജ്ജമനഭാലയത്തനിലന്റെ
ഡതീപയ് കപഭാര്ടലനിലൂലട ലടണര് മുകഖേന ഒരു വര്ഷത്തനില് കുറഞ കേഭാലയളവനികലയയ്
KSEBL ഹ്രസസകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് കേരഭാറനില് ഏര്ലപടഭാറുണയ്.

4. കകേരളത്തനിനുള്ളനില് നനിനമുള്ള ലവദക്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാറുകേള:

ഇന്തെവന്  ഇലകനിസനിറനി  ആകയ്  2003-ലല  ലസക്ഷന്  62  അനുസരനിചയ്
കകേരളത്തനിലുള്ള  സസകേഭാരവസലാംരലാംഭകേരുലട  ലചേറുകേനിട  ജല  ലവദക്യുത  പദതനികേള,
കേഭാറയ്,  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാന്റുകേള  തടങ്ങനിയവയനില്നനിനലാം  ധഭാരണഭാപത്രലാം  വഴനിയുള്ള



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 211 

കേരഭാറുകേളനില്  ഏര്ലപടയ്  ഏകേകദശലാം  115  ലമഗഭാവഭാടയ്  ലവദക്യുതനി  KSEBL
വഭാങ്ങുനണയ്.  എന്.ടനി.പനി.സനി.  (NTPC)-യുലട  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയവമഭായനി
ലവദക്യുതനി  വഭാങ്ങല്  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുലണങനിലുലാം  ലവദക്യുതനിയുലട  വനില
അധനികേമഭായതനിനഭാല് അവനിലടനനിനലാം KSEBL ഇകപഭാള ലവദക്യുതനി വഭാങ്ങഭാറനില.

പവര് എകയ്കചേഞനില് നനിനമുള്ള ലവദക്യുതനി വഭാങ്ങല്

ജലസലാംഭരണനികേളനിലല  ലവള്ളലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലവദക്യുത
കേകമ്പഭാളത്തനിലല വനില കുറവള്ള സമയത്തയ് KSEB-യുലട കലഭാഡയ് ലഡസഭാചയ് ലസന്റെര്
(LD  Kalamassery)  കഡ എഹഡയ്  (day  ahead)  കടലാം  എഹഡയ്   (term  ahead)
വവവസകേളനിലൂലട  പവര്  എകയ്കചേഞനില്  നനിനലാം  ലവദക്യുതനി  ആവശവഭാനുസരണലാം
വഭാങ്ങുന. 15 മനിനനിടയ് ലദര്ഘവമുള്ള 96 കസഭാട്ടുകേളനില് ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള ലവദക്യുതനിയുലട
വനിലയുലാം അളവലാം വവതവസമഭായനിരനിക്കുലാം.

2016-17  കേഭാലയളവനില്  KSEBL  ഇപ്രകേഭാരലാം  602  മനിലവണ  യണനിറയ്
ലവദക്യുതനി ശരഭാശരനി വനില യണനിറയ് ഒന്നനിനയ് 3.415 രൂപ നനിരക്കനില് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

5.  അണ ലഷഡമ്യൂളഡയ് ഇന്റെര്കചേഞയ് (Unscheduled interchange)

കലഭാഡയ്  ലഡസഭാചയ്  ലസന്റെര്  (LD  Kalamassery)-ലൂലട  അണ ലഷഡമ്യൂളഡയ്
ഇന്റെര്കചേഞയ് വഴനിയുലാം KSEB Ltd. ലവദക്യുതനി വഭാങ്ങുനണയ്. 2016-17 കേഭാലയളവനില്
KSEBL  ഇപ്രകേഭാരലാം  736  മനിലവണ  യണനിറയ്  ലവദക്യുതനി  ശരഭാശരനി  വനില  യണനിറയ്
ഒന്നനിനയ് 1.85 രൂപ നനിരക്കനില് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

തഭാമരകശരനി ചുരത്തനിലല ഇലകനിഫനികക്കഷന്

122 (4581)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വയനഭാടയ് തഭാമരകശരനി ചുരത്തനില് ഇലകനിഫനികക്കഷന് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
തനിനഭാല്  അപകേടങ്ങൾ  ഉണഭാകുന്ന  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം
കപഭാലതീസനിനുമുണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏതയ്  വളവവലരയഭാണയ്  നനിലവനിൽ  ഇലകനിഫനികക്കഷന്  നടത്തനിയനി
ട്ടുള്ളതയ്;

(സനി) ചുരലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലവദക്യുതതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തഭാമരകശരനി  ചുരത്തനിലല  ഒന്നഭാലാം  വളവനില്  കേണലഭാടയ്  വലര
ചുരത്തനിലൂലട ലവദക്യുതനി ലലന് ഉണയ്.  ടനി ഭഭാഗലാം വലര മഭാത്രകമ ലതരുവവനിളക്കുകേള
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സഭാപനിചനിട്ടുള.  രണഭാലാം വളവനിനുലാം മൂന്നഭാലാം വളവനിനുലാം മകദവയുള്ള ഭഭാഗത്തയ് മലറഭാരു
വഴനിയനിലൂലട  ലവദക്യുതനി  ലലന്  വലനിചയ്  അവനിലടയുള്ള  വതീടുകേളനില്  ലവദക്യുതനി
എത്തനിചനിട്ടുണയ്.  ചുരലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലവദക്യുതതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാ ലതരുവവനിളക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനികനഭാ ഉള്ള അകപക്ഷകേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

സമ്പൂര്ണ്ണ ലവദക്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ പ്രഖേവഭാപനലാം

123  (4582)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സമ്പൂര്ണ്ണ ലവദക്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എത്ര നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങള
സമ്പൂര്ണ്ണ  ലവദക്യുതതീകേരണ  മണ്ഡലങ്ങളഭായനി  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുണയ്;  സമ്പൂര്ണ്ണ
ലവദക്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ പ്രഖേവഭാപനലാം എകപഭാള നടത്തഭാനഭാണയ് ഉകദശനിക്കുന്നതയ് ?

ഉത്തരലാം

സമ്പൂര്ണ്ണ  ലവദക്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  77  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങള
സമ്പൂര്ണ്ണ ലവദക്യുതതീകേരണ മണ്ഡലമഭായനി പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  സമ്പൂര്ണ്ണ ലവദക്യുതതീ
കേരണത്തനിലന്റെ സലാംസഭാനതല പ്രഖേവഭാപനലാം 2017 കമയയ്  29-നയ് കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് വചയ്
നടത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

മഭാനന്തെവഭാടനിയനില് കഷഭാകക്കറയ് മരനിച വനിദവഭാര്ത്ഥനിക്കയ് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കേഭാന് നടപടനി

124  (4583)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനന്തെവഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ശനിവന്  S/O  നഭാരഭായണന്,  കചേകക്കഭാടയ്
കകേഭാളനനി,  തനിരുലനടനി  അമ്പലലാം  എന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനി  ലപഭാടനി  വതീണ  ലവദക്യുതനി
കേമ്പനിയനില്നനിനലാം  കഷഭാകക്കറയ്  മരനിച  സലാംഭവത്തനില്  ലവദക്യുതനി  കബഭാര്ഡയ്
നഷ്ടപരനിഹഭാര തകേ ലകേഭാടുക്കഭാത്തതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് നഷ്ടപരനിഹഭാര തകേ ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ
കേഭാരണലാം എന്തെഭാണയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  മരണലപട  ശതീ.  ശനിവനയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്
നനിലവനിലുള്ള ലവദക്യുതനി സരക്ഷഭാ സതീലാം പ്രകേഭാരലാം ആശസഭാസ ധനസഹഭായലാം വവവസ
കേളക്കയ് വനികധയമഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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ടനി അപകേടത്തനിലന്റെ ആശസഭാസ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് അര്ഹത
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ കരഖേകേളനില്,  അനന്തെരഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറനില്
ഒന്നനില്  കൂടുതല്  അവകേഭാശനികേള  ഉലണങനില്,  ധനസഹഭായലാം  ലകേപറ്റുന്നതനിനയ്
ഒരഭാലള  ചുമതലലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  അനന്തെരഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറനില്  സൂചേനിപനി
ചനിട്ടുള്ള  മറ്റുള്ളവര്  ഒരു  കനഭാടറനി  പബനിക്കനിനയ്  മുമ്പഭാലകേ  ഒപനിട്ടു  നല്കേനിയ  സമ്മേത
സതവവഭാങ്മൂലത്തനിലന്റെ  അസലുലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറ ഡനില്നനിനലാം  അനുവദനി
ക്കുന്ന  ആശസഭാസ  ധനലാം/നഷ്ടപരനിഹഭാര  തകേയപരനിയഭായനി  കൂടുതല്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ആവശവലപടയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലനതനിലര കകേഭാടതനികേള/ അദഭാലത്തുകേള/
മറ്റു  കഫഭാറങ്ങള  എന്നനിവ  മുമ്പഭാലകേ  കകേസ്സുകേള/മറ്റു  വവവഹഭാര  നടപടനികേള
എന്നനിവയനില്  ഏര്ലപടുകേയനിലലന്നയ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  സമ്മേതനിച്ചുലകേഭാണയ്  മരണലപട
യഭാളുലട  എലഭാ അനന്തെരഭാവകേഭാശനികേളുലാം  ഒരു കനഭാടറനി  പബനികേയ്  മുമ്പഭാലകേ നനിര്ദനിഷ്ട
മഭാതൃകേയനില് 200 രൂപ മുദ പത്രത്തനില് ഒപനിടയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
സതവവഭാങ്മൂലത്തനിലന്റെ  അസല്  എന്നനിവ  ഒഴനിച്ചുള്ള  മറ്റു  കരഖേകേള  എലഭാലാം  ഈ
ഓഫതീസനില് ലഭവമഭാക്കുകേയുണഭായനി. ടനി കരഖേകേള ലഭവമഭാകുന്ന മുറയയ് വവവസകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം/ആശസഭാസധനലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
നടപടനികമങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഡനികപഭാമക്കഭാര്ക്കയ് അസനിസ്റ്റേന്റെയ് എന്ഞനിനതീയര്മഭാരഭായനി 
ലപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കേഭാന് നടപടനി

125 (4584) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  സബയ്  എഞനിനതീയര്  തസനികേയനില്
നനിനലാം  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  തസനികേയനികലയള്ള  സഭാനക്കയറത്തനിനയ്
നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാനക്കയറലാം നടത്തുന്നതനിനയ് തടസങ്ങള എലന്തെങനിലുമുകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  തസനികേയനില്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്വഴനി  നനികേത്ത
ലപകടണ എത്ര ഒഴനിവകേള ഉണയ്;

(ഡനി)  ലപ്രഭാകമഭാഷന് ലഭനിക്കഭാലത  16  വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി സബയ്എഞനിനതീയര്
തസനികേയനില്  കജഭാലനി  ലചേയവരുന്ന  ഡനികപഭാമ  കയഭാഗവതയുള്ളവര്ക്കയ്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്
എഞനിനതീയര്മഭാരഭായനി ലപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കേഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സബയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  തസനികേയനില്നനിനലാം  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്
എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) തസനികേയനികലയയ് സഭാനക്കയറത്തനിനയ് നനിലവനില് രണയ്
കേസഭാടകേളഭാണയ് ഉളളതയ്.  30%  ഡനികപഭാമ കേസഭാടയുലാം 20% ITI കേസഭാടയുലാം. 

30%  ഡനികപഭാമ  കേസഭാടയനില് ഒഴനിവകേള വരുന്ന മുറയയ്  ഡനികപഭാമഭാ  കയഭാഗവത
യുളള  3  വര്ഷലാം  സര്വ്വതീസയ്  സബയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  തസനികേയനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ,  ലപ്രഭാകബഷന്  ഡനികയര്  ലചേയ,  വനിജനിലന്സയ്  കനിയറന്സകേള
ലഭനിചതമഭായ  സബയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  മഭാര്  സതീനനികയഭാറനിറനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനില് സഭാനക്കയറത്തനിനയ് അര്ഹരഭാണയ്.  

20% ITI കേസഭാടയനില് ഒഴനിവകേള വരുന്ന മുറയയ് ITI  കയഭാഗവതയുളള 10 വര്ഷലാം
സര്വ്വതീസയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ,  ലപ്രഭാകബഷന്  ഡനികയര്
ലചേയ,  വനിജനിലന്സയ്  കനിയറന്സകേള  ലഭനിചതമഭായ  സബയ്  എഞനിനതീയര്
(ഇലകനിക്കല്)  മഭാര്  സതീനനികയഭാറനിറനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാനക്കയറത്തനിനയ്
അര്ഹരഭാണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  W.A.2788/2015 എന്ന റനിടയ് അപതീലനിലന്റെ തതീര്പനിനയ് വനികധയ
മഭായനി മഭാത്രകമ നനിലവനില് സഭാനക്കയറലാം നല്കേഭാനഭാവ.  ടനി കകേസയ് വനിചേഭാരണയുലട
അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്.  

(സനി)  30% ഡനികപഭാമ കേസഭാടയനില് 51 ഒഴനിവകേളുലാം, 20% ITI  കേസഭാടയനില് 153
ഒഴനിവകേളുലാം ഉണയ് (1-5-2017 തതീയതനി പ്രകേഭാരലാം).

(ഡനി)   W.A.2788/2015  എന്ന റനിടയ്  അപതീലനിലന്റെ തതീര്പനിനയ്  വനികധയമഭായനി
Seniority, Quota Vacancy  എന്നനിവ അനുസരനിചയ് ലപ്രഭാകമഭാഷന് നടത്തുന്നതഭാണയ്.

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന പ്രധഭാന ജലലലവദക്യുത പദതനികേള 

126  (4585)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന പ്രധഭാന ജലലവദക്യുത
പദതനികേള എലതലഭാമഭാണയ്;

(ബനി) ഇവയുലട പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന പൂര്ത്തതീകേരണ തതീയതനി എന്നഭാണയ് ;

(സനി) 2017-ല് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ജലലവദക്യുത പദതനി
ഏതഭാണയ്;
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(ഡനി)  പദതനിയുലട കപരയ്,  സഭാപനിതകശഷനി,  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനി
ക്കുന്ന മഭാസലാം എന്നനിവ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം  ലവദക്യുതനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  എത്ര
ശതമഭാനമഭാണയ് ജലലവദക്യുത പദതനികേളനില്നനിന്നയ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കകേരളത്തനില്  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന
ജലലലവദക്യുത  പദതനികേളുകടയുലാം  അവയുലട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  പൂര്ത്തതീകേരണ
തതീയതനിയുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കമ
നമ്പര്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന 
പദതനികേള

സഭാപനിത കശഷനി
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
പൂര്ത്തതീകേരണ 

തതീയതനി

1 ലപഭാരനിങ്ങല്കുത്തയ് 24 MW;
45.02 Mu

കമയയ് 2018

2 പള്ളനിവഭാസല് എകയ്റന്ഷന് 60 MW;
153.9 Mu

ഡനിസലാംബര്
2020

3 ഭൂതത്തഭാന് ലകേടയ് 24 MW;
83.5 Mu

ജനുവരനി 2018

4 ലപരുകന്തെനരുവനി  6 MW;
25.77 Mu

കമയയ്/ജൂണ
2017

5 അപര് കേലഭാര് 2 MW;
5.14 Mu

ഡനിസലാംബര് 2018

6 കേക്കയലാം 3 MW;
10.39 Mu

ഡനിസലാംബര് 2017

7 ലചേങ്കുളലാം ഓഗ് ലമകന്റെഷന് 85 Mu ജൂണ 2019

                       
                            ആലകേ

119MW;
408.72 Mu

(സനി  &  ഡനി)  2017-ല് പൂര്ത്തനികേരനിക്കുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന ജലലലവദക്യുത
പദതനികേളുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.
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കമ
നമ്പര് പദതനിയുലട കപരയ്

സഭാപനിത 
കശഷനി

പൂര്ത്തനികേരനിക്കുവഭാന്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന

തതീയതനി

1 ലപരുകന്തെനരുവനി 6 MW;
25.77 Mu

കമയയ്/ജൂണ 2017

2 കേക്കയലാം 3 MW;
10.39 Mu

ഡനിസലാംബര് 2017

(ഇ)  2017  ഏപ്രനില്  9  വലരയുളള  കേണക്കനുസരനിചയ്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ശരഭാശരനി  പ്രതനിദനിന  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  22.71%  ലലവദക്യുതനി  ജലലലവദക്യുതനി
പദതനികേളനില്നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് നനിലവനിലുളള ഒഴനിവകേള

127  (4586)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസയ്.സനി.-യുലട റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ് നനിലവനിലുളള എലഭാ തസനികേകേളുലടയുലാം
ഒഴനിവകേള  10  ദനിവസത്തനിനകേലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയണലമന്ന  ഉകദവഭാഗസ  ഭരണ
വകുപനിലന്റെ നനിര്കദശലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-നയ് ബഭാധകേമകല;

(ബനി)  18-10-2016-ലല  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദവലാം  നമ്പര്  3134-നയ്
നല്കേനിയ മറുപടനിയനില് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റേന്റെയ്/കേഭാഷവര്
തസനികേയനില്  428  ഒഴനിവകേളുലണന്നയ്  അറനിയനിചയ്  ആറയ്  മഭാസലാം  കേഴനിഞനിട്ടുലാം  ഇസൗ
ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാത്തതയ്  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നയ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാധകേമഭാണയ്.

(ബനി)  ലലവദക്യുതനി കബഭാര്ഡനില് നടന്നനിട്ടുളള കേമ്പമ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം പനി.ഡനി.എ.
നടപഭാക്കല് തടങ്ങനിയ ആധുനനികേവല്ക്കരണ നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ തരലാം
തസനികേകേളുലട കജഭാലനിഭഭാരത്തനില് വവതവഭാസലാം വന്നനിട്ടുണയ്. ഇതനുസരനിചയ് തസനികേകേളുലട
എണ്ണലാം പുനനഃകമതീകേരനികക്കണതണയ്. ഇസൗ നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി മഭാത്രകമ ജൂനനിയര്
അസനിസ്റ്റേന്റെയ്/കേഭാഷവര്  തസനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടകത്തണതകണഭാ  എന്നയ്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുളള.  കൂടഭാലത ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനില് നനിലവനില്
33000-കത്തഭാളലാം ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്യുന.  എന്നഭാല് 27175 ജതീവനക്കഭാരുലട
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ശമ്പളവലാം  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  നല്കേഭാനുളള  സഭാമ്പത്തനികേ  അനുമതനി  മഭാത്രമഭാണയ്
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  അനുവദനി
ചനിട്ടുളളതയ്.   ആധുനനികേവല്ക്കരണ നടപടനികേള നടക്കുന്നതനിനയ് മുമ്പയ് അലാംഗതീകേരനിക്ക
ലപടനിട്ടുളള  തസനികേകേളുലട  കേണക്കനുസരനിച്ചുളള  മറുപടനിയഭാണയ്  18-10-2016-നയ്
നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്.  കമല് സൂചേനിപനിച കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണയ് മുമ്പയ് നല്കേനിയ മറുപടനിയനു
സരനിച്ചുളള ഒഴനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാന് കേഴനിയഭാത്തതയ്. 

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-നയ് കൂടുതല് തകേ അടയഭാനുളള ആദവലത്ത
പത്തുകപരുലട വനിവരലാം

128  (4587)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-യയ്  സസകേഭാരവ  കമഖേലയനില്നനിനലാം  ലവദക്യുതനി
ചേഭാര്ജ്ജയ് ഇനത്തനില് എത്ര തകേ കേനിടഭാനുണയ്;

(ബനി)  ഏറവലാം കൂടുതല് തകേ അടയഭാനുളള ആദവലത്ത പത്തുകപരുലട വനിവര
ങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ ആളക്കഭാരുലട കുടനിശനികേ ഏതയ് വര്ഷലാം മുതലലനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-3-2017  ലലത്രമഭാസ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-നയ്
ലലവദക്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജനിനത്തനില് സസകേഭാരവ കമഖേലയനില്നനിനലാം പനിരനിഞ്ഞു കേനിട്ടുവഭാനുളള
തകേ  655.92  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. (പലനിശ ഉളലപടഭാത്ത തകേ). (സസകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം 587.11 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം 68.81 കകേഭാടനി
രൂപയുമഭാണയ്.)

(ബനി & സനി)  ഏറവലാം കൂടുതല് തകേ അടയവഭാനുളള ആദവലത്ത പത്തുകപരുലട
വനിവരവലാം കുടനിശനികേ ഏതയ് വര്ഷലാം മുതലലനലാം ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

31-3-2017-ല് ഏറവലാം കൂടുതല് തകേ അടയവഭാനുളളവര്

SI
No. Name of Firm Total Arrear Arrear under

Litigation From the Year

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

1 Binani Zinc Ltd. 58,46,04,455 32,47,48,204 April  1982

2 Travancore Rayons
Ltd.

47,64,10,868 August 1986

103/2020.
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(1) (2) (3) (4)       (5)

3 High Techdm 45,33,15,760 October 1998

4 SILCAL 21,39,69,485 21,39,69,485 October 2000

5 Bannari Amman
Steel (P) Ltd.

12,52,68,172 12,52,68,172 April 2002

6 SVA Steel 
Re-rolling Mills

Ltd.

12,17,47,161 1,82,94,815 January 2004

7 AP Steel 
Re-rolling  Mills

12,15,93,361 2,83,68,449 December
2011

8 Excel Glass
Factory

11,33,90,831 6,20,63,127 May 1999

9 Koyenco 11,24,41,129 11,24,41,129 May 1997

10 SMM Steel 
Re-rolling Mills

(P) Ltd.

10,92,50,653 10,80,45,509 April 1997

                       Total 2,43,19,91,875 99,31,98,890

ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാദവഭായ ഗഭാമ കജവഭാതനി ലലവദക്യുതനി പദതനിക്കയ് 
ലചേലവഴനിച തകേ

129  (4588)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാദവഭായ ഗഭാമ  കജവഭാതനി  ലവദക്യുതനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2017
മഭാര്ചയ്  31  വലര  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  എത്ര  തകേ  അനുവദനിച്ചു;  അതനില്  എത്ര  തകേ
വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലവന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാദവഭായ ഗഭാമ  കജവഭാതനി  ലലവദക്യുതനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2017
മഭാര്ചയ്  31  വലര കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  86.94  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.  അതനില്  8.03
കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

പുതനിയ ലലവദക്യുതനി കേണക്ഷനയ് ലചേലവഴനിച തകേ

130 (4589)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് ലവദക്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പുതനിയ  ലവദക്യുതനി
കേണക്ഷനുകേള നല്കേനിയ ഇനത്തനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഭാക്കനി ?
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ഉത്തരലാം

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം   പുതനിയ  ലലവദക്യുതനി
കേണക്ഷനുകേള നല്കേഭാന് പുതനിയ ലലലന് വലനിക്കുന്നതളലപലട ലചേലവഭാക്കനിയ തകേ
236.28 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  

പുതനിയ ലലവദക്യുതനി കേണക്ഷന് നല്കേനിയതനിലന്റെ കേണക്കയ്

131  (4590)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത്ര  വതീടുകേളനില്
ലവദക്യുതനി കേണക്ഷന് നല്കേനിയനിട്ടുലണന്ന വനിവരലാം ജനില തനിരനിചയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  31-3-2017-നുളളനില്
ആലകേ 231302 വതീടുകേളക്കയ് ലലവദക്യുതനി കേണക്ഷന് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ജനില തനിരനിച്ചുളള
വനിവരങ്ങള തഭാലഴ ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന.

ജനില കേണക്ഷനുകേളുലട എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 29551

ലകേഭാലലാം 14498

പത്തനലാംതനിട 8168

കകേഭാടയലാം 8771

ആലപ്പുഴ 9959

എറണഭാകുളലാം 21218

ഇടുക്കനി 8894

തൃശ്ശൂര് 15444

പഭാലക്കഭാടയ് 22184

മലപ്പുറലാം 30770

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 22078

വയനഭാടയ് 7643

കേണ്ണൂര് 19193

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 12930
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ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലല മസ്ദൂര് റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ്

132  (4591)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലല

മസ്ദൂര്  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം  അലഡസസയ്  ലചേയയ്  മൂന്നയ്  മഭാസലാം  കേഴനിഞനിട്ടുലാം

നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അലഡസസയ്  ലഭനിച എലഭാവലരയുലാം നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള

അടനിയന്തെരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  സസതീകേരനിക്കുലാം.

ലതനല ഡഭാമനില്നനിനലാം ലലവദക്യുതനി

133  (4592)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ലതന്മല  ഡഭാമനില്നനിനലാം  ലവദക്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലതനല ഡഭാമനില്നനിനളള ലവളളലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേലട പവര്

ഹസൗസനില്നനിനലാം ലലവദക്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണയ്.  കേലട പവര് ഹസൗസനില്  7.5

ലമഗഭാവഭാടയ്  വതീതലാം  കശഷനിയുളള  രണയ്  ജനകറററുകേളഭാണയ്  സഭാപനിചനിട്ടുളളതയ്.

7-5-2017 വലര കേലട പവര്ഹസൗസനില്നനിനലാം പ്രതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി 0.08  മനിലവണ

യണനിറയ്  ലലവദക്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  7-5-2017-നുകശഷലാം  ലതനല

ഡഭാമനില് ലലവദക്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന് പരവഭാപമഭായ നനിലയനില് ലവളളലാം ലഭവമലഭാ

ത്തതനിനഭാല്  കേലട  പവര്ഹസൗസനില്നനിനളള  ലലവദക്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  തല്ക്കഭാലലാം

നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ജലലാം  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയയ്  ഉല്പഭാദനലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന്

കേഴനിയുന്നതഭാണയ്.  
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ഇടുക്കനി അണലക്കടനിലല ജലനനിരപ്പുലാം മൂലമറലാം പവര്ഹസൗസനിലല 
ലലവദക്യുതനി ഉല്പഭാദനവലാം

134  (4593)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി അണലക്കടനിലല ജലനനിരപയ് കേഴനിഞ ഇരുപതയ് വര്ഷത്തനിനനിട
യനില്  ഏറവലാം  തഭാഴ്ന്ന  നനിലയനിലഭാകണഭാ  ഇകപഭാഴള്ളതയ്;  എങനില്  ഇകപഭാഴലത്ത
ജലനനിരപയ് എത്ര അടനിയഭാണയ് ;

(ബനി)  മുമ്പയ് ജലനനിരപയ് ഇതനിലുലാം തഭാഴ്ന്നനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഏതയ് വര്ഷത്തനില്  ;
അന്നലത്ത ജലനനിരപയ് എത്ര അടനിയഭായനിരുന;

(സനി)  ജലനനിരപയ്  കമഭാതതീതമഭായനി  കുറഞഭാല്  മൂലമറലാം  പവ്വര്ഹസൗസനിലല
ലവദക്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനി വരുകമഭാ;  എങനില് ജലനനിരപയ്  എത്ര
അടനികൂടനി തഭാഴ്ന്നഭാലഭാണയ് ഉല്പഭാദനലാം നനിര്കത്തണനിവരനികേ ;

(ഡനി)  ഇതനിലന മറനികേടക്കഭാന് ബദല് സലാംവനിധഭാനലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ
മുന്നനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 10-5-2017-ലല കേണക്കയ് പ്രകേഭാരലാം ഇടുക്കനി അണലക്കടനിലല ജലനനിരപയ്
2307.06 അടനിയഭാണയ് (703.19 മതീറര്)

(ബനി)  ഉണയ്.   ഏറവലാം കുറഞ ജലനനിരപയ്  2280.59  അടനിയഭായനി  1983-ല്
കരഖേലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  ജലനനിരപയ് 2280 അടനി ആയഭാല് (26.96 അടനി കൂടനി തഭാഴ്ന്നഭാല്) മൂലമറലാം
പവ്വര്ഹസൗസനിലല ലലവദക്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണതഭായനി വരുലാം.

(ഡനി)  കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  ലലവദക്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി
തരണലാം  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി  മദവകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുകേള  മുകഖേന  (ഡനി.ബനി.
എഫയ്.ഒ.ഒ.  പ്രകേഭാരലാം) 2016  ഡനിസലാംബര് മുതല് ലഭവമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന ലലവദക്യുതനി
ജൂണ  2016  മുതല് ലഭവമഭാക്കുകേ വഴനി,  ഡഭാമുകേളനില് ലവളളലാം കവനല്ക്കഭാലകത്തക്കയ്
സലാംഭരനിയഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതകൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തനിനയ് പുറത്തുനനിനലാം ലലവദക്യുതനി
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുളള ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസകേഭാല കേരഭാറുകേളനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  865
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുലാം  300  ലമഗഭാവഭാടയ്  റസൗണയ്  ദ  കകഭാക്കയ്
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  100  ലമഗഭാവഭാടയ്  പതീക്കയ്  സമയത്തുലാം  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.   ഇതനില്  315  ലമഗഭാവഭാടയ്  ലലവദക്യുതനി ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
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6-12-2016-ല് ലഭനിച്ചുതടങ്ങനി.  1-3-2017 മുതല് 30-6-2017 വലര ലഭനികക്കണ 200
ലമഗഭാവഭാടയ് ഹ്രസസകേഭാല കേരഭാര് അനുസരനിചയ് ലഭനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത മഭാര്ചയ്  2017
മുതല് കമയയ് 2017 അവസഭാനലാം വലര 100 ലമഗഭാവഭാടയ് ലലവദക്യുതനി 24 മണനിക്കൂറുലാം 100
ലമഗഭാവഭാടയ്  രഭാത്രനി  6  മണനിക്കൂറുലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മലറഭാരു  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറുപ്രകേഭാരലാം
ഇകപഭാള ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനണയ്.   ഇതയ്  കേഴനിഞ്ഞുളള ലലവദക്യുതനി  കേമ്മേനി  പവര്
എകയ്കചേഞയ്,  അണലഷഡമ്യൂളഡയ്  ഇന്റെര്കചേഞയ്,  കേപഭാസനിറര്  അഡ്ജസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്
എന്നനിവ വഴനി നനികേത്തഭാനഭാണയ് ഉകദശനിക്കുന്നതയ്. 

ലലവദക്യുതനി കുടനിശനികേ

135 (4594) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ലവദക്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപന
ങ്ങളുലടയുലാം കൂടനി ലവദക്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജയ് കുടനിശനികേ 225 കകേഭാടനി രൂപലയന്നയ് കേലണത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കഭാന്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട ആലകേ കുടനിശനികേ എത്ര; ഇവ ഏലതലഭാലാം
സഭാപനങ്ങലളന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട കുടനിശനികേ തകേ എത്ര; ഇവ
ഏലതലഭാലാം  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങലളന്നയ്  തകേ  സഹനിതലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-3-2017-ലല  ലലത്രമഭാസ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  സഭാപന
ങ്ങളുകടയുലാം  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം  കൂടനി  (കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  ഉളലപലട)  ലലവദക്യുതനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്  കുടനിശനികേ,  1,263.27  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ് (പലനിശ ഉളലപടഭാലതയുളള തകേ).

(ബനി)  കുടനിലവളള പദതനികേള തടങ്ങനിയ അതവഭാവശവ കസവനങ്ങള അലഭാത്ത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം കകേഭാടതനിയനില് വവവഹഭാരങ്ങളനിലഭാത്ത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം
സര്വ്വതീസയ്  കേണക്ഷനുകേള  സലലപകക്കഭാഡയ്  2014-ല്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളള  സമയ
പരനിധനി അനുസരനിചയ് ലലവദക്യുതനി കേണക്ഷന് വനികച്ഛദനിക്കുകേ, കേണക്ഷന് അഴനിച്ചുമഭാറ്റുകേ
തടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   അതനിനുകശഷലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
ലസകേമ്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറനില്നനിനലാം  കുടനിശനികേ  വസൂലഭാക്കഭാറുണയ്,  ഇങ്ങലന
വസൂലഭാക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില് റവനമ്യൂ  റനിക്കവറനി നടപടനികേളക്കഭായനി
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ശനിപഭാര്ശ നല്കേഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത ദതീര്ഘകേഭാല കുടനിശനികേയുളള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനിവഴനി  കുടനിശനികേ  ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില് സനിന്നനിലാംഗയ്  മനില്ലുകേള,  റബര്/മനില്ക്കയ് മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്
ലസഭാലലസറനികേള  എന്നനിവയഭാണയ്  ഉളലപടുന്നതയ്.  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയനിട്ടുളള
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കുടനിശനികേ  കനഭാടതീസയ്  നലനി  ലലവദക്യുതനിബന്ധലാം  വനികച്ഛദനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  10-1-2017-ല്  ബഹുമഭാനലപട  ലലവദക്യുതനി  വകുപയ്  മനനി
യുലടയുലാം  വവവസഭായ  മനനിയുലടയുലാം  സഭാന്നനിദവത്തനില്  നടത്തനിയ  ചേര്ചയനില്
നഭാകശഭാന്മുഖേമഭായ വവവസഭായകമഖേലലയ സനിന്നനിലാംഗയ് മനില്ലുകേളുലട ലലവദക്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജയ്
കുടനിശനികേലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  സഭാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദതകയഭാടുകൂടനിയ  ഒരു  സമതീപന
ത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ചേനില തതീരുമഭാനങ്ങള ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുണഭായനി. 

ഇതപ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്  ലലവദക്യുതനി  ബന്ധലാം  വനികച്ഛദനിചനിരുന്ന  സനിന്നനിലാംഗയ്
മനില്ലുകേളുലട  കേണക്ഷന്  പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയുലാം  തകേര്ചയുലട  വക്കനില്  എത്തനി
നനില്ക്കുന്ന  പതനിലനഭാന്നയ്  സനിന്നനിലാംഗയ്  മനില്ലുകേളുലട  ലലവദക്യുതനി  ചേഭാര്ജ്ജയ്  കുടനിശനികേ
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു പഭാകക്കജയ് രൂപലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ.

അതപ്രകേഭാരലാം  2017  ജനുവരനി,  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസങ്ങളനിലല  കുടനിശനികേ  2017
മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  അടചയ്  തതീര്ക്കുവഭാനുലാം  നനിലവനില്  കമല്  മഭാസങ്ങളക്കയ്  പുറകമയുളള
കുടനിശനികേ  തകേ  2017  ജൂണ  മഭാസലാം  മുതല്  12  തവണകേളഭായനി  അടവവരുത്തഭാന്
തതീരുമഭാനമഭായനി.

ഇത്തരത്തനില്  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ലടകയ്റയനില്സയ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്
ലപഭാതകമഖേലയനിലുലാം കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് സഭാപനങ്ങളഭായനി സഹകേരണ കമഖേലയനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന സനിന്നനിലാംഗയ് മനില്ലുകേളുലട ലലവദക്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജയ് കുടനിശനികേ പനിരനിലചടു
ക്കുന്നതനിനഭായനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡയ് ഒകടലറ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണയ്.

സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനഭായുലാം
വനിവനിധ  കമഖേലകേളനില്  ശമലാം  നടത്തനിവരുന.  കുടനിശനികേ  കനഭാടതീസകേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി നല്കേനി ലലവദക്യുതനി ബന്ധലാം വനികച്ഛദനിക്കുകേയുലാം റവനമ്യൂ റനിക്കവറനി
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയവരുന.

ഇതകൂടഭാലത  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശനികേകേള  ഇസൗടഭാക്കഭാന്  റവനമ്യൂ  റനിക്കവറനി
നടപടനികേള എടുക്കുകേയുലാം ലചേയവരുന.

(സനി)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട  ആലകേ കുടനിശനികേ  12.57  കകേഭാടനി  രൂപ
യഭാണയ്  (പലനിശ ഉളലപടഭാലതയുളള തകേ),  സഭാപനങ്ങളുലട പടനികേ ഇകതഭാലടഭാപലാം
അനുബന്ധലാം-1*  ആയനി ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ആലകേ കുടനിശനികേ 1,250.70
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.   (പലനിശ ഉളലപടഭാലതയുളള തകേ)  പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളുലട
പടനികേ ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബന്ധലാം-2* ആയനി ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

ലലവദക്യുതനി നനിയനണലാം

136 (4595) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് ലവദക്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനില് ഏലതങനിലുലാം വനിധത്തനിലുളള ലവദക്യുതനി നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില്  ലലവദക്യുതനി  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.
എന്നഭാല് ലലവദക്യുതനിലലലനനില് അറകുറപണനികേള,  സബ്കസ്റ്റേഷനനില് അറകുറപണനികേള
എന്നനിവ  കവണനിവരുന്ന  സമയത്തയ്  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തയ്  ചേനിലകപഭാള
തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി ലലവദക്യുതനി എത്തനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാലത വരഭാറുണയ്.

കേഭായലാംകുളലാം തഭാപലലവദക്യുത നനിലയലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.
ഏലറടുക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിച നനിര്കദശലാം

137 (4596)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപലവദക്യുത  നനിലയത്തനിനയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.
നല്കേനി  വരുന്ന  ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജ്ജയ്  എത്ര  രൂപയഭാണയ്;  ഇതയ്  വര്ദനിപനിചയ്
നല്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെങനിലുലാം  ആവശവലാം  കബഭാര്ഡനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എത്ര രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചയ് നല്കുന്നതനിനഭാണയ് അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഈ  ലവദക്യുതനി  നനിലയലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  എലറടുക്കുന്നതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  എലന്തെങനിലുലാം  നനിര്കദശലാം  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  കബഭാര്ഡനിനയ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതനിലന്റെ സഭാധവതകേള കബഭാര്ഡയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ ലവദക്യുതനനിലയത്തനില്നനിനലാം ലഭാഭകേരമഭായനി ലവദക്യുതനി ലഭനിക്കുന്ന
തരത്തനില്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  എന്തെയ്  മഭാറമഭാണയ്  കബഭാര്ഡുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപലലവദക്യുത നനിലയത്തനിനയ്  കകേരള കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡയ് നല്കേനി വരുന്ന ഫനികഡയ് ചേഭാര്ജ്ജയ് പ്രതനിവര്ഷലാം 207.13 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്  നല്കേനിവരുന്ന  ഫനികഡയ്
ചേഭാര്ജ്ജയ്  വര്ദനിപനിചയ് നല്കേണലമന്നയ് എന്.റനി.പനി.സനി.  കകേരള കസ്റ്റേറയ് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനികനഭാടയ് ആവശവലപടനിടനില.  എന്നഭാല് കകേരള കസ്റ്റേറയ് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡയ് നല്കേനിവരുന്ന ഫനികഡയ് ചേഭാര്ജ്ജയ്  വര്ദനിപനിചയ് നല്കേണലമന്നയ്
എന്.റനി.പനി.സനി.  കകേന്ദ്രലലവദക്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷകനഭാടയ്  ആവശവലപടുകേയുലാം
ആയതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  27-10-2016-ലല  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജ്ജയ്
പ്രതനിവര്ഷലാം ശരഭാശരനി 299 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.  എന്നഭാല്
സലാംസഭാന ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് അതയ് അലാംഗതീകേരനിചനിടനില. 

(ബനി)  നഭാഫ്ത  എന്ന ഇന്ധനലാം ഉപകയഭാഗനിചയ്  കേഭായലാംകുളലാം തഭാപനനിലയത്തനില്
നനിനലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ലലവദക്യുതനിയുലട വനില വളലര കൂടുതല് ആയതനിനഭാല് ടനി
നനിലയത്തനില്നനിനലാം  ലലവദക്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നനില.  എങനില്കൂടനി  എന്.റനി.
പനി.സനി.-ക്കയ്  നല്കേനിവരുന്ന  ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജ്ജയ്  കകേന്ദ്ര  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന്  വര്ദനിപനിചയ്  ഉത്തരവയ്  ഇറക്കനിയ  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഇതനിന്കമല്
സലാംസഭാന ലലവദക്യുതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് ചേനില തടസവഭാദങ്ങള കരഖേലപടുത്തു
കേയുലാം വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  എന്.റനി.പനി.സനി. -ക്കയ്  നല്കുന്ന ഭതീമമഭായ തകേ കുറയന്നതനിനു
കവണനി  ചേര്ചകേള  നടത്തഭാകനഭാ  ഇതനിനുപകേരമഭായനി  ഇതര  നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം
വനില കുറഞ ലലവദക്യുതനി ലഭവമഭാക്കഭാകനഭാ ഉളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണലമനലാം ടനി
കേഭാരവങ്ങള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്  പറഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില്  ടനി  നനിലയലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാന് കകേരള കസ്റ്റേറയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ്
ലനിമനിറഡനികനഭാടയ് ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതനിന് പ്രകേഭാരലാം ഫനികഡയ് ചേഭാര്ജ്ജനില് കുറവയ്
വരുത്തുന്നതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനില്നനിനലാം  കുറഞ  വനിലയുളള  ലലവദക്യുതനി
ലഭവമഭാക്കഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇവ നടക്കഭാത്തപക്ഷലാം മഭാത്രകമ
നനിലയലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുളള സഭാധവതകേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയുളള. 

(സനി)  മഭാറങ്ങള ഒനലാം നനിര്കദശനിക്കലപടനിടനില.

ലലവദക്യുതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് ലചേയര്മഭാന്

138  (4597)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  ലവദക്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയര്മഭാന്
വനിരമനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) പുതനിയ കേമ്മേതീഷന് ലചേയര്മഭാലന ഉടലന നനിയമനിക്കഭാന് പദതനിയുകണഭാ;

(സനി)  ലവദക്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയര്മഭാലന  നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലല ആളുകേളനില്നനിനലാം
ലചേയര്മഭാലന ലതരലഞടുക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

103/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)   ഇലകനിസനിറനി  ആകയ്  2003-ലല  ചേടലാം  84  അനുശഭാസനിക്കുന്ന ലപഭാത
മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചഭാണയ്  ലലവദക്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയര്മഭാലന
നനിയമനിക്കുന്നതയ്. 

ലലവദക്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ നനിലവനിലുളള കേടലാം

139 (4598)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ലവദക്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവദക്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  കേടലാം  എത്രലയന്നയ്  വവക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതലുള്ള  ഓകരഭാ  വര്ഷകത്തയുലാം
കബഭാര്ഡനിലന്റെ വഭായ്പകേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേടലാം കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനഭാണയ് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  നനിലവനിലുളള
കേടബഭാധവതകേള, 31-3-2017  പ്രകേഭാരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.  (ആഡനിറയ് പൂര്ത്തനിയഭാ
കേഭാത്ത തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം)

ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസകേഭാല ലമഭാത്തലാം വഭായ്പ 6414.69 കകേഭാടനി രൂപ

ഓവര് ഡ്രഭാഫയ്/സനി.സനി. 666.19 കകേഭാടനി രൂപ

                                           ആലകേ 7080.88 കകേഭാടനി രൂപ

(ബനി)  2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതലുളള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  വഭായ്പകേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ്പ
(തകേ കകേഭാടനിയനില്)

പ്രവര്ത്തന മൂലധന വഭായ്പ
(തകേ കകേഭാടനിയനില്)

(1) (2) (3)

2011-12 1356.33 1114.49

2012-13 2134.20 1942.97

2013-14 2957.48 2303.62
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(1) (2) (3)

2014-15 3699.35 2110.48

2015-16 3753.51 2171.94

      (സനി) കകേരള കസ്റ്റേറയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ കേടലാം കുറച്ചുലകേഭാണയ്
വരുന്നതനിനഭായനി  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന  നടപടനികേള  സഭാമ്പത്തനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്
ലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

മുന്കേഭാലങ്ങളനിലലന്നകപഭാലല  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലുള്ള  വഭായ്പകേള  തനിരനിചടചയ്
കുറഞ പലനിശ നനിരക്കനിലുള്ള വഭായ്പലയടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  20-11-2015-ല്  പ്രഖേവഭാപനിച  'ഉദയയ്  പദതനി'  പ്രവര്ത്തന
മനികേവയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  ഭഭാഗത്തനില്  പങഭാളനിയഭാകുന്നതനിനയ്  15-3-2017-ല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുമഭായനി ഉടമ്പടനിയനില് ഒപയ് വച്ചു. പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ‘AT & C loss ഉലാം
റവനമ്യൂ ഗവഭാപയ്-ഉലാം കുറയന്നതനിനുലാം നടപടനി എടുക്കുന്നതഭാണയ്.

മനിതമഭായ വനിലയനില് ഹ്രസസ ദതീര്ഘ കേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുളള കേരഭാറുകേളവഴനി
ലവദക്യുതനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടകേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം പ്രവര്ത്തന മനികേവയ്
കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലൂലടയുലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ബഭാദവതകേള  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടു
വരുവഭാനഭാണയ് ശമനിക്കുന്നതയ്

കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനനില്  ലകേ.എസയ്.  ഇ.
ബനി.എല്.  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  വരവയ്-ലചേലവയ്  കേണക്കുകേള  അലാംഗതീകേരനിച്ചുതരുന്ന
പ്രകേഭാരലാം  തഭാരനിഫയ്  വര്ദനവയ്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേടലാം
കുറയുന്നതഭാണയ്.  കകേരള  സലാംസഭാന  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം  മറയ്
ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം ലവദമ്യൂതനി ചേഭാര്ജ്ജയ് കുടനിശനികേ ഇനത്തനില്
പനിരനിഞ്ഞുകേനികടണ  1400  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭവമഭാകുകമ്പഭാള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ബഭാദവത
ഗണവമഭായനി കുറയുന്നതഭാണയ്.

മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിലല കവഭാളകടജയ് ക്ഷഭാമലാം

140  (4599)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കവഭാളകടജയ്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എത്ര പുതനിയ ട്രഭാന്കസഭാര്മറുകേളുലാം ലലന് കേണകവര്ഷനുമഭാണയ് സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാനലാം ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ് ;
103/2020.
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(സനി)  ട്രഭാന്കസഭാര്മറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ലമറതീരനിയല്സനിലന്റെ  ക്ഷഭാമലാം
അനുഭവലപടുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അവ പരനിഹരനിക്കുവഭാന് സതസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിലല കവഭാളകടജയ് ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
10  പുതനിയ  ട്രഭാന്കസഭാര്മറുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലാം  6.928  Km  ലലലന്
കേണലവര്ഷന്  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വരനികേയഭാണയ്.   പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള, പുകരഭാഗതനി എന്നനിവ തഭാലഴ കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

SI.
No.

Name of Section Name of work Status

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

1 മലപ്പുറലാം (ലവസ്റ്റേയ്) കവഭാളകടജയ് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
വര്ക്കയ്-വടപഭാറ

ലഎ.പനി.ഡനി.എസയ്.
പദതനിയനില് ലടണര്

ലചേയ

2 മലപ്പുറലാം (ഇസൗസ്റ്റേയ്) കവഭാളകടജയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
വര്ക്കയ്-കേലലാംപഭാടനി

ലലലന് വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു

3 മലപ്പുറലാം (ഇസൗസ്റ്റേയ്) കവഭാളകടജയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
വര്ക്കയ്- കേചഭാടനിപറമ്പ

ലലലന് വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു

4 മലപ്പുറലാം (ഇസൗസ്റ്റേയ്) കവഭാളകടജയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
വര്ക്കയ്-വലനിയഭാടയ്

ലലലന് വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു

5 മലപ്പുറലാം (ഇസൗസ്റ്റേയ്) കവഭാളകടജയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
വര്ക്കയ്-എന്.ലകേ. പടനി

ലലലന് വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു

6 മലപ്പുറലാം (ഇസൗസ്റ്റേയ്) കവഭാളകടജയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
വര്ക്കയ്-കേസഭാഡയ് ബഭാങയ്

ലലലന് വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു

7 മലപ്പുറലാം (ഇസൗസ്റ്റേയ്) കവഭാളകടജയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
വര്ക്കയ്-ചേതീരത്തയ്

ലലലന് വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു

8 വള്ളുവമ്പ്രലാം കവഭാളകടജയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
വര്ക്കയ്-കുഴനിക്കവങ്ങല്-പുലറ

ലലലന് വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു വരുന.
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(1) (2) (3) (4)

9 ചേടനിപറമ്പ കവഭാളകടജയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
വര്ക്കയ്-കചേകലഭാടയ്

ലലലന് വര്ക്കയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു

10 മകഞരനി കനഭാര്ത്തയ് കവഭാളകടജയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
വര്ക്കയ്-പനിലഭാക്കല് 

കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന.

11 മകഞരനി കനഭാര്ത്തയ് ഇന്റെര്ലനിങനിങ്ങയ്  പഭാലക്കകത്തഭാടയ്
മുതല് കതഭാകടക്കഭാടയ് വലര

കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന.

12 മകഞരനി കനഭാര്ത്തയ് ഇന്റെര്ലനിങനിങ്ങയ്  രഭാമന്കുളലാം
മുതല് പളളനിയഭാര്പടനി വലര

കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന.

13 മകഞരനി കനഭാര്ത്തയ് കതഭാടക്കഭാടയ് കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന.

14 മകഞരനി കനഭാര്ത്തയ് ഇന്റെര്ലനിങനിങ്ങയ്  വളളുവമ്പ്രലാം
കറഭാഡയ്  മുതല്  പൂക്കളത്തൂര്
വലര

കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന.

15 മകഞരനി കനഭാര്ത്തയ് ഇന്റെര്ലനിങനിങ്ങയ് ഷഭാപനിന്കുന്നയ്
മുതല് കേളത്തുലാംപടനി വലര

കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന.

16 മകഞരനി കനഭാര്ത്തയ് സനിസ്റ്റേലാം ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ് വര്ക്കയ്
പഭാലക്കകത്തഭാടയ്  മറഭാണനി
ഏരനിയ

കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന.

17 മകഞരനി കനഭാര്ത്തയ് സനിസ്റ്റേലാം ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ് വര്ക്കയ്
നമ്യൂ ബസഭാര് ഏരനിയ

കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  ട്രഭാന്കസഭാര്മര്,  കേമ്പനികേള എന്നനിവയുലട കുറവയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.
ഇവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണ്ണത്തനിലുണഭായ വര്ദനവയ്

141 (4600) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ലവദക്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ ലവദക്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഫലമഭായനി ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാ

ക്കളുലട  എണ്ണത്തനിലുണഭായ  വര്ദനവമൂലലാം  ലവദക്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  എത്രകത്തഭാളലാം
വര്ദനിക്കുലമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ് ;
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(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനളള  വരുമഭാനലാം  ലവദക്യുതനിയനില്
നനിനമുള്ള ലമഭാത്തലാം വരുമഭാനത്തനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഊര്ജ്ജ  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാ
ക്കളക്കയ് കേഭാരവക്ഷമതയുളള എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള നല്കുന്ന ലഭാഭപ്രഭ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദക്യുതതീകേരണ പദതനി ലക്ഷവമനിടുന്നതയ് സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പനിന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  ആലണന്നതനിനഭാലുലാം
ലമചലപടതലാം  ലലവദക്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറച്ചുമഭാത്രലാം  ആവശവമുളള  എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേളുലാം മറ്റുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം,
പ്രസ്തുത  പദതനിമൂലലാം  വരുന്ന  അധനികേ  ലലവദക്യുത  ഉപകഭഭാഗലാം  തഭാരതകമവന
കുറവഭായനിരനിക്കുലമന്നഭാണയ് കേരുതന്നതയ്.

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനളള  വരുമഭാനലാം,  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ ലമഭാത്തലാം വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  '34.82'  ശതമഭാന
കത്തഭാളലാം വരുലാം. 2016-17-ല് കകേരള കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
ലമഭാത്തലാം  വരുമഭാനലാം  '11,200'  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
നനിനളള വരുമഭാനലാം 3,900 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ആകുന.

(സനി)   ഉണയ്.   സലാംസഭാനത്തയ്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിപനിചയ്  ഉസൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഡഭാമസ്റ്റേനിക്കയ്
എഫനിഷവന്റെയ്  ലലലറനിലാംഗയ്  കപ്രഭാഗഭാലാം  (DELP)  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
നഭാഷണല് എല്.ഇ.ഡനി. മനിഷന് പങഭാളനികേളഭായ EESL  എന്ന കകേന്ദ്ര ലപഭാതകമഖേല
സഭാപനവമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  75  ലക്ഷലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  2  എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള വതീതലാം കുറഞ നനിരക്കനില് നല്കുന്നതഭാണയ് പദതനി.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ഇതവലര 1 കകേഭാടനിയനില്പരലാം ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയകേഴനിഞ്ഞു.

ലപന്ഷനഭായ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. ജതീവനക്കഭാരുലട ആശങകേള

142  (4601)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസദതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  കേമ്പനനിയഭായനി  മഭാറനിയകപഭാള  ഇവനിലടനനിനലാം
ലപന്ഷന് പറനിയ  ജതീവനക്കഭാരുലട  ആശങകേള  ദൂരതീകേരനിക്കുവഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപന്ഷന്  വനിതരണലാം  സഗമമഭാക്കഭാന്  ലപന്ഷന്

ഫണയ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവന-കവതന  വവവസകേള

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതസലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഇലകനിസനിറനി  രണഭാലാം  ലലകേമഭാറ  പദതനി  പ്രകേഭാരവലാം  അതമൂലലാം

സര്ക്കഭാരുലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലാം  തമ്മേനിലുളള  ത്രനികേക്ഷനി

കേരഭാര് പ്രകേഭാരവലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനികലയയ്  മഭാറലപട ജതീവനക്കഭാരുകടയുലാം

ലപന്ഷന്ക്കഭാരുകടയുലാം ലപന്ഷന് ഉളലപലടയുളള കസവന കവതന ആനുകൂലവങ്ങള

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  12-2-2015-നയ്  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി  എലാംകപഭായതീസയ്

മഭാസ്റ്റേര് ലപന്ഷന് ആന്റെയ് ഗഭാറ്റുവനിറനി ട്രസ്റ്റേയ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)   ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  31-3-2013  വലര  നനിയമനിതരഭായ

ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപന്ഷന്  ആനുകൂലവലാം  ലലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  വനിതരണലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു മഭാസ്റ്റേര് ട്രസ്റ്റേയ്  -'കകേരള കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി  എലാംകപഭായതീസയ്

മഭാസ്റ്റേര് ലപന്ഷന് ആന്റെയ് ഗഭാറ്റുവനിറനി ട്രസ്റ്റേയ്'  എന്ന കപരനില്  12-2-2015-ല് രജനിസ്റ്റേര്

ലചേയയ് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 31-10-2013  വലരയുളള ലപന്ഷന് ബഭാധവത

യഭായനി  12419  കകേഭാടനി  രൂപ  എന്നയ്  തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതലാം  ഇസൗ  തകേയനില്  524

കകേഭാടനി  രൂപ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജററനി  അകലഭാകക്കഷന്വഴനി  ലലവദക്യുതനി

കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിനയ്  നല്കുന്നതലാം  ബഭാക്കനി  തകേയഭായ  11895  കകേഭാടനി  രൂപയയ്

രണ്ടുതരലാം കബഭാണ്ടുകേള  -(i) 8144  കകേഭാടനി രൂപ  20  വര്ഷകത്തയയ്  10% (ii) 3751

കകേഭാടനി രൂപ 10 വര്ഷകത്തയയ് 9%-പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. കമല് തകേയനില് 3751 കകേഭാടനി

രൂപ കകേരള സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനിരനിക്കുന്നതലാം ആയതയ് 31-10-2013 മുതലുളള 10

വര്ഷലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ്,  കകേരള സര്ക്കഭാരനിനയ് നല്കകേണ ഇലകനിസനിറനി

ഡമ്യൂടനിയനില് തടനികേനിഴനികക്കണതണയ്. കമല്പറഞ രണ്ടുതരലാം കബഭാണ്ടുകേളുലാം 1-4-2017-നയ്

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ്,  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി  എലാംകപഭായതീസയ്  മഭാസ്റ്റേര്

ലപന്ഷന് ആന്റെയ് ഗഭാറ്റുവനിറനി ട്രസ്റ്റേനിനുകവണനി പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) കേമ്പനനിവല്ക്കരണലത്ത തടര്ന്നയ് യണനിയനുകേളുലാം മഭാകനജയ് ലമന്റുലാം കകേരള

സര്ക്കഭാരുലാം  തമ്മേനില്  ത്രനികേക്ഷനി  കേരഭാര്  ഒപ്പുവചയ്  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിലവനിലുളള

കസവന-കവതന വവവസകേള അകതപടനി തടരുന്നതനിനയ് ധഭാരണയനിലലത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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വതീടുകേളനിലല മതീറര് റതീഡനിലാംഗയ് എടുക്കഭാത്തതമൂലലാം സഭാബുകേളനില് വവതവഭാസലാം

143 (4602) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെയ്
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  എലഭാ  മഭാസവലാം  വതീടുകേളനിലല  മതീറര്  റതീഡനിലാംഗയ്

എടുക്കുന്നനില  എന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  കേഭാരണലാം  വവക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാസലാംകതഭാറുലാം മതീറര് റതീഡനിലാംഗയ്  എടുക്കഭാത്തതമൂലലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
നനിശയനിചനിട്ടുള്ള സഭാബുകേളനില് വവതവഭാസലാം വരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രതനിമഭാസ  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കനിയഭാകണഭാ  ലവദക്യുതനി  നനിരക്കനിലന്റെ
സഭാബുകേള നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  രണയ് മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല് മതീറര് റതീഡനിലാംഗയ് എടുക്കുന്നതമൂലലാം ഉയര്ന്ന
സഭാബനുസരനിചയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കൂടുതല്  തകേ  നല്കകേണനിവരുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഇലതഭാഴനിവഭാക്കഭാന് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.   സലാംസഭാന ലലവദക്യുതനി ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന് പുറത്തനിറക്കനിയ
2014-ലല  സലലപകകേഭാഡയ്  എന്ന  ചേടലാം  അനുസരനിചഭാണയ്  ലലവദക്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാ
ക്കളക്കയ് മതീറര് റതീഡനിലാംഗയ് എടുത്തു ബനില് നല്കേനിവരുന്നതയ്.  ആ ചേടലാം അനുസരനിചയ്,
99.95%  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ലലദസമഭാസ  കസഭാടയ്  ബനിലനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായമഭാണയ്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്.   എന്നഭാല്  അകത  ചേടപ്രകേഭാരലാം  തലന്ന  20  കേനികലഭാവഭാടനിനയ്
മുകേളനില് കേണകഡയ് കലഭാഡുളള ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് പ്രതനിമഭാസ ബനിലനിലാംഗയ്
സമ്പ്രദഭായമഭാണയ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്. 

'93'  ലക്ഷകത്തഭാളലാം വരുന്ന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട പ്രതനിമഭാസ റതീഡനിലാംഗയ് എടുത്തയ്
ബനില് നല്കുകമ്പഭാഴണഭാകുന്ന വലനിയ ലചേലവയ് കുറയഭാനുലാം, ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് എലഭാ
മഭാസവലാം  ചേഭാര്ജ്ജയ്  അടയഭാന്  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസകേലള  സമതീപനികക്കണത
കപഭാലലയുളള ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം മറ്റുലാം പരനിഗണനിചഭാണയ് കേമ്മേതീഷന് ലലദസമഭാസ ബനിലനിലാംഗയ്
സമ്പ്രദഭായലാം നനിര്കദശനിചനിട്ടുളളതയ്.
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(ബനി)  ഇല.  മഭാസലാംകതഭാറുലാം മതീറര് റതീഡനിലാംഗയ് എടുക്കഭാലത രണ്ടു മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്
മതീറര് റതീഡനിലാംഗയ് എടുത്തയ് ബനില് ലചേയ്യുന്നതലകേഭാണയ് സഭാബുകേളനില് മഭാറലാം വരുന്നനില.

(സനി)   അലത.   ലലദസമഭാസ  ഉപകഭഭാഗലാം  എടുത്തയ്  അതനിലന്റെ  പകുതനികേണയ്
പ്രതനിമഭാസലാം ഉപകഭഭാഗകത്തഭാടയ് നനിര്ണ്ണയനിചയ്,  അതയ് അനുസരനിച്ചുളള സഭാബയ് നനിശയനി
ചഭാണയ് രണ്ടുമഭാസകത്തയളള ബനില് നല്കേനിവരുന്നതയ്. 

(ഡനി)  ഇല.  കമല് പറഞ രതീതനിയനില് രണ്ടുമഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല് റതീഡനിലാംഗയ്
എടുത്തയ്  ബനില്  ലചേയ്യുന്നതലകേഭാണയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഉയര്ന്ന  സഭാബനിലുളള
അധനികേ തകേ നല്കകേണനിവരുന്നനില.

(ഇ)  സലാംസഭാന ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് നനിര്കദശനിച ചേടമനുസരനിച്ചുളള കമല്
ബനിലനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായത്തനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  നഷ്ടലാം  വരുന്നനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം,
എലഭാ ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം പ്രതനിമഭാസ ബനിലനിലാംഗയ് സമ്പ്രദഭായലാം നടപഭാക്കു
ന്നതനിനയ്  അധനികേലാം മനുഷവകശഷനിയുലാം ലചേലവലാം വരുലമന്നതനിനഭാലുലാം കമല്ചേടപ്രകേഭാര
മുളള  സമ്പ്രദഭായലാം  തടരുന.   മഭാത്രവമല,  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  സമഭാനമഭായ
ലലദസമഭാസ സമ്പ്രദഭായമഭാണയ് നനിലവനിലുളളതയ്. 

ലലവപനിന് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സലാംവനിധഭാനലാം 

144 (4603) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ലവദക്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവദമ്യൂതനി  പ്രസരണ  നഷ്ടലാം  പരമഭാവധനി  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുന്ന
ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലവപനിന്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്
ഇത്തരത്തനില് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നഭാളനിതവലര എത്ര തകേ ഇതനിനഭായനി ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലവപനിന് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം  പ്രകദശങ്ങലളയഭാണയ്
അടുത്തതഭായനി  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
ലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലവപനിന്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കൂടുതല്  പ്രകദശങ്ങലള  ഭൂഗര്ഭ
കകേബനിളയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

103/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസരണ നഷ്ടവലാം ലലവദക്യുത തടസവലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ഓവര്
ലഹഡയ്  പ്രസരണ ലലലന്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ബുദനിമുട്ടുളള  ജനസഭാന്ദ്രത കൂടനിയ  നഗര
പ്രകദശങ്ങളനില് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ്  സബ്കസ്റ്റേഷനുകേള സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം, തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാലലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  നഗരങ്ങളനില്  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള
ഉപകയഭാഗനിചയ് ഗവഭാസയ് ഇന്സകലറഡയ് സബ്കസ്റ്റേഷനുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.,  ലഎ.പനി.ഡനി.എസയ്.
എന്നതീ പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി  ലലവദക്യുത പ്രസരണ നഷ്ടലാം കുറയന്നതനിനുളള
ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള ഇടുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുനണയ്.

(ബനി)  ലലവപനിന് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഉളലപട എളലാംകുന്നപ്പുഴ, നഭായരമ്പലലാം,
ഞഭാറക്കല്,  എടവനക്കഭാടയ്,   മുളവ്കേഭാടയ്  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനില്  ആര്.എ.പനി.
ഡനി.ആര്.പനി.  ലകേഭാചനി  സനിറനി  സതീമനില്  2014  മുതല് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനുളള പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  75.2 കേനികലഭാ മതീറര് കകേബനിള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇസൗ പദതനിയുലട
കേതീഴനില് 20 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)   ലലവപനിന്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കമല്  സൂചേനിപനിച  പഞഭായത്തു
കേളനില്  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.-യനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലചേയ  പ്രവൃത്തനികേള
മഭാത്രകമയുളള.

(ഇ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി പുതനിയ പ്രവൃത്തനികേലളഭാനലാം
ഇകപഭാള ലലവപനിന് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് നനിലവനിലനില.

 സസൗകരഭാര്ജ്ജ ലലവദക്യുതനി നനിലയങ്ങള

145  (4604)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് എവനിലടലയലഭാമഭാണയ്  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  ലവദക്യുതനി നനിലയ
ങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല് സലങ്ങളനില് സസൗകരഭാര്ജ്ജ ലവദക്യുതനി നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  അധതീനതയനിലുളള  സലങ്ങളനിലുലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരകേളനിലുമഭായനി  ഇതവലരയഭായനി  10.66  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
സസൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിട്ടുണയ്.  8.26
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.   4.71
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  പദതനികേളുലട  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   പദതനി
കേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 200  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  ആദവഘടമഭായ  50  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അന്തെനിമ
ഘടത്തനിലഭാണയ്.   200  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  മലറഭാരു  കസഭാളഭാര്  നനിലയലാം  ചേതീകമനനിയനില്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ലക്ഷവമനിടുന.  എന്.റനി.പനി.സനി.-യുലട  നനിയനണത്തനില്
കേഭായലാംകുളത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  തഭാപലലവദക്യുത  നനിലയത്തനിലന്റെ  സമതീപത്തഭായുളള
ഭൂമനിയനില്  170-ഓളലാം  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനി  വനികേസനിപനിക്കു
ന്നതനിനുളള സഭാധവതഭാ പഠനലാം നടത്തഭാന് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല് എന്.റനി.പനി.സനി.  കയഭാടയ്
ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.

സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം തകദശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ഉടമസതയനിലുളള
ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരയനില് അവരുലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി റൂഫയ് കടഭാപയ് കസഭാളഭാര്
പദതനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  കമല്  കനഭാടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി
എടുത്തുവരുന.  സസകേഭാരവ വവക്തനികേള സഭാപനിക്കുന്ന സസൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങളക്കയ്
ആവശവമഭായ കേണകനിവനിറനി സമയബന്ധനിതമഭായനി നല്കേനിവരുന.  സനിയഭാല്  20.4
ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  ഹനിന്ഡഭാല്കകേഭാ  1  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  അലനര്ടയ്  2  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  ലലവദക്യുതനി
കസഭാളഭാര് നനിലയത്തനില്നനിനലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണയ്.

അലനര്ടനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  കുഴല്മന്ദത്തയ്  2
ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷനിയുളള  ഒരു  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  ലലവദക്യുത  നനിലയലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  9837  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  ഗഭാര്ഹനികേ  പവര്
പഭാന്റുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ജനില തനിരനിച്ചുളള എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

നമ്പര് ജനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

സസൗകരഭാര്ജ്ജ ഗഭാര്ഹനികേ
നനിലയങ്ങളുലട എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 ആലപ്പുഴ 531

2 എറണഭാകുളലാം 1381

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(1) (2) (3)

3 ഇടുക്കനി 181

4 കേണ്ണൂര് 547

5 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 300

6 ലകേഭാലലാം 533

7 കകേഭാടയലാം 1034

8 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 875

9 മലപ്പുറലാം 884

10 പഭാലക്കഭാടയ് 541

11 പത്തനലാംതനിട 441

12 തനിരുവനന്തെപുരലാം 1122

13 തൃശ്ശൂര് 1275

14 വയനഭാടയ് 192

                                                    ആലകേ 9837

വതീടുകേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം സബ്സനിഡനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ശലാംഖേലഭാ
ബന്ധനിതവലാം  അലഭാത്തതമഭായ  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുളള  ബൃഹത്തഭായ
പദതനികേള രൂപലാം ലകേഭാടുത്തുവരുന.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അലനര്ടയ്  മുകഖേന  കസഭാളഭാര്  കഫഭാകടഭാ
കവഭാളടഭായനികേയ്-കസഭാളഭാര് വനിന്റെയ് ലലഹബനിഡയ് പവര് പഭാന്റുകേള (1 ലമഗഭാവഭാടയ് മുതല് 3
ലമഗഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷനിയുളളവ)  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  17.35  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനിയുണയ്.  കൂടഭാലത  1.4  ലമഗഭാവഭാടയ്  ആലകേ  കശഷനിയുളള  ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത
കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുളള  ലകേടനിടങ്ങളനില്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം 10.50 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന.
2017-18  വര്ഷലത്ത പദതനി പ്രകേഭാരലാം അലനര്ടയ്  മുകഖേന ആലകേ  4.4  ലമഗഭാവഭാടയ്
കശഷനിയുളള കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേളഭാണയ് സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന്നതയ്.

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല മനിനനി ലലഹഡല് കപ്രഭാജക്ടുകേള

146 (4605)  ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്നതലാം അനുമതനി ലഭനിചതമഭായ
മനിനനി ലഹഡല് കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട നനിലവനിലുളള അവസയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പദതനികേള  കേഭാലവനിളലാംബമനിലഭാലത  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  എന്തുനടപടനി
കേളഭാണയ് സസതീകേരനിചലതന്ന യ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകുപ്പുമനനിയുലട  സഭാന്നനിധവത്തനിൽ  മണ്ഡലത്തനിലല  പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  തയഭാറഭാക്കുന്ന
തനിനുലാം കയഭാഗലാം കചേരുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  എനര്ജനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ലസന്റെര്  മുകഖേന
സസകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേര്  വഴനിയുളള  ലലഹഡല്  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഇലാംപനിലമകന്റെഷന് എഗനിലമന്റെനില് പറഞനിരനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം കമല്പറഞ
കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട ഇന്ലസക്ഷന് കൃതവമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കനിയറന്സമഭായനി
ബന്ധലപട സഹഭായങ്ങളക്കയ് ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി കൂടനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനയ് എലന്തെങനിലുലാം തടസലാം കനരനിടുകേയഭാലണങനില്
വകുപ്പുമനനിയുലട സഭാന്നനിധവത്തനില് പ്രവൃത്തനികേള അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ലഎ.ലഎ.എലാം. സമര്പനിച റനികപഭാര്ടയ്

147  (4606)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  പ്രവര്ത്തന  മനികേവനിനഭായനി  ചേനില
നനിര്കദശങ്ങള അടങ്ങുന്ന ഒരു റനികപഭാര്ടയ് കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ലഎ.ലഎ.എലാം. കബഭാര്ഡനിനയ്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കബഭാര്ഡനില് നനിലവനിലുളള  876  മതീറര് റതീഡര് തസനികേയനില് നനിയമനലാം
നടത്തരുലതന്നയ് റനികപഭാര്ടനില് നനിര്കദശമുകണഭാ;

(സനി)  റനികപഭാര്ടയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
പരനികശഭാധനയയ് കശഷലാം  മലറഭാരു  റനികപഭാര്ടയ്  ലഎ.ലഎ.എലാം-ല്  നനിന്നയ്
ആവശവലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ് തത  റനികപഭാര്ടയ്  ആലരലഭാമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്യുലാം;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി) ഉണയ്, ഉണയ്.

(ഡനി)  ലഎ.ലഎ.എലാം. കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടയ് പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഡയറകര് (ഫനിനഭാന്സയ്) അദവക്ഷനഭായനിട്ടുളള സമനിതനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

പഭാരമ്പകരവതര ഉസൗര്ജ്ജ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്നനിനലാം ലലവദക്യുതനി

148  (4607)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസദതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാരമ്പകരവതര ഊര്ജ്ജ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ കേഭാറയ്,  സസൗകരഭാര്ജ്ജലാം, തനിരമഭാല
എന്നനിവയനില്നനിനലാം  ലവദക്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന്  പുതതഭായനി  ഏലതങനിലുലാം
പദതനികേള  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പഭാരമ്പകരവതര കസഭാതസനില്നനിനലാം 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനില്
ലഭനിച ലവദക്യുതനി എത്രയഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  ആരലാംഭനിച  പഭാരമ്പകരവതര  ഉസൗര്ജ്ജ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്നനിനലാം
ലലവദക്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനി ക്കുന്നതനിനുളള പദതനികേലള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1.   വനിവനിധ ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേള 10.015484  കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കനി
സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരയനില് 1.29 MWP  സഭാപനിത
കശഷനിയുളള റൂഫയ് കടഭാപയ് കസഭാളഭാര് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള
കജഭാലനികേള  നടനവരുന.  ഇതകൂടഭാലത എലഭാ  കേളകകററയ്
ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരയനിലുലാം  1.9 MWP  സഭാപനിതകശഷനിയുളള
റൂഫയ്  കടഭാപയ്  കസഭാളഭാര്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള
വനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

       2.  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് പൂവഭാര് ഫനിഷര്മഭാന് കകേഭാളനനിയനില്
1 ലമഗഭാവഭാടയ് കശഷനിയുളള കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം ലചേറുകേഭാറഭാടനി യനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ലചേയനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കേഞനികക്കഭാടുളള
കേഭാറഭാടനിപഭാടത്തനിലല  225  കേനികലഭാവഭാടയ് കശഷനിയുളള കേഭാറഭാടനി യനങ്ങള മഭാറനി  850
കേനികലഭാവഭാടയ്  കശഷനിയുളള  മൂനലാം  600  കേനികലഭാവഭാടയ്  കശഷനിയുളള  രണ്ടുലാം  കേഭാറഭാടനി
യനങ്ങള  സഭാപനിചയ്  പഭാടത്തനിലന്റെ  കശഷനി  2.625  ലമഗഭാവഭാടയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്ന
തനിനുളള നടപടനികമങ്ങള നടനവരുന.

അലനര്ടയ് മുകഖേന 2016-17 വര്ഷലത്ത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി 2 കേനികലഭാവഭാടയ്
മുതല്  100  കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷനിയുളള  ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്
പഭാന്റുകേള   (ആലകേ  കശഷനി  -5000  കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  വവക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനിച്ചുനല്കേഭാനുലാം,
1 കേനികലഭാവഭാടയ് മുതല് 5 കേനികലഭാവഭാടയ് വലര കശഷനിയുളള ഓഫയ് ഗനിഡയ് കസഭാളഭാര് പവര്
പഭാന്റുകേള  (ആലകേ  കശഷനി-6400  കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിച്ചുനല്കേഭാനുമുളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്  ജനിലകേളനിലല  ഒറലപട,  വനിദൂരസങ്ങളഭായ  2000
വതീടുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  ലലവദക്യുതതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.   4000
കേനികലഭാവഭാടയ്  കശഷനിയുളള  ഓഫ്ഗനിഡയ്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന-
തനിനുലാം വര്ക്കയ് ഓര്ഡര് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ് കേഴല്മന്ദത്തയ് 2 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  പവര്  പഭാന്റെയ്  സഭാപനിചയ്  ലലവദക്യുതനി  ലകേ.എസയ്.
ഇ.ബനി.എല്.  ഗനിഡനികലക്കയ്  നല്കേനിവരുന.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
അലനര്ടയ്  മുകഖേന കസഭാളഭാര്  കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേയ്-കസഭാളഭാര്  വനിന്റെയ്  ലലഹബനിഡയ്
പവര്  പഭാന്റുകേള  (1 ലമഗഭാവഭാടയ്  മുതല്  3  ലമഗഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷനിയുളളവ)
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  17.35  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിയുണയ്.   കൂടഭാലത  1.4
ലമഗഭാവഭാടയ്  ആലകേ  കശഷനിയുളള  ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള
സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനി  ലുളള ലകേടനിടങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  10.50  കകേഭാടനി
രൂപയുലട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദശനിക്കുന.  തനിരമഭാലയനില്നനിനലാം ലലവദക്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനുളള പദതനികേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പഭാരമ്പകരവതര  ഉസൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  2015-16-ല്
59.972673  ദശലക്ഷലാം  യണനിറ്റുലാം  2016-17-ല്  94.52083  ദശലക്ഷലാം  യണനിറയ്
ലലവദക്യുതനിയുലാം ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്. 

മുതവല്ലൂര് ആസഭാനമഭായനി പുതനിയ ലസക്ഷന് ഓഫതീസയ്

149  (4608)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മുതവല്ലൂര്  ആസഭാനമഭായനി
പുതനിയ  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
സർക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
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(ബനി) എങനില് ഇതമഭായനി ബന്ധലപടയ് ലചേയ കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് ഇതമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  എലന്തെങനിലുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം എവനിലടലയങനിലുലാം പുതനിയ ലസക്ഷന്
ഓഫതീസകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി)  ലകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മുതവല്ലൂര്  ആസഭാനമഭായനി
പുതനിയ  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
നനിര്കദശങ്ങള  ഒനലാംതലന്ന  ലഭനിചനിടനില.   കേസ്റ്റേമര്  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലുളള  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസകേള  പുനനഃകമതീകേരനിചയ്
കസവനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭാണയ് കബഭാര്ഡയ് മുന്ഗണന നല്കുന്നതയ്.  പുതതഭായനി
ലസക്ഷന് ഓഫതീസകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)   ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനുകശഷലാം  റഭാന്നനി  ലപരനിനഭാടയ്,  ലവണ്മണനി,
വളളനികുന്നലാം,  ഉടുമ്പകഞഭാല,  ആലകക്കഭാടയ്  ലതഭാടുപുഴ,  മഞളളര്,  കകേഭാകറഭാലാം,
സതീതലാംകഗഭാളനി,  ലചേറുപുഴ,  ലനലനിക്കുഴനി,  എടത്തല,  കൂമ്പഭാറ,  വഭാളയഭാര്  എന്നതീ
ലസക്ഷന് ഓഫതീസകേള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  

പഭാരമ്പകരവതര ഉസൗര്കജ്ജഭാല്പഭാദന രലാംഗത്തയ് അലനര്ടനിലന്റെ കനടങ്ങള

150 (4609)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജയ് :
ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന്:
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി:
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ലവദക്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പഭാരമ്പകരവതര ഊര്കജ്ജഭാല്പഭാദന രലാംഗത്തയ് അലനര്ടനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ്ജസഭാധവതകേള  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അലനര്ടയ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് ;
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(സനി)  അലനര്ടനിലന്റെ  2016-17 വര്ഷലത്ത  മനികേച  കനടങ്ങള  എലന്തെലഭാമഭാ
ലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലാം  കേനത്ത  ലവദക്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരവ
ത്തനില്  അലനര്ടനിലന്റെ  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  ലവദക്യുകതഭാപകേരണങ്ങള  കൂടുതല്
വവഭാപകേമഭാക്കുവഭാന് നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാരമ്പകരവതര ഉസൗര്ജ്ജ രലാംഗത്തയ് കകേന്ദ്ര നവതീന നവതീകേരണതീയ ഉസൗര്ജ്ജ
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  (എലാം.എന്.ആര്.ഇ.)  സലാംസഭാന  കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭാണയ്
ഊര്ജ്ജ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അലനര്ടയ്.  അക്ഷയ  ഉസൗര്ജ്ജ
കസഭാതസ്സുകേളഭായ  സസൗകരഭാര്ജ്ജലാം,  ലലജകവഭാര്ജ്ജലാം  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങളുലടയുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രചേരണവലാം,
സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനിയുളള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അലനര്ടയ്  മുകഖേന
നടനവരുന.   കൂടഭാലത  കേഭാറനില്നനിനലാം  ലലവദക്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
സഭാധവതയുളള  പ്രകദശങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം  അലനര്ടയ്
മുകഖേനയഭാണയ്  നല്കേനിവരുന്നതയ്.  അലനര്ടയ്  മുകഖേന  2016-17  വര്ഷലത്ത  പദതനി
യുലട  ഭഭാഗമഭായനി  2  കേനികലഭാവഭാടയ്  മുതല്  100  കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷനിയുളള
ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള  (ആലകേ കശഷനി-5000  കേനികലഭാവഭാടയ്)
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  വവക്തനികേളക്കുലാം,  സഭാപന-
ങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനിച്ചു  നല്കേഭാനുലാം,  1  കേനികലഭാവഭാടയ്  മുതല്  5  കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര
കശഷനിയുളള  ഓഫയ്  ഗനിഡയ്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  (ആലകേ  കശഷനി-6400
കേനികലഭാവഭാടയ്)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിച്ചു
നല്കേഭാനുമുളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാലത  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,
വയനഭാടയ്  ജനിലകേളനിലല  ഒറലപട,  വനിദൂരസങ്ങളഭായ  2000  വതീടുകേളനില്  കസഭാളഭാര്
ലലവദക്യുതതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടനവരുന.

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അലനര്ടയ്  മുകഖേന അക്ഷയ ഉസൗര്ജ്ജ
ഉപകേരണങ്ങളുലട  ലഭവത,  പരനിപഭാലനലാം  എന്നനിവ  സലാംബന്ധമഭായനി  വവഭാപകേമഭായ
പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന് പദതനിയുണയ്.   അക്ഷയ ഉസൗര്ജ്ജ  കമഖേല
സലാംബന്ധമഭായനി കപഭാര്ടല് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം കകേഭാളലസന്റെര് ലഫസനിലനിറനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  കടഭാള  ഫ്രതീ  നമ്പരനിലൂലട  ലപഭാതജനങ്ങളക്കയ്  കവണ
നനിര്കദശങ്ങളുലാം വനിവരങ്ങളുലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വനിവനിധ പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള,
ലസമനിനഭാറുകേള, സഞരനിക്കുന്ന പ്രദര്ശനശഭാലകേള എന്നനിവ ലപഭാതജന പങഭാളനിത്ത
കത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ദൃശവ-ശവവ-പത്ര  മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട  കവണ
പ്രചേരണലാം നല്കുന്നതനിനുലാം ഉകദശനിക്കുന.

103/2020.
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അക്ഷയ ഉസൗര്ജ്ജ ഉപകേരണങ്ങളക്കയ് നനിര്ദനിഷ്ട സഭാകങതനികേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള എലാം പഭാനല് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം തകദശ ഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം
ഉകദശനിക്കുന. കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് സഭാപനങ്ങളക്കുലാം, സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം ഇന്ലസന്റെതീവയ്
നല്കേനി  അക്ഷയ  ഉസൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങള  വവഭാപകേമഭായനി  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനിയുണയ്.

ജനിലഭാതലത്തനില് ഇസൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇന്റെകഗറഡയ്  ലറനമ്യൂവബനിള  എനര്ജനി  കകേഭാലാംപക്സുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദശനിക്കുന.

(സനി)  2016-17 വര്ഷലത്ത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി അലനര്ടയ് മുകഖേന 5000
കേനികലഭാവഭാടയ് കശഷനിയുളള ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനയ് വര്ക്കയ് ഓര്ഡര് നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു. കൂടഭാലത 4000 കേനികലഭാവഭാടയ് കശഷനിയുളള
ഓഫ്ഗനിഡയ്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വര്ക്കയ്  ഓര്ഡര്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  2016-17  വര്ഷലത്ത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇകതവലര  2303  എണ്ണലാം
കപഭാര്ടബനിള ബകയഭാഗവഭാസയ് പഭാന്റുകേളുലാം, 145 കേമ്യൂബനികേയ് മതീറര് പ്രതനിദനിനകശഷനിയുളള
വന്കേനിട  ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റുകേളുലാം,  4185  സസയര്  മതീറര്  കേളകര്  വനിസ്തൃതനിയുളള
കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  ഹതീററുകേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിച്ചുനല്കേനി.
പഭാലക്കഭാടയ് കുഴല്മന്ദത്തയ് 2  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത സസൗകരഭാര്ജ്ജ പവര്
പഭാന്റെയ് സഭാപനിചയ് ലലവദക്യുതനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. ഗനിഡനികലക്കയ് നല്കേനി വരുന.

സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദക്യുതതീകേരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അലനര്ടയ്  ഇതനിനകേലാം
ഇടുക്കനി ജനിലയനില്  1281  വതീടുകേളുലാം പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  367  വതീടുകേളുലാം വയനഭാടയ്
ജനിലയനില്  16  വതീടുകേളുലാം  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  ലലവദക്യുതനി  ലഭവമഭാക്കനി  ലലവദക്യുതതീകേരനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞു.

2016-17  വര്ഷലാം  ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റുകേള,  കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  ഹതീററുകേള,
ലമചലപട വനിറകേടുപ്പുകേള മുതലഭായവ സബ്സനിഡനി നല്കേനി സഭാപനിക്കുന്ന അക്ഷയ
ഉസൗര്ജ്ജ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1,250  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം,  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  ഓഫയ്  ഗനിഡയ്,
ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത  പവര്  പഭാന്റുകേള,  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദക്യുതതീകേരണലാം  എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 2898 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.

2016-17 വര്ഷത്തനിലഭാണയ്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട
10000  വതീടുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  ഓഫയ്  ഗനിഡയ്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന
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പദതനിയഭായ  10000  റൂഫയ് കടഭാപയ്  കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റെയ്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  9837
വതീടുകേളനില്  1  കേനികലഭാവഭാടയ്  കശഷനിയുളള  ഓഫയ്  ഗനിഡയ്  കസഭാളഭാര്  പവര് പഭാന്റുകേള
സഭാപനിച്ചുനല്കേനി.  ഇവ ഏകേകദശലാം 10 ലമഗഭാവഭാടയ് ലലവദക്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
പരവഭാപമഭാണയ്.  

(ഡനി)  നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

ഇലകനിക്കല് ഇന്ലസകകററനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

151 (4610) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്   :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം   :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ലവദക്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഊര്ജ്ജകമഖേലയനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ഏജന്സനികേള

ഏലതലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  ഊര്കജ്ജഭാത്പഭാദന  കമഖേലയനില്  ഇലകനിക്കല്  ഇന്ലസകകററനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2016-17 വര്ഷത്തനില് ഇലകനിക്കല് ഇന്സകകററയ് ലകേവരനിച പ്രധഭാന
കനടങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത ഇലകനിക്കല് ഉപകേരണങ്ങളുലട
ഉല്പഭാദനവലാം  സലാംഭരണവലാം  വനിതരണവലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത
സഭാപനലാം എലന്തെലഭാലാം ഇടലപടലുകേളഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്;

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തയ് ലവദക്യുതനിയുമഭായനി ബന്ധലപട അപകേടങ്ങള അകനസഷനിചയ്
സര്ക്കഭാരനിനയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം അപകേടങ്ങളക്കയ് ഉത്തരവഭാദനിയഭായവര്
ലക്കതനിലര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
വകുപയ് നടത്തുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.,  ഇലകനിക്കല്  ഇന്ലസകകററയ്,  അലനര്ടയ്,
എനര്ജനി മഭാകനജ് ലമന്റെയ് ലസന്റെര്.

(ബനി)  ഉസൗര്കജ്ജഭാല്പഭാദന പ്രതനിഷഭാപനങ്ങള റഗുകലഷന്  32,  റഗുകലഷന്
30 ഓഫയ് ലസന്ട്രല് ഇലകനിസനിറനി അകതഭാറനിറനി  (ലമകഷഴയ് റനികലറനിലാംഗയ് റ്റു കസഫനി &

103/2020.
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ഇലകനിക്കയ്  സലലപ)  പ്രകേഭാരലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  പ്രസ്തുത  പ്രതനിഷഭാപനങ്ങള
സരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപഭാക്കുകേയുലാം  ആയതയ്  ഉസൗര്ജ്ജതീകേരണത്തനിനുളള  അനുമതനിയുലാം
നല്കുകേലയന്നതഭാണയ് ഇലകനിക്കല് ഇന്ലസകകററനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

(സനി)   2016-17  വര്ഷത്തനില്   ഇലകനിക്കല്  ഇന്ലസകകററയ്  ലലകേവരനിച
പ്രധഭാന കനടങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(i) സലാംസഭാനത്തയ്  വവഭാപകേമഭായനി  ലലവദക്യുതനി  സരക്ഷഭാകബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുകേയുലാം  തല്ഫലമഭായനി  ലലവദക്യുത  അപകേടങ്ങളുലട  എണ്ണലാം
കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന് സഭാധനിച്ചു.   മുന് വര്ഷകത്തക്കഭാള അപകേട
മരണ നനിരക്കയ് 30% കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന് സഭാധനിച്ചു.

(ii)   മതീറര് ലടസ്റ്റേനിലാംഗയ് & സ്റ്റേഭാകന്റെര്ഡ്സയ് ലഭാബനില് എല്.ഇ.ഡനി. ലലലറയ്
ലടസ്റ്റേനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം സജ്ജമഭാക്കനി.

(iii) റതീജനിയണല്  മതീറര് ലടസ്റ്റേനിലാംഗയ് ലഭാബുകേളുലട വനിപൂലതീകേരണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ  ലഭാബുകേളനില്  10
എനര്ജനി  മതീററുകേള  ഒരുമനിചയ്  ലടസ്റ്റേയ്  ലചേയ്യുന്ന  എനര്ജനി  മതീറര്
ലടസ്റ്റേയ് ലബഞയ് സഭാപനിക്കഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.

(iv) കേസഭാളനിറനി കേണകട്രഭാള പ്രകേഭാരലാം ട്രഭാന്കസഭാര്മര് പ്രതനിഷഭാപനങ്ങള
പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന്  ഓകടഭാമഭാറനിക്കയ്  ട്രഭാന്കസഭാര്മര്  ലടസ്റ്റേയ്
ലസറയ്  അപയ്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  എറണഭാകുളലാം
എന്നതീ ജനിലകേളനില്  സജ്ജമഭാക്കുന.

(v) എസയ്.കേക്യു.എലാം.എസയ്. സര്ടനിഫനികക്കഷന് നനിലനനിര്ത്തനി.

(vi) മതീറര്  ലടസ്റ്റേനിലാംഗയ്  &  സ്റ്റേഭാകന്റെര്ഡ്സയ്  ലഭാകബഭാറടറനിയനില്
അലകഡനികറഷന് ഇസൗ വര്ഷവലാം നനിലനനിര്ത്തനി.

(vii) 10  ജനിലകേളനില്  റതീജനിണല്  മതീറര്  ലടസ്റ്റേനിലാംഗയ്  &  സ്റ്റേഭാകന്റെര്ഡ്സയ്
ലഭാകബഭാറടറനിയനില്  NABL  അലകഡനികറഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്. 

(viii) ഓണലലലന് സമ്പ്രദഭായലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു
യണനിക്കയ് കസഭാഫയ് ലവയര് വനികേസനിപനിച്ചു നടപടനി ആരലാംഭനിച്ചു.

(ix)  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനിലല ഉന്നത വവക്തനികേലള ഉളലപടുത്തനി ഒരു
ഇന്റെര്നഭാഷണല് കകേഭാണഫറന്സയ് ലഫബ്രുവരനി  17,  18  തതീയതനി
കേളനില് നടത്തനി.
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(ഡനി)   കേസഭാളനിറനി  കേണകട്രഭാള  ഓര്ഡറനിലന  സലാംബന്ധനിചയ്  പത്ര-ദൃശവ-ശവവ
മഭാധവമങ്ങളവഴനി  ലപഭാതജനങ്ങലള  കബഭാധവല്ക്കരനിച്ചു.   ഇലകനിക്കയ്  കേടകേളനില്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുകേയുലാം കനഭാടതീസയ് നല്കുകേയുലാം ലചേയ.

നനിലവഭാരമനിലഭാത്ത ഉപകേരണങ്ങള പനിടനിലചടുത്തയ് ലടസ്റ്റേനിലാംഗനിനയ്  അയയന്നതലാം
ലലലസന്സയ് റദഭാക്കുകേയുലാം മറ്റുലാം അടുത്തപടനിയഭായനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഇ)   ഇലകനിസനിറനി  ആകയ്  2003  ഖേണ്ഡനികേ  161  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  ലലവദക്യുത
അപകേടങ്ങളുലാം ഇലകനിക്കല് ഇന്ലസകകററയ്  അകനസഷനിചയ്  സര്ക്കഭാരനികലക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
അയയന.  അപകേടങ്ങളുലട  ഉത്തരവഭാദനിയഭായവര്ലക്കതനിലര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസനിനുലാം  കേത്തയ്  നല്കേഭാറുണയ്.   കൂടഭാലത  ജനിലഭാതല
ലലവദക്യുത  അപകേട  നനിവഭാരണ  സമനിതനികേള  കൂടുകേയുലാം  ആയതനില്   ലലവദക്യുത
അപകേടങ്ങളുലട  കേഭാരണങ്ങളുലാം  വനിലയനിരുത്തനി  ഇതയ്  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.  

ഇടലക്കഭാചനിയനില് അനുവദനിച ലസക്ഷന് ഓഫതീസയ്  

152 (4611) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  10 ലസന്റെയ്  സലകമഭാ  വഭാടകേരഹനിത  ലകേടനിടകമഭാ  ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാല്
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  അനുവദനിച  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരവമുകണഭാ;  എങനില്  എവനിലടലയലഭാലാം  ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെലഭാ
ലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇടലക്കഭാചനിയനില്  അനുവദനിച  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന-
തനിനഭായനി  പ്രസറ്റുത  ഉത്തരവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സസൗജനവമഭായനി  10  ലസന്റെയ് സലകമഭാ വഭാടകേരഹനിത ലകേടനിടകമഭാ
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  2016-ല്  അനുവദനിച  8  ലസക്ഷന്
ഓഫതീസകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഇലകനിക്കല് സര്ക്കനിള തനിരനിച്ചുളള
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.
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ഇലകനിക്കല് സര്ക്കനിള ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന്

തനിരുവനന്തെപുരലാം പഭാപനലാംകകേഭാടയ്

എറണഭാകുളലാം ഇടലക്കഭാചനി

ലഷഭാര്ണ്ണൂര് ലക്കനിടനി കൂട്ടുപഭാത, വനിളയര്

മകഞരനി പുഴക്കഭാടനിരനി, മുണക്കുളലാം

തനിരൂര് ഇന്തെവന്നൂര്

പഭാലക്കഭാടയ് കേയറഭാടനി

(ബനി  &  സനി)   കകേരള കസ്റ്റേറയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്  ലചേലവനില്
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുതകുന്ന  10  ലസന്റെയ്  ഭൂമനി  സസൗജനവമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നകതഭാ
അലലങനില് വഭാടകേരഹനിത ലകേടനിടകമഭാ ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ പുതനിയ ലസക്ഷന്
ഓഫതീസകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനളള എന്നയ് കബഭാര്ഡയ് തതീരുമഭാനനിചനിരുന.
ഇതനുസരനിചയ്  സലകമഭാ  ലകേടനിടകമഭാ  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പഞഭായത്തയ്,  ജനിലഭാ
ഭരണകൂടലാം  എന്നനിവയുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുവരനികേയഭാണയ്.   പുതനിയ  ഓഫതീസകേള
തടങ്ങുകമ്പഭാള  അതനികലയഭാവശവമഭായ  ഫര്ണനിചര്,  കേമ്പമ്യൂടറുകേള  ഉളലപലടയുളള
ഓഫതീസയ്  ഉപകേരണങ്ങള,  ലനറയ് വര്ക്കനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം,  വഭാഹന  സസൗകേരവലാം
എന്നനിവ  ഒരുകക്കണതണയ്.   ഇതനിലന്റെലയലഭാലാം  ലചേലവയ്  കബഭാര്ഡയ്  തലന്നയഭാണയ്
വഹനിക്കുന്നതയ്. ഇത്തരത്തനിലുളള ലചേലവകേള കൂടഭാലത ലസക്ഷന് ഓഫതീസകേളക്കുളള
ലകേടനിട  വഭാടകേകൂടനി  ഏലറടുകക്കണനി  വന്നഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദവതകയറുലാം.  ഇതയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്
ലസക്ഷന്  ഓഫതീസനിനുളള  ലകേടനിടലാം  സലാംബന്ധനിച  നനിബന്ധനകേളനില്  കഭദഗതനി
വരുത്തഭാന് നനിര്വ്വഭാഹമനില.  മുകേളനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളള രതീതനിയനില് വഭാടകേ രഹനിത
ലകേടനിടകമഭാ  സലകമഭാ  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയയ്  ഇടലക്കഭാചനി  ഉളലപലടയുളള  ലസക്ഷന്
ഓഫതീസകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

ലപരനിങ്ങല്കുത്തയ് ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം കബഭാടനിലാംഗയ്

153  (4612)   ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി പഞഭായത്തനിലല ലപരനിങ്ങല്കുത്തയ് ഡഭാമനികനഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്
ലഹഡല് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിവന്നനിരുന്ന കബഭാടനിലാംഗയ് നനിര്ത്തനിവചനിരനി
ക്കുന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിജയകേരമഭായനി  സര്വ്വതീസയ്  നടത്തനിയനിരുന്നതലാം  നൂറയ്  കേണക്കനിനു
ടൂറനിസ്റ്റുകേള  പ്രതനിദനിനലാം  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന്ന  ലപരനിങ്ങല്കുത്തനിലല
കബഭാടനിലാംഗയ്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന്  ആവശവമഭായ  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വനലാം വകുപനിലന്റെ അനുമതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടയ് കബഭാടനിലാംഗനിനയ് തടസലാം
നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  അതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള ശമലാം നടക്കുകേയഭാണയ്.  

കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലലാം ഉണഭായ ലലവദക്യുതനിക്ഷഭാമലാം

154  (4613)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ലവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലലാം  2011  മുതല് ഏലതലഭാലാം  വര്ഷ
ങ്ങളനില് ലവദക്യുത ക്ഷഭാമലാം കനരനികടണനി വന എനലാം അക്കഭാലങ്ങളനില് നടപഭാക്കനിയ
കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗയ്, പവര്കേടയ് എന്നനിവയുലട കതഭാതയ് എത്ര എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലലാം ഉണഭായ ലവദക്യുതനി ക്ഷഭാമലാം ഓകരഭാ വര്ഷത്തനിലുലാം
എത്രയഭായനിരുന  എനലാം  റനിസര്കവഭായറുകേളനില്  അകപഭാള  ലഭവമഭായ  ജലലാം  എത്ര
എനലാം  ഏലതലഭാലാം  ദവ  ഇന്ധന  നനിലയങ്ങലളയുലാം  മറ്റു  കസഭാതസ്സുകേകളയുലാം
അക്കഭാലങ്ങളനില് ആശയനിച്ചു എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2012-13  കേഭാലയളവനില്  ലവദക്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന് നനിശയനിചനിരുന്ന തകേ എത്ര;  കൂടുതല് ലചേലവഭാക്കനിയ തകേ
എത്ര; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലല ലവദക്യുതനിക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം പവര്കേട്ടുലാം കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗുലാം
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2012-13  ജലവര്ഷത്തനില് കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലലാം  2012  ലസപ്റലാംബര്
മുതല്  2013  ജൂണ  16-ാം  തതീയതനി  വലര  കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗുലാം  പവര്  കേട്ടുലാം
ഉണഭായനിരുന.  2012 ലസപ്റലാംബര് മുതല് 2013 ജൂണ വലര 779.775 ദശലക്ഷലാം
യണനിറയ്  ലലവദക്യുതനി  കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗയ്  മുകഖേന  കുറചനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഉത്തരലാം അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി) 2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാന ലലവദക്യുതനി ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന് ലലവദക്യുതനി വഭാങ്ങല് ലചേലവനിനത്തനില് അനുവദനിച തകേ 5008.49 കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  ലചേലവഭായ  തകേ  7199.62  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്.  അതഭായതയ് കേമ്മേതീഷന് അലാംഗതീകേരനിചതനികനക്കഭാള 2191.13 കകേഭാടനി രൂപ
ആ വര്ഷലാം അധനികേമഭായനി ലചേലവഭാക്കനി.

2012-13  കേഭാലത്തയ്  '19868.66'  ദശലക്ഷലാം  യണനിറയ്  ലലവദക്യുതനിയഭാണയ്
ആവശവകേതയഭായനി കേമ്മേതീഷന് അലാംഗതീകേരനിചനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല് മണസൂണ മഴയുലട
കുറവമൂലലാം  (40%  കുറവയ്)  ജലലലവദക്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനില്  2186  ദശലക്ഷലാം
യണനിറനിലന്റെ  കുറവവന.   കൂടഭാലത  കകേന്ദ്രനനിലയങ്ങളനില്നനിന്നയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ലഭവമഭായനിലക്കഭാണനിരുന്ന  ലലവദക്യുതനിയനില്,  945  ദശലക്ഷലാം  യണനിറനിലന്റെ  കുറവലാം
ഉണഭായനി.   ഇസൗ  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുന്നതനിനയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  ബഹ്മപുരലാം  ദവഇന്ധന  നനിലയങ്ങളനില്നനിന്നയ്  കേമ്മേതീഷന്
അലാംഗതീകേരനിചതനികനക്കഭാള  327  ദശലക്ഷലാം യണനിറ്റുലാം  (യണനിലറഭാന്നനിനയ്  10.81  രൂപ
നനിരക്കനില്)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയത്തനില്നനിന്നയ്  897  ദശലക്ഷലാം  യണനിറയ്
അധനികേമഭായുലാം (12.66 രൂപ നനിരക്കനില്), സസകേഭാരവ നനിലയമഭായ ബനി.എസയ്.ഇ.എസയ്.-ല്
നനിന്നയ് 131.34 ദശലക്ഷലാം യണനിറ്റുലാം (18.03 രൂപ നനിരക്കനില്) ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭായനി
വന.   ബഭാക്കനി  മറയ്  ഉല്പഭാദകേരനില്നനിനലാം  പവ്വര്  എകയ്കചേഞനില്നനിനലാം  കൂടനി
വഭാങ്ങനിയഭാണയ് പ്രതനിസന്ധനി തരണലാം ലചേയതയ്.  കേമ്മേതീഷന് അലാംഗതീകേരനിചതനികനക്കഭാള
2454.89 ദശലക്ഷലാം യണനിറയ് ലലവദക്യുതനി 2191.13 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേലാം ലചേലവഭാക്കനി
വഭാങ്ങനികക്കണതഭായനി വന. 

(ഡനി)   കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  ലലവദക്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി
തരണലാം  ലചേയഭാനഭായനി  മദവകേഭാല  ദതീഘകേഭാല  കേരഭാറുകേള  മുകഖേന  (ഡനി.ബനി.
എഫയ്.ഒ.ഒ.  പ്രകേഭാരലാം) 2016  ഡനിസലാംബര് മുതല് ലഭവമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന ലലവദക്യുതനി
ജൂണ  2016  മുതല് ലഭവമഭാക്കുകേവഴനി,  ഡഭാമുകേളനില് ലവളളലാം കവനല് കേഭാലകത്തക്കയ്
സലാംഭരനിയഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതകൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം
ലലവദക്യുതനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുളള ദതീര്ഘകേഭാല ഹ്രസസകേഭാല കേരഭാറുകേളനില് ഏര്ലപടനി
ട്ടുണയ്.  865 ലമഗഭാ വഭാടനിലന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുലാം 300 ലമഗഭാവഭാടയ് റസൗണയ് ദ കകഭാക്കയ്
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  100  ലമഗഭാവഭാടയ്  പതീക്കയ്  സമയത്തുലാം  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.   ഇതനില്  315  ലമഗഭാവഭാടയ്  ലലവദക്യുതനി ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
6-12-2016-ല്  ലഭനിച്ചുതടങ്ങനി. 1-3-2017 മുതല് 30-6-2017 വലര ലഭനികക്കണ 200
ലമഗഭാവഭാടയ് ഹ്രസസകേഭാല കേരഭാര് അനുസരനിചയ് ലഭനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത മഭാര്ചയ്  2017
മുതല് കമയയ് 2017 അവസഭാനലാം വലര 100 ലമഗഭാവഭാടയ് ലലവദക്യുതനി 24 മണനിക്കൂറുലാം 100
ലമഗഭാവഭാടയ്  രഭാത്രനി  6  മണനിക്കൂറുലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മലറഭാരു  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറുപ്രകേഭാരലാം
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ഇകപഭാള ലഭനിക്കുനണയ്.  ഇതയ്  കേഴനിഞ്ഞുളള ലലവദക്യുതനി കേമ്മേനി പവര് എകയ്കചേഞയ്,
അണലഷഡമ്യൂളഡയ്  ഇന്റെര്  കചേഞയ്,  കേപഭാസനിറര്  അഡ്ജസ്റ്റേയ്ലമന്റെയ്  എന്നനിവവഴനി
നനികേത്തഭാനഭാണയ് ഉകദശനിക്കുന്നതയ്.

കൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിന്നയ്  കൂടുതല്  ലലവദക്യുതനി  ലകേഭാണ്ടു
വരുന്നതനിനുളള കകേഭാറനികഡഭാര് ലഭവതയഭായനി 400 ലകേ.വനി. അരതീകക്കഭാടയ് സബയ് കസ്റ്റേഷ
നനിലല  മൂന്നഭാമലത്ത  ട്രഭാന്കസഭാര്മര്  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാക്കനി  കൂടുതല്  ലലവദക്യുതനി  ലഭവമഭാക്കഭാനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ.   

റനിസര്വയ് ബഭാങയ് നനിയനണങ്ങള പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാന് നടപടനി

155  (4614)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പു  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  കേറന്സനി  നനികരഭാധന  നടപടനികേള
സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  കമഖേലയനില്  ഉണഭാക്കനിയ  പ്രതനിസന്ധനികേളുലാം
പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങളുലാം  മറനികേടക്കുവഭാന്  ഗവണലമന്റെയ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
ലകേലക്കഭാണലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  റനിസര്വയ്  ബഭാങയ്  ഓഫയ്  ഇന്തെവ  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ധനപരമഭായ ഇടപഭാടുകേളനില് എലന്തെലഭാലാം നനിയനണങ്ങള
ലകേഭാണ്ടുവനലവനലാം  അത്തരലാം  നനിയനണങ്ങള  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലട  നനിലനനില്പനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  അവനിടലത്ത
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  ലകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സഹകേരണ  കമഖേലയനിലല  ഇടപഭാടുകേഭാര്  കനരനിട  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘത്തനില്/ബഭാങനില് അക്കസൗണ്ടുളള ഇടപഭാടുകേഭാരനയ്

ലകേ.ലലവ.സനി.  (ഇടപഭാടുകേഭാലര  അറനിയല്)  മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിചയ്  അടുത്തുളള ജനിലഭാ

സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ  ശഭാഖേയനില്  (പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനയ്
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അക്കസൗണ്ടുളള  ശഭാഖേയനില്)  സതീകറഭാ  ബഭാലന്സയ്  അക്കസൗണയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്

അനുവദനിച്ചു.  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘത്തനില് ഇടപഭാടുകേഭാരനുളള അക്കസൗണനില്

നനിനലാം  അക്കസൗണയ്  ഉടമ  ആവശവലപടുന്ന  തകേ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിലുളള

അയഭാളുലട  അക്കസൗണനികലക്കയ്  നല്കേനി,  ആഴ്ചയനില്  24,000  രൂപകയഭാ  റനിസര്വയ്

ബഭാങയ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  പരനിധനിയനിലുളള  തകേകയഭാ  ഇടപഭാടുകേഭാരനയ്  പനിന്വലനിക്കഭാ

വന്നതലാം ലചേക്കയ്, ഡ്രഭാഫയ് ഇടപഭാടുകേളുലാം ഇലകകഭാണനികേയ് ട്രഭാന്സര് സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ

ആര്.ടനി.ജനി.എസയ്,  എന്.ഇ.എഫയ്.റനി.  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ആവശവമഭായ  തകേ

ഇടപഭാടുകേഭാര്  നനിര്കദശനിക്കുന്ന  ഏജന്സനിക്കയ്  നല്കേഭാന്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനി.

കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആവശവമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള  തടര്നലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ

വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖേന അനുവദനിക്കുകേയുലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് അനുവദനി

ക്കുന്ന വഭായ്പഭാ  തകേ കമല് വനിവരനിച  രതീതനിയനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുളള  ജനിലഭാസഹകേരണ

ബഭാങനിലുളള  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘത്തനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട/കേര്ഷകേരുലട  അക്കസൗണനികലക്കയ്

ട്രഭാന്സര്  കഡനിറയ്  ലചേയ  നല്കുകേയുലാം  അലാംഗങ്ങലള/കേര്ഷകേലര  അതനില്  നനിനലാം

പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദശനിച്ചു.  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളനില്

നനിലവനിലുളള  അക്കസൗണ്ടുകേളനിലൂലട  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  തടര്നലാം  ഇടപഭാടുകേള

നടത്തുന്നതനിനുലാം  നനികക്ഷപലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവയ്  നടത്തുന്നതനിനുലാം

അനുവദനിച്ചു.  ഇപ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ

സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിലല  ഇടപഭാടുകേഭാരനയ്  അക്കസൗണയ്  തടങ്ങുന്നതനിനയ്

കവണനിവരുന്ന ലചേലവയ് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് വഹനിക്കുവഭാന് നനിര്കദശനിച്ചു.  ഇസൗ

സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള

കനരനിടുന്ന കേറന്സനി ദസൗര്ലഭവലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനലാം

ആയനിരനിക്കുലമനലാം നനിര്കദശലാം നല്കേനി.   

സഹകേരണ ഓഡനിറയ് സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന് നടപടനി

156  (4615)   ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഓഡനിറയ്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ വതീഴ്ചമൂലലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നടക്കുന്ന

കമകക്കടുകേള കേലണത്തുന്നതനില് തടസങ്ങള കനരനിടുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  വകുപനില്  ഓഡനിറയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന്

എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ഓഡനിറയ് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന് തഭാലഴപറയുന്ന
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന:

1. എലഭാ സലാംഘങ്ങളനിലുലാം പ്രകതവകേനിചയ്  കേമ്പമ്യൂടര്വല്കൃത സലാംഘങ്ങളനിലുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശലാം ആഡനിറര്മഭാര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

2.   ആഡനിറര്മഭാര്ക്കയ്  ആഡനിറയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  തടര്ചയഭായ പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുന.

3. വകുപ്പുതലത്തനില്  ആഡനിറര്മഭാരുലട  പ്രവൃത്തനി  അവകലഭാകേനലാം
തഭാലൂക്കയ്-ജനിലഭാ-സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം നടത്തുനണയ്.

4. ആഡനിറയ് മഭാനസല് പരനിഷ്കരണലാം അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.

5. നനികക്ഷപ  പദതനികേളുലട  ആഡനിറയ്  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
നനിര്കദശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

6. അനുപഭാത വനിശകേലന പഠനലാം നടത്തനി സലാംഘത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
നനില മനസനിലഭാക്കനി സലാംഘങ്ങളക്കയ് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശലാം നല്കുന്നതനിനയ്
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

7. ആഡനിറയ്  സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ഓണലലലന് ആക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഹകേരണ വകുപനിലല കനഭാണ-ടതീചനിലാംഗയ് സ്റ്റേഭാഫകേളുലട നനിയമനലാം

157  (4616)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ആശുപത്രനികേളനിലുലാം കനഭാണ-ടതീചനിലാംഗയ് സ്റ്റേഭാഫകേളുലട നനിയമനത്തനിനയ്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസറ്റുത  തസനികേകേളനികലയയ്  നനിയമനത്തനിനഭാവശവമഭായ  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്
നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം  നനിയമനത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനി
ചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

103/2020.
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(എ-സനി)  നനിയമനത്തനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കകേപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുളള  ഏകേ  ആശുപത്രനിയഭായ  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  പുന്നപ്ര  സഭാഗര
കഹഭാസനിറലനില് കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  കഡഭാകര്മഭാലര  നനിയമനിക്കഭാനുളള
നടപടനികേള  നടനവരുന.  കകേപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുളള  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജു
കേളനിലല കട്രഡ്സഭാന്, ഇന്സകര് കഗഡയ് II, ലലലകബറനിയന്, അസനിസ്റ്റേന്റെയ് കഗഡയ് II
എന്നതീ  തസനികേകേളനിലല  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റുകേളഭാണയ്  നനിലവനിലുളളതയ്.   കകേപനിലന്റെ
എകനികേമ്യൂടതീവയ്  കേമ്മേനിറനി  ഇസൗ റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനിനയ്  ഇനനിയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിടനില.
റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനിന്കമല്  പരഭാതനികേള  ഉയര്ന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്.  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാളളുന്നതഭാണയ്.

വഭായ്പത്തുകേ അടച്ചുതതീര്ത്തനിട്ടുലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ആധഭാരലാം തനിരനിലകേ
നല്കേഭാത്തതനിനയ് കേഭാരണലാം

158  (4617)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭവനവഭായ്പ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  അടച്ചുതതീര്ത്ത  വഭായ്പക്കഭാരലന്റെ  ആധഭാരലാം
തടഞ്ഞുവയഭാന് പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളകക്കഭാ സഹകേരണ ഹസൗസനിലാംഗയ്
ലഫഡകറഷകനഭാ അധനികേഭാരമനിലലന്നയ്  ലഹകക്കഭാടതനി വനിധനി  പ്രസഭാവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി
സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വഭായ്പത്തുകേ  അടച്ചുതതീര്ത്തനിട്ടുലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ആധഭാരലാം
തനിരനിലകേ നല്കേഭാത്തതനിനയ് കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ആധഭാരലാം തനിരനിലകേ നല്കേഭാത്തതമൂലലാം സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ഇടപഭാടുകേഭാർ
ക്കുണഭാക്കുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ഇക്കഭാരവത്തനില് വവക്തമഭായ
ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ ;എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)   വഭായ്പകേള  സലാംഘത്തനില്  പണയലപടുത്തുന്ന  അകത  ഇസൗടുവസ്തുവലാം
അതനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന വതീടുലാം  ഉളലപലട ലഫഡകറഷന് ലസകേമ്യൂരനിറനിയഭായനി  സസതീകേരനിച്ചു
ലകേഭാണഭാണയ്  സലാംഘത്തനിനയ്  വഭായ്പ  നല്കുന്നതയ്.  സലാംഘത്തനില്  കേണക്കവസഭാനനിച
വഭായ്പകേളുലട  തകേ  ലഫഡകറഷനനില്   യഥഭാസമയലാം  അടചയ്  ബഭാധവത  തതീര്ത്തഭാല്
മഭാത്രകമ സലാംഘത്തനിനയ് ആധഭാരലാം തനിരനിലകേ നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളള.  
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(സനി)  ഉണയ്. 

(ഡനി)  ലലഹകക്കഭാടതനി വനിധനിനവഭായത്തനില്  പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിലകേ നല്കേഭാന്
കകേരള സലാംസഭാന ഹസൗസനിലാംഗയ് ലഫഡകറഷകനഭാടഭാണയ് നനിര്കദശനിചനിട്ടുളളതയ്. 

കേണസമ്യൂമര് ലഫഡയ് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നയ് എടുത്തനിട്ടുളള വഭായ്പ

159  (4618)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള കസ്റ്റേറയ് കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് കേണസമ്യൂകമഴയ് ലഫഡകറഷന് ലനിമനിറഡയ്
സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നയ് വഭായ്പ എടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ഏലതലഭാലാം  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നയ്  വഭായ്പ  എടുത്തനിട്ടുലണനലാം
ആയതനിലന്റെ തകേകേള എത്രലയനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ വഭായ്പ  എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്  ഏലതലഭാലാം  ആവശവത്തനിനഭാണയ്  ;  ഇതനിനയ്
ഈടയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനിൽ  ഏതയ്  തരത്തനിലുള്ള  ഈടഭാണയ്  നല്കേനിയനി
ട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസറ്റുത വഭായ്പകേള നല്കുകമ്പഭാള ആയതനിനയ് സഹകേരണ രജനിസഭാറുലട
മുന്കൂടനിയുള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പ്പുകേള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണസമ്യൂമര്  ലഫഡകറഷന്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വഭായ്പ
എടുത്തനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(1) (2) (3)

കമ
നമ്പര്

ബഭാങനിലന്റെ കപരയ് തകേ (കകേഭാടനിയനില്)

1 എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് 190.82

2 ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് 10.00

3 ഇടുക്കനി ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് 10.00

4 തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് 125.00

5 പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് 75.00

                 ആലകേ 410.82
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(സനി)   കേണസമ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ ബനിസനിനസയ്  ആവശവത്തനിനഭാണയ്  വഭായ്പകേള

എടുത്തനിട്ടുളളതയ്.   വഭായ്പകേളക്കയ്  ഇസൗടയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   കേണസമ്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ

വവഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനിലല കസ്റ്റേഭാക്കയ്,  വസ്തുവനിലന്റെ ആധഭാരലാം എന്നനിവയഭാണയ് ഇസൗടയ്

നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്.   തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുളള

വഭായ്പയനിലല 25 കകേഭാടനി രൂപയയ് സര്ക്കഭാര് ഗവഭാരണനി ഇസൗടഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഒരു സഹകേരണ സഭാപനലമന്ന നനിലയനില് കേണസമ്യൂമര് ലഫഡകറഷന്

നനിയമത്തനിലലയുലാം  ലലബകലഭായുലടയുലാം  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  സസന്തെലാം

നനിലയനിലഭാണയ് വഭായ്പകേള എടുത്തനിട്ടുളളതയ്.  ഇത്തരത്തനില് വഭായ്പകേള എടുക്കുന്നതനിനയ്

സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാര് മുന്കൂര് അനുമതനി ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില. 

കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കേണസമ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ സഭാപനങ്ങള

160  (4619)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ) കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കേണസമ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ സഭാപന

ങ്ങളുലട എണ്ണലമത്രയഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങള  ഏലതഭാലക്ക  പഞഭായത്തനിലഭാലണന്ന  വനിവരലാം

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേണസമ്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ

ലമഭാലലബല്  ത്രനികവണനി,  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റേഭാര്,  വനികദശ  മദവകഷഭാപയ്  എന്നതീ  മൂന്നയ്

സഭാപനങ്ങളഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)   ലമഭാലലബല്  ത്രനികവണനി,  ത്രനികവണനി  വനികദശ  മദവകഷഭാപയ്  എന്നനിവ

അടനിമഭാലനി പഞഭായത്തനിലഭാണയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനില് ലമഭാലലബല് ത്രനികവണനി

കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് കസവനലാം ലഭവമഭാക്കുനണയ്. 
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കകേപനിലന്റെ റഭാങയ് ലനിസ്റ്റുകേള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് 
എകനികേമ്യൂടതീവയ് കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനലാം

161  (4620)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേപനിലന്റെ കേതീഴനില് വരുന്ന എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജുകേളനിലല തസനികേ
കേളനികലക്കയ്  25-7-2015-ലല  ഇ 3/777/2014/കകേപയ്  നമ്പര് വനിജ് ഞഭാപന പ്രകേഭാരലാം
അകപക്ഷ ക്ഷണനിചയ് തയഭാറഭാക്കനിയ റഭാങയ് ലനിസ്റ്റുകേള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് കകേപനിലന്റെ
എകനികേമ്യൂടതീവയ് കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുകന്നഭാ; എങനില് പുനനഃപരനികശഭാധന നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) പൂര്ത്തനിയഭാലയങനില് റനികപഭാര്ടനിലല വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങനിൽ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കനിയതനിലല  നടപടനികമങ്ങളനിലല
കപഭാരഭായകേള  ശദയനില്ലപടതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  ഇവ  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന്
എകനികേമ്യൂടതീവയ് കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.  പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ നനിരക്കയ്

162 (4621)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളവഴനി കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പയുലാം കേഭാര്ഷനികകേതര വഭായ്പയുലാം നല്കേനിയതനിലന്റെ
ശതമഭാന നനിരക്കയ് ബഭാങയ് തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ നനിരക്കനില് കുറവയ് വന്നനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉലണങനില് എത്ര
ശതമഭാനമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില് കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങള വഴനി കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പയുലാം കേഭാര്ഷനികകേതര വഭായ്പയുലാം നല്കേനിയതനിലന്റെ
ശതമഭാന  നനിരക്കയ്  സൂചേനിപനിക്കുന്ന  ബഭാങയ്  തനിരനിച്ചുളള  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ജനിലയനിലല ചേനില സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പ നല്കുന്നതനിലല

നനിരക്കനില് കുറവയ്  വന്നനിട്ടുണയ്.   ആയതയ്  ഉളളടക്കലാം  ലചേയനിട്ടുളള  അനുബന്ധത്തനില്

പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്. 

കേഭാടഭാക്കട കകേന്ദ്രമഭായനി സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി കസ്റ്റേഭാര് 

അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

163 (T*4622)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റേഭാര്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ

നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാടഭാക്കട  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഒരു  സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റേഭാര്

അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനികേളുലട കസവനലാം പഭാവലപടവരുലാം സഭാധഭാരണ

ക്കഭാരുലാം  കൂടുതലഭായനി  തനിങ്ങനി  പഭാര്ക്കുന്ന  കമഖേലകേളനില്  പ്രകതവകേനിചയ്  ആദനിവഭാസനി

കമഖേല,  തതീരകദശ  കമഖേല  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കൃതവമഭായനി  നനികതവഭാപകയഭാഗ

സഭാധനങ്ങള എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനി  വനിഭഭാവന ലചേയ പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനില് 57 ലമഭാലലബല് ത്രനികവണനികേള ഇത്തരത്തനില് പ്രവര്ത്തനി

ക്കുനണയ്.   പഭാവലപടവരുലാം,  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലാം  കൂടുതലഭായനി  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന

ആദനിവഭാസനി  കമഖേല,  തതീരകദശ  കമഖേലകേളനില്  സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനികേളുലട

കസവനലാം  ലഭവമഭാകേത്തക്ക  രതീതനിയനില്  സലലത്ത  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി

ആകലഭാചേനിചനിടഭാണയ് ഇവയുലട റൂടയ് നനിശയനിച്ചുവരുന്നതയ്.

(ബനി)  കേഭാടഭാക്കട നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി കസ്റ്റേഭാര്

നനിലവനില് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

*T  മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കകേരള ബഭാങയ് രൂപതീകേരണലാം

164 (4623) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  അലാംഗതസലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം അര്ബന് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുമഭായനി  പരനിമനിത
ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  കകേരള  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരണത്തനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി-
ടഭാകണഭാ ഈ നടപടനി;

(ബനി)  കസവനങ്ങളക്കയ്  അമനിത  നനിരക്കയ്  ചുമത്തഭാലത  സഭാമ്പത്തനികേ
ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  മഭാത്രലാം  പലനിശ  ഈടഭാക്കനിലക്കഭാണഭായനിരനിക്കുകമഭാ  കകേരള  ബഭാങയ്
രൂപതീകേരണലാം;

(സനി)  റനിസര്വയ്  ബഭാങയ്,  നബഭാര്ഡയ്  എന്നനിവയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിടഭാന്
ഇതനിനകേലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ഡനി) കകേരള ബഭാങനിനയ് ദതീര്ഘകേഭാല കേടകമഭാ,ഗഭാകന്റെഭാ ആയനി തകേ അനുവദനിക്കഭാന്
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേരള  ബഭാങയ്  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാകുകമ്പഭാള  നനിലവനിലുളള  ജതീവനക്കഭാരുലട
എണ്ണലാം കുറയ്കക്കണനിവരുകമഭാ;  ഇതസലാംബന്ധനിചയ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി എലന്തെങനിലുലാം
ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് അവരുലട പ്രതനികേരണലാം എന്തെഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) 4/2017 നമ്പര് ഓര്ഡനിനന്സനിലല വവവസ പ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങനിലല കവഭാടവകേഭാശമുള്ള അലാംഗതസലാം  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  അര്ബന്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കുമഭായനി  പരനിമനിതലപടുത്തനി
യനിട്ടുണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  കവഭാടവകേഭാശമുള്ള  അലാംഗതസലാം  പരനിമനിതലപടുത്തനിയതയ്  കകേരള
സഹകേരണ ബഭാങയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് മുകന്നഭാടനിയഭായനിടല.

(ബനി)   കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധവതകേള
പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം
കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്
രൂപതീകേരനിച കശഷലാം മഭാത്രകമ കസവനങ്ങളുലാം നനിരക്കുകേളുലാം സലാംബന്ധനിച നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുള.

(സനി)  റനിസര്വയ്  ബഭാങയ്,  നബഭാര്ഡയ്  എന്നനിവയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിടഭാന് ഇസൗ
ഘടത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.
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(ഡനി) കകേരള സഹകേരണ ബഭാങയ് രൂപതീകേരണ ഘടത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം സര്ക്കഭാര്
ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേ.

(ഇ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  ഘടത്തനില്  മഭാത്രകമ
ഇക്കഭാരവങ്ങള സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുള.

കകേരള സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ ഓഹരനി ഘടന

165 (4624) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല്
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില്  വരഭാന്  കപഭാകുന്ന  കകേരള  സഹകേരണ
ബഭാങനിലന്റെ ഓഹരനി ഘടന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങനിനയ്  നനിലവനിലുളള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട
പരനിധനിക്കപ്പുറകത്തക്കയ്  വഭാണനിജവബഭാങ്കുകേളുലട  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനിലുളള  ബനിസനിനസ്സുകേള
ലകേകേഭാരവലാം ലചേയഭാനഭാകുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  റനിസര്വയ്  ബഭാങയ്  നനിയനണത്തനിലുളള
'ലഷഡമ്യൂളഡയ് ബഭാങയ്' എന്ന നഭാമപരനിധനിയനില് ഉളലപടുനകണഭാ ;

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖേലയനില് ഏലതഭാലക്ക തരത്തനിലുളള
മഭാറങ്ങളക്കഭാണയ്  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങയ്  രൂപതീകേരണലാം വഴനിലതളനിക്കുന്നലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള   സഭാധവതകേള
പഠനിചയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കഭാന് 5 അലാംഗ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനി
ചനിരുന.   വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയുലട
റനികപഭാര്ടയ്  പരനികശഭാധനിചകശഷവലാം സര്ക്കഭാര് നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുലാം  ആയനിരനിക്കുലാം
ഓഹരനി ഘടന നനിശയനിക്കുകേ.

(ബനി)   ഇക്കഭാരവലാം  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  ഘടത്തനില്
മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേ.

(സനി)   നനിലവനില്  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിനയ്  ലഷഡമ്യൂളഡയ്  പദവനി
ഉണയ്.   ലഷഡമ്യൂളഡയ്  ബഭാങയ്  എന്ന  നഭാമപദവനി  നല്കുന്നതയ്  റനിസര്വയ്  ബഭാങയ്
ആയതനിനഭാല് ഇക്കഭാരവലാം റനിസര്വയ് ബഭാങനിലന്റെ അനുമതനിക്കയ് വനികധയമഭായനിരനിക്കുലാം.

(ഡനി)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങയ്  രൂപതീകേരണലാം ആവര്ത്തനിത/ഇരടനിപനിലന്റെ
സസഭഭാവമുള്ള പല ചേഭാര്ജ്ജുകേളുലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേകയഭാ കുറയകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നതയ് മുകഖേന
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പലനിശ  നനിരക്കനില്  ഗണവമഭായ  കുറവയ്  വഭായ്പഭാക്കഭാര്ക്കയ്  സഭാധവമഭാകുലാം.  പലനിശ
നനിരക്കനിലല  കുറവയ്  ബഭാങ്കുകേളുലട  വഭായ്പഭാ  വനിഹനിതലാം  വര്ദനിക്കഭാന്  ഇടയഭാക്കുലാം.
ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമ്പദയ്  വവവസയനില് പുത്തന് ഉണര്വയ്സ
നല്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

സലാംസഭാനത്തയ്  ധനനനികക്ഷപങ്ങളുലാം  കഡനിറ്റുലാം  വളര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ്
പ്രസ്തുത  ബഭാങനിനയ്  കനിയഭാത്മകേ  പങയ്  വഹനിക്കഭാനഭാകുലാം.  ബഭാങ്കുകേളുലട  സലാംകയഭാജന
ത്തനിലൂലട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കയ് നനിലവനിലുള്ള പല പരനിമനിതനികേളുലാം മറനികേടക്കഭാനഭാകുലാം.
സലാംകയഭാജനത്തനിലൂലട  ബഭാങനിലന്റെ  ആസനി  വര്ദനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ബഭാങനിലാംഗയ്
കമഖേലയനിലല  മറയ്  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആകരഭാഗവകേരമഭായ  മതരലാം  നടത്തഭാനുലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനില് നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ  പങയ്  വഹനിക്കഭാനുലാം  കകേരള
സഹകേരണ ബഭാങനിനയ് കേഴനിയുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  

എറവയ്-പരയഭാടയ് പരസര സഹഭായ സഹകേരണ സലാംഘത്തനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

166  (4625)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  അരനിമ്പൂര്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലല  എറവയ്-പരയഭാടയ്
പരസര സഹഭായ സഹകേരണ സലാംഘത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസറ്റുത സലാംഘലാം ഏലറടുത്തയ് നടത്തുന്ന ലകേഭാടയഭാടനി കകേഭാള പടവനിലല
മുഴവന്  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  സലാംഘത്തനില്  അലാംഗതസലാം  നല്കുന്നനിലലന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേഭാളപടവനിലല  എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  അലാംഗതസലാം  നല്കേനി  അവരുലട
ലപഭാതകയഭാഗലാം  വനിളനിചയ്  കചേര്ത്തയ്  ലനല്ക്കൃഷനി  നടത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ആറഭാലാംകേലയ് ല എന്ന സലത്തയ് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന എറവയ്-
പരയഭാടയ് പരസര സഹഭായ സഹകേരണ സലാംഘത്തനില് ലകേഭാടയഭാടനി കകേഭാളപടവനിലല
കേര്ഷകേരഭാണയ് അഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  സലാംഘത്തനില്  8  അലാംഗ ഭരണ സമനിതനിയഭാണയ്
നനിലവനിലുള്ളതയ്. 195 ഏക്കര് ഭൂമനിയനില് സലാംഘലാം ലനല്ക്കൃഷനി നടത്തനിവരുന. 
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(ബനി)   ലകേഭാടയഭാടനി  കകേഭാളപടവനിലല  മുഴവന്  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  സലാംഘത്തനില്
അലാംഗതസലാം നല്കേഭാത്തതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ഒരു പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്. ആയതയ് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

(സനി)   അലാംഗതസലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതകയഭാഗലാം  വനിളനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണ
നനിര്കദശങ്ങള സലാംഘത്തനിനയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല അഴനിമതനിയുമഭായനി ബന്ധലപട കകേസ്സുകേള

167 (4626)  ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  അഴനിമതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  കകേസകേള
കവഗത്തനില് തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആഡനിറനിലുലാം അകനസഷണത്തനിലുലാം കമകക്കടയ് കേലണത്തനിയ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനില്  സര്ക്കുലര്  11/79  പ്രകേഭാരലാം  അകനസഷണത്തനിനയ്  ലകേമഭാറനിയതലാം
അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതമഭായ  എത്ര  കകേസ്സുകേള  കകേഭാടതനിയുലട  തതീര്പനിനയ്
നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട  അഴനിമതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട കകേസ്സുകേള
കവഗത്തനില് തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

(ബനി)  ആഡനിറനിലുലാം  അകനസഷണത്തനിലുലാം  കമകക്കടയ്  കേലണത്തനിയ
സലാംഘങ്ങളനില്  സര്ക്കുലര്  11/79  പ്രകേഭാരലാം  അകനസഷണത്തനിനയ്  ലലകേമഭാറനിയതലാം
അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതമഭായ  24  കകേസകേള  കകേഭാടതനിയുലട  തതീര്പനിനയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട മൂലധനപരവഭാപതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില് ഇളവയ്

168 (4627) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട  മൂലധനപരവഭാപതഭാ മഭാനദണ്ഡലാം  2016-17-ല്
പഭാലനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് അതനിനുളള കേഭാരണങ്ങള എന്തെഭാണയ്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  ഇളവയ്  ആവശവലപടയ്  സർക്കഭാർ  റനിസര്വയ്
ബഭാങനിലന സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  റനിസര്വയ്  ബഭാങയ്  എലന്തെങനിലുലാം  ഉറപയ്  നല്കേനി
യനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   31-3-2017-നയ്   മുമ്പഭായനി  ബഭാങനിലാംഗയ്  ലലലസന്സള്ള  എലഭാ  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലാം  9  ശതമഭാനലാം  മൂലധനപരവഭാപത  ലലകേവരനിക്കണലമന്നയ്
റനിസര്വയ്  ബഭാങയ്  ഓഫയ്  ഇന്തെവയുലട  നനിര്കദശലാം  ഉണഭായനിരുന.   തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  14  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്  11  ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലാം  നനിശനിത  മൂലധനപരവഭാപത  ലലകേവരനിചനിട്ടുണയ്.   തനിരുവനന്തെപുരലാം,
വയനഭാടയ്, കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള നനിശനിത മൂലധനപരവഭാപത
ലലകേവരനിചനിടനില.   കനഭാടയ്  പ്രതനിസന്ധനി  കേഭാരണലാം  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവനില്  കുറവയ്
വരനികേയുലാം ആയതയ് ബഭാങ്കുകേളുലട എന്.പനി.എ.  വര്ദനിക്കുന്നതനിനയ് ഇടയഭാക്കനിയതയ് ടനി
ബഭാങ്കുകേളക്കയ് നനിശനിത മൂലധന പരവഭാപത ലലകേവരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാലത വന്നതനിലന്റെ
പ്രധഭാന കേഭാരണമഭാണയ്. 

(ബനി)  ഉണയ്.  മഭാത്രമല  നബഭാര്ഡുമഭായനിട്ടുള്ള  ചേര്ചകേളനില്  പ്രസ്തുത മഭാനദണ്ഡ
ങ്ങളനില് ഇളവയ് ആവശവലപടനിരുന. 

(സനി) റനിസര്വയ് ബഭാങനിലന്റെ ബന്ധലപട ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ് ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനി
ക്കഭാലമന്നയ്  റനിസര്വയ് ബഭാങയ് ഗവര്ണര് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര് തസനികേയനില് 
ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ഒഴനിവകേള

169  (4628)  ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര് തസനികേയനികലയയ്  2017-
ല് നനിലവനില് വന്ന പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനില്നനിന്നയ്  എത്ര കപര്ക്കയ് നനിയമനലാം
നല്കേനിലയന്ന ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മലറലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുലാം ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല
ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ഒഴനിവള്ള കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര് തസനികേകേളനില് നനിയമനങ്ങള
നടത്തഭാന് കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കകേരള ബഭാങയ്  രൂപതീകേരണത്തനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളക്കയ്  ഒരു  പഞഭായത്തനില്  കുറഞതയ്  ഒരു  ശഭാഖേലയങനിലുലാം  അനുവദനിക്കു
ന്നതനിനുലാം പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനില്നനിന്നയ്  കൂടുതല് കപലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  

ജനില നനിയമനങ്ങള

തനിരുവനന്തെപുരലാം -

ലകേഭാലലാം -

പത്തനലാംതനിട -

ആലപ്പുഴ -

കകേഭാടയലാം 10

ഇടുക്കനി 5

എറണഭാകുളലാം 5

പഭാലക്കഭാടയ് 26

മലപ്പുറലാം 29

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് -

വയനഭാടയ് 10

കേണ്ണ  ശ്ശൂര് -

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് -

തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് 2016-ല് നനിലവനില് വന്ന റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേഭാണയ്
നനിലവനിലുള്ളതയ്.

(ബനി)   ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങനില്  നനിലവനില്  കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര്
തസനികേയനില് ഒഴനിവകേളനില. ആയതനിനഭാലഭാണയ് ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര്
തസനികേയനിലല ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാത്തതയ്.
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(സനി) 2017-ലല കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര് റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ് നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം

ബഭാങയ്-2 എന്.ലജ.ഡനി. ഒഴനിവകേള 16-3-2017-ല് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  സഹകേരണ  നനിയമത്തനിനുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം  സഹകേരണ  സലാംഘലാം

രജനിസഭാറുലട സര്ക്കുലര് നനിര്കദശങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായനിടഭാണയ് ജനിലഭാ സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളക്കയ് ശഭാഖേകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കുന്നതയ്. 

കകേരള  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി

റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചയ് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസനികേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര് തസനികേയനിലല റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ് 

170 (4629) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന്: തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര് തസനികേയനികലക്കയ് നനിലവനില്

റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  ഉകണഭാ;  ഉലണങനില്  എത്ര  കപര്ക്കയ്  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്; ജനില തനിരനിചയ് കേണക്കയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരള ബഭാങയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഈ ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം

നനിയമനലാം തഭാലഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനിൽ അർഹരഭായവർക്കയ്  നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നനിലഭാലയനള്ള കേഭാരവലാം

സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില് റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേനില് ഉളലപടവലര അടനിയന്തെരമഭായനി  നനിയമന

ത്തനിനഭായനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുവഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങയ്  കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര്  തസനികേയനികലയയ്  റഭാങയ്

ലനിസ്റ്റേയ് നനിലവനിലുണയ്.
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ജനില നനിയമനങ്ങള

(1) (2)

തനിരുവനന്തെപുരലാം -

ലകേഭാലലാം -

പത്തനലാംതനിട -

ആലപ്പുഴ -

കകേഭാടയലാം 10

ഇടുക്കനി 5

എറണഭാകുളലാം 5

പഭാലക്കഭാടയ് 26

മലപ്പുറലാം 29

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് -(

വയനഭാടയ് 10

കേണ്ണ ശ്ശൂര് -

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് -

(ബനി)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്  PSC  മുകഖേന നടത്തുന്ന നനിയമനങ്ങളക്കയ്
നനിലവനില് യഭാലതഭാരു നനിയനണവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) ഒഴനിവകേള വരുന്ന മുറയയ് PSC ക്കയ് ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.

