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2017 കമയയ് 25, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 166]                         ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                        [നമ്പര് 21

നനിയമസഭ 2017 കമയയ്   മഭാസലാം 25-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിലല 8.30 -നയ്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I. കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയയ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്... കചേഭാദവലാം നമ്പര് *631

വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങലള ഉളലപടുത്തനി മഭാസ്റ്റര് പഭാന

1 (*631) ശതീ  .   ലഎ  .   ബനി  .   സതതീഷയ് :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ  : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാനലപട  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങലള
ഉളലപടുത്തനി  സമഗ്ര  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ഏലതലഭാലാം ടൂറനിസ്റ്റയ് കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണയ് പ്രസസ്തുത മഭാസ്റ്റര് പഭാനനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഏതയ്  ഏജനസനിലയയഭാണയ്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുലട  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനയ്  ഇതയ്
എപ്രകേഭാരലമലഭാലാം ഉപകയഭാഗലപടുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന  ):  സര്, 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാനലപട  വനികനഭാദസ ഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങലള
ഉളലപടുത്തനി  സമഗ്രമഭായ  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  വനികനഭാദസ ഞഭാര  സഭാധവതയുള  പ്രധഭാന
കമഖലകേലള ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ് വകുപയ് മഭാസ്റ്റര് പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്.  ടൂറനിസ്റ്റയ്
ലഡസ്റ്റനികനഷനുകേളുലട  സമഗ്രവലാം  സുസനിരവലാം  പരനിസനിതനി  സസൗഹൃദപരവമഭായ
വനികേസനത്തനിനുകവണനിയുള  ആദവ  പടനിലയന്ന  നനിലയനില്  മഭാസ്റ്റര്പഭാനനിലന
കേണക്കഭാക്കഭാലാം.

(ബനി)  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനയ്  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്
അതഭാതയ്  പ്രകദശങ്ങളുലട  സഭാധവതകേളുലാം  സവനികശഷതകേളുലാം  മനസനിലഭാക്കനി
എലാംപഭാനല്  ലചേയനിട്ടുള  ആര്ക്കനിലടക്ടുകേളനിലൂലടകയഭാ  കേണസളടന്റുമഭാരനിലൂലടകയഭാ
ആണയ്.  എന്നഭാലലാം ചേനില പ്രധഭാനലപട കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനിശദമഭായ മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേള
ലടണര്  പ്രകനിയയനിലൂലട  രഭാജവലത്ത  വനിദഗ്ദ്ധ  ഏജനസനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില് കകേഭാവളലാം,  പൂവഭാര് ടൂറനിസലാം കകേഭാറനികഡഭാര്,  കുമരകേലാം,
കഫഭാര്ടയ് ലകേഭാചനി, കതക്കടനി, നനിലമ്പൂര്, കേക്കയലാം - ലപരുവണഭാമൂഴനി, കഗഭാളഡന വഭാലനി
(ലപഭാന്മുടനി),  അഷ്ടമുടനി,  അതനിരപനിളളനി  (കേഭാലടനി  -  മലയഭാറ്റൂര് -  അതനിരപനിളളനി ടൂറനിസലാം
സര്കേക്യൂടയ്)  സലസ്റ്റയനിനബനിള ടൂറനിസലാം ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്  മഭാസ്റ്റര് പഭാന കഫഭാര് നനിള,
മൂന്നഭാര്  എന്നനിവയഭാണയ്  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടൂറനിസലാം
വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വകുപയ് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. 

മഭാസ്റ്റര്പഭാനനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് നടക്കുന്ന ടൂറനിസലാം  വനികേസനലാം  കൂടഭാലത
വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകയ്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
ബൃഹത്തഭായ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന  ടൂറനിസലാം  വകുപയ്  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനുസരനിചയ് ഉത്തര മലബഭാറനിലല നദനികേള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്
ഏകേകദശലാം  300  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  ഒരു  ടൂറനിസലാം  പദതനി
തയഭാറഭായനിവരുന.  കൂടഭാലത  തലകശ്ശേരനി,  മുസനിരനിസയ്  എന്നതീ  ലലപതൃകേ  സലാംരക്ഷണ
പദതനികേളുലട  വനിശദമഭായ  ഒരു  പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയഭാണയ്  മുകന്നഭാടയ്
കപഭാകുന്നതയ്.  വകുപയ്  നടപഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്ന  ആലപ്പുഴ  ലലപതൃകേ  സലാംരക്ഷണ
പദതനിയുലട  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനിയുലാം  ആരലാംഭനിച്ചു  കേഴനിഞ.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപഭാക്കുന്ന  'പ്രസഭാദയ്''  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ഗുരുവഭായൂര് കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ വനികേസനലാം, സനിരനിചേസ്വല് ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വരുന്ന  ശബരനിമല  -  ശതീപത്മനഭാഭസസ്വഭാമനികക്ഷത്രലാം  പദതനി,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
സര്കേക്യൂടനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വരുന്ന ഗവനി  -  വഭാഗമണ പദതനി എന്നനിവയയ് സലാംസഭാന
ടൂറനിസലാം വകുപയ് വനിശദമഭായ പദതനി കരഖ തയഭാറഭാക്കനി നടപഭാക്കനി വരുന. 
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(സനി)

എജനസനി ടൂറനിസ്റ്റയ് കകേന്ദ്രങ്ങള

കഫഭാര്ട്രസയ്
കകേഭാവളലാം, പൂവഭാര് ടൂറനിസലാം കകേഭാറനികഡഭാര്, 

കുമരകേലാം

ജനിറയ് പഭാകേയ്
കേഭാലടനി - മലയഭാറ്റൂര് - അതനിരപനിളളനി
സലസ്റ്റയനിനബനിള ടൂറനിസലാം ലഡവലപയ്ലമന്റെയ് 
മഭാസ്റ്റര്പഭാന കഫഭാര് നനിള

ടഭാറഭാ കേണസളടനസനി
കഗഭാളഡന വഭാലനി (ലപഭാന്മുടനി)
നനിലമ്പൂര് മഭാസ്റ്റര് പഭാന

ലഎ എല് & എഫയ് എസയ്
കതക്കടനി മഭാസ്റ്റര്പഭാന
കേക്കയലാം ലപരുവണഭാമൂഴനി മഭാസ്റ്റര്പഭാന
അഷ്ടമുടനി മഭാസ്റ്റര് പഭാന

സഭാനലടകേയ് കേണസളടനിലാംഗയ് 
ലലപ്രവറയ് ലനിമനിറഡയ് കഫഭാര്ടയ് ലകേഭാചനി

കേണസളടനസനി എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് 
സര്വതീസയ് മൂന്നഭാര്

(ഡനി)  ഏജനസനികേള  തയഭാറഭാക്കുന്ന  കേരടയ്  മഭാസ്റ്റര്പഭാന  ആദവ  ഘടത്തനില്
ബന്ധലപട വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ചേര്ച ലചേയലാം.  അതനില്നനിന്നയ് ഉരുത്തനിരനിയുന്ന
അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണയ്  രണഭാലാംഘടത്തനില്
അതഭാതയ് പ്രകദശങ്ങളനിലല ടൂറനിസലാം സലാംരലാംഭകേരുമഭായുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുമഭായുലാം ചേര്ച
നടത്തുകേയുലാം  അവരുലട  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  ആരഭായുകേയുലാം  ലചേയലാം.  മൂന്നഭാമതഭായനി
അതഭാതയ്  പ്രകദശങ്ങളുലട ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം  മറയ്  ലപഭാതു പ്രവര്ത്തകേരുമഭായുലാം
ചേര്ചകേള  നടത്തനി  ആവശവമഭായ  തനിരുത്തലകേള  വരുത്തനിയഭാണയ്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതയ്.  അലാംഗതീകേരനിച  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  ഭൂപ്രകൃതനിക്കയ്  അനുകയഭാജവമഭാലാംവനിധലാം    അതഭാതയ്
പ്രകദശങ്ങളുലട  പ്രകതവകേതയുലാംകൂടനി  ഉളലക്കഭാണയ്  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപട
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഇത്തരത്തനില്  മഭാസ്റ്റര്പഭാനുകേള
തയഭാറഭാക്കനിയഭാല്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം  അതഭാതയ്
ലഡസ്റ്റനികനഷനുകേളുലട  സവനികശഷമഭായ  ഭൂപ്രകൃതനിക്കയ്  കകേഭാടലാംതടഭാലത  ടൂറനിസലാം
വനികേസന  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാനുലാം  ആ  പ്രകദശത്തനിനയ്  അനുകയഭാജവമഭായ
വനികേസനലാം ഉറപനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന. 



4       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 25, 2017

ശതീ  .    ലഎ  .    ബനി  .    സതതീഷയ്  :  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത ടൂറനിസലാം  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെയ്
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  നനിരവധനി  ടൂറനിസലാം  മഭാസ്റ്റര്പഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കുനണയ്.
സസ്വകദശനികേളുലാം വനികദശനികേളുമഭായ വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള കകേരളത്തനികലക്കയ് ഇനനിയുലാം
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുന്നതഭാണയ്  മഭാസ്റ്റര്പഭാനുകേള.   ഇസൗ  മഭാസ്റ്റര്പഭാനുകേള
കൂടുതല്  കവഗത്തനില്  യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന  : സര്, വളലര  മന്ദഗതനിയനിലഭാണയ്  ഇസൗ
പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നടക്കുന്നലതന്ന  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായലാം ശരനിയഭാണയ്.  10  വര്ഷലാം കേഴനിഞനിട്ടുലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത പദതനികേള-
കപഭാലമുണയ്,  ഇക്കഭാരവലാം  വളലര  ഗസൗരവകത്തഭാടുകൂടനി  കേഭാകണണതഭാണയ്.
പലകേഭാരണങ്ങളുലാം  ഇതനിനയ്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  CRZ  പ്രശലാംമൂലലാം
മുടങ്ങനിയ പദതനികേളുണയ്,  ഭൂമനിയുലട ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തഭാലത പദതനിക്കയ് അനുമതനി
നല്കേനിയതുകേഭാരണലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  അവസയുമുണയ്.
അങ്ങലന  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  അനനമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം
സലാംഭവനിക്കുനണയ്.  ഖജനഭാവനിനുലാം  ഇതയ്  വലനിയ  നഷ്ടലാം  വരുത്തനിവയ്ക്കുനണയ്.  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കഭാനകവണനി  ഗവണലമന്റെയ്  ഒരു  പ്രകതവകേ  സലാംവനിധഭാനത്തനിനയ്  രൂപലാം
നല്കുകേയഭാണയ്. ഇതനുസരനിചയ് പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനഭാവകലഭാകേനലാം നടത്തുന്നതനിനയ്
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്തലന്ന  ലചേയര്മഭാനമഭാരഭായനി  140  മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  വകുപ്പുകേളുലട
പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം ഉളലപടുത്തനി
ഒരു  സമനിതനിക്കയ്  ഗവണലമന്റെയ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇസൗ  സമനിതനിക്കയ്  ടൂറനിസലാം
പദതനിയുലട  കനരനിട്ടുള  കമല്കനഭാടലാം  ഉണഭായനിരനിക്കുലമന്നയ്  വവവസ  ലചേയനിട്ടുണയ്.
സമനിതനി  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന  ശമനിചഭാല്  നനിശ്ചയമഭായുലാം  ടൂറനിസലാം
പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം. 

മലറഭാരു  പ്രധഭാനലപട  പ്രശലാം,  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  കേഭാരവത്തനില്
വരുന്ന  കേഭാലതഭാമസമഭാണയ്.  അതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  സഭാകങതനികേ
സമനിതനിക്കുലാം  ഗവണലമന്റെയ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആ  സഭാകങതനികേ  സമനിതനിയുലാം
ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണയ്.  ഇവ രണലാംകൂടനി കേഭാരവക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന
തുടങ്ങനിയഭാല്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്. 

ശതീ  .    ലഎ  .    ബനി  .    സതതീഷയ്  :  സര്,  ഇനവയനിലല  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങലള
അകപക്ഷനിചയ്  കകേരളത്തനിലലത്തുന്ന  ടൂറനിസ്റ്റുകേളനില്  ലചേറുപക്കഭാരുലട  എണലാം
കുറവഭാലണലന്നഭാരു  റനികപഭാര്ടയ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  ആധനികേഭാരനികേമഭാകണഭാ;
ആലണങനില് കൂടുതല് ലചേറുപക്കഭാലര ഈ കമഖലയനികലക്കയ് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുള
എലനങനിലലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന  :  സര്,  ടൂറനിസ്റ്റുകേളനില് ലചേറുപക്കഭാരുലട എണലാം
കുറവഭാലണന്നയ്  പറയഭാന  സഭാധനിക്കനില.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലാം  സന്ദര്ശനിക്കുന്ന
സഞഭാരനികേളനില്  നലലഭാരു  പങലാം  യുവഭാക്കള  തലന്നയഭാണയ്.  ഇവര്ക്കയ്  തഭാല്പരവലാം
അഡസ്വ ഞര്  ടൂറനിസത്തനിലഭാണയ്.  ഭഭാഗവവശഭാല്  നമ്മുലട  ഭൂപ്രകൃതനി  സഭാഹസനികേ
വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിനയ്  വളലര  അനുകയഭാജവമഭാണയ്.  അതുലകേഭാണതലന്ന  യുവ
വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേലള  ലക്ഷവമനിടയ്  അഡസ്വ ഞര്  ടൂറനിസലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന  നടപടനി  ഗവണലമന്റെയ്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്
ഏതഭാണയ് 50 കകേന്ദ്രങ്ങലള അഡസ്വ ഞര് ടൂറനിസത്തനിനയ് സഭാധവതയുള പ്രകദശങ്ങളഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വനലാംവകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  ഇസൗ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ടൂറനിസലാം
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  കൂടഭാലത
സലാംസഭാനത്തയ്  സഭാഹസനികേ  വനികനഭാദസഞഭാരവനികേസനലാം  ലക്ഷവമനിടയ്  ഒരു  മഭാസ്റ്റര്
പഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  വനികേസനത്തനില്  രഭാഷതീയമനിലലന്നയ്
യു.ഡനി.എഫയ്-ഉലാം  മറലാം  പറയുലമങനിലലാം  വനികേസനത്തനില്  രഭാഷതീയലാം  കേഭാണനിചതു-
ലകേഭാണഭാണയ്  തലകശ്ശേരനി  പപതൃകേ  പദതനി  ഏതഭാണയ്  10  വര്ഷകത്തഭാളലാം
നതീണകപഭായതയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഇകപഭാള  അതനികവഗത്തനില്  നടന-
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ടനി പദതനി സമയപരനിധനിക്കുളളനില് തതീര്ക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ്
സഭാധനിക്കുകമഭാ? രണയ്, പനില്ഗ്രനിലാം ടൂറനിസത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയ 'പ്രസഭാദയ്' എന്ന കകേന്ദ്ര
കപ്രഭാജകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി കകേന്ദ്ര  ഫണയ്  ഉളലപലട  കേനിട്ടുലമന്നഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട
മനനി സൂചേനിപനിചതയ്.  ഇകപഭാള എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലലാം രണഭായനിരത്തനികലലറ വര്ഷലാം
പഴക്കമുള  കക്ഷത്രങ്ങളുലാം  നൂറനികലലറ  വര്ഷലാം  പഴക്കമുള  മുസതീലാം  പളനികേളുലാം
ചേര്ച്ചുകേളുലമഭാലക്കയുണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  സണനി  കജഭാസഫനിലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്
കേഭാക്കയലാം എന്ന കക്ഷത്രമുണയ്.  അതുലാം വളലരയധനികേലാം പ്രഭാധഭാനവമുള കക്ഷത്രമഭാണയ്.
ഇത്തരലാം  കക്ഷത്രങ്ങലള  കൂടനിയനിണക്കനിലക്കഭാണയ്  പനില്ഗ്രനിലാം  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
സഭാധവതകേലള ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ; അതനിനയ് എലനങനിലലാം പദതനി
ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന  :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതയ്
ശരനിയഭാണയ്.   തലകശ്ശേരനി  പപതൃകേ  ടൂറനിസലാം  സര്കേക്യൂടയ്  യഥഭാര്തത്തനില്  കേഴനിഞ
അഞയ്  വര്ഷമഭായനി  നനിലച്ചുകപഭായ  ഒരു  പരനിപഭാടനിയഭാണയ്.  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  രഭാഷതീയലാം  കേലരരുതയ്  എനളതയ്  നമ്മേള  പറഞഭാല്  മഭാത്രലാം
കപഭാരഭാ,  അതയ്  പ്രവര്ത്തനിപഥത്തനിലലത്തനിക്കഭാന  ആവശവമഭായ   സമതീപനവലാം
സസ്വതീകേരനികക്കണതഭാണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം  തലകശ്ശേരനി
പപതൃകേ  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  അനന  സഭാധവതകേള  വളലര  വലതഭാണയ്.  അഞയ്
വര്ഷക്കഭാലലാം അതയ് മുടങ്ങനികപഭാലയങനിലലാം ......
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ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  സര്,  പത്തയ്  വര്ഷലമന്നയ്  പറയണലാം  ....
(ബഹളലാം).....

മനി  .   സതീക്കര്  : പതീസയ്.....പതീസയ്.....അങ്ങയ് മറുപടനി പറകഞഭാള..

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന  :  സര്,  ഞഭാന അഞയ് വര്ഷലത്ത കേഭാരവമഭാണയ്
പറയുന്നതയ്. അതനിനുമുനപയ്  ശതീ. കകേഭാടനികയരനി ബഭാലകൃഷ്ണന ഇസൗ വകുപയ് പകേകേഭാരവലാം
ലചേയനിരുന്ന  സന്ദര്ഭത്തനിലഭാണയ്  തലകശ്ശേരനി  പപതൃകേ  പദതനിയുലട  സഭാധവതകേള
മനസനിലഭാക്കനി അതനിനഭാവശവമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയതയ്.  ചേനിലകപഭാള  രഭാഷതീയമഭായ  കേഭാരണങ്ങള
ലകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം,  അലഭാലത  കവലറഭാരു  കേഭാരണലാം  വരഭാന  സഭാധവതയനില.  അഞയ്
വര്ഷക്കഭാലലാം  ഒനലാം  ലചേയനില.  ഇസൗ  ഗവണലമന്റെയ്  വന്നതനിനുകശഷലാം  തലകശ്ശേരനി
പപതൃകേ ടൂറനിസലാം  സര്കേക്യൂടയ്  പദതനി വളലര സജതീവമഭായനി  ലകേഭാണവരുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനനിടയനില്  വകുപ്പുമനനിമഭാരഭായ  ഞങ്ങള
രണകപരുലാം  രണയ്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  കചേര്ന്നയ്  മതീറനിലാംഗുകേളനില്  പലങടുത്തനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ  സജതീവപ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുകേയഭാണയ്.  മലബഭാറനിലന്റെ  പ്രകതവകേനിചയ്
വടക്കന  മലബഭാറനിലന്റെ  വനികനഭാദസഞഭാര  വനികേസന  സഭാധവതകേലള  എലഭാ
രൂപത്തനിലലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനിയുള  പരനിപഭാടനികേള  ഗവണലമന്റെയ്
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയഭാണയ്.  രണമൂന്നയ്  വര്ഷലാം  കേഴനിയുകമ്പഭാകഴക്കുലാം  അതനിലന്റെ  ഫലലാം
ഉത്തരമലബഭാറനില് നമുക്കയ് ദര്ശനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :  സര്, വയനഭാടനിലല പനമരലാം പുഴയുലട  ഭഭാഗത്തുകൂടനിയുള
ലകേഭാറനില  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  കേബനനി നദതീതട ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനി ടൂറനിസലാം വകുപയ്
തയഭാറഭാക്കനി  വരുനലണന്നയ് ഇവനിലട സൂചേനിപനിചനിരുന.  അതനിലന്റെ നടപടനികമങ്ങള
എവനിലടവലരലയത്തനി? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന  :  സര്,  അതനിനയ്   പ്രകതവകേ കചേഭാദവലാം കവണലാം.
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ് പറയഭാലാം.  

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ : സര്, സലാംസഭാനലത്ത ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് മൂന്നഭാറുലാം
കതക്കടനിയുലാം  കുമരകേവലാം  കകേഭാവളവലാം  ഉളലപലടയുള  പ്രധഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളുണയ്. അവയ്ക്കുപുറകമ ഇന്നയ് ഓകരഭാ ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലലാം പ്രകതവകേനിചയ് എലന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ കകേഭാതമലാംഗലലത്ത കുടമ്പുഴ പഞഭായത്തയ് തലന്ന ഏതഭാണയ്
ആലപ്പുഴ ജനിലകയഭാളലാം വനിസ്തൃതനിയുള ഒരു പ്രകദശമഭാണയ്. പനിണനികമടയ് ലവളളചഭാടമുള-
ലപലടയുളള  പ്രശസമഭായ  നനിരവധനി  ലവളചഭാടങ്ങളക്കയ്  കപരുകകേട  സലമഭാണയ്.
കേണമ്പഭാറ,  സസ്വഭാമനിക്കുത്തയ്, ഇടമലയഭാര്  പദതനി  പ്രകദശമുളലപലട  നനിരവധനി
പ്രകൃതനിരമണതീയമഭായ  സലങ്ങളുണയ്.  പകക്ഷ  ഇത്തരലാം  സലങ്ങളനികലക്കുള
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പ്രകവശനലാം  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  അനുവദനിക്കഭാത്ത  ഒരു
സമതീപനമഭാണുളതയ്.  അതനിനഭാല്  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാംകപഭാലള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലല  ആളുകേളക്കയ്   വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന്ന
തരത്തനില്, അവര്ക്കയ്   പ്രകവശനലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയനിട്ടുള  ഇടലപടല്
ഉണഭാകുകമഭാ; അതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന :  സര്,  വനലാംവകുപയ്  ലപഭാതുലവ  വനപ്രകദശ-
ങ്ങളനിലല പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് എതനിരഭാണയ്.  വനലാംവകുപനിലനലക്കഭാണതലന്ന
ഇസൗ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  പരനിശമത്തനിലഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നതയ്.  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  പനിന്തുണ  അതനിനയ്  ലഭനിക്കുനണയ്.
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പറഞ  സലലത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചയ്
പ്രകതവകേലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ്:  സര്,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടു
ലകേഭാണയ്  കകേഭാന്നനി,  അടവനി,  ലകേഭാക്കഭാകതഭാടയ്,  ഗവനി  തുടങ്ങനിയ  പ്രകദശങ്ങലള
ഉളലപടുത്തനി ഒരു സര്ക്കക്യൂലടന്ന നനിലയനില്  ഉയര്ത്തുലമന്നയ് ബഹുമഭാനലപട വനലാം
വകുപ്പുമനനിതലന്ന ഇസൗ സഭയനില് ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലഘടത്തനില്  അതനിലന്റെ  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചയ്  അതയ്
അലാംഗതീകേരനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  വകുപനില്നനിന്നയ്  99
കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചയ് കേനിടനിയനിട്ടുളതയ്. പകക്ഷ വനലാം വകുപയ് ചേനില തടസവഭാദങ്ങള
പറഞയ് പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരവത്തനില് ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം കേഭാണനിക്കഭാലത
കപഭാകുനണയ്. ഇകപഭാഴലത്ത ബഹുമഭാനലപട വവവസഭായ വകുപ്പുമനനി, ടൂറനിസലാംവകുപയ്
ലലകേകേഭാരവലാം ലചേയ അവസരത്തനില് അകദ്ദേഹലാം തലന്ന ഒരു മതീറനിലാംഗയ് വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ്
ചേനില  കേഭാരവങ്ങള  ചേര്ചലചേയ്ലതങനിലലാം  വനലാംവകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസലരടുത്ത  ഒരു
പനിടനിവഭാശനിമൂലമഭാണയ് അതയ് നടപഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാലത കപഭായതയ്. 

മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദവത്തനികലക്കയ് വരൂ  പതീസയ്....

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ്:  സര്,  ഗവനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണയ്  ഇന്നലത്ത
പത്രത്തനില്  വലനിലയഭാരു  വഭാര്ത്ത  വന്നനിട്ടുണയ്.  അകനകേലാം  വനികദശനികേളുലാം
തകദ്ദേശതീയരുമഭായനിട്ടുള  വനികനഭാദസഞഭാരനികേള  എത്തുന്ന  ഒരു  പ്രകദശമഭായനി  ഗവനി
മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനഭാല്  അടനിയനരമഭായനി അങലാം വനലാം വകുപ്പുമനനിയുലാം കചേര്ന്നയ്
ഒരു കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചു കചേര്ത്തയ് ഇതനിലനഭാരു പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗമുണഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന  : സര്,  'സസ്വകദശനി  ദര്ശന'  സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം സര്ക്കക്യൂടനിലല പത്തനലാംതനിട,  ഗവനി,  വഭാഗമണ,
കതക്കടനി തുടങ്ങനിയവയുലട വനികേസനലത്ത  സലാംബന്ധനിചഭാണയ് ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം
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ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതയ്.  അവനിലട  ചേനില  തടസങ്ങളുലണങനിലലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടക്കുനണയ്.  കകേന്ദ്രസലാംഘലാം  നഭാലള ഈ പ്രകദശലാം സന്ദര്ശനിക്കുനണയ്.  സലാംസഭാന
ടൂറനിസലാം  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുലാം  കചേര്ന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്.  അതനില്  എലനങനിലലാം
കപഭാരഭായ്മയുലണങനില് ബന്ധലപട വകുപ്പുമനനിലയക്കൂടനി ഉളലപടുത്തനി പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില്  കേഭാരഭാപ്പുഴ  ടൂറനിസലാം
ഹബയ്  പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.  1978-ല്  ആരലാംഭനിച  കേഭാരഭാപ്പുഴ  പദതനി  39
വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം കേഴനിഞ 21-ാം തതീയതനി ജലകസചേന-ടൂറനിസലാം വകുപ്പുമനനിമഭാര്
പലങടുത്തയ്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നനിര്വഹനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വ  ടൂറനിസത്തനിലൂന്നനി
ഫഭാലാം ടൂറനിസലാം, ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം, ലഹറനികറജയ് ടൂറനിസലാം, ലലട്രബല് ടൂറനിസലാം, അഡസ്വഞര്
ടൂറനിസലാം  എന്നനിവയനിലളലപടുത്തനി  വയനഭാടയ്  ടൂറനിസലാം  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വയനഭാടയ്  ടൂറനിസലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിനുകവണനി  പ്രകതവകേ  പദതനി
രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം വനികനഭാദസഞഭാര വകുപയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന  : സര്, സലാംസഭാനത്തയ് ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട ഒരു
ടൂറനിസ്റ്റയ്  ലഡസ്റ്റനികനഷനഭായനി  വയനഭാടയ്  മഭാറുകേയഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായലത്ത മഭാനനിചയ്  വനിപുലമഭായനിട്ടുള ഒരു കപ്രഭാജകയ് തയഭാറഭാക്കുനതനിനുകവണനി
നനിശ്ചയമഭായുലാം ഗവണലമന്റെയ് ശമനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ:  സര്,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാധവതകേള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി ബൃഹത്തഭായ മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്
സസ്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാണയ്.  ഇത്തരത്തനിലള  മഭാസ്റ്റര്പഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  അതയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തടസമഭായനി  നനില്ക്കുന്നതയ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനമനിലഭായ്മയഭാണയ്.  ടൂറനിസലാം വകുപനിനയ് സസ്വനമഭായനി ഭൂമനിയനിലഭാതനിരനിലക്ക ഇസൗ
പദതനികേള  നടപനിലഭാകക്കണ  പല  പ്രകദശങ്ങളുലാം  സനിതനിലചേയന്നതുലാം
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതുലാം  ഇറനികഗഷന,  കഫഭാറസ്റ്റയ്,
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്,  തുറമുഖലാം,  തകദ്ദേശ  ഭരണലാം,  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന
തുടങ്ങനിയ നനിരവധനി വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴനിലഭാണയ്.  അതനിനഭാല് ഇത്തരലാം  വകുപ്പുകേളനില്
നനിന്നയ് പലകപഭാഴലാം  എന.ഒ.സനി. ലഭനിക്കുന്നതനിനുണഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം പദതനികേള
യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കനിലയടുക്കുന്നതനിലലാം  ഉണഭാകുന.  കേഭാലടനിയുലാം  മലയഭാറ്റൂരുലാം
അതനിരപനിളനിയുലമഭാലക്കയഭായനി ബന്ധലപടുത്തനി  'സസ്വകദശനി  ദര്ശന'  സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  ടൂറനിസലാം  സര്കേക്യൂടനിലന  ക്കുറനിച്ചുലാം  ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.
ഇത്തരത്തനിലള  ബൃഹത്തഭായ  പദതനികേളക്കയ്  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കനി,  അവ
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിചയ് ഉന്നതതലത്തനില് ഒരു ലസഷവല് പര്പസയ് ലവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ സഭാധവതകേലളക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പറഞതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  ഞഭാന  ആദവലത്ത  ഉത്തരത്തനില്ത്തലന്ന  പറഞനിട്ടുണയ്.  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേഭാപനമനിലഭായ്മ പദതനികേള കവഗതയനില് നതീങന്നതനിനയ്  തടസലാം
നനില്ക്കുനണയ്.  അകദ്ദേഹലാം  പറഞതുകപഭാലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനലാം
നടത്തുന്നതനിനുകവണനിയനിട്ടുള  ഒരു  പ്രകതവകേ  പരനിപഭാടനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുനണയ്.
പ്രധഭാനലപട  എലഭാ  പദതനികേളുലാം  ബഹുമഭാനലപട  മനനിമഭാരുലടയുലാം
ഉകദവഭാഗസരുലടയുലാം  സഭാന്നനിധവത്തനില്  കൂടഭായനി  ചേര്ചലചേയയ്  തതീരുമഭാനലമടുത്തയ്
തലന്നയഭാണയ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതയ്.  മലയഭാറ്റൂരനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനിലലാം  അങ്ങലന
തലന്നയഭാണയ് വരഭാന കപഭാകുന്നതയ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ്:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ചേനിലയനിടങ്ങള അപകേടലാം പതനിയനിരനിക്കുന്ന സലങ്ങളഭാണയ്. ഇത്തരലാം സലങ്ങളനില്
വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിനയ് കപഭാകുന്ന ലചേറുപക്കഭാര് അപകേടങ്ങളനില്ലപടയ് മരണമടയുന്ന
ദദുഃഖകേരമഭായ വഭാര്ത്തകേള പുറത്തുവരഭാറുണയ്. കകേരളത്തനിലല അപകേടലാം പതനിയനിരനിക്കുന്ന
ഇത്തരലാം  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇകപഭാള  മുന്നറനിയനിപയ്  കബഭാര്ഡുകേകളഭാ,
അതവഭാഹനിതമുണഭായഭാല്  ജതീവന  രക്ഷനിക്കഭാനുള  അടനിയനര  സഭാഹചേരവങ്ങകളഭാ
ഇലഭാത്ത  സഭാഹചേരവമുണയ്.  ഒരഭാളുലടകപഭാലലാം ജതീവന നഷ്ടലപടഭാതനിരനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ
മുനകേരുതലകേള   കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  പരനികശഭാധനിചയ്  ആവശവമുളനിടത്തയ്  അതയ്
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട സുരക്ഷ വളലര
പ്രഭാധഭാനവമുളതഭാണയ്.  പ്രധഭാനലപട ലഡസ്റ്റനികനഷനുകേളനിലലലഭാലാംതലന്ന അതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഗവണലമന്റെയ്  തയഭാറഭാകുനണയ്.  ബതീച്ചുകേളനില്
ലലലഫ്ഗഭാര്ഡ്സനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉസൗര്ജനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടുതല്
ലലലഫ്ഗഭാര്ഡുകേളുലട  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കുനണയ്.
അപകേടലാം പതനിയനിരനിക്കുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് അപകേടസഭാധവതഭാ മുന്നറനിയനിപയ് നല്കുന്ന
ലലസന  കബഭാര്ഡുകേളുലാം മറലാം  വയണലമനള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.
അതനിലനക്കുറനിചയ് ഗസൗരവകത്തഭാടുകൂടനിത്തലന്നയഭാണയ് ഗവണലമന്റെയ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്:  സര്,  തലകശ്ശേരനി ലലപതൃകേ പദതനി രഭാഷതീയ
കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണയ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാതനിരുന്നലതന്നയ്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട
സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല് തലകശ്ശേരനി ലലപതൃകേ പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപട
കേഭാരവങ്ങള  പരനികശഭാധനിചഭാല്  രഭാഷതീയമഭായ  കേഭാരവങ്ങളലകേഭാണല  പദതനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാത്തലതന്നയ് അകങ്ങയയ് മനസനിലഭാകുലാം. ശതീ. കകേഭാടനികയരനി ബഭാലകൃഷ്ണന
തുടങ്ങനിവച പദതനിക്കയ് കേഴനിഞ ഗവണലമന്റെയ്  വന്നകപഭാഴഭാണയ് കറഭാഡുളലപലടയുള
പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടവയയ് പണലാം അനുവദനിചതയ്. 
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കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
ലചേറുതുലാം  വലതുമഭായ കുലറകയലറ  പദതനികേള നമുക്കയ്  ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.    ഇത്തരലാം
പദതനികേളനിലൂലട  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനികന്റെതഭായനി ലഭനിചനിട്ടുലണന്നയ്  അകങ്ങയയ്
വവക്തമഭാക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന  :  സര്, 'സസ്വകദശനി ദര്ശന '  സതീമനിലളലപടുത്തനി
പത്തനലാംതനിട,  ഗവനി,  വഭാഗമണ, കതക്കടനി തുടങ്ങനിയവയുലട വനികേസനത്തനിനയ് 99.22
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  20  ശതമഭാനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ആ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  ഇകപഭാള  ആരലാംഭനിചതഭായനി  ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗകത്തഭാടയ്  പറഞതയ്.  മലറഭാന്നയ്,  ശബരനിമല  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
എരുകമലനി, പമ്പ, സന്നനിധഭാനലാം  എന്നതീ സലങ്ങലള സനിരനിചേസ്വല് ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടനില്
ഉളലപടുത്തനി  99.99  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെയുലാം  20  ശതമഭാനലാം  തുകേ  ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.  ഉന്നതഭാധനികേഭാര  സമനിതനിലയ
ഏല്പനിചയ് അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുകേയഭാണയ്.  മൂന്നഭാമകത്തതയ്,  സനിരനിചേസ്വല്
ടൂറനിസലാം  സര്ക്കക്യൂടനില്  ഉളലപടുത്തനി  ശതീ പത്മനഭാഭസസ്വഭാമനികക്ഷത്രലാം,  ആറന്മുള-
ശബരനിമല വനികേസനലാം എന്നനിവയയ് ലഭനിചതയ്  92.44  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.  അതനിലന്റെ
20  ശതമഭാനലാം  തുകേ  കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടക്കുനണയ്.
'പ്രസഭാദയ്'  സതീമനിലളലപടുത്തനി  ഗുരുവഭായൂര് കക്ഷത്ര വനികേസനത്തനിനയ്  46.14  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്  സമതീപ  ദനിവസങ്ങളനില്  ലഭനിചതയ്.  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനവലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണയ്.   ഇകപഭാള  ഒരു  പദതനി  സമര്പനിചനിട്ടുളതയ്  റനിവര്  ക്രൂയനിസയ്
ടൂറനിസലാം  സര്കേക്യൂടനികന്റെതഭാണയ്.  അതനിനയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിടനിയനില.  മറയ്  നഭാലയ്
പദതനികേളക്കഭാണയ് പണലാം ലഭവമഭായതയ്.

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി  : സര്,  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലത്തുന്ന  സഞഭാരനികേളുലട
സുരക്ഷയഭായനി  കൂടുതല്   ലലലഫ്ഗഭാര്ഡുകേലള നനികയഭാഗനിക്കുലമന്നയ് അങ്ങയ്  പറഞ.
എന്നഭാല്  അവര്ക്കയ്  ലതഭാഴനിലനില്  സുരക്ഷനിതതസ്വമനിലഭാത്ത  അവസയഭാണയ്
ഇകപഭാഴളതയ്.  അവരുലട   കസവന-കവതന  വവവസകേള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനു-
കവണനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്?   

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  വളലര  ശരനിയഭായ  ഒരു  കേഭാരവമഭാണയ്
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ഇവനിലട പറഞതയ്.   കേഴനിഞ വര്ഷലാം  45-ഓളലാം വരുന്ന
വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേലള സഹഭായനിച ലലലഫ്ഗഭാര്ഡുകേളുലട സനിതനി പരമദയനതീയമഭാണയ്.
അവരുലട  കസവന-കവതന  വവവസകേള  ലമചലപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്.
ഗവണലമന്റെയ് അടനിയനര പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കേനി അതനിനഭാവശവമഭായനിട്ടുള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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2 (*632) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി  :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലലസന  തങ്ങള:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  എലഭാവര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗവലാം  എന്ന  ലക്ഷവലാം  കനടഭാന  കകേരള  കേഭായനികേ-
ക്ഷമതഭാ മനിഷന ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിലന്റെ ഘടനയുലാം പ്രവര്ത്തനരതീതനിയുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  മനിഷനയ്  എത്രകത്തഭാളലാം
പ്രവര്ത്തന സസ്വഭാതനവമഭാണയ് നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  കസഭാര്ട്സയ്  കേസൗണസനിലനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില്
എലഭാവര്ക്കുലാം ആകരഭാഗവലാം എന്ന ലക്ഷവലാം ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള കേഭായനികേ-
ക്ഷമതഭാ  മനിഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരളത്തനിലല
നഴ്സറനി  തലലാം മുതല് സതീനനിയര് സനിറനിസണ വലരയുള എലഭാ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
കേഭായനികേക്ഷമതയുലാം  ആകരഭാഗവവലാം  ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള  പദതനിയഭാണനിതയ്.
എലഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങലളയുലാം  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്  തലലാംമുതല്
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  കമഖലകേളുലടയുലാം  പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണള രൂപകരഖ ടനി പദതനിയനിനകേതീഴനില് തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

(സനി)  നഴ്സറനിതലലാം  മുതല് ഏഴഭാലാം  കഭാസയ്  വലരയുലാം  8-ാംകഭാസയ്  മുതല്  12-ാം
കഭാസയ്  വലരയുലാം  കകേഭാകളജയ്  തലത്തനിലലാം  പ്രകതവകേ  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തരലാംതനിരനിചയ്
കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  കേഭായനികേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം
ആകരഭാഗവ ശതീലങ്ങളുലാം ആകരഭാഗവലത്തക്കുറനിച്ചുള ലപഭാതുകബഭാധവലാം ജതീവനിതചേരവകേളുലാം
ഉളലപലടയുള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് ഈ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായുള രൂപകരഖയനില്
ഉളലപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  പദതനി  നടപഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ  പ്രവര്ത്തന
സസ്വഭാതനവലാം മനിഷനയ് നല്കുലാം.
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ശതീ.  ടനി.  എ.  അഹമ്മേദയ്  കേബതീറനിനുകവണനി  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദള:  സര്,
XXXV-ാംനഭാഷണല് ലഗയനിലാംസയ് കകേരളത്തനില് നടന്നകപഭാള കേഭായനികേ കമഖലയനില്
വലനിയ ഉണര്വലാം ആകവശവമഭാണയ് ഉണഭാക്കനിയതയ്.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിയ
റണ  കകേരള  റണ-ല്  കകേരളത്തനിലല  കസഭാര്ട്സയ്  കമഖലകയഭാടയ്  തഭാല്പരവ-
മനിലഭാതനിരുന്നവര്കൂടനി  പലങടുക്കുകേയഭാണുണഭായതയ്.  അങ്ങലന  കേഭായനികേരലാംഗകത്തക്കയ്
ആകവശപൂര്വലാം  കേടനവന്ന  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കയ്  ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം
നല്കേഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം ഇകപഭാള നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തയ് കവണതുകപഭാലലയനില.
ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കുളവലാം  ഒരു  കേളനിസലവലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുലമന്നയ്  കേഴനിഞ
ബഡ്ജറനില്  പറഞനിരുന.  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്?  ഒരു
പഞഭായത്തനില്  ഏറവലാം  ചുരുങ്ങനിയതയ്  മൂന്നയ്  ഏക്കര്  സലലമങനിലലാം  കേലണത്തനി
അവനിലട കേളനിസലലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഗവണലമന്റെയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറനില്  പറഞനിരുന്ന
25  കേളനിസലങ്ങളുലാം  മറുപടനി  പ്രസലാംഗത്തനില്പറഞ  6  കേളനിസലങ്ങളുലാം
ഉളലപലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  അതനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി-
ലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ഭൂമനി  കേലണത്തനി
കേളനിസലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാകേനില.  അനുകയഭാജവമഭായ  സലലാം  കേലണത്തനി
ലഭവമഭാക്കനിയഭാല്  അതനിലന്റെ  വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. മനിക്കവഭാറുലാം പറഞ സലത്തയ് കേളനിസലങ്ങള
കേലണത്തഭാനഭായനിട്ടുണയ്.  14  ജനിലഭാ കസ്റ്റഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുലമന്നയ്  പറഞനിരുന.
അതനില്  7  എണത്തനിനയ്  സലലാം  ലഭവമഭായതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുളതുമഭാണയ്.
അതനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആര്. കേനിഫ്ബനിക്കയ് സമര്പനിക്കഭാന തയഭാറഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 

ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദള:  സര്,  പഹസ്കൂളുകേളനില്  കേഭായനികേ  അദവഭാപകേരുണയ്.
എന്നഭാല്  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനില്  തുടര്ചയഭായനി  ചേഭാമ്പവനഭാരഭായനി  കുതനിക്കുന്ന
കകേരളത്തനിലന്റെ  60  ശതമഭാനലാം  കപഭായനിന്റുകേള  കേരസമഭാക്കുന്നതയ്  സതീനനിയര്
വനിഭഭാഗമഭാണയ്. ഈ വനിഭഭാഗത്തനിനയ് തുടര് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുള സലാംവനിധഭാനലാം
ഇകപഭാള  നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനലാം  അനവമഭാകുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലത്തനില്ക്കൂടനി  കേഭായനികേ  അദവഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  മനിഷന  വരുന്നകതഭാടു
കൂടനി  സ്കൂള  തലങ്ങളനിലളലപലടയുള  അദവഭാപകേര്ക്കയ്  പുറലമ  കകേഭാച്ചുകേള
ആവശവമുലണങനില്  അവലരയുമുളലപലട  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെയുലാം സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ആ  പദതനി  നടപനിലഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഈ
പ്രശത്തനിനയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനഭാകുലാം. 
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ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി: സര്, ലചേറുപക്കഭാരുലട കേഭായനികേക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനില്
വലനിയ പങവഹനിക്കുന്നതയ് നഭാടനിനപുറങ്ങളനിലല കേളനിക്കളങ്ങളഭാണയ്.  കുകറക്കഭാലങ്ങളഭായനി
അവലയ കവണത്ര കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നനില.  അവര്ക്കയ് കനരലത്ത ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങഭാന  ഗ്രഭാന്റെയ്  അനുവദനിചനിരുന.  നഭാടനിനപുറങ്ങളനിലല  കേളനിക്കളങ്ങള  തനിരനിച്ചു-
പനിടനിക്കഭാനുള  പരനിശമങ്ങലളലനങനിലലാം  കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലകേഭാണവരുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കേതീഴനില്
ഒരുപഭാടയ്  കേളനിസലങ്ങളുണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കസഭാര്ട്സയ്
വനികേസനത്തനിനുകവണനിയുള പദതനി തയഭാറഭാക്കുനണയ്.  അതയ് പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
ഗ്രഭാമകമഖലയനിലല  കേളനിസലങ്ങളുലട  വനികേസനവലാം  അവനിലടയുള  കേഭായനികേ
പ്രതനിഭകേളുലട  മനികേവലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കണലമനതലന്നയഭാണയ്  പഭാനനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ശനിപഭാര്ശയനിലളതയ്.
ഇതുമഭായനി ബന്ധലപട ചേര്ച ഇകപഭാള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  സര്,  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങഭാന  ഗ്രഭാന്റെയ്
അനുവദനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന: സര്, കേനിറയ് ലകേഭാടുക്കുലന്നഭാരു പദതനിയുണയ്. ആ കേനിറയ്
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുകവണനി അതതയ് സലലത്ത അഫനിലനികയറയ് ലചേയനിട്ടുള കസഭാര്ട്സയ്
കബസ്തുകേലള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി കേഭായനികകേഭാപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയന്നതനിനുള
പദതനിയുലാം നനിലവനിലണയ്. 

ശതീ.  സനി.  മമ്മൂടനിക്കുകവണനി ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  ലചേറുപക്കഭാരുലടയുലാം
മുതനിര്ന്നവരുലടയുലാം  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ
പ്രകദശത്തുലാം വലനിയ ഗ്രസൗണകേളുണയ്.  ഈ ഗ്രസൗണകേള സനിനറനികേയ് ആക്കുന്നകതഭാടു-
കൂടനി  പലയനിടത്തുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  മറലാം  പ്രകവശനലാം  നനികഷധനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഇത്തരലാം ഘടങ്ങളനില് ഈ ഗ്രസൗണകേളനികലക്കയ് എലഭാവര്ക്കുലാം പ്രകവശനലാം നല്കുന്ന
രതീതനിയനിലള  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുകത്തണനിയനിരനിക്കുന.  അകതഭാലടഭാപലാം
യുവജന കസഭാര്ട്സയ് കബ്ബുകേലളയുലാം സന്നദ സലാംഘടനകേലളയുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ഓകരഭാ  വഭാര്ഡനിലലാം  ഓകരഭാ  വഭാക്കനിലാംഗയ്  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഇതയ്
തഭാകഴത്തടനികലക്കയ് വവഭാപനിപനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ജനിലഭാതലലാം   കേഴനിഞഭാല്  തഭാകഴത്തലലാംവലര  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് ഇതനിനഭാവശവമഭായ  കേമ്മേനിറനികേള  ഉണഭാക്കനിയഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തുന്നതയ്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
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ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  പങഭാളനിത്തലാം  ഇതനില്  ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.  തഭാല്പരവമുള
കസഭാര്ട്സയ്  സലാംഘടനകേള  ഉളലപലടയുള  എലഭാവര്ക്കുലാം  പങഭാളനിത്തലാം  നല്കേനി-
ലക്കഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാ ണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ് ഹുപസന തങ്ങള:  സര്,  കകേരളത്തനിലല ജനസലാംഖവയനില്
70  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  യുവഭാക്കളഭാണയ്.  Intellectually  അവലരഭാലക്ക  ഏലറ
മുന്നനിലഭാലണങനിലലാം  physically  അവലരഭാലക്ക  ഏലറ  പുറകേനിലഭാണയ്.  2014-15-ല്
ഞഭാന ഉളലപലടയുള കേഭാലനിക്കറയ് യൂണനികവഴ്സനിറനിയനിലല സനിനഡനികക്കറയ്  'കകേഭാകളജയ്
ഫനിറയ്നസയ്  എഡക്യൂകക്കഷന'  എന്ന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  തയഭാറഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുള
പരനിപഭാടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  അടുത്ത ആഴ്ച ബഹുമഭാനലപട മനനി അതയ്
ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയഭാനഭായനി  കേഭാലനിക്കറയ്  യൂണനികവഴ്സനിറനിയനില്  എത്തുനലണന്നഭാണയ്
എലന്റെ  ധഭാരണ.  അതുകപഭാലല എലഭാ  യൂണനികവഴ്സനിറനികേളനിലലാം  വനിദവഭാര്തനികേള-
ക്കനിടയനില്  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  കഗ്രസയ്  മഭാര്ക്കയ്  നല്കുന്ന-
തടക്കമുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചഭാല്  കേഭായനികേക്ഷമതയുലാം  ആകരഭാഗവവലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  അങ്ങലനലയഭാരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  : സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  ഇതനിലന്റെ ലക്ഷവങ്ങലളക്കുറനിചയ്
മറുപടനിയനില്ത്തലന്ന  പറഞനിട്ടുണയ്.  യൂണനികവഴ്സനിറനികേലളക്കൂടനി  പങഭാളനികേളഭാക്കനി
കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേഭാകളജനിലലാം  ഉന്നത  വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ഉളലപലട  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  കേഴനിയുന്ന  സസൗകേരവലാം
ഉണഭാകേണലാം  എനതലന്നയഭാണയ്  ഗവണലമന്റെയ്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര  കേഭായനികേ
വകുപ്പുമനനി ഇവനിലട വന്നകപഭാള ഫുട്കബഭാള അക്കഭാഡമനി സഭാപനിക്കഭാന അനുമതനി
നല്കേഭാലമന്നയ്  സമ്മേതനിചനിട്ടുണയ്.  ആ  പ്രവര്ത്തനവലാംകൂടനി  അവനിലട  നടക്കഭാന
കപഭാകുകേയഭാണയ്.  

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കേളനിസലലാം
എന്നതഭാണയ് നമ്മുലട ലക്ഷവലാം.  ഇതനിനയ് ഭൂമനിയഭാണയ് ആവശവലാം.  എലാം.എല്.എ.-യുലട
ആസനി  വനികേസനഫണനില്നനിനലാം  ഒരു  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഒരു
കേളനിസലലമങനിലലാം ഏലറടുക്കഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്, ഇകപഭാള ആസനിവനികേസന ഫണപകയഭാഗനിചയ്
കേളനിസലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനിയനില.  പ്രകതവകേ  അനുമതനി
നല്കുകേയഭാലണങനില്  അത്തരലാം  കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.   ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമനനിയഭാണയ്  ഇക്കഭാരവലത്തക്കുറനിചയ് പറകയണതയ്.
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ്:  സര്,  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  കേഭായനികേക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കഭാനകവണനി  ഗവണലമന്റെയ്  നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശകദയമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേണലമങനില്  മുനകേഭാല  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള  കവണരതീതനിയനില്
ആദരനിക്കുനലവന്നയ് പുതനിയ കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കയ് കതഭാകന്നണതുണയ്.  നനിര്ഭഭാഗവവശഭാല്
ഒളനിമ്പനികയ്  കഹഭാക്കനി  തഭാരലാം  മഭാനുവല്  ലഫ്രെഡറനിക്കനിനയ്  വഭാഗഭാനലാം  ലചേയ  തുകേകയഭാ
വതീകടഭാ  ലഭനിചനിടനിലലന്നഭാണയ്  പത്രവഭാര്ത്തകേളനില്നനിനലാം  മനസനിലഭാകുന്നതയ്.
അക്കസൗണന്റെയ് ജനറല് ഓഫതീസനില് കജഭാലനി ലചേയനിരുന്ന  ശതീ.  സനി.  ലകേ.  വനിനതീതയ്
എന്ന കേഭായനികേ തഭാരലത്ത പനിരനിച്ചുവനിട നടപടനി കകേരളത്തനിനുതലന്ന അപമഭാനമഭാണയ്.
ഇതയ്  രണലാം  വളര്നവരുന്ന  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കയ്  കേഭായനികേ  രലാംഗത്തയ്  ഉറച്ചു
നനില്ക്കഭാന ഒട്ടുലാം  കപ്രരണ നല്കുന്ന കേഭാരവങ്ങളല.   ശതീ.  സനി.  ലകേ.  വനിനതീതനിലന്റെ
കേഭാരവത്തനില് ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട പ്രസഭാവന ഞഭാന വഭായനിച്ചു. അകതഭാലടഭാപലാം-
തലന്ന മഭാനുവല് ലഫ്രെഡറനിക്കനിലന്റെ കേഭാരവത്തനിലലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി  കേഭാരവങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  സനി.  ലകേ.  വനിനതീതനിനയ്  അക്കസൗണന്റെയ്
ജനറല് ഓഫതീസനില്ത്തലന്ന  കജഭാലനി ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ഫുട്കബഭാളനില്  അഭനിമഭാനകേരമഭായ
കനടമുണഭാക്കനിയ  ഭഭാവനിയുലട  വഭാഗഭാനലാം  കൂടനിയഭായ  ശതീ.  സനി.  ലകേ.  വനിനതീതനിലന
അക്കസൗണന്റെയ്  ജനറല്  ഓഫതീസനിലല  കജഭാലനിയനില്നനിനലാം  പനിരനിച്ചുവനിടുന്ന
ശമമുണഭാലയന്നയ്  അറനിഞകപഭാളത്തലന്ന  ഗവണലമന്റെയ്  ഇടലപട്ടു.  കകേരളത്തനിലല
അക്കസൗണന്റെയ്  ജനറലമഭായനി  സലാംസഭാരനിചകപഭാള  ഡല്ഹനിയനില്  നനിനള
തതീരുമഭാനമഭാലണന്നയ്  പറഞ.  അവനിലടയുലാം  ഈ  നടപടനി  നനിര്ത്തനിവയണലമന്നയ്
ആവശവലപടയ്  ഇടലപടുകേയുണഭായനി.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിതലന്ന  ഇക്കഭാരവത്തനില്
കനരനിടയ് ഇടലപടുകേയുണഭായനി.  പലക്ഷ അവര് അവരുകടതഭായ കേഭാരണങ്ങള പറഞയ്
അകദ്ദേഹലത്ത കജഭാലനിയനില്നനിനലാം പനിരനിച്ചുവനിടുകേയഭാണുണഭായതയ്.  ഇന്നലല അകദ്ദേഹലാം
എലന്നയുലാം  മുഖവമനനിലയയുലാം  വനകേണനിരുന.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സമതീപനലാം  വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അക്കഭാരവത്തനില്  കകേന്ദ്രമനനി  ഉളലപലടയുളവര്
ഇടലപടുനലവന്നഭാണയ്  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്,  കകേന്ദ്ര  കസഭാര്ട്സയ്  വകുപ്പു
മനനിലയയുലാം  ഈ  വനിഷയലാം  ധരനിപനിചനിട്ടുണയ്,   ആ  തതീരുമഭാനലാം  തനിരുത്തണലമന്നയ്
ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.  അവര്  അതയ്  തനിരുത്തനിയനിലലങനില്  സനി.  ലകേ.  വനിനതീതനിലന
മനികേവള  തഭാരലാം  എനള  നനിലയനില്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനി  കകേരള
ഗവണലമന്റെയ് സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  കഹഭാക്കനിതഭാരലാം മഭാനുവല് ലഫ്രെഡറനിക്കനിലന്റെ കേഭാരവത്തനില്
തഭാമസലാം  വന്നലതനഭാലണന്നയ്  അറനിയനില.  വഭാഗഭാനലാം  ഉണഭാലയന്നയ്  പറയുകേയുണഭായനി.
അക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചയ് ആവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. 
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ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ്:  സര്,  കകേരളത്തനില്  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങള
കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.  വവഭായഭാമത്തനിലധനിഷനിതമഭായ  ഒരു  സലാംസഭാരലാം
വളര്ത്തനിലയടുക്കഭാനഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുന്നതയ്. കകേരളത്തനിലല എലഭാ
വഭാര്ഡുകേളനിലലാം  കുടനികേള  മുതല്  സതീനനിയര്  സനിറനിസണ  വലരയുളവര്ക്കയ്
പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില്  എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.-യുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്
ഫനിറയ്നസയ് കബയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഭായനികേ വകുപയ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  പഭാന
ഫണനില്   വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിത്തലന്ന  കസഭാര്ട്സനിലന  കേഭാണുന്ന
സമതീപനവലാം  അതനിനഭാവശവമഭായ  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം  തയഭാറഭാക്കനിവരുനണയ്.  പഭാനനിലാംഗയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  പ്രധഭാനലപടതയ്  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങലള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കണലാം എനതലന്നയഭാണയ്.  ഇതയ് കവറനിടയ് നനില്ക്കഭാലത,  കസഭാര്ട്സയ്
വകുപ്പുലാം   തകദ്ദേശഭരണ   സഭാപനങ്ങളുലട  കേളനിസലങ്ങളുലാം  അവര്ക്കുള  ഫണലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  തഭാലഴത്തലലാം  മുതല്  മുതനിര്ന്ന
പസൗരനഭാര്ക്കുളലപലട  ആവശവമഭായ  ഫനിറയ്നസയ്  സസൗകേരവങ്ങള  ഉണഭാക്കണലാം.
ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങളക്കയ്  മഭാറമുണഭാക്കഭാന   കേഴനിയുലാം.
ആകരഭാഗവമുള ഒരു തലമുറലയ വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നതനിനയ് കസഭാര്ട്സനിലന്റെ പങയ്  തകദ്ദേശ
ഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടയ്  നനിര്വഹനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നയ് തലന്നയഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് കേരുതുന്നതയ്.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്:  സര്,   കേഭാഞനിരപളനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  ജനിലയഭാണയ്
കസഭാര്ട്സനില്  എകപഭാഴലാം  മുന്നനില്  നനില്ക്കുന്നതയ്.  കഡഭാ.  എന.  ജയരഭാജനിലന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ  കേഭാഞനിരപളനിയനിലല  ലപഭാനകുന്നത്തയ്   ഒരു  കസഭാര്ട്സയ്
സ്കൂള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  വളലര  ഉചേനിതമഭായനി  എന്ന
അഭനിപ്രഭായക്കഭാരനഭാണയ്  ഞഭാന.  കകേഭാരുകത്തഭാടയ്,  കകേശവ  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  സ്കൂളനിലല
കുടനികേളഭാണയ്  കസഭാര്ട്സനില് ഏറവലാം മുന്നനില് നനില്ക്കുന്നതയ്.   കകേഭാതമലാംഗലലാം  സ്കൂളുലാം
അതനില് ഉളലപടുലാം.  കസഭാര്ട്സനിലന്റെ കുലപതനിയഭായ ജനി.വനി.  രഭാജയുലട കപരനില് ഒരു
കസ്റ്റഡനിയലാം പൂഞഭാറനില് പണനി തുടങ്ങനിയനിടയ്  മൂന്നയ് വര്ഷമഭായനി.  ഇതുവലരയുലാം പണനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  ആ കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ പണനി എത്രയുലാംകവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അകതഭാലടഭാപലാം ജനി.വനി.രഭാജയുലട കപരനിലള എസയ്.എലാം.വനി. ഹയര് ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള
കൂടനി കസഭാര്ട്സനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന: സര്, കേഭാഞനിരപളനിയനിലല സ്കൂളനിലന സലാംബന്ധനിച
വനിഷയലാം കേഭാഞനിരപളനി എലാം.എല്.എ.-യുമഭായനി കയഭാഗത്തനില്  ചേര്ച ലചേയനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ ഭഭാവനിപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാരുകത്തഭാടയ്
സ്കൂളനിലന്റെ  കേഭാരവവലാം  ജനി.വനി.  രഭാജഭാ  കസ്റ്റഡനിയവമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയങ്ങളുലാം
പ്രകതവകേമഭായനി പരനികശഭാധനിചയ്  ആവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാലാം. 
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ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന: സര്, വനിവനിധ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് മനികേവയ് ലതളനിയനിച
ലലപ്രമറനി  സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കയ്  തുടര്  പരനിശതീലനത്തനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി
ഗവണലമന്റെയ് ലലകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,   സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കയ്  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി,  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലനവലാം  മനികേവയ്  ലതളനിയനിചവലര  കഗ്രഡയ്
നനിശ്ചയനിചയ്   അവര്ക്കയ്  തുടര്പരനിശതീലനലാം  ഉളലപലട  നല്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണയ്
കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  മനിഷന  സ്കൂള  തലത്തനിലളലപലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി നടപഭാക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  കേഭായനികേരലാംഗത്തയ്  കകേരളത്തനിനയ്
ഒറലക്കടഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേണലാം.  ഒ. പനി. ജയ്ഷയുലാം സജനപ്രകേഭാശലാം ഒളനിമ്പനികനില്
ഇനവലയ  പ്രതനിനനിധഭാനലാം   ലചേയ  തഭാരങ്ങളഭാണയ്.   അന്നയ്  നമ്മുലട  കസഭാര്ട്സയ്
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനില്നനിനലാം  10  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം വനികദശ ലട്രയനിനനിലാംഗനിനഭായനി  ആ
കുടനികേളക്കയ്  അനുവദനിചനിരുന.  ഇന്നലല ഒ.പനി.  ജയ്ഷ എലന്ന വനകേണനിരുന.
അങ്ങലയയുലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിലയയുലാം കേണനിട്ടുണയ്.  അവര് ഒരു നനികവദനലാം
തന്നനിരുന.  അന്നയ് അനുവദനിച പത്തയ് ലക്ഷലാം രൂപയനില്  രണര ലക്ഷലാം രൂപ ഒഴനിചയ്
ബഭാക്കനി  തുകേ  ലകേഭാടുത്തനിടനില  എന്നതഭാണയ്  അവരുലട  വനിഷമലാം.  അതയ്  അവരുലട
പരഭാതനിയഭായനിടല പറഞതയ്.  അവര് പനിന്നതീടയ് കേടലാം വഭാങ്ങനിയഭാണയ് ആ പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതയ്. അതുലകേഭാണയ് കനരലത്ത നനിശ്ചയനിച  തുകേ  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി  അടനിനരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കണലാം.  മഭാത്രമല,  ഒളനിമ്പനികനില് പലങടുത്ത ചേനില
ആളുകേലള കകേഭാച്ചുകേളഭായനി വചനിട്ടുണയ്.  അവര്ക്കയ്  നനിയമനലാം ലകേഭാടുക്കുന്നനില. അവലര
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  എടുക്കുലമന്നഭാണയ്  പറയുന്നതയ്,  എന്നഭാല്  അതുമഭാറനി,
അവര്ക്കുകേനിടനിയ പരനിശതീലനലാം കകേരളത്തനിലല പുതനിയ തലമുറയനില്ലപട കുടനികേളക്കു-
കൂടനി  പറഞലകേഭാടുക്കത്തക്കവനിധത്തനില്  അവര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ഒ.പനി.  ജയ്ഷയയ്  വഭാഗഭാനലാം  ലചേയ  പണലാം
ലകേഭാടുത്തനിടനില  എന്ന  പരഭാതനി  എനനിക്കയ്  അവര്  തന്നനിടനില.  കജഭാലനിയുലട  പ്രശലാം
സലാംസഭാരനിചനിരുന. അങ്ങയ്  ഇക്കഭാരവലാം ഉന്നയനിച സനിതനിക്കയ് അതയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.
കകേഭാച്ചുകേളഭായനി നനിരവധനി ഒളനിമ്പവനമഭാരുലട കസവനലാം കസഭാര്ട്സയ് വനികേസനത്തനിനു-
കവണനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുനണയ്.  പലരുലാം  കകേന്ദ്ര
ഗവണലമന്റെയ്  സഭാപനങ്ങളനില്  കജഭാലനിയുളവരഭാണയ്.   ലഡപക്യൂകടഷനനില്  അവലര
എടുത്തഭാല് നമുക്കയ് അവലര സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭാകുലാം.  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിക്കുകേ
എന്ന  സമതീപനലാം  അവര്ക്കയ്  സസ്വതീകേഭാരവമഭാവകേയനില,  ലപഭാതുവനില്  അതയ്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കനില.   ലഡപക്യൂകടഷനവഴനി  കകേരളത്തനില്  കേനിട്ടുകമഭാലയന്ന-
കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. അതുപരനികശഭാധനിചയ് വനിജയകേരമഭായനിലലങനില്
മറയ്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ഗവണലമന്റെയ്  ആകലഭാചേനിക്കുലാം.  അവരുലട  കസവനലാം
കകേരളത്തനിനയ്  ലഭവമഭാകേണലമനതലന്നയഭാണയ് ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം. 
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മനി  .    സതീക്കര്:  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട  633-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദവവമഭായനി
നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട  653-ാം നമ്പര് കചേഭാദവലാം  കബയ്  ലചേയണലമന്നയ്  ശതീ.  എന.  എ.
ലനലനിക്കുന്നയ്  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കബനിലാംഗയ്  അനുവദനിക്കുന.  രണയ്
കചേഭാദവങ്ങളക്കുലാം ഒരുമനിചയ് ഉത്തരലാം പറയണലാം. 