റനിസ യ്ഫണയ് പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലവലാം

171 (4630) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

റനിസയ് ഫണയ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള കലഭാണ എടുക്കുന്ന അവസരത്തനില്
ത്തലന്ന  ബന്ധലപടവകരഭാടയ്  നനിര്ബന്ധമഭായുലാം  വനിശദതീകേരനിക്കണലമന്ന  നനിബന്ധന
വയന്നതനിനുലാം  അതയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നയ്  വവക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

റനിസയ് ഫണയ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള കലഭാണ എടുക്കുന്ന അവസരത്തനില്
വഭായ്പക്കഭാലര  അറനിയനിക്കണലമന്നയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

കുറഞ വനിലയയ് പഠനസഭാമഗനികേള ലഭവമഭാക്കഭാന് നടപടനി

172 (4631) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന്
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്
ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതനിയ അദവയന വര്ഷത്തനില് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് പഠനസഭാമഗനികേള
കുറഞ  വനിലയയ്  ലഭവമഭാക്കഭാന്  കേണസമ്യൂമര്  ലഫഡയ്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  ലപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വനിലക്കുറവനിലഭാണയ്
പഠനസഭാമഗനികേള വനില്ക്കുന്നതയ് ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ  അദവയന  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  രക്ഷനിതഭാ
ക്കളക്കുലാം  പ്രകയഭാജനലപടുന്ന  രതീതനിയനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  250  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്
മഭാര്ക്കറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  എലഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡല
ത്തനിലുലാം  ചുരുങ്ങനിയതയ്  ഒരു  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  മഭാര്ക്കലറങനിലുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലടകയഭാ  സ്കൂളുകേളുകടകയഭാ  കനതൃതസത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭാവശവമഭായ  മുഴവന്  സഭാധനങ്ങളുലാം  ഒരു
കമല്ക്കൂരയയ്  കേതീഴനില്  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  മഭാര്ക്കറയ്  ലകേഭാണയ്
ഉകദശനിക്കുന്നതയ്.  കുടുലാംബശതീ  കപഭാലുള്ള  കൂടഭായകേളുകടയുലാം  പ്രമുഖേ  കേമ്പനനികേള
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  സ്കൂള  ബഭാഗയ്,  കുട,  ലഞയ്  കബഭാകയ്,  വഭാടര്  കബഭാടനില്,  കപന,
ലപന്സനില്,  ഇന്സ്ട്രുലമന്റെയ്  കബഭാകയ്  എന്നനിവയുലാം,  കേണസമ്യൂമര്  ലഫഡയ്  ഉത്പഭാദനി
പനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി കനഭാടയ് ബുക്കുകേളുലാം സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ് മഭാര്ക്കറനില് ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
മഭാര്ക്കറയ്  വനിലകയക്കഭാള  15%  മുതല്  20%  വലര  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  മഭാര്ക്കറനില്
സഭാധനങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  ലപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള 15%  മുതല് 20%  വലര വനിലക്കുറവനിലഭാണയ്
പഠന സഭാമഗനികേള വനില്ക്കുന്നതയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം ചുരുങ്ങനിയതയ് ഒരു
സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  മഭാര്ക്കറയ്  എങനിലുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുകടകയഭാ,
സ്കൂളുകേളുലടകയഭാ കനതൃതസത്തനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

103/2020.
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കകേപയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജുകേളനിലല തസനികേകേളനില് ഒഴനിവയ്

173  (4632)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേപയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഓകരഭാ  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലുലാം
കട്രഡ്സ് മഭാന്,കട്രഡ് സ് മഭാന്  ഇന്സകര് തസനികേകേളനിലഭായനി  എത്ര വതീതലാം  ജതീവനക്കഭാര്
സനിരലാം/കേരഭാര്/ദനിവസ കവതന അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനിലചേയ വരുനലവന്നയ് ഇനലാം
തനിരനിച്ചു വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാകളജുകേളനില് കട്രഡ്സ് മഭാന്, കട്രഡ്സയ് ഇന്സകര്, അസനിസ്റ്റേന്ന്റെയ്
കഗഡയ്  II,  ലലകബറനിയന്  എന്നതീ  തസനികേകേളനില്  എത്ര  കവക്കന്സനികേള
നനിലവനിലുലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജുകേളനിലല കട്രഡസയ് മഭാന്
തസനികേയനില് 64-ഉലാം ഇന്സകര് കഗഡയ് II തസനികേയനില് 33-ഉലാം സനിരലാം ജതീവനക്കഭാ
രുണയ്.  കട്രഡയ് ഇന്സകര് തസനികേ നനിലവനിലനില.

ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരഭാള  മഭാത്രലാം  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില്  കട്രഡ്സയ് മഭാന്  തസനികേയനില്  കജഭാലനി  ലചേയവരുന.   ദനിവസ
കവതനക്കഭാരനില. 

       (ബനി) കട്രഡ്സ യ്മഭാന്-84 കട്രഡയ് ഇന്സകര് തസനികേ നനിലവനിലനില.        
   കട്രഡ്സ യ്മഭാന് II- 15

        അസനിസ്റ്റേന്റെയ് കഗഡയ് II- 17

(ഇതനില് 12 കപര് ലറഗുലലലറസ്ഡയ് എന്ന നനിലയനില് തടരുനണയ്).

ലലലകബറനിയന് - 9

ലലവപനിന് മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

174 (4633) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലവപനിന്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  പടനികേജഭാതനി  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവയനില്  ലഭാഭകേരമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവ ഏലതഭാലക്കലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ലലവപനിന്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ചുവലടപറയുന്ന  6  പടനികേജഭാതനി
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ടനി.  സലാംഘങ്ങലളലഭാലാം നഷ്ടത്തനിലഭാണയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.

(1) പള്ളനിപ്പുറലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  കനിപലാം
നമ്പര്  ഇ.685

(2) കുഴനിപള്ളനി പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ സര്വ്വതീസയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം
കനിപലാം നമ്പര്  ഇ.62

(3) നഭായരമ്പലലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സര്വ്വതീസയ്  സഹകേരണ
സലാംഘലാം  കനിപലാം നമ്പര്  ഇ.337

(4)  ഞഭാറയല് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ സര്വ്വതീസയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം
കനിപലാം നമ്പര്  ഇ.739

(5) എളങ്കുന്നപ്പുഴ  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സര്വ്വതീസയ്  സഹകേരണ
സലാംഘലാം കനിപലാം നമ്പര്  ഇ.295

(6)  എടവനക്കഭാടയ്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സര്വ്വതീസയ്   സഹകേരണ
സലാംഘലാം കനിപലാം നമ്പര്  ഇ.61

വനിലക്കയറലാം തടയുന്നതനിനയ് സഹകേരണ വകുപയ് ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേള

175  (4634)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസദതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിലക്കയറലാം  തടയുന്നതനിനയ്  സഹകേരണ വകുപയ്  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനികതവഭാപകയഭാഗസഭാധനങ്ങള  വനിപണനികയക്കഭാള  എത്ര  ശതമഭാനലാം
വനിലകുറചഭാണയ് ത്രനികവണനി, നന കസ്റ്റേഭാറുകേളനില് വനില്ക്കുന്നതയ് ;

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങള  വനിലക്കയറലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിച്ചു;  വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് വകുപനിനയ്  ടനി  വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് എത്ര രൂപ
അനുവദനിച്ചുലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിലക്കയറലാം  തടയുന്നതനിനയ്  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന  പദതനികേളഭാണയ്
സഹകേരണ വകുപയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

103/2020.
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പുതനിയ അദവയന വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം
പ്രകയഭാജനലപടുന്ന  രതീതനിയനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  250  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം ചുരുങ്ങനിയതയ്
ഒരു  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  മഭാര്ക്കറയ്  എങനിലുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുലടകയഭാ
സ്കൂളുകേളുലടകയഭാ  കനതൃതസത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.   മഭാര്ക്കറയ്
വനിലകയക്കഭാള  കുറഞതയ്  15-20%  കുറഞ  വനിലയയ്  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  മഭാര്ക്കറനില്
സഭാധനങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുവഭാനഭാണയ്  ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.   ആഫതീസയ്  കസ്റ്റേഷനറനി
സഭാധനങ്ങള നവഭായമഭായ വനിലയയ് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ് കേണസമ്യൂമര്ലഫഡയ് ആരലാംഭനിച
നഭാലയ്  ഇ-ത്രനികവണനികേളക്കയ് പുറകമ  24  എണ്ണലാംകൂടനി പുതതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഓണലലലന്  കട്രഡനിലാംഗനിനയ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചുവരുന.  കഷഭാപ്പുകേളനില് വന്നയ് കനരനിടയ് സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങഭാന് കേഴനിയഭാത്ത
വവക്തനികേളക്കയ്  ഓണലലലനഭായനി  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം,  അവ  വതീടനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   സലാംസഭാനത്തയ്  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനില്  കേണസമ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  മുന്കേകയഭാലട
2000  നതീതനി  ഒസൗടയ് ലലറ്റുകേളുലാം  1500  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റേഭാറുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കു
ന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  അരനിയുലട ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലപഭാതവനിപണനി
യനിലല  വനില്പന  വനില  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  കേണസമ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  കനതൃതസ
ത്തനില് പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങലള കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി കേണകസഭാര്ഷവലാം  രൂപതീകേരനിചയ്
ഫലപ്രദമഭായനി  മഭാര്ക്കറനില്  ഇടലപടുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ഇതവഴനി  680
അരനിക്കടകേള  ആരലാംഭനിചയ്  സവര്ണ്ണമസൂരനി  അരനി  കേനികലഭായയ്  25  രൂപ  നനിരക്കനില്
ലപഭാതജനങ്ങളക്കയ് വനില്പന നടത്തനിവരനികേയുലാം ലചേയവരുന.

(ബനി)  നനികതവഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള വനിപണനികയക്കഭാള ശരഭാശരനി 5  മുതല്
10 ശതമഭാനലാം വലര വനിലകുറചഭാണയ് ത്രനികവണനികേളനില് വനില്ക്കുന്നതയ്.

(സനി)  2016-2017  വര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങള  വനിലക്കയറലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുകവണനി 13.55 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.

(ഡനി)  സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് 2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം 53  കകേഭാടനി
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

ലനലനിക്കുഴനി പഞഭായത്തനില്  തൃക്കഭാരനിയരനില് നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റേഭാര് 

176  (4635)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം സര്വ്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ കേതീഴനില് ലനലനിക്കുഴനി
പഞഭായത്തനില്  തൃക്കഭാരനിയരനില്  ഒരു  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റേഭാര്  തടങ്ങുന്നതനിനയ്
സനി.എസയ്1/33236/12 പ്രകേഭാരലാം 27-2-2013-ല് ഉത്തരവയ് ലഭനിചനിരുന്നതയ് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എന്നഭാല്  ലവള്ളലപഭാക്കലാംമൂലലാം  ബഭാങനിലന്റെ  ലകേടനിടലാം  കശഭാചേനതീയ
അവസയനിലഭാവകേയുലാം  ഇതമുലലാം  നതീതനി  ലമഡനിക്കൽ  കസ്റ്റേഭാര്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിഞനില എന്ന കേഭാരവവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ലമയനിന്റെനന്സയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിലന തടർന്നയ് നതീതനി
ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റേഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  10-8-2016-ല്  ബഭാങയ്  നല്കേനിയ
അകപക്ഷ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാള  ഈ  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റേഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
എലന്തെങനിലുലാം  തടസമുകണഭാ;  എങനിൽ  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റേഭാര്  തടങ്ങുന്നതനിനഭാ
വശവമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതസലാംബന്ധനിച  ഫയലനിലന്റെ  നനിലവനിലല
സനിതനി എലന്തെന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റേഭാര് എന്നകത്തയയ് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
കേഴനിയുലാം എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.

(ഡനി)  ഇല;  സസനികേരനിചനിട്ടുണയ്;  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  നനിലവനില്  കേരടയ്  ഉത്തര
വഭായനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

(ഇ)  എന്നകത്തയയ് നതീതനി  ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റേഭാറനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനി
ക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നയ് വവക്തമഭായ തതീയതനി അറനിയനിക്കുവഭാന് ഇകപഭാള നനിര്വ്വഭാഹമനില. 

അലാംഗസമഭാശസഭാസഫണയ് വനിനനികയഭാഗത്തനിനയ് ചേടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നടപടനി

177 (4636)  ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  നനിയമത്തനിലല  ചേടലാം  53  A  പ്രകേഭാരലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  അറലഭാഭത്തനില്നനിന്നയ്
മഭാറനിവയലപടുന്നതമഭായ  അലാംഗസമഭാശസഭാസ  ഫണനിലന്റെ  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച
ചേടങ്ങള പ്രഭാബലവത്തനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ചേടലാം പ്രഭാബലവത്തനില് വന്നനിടനിലലങനില് ചേടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള സഹകേരണ
സലാംഘത്തനില്നനിനലാം വഭായ്പ  എടുത്തയ് ഗുരുതരമഭായ അസഖേലാം ബഭാധനിച കരഭാഗനികേളുലട
വഭായ്പകേള  എഴതനിത്തള്ളുന്നതനിനയ്  അലാംഗസമഭാശസഭാസഫണയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശവമഭായ വവവസകേൾ ഉൾലപടുത്തനി ചേടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേടലാം  53  (എ)   പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗസമഭാശസഭാസ  ഫണനിലന്റെ  നനിയനണലാം
ലലകേകേഭാരവലാം  എന്നനിവ  ബഹു.  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി,  സഹകേരണ  വകുപയ്
ലസകടറനി,  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്  എന്നനിവരടങ്ങുന്ന  കേമ്മേനിറനിക്കഭാണയ്.
പ്രസറ്റുത  ഫണനിലന്റെ  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  പ്രകതവകേമഭായ  വവവസകേള
രൂപതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ചേടലാം  53(എ)  പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  അലാംഗ  സമഭാശസഭാസ  ഫണയ്
സലാംഘങ്ങളനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്
ഉകദശനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   സലാംഘത്തനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  എടുത്തയ്  ഗുരുതരമഭായ  അസഖേലാം
ബഭാധനിച  കരഭാഗനികേളുലട  വഭായ്പകേള  എഴതനിത്തള്ളുന്നതനിനയ്  അലാംഗസമഭാശസഭാസഫണയ്
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  വവവസകേള  ഉളലപടുത്തുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേണസമ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ വനികദശ മദവ വനില്പന ശഭാലകേള

178  (4637)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) 2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര സലാംസഭാനത്തയ് കേണസമ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ എത്ര
വനികദശ മദവ വനില്പന ശഭാലകേള പ്രവര്ത്തനിചനിരുന;

(ബനി)  ഇവ  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണന്നയ്  ലകേടനിട  ഉടമയുലട  കപരയ്  വനിവരലാം,
വനിസതീര്ണ്ണലാം, വഭാടകേ എന്നനിവ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനില്  കദശതീയ-സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരത്തയ്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന
വനികദശ  മദവ  വനില്പന  ശഭാലകേള  ഏലതഭാലക്ക;  ഓകരഭാന്നനിലന്റെയുലാം  ലകേടനിട
ഉടമസലന്റെ കപരയ്, വനിസതീര്ണ്ണലാം, വഭാടകേ, അഡസഭാന്സയ് എന്നനിവ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേണസമ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ വനികദശ മദവ വനില്പന ശഭാലകേളനില് സൂക്ഷനിക്കഭാവന്ന
മദവത്തനിലന്റെ അളവയ് എത്ര ; കേടകേൾ തനിരനിചയ് കസ്റ്റേഭാക്കയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) അനുവദനതീയമഭായ അളവനികനക്കഭാള കൂടുതല് മദവലാം കസ്റ്റേഭാക്കയ് ലചേയനിരുന്ന
തഭായനി സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര  സലാംസഭാനത്തയ്  കേണസമ്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  36
വനികദശ മദവ ഷഭാപ്പുകേളുലാം 3 ബനിയര് ഷഭാപ്പുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.

(ബനി)  വവക്തമഭാക്കഭാലാം.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം-1* ആയനി കചേര്ക്കുന.

(സനി) വവക്തമഭാക്കഭാലാം.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം-2* ആയനി കചേര്ക്കുന.

(ഡനി) കേണസമ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ വനികദശ മദവ വനില്പനശഭാലകേളനില് സൂക്ഷനിക്കഭാ
വന്ന മദവത്തനിനയ് പരനിധനി നനിശയനിചനിടനില.

(ഇ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

ശലാംഖുമുഖേത്തയ് വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലാം ലലലഫയ് ഗഭാര്ഡുകേളുലാം അനുഭവനിക്കുന്ന
ദുരനിതലാം

179  (4638)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം, ശലാംഖുമുഖേത്തയ് വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലാം ലലഫയ് ഗഭാര്ഡുകേളുലാം
മറ്റുലാം  അനുഭവനിക്കുന്ന  ദുരനിതത്തനിലനക്കുറനിചയ്  5-5-2016-ലല  മലാംഗളലാം  പത്രത്തനിലല
ലപഭാതവൃത്തഭാന്തെ കപജനില് വന്ന വഭാര്ത്തകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനിൽ  എലന്തെഭാലക്ക  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള  സസതീകേരനി
ക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പത്രവഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിടനില.  ശലാംഖുമുഖേത്തയ് വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ്
ആവശവമഭായ  കൂടുതല്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  ലപഭാതലവ  ലലലഫ്ഗഭാര്ഡുകേള  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
പ്രകതവകേലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മദവ നയലാംമൂലലാം വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണ്ണത്തനില് വന്ന കുറവയ്

180  (4639)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദവനയവലാം  കദശതീയപഭാതയുലട  500  മതീററനില്
മദവഷഭാപ്പുകേള  പഭാടനില  എന്ന  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലാം  കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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സഞഭാര  കമഖേലലയ  ഏതയ്  രതീതനിയനിലഭാണയ്  ബഭാധനിചതയ്;ഈ  നയങ്ങള  കേഭാരണലാം
വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണ്ണത്തനില് കുറവയ് വന്നനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിലന
കുറനിചയ്  ശഭാസതീയമഭായ  പഠനലാം  എലന്തെങനിലുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദവനയവലാം  കദശതീയ  പഭാതയുലട  500  മതീററനില്
മദവഷഭാപ്പുകേള  പഭാടനില  എന്ന  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലാം  കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദ
സഞഭാര കമഖേലലയ ഏതയ് രതീതനിയനിലഭാണയ് ബഭാധനിചതയ് എന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ് പഠനലാം
നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല് 2016-ല് സലാംസഭാനലത്ത നനിലവനിലല വനികനഭാദസഞഭാരനി
കേളുലട  വരവനിലുള്ള  വളര്ചഭാനനിരക്കനിലല  കുറവയ്  ശദയനില്ലപടതനിലന  തടര്ന്നയ്
“Trade  Research  Survey  2016”  എന്ന  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത
പഠനത്തനില്  ടൂറനിസലാം  രലാംഗലത്ത  തളര്ചയുലട  മുഖേവകേഭാരണമഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനി
ക്കലപടതയ്  പ്രധഭാന വരുമഭാന  കസഭാതസ്സുകേളനിലലഭാന്നഭായ കഹഭാടലുകേളനില് നടക്കുന്ന
മതീറനിലാംഗയ്,  കേണലവന്ഷനുകേള,  ഗ്രൂപയ്  ടൂര്,  എകനിബനിഷന്,  ലഡസ്റ്റേനികനഷന്,
കേലവഭാണങ്ങള എന്നനിവയനിലുണഭായ ഇടനിവഭാണയ്.  ഇതനിലനഭാരു കേഭാരണലാം നനിലവനിലല
മദവനയലാം കൂടനിയഭാലണന്നയ് പ്രസറ്റുത പഠനത്തനില് കേലണത്തുകേയുണഭായനി.

വനികനഭാദ സഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി

181 (4640)  ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്തുന്ന  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണത്തനിലുണഭാകുന്ന
വര്ദനവനിലന്റെ  കതഭാതയ്  കുറഞ്ഞുവരുന്നതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയനിരുകന്നഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള,  വനികശഷനിചയ്  അറബയ്  രഭാജവങ്ങളനില്
നനിനള്ളവലര കൂടുതലഭായനി ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭായനി നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രചേഭാരണ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനുലാം സരക്ഷനിതതസത്തനിനു
മഭായനി കേനിഫ്ബനിവഴനി നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാലമനലാം ഇതനിനഭായനി കകേരള
ടൂറനിസലാം ഇന്ഫ്രഭാസക്ചര് ലനിമനിറ ഡയ്  നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാലമനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

103/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനലത്ത  നനിലവനിലല  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  വരവനിലുള്ള
വളര്ചഭാനനിരക്കനിലല  കുറവയ്  ശദയനില്ലപടതനിലന  തടര്ന്നയ്  “Trade  Research
Survey 2016”എന്ന പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത പഠനത്തനില് ടൂറനിസലാം രലാംഗലത്ത
തളര്ചയുലട  മുഖേവകേഭാരണമഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കലപടതയ്  പ്രധഭാന  വരുമഭാന
കസഭാതസ്സുകേളനിലലഭാന്നഭായ കഹഭാടലുകേളനില് നടക്കുന്ന മതീറനിലാംഗയ്,  കേണലവന്ഷനുകേള,
ഗ്രൂപയ്  ടൂര്,  എകനിബനിഷന്,  ലഡസ്റ്റേനികനഷന്  കേലവഭാണങ്ങള  എന്നനിവയനിലുണഭായ
ഇടനിവഭാണയ്.

(ബനി)  അറബയ്  രഭാജവങ്ങളനില് നനിനള്ള വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി തഭാലഴ പറയുന്ന പദതനികേള നടപഭാക്കനി വരുന.

• അകറബവന്  ട്രഭാവല്  മഭാര്ക്കറയ്  കട്രഡയ്  ലഫയറനില്  കകേരള  ടൂറനിസ
ത്തനിലന്റെ സജതീവ സഭാന്നനിധവലാം.

• കകേരള ടൂറനിസത്തനിലന്റെ പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
വനിവനിധ  അറബയ്  രഭാജവങ്ങളനില്  കറഭാഡയ്  കഷഭാ  നടത്തുകേയുണഭായനി.
ഇതനിനുപുറകമ  വനിവനിധ  അറബയ്  പത്രങ്ങളനിലുലാം  മഭാസനികേകേളനിലുലാം
പരസവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ദുബഭായയ് കപഭാലുള്ള സലങ്ങളനില് കകേരള
ടൂറനിസലാം ടഭാകനി ബഭാന്ഡനിലാംഗയ് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)   വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  തഭാലഴ
പറയുന്ന  8  പദതനികേളക്കയ്  തതസത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

1. കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  SIHM  കേഭാമ്പസനില് ത്രതീ സ്റ്റേഭാര് കഹഭാടല് കകേഭാലാംപകയ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2. മുഴപനിലങ്ങഭാടയ് ത്രതീ സ്റ്റേഭാര് ബനിചയ് റനികസഭാര്ടയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം. 

3.  ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലല ലചേത്തനി ബതീചയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4.  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല ഇരനിങ്ങല് സര്ഗ്ഗഭാലയ അവലലാംബമഭാക്കനി
പകയഭാളനി-വടകേര  കമഖേലകേള  ഉളലപടുത്തനിയുള്ള  ഇന്റെകഗറഡയ്
സര്കേമ്യൂടയ്  വനികേസനലാം.

5. കേഭാഞനിരപ്പുഴ ഡഭാലാം വനികേസനലാം

6.  ലതനല ഡഭാലാം വനികേസനലാം
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7.  ലനയഭാര് ഡഭാലാം വനികേസനലാം

8.   മുഴപനിലങ്ങഭാടയ്-ധര്മ്മേടലാം-ധര്മ്മേടലാം  ലഎലന്റെയ്  ബന്ധലപടുത്തനി  കറഭാപയ്
കവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്  ഭരണഭാനുമതനിക്കയ്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  8  പദതനി
കേളനില് 6  പദതനികേളുലട ലസഷവല് പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിളഭായനിടഭാണയ് കകേരള ടൂറനിസലാം
ഇന്ഫ്രഭാസക്ചേര് ലനിമനിറഡനിലന നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

അതനിഥനി മന്ദനിരങ്ങള

182  (4641)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം  സലാംസഭാനങ്ങളനിലഭാണയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ അതനിഥനി
മന്ദനിരങ്ങള ഉള്ളതയ് ; എവനിലടലയലഭാലാം;

(ബനി)  അതനിഥനി മന്ദനിരങ്ങള ഇലഭാത്ത സലാംസഭാന തലസഭാനങ്ങളനില് പുതനിയ
ഗസ്റ്റേയ് ഹസൗസയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സസനികേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില് പല വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ഇകപഭാഴലാം ടൂറനിസലാം
വകുപനിലന്റെ അതനിഥനി മന്ദനിരങ്ങള ഇലലന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നമ്യൂഡല്ഹനി, മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനിലല നവനി മുലാംലലബ, തമനിഴയ് നഭാടനിലല കേനവഭാകുമഭാരനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ഓകരഭാ കകേരള ഹസൗസകേള വതീതലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇതകൂടഭാലത
ലചേലലന്നയനില് ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലട കേതീഴനില് ഗസ്റ്റേയ് ഹസൗസയ്/ കഹഭാടല് വനിഭഭാഗത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലറയനിന്കഡ്രഭാപയ്-ല്  10  മുറനികേള  അതനിഥനികേളക്കയ്  റനിസര്കവഷന്
മുകഖേന നല്കുനണയ്. 

(ബനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഗസ്റ്റേയ്  ഹസൗസകേള  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ലക്ഷവമഭാക്കനി  സഭാപനിചനിട്ടു
ള്ളതല.   സര്ക്കഭാര്  അതനിഥനികേലള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായഭാണയ്  അവ  സഭാപനിക്കു
ന്നതയ്.   എന്നഭാല് ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലട ആഭനിമുഖേവത്തനില് സഭാധവതയുള്ള  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് റനികസഭാര്ട്ടുകേളുലാം  കഹഭാടലുകേളുലാം സഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലാം.
കൂടഭാലത സസകേഭാരവ സലാംരലാംഭകേലരയുലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.  
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കടക്കയ് എ കബക്കയ് പദതനി

183 (4642) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കടക്കയ് എ കബക്കയ് എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഉകദശവലക്ഷവങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  സലലാം  കേലണത്തുന്നതയ്
എങ്ങലനയഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ്  ലമചലപട  സന്ദര്ശനഭാനുഭവലാം  പ്രദഭാനലാം
ലചേയ്യുകേ എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി സലാംസഭാനലത്ത പ്രധഭാനലപട പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്
അന്തെര്കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള കടഭായയ് ലലറ്റുകേള,  കകേഭാഫനി കഷഭാപയ്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്
ഏരനിയ,  സവനതീര്  കഷഭാപ്പുകേള,  കകഭാക്കയ്  റൂമുകേള  മുതലഭായവ  സഭാപനിക്കുകേ
എന്നതഭാണയ് കടക്കയ് എ കബക്കയ് പദതനി ലകേഭാണയ് ഉകദശനിക്കുന്നതയ്.  തകദശ ഭരണ
സഭാപനങ്ങലളയുലാം  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേലളയുലാം  ലപഭാതകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങലളയുലാം
സഹകേരനിപനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ് പദതനി നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  പ്രധഭാന  പഭാതകേളക്കരനികേനില്  വകുപ്പുകേകളഭാ  തകദശ  സഭാപനങ്ങകളഭാ,
ലപഭാതകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങകളഭാ ലഭവമഭാക്കുന്ന അനുകയഭാജവമഭായ സലങ്ങളനിലഭാണയ്
വനികനഭാദസഞഭാര വകുപയ്  "കടക്കയ് എ കബക്കയ് " സഭാപനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ
നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവയ് വനികനഭാദസഞഭാര വകുപയ് വഹനിക്കുന.

സഭാഹസനികേ വനികനഭാദസഞഭാരലാം

184  (4643)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാഹസനികേ വനികനഭാദസഞഭാരലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുളള മഭാസ്റ്റേര് പഭാന്
സലാംസഭാനത്തയ് ഇതനിനകേലാം തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;
103/2020.
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(ബനി)  എങനില്  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കഭാനുളള  ചുമതല  ഏതയ്  ഏജന്സനി
ലയയഭാണയ് ഏല്പനിചനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവയ്
വരുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതഭാലക്ക  ബതീച്ചുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചഭാണയ്
സഭാഹസനികേ ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഭാധവതകേള പഠനവനികധയമഭാക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി&സനി)  കേഭാപനില്,  വഭാഗമണ,  മുഴപനിലങ്ങഭാടയ്  എന്നതീ  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  കകേന്ദ്രങ്ങലള
സഭാഹസനികേ വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണനിയുള്ള
മഭാസ്റ്റേര് പഭാന് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  45  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി
യനിട്ടുണയ്.  ഇതമഭായനി ബന്ധലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ഡനി)  ബതീച്ചുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള സഭാഹസനികേ ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഭാധവതകേള
നനിലവനില് പഠനവനികധയമഭാക്കുന്നനില.

അടൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

185 (4644)  ശതീ  .    ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട ഡനി.റനി.പനി.സനി.  മുഖേഭാന്തെരലാം അടൂര് മണ്ഡലത്തനിലന്റെ പരനിധനി
യനില്ലപട  ഏലതലഭാലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  ഭരണഭാനുമതനിക്കുകവണനി  സമര്പനിചനിട്ടു
ലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
തടസങ്ങലളലന്തെലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
സഹഭായകേമഭായ ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനിറമുടനി കപഭാണയ് വനികേസനലാം,  ലനടുലാംകുന്നയ് മല ടൂറനിസലാം പദതനി എന്നതീ
പദതനികേള ഡനി.റനി.പനി.സനി. മുകഖേന ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  പദതനികേള വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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കേറന്സനി നനികരഭാധനവലാം ടൂറനിസലാം കമഖേലയനിലല പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങളുലാം

186  (4645)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേറന്സനി  നനികരഭാധന  നടപടനികേള  സലാംസഭാനലത്ത  ടൂറനിസലാം
കമഖേലയനില്  ഉണഭാക്കനിയ  പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിലയനിരുത്തുകേയുണഭാകയഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവമഭായനി തഭാരതമവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള  2016-17-ല്
വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണ്ണത്തനിലുലാം സസകദശനി ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണ്ണത്തനിലുലാം ഉണഭായ
വവതവഭാസലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാലയളവനില് ടൂറനിസലാം കമഖേലയനില്നനിനലാം ലഭനിച വരുമഭാനത്തനിലന്റെ
ഏറക്കുറവകേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  നവലാംബര്  8  അര്ദരഭാത്രനി മുതല് നനിലവനില് വന്ന  500-ലന്റെയുലാം
1000-ലന്റെയുലാം കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല് നടപടനി  ടൂറനിസലാം കമഖേലലയ എത്രകത്തഭാളലാം
ബഭാധനിച്ചു  എന്നയ്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ഒരു  "കേസനികേയ്  സര്കവ്വ"  2016
ഡനിസലാംബര്  1-നയ്  വകുപയ്   തലത്തനില് നടത്തുകേയുണഭായനി.   പ്രസ്തുത സര്കവ്വയനില്
കഹഭാടല്,  ഹസൗസയ്  കബഭാടയ്,  ടൂര്  ഓപകററര്  എന്നനിവര്  ഉളലപട  സഭാമ്പനിളുകേളനില്
നനിനലാം  വനിവരകശഖേരണലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.   പ്രസ്തുത  പഠനത്തനിലന്റെ  കേലണത്ത
ലുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

• വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട വരവനില് 15 മുതല് 20 ശതമഭാനലാം
വലര കുറവയ് ഉണഭാകുലമന്നയ് വനിലയനിരുത്തലപടുന.

• ആഭവന്തെര  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  വരവനില്  20  മുതല്  40
ശതമഭാനലാം വലര കുറവയ് ഉണഭാകുലമന്നയ് കേണക്കഭാക്കലപടുന.

• മുന്കൂര് ബുക്കനിലാംഗനിലന ഇതയ് ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിലുണഭായ കുറവയ്
25 മുതല് 30 ശതമഭാനലാം വലരയഭാണയ്.

• നവലാംബര് മഭാസത്തനില് ആലകേ 30% ഹസൗസയ് കബഭാട്ടുകേള മഭാത്രമഭാണയ്
പ്രവര്ത്തനിചതയ്.

• കഹഭാടലുകേളനിലല  ഫഡയ്  &  ബനിവകറജസനിലന്റെ  വനില്പനയനില്  20
മുതല് 25 ശതമഭാനലാം വലര കുറവണഭായനി.
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• കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല്  മതീറനിലാംഗുകേള,  കകേഭാണഫറന്സകേള,
സഭാഹസനികേ ടൂറനിസലാം എന്നനിവലയ കേഭാരവമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.

• വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  ഉപകഭഭാഗത്തനിനുലാം  മറഭാവശവങ്ങളക്കുലാം
ലചേലവഴനിക്കുന്ന  പണത്തനില്  ഗണവമഭായ  കുറവയ്  അനുഭവലപടത
ലകേഭാണയ്  ഇസൗ  കമഖേലയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഭാധഭാരണക്കഭാലര ഇതയ് കേഭാരവമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണലാം  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്  കേലണര്  വര്ഷലാം
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്.  2015  കേലണര്  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  2016-ല്
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണത്തനില്  വര്ദനവയ്  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ  രണയ്
വര്ഷലത്ത  ആഭവന്തെര,  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  തരലാംതനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

വര്ഷലാം
വനികദശ
വനികനഭാദ

സഞഭാരനികേള

ആഭവന്തെര
വനികനഭാദ

സഞഭാരനികേള 
ആലകേ

വളര്ചഭാ
നനിരക്കയ്

2015 9,77,479 1,24,65,571 13443050 6.53%

2016 10,38,419 1,31,72,535 1,42,10,954 5.71%

(സനി) 2015-ല് ആലകേ ടൂറനിസലാം വരുമഭാനലാം  26,689.63  കകേഭാടനി രൂപ ആയനിരുന്നതയ്
2016 -ല്  29,658.56 കകേഭാടനി രൂപ ആയനി വര്ദനിചനിട്ടുണയ് (11.12% വര്ദനവയ്).  

അഗസവ റനികസഭാര്ടനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലട സലലാം

187 (4646) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെയ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാര്  ഡഭാമനിലല  അഗസവ  റനികസഭാര്ടനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  ലകേ.റനി.
ഡനി.സനി.-യുലട സലലാം സസകേഭാരവ വവക്തനികേള കേകയറനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എന്നഭാണയ്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനിലല  കേകയറലാം  കേലണത്തനിയലതനലാം,  അതയ്
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാതനിരുന്നലതന്തുലകേഭാണഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഭൂമനി കേകയറനിയവര്ലക്കതനിലര കകേലസടുത്തയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണഭായനിരുന.

(ബനി&സനി)   അഗസവ  റനികസഭാര്ടനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലട
സലലാം  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേള  കേകയറനിയതഭായനി  1993-ല്  ശദയനില്ലപടതനിലന
തടര്ന്നയ്  ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.  ബന്ധലപട  അധനികേഭാരനികേലള  അറനിയനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട ഫലമഭായനി പ്രസറ്റുത സലലത്ത കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുകേയുലാം
18-4-2017-നയ് സലാംരക്ഷനിത കവലനി ലകേട്ടുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

കേഭായലാംകുളലാം കേഭായകലഭാര ടൂറനിസലാം

188  (4647)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

ഗതീന് കേഭാര്ലപറയ് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി, കേഭായലാംകുളത്തയ് കേഭായകലഭാര ടൂറനിസ
വമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നടത്തുവഭാന്  ഉകദശനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗതീന് കേഭാര്ലപറയ്  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി,  കേഭായലാംകുളലാം കേഭായകലഭാര
ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധലപടയ് നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1.  ടൂറനിസ്റ്റേയ് അലലറവല് ലസന്റെര്

2.  ടൂറനിസ്റ്റേയ് ഇന്റെര്പ്രനികടഷന് ലസന്റെര്

3.  കബഭാര്ഡയ് വഭാക്കയ് &വമ്യൂ കപഭായനിന്റെയ്

4.  ലപര്മനന്റെയ് ഹസൗസയ് കബഭാടയ് ലജടനി

5.  ഇലാംപ്രൂവനിങ്ങയ് നഭാവനിഗബനിലനിറനി

6.  ലഭാന്റെയ് കസപനിലാംഗയ്

7. ഇലകനിഫനികക്കഷന്  & യഭാര്ഡയ് ലലലറനിലാംഗയ്

ഇസൗ പ്രവൃത്തനികേളനില് ഇലാംപ്രൂവനിങ്ങയ് നഭാവനിഗബനിലനിറനി  എന്ന പ്രവൃത്തനി ഒഴനിലകേ
മറയ് പ്രവൃത്തനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.



280       കകേരള നനിയമസഭ                                കമയയ് 18, 2017

നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

189  (4648)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന

പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണയ് ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനികേരനിക്കുവഭാന് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മഭാഹനി മുതല് തനിരുത്തനി വഴനി കേകചരനി,  ലപരനിങ്ങത്തൂര് വലര ജലഗതഭാഗതലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  പഠനലാം  നടത്തുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്  വവക്ത

മഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടൂറനിസലാം പദതനികേള ഒനലാം നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല് വഭാണനികമല്

ടൂറനിസലാം സര്കേമ്യൂടയ് കപ്രഭാജകനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  ഇല.

മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനില് നടപഭാക്കനിയ ടൂറനിസലാം പദതനികേള

190  (4649)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനില് ടൂറനിസലാം കമഖേലയനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാര

ത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ശഭാന്തെനിതതീരലാം  റനിവര്ലസഡയ്  വഭാക്കയ്  കവ,  കകേഭാടക്കുന്നയ്  ടൂറനിസലാം  പദതനി

എന്നനിവയയ് എന്തു തകേ അനുവദനിച്ചു ; ഈ തകേ പരനിപൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുകണഭാ

എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  മനിനനി  ഊടനിയനില്  ഒരു  ടൂറനിസലാം  പദതനി  വനികേസനിപനിക്കുവഭാന്  ഉകദശനി

ക്കുനകണഭാ; എങനില് മഭാസ്റ്റേര് പഭാന് തയഭാറഭാക്കഭാന് വകുപനിനയ് നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം പുതനിയ ടൂറനിസലാം പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  ശഭാന്തെനിതതീരലാം  റനിവര്ലലസഡയ്  വഭാക്കയ്  കവ  പദതനിക്കയ്  രണയ്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി

അനുവദനിച 1,09,63,200 രൂപ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.

കകേഭാടക്കുന്നയ്  ടൂറനിസലാം  പഭാര്ക്കനില്  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളക്കഭായനി  4,73,83,410

രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനില്  3,73,83,410  രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.   ബഭാക്കനി

തകേയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്.

(സനി)   മനിനനി  ഉസൗടനിയനില്  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളക്കഭായനി  നനിലവനില്  സലലാം

ലഭവമഭായനിടനില.

ലചേലഭാനലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസന 
സഭാധവതകേള

191 (4650) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലചേലഭാനലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  വനികനഭാദ

സഞഭാര  വനികേസന  സഭാധവതകേള  കേണക്കനിലലടുത്തയ്,  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്  പഠനലാം

നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്,  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദശനിക്കുന്ന  നടപടനി  എലന്തെന്നയ്  വവക്ത

മഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
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തഭാമരകശരനി ചുരലാം കറഭാപയ് കവ

192 (4651) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്-വയനഭാടയ്  ജനിലകേലള  തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിചയ്  തഭാമരകശരനി

ചുരത്തനിലൂലട ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഭാപയ്  കവ പദതനി ആവനിഷ്കരനി

ചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പദതനി എന്നയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമനലാം നനിലവനിലുള്ള അവസ

എന്തെഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലയനില് ടൂറനിസലാം പദതനികേള

193 (4652) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലയനില് ടൂറനിസലാം കമഖേലയനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കേനിയ  പദതനികേളുലട  (കേനിഫ്ബനി  ഉളലപലട)  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവകേളുലട

പകേര്പ്പുകേള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കനരലത്ത  വനിജയകേരമഭായനി  നടത്തനിയ  കേഭാപഭാടയ്  ലകേറയ്  ലഫസ്റ്റേനിവല്

പരനിഗണനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മറയ് പദതനികേളുലട നനിലവനിലുളള അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധലാം 1,2*  ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യനില്നനിനലാം  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭവമഭാക്കുകേയഭാലണങനില്

പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  പദതനികേളുലട പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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മദവവനില്പന നനിയനണങ്ങളമൂലലാം ടൂറനിസലാം കമഖേലയനില് പ്രതനിസന്ധനി

194  (4653)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള്ള മദവവനില്പന നനിയനണങ്ങള ടൂറനിസലാം കമഖേലലയ

പ്രതനിസന്ധനിയനികലയയ് നയനിക്കുനലവന്നയ് വനിലയനിരുത്തലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലുള്ള മദവവനില്പന നനിയനണങ്ങള ടൂറനിസലാം കമഖേലലയ

എത്രകത്തഭാളലാം  ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്  എന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  പ്രകതവകേ  പഠനങ്ങലളഭാനലാം

നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത  നനിലവനിലല  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട

വരവനിലുള്ള  വളര്ചഭാനനിരക്കനിലല  കുറവയ്  ശദയനില്ലപടതനിലന  തടര്ന്നയ്  ടൂറനിസലാം

വകുപയ് നടത്തനിയ “Trade Research Survey 2016”  എന്ന പഠനത്തനില് ടൂറനിസലാം

രലാംഗലത്ത തളര്ചയുലട മുഖേവകേഭാരണമഭായനി ചൂണനിക്കഭാണനിക്കലപടതയ് പ്രധഭാന വരുമഭാന

കസഭാതസ്സുകേളനിലലഭാന്നഭായ കഹഭാടലുകേളനില് നടക്കുന്ന മതീറനിലാംഗയ്,  കേണലവന്ഷനുകേള,

ഗ്രൂപയ്  ടൂര്,  എകനിബനിഷന്,  ലഡസ്റ്റേനികനഷന്  കേലവഭാണങ്ങള  എന്നനിവയുലട  വളര്ചഭാ

നനിരക്കനിലുണഭായ  ഇടനിവഭാണയ്.  ഇതനിലനഭാരു  കേഭാരണലാം  നനിലവനിലല  മദവനയലാം

കൂടനിയഭാലണന്നയ് പ്രസ്തുത പഠനത്തനില് കേലണത്തുകേയുണഭായനി

കദശതീയ /സലാംസഭാന ലലഹകവകേളക്കനിരുവശവലാം നനിശനിത ദൂരപരനിധനിക്കുള്ളനില്

(500  മതീറര്)  മദവശഭാലകേള പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന്  പഭാടനിലലന്ന  ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി

ഉത്തരവമൂലലാം  ടൂറനിസലാം  കമഖേലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ലതഭാഴനില്

നഷ്ടവലാം  വരുമഭാന  നഷ്ടവലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.   ടൂറനിസലാം

വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട  കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന

22  ബനിയര്  പഭാര്ലറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണതഭായനി  വന്നതനിലന

തടര്ന്നയ് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വനിറ്റുവരവനില് ഏകേകദശലാം 48 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം

കുറവലാം,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള പുനര്വനിനവസനികക്കണനി വരുന്നതമൂലലാം ഏകേകദശലാം  4.08

കകേഭാടനിരൂപയുലട അധനികേ ബഭാധവതയുലാം ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-ക്കയ് ഉണഭാകുലമന്നയ് കേരുതന.
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പൂയലാംകുടനി, പതീണനികമടയ് പ്രകദശങ്ങളനില് വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ് പ്രകവശനലാം

195  (4654)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കുടമ്പുഴ  പ ഞഭായത്തനിലല  പൂയലാംകുടനി,
പതീണനികമടയ് പ്രകദശങ്ങളനികലക്കുള്ള വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട പ്രകവശനലാം വനലാം വകുപയ്
തടഞനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്,  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കയ്  പ്രസ് തത  പ്രകദശങ്ങള  സന്ദര്ശനിക്കഭാന്
കേഴനിയുന്നനില എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനില്  ആവശവമഭായ  സരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനി, വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ് പ്രകവശനലാം നല്കുന്നതനിനയ് കവണ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)   പ്രസ്തുത പ്രകദശങ്ങള വനലാം  വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ളതഭാണയ്.
ഇവനിലട  എത്തുന്നവര്ക്കയ്  കവണ  സരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുകക്കണതലാം,
സന്ദര്ശനഭാനുമതനി  നല്കകേണതലാം  വനലാംവകുപനിലന്റെ  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്ലപട
സലാംഗതനി ആയതനിനഭാല് പ്രസ്തുത വകുപ്പുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേന നടത്തനി നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  

നമ്പനിക്കുളലാം ടൂറനിസലാം പദതനി

196  (4655)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

ബഭാലുകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  നമ്പനിക്കുളലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനി  ഇകപഭാള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പദതനിക്കുള്ള കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

കകേരളത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാധവത

197 (4656) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെയ് :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തയ്  ശതീലങക്കുണഭായ  കുതനിപയ്  സലാംസഭാന  ടൂറനിസലാം

കമഖേലലയ ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കുമരകേത്തയ്  എത്തുന്ന  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണ്ണത്തനില്  2016-ല്

കുറവയ്  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  കേഭാരണങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നയ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ദുബഭായനില്  നടത്തനിയ  അകറബവന്  ട്രഭാവല്  മഭാര്ടനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ

ടൂറനിസലാം  സഭാധവത  സലാംബന്ധനിചയ്  വനികദശനികേളക്കയ്  അറനിവയ്  നല്കുന്നതനിനയ്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  അതനില്  നനിനണഭായ  കനടലാം

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനങ്ങലളഭാനലാം  നടത്തനിയനിടനില.

എന്നഭാല് അയല്കദശ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിനള്ള കേടുത്ത മതരലാം കകേരളത്തനിലല

ടൂറനിസലത്ത ബഭാധനിക്കുലമന്നയ് വനിലയനിരുത്തുന.

(ബനി)  2016-ല് കുമരകേത്തയ് വന്ന വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണ്ണലാം

39274  ആണയ്.  2015-ല് ഇതയ്  43363  ആയനിരുന.  വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട

എണ്ണത്തനില്  9.42%  കുറവഭാണയ്  കരഖേലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   പ്രസ്തുത  കുറവനിലന്റെ

കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള പഠനങ്ങലളഭാനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(സനി)   ദുബഭായനില്  നടത്തനിയ  അകറബവന്  ട്രഭാവല് മഭാര്ടനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ

ടൂറനിസലാം  സഭാധവത  സലാംബന്ധനിചയ്  വനികദശനികേളക്കയ്  അറനിവയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള

പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിയനിരുന.  ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി കകേരളത്തനിലലത്തുന്ന മനിഡനില്

ഇസൗസ്റ്റേയ്  രഭാജവങ്ങളനില്  നനിനള്ള  വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണത്തനില്

2015-ലന  അകപക്ഷനിചയ്  2016  വര്ഷത്തനില്  86.09  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ  വര്ദനവയ്

ഉണഭായനിട്ടുണയ്.

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് അഡസഞര് ലസന്റെറുകേള

198 (4657)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ) ലനയഭാര് ഡഭാമനിലല ലഭവമഭായ സഭാധവതകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് ഈ സലലത്ത

അഡസഞര് ടൂറനിസലാം ലസന്റെറഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് പുതതഭായനി അഡസഞര് ടൂറനിസലാം ലസന്റെറുകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് അഡസഞര് ടൂറനിസത്തനിനയ് അനുകയഭാജവമഭായ

കകേന്ദ്രങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള കശഖേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് പുതതഭായനി അഡസഞര് ടൂറനിസലാം ലസന്റെറുകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)   ഇല.

ലവള്ളനിയഭാങലയ് ല ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

199  (4658)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .  ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രമഭായ  തൃത്തഭാല  ലവള്ളനിയഭാങലനിലന്റെ  തടര്

വനികേസനത്തനിനഭായനി ഒരു സമഗ കേര്മ്മേപദതനി നടപഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭാവശവമഭായ തകേ ടുറനിസലാം വകുപയ് അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലവള്ളനിയഭാങലയ് ല  ജലസലാംഭരണനികയഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്  ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ

കേതീഴനിലുള്ള  സലലാം  ടുറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ലപര്മ്മേനിസതീവയ്  സഭാങ്ഷൻ

ലഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലവള്ളനിയഭാങലയ് ല  അടക്കലാം പറയനിലപറ പന്തെനിരുകുലലാം എന്ന ഐതനിഹവവമഭായനി

ബന്ധലപട തൃത്തഭാല, പടഭാമ്പനി മണ്ഡലങ്ങളനിലല സലങ്ങളുലാം ഭഭാരതപ്പുഴയുലാം കചേര്ത്തയ്

ഒരു  സഭാലാംസഭാരനികേ  ടുറനിസലാം  ലനറയ് വര്ക്കയ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 287 

ശബരനിമല നട തറന്നതമഭായനി ബന്ധലപട വഭാര്ത്ത

200  (4659)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) ശബരനിമല സന്നനിധഭാനത്തയ് ഉതവപൂജകേളക്കഭായനി കനരലത്ത നനിശയനിചയ്

തതീരുമഭാനനിച തതീയതനിയനിലലഭാത്ത ദനിവസങ്ങളനില് ഇത്തവണ നട തറന്നതമഭായനി ബന്ധലപടയ്

മഭാധവമങ്ങളനില് വന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വഭാര്ത്ത സലാംബന്ധനിചയ് ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള അകനസഷണലാം

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  എലന്തെഭാലക്ക

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി&സനി)   ഉണയ്.   കദവസസലാം  കബഭാര്ഡയ്  വനിജനിലന്സയ്  ഇതസലാംബന്ധനിചയ്

അകനസഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചതയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്

ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ശബരനിമല കക്ഷത്രത്തനിനയ് പുതനിയ കപരയ്

201  (4660)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല കക്ഷത്രത്തനിനയ് പുതനിയ കപരയ് ഇടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

എങനില്  കപരയ്  മഭാറനിയതയ്  ഏതയ്  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെയുലാം  ഉത്തരവനിലന്റെയുലാം

ലവളനിചത്തനിലഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് അകനസഷണലാം കനരനിടുന്ന കദവസസലാം ലസകടറനിലയ കദവസസലാം

കേമ്മേതീഷണര്  ആക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  1950-ലല  തനിരു-ലകേഭാചനി  ഗവണലമന്റെയ്  പഭാസഭാക്കനിയ

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്-ലകേഭാചനി  ഹനിന്ദുമത  ധര്മ്മേസഭാപന  നനിയമത്തനിലല  വകുപയ്  58

പ്രകേഭാരമഭാണയ്  കപരയ്  മഭാറനിയലതന്നയ്  കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയ്ലതങനിലുലാം

ഒരു കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ കപരയ് മഭാറ്റുന്നതനിനയ് കബഭാര്ഡനിനയ് അധനികേഭാരലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാല്

ആയതയ് സര്ക്കഭാര് റദയ് ലചേയഭാന് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  1-4-1994  മുതല്  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്ന  പഭാനലനില്നനിനലാം  ബഹു.

ലലഹക്കഭാടതനി  നനിര്കദശനിക്കുന്നതനിനനുസരനിചഭാണയ്  കദവസസലാം കേമ്മേതീഷണലറ നനിയമനി

ക്കുന്നതയ്.   ഇതപ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ പഭാനല് ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട

പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ഇതനില്  നനിലവനിലല  കദവസസലാം  ലസകടറനിയുലട  കപരയ്

ഉളലപടുത്തനിയനിടനില. എന്നഭാല് അകനസഷണലാം കനരനിടുന്ന ലസകടറനിലയ കേമ്മേതീഷണറഭാക്കനി

കബഭാര്ഡയ് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലല അപഭാകേത ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട

ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കഭായനി ചേനിറങ്ങരയനില് ഇടത്തഭാവളലാം

202  (4661)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  ചേനിറങ്ങരയനില്,  ലകേഭാചനിന്  കദവസസലാം

കബഭാര്ഡയ്  വകേ സലത്തയ് ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കഭായനി  ഇടത്തഭാവളലാം  നനിര്മ്മേനി

ക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇടത്തഭാവളലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നകത്തയയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം

എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി&സനി)   ലലസറയ്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു

വരുന.
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മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ് കക്ഷത്രങ്ങളക്കയ് ആശസഭാസ ധനസഹഭായ പദതനി

203  (4662)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  വടക്കന്  ഭഭാഗലത്ത

കക്ഷത്രങ്ങളക്കയ്  ആശസഭാസ  ധനസഹഭായ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നലനിവരുന്ന

സഹഭായത്തുകേയനില്  കേഴനിഞ  കുകറ  വര്ഷങ്ങളഭായനി  വര്ദനവനില  എന്ന  വനിവരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതയ് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  അകപക്ഷകേളഭാണയ്  ഈ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ധനസഹഭായലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  വടക്കന്  ഭഭാഗലത്ത

കക്ഷത്രങ്ങളക്കയ് ആശസഭാസ ധനസഹഭായ പദതനി നനിലവനിലനില.  ഉത്തര മലബഭാറനിലല

ആചേഭാരസഭാനനികേര്ക്കുലാം  കകേഭാലധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  നല്കേനിവരുന്ന  പ്രതനിമഭാസ

ധനസഹഭായ പദതനിയഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്.

(ബനി)  പ്രതനിമഭാസ  ധനസഹഭായലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  തല്ക്കഭാലലാം

പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)   പുതതഭായനി  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിച്ചുലകേഭാണയ്  26-2-2016-നയ്  മലബഭാര്

കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ് പുറലപടുവനിച വനിജഭാപന പ്രകേഭാരലാം ആചേഭാരസഭാനനികേര് 1524,

കകേഭാലധനികേഭാരനികേള -142 കൂടനി ആലകേ 1666 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഇക്കഭാരവലാം  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സജതീവ  പരനിഗണന

യനിലഭാണയ്.
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മലബഭാര് കദവസസത്തനിനയ് കേതീഴനിലല കക്ഷത്ര ജതീവനക്കഭാരുലട കസവന-കവതന

വവവസകേള

204  (4663)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കദവസസത്തനിനയ്  കേതീഴനിലല  കക്ഷത്ര ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവന-

കവതന  വവവസകേലള  സലാംബന്ധനിച  ലകേ.ജയകുമഭാര്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടയ്  നടപനി

ലഭാക്കുകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എത്രകത്തഭാളലാം  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധവത

വരുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  മലബഭാര് കദവസസത്തനിലന്റെ  വകേ കക്ഷത്രങ്ങളനിലല  വരുമഭാനലാം  കേണക്കഭാക്കുവഭാന്

ഒരു ഏകേതീകൃത കേണലക്കടുപയ് സമ്പ്രദഭായലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  കദവസസത്തനിനുകേതീഴനിലുള്ള  കക്ഷത്ര  ജതീവനക്കഭാലര  സലാംബന്ധനിചയ്

പഠനലാം  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  അധനികേമുള്ള  ജതീവനക്കഭാലര  പുനര്വനിനവസനിക്കഭാന്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശതീ. ലകേ. ജയകുമഭാര് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള നടപനിലഭാക്കു

കമ്പഭാള കക്ഷത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ശമ്പള ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  മഭാത്രമഭായനി

സര്ക്കഭാരനിനയ്  57,51,60,114 (അമ്പത്തനികയഴയ് കകേഭാടനി അന്പത്തനിലയഭാന്നയ് ലക്ഷത്തനി

അറുപതനിനഭായനിരത്തനി  ഒരുനൂറനി  പതനിനഭാലയ്)  രൂപയുലടയുലാം  ഡനി.എ.  ഇന്കനിലമന്റെയ്

കുടനിശനികേ  തടങ്ങനിയ  വകേയനില്  കമല്പറഞ  തകേയുലട  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ

ബഭാധവത പ്രതതീക്ഷനിക്കന.   

(ബനി)  ഏകേതീകൃത  കേണലക്കടുപ്പു  സമ്പ്രദഭായലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്  നനിയമ

കഭദഗതനി ആവശവമഭാണയ്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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സരക്ഷഭാ പരനികശഭാധനയള്ള പമ്പയനിലല ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

205 (4664) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സരക്ഷഭാ പരനികശഭാധനയഭായുളള,  പമ്പയനിലല ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
നനിലവനിലല സനിതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ലലഹ  പവര്  കേമ്മേനിറനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധനയഭായുള്ള  പമ്പയനിലല  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
ത്തനിനയ്  (ലസകേമ്യൂരനിറനി  കകേഭാലാംപകയ്)   എസ്റ്റേനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി  ലടന്ഡര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു.   പമ്പയനില്  നനിലവനിലുള്ള  സഭാനത്തയ്  തലന്നയഭാണയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇസൗ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് കകേന്ദ്രവനസലാംരക്ഷണ
നനിയമമനുസരനിചയ്  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുകടയുലാം  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിലന്റെയുലാം  അനുമതനി  ആവശവമുലണന്നയ്  ചേതീഫയ്  ലലവല്ഡയ്  ലലലഫയ്
വഭാര്ഡന് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതസലാംബന്ധനിചയ് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡയ്
ബഹു.  കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഒരു റനിടയ്  ഹര്ജനി   ഫയല് ലചേയ്യുകേയുലാം പ്രശ്നലാം
ചേര്ചയനിലൂലട  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ബഹു.
ലലഹലക്കഭാടതനി  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിലയ ചുമതലലപടുത്തുകേയുമുണഭായനി.   ഇതപ്രകേഭാരലാം
ചേതീഫയ് ലസകടറനി ബന്ധലപടവരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

ലകേഭാചനിന് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനയ് കേതീഴനിലുള്ള ലപരുമല  
ശനിവകക്ഷത്രത്തനിനയ് സമതീപലാം തഭാമസനിക്കുന്നവര്

206  (4665)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് ചൂണല് പഞഭായത്തനിലല ലകേഭാചനിന് കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ലപരുമല  ശനിവകക്ഷത്രലാം  സനിതനിലചേയ്യുന്ന  ലപരുമല
കുന്നനിന്ചേരുവനിലഭായനി പടനികേജഭാതനിക്കഭാരടക്കലാം നൂകറഭാളലാം കുടുലാംബങ്ങള വര്ഷങ്ങളഭായനി
വതീടയ് വചയ് തഭാമസനിചയ് വരുന്നതയ് കദവസസത്തനിലന്റെ വകേയഭായനിരുന്ന സലത്തഭാലണന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ഇതവലര  പടയലാം  കേനിടനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്

സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  അടക്കലാം  ആനുകൂലവങ്ങള  ലഭനിക്കഭാന്  ബുദനിമുട്ടുന്നതനിനഭാല്

ഇവര്ക്കയ്  പടയലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡയ്  ആവശവമഭായ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  കക്ഷത്ര ഭൂമനി അളന്നയ്  തനിടലപടുത്തനി അതനിരുകേള അടയഭാളലപടുത്തുന്ന

പ്രവൃത്തനി അന്തെവഘടത്തനിലഭാണയ്.  ഇതയ് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ് ഇസൗ വനിഷയത്തനില്

നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കക്ഷത്രങ്ങളുലാം കുളങ്ങളുലാം കേഭാവകേളുലാം നവതീകേരനിക്കഭാന് പദതനി

207  (4666)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനയ്  കേതീഴനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  കേഭാവകേളുലാം

നവതീകേരനിക്കഭാന് പദതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഉലണങനില് പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ഇതനിനയ്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ

എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളുലട  നനിയനണത്തനിലുള്ള

കുളങ്ങള,  കേഭാവകേള,  ആല്ത്തറകേള തടങ്ങനിയവ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചയ് ബജറനില് തകേ വകേയനിരുത്തനി നടപഭാക്കനിവരുന.  പദതനി

സലാംബന്ധനിച നനിബന്ധനകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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പത്മനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിനയ് അനുവദനിച ഫണയ് വനിനനികയഭാഗലാം

208  (4667)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്മനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിലല കേണലക്കടുപ്പുമഭായുലാം സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതമഭായുലാം  ബന്ധലപടയ്  സര്ക്കഭാര്  നഭാളനിതവലര  എത്ര  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണയ് ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗലത്ത  സലാംബന്ധനിചയ്  ഓഡനിറനിലാംഗയ്
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ആയതയ് സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്
അക്കസൗണന്റെയ്  ജനറലനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2,86,65,762 (രണയ് കകേഭാടനി എണപത്തനി ആറയ് ലക്ഷത്തനി അറുപത്തയഭായനിരത്തനി
എഴനൂറനി അറുപത്തനി രണയ് രൂപ മഭാത്രലാം)

(ബനി)  ഫണയ് വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബന്ധനിച യടനിലലലകസഷന് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം
ഇകന്റെണല്  ആഡനിറയ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുലണന്നയ്
അഡനിനനികസറതീവയ് ഓഫതീസര് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  അക്കസൗണന്റെയ് ജനറലനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിടനില.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ നനികക്ഷപലാം

209 (4668)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പണലാം,  നനിലവനില്  ഏത
ബഭാങനിൽ എത്ര കേഭാലലാം മുതൽ നനികക്ഷപനിചയ് വരുന എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരമുള്ള തകേ ഇതര ബഭാങ്കുകേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുനകണഭാ; പ്രസ്തുത
നനികക്ഷപങ്ങള  ആരലാംഭനിചതയ്  എന്നഭാലണനലാം  ബഭാങനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ധനലകനി ബഭാങയ് : 1978 മുതല്

എചയ്.ഡനി.എഫയ്.സനി. ബഭാങയ് : 27-10-2010 മുതല്

കസ്റ്റേറയ് ബഭാങയ് ഓഫയ് ഇന്ഡവ : 27-6-2016 മുതല്

കേഭാനറഭാ ബഭാങയ് : 2-11-2016 മുതല്

ലസന്ട്രല് ബഭാങയ് ഓഫയ് ഇന്ഡവ : 4-7-2016 മുതല്

കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി 
അനുവദനിച തകേ

210  (4669)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷലാം  അനുവദനിച  ആലകേ  തകേ
എത്രലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  അനുവദനിച  തകേ  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ലവപനിന് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനയ് നഭാളനിതവലര തകേ അനുവദനിച്ചുലവന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി ഇസൗ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷലാം രണയ് കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(ബനി) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് തകേ അനുവദനിചനിടനില.
കചേഭാറഭാനനിക്കര കക്ഷത്രക്കുളത്തനിനയ്   10  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കചേരഭാലനല്ലൂര്  മഭാരഭാപറമ്പയ്
ശനിവകക്ഷത്രക്കുളത്തനിനയ്  9  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  എറണഭാകുളലാം  അഴകേനിയ  കേഭാവയ്
കക്ഷത്രക്കുളത്തനിനയ്  9,16,153  (ഒന്പതയ്  ലക്ഷത്തനി  പതനിനഭാറഭായനിരത്തനി  ഒരുനൂറനി
അന്പത്തനി  മൂന്നയ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപയുലാം  ലകേഭാചനിന്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡയ്  മുഖേഭാന്തെരലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു.)
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II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

കേകാകവേരനി സസല് നനിര്ത്തലകാകകാനുള്ള തതീരുമകാനയ

മനി  .    സതീകര് :  അതതീവേ ഗുരുതരമകായ വേരള്ച്ച  കനരനിടുന്ന സയസകാനത്തനിനയ്
അന്തര് സയസകാന കേരകാറനിലൂസട ലഭനികകണ്ട നദതീജലയ നഷ്ടസപ്പെടുത്തുകേയയ കേകാകവേരനി
നദതീജലയ  സയബനനിച്ചയ്  തമനി ഴ് നകാടയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  റനിവേവ്യൂ  സപെറതീഷനുയ  2018-ല്
പുതുകകണ്ട  പെറമനിക്കുളയ-ആളനിയകാര്  കേരകാറയ  മുല്ലസപ്പെരനിയകാര്  പ്രശ്നവയ  സനയകാര്
ജലപ്രശ്നവയ  അച്ചന്കകേകാവേനില്-സസവേപ്പെകാര്  ലനിങയ്  പെദ്ധതനിയയ  തര്കപ്രശ്നങ്ങളകായനി
അവേകശേഷനിക്കുകേയയ  സചെയ്യുന്ന  സകാഹചെരര്യത്തനില്  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനില്  കകേസയ്
നടത്തുന്നതനിനയ് സകാകങതനികേ സഹകായയ നല്കുന്ന ഡല്ഹനിയനിസല കേകാകവേരനി സസല്
നനിര്ത്തലകാകകാന് ഗവേണ്സമനയ്  തതീരുമകാനനിച്ചതനിലൂസട സയസകാന തകാല്പ്പെരര്യയ  പൂര്ണ്ണമകായയ
തകേരുന്ന നനിലയനില് എത്തനിയനിരനിക്കുന്നതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന അതതീവേ ഗുരുതരമകായ
സകാഹചെരര്യയ  സഭകാ  നടപെടനികേള്  നനിര്ത്തനിവേച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയണസമന്നകാവേശേര്യസപ്പെടയ്
സര്വ്വശതീ  തനിരുവേഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്,  എയ.  ഉമ്മര്,  അനൂപെയ്  കജകബയ്  എന്നതീ
ബഹുമകാനസപ്പെട അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേകാരയ കനകാടതീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

മുഖര്യമനനി  (ശതീ  .    പെനിണറകായനി വേനിജയന്):  സര്,  കേകാകവേരനി നദതീജല തര്കവയ
അന്തര് സയസകാന നദതീജല തര്കങ്ങളയ സസകേകേകാരര്യയ സചെയ്യുന്നതനിനകായനി  1995-ല്
രൂപെതീകേരനിച്ച സയവേനിധകാനമകാണയ് കേകാകവേരനി സസഷര്യല് സസല്.  നനിലവേനില് ഒരു എകനികേവ്യൂടതീവേയ്
എഞനിനതീയര്,  ഒരു  അസനിസ്റ്റനയ്  എകനികേവ്യൂടതീവേയ്  എഞനിനതീയര്,  രണ്ടയ്  അസനിസ്റ്റനയ്
എഞനിനതീയര്മകാര്, ഒരു കകാര്കയ്, ഒരു കേമവ്യൂടര് ഓപ്പെകററര്, ഒരു ഓഫതീസയ് അറന്ഡനയ്,
ഒരു സസഡ്രെെവേര് എന്നതീ തസനികേകേളകാണുളളതയ്.  ഇതനിനുപുറസമ സര്കകാരനിസന കേതീഴനില്
സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനില്  കേകാരര്യങ്ങള്  കകേകേകാരര്യയ  സചെയ്യുന്നതനിനയ്  നനിയമ  വേകുപ്പെനിസന
കേതീഴനില് ഒരു അഡതീഷണല് ലകാ സസക്രടറനി, ഒരു സഡപെവ്യൂടനി സസക്രടറനി, ഒരു സസക്ഷന്
ഓഫതീസര്,  മൂന്നയ്  അസനിസ്റ്റന്റുമകാര്,  ഒരു കേമവ്യൂടര് അസനിസ്റ്റനയ്,  രണ്ടയ് ഓഫതീസയ് അറന്ഡനയ്
എന്നതീ തസനികേകേളയ നനിലവേനിലുണ്ടയ്.  കേകാകവേരനി സസല് കകേകേകാരര്യയ സചെയ്യുന്നതയ് കേകാകവേരതീ
നദതീജല തര്ക ടനിബവ്യൂണലനിസന  കകേസ്സുകേളയ കകേരളയ കേക്ഷനിയകായ അന്തര്നദതീജല
തര്കങ്ങളയ സുപ്രതീയകകേകാടതനി തതീര്പ്പെകാകനിയതുയ ഇനനി തതീര്പ്പെകാകകാനുള്ള കകേസ്സുകേളസട
കരഖകേള് സൂക്ഷനിക്കുന്നതുമകാണയ്.  ഏറവയ പ്രധകാനസപ്പെട നദതീജല തര്കങ്ങള് സയബനനിച്ച
കകേസ്സുകേള്  ഇവേയകാണയ്.  5-2-2007-ല്  വേന്ന  കേകാകവേരനി  ടനിബവ്യൂണലനിസന  അന്തനിമ
വേനിധനിസകതനിസര ഫയല് സചെയ്ത സനിവേനില് ഹര്ജനി, കകേരളയ എതനിര്കേക്ഷനിയകായനി തമനി ഴ് നകാടയ്
ഫയല് സചെയ്ത സമഗകാ കേകാര് പെകാര്കനിയഗയ്  കകേസയ്,   തമനി ഴ് നകാടയ്  എതനിര്കേക്ഷനിയകായനി
കകേരളയ ഫയല് സചെയ്ത പെറമനിക്കുളയ-ആളനിയകാര് കകേസയ്,  തമനി ഴ് നകാടയ്  ഫയല് സചെയ്ത
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സനയകാര്  കകേസയ്  എന്നനിവേയകാണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  സമഗകാ  കേകാര്  പെകാര്കനിയഗയ്  കകേസയ്
സചെസസന്ന ആസകാനമകാകനി പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്ന ഹരനിത ടനിബവ്യൂണലനിസന പെരനിഗണനയനിലകാണയ്.
ഹരനിത  ടനിബവ്യൂണലനില്  കകേരളത്തനിസല  ഉകദര്യകാഗസരകാണയ്  കകേസ്സുകേള്  വേരുകമകാള്
കപെകാകുന്നതയ്.  ഇത്തരത്തനില്  വേനിവേനിധ  കകേകാടതനികേളനില്  കകേസ്സുകേള്  ഉള്ളതനിനകാല്
കേകാരര്യക്ഷമമകായ  ഏകകേകാപെനവയ  നനിയമ  വേനിദഗ്ദ്ധരുസട  കസവേനവയ  ലഭര്യമകാകകണ്ടതയ്
അതര്യകാവേശേര്യമകാണയ്.  ഇതയ്  ലക്ഷര്യമകാകനിയകാണയ്  അന്തര്  സയസകാന  നദതീജല
തര്കങ്ങളമകായനി ബനസപ്പെട വേനിഷയങ്ങളനില് സര്കകാരനിനയ് ഉപെകദശേയ നല്കേകാനകായനി
മുന്  അഡതീഷണല്  ചെതീഫയ്  സസക്രടറനി  ശതീ.  വേനി.  സജ.  കുരര്യന്  സചെയര്മകാനകായനി
സകാകങതനികേ കേകാരര്യങ്ങളനില് സസവേദഗ്ദ്ധര്യമുള്ളവേരടങ്ങനിയ ഒരു  സമനിതനിസയ
നനികയകാഗനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്. സര്കകാര് ഉത്തരവേനില്  ഇപ്രകേകാരയ പെറയന. "സുപ്രതീയകകേകാടതനി
ഉള്സപ്പെസടയള്ള  വേനിവേനിധ കകേകാടതനികേളനില് നനിലവേനിലുള്ള അന്തര് സയസകാന നദതീജല
തര്കങ്ങളമകായനി  ബനസപ്പെട  കകേസ്സുകേളസട  സുഗമമകായ  നടത്തനിപ്പെനിനയ്
വേനിഘകാതമുണ്ടകാകേകാതനിരനിക്കുവേകാനകായനി  നവ്യൂഡല്ഹനിയനിസല  കകേരളകാ  ഹഹൗസനിസല
ലകാ വേനിഭകാഗത്തനിലുയ സസക്രകടറനിയറനിസല ജലവേനിഭവേ വേകുപ്പെനിലുയ പ്രകതര്യകേയ കനകാഡല്
ഓഫതീസസറ ചുമതലസപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവേകാകുന.”സര്കകാര്
തതീരുമകാനയ  സുവേര്യക്തമകാണയ്.  അന്തര്  നദതീജല  തര്കങ്ങളനില്  സയസകാന  തകാല്പരര്യങ്ങള്
സയരക്ഷനികകാന് കൂടുതല്  ഫലപ്രദമകായ   സയവേനിധകാനങ്ങള്   ഉണ്ടകാക്കുകേയകാണയ്
സചെയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  സസല്ലനിസന  പ്രവേര്ത്തനയ  സയബനനിച്ച  പെരനികശേകാധനയനില്
കകേസ്സുകേള്കകാവേശേര്യ  മകായ  സകാകങതനികേ  ഉപെകദശേങ്ങള്  നല്കുന്നതനിനയ്  ബനസപ്പെട
ഉകദര്യകാഗസരുസട  ഉപെകദശേവയ  കസവേനവയ  ആവേശേര്യമകാകുന്ന  ഘടത്തനില്  അതയ്
നല്കുന്നതനിനയ് നനിയമ വേകുപ്പെനിസന കേതീഴനില് പ്രകതര്യകേമകായനി പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്ന ഉയര്ന്ന
ലകാ  ആഫതീസര്കയ്  കേഴനിയയ.  അകതകാസടകാപ്പെയ  കകേസ്സുകേള്  നടത്തുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളയ  ഉപെകദശേങ്ങളയ  കനരനിടയ്  അഡഡ്വകകറയ്  ജനറലനില്നനിന്നയ്  കശേഖരനിച്ചയ്
കരഖകേള് തയകാറകാക്കുന്നതനിനുയ ലകാ സസക്രടറനിയമകായനി ബനസപ്പെടുന്നതനിനുയ കൂടുതല്
സഹൗകേരര്യ  പ്രദമകാകുയ.  ഇകകാരണത്തകാലകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്ന  സസല്ലനിസന
പ്രവേര്ത്തനയ അവേസകാനനിപ്പെനിച്ചയ്  നനിയമ  വേകുപ്പെനിസന കേതീഴനികലയ്ക്കുള്ള സയവേനിധകാനമകായനി
സസല്ലനിസന മകാറ്റുവേകാന് തതീരുമകാനനിച്ചതയ്. ഇഹൗ സയവേനിധകാനയവേഴനി ഏതയ് ഘടത്തനിലുയ ഏതയ്
ഉകദര്യകാഗസരുമകായയ ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനുയ അകകാരര്യത്തനില് റസനിഡനയ് കേമ്മതീഷണര്
അടകമുള്ള  ഉകദര്യകാഗസരുസട  ഉപെകദശേയ  കതടകാന്  കേഴനിയസമനള്ളതുസകേകാണയ
അകതകാസടകാപ്പെയ  വേനിവേനിധ മനകാലയങ്ങളനില്   നമ്മുസട യഥകാര്ത്ഥ പ്രശ്നങ്ങള് കനരനിടയ്
അവേതരനിപ്പെനികകാന്  കേഴനിയന്ന  കേകാരര്യക്ഷമതയള്ള  ഉകദര്യകാഗസരുസട  കസവേനങ്ങള്
പ്രകയകാജനസപ്പെടുത്തകാനുമകാണയ്  സര്കകാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.  അകതകാസടകാപ്പെയ  ആവേശേര്യയ
കവേണ്ട ഘടങ്ങളനില് സകാകങതനികേ വേനിദഗ്ദ്ധരുസട കസവേനയ നനിയമ വേകുപ്പെനിസന കേതീഴനിസല
ഇഹൗ പുതനിയ സയവേനിധകാനത്തനിലൂസട സര്കകാരനിനുകവേണ്ടനി കകേകാടതനിയനില് ഹകാജരകാകുന്നവേര്കയ്
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കവേണ്ട വേനിദഗ്ദ്ധ സകാകങതനികേ ഉപെകദശേയ കതടുവേകാനുയ കേഴനിയയ. നദതീജല തര്കങ്ങളസട
കവേകേകാരനികേ  സഡ്വഭകാവേവയ  പ്രകാധകാനര്യവയ  കേണകനിസലടുത്തയ്  നനിലവേനിലുള്ള കകേസ്സുകേള്
സൂക്ഷ്മമകായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുയ  കൃതര്യമകായനി  അനുധകാവേനയ സചെയ്യുന്നതനിനുയ  ഇഹൗ
സസല്ലനിസന പ്രവേര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട കേഴനിയയ. ഈ സകാഹചെരര്യത്തനില് സഭ നനിര്ത്തനിവേച്ചയ്
ചെര്ച്ച  സചെകയണ്ട ആവേശേര്യമനില്ല.      

ശതീ  .    തനിരുവേഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  അങ്ങയ് ഇവേനിസട സൂചെനിപ്പെനിച്ചതനുസരനിച്ചയ്
സഭ നനിര്ത്തനിവേച്ചയ്  ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനുള്ള  നനിരവേധനി   സകാഹചെരര്യങ്ങളകാണുള്ളതയ്.
ഇസതകാരു  ഭരണ-പ്രതനിപെക്ഷ  തര്കമകായനി  വേര്യകാഖകാനനികരുതയ്.   ഇതയ്  കകേരള
സയസകാനത്തനിസന സപെകാതുതകാല്പ്പെരര്യമകാണയ്.  ഭരണപെക്ഷത്തുയ പ്രതനിപെക്ഷത്തുമനിരനിക്കുന്ന
ആളകേള്  ഒരുമനിച്ചയ്  ഒരു  പ്രകമയയ  പെകാസകാകനിയനിട്ടുള്ളതനിസല  ചെനില  കകേസ്സുകേളകാണയ്
ഇതനിനകേത്തയ്  പെറഞനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ്  കകേരളത്തനിസല ഭരണകേക്ഷനിയസടകയകാ
പ്രതനിപെക്ഷത്തനിസനകയകാ  തകാല്പ്പെരര്യമകായനി  അതനിസന  വേര്യകാഖര്യകാനനിച്ചയ്  കകേരളത്തനിസന
തകാല്പ്പെരര്യങ്ങള് ഹനനിക്കുന്ന ഒരു സകാഹചെരര്യമുണ്ടകാകേരുസതന്നകാണയ്  എസന ആദര്യസത്ത
അഭര്യര്ത്ഥന.  അങ്ങയ് ഇവേനിസട പെറഞതനുസരനിച്ചയ്   ഒരു എഞനിനതീയറനിയഗയ് വേനിയഗുയ
ഒരു ലകാ  സസക്ഷനുമകാണയ്  കേകാകവേരനി  സസല്ലുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  പ്രവേര്ത്തനിച്ചുസകേകാണ്ടനി
രുന്നതയ്.  അതനിനകേസത്ത സടകനികല് സ്റ്റകാഫയ് ഉള്സപ്പെട എഞനിനതീയറനിയഗയ് വേനിയഗനിസന
ഒഴനിവേകാകനിയകശേഷയ ലകാ സസക്രടറനിയയ നനിയമ വേകുപ്പുമകായനി ആകലകാചെനിക്കുസമന്നകാണയ്
അങ്ങയ് പെറയന്നതയ്.  നനിയമ വേകുപ്പെനിനയ് ഇതകാകലകാചെനികണസമങനിലുയ ഇതനിസന സകാകങതനികേ
പെരനിജകാനയ കേണ്ടനിനവ്യൂറനികയകാടുകൂടനി  സകേകാടുകകാന് കേഴനിഞ ഞ്ഞുസവേങനില് മകാത്രകമ ഈ
കകേസ്സുകേള്  വേനി ജയത്തനിസലത്തനികകാന്  കേഴനിയകേയള.  അതനിനയ്  ദതീര്ഘകേകാലമകായനി
സസകേകേകാരര്യയ  സചെയ്തുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  സടകനികല്  വേനിയഗനില്ലകാസത  സകാധര്യമകാകേനിസല്ല
നള്ളതയ്  നമ്മുസട മുന്നനിലുള്ള നനിരവേധനി വേനിധനികേള് പെരനികശേകാധനിച്ചകാല് മനസനിലകാകകാന്
സകാധനിക്കുയ.  ഞകാന്  ഓര്ക്കുന,  കമകാഹനചെന്ദ്രന്-തമനി ഴ് നകാടനിസന  ഇകകാരര്യങ്ങള്കയ്
സടകനികലകായനി  സകപ്പെകാര്ടയ് സകേകാടുക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി അകദ്ദേഹത്തനിസന മരണയ വേസര
തമനി ഴ് നകാടയ് നനിലനനിര്ത്തനികപ്പെകാന്ന ഒരു വേര്യക്തനിയകാണയ്. എയ. ജനി. രകാമചെന്ദ്രന് മുഖര്യമനനി
യകായനിരുന്ന സന്ദര്ഭത്തനിലുയ ഏറവയ അവേസകാനയ ശതീ.  പെനതീര്സസല്വേയ മുഖര്യമനനി
യകായനിരുന്ന  സന്ദര്ഭത്തനിലുയ   വേകാടര്  റനികസകാഴ്സസനിസന  കേകാരര്യങ്ങള്  സസകേകേകാരര്യയ
സചെയ്യുന്നതനിനുകവേണ്ടനി   ഈ  സടകനികല്  വേനിയഗനിസന   തമനി ഴ് നകാടയ്  നനിലനനിര്ത്തനിയനിരുന്നതു
സകേകാണ്ടകാണയ്   തമനി ഴ് നകാടനിനയ്   കകേസയ്  ഫലപ്രദമകായനി  സകേകാണകപെകാകേകാന്  കേഴനിഞ
സതനള്ള  മുന്  അനുഭവേയ  നമ്മുസട  മുന്നനില്  നനില്ക്കുകേയകാണയ്.  അങ്ങയ്  ഇവേനിസട
സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപെകാസല  നമ്മുസട  കകേസ്സുകേള്സകകാപ്പെയ  നകാലയ്  പ്രധകാനസപ്പെട  കകേസ്സുകേള്
സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനിലുണ്ടയ്.  കേകാകവേരനി  നദതീജലയ  സയബനനിച്ചുള്ള  കകേസനിസന
വേനിശേദകായശേത്തനികലയയ് വേരകായ.  മുല്ലസപ്പെരനിയകാറനിസന  സമഗകാ കേകാര് പെകാര്കനിയഗയ് സസയ്സയ്
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സയബനനിച്ച കകേസ്സുണ്ടയ്. അകതകാസടകാപ്പെയ മുല്ലസപ്പെരനിയകാറനിസന എകനികേവ്യൂഷന് സപെറതീഷന്
അവേര്  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനില്  സകേകാടുത്തനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   ജൂസസലയനില്  കകേകാടതനി
റതീ-ഓപ്പെണ് സചെയ്യുന്നകതകാടുകൂടനി  ഈ എകനികേവ്യൂഷന് സപെറതീഷന് അവേര് സകേകാടുക്കുകേയകാണയ്.
അങ്ങസന  വേന്നകാല്  മുല്ലസപ്പെരനിയകാര്  പ്രശ്നയ  വേതീണയ  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനിസല
പ്രധകാനസപ്പെട ചെര്ച്ചകാ വേനിഷയമകായനി മകാറ ഞ്ഞുയ.  

പെറമനിക്കുളയ-ആളനിയകാര് പെദ്ധതനി സയബനനിച്ച  കകേസുയ സുപ്രതീയകകേകാടതനിയസട
പെരനിഗണനയനിലകാണയ്.  ജൂസസലയനില്  അതനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള ചെര്ച്ച  നടകകാനനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
അതുകപെകാസല  2018-ല് പെറമനിക്കുളയ-ആളനിയകാറനിസന സയബനനിച്ചുള്ള  എഗനിസമനയ് റനിവേവ്യൂ
സചെയ്യുന്നതനിനുള്ള സന്ദര്ഭവയ വേരനികേയകാണയ്. 1958-ലുള്ള  എഗനിസമനയ്  30 വേര്ഷസത്ത
കേകാലകാവേധനിക്കുകശേഷയ  പുനര്ചെനിന്തനയ  സചെയ്യുന്നതനിനയ്  കേഴനിയകാസത  കപെകായനി.  വേതീണയ
30  വേര്ഷയകൂടനി  കേഴനിയകമകാള് ഷഷ്ടനിപൂര്ത്തനി തനികേയന്ന  2018-ല് അതനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള
ചെര്ച്ച നടക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തനില്  നമുകയ്  സടകനികല് know-how ഉള്ള ആളകേസളക്കൂടനി
പെനിരനിച്ചുവേനിടുനസവേനള്ളതകാണയ്  പ്രധകാനസപ്പെട  പ്രശ്നയ.  സനയകാറനിസനക്കുറനിച്ചയ്  അങ്ങയ്
ഇവേനിസട  പെറഞ.  അങ്ങയ്  പെറയകാത്ത  ഒരു  കേകാരര്യയ  കൂടനിയണ്ടയ്.  സസവേപ്പെകാര്  ലനിങയ്
ഇതനിനകേസത്ത  പ്രധകാനസപ്പെട  പ്രശ്നമകായനി  നനില്ക്കുകേയകാണയ്.   ഇവേനിസട  കേകാകവേരനി
ടനിബവ്യൂണലനിനയ്  മുമനിലുള്ള  ഇകപ്പെകാഴസത്ത  കകേസയ്  തമനി ഴ് നകാടയ്   സകേകാടുത്തനിരനിക്കുന്ന
അപ്പെതീലകാണയ്.  നമ്മളയ അപ്പെതീല് സകേകാടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്. 30 TMC സവേള്ളയ മകാത്രകമ നമുകയ്
നല്കുകേയള.  419  TMC  സവേള്ളയ  തമനി ഴ് നകാടനിനുയ  270  TMC  സവേള്ളയ
കേര്ണ്ണകാടകേയ്ക്കുയ  കകേരളത്തനിനയ്  30  TMC  സവേള്ളവയ  കപെകാണ്ടനികച്ചരനികയ്  7  TMC
സവേള്ളവമകാണയ്  കേകാകവേരനി  ടനിബവ്യൂണലനിസന തതീരുമകാനമനുസരനിച്ചയ് ലഭനിച്ചതയ്.  നമുകയ്  ലഭനിച്ച
30  TMC  സവേള്ളത്തനില്ക്കൂടനി സസകേവേയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  പെരനിശമമകാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  99
TMC  സവേള്ളയ   നമുകയ്  ലഭനികണസമന്നകാവേശേര്യസപ്പെടയ്  കേകാകവേരനി  ടനിബവ്യൂണലനിസന മുമനില്
കകേസയ് സകേകാടുത്തനിട്ടുയ ടനിബവ്യൂണലനിസന  വേനിധനി വേന്നകപ്പെകാള് അതനിസന മൂന്നനിസലകാന്നകായ
30 TMC സവേള്ളമകാണയ് നമുകയ് ലഭനിച്ചതയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ് ഇതയ് റനിവേവ്യൂ സചെയണസമനള്ള
സപെറതീഷന്  നമ്മള്  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനില്  സകേകാടുത്തനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനില്
സകേകാടുത്ത  ഈ  സപെറതീഷനയ്   സകാകങതനികേമകായനി  സകപ്പെകാര്ടയ്  സചെയ്യുന്നതനിനയ്   ഒരു
മകാര്ഗ്ഗമകല്ലയള.  സകാകങതനികേ  പെരനിജകാനയ  കേണ്ടനിനന്യുറനികയകാടുകൂടനി  സകേകാടുകകാന്
കേഴനിഞസവേങനില്  മകാത്രകമ  നമുകയ്  ഈ  കകേസയ്  വേനിജയത്തനിസലത്തനികകാന്
കേഴനിയകേയള.  കേബനനിയനില്നനിന്നയ്  21  ടനി.എയ.സനി.യയ ഭവേകാനനിയനില്നനിനയ  6 ടനി.എയ.സനി.യയ
പെകാമകാറനില്നനിന്നയ്  3  ടനി.എയ.സനി.  സവേള്ളവയ നമുകയ്  നല്കുന്നതനിനകാണയ്  തതീരുമകാനസമടുത്തതയ്.
അതയ് കപെകാര.  നമ്മ ഞ്ഞുസട ആവേശേര്യയ 99 ടനി.എയ.സനി. സവേള്ളമകാണയ്. അതനിനുകവേണ്ടനിയള്ള
അവേസകാനസത്ത  ശമമകാണനിതയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ്  കകേരളത്തനിസന  ഈ  അപ്പെതീല്
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സപെറതീഷന്  പെരനികശേകാധനിച്ചയ്  ആവേശേര്യമകായ  നടപെടനിസയടുക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി  നമുകയ്
വേളസര  ശേക്തമകായനി  മുകന്നകാട്ടുകപെകാകേണയ.  പെനി.എ.പെനി.  കേരകാറനിലുണ്ടകായ
ലയഘനയസകേകാണ്ടയ്  ചെനിറ്റൂര്  മുഴുവേന്  വേറനിവേരണ്ടനികല്ല;  ഈ  വേര്ഷയ
കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിസനക്കുറനിച്ചയ്  ഈ  സഭയനില്ത്തസന്ന  എത്ര  പ്രകാവേശേര്യയ
ചെര്ച്ചയണ്ടകായനിട്ടുണ്ടയ്.  കഷകാളയകാര്,  പെറമനിക്കുളയ,  ത തൂണകടവേനിലകാര്,  കതകടനിയകാര്,
സപെരുവേകാരനിപ്പെള്ളയ എന്നനിവേകയകാസടകാപ്പെയതസന്ന  ചെകാലക്കുടനിപ്പുഴയസട  ടനിബവ്യൂടറനിസയ
സയബനനിച്ചയ്  ഇകപ്പെകാഴുയ  തര്കയ നനില്ക്കുകേയകാണയ്.  പെഴയ എഗനിസമനകാണയ്.  1958
മുതല് പൂര്വ്വകേകാല പ്രകാബലര്യകത്തകാടുകൂടനി  9-1-1958-ല് ഇ.എയ.എസയ്-ഉയ  4-7-1960-ല്
പെടയ തകാണുപെനിള്ളയയ 10-5-1969-ല് വേതീണയ ഇ.എയ.എസയ്.-ഉയ കകേകേകാരര്യയ സചെയ്തയ്
അവേസകാനയ  വേന്ന  എഗനിസമനനിസന  വേര്യവേസകേള്  ഇവേനിസട  ഏകേപെക്ഷതീയമകായനി
കേകാറനില്  പെറത്തനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇവേനിസട  കജകായനിനയ്  വേകാടര്  സറഗുകലററനി
കബകാര്ഡുണ്ടയ്.  എഗനിസമനനിസന  വേനിശേദകായശേങ്ങള്  എസന  കേയനിലുണ്ടയ്.   ഞകാന്
അതനികലയയ്  കേടക്കുന്നനില്ല.  കജകായനിനയ്  വേകാടര്  സറഗുകലററനി  കബകാര്ഡയ്  അതനിനുള്ള
തതീരുമകാനങ്ങളണ്ടകാക്കുന്നനില്ല.  കമകാഡനിഫനികകഷന്  കവേണയ.  കമകാഡനിഫനികകഷന്
കവേണസമങനില്  എന്തകാണയ്  മകാര്ഗ്ഗയ;  ചെര്ച്ച  സചെയകാന്  പെറയണയ.  ചെര്ച്ച
സചെയണസമങനില് മവ്യൂചെഡ്വലനി എഗതീഡകാവേണയ. മവ്യൂചെഡ്വലനി എഗതീഡല്ലകാത്തതുസകേകാണ്ടയ് ചെര്ച്ച
നടക്കുന്നനില്ല.  ലയഘനങ്ങള്  നടനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  നമുകയ്  കേനികടണ്ട  ജലയ
അവേര്  കൃതര്യമകായനി  തരുന്നനില്ല.  ഈ  സഭയനില്തസന്ന  എത്രകയകാ  പ്രകാവേശേര്യയ
അതനിസനക്കുറനിച്ചയ് ചെര്ച്ച നടന.  കകേരള കഷകാളയകാറനിസല 2658 ഘന അടനി സവേള്ളയ
ജൂകല 1-ാം തതീയതനി നമുകയ് തകരണ്ടതകാണയ്.  സസപ്റയബര് 1-ാം തതീയതനി വേതീണയ
2663  ഘന  അടനി  സവേള്ളവയ  നമുകയ്  തകരണ്ടതകാണയ്.   കേകാരണയ,  കകേരള
കഷകാളയകാറനില്നനിന്നയ് ജൂകല 1-നയ്  2658  ഘന അടനി സവേള്ളവയ സസപ്റയബര് 1-ാം
തതീയതനി  2663  ഘന അടനി സവേള്ളവയ സസപ്റയബര്  2  മുതല് ജനുവേരനി  31  വേസര
2658 ഘന അടനി സവേള്ളവയ സഫബ്രുവേരനി 1-ാം തതീയതനി 2663 ഘന അടനി സവേള്ളവയ
കചെര്ത്തയ് ആസകേ 12.3  ടനി.എയ.സനി.  സവേള്ളയ നമുകയ് നല്കകേണ്ടതകാണയ്.  ആ സവേള്ളയ
കേനിടനിയനിരുസന്നങനില് ആ കമഖല നല്ല കൃഷനിയനിടമകായനി മകാറനികല്ല; അവേനിസട വേറനിവേരണ്ടയ്
നനില്കനില്ല.  പെകാലകകാടുനനിനള്ള  അയഗങ്ങള്  പെറയസട;  അവേനിസട  കൃഷനി  സചെയകാന്
എസന്തങനിലുയ  മകാര്ഗ്ഗമുകണ്ടകാ;  സവേള്ളമനില്ലകാസത ആളകേള് വേനിഷമനിച്ചുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന.
നമ്മുസട  മകാധര്യമങ്ങളനില്  ഒത്തനിരനി  ചെനിത്രങ്ങള്  വേന്നനിട്ടുണ്ടയ്.  വേറനിവേരണകേനിടക്കുന്ന,
വേനിണകേതീറനികനിടക്കുന്ന  നമ്മുസട  കൃഷനി  പ്രകദശേങ്ങളസട  വേകാര്ത്തകേസളല്ലകായ
മകാധര്യമങ്ങളനില് ധകാരകാളയ വേന്നനിട്ടുണ്ടയ്.  
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സനയകാര്  കകേസനിസല  നനിയമപ്രശ്നങ്ങള്  അവേര്  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയസട  മുന്നനില്
സകേകാണകപെകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്. 1956-സല സയസകാന റതീ-ഓര്ഗകനകസഷന് ആകനിസന
പെരനിധനിയനില്  സനയകാര്  ജലയ  വേരുകമകാ;  ഒരു  കകേകാണ്സ്റ്റനിറവ്യൂഷണല്  കേഡ്വസ്റ്റര്യനകായനി
അതനികപ്പെകാള് ഉയര്ത്തനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്. 2004-ല് സവേള്ളയ ഈ സയസകാനത്തനിനയ്
മകാത്രമകായനി ഒതുകനി നനിര്ത്തനിസകകാണ്ടയ് നമ്മസളടുത്ത തതീരുമകാനയ നനിയമപെരകമകാസയന്നയ്
അവേര്  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനില്  കചെകാദനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   2003-സല  ഇറനികഗഷന്
ആക്ടുണ്ടയ്.   ആ ഇറനികഗഷന് ആകനിസന അടനിസകാനസപ്പെടുത്തനി  2006  മകാര്ച്ചയ്  15-ാം
തതീയതനി  പ്രകതര്യകേ  നനിയമസഭകാ  സകമ്മളനയ  കചെര്ന്നയ്  ഡകായ  കസഫനി  അകതകാറനിറനി
രൂപെതീകേരണത്തനിനുകവേണ്ടനിയള്ള നനിയമയ പെകാസകാകനി.  ആ നനിയമത്തനിസന അടനിസകാനത്തനിലകാണയ്
കകേരളത്തനിസല 40 വേര്ഷയ പെഴകമുള്ള ഡകാമുകേസള സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനു കവേണ്ടനിയള്ള
നടപെടനിയനികലയയ്  നമ്മള് കപെകായതയ്.   അതനില് സുപ്രതീയകകേകാടതനി  ഇടസപെട്ടു.   നമുകയ്
മുകന്നകാട്ടുകപെകാകേകാന്  കേഴനിയകാത്ത  സകാഹചെരര്യമുണ്ടകായനി.   അതുസകേകാണ്ടയ്  ഈ  നനിയമയ
റദ്ദേകാക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി  തമനി ഴ് നകാടയ്  നടത്തനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ശമത്തനിനയ്  നമ്മള്
കേതീഴടങ്ങനിയകാല്  കകേരള  സയസകാനസത്ത  തമനി ഴ് നകാടനിസന  മുന്നനില്  ഒരു
സവേള്ളനിത്തളനികേയനില് വേച്ചുസകേകാടുക്കുന്നതനിനയ്  തുലര്യമകായനികപ്പെകാകുയ.  അതയ് കകേരളസത്ത
തകേര്ത്തുകേളയയ.  

മുല്ലസപ്പെരനിയകാര്  ഡകാമനിസന  കേകാരര്യത്തനില്  നമ്മുസട  ഗവേണ്സമനയ്  ആദര്യസമടുത്ത
നനിലപെകാടുതസന്ന  സതറനിസയന്ന  അഭനിപ്രകായകകാരനകാണയ്  ഞകാന്.  പുതനിയ  ഡകായ
പെണനിയണസമനള്ളതയ്  ഈ  നനിയമസഭയസട  സപെകാതുആവേശേര്യമല്ലകായനിരുകന്നകാ;  ഈ
നനിയമസഭയനില് അപ്പുറവയ  ഇപ്പുറവമുള്ള  ആളകേള്  ഒരുമനിച്ചയ്  ഈ  വേനിഷയത്തനില്
പ്രകമയയ  പെകാസകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   പുതനിയ  ഡകായ  കവേണസമനള്ള ശേക്തമകായ ആവേശേര്യ
മകാണയ് നമ്മള് ഉന്നയനിച്ചതയ്. ശേകതകാത്തരഘടത്തനില് പെണനി തതീര്ത്ത മുല്ലസപ്പെരനിയകാറനിനയ്
പെകേരയ  മസറകാരു  ഡകായ  എനള്ളതയ്  കകേരളത്തനിസന  സപെകാതുആവേശേര്യമകാണയ്.
സുപ്രതീയകകേകാടതനി വേനിധനി പ്രകേകാരയ  142  അടനി സവേള്ളമകായനി അതനിസന  സയഭരണകശേഷനി
ഉയര്ത്തകാന്  തതീരുമകാനസമടുത്തു.  അതനികനകാസടകാപ്പെയ  കകേകാണ്സനികേഡ്വനകായ  2  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്കൂടനി
വേനസപെടനിട്ടുണ്ടയ്.  6.5  സഡ്വയര്  കേനികലകാമതീറര്  വേനനശേതീകേരണയ  അവേനിസട  നടക്കുയ.
കഫകാറ  ആനയ്  കഫകാണയസട  നശേതീകേരണയ  നടക്കുയ.  2  ആദനിവേകാസനി  ഊരുകേള്
സവേള്ളത്തനിനടനിയനിലകായനികപ്പെകാകുയ.  ഇത്രയയ  ലയഘനങ്ങളണ്ടകായനിട്ടുയ അതനിസന  കചെകാദര്യയ
സചെയകാന്  നമുക്കുള്ള  ഏകേ  സസല്  പെനിരനിച്ചുവേനിടതുസകേകാണ്ടയ്  എന്തയ്  ഗുണമകാണയ്
കകേരളത്തനിസനന്നതകാണയ് പ്രധകാനസപ്പെട പ്രശ്നയ.  2  നനിയമങ്ങളസട ലയഘനയ ഇവേനിസട
നടക്കുകേയകാണയ്.   ഒന്നയ്,  നമ്മുസട  കഫകാറസ്റ്റയ്  കേണ്സര്കവേഷന്  ആകയ്,  1971-സന
ലയഘനമുണ്ടയ്.  രണ്ടയ്, കവേല്ഡയ് കലഫയ് സപ്രകാടക്ഷന് ആകയ് 1972.  

മനി  .   സതീകര്  : യസയ്...... ശതീ. തനിരുവേഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്.....
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ശതീ  .   തനിരുവേഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്  : സര്, കകേരളത്തനിസന സമകാത്തയ ആവേശേര്യമകാണയ്.
അതുസകേകാണ്ടയ്  അപ്പുറത്തുള്ളവേരുസട  സമയയകൂടനി  ദയവേകായനി  എനനികയ്  തരണയ.
കവേല്ഡയ് കലഫയ് സപ്രകാടക്ഷന് ആകയ്, 1972-സന ലയഘനയ നടക്കുകേയകാണയ്.  ഈ
രണ്ടയ് ലയഘനങ്ങള് നമുകയ് കകേകാടതനിയസട മുമനില് സകേകാണകപെകാകേകണ്ട;  തമനി ഴ് നകാടയ്
എകനികേവ്യൂഷന് സപെറതീഷന് കകേകാടതനിയനില് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  അച്ചന്കകേകാവേനിലകാറയ്
അടനിച്ചുസകേകാണകപെകാകുന്നതനിനുള്ള ശമയ നടക്കുകേയകാണയ്. 

മനി  .   സതീകര്  : സയസയ്...... പതീസയ്.....

ശതീ  .    തനിരുവേഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  2  മനിനനിട്ടുസകേകാണ്ടയ്  തതീര്ത്തുസകേകാള്ളകായ.
കവേപ്പെകാറനില് അവേര് ഡകാമനിസന പെണനി തതീര്ത്തു. പെസക്ഷ സവേള്ളയ മകാത്രമനില്ല.  കേകാരണയ
നമ്മുസട  അച്ചന്കകേകാവേനിലകാറനിസന  പ്രഭവേസകാനത്തുനനിന്നയ്  ആ  നദനി  തനിരനിച്ചുസകേകാണ
കപെകായനി സവേള്ളയ സയഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പെരനിശമമകാണയ് നടക്കുന്നതയ്.  കകേകാടയയ, പെത്തനയതനിട,
ആലപ്പുഴ,  എറണകാകുളയ  എന്നതീ  4  ജനില്ലകേസള  ബകാധനിക്കുന്ന   കവേമനകാടയ്  കേകായല്
മകാലനിനര്യത്തനിസന  കകേന്ദ്രമകായനികപ്പെകാകുയ.   അതയ്  ഫ്ളഷയ്  ഔ ടയ്  സചെയ്തുകേളയകാന്  ഒരു
മകാര്ഗ്ഗവമനില്ലകാത്ത  അവേസയനികലയയ്  കപെകാകുകേയകാണയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ്  ഈ
5 പ്രധകാനസപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്  കകേരളത്തനിസന  സപെകാതുപ്രശ്നമകാണയ്.   ആ  പ്രശ്നങ്ങള്
ചെര്ച്ച  സചെയണയ.  അകതകാസടകാപ്പെയ  അങ്ങയ്  ഇന്നസല  ആവേശേര്യമനില്ലകാത്ത  സ്റ്റകാഫയ്
അവേനിസട  ഇരനികസണ്ടന്നകാണയ്   പെറഞതയ്.   ആവേശേര്യമനില്ലകാതനിരനിക്കുന്ന  ആളകേളകണ്ടകാ;
ഐ.ആര്.ബനി.-യനില്  125  സ്റ്റകാഫയ്  ഒരു പെണനിയമനില്ലകാതനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  അതുകപെകാസല
കുറര്യകാടനി പെദ്ധതനിയനിലുയ പെഴശനി കപ്രകാജകനിലുയ കജകാലനിയനില്ലകാസത സവേറസതയനിരനിക്കുന്നവേസര
പെനിരനിച്ചുവേനിടകാനുള്ള നടപെടനിസയടുകണയ.  

മനി  .   സതീകര്  : സയസയ്...... പതീസയ്..... 

ശതീ  .    തനിരുവേഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന് :  സര്,  ഞകാന്  ഒരു  വേകാക്കുകൂടനി  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു
സകേകാണ്ടയ് അവേസകാനനിപ്പെനികകായ.  ഈ ഗവേണ്സമനയ് ബകാഹര്യ സമ്മര്ദ്ദേങ്ങള്കയ് വേനികധയമകായനി
കകേരളത്തനിസന  തകാല്പ്പെരര്യങ്ങസള  പെണയസപ്പെടുത്തുന്നതനിനുകവേണ്ടനി  നടത്തുന്ന
ശമത്തനിസന  ആദര്യസത്ത  പ്രവേര്ത്തനമകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  നടനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.
അതുസകേകാണ്ടയ് ദുരൂഹ സകാഹചെരര്യത്തനില് ഗവേണ്സമനയ് എടുത്തനിരനിക്കുന്ന ഈ സതറകായ
നടപെടനിയനില്നനിന്നയ് പെനിറകകേകാട്ടുകപെകാകേണയ.  ഇതയ് സഭ നനിര്ത്തനിവേച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയണയ.
ഈ  സഭയനില്  എല്ലകാവേര്ക്കുയ  ഇതനിസനക്കുറനിച്ചയ്  അഭനിപ്രകായമുണ്ടകാകുയ.  അവേര്കയ്
പെറയകാനുള്ള  ഒരു  സപ്രകാടക്ഷന്  അങ്ങയ്  നല്കേണസമന്നകാവേശേര്യസപ്പെട്ടുസകേകാണ്ടയ്  ഈ
വേനിഷയയ സഭ നനിര്ത്തനിവേച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയണസമന്നയ് ഒരനികല്ക്കൂടനി ആവേശേര്യസപ്പെടുകേയകാണയ്.
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മുഖര്യമനനി  (ശതീ  .    പെനിണറകായനി  വേനിജയന്):  സര്,  ബഹുമകാനര്യനകായ  അയഗയ
ചൂണ്ടനികകാണനിച്ചതുകപെകാസല  ഇഹൗ  കേകാരര്യത്തനില്  ഒരു  തരത്തനിലുള്ള  ദുരൂഹതയയ
നനിലനനില്ക്കുന്നനില്ല.   ഏസതങനിലുയ  തരത്തനിലുള്ള ബകാഹര്യശേക്തനിയസട  ഇടസപെടലനിനയ്
വേഴങ്ങുന്ന  സര്കകാരല്ല  ഇസതന്നയ്  ബഹുമകാനര്യനകായ  അയഗത്തനിനുതസന്ന  നല്ല
കബകാധര്യമുള്ള  കേകാരര്യമകാണയ്.  അങ്ങസന  ഒരു  ശേക്തനിക്കുയ  ഇഹൗ  സര്കകാരനിസന
കേതീഴയ് സപ്പെടുത്തകാനകാകേനില്ല.  നമ്മുസട  അന്തര്  സയസകാന  നദതീജല  പ്രശ്നങ്ങളമകായനി
ബനസപ്പെടയ് ഒകടസറ കകേസ്സുകേള് നനിലനനില്ക്കുനസവേന്നതയ് ഒരു വേസ്തുതയകാണയ്.  നമ്മുസട
സയസകാനസത്ത ചെനില പെദ്ധതനികേളമകായനി ബനസപ്പെടയ് ഒരു കജകാലനിയയ ഇല്ലകാസത ഇരനിക്കുന്ന
ആളകേളസണ്ടന്നയ് അകദ്ദേഹയ അവേസകാനയ ചൂണ്ടനികകാണനിക്കുകേയണ്ടകായനി.  അതയ് നമുകയ്
പെരനികശേകാധനികകായ.  അങ്ങസന  ആസരങനിലുയ  സവേറസതയനിരനിക്കുനകണ്ടകാ  എന്നകേകാരര്യയ
പെരനികശേകാധനിച്ചയ്  ആവേശേര്യമകായ  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതനില്  പ്രയകാസസമകാനമനില്ല.
അതനിസലകാനയ  ഇഹൗ  സര്കകാര്  പ്രതനിപെക്ഷയ  പെറഞകപെകായനി  എനള്ളതുസകേകാണ്ടയ്
അയഗതീകേരനികകാസത എതനിര്ത്തയ് നനില്കനില്ല.  ശേരനിയകായ കേകാരര്യയ നമുകയ് സപെകാതുവേനില്
കയകാജനിച്ചുതസന്ന അയഗതീകേരനിച്ചു കപെകാകേകാവന്നതകാണയ്.  ഇവേനിസട ഉകദ്ദേശേനിച്ച കേകാരര്യയ ഇഹൗ
നനില  കൂടുതല്  ശേക്തനിസപ്പെടുത്തുകേ  എനള്ളതയ്  തസന്നയകാണയ്.   കകേസ്സുകേള്  വേരുന്ന
ഘടത്തനില്  ആ  കകേസ്സുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  ആവേശേര്യമകായ  സടകനികല്  സഹകായയ
കവേണ്ടനിവേരുസമന്ന  കേകാരര്യത്തനില്  യകാസതകാരു   സയശേയവമനില്ല.  ഇകപ്പെകാള്  സര്കകാര്
ഉത്തരവേനില്ത്തസന്ന  പെറഞനിട്ടുള്ള  കേകാരര്യയ  നവ്യൂഡല്ഹനിയനിസല  കകേരള  ഹഹൗസനിസല
നനിയമ വേനിഭകാഗത്തനിലുയ സസക്രകടറനിയറനിസല ജലവേനിഭവേ വേകുപ്പെനിലുയ പ്രകതര്യകേയ കനകാഡല്
ഓഫതീസസറ  ചുമതലസപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനികഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.   ഒരു
കകേസ്സുമകായനി ബനസപ്പെടയ് ഇതുകപെകാലുള്ള കേകാരര്യങ്ങള് ചെര്ച്ച സചെയ്യുകമകാള് ബനസപ്പെട
അനുഭവേജകാനമുള്ള  ഉകദര്യകാഗസരുസട  പെനിന്തുണ  കവേണസമന്ന  കേകാരര്യ  ത്തനില്
യകാസതകാരു  സയശേയവമനില്ല.  സവേറയ  നനിയമ  കേകാരര്യയ  മകാത്രമല്ല  സടകനികലകായള്ള
കേകാരര്യങ്ങള്ക്കുയ സഡ്വകാഭകാവേനികേമകായയ  പെനിന്തുണ നല്കകേണ്ടതകായനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇവേനിസട  അകദ്ദേഹയ
തമനിഴയ് നകാടനിസല ഒരു കമകാഹനചെന്ദ്രസന കേകാരര്യയ പെറയകേയണ്ടകായനി. നമ്മുസട സയസകാനയ
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സടകനികല്  ഓഫതീസര്മകാസര  ഉപെകയകാഗനിക്കുനസണ്ടനള്ളതയ്  ഒരു
വേസ്തുതയകാണയ്.  പെസക്ഷ,  കകേസനിസന  കേകാരര്യത്തനില്  നമുക്കുള്ള  അനുഭവേയ  ദുരനുഭവേമകാസണന്ന
കേകാരര്യയ നമുകറനിയകായ.  ചെനില കേകാരര്യങ്ങളനില് നമുകയ് കവേണ്ടരതീതനി യനില് ജയനിച്ചുവേരകാന്
കേഴനിഞനിടനില്ല.  അതയ്  ഇവേരുസട  കുറയസകേകാകണ്ടകാ  കുറവസകേകാകണ്ടകാ  അല്ല.  പെകക്ഷ
നമ്മുസട  അനുഭവേയ  അതകാണയ്.  ഇഹൗ  പെറയന്ന  സടകനികല്  വേനിയഗയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
ഘടത്തനില്  തസന്നയകാണയ്  നമുകയ്  ചെനില  ഘടങ്ങളനില്  പ്രതനികൂല  വേനിധനികേളയ
വേന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  അകപ്പെകാള്  സടകനികല്  വേനിയഗയ്  ഉകണ്ടകാസയനള്ളതല്ല  പ്രശ്നയ,
ആവേശേര്യമകായ  സടകനികല്  പെനിന്തുണ  കവേണസമന്ന  കേകാരര്യത്തനില്  തര്കമനില്ല.  ആ
പെനിന്തുണയ്ക്കുള്ള സയവേനിധകാനയ നമുകയ് ഒരുക്കുകേയയ സചെയകായ. ഇവേനിസട ബഹുമകാനര്യനകായ
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തനിരുവേഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് ചൂണ്ടനികകാണനിച്ച കേകാരര്യങ്ങളനില് ഒന്നയ്, തമനിഴയ് നകാടയ് നദതീജലയ
പെങനിടുന്നതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  തര്കമകാണയ്.  ആ  തര്കകേകാരര്യ
ങ്ങളനില് തമനി ഴ് നകാടയ് സഡ്വതീകേരനിക്കുന്ന നനിലപെകാടനികനകാടയ് നമുകയ് കയകാജനിപ്പെനില്ലകാത്തതയ് ഒരു
പ്രശ്നമകാണയ്.  ഇതുസയബനനിച്ചയ്  തമനി ഴ് നകാടയ് മുഖര്യമനനികയ് ഒരു കേത്തയ് ഇവേനിസടനനിനയ
അയച്ചനിരുന.  ആ  കേത്തനിസന  കേകാരര്യത്തനില്  നമ്മള്  എടുത്ത  നനിലപെകാടയ്  ഇതു
സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയണസമന്നകായനിരുന.  ഇരുസയസകാനങ്ങളയ  തമ്മനില്
ചെര്ച്ചയകാകേകാസമന്ന അനുകൂല മറപെടനി ഇകപ്പെകാള് ലഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  അസതകാരു കപെകാസനിറതീവേയ്
സസ്റ്റപ്പെകായനി നമുകയ് കേകാണകായ.  ഫലസമന്തകാസണനള്ളതയ് കവേസറ കേകാരര്യയ.  ഏതകായകാലുയ
ചെര്ച്ച  കവേണസമന്നയ്  നമ്മള്  ആവേശേര്യസപ്പെടകപ്പെകാള്  ചെര്ച്ചയകാവേകാസമന്ന  നനിലപെകാടയ്
അവേരുസട  ഭകാഗത്തുനനിനയ  വേന്നനിട്ടുണ്ടയ്.   ഒരു  കേകാരര്യയ  നകായ  കേകാകണണ്ടതയ്,  കേരകാര്
പ്രകേകാരമുള്ള സവേള്ളയ നമുകയ് കേനിടനിയനിസല്ലനള്ളതയ് ഒരു വേസ്തുതയകാണയ്.  പെസക്ഷ തതീസര
സവേള്ളയ  കേനിടകാത്ത  അവേസ  വേന്നകപ്പെകാള്  സര്കകാര്  ഇടസപെടതനിസന  ഭകാഗമകായനി
കൂടുതല് സവേള്ളയ  മുന്പെകത്തതനികനകകാള് കേനിട്ടുന്ന നനില നമുക്കുണ്ടകായനിട്ടുസണ്ടന്നതുയ
നകായ മറകകാന് പെകാടനില്ല.  ചെനില ഇടസപെടലുകേള് സര്കകാര് നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അതനിനയ്
ചെനില ഗുണവയ ഉണ്ടകായനിട്ടുസണ്ടന്നതകാണയ് വേസ്തുത. 1958 മുതലുള്ള മുന്കേകാല പ്രകാബലര്യ
ത്തനില് ഒപ്പെനിട കേരകാറകായനിരുന പെറമനിക്കുളവമകായനി ബനസപ്പെട്ടുള്ളതയ്.  അതയ് നമ്മുസട
ഉഭയസമ്മതപ്രകേകാരയ  മകാത്രകമ  പുനരവേകലകാകേനയ  സചെയകാന്  കേഴനിയൂസവേനള്ളതയ്
അകദ്ദേഹയതസന്ന  ചൂണ്ടനികകാണനിച്ചു,  അസതകാരു  വേസ്തുതയകാണയ്.  അതുപ്രകേകാരമുള്ള
പുനരവേകലകാകേനത്തനിനയ്  1988-ല് തസന്ന സമയമകായനിരുന. 1988  മുതല് 2011  വേസര
ഉഭയചെര്ച്ചകേള്  പെലതുയ  നടക്കുകേയണ്ടകായനി.  എന്നകാല്  പെല  തര്കങ്ങളയ
നനിലനനിന്നനിരുന്നതനിസനത്തുടര്ന്നയ്  പുനരവേകലകാകേനയ  സകാധര്യമകാവേകാസതവേരനികേയകാണുണ്ടകായതയ്.
യഥകാര്ത്ഥത്തനില് ബഹുമകാനര്യനകായ അയഗയ ചൂണ്ടനികകാണനിച്ചതുകപെകാസല കേരകാര് ലയഘന
ങ്ങള് ഇകപ്പെകാഴുയ തുടര്നസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്. കേരകാര് ലയഘനങ്ങള്സകതനിസര നകായ
ബഹുമകാനസപ്പെട  സുപ്രതീയകകേകാടതനിസയ  സമതീപെനിച്ചതകാണയ്.   2013-ല്  തസന്ന
സുപ്രതീയകകേകാടതനിസയ  നകായ  സമതീപെനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്,  അതയ്  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയസട  മുന്നനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന  കകേസകാണയ്.  അതനില്  നഷ്ടപെരനിഹകാരയ  കചെകാദനിച്ചയ്  സമര്പ്പെനിച്ച
കകേസകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയസട  മുന്നനിലുള്ളതയ്.  നമ്മുസട  കേരകാര്  പുനരവേ
കലകാകേനമുള്സപ്പെസടയള്ള  കേകാരര്യങ്ങള്  ചെര്ച്ച  സചെയകാന്  കൂടനിയകാണയ്  തമനിഴയ് നകാടയ്
മുഖര്യമനനിസയ  ക്ഷണനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഫലസമന്തകാസണനള്ളതയ്  നമുകയ്  കനകാകകായ.
ചെര്ച്ചയനിലൂസട  എസന്തങനിലുയ  ഫലമുണ്ടകാകകാന്  കേഴനിയകമകാ  എനള്ളതനിനയ്  നകായ  ഒരു
വേഴനി  തുറക്കുകേയകാണയ്.  അച്ചന്കകേകാവേനില്-സസവേപ്പെകാര്  ലനിങയ്  പെദ്ധതനിയനിസലകാരു
കപെകാസനിറതീവേകായ വേശേയ നമുകയ് ലഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇഹൗ സര്കകാര് അധനികേകാരത്തനില് വേന്ന
ഉടസന നകാഷണല് വേകാടര് സഡവേലപ്സമനയ് ഏജന്സനിയസട കയകാഗമുണ്ടകായനിരുന. ആ
കയകാഗത്തനില് ബഹുമകാനര്യനകായ ജലവേനിഭവേ  വേകുപ്പുമനനി പെസങടുത്തനിരുന.  നമ്മള്
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അവേനിസട  ശേക്തമകായ  ഒരകാവേശേര്യമുന്നയനിച്ചു.  അതനിസന  ഭകാഗമകായനി  കകേരളത്തനിസന
അഭനിപ്രകായയ  പെരനിഗണനികകാസത  അച്ചന്കകേകാവേനില്-സസവേപ്പെകാര്  ലനിങയ്  പെദ്ധതനിയനില്
തതീരുമകാനസമടുകനിസല്ലന്നയ് കകേന്ദ്ര ഗവേണ്സമനയ് ഉറപ്പെയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  

ശതീ  .   തനിരുവേഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്: സര്, സസവേപ്പെകാറനില് അവേര് ഡകായ പെണനിതുകേഴനിഞ.
പെസക്ഷ  അവേര്കയ്  സവേള്ളത്തനിനുള്ള  കസകാഴ്സനില്ല,  ഫഡയ്  വേകാടര്  മകാത്രമകാണയ്.  അച്ചന്
കകേകാവേനിലകാര് ആരയഭനിക്കുന്ന ഭകാഗത്തുനനിനയ പുതനിസയകാരു കേനകാല് സവേടനി  അകങ്ങകാടയ്
സകേകാണകപെകാകുകേയകാണയ് സചെയ്യുന്നതയ്.  അങ്ങയ് ഇവേനിസട സൂചെനിപ്പെനിച്ചതയ് ലനിങയ് പെദ്ധതനിയകാണയ്.
അച്ചന്  കകേകാവേനിലകാറയ-സസവേപ്പെകാറയ  തമ്മനില്  കയകാജനിപ്പെനിക്കുന്ന  ലനിങയ്  പെദ്ധതനിയകാണയ്.
നമ്മള്കൂടനി സപെര്മനിറയ് സചെയകാസത അവേര്കതയ് സചെയകാന് സകാധര്യമല്ല.  പെസക്ഷ കേകാടനിസന
മധര്യഭകാഗത്തുനനിനയ  നമ്മുസട  കസകാഴ്സനില്നനിനയ  അവേര്  ഇഹൗ  സവേള്ളയ
തനിരനിച്ചുസകേകാണകപെകാകുന  എന്നതകാണയ്  പ്രധകാനസപ്പെട  പ്രശ്നയ.  അതുകൂടനി  അങ്ങയസട
ശദ്ധയനില്സപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്. 

ശതീ  .    പെനിണറകായനി വേനിജയന്:  സര്,  നമ്മുസട തകാല്പ്പെരര്യയ സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകാ
വേശേര്യമകായ  നടപെടനികേള്  നമുകയ്  സഡ്വതീകേരനികകായ.  അതയ്  നമുകയ്  തുടര്നയ  സഡ്വതീകേരനി
കകാവന്നതകാണയ്. ഇവേനിസടയണ്ടകായ പ്രശ്നയ അച്ചന്കകേകാവേനില്-സസവേപ്പെകാര് ലനിങയ് പെദ്ധതനിയമകായനി
അവേര്  മുകന്നകാടയ്  കപെകാകുനണ്ടകായനിരുന  എന്നതകാണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവേണ്സമനയ്
അത്തരസമകാരു  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുമയ്  കകേരളത്തനിസന  അഭനിപ്രകായയ
അറനികയണ്ടതുണ്ടയ്,   കകേരളത്തനിസന  അഭനിപ്രകായയ  പെരനിഗണനികകാസത  എടുകകാന്
പെകാടനില്ല  എന്നയ്  നമ്മള്  ശേക്തമകായനി  ആവേശേര്യസപ്പെടതനിനയ്  ഫലമുണ്ടകായനിട്ടുണ്ടയ്.   അതയ്
മനിനനിടയ്സനില്തസന്ന കരഖസപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  അത്തരത്തനിസലകാരു മകാറയ ഇഹൗ
കേകാരര്യത്തനില് ഉണ്ടകാകകാന് നമുകയ് കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.  കകേന്ദ്ര ഗവേണ്സമനയ് ഏകേപെക്ഷതീയമകായനി
പെല നടപെടനികേളയ സഡ്വതീകേരനിക്കുന്ന ഘടമകാണകല്ലകാ,  അകപ്പെകാള് ഇങ്ങസനസയകാരു ഉറപ്പെയ്
ലഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ് എന്നതകാണയ് പെറയകാനുളളതയ്.  അതയ് നമ്മള് കേകാണകാതനിരനികണ്ട. ഇവേനിസട
ഒരു  തരത്തനിലുള്ള  ആശേങയയ  ഇഹൗ  കേകാരര്യത്തനില്  കവേണ്ടതനില്ല.  എല്ലകാ  തരത്തനിലുയ
കകേസ്സുമകായനി  ബനസപ്പെട  നടപെടനികേളനില്  നല്ല  ശദ്ധതസന്നയണ്ടകാകുയ.
ലകാവേനിയഗയ്  ഇതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  കേകാരര്യങ്ങള്  ശദ്ധനിക്കുന്ന  നനിലയകാണുണ്ടകാവകേ.
അകതകാസടകാപ്പെയ  ആവേശേര്യമകായ  സടകനികല്  കപെഴ്സണ്സനിസന  പെനിന്തുണ  ഇതനിനയ്
ലഭര്യമകാക്കുയ.  അതനിനയ് ബഹുമകാനര്യനകായ അയഗയ ചൂണ്ടനികകാണനിച്ചതുകപെകാസല ഇത്തരയ
കേകാരര്യങ്ങളനില് നല്ല സസവേദഗ്ദ്ധര്യമുള്ള ഉയര്ന്ന ഉകദര്യകാഗസരുസട കസവേനയ തുടര്ച്ചയകായനി
ഉപെകയകാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  നമുകയ്  നനിലപെകാസടടുക്കുകേയയ  സചെയകായ.  അതനിസനകാനയ
യകാസതകാരു  പ്രയകാസവയ  ഉണ്ടകാവേനില്ല.  സയസകാന  തകാല്പ്പെരര്യയ  ഒരു  തരത്തനിലുയ
ബലനികേഴനിക്കുന്ന  നനിലപെകാടുണ്ടകാകേനില്ല.  ആ  സകാഹചെരര്യത്തനില്  ഇഹൗ  വേനിഷയയ  സഭ
നനിര്ത്തനിവേച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെകയണ്ട പ്രശ്നമകായനി വേരുന്നനില്ല.
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മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമകാനസപ്പെട  മുഖര്യമനനിയസട  വേനിശേദതീകേരണത്തനിസന
അടനിസകാനത്തനില് അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനയ് അവേതരണകാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയകാവേതരണത്തനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപെക്ഷകനതകാവേയ്  (ശതീ  .    രകമശേയ്  സചെന്നനിത്തല):  സര്,  ഇന്നസല ജലവേനിഭവേ
വേകുപ്പെനിസന  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  ചെര്ച്ചകാകവേളയനില്  ഞകാനകാണയ്  ബഹുമകാനര്യനകായ
മുഖര്യമനനികയകാടയ്  ഇഹൗ  കചെകാദര്യയ  കചെകാദനിച്ചതയ്.   കേഴനിഞ  കുസറ  ദനിവേസങ്ങളകായനി
കകേരളത്തനിസല മകാധര്യമങ്ങളനിലുയ അകതകാസടകാപ്പെയതസന്ന സസക്രകടറനിയറനിലുയ ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനിലുയ
കേകാകവേരനി  സസല്  നനിര്ത്തലകാക്കുനസവേനള്ളതയ്  സയബനനിച്ചയ്  വേളസര  സജതീവേമകായ
ചെര്ച്ചയകാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  കേകാകവേരനി  സസല്  നനിര്ത്തലകാകകാന്  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനയ്
ശേനിപെകാര്ശേ  സചെയ്തനിട്ടുകണ്ടകാ?  എവേനിസടനനിന്നകാണയ്  ഗവേണ്സമനനിനയ്  ഇഹൗ  ആശേയയ
കേനിടനിയതയ്?  ചെതീഫയ്  എഞനിനതീയര് അടകയ ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനയ്  ഇതനിസനതനിരകായ നനിലപെകാടകാണയ്
സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളസതന്നകാണയ് എനനികയ് മനസനിലകാകകാന് കേഴനിഞതയ്. സയസകാനത്തനിസന
സപെകാതുതകാല്പ്പെരര്യയ  സയരക്ഷനികണസമന്ന  കേകാരര്യത്തനിലുയ   കകേരളത്തനിനകാവേശേര്യമകായ ജലയ
ലഭര്യമകാകേണസമന്ന  കേകാരര്യത്തനിലുയ  ഭരണകേക്ഷനിയയ  പ്രതനിപെക്ഷവയ  തമ്മനില്
തര്കമനില്ല.   ഇതയ്  വേളസര  ഗഹൗരവേകമറനിയ   വേനിഷയമകാണയ്.   അന്തര്  സയസകാന
നദതീജല  തര്കങ്ങള്  രകാജര്യത്തയ്  വേലനിയ  പ്രശ്നങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  ഒന്നകാണയ്.
മുല്ലസപ്പെരനിയകാര്  ഡകാമനിസന  സയബനനിച്ചുയ  കകേരളത്തനിനയ്  ലഭനികകണ്ട   ജലസത്ത
സയബനനിച്ചുയ നനിയമസഭയനില് എത്രകയകാ തവേണ ചെര്ച്ച സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.    കേകാകവേരനി
സസല്  പെനിരനിച്ചുവേനിടകാനുള്ള  തതീരുമകാനയ  തനികേച്ചുയ  ആത്മഹതര്യകാപെരമകാണയ്.
ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനയ്  എതനിരകായനിട്ടുയ  ചെതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  അടകമുള്ള  ആളകേള്
വേര്യതര്യസമകായ  നനിലപെകാസടടുത്തനിട്ടുയ  എന്തനിനകാണയ്  ഇഹൗ  സസല്  പെനിരനിച്ചുവേനിടകാനുള്ള
ആകവേശേയ കേകാണനിക്കുന്നതയ്?  കേകാകവേരനിയസട കപെരനിലകാണയ് സസല് തുടങ്ങനിയസതങനിലുയ
കകേരളത്തനിസല  എല്ലകാ  നദതീജല  തര്കങ്ങളയ  ഇന്നയ്  കകേകേകാരര്യയ  സചെയ്യുന്നതയ്  ഇഹൗ
സസല്ലകാണയ്.  മുല്ലസപ്പെരനിയകാര്  കകേസയ്  അവേസകാനനിച്ചകശേഷയ  കേകാകവേരനി  സസല്  ആണയ്
അതനിസന കേകാരര്യവയ കനകാക്കുന്നതയ്.  സസല് നനിര്ത്തലകാക്കുന്നകതകാസട അന്തര് നദതീജല
തര്കങ്ങസളല്ലകായ  നകായ  ഫലത്തനില് ഉകപെക്ഷനികകണ്ട സനിതനിയനികലയയ്   വേരുസമന്ന
ആശേങ നമ്മുസട സയസകാനത്തയ് നനിലനനില്ക്കുകേയകാണയ്.  ബഹുമകാനര്യനകായ മുഖര്യമനനി
പെറഞതുകപെകാസല  1991-ലകാണയ്  കേകാകവേരനി  ടനിബവ്യൂണല്  നനിലവേനില്  വേന്നതയ്.
1995-ലകാണയ്  കകേരളത്തനില്  സസല്  തുടങ്ങനിയതയ്.  തുടകത്തനില്  കേകാകവേരനി  കകേസയ്
മകാത്രമകാണുണ്ടകായനിരുന്നതയ്. ശതീ.  തനിരുവേഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് ഇവേനിസട ചൂണ്ടനികകാണനിച്ചതു
കപെകാസല മുല്ലസപ്പെരനിയകാര് കകേസയ്,  പെറമനിക്കുളയ-ആളനിയകാര് കകേസയ്,  സനയകാര് ജലത്തനി
കന്മേലുള്ള  അവേകേകാശേ  തര്കയ,  അച്ചന്കകേകാവേനില്-കവേപ്പെകാര്  ലനിങയ്  എന്നതീ
കകേസ്സുകേളസടസയല്ലകായ  കഡകാകേന്യുസമകനഷന്  നടത്തുന്നതയ്  കേകാകവേരനി  സസല്ലകാണയ്.
ഈ  വേനിഷയങ്ങള്  സയബനനിച്ചുള്ള  വേനിപുലമകായ  വേനിവേരകശേഖരണയ  നടത്തുന്നതുയ
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കകേന്ദ്ര  സര്കകാരുമകായനി  ബനസപ്പെടുന്നതുയ  കകേകാടതനിയനില്  കകേസയ്  വേരുകമകാള്
സകാകങതനികേ ഉപെകദശേയ നല്കുന്നതുസമല്ലകായ ഈ സസല്ലകാണയ്. 40000 ഫയലുകേളകാണയ്
അവേരുസട  കേയനിലുള്ളതയ്.  ഇവേ  തരയതനിരനിച്ചയ്  പെരനിഗണനയയ്  വേരുന്ന മുറയയ്  അതകാതയ്
അഭനിഭകാഷകേര്കയ്  നല്കുന്നതയ് ഈ സസല്ലകാണയ്.  സസല് നനിര്ത്തലകാക്കുന്നകതകാടുകൂടനി
ഇതുസയബനനിച്ച കകേസ്സുകേള് കകേകാടതനിയനില് എത്തുകമകാള് അഭനിഭകാഷകേര്കയ് കവേണ്ട
രതീതനിയനിലുള്ള  സകാകങതനികേ  കവേദഗ്ദ്ധര്യയ  നല്കേകാന്  കേഴനിയനിസല്ലന്നതകാണയ്  ഏറവയ
പ്രധകാനസപ്പെട  പ്രശ്നയ.  ഫയലുകേള്  മകാത്രയ  എടുത്തകാല്  കപെകാര.  അതയ്  വേനിശേദതീകേരനിച്ചയ്
സകേകാടുകണസമങനില്  സകാകങതനികേ  പെരനിജകാനമുള്ള  ആളകേള്  കവേണയ.  ഹരതീഷയ്
സകാല്സവേ,  കമകാഹന്  വേനി.  കേടകാര്കനി,  ജയ്ദതീപെയ്  ഗുപ,  പ്രകേകാശേയ്  തുടങ്ങനിയ
അഭനിഭകാഷകേരകാണയ്  കകേരളത്തനിനുകവേണ്ടനി  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനില്  ഹകാജരകാകുന്നതയ്.
സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനില്  കകേസയ്  വേരുന്ന  തതീയതനികപെകാലുയ  പെലകപ്പെകാഴുയ  ഗവേണ്സമന്റുകേള്കയ്
ലഭനികകാറനില്ല.  ആ  സകാഹചെരര്യത്തനിലകാണയ്  കേകാകവേരനി  സസല്  എന്ന  ആശേയയ
രൂപെസപ്പെടതയ്.    ലകാ  ഓഫതീസര്കയ്  സകാകങതനികേ പെരനിജകാനമനില്ല.  തമനിഴയ് നകാടനിസന
കേകാരര്യയ ഇവേനിസട പെറഞ. തമനിഴയ് നകാടയ് മകാത്രമല്ല,  കേര്ണ്ണകാടകേ, ആനകാപ്രകദശേയ് എന്നതീ
സയസകാനങ്ങള്സകല്ലകായ  വേനിപുലമകായ  സഹൗകേരര്യങ്ങളണ്ടയ്.  റനിടകയര്ഡയ്  ചെതീഫയ്
എഞനിനതീയര്മകാരുസട  ഒരു  ടതീമുണ്ടയ്.  അതനില്  ഏറവയ  സതീനനിയറകായ  ചെതീഫയ്
എഞനിനതീയര്  സചെയര്മകാനകായ  കേമ്മനിറനിസയയകാണയ്  തമനിഴയ് നകാടയ്  വേച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  കേര്ണ്ണകാടകേവയ
ഇതുകപെകാസലയകാണയ്.  വേളസര  ഗഹൗരവേകത്തകാസട   നനിരന്തരയ  കകേകാടതനിയനില്  കപെകായനി
വേനിവേരങ്ങള് കശേഖരനിക്കുകേയയ  കകേന്ദ്ര ഗവേണ്സമനനിലുണ്ടകാകുന്ന സചെറതുയ  വേലുതുമകായ
നതീകങ്ങസള  ഗഹൗരവേകത്തകാസട   കകേകേകാരര്യയ  സചെകയണ്ടതുമകായ  അതനിപ്രധകാനമകായ
കജകാലനിയകാണയ് കേകാകവേരനി സസല് സചെയ്യുന്നതയ്. 

10.00 A.M]

മുഖര്യമനനി  (  ശതീ  .    പെനിണറകായനി  വേനിജയന്  ): സര്,  അകകാരര്യത്തനില്  ഒരു
ആശേങയസടയയ  ആവേശേര്യമനില്ല.  ഇതനിസന  യഥകാര്ത്ഥത്തനില്  ഒരു  ഒഫനിഷര്യല്  വേര്കയ്
ഡനികപകായ്സമനയ്  എന്ന  നനിലയ്ക്കുമകാത്രകമ  കേകാകണണ്ടതകായനിട്ടുള.  ബകാകനി  കേകാരര്യങ്ങള്
സര്കകാര്  കൃതര്യമകായനി  കമകാണനിറര്  സചെയ്യുയ.  ആവേശേര്യമകായ  സകാകങതനികേ  വേനിദഗ്ദ്ധരുസട
പെനിന്തുണയയ സഹകായവസമല്ലകായ ഇകകാരര്യത്തനില് ഉറപ്പുവേരുത്തുസമന്നയ് ഞകാന് കനരസത്ത
പെറഞ. 

ശതീ  .    രകമശേയ്  സചെന്നനിത്തല:  സര്,  ഈ  സസല്  പെനിരനിച്ചുവേനിടകാസത  കുകറക്കൂടനി
strengthen  സചെയ്യുന്ന  നടപെടനിയകല്ല  സഡ്വതീകേരനികകണ്ടസതന്നകാണയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട
മുഖര്യമനനികയകാടയ്  എനനികയ്  കചെകാദനികകാനുള്ളതയ്.  ഈ  സസല്  പെനിരനിച്ചുവേനിടുകേ  എന്നയ്
പെറയന്നതനിനയ്  എന്തര്ത്ഥമകാണുള്ളതയ്?    തമനിഴയ് നകാടയ്,  കേര്ണ്ണകാടകേ,  ആനകാപ്രകദശേയ്
എന്നതീ  സര്കകാരുകേള്  സചെയ്യുന്നതുകപെകാസല  കൂടുതല്  സകാകങതനികേ  വേനിദഗ്ദ്ധസര
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ഉള്സപ്പെടുത്തനി  ഇതയ്  വേനിപുലതീകേരനിക്കുകേയകാണയ്  കവേണ്ടതയ്.  അതനില്  ഒരു  ദുര്വേകാശേനി
കേകാണനികകണ്ട  കേകാരര്യമനില്ല.  ഇതനിസന  സയബനനിച്ചനിടകത്തകാളയ  ധകാരകാളയ  കേഥകേള്
പുറത്തുവേരുനണ്ടയ്.  നനിഗൂഢതകേളനിസല്ലന്നയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  മുഖര്യമനനി  പെറഞ
സകാഹചെരര്യത്തനില് ഞകാനതയ് പെറയന്നനില്ല.  ഇതനില് മറയ്  പെല തകാല്പ്പെരര്യങ്ങളമുസണ്ടന്നയ്
ആളകേള് പെറഞതുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 

ഇതനിനയ്  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനിസന  ശേനിപെകാര്ശേയകണ്ടകാ?  സകാധകാരണഗതനിയനില്  ഒരു
സസല്  കവേന്ഡയ്അപെയ്  സചെയ്യുകമകാകഴകാ  ഒരു  കേകാരര്യയ  കവേസണ്ടനവേയ്ക്കുകമകാകഴകാ
ഗവേണ്സമനനിനയ് ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനിസന ശേനിപെകാര്ശേകേള് ആവേശേര്യമകാണയ്. അത്തരയ യകാസതകാരു
ശേനിപെകാര്ശേകേളയ ഉണ്ടകായനിടനില്ലലല.  കജകാലനി സചെയകാത്ത ഉകദര്യകാഗസരുസണ്ടങനില് അവേസര
മകാറനി  പുതനിയ ആളകേസള നനിയമനികണയ.  ആ ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനയ്  കേകാരര്യക്ഷമമസല്ലങനില്
അതനിസന കേകാരര്യക്ഷമമകാകകാനുള്ള നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികണയ.  അല്ലകാസത ഈ സസല്
പൂട്ടുന്ന നടപെടനികയകാടയ് കയകാജനികകാന് കേഴനിയനില്ല. 

പെല  കകേസ്സുകേളനിലുയ  കകേരളത്തനിനയ്  തമനിഴയ് നകാടുമകായനി  ജയനികകാന്  കേഴനിയകാസത
വേരുന.  കകേരളത്തനിസല മുഴുവേന് ജനങ്ങള്ക്കുയ ആവേശേര്യമകായ കേകാര്ഷനികകേകാല്പന്നങ്ങള്
ഉല്പ്പെകാദനിപ്പെനികകാന് കേഴനിയന്ന ഒരു കമഖലയകാണയ് അടപ്പെകാടനി.  അടപ്പെകാടനി ഇറനികഗഷന്
വേകാലനി കപ്രകാജകനില്  മള്ടനി പെര്പ്പെസയ് ഡകായ പെണനിയകാന്കവേണ്ടനി വേളസര കേകാലത്തനിനയ്
മുന്കപെ നടപെടനി  തുടങ്ങനിയതകാണയ്.   നമുകയ് പെരനിസനിതനി ആഘകാത പെഠനത്തനിനുള്ള
അവേസരയ ലഭനിച്ചു.   ആ പെഠനയ നടത്തകാന് കവേണ്ടനി നമ്മള് മുകന്നകാട്ടുകപെകായകപ്പെകാള്
തമനിഴകാടയ്   കകേന്ദ്ര  സര്കകാരനിസന  സമതീപെനിച്ചു.  കകേന്ദ്രയ  അതയ്  നനിരസനിച്ചു.  സുപ്രതീയ
കകേകാടതനിയനില്  കപെകായകപ്പെകാള്  അവേനിസടയയ  നനിരസനിച്ചു.  ഇകപ്പെകാള്  കകേരളത്തനിനയ്
environmental  impact  study  നടത്തകാനുള്ള സകാഹചെരര്യയ  നനിലനനില്ക്കുകേയകാണയ്.
ഇത്തരയ കേകാരര്യങ്ങളനില്  ശേക്തമകായ നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനികകണ്ടതുണ്ടയ്. 

കകേരളത്തനില്  പ്രവേര്ത്തനികകാതനിരനിക്കുന്ന  ഏകേ  സസല്  കേകാകവേരനി  സസല്
മകാത്രമകാകണകാ?  എത്രകയകാ  ഡനിപ്പെകാര്ട്ടുസമന്റുകേളനില് കജകാലനിയനില്ലകാസത സവേറസതയനിരനിക്കുന്ന
ഉകദര്യകാഗസരുണ്ടയ്.  കകേരളത്തനിസന തകാല്പ്പെരര്യങ്ങസള തുരങയ വേയ്ക്കുന്ന ഒരു സമതീപെന
മകായനി  മകാത്രകമ  നമുകതനിസന  കേകാണകാന്  കേഴനിയകേയള.  ഇവേനിസട  ആവേശേര്യത്തനിനയ്
സവേള്ളയ സകേകാടുക്കുന്നതനിസനപെറനി ബഹുമകാനര്യനകായ മുഖര്യമനനി പെറഞ. കേകാകവേരനി ജലയ
നമുകയ്  ഉപെകയകാഗനികകാന്  കേഴനിയകാത്തതയ്  വേലനിയ  നഷ്ടമകാണയ്.  മലമ്പുഴ  ഡകാമനിസന
കേപ്പെകാസനിറനി 6.5 ടനി.എയ.സനി.യകാണയ്. കേകാകവേരനിയനില്നനിന്നയ് കകേരളത്തനിനയ് അനുവേദനിച്ചതനില്
28.5  ടനി.എയ.സനി.  ജലമകാണയ് ഉപെകയകാഗനികകാന് കേഴനിയകാസത കപെകാകുന്നതയ്.  കേകാകവേരനി
ടനിബവ്യൂണല് അനുവേദനിച്ച ജലയ എടുകകാന് കേഴനിയകാത്ത സനിതനിയകാണയ് നനിലവേനിലുള്ളതയ്.
പെകാലകകാടയ്  ജനില്ല  മുഴുവേന്  വേറനിവേരളന്ന  ഈ  സകാഹചെരര്യത്തനില്   ഫലപ്രദമകായനി
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കകേസ്സുകേള് നടത്തകാനുയ സകാകങതനികേ ഉപെകദശേയ നല്കേകാനുയ കേകാരര്യങ്ങള് ഫലപ്രദമകായനി
അവേതരനിപ്പെനികകാനുമുള്ള  സകാഹചെരര്യയ  എന്തനിനകാണയ്  നനിര്ത്തലകാക്കുന്നതയ്? ഇതനിസന
സയബനനിച്ചുള്ള  ആശേങ  നമ്മുസട  സയസകാനത്തയ്  നനിലനനില്ക്കുകേയകാണയ്.
പെറമനിക്കുളയ  -  ആളനിയകാര്  പെദ്ധതനിസയപ്പെറനി  ബഹുമകാനര്യനകായ  മുഖര്യമനനി  ഇവേനിസട
പെറഞ.  ആ കേരകാര്  അനുസരനിച്ചയ്  കകേരളത്തനിനയ്  ലഭനികകണ്ട  സവേള്ളയ  ഇത്തവേണ
തമനിഴയ് നകാടയ്  തന്നനില്ല.  തന  എനപെറയന്നതയ്  ശേരനിയകാകണകാ?  7.25  ടനി.എയ.സനി.
ജലമകാണയ്  തമനിഴയ് നകാടയ്   കകേരളത്തനിനയ്  തകരണ്ടതയ്.  എന്നകാല്  കേനിടനിയതയ്  3.24
ടനി.എയ.സനി.  ജലയ  മകാത്രമകാണയ്.  സവേള്ളയ  കേനിടകാസത  പെകാലകകാടയ്  കേരനിഞണങ്ങനി;
ഭകാരതപ്പുഴ വേറനിവേരണ. കകേരളത്തനിനര്ഹതസപ്പെട ജലയ  വേകാങ്ങനിസയടുകകാന് സര്കകാര്
ഫലപ്രദമകായനി പ്രവേര്ത്തനിച്ചനിസല്ലന്നകാണയ് എനനികയ് പെറയകാനുള്ളതയ്.  കേകാരണയ ഇത്തരയ
കേകാരര്യങ്ങളനില് കേസത്തഴുതനിയതുസകേകാണ്ടയ് മകാത്രമകാകുന്നനില്ല. സര്കകാരനിസന ഫലപ്രദമകായ
ഇടസപെടലുണ്ടകാകേണയ.  സവേള്ളയ  ലഭനികകാസത  കേര്ഷകേര്  ബുദ്ധനിമുട്ടുകമകാള്  ഇതനിനയ്
പെരനിഹകാരയ  കേകാണകാനുള്ള  നടപെടനിയകായനിരുന  സര്കകാര്  സഡ്വതീകേരനികകണ്ടതയ്.
അച്ചന്കകേകാവേനില്-കവേപ്പെകാര് ലനിങനിസന സയബനനിച്ചുളള ആശേങകേള് ദൂരതീകേരനികകണ്ടതുണ്ടയ്.
അന്തര്സയസകാന  നദതീജല  തര്കങ്ങള്   നമ്മുസട  സയസകാനത്തുയ  രകാജര്യത്തുയ
ചെര്ച്ചകാ വേനിഷയമകായ കേകാരര്യമകാണയ്. ഈ സന്ദര്ഭത്തനില് കേകാകവേരനി സസല് നനിര്ത്തകാനുള്ള
സര്കകാരനിസന  തതീരുമകാനസത്ത  അയഗതീകേരനികകാന്  കേഴനിയന്നതല്ല.  സയസകാന
തകാല്പ്പെരര്യത്തനിനയ്  വേനിരുദ്ധമകാണനിതയ്.  ആത്മഹതര്യകാപെരമകാണയ്.  സര്കകാരനിസന  ഈ
തതീരുമകാനത്തനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞകാനുയ എസന പെകാര്ടനിയയ വേകാകഹൗടയ് സചെയ്യുന.

(ഗവേണ്സമനയ് നനിലപെകാടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് പ്രതനിപെക്ഷകനതകാവയ അകദ്ദേഹത്തനിസന
പെകാര്ടനിയനില്സപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവേനിടയ് പുറത്തുകപെകായനി.)

കഡകാ  .    എയ  .    സകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  മൂന്നകാറനിസല ടനിബവ്യൂണല് പൂടകാനുള്ള തതീരുമകാന
സമടുക്കുന്നതനില്  അങ്ങയ്  എടുത്ത  തകാല്പ്പെരര്യയ  ഇകപ്പെകാള്  കേകാകവേരനി  സസല്  പൂട്ടുന്ന
കേകാരര്യത്തനിലുയ കേകാണനിക്കുനണ്ടയ്. തുറക്കുകേ എനള്ളതനിനല്ല, പൂട്ടുകേ എനള്ളതനിനകാണയ്
അങ്ങയ്  കൂടുതല്  തകാല്പ്പെരര്യയ  കേകാണനിക്കുന്നതയ്.   ഡല്ഹനിയനില്  ഇസതല്ലകായ  കകേകാ-
ഓര്ഡനികനറയ്  സചെയ്യുന്നതനിനുള്ള  കേകാകവേരനി  സസല്  പ്രവേര്ത്തനിക്കുകേയകാണയ്.   ഈ
സസല്ലനിസന കൂടുതല് ക്രനിയകാത്മകേമകാക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി സുപ്രതീയകകേകാടതനിയസട സതകാടടുത്തയ്
technical  experts-ഉയ  മറ്റുസമകാസകയള്ള  ഈ  സസല്ലനിസല  legal  experts-സന
ഡല്ഹനിയനില്  നനിര്ത്തനിയനിടയ്  technical  experts-സന  സസക്രകടറനിയറനികലയയ്  മകാറനി
ഇതനിസന  കൂടുതല്  ശേകാസതീയമകാകകാസമന്നകാണയ്  അങ്ങയ്  പെറയന്നതയ്.  വേനിടയ്
നനില്ക്കുകന്തകാറയ  എങ്ങസനയകാണയ്  ഇതനിസന ഏകകേകാപെനിപ്പെനികകാന് സകാധനിക്കുകേസയന്ന
കചെകാദര്യത്തനിനുള്ള  മറപെടനിയകാണയ്  ഞങ്ങള്കയ്  കേനികടണ്ടതയ്.  കേകാകവേരനി  സസല്ലനിസന
ശേക്തനിസപ്പെടുത്തുകേയകാണയ് കവേണ്ടതയ്.   ഇവേനിസട നനിന്നകാണയ് എല്ലകാ expert opinions-ഉയ
കകേസയ് നടത്തുന്ന വേകതീലന്മകാര്കയ് കപെകാകുന്നതയ്. മുല്ലസപ്പെരനിയകാര് കകേസയ്, പെറമനിക്കുളയ
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-  ആളനിയകാര് കകേസയ്,  സനയകാറനില് നനിനള്ള സവേള്ളത്തനിനയ് തമനിഴയ് നകാടയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
കകേസയ്  ഇസതല്ലകായ  ഒരുമനിച്ചുകനകാക്കുന്ന  സസല്ലനിസന  ഒരു  സുപ്രഭകാതത്തനില്  പൂട്ടുന.
ജൂകല  മകാസത്തനില്  ഇസതല്ലകായ  റനിവേവ്യൂ  സചെയ്യുകേയകാണയ്.  വേളസര  നനിര്ണ്ണകായകേമകായ
സമയത്തകാണയ്  ഈ  സസല്ലനിസന   പെനിരനിച്ചുവേനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളത്തനിനയ്  ഇകപ്പെകാള്
കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നതയ്  30 ടനി.എയ.സനി.  സവേള്ളമകാണയ്. അതനില്  1.5  അടനി മകാത്രമകാണയ്
ഉപെകയകാഗനികകാന്  കേഴനിയന്നതയ്.  ബകാകനി  തമനിഴയ് നകാടയ്  തസന്നയകാണയ്  ഉപെകയകാഗനിക്കുന്നതയ്.
കകേരളത്തനിനയ്  ഉപെകയകാഗനികണസമങനില്  പെദ്ധതനികേള്  സകേകാടുകണയ.  എന്നകാല്
പെദ്ധതനികേളണ്ടകാകകാനുള്ള  കകേരളത്തനിസന  ശമസത്ത  തമനിഴയ് നകാടയ്  ശേക്തമകായനി
എതനിര്ക്കുകേയകാണയ്.  തടയണ സകേട്ടുന്ന കേകാരര്യത്തനിലുയ അടപ്പെകാടനിയനിസല വേനിഷയത്തനിലുയ
അവേര് തടസവേകാദമുന്നയനിക്കുകേയകാണയ്. ഇതനിസന ശേക്തമകായനി കനരനിടകാനുള്ള കൂടനിയകാകലകാചെന
നടത്തകാനുയ  ഒറസകടകായനി  നനി ല്കകാനുയ  ഞങ്ങള്  തയകാറകാണയ്.  കേകാകവേരനി  സസല്
പെനിരനിച്ചുവേനിടുന്ന  നടപെടനിയനികലയയ്  കപെകാകുന്നതയ്   ശേരനിയല്ല.  ഇതുസയബനനിച്ചയ്  ചെതീഫയ്
എഞനിനതീയറസട  അഭനിപ്രകായയ  എന്തകാസണന്നയ്  ആരകായണയ.  ഇങ്ങസന ഗഹൗരവേമകായനി
കേകാകണണ്ട ഒരു വേനിഷയസത്ത  ലകാഘവേബുദ്ധനികയകാസട കേകാണുകേയകാണുണ്ടകായതയ്. 

മനി  .   സതീകര്: അന്തര് സയസകാന നദതീജല തര്കത്തനില് സഭ ഐകേകേകണര്യന
നനില്കകണ്ടതകായനിരുന. 

കഡകാ  .    എയ  .    സകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  ഇതനില് എല്ലകാവേരുയ ഒരുമനിച്ചയ്  നനില്കണമകായനിരുന.
എന്നകാല് മുഖര്യമനനി അതനിനയ്  തയകാറകായനില്ലകല്ലകാ?

മനി  .   സതീകര്: ഇതയ് വേര്കയ് ഡനികപകായയ് സമനയ് മകാത്രമകാസണന്നയ്  മുഖര്യമനനി വേളസര
വേര്യക്തമകായനി പെറഞനിരുന.

കഡകാ  .    എയ  .    സകേ  .    മുനതീര്:  സര്,   ആ  സസല്ലനിസന  ശേക്തനിസപ്പെടുത്തണസമന്ന
അഭനിപ്രകായത്തനികലയകാണയ്  മുഖര്യമനനി  വേന്നനിരുന്നസതങനില് നമുകയ്  കയകാജനികകാമകായനിരുന.
അതനിനയ് സകാധനികകാത്ത  ഈ ഗവേണ്സമനനിസന നനിലപെകാടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചു സകേകാണ്ടയ്
ഞകാനുയ എസന കേക്ഷനിയയ വേകാകഹൗടയ് നടത്തുന.

(ഗവേണ്സമനയ് നനിലപെകാടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് കഡകാ.  എയ.  സകേ.  മുനതീറയ അകദ്ദേഹ
ത്തനിസന പെകാര്ടനിയനില്സപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവേനിടയ് പുറത്തുകപെകായനി.)

ശതീ  .   അനൂപെയ് കജകബയ് : സര്, ബഹുമകാനസപ്പെട മുഖര്യമനനി പെറഞ കേകാരര്യകത്തകാടയ്
ഭകാഗനികേമകായനി  കയകാജനിക്കുകേയകാണയ്.  കേകാകവേരനി  സസല്ലനില്  മകാത്രയ  നനിനസകേകാണ്ടയ്
കകേസ്സുകേള്  വേനിജയനിപ്പെനികകാന്  കേഴനിയനിസല്ലന്നയ്  അകദ്ദേഹയ  പെറഞ.  ഒരു  technical
know-how  വേച്ചുസകേകാണമകാത്രയ  ഇതനിനയ്  കേഴനിയനില്ല.   നനിയമപെരമകായ  കേകാരര്യങ്ങളയ
അതനികനകാടനുബനനിച്ചയ് ആവേശേര്യമകാണയ്.   'കേകാകവേരനി സസല്'  ഡല്ഹനിയനിലുള്ളകപ്പെകാള്
അതനിസന  കൂടുതല്  ശേകാക്തതീകേരനിച്ചയ്  ആവേശേര്യമകായ  ഉകദര്യകാഗസസര  നനികയകാഗനിച്ചു
സകേകാണളള   ഒരു  നടപെടനിയകായനിരുന  ഗവേണ്സമനയ്  സഡ്വതീകേരനികകണ്ടനിയനിരുന്നതയ്.
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അന്തര്സയസകാന  നദതീജല  പ്രശ്നത്തനില്  കകേരളത്തനിസന  തകാല്പ്പെരര്യങ്ങള്  പെലതുയ
ഹനനികസപ്പെടനിട്ടുസണ്ടനള്ളതയ്  വേസ്തുതയകാണയ്.  നദതീസയകയകാജന പെദ്ധതനികേസള  സയബനനിച്ചയ്
വേനിവേനിധ കകേസ്സുകേള് സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനിലുണ്ടയ്. കകേകാടതനിയസട പെരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്ന ആ
കകേസ്സുകേളനില്  ശേക്തമകായ ബകാകയ്അപെയ് നലകാനുയ  കേകാകവേരനി സസല്ലനിസന പെരമകാവേധനി
പ്രകയകാജനസപ്പെടുത്തകാനുയ  നമുകയ്  കേഴനിയണയ.  കവേപ്പെകാര്  ലനിങയ് പെദ്ധതനികേളടകയ
നല്കുന്ന  ആശേങകേള്  വേളസര  വേലുതകാണയ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  നദതീസയകയകാജന
പെദ്ധതനികേളസട  അശേകാസതീയത  ഗവേണ്സമനനിനയ്  എടുത്തുകേകാണനികകാന്  കേഴനിയണയ.
ഡല്ഹനിയനില്  വേച്ചുനടന്ന  മതീറനിയഗനില്   ജലവേനിഭവേ  വേകുപ്പുമനനി  ശതീ.  മകാതന്യു  ടനി.
കതകാമസയ്  ഇകകാരര്യങ്ങള്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണ്ടകാസയന്നയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  മുഖര്യമനനി
പെറഞ.  അകദ്ദേഹത്തനിസന വേകാദഗതനികേള് അയഗതീകേരനിസച്ചങനിലുയ  ലനിങയ് പെദ്ധതനിയനില്
നനിനയ പൂര്ണ്ണമകായനി ഇതനിസന ഒഴനിവേകാകകാന് കകേന്ദ്രയ തയകാറകായനിടനിസല്ലനളളതയ് നകായ
മനസനിലകാകകണ്ട കേകാരര്യമകാണയ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള സയകയകാജന പെദ്ധതനികേളസട അശേകാസതീയത
കകേന്ദ്രസര്കകാരനിനുമുന്പെനില് അവേതരനിപ്പെനികകാന് നമുകയ്  കേഴനിയണയ.  ഇതനികനകാടനുബനനിച്ചു
വേരുന്ന  വേനിഷയങ്ങസള  കൂടുതല്  ഗഹൗരവേമകായനി  ഏസറടുത്തയ്   മുകന്നകാട്ടുകപെകാകേകാന്
തതീര്ച്ചയകായയ  ഈ  സസല്  അനനിവേകാരര്യമകായനിരുന.  അതയ്  നനിര്ത്തലകാകകാനുള്ള
തതീരുമകാനയ നനിര്ഭകാഗര്യകേരമകാണയ്. സഡ്വകാഭകാവേനികേമകായയ വേരുയവേര്ഷങ്ങളനില് കകേരളത്തനിസന
തകാല്പരര്യങ്ങള് ഹനനികസപ്പെടുന്ന നനിലയനികലയയ് ഇതയ് മകാറകമകാ എനള്ള ആശേങ ഈ
സഭയനില് ഞങ്ങള് കരഖസപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്.  ഈ വേനിഷയയ സഭ നനിര്ത്തനിവേച്ചയ് ചെര്ച്ച
സചെയകാത്തതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞകാന് വേകാകഹൗടയ് സചെയ്യുന.  

(ഗവേണ്സമനയ് നനിലപെകാടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശതീ.  അനൂപെയ് കജകബയ് സഭവേനിടയ്
പുറത്തുകപെകായനി.)

ശതീ  .   സകേ  .   എയ  .   മകാണനി: സര്, ആരുസട ഉപെകദശേ പ്രകേകാരമകാസണങനിലുയ കേകാകവേരനി

സസല് പെനിരനിച്ചുവേനിട നടപെടനി ശേരനിയല്ല.  അന്തര് സയസകാന നദതീജല പ്രശ്നയ സയബനനിച്ചയ്

കകേന്ദ്രവയ സയസകാനങ്ങളയ തമ്മനില് നടക്കുന്ന ചെര്ച്ചകേളനില് ഏകകേകാപെനയ നടത്തുന്നതനിനുയ

അതനിനുകവേണ്ട  സടകനികല്  അകഡഡ്വസയ്  നല്കുന്നതനിനുയ  ഈ  സസല്

പ്രവേര്ത്തനികകണ്ടതയ്  ആവേശേര്യമകായനിരുന.  അതനിസന  കൂടുതല്  കേകാരര്യക്ഷമമകാക്കു

കേയകാണയ് സചെകയണ്ടനിയനിരുന്നതയ്.  ഗവേണ്സമനയ് ആ നടപെടനി പുനനഃപെരനികശേകാധനികണയ.

കകേരളയ  ഇന്നയ്  വേരള്ച്ചയനിലകാണയ്.  കേകാലകാവേസകാ  നനിരതീക്ഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിസന

റനികപ്പെകാര്ടനുസരനിച്ചയ്  43%  മഴ  കുറവേകാണയ്.   തനിരുവേനന്തപുരത്തയ്  കുടനിസവേളളവമകായനി

ബനസപ്പെടയ് ചെനില നടപെടനികേള്  എടുത്തനിട്ടുസണ്ടനളളതയ്  ശേരനിയകാണയ്.  എന്നകാല് മറയ്

ജനില്ലകേളനിലുളള പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് അഭനികേകാമര്യമല്ല.  ജനില്ലകേളനില് കുടനിസവേള്ളക്ഷകാമമുണ്ടയ്.

അതനിനകാവേശേര്യമകായ  ഫണ്ടയ്  എത്തനിയനിടനില്ല.   ഈ  കേകാരര്യങ്ങളനിസലല്ലകായ  നടപെടനി

സഡ്വതീകേരനികകണ്ടതകായനിട്ടുണ്ടയ്.  അതനില്  ഗവേണ്സമനയ്  ഉദകാസതീനത  കേകാണനികകാന്
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പെകാടനില്ല. എന്തകായകാലുയ ഈ പ്രശ്നങ്ങകളകാടയ് ഗവേണ്സമനയ് കേകാണനിക്കുന്ന നനിസയഗതയനില്

പ്രതനികഷധനിച്ചുസകേകാണ്ടയ് ഞകാനുയ എസന പെകാര്ടനിയയ വേകാകഹൗടയ് സചെയ്യുന.

(ഗവേണ്സമനയ്  നനിലപെകാടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശതീ.  സകേ.  എയ.  മകാണനിയയ

അകദ്ദേഹത്തനിന പെകാര്ടനിയനില്സപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവേനിടയ് പുറത്തുകപെകായനി.)

ശതീ  .   ഒ  .   രകാജകഗകാപെകാല്: സര്, ഞകാന് കേഴനിഞ ദനിവേസയ പെകാലകകാടയ് ജനില്ലയനിസല

ചെനിറ്റൂര് ഭകാഗത്തയ് കപെകായനിരുന. സവേള്ളയ കേനിടകാത്തതനിനകാല്  വേയലുകേള് കൃഷനി സചെയകാന്

സകാധനികകാസത ഉണങ്ങനിവേരണ്ടയ് കേനിടക്കുന.  കേര്ഷകേരുസട  കേരച്ചനിലുയ പെരകാതനികേളയ

പെകാലകകാടയ്  ജനില്ലയസട കേനിഴകന് ഭകാഗത്തയ് കുകറ വേര്ഷങ്ങളകായനി കകേള്ക്കുന്നതകാണയ്.

നമുകയ്  അര്ഹതസപ്പെട  സവേള്ളയ  കേനിട്ടുന്നനിസല്ലന്ന   പെരകാതനി  കുറച്ചയ്  കേകാലങ്ങളകായനി

പെകാലകകാടയ് ജനില്ലയനില് വേര്യകാപെകേമകായനി നനിലവേനിലുള്ളതകാണയ്. പെല ഇടപെകാടുകേസളപ്പെറനിയയ

ജനങ്ങള്കനിടയനില്  ധകാരണയണ്ടയ്.   നമ്മള്  അതനികലയയ്  കേടകകണ്ടതനില്ല.  പെകക്ഷ

അത്തരയ  സതറകായ  ധകാരണകേസള  ശേക്തനിസപ്പെടുത്തകാന്  മകാത്രകമ  വേകാസവേത്തനില്  ഈ

നടപെടനികേള്  ഉപെകേരനിക്കുകേയള.  ഇതയ്  സതറകായ  നതീകമകാണയ്.  ഏസതങനിലുയ

ഉകദര്യകാഗസര് പെണനിസയടുകകാസത ശേമളയ വേകാങ്ങുന്ന സകാഹചെരര്യമുസണ്ടങനില് അതനിനയ്

മറയ് കപെകായവേഴനികേളണ്ടയ്.  കൃഷനികകാരുസട ആശേങ വേര്ദ്ധനിപ്പെനികകാന് മകാത്രകമ   ഇതുസകേകാണ്ടയ്

സകാധനിക്കുകേയള.  ഈ വേനിഷയയ വേളസര ഗഹൗരവേമകായനി കേകാകണണ്ടതകാണയ്.  അതനിനയ്

സര്കകാര് തയകാറകാകേകാത്തതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞകാന് വേകാകഹൗടയ് നടത്തുന.   

(ഗവേണ്സമനയ്  നനിലപെകാടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ശതീ.  ഒ.  രകാജകഗകാപെകാല് സഭവേനിടയ്

പുറത്തുകപെകായനി.

സഭവേനിടയ്  പുറത്തുകപെകായ  അയഗങ്ങള്  അല്പസമയത്തനിനുകശേഷയ  സഭയനില്

തനിരനിസകേ ഹകാജരകായനി.)

(അദ്ധര്യക്ഷകവേദനിയനില് മനി. സഡപെവ്യൂടനി സതീകര്)
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III ശദ്ധ ക്ഷണനികല്

1. അലനിന്ഡയ് സയരക്ഷണയ

ശതീ  .    സകേ  .    സകേ  .    രകാമചെന്ദ്രന് നകായര്:  സര്,  എസന മണ്ഡലത്തനിസല  ഏകേ  ആധുനനികേ
വേര്യവേസകായ  യൂണനിറകാണയ്  'അലനിന്ഡനിസന' ഭകാഗമകായനിട്ടുള്ള  മകാന്നകാര് സഡ്വനിച്ചയ്

ഗനിയര്  കേമനനി.  1964  മുതല്  ഏതകാണ്ടയ്  മുന്നൂറനിലധനികേയ  സതകാഴനിലകാളനികേളമകായനി  ഏസറ
ലകാഭകേരമകായനി  പ്രവേര്ത്തനിച്ചുസകേകാണ്ടനിരുന്ന   സഡ്വനിച്ചയ്ഗനിയര്  കേമനനി  ഇന്നയ്  ഗുരുതരമകായ
പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയകാണയ്'.  നകാമമകാത്രമകായ  പ്രവേര്ത്തനയ  മകാന്നകാര്  സഡ്വനിച്ചയ്ഗനിയര്
കേമനനിയനില് നടക്കുനസണ്ടങനിലുയ  കേഴനിഞ  24  വേര്ഷമകായനി  കടഡയ് യൂണനിയന്  ഭകാരവേകാഹനി
എനളള നനിലയനിലുയ  'അലനിന്ഡയ്  '-സന പുനരുദ്ധകാരണ പ്രവേര്ത്തനങ്ങ ളമകായനി  നനിരന്തരയ
ബനസപ്പെടയ്  പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്ന  ആസളന്ന  നനിലയനിലുയ  ഇതയ്   ഏസറടുത്തയ്  സയരക്ഷനിച്ചകാല്
നകാടനിനുയ  സതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കുയ  ഗുണകേരമകാകു  സമന്നതനിനകാല്  സര്കകാര്  ഇതയ്
ഏസറടുകണസമന്നകാണയ് ഈ ശദ്ധ ക്ഷണനികലനിലൂസട ഞകാന് അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന്നതയ്. 

1946-ല്  സകേകാല്ലയ-കുണ്ടറയനില്  സര്കകാര്വേകേ  ഭൂമനിയനില്  ആരയഭനിച്ചതുയ  പെനിന്നതീടയ്
കകേരളയ,  ആനകാപ്രകദശേയ്,  ഒഡതീഷ,  മഹകാരകാഷ്ട്ര  എന്നതീ  സയസകാനങ്ങളനിലകായനി  വേര്യകാപെനിച്ചയ്
പ്രവേര്ത്തനിച്ചുവേരുന്നതുയ  സഡ്വന്തമകായനി  162  ഏകര് ഭൂമനിയയ  7  ഉത്പെകാദന  യൂണനിറ്റുകേളയ  2
സര്വ്വതീസയ്  യൂണനിറ്റുകേളയ  റതീജനിയണല്  കകേകാര്പ്പെകററയ്  ആഫതീസുകേളമകായനി  കവേദന്യുതനി
ഉല്പ്പെകാദന-പ്രസരണ-വേനിതരണ  രയഗത്തയ്  രകാജര്യത്തകാസകേയയ  ആകഗകാള  തലത്തനിലുയ
ശകാഘനതീയമകായനി പ്രവേര്ത്തനിച്ചനിരുന്ന ഒരു വേര്യവേസകായ സകാപെനമകാണയ് അലനിന്ഡയ്.  എന്നകാല്
1982-നുകശേഷയ  വേര്യകാവേസകായനികേ  പ്രതനിസനനി  ആരയഭനിക്കുകേയയ  1985-സല  പെതീഡനിത
വേര്യവേസകായ  പുനരുദ്ധകാരണ  നനിയമ  പ്രകേകാരയ  1987-ല്  പെതീഡനിത  വേര്യവേസകായമകായനി
പ്രഖര്യകാപെനിക്കുകേയയ  സചെയ്തു.  1980-സല  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്   ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.-
മകായനികച്ചര്ന്നയ്  ഒരു  പുനരുദ്ധകാരണ  പെദ്ധതനികയ്  രൂപെയ  നലനിയതനിസന  അടനിസകാനത്തനില്
കബകായസബയനിസല 'സസകാമകാനനി'  ഗ്രൂപ്പെനിസന കേമനനിയസട പുനരുദ്ധകാരണത്തനില് സപ്രകാകമകാടറകായനി
ചുമതലസപ്പെടുത്തുകേയയ  സചെയ്തു.   പെത്തയ്  വേര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  പുനരുദ്ധരനികകാസമന്ന  വേര്യവേസ
അയഗതീകേരനിച്ച  'സസകാമകാനനി'  ഗ്രൂപ്പെയ്  അഞയ്  വേര്ഷമകായകപ്പെകാള്  ടനി  വേര്യവേസയനില്നനിന്നയ്
ഏകേപെക്ഷതീയമകായനി പെനിന്മേകാറകേയയ  സപ്രകാകമകാടര്  സകാനത്തുനനിന്നയ്  രകാജനിവേച്ചയ്  പുറത്തു
കപെകാവകേയയ  സചെയ്തു.  തുടര്ന്നയ്  കേമനനികയ്  നകാഥനനില്ലകാത്ത  അവേസ  സയജകാതമകാവകേയയ
മകാന്നകാര് സഡ്വനിച്ചയ്ഗനിയര് അടകമുള്ള കേമനനിയനിസല സതകാഴനിലകാളനികേള് കചെര്ന്നയ് ഒരു സഹകേരണസയഘയ
രൂപെതീകേരനിക്കുകേയയ അവേര് ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.-സന സമതീപെനിക്കുകേയയ മകാന്നകാര് അടകമുള്ള
യൂണനിറ്റുകേള്  സപ്രകാകപ്പെകാസല്  സമര്പ്പെനിക്കുകേയയ  സചെയ്തതനിസന  അടനിസകാനത്തനില്  അവേ
പ്രവേര്ത്തനിപ്പെനികകാനുയ  അല്ലകാത്തവേ  കലലയ  സചെയകാനുയ  തതീരുമകാനനിച്ചു.   ഈ  കേകാലയളവേനില്
ഭൂമനിയസട വേനില ക്രമകാതതീതമകായനി വേര്ദ്ധനിക്കുകേയയ കഹദരകാബകാദനില് 100 ഏകറനില് കൂടുതല്
ഭൂമനിയള്ള കേമനനിയസട വേകേ സലത്തനിനയ് 4000 കകേകാടനിയനിലധനികേയ വേനില ഉയരുകേയയ സചെയ്തു. ഈ
സകാഹചെരര്യയ മനസനിലകാകനി പെഴയ സപ്രകാകമകാടര്മകാരകായ സസകാമകാനനി ഗ്രൂപ്പെയ് ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.-സന
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തതീരുമകാനത്തനിസനതനിസര എ.എ.ഐ.എഫയ്.ആര്.-  സന  സമതീപെനിച്ചയ്  6  മകാസത്തനിനകേയ
കേമനനിസയകാന്നകാസകേ  പുനരുദ്ധരനികകാസമന്നയ്  സമ്മതനിച്ചയ്  ഉത്തരവേയ്  വേകാങ്ങനി  വേതീണയ
സപ്രകാകമകാടറകായനി  രയഗത്തുവേന.   അന്നയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാര്  കേമനനി
പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിരവേധനി  അവേസരങ്ങള്  സസകാമകാനനി  ഗ്രൂപ്പെനിനയ്  നലനിസയങനിലുയ  കേമനനി
പ്രവേര്ത്തനിപ്പെനികകാന് അവേര് ശമനിച്ചനില്ല. എ.എ.ഐ.എഫയ്.ആര്.-നുയ സര്കകാരനിനുയ സസകാമകാനനി
ഗ്രൂപ്പെയ് നലനിയ വേര്യവേസകേള് ലയഘനികസപ്പെടതനിസന അടനിസകാനത്തനില് അന്നസത്ത വേര്യവേസകായ
വേകുപ്പുമനനിയകായനിരുന്ന ശതീ.  എളമരയ  കേരതീമനിസന കനതൃതഡ്വത്തനില്  2010-ല് എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഗവേണ്സമനയ് ഒരു ഓര്ഡനിനന്സനിലൂസട കേമനനി  ഏസറടുക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമകാനനിച്ചു.  എന്നകാല്
ടനി  ഓര്ഡനിനന്സനിനയ്  പ്രസനിഡനനിസന  അനുമതനി  ലഭനികകാതനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര
ഗവേണ്സമനനില്  സസകാമകാനനി  ഗ്രൂപ്പെയ്   സഡ്വകാധതീനയ   സചെലുത്തുകേയയ  ബനില്   മടകനി
അയയ്ക്കുകേയമകാണുണ്ടകായതയ്.  തുടര്നവേന്ന യ.ഡനി.എഫയ്. സര്കകാര് ഇതയ് പുനരുദ്ധരനി ക്കുന്നതനിനയ്
യകാസതകാരു  നടപെടനിയയ  സഡ്വതീകേരനിച്ചനിടനില്ല.   ഏതകാണ്ടയ്  400  കകേകാടനിയനിലധനികേയ  രൂപെയസട
ബകാധര്യതയസണ്ടന്നയ്  പെറയന്ന  പ്രസ്തുത  കേമനനി  സര്കകാര്  ഏസറടുകണസമന്നയ്
ആവേശേര്യസപ്പെട്ടുസകേകാണ്ടയ് സര്കകാരനിസന സമതീപെനിക്കുകേയയ ഗവേണ്സമനയ് എ.എ.ഐ.എഫയ്.ആര്.-
ല്  അപ്പെതീല്   സകേകാടുക്കുകേയയ  അതയ്  അനുവേദനിക്കുകേയയ  സചെയ്തു.  ആ  സകാഹചെരര്യത്തനിലകാണയ്
ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.-ഉയ  എ.എ.ഐ.എഫയ്.ആര്.-ഉയ  പെനിരനിച്ചുവേനിടതയ്.  ആനകാപ്രകദശേനിസല
സലത്തനിനയ്  3,000  കകേകാടനി  രൂപെ  വേനിലയസണ്ടന്നയ്  ആനകാപ്രകദശേയ്  ഗവേണ്സമനയ്
പെറഞനിടത്തയ് പെതനിനകാറയ് ലക്ഷയ രൂപെ മകാത്രകമ വേസ്തുവേനിനയ് വേനിലയള്ളുസവേന്നകാണയ് സസകാമകാനനി
ഗ്രൂപ്പെനിസന  ഓഡനിറയ്  റനികപ്പെകാര്ടനില്  ചൂണ്ടനികകാണനിച്ചതയ്.  പ്രസ്തുത  കേമനനി  സര്കകാര്
ഏസറടുക്കുകേയകാസണങനില് നൂറകേണകനിനയ് ആളകേള്കയ് സതകാഴനില് നല്കേകാനുയ  ലകാഭകേരമകായനി
പ്രവേര്ത്തനിച്ചയ്  നകാടനിസന നന്മേയയ്  ഉപെകേരനിക്കുന്നതനിനുയ കേഴനിയയ.  സവേറയ  5  കകേകാടനി  രൂപെ മുടകനി  4,000
കകേകാടനി രൂപെയനിലധനികേയ ആസനിയള്ള പ്രസ്തുത കേമനനി സസകാമകാനനി ഗ്രൂപ്പെയ് ഇകപ്പെകാള് M/s. Voltas
Impex  Private  Ltd  (VIPL)  എന്ന  കേമനനികയ്  കകേമകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  പ്രസ്തുത
കേമനനിസയയയ  സതകാഴനിലകാളനികേസളയയ  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുയ  കകേരളത്തനിസന  വേര്യകാവേസകായനികേ
കമഖലയനില്  വേനിപവേകേരമകായ  മകാറങ്ങള്കയ്  കനതൃതഡ്വയ  നല്കുന്ന  സപെകാതുകമഖലസയ
പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനുയകവേണ്ടനി  നനിലസകേകാള്ളുന്ന  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്  അലനിന്ഡയ്
കേമനനി ഏസറടുത്തയ് സതകാഴനിലകാളനികേസളയയ നകാടനിസനയയ സയരക്ഷനികണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്
ഈ  ശദ്ധ ക്ഷണനികലനിലൂസട വേനിനയപൂര്വ്വയ അഭര്യര്ത്ഥനികകാനുള്ളതയ്.  

വേര്യവേസകായവയ കസകാര്ട്സുയ യവേജനകേകാരര്യവയ  വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .    സമകായ്തതീന്):  സര്,
1946-ല് സകാപെനിച്ച കേമനനിയകാണയ് അലനിന്ഡയ്.   സഡ്വകാതനര്യകാനന്തരയ കേമനനി ആകയ് 1956
പ്രകേകാരയ  ഇതയ്  രജനിസ്റ്റര്  സചെയ്യുകേയണ്ടകായനി.   തുടര്ന്നയ്  മകാകനജയ് സമനയ്  സനിസ്റ്റയ  ഒഴനിവേകാകനി
കേമനനി നനിയമയ അനുസരനിച്ചയ്  പ്രവേര്ത്തനിക്കുമകായനിരുന.  സര്കകാര് പ്രതനിനനിധനി ഡയറകറയ
ധനകേകാരര്യസകാപെനങ്ങളസട പ്രതനിനനിധനികേളയ ഉള്സപ്പെടുന്നതകായനിരുന കേമനനി മകാകനജയ് സമനയ്.
1987-ല്  ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.-നയ്  റഫര്  സചെയ്യുകേയണ്ടകായനി.  5-10-1989-ല്
ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.  ഒരു  പുനരുദ്ധകാരണ  പെദ്ധതനി  അനുവേദനിക്കുകേയയ
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നനിബനകനകാപെകാധനികേകളകാസട സസകാമകാനനി ഗ്രൂപ്പെനിസന സപ്രകാകമകാടറകായനി നനിയമനിക്കുകേയമുണ്ടകായനി.
എന്നകാല്  ഈ  പെദ്ധതനി  പെരകാജയസപ്പെടുകേയയ  തുടര്ന്നയ്  ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.  SICA-85
പ്രകേകാരയ  അലനിന്ഡയ്  അടച്ചുപൂടകാനുയ  നനിര്കദ്ദേശേനിച്ചു.   എന്നകാല്  അലനിന്ഡനിനയ്  പെല
സയസകാനങ്ങളനിലുയ  യൂണനിറ്റുകേളള്ളതകായയ  അതനില്  പെല  യൂണനിറ്റുകേളയ  നന്നകായനി
പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്നതകാസണനയ  ശദ്ധയനില്സപ്പെടകപ്പെകാള് അടച്ചയ്  പൂടലനിനുപെകേരയ  ലകാഭത്തനില്
പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്ന യൂണനിറ്റുകേളസട പുനരുദ്ധകാരണത്തനിനയ് ഒരു സമഗ പെദ്ധതനി ആവേനിഷ്കരനികകാനുയ
അഭനിവൃദ്ധനി  സകാധര്യത  ഇല്ലകാത്ത  യൂണനിറ്റുകേള്  വേനിറഴനികകാനുയ  ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.  ഉത്തരവേകായനി.
അതനിന്പ്രകേകാരയ 2000-ല്  പുകരകാഗതനി  സകാദ്ധര്യതയനില്ലകാത്ത  യൂണനിറ്റുകേള്  വേനില്ക്കുന്നതനിനയ്
bidder-മകായനി  പെരസരധകാരണയനിസലത്തകാന്  ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.  നനിര്കദ്ദേശേനിച്ചു.
അതനിന്പ്രകേകാരയ  പെരസര്യയ  നല്കേനിയതനില്  M/s.  Volta  Impex  Private  Ltd-സന
ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.  അയഗതീകേരനിക്കുകേയയ  ലകാഭത്തനില്  പ്രവേര്ത്തനികകാന്  കേഴനിയന്ന
അലനിന്ഡനിസന  കഹദരകാബകാദനിസല  രണ്ടയ്  യൂണനിറ്റുകേസള  പുനരുദ്ധരനികകാനുയ  ആവേശേര്യസപ്പെട്ടു.
സസകാമകാനനി  ഗ്രൂപ്പെനിസന  എതനിര്പ്പെനിസന  അവേഗണനിച്ചയ്  കഹദരകാബകാദയ്  യൂണനിറനിനകായനി
തയകാറകാകനിയ  D.R.S.  (Draft  Rehabilitation  Scheme)  ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.
അയഗതീകേരനിക്കുകേയണ്ടകായനി. ഇതനിസനതനിസര  സസകാമകാനനി  ഗ്രൂപ്പെയ്  SICA  (Sick  Industrial
Companies Act) Act Section 25 പ്രകേകാരയ എ.എ.ഐ. എഫയ്.ആര്.-ല് അപ്പെതീല് ഫയല്
സചെയ്തു.  എ.എ.ഐ.എഫയ്.ആര്.-സന നനിര്കദ്ദേശേ പ്രകേകാരയ കേമനനി കബകാര്ഡയ് രൂപെതീകേരനികകാന്
ഉത്തരവേകായനി.  പെകക്ഷ  സപ്രകാകമകാടര്മകാരകായ  സസകാമകാനനി  ഗ്രൂപ്പെയ്  അവേരുസട  പ്രതനിനനിധനികേസള
മകാത്രമകാണയ് കേമനനി കബകാര്ഡനില് ഉള്സപ്പെടുത്തനിയതയ്. ഈ നടപെടനി എ.എ.ഐ.എഫയ്.ആര്.-സന
ഉത്തരവേനിനയ്  വേനിരുദ്ധമകാണയ്.  കൂടകാസത  കേമനനിയസട  ഉടമസകാവേകേകാശേയ  തങ്ങള്കകാസണന്ന
ഭകാവേത്തനില്  അവേര്  ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.  മുമകാസകേ  ഡ്രെെകാഫയ്  റതീഹകാബനിലനികറഷന്  സതീയ
സമര്പ്പെനിക്കുകേയണ്ടകായനി.  

2010 ജൂണനില് അലനിന്ഡയ് ഏസറടുക്കുന്നതനിനകായനി ഓര്ഡനിനന്സയ് പുറസപ്പെടുവേനിച്ചനിരുന.
എന്നകാല്  ആ  ഓര്ഡനിനന്സയ്  രകാഷ്ട്രപെതനി  കകേന്ദ്രഗവേണ്സമനനിനയ്   മടക്കുകേയകാണുണ്ടകായതയ്.
നനിയമമകാകനി അയയകാന് പെറഞകാണയ് മടകനിയനിരുന്നതയ്.  പെകക്ഷ ഇകകാരര്യത്തനില് കേഴനിഞ
ഗവേണ്സമനയ്  ഒനയ  സചെയ്തനില്ല.  സയസകാന  ഗവേണ്സമനനിസന  നനിയമപെരമകായ  തടസങ്ങള്
അവേഗണനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്  12-2-2014-ല് ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.  സപ്രകാകമകാടര് കേമനനി നല്കേനിയ
ഡ്രെെകാഫയ്  റതീഹകാബനിലനികറഷന്  സതീയ  അയഗതീകേരനിക്കുകേയണ്ടകായനി.  ഇതനിസനതനിസര  അലനിന്ഡയ്
റനിടകയര്ഡയ്  എയകപകായതീസയ് അകസകാസനികയഷനുയ  അലനിന്ഡയ്  സഷയര്  കഹകാള്കഡഴ്സയ്
അകസകാസനികയഷനുയ   എ.എ.ഐ.എഫയ്.ആര്.-ല്  അപ്പെതീല്  ഫയല്  സചെയ്യുകേയണ്ടകായനി.
എന്നകാല്  കേഴനിഞ  സര്കകാരനിസന  കേകാലത്തയ്  ഇതനിസനതനിസര  അപ്പെതീല്  ഫയല്  സചെയകാന്
കേഴനിയകാത്ത  സകാഹചെരര്യത്തനില്  ഈ  സര്കകാര്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതനിനുകശേഷമകാണയ്
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അപ്പെതീല് സപെറതീഷന്  2016-ല് ഫയല് സചെയ്തതയ്. 25-11-2016-ല് ഹനിയറനിയഗനിനകായനി കകേസയ്
നനിശ്ചയനിച്ചതുമകായനിരുന. എന്നകാല് 1-12-2014-ല് കകേന്ദ്രസര്കകാര് ബനി.ഐ. എഫയ്.ആര്.-ഉയ
അപ്പെകലറയ് അകതകാറനിറനിയകായ എ.എ.ഐ.എഫയ്.ആര്.-ഉയ കവേന്ഡയ് അപ്പെയ് സചെയ്യുകേയയ ഈ
രണ്ടയ് കഫകാറങ്ങളസട മുമനിലുള്ള കകേസ്സുകേള് നകാഷണല് കേമനനി ലകാ ടനിബവ്യൂണല്  (NCLT)
മുമകാസകേ രജനിസ്റ്റര് സചെയണസമന്ന ഉത്തരവേനിസന അടനിസകാനത്തനില് ഇതയ്  NCLT  മുമകാസകേ
കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് സചെയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപെടനികേള് ഈ സര്കകാര് സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരനികേയമകാണയ്. 

ലഭര്യമകായ  വേനിവേരങ്ങളനുസരനിച്ചയ്  അലനിന്ഡനിസന  10  രൂപെ  മുഖവേനിലയള്ള  27  ലക്ഷയ
ഇകേഡ്വനിറനി  സഷയറകേള്  9500-ഓളയ  ഓഹരനി  ഉടമസരനില്  നനിക്ഷനിപമകാണയ്.   ഇതനില്  70
ശേതമകാനയ  ഓഹരനി  പെകത്തകാ  അതനില്  കുറകവേകാ  ഓഹരനി  ഉടമകേളനിലകാണയ്.  ഇതനില്  മനിക
ഓഹരനി  ഉടമകേളയ  മരണസപ്പെട്ടുകപെകാകുകേകയകാ  അസല്ലങനില്  യഥകാര്ത്ഥ  അനന്തരകാവേകേകാശേനികേള്
ഇല്ലകാത്തവേകരകാ  ആണയ്.  സര്കകാരനിസന  അലനിന്ഡയ്  ഓഹരനികേളസട ഉടമസകാവേകേകാശേയ  ഒരു
ശേതമകാനത്തനില് തകാസഴയകായതനിനകാല് കേമനനി ഏസറടുകകാകനകാ മറയ്  സയസകാനങ്ങളനിസല കേമനനി
സഡ്വത്തുകളനില്  അവേകേകാശേയ  സകാപെനികകാകനകാ  സര്കകാരനിനയ് കേഴനിയസമന്നയ്  കതകാനന്നനില്ല.  അതനിനയ്
നനിയകമകാപെകദശേയ കതടനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്. 

അലനിന്ഡനിസന  വേസ്തുവേകേകേള്  സയബനനിച്ച  കേകാരര്യത്തനില്  കുണ്ടറയനിസല  സര്കകാര്
ഭൂമനിയകായ  62.88  ഏകറനില്  33.12  ഏകര്  ഉല്പ്പെകാദന  ലക്ഷര്യത്തനിനയ്  ഉപെകയകാഗനി
ച്ചനിട്ടുള്ളതകായനി വേകാണനിജര്യ-വേര്യവേസകായ ഡയറകകററയ് അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്. ഈ വേനിഷയത്തനില് സസകാമകാനനി
ഗ്രൂപ്പെനിസന  സഹകായനി  കേമനനിയകായ  M/s.  Voltas  Impex  Private  Ltd  (VIPL)  കുണ്ടറ
യൂണനിറനില് നനികക്ഷപെയ നടത്തകാന് തകാല്പ്പെരര്യയ  കേകാണനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടകാസത  30  കകേകാടനി  രൂപെ
പകാനയ് ആനയ് സമഷനിനറനികകായനി മുടകകാസമന്നയ് വേകാഗകാനയ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്. സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്
നല്കേകാനുള്ള  33.8  കകേകാടനി  രൂപെ  ഉള്സപ്പെസട  116  കകേകാടനി  രൂപെ  അവേര്  മുടകനിയതകായനി
അവേകേകാശേസപ്പെടനിട്ടുണ്ടയ്.  അതനിനകാല്  സകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-കയ്  നല്കേകാനുള്ള  തുകേ
ഒഴനിവേകാകനിസകകാടുത്തകാല് ബനി.ഐ.എഫയ്.ആര്.  സതീയ  പ്രകേകാരയ ദതീര്ഘകേകാല പെകാടകരകാറനില്
കേമനനി  പുനരുദ്ധരനികകാന്  തയകാറകാസണന്നയ്  M/s.  Voltas  Impex  Private  Ltd  (VIPL)
അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.   അവേര്  വേര്യവേസകായ  നനികക്ഷപെവയ  സതകാഴനില്  സകാധര്യതയയ  വേകാഗകാനയ
സചെയ്യുനണ്ടയ്.   ഉപെകയകാഗത്തനിലുള്ള  33.12  ഏകര്  ഒഴനിച്ചയ്  ബകാകനിയള്ള  ഭൂമനി  മറയ്
വേനികേസനപ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കയ് വേനിനനികയകാഗനികകാന് കേഴനിയകമകാ എന്ന സകാധര്യതയയ സര്കകാര്
പെരനികശേകാധനിച്ചു  വേരനികേയകാണയ്.  സകാപെനയ  തുറന്നയ്  പ്രവേര്ത്തനിപ്പെനികകാനുള്ള  നനിയമപെരമകായ
സകാധര്യതകേസളല്ലകായ ഈ അടനിസകാനത്തനില് സര്കകാര് പെരനികശേകാധനിച്ചുവേരനികേയകാണയ്. 

ശതീ  .    സകേ  .    സകേ  .    രകാമചെന്ദ്രന് നകായര്:  സര്,  പ്രസ്തുത കേമനനികേളസട പ്രവേര്ത്തന ങ്ങസള
സയബനനിച്ചയ്  ധകാരകാളയ  ആകരകാപെണങ്ങള്  നനിലനനില്ക്കുനണ്ടയ്.  ഇതു  സയബനനിച്ചയ്
അകനഡ്വഷണയ നടത്തകാന് സര്കകാര് തയകാറകാകുകമകാ? 
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    സമകായ്തതീന്:  സര്,  ഈ  പ്രശ്നത്തനിനയ്  ബനസപ്പെടവേരുസട  ഒരു  കയകാഗയ
അടുത്ത ദനിവേസയ വേനിളനിച്ചുകചെര്ത്തനിട്ടുണ്ടയ്. ഇകപ്പെകാള് വേന്നനിട്ടുള്ള സപ്രകാകപ്പെകാസലു കേളസട ഭകാഗമകായനി
കേമനനി തുറകകാന് കേഴനിയന്നതകാകണകാസയന്നയ് ആകലകാചെനിച്ചതനിനു കശേഷയ  മറയ്  പെരകാതനികേസള
സയബനനിച്ചയ്  അകനഡ്വഷണയ നടത്തകാസമന്നകാണയ് സര്കകാര് ആകലകാചെനിക്കുന്നതയ്. 

2. ഒഴനിവകേള് നനികേത്തല്

സപ്രകാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള്:   സര്,  കകേരളത്തനിസല  ഉന്നത
വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  രയഗത്തയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  ഒ ടനവേധനി  പ്രശ്നങ്ങള്  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  വേകുപ്പുമനനിയസട
ശദ്ധയനില്  സകേകാണവേരുന്നതനിനുകവേണ്ടനിയകാണയ്  ഞകാന്  ഈ   ശദ്ധ  ക്ഷണനികല്
അവേതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  പ്രനിന്സനിപ്പെകാള്മകാരനില്ലകാത്ത  സയസകാനസത്ത  കകേകാകളജുകേളസട
പ്രവേര്ത്തനയ  വേര്ഷങ്ങളകായനി  തകാളയസതറനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  കകേകാകളജുകേളനില്  ഭരണയ
മകാത്രമല്ല,  യ.ജനി.സനി.  അയഗതീകേകാരയ  കനടനിസയടുകകണ്ട  പെല  പെദ്ധതനികേളയ
അനനിശ്ചനിതതഡ്വത്തനിലകാണയ്.  2016 സഫബ്രുവേരനി 23-ാംതതീയതനിയനിസല  കഹകകകാടതനി  വേനിധനി
പ്രകേകാരയ  കകേരളത്തനിസല  കകേകാകളജുകേളനില്  2010  മുതല്  പുതുകനിയ
യ.ജനി.സനി.  സറഗുകലഷന്സയ്  നനിലവേനില്  വേന്നനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഈ  സറഗുകലഷന്സയ്
അനുസരനിച്ചുള്ള  കയകാഗര്യതപ്രകേകാരയ  നനിയമനയ  നടത്തകാന്  പ്രകാകയകാഗനികേ  പ്രശ്നങ്ങളള്ളതനിനകാല്
സര്കകാര്  കകേകാകളജുകേളനിലടകയ  പ്രനിന്സനിപ്പെകാള്  നനിയമനയ  നടത്തകാന്  കേഴനിയകാത്ത
സകാഹചെരര്യമകാണയ്  നനിലവേനിലുണ്ടകായനിരുന്നതയ്.   കകേരളത്തനില്   സപ്രകാകമകാഷന്വേഴനിയള്ള
പ്രനിന്സനിപ്പെകാള്  നനിയമനവയ  തടസസപ്പെടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഈ  വേനിധനിനര്യകായത്തനി
സനതനിസരയകാണയ്  സയസകാന സര്കകാര് സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനില് സസഷര്യല് ലതീവേയ്  സപെറതീഷന്
സമര്പ്പെനിക്കുകേയയ  അതനിസന  സവേളനിച്ചത്തനില്  സര്കകാര്  കകേകാകളജയ്  പ്രനിന്സനിപ്പെകാള്
നനിയമനത്തനിലുള്ള സസഷര്യല് റൂള്സനില് കഭദഗതനി വേരുത്തനിസകകാണ്ടയ്  19-3-2017-നയ് കകേരള
സര്കകാര്  ഉത്തരവേയ്  പുറസപ്പെടുവേനിക്കുകേയയ  സചെയ്തതയ്.  സയസകാനസത്ത  പെകുതനിയനികലസറ
കകേകാകളജുകേളനിലുയ നനിയമന അയഗതീകേകാരയ ലഭനികകാത്തവേകരകാ തകാല്കകാലനികേ ചെകാര്ജ്ജുള്ളവേകരകാ
ആണയ്  ഇകപ്പെകാള് പ്രനിന്സനിപ്പെകാളകായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്  കകേകാകളജുകേളനിസല  പെകാകഠര്യതര
പ്രവേര്ത്തനങ്ങസള  ഗുരുതരമകായനി  ബകാധനിക്കുകേയകാണയ്.  സസഷര്യല്  റൂള്സയ്  കഭദഗതനിയനില്
നനിലവേനിലുള്ള  കമകനകാറനിറനി  സ്റ്റകാറസയ്,  സതീനനികയകാറനിറനി  സ്റ്റകാറസയ്  കേയ  ഫനിറയ്സനസയ്  എന്നനിവേ
സയബനനിച്ച മകാനദണ്ഡങ്ങളയകൂടനി ഉള്സപ്പെടുത്തനി എയ്ഡഡയ് കകേകാകളജയ് പ്രനിന്സനിപ്പെകാള് നനിയമനയ,
സപ്രകാകമകാഷന് എന്നനിവേയയ്  ഇനനിസയകാരു ഉത്തരവേയ്  ഉണ്ടകാകുന്നതുവേസര  കകേരളത്തനിസല വേനിവേനിധ
സര്വ്വകേലകാശേകാലകേള്കയ്  എയ്ഡഡയ്  കകേകാകളജയ്  പ്രനിന്സനിപ്പെകാള് നനിയമനത്തനിനയ്  അയഗതീകേകാരയ
നല്കേകാനുള്ള സകാഹചെരര്യസമകാരുകകണ്ടതകായനിട്ടുണ്ടയ്.  ഉന്നതവേനിദര്യകാഭര്യകാസ വേകുപ്പെനിസന  2017-
സല സര്കകാര് ഉത്തരവേനുസരനിച്ചയ് ഗവേണ്സമനയ് കകേകാകളജുകേളനില് സസഷര്യല് റൂള്സയ് കഭദഗതനി
സചെയ്തകാണയ്  പ്രനിന്സനിപ്പെകാള്മകാസര  നനിയമനിച്ചതയ്.  അതനില്  യ.ജനി.സനി.  സറഗുകലഷന്സനില്
പെറഞനിരനിക്കുന്ന  കഗഡ്ഷനിപ്പുയ  അകകാദമനികയ്  സപെര്കഫകാമന്സയ് ഇന്ഡനികകററയ



316 കകേരള നനിയമസഭ                                കമയയ് 18, 2017

ഒഴനിവേകാകനിയകാണയ്  അതയ്  നടപ്പെനിലകാകനിയതയ്.  ഇതുകപെകാസല  എയ്ഡഡയ്  കകേകാകളജുകേളനിലുയ
പ്രനിന്സനിപ്പെല് നനിയമനയ നടത്തകാവന്നതകാണയ്.  എന്നകാല് സര്കകാര് ഭകാഗത്തുനനിന്നയ് ഇതുവേസര
അതനിനകാവേശേര്യമകായ നടപെടനിയണ്ടകായനിടനില്ല. 

കകേകാകളജുകേളസട  ഗുണനനിലവേകാരയ  ഉയര്ത്തകാന്  സര്കകാര്  കകേകാകളജുകേള്കയ്
കകേകാടനികണകനിനയ്  രൂപെയകാണയ്  അനുവേദനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഏതകായകാലുയ  ഇതയ്
നടപ്പെനിലകാകണസമങനില് സയസകാനസത്ത കകേകാകളജുകേളനില് സനിരയ പ്രനിന്സനിപ്പെകാള്മകാര് കവേണയ.
അതനില്ലകാത്തതനിനകാല്  ഈ  ഫണ്ടയ്  പെകാഴകായനി  കപെകാകുകേയകാണയ്.  ഇതയ്  സയസകാനസത്ത
ഉന്നതവേനിദര്യകാഭര്യകാസ കമഖലസയ തകേര്ക്കുസമന്നതനില് യകാസതകാരു സയശേയവമനില്ല.  യ.ജനി.സനി.
മകാനദണ്ഡങ്ങള് സര്കകാര് പെകാലനിക്കുനസണ്ടന്നയ് ഉറപ്പെയ് നല്കേനിയകാല് മകാത്രകമ വേതീണയ ഫണ്ടയ്
ലഭര്യമകാകുകേയള്ളു.  ഒകടസറകപ്പെര്  കയകാഗര്യത  യണ്ടകായനിട്ടുയ  പ്രനിന്സനിപ്പെകാള്  തസനികേയനില്
നനിയമനയ  ലഭനികകാസത  വേനിരമനിക്കുന്നതകാണയ്  നനിലവേനിലുള്ള  സകാഹചെരര്യയ.  അകതകാസടകാപ്പെയ
സയസകാനസത്ത സസഷര്യല് കഗഡയ് കകേകാകളജുകേളനിലുയ മറയ്  കകേകാകളജുകേളനിലുയ മകാസങ്ങളകായനി
പ്രനിന്സനിപ്പെകാള്മകാരനില്ലകാസത ഇന്-ചെകാര്ജയ്  ഭരണമകാണയ് നടനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  സസഷര്യല്
കഗഡയ് കകേകാകളജുകേളനിസല പ്രനിന്സനിപ്പെകാള്മകാരനില്നനിന്നയ് സതീനനിയര് ആയവേസരയകാണയ് സഡപെവ്യൂടനി
ഡയറകര്മകാരകായനി നനിയമനിക്കുന്നതയ്. എന്നകാല് കകേരളത്തനില് ഇകപ്പെകാള് കകേകാകളജയ് വേനിദര്യകാഭര്യകാസ
വേകുപ്പെനില് ഒറ സഡപെവ്യൂടനി  ഡയറകര്കപെകാലുയ ഇല്ലകാത്ത അവേസകാ വേനികശേഷമുണ്ടയ്.  നനിലവേനില്
ആറയ്  സഡപെവ്യൂടനി  ഡയറകര്മകാരുസട  തസനികേയസണ്ടങനിലുയ  ഒരകാസളകപ്പെകാലുയ  ഇതുവേസരയയ
നനിയമനിച്ചനിടനില്ല.  എയ്ഡഡയ്  കകേകാകളജുകേളനിസല അദ്ധര്യകാപെ കേര്കയ്  ശേമളയ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുയ
നനിയമനകായഗതീകേകാരയ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുയ  തടസമകാകുനസവേന്നതയ്  അകങ്ങയയ്  അറനിയകാവന്ന
കേകാരര്യമകാണയ്.  കയകാഗര്യതയള്ളവേര് ഉണ്ടകായനിട്ടുയ  കകേകാകളജയ്  ഡയറകകററനില് ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന
അഡതീഷണല് ഡയറകര് തസനികേയനികലയ്ക്കുയ് ആസള സപ്രകാകമകാടയ്  സചെയകാകനകാ നനിയമനികകാകനകാ
ഇതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  കേഴനിഞനിടനില്ല.  അമകതകാളയ  കകേകാകളജുകേളമകായനി  കജകാലനിഭകാരയമൂലയ
ബുദ്ധനിമുട്ടുന്ന  സകേകാളതീജനികയറയ്  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  വേകുപ്പെനിസന  കകേകാഴനികകകാടയ്  കമഖലകാ  സഡപെവ്യൂടനി
ഡയറകര്  ഓഫതീസനിസന  പ്രവേര്ത്തനയ  സമച്ചസപ്പെടുത്തുന്നതനിനകായനി  കേണ്ണൂര്  ആസകാനമകായനി
ഒരു  പുതനിയ  കമഖലകാ  ഓഫതീസയ്  രൂപെതീകേരനിക്കുന്നതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  മുന്  സര്കകാര്
എടുത്തനിട്ടുള്ള  തതീരുമകാനയ  ഇകപ്പെകാഴുയ  നടപ്പെനിലകാകനിയനിടനില്ല.  സയസകാനത്തനിസന ഉന്നതവേനിദര്യകാഭര്യകാസ
വേകുപ്പെനിസന സനിരകാകകേന്ദ്രസമന്നയ് അവേകേകാശേസപ്പെടുന്ന ഉന്നത വേനിദര്യകാഭര്യകാസ കേഹൗണ്സനിലനിനയ്,  ഈ
ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതനിനുകശേഷയ,  നകാഥനനില്ലകാതകായനിടയ്  മകാസങ്ങളകായനി.
ഇകതകാസട ഉന്നതവേനിദര്യകാഭര്യകാസ കേഹൗണ്സനിലനിസന പ്രവേര്ത്തനവയ നനിശ്ചലമകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
സര്വ്വകേലകാശേകാലകേളസട  പ്രവേര്ത്തനയ  ഏകകേകാപെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനള്ള
പെദ്ധതനികേള്  സയസകാനസത്ത  വേനിവേനിധ  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കകായനി
വേനിനനികയകാഗനിക്കുന്നതനിനുയ കമല്കനകാടയ വേഹനികകണ്ടതയ് ഉന്നതവേനിദര്യകാഭര്യകാസ കേഹൗണ്സനിലകാസണന്നതയ്
അകങ്ങയയ് അറനിയകാവന്നതകാണയ്. പുതനിയ കേഹൗണ്സനില് രൂപെതീകേരണവമകായനി ബനസപ്പെടയ്  ശതീ. രകാജന്
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ഗുരുകസള ഏകേകായഗ കേമ്മതീഷനകായനി നനിയമനിച്ച ഒരു റനികപ്പെകാര്ടയ് ഇതുവേസര നടപ്പെനിലകാകനിയനിടനില്ല.
സയസകാനസത്ത  ഗവേണ്സമനയ്  കകേകാകളജുകേളനിസല  ആയനിരകണകനിനയ്  അദ്ധര്യകാപെകേര്കയ്  2010
സസപ്റയബര്  മുതല്  കപസയ് സമനയ്  ലഭനികകാതനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  യ.ജനി.സനി.  സറഗുകലഷന്സയ്
സയസകാനത്തയ്  എങ്ങസന  നടപ്പെനിലകാകണസമന്നതനിനയ്  വേര്യക്തത  വേരുത്തകാന്  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ
വേകുപ്പെനിനയ് കേഴനിയകാത്തതുയ അദ്ധര്യകാപെകേരുസട ടതീച്ചനിയഗയ്,  സസമനിനകാര്,  എകകായ ഡവ്യൂടനി,  റനിസര്ച്ചയ്
പെബനികകഷന്സയ്  എന്നനിവേയസട  അടനിസകാന  ത്തനില്  അകകാദമനികേയ്  സപെര്കഫകാര്മന്സയ്
ഇന്ഡനികകറര്  കപെകായനിനയ്  കേസണ്ടത്തകാന്  ഗവേണ്സമനയ്  കകേകാകളജുകേളനില്  സകേകാളതീജനികയറയ്
എഡവ്യൂകകഷന്  ഡയറകറയ  എയ്ഡഡയ്  കകേകാകളജുകേളനില്  യൂണനികവേഴ്സനിറനികേള്ക്കുയ
സകാധനിക്കുന്നതകാണയ്.  എന്നകാല്  ഉന്നതവേനിദര്യകാഭര്യകാസ  വേകുപ്പെനിസന  നനിഷനിയതഡ്വയ  എല്ലകായ
അവേതകാളത്തനിലകാകനിയനിരനിക്കുകേ  യകാണയ്.  അദ്ധര്യകാപെകേരുസട  കപസയ് സമനയ്  കേകാരര്യത്തനില്
തതീരുമകാനസമടുകകണ്ട  വേകുപ്പുയ  അതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  മുകന്നകാട്ടുകപെകാകുന്നനില്ല.
അതനിനകാവേശേര്യമകായ നടപെടനി സഡ്വതീകേരനികണയ.  

വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  വേകുപ്പുമനനി  (സപ്രകാഫ  .    സനി  .    രവേതീന്ദ്രനകാഥയ്):  സര്,  സയസകാനത്തയ്

കകേകാകളജയ്  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  വേകുപ്പെനിസന  ഭരണ  നനിയനണത്തനില്  കകേകാകളജയ്  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ

അഡതീഷണല്  ഡയറകറസട  ഒരു  തസനികേയയ  സകേകാല്ലയ,  കകേകാടയയ,  എറണകാകുളയ,  തൃശ്ശൂര്,

കകേകാഴനികകകാടയ്,  തനിരുവേനന്തപുരയ  ആസകാന  കേകാരര്യകാലയയ  എന്നനിവേനിടങ്ങളനില്  ഓകരകാ

സഡപെവ്യൂടനി ഡയറകര്മകാരുകടതകായനി 6 തസനികേകേളയ തനിരുവേനന്തപുരയ യൂണനികവേഴ്സനിറനി കകേകാകളജയ്,

തനിരുവേനന്തപുരയ  സര്കകാര്  വേനനിതകാ  കകേകാകളജയ്,  പെകാലകകാടയ്  വേനികകകാറനിയ  കകേകാകളജയ്,

തലകശരനി  ബ്രണ്ണന്  കകേകാകളജയ്  എന്നനിവേനിടങ്ങളനിലകായനി  ഓകരകാ  സസഷര്യല്  കഗഡയ്

പ്രനിന്സനിപ്പെല്മകാരുസട നകാലയ്  തസനികേകേളയ  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന.  അഡതീഷണല് ഡയറകറസട

സകാനകയറത്തനിനുള്ള  ഫതീഡര്  കേകാറഗറനി  സഡപെവ്യൂടനി  ഡയറകര്മകാരുയ  സഡപെവ്യൂടനി

ഡയറകര്മകാരുസട ഫതീഡര് കേകാറഗറനി സസഷര്യല് കഗഡയ് പ്രനിന്സനിപ്പെല്മകാരുയ സസഷര്യല് കഗഡയ്

പ്രനിന്സനിപ്പെല്മകാരുസട  ഫതീഡര്  കേകാറഗറനി  പ്രനിന്സനിപ്പെല്മകാരുമകാണയ്.  10-12-2010-സല

ഉത്തരവപ്രകേകാരയ  യ.ജനി.സനി.  മകാനദണ്ഡങ്ങള് സയസകാന  കകേകാകളജുകേള്കയ്  ബകാധകേമകാകനി

സര്കകാര്  ഉത്തരവേയ്  പുറസപ്പെടുവേനിച്ചു.  എന്നനിരുന്നകാലുയ  യ.ജനി.സനി.  കയകാഗര്യതയനില്ലകാതനിരുന്ന

സസലക്ഷന് കഗഡയ് ലക്ചെറര് മകാസര പ്രനിന്സനിപ്പെല്മകാരകായനി സപ്രകാകമകാടയ് സചെയ്തനിരുന. തുടര്ന്നയ്

23-2-2016-ല്  ബഹുമകാനസപ്പെട  കകേരള  സസഹകകകാടതനി  (ഫുള്  ബഞയ്)  സയസകാനത്തയ്

നടപ്പെനിലകാകനിയ 2010-സല  യ.ജനി.സനി.  സറഗുകലഷനയ്  വേനിരുദ്ധമകായനി  കയകാഗര്യതയനില്ലകാസത

നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  നനിയമനങ്ങളയ  സപ്രകാകമകാഷനുകേളയ  നനിയമവേനിരുദ്ധമകാസണന്നയ്  വേനിധനിനര്യകായയ

പുറസപ്പെടുവേനിച്ചതനിസന ത്തുടര്ന്നയ് കകേകാകളജയ് അദ്ധര്യകാപെകേരുസട പ്രനിന്സനിപ്പെല് തസനികേയനികലക്കുള്ള

സപ്രകാകമകാഷന്  തകാല്കകാലനികേമകായനി  തടസസപ്പെട്ടു.  18-9-2010-നുകശേഷയ  യ.ജനി.സനി.
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കയകാഗര്യതയനില്ലകാസത  സപ്രകാകമകാടയ്  സചെയസപ്പെട  പ്രനിന്സനിപ്പെല്മകാസര  തരയ  തകാഴകാതനിരനികകാന്

യ.ജനി.സനി.  സറഗുകലഷന്  അനുസരനിച്ചയ്  പ്രനിന്സനിപ്പെല്  സപ്രകാകമകാഷനയ്  23-02-2016  മുതല്

പ്രകാബലര്യത്തനിലകായനി  സര്കകാര്  സസഹകകകാടതനിയനില്  ഫയല്  സചെയ്ത  റനിവേവ്യൂ  സപെറതീഷന്

തള്ളനിയതനിസനത്തുടര്ന്നയ് സര്കകാര് ബഹുമകാനസപ്പെട സുപ്രതീയ കകേകാടതനിയനില് എസയ്.എല്.പെനി.

ഫയല്  സചെയ്യുകേയണ്ടകായനി.  പ്രനിന്സനിപ്പെല്മകാരുസട  അഭകാവേത്തനില്  കകേകാകളജുകേളസട

ഭരണപ്രവേര്ത്തനയ തടസസപ്പെടകാതനിരനികകാന് 19-3-2017-സല ഉത്തരവപ്രകേകാരയ സുപ്രതീയകകേകാടതനിയസട

അന്തനിമവേനിധനികയ്  വേനികധയമകായനി  പ്രനിന്സനിപ്പെല് തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  കയകാഗര്യത  സയബനനിച്ചയ്

സസഷര്യല്  റൂളനില്  കഭദഗതനി  വേരുത്തനിസകകാണ്ടയ് ഉത്തരവേകായനി.  അതനിസന  അടനിസകാനത്തനില്

യ.ജനി.സനി. കയകാഗര്യതയള്ള അദ്ധര്യകാപെകേര്കയ് പ്രനിന്സനിപ്പെല്മകാരകായനി സകാനകയറയ നല്കുകേയയ

സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.  അതനിസന  ഫതീഡര്  കേകാറഗറനിയകാണയ്  സസഷര്യല്  കഗഡയ്  പ്രനിന്സനിപ്പെലുയ

അതനിനുമുകേളനിലുള്ളവേരുസമല്ലകായ.  ഇതനിസന  അടനിസകാനത്തനില്  യ.ജനി.സനി.

കയകാഗര്യതയളളവേര്കയ്  പ്രനിന്സനിപ്പെല്  സകാനകയറയ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കകേകാടതനി

വേര്യവേഹകാരങ്ങള്  നനിലനനിന്ന  സകാഹചെരര്യത്തനില്  പ്രനിന്സനിപ്പെല്  തസനികേയനിസല

സപ്രകാകമകാഷനുണ്ടകായ  കേകാലതകാമസമകാണയ് ടനി  തസനികേയസട  സപ്രകാകമകാഷന്  തസനികേകേളകായ

അഡതീഷണല്  ഡയറകര്,  സഡപെവ്യൂടനി  ഡയറകര്,  സസഷര്യല്  കഗഡയ്  പ്രനിന്സനിപ്പെല്

എന്നനിവേയനികലകയ്  സപ്രകാകമകാഷനനില്  കേകാലതകാമസയ കനരനിടതയ്.  അഡതീഷണല്  ഡയറകര്,

സഡപെവ്യൂടനി,  ഡയറകര്,  സസഷര്യല് കഗഡയ്  പ്രനിന്സനിപ്പെല്  എന്നതീ  തസനികേകേള്  2010-സല

യ.ജനി.സനി.  സറഗുകലഷനനില്  പ്രതനിപെകാദനിക്കുകേകയകാ  ടനി  തസനികേയസട  കയകാഗര്യത

നനിശ്ചയനിക്കുകേകയകാ  സചെയ്തനിടനില്ല.  ആയതനിനകാല്  ടനി  തസനികേയസട  സകാനകയറത്തനിനുള്ള

കയകാഗര്യത,  ഫതീഡര് കേകാറഗറനി എന്നനിവേസയ സയബനനിച്ചയ് പ്രനിന്സനിപ്പെല് തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള

സകാനകയറയ  നല്കുന്നതനിനയ്  കയകാഗര്യതകാ  മകാനദണ്ഡയ  നനിശ്ചയനിച്ച  രതീതനിയനില്

പുനര്നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ് സയബനനിച്ച വേനിഷയയ സര്കകാര് പെരനികശേകാധനയനിലകാണയ്. എന്നകാല് ടനി

തസനികേകേളസട  സകാമത്തനികേ  അധനികേകാരകത്തകാടുകൂടനിയള്ള  പൂര്ണ്ണ  അധനികേ  ചുമതല  മറയ്

ഉകദര്യകാഗസര്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനിനകാല്  കകേകാകളജുകേളസടകയകാ  മറയ്  വേനിദര്യകാഭര്യകാസവമകായനി

ബനസപ്പെട ഇതര സകാപെനങ്ങളസടകയകാ ഭരണപെരമകായ കേകാരര്യങ്ങളനില് ഒരുവേനിധ തടസവയ

കനരനിടതകായനി ശദ്ധയനില്സപ്പെടനിടനില്ല. 

സപ്രകാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസസന് തങ്ങള്:  സര്,  വേനിവേനിധ അകകാഡമനികേയ്  വേനിഭകാഗങ്ങസള

ഉള്സപ്പെടുത്തനി  സകേകാളതീജനിയറയ്  ഡയറകകഴ്സയ്  തലത്തനില്  ഒരു  സമനിതനി  രൂപെതീകേരനിച്ചയ്

അദ്ധര്യകാപെകേരുസട  സപെര്കഫകാര്മന്സയ്  ഇന്ഡനികകറര്  കപെകായനിനയ്  കേസണ്ടത്തകാനുള്ള

മകാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് രൂപെതീകേരനിച്ചയ് അദ്ധര്യകാപെകേരുസട സതീനനികയകാറനിറനി
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 നഷ്ടമകാകേകാതനിരനിക്കുന്നതനിനുയ  അദ്ധര്യകാപെകേരുസട  നനിര്ത്തലകാകനിയ  ലതീവേയ്  സറണ്ടര്
ആനുകൂലര്യയ,  ഫതീസയ്  ആനുകൂലര്യയ  തുടങ്ങനിയവേ  തനിരനിച്ചുപെനിടനികകാനുള്ള  ശമവയ
ഒഴനിവേകാകനിക്കൂസട; അകതകാസടകാപ്പെയ എയ്ഡഡയ് കകേകാകളജുകേളനില്കൂടനി ഇകത നയയ നടപ്പെനിലകാകനി
പ്രനിന്സനിപ്പെല്മകാസര നനിയമനികകാനകാവേശേര്യമകായ നടപെടനി സഡ്വതീകേരനികകാകമകാ? 

സപ്രകാഫ  .    സനി  .    രവേതീന്ദ്രനകാഥയ്:  സര്,  ബഹുമകാനസപ്പെട  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയസട
പെരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്ന വേനിഷയമകായതുസകേകാണ്ടയ്   കകേകാടതനി  വേനിധനികയ്  വേനികധയമകായനി  ഇഹൗ
പ്രശ്നയ പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപെടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുയ. 

IV സബ്മനിഷന്

1.  കേളനിമണ്ണയ് സകേകാണവേരുന്നതയ് സയബനനിച്ചയ്

ശതീ  .    വേനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മതയ്  കകേകായ :  സര്,  കകേരളത്തനില്  കേളനിമണ്ണയ്  അസയസ്കൃത

വേസ്തുവേകായനി  ഉപെകയകാഗനിക്കുന്ന  വേര്യവേസകായങ്ങള്  കേടുത്ത  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്ന

കേകാലഘടമകാണയ്.  നനിരവേധനി  ഓടയ്  കേമനനികേള്  അടച്ചുപൂടനി,  പെലതുയ  അടച്ചുപൂടലനിസന

വേകനിലുമകാണയ്.  നനിരവേധനി  സതകാഴനിലകാളനികേള് സതകാഴനില്രഹനിതരകായനി.  കകേരളത്തനില് കേളനിമണ്ണയ്

ഖനനയ സചെയ്സതടുക്കുന്നതനിനയ്  അനുവേകാദയ  നല്കുന്നതയ്  സയബനനിച്ചയ്  തതീരുമകാനമകായനിടനില്ല.

കേര്ണ്ണകാടകേത്തനില്നനിനയ പെരനിമനിതമകായ കതകാതനില് കേളനിമണ്ണയ്  സകേകാണവേരുന്നതുസകേകാണ്ടകാണയ്

പെല  കേമനനികേളയ  പെനിടനിച്ചുനനില്ക്കുന്നതയ്.  ജനികയകാളജനി  പെകാസയ്  കേര്ണ്ണകാടകേത്തനില്നനിനയ

ലഭനികകാത്തതനിനകാല്  സസയനില്സയ്  ടകാകയ്  അടച്ചയ്  സചെകയ്കപെകാസ്റ്റുകേള്  വേഴനിയകാണയ്  മണ്ണയ്

സകേകാണവേരുന്നതയ്.  എന്നകാല് കകേരളത്തനിസല ജനികയകാളജനി,  കപെകാലതീസയ്,  ടകാന്കസകാര്ടയ് എന്നതീ

വേകുപ്പുകേള് ഇത്തരയ  കേളനിമണ്ണയ്  പെനിടനിസച്ചടുത്തയ്  വേന്  പെനിഴ  ചുമത്തുന്നതയ്  ഈ  കമഖലയനില്

വേലനിയ  പ്രതനിസനനി  സൃഷ്ടനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ആയതനിനകാല്   കേര്ണ്ണകാടകേത്തനിസല

നനിയമപ്രകേകാരയ ടകാകയ് അടച്ചയ്  അവേനിസട നനിന്നയ് കേളനിമണ്ണുമകായനി വേരുന്ന വേകാഹനയ തടഞയ് പെനിഴ

ഇഹൗടകാക്കുന്ന  നടപെടനി  തടയകാനകാവേശേര്യമകായ  നടപെടനിയണ്ടകാകേണസമന്നകാണയ്  ഞകാന്

അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന്നതയ്. 

മുഖര്യമനനി (  ശതീ  .    പെനിണറകായനി വേനിജയന്):  സര്,  കകേരളത്തനിസല കേളനിമണ് വേര്യവേസകായയ

വേലനിയ പ്രതനിസനനിയകാണയ് കനരനിടുന്നതയ്.  കേളനിമണ്ണനിസന ലഭര്യത ക്കുറവേകാണയ് ഏറവയ പ്രധകാന

പ്രശ്നമകായനി  വേരുന്നതയ്.  കേളനിമണ്  ഖനനത്തനിനുള്ള  ഭൂമനിയസട  ലഭര്യതക്കുറവയ  തകദ്ദേശേ

സകാപെനങ്ങള്  ഏര്സപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കേര്ശേന  നനിയനണവയ  ഖനന  കമഖലയനില്

തകാമസനിക്കുന്ന  ജനങ്ങളസട  പ്രതനികഷധവസമല്ലകായ  കേളനിമണ്  ദഹൗര്ലഭര്യതയയ്
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കേകാരണമകായനിത്തതീരുന. മറയ് സയസകാനങ്ങളനില്നനിന്നയ് കേളനിമണ്ണയ് സകേകാണവേരകാനുള്ള ശമങ്ങള്

കവേണ്ടത്ര വേനിജയനിക്കുനമനില്ല.  ഈ കമഖലയനിസല സതകാഴനിലകാളനികേളസട ഉന്നമനത്തനിനയ്  തൃശ്ശൂര്

കകേന്ദ്രമകാകനി  'സടറകാകടല്  കേണ്കസകാര്ഷര്യയ'  എന്ന കപെരനില്  ഒരു കസ്റ്റര് ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

കേളനിമണ്ണനിസന  ദഹൗര്ലഭര്യയ  കേകാരണയ  അതനികപ്പെകാള്  പ്രവേര്ത്തനരഹനിതമകാണയ്.  2008-സല

സനല്വേയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സയരക്ഷണ  നനിയമത്തനിസന  ഭകാഗമകായനി  സനല്വേയലുകേളയ

തണ്ണതീര്ത്തട  ങ്ങളയ  സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  സകേകാണവേന്ന  നനിയനണങ്ങളയ  കേളനിമണ്ണയ്

ഖനനത്തനിനയ്  ചെനില  പ്രകാകയകാഗനികേ  പ്രശ്നങ്ങളണ്ടകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതര

സയസകാനങ്ങളനില്നനികന്നകാ  മറയ്  രകാജര്യങ്ങളനില്നനികന്നകാ  കേപ്പെല്മകാര്ഗ്ഗകമകാ  സറയനില്മകാര്ഗ്ഗകമകാ

കേളനിമണ്ണയ് ഇറക്കുമതനി സചെയ്യുകമകാള് കറകായല്റനി ഒഴനിവേകാകനി നല്കേണസമന്ന വേര്യവേസ 2015-

സല  കകേരള  കമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷന്  ചെടങ്ങളനില്  ഉള്സപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കകേന്ദ്ര

നനിയമമകായ കമന്സയ് ആനയ് മനിനറല്സയ്  (സഡവേലപ്സമനയ്  &  സറഗുകലഷന്)  ആകയ്,  കകേരള

മനിനറല്സയ്  ചെടങ്ങള്  എന്നനിവേ  പ്രകേകാരവയ  കേളനിമണ്ണയ്  ഉള്സപ്പെസടയള്ള  ധകാതുകള്

സകേകാണകപെകാകുന്നതനിനയ്  നനിയമകാനുസൃതമകായ  മനിനറല്  ടകാന്സനിറയ്  പെകാസയ്  ആവേശേര്യമകാണയ്.

സയസകാനസത്ത കേളനിമണ്ണനിസന ദഹൗര്ലഭര്യയ പെരനിഗണനിച്ചയ് കേര്ണ്ണകാടകേത്തനില് നനിനയ വേനില്പ്പെന

നനികുതനിയടച്ചയ്  സചെകയ്കപെകാസ്റ്റുകേള്വേഴനി  സകേകാണവേരുന്ന  കേളനിമണ്ണയ്

പെനിടനിസച്ചടുക്കുന്നസതകാഴനിവേകാകകാന്  ജനികയകാളജനി,  കപെകാലതീസയ്,  ടകാന്കസകാര്ടയ്  വേകുപ്പുകേള്കയ്

സര്കകാര് നനിര്കദ്ദേശേയ നല്കുന്നതകാണയ്. 

2.  കഫറയ് ഹകാന്ഡയ് ലനിയഗയ് സതകാഴനിലകാളനി സമരയ

ശതീ  .    വേനി  .    അബ്ദുറഹനിമകാന്:  സര്,  കകേകാഴനികകകാടയ്  അന്തകാരകാഷ്ട്ര  വേനിമകാനത്തകാവേള ത്തനില്
എയര്  ഇന്തര്യ  കഫറയ്  ഹകാന്ഡയ് ലനിയഗയ്  സര്വ്വതീസയ്  സചെയ്തനിരുന്ന  കുള്ളകാര്  കഹകാസനിറകാലനിറനി
സസപ്രവേറയ് ലനിമനിറഡയ് എന്ന കേമനനിക്കുകേതീഴനില് കതീനനിയഗയ്,  കലകാഡനിയഗയ്,  കേഹൗണ്ടര് സ്റ്റകാഫയ് എന്നതീ
വേനിഭകാഗങ്ങളനിലകായനി  നകാന്ന തൂറനില്പ്പെരയ  കേരകാര്  സതകാഴനിലകാളനികേള്  കജകാലനി  സചെയ്തനിരുന.
സതകാഴനിലകാളനികേസള  എ.സഎ.എ.ടനി.എസയ്.എല്.  (ആള്  ഇന്ഡര്യ  എയര്  ടകാന്കസകാര്ടയ്
സര്വ്വതീസസയ്   ലനിമനിറഡയ്)  ഏസറടുക്കുന്നതനിനുയ  സതകാഴനിലകാളനികേളനില് നനിനയ  പെനിരനിസച്ചടുത്ത
പെനി.എഫയ്.,  ഇ.എസയ്.സഎ.  വേനിഹനിതയ തനിരനിച്ചടയണസമനയ മറ്റുയ ആവേശേര്യസപ്പെടയ്  48  ദനിവേസയ
നനിരകാഹകാര  സമരയ  നടത്തുകേയയ  ഇകതത്തുടര്ന്നയ്  കുള്ളകാര്  കേമനനിയനിസല  സതകാഴനിലകാളനികേസള
മുഴുവേന്  ഏസറടുക്കുന്നതനിനയ്  എ.സഎ.എ.ടനി.എസയ്.എല്. തതീരുമകാനനിക്കുകേയയ  ബഹുഭൂരനിപെക്ഷയ
സതകാഴനിലകാളനികേസളയയ  ഏസറടുക്കുകേയയ  സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.  എന്നകാല്  കടഡയ്  യൂണനിയന്
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കയ്  കനതൃതഡ്വയ  നല്കേനിവേരുന്ന  വേനിവേനിധ  യൂണനിയനുകേളനില്സപ്പെട  12
സതകാഴനിലകാളനികേളള്സപ്പെസട  20-ല്പ്പെരയ  കേരകാര്  സതകാഴനിലകാളനികേസള ഏസറടുക്കുന്നതനിനയ്  ഇതുവേസര
എ.സഎ.എ.ടനി.എസയ്.എല്.  തയകാറകായനിടനില്ല.  10  വേര്ഷകത്തകാളയ  എയര്കപെകാര്ടനില്  കജകാലനി
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സചെയ്തവേരുയ  വേനിമകാനത്തകാവേളത്തനിനയ്  ഭൂമനി  നല്കുകേയയ  വേനിമകാനത്തകാവേളത്തനിസന
പ്രവേര്ത്തനത്തനിനയ്  എല്ലകാ  സഹകായവയ സചെയ്ത കുടുയബങ്ങളനില്സപ്പെട  ആളകേളമകാണയ്  ഇതനില്
മനികവേരുയ.  ഇഹൗ  സതകാഴനിലകാളനി   കുടുയബങ്ങള്  ഇകപ്പെകാള്  പെടനിണനിയനിലകാണയ്.  ആയതനിനകാല്
ഇവേസര  ഏസറടുക്കുന്നതനിനുയ  കുടനിശനികേയള്ള  ശേമളയ  ലഭര്യമകാക്കുന്നതനിനുയ  അടനിയന്തര
ഇടസപെടല് നടത്തണസമന്നയ് ബഹുമകാനസപ്പെട മുഖര്യമനനികയകാടയ്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്. 

മുഖര്യമനനി (ശതീ  .   പെനിണറകായനി വേനിജയന്): സര്,  കേഴനിഞ അഞയ് വേര്ഷമകായനി കേരനിപ്പൂര്
എയര്കപെകാര്ടനില്  നകാലയ്  യൂണനിയനുകേളനിലകായനി  500-ല്പ്പെരയ  സതകാഴനിലകാളനികേള്
കജകാലനിസചെയ്തുവേരുന.  രണ്ടയ് വേര്ഷത്തനിസലകാരനികല് മകാറനിവേരുന്ന കേരകാറകേകാരുസട കേതീഴനിലകാണയ് ഇഹൗ
സതകാഴനിലകാളനികേള് കജകാലനി സചെയ്തനിരുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത സകാപെനത്തനിസല  കേരകാര് കേമനനിയകായനിരുന്ന
കുള്ളകാര്  കഹകാസനിറകാലനിറനി  എന്ന  സകാപെനത്തനില്   കഡ്രെെവേര്മകാര്,  കതീനനിയഗയ്  സതകാഴനിലകാളനികേള്,
ഓഫതീസയ്  ജതീവേനകകാര്  എന്നതീ  വേനിഭകാഗങ്ങളനിലകായനി  442  സതകാഴനിലകാളനികേളകാണയ്  കജകാലനി
സചെയ്തനിരുന്നതയ്.  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ് ശേമളയ തവേണ കേളകായനി ലഭനിക്കുന.  മനിനനിമയ കവേതനയ
ലഭനിക്കുന്നനില്ല,  പെനി.എഫയ്.,  ഇ.എസയ്.സഎ. ആനുകൂലര്യങ്ങള് ലഭര്യമകാകണസമന്നയ് ആവേശേര്യസപ്പെടയ്
സതകാഴനിലകാളനി  യൂണനിയനുകേള്   സമരയ  നടത്തനിയനിരുന.  ഇതനിസനത്തുടര്ന്നയ്  കുള്ളകാര്
കേമനനിയനിസല  മുഴുവേന്  സതകാഴനിലകാളനികേസളയയ  ഏസറടുക്കുന്നതനിനയ്  എയര്  ഇന്തര്യ  എയര്
ടകാന്കസകാര്ടയ്  സര്വ്വതീസസയ്  ലനിമനിറഡയ്  തതീരുമകാനനിച്ചനിരുന.  പെകക്ഷ,  കടഡയ്  യൂണനിയന്
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കയ് കനതൃതഡ്വയ  നല്കേനിയനിരുന്ന  വേനിവേനിധ  യൂണനിയനുകേളനില്സപ്പെട
സതകാഴനിലകാളനികേളടകയ  20-ല്ക്കൂടുതല് കേരകാര് സതകാഴനിലകാളനികേസള ഏസറടുക്കുന്നതനിനയ് എയര്
ഇന്തര്യ  എയര്  ടകാന്കസകാര്ടയ്  സര്വ്വതീസസയ്  ലനിമനിറഡയ്  ഇതുവേസര  തയകാറകായനിടനില്ല.  കമല്
സകാപെനയ കകേന്ദ്ര സതകാഴനില്  വേകുപ്പെനിസന അധനികേകാരപെരനിധനിയനില് വേരുന്നതകാണയ്.  സയസകാന
സതകാഴനില്  വേകുപ്പെനിനയ്  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികകാന്  കേഴനിയകാത്ത  സനിതനിയകാണുള്ളതയ്.  ഇഹൗ
വേനിഷയത്തനില് തുടര്നടപെടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി തനിരുവേനന്തപുരയ റതീജനിയണല് കലബര്
കേമ്മതീഷണര്  സസന്ട ലനിനയ്  പെരകാതനി  കകേമകാറനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കകേകാഴനികകകാടയ്  അന്തകാരകാഷ്ട്ര
വേനിമകാനത്തകാവേളവയ അവേരുസട കേരകാറകേകാരുയ അതുമകായനി ബനസപ്പെട മറയ് വേനിഷയങ്ങളയ കകേന്ദ്ര
സര്കകാരനിസന നനിയനണത്തനില് വേരുന്നതകാണയ്.  ഇഹൗ  വേനിഷയത്തനില് സര്കകാരനിനയ്  ഇടസപെടയ്
സചെയകാന് കേഴനിയന്ന കേകാരര്യങ്ങള് സചെയ്യുന്നതകാണയ്. 

3. സമഡനികല് പെനി.ജനി. വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേളസട ഫതീസയ് 

ശതീ  .    എ  .    പെനി  .    അനനില് കുമകാര്:  സര്,  സഡ്വകാശയ സമഡനികല് പെനി.ജനി.  കകേകാഴ്സുകേളനിസല
അനനിയനനിതമകായ  ഫതീസയ്  വേര്ദ്ധന  സകാധകാരണ  കുടുയബങ്ങളനില്  നനിനയവേരുന്ന
വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേസള  സയബനനിച്ചനിടകത്തകാളയ  വേലനിയ  ആശേങയകാണു  ണ്ടകാകനിയനിട്ടുളളതയ്.
പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  എസയ്.സനി.,  എസയ്.ടനി.,  ഒ.ഇ.സനി.,  ഒ.ബനി.സനി.  വേനിഭകാഗങ്ങളനിസല  30-ഓളയ
പെനികന്നകാക  വേനിഭകാഗങ്ങളനിസല  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്  ഉയര്ന്ന  മകാര്കയ്  വേകാങ്ങനി  നതീറയ്  പെരതീക്ഷ
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പെകാസകായകാലുയ  അവേര്കയ്  വേലനിയ  ഫതീസയ്  സകേകാടുത്തയ്  പെഠനികകണ്ട  സകാഹചെരര്യമകാണയ്
ഇകപ്പെകാഴുള്ളതയ്.  സഡ്വകാശയ  സമഡനികല്  കകേകാകളജുകേള്  വേരുകമകാള്  രണ്ടയ്  സഡ്വകാശയ
സമഡനികല്  കകേകാകളജുകേള്  ഒരു  ഗവേണ്സമനയ്  കകേകാകളജനിനയ്  തുലര്യമകാസണന്ന  ആശേയയ
മുമ്പുണ്ടകായനിരുന.  ആ ആശേയത്തനിസന  ഏറവയ  വേലനിയ  ഗുണകഭകാക്തകാകള്  സമൂഹത്തനിസല
ഏറവയ  തകാസഴത്തടനിലുള്ള  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനി  കേളകായനിരുന.  നനിര്ഭകാഗര്യവേശേകാല്  ഇന്നസത്ത
സകാഹചെരര്യത്തനില്  ഏറവയ  നല്ല  രതീതനിയനില്  പെഠനിച്ചുവേരുന്ന  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്ക്കുകപെകാലുയ
പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  എസയ്.സനി./  എസയ്.ടനി.  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കയ്,  സമഡനികല്  പെഠനയ  എനള്ളതയ്
അപ്രകാപെര്യമകാകുന്ന  സകാഹചെരര്യത്തനികലകയ്  കപെകാവകേയകാണയ്.   ഇത്തരയ  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട
കുടനികേള് ഏതയ് ഫതീസകാകണകാ നല്കകേണ്ടതയ്,  ആ ഫതീസയ് ഗവേണ്സമനയ് നല്കേകാനുള്ള നടപെടനി
സഡ്വതീകേരനികണസമന്നകാണയ് ഞകാന് ഇഹൗ സബ്മനിഷനനിലൂസട ആവേശേര്യസപ്പെടുന്നതയ്. 

പെടനികേജകാതനി  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  പെനികന്നകാക  സമുദകായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സകായസകാരനികേവയ

പെകാര്ലസമനറനികേകാരര്യവയ  വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബകാലന്):  സര്,  സഡ്വകാശയ

സപ്രകാഫഷണല്  കകേകാഴ്സുകേള്കയ്  പെഠനിക്കുന്ന  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കയ്

വേനിദര്യകാഭര്യകാസകാനുകൂലര്യയ  നല്കുന്നതയ്  50/2009  നമര് സര്ക്കുലര് പ്രകേകാരമകാണയ്.  നനിലവേനില്

സഡ്വകാശയ  കകേകാഴ്സനിനയ്  പെഠനിക്കുന്ന  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കയ്  സയസകാന  സര്കകാര്  പെദ്ധതനിയനില്

വേരുമകാന പെരനിധനിയനില്ലകാസതയയ കകേന്ദ്ര പെദ്ധതനിയനില് 2,50,000 രൂപെവേസര വേകാര്ഷനികേ കുടുയബ

വേരുമകാനമുള്ളവേര്ക്കുമകാണയ്  വേനിദര്യകാഭര്യകാസകാനുകൂലര്യങ്ങള്  ലഭനിക്കുന്നതയ്.  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.

വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  എല്ലകാ  ആനുകൂലര്യങ്ങളയ  ഒ.ഇ.സനി.  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട

വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്ക്കുയ  അനുവേദനിക്കു  നണ്ടയ്.  ഇഹൗ  അദ്ധര്യയനവേര്ഷയ  മുതല്  സഡ്വകാശയ

സമഡനികല്  ബനിരുദ-ബനിരുദകാനന്തര   കകേകാഴ്സുകേള്കയ്  നതീറയ്  സതീറനില്നനിനയ  സമരനിറയ്

അടനിസകാനത്തനിലകാണയ്  പ്രകവേശേനയ  നല്കുന്നതയ്.  മുമയ്  ഉണ്ടകായനിരുന്നതുകപെകാസല

സമരനിറയ്/മകാകനജയ് സമനയ് എന്ന കവേര്തനിരനിവേയ് ഇഹൗ വേര്ഷയ അവേസകാനനിക്കുകേയകാണയ്.  അതനിനകാല്

50/2009  നമര്  സര്കകാര്  ഉത്തരവപ്രകേകാരവയ  കകേന്ദ്ര  പെദ്ധതനി  പ്രകേകാരവയ  സഡ്വകാശയ

കകേകാഴ്സുകേളനില്  സമരനിറനിലുയ  റനിസര്കവേഷനനിലുയ  പ്രകവേശേനയ  ലഭനിക്കുന്ന

എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി./ഒ.ഇ.സനി.  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കയ്  ഫതീ  സറഗുകലററനി

കേമ്മനിറനി  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുന്നതുയ  സര്കകാര്  അയഗതീകേരനിക്കുന്നതുമകായ  നനിരകനിലുള്ള

വേനിദര്യകാഭര്യകാസകാനുകൂലര്യങ്ങള് അനുവേദനികകണ്ട സകാഹചെരര്യമകാണുള്ളതയ്.  സഡ്വകാശയ സമഡനികല്

ബനിരുദ-ബനിരുദകാനന്തര  കകേകാഴ്സുകേള്കയ്  കേഴനിഞ  വേര്ഷയവേസര  50  ശേതമകാനയ  സതീറ്റുകേളകാണയ്

സമരനിറനില്  ലഭര്യമകായതയ്.  ഇതനില്  10  ശേതമകാനയ  കുടനികേള്കകാണയ്  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.

സയവേരണത്തനിസന  ആനുകൂലര്യയ  അനുവേദനിച്ചതയ്.  ഇഹൗ  വേര്ഷയ  മുതല്  നതീറയ്  പെരതീക്ഷയസട

അടനിസകാനത്തനില്  100  ശേതമകാനയ  സതീറ്റുകേളയ  സമരനിറടനിസകാനത്തനില്  അകലകാടയ്സമനയ്
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നടകത്തണ്ടതുണ്ടയ്.  അങ്ങസന വേരുകമകാള് എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി./ഒ.ഇ.സനി.  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട

വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേളസട  എണ്ണയ  ഇരടനിയകായനി  വേര്ദ്ധനിക്കുയ.  ഇതനിനുപുറസമ  100  ശേതമകാനയ

സതീറ്റുകേളനിലുയ  ഏകേതീകൃത  ഫതീസയ്  എന്ന  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയസട  നനിബനന  പ്രകേകാരമുള്ള

മകാനദണ്ഡയ നടപ്പെനിലകാക്കുകമകാള് സമരനിറനിലുണ്ടകായനിരുന്ന ഫതീസയ് വേര്ദ്ധനിക്കുന്ന സകാഹചെരര്യമകാണയ്

നനിലവേനിലുള്ളതയ്.  ആ  നനിലയനില്  കനകാകനിയകാലുയ  നനിലവേനില്  നല്കേനിവേരുന്ന

വേനിദര്യകാഭര്യകാസകാനുകൂലര്യത്തുകേ  ഇരടനിയകാകേകാനകാണയ്  സകാദ്ധര്യത.  ഇഹൗ  രണ്ടയ്  കേണക്കുകേളയ

പെരനികശേകാധനിക്കുകമകാള് നനിലവേനില് സഡ്വകാശയ സമഡനികല് കകേകാകളജുകേള്കയ് വേകുപ്പുതലത്തനില്

സചെലവേനിടുന്ന  വേനിദര്യകാഭര്യകാസകാനുകൂലര്യത്തുകേ  ഇരടനിയകായനി  വേര്ദ്ധനിക്കുയ.  യഥകാര്ത്ഥ  കേണകയ്

പ്രകവേശേനയ പൂര്ത്തനിയകാകുന്ന മുറയയ് മകാത്രകമ ലഭര്യമകാകുകേയള. നനിലവേനില് ബഡ്ജറനിനയ് പുറസമ

തുകേ കേസണ്ടത്തനിയകാല് മകാത്രകമ ഇഹൗ ബകാധര്യത ഏസറടുകകാന് കേഴനിയകേയള. എന്നകാല് ഇതയ്

ഏസറടുകകാന്  ഗവേണ്സമനയ്  നനിര്ബനനികസപ്പെടുയ.  അതുസകേകാണ്ടയ്  അധനികേ  സകാമത്തനികേ

ബകാധര്യത  സയബനനിച്ചയ്  ധനകേകാരര്യ  വേകുപ്പുമകായനി  ആകലകാചെനിച്ചയ്  അധനികേ  വേനിഹനിതയ

ലഭര്യമകാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപെടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുയ. 

4.  കേനകാല് നനിര്മ്മകാണയ

ശതീ  .   പെകാറകല് അബ്ദുല്ല: സര്, തനിരുവേനന്തപുരയ-കേകാസര്കഗകാഡയ് ജലപെകാതയസട ഭകാഗമകായനി
വേരുന്ന  വേടകേര-മകാഹനി  ജലപെകാത  കുറര്യകാടനി,  മകാഹനി  പുഴകേസള  ബനനിപ്പെനിച്ചുസകേകാണള്ള  ഒരു
ആര്ടനിഫനിഷര്യല് റനിവേറകായകാണയ് വേനിഭകാവേന സചെയ്തനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനിനുകവേണ്ട സലസമടുപ്പെയ് 1960-
കേളസട ആദര്യയ നടക്കുകേയയ  പ്രവൃത്തനികേള് സചെറനിയ കതകാതനില് ആരയഭനിക്കുകേയയ സചെയ്തതകാണയ്.
എന്നകാല്  പെല  കേകാരണങ്ങളകാല്  പ്രവൃത്തനി  പെനിന്നതീടയ്  നനിര്ത്തനിവേച്ചു.  2012-ല്  17.61
കേനികലകാമതീറര് നതീളമുള്ള ഇകപ്പെകാഴസത്ത കേനകാല് നനിര്മ്മകാണവയ മണ്പെണനികേളയ, പ്രവൃത്തനിയസട
സഹൗകേരര്യയ  കേണകനിസലടുത്തയ്  അഞയ്  റതീച്ചുകേളകായനി  അകറഞയ്  സചെയ്തു.  അതനിസന
അടനിസകാനത്തനിലുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  നടക്കുന്നതയ്.  പ്രവൃത്തനി  നടനവേരുന്ന
അഞയ്  റതീച്ചനിലുയ  മണ്ണനിസന  ഘടന  വേര്യതര്യസമകാണയ്.  ചെനിലസലങ്ങളനില്  സചെളനിയയ  മറയ്
സലങ്ങളനില്  ഒടനിപ്പെനിടനിക്കുന്നതുയ  കൃഷനികയ്  കദകാഷകേരവമകായ  മണ്ണകാണുള്ളതയ്.  10-15  മതീറര്
ആഴത്തനിലകാണയ് ചെനില സലങ്ങളനില്നനിനയ മസണ്ണടുക്കുന്നതയ്. ഉപെകയകാഗശൂനര്യമകായ ഇഹൗ മണ്ണയ്
മലകപെകാസല  വേഴനികയകാരങ്ങളനിലുയ  വേതീടുകേളസട  മുന്നനിലുയ  കൂടനിയനിടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇതയ്  എന്തയ്
സചെയണസമന്നയ്  ഉകദര്യകാഗസര്ക്കുയ കേരകാറകേകാര്ക്കുയ യകാസതകാരു നനിശ്ചയവമനില്ല.  ഇതുകേകാരണയ
സമതീപെപ്രകദശേങ്ങളനില്  തകാമസനിക്കുന്നവേര്  വേളസര  ബുദ്ധനിമുടനുഭവേനിക്കുകേയകാണയ്. 16  കേനികലകാമതീറര്
അപ്പുറമുള്ള പുഴയനിസല ഉപ്പുസവേള്ളയ കേയറനി  വേതീടുകേളനിസല കേനിണറകേള് ഉപെകയകാഗശൂനര്യമകാകുന,
ചെനില  ഭകാഗങ്ങളനില്  കേനിണറകേള്  വേറനിവേരളന,  വേതീടുകേളസട  ചുമരുകേള്കയ്  വേനിളളലുണ്ടകാകുന
തുടങ്ങനിയ  പ്രശ്നങ്ങള്സകേകാണ്ടയ്  ജന  ജതീവേനിതയ  ദുസഹമകാണയ്.  പ്രധകാന  കറകാഡുകേളനില്
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കേനകാലനിനുകവേണ്ടനി പെകാലയ നനിര്മ്മകാണയ നടക്കുന്നതുകേകാരണയ സ്കൂളകേളനിലുയ  കകേകാകളജുകേളനിലുയ
കപെകാകുന്ന  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേളയ  ആശുപെത്രനിയനില്  കപെകാകുന്ന  കരകാഗനികേളയ  ടഹൗണനില്  കപെകാകുന്ന
സകാധകാരണകകാരുയ  കേടുത്ത  ബുദ്ധനിമുടനുഭവേനിക്കുകേയകാണയ്.  സകാമകാനര്യയ  കവേഗത്തനില്  പെകാലയ
പെണനി പുകരകാഗമനി ക്കുനസണ്ടങനിലുയ മഴകകാലത്തയ് ഉണ്ടകാകുന്ന അവേസസയക്കുറനിച്ചയ് ജനങ്ങള്
ആശേങയനി  ലകാണയ്.  കേനകാലനിസന  പെണനി  പൂര്ത്തനിയകാകുകമകാള്  കേകല്ലരനിയനിസലയയ  പെരനിസര
പ്രകദശേങ്ങളനിസലയയ  4  മുതല്  6 മതീറര്  വേസരയള്ള  ജലവേനിതകാനയ  സതീകറകാ  സലവേലനികലയയ്
തകാഴുസമന്നതനിനകാല്  ഇഹൗ  പ്രകദശേത്തയ്  രൂക്ഷമകായ  കുടനിസവേള്ള  ക്ഷകാമത്തനിനയ്  സകാധര്യത
യസണ്ടന്നയ് വേനിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടനികകാണനിക്കുന. ആയതനിനകാല് ഇഹൗ  പ്രശ്നയ പെരനിഹരനികകാന്, ഉന്നത
ഉകദര്യകാഗസ സയഘസത്തസകകാണ്ടയ് സലയ പെരനികശേകാധനിപ്പെനിക്കുകേയയ അവേനിടസത്ത നകാട്ടുകേകാകരയയ
ജനപ്രതനിനനിധനികേസളയയ  ഉള്സപ്പെടുത്തനി   ബഹുമകാനസപ്പെട  മുഖര്യമനനിയസട സകാന്നനിധര്യത്തനില്
ഇകകാരര്യത്തനില് അടനിയന്തരകയകാഗയ വേനിളനിച്ചുകചെര്കണസമനമകാണയ് എനനികയ് ആവേശേര്യസപ്പെടകാനുള്ളതയ്.

മുഖര്യമനനി  (ശതീ  .    പെനിണറകായനി  വേനിജയന്):  സര്,  തനിരുവേനന്തപുരയ-കേകാസര്കഗകാഡയ്

ജലപെകാതയസട ഭകാഗമകായ വേടകേര-മകാഹനി കേനകാലനിസന നതീളയ  17.6  കേനികലകാമതീററകാണയ്.  അഞയ്

റതീച്ചുകേളനിലകായനി ഇതനിസന നനിര്മ്മകാണ പ്രവൃത്തനികേള് നടനവേരുന. റതീച്ചയ്  1-സന പ്രവൃത്തനി 20

ശേതമകാനയ  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചകശേഷയ  ചെനില  സകാകങതനികേ  കേകാരണങ്ങളകാല്

നനിര്ത്തനിവേയ്കകണ്ടനിവേന. കേനകാലനിസന  അടനിഭകാഗസത്ത സചെളനിനനിറഞ മണ്ണനിസന  പ്രകതര്യകേത

കേകാരണയ പെകാര്ശേഡ്വഭനിത്തനികേള് ഇടനിഞതകാഴുന്ന തനിനകാല്  കേനകാല് പെകാര്ശേഡ്വങ്ങളനില് കവേണ്ടത്ര

ചെരനികവേകാസട  കസഡയ്  സവേടനി  പെണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവേകാന്  സലയ  ഏസറടുക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന. റതീച്ചയ് 2, 3, 4 എന്നനിവേയസട പ്രവൃത്തനികേള് 13-ാം ധനകേകാരര്യ

കേമ്മതീഷനനില്   ഉള്സപ്പെടുത്തനി  വേനിവേനിധ  ഘടങ്ങളനിലകായനി  നടനവേരനികേയകാണയ്.  റതീച്ചയ്  5-സന

പ്രവൃത്തനി  സയസകാന  പെദ്ധതനിയനില്  ഉള്സപ്പെടുത്തനി  29  ശേതമകാനയ  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

ആവേശേര്യമകായ  സലയ  ഏസറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനികേള്  സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന.  വേടകേര-മകാഹനി

കേനകാലനിസന നനിര്മ്മകാണത്തനിനകാവേശേര്യമകായ  ഭൂമനി  1965-ല്  അന്നസത്ത  കേനകാല്

സ്റ്റകാന്കഡര്ഡുകേള്  പ്രകേകാരമകാണയ്  ഏസറടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇകപ്പെകാള്  ഇന്ലകാനയ്  വേകാടര്സവേയ്സയ്

അകതകാറനിറനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന സ്റ്റകാന്കഡര്ഡയ് പ്രകേകാരയ  32  മതീറര്  വേതീതനിയയ  കുറഞതയ്  2.2

മതീറര്  ആഴവമുള്ള  കേനകാലകാണയ്  നനിര്മ്മനികകണ്ടതയ്.  നനിര്മ്മകാണത്തനിനകായനി  കുഴനിച്ചതനിസന

ഭകാഗമകായനി കേനകാല് പെകാര്ശേഡ്വങ്ങളനില് കൂടനിയനിട മണ്ണയ് നതീകയ സചെയ്തയ് കേനകാലനിസന പെകാര്ശേഡ്വങ്ങളനില്

വേഴനി രൂപെസപ്പെടുത്തനിവേരുന.  കേനകാലനില്  9  പെകാലങ്ങളയ  15  നടപ്പെകാലങ്ങളയ നനിര്മ്മനിക്കുനണ്ടയ്.  ഇവേ

നനിര്മ്മനിക്കുന്നകതകാസട ജനങ്ങളസട കകശേങ്ങള്കയ് പെരനിഹകാരമകാകുയ.
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5. നഷ്ടപെരനിഹകാരയ

ശതീ  .    തനിരുവേഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇസതകാരു  ചെതനിയസട  കേഥയകാണയ്.  10  ദളനിതയ്
കുടുയബങ്ങകളകാടയ് സറയനില്കവേ സചെയ്ത ഒരു പ്രവേര്ത്തനത്തനില് റവേനവ്യൂ വേകുപ്പുയ കൂട്ടുനനിനസവേന്നയ്
ഞകാന് ആകക്ഷപെനിക്കുന്നനില്ല, അവേരറനിയകാസതയകാസണങനിലുയ അതനില് സചെനസപെട്ടു. ഇവേനിടസത്ത
പ്രധകാനസപ്പെട  പ്രശ്നയ  സറയനില്കവേപ്പെകാത ഇരടനിപ്പെനികലനിസന   ഭകാഗമകായനി  അവേനിസട  സറയനില്കവേ
ടകാകയ്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി  സലകമസറടു  ക്കുന്നതനിനുള്ള  കനകാടനിഫനികകഷന്
ഇറകനിയകപ്പെകാള് അതയ്  denovo  ആയനി.  അകപ്പെകാള് സറയനില്കവേ ഇഹൗ 10 കുടുയബങ്ങളസടയയ
ആധകാരയ വേകാങ്ങനി.  ഇഹൗ 10  കുടുയബങ്ങള്ക്കുയകൂടനി ആസകേയള്ളതയ്  40 സസനയ് ഭൂമനിയകാണയ്. 4
സസനയ് ഭൂമനിയകാണയ് ആവേകറജയ് വേരുന്നതയ്.  ആ ഭൂമനിയനില് സറയനില്കവേ ഒരു കേലുങയ നനിര്മ്മനിച്ചു.
അതനിനുകശേഷയ ഇഹൗ ഭൂമനി കവേസണ്ടന്നയ് സറയനില്കവേ പെറയകേയകാണയ്. അവേര്കയ് സകേകാടുകകാനുള്ള
ആര്.  ആനയ്  ആര്.  പെകാകകജനികല്ല;  ആ  പെകാകകജയ്  അനുസരനിച്ചയ്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്ന
സന്ദര്ഭത്തനില്  അവേര്കയ്  സകേകാടുകകണ്ട  നഷ്ടപെരനിഹകാരയ  നല്കകേണ്ടതകല്ല? പെകാവേസപ്പെട  ദളനിതയ്
കുടുയബങ്ങകളകാടയ്  ഇങ്ങസനസയകാരു  സകേകാലച്ചതനി  സറയനില്കവേയനിസല  ചെനില  ഉകദര്യകാഗസര്
കബകാധപൂര്വ്വമകായനി സചെയ്തതകാകണകാസയന്നയ് എനനികറനിയനില്ല.  അവേകരകാടയ് നതീതനി കേകാണനികണയ.
അങ്ങയസട  ഭകാഗത്തുനനിന്നയ്  നൂറയ്  ശേതമകാനവയ  നതീതനിയണ്ടകാകുസമന്നയ്  ഞകാന്
വേനിശേഡ്വസനിക്കുകേയകാണയ്. ഇകപ്പെകാള് അവേര് പെറയന്നതയ് സടകനികലകായ കേകാരര്യമകാണയ്.  സറയനില്കവേ
ടകാകനിസന  പുറത്തകായതുസകേകാണ്ടയ്  അവേര്കയ്  ഭൂമനി  കവേസണ്ടന്നകാണയ്  പെറയന്നതയ്.  സറയനില്കവേ
ടകാകനിസന പുറത്തകാസണങനിലുയ ടകാകനിനയ്  40  മതീറര് മകാറനി  മകാത്രകമ അവേര്കയ് വേതീടയ്  വേയകാന്
പെറ്റുകേയള.  ഇഹൗ  കുടുയബങ്ങള്  ഏകേകദശേയ  50  സകേകാല്ലമകായനി  തകാമസനിച്ചുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
സലത്തയ് സറയനില്കവേ ടകാകയ് നനിര്മ്മനിച്ചതനിനുകശേഷയ സലമകാവേശേര്യമനിസല്ലന്നയ് പെറയകേയകാണയ്.
എസന്തകാരനതീതനിയകാണയ്,  ടകാക്കുയ അവേരുസട വേതീടുയ തമ്മനില് ഒരുമതീറര് അകേലയ മകാത്രകമയള.
സകേകാച്ചുകുടനികേള്  ഓടനി  ടകാകനില്  വേതീണകാല്  മരനിച്ചുകപെകാകുയ.  രണ്ടയ്  ടകാക്കുകേളനില്ക്കൂടനി  അത്ര
സതീഡനിലകാണയ്  സടയനിന് വേരുന്നതയ്.  അവേനിസട അപെകേട മരണങ്ങസളകാഴനിവേകാക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി
ഇമ്മതീഡനിയറകായനി സറയനില്കവേകയകാടയ് ഇഹൗ ഭൂമനി ഏസറടുകകാനുയ ആര്.  ആനയ് ആര്.  പെകാകകജയ്
അനുസരനിച്ചുള്ള  കകേകാമന്കസഷന്  നല്കേകാനുയ  ആവേശേര്യസപ്പെടണയ.  ഇഹൗ  10  ദളനിതയ്
കുടുയബങ്ങസള രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി അങ്ങയ് അടനിയന്തരമകായനി ഇടസപെടണയ.

റവേനവ്യൂവയ  ഭവേനനനിര്മ്മകാണവയ  വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്):   സര്,
ബഹുമകാനസപ്പെട  തനിരുവേഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  കേകാരര്യങ്ങള്  വേളസര  ഗഹൗരവേകത്തകാടുകൂടനി
അവേതരനിപ്പെനിച്ചകപ്പെകാള്  അവേസര  എങ്ങസനസയങനിലുയ  രക്ഷനികകാന്  കേഴനിയകമകാ  എന്നയ്
കനകാക്കുകേയകായനിരുന. പെസക്ഷ ഇതയ് ചെതനിയകാസണങനില് അതയ് വേര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമയ് നടന്നതകാണയ്.
ഇകപ്പെകാഴല്ല.   ഞകാന് വേര്ഷയ പെറയകായ.   ഇതനില് രകാഷ്ട്രതീയമനില്ല.   വേസ്തുതകേളസട അടനിസകാനത്തനില്
ബഹുമകാനസപ്പെട  തനിരുവേഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണകനകാടയ്  ഞകാന്  പെറയകേയകാണയ്, അതനില്
കപെകാരകായ്മയസണ്ടങനില് തകാങള് ചൂണ്ടനികകാണനിച്ചകാല് മതനിയകാകുയ. 
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ശതീ  .   തനിരുവേഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്: സര്, തകാങളതയ് വേകായനിക്കുന്നതനിനുമുമയ് ഞകാസനകാരു കേകാരര്യയ

പെറയകായ.  ഉകദര്യകാഗസര്  എസന്തങനിലുയ  എഴുതനിത്തരുയ  പെണ്ടയ്  എസന  കേയനിലുയ  തന്നനിട്ടുണ്ടയ്.

അതുവേച്ചയ് മുകന്നകാടയ് കപെകായകാല് നമ്മള് കുഴപ്പെത്തനിലകാകുയ.

ശതീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്:  സര്,  ബഹുമകാനസപ്പെട തനിരുവേഞ്ചൂര്, 2015  എന  പെറയന്നതയ്

2017 ആകേനില്ലകല്ലകാ. അവേര് പെറഞതുസകേകാണ്ടയ് മകാറനിസയഴുതുകേയകാസണങനില് അതയ് കനകാകനി നമുകയ്

സചെയകായ. 

മുളന്തുരുത്തനി-ചെനിങ്ങവേനയ  സറയനില്പ്പെകാത  ഇരടനിപ്പെനിക്കുന്ന  പെണനി  മൂന്നയ്  റതീച്ചുകേളനിലകായകാണയ്
നടനവേരുന്നതയ്.  മൂന്നകായ  റതീച്ചനില്സപ്പെട  606  ഭൂവടമകേളനില്നനിനള്ളവേരകാണയ്  സബ്മനിഷനനില്
പെരകാമര്ശേനികസപ്പെടനിരനിക്കുന്ന  11  കപെര്.   ഡയറകയ്  പെര്കച്ചസയ്  പ്രകേകാരയ  ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി  ബനസപ്പെടവേരുസട  ആധകാരങ്ങളയ  മറയ്  കരഖകേളയ
2-2-2013-നയ്  കേക്ഷനികേളനില്നനിന്നയ്  വേകാങ്ങനി  സറയനില്കവേയയ്  ജനില്ലകാ  അധനികേകാരനികേള്
കകേമകാറകേയണ്ടകായനി.  എന്നകാല്  കഡകാകേന്യുസമകനഷനുകവേണ്ടനി  കേക്ഷനികേസള  സറയനില്കവേ
അധനികേകാരനികേള്  പെല  പ്രകാവേശേര്യയ  വേനിളനിസച്ചങനിലുയ  ബനസപ്പെടവേര്  ഹകാജരകായനി
കഡകാകേന്യുസമകനഷന്  നടത്തനി  നഷ്ടപെരനിഹകാരത്തുകേ  കകേപ്പെറ്റുകേകയകാ  ഭൂമനി  സറയനില്കവേയയ്
കകേമകാറകേകയകാ  സചെയ്തനില്ല.   കമല്സകാഹചെരര്യത്തനില്  സറയനില്കവേ  അധനികേകാരനികേള്
21-1-2015-നയ്  പ്രസ്തുത  ആധകാരങ്ങള്  തനിരനിസകേ  സപെകാനയവേനില  തഹസനില്ദകാരുസട
ഒകാഫതീസനിസലത്തനിക്കുകേയണ്ടകായനി.  ആയതനിനുകശേഷയ  പെല  പ്രകാവേശേര്യയ  പെരകാതനികകാരുമകായനി ജനില്ലകാ
കേളകറസട  അദ്ധര്യക്ഷതയനില്  ഒഹൗകദര്യകാഗനികേമകായയ  അല്ലകാസതയയ  ചെര്ച്ചകേളയ  മതീറനിയഗുകേളയ
നടത്തനിസയങനിലുയ കേക്ഷനികേള് സലത്തനിസന വേനിലയടകയ ഓകരകാ കേകാരണങ്ങള് നനിരത്തനി ഭൂമനി
ഏസറടുകല്  കവേകേനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്  സചെയ്തതയ്.  സറയനില്കവേ  കേലുങയ്  പെണനിതനിരനിക്കുന്നതയ്
സറയനില്കവേയസട  സലത്തുതസന്നയകാസണന്നയ്  ജനില്ലകാ  കേളകര്  റനികപ്പെകാര്ടയ്  സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.   150
കകേകാടനിയനിലധനികേയ രൂപെയസട നനിര്മ്മകാണ പ്രവേര്ത്തനങ്ങളകാണയ് സറയനില്കവേ മൂന്നകായ റതീച്ചനില്
(പെകായനിപ്പെകാടയ്-ചെനിങ്ങവേനയ, 15 കേനികലകാമതീറര്) സചെയ്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവേനിസട പെരകാമര്ശേനികസപ്പെട 11
കപെരുസട  നനിസഹകേരണയമൂലയ  സറയനില്കവേപ്പെകാത  ഇരടനിപ്പെനികല്  ചെങ്ങനകാകശരനി  മുതല്
ചെനിങ്ങവേനയ വേസര സകാധനികകാസതവേന്ന അവേസയനില് സറയനില്കവേ അധനികേകാരനികേള് സലയ
വേതീണയ  പെരനികശേകാധനിക്കുകേയയ  ബനസപ്പെടവേരുസട  ഭൂമനി  ഒഴനിവേകാകനി  പെകാത  ഇരടനിപ്പെനികല്
നടത്തകാന്  നനിര്ബനനിതമകാകുകേയയ  പെനിന്വേകാങ്ങല്  കനകാടതീസയ്  നല്കേനി   പെണനികേള്
ആരയഭനിക്കുകേയയ  സചെയ്തനിട്ടുസണ്ടന്നകാണയ്  കരഖകാമൂലയ  ലഭനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിസലസന്തങനിലുയ
പെനിശേകുകണ്ടകാസയന്നയ്  തതീര്ച്ചയകായയ  പെരനികശേകാധനികകായ.  പെസക്ഷ,  ഇകപ്പെകാള്
പെറഞനിരനിക്കുന്നതനുസരനിച്ചയ്  ചെതനിവേയ്  എസന്തങനിലുയ  നടന്നനിട്ടുസണ്ടങനില്  അതയ്  അങ്ങയസട
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സതകാടടുത്ത  സതീറനിലനിരുന്ന  ആള്  അവേനിസടയനിരുന്ന  കേകാലത്തകാണയ്.  ഇതയ്  രകാഷ്ട്രതീയമല്ല.
തതീയതനിയസട അടനിസകാനത്തനിലകാണയ് പെറഞതയ്.

ശതീ  .    തനിരുവേഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  (കമ കയ്  ഓഫയ്)  അങ്ങയ്  ഇതനില്  രകാഷ്ട്രതീയയ
കേകാണരുതയ്.   അങ്ങയ്  ഇകകാരര്യത്തനില്  കപെഴ്സണലകായനി  ഇടസപെടണയ.   ഇകകാരര്യയ  അങ്ങയ്
പെരനികശേകാധനികണയ.

ശതീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്:  സര്,  വേസ്തുതകാവേനിരുദ്ധമകാസണങനില്  തതീര്ച്ചയകായയ
പെരനികശേകാധനിക്കുയ.

6. ഉപെകാധനിരഹനിത പെടയയ

ശതീ  .    കറകാഷനി  അഗസ്റ്റനിന്:   സര്,  ഇടുകനി  ജനില്ലയനിസല  പെടയവേനിതരണവമകായനി
ബനസപ്പെടയ്  സര്കകാര് മുകന്നകാട്ടുകപെകാകുന്നതയ്  സകന്തകാഷകേരമകാണയ്.  വേനിവേനിധ ഘടങ്ങളനിലകായനി
ഒകടസറ  പെടയയ  ഇതനിനകേയതസന്ന  വേനിതരണയ  സചെയ്തുകേഴനിഞ.  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനിസന
കേകാലഘടത്തനിലുയ  48000-കത്തകാളയ  ആളകേള്കയ്  പെടയയ  സകേകാടുകകാന്  കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.
എങനിലുയ  പെടയത്തനിനയ്  അര്ഹതയള്ള  നനിരവേധനി  കേര്ഷകേര്  ഇനനിയയ  കശേഷനിക്കുന്നതനിനകാല്
സമയബനനിതമകായനി  പെടയയ  നല്കേണസമന്നതകാണയ് ആവേശേര്യയ.  1977-സല  റവേനവ്യൂ  കഫകാറസ്റ്റയ്
വേകുപ്പുകേളസട  കജകായനിനയ്  സവേരനിഫനികകഷന്  ലനിസ്റ്റനില്  ഉള്സപ്പെടനിട്ടുള്ള  കേര്ഷകേര്കയ്
കകേവേശേമനിരനിക്കുന്ന ഭൂമനികയ് പെടയയ നല്കേകാന് തടസമനിസല്ലന്നനിരനിസക ഇടുകനി തകാലൂകനിസല
ഇടുകനി,  കേഞനിക്കുഴനി  വേനികല്ലജുകേളനിസല കജകായനിനയ്  സവേരനിഫനികകഷന് ലനിസ്റ്റനിലുള്സപ്പെടനിട്ടുള്ള
കേര്ഷകേര്കയ്  പെടയയ  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനി  പൂര്ത്തനിയകായനിടനില്ല.  കേഞനിക്കുഴനി
വേനികല്ലജനിസല കേരനിമന്,  അടനിക്കുളയ,  കേഞനിക്കുഴനി,  തകടകണ്ണനി,  സവേന്മേണനി ഉള്സപ്പെസടയളള
പ്രകദശേങ്ങളനില്  കജകായനിനയ്  സവേരനിഫനികകഷന്  പൂര്ത്തനിയകാകകാന്  കേഴനിയകാതനിരുന്നതനിനകാല്
ഒകടസറ  കേര്ഷകേര്കയ്  ലനിസ്റ്റനിലുള്സപ്പെടകാന്  സകാധനിച്ചനില്ല.   അതനിനകാല്  വേതീണയ  കജകായനിനയ്
സവേരനിഫനികകഷന് നടത്തകാനകാവേശേര്യമകായ അനുമതനി വേകാങ്ങനി പെടയയ നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപെടനി
സഡ്വതീകേരനികണയ.  കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനനിസന കേകാലത്തയ് ഇടുകനി വേനികല്ലജനിസല റവേനവ്യൂ ഭൂമനികയ്
പെടയയ നല്കുന്നതനിനയ് മുകന്നകാടനിയകായനി ലനിസ്റ്റനില് ഉള്സപ്പെട സലങ്ങളസട കനിയറന്സനിനകായനി
ഇടുകനി  തകാലൂകനില്  വേനയവേകുപ്പെനിസന  ഫനിസനികല്  സവേരനിഫനികകഷനുയ റവേനവ്യൂ  വേകുപ്പെനിസന
സര്കവ്വ ഉള്സപ്പെസടയളള നടപെടനിക്രമങ്ങളയ  പൂര്ത്തനിയകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  എന്നകാല് തുടര്നടപെടനി
സഡ്വതീകേരനികകാത്തതുമൂലയ  പെടയയ  ലഭനിക്കുന്നതനിസന  ബകാധനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  നടപെടനികേള്
പൂര്ത്തനിയകാകനി  അര്ഹരകായവേര്കയ് പെടയയ  നല്കേണയ.  കേകയറകകാസരയയ  കുടനികയറകകാസരയയ
ഒകരതരത്തനില് വേനിലയനിരുത്തകാനകാവേനില്ല.  അനധനികൃത കേകയറങ്ങള് ഒഴനിപ്പെനിക്കുകേയയ കുടനികയറ
കേര്ഷകേസര സയരക്ഷനിക്കുകേയയ സചെയണയ.  ഇതനിനകായനി  അര്ഹരകായ മുഴുവേന് കേര്ഷകേര്ക്കുയ
കകേവേശേഭൂമനികയ് പെടയയ നല്കുകേയയ വേനഭൂമനിയയ റവേനവ്യൂവയ തരനിശയ കവേര്തനിരനിസച്ചടുക്കുകേയയ
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റതീസര്കവ്വ  നടത്തകാത്ത  വേനികല്ലജുകേളനില്  അടനിയന്തരമകായനി  റതീസര്കവ്വ  നടത്തനി
പെടയനടപെടനികേള് ആരയഭനിക്കുകേയയ കവേണയ.    ഉകപെക്ഷനികസപ്പെട പെദ്ധതനി പ്രകദശേങ്ങളനിസല 10
സചെയനിന് കമഖലകേളനിലുയ  പെടയവേനിതരണയ നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപെടനിക്രമങ്ങള് ആരയഭനിസച്ചങനിലുയ
തുടര് നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനിച്ചനിടനില്ല. ഇത്തരയ കമഖലകേളനില് പെടയനടപെടനി പൂര്ത്തനിയകാകണയ.
ഇടുകനി വേനികല്ലജനിസല പെടയഭൂമനി കകേമകാറയ സചെയ്യുന്നതനിനയ് റവേനവ്യൂ ഡനിവേനിഷണല് ഓഫതീസര്
നല്കുന്ന എന്.ഒ.സനി. ആവേശേര്യമകായ സകാഹചെരര്യമകാണയ് നനിലവേനിലുള്ളതയ്.  രജനികസ്ട്രേഷന് ആകയ്
പ്രകേകാരയ  ഇത്തരയ  എന്.ഒ.സനി.  ഭൂമനി  കകേമകാറന്നതനിനയ്  ആവേശേര്യമനില്ല.  കേര്ഷകേസരയയ
സകാധകാരണകകാരകായ  ജനങ്ങസളയയ  ഏസറ  ബുദ്ധനിമുടനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  കകേമകാറയ  സചെയ്യുന്നതനിനയ്
എന്.ഒ.സനി. ആവേശേര്യമകാസണന്ന നനിബനന ഒഴനിവേകാകണയ.  ഒകടസറ ഭൂരഹനിതര്കയ് 3 സസനയ്
ഭൂമനി  വേതീതയ അനുവേദനിസച്ചങനിലുയ വേകാസകയകാഗര്യമകായ സലയ കേസണ്ടത്തനി പെതനിച്ചുലഭനികകാത്ത
സകാഹചെരര്യയ  നനിലനനില്ക്കുകേയകാണയ്.  മുഴുവേന്  ഭൂരഹനിതര്ക്കുയ  വേകാസകയകാഗര്യമകായ  സലയ
കേസണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപെടനികേളയ സഡ്വതീകേരനികണസമന്നകാണയ് എനനികയ് പെറയകാനുള്ളതയ്.

റവേനവ്യൂവയ ഭവേനനനിര്മ്മകാണവയ വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്) :  സര്,  ഇടുകനി
ജനില്ലയനില്  അര്ഹരകായ   മുഴുവേന്  കേര്ഷകേര്ക്കുയ  പെടയയ  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനികേള് 
തഡ്വരനിതഗതനിയനില് നടനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്. 21-5-2017-നയ് നടക്കുന്ന പെടയ കമളയനില് പെടയയ
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനികേള്  പൂര്ത്തനിയകാകനിയനിട്ടുള്ളതുമകാണയ്. ഇടുകനി  തകാലൂകനിസല  ഇടുകനി,
കേഞനിക്കുഴനി വേനികല്ലജുകേളനിസല റവേനവ്യൂ-കഫകാറസ്റ്റയ് വേകുപ്പുകേളസട കജകായനിനയ് സവേരനിഫനികകഷന്
ലനിസ്റ്റനില് ഉള്സപ്പെടനിട്ടുള്ള അര്ഹരകായ എല്ലകാ കേര്ഷകേര്ക്കുയ നനിലവേനിലുള്ള ചെടങ്ങള് പ്രകേകാരയ
പെടയയ നല്കേനിവേരുന. നനിലവേനിലുള്ള കജകായനിനയ് സവേരനിഫനികകഷന് ലനിസ്റ്റനില് ഉള്സപ്പെടകാത്തതുയ 1-
1-1977-നുമുമയ് കുടനികയറനി  തകാമസനിക്കുന്നവേരുമകായ  കേര്ഷകേസര  സയബനനിച്ച  സയയക്ത
പെരനികശേകാധന  ഇനനിയയ  നടകത്തണ്ടതുണ്ടയ്.  ഇടുകനി  വേനികല്ലജനിസല  റവേനന്യു  ഭൂമനി
കകേവേശേകകാരുസട  അകപെക്ഷയസട  അടനിസകാനത്തനില്  അര്ഹരകായ  832  കപെര്കയ്  പെടയയ
നല്കുന്നതനിനകായനി നടപെടനികേള്  പൂര്ത്തനിയകാകനിയനിട്ടുള്ളതകാണയ്.  ഇടുകനി  ജനില്ലയനില്നനിനള്ള
കകേവേശേകകാരനില്  1-1-1977-നയ്  മുമയ്  കുടനികയറനിയ  കേര്ഷകേരുയ  അതനിനുകശേഷയ
അനധനികൃതമകായനി കുടനികയറനിയവേരുയ ഇടകേലര്ന്നയ് തകാമസനിച്ചുവേരനികേയകാണയ്.  അതനില് ത്തസന്ന 1-1-1977-
നുമുമയ് കുടനികയറനി  കൃഷനിസചെയ്തുവേരുന്ന  അര്ഹരകായ  മുഴുവേന്  കേര്ഷകേര്ക്കുയ  അവേരവേരുസട
കകേവേശേത്തനിസനയയ  നനിലവേനിലുള്ള  ചെടങ്ങളസടയയ  അടനിസകാനത്തനില്  പെടയയ
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനികേള്  സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന.  ജതീവേനകകാരുസട  കുറവേയ്  റതീസര്കവ്വ
നടപെടനികേസള  ബകാധനികകാത്ത  തരത്തനില്  ഉകദര്യകാഗസസര  പുനര്വേനിനര്യസനിച്ചയ്
എത്രയയകവേഗയ  റതീസര്കവ്വ  പൂര്ത്തനിയകാകനി  അനധനികൃത  കേകയറകകാസരയയ
കുടനികയറകകാസരയയ  കവേര്തനിരനിക്കുന്ന  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയകാണയ്.  റതീസര്കവ്വ  പൂര്ത്തനിയകാകനിയ
വേനികല്ലജ ഞ്ഞുകേളസട കമല്നടപെടനി സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന.  റതീസര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയകാകേകാത്ത വേനികല്ലജ ഞ്ഞുകേളസട
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നടപെടനികേള്  അടനിയന്തര  പ്രകാധകാനര്യകത്തകാസട  നടത്തനിവേരനികേയമകാണയ്.  ഉകപെക്ഷനികസപ്പെട
സപെരനിഞകായകുടനി പെദ്ധതനി  പ്രകദശേത്തയ്  ഇകപ്പെകാഴുയ  തകാമസനിക്കുന്നവേര്കയ്  പെടയയ  നല്കുന്ന
നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന.  പെത്തുചെങ്ങല പ്രകദശേസത്ത ഭൂപെതനിവേയ്   വേനിഷയത്തനില് റവേനവ്യൂ,
വേനയ, കവേദന്യുതനി വേകുപ്പുകേളസട സയയക്ത പെരനികശേകാധന എത്രയയകവേഗയ പൂര്ത്തനിയകാകനി മൂന്നയ്
ചെങ്ങലവേനിടയ്  പെടയയ നല്കുന്ന കേകാരര്യയ പെരനിഗണനികകാന് നനിര്കദ്ദേശേയ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതകാണയ്. ഇടുകനി
വേനികല്ലജനില്  വേര്യകാജപെടയമുണ്ടകാകനി റവേനന്യു കരഖകേളനില് കചെര്ത്തയ് ബകാങകേളനില്നനിനയ മറയ് ധനകേകാരര്യ
സകാപെനങ്ങളനില്നനിനയ വേകായ്പ തടനിസയടുക്കുനസവേന്ന പെരകാതനി വേര്യകാപെകേമകായനി ഉണ്ടകായതനിസന
അടനിസകാനത്തനിലകാണയ്  പെടയത്തനിസന  വേനിശേഡ്വസത ഉറപ്പുവേരുത്തനി കകേമകാറയ  സചെയ്യുന്നതനിനയ്
ഇടുകനി  വേനികല്ലജനില്  എന്.ഒ.സനി.  ബകാധകേമകാകനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആയതനിസന  അടനിസകാനത്തനില്
സപെകാതുജനങ്ങള്ക്കുണ്ടകാകുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  പെരമകാവേധനി  ലഘൂകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഭൂരഹനിതരനില്ലകാത്ത
കകേരളയ  പെദ്ധതനി  പ്രകേകാരയ  ഇടുകനി  ജനില്ലയനില്  ആസകേ  20744  കപെര്  അകപെക്ഷ
സമര്പ്പെനിക്കുകേയയ ആയതനില് 8549 കപെസര അര്ഹരകായ ഗുണകഭകാക്തകാകളകായനി കേസണ്ടത്തുകേയയ
പെടയവേനിതരണയ  സചെയ്ത  4535 കപെരനില്  3510  കപെര്കയ്  ഭൂമനി  കകേമകാറനിയനിട്ടുള്ളതുമകാണയ്.
ആയതനില്  27  കപെര്  മകാത്രമകാണയ്  വേതീടുവേച്ചയ്  തകാമസനിക്കുന്നതയ്.  2543  കപെര്  അവേര്കയ്
അനുവേദനിച്ച കപകാട്ടുകേള് കകേവേശേയ വേച്ചുവേരനികേയയ സചെയ്യുനണ്ടയ്. 1572  കപെര്കയ് ബനസപ്പെട
ഭൂമനിയനികന്മേല്  കകേകാടതനിയനില്  കകേസയ്  നടക്കുന്നതനിനകാല്  വേസ്തു  കകേമകാറകാന്
സകാധനിച്ചനിടനില്ലകാത്തതുമകാണയ്. 