ജനി.എസയ്.ടനി. ബനില്

3  (*633) ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന ജനി.എസയ്.ടനി.  ബനില് തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;  ബനില് എന്നകത്തയയ്
പഭാസഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  2017  ജൂലലല  1-നയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലാം  ഇനവലയഭാട്ടുക്കയ്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  സലാംസഭാനത്തുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാലട തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്
വനികനഭാദനനികുതനിയുലാം പരസവനനികുതനിയുലാം ഇസൗടഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാനവലാം  ചുമത്തുന്ന  ജനി.എസയ്.ടനി.-ക്കയ്  പുറലമ  തകദ്ദേശ
സഭാപനങ്ങള  നനികുതനി  ചുമത്തനിയഭാല്  വനികനഭാദനനികുതനിയുലാം  പരസവനനികുതനിയുലാം
വര്ദനിക്കുലമന്നയ് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  കേരടയ് ബനില് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  ബഭാക്കയ്  എനഡയ്
ലഎ.റനി.  ചേടക്കൂടുകേളുലട  കസഭാഫയ് ലവയര്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധലര  നനിയമനിക്കുകേയുലാം  എന.ലഎ.സനി.-യുലട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനി  മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണകപഭാകുകേയുമഭാണയ്.  കൂടഭാലത  വകുപനിലല  1,517
ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലത്തക്കുറനിചയ് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിക്കഴനിഞ.
അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കുള  പരനിശതീലനലാം  ജനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നടനവരുന.
കൂടഭാലത  വകുപനിലല  50  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  സഭാകങതനികേ
വനിദവലയക്കുറനിചയ്  തമനിഴ യ്നഭാടനിലല  കേഭാഞതീപുരലാം  ഇനകഫഭാസനിസയ്  കേഭാമ്പസനില്വചയ്
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പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുണഭായനി. തുടര്ന്നയ് ഇവര്ക്കയ് 28-4-2017-ല് തനിരുവനനപുരലാം
ഗവണലമന്റെയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജനില്വചയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.എന.  (Goods  and
Services  Tax  Network)-ലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഏകേദനിന  പരനിശതീലനവലാം
നല്കുകേയുണഭായനി.  അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കുള  സഭാകങതനികേ  പരനിശതീലനലാം
ജനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ജനങ്ങലള ജനി.എസയ്.ടനി. നനിയമലത്തക്കുറനിചയ്
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപ്പുലാം ലസനട്രല് കബഭാര്ഡയ് ഓഫയ് എലലകസയ് ആന്റെയ് കേസ്റ്റലാംസുലാം
കചേര്ന്നയ് കഭാസ്സുകേള നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  തകദ്ദേശ  ഭരണ   സഭാപനങ്ങളക്കയ്
പരസവനനികുതനി  ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനയ്  അവകേഭാശമുണഭാവനില,  കേഭാരണലാം  ഭരണഘടനഭാ
കഭദഗതനിപ്രകേഭാരലാം  പരസവനനികുതനി   ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില്  ലയനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
എന്നഭാല്  വനികനഭാദനനികുതനി  പനിരനിക്കുന്നതനിനുള  അവകേഭാശമുണഭാകുലാം.  പകക്ഷ
ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  വനികനഭാദനനികുതനിയുണയ്.  ഇതയ്  28  ശതമഭാനലാംവചഭാണയ്.
25  ശതമഭാനലാംവചയ് വനികനഭാദനനികുതനി  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
പനിരനിക്കുകേയഭാലണങനില്   കചേഭാദവകേര്ത്തഭാക്കള  പറയുന്നതുകപഭാലല  ഗണവമഭായനി
നനികുതനി  ഉയരുലാം.  അതുലകേഭാണയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയയ്
എത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  ധഭാരണ,  ഇതനിനുള  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ് നല്കുകേ എന്നതഭാണയ്.  നനിലവനില്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ
15  ശതമഭാനലാംവചയ്,  അടുത്ത  നഭാലയ്  വര്ഷലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം   അടുത്തയ്
വരഭാനകപഭാകുന്ന  ഫനിനഭാനസയ്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പരനിഗണനയയ്  ഇസൗ  വനിഷയലാം
വനിടുന്നതനിനുമഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്. 

(സനി&ഡനി)  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേഭാണവന്ന
ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനിയുലാം  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമവലാം  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങള ഇസൗടഭാക്കനിവരുന്ന വനികനഭാദനനികുതനി തുടര്നലാം അവര്ക്കയ് ഇസൗടഭാക്കഭാന
നനിയമ  തടസമനില.   ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിരക്കയ്  നനിലവനിലല  നനികുതനി  നനിരക്കനിലനക്കഭാള
കൂടുതലഭാലണങനില്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശഭരണ  വനികനഭാദനനികുതനിക്കു  പുറലമ
ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലാം  ഇസൗടഭാക്കഭാന  നനിയമതടസമനില.  എന്നഭാല്  പരസവനനികുതനി
പൂര്ണമഭായുലാം  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില്  സലാംകയഭാജനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്  തകദ്ദേശ
ഭരണസഭാപനങ്ങളക്കയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിലവനില്  വന്നഭാല്  പരസവനനികുതനി
ഇസൗടഭാക്കഭാന അധനികേഭാരമനില. ജനി.എസയ്.ടനി. നനിലവനില് വരുന്നകതഭാലട റനികടണ ഫയല്
ലചേയലലാം അതനിലന്റെ ഒത്തുകനഭാക്കലലാം രജനികസ്ട്രേഷന എടുക്കലലാം എലഭാലാം ഓണലലലന
ആവകേയുലാം നനികുതനിഭരണലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാവകേയുലാം ലചേയലമന്നതനിനഭാല് പരസവനനികുതനി
പനിരനിവയ് ഗണവമഭായനി വര്ദനിക്കഭാനഭാണയ് സഭാധവത. ഇതുമൂലലാം ഉടലലടുക്കുന്ന പ്രശങ്ങള
മറനികേടക്കുന്നതനിലന സലാംബന്ധനിചയ് ആകലഭാചേനിചയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.
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ജനി.എസയ്.ടനി. നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

4 (*653) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ്  :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്:
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :
ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപഭാക്കുന്നതനികലയയ്  സലാംസഭാന  നനിയമസഭ
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടകത്തണതുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിനഭായുള കേരടയ് ബനില് തയഭാറഭാക്കനിക്കഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനി.എസയ്.ടനി  നടപഭാവകമ്പഭാള  സലാംസഭാനലാം  എലനഭാലക്ക  പുതനിയ
പ്രശങ്ങള കനരനികടണനിവരുലമന്നതയ് സലാംബന്ധനിച ധഭാരണയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) കേരടയ് ബനില് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചയ് തയഭാലറടുപ്പുകേള നടത്തനിവരുന.

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള  അതനിലന്റെ
ഏറവലാം കൂടുതല് ഗുണലാം ലഭനിക്കുന്ന സലാംസഭാനലാം കകേരളമഭാണയ്. ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
നനികുതനി ലവടനിപനിനുള സഭാധവതകേളുമുണയ്.  വവഭാപഭാരനികേള  അവര്ക്കയ് ആവശവമഭായ
ഉത്പന്നങ്ങള കസ്റ്റഭാക്കയ് ലചേയന്ന രതീതനി നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തയ് വവഭാപകേമഭായനിട്ടുണയ്.
ഇസൗ നനിയമലാം വരുന്നകതഭാടുകൂടനി കസ്റ്റഭാക്കയ് വയ്ക്കുന്നതയ് ഗണവമഭായനി കുറയഭാനുലാം ഉല്പഭാദന
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കസ്റ്റഭാക്കയ് വചയ്  ആവശവഭാനുസരണലാം ഇകങ്ങഭാടയ് ലകേഭാണവരുന്നതനിനുള
ഒരു  ചേര്ച   വവഭാപഭാരസമൂഹലാം  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണയ്.  നമ്മുലട  നഭാടനില്
നടക്കുന്ന  കേചവടത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തത്തനിലള  വനില്പനയനില്  ഗണവമഭായ  കുറവയ്
വരഭാനുള  സഭാധവതയുണയ്.  അലതലഭാലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ജനി.എസയ്.ടനി.
വരുകമ്പഭാഴണഭാകുന്ന  നനികുതനി  ലവടനിപയ്  തടയുന്നതനിനയ്   എലനലഭാലാം  കേരുതല്
നടപടനികേളഭാണയ്  ഗവണലമന്റെയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  ഏറവലാം
പ്രധഭാനലപട  സവനികശഷത  അതയ്  സമ്പൂര്ണ  സസ്വയലാം  കപഭാലതീസനിലാംഗയ്  നടത്തുന്ന
സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്  എനളതഭാണയ്.  ഇതുവലര  നനികുതനി  ഉകദവഭാഗസര്  കപഭായനി
പരനികശഭാധനിചയ്  നനികുതനി  ലവടനിപയ്  കേണപനിടനിക്കുകേയഭാണയ്  ലചേയനിരുന്നതയ്.   എന്നഭാല്
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ഇനനിമുതല്  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനികുതനിദഭായകേരുലട  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വമഭാണയ്   അവര്  മുമ്പയ്
സഭാധനലാം  വഭാങ്ങനിയകപഭാഴള  ബനില്  ഹഭാജരഭാക്കുകേ  എന്നതയ്. ഉദഭാഹരണത്തനിനയ്
കനരലത്ത  കകേരളത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം  ചേരക്കയ്  ലകേഭാണവന്നയ്  വനില്ക്കുന്ന  ഒരഭാള
ആദവലത്ത കപഭായനിന്റെനില് സഭാധനലാം വനില്ക്കുകമ്പഭാള നനികുതനി ലവടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ബനില്ലുലകേഭാടുത്തനിലലങനിലലാം  വഭാങ്ങനിചകപഭാഴള  നനികുതനി  കേഭാണനിചനിലലങനിലലാം
നഷ്ടലമഭാനമനില.  എന്നഭാല് ഇനനികമല് അങ്ങലനയല.  കകേരളത്തനില് സഭാധനങ്ങള
ഇറക്കുമതനി ലചേയന്ന ആള  അതയ് കകേരളത്തനില് വനില്ക്കുകമ്പഭാള  അയഭാള എവനിലട
നനിന്നഭാകണഭാ സഭാധനലാം വഭാങ്ങനിയതയ് അവനിലട ലകേഭാടുത്ത നനികുതനി അയഭാളക്കയ് ഇവനിലട
കുറവയ് ലചേയ്തുകേനിട്ടുലാം.  അതനിനയ്  ബനില് ഹഭാജരഭാക്കണലമന്നയ് നനിര്ബന്ധമുളതുലകേഭാണയ്
നനികുതനിലവടനിപയ്  കുറയുന്നതനിനഭാണയ്  സഭാധവതയുളതയ്.   എന്നഭാല്   ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര് കചേഭാദനിച  കചേഭാദവലാം  ജൂലലല  31-നയ്  ആണകലഭാ  പുതനിയ നനികുതനി  വരുന്നതയ്.
അകപഭാള  നമ്മേള  സഭാധനങ്ങളുലട  കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ  കേണലക്കടുക്കഭാറനില.  മഭാര്ചയ്
31-നഭാണയ്  കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ  കേണലക്കടുക്കുന്നതയ്.   അവനിടലത്ത  കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ  കേണക്കയ്
കൃതവമഭായനി എടുക്കണലാം.  ആദവലത്ത കേസ്വഭാര്ടറനിലന്റെ കേണക്കയ് ഹഭാജരഭാക്കണലമനള
ഉത്തരവയ്  ഉടന  ഇറങലാം,  അതുസലാംബന്ധനിച  പരനികശഭാധനകേള  ഉകദവഭാഗസര്
നടത്തുകേയുലാം  ലചേയലാം.  ഇതയ്  തുടക്കത്തനിലള  പ്രശമഭാണയ്.  ഇതയ്  സനിരമഭായനി
നനില്ക്കഭാന കപഭാകുന്നനില.  

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഏറവലാം  കൂടുതല്

നഷ്ടമുണഭാകേഭാന  കപഭാകുന്നതയ്  കകേരളത്തനിലല  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണയ്.

പരസവനനികുതനി  പൂര്ണമഭായനി  ഒഴനിവഭാക്കുന്നകതഭാലട  വലനിയ  നഷ്ടമഭാണയ്  ഉണഭാകേഭാന

കപഭാകുന്നതയ്.  വനികനഭാദനനികുതനിയുലട കേഭാരവത്തനിലലാം വലനിയ ആശങ നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.

സലാംസഭാനത്തയ്  ഭൂമനിയുലട  കയവനികയലാം  നടക്കുകമ്പഭാഴലാം  വഭാഹന  നനികുതനി

പനിരനിക്കുകമ്പഭാഴലമഭാലക്ക  ആ  പ്രകദശലത്ത  ആനുപഭാതനികേമഭായ  കേണലക്കടുത്തയ്

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് അതനിലന്റെ ഒരു വനിഹനിതലാം സലാംസഭാന ഗവണലമന്റെയ്

നല്കേഭാറുണയ്.  പരസവ  നനികുതനി  ഇസൗടഭാക്കുന്ന  വനിഷയത്തനില്  അങ്ങലന  ഒരു

ആനുപഭാതനികേമഭായ ലഷയര് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് നല്കേഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

നമ്മുലട  പഞഭായത്തുകേളുലട  ഒരു  പ്രധഭാന  വരുമഭാനലാം  ലതഭാഴനില്  നനികുതനിയുമഭായനി

ബന്ധലപടതഭാണയ്.   ലതഭാഴനില്  നനികുതനി   ഒരു  നനിശ്ചനിത  സലാംഖവയനില്

നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ശമ്പള വര്ദനയുലട അടനിസഭാനത്തനില് അതുലാംകൂടനി

മഭാറലാം  വരുത്തനിയഭാല്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  അവരുലട  വരുമഭാനത്തനില്

വര്ദനവയ്  ഉണഭാകേഭാന  സഭാധവതയുണയ്.  ഇതുകൂടനി  ഇസൗ  വനിഷയത്തനില്

പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  ലപ്രഭാഫഷണല്  ടഭാകയ്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് ഭരണഘടന  കഭദഗതനി ലചേയണലാം.  ഭരണഘടനയനിലഭാലണങനിലലാം
ജനി.എസയ്.ടനി.-യനിലഭാലണങനിലലാം  ഇതുകപഭാലള  ലനിമനിറകേള   വച്ചുകേഴനിഞഭാല്
എനഭാണയ്  ഉണഭാകേഭാന  കപഭാകുന്നലതന്നതനിലന്റെ  നല  ഉദഭാഹരണമഭായഭാണയ്
ലപ്രഭാഫഷണല് ടഭാകനിലന്റെ പരനിധനി പറയുന്നതയ്. അക്കഭാരവത്തനില് നമുക്കയ് ഒനലാംതലന്ന
ലചേയഭാന കേഴനിയനില.  എന്നഭാല് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ലകേഭാടുക്കുന്ന കേഭാരവത്തനിലലഭാലക്ക
പ്രശങ്ങളുണയ്.  കേഴനിഞ  വര്ഷലാം  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിനുലാം  നഗരസഭയ്ക്കുലാം  ഇസൗ
ഇനങ്ങളനില്  എത്ര  കേനിടനികയഭാ  അതനിലനക്കഭാള  15  ശതമഭാനലാം  കൂടുതല്  ഇനനിയുള
വര്ഷങ്ങളനില് നല്കേണലാം എന്നതഭാണയ് എളുപമഭാര്ഗ്ഗലാം. പുതനിയ ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന
വരുകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാര്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയഭാന  ആവശവലപടുലാം.  ഇസൗ  നനികുതനിയുലട
ആനുപഭാതനികേമഭായ തുകേ വര്ദനിപനിച്ചു നല്കുന്നതനിനുള സഭാധവതകേള എനഭാലണന്നയ്
പരനികശഭാധനിചയ്  പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നല്കേഭാന അവകരഭാടയ്  ആവശവലപടഭാവന്നതഭാണയ്.
അതഭാണയ് ഭരണഘടന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന മഭാര്ഗ്ഗലാം.  അതയ് സര്ക്കഭാര് പഭാലനിക്കുകേയുലാം ലചേയലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്:  സര്,  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  സമ്പദ്ഘടനയനിലലാം
ടഭാകയ്  ഘടനയനിലലാം  വലനിയ  മഭാറമുണഭാകേഭാന  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  ജൂലലല  1-നയ്
നടപനിലഭാക്കണലമങനില്  വലനിയ  മുലന്നഭാരുക്കലാം  ആവശവമഭാണയ്.  പഭാര്ലലമന്റെയ്
പഭാസഭാക്കനിയ നനിയമത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന നമുക്കയ് അവകേഭാശമുകണഭാ?  ഇലലങനില്
എന്തുലകേഭാണഭാണയ് ഇസൗ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ലലവകുന്നതയ്?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  ചേനില  കേഭാരവങ്ങള  ലപഭാതുവനില്
പഭാര്ലലമന്റെയ്  പഭാസഭാക്കനിയ  നനിയമത്തനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  തലന്നയഭായനിരനിക്കണലാം.
അതുകപഭാലലത്തലന്ന പഭാസഭാക്കണലാം എനപറഞഭാല് സലാംസഭാന നനിയമസഭയുലട
പ്രസക്തനി എനഭാണയ്?  ഒനരണയ് കേഭാരവങ്ങളനില് ഗസൗരവമഭായ പ്രശങ്ങളുണയ്.  ഒന്നയ്,
കലഭാടറനിയഭാണയ്.  കലഭാടറനിയനില്  28  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി  കവണലമന്നയ്
ആവശവലപടതനിനയ്  തര്ക്കങ്ങള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  അതനിലന്റെ  കഫസയ് വഭാലല
ആണയ്  വയ്ക്കുന്നതയ്.  എത്ര  കലഭാടറനി  ടനിക്കറയ്  വനലവന്നയ്  നമുക്കയ്  ഉറപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം,  അതനിനുള   മഭാര്ഗ്ഗലമനഭാണയ്?  അതുസലാംബന്ധനിചയ്  റൂളനിലലങനിലലാം
ലകേഭാണവരുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  ഒരു  മഭാറലാം  നമ്മുലട  നനിയമത്തനില്ത്തലന്ന
എങ്ങലന വരുത്തഭാലാം എന്നതയ് സങതീര്ണമഭായ ഒരു പ്രശമഭാണയ്.  അതയ് ചേര്ച ലചേയയ്
ചേനില  ധഭാരണകേളനിലലത്തുകേയഭാണയ്.  രണഭാമകത്തതയ്,  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമത്തനില്
ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേള എനള  ഒരു  ഭഭാഗമനില.  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേള  ഒരു
അനരഭാളഘടത്തനിലലങനിലലാം  തുടകരണനിവരുലമന്നഭാണയ്  ഇന്നയ്  നമുക്കയ്
കബഭാധവമഭായനിരനിക്കുന്നതയ്.  എന്നഭാല്   ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേള  എന്ന  കപരയ്  പറയഭാന
കേഴനിയനില.  ഏതയ്  രതീതനിയനിലള  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്  വകരണതയ്  എന്നതയ്  മലറഭാരു
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കേഭാരവമഭാണയ്.  ട്രഭാനസനിഷന  പതീരനിഡനില്  ആ  കേഭാലത്തനിനയ്  മഭാത്രമഭായനി  പ്രകതവകേലാം
നനിയമത്തനില്  വവവസ  ലചേയലാം.   മറ  പല  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  യഭാനനികേമഭായനി  ആ
നനിയമലാം പഭാസഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതനിനയ് കുറലാം പറയഭാന കേഴനിയനില.  നമ്മേലള
സലാംബന്ധനിചയ് ആദവവര്ഷലാംതലന്ന നനികുതനി വരുമഭാനലാം ഗണവമഭായനി ഉയര്ത്തണലമന്ന
വഭാശനിയുളതുലകേഭാണയ്  ഇത്തരത്തനിലള  കേഭാരവങ്ങള  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനയ്
തഭാമസമുണയ്.  