11.00AM]

7. പുലനിമുടയ് നനിര്മ്മകാണയ 

ശതീ  .   എസയ്  .   ശേര്മ്മ: സര്, കവേപ്പെനിന്-മുനമയ പ്രകദശേയ തുടര്ച്ചയകായനിട്ടുള്ള കേടലകാക്രമണ
ഭതീഷണനിയനിലകാണയ്.  കേഴനിഞ  ഏതകാനുയ  ദനിവേസങ്ങളനിലകായനി  ഈ  കമഖലയനിസല ഇടവേനകകാടയ്-
അണനിയല് പ്രകദശേത്തയ്  രൂക്ഷമകായ  കേടലകാക്രമണസത്തത്തുടര്ന്നയ്  അവേനിസട  തകാമസനിക്കുന്ന
ആളകേസള മകാറനിതകാമസനിപ്പെനികകണ്ടനിവേന. ഇതനിനു മുമയ് സുനകാമനി ദുരന്തമുണ്ടകായകപ്പെകാള് പ്രസ്തുത
സലത്തയ്  കേടലകാക്രമണയ  ശേക്തനിസപ്പെട്ടു  വേരനികേയയ  അഞ്ചുകപെരുസട  ജതീവേന്
അപെഹരനികസപ്പെടനിട്ടുള്ളതുമകാണയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ്  അവേനിസട  പെല  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലുയ
പ്രക്ഷുബ്ധമകാകുന്ന  സനിതനി   ഉണ്ടകാകേകാറണ്ടയ്.  സലയ  സന്ദര്ശേനികകാസനത്തനിയ  കേളകകറയയ
സഡപെവ്യൂടനി  കേളകകറയസമകാസക  തടഞവേയ്ക്കുന്ന  സനിതനിവേനികശേഷയ  സമതീപെ
ദനിവേസങ്ങളനിലുണ്ടകായനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇകകാരര്യയ  കനരസത്തതസന്ന  ഗവേണ്സമനനിസന
ശദ്ധയനില്സപ്പെടുത്തനിയനിരുന.  അതനുസരനിച്ചയ് കേഴനിഞ നനിയമസഭകാ  സകമ്മളന കേകാലയളവേനില്
ബഹുമകാനസപ്പെട  ജലവേനിഭവേ  വേകുപ്പുമനനിയസട  സകാന്നനിധര്യത്തനില് ഇറനികഗഷനനിസല  ബനസപ്പെട
ഉകദര്യകാഗസരുയ ഞകാനുയ തമ്മനിസലകാരു മതീറനിയഗയ് നടത്തനിയനിരുന. ഇതുസയബനനിച്ചയ് വേന്നനിട്ടുള്ള
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സപ്രകാകപ്പെകാസല് അടനിയന്തരമകായനി പെരനികശേകാധനിച്ചയ് ഒരു തതീരുമകാനസമടുകണസമന്നയ് മനനിതസന്ന
അന്നയ് നനിര്കദ്ദേശേയ സകേകാടുക്കുകേയയ സചെയ്തനിരുന. അതുസയബനനിച്ചയ് അകനഡ്വഷനിക്കുകമകാള് ഒരു
കനിയര്  ചെനിത്രയ ഒഫനിഷര്യല്സനിസന ഭകാഗത്തുനനിനയ വേരുന്നനില്ല.  ആ പ്രശ്നത്തനിസന ഗഹൗരവേകാവേസ
കേണകനിസലടുത്തുസകേകാണ്ടയ്  യദ്ധകേകാലകാടനിസകാനത്തനില്  ഈ  പ്രശ്നത്തനിനയ്  പെരനിഹകാരയ
കേകാണണയ.  ഇകപ്പെകാള്ത്തസന്ന  നനിര്കദ്ദേശേനികസപ്പെടനിട്ടുള്ള  കപ്രകാജക്ടുകേള്  മദകാസയ്  ഐ.ഐ.ടനി.
കനിയര്  സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.  അതനികനകാടനുബനമകായനി  ഇറനികഗഷന്  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനയ്
സപ്രകാകപ്പെകാസലുണ്ടകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അതനിനയ് അനുവേകാദയ സകേകാടുത്തയ് സടണ്ടര് നടപെടനി സഡ്വതീകേരനിച്ചയ്
നനിര്മ്മകാണ  പ്രവേര്ത്തനമകാരയഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്
അഭര്യര്ത്ഥനികകാനുള്ളതയ്. 

ജലവേനിഭവേ വേകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    മകാതന്യു ടനി  .    കതകാമസയ്  ):  സര്, ഇടവേനകകാടയ്- നകായരമലയ
ഭകാഗസത്ത  കേടലകാക്രമണ  പ്രതനികരകാധ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കകായനി  ഐ.ഐ.ടനി.  2009  -ല്
ശേനിപെകാര്ശേ  സചെയ്തതനുസരനിച്ചയ്  നകായരമലയ  ഭകാഗത്തുള്ള  ആറ്  പുലനിമുട്ടുകേള്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
ഇടവേനകകാടയ് ഭകാഗത്തയ് ശേനിപെകാര്ശേ സചെയ്തനിരുന്ന ആറയ് പുലനിമുട്ടുകേളനില് രസണ്ടണ്ണയ പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
ബകാകനിയള്ള  സലങ്ങളനില്  പുലനിമുട്ടുകേള്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനകായനി  സനി.ഡബവ്യൂ.പെനി.ആര്.എസയ്.-
സനയയ ഐ.ഐ.ടനി.-യസടയയ പെഠനപ്രകേകാരമുള്ള രൂപെകേല്പനയ്ക്കുകവേണ്ടനി കേകാത്തനിരനിക്കുന.  അതയ്
ലഭനിച്ചതനിനുകശേഷയ  ഇടവേനകകാടയ്  -  നകായരമലയ  പ്രകദശേസത്ത  കേടലകാക്രമണ  പ്രതനികരകാധ
പ്രവൃത്തനികേള്  ഏസറടുത്തയ്  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതകാണയ്.
ഇതനിനനിടയനില് ശേനിപെകാര്ശേ സചെയ്ത പുലനിമുട്ടുകേള് സയബനനിച്ചുയ വേളസര കവേഗത്തനില് നടപെടനികേള്
സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതകാണയ്. 

8. കുടനിസവേള്ള പെദ്ധതനി

ശതീ  .    മുല്ലകര രതകാകേരന്:  സര്,  എസന നനികയകാജകേമണ്ഡലത്തനിസല  പ്രധകാനസപ്പെട ഒരു
പെദ്ധതനിയകാണയ് ചെനിതറ കുടനിസവേള്ള പെദ്ധതനി. അഞയ് പെഞകായത്തുകേള്കയ് സവേള്ളയ സകേകാടുക്കുന്ന
പെദ്ധതനിയകാണനിതയ്. കേല്ലടയകാറനിസല ഒരു കസകാഴ്സകായതുസകേകാണ്ടയ് ഈ പെദ്ധതനിയസട കസകാഴ്സയ് വേളസര
ശേക്തമകാണയ്.  കമലമൂടനിസല  കേകാലപ്പെഴകയസചെന്ന  പെമ്പുയ  കമകാടറയ   ടകാന്കസകാര്മറയ
മകാറ്റുന്നതനിനകായള്ള എ.എസയ്.  കേനിടനിയനിട്ടുണ്ടയ്,  എന്നകാല് സടണ്ടര് വേനിളനിച്ചനിടനില്ല.   കമലമൂടയ്   മുതല്
മടത്തറ വേസരയള്ള പെമ്പുകേളനില്  ഒരു പെമയ് മകാറനിയനിട്ടുണ്ടയ്. മടത്തറ മുതല് ചെടയമയഗലയ വേസരയള്ള
എ.സനി.ടകാന്സനിഷന്  കപെപ്പുകേള്  മകാറ്റുന്നതനിനുള്ള കപ്രകാജകയ്  സകേകാടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്,
നടപെടനിസയകാനമകായനിടനില്ല.  ഇവേനികടയയ  സവേള്ളയ  പെമയ്  സചെയ്യുകമകാള്  പെഴയ
കപെപ്പെകായതുസകേകാണ്ടയ് സപെകാട്ടുനണ്ടയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ് എ.സനി.  കപെപ്പുകേള് മുഴുവേന് മകാകറണ്ടതകാണയ്.
അതുകപെകാസല  കുമ്മനിള് പെഞകായത്തനില് നടപ്പെകാറസയന്ന  വേലനിസയകാരു സപെകാകമുള്ള പ്രകദശേമുണ്ടയ്.
അവേനിസട  പുതനിയ  വേകാടര്  ടകാങയ്  സകാപെനിച്ചയ്  സചെറനിസയകാരു  എകയ്റന്ഷന്  സകേകാടുത്തകാല്  ആ
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പെഞകായത്തനിസല  കുടനിസവേള്ള  പ്രശ്നവയ  പെരനിഹരനികകാന്  സകാധനിക്കുയ.  ഇതനിനകാവേശേര്യമകായ
നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനികണയ.

ജലവേനിഭവേ  വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    മകാതന്യു  ടനി  .    കതകാമസയ്):  സര്,  ചെനിതറ  കുടനിസവേള്ള
പെദ്ധതനിയസട പെമനിയഗയ്  സമയനിനനിസല പെഴയ പ്രനികമകാ കപെപ്പെയ്  മകാറനി  സകാപെനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി
കമലമൂടയ്  മുതല് സവേകങകാലവേസര ഒന്നകായഘടയ  പൂര്ത്തനിയകായനിട്ടുണ്ടയ്.  ഈ കപെപ്പെ യ്സസ ലന്
29-12-2016-ല്  പെഴയ  കപെപ്പെയ് കലനുമകായനി  കൂടനികയകാജനിപ്പെനിച്ചയ്  പെമനിയഗയ്  ആരയഭനിച്ചയ്
ജലവേനിതരണയ  നടത്തുനണ്ടയ്.  ഈ  പെദ്ധതനിയസട  തുടര്ച്ചയകായനി  സവേകങകാല  മുതല്  മടത്തറ
ജലശുദ്ധതീകേരണശേകാലവേസരയള്ള  കപെപ്പെയ് കലന്  മകാറ്റുന്നതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികയ്  രണ്ടകായഘടമകായനി
17-2-2016-ല്  ഭരണകാനുമതനി  നല്കുകേയയ  18-10-2016-ല്  വേര്കയ്  ഓര്ഡര്  നല്കുകേയയ
സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.  കപെപ്പെയ്  സകപ  സചെയ്യുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ  എകകസയ്  ഡവ്യൂടനി  എകയപ്ഷന്
സര്ടനിഫനികറയ്  ജനില്ലകാ  കേളകറനില്  നനിന്നയ്  22-2-2017-ല്  ലഭര്യമകാകനി  കേരകാറകേകാരനയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്. കപെപ്പുകേള് കമയയ് അവേസകാനവേകാരകത്തകാസട ലഭര്യമകാകുസമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
പ്രസ്തുത  പെണനികകാവേശേര്യമകായ  കറകാഡ്കേടനിയഗയ്  ചെകാര്ജയ്  കകേരള  വേകാടര്  അകതകാറനിറനി
സപെകാതുമരകാമത്തയ്  വേകുപ്പെനില്  അടച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  എന്നകാല്  ജൂണ്  ഒനമുതല്  ആഗസ്റ്റയ്30  വേസര
പെനി. ഡബവ്യൂ.ഡനി.  കറകാഡനില്  പെണനികേള്  അനുവേദനികകാത്തതനിനകാല്  സസപ്റയബര്
മകാസകത്തകാടുകൂടനി  പ്രവൃത്തനികേള് ആരയഭനികകാസമന്നകാണയ്  കേരുതുന്നതയ്.  1455  മതീറര്  400  mm
DIK-9  കപെപ്പെനിടുന്ന  പ്രവൃത്തനി  ഒകകകാബര്  അവേസകാനകത്തകാടുകൂടനി പൂര്ത്തനിയകാകകാന്
സകാധനിക്കുസമന്നകാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  ബഹുമകാനസപ്പെട അയഗയ ചൂണ്ടനികകാണനിച്ച കമലമൂടയ്
പെമയ്  ഹഹൗസനിസല  പെഴയ  പെമ്പുയ  ടകാന്കസകാര്മറയ  മകാറനിസകാപെനിക്കുന്നതനിനയ്  31-3-2017-ല്
ഭരണകാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിസന  എസ്റ്റനികമറയ്  തയകാറകാകനി  സകായഗ്ഷന്  നല്കേനി
സടണ്ടര്  സചെയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനികേള്  കകേരള  വേകാടര്  അകതകാറനിറനിയനില്
പുകരകാഗമനിച്ചുവേരനികേയകാണയ്. 

9. ഡയകാലനിസനിസയ് യൂണനിറയ് ആരയഭനികല്

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  സര്,  തനിരൂര്  നനികയകാജകേമണ്ഡലത്തനിസല  വേളവേന്നൂര്  കേമ്മവ്യൂണനിറനി
സഹല്ത്തയ്  സസനറനില്  ഒരു  ഡയകാലനിസനിസയ്  യൂണനിറയ്  ആരയഭനികണസമന്നകാണയ്  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂസട  ഞകാന്  ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനകാവേശേര്യമകായ  എല്ലകാ  ഭഹൗതനികേ
സഹൗകേരര്യങ്ങളയ ആവേശേര്യമകായ കഡകാകര് ഉള്സപ്പെസടയള്ള സ്റ്റകാഫനിസന ശേമളമടകയ ബനസപ്പെട
കബകാകയ്  പെഞകായത്തുയ  എച്ചയ്.എയ.സനി.-യയ  നല്കേകാസമന്നയ്  ഏറനിട്ടുണ്ടയ്.  വൃകകരകാഗനികേളസട
എണ്ണയ  ക്രമകാതതീതമകായനി  വേര്ദ്ധനിച്ചുവേരുന്ന  സകാഹചെരര്യത്തനില്   ഡയകാലനിസനിസയ്  സസനര്
ആരയഭനികകണ്ട അനനിവേകാരര്യത മനസനിലകാകനിസകകാണ്ടയ് ഈ  അനുമതനി നല്കുകേയകാസണങനില്
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എത്രയയ  സപെസടന്നയ്  അതയ്  ആരയഭനികകാന്  സകാധനിക്കുയ.  അതുസകേകാണ്ടയ്   എത്രയയ  സപെസടന്നയ്
അനുമതനി നല്കേണസമന്നയ്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന. 

ആകരകാഗര്യവയ സകാമൂഹര്യനതീതനിയയ വേകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    കശേലജ ടതീച്ചര്):
സര്,  വേളവേന്നൂര്  സകാമൂഹനികേകാകരകാഗര്യ  കകേന്ദ്രത്തനിസന  പെരനിധനിയനില്  എടയ്  പ്രകാഥമനികേകാകരകാഗര്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളണ്ടയ്.  മൂന്നയ്  കഡകാകര്മകാര്  കസവേനയ  അനുഷനിക്കുന്ന  ഈ  ആശുപെത്രനിയനിസല
കേനിടകകേളസട  എണ്ണയ  16  ആണയ്.  സകാപെനത്തനില്  സമഡനികല്  ഓഫതീസറസട  കസവേനയ
മൂനമണനിവേസര  ലഭനിക്കുന.  ഇവേര്ക്കുപുറസമ  പെബനികേയ്  സഹല്ത്തയ്  കപ്രകാഗകാമനിലൂസട
കരകാഗപ്രതനികരകാധ കുത്തനിവേയയ ജതീവേനിതകശേലതീ കരകാഗങ്ങസളക്കുറനിച്ചുള്ള കകാസ്സുയ നടത്തനിവേരുന.
പ്രതനിമകാസയ  ശേരകാശേരനി  പെതനിനകായനിരത്തനില്പ്പെരയ  ഒ.പെനി.  ചെനികേനിത്സയയ  ശേരകാശേരനി  അമതയ്
ഐ.പെനി. ചെനികേനിത്സയയ നടക്കുനണ്ടയ്. ഇന്നയ് നമ്മുസട സമൂഹത്തനില് വൃകകരകാഗനികേളസട എണ്ണയ
വേര്ദ്ധനിച്ചുവേരനികേയകാണയ്.  അവേസര  സഹകായനിക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു  ഡയകാലനിസനിസയ്  യൂണനിറയ്
ആരയഭനിക്കുന്നതനിനകായനി ശതീ.  ഇ.  ടനി.  മുഹമ്മദയ് ബഷതീര്,  എയ.പെനി.-യസട ഫണ്ടനില്നനിനയ  25
ലക്ഷയ രൂപെ അനുവേദനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  ബഹുമകാനസപ്പെട  എയ.എല്.എ.  വേളസര  തകാല്പരര്യകത്തകാടുകൂടനി
നനികയകാജകേമണ്ഡലത്തനിസല  ആശുപെത്രനികേളസട  വേനികേസനത്തനില്  ശദ്ധ  സചെലുത്തുനണ്ടയ്.
അക്കൂടത്തനില്തസന്നയകാണയ് വേളവേന്നൂര് സകാമൂഹര്യകാകരകാഗര്യ കകേന്ദ്രത്തനില് ഡയകാലനിസനിസയ് യൂണനിറയ്
ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പെരനിശമവയ നടത്തനിയതയ്.  കബകാകയ് പെഞകായത്തയ്  അതനിനകാവേശേര്യമകായ
സഹകായയ  നല്കേകാസമന്നയ്  പെറഞനിട്ടുണ്ടയ്.  ആ  സനിതനികയ്  വേളവേന്നൂര് സകാമൂഹര്യകാകരകാഗര്യ
കകേന്ദ്രത്തനില്  ഡയകാലനിസനിസയ്  യൂണനിറയ്  ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുവേകാദയ  ഗവേണ്സമനയ്
നല്കുന്നതകാണയ്.  കപെകാസ്റ്റയ്  ക്രനികയഷനടകമുള്ള  മറയ്  കേകാരര്യങ്ങള്  പെരനികശേകാധനിച്ചയ്  റനികപ്പെകാര്ടയ്
സചെയ്യുന്നതകാണയ്.  

10. സഹൗകരകാര്ജ കവേലനിയയ കേനിടങ്ങുയ സകാപെനികല്

ശതീ  .    രകാജു  എബ്രഹകായ:  സര്,  നകാടുമുഴുവേന്  വേനര്യമൃഗങ്ങസളസകകാണ്ടയ്  നനിറയകേയകാണയ്.
കേകാടകാന,  കേടുവേ,  പുലനി,  കേകാട്ടുപെന്നനി,  കകേഴ,  മുയല്  എന്നതീ  മൃഗങ്ങസളസകകാണ്ടയ്   ജതീവേനികകാന്
രക്ഷയനില്ലകാതകായനി.  അഞയ്  വേര്ഷയ  കേഴനിഞകാല്  ഇവേ  ആലപ്പുഴ,  കകേകാടയയ,  എറണകാകുളയ,
സകേകാല്ലയ  എന്നതീ  പെടണങ്ങള്  കേതീഴടക്കുയ.  ശതീ.  ചെനിറയയ  കഗകാപെകുമകാറനിസന  മണ്ഡലത്തനില്
നനിനയ  20  കേനികലകാമതീറര്  അകേസലയകാണയ്  വേനപ്രകദശേയ.   എന്നനിട്ടുയ  ഇകപ്പെകാള്  അവേനിസട
കേകാട്ടുപെന്നനികേള്  നനിറഞനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  കേടലനിനയ്  സമതീപെത്തുള്ള  കേണ്ണൂരനിസല
കേലര്യകാകശരനിയനില്  പുലനിയനിറങ്ങനി.  വേളസര  ഗുരുതരമകായ  ഒരു  പ്രശ്നമകാണയ്.  ഇതയ്
ഗഹൗരവേകത്തകാടുകൂടനി കേകാണണയ. സയസകാനസത്തകാടകാസകേ ഇതനിനകായനി പെദ്ധതനി നടപ്പെകാക്കുസമന്നയ്
അങ്ങയ്  കേഴനിഞ  ദനിവേസയ  മറപെടനി  പെറയകേയണ്ടകായനി.   എസന  മണ്ഡലത്തനിസല  400
കേനികലകാമതീറര്  വേനത്തനില്  സഹൗകരകാര്ജകവേലനി  ഉണ്ടകാകേണസമന്നകാണയ്  ഡനി.എഫയ്.ഒ.
സകേകാടുത്തനിരനിക്കുന്ന  റനികപ്പെകാര്ടയ്.  കേകാട്ടുപെന്നനിയസട  ശേലര്യയ  കേകാരണയ  ശേബരനിമല
സന്നനിധകാനത്തുകപെകാലുയ തതീര്ത്ഥകാടകേര്കയ് ഇറങ്ങകാന് കേഴനിയന്നനില്ല. ഇതനിനുമുമയ് സഹൗകരകാര്ജ
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കവേലനി അനുവേദനിസച്ചങനിലുയ കകേരളത്തനിസല ഏറവയ വേലനിയ വേനയ ഡനിവേനിഷനകായ റകാന്നനികയ് ആ
പെരനിഗണന കേനിടനിയനിടനില്ല.  ഇതനിനകായനി കേനിഫ്ബനിയനില് 100 കകേകാടനി രൂപെയസണ്ടന്നകാണയ് അങ്ങയ്
മറപെടനിയനില്  പെറഞതയ്.  400  കേനികലകാമതീററനിലുയ  സകാപെനികണസമന്നയ്  ആവേശേര്യസപ്പെടുന്നനില്ല.
കുറഞതയ്  200  കേനികലകാമതീററനിസലങനിലുയ സഹൗകരകാര്ജ  കവേലനി അടനിയന്തരമകായനി നനിര്മ്മനിച്ചയ്
പ്രശ്നയ പെരനിഹരനികകാന് നടപെടനി സഡ്വതീകേരനികണസമന്നയ് അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്.   

വേനവയ  മൃഗസയരക്ഷണവയ  മൃഗശേകാലകേളയ  വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    സകേ  .    രകാജു  ):  സര്,
വേനസയരക്ഷണവയ  വേനര്യജതീവേനിസയരക്ഷണവയ  ഫലപ്രദമകായനി  നടക്കുനസവേനള്ളതനിസന
സതളനിവകൂടനിയകാണയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  അയഗത്തനിസന  അഭനിപ്രകായപ്രകേടനയ.   റകാന്നനി  വേനയ
ഡനിവേനിഷസന പുറയ അതനിരയ് ഏകേകദശേയ  761  കേനികലകാമതീററകാണയ്.  ഇതനില് കകേകാടയയ-കകേകാന്നനി
വേനയ  ഡനിവേനിഷനനിലുള്ള  സപെകാതുവേകായ  അതനിര്ത്തനിയയ  ജനവേകാസ  കമഖലയമകായനി
ബനമനില്ലകാത്ത അതനിര്ത്തനികേളയ ഒഴനിവേകാകനിയകാല് സഹൗകരകാര്ജ കവേലനിയയ കേനിടങ്ങുകേളയ മറ്റുയ
നനിര്മ്മനിച്ചയ്  മനുഷര്യ-മൃഗ  സയഘര്ഷയ  തടകയണ്ട  വേനകാതനിര്ത്തനി  സസദര്ഘര്യയ  ഉകദ്ദേശേയ  150
കേനികലകാമതീറകറകാളയ  വേരുന്നതകാണയ്.  ആയതനില്  സഹൗകരകാര്ജ  കവേലനി  35  കേനികലകാമതീററനിലുയ
കേനിടങ്ങയ്  2.6  കേനികലകാമതീററനിലുയ  മുന് വേര്ഷങ്ങളനില് നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.   ഇനനിയയ  പ്രതനികരകാധ
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  നടകത്തണ്ട  വേനകാതനിര്ത്തനിയസട  സസദര്ഘര്യയ  110  കേനികലകാമതീറകറകാളയ  വേരുയ.
പ്രതനികരകാധ പ്രവേര്ത്തന ങ്ങള് ഇനനിയയ തുടരുന്നതകാണയ്.  റകാന്നനി വേനയ ഡനിവേനിഷനുകേതീഴനില് 110
സഹകര് യൂകകാലനിപ്റസയ് കതകാടങ്ങളയ 433.49 സഹകര് അകകേഡ്വഷര്യകാ,  മകാഞനിയയ കതകാടങ്ങളയ
വേച്ചുപെനിടനിപ്പെനിച്ചനിരുന. കകേന്ദ്ര സര്കകാരനിസന അനുമതനികയകാടുകൂടനി യൂകകാലനിപ്റസയ് കതകാടങ്ങളയ
അകകേഡ്വഷര്യകാ കതകാടങ്ങളയ മുഴുവേനകായയ  72.56  സഹകര് ഒഴനിസകേയള്ള മകാഞനിയയ കതകാടങ്ങളയ
അടച്ചുമുറനിയനില്നനിനയ  ഒഴനിവേകാക്കുകേയയ  സഡ്വകാഭകാവേനികേ  വേനമകായനി  മകാറകാന്  അനുവേദനിക്കുകേയയ
സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനുസരനിച്ചയ്  പെള്പ്പെയ് വഡയ്  കതകാടത്തനിസന വേനിസ്തൃതനി  543.49  സഹകറനില്നനിനയ
72.5  സഹകറകായനി  കുറഞനിട്ടുണ്ടയ്.  വേനകാതനിര്ത്തനിക്കുള്ളനില്  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുപെനിടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്
പ്രകതര്യകേ  പെദ്ധതനികേസളകാനയ റകാന്നനി  ഡനിവേനിഷനനിസല  നനിലവേനിലുള്ള  വേര്കനിയഗയ്  പകാനനില്
അനുവേദനിച്ചനിടനില്ല.  എന്നകാല്  റകാന്നനി  സറയ്ഞനിസല  കേരനികുളയ  കഫകാറസ്റ്റയ്  കസ്റ്റഷസന  കേതീഴനില്
അടച്ചുമുറനി നടത്തനിയ  1952  കേരനികുളയ  കതകയ്  കതകാടത്തനില്  വേനിവേനിധയനിനങ്ങളനില്സപ്പെട
വൃക്ഷസസത്തകേള് ഇസകകാല്ലയ നട്ടുപെനിടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്കകാരനിസന പ്രകതര്യകേകാനുമതനി
ലഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രസഞ്ഞുത  പകാകനഷനനില്  വേനിവേനിധതരയ  വൃക്ഷങ്ങകളകാസടകാപ്പെയ  മകാവേയ്,  പകാവേയ്,
ആഞനിലനി,  ഞകാവേല്  തുടങ്ങനിയ  ഫലവൃക്ഷങ്ങളയ  നട്ടുപെനിടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനകായനി  നഴ്സറനിയനില്
സസതകേള്  തയകാറകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അവേസയല്ലകായ  നട്ടുപെനിടനിപ്പെനിക്കുന്നതകാണയ്.   റകാന്നനി  വേനയ
ഡനിവേനിഷനയ്  ചുറ്റുമുള്ള  കമഖലയനില്  ഇനനിയയ  പ്രതനികരകാധ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തകാന്
അവേകശേഷനിക്കുന്ന  110  കേനികലകാമതീറര്  പ്രകദശേത്തയ്  അതകാതയ്  സലത്തയ്  ആവേശേര്യമകായ
പ്രതനികരകാധ പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് തുടര്നയ നടത്തുന്നതകാണയ്.
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[അദ്ധര്യക്ഷ കവേദനിയനില് മനി. സതീകര്]

V റനികപ്പെകാര്ട്ടുകേളസട  സമര്പ്പെണയ

1. അനഹൗകദര്യകാഗനികേ ബനില്ലുകേളയ പ്രകമയങ്ങളയ സയബനനിച്ച സമനിതനിയസട എടകാമതയ്
റനികപ്പെകാര്ടയ്

ശതീ  .   എ  .   എയ  .   ആരനിഫയ്: സര്, അനഹൗകദര്യകാഗനികേ ബനില്ലുകേളയ പ്രകമയങ്ങളയ സയബനനിച്ച
സമനിതനിയസട സചെയര്മകാനകായ ഞകാന് സമനിതനിയസട എടകാമതയ് റനികപ്പെകാര്ടയ് സമര്പ്പെനിക്കുന.

2. സപെകാതുകമഖലകാ സകാപെനങ്ങസള സയബനനിച്ച സമനിതനിയസട മുപ്പെതയ് മുതല് 
നകാല്പ്പെതയ് വേസരയള്ള റനികപ്പെകാര്ട്ടുകേള്

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവേകാകേരന്:  സര്,  സപെകാതുകമഖലകാ  സകാപെനങ്ങസള  സയബനനിച്ച
സമനിതനിയസട  സചെയര്മകാനകായ  ഞകാന്  സമനിതനിയസട  മുപ്പെതയ്  മുതല്  നകാല്പ്പെതയ്  വേസരയള്ള
റനികപ്പെകാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനിക്കുന.

3. യവേജനകക്ഷമവയ  യവേജനകേകാരര്യവയ  സയബനനിച്ച  സമനിതനിയസട  ഒന്നകാമതയ്
റനികപ്പെകാര്ടയ്

ശതീ  .    റനി  .    വേനി  .    രകാകജഷയ്:  സര്,  യവേജനകക്ഷമവയ  യവേജനകേകാരര്യവയ  സയബനനിച്ച
സമനിതനിയസട സചെയര്മകാനകായ ഞകാന് സമനിതനിയസട ഒന്നകാമതയ് റനികപ്പെകാര്ടയ് സമര്പ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സതീകര്: റനികപ്പെകാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനികസപ്പെടനിരനിക്കുന.

VI ധനകേകാരര്യയ

2017-18 സകാമത്തനികേ വേര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറനിസല ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേലുള്ള
ചെര്ച്ചയയ കവേകാസടടുപ്പുയ

സതകാഴനിലുയ  എസസകസുയ വേകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    റനി  .    പെനി  .    രകാമകൃഷ്ണന്  ): സര്,  എസസകസയ്
എന്ന  VIII-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ  സതകാഴനിലുയ  സതകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമവയ
പ്രവേകാസനികക്ഷമവയ  എന്ന  XXIV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ  കപെരനില്
കേകാരര്യവേനിവേരപ്പെടനികേയനില് സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില് പ്രസ്തുത ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേള്ക്കു കനസര ഏഴകായ
കകേകാളത്തനില്  കേകാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2017-18  സകാമത്തനികേ  വേര്ഷസത്ത  സചെലവകേള്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി അനുവേദനികണസമന്ന പ്രകമയയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

പെടനികേജകാതനി  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  പെനികന്നകാകസമുദകായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സകായസകാരനികേവയ
പെകാര്ലസമനറനികേകാരര്യവയ  വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബകാലന്):  സര്,  പെടനികേജകാതനി/
പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു പെനിന്നകാക/നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ എന്ന  XXV-ാം
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നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് കേകാരര്യവേനിവേരപ്പെടനികേയനില് സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില് പ്രസ്തുത
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനസര ഏഴകായ കകേകാളത്തനില് കേകാണനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേ 2017-18 സകാമത്തനികേ

 വേര്ഷസത്ത സചെലവകേള് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി അനുവേദനികണസമന്ന പ്രകമയയ
ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ധനകാഭര്യ
ര്ത്ഥന
നമര്

ധനകാഭര്യര്
ത്ഥനയസട

കപെരയ്

ബജറയ് എസ്റ്റനികമറയ് 2017-2018

14-03-2017-ല് സഭയസട
കവേകാടനിനയ് സമര്പ്പെനിച്ച
ധനകാഭര്യര്ത്ഥന തുകേ

സഭയസട കവേകാടനിനയ്
സമര്പ്പെനിക്കുന്ന

ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട തുകേ

റവേനവ്യൂ
(₹)

മൂലധനയ
(₹)

റവേനവ്യൂ
(₹)

മൂലധനയ
(₹)

ആസകേ
(₹)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

VIII എസസകസയ് 77,26,07,000 .. 231,78,20,000 .. 231,78,20,000

XXIV സതകാഴനിലുയ
സതകാഴനിലകാളനി
കക്ഷമവയ
പ്രവേകാസനി
കക്ഷമവയ

268,44,10,000 35,68,75,000 805,32,30,000 107,06,25,000 912,38,55,000

XXV പെടനികേജകാതനി/
പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/

മറ്റു
പെനിന്നകാക/
നവ്യൂനപെക്ഷ
വേനിഭകാഗങ്ങള്
എന്നനിവേരുട

കക്ഷമയ

784,13,72,000 43,08,44,000 2352,41,16,000 129,25,33,000 2481,66,49,000

* I സയസകാന
നനിയമസഭ

24,17,12,000 .. 72,51,36,000 .. 72,51,36,000

* IV സതരസഞ
ടുപ്പുകേള്

10,81,02,000 .. 32,43,05,000 .. 32,43,05,000

* VII മുദപ്പെത്ര
ങ്ങളയ

രജനികസ്ട്രേ
ഷനുയ

55,13,24,000 .. 165,39,73,000 .. 165,39,73,000

* X ടഷറനികേളയ
അകഹൗണ

71,93,32,000 .. 215,79,95,000 .. 215,79,95,000
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കേളയ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

* XIV കസ്റ്റഷന
റനിയയ

അച്ചടനിയയ
മറയ്

ഭരണപെര
മകായ

സര്വ്വതീസു
കേളയ

123,92,42,000 58,75,000 371,77,25,000 1,76,25,000 373,53,50,000

* XVI സപെന്ഷനുയ
പെലവേകേയയ

6352,64,51,000 .. 19057,93,51,000 .. 19057,93,51,000

* XXIII വേകാര്ത്തകാ
വേനിതരണവയ
പ്രചെരണവയ

21,73,88,000 2,22,50,000 65,21,64,000 6,67,50,000 71,89,14,000

* XXVIII പെലവേകേ
സകാമത്തനികേ
സര്വ്വതീസു

കേള്

33,59,32,000 405,85,03,000 100,77,97,000 1217,55,07,000 1318,33,04,000

* XLIII നഷ്ടപെരനി
ഹകാരവയ

അവേകേകാശേ
സസകേമകാറ

ങ്ങളയ

2061,79,74,000 .. 6185,39,24,000 .. 6185,39,24,000

* XLV പെലവേകേ
വേകായ്പ

പെകേളയ
മുന്കൂറ
കേളയ

.. 60,88,88,000 .. 182,66,66,000 182,66,66,000

* ചെര്ച്ച കൂടകാസത കവേകാടനിനനിടുന്നതകാണയ്

ഗതകാഗത വേകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .    കതകാമസയ്  ചെകാണ്ടനി  ): സര്,  ഞകാന്  പ്രകമയങ്ങസള
പെനിന്തകാങ്ങുന.

ധനകേകാരര്യവയ  കേയറയ  വേകുപ്പുമനനിക്കുകവേണ്ടനി  ആകരകാഗര്യവയ  സകാമൂഹര്യനതീതനിയയ
വേകുപ്പുമനനി (  ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   സസശേലജ ടതീച്ചര്  ): സര്, സയസകാന നനിയമസഭ എന്ന I-ാം
നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ സതരസഞടുപ്പുകേള് എന്ന IV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ
മുദപ്പെത്രങ്ങളയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ എന്ന VII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ എസസകസയ് എന്ന
VIII-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ   ടഷറനികേളയ  അകഹൗണകേളയ  എന്ന  X-ാംനമര്
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയകസ്റ്റഷനറനിയയ അച്ചടനിയയ മറയ്  ഭരണപെരമകായ സര്വ്വതീസുകേളയ  എന്ന
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XIV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ  സപെന്ഷനുയ  പെലവേകേയയ  എന്ന  XVI-ാം  നമര്
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ   വേകാര്ത്തകാവേനിതരണവയ  പ്രചെരണവയ  എന്ന  XXIII-ാം  നമര്
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ സതകാഴനിലുയ സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ പ്രവേകാസനികക്ഷമവയ എന്ന XXIV-ാം
നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു പെനിന്നകാക/  നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള്
എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ എന്ന XXV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ പെലവേകേ സകാമത്തനികേ
സര്വ്വതീസുകേള്  എന്ന  XXVIII-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ  നഷ്ടപെരനിഹകാരവയ
അവേകേകാശേസസകേമകാറങ്ങളയ എന്ന XLIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ പെലവേകേ വേകായ്പകേളയ
മുന്കൂറകേളയ  എന്ന  XLV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയയയ  സയബനനിക്കുന്ന  സബ്ജകയ്
കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെകാര്ട്ടുകേളനിസല  ശേനിപെകാര്ശേകേളനികന്മേല്  ചെടയ  236(3)  പ്രകേകാരമുളള  പ്രസകാവേന
ധനകേകാരര്യ വേകുപ്പുമനനിക്കുകവേണ്ടനി ഞകാന് കമശേപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.

മനി  .   സതീകര്: ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെങ്ങള് അവേതരനിപ്പെനികകാവന്നതകാണയ്.

ധനകാഭര്യര്ത്ഥന നമര് VIII―എസസകസയ്

നയനനിരകാകേരണത്തനിനുള്ള സവേടനിക്കുറയല്

ശതീ  .   വേനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന്: സര്, എസസകസയ് എന്ന VIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട
കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 231,78,20,000 രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്
(മദര്യവേര്ജന  നയയ  നടപ്പെകാക്കുസമന്നയ്  പ്രഖര്യകാപെനിച്ചനിട്ടുയ  അതനിനുകവേണ്ടനി  ക്രനിയകാത്മകേമകായ
നടപെടനികേള്  സഡ്വതീകേരനികകാത്തതകായനി പെറയസപ്പെടുന്നതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    പെനി  .    സകേ  .    ബഷതീര്: സര്, എസസകസയ് എന്ന VIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട
കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 231,78,20,000 രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി കുറവ സചെകയണ്ടതകാണയ്
(സര്കകാരനിനയ്  വേര്യക്തമകായ  മദര്യനയയ  ഇല്ലകാത്ത  തകായനി  പെറയസപ്പെടുന്നതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച
സചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പെനി  .:  സര്,  എസസകസയ്  എന്ന  VIII-ാം  നമര്
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  231,78,20,000  രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി
കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (സമ്പൂര്ണ്ണ  മദര്യനനികരകാധനയ  നടപ്പെകാകകാത്തതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന
വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന്
അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    വേനി  .    സകേ  .    ഇബ്രകാഹനിയ  കുഞയ്:  സര്,  എസസകസയ്  എന്ന  VIII-ാം  നമര്
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  231,78,20,000  രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി
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കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (ബകാര്  സസലസന്സുകേള്  വേനികവേചെന  രഹനിതമകായനി  നതീടനി
നല്കേനിയതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന  വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .   പെകാറകല് അബ ഞ്ഞുല്ല: സര്, എസസകസയ് എന്ന VIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട
കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 231,78,20,000 രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്
(വേര്യവേസകേള്  പെകാലനികകാസത  യകഥഷ്ടയ  മദര്യശേകാലകേള്  സകാപെനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കുന്നതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്നതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    മഞളകായകുഴനി  അലനി:  സര്,  എസസകസയ്  എന്ന  VIII-ാം  നമര്
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  231,78,20,000  രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി
കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (പ്രതനിവേര്ഷയ  നനിശ്ചനിത  ശേതമകാനയ  ബനിവേകറജസയ്  ഒഹൗടയ് സലറ്റുകേള്
പൂടണസമന്ന നയയ നടപ്പെകാകകാത്തതകായനി പെറയസപ്പെടുന്നതയ് സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .   സസഹബനി ഇഹൗഡന്: സര്, എസസകസയ് എന്ന VIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട
കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 231,78,20,000 രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്
(ദൂരപെരനിധനി  സയബനനിച്ച  സുപ്രതീയകകേകാടതനിയസട  വേനിധനി  സതറകായനി  വേര്യകാഖര്യകാനനിച്ചയ്  കൂടുതല്
ബനിവേകറജസയ് ഒഹൗടയ് സലറ്റുകേള് ആരയഭനികകാന് ശമനിക്കുന്നതകായനി പെറയസപ്പെടുന്നതയ് സയബനനിച്ചയ്
ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേതീന്:  സര്,  എസസകസയ് എന്ന VIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട
കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 231,78,20,000 രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്
(ബനിവേകറജസയ്  കകേകാര്പ്പെകറഷന്  ഒഹൗടയ് സലറ്റുകേള്  ജനവേകാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയയ്  മകാറനി
സകാപെനിക്കുന്നതുമൂലയ  ഉണ്ടകായനിട്ടുള്ളതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന  സവേനികശേഷ  സകാഹചെരര്യയ
സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലനിക്കുന്നയ്  :  സര്,  എസസകസയ്  എന്ന  VIII-ാം  നമര്
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  231,78,20,000  രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി
കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കനിടയനിസല  മദര്യപെകാനകാസക്തനി  നനിയനനികകാനുള്ള
നടപെടനികേള്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുപെകേരയ  അവേര്കയ്  യകഥഷ്ടയ  മദര്യയ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഹൗകേരര്യയ  ഒരുക്കുന്നതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശതീ  .   അനൂപെയ് കജകബയ് : സര്, എസസകസയ് എന്ന VIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട

കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 231,78,20,000 രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്

(കുടനികേളനില്  വേര്ദ്ധനിച്ചുവേരുന്ന  ലഹരനി  ഉപെകയകാഗയ  തടയന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ  നടപെടനികേള്

സഡ്വതീകേരനികകാത്തതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന

ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനി പ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    സകേ  .    എയ  .    ഷകാജനി:  സര്,  എസസകസയ് എന്ന VIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട

കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 231,78,20,000 രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്

(മദര്യയ  നനികരകാധനിച്ചകാല് കേഞകാവേയ്,  മയക്കുമരുന്നയ്  എന്നനിവേയസട ഉപെകയകാഗയ വേര്ദ്ധനിക്കുസമന്നയ്

പ്രചെരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്  മദര്യമകാഫനിയകേള്കയ്  സഹകായയ  സചെയ്യുന്നതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്നതയ്

സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബതീര്:  സര്,  എസസകസയ്  എന്ന  VIII-ാം  നമര്

ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  231,78,20,000  രൂപെ  ഒരു രൂപെയകായനി

കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (കേഞകാവേയ്,  മയക്കുമരുന്നയ്  ഇവേയസട  ഉറവേനിടയ  കേസണ്ടത്തനി  അവേസയ

ഇല്ലകാതകാക്കുന്നതനിനയ്  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികകാസത  സചെറകേനിട  കേച്ചവേടകകാസര  മകാത്രയ  നനിയനനിച്ചയ്

അവേയസട  വേര്യകാപെനയ  തടയകാസമന്ന  നയയ  സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന

ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചെകേ സവേടനിക്കുറയല്

ശതീ  .   കമകാന്സയ് കജകാസഫയ്: സര്, എസസകസയ് എന്ന VIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട

കപെരനില്   വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  231,78,20,000  രൂപെയനില്  നനിന്നയ്  നൂറ  രൂപെ

കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (സപെകാതുവേകായനി  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ

ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .   കറകാഷനി അഗസ്റ്റനിന്: സര്, എസസകസയ് എന്ന VIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട

കപെരനില്   വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  231,78,20,000  രൂപെയനില്  നനിന്നയ്  നൂറ  രൂപെ

കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (സപെകാതുവേകായനി  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ

ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ധനകാഭര്യര്ത്ഥന നമര് XXIV―സതകാഴനിലുയ സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ
പ്രവേകാസനികക്ഷമവയ

നയനനിരകാകേരണത്തനിനുള്ള സവേടനിക്കുറയല്

ശതീ  .    പെനി  .    സകേ  .    ബഷതീര്:  സര്,  സതകാഴനിലുയ സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ പ്രവേകാസനി കക്ഷമവയ
എന്ന XXIV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 912,38,55,000
രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (അസയഘടനിത  കമഖലയനിസല
സതകാഴനിലകാളനികേളസട  വേനിവേനിധങ്ങളകായ  പ്രശ്നങ്ങള്,  അനര്യസയസകാന  സതകാഴനിലകാളനികേളസട
പ്രശ്നങ്ങള്,  പ്രവേകാസനികേളസട പ്രശ്നങ്ങള് എന്നനിവേ സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേതീന്:  സര്,  സതകാഴനിലുയ സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ പ്രവേകാസനി കക്ഷമവയ
എന്ന XXIV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 912,38,55,000
രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമ  പെദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനില് കേകാലതകാമസയ ഉണ്ടകാകുന്നതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ സയബനനിച്ചയ്
ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .   പെനി  .   ടനി  .   കതകാമസയ്: സര്,  സതകാഴനിലുയ  സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ പ്രവേകാസനികക്ഷമവയ എന്ന
XXIV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  912,38,55,000  രൂപെ
ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (സതകാഴനില്  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
യൂണനിയനുകേളസട സതകാഴനില് തര്കങ്ങള് പെരനിഹരനിക്കു ന്നതനിനയ് കേകാരര്യക്ഷമമകായ നടപെടനികേള്
സഡ്വതീകേരനികകാത്തതുമൂലയ  ആ  കമഖലയനില്  ഉണ്ടകായനിട്ടുളളതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്
സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .   മഞളകായകുഴനി അലനി: സര്, സതകാഴനിലുയ സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ പ്രവേകാസനി കക്ഷമവയ
എന്ന XXIV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 912,38,55,000
രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (സതകാഴനില്  തര്കങ്ങള്  യഥകാസമയയ
പെരനിഹരനികകാത്തതുമൂലയ കറഷന്  വേനിതരണമുള്സപ്പെസട തടസസപ്പെടകാനനിടയകായതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന
സകാഹചെരര്യയ   സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ  ഞകാന്
അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    അന്വേര് സകാദത്തയ്:  സര്,  സതകാഴനിലുയ സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ പ്രവേകാസനി കക്ഷമവയ
എന്ന XXIV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 912,38,55,000
രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (സതകാഴനിലകാളനി  യൂണനിയനുകേള്  അമനിതകൂലനി
ഇഹൗടകാക്കുന്നതുമൂലമുളള  പ്രശ്നങ്ങള്  പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികകാത്തതകായനി
പെറയസപ്പെടുന്ന  വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ
ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശതീ  .   കറകാജനി എയ  .   കജകാണ്: സര്, സതകാഴനിലുയ സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ പ്രവേകാസനി കക്ഷമവയ
എന്ന  XXIV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  912,38,55,000
രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (സതകാഴനില്  നഷ്ടസപ്പെടുന്ന പ്രവേകാസനികേള്കയ്
നകാടനികലയയ്  മടങ്ങനിവേരുന്നതനിനുയ  അവേരുസട  പുനരധനിവേകാസത്തനിനുയ  സതകാഴനില്  ലഭര്യതയ്ക്കുയ
ക്രനിയകാത്മകേമകായ  പെദ്ധതനികേള്  ആവേനിഷ്കരനിച്ചയ്  നടപ്പെകാകകാത്തതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന  വേനിഷയയ
സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .  പെനി  .: സര്, സതകാഴനിലുയ സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ പ്രവേകാസനി കക്ഷമവയ
എന്ന XXIV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 912,38,55,000
രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ് (പ്രവേകാസനി പുനരധനിവേകാസ പെദ്ധതനികേള് കവേണ്ടത്ര
ഫലയ  സചെയ്യുന്നനിസല്ലന്ന  പ്രശ്നയ   സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന്: സര്,  സതകാഴനിലുയ  സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ  പ്രവേകാസനി  കക്ഷമവയ
എന്ന XXIV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 912,38,55,000
രൂപെ  ഒരു രൂപെയകായനി  കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (പ്രവേകാസനികക്ഷമ  കേമ്മതീഷനയ്  പ്രവേര്ത്തനികകാന്
യകാസതകാരു അടനിസകാന സഹൗകേരര്യങ്ങളയ നല്കേകാത്തതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ സയബനനിച്ചയ്
ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചെകേ സവേടനിക്കുറയല്  

സതകാഴനിലുയ  സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ  പ്രവേകാസനികക്ഷമവയ  എന്ന  XXIV-ാം  നമര്
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  912,38,55,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി
കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ്  (സപെകാതുവേകായനി  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ
തകാസഴപ്പെറയന്ന ബഹുമകാനസപ്പെട അയഗങ്ങള് അവേതരനിപ്പെനിച്ചു.

ശതീ. സകേ. എയ. ഷകാജനി

സപ്രകാഫ. ആബനിദയ് ഹുസസസന് തങ്ങള്

ശതീ. പെകാറകല് അബ്ദുല്ല

ശതീ. എന്. എ. സനല്ലനിക്കുന്നയ്

ശതീ. കമകാന്സയ് കജകാസഫയ്

ശതീ. സനി. മമ്മൂടനി

ശതീ. ടനി. വേനി. ഇബ്രകാഹനിയ

ശതീ. വേനി. സകേ. ഇബ്രകാഹനിയ കുഞയ്

ശതീ. കറകാഷനി അഗസ്റ്റനിന്
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ധനകാഭര്യര്ത്ഥന നമര് XXV
പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു പെനിന്നകാക/ നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള്

എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ

നയനനിരകാകേരണത്തനിനുള്ള സവേടനിക്കുറയല്

ശതീ  .    പെനി  .    സകേ  .    ബഷതീര്:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/  നവ്യൂനപെക്ഷ

വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില്

വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്  സചെകയണ്ടതകാണയ്

(പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/പെനിന്നകാക  വേനിഭകാഗങ്ങളസട  ഫണകേള്  അര്ഹതസപ്പെടവേരനില്

എത്തനിസപ്പെടകാസത കപെകാകുന്നതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)

എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .   സകേ  .   എയ  .   ഷകാജനി: സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/  നവ്യൂനപെക്ഷ

വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ എന്ന  XXV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  കപെരനില്

വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്  സചെകയണ്ടതകാണയ്

(പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാരുസട കക്ഷമത്തനിനുകവേണ്ടനിയളള ഫണ്ടനിസന വേനിനനികയകാഗത്തനിസല ക്രമകകടുകേള്

കേസണ്ടത്തനി പെരനിഹരനികകാത്തതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)

എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    അനൂപെയ്  കജകബയ് :  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റുപെനിന്നകാക/  നവ്യൂനപെക്ഷ

വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  കപെരനില്

വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 2481,66,49,000 രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി കുറവേയ് സചെകയണ്ടതകാണയ് (നവ്യൂനപെക്ഷ

കക്ഷമത്തനിനുകവേണ്ടനിയളള  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കയ്  ആവേശേര്യമകായ  തുകേ  ലഭര്യമകാകകാത്തതകായനി

പെറയസപ്പെടുന്ന  വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ

ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    മഞളകായകുഴനി അലനി:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു പെനിന്നകാക/  നവ്യൂനപെക്ഷ
വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില്
വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്  സചെകയണ്ടതകാണയ്
(നവ്യൂനപെക്ഷ  കകേന്ദ്രതീകൃത  കബകാക്കുകേള്ക്കുളള  ബഹുമുഖ  വേനികേസന  പെദ്ധതനിയനില്
സയസകാനസത്ത  എല്ലകാ  ജനില്ലകേസളയയ  ഉള്സപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  ആവേശേര്യമകായ  നടപെടനി
സഡ്വതീകേരനികകാത്തതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/  നവ്യൂനപെക്ഷ
വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില്
വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്  സചെകയണ്ടതകാണയ്
(പെടനികേവേര്ഗ്ഗ കകേകാളനനികേളനില് അടനിസകാന സഹൗകേരര്യയ ഏര്സപ്പെടുത്തകാത്തതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന
വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ  ഞകാന്
അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    പെകാറകല് അബ്ദുല്ല:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/  നവ്യൂനപെക്ഷ
വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥന യസട  കപെരനില്
വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്  സചെകയണ്ടതകാണയ്
(പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കകേകാളനനികേളനില്  മദര്യമകാഫനിയയസട  പ്രവേര്ത്തനയ  തടയന്നതനില്
പെരകാജയസപ്പെടതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന  വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലനിക്കുന്നയ് :  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/
നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ എന്ന  XXV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥന യസട
കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്
സചെകയണ്ടതകാണയ്  (ഭൂരഹനിത  പെടനികേജകാതനി  വേനിഭകാഗകകാര്കയ്  ഭൂമനി  വേകാങ്ങനി  നല്കുന്ന
പെദ്ധതനിയസട പ്രവേര്ത്തനയ കേകാരര്യക്ഷമമല്ലകാത്തതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ സയബനനിച്ചയ്
ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

സപ്രകാഫ  .    ആബനിദയ് ഹുസസസന് തങ്ങള്: സര്, പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു പെനിന്നകാക/
നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി കുറവേയ്
സചെകയണ്ടതകാണയ്  (അടപ്പെകാടനിയനിസല  ആദനിവേകാസനി  ഭൂമനി  തടനിസയടുത്തവേര്സകതനിസര
നനിയമകാനുസൃതമകായ  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികകാതനിരനിക്കുന്നതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ
സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്) എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    സഎ  .    സനി  .    ബകാലകൃഷ്ണന്:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/
നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട
കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്
സചെകയണ്ടതകാണയ്  (പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലുയ  കകേകാളനനികേളനിലുയ
സസവേദന്യുതനിയയ  കുടനിസവേളളവയ  ഉള്സപ്പെസടയളള  അടനിസകാന  സഹൗകേരര്യങ്ങള്
ലഭര്യമകാകകാന്  ആവേശേര്യമകായ  പെദ്ധതനികേള്  ആവേനിഷ്കരനിക്കുന്നതനില്   പെരകാജയസപ്പെടതകായനി
പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന്
അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശതീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേതീന്:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/  നവ്യൂനപെക്ഷ
വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില്
വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്  സചെകയണ്ടതകാണയ്
(ആദനിവേകാസനികേള്കനിടയനിസല  ശേനിശുമരണ  നനിരകയ്  മുന്  വേര്ഷങ്ങസള  അകപെക്ഷനിച്ചയ്
വേര്ദ്ധനിച്ചതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന  വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമ്മദയ്  കേബതീര്:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/
നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ എന്ന XXV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട
കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്
സചെകയണ്ടതകാണയ്  (ഉള്വേനങ്ങളനിസല  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കകേകാളനനികേളനില്  മണ്സൂണ്
കേകാലത്തുണ്ടകാകേകാവന്ന  ഭക്ഷര്യക്ഷകാമമുള്സപ്പെസടയളള  കേകാരര്യങ്ങളനില്  ആവേശേര്യമകായ മുന്കേരുതല്
സഡ്വതീകേരനിച്ചനിടനില്ലകാസയന്നയ് പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    എ  .    പെനി  .    അനനില്  കുമകാര്:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/
നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ എന്ന XXV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട
കപെരനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്
സചെകയണ്ടതകാണയ്  (എയ.ആര്.എസയ്.-കേളനിലുയ  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  കഹകാസ്റ്റലുകേളനിലുയ
വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കകായളള  കസവേനങ്ങള്ക്കുയ  സഹൗകേരര്യങ്ങള്ക്കുയ  നനിശ്ചനിത  നനിലവേകാരയ
ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതനിനയ്  ക്രനിയകാത്മകേമകായ  നടപെടനികേള്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതനില്
പെരകാജയസപ്പെടതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന  വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

കഡകാ  .    എയ  .    സകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/  നവ്യൂനപെക്ഷ
വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ എന്ന  XXV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  കപെരനില്
വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 2481,66,49,000 രൂപെ ഒരു രൂപെയകായനി കുറവേയ് സചെകയണ്ടതകാണയ് (സര്കകാര്
സതകാഴനില് കമഖലയനില് പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാരുസട പ്രകാതനിനനിധര്യക്കുറവേയ് പെരനിഹരനികകാന് ഫലപ്രദമകായ
നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികകാത്തതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)
എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/നവ്യൂനപെക്ഷ
വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ എന്ന  XXV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  കപെരനില്
വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്  സചെകയണ്ടതകാണയ്
(പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാര്കയ്  കനസരയണ്ടകാകുന്ന  ആക്രമണ  ങ്ങള്കയ്  പെടനികേജകാതനി-
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പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  പെതീഡന  നനികരകാധന  നനിയമയ  അനുസരനിച്ചയ്  കകേസ ഞ്ഞുകേള്  എടുകകാത്തതകായനി
പെറയസപ്പെടുന്ന  വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ
ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പെനി  .:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു പെനിന്നകാക/  നവ്യൂനപെക്ഷ

വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥന  യസട  കപെരനില്

വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്  സചെകയണ്ടതകാണയ്

(നനിരപെരകാധനികേളകായ  ആദനിവേകാസനികേസള  കകേസ ഞ്ഞുകേളനില്  കുടുകനി  ജയനിലനിലടയ്ക്കുന്നതകായനി

പെറയസപ്പെടുന്ന  വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)  എന്ന  ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ

ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    വേനി  .    സകേ  .    ഇബ്രകാഹനിയ കുഞയ്   :  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു പെനിന്നകാക /

നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമര്

ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ ഒരു  രൂപെയകായനി

കുറവേയ്  സചെകയണ്ടതകാണയ്  (പെടനികേജകാതനി  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കയ്  ജതീവേഭയമനില്ലകാസത പെഠനികകാന്

സകാഹചെരര്യസമകാരുകകാത്തതകായനി പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)

എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനിന്നകാക/നവ്യൂനപെക്ഷ

വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ എന്ന  XXV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില്

വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  2481,66,49,000  രൂപെ  ഒരു  രൂപെയകായനി  കുറവേയ്  സചെകയണ്ടതകാണയ്

(പെടനികേജകാതനി  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്ക്കുളള  കഹകാസ്റ്റലുകേളനില്  കവേണ്ടത്ര  അടനിസകാന

സഹൗകേരര്യസമകാരുകകാത്തതകായനി  പെറയസപ്പെടുന്ന വേനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനയ്)

എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ ഞകാന് അവേതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചെകേ സവേടനിക്കുറയല്

പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു പെനിന്നകാക/നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ

എന്ന XXV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട കപെരനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 2481,66,49,000

രൂപെയനില്നനിന്നയ് നൂറ രൂപെയകായനി കുറവസചെകയണ്ടതകാണയ് (സപെകാതുവേകായനി ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതനിനയ്)

എന്ന ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെയ തകാസഴപ്പെറയന്ന ബഹുമകാനസപ്പെട അയഗങ്ങള് അവേതരനിപ്പെനിച്ചു.    

ശതീ. കമകാന്സയ് കജകാസഫയ്

ശതീ. കറകാഷനി അഗസ്റ്റനിന്
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ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന്:  സര്,  2017-18  സകാമത്തനികേ വേര്ഷസത്ത  എസസകസയ്,
സതകാഴനിലുയ സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ പ്രവേകാസനികക്ഷമവയ പെടനികേജകാതനി/  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു പെനിന്നകാക
നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗങ്ങളസട  കക്ഷമയ  എന്നതീ   ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  ഞകാന്  പൂര്ണ്ണമകായയ
പെനിന്തുണയ്ക്കുകേയകാണയ്. ഇടതുപെക്ഷ ജനകാധനിപെതര്യ മുന്നണനി സര്കകാര് അധനികേകാരത്തനില് വേന്നനിടയ്
ഒരു വേര്ഷയ തനികേയകേയകാണയ്.  1957-ല്  അധനികേകാരത്തനില് വേന്ന സഖകാവേയ്  ഇ.എയ.എസയ്.-സന
കനതൃതഡ്വത്തനിലുളള  ഗവേണ്സമനകാണയ് കകേരളത്തനിസന  വേനികേസനത്തനിനുയ  കകേരള  കമകാഡല്  എന്നയ്
കലകാകേമകാസകേ  അയഗതീകേരനിക്കുന്ന പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്ക്കുയ  കനതൃതഡ്വയ  സകേകാടുത്തസതന്നയ്  കേകാണകാന്
കേഴനിയയ. ഇകപ്പെകാള്  60-ാം വേകാര്ഷനികേവയ കൂടനിയകാണയ്. 

കകേന്ദ്ര  സര്കകാര്  അകങ്ങയറയ  വേനികവേചെനകത്തകാടുകൂടനിയകാണയ്  കകേരളകത്തകാടയ്
സപെരുമകാറനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  തനികേഞ  രകാഷ്ട്രതീയ  വേനികവേചെനമകാണയ്  എല്ലകാ  രയഗങ്ങളനിലുയ
കേകാണനിക്കുന്നതയ്.   ഇകപ്പെകാള്  കകേരളത്തനിനയ്  അര്ഹതസപ്പെട  അരനി  വേനിഹനിതയ
സവേടനികുറച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  പെടനിണനികനിടയ്  തങ്ങളസട  രകാഷ്ട്രതീയ  വേനികരകാധയ  കകേരളകത്തകാടയ്
തതീര്കകാനകാണയ് അവേര് ആഗഹനിക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര ഗവേണ്സമനയ് കേകാണനിക്കുന്ന വേനികവേചെനസത്ത
കയകാജനിച്ചയ് കനരനിടുന്നതനിനുപെകേരയ പെലകപ്പെകാഴുയ യ.ഡനി.എഫയ്.  ബനി.സജ.പെനി.-കയ് അനുകൂലമകായ
നനിലപെകാടയ്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതനില്നനിനയ  അവേര്  ഏതയ്  രകാഷ്ട്രതീയ  നനിലപെകാടകാണയ്
ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിക്കുന്നസതന്നയ് കേകാണകാന് കേഴനിയയ.   മതനനിരകപെക്ഷതയയ് കപെരുകകേട നകാടകാണയ്
കകേരളസമന്ന  കേകാരര്യത്തനില്  യകാസതകാരു  സയശേയവമനില്ല.  കകേരള  സര്കകാര്
മതനനിരകപെക്ഷതയസട കേകാവേലകാളകായനിടകാണയ് നനിലസകേകാളളന്നതയ്. കകേരളത്തനിസന മുഖര്യമനനിസയ
സകേകാന്നകാല്  ഒരു  കകേകാടനി  രൂപെ  ഇനകായ  തരകാസമന്നയ്  ആര്.എസയ്.എസയ്.
പ്രഖര്യകാപെനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇന്നസല കേണ്ണൂരനില് വേന്ന കകേന്ദ്രമനനി ശതീ.  രകാജതീവേയ് പ്രതകാപെയ്
റൂഡനി,  കവേണ്ടനിവേന്നകാല് കകേന്ദ്ര കസനസയ അയയ്ക്കുസമന്നയ്  പെറഞയ് കകേരളത്തനിസല ജനങ്ങസള
കപെടനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.  ഒരു  കേകാരര്യയ  കകേന്ദ്ര  ഗവേണ്സമനനിസന  ഓര്മ്മനിപ്പെനികകാന്
ആഗഹനിക്കുകേയകാണയ്.  കകേരളയ  അതനിശേക്തമകായ  സകാമകാജര്യതഡ്വവേനിരുദ്ധ  കപെകാരകാടത്തനിനുയ
മതനനിരകപെക്ഷതയ്ക്കുയ  വേര്ഗ്ഗതീയതയ്ക്കുയ എതനിരകായ  ശേക്തമകായ  നനിലപെകാടകാണയ്  സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുളളതയ്.
ഇന്തര്യയനില്  എവേനിസടസയല്ലകായ വേര്ഗ്ഗതീയ  കേലകാപെങ്ങള്  നടന്നനിട്ടുകണ്ടകാ  അതനിസനസയല്ലകായ
പെനിറകേനില്  ആര്.എസയ്.എസ്സുയ  സയഘ്പെരനിവേകാറമകാസണന്ന  കേകാരര്യത്തനില്  യകാസതകാരു
സയശേയവമനില്ല.അവേരുസട  തകാല്പ്പെരര്യങ്ങള്  കകേരളത്തനില്  സയരക്ഷനികകാന്
കേഴനിയന്നനിസല്ലനളളതുസകേകാണ്ടകാണയ്  കകേരളസത്ത  കപെടനിപ്പെനികകാന്കവേണ്ടനി  അവേര്  കകേന്ദ്ര
ഭരണസത്ത  ഉപെകയകാഗനിച്ചയ്   പെരനിശമനിക്കുന്നതയ്.  അകമരനികന്  കമകാഡല്  ഭരണയ
അറബനികടലനില്  എന്ന മുദകാവേകാകേര്യയ  ഉയര്ത്തനി  പുന്നപ്ര-വേയലകാര്  സമരത്തനിനയ്  കനതൃതഡ്വയ
സകേകാടുത്ത  നകാടകാണയ്  കകേരളയ.  ആ  സമരകസനകാനനി  സഖകാവേയ്  വേനി.  എസയ്.  അച്ചുതകാനന്ദന്
ഉള്സപ്പെസട  ഇരനിക്കുന്ന  നനിയമസഭയകാണനിസതന്നയ്  കകേന്ദ്രത്തനിസല  ഗവേണ്സമനയ്  ഓര്ക്കുന്നതയ്
നന്നകായനിരനിക്കുസമന്നകാണയ് സൂചെനിപ്പെനികകാനുളളതയ്.
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കേണ്ണൂര് കകേരളത്തനിനയ് ഒകടസറ സയഭകാവേനകേള് നല്കേനിയ നകാടകാണയ്.  മഠത്തനില് അപ്പുവയ
കുഞമ്പു  നകായരുയ  ചെനിരുകേണ്ടനുയ  അബൂബകറസമല്ലകായ  രകാജര്യത്തനിനുകവേണ്ടനി  കപെകാരകാടനി
മരനിച്ചനിട്ടുളള  കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റയ്  രക്തസകാക്ഷനികേളസട  നകാടകാണയ്.  സമകായകാരത്തയ്  ശേങരന് ആദര്യസത്ത
കകേകാണ്ഗസയ്  കനതകാവേകായനിരുന.  അകദ്ദേഹയ  കകേകാണ്ഗസനിസന  കേകാപെടര്യയ  തനിരനിച്ചറനിഞയ്
സഡ്വയയ  കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റയ്  പെകാര്ടനിയനില് കചെര്ന്നതനിസന  ഫലമകായനി  കകേകാണ്ഗസ്സുകേകാസരല്ലകായ  കൂടനി
അടനിച്ചു സകേകാന്നതകാണയ്.  ഇഹൗ പെകാരമരര്യമുളള കേണ്ണൂരനിസന ഒറതനിരനിച്ചയ് ആക്രമനികകാനുളള കകേന്ദ്ര
ഗവേണ്സമനനിസനയയ  ആര്.എസയ്.എസയ്.-സനയയ  സയഘ്പെരനിവേകാറനിസനയയ  പെരനിശമങ്ങസള
കകേരളത്തനിസല ജനങ്ങള് ഒറസകടകായനി സചെറക്കുസമന്ന കേകാരര്യത്തനില് യകാസതകാരു സയശേയവമനില്ല. കകേന്ദ്ര
ഗവേണ്സമനയ്   വേനികവേചെനപെരമകായ സഫഡറല്  തതഡ്വങ്ങള്കയ്  എതനിരകായനിട്ടുള്ള  നനിലപെകാടകാണയ്
കകേരളകത്തകാടയ്  എടുത്തുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  മുഖര്യമനനിസയ  കേകാണകാന്  കപെകാലുയ  അനുവേകാദയ
തരനിസല്ലന്ന  നനിലപെകാടയ്   പ്രധകാനമനനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇസതല്ലകായ  നകാടനിനയ്
അപെമകാനമകാസണന്ന കേകാരര്യത്തനില് യസതകാരു സയശേയവമനില്ല.  

സതകാഴനില്  കമഖലയനില്  സഖകാവേയ്  റനി.  പെനി.  രകാമകൃഷ്ണസന  കനതൃതഡ്വത്തനില്
നടത്തനിയനിട്ടുളള  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  അകങ്ങയറയ  ശകാഘനതീയമകാണയ്.  മലയകാളനികേള്  മകാത്രമല്ല
പ്രശേയസനിക്കുന്നതയ്,  കലകാകേത്തനിസല  വേനികദശേ  പെത്രങ്ങള്  കപെകാലുയ  പ്രശേയസകേള്
സചെകാരനിയകേയകാണയ്.  ഇതര സയസകാന സതകാഴനിലകാളനികേളസട  ഇന്ഷഡ്വറന്സുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്
വേനികദശേ പെത്രങ്ങളകാണയ് പ്രശേയസനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുളള വേകാര്ത്തകേള്  പ്രസനിദ്ധതീകേരനിച്ചസതന്നയ്
കേകാണകാന് കേഴനിയയ.  ഇഹൗ സര്കകാര് അധനികേകാരത്തനില് വേന്നതനിനുകശേഷയ മനിനനിമയ കൂലനി പെല
കമഖലകേളനിലുയ  പുതുകനി  നനിശ്ചയനിച്ചു.  കേടകേള്,  ബതീഡനി-സനിഗകാര്,  കഹകാസ്റ്റല്,  ഉച്ചഭക്ഷണ
സതകാഴനിലകാളനികേള് എന്നനിവേരുസട മനിനനിമയ  കൂലനി പുതുകനി നനിശ്ചയനിച്ചു.  കേര്ഷകേസത്തകാഴനിലകാളനി
കക്ഷമനനിധനി  സപെന്ഷന്  1,100  രൂപെയകായനി വേര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചകതകാസടകാപ്പെയ തസന്ന കക്ഷമനനിധനികയ്
അകപെക്ഷനികകാനുളള  വേരുമകാന  പെരനിധനി  11,000  രൂപെയനില്  നനിന്നയ്  1,00,000  രൂപെയകായനി
വേര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.    പൂടനികനിടന്ന  കേയര്,  സപെകാതുകമഖല,  കതകാടയ  സകാപെനങ്ങളനിസല  12116
സതകാഴനിലകാളനി  കേള്കയ്  2,17,64,450  രൂപെയസട ധനസഹകായയ നല്കേനിയ സര്കകാരകാണനിതയ്.
വേനിവേനിധ കക്ഷമനനിധനി കബകാര്ഡുകേള് വേഴനി  15200857  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  127,29,84,000
രൂപെയസട  സപെന്ഷന്  അനുവേദനിക്കുകേയയ   കക്ഷമനനിധനി  കബകാര്ഡുകേള്കയ്  ഗകാനകായനി
3,41,98,305  രൂപെ  നല്കുകേയയ  സചെയ്തു.  ഇത്തരയ  നടപെടനികേസളകാസക  സതകാഴനിലകാളനി  കേളസട
തകാല്പ്പെരര്യങ്ങള്  ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിക്കുന്നതകാസണന്നയ്  കേകാണകാന്  കേഴനിയയ.  അസയഘടനിത
കമഖലയനിസല  സതകാഴനിലകാളനികേളസട  കവേതന  സുരക്ഷ  പെദ്ധതനി  നടപ്പെനിലകാകകാന്  തയകാറകായനി.
മകാന്ദര്യവേനിരുദ്ധ  പെദ്ധതനിയനില്  ഉള്സപ്പെടുത്തനിസകകാണ്ടയ്  പെത്തയ്  സഎ.ടനി.ഐ.കേസള  അന്തകാരകാഷ്ട്ര
നനിലവേകാരത്തനികലയയ് ഉയര്ത്തകാനുളള ഭരണകാനുമതനി കേനിഫ്ബനിയനിലൂസട നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 
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വേയനകാടയ്  ജനില്ലയനിസല  കേല്പ്പെറ   സഎ.ടനി.ഐ.-യയകൂടനി  അതനില്  ഉള്സപ്പെടുത്തകാനുളള
പെരനിശമയ  ഉണ്ടകാകേണസമന്നയ്  കസ്നേഹപൂര്വ്വയ  മനനികയകാടയ്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്.  കേരനിയര്
സഡവേലപ്സമനയ്  സസനറകേളസട  പ്രവേര്ത്തനങ്ങസള  സമച്ചസപ്പെടുത്തകാന്  തതീരുമകാനനിച്ചു.  ഇഹൗ
പെടനികേയനില്  വേയനകാടയ്  ജനില്ലയയകൂടനി  ഉള്സപ്പെടുത്തകാന്  കേഴനികയണ്ടതുണ്ടയ്.  കതകാടയ
സതകാഴനിലകാളനികേളസട  ജതീവേനിതയ  അകങ്ങയറയ  ദുരനിതപൂര്ണ്ണമകാണയ്.  കതകാടയ  ഒരു
വേര്യവേസകായമകാസണങനിലുയ  മറയ്  വേര്യവേസകായകമഖലയനില്  കേനിട്ടുന്ന  പെരനിഗണനയയ  സുരക്ഷയയ
കതകാടയ  സതകാഴനിലകാളനി  കേള്കയ്  ഇകപ്പെകാഴുയ  ലഭനിക്കുന്നനില്ല.  കതകാടയ  സതകാഴനിലകാളനികേസള  ഇഹൗ
ഗവേണ്സമനനിസന കേകാലഘടത്തനില് ആധുനനികേ വേര്യവേസകായ സതകാഴനിലകാളനികേളസട സ്റ്റകാറസനികലയയ്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവേണ്ടനിയളള  പെരനിശമങ്ങള്  മനനിയസടയയ  ഗവേണ്സമനനിസനയയ
ഭകാഗത്തുനനിന്നയ് ഉണ്ടകാകേണസമന്നയ് അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്. 

കകേകാളനനി ഭരണകേകാലഘടത്തനിസല അവേകശേഷനിക്കുന്ന ചെനിഹ്നങ്ങസളയകാണയ് ലയയ എന്നയ്
പെറയന്നതയ്.  ലയത്തനില്  തകാമസനികകാന്  കേഴനിയനില്ല.  ആധുനനികേ  കേകാലഘടത്തനില്
തകാമസനികകാന് പെറകാത്ത വേതീടുകേളകാണയ് ലയയ.  അങ്ങസനയള്ള ലയങ്ങസളല്ലകായ സപെകാളനിച്ചുമകാറനി,
കതകാടയ  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  ആധുനനികേ  ഭവേനങ്ങള്  നനിര്മ്മനിക്കുസമന്നയ്  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്
പ്രഖര്യകാപെനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  30857  കതകാടയ  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  പുതനിയതകായനി  വേതീടയ്  നനിര്മ്മനിച്ചയ്
സകേകാടുകകണ്ടതകായനിട്ടുണ്ടയ്.  സസലഫയ്  പെദ്ധതനിയനില്  ഉള്സപ്പെടുത്തനിസകകാണ്ടയ്  മുഴുവേന്  കതകാടയ
സതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കുയ  വേതീടയ്  നനിര്മ്മനിച്ചയ്  സകേകാടുക്കുസമനളളതയ്  വേലനിയ  ആകവേശേകത്തകാസടയയ
സകന്തകാഷകത്തകാസടയമകാണയ് അവേനിടസത്ത ജനങ്ങള് സഡ്വതീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കേകാരര്യക്ഷമമകായയ
സമയബനനിത  മകായയ  വേതീടയ്  നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  കേകാരര്യത്തനില്  മുന്കേസയടുകണസമന്നയ്
അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്. ഭവേനയ ഫഹൗകണ്ടഷന് ഓഫയ് കകേരളയസട സസകേവേശേമുളള 22.6 കകേകാടനി
രൂപെ ഇതനിനുകവേണ്ടനി വേനിനനികയകാഗനികകാന് കേഴനിയസമന്നയ്  ഗവേണ്സമനയ് വേര്യക്തമകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

കേടുത്ത ചൂഷണങ്ങള്കയ് വേനികധയമകാവകേയകാണയ് കതകാടയ സതകാഴനിലകാളനികേള്.  രകാവേനിസല 8
മണനികയ്  കജകാലനികയ്  വേനകേഴനിഞകാല് സസവേകുകന്നരയ  5  മണനി  വേസര  കജകാലനി  എടുകണയ.
ഭൂരനിപെക്ഷവയ  സതീ  സതകാഴനിലകാളനികേളകാണയ്.  സതീസതകാഴനിലകാളനികേള്  ഇരട  ചൂഷണത്തനിനയ്
വേനികധയരകായനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  അവേര്കയ്  പ്രകാഥമനികേ  സഹൗകേരര്യങ്ങളയ
വേനിശമനികകാനുളള സഹൗകേരര്യങ്ങള്കപെകാലുയ കതകാടയ കമഖലയനില് ഇസല്ലന്നയ് കേകാണകാന് കേഴനിയയ.
പ്രയകാസകമറനിയ സകാഹചെരര്യങ്ങളനിലകാണയ് അവേര് കജകാലനി സചെയ്തുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്. അവേരുസട
കൂലനി  301  രൂപെയകാണയ്.  ഇന്തര്യയനിസല എല്ലകാ കടഡയ് യൂണനിയന് പ്രസകാനങ്ങളയ കൂലനി  600
രൂപെ ആകണസമന്നകാണയ് ആവേശേര്യസപ്പെടുന്നതയ്.    ഘടയഘടമകായനി കതകാടയ കമഖലയനിസല കൂലനി
വേര്ദ്ധനിപ്പെനികകാന്   തയകാറകാകേണയ.  കതകാടയ  കമഖലയനില്  സതറകായ  കേണക്കുകേളകാണയ്
മകാകനജയ് സമന്റുകേള് പെലകപ്പെകാഴുയ ഉന്നയനിക്കുന്നതകായനി കേകാണകാന് കേഴനിയന്നതയ്.  ജതീവേനിത സൂചെനികേ
ഒരു യൂണനിറനിനയ് മറയ് കമഖലയനില് 15 സസപെസയകാസണങനില് കതകാടയ കമഖലയനില്    അഞരയയ
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ആറയ  സസപെസയകാണയ്  സകേകാടുക്കുന്നതയ്,  ഇതയ്  വേര്ദ്ധനിപ്പെനികകണ്ടതുണ്ടയ്.  ഒരു  കേനികലകാ

കേകാപ്പെനിക്കുരുവേനിനയ്  ഇന്നസത്ത മകാര്കറയ്  വേനില  120  രൂപെയകാണയ്.  രണ്ടര കേനികലകാ  കേകാപ്പെനിക്കുരു

സപെകാടനിച്ചകാല്  ഒരു  കേനികലകാ  കേകാപ്പെനിസപ്പെകാടനി  കേനിട്ടുയ.   അതനിനയ്  300  രൂപെ  മതനി.  എന്നകാല്

ബ്രകാനഡകായനി വേനില്ക്കുകമകാള് 1500  രൂപെ മുതല്  4000 രൂപെ വേസരയകാണയ്.  കേകാപ്പെനികത്തകാടയ

സതകാഴനിലകാളനികേള്കകകാ കേര്ഷകേര്കകകാ അതനിസന ആനുകൂലര്യയ ലഭര്യമകാകുന്നനില്ല.  അതുകപെകാസല

കതയനില  കമഖലയനില്  നടക്കുന്ന  auction  വേലനിയ  തടനിപ്പെകാസണന്നയ്  കേകാണകാന്  കേഴനിയയ.

സകേകാച്ചനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചയ്  നടക്കുന്ന  auction-നനില് നകാകലകാ  അകഞകാ കേമനനികേള് കചെര്ന്നയ്

കസ്റ്റര് രൂപെതീകേരനിച്ചയ്,  ആ കസ്റ്ററനിസന അടനിസകാനത്തനിലകാണയ്   auction  നടക്കുന്നതയ്.   ആ

കപെകായനിനനില്  നനില്ക്കുന്ന  വേനിലയകാണയ്  കേമനനികേള്  അവേരുസട  ലകാഭനഷ്ടകണകനിസന

ബകാലന്സ്ഷതീറയ് തയകാറകാകകാന് ഉപെകയകാഗനിക്കുന്നതയ്.  എന്നകാല്  auction-ല് പെസങടുക്കുന്നതയ്

ഇവേര് തസന്ന രൂപെതീകേരനിച്ച സനിസ്റ്റര് കേമനനികേളകാണയ്.  ആ കേമനനികേള് വേലനിയ വേനിലയകാണയ്

മറനിച്ചയ്  വേനില്ക്കുന്നതയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ്  സുതകാരര്യമകായ   auction-നുകവേണ്ടനി   കനതൃതഡ്വയ

സകേകാടുകണയ. സതകാഴനിലകാളനികേളസട  അനുപെകാതയ  ഒരു  ഏകറനിനയ്  1.75  ആയകാണയ്

നനിശ്ചയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.    ഹകാരനിസണ്  മലയകാളയ  കേമനനികയ്  വേയനകാടനില്  മകാത്രയ  5500

ഏകര് കതകാടമുണ്ടയ്.   ആ ഭൂമനിയസട  പെകാടകകാലകാവേധനിസയകാസക കേഴനിഞതകാണയ്.  അതനിസന

വേനിശേദകായശേങ്ങളനികലയയ്  ഞകാന്  കേടക്കുന്നനില്ല.  കതകാടയ  കമഖലയനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്

പെരനിഹരനികകാനകാവേശേര്യമകായ നടപെടനി സഡ്വതീകേരനികണയ.

എകകസയ്  കമഖലയനില്  വേലനിയ  രതീതനിയനിലുള്ള  പ്രയകാസങ്ങള്  കനരനിടുനണ്ടയ്.

മദര്യനനികരകാധനവമകായനി ബനസപ്പെടയ് സുപ്രതീയകകേകാടതനി വേനിധനി അതനിജതീവേനികകാനുള്ള നടപെടനികേള്

ഈ ഗവേണ്സമനനിസന ഭകാഗത്തുനനിനയ സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുസണ്ടന്നയ് കേകാണകാന് കേഴനിയയ.  വേര്യകാജവേകാറയ്,

മയക്കുമരുന്നയ്,  കേഞകാവേയ്,  ബ്രഹൗണ്  ഷുഗര്  എന്നനിവേയസട  ഉപെകയകാഗയ  വേര്ദ്ധനിക്കുകേയകാണയ്.

അതുസകേകാണ്ടയ്  മദര്യനനികരകാധനമല്ല  മദര്യവേര്ജനമകാണയ്  കവേണ്ടസതനള്ള  കേകാരര്യത്തനില്

യകാസതകാരു സയശേയവമനില്ല.  ആകരകാഗര്യപെരമകായ ഒരു മദര്യനയസത്തക്കുറനിച്ചയ്  ഈ സഭ ചെര്ച്ച

സചെയ്തയ്  ഒരു  തതീരുമകാനത്തനിസലത്തകാന്  കേഴനിയണയ.   ഔടയ് സലറ്റുകേള്  പൂടനിയതുസകേകാണ്ടയ്  മദര്യയ

ഉപെകയകാഗനിക്കുന്നവേരുസട  എണ്ണയ  കുറഞനിട്ടുകണ്ടകാ  എന്ന  കേകാരര്യവയ

പെഠനവേനിഷയമകാകകണ്ടതകാണയ്.   മദര്യനയത്തനില്  ഒരു  പുതനിയ  സമതീപെനയ  സഡ്വതീകേരനികകാന്

കേഴനിയണയ.  

പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കമഖലയനില്  ഈ  ഗവേണ്സമനനിസന  കനതൃതഡ്വത്തനിലുള്ള

പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് ഏറവയ ശകദ്ധയമകാണയ്. ശതീ. എ. സകേ. ബകാലസന കനതൃതഡ്വത്തനില് നടക്കുന്ന

പ്രവേര്ത്തനങ്ങസള  ഏറവയ  സമച്ചസപ്പെട  രതീതനിയനില്  സകേകാണവേരകാന്  കേഴനിയണയ. പെടനികേവേര്ഗ്ഗ
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കമഖലയനിസല  പ്രവേര്ത്തനങ്ങളനില്  ഒരു  സപെകാളനിസച്ചഴുത്തയ്  ആവേശേര്യമകാണയ്.  പെരമരകാഗത
രതീതനിയനില്നനിന്നയ്  മകാറനി  ചെനിന്തനികകാന്  കേഴനിയണയ.  കേകാര്ഷനികേ  പൂര്വ്വഘടത്തനിസല  ഇകകകാ
സയസകാരയ  ഉള്സകകാള്ളുന്നവേരകാണയ്  ആദനിവേകാസനികേള്.   എന്നകാല്  നകാഗരനികേ  ജതീവേനിതമകാണയ്
നമുക്കുള്ളതയ്.   മനസയ്  ഇകകകാ  സയസകാരത്തനിലുയ  അവേരുസട  ശേരതീരയ  ആധുനനികേ  നകാഗരനികേ
സയസകാരത്തനിലുമകാണയ്  നനിലസകേകാള്ളുന്നതയ്.   ഇതയ്  മനസനിലകാകനി  ഏറവയ  ശകദ്ധയമകായ
ഇടസപെടല് നടത്തകാന് കേഴനിയണയ.  

കകേന്ദ്രഗവേണ്സമനയ്  ടനി.എസയ്.പെനി.  ഫണ്ടയ്  സവേടനിക്കുറച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.   കകേരളത്തനിസല
ഗവേണ്സമനയ്  ഇതയ്  വേര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.   ഈ  വേരുന്ന  ഒന്നകായ  തതീയതനി  (ജൂണ്  1)  സ്കൂള്
തുറക്കുകമകാള്  വേയനകാടനിസല  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കമഖലയനിസല  241  ആദനിവേകാസനി  ടതീച്ചര്മകാര്
സ്കൂളനികലയയ്  പ്രകവേശേനയ  കനടനി  വേരനികേയകാണയ്.  കകേരളത്തനിസല  മുഖര്യമനനിയയ  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ
വേകുപ്പുമനനിയയ  പെസങടുത്തുസകേകാണ്ടയ്  അതയ്  കലകാഞയ്  സചെയ്യുകേയകാണയ്.   സതകാഴനിലനില്ലകാത്ത
ആളകേള്കയ്  സതകാഴനില്  സകേകാടുകകാനുള്ള  പ്രകതര്യകേ  നടപെടനിയകാണയ്  ഈ  ഗവേണ്സമനനിസന
ഭകാഗത്തുനനിനമുണ്ടകായസതന്നയ്  കേകാണകാന് കേഴനിയയ.  

അതുകപെകാസല  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  എകകസയ്  വേകുപ്പെനില്  സസഷര്യല്  റനിക്രൂടയ്സമനയ്
ഏര്സപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  നനിരവേധനി  ആളകേസള  കപെകാലതീസനിസലടുകകാന്
തതീരുമകാനനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഈ ഗവേണ്സമനയ്  ഊരുകൂടസത്ത അടനിസകാനസപ്പെടുത്തനി    '
ഊരുകൂടയ  ആശേ  ' എന്ന  കപെരനില്  250  കപെസര  കജകാലനിയനില്  സകേകാണവേരകാന്
തതീരുമകാനനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   ആദനിവേകാസനി  സതകാഴനില്  സയവേരണയ  രണ്ടയ്  ശേതമകാനമകാണയ്.
ഓകരകാ  ജനില്ലയനിസലയയ  ജനസയഖര്യയകാനുപെകാതനികേമകായനി  സതകാഴനില്  സയവേരണയ  സകേകാടുകകാന്
കേഴനിയണയ.   വേയനകാടനിസല  ആദനിവേകാസനികേളസട  ജനസയഖര്യ  18.75  ശേതമകാനയ  ആണയ്.
സഡ്വകേകാരര്യ  കമഖലയനിസലയയ  സതകാഴനില്  സയവേരണയ  ഉറപ്പെകാകണയ.  സയവേരണത്തനിനകേത്തയ്
സയവേരണയ എന്ന നനിലപെകാടയ് സഡ്വതീകേരനികണയ.  ആദനിവേകാസനികേളസട  ജനസയഖര്യയനുസരനിച്ചയ്
ഓകരകാ  വേനിഭകാഗത്തനിനുയ  സതകാഴനില്  കേനിടകാനകാവേശേര്യമകായ  നനിലപെകാടയ്  സഡ്വതീകേരനികണയ.
ഒ.ബനി.സനി.-യനില്  വേനിശേഡ്വകേര്മ്മ,  ധതീവേര  എന്നനിവേയയ്  സയവേരണമുള്ളതുകപെകാസല  എസയ്.ടനി.
കമഖലയനില് പെണനിയ,  അടനിയ,  കുറനിചെര്യ തുടങ്ങനിയ എല്ലകാ  ആദനിവേകാസനി  വേനിഭകാഗങ്ങളസടയയ
ജനസയഖര്യകാ  കതകാതനുസരനിച്ചയ്  സയവേരണയ  നല്കേനിസകകാണ്ടയ്  എല്ലകാവേരുസടയയ  കജകാലനി
സകാധര്യത ഉറപ്പെകാക്കുന്നതനിനുള്ള നനിലപെകാടയ് സഡ്വതീകേരനികണയ.  

ഭൂമനി  നല്കുന്നതനില്  മുന്തനിയ  പെരനിഗണന  നല്കേണയ.   അകതകാസടകാപ്പെയ  ഇകപ്പെകാള്
നനിലവേനിലുള്ള  വേനിജനിലന്സയ്  അകനഡ്വഷണങ്ങള്  പൂര്ത്തതീകേരനികകാനുള്ള  നനിലപെകാടയ്
സഡ്വതീകേരനികണയ.  ആദനിവേകാസനികേളസട  ജതീവേനിതയ  ദുരനിതപൂര്ണ്ണമകാണയ്.  അവേസര
സഡ്വയയപെരര്യകാപതയനിസലത്തനികകാന്  കേഴനിയണയ.  ഗവേണ്സമനയ്  ഓണകനിറ്റുയ  ഓണകകകാടനിയസമകാസക
സകേകാടുക്കുനണ്ടയ്.  പെണ്ടയ്  ഇസതല്ലകായ  ജന്മേനിമകാരകാണയ്  സചെയ്തനിരുന്നതയ്.   അവേര്കനിഷ്ടമുള്ള
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കേടയനില്നനിന്നയ്  ഇസതകാസക  വേകാങ്ങകാന്  കേഴനിയന്ന  രതീതനിയനില്  അവേരുസട  കേയനില്  പെണയ
എത്തനികകാനുയ   അവേര്കയ്  സതകാഴനില്  സകേകാടുകകാനുയ  കേഴനിയണയ.   ഈ  ഗവേണ്സമനയ്
വേനിദര്യകാഭര്യകാസ രയഗത്തയ് സകാക്ഷരത പ്രഖര്യകാപെനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്. അതയ് നല്ല രതീതനിയനില് നടപ്പെനിലകാകകാന്
കേഴനിയണയ.   'ഗദ്ദേനികേ' എന്ന  കപെരനില്  കഗകാത്ര  കേലകാകമളകേള്  ഈ  ഗവേണ്സമനനിസന
കനതൃതഡ്വത്തനില്  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   അവേനിസട  80  ലക്ഷയ  രൂപെയസട  വേനിറ്റുവേരവേകാണയ്
ഉണ്ടകായനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിസന ശേക്തനിസപ്പെടുത്തകാന് കേഴനിയണയ.  

പെനിന്നകാകകക്ഷമ വേകുപ്പെനില് 37766 കപെര്കയ് 317 കകേകാടനി രൂപെയസട ധനസഹകായയ ഈ
ഗവേണ്സമനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   പെത്തനയതനിട  ജനില്ലയനില്  എസയ്.ടനി.  സപ്രകാകമകാടര്മകാരുസട
നനിയമനത്തനില്  18  വേയസനിനുയ  25  വേയസനിനുമനിടയനിലുള്ളവേര്കയ്  അകപെക്ഷനികകായ.
അതുകപെകാസല എഴുത്തുപെരതീക്ഷ എന്ന സതറകായ രതീതനിയയ നടപ്പെനിലകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അതയ് റദ്ദേകാകനി
എല്ലകാവേര്ക്കുയ അവേകേകാശേയ ലഭര്യമകാകകാന് കേഴനിയണയ.  

ജനവേനിഭകാഗങ്ങള്  മദര്യകാസക്തനിയനിലകാണയ്.  സതകാഴനിലനില്ലകായ്മയയ  നനിരക്ഷരതയയ
ഉള്സപ്പെസടയള്ള കേകാരര്യങ്ങളകാണയ് ഇതനിനയ് കേകാരണസമന്നകാണയ് അകമരനികന് ഗകവേഷകേനകായ  സഫ്രെഡയ്
ഡനികവേകാസയ് പെറഞനിരനിക്കുന്നതയ്. ജനനിതകേ കേകാരണങ്ങള്സകേകാണയ മദര്യകാസക്തനി ഉണ്ടകാകുനസണ്ടന്നയ്
പെറയനണ്ടയ്.  ഇതനില്നനിസന്നല്ലകായ  അവേസര  കമകാചെനിപ്പെനികകാനുള്ള നനിലപെകാടയ്  സഡ്വതീകേരനികണയ.
"ഞങ്ങള്  ഭൂമനിയസട  ഭകാഗമകാണയ്.  ഭൂമനി  ഞങ്ങളസടയയ  ഭകാഗമകാണയ്.   പൂകള്  ഞങ്ങളസട
സകഹകാദരനിമകാരകാണയ്.   പെര്വ്വതങ്ങളയ  പുല്കമടുകേളയ  കേരടനിയയ  മകാനുയ  പെരുന്തുയ
കുതനിരക്കുടനികേളസമല്ലകായ  ഞങ്ങളസട  കുടുയബകായഗങ്ങളകാണയ്  ”  എന്നകാണയ്  അകമരനികന്
ദഡ്വതീപെനിസല ആദനിവേകാസനി മൂപ്പെനകായ സുസന് കഘകാഷനിയ പെറഞനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഈ രതീതനിയനിലുള്ള
മുന്നറനിയനിപ്പെകാണയ്  നനിരക്ഷരരകായ  ജനവേനിഭകാഗയ  സകാക്ഷര  കലകാകേത്തനിനയ്
വേകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതുകൂടനി  കേണകനിസലടുത്തയ്  ആദനിവേകാസനി  ജനവേനിഭകാഗങ്ങളസട
മുകന്നറത്തനില്  ശകദ്ധയമകായ  ഇടസപെടലുണ്ടകാകേണസമന്നയ് അഭര്യര്ത്ഥനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്   ഒരനികല്ക്കൂടനി
ഈ ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള പെനിന്തുണച്ചുസകേകാണ്ടയ് ഞകാന് എസന വേകാക്കുകേള് അവേസകാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    എ  .    പെനി  .    അനനില്  കുമകാര്:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള
എതനിര്ക്കുകേയകാണയ്.   ബഹുമകാനസപ്പെട  അയഗയ  ശതീ.  സനി.  സകേ.  ശേശേതീന്ദ്രന്  സയസകാരനിച്ചയ്
തുടങ്ങനിയതയ്  ഒരു  വേര്ഷമകായനി  കകേട്ടുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  കേകാരര്യമകാണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവേണ്സമനയ്
ഞങ്ങസള  ഭയസപ്പെടുകത്തണ്ട,  കപെടനിപ്പെനികകണ്ട,  സഞടനിപ്പെനികകണ്ട,  വേനിരകടണ്ട   എസന്നകാസക
പെറഞസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന.  ഒരുപെകാടയ്  പെകാരമരര്യങ്ങസളക്കുറനിച്ചുസമകാസക  അകദ്ദേഹയ  പെറഞ.
കേഴനിഞ  ഒരു  വേര്ഷമകായനി  ഈ  വേകാചെകേമടനിയയ  ബഡകായനി  പെറച്ചനിലുമല്ലകാസത  കകേന്ദ്ര
ഗവേണ്സമനനില്നനിനയ ലഭനികകണ്ട  അരനി കപെകാലുയ കചെകാദനിച്ചുവേകാങ്ങകാന് ഈ ഗവേണ്സമനനിനയ്
കേഴനിഞനിടനിസല്ലനള്ള  യകാഥകാര്ത്ഥര്യയ  നനിലനനില്ക്കുകേയകാണയ്.  അങ്ങയ്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുസകേകാണ്ടയ്
ഞകാനനിതയ് പെറസഞനമകാത്രയ.  
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സമൂഹത്തനിസല  ഏറവയ  തകാസഴത്തടനിലുള്ള  പെനികന്നകാക  വേനിഭകാഗങ്ങള്,  എസയ്.സനി./

എസയ്.ടനി.  വേനിഭകാഗങ്ങള്, നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേസര ബകാധനിക്കുന്നതകാണയ് ഇന്നസത്ത

ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേള്. ഈ ഒരു വേര്ഷയ ഈ കേകാരര്യങ്ങളനിസലകാസക എന്തയ് നടനസവേനള്ള തനിനയ് ഒരു

ആത്മപെരനികശേകാധന നനിങ്ങള് നടത്തുന്നതയ് നല്ലതകാണയ്.  കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനനിസന കേകാലത്തയ്

നടപ്പെനിലകാകനിയ  പെദ്ധതനികേള്  നനിങ്ങള്  നല്ല  രതീതനിയനില്  സകേകാണകപെകാകുനണ്ടയ്.   അതയ്

നനിര്ത്തനിയനിസല്ലനള്ളതയ് ഒരകാശേഡ്വകാസമകായനി ഞകാന് കേകാണുകേയകാണയ്.  നവ്യൂനപെക്ഷ കക്ഷമത്തനിനയ്

കവേണ്ടനി  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനയ്  പെതനിനഞനിലധനികേയ  പെദ്ധതനികേളകാണയ്  ആവേനിഷ്കരനിച്ചതയ്.  ഈ

ഗവേണ്സമനയ് പുതനിയതകായനി ഏസതങനിലുയ പെദ്ധതനി  തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടകാസയന്നയ് എനനികറനിയനില്ല.

തുടങ്ങനിയതകായനി എസന അറനിവേനിലനില്ല. കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനയ് നവ്യൂനപെക്ഷ കക്ഷമത്തനിനുകവേണ്ടനി

വേളസര  അഭനിമകാനകത്തകാസട  പെറയകാന്  കേഴനിയന്ന  15  പെദ്ധതനികേളകാണയ്  ആവേനിഷ്കരനിച്ചതയ്.  ഈ

കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനനിസന കേകാലത്തയ് ശതീ. മഞളകായകുഴനി അലനി മനനിയകായനിരുന്ന സമയത്തയ്

100  ശേതമകാനമകായനിരുന  എകയ്സപെനനിച്ചര്.   പെകക്ഷ  ഈ  വേര്ഷയ  എത്രയകാസയനള്ളതയ്

ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനി   പെറയണയ.   എസന  അറനിവേയ്  ശേരനിയകാസണങനില്  അതയ്  നൂറനില്

എത്തനിയനിടനില്ല.  കേഴനിഞ മൂന്നയ് വേര്ഷവയ നൂറയ് ശേതമകാനത്തനിസലത്തനികകാന് കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.  

ഈ  പെദ്ധതനിയനില്  ഏറവയ  പ്രധകാനസപ്പെട  പെദ്ധതനിയകായനി  എനനികയ്  കതകാന്നനിയതയ്

വേനിധവേകേള്ക്കുയ  വേനിവേകാഹ  ബനയ  കവേര്സപെടുത്തനിയ  സതീകേള്ക്കുയകവേണ്ടനിയള്ള  ഭവേന

പെദ്ധതനിയകാണയ്.  ഇസതകാരു  നല്ല  പെദ്ധതനിയകാണയ്.  ജനറല്  കേകാറഗറനിയനില്  വേരുന്ന  ഇവേര്കയ്

പെഞകായത്തനില്നനിന്നയ്  ഇത്തരയ  ആനുകൂലര്യങ്ങള്  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  വേളസര  പ്രയകാസമകാണയ്. ഈ

പെദ്ധതനി  ശേകാക്തതീകേരനികണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്  അഭര്യര്ത്ഥനികകാനുള്ളതയ്.   അങ്ങസന

ശേകാക്തതീകേരനിക്കുകമകാള്  കപെരയ്  മകാറനിസകകാണള്ള  ശേകാക്തതീകേരണമല്ല  ഞകാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.

നനിങ്ങള് ഇകപ്പെകാള്  ആ പെദ്ധതനികയ് ഇമനിച്ചനി ബകാവേയസട കപെരയ്  സകേകാടുത്തു.  ഞകാന് അതനിസന

എതനിര്ക്കുന്നനില്ല.  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനിനയ്  കവേണസമങനില് മുഹമ്മദയ്  അബ്ദുറഹനിമകാന്

സകാഹനിബനികനകയകാ  കകേരളത്തനിസന  അഭനിമകാനമകായ  സനി.  എച്ചയ്.  മുഹമ്മദ്കകേകായ

സകാഹനിബനിസനകയകാ  കപെരയ്  സകേകാടുകകാമകായനിരുന.  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  കപെരയ്  മകാറല്  ചെടങ്ങയ്

മകാത്രമകാകനി   കേകാരര്യങ്ങള്  കേകാണകാസത  ഇത്തരയ  പെദ്ധതനികേള്  വേനിപുലസപ്പെടുത്തനി  കൂടുതല്

ആളകേള്കയ്  പ്രകയകാജനയ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഹൗകേരര്യമുണ്ടകാകണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്

സൂചെനിപ്പെനികകാനുള്ളതയ്.  
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പെടനികേജകാതനികക്ഷമവമകായനി  ബനസപ്പെട  കേകാരര്യങ്ങളനില്  എനനികയ്  മനനികയകാടയ്
സൂചെനിപ്പെനികകാനുള്ളതയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  ധനകേകാരര്യ  വേകുപ്പുമനനിയസട  അസകാന്നനിദ്ധര്യയ
ഇവേനിസടയണ്ടയ്.  2017-18-സല സഷഡവ്യൂള്ഡയ് കേകാസ്റ്റയ് സബയ് പകാനനിസന കകേകാപ്പെനിയകാണയ് എസന
കേയനിലനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഒരു ഗവേണ്സമനനിസനകയകാ ഒരു മനനിസയകയകാ  ഒരു വേകുപ്പെനിനയ് കനതൃതഡ്വയ
നല്കുന്ന  ഉകദര്യകാഗസന്മേകാസരകയകാ  സയബനനിച്ചനിടകത്തകാളയ  ഭരണരയഗസത്ത  കേകാരര്യങ്ങളനില്
കനരനിടയ്  ഇടസപെടുകമകാള്  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  ചെനില  കേകാരര്യങ്ങള്  സചെയകാനുള്ള  ഫണകൂടനി
നതീകനിവേയണസമനള്ളതകാണയ്  പ്രധകാനസപ്പെട  കേകാരര്യയ.   കേഴനിഞ  പ്രകാവേശേര്യസത്ത  9.1
ശേതമകാനത്തനിനുപെകേരയ  9.8  ശേതമകാനമകാണയ്  കടകാടല്  ഔടയ് കല  എന്നയ്  ധനകേകാരര്യ
വേകുപ്പുമനനിതസന്ന  ഈ  സഭയനില്  പെറയകേയണ്ടകായനി.  പെകക്ഷ  ഫണസണ്ടങനിലുയ  അതയ്
ഗവേണ്സമനനികനകാ  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനികനകാ മനനികകകാ  സചെലവേഴനിക്കുന്ന  കേകാരര്യത്തനില്  ചെനില
പെരനിമനിതനികേളസണ്ടന്നയ്  എനനികയ്  കതകാനന.   കകേകാര്പ്പെസയ്  ഫണ്ടയ്  78  കകേകാടനി  രൂപെയകാണയ്
നതീകനിവേച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  പെല  ജനില്ലകേളനിലുയ  കേഴനിഞ  വേര്ഷസത്ത  സനില്  ഓവേര്  ആയനിട്ടുള്ള
വേര്ക്കുകേള്കയ്   സകേകാടുക്കുകമകാള്ത്തസന്ന ഈ  78  കകേകാടനി  രൂപെ  തതീരുയ.  അങ്ങയ്  ഇവേനിസട
സഡ്വയയപെരര്യകാപ ഗകാമയ,  അയകബദ്കേര് ഗകാമയ  എന്നയ്   കപെരുമകാറല് നടത്തനി;  നല്ല കേകാരര്യയ;
ഞകാന്  അതനിസന  വേനിമര്ശേനിക്കുന്നനില്ല.  എന്നകാല്  അയകബദ്കേര്  ഗകാമയ  ഒരു  നനികയകാജകേ
മണ്ഡലത്തനിസല  രണ്ടയ്  കകേകാളനനികേള്കകാണയ്  സകേകാടുക്കുന്നതയ്.   അങ്ങസന  വേന്നകാല്  250
കകേകാളനനികേള്കയ് അതയ് സകേകാടുകണയ. മുന് ഗവേണ്സമനനിസന കേകാലത്തയ് കകേകാര്പ്പെസയ് ഫണ്ടനില്
നനിന്നകാണയ് അതനിനകാവേശേര്യമകായ പെണയ എടുത്തനിരുന്നതയ്.  ഇകപ്പെകാള് കകേകാര്പ്പെസയ് ഫണ്ടനില്  78
കകേകാടനി  രൂപെയകാണുള്ളതയ്.   കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലത്തുള്ള  ഇഹൗ  പെദ്ധതനി
നടപ്പെകാകകാനുള്ള  ഫണ്ടയ്  എവേനിസട  നനിന്നയ്  കേസണ്ടത്തുസമനള്ളതുകൂടനി  അങ്ങയ്
സൂചെനിപ്പെനികണസമന്നകാണയ് എനനികയ് പെറയകാനുള്ളതയ്. മകാത്രമല്ല,  ഒടനവേധനി പെദ്ധതനികേള് നമ്മള്
നടത്തകാറനികല്ല?  ഒരു  മനനിസയനള്ള  നനിലയയ്   ഒരു  പുതനിയ  കേകാരര്യയ  നടപ്പെകാകണസമങനില്
അസല്ലങനില്  ഫണ്ടയ്  സചെലവേഴനികകാനുള്ള  വേകേ  കേസണ്ടത്തണസമങനില്  ഏതയ്  സഹഡനില്
നനിസന്നടുത്തയ്  സചെലവേഴനിക്കുസമന്നയ്  കചെകാദനിച്ചകാല്  ഇതനിനകേത്തയ്  കേകാണകാന്  കേഴനിയകാത്ത
സകാഹചെരര്യമുണ്ടയ്.  ഫണ്ടയ് ഒരുമനിച്ചു തന്നതുസകേകാണ്ടയ് മകാത്രമകായനില്ല;  ജനില്ലകേളനില് കപെകാകുകമകാള്
ഒടനവേധനി കപ്രകാജക്ടുകേള് നമ്മുസട മുന്നനില് വേരുയ. ജനില്ലകാ ഉകദര്യകാഗസന്മേകാര് കപ്രകാജക്ടുകേള് വേയ്ക്കുയ.
അതയ് വേര്കനിയഗയ് ഗ്രൂപ്പെയ് പെകാസകാക്കുന്ന സകാഹചെരര്യമുണ്ടയ്.  യഥകാര്ത്ഥത്തനില്  വേര്കനിയഗയ് ഗ്രൂപ്പെയ്
ഒരു പ്രകാവേശേര്യയ കൂടനി കൂടകാനുള്ള ഫണ്ടയ് ഇഹൗ വേര്ഷയ വേച്ച കകേകാര്പ്പെസയ് ഫണ്ടനിലനിസല്ലനള്ളതയ്
അങ്ങയസട ശദ്ധയനികലയയ് സകേകാണവേരകാന് ഇഹൗ സന്ദര്ഭയ വേനിനനികയകാഗനിക്കുകേയകാണയ്.  ഞകാന്
മറ്റു  കേകാരര്യങ്ങളനികലയ്സകകാനയ  കപെകാകുന്നനില്ല.  ഏതയ്  ഗവേണ്സമനയ്  വേന്നകാലുയ  സകേകാടുക്കുന്ന
കുകറകയസറ  കേകാരര്യങ്ങളനില്  ഒരു  മകാറയ  കവേണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്  അങ്ങകയകാടയ്
സൂചെനിപ്പെനികകാനുള്ളതയ്.   അതനികലറവയ  പ്രധകാനസപ്പെട  കേകാരര്യയ,  വേതീടനിനയ്  പെണയ  സകേകാടുക്കുന്ന
കേകാരര്യത്തനില് ഭവേന ധനസഹകായയ, ഭൂമനി വേകാങ്ങുന്നതനിനയ് ധനസഹകായയ, കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനയ്
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സചെയകാവന്നതനില് അകങ്ങയറയ  സചെയ്തു.   ഇഹൗ ഗവേണ്സമനയ്  വേന്നതനിനുകശേഷയ ഒരു സചെറനിയ
വേര്ദ്ധനവണ്ടകായനി.  അങ്ങയ്  2011-ല് മനനിയകായനി ഇറങ്ങനികപ്പെകാകുന്ന സമയത്തയ് വേതീസടകാന്നനിനയ്
ഒരു  ലക്ഷയ  രൂപെയകാണയ്  സകേകാടുത്തസതങനില്  5  വേര്ഷയ  സകേകാണ്ടയ്ഞങ്ങള്  3  ലക്ഷയ
രൂപെയകാകനി;  നനിങ്ങള് അതയ്  3.75  ലക്ഷയ രൂപെയകാകനി വേര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  കേകാലകാനുസൃതമകായ
വേര്ദ്ധനവേയ്  ഇനനിയ  മുണ്ടകാകുസമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനികകായ.  അത്തരയ  പെദ്ധതനികേള്കപ്പുറകത്തയയ്
ഗവേണ്സമനനികനതകായ പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് സകേകാണകപെകാകകേണ്ട സകാഹചെരര്യമകാണയ് ഇനള്ളതയ്.  

അങ്ങയ്  ഇവേനിസട  സൂചെനിപ്പെനിച്ചകല്ലകാ  ഇ.എയ.എസയ്.  ഗവേണ്സമനനിസന  60-ാം വേകാര്ഷനികേയ

ആകഘകാഷനിക്കുന്ന കവേളയനില് പെടനികേജകാതനി സമൂഹയ അസല്ലങനില് പെടനികേവേര്ഗ്ഗ സമൂഹയ ഇഹൗ

60  വേര്ഷയസകേകാണ്ടയ്  എന്തയ്  കനടനിസയന്നതനിസനക്കുറനിച്ചയ്  ഒരകാകലകാചെന  നടത്തകാന്

തയകാറകാകേണയ.   കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റയ്  പെകാര്ടനി  എനയ  ഇഹൗ  ജനവേനിഭകാഗകത്തകാസടകാപ്പെമകാണയ്,

പെകാര്ശേഡ്വവേല്കരനികസപ്പെടവേകരകാസടകാപ്പെമകാണയ് എസന്നകാസക പെറയകേയയ അവേസര സവേറയ മുദകാവേകാകേര്യ

സതകാഴനിലകാളനികേളകാകനി  മകാറ്റുന്നതനിനപ്പുറത്തയ്  അവേരുകടതകായ  ജതീവേനിത  നനിലവേകാരയ

വേര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  എന്തകാണയ്  ഇഹൗ  60  വേര്ഷയസകേകാണ്ടയ്  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്

സചെയ്തനിട്ടുള്ളസതന്നയ്  കബകാധര്യസപ്പെടണയ.   നമ്മസളകാസക  ആവേര്ത്തനിച്ചയ്  പെറയകാറള്ളതുകപെകാസല

അയന്കേകാളനി പെറഞതുകപെകാസല  10  ബനിരുദധകാരനികേസളയകാണയ്  മുമയ് ആവേശേര്യസമങനില് ഇന്നയ്

അതകാകണകാ  ആവേശേര്യയ,  അല്ല,  ഇന്നയ്  കേകാലത്തനിസന  മകാറയ  ഉള്സകകാണസകേകാണ്ടയ്  ആ

മകാറത്തനിനനുസരനിച്ചയ്  അവേര്കയ്  ജതീവേനിത-സകാമത്തനികേരയഗത്തയ്  വേളരകാനുള്ള  അവേസരവയ

വേര്യവേസകായ രയഗത്തയ് കേടനവേരകാനുള്ള അവേസരവസമകാരുകണയ. 10 ശേതമകാനകത്തകാളയ വേരുന്ന

ജനവേനിഭകാഗമകാണയ് കകേരളത്തനിസല എസയ്.സനി.  വേനിഭകാഗയ.  ഇന്നയ് ആ  10  ശേതമകാനകത്തകാളയ വേരുന്ന

ജനവേനിഭകാഗത്തനിസന സകാമത്തനികേകമഖല എടുത്തുകേഴനിഞകാല് നമുകയ് ഒരു ശേതമകാനയകപെകാലുയ

വേളര്ച്ച  കേകാണകാന് കേഴനിയനില്ല.  ഇന്നയ് വേനികദശേത്തയ് കപെകായവേരുസട എണ്ണസമടുത്തു കേഴനിഞകാല്,

ആസകേയള്ള  മലയകാളനികേളനില്  ഒരു  ശേതമകാനയകപെകാലുയ  പെടനികേജകാതനി  വേനിഭകാഗത്തനിലനില്ല.

വേനികദശേത്തയ് പെഠനികകാന് കപെകാകുന്ന കുടനികേളസട എണ്ണസമടുത്തു കേഴനിഞകാലുയ ഒരു ശേതമകാനയ

വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കപെകാലുയ  ആ  വേനിഭകാഗത്തനിലനില്ല.  അകപ്പെകാള്  പെഴയകേകാലത്തുള്ള

ആവേശേര്യങ്ങള്കപ്പുറത്തയ് ഇന്നസത്ത ആവേശേര്യങ്ങള്കൂടനി ഉള്സകകാണസകേകാണ്ടയ് പ്രവേര്ത്തനികകാന്

ഗവേണ്സമനയ്  തയകാറകാകേണയ.   ആ  മകാറയ  ഉള്സകകാണസകേകാണ്ടയ്  കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനനിസന

കേകാലത്തയ്  ആദര്യമകായനി  എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  എസയ്.സനി.  വേനിഭകാഗത്തനിനയ്  4  കകേകാകളജുകേള്

അനുവേദനികകാന് കേഴനിഞസവേനള്ളതയ് വേലനിസയകാരു ചെരനിത്രകനടമകായനി ഞങ്ങള് കേകാണുകേയകാണയ്.

അതനിനയ്  മുമ്പുള്ള  ഇടതുപെക്ഷ  ഗവേണ്സമനയ്  സചെകയണ്ട  കേകാരര്യമകായനിരുന  അതയ്.

ഇവേനിസട  ഒടനവേധനി  എയ്ഡഡയ്  കകേകാകളജുകേളണ്ടയ്.   എല്ലകാ  സമുദകായങ്ങള്ക്കുയ  ഇന്നയ്

കകേകാകളജുകേളണ്ടയ്.  പെടനികേജകാതനി  വേനിഭകാഗയ  മകാകനജയ് സമന്റുകേള്കയ്  കകേകാകളജയ്  നടത്തകാന്
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കേഴനിയനിസല്ലനള്ളതുസകേകാണ്ടകാകണകാ ഇടതുപെക്ഷ ജനകാധനിപെതര്യ മുന്നണനി ഗവേണ്സമനയ് അവേര്കയ്

കകേകാകളജയ്  അനുവേദനികകാതനിരുന്നതയ്.  എന്നകാല്  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്  4

മകാകനജയ് സമന്റുകേള്കകാണയ്  കകേകാകളജയ് അനുവേദനിച്ചതയ്.  മൂന്നയ് കകേകാകളജുകേള്  ആരയഭനിച്ചു കേഴനിഞ.

എല്ലകാ കമഖലയനിലുയ പ്രകതര്യകേനിച്ചയ് സകാമത്തനികേരയഗത്തുയ വേര്യവേസകായ രയഗത്തുസമകാസക ഇഹൗ

വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേസര  സകേകാണവേരണസമങനില്  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്

ഗവേണ്സമനയ് നടത്തണയ.  എല്ലകാ കേകാലത്തുയ ഭൂമനിയയ  വേതീടുയ സകേകാടുക്കുന്ന പെദ്ധതനികേസളകാസക

നടകസട.  ഇന്നയ്  കകേരളത്തനില്  വേര്യവേസകായ  രയഗത്തയ്  വേലനിയ  മുകന്നറമുണ്ടകായനിട്ടുണ്ടയ്.

തനിരുവേനന്തപുരത്തയ്  സ്റ്റകാര്ടപ്പെയ്  വേനികല്ലജയ്  ഉള്സപ്പെസടയള്ള പെദ്ധതനികേളണ്ടയ്.  അവേനിസടസയകാസക

എത്ര എസയ്.സനി.  വേനിഭകാഗത്തനിലുള്ള ആളകേളണ്ടയ്;  എത്ര പുതനിയ സയരയഭകേരുണ്ടയ്?  കേഴനിഞ

ഗവേണ്സമനയ്  ആ  രയഗത്തുയ  500-ഓളയ  കപെസര  പ്രകതര്യകേയ  വേനിളനിച്ചുകചെര്ത്തയ്   അവേര്കയ്

പ്രകതര്യകേയ  സടയനിനനിയഗയ്  സകേകാടുത്തയ്  ആ  കമഖലയനില്  മുകന്നകാട്ടുസകേകാണകപെകാകേകാനുള്ള  ശമയ

തുടങ്ങനിവേച്ചതകാണയ്.  അകപ്പെകാഴകാണയ്  സതരസഞടുപ്പെയ്  വേന്നതയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട

മനനികയകാടയ്  എനനികയ്  അഭര്യര്ത്ഥനികകാനുള്ളതയ്,  ഇഹൗ  വേകേ  കേകാരര്യങ്ങളനില്  ശേക്തമകായ  ഒരു

നനിലപെകാടയ് ഗവേണ്സമനയ് എടുകകണ്ട സകാഹചെരര്യയ ഉണ്ടകായനിരനിക്കുന.  പെകാവേസപ്പെട പെടനികേജകാതനി

വേനിഭകാഗകകാസര  പെകാര്ടനിയസട  സവേറയ  മുദകാവേകാകേര്യ  സതകാഴനിലകാളനികേളകാകനി  മകാറകാസത  അവേരുസട

ജതീവേനിതനനിലവേകാരയ ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് കേകാരര്യമകായ രതീതനിയനിലുള്ള  പ്രവേര്ത്തനയ നടത്തണയ.  

കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലത്തയ്  ടൂറനിസയ  വേകുപ്പുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  കുകറകയസറ
ആളകേള്കയ്  വേനികദശേകത്തയയ്  കപെകാകേകാന്  കേഴനിഞ.   ഇന്നയ്  വേനികദശേത്തയ്  സതകാഴനിസലടുക്കുന്ന
മലയകാളനികേള്  എത്ര  കപെരുണ്ടയ്?  അത്തരയ  കേകാരര്യങ്ങളനില്  പെനിന്തുണ  സകേകാടുകണയ.  ഗള്ഫയ്
കമഖലയനിലകാകേസട  യൂകറകാപെര്യന്  കമഖലയനിലകാകേസട  എവേനിസടയകാണയ് സതകാഴനില്  സകാധര്യതയള്ളതയ്
അവേനികടയയ്  കപെകാകുവേകാനുള്ള  അവേസരമുണ്ടകാകനിസകകാടുകണയ. എത്ര  വേരുമകാനമുള്ളവേരകായകാലുയ
അവേരുസട  കുടനികേള്കയ്  വേനികദശേത്തു  കപെകായനി  പെഠനിക്കുവേകാനുള്ള സഹൗകേരര്യയ  സചെയ്തുസകേകാടുകണയ.
ഇസതകാസക  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനയ്  സചെയ്ത  കേകാരര്യങ്ങളകാണയ്. ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  അതയ്
കവേണ്ടരതീതനിയനില്  തുടരുന്നനിസല്ലനള്ളതുസകേകാണ്ടകാണയ്  അങ്ങകയകാടയ്  ഞകാന്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.
കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനയ് സചെയ്തതയ്  രകാഷ്ട്രതീയയ കനകാകനിയനിടല്ല; ഒരു ജനവേനിഭകാഗത്തനിസന സകാമൂഹര്യ
മകാറത്തനിനയ് അനനിവേകാരര്യമകാസണന്നയ് തനിരനിച്ചറനിഞസകേകാണ്ടകാണയ് ഇഹൗ പുതനിയ പെദ്ധതനികേസളകാസക
കേഴനിഞ  സര്കകാര്  സകേകാണവേന്നതയ്.  അങ്ങയ്  അസതല്ലകായ  മകാറനിസയന  ഞകാന്  പെറയന്നനില്ല.
'വേകാത്സലര്യനനിധനി'  പെദ്ധതനി കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനയ് അനഹൗണ്സയ് സചെയ്തനിട്ടുണ്ടകായനിരുന;  അകത
പെദ്ധതനി  തസന്ന  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമന്റുയ  തുടരുന.  ഇസതകാസക  സമയബനനിതമകായനി
നടപ്പെനിലകാകകാന്   കേഴനിസഞങനില്  മകാത്രകമ   മുകന്നകാട്ടുകപെകാകേകാന്  കേഴനിയൂ.  രകാവേനിസല  ഞകാന്
സബ്മനിഷന്  അവേതരനിപ്പെനിച്ചകപ്പെകാള്  അങ്ങയ്  പെറഞ,  പുതനിയ  സകാഹചെരര്യയസകേകാണ്ടയ് കൂടുതല്
കുടനികേള്കയ് പെഠനികകാനുള്ള അവേസരയ കേനിട്ടുയ.  അകപ്പെകാള് അങ്ങയ് പെറഞ ഒരു കേകാരര്യയ, രണ്ടര
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ലക്ഷത്തനില് കൂടുതല് വേരുന്ന ആളകേള്കയ് കകേന്ദ്രഗവേണ്സമനനിസന സഹകായമുണ്ടയ്.  അവേനിസട
സയസകാന  ഗവേണ്സമനയ്  ഒനയ  സചെയ്യുന്നനില്ല.   രണ്ടര  ലക്ഷയ  രൂപെയസട  വേരുമകാനപെരനിധനി
എസയ്.സനി.  വേനിഭകാഗയ  ആളകേള്കയ്  വേയ്ക്കുകേസയന്നതയ്  ഒരു  രതീതനിയനിലുയ  നര്യകായതീകേരനികകാന്
കേഴനിയകാത്തതകാണയ്.  കകേന്ദ്രഗവേണ്സമനനിസന പെദ്ധതനിയകായതു സകേകാണ്ടയ് നമുകയ് പെരനിമനിതനിയണ്ടയ്.
നമ്മള് ആകലകാചെനിച്ച ഒരു കേകാരര്യയ, രണ്ടര ലക്ഷയ വേസര വേരുമകാനമുള്ള ആളകേള്കയ് സയസകാന
ഗവേണ്സമനയ്  പെനിന്തുണ  സകേകാടുകണയ.   ഇന്നയ്  ഒരു  പെവ്യൂണനിനുകപെകാലുയ  ഒരു  വേര്ഷസത്ത
വേരുമകാനയ  രണ്ടര  ലക്ഷയ  രൂപെയണ്ടയ്.  അങ്ങസന  വേനകേഴനിഞകാല്  ഗവേണ്സമനയ്
ഉകദര്യകാഗസനകായ  ഒരു  പെവ്യൂണനിസന  മകേകനകാ  മകേള്കകകാ  കപെകാലുയ  സമഡനികല്  കകേകാഴ്സനിനു
കപെകായകാല്  ഗവേണ്സമനനില്നനിന്നയ്  ഫതീസയ്  സഹൗജനര്യയ  ലഭനികകാത്ത  സകാഹചെരര്യമകാണയ്.
അതുസകേകാണ്ടയ് അത്തരയ  ഇടസപെടലുകേളകാണയ്  ഗവേണ്സമനനിസന  ഭകാഗത്തുനനിനണ്ടകാകകേണ്ടതയ്.
രണ്ടര  ലക്ഷയ  രൂപെവേസരയള്ള  വേരുമകാനപെരനിധനി  മകാറനിസകകാണ്ടയ്  അത്തരയ  ആളകേള്കയ്
സയസകാന  ഗവേണ്സമനയ്  പെനിന്തുണ  സകേകാടുകണയ.  അതനിനുമുകേളനിലുള്ള  ആളകേള്കയ്
കകേന്ദ്രഗവേണ്സമനയ് സകേകാടുക്കുനണ്ടയ്.  അതനിനയ് ധനകേകാരര്യ വേകുപ്പെനിസന കേകാകണണ്ട കേകാരര്യവമനില്ല.
ആ പെണയ മുഴുവേന് സകേകാടുക്കുന്നതയ് കകേന്ദ്ര ഗവേണ്സമനകാണയ്.  സയസകാന ഗവേണ്സമനയ് ഒരു
ബകാധര്യതയയ  ഏസറടുക്കുന്നനില്ല.  അതുസകേകാണ്ടയ്  അത്തരയ  കേകാരര്യങ്ങളനില്   ഇന്നയ്   സചെയകാന്
കേഴനിയന്ന  കേകാരര്യങ്ങള്  പെരമകാവേധനി  സചെയ്യുവേകാനുള്ള  ശമയ  ഗവേണ്സമനനിസന  ഭകാഗത്തു
നനിനണ്ടകാകേണസമന്നകാണയ് അഭര്യര്ത്ഥനികകാനുള്ളതയ്. 

പെകാലകകാടയ് സമഡനികല് കകേകാകളജനികനകാടയ് അങ്ങയ് എടുത്ത സമതീപെനയ എനനികറനിയകായ.
പെകാലകകാടയ്  സമഡനികല്  കകേകാകളജയ്  ഇന്നയ്  പെടനികേജകാതനി  വേനികേസന  വേകുപ്പെനിസന
സയബനനിച്ചനിടകത്തകാളയ ഏറവയ അഭനിമകാനനികകാവന്ന ഒന്നകാണയ്.  ഇന്നസത്ത  സകാഹചെരര്യത്തനില്
ഒരു വേര്ഷയ 70-ഓളയ എസയ്.സനി.  വേനിഭകാഗയ വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കകാണയ് പെഠനികകാന് കേഴനിയന്നതയ്.  5
വേര്ഷയ കേഴനിയകമകാള് 350 വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേളകാണയ് അവേനിസടയണ്ടകാകുകേ. ഒരുപെകാടയ് എതനിര്പ്പുകേള്
ഉണ്ടകായനിരുനസവേങനിലുയ  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനിസന  നനിശ്ചയദകാര്ഢര്യയസകേകാണ്ടകാണയ്   അതയ്
നടപ്പെകാകനിയതയ്.   അങ്ങയ്  ഫയസലടുത്തയ്  പെരനികശേകാധനിച്ചു  കനകാകനിയകാല് അറനിയകാന് കേഴനിയയ.
സസക്രകടറനിയറനില് ഇരനിക്കുന്ന ഉന്നത ഉകദര്യകാഗസരുസട സമതീപെനയ എന്തകായനിരുനസവേന്നയ് ആ
ഫയലുകേള്  സവേളനിസപ്പെടുത്തുനണ്ടയ്.  ഗവേണ്സമനനിനയ്  ദളനിതയ്  വേനിഭകാഗകത്തകാടുള്ള  സമതീപെനയ
വേളസര ശേക്തമകായതുസകേകാണ്ടകാണയ്  എതനിര്പ്പുകേളണ്ടകായനിട്ടുയ പെകാലകകാടയ് സമഡനികല് കകേകാകളജയ്
ആരയഭനികകാന്  കേഴനിഞതയ്.  ആ  സമഡനികല്  കകേകാകളജനിസന  കവേണ്ടരതീതനിയനില്
മുകന്നകാട്ടുസകേകാണകപെകാകേകാന്  കേഴനിഞകാല്  ഇന്ഡര്യയനില്  നമുകയ്  അഭനിമകാനനികകാവന്ന
സകാപെനമകാകുയ പെകാലകകാടയ്  സമഡനികല് കകേകാകളജയ്.    എന്നകാല്  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള ഒരു
അനുകൂല  സമതീപെനയ  അങ്ങയസട  ഭകാഗത്തുനനിന്നയ്  ഇസല്ലനളള   രതീതനിയനിലകാണയ്
പെത്രവേകാര്ത്തകേള് കേകാണുന്നതയ്.   ഇഹൗ വേര്ഷയ സമഡനികല് കേഹൗണ്സനിലനിസന അയഗതീകേകാരയ
ലഭനികനില്ല;  ആവേശേര്യത്തനിനയ്  ജതീവേനകകാരനില്ല  എനള്ള  രതീതനിയനിലകാണയ്  വേകാര്ത്തകേള്
വേനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്. 
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(അദ്ധര്യക്ഷകവേദനിയനില് പെകാനല് ഓഫയ് സചെയര്മകാന് ശതീ. ജനി. എസയ്. ജയലകാല്) 

മനി  .   സചെയര്മകാന്:    .... 3  മനിനനിറകായനി .... പതീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്... 

ശതീ  .   എ  .   പെനി  .   അനനില് കുമകാര്  : സര്,  ഇഹൗ ഒരു വേര്ഷകകാലയ  പുതുതകായനി യകാസതകാനയ

സചെയകാന്   ഗവേണ്സമനയ്  ഒരു  തകാല്പരര്യവസമടുത്തനിടനില്ല.  എസയ്.സനി.  വേനിഭകാഗങ്ങളസട

കേകാരര്യത്തനിലകായകാലുയ  എസയ്.ടനി.  വേനിഭകാഗങ്ങളസട  കേകാരര്യത്തനിലകായകാലുയ  തുടര്നകപെകാകുന്ന

പെദ്ധതനികേള്  അകതപെടനി  മുകന്നകാട്ടുകപെകാകുനസണ്ടനള്ളതല്ലകാസത  മസറകാനയ  സചെയകാന്

ശമനികകാത്ത ഇഹൗ ഗവേണ്സമനനിസന ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള ഞകാന്  എതനിര്ക്കുകേയകാണയ്.  

ശതീ  .    സകേ  .    ദകാസന്  : സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  പെനിന്തകാങ്ങുന.

കകേരളത്തനിസല ഇടതുപെക്ഷ ജനകാധനിപെതര്യമുന്നണനി ഗവേണ്സമനയ് ഒരു വേര്ഷയ പൂര്ത്തനിയകാക്കുന്ന

ഘടത്തനിലകാണയ്  കകേരള  ജനത  ഈ  ഗവേണ്സമനനിസനപ്പെറനി  സപെകാതുസവേ  വേനിലയനിരുത്തുന്നതയ്.

കേഴനിഞ  ഒരു  വേര്ഷയസകേകാണ്ടയ്  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  എകകസയ്  വേകുപ്പെയ്  മനികേച്ച  പ്രവേര്ത്തനമകാണയ്

കേകാഴ്ചവേച്ചതയ്.  അതുസകേകാണതസന്ന  പെത്രമകാധര്യമങ്ങളനിലുയ  ദൃശേര്യമകാധര്യമങ്ങളനിലുയ  ഈ  വേകുപ്പെനിസന

സയബനനിച്ചയ് നകാളനിതുവേസര ലഭനികകാത്ത രതീതനിയനിലുള്ള നല്ല വേകാര്ത്തകേളകാണയ് ഉണ്ടകായനിട്ടുള്ളതയ്.

കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനില്നനിനയ  ഏസറ  വേര്യതര്യസമകായനിട്ടുസള്ളകാരു  സമതീപെനവയ  നയവമകാണയ്

ഇടതുപെക്ഷ  ജനകാധനിപെതര്യമുന്നണനി  ആവേനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  ദനിനയപ്രതനി  വേര്ദ്ധനിച്ചുവേരുന്ന

മയക്കുമരുന്നയ് മകാഫനിയ സയഘങ്ങളനില്നനിനയ കകേരളസത്ത കമകാചെനിപ്പെനികകാന് അതനിശേക്തമകായ

കബകാധവേല്കരണവയ  മദര്യത്തനിസന  ദൂഷര്യവേശേങ്ങസള  സയബനനിച്ചയ്  ജനങ്ങസള

കബകാധര്യസപ്പെടുത്തനിയയ  മദര്യത്തനിസന  ഉപെകയകാഗയ  കുറയകാനകാവേശേര്യമകായ  നനിലപെകാടയ്

പ്രഖര്യകാപെനിച്ചുസകേകാണയ പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  'വേനിരക്തനി'  എന്ന കപെരനില്  വേനിദര്യകാലയങ്ങളനില്,  സപെകാതു

കബ്ബുകേളനില്, നകാടനില് ജനങ്ങള് കൂടുന്ന സലങ്ങളനില് എല്ലകായ കേര്യകാസമയനിന് നടത്തനിയതനിസന

ഭകാഗമകായനി  നല്ല കനടമകാണയ്  കേഴനിഞ ഒരു  വേര്ഷത്തനിനുള്ളനില് സമൂഹത്തനിനുണ്ടകാകനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

അതുസകേകാണതസന്ന  എല്ലകാ  കമഖലയനിലുമുള്ള  സപെകാതുസമൂഹയ  അകകാരര്യയ  അയഗതീകേരനിക്കുകേയയ

അതനിസനയടനിസകാനത്തനില്  ആ  മകാറസത്ത  ഉള്സകകാള്ളുകേയയ  സചെയ്യുന്ന  സമതീപെനമകാണയ്

ഉണ്ടകായനിട്ടുള്ളതയ്.   കേഴനിഞ യ. ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ് അധനികേകാരത്തനില് വേന്ന സമയത്തയ്

കകേരളത്തനില് മദര്യത്തനിസന ഉപെകയകാഗയ  കുറച്ചുസവേന്നയ്  ചെനിലര് അവേകേകാശേസപ്പെടുനണ്ടയ്.   അതയ്

യകാഥകാര്ത്ഥര്യവമകായനി  സപെകാരുത്തസപ്പെടുന്ന  ഒന്നല്ല.  കകേരളത്തനില്  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.

ഗവേണ്സമനനിസന  ആദര്യ  വേര്ഷയ   2011-ല്  669  ബകാറകേളകാണുണ്ടകായനിരുന്നതയ്.  ആ

ഗവേണ്സമനനിസന ഒരു വേര്ഷ ബകാലന്സയ് ഷതീറയ് എടുത്തുകനകാകനിയകാല് അതയ് ഏതകാണ്ടയ്  752

ബകാറകേളകായനി വേര്ദ്ധനിച്ചുസവേന്നയ്   മനസനിലകാകകാന്   സകാധനിക്കുയ.   അന്നസത്ത   ബഹുമകാനസപ്പെട
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എകകസയ്  വേകുപ്പുമനനിയസട  ജനില്ലയനില്  മകാത്രയ  14  പുതനിയ  ബകാറകേളകാണയ്  പുതുതകായനി
കലസന്സയ് കനടനിയതയ്.  അതുയ  illegal ആയകാണയ് കലസന്സയ് കനടനിയസതനള്ള വേലനിയ
കേര്യകാസമയനിനകാണയ് അന്നയ് കകേരളത്തനിലുണ്ടകാ യനിരുന്നതയ്. അതനിസന ഭകാഗമകായനി മറ്റു ജനില്ലകേള്കയ്
അതുകപെകാസല  ലഭനിച്ചനിസല്ലന്ന  പെരകാതനിയകാണയ്  അന്നയ്  നനിയമസഭയനില്  കകേടനിരുന്നതയ്.  പെസക്ഷ
ഇടതുപെക്ഷ ജനകാധനിപെതര്യമുന്നണനി ഗവേണ്സമനനിസന കേകാലത്തയ് അങ്ങസനസയകാരു വേകാര്ത്ത ഒരു
അങ്ങകാടനി  നനിലവേകാരത്തനിസന  ചുവേടനികലകാ  ഏസതങനിലുസമകാരു  പെത്രത്തകാളകേളനികലകാ  കേകാണകാന്
കേഴനിയകമകാ;  അവേസകാനയ  സുപ്രതീയകകേകാടതനി  ഇടസപെടയ്  നനിലവേകാരമനില്ലകാത്ത  ഷകാപ്പുകേള്
മകാറണസമന്നയ്  പെറഞകപ്പെകാഴകാണയ്  418  ബകാറകേള്  അടച്ചുപൂടകാന്  അന്നയ്  ഗവേണ്സമനയ്
നനിര്ബനനികസപ്പെടതയ്.  എന്നകാല്  അതുസയബനനിച്ചയ്  സകേ.പെനി.സനി.സനി.-കയ് വേര്യതര്യസമകായ
അഭനിപ്രകായമുണ്ടകായനിരുന.  മുഴുവേന്  ബകാറകേളയ  അടച്ചുപൂടണസമന്നകാണയ് പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്
സകേ.പെനി.സനി.സനി.  അദ്ധര്യക്ഷന്  പെറഞതയ്.  പെസക്ഷ  കകേരളത്തനിസല  അന്നസത്ത  മനനിമകാരുയ
മുഖര്യമനനിയയ  അതനില്നനിനയ  വേര്യതര്യസമകായ  നനിലപെകാടയ്  സഡ്വതീകേരനിച്ചു.  വേര്യതര്യസമകായ
രതീതനിയനിലുള്ള  അഭനിപ്രകായങ്ങളകാണയ്   അസയബനിയനിലുണ്ടകായനിരുന്നതയ്.  ആ  രതീതനിയനില്
വേര്യതര്യസമകായ  സമതീപെനയ  സഡ്വതീകേരനിച്ചതനിസനത്തുടര്ന്നയ്  418  ബകാറകേള്  അടയകാന്
നനിര്ബനനികസപ്പെട ഗവേണ്സമനയ് അവേസകാനയ മുഖര്യമനനി സകേ.പെനി.സനി.സനി. പ്രസനി ഡനനിനുകമസല
ആധനിപെതര്യയ  കനടകാന്  കേഴനിയന്ന  രതീതനിയനില്  മുഴുവേന്  ബകാറകേളയ  അടയകാനുള്ള
തതീരുമകാനസമടുക്കുകേയകാണയ് സചെയ്തതയ്.  

ഇതനിസന ഭകാഗമകായനി കകേരളത്തനിസല റവേനവ്യൂ വേരുമകാനയ വേമനിച്ച കതകാതനില്  തകേരുകേയയ
സകാമത്തനികേ  നനിലവേകാരയതസന്ന  തകാകഴകാടയ്  കപെകാകുകേയയ  സചെയ്തു.  ഘടയ  ഘടമകായനി  മദര്യയ
നനികരകാധനിക്കുസമന്ന യ.ഡനി.എഫയ്.-സന മുദര്യകാവേകാകേര്യത്തനിനയ് എസന്തങനിലുയ ആത്മകാര്ത്ഥതയകണ്ടകാ;
നനിങ്ങള്  അകമനിടയ്  നനിരത്തനിയ  മുദകാവേകാകേര്യങ്ങളനികല്ല;  അതനിസന വേള്ളനിപുള്ളനി  കതഞമകാഞയ്
കപെകാകുന്നതനിനുമുന്പെയ്  മദര്യ  വേനില്പ്പെനയനില്  22  ശേതമകാനമകാണയ്  ഒരു  സകേകാല്ലയസകേകാണ്ടയ്
വേര്ദ്ധനവണ്ടകായനിരനിക്കുന്നതയ്.  എന്നകാല്  ബകാറകേള് പൂടനിയതനിനുകശേഷയ  വേര്യകാജമദര്യ
വേനില്പ്പെനകേളസട ശയഖല സപെരുകുകേയയ ഈ നകാടനില് എല്ലകാ  ഭകാഗങ്ങളനിലുയ വേകാറ്റുകകേന്ദ്രങ്ങളസട
സകങതങ്ങള്  ഉണ്ടകാകുകേയയ  അതയ്  നമ്മുസട  സകായസകാരനികേ  കപെതൃകേസത്തത്തസന്ന  കചെകാദര്യയ
സചെയ്യുന്ന  രതീതനിയനില്  ഒരു  അകധകാകലകാകേയ സൃഷ്ടനിക്കുസമന്ന  ഭയമകാണയ്  ഉണ്ടകാകനിയനിരുന്നതയ്.  ഈ
രകാജര്യത്തയ്  ഏസതങനിലുയ സയസകാനത്തയ്  മദര്യയ  നനികരകാധനിച്ചയ്  വേനിജയനിച്ചതകായനി  നനിങ്ങള്കയ്
അവേകേകാശേസപ്പെടകാന് കേഴനിയകമകാ;  ഇന്തര്യയ്ക്കുസവേളനിയനിലകാസണങനില്കപ്പെകാലുയ  ഏസതങനിലുയ  രകാജര്യയ
മദര്യയ  നനികരകാധനിച്ചതനിസന  അടനിസകാനത്തനില്  അങ്ങസനസയകാരു  കനടയ  കകേവേരനിച്ചതകായനി
പെറയകാന് കേഴനിയകമകാ;  ആദര്ശേത്തനിസന ഭകാന്തയ് കേയറനി ഇങ്ങസനയള്ള മുദകാവേകാകേര്യയ പെറയകമകാള്
പ്രകാകയകാഗനികേ  തലത്തനില്  അതുണ്ടകാക്കുന്ന  വേനിഷമസമന്തകാസണന്നയ്  നകായ  കേകാകണണ്ടതകല്ല;
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യഥകാര്ത്ഥത്തനില്  മദര്യയ  നനികരകാധനിച്ചതുസകേകാണ്ടയ്  ഒരു  കനടവയ  ഉണ്ടകാകകാന്  കേഴനിയന്നനില്ല.
ഇകപ്പെകാള് ബതീഫയ് നനികരകാധനികണസമന്നയ് ചെനിലയകാളകേള് പെറയനണ്ടയ്.  മറ്റു ചെനിലര് പെറയന്നതയ്
ബതീഫയ്  നനികരകാധനയ   ഫകാസനിസ  മകാസണന്നകാണയ്.  മദര്യയ  നനികരകാധനികണസമന്നയ്  പെറയന്നതുയ
ഒരുതരത്തനിലുള്ള  ഫകാസനിസമകല്ല?  നനികരകാധനയ  അടനികച്ചല്പ്പെനികകാന്  സകാധനിക്കുകമകാ;  ഈ
നനിലപെകാടയ് സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ് എന്തയ് അടനിസകാനത്തനിലകാണയ്; ഒരു നനികരകാധനമല്ല യഥകാര്ത്ഥത്തനില്
പ്രകാകയകാഗനികേമകായനിട്ടുള്ളതയ്. രണയ  രണ്ടകാണയ്,  മദര്യവയ  ബതീഫുയ  കേഴനിക്കുന്നതകാണയ്.   അകപ്പെകാള്
നനികരകാധനസമന്നയ്  പെറയന്നതയ്  അശേകാസതീയമകാണയ്.  ശേകാസതീയമകായ  അടനിസകാനകമയനില്ല.  ആ
രതീതനിയനില് ഒരു നനിലപെകാടയ്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ് ശേരനിയസല്ലന്നകാണയ് എനനികയ് ഇതുസയബനനിച്ചയ്
പെറയകാനുള്ളതയ്.  മദര്യനനികരകാധനത്തനിസന  വേക്തകാകളകായനി  കകേരളത്തനിസന  വേതീരപുത്രനകായനി
ചെനിലയകാളകേസള എഴുന്നള്ളനിച്ചുസകേകാണകപെകാകുകേയകാണയ്.  കകേരളത്തനില് റവേനവ്യൂ രയഗത്തയ് ഏറവയ
വേലനിയ  നഷ്ടയ  ഉണ്ടകാകനിയനിട്ടുള്ളതയ്  ഇകകാരര്യമകാസണനള്ളതയ്  നകായ  മനസനിലകാകകണ്ടതുണ്ടയ്.
കകേരളത്തനിസല  കേള്ളയ്  വേര്യവേസകായസത്ത  സയബനനിച്ചയ്  ചെനില  കേകാരര്യങ്ങള്  പെറയകാനുണ്ടയ്.
വേനിശേഡ്വകാസത്തനിസന  അടനിസകാനത്തനില്  പെറശനിനനികടവേയ്  മുത്തപ്പെസന  നനികവേദര്യയ  കൂടനിയകാണയ്
കേള്ളയ് എനള്ളതയ് എതനിര്ക്കുന്നയകാളകേള് മനസനിലകാകണയ.  കേള്ളനില് ആല്കകഹകാളനിസന
കേണ്ടനയ്  8.1  ആസണന്നകാണയ്  കസ്റ്ററയ്  ഗവേണ്സമനയ്  തതീരുമകാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിസന
മകാനദണ്ഡസമന്തകാസണന്നയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനി  പെറയണയ.  എന്തടനിസകാനത്തനിലകാണയ്
കേള്ളനില് 8.1 ആല്കകഹകാള് കേണ്ടനയ് ഉസണ്ടന്നയ് എനപെറയന്നതയ്.  മദര്യങ്ങളനില്വേച്ചയ് ഏറവയ
വേതീരര്യയ കുറഞ സകാധനമകാണയ് കേള്ളയ്.  മരുന്നനിനുയ ഉപെകയകാഗനിക്കുനണ്ടയ്.  കേണ്ടനയ് കുറഞ
സകാധനയ  എങ്ങസനയകാണയ്  മദര്യകാസക്തനി  വേര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്;  യഥകാര്ത്ഥത്തനില്  ഇതനില്  6
മുതല്  10 ശേതമകാനയ  വേസര  ആല്കകഹകാള്  കേണ്ടനയ്  ഉസണ്ടന്നകാണയ്  കേകാണുന്നതയ്.
ഔകദര്യകാഗനികേമകായനി ഇതനിസന പെരനികശേകാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടകാ;  നനിലവേനില് അങ്ങസനസയകാരു
പെരനികശേകാധന  നടത്തനിയകപ്പെകാള്  വേര്യതര്യസമകായനിട്ടുള്ള  രതീതനിയനിലുള്ള  കേണക്കുകേളകാണയ്
കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   അതുസകേകാണ്ടയ്  കേണ്ടനനിസന  സയബനനിച്ച  കേകാരര്യയ  8.1  എനള്ളതയ്
തനിരുത്തണയ. അതനിനയ് ആവേശേര്യമകായനിട്ടുള്ള ക്രമതീകേരണയ ഉണ്ടകാകേണയ. ഒരു സതങ്ങനില്നനിനയ
സചെത്തനിസയടുക്കുന്ന  കേള്ളയ്  ഒന്നര  ലനിററകായനിടകാണയ്  കേണകകാകസപ്പെടുന്നതയ്.  അതനിസനകാരു
മകാനദണ്ഡമനില്ല. കേകാരണയ ഞങ്ങളസട പ്രകദശേത്തയ് സതങ്ങയ് സചെത്തനിയകാല് മനിനനിമയ നകാലയ് ലനിറര്
കേള്ളയ്  കേനിട്ടുയ.  അകപ്പെകാള്  പെനിസന്ന  എന്തയ്  മകാനദണ്ഡത്തനിസന  അടനിസകാനത്തനിലകാണയ്  കേള്ളയ്
ഷകാപ്പെനില് അളക്കുന്ന കേള്ളനിസന ആവേകറജയ്  എടുത്തയ് ഒന്നര ലനിറര് എനപെറയന്നതയ്.  ആറയ
ഏഴുയ ലനിറര് കേള്ളയ് കേനിട്ടുന്ന സതങ്ങുകേളണ്ടയ്.  അതനിസന കേകായ്ഫലയ അനുസരനിച്ചകാണയ് കേള്ളയ്
കേനിട്ടുന്നതയ്.   അതയ്  അടനിയന്തരമകായനി  മകാറനിസയടുകകാനകാവേശേര്യമകായ  നടപെടനി  കവേണയ.  കേള്ളയ്
വേര്യവേസകായത്തനിസന  സയഘടനിതമകായ  പ്രവേര്ത്തനയ  നടത്തകാന്  Toddy  Board
രൂപെതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ഗവേണ്സമനനിസന  അഭനിപ്രകായയ  എന്തകാണയ്;   ഗവേണ്സമനയ്
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അതനിസലകാരു നനിലപെകാടയ് സഡ്വതീകേരനിക്കുകമകാ? പെരമരകാഗത വേര്യവേസകായങ്ങളകായ കേശുവേണ്ടനിയയ കേയറയ
കകേത്തറനിയയ  മത്സര്യബനനവയ  കപെകാസല  ഏറവയ  പ്രധകാനസപ്പെട  പെരമരകാഗത
വേര്യവേസകായങ്ങളനില്  ഒന്നകായ  കേള്ളയ്  വേര്യവേസകായസത്ത  പെരനികപെകാഷനിപ്പെനികകാനുയ  സഹകായയ
നല്കേകാനുയ  അതനിനകാവേശേര്യമകായ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  സയഘടനിപ്പെനികകാനുയ  ഒരു  കബകാര്ഡനിസന
അനനിവേകാരര്യത ഈ നകാടനിലുണ്ടയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ് Toddy Board  രൂപെതീകേരനികകാന് ആവേശേര്യമകായ
പ്രഖര്യകാപെനയ  ഉണ്ടകാകേണസമന്നയ്  ആവേശേര്യസപ്പെടുകേയകാണയ്.  കേള്ളയ്  ഷകാപ്പുകേളനില്   സഹൗകേരര്യങ്ങള്
വേളസര  കുറവേകാസണനള്ളതയ് കേള്ളയ്  വേര്യവേസകായയ  ഇന്നയ്കനരനിടുന്ന  പ്രധകാന  വേനിഷയമകാണയ്.
ആവേശേര്യമകായ  സകേടനിടങ്ങളനില്ല. കബകാര്ഡയ്   രൂപെതീകേരനികസപ്പെടുകേയകാസണങനില്  സകേടനിടയ
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ നടപെടനി സഡ്വതീകേരനികണയ. സുപ്രതീയകകേകാടതനി വേനിധനിപ്രകേകാരയ 47-
ഉയ 49-ഉയ ശേതമകാനയ വേതീരര്യമുള്ള ബകാറകേള്കയ് 200 മതീററയ 8 ശേതമകാനയ വേതീരര്യമുള്ള കേളളനിനയ്
400  മതീററമകായനി  ദൂരപെരനിധനി  നനിശ്ചയനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇതയ്  എന്തയ്  ദൂരപെരനിധനി
നനിശ്ചയനികലകാണയ്.   സമകാനമകാസയങനിലുസമടുകകണ്ട?   എല്ലകാത്തനിനുയ  200  മതീററകായനി
നനിശ്ചയനികണയ.  കകേരളത്തനിസല ഭക്ഷര്യപെകാനതീയത്തനിസന പെരനിഗണനയനിലുള്ള കേള്ളനിനയ്  400
മതീറര്  ദൂരപെരനിധനി  നനിശ്ചയനിക്കുകേ,  കേള്ളനികനകകാളയ  വേതീരര്യമുള്ള  മദര്യത്തനിനയ്  200  മതീററകായനി
ദൂരപെരനിധനി  നനിശ്ചയനിക്കുകേ,  ഇതയ്  ശേരനിയകായ  നനിലപെകാടല്ല.   ബകാറകേള്ക്കുയ  ബ്രകാന്ഡനി
കഷകാപ്പുകേള്ക്കുയ  അനുവേദനിച്ചതുകപെകാസല   കേള്ളയ്  ഷകാപ്പുകേള്ക്കുയ  മനിനനിമയ  200  മതീററകായനി
ദൂരപെരനിധനി നനിശ്ചയനികണയ.  കേള്ളയ് ഷകാപ്പെയ് സകാപെനിച്ച സലത്തയ്  പെനിന്നതീടയ്  അമലങ്ങകളകാ
പെള്ളനികേകളകാ ഉണ്ടകായകാല്  ദൂരപെരനിധനി സയബനനിച്ചയ് പെരനികശേകാധന ആവേശേര്യമകാണയ് എനകൂടനി
ഞകാന്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.   ശേരതീരത്തനിനയ്  ഹകാനനികേരമകായ  രകാസവേസ്തുകള്
ഉപെകയകാഗനിക്കുനകണ്ടകാസയനള്ള രകാസപെരനികശേകാധന കബകറനികേളനിലുയ മറ്റുയ നടത്തകാറണ്ടയ്.  ആ
കേടകേസളകാനയ പൂടനികകാറനില്ല.  കേള്ളയ് ഷകാപ്പെനില് എസന്തങനിലുയ പെരനികശേകാധന നടത്തനിയകാല് ആ
ഷകാപ്പെയ് പൂടനിക്കുന്ന നനിലപെകാടയ് സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ് ശേരനിയല്ല. വേടകന് ജനില്ലകേളനിസല കേള്ളയ് ഷകാപ്പുകേളനില്
ഭക്ഷണയ  നല്കേകാന്  പെകാടനിസല്ലന്നയ്  പെറഞയ് ഉകദര്യകാഗസന്മേകാര്  ഇടസപെടുകേയകാണയ്.  അതനിനകാവേശേര്യമകായ
ക്രമതീകേരണങ്ങളണ്ടകാകേണയ. കേള്ളയ്  ഷകാപ്പെനിസന  പെദവേനി  ഉയര്ത്തകാനകാവേശേര്യമകായ  നടപെടനി
സഡ്വതീകേരനികണയ.   കകേരളത്തനിസല  അശേകാസതീയ  മദര്യനനികരകാധനത്തനിസന  ഭകാഗമകായനി
കകേരളത്തനിലുണ്ടകായ  പ്രതനിസനനികേള്  നമ്മള്  കേണ്ടതകാണയ്.  മുസതീയലതീഗയ്  ഉള്സപ്പെസടയള്ള
പെകാര്ടനികേള്  കകേരളത്തനില്  മദര്യനനികരകാധനയ  എടുത്തുമകാറകാന്  അന്നസത്ത  ഗവേണ്സമനനിസന
ഏകകേകാപെന  സമനിതനിയനില്  തതീരുമകാനനിച്ചതനുസരനിച്ചകാണയ്  ഇവേനിസട  കേള്ളയ്  വേര്യവേസകായയ
വേന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  യഥകാര്ത്ഥത്തനില്  ആ  നനിലപെകാടയ്  പ്രകാകയകാഗനികേ  നനിലപെകാടകായനിരുന.
അതനില്നനിനയ  വേര്യതര്യസമകായ  നനിലപെകാടയ്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്  ശേരനിയല്ല.  കകേരളത്തനിസല
പെരമരകാഗത  വേര്യവേസകായവയ  ഏതകാണ്ടയ്  50,000-കത്തകാളയ  ആളകേള്കയ്  കജകാലനി
സകേകാടുക്കുന്നതുയ പെകരകാക്ഷമകായനി  അഞയ്  ലക്ഷകത്തകാളയ  കുടുയബങ്ങസള തതീറനികപ്പെകാറ്റുന്നതുമകായ ഇഹൗ
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വേര്യവേസകായസത്ത  സയരക്ഷനികകാനുയ  പെരനിരക്ഷനികകാനുയ  ആവേശേര്യമകായ  അതനിശേക്തമകായ
നനിലപെകാടയ്  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  സഡ്വതീകേരനികണസമന്നയ്  ഞകാന്  ആവേശേര്യസപ്പെടുകേയകാണയ്.  ഇഹൗ
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയ ഞകാന് പെനിന്തകാങ്ങുന.

12.00 Noon]

ശതീ  .    ചെനിറയയ  കഗകാപെകുമകാര്:  സര്,  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  അനുകൂലനിക്കുന.  ഇന്നനിസന
ഓര്മ്മകേളകാണയ് ഇന്നസലകേള്. ഇന്നനിസന  സഡ്വപ്നങ്ങളകാണയ് നകാസളകേള് എന്നയ് ഖലതീല് ജനിബ്രകാന്
പെറഞനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇന്നനിസന  സഡ്വപ്നങ്ങസള  യകാഥകാര്ത്ഥര്യമകാകകാനുള്ള  പെരനിശമത്തനിലകാണയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്.  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില് വേരുകമകാള്  നമ്മുസട
വേര്യവേസകായശേകാലകേസളല്ലകായ  തകേര്ച്ചയസട  വേകനിലകായനിരുന.  സതകാഴനില്ശേകാലകേള്
അടച്ചുപൂടസപ്പെടനിരുന.  പെരമരകാഗത  വേര്യവേസകായങ്ങളകാസകേ  തകേര്ച്ചയസട  പെടുകുഴനിയനികലയയ്
നതീങ്ങനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകായനിരുന.  നനിരവേധനി  സതകാഴനിലകാളനികേള്  പെടനിണനിയനിലകായനിരുന.
അങ്ങസനയള്ള   സകാഹചെരര്യത്തനിലകാണയ്  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്   അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതയ്.
നനിരവേധനി  സതകാഴനില് സമരങ്ങളനിലൂസട വേളര്നവേന്ന സതകാഴനിലകാളനികേളസട കനതകാവേകായനി  ഇന്നയ്
കകേരളത്തനിസന സതകാഴനില് വേകുപ്പെയ് സസകേകേകാരര്യയ സചെയ്യുന്ന ബഹുമകാനര്യനകായ റനി. പെനി.  രകാമകൃഷ്ണന്
സതകാഴനിലനിസനയയ  എസസകസനിസനയയ  ചുമതലകയസറടുത്തതനിനുകശേഷയ   ആ  വേകുപ്പുകേസള
സമച്ചസപ്പെടുത്തകാന് നല്ല  പെരനിശമമകാണയ്  നടത്തനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവേനിസട  ശതീ.  സകേ.
ദകാസന്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപെകാസല,  നനിരവേധനി  കമഖലകേളനില്  മകാറമുണ്ടകാകകാന്  അകദ്ദേഹയ
പെരനിശമനിച്ചുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനനിസന  ഒരു  വേര്ഷസത്ത
പെരനിശമഫലമകായനി  അസയഘടനിത  കമഖലകേളനിസല  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്   ആനുകൂലര്യയ
വേര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുനല്കേകാന്  സകാധനിച്ചു.  ഇതര സയസകാന സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ് ആവേകാസയ്,  അപ്നകാ
ഘര്  എന്നതീ  പെദ്ധതനികേള്  നടപ്പെകാകനി.  നനിരവേധനി  യവേകാകള്  വേനിദര്യകാഭര്യകാസയ  കേഴനിഞയ്
എയകപകായയ് സമനയ്  എകയ്കചെഞ്ചു കേളനില്  കപെരയ്  രജനിസ്റ്റര്  സചെയ്തയ്  'മഴ  കേകാത്തനിരനിക്കുന്ന
കവേഴകാമലനിസന  കപെകാസല'  ഇരനിക്കുകേയകാണയ്.  സതകാഴനിലനില്ലകായ്മ  പെരനിഹരനികകാന്  സര്കകാര്
അധതീനതയനില് കജകാബയ് കപെകാര്ടല് തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള തതീരുമകാനയ  സചെറപ്പെകകാര്കയ് പ്രതതീക്ഷ
നല്കുന്നതകാണയ്.  കപെരയ്  രജനിസ്റ്റര്  സചെയ്യുന്നതനിനുയ  രജനികസ്ട്രേഷന്  പുതുക്കുന്നതനിനുയ
എയകപകായയ് സമനയ്  എകയ്കചെഞ്ചുകേളനില്  വേളസര  തനിരകകാണയ്.   അസതകാഴനിവേകാകകാന്
എയകപകായയ് സമനയ്  എകയ്കചെഞ്ചുകേസള  ഇ-എയകപകായയ് സമനയ്  എകയ്കചെഞ്ചുകേളകാകനി
മകാറനിസയടുക്കുന്നതനിനയ്  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  സകാധനിച്ചു.  ഭനിന്നകശേഷനി  വേനിഭകാഗങ്ങസള സമൂഹത്തനിസന
മുഖര്യധകാര യനികലയയ് സകേകാണവേരകാന് സസകേവേലര്യ പെദ്ധതനികയ് തുടകയകുറനിച്ചു. കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവേണ്സമനനിനയ്  നനിരവേധനി  പ്രശ്നങ്ങളസണ്ടന്നയ്  നമുകറനിയകായ.  ഞകാന്  അസതല്ലകായ  ഇവേനിസട
പെറയന്നനില്ല. ആ ഗവേണ്സമനയ് അധനികേകാരത്തനിലനിരുന്നകപ്പെകാള് സതകാഴനില് കമഖലകേളനില് കേടുത്ത
ദകാരനിദര്യമകായനിരുന.  സതകാഴനില്ശേകാലകേള്  അടച്ചുപൂടസപ്പെട്ടു.  അതനില്  ഏറവയ  പ്രധകാനസപ്പെട
ഒന്നകാണയ്  കേശുവേണ്ടനി   കമഖല.  നമുകറനിയകായ  നമ്മുസട  പെരമരകാഗത  വേര്യവേസകായങ്ങളനില്
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ഏറവയ പ്രധകാനസപ്പെടതകാണയ് കേശുവേണ്ടനി  കമഖല.  എസന്നകാസക യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്
അധനികേകാരത്തനില്  വേരുകന്നകാ  അസന്നകാസക  മുതലകാളനിമകാസര  സയരക്ഷനിക്കുന്ന  സമതീപെനമകാണയ്
സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ  അഞയ്  വേര്ഷവയ  അതുതസന്നയകായനിരുന.  കേശുവേണ്ടനി
കമഖലയനിസല  ഫകാകറനികേസളല്ലകായ  അടഞകേനിടക്കുകേയകായനിരുന.  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്
സതകാഴനിലനില്ലകായനിരുന.  അവേസരല്ലകായ ജതീവേനികകാന്  പ്രയകാസസപ്പെട്ടുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
സകാഹചെരര്യത്തനിലകാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതയ്.   ഇഹൗ
ഗവേണ്സമനയ്   അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നകപ്പെകാള്  സതകാഴനില്  വേകുപ്പെനിസനയയ  വേര്യവേസകായ
വേകുപ്പെനിസനയയ കേശുവേണ്ടനി  വേര്യവേസകായത്തനിസനയയ ചുമതലയണ്ടകായനിരുന്ന മനനിമകാര് അടകമുള്ളവേര്
ആ കമഖലകേളനിസല മുതലകാളനിമകാരുസട ഫകാകറനികേള് തുറന പ്രവേര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ
നടപെടനികേള്  സഡ്വതീകേരനിച്ചതനിസന  ഫലമകായനി  ഒകടസറ  കേശുവേണ്ടനി  ഫകാകറനികേള്
തുറനപ്രവേര്ത്തനിപ്പെനികകാന് കേഴനിഞ. ഇനനിയയ നനിരവേധനി ഫകാകറനികേള് തുറകകാനുണ്ടയ്. അതുകൂടനി
തുറന  പ്രവേര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ  പെരനിശമയ  അങ്ങയസട  ഭകാഗത്തു  നനിനണ്ടകാകേണസമന്നകാണയ്
എനനികയ് സൂചെനിപ്പെനികകാനുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനയ്  66  കമഖലകേളനില് മനിനനിമയ കവേജസയ്
നടപ്പെകാകനിയനിരുന്നനില്ല.  അതയ്  നടപ്പെകാകണസമന്നയ്  അന്നയ്  ഞങ്ങള്  ആവേശേര്യസപ്പെട്ടു.  ഇഹൗ
ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതനിനുകശേഷയ  10  കമഖലകേളനില് അതയ്  നടപ്പെനിലകാകകാന്
കേഴനിഞ. മറ ഞ്ഞുകമഖലകേളനില് നടപ്പെകാക്കുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.
ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നകപ്പെകാള്  നമ്മുസട  പെരമരകാഗത  വേര്യവേസകായങ്ങസള
സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനു കവേണ്ടനിയള്ള പെദ്ധതനികേള്കയ് ബഡ്ജറനില് തുകേ വേകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
എനനികയ് അങ്ങകയകാടയ് അഭര്യര്ത്ഥനികകാനുള്ളതയ്,  കേയര്, സസകേത്തറനി,  കേശുവേണ്ടനി, ഇഹൗറ, ഓടയ്,
തഴപ്പെകായയ്  സനയയ്  തുടങ്ങനിയ  പെരമരകാഗത  വേര്യവേസകായങ്ങസള  സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുയ
പുനരുജതീവേനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ  പുനനഃസയഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ  ഒരു  കേമ്മതീഷസന നനികയകാഗനിച്ചയ്  ആ
രയഗസത്ത  പ്രശ്നങ്ങള്  പെഠനികകാനുയ  അവേസയ  പുനരുജതീവേനിപ്പെനികകാനുയ  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്
ആവേശേര്യമകായ സതകാഴനില് നല്കുന്നതനിനുമുള്ള സയവേനിധകാനമുണ്ടകാ കണയ. 

നമ്മുസട സയസകാനത്തുള്ള കക്ഷമനനിധനികേസളല്ലകായ ശേക്തനിസപ്പെടുത്തുന്നതനിനു കവേണ്ടനിയകാണയ്
ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  പെരനിശമനിച്ചുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  കേഴനിഞ  അഞയ്  വേര്ഷയ
കേര്ഷകേസത്തകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബകാര്ഡനിസന  സഞകനിസകകാല്ലകാനകാണയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവേണ്സമനയ് ശമനിച്ചതയ്.  അന്നസത്ത സതകാഴനില് വേകുപ്പുമനനി ഇന്നയ്  ഇവേനിസട ഇല്ല.  അകദ്ദേഹയ
കേഴനിഞ  അഞയ്  വേര്ഷവയ  ഇഹൗ  രയഗത്തയ്  കേകാരര്യമകായനി
ഒനയ  സചെയ്തനിടനില്ല.  22  ലക്ഷത്തനിലധനികേയ  സതകാഴനിലകാളനികേളകാണയ്  കേര്ഷകേസത്തകാഴനിലകാളനി
കക്ഷമനനിധനിയനില്  അയഗങ്ങളകായനിട്ടുള്ളതയ്.  അവേര്കയ്  ഇന്നയ്  നനിരവേധനി  ആനുകൂലര്യങ്ങള്
കുടനിശനികേയകാണയ്.  റനിടയര്സമനയ്  ആനുകൂലര്യവയ  വേനിവേകാഹ  ധനസഹകായവയ  പ്രസവേ
ധനസഹകായവയ  ചെനികേനിത്സകാ  സഹകായവയ  മരണകാനന്തര  സഹകായവയ  കേഴനിഞ
അഞയ്  വേര്ഷമകായനി  സകേകാടുത്തനിടനില്ല.  ഏകേകദശേയ  268  കകേകാടനി  രൂപെ  കേര്ഷകേസത്തകാഴനിലകാളനി
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കക്ഷമനനിധനിയമകായനി  ബനസപ്പെട  ആനുകൂലര്യങ്ങള്  സകേകാടുകകാനുണ്ടയ്.  അതനിനകായനി  സയസകാന
ഗവേണ്സമനയ്  ഇകപ്പെകാള്   50  കകേകാടനി  രൂപെ  വേകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കുറച്ചുകൂടനി  പെണയ
വേകേയനിരുത്തനി   കേഴനിഞ  അഞ്ചുവേര്ഷയ  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്  സകേകാടുകകാതനിരുന്ന
കുടനിശനികേ  കൂടനി  സകേകാടുക്കുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്
സൂചെനിപ്പെനികകാനുള്ളതയ്.  

ഇവേനിസട  എസസകസനിസന  കേകാരര്യയ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  വേനികദശേ  രകാജര്യങ്ങളനിലുള്ളവേര്   ഇവേനിസട

വേരുകമകാള്  ഓകരകാ സലത്തുയ കേവ്യൂ നനില്ക്കുന്നതകായനിടകാണയ് കേകാണുന്നതയ്.  അവേര്  മദര്യയ പെണയ

സകേകാടുത്തയ്  വേകാങ്ങനി  കേഴനിക്കുകേയകല്ല  സചെയ്യുന്നതയ്?   പെണ്ടയ്  കദവേ  സദസ്സുകേളനില്

സുരപെകാനമുണ്ടകായനിരുന. മദര്യയ രകാജകാകന്മേകാരുസട ദര്ബകാറകേളനിലുണ്ടകായനിരുന. പെറശനിനനികടവേയ്

മുത്തപ്പെന് കക്ഷത്രത്തനില് കേള്ളുയ ഉണക മതീനുമകാണയ്  പ്രധകാനസപ്പെട നനികവേദര്യയ. ബഹുമകാനസപ്പെട

കകേകാവൂര്  കുഞകമകാന്  എയ.എല്.എ.-യസട  മണ്ഡലത്തനില്സപ്പെട  കപെകാരുവേഴനി

ദുകരര്യകാധനകക്ഷത്രത്തനില്  ചെകാരകായമകാണയ്   പ്രകതര്യകേ  പൂജയയ്  സകേകാടുക്കുന്നതയ്.  ധകാരകാളയ

കക്ഷത്രങ്ങളനില് ചെകാരകായവയ കേള്ളുയ  മദര്യവയ   കദവേസന  നനികവേദര്യമകായകാണയ്  കേകാണുന്നതയ്.  അതയ്

കകേരളത്തനില് നനികരകാധനിച്ചനിടനില്ല.  നനികരകാധനികകാത്ത ഒരു സകാധനയ ഉപെകയകാഗനിക്കുകമകാള് അതയ്

മകാനയമരര്യകാദയയ്  സകേകാടുകകാനുള്ള നടപെടനി ഗവേണ്സമനയ് സഡ്വതീകേരനികണയ. മദര്യയ കേഴനിക്കുന്നവേസര

കമകാശേമകായനി  കേകാകണണ്ട.  അവേര്  പെണയ  സകേകാടുത്തകാണയ്  വേകാങ്ങുന്നതയ്.  ഇന്തര്യയനിസല

മകറസതങനിലുയ  സയസകാന  ങ്ങളനില്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  കേവ്യൂ  കേകാണകാന്  സകാധനിക്കുകമകാ?

അതുസകേകാണതസന്ന  ഇന്നസത്ത  ഇഹൗ  സകാഹചെരര്യത്തനിനയ്  മകാറമുണ്ടകാകകാനുള്ള

പെരനിശമമുണ്ടകാകേണയ.  സകേകാടുക്കുസന്നങനില്  മകാനര്യമകായനി  സകേകാടുകണയ.   അതനിനകാവേശേര്യമകായ

നടപെടനി അങ്ങയ് സഡ്വതീകേരനികണയ. ഇവേനിസട സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപെകാസല കേള്ളയ് മദര്യമല്ല, പെകാനതീയമകാണയ്.

കേള്ളയ് ഷകാപ്പെനിനയ് ദൂരപെരനിധനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതടകമുള്ള കേകാരര്യങ്ങളനില് പ്രകതര്യകേ നയമുണ്ടകാകേണയ. 

ബഹുമകാനര്യനകായ പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേകുപ്പുമനനി ആ വേകുപ്പെയ് ഏസറടുത്ത കശേഷയ
നനിരവേധനി  മകാറങ്ങള്കയ്  തുടകയ  കുറനിച്ചു.  അസതല്ലകായ  ഞകാന്  ഇവേനിസട  ആവേര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.
ധകാരകാളയ  കേകാരര്യങ്ങള്  അകദ്ദേഹയ  സചെയകാന്  ശമനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഭൂമനി,  വേതീടയ്,  ആദനിവേകാസനി
വേനിഭകാഗങ്ങളസട  സതകാഴനില്പ്രശ്നയ  എന്നനിവേ  പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുയ  ആദനിവേകാസനി
വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട സചെറപ്പെകകാസര വേനയ സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനിയള്ള പ്രവേര്ത്തനങ്ങളനിലുയ
അവേനിടസത്ത  സ്കൂളകേളനില്  അദ്ധര്യകാപെകേരകായനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപെടനികേള്
സഡ്വതീകേരനിക്കുന. ആറളയ ഫകാമനില് നനിരവേധനി പെദ്ധതനികേള് നടപ്പെകാക്കുന്ന തനിനുള്ള പെരനിശമങ്ങള്
നടക്കുന.  അവേനിസട  കറകാഡയ്,   പെകാലയ,  ഹയര്  സസകനറനി  സ്കൂള്,  ആര്ദയ  പെദ്ധതനിയനില്
ഉള്സപ്പെടുത്തനി  കഹകാസനിറല്,  അങണവേകാടനി,  കേമ്മവ്യൂണനിറനി  ഹകാള്  എന്നനിവേയടകമുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള്  സചെയ്യുനണ്ടയ്.  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  ആദനിവേകാസനി  കമഖലയനില്  6750
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കുടുയബങ്ങള്കകാണയ് വേതീടുവേച്ചുനല്കേകാന്  ശമനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്. 10 കമകാഡല് സ്കൂളകേള്, പെകാലകകാടയ്
കസകാര്ട്സയ് സ്കൂള് എന്നനിങ്ങസന ഈ ഗവേണ്സമനയ്  ഇവേനിസട  ഒരു വേര്ഷയസകേകാണ്ടയ് എല്ലകായ
സചെയ്തുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  കേഴനിഞ  അഞയ്  വേര്ഷയ  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കമഖലയനില്  നടന്ന
അഴനിമതനി  സയബനനിച്ചയ്  ഇവേനിസട  ചെര്ച്ച  സചെയ്തുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്
വേന്നതനിനുകശേഷയ  ആ കമഖലയനില്നനിനയ അഴനിമതനി തുടച്ചുനതീകകാന് കവേണ്ടനിയള്ള പെരനിശമയ
നടന  സകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  ശേക്തമകായ  ഇടസപെടല്  ആദനിവേകാസനി
കമഖലയനില്  നടപ്പെകാകനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  പെടനികേജകാതനി  കമഖലയയ  അതുകപെകാസല
തസന്നയകാണയ്.  പെടനികേജകാതനി  വേനിഭകാഗങ്ങകളകാസടകാപ്പെയ ഭക്ഷണയ കേഴനിച്ചുയ നൃത്തയ സചെയ്തുയ  ശതീ.
രകമശേയ്  സചെന്നനിത്തല എല്ലകായനിടത്തുയ ജകാഥ നടത്തനി.  പെകക്ഷ ആ കകേകാളനനികേസളകാനയ നന്നകായനില്ല.
അവേകരകാസടകാപ്പെയ അകദ്ദേഹയ നൃത്തയ സചെയ്തു,  ഭക്ഷണയ കേഴനിച്ചു.  കേഴനിഞ  5  വേര്ഷയ സകേകാണ്ടയ്
ഒനയ  നടന്നനില്ല.   ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നനിടയ്  ഒരു  വേര്ഷമകായനികടയള.
ഒറവേര്ഷയ  സകേകാണ്ടയ്  തസന്ന  ഓകരകാ  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലുയ  രണ്ടയ്  കകേകാളനനികേള്
സകേകാടുകകാന് അകദ്ദേഹയ  തയകാറകായനി.  ആ കകേകാളനനികേളനില് ഒരു കകേകാടനി രൂപെ സകേകാണമകാത്രയ
വേനികേസനയ നടപ്പെകാകേനില്ല എന്നകാണയ്  എനനികയ് അങ്ങകയകാടയ്  സൂചെനിപ്പെനികകാനുള്ളതയ്.  ഏതകാണ്ടയ്
26342  പെടനികേജകാതനി  കകേകാളനനികേളണ്ടയ്.  4645  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കകേകാളനനികേളണ്ടയ്.  ഓകരകാ
കകേകാളനനിയനിലുയ   സമഗമകായ  വേനികേസനയ  നടപ്പെകാക്കുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ  പെദ്ധതനി
ആവേനിഷ്കരനിക്കുകേയയ  അതനിനുകവേണ്ടനിയള്ള ഫണ്ടയ് മകാറനിവേയ്ക്കുകേയയ സചെയണയ.   ഇകപ്പെകാള് ഒരു
കകേകാടനി  രൂപെ  സകേകാടുത്തു.  അവേനിസട  കുറച്ചുകേകാരര്യയ  നടക്കുയ.  അവേനിസട  പെനിസന്നയയ  കേകാരര്യങ്ങള്
സചെകയണ്ടനി വേരുയ. അതുസകേകാണ്ടയ്  ഒകാകരകാ കകേകാളനനിസയയയ സമഗമകായനി  നവേതീകേരനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്
പ്രകതര്യകേയ  പ്രകതര്യകേമകായനി  വേതീടയ്,  വേതീടയ്  സമയനിനനന്സയ്,  കറകാഡയ്,  സസലറയ്,  കുടനിസവേള്ളയ,
ശ്മശേകാനയ,  കേളനിസലയ,  അങണവേകാടനി,  കേമ്മവ്യൂണനിറനി  ഹകാള് എന്നനിവേയടകയ ഒരു കകേകാളനനി
പ്രകദശേത്തയ്  എസന്തല്ലകായ  കവേണകമകാ  അതനിസന  സയബനനിച്ച  സമഗമകായ  ഒരു  പെദ്ധതനി
തയകാറകാകനി  അടുത്ത  വേര്ഷസമങനിലുയ  അതനിനകാവേശേര്യമകായ  സയവേനിധകാനമുണ്ടകാ  കണസമന്നയ്
ഞകാന്  അങ്ങകയകാടയ്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്.  അകതകാസടകാപ്പെയതസന്ന  പെടനികേജകാതനി
വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേളസട  ലയപയഗകാനയ്  വേര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയയ  കുടനിശനികേ  സകേകാടുക്കുകേയയ  സചെയണയ.
അതുകപെകാസല  സഡ്വകാശയ  കകേകാകളജുകേളനില്  കേഴനിഞ  5  വേര്ഷയ  പെഠനിച്ചനിരുന്ന  പെടനികേജകാതനി
വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള് ഡനിഗനി കേഴനിഞയ്  ഏസതങനിലുയ കജകാലനികയ് അസസപ സചെയ്തകാല് ഇനര്വേവ്യൂവേനിനയ്
ഹകാജരകാകേകാന് കേഴനിയനില്ല.  കേകാരണയ അവേരുസട സര്ടനിഫനികറ്റുകേള് സഡ്വകാശയ സകാപെനങ്ങള്
വേകാങ്ങനിവേച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   ഗവേണ്സമനയ്  സകേകാടുകകാനുള്ള ഫതീസയ്  സകേകാടുകകാത്തതുസകേകാണ്ടയ്
സര്ടനിഫനികറയ്  സകേകാടുക്കുന്നനില്ല.   ആ  സര്ടനിഫനികറയ്   സകേകാടുകകാത്തതുസകേകാണ്ടയ്  അവേര്കയ്
കജകാലനി  ലഭനിക്കുന്നനില്ല.  കേഴനിഞ  5  വേര്ഷമകായനി  ഇതകാണയ്  സനിതനി.  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്
വേരുകമകാള്  തതീര്ച്ചയകായയ  ഒരു  മകാറമുണ്ടകാകുസമന്നകാണയ്  അവേര്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.   അങ്ങയ്
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മുന്കേസയടുത്തയ്  അതനിനകാവേശേര്യമകായ  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്
സൂചെനിപ്പെനികകാനുള്ളതയ്.  തതീര്ച്ചയകായയ  ഇവേനിസട  കേഴനിഞ  5  വേര്ഷയ
സകേകാണ്ടയ്  കകേരളസത്ത  നശേനിപ്പെനിച്ചയ്  നകാമകാവേകശേഷമകാകകാന്കവേണ്ടനി  പെരനിശമനിച്ച
യ.ഡനി.എഫയ്.-സനതനിരകായനിട്ടുള്ള  ജനവേനികേകാരയ  കേകാരണമകാണയ്  ഇടതുപെക്ഷ  ജനകാധനിപെതര്യ മുന്നണനി
അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതയ്.  തതീര്ച്ചയകായയ  കകേരളസത്ത  മകാറനിമറനികകാന്,  കകേരളത്തനിസല ജനങ്ങസള
മുഴുവേന്  വേനിശേഡ്വകാസത്തനിസലടുത്തുസകേകാണ്ടയ്  കകേരളത്തനില്  സമഗ   വേനികേസനയ  നടപ്പെകാകകാന്
പെരനിശമനിക്കുന്ന   എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനനിസന  ഈ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള ശേക്തമകായനി
അനുകൂലനിച്ചുസകേകാണ്ടയ് എസന വേകാക്കുകേള് അവേസകാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .   ടനി  .   വേനി  .   ഇബ്രകാഹനിയ: സര്,  ഞകാന് ഈ ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  എതനിര്ക്കുകേയകാണയ്.   എസന
ജനില്ലയനില് നനിന്നടകയ ധകാരകാളയ  കേര്ഷകേര് ഇന്നയ്  രകാജ്ഭവേനനികലയയ് കകേരളത്തനിസല കേര്ഷകേരുസട
പ്രശ്നങ്ങള്  പെരനിഹരനികണസമന്നകാവേശേര്യസപ്പെട്ടുസകേകാണ്ടയ്  മകാര്ച്ചയ്  സചെയ്യുകേയകാണയ്. ആ  മകാര്ച്ചനിനയ്
ആധകാരമകായ കേകാരര്യങ്ങള് പെഠനിക്കുകേയയ അതയ് പെരനിഹരനികകാനകാവേശേര്യമകായ നടപെടനികേള് സര്കകാര്
സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയയ  സചെയണസമന്നയ്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്.  കേഴനിഞ  ബജറയ്  ചെര്ച്ചയനിലുയ
എനനികയ്  ഇകത വേകുപ്പെനിസന ധനകാഭര്യര്ത്ഥന ചെര്ച്ചയനില് പെസങടുകകാന് സകാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്. അന്നയ്
മുഴുവേന് പെടനികേജകാതനി  വേനികേസനത്തനികലയയ്  കപെകായതുസകേകാണ്ടയ്  നവ്യൂനപെക്ഷകക്ഷമവമകായനി  ബനസപ്പെട
കേകാരര്യങ്ങള് പെറയകാന് സകാധനിച്ചനിടനില്ല.  അതുസകേകാണ്ടയ്  ഞകാന് ഇകപ്പെകാള് നവ്യൂനപെക്ഷകക്ഷമവമകായനി
ബനസപ്പെട കേകാരര്യങ്ങള് പെറയകാന് ആഗഹനിക്കുകേയകാണയ്.  

എല്.ഡനി.എഫയ്. കനതൃതഡ്വയ  നല്കുന്ന  സര്കകാരകാണനിതയ്.  സതര്യത്തനില്  നവ്യൂനപെക്ഷ
ങ്ങളസടയയ മുസതീങ്ങളസടയയ  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ വേനികേസന മുകന്നറയ തടഞനിട്ടുള്ള ഒരു പെകാര്ടനിയയ
മുന്നണനിയമകാണയ്  ഭരണയ  നടത്തനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഒരു  ഭകാഗത്തയ്  ആര്.എസയ്.എസയ്.
സയഘ്പെരനിവേകാര്  കഫകാബനിയ  കേകാണനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്  മുസതീങ്ങളസട  കവേകാടയ്  തട്ടുകേയയ  അവേരുസട
സയരക്ഷകേരകായനി  ഞങ്ങളസണ്ടനപെറഞയ്  അവേസര  സകാന്തഡ്വനനിപ്പെനികകാന്കവേണ്ടനി  പെലകപ്പെകാഴുയ
ശമനിക്കുകേയയ  അകതകാസടകാപ്പെയതസന്ന വേനിദര്യകാഭര്യകാസ വേനികേസന സകാമൂഹര്യ മുകന്നറസത്ത തടയകേയയ
സചെയ്തനിട്ടുള്ള  പെകാര്ടനിയകാണയ്.  മുയലനിസന  കൂസട  ഓടുകേയയ  കവേടകകാരസന  കൂസട  കവേടയകാടുകേയയ
സചെയ്യുന്ന സമതീപെനമകാണയ് മകാര്കനിസ്റ്റയ്  പെകാര്ടനി  കേകാലകാകേകാലങ്ങളനില് മുസതീങ്ങളസട  കേകാരര്യത്തനില്
എടുത്തനിട്ടുളളസതന്നയ്  ഞകാന്  ചൂണ്ടനികകാണനിക്കുകേയകാണയ്.   സദ്ദേകായ  ഹുസസസസന  കപെരയ്
പെറഞസകേകാണ്ടയ് മുസതീയ വേനികേകാരങ്ങള്സകകാപ്പെയ നനിനയ അകതകാസടകാപ്പെയ ആര്.എസയ്.  എസയ്.-
സനയയ  സയഘ്പെരനിവേകാറനിസനയയ  കേകാടനി  മുസതീങ്ങസള  ഭതീതനിയനിലകാഴനി  ഞങ്ങള്
സയരക്ഷകേരകാസണന്നയ്  ചെമയകേയയ  സചെയ്യുന.  ധകാരകാളയ  ഉദകാഹരണങ്ങളള്ളതനില് ഒറകകാരര്യയ
പെറയകായ.  നനിങ്ങള് ഇകപ്പെകാള് മദസകാ അദ്ധര്യകാപെകേ കക്ഷമ സപെന്ഷന്  സകേകാണവേനസവേന്നയ്
പെറയനണ്ടകല്ലകാ;  1985-ല്  സകേ.  കേരുണകാകേരന്  മദസകാ  അദ്ധര്യകാപെകേര്കയ്  സപെന്ഷന്
സകേകാടുകകാന്  തതീരുമകാനനിച്ചകപ്പെകാള്  കകേരളത്തനില്  മുല്ല-മുക്രനി  സപെന്ഷന്  സകേകാടുക്കുന്നതനിനയ്
ഞങ്ങള്  എതനിരകാസണനപെറഞയ്  ഡനി.കവേ.  എഫയ്.ഐ.  കകേരളത്തനിലകാകേമകാനയ  പ്രകേടനയ
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നടത്തനി  1987-ല്  അകത  ഹനിന്ദു  വേര്ഗ്ഗതീയതസയ  ഉകത്തജനിപ്പെനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്  കവേകാടകാകനി
മകാറനിയനിട്ടുണ്ടയ്  നനിങ്ങള്.  ആ  ഒരു  ഉദകാഹരണയ  കപെകാകര;  കവേണസമങനില്  ഇനനിയയ  പെറയകായ.
ഇകഴനിഞ സതരസഞടുപ്പെയ്....

ശതീ  .    ആര്  .    രകാകജഷയ്:  സര്,  കപെകായനിനയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്.  റൂള്  307.   മദസകാ
അദ്ധര്യകാപെകേര്കയ്  സപെന്ഷന്  സകേകാടുകകാനകാവേശേര്യമകായ  തതീരുമകാനസമടുത്തകപ്പെകാള്
അതനിസനതനിസര  ഡനി.കവേ.എഫയ്.ഐ.  സമരയ  സചെയ്തുസവേന്നയ്  പെറഞതയ്   വേസ്തുതകാ
വേനിരുദ്ധമകാണയ്.  റൂള്  307  അനുസരനിച്ചയ്  അതയ്  കരഖയനില്  നനിന്നയ്  നതീകയ  സചെയണയ.*

അതുമകാത്രമല്ല,  തുടര്ന്നയ് ഒരുപെകാടയ് തവേണ അധനികേകാരത്തനില് വേന്ന ഇടതുപെക്ഷ ജനകാധനിപെതര്യ
ഗവേണ്സമനകാണയ് മദസകാ അദ്ധര്യകാപെകേര്കയ് കകേരളത്തനിലകാദര്യമകായനി സപെന്ഷന് സകേകാടുത്തതയ്. 

മനി  .   സചെയര്മകാന്: അതയ് പെരനികശേകാധനിച്ചയ് നടപെടനി സഡ്വതീകേരനികകായ.

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ:  സര്, ഞകാന് അതനില് ഉറച്ചുനനില്ക്കുന.  മകാത്രമല്ല,  ഞകാന്
സവേല്ലുവേനിളനിക്കുകേയകാണയ്.  ഡനി.സസവേ.എഫയ്.സഎ.-യസട  ചെരനിത്രവയ  കകേരളത്തനിസന
രകാഷ്ട്രതീയവസമടുത്തയ്  പെരനികശേകാധനികസട.  1987-ല് ഹനിന്ദു  വേര്ഗ്ഗതീയത ഉകത്തജനിപ്പെനിച്ചു  സകേകാണ്ടയ്
കവേകാടയ്  പെനിടനികകാന്കവേണ്ടനി  മുല്ല-മുക്രനി  സപെന്ഷന്  സകേകാടുക്കുനസവേനള്ളതകാണയ്  മകാര്കനിസ്റ്റയ്
പെകാര്ടനി അന്നയ്  ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടനിച്ച മുദകാവേകാകേര്യയ. അതുകപെകാസലതസന്ന ശതീ. പെനി. സകേ. അബ്ദു റബയ്
കേഴനിഞ  പ്രകാവേശേര്യയ  സ്കൂളകേളയ  കകേകാകളജുകേളയ  സകേകാടുത്തകപ്പെകാള്  എല്ലകായ  മലപ്പുറകത്തയയ്
സകേകാണകപെകാകുനസവേന്നയ്  പെറഞസകേകാണ്ടയ്  ആര്.എസയ്.എസയ്.-നയ്  ആയധമുണ്ടകാകനിസകകാടുത്തതയ്
നനിങ്ങളകാണയ്.  ഞകാന്  ഇതയ്  പെറയന്നതയ്  നനിങ്ങള്  ഭകാവേനിയനില്  ഈ  നയയ
തനിരുത്തുന്നതനിനുകവേണ്ടനിയകാണയ്........(ബഹളയ).....  പെഞകായത്തുകേള് വേനിഭജനിച്ചകപ്പെകാള്കപെകാലുയ
വേര്ഗ്ഗതീയതയസട മകാനയ നല്കേനി, വേര്ഗ്ഗതീയതയസട രൂപെയ നല്കേനി  പ്രസയഗനിച്ചതനില് സങടമുണ്ടയ്.
കഡകാ. ടനി. എയ. കതകാമസയ് സഎസകനിസനകപ്പെകാസലയള്ള ആളകേള് പ്രസയഗനിക്കുകമകാള് തതീര്ച്ചയകായയ
ആ നയയ  തനിരുത്തണസമനള്ളതുസകേകാണ്ടകാണയ്  ഞകാന്  ഇതയ്  പെറയന്നതയ്.  ഇവേനിസട  മുസതീയ
പെഞകായത്തുയ  മുസതീയ  കബകാകയ്  പെഞകായത്തുയ  ഉണ്ടകാകനിസയന്നയ്  പെറഞസകേകാണ്ടയ്
കകേരളത്തനില് ആര്.എസയ്.എസയ്.-നയ് ആയധയ സകേകാടുത്തതയ് നനിങ്ങളകാണയ്.....(ബഹളയ) .....…
ഈ സഭയനില് ശതീ. എ.എന്. ഷയസതീര് അടകമുള്ള ആളകേള് പ്രസയഗനിച്ചതയ്  'പെച്ച ബഹൗസയ്,
പെച്ച കബകാര്ഡയ്  '  എന്നകാണയ്.  ഇന്നസലകപ്പെകാലുയ  'പെച്ച മകാങ്ങ'  എനപെറഞയ് പ്രസയഗനിച്ചു.  ഈ
രതീതനിയനിലുള്ള  സമതീപെനമകാണയ്  നനിങ്ങള്  മുസതീങ്ങകളകാടുയ  നവ്യൂനപെക്ഷങ്ങകളകാടുയ
കേകാണനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  ......(ബഹളയ)....  … നവ്യൂനപെക്ഷങ്ങസള  നവ്യൂനപെക്ഷ  വേകുപ്പെയ്
ഉപെകയകാഗനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്  തസന്ന  മുസതീയ  മുകന്നറസത്ത  തടയകാന്  കവേണ്ടനിയകാകണകാ  എസന
കസ്നേഹനിതന് കഡകാ.  സകേ.  ടനി.  ജലതീലനിസന നനിങ്ങള് മനനിയകാകനിയതയ് എനകപെകാലുയ  ഞകാന്
സയശേയനിക്കുകേയകാണയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാരനിസന കേകാലഘടത്തനില് ശതീ.  മഞളകായകുഴനി അലനി

* സഭകാദ്ധര്യക്ഷസന  ഉത്തരവേനിന്  പ്രകേകാരയ  (ഫയല്  നമര്.2309/ഇ.ബനി/17/നനി.സസ.  തതീയതനി  19-5-2017)  കരഖയനില്
നനിലനനിര്ത്തകാന് തതീരുമകാനനിച്ചു. 



367 കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 18, 2017

ഈ  വേകുപ്പെയ്  സസകേകേകാരര്യയ  സചെയ്തനിരുന.  2012-ല്  ഒരു  കകേകാടനി  രൂപെ  നവ്യൂനപെക്ഷകക്ഷമ
വേകുപ്പെനിനുകവേണ്ടനി  നതീകനിവേച്ചയ്  2016-17-ല്   103  കകേകാടനി  രൂപെയകായനി,  നൂറനിരടനി
വേര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുസകേകാണ്ടകാണയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്  ഇറങ്ങനികപ്പെകായതയ്.   കഡകാ.  സകേ.  ടനി.
ജലതീല് ഇപ്രകാവേശേര്യയ എന്തകാണയ് സചെയ്തതയ്; കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവേണ്സമനയ് 2016-17-സല
ബജറനില്  103  കകേകാടനി  രൂപെ ഉള്സപ്പെടുത്തനിയതനില് ഒരു നയകാസസപെസ സചെലവേഴനിച്ചനിട്ടുകണ്ടകാ;
ആസകേ  സചെലവേയ്  സചെയ്തതയ്  32  കകേകാടനിരൂപെ  മകാത്രയ,  ശതീ.  കേകാനയ  രകാകജന്ദ്രസന
പ്രസകാവേനസയകാസക  ഓര്മ്മ  വേരനികേയകാണയ്.  2016-ല്  വേനിധവേകേള്ക്കുകവേണ്ടനി  തുകേ
നതീകനിവേച്ചകപ്പെകാള് ശതീ.  കേകാനയ  രകാകജന്ദ്രന്  മുസതീയ  സതീകേള്ക്കുകവേണ്ടനി വേതീടുണ്ടകാകകാന്  32
കകേകാടനി  രൂപെ  നതീകനിവേച്ചുസവേന്നയ്  പെറഞയ്  വേര്ഗ്ഗതീയ  പ്രചെരണയ  നടത്തനി.   ഞകാന്  സതര്യയ
പെറയകേയകാണയ്.  2016-സല ശതീ.  കേകാനയ രകാകജന്ദ്രസന പ്രസകാവേനസയടുത്തയ് പെരനികശേകാധനിച്ചകാല്
അറനിയകായ.....(ബഹളയ).......

ശതീ  .    സകേ  .    രകാജന്:  സര്,  കപെകായനിനയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്...  വേസ്തുതകാപെരമല്ലകാത്ത  ഈ
അഭനിപ്രകായ പ്രകേടനയ കരഖയനില്നനിന്നയ് നതീകയ സചെയണയ.* ശതീ. കേകാനയ രകാകജന്ദ്രന് അങ്ങസന
പെറഞതകായനി  ഏസതങനിലുയ  തരത്തനിലുള്ള  സതളനിവേയ്  ഹകാജരകാകകാന്  പെറനില്ല.   ഇടതുപെക്ഷ
ജനകാധനിപെതര്യ  മുന്നണനിസയ  ഇങ്ങസനസയകാനയ  സവേല്ലുവേനിളനികകണ്ട.
ശതീ. കേകാനയ രകാകജന്ദ്രന് അങ്ങസന പെറഞനിട്ടുമനില്ല.

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ  :  സര്,  ഞകാന്  അതനില്  ഉറച്ചുനനില്ക്കുന.   പെരനികശേകാധനി
കണയ.  ഞകാന് സതളനിവേയ് ഹകാജരകാകകായ.  

മനി  .   സചെയര്മകാന്  : വേസ്തുതകാപെരമകായനി പെരനികശേകാധനിച്ചയ് നടപെടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുയ.  

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ  :  സര്,  ആ  32  കകേകാടനി  രൂപെ  കേളകര്മകാര്കയ്
കകേമകാറനിസയന്നല്ലകാസത കഡകാ.  സകേ.  ടനി.  ജലതീല് ഈ വേകുപ്പെയ് ഏസറടുത്തതനിനുകശേഷയ  ഒരു
നയകാകപെസ  സചെലവേഴനിച്ചനിടനില്ല.  വേനിധവേകേള്ക്കുകവേണ്ടനിയള്ള  അകപെക്ഷ  സഡ്വതീകേരനിച്ചതനിസന
ലനിസ്റ്റുകപെകാലുയ പ്രനിപ്പെയര് സചെയകാന് നവ്യൂനപെക്ഷ വേകുപ്പെനിനയ് കേഴനിഞനിടനില്ല.    സഡ്വകാഭകാവേനികേമകായയ
ഒരു വേകുപ്പെനില് പെണയ സചെലവേഴനികകാസത വേന്നകാല് സകാധകാരണഗതനിയനില് പെദ്ധതനി രൂപെതീകേരണ
സമയത്തയ്,...... (ബഹളയ)........

മനി  .    സചെയര്മകാന്  : വേസ്തുതയല്ലകാത്ത  കേകാരര്യയ  പെരനികശേകാധനിച്ചയ്  നടപെടനിസയടുകകാ  സമന്നയ്
പെറഞകല്ലകാ; .....(ബഹളയ)....... അകദ്ദേഹയ പെറയസട..... നനിങ്ങള് ഇരനിക്കൂ......

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ  :  സര്,  നനിങ്ങള്  സഹനിഷ്ണുതകയകാടുകൂടനി  കകേള്കണയ....…
(ബഹളയ)......

* സഭകാദ്ധര്യക്ഷസന  ഉത്തരവേനിന്  പ്രകേകാരയ  (ഫയല്  നമര്.  2309/ഇ.ബനി/17/നനി.സസ.  തതീയതനി  19-5-2017)  കരഖയനില്
നനിലനനിര്ത്തകാന് തതീരുമകാനനിച്ചു. 
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മനി  .    സചെയര്മകാന്  : വേസ്തുതയല്ലകാത്ത  ഒരു  കേകാരര്യവയ  കരഖയനിലുണ്ടകാകേനില്ല.   അതയ്
പെരനികശേകാധനിച്ചയ് നടപെടനി സഡ്വതീകേരനിക്കുയ.  എല്ലകാവേരുയ സതീറനിലനിരനികണയ.  അങ്ങയസട സമയയ
അവേസകാനനിക്കുന.

ശതീമതനി  സനി  .    സകേ  .    ആശേ  : സര്....(കമകയ്  ഓഫയ്). ..… സര്,  കപെകായനിനയ്  ഓഫയ്
ഓര്ഡര്.....

ശതീ  .    പെനി  .    സകേ  .    ബഷതീര്  : സര്....(കമകയ് ഓഫയ്).....  സര്,  എന്തകാണനിതയ്  2  കപെകായനിനയ്
ഓഫയ് ഓര്ഡര് വേന. ....(ബഹളയ).......

മനി  .    സചെയര്മകാന്  : ശതീ.  പെനി.  സകേ.  ബഷതീര്,  അങ്ങയ്  സതീറനില്  കപെകായനിരനിക്കൂ......
(ബഹളയ)........  വേസ്തുതകാപെരമല്ലകാത്ത  പെരകാമര്ശേയ  കരഖയനിലുണ്ടകാകേനില്ല.   എല്ലകാവേരുയ
സചെയറമകായനി സഹകേരനികണയ.  പതീസയ്........ 

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ  :  സര്, എനനികയ് സപ്രകാടക്ഷന് തകരണ്ടതയ് അങ്ങകാണയ്.  കുറച്ചയ്
സഹനിഷ്ണുത  പെകാലനികണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്  പെറയകാനുള്ളതയ്.   വേസ്തുതകേള്  പെറയകമകാള്
നനിങ്ങള്കയ്  സപെകാള്ളുന്നതനില്  എകന്നകാടയ്  കദഷര്യസപ്പെടനിടയ്  കേകാരര്യമനില്ല.   നനിങ്ങള്
പ്രസയഗനിക്കുന്നതനിനുപെകേരയ  എസന്തങനിലുയ  കേകാരര്യയ  സചെയണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്
സൂചെനിപ്പെനികകാനുള്ളതയ്.  ഞകാനനിതയ് പെറയന്നതയ്.....

മനി  .    സചെയര്മകാന്  : അങ്ങയ്  പെറഞയ്  അവേസകാനനിപ്പെനികണയ.   അങ്ങയസട  സമയയ
കേഴനി ഞ. .....(ബഹളയ)....  … അകദ്ദേഹകത്തകാടകാണയ് പെറഞതയ്. നനിങ്ങള് ബഹള മുണ്ടകാകണ്ട.
അങ്ങയസട പ്രസയഗയ ചുരുകണയ.

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ  :  സര്,  എനനികയ്  അനുവേദനിച്ചുതന്നനിട്ടുള്ള  സമയയ  എനനികയ്
കേനികടണ്ടതുണ്ടയ്.  അതയ്  അവേര്  തടസസപ്പെടുത്തനിയതകാണയ്.  എനനികയ്  സപ്രകാടക്ഷന് തകരണ്ടതുയ
എനനികയ് സമയയ തകരണ്ടതുയ സചെയറകാണയ്.  അതയ് തരണയ.  

മനി  .   സചെയര്മകാന്  : അങ്ങയ് പെറഞയ് അവേസകാനനിപ്പെനികണയ.  

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ  :  സര്, അവേസകാനനിപ്പെനികകാറകായനില്ല. എസന നഷ്ടസപ്പെട സമയയ
മുഴുവേന് എനനികയ് തരണയ.  

മനി  .   സചെയര്മകാന്  : ഒരു മനിനനികട നഷ്ടസപ്പെട്ടുള.  ......(ബഹളയ).....

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ  :  സര്,  ഒരു  മനിനനിസടകാനമല്ല.  ഞകാന്  പെറയന്നതയ്
കേണക്കുവേച്ചനിടകാണയ്.  വേനിധവേകേള്ക്കുകവേണ്ടനി  നതീകനി  വേച്ച  32  കകേകാടനി  രൂപെ  കേളകര്മകാര്കയ്
കകേമകാറനിസയന്നല്ലകാസത  ഒരു  കപെസ  കപെകാലുയ  സചെലവേഴനിച്ചനിടനില്ല.  മകാത്രമല്ല,  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവേണ്സമനയ്,  ശതീ.  ഉമ്മന്  ചെകാണ്ടനി  അവേതരനിപ്പെനിച്ച  ബഡ്ജറനില്  103  കകേകാടനി  രൂപെ
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വേകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ഇപ്രകാവേശേര്യസത്ത ബഡ്ജറനില് അതയ് ചുരുകനി 90 കകേകാടനി രൂപെയകാകനി.
ഈ  വേകുപ്പെനിസനത്തസന്ന  സഞകനിസകകാല്ലകാന്,  ഈ  വേകുപ്പെനിസന  ആരകാച്ചകാരകായനി  എസന
കസ്നേഹനിതന്  കഡകാ.  സകേ.  ടനി.  ജലതീലനിസന  തസന്ന  നനിയമനിച്ചനി  ട്ടുകണ്ടകാസയനള്ളതകാണയ്  എസന
സയശേയയ.  സകാധകാരണഗതനിയനില്  പെദ്ധതനി  കഫകാര്മുകലഷസന സമയത്തയ്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്ന  ഒരു
സപെകാതുനയമുണ്ടയ്.  എകയ്സപെന്ഡനിച്ചര്  കുറഞ  കപെകായകാല്  അതനുസരനിച്ചയ്  കുറയകേയയ
എകയ്സപെന്ഡനിച്ചര്  കൂടനിയകാല്  അതനുസരനിച്ചയ്  കൂട്ടുകേയയ  സചെയ്യുനണ്ടയ്.   യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവേണ്സമനയ്  2012  മുതല്  2016  വേസരയള്ള കേകാലഘടത്തനില്  100  ശേതമകാനയ സചെലവേഴനിച്ച
കമഖലയനിലകാണയ്  ഇപ്രകാവേശേര്യയ  ഒനയ  സചെലവേഴനികകാത്ത  ഒരു  കേകാലഘടമുണ്ടകായനിട്ടുള്ളതയ്.
അതുകപെകാസലതസന്ന  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലത്തുണ്ടകായനിരുന്ന  മദസകാ
അദ്ധര്യകാപെകേ കക്ഷമനനിധനി സപെന്ഷന് ഇകപ്പെകാള് എവേനിസടസയത്തനി നനില്ക്കുന.  ഒനമകായനില്ല.
കഡകാ.  സകേ.  ടനി.  ജലതീല്  കയകാഗയ  വേനിളനിച്ചുസവേന്നല്ലകാസത  ആരുയ  അതനില്  കചെരകാന്
തയകാറകായനിടനില്ല.  യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവേണ്സമനനിസന സമയത്തയ് 12,000 ആളകേള് വേസര കചെര്ന്ന
സയഭവേമുണ്ടകായനി.   മസറകാരു കേകാരര്യയകൂടനി പെറയസട, 

മനി  .   സചെയര്മകാന്  : സയസയ്...... പതീസയ്....... അങ്ങയ് സഹൗമര്യനകായ ഒരു സമമറകല്ല.

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ  :  സര്,  ഇസതകാസക  പെറഞകാലുയ  കപെരുമകാറനി  പ്രസയഗയ
നടത്തനിയള്ള വേനിപവേമല്ലകാസത മസറകാനയ നടക്കുന്നനില്ല. കഡകാ. സകേ. ടനി. ജലതീല് ആസകേ സചെയ്തതയ്
എന്തകാണയ്?  കേഴനിഞ പ്രകാവേശേര്യയ മറപെടനി  പെറഞസകേകാണ്ടകാണയ്   കഡകാ.  സകേ.  ടനി.  ജലതീല് അതയ്
പ്രഖര്യകാപെനിച്ചതയ്.  ഈ സതീമനിസന മുഴുവേന് കപെരയ് മകാറനി.  വേനിധവേകാ വേതീടനിസന കപെരയ് ഇമനിച്ചനിബകാവേ
ഭവേന പെദ്ധതനിസയന്നകാകനി.  ഞങ്ങള്  നല്കേനിയ സമറനികടകാറനിയസയ്  കസകാളര്ഷനിപ്പെനിനയ്  കജകാസഫയ്
മുണ്ടകശരനിയസട  കപെരനിട്ടു.  പെകാകലകാളനി  മുഹമ്മദ്കുടനികയകാസടങനിലുയ  ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനി  ഇത്തനിരനി
കസ്നേഹയ കേകാണനികണസമന്നകാണയ് പെറയകാനുള്ളതയ്.   കകേകാച്ചനിയഗയ് സസനര് കഫകാര് മുസതീയ യൂത്തയ്സയ്
എന്നകായനിരുന ശതീ. പെകാകലകാളനി മുഹമ്മദ്കുടനി കപെരനിടനിരുന്നതയ്. ആ കപെരയ് മകാറനി കകേകാച്ചനിയഗയ് സസനര്
കഫകാര്  കമകനകാറനിറതീസയ്  എന്നകാകനി.  എന്തനിനകാണയ്  ശതീ.  പെകാകലകാളനി മുഹമ്മദ്കുടനി  ഇട  കപെരയ്
കഡകാ.  സകേ.  ടനി.  ജലതീല്  മകാറ്റുന്നതയ്?  കകേന്ദ്ര  പെദ്ധതനികകായനി  തുകേ  വേകേയനിരുത്തകാകനകാ,
പെദ്ധതനികേള്  സയസകാനസത്ത  നവ്യൂനപെക്ഷങ്ങള്ക്കുകവേണ്ടനി  നടപ്പെകാകകാകനകാ  ഈ
ഗവേണ്സമനനിനയ്  സകാധനിച്ചനിടനില്ല.  മകാത്രമല്ല,  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലത്തു
ണ്ടകായനിരുന്ന ഐ.ഡനി.എയ.ഐ., മദസകാ നവേതീകേരണയ എന്നതീ പെദ്ധതനികേള് 100 ശേതമകാനവയ
കനടനിസയടുകകാന് ഞങ്ങള്കകായനിട്ടുണ്ടയ്.  ശതീ.  മഞളകായകുഴനി അലനിയസട കേകാലത്തയ്,  ആദര്യയ
കകേരളയ 17-ാം സകാനത്തകായനിരുസന്നങനില് യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവേണ്സമനയ് ഇറങ്ങനികപ്പെകാകുകമകാള്
100  ശേതമകാനയ സചെലവേഴനിച്ച ഇന്തര്യയനിസല ഏകേ സയസകാനയ കകേരളമകാകനി മകാറനി.  അവേനിസട
നനിന്നകാണയ് നകായ പെനികന്നകാടയ് കപെകായനിട്ടുള്ളതയ്.

മനി  .   സചെയര്മകാന്  : സയസയ്...... പതീസയ്........

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ  :  സര്,  ഇല്ല.  എനനികയ് പെറയണയ.  എസന സമയയ മുഴുവേന്
ഇവേനിസട ബഹളയ വേയ്ക്കുകേയകാണയ് സചെയ്തതയ്.  
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മനി  .    സചെയര്മകാന്  : അങ്ങയ്  സഹകേരനികണയ.  അതയ്  ശേരനിയല്ല.   സചെയറമകായനി
സഹകേരനികണയ.  

ശതീ  .    ടനി  .    വേനി  .    ഇബ്രകാഹനിയ  :  സര്,  ഞകാന് അവേസകാനനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.  ശതീ.  പെനി.  സനി.
കജകാര്ജയ് പെറഞതുകപെകാസലസയകാനയ ഞകാന് ബഹുമകാനസപ്പെട മനനിസയ പെറയന്നനില്ല. പ്രസയഗയ
സകേകാണ്ടയ്  കേകാരര്യമനില്ല.   എസന്തങനിലുയ  സചെയ്തയ്  കേകാണനികണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്  വേളസര
വേനിനയകത്തകാടുകൂടനി  കഡകാ.  സകേ.  ടനി.  ജലതീല്  അടകമുള്ളവേകരകാടയ്  പെറയകാനുള്ളതയ്.   എസന
മണ്ഡലത്തനിസല ഒരു കേകാരര്യയകൂടനി പെറയസട, ബഹുമകാനസപ്പെട എ. സകേ. ബകാലന് ഇവേനിസടയണ്ടയ്.
സയസകാനത്തയ്  ഏറവയ  അധനികേയ  എസയ്.സനി.  വേനിഭകാഗയ  തകാമസനിക്കുന്ന  ഒരു കകേകാളനനിയണ്ടയ്.
എന്.എച്ചയ്.  കകേകാളനനി.  ആ  കകേകാളനനിയനിസല  എല്.പെനി.  സ്കൂള്  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവേണ്സമനയ്  അപ്കഗഡയ്  സചെയ്തയ്  യ.പെനി.  സ്കൂളകാകനി.   എന്നകാല്  അവേനിസട  പെഠനിക്കുന്ന  100
ശേതമകാനയ കുടനികേളയ എസയ്.സനി. വേനിഭകാഗത്തനിലുള്ളതകാണയ്.  ആ സ്കൂളനിസന സകേടനിടത്തനിനുകവേണ്ടനി
ഞകാന്  ഫണ്ടയ്  കചെകാദനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതുവേസരയയ  കേനിടനിയനിടനില്ല.  എകകസയ്  വേകുപ്പെനിസനക്കുറനിച്ച ഞ്ഞുയ
ധകാരകാളയ പെറയകാനുണ്ടയ്.  സകേകാകണ്ടകാടനി തകാലൂകനില് ഒരു എകകസയ് ഓഫതീസയ് തുറക്കുന്നതനിനയ്
ബഹുമകാനസപ്പെട എകകസയ് വേകുപ്പുമനനി നടപെടനി സഡ്വതീകേരനികണസമന്നയ്  അഭര്യര്ത്ഥനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്
ഞകാന് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള ഒരനികല്ക്കൂടനി എതനിര്ത്തുസകേകാണ്ടയ് അവേസകാനനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സചെയര്മകാന്  : ഈ നനിലപെകാടയ് ശേരനിയല്ല.  സചെയറമകായനി സഹകേരനികണയ.  പതീസയ്.....

ശതീ  .   പെനി  .   ടനി  .   കതകാമസയ്   :  സര്, കപെകായനിനയ് ഓഫയ് ഓര്ഡര്. റൂള് 286.

മനി  .   സചെയര്മകാന്  : എന്തയ് കപെകായനിനകാണയ്; ......(ബഹളയ).......

ശതീ  .    പെനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  :  സര് ,  ഇവേനിസട  ബഹുമകാനര്യനകായ  ടനി.  വേനി.  ഇബ്രകാഹനിയ
സയസകാരനിക്കുകമകാള് അവേനിസടനനിനയ മനനഃപൂര്വ്വമകായനി പ്രസയഗയ തടസസപ്പെടുത്തകാന് നനിരന്തരയ
ശമനിക്കുകേയകാണയ്.  ബഹുമകാനസപ്പെട  സചെയര്,  പ്രസയഗനിക്കുന്ന  ഒരു  വേര്യക്തനികയ്  സപ്രകാടക്ഷന്
സകേകാടുകകണ്ട ഉത്തരവേകാദനിതഡ്വയ അകങ്ങയകാണയ്.   അങ്ങയസട റൂളനിയഗനിസന ഞങ്ങള് കചെകാദര്യയ
സചെയ്യുന്നനില്ല.  പെസക്ഷ,  അങ്ങയ്  സയസകാരനികകാനുള്ള  അവേസരയ  സകേകാടുകണയ.   വേനിമര്ശേനയ
കകേള്കകാന് അവേര് തയകാറല്ല.   അതനിനുള്ള സപ്രകാടക്ഷന് സകേകാടുകകാനുള്ള ഉത്തരവേകാദനിതഡ്വയ
അകങ്ങയ്ക്കുണ്ടയ്.  അതുസയബനനിച്ചയ് റൂളനിയഗയ് നല്കേണയ.

മനി  .    സചെയര്മകാന്  : അങ്ങസയകപ്പെകാലുള്ള  മുതനിര്ന്ന  സമമര്  ഇങ്ങസന  സമയയ

അപെഹരനിച്ചതയ്  ശേരനിയകായനില്ല.  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  ആവേശേര്യമകായ  സമയയ  സകേകാടുത്തു.

അതനിനുകശേഷയ അങ്ങയ് ഈ സമയയ എടുകകണ്ടനിയനിരുന്നനില്ല.  

ശതീ  .   കറകാഷനി അഗസ്റ്റനിന്  :  സര്, എകകസയ്, സതകാഴനിലുയ സതകാഴനിലകാളനി കക്ഷമവയ പ്രവേകാസനി

കക്ഷമവയ  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനികന്നകാക/നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട

കക്ഷമയ  എന്നതീ  വേകുപ്പുകേളസട  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  സയബനനിച്ചകാണയ്  ഇവേനിസട  ചെര്ച്ച



371 കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 18, 2017

നടക്കുന്നതയ്.   ഈ ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില് വേന്നനിടയ്  ഒരു വേര്ഷയ  പെനിന്നനിടുകേയകാണയ്.

ഇന്നസത്ത സകാഹചെരര്യത്തനില് എകകസയ് വേകുപ്പുമകായനി ബനസപ്പെടുത്തനി ചെനിന്തനിക്കുകമകാള്,  ഒരു

പുതനിയ മദര്യ നയത്തനിനയ് രൂപെയ നല്കകേണ്ട സകാഹചെരര്യയ കേഴനിഞനിരനിക്കുന.  ബഹുമകാനസപ്പെട

സുപ്രതീയകകേകാടതനി  31-3-2017-ല് പുറസപ്പെടുവേനിച്ച വേനിധനിനര്യകായത്തനിസന അടനിസകാനത്തനില് ഒരു

പുതനിയ മദര്യ നയത്തനിനയ് രൂപെയ നല്കേകാന് അനുകൂല സകാഹചെരര്യയ രൂപെസപ്പെടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.

ഈ  വേനിധനിനര്യകായത്തനിസന  അടനിസകാനത്തനില്  ചെനിന്തനിക്കുകമകാള്  ഏകേകദശേയ

മുപ്പെതനിനകായനിരത്തനിലധനികേയ   സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  അവേരുസട  ഉപെജതീവേനവയകൂടനി

നഷ്ടസപ്പെടനിരനിക്കുനസവേന്നയ്  കൂടനികച്ചര്കണയ.  ഈ  സനിതനിവേനികശേഷയ  സയസകാനത്തയ്

രൂപെസപ്പെടുന്നതയ് കേകാണകാതനിരനികകാന് കേഴനിയനില്ല.   മദര്യശേകാലകേള് അടച്ചുപൂടനിയതുമൂലയ സതകാഴനില്

നഷ്ടസപ്പെട  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  മസറകാരു  സതകാഴനില്  എളപ്പെത്തനില്  കനടനിസയടുകകാന്

സകാധനികനില്ല.   ഈ  സകാഹചെരര്യത്തനില്  സര്കകാര്  ഉണര്നപ്രവേര്ത്തനികകണ്ടതനിസന

ആവേശേര്യകേതയകാണയ് ഞകാന് ചൂണ്ടനികകാണനിച്ചതയ്. സതകാഴനില് നഷ്ടസപ്പെടവേരുസട സതകാഴനില്പെരമകായ

പ്രശ്നങ്ങള്  സര്കകാര്  പെരനികശേകാധനിച്ചുവേരനികേയകാസണന്നയ്  ഒരു  കചെകാദര്യത്തനിനയ്  മറപെടനിയകായനി

ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനി  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണ്ടകായനി.  ഇകകാരര്യത്തനില്  സതഡ്വര  നടപെടനികേള്

സഡ്വതീകേരനികകണ്ടതുണ്ടയ്.  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനനിസന,  2014-15,

കേകാലഘടത്തനിസല  മദര്യനയയ  അനുസരനിച്ചയ്  സയസകാനത്തയ്  പെഞനക്ഷത്ര  പെദവേനിയള്ള

കഹകാടലുകേള്  ഒഴനിസകേയള്ള  കഹകാടലുകേള്കയ്  ബകാര്  കലസന്സയ്  നല്കേനിസല്ലന്ന

തതീരുമകാനമനുസരനിച്ചയ് പൂടനികപ്പെകായ ബകാറകേളനിസല ജതീവേനകകാസര പുനരധനിവേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ

മദര്യത്തനിനുയ  മയക്കുമരുന്നനിനുയ  എതനിസരയള്ള   കബകാധവേല്കരണത്തനിനുയ  മദര്യത്തനിനയ്

അടനിമകേളകായവേസര പുനരധനിവേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ പെണയ സമകാഹരനിക്കുന്നതനിനുമകായനി കകേരള കസ്റ്ററയ്

ബനിവേകറജസയ്  കകേകാര്പ്പെകറഷനനിലൂസട  വേനില്പ്പെന  നടത്തുന്ന  മദര്യത്തനികന്മേല്  അഞയ്  ശേതമകാനയ

സസസയ്  ഏര്സപ്പെടുത്തനിയനിരുന.  ഇതനിലൂസട  ലഭനിച്ച  ഏകേകദശേയ

500  കകേകാടനി  രൂപെയനിലധനികേയ  സര്കകാരനിസന  ഖജനകാവേനില് ഉണ്ടകാകകേണ്ടതകാണയ്.  നനിലവേനിസല

സകാഹചെരര്യത്തനില് സതകാഴനില് നഷ്ടസപ്പെടവേരുസട പുനരധനിവേകാസയ ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതനിനുതകുന്ന സതഡ്വര

നടപെടനി  ഗവേണ്സമനയ് സഡ്വതീകേരനികണയ.  ഈ കേകാരര്യത്തനില് ഗവേണ്സമനയ്  വേര്യക്തമകായ നയയ

രൂപെസപ്പെടുത്തനി  സമൂഹസത്ത  അറനിയനികകണ്ടതുണ്ടയ്.  മദര്യവേര്ജനത്തനിനയ്  ഊന്നല്  നല്കേനി

മയക്കുമരുന്നനിസന  ഉപെകയകാഗയ  പൂര്ണ്ണമകായയ  ഇല്ലകാതകാക്കുകേസയന്ന  ലക്ഷര്യയ

മുന്നനിര്ത്തനിസകകാണള്ള  'വേനിമുക്തനി'-സയന്ന  പെദ്ധതനി  ഏസറ  ശകാഘനതീയമകാണയ്.   കേഴനിഞ

സകാമത്തനികേ വേര്ഷയ  7,22,95,000  രൂപെ മനിഷസന പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കകായനി  അനുവേദനിച്ചതനില്

അഞ്ചുകകേകാടനി സതകാണ്ണൂറനിയഞ്ചുലക്ഷത്തനില്പ്പെരയ  രൂപെ  സചെലവേഴനിച്ചതകായനി  കേണകകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഫണകേളസട വേനിനനികയകാഗയ ഫലപ്രദമകായനി റനിവേവ്യൂ സചെയകാനുയ കമകാണനിറര് സചെയകാനുയ കേഴനിയണയ.

സയസകാനത്തയ് നല്ല നനിലയനില് പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്ന ലഹരനി വേനികമകാചെന കകേന്ദ്രങ്ങളണ്ടയ്. പ്രസ്തുത

കകേന്ദ്രങ്ങസളക്കൂടനി   ഈ  പെദ്ധതനിയനില്  ഉള്സപ്പെടുത്തനി  അവേരുസട  സഹകേരണയ

ഉറപ്പുവേരുകത്തണ്ടതയ് അനനിവേകാരര്യമകാസണന്നകാണയ് എസന അഭനിപ്രകായയ. 

ബഹുമകാനസപ്പെട മനനി എകകസയ്  വേകുപ്പെയ്  നവേതീകേരനിക്കുസമന്നയ്  പെറഞ ഒരു വേകാര്ത്ത
വേകായനിക്കുകേയണ്ടകായനി.  ഏസറ  സഡ്വകാഗതകാര്ഹമകാണയ്.   നമ്മുസട  സയസകാനത്തയ്  നനിലവേനിലുള്ള
സനിതനിവേനികശേഷത്തനില്  മകാറയവേരുത്തകാന്  സകാധനിക്കുന്ന  ഒരു  കേകാരര്യമകാണയ്.  ഇന്നയ്  ആധുനനികേ
ഉപെകേരണങ്ങളയ  സഹൗകേരര്യങ്ങളയ  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനിനയ്  വേര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു സകേകാടുകകണ്ടതുണ്ടയ്.   ഇന്നയ്
ലഹരനിയമകായനി  ബനസപ്പെട്ടുള്ള  ചെര്ച്ചകേള്  നടക്കുകമകാള്  കുടനികേളനിലകാണയ്  ഇതനിസന
സകാധര്യതകേള് വേര്ദ്ധനിച്ചുവേരുന്നതകായനി  കേകാണുന്നതയ്.  സപെണ്കുടനികേളടകയ  ലഹരനിപെദകാര്ത്ഥങ്ങള്
ഉപെകയകാഗനിക്കുന്ന  സകാഹചെരര്യയ  കകേരളത്തനില് നനിലവേനിലുസണ്ടന്നയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനിതസന്ന
കസ്റ്ററയ്സമനയ്  വേകായനിക്കുകേയണ്ടകായനി.  ലഹരനിയസട  പുതനിയ  തലങ്ങള്  കേസണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള
പെകാഠശേകാലകേളകായനി നമ്മുസട കേലകാശേകാലകേള് മകാറകേയകാകണകാസയന്നയ് പെരനികശേകാധനികണയ. കേകാമസയ്
രകാഷ്ട്രതീയയ സജതീവേമകായനിരുന്ന  കേകാലത്തയ്  ഇതനിസന  നനിയനനികകാനുയ  ഇത്തരയ  കമകാശേമകായ
പ്രവേണതകേസള  എതനിര്ക്കുവേകാനുമുള്ള  ഒരു  ശേക്തനി  കേകാമസനില്ത്തസന്ന  പ്രവേര്ത്തനിക്കു
നണ്ടകായനിരുന.  ഈ  സകാഹചെരര്യത്തനില്  ഗവേണ്സമനയ്  കൂടുതല്  ഉണര്ന്നയ്
പ്രവേര്ത്തനികകണ്ടതുണ്ടയ്.

ഇകപ്പെകാള്  ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനി,  ശതീ.  എ.  സകേ.  ബകാലന്  ഇവേനിസടയനിസല്ലങനില്കപ്പെകാലുയ
അകദ്ദേഹത്തനിസന  വേകുപ്പുമകായനി  ബനസപ്പെസടകാരു  കേകാരര്യയ  പെറയകാനകാഗഹനിക്കുകേയകാണയ്.
വേനകാതനിര്ത്തനികയകാടയ്  കചെര്നള്ള  സലങ്ങളനില്  ആദനിവേകാസനി  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട  കുടനികേള്
ഏകേകാദ്ധര്യകാപെകേ വേനിദര്യകാലയങ്ങളനിലകാണയ് പെഠനിക്കുന്നതയ്.  ഒനമുതല് നകാലുവേസര കകാസ്സുകേളനിലുള്ള
കുടനികേസള  ഒരു  കകാസയ്  റൂമനില്  ഇരുത്തനി  പെഠനിപ്പെനിക്കുന്ന  സയവേനിധകാനമകാണയ്  ഏകേകാദ്ധര്യകാപെകേ
സയവേനിധകാനയ.   പ്രതനികൂല  സകാഹചെരര്യങ്ങസള  അതനിജതീവേനിച്ചകാണയ്  അദ്ധര്യകാപെകേര്  അവേനിസട
കജകാലനിയ്സകത്തുന്നതയ്.   രണവേര്ഷയമുമയ്  കുടമ്പുഴ  ഇഞനിപ്പുഴ  ആദനിവേകാസനിക്കുടനിയനിസല
അദ്ധര്യകാപെനികേസയ  കജകാലനികയ്  കപെകാകുന്ന  സമയത്തയ്  ആന  ചെവേനിടനിസകകാന്ന  സയഭവേയ
ഉണ്ടകായനിട്ടുണ്ടയ്.  ഏതകാണ്ടയ്  336  അദ്ധര്യകാപെകേരകാണയ്  ഈ  കമഖലയനില്  കജകാലനി  സചെയ്യുന്നതയ്.
അവേരുസട കവേതനയ കൃതര്യമകായനി സകേകാടുകകാന് സകാധനിക്കുനകണ്ടകാസയന്നയ് ചെനിന്തനികകണ്ടതുണ്ടയ്.
ആദനിവേകാസനി കുടനികേളസട വേനിദര്യകാഭര്യകാസത്തനിനുകവേണ്ടനി അവേര് നല്കേനിയ സയഭകാവേനകേള് വേനിലയനിരുത്തുകമകാള്
അവേസര  പുനരധനിവേസനിപ്പെനിക്കുവേകാനുയ  അവേരുസട  കജകാലനി  ഉറപ്പുവേരുത്തുവേകാനുയ
ശദ്ധനികകണ്ടതകായനിട്ടുണ്ടയ്. ഈ കുടനികേസള മറയ് സ്കൂളകേളനികലയയ് മകാറകാന് ശമനിസച്ചങനിലുയ കുടനികേള്
കപെകാകേകാന്  തയകാറകാകുന്നനില്ല.  അതുസകേകാണ്ടയ്  ഇരുപെതയ്  വേര്ഷകത്തകാളമകായനി   ഇവേസര
പെരനിരക്ഷനിച്ചുകപെകാരുന്ന ഏകേകാദ്ധര്യകാപെകേരുസട വേനിഷയയ ഈ ഗവേണ്സമനയ്  ഗഹൗരവേകത്തകാടുകൂടനി
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കേകാണണയ.  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലഘടത്തനില്  ഈ  സഭയനിസല  മുഴുവേന്
എയ.എല്.എ.-മകാരുയ  ഒപ്പെനിടയ്  ഒരു  നനികവേദനയ  നല്കേനിയതയ്  ഞകാന്  ഓര്ക്കുന.  അന്നസത്ത
മുഖര്യമനനി  ബഹുമകാനസപ്പെട ഉമ്മന് ചെകാണ്ടനി അയകായനിരയ രൂപെയകായനിരുന്ന അവേരുസട ശേമളയ
പെതനിനകായനിരയ  രൂപെയകായനി  വേര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുസകേകാടുക്കുകേയണ്ടകായനി.  അപ്കഗഡയ്  സചെയ്ത
സ്കൂളകേളനികലയയ്  കുടനികേസള  മകാറ്റുകേയയ   കുടനികേളനില്ലകാത്ത  വേനിദര്യകാലയങ്ങള്  അടച്ചുപൂടകാന്
തതീരുമകാനസമടുക്കുകേയയ  സചെയ്യുകമകാള്   ആ  കുടനികേസള  പെരനിരക്ഷനിക്കുന്നകതകാസടകാപ്പെയ  ഈ
അദ്ധര്യകാപെകേസര സയരക്ഷനികകാനുള്ള ബകാധര്യതയയ സര്കകാരനിനുണ്ടയ്. 

എസയ്.ടനി.  വേനിഭകാഗത്തനിനയ്  വേതീടയ്  നനിര്മ്മകാണത്തനിനയ്  പെഴയ  ഐ.എ.കവേ.  പ്രകേകാരയ
ലഭനിച്ചനിരുന്ന  സഹകായയ   ഇന്നയ്  പെനി.എയ.എ.കവേ.  പ്രകേകാരയ  മൂന്നയ്  ലക്ഷയ  രൂപെയകായനി
ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പെസക്ഷ  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനില്നനിനയ  സകേകാടുകകണ്ട  ഒരു  ലക്ഷയ  രൂപെ
ഇതുവേസരയയ  സകേകാടുകകാന്  കേഴനിഞനിടനിസല്ലനള്ളതയ്  ഏസറ  ദുനഃഖകേരമകാണയ്.  ആ  വേതീടുകേള്
പൂര്ത്തനിയകാക്കുവേകാന് കേഴനിയന്നനില്ല.  അതയ് സകേകാടുത്തുതതീര്കകാനുള്ള നടപെടനിയണ്ടകാകേണയ. കേഴനിഞ
ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലത്തയ്  രൂപെയസകേകാടുത്ത  ഹകായസലറയ്  പെദ്ധതനി
പെകാതനിവേഴനിയനിസലത്തനിയകപ്പെകാള്ത്തസന്ന  തടസസപ്പെടയ്  കേനിടക്കുകേയകാണയ്.   അതയ്  റനിവേവ്യൂ  സചെയ്തയ്
സമയബനനിതമകായനി ആ പെദ്ധതനി തതീര്കകാനുള്ള നടപെടനിയണ്ടകാകേണയ.  പുതനിയ പെദ്ധതനികയ്
ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനി  തുടകയ  കുറനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  'സഡ്വയയ  പെരര്യകാപ  സഡ്വകാശയ  ഗകാമയ'  നല്ല
പെദ്ധതനിയകാണയ്.  ഒരു കകേകാടനി രൂപെകയകാ രണകകേകാടനി രൂപെകയകാ അനുവേദനിക്കുന്നതനികനകകാളപെരനി
സമഗമകാസയകാരു  പെദ്ധതനി  ആവേനിഷ്കരനിച്ചയ്  നടപ്പെനിലകാകകാ  നുള്ള  കേര്മ്മപെദ്ധതനികകാണയ്  രൂപെയ
നല്കകേണ്ടതയ്.  ഇന്നയ് ആദനിവേകാസനി വേനിഭകാഗത്തനില് സപ്പെടുന്ന ആള്കകാര് ഒകടസറ ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്
അനുഭവേനിക്കുന.  എസന  നകാടനില്  ചെനികേനിത്സ  ലഭനികകാസത  ഒരകാള്   മരനികകാനനിടയകായ
സകാഹചെരര്യമുണ്ടകായനി.  എന്തുസകേകാണ്ടയ്  ഇങ്ങസന  സയഭവേനിക്കുന?   തകാലൂകകാശുപെത്രനിയനില്
ചെനികേനിത്സ കതടനി സചെന്നകപ്പെകാള് സമഡനികല് കകേകാകളജയ് ആശുപെത്രനിയനികലയയ് സകേകാണകപെകാകേകാന്
പെറസഞങനിലുയ  ആയബുലന്സയ്  അനുവേദനികകാത്തതനിനകാല്  സമഡനികല്
കകേകാകളജനിസലത്തനികകാന്  സകാധനിച്ചനില്ല.  ഇതനിസനകാസക  കടബല്  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനില്നനിനയ
ആള്കകാര് വേരകാന് കനകാകനി  നനില്കകണ്ടതുകണ്ടകാ?  അതകാതയ്  ആശുപെത്രനിയനില്നനിനയ അസല്ലങനില്
ജനില്ലകാ  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന് ഇടസപെടയ്  സമയബനനിതമകായനി  കരകാഗനിസയ  ആശുപെത്രനിയനില്
സകേകാണകപെകാകുന്നതനിനുള്ള തതീരുമകാനസമടുക്കുന്നതനിനുപെകേരയ  തകാല്കകാലനികേ  സകാകങതനികേതഡ്വയ
പെറഞയ്  മനുഷര്യജതീവേന്കപെകാലുയ  അപെകേടത്തനിലകാക്കുന്ന  സനിതനിവേനികശേഷയ  തുടരുകേയകാണയ്.
അതുസകേകാണ്ടയ് ഇത്തരയ കേകാരര്യങ്ങളനിസലല്ലകായ സമയബനനിതമകായനി തതീരുമകാനങ്ങസളടു കകാനുയ
ജനകക്ഷമയ ഉറപ്പുവേരുത്തകാനുയ ഗവേണ്സമനനിനയ് കേഴനിയണസമന്നകാണയ് എസന അഭനിപ്രകായയ.

ശതീ  .    കകേകാവൂര്  കുഞകമകാന്:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  പെനിന്തകാങ്ങുന.
സതകാഴനില്രയഗത്തയ്  കകേരള സയസകാനയ മകാതൃകേയകായനി  മകാറകേയകാണയ്.  സതകാഴനില് വേകുപ്പുമനനി
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ധകാരകാളയ കേകാരര്യങ്ങള് ഇതനിനകേയതസന്ന നടപ്പെനിലകാകനികേഴനിഞ. അസതകാനയ ജനങ്ങളറനിയന്നനില്ല.
ആ  കേകാരര്യങ്ങള്കയ്  നല്ല  പെബനിസനിറനി  സകേകാടുകകണ്ടതുണ്ടയ്.   കകേരളത്തനിസല  എയകപകായ്സമനയ്
എകയ്കചെഞ്ചുകേസളല്ലകായ  ഓണ്കലന് സയവേനിധകാനത്തനികലയയ് മകാറനിയതയ് എത്രകപെര്കയ് അറനിയവേകാന്
കേഴനിഞ?  ഇന്തര്യയനില്  ആദര്യമകായനിടകാണയ്  ഒരു  സയസകാനത്തയ്  ഇങ്ങസനസയകാരു
സയവേനിധകാനമുണ്ടകായനിട്ടുള്ളതയ്.  ധകാരകാളയ  കപെര്കയ്  അതുസകേകാണള്ള  ഗുണയ  ലഭനിക്കുകേയകാണയ്.
സതകാഴനില് കനപുണര്യ കകേന്ദ്രയ അഥവേകാ കേരനിയര് സഡവേലപ്സമനയ് സസനറകേള്വേഴനി നനിരവേധനി
ആളകേള്കയ്  ഇതനിനകേയതസന്ന  കജകാലനി  ലഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.   സതകാഴനിലനില്ലകാത്ത  നനിരവേധനി
സചെറപ്പെകകാര്കയ്   സതകാഴനില്  പെരനിശേതീലനയ  നല്കേനിവേരുന.  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.
വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടുന്ന  കുടനികേള്ക്കുയ  മറയ്  മുകന്നകാക  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടുന്നവേര്ക്കുസമല്ലകായ
അതനിസന  ഗുണയ  ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  കതകാടയ  കമഖലയനില്  ഒരു  കേകാലഘടത്തനില്  വേലനിയ
പ്രതനിസനനി  യകായനിരുന.  കതകാടയകമഖല  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്  അകദ്ദേഹയ  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
പ്രവേര്ത്തനയ  ശകാഘനതീയമകാണയ്.  ഈ  കമഖലയനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇനനിയയ
പെരനിഹരനികസപ്പെകടണ്ടതകായനിട്ടുണ്ടയ്.  അതുകൂടനി  പെരനിഹരനിച്ചയ്  അകകാരര്യത്തനില്  വേലനിയ
മകാറമുണ്ടകാകകാന്  കേഴനിയണയ.    കേര്ഷകേസത്തകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബകാര്ഡനില്
അടയ്കകണ്ട തുകേ ഇതുവേസര അടയകാന് കേഴനിഞനിടനില്ല.  അതുകൂടനി അടച്ചകാല് ധകാരകാളയ ഗുണയ
ആ  കമഖലയനിലുള്ളവേര്കയ്  ലഭനിക്കുയ.   വേളസര  പ്രധകാനസപ്പെട  വേര്യവേസകായ  കമഖലയകാണയ്
കേശുവേണ്ടനി  വേര്യവേസകായയ.  എല്ലകാ  ഫകാകറനികേളയ  അടഞകേനിടക്കുകുയകാണയ്.  കുസറയധനികേയ
ഫകാകറനികേള്  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരകമറകശേഷയ  തുറനപ്രവേര്ത്തനികകാന്
കേഴനിഞനിട്ടുസണ്ടങനിലുയ  ചെനില  മുതലകാളനിമകാര്  ഇതനിനയ്  തയകാറകാകുന്നനില്ല.  അതുസകേകാണ്ടയ്  ഇനനിയയ
തുറനപ്രവേര്ത്തനികകാത്ത  ഫകാകറനികേള്  തുറനപ്രവേര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  ശേക്തമകായ  നടപെടനി
സഡ്വതീകേരനികണയ.  എകകസയ്  വേകുപ്പെനില്  എന്കഫകാഴ്സയ്സമനയ്   പ്രവേര്ത്തനയ  വേളസര  നല്ല
നനിലയനിലകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  നടക്കുന്നതയ്.  തൃശ്ശൂരനിസല  എകകസയ്  അകകാദമനി  കദശേതീയ
നനിലവേകാരത്തനികലയയ് ഉയര്നകേഴനിഞ.  'ലഹരനി  വേനിമുക്ത  കകേരളയ'  എന്ന  വേലനിയ  ലക്ഷര്യയ
യകാഥകാര്ത്ഥര്യമകാക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി  'വേനിമുക്തനി'   എന്ന  കപെരയ്  നല്കേനിസകകാണ്ടയ്  വേലനിയ
പ്രവേര്ത്തനമകാണയ്  നടനവേരുന്നതയ്.  ഇതനിലൂസട  കുടനികേളനിലുയ  സചെറപ്പെകകാരനിലുയ  മദര്യകാസക്തനി
വേളര്നവേരുന്നതനിസന ഭകാഗമകായനി നമ്മുസട സമൂഹത്തനിലുണ്ടകാകുന്ന വേനിവേനിധ പ്രശ്നങ്ങള്കയ് ഒരു
പെരനിധനിവേസര  പെരനിഹകാരയ  കേകാണകാന്  കേഴനിയനണ്ടയ്.   ഒരു  മദര്യനയയ  രൂപെതീകേരനികകണ്ടതയ്
അതര്യകാവേശേര്യമകാണയ്.  ബഹുമകാനസപ്പെട സുപ്രതീയകകേകാടതനി പെറഞതനുസരനിച്ചയ് ഇന്തര്യകാ രകാജര്യസത്ത മുഴുവേന്
ബകാറകേളയ  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  കകേരളത്തനിസല  ബനിവേകറജസയ്  കകേകാര്പ്പെകറഷസന  ഔടയ് സലറ്റുകേള്
എല്ലകായ അടയ്ക്കുകേയകാണയ്.  കകേരളത്തനിസന വേരുമകാനയ നഷ്ടസപ്പെടുന.  ഒരു പെഞകായത്തനില് ഒരു
ബനിയര് പെകാര്ലര് എന്നയ്  വേനി.  എസയ്.  അച്ചുതകാനന്ദന് സര്കകാര് പ്രഖര്യകാപെനിച്ചനിരുന.  പെകക്ഷ
ഇതുവേസര  അതയ്  ആരയഭനികകാന്  കേഴനിഞനിടനില്ല.  ഒരു  മദര്യനയയ  രൂപെതീകേരനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്
അടച്ചനിടനിരനിക്കുന്ന  മുഴുവേന്  ബകാറകേളയ  തുറകണയ.  അതനിസനകാരു  സമയയ  നനിശ്ചയനികണയ.
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ഉച്ചകേഴനിഞയ്  3  മണനി മുതല് രകാത്രനി  10  മണനിവേസര ബകാര്  തുറന്നകാല് ഇവേനിസട എന്തകാണയ് പ്രശ്നയ;
ആയനിരകണകനിനയ്  കുടുയബങ്ങളകാണയ്  വേഴനിയകാധകാരമകായതയ്. അവേരുസട സതകാഴനില് നഷ്ടസപ്പെട്ടു. അതുമൂലയ
ആ  കുടുയബങ്ങള്  പെടനിണനിയകായനി.  ആസരങനിലുയ  അകനഡ്വഷനിക്കുനകണ്ടകാ;  മദര്യശേകാലകേള്
അടപ്പെനികകാന്കവേണ്ടനി രണ്ടയ്  സപെഗയ്  അടനിച്ചനിടകാണയ്  വേരുന്നതയ്.  മദര്യയ  കേഴനിച്ചനിടയ്  അടപ്പെനികകാന്
വേരുന്നവേനകാണയ്  ആദര്യയ  മുദകാവേകാകേര്യയ  വേനിളനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  എസന്തകാരു നര്യകായയ,  എസന്തകാരു
നതീതനി. ഔടയ് സലറ്റുകേള് തുറനപ്രവേര്ത്തനിപ്പെനികണയ. 

വേകാഹനകാപെകേടങ്ങള്  വേര്ദ്ധനിച്ചുവേരുന.  മദര്യയ  കേനിടകാനനില്ലകാത്തതുസകേകാണ്ടയ്  ഇകപ്പെകാള്
കുടനികേളയ  സചെറപ്പെകകാരുയ  ഒരുതരയ  ഇഞക്ഷസനടുക്കുകേയകാണയ്.  ടകാബയ് ലറയ്  കേഴനിക്കുന.
ഗകാമങ്ങളനിലുയ  കകേകാളനനികേളനിലുമടകയ  കേള്ളവേകാറ്റുയ  ചെരസ്സുയ  കേഞകാവയ  യകഥഷ്ടയ
വേര്ദ്ധനിച്ചുവേരനികേയകാണയ്.  അതയ്  നനിര്ത്തണസമങനില്  ഒരു  നനികയകാജ  കേമണ്ഡലത്തനില്  രണ്ടയ്
ഔടയ് സലറ്റുകേസളങനിലുയ  കവേണയ.  ഞകാന്  എസന  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശേയ  പെറയകേയകാണയ്.  സര്കകാര്
അയഗതീകേരനിക്കുസന്നങനില്  അയഗതീകേരനിച്ചകാല്  മതനി.  ഞകാന്  മദര്യകാസക്തനിസയ
കപ്രകാത്സകാഹനിപ്പെനിക്കുകേയല്ല.  പെകക്ഷ  ആയനിരകണകനിനയ്  കുടുയബങ്ങസള മുഖര്യധകാരയനികലയയ്
സകേകാണവേരകാന്,  ഇചകാശേക്തനികയകാടുകൂടനി  പ്രവേര്ത്തനികകാന്  ഈ  ഗവേണ്സമനനിനയ്  കേഴനിയണയ.
സതകാഴനില് നഷ്ടസപ്പെടവേര്കയ് സതകാഴനില് സകേകാടുക്കുന്നതനിനുള്ള സയവേനിധകാനമുണ്ടകാകേണയ.  നകാഷണല്
കഹകവേയസടയയ  എയ.സനി.  കറകാഡനിസനയയ  കപെരുപെറഞയ്  ബകാറകേസളല്ലകായ
അടച്ചനിടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  എസന  മണ്ഡലത്തനിലുയ  രണമൂന്നയ്  ബകാറകേള്  അടച്ചു.  എത്രകപെര്
പെടനിണനിയനിലകായനി.  എസന നനികയകാജകേ മണ്ഡലത്തനിസല കപെകാരുവേഴനി  സപെരുവേനിരുത്തനി മലനട
കക്ഷത്രയ  ദക്ഷനികണന്തര്യയനിസല  ഏകേ  ദുകരര്യകാധന  കക്ഷത്രമകാണയ്.  അവേനിടസത്ത  കനര്ച്ച
ചെകാരകായമകാണയ്.  നമ്മുസട ബഹുമകാനസപ്പെട സകേ.പെനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനയ്  വേല്ലകപ്പെകാഴുയ അവേനിസട
സതകാഴകാനകായനി വേനകപെകാകുന്ന ആളകാണയ്. അങ്ങസനയള്ള കക്ഷത്രങ്ങള് ഇന്തര്യയനിലുണ്ടയ്.

ശേകാസകായകകേകാടയനില്  ഒരു  എകകസയ്  കകേകായപകയ്  ഉണ്ടകായനിരുന.  അതനിനുള്ള
ഭരണകാനുമതനി  ആയനി.  പെകക്ഷ നകാളനിതുവേസര  അതനിസന  പെണനി  തുടങ്ങനിയനിടനില്ല.  അതനിനുള്ള
നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികണയ.  എകകസയ്  ഗകാര്ഡുകേള്  സറയ്ഡനിനയ്  കപെകാകുകമകാള്  അവേര്കയ്
മതനിയകായ  സയരക്ഷണയ  ഉറപ്പെകാകകാന്  കേഴനിയന്നനില്ല.  അവേര്കയ്  കതകാക്കുയ  ആയധവയ
സകേകാടുകണയ.  കേഞകാവകവേടയയ്  കപെകാകുകമകാള്  അവേസര  കേത്തനിവേച്ചയ്  കുത്തനിയകാല്  ആരയ്
സമകാധകാനയ പെറയയ. സഡ്വയരക്ഷയ്ക്കുകവേണ്ടനി അവേര്കയ് ആയധയ സകേകാടുകണയ. അസതസന ഒരു
നനിര്കദ്ദേശേമകാണയ്.  കേകാരര്യക്ഷമമകായകാണയ്  അങ്ങയ്  ഈ വേകുപ്പെയ്  കകേകേകാരര്യയ  സചെയ്യുന്നതയ്.  വേളസര
കൃതര്യമകായ പ്രവേര്ത്തനമകാണയ് നടത്തനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.

കകേരളത്തനിസല  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  വേകുപ്പെയ്  ഇന്തര്യകാ  രകാജര്യത്തനിനുതസന്ന
മകാതൃകേയകായനി മകാറകേയകാണയ്. ശതീ. എ. സകേ. ബകാലനയ് 10 എ പസയ് സകേകാടുകണയ. 10 എ പസയ്
കേനിടനി  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവേണ്സമനനില്നനിനയ  കകേകാടനികണകനിനയ്  രൂപെ  ഈ  ഒരു
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വേര്ഷകകാലയസകേകാണ്ടയ് കനടനിസയടുത്തയ് പെകാവേസപ്പെടവേര്കയ് വേനിതരണയ സചെയകാന് അകദ്ദേഹത്തനിനയ്
കേഴനിഞ. ചെനികേനിത്സകാ ഫണ്ടനിനയ് എത്ര ലക്ഷയ രൂപെയകാണയ് അങ്ങയ് സകേകാടുക്കുന്നതയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്.-
കേകാര്ക്കുയ  സകേകാടുക്കുനണ്ടയ്.  അതനില്  രകാഷ്ട്രതീയസമകാനയ കനകാക്കുന്നനില്ല.  കകേരളത്തനില്
പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  വേനിഭകാഗങ്ങളസട  കക്ഷമത്തനിനുകവേണ്ടനി ധകാരകാളയ  പെദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലകാകനിവേരനികേയകാണയ്. ഇവേനിസട ഒനയ സചെയ്തനില്ല എന്നയ് യ.ഡനി.എഫയ്.-കേകാര് പെറയനണ്ടയ്.
എല്.ഡനി.എഫയ്.  വേന്നകാല് എങ്ങസനയകാണയ് കേകാരര്യങ്ങള് ശേരനിയകാകുന്നസതന്നയ് യ.ഡനി.എഫയ്.-
കേകാര്  കചെകാദനിച്ചു.  അതനിനയ്  ഒരു  ഉദകാഹരണയ  ഞകാന്  പെറയകായ.  പെടനികേജകാതനി  വേകുപ്പെനില്
നനിനണ്ടകായ രണ്ടയ് ഉത്തരവകേള് മകാത്രയ മതനി അതയ് എടുത്തുപെറയകാന്.  ശതീ. എ. സകേ. ബകാലന്
മുന്പെയ് മനനിയകായനിരുന്നകപ്പെകാള് ഭരണത്തനിസന അവേസകാന ഘടത്തനില്,  കദശേതീയ കസകനിയഗയ്
തകാരമകായനിരുന്ന കുമകാരനി സകയകാണ ഒരു കസകനിള് വേകാങ്ങനിസകകാടുകണസമന്നയ് പെറഞയ് ഒരു
സമകമ്മകാറകാണ്ടയ സകേകാടുത്തു. അതനിനുകശേഷയ യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവേണ്സമനയ് അഞയ് വേര്ഷയ ഭരനിച്ചു.
ആ  ഫയല്  പൂഴയ് ത്തനിവേച്ചു.  ശതീ.  എ.  സകേ.  ബകാലന്  വേതീണയ  മനനിയകായനി.  രണ്ടയ്  മകാസയ
തനികേയന്നതനിനയ്  മുന്പെയ്  ആ കുടനികയ്  കസകനിള്  വേകാങ്ങനിസകകാടുത്തു.  അസതകാരു  കനടമകല്ല.
മസറകാന്നയ്, കകേകാഴനികകകാടയ് നടകകാവേയ് ഹയര് സസകണ്ടറനി സ്കൂളനിസല കുമകാരനി എയ. വേനി. അഭനിരകാമനി
ഇകന്തകാകനഷര്യയനില് നടന്ന ഏഷര്യന് പെവേര്ലനിഫനിയഗയ് ചെകാമര്യന്ഷനിപ്പെനില്...

ശതീ  .    പെനി  .    ഉകബദുള്ള: സര്, അകദ്ദേഹയ ഇവേനിസട പെറഞതയ്,  ഒരു കുടനികയ് കസകനിള്
വേകാങ്ങനിസകകാടുത്തു  എന്നകാണയ്.  ഞങ്ങളസട  ഭരണകേകാലത്തയ്  എസയ്.സനി.  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട
മുഴുവേന്  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേളയ  കസകനിളനിലകാണയ്  കപെകായതയ്.  എല്ലകാവേര്ക്കുയ  കസകനിള്
വേകാങ്ങനിസകകാടുത്തു.

ശതീ  .    കകേകാവൂര്  കുഞകമകാന്:  സര്,  ഞകാന്  കസകാര്ട്സയ് കേകാരനിയകായ  ഒരു  കുടനികയ്
സകേകാടുത്തുസവേന്നകാണയ്  പെറഞതയ്.  ഉന്നത  പെഠനയ  നടത്തുന്ന  എല്ലകാ  കുടനികേള്ക്കുയ  ഈ
സര്കകാര് കസകനിള് സകേകാടുത്തു.  ഒരു കസകനിളല്ല സകേകാടുത്തതയ്.  കകേരളത്തനിസല ദളനിതര്,
ആദനിവേകാസനി, പെനികന്നകാക വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേര് മുഖര്യധകാരയനികലയയ് കേടനവേന്നതയ് ഇന്തര്യയസട
ചെരനിത്രത്തനിസന  ഭകാഗമകാണയ്.  മഹകാനകായ  അയങകാളനി  1912-ല് നടത്തനിയ  വേലനിസയകാരു  ചെന്ത
ലഹളയണ്ടയ്.  ദളനിതര്  സകേകാണവേരുന്ന  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  സനടുമങ്ങകാടയ്  ചെന്തയ്ക്കുള്ളനികലയയ്
സകേകാണകപെകാകേകാന്  കേഴനിയമകായനിരുന്നനില്ല.  അവേരുസട  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  ചെന്തയയ്  പുറത്തുവേച്ചയ്
കേച്ചവേടയ  സചെയണയ.  സവേര്ണ്ണര്  വേന്നയ്  ആ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  എടുത്തനിടയ്  തുചമകായ
നകാണയത്തുട്ടുകേള് അവേനിസട  വേച്ചയ്  കപെകാകുയ.  അവേര് ദൂസര  മകാറനിയതനിനുകശേഷകമ ഇവേര് വേന്നയ്
സകാധനയ  എടുക്കുകേയള.  ചെന്തയകേത്തയ്  കേയറകാന്  കേഴനിയമകായനിരുന്നനില്ല.  അയങകാളനിയസട
കനതൃതഡ്വത്തനില്  1912-ല്  സനടുമങ്ങകാടയ്  ചെന്തയനില്  ആയനിരകണകനിനയ്
പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ ജനങ്ങള് വേന്നയ് ഉജഡ്വലമകായ സമരയ നടത്തനി.  വേകാകകറമുണ്ടകായനി.
വേലനിയ  മര്ദ്ദേനമുണ്ടകായനി.  അതനിലൂസട  യകാണയ്  സനടുമങ്ങകാടയ്  മകാര്കറനില്  ഇനയ  കേയറകാന്
സകാധനിക്കുന്നതയ്.  അങ്ങസന  നൂറകേണകനിനയ്  ചെന്തകേളനില്  കപെകാകേകാനുള്ള  അവേകേകാശേയ
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കനടനിസയടുകകാന് കേഴനിഞതുയ അതയ് നനിലനനിര്ത്തകാന് കേഴനിഞതുയ ഇടതുപെക്ഷ മുന്നണനിയയ
ഇടതുപെക്ഷ പ്രസകാനങ്ങളയ കകേരളത്തനിലുയ ഇന്തര്യയനിലുയ പ്രവേര്ത്തനിച്ചതനിസന ഫലമകായനിടകാണയ്.
ഈ വേനിഭകാഗങ്ങസളസയല്ലകായ സമൂഹത്തനിസന മുഖര്യധകാരയനികലയയ് വേളര്ത്തനിസയടുകകാന് കേഴനിഞ.

മരനിച്ച  പെശുവേനിസന കതകാലുരനിച്ച  അഞയ്  ദളനിതയ്  യവേകാകസള  നഗ്നരകാകനി  നടുകറകാഡനില്
മര്ദ്ദേനിച്ചയ്  അവേശേരകാകനിയതകാണയ്  ബനി.സജ.പെനി.-യസട  സയസകാരയ.  അതയ്  ഇന്തര്യയസട
സയസകാരമല്ല.  ആ  ബനി.സജ.പെനി.-യസട  സയസകാരത്തനികലയകാണയ്  ഇന്നയ്  കകേകാണ്ഗസയ്
കപെകായ്സകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  അവേരുമകായനി  കൂട്ടുപെനിടനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്  ഇവേനിസട  കനമത്തയ്  നടന്ന
മത്സരയ നമ്മള് കേണ്ടതകാണയ്. അതുസകേകാണ്ടകാണയ് കകേരള നനിയമസഭയനികലയയ് ഒരു ബനി.സജ.പെനി.-
കകാരന്  കേടനവേരകാനുള്ള  എല്ലകാ  അവേസരവയ  ഉണ്ടകായതയ്.  അതുണ്ടകാകനിയതയ്
അവേസരവേകാദനികേളകായ കകേകാണ്ഗസ ഞ്ഞുകേകാരകാണയ്. കകേകാണ്ഗസ നിസന സനറനിസകേട, വൃത്തനിസകേട ഈ
സമതീപെനത്തനിസനതനിസര  അതനിശേക്തമകായ  പ്രകക്ഷകാഭങ്ങള്  സയഘടനിപ്പെനികകാന്
തയകാറകാകേണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്  പെറയകാനുള്ളതയ്.  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള
അയഗതീകേരനിക്കുന.

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബകാലകൃഷ്ണന്: സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  ശേക്തമകായനി
എതനിര്ക്കുന.  ഈ സര്കകാര് അധനികേകാരത്തനില് വേന്നതനിനുകശേഷയ  എല്ലകായ  ശേരനിയകാകുസമന്നയ്
ശതീ.  കകേകാവൂര് കുഞകമകാന് ഇവേനിസട പെറഞ.  ഇകദ്ദേഹത്തനിസന കേലര്യകാണയകപെകാലുയ ഇടതുപെക്ഷ
ജനകാധനിപെതര്യ  മുന്നണനികയ്  ശേരനിയകാകകാന്  കേഴനിഞനിടനില്ല.  പെനിസന്ന  ഇവേനിസട  എന്തകാണയ്
ശേരനിയകായതയ്;  ശതീ.  ടനി.  വേനി.  ഇബ്രകാഹനിയ  നവ്യൂനപെക്ഷ  കക്ഷമവമകായനി  ബനസപ്പെടയ്
പ്രസയഗനിച്ചകപ്പെകാള് ബഹളമുണ്ടകാകനി. അകദ്ദേഹയ ഒരു സതര്യയ ഇവേനിസട തുറനപെറഞ. കേഴനിഞ
യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാരനിസന  കേകാലത്തയ്  ശതീ.  ഉമ്മന്  ചെകാണ്ടനിയസട  കേകാലത്തയ്
നവ്യൂനപെക്ഷകക്ഷമത്തനിനകായനി 103 കകേകാടനി രൂപെയകാണയ് മകാറനിവേച്ചതയ്. അതയ് ഇകപ്പെകാള് 90 കകേകാടനി
രൂപെയകായനി  കുറച്ചു  എന്നകാണയ്.  സതകാടടുത്ത  സയസകാനമകായ  കേര്ണ്ണകാടകേ  പെരനികശേകാധനികണയ.
അവേനിസട  2015-16,  2016-17,  2017-18  വേര്ഷങ്ങളനില്  നവ്യൂനപെക്ഷങ്ങള്കയ്  കകേകാണ്ഗസയ്
സര്കകാര് മകാറനിവേച്ച തുകേ അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന ആളകേള് പെരനികശേകാധനികണയ. നവ്യൂനപെക്ഷങ്ങസള
സയരക്ഷനിക്കുന്ന  സമതീപെനയ  സഡ്വതീകേരനിച്ചതയ്  ഇടതുപെക്ഷ  ജനകാധനിപെതര്യ  മുന്നണനിയല്ല.  അതയ്
ഐകേര്യജനകാധനിപെതര്യ മുന്നണനിതസന്നയകാണയ്. അധനികേകാരത്തനില് വേന്നനിടയ്  ഇന്നയ് ഒരു വേര്ഷമകായ
സര്കകാരനിസനതനിസര  ശേക്തമകായ  ജനകരകാഷയ  എല്ലകാ  ജനില്ലകേളനിലുയ
ഉയര്നസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇന്നയ് വേയനകാടയ് ജനില്ലയനില് യ.ഡനി.എഫയ്.  പ്രഖര്യകാപെനിച്ച സമ്പൂര്ണ്ണ
ഹര്ത്തകാല് നടനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്. കേഴനിഞ ദനിവേസയ ബഹുമകാനസപ്പെട പ്രതനിപെക്ഷകനതകാവേയ്
നഞന്കകേകാടയ്- നനിലമ്പൂര് സറയനില് പെകാതസയ സയബനനിച്ചയ് സഭയനില് സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിച്ചു.
അതനിസന  എല്ലകാ  നടപെടനിക്രമങ്ങളയ  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചതകാണയ്.  അതനിസന  ഡനി.പെനി.ആര്.
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തയകാറകാക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി രണ്ടയ് ജനി.ഒ.  ഇറങ്ങനി.  എന്നകാല് ഡനി.എയ.ആര്.സനി.-കയ് പെണയ
സകേകാടുത്തനിടനില്ല.    അതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചുസകേകാണ്ടകാണയ്  അവേനിസട  ഹര്ത്തകാല് നടത്തുന്നതയ്.
ഞകാന്  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കമഖലയനിസല  ഒനരണ്ടയ്  കേകാരര്യങ്ങള്  മകാത്രകമ  സൂചെനിപ്പെനികകാന്
ആഗഹനിക്കുനള.  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനിസന  ഭരണകേകാലത്തയ്  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ
വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട  ഗര്ഭനിണനികേളകായ  സകഹകാദരനിമകാരുസട  ആകരകാഗര്യയ  സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
കപെകാഷകേസമൃദ്ധമകായ  ആഹകാരയ  സകേകാടുക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി  ജനനനി  ജന്മേരക്ഷ  പെദ്ധതനി
യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്  നടപ്പെനിലകാകനി.  ആ  പെദ്ധതനിസയ  സയബനനിച്ചയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട
മനനി മറപെടനി പെറയണയ, ആ പെദ്ധതനിയസട സനിതനിസയന്തകാണയ്?  ഇന്നയ് പെല ജനില്ലകേളനിലുയ ആ
പെദ്ധതനി  നടക്കുന്നനിസല്ലന്നകാണയ്  അറനിയകാന്  കേഴനിഞതയ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സതറകായ
നയങ്ങളമകായകാണയ്  ഈ  വേകുപ്പെയ്  മുകന്നകാട്ടുകപെകായനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  വേനപ്രകദശേങ്ങളനിസല
പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേസള വേനിദര്യകാലയങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പെദ്ധതനിയകായ
കഗകാത്രസകാരഥനി ഇന്നയ്  അടനിമറനികസപ്പെടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  കേഴനിഞ കേകാലങ്ങളനിലുള്ള കുടനിശനികേകപെകാലുയ
സകേകാടുകകാസത അദ്ധര്യകാപെകേസര  സനകടകാടകമകാടനിക്കുകേയകാണയ്.  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കഹകാസ്റ്റലുകേളസട
സനിതനിസയപ്പെറനി ശതീ.  ചെനിറയയ  കഗകാപെകുമകാര്  ഇവേനിസട  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  അകദ്ദേഹയ  പെടനികേജകാതനി
പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കക്ഷമസമനിതനി  അയഗമകാണയ്.   കേഴനിഞ  അഞയ്  വേര്ഷവയ  അകദ്ദേഹയ  അതനിലുണ്ടയ്,
അതനിസന ഭകാഗമകായനി ഞങ്ങള് കഹകാസ്റ്റലുകേള് സന്ദര്ശേനിച്ചനിരുന. പെടനികേവേര്ഗ്ഗ കഹകാസ്റ്റലുകേളനികലയയ്
വേര്യകാപെകാരനികേള്  സകേകാടുക്കുന്ന  നനികതര്യകാപെകയകാഗ  സകാധനങ്ങളസട  കുടനിശനികേ  തുകേകപെകാലുയ
സകേകാടുകകാന്  ബകാകനിയണ്ടയ്.  എയ.ആര്.എസയ്.  കപെകാലുള്ള   സ്കൂളകേളനികലയ്ക്കുയ  കഹകാസ്റ്റലുകേളനികലയ്ക്കുയ
ആവേശേര്യമകായ പെണയ ലഭനിക്കുന്നനില്ല. ഇസതല്ലകായ ഈ ഗവേണ്സമനനിസന സതറകായ സമതീപെനമകാണയ്.
ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനി  എ.  സകേ.  ബകാലന്  നനിയമയ   കകേകേകാരര്യയ   സചെയ്യുന്ന  മനനിയകാണയ്,
മുഖര്യമനനിസയ  ഉപെകദശേനികകാറണ്ടകല്ലകാ,  അകദ്ദേഹയ  ഈ  വേകുപ്പെനില്  ശേക്തമകായനി ഇടസപെടണയ.
അകദ്ദേഹത്തനിസന ഇടസപെടല് വേളസര കുറവേകായനിടകാണയ് കേകാണുന്നതയ്.  കേഴനിഞ സഭയനില് എസന
പ്രസയഗത്തനില്  ഞകാന്  പെറഞനിരുന,  ഏതയ്  സചെറനിയ  വേകുപ്പെയ്  എടുത്തയ്  പെരനികശേകാധനിച്ചകാലുയ
അതനിനയ് സവേബ്കസറയ് കേകാണകാന് സകാധനിക്കുയ, എന്നകാല് ഈ വേകുപ്പെനിനയ് അങ്ങസനസയകാന്നനില്ല.
ഇനയ  ആ  കേകാരര്യസത്തക്കുറനിച്ചയ്  ശദ്ധനിച്ചനിടനില്ല.  ഇന്നയ്  കടബല്  ഓഫതീസുകേളനിസലവേനിസടയയ
ഡയറകറസട  ഓഫതീസനിനുകപെകാലുയ സവേബ്കസറനില്ലകാത്ത  സകാഹചെരര്യമകാണുള്ളതയ്.  ഇസതല്ലകായ
എളപ്പെയ പെരനിഹരനികകാന് കേഴനിയന്ന കേകാരര്യമകാണയ്.  അതുകപെകാലുയ പെരനിഹരനികകാന് കേഴനിയകാസത
പെരകാജയസപ്പെട ഒരു ഗവേണ്സമനകാണനിതയ്. ധകാരകാളയ പെദ്ധതനികേള് വേനിഭകാവേന സചെയ്യുനസണ്ടങനിലുയ
ഒനയ  പ്രകാവേര്ത്തനികേമകാകുന്നനില്ല.  ഇതയ്  നമ്മുസട  സയസകാനസത്ത ഗവേണ്സമനയ്  ഏജന്സനികേളസട
കപെകാകറയ്  വേതീര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനിയള്ള  സകാഹചെരര്യമകാസണകാരുക്കുന്നതയ്.  പെടനികേജകാതനി
പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കമഖലയനില്  93%  തുകേയയ  സചെലവേഴനിച്ചുസവേന്നയ്   കേഴനിഞ സഭയനില്   മനനി
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മറപെടനി  പെറയകേയണ്ടകായനി.  എങ്ങസനയകാണയ്  സചെലവേഴനിച്ചതയ്;  അതയ്  പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാര്കയ്
ഉപെകയകാഗസപ്പെടകണ്ട;  കകേകാളനനികേളനില്  പെദ്ധതനികേള്  എത്തകണ്ട?   ഏജന്സനികേള്കയ്
സഡകപ്പെകാസനിറയ്  സചെയ്തയ്  അവേര്  അതനിനുമുകേളനില്  അടയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഒരു  പെദ്ധതനിയയ
നടപ്പെനിലകാകുന്നനില്ല,  ഇതനിസലല്ലകായ ഇടസപെടണയ.  കേഴനിഞ ദനിവേസയ ശതീ.  വേനി.  പെനി.  സജതീന്ദ്രന്
ഇവേനിസടസയകാരു ശദ്ധ ക്ഷണനികല് അവേതരനിപ്പെനിച്ചു. അതനിനയ് മനനി മറപെടനിയയ പെറഞനിരുന.
ഈ ഗവേണ്സമനയ് ഏജന്സനികേള്കയ് സകേകാടുക്കുന്ന പെണയ സമയബനനിതമകായനി കകേകാളനനികേളനില്
സചെലവേഴനികകാനുള്ള  സകാഹചെരര്യമകാണയ്  ഒരുകകണ്ടതയ്.  പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാസര  സകാമുദകായനികേമകായനി
അടനിച്ചമര്ത്തുന്ന  സമതീപെനത്തനില്നനിന്നയ് ഗവേണ്സമനയ്  പെനിന്മേകാകറണ്ടതുണ്ടയ്.  കകേകാടനികേളകാണയ്
നഷ്ടസപ്പെടുന്നതയ്.  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നകപ്പെകാഴുയ  ധകാരകാളയ  ജനി.ഒ.-കേള്
ഇറകനിയനിട്ടുണ്ടയ്,  നമ്മുസട  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ ഗകാമങ്ങള്  ഏസറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  'ഒരുകകേകാടനി'  പെദ്ധതനിസയകാസക
ഇകപ്പെകാള്  ഏജന്സനികേള്കയ് സകേകാടുത്തനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  അവേര്കയ്  കതകാനയകപെകാസല
സചെലവേഴനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സകാഹചെരര്യമകാണുള്ളതയ്.  രകാവേനിസല  ഞകാസനകാരു  കചെകാദര്യയ  ഉന്നയനിച്ചകപ്പെകാള്
ആദനിവേകാസനികമഖലയനില്  ടൂറനിസയ  ശേക്തനിസപ്പെടുത്തണസമന്നയ്  ടൂറനിസയ  മനനി  മറപെടനി
പെറയകേയണ്ടകായനി.  ടൂറനിസയ  വേകുപ്പെനിസനയയ  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കക്ഷമ  വേകുപ്പെനിസനയയ  സസക്രടറനി
ഒരകാളകാണയ്.  കപെതൃകേ ഭവേനയ സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകായനി കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനനിസന കേകാലത്തയ്
ശതീ. എ. പെനി. അനനില് കുമകാറനിസന കനതൃതഡ്വത്തനില് ടൂറനിസയ വേകുപ്പെനില്നനിനയ 50 ലക്ഷയ  രൂപെ
അനുവേദനിച്ചതയ്  ഈ ഗവേണ്സമനയ് അധനികേകാരത്തനില് വേന്നകപ്പെകാള് റദ്ദുസചെയ്തു.  ഈ വേകുപ്പെനിസന
പ്രനിന്സനിപ്പെല് സസക്രടറനി ശതീ.  കവേണുവേനിനയ് ഞകാന് രണതവേണ സലറര് സകേകാടുത്തു,  നടപെടനി
യണ്ടകായനില്ല.  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  ഏസതങനിലുയ  ഒരു  നനികവേദനത്തനിനയ്  മറപെടനി  തരുനകണ്ടകാ?
ചെനികേനിത്സകാ  സഹകായയ  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  50,000  രൂപെ  വേകാര്ഷനികേ വേരുമകാന
പെരനിധനിയകാകനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഈ  പെരനിധനിയ്ക്കുമുകേളനില്  വേരുമകാനമുള്ള   പെടനികേവേര്ഗ്ഗ
കുടുയബത്തനിനയ്  ചെനികേനിത്സകാ  സഹകായയ  നനികഷധനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനിസന
കേകാലത്തയ്  ഇങ്ങസന  ഉണ്ടകായനിടനില്ല.  രണ്ടയ്  അകപെക്ഷകേളകാണയ്  തനിരനിച്ചുവേന്നതയ്. മസറല്ലകാ
സമുദകായങ്ങള്ക്കുയ വേരുമകാന പെരനിധനി ഉയര്ത്തനി.  പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗങ്ങള്ക്കുയ
വേരുമകാന  പെരനിധനി  ഉയര്ത്തകാന്  ഈ  സര്കകാര്  തയകാറകാകേണയ.   മസറകാരു  കേകാരര്യയ,
എ.ടനി.എസയ്.പെനി.  പെദ്ധതനികേള്  നമ്മുസട  നകാടനില്  വേനിഭകാവേന  സചെയ്തു.  എ.ടനി.എസയ്.പെനി.വേഴനി
അനുവേദനിച്ച  വേതീടുകേള്കയ്  തുകേ  സകേകാടുകകാത്തതനിനകാല്  ഇകപ്പെകാഴുയ  പെണനി  പൂര്ത്തതീകേരനികകാന്
കേഴനിയന്നനില്ല.  കകേകാര്പ്പെസയ്  ഫണ്ടനിസന  ഇന്നസത്ത  സനിതനിസയന്തകാണയ്, അതയ്  സചെലവേഴനിക്കുന്നതനില്
നനിയനണമുകണ്ടകാ, അതനിസനകാരു  വേര്കനിയഗയ്  ഗ്രൂകപ്പെകാ,  കമകാണനിററനിയഗയ്  സയവേനിധകാനകമകാ
നനിലവേനിലുകണ്ടകാ?  ടനി.ഡനി.ഒ.-മകാര്ക്കുയ ഉകദര്യകാഗസര്ക്കുയ  കതകാനന്നതുകപെകാസല  സചെലവേഴനികസപ്പെടുകേയകാണയ്.
ബഹുമകാനസപ്പെട  ഒ.  ആര്.  കകേള, എയ.എല്.എ ഇവേനിസടയണ്ടകല്ലകാ, ജനില്ലയനില് കയകാഗയ വേനിളനിച്ചകപ്പെകാള്
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കകേകാര്പ്പെസയ്  ഫണ്ടനില്  കൂടുതല്  തുകേ  കുടനിസവേള്ള  കമഖലയയ്  മകാറനിവേയണസമന്നയ്  അകദ്ദേഹയ
പെറഞനിട്ടുകപെകാലുയ  അതനിസനകാരു പെരനിഗണനയമനില്ലകാസത  മുകന്നകാട്ടുകപെകാകുകേയകാണയ്.  'ആശേനിക്കുയ
ഭൂമനി  ആദനിവേകാസനികയ്'  എന്ന പെദ്ധതനിയനികന്മേല് വേനിജനിലന്സയ് അകനഡ്വഷണത്തനിനയ് ഉത്തരവേനിട്ടു.  ഇകപ്പെകാള്
അകനഡ്വഷണയ  നടക്കുന.  ഈ  പെദ്ധതനി  സമയബനനിതമകായനി  നടപ്പെനിലകാകകാന്  തയകാറകാകേണയ.
ഇകപ്പെകാഴുയ  ഭൂമനിയനില്ലകാത്ത  ഒടനവേധനി  ആദനിവേകാസനികേളണ്ടയ്,  അവേര്കയ്  ഭവേനയ  നനിര്മ്മനികണയ.
ഭൂമനിയനില്ല എന്നതനിസന കപെരനില് അവേര്കര്ഹതസപ്പെട ഭവേന നനിര്മ്മകാണത്തനിനുള്ള ഫണ്ടയ് നനികഷധനിക്കുന്ന
സമതീപെനമകാണയ്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലത്തയ്  39  കകേകാടനി  രൂപെയകാണയ്
പെകാവേസപ്പെട  പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാരുസട  കേടയ  എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനകായനി  എസയ്.സനി./എസയ്  .ടനി.
വേനികേസന കകേകാര്പ്പെകറഷസന ഏല്പ്പെനിച്ചതയ്. അതനില് 3.5 കകേകാടനി രൂപെ മകാത്രമകാണയ് സചെലവേഴനികസപ്പെടതയ്.
ബകാകനി  ഫണ്ടയ്  അവേനിസടയണ്ടയ്.  ഇകപ്പെകാഴുയ  പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാര് ധനകേകാരര്യസകാപെനങ്ങളനില് നനിനയ
കലകാസണടുത്തയ് ജപനിഭതീഷണനി കനരനിടുകമകാള് ഇതനില് ശദ്ധനികകാന്  ബഹുമകാനസപ്പെട മനനികയ്
കേഴനിയന്നനില്ല.  ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനി  അകദ്ദേഹത്തനിസന  വേകുപ്പെനില് വേര്യക്തമകായള്ള  ഇടസപെടല്
നടത്തണസമന്നയ്  പെറഞസകേകാണ്ടയ് ഈ ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയ എതനിര്ത്തുസകേകാണ്ടയ് ഞകാന് എസന
വേകാക്കുകേള് അവേസകാനനിപ്പെനിക്കുന.