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിലവനില്  വന്നഭാല്
സലാംസഭാനത്തനിനയ് വമ്പനിച കനടലമന്നഭാണയ് ആദവകേഭാലത്തയ് അങ്ങയ് പറഞനിരുന്നതയ്.
കേഴനിഞ  ജനി.എസയ്.ടനി.  കേസൗണസനില്  കയഭാഗത്തനിനുകശഷലാം  അങ്ങയ്  മലക്കലാം
മറനിഞതഭായനി പത്രത്തനില് വഭാര്ത്ത കേണ.  എനഭാണയ് ഇക്കഭാരവത്തനില് അങ്ങയുലട
മനലാംമഭാറത്തനിനയ്  കേഭാരണലാം?   ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ലമചമഭാകണഭാ,  കദഭാഷമഭാകണഭാ  സലാംഭവനിക്കഭാന  കപഭാകുന്നതയ്  എനളതയ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?  ടൂറനിസലാം കമഖല വളലരയധനികേലാം ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുകേയഭാണയ്.
പനണര  ശതമഭാനമഭായനിരുന്ന  നനികുതനി  ഇകപഭാള  ഇരുപത്തനിലയടയ്
ശതമഭാനമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കകേരളത്തനില്  ടൂറനിസലാം  കമഖല  ഇകപഭാള  ഒരു
എകയ്ലപനസതീവയ് ലഡസ്റ്റനികനഷന എന്നഭാണയ് അറനിയലപടുന്നതയ്.  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
കനടമുണഭാകുന്ന  ഒരു  കമഖല  തകേരഭാന  കപഭാകുന്ന  സഭാഹചേരവമഭാണുളതയ്.  അങ്ങയ്
പറഞ  കലഭാടറനി  കമഖലയനില്  എനഭാണയ്  ലചേയഭാന  കേഴനിയുന്നതയ്.  അടുത്ത
കേസൗണസനില്  കയഭാഗത്തനില്  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  ശക്തമഭായ  പ്രതനികഷധലാം
കരഖലപടുത്തുകമഭാ?  ഇതനിലന്റെ പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശവമഭായ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  ടൂറനിസത്തനില്  നനികുതനി  നനിരക്കയ്
കുറയുകേയഭാണയ്  ലചേയന്നതയ്.  കേഭാരണലാം  കനരകത്ത  സര്വതീസയ്  ടഭാക്സുണയ്.
ഉത്പന്നങ്ങളുലടകമല്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വഭാലല  ആഡഡയ്  ടഭാക്സുമുണയ്.
ഇതനിലനഭാലക്ക  പുറകമയഭാണയ്  ലക്ഷസ്വറനി  ടഭാകയ്.  നമ്മേള  ഏലതങനിലലാം  ഒന്നയ്
കേണക്കനിലലടുത്തഭാല്  മതനിയഭാകേനില.  ഇലതലഭാലാം  കൂടനികചര്ക്കുകമ്പഭാള  ഇതനിലനക്കഭാള
കൂടുതലഭാണയ്  ടൂറനിസത്തനിനുകമലള  നനികുതനി.  ഇതയ്  കുറഞലവന്നയ്  മഭാത്രമല  ഇവര്
വഭാങന്ന  സഭാധനങ്ങളലക്കലഭാലാം  ഇനപുടയ്  ടഭാകയ്  എടുക്കുനണയ്.  അലതലഭാലാം  ഇനനി
കേനിട്ടുലാം. മുമ്പയ് സര്വതീസയ് ടഭാകനിനയ് ഇനപുടയ് ടഭാകനില. ഇതനിലനഭാലക്ക 28 ശതമഭാനത്തനില്-
നനിന്നയ്  ഗണവമഭായ  ഒരു  ഭഭാഗലാം  അവര്  വഭാങ്ങനിയ  സഭാധനങ്ങളക്കയ്  ലകേഭാടുത്ത
നനികുതനിയനില്  ലസറയ്ഓഫയ്  ആയനി  വരുലാം.  അതുലകേഭാണയ്  ടൂറനിസത്തനിനയ്
യഥഭാര്തത്തനില് പ്രതവക്ഷത്തനില് കേഭാണുന്നതയ് ലഹഡയ് ലലലന കററനിലനക്കഭാള വളലര
തഭാഴ്ന്നതഭായനിരനിക്കുലാം  അവര്  നല്കകേണനിവരുന്ന  യഥഭാര്ത  നനികുതനി  നനിരക്കയ്.  ഇതയ്
കകേരളത്തനിനയ്  കനടമഭാണയ്.  കകേരളത്തനിനയ്  കനടമുണഭായനിലലങനില്  ഒരു
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സലാംസഭാനത്തനിനുലാം കനടമുണഭാകേനില.  കകേരളമഭാണയ്  ഏറവലാം കൂടുതല് കനടമുണഭാകുന്ന
സലാംസഭാനമഭായനി പരനിഗണനിക്കലപടുന്നതയ്.  എന്നഭാല് നമ്മേള പ്രതതീക്ഷനിച അത്രയുലാം
കനടമുണഭാകേനില.  കേഭാരണലാം  ടൂറനിസത്തനിനയ്  നനികുതനി  നനിരക്കയ്  കുറഞലവന്നയ്
പറഞകലഭാ.  ഇതുകപഭാലല  ലമഭാത്തത്തനില്  ഗണവമഭായനി  നനിരക്കയ്  കുറഞനിട്ടുണയ്.
അതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ഇകപഭാള  കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനുലാം  ലമഭാത്തത്തനില്
കേനിടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന നനികുതനിലയക്കഭാള ഏതഭാണയ്  ഒരു ലക്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപയുലട
നനികുതനി കുറവണഭാകുലാംലമന്നഭാണയ്  കേരുതുന്നതയ്.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ്:  സര്,  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ഉത്പന്നങ്ങള,  മദവലാം,  വഭാഹന
നനികുതനി എന്നനിവലയഭാലക്ക  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില്നനിനലാം ഇകപഭാള ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
അങ്ങലന  വരുകമ്പഭാള  അങ്ങയുലട  കേണക്കനുസരനിചയ്  ഏതഭാണയ്  5  വര്ഷക്കഭാലലാം-
ലകേഭാണയ്  ഏതഭാണയ്  1,700  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  വരുമഭാനലാം  ഉണഭാകുലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  5  വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങലളക്കൂടനി
ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണവരുലമന്നഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെയ്
പറഞനിട്ടുളതയ്.  അതയ്  ലസസയ്  എന്ന  നനിലയനില്  നമുക്കയ്  ലഭവമഭാകുന്ന  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്.  കേനിഫ്ബനി  എന്ന  സസ്വപ്നപദതനിയുലട  തനിരനിചടവനിനയ്
അങ്ങയ്  കേണനിരനിക്കുന്നതയ്  ലസസനില്നനിന്നയ്  കേനിട്ടുന്ന  പണമഭാണയ്.  5  വര്ഷങ്ങളക്കു
കശഷലാം  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ഉത്പന്നങ്ങളകൂടനി  ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണവരുകമ്പഭാള  ഇതയ്  എങ്ങലനയഭാണയ്  തനിരനിചടയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?
കേനിഫ്ബനിയുമഭായനി ബന്ധലപടയ് തനിരനിചടവയ് നടത്തഭാനുള സഭാധവതകേള എലനങനിലലാം
ഉകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  വരഭാന  കപഭാകുന്ന  20-25
വര്ഷക്കഭാലലത്ത  കേനിഫ്ബനിയുലട  വരുമഭാനലാം  പരനികശഭാധനിചഭാല്  ലപകട്രഭാള  ലസസയ്
15 ശതമഭാനലാം മഭാത്രകമ ഉണഭാകുകേയുള.  ബഭാക്കനി കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിള ടഭാകഭാണയ്.
കേനിഫ്ബനിക്കയ്  ഇതനിനുപുറകമ  മറപല  വരുമഭാന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  നനിയമത്തനില്ത്തലന്ന
വവവസ ലചേയനിട്ടുണയ്. രണഭാമലത്ത കേഭാരവലാം, 5 വര്ഷലാം കേഴനിഞഭാലലാം ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില്
ലപകട്രഭാള  ഉളലപടനില.   ഉളലപടണലമങനില്  75 ശതമഭാനലാം  കവഭാടയ്  ലഭനിക്കണലാം.
പനകണഭാ, പതനിമൂകന്നഭാ സലാംസഭാനങ്ങള എതനിര്ത്തഭാല് അതയ് നടപനിലഭാകേനില. ഇന്നയ്
സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്  ഒന്നരലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അതയ്  ശരഭാശരനി
20  മുതല്  40  ശതമഭാനലാംവലര  നനികുതനി  ചുമത്തനിലക്കഭാണഭാണയ്.  അതയ്  28
ശതമഭാനത്തനികലയയ്  തഭാഴയ് ത്തഭാന  കകേന്ദ്രകമഭാ,  സലാംസഭാനകമഭാ  തയഭാറഭാകേനില.
ക്രൂകഡഭായനിലനിലന്റെ  വനില  കൂടുന്നതനിനനുസരനിചയ്  കകേന്ദ്രലാം  എലലകസയ്  ടഭാകയ്
കൂടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അവര്ക്കുലാം  തഭാല്പരവമനില.   എന്നഭാല്  ബനിസനിനസയ്
ഇന്റെറസ്റ്റയ് ഉണയ്. ഇന്റെര്നഭാഷണല് കററനിലാംഗയ് ഏജനസനികേളുണയ്.  ഇതയ് കുറയ്ക്കുകേ എന്നതയ്
അവരുലട മുന്നനില് നലപനിള ചേമയഭാനുള ഒരു പരനിപഭാടനി മഭാത്രമഭാണയ്.  
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ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
സലാംസഭാനലാം എലനഭാലക്ക പുതനിയ പ്രശങ്ങള കനരനികടണനിവരുലാം എന്നതനിലനക്കുറനിചയ്
എലനങനിലലാം ധഭാരണയുകണഭാ എന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  തയഭാലറടുപ്പുകേള
നടത്തനിവരുന എന്ന ഉത്തരമഭാണയ് ലഭനിചതയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനിലൂലട നമ്മേള പുതനിയ
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയയ്  കേടക്കുകേയഭാണയ്.   ലഹയര്പനിന  ടു  ലഹയര്  ഡ്രസനിലാംഗ് വലര
ടഭാകനിനയ് വനികധയമഭാകുകേയഭാണയ്.  പലതരത്തനിലള സജതീകേരണങ്ങളുലാം ഒരുക്കങ്ങളുലാം
തയഭാലറടുപ്പുകേളുലാം  വളലര  അതവനഭാകപക്ഷനിതമഭാണയ്  പ്രകതവകേനിചയ്  ലഎ.ടനി.
ബഭാക്കയ്കബഭാണ.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.-ലയ  വരകവല്ക്കഭാന
എലനഭാലക്ക  ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചേറുകേളഭാണയ്  നടത്തനിയനിട്ടുളതയ്?  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലാം
കേണസക്യൂമര്  ഗുഡ്സനിലന്റെ  ഒരു  ഹബഭാണയ്.   ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള
നമ്മേള  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  അധനികേവരുമഭാനലാം  എത്രലയന്നയ്  പറയഭാകമഭാ?   മലറഭാന്നയ്,
കലഭാകേത്തയ്  ഏലതഭാക്ക  രഭാജവങ്ങളനില്  ജനി.എസയ്.ടനി.  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്?
അകമരനിക്കയനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില  എന്നഭാണയ്  മനസനിലഭാക്കുന്നതയ്.
അതുസലാംബന്ധനിച അറനിവയ് അങ്ങയ് പകേര്നതന്നഭാല് വളലര ഉപകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം.  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  അകമരനിക്ക ഒഴനിലകേയുള എലഭാ
പ്രധഭാനലപട  രഭാഷങ്ങളുലാം  ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അകമരനിക്കയനില്
ഏകേതീകൃതമഭായനിട്ടുള  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായത്തനിലന  സലാംസഭാനങ്ങള
എതനിര്ക്കുകേയഭാണയ് ലചേയന്നതയ്.  അതുലാം പഠനികക്കണ  ഒരു കേഭാരവമഭാണയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി.
വനകേഴനിഞഭാല്  വനികേസനവലാം  വളര്ചയുലാം  ഉണഭാകുലമന്നയ്  പറയുന്നതയ്
അടനിസഭാനമനിലഭാത്ത  കേഭാരവമഭാലണന്നയ്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയഭാണയ്.  അലലങനില്
അകമരനിക്ക  ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുമഭായനിരുന.  നഭാടനിനയ്  സഭാമഭാനവലാം  ചേനില
ഗുണലമഭാലക്ക  ലചേയലമങനിലലാം   വളലര  ഊതനിവതീര്പനിച  അവകേഭാശവഭാദങ്ങളഭാണയ്
വയ്ക്കുന്നതയ്.  ലഎ.ടനി.  ബഭാക്കയ്കബഭാണ സലാംബന്ധനിചയ് ഒന്നയ്,     കകേരളലാം ഇന്നയ് ലഎ.ടനി.
അധനിഷനിത  നനികുതനിപനിരനിവനിലഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  അതഭാണയ്  ഏറവലാം  വലനിയ
പസയ്  കപഭായനിന്റെയ്.   രണയ്,  പഴയ  കേമ്പക്യൂടറുകേളുലാം  മറലാം  പുനദുഃപ്രതനിഷനിക്കുന്നതനിനുള
പര്കചസനിലാംഗനിനയ് ഓര്ഡര് നല്കേനിക്കഴനിഞ. മൂന്നയ്,  നമ്മേള കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
ജനി.എസയ്.ടനി.-യുമഭായനി  അവരഭാണയ്  ലഎ.ടനി.  ബഭാക്കയ്  കബഭാണ  ഇനവ  മുഴവന
ഉണഭാക്കുന്നതയ്.  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ആവശവമുള സഭാധനങ്ങള  എടുക്കഭാനുള
പ്രകതവകേ  കമഭാഡക്യൂളസയ്  നമ്മേള  തയഭാറഭാക്കണലാം.  അതയ്   മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
ജനി.എസയ്.ടനി.-ലയത്തലന്ന  ഏല്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പകക്ഷ   ജനി.എസയ്.ടനി.  തലന്ന
അതയ്  ലചേയ്തുകേഴനിഞനിടനില.  കകേരളത്തനില്  നമ്മേളതലന്ന  എന.ലഎ.സനി.-യുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  അതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതയ്  ഏതഭാണയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ.  ലഎ.ടനി.  പ്രനിപകയഡ്ലനസയ് ഏറവലാം നന്നഭായനി ഇനളതയ്
കകേരളത്തനിനഭാണയ്.  
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ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്, 2017  ജൂലലല 1  മുതല് സലാംസഭാനത്തയ് ജനി.എസയ്.ടനി.
നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് കകേരള മൂലവവര്ദനിത നനികുതനി, ജനറല് ലസയനില്സയ് ടഭാകയ് ആകയ്
എന്നനിവയുലട  ഈ  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  നനികുതനിയനിളവലാം  നനികുതനി  റനികടണ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലപരനിധനി ദതീര്ഘനിപനിചതുലാം നനിലനനില്ക്കുകമഭാ;  നനിലനനില്ക്കു-

ലമങനില് ഏതയ് കേഭാലയളവവലര എനളതയ് അങ്ങയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്: സര്, അതനിനയ് കസവനിലാംഗയ് കകഭാസയ് നമ്മുലട
നനിയമത്തനില് ലകേഭാണവരണലാം.  വഭാറയ് നനിയമവലാം ജനറല് ലസയനില്സയ് ടഭാകയ് ആക്ടുലാം
ജനറല് പര്പസനിനുകവണനി നനിലനനിര്ത്തുകമഭാ എന്നതഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം
കചേഭാദനിചതയ്; ഇല.  നമ്മേള  repeal   ലചേയഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   രണഭാമതഭായനി
ഇക്കഭാരവത്തനിനുകവണനിയുള  കസവനിലാംഗയ്  കകഭാസയ്  നമ്മുലട  പുതനിയ  നനിയമത്തനില്
ഉളലപടുത്തുലാം.  അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  വഭാറയ്-ലന്റെ വകുപ്പുകേള നഭാലഞയ് വര്ഷലാം
നനിലനനിന്നഭാല്  മഭാത്രകമ  നനികുതനി  പനിരനിവയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.

2010-11  വലരകയ  ആലാംലനസ്റ്റനി  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള.  അതനിനുകശഷമുള  അസലസ്മെന്റെയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാകല പണലാം പനിരനിക്കുന്നതയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.  ലഭാ
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായത്തനില് കസവനിലാംഗയ് കകഭാസയ് നനിലനനില്ക്കുലാം. 

ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി: സര്, 2015-ല് ഈ നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനിയ  The

Kerala tax on Paper  Lotteries  Act ജനി.എസയ്.ടനി. വരുകമ്പഭാള ഇലഭാതഭാകുലാം.  ഈ
സഭാഹചേരവത്തനില് ഭഭാഗവക്കുറനി കമഖലയനിലണഭാകയക്കഭാവന്ന പല പ്രതനിസന്ധനികേളുണയ്.
അതനിലനക്കുറനിചയ്  പഠനിചനിട്ടുകണഭാ;  അതയ്  തരണലാം  ലചേയഭാന  എലനഭാലക്ക
പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് ഏര്പഭാടഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്; അതുകപഭാലല ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട മറവനില്
അനവസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള  കകേരളത്തനികലയയ്  കേടനവരഭാനുള  എലനങനിലലാം
സഭാധവതകേളുകണഭാ; അതയ് തടയഭാന എനഭാണയ് ലചേകയണതയ്? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്    ലഎസകേയ്:  സര്,  അതനിലന്റെ  അപകേടലാം  വളലര
വലതഭാണയ്.  യഥഭാര്തത്തനില്  അവലരഭാലക്ക  നഭാലഞയ്  മഭാസങ്ങളഭായനിട്ടുള
തയഭാലറടുപനിലഭാണയ്.  കകേരളഭാ  കലഭാടറനിയുമഭായനി  നടക്കുന്ന  ചേനില  കേളകലഭാടറനി
എനപറയുന്ന വനിവഭാദങ്ങള  മനപ്പൂര്വലാം ഉണഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതഭാണയ് എന്നഭാണയ്
എലന്റെ  വവക്തനിപരമഭായനിട്ടുള  വനിലയനിരുത്തല്.  കേഭാരണലാം  സലാംഘടനിതമഭായനിട്ടുള ചേനില
നതീക്കങ്ങള ഇതനിലന്റെ പുറകേനിലണയ്.  മഭാത്രമല,  കദശതീയ തലത്തനില് കലഭാടറനി മഭാഫനിയ
വലനിയ  കേവഭാലമ്പയനിന  നടത്തുനണയ്.  നമ്മുലട  കലഭാടറനി  നനിയമലാം  അസഭാധുവഭാകുലാം.