1.00 PM]

ശതീ  .    ബനി  .    സതര്യന്:  സര്,  എകകസയ്,  സതകാഴനില്,  സതകാഴനിലകാളനി കക്ഷമയ,  പെടനികേജകാതനി
പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കക്ഷമയ  മറയ്  പെനികന്നകാക  നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗങ്ങളസട  കക്ഷമയ  എന്നനിവേ
സയബനനിച്ച  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  ഞകാന്  ശേക്തമകായനി  പെനിന്തകാങ്ങുന.   സതകാഴനില് വേകുപ്പെയ്
കകേകേകാരര്യയ  സചെയ്യുന്ന ശതീ.  റനി.  പെനി  രകാമകൃഷ്ണന്,  പെടനികേജകാതനി  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ കക്ഷമവയ  മറയ്
പെനികന്നകാക നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങളസട കക്ഷമവയ വേകുപ്പുകേള് കകേകേകാരര്യയ സചെയ്യുന്ന ശതീ. എ.
സകേ.  ബകാലന്  എന്നനിവേസര  ഈ  സന്ദര്ഭത്തനില്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകാണയ്.  കേഴനിഞ  5
വേര്ഷകകാലയ ഉണ്ടകായനിരുന്ന ഏറവയ പ്രധകാനസപ്പെട പ്രശ്നയ ഒരു മദര്യനയയ ആ ഗവേണ്സമനനിനയ്
ഉണ്ടകായനിരുന്നനില്ല  എന്നതകാണയ്.   അന്നയ്  കകേടതയ്  ബകാര്  കകേകാഴ  എന്നകായനിരുന,  ആര്ക്കുയ
നനികഷധനികകാന്  കേഴനിയനില്ല.   നമ്മുസട  സുഹൃത്തയ് ശതീ.  എ.  പെനി  അനനില്  കുമകാറടകയ  ഈ
ചെര്ച്ചയനില് പെസങടുത്തതകാണയ്.   ബകാര് കകേകാഴ  ഉയര്ത്തനിയ പ്രശ്നങ്ങള് വേളസര ഗഹൗരവേമകായനി
കകേരളയ കേണ്ടതകല്ല? എങ്ങസനസയല്ലകായ പെരനിണമനിച്ചു, അതനിസന രൂപെവയ ഭകാവേവയ മകാറനി കകേരള
സയസകാനത്തനിസന  സമദ്ഘടനയനില്  നഷ്ടയ  വേന്നതനിനയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.-കേകാരുയ
കകേകാണ്ഗസ ഞ്ഞുകേകാരുയ  മറപെടനി പെറയണയ. നകാസള മുതല് 3 സ്റ്റകാര്, 4 സ്റ്റകാര് ബകാറകേളനില്ല എന്ന
പ്രഖര്യകാപെനയ വേന്നകപ്പെകാള് നമ്മള് നനിര്ദ്ദേകാക്ഷനിണര്യയ കനകാകനിനനിന്നനികല്ല?  എസന്തകാസക കേണ,
പ്രധകാനസപ്പെട  വേര്യവേസകായ  സകാപെനയ  തകേര്ന്നടനിഞയ്  അതുമകായനി  ബനസപ്പെട
സതകാഴനിലകാളനികേളസട  ദകാരുണകാന്തര്യയ  നമ്മള് കേണ.  അതകായനിരുന നയയ,  അതയ്  മകാത്രമകാണയ്
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ഞകാന്  ചൂണ്ടനികകാണനിക്കുന്നതയ്.  ഒരു  സയസകാനത്തനിസന  പ്രധകാനസപ്പെട  കമഖല,  വേര്യവേസകായ
കമഖലസയകപ്പെകാസല തസന്ന സയസകാനത്തനിനയ് വേരുമകാനയ ലഭനിക്കുന്ന കമഖല തകേര്ന്നടനിഞ.
അതനിസന ബകാകനിപെത്രമകാണയ്   ഇന്നയ്  കേകാണുന്നതയ്.  ഇന്നയ്   കദശേതീയപെകാതയനില്  നനിന്നയ്  എത്ര
അകേസലയകാണയ് മദര്യ ഔടയ് സലറ്റുകേള് കവേണ്ടസതനള്ള ചെര്ച്ചയകാണയ് നടക്കുന്നതയ്. കകേരളത്തനിസന
സപെകാതുഖജനകാവേനില്  ഏറവമധനികേയ  വേരുമകാനമുണ്ടകാകനിയനിരുന്ന  ഒരു  കമഖലസയ  എങ്ങസന
സമ്പുഷ്ടമകാകനി  നനിലനനിര്ത്തകാസമന്നതനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള  നസല്ലകാരു  കഹകായവേര്കയ്  ഇന്നയ്
ഗവേണ്സമനയ്  സചെയ്യുനസണ്ടന്നയ്  ഞകാന്  മനസനിലകാക്കുന,  അതയ്  ഗഹൗരവേകത്തകാടൂകൂടനി
എടുകണസമന്നയ്  ഞകാന്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്.  അകതകാസടകാപ്പെയ  ഭരണഘടനകാപെരമകായനി
ലഭര്യമകായനിട്ടുള്ള  അവേകേകാശേകാധനികേകാരങ്ങളണ്ടയ്.  രകാജര്യസത്ത  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ
വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്,  മറയ്  നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്,  സതീകേള്,  കുടനികേള്
എന്നനിവേര്കയ്  ഭരണഘടന  പ്രകേകാരയ  ലഭര്യമകായനിട്ടുള്ള  അവേകേകാശേകാധനികേകാരങ്ങള്
വേനിനനികയകാഗനിക്കുന്ന  കേകാരര്യത്തനില്   ഗവേണ്സമനയ്  ഇന്നയ്  സചെയ്യുന്ന  സകേകാടനിയ  അനതീതനി  നകായ
അറനിയണയ.  ഭരണഘടന പ്രകേകാരയ തലസയണ്ണനിസകകാണ്ടകാണയ് ഓകരകാ കേകാരര്യത്തനിനുയ സഹകായയ
അനുവേദനികകണ്ടതയ്. അങ്ങസനതസന്നയകാണയ് ഫണ്ടയ് അനുവേദനിക്കുന്നതയ്. ഇന്തര്യയനില് ഏതകാണ്ടയ് 16.6
ശേതമകാനയ പെടനികേജകാതനി വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേരുയ 8.6 ശേതമകാനയ പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേരുയ
25.2  ശേതമകാനയ   പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേരുമുണ്ടയ്.  അവേര്
ജനസയഖര്യകാനുപെകാതനികേമകായനി  25  ശേതമകാന  ത്തനിനുകമലുണ്ടയ്.  കകേന്ദ്രസര്കകാര്  പകാനനിയഗയ്
കബകാര്ഡയ്, പകാനനിയഗയ് കേമ്മതീഷന് തുടങ്ങനിയവേ കവേസണ്ടനവേച്ചു. അതനിനുപെകേരയ നതീതനി ആകയകാഗയ്
സകാപെനികസപ്പെട്ടു.  എങ്ങസനയകാണയ്  നതീതനി  ആകയകാഗയ്  വേനിനര്യസനികസപ്പെടനിരനിക്കുന്നസതന്നയ് നമ്മള്
കേണ്ടതകാണയ്. 2014-15  മുതല്  2016-17  വേസരയള്ള സകാമത്തനികേ വേര്ഷങ്ങളനില് കകേരളത്തനിസല
പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്കയ്  അര്ഹമകായ  വേനിഹനിതയ
നല്കേനിയനിടനിസല്ലനളളതയ്  പ്രനിയസപ്പെട  കസ്നേഹനിതന്മേകാര്  മനസനിലകാകണസമന്നയ്  ഞകാന്  ഇഹൗ
സന്ദര്ഭത്തനില്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.  രകാജര്യത്തകാസകേ  ദളനിതയ്  വേനിഭകാഗത്തനില്  സപ്പെടവേര്
പെതീഡനിപ്പെനികസപ്പെടുകേയകാണയ്.  കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റുകേകാരകായ സമരസത്തകാഴനിലകാളനികേസള സൃഷ്ടനിക്കുനസവേന്നയ്
ശതീ.  എ.  പെനി.  അനനില്  കുമകാര്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണ്ടകായനി.   കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റുകേകാര്  എനപെറയന്നതനില്
ഞങ്ങള്കയ്  അഭനിമകാനമുണ്ടയ്.  കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റുകേകാരനകായ  ദളനിതയ്  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്കയ്
കകേരളത്തനില്  എവേനിസടയയ  കപെകാകേകായ,  സയസകാരനികകായ,  പ്രവേര്ത്തനികകായ, ഏതു  സകാനകത്തയ്ക്കുയ
ഉയര്നവേരകായ,  തുലര്യനതീതനിയയ  തുലര്യ  അവേകേകാശേവമുണ്ടയ്.  എന്നകാല്  കദശേതീയ
അടനിസകാനത്തനില്  പെടനികേജകാതനി  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്  പെതീഡനിപ്പെനികസപ്പെടുന്നനികല്ല?
കഹദരകാബകാദയ്  സര്വ്വകേലകാശേകാലയനിസല  ഗകവേഷണ  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനിയകായ  കരകാഹനിതയ്  സവേമുല
ഭരണഘടന  എഴുതനി  ഉണ്ടകാകനിയ  കഡകാ.  ബനി.  ആര്. അയകബദ്കേറനിസന  പെടത്തനിനയ്  മുന്നനില്
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സഡ്വയയ കുരുങ്ങനി,  തസന ജതീവേനുയ മരണവയ ഏതകാനുയ നനിമനിഷ കനരകത്തയയ് കേണ്ടനിടയ്  അകദ്ദേഹയ
എഴുതനി വേച്ചതയ്, ഞകാന് ഇനനി ഇഹൗ കലകാകേത്തനികലയനില്ല എന്നകായനിരുന. ഇന്നയ് നനിലനനില്ക്കുന്ന
ചെകാതുര്വേര്ണര്യത്തനിസന  വേര്യവേസനിതനിസയകപ്പെകാസല ജകാതതീയമകായനി തരയ തനിരനിച്ചയ്,  രകാജര്യസത്ത
ദളനിതയ്  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേസര ആര്.എസയ്.എസയ്.  തയകാറകാകനി സകേകാടുത്തനിട്ടുള്ള അജണ്ട പ്രകേകാരയ
എങ്ങസനസയകാസക പെതീഡനിപ്പെനികകാസമന്നകാണയ്  കകേന്ദ്ര ഗവേണ്സമനയ്  കനകാക്കുന്നതയ്.  എന്നകാല്
അതനിസന  ആരുയ  വേനിമര്ശേനിക്കുന്നനില്ല.  ഇവേനിസട   കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റുകേകാരന്  മുദകാവേകാകേര്യയ വേനിളനിക്കുന്ന
ആളകാസണന്നയ് പെറഞയ് തരയതകാഴ്ത്തുന്നവേകരകാടയ് പെറയകാനുള്ളതയ്, 1957-സല  ചെരനിത്ര പ്രസനിദ്ധമകായ
ഭൂപെരനിഷ്കരണ  നനിയമമകായ  മകാഗയ് നകാ  കേകാര്ടയനില്  വേനികശേഷനിപ്പെനിക്കുന്ന ചെനില  കേകാരര്യങ്ങളണ്ടയ്.
ചെരനിത്രപ്രസനിദ്ധമകായ  ആ  നനിയമയ  വേഴനിയകാണയ്   1957-ല്   സഖകാവേയ് ഇ.എയ.എസയ്.-സന
കനതൃതഡ്വത്തനിലുള്ള  ഗവേണ്സമനയ്  ഒരു  തുണ്ടയ്  ഭൂമനിയസട  ഉടയകാളനകായനി ഇഹൗ  രകാജര്യസത്ത
ദരനിദനകാരകായണന്മേകാരകായ  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാര്ക്കുയ  നവ്യൂനപെക്ഷ
വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്ക്കുയ  മണ്ണനില്  പെണനിസയടുക്കുന്നതനിനകായനി  ഭൂപെരനിഷ്കരണ നനിയമയ
നടപ്പെനിലകാകനിയതയ്.  ആ നനിയമയവേഴനി ഒരു തുണ്ടയ് ഭൂമനിയസട ഉടയകാളന്മേകാരകായനി മകാറനിയ ധകാരകാള
മകാളകേളണ്ടയ്.  ഇഹൗ  രകാജര്യത്തയ്  കൂടുതല്  കേകാലയ  ഭരണയ  നടത്തനിയതയ്  നനിങ്ങളസട
പെകാര്ടനിയകാണകല്ലകാ?  പെണ്ഡനിറയ്  ജവേഹര്ലകാല്  സനഹ്റ  പ്രധകാനമനനിയകായനിരുന്ന സമയത്തയ്
ഭരണഘടന എഴുതനി ഉണ്ടകാകനിയ കഡകാ. ബനി. ആര്. അയകബദ്കേര്  കപെകാലുയ കകേകാണ്ഗസനിസന
തള്ളനിപ്പെറഞയ് രകാജനിവേച്ചനികല്ല?  അതനിനയ്  വേനിരുദ്ധമകായനി എസന്തങനിലുയ ഉസണ്ടങനില് നനിങ്ങള്
പെറയണയ.  ഹനിന്ദു കകേകാഡയ്  നനിയമയ ഉണ്ടകാക്കുന്ന തുമകായനി ബനസപ്പെട്ടുള്ള തര്കത്തനില് കഡകാ.
ബനി.  ആര്.  അയകബദ്കേര്  കകേകാണ്ഗസനിസന  ഉകപെക്ഷനിച്ചയ്  രകാജനിവേച്ചയ്  കപെകായനികല്ല?  കഹന്ദവേ
കമഖലയനിസല ചെകാതുര്വേര്ണര്യ വേര്യവേസനിതനി നനിലനനിര്ത്തുന്ന, 'മനുസ്മൃതനി' എന്ന പ്രധകാനസപ്പെട
ആശേയവമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  ഉയര്നവേരുന്ന  അന്നസത്ത  വേലനിയ  സവേല്ലുവേനിളനി
എന്തകായനിരുനസവേനള്ളതയ് നകായ  കേണ്ടതകാണയ്.  കഡകാ.  ബനി.  ആര്.  അയകബദ്കേറനിസന
തള്ളനിപ്പെറഞ  ആളകേളകല്ല  കകേകാണ്ഗസ്സുകേകാര്?  ആ  കകേകാണ്ഗസ്സുകേകാര് ഇകപ്പെകാള്
കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റുകേകാസര പുചനിക്കുന്ന നനിലയനികലയയ് അധനഃപെതനികകാകമകാ? അന്നയ് നനിയമ വേകുപ്പുമനനി
ആയനിരുന കഡകാ. ബനി.  ആര്. അയകബദ്കേര്. ഞകാന് ആ വേനിഷയത്തനികലയയ് കപെകാകുന്നനില്ല.  ഇവേനിസട
സയവേരണത്തനിസന നനിലപെകാടയ്  എന്തകാണയ്?  ശതീ.  കമകാഹന്  ഭകാഗവേതയ്  സയവേരണസമകാസക
അവേസകാനനിപ്പെനികകണ്ട  സമയയ  കേഴനിഞ്ഞൂസവേന്നയ്  പെറയന.  കകേകാണ്ഗസയ്
അതുസയബനനിസച്ചകാനയ പെറയന്നനില്ല.   കദശേതീയ അടനിസകാനത്തനില് രകാജര്യവേര്യകാപെകേമകായനി ദളനിതയ്
വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേരുയ നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗത്തല്സപ്പെടവേരുയ പെതീഡനിപ്പെനികസപ്പെടുന. ഏതയ് ഭക്ഷണയ
കേഴനികണയ,  ഏതയ്  വേസയ ധരനികണയ,  എങ്ങസന ചെനിന്തനികണയ,  എങ്ങസന ജതീവേനികണയ എന
പെറയകാന് ഒരു  ഗവേണ്സമനയ്  രകാജര്യത്തയ്  വേകാകളകാങ്ങനി  നനില്ക്കുകമകാള്   സകേകാച്ചുകകേരളത്തനില്
മകാത്രയ  നനിര്ഭയയ ഇഹൗ നകാടനിസല എല്ലകാ വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്ക്കുയ ചെനിന്തനികകാനുയ പ്രവേര്ത്തനികകാനുയ
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ജതീവേനികകാനുമുള്ള  സഡ്വകാതനര്യമുസണ്ടനള്ള  കേകാരര്യയ   ഒകാര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.  ഞകാന്  മറയ്
കേകാരര്യങ്ങളനികലയയ്  കേടക്കുന്നനില്ല.  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്  ഇകപ്പെകാഴുയ
കനരനിടുന്ന പ്രധകാനസപ്പെട വേനിഷയയ ഭൂമനിയകാണയ്. അവേര്കയ് ഒരു കേനിടപ്പെകാടയ ലഭനിക്കുകേ എനളളതയ്
ഏറവയ  ഗഹൗരവേമുള്ള  വേനിഷയമകാണയ്.  കേഴനിഞ  അഞയ്  വേര്ഷകകാലയ  വേനിവേകാദങ്ങളസട
സപെരുമഴകകാലമകായനിരുന.  കേകാരര്യങ്ങള് നടക്കുന്നനില്ല.  ഉകദര്യകാഗസരുയ ഗവേണ്സമന്റുയ ഒനയ
കനകാക്കുനണ്ടകായനിരുന്നനില്ല. അതയ് നമ്മള് കേണ്ടതകാണയ്, എങ്ങസന നനികഷധനികകാനകാകുയ; അഞയ്
വേര്ഷകകാലയ  ഭരണചെക്രയ  നതീങ്ങകാസത  വേനിവേകാദങ്ങളനില്സപ്പെടയ്  നനില്ക്കുകേയകായനിരുന്നനികല്ല?
അന്നസത്ത  കേകാലത്തയ്  തുടങ്ങനിയ  പെദ്ധതനികേസളല്ലകായ  ഇകപ്പെകാഴകാണയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവേരുന്നതയ്.
വേതീടുകേളസട  പുനര്നനിര്മ്മകാണയ,  പുതനിയ  വേതീടുകേള്  അനുവേദനിച്ചതയ്,  ഭൂമനി  വേകാങ്ങുന്നതയ്,
പെടനികേജകാതനി വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്കയ് കുടനിശനികേ ഉണ്ടകായനിരുന്ന ലയപയഗകാനയ്,  കസ്റ്റസപ്പെനയ്
തുടങ്ങനിയവേസയല്ലകായ  നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്ക്കുള്സപ്പെസട  നല്കേനിയതയ്  ഇഹൗ
കേകാലഘടത്തനിലകാണയ്. 

രകാജതീവേയ്  ഗകാനനി  ഏവേനികയഷന്  ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടനിസല  രകാഹുല്  എന്ന   പെടനികേജകാതനി/
പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികയ് നനിശ്ചനിത മണനിക്കൂര് വേനിമകാനയ പെറത്തനിയകാല്
മകാത്രകമ കലസന്സയ് ലഭനിക്കുകേയള്ളു, അയകാള് വേനിമകാനത്തനില്  ഏതകാണ്ടയ് അന്പെതനിനകായനിരയ
അടനി  മുകേളനില്  നനില്ക്കുകമകാള്  തകാസഴനനിന്നയ്  അതനിസന  ചുമതലകകാരനകായനിട്ടുള്ള
ഉകദര്യകാഗസന്    തനനികയ്  നനിശ്ചനിത  തുകേ  തന്നകാല്  മകാത്രകമ  ഇനനി  വേനിമകാനയ  പെറത്തകാന്
കേഴനിയകേയളസവേന്നയ്  പെറയകേയകാണയ്.  ഇഹൗ  വേനിഷയയ  വേനിവേകാദമകാകുകേയയ   വേകുപ്പുമനനി
ഇടസപെടുകേയയ  സചെയ്തു.  അതനിനുകശേഷയ  അയകാള്കയ്  സകേകാടുകകണ്ട  തുകേ  സകേകാടുത്തു.  ആ
വേനിദര്യകാര്ത്ഥനിയസട  പെഠനയ  ഇകപ്പെകാള്  പൂര്ത്തനിയകായനി  വേരനികേയകാണയ്.  ചെനില  സുഹൃത്തുകള്
കസ കനിളനിസന കേഥ പെറയകേയണ്ടകായനി.    പ്രനിയസപ്പെട   എ.  സകേ.  ബകാലന്  5  ലക്ഷയ രൂപെ
നല്കേനി  ഒരു കേകായനികേ തകാരത്തനിനയ് കസകനിള് വേകാങ്ങനിനല്കുകേയയ ആ കുടനി അന്തര്കദ്ദേശേതീയ
മത്സരത്തനില് പെസങടുക്കുകേയയ സചെയ്തു. ഇതുകപെകാലുള്ള ഒറസപ്പെട  നനിരവേധനി കേകാരര്യങ്ങള്  ഇവേനിസട
നടപ്പെകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 

പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗത്തനില്സപ്പെട  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്ക്കുള്ള  ആനുകൂലര്യങ്ങള്   50
ശേതമകാനയ വേര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുസമന്നയ് ബജറനില് സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്. അതയ് വേര്ദ്ധനിപ്പെനികകാന് കേഴനിയണയ.
എല്ലകാ  കസകാളര്ഷനിപ്പുകേളയ  മനിനനിമയ  ആയനിരയ  രൂപെസയങനിലുമകാകണയ.   പെടനികേജകാതനി
വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്കയ് കസകാളര്ഷനിപ്പെകായനി ലഭനിക്കുന്നതയ് സചെറനിയ തുകേയകാണയ്.  നവ്യൂനപെക്ഷ
വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്കയ് നല്കുന്ന ഏറവയ ചുരുങ്ങനിയ കസകാളര്ഷനിപ്പെയ് തുകേ  1,000-1,500-
2,000 രൂപെയകാണയ്. അതനിസനക്കുറനിച്ചയ് ആരുയ ഒനയ പെറയന്നനില്ല. ആ നനിലയനികലയയ് ഇതനിസന
മകാറനിസയടുകകാനുയ വേര്ദ്ധനവേയ് വേരുത്തകാനുയ തയകാറകാകേണസമന്നയ് ഞകാന് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.
അവേരുസട അടനിസകാന ജതീവേനിത പ്രശ്നങ്ങള് പെരനിഹരനികകാന് ധകാരകാളയ കേകാരര്യങ്ങളമകായനി മുകന്നകാടയ്
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കപെകാകേകാനുണ്ടയ്. ഇകഴനിഞ എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പെരതീക്ഷയനില് ഏതകാണ്ടയ് എല്ലകാ  കമകാഡല്
റസനിഡന്ഷര്യല്  സ തൂളകേളയ  100  ശേതമകാനയ  വേനിജയയ   കനടനിയനിരനിക്കുന.  കമകാഡല്
റസനിഡന്ഷര്യല് സ തൂളകേളനില് ഹയര് സസകണ്ടറനി വേനിഭകാഗവയകൂടനി വേരുകമകാഴകാണയ് ചെനില കുറവേകേള്
ഉണ്ടകാകുന്നതയ്.  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാര്ക്കുള്ള  സ്കൂളകേളനില്  സനിരയ  അദ്ധര്യകാപെകേരനില്ല.
ഹയര് സസകണ്ടറനിയനില് ഇകപ്പെകാഴുയ ഗസ്റ്റയ് ഫകാകല്റനിയയ കേരകാര് അദ്ധര്യകാപെകേരുമകാണുള്ളതയ്.
അവേനിസട  സനിരയ  അദ്ധര്യകാപെകേസര  നനിയമനികണയ.  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.-കയ്  സകേകാടുക്കുന്ന
സടയനിനനിയഗയ്   കമകാഡല് റസനിഡന്ഷര്യല് സ്കൂളകേളനില് ഹയര് സസകനറനിക്കുയ സകേകാടുകകാന്
കേഴനിയണയ.  ആ നനിലയനികലയയ് വേന്നകാല്  മനികേവേനിസന കകേന്ദ്രങ്ങളകായനി ഇഹൗ  സകാപെനങ്ങസള
മകാറനിസയടുകകാന് കേഴനിയയ.

എകകസയ്,  സതകാഴനില് വേകുപ്പുകേള് ധകാരകാളയ  പെരനിശമങ്ങള് നടത്തുനണ്ടയ്.  സതകാഴനില്
വേകുപ്പെനില്  ഒകടസറ  മകാറങ്ങള്  ഉണ്ടകായനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  എയകപകായയ് സമനയ്
എകയ്കചെഞ്ചുകേള്  മുതല്  നമ്മുസട  സയസകാനസത്ത  സതകാഴനില്  കമഖലയനിസല  വേനിവേനിധ
വേകുപ്പുകേസള  കേകാലഘടത്തനിനനുസരനിച്ചയ്  മകാറനിസയടുകകാന്  കവേണ്ടനിയള്ള  പെരനിശമങ്ങള്
ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.   അതയ്  കേകാരര്യക്ഷമമകായനി  തുടരകാന്   കേഴനിയണയ.  സതകാഴനില്  വേകുപ്പെനിസന
എന്കഫകാഴ്സയ്സമനയ്  ശേക്തനിസപ്പെടുത്തണയ.   സടകയ്സസറല്സയ്,  മകാര്ജനിന്  ഫ്രെതീ  കഷകാപ്പുകേള്,  മകാളകേള്
തുടങ്ങനിയ  സകാപെനങ്ങളനില്  കജകാലനി  സചെയ്യുന്ന  സകഹകാദരനിമകാര്കയ്  സതകാഴനില്  പെരനിരക്ഷ
ഉറപ്പെകാകകാന്  കേഴനിയണയ.  നമ്മുസട  സയസകാനത്തയ് അനര്യസയസകാന  സതകാഴനിലകാളനികേള്
കുറവേകാസണങനിലുയ  ഇവേനിസട  എത്തുന്ന  സതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കുകവേണ്ടനി  തുടങ്ങനിവേച്ചനിട്ടുളള
പെദ്ധതനികേള്  ശേക്തനിസപ്പെടുത്തകാന്  കേഴനിയണയ.    അവേരുസട  സതകാഴനില്,  ആകരകാഗര്യയ,
വേനിദര്യകാഭര്യകാസയ എന്നനിവേ  ഉറപ്പെകാകണയ. 

വേര്യവേസകായ  കമഖലയനില്  സഎ.ടനി.സഎ.  അടകമുള്ളവേസയ  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  രയഗസത്ത
മനികേവേനിസന  കകേന്ദ്രങ്ങളകാകനി  മകാറകാന്  സതകാഴനില്  വേകുപ്പുമനനി  നടത്തുന്ന  പെരനിശമങ്ങള്
കപ്രകാത്സകാഹനജനകേമകാണയ്. ഇന്നയ് ഏറവമധനികേയ സതകാഴനില് സകാധര്യതയള്ള  സഎ.ടനി.സഎ.-കേളനില്
പെരമരകാഗതമകായനി  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പെല  കകേകാഴ്സുകേളയ  ഒഴനിവേകാകനി  സതകാഴനിലധനിഷനിത
സകാധര്യതയള്ള കകേകാഴ്സുകേള് ആരയഭനികകാനുള്ള ശമയ  സതകാഴനില് വേകുപ്പെയ്  നടത്തണസമന്നകാണയ്
എനനികയ്  ഇഹൗ  സന്ദര്ഭത്തനില്  സൂചെനിപ്പെനികകാനുള്ളതയ്.   സതകാഴനില്  വേകുപ്പെയ്  സതകാഴനില്  നയയ
രൂപെസപ്പെടുത്തുകമകാള് സതകാഴനിലകാളനികേള് ഇന്നനുഭവേനിക്കുന്ന  ഗഹൗരവേകമറനിയ  വേനിഷയങ്ങള്കയ്
പെരനിഹകാരയ  കേസണ്ടത്തകാന്  കേഴനിയണയ.  ഏറവയ  ദുരനിതപൂര്ണ്ണമകായ  അവേസയനിലകാണയ്
കേശുവേണ്ടനിസത്തകാഴനിലകാളനി  കമഖല എന്നയ്  അകങ്ങയയ്   അറനിയകാവന്നതകാണകല്ലകാ.  കേശുവേണ്ടനി,
കേയര്  കമഖലയനിലുയ,  അസയഘടനിത സതകാഴനില് കമഖലയനിലുയ പെണനിസയടുക്കുന്ന ആളകേള്കയ്
ലഭര്യമകാകകേണ്ട  ഇന്ഷഡ്വറന്സയ്  പെദ്ധതനി,   ആകരകാഗര്യ  സുരക്ഷനിതതഡ്വയ,   മനിനനിമയ  കൂലനി
ഉള്സപ്പെസടയള്ള  കേകാരര്യങ്ങളനില്  വേര്യക്തമകായ  നനിലപെകാടയ്  സഡ്വതീകേരനികണയ.  എയ്ഡഡയ്
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സ്കൂളകേളനില്  പുതനിയ  സയരയഭങ്ങളമകായനി  വേരുന്നവേസര  സഹകായനികകാന്  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്
തയകാറകാണയ്.  അതുകപെകാസല  സഡ്വകേകാരര്യ  മകാകനജ യ്സമനയ്  നടത്തുന്ന  സകാപെനങ്ങസള  മകാറനി
നനിര്ത്തകാസത   സഡ്വകേകാരര്യ  സയരയഭകേര്  നടത്തുന്ന  വേര്യകാവേസകായനികേകാധനിഷനിതമകായ
ഫകാകറനികേളനിലുയ  സകാപെനങ്ങളനിലുസമല്ലകായ സതകാഴനില് നനിയമയ അനുശേകാസനിക്കുന്ന നനിലയനിലുള്ള
സതകാഴനില് സയരക്ഷണവയ സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  മനിനനിമയ നല്കകേണ്ട ആനുകൂലര്യവയ  നനിയമ
പ്രകേകാരയ  നല്കുകാനുള്ള  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികണയ.  രണ്ടയ് വേകുപ്പുകേളയ നടത്തുന്ന ഇത്തരയ
പ്രവേര്ത്തനങ്ങസളസയല്ലകായ  ഇഹൗ സന്ദര്ഭത്തനില് ഞകാന് അഭനിനന്ദനിക്കുന്നതനികനകാസടകാപ്പെയ ഇഹൗ
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനസയ സഡ്വകാഗതയ സചെയ്യുകേയയ പെനിന്തുണയ്ക്കുകേയയ സചെയ്യുന.   

ശതീ  .    പെനി  .    ഉണ്ണനി  :  സര്,  ഞകാന്  ഇഹൗ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  സര്വ്വകാത്മനകാ
പെനിന്തുണയ്ക്കുകേയകാണയ്.  കകേരള  സമൂഹയ  ഒന്നടങയ  ആഹകാദകത്തകാസടയയ  അത്ഭുതകത്തകാസടയമകാണയ് ഇഹൗ
സര്കകാരനിസന കനകാകനികകാണുന്നതയ്. വേനിദര്യകാഭര്യകാസ വേകായ്പസയടുത്തയ് തനിരനിച്ചടയകാന് കേഴനിയകാസത
വേലയന്നവേര്കയ്  ആത്മഹതര്യ  മകാത്രകമ  കപെകായവേഴനിയള  എന്ന  സനിതനി  വേനികശേഷയ  നമ്മുസട
സയസകാനത്തുണ്ടകായനിരുന.  ഇഹൗ  സന്ദര്ഭത്തനിലകാണയ്  ആശേഡ്വകാസത്തനിസന കുളനിര്മഴ
സപെയനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്  900  കകേകാടനി  രൂപെയസട  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  വേകായ്പ  തനിരനിച്ചടവേയ്   പെദ്ധതനി
പ്രഖര്യകാപെനിച്ചതയ്.  ഇകകാരര്യത്തനില്  കകേരളത്തനിസല  മുഖര്യമനനിസയ   എത്ര അഭനിനന്ദനിച്ചകാലുയ
മതനിയകാകേനില്ല.  രകാഷ്ട്രതീയ എതനിരകാളനികേള്കപെകാലുയ ഒളനിഞയ  സതളനിഞയ ഇഹൗ പ്രഖര്യകാപെനസത്ത
വേളസര അഭനിനന്ദനകാര്ഹമകായ രതീതനിയനിലകാണയ്  കനകാകനികകാണുന്നതയ്.  പെഠനയ പൂര്ത്തനിയകാകനി
സതകാഴനില്  അകനഡ്വഷനിക്കുന്നവേര്കയ്  ഇനനി  എയകപകായ്സമനയ്  എകയ്കചെഞ്ചുകേളസട  പെടനികേള്
കേയറനിയനിറകങ്ങണ്ടനി  വേരനില്ല.   സയസകാനസത്ത എയകപകായ്സമനയ്  എകയ്കചെഞ്ചുകേള്  ഇ-
എയകപകായ്സമനയ്  എകയ്കചെഞ്ചുകേളകായനി  മകാറന.    അതനിനയ്  കനതൃതഡ്വയ   നല്കുന്ന
ബഹുമകാനസപ്പെട സതകാഴനില് വേകുപ്പുമനനിസയ പ്രകതര്യകേയ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇഹൗ സര്കകാര്
കേഴനിഞ ഒരു വേര്ഷയസകേകാണ്ടയ് ധകാരകാളയ സുപ്രധകാനമകായ കേകാരര്യങ്ങള് സചെയ്തുതതീര്ക്കുകേയയ ചെനില
പ്രധകാനസപ്പെട  കേകാരര്യങ്ങള്കയ്  അടനിത്തറയനിടുകേയയ  സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.  പെരമപ്രധകാനമകായ  ചെനില
കേകാരര്യങ്ങള് പെറഞ സകേകാണമകാത്രകമ സര്കകാരനിസന പ്രവേര്ത്തനങ്ങസള വേനിലയനിരുത്തുവേകാന്
കേഴനിയകേയള.  നമ്മുസട സയസകാനയ കനരനിടുന്ന പ്രധകാനസപ്പെട ഒരു പ്രശ്നമകാണയ്  വേകയകാജന
സയരക്ഷണയ.  അദ്ധഡ്വകാനകശേഷനിയള്ള  കേകാലത്തയ്  സമകാദനിച്ചയ്  കുടുയബയ  കനകാകനി
പ്രകായമകാകുകമകാള് അനര്യകാധതീനസപ്പെടയ്  കപെകാകുന്നവേരുസട  എണ്ണയ നകാള്ക്കുനകാള് വേര്ദ്ധനിച്ചു വേരുന.
ഒരു സമൂഹയ കനരനിടുന്ന  പ്രധകാനസപ്പെട  പ്രശ്നമകാണനിതയ്.  അനര്യകാധതീനസപ്പെടകാലുയ  ഇസല്ലങനിലുയ
സമത്തുസണ്ടങനിലുയ  ഇസല്ലങനിലുയ  60  വേയസയ്  കേഴനിഞ   എല്ലകാവേര്ക്കുയ  സപെന്ഷന്,
മുന്കേകാലങ്ങസളകപ്പെകാസല  കുടനിശനികേ  വേരുത്തകാസത,  സകേകാടുകകാന്  എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്കകാരനിനയ്
കേഴനിഞ.  ഇഹൗ സര്കകാര് അധനികേകാരത്തനില് വേന്നകശേഷയ  കുടനിശനികേ സപെന്ഷന് മുഴുവേന്
സകേകാടുത്തുതതീര്ക്കുകേയയ   സപെന്ഷന്  തുകേ  600  രൂപെയനില്നനിനയ   1200  രൂപെയകായനി
വേര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയയ  സചെയ്തു.  വേതീടനില്  കപെകായനി  സപെന്ഷന്  സകേകാടുത്തകപ്പെകാള്  സപെന്ഷന്
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സകേകാടുകകാന് സചെല്ലുന്നവേര്കയ് കഷകയ് ഹകാനയ് സകേകാടുത്തു സകേകാണ്ടകാണയ് വൃദ്ധജനങ്ങള് സകന്തകാഷയ
പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചതയ്.  ഇടതു  സര്കകാര്  വൃദ്ധജനങ്ങസള  മകാതകാപെനിതകാകസളകപ്പെകാസല  ആദരനിക്കുകേയയ
കസ്നേഹനിക്കുകേയമകാണയ്.  5,500  കകേകാടനി  രൂപെ  സചെലവേഴനിച്ചകാണയ്  ഇഹൗ  മഹത്തകായ  കനടയ
സസകേവേരനിച്ചതയ്.       ഏസതങനിലുയ തരത്തനിലുളള സപെന്ഷന് കേനിടകാത്ത ഒരു വേകയകാധനികേന്കപെകാലുയ
നമ്മുസട  സയസകാനത്തനില്ല.    വൃദ്ധജനങ്ങള്  ശേപെനിച്ചകാല്  നകായ  ഗതനി  പെനിടനികനില്ല.
കേഴനിഞകേകാലത്തയ്  എന്തകാണയ്  സയഭവേനിച്ചസതന്നയ്  ഞകാന്  പെറയകാസത  തസന്ന
മനസനിലകായനികകാണുസമന്നയ്  കേരുതുന.    എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാര്  വേന്നകപ്പെകാള്
വൃദ്ധജനങ്ങളസട  മുഖത്തയ്  പുഞനിരനിയയ  സകന്തകാഷവയ  വേനിടരുകേയകാണയ്.  സകേടനിടയ,  കറകാഡുകേള്,
പെകാലങ്ങള്  തുടങ്ങനിയ  പെശ്ചകാത്തല സഹൗകേരര്യങ്ങള്  ഒ രുക്കുന്നതനിനകായനി  50,000 കകേകാടനി
രൂപെയസട  പെദ്ധതനികേള്കയ്  അയഗതീകേകാരയ  നല്കേനിയതയ്  മഹത്തകായ  കേകാരര്യമകാണയ്.  അതനിനയ്
സകാമത്തനികേ  വേനിദഗ്ദ്ധനകായ  ധനകേകാരര്യ  വേകുപ്പുമനനിസയ  ഞകാന്  പ്രകതര്യകേയ
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകാണയ്.   ഇസതകാരു  സര്വ്വകേകാല  സറകകകാര്ഡകാണയ്.  മദര്യശേകാലകേള്  പൂടണസമന്ന
സുപ്രതീയകകേകാടതനി വേനിധനിയസട  പെശ്ചകാത്തലത്തനില്  വേര്യകാജ മദര്യകലകാബനിയസട കേടനകേയറ സകാധര്യത
മുന്കൂടനികേകാണുന്ന തനിലുയ    മദര്യ  ദുരന്ത  സകാധര്യത  തടയന്നതനിലുയ   എസസകസയ്  വേകുപ്പുമനനി
സ്തുതര്യര്ഹമകായ  പ്രവേര്ത്തനമകാണയ്  നടത്തനിയതയ്.  എസസകസയ്  വേകുപ്പെയ്  കേകാലനികേമകായനി
പെരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിക്കുകേയണ്ടകായനി.  എസസകസയ്  വേകുപ്പെയ്  എന്ന
സയവേനിധകാനസത്ത ആധുനനികേവേല്കരനികണസമന്ന  ആവേശേര്യത്തനിനയ്  പ്രസക്തനികയറനിയ
കേകാലമകാണനിതയ്.    മയക്കുമരുന്നയ്  കവേടയയ്  കപെകാകുന്ന  ഉകദര്യകാഗസര്കകാവേശേര്യമകായ  എല്ലകാ
സഹൗകേരര്യങ്ങളയ  സുരക്ഷയയ സര്കകാര് സചെയ്തുസകേകാടുകകണ്ടതകായനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതയ് പ്രകതര്യകേയ
ശദ്ധനികണസമന്നയ്  ഇഹൗ സന്ദര്ഭത്തനില് ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.  കപെകാരകായ്മകേള് എസന്തങനിലുയ
ഉസണ്ടങനില്  അതയ്  പെരനിഹരനികണയ.  മദര്യ-മയക്കുമരുന്നയ്  രഹനിതമകായ  സയസകാനമകാണയ് നമ്മുസട
ലക്ഷര്യയ.  അതനിനകായനി  ഉണര്ന്നയ്  പ്രവേര്ത്തനികകണ്ട  സമയമകാണനിസതന്നയ്  ഞകാന്  കേരുതുന.
സതകാഴനില്  നഷ്ടസപ്പെട  മദര്യ  വേര്യവേസകായ  സതകാഴനിലകാളനികേളസട  പുനരധനിവേകാസയ  ശേരനിയകായ
അര്ത്ഥത്തനില് ഉണ്ടകാകയ തതീരൂ.   സതകാഴനില് നഷ്ടസപ്പെട  മദര്യ വേനില്പ്പെനശേകാലയനിസല ജതീവേനകകാര്,
ബകാര് സതകാഴനിലകാളനികേള് എന്നനിവേസരയകാണയ്   പുനരധനിവേസനിപ്പെനികകണ്ടതയ്. അവേരുസട  കുടുയബയ,
കുടനികേളസട  വേനിദര്യകാഭര്യകാസയ  എന്നതീ  കേകാരര്യങ്ങള്  പെരനിഗണനിച്ചയ്  മുഴുവേന്  ആളകേസളയയ
പുനരധനിവേസനിപ്പെനികകാന് അടനിയന്തരമകായനി നടപെടനിസയടുകകണ്ടതുണ്ടയ്.  ഇകകാരര്യത്തനില്  ബഹുമകാനസപ്പെട
മനനിയസട ഇടസപെടലുണ്ടകാകുസമന്നയ് അറനിയകാസമങനിലുയ സമഗമകായ ഒരു പുനരധനിവേകാസ പെകാകകജയ്
രൂപെതീകേരനികണസമന്നയ് ഞകാന് പ്രകതര്യകേയ ഓര്മ്മസപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്.  

ഇഹൗ  സര്കകാരനിസന  പ്രവേര്ത്തന  മനികേവേനില്  ആദനിവേകാസനികേള്  ആഹകാദത്തനിലകാണയ്.
അശേരണരുയ  ആലയബഹതീനരുമകായ  ആദനിവേകാസനികേള്കയ്  കനരനിടയ്  പ്രകതര്യകേയ  നനിയമനയ
നടത്തകാനുള്ള പെനി.എസയ്.സനി.-യസട തതീരുമകാനയ പെടനികേവേനിഭകാഗങ്ങള് ആഹകാദകത്തകാസടയകാണയ്
സഡ്വതീകേരനിച്ചതയ്.   ആദനിവേകാസനികേള്ക്കുള്ള  പ്രകതര്യകേ  പെകാകകജയ്   എന്ന  നനിലയനില്
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മകാനദണ്ഡങ്ങളനില്  ഇളവേയ്  വേരുത്തനി  നടപെടനി  പൂര്ത്തതീകേരനികകാന്  സര്കകാര്  തതീരുമകാനനിച്ചതയ്
സഡ്വകാഗതകാര്ഹമകാണയ്.  2016-17  വേര്ഷത്തനില്  പെടനികേജകാതനിയനില്സപ്പെടവേരുസട   ചെനികേനിത്സകാ
സഹകായത്തനിനകായനി 61.10 കകേകാടനി  രൂപെ അനുവേദനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്. ലഭര്യമകായ കേണകനുസരനിച്ചയ് 28-2-
2017  വേസര  18590  കപെര്കകായനി   35,10,22,991 രൂപെ സചെലവേഴനിച്ചു.  അകപെക്ഷനിച്ച മുഴുവേന്
കപെര്ക്കുയ, അര്ഹരകായ എല്ലകാകപെര്ക്കുയ അനുവേദനിച്ചു എന്നകാണയ് ഇതയ് സതളനിയനിക്കുന്നതയ്.  ഇഹൗ
സര്കകാര് അധനികേകാരത്തനില് വേന്നതനിനുകശേഷയ സയസകാനസത്ത പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗങ്ങളസട
ഉന്നമനത്തനിനകായനി  സസടബല് സബയ്  പകാന് മുകഖന സമച്ചസപ്പെട  വേനിദര്യകാഭര്യകാസയ,  ആകരകാഗര്യയ,
അടനിസകാന  സഹൗകേരര്യ  വേനികേസനയ,  ഭവേനയ,  ഭൂമനി,  സതകാഴനില്   ലഭര്യമകാകല് എന്നതീ
ഇനങ്ങളനിലകായനി  810.16 കകേകാടനി  രൂപെയസട  പെദ്ധതനികേള്  നടപ്പെകാകകാന്  കേഴനിഞ. 2016-17
വേര്ഷത്തനില് ഭക്ഷര്യസഹകായ പെദ്ധതനി വേഴനി ദകാരനിദര്യ നനിര്മ്മകാര്ജനത്തനിനകായനി 83,103 പെടനികേവേര്ഗ്ഗ
കുടുയബങ്ങള്കയ്  ഭക്ഷര്യധകാനര്യ  വേനിതരണയ  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   പെകാലകകാടയ്  ജനില്ലയനിസല
അടപ്പെകാടനിയനില്  മൂന്നരകകകാടനി  രൂപെ  സചെലവേഴനിച്ചയ്  കേമ്മവ്യൂണനിറനി  കേനിച്ചന്  പെദ്ധതനി
നടപ്പെകാകനിവേരുന.  കപെകാഷകേകാഹകാരക്കുറവമൂലയ  അടപ്പെകാടനിയനില്  ഒരു  കുഞയ  മരനികകാന്
ഇടവേരരുസതന്ന  ലക്ഷര്യകത്തകാടുകൂടനിയകാണയ്  ഇഹൗ  പെദ്ധതനി  നടപ്പെകാകനിസകകാണ്ടനിരനി  ക്കുന്നതയ്.
നമ്മസളല്ലകാവേരുയ  ആശേങകയകാടുയ   വേനിഷമകത്തകാടുയ  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്ന   ഒരു  വേനിഷയമകാണയ്
കുടനികേളനിസല പുകേയനില-മദര്യ-മയക്കുമരുന്നയ് ശേതീലങ്ങള്.  വേനിസനി,  ബ്രകാനനി തുടങ്ങനിയ മദര്യങ്ങള്
മകാത്രമല്ല ഏറവയ അപെകേടകേരമകായ മറയ് മദര്യങ്ങളയ ഇന്നയ് സുലഭമകാണയ്.  എന്തയ് ഉകദ്ദേശേനിച്ചകാകണകാ
ലഹരനി  വേസ്തുകള്  ഉപെകയകാഗനിക്കുന്നതയ്  ആ  ലക്ഷര്യയ  നനിറകവേറ്റുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ
ലഹരനിയകാണയ്  അതയ്  സമ്മകാനനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്  അണ്ണകാകനില് ഒടനിച്ചുയ  പെല്ലനില് കതച്ചുയ നകാവേനില്
ഒടനിച്ചുയ   ലഹരനി ആസഡ്വദനിക്കുന്ന  ഒരു  വേനിഭകാഗയ  നമ്മുസട  സയസകാനത്തുണ്ടയ്.  അതയ്
തടയന്നതനിനകായനി  ശേക്തമകായ  നടപെടനികേള്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്ന   എസസകസയ്  വേകുപ്പുമനനികയ്  കകേരള
സമൂഹത്തനിസന  ഒന്നകാസകേയള്ള  ആശേതീര്വേകാദവമുണ്ടയ്.  സയസകാനത്തയ്  ലഹരനി  പെദകാര്ത്ഥങ്ങളസട
ലഭര്യത തടയന്നതനിനകായനി എസസകസയ് വേകുപ്പെയ്  ശേക്തമകായ എന്കഫകാഴ്സയ്സമനയ്  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തനി വേരുന.  സയസകാന ലഹരനി വേര്ജന മനിഷന് നടപ്പെകാകനിവേരുന്ന 'വേനിമുക്തനി'  എന്ന
കബകാധവേല്കരണ  പെദ്ധതനി  ബൃഹത്തുയ  അഭനിനന്ദനകാര്ഹവമകാണയ്.  എല്ലകാ  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ
സകാപെനങ്ങളനിസലയയ  വേര്യകാപെകാര  കമഖലയനിലുമുള്ള  ആളകേകളയയ  'വേനിമുക്തനി'-യസട
പെഠനകേര്യകാമ്പുകേളനില്  പെസങടുപ്പെനിക്കുന്നതയ്  ഏസറ  പ്രകയകാജനയ  സചെയ്യുസമന്നയ് ഞകാന്  കേരുതുന.
കകേകാകളജുകേളനിലുയ  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  സകാപെനങ്ങളനിലുയ  'വേനിമുക്തനി'  സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്ന  പെഠന
കകാസ്സുകേള്  ഏസറ  പ്രകയകാജനയ  സചെയ്യുന്നതകാണയ്.  കദശേതീയ  നനിലവേകാരത്തനിലുളള  ആധുനനികേ
സജതീകേരണങ്ങകളകാടുകൂടനി  ഒരു  ഡതീ-അഡനിക്ഷന്  സസനര്  സയസകാനത്തയ്  ആരയഭനികകാന്
തതീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുസണ്ടന്നതയ്   ഒരു  മഹത്തകായ  കേകാരര്യമകാണയ്.മദര്യത്തനിസനയയ  മയക്കുമരുന്നനിസനയയ
വേര്യകാപെനയ തടയന്നതനിനുള്ള പ്രചെരണ പെരനിപെകാടനികേള് ശേക്തമകായനി സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന്ന എസസകസയ്
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വേകുപ്പെനിസന  പ്രവേര്ത്തനയ  പ്രകതര്യകേയ  എടുത്തുപെറകയണ്ടതകാണയ്.  ഇഹൗ  സര്കകാര്
അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതനിനു  കശേഷയ  മയക്കുമരുന്നയ്  കേടത്തുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  2011
കകേസ ഞ്ഞുകേളയ പുകേയനില സയബനമകായനി 36881 കകേസ ഞ്ഞുകേളയ രജനിസ്റ്റര് സചെയ്തു. ഇകകാരര്യത്തനില്
സര്കകാര് ഒരു വേനിട്ടുവേതീഴ്ചയ്ക്കുയ തയകാറസല്ലന്നകാണയ് ഇതയ് സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  മദര്യ-മയക്കുമരുന്നയ് കവേടയയ്
കേരുത്തുപെകേരകാന്  വേനനിതകാ  ജതീവേനകകാരുസട  എണ്ണയ  വേര്ദ്ധനിപ്പെനികകാസനടുത്ത  തതീരുമകാനയ
കേകാലനികേ  പ്രസക്തനിയള്ളതകാണയ്.  പുതനിയതകായനി  വേനിസമന്സയ്  എസസകസയ്  പെകടകാളനിയഗയ്
ആരയഭനിക്കുനസവേന്നതയ് പ്രശേയസനികസപ്പെകടണ്ടതകാണയ് മനിക കകേസ ഞ്ഞുകേളനിലുയ സതീകേള് മയക്കുമരുന്നയ്
മകാഫനിയയസട  വേകാഹകേരകായനി  മകാറന്നതനിനകാല്  അതയ്  തടയന്നതനിനയ്  വേനിസമന്സയ്  എസസകസയ്
പെകടകാളനിയഗയ്  പ്രകയകാജനസപ്പെടുയ.  യവേകാകള്കയ് അനുകയകാജര്യമകായ സതകാഴനില് കമഖല തനിരനിച്ചറനിയകാനുയ
സതകാഴനില്സകാധര്യതയള്ള  കകേകാഴ്സുകേള്  സതരസഞടുക്കുന്നതനിനുമകായനി  കേരനിയര്  സഡവേലപ്സമനയ്
സസനറകേള്,  പെഠനിച്ചയ്  കയകാഗര്യരകായനി പുറത്തനിറങ്ങുന്ന  യവേകാകസള  സതകാഴനില്
സതരസഞടുക്കുന്നതനിനയ്  സഹകായനിക്കു  ന്നതനിനുകവേണ്ടനിയള്ള  എയകപകായ്സമനയ്  സസനര്
എന്നനിങ്ങസന എല്ലകാ അര്ത്ഥത്തനിലുയ സതകാഴനില് വേകുപ്പെയ് നവേതീകേരണത്തനിസന പെകാതയനിലകാണയ്.
സകാകങതനികേ  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  കയകാഗര്യത  കനടനിയ  യവേകാകള്കനിടയനിസല  സതകാഴനിലനില്ലകായ്മ
പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനകായനി  സര്കകാര്  ഒരു  കജകാബയ്  കപെകാര്ടല്  തുടങ്ങുനസവേന്നതയ്
ഇകകാരര്യത്തനിലുള്ള സര്കകാരനിസന ദനിശേകാകബകാധയ വേര്യക്തമകാക്കുന. സയസകാനസത്ത ജനങ്ങള്
വേളസര പ്രതതീക്ഷകയകാസട അധനികേകാരത്തനികലറനിയ ഇടതുപെക്ഷ മുന്നണനി സര്കകാര് പെനിഴവകേള്
കൂടകാസത  മുകന്നകാട്ടുകപെകാകുനസവേന്നതനില്  ഇഹൗ  സര്കകാരനിസന  പ്രകതര്യകേയ  അഭനിനന്ദനികകണ്ടതുണ്ടയ്.
പ്രവേകാസനികേളസട സതകാഴനില് പ്രതനിസനനിയനിലുയ സതകാഴനില് നഷ്ടമകായനി തനിരനിസകേസയത്തുന്നവേസര
സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമകായനി  സയസകാന  സര്കകാര്  രൂപെയ  സകേകാടുത്ത  കനകാര്ക  വേകുപ്പെയ്
പ്രവേകാസനികേളസട  കേകാരര്യയ  വേളസര  ഫലവേത്തകായനി  സസകേകേകാരര്യയ  സചെയ്യുന്നതനില്  പ്രവേകാസനികേളയ
അവേരുസട  കുടുയബവയ  അതനിയകായ  സകന്തകാഷത്തനിലകാണയ്.  മനിക  അറബയ്  രകാജര്യങ്ങളയ
സമ്പൂര്ണ്ണ സഡ്വകദശേനിവേല്കരണ നടപെടനികേളമകായനി മുകന്നകാട്ടുകപെകാകുകേയകാണയ്. ഒസടകാനമല്ല ഇഹൗ
വേനിഷയയ  നമ്മസള  ആശേങസപ്പെടുത്തുന്നതയ്.  വേനികദശേത്തുനനിന്നയ്  കജകാലനി  നഷ്ടസപ്പെടയ്  മടങ്ങനി
പുനരധനിവേകാസ ത്തനിനകായനി അകപെക്ഷ നല്കേനിയവേരുസട എണ്ണയ  2017  മകാര്ച്ചയ് മകാസത്തനിസല കേണകയ്
പ്രകേകാരയ  30000 ആണയ്. 2016-17  മകാര്ച്ചയ്  31-സല കേണകനുസരനിച്ചയ്  1600  പുനരധനിവേകാസ
അകപെക്ഷകേള്  ലഭനിച്ചനിട്ടുസണ്ടന്നറനിയകാന്  കേഴനിഞ.  സബ്സനിഡനി  വേകായ്പ  നല്കുന്നതനിനകായനി
രകാജര്യസത്ത  പ്രധകാന  കദശേസകാല്കൃത  ബകാങകേളകായ  എസയ്.ബനി.  സഎ., യൂണനിയന്  ബകാങയ്,
എസയ്.സഎ.ബനി.  എന്നനിവേയമകായനി  കനകാര്ക  കേരകാറണ്ടകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രവേകാസനികേസള
സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ  നടപെടനികേള്  അടനിയന്തര  പ്രകാധകാനര്യകത്തകാസട നടപ്പെകാകകണ്ടതകാവേ
ശേര്യമകാണയ്.  ഞകാന് ദതീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില്ല.  ഗവേണ്സമനനിനുകവേണ്ടനി അവേതരനിപ്പെനിച്ച ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള
പൂര്ണ്ണമകായനി ഞകാന് പെനിന്തുണയ്ക്കുന. 
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ശതീമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമകാള്:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള
അനുകൂലനിക്കുന.   സര്കകാരനിസന  ദതീര്ഘവേതീക്ഷണകത്തകാസടയള്ള  ഇടസപെടലുകേള്മൂലയ
സതകാഴനില്കമഖല  കേരുത്തകാര്ജനിക്കുകേയകാണയ്.  ആകരകാഗര്യകേരമകായ  സതകാഴനില്  സയസകാര
ത്തനിസന  പ്രതനിഫലനങ്ങള്  സയസകാനത്തുടനതീളയ  ദൃശേര്യമകാണയ്.  ഒരു  നകാടനിസന  വേളര്ച്ചയസട
ചെകാലകേശേക്തനി സയരയഭകേ-സതകാഴനിലകാളനി ബനയ തസന്നയകാണയ്.  അനകാശേകാസര്യ പ്രവേണതകേസള
ഒഴനിവേകാകനിസകകാണ്ടയ്  സയരയഭകേ  സഹൗഹൃദ  അന്തരതീക്ഷയ  കകേരളത്തനില്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള
വേലനിയ  ശമയ  ഗവേണ്സമനയ്  ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  കകേരളസത്ത  സതകാഴനിലകാളനി  സഹൗഹൃദ
സയസകാനമകാകനി മകാറകാന് നമുകയ് കേഴനിയണയ.  മറയ്  സയസകാനങ്ങസള അകപെക്ഷനിച്ചയ് കകേരളയ
ഒരു മകാതൃകേ തസന്നയകാണയ്.  ഏസറ സങതീര്ണ്ണതകേളള്ള കകേരളത്തനിസന സതകാഴനില് കമഖലയനില്
സതകാഴനില് രയഗത്തയ് സമകാധകാനകാന്തരതീക്ഷയ നനിലനനിര്കത്തണ്ടതയ്  അനനിവേകാരര്യമകാണയ്.  മനിനനിമയ
കൂലനി  ഉയര്ത്തനി  പുതനിയ  സതകാഴനില്  നയയ  സമഗമകായനി  അവേതരനിപ്പെനിക്കുകേസയന്നതയ്  ഏസറ
സവേല്ലുവേനിളനികേള്  നനിറഞ  കേകാരര്യമകാണയ്.  കകേരളത്തനിനയ്  സഡ്വന്തമകാസയകാരു  സതകാഴനില്  നയയ
ഉണ്ടകാകുകേ  എന്നതയ്  ഏറവയ  അഭനിമകാനകാര്ഹമകായ  ഒന്നകാണയ്.  സതകാഴനില്നയയ
അവേതരനിപ്പെനികകാന് കേഴനിയണയ. അതയ് മറയ് സയസകാനങ്ങള്ക്കുയ മകാതൃകേയകാകേണയ.  സതകാഴനില്
സയരക്ഷണത്തനിനുയ സതകാഴനിലകാളനി കക്ഷമത്തനിനുയ കടഡയ് യൂണനിയനുകേളസട സയഭകാവേന വേളസര
വേലുതകാണയ്.  അകപെക്ഷ  സമര്പ്പെനിച്ചയ്  40  ദനിവേസത്തനിനകേയ  യൂണനിയനുകേള്കയ്  രജനികസ്ട്രേഷന്
സകേകാടുക്കുന്നതനിനകായനി  സഡ്വതീകേരനിച്ച  വേണ്  സസടയ  കപെകാര്ടല്  സയവേനിധകാനസത്ത  പ്രകതര്യകേമകായനി
അഭനിനന്ദനിക്കുന.  കലബര്  കേമ്മതീഷണകററനില് നടപ്പെനിലകാകനിയ  പെരനിഷ്കകാരങ്ങള്,  ഓകടകാകമഷന്
സനിസ്റ്റമുള്സപ്പെസടയള്ള  സയവേനിധകാനങ്ങള്  എന്നനിവേ  കുറച്ചുകൂടനി  വേനിപുലതീകേരനികണസമനയ
സതകാഴനില്  വേകുപ്പെയ്  നല്കുന്ന  കസവേനങ്ങസളന്തകാസണന്നയ്  മനസനിലകാക്കുന്നതനിനകായനി  ഇവേ
ബഹുജനങ്ങളസട  ശദ്ധയനികലയയ് സകേകാണവേരുന്നതനിനയ്  ശേക്തമകായ  പ്രചെരണ  പെരനിപെകാടനികേള്
ആരയഭനികണസമനയ  ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനികയകാടയ്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്.  കടഡയ്
യൂണനിയനുകേള്കയ്  വേകാര്ഷനികേ  റനികടണ്  സകേകാടുക്കുന്നതനിനയ്  പുതനിയ  സയവേനിധകാനയ
ഏര്പ്പെടുത്തനിയതനിസന പ്രകതര്യകേമകായനി അഭനിനന്ദനിക്കുന. കടഡയ് യൂണനിയനുകേസള സയബനനിച്ചയ്
റനികടണ്  സകേകാടുക്കുകേ  എന്നതയ്  ഭകാരനിച്ച  കജകാലനിയകായനിരുന്നതയ്  കപെകാര്ടല്  സയവേനിധകാനയ
വേന്നകതകാടുകൂടനി  കജകാലനിഭകാരയ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുയ ആയകാസരഹനിതമകാക്കുന്നതനിനുയ സകാധനിച്ചു.  ഇ-
ഫയലനിയഗയ്  സയവേനിധകാനമകായതനിനകാല്  കലബര്  ഉകദര്യകാഗസര്  നടത്തുന്ന പെരനികശേകാധനകേള്
സയബനനിച്ചുയ  ഫയലനികന്മേല്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്ന  നടപെടനികേള്  സയബനനിച്ചുയ  കലബര്
കേമ്മതീഷണകററനിസല  ഉന്നത  ഉകദര്യകാഗസനയ്  മനസനിലകാക്കുന്നതനിനുയ  സമയബനനിതമകായനി
അതനില്  ഇടസപെടുന്നതനിനുയ  അഴനിമതനി  രഹനിതമകാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  മനികേച്ച  ഇടസപെടല്
നടത്തകാനുയ സകാധനിക്കുന.  കലബര് കേമ്മതീഷണകററയ്  നടപ്പെനിലകാകനിയനിട്ടുള്ള കടകാള്ഫ്രെതീ  നമര്
വേഴനിയള്ള  കേകാള്  സസനറനിസന  പ്രവേര്ത്തനയ  സയസകാനത്തകാസകേ  മകാതൃകേയകാണയ്.  1960-സല
കഷകാപയ്  ആനയ്  സകേകാകമഴ്സര്യല് എസ്റ്റകാബനിസഷ്മെനയ്  നനിയമയ,  1948-സല ഫകാകറതീസയ്  നനിയമയ,  1923-സല
കബകായനിലര്  നനിയമയ എന്നനിവേയനില്  നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ള  നനിബനനകേസള  അടനിസകാനമകാകനിയകാണയ്
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സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  മനിനനിമയ  കൂലനി,  അര്ഹതസപ്പെട  അവേധനി,  ശേരനിയകായ  കജകാലനിസമയയ,
ആകരകാഗര്യ ശുചെനിതഡ്വ പെരനിപെകാലനയ നല്കുന്നതനിനുള്ള  പെരനിഗണന,  കഹകാസ്റ്റല്,  ക്രഷയ്,  പ്രകാഥമനികേ
സഹൗകേരര്യങ്ങള് തുടങ്ങനിയവേ മകാനദണ്ഡമകാകനി സയസകാനസത്ത വേകാണനിജര്യ വേര്യകാപെകാര സകാപെനങ്ങളനില്
നടപ്പെനിലകാകകാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന  കഗഡനിയഗയ്  സമ്പ്രദകായയ  അവേകേകാശേ  സയരക്ഷണത്തനിനുയ
വേര്യകാപെകാരസകാപെനങ്ങള്കയ്  പുതനിസയകാരു  മുഖയനല്കുന്നതനിനുയ  കേകാരണമകാകുയ.
                         (അദ്ധര്യക്ഷകവേദനിയനില് മനി. സഡപെവ്യൂടനി സതീകര്)

ഇരനിക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി നടത്തനിയ സമരമുള്സപ്പെസട ഒടനവേധനി സമരങ്ങള്കയ് കകേരളയ
സകാക്ഷര്യയ വേഹനിച്ചതകാണയ്. ശേക്തമകായ പ്രകക്ഷകാഭ പെരനിപെകാടനികേള് ഒടനവേധനി രയഗങ്ങളനിലുണ്ടകാകുന്ന
സകാഹചെരര്യവമുണ്ടകായനി.  ഒരു  സഹൗഹൃദ  അന്തരതീക്ഷയ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ് കലബര്  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനയ്
നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന  ഇ-കകാസനിഫനികകഷന്  സഹകായകേരമകാകുസമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയകാണയ്. 16 കക്ഷമനനിധനികേളനിലുയ 11 കക്ഷമകബകാര്ഡുകേളനിലുയ 11 കക്ഷമപെദ്ധതനികേളനിലുമകായനി 75
ലക്ഷത്തനിലധനികേയ ആളകേളകാണയ് വേനിവേനിധ ആനുകൂലര്യങ്ങള് സസകേപ്പെറനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്. എന്നകാല്
ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നകപ്പെകാള്  മുന്  സര്കകാരനിസന  കുടനിശനികേകേള്  കൂടനി
സകേകാടുത്തുതതീര്ക്കുകേ  എന്ന ഭകാരനിച്ച  ഉത്തരവേകാദനിതഡ്വയ  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  ഏസറടുക്കുകേയയ  അതയ്
ഭയഗനിയകായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയയ  സചെയ്തു.   തുടര്നയ  അവേരുസട  ആനുകൂലര്യങ്ങള്
സമയബനനിതമകായനി  വേനിതരണയ  സചെയ്യുന്നതനിനയ്  ഗവേണ്സമനനിസന  ശദ്ധയണ്ടകാകേണസമന്നയ്
അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇകപ്പെകാഴുണ്ടകായനിരനിക്കുന്ന കേകാലതകാമസത്തനില് ബഹുമകാനസപ്പെട മനനി
ഇടസപെടണസമന്നയ്  അഭര്യര്ത്ഥനി  ക്കുന.  സയഘടനിത  കമഖലയനിസല  അസയഘടനിത
സതകാഴനിലകാളനികേളസട  സകാന്നനിദ്ധര്യയ  ഒരനികലുയ  നല്ലതല്ല.  അതയ്  വേര്ദ്ധനിച്ചുവേരുന്ന സകാഹചെരര്യമുണ്ടയ്.
അസയഘടനിത സതകാഴനിലകാളനി കക്ഷമനനിധനി കബകാര്ഡയ് രൂപെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി സയസകാന
സര്കകാര്  നടത്തുന്ന   നതീകങ്ങസള  ഇഹൗ  അവേസരത്തനില്  പ്രകതര്യകേമകായനി  അഭനിനന്ദനിക്കുന. 25
ലക്ഷത്തനിലധനികേയ  വേരുന്ന  ഇതര  സയസകാന  സതകാഴനിലകാളനികേളസട  കക്ഷമത്തനിനകായനി സര്കകാര്
നടത്തുന്ന  ഇടസപെടലുകേസള  പ്രകതര്യകേമകായനി  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകാണയ്.  എയപെകാനല്  സചെയ്ത
ആശുപെത്രനികേളനില്  15000  രൂപെ വേസരയകാണയ്  'ആവേകാസയ്'  പെദ്ധതനിയസട ഭകാഗമകായനി ഇവേര്കയ്
ഗവേണ്സമനയ്  നല്കേകാന്  തതീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  സയസകാന  ഗവേണ്സമനനിസന
കകേകാണ്ടനിബവ്യൂഷന്കൂടനി ഉള്സപ്പെടുത്തനിസകകാണ്ടയ്  'ആവേകാസയ്'  പെദ്ധതനി വേനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുയ
ഇവേരുസട ചെനികേനിത്സകാ ധനസഹകായയ  15,000  രൂപെയനില്നനിന്നയ്  50,000  രൂപെയകാകണസമന്ന
അഭര്യര്ത്ഥനയകാണയ്  'ആവേകാസയ്'  പെദ്ധതനിയസട  ഭകാഗമകായനി  ഗവേണ്സമനനിനുമുന്നനില്  വേയ്ക്കുന്നതയ്.
നനിലവേനിലുള്ള  ഇന്ഷഡ്വറന്സയ്  പെദ്ധതനിയനുസരനിച്ചയ്  മരണസപ്പെട  ഇതര  സയസകാന
സതകാഴനിലകാളനികേളസട  ആശനിതര്കയ്  രണ്ടയ്  ലക്ഷയ  രൂപെ  സകേകാടുക്കുന്നതനിസനക്കുറനിച്ചകാണയ്
ഗവേണ്സമനയ്  ആകലകാചെനിക്കുന്നതയ്.  അതയ്  10  ലക്ഷയ  രൂപെയകായനി  വേര്ദ്ധനിപ്പെനികണസമന്നയ്
വേനിനതീതമകായനി  ഗവേണ്സമനനികനകാടയ്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന.  ഇതര സയസകാന സതകാഴനിലകാളനികേളസട
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ജതീവേനിത സകാഹചെരര്യങ്ങള് പെലകപ്പെകാഴുയ  ദയനതീയമകാണയ്.  44220  ചെതുരശ അടനിയനില്  768
കുടുയബങ്ങള്കയ്  തകാമസനികകാവന്ന വേനിധത്തനില്  പെകാലകകാടയ്  കേഞനികകകാടയ്  നടപ്പെകാക്കുന്ന
"അപ്നകാ  ഘര്" പെദ്ധതനിസയ  സഡ്വകാഗതയ  സചെയ്യുകേയകാണയ്.   മറയ്  ജനില്ലകേളനിലുയ  പ്രസ്തുത  പെദ്ധതനി
നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനുള്ള ഇടസപെടലുണ്ടകാകേണയ. കൂടുതല് ജനില്ലകേളനികലയയ് ഇതയ് വേര്യകാപെനിപ്പെനികണസമന്നയ്
അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന.  ഭനിന്നകശേഷനികകാര്കകായനി  നടപ്പെനിലകാക്കുന്ന  സസകേവേലര്യ  പെദ്ധതനി,  കേരനിയര്
സഡവേലപെയ് സമനയ് സസനറകേള്,  സഎ.ടനി.  കമഖലയയ്  ഒരു പുതനിയ മുഖയ നല്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി
ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമന്റുയ  ഗവേണ്സമന്റുയ  നടത്തുന്ന  ഇടസപെടലുകേള്,   സതകാഴനില്  സകാധര്യതകേള്
ഉറപ്പെകാക്കുന്നതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  മനികേച്ച  പെരനിശേതീലനയ,  ഫനിനനിഷനിയഗയ്  സ്കൂളകേള്  കപെകാലുള്ള
സയവേനിധകാനങ്ങള്,  സഎ.ടനി.  കമഖലയനില്  ആരയഭനിച്ചനിട്ടുള്ള  സയവേനിധകാനങ്ങള്,  കജകാബയ്
സഫയറകേള് ഇവേസയകാസക മകാതൃകേകാപെരവയ  സതകാഴനില്രഹനിതരകായ ആളകേള്കയ്  ആശേഡ്വകാസയ
നല്കുന്നവേയമകാണയ്.                                               

ഏറവയ  മനികേച്ച  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കയ്  അഭനിനന്ദനമര്ഹനിക്കുന്നതയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട
പെടനികേജകാതനി  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  വേകുപ്പുമനനിയകാണയ്.  ശതീ.  എ.  സകേ.  ബകാലകനകാടുള്ള  നന്ദനി
ഈ  അവേസരത്തനില്  പ്രകതര്യകേമകായനി  അറനിയനിക്കുകേയകാണയ്.  അകദ്ദേഹത്തനിസന
സഹകായമനില്ലകായനിരുസന്നങനില് ഈ മകാസയ 29-ാം തതീയതനി സമ്പൂര്ണ്ണ കവേദന്യുതതീകേരണ പെദ്ധതനി
പ്രഖര്യകാപെനികകാന്  സയസകാന  ഗവേണ്സമനനിനയ്  കേഴനിയമകായനിരുന്നനില്ല.  പെതീരുകമടയ്
നനികയകാജകേമണ്ഡലസത്ത  14-ാം  തതീയതനി   സമ്പൂര്ണ്ണ  കവേദന്യുതതീകൃത  നനികയകാജകേ
മണ്ഡലമകായനി  ബഹുമകാനസപ്പെട  കവേദന്യുത  വേകുപ്പുമനനി  പ്രഖര്യകാപെനിച്ചു.  അതനില്  85  ലക്ഷയ
രൂപെകയകാളയ തുകേ പെടനികേജകാതനി പെടനികേവേര്ഗ്ഗ കകേകാളനനികേളസട കവേദന്യുതതീകേരണവമകായനി ബനസപ്പെടയ്
പെടനികേജകാതനി  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  വേകുപ്പെനികനതകായനി  സചെലവേഴനിച്ചനിട്ടുസണ്ടന്നയ്  ഈ  സഭയനില്
അഭനിമകാനകത്തകാസട പെറയകാന് ആഗഹനിക്കുകേയകാണയ്. വേകുപ്പുകേള് തമ്മനില് ഏകകേകാപെനമനിസല്ലന്നയ്
പെറയകമകാഴുയ  വേകുപ്പുകേള്  തമ്മനിലുള്ള  ഏകകേകാപെനത്തനിനയ്  ഉത്തമ  മകാതൃകേയകായനി,
ഇതനികനകകാള്  അപ്പുറകത്തയയ്  എടുത്തുകേകാണനികകാന്  മസറകാരു  ഉദകാഹരണമനില്ല.  തസന
വേകുപ്പെനിസന  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  മകാത്രമല്ല  മറയ്  വേകുപ്പുകേസളക്കൂടനി  ഏകകേകാപെനിപ്പെനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്  ഒരു
മനികേച്ച  പ്രവേര്ത്തനയ  നടത്തനി  സകായസകാരനികേ  രയഗത്തകായകാലുയ  പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗ
കക്ഷമപ്രവേര്ത്തനങ്ങളനിലകായകാലുയ  മകാതൃകേ  സൃഷ്ടനികകാന്  കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.  മുന്കേകാലങ്ങളനില്
പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളനില്   ആളകേള്  ഭവേനനനിര്മ്മകാണവമകായനി  ബനസപ്പെടയ്
അനുഭവേനിച്ചനിരുന്ന   ദുരനിതങ്ങള്  സയബനനിച്ചയ്   ഇകപ്പെകാള്  പെറയന്നനില്ല.  ഏതകാണ്ടയ്  4000-
ത്തനിലധനികേയ വേതീടുകേളസട പെണനി പൂര്ത്തനിയകാകകാന് ഈ ഗവേണ്സമനനിനയ് കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.

ശതീ  .    ആര്  .    രകാകജഷയ് :  സര്,  ഇത്ര അഭനിമകാനകേരമകായ കനടയ കകേവേരനിക്കു ന്നതനിസന
സതളനിവേകാണയ് ഇനവേന്ന സതരസഞടുപ്പെയ് റനിസള്ടയ്. ഈ സര്കകാര് അധനികേകാരത്തനില് വേന്നയ് ഒരു
വേര്ഷയ  പെനിന്നനിടുകമകാള്  തകദ്ദേശേ  സഡ്വയയഭരണ  സകാപെനങ്ങളനില്  നടന്ന
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ഉപെസതരസഞടുപ്പുകേളനില്   12-ല്  8 സതീറ്റുയ   ഇടതുപെക്ഷ  ജനകാധനിപെതര്യ  മുന്നണനികകാണയ്.
അതനില്  3  എണ്ണയ  യ.ഡനി.എഫയ്.-ല്നനിനയ ഇടതുപെക്ഷ മുന്നണനി പെനിടനിസച്ചടുത്തതകാസണന്നയ്
അങ്ങയസട ശദ്ധയനില്സപ്പെടുത്തുന. അതയ് ഈ സര്കകാരനിസന കനടമകല്ല?

ശതീമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമകാള്:  സര്,  ഗവേണ്സമനനിസന  മുഖവയ  പ്രതനിചകായയയ
കമകാശേമകാക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകകേകാപെനപെരമകായ  എസന്തല്ലകായ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തനിയകാലുയ
ജനങ്ങള്  ഇടതുപെക്ഷ  ജനകാധനിപെതര്യ  മുന്നണനി  ഗവേണ്സമനനിസന  സഡ്വതീകേരനിക്കുനസണ്ട
നള്ളതനിസന  ഏറവയ  മനികേച്ച  ഉദകാഹരണമകാണയ്  ഈ  സതരസഞടുപ്പെയ്  വേനിജയയ.   രണ്ടയ്
കേകാരര്യങ്ങള് പെടനികേജകാതനി പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേകുപ്പുമനനിയസട ശദ്ധയനില്സപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്.  ഒന്നയ്,
ജകാതനി  സര്ടനിഫനികറ്റുമകായനി  ബനസപ്പെട  പ്രശ്നമകാണയ്.   നനിരവേധനി  തവേണ  ഈ  സഭ  ചെര്ച്ച
സചെയ്തനിട്ടുള്ളതുമകാണയ്.  മറയ്  സയസകാനങ്ങളനില്നനിനയ  വേന്നയ്  50-60  വേര്ഷങ്ങളകായനി  നമ്മുസട
സയസകാനത്തയ് തകാമസനിക്കുന്ന ആളകേള് ഏസതങനിലുയ തരത്തനിലുള്ള ഡനിസനിമനികനഷനനികലയയ്
കപെകാകുന്നതയ് സയസകാനത്തനിനയ് ഒരനികലുയ ഗുണകേരമല്ല. കേഴനിഞ 11 വേര്ഷമകായനി സഭ ചെര്ച്ച
സചെയ്യുന്ന  വേനിഷയമകാണനിതയ്.  അങ്ങയ്  അടനിയന്തരമകായനി  ഈ  വേനിഷയത്തനില്  ശദ്ധപെതനിപ്പെനിച്ചയ്
ജകാതനിസര്ടനിഫനികറയ്  കേനിട്ടുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനികണയ.  എല്ലകാത്തരയ
ജകാതനിസര്ടനിഫനികറ്റുകേള്ക്കുയ  ഈ  പ്രശ്നയ  ഉണ്ടകാകുനണ്ടയ്.  മസറകാരു  പ്രശ്നയ,  60  ശേതമകാനയ
മകാര്കനിസല്ലങനില് പെടനികേജകാതനി പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗങ്ങള്കയ് വേനിദര്യകാഭര്യകാസ വേകായ്പ സകേകാടുകകാന്
ബകാങകേള്  തയകാറകാകുന്നനിസല്ലനള്ളതകാണയ്.  അകകാരര്യത്തനിലുയ  ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനിയസട
ഇടസപെടല്  ഉണ്ടകാകേണസമന്നയ്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന.   കതകാടയ  കമഖല  ഏസറ  പ്രതനിസനനി
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഗവേണ്സമനനിസന  അടനിയന്തര ശദ്ധ ഇകകാരര്യത്തനിലുണ്ടകാകേണയ.
ബഹുമകാനസപ്പെട  മുഖര്യമനനി  ഒരു  കയകാഗയ  വേനിളനിച്ചുകചെര്ത്തയ്,  ഇതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  പെഠനയ
നടത്തനി,  റനിടകയര്ഡയ്  ജസ്റ്റനിസയ്  കൃഷ്ണന്  നകായര്  കേമ്മതീഷന് റനികപ്പെകാര്ടയ്  നടപ്പെകാക്കുന്നതനിനകായനി  ഒരു
എകയ്സപെര്ടയ്  കേമ്മനിറനിസയ  ശേനിപെകാര്ശേ  സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.  സ്റ്റകാനനിയഗയ്  കേമ്മനിറനിയടകയ  വേനിളനിച്ചയ്
അടനിയന്തരമകായനി ചെര്ച്ച സചെയ്തയ് ഈ പ്രശ്നങ്ങള്കയ് പെരനിഹകാരമുണ്ടകാകണയ.  ജസ്റ്റനിസയ് കൃഷ്ണന്
നകായര്  കേമ്മനിറനിയസട  ശേനിപെകാര്ശേകേളനില്  ഒന്നകാമതകായനി  പെറഞനിരനിക്കുന്നതയ്  പകാകനഷന്  ടകാകയ്
നനിര്ത്തലകാക്കുന്നതുമകായനി ബനസപ്പെടകാണയ്.  ഇന്തര്യയനിസല  മസറകാരു  സയസകാനത്തുയ
ഇല്ലകാത്തവേനിധയ  പകാകനഷന്  ടകാകയ്  നമ്മുസട  സയസകാനത്തയ്  മകാത്രയ  നനിലനനില്ക്കുന.
പകാകനഷന്  ടകാകയ്  ഒഴനിവേകാക്കുന്നതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശേയ  പെറഞനിട്ടുണ്ടയ്.
സയസകാനത്തയ്  സതകാഴനില്  നയയ  പ്രഖര്യകാപെനികണസമനയ  ജസ്റ്റനിസയ്  കൃഷ്ണന്  നകായര്
കേമ്മനിറനിയസട  ശേനിപെകാര്ശേയനിലുണ്ടയ്.  13  കതകാടങ്ങളകാണയ്  സയസകാനത്തകാകേമകാനയ
പൂടനികനിടക്കുന്നതയ്. 7 ലക്ഷയ സഹകര് ഭൂമനി കതകാടയ മകാകനജയ് സമനനിസന കേയനിലുണ്ടയ്.  ഒരു സഹകറനിനയ്
രകണ്ടകാ,  അകഞകാ സതകാഴനിലകാളനികേള് എന്ന അനുപെകാതത്തനില് കജകാലനി നല്കേണസമന്നനിരനിസക
ഭൂമനി സവേറസതയനിടതനിനുകശേഷയ ഗവേണ്സമനനിസനയയ സപെകാതുസമൂഹസത്തയയ സവേല്ലുവേനിളനിച്ചയ്, കതകാടയ
തുറന്നനിസല്ലങനിലുയ ഒനയ സചെയകാനനിസല്ലന്നയ് പെറയന്ന മകാകനജയ് സമന്റുകേളസട  നനിലകാപെകാടനിസനതനിസര
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കേര്ശേന  നനിലപെകാടയ്  സഡ്വതീകേരനികണയ.  കതകാടങ്ങള്  തുറനപ്രവേര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശേക്തമകായ ഇടസപെടല് ഗവേണ്സമനനിസന ഭകാഗത്തുനനിനണ്ടകാകേണയ. കതകാടയ സതകാഴനിലകാളനികേളസട
ഭവേനനനിര്മ്മകാണവമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  ഭവേനയ  ഫഹൗകണ്ടഷനകായനി  20  കകേകാടനി  രൂപെയകാണയ്
സയസകാനത്തയ്  കേഴനിഞ  8  വേര്ഷമകായനി  മകാറനിവേച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനില്  ഒരു രൂപെകപെകാലുയ
നകാളനിതുവേസര  സചെലവേഴനികകാന്  കേഴനിഞനിടനില്ല.   കേഴനിഞ   5  വേര്ഷയ  ചെര്ച്ചകേളയ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളമകായനി  കേടനകപെകായനി.  ഭവേനയ  ഫഹൗകണ്ടഷനുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  ഈ
ഗവേണ്സമനനിസന  മുമനില്  ഒരു  പെദ്ധതനിയസണ്ടന്നകാണയ്  ഞകാന്  മനസനിലകാക്കുന്നതയ്.
അടനിയന്തരമകായനി കതകാടയ  സതകാഴനിലകാളനികേളസട ജതീര്ണ്ണകാവേസയനിലുള്ള ലയങ്ങള് ഒഴനിവേകാകനി
പുതനിയ  ലയങ്ങള്,  വേതീടുകേള്  എന്നനിവേ  നനിര്മ്മനിച്ചയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ഇടസപെടല്
ഉണ്ടകാകേണസമന്നയ്  ഈ  അവേസരത്തനില്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്.   6000-ലധനികേയ  വേരുന്ന
സചെറകേനിട   കതയനില  കൃഷനികകാരുസട  പ്രശ്നങ്ങള്  വേളസര  ഗഹൗരവേമകായനി  കേകാണണയ.  47
ഫകാകറനികേള് ഉണ്ടകായനിരുന്നതനില്  27  എണ്ണയ പൂടനികനിടക്കുകേയകാണയ്.  പെലതുയ  അകബകാളനിഷയ്
സചെയ്തുകപെകായനി.  20  ഫകാകറനികേള്  മകാത്രമകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  വേന്കേനിട
ഫകാകറനികേളനില്  ഉണ്ടകാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  സചെറകേനിട  കതയനില  കൃഷനികകാസരയയ  ബകാധനിക്കുന്ന
സകാഹചെരര്യമുണ്ടകാകുനസവേനള്ളതുസകേകാണ്ടയ്  ഈ  സയവേനിധകാനങ്ങള്  മനികേച്ചതകാകനി
സകേകാണകപെകാകകേണ്ടതുണ്ടയ്. 10  ലക്ഷത്തനിലധനികേയ വേരുന്ന സതകാഴനിലകാളനികേള് പെണനിസയടുക്കുന്ന
പകാകനഷന്  കമഖലയനിസല  പ്രശ്നങ്ങള്   ചെര്ച്ച  സചെയ്തയ്  പെരനിഹകാരയ  കേകാണുന്നതനിനുയ
പൂടനികനിടക്കുന്ന  13  കതകാടങ്ങള്  തുറന്നയ്  പ്രവേര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമകാവേശേര്യമകായ  ഇടസപെടല്
സര്കകാരനിസന  ഭകാഗത്തുനനിനയ   ഉണ്ടകാകേണസമന്നയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനികയകാടയ്
അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന.  സകാമൂഹര്യ  സുരക്ഷകാ  പെദ്ധതനികേള്  കതകാടയ  കമഖലയനില്
നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനുള്ള പകാകനഷന്  റനിലതീഫയ് ഫണ്ടയ് കേമ്മനിറനിയസട പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല്
ശേക്തമകാക്കുന്നതനിനയ്  ആവേശേര്യമകായ ഫണ്ടയ് അനുവേദനികണസമനകൂടനി  അഭര്യര്ത്ഥനിച്ചുസകേകാണയ
ഈ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  പെനിന്തുണച്ചുസകേകാണയ  ഞകാന്  എസന  വേകാക്കുകേള്
അവേസകാനനിപ്പെനിക്കുന.  

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേള:  സര്,  ഈ സഭ ചെര്ച്ചയ്സകടുത്തനിട്ടുള്ള സതകാഴനിലുയ എകകസുയ,
പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറയ്  പെനികന്നകാക/നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗങ്ങള്  എന്നനിവേരുസട  കക്ഷമയ
എന്നതീ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  പെനിന്തുണയ്ക്കുന.   ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്
വേന്നതനിനുകശേഷയ  സയസകാനസത്ത  സതകാഴനിലകാളനികേളസട  കക്ഷമ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കയ്
പ്രശേയസനതീയമകായനിട്ടുള്ള ഒടനവേധനി നടപെടനികേളകാണയ് സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്. കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനനിസന
കേകാലയളവേനില്  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  നകാഥനനില്ലകാത്ത  അവേസയകായനിരുന്നതുസകേകാണ്ടയ്  ഒടനവേധനി
കക്ഷമ  ആനുകൂലര്യങ്ങളകാണയ്  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  നഷ്ടമകായതയ്.  നനിരവേധനി  സതകാഴനില്ശേകാലകേള്
പൂടനിയയ  സപെന്ഷന്  അടകമുള്ള  കക്ഷമ  ആനുകൂലര്യങ്ങള്  സകേകാടുകകാസതയയ  സതകാഴനിലകാളനി
വേര്ഗ്ഗസത്ത  അശേക്തരകാക്കുന്ന  സമതീപെനമകാണയ്  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനയ്  സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.
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സതകാഴനിലകാളനി  വേര്ഗ്ഗസത്ത  എന്തുവേനിലസകേകാടുത്തുയ  സയരക്ഷനിക്കുസമന്ന  ഉറച്ച  നനിലപെകാടയ്  ഈ
ഗവേണ്സമനയ്  സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന്നതകായനി  കേകാണകാന്  കേഴനിയയ.  നഷ്ടത്തനിലകായതുയ
പൂടനികനിടന്നതുമകായ  സതകാഴനില്ശേകാലകേള്  തുറന്നയ്  പ്രവേര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ
നനിര്ജതീവേമകായനികനിടന്ന   കതകാടയ  സതകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബകാര്ഡയ്,  കേള്ളയ്  സചെത്തയ്
സതകാഴനിലകാളനി കക്ഷമനനിധനി കബകാര്ഡയ്,  പെതീടനികേ സതകാഴനിലകാളനി കക്ഷമനനിധനി കബകാര്ഡയ്,  ബതീഡനി
സതകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബകാര്ഡയ്  തുടങ്ങനിയവേ  പുനനഃസയഘടനിപ്പെനിക്കു  ന്നതനിനുയ  ഈ
ഗവേണ്സമനയ്  നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  സയസകാനത്തയ്  ബകാര്ബര്  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്
പ്രകതര്യകേ സയഘടനയനിസല്ലന്നകാണയ് മനസനിലകാക്കുന്നതയ്.  ബകാര്ബര് സതകാഴനിലകാളനി കക്ഷമനനിധനി
കബകാര്ഡുകൂടനി  പുനനഃസയഘടനിപ്പെനികണസമന്നയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനികയകാടയ്  ഈ
അവേസരത്തനില്  അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്.  സതകാഴനിലകാളനികേളസട  സപെന്ഷസന  വേരുമകാനപെരനിധനി
18,000 രൂപെയനില് നനിന്നയ് 1,00,000 രൂപെയകായനി വേര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ അവേരുസട കുടനിശനികേത്തുകേ
സകേകാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനുയ ഈ ഗവേണ്സമനനിനയ് കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.  അസയഘടനിത സതകാഴനിലകാളനി
കേളസട   ദുരനിതകാശേഡ്വകാസ സകാമത്തനികേ ആനുകൂലര്യങ്ങള്  നല്കുന്നതനിനുയ  സതകാഴനില് വേകുപ്പെയ്
നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിച്ചതകായനി  കേകാണുന.  ഈ കേകാലയളവേനിനുള്ളനില്  2000-കത്തകാളയ  സതകാഴനില്
തര്കങ്ങളകാണയ്  ഗവേണ്സമനയ്  പെരനിഹരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  സതകാഴനിലകാളനികേളസട  ആശനിതര്കയ്
ധനസഹകായ  വേനിതരണയ  നടത്തുന്നതനിനുയ  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  ആശേഡ്വകാസകേരമകായ  നടപെടനി
സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.   പെശ്ചനിമ  ബയഗകാള്,  തമനിഴ് നകാടയ്,  ആനകാപ്രകദശേയ്  തുടങ്ങനിയ
അനര്യസയസകാനങ്ങളനില്  നനിനള്ള   ആയനിരകണകനിനയ്  ആളകേളകാണയ്  കകേരളത്തനില്
സതകാഴനിസലടുക്കുന്നതയ്.  അത്തരയ  സതകാഴനിലകാളനികേളസട  കക്ഷമവയ  സുരക്ഷനിതതഡ്വവയ
ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതനിനകായനി  കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനയ്  യകാസതകാരു  നടപെടനിയയ  സഡ്വതീകേരനിച്ചനിടനില്ല. ഈ
ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതനിനുകശേഷയ  അനര്യ  സയസകാന  സതകാഴനിലകാളനികേസള
സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകായനി  ആശേഡ്വകാസകേരമകായനിട്ടുള്ള  നടപെടനികേളകാണയ്  സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇത്തരയ  സതകാഴനിലകാളനികേള്  കജകാലനി  സചെയ്യുന്ന  സലത്തയ്  സുരക്ഷനിതമകായ  റൂമുകേള്
ലഭര്യമകാക്കുന്നതനിനുയ  കുടനിസവേള്ളവയ  ശുചെനിതഡ്വവയ  ഉറപ്പെകാക്കുന്നതനിനുയ  ഇന്ഷഡ്വറന്സയ്
ഉള്സപ്പെസടയള്ള  കേകാരര്യങ്ങള്  ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപെടനിയയ  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്
സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.   ഇസതകാസക  അനര്യസയസകാന  സതകാഴനിലകാളനികേസള  സയബനനിച്ചുയ
സതകാഴനിലകാളനിവേര്ഗ്ഗ  പ്രസകാനത്തനിസന  ഗവേണ്സമസനന്ന  നനിലയ്ക്കുയ  വേളസര  പ്രശേയസനതീയമകായ
കേകാരര്യങ്ങളകാണയ്. 

എകകസയ് വേകുപ്പെനിസന സയബനനിച്ചയ്  പെറയകാന് ഒടനവേധനി കേകാരര്യങ്ങളണ്ടയ്.   കേഴനിഞ
ഗവേണ്സമനനിസന കേകാലത്തയ് മദര്യനനികരകാധനയ എന്ന ഒരു നയമകാണയ് സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  മദര്യയ
പൂര്ണ്ണമകായയ  നനികരകാധനിക്കുകേ  എനള്ള  യ.ഡനി.എഫയ്.-സന  നയയ  കകേരളത്തനില്
നടപ്പെകാക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി  വേലനിയ  ശമമകാണയ്  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്
നടത്തനിയനിട്ടുളളസതങനിലുയ അതയ് ലക്ഷര്യയ കേകാണകാസത കപെകാകുന്ന കേകാഴ്ചയകാണയ് നമുകയ് കേകാണകാന്
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കേഴനിഞതയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്.  മദര്യയ  നനികരകാധനികണസമനയ  ബകാറകേള്  പൂടണസമനയ
പെറഞസകേകാണ്ടയ് ഒടനവേധനി പ്രകക്ഷകാഭങ്ങള് സയഘടനിപ്പെനിച്ചു.  കകേകാണ്ഗസനിസന അഖനികലന്തര്യകാ
കനതകാവേകായ  ശതീ.  അഭനികഷകേയ്  സയഘയ് വേനിസയകപ്പെകാസലയള്ള  ആളകേളകാണയ്  ബകാറകേള്
തുറകണസമന  പെറഞസകേകാണ്ടയ്  കകേരളത്തനില്  വേന്നയ്  കകേസയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്  എന്ന
കേകാരര്യവയ  നമ്മുസട  മുമനിലുണ്ടയ്.   പെസക്ഷ  ഈ  ഗവേണ്സമനനിനയ്  മദര്യയ  സയബനനിച്ചയ്  വേളസര
വേര്യക്തമകായ നയയതസന്നയസണ്ടന്നയ് നമുകയ് മനസനിലകാകകാന് കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്. ഈ ഗവേണ്സമനയ്
മദര്യസത്ത കപ്രകാത്സകാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു നടപെടനിയയ സഡ്വതീകേരനിച്ചനിടനില്ല.  മദര്യയ ഉപെകയകാഗനിക്കുന്ന
ആളകേളസട  എണ്ണയ  കുറച്ചുസകേകാണവേരുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനികേളകാണയ്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.
പൂര്ണ്ണമകായയ മദര്യത്തനിസന ഉപെകയകാഗയ കുറയ്ക്കുന്നതനിനു കവേണ്ടനിയള്ള ഒരു നടപെടനിതസന്നയകാണയ്
ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന്നതയ്.   അതനിനുകവേണ്ടനിയകാണയ്  'വേനിമുക്തനി'  കപെകാലുള്ള
പെദ്ധതനികയ് കകേരള ഗവേണ്സമനയ് രൂപെയസകേകാടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്. സയസകാനതലയമുതല് പെഞകായത്തയ്
വേകാര്ഡുതലയവേസരയള്ള കമഖലകേളനില്  കേമ്മനിറനികേള് രൂപെതീകേരനിച്ചുസകേകാണയ കേകാമയനിനുകേള്
നടത്തനിസകകാണയ  സ്കൂള്  കുടനികേള്കകാവേശേര്യമകായ  കബകാധവേത്കേരണ  കകാസ്സുകേള്
സയഘടനിപ്പെനിച്ചുസകേകാണയ കകേകാകളജയ്  കുടനികേള്കകാവേശേര്യമകായ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് നല്കേനിസകകാണയ
മദര്യത്തനിസന  ഉപെകയകാഗയ  കുറച്ചുസകേകാണവേരുന്നതനിനുള്ള  വേളസര  വേര്യക്തമകായ  ഒരു
സമതീപെനമകാണയ്  ഈ ഗവേണ്സമനയ്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  മദര്യസത്ത കപ്രകാത്സകാഹനിപ്പെനിക്കുന്ന ഒരു
ഗവേണ്സമനകാണനിസതന്നയ്  യ.ഡനി.എഫയ്. സതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുനണ്ടയ്.   ഇസതല്ലകായ കകേരള ജനതയയ്
കബകാധര്യമുള്ള കേകാരര്യങ്ങളകാണയ്.  അകതകാസടകാപ്പെയതസന്ന എകകസയ് വേകുപ്പെയ് കേകാലകാനുസൃതമകായനി
ആധുനനികേവേത്കേരണയ  നടത്തനിസകകാണ്ടയ്  സയസകാനത്തുള്ള  മയക്കുമരുന്നയ്  കലകാബനികേസള
പെനിടനികൂടുന്നതനിനുകവേണ്ടനിയള്ള നടപെടനി സഡ്വതീകേരനിച്ചു വേരുനണ്ടയ്. ഏകേകദശേയ 55 ശേതമകാനകത്തകാളയ
കകേസ്സുകേളകാണയ്  ഒരു  വേര്ഷത്തനിനുള്ളനില് ഇവേനിസട  റനികപ്പെകാര്ടയ്  സചെയസപ്പെടനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇങ്ങസന
എകകസയ്  വേകുപ്പെനിലുയ  സതകാഴനില്  വേകുപ്പെനിലുയ  ആശേഡ്വകാസകേരമകായ  നടപെടനികേള്  ഈ
ഗവേണ്സമനയ്  സഡ്വതീകേരനിച്ചു  വേരുനസവേന്നതയ്  വേളസര  പ്രശേയസനതീയമകായ   കേകാരര്യമകാണയ്.
അതുകപെകാസല  തസന്ന  ഇവേനിസട  സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള മസറകാരു  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയകാണയ്  പെടനികേജകാതനി-
പെടനികേവേര്ഗ്ഗസത്ത  സയബനനിച്ചുള്ള  കേകാരര്യയ.  പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാരുസട   കക്ഷമ
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതനിനകായനി  വേര്യക്തമകായ  കേകാഴ്ചപ്പെകാകടകാടുകൂടനിയള്ള
പെദ്ധതനികേള്കയ്  രൂപെയ  നല്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനിയള്ള നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരനികേയകാസണന്നയ്
നമുകയ്  കേകാണകാന്  കേഴനിയയ.  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  സകഹകാദരനിമകാര്  പ്രസവേനിക്കുകമകാള്
കപെകാഷകാകേകാഹകാരക്കുറവമൂലയ കുടനികേള് മരണസപ്പെടുനസവേനള്ളതുയ അവേസര പ്രസവേത്തനിനകായനി
കൃതര്യസമയത്തയ്  ആശുപെത്രനികേളനില്  എത്തനികകാന്  സകാധനിക്കുന്നനില്ല  എന്നതുയ  കേഴനിഞ
ഗവേണ്സമനനിസന കേകാലത്തയ് കകേരളത്തനില് വേളസരകയസറ ചെര്ച്ച സചെയസപ്പെട ഒരു വേനിഷയമകാണയ്.
അതനില്നനിസന്നകാസക  വേര്യതര്യസമകായനിട്ടുള്ള  ഒരു  നനിലപെകാടയ്  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്
കകേസകകാള്ളുകേയകാണയ്. 
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കനരസത്ത ഭൂമനിയസട കേകാരര്യയ പെറഞ.  ആശേനിക്കുയ ഭൂമനി ആദനിവേകാസനികയ്, പെനി.വേനി.ടനി.ജനി.
പെദ്ധതനി  എന്നനിവേ  അഴനിമതനിയനില്  മുങ്ങനിക്കുളനിച്ചു  കേനിടക്കുന്ന  പെദ്ധതനികേളകാണയ്.  അതുസകേകാണതസന്ന
കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലത്തയ്  ആ പെദ്ധതനികേള് തകാളയസതറനിയ  നനിലയനിലകായനിരുന.
കേകാട്ടുനകായര്  കപെകാലുള്ള  വേനിഭകാഗകകാരുസട  കക്ഷമപ്രവേര്ത്തനങ്ങള്ക്കുകവേണ്ടനി  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
പെനി.വേനി.ടനി.ജനി.  കപെകാലുള്ള പെദ്ധതനിയയ പെകാതനിവേഴനികകാകനിസകകാണ്ടകാണയ് കേഴനിഞ ഗവേണ്സമനയ്
കേടനകപെകായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില് വേന്നതനിനുകശേഷയ കകേകാടനികണകനിനയ്
രൂപെ ഇത്തരയ പ്രവൃത്തനികേള് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി സചെലവേഴനിച്ചനിട്ടുസണ്ടനള്ള കേകാരര്യയ
ഈ  നനിയമസഭയനില്  ബഹുമകാനസപ്പെട  പെടനികേജകാതനി  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  മനനി  സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.
വേയനകാടനില്ത്തസന്ന  ഏകേകദശേയ  അയകായനിരകത്തകാളയ വേതീടുകേളകാണയ്  പെടനികേജകാതനി
വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്കയ്  ഈ ഒരു വേര്ഷത്തനിനുള്ളനില് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അകതകാസടകാപ്പെയതസന്ന
ഭൂമനിയനില്ലകാത്ത  ആദനിവേകാസനികേള്ക്കുയ  പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗത്തനിനുയ  ഭൂമനി  ലഭര്യമകാക്കുന്നതനിനുയ
കകേവേശേകരഖയനില്ലകാത്ത,  പെടയയ  ലഭനികകാത്ത ഒടനവേധനി  കുടുയബങ്ങള്കയ്  ഭൂമനി  ലഭര്യമകാകനി
പെടയയ നല്കുന്നതുള്സപ്പെസടയള്ള കേകാരര്യങ്ങളനില് ഈ ഗവേണ്സമനയ്  നടപെടനിസയടുത്തുവേരുന
എനള്ള കേകാരര്യവയ കകേരളത്തനിസല പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാസര സയബനനിച്ചയ് വേളസര ആശേഡ്വകാസകേരയ
കേകാരര്യയതസന്നയകാണയ്.    പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗത്തനിസല  പെനികന്നകാകയ നനില്ക്കുന്ന
അടനിയ, പെണനിയ വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേസര സകാമത്തനികേമകായയ സകാമൂഹനികേമകായയ സകായസകാരനികേമകായയ
ഉയര്ത്തനിസകകാണവേരുന്നതനിനുള്ള   പ്രവേര്ത്തനസമന്ന നനിലയകാണയ്  വേയനകാടനില്  കഗകാത്രവേര്ഗ്ഗ
വേനിഭകാഗത്തനിസല  241-ഓളയ  ആദനിവേകാസനി  സകഹകാദരനിമകാസര  ടതീച്ചര്മകാരകായനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുയ
കപെകാലതീസനിലുയ  വേനയ  വേകുപ്പെനിലുയ ഒടനവേധനി  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  യവേതതീയവേകാകസള  റനിക്രൂടയ്
സചെയകാനുമുള്ള നടപെടനി  ഗവേണ്സമനനിസന  സയബനനിച്ചയ്  പ്രശേയസനതീയവയ  ആദനിവേകാസനികേസള
സയബനനിച്ചയ്  ആശേഡ്വകാസകേരവമകാണയ്.  ഇത്തരത്തനില്  വേളസര  അനുകൂലമകായള്ള  നനിലപെകാടുയ
കേകാഴ്ചപ്പെകാടുമകായനിടകാണയ്  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  മുകന്നകാട്ടുകപെകാകുന്നതയ്.   ഈ  അവേസരത്തനില്
തതീര്ച്ചയകായയ ഇതയ് അയഗതീകേരനികസപ്പെകടണ്ട  കേകാരര്യയതസന്നയകാണയ്. 

മസറകാന്നയ്  നവ്യൂനപെക്ഷത്തനിസന കേകാരര്യമകാണയ്.  നവ്യൂനപെക്ഷ  സയരക്ഷണയ  സയബനനിച്ചയ്
എകപ്പെകാഴുയ  ചെര്ച്ച  സചെയസപ്പെടുനണ്ടയ്.  ഈ  സതരസഞടുപ്പെനില്  ബഹുഭൂരനിപെക്ഷയ  സതീറ്റുകേളയ
ഇടതുപെക്ഷയ കേരസമകാകനിയനിട്ടുസണ്ടന്നയ് കനരസത്ത ശതീ.  ആര്.  രകാകജഷയ് ഇവേനിസട പെറഞ.
പെസക്ഷ മലപ്പുറയ ജനില്ലയനില് സതകാട്ടുമുമയ് നടന്ന  ഇലക്ഷസന കേകാരര്യയ നമുസകല്ലകാവേര്ക്കുമറനിയകായ.
കേകാലകാകേകാലങ്ങളകായനി  ലതീഗനിസന  സയവേരണ സതീറകായനിരുന്ന അവേനിസട  ജയനിച്ചതയ്  വേലനിസയകാരു
കേകാരര്യമകായനിടകാണയ്  നനിയമസഭയനില് യ.ഡനി.എഫയ്. ഉന്നയനിച്ചുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  പെസക്ഷ ഈ
റനിസള്ടയ്  സയബനനിച്ചയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  എന്തകാണയ്  ഈ  നനിയമസഭയനില്
പെറയകാനുള്ളസതനകൂടനി  ഞകാനനിവേനിസട  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.  നവ്യൂനപെക്ഷ സയരക്ഷണവമകായനി
ബനസപ്പെട്ടു  സകേകാണ്ടയ്  കകേരളത്തനിലുയ  ഇന്തര്യയനിലുയ  ഇടതുപെക്ഷ  പ്രസകാനങ്ങള്  എടുക്കുന്ന
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നനിലപെകാടുകേള് പെരനികശേകാധനിച്ചകാല് കകേരളത്തനിസലയയ ഇന്തര്യയനിസലയയ നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങസള
സയരക്ഷനിക്കുന്നതയ്  ഇടതുപെക്ഷ  പ്രസകാനമകാസണന്നയ്  നമുകയ്  മനസനിലകാകുയ.
അതുകപെകാസലതസന്ന  പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  വേനിഭകാഗത്തനിസനതനിസര  ആകഗകാളതലത്തനിലുയ
വേടകക  ഇന്തര്യന്  സയസകാനങ്ങളനിലുസമകാസക  വേളസര  ക്രൂരമകായ  നടപെടനികേളകാണയ്
ബനി.സജ.പെനി.യനിസല  ആളകേള്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ആ  അവേസരത്തനില്  കകേരളത്തനിസല
യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  എന്തയ്  അഭനിപ്രകായമകാണയ്  പെറയകാനുള്ളതയ്;  ഒരക്ഷരവയ  മനിണ്ടകാത്ത
അവേസയകാണയ് നമുകയ് കേകാണകാന് കേഴനിയന്നതയ്. ഈ അവേസരത്തനില് വേളസര ആശേഡ്വകാസകേരമകായ
കേകാഴ്ചപ്പെകാകടകാടുയ  ദതീര്ഘവേതീക്ഷണകത്തകാടുയകൂടനിയളള  പെദ്ധതനിയകാണയ് ഈ  ഗവേണ്സമനയ്   വേനിഭകാവേന
സചെയ്യുന്നതയ്.  അതുസകേകാണതസന്ന ഈ ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള പൂര്ണ്ണമകായയ പെനിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശതീ  .   എയ  .   ഉമ്മര്: സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  എതനിര്ക്കുകേയകാണയ്.
എസന നനികയകാജകേമണ്ഡലമകായ മകഞരനിയനില് ഇകപ്പെകാള് രണ്ടയ് സമരങ്ങള് നടക്കുകേയകാണയ്.
മകഞരനി  സമഡനികല്  കകേകാകളജനിസല  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേളകായ അഞയ്  സപെണ്കുടനികേളടകയ എടയ്
കുടനികേള്  നനിരകാഹകാര  സമരത്തനിലകാണയ്.   കകേകാകളജയ്  ശേരനിയകാകുന്നനില്ല  എനള്ളതകാണയ്  പ്രശ്നയ.
അവേനിസട പ്രനിന്സനിപ്പെലടകയ അദ്ധര്യകാപെകേരനില്ല, കഹകാസ്റ്റല് സഹൗകേരര്യമനില്ല.  സമരയ സചെയ്യുന്ന എടയ്
കുടനികേള്  എയ.എസയ്.എഫയ്.-കലകാ  സകേ.എസയ്.യ.-വേനികലകാ  ഉള്സപ്പെടവേരല്ല.  ബഹുമകാനസപ്പെട
മനനികയകാടയ് ഞകാന് ഇകകാരര്യയ പെറഞനിരുന. കൂട്ടുത്തരവേകാദനിതഡ്വമുള്ള ഗവേണ്സമസനന്ന നനിലയയ്
മകഞരനി സമ ഡനികല് കകേകാകളജനിസല പ്രശ്നയ പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട മനനിമകാര്
ഇടസപെടണസമന്നയ് ഞകാനകാവേശേര്യസപ്പെടുകേയകാണയ്.  അകതകാസടകാപ്പെയതസന്ന മകഞരനിയനില് മസറകാരു
സമരവയ  നടക്കുനണ്ടയ്.   സമഡനികല്  കകേകാകളജുകേള്  ശേരനിയകായനിസല്ലങനിലുയ  മകഞരനിയനില്
ബകാറകേസളകാസക ശേരനിയകായനി  വേരുനണ്ടയ്.  ഇന്നസലസയകാരു ബകാര് തുറന.   കഹകകകാടതനി
വേനിധനിയസട  അടനിസകാനത്തനില്  അടച്ചുപൂടനിയ  ബകാറകേള്  ഓകരകാകന്നകാകരകാന്നകായനി
തുറനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഈ ഗവേണ്സമനനിസന മദര്യനയയ ഇതുവേസര വേനിശേദതീകേരനിച്ചനിടനിസല്ലങനിലുയ
ബകാര്  കഹകാടലുകേള്  ഓകരകാന്നകായനി  തുറനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഈ  സര്കകാര്
അധനികേകാരത്തനില്വേന്നയ് ഒരു വേര്ഷയ തനികേയന്ന അവേസരത്തനിലുയ ഒരു മദര്യനയയ രൂപെതീകേരനികകാന്
കേഴനിഞനിടനില്ല. സര്കകാര് അധനികേകാരത്തനില് വേന്ന കേകാലയ മുതല് മദര്യനയയ രൂപെതീകേരനികകാനുള്ള
നടപെടനികേള്  സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന  എന്ന  സനിരയ  മറപെടനിയകാണയ്  ഓകരകാ  സകമ്മളനത്തനിലുയ
പെറയന്നതയ്.   ഒരു  മദര്യനയയ  രൂപെതീകേരനികകാന്  ഒരു  വേര്ഷയ  കപെകാകര?  മുന്  സര്കകാരനിസന
കേകാലത്തയ് കലസന്സയ് ഫതീസനിനത്തനില് ബനിയര്/കവേന് പെകാര്ലറകേള്കയ്  4  ലക്ഷയ രൂപെയയ
ബകാറകേള്കയ് 23 ലക്ഷയ രൂപെയമകാണയ് ഈടകാകനിയനിരുന്നതയ്. അതനിലനികപ്പെകാഴുയ മകാറയ വേന്നനിടനില്ല.
2017-18 സകാമത്തനികേ വേര്ഷത്തനില് നകാളനിതുവേസരയയ കലസന്സയ് ഫതീസയ് പുതുക്കുന്നതനികനകാ
പുതനിയവേ  നടത്തുന്നതനികനകാ  നടപെടനികേള്  സഡ്വതീകേരനിച്ചനിടനില്ല.  പെകേരയ  കേഴനിഞ  വേര്ഷസത്ത
കലസന്സയ്  മുനമകാസകകാലയളവേനികലയയ്  ദതീര്ഘനിപ്പെനിച്ചയ്  നല്കുകേയകാണുണ്ടകായതയ്.  ഒരു
ശേതമകാനയകപെകാലുയ  ഫതീസയ്  വേര്ദ്ധനിപ്പെനികകാസത  ഇകപ്പെകാള്  കലസന്സയ്  കേകാലകാവേധനി  നതീടനി
നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  സകാധകാരണഗതനിയനില്  10 ശേതമകാനയ  ഫതീസയ്  കൂടനിയനിടകാണയ്
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കലസന്സയ് സകേകാടുകകാറള്ളതയ്. ഞകാന്  അഴനിമതനി  ആകരകാപെണസമകാനയ  ഉന്നയനിക്കുന്നനില്ല.
പെസക്ഷ  സയസകാന  ഗവേണ്സമനനിനയ്  അതുമൂലമുണ്ടകായ  നഷ്ടസമത്രയകാസണനള്ളതയ്
ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനി  പെറയണയ.  മദര്യനയയ  രൂപെതീകേരനിക്കുന്നതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  ഈ
സകമ്മളനത്തനില് ഒരു കചെകാദര്യത്തനിനയ് നല്കേനിയ ഉത്തരത്തനില് പെറഞനിരനിക്കുന്നതയ്  'കദശേതീയ
സയസകാന  പെകാതകയകാരങ്ങളനില്  അഞ്ഞൂറയ്  മതീറര്  ദൂരപെരനിധനിക്കുള്ളനില്  മദര്യശേകാലകേള്
പ്രവേര്ത്തനിക്കുവേകാന് പെകാടനിസല്ലന്ന സുപ്രതീയകകേകാടതനി  വേനിധനിയസട അടനിസകാനത്തനില് ഉരുത്തനിരനിഞ
പ്രകതര്യകേ സകാഹചെരര്യവയ മലപ്പുറയ ഉപെസതരസഞടുപ്പുമൂലയ ഉണ്ടകാകുന്ന സപെരുമകാറച്ചടവമകാണയ്'
എന്നകാണയ്. മലപ്പുറയ ഉപെസതരസഞടുപ്പെയ് സപെരുമകാറച്ചടമനുസരനിച്ചയ് ഇതല്ലകാസത ബകാകനിസയല്ലകായ
നടന്നനിട്ടുണ്ടയ്.  എന്നകാല്  മദര്യനയസത്ത  സയബനനിച്ചയ്  മകാത്രയ  പെറഞനില്ല.  മദര്യനയയ
പ്രഖര്യകാപെനിക്കുന്നനിസല്ലങനിലുയ കഹകകകാടതനി വേനിധനിയസടയയ മറ്റുയ കപെരനില് ഇവേനിസട മദര്യഷകാപ്പുകേള്
ഓകരകാകന്നകാകരകാന്നകായനി തുറനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുനസവേന്നതയ് വേളസര നനിര്ഭകാഗര്യകേരമകാണയ്. 

ബഹുമകാനസപ്പെട  ഗവേര്ണര്  നടത്തനിയ  നയപ്രഖര്യകാപെനത്തനില്  പെറഞതയ്,
സടകകകാപെകാര്കനിസന വേനികേസനത്തനിനകായനി പുതനിയ സകേടനിടയ, അടനിസകാന സഹൗകേരര്യകത്തകാടയ് കൂടനിയ
സടകകകാ  ടഹൗണ്  കപ്രകാജകയ്,  2020-ഓസട  ഒരു  ലക്ഷയ  ഐ.ടനി.  സതകാഴനില്  അവേസരങ്ങള്
എന്നനിവേ  സൃഷ്ടനിക്കുസമന്നകാണയ്.  എന്നകാല്  സടകകകാപെകാര്കയ്,  ഇന്കഫകാ  പെകാര്കയ്,  കസബര്
പെകാര്കയ്  തുടങ്ങനിയ  വേനിവേനിധ  കേമനനികേളനിലകായനി  ഏകേകദശേയ  86000-ഓളയ  കപെര്
കജകാലനിസചെയ്തുവേരുനസണ്ടങനിലുയ ഇവേരുസട കേകാരര്യത്തനില് സര്കകാരനിനയ് യകാസതകാരു തരത്തനിലുള്ള
നനിയനണവയ ഏര്സപ്പെടുത്തകാന് കേഴനിയന്നനില്ല. ഇകകാരര്യത്തനില് എന്തയ് സചെയകാന് കേഴനിയസമന്നയ്
വേനിശേദമകായനി പെരനികശേകാധനികണ സമന്നകാണയ് ഇകപ്പെകാള് പെറയന്നതയ്. അവേനിസട പെല ആളകേസളയയ
പെനിരനിച്ചുവേനിട്ടുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  പെനിരനിച്ചുവേനിടുന്നവേസര  പുനര്നനിയമനിക്കുന്നതുസയബനനികച്ചകാ
അവേസര  പുനരധനിവേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിസനക്കുറനികച്ചകാ  സര്കകാരനിസന  ഭകാഗത്തുനനിനയ  യകാസതകാരു
നടപെടനിയയ  ഉണ്ടകാകുന്നനിസല്ലനള്ളതയ്   വേളസര  നനിര്ഭകാഗര്യകേരമകാണയ്.  ആയനിരയ  ലക്ഷയ
സതകാഴനിലവേസരങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കുസമന്നയ്  ഗവേര്ണറസട  നയപ്രഖര്യകാപെന  പ്രസയഗത്തനില്
പ്രഖര്യകാപെനിച്ചനിടയ്  ഒരു  വേര്ഷയ  പെനിന്നനിടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   ഇകപ്പെകാള്  2  കകേകാടനി  സതകാഴനിലവേസരങ്ങള്
സൃഷ്ടനികസപ്പെകടണ്ട സമയയ കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയകാണയ്. ഈ കേഴനിഞ ഒരു വേര്ഷത്തനിനനിടയനില്
എത്ര  സതകാഴനിലവേസരങ്ങളകാണയ്  സൃഷ്ടനികസപ്പെടനിട്ടുള്ളസതന്നയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  മനനി
വേര്യക്തമകാകണസമന്നകാണയ് എനനികയ് പെറയകാനുള്ളതയ്. 

എന്.എസയ്.എസയ്.-ഉയ എയ.ഇ.എസയ്.-ഉയ ക്രനിസര്യന് മകാകനജയ് സമന്റുയ സചെയ്യുന്നതു കപെകാസല
പെടനികേജകാതനി വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട ആളകേള്കയ് ആദര്യമകായനി അവേരുസട മകാകനജയ് സമനയ് കേമ്മനിറനി
കൂടനി  അദ്ധര്യകാപെകേസര  നനിയമനിക്കുവേകാനുയ  കുടനികേള്കയ്  അഡനിഷന്  സകേകാടുക്കുവേകാനുമുള്ള
പൂര്ണ്ണമകായ അധനികേകാരകത്തകാടുകൂടനി  അവേരുസട നനിയനണ ത്തനിലുള്ള രണമൂന്നയ്  എയ്ഡഡയ്
കകേകാകളജുകേള് വേരനികേയണ്ടകായനി.  എന്നകാല് ഈസയകാരു വേര്ഷമകായനി പെണയ സചെലവേഴനികകാന്
കേഴനിയകാസത കപെകാകുകേയകാണയ്. അകത സമയയ നമ്മസള സഞടനിപ്പെനിക്കുന്ന വേകാര്ത്തകേള് ദനിവേസവയ
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വേനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  കേഴനിഞ ദനിവേസയ ആദനിവേകാസനി കമഖലയനിസല അടപ്പെകാടനിയനില്
കപെകാഷകേകാഹകാര  ക്കുറവമൂലയ  രണ്ടയ്  നവേജകാത  ശേനിശുകള്  മരണസപ്പെടുകേയണ്ടകായനി.  ഈ
ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില് വേന്നതനിനുകശേഷയ ഏഴയ്  കുടനികേള് ആദനിവേകാസനി കമഖലയകായ
അടപ്പെകാടനിയനില്മകാത്രയ മരണസപ്പെട്ടുസവേന്നതയ് സഞടനിപ്പെനിക്കുന്ന കേകാരര്യമകാണയ്. മുന് ഗവേണ്സമനനിസന
കേകാലത്തയ്  കവേണ്ടരതീതനിയനിലുള്ള  ശദ്ധസകേകാടുത്തയ്  ബകാലമരണയ  ഇസല്ലന്നയ്  ഉറപ്പുവേരുത്തകാന്
കേഴനിഞസവേങനില്  ഇകപ്പെകാള്  അതയ്  വേതീണയ  വേനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുനസവേന്നതയ്  വേളസര
നനിര്ഭകാഗര്യകേരമകാണയ്. 

മകാറനിമകാറനിവേരുന്ന  സര്കകാരുകേള്  പ്രവേകാസനികേള്കകായനി  പെദ്ധതനികേള്  പ്രഖര്യകാപെനി
ക്കുന്നതല്ലകാസത  നടപ്പെനില്  വേരുത്തകാന്  ശമനിക്കുന്നനില്ല.  പ്രവേകാസനികേസള  മുഴുവേന്
സഡ്വര്ഗ്ഗകലകാകേകത്തയയ്  സകേകാണകപെകാകുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  പ്രഖര്യകാപെനമകാണയ്  നയ  പ്രഖര്യകാപെന
പ്രസയഗത്തനില് പെറഞനിട്ടുള്ളതയ്. സയസകാന സമദയ് വേര്യവേസയസട നസടല്ലകായ പ്രവേകാസനികേസള
പെരനിരക്ഷനിക്കുകേസയന്ന  ഉത്തരവേകാദനിതഡ്വകത്തകാടുകൂടനിയള്ള   പ്രഖര്യകാപെനങ്ങളല്ലകാസത  ഒനയ
യകാഥകാര്ത്ഥര്യമകാകുന്നനില്ല.  സതകാഴനില് നഷ്ടസപ്പെടയ് ഗള്ഫയ് രകാജര്യങ്ങളനിസല കലബര് കേര്യകാമ്പുകേളനില്
കേഴനിയന്നവേസര സഹകായനിക്കുന്നതനിനയ് മുന്സര്കകാരനിനയ് കേഴനിഞനിടനിസല്ലന്നയ് കുറസപ്പെടുത്തകാറണ്ടയ്.
പെസക്ഷ ഈ ഗവേണ്സമനനിനയ്  എന്തയ് സചെയകാന് കേഴനിഞ;  സഹൗദനി അകറബര്യയനില് ഇകപ്പെകാള്
പ്രഖര്യകാപെനിച്ച സപെകാതുമകാപ്പുമൂലയ തനിരനിസകേ വേകരണ്ടനിവേരുന്നവേസര നകാടനിസലത്തനികകാന് എസന്തല്ലകായ
നടപെടനികേളകാണയ്  സര്കകാര്  സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇകകാരര്യത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്കകാരുമകായനി
എസന്തങനിലുയ ചെര്ച്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടകാ;  തനിരനിസകേസയത്തുന്ന പ്രവേകാസനികേസള സഹകായനികകാന്
കനകാര്ക ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനിസന  'Project for Returned Emigrants'  എന്ന പെദ്ധതനിയനിലൂസട
20  ലക്ഷയ  രൂപെയസട  വേകായ്പ  നല്കുസമന്നയ്  പ്രഖര്യകാപെനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതുവേസര  ഒരകാള്ക്കുകപെകാലുയ
വേകായ്പ സകേകാടുകകാന് കേഴനിഞനിടനില്ല. 20 ലക്ഷയ രൂപെ വേകായ്പ സകേകാടുക്കുസമന്നയ് പെറയന്നതല്ലകാസത
അതയ്  സകേകാടുകകാന്  കേഴനിയകാത്ത  സകാഹചെരര്യയ  നനിലനനില്ക്കുയകാണയ്.  ഒരുവേര്ഷകകാലയ
പെനിന്നനിടനിട്ടുയ  ഗവേണ്സമനയ്  ഉണര്ന്നയ്  പ്രവേര്ത്തനി  ക്കുന്നനില്ല.  ഈ  ഗവേണ്സമനനിസന
സയബനനിച്ചനിടകത്തകാളയ  ഏറവയ സുവേര്ണ്ണ കേകാലഘടമകായ ഒരുവേര്ഷസത്ത  മധുവേനിധുകേകാലയ
കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഈ ഗവേണ്സമനനിസന ഇതുവേസരയള്ള ബകാലന്സയ്  ഷതീസറന്തകാണയ്?
ആര്ഭകാടയ,   ഇഷ്ടദകാനയ,   ശേത്രുസയഹകാരയ,   സയശേയകരകാഗയ  എന്നതീ  കേകാരര്യങ്ങളനില്മകാത്രയ
ഊന്നല് നല്കേനിയകാണയ് ഈ സര്കകാര് മുകന്നകാട്ടുകപെകായനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആര്ഭകാടസമന്നയ്
ഞകാന്  സവേറസത  പെറയന്നതല്ല.  ഈ  ഗവേണ്സമനനിസന  സതര്യപ്രതനിജ  സസന്ടല്
കസ്റ്റഡനിയത്തനില് നടത്തുന്നതനിനുകവേണ്ടനി  50  ലക്ഷയ രൂപെയകാണയ് സചെലവേകായതയ്. 50  ലക്ഷയ
രൂപെ  സചെലവേകാകനിയകാണയ്  ഈ  ഗവേണ്സമനനിസന  പെടകാഭനികഷകേയ  നടന്നസതന്ന  കേകാരര്യയ
സതകാഴനിലകാളനി വേര്ഗ്ഗത്തനിസന കപെരനിലുള്ള ഇടതുപെക്ഷ ഗവേണ്സമനനിനയ് അഭനിലഷണതീയമകാകണകാ
എന്നയ്  ഓര്കണയ.   കവേണ്ടതനിനുയ  കവേണ്ടകാത്തതനിനുയ  പെഴയ  കേകാരണവേന്മകാര്
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വേര്യവേഹകാരസകേട്ടുകേളമകായനി  നടക്കുകേയകാണയ്.  സുപ്രതീയകകേകാടതനി  കകേസനിസന  വേനിധനി
സയശേയകാതതീതമകായനി,   കൃതര്യമകായനി  പെറഞകാല്കപെകാലുയ  വേലനിയ  ഫതീസയ്  ചുമത്തനി,  വേലനിയ
വേകതീലന്മകാസര  സകേകാണകപെകായനി  കകേസയ്  നടത്തുകേയകാണയ്.  ഇവേനിസട  നനിരവേധനി  പ്രമുഖരകായ
അഭനിഭകാഷകേരുണ്ടയ്,  ഉപെകദശേകേന്മകാരുണ്ടയ്.  മലയകാളത്തനിലുയ  സപെണ്ണനില്ലകാഞയ്,  മറകദശേത്തുയ
സപെണ്ണനില്ലകാഞയ്,  ബഹറനിസന  അകരനനിസന്നകാരു  മണവേകാടനി  സുന്ദരനി  വേനസവേന്നയ്
പെറഞതുകപെകാസല  പ്രഗത്ഭന്മേകാരകായ വേകതീലന്മകാര് സുപ്രതീയകകേകാടതനിയനില് ഉണ്ടകായനിട്ടുകപെകാലുയ
കതകാല്കകാന്കവേണ്ടനികപെകായ  കകേസനിനയ്  എത്ര  ഫതീസയ്  സകേകാടുത്തു  സവേന്നതുയ  അതുവേഴനി
സയസകാനത്തനിനയ് എത്ര രൂപെ നഷ്ടസപ്പെടുത്തനിസയനമുള്ള കേകാരര്യയ നനിങ്ങള് ഓര്കണയ.  ഈ
ഗവേണ്സമനനിസന ഒരു വേര്ഷകകാലസത്ത മഹനിതമകായ പെകാരമരര്യയ വേനിളനിച്ചുപെറയകാന് കവേണ്ടനി 16
കകേകാടനി  രൂപെയകാണയ്  പെരസര്യക്കൂലനി  ഇനത്തനില്  സചെലവേകാകനിയതയ്.  അതുകപെകാസല
ശേമളമനില്ലകാസത  സഹൗജനര്യമകായനി  മുഖര്യമനനിസയ  ഉപെകദശേനികകാന്  എത്രകപെരകാണുള്ളതയ്;  ഒരു
രൂപെയകാണുകപെകാലുയ   അവേരുസട  ശേമളയ.  പെസക്ഷ  അവേരുസട  തന്സചെലവയ
സനില്ബനനിസച്ചലവയ  എത്രയകാണയ്;  ഈ  ഗവേണ്സമനനിനയ്  ഏറവയ  കൂടുതല്  വേരുന്നതയ്
തന്സച്ചലവയ  സനില്ബനനിസച്ചലവമകാണയ്.  ആ  സചെലവകേള്  ഏതയ്  കേണകനിലകാണയ്
വേരുന്നസതന്നയ് നമ്മള് മനസനിലകാകണയ. ഭരണ പെരനിഷ്കകാര കേമ്മതീഷനുകവേണ്ടനി കവേസറ സചെലവേയ്.
കേഴനിഞ കേകാലത്തയ് ആര്ഭകാടയ നടത്തനിസയന്നയ് പെറയസപ്പെടുന്ന ശതീ. ആര്. ബകാലകൃഷ്ണപെനിള്ളസയ
എല്ലകാവേനിധ  സുഖസഹൗകേരര്യകത്തകാടുയകൂടനി,  കേര്യകാബനിനറയ്  റകാകങകാടുകൂടനി   മുകന്നകാക  വേനികേസന
കകേകാര്പ്പെകറഷസന   സചെയര്മകാനകായനി  സകേകാണവേന്നനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇകപ്പെകാള്  യകാസതകാരു
അഴനിമതനിയമനില്ല,  പ്രശ്നങ്ങളമനില്ല.  എല്ലകാത്തനിനുയ ഇവേനിസട  രകാജനിയകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  'ഓകരകാ
ഫയലുയ ഒരു ജതീവേനിതയ'  എന്നതനിസനക്കുറനിച്ചയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട വേനി.  ഡനി.  സതതീശേന് ഇവേനിസട
ഭയഗനിയകായനി  സയസകാരനിച്ചതകാണയ്.  കജകാലനി  സമയത്തയ്  പെത്രവേകായന  പെകാടനില്ലകാസയന്ന
ബഹുമകാനസപ്പെട  മുഖര്യമനനിയസട  ഉഗ ശേകാസനകകേടയ്  ഞങ്ങസളകാസക  സഞടനിത്തരനിച്ചുകപെകായനി.
ഉകദര്യകാഗസര്  ശേരനിയകാകുസമന്നയ്  വേനിചെകാരനിച്ചു.  ഇകപ്പെകാള്  എന്തകാണയ്  സനിതനി;  ഫയലുകേള്
അനങ്ങുനകണ്ടകാ?  എയ.എല്.എ.-മകാര്  അവേരുസട  വേനി.ഐ.പെനി.  സലറകറകാടുകൂടനി  സകേകാടുത്ത
ഫയലുകേള്കപെകാലുയ  അനങ്ങകാസത  സസക്രകടറനിയറനില്  അന്തനിയറങ്ങുകേയകാണയ്.  ആര്കകാണയ്
ഇതനിസന  ഉണര്ത്തകാന്  കേഴനിയകേ?  ഐ.എ.എസയ്.-കേകാരുസട  സമരയ  കകേരള
ചെരനിത്രത്തനിലുണ്ടകായനിടനില്ല.  ഇവേനിസട  ഐ.എ.എസയ്.-കേകാര്ക്കുകപെകാലുയ  സുരക്ഷനിതതഡ്വമുണ്ടകായനില്ല.
അതുകപെകാലതസന്ന  ബഹുമകാനസപ്പെട  മുഖര്യമനനി  എല്ലകാ  വേകുപ്പുകേസളയയ  നനിയനനിക്കുസമന്നകാണയ്
ഞകാന്  ആദര്യയ  വേനിചെകാരനിച്ചതയ്.  പെസക്ഷ  അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  സഡ്വന്തയ  വേകുപ്പെനില്കപെകാലുയ
പെനിടനിയനില്ലകാസയന്നതയ്  ഇകപ്പെകാഴകാണയ്  മനസനിലകായതയ്.  മൂന്നകാറനില്  144  പ്രഖര്യകാപെനിച്ചതയ്
ഞങ്ങസളകാസക  അറനിഞതുകപെകാസല പെത്രത്തനില്ക്കൂടനിയകാണയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  മുഖര്യമനനിയയ
അറനിഞതയ്.  ഇതനികലസറ  ഭരണത്തനിനയ്  പെരകാജയയ  വേരകാനുകണ്ടകാ?  മുഖര്യമനനികയ്  സഡ്വന്തയ
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ഭരണത്തനിലുയ  ആഭര്യന്തര  വേകുപ്പെനിലുയ  സപെകാതുഭരണത്തനിലുയ  നനിയനണമനില്ലകാസയന്നതനിസന
ഏറവയ വേലനിസയകാരു സതളനിവേകാണതയ്. അതുകപെകാലതസന്ന വേളസരകയസറ സകേകാടനികഘകാഷനികസപ്പെട ഒരു
വേനിജനിലന്സയ്  ഡയറകറണ്ടകായനിരുന.  ഇകപ്പെകാള്  ആരകാണയ്  വേനിജനിലന്സയ്  ഡയറകസറന്നയ്  പെറയകാന്
സകാധനിക്കുകമകാ? അന്നയ് ഞങ്ങള് ഡനി.ജനി.പെനി. ആരകാസണന്നയ് കചെകാദനിച്ചു.  ആരകാണയ് വേനിജനിലന്സയ്
ഡയറകര്  എന്നയ്  ഇന്നസത്ത  പെല  പ്രധകാനസപ്പെട  പെത്രങ്ങളനിലുയ  എഴുതനിയനിരനിക്കുന.
ആരകാസണന്നയ് പെറയകാന് കേഴനിയകമകാ;  ഇതനിസനകാരു സുതകാരര്യത യനില്ലകാത്തസതന്തുസകേകാണ്ടകാണയ്?
ഭരണഘടനകാപെരമകായനി  ഏറവയ  ഉയര്നനനില്ക്കുന്ന  തസനികേയനിസല  ആളസട  കപെരുകപെകാലുയ
വേര്യക്തതയനില്ലകാത്ത  സകാഹചെരര്യമകാണയ്.  സമരകത്തകാസടകാസക  പെരനിഹകാസമകാണയ്.  ഏതയ്
സമരമകായനിരുന്നകാലുയ ആ സമരയ കതകാറനികല്ല, വേനിദര്യകാര്ത്ഥനി സമരയ കതകാറനികല്ല, സകേ.എസയ്.യ.-
സന സമരയ കതകാറനികല്ല എസന്നകാസക സമരപെകാരമരര്യയ  ഉള്സകകാള്ളുന്ന ഒരു മുഖര്യമനനിക്കുയ
ഗവേണ്സമനനിനുയ പെറയകാകമകാ;  നല്ല കേകാരര്യങ്ങള്ക്കുകവേണ്ടനി സമരയ സചെയ്യുകമകാള് ആ സമരയ
പെരകാജയസപ്പെടകാല്  ഊറയ  സകേകാള്ളുന്നതയ്  അന്തസ്സുള്ള  ഇടതുപെക്ഷ  ഗവേണ്സമനനിനയ്
കചെര്ന്നതകാകണകാ?  ഐ.എ.എസയ്.-കേകാസരയയ  ഐ.പെനി.എസയ്.-കേകാസരയയ കൂസടയള്ള മനനിമകാസരയയ
പെകാര്ടനികകാസരയയ സയശേയമകാണയ്.  ഇങ്ങസന സയശേയനിച്ചുസകേകാണ്ടയ് ഒരു വേര്ഷയ തള്ളനിനതീകനി.
ബകാകനിയള്ള നകാലയ്  വേര്ഷകകാലയ സയശേയകരകാഗവമകായനി മുകന്നകാട്ടുകപെകായകാല് കകേരളത്തനിസല
ജനങ്ങളസട  സനിതനി  എന്തകായനിരനിക്കുസമന്ന  കേകാരര്യത്തനില്  ഞങ്ങള്കയ്  വേളസരയധനികേയ
ആശേങയസണ്ടനമകാത്രയ പെറഞസകേകാണ്ടയ് ഞകാന് ഈ ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള എതനിര്ക്കുകേയകാണയ്.

2.00 PM.]

ശതീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ്  :  സര്,  എസസകസയ്,  സതകാഴനിലുയ  സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമവയ
പ്രവേകാസനികക്ഷമവയ  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പെനികന്നകാക/നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗങ്ങള്
എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ എന്നതീ ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള ഞകാന് പെനിന്തുണയ്ക്കുകേയകാണയ്.  എസസകസയ്
വേകുപ്പെനില്നനിന്നയ് കേനിട്ടുന്ന വേരുമകാനയകൂടനി കേണകകാകനിയകാണയ് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേള് രൂപെസപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
എന്നകാല് എസസകസയ് വേകുപ്പെനില്നനിനള്ള വേരുമകാനത്തനില് ഗണര്യമകായ കുറവണ്ടകാകുസമന്നകാണയ്
വേകാര്ത്തകേളനില്നനിനയ മനസനിലകാകുന്നതയ്. ബഹുമകാനസപ്പെട   സുപ്രതീയകകേകാടതനി കദശേതീയപെകാതകയകാരസത്ത
മദര്യകച്ചവേടയ  നനികരകാധനിച്ചതുമൂലയ കകേരളത്തനില്  1,600  കകേകാടനിയനില്പ്പെരയ  രൂപെയസട
വേരുമകാനക്കുറവണ്ടകാകുസമന്നകാണയ്  കേണകകാക്കുന്നതയ്.  സലജനികസച്ചകറകാ  എകനികേവ്യൂടതീകവേകാ
ഏസതങനിലുയ  തരത്തനില്  ഭരണഘടനകാവേനിരുദ്ധമകായ  ഉത്തരവകേകളകാ  തതീരുമകാനങ്ങകളകാ
എടുത്തകാല്  അതയ്  പെരനികശേകാധനികകാനുള്ള  അധനികേകാരയ  ബഹുമകാനസപ്പെട  സുപ്രതീയകകേകാടതനി
ഉള്സപ്പെസടയള്ള കകേകാടതനികേള്ക്കുണ്ടയ്.  കകേകാടതനി എന്തയ് അധനികേകാരമുപെകയകാഗനിച്ചകാണയ് കദശേതീയ
പെകാതകയകാരത്തയ്  മദര്യനനികരകാധനയ  ഏര്സപ്പെടുത്തനിയതയ്?  അതനിസന  legal  sanctity  ചെര്ച്ച
സചെയസപ്പെടകണ്ട? സയസകാനങ്ങളസട ജനസയഖര്യ എത്രയകാണയ്; കറകാഡുകേളസട സനിതനിസയന്തകാണയ് ;
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ജനവേകാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളസട  സനിതനിസയന്തകാണയ്  എന്നതയ്  സയബനനിച്ചയ് പെരനികശേകാധനികസപ്പെടകണ്ട.
രകാഷ്ട്രതീയ,  സകാമൂഹനികേ,  സകായസകാരനികേ  രയഗത്തയ്  അഭനിപ്രകായങ്ങളസട  സപെകാതുനനിര്മ്മനിതനിയണ്ടകാകനി,
അതനിസന ചെടക്കൂടനികലയയ്  നമ്മസളസയല്ലകായ സപ്പെടുത്തനിയനിടയ്  നനിയമപ്രശ്നങ്ങള് വേന്നകാല്കപ്പെകാലുയ
ചെര്ച്ച  സചെയസപ്പെടകാസത  കപെകാകുന്ന  അവേസയനിസലത്തനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്. ഇതുസയബനനിച്ചയ്
ചെര്ച്ച  നടന്നകപ്പെകാള്  യക്തനിഭദമല്ലകാത്ത  കകേകാടതനി  വേനിധനിസയന്നയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  വേനി.  ഡനി.
സതതീശേന്  പെറഞ.  ഞകാനുയ ചെര്ച്ചയനില് പെറഞനിരുന.  അകദ്ദേഹവയ ഞകാനുമകാണയ്  ചെര്ച്ചയനില്
പെസങടുത്തനിരുന്നതയ്.  പെകക്ഷ  നമ്മുസട  നകാടനിസല  പെലരുയ  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ചെര്ച്ചകേള്കയ്
കനതൃതഡ്വയ  സകേകാടുകകാസത  കപെകാകുകേയകാണയ്.    മദര്യശേകാലകേള്  ജനവേകാസകകേന്ദ്രങ്ങളനികലയയ്
മകാറനിസകാപെനികകണ്ട അവേസ ഇകപ്പെകാള് വേന.  മദര്യശേകാലകേള് മകാറനിസകാപെനിക്കുന്നതു മകായനി
ബനസപ്പെട  ചെര്ച്ച  കനരസത്ത  ഇവേനിസട  വേരനികേയണ്ടകായനി.  ഓകരകാ  സലകത്തയ്ക്കുയ  ഇതയ്
സകേകാണവേരുന്നതനിസന  ഫലമകായണ്ടകായ  അസഡ്വസതകേള്കയ്  കേകാരണയ  കകേകാടതനിയകല്ല?
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  കേകാരര്യങ്ങസളക്കുറനിച്ചയ്  നമ്മള്  ചെര്ച്ച  സചെയകണ്ട.  ഇതനിസനതനിസര  ചെനില
സയസകാനങ്ങള്  റനിവേവ്യൂ  ഹര്ജനി  സകേകാടുത്തു.  നമ്മള്  എന്തുസകേകാണ്ടയ്  റനിവേവ്യൂ  ഹര്ജനിയനികലയയ്
കപെകായനിസല്ലന്നയ് അങ്ങയ് വേര്യക്തമകാകണയ. ഞകാന് വേനിശേദകായശേ ങ്ങളനികലയ്സകകാനയ കേടക്കുന്നനില്ല.