ഇങ്ങലനലയഭാരു പ്രശലാം വരുനണയ് എനളതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ഞഭാന ബഹുമഭാനലപട
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവമഭായുലാം  മുനമുഖവമനനിയുമഭായുലാം  5  മഭാസലാം മുമ്പയ് വവക്തനിപരമഭായനി
സലാംസഭാരനിചനിരുന.  ഇകപഭാള നമ്മേള എത്തനികചര്ന്നനിരനിക്കുന്ന നനിലപഭാടയ്   highest
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നനികുതനി കവണലമന്നഭാണയ്.  സഭാധഭാരണ അങ്ങലന ആവശവലപടഭാറനില.  കലഭാടറനിയുലട
ലഫയ്സയ്  വഭാലലവനിനയ്  28  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി  ആവശവലപട്ടു.  എന്തുലകേഭാണഭാണയ്
അങ്ങലന  ആവശവലപടുന്നതയ്?  ഇകപഭാള  50  ശതമഭാനമഭാണയ്  സമ്മേഭാനലാം
ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്. 40 ശതമഭാനലമങനിലലാം സമ്മേഭാനലാം ലകേഭാടുകക്കണനിവരുലാം.  30 ശതമഭാനലാം
കേമ്മേതീഷനയ് കപഭാകുലാം.  ബഭാക്കനി  30  ശതമഭാനമഭാണയ് മഭാര്ജനിന.  അതനില് 28  ശതമഭാനലാം
ടഭാകയ്  കപഭായഭാല്  ലലപ്രവറയ്  ലപകയഴ്സനിനയ്  സഭാധവതയുണഭാകേനില.  ഇതഭാണയ്  നമ്മേള
കേലണത്തനിയനിരനിക്കുന്ന മഭാര്ഗ്ഗലാം. അതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന: സര്, ഇകപഭാള നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായമഭായ  വഭാറയ്   പ്രകേഭാരലാം  5,350  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കുടനിശ്ശേനികേ
ഇക്കഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അവസഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  പനിരനിഞ കേനിടഭാനുലണന്നയ്
ഒരു  കചേഭാദവത്തനിനുള  ഉത്തരമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അടുത്ത  മഭാസങ്ങളനില്
ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള അതനിനുമുമ്പഭായനി വഭാറയ്  കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിലചടുക്കഭാനുള
ഊര്ജനിതമഭായ  എലനങനിലലാം  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിയുകമ്പഭാള  കുടനിശ്ശേനികേ  ഇതനിനകേലാം  പനിരനിച്ചു
കേനിടനിയനിലലങനില്  അതനിലന്റെ അവസലയനഭായനിരനിക്കുലാം?  ജനി.എസയ്.ടനി വരുന്നതനിലന
സസ്വഭാഗതലാം  ലചേയകേയുലാം  അതയ്  ഈ  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  വളലര  നലതഭാലണനലാം
സഭാമ്പത്തനികേ വനിദഗ്ദ്ധനകൂടനിയഭായ അങ്ങയ് പറയുകേയുണഭായനി. എന്നഭാല് ഇക്കഭാരവത്തനില്
ഒരു  കേരണലാംമറനിചനില്  കേഭാണുനണയ്.  അതയ്  പഭാര്ടനി  നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാകണഭാ;

അങ്ങയുലട  നയവലാം  പഭാര്ടനിയുലട  നയവലാം  തമ്മേനില്  എലനങനിലലാം   കഭാഷയ്
ഇതനിനകേത്തുണഭാകയഭാ എന്നതുകൂടനി അറനിയഭാന  തഭാല്പരവമുണയ്.

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്  : സര്, അതയ് ഞഭാന വനിശദതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.

നമ്മേള യഭാഥഭാര്തവകബഭാധകത്തഭാടുകൂടനി കേഭാരവങ്ങള കേഭാണണലാം. കേഭാണുന്ന കേഭാരവങ്ങള
തുറനപറയണലാം.   കേരണലാംമറനിചനികലഭാ  തകേനിടലാംമറനിചനികലഭാ  ഒനമനില.  ചേര്ചയനില്
പലങടുത്തുലകേഭാണയ്  ഞഭാന  മറുപടനി  പറഞ കേഭാരവമഭാണയ്.  മലപ്പുറലാം  ഒഴനിലകേ എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം ആലാംലനസ്റ്റനി സതീലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള കയഭാഗങ്ങള നടന്നനിരുന.

മലപ്പുറത്തയ് ഇലക്ഷന നടന്നതുലകേഭാണയ് കയഭാഗലാം നടന്നനില.  27-ാം  തതീയതനി കയഭാഗലാം
നടക്കുലാം.  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് അസലസ്മെന്റുലാം റതീഅസലസ്മെന്റുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു-

ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  സനി.ആര്. ഫയലകേള  ഇന്റെലനിജനസയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു-

ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  എത്രയുലാം  ലപലടന്നയ്  അപതീലകേള  തതീര്ക്കുന്നതനിനുകവണനി
അപതീലകേഭാരുലട  കയഭാഗലാം  ഇന്നയ്  നടക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  അങ്ങലന  സമയ
ബന്ധനിതമഭായനി  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി  ലഭനിക്കഭാനുള  1,500-2,000  കകേഭാടനി  രൂപ
പനിരനിക്കഭാനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. 
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ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ് കകേഭായ:  സര്,  ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുകമ്പഭാള ഇകപഭാള
ടഭാകയ്  ഇലഭാത്ത  പല  ലഎറത്തനിനുലാം  ടഭാകയ്  വരുന്നതഭായനി  പറയുനണയ്.  അതയ്
ആളുകേളക്കയ്  വലനിയ  ആശങയുണഭാക്കുലന്നഭാരു  കേഭാരവമഭാണയ്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനയ്
ലഎസയ്,  ലമഴകുതനിരനി  എന്നനിവയയ്  ഇകപഭാള  ടഭാകയ്  ഇല.  ഇവയ്ലക്കലഭാലാം  ടഭാകയ്
വരുലമന്നഭാണയ്  അറനിയഭാന  കേഴനിഞതയ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  വനിശദതീകേരണലാം
നല്കേഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്  : സര്,  അപൂര്വലാം ചേനില ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്
ഇങ്ങലന  വരുനണയ്.  കകേരളത്തനില്  നനികുതനിയനിലലങനിലലാം  ബഭാക്കനിയുള
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനികുതനിയുണയ്.  കകേരളത്തനിലള  ഉല്പന്നങ്ങളമഭാത്രലാം  വചല
എകലാംപ്ഷന നല്കുന്നതയ്.  ബഭാക്കനിയുള സലാംസഭാനങ്ങളനില് സഭാമഭാനവലാം  നനികുതനിയുള
ഉല്പന്നങ്ങള ഇന്നയ് നനികുതനിക്കയ് വനികധയമഭാക്കുനണയ്.  അങ്ങലനയഭാണയ് ലഎസനിനുലാം
ലമഴകുതനിരനിക്കുലാം  നനികുതനി  വന്നനിട്ടുളതയ്.  ലഎസനിനയ്  വരുന്ന  നനികുതനി  അല്പലാം
ഉയര്ന്നതഭാണയ്  എനളതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ഒരു  ചേര്ചയുണയ്.  നമുക്കയ്  എനഭാണയ്
ലചേയഭാന പറലമനളതയ് കനഭാക്കഭാലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  അങ്ങയ്  ഇവനിലട  ഒരു  കഭാസയ്  എടുക്കുന്നതു
കപഭാലലയഭാണയ്  കചേഭാദവങ്ങളലക്കലഭാലാം  വളലര  ഭലാംഗനിയഭായനി  മറുപടനി  പറഞ
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആ  ഉത്തരങ്ങളതലന്ന  ജനി.എസയ്.ടനി.  ബനിലനിനയ്  എത്ര
ആധനികേഭാരനികേതയുലാം എത്ര പരപ്പുലാം എത്ര ആഴവമുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുന്ന ഒന്നഭാണയ്.
പകക്ഷ  ദസൗര്ഭഭാഗവവശഭാല്  16  സലാംസഭാനങ്ങള  ഈ  നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുലാം
നമ്മുലട നനിയമസഭ ഇതയ് പഭാസഭാക്കുന്നനില.  അങ്ങയ് അതുസലാംബന്ധനിചയ് പറഞനിടനില.

വരഭാന  കപഭാകുന്നതയ്  ഓര്ഡനിനനസഭാലണന്നയ്  സഭാമഭാനവബുദനിയുള  എലഭാവര്ക്കുലാം
ഊഹനിക്കഭാലാം.  ഓര്ഡനിനനസയ്  ഒഴനിവഭാക്കനി  ഇത്ര  ബൃഹത്തഭായ  ഒരു  ബനില്
പഭാസഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  നനിയമസഭയുലട  ഒരു  പ്രകതവകേ  സകമ്മേളനലാം  വനിളനിച്ചുകൂടനി
ജനി.എസയ്.ടനി. ബനില് പഭാസഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  ഈ  നനിയമസഭയനില്  ബനില്
അവതരനിപനിചയ്  പഭാസഭാക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതനില്  ഞഭാന  കഖദലാം  പ്രകേടനിപനിക്കുന.

അങ്ങയുലട വനികേഭാരലാം ഞഭാന ഉളലക്കഭാള്ളുന. എനഭാണയ് നടപടനിലയനളതയ് അടുത്തയ്
കചേരുന്ന കേവഭാബനിനറയ് പരനികശഭാധനിചയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുലാം.

ശതീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  റബര്  കബഭാര്ഡയ്,  ലലസസസയ്  കബഭാര്ഡയ്,
കകേഭാക്കനടയ്  ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്  കബഭാര്ഡയ്  ഇവലയഭാലക്ക  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്  ലസസയ്
ലകേഭാണഭാണയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി.  ബനില്  വരുകമ്പഭാള  ആ  ലസസയ്  നനിലനനില്ക്കുകമഭാ;

കകേഭാക്കനടയ് ലഡവലപയ്ലമന്റെയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം  ലലസസസയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം ഭഭാവനി
എനഭാകുലാം?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്  : സര്,   സഭാമഭാനവമഭായ  ലസസയ്  ഒനലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നതല.  ലസസയ്  മഭാത്രമല  ഹനിമഭാചേല്പ്രകദശയ്  കപഭാലള
സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്  വവവസഭായത്തനില്  സമ്പൂര്ണ  എകയ്ലലസസയ്  നനികുതനിയനിളവയ്
നനിലനനില്ക്കുന്നതല.  എത്രയഭാകണഭാ  നഷ്ടലാം  വരുന്ന  തുകേ  അതയ്  ബന്ധലപട
ഏജനസനി,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാകരഭാ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാകരഭാ  അവര്ക്കയ്  നല്കേണ-

ലമനളതഭാണയ് എത്തനികചര്ന്നനിട്ടുള ധഭാരണ. 

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ്  : സര്,  ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുകമ്പഭാള  നനിലവനിലള
സഭാധനങ്ങളുലട  വനില  കുറയുലാം.  MRP  അതുകപഭാലലതലന്ന  നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള സലാംബന്ധനിചയ്  വലനിയ ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുലാം.  അതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
നനിയമത്തനില് എലനങനിലലാം ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
കേഴനിയുകമഭാ ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്:  സര്,  പ്രധഭാനലപട എലഭാ  ഉപകഭഭാക
ഉല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം MRP,  അതനിനുകമലള നനികുതനി എത്ര,  പുതനിയ നനികുതനി എത്ര
കുറയുന എന്നതയ്  പടനികേയഭാക്കനി ജനങ്ങളുലട മുന്നനില് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചനിരുന.  അതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കുത്തകേകേളുലട  കപരനില്  ജനകേതീയ
സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലകേഭാണവന്നയ്  MRP  കൂടഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  ശമനിക്കുലാം.  സനിലമന്റെയ്
കേമ്പനനിക്കഭാര്  MRP  കുറയ്കക്കണനിവരുലമന്നയ്  വനിചേഭാരനിചയ്  ഇകപഭാകഴ  കൂടനി
നനിശ്ചയനിക്കുകേയഭാണയ്.  വനില കുറച്ചുലവന്നയ് പറഞയ്  ഭഭാവനിയനില് നലപനിള  ചേമയഭാന
കവണനിയഭാണതയ്.  അതനിലനതനിരഭായനി ജനങ്ങലള കബഭാധവത്കേരനിക്കഭാനുള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. 

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)

(2) കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കേരകേസൗശല കമഖലയനിലല പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള 

5(*634) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   എസയ്  .  രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേരകേസൗശല  കമഖല  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാലണന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കേരകേസൗശല  കമഖലയനിലല  കൂലനിക്കുറവയ്  നനിമനിത്തലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരകേസൗശല  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ലമചലപട  കവതനലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അവര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേരകേസൗശല ഉല്പന്നങ്ങള നവഭായമഭായ വനിലയയ് വഭാങ്ങനി വനിപണനലാം ലചേയന്നതനിനുലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  ഈ  കമഖലയനിലല  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേരകേസൗശല
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന, കകേരള ആര്ടനിസഭാനസയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന
തുടങ്ങനിയവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  ലഭവതക്കുറവയ്,  ലമചലപട  കവതനത്തനിലന്റെ
അഭഭാവലാം,  ഉല്പന്ന  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തത,  ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേവനിദവയുലട അഭഭാവലാം എന്നനിവ സലാംസഭാനലത്ത കേരകേസൗശല കമഖലയനിലല
പ്രധഭാന പ്രശങ്ങളഭാണയ്. ഇസൗ കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള സമഗ്രമഭായനി വനിലയനിരുത്തനി
കേരകേസൗശല  വവവസഭായലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  കനിയഭാത്മകേ  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഉല്പന്ന  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തത,  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കളുലട  ലഭവതക്കുറവയ്,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനി-
ക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലട  അപരവഭാപ്തത  എന്നനിവ  കേരകേസൗശല  കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  നവഭായമഭായ കവതനലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനയ്  കേഭാരണമഭാകുന.  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേരകേസൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മൂലവവര്ദനിത  ഉല്പന്ന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമുള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള,  കേരകേസൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കൂടഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി കസ്റ്ററുകേള രൂപതീകേരനിക്കല് എന്നനിവയഭായനി സര്ക്കഭാര്
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഒറയയ്  ലചേയന്നതനിനയ്
ലചേലകവറനിയതുലാം  ബുദനിമുട്ടുളതുമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഒരു  കകേന്ദ്രത്തനില്
ആവശവക്കഭാര്ക്കയ്  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലക്ഷവകത്തഭാലട
ലതരലഞടുക്കലപട പ്രകദശങ്ങളനില് കസ്റ്ററുകേള മുകഖന ലപഭാതു കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേരകേസൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
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ഉല്പന്നങ്ങള ഇസൗ കമഖലയനിലല   ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭായ കേരകേസൗശല
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന, കകേരള ആര്ടനിസഭാനസയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന,
അപകയ്  സഹകേരണ  സഭാപനമഭായ  സുരഭനി  എന്നനിവവഴനി  വനില്ക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. കഭാഫയ് ടൂറനിസലാം, കകേരളത്തനിലന്റെ തനതഭായ കേരകേസൗശല
ഉല്പന്നങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സുവനതീറുകേള  എന്നതീ  പദതനികേളനിലൂലട  കേരകേസൗശല
കമഖലയനില്  ലമചലപട  വനിലയുലാം  വനിപണനവലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ലമചലപട
കൂലനിയുലാം ലക്ഷവമനിടുന. 

(സനി)  കേരകേസൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
മൂലവവര്ദനിത ഉല്പന്ന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമുള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള, കേരകേസൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കൂടഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  കസ്റ്ററുകേള  രൂപതീകേരനിക്കല്
എന്നനിവയഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേരകേസൗശല കമഖലയനില്
കസ്റ്റര്  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വഭാഴനഭാരയ്,  പകേത,  ഓടയ്,  കേളനിമണ  പഭാത്ര
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തടനി,  കലഭാഹലാം  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  രൂപതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുള
പതനിലനഭാന്നയ്  കസ്റ്ററുകേള  കേരകേസൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള
ആര്ടനിസഭാനസയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന,  സുരഭനി   എന്നതീ സഭാപനങ്ങള
മുകഖന  ജനിലഭാ  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്   ഒറയയ്  ലചേയന്നതനിനയ്  ലചേലകവറനിയതുലാം  ബുദനിമുട്ടുളതുമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഒരു  കകേന്ദ്രത്തനില്  ആവശവക്കഭാര്ക്കയ്  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്
ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവകത്തഭാലട  ലതരലഞടുക്കലപട  പ്രകദശങ്ങളനില്
കസ്റ്ററുകേള  മുകഖന  ലപഭാതു  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേരകേസൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  നവഭായമഭായ  വനിലനല്കേനി
കേരകേസൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള  ആര്ടനിസഭാനസയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷന,  സുരഭനി എന്നതീ സഭാപനങ്ങളവഴനി വനില്പന നടത്തുന്നതനിനുലാം കഭാഫയ്
ബസഭാറുകേള, എകനിബനിഷനുകേള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിചയ് കേരകേസൗശല ഉല്പന്നങ്ങളുലട
വനിപണനത്തനിനയ് സഹഭായനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന. 

(ഡനി)  കേരകേസൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതയ്  ലക്ഷവമനിടയ്  കഷഭാറൂമുകേളുലട  പുനരുദഭാരണവലാം  ആധുനനികേ-
വല്ക്കരണവലാം, കേരകേസൗശല കമഖലയനിലല കേയറമതനി വനിപണനിയുലട ശഭാക്തതീകേരണലാം,
ഒഭാണപലന  വനിപണനി  ആരലാംഭനിക്കല്,  കഷഭാറൂമുകേളുലട  ലനറയ് വര്ക്കയ്,  ബഭാന്റെയ്
ബനില്ഡനിലാംഗ്സയ്,  ടൂറനിസലാം കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപട കേരകേസൗശല വനിപണനി എന്നതീ
പദതനികേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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കകേരള  ആര്ടനിസഭാനസയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതയ്  ലക്ഷവമനിടയ്  കേരകേസൗശല  കമഖലയനിലല  കുടുലാംബങ്ങളുലട

വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സതീ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് പരനിശതീലനലാം നല്കേല്,

പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലയുലാം  കേരകേസൗശല  കമഖലയനിലലയുലാം  യുവഭാക്കളക്കയ്

പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  സസ്വയലാംലതഭാഴനില്  കേലണത്തുന്നതനിനയ്  സഹഭായനിക്കല്,

തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് എന്നതീ സനിറനികേളനില് കേഭാഡ്കകേഭായുലട

കഷഭാറൂമുകേള ആരലാംഭനിക്കല്,  ലഡക്കകററതീവയ്  അപഭാരല് ഹബയ് സഭാപനിക്കല് എന്നതീ

പദതനികേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്  ആന്റെയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ഓഫയ്  ഹഭാന്റെനികഭാഫയ്സയ്

(ലഎ.ഡനി.പനി.എചയ്.)  എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേരകേസൗശല  പ്രദര്ശന  വനില്പന

കമളകേള,  ലതഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം,  നവതീന കേരകേസൗശല വസ്തുക്കളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,

കസ്റ്ററുകേള,  ലപഭാതു  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ടൂളകേനിറകേള,  അവകബഭാധ  കഭാസ്സുകേള,

കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക  ധനകേഭാരവ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട

കുറഞ പലനിശ നനിരക്കനില് സസ്വയലാംലതഭാഴനില് വഭായ,  വസ്തുഗ്രഭാമലാം പദതനി,  പ്രതീമനിയലാം

റതീലടയനില് സുവനതീര് ലചേയനിന പദതനി എന്നനിവയുലാം നടപഭാക്കനിവരുന. 

ടൂറനിസലാം മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്

6 (*635) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജയ് :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ടൂറനിസലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്

വനിപുലലപടുത്തനി  കൂടുതല്  വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കഭാന

എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  കലഭാകേ  ടൂറനിസലാം  വനിപണനിയനില്  കവണവനിധലാം  കേടനലചേലഭാനുലാം  കലഭാകേ

ടൂറനിസ്റ്റയ്  ഭൂപടത്തനില്  സഭാനലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  കേഭാരവക്ഷമതയുള  പ്രചേരണ

പരനിപഭാടനികേളുലാം വനിപണന തനങ്ങളുലാം ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .
കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന):

(എ) 

• കകേരള  ടൂറനിസലാം  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനികദശ
രഭാജവങ്ങളനില് കറഭാഡയ് കഷഭാകേളുലാം കട്രഡയ് ലഫയറുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം മനിഷന പ്രഖവഭാപനിച്ചുലകേഭാണയ് ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ പ്രചേരണലാം സലാംസഭാന വവഭാപകേമഭാക്കഭാനുള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• നവ  മഭാധവമങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം
സഭാധവത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• കകേരള കബഭാഗയ് എകയ്പ്രസയ് കപഭാലള നവതീന മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് തനങ്ങള
നടപഭാക്കനിവരുന.