ശതീ.  എയ.  ഉമ്മര്  ഇവേനിസട  കകേസനിസന  സചെലവേനിസനക്കുറനിച്ചുയ  മറ്റു  കേകാരര്യങ്ങസളയയ
കുറനിസച്ചകാസക  വേനിശേദതീകേരനിച്ചു.   അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  കനരനിടറനിയകാവന്ന കസകാളകാര്  കകേസയ്,  ബകാര്
കകേകാഴ കകേസയ് എന്നനിവേയസടസയകാസക സമകാത്തയ സചെലവകൂടനി പെറഞനിരുന സവേങനില് കേണകയ്
കേറകകാവമകായനിരുന.  അതുകൂടനി  പെറഞനിരുനസവേങനില്  എത്ര  കകേകാടനി  രൂപെയകാസണന്നയ്  ഞകാന്
വേകായനിച്ചുകകേള്പ്പെനികകായ.  പെനിസന്ന  സഎ.എ.എസയ്. -കേകാര് തമ്മനിലുള്ള  വേഴകനിസനക്കുറനിച്ചയ്
ബഹുമകാനസപ്പെട  ഉമ്മന്  ചെകാണ്ടനി  എനനികയ്  തന്ന  മറപെടനി  ഞകാന്  ഇവേനിസട
വേകായനിച്ചുകകേള്പ്പെനിച്ചതകാണയ്.  അന്നസത്ത കേകാലത്തയ് ചെതീഫയ് സസക്രടറനിയസട കനതൃതഡ്വത്തനില് ഒരു
ടതീമുയ  മസറകാരു  സഎ.എ.എസയ്.  ടതീമുയ  തമ്മനില്  ഏറ്റുമുടനി,  കേകസരസയടുത്തു,  ചെതീത്ത
വേനിളനിച്ചതുസമകാസക സയബനനിച്ചയ് പെരനികശേകാധനികകാന് ശതീ.  സകേ.  എയ.  ചെന്ദ്രകശേഖരസന എന്ന
പകാനനിയഗയ് കബകാര്ഡനിസന സസവേസയ് സചെയര്മകാനകായ ചുമതലസപ്പെടുത്തനിയതനിസനക്കുറനിച്ചയ് എനനികയ്
കരഖകാമൂലയ  നല്കേനിയ  മറപെടനി  ഞകാന്  ഇവേനിസട  വേകായനിച്ചുകകേള്പ്പെനിച്ചതകല്ല.   അകപ്പെകാള്
ചെരനിത്രത്തനിലകാദര്യമകായനി  എസന്നകാസക  പെറഞയ്  ചെരനിത്രസത്ത  വേനിസരനിച്ചയ്  വേര്ത്തമകാനയ
പെറയരുതയ്. അതുസകേകാണ്ടയ് ഞകാന് പെറസഞകന്നയള. 

കഫകാര്  സ്റ്റകാര്  വേസരയള്ള ബകാര് നനിയനണസത്തക്കുറനിച്ചയ്  എന്തകാണയ്  പെറയകാനുള്ളതയ്?
യ.ഡനി.എഫയ്.-ല് രൂപെസപ്പെട മദര്യനയയ ഇതകാകണകാ?  ടൂ  സ്റ്റകാര് വേസരയള്ള  391  ബകാറകേളസട
സസലസന്സയ്  പുതുക്കുന്നതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  അന്നസത്ത  എസസകസയ്  വേകുപ്പെനിസന  കകേകാഴ
ഇടപെകാടനിസന  കലലയവേനിളനികേള്  മുറകുന്ന  ഘടത്തനിലകാണയ്  സകേ.പെനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനനിസന
രയഗപ്രകവേശേയ.  ടൂ  സ്റ്റകാര് വേസരയള്ള ബകാര് സസലസന്സുകേള് പുതുകകണ്ടതനില്ല എനപെറഞ



403 കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 18, 2017

സകേ.പെനി.സനി.സനി. പ്രസനിഡനയ്, തസന സ്റ്റകാര് പെദവേനി ഒന്നകാമസതത്തനികകാന് ഒറയടനികയ് ത്രതീ സ്റ്റകാര്
വേസരയള്ള  എല്ലകാ  ബകാറകേളയ  നനിയനനികണസമന്ന  പ്രഖര്യകാപെനയ  നടത്തനി.   അന്നയ്
മുഖര്യമനനിയകായനിരുന്ന  ശതീ.  ഉമ്മന്  ചെകാണ്ടനി  ഇവേനിസട  പെറഞസതന്തകാണയ്?   പെകാര്ടനികയ്
പെകാര്ടനിയസട അഭനിപ്രകായയ പെറയകായ; സര്കകാരനിനയ് കവേസറ വേഴനിയണ്ടയ്; അതയ് കനകാകകണ്ടനി വേരുയ.
എല്ലകാ  അഭനിപ്രകായങ്ങളയ  സഡ്വതീകേരനികകാനകാവേനില്ല.   ഞങ്ങള്കയ്  ഞങ്ങളകടതകായ  വേഴനികേള്
എന്നകാണയ്  അകദ്ദേഹയ  ഇഹൗ  സഭയകേത്തുയ  പുറത്തുയ  പ്രതനികേരനിച്ചതയ്.   നനിങ്ങസളല്ലകായ
ഓര്ക്കുനണ്ടകാവയ.   അതയ്  ത്രതീ  സ്റ്റകാര്  വേസര  നനിയനനികകാനുള്ള  ആഹഡ്വകാനമല്ല,  വേരുന്ന
നനിയമസഭകാ സതരസഞടുപ്പെനില് തനനികയ് ഒന്നകായ സ്റ്റകാറനികലയ്സകത്തകാനുള്ള സകേ.പെനി.സനി.സനി.
പ്രസനിഡനനിസന  ഒരു  മുഴയ  നതീടനി  എറനിയലകാസണന്നയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  ഉമ്മന്  ചെകാണ്ടനികയ്
മനസനിലകായനി.  അതയ്  മനസനിലകാകനിയകപ്പെകാഴകാണയ്  സനിനനിമകാ  നടന്  സലനിയകുമകാര്
പെറഞതുകപെകാസല 'ഞകാനകാരകാ കമകാന്' എനപെറഞ മകാതനിരനി ഓടുന്ന പെടനികയ് ഒരു മുഴയ മുസമ
കഫകാര്  സ്റ്റകാര്  വേസരയള്ള  ബകാറകേള്കയ്  നനികരകാധനയ  ഏര്സപ്പെടുത്തനിസകകാണ്ടയ്  അകദ്ദേഹയ
സകേ.പെനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനനിസന സ്റ്റകാര് പെദവേനി സതീകറകായകാകനി വേനിട്ടു.  ഇതകാണയ് ശതീ.  ഉമ്മന്
ചെകാണ്ടനിയസട മകാജനികേയ്.  ഇതകാണയ് നടന്നതയ്.  ഫലത്തനില് രണ്ടയ് കനതകാകന്മേകാര് തമ്മനില് ഒന്നകായ
സ്റ്റകാറനിസലത്തകാന്  കവേണ്ടനിയള്ള  കേനിടമത്സരത്തനില്  രൂപെസപ്പെടതകാണയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.-സന
മദര്യനയയ.  ഇതകാണയ് സതര്യയ.  ഇസതല്ലകാവേര്ക്കുമറനിയകായ.  

ഇഹൗ സ്റ്റകാര് നനിയനണവയ മറ്റു കേകാരര്യങ്ങളസമല്ലകായ വേന്നതനിനുകശേഷയ നമ്മുസട സകാമൂഹനികേ,
സകായസകാരനികേ,  ജതീവേനിതരയഗത്തുള്ള  മകാറങ്ങള്  കേകാണകാസത  കപെകാകേരുതയ്.  അതനിസനക്കുറനിച്ചയ്
ഗഹൗരവേമകായനി  ചെര്ച്ച സചെയണയ.  എത്രസയല്ലകായ നനിയനണങ്ങള് വേന്നകാലുയ ശേരനി,  ഇകപ്പെകാള്
അവേനിസടസയല്ലകായ മകാറങ്ങള് വേരനികേയകാണയ്,  മദര്യത്തനിസന സകാനത്തയ് മയക്കുമരുന്നയ്,  കേഞകാവേയ്
ഇസതല്ലകായ  പെനിടനിമുറകനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   നമ്മുസട  വേകുപ്പുയ  സര്കകാരുയ  കപെകാലതീസുയ
പെടകാളവസമല്ലകായ  ജകാഗത പുലര്ത്തനിയനിട്ടുയ  ഇതനിസന വേര്യകാപെനമുണ്ടകാകുനസണ്ടന്നയ് പെറഞകാല്
കേകാരര്യയ  നനിസകാരമല്ല.   നമ്മള്  അതനിസന  ഗഹൗരവേമകായനി  കേകാണണയ.  മദര്യയ  നനികരകാധനിച്ച
രകാജര്യങ്ങളണ്ടയ്.  അവേനിസട  കപെകാകുന്ന  മദര്യപെകാനനികേളകായനിട്ടുള്ള  ആളകേള്  ആദര്യയ  സചെയ്യുന്നതയ്
പ്രഷര്  കുകര്  കമടനികലകാണയ്.  പ്രഷര്  കുകര്  വേച്ചുള്ള  മകാനുഫകാക്ചെറനിയഗകാണയ്.  അതയ്
ഇവേനിസടയയ വേരുന്നതനിനുള്ള സകാഹചെരര്യയ നമ്മള് സൃഷ്ടനികസപ്പെടരുതയ്. ഇകപ്പെകാള് മയക്കുമരുന്നനി
കലയയ്  കപെകാകുകേയകാണയ്;  അതയ്  അപെകേടകേരമകാണയ്.  വേര്യകാജമദര്യത്തനിസന  പ്രകവേശേന
മുണ്ടകായനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്  നമ്മള്  കേകാണകാസത  കപെകാകേരുതയ്.  ആനമയകനിയയ
നനിലയതപ്പെനിയയ  പുലയ്ല  പെറനിയനുയ  ഭകാരര്യകാമര്ദ്ദേനിനനിയയ  ഷകതീലയയ  മണവേകാടനിയയ  ഇകപ്പെകാള്
വേര്ദ്ധനിതമകായ  കതകാതനില്  വേരകാന്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതയ്  ഏസതങനിലുയ  ഗവേണ്സമനനിസന
പെനിടനിപ്പുകകേടുസകേകാണ്ടല്ല.  എകപ്പെകാസഴല്ലകായ  മദര്യത്തനിനയ്  നനിയനണയ  ഏര്സപ്പെടുത്തനികയകാ
അകപ്പെകാസഴല്ലകാമുണ്ടകായ  കേകാരര്യങ്ങളകാണയ്.  ബഹുമകാനസപ്പെട  എ.  സകേ.  ആനണനി  ചെകാരകായയ
നനികരകാധനിച്ച  ഘടത്തനിലകാണയ്  ഇസതല്ലകാമുണ്ടകായതയ്.  ഇതനിസന  നനിസകാരമകായനി  കേകാണരുതയ്;
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ഇതനിസന  പ്രതനികരകാധനികകാന്  കവേണ്ടനിയനിട്ടുള്ള  ശേക്തമകായ  ഇടസപെടലുകേളണ്ടകാകേണയ.  കേള്ളയ്
വേതീരര്യയ കുറഞ മദര്യമകാണയ്. അതയ് നമ്മുസട സയസകാനത്തനിസന ഉല്പന്നമകാണയ്.  

ശതീ  .    വേനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മതയ്  കകേകായ:   സര്,  മദര്യയ  വേകാങ്ങുന്നതനിനുകവേണ്ടനി ആളകേള്
കറകാഡനില് കേവ്യൂ നനില്ക്കുകേയകാണയ്.  ഇസതകാഴനിവേകാക്കുന്നതനിനകായനി കഷകാപ്പെനിയഗയ് മകാളകേളനിസലകാസക
ഇതനിനകായനി  ഒരു  കേഹൗണ്ടര്  തുടങ്ങനി  സകാധകാരണകപെകാസല  സകേകാടുത്തകാല്  ആളകേള്കയ്
മകാനര്യമകായനി  വേകാങ്ങനി  കുടനികകാന്  അവേസരമുണ്ടകാകുമകല്ലകാ.  അതനിസനപ്പെറനി  തകാങളസട
അഭനിപ്രകായസമന്തകാണയ്?

ശതീ  .   എ  .   എയ  .   ആരനിഫയ്:  സര്, മദര്യസത്ത നനിയനനിച്ചയ്; വേതീരര്യയ കൂടനിയ മദര്യത്തനില്നനിന്നയ്
വേതീരര്യയ  കുറഞ  മദര്യത്തനികലയയ്  സകേകാണവേരണസമന്നകാണയ്  ഞകാന്  പെറഞതയ്.  അതകാണയ്
ഉദയഭകാനു  കേമ്മതീഷന്  റനികപ്പെകാര്ടനിസലകാസകയള്ളതയ്.  അത്തരത്തനില് ഘടയ  ഘടമകായനി
കുറച്ചുസകേകാണവേരുന്നതനിനുപെകേരയ സഡന് കബ്രകനിടയ് ചെവേനിടനിയകാലുണ്ടകാകുന്ന ആപെത്തനികലയയ് കകേരളയ
കപെകാകുനസവേന്നതയ്  ഗഹൗരവേപൂര്വ്വയ  ചെര്ച്ച  സചെയസപ്പെടണയ.  നമ്മസളല്ലകായ  സകേടനിയയര്ത്തനിയ
ആദര്ശേപെരനികവേഷത്തനിസന  നനിഴലനില്  നനിനസകേകാണ്ടയ്  ഇതനിസന  കേകാണകാസത
കപെകാകേരുസതന്നകാണയ്  ഞകാന്  പെറഞതയ്.  അങ്ങയ്  'വേനിമുക്തനി'  എന്ന  പ്രസകാനത്തനിനയ്  രൂപെയ
സകേകാടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.-സന  പ്രകേടനപെത്രനികേ  പെറയന്നസതന്തകാണയ്?
എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്   കുടുയബശതീ,  സതകാഴനിലുറപ്പെയ്  പെദ്ധതനികകാര്  തുടങ്ങനിയവേസര
വേച്ചുസകേകാണ്ടയ്  വേനിപുലമകായ ഒരു പ്രസകാനസത്ത രൂപെസപ്പെടുത്തനി മദര്യവേര്ജനത്തനികലയയ്  ഇഹൗ
സമൂഹസത്ത എത്തനികകാന് കവേണ്ടനിയളള കേര്യകാമയനിന് ആത്മകാര്ത്ഥമകായനി തുടങ്ങനി വേച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.
അതനിനയ്  അങ്ങസയ അഭനിനന്ദനിക്കുന.  അതയ് കുറച്ചുകൂടനി വേനിപുലമകാകണയ.  എല്.ഡനി.എഫയ്.-
സന  പ്രകേടനപെത്രനികേയനിസല  തതീരുമകാനയ  നടപ്പെനിലകാകകാന്  കൂടുതല്  ഗഹൗരവേമകായനി
ഇടസപെകടണ്ടതുണ്ടയ്.  

സതകാഴനില്  വേകുപ്പുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്,  400,  500,  600  രൂപെയണ്ടകായനിരുന്ന
സപെന്ഷനുകേസളല്ലകായ  1,100  രൂപെയകാകനി  വേതീടുകേളനില്  എത്തനിച്ചുസകേകാടുത്തതനിനയ്   അങ്ങസയ
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇരടനിപ്പെനിസനയയ  ആധകാര്  ലനിങനിയഗനിസനയയ  കപെരുപെറഞയ്
കുകറയകാളകേള്കയ്  സപെന്ഷന്  ലഭനികകാസത  കപെകായനിട്ടുണ്ടയ്.  അതയ്
പെരനികശേകാധനികസപ്പെടണസമന്നകാണയ്  എനനികയ്  പെറയകാനുള്ളതയ്.  ഇതര  സയസകാന
സതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കുള്ള കക്ഷമനനിധനി കുറച്ചുകൂടനി വേനിപുലസപ്പെടുത്തുകേയയ അതനിസന രജനികസ്ട്രേഷന്
ശേക്തമകാകകാന് എ.എല്.ഒ.-മകാര്കയ് നനിര്കദ്ദേശേയ നല്കുകേയയ സചെയണയ.  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്
വേതീടുവേച്ചയ് നല്കുവേകാനുള്ള ഭവേനഫഹൗകണ്ടഷസന പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് സമച്ചസപ്പെടുത്തണയ.
'നനിയക്തനി കജകാബയ് സഫയര്'  പെദ്ധതനി പ്രകേകാരയ എസന മണ്ഡലത്തനില് രണ്ടയ് കജകാബയ് സഫയര്
നടത്തനിയതകാണയ്.   യവേജനകക്ഷമ  കബകാര്ഡുമകായനി  ബനസപ്പെടുത്തനി  കജകാബയ്  സഫയറകേള്
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കൂടുതല് സലങ്ങളനികലയയ്  വേര്യകാപെനിപ്പെനിച്ചയ്  സഡ്വകേകാരര്യ  സകാപെനങ്ങളനികലയ്ക്കുകൂടനി  നനിയമനങ്ങള്
നടത്തകാനുള്ള സകാഹചെരര്യമുണ്ടകാകണയ.

പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗത്തനിസന മനനിയകായനി എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാര്
വേരുകമകാള്  ശതീ.  എ.  സകേ.  ബകാലന്  വേരുന്ന  പെതനിവണ്ടയ്.  ഇന്നസല  യ.ഡനി.എഫയ്.-സന
പെകാര്ലസമനറനി  പെകാര്ടനികൂടനി  മനനിമകാസര  പ്രശേയസനിച്ചയ്  പെറയരുസതന്ന
തതീരുമകാനസമടുത്തനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  മനനിമകാസര  പ്രശേയസനികകാന്  പെകാടനിസല്ലന്നയ്  ഇന്നസല
ചെകാനലുകേളനിസലല്ലകായ  എഴുതനികകാണനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  അവേരുസടകമല്  നനിയനണകമര്സപ്പെടുത്തു
കേയകാണയ്. ഇഹൗ ഗവേണ്സമനനിസന പെരനിമനിതനികേസളക്കുറനിച്ചയ് ഇന്നസല മുന്മുഖര്യമനനി ശതീ. ഉമ്മന്
ചെകാണ്ടനി   പെറഞതനിസനതനിസരയയ  അതനിരൂക്ഷമകായ  വേനിമര്ശേനയ  അഴനിച്ചുവേനിട്ടു  സവേന്നകാണയ്
ചെകാനലുകേളനിസലല്ലകായ  എഴുതനികകാണനിച്ചതയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ്  ശതീ.  എ.  സകേ.  ബകാലന് സചെയ്ത നല്ല
കേകാരര്യങ്ങസളസയകാനയ  ഇവേര്  പ്രശേയസനികനില്ല.  ഇന്നസല  തതീരുമകാനയ
എടുത്തുകപെകായതുസകേകാണ്ടകാണയ്  അസല്ലങനില്  കുഴപ്പെമനില്ലകായനിരുന,  അവേര്  പെറയമകായനിരുന,
അപ്പുറത്തുനനിന്നയ്  കുറച്ചുകപെര്  പെറഞസകേകാണ്ടനിരുന്നതുമകാണയ്.  ഹനിന്ദുരകാഷ്ട്രയ ഇകപ്പെകാള്  ഇന്തര്യയനില്
സകാപെനിച്ചുസവേന്നയ്  കേണകകാകനിയളള  ആക്രമണമകാണയ്  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗകേകാര്കയ്
എതനിരകായനി  അവേര്  നടപ്പെകാകനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  മനുസ്മൃതനിയസട  അടനിസകാനത്തനിലുളള
ആക്രമണങ്ങളകാണയ് നടത്തനിസകകാണ്ടനിരനി ക്കുന്നതയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ് പെശുവേനിസന കതകാലുരനിഞയ്
ഉപെജതീവേനയ നടത്തുന്ന ആളകേസളകപെകാലുയ അവേര് സവേറസത വേനിടുന്നനില്ല. മനുസ്മൃതനിയനിസല എടകായ
അദ്ധര്യകായത്തനില് പെറയന്നതയ് ....

മനുഷര്യകാണകായ പെശുനകാഞ ദുനഃഖകായപ്രഹൃകതസതനി

യഥകായഥകാമഹദ്ദുഖയ ദണ്ഡയകുരര്യകാത്തഥകാതഥകാ

മനുഷര്യസരയയ  പെശുകസളയയ  സങടയ  കനരനിടത്തകവേനിധയ  അടനിക്കുകേ,  സങടത്തനിനയ്
തകവേനിധയ  മുകമ  മൂന്നകാമതയ്  കശകാകേത്തനില്  പെറഞതനിനയ്  കൂടുതലകാകയകാ  കുറവേകാകയകാ  ഉള്ള
ശേനിക്ഷ വേനിധനികകണ്ടതകാണയ്. ആ ശേനിക്ഷസയക്കുറനിച്ചയ് ഇപ്പുറത്തയ് പെറയനണ്ടയ്. അഹങകാരത്തകാല്
ഇന്നതയ്  പ്രവേര്ത്തനികണസമന്നയ്  ബ്രകാഹ്മണകനകാടയ്  ധര്കമ്മകാപെകദശേയ  സചെയ്യുന്ന  ശൂദസന
വേകായനിലുയ  സചെവേനിയനിലുയ  എണ്ണ  തനിളപ്പെനിസച്ചകാഴനി  കകണ്ടതകാണയ്.  ആര്.എസയ്.എസയ്.-കേകാര്
മനുസ്മൃതനി നടപ്പെനിലകാകനി തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേ യകാണയ്.  പെശുവേനിസന കതകാലുരനിഞയ് ഉപെജതീവേനയ
നടത്തുന്നവേസരകപെകാലുയ  സവേറസത  വേനിടുന്നനില്ല,  അവേര് സകേകാലവേനിളനി  നടത്തുകേയകാണയ്.  ഇവേനിസട
ആര്സകങനിലുയ  പെശുവേനിസന  സകേകാല്ലണസമന്നയ്  ആഗഹമുകണ്ടകാ;  ഒരകാള്ക്കുകപെകാലുയ
ആഗഹമനില്ല.  കേറവേ  വേറനിയ  പെശുകസള  ബനി.സജ.പെനി./ആര്.എസയ്.എസയ്.-കേകാര്  നല്ല  വേനില
സകേകാടുത്തയ്  എടുത്തകാല്  പ്രശ്നയ  തതീര്ന.  കേറവേ  വേറനിയ  പെശുകസളസയല്ലകായ  ഞങ്ങള്
എടുത്തുസകേകാളളകാസമന്നയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവേണ്സമനയ്  തതീരുമകാനനിച്ചകാല്  അകപ്പെകാകഴ  പ്രശ്നയ  തതീരുയ.
ആര്സകങനിലുയ  ബതീഫയ്  കേഴനികണസമനസണ്ടങനില്  അവേര്കയ്  കപെകാത്തനിറച്ചനി  സകേകാടുത്തകാല്
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മതനി. കപെകാത്തയ്  കേകാലസന വേകാഹനമകാസണന്നയ് പെറഞയ് പെനിന്നതീടയ് വേരുയ, അതയ് നമുകയ് അകന്നരയ
കനകാകകായ.  മനുസ്മൃതനിയസട  സഡ്വകാധതീനയ  നമ്മുസട  നകാടനില്  നനില്ക്കുന്നതു  സകേകാണ്ടകാണയ്
ഇത്തരത്തനിലുളള  ആക്രമണയ  പെടനികേജകാതനികകാര്സകതനിരകായനി  നടക്കുന്നതയ്. 1927  ഡനിസയബര്
25 -ാം  തതീയതനി  മനുസ്മൃതനിയസട  പെതനിനകായനിരകണകനിനയ് കകേകാപ്പെനികേള്  കേത്തനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്
ജകാതനിയസട  സഡ്വകാധതീനത്തനില്നനിന്നയ്  സമൂഹസത്ത  രക്ഷസപ്പെടുത്തകാന്  കഡകാ.  ബനി.  ആര്.
അയകബദ്കേര് നടത്തനിയ സമരയ നമ്മള് മുകന്നകാടയ് സകേകാണകപെകായനില്ല, തതീര്ച്ചയകായയ അത്തരത്തനില്
സകേകാണകപെകാകേണയ.  അതകാണയ് നമുകയ് സചെയകാന് കേഴനിയന്നതയ്.  ഡനിസയബര്  25-ാം തതീയതനി
മനുസ്മൃതനി  ദഹന  ദനിനമകായനി  തുടര്ച്ചയകായനി  ആചെരനിച്ചനിരുന.  ആ  ആശേയ രകാഷ്ട്രതീയത്തനികലയയ്
സകേകാണകപെകാകേകാന്  കകേകാണ്ഗസ്സുകേകാര് തയകാറകാകേണയ.  കകേകാണ്ഗസ്സുകേകാര്കയ്  ഇന്നനികപ്പെകാള്
അതനിസനകാനയ  തകാല്പ്പെരര്യമനില്ല.  അങ്ങയ്  ഒരുപെകാടയ്  കഫകാകടകാസയകാസക  എടുത്തതയ്  എസന
ഓര്മ്മയനിലുണ്ടയ്.  മുഖര്യമനനി  ജനസമര്ക  പെരനിപെകാടനി  നടത്തനിയതനിനയ്  ബദലകായനി  അങ്ങയ്
പെടനികേജകാതനി  കകേകാളനനികേള്  സന്ദര്ശേനിച്ചകല്ലകാ;  അഞയ്  സകേകാല്ലയ   ഇരുന്നനിട്ടുയ  അങ്ങയ്  ഒനയ
സചെയ്തനില്ല. അസതല്ലകാമകാണയ് ഞങ്ങളനികപ്പെകാള് സചെയ്തുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  

പ്രവേകാസനികേളസട  ഏറവയ  പ്രധകാനസപ്പെട  പ്രശ്നമകാണയ്  ഉത്സവേ  സതീസണുകേളനില്  വേനികദശേ
കേമനനികേളടകയ  യകാത്രകാനനിരക്കുകേള്  കൂടനി  ജനങ്ങസള  ബുദ്ധനിമുടനിക്കുന്നതയ്.  ഉത്സവേ
സതീസണുകേളനിസല  വേനിമകാന  ടനികറയ്  സകേകാളള;  കൂടുതല്  സതീറയ്  അനുവേദനികകാസമന്നയ് കകേന്ദ്രയ;
പ്രവേകാസനികേസള  വേലയ്ക്കുന്ന  വേനിമകാന  കേമനനികേള്സകതനിസര   ഗവേണ്സമസനകാനയ
സചെയ്യുന്നനിസല്ലന്നകാണയ് ശതീ.  എയ.  ഉമ്മര് ഇവേനിസട പെറഞതയ്.  പ്രവേകാസനികേള് ദതീര്ഘകേകാലമകായനി
ഉന്നയനിച്ചുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്ന ഏറവയ വേലനിയ പ്രശ്നമകാണയ് ഉത്സവേ സതീസണുകേളനിലുയ പ്രധകാനസപ്പെട
വേനികശേഷ  ദനിവേസങ്ങളമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  വേനികദശേ  വേനിമകാന  കേമനനികേള്  നനിരകയ്  കുത്തസന
കൂട്ടുന്നതയ്.  ഇതയ്  പെരനിഹരനികകാന്  വേനികദശേ  വേനിമകാന  കേമനനികേളസട  പ്രതനിനനിധനികേസളയടകയ
വേനിളനിച്ചു വേരുത്തനി കകേന്ദ്ര മനനിയസട സഹകായകത്തകാടുകൂടനി  ചെര്ച്ച സചെയ്തയ് അവേര്കയ് കുറഞ
നനിരകനില്  ടനികറയ്  സകേകാടുകകാനുയ  വേനിമകാന  സഹൗകേരര്യങ്ങള്  സമച്ചസപ്പെടുത്തകാനുമുളള
തതീരുമകാനസമടുത്തു.  മസറകാന്നയ്,  അവേര്കയ് നനിയമ സഹകായ സയവേനിധകാനയ ഏര്സപ്പെടുത്തകാനുളള
സഹൗകേരര്യയ ഒരുകനി എനളളതകാണയ്. 

നവ്യൂനപെക്ഷ  കക്ഷമയ  കഡകാ.  സകേ.  ടനി.  ജലതീല്  നന്നകായനി  സസകേകേകാരര്യയ  സചെയ്യുനണ്ടയ്.
പെസക്ഷ,  അകദ്ദേഹയ  സചെയ്യുന്ന  സത്പ്രവൃത്തനികേസളസയല്ലകായ  നവ്യൂനപെക്ഷങ്ങള്കയ്  വേകാരനി
കകകാരനിസകേകാടുക്കുനസവേന്നയ്  പെറഞസകേകാണ്ടയ്  ദുര്വേര്യകാഖര്യകാനയ  സചെയ്യുകമകാള്  അതനിസന
പ്രതനികരകാധനികകാന്  തയകാറകാകേണയ,  അതകാണയ്  കകേകാണ്ഗസ്സുകേകാര്  സചെയകാത്തതയ്.
അപ്പുറത്തുനനിന്നയ്  ചെനില  പ്രതനികേരണങ്ങളണ്ടകായനിട്ടുണ്ടയ്.  ശതീ.  വേനി.  ഡനി.  സതതീശേന്
ഉള്സപ്പെസടയളളവേര് പ്രതനികേരനിച്ചതനിസന അയഗതീകേരനിക്കുന. അവേസരകപ്പെകാഴുയ ആര്.എസയ്.എസയ്.-
കേകാര്  സകേകാല  സചെയസപ്പെടകാല്  വേല്ലകാത്ത  ശേബയ  ഉയര്ത്തുയ  ഇപ്പുറത്തയ്  ഞങ്ങള്  സകേകാല
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സചെയസപ്പെടകാല് അവേര് അനങ്ങനില്ല.   അവേര് ഉയര്ത്തുന്ന ആശേയ രകാഷ്ട്രതീയ  നനിലപെകാടുകേസള
എതനിര്കകാസത  കകേകാണ്ഗസയ്  രക്ഷസപ്പെടനിസല്ലന്ന  തനിരനിച്ചറനിവേയ്  ഉണ്ടകാകേണസമനകൂടനി
പെറഞസകേകാണ്ടയ്  ഇഹൗ ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള അനുകൂലനിച്ചു സകേകാണ്ടയ് ഞകാന് എസന വേകാക്കുകേള്
ചുരുക്കുന.

ശതീ  .    പെനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള  എതനിര്ക്കുന.
രകാജര്യത്തനിനകാസകേ  മകാതൃകേയകായ  നനിരവേധനി  സതകാഴനിലകാളനികക്ഷമ  കബകാര്ഡുകേള്കയ്  രൂപെയ
നല്കേനിയ ഒരു സയസകാനമകാണയ് കകേരളയ.  എന്നകാല് ഇന്നയ് ആ കക്ഷമകബകാര്ഡു  കേളനിസലല്ലകായ
പെണയ  സകേടനികനിടക്കുകേകയകാ  ഉപെകയകാഗനികസപ്പെടകാതനിരനിക്കുകേകയകാ  സചെയ്യുകേയകാണയ്.
കേര്ഷകേസത്തകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബകാര്ഡനില്  ഏകേകദശേയ  300  കകേകാടനി  രൂപെ
കുടനിശനികേയകാണയ്.  അര്ഹരകായവേര്കയ്  സകേകാടുകകാന്  കേഴനിയന്നനില്ല.  ഇന്തര്യയനിസല  സതകാഴനില്
നനിയമങ്ങളനില്  ഭൂരനിപെക്ഷവയ  സയഘടനിത  കമഖലയ്ക്കുകവേണ്ടനിയകാണയ്.  2008-ല്  പെകാര്ലസമനയ്
പെകാസകാകനിയ  അസയഘടനിത  സതകാഴനിലകാളനി  സകാമൂഹര്യസുരക്ഷകാ  നനിയമയ  കേകാരര്യക്ഷമമകായനി
നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിസനക്കുറനിച്ചയ്  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  ആകലകാചെനികകണ്ടതകാണയ്.   30  ലക്ഷയ കുടനികയറ
സതകാഴനിലകാളനികേള്  കകേരളത്തനിലുണ്ടയ്.  അതനില്  20  ലക്ഷയ  ആളകേളയ  പെശ്ചനിമബയഗകാളനില്
നനിനളളവേരകാണയ്.  ഇഹൗ  സതകാഴനിലകാളനികേളസട  ഇ.എസയ്.സഎ., പെനി.എഫയ്.,  സതകാഴനില്  സമയയ
തുടങ്ങനിയ  നര്യകായമകായ  അവേകേകാശേങ്ങളനികന്മേല്  വേര്യക്തമകായ  നടപെടനിയണ്ടകാകേണസമന്നയ്
അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്.  പ്രശേസ  സകാമത്തനികേ  വേനിദഗ്ദ്ധന്  കഡകാ.  മകാര്ടനിന്  പെകാടനികനിസന
കനതൃതഡ്വത്തനില്  എറണകാകുളയ   ജനില്ലയനിസല  ഇതര  സയസകാന  സതകാഴനിലകാളനികേസളക്കുറനിച്ചയ്
പെഠനയ  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആ  സതകാഴനിലകാളനികേളസട  ലയങ്ങള്/തകാമസസലയ  ഏറവയ
ദുരനിതപൂര്ണ്ണമകാണയ്, യകാസതകാരു പ്രകാഥമനികേ സഹൗകേരര്യവമനില്ല, നരകേതുലര്യമകായനി കേഴനിയന്ന ഇതര
സയസകാന സതകാഴനിലകാളനികേളസട കേര്യകാമ്പുകേള് കേകാകലകാചെനിതമകായനി പെരനിഷ്കരനിച്ചയ് നമ്മുസട നകാടനിസന
അഭനിമകാനത്തനിനനുസരനിച്ചയ് ഉയര്ത്തനിസകകാണവേരകാന് പ്രകതര്യകേയ ശദ്ധനികണസമന്നയ് പെറയകാന്
ഞകാന് ആഗഹനിക്കുകേയകാണയ്.

മലപ്പുറയ  ജനില്ലയനിസല  ഇലക്ഷന്  കേഴനിഞകപ്പെകാള്  ബഹുമകാനസപ്പെട  കേടകേയപെളളനി
സുകരന്ദ്രന്  അവേനിസട  വേന്നയ്  നടത്തനിയ  പ്രസകാവേനയ്സകതനിസര  ഒരു  സചെറനിയ
പ്രതനികഷധയകപെകാലുയ  ബഹുമകാനസപ്പെട  നവ്യൂനപെക്ഷ കക്ഷമ വേകുപ്പുമനനി  നടത്തനിയനിസല്ല  ന്നതയ്
ദുനഃഖകേരമകാണയ്. 

മദര്യഷകാപ്പുകേള്  മകാറനിസകാപെനിക്കുന്നതനിനകായനി  ധകാരകാളയ  സഹൗകേരര്യങ്ങസളകാസക
ഉസണ്ടങനിലുയ  ഇവേസയല്ലകായ  സമയനിന്  കറകാഡനിലകാണയ്  സനിതനി  സചെയ്യുന്നതയ്.  എസന
നനികയകാജകേമണ്ഡലത്തനിസല  സുഭകാഷയ്  ചെന്ദ്രകബകാസയ്  കറകാഡനില്  സചെടനിച്ചറ  എനപെറയന്ന
ഭകാഗകത്തയയ്  ഒരു  മദര്യഷകാപ്പെയ്  മകാറനി.  ആഴ്ചയനില്  രണ്ടയ്  ദനിവേസയ  ഡയകാലനിസനിസയ്  സചെയ്യുന്ന
കരകാഗനിയസട  വേതീടനിനയ്  മുന്നനില്  സസബക്കുകേളയ  വേകാഹനങ്ങളയ  സകേകാണ്ടയ്  നനിര്ത്തുന്നതുമൂലയ
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അയകാള്കയ് പുറത്തനിറങ്ങകാന് കേഴനിയകാത്ത സകാഹചെരര്യമകാണയ്  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്.   അതനിസന
എതനിര്കകാന് കപെകായ എസന യവേ കസ്നേഹനിതന് ശതീ. സസഹബനി ഇഹൗഡസന  കനസര കമകാശേസപ്പെട
രതീതനിയനിലകാണയ്  സപെരുമകാറനിയതയ്.  ഗതകാഗത  തടസങ്ങള്  ഉണ്ടകാക്കുന്ന  ഇഹൗ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്
ഒഴനിവേകാകണസമന്നയ് ഞകാന് അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുകേയകാണയ്. 

പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കുടനികേളസട  സസസ്റ്റപ്പെനയ്  കൃതര്യമകായനി  സകേകാടുകണയ,
എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  കഹകാസ്റ്റലനില്  പെകാവേസപ്പെട  കുടനികേസള  മറയകാകനി  സകാമൂഹര്യ  വേനിരുദ്ധര്
കേടനകേയറന്നതനിനയ്  അറതനിവേരുത്തണയ.  ആനകാപ്രകദശേയ്  സഡ്വകദശേനിയകായ  രകാകജഷയ്  എന്ന
കുടനികയ്  കേകാരര്യവേടയ  കേര്യകാമസനില്  ഉണ്ടകായ  അനുഭവേവയ  എയ.ജനി.  യൂണനികവേഴ്സനിറനിയനിസല
പെടനികേജകാതനി വേനിഭകാഗകകാരുസട കഹകാസ്റ്റലനില് ഉണ്ടകായ അനുഭവേവയ ഒരു കുടനിക്കുയ ഉണ്ടകാകേകാന്
ഇടവേരരുതയ്.  അതുകപെകാസല  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനിസല  പെടനികേജകാതനി  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട
പ്രനിന്സനിപ്പെലകായ  ശതീമതനി  ബതീനയ്ക്കുയ  വേനികകകാറനിയ  കകേകാകളജനിസല  പ്രനിന്സനിപ്പെലനിനുയ
ഉണ്ടകായതുകപെകാസലകാരു  അനുഭവേയ  ഇനനി  ഉണ്ടകാകേകാന്  പെകാടനില്ല.  ഇസതകാസക   പ്രകതര്യകേയ
ശദ്ധനികണയ. 

(അദ്ധര്യക്ഷകവേദനിയനില് മനി. സതീകര്)

കനകാര്ക വേകുപ്പുമകായനി ബനസപ്പെടയ് ബഹുമകാനസപ്പെട മുഖര്യമനനി ദുബകായനില് കപെകായനി  27
പ്രഖര്യകാപെനങ്ങള്  നടത്തനി.  ഒനകപെകാലുയ  നടപ്പെകാകകാനുള്ള  യകാസതകാരു  സകാധര്യതയയ
കേകാണുന്നനില്ല.  നടപ്പെകാക്കുസമങനില്  നല്ലതകാസണന്നയ്  പെറയകാന്  ഞകാന്  ആഗഹനിക്കുകേയകാണയ്.
പ്രഖര്യകാപെനങ്ങളല്ലകാസത ഒനമനില്ല.  ഒരു വേര്ഷയസകേകാണ്ടയ് ഈ സര്കകാര് ഈ നനിലയനിലകാണയ്
കപെകാകുന്നസതങനില്  അഞയ്  വേര്ഷയ  സകേകാണ്ടയ്  എന്തകായനിരനിക്കുയ  സനിതനിസയന്നയ്  നമുകയ്
ആകലകാചെനികകായ.   "കതലകാദനി  വേസ്തുകള്  അശുദ്ധമകായകാല്  പെഹൗകലകാസയ്  സതകാടകാല്
ശുദ്ധമകാകുയ" എസന്നകാരു സചെകാല്ലുണ്ടയ്.  ഇന്നനികപ്പെകാള് ശതീ. ആര്. ബകാലകൃഷ്ണപെനിള്ളയയ ഇകങ്ങകാടയ്
വേന്നനിരനിക്കുകേയകാണയ്.    അഴനിമതനിയസട  ആള്രൂപെമകായ  ശതീ.  ആര്.  ബകാലകൃഷ്ണപെനിള്ളസയ
യ.ഡനി.എഫയ്. സര്കകാര് സയരക്ഷനിക്കുനസവേന്നയ് ആകക്ഷപെയ പെറഞയ് കവേകാട്ടുപെനിടനിച്ച കസ്നേഹനിത
ന്മേകാകരകാടയ്  ഞകാന്  കചെകാദനിക്കുന,  എവേനിസടകപ്പെകായനി  നനിങ്ങള്?  "മുകന്നകാകയ  സകേകാസണ്ടകാനയ
കേകാരര്യമനില്ല.  മനനിസകാനയ  കേനിടകാസത  അടങ്ങുകേയനിസല്ലന്നയ്"  അല്പയമുമയ്  ശതീ.  ആര്.
ബകാലകൃഷ്ണപെനിള്ള ഒരു പ്രസകാവേന ഇറകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  മനനിസകാനയ സകേകാടുകകണ്ടനിവേരുയ.  ശതീ.
പെനിണറകായനി  വേനിജയന്  എല്ലകാത്തരയ  ഒത്തുതതീര്പ്പുകേളസടയയ  ആളകായനി  മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
പ്രശേസനകായ  സഹമനിയഗയ് കവേ കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റുകേകാസരക്കുറനിച്ചയ് പെറഞ  ഒരു  വേകാചെകേമുണ്ടയ്.
''കപെകാരകാളനികേളകാകുകമകാള്  അവേസര  എനനികനിഷ്ടമകാണയ്.  പെകക്ഷ  പുകരകാഹനിതന്മേകാരകായനി
മകാറകമകാള്  അവേസര  എനനികനിഷ്ടമല്ല"  എന്നകാണയ്.   ശതീ.  പെനിണറകായനി  വേനിജയന്  ഇന്നയ്
പുകരകാഹനിതനകായനി  മകാറനിയനിരനിക്കുന്ന  സകാഹചെരര്യമകാണയ്. ശതീ.  വേനി.  എസയ്.  അച്ചുതകാനന്ദനുയ
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ശതീ.  ആര്.  ബകാലകൃഷ്ണപെനിള്ളയ്ക്കുയ ഇന്നയ് തുലര്യ പെദവേനിയകാണയ്.  വേയലകാര് സമര നകായകേന് ശതീ.
വേനി.  എസയ്.  അച്ചുതകാനന്ദന്  ഇരനിക്കുന്ന  അകത  കേകസരയനില്  അകത  പെദവേനിയനില്  തുലര്യ
കവേതനത്തനില്  തുലര്യ  കജകാലനി  എന്നതകാണയ്  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  നടപ്പെകാകനിസകകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.
നനിങ്ങള്കയ്   നകാണമനികല്ല?  ശതീ.  ആര്.  ബകാലകൃഷ്ണപെനിള്ളയയ  ശതീ.  സകേ.  എയ.  മകാണനിയയ
യ.ഡനി.എഫയ്.-ല്  ആസണങനില്  വേലനിയ  അഴനിമതനികകാര്.  ഇരനിക്കുന്ന  സകാനത്തയ്  കവേരയ്
കേനിളനിര്ത്തനിടനിസല്ലങനില് ഇതനിസനകാസക  മറപെടനി  പെറയകാനുള്ള  ആര്ജവേമുണ്ടകാകേണസമന്നയ്
അവേനിസടയനിരനിക്കുന്ന  ഡനി.കവേ.എഫയ്.ഐ.  കനതകാകന്മേകാകരകാടയ്  ഞകാന്  പെറയകേയകാണയ്.
"ഇന്തര്യയനില്  ഇന്നയ്  കേമ്മവ്യൂണനിസയ  അപ്രതര്യക്ഷമകാകുന്നതനിനയ്  നമ്മള്
സകാക്ഷനികേളകാവകേയകാകണകാസയന്നയ്  സയശേയനിക്കുന''-   ശതീ.  ടനി.സജ.എസയ്.  കജകാര്ജനിസന
പ്രഖര്യകാപെനമകാണനിതയ്.  അകദ്ദേഹയ വേതീണയ പെറയന, "ഓകരകാ വേനിഷയത്തനിലുയ ശതീ. പെനിണറകായനി
വേനിജയന് മണ്ടത്തരങ്ങള്സകകാപ്പെയ നനില്ക്കുന്നതയ് എന്തനിനകാസണന്നയ് എനനികയ് മനസനിലകാകുന്നനില്ല.
സതറ്റുകേളനില്നനിനയ  സതറ്റുകേളനികലയയ്  നതീങ്ങുന്ന  ശതീ.  പെനിണറകായനി  വേനിജയന്  സഡ്വയയ
നകാണയസകേട്ടുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ശതീ.  ടനി.  പെനി.  സസന്കുമകാറനിസന  പ്രശ്നത്തനി  ലകായകാലുയ
അതുകപെകാസലയള്ള  ഓകരകാ  കേകാരര്യങ്ങളനിലകായകാലുയ''.  എകകാലവയ  ഇടതുപെക്ഷകത്തയയ
പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  ശതീ.  പെനിണറകായനി  വേനിജയസന  നടപെടനികേകളയയ  പെരസര്യമകായനി  പെനിന്തുണച്ചനിട്ടുള്ള
ശതീ.  ടനി.  സജ.  എസയ്.  കജകാര്ജനിസന  പ്രഖര്യകാപെനയ  നനിങ്ങള്കയ്  മറയകാന്  കേഴനിയനില്ല.
എന്തകാണനിവേനിസട  നടനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്?  ഇവേനിസട  എന്തുപെറഞകാലുയ   കകേകാണ്ഗസയ്-
ബനി.സജ.പെനി.  സഖര്യമകാസണന്നയ്  സനി.പെനി.ഐ.(എയ)  പെറയയ.   കകേകാണ്ഗസയ് മുക്ത
ഭകാരതസത്തപ്പെറനിയകാണയ് അവേര് പെറയന്നതയ്. ഇവേനിസട കകേകാണ്ഗസയ് കതകാറകാല് കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റുകേകാര്
വേരുകമകാ; വേന്നനിട്ടുകണ്ടകാ? എസന കേയനിലുള്ള ഈ പുസകേയ 1977-ല് ശതീ. പെനിണറകായനി വേനിജയന്
കൂത്തുപെറമനില്  മത്സരനിച്ചതനിസന  റനിസള്ടകാണയ്.   അന്നയ്  അകദ്ദേഹയ  കൂത്തുപെറമനില്
മത്സരനിക്കുകമകാള് ശതീ. പെനിണറകായനി വേനിജയനയ് എതനിരകായനി മത്സരനിച്ചതയ് അബ്ദുള് ഖകാദര് എന്ന
ആര്.എസയ്.പെനി.-കകാരനകാണയ്.  അന്നയ് ഉദുമയനില്  സനി.പെനി.ഐ.(എയ)-നയ് സകാനകാര്ത്ഥനിയനില്ല.
അവേനിസട ജയനിച്ചതയ് സകേ.ജനി. മകാരകാരകാണയ്.  

ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   നകാണു: സര്, അന്നയ് അവേനിസട ജയനിച്ചതയ് എന്. സകേ. ബകാലകൃഷ്ണനകാണയ്.

ശതീ  .    പെനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  : സര്,  അസത.  എന്.  സകേ.  ബകാലകൃഷ്ണന്  മത്സരനിച്ചകപ്പെകാള്
അവേനിസട  കതകാറതയ്  സകേ.  ജനി.  മകാരകാരകാണയ്.  ഇകത  സമയത്തയ്  കൂത്തുപെറമനില്
ശതീ. പെനിണറകായനി വേനിജയസനതനിസര മത്സരനിച്ചതയ് അബ്ദുള് ഖകാദറകാണയ്. 

ശതീ  .   സകേ  .   കുഞനിരകാമന്:  സര്, കപെകായനിനയ് ഓഫയ് ഓര്ഡര്... 1977-ല് ഉദുമയനില് സകേ.
ജനി.  മകാരകാര് ജയനിച്ചുസവേന്നകാണയ് ബഹുമകാനസപ്പെട സമമര് ഇവേനിസട പെറഞതയ്.  സകേ. ജനി.  മകാരകാര്



ധനകേകാരര്യയ 410

അവേനിസട  ജയനിച്ചനിടനില്ല.  എല്.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  എതനിരകായനി  പെറയന്നതയ്  ശേരനിയല്ല.   അതയ്
കരഖയനില്നനിനയ നതീകയ സചെയണയ. 

മനി  .   സതീകര്: അതയ്  അകദ്ദേഹയ പെനിന്വേലനിച്ചു.  അങ്ങയ്  പെനിന്വേലനിച്ചനികല്ല?

ശതീ  .    പെനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  : സര്,  അതയ്  ഞകാന് പെനിന്വേലനിച്ചു.  എന്.  സകേ.  ബകാലകൃഷ്ണന്
ജയനിച്ച സകാനത്തയ് സകേ. ജനി. മകാരകാര് കതകാറ്റു. സകേ. ജനി. മകാരകാര്സകതനിസര സനി.പെനി.ഐ.(എയ)-നയ്
സകാനകാര്ത്ഥനിയനില്ല.   കൂത്തുപെറമനില്  ശതീ.  പെനിണറകായനി  വേനിജയസനതനിസരയയ
ആര്.എസയ്.എസയ്.-നയ് സകാനകാര്ത്ഥനിയനില്ല.  ആരകാണയ് സഖര്യമുണ്ടകാക്കുന്നതയ്?  

മനി  .   സതീകര്: ശതീ. പെനി. ടനി. കതകാമസനിസന സമയയ കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയകാണയ്.

ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന്:  സര്,  ശതീ.  പെനി.  ടനി.  കതകാമസയ്  ഇങ്ങസന  പെറഞയ്
കപെകാകുകേയകാണയ്.  1980-ല്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ആണയ്  സകേ.  ജനി.  മകാരകാസര  പെരകാജയസപ്പെടു
ത്തനിയതയ്.  അതയ് ഞകാനകാസണനള്ള കേകാരര്യയ അകങ്ങയയ് അറനിയകാകമകാ? 

ശതീ  .    പെനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  : സര്,  അങ്ങയ്  കകേകാണ്ഗസനിലകായനിരുന്നതുസകേകാണ്ടയ്
സയഭവേനിച്ചതകായനിരനിക്കുയ.  ഇകപ്പെകാള്  ഇടതുപെക്ഷ  ഗവേണ്സമനനിനയ്  ഗവേര്ണസറ  എസന്തകാരു
അയഗതീകേകാരമകാണയ്.  ഗവേര്ണര്  ഇകപ്പെകാള്  ഒരു  വേനിശുദ്ധ  പെശുവേകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
കകേരളത്തനിസല  ഗവേര്ണസറപ്പെറനിയല്ല  ഞകാന്  പെറയന്നതയ്.  ഇവേനിസട  ഇ.എയ.എസയ്.
നമ്പൂതനിരനിപ്പെകാടുയ  സര്കകാരനിയ  കേമ്മതീഷനുയ  ഗവേര്ണസറക്കുറനിച്ചയ്  പെറഞ.  ഇകപ്പെകാള്
ഗവേര്ണര്കയ് വേനിശുദ്ധ പെശുവേനിസന പെദവേനിയകാണയ്  വേന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളയ ഇന്തര്യയസല്ലന്നയ്
സഖകാകള്  ഓര്മ്മനികണയ.  കകേരളയ  നനിങ്ങളസട  സകേകാലപെകാതകേ  രകാഷ്ട്രതീയയ   കേണമടുത്തു.
ഇന്തര്യയനില്  ബനി.സജ.പെനി.-യസട  മുഖര്യശേത്രു  സനി.പെനി.ഐ.(എയ)  ആകണകാ;  സനി.പെനി.ഐ.
ആകണകാ?  കകേകാണ്ഗസയ് ആണയ് ആ കേക്ഷനി.  "ശതീ.  ആര്.  ബകാലകൃഷ്ണപെനിള്ളയസട നനിയമനയ
നനിയമവേനിരുദ്ധയ"-ഇതയ് ശതീ.  വേനി.  എസയ്.  അച്ചുതകാനന്ദസന പ്രഖര്യകാപെനമകാണയ്.  സനി.പെനി.സഎ.(എയ)
ആനനി കകേകാണ്ഗസയ്  വേനികേകാരത്തനിലൂസടയകാണയ്  ഇന്തര്യയനില് ബനി.സജ.പെനി.-സയ വേളര്ത്തനിയതയ്.
അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന  സനി.പെനി.ഐ.  കസ്നേഹനിതര്  ശേരനിയകായ  രകാഷ്ട്രതീയയ  കേകാണുനണ്ടയ്.
ഇന്നസല്ലങനില്  നകാസള  ഇന്തര്യന്  രകാഷ്ട്രതീയത്തനിനയ്  കകേരളത്തനിസല  സനി.പെനി.ഐ.  കനതൃതഡ്വയ
നല്കുസമന്നയ് ഞങ്ങള് വേനിചെകാരനിക്കുന. കേകാരണയ അതയ് ശേരനിയകായ ദനിശേയനിലകാണയ് കപെകാകുന്നതയ്.
വേര്ഗ്ഗതീയ ശേക്തനികേള് അപെകേടകേരമകാസണന്നയ്  എസയ്.  എ.  ഡകാസങ  (ശതീപെദയ് അമൃതയ് ഡകാസങ)
പെറഞകപ്പെകാള്  അകദ്ദേഹയ  ആവേശേര്യമനില്ലകാസത  പുകേമറ  സൃഷ്ടനിക്കുകേയകാസണനപെറഞയ്
നമ്പൂതനിരനിപ്പെകാടുയ  കൂടരുയ  ആകക്ഷപെനിച്ചു.  ശതീ.  അടല്  ബനിഹകാരനി  വേകാജ്കപെയനി  സനി.എയ.
സ്റ്റതീഫനുമകായനി  ഡല്ഹനിയനില്  മത്സരനിച്ചു.  ഇ.എയ.എസയ്.  ആര്കകാണയ്  കവേകാടയ്  സചെയ്തതയ്?
ഇകപ്പെകാള്  അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന  ഡനി.കവേ.എഫയ്.ഐ.  സുഹൃത്തുകള്  നതീതനിയകാത്ര
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തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ശതീ.  കേകാരകായനി  ചെന്ദ്രകശേഖരകനയയ  ശതീ.  കേകാരകായനി  രകാജകനയയ
രക്ഷനികകാന്  കേണ്ണൂരനില്നനിനയ  എറണകാകുളകത്തയയ്  നതീതനിയകാത്രസയന്ന  അനതീതനി  യകാത്ര
നടനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ....(ബഹളയ)..... കേഴുകേന് കേണ്ണുമകായനി അവേര് നടക്കുകേയകാണയ്.
....(ബഹളയ).....

മനി  .    സതീകര്:  പതീസയ്....പതീസയ്.....  അകദ്ദേഹയ  സയസകാരനിച്ചയ്  അവേസകാനനിപ്പെനികസട…..
(ബഹളയ)..  … പതീസയ്....പതീസയ്.... ശതീ. പെനി. ടനി. കതകാമസയ്, അങ്ങയ് പെറഞയ് അവേസകാനനിപ്പെനിക്കൂ.

ശതീ  .    പെനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ് :  സര്, "നമ്മുസട പൂര്വ്വനികേരുസട സുകൃതയസകേകാണ്ടയ് ഇന്തര്യയനില്
കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റയ് പെകാര്ടനികേള് ഈര്കനിലനി പെകാര്ടനികേളകായനി മകാറനി. കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റുകേകാസര ഭരണത്തനില്
കേയറകാന്  സകേകാള്ളനില്ല.  അധനികേകാരയ  കേനിടനിയകാല്  അവേര്  സചെയ്യുന്നതയ്  ഉന്മൂലനകാശേമകാണയ്.
റഷര്യയനില്  സയഭവേനിച്ചതുകപെകാസല  അടുത്ത  സഖകാകസളകപ്പെകാലുയ  തടനികളയയ.
മനുഷര്യകാവേകേകാശേങ്ങളനില്ല.  പെഹൗരകാവേകേകാശേങ്ങളനില്ല.   അതുസകേകാണ്ടയ്  കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റയ്  പെകാര്ടനികേള്
ഈര്കനിലനി  പെകാര്ടനികേളകായതയ്  ഇന്തര്യയസട  ഭകാഗര്യമകാണയ്"  എന്നയ്  നകലനിസത്തനിസന  50-ാം
വേകാര്ഷനികേയ പ്രമകാണനിച്ചയ് മകാതൃഭൂമനിയനില് വേന്നനിരനിക്കുന്ന  വേകാര്ത്തയകാണയ്.

മനി  .    സതീകര്:  സയസയ്....  സയസയ്.......  ഇനനി അകങ്ങയയ് അവേസകാനനിപ്പെനികകായ.  ഇകപ്പെകാള്
നകാലയ് മനിനനിടയ് അധനികേമകായനി.

ശതീ  .   പെനി  .   ടനി  .   കതകാമസയ്  : സര്, അപ്പുറത്തുള്ളവേര്കയ് പെത്തയ് മനിനനിടയ് അധനികേയ സകേകാടുത്തു.  

മനി  .   സതീകര്: ശതീ. എ. എയ. ആരനിഫനിസന സയഭകാവേന കേകാരണയ അകങ്ങയയ് നകാലയ് മനിനനിടയ്
അധനികേയ കേനിടനി.  ഇകപ്പെകാള് ആ സമയവയ കേഴനിഞ. 

ശതീ  .    പെനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്    : സര്,  ശതീ.  ബകാലചെന്ദ്രന്  ചുള്ളനികകാടയ്  'ഗഹൗരനി'  എന്ന
മകനകാഹരമകായ ഒരു കേവേനിത എഴുതനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  

''സതകാഴനിലകാളനി വേര്ഗ്ഗയ അധനികേകാരകമറകാല്  

അവേരകായനി പെനിസന്ന അധനികേകാരവേര്ഗ്ഗയ

അധനികേകാരമകപ്പെകാള് സതകാഴനിലകായനി മകാറയ 

അതനിനുള്ള കൂലനി അധനികേകാരനി വേകാങ്ങുയ" 

ഇതകാണയ് ശതീ.  പെനിണറകായനി വേനിജയസന കനതൃതഡ്വത്തനില് നടനസകേകാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  ശതീ.
ആര്.  ബകാലകൃഷ്ണപെനിള്ളസയ  ചുമനസകേകാണ്ടയ്  നടകകാന്  നകാണമനികല്ലസയന്നയ്  ഞകാന്
കചെകാദനിക്കുന.  .....(ബഹളയ).....  നനിങ്ങള് എവേനിസടകപ്പെകായനി? 

മനി  .    സതീകര്:  പതീസയ്.....പതീസയ്....  എന്തകാണനിവേനിസട?  ഇവേനിസട സതരുവേയ് നകാടകേമകാകണകാ;
ഒരകാള് പ്രസയഗനിക്കുകമകാള് എല്ലകാവേരുയകൂടനി പുറകേനില്നനിന്നയ് ബഹളയ വേയ്ക്കുന്നതയ് എന്തനിനകാണയ്?
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പതീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡയ്.   .....(ബഹളയ).....   ഇതയ്  സതരുവേയ് നകാടകേമകാകണകാ;   ആധുനനികേ നകാടകേ
സകാകങതനികേ  വേനിദര്യയയ്  എസന്തങനിലുയ  സയഭകാവേന  സകേകാടുക്കുകേയകാകണകാ?   പതീസയ്.....
പതീസയ്......അങ്ങയ്  അവേസകാനനിപ്പെനിക്കൂ.   ആറയ്  മനിനനിടയ്  അധനികേമകായനി.   ഒരു  വേകാചെകേത്തനില്
അവേസകാനനിപ്പെനികണയ.  

ശതീ  .   പെനി  .   ടനി  .   കതകാമസയ്: സര്, ഞകാന് അവേസകാനനിപ്പെനിക്കുന. ഫതീസയ് വേര്ദ്ധനവേനിസനതനിസര
വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്  തല്ലുസകേകാണ്ടകപ്പെകാള്,  'തല്ലുകന്ന  തല്ലുകന്ന.  തല്ലനിത്തല്ലനി  സകേകാല്ലുകന്ന'  എന്നയ്
മുദകാവേകാകേര്യയ  വേനിളനിക്കുകമകാള് അഴനിമതനിയസട  ആള്രൂപെസമന്നയ്  ഇവേര്  പെറഞനടന്ന  ശതീ.
ആര്. ബകാലകൃഷ്ണപെനിള്ളസയ ചുമകകണ്ട ഗതനികകേടയ് നനിങ്ങള്ക്കുണ്ടകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  

മനി  .   സതീകര്: പതീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.....  പതീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.......

ശതീ  .    പെനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്:  സര്,   നനിങ്ങള്  അഴനിമതനിസയക്കുറനിച്ചയ്  പെറയന്നതനില്
എസന്തങനിലുയ  ആത്മകാര്ത്ഥതയകണ്ടകാ?  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  അഴനിമതനികകാരുസടയയ  സഡ്വകാര്ത്ഥ
തകാല്പരര്യകകാരുസടയയ  ഭകാഗര്യകാകനഡ്വഷനികേളസടയയ  സകേകാള്ളരുതകാത്തവേരുസടയയ
സഡ്വജനപെക്ഷപെകാതനികേളസടയയ കൂടകാരമകായനി മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  

മനി  .    സതീകര്:  പതീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡയ്.....   പതീസയ്....  പതീസയ്.....  ഇനനി  നതീടനിസകകാണ്ടയ്
കപെകാകേണ്ട.

ശതീ  .    പെനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  : സര്,  ഇതുകൂടനി  പെറഞയ്  അവേസകാനനിപ്പെനികകായ.   ഇന്നയ്
ബഹുമകാനസപ്പെട മുഖര്യമനനി കേകാകവേരനി  സസല് കവേസണ്ടനവേച്ചു.  പെണ്ടയ് മുല്ലസപ്പെരനിയകാര് സമരയ
നടന്നകപ്പെകാള് വേണ്ടനിസപ്പെരനിയകാര് മുതല് അറബനികടല് വേസര നടത്തനിയ സമരത്തനിനയ് കനതൃതഡ്വയ
നല്കേനിയ ശതീ.  പെനിണറകായനി വേനിജയന് നടത്തനിയനിരനിക്കുന്ന ഈ പ്രവേര്ത്തനങ്ങസള നനിങ്ങള്
കേകാണണയ.  അതുസകേകാണ്ടയ്  അഴനിമതനി  നടത്തുന്ന  ഗവേണ്സമനനിസന  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേസള
അതനിശേക്തമകായനി എതനിര്ത്തുസകേകാണ്ടയ് ഞകാന് എസന വേകാക്കുകേള് അവേസകാനനിപ്പെനിക്കുന. 

VII വേര്യക്തനിപെരമകായ വേനിശേദതീകേരണയ

സഹകേരണവയ  വേനികനകാദസഞകാരവയ  കദവേസഡ്വവയ  വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേയപെള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്):   സര്,  കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റയ്  വേനിരുദ്ധ  ജഡ്വരയ  വേല്ലകാസത  ബകാധനിച്ച  ഒരകാളകാണയ്  എസന
ബഹുമകാനര്യ സഹപ്രവേര്ത്തകേന് ശതീ. പെനി. ടനി. കതകാമസയ്.  (ബഹളയ) 

മനി  .    സതീകര്:  അകദ്ദേഹസത്ത  സയബനനിച്ചയ്  പെറഞ  പെരകാമര്ശേയ  അകദ്ദേഹയ
വേനിശേദതീകേരനിക്കുകേയകാണയ്....... പതീസയ്   ഇരനിക്കൂ....ഇരനിക്കൂ….. 

ശതീ  .    കേടകേയപെള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  :  സര്,  അതുസകേകാണ്ടകാണയ്  അകദ്ദേഹത്തനിസന
പ്രസയഗത്തനില്  മലപ്പുറയ  ഉപെസതരസഞടുപ്പെനിനുകശേഷയ  ഞകാന്  എകന്തകാ  സതറകായനിട്ടുള്ള ഒരു
കസ്റ്ററയ്സമനയ് നടത്തനിസയന്ന ധഡ്വനനി വേരുന്ന തരത്തനില് ഒരു പ്രസകാവേന നടത്തകാന് തയകാറകായതയ്.
മലപ്പുറയ  ഉപെസതരസഞടുപ്പെനില് ഇടതുപെക്ഷത്തനിനുണ്ടകായനിട്ടുള്ള മുകന്നറയ  മതനനിരകപെക്ഷതയസട
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മുകന്നറയ  തസന്നയകാണയ്.   കേഴനിഞ  പ്രകാവേശേര്യസത്തകകാള്  ഒരു  ലക്ഷയ  കവേകാടയ്  അധനികേയ
ലഭനിക്കുകേയണ്ടകായനി.   ലതീഗയ്   ജയനികകാന്  സകാധര്യതയള്ള  ഒരു  സതരസഞടുപ്പെയ്
തസന്നയകായനിരുന  അസതന്നയ്  എല്ലകാവേര്ക്കുയ  അറനിയകാവന്നതകാണയ്  എന്നകാണയ്  ഞകാന്
പെറഞതയ്.  ബഹുമകാനര്യനകായ  അഹമ്മദനികനകകാള്  കൂടുതല്  ഭൂരനിപെക്ഷയ  ആഗഹനിച്ച  ലതീഗയ്
അവേനിസട  മതനവ്യൂനപെക്ഷ വേര്ഗ്ഗതീയതസയ കപ്രകാത്സകാഹനി  പ്പെനിച്ചുസവേന്നകാണയ്  ഞകാന്  പെറഞതയ്.
ഞകാന് മലപ്പുറയ ജനില്ലസയ സയബനനിച്ചയ് ഒനയ തസന്ന പെറയകാന് തയകാറകായനിടനില്ല. 

ധനകേകാരര്യയ(തുടര്ച്ച)

പെടനികേജകാതനി  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  പെനികന്നകാകസമുദകായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സകായസകാരനികേവയ
പെകാര്ലസമനറനികേകാരര്യവയ  വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബകാലന്):  സര്,  ഇഹൗ
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേളസട ചെര്ച്ചയനില് ബഹുമകാനസപ്പെട  15  എയ.എല്.എ.-മകാരകാണയ്  പെസങടുത്തതയ്.  24
കേടയ്  കമകാഷനുകേളകാണയ്  അവേതരനിപ്പെനിച്ചതയ്.   ഈ  വേനിഷയവമകായനി  ബനസപ്പെട്ടുസകേകാണ മകാത്രയ
സയസകാരനികകാനകാണയ്  ഞകാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.  രകാഷ്ട്രതീയ  കേകാരര്യങ്ങസളകാനയ  പെറയകാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നനില്ല.  കകേരളത്തനിസല അടനിസകാന വേനിഭകാഗത്തനിസന ജതീവേല് പ്രശ്നങ്ങളകാണയ്  ഇഹൗ
വേകുപ്പെയ്  കകേകേകാരര്യയ  സചെയ്യുന്നതയ്.   കേഴനിഞ  വേര്ഷയ  ഏറവയ  പ്രതനിസനനിയള്ള  ഒരു
വേര്ഷമകായനിരുന.   പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  500-സനയയ  1000-സനയയ  കനകാട്ടുനനികരകാധനയ  ഇഹൗ
വേകുപ്പെനിസന  പ്രവേര്ത്തനസത്ത  സകാരമകായനി  ബകാധനിച്ചു.  ബഹുഭൂരനിപെക്ഷയ  ഗുണകഭകാക്തകാകളയ
വേര്യക്തനിഗത  ആനുകൂലര്യങ്ങള് ബകാങവേഴനിയകാണയ്  കകേപ്പെറ്റുന്നതയ്.  യഥകാര്ത്ഥത്തനില്  തുകേ
പെനിന്വേലനികകാനുള്ള  പെരനിധനി  നനിശ്ചയനിച്ചകതകാസട   വേലനിസയകാരു  ആശേങ  ഇഹൗ
വേകുപ്പെനിനുണ്ടകായനിരുന.   മകാത്രമല്ല,  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  വേരുകമകാള്  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  വേനികേസന
വേകുപ്പെയ്  ഏസറക്കുസറ  കുത്തഴനിഞ  സനിതനിയനിലകായനിരുന.  ഇസതല്ലകായ  തരണയ
സചെയ്തുസകേകാണ്ടകാണയ്  ശകദ്ധയമകായ  കനടമുണ്ടകാകകാന്  ഇഹൗ  വേകുപ്പെനിനയ്  കേഴനിഞതയ്.
പെനിന്നകാകസമുദകായ  കക്ഷമവേകുപ്പെനിനയ്  (അതുസയബനനിച്ചയ്  ഇവേനിസട  ആരുയ  ചെര്ച്ചയനില്
സയസകാരനിച്ചനില്ല) 93 ശേതമകാനവയ പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനികേസന വേകുപ്പെനിനയ് 95.42 ശേതമകാനവയ പെടനികേജകാതനി
വേനികേസന വേകുപ്പെനിനയ് 83  ശേതമകാനവയ സചെലവേഴനികകാന് കേഴനിഞതയ് വേലനിസയകാരു കനടമകായകാണയ്
കേകാണുന്നതയ്.   എന്നകാല്  ഗകാനയ്-ഇന്-എയ്ഡകായനി  സകേകാടുക്കുന്ന  പെണത്തനില്  അത്ര  ഒരു
പുകരകാഗതനി  കേകാണുന്നനിസല്ലനള്ളതയ്  വേളസര  ഗഹൗരവേകത്തകാടുകൂടനി  നമ്മള്
പെരനികശേകാധനികകണ്ടതകാണയ്.  ശേക്തമകായ  കമല്കനകാടത്തനിസനയയ  ആഴ്ചകതകാറമുള്ള
അവേകലകാകേനത്തനിസനയയ  ഭകാഗമകായകാണയ്  ഇഹൗ  കനടയ  കകേവേരനികകാന്  കേഴനിഞതയ്.
ഉകദര്യകാഗസര്  നന്നകായനി  സഹകായനിച്ചുസവേന്നയ് മകാത്രമല്ല ധനകേകാരര്യ  വേകുപ്പെനിസന സഹകായവയ നല്ല
രതീതനിയനിലുണ്ടകായനി.  കകേന്ദ്രസര്കകാര് ജനസയഖര്യകാനുപെകാതനികേമകായനി പെദ്ധതനിയസട 25 ശേതമകാനയ
സകേകാടുകകണ്ട  സകാനത്തയ്  12  ശേതമകാനമകാണയ്  സകേകാടുക്കുന്നതയ്.  കകേരളയ  ജനസയഖര്യകാനു
പെകാതകത്തകകാള്  രണ്ടയ്  ശേതമകാനയ  കൂടുതല്  തുകേ  ഇഹൗ  വേര്ഷയ  പെദ്ധതനിവേനിഹനിതമകായനി
അനുവേദനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.   കേഴനിഞ  വേര്ഷകത്തകകാള്  294  കകേകാടനി  രൂപെ  അധനികേമകാണയ്.
കകേന്ദ്രകാവേനിഷ്കൃത  പെദ്ധതനികേസളന്ന  കപെരനില്  ബജറനില്  വേയ്ക്കുന്ന  പെദ്ധതനികേള്സകകാനയ  തുകേ
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പൂര്ണ്ണമകായനി നല്കേകാറനില്ല.  യൂടനികലകസഷന് സര്ടനിഫനികറയ് സകേകാടുത്തകാല് കപെകാലുയ കകേന്ദ്രയ
കൃതര്യമകായനി പെണയ റനിലതീസയ് സചെയകാറനില്ല.  'ഗവേണ്സമനയ് ഓഫയ് ഇന്തര്യ -കസകാളര്ഷനിപ്പെയ് '  എന്ന
കപെരനില്  വേനിളനിക്കുന്ന  പെദ്ധതനിയനില്  250  കകേകാടനി  രൂപെയനികലസറ   തുകേ   കകേന്ദ്ര സര്കകാര്
തകരണ്ടതകാണയ്.   ഇഹൗ ഗവേണ്സമനയ് വേരുന്നതനിനുമുമയ്  16.46  കകേകാടനി രൂപെയയ 2016-17-ല്
42.67  കകേകാടനി  രൂപെയയ  മകാത്രമകാണയ്  ലഭനിച്ചതയ്.   കകേന്ദ്ര  സര്കകാര്  ഈ  സതീമനിനയ്
നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള വേകാര്ഷനികേ വേരുമകാനയ  രണ്ടര ലക്ഷയ രൂപെയകാണയ്.   എന്നകാല് സയസകാന
സര്കകാര്  വേരുമകാന  പെരനിധനിയനില്ലകാസത  യകാസതകാരു  വേതീഴ്ചയയ  വേരുത്തകാസതയകാണയ്  ഇഹൗ
ആനുകൂലര്യങ്ങള് നല്കുന്നതയ്.  ഇകത സമയയ പെനികന്നകാകവേനിഭകാഗ പ്രതീ-സമടനികേയ് കസകാളര്ഷനിപ്പെയ്
നല്കേകാന് 32 കകേകാടനി രൂപെ ആവേശേര്യമുള്ളനിടത്തയ് 4.64 കകേകാടനി രൂപെയകാണയ് കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നയ്
ലഭനിച്ചതയ്.  

ഞകാന്  ആദര്യയ  പെനിന്നകാകവേനിഭകാഗ  വേനികേസന  വേകുപ്പുമകായനി  ബനസപ്പെട്ടുസകേകാണ്ടയ്  ചെനില
കേകാരര്യങ്ങള്  സൂചെനിപ്പെനികകാനകാണയ്  ആഗഹനിക്കുന്നതയ്.   കേഴനിഞ  വേര്ഷയ  ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്
അധനികേകാരത്തനില് വേരുകമകാള്  189  കകേകാടനി രൂപെ  ഒ.ഇ.സനി.,  ഒ.ബനി.സനി.  എസയ്.ഇ.ബനി.സനി.
വേനിഭകാഗങ്ങള്കയ്  നല്കേകാന്   കുടനിശനികേയണ്ടകായനിരുന.  ഇതനിനുള്ള  പ്രധകാനസപ്പെട  കേകാരണയ
കേഴനിഞ  സര്കകാര്  30  വേനിഭകാഗങ്ങസളക്കൂടനി  ഉള്സപ്പെടുത്തനി, ഒ.ഇ.സനി.
വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടവേര്ക്കുള്ള  വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  ആനുകൂലര്യത്തനിനയ്  അര്ഹരകാകനി.   അതനിസന
ഭകാഗമകായനി  വേലനിയ  സകാമത്തനികേ  ബകാധര്യത  വേന.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവേണ്സമനയ്
വേരുകമകാഴുള്ള  കുടനിശനികേ  പൂര്ണ്ണമകായയ  സകേകാടുത്തുതതീര്ത്തു.   കുടനിശനികേ  പൂര്ണ്ണമകായയ
സകേകാടുത്തുതതീര്കകാന്  ഇഹൗ  വേര്ഷയ  216  കകേകാടനി  രൂപെ  അധനികേമകായനി  കേസണ്ടകത്തണ്ടതുണ്ടയ്.
അഡതീഷണല് ഓതകറകസഷന്വേഴനി ഇഹൗ തുകേ ലഭര്യമകാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപെടനിയകാണയ് ഇനനി
സഡ്വതീകേരനികകാന് കപെകാകുന്നതയ്. 711 മണ് പെകാത്ര നനിര്മ്മകാണ സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ് 25,000 രൂപെ
വേതീതയ ആസകേ  1,77,00,000 രൂപെ സകേകാടുത്തു. വേകുപ്പെനിസന നനിലവേനിലുള്ള തുടര്പെദ്ധതനികേളകായ
ഓവേര്സതീസയ് കസകാളര്ഷനിപ്പെയ്,  ബകാര്ബര് കഷകാപ്പുകേളസട ആധുനനികേവേല്കരണയ, പെരമരകാഗത
കേരകേഹൗശേല കമഖലയസട നവേതീകേരണയ ഇസതല്ലകായ നല്ല രതീതനിയനില് നടപ്പെനിലകാകകാന് കേഴനിഞ.
കകേരള  പെനികന്നകാകവേനിഭകാഗ  വേനികേസന  കകേകാര്പ്പെകറഷന്  സറകകകാര്ഡയ്  കനടമകാണയ്  കേഴനിഞ
വേര്ഷയ കകേവേരനിച്ചതയ്.   37766  കപെര്കകായനി  317  കകേകാടനി രൂപെ വേകായ്പ  നല്കേനി.  കദശേതീയ
ധനകേകാരര്യ കേമ്മതീഷന് വേകായ്പയകായനി തന്ന  183  കകേകാടനി  രൂപെയയ പുനര്വേനിതരണയ നടത്തകാന്
കേഴനിഞ.  സയരയഭകേസര പെരനിശേതീലനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  'ദനിശേ' എന്ന ഒരു പുതനിയ  പെദ്ധതനികയ്
ഇഹൗ ഗവേണ്സമനയ് രൂപെയ  സകേകാടുത്തു. 5200-ഓളയ കപെര് ഓണ്കലനകായനി രജനിസ്റ്റര് സചെയ്തു.
ഇവേര്സകകാസക വേകായ്പ  നല്കേനി.  പെകാലകകാടയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള കകേകാര്പ്പെകറഷസന  10  ദനിവേസയ
നതീണനനിന്ന കമള വേന്വേനിജയമകായനിരുന.  ഇതനിസനല്ലകായപുറകമ,  ഇഹൗ കകേകാര്പ്പെകറഷന് തസന്ന
100  സനി.ഡനി.എസയ്-കേള്കയ്  100  കകേകാടനി  രൂപെ  കമകക്രകാ  സക്രഡനിറകായനി  വേകായ്പ  നല്കേനി.
വേനികദശേ പെഠനത്തനിനയ്  47 കപെര്കയ് 20 ലക്ഷയ രൂപെ വേസര  സകേകാടുത്തതനില് സതീകേള്കയ് മൂന്നര
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ശേതമകാനവയ  പുരുഷന്മേകാര്കയ്  നകാലര  ശേതമകാനവമകാണയ്  പെലനിശേനനിരകയ്.   6,70,00,000
രൂപെയകാണയ് സകേകാടുത്തതയ്.  മതനവ്യൂനപെക്ഷങ്ങള്കയ് മൂന്നര ശേതമകാനയ പെലനിശേ നനിരകനില്  30
ലക്ഷയ  രൂപെ  വേസര  സകേകാടുക്കുനണ്ടയ്.    10  ലക്ഷയ  രൂപെവേസര  ഗകാനകായനി  സകേകാടുക്കുനണ്ടയ്.
കേഴനിഞ പ്രകാവേശേര്യയ 17 കപെര്കയ് സകേകാടുത്തു.   ക്ഷതീരകമഖലയനിസല പുതനിയ സയരയഭകേര്കയ്  7
ശേതമകാനയ  നനിരകനില്  10  ലക്ഷയ  രൂപെ  വേകായ്പയകായനി  നല്കുയ.  ഇതനില്  30  ശേതമകാനയ
സബ്സനിഡനിയകാണയ്.  മകാലനിനര്യ സയസരണയ ഉള്സപ്പെസടയള്ള പെരനിസനിതനി സഹൗഹൃദ സതകാഴനില്
സയരയഭങ്ങള്  -  'ഹരനിത  കകേരളയ  വേകായ്പകാ  പെദ്ധതനി'  -  ഇതനിനകായനി  10  കകേകാടനി  രൂപെ
സചെലവേഴനിക്കുനണ്ടയ്.   വേനികദശേത്തുനനിന്നയ്  തനിരനിച്ചുവേരുന്ന പ്രവേകാസനികേള്കയ്   സഡ്വയയസതകാഴനില്
സയരയഭങ്ങള് ആരയഭനിക്കുന്നതനിനയ്  7  ശേതമകാനയ നനിരകനില്  20  ലക്ഷയ രൂപെവേസര  വേകായ്പ
നല്കുയ.   ഇതനില്  15  ശേതമകാനയ  സബ്സനിഡനിയകാണയ്.   ഭവേനനനിര്മ്മകാണ വേകായ്പകാ  പെദ്ധതനി
നടപ്പെനിലകാക്കുകേയകാണയ്.   സനയകാറനിന്കേര,  കേരുനകാഗപ്പെള്ളനി,  കചെര്ത്തല,  പെത്തനകാപുരയ,
കദവേനികുളയ,  മൂവേകാറ്റുപുഴ,  വേടകകാകഞരനി,  കപെരകാമ്പ്ര,  കൂത്തുപെറമയ്,  കേകാഞങ്ങകാടയ്  തുടങ്ങനിയ
സലങ്ങളനില് കകേകാര്പ്പെകറഷസന  10  ഉപെജനില്ലകാ ഓഫതീസുകേള് ആരയഭനിക്കുയ.  ഓണയ,  വേനിഷു,
ക്രനിസ്തുമസയ്  എന്നനിവേകയകാടനുബനനിച്ചയ്  ബനി.സനി.ഡനി.സനി.  എകയ്കപെകാ  പെരനിപെകാടനി  പ്രധകാന
നഗരങ്ങളനില് നടപ്പെനിലകാക്കുനണ്ടയ്.   പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള് ക്കുകവേണ്ടനിയള്ള  'കഗകാത്ര
സകാരഥനി' പെദ്ധതനിയനില് മുന് വേര്ഷസത്ത കുടനിശനികേയകായ 6.67 കകേകാടനി രൂപെ വേനിതരണയ സചെയ്തു.
പെദ്ധതനി അനുവേദനിച്ച  353  സ്കൂളകേളനില് പെഠനിക്കുന്ന  12231  പെടനികേജകാതനി  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള് കയ്
യകാത്രകാസഹൗകേരര്യയ  നല്കേനി.  532  അനകാഥ  ക്കുടനികേള്കയ്  1.3 കകേകാടനി  രൂപെ  കകേത്തകാങ്ങയ്
പെദ്ധതനിയകായനി നല്കേനി.  ഈ ഗവേണ്സമനയ് അധനികേകാരത്തനില് വേരുകമകാള് ജനനതീ ജന്മേരക്ഷകാ
പെദ്ധതനി  ഏസറക്കുസറ  നനിശ്ചലവയ  രണവേര്ഷസത്ത  കുടനിശനികേയമുണ്ടകായനിരുന.  അതയ്
പുനനഃസകാപെനിച്ചു.  കപെകാഷകേകാഹകാര  ത്തനിനകായനി  10  കകേകാടനി  രൂപെ  11850  കപെര്കയ്  തുടര്
പെദ്ധതനിയകായനി ഈ വേര്ഷയ സചെലവേഴനിച്ചു.  മണ്സൂണ് കേകാലത്തയ് പെടനികേവേര്ഗ്ഗ കുടുയബങ്ങള്കയ്
പെടനിണനിയനില്ലകാതകാക്കു ന്നതനിനകായനി  ഭക്ഷര്യസഹകായ പെദ്ധതനി നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനയ്  25  കകേകാടനി
രൂപെ  അനുവേദനിച്ചു.  83103  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  കുടുയബങ്ങള്കയ്  ഭക്ഷര്യധകാനര്യയ  വേനിതരണയ  സചെയ്തു.
153825  കുടുയബങ്ങള്കയ്  ഓണകനിറ്റുയ  46826  കപെര്കയ്  ഓണകകകാടനിയയ  നല്കേനി.  2159
പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗകകാരുസട ഒരു ലക്ഷയ രൂപെ വേസരയള്ള കേടയ എഴുതനി ത്തള്ളുന്നതനിനകായനി
6,17,56,000 രൂപെ സചെലവേഴനിച്ചു.  ഈ ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാര  ത്തനില്  വേരുകമകാള് സനില്
ഓവേറകായനിരുന്ന  17607  വേതീടുകേളയ  ഐ.എ.കവേ.-പെദ്ധതനിയനില്  18279   വേതീടുകേളയ
ഉണ്ടകായനിരുന.   അതനില്  15356  വേതീടുകേളസട  പെണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  അര്ഹരകായ
ഭൂരഹനിതരകായ പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാര്കയ്  ഭൂമനി  ലഭര്യമകാക്കു ന്നതനിനുള്ള നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിച്ചു.  ഈ
വേര്ഷയതസന്ന  എല്ലകാ  ആദനിവേകാസനികേള്ക്കുയ  ഭൂമനി  ലഭര്യമകാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപെടനികേളകാണയ്
സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  5075  കപെര്കയ്  ആര്.ഒ.ആര്. നല്കുന്നതനിനുള്ള   നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിച്ചു.
അതനിസന ഔപെചെകാരനികേ ഉദ്ഘകാടനയ ബഹുമകാനസപ്പെട റവേനവ്യൂ വേകുപ്പുമനനി അടപ്പെകാടനിയനില് വേച്ചയ്
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2017  ജൂണ്  12-ാം തതീയതനി നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയകാണയ്.  വേളസരകകാലയ മുമയ് സുപ്രതീയകകേകാടതനി
വേനിധനി പ്രകേകാരയ  7147  ഏകര് ഭൂമനി ലഭനിച്ചതനില് നനിനയ നകാലകായനിരയ കപെര്കയ്  ഒരു ഏകര്
വേച്ചയ്  വേനിതരണയ  സചെയകാന്  സകാധനിച്ചു.   അതനിനുള്ള  നടപെടനിയയ  സഡ്വതീകേരനിച്ചു.   ഇതനിസന
ഭകാഗമകായനി റവേനവ്യൂ,  കഫകാറസ്റ്റയ്,  പെടനികേജകാതനി വേകുപ്പുകേളനിസല ഉകദര്യകാഗസരുയ ബഹുമകാനസപ്പെട
മനനിമകാരുയ  കചെര്ന്നയ്  ചെനില  തതീരുമകാനങ്ങസളടുത്തു.   ഇനനിസയകാരു  3000  കപെര്കയ്  സലയ
കേസണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപെടനിയയ സഡ്വതീകേരനിക്കുയ. പെടനികേവേര്ഗ്ഗ സസറനില്സമന്റുകേളനില് സമ്പൂര്ണ്ണ
കവേദന്യുതതീകേരണത്തനിനയ്  14.70  കകേകാടനി രൂപെ സകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-  നയ് സകേകാടുത്തു.  ഈ
രൂപെ  സകേകാടുത്തനില്ലകായനിരുസന്നങനില്  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനില്  കവേദന്യുതനി  കലന്
വേലനികകാന് സകാധനിക്കുമകായനിരുന്നനില്ല.  സകാധകാരണ ഡനിസ്ട്രേനിബവ്യൂഷന് കലന് വേലനികകാന്  പെണയ
സകേകാടുകകാറനില്ല.   സര്വ്വതീസയ്  കലനനിനുയ  വേതീടനിനുള്ള  കലനനിനുയ  മകാത്രകമ  പെണയ
സകേകാടുക്കുകേയള.  സര്വ്വതീസയ്  കലനനിനുപുറസമ  ഡനിസ്ട്രേനിബവ്യൂഷന്  കലന്  കൂടനി
എടുക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനിയകാണയ്  ഈ  പെണയ  സകേകാടുക്കു  ന്നതയ്.   പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാരുസട  കേലകാ
സകായസകാരനികേ  പെകാരമരര്യത്തനിലൂന്നനിയനിട്ടുള്ള  നകാടന്  കേലകാകവേല  വേളസര  ശകദ്ധയമകായ
രതീതനിയനിലകാണയ്  കേഴനിഞ  വേര്ഷയ  സയഘടനിപ്പെനിച്ചതയ്.  കകേകാഴനികകകാടുയ  പെകാലകകാടുയ
വേടകകാകഞരനിയനിലുമകാണയ്  നടത്തനിയതയ്.   ഒരു ദനിവേസയ   ഇരുപെതനിനകായനിരയ-മുപ്പെതനിനകായനിരയ-
നകാല്പ്പെതനിനകായനിരകത്തകാളയ  ആള്കകാര്  വേന്നനിരുന.   ആസകേ പെകത്തകാ പെതനിനകഞകാ ലക്ഷയ
രൂപെയസട ഉല്പ്പെന്നങ്ങളകാണയ് സകാധകാരണ വേനിറഴനിക്കുന്നതയ്.  ഇപ്രകാവേശേര്യയ 86 ലക്ഷയ രൂപെയസട
ഉല്പ്പെന്നങ്ങളകാണയ്  വേനിറഴനിച്ചതയ്.   സയസകാനസത്ത  ഏകേ  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  പെഞകായത്തകായ
ഇടമലക്കുടനിയസട  വേനികേസന  ത്തനിനയ്   ഒരു  സമഗ പെകാകകജയ്  നടപ്പെനിലകാക്കുകേയകാണയ്.   ഒരു
പുതനിയ പെദ്ധതനിസയന്ന നനിലയനില് പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗകകാര് കൂടുതലകായനി അധനിവേസനിക്കുന്ന
പ്രകദശേങ്ങളനില് വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കയ് 'സകാമൂഹര്യ പെഠനമുറനി' എന്ന സയവേനിധകാനയ ഏര്സപ്പെടുത്തുയ.
സചെറനിസയകാരു കലബ്രറനി, കേമവ്യൂടര്, പെത്തനിരുപെതയ് കുടനികേള്കയ് ഇരനികകാന് പെറ്റുന്ന സഹൗകേരര്യയ
ഇസതകാസക ഇവേനിസട ഒരുക്കുയ.  ദനിവേസവയ   രണ മൂന്നയ് മണനിക്കൂസറങനിലുയ കുടനികേള് പെഠനിക്കുന്ന
ഗൃഹപെകാഠങ്ങള് രൂപെസപ്പെടുത്തുയ.  ഓകരകാ കകേന്ദ്രത്തനിലുയ പെടനികേ വേനിഭകാഗത്തനിസല വേനിദര്യകാഭര്യകാസ
കയകാഗര്യതയള്ള ഓകരകാ സടയനിനര്മകാസരയയ നനിശ്ചയനിക്കുയ.   കനരസത്ത സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപെകാസല
വേയനകാടയ് ജനില്ലയനില്  ആദനിവേകാസനി വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള് പെഠനിക്കുന്ന 243 സ്കൂളകേളനില് ആദനിവേകാസനി
കഗകാത്ര  വേനിഭകാഗങ്ങളനില്നനിനയ  അദ്ധര്യകാപെ  കേരനില്ല.  മലയകാളയ  പെറഞകാല്  അവേര്കയ്
മനസനിലകാകുകേയനില്ല.  അതുസകേകാണ്ടയ് കഗകാത്ര ഭകാഷയനില് വേനിവേരമുള്ള അഭര്യസവേനിദര്യരകായ എല്ലകാ
ആദനിവേകാസനികേള്ക്കുയ   കജകാലനി  നല്കേകാനകാണയ്  തതീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.   അതനിസന  ഭകാഗമകായനി
241 കപെസര കഗകാത്രബന്ധു പെഠന സഹകായ അദ്ധര്യകാപെകേരകായനി ഈ വേര്ഷയ തസന്ന നനിയമനിക്കുയ.
 ഇതയ്  സ്കൂളകേളനില്  നനിനയ  കുടനികേളസട  സകേകാഴനിഞകപെകാകയ്  തടയന്നതനിനയ്  സഹകായനിക്കുയ.
ആദനിവേകാസനി വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട ടനി.ടനി.സനി.  കേഴനിഞ  220  കപെര്ക്കുയ ഡനിഗനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ച
2451  കപെര്ക്കുയ  പെനി.ജനി.  കേഴനിഞ  238  കപെര്ക്കുയ ബനി.എഡയ്.  കേഴനിഞ  264  കപെര്ക്കുയ
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നഴ്സനിയഗയ് കേഴനിഞ 237 കപെര്ക്കുയ സതകാഴനില് ലഭര്യമകാക്കുന്നതനിനുള്ള പെദ്ധതനികകാണയ് ഗവേണ്സമനയ്
രൂപെയ സകേകാടുകകാന് കപെകാകുന്നതയ്.  ഈ വേര്ഷയ രണ്ടയ് പുതനിയ എയ.ആര്.എസയ്-കേള് ആരയഭനിക്കുയ.
കേകാസര്കഗകാഡുയ  കകേകാഴനികകകാടുമകായനിരനിക്കുയ  ഇതയ്  സകാപെനിക്കുകേ.  നനിലവേനിലുള്ള  എല്ലകാ
എയ.ആര്.എസയ്.കേളനിസലയയ ഗഹൗണകേള്  50  ലക്ഷയ രൂപെ സചെലവേനില് മള്ടനി പെര്പ്പെസയ് കപ
ഗഹൗണകേളകായനി മകാറ്റുയ. 5 പ്രതീ-സമടനികേയ് കഹകാസ്റ്റല്, 2 കപെകാസ്റ്റയ് സമടനികേയ് കഹകാസ്റ്റല്, ഒരു യൂത്തയ്
കഹകാസ്റ്റല്,  ഒരു   സവേകാകകഷണല്  സടയനിനനിയഗയ്  സസനര്  എന്നനിവേ  കൂടനി  ഈ  വേര്ഷയ
ആരയഭനിക്കുയ.  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളസട സമഗ വേനികേസന പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് തുടരുയ.  ഈ
വേര്ഷയ  പുതനിയ 20  സകങതങ്ങള്കൂടനി  സതരസഞടുക്കുയ.   ചെനിന്നനിച്ചനിതറനി  തകാമസനിക്കുന്ന
പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗകകാരുസട  വേനികേസനത്തനിനകായനി പെനി.  സകേ.  കേകാളന് സകാമൂഹര്യ വേനികേസന
പെദ്ധതനി ആരയഭനിക്കുയ. അടപ്പെകാടനിയനില് ഉള്ളതുകപെകാസല തസന്ന കേമ്മവ്യൂണനിറനി കേനിച്ചന് വേയനകാടയ്,
മലപ്പുറയ ജനില്ലകേളനികലയ്ക്കുകൂടനി വേര്യകാപെനിപ്പെനിക്കുകേയകാണയ്.  വേളസര പ്രധകാനസപ്പെസടകാരു പെദ്ധതനിയകാണയ്
ബഹുമകാനസപ്പെട കൃഷനി വേകുപ്പുമനനി ധനകാഭര്യര്ത്ഥന ചെര്ച്ചയസട  ഭകാഗമകായനി ഇവേനിസട സൂചെനിപ്പെനിച്ച
മനിസല്ലറയ് വേനികല്ലജയ്.  ആദനിവേകാസനികേളസട തനതയ് ഭക്ഷണമകായ ചെകാമ, തനിന, കചെകാളയ എന്നനിവേയസട
കൃഷനി  കപ്രകാത്സകാഹനി  പ്പെനിക്കുന്നതനിനകായനി  അടപ്പെകാടനിയനില്  സചെറധകാനര്യങ്ങളസട  പെരമരകാഗത
കൃഷനി  തനിരനിച്ചുസകേകാണവേരുന്നതനിനയ്  കൃഷനി  വേകുപ്പുമകായനി  കചെര്ന്നയ്  മനിസല്ലറയ്  വേനികല്ലജയ്  പെദ്ധതനി
ആരയഭനിക്കുയ.  ഇതയ് ഇന്തര്യകാ രകാജര്യസത്ത ആദര്യസത്ത  ഒരു സയരയഭമകായനിരനിക്കുയ.  ആദനിവേകാസനി
കമഖലയനിസല  വേനിവേനിധ  ലഹരനി  പെദകാര്ത്ഥങ്ങളസട  വേര്യകാപെനയ  തടയന്ന  തനിനുയ
കബകാധവേല്കരണത്തനിനുയ  ലഹരനി  ഉപെകയകാഗയ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുയ  എകകസയ്  വേകുപ്പുമകായനി
കചെര്ന്നയ്  ഒരു തതീവ്രയജ പെരനിപെകാടനി  സയഘടനിപ്പെനിക്കുയ.   ആദനിവേകാസനി കേളസട ജനസകാന്ദ്രത
കൂടനിയ  പ്രകദശേങ്ങളനില്  ലഹരനി  ഉപെകഭകാഗയ  വേര്യകാപെകേമകായ  പ്രകദശേങ്ങളനില്നനിനയ  ഈ
വേനിഭകാഗങ്ങസള കമകാചെനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതകായനിരനിക്കുയ ഈ കകേന്ദ്രങ്ങളസട ഉകദ്ദേശേയ. 

പെടനികേജകാതനി  വേനികേസന  പെദ്ധതനിയമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  പെടനികേജകാതനി  കേടകാശേഡ്വകാസ
പെദ്ധതനിക്കുകേതീഴനില് 2016-17-ല് 69413 കപെര്കയ് 86.54 കകേകാടനി രൂപെ സഹകായയ അനുവേദനിച്ചു.
അതുവേഴനി കുടുയബങ്ങളസട പെണയസപ്പെടുത്തനിയ ആധകാരങ്ങളയ മറ്റുയ തനിരനിച്ചുനല്കേകാന് കേഴനിഞ.
മുന്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാരകാണയ്  ഈ  പെദ്ധതനികയ്  രൂപെയ  സകേകാടുത്തതയ്.   അന്നയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാര്  116751  കപെര്കയ്  75 കകേകാടനി  രൂപെയകായനിരുന  സകേകാടുത്തതയ്.
കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.-സന  കേകാലഘടത്തനില്  7724  കപെര്കകാണയ്  അതയ്  നല്കേനിയതയ്.
ഗകാമതീണ  വേനികേസന  വേകുപ്പെനിസന  ഐ.എ.കവേ,  പെനി.എയ.എ.കവേ.  പെദ്ധതനികേളനില്
ഉള്സപ്പെടുത്തനി  107  കകേകാടനി  രൂപെ  അനുവേദനിച്ചു.   അതനിസന  ഭകാഗമകായനി  ഇന്ദനിരകാ  ആവേകാസയ്
കയകാജന  പെദ്ധതനി  പ്രകേകാരമുള്ള  വേതീടുകേള്   പൂര്ത്തതീകേരനികകാന്  കേഴനിഞ.   അതനിനുപുറകമ
തകദ്ദേശേ  സഡ്വയയഭരണ  സകാപെന  ങ്ങള്കയ്  സകേകാടുത്ത  ഗകാനയ്-ഇന്-എയ്ഡനില്  റതീ-
അകപ്രകാപ്രനികയഷനനിലൂസട  95,37,00,000  രൂപെ  കൂടനി  ഇതനിസന  ഭകാഗമകായനി  നമുകയ്



ധനകേകാരര്യയ 418

മകാറനിസയടുകകാന് കേഴനിഞ.  ഈ ഗവേണ്സമനയ് അധനികേകാരത്തനില് വേന്നയ്  ആദര്യമകായനി ഒപ്പെനിട ഫയല്
പെകാലകകാടയ് സമഡനികല് കകേകാകളജയ് ആശുപെത്രനി സകേടനിടയ പെണനിയന്നതനിനുകവേണ്ടനിയള്ളതകാണയ്.
310  കകേകാടനി  രൂപെയകാണയ് പെകാലകകാടയ്  സമഡനികല് കകേകാകളജനിനയ്  ആദര്യമകായനി സകേകാടുക്കുന്നതയ്.
ബകാകനി കേകാരര്യങ്ങള് പെനിന്നതീടയ് പെറയകായ. 4465  ഭൂരഹനിത കുടുയബങ്ങള്കയ്  175  കകേകാടനി രൂപെ
സചെലവേനില്  ഭവേനനനിര്മ്മകാണത്തനിനുള്ള  സലയ  വേകാങ്ങനിനല്കേനി.  15000  കുടുയബങ്ങള്കയ്
പുതനിയതകായനി വേതീടയ് അനുവേദനിച്ചതനില് 14946 എണ്ണത്തനിസന പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങനി.  967 വേതീടുകേള്
ഇകപ്പെകാള് പൂര്ത്തനിയകായനി.  2007-08  മുതല്  2014-15  വേസരയള്ള കേകാലഘടത്തനിസല സനില്
ഓവേറകായനിരുന്ന  16360 വേതീടുകേളനില് 4567-ഉയ പൂര്ത്തനിയകായനി.  ഇസതല്ലകായ    കലറസ്റ്റകായനിട്ടുള്ള
കേണകകാണയ്.  7044 വേതീടുകേളസട അറകുറപ്പെണനികേള്കയ് ധനസഹകായയ നല്കേനി.  എല്ലകാ പ്രതീ-
സമടനികേയ്,  കപെകാസ്റ്റയ്  സമടനികേയ്  കഹകാസ്റ്റലുകേളസടയയ  അറകുറപ്പെണനികേള്  പൂര്ത്തനിയകായനി.
വൃത്തനിഹതീനമകായനിട്ടുള്ള ഒസരകാറ കഹകാസ്റ്റലുയ ഇല്ല.  എല്ലകാ സലത്തുയ  അറകുറപ്പെണനികേള് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
വേനിവേനിധ  പെദ്ധതനികേളനിലകായനി  നകാലകായനിരകത്തകാളയ  യവേതതീയവേകാകള്കയ് സതകാഴനിലുയ  പെരനിശേതീലനവയ
നല്കേനി.  ചെനികേനിത്സകാ സഹകായവമകായനി ബനസപ്പെടയ് സമര്പ്പെനി ക്കുന്ന അകപെക്ഷകേളനികന്മേല് ഒരു
കേകാലതകാമസവയ  വേരുത്തകാറനില്ല.  അസയബനി  സസഷന്  തുടങ്ങുന്ന  സമയത്തുതസന്ന   എത്ര
തുകേയകാസണനയ   എവേനിസടയകാണയ്  നല്കേനിയസതന  മുള്ള  പെരനിപൂര്ണ്ണമകായ വേനിവേരങ്ങള്  എല്ലകാ
എയ.എല്.എ.-മകാര്ക്കുയ   എസന  ഓഫതീസനില്  നനിനയ  സകേകാടുക്കുനണ്ടയ്.  ഇതനികനകാടകേയ
23073 കപെര്കയ്  45,99,28,104  രൂപെ  ചെനികേനിത്സകാ  ധനസഹകായമകായനി  പെടനികേജകാതനി  വേകുപ്പെയ്
നല്കേനി.   280  സകങതങ്ങളസട  സമഗ  വേനികേസനത്തനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയതനില്  196
എണ്ണത്തനിസന പ്രവൃത്തനികേള് കകായനി ഏജന്സനിയമകായനി എഗനിസമനയ് ഒപ്പുവേച്ചു.  പെടനികേജകാതനി-
പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനികേസന കകേകാര്പ്പെകറഷന് മുകഖന 4687 പെടനികേജകാതനികകാര്കയ് സഡ്വയയസതകാഴനില്
ആരയഭനിക്കു  ന്നതനിനയ്  സഹകായയ  നല്കേനി.  ഐ.റനി.ഐ.-കേളസട  നവേതീകേരണ  പ്രവേര്ത്തനയ
ആരയഭനിച്ചു.  ഐ.റനി.ഐ.-കേള് കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമകാക്കുന്നതനിനയ് കജകാബയ് സഫയറകേള് സയഘടനിപ്പെനികകാന്
തതീരുമകാനനിച്ചു.  ഐ.റനി.ഐ.-കേളനില്  ആദര്യമകായനി ഉച്ചഭക്ഷണ പെരനിപെകാടനി ആരയഭനിച്ചു.  വേനിവേകാഹയ,
മനിശ വേനിവേകാഹയ,  ചെനികേനിത്സകാ ധനസഹകായയ എന്നതീ പെദ്ധതനികേള്ക്കുള്ള വേകാര്ഷനികേ വേരുമകാന
പെരനിധനി 50000 രൂപെയകായനിരുന്നതയ് 100000 രൂപെയകാകനി വേര്ദ്ധനിപ്പെനികകാന് കപെകാകുകേയകാണയ്. 

പുതനിയ പെദ്ധതനികേള്

പെകാര്പ്പെനിടയ  :  ഭൂരഹനിതരകായ 26233 കുടുയബങ്ങളയ സലമുണ്ടകായനിട്ടുയ വേതീടനില്ലകാത്ത 7613
കപെരുയ അടകയ  33846  കുടുയബങ്ങള് ഇതുവേസര ധനസഹകായയ ലഭനികകാത്ത വേരകായനിട്ടുണ്ടയ്.
2007-08  മുതല്  2016-17  വേസരയള്ള  കേകാലത്തയ്  അനുവേദനിച്ചതനില്  പൂര്ത്തനിയകാകകാ ന്
ബകാകനിയള്ള  25722  വേതീടുകേള് ഈ വേര്ഷയ  പെരനിപൂര്ണ്ണമകായയ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുയ.  സസലഫയ്
പെദ്ധതനിയസട  ഭകാഗമകായനി  വേതീടനില്ലകാത്ത,  സലമനില്ലകാത്ത  ഒസരകാറ  പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗ
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കുടുയബങ്ങളയ  ഇഹൗ  കകേരളത്തനിലുണ്ടകാവേനില്ല.  വേനിസ്തൃതനി  കുറഞ  വേതീടുകേളനില്  മതനിയകായ
സഹൗകേരര്യമനില്ലകാത്തതനിനകാല്  പെഠനയ  നല്ല  നനിലയനില്  നടത്തകാന്  കേഴനിയകാത്ത   സസഹസ്കൂള്
വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കയ്  രണ്ടയ്  ലക്ഷയ  രൂപെ  സചെലവേനില്  പെഠനമുറനി  നനിര്മ്മനികകാന്  സര്കകാര്
തതീരുമകാനനിച്ചു.  ഇഹൗ  വേര്ഷയ  2000  പെഠന  മുറനികേള്  നനിര്മ്മനികകാനകാണയ്  ഗവേണ്സമനയ്
തതീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്. അവേനിസട ഫര്ണനിച്ചര്, സസലറയ്, ഫകാന്, കപെഴ്സണല് കേമവ്യൂടര് തുടങ്ങനിയവേ
ഇഹൗ  പെദ്ധതനിയസട  ഭകാഗമകായനി  സജതീകേരനിക്കുയ.   ഇഹൗ  പെദ്ധതനികയ്  40  കകേകാടനി  രൂപെ
വേനിനനികയകാഗനിക്കുയ.  ഭൂരഹനിതരകായ  പെടനികേജകാതനികകാര്കയ്   വേതീടുവേയകാന്  സലയ  നല്കുന്ന
പെദ്ധതനികകായനി 150 കകേകാടനി രൂപെ വേകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 4500 കപെര്കയ് ഇഹൗ വേര്ഷയ സലയ
വേകാങ്ങകാന്  ധനസഹകായയ  നല്കുയ.  ദുര്ബല  വേനിഭകാഗ  വേനികേസനവമകായനി  ബനസപ്പെടയ്,
പെടനികേജകാതനിയനിസല  ദുര്ബല  വേനിഭകാഗകകാരുസട  വേനികേസനത്തനിനയ്  വേര്യക്തനിഗത
പെരനിപെകാടനികേള്  മകാത്രമകാണയ്  ഇകപ്പെകാള്  നടപ്പെനിലകാകനിവേരുന്നതയ്.  ഇഹൗ  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെട
നകായകാടനി,  കവേടന്,  ചെകനിയന്,  അരുനതനിയകാര്  മുതലകായ  വേനിഭകാഗകകാര്  തകാമസനിക്കുന്ന
സകങതങ്ങളസട  സമഗ വേനികേസനത്തനിനുള്ള പെദ്ധതനി ഇഹൗ വേര്ഷയ നടപ്പെനിലകാക്കുന്ന തനിനകായനി
17 കകേകാടനി രൂപെ നതീകനിവേച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

സഹകേരണസയഘങ്ങള് 

പെടനികേജകാതനി  സഹകേരണ  സയഘങ്ങളനില്  ജകനകാപെകേകാരപ്രദവയ  വേരുമകാനദകായകേവയ
കസവേനദകായകേവമകായ  പെദ്ധതനികേള്  ഏസറടുക്കുന്നതനിനയ്  സജമകാക്കുന്നതനിസന  ഭകാഗ  മകായനി
എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  സഹകേരണ  സഫഡകറഷസന  കനതൃതഡ്വത്തനില്  പ്രകതര്യകേ  പെരനിപെകാടനി
ആരയഭനിക്കുയ. 

വേനിദര്യകാഭര്യകാസയ 

സയസകാനസത്ത ആറയ് കകേകാര്പ്പെകറഷനുകേളനില് ആണ്കുടനികേള്ക്കുയ സപെണ്കുടനികേള്ക്കുയ
പ്രകതര്യകേയ  പ്രകതര്യകേയ  പുതനിയ  കപെകാസ്റ്റയ്  സമടനികേയ്  കഹകാസ്റ്റല്  ആരയഭനിക്കുയ.  ഉന്നത
വേനിദര്യകാഭര്യകാസത്തനിനകായനി  ഗകാമങ്ങളനില്  നനിന്നയ്  മനികേച്ച  സകാപെന  ങ്ങളനില്  പെഠനയ  നടത്തകാന്
വേരുന്ന  വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കയ്  ഇതയ്   പ്രകയകാജനമകായനിരനിക്കുയ.   സലസഹൗകേരര്യമുള്ള കമകാഡല്
സറസനിഡന്ഷര്യല്  സ്കൂളകേളനില്   പസയ്  ടു  ബകാച്ചുകേള്  ഇഹൗ  വേര്ഷയ  ആരയഭനിക്കുയ.  എല്ലകാ
എയ.ആര്.എസയ്.-കേളനിലുയ  എയ.എസയ്.ഡബവ്യൂ.  കയകാഗര്യ  തയള്ള  കേഹൗണ്സനിലര്മകാരുസടയയ
നഴ്സുമകാരുസടയയ കസവേനയ ലഭര്യമകാക്കുയ.  എല്ലകാ കപെകാസ്റ്റയ് സമടനികേയ് കഹകാസ്റ്റലുകേളനിലുയ ഇയഗതീഷയ്
കേമ്മവ്യൂണനികകഷന്,  ഗണനിതയ  മുതലകായ  വേനിഷയങ്ങളനില്  ടവ്യൂടര്മകാസര  നനിയമനിക്കുയ.  എല്ലകാ
കപെകാസ്റ്റയ് സമടനികേയ് കഹകാസ്റ്റലുകേളനിലുയ വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്കയ്  ഇനര്സനറയ് സഹൗകേരര്യയ ലഭര്യമകാക്കുയ.
കകേകാഴനികകകാടുള്ള  സക്രസ്റ്റനിനയ് 17 കകേകാടനി രൂപെ സചെലവേനില് സഡ്വന്തമകായനി കേര്യകാമസയ് നനിര്മ്മനിക്കുയ.
സക്രസ്റ്റനിസന  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  ശേക്തനിസപ്പെടുത്തുയ.   പസയ്  ടു  തലത്തനില്  ടവ്യൂഷന്
സകാര്വ്വത്രനികേമകാക്കുയ.
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സതകാഴനില്

സയസകാനത്തനിനകേത്തുയ പുറത്തുയ വേനികദശേത്തുയ സനിരവേരുമകാനയ  ലഭനിക്കുന്ന സതകാഴനില്
കനടുന്നതനിനയ്  പെടനികേജകാതനികകാസര  പ്രകാപമകാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  നൂതന  പെദ്ധതനി  സര്കകാര്
ആകലകാചെനിക്കുകേയകാണയ്.  പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനികേസന കകേകാര്പ്പെകറഷസനയയ  പെടനികേജകാതനി
വേനികേസന  വേകുപ്പെനിസനയയ  സയയക്ത  സയരയഭ  മകായനിടകാണയ്  പുതനിയ  പെദ്ധതനി  വേനിഭകാവേനയ
സചെയ്യുന്നതയ്.  ആയനിരയ യവേതതീയവേകാകള്കയ് കജകാലനി സകേകാടുകകാന് ഇഹൗ പെദ്ധതനി ഉപെകേരനിക്കുയ.
ഇസതകാരു  പ്രകാരയഭ  പ്രവേര്ത്തനമകാണയ്.  കദശേതീയ  സസനപുണര്യ  വേനികേസന  ചെടക്കൂടനിസന
വേര്യവേസകേള്കനുസൃതമകായനി  പെരനിശേതീലനവയ  സതകാഴനിലുയ  വേനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് ആരയഭനി കകാനുയ ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. 

സതീ സുരക്ഷ

കജകാലനി  സചെയ്യുന്ന  സതീകേള്ക്കുയ  കഹകാസ്റ്റല്  സഹൗകേരര്യയ  ലഭര്യമകാകേകാസത  കപെകായ
വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്ക്കുയ സചെലവേയ് കുറഞ തകാമസസഹൗകേരര്യയ ഒരുക്കുന്നതനിനയ് മൂന്നയ് കഹകാസ്റ്റലുകേള്
തനിരുവേനന്തപുരത്തുയ  എറണകാകുളത്തുയ  കകേകാഴനികകകാടുയ   ആരയഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗവേണ്സമനയ്
തതീരുമകാനനിച്ചു.  അതനിനയ്  150  ലക്ഷയ രൂപെ ഇഹൗ ബഡ്ജറനിലുണ്ടയ്.  സപെണ്കുടനികേളസട  സമഗ
ആകരകാഗര്യരക്ഷയയ് 'വേകാല്സലര്യനനിധനി'  എന്ന പെദ്ധതനി ഇഹൗ വേര്ഷയ ആരയഭനിക്കുകേയകാണയ്. 

കേനിര്ത്തകാഡ്സനിസന  ആഭനിമുഖര്യത്തനില്  പ്രവേര്ത്തനിച്ചുവേരുന്ന  എഥകനകാളജനികല്
മവ്യൂസനിയയ നവേതീകേരനിക്കുയ.  പെരമരകാഗത നകാടന്കേലകേളസടയയ ഉത്പെന്നങ്ങളസടയയ പ്രദര്ശേന
വേനിപെണനകമളയകായ  ഗദ്ദേനികേ  സഹകേരണസയഘങ്ങളസട  പെങകാളനിത്ത  കത്തകാസട  കൂടുതല്
വേനിപുലമകായ  കതകാതനില്  സയഘടനിപ്പെനിക്കുയ.  പെടനികേജകാതനി  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ  വേനിഭകാഗങ്ങളനില്സപ്പെട
വേളര്നവേരുന്ന  സകാഹനിതര്യകേകാരന്മേകാര്കയ്  മകാര്ഗ്ഗദര്ശേനമകാകുന്ന  സകാഹനിതര്യപെഠന  കേളരനി
സയഘടനിപ്പെനിക്കുയ.  ഇവേരുസട  കൃതനികേള്  പ്രസനിദ്ധതീകേരനിക്കു  ന്നതനിനയ്  ധനസഹകായയ  നല്കുയ.
സക്രസ്റ്റനിസന കനതൃതഡ്വത്തനില് പെനികന്നകാക വേനിഭകാഗ വേനികേസനവമകായനി ബനസപ്പെട അകകാദമനികേയ്
സയവേനിധകാനങ്ങള്  സയഘടനിപ്പെനിക്കുയ.  പെടനികേജകാതനി  വേനികേസന  വേകുപ്പെനിസന  കേതീഴനിലുള്ള  പ്രതീ
എകകാമനികനഷന് സടയനിനനിയഗയ് സസനറകേളയ സനിവേനില് സര്വ്വതീസയ് പെരനിശേതീലന കകേന്ദ്രവയ ഒരു
സപെകാതുസയവേനിധകാന ത്തനിന് കേതീഴനില് സകേകാണവേരകാന് സര്കകാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. ഇതനിസന ഭകാഗമകായനി
PETC-കേള് ഇല്ലകാത്ത പെത്തയ് ജനില്ലകേളനില് കൂടനി PETC-കേള് ആരയഭനിക്കുയ. ഇതനിസനകാരു സപെകാതു
ഗകവേണനിയഗയ്  കബകാഡനിയണ്ടകായനിരനിക്കുയ.  പെരതീക്ഷകാ  പെരനിശേതീലകേര്ക്കുപുറസമ  സതകാഴനില്
സകാധര്യതകേള് സയബനനിച്ച കേഹൗണ്സനിലനിയഗയ്, വേനിദഗ്ദ്ധ  സതകാഴനില് കമഖലകേളനില് ഹ്രസഡ്വകേകാല
പെരനിശേതീലനയ  എന്നനിവേ  കൂടനി  ഇഹൗ  സകാപെനങ്ങളനിലുണ്ടകാകുയ.  പെടനികേജകാതനി-പെടനികേവേര്ഗ്ഗ
വേനിഭകാഗകകാരുസട കക്ഷമപെദ്ധതനികേള്, വേനിദര്യകാഭര്യകാസ ആനുകൂലര്യങ്ങള്, നനിയമപെരനിരക്ഷ എന്നനിവേ
സയബനനിച്ചയ്  എല്ലകാ  പെഞകായത്തയ്/  നഗരസഭകാതലങ്ങളനിലുയ   കബകാധവേത്കേരണ
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് ആരയഭനിക്കുയ. പെത്തകായ കകാസയ്, പസയ് ടു തലത്തനില് കേരനിയര് എഡവ്യൂകകഷന്
സസഗഡന്സയ് നല്കുന്നതനിനുയ ഇഹൗ വേര്ഷയ പ്രകതര്യകേ പെരനിപെകാടനി ആരയഭനിക്കുയ. ഏകേകാദ്ധര്യകാപെകേ
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വേനിദര്യകാലയങ്ങള്  നകാലകായനിരമകായനി  വേര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുയ.  ഏകേകാദ്ധര്യകാപെകേ  വേനിദര്യകാലത്തനിസല
ടതീച്ചര്മകാര്കയ് ശേമളയ 5000 രൂപെയകായനിരുന്നതയ് 7000 രൂപെയകാക്കുയ. കേനിനര്ഗകാര്ടന് ആയയയ്
2000  രൂപെയകായനിരുന്നതയ്  3000 രൂപെയകായയ  കേനിനര്ഗകാര്ടന്  ടതീച്ചര്കയ്  5000
രൂപെയകായനിരുന്നതയ്  7000 രൂപെയകായയ  ബകാലവേനിജകാന കകേന്ദ്രയ  ആയയയ്  നനിലവേനില്  1000
രൂപെയകായനിരുന്നതയ് 3000 രൂപെയകായയ  ടതീച്ചര്കയ് 2000 രൂപെയകായനിരുന്നതയ് 4000 രൂപെയകായയ
ബകാലവേകാടനി  ആയയയ്  1500  രൂപെയകായനിരുന്നതയ്  3000  രൂപെയകായയ  ടതീച്ചര്കയ്  3000
രൂപെയകായനിരുന്നതയ്  5000  രൂപെയകായയ  വേര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇന്നസല  ധനകേകാരര്യ  വേകുപ്പെയ്
അനുമതനി   നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇനനി  അതയ്  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.   വേകുപ്പെയ്  ഉത്തരവേനിറകനി
പ്രകാവേര്ത്തനികേമകാക്കുയ.  2016-17-ല്  255  കകേകാടനി  രൂപെയസട  കേനിഫ്ബനി  പെദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലകാക്കുനണ്ടയ്.  എയ.ആര്.എസയ്.-കേളകടയയ  പ്രതീസമടനികേയ്  കഹകാസ്റ്റലുകേളകടയയ
നവേതീകേരണ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങളയ  ഇതനില്  ഉള്സപ്പെടുനണ്ടയ്.   അതയ്  ഇഹൗ  വേര്ഷയതസന്ന
ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനിക്കുയ.  എയ.ആര്.എസയ്.-കേളനില് പസയ് വേണ് ഇഹൗ
വേര്ഷയ  തസന്ന ആരയഭനിക്കുയ.   ഇവേനിസട  വേന്ന വേനിമര്ശേനങ്ങളമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  ഒനരണ്ടയ്
കേകാരര്യങ്ങള് മകാത്രമകാണയ് സൂചെനിപ്പെനികകാന് ഞകാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.  ബഹുമകാനസപ്പെട സഎ.സനി.
ബകാലകൃഷ്ണന് ജനനതീ ജന്മേരക്ഷകാ പെദ്ധതനിസയക്കുറനിച്ചുപെറഞ.  അതയ് ഒരു ബുദ്ധനിമുട്ടുമനില്ലകാസത
നടപ്പെനിലകാകനികഴനിഞ.  എവേനിസടസയങനിലുയ എസന്തങനിലുയ ആകക്ഷപെമുസണ്ടങനില് പെറഞകാല്
മതനി.     ഇകപ്പെകാള്  ആര്ക്കുയ  പെത്തുസസപെസ  കപെകാലുയ  സകേകാടുകകാന്   ബകാകനിയനില്ല.  ഒരു
തടസവമനില്ലകാസത  സകേകാടുക്കുകേയകാണയ്.   രണ്ടയ്  വേര്ഷയ  ഫണ്ടയ്  ബകാകനിയകായനിരുന.
കഗകാത്രസകാരഥനി  പെദ്ധതനിസയക്കുറനിച്ചയ്  ഞകാന്  പെറഞ.  ചെനികേനിത്സകാ  ധനസഹകായത്തനിനുള്ള
വേകാര്ഷനികേ  വേരുമകാനയ  5000 രൂപെ  എന്നതയ്  ഒരു  ലക്ഷയ  രൂപെയകാക്കുയ.
കേടകാശേഡ്വകാസപെദ്ധതനിയനില്  88  കകേകാടനി രൂപെ  കുടനിശനികേയണ്ടകായനിരുന്നതയ്  സകേകാടുത്തുതതീര്ത്തു.
'ആശേനിക്കുയ  ഭൂമനി  ആദനിവേകാസനികയ്'  പെദ്ധതനിയമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  വേനിജനിലന്സനിസന  ഞകാന്
അയച്ചതല്ല. ബഹുമകാനസപ്പെട സമമര് എകന്തകാ ഒരു ദുനഃസൂചെന നല്കേനി.  ഞകാന് അങ്ങസനയള്ള
സഡ്വഭകാവേകകാരനല്ല.  രകാഷ്ട്രതീയമകായനി  ആകരകാസടങനിലുയ  പ്രതനികേകാരയ  വേതീടകാന്  വേനിജനിലന്സനിസന
ഉപെകയകാഗനിക്കുന്ന രതീതനി എനനികനില്ല. 

ബഹുമകാനസപ്പെട കകേരള പ്രകദശേയ്  കകേകാണ്ഗസയ് കേമ്മനിറനിയസട അന്നസത്ത  പ്രസനിഡനയ്
വേനി.എയ.  സുധതീരന്  എഴുതനിത്തന്ന  ഒരു  സലററണ്ടയ്. വേയനകാടയ്  ജനില്ലയനില്  അരനിവേകാള്
കരകാഗനികേള്കയ്  "ആശേനിക്കുയ ഭൂമനി  ആദനിവേകാസനികയ്"  പെദ്ധതനി  പ്രകേകാരയ  ഭൂമനി  നല്കുന്നതുമകായനി
ബനസപ്പെട  മകാധര്യമവേകാര്ത്തകേളസട  അടനിസകാനത്തനില്  അകനഡ്വഷണയ  നടത്തനി  റനികപ്പെകാര്ടയ്
സമര്പ്പെനികകാന്  സകേ.പെനി.സനി.സനി.  ആദനിവേകാസനി  കകേകാണ്ഗസയ്  സയസകാന  പ്രസനിഡനയ്  ശതീ.
സഎ.  സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന്  എയ.എല്.എ.കയയയ  വേയനകാടയ്  ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനയ്  ശതീ.
പെഹൗകലകാസനികനയയ  ചുമതലസപ്പെടുത്തനി.  ശതീ.  സഎ.സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന്  എയ.എല്.എ.
സകേ.പെനി.സനി.സനി.-കയ് സമര്പ്പെനിച്ച അകനഡ്വഷണ റനികപ്പെകാര്ടനില് 'ആശേനിക്കുയ ഭൂമനി ആദനിവേകാസനികയ്  '
പെദ്ധതനിയനില് ഉള്സപ്പെട ആകക്ഷപെത്തനിസന യഥകാര്ത്ഥ വേസ്തുത പുറത്തുസകേകാണവേരുന്നതനിനയ് ഇതയ്
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വേനിജനിലന്സനിസനസകകാണ്ടയ്  അകനഡ്വഷനിപ്പെനികണസമന്ന  ശേനിപെകാര്ശേ  ഉണ്ടകായനിരുന്നതനിസന
അടനിസകാനത്തനിലകാണയ്  സകേ.പെനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനയ്  കേത്തയ്  തന്നതയ്.   അതയ്  ഇവേനിസട
നനിന്നകാരുയ സകേകാടുത്തതല്ല. അങ്ങസനയള്ള ഏര്പ്പെകാടയ് ഞങ്ങള്കനില്ല. ഇതയ് 'എ' യയ 'സഎ.' -യയ
തമ്മനിലുള്ള  കപെകാരനിസന  ഭകാഗമകായനി  രൂപെസപ്പെടതകാണയ്.   ഇതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്
മറ്റുകേകാരര്യങ്ങളനികലയയ് കേടകകാന് ഞകാന് ആഗഹനിക്കുന്നനില്ല. 

ബഹുമകാനസപ്പെട ശതീ.  എ.  പെനി.  അനനില് കുമകാര് കകേകാര്പ്പെസയ്  ഫണമകായനി ബനസപ്പെടയ്
പെറഞ  കേകാരര്യയ   വേളസര  ജനുവേനിനകാണയ്.  265  കകേകാടനി  രൂപെയകായനിരുന
മുമ്പുണ്ടകായനിരുന്നസതങനില്  ഇകപ്പെകാഴതയ്  78 കകേകാടനി  രൂപെയകായനി;  ഇതനില്  വേന്ന  കുറവേനിസന
പ്രധകാന  കേകാരണയ  നനിലവേനില്  വേതീടനിനുള്ള  250  കകേകാടനി  രൂപെ  500  കകേകാടനി  രൂപെയകായനി
വേര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു എന്നതകാണയ്. അങ്ങസനയകാണയ് കകേകാര്പ്പെസയ് ഫണ്ടയ് സവേടനിച്ചുരുകനിയതയ്. എന്നകാലുയ
ബഹുമകാനസപ്പെട  സമമര്  പെറഞതുകപെകാസല  കകേകാര്പ്പെസയ്  ഫണ്ടയ്  വേളസര  ഉപെകേകാരപ്രദമകാണയ്.
ഇതനിസന  കേഡ്വകാണ്ടയ  കുറയകമകാള്  അതനിസന  ബകാധനിക്കുയ.  അതനിസന   ഭകാഗമകായനി  ഒരു
അഡതീഷണല്  ആതസസറകസഷന്  കേനിടണയ.  അതനിനയ്  ബഹുമകാനസപ്പെട  ധനകേകാരര്യ
വേകുപ്പുമനനികയകാടയ്  ആവേശേര്യസപ്പെടനിട്ടുണ്ടയ്.  അഡതീഷണല്  ആതസസറകസഷന്  തരകാസമനയ
പെറഞനിട്ടുണ്ടയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ്  ആ  കേകാരര്യസത്ത   സയബനനിച്ചയ്  ഒരു  ആശേങയസടയയ
ആവേശേര്യമനില്ല. 

മനി  .   സതീകര്: സയസയ്.......സയസയ്

ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബകാലന്  : ഇവേനിസട  33  മനിനനിടകാണയ്  ശതീ  വേനി.  എസയ്.  സുനനില് കുമകാര്
എടുത്തതയ്.  അതനികനകകാള് കൂടുതല് സമയയ ഞകാന് എടുക്കുകേയനില്ല.  പെടനികേവേനിഭകാഗകകാര്കയ്
സതകാഴനില് നല്കുന്നതനിനയ് പുതനിയ പെദ്ധതനി ആവേനിഷ്കരനിക്കുയ. പെത്തയ് പുതനിയ പെനി.ഇ.ടനി.സനി. ഇഹൗ
വേര്ഷയ ആരയഭനിക്കുയ.  പെതനിനകാലയ് ജനില്ലകേളനിലുയ  പെനി.ഇ.ടനി.സനി. ഉണ്ടകാകുയ.  കനരസത്ത ഇവേനിസട
സൂചെനിപ്പെനിച്ച  സമഡനികല്  കകേകാകളജനിസന  സയബനനിച്ചയ്,  ബഹുമകാനസപ്പെട  മുന്മനനികയ്
വേസ്തുതകേള്  അറനിയകാസമന്നകാണയ് ഞകാന് വേനിചെകാരനിക്കുന്നതയ്.  ഒരു കപ്രകാജക്ടുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്
ഒരു  ഫയല്  സസക്രകടറനിയറനില്  വേനകേഴനിഞകാല്   ധനകേകാരര്യ  വേകുപ്പെനിസന  അയഗതീകേകാരയ
കവേണയ,  പെകാരനയ്  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനിസന  അയഗതീകേകാരയ  കവേണയ,  ലകാ  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനിസന
അയഗതീകേകാരയ  കവേണയ.  ഇസതകാനമനില്ലകാസത അവേനിസട  ഒരു ഓഫതീസര് ഇഷ്ടയകപെകാസല പെണയ
സകേകാടുത്തു.  അതനിസന  ഭകാഗമകായനി  എല്ലകാ  ഫയലുകേളനിലുയ  നനിയമവേനിരുദ്ധമകാസണന്നയ്  എഴുതനി
വേച്ചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   ഇഹൗ  ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതനിനുകശേഷയ   ആ
ഹര്ഡനില്സയ് മകാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനിച്ചു.  പുതനിയ തസനികേ സൃഷ്ടനിച്ചു.  അതനിസന
ഭകാഗമകായനി    സുതകാരര്യമകായനി  നനിയമനയ  നടക്കുകേയകാണയ്.  നനിയമനവമകായനി  ബനസപ്പെടകാണയ്
പ്രധകാനമകായയ ഒബ്ജക്ഷനുണ്ടകായനിരുന്നതയ്.  നനിയമനത്തനിസന സുതകാരര്യത ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതനിനയ്
നടപെടനി  സഡ്വതീകേരനിച്ചു.  ഇപ്രകാവേശേര്യയ  ഒരു  രൂപെത്തനിലുയ  പ്രശ്നമുണ്ടകാകേനില്ല.  ആവേശേര്യമകായ
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ജതീവേനകകാരുയ  സമഡനികല്  കേഹൗണ്സനില്  ഓഫയ്  ഇന്തര്യയസട  അയഗതീകേകാരവയ  ഇകപ്പെകാഴുണ്ടയ്.
ഇകപ്പെകാള്  ഒരു  ബുദ്ധനിമുട്ടുമുണ്ടകാകേനില്ല.  അനര്യസയസകാനത്തുനനിനയ  കകേരളത്തനികലയയ്
കുടനികയറനിപ്പെകാര്ത്ത പെടനികേവേനിഭകാഗകകാരുസട  പ്രശ്നയ ശതീമതനി  ബനിജനികമകാള്  ഇവേനിസട  പെറഞ,
1950-നയ്  മുമയ്  സനിര  തകാമസമകാകനിയ  ആള്കകാര്കയ്  ബുദ്ധനിമുടനില്ല.  അതനിനുകശേഷയ  വേന്ന
ആള്കകാര്കകാണയ് ബുദ്ധനിമുട്ടുള്ളതയ്.  അതയ്  മുകമയള്ള  ഒരു  പ്രശ്നമകാണയ്.  ഒരു
കകേകാണ്സ്റ്റനിറവ്യൂഷണല്  ഓര്ഡര്  പ്രകേകാരമുള്ള  നനിബനനയകാണനിതയ്.  എന്നകാലുയ
എസന്തകാസകയകാണയ് സചെയകാന് സകാധനിക്കുസമന്നതനിസന സയബനനിച്ചയ് ആകലകാചെനികകായ.

ആദനിവേകാസനി കമഖലയനില് കപെകാഷകേകാഹകാരക്കുറവസകേകാണണ്ടകായ മരണയ  സയബനനിച്ചയ്
ബഹുമകാനസപ്പെട   എയ.  ഉമ്മര്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  കപെകാഷകേകാഹകാരക്കുറവസകേകാണ്ടയ്  ഒരകാള്  കപെകാലുയ
മരണസപ്പെടനിടനില്ല. ഈ ഗവേണ്സമനയ് അധനികേകാരത്തനില് വേന്നതനിനു കശേഷയ 2015-16-ല് 8 കപെരുയ
2016-17-ല്  5 കപെരുമകാണയ് മരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  2011-12 ല് 16-ഉയ 2012-13-ല് 31-ഉയ 2013-14-ല്
15 ഉയ   2014-15-ല്  14-ഉയ  കപെരകാണയ്  മരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഏറവയ  ഭതീകേരമകായ  രതീതനിയനിലുള്ള
മരണയ  അന്നകാണയ്  നടന്നതയ്.  ഇകപ്പെകാള്  ആദനിവേകാസനി  കമഖലയനിലുള്ള  മരണയ  കുറവേകാണയ്.
മകാത്രമല്ല  കപെകാഷകേകാഹകാര  ത്തനിസന  പ്രശ്നകമകാ  ആകരകാഗര്യപെരനിചെരണവമകായനി
ബനസപ്പെട്ടുസകേകാണള്ള  കുറകവേകാ  അടപ്പെകാടനി  കമഖലയനിലനില്ല.   അതനിസനല്ലകായ   ശേക്തമകായനിട്ടുള്ള
ഇടസപെടലകാണയ്  നടത്തുന്നതയ്.   ശതീ.  പെനി.  ടനി.  കതകാമസയ്  കുസറ  കേകാരര്യങ്ങള്  പെറഞ.
അതനികലയ്സകകാനയ ഞകാന് കേടകകാനകാഗഹനിക്കുന്നനില്ല. 

3.00 PM.]

ശതീ  .    രകമശേയ്  സചെന്നനിത്തല:  സര്,  പെടനികേജകാതനി  കകേകാളനനികേള്  സന്ദര്ശേനിക്കുന്ന
ഒരകാളകാണയ് ഞകാന്. കകേന്ദ്ര ഗവേണ്സമന്റുയ സയസകാന ഗവേണ്സമന്റുയ  ധകാരകാളയ പെണയ വേനിവേനിധ
സതീമുകേള് പ്രകേകാരയ കകേകാളനനികേള്ക്കുയ പെടനികേജകാതനി വേനിഭകാഗങ്ങള്ക്കുയ നല്കുനണ്ടയ്.  പെകക്ഷ
സകാമൂഹര്യ പുകരകാഗതനി കവേണ്ട രതീതനിയനില് കകേവേരനികകാന് കേഴനിയന്നനില്ല എന്നതയ്  എല്ലകാവേര്ക്കുയ
അറനിയകാവന്ന കേകാരര്യമകാണയ്.  പെടനികേജകാതനി/  പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേകുപ്പെയ് ഇതനിസന അസസസനയ് സ്റ്റഡനി
ഇതുവേസര  നടത്തനിയനിടനിസല്ലന്നകാണയ്  എനനികയ്  കതകാനന്നതയ്.   നനിരവേധനി  പെദ്ധതനികേള്
നടപ്പെകാകനിയനിട്ടുയ   സകാമത്തനികേവയ  സകാമൂഹനികേവമകായ  പെനികന്നകാകകാവേസയ്ക്കുയ  അടനിസകാന
സഹൗകേരര്യങ്ങളസട വേനികേസന ത്തനിനുയ പ്രകയകാജനസപ്പെടുന്നനില്ല എനള്ളതകാണയ് നമ്മള് കേകാണുന്ന
കേകാരര്യയ. അതനിസന കുറസപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. മകാറനിമകാറനിവേരുന്ന  ഗവേണ്സമന്റുകേസളല്ലകായ പെദ്ധതനികേള്
നടപ്പെകാകനി  യനിട്ടുണ്ടയ്.  അതനിസനപ്പെറനി  ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനനിസനസകകാണ്ടയ്  ഒരു  സ്റ്റഡനി  നടത്തനി
അതനിസന സവേളനിച്ചത്തനിലുള്ള ഒരു വേനികേസന പെരനിപെകാടനികയ് രൂപെയ സകേകാടുകകാന് തയകാറകാകുകമകാ?

ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബകാലന്:  സര്, ഇതയ് വേളസര കേണ്സ്ട്രേകതീവേകായനിട്ടുള്ള ഒരു നനിര്കദ്ദേശേമകാണയ്.
ആദനിവേകാസനികേളസട  ഭൂപ്രശ്നവയ   വേതീടനിസന  പ്രശ്നവയ  സതകാഴനിലനിസന  പ്രശ്നവയ  പെരനിഹരനികകാന്
കേഴനിഞകാല്ത്തസന്ന  ഈ  പ്രശ്നയ  പെരനിഹരനികകാന്  സകാധനിക്കുയ.  ഇകകാരര്യയ  ബനസപ്പെട
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വേനിദഗ്ദ്ധരുമകായനി  ആകലകാചെനിച്ചയ്  സമഗമകായ  ഒരു  പെദ്ധതനികയ്  രൂപെയ  സകേകാടുകകായ.   ഈ
കമഖലയനില്  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മകാണയ  നടത്തുന്നതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ആകലകാചെനിക്കുനണ്ടയ്.
പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാര്കയ്  നതീകനിവേച്ച ഫണ്ടയ്  യഥകാസമയയ  സചെലവേഴനിച്ചനിസല്ലങനികലകാ
സയവേരണതതഡ്വയ കേയകപ സചെയ്യുന്നനി സല്ലങനികലകാ നനിയമത്തനിനുമുമനില് സകേകാണവേരുന്നതനിനുള്ള
ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മകാണസത്ത  സയബനനിച്ചുകൂടനി  ആകലകാചെനിക്കുകേയകാണയ്.  മറയ്
കേകാരര്യങ്ങളനികലയ്സകകാനയ കപെകാകുന്നനില്ല. 

മനി  .    സതീകര്:  പതീസയ്.....അകദ്ദേഹയ  അരമണനിക്കൂസറടുത്തു.  അടനിസകാന  ജനവേനിഭകാഗ
ത്തനിസന കേകാരര്യമകായതുസകേകാണ്ടകാണയ് കൂടുതല് ഇടസപെടകാതനിരുന്നതയ്. 

ശതീ  .    വേനി  .    പെനി  .    സജതീന്ദ്രന്:  സര്,   ഇവേനിസട മുഖര്യമനനിയയ ധനകേകാരര്യ വേകുപ്പുമനനിയയ
കവേണ്ടതകായനിരുന.  കകേകാര്പ്പെസയ്  ഫണ്ടയ്  ഇപ്രകാവേശേര്യയ  വേളസര  കുറച്ചകാണയ്  ലഭനിച്ചതയ്.   അതയ്
പെരനിഹരനിക്കുസമന്നകാണയ് ഇകപ്പെകാള് മനനി ഇവേനിസട പെറഞതയ്.  എനനികയ് കചെകാദനികകാനുള്ള ഒരു
പ്രധകാനസപ്പെട കേകാരര്യയ, ഒരു മനനി കേഴനിഞദനിവേസയ ഒരു സയഘടനയസട മതീറനിയഗനില് വേച്ചയ് ഒരു
പ്രസകാവേന  നടത്തനി,  മുകന്നകാക  സമുദകായത്തനിസല  പെനികന്നകാകകകാര്കയ്   സയവേരണയ
സകേകാടുക്കുന്നതനികനകാ  അവേസര  അയഗതീകേരനിക്കുന്നതനികനകാ  നമ്മളകാരുയ  എതനിരല്ല.
സകേകാടുകണസമന്നയ് തസന്നയകാണയ് നമ്മുസട അഭനിപ്രകായയ.  പെകക്ഷ അതയ് പെടനികേജകാതനികകാരനിസല
മുന്നകാകകകാസര ഒഴനിവേകാകനി പെകേരമകായനി മുന്നകാക സമുദകായത്തനിസല.....

മനി  .   സതീകര്: സയവേരണ ഡനികബറയ് നമുകയ് പെനിന്നതീടയ് നടത്തകായ.

ശതീ  .   വേനി  .   പെനി  .   സജതീന്ദ്രന്: സര്,  അതയ് അറനികയണ്ട കേകാരര്യമകാണയ്.  ഈ കേര്യകാബനിനറനിസല
ഒരു  മനനി  പെറഞതകാണയ്.   പെടനികേജകാതനികകാരനിസല  മുന്നകാകകകാസര  ഒഴനിവേകാകനിസകകാണ്ടയ്
മുകന്നകാകസമുദകായത്തനിസല  പെനികന്നകാകകകാസര  പെനികന്നകാക  സമുദകായത്തനില്
എടുകണസമന്നകാണയ്  കേര്യകാബനിനറനിസല  മനനി  പെറഞതയ്.  അങ്ങസന  പെടനികേജകാതനി
സമുദകായത്തനിസല  മുകന്നകാകകകാസര  ഒഴനിവേകാക്കുകേയകാസണങനില്  അങ്ങകായനിരനിക്കുയ ആദര്യയ
പുറത്തുകപെകാകുന്നതയ്.   അങ്ങസയ  ഉകദ്ദേശേനിച്ചകാണയ്  ആ  മനനി  പെറഞസതങനില്  അങ്ങയസട
നനിലപെകാടയ് എന്തകാസണന്നയ് വേര്യക്തമകാകകാകമകാ?

ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബകാലന്:   സര്,  ഭരണഘടനകാപെരമകായനിട്ടുള്ള  ഒബനികഗഷന്സയ്
നമ്മസളല്ലകായ ഒബ്സര്വേയ് സചെയ്കത മതനിയകാകൂ. പെടനികേജകാതനി/ പെടനികേവേര്ഗ്ഗകകാര്കയ് നതീകനിവേച്ച
ശേതമകാനത്തനില്നനിനയ  ഒരു  ശേതമകാനയകപെകാലുയ  മകാറകാന്  ആരയ്  വേനിചെകാരനിച്ചകാലുയ  കേഴനിയനില്ല.
പെകക്ഷ  ഒരു  സകാമൂഹര്യനതീതനി  ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതുമകായനി  ബനസപ്പെട്ടുസകേകാണ്ടയ്  സപെകാതുസമൂഹയ
ചെര്ച്ച  സചെയ്യുകമകാള്  പെരനിഗണനികകണ്ട  ഒരു  കേകാരര്യമകാണയ്.  പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ
വേനിഭകാഗകകാസരകപ്പെകാസല  തസന്ന  മുന്നകാക  സമുദകായത്തനില്  പെകാവേസപ്പെടവേരുണ്ടയ്.  അവേര്കയ്
സയവേരണയ  സകേകാടുകണസമങനില്  കകേകാണ്സ്റ്റനിറവ്യൂഷണല്  അസമനയ്സമനനിസന  ഭകാഗമകായനി
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മകാത്രകമ സകാധനിക്കുകേയള.  അതയ് സപെകാതുസമൂഹമുള്സപ്പെസട ചെര്ച്ച സചെകയണ്ട വേനിഷയമകാണയ്.
വേര്ഗ്ഗപെരമകായനി കേകാരര്യങ്ങള് കേകാണുന്ന ഒരു പെകാര്ടനിയകാണയ് കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റയ് പെകാര്ടനി.  കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റയ്
പെകാര്ടനിയസട  അടനിസകാനപെരമകായനിട്ടുള്ള  ഒരു  നയമകാണയ്  ഞകാന്  ഇവേനിസട  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതയ്.
അല്ലകാസത  പെടനികേജകാതനികകാരസന  സയവേരണയ   മുകന്നകാകകകാരനയ്  സകേകാടുകകാന്  ആരുയ
തതീരുമകാനനിക്കുന്നനില്ല.  മറയ്  കേകാരര്യങ്ങളനികലയ്സകകാനയ കേടകകാന് ഞകാന് ആഗഹനിക്കു ന്നനില്ല.
ഒരു  നവേകകേരളയ  യകാഥകാര്ത്ഥര്യമകാക്കുകേ  എന്നതകാണയ്  ഈ  ഗവേണ്സമനനിസന  ലക്ഷര്യയ.
സമഗവേനികേസനയ സകാക്ഷകാത്കേരനിച്ചുസകേകാണ്ടയ് അഴനിമതനി വേനിമുക്തകകേരളയ എന്നതയ്  പെനിണറകായനി
വേനിജയന്  സര്കകാരനിസന  കേകാലകാവേധനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു  ന്നതനിനയ്  മുമയ്  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്
യകാഥകാര്ത്ഥര്യമകാക്കുയ;  ഒരു  സയശേയവയ  കവേണ്ട.  കകേരളത്തനിസല  വേര്ഗ്ഗബനങ്ങളനില്  മകാറയ
വേരുസമന്നയ്  മകാത്രമല്ല  ഐകേര്യജനകാധനിപെതര്യ  മുന്നണനിയസട  ഖബറടകയ  നടക്കുന്ന
പെരനിപെകാടനിയകായനിരനിക്കുയ  ഈ  ഗവേണ്സമനനിസന   കേകാലകാവേധനിയസട  അവേസകാന  കേകാലത്തയ്
നനിങ്ങള് കേകാണകാന് കപെകാകുന്നതയ്.  ഇകപ്പെകാള്  ത്തസന്ന കകേരള ജനത മകാറനികഴനിഞ.  കേഴനിഞ
സതരസഞടുപ്പെനില് ഐകേര്യജനകാധനിപെതര്യ മുന്നണനിയയ് കവേകാടയ് സകേകാടുത്ത ആളകേള്കപെകാലുയ ഇന്നയ്
ഐകേര്യജനകാധനിപെതര്യ  മുന്നണനിയസട  കൂസടയനില്ല.   ഇടകകാലത്തയ്  നടന്ന  കബ  ഇലക്ഷന്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നതയ് അതകാണയ്.  സഖകാവേയ്  ഇ.എയ.എസയ്.-സന ഗവേണ്സമനയ് രൂപെയ സകേകാടുത്ത,
ഒന്നകായ  കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റയ്  മനനിസഭ   അധനികേകാരത്തനില് വേന്നയ്  രൂപെയ  സകേകാടുത്ത,  ഭൂപെരനിഷ്കരണ
നനിയമത്തനിസന തുടര്ച്ചസയന്ന നനിലയനില് കലഫയ്,  ആര്ദയ,  ഹരനിതയ,  സമഗ വേനിദര്യകാഭര്യകാസ
പെദ്ധതനി  എന്നനിവേ ഈ വേര്ഷയ  യകാഥകാര്ത്ഥര്യമകാകുന്നതനിസന നടപെടനികേളകാ  രയഭനിക്കുയ.  അഞയ്
വേര്ഷയ സകേകാണ്ടയ് ഇടതുപെക്ഷ ജനകാധനിപെതര്യമുന്നണനിയസട സതരസഞടുപ്പെയ് മകാനനിസഫകസ്റ്റകായനില്
പെറഞ കേകാരര്യങ്ങള് ഒസന്നകാന്നകായനി കകേരള ത്തനില് നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനയ്  ഈ ഗവേണ്സമനയ്
പ്രതനിജകാബദ്ധമകാണയ്.  കകേരള  ത്തനിസല അടനിസകാന  വേനിഭകാഗങ്ങളയ  പെകാവേസപ്പെട
പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ പെനികന്നകാക വേനിഭകാഗവയ   ഗവേണ്സമനനിസന കൂസടയണ്ടകാകുയ.   ഈ
ഡനിമകാനയ് പെകാസകാകനിത്തരണ സമന്നയ് അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന.

സതകാഴനിലുയ  എകകസുയ  വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    റനി  .  പെനി  .    രകാമകൃഷ്ണന്):  സര്,    ഈ
ധനകാഭര്യര്ത്ഥന ചെര്ച്ചയനില് പ്രതനിപെക്ഷത്തുനനിനയ ഭരണപെക്ഷത്തുനനിനയ 15  ബഹുമകാനസപ്പെട
അയഗങ്ങള് പെസങടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്.  രകാഷ്ട്രതീയമകായ ചെനില ഭനിന്നതകേളയ  പെരകാമര്ശേങ്ങളമുസണ്ടങനിലുയ
അയഗങ്ങസളല്ലകായ  ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളയ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളയ  സതകാഴനിലകാളനികേള്ക്കുയ
ജനങ്ങള്ക്കുയ ഈ നകാടനിനുയ  സപെകാതുസവേ സഡ്വതീകേകാരര്യമകായ എല്ലകാ കേകാരര്യങ്ങളയ ഈ ഗവേണ്സമനയ്
പെരനിഗണനിക്കുസമന്നയ്  ഞകാന് ആദര്യമകായനി വേര്യക്തമകാകകാന് ആഗഹനിക്കുകേയകാണയ്.   ഇടതുപെക്ഷ
ജനകാധനിപെതര്യ  മുന്നണനി  സര്കകാരനിസന  ഒരു  വേര്ഷസത്ത  ഭരണകേകാലയളവേനില്  എല്ലകാ
കമഖലകേളനിലുയ സതകാഴനില് സഹൗഹൃദ അന്തരതീക്ഷയ നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുയ സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്
മകാനര്യമകായ  കവേതനവയ  സകാമൂഹര്യസുരക്ഷയയ  ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതനിനുയ  ഗവേണ്സമനയ്
ശമനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  കനപുണര്യവേനികേസനത്തനിനയ്  ഊന്നല്  നല്കേനിസകകാണള്ള  പെദ്ധതനികേള്
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ആവേനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുയ  കൂടുതല്  സതകാഴനിലവേസരങ്ങള്  കേസണ്ടത്തുന്നതനിനുയ  പ്രകതര്യകേ
പെരനിഗണന നല്കേനിയനിരുന. കൂടകായ ഇത്തരയ പെരനിശമങ്ങളനിലൂസട സതകാഴനിലുയ കനപുണര്യവയ
വേകുപ്പെനിനയ്  ഒരു  പുത്തന്  ഉണര്വേയ്ഡ്വ  കകേവേരനികകാന്  ഈ  കേകാലയളവേനില്
കേഴനിഞനിട്ടുസണ്ടനള്ളതയ് ഗവേണ്സമനനിസന സയബനനിച്ചനിടകത്തകാളയ അഭനിമകാനകേരമകാണയ്.  ഈ
ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതനിനുകശേഷയ  10  കമഖലകേളനിലല്ല  മനിനനിമയ  കവേജയ്
പ്രഖര്യകാപെനിച്ചതയ്.  കേടകേള്,  വേകാണനിജര്യ  സകാപെനങ്ങള്,  സസകേവ്യൂരനിറനി  വേനിഭകാഗയ,  ഉച്ചഭക്ഷണയ
പെകാകേയ  സചെയ്യുന്നവേര്,  ഗകാര്ഹനികേ  സതകാഴനിലകാളനികേള്,  ബതീഡനി  &  സനിഗകാര്  തുടങ്ങനിയ  18
കമഖലകേളനില്  പുതുതകായനി  മനിനനിമയ കവേജയ് പുതുകനി നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  വേനിവേനിധ കക്ഷമനനിധനി
സപെന്ഷനുകേള്  600  രൂപെയനില്നനിന്നയ്  1000  രൂപെയകായയ   2017  ഏപ്രനില്  മുതല്  1100
രൂപെയകായയ ഉയര്ത്തനി നനിശ്ചയനിച്ചു. 

കേര്ഷകേസത്തകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമസപെന്ഷസന  അര്ഹതകാ  വേരുമകാന  പെരനിധനി  11,000

രൂപെയനില്  നനിനയ  ഒരു  ലക്ഷയ  രൂപെയകായനി  വേര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  കക്ഷമനനിധനി  കബകാര്ഡുകേളസട

പ്രവേര്ത്തനസത്ത  സയബനനിച്ചുയ  ധനവേനിനനികയകാഗസത്തക്കുറനിച്ചുയ  പ്രധകാനമകായനി  ഉന്നയനിച്ച ഒരു

വേനിമര്ശേനയ കേര്ഷകേസത്തകാഴനിലകാളനി കക്ഷമപെദ്ധതനിസയ സയബനനിച്ചുള്ള പ്രശ്നമകാണയ്. ഒരനുഭവേയ ഈ

നകാടനിനയ്  മുമനിലുണ്ടയ്.  ഈ  ഗവേണ്സമനയ്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്നതനിനയ്  കശേഷയ  കുടനിശനികേ

ഉള്സപ്പെസട  307851  കേര്ഷകേ  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്   110,01,49,250  രൂപെ  സപെന്ഷന്

ഇനത്തനില്  സകേകാടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനില്  അതനിസന  സതകാട്ടുമുമ്പുള്ള  വേര്ഷസത്തകകാള്  8228

സതകാഴനിലകാളനികേള് അധനികേമുണ്ടയ്.  അതയ് ഈ ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലത്തയ് സകേകാടുത്തനിട്ടുള്ളതകാണയ്.

എന്നകാല് കക്ഷമപെദ്ധതനിയമകായനി ബനസപ്പെടയ് അതനിസന ആനുകൂലര്യങ്ങസളല്ലകായ  അനുവേദനിക്കുകേയകാണയ്.

പെണയ ഇനനിയയ വേകേയനിരുകത്തണ്ടതുണ്ടയ്. തതീര്ച്ചയകായയ ഗവേണ്സമനയ് ഇകകാരര്യത്തനില്, പെകാവേസപ്പെട

ജനവേനിഭകാഗസമനള്ള നനിലയനില്, ആ സതകാഴനിലകാളനികേളസട എല്ലകാ ആനുകൂലര്യങ്ങളയ സയരക്ഷനികത്തക

നനിലപെകാടയ്  തുടര്നയ സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതകാണയ്.   ഐകേര്യജനകാധനിപെതര്യ മുന്നണനി ഗവേണ്സമനനിസന

ഭരണകേകാലത്തയ്  കേര്ഷകേസത്തകാഴനിലകാളനി കക്ഷമപെദ്ധതനിയനില്  ഒരു  രൂപെകപെകാലുയ

നല്കേനിയനിരുന്നനിസല്ലനള്ള വേസ്തുതകൂടനി പെരനിഗണനികണയ.  അതനില് നനിനയ വേര്യതര്യസമകായ നനിലപെകാടയ്

ഇടതുപെക്ഷ  ജനകാധനിപെതര്യ  മുന്നണനി  ഗവേണ്സമനയ്  സഡ്വതീകേരനിക്കുസമന്നയ് ഉറപ്പെയ്  നല്കുകേയകാണയ്.

426,49,02,055  രൂപെ  സപെന്ഷന്  ഇനത്തനില്  ഇടതുപെക്ഷ  ജനകാധനിപെതര്യ മുന്നണനി  ഗവേണ്സമനയ്

ഇതനിനകേയ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   ഇന്കേയ  സകപ്പെകാര്ടയ്  പെദ്ധതനിയനിന്  കേതീഴനില്  ഫനിഷറതീസയ്,

കകേത്തറനി,  ഖകാദനി,  ഈറ,  കേകാട്ടുവേള്ളനി  തുടങ്ങനിയ  പെരമരകാഗത  കമഖലകേളനിസല  385111

സതകാഴനിലകാളനികേള്കകായനി 65 കകേകാടനി രൂപെ അനുവേദനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  പൂടനികനിടക്കുന്ന കേയര്, കതകാടയ,

സപെകാതുകമഖലകാ സകാപെനങ്ങള് എന്നനിവേയനിസല 12,116 സതകാഴനിലകാളനികേള്കകായനി 1,80,69,600

രൂപെ എകയ്കഗഷര്യകാ ധനസഹകായമകായനി വേനിതരണയ സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.  
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സതകാഴനില്  തര്കങ്ങള്  പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഈ  കേകാലയളവേനില്  ഫലപ്രദമകായ
ഇടസപെടലുകേളകാണയ്  ഗവേണ്സമനയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  സതകാഴനില്  വേകുപ്പെനിസന  എന്കഫകാഴ്സയ്സമനയ്
വേനിഭകാഗയ 31832 പെരനികശേകാധനകേള് നടത്തുകേയയ 6670 കപ്രകാസനികേവ്യൂഷനുകേളയ 1076 സകയനിയ
സപെറതീഷനുകേളയ ഫയല് സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.  ഈ ഗവേണ്സമനയ് നനിയമങ്ങള് നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതുമകായനി
ബനസപ്പെടയ്  കേര്ശേനമകായ  പെരനികശേകാധനകേള്  തുടര്നയ  നടത്തകാനകാണയ്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.
എന്കഫകാഴ്സയ്സമനയ്  വേനിഭകാഗത്തനിസന  പ്രവേര്ത്തനയ  കൂടുതല്  ശേക്തനിസപ്പെടുത്തനി  വേനിവേനിധ
കമഖലകേളനില് സതകാഴനില് നനിയമങ്ങളസട  നടത്തനിപ്പെയ്  ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതനിനയ്  വേരുയ  ദനിവേസങ്ങളനില്
പ്രകതര്യകേ  നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനികകാനകാണയ്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.  വേകാണനിജര്യ  വേര്യകാപെകാര  സകാപെനങ്ങളസട
പ്രവേര്ത്തന മനികേവേയ് സമച്ചസപ്പെടുത്തുന്നതയ് ലക്ഷര്യയവേച്ചയ് പുതുതകായനി കഗഡനിയഗയ് സമ്പ്രദകായയ ഈ
കമഖലയനില്  നടത്തകാന്  ഗവേണ്സമനയ്  തതീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  അതനിസന  മകാനദണ്ഡങ്ങള്
ഇതനിനകേയതസന്ന നനിര്ണ്ണയനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്. കഗഡനിയഗയ് നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിലൂസട കകേരളത്തനിസന
സതകാഴനില് കമഖലയനില്  ഒരു  പുതനിയ  സയസകാരയ  വേളര്ത്തനിസയടുകകാന്  കേഴനിയസമന്നകാണയ്
ഗവേണ്സമനയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  

ഇതര  സയസകാനസത്തകാഴനിലകാളനികേളസട  പ്രശ്നയ  ഏസറ  പ്രകാധകാനര്യകത്തകാടുകൂടനിയകാണയ്
ഗവേണ്സമനയ് കേകാണുന്നതയ്.  ഇതര സയസകാന സതകാഴനിലകാളനികേളസട രജനികസ്ട്രേഷന്,  ആകരകാഗര്യ
പെരനിപെകാലനയ,  വേനിവേര  കശേഖരണയ,  തനിരനിച്ചറനിയല്  കേകാര്ഡയ്  എന്നനിവേ  ലക്ഷര്യമനിടയ്  സമഗ
ആകരകാഗര്യ ഇന്ഷഡ്വറന്സയ് പെദ്ധതനിയകായ 'ആവേകാസയ്'-നയ് ഗവേണ്സമനയ് തുടകയ കുറനിക്കുകേയകാണയ്.
സര്കകാര്/എയ-പെകാനല് സചെയ്ത ആശുപെത്രനികേളനില്  15,000  രൂപെ വേസര സഹൗജനര്യ ചെനികേനിത്സ
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനിയള്ള  നടപെടനിയയ  2  ലക്ഷയ  രൂപെ  വേസര  ലഭനിക്കുന്ന  ഇന്ഷഡ്വറന്സയ്
പെദ്ധതനിയയ  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനയ്  ഗവേണ്സമനയ്  നടപെടനികേള്  സഡ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.
അടുത്ത മകാസയ മുതല് തസന്ന ഇതനിനുള്ള നടപെടനികേള്കയ് തുടകയ കുറനികകാന് കേഴനിയസമന്നകാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  ഇത്തരസമകാരു  പെദ്ധതനി  മുകന്നകാട്ടുവേച്ചകപ്പെകാള്  ഇവേനിസട  ചൂണ്ടനികകാണനിച്ചതുകപെകാസല
വേനികദശേ രകാജര്യങ്ങളനില് വേലനിയ പ്രതനികേരണമുണ്ടകായനിട്ടുണ്ടയ്.   ലകാറനിന് അകമരനികന് രകാജര്യങ്ങളനില്,
പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  സവേനകസഡ്വലയനില്  ഈ  പെദ്ധതനിസയ  പ്രകേതീര്ത്തനിച്ചുസകേകാണള്ള  മകാധര്യമ
ഇടസപെടലുകേള് ഉണ്ടകായനിട്ടുണ്ടയ്. ഫ്രെകാന്സനില് നനിന്നയ് പ്രസനിദ്ധതീകേരനിക്കുന്ന ചെനില പെത്രങ്ങളയ ഈ
പെദ്ധതനിസയ  പ്രകേതീര്ത്തനിച്ചുസവേനള്ളതയ്  ഇടതുപെക്ഷ  ജനകാധനിപെതര്യ  മുന്നണനി  ഗവേണ്സമനയ്
മുകന്നകാട്ടുവേയ്ക്കുന്ന പെരനിപെകാടനി എത്രകത്തകാളയ ഇന്തര്യയയ് സവേളനിയനില്കപ്പെകാലുയ ശദ്ധനികസപ്പെടുനസവേ
നള്ളതനിസന  സൂചെനയകായനി  കേകാണകാന്  കേഴനിയന്നതകാണയ്.  പെകാലകകാടയ്  കേഞനികകകാടയ്  ഇതര
സയസകാനസത്തകാഴനിലകാളനികേള്കകായള്ള  കഹകാസ്റ്റല്  മകാതൃകേയനില്  'അപ്നകാ  ഘര്'  പെദ്ധതനികയ്
കേഴനിഞ  ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലത്തയ്  തുടകയ  കുറനിച്ചതകാണയ്.   അതയ്  ഞകാന്  കനരസത്ത
വേര്യക്തമകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആ  പെദ്ധതനി  ഈ  ഗവേണ്സമനനിസന  കേകാലത്തയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വേരനികേയകാണയ്.  640  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ് തകാമസനികകാനുള്ള സഹൗകേരര്യസമകാരുക്കുന്ന പെകാര്പ്പെനിട
പെദ്ധതനിയകാണയ്  അവേനിസട  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതയ്.  ഇതനിസന  തുടര്ച്ചസയനള്ള  നനിലയനില്
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തനിരുവേനന്തപുരയ,  എറണകാകുളയ,  കകേകാഴനികകകാടയ്   ജനില്ലകേളനിലുയ  ഈ  പെദ്ധതനി  നടപ്പെനിലകാക്കു
കേയകാണയ്.   കകേരളത്തനിലുടനതീളയ  ഇത്തരയ  പെദ്ധതനികേള്  പ്രകാവേര്ത്തനികേമകാകണസമന്നകാണയ്
ഗവേണ്സമനയ് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്. നമ്മുസട സയസകാനസത്ത ബകാലകവേല വേനിമുക്തമകാക്കുന്നതനിനുകവേണ്ടനി
നനിയമയ കേര്ശേനമകായനി നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനുള്ള നനിലപെകാടുയ സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന.  സതകാഴനിലകാളനി
കക്ഷമയ മുന്നനിര്ത്തനിയള്ള നനിയമനനിര്മ്മകാണവയ ഈ  സഭ നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   നനിയമപ്രകേകാര
മുള്ള  കുടനിശനികേ  സകയനിമുകേള്  തതീര്പ്പെകാക്കുന്നതനിനയ്  സഡപെവ്യൂടനി  കലബര്  കേമ്മതീഷണര്കയ്
അധനികേകാരയ  നല്കേനിയതനിലൂസട  സകയനിയ  കകേസ ഞ്ഞുകേള്  കവേഗത്തനില്  തതീര്പ്പുകേല്പ്പെനികകാന്
കേഴനിയയ.  നനിയമ ലയഘനങ്ങള്ക്കുള്ള പെനിഴ 2 ലക്ഷയ രൂപെ വേസരയകായനി ഉയര്ത്തനി.  വേര്യവേസകായ
സതകാഴനില്  തര്ക  നനിയമത്തനിസന  പെരനിധനിയനില്  സസയനില്സയ്  സപ്രകാകമകാഷന് ജതീവേനകകാസര
ഉള്സപ്പെടുത്തനി.  പെതീടനികേസത്തകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലര്യ  വേനിതരണയ ഉദകാരമകാകകാന്
സകാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇത്തരയ നനിയമനനിര്മ്മകാണ നടപെടനികേള് ഇതനിനകേയതസന്ന ഈ ഗവേണ്സമനയ്
സഡ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.  കതകാടയ കമഖലയനിസല പ്രശ്നങ്ങള്കയ് പെരനിഹകാരയ കേസണ്ടത്തുന്നതനിനയ്
തതീവ്രശമങ്ങളകാണയ് നടത്തനിവേരുന്നതയ്.  ഈ കമഖലയനിസല പ്രശ്നങ്ങള് സയബനനിച്ചയ് ജസ്റ്റനിസയ്
കൃഷ്ണന്  നകായര്  കേമ്മതീഷന്  സമര്പ്പെനിച്ച  റനികപ്പെകാര്ടയ്  പെഠനിക്കുന്നതനിനുയ  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുന്നതനിനുയ
പ്രകതര്യകേ പെരനിഗണനയകാണയ്  ഗവേണ്സമനയ്  നല്കേനിയതയ്.   ബഹുമകാനസപ്പെട മുഖര്യമനനിതസന്ന
മുന്കേസയടുത്തയ്  കതകാടയ  ഉടമകേളമകായയ  സതകാഴനിലകാളനി  സയഘടനകാ  പ്രതനിനനിധനികേളമകായയ
വേനിശേദമകായ ചെര്ച്ച നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   വേനിവേനിധ വേകുപ്പുകേളസട പെരനികശേകാധനകാ വേനിഷയത്തനിസന
ഗഹൗരവേയ പെരനിഗണനിച്ചയ്   കൂടുതല് ചെര്ച്ചകേള് നടത്തനി നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് സമര്പ്പെനികകാന് ചെതീഫയ്
സസക്രടറനി  അദ്ധര്യക്ഷനകായ  ഒരു  സമനിതനിസയ  ചുമതലസപ്പെടുത്തകാന്  തതീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.
പകാകനഷന്  കമഖലയനിസല  പ്രശ്നങ്ങള്  ചെര്ച്ച  സചെയ്തയ്  പെരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പകാകനഷന്
സ്റ്റകാനനിയഗയ് കേമ്മനിറനി പുനനഃസയഘടനിപ്പെനിച്ചയ് ശേക്തനിസപ്പെടുത്തകാനുള്ള നടപെടനികേളയ സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.
ബഹുമകാനസപ്പെട  മുഖര്യമനനി  സചെയര്മകാനകായള്ള  പ്രസ്തുത  കേമ്മനിറനിയസട  പ്രവേര്ത്തനങ്ങളനിലൂസട
പ്രശ്നപെരനിഹകാരങ്ങള്കയ്  കവേഗത വേര്ദ്ധനിപ്പെനികകാന് കേഴനിയസമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പകാകനഷന്
ഹഹൗസനിയഗയ്   സസകാകസറനിയയ  ഹഹൗസനിയഗയ്  അകഡഡ്വസറനി  കബകാര്ഡുയ  പകാകനഷന്
സമഡനികല്  അകഡഡ്വസറനി  കബകാര്ഡുയ  ഇതനിനകേയ  പുനനഃസയഘടനിപ്പെനിച്ചു  കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.
കതകാടയ സതകാഴനിലകാളനികേളസട പെകാര്പ്പെനിട പ്രശ്നപെരനിഹകാരത്തനിനയ് സര്കകാര് പ്രകതര്യകേ പെരനിഗണന
നല്കേനിവേരുന.  കലഫയ്  പെദ്ധതനിയസട ഭകാഗമകായനി  കതകാടയ  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ് പെകാര്പ്പെനിടയ
കേസണ്ടത്തുന്നതനിനയ്  സതകാഴനിലുടമകേളസട  സഹകേരണയ  ഗവേണ്സമനയ്  കതടനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
ഇതനിസനസയല്ലകായ  അടനിസകാനത്തനില്  ഇനയ  ഭൂമനിയയ  വേതീടുമനില്ലകാത്ത
സതകാഴനിലകാളനികേള്,ഭൂമനിയളള  വേതീടനില്ലകാത്ത  സതകാഴനിലകാളനികേള്   എന്നനിവേര്സകല്ലകായ  കതകാടയ
കമഖലയനില്ത്തസന്ന വേതീടയ് നനിര്മ്മനിച്ചുനല്കുന്നതനിനുള്ള പെദ്ധതനികേളയ കലഫനിസന ഭകാഗമകായനി
സതകാഴനില്  വേകുപ്പെയ്  സഡ്വതീകേരനിച്ചവേരനികേയകാസണനള്ളതുയ  ഇതനിസന  ഭകാഗമകായനി
അറനിയനിക്കുകേയകാണയ്.  
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മനി  .    സതീകര്  : ബഹുമകാനസപ്പെട  മനിനനിസ്റ്റര്,  അകങ്ങയയ്  നനിന്നയ്  സയസകാരനികകാന്
ബുദ്ധനിമുട്ടുകണ്ടകാ ?

ശതീ  .    റനി  .    പെനി  .    രകാമകൃഷ്ണന്  : ഇല്ല.  ഭവേനയ ഫഹൗകണ്ടഷന് കകേരളയസട കേതീഴനില് കുറഞ
കവേതനകകാരകായ സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ് 2 കേനിടപ്പുമുറനികേളള്ള ഫകാറയ് നനിര്മ്മനിച്ചു നല്കുന്ന ജനനനി
പെദ്ധതനി നടപ്പെനിലകാകനിവേരുന. 

മനി  .    സതീകര്: കൂടുതല് സസ്ട്രേയനിന് എടുകകണ്ട. അകങ്ങയയ് ഇരുന സയസകാരനി ക്കുകേകയകാ
കമശേപ്പുറത്തയ് വേയ്ക്കുകേകയകാ സചെയകായ.

ശതീ  .    റനി  .  പെനി  .    രകാമകൃഷ്ണന്:  എല്ലകാ  ഭകാഗത്തു  നനിനമുള്ള  അയഗങ്ങളസട  അഭനിപ്രകായയ
പെരനിഗണനിച്ചയ്  ഞകാന്  ഇകകാരര്യങ്ങള്  വേനിശേദമകായനി  പെറയകാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നനില്ല.  ഒന  രണ
കേകാരര്യങ്ങള്കൂടനി  ഞകാന്  പെറയകാന്  ഉകദ്ദേശേനിച്ചനിരുന.  അതയ്  കമശേപ്പുറത്തയ്  വേയ്ക്കുന.   ഇതയ്
കരഖയനില് ഉള്സപ്പെടുത്തകാനുള്ള നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനികണയ.

(സതകാഴനിലുയ  എകകസുയ  വേകുപ്പുമനനി  (ശതീ.  റനി.പെനി.  രകാമകൃഷ്ണന്)  കമശേപ്പുറത്തു  വേച്ച
മറപെടനി തകാസഴകച്ചര്ക്കുന)

''ജനനനി'' പെദ്ധതനിയനിന്കേതീഴനില് ഇടുകനി ജനില്ലയനിസല അടനിമകാലനിയനില് 645 സഡ്വയര് ഫതീറയ്
വേനിസതീര്ണ്ണമുള്ള 215 ഫകാറ്റുകേളസട  നനിര്മ്മകാണയ പുകരകാഗമനിക്കുന.

എറണകാകുളയ  ജനില്ലയനിസല കപെകാഞകാകശരനിയനില്  715  സഡ്വയര്ഫതീറയ്  വേനിസതീര്ണ്ണമുള്ള 296
ഫകാറ്റുകേള് നനിര്മ്മനികകാന് ലക്ഷര്യമനിടുന.

• തനിരുവേനന്തപുരത്തയ് ആക്കുളത്തുയ ഈ പെദ്ധതനി നടപ്പെനിലകാകകാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

• രകാഷ്ട്രതീയ  സഡ്വകാസര്യ  ബതീമകാ  കയകാജന  (RSBY)  പെദ്ധതനി,  സയസകാനത്തയ്
ഫലപ്രദമകായനി നടപ്പെനിലകാകനിവേരുന.

•  രജനിസ്റ്റര്  സചെയ്ത  32,53,504  കുടുയബങ്ങളനില്നനിനയ  585253  കപെര്കയ്
സഹൗജനര്യ ചെനികേനിത്സ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

• അസയഘടനിത  കമഖലകേളനിലടകയ  പെണനിസയടുക്കുന്ന  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  ഒരു
നനിശ്ചനിത  തുകേ  ഏറവയ  കുറഞ  കവേതനമകായനി  ലഭനിക്കുന്ന  കേകാരര്യയ
ഉറപ്പെകാക്കുന്നതനില്  ഈ  സര്കകാര്  പ്രതനിജകാബദ്ധമകാണയ്.  ജതീവേനിത
വേനിലസൂചെനികേയമകായനി  ബനസപ്പെട  കവേതനയ  ലഭനികകാതനിരനിക്കുന്ന
സകാഹചെരര്യത്തനില്  ഫലത്തനില്  സതകാഴനിലകാളനികേള്കയ്  അടനിസകാന  കവേതനയ
നനികഷധനികസപ്പെടുകേയകാണയ്.
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• വേനിവേനിധ  കമഖലകേളനില്  കുറഞ  കൂലനി  നനിശ്ചയനികസപ്പെടുനസവേങനിലുയ  ഈ
തുകേ  യകാഥകാര്ത്ഥര്യവമകായനി  അകേലയ   പെകാലനിക്കുന്നതകാണയ്.  ഈ  വേസ്തുതകേളസട
അടനിസകാനത്തനില്  ഏറവയ  കുറഞ  ദനിവേസകവേതനയ  600  രൂപെയകായനി
നനിശ്ചയനികണസമന്നതകാണയ്  സര്കകാരനിസന  ആഗഹയ.  ഈ  ദനിശേയനില്  തുടര്
ചെര്ച്ചകേളയ തതീരുമകാനങ്ങളയ കകേസകകാള്ളുന്നതനിനയ്  സര്കകാര്  മുന്കേസയടു
ക്കുന്നതകാണയ്.

• സമഗ  കേരടയ്  സതകാഴനില്  നയയ  സയസകാനത്തയ്  ഉടന്  പ്രഖര്യകാപെനിക്കുന്നതകാണയ്.
ആയതയ് കടഡയ് യൂണനിയനുകേളമകായയ സതകാഴനിലുടമകേളമകായയ ചെര്ച്ചസചെയ്തയ് അന്തനിമ
രൂപെയ നല്കേനി പ്രവേര്ത്തനിപെഥത്തനിസലത്തനിക്കുന്നതനിനയ് കവേഗത്തനില് നടപെടനികേള്
സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതകാണയ്

വേര്യവേസകായ പെരനിശേതീലന വേകുപ്പെയ്

• ''കേനിഫ്ബനി''  പെദ്ധതനിയനില് ഉള്സപ്പെടുത്തനി തകാസഴപ്പെറയന്ന 10  ഐ.ടനി.ഐ.-കേസള
അന്തകാരകാഷ്ട്ര നനിലവേകാരത്തനികലയയ് ഉയര്ത്തനിസകകാണ്ടയ് വേരുന്നതനിനയ്  228.92  കകേകാടനി
രൂപെയസട ഭരണകാനുമതനി ഉത്തരവേയ് പുറസപ്പെടുവേനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

1. ധനുവേച്ചപുരയ

2. സകേകാല്ലയ

3. സചെങ്ങന്നൂര്

4. ഏറ്റുമകാനൂര്

5. കേടപ്പെന

6. ചെകാലക്കുടനി

7. മലമ്പുഴ

8. സകേകായനിലകാണ്ടനി

9. കേണ്ണൂര്

10.  കേയ്യൂര്

• കകേകാഴനികകകാടയ്,  ചെകാക  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളസട  നനിലവേകാരയ  ഉയര്ത്തുന്നതയ്
ലക്ഷര്യമനിടയ്  10  കകേകാടനി  രൂപെയസട  ഭരണകാനുമതനി  നല്കേനി  പ്രവേര്ത്തന
മകാരയഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  കേളമകശരനി ഐ.ടനി.ഐ.-സയ കമകാഡല് ഐ.ടനി.ഐ. ആയനി
മകാറ്റുന്നതനിനയ് 5 കകേകാടനി രൂപെ അനുവേദനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.
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• ഈ  സര്കകാര്  അധനികേകാരത്തനിസലത്തനിയകശേഷയ  സയസകാനത്തയ്  9  പുതനിയ
ഐ.ടനി.ഐ.-കേള്  തകാസഴപ്പെറയന്ന  സലങ്ങളനില്  ആരയഭനിക്കു  ന്നതനിനയ്
തതീരുമകാനയ സസകേസകകാണ്ടനിട്ടുണ്ടയ്.

1. വേകാമനപുരയ

2. സപെരുമകാടനി

3. പെടനിയൂര്

4. കപെരകാമ്പ്ര

5. ചെകാത്തമയഗലയ

6. ധര്മ്മടയ

7. വേര്കല

8. കഹകാസ്ദുര്ഗ്ഗയ്

9. സകേകാടകാരകര

ഇതനില്  കപെരകാമ്പ്രയനിസല  സകാപെനയ  ഇതനിനകേയതസന്ന  പ്രവേര്ത്തനയ
ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  മറ്റുള്ളവേയനില്  ഈ  അദ്ധര്യയനവേര്ഷയതസന്ന  കകാസ്സുകേള്  ആരയഭനി
ക്കുന്നതനിനയ് ദ്രുതഗതനിയനില് നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന.

• സകേകാഴനിഞകാമകാറ,  എലുമ്പുലകാകശരനി,  സകേകാടുവേള്ളനി,  നരനിപ്പെറ,  കൂത്തുപ്പെറമയ്,
മകാടകായനി,  കപെരകാമ്പ്ര  എന്നതീ  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളസട  പ്രവേര്ത്തനത്തനിനകായനി
കേഴനിഞ  ഒരുവേര്ഷകകാലയളവേനിനുള്ളനില്  39  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിച്ചയ്
ഉത്തരവേകായനിട്ടുണ്ടയ്.

• സയസകാനസത്ത ഐ.ടനി.ഐ.-കേള്കയ്  പ്രവേര്ത്തന മനികേവേനിസനയയ  ഭഹൗതനികേ
സകാഹചെരര്യങ്ങളസടയയ  അടനിസകാനത്തനില്  കഗഡനിയഗയ്  സമ്പ്രദകായയ
നടപ്പെനിലകാക്കുവേകാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

• എറണകാകുളയ,  കകേകാഴനികകകാടയ്,  പെകാലകകാടയ്,  റതീജനിയണുകേളനിലകായനി  2017
മകാര്ച്ചനില്  വേര്യവേസകായപെരനിശേതീലന  വേകുപ്പെയ്  സയഘടനിപ്പെനിച്ച  കജകാബ്സഫയര്,
''സസകയ  2017''-ലൂസട  ആസകേ  3069  ഉകദര്യകാഗകാര്ത്ഥനി  കേള്കയ്  സതകാഴനില്
ലഭര്യമകാക്കുവേകാന് സകാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

(പെകാലകകാടയ്- 1121, എറണകാകുളയ-1200, കകേകാഴനികകകാടയ്-748

ആസകേ   - 3069)
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KASE-(  കകേരള അകകാദമനി കഫകാ൪ സനില് ആനയ് എകലന്സയ്  )

➢ വേര്യവേസകായ   പെരനിശേതീലന  വേകുപ്പെയ്,  നകാഷണല്  എയകപകായ്സമനയ്  സര്വ്വതീസയ്
വേകുപ്പെയ്, ODEPC എന്നനിവേയസട സഹകേരണകത്തകാസട ഒരു സവേബയ് അധനിഷനിത
കജകാബയ്  കപെകാര്ടല്  KASE-സന  കേതീഴനില്  ഉടന്  ആരയഭനിക്കുന്നതകാണയ്.
കനപുണര്യവേനികേസന  പെരനിശേതീലനയ  കനടനിയനിട്ടുളള  സതകാഴനിലകനഡ്വഷകേര്ക്കുയ
സതകാഴനില് ദകാതകാകള്ക്കുയ ഇതയ് പ്രകയകാജനസപ്പെടുത്തകാവന്നതകാണയ്.

➢ സയസകാനസത്ത  കനപുണര്യ  വേനികേസന  പെദ്ധതനികേള്  ഏകകേകാപെനി
പ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  സതകാഴനില്  വേകുപ്പെനിസന  കനകാഡല്  വേകുപ്പെകായനി
ചുമതലസപ്പെടുത്തനിയതനിസനകാപ്പെയ KASE-സന സയസകാന സനില് സഡവേലപ്സമനയ്
മനിഷനകായനി നനിശ്ചയനിച്ചയ്  2-12-2016-ല് ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമര്.1501/16/സതകാഴനില്
ഉത്തരവേയ് പുറസപ്പെടുവേനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

    സയസകാനസത്ത  കനപുണര്യവേനികേസന  പെദ്ധതനികേള്  KASE  മുകഖന
അതനികവേഗയ നടപ്പെനിലകാക്കുവേകാന് സര്കകാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

➢ കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  കമഖലയനില്  ഉരുത്തനിരനിയന്ന  സതകാഴനിലവേസരങ്ങസള
പ്രകയകാജനസപ്പെടുത്തകാന്  ശേകാസതീയമകായനി  തയകാറകാകനിയ  പ്രകതര്യകേ
പെദ്ധതനികേളനിലൂസട   തതീവ്രപെരനിശേതീലനയ  നല്കേനി  അതനിവേനിദഗ്ധ  സതകാഴനില്
സപ്രകാഫഷണലുകേസള വേകാര്സത്തടുക്കുകേ എന്ന ലക്ഷര്യകത്തകാസടയകാണയ് സകേകാല്ലയ
ജനില്ലയനില്  ചെവേറയനില്  Indian  Institute  of  Infrastructure  and
Construction  (IIIC)  എന്ന സകാപെനയ  സകാപെനിച്ചനിട്ടുളളതയ്.   ആയതനിസന
പ്രവേര്ത്തനയ ഉടനടനി ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപെടനികേള് തഡ്വരനിതസപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

ശേമള പെരനിഷ്കരണയ

➢ സതകാഴനിലകാളനികേളസട  കസവേന-കവേതന ഘടന സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുയ കൂടുതല്
സമച്ചസപ്പെടുത്തുന്നതനിനുയ  കേഴനിഞ  ഒരു  വേര്ഷകകാലയളവേനിനുളളനില്
നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

(1) 26-2-2016-സല  ജനി.ഒ.  (പെനി)  നമര്  28/2016/ധനഉത്തരവേനിലൂസട
ദനിവേസകവേതനകകാര്ക്കുയ   കകേകാണ്ടകാകയ്   നനിയമനയ   ലഭനിച്ചവേര്ക്കുയ
നല്കേനിയ കവേതനവേര്ദ്ധനവേയ്  സതകാഴനില്  വേകുപ്പെനിനയ്  കേതീഴനിസല  വേനിവേനിധ
കക്ഷമനനിധനി   കബകാര്ഡുകേളനിസലയയ  ജതീവേനകകാ൪കയ്  ബകാധകേമകാകനി
ഉത്തരവേയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
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(2)  കകേരള കേളളയ് വേര്യവേസകായ സതകാഴനിലകാളനി കക്ഷമനനിധനി കബകാ൪ഡയ്,  കകേരള

കമകാകടകാര് സതകാഴനിലകാളനി കക്ഷമനനിധനി കബകാര്ഡയ്, കകേരള ചുമട്ടുസതകാഴനിലകാളനി

കക്ഷമനനിധനി  കബകാര്ഡയ് എന്നനിവേനിടങ്ങളനിസല  ജതീവേനകകാര്കയ്

എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാര്  ഈ  കേകാലയളവേനില് ശേമള  പെരനിഷ്കരണയ

നടപ്പെനിലകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(3) റതീഹകാബനിലനികറഷന്  പകാകനഷനനിസല  ജതീവേനകകാര്ക്കുയ   ശേമള

പെരനിഷ്കരണയ ഈ സര്കകാര് പ്രഖര്യകാപെനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

ഓവേര്സതീസയ്   സഡവേലപ്സമനയ്     &    എയകപകായ്സമനയ്    സപ്രകാകമകാഷന് കേണ്സള്ടനയ്സയ്

(ODEPC)

➢ ഒസഡസപെകേനിസന ആധുനനികേ സജതീകേരണങ്ങകളകാസടയളള പുതനിയ ഓഫതീസയ്

2016 നവേയബര് മകാസയ പ്രവേര്ത്തനമകാരയഭനിച്ചു.

➢ യൂകറകാപെര്യന് രകാജര്യങ്ങളനികലക്കുളള  (അയര്ലണ്ടയ്,  യ.സകേ.)  നഴ്സയ്സയ് റനിക്രൂടയ്സമനയ്

ആരയഭനിച്ചു.

       

നകാഷണല് എയകപകായ്സമനയ് സര്വ്വതീസയ് കേരനിയര് സഡവേലപ്സമനയ് സസനര്

➢ കകേകാഴനികകകാടയ്,  പെകാലകകാടയ്  ജനില്ലകേളനില് കേരനിയര് സഡവേലപ്സമനയ് സസനറകേള്

പ്രവേര്ത്തനയ ആരയഭനിച്ചു. തനിരുവേനന്തപുരയ ജനില്ലയനിസല  സനയകാറനിന്കേരയനില്

കേരനിയര്  സഡവേലപ്സമനയ്  സസനറനിസന  നനി൪മ്മകാണപ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  അവേസകാന

ഘടത്തനിലകാണയ്. കമയയ് അവേസകാനകത്തകാസട പ്രവേര്ത്തനയ ആരയഭനിക്കുയ.

''  നനിയക്തനി   2017''   സമഗകാ കജകാബ്സഫയര്

➢ സഡ്വകേകാരര്യ  കമഖലയനിസല  സതകാഴനില്  ദകാതകാകസളയയ  ഉകദര്യകാഗകാ൪ത്ഥനികേസളയയ

ഒകര  കവേദനിയനില്  അണനിനനിരത്തനി  ഉകദര്യകാഗകാ൪ത്ഥനികേള്കയ് പെരമകാവേധനി

സതകാഴനില് കനടകാന് കേഴനിയയവേനിധയ  ''  നനിയക്തനി 2017''  എന്ന കപെരനില് സമഗകാ

കജകാബ്സഫയറകേള് സയഘടനിപ്പെനിച്ചു.  തനിരുവേനന്തപുരയ, എറണകാകുളയ, കകേകാഴനികകകാടയ്

എന്നനിവേനിടങ്ങളനിലകായനി  സയഘടനിപ്പെനിച്ച  കജകാബ്സഫയറനിലൂസട  6817

ഉകദര്യകാഗകാ൪ത്ഥനികേള്കയ്  സഡ്വകേകാരര്യ  കമഖലയനില്  കജകാലനി  വേകാഗകാനവയ  3338

കപെ൪കയ് തല്സമയ കപസസന്റുയ നല്കേകാന് കേഴനിഞ.
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ജനില്ല

 പെസങടുത്ത
ഉകദര്യകാഗകാര്
ത്ഥനികേളസട

എണ്ണയ

 പെസങടുത്ത
ഉകദര്യകാഗദകായ

കേരുസട
എണ്ണയ

 റനികപ്പെകാര്ടയ്
സചെയ്ത

ഒഴനിവകേള്
കജകാബയ്
ഓഫര് കപസസനയ്

തനിരുവേനന്തപുരയ 8100 79 6684 2560 1254

 എറണകാകുളയ 6086 81 3935 2013 203

 കകേകാഴനികകകാടയ് 10638 92 7022 2244 1881

ആസകേ 24824 252 17641 6817 3338

എയകപകായബനിലനിറനി സസന  ര്

➢ സകേകാല്ലയ,  എറണകാകുളയ,  കകേകാഴനികകകാടയ്,  പെകാലകകാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  കകേകാടയയ,

ആലപ്പുഴ എന്നതീ  ജനില്ലകേളനിസല  7  എയകപകായബനിലനിറനി  സസനറകേള് മുകഖന

2016-17  കേകാലയളവേനില്  37,315  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടക്കുകേയയ  ഇതനില്നനിന്നയ്

22028 കപെര്കയ് അസസസനയ് നടത്തനി കേഹൗണ്സനിലനിയഗയ് ലഭര്യമകാക്കുകേയയ സചെയ്തു.

കൂടകാസത  22926  കപെര്കയ് കബസനികേയ് ഐ.ടനി,  കേമ്മവ്യൂണനികകഷന്,  ഇനര്വേവ്യൂ

സനില്സയ് എന്നനിവേയനില് പെരനിശേതീലനയ നല്കുകേയയ സചെയ്തു.

തൃശൂര്,മലപ്പുറയ  ജനില്ലകേളനില്  2017  ജൂണ്  മകാസത്തനില്  തസന്ന   എയകപകായബനിലനിറനി

സസനറകേള്  പ്രവേര്ത്തനയ  ആരയഭനിക്കുവേകാന്  കേഴനിയയ.  കേകാസര്കഗകാഡയ്  സസനറനിസന

നനി൪മ്മകാണപ്രവേര്ത്തനയ  അന്തനിമഘടത്തനിലകാണയ്.  പെശ്ചകാത്തലസഹൗകേരര്യയ  ലഭര്യമകാകുന്ന  മുറയയ്

തനിരുവേനന്തപുരയ,  പെത്തനയതനിട ജനില്ലകേളനിലുയ  സസനറകേള്  ആരയഭനിക്കുവേകാന്     കേഴനിയയ.

ഇതനികലയയ്  8  കകേകാടനി  രൂപെ ബജറനില്  വേകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

➢  എയകപകായബനിലനിറനി  സസനറനിനകേത്തുയ പുറത്തുമകായനി  സചെറതുയ  വേലുതുമകായ  265

സതകാഴനില്കമളകേള്   സയഘടനിപ്പെനിക്കുകേവേഴനി  9388  കപെ൪കയ് സതകാഴനില്

ലഭര്യമകാകനി.



435 കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 18, 2017

സഡ്വയയസതകാഴനില് പെദ്ധതനികേള്

(1) കകേവേലര്യ  :   ഈ     പെദ്ധതനിയസട     സയസകാനതല   ഉദ്ഘകാടനയ  15-2-

2017-നയ്  നനിര്വ്വഹനിച്ചു.  പെദ്ധതനികകായനി  അനുവേദനിച്ച  1,68,01,000  രൂപെ

ഉപെകയകാഗനിച്ചയ്  307  സഡ്വയയസതകാഴനില് സയരയഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നതനി നുളള വേകായ്പ

നല്കുകേയയ  150   കപെര്കയ്   സഹൗജനര്യ  മത്സര  പെരതീക്ഷകാ  പെരനിശേതീലനയ

നല്കുകേയയ സചെയ്തനിട്ടുണ്ടയ്.

(2) ശേരണര്യ:    ഈ പെദ്ധതനിപ്രകേകാരയ  സയസകാനത്തയ് ആസകേ  16  കകേകാടനി  രൂപെ

സഡ്വയയസതകാഴനില്  വേകായ്പകാ  ഇനത്തനില് അനുവേദനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   3200

അശേരണരകായ    വേനനിതകേള്കയ്    പെദ്ധതനിയസട   പ്രകയകാജനയ  കനരനിടയ്

ലഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

 സതകാഴനില്രഹനിത കവേതനയ             

➢ 15  മകാസകകാലസത്ത  സതകാഴനില്രഹനിത  കവേതനയ  കുടനിശനികേ  തതീര്ത്തയ്

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിനകായനി  ആസകേ  28  കകേകാടനികയകാളയ  രൂപെ

സചെലവേഴനിച്ചതനിലൂസട 192467 കപെര്കയ് ഇതനിസന പ്രകയകാജനയ ലഭനിച്ചു.

➢ 2017-2018  സകാമത്തനികേവേര്ഷയ  സതകാഴനില്രഹനിതകവേതന  വേനിതരണ

ത്തനിനകായനി  29  കകേകാടനി വേകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ടനി തുകേ ഉപെകയകാഗനിച്ചയ് മകാര്ച്ചയ്

2017  മുതല്  സഫബ്രുവേരനി  2018  വേസരയളള  12  മകാസസത്ത

സതകാഴനില്രഹനിതകവേതനയ  കുടനിശനികേ  രഹനിതമകായനി  വേനിതരണയ  സചെയ്യുവേകാന്

സകാധനിക്കുന്നതകാണയ്.

 ''നവേജതീവേന് പെദ്ധതനി'':

➢ സയസകാനസത്ത മുതനി൪ന്ന പെഹൗരന്മേകാര്കകായനി 'നവേജതീവേന്' എന്ന കപെരനില് ഒരു

പുതനിയ പെദ്ധതനി ആരയഭനികകാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  50-65 പ്രകായപെരനിധനിയനിലുളള

മുതനിര്ന്ന  പെഹൗരന്മേകാര്കയ്  ലളനിതമകായ  വേര്യവേസ  കേളനിലൂസട  സഡ്വയയസതകാഴനില്

വേകായ്പ അനുവേദനിക്കുകേ,  അവേര് ആര്ജനി ച്ചനിട്ടുളള അറനിവയ പെരനിചെയസമത്തുയ

സമൂഹ  നന്മേയകായനി  ഉപെകയകാഗ  സപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  അവേരുസട  ഡകാറകാബകാങയ്

തയകാറകാക്കുകേ എന്നനിവേ യകാണയ് പെദ്ധതനിസകേകാണ്ടയ് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.
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➢ സയസകാനസത്ത അസയഘടനിത കമഖല  (പെകാകനിയഗയ്  സസനര് സതകാഴനിലകാളനികേള്),
സയഘടനിതകമഖല (ഫകാകറനികേള്: 1.കേയര് വേര്യവേസകായയ, 2. ഇലകകകാകപറനിയഗയ്,
3.  സവേല്ഡനിയഗയ്  പ്രക്രനിയയള്ള  ഫകാകറനികേള്,  4.  സതീഫുഡയ്  ഇന്ഡസ്ട്രേതീസയ്)
എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  ഒക്കുകപ്പെഷണല്  സഹല്ത്തയ്  സര്കവ്വ  നടപെടനികേള്
പുകരകാഗമനിക്കുന.  ഇതനിസന  ആദര്യഘടയ  ക്രഷര്,  കേശുവേണ്ടനി  ഫകാകറനികേള്
എന്നനിവേനിട  ങ്ങളനില്  പൂര്ത്തനിയകായനി.  സതീ  ഫുഡയ്  ഫകാകറനിസത്തകാഴനിലകാളനികേള്,
സവേല്ഡനിയഗയ്  സതകാഴനിലകാളനികേള്,  ഇലകകകാ  കപറനിയഗയ്  സതകാഴനിലകാളനികേള്,
പെകാകനിയഗയ്  സതകാഴനിലകാളനികേള്  എന്നനിവേരനിലുയ  സഹൗജനര്യ  കരകാഗനനിര്ണ്ണയ
സര്സവ്വ നടത്തകാന് വേകുപ്പെനിനയ് പെദ്ധതനിയണ്ടയ്.

• സയസകാനത്തയ് അപെകേട തതീവ്രത കൂടനിയ വേര്യവേസകായസകാപെനങ്ങള് കൂടുതല്
പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്ന  എറണകാകുളയ  ജനില്ല  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചയ്  റനികമകാടയ്  സസന്സനിയഗയ്
എകനബനിള്ഡയ് ഓണ്കലന് സകേമനികല് എമര്ജന്സനി റകസകാണ്സയ് സനിസ്റ്റയ
(ROCER)  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനകായനി  ISRO-യമകായനി  കചെര്ന്നയ്  നടപെടനികേള്
ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ.    ഫകാകറനികേളനില്  അപെകേടങ്ങളണ്ടകായകാല്  ഉടന്തസന്ന
സമതീപെവേകാസനികേസള  മുന്കൂടനി  അറനിയനിച്ചയ്  സമകാകബല്  ആപനികകഷന്
സഹകായകത്തകാസട നല്കുന്ന ജകാഗതകാ സയവേനിധകാനമകാണനിതയ്.

എകകസയ് വേകുപ്പെയ്

മനനിസഭയസട നകാളനിതുവേസരയള്ള പ്രധകാനസപ്പെട കനടങ്ങള്

ഈ  സര്കകാര്  അധനികേകാരത്തനികലറനിയകശേഷയ  എകകസയ്  വേകുപ്പെയ്  മദര്യയ,
മയക്കുമരുനകേള്,  മറയ്  ലഹരനിവേസ്തുകള്  തുടങ്ങനിയവേയമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  രജനിസ്റ്റര്  സചെയ്ത
കകേസ്സുകേളസട എണ്ണത്തനില് ഓകരകാ മകാസവയ വേന്വേര്ദ്ധനവേകാണയ് ഉണ്ടകായനിട്ടുള്ളതയ്.  25-5-2016
മുതല് 2017 മകാര്ച്ചയ്  31  വേസര 22467 അബ്കേകാരനി കകേസ ഞ്ഞുകേളയ 3,486  NDPS  കകേസ ഞ്ഞുകേളയ
59,335  COTPA  കകേസ ഞ്ഞുകേളയ   രജനിസ്റ്റര്  സചെയ്യുകേയണ്ടകായനി.  എന്നകാല്  മുന്വേര്ഷയ  ഇകത
കേകാലയളവേനില്  25-5-2015  മുതല്  31-3-2016  വേസര  14665  അബ്കേകാരനി കകേസ്സുകേളയ  1566
N.D.P.S.  കകേസ്സുകേളയ  8929  COTPA  കകേസ്സുകേളയ  മകാത്രമകാണയ്  രജനിസ്റ്റര്  സചെയ്തനിരുന്നതയ്.
അതകായതയ്  ടനി  കേകാലയളവേനില്  അബ്കേകാരനി  കകേസ്സുകേളസട  എണ്ണത്തനില്  53 ശേതമകാനവയ
N.D.P.S  കകേസ്സുകേളസട എണ്ണത്തനില് 123  ശേതമകാനവയ COTPA കകേസ്സുകേളസട എണ്ണത്തനില്
565 ശേതമകാനവയ വേര്ദ്ധനവേകാണുണ്ടകായനിട്ടുള്ളതയ്. ഇതയ് സര്വ്വകേകാല സറകകകാര്ഡകാണയ്.

• എകകസയ് സചെകയ്കപെകാസ്റ്റുകേള് ആധുനനികേവേല്കരനിക്കുന്നതനിസന ഭകാഗമകായനി 7
എകകസയ് സചെകയ്കപെകാസ്റ്റുകേളനില് കേസണ്ടയ്നര് കമകാഡവ്യൂളകേള് സകാപെനിക്കുന്നതനിനയ്
ഭരണകാനുമതനി  നല്കുകേയയ  അഞനിടത്തയ്  കേസണ്ടയനിനര്  കമകാഡവ്യൂളകേള്
സകാപെനിക്കുകേയയ സചെയ്തു.



437 കകേരള നനിയമസഭ                      കമയയ് 18, 2017

• 25 സചെകയ്കപെകാസ്റ്റുകേളനില് ANERT മുകഖന കസകാളകാര് കഹമകാസ്റ്റയ് ലകാമ്പുകേള്
സകാപെനിക്കുന്നതനിനയ് ഭരണകാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 14 സചെകയ്കപെകാസ്റ്റുകേളനില്
CCTVകേര്യകാമറ  സകാപെനിക്കുന്നതനിനുയ  മുത്തങ്ങ,  ചെനിന്നകാര്  സചെകയ്കപെകാസ്റ്റുകേളനില്
Solar lighting System സകാപെനി ക്കുന്നതനിനുയ ഭരണകാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

• എകകസയ്  വേകുപ്പെനില്  എന്കഫകാഴ്സയ്സമനയ്  പ്രവേര്ത്തനയ  ശേക്തനിസപ്പെടു
ത്തുന്നതനിസന  ഭകാഗമകായനി  പെത്തയ്  വേര്ഷത്തനിലധനികേയ  പെഴകമുണ്ടകായനിരുന്ന
വേകാഹനങ്ങള് മകാറനി 25  പുതനിയ വേകാഹനങ്ങള് ഈ സര്കകാരനിസന കേകാലയളവേനില്
അനുവേദനിച്ചു.   ജനില്ലകാകമധകാവേനികേളകായ  14  സഡപെവ്യൂടനി  എകകസയ്
കേമ്മതീഷണര്മകാരുസട ഉപെകയകാഗത്തനിനകായനി പുതനിയ ഓകരകാ Mahindra Xylo
ഇനത്തനില്സപ്പെട വേകാഹനയ അനുവേദനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്. 

• എകകസയ് ഓഫതീസുകേളസട കേമവ്യൂടര്വേല്കരണത്തനിനുയ ഇ-ഓഫതീസയ് സനിസ്റ്റയ
ഓഫതീസുകേളനില്  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനുമകായനി  63  കേമവ്യൂടറയ  18  1-KVA
Online UPS  സനിസ്റ്റവയ വേകാങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടയ്. JEC/DC മകാരുസട ഉപെകയകാഗത്തനിനയ്
ലകാപ് കടകാപെയ് വേകാങ്ങുന്നതനിനയ് ഭരണകാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

• തൃശ്ശൂരനിസല  എകകസയ് അകകാദമനി  കദശേതീയ  നനിലവേകാരത്തനികലയയ്
ഉയര്ത്തുന്നതനിസന  ഭകാഗമകായനി  17  പെദ്ധതനികേളസട  നനിര്മ്മകാണയ  ഇവേനിസട
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതകാണയ്.

• കകേകാടയയ,  പെകാലകകാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  വേയനകാടയ്,  കേകാസര്കഗകാഡയ്,  കകേകാഴനികകകാടയ്,
മലപ്പുറയ ജനില്ലകേളനില് എകകസയ് ടവേറകേള് സകാപെനി ക്കുന്നതനിനയ് നടപെടനികേള്
സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന.  കകേകാടയയ ജനില്ലയനില് എകകസയ് ടവേറനിസന നനിര്മ്മകാണയ
ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

• ലഹരനിവേനിമുക്ത കകേരളയ എന്ന ലക്ഷര്യയ സകാക്ഷകാല്കരനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേരള
സയസകാന ലഹരനി വേര്ജജന മനിഷന് ''വേനിമുക്തനി'' രൂപെതീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

• ലഹരനി  വേനിരുദ്ധ  മനിഷന്  ''വേനിമുക്തനി''യസട  സകന്ദശേയ  ജനങ്ങളനിസലത്തനി
ക്കുന്നതനിനകായനി  40  ലക്ഷയ സ്റ്റനികറകേള് എല്ലകാ വേതീടുകേളനിലുയ പെതനിക്കുന്നതനിനകായനി
എല്ലകാ  ജനില്ലകേളനിസലയയ  തകദ്ദേശേഭരണ  സകാപെനങ്ങളമകായനി  ബനസപ്പെട
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് നടനവേരുന.

• മദര്യത്തനിസനയയ  മറയ്  ലഹരനി പെദകാര്ത്ഥങ്ങളസടയയ  ദൂഷര്യവേശേങ്ങസളക്കുറനിച്ചയ്
വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേസളയയ  യവേജനങ്ങസളയയ  കബകാധവേല്കരനിക്കുന്നതനിനകായനി
സയസകാനത്തയ് സ്കൂള്/കകേകാകളജുകേള് കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചയ് നനിലവേനില് 2542 ലഹരനി
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വേനിരുദ്ധ  കബ്ബുകേള്  പ്രവേര്ത്തനിച്ചു  വേരുനണ്ടയ്.  നനിലവേനില്  1385-ഓളയ
പെരകാതനിസപ്പെടനികേളയ സകാപെനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  എല്ലകാ ജനില്ലകാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ ആകരകാഗര്യ
വേകുപ്പുമകായനി സഹകേരനിച്ചയ് ഡതീ-അഡനിക്ഷന് സസനറകേള് ആരയഭനിക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  എകകസയ്  വേകുപ്പെനിനുകേതീഴനില്  കദശേതീയ  നനിലവേകാരത്തനിലുള്ള
പുനരധനിവേകാസ  സഹൗകേരര്യകത്തകാടുകൂടനിയ  ഒരു  മകാതൃകേകാ  ഡതീ-അഡനിക്ഷന്
സസനര് സകാപെനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപെടനികേള് സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരുന.

• എകകസയ്  വേകുപ്പെനില്  വേനനിതകാ  പ്രകാതനിനനിധര്യയ  വേര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുസമന്ന

എല്.ഡനി.എഫയ്.  പ്രകേടനപെത്രനികേയനിസല  വേകാഗകാനയ  പ്രകാവേര്ത്തനികേ

മകാകനിസകകാണ്ടയ്  എകകസയ്  വേകുപ്പെനില്  ഓകരകാ  കറഞയ്  ഓഫതീസനിലുയ  ഒരു

വേനനിതകാ  സനിവേനില്  എകകസയ്  ഓഫതീസര്  എന്ന  ക്രമത്തനില്

138  വേനനിതകാ  സനിവേനില്  എകകസയ്  ഓഫതീസര്മകാരുസട  തസനികേ  സൃഷ്ടനിച്ചയ്

ഉത്തരവേയ് പുറസപ്പെടുവേനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

• എകകസയ് വേകുപ്പെനില് വേയര്ലസയ് സനിസ്റ്റയ നടപ്പെനിലകാക്കുന്നതനിനയ് 200 ലക്ഷയ

രൂപെ  2017-18  വേര്ഷസത്ത  പകാന്ഫണ്ടനില്  വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ളതുയ

ആയതനിനയ് ഭരണകാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമകാണയ്.

• എകകസയ് സചെകയ്കപെകാസ്റ്റുകേള് ആധുനനികേവേല്കരനിക്കുന്നതനിസന ഭകാഗമകായനി

2,86,65,000  രൂപെ  2017-18  വേര്ഷസത്ത  പകാന്  ഫണ്ടനില്  വേകേ

സകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ളതുയ ആയതനിനയ് ഭരണകാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമകാണയ്.  

• എകകസയ് അകകാദമനിയസട നവേതീകേരണത്തനിനകായനി  175  ലക്ഷയ രൂപെയസട

ഭരണകാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

• കബകാധവേല്കരണ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കകായനി  50,00,000  രൂപെ  2017-18

വേര്ഷസത്ത പകാന്ഫണ്ടനില് വേകേസകേകാള്ളനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.

• ശേകാസകായകകേകാട, അങമകാലനി, സകേകാടകാരകര, മകാനന്തവേകാടനി എന്നനിവേനിട ങ്ങളനില്

എകകസയ് കകേകായപകേയ് സുകേള്ക്കുയ തങമണനി, ആരര്യനകാടയ് എന്നനിവേനിടങ്ങളനില്

എകകസയ്  കറഞയ്  ഓഫതീസുകേള്ക്കുയ  സകേടനിടയ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനയ്

ഭരണകാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
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• പുതനിയതകായനി  ആരയഭനിച്ച തകാലൂക്കുകേളനില്  6  തകാലൂക്കുകേളനില്  എകകസയ്

സര്കനിളകാഫതീസുകേള് ആരയഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപെടനി സഡ്വതീകേരനിച്ചു വേരുന.

കറകാഡനി കബകാര്ഡയ് രൂപെതീകേരണയ

• കേള്ളയ് വേര്യവേസകായ കമഖല ഇന്നയ് ഗുരുതരമകായ പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേ യകാണയ്.
കേള്ളയ്  സചെത്തുന്നതനിനുള്ള  വൃക്ഷങ്ങളസട  കുറവയ  ശുദ്ധമകായ  കേള്ളയ്
സചെത്തനിസയടുക്കുന്നതനിസല  പ്രകാകയകാഗനികേ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളയ  ഈ  കമഖലയനില്
ഗുരുതരമകായ  പ്രതര്യകാഘകാതങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കുനണ്ടയ്.  ഈ  വേര്യവേസകായവമകായനി
ബനസപ്പെട സതകാഴനിലനികലര്സപ്പെടനിട്ടുള്ള സതകാഴനിലകാളനി കേളസട സതകാഴനിലുയ ജതീവേനിത
സുരക്ഷനിതതഡ്വവയ  സയരക്ഷനികകാന്  അടനിയന്തര  നടപെടനി  ആവേശേര്യമകാണയ്.  കേള്ളയ്
സചെത്തുന്നതനിനയ്  ആവേശേര്യമകായ  കതകാതനിലുള്ള  വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുപെനിടനിപ്പെനിച്ചയ്
പെരനിപെകാലനിക്കുന്നതനിനുയ  സതകാഴനിലകാളനികേളസട  സതകാഴനില്  സുരക്ഷനിതതഡ്വയ
ഉറപ്പെകാക്കുവേകാനുയ  ലക്ഷര്യമനിടയ്  'കറകാഡനി  കബകാര്ഡയ്'  പ്രകാവേര്ത്തനികേമകാക്കുന്നതകാണയ്.
കൂടകായ  ചെര്ച്ചകേള്  നടത്തനി ഇതനിനകാവേശേര്യമകായ  നനിയമനനിര്മ്മകാണ
നടപെടനികേള് എത്രയയ സപെസടന്നയ് സഡ്വതീകേരനിക്കുവേകാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

സര്,  ഒരു കേകാരര്യയ  വേര്യക്തമകാകകാനുള്ളതയ്,  സതകാഴനില് കമഖലയനില് കൂടുതല് സതകാഴനില്
സകാഹചെരര്യങ്ങള്  സൃഷ്ടനികകാനുള്ള  നടപെടനികേളകാണയ്  ഗവേണ്സമനയ്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.
ഗവേണ്സമനയ്  സകാപെനങ്ങളനിലുയ  സപെകാതുകമഖലകാ  സകാപെനങ്ങളനിലുയ  എയകപകായ്സമനയ്
എകകചെഞ്ചുകേള്  വേഴനി  7964  ഉകദര്യകാഗകാര്ത്ഥനികേള്കയ്  സതകാഴനില്  ലഭര്യമകാകനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
കകേരളത്തനില്  വേനിവേനിധ  ഏജന്സനികേള്വേഴനി  63297  കപെര്കയ്  സതകാഴനില്പെരനിശേതീലനയ
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇവേനിസട  എത്രകപെര്കയ്  സതകാഴനില്  നല്കേനിസയസന്നല്ലകാമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്
ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുണ്ടകായനിരുന.   സതകാഴനില്  പെരനിശേതീലനയ  നല്കേനിയവേരനില്  33478  കപെര്കയ്
സഡ്വകേകാരര്യ  കമഖലയനില്  കജകാലനി  ലഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഗവേണ്സമനയ്  കമഖലയനിലുയ  സപെകാതുകമഖലകാ
സകാപെനങ്ങളനിലുയ സഡ്വകേകാരര്യ കമഖലയനിലുയ കൂടുതല് സതകാഴനിലവേസരങ്ങള് ലഭര്യമകാക്കുന്നതനിനയ്
സഹകായകേരമകായ  നനിലപെകാടുകേള്  സഡ്വതീകേരനിക്കുയ.  സതകാഴനില്ലഭര്യത  വേര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനില്
എയകപകായബനിലനിറനി  സസനറകേള്കയ്  ഒരു പ്രധകാനസപ്പെട പെങണ്ടയ്.  കകേരളത്തനില് ഇന്നയ്  ഏഴയ്
ജനില്ലകേളനില് എയകപകായ്സമനയ്  എകയ്കചെഞനിസന ഭകാഗമകായനി  എയകപകായബനിലനിറനി  സസനറകേള്
പ്രവേര്ത്തനിക്കുനണ്ടയ്.  എല്ലകാ  ജനില്ലകേളനിലുയ  എയകപകായബനിലനിറനി  സസനറകേള്  പ്രവേര്ത്തനിപ്പെനിക്കുവേകാനകാണയ്
സര്കകാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്.  ഈ വേര്ഷയതസന്ന അതയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുയ.  എയകപകായബനിലനിറനി
സസനര്  വേഴനി  സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്ന  കജകാബ്സഫയറനിലൂസട  നനിരവേധനി  സഡ്വകേകാരര്യ  ഉടമകേള്കയ്
ബനസപ്പെടകാനുയ  സതകാഴനില്  കവേദഗ്ദ്ധര്യയ  കനടനിയനിട്ടുള്ള  ഉകദര്യകാഗകാര്ത്ഥനികേള്കയ്  സതകാഴനില്
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ലഭനിക്കുന്നതനിനുയ  സഹൗകേരര്യമുണ്ടയ്.  അതുസകേകാണ്ടയ്  ഇകകാരര്യത്തനില്   ബഹുമകാനസപ്പെട  എല്ലകാ
അയഗങ്ങളസടയയ സജതീവേമകായ ഇടസപെടല് ഓകരകാ ജനില്ലയനിലുയ ഉണ്ടകാകേണയ.  അങ്ങസനവേന
കേഴനിഞകാല്  വേന്കതകാതനില്  സതകാഴനില്  സകാധര്യത  സൃഷ്ടനികകാന്  നമുകയ്  സകാധനിക്കുയ.
ഒന്നനിച്ചുനനിന്നയ്  പ്രവേര്ത്തനിച്ചുകേഴനിഞകാല് ഈ കേകാരര്യങ്ങളനിസലല്ലകായ ആവേശേര്യമകായ നടപെടനികേള്
സഡ്വതീകേരനിച്ചയ്  മുകന്നകാട്ടുകപെകാകേകാന് കേഴനിയയ.  സതകാഴനില്ജനര്യകരകാഗങ്ങളസട  കേകാരര്യത്തനില് കകേരളയ
ഗഹൗരവേമകായ  സനിതനിവേനികശേഷമകാണയ്  കനരനിടുന്നതയ്.   ഫകാകറതീസയ്  ആനയ്  കബകായനികലഴ്സയ്
ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനയ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പെഠനങ്ങളനില്  വേളസര  ഗഹൗരവേമകായനിട്ടുള്ള സനിതനിവേനികശേഷയ
റനികപ്പെകാര്ടയ്  സചെയസപ്പെടനിട്ടുണ്ടയ്.  കേരനിങല്  കേഡ്വകാറനികേളനില്  കജകാലനി  സചെയ്യുന്നവേരുയ  കേശുവേണ്ടനി
ഫകാകറനികേളനില് കജകാലനി  സചെയ്യുന്നവേരുയ  അത്തരയ പെരനികശേകാധനകേളകാണയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.
തുടര്ന്നയ്  മത്സര്യബനന  തുറമുഖ കമഖലയനിസല  സതകാഴനിലകാളനികേള്,  സവേല്ഡനിയഗയ്
സതകാഴനിലകാളനികേള്,  ഇലകകകാകപറനിയഗയ്  സതകാഴനിലകാളനികേള്,  പെകാകനിയഗയ്  സതകാഴനിലകാളനികേള്
സപെകാതുകമഖല,  സഹകേരണകമഖല,  കേണ്സവ്യൂമര്സഫഡയ്,  സനിവേനില്  സകപസയ്
കകേകാര്പ്പെകറഷന്  തുടങ്ങനിയകമഖലകേളനിസലല്ലകായ  പെകാകനിയഗയ്  സതകാഴനിലകാളനികേള്  കജകാലനി  സചെയ്യുനണ്ടയ്.
അവേരുസട  ആകരകാഗര്യ പ്രശ്നയ  ഒരുതരത്തനിലുയ  പെരനിഹരനികസപ്പെടുന്നനില്ല.  മുനനിസനിപ്പെല്
കകേകാര്പ്പെകറഷനുകേളനിലുയ  ഈ  വേനിഷയങ്ങളണ്ടയ്.  ഇതനിസനസയല്ലകായ  അടനിസകാനത്തനില്
സതകാഴനിലുമകായനി  ബനസപ്പെട  കരകാഗങ്ങള്  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുയ  അതയ്  തടയന്നതനിനുയ
സഹകായകേരമകായ  നടപെടനികേളനികലയയ്  കപെകാകേണയ.  അതനിനടനിസകാനമകായ  പെരനികശേകാധനകേള്
നടത്തുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ നടപെടനികേസളല്ലകായ സഡ്വതീകേരനിച്ചുവേരനികേയകാണയ്.  എല്ലകാ കമഖലകേളനിലുയ
ആധുനനികേവേല്കരണസത്ത  ലക്ഷര്യയവേച്ചുസകേകാണള്ള  പെദ്ധതനികേളയ  നടപ്പെനിലകാകനിവേരുന.
ഇവേനിസട  ഒരു  വേനിവേകാദ  വേനിഷയമകായനി  നനില്ക്കുന്ന  മദര്യനയയ  ഏപ്രനില്മകാസയ  മുതല്
നടപ്പെനിലകാകകണ്ടതകാണയ്.   കനരസത്ത  അയഗതീകേരനികസപ്പെട  നയമകാണയ്  തുടരുന്നതയ്.   കമയയ്
മകാസത്തനിലകാണയ് ഗവേണ്സമനയ് അധനികേകാരത്തനില് വേരുന്നതയ്. സഡ്വകാഭകാവേനികേമകായയ ആ ഘടത്തനില്
നയയ പ്രഖര്യകാപെനികകാസമന്ന നനിലപെകാസടടുത്തു. അത്തരസമകാരു ഘടത്തനിലകാണയ് യകാദൃശ്ചനികേമകായനി
മലപ്പുറത്തയ് സതരസഞടുപ്പെയ്  വേരുന്നതയ്.   ആ ഘടത്തനില് അതയ് സകാധര്യമസല്ലന്നയ്  വേന്നകപ്പെകാള്
നനിലവേനില്  നടത്തനിസകകാണ്ടനിരുന്ന  ഷകാപ്പുകേസളല്ലകായ  തുടരുന്നതനിനയ്  എല്ലകാവേര്ക്കുയ  മൂന്നയ്
മകാസസത്ത കേകാലകാവേധനി നതീടനിസകകാടുത്തു. അതയ് ഈ ജൂണ് 30-ാം തതീയതനി അവേസകാനനിക്കുയ.
ജൂണ്  30-ാം  തതീയതനികയ്  മുമയ്  മദര്യനയയ  വേരുയ.  അതനിനയ്  കവേസറ  തടസമുണ്ടകാകേനില്ല.
അതനിനനിടയനില് എനനികയ് സചെറനിസയകാരു ആകരകാഗര്യപ്രശ്നമുണ്ടകായനി.  അതനില് നനിനയ കഭദമകായനി
വേരനികേയകാണയ്.  എന്തകായനിരുന്നകാലുയ  ഗവേണ്സമനനിനുകവേണ്ടനി  മദര്യനയയ  പ്രഖര്യകാപെനിക്കുയ.
ബഹുമകാനസപ്പെട  എയ.  ഉമ്മറകാസണന്നയ്  കതകാനന,  മകഞരനിയനില്  ഒരു ഷകാപ്പെയ്  തുറന്നതനിസന
സയബനനിച്ചയ്  പെറഞ.  മകഞരനിയനില്  ബകാര്  കഹകാടല്  തുറകകാന്  ഇടവേന്നതുയ
മദര്യഷകാപ്പുസണ്ടങനില് അതുയ കകേകാടതനി വേനിധനിയസട അടനിസകാനത്തനിലകാണയ്.  എല്ലകായ കകേകാടതനി
വേനിധനിയസട അടനിസകാനത്തനിലകാണയ്.  ഒരു കേകാരര്യയ ഞകാന് ഉറപ്പെയ്  നല്കുന്നതയ് മദര്യവേര്ജനയ,
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ലഹരനി  വേര്ജനയ  എന്നനിവേ  പ്രകാവേര്ത്തനികേമകാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിലപെകാടനികലയകാണയ്  നമ്മള്
ഒന്നനിച്ചയ് കപെകാകകേണ്ടതയ്.  ആര്കയ് കവേണസമങനിലുയ ഷകാപ്പുകേള് പൂടനികകായ.  പെകക്ഷ അതുസകേകാണ്ടയ്
ലഹരനിയസട ഉപെകയകാഗയ അവേസകാനനിക്കുന്നനില്ല. ലഹരനിയസട ഉപെകയകാഗയ അവേസകാനനിപ്പെനികണ
സമങനില്  ആളകേള്  ഇതയ്  ഉപെകയകാഗനികകാതനിരനികണയ.  ഇതയ്  ഉപെകയകാഗനികകാതനിരനികകാന്
നമ്മസളല്ലകാകപെരുയ  ഇടസപെടണയ.  അതനിനുള്ള  ഏറവയ  പ്രധകാനസപ്പെട  വേഴനിയകാണയ്  'വേനിമുക്തനി'.
വേനിമുക്തനിയസട പ്രവേര്ത്തനത്തനില് എല്ലകാവേരുയ  സഹകേരനിച്ചുസകേകാണതസന്ന മുകന്നകാട്ടുകപെകാകേണയ.
തകദ്ദേശേഭരണ സകാപെനങ്ങള്, റസനിഡന്ഷര്യല് അകസകാസനികയഷനുകേള്, കുടുയബശതീ യൂണനിറ്റുകേള്,
വേനിദര്യകാര്ത്ഥനികേള്,  യവേജനസയഘടനകേള്,  എല്ലകാകപെരുയ ഒന്നനിച്ചുകചെര്ന്നയ് ശമനിച്ചകാല് ലഹരനിയസട
ഉപെകയകാഗത്തനില്നനിനയ  ജനങ്ങസള  പെനിന്തനിരനിപ്പെനികകാന്  കേഴനിയയ.   ഒരു  കേകാരര്യയ  ഞകാന്
നനിങ്ങളസട ശദ്ധയനില് സപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്. ആദരണതീയനകായ മുന് മുഖര്യമനനി  സകേ. കേരുണകാകേരന്,
ദതീര്ഘകേകാലയ  കകേരളത്തനില്  ഭരണത്തനിനയ്  കനതൃതഡ്വയ  സകേകാടുത്തനിരുന.  അകദ്ദേഹത്തനിസന
നനിലപെകാടുകേകളകാസടല്ലകായ  ഒരുപെകാടയ്  അഭനിപ്രകായ  വേര്യതര്യകാസങ്ങളള്ളവേരകാണയ്  ഞങ്ങസളല്ലകായ.
അസതല്ലകായ നനിലനനിര്ത്തനിസകകാണ്ടയ് പെറയസട,  ഒരു സന്ദര്ഭത്തനിലുയ സകേ.  കേരുണകാകേരന് മദര്യ
നനികരകാധനയ  ലക്ഷര്യയവേച്ചുസകേകാണള്ള  ഒരു  നടപെടനിയയ  സഡ്വതീകേരനിച്ചനില്ല.  ഞകാന്  മുമയ്
നനിയമസഭയനില് പെറഞതുകപെകാസല എ. പെനി. ഉദയഭകാനു കേമ്മതീഷന് റനികപ്പെകാര്ടനില് പ്രധകാനമകായയ
എടുത്തുകചെര്ത്ത ഒരഭനിപ്രകായയ ശതീ.  സകേ.  കേരുണകാകേരകനതകാണയ്.   എന്തുസകേകാണ്ടയ് അകദ്ദേഹയ
അത്തരസമകാരു നനിലപെകാടയ്  സഡ്വതീകേരനിച്ചു?  പ്രകാകയകാഗനികേമകായനി ഈ രകാഷ്ട്രത്തനിസന ദതീര്ഘകേകാല
അനുഭവേങ്ങളനിലുയ  കലകാകേത്തനിസന  അനുഭവേങ്ങളനിലുയ  നനിനസകേകാണ്ടകാണയ്  മദര്യ
നനികരകാധനവമകായനി  ബനസപ്പെട  വേനിഷയത്തനില്  അകദ്ദേഹയ  നനിലപെകാടയ്  സഡ്വതീകേരനിച്ചതയ്.  വേര്യതര്യസ
വേതീക്ഷണങ്ങളയ  അഭനിപ്രകായങ്ങളസമകാസക  ഉണ്ടകാകയകകായ.  നമ്മസളല്ലകായ  ആഗഹനിക്കുന്നതയ്
എന്തകാണയ്?  ജനങ്ങള്  ലഹരനിയനില്നനിനയ  കമകാചെനിതരകാകേണയ.   അതനിനുള്ള
മകാര്ഗ്ഗങ്ങസളക്കുറനിച്ചുള്ള  വേര്യതര്യസ  വേതീക്ഷണങ്ങള്  നമുക്കുണ്ടയ്.   പെസക്ഷ  ജനങ്ങസള  ഈ
നനിലപെകാടനില്നനിനയ  പെനിന്തനിരനിപ്പെനികകണ്ട  തകാസണന്ന  ധകാരണയനില്  സജതീവേമകായനി  നകായ
ആത്മകാര്ത്ഥതകയകാടുകൂടനി  ഇടസപെടകാല് പ്രകാകദശേനികേതലങ്ങളനില് നനിരവേധനി ആളകേളനില് മകാറയ
വേരുത്തുവേകാന്  കേഴനിയയ.   ലഹരനി  ഉപെകയകാഗനിക്കുന്നവേസര  ഇനനിസയങനിലുയ  ലഹരനി
ഉപെകയകാഗനികകാത്തവേരകായനി  മകാറണയ.   വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  കമഖലയനില്  ഇതയ്  പ്രധകാനമകായയ
സഡ്വതീകേരനികകണ്ട  ഒരു  നനിലപെകാടകാണയ്.   അതുസകേകാണ്ടയ്  ഇത്തരസമകാരു  വേതീക്ഷണമകാണയ്
സഡ്വതീകേരനികകണ്ടതയ്.  

ശതീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  മകഞരനിയനിസല ബകാര് കഹകാടല് തുറന്നതനിസന സയബനനിച്ചയ്,
അതനിസന സതകാട്ടുമുമനിലുള്ളതയ് ഒന്നയ് ഒരു  സമഡനികല് കകേകാകളജകാണയ്. മസറകാന്നയ് സതകാടടുത്തുള്ള
ഒരു   മുസതീയ  പെള്ളനിയകാണയ്.   ഈ  രണ്ടനിടകത്തയ്ക്കുമുള്ള  ദൂരയ  50  മതീറര്  ഇല്ല.  മകാത്രമല്ല,
അതുവേഴനിയള്ള  കറകാഡയ്  പെനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.-യസട  കസ്റ്ററയ്  കഹകവേ  ആയനിരുന.  ആ  കസ്റ്ററയ്
കഹകവേ കപെരുമകാറനി  അപ്പുറകത്തയയ്  സകേകാണവേന്നയ്  നനിര്മ്മനിച്ചതകാണയ്.   അതുസകേകാണ്ടയ് അങ്ങയ്
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പ്രകതര്യകേയ ഈ കേകാരര്യങ്ങള് പെരനികശേകാധനികണയ.  ബഹുമകാനസപ്പെട കകേകാടതനിയനില് അങ്ങയസട
ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനയ്   ഈ സയഗതനികേള് സപ്രസയ് സചെയ്തുസകേകാണ്ടകാണയ് വേനിധനി സമകാദനിച്ചസതന്നതയ്
ശദ്ധയനില് സപ്പെടുത്തുകേയകാണയ്.

ശതീ  .    റനി  .  പെനി  .    രകാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞകാന്  കനരസത്തതസന്ന  പെറഞനിട്ടുണ്ടയ്.
നനിയമവേനിരുദ്ധമകായനി  പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  ഷകാപ്പുയ  അനുവേദനികനില്ല.  നനിയമത്തനിനകേത്തു
നനിനസകേകാണമകാത്രകമ  ഷകാപ്പുകേള്  പ്രവേര്ത്തനിക്കൂ.   നനിയമപെരമകായനി  മകാത്രകമ  ഷകാപ്പുകേള്
നടത്തുവേകാന്  അനുവേദനിക്കുള  എന്ന  നനിലപെകാടയ്  ഗവേണ്സമനയ്  സഡ്വതീകേരനിക്കുന്നതുസകേകാണ്ടയ്
അതുമകാത്രകമ നടപ്പെനിലകാകുകേയള.  

സപെകാതുമരകാമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വേകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    ജനി  .    സുധകാകേരന്  ): സര്, ഇവേനിസട
പെനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.  ഒരു  കപെരുയ  മകാറനിയനിടനില്ല.  ഒനയ  ഡതീ-കനകാടനികഫ  സചെയ്തനിടനില്ല.
യകാസതകാരുവേനിധ  നനിലപെകാടുയ  എടുത്തനിടനില്ല.  ഇതയ്  ഞകാന്  മുമ്പുയ  സഭയനില്  പെറഞനിരുന.
ഇവേനിസടയയ ഒരുകേകാരര്യവയ ഞങ്ങളസട ഡനിപ്പെകാര്ടയ്സമനയ് സചെയ്തനിടനില്ല. 

ശതീ  .   റനി  .   പെനി  .   രകാമകൃഷ്ണന് : സര്, അതയ് നമുകയ് പെരനികശേകാധനികകായ.

ശതീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  പെനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.  ചെതീഫയ്  എഞനിനതീയറസടയയ  അസനിസ്റ്റനയ്
എഞനിനതീയറസടയയ കേത്തുകേള് വേന്നതുസകേകാണ്ടകാണയ് ഞകാന് പെറഞതയ്

ശതീ  .    റനി  .    പെനി  .    രകാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  അങ്ങയ് പെരകാതനി എഴുതനിത്തന്നകാല് പെരനികശേകാധനികകാന്
തയകാറകാണയ്.  ബഹുമകാനസപ്പെട  സപെകാതുമരകാമത്തയ്  വേകുപ്പുമനനി  പെറഞതുകപെകാസല
ഡതീകനകാടനിഫനികകഷന് എസന്നകാരു നനിലപെകാടയ്  സര്കകാര് ഇതുവേസര എടുത്തനിടനില്ല.  അകപ്പെകാള്
സഡ്വകാഭകാവേനികേമകായയ  ചെനിലര്  കദശേതീയ  പെകാതസയനയ  സയസകാന  പെകാതസയനയ  ധരനിച്ച  പെല
കറകാഡുകേളയ കരഖകേളനില് കമജര് ഡനിസ്ട്രേനികയ് കറകാഡുകേളകാണയ്. അതകാണയ് കകേകാടതനിയസട മുന്പെനില്
വേരുന്ന  പ്രശ്നയ.  നനിയമപെരമകായനി  പെറഞകാല്  നനിയമയ  നടപ്പെനിലകാകകാന്  ബകാധര്യസമകാണയ്.
സുപ്രതീയകകേകാടതനി  വേനിധനിയനില്നനിന്നയ്  സര്കകാര്  മകാറന്നനില്ല.  സുപ്രതീയകകേകാടതനി  വേനിധനി
അനുസരനിച്ചുതസന്നയകാണയ്  സര്കകാര്  പ്രവേര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  തുടര്നയ  അപ്രകേകാരയ  മകാത്രകമ
പ്രവേര്ത്തനിക്കുകേയള. നകാടനിസന യകാഥകാര്ത്ഥര്യയ മനസനിലകാകനി നമ്മള് നയയ രൂപെതീകേരനിക്കുന്ന
സമയത്തുയ  ചെനില  നനിലപെകാടുകേള്  സഡ്വതീകേരനികകണ്ടനി  വേരുയ.  ഇവേനിസട  കേള്ളുവേര്യവേസകായ
സതകാഴനിലകാളനികേളസട  സയരക്ഷണവയ  തുടര്നള്ള  പ്രശ്നങ്ങസളക്കുറനിസച്ചല്ലകായ  പെല  അഭനിപ്രകായങ്ങളയ
വേന.  എല്ലകാ കേകാരര്യങ്ങളയ ഞകാന് വേനിശേദതീകേരനിക്കുന്നനില്ല.  ഉന്നയനിച്ച പ്രശ്നങ്ങസളല്ലകായ സര്കകാര്
പെരനികശേകാധനികകായ.  അതുമകായനി  ബനസപ്പെടയ്  ഒരുകേകാരര്യയ  ഞകാന് വേര്യക്തമകാക്കുകേയകാണയ്,  അതയ്
Toddy  Board-സന  രൂപെതീകേരണമകാണയ്.  കേള്ളുവേര്യവേസകായ  കമഖല  ഇന്നയ്  ഗുരുതരമകായ
പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയകാണയ്. കേള്ളയ് സചെത്തുന്നതനിനുള്ള വൃക്ഷയ, അതനിനുള്ള കുറവേയ്, ശുദ്ധമകായ
കേള്ളയ്  സചെത്തനിസയടുക്കുന്നതനിസല പ്രകാകയകാഗനികേ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  ഇസതല്ലകായ  ഈ  കമഖലയനില്
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ഗുരുതരമകായ  പ്രതര്യകാഘകാതങ്ങള്  ഉളവേകാക്കുനണ്ടയ്.  ഈ  വേര്യവേസകായവമകായനി  ബനസപ്പെട
സതകാഴനിലനികലര്സപ്പെട സതകാഴനിലകാളനികേളസട സതകാഴനിലുയ ജതീവേനിത സുരക്ഷനിതതഡ്വവയ സയരക്ഷനികകാന്
അടനിയന്തര  നടപെടനി  ആവേശേര്യമകാണയ്.  ഞകാന്  കടഡയ്  യൂണനിയന്  സയഘടനകേളസട  കയകാഗയ
വേനിളനിച്ചു  കചെര്ത്തകപ്പെകാള്  എല്ലകാ  സയഘടനകേളയ  ഒന്നനിച്ചയ്  ആവേശേര്യസപ്പെടതയ്  Toddy  Board
രൂപെതീകേരനികണസമന്നതകാണയ്.  കേഴനിഞ  സര്കകാരനിന  കേകാലത്തയ്  അപ്രകേകാരമുള്ള  ഒരു
തതീരുമകാനസമടുത്തനിരുസന്നങനിലുയ അതയ് നടപ്പെനിലകായനിടനില്ല. അതനിനുള്ള ഒരു നടപെടനിയയ 2015-നയ്
തതീരുമകാനയ  എടുത്തതനിനുകശേഷയ  നടത്തനിയനിടനിസല്ലന്നകാണയ്  പെഴയ  കരഖകേള്
പെരനികശേകാധനിച്ചകപ്പെകാള് കേകാണകാന് കേഴനിയന്നതയ്. ഈ സര്കകാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ് Toddy Board
രൂപെതീകേരനികകാനുയ  Toddy  Board  പ്രവേര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനകാവേശേര്യമകായ  നനിയമനനിര്മ്മകാണയ
ഇതനിസന  തുടര്ച്ചയകായനി  നടപ്പെനിലകാകകാനുമകാണയ്.  Toddy  Board  പ്രകാവേര്ത്തനികേമകാക്കുസമന്ന
നനിലപെകാടയ്  ഗവേണ്സമനനിനുകവേണ്ടനി  ഞകാനനിവേനിസട  വേര്യക്തമകാക്കുകേയകാണയ്.  ഇതനിസനസയല്ലകായ
അടനിസകാനത്തനില് ഈ ധനകാഭര്യര്ത്ഥന പെകാസകാകനിത്തരണസമന്നയ് അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന.

തകദ്ദേശേസഡ്വയയഭരണവയ  നവ്യൂനപെക്ഷകക്ഷമവയ  വേഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥകാടനവയ
വേകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): സര്, ഇയഗതീഷനില് ഒരു സചെകാല്ലുണ്ടയ്. “If wealth is lost,
nothing is lost; if health is lost, something is lost; if character is lost, everything is
lost.” ധനയ നഷ്ടസപ്പെടകാല് ഒനയ നഷ്ടമകാകുന്നനില്ല,  ആകരകാഗര്യയ നഷ്ടസപ്പെടകാല് കുറച്ചയ് നമുകയ്
നഷ്ടമകാകുന,  സഡ്വഭകാവേയ നഷ്ടസപ്പെടകാല് എല്ലകായ  നഷ്ടമകാകുന. Character  നഷ്ടസപ്പെടതനിലൂസട
സര്വ്വതുയ  നഷ്ടസപ്പെടവേരുസട  വേനിലകാപെങ്ങളകാണയ്  നവ്യൂനപെക്ഷ  കക്ഷമവേകുപ്പെനിസന  ചെര്ച്ചയനില്
പെസങടുത്തുസകേകാണ്ടയ്  അപ്പുറത്തുനനിന്നയ്  മുഴങ്ങനികകടസതന്നയ്  പെറകയണ്ടനി  വേന്നതനില്  എനനികയ്
ദുനഃഖമുണ്ടയ്.  ശതീ.  പെനിണറകായനി  വേനിജയസന  കനതൃതഡ്വത്തനിലുള്ള  സര്കകാര്  ഒരു  വേര്ഷയ
പൂര്ത്തനിയകാക്കുകേയകാണയ്.  ഇന്നസല  തകദ്ദേശേ  സകാപെനങ്ങളനിസല  12  വേകാര്ഡുകേളനില്
ഉപെസതരസഞടുപ്പെയ് നടന്നതനില് എടനിലുയ എല്.ഡനി.എഫയ്.  വേനിജയയ കനടനി.  യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ്
നകാലയ്  സതീറ്റുകേകള  ലഭനിച്ചുള.  മലപ്പുറത്തയ്  കലകാകേയ് സഭയനികലയയ്  ഉപെസതരസഞടുപ്പെയ്  നടന.
കേഴനിഞ  തവേണ  ഇടതുപെക്ഷയ  കനടനിയതനികനകകാള്  ഒരു  ലക്ഷത്തനിലധനികേയ  കവേകാടകാണയ്
ഇടതുപെക്ഷയ കനടനിയതയ്. ......(ബഹളയ).....

മനി  .    സതീകര്: അകദ്ദേഹത്തനിസന വേകുപ്പെനിസന സയബനനിച്ചുള്ള ചെര്ച്ചയയ് അകദ്ദേഹയ മറപെടനി
പെറയകണ്ട.  ഇവേനിസട പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ വേനിഭകാഗവമകായനി ബനസപ്പെട കുകറ കേകാരര്യങ്ങള്
വേനിശേദതീകേരനിച്ചു.  അകദ്ദേഹയ  സയസകാരനിച്ച  29  മനിനനിട്ടുയ  അടനിസകാന  ജനവേനിഭകാഗങ്ങളമകായള്ള
പ്രശ്നങ്ങള്  പെറയന്നതനിനുകവേണ്ടനിയകാണയ്  വേനിനനികയകാഗനിച്ചതയ്.  ബഹുമകാനസപ്പെട  എസസകസയ്
വേകുപ്പുമനനി സയസകാരനിച്ചകപ്പെകാഴുയ പൂര്ണ്ണമകായയ ആ വേകുപ്പുമകായനി ബനസപ്പെട കേകാരര്യങ്ങളകാണയ്
വേനിശേദതീകേരനിച്ചതയ്.  ഗവേണ്സമനനിസന  പ്രതനിനനിധകാനയ  സചെയ്തയ്  സയസകാരനിക്കുകമകാള്  അവേര്കയ്
പെദ്ധതനികേള് പ്രഖര്യകാപെനികകാന്കൂടനി അവേസരയ കവേകണ്ട.  അതയ് പുതനിയ കേകാരര്യമകാകണകാ?
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പ്രതനിപെക്ഷകനതകാവേയ്   (  ശതീ  .    രകമശേയ്  സചെന്നനിത്തല  ):  ബഹുമകാനസപ്പെട  സതീകര്,
അങ്ങയസട ശദ്ധയനില് ഒരുകേകാരര്യയ സകേകാണവേരനികേയകാണയ്.  സകാധകാരണ മനനിമകാരുസട മറപെടനി
30  മനിനനിടകാണയ്.   ഇവേനിസട  അയഗങ്ങള് രകണ്ടകാ മൂകന്നകാ മനിനനിസടടുത്തകാല് അകപ്പെകാള്ത്തസന്ന
സചെയര് സബല്ലടനിക്കുകേയയ അവേസര തടസസപ്പെടുത്തുകേയയ സചെയ്യുയ.  30  മനിനനിസടനള്ളതയ്  ഒരു
മണനിക്കൂര്  കപെകാസര.  ഇവേനിസട  രണ്ടയ്  മനനിമകാര്  മറപെടനി  പെറഞ.  ഒരു  മണനിക്കൂറകായനി.
അതനിസനകാരു  നനിയനണയ  അങ്ങയ്  ഏര്സപ്പെടുത്തണയ.  പുതനിയ  മനനിമകാരകാണയ്.  അവേരുസട
വേകുപ്പുകേളസട  കേകാരര്യങ്ങള്  പെറയന്നതനിസലകാനയ  സതറനില്ല.  അസതകാസക  കവേണയ.
ഇകപ്പെകാള്ത്തസന്ന  4  മണനിയകാകേകാറകായനി.  അയഗങ്ങസള നനിയനനിക്കുന്നതുകപെകാസല മനനിമകാസരക്കൂടനി
ദയവേകായനി സതീകര് നനിയനനികണസമന്നയ് അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന.

മനി  .   സതീകര്: ബഹുമകാനസപ്പെട പ്രതനിപെക്ഷകനതകാവേയ് പെറഞതയ് ശേരനിയകാണയ്. ഇന്നസലയയ
മനിനനിഞകാനയ  ഞകാനതയ്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണ്ടകായനി.  ബഹുമകാനസപ്പെട  അയഗങ്ങകളയയ
മനനിമകാസരയയ  തകാരതമര്യയ  സചെയ്യുന്നതനില് ഒരു അനഹൗചെനിതര്യമുണ്ടയ്.  കേകാരണയ സര്കകാരനിസന
പ്രതനിനനിധകാനയ  സചെയ്തുസകേകാണ്ടയ്  പെദ്ധതനികേള്  പ്രഖര്യകാപെനികകാനുയ  കേകാരര്യങ്ങള്
വേനിശേദതീകേരനികകാനുമുള്ള  അവേസരയകൂടനി  അവേര്കയ്  ലഭര്യമകാകകേണ്ടതുണ്ടയ്.  അസതകാരു  പുതനിയ
കേകാരര്യമല്ല.  പെകക്ഷ  പെരമകാവേധനി  സമയക്രമയ  പെകാലനിക്കുകേയകാണയ്  ശേരനിസയന്നയ്
ആവേര്ത്തനിച്ചകാവേര്ത്തനിച്ചയ് ഞകാന് പെറയനണ്ടയ്.

കഡകാ  .   സകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, നവ്യൂനപെക്ഷ കക്ഷമസത്ത സയബനനിക്കുന്ന ധനകാഭര്യര്ത്ഥന
ചെര്ച്ചയകാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  അതുസകേകാണതസന്ന  നവ്യൂനപെക്ഷ  കമഖല  യനില്  നടന്ന  ഒരു
ഉപെസതരസഞടുപ്പെനിസന ഫലസത്തക്കുറനിച്ചയ്  ഇവേനിസട  ചെനില പെരകാമര്ശേങ്ങള് നടകത്തണ്ടതുണ്ടയ്.
കേഴനിഞ കലകാകേയ് സഭകാ സതരസഞടുപ്പെനില് 193000 കവേകാട്ടുകേള്കകാണയ് യ.ഡനി.എഫയ്.  അവേനിസട
വേനിജയനിച്ചതയ്.  ഈ ഉപെസതരസഞടുപ്പെനില്  171000  കവേകാടകായനി അതയ് കുറഞനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
ഇടതുപെക്ഷത്തനിനയ് ഒരു ലക്ഷകത്തകാളയ കവേകാടകാണയ് കൂടനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.

(മനനിമകാരുസട  പ്രസയഗത്തനില്  സമയകനിപത  പെകാലനികകാത്തതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്
പ്രതനിപെക്ഷയ ഒന്നടങയ സഭ ബഹനിഷ്കരനിച്ചു.)

മനി  .   സതീകര്: ഇതയ് ദഹൗര്ഭകാഗര്യകേരമകാണയ്. 

കഡകാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  നവ്യൂനപെക്ഷ ജനവേനിഭകാഗത്തനിനുകവേണ്ടനി എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്കകാര്  സചെയ്ത  കേകാരര്യങ്ങസള  സയബനനിച്ചയ്  കകേള്കകാനുള്ള  സഹനിഷ്ണുതകപെകാലുയ  ഇല്ലകാസതയകാണയ്
അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്നവേര് ഇറങ്ങനികപ്പെകാകുന്നതയ്.  അതയ് കകേള്കകാനുളള സന്മേനസസങനിലുയ അവേര്
കേകാണനികകണ്ടതകായനിരുന.  നവ്യൂനപെക്ഷങ്ങള്ക്കുകവേണ്ടനി എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഒനയ സചെയ്തനിസല്ലന്നകാണയ്
പെറഞതയ്.  നവ്യൂനപെക്ഷ ജനവേനിഭകാഗങ്ങള്കയ്  ആദര്യമകായനി  പെനി.എസയ്.സനി.,  യ.പെനി.എസയ്.സനി.
പെരതീക്ഷകേള്കയ്  പെരനിശേതീലനയ  നല്കുന്നതനിനുള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങള്  സയസകാനത്തയ്  തുടങ്ങനിയതയ്
സഖകാവേയ് വേനി.  എസയ്.  അച്ചുതകാനന്ദന് കകേരളത്തനില് എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാരനിനയ് കനതൃതഡ്വയ
നല്കേനിയനിരുന്ന  കേകാലത്തകാണയ്.  അന്നയ്  5  കകേന്ദ്രങ്ങള്  തുടങ്ങനി.  അതയ്  വേര്യകാപെനിപ്പെനിക്കുവേകാന്
മകാത്രമകാണയ് പെനിന്നതീടുവേന്ന യ.ഡനി.എഫയ്. സര്കകാര് ശമനിച്ചതയ്.
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നനിര്ദ്ധനരകായ  മുസതീയ  സപെണ്കുടനികേള്കയ്  ഉന്നത  വേനിദര്യകാഭര്യകാസയ  നടത്തുന്നതനിനയ്

സഹകായകേമകായ  10,000  രൂപെയസട  കസകാളര്ഷനിപ്പെയ്  സയസകാനത്തയ്  പ്രഥമമകായനി

നടപ്പെനിലകാകനിയതയ് ശതീ.  പെകാകലകാളനി മുഹമ്മദ്കുടനി നവ്യൂനപെക്ഷ വേകുപ്പെനിസന ചുമതല ഏസറടുത്തയ്

സസകേകേകാരര്യയ  സചെയ്തനിരുന്ന സമയത്തകാണയ്.  അതനിനയ്  മഹകാനകായസനി.  എച്ചയ്.  മുഹമ്മദയ്  കകേകായ

സകാഹനിബനിസന  കപെരനിട്ടു  എന്നല്ലകാസത  മസറകാനയ  യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാര്  സചെയ്തനില്ല.

കകേരളത്തനില്  ഒരു  സര്കകാര്  സനിവേനില്  സര്വ്വതീസയ്  അകകാദമനിയനില്  മകാത്രകമ  മുസതീയ

കുടനികേള്കയ് 50 ശേതമകാനയ സയവേരണയ നല്കേസപ്പെടുനള. യ.ഡനി.എഫയ്. ഭരനിക്കുന്ന കേകാലത്തയ്

രൂപെതീകൃതമകായ  സനിവേനില്  സര്വ്വതീസയ്  അകകാദമനിയനിലല്ല  അങ്ങസനസയകാരു  സയവേരണയ

നല്കേസപ്പെടുന്നതയ്.  ശതീ.  പെകാകലകാളനി  മുഹമ്മദ്കുടനി  കകേരളത്തനിസന  സസമകനകാറനിറനി  വേകുപ്പെനിസന

ചുമതല  വേഹനിച്ചനിരുന്ന  സമയത്തയ്  അങ്ങയസട  നനികയകാജകേമണ്ഡലമകായ   സപെകാന്നകാനനിയനില്

സകാപെനിതമകായനിട്ടുള്ള സനിവേനില് സര്വ്വതീസയ് അകകാദമനിയനിലകാണയ് 50 ശേതമകാനയ സതീറ്റുകേള് മുസതീയ

കുടനികേള്കകായനി സയവേരണയ സചെയസപ്പെടനിട്ടുള്ളതയ്.   5  വേര്ഷയ ലതീഗയ്  ഭരനിച്ചനിടയ്  എന്തയ് പുതനിയ

കേകാരര്യമകാണയ്  ഈ കമഖലയനിലുണ്ടകാകകാന് കേഴനിഞതയ്; മദസകാ അദ്ധര്യകാപെകേര്കയ് കക്ഷമനനിധനി

ഏര്സപ്പെടുത്തനിയതയ്  ലതീഗയ്  ഭരനിച്ചനിരുന്ന  കേകാലത്തല്ലകല്ലകാ.  ശതീ.  പെകാകലകാളനി  മുഹമ്മദ്കുടനിയകല്ല

അതുയ നടപ്പെകാകനിയതയ്. അതയ് വേനിപുലതീകേരനിക്കുകേ മകാത്രമകല്ല കേഴനിഞ സര്കകാര് സചെയ്തതയ്. 

ഈ  സര്കകാര്  വേന്നതനിനുകശേഷയ  എന്തയ്  പുതനിയ  പെദ്ധതനികേളകാണയ്

നടപ്പെനിലകാകനിയസതന്നയ് ഇവേനിസട വേകാചെകാലമകായനി കചെകാദനിക്കുന്നതുകകേട്ടു.  ഈ സര്കകാര് വേന്നനിടയ്

ഒരു  വേര്ഷകമ  ആകുനള.  പുതനിയ  പെദ്ധതനികേള്  ഗവേണ്സമനയ്  ആരയഭനിച്ചനിരനിക്കുന.  മൂന്നയ്

പുതനിയ പെദ്ധതനികേളകാണയ് ഈ കമഖലയനില് സര്കകാര് നടപ്പെനിലകാകകാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതയ്. ഒന്നയ്,

Talent  Scholarship  for  Minority  Students.  ഇതനിനകാണയ്  സപ്രകാഫ.  കജകാസഫയ്

മുണ്ടകശരനിയസട  കപെരയ്  നല്കേനിയതയ്.   പെകാവേസപ്പെടവേരകായ  നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടുന്ന

മനിടുകരകായ എസയ്.എസയ്. എല്.സനി., പസയ് ടു പെരതീക്ഷകേളനില് പെകാസകായ കുടനികേള്കയ് 10,000

രൂപെ വേച്ചകാണയ് ഈ കസകാളര്ഷനിപ്പെയ് നല്കുന്നതയ്.  ഇതനിനകായനി കേഴനിഞ വേര്ഷയ  1.50  കകേകാടനി

രൂപെ  നതീകനിവേച്ചു.  2  കകേകാടനി  രൂപെയകാണയ്  ഈ വേര്ഷയ  ഇതനികലയകായനി  നതീകനിവേച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.

നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗങ്ങളനിസല  ദരനിദരകായ  ഗുണകഭകാക്തകാകള്കയ്   കകേടുപെകാടുകേള്  സയഭവേനിച്ച

വേതീടുകേള്  റനിസപ്പെയര്  സചെയ്യുന്നതനിനയ്  ഒരു  പെദ്ധതനി  നനിലവേനിലനിസല്ലന്നതയ്  മുന്നനില്

കേണസകേകാണ്ടകാണയ് ഇഹൗ വേര്ഷയ 5 കകേകാടനി രൂപെ നതീകനിവേച്ചുസകേകാണ്ടയ് ഇഹൗ വേനിഭകാഗത്തനില്സപ്പെടുന്ന

ദരനിദ  കുടുയബങ്ങളസട  വേതീടുകേള്  റനിസപ്പെയര്  സചെയ്യുന്നതനിനുള്ള  പെദ്ധതനികയ്   രൂപെയ

നലനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. 
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വേഖഫയ്  കബകാര്ഡനിസന  സഡ്വത്തുയ  അതനിസന  ഭൂമനിയയ  ഉപെകയകാഗസപ്പെടുത്തനി  സകകാണ്ടയ്
വേഖഫയ്  കബകാര്ഡനിസനയയ  കകേന്ദ്ര  സര്കകാരനിസനയയ  സഹകേരണകത്തകാസട  മലപ്പുറത്തയ്
പുറത്തൂരനില്   'കകേരള  ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടയ്  ഓഫയ്  സസമകനകാരനിറനി  സ്റ്റഡതീസയ്  '  എന്ന  സകാപെനയ
ആരയഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സസഷര്യല്   ഒകാഫതീസസറ  നനിയമനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്  10-5-2017-നയ്  സര്കകാര്
ഉത്തരവേയ്  പുറസപ്പെടുവേനിച്ചതയ്  സഭയസട  ശദ്ധയനില്  സപ്പെടുത്തുന്നതനില്  എനനികയ്  അതനിയകായ
സകന്തകാഷമുണ്ടയ്.  മുസതീയ  സമുദകായത്തനിസന   വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  മുകന്നറസത്ത  എല്.ഡനി.എഫയ്.
തടഞസവേന്നയ്  വേകാസവേവേനിരുദ്ധമകായ  പ്രസകാവേന  എസന  പ്രനിയ  സുഹൃത്തയ്  ശതീ.  ടനി.  വേനി.
ഇബ്രകാഹനിയ  സഭയനില്  നടത്തുകേയണ്ടകായനി.  മലബകാറനിസന,  വേനിശേനിഷര്യകാ  മലപ്പുറത്തനിസന
വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  പുകരകാഗതനിയസട  അടനിത്തറ  എന്നയ്  പെറയസപ്പെടുന്ന  കേകാലനികറയ്  യൂണനികവേഴ്സനിറനി
1967-ല്  അധനികേകാരത്തനില്  വേന്ന  രണ്ടകായ  ഇ.എയ.എസയ്.  സര്കകാരനിസന  കേകാലത്തകാണയ്
നനിലവേനില് വേന്നതുയ സകാപെനികസപ്പെടതുയ  എനള്ളതയ്  കബകാധപൂര്വ്വയ മറച്ചുവേച്ചു സകേകാണ്ടകാണയ്
ഇങ്ങസനസയകാരു  പ്രസകാവേന  ഇവേനിസട  നടത്തനിയതയ്.  മലപ്പുറയ  ജനില്ലയനില്  ഏറവമധനികേയ
സര്കകാര്  വേനിദര്യകാലയങ്ങളണ്ടകായതയ്  1967-സല  രണ്ടകായ  ഇ.എയ.എസയ്.  മനനിസഭയസട
കേകാലത്തകാസണന്നതുയ  മറകകാനകാകേനില്ല.   മലബകാറനില്  ഏറവമധനികേയ  ഹയര്  സസകനറനി
സ്കൂളകേള് അനുവേദനിച്ചതയ് ഇടതുപെക്ഷ ഭരണ കേകാലത്തയ് ശതീ. എയ. എ. കബബനി കകേരളത്തനിസല
വേനിദര്യകാഭര്യകാസ  മനനിയകായനിരുന്നകപ്പെകാഴകാണയ്.  അന്നയ്   180  ഹയര്  സസകനറനി  സ്കൂളകേളകാണയ്
മലബകാറനില്  മകാത്രയ  അനുവേദനിച്ചതയ്.  ധകാരകാളയ  സമ്മര്ദ്ദേങ്ങള്  അതനിസനതനിരകായനി  അന്നയ്
പെലഭകാഗങ്ങളനില്നനിനയ  ഉയര്നസവേങനിലുയ  ഇടതുപെക്ഷ  സര്കകാര്  മുട്ടുമടകകാസത
വേനിദര്യകാഭര്യകാസപെരമകായനി  പെനികന്നകാകയ  നനില്ക്കുന്ന  പ്രകദശേങ്ങള്കയ്  പ്രകാമുഖര്യയ  നലനി  ആ
സകാപെനങ്ങള് സകാപെനിക്കുന്ന സകാഹചെരര്യ മുണ്ടകാകനി.  ബഹുമകാനര്യനകായ പെകാണകകാടയ് തങ്ങള്
മകാകനജരകായനിട്ടുള്ള  പെകാണകകാടയ്  സ്കൂളനിനയ്  പസയ്  ടു  ലഭനിച്ചതുകപെകാലുയ  ഇടതുപെക്ഷയ  ഭരനിക്കുന്ന
കേകാലത്തകാസണന്നതയ്  ആര്കകാണയ്  മറകകാന്  കേഴനിയകേ.   എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഭരനിച്ചനിരുന്ന
കേകാലത്തയ് മലപ്പുറത്തയ് 3 പുതനിയ സഎ.ടനി.സഎ.-കേള് സകാപെനിച്ചതയ് അകങ്ങയ്ക്കുമറനിയകായ. മലപ്പുറയ
ജനില്ലയസട രൂപെതീകേരണത്തനിനുകശേഷയ പെതനിറകാണകേള് കേഴനിഞനിട്ടുയ ഗവേണ്സമനയ് കമഖലയനില്
ഒരു  സഎ.ടനി.സഎ.  മകാത്രകമ  ഉണ്ടകായനിരുനള.  3  സഎ.ടനി.സഎ.-കേള്  സകാപെനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്
ഇടതുപെക്ഷ സര്കകാര് ആ കമഖലസയ ഉയര്ത്തനിസകകാണവേരുന്നതനിനയ് ശമനിച്ചു.  സടയനിനനിയഗയ്
സസനറകേളസട  കപെരനില്  നനിനയ  'മുസതീയ'  മകാറനി  എന്നതകാണയ്  ശതീ.  ടനി.  വേനി.
ഇബ്രകാഹനിമനിസനകപ്പെകാസല  ഒരകാള്  ഇവേനിസട  ആകക്ഷപെനിച്ചതയ്.  ഇഹൗ  സസനറകേളനില്  എല്ലകാ
നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗങ്ങളനില്സപ്പെടുന്നവേരുയ  പെഠനിക്കുനണ്ടയ്,  ആ  സസനറനിനയ്  'സസനര്  കഫകാര്
മുസതീയ  യൂത്തയ്സയ്  '  എന്നയ്  കപെരയ്   നല്കുന്നതയ്  ഉചെനിതമല്ല  എനള്ള  പെശ്ചകാത്തലത്തനിലകാണയ്
'സസനര്  കഫകാര്  സസമകനകാറനിറനി  യൂത്തയ്സയ്'   എന്നകാകനി  മകാറനിയതയ്.  പ്രചെണ്ഡമകായ
പ്രചെകാരകവേലകേള്  നവ്യൂനപെക്ഷ  വേനിഭകാഗങ്ങള്കകായനി   പെല  സര്കകാരുകേളയ  സചെയ്യുന  എന്ന
രതീതനിയനില് പ്രചെരനിപ്പെനിച്ചുസകേകാണ്ടനിരനിക്കുകമകാള് ഇത്തരത്തനില് ബുദ്ധനിപൂര്വ്വമകായ നനിലപെകാസടടുത്തു
എനള്ളതയ് എങ്ങസനയകാണയ് ഒരകാകക്ഷപെമകായനി ഉന്നയനിക്കുകേ? 
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2017-2018-ല് പകാന് ഫണ്ടനില് 99 കകേകാടനി രൂപെയയ കനകാണ് പകാന് ഫണ്ടനില് 17.60
കകേകാടനി  രൂപെയമകാണയ്    അനുവേദനിച്ചനിട്ടുളളതയ്;  സമകാത്തയ  116.60  കകേകാടനി  രൂപെ.   എന്നകാല്
യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാരനിസന  ഭരണകേകാലത്തയ്   അവേസകാന  വേര്ഷയ  104.9  കകേകാടനി  രൂപെ
മകാത്രമകാണയ്  ഇഹൗ കമഖലയനില് അനുവേദനിച്ചനിരുന്നതയ്.  104  കകേകാടനി രൂപെയകാകണകാ  116  കകേകാടനി
രൂപെയകാകണകാ  വേലുസതന്നയ്  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  വേനിശേകേലനയ  സചെകയണ്ടതനില്ലകല്ലകാ.   ആടനിസന
പെടനിയകാകനി,  പെടനിസയ  കപെപ്പെടനിയകാകനി  തല്ലനിസകകാല്ലുന്ന  ക്രൂരമകായ  വേനികനകാദയ  ഇനനിസയങനിലുയ
മുസതീയലതീഗനിസന സുഹൃത്തുകള് അവേസകാനനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്  നന്നകായനിരനിക്കുയ.  കേഴനിഞ വേര്ഷയ
അനുവേദനിച്ച വേനിധവേകേളസട വേതീടുകേളസട എണ്ണയ  1200  ആണയ്.  എന്നകാല് ഇഹൗ വേര്ഷയ  2000
വേതീടുകേളകാണയ് സര്കകാര് ഇഹൗ രയഗത്തയ് നല്കേകാന് കപെകാകുന്നതയ്.  ഇതനിസന ഫലമകായനി  2000
നനിരകാലയബരകായ സതീകേള്കയ് ഇതനിസന ആനുകൂലര്യയ ലഭനിക്കുയ.  അന്നയ് ഇഹൗ പെദ്ധതനികകായനി 31
കകേകാടനി  രൂപെയകാണയ് യ.ഡനി.എഫയ്.  സര്കകാര് നതീകനിവേച്ചസതങനില്  50  കകേകാടനി  രൂപെയകാണയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്. സര്കകാര് നതീകനിവേച്ചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇകകാലമത്രയയ 2.5 ലക്ഷയ രൂപെയകാണയ്
വേതീടയ്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനകായനി  സഹകായയ  നലനിയനിരുന്നതയ്.  ഇഹൗ  പെദ്ധതനിസയ   സസലഫയ്
പെദ്ധതനിയമകായനി സയകയകാജനിപ്പെനിച്ചയ്   ഇതനിസന ജനറല് വേനിഭകാഗത്തനില് കലഫയ് പെദ്ധതനിയനില്
നല്കുന്ന  3.5  ലക്ഷയ  രൂപെ  ഇവേര്ക്കുകൂടനി  നല്കേകാനുയ  സര്കകാര്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.
ഇമനിച്ചനിബകാവേയസട  കപെരുയ  മുഹമ്മദയ്  അബ്ദുറഹനിമകാന്  സകാഹനിബനിസന  കപെരുയ  സപ്രകാഫ.
കജകാസഫയ്  മുണ്ടകശരനിയസട  കപെരുയ  വേനിവേനിധ  പെദ്ധതനികേള്കയ്  നല്കേനിയതനിസന
വേനിമര്ശേനിച്ചുസകേകാണ്ടയ് ഇവേനിസട  സൂചെനകേളനിലൂസട ചെനില അയഗങ്ങള് പെറയകേയണ്ടകായനി. 2009-
2010-ല്  ആരയഭനിച്ച  മുസതീയ  സപെണ്കുടനികേള്ക്കുള്ള  കസകാളര്ഷനിപ്പെനിനയ്  സനി.എച്ചയ്.
മുഹമ്മദ്കകേകായയസട കപെരനിട്ടു.  ഏസതങനിലുയ ഒരു ഇടതുപെക്ഷ അയഗയ അസല്ലങനില് ഇടതുപെക്ഷ
കനതകാവേയ്  അതനിസനതനിരകായനി  വേനിമര്ശേനത്തനിസന  ഒരു  സചെറനിയ  വേകാസകങനിലുയ  പെറയന്നതയ്
ആസരങനിലുയ  കകേടനിരുനകവേകാ;  എന്തനിനകാണയ്  ഇത്തരത്തനില്   അസഹനിഷ്ണുത
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്?   ബഹുമകാനര്യനകായ  എയ.  ഉമ്മര്  കേഴനിഞ  ഇടതുപെക്ഷ  സര്കകാരനിസന
കേകാലത്തകാണയ്  മകഞരനി  ജനില്ലകാ  ആശുപെത്രനി  സകേടനിടത്തനിസല  ഒരു  കബകാകനിനയ്  ശേനിഹകാബയ്
തങ്ങളസട  കപെരനിടണസമന്നയ്  പെറഞതയ്.  അന്നയ്  കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റയ്  മനസ്സുള്ള  കകേരളത്തനിസന
ആകരകാഗര്യ  വേകുപ്പുമനനി   ആ  കഹകാസനിറലനിനയ്  ശേനിഹകാബയ്  തങ്ങളസട  കപെരനിടകാന്  സര്കകാര്
തതീരുമകാനനിച്ചനിരനിക്കുന  എന്ന  കേകാരര്യയ  കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റുകേകാരകായ  ആളകേളസട  വേനിശേകാല  മനസത
കബകാദ്ധര്യസപ്പെടുത്തുയവേനിധയ എഴുകന്നറ്റുനനിനസകേകാണ്ടയ് പെറഞ.  ലതീഗനിസന സുഹൃത്തുകള്  അതയ്
ഇത്ര സപെസടന്നയ് എങ്ങസനയകാണയ് മറനകപെകായസതന്നയ് എനനികയ് മനസനിലകാകുന്നനില്ല. നവ്യൂനപെക്ഷ
പ്രശ്നങ്ങള്  വേളസര  അവേധകാനതകയകാസടയയ  ഡനികപകാമകാറനികകായയ  അവേതരനിപ്പെനികകണ്ട  ഒരു
കേകാലത്തകാണയ്  നകായ  ജതീവേനിക്കുന്നതയ്.  ഏതയ് മതസമുദകായത്തനിസന  വേനിഷയങ്ങകളയയ
മതനനിരകപെക്ഷമകായനി അവേതരനിപ്പെനികകാന് നമുകയ് കേഴനിയണയ.  മുസതീയ മുസതീമനിസന കേകാരര്യവയ,
ഹനിന്ദു  ഹനിന്ദുവേനിസന  കേകാരര്യവയ,  ക്രനിസര്യകാനനി  ക്രനിസര്യകാനനിയസട  കേകാരര്യവയ  മകാത്രയ  പെറയന്ന
അവേസ  മകാറണയ.  വേനിശുദ്ധ  ഖുറകാനനിസല  ഒരു  വേകാചെകേയ  ഉദ്ധരനിച്ചുസകേകാണ്ടയ്,  അതയ്  ലതീഗയ്
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സുഹൃത്തുകള്  ഇവേനിസട  ഉണ്ടകായനിരുസന്നങനില്  ഉദ്ധരനികണസമന്നകാണയ്  ഉകദ്ദേശേനിച്ചനിരുന്നതയ്.
എങനിലുയ കരഖയനില് അതയ് കേനിടകസട എനള്ളതുസകേകാണ്ടയ് ഞകാന് പെറയകേയകാണയ്:

"ഉദയ്ഉ ഇലകാ സബതീലനി

റബനിക ബനില്

ഹനികയ്മത്തനി വേല്

മഹൗഇളത്തനില് ഹസന"

സസദവേ മകാര്ഗ്ഗത്തനികലയയ് നനിങ്ങള് ജനങ്ങസള ക്ഷണനിക്കുകമകാള് നല്ലവേകാക്കുകേള് പെറഞയ
ഡനികപകാമകാറനികകായയ ക്ഷണനികണയ എന്നകാണയ് പെറയന്നതയ്. മുസതീയലതീഗനിസന സുഹൃത്തുകള് ഇതയ്
കകേടനിസല്ലങനിലുയ  വേരുന്ന ആസരങനിലുയ  ഇതയ്  കരഖയനില്നനിന്നയ്  പെഠനിക്കുസമങനില് അസതങനിലുയ
പ്രകയകാജനസപ്പെടുസമന്നയ്  പ്രതര്യകാശേനിക്കുന.   നവ്യൂനപെക്ഷ  പ്രശ്നങ്ങള്  അവേതരനിപ്പെനിക്കുകമകാള്
നല്ലവേകാക്കുകേള് പെറഞയ ഡനികപകാമകാറനികകായയ അവേതരനിപ്പെനികകാന് ലതീഗനിസന സുഹൃത്തുകള്
പെഠനിക്കുസമന്ന  വേനിശേഡ്വകാസകത്തകാസട  നവ്യൂനപെക്ഷ  കക്ഷമവമകായനി  ബനസപ്പെട  ധനകാഭര്യര്ത്ഥന
പെകാസകാകനിത്തരണസമന്നയ് അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന.

മനി  .   സതീകര്  :  എകകസയ് എന്ന VIII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയയ് സര്വ്വശതീ വേനി. ഡനി.
സതതീശേന്,   പെനി.  സകേ.  ബഷതീര്,   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്.  പെനി.,   വേനി.  സകേ.  ഇബ്രകാഹനിയ  കുഞയ്,
പെകാറകല്  അബയ് ദുല്ല,   മഞളകായകുഴനി  അലനി,  സസഹബനി  ഇഹൗഡന്,  എന്.  ഷയസുദ്ദേതീന്,
എന്.എ.  സനല്ലനിക്കുന്നയ്,  അനൂപെയ് കജകബയ്,  സകേ.  എയ.  ഷകാജനി,റനി.  എ.  അഹമ്മദയ്  കേബതീര്,
കമകാന്സയ് കജകാസഫയ്,  കറകാഷനി അഗസ്റ്റനിന് എന്നതീ ബഹുമകാനസപ്പെട അയഗങ്ങള് അവേതരനിപ്പെനിച്ച
ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെങ്ങള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

എസസകസയ്   എന്ന  VIII-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  കപെരനില്  കേകാരര്യവേനിവേര
പ്പെടനികേയനില് സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില് പ്രസ്തുത ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനസര  7-ാം കകേകാളത്തനില്
കേകാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18  സകാമത്തനികേവേര്ഷസത്ത സചെലവകേള്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി
അനുവേദനികണസമന്ന പ്രകമയസത്ത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവേര് ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവേര്....................

പ്രകമയയ പെകാസകായനിരനിക്കുന.  ഗകാനയ് അനുവേദനിച്ചനിരനിക്കുന.

സതകാഴനിലുയ  സതകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമവയ  പ്രവേകാസനികക്ഷമവയ  എന്ന  XXIV-ാം  നമര്
ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയയ് സര്വ്വശതീ.  പെനി.  സകേ.  ബഷതീര്,  എന്.  ഷയസുദ്ദേതീന്,  പെനി.  ടനി.  കതകാമസയ്,
മഞളകായകുഴനി  അലനി,   അന്വേര്  സകാദത്തയ്,  കറകാജനി  എയ.  കജകാണ്,   അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്.  പെനി.,
സകേ. മുരളതീധരന്,  സകേ. എയ. ഷകാജനി,  പെകാറകല് അബ്ദുല്ല, എന്. എ. സനല്ലനിക്കുന്നയ്, കമകാന്സയ്
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കജകാസഫയ്,  സനി.  മമ്മൂടനി,  ടനി.  വേനി.  ഇബ്രകാഹനിയ,  വേനി.  സകേ.  ഇബ്രകാഹനിയ  കുഞയ്,  കറകാഷനി
അഗസ്റ്റനിന്,  സപ്രകാഫ.  ആബനിദയ്  ഹുസസസന്  തങ്ങള്,  എന്നതീ  ബഹുമകാനസപ്പെട  അയഗങ്ങള്
അവേതരനിപ്പെനിച്ച ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെങ്ങള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

സതകാഴനിലുയ  സതകാഴനിലകാളനി  കക്ഷമവയ  പ്രവേകാസനികക്ഷമവയ   എന്ന  XXIV-ാംനമര്

ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  കപെരനില്  കേകാരര്യവേനിവേരപ്പെടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റനില്  പ്രസ്തുത

ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനസര  7-ാം  കകേകാളത്തനില്  കേകാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2017-18

സകാമത്തനികേവേര്ഷസത്ത  സചെലവകേള്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി  അനുവേദനികണ  സമന്ന

പ്രകമയസത്ത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവേര് ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവേര്....................

പ്രകമയയ പെകാസകായനിരനിക്കുന.  ഗകാനയ് അനുവേദനിച്ചനിരനിക്കുന.

പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/മറ്റു പെനികന്നകാക/നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ

എന്ന XXV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയയ് സര്വ്വശതീ. പെനി. സകേ. ബഷതീര്,  സകേ. എയ. ഷകാജനി,

അനൂപെയ് കജകബയ്,  മഞളകായകുഴനി അലനി ,  ടനി.  വേനി.  ഇബ്രകാഹനിയ,  പെകാറകല് അബ്ദുല്ല,  എന്.  എ.

സനല്ലനിക്കുന്നയ്,  സഎ.  സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന്,  എന്.  ഷയസുദ്ദേതീന്,  റനി.  എ.  അഹമ്മദയ് കേബതീര്,  എ.  പെനി.

അനനില് കുമകാര്, എയ. ഉമ്മര്, അബ്ദുല് ഹമതീദയ് പെനി.,  വേനി. സകേ. ഇബ്രകാഹനിയ കുഞയ്, സനി. മമ്മൂടനി,

കമകാന്സയ് കജകാസഫയ്, കറകാഷനി അഗസ്റ്റനിന് സപ്രകാഫ. ആബനിദയ് ഹുസസസന് തങ്ങള്, കഡകാ. എയ.

സകേ. മുനതീര് എന്നതീ ബഹുമകാനസപ്പെട അയഗങ്ങള് അവേതരനിപ്പെനിച്ച ഖണ്ഡകനകാപെകക്ഷപെങ്ങള് സഭ

നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

പെടനികേജകാതനി/പെടനികേവേര്ഗ്ഗ/ മറ്റു പെനികന്നകാക/നവ്യൂനപെക്ഷ വേനിഭകാഗങ്ങള് എന്നനിവേരുസട കക്ഷമയ

എന്ന  XXV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസട  കപെരനില്  കേകാരര്യവേനിവേരപ്പെടനികേ  യനില്

സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില് പ്രസ്തുത ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനസര 7-ാം കകേകാളത്തനില് കേകാണനിച്ചനിട്ടുള്ള

തുകേ  2017-18  സകാമത്തനികേവേര്ഷസത്ത  സചെലവകേള്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു  ന്നതനിനകായനി

അനുവേദനികണസമന്ന പ്രകമയസത്ത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവേര് ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവേര്....................

പ്രകമയയ പെകാസകായനിരനിക്കുന.  ഗകാനയ് അനുവേദനിച്ചനിരനിക്കുന.
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ചെര്ച്ച കൂടകാസത പെകാസകാക്കുന്ന ധനകാഭര്യര്ത്ഥനകേള്

മനി  .    സതീകര്  :  സയസകാന  നനിയമസഭ  എന്ന  I-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ
സതരസഞടുപ്പുകേള്  എന്ന  IV-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ  മുദപ്പെത്രങ്ങളയ
രജനികസ്ട്രേഷനുയ എന്ന  VII-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ  ടഷറനികേളയ  അകഹൗണകേളയ
എന്ന  X-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ  കസ്റ്റഷനറനിയയ  അച്ചടനിയയ  മറയ്  ഭരണപെരമകായ
സര്വ്വതീസുകേളയ എന്ന XIV-ാം നമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ സപെന്ഷനുയ പെലവേകേയയ എന്ന
XVI-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ  വേകാര്ത്തകാ  വേനിതരണവയ  പ്രചെരണവയ  എന്ന
XXIII-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ  പെലവേകേ  സകാമത്തനികേ  സര്വ്വതീസുകേള്  എന്ന
XXVIII-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ  നഷ്ടപെരനിഹകാരവയ  അവേകേകാശേകകേമകാറങ്ങളയ
എന്ന  XLIII-ാം  നമര്  ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ  പെലവേകേവേകായ്പകേളയ  മുന്കൂറകേളയ  എന്ന
XLV-ാംനമര് ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയസടയയ കപെരനില്  കേകാരര്യവേനിവേരപ്പെടനികേയനില് സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള
ലനിസ്റ്റനില് പ്രസ്തുത ധനകാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനസര 7-ാം കകേകാളത്തനില് കേകാണനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേകേള് 2017-
18  സകാമത്തനികേവേര്ഷസത്ത സചെലവകേള് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി  അനുവേദനികണസമന്ന
പ്രശ്നസത്ത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവേര് ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവേര്....................

പ്രകമയയ പെകാസകായനിരനിക്കുന.  ഗകാനയ് അനുവേദനിച്ചനിരനിക്കുന.

VIII അറനിയനിപ്പെയ്

'  ജതീവേകാമൃതയ ചെനിത്രപ്രദര്ശേനയ  '

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമകാനസപ്പെട  അയഗങ്ങളസട  അറനിവേനികലയകായനി  ഒരു  കേകാരര്യയ
പെറയകേയകാണയ്.  അവേയവേദകാനസത്ത  കപ്രകാത്സകാഹനിപ്പെനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷര്യകത്തകാസട  കകേരള
സര്കകാര്  നടപ്പെനിലകാകനി  വേരുന്ന  മരണകാനന്തര  അവേയവേദകാന  പെദ്ധതനിയകായ  കകേരള
സനറയ് വേര്കയ്  കഫകാര്  ഓര്ഗന്  സഷയറനിയഗയ്-സന  സഹകേരണകത്തകാസട  നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുള്ള
ജതീവേകാമൃതയ എന്ന ചെനിത്രയ അയഗങ്ങള്കകായനി  V-ഇ കകേകാണ്ഫറന്സയ് ഹകാളനില് ഇന്നയ് സഭകാ
സകമ്മളനത്തനിനുകശേഷയ  പ്രദര്ശേനിപ്പെനിക്കുന്നതകാണയ്.  എല്ലകാ  അയഗങ്ങളയ  പ്രസ്തുത  ചെനിത്രയ
കേകാണണസമന്നയ് അഭര്യര്ത്ഥനിക്കുന.

ഓര്ഡര്......  ഓര്ഡര്......  സഭ  ഇകപ്പെകാള്  പെനിരനിയന്നതുയ  നകാസള  രകാവേനിസല
8.30-നയ് വേതീണയ സകമ്മളനിക്കുന്നതുമകാണയ്.  

(2017  കമയയ്  മകാസയ  19-ാം  തതീയതനി  സവേള്ളനിയകാഴ്ച  രകാവേനിസല  8.30-നയ്  വേതീണയ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനകായനി സഭ കവേകുകന്നരയ 3.51-നയ് പെനിരനിഞ.)