• വനികനഭാദസഞഭാരനികേലളയുലാം  കേലഭാസസ്വഭാദകേകരയുലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലകേഭാചനി ബനിനഭാലല സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• യൂകറഭാപനിലല  പ്രധഭാന  ചേഭാനലകേളഭായ  യകറഭാനക്യൂസയ്,  പസനക്യൂസയ്
എന്നനിവയനിലലാം  മനിഡനില്  ഇസൗസ്റ്റയ്,  ആഫ്രെനിക്ക എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലയുലാം
പ്രധഭാന ടനി.വനി. ചേഭാനലഭായ സനി.എന.എന.-ലലാം കകേരള ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
പരസവലാം പപ്രലാം പടമനില് സലാംകപ്രഷണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

• സസ്വതീഡന,  യൂപണറഡയ് കേനിലാംഗ്ഡലാം,  ലസയനിന,  ഫ്രെഭാനസയ്,  ജര്മ്മേനനി,
ഇറലനി  തുടങ്ങനിയ  രഭാജവങ്ങളനിലല  മഭാസനികേകേളനില്  കകേരള
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ പരസവലാം പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

• ആകസ്ട്രേലനിയയനിലല  അചടനി  മഭാധവമങ്ങളനിലലാം  സനിഡ്നനി,  ലമല്ബണ
എന്നതീ നഗരങ്ങളനിലല പ്രധഭാന ടനി.വനി. ചേഭാനലഭായ സനി.എന.എന.-ലലാം
ഒസൗടയ്  ഓഫയ്  കഹഭാലാം  (OOH)  പ്രചേരണലാംവഴനി  ട്രഭാമുകേളനിലലാം  കകേരള
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ പരസവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കലഭാകേ  ടൂറനിസലാം  വനിപണനിയനില്  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  പ്രഭാതനിനനിധവലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  വനിപണന  തനങ്ങളുലാം
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കകേരള ബഭാങയ് രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിച റനികപഭാര്ടയ്

7 (*636) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള ബഭാങയ്  രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചയ് ലപ്രഭാഫ.  ശതീറഭാലാം നല്കേനിയ
റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  പ്രസ്തുത
റനികപഭാര്ടനിലല  ഏലതങനിലലാം  ശനിപഭാര്ശകേള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയത്തനിനയ്
അനുസൃതമലലന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ് സഹകേരണ കമഖലയനിലല
വനിദഗ്ദ്ധര്,  സഹകേഭാരനികേള  എന്നനിവര്  മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിചയ്  എലഭാതലത്തനിലമുള
സമഗ്രമഭായ ചേര്ചയയ് കേളലമഭാരുക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  തഭാല്പരവങ്ങളക്കുലാം  സലാംസഭാന  തഭാല്പരവങ്ങളക്കുലാം
അനുസൃതമഭായനി കകേരള ബഭാങനിലന രൂപലപടുത്തുന്നതനിനയ് എലനഭാലക്ക മുനകേരുതലകേള
ഉണഭാകുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന):

(എ-സനി)  കേമ്മേനിറനി  28-4-2017-ല്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിയുലട  റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.  പരനികശഭാധനിചകശഷകമ
ഇക്കഭാരവങ്ങളനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുള.

കേയര് ഉദവമനി കയഭാജന

8 (*637) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് : 
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  'കേയര്  ഉദവമനി  കയഭാജന'  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനി-
ക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എവനിലടലയലഭാലാം  എത്ര  യൂണനിറകേളഭാണയ്  ഇപ്രകേഭാരലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നലതന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എന്തു തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്;  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
എലനലഭാലാം തയഭാലറടുപ്പുകേള നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കേയര് ഉദവമനി കയഭാജന സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കഭാന കേയര്കബഭാര്ഡയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  റനികമഭാടയ് സതീലാം എന്നകപരനില്  XI & XII-ാം പഞവതര
പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന്ന  പദതനിയഭാണയ്  കേയര്  ഉദവമനി
കയഭാജന എന്ന കപരനില് നടപനില് വരുത്തുന്നതയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേയര്  ഉദവമനി  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  110
യൂണനിറകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത പദതനിക്കുള അകപക്ഷകേള
ലഭനിക്കുന്നതനുസരനിചയ് തുടര്നടപടനി കേയര്കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം ഉണഭാകുന്നതഭാലണന്നയ്
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഇസൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  പമകകഭാ  സ്മെഭാള  ആന്റെയ്
മതീഡനിയലാം എന്റെര്പപ്രസസയ് മനഭാലയലാം  10  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതനില്
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിക്കഭായനി  കകേരളത്തനിനയ്  ഒരുകകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഇസൗ  പദതനിക്കയ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
ലതരലഞടുക്കുന്നതയ്  കേയര്  വകുപനിലല  കേയര്  കപ്രഭാജകയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
സഭാന്നനിധവത്തനിലഭാണയ്.  ആയതനിനുള  നടപടനികേള  കേയര്  കബഭാര്ഡയ്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

സമഗ്ര ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനി

9 (*638) ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതല :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സമഗ്ര  ടൂറനിസലാം  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഏങനില്  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  എലനലഭാമഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏലതലഭാലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണയ്
വനികേസനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  വനിവനിധ  തതീര്തഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ലക്ഷവമഭാക്കനി  തതീര്തഭാടന  ടൂറനിസലാം
പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന  )

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  സമഗ്ര  ടൂറനിസലാം  വനികേസന  പദതനികേളക്കുള
നടപടനികേളഭാണയ്  നനിലവനില് ആവനിഷ്കരനിചയ്  വരുന്നതയ്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സലാംരലാംഭമഭായ കകേരള ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇനലവസ്റ്റയ് ലമന്റെയ് ഫണയ്
കബഭാര്ഡയ്  (KIIFB)-കന്റെയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികന്റെയുലാം സഹഭായകത്തഭാലടയുള സമഗ്ര
ടൂറനിസലാം  വനികേസനമഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇത്തരത്തനില്  വനികേസനിപനിക്കുന്ന
കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  സസ്വകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേരുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള  ടൂറനിസലാം
പദതനികേളുലാം  സസ്വകേഭാരവ  കമഖലയനിലള  പദതനികേളുലാം  വനിവക്ഷനിക്കുനണയ്.
കഹഭാടലകേള, കേണലവനഷന ലസന്റെറുകേള,  ടൂറനിസ്റ്റയ് ട്രഭാനകസഭാര്ടയ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള,
വഴനികയഭാര  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള,  ആയുര്കവദ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ഹസൗസയ്  കബഭാട്ടുകേള,
കഹഭാലാംകസ്റ്റകേള,  അഡസ്വഞര്  ടൂറനിസലാം  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  കമഖലകേള  സസ്വകേഭാരവ
നനികക്ഷപത്തനിനഭായനി  സഭാധവതയുളതഭാണയ്.  പരനിസനിതനി  സസൗഹൃദ  ടൂറനിസലാം
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനിലവനില്
9,77,479  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലാം  1,24,65,571  ആഭവനര  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലാം  ഒരു
വര്ഷത്തനില് കകേരളലാം സന്ദര്ശനിക്കുനണയ്. അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങള വര്ദനിപനിച്ചുലാം
ടൂറനിസലാം  ലസന്റെറുകേള   ഭനിന്നകശഷനി  സസൗഹൃദമഭാക്കനിയുലാം  അടുത്ത  5  വര്ഷലാംലകേഭാണയ്
വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണലാം ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആഭവനര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണലാം
50%  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷവമനിടുന.   ടൂറനിസലാം  കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
ഇകപഭാള 14 ലക്ഷലാം ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളഭാണയ് സൃഷ്ടനിക്കലപടനിട്ടുളതയ്. അടുത്ത അഞയ്
വര്ഷലാംലകേഭാണയ്  4  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  ലതഭാഴനിലവസരലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി)  പ്രധഭാനലപട  മലകയഭാര,  കേഭായകലഭാര  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ബതീച്ചുകേള,
ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  മറയ്  സഭാധവതയുള  ടൂറനിസലാം  കമഖലകേള,  ലലപതൃകേ
സലാംരക്ഷനിത  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കബക്കല്,  തലകശ്ശേരനി,  മുസനിരതീസയ്  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭാണയ്  ഇസൗ  രതീതനിയനില്  വനികേസനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാലത
മലബഭാറനിലന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാധവതകേള  പൂര്ണമഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം അതുവഴനി
ധഭാരഭാളലാം  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  പ്രദഭാനലാം  ലചേയഭാനുലാം   കേഴനിയുന്ന  തതീമഭാറനികേയ്
സര്കേക്യൂടഭായ  റനിവര്  ക്രൂയനിസയ്  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലാം  നടപഭാക്കഭാന  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  സഭാഹസനികേ  ടൂറനിസത്തനിനയ്  സഭാധവതയുള
കകേരളത്തനിലല പരഭാമവധനി കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം വനികേസനിപനിക്കഭാന ലക്ഷവലാം വയ്ക്കുന.
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(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  തതീര്തഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള
വനിവനിധങ്ങളഭായ  ടൂറനിസലാം  സര്കേക്യൂടയ്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.
കകേന്ദ്രസഹയകത്തഭാലടയുള  പദതനികേള  ഇതനില്  ഉളലപടുന.  ഇത്തരലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് വനിപുലമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം ഇവയുലട
ലലപതൃകേവലാം തനനിമയുലാം നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണള വനികേസനമഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
പ്രധഭാന  തതീര്തഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  ശതീപത്മനഭാഭ  സസ്വഭാമനികക്ഷത്രലാം,  ഗുരുവഭായൂര്,
ശബരനിമല,  ആറനമുള  എന്നനിവ  ഉളലപടുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്ന
പദതനികേളുമഭായനി ബന്ധലപട പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മലയഭാറ്റൂര്, കേഭാലടനി
പനില്ഗ്രനിലാം ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടയ് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര
ഗവണലമന്റെനിനയ് സമര്പനിക്കഭാനുള നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

കലഭാടറനി വനില്പന വര്ദനിപനിക്കഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനി

10 (*639) ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന കലഭാടറനിയുലട വനില്പന വര്ദനിപനിക്കഭാന എലനങനിലലാം നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ജൂണ 1 മുതല് നറുലക്കടുക്കുന്ന സലാംസഭാന കലഭാടറനികേളുലട ടനിക്കറയ് വനില
കുറയഭാന നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സമ്മേഭാനത്തുകേയനില്  എലനങനിലലാം  വര്ദനവയ്  വരുത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വവഭാജടനിക്കറകേളുലാം  നമ്പര്  തനിരുത്തനിവരുന്ന  ടനിക്കറകേളുലാം  കേണ-
പനിടനിക്കഭാനുള സജതീകേരണങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ-സനി)  50  രൂപ  മുഖവനിലയുള  കേഭാരുണവ,  കേഭാരുണവപസയ്,  സതീശക്തനി,
നനിര്മ്മേല്  എന്നതീ  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട  മുഖവനിലകൂടനി  30  രൂപയഭാക്കനി
കുറച്ചുലകേഭാണലാം സമ്മേഭാന ശതമഭാനത്തനിലലാം സമ്മേഭാനങ്ങളുലട എണത്തനിലലാം വര്ദനവയ്
വരുത്തനിയുലാം എലഭാ പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം സമ്മേഭാനഘടനകേള 2017 ജൂണ
ആദവവഭാരലത്ത  നറുലക്കടുപ്പുകേള  മുതല്  പ്രഭാബലവത്തനില്  വരത്തക്കവനിധലാം
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ആകേര്ഷകേമഭാക്കനി  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  അറഭാദഭായത്തനില്നനിനലാം  5%  കുറവവരുത്തനി
പ്രസ്തുത തുകേ കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി സമ്മേഭാനയനിനത്തനില് വര്ദനവയ്  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനിലൂലട കലഭാടറനി വനില്പനയനില് വര്ദനവണഭാകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത
കലഭാടറനി  വനില്പന  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന  14  ജനിലഭാ
ഭഭാഗവക്കുറനി ഓഫതീസുകേള, മൂന്നയ് തഭാലൂക്കയ് ഭഭാഗവക്കുറനി ഓഫതീസുകേള എന്നനിവയയ് പുറകമ
18 ഭഭാഗവക്കുറനി സബയ് ഓഫതീസുകേളകൂടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ബഭാര്കകേഭാഡയ്, സതീകടയ്കകേഭാഡയ്, ടനിക്കറയ് കേടക്കുറനിയുമഭായനി കയഭാജനിപനിക്കല്
എന്നതീ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  വവഭാജ  ടനിക്കറകേളുലാം  നമ്പര് തനിരുത്തനി  വരുന്ന ടനിക്കറകേളുലാം
കേണപനിടനിക്കഭാന  നനിലവനില്  സഭാധനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനുപുറലമ  Microprinting,
Opaque Text, Currency  Strips  മുതലഭായ സുരക്ഷഭാമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളകൂടനി ആദവഘടമഭായനി
ഉളലപടുത്തനി  ജൂണ  മഭാസലത്ത  നറുലക്കടുപയ്  മുതല്  പ്രഭാബലവത്തനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടുതല്  സുരക്ഷഭാമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  ടനിക്കറകേള
ഡനിലലലസന  ലചേയന്നതനിനഭായനി  ഭഭാഗവക്കുറനി  വകുപനില്  C-Dit-മഭായനി  കചേര്ന്നയ്
Security  Design  Laboratory  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ലകേ.എസയ്.ഡനി.പനി.-ലയ വനികേസനിപനിക്കഭാന നടപടനി

11 (*640) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേവഭാനസര്  ചേനികേനിതയയ്  ആവശവമഭായ  മരുനകേളുലടയുലാം  പ്രകമഹ
ചേനികേനിതക്കുള ഇനസുലനിലന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള
ഡ്രഗ്സയ് ആന്റെയ് ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല്സയ് ലനിമനിറഡയ് ഏലറടുക്കഭാനഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  അതവഭാധുനനികേ  രതീതനിയനിലള  പഭാന്റുകേള  ഈ  മരുനകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ആവശവമഭായനിവരുലമന്നനിരനിലക്ക  ലകേ.എസയ്.ഡനി.പനി.-ലയ
തദനുസൃതമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; ഇതനിനുള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം പ്രസ്തുത കേമ്പനനിക്കയ് നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനറനികേയ്  മരുനകേളക്കയ്  പുറലമ  ബഭാനഡഡയ്  മരുനകേള
വനിപണനിയനിലനിറക്കഭാന  ലകേ.എസയ്.ഡനി.പനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?
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വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന):

(എ)  കേവഭാനസര്  ചേനികേനിതയയ്  ആവശവമഭായ  മരുനല്പഭാദനത്തനിനുള
നനിര്മ്മേഭാണശഭാല  അതവനലാം  നക്യൂതനവലാം  ഉന്നത  സഭാകങതനികേ  നനിലവഭാരമുളതു-
മഭാകകേണതുണയ്. കേമ്പനനിയനില് നനിലവനിലള  നനിര്മ്മേഭാണശഭാലകേളനില് ഇസൗ മരുനകേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴനിയനില.  ഇതനിനുകവണനി മഭാത്രലാം പ്രകതവകേലാം പഭാന്റെയ്  നനിര്മ്മേനിക്കണലാം.
ഇതനിനഭായനി പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാകക്കണതുണയ്. 

(ബനി)  ഏറവലാം ആധുനനികേമഭായ സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലട ഒരു ബതീറഭാലഭാകലാം പഭാന്റെയ്
സഭാപനത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.  ഇതനികനഭാടനുബന്ധമഭായനി  ആന്റെനിബകയഭാടനികേയ്
ഇനജക്ഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ലലഡ്രപസൗഡര്  ഇനജക്ഷന  യൂണനിറലാം  ഇസൗയനിലട
കേമ്മേനിഷന  ലചേയ്തു.  ഇതനിനുപുറകമ  കനഭാണ  ബതീറഭാലഭാകലാം  മരുനകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  പുതനിയ  പഭാന്റെയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  ശമങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  2017-18 വര്ഷലത്ത സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് 28.15 കകേഭാടനി രൂപ
ഇതനിനഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  കമല്പറഞ  മരുനകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെയ്  സഭാപനമഭായ  ലകസൗവനിലള  ലസനട്രല്  ഡ്രഗ്സയ്  റനിസര്ചയ്
ഇനസ്റ്റനിറക്യൂട്ടുമഭായനി ബന്ധലപടയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.  കട്രഡയ്  മഭാര്ക്കയ്  രജനികസ്ട്രേഷനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണയ്.  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  ബഭാനഡഡയ്  മരുനകേള  വനിപണനിയനില്
ഇറക്കഭാനഭാകുലാം. 

കകേരളഭാ ബഭാങയ്

12 (*641) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   പടസണ മഭാസ്റ്റര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  ബഭാങയ്  എന്നയ്  നനിലവനില്  വരുലമന്നയ്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  കകേരളഭാ
ബഭാങനിലന്റെ കേഭാഴ്ചപഭാടയ് എനഭായനിരനിക്കുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ബഭാങയ്  നനിലവനില് വരുന്നതനിനഭായനി ഏലതലഭാലാം നനിയമങ്ങളനിലലാം
ചേടങ്ങളനിലമഭാണയ് കഭദഗതനി വരുകത്തണലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മറ  വഭാണനിജവ  ബഭാങകേലളകപഭാലല  എസയ്.എലാം.ഇ.  ബഭാങനിലാംഗയ്,
കകേഭാര്പകററയ് ബഭാങനിലാംഗയ്,  ട്രഷറനി മഭാകനജ് ലമന്റെയ്,  കഫഭാലറകയ് മഭാകനജ് ലമന്റെയ് തുടങ്ങനിയ
ബഭാങനിലാംഗയ് കസവനങ്ങള കകേരളഭാ ബഭാങനില് ലഭവമഭാകുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  പ്രസ്തുത  ബഭാങനില്
അലാംഗതസ്വലാം അനുവദനിക്കണലമന്നയ് കകേരളഭാബഭാങനിലനക്കുറനിചയ് പഠനിക്കഭാന നനികയഭാഗനിച
കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?



40       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 25, 2017

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന  ):

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  നനിലവനില്  വരുന്നതനിനുള  തതീയതനി
നനിശ്ചയനിചനിടനില.  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലനയുലാം  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങകേലളയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിചയ് കകേരള സഹകേരണ ബഭാങയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
സഭാധവതകേള പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി റനികപഭാര്ടയ്
സര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   ആയതയ്   സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിച
കശഷകമ  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  സലാംബന്ധനിച  അനനിമ  കേഭാഴ്ചപഭാടയ്
നനിശ്ചയനിക്കുകേയുള.

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  നനികയഭാഗനിച  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയുലട  റനികപഭാര്ടയ്
പരനികശഭാധനിചകശഷകമ  ഏലതലഭാലാം  നനിയമത്തനിലലാം  ചേടത്തനിലലാം  കഭദഗതനി
വരുത്തണലമന്ന കേഭാരവത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുള. 

(സനി)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന ഘടത്തനില് ഇക്കഭാരവങ്ങള
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി)  കേമ്മേനിറനി  28-4-2017-ല്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  റനികപഭാര്ടയ്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലണഭായ ഏറക്കുറചനില് 

13 (*642) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാല പരനിധനിയനില് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലണഭായ
ഏറക്കുറചനില് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിയനിലണഭാക്കനിയ വവതനിയഭാനലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനികുതനി ഘടനയനില് ഈ വര്ഷലാം വരുത്തുന്ന മഭാറലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
നനികുതനി  വരുമഭാനലത്ത ഏതയ്  വനിധത്തനില് സസ്വഭാധതീനനിക്കുലമന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉപകഭഭാക  സലാംസഭാനലമന്ന  നനിലയനില്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്
വര്ദന പ്രതതീക്ഷനിക്കുനലണങനില് ആ വര്ദന സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
വളര്ചയയ് ഉപയുക്തമഭാക്കഭാന ആവശവമഭായ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയകമഭാ?
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ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്):

(എ)  2011-12  മുതല്  2016-17  വലരയുള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം,  റവനക്യൂ  കേമ്മേനി/ജനി.എസയ്.ഡനി.പനി.,  ധനകേമ്മേനി/ജനി.എസയ്.ഡനി.പനി.,  മൂലധന
ലചേലവയ് എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

2011-2012-ല്  18.04%  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  (കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതലാം
ഉളലപലട)  വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്  കരഖലപടുത്തനിയ സഭാനത്തയ്  2012-13-ല്  16.43%,
2013-14-ല് 6.9%, 2014-15-ല് 9.36% എന്നനിങ്ങലന കുറവയ് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലള
കചേഭാര്ചയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിലള  വതീഴ്ചയുലാം  ഇതനിനയ്  പ്രധഭാന
കേഭാരണങ്ങളഭാണയ്.  2015-16-ല്  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  19.76  ശതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.  14-ാം  കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര
നനികുതനി വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുളതയ് ഇതനിനയ് ഒരു പ്രധഭാന കേഭാരണമഭാണയ്. 

(ബനി) 2017  ജൂലലല  1  മുതല് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന ചേരക്കുകസവന
നനികുതനി  പ്രഭാപവസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി  വവവസയഭാണയ്.  കകേരളലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം
ഒരു ഉപകഭഭാക സലാംസഭാനമഭാകേയഭാല് പ്രഭാപവസഭാന തതസ്വലാം കകേരളത്തനിലന്റെ നനികുതനി
പനിരനിവനിനയ്  ഗുണപ്രദമഭാലണന്നഭാണയ്  കേരുതുന്നതയ്.  എന്നഭാല്  കേഴനിഞ  ജനി.എസയ്.ടനി.
കേസൗണസനിലനില്  നനികുതനി  നനിരക്കയ്  നനിശ്ചയനിച  പ്രകേഭാരലാം  പല  സഭാധനങ്ങളക്കുലാം
നനിലവനിലള  നനികുതനി  നനിരക്കനികനക്കഭാള  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിരക്കയ്  കുറവഭാണയ്.
ആയതനിനഭാല് മുനപയ് പ്രതതീക്ഷനിചതുകപഭാലള കനടലാം നനികുതനി പനിരനിവനില് ഉണഭാകേഭാന
ഇടയനില.  അനര്  സലാംസഭാന  ലലകേമഭാറങ്ങളനില്  നല്കേനിയ  നനികുതനി  വഭാങ്ങനിയ
വവഭാപഭാരനിക്കയ്  തുടര്  വനില്പന  നടത്തുകമ്പഭാള  ലകഡനിറയ്  എടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
നനികുതനിക്കുകമല് നനികുതനി എന്ന അവസ പൂര്ണമഭായുലാം ഇലഭാതഭാകുലാം.  ഇതയ് വവഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലള  മതരലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ഗുണപ്രദമഭാകുകേയുലാം ലചേയലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. കൂടഭാലത ലടലനികേമ്മേക്യൂണനികക്കഷന,
ഇനഷസ്വറനസയ്,  ഫനിനഭാനസയ്,  ബഭാങനിലാംഗയ്  തുടങ്ങനിയ  കസവന  കമഖലകേളനില്നനിനലാം
കകേരളലാം  ഗണവമഭായ  നനികുതനി  പനിരനിവയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ചേരക്കയ്  കസവന  നനികുതനി
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള വരുമഭാനത്തനില് നഷ്ടമുണഭായഭാല് 2015-16  വര്ഷലത്ത നനികുതനി
പനിരനിവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 14% വര്ദനവയ് വര്ഷലാംകതഭാറുലാം കേണക്കഭാക്കനി ആദവ
അഞ്ചുവര്ഷകത്തക്കയ് പൂര്ണമഭായനി നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്ന രതീതനിയനില് ജനി.എസയ്.ടനി.
കകേഭാമ്പനകസഷന  ആകയ്  പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനഭാല്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
നനികുതനി  വരുമഭാനലത്ത  ജനി.എസയ്.ടനി.  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കനിലലന്നഭാണയ്
കേരുതുന്നതയ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  റവനക്യൂ  ലചേലവകേളുലാം  സഭാമൂഹവകക്ഷമ  ലചേലവകേളുലാം
യഭാലതഭാരു  തടസവലാം  കൂടഭാലത  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  തുകേ
കേലണത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ആകരഭാഗവലാം  തുടങ്ങനിയ
അടനിസഭാന  കമഖലകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം  നനിര്വഹണത്തനിലന്റെ
പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണയ്.  കൂടഭാലത  കസഭാര്ട്സയ്  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള,  സഭാലാംസഭാരനികേ
സമുചയങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസരണ  പഭാര്ക്കുകേള,  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള,
വവവസഭായ ഇടനഭാഴനിക്കുകവണനിയുള ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് തുടങ്ങനിയവയുലട വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന. 

ഗ്രതീന കേഭാര്പറയ് പദതനി

14 (*643) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : 
ശതീ  .   എസയ്  .  ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)ടൂറനിസ്റ്റയ് കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ലമചലപട അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങളുലാം ശചേനിതസ്വവലാം
സുരക്ഷനിതതസ്വവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള ഗ്രതീന  കേഭാര്പറയ്  പദതനി
ഏലതലഭാലാം  ഏജനസനികേളുലട  കൂടഭായ്മയനിലൂലടയഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലകേളനില് അടനിസഭാന സസൗകേരവലാം ഏര്ലപടുത്തുകമ്പഭാള
പ്രകൃതനിയുലട  സസ്വഭാഭഭാവനികേത  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണള  പദതനികേളക്കയ്  പ്രഭാധഭാനവലാം
നല്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന):

(എ)  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ടൂറനിസലാം  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്,
കുടുലാംബശതീ,  ശചേനിതസ്വമനിഷന,  നഭാഷണല്  സര്വതീസയ്  സതീലാം,  എന.ജനി.ഒ.-കേള,
പ്രകദശവഭാസനികേള  തുടങ്ങനിയവരുലട  കൂടഭായ്മയനിലൂലടയഭാണയ്  വനികനഭാദസഞഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനവലാം  സുസനിരമഭായ  സലാംരക്ഷണവലാം
ലക്ഷവമനിടുന്ന ഗ്രതീന കേഭാര്പറയ് എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  പ്രകൃതനിയുലട  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  ഭലാംഗനിക്കയ്  കകേഭാടലാം  തടഭാത്ത  രതീതനിയനിലഭാണയ്
ഓകരഭാ  പദതനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്.  പദതനി  രൂപതീകേരണകവളയനില്ത്തലന്ന
ഇക്കഭാരവത്തനില് പ്രകതവകേ ശദ ലചേലത്തുന.
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സഹകേരണകമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള

15 (*644) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : 
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : 
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സഹകേരണകമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനി  രുന്ന
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഈ  രലാംഗത്തയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
ലഫ ഡകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്,  കുറഞ
ലചേലവനില് വതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് തനിരനിചടവയ് എളുപമഭായ തരത്തനില് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  ലഫഡകറഷന
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന):

(എ)  സലാംസഭാന സഹകേരണ ഹസൗസനിലാംഗയ്  ലഫഡകറഷനനില്  അഫനിലനികയറയ്
ലചേയനിട്ടുള  പ്രഭാഥമനികേ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  വതീടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലള  വതീടുകേളുലട  അറകുറപണനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം
അലാംഗസലാംഘങ്ങളവഴനി വഭായ നല്കുന.  

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ഹസൗസനിലാംഗയ്  ലഫഡകറഷന  കനരനിടയ്
അലാംഗസലാംഘങ്ങള വഴനിയഭാണയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി)   ലലലഫയ്  ഇനഷസ്വറനസയ്  കകേഭാര്പകറഷന,  നഭാഷണല്  ഹസൗസനിലാംഗയ്
ബഭാങയ്,  കേഭാനറഭാ  ബഭാങയ്,  ലഫഡറല്  ബഭാങയ്  എന്നതീ  ധനകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  വഭായലയടുത്തയ്  ലഫഡകറഷലന്റെ  വഭായഭാ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള  ഫണയ്  സസ്വരൂപനിക്കുന.  ഇതനിനുപുറലമ  എലഭാ  വര്ഷവലാം
കകേരള സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ഓഹരനി  മൂലധന വനിഹനിതവലാം ലഭനിക്കുനണയ്.  ഇത്തരലാം
ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് അഫനിലനികയറയ് ലചേയനിട്ടുള പ്രഭാഥമനികേ ഹസൗസനിലാംഗയ് സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിലൂലട   വവക്തനിഗത  വഭായ  നല്കേനിവരുന.  അലാംഗസലാംഘങ്ങളനിലല
അലാംഗങ്ങളക്കയ്  പുതനിയ  വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലള  വതീടുകേളുലട
അറകുറപണനിക്കുലാം വഭായ നല്കേനിവരുന. 
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(ഡനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ഹസൗസനിലാംഗയ്  ലഫഡകറഷന
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുവന്നവര്ക്കുലാം  ഇടത്തരക്കഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ
പലനിശ  നനിരക്കനില്  പുതനിയ  വതീടയ്  വയ്ക്കുന്നതനിനയ്  പരമഭാവധനി  15  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  7.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അലാംഗസലാംഘങ്ങളവഴനി  വഭായ
നല്കേനിവരുന.  തനിരനിചടവയ്  എളുപമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  കുറഞ  ഗഡു  വരത്തക്ക
രതീതനിയനില്  15  വര്ഷ  കേഭാലഭാവധനിക്കയ്  ദതീര്ഘകേഭാല  വഭായയഭായനിടഭാണയ്
നല്കേനിവരുന്നതയ്.  കൃതവമഭായനി  തനിരനിചടവയ്  നടത്തുന്ന  സലാംഘങ്ങലള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി അടച പലനിശയുലട 1% ഇനലസന്റെതീവയ് ആയനി ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം നല്കേനിവരുന. 

ഉസൗര്ജ വനിതരണരലാംഗലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന പദതനികേള

16 (*645) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊര്ജ  വനിതരണരലാംഗലാം  ശക്തനിലപടുത്തഭാന  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  പുതനിയ  പവദലതനി  കേണക്ഷനുകേളഭാണയ്  ഒരു
വര്ഷക്കഭാലയളവനിനുളനില് നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഊര്ജ  വനിതരണരലാംഗലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഏലതലഭാലാം
വനിതരണ  പലനുകേളഭാണയ്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  ഇതുസലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ഡനി)  ഈ  രലാംഗത്തയ്  മുന  സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണയ്
ലചേയനിട്ടുളലതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  ഉസൗര്ജ  വനിതരണരലാംഗലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന കേര്മ്മേപദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ് :

1. പുതനിയ ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

2. പുതനിയ 11 ലകേ.വനി. ലലലന നനിര്മ്മേനിചയ് എചയ്.റനി./എല്.റനി. അനുപഭാതലാം
ലമചലപടുത്തുകേ.

3. നനിലവനിലള  ചേഭാലകേകശഷനി  കുറഞ  ലലവദലതനി  കേമ്പനികേള
(Conductor)  പുതനിയ  ലമചലപട  കേമ്പനികേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മഭാറകേ
(Reconductoring).
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4. സനിലാംഗനിള കഫസയ് ടു ത്രതീ കഫസയ് ലലലന കേണവര്ഷന.

5. മരചനിലകേളക്കനിടയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  ലലവദലതനി  കേമ്പനികേള
ABC (Aerial Bundled Cable) ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ്
മഭാറകേ.

6. ലമചലപട മതീററനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

(ബനി)  2017-18  കേഭാലയളവനില്  മൂനലക്ഷത്തനില്പരലാം  ലലവദലതനി
കേണക്ഷനുകേള നല്കേഭാനുണഭാകുലമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  വനിതരണരലാംഗലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2017-18
കേഭാലയളവനില്  2725  കേനി.മതീ.  11  KV  ലലലന  വലനിചയ്  2508  ട്രഭാനകസഭാര്മര്
സഭാപനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. ഇതനില് 1100 -ഓളലാം കേനി.മതീ. കേവചേനിത കകേബനിള
ആണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ് (800 കേനി.മതീ. ABC-യുലാം 300 കേനി.മതീ. ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുലാം).
കൂടഭാലത നനിലവനിലള  1754  കേനി.മതീ.  സനിലാംഗനിള കഫസയ്  ലലലന ത്രതീ കഫസയ് ആയനി
മഭാറകേയുലാം 1000 കേനി.മതീ. HT  ലലലനുലാം 7500 കേനി.മതീ.   LT  ലലലനുലാം ലമചലപട കേമ്പനി
ഉപകയഭാഗനിചയ് പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം പുതനിയ കേണക്ഷനുകേള നല്കുന്നതനിനുലാം മറമഭായനി
ഏകേകദശലാം  3000  കേനി.മതീ.  LT  ലലലനുലാം  (430  കേനി.മതീ.  ABC  കേവചേനിത കകേബനിള
ഉളലപലട) നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുമഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  (5  വര്ഷലത്ത  ഭരണകേഭാലയളവനില്)
വനിതരണ  കമഖലയനില്  2099316  ലലവദലത  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുകേയുലാം  9989
കേനി.മതീ.  11  ലകേ.വനി.  ലലലന,  19284  കേനി.മതീ.  എല്.റനി.  ലലലന  എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  16348  ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  13272  കേനി.മതീ.
സനിലാംഗനിള കഫസയ് ലലലന ത്രതീ കഫസയ് ആക്കനി മഭാറകേയുലാം 3871999 കകേടഭായ മതീററുകേള
മഭാറനി സഭാപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ഓഹരനി മൂലധന
സഹഭായലാം

17 (*646) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുജതീവനത്തനിലൂലട  പ്രസ്തുത
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവർക്കയ്  വരുമഭാനവലാം ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗവലാം പ്രദഭാനലാം ലചേയഭാനുതകുന്ന
എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  പുതനിയ  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  ഓഹരനി  മൂലധന  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കയ്  പുതനിയ പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗ്രഭാന്റെയ്  അനുവദനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന):

(എ&ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  ഗ്രഭാന്റെയ്  നല്കുന്നതയ്  ഉളലപലട  ചുവലടപറയുന്ന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

1. എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനയ്
പുനരുദഭാരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പരമഭാവധനി  6  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിച്ചുവരുന.  (2,40,000  രൂപ  ഓഹരനി,  3,60,000  രൂപ
സബ്സനിഡനി)

2. ടനി സലാംഘങ്ങളുലട ആഫതീസയ് ലകേടനിടലാം പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനയ് ലകേടനിട
പുനരുദഭാരണ  ഗ്രഭാന്റെനിനത്തനില്  പരമഭാവധനി  5  ലക്ഷലാം  രൂപ
സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില് അനുവദനിച്ചുവരുന.

3. സര്ക്കഭാര്  ഓഹരനി  മൂലധനമഭായനി  പരമഭാവധനി  4  ലക്ഷലാം  രൂപ
(ഓഹരനിയനിനത്തനില്) അനുവദനിച്ചുവരുന.

4. ടനി സലാംഘലാം പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ് പ്രവര്ത്തന മൂലധന
ഗ്രഭാന്റെയ്  ഇനത്തനില്  പരഭാവധനി  രണയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ
(സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില്) അനുവദനിച്ചുവരുന.

5. ടനി സലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ശമ്പളലാം നല്കുന്നതനിനയ് മഭാകനജതീരനിയല്
സബ്സനിഡനിയഭായനി  ഒരു  സലാംഘത്തനിനയ്  പ്രതനിമഭാസലാം  5,000  രൂപ
നനിരക്കനില്  ആദവലത്ത  രണയ്  വര്ഷവലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  3,000  രൂപ
നനിരക്കനില്  അടുത്ത  രണയ്  വര്ഷവലാം;  പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ
നനിരക്കനില്  അഞഭാലാം  വര്ഷവലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചയ്  നല്കേനിയ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  മഭാകനജതീരനിയല്  സബ്സനിഡനിയുലാം
അനുവദനിച്ചുവരുന.
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6. എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  യുവജനങ്ങളക്കയ്
ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  സലാംഘങ്ങളനില്
കേമ്പക്യൂടര് പരനിശതീലന കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം പരമഭാവധനി  5
ലക്ഷലാം  രൂപ  (ഓഹരനി  1,50,000  രൂപ;  സബ്സനിഡനി  3,50,000
രൂപ) അനുവദനിച്ചുവരുന.

7. സലാംഘഭാലാംഗങ്ങളക്കയ്  ലതഭാഴനില്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  റനികവഭാളവനിലാംഗയ്
ഫണനിനത്തനിലലാം  ടനി  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  പരഭാവധനി  5  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിച്ചുവരുനണയ്. 

ഇതനിനുപുറലമ  പുതനിയ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  30  ലക്ഷലാം  രൂപ
ഗ്രഭാന്റുലാം  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഓഹരനിയുലാം  ഉളലപലട  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചയ്
നല്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
പുനരുജതീവനത്തനിലൂലട  പ്രസസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കയ്  വരുമഭാനവലാം
ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗവലാം  പ്രദഭാനലാം  ലചേയഭാനുതകുന്ന  ചുവലട  പറയുന്ന  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  പുനരുദഭാരണ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  നല്കേനിവരുന്ന  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  കൂടുതല്  അലാംഗങ്ങളക്കയ്
ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട 20 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി
(ഓഹരനി  5  ലക്ഷലാം  രൂപ;  സബ്സനിഡനി-15  ലക്ഷലാം  രൂപ)
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം;  സലാംഘലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  പ്രവര്ത്തന  മൂധന  ഗ്രഭാന്റെനിനത്തനില്
അനുവദനിച്ചുവരുന്ന  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  എന്നതയ്
5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കുന്നതനിനുലാം;  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  നനിലവനില്
നല്കേനിവരുന്ന  മഭാകനജതീരനിയല്  സബ്സനിഡനിയനില്  മഭാറലാംവരുത്തനി
ആദവലത്ത അഞയ് വര്ഷലാം പ്രതനിമഭാസലാം 10,000 രൂപ നനിരക്കനിലലാം, ടനി
5  വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനില്  സലാംഘലാം  ലഭാഭകേരമഭാകുന്നപക്ഷലാം
അത്തരലാം  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  പ്രതനിമഭാസലാം  15,000  രൂപ  നനിരക്കനില്
തുടര്നള  മൂന്നയ്  വര്ഷവലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലള  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശത്തനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസല്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

2. അടപഭാടനിയനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവരുലട  ആകരഭാഗവലാം  ലമച
ലപടുത്തുന്നതനിനയ്  ലലപലറയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇ.എലാം.എസയ്.
കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  കഹഭാസനിറലമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  സമഗ്ര  ആകരഭാഗവ
സലാംരക്ഷണ  പദതനി  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പയ്
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ആകരഭാഗവ  പ്രവര്ത്തകേലര/കവഭാളന്റെനിയര്മഭാലര
എലഭാ  കകേഭാളനനികേളനിലലാംവനിടയ്  ആകരഭാഗവ  കപഭാഷകേ  ആവശവങ്ങലള
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ക്കുറനിചയ്  കബഭാധവഭാനമഭാരഭാക്കുകേ,  ആലാംബുലനസയ്  കസവനങ്ങള
ഉറപഭാക്കുകേ, ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം ഭക്ഷണവലാം ആവശവമഭായ
കപഭാഷകേഭാഹഭാരങ്ങളുലാം  നല്കുകേ  എന്നനിവയഭാണയ് ഇസൗ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ജനിലഭാ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന ആഫതീസര്,
ജനിലഭാ  പടനികേജഭാതനി  ആഫതീസര്,  കജഭായനിന്റെയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  എന്നനിവര്
സലാംയുക്തമഭായനി  ഇസൗ  പദതനിയുലട  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതഭാണയ്.
ഇസൗ പദതനി ആവശവഭാനുസരണലാം മറയ്  അവശവ പ്രകദശങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം
വവഭാപനിപനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

3. കകേരള  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  ലഫഡകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്  തൃശൂരനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആയൂര്ധഭാര  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറനിലന്റെ  കപറന്റുകേള
അടങ്ങനിയ മരുനകേളുലട ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായുള സഹഭായ പദതനി.

4. ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന എസയ്.സനി./എസയ്.റനി. സലാംഘങ്ങളക്കയ്
പ്രധഭാന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനകവണനിയുള  സഹഭായത്തനിനുള
പദതനി.

(സനി)  പുതനിയ  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  ഓഹരനി  മൂലധന  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. 

1. നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിലല  കൂടുതല്  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  ലതഭാഴനില്  ലഭവമഭാക്കുകേ
എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില്  30  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
ഓഹരനിയനിനത്തനില് 10  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഉളലപലട  40  ലക്ഷലാം രൂപ
പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

2. ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിലല  കൂടുതല്  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  ലതഭാഴനില്  ലഭവമഭാക്കുകേ
എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില്  30  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
ഓഹരനിയനിനത്തനില് 20 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഉളലപലട 50  ലക്ഷലാം രൂപ
പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

2017-18  വര്ഷത്തനില്  ടനി  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ഓഹരനിയനിനത്തനില്  252  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി  തുകേ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  അനുവദനിചയ്
നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കലഭാടറനി വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

18 (*647) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയഭാറുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കലഭാടറനികേളുലട  വനിറവരവയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്?

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

(എ)  കലഭാടറനി  കമഖലയനിലല കട്രഡയ്  യൂണനിയന പ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  ഓകരഭാ
ജനിലയനിലലയുലാം  പ്രമുഖ  ഭഭാഗവക്കുറനി  ഏജന്റുമഭാരുലടയുലാം  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കയ്  ഭഭാഗവക്കുറനി
ഓഫതീസര്മഭാരുലടയുലാം  കയഭാഗങ്ങള കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ്  വകുപനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയഭാറുണയ്.  ഇവരുലടലയലഭാലാം  അഭനിപ്രഭായങ്ങളകൂടനി
മഭാനനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്  സമ്മേഭാനഘടന  പരനിഷ്കരണലാം,  ടനിക്കറയ്  അചടനി,  വനിതരണലാം
എന്നനിവ നനിര്വഹനിചനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  നനിലവനില്  30  രൂപ ഭഭാഗവക്കുറനികേള  (പസൗര്ണമനി,  വനിനവനിന,  അക്ഷയ)
80 ലക്ഷലാം വതീതവലാം 50 രൂപ ഭഭാഗവക്കുറനികേള (കേഭാരുണവ, കേഭാരുണവപസയ്, സതീശക്തനി,
നനിര്മ്മേല്)  38  ലക്ഷലാം  വതീതവമഭാണയ്  അചടനിക്കുന്നതയ്.  ടനിക്കറനിലന്റെ  ഡനിമഭാന്റെയ്
അനുസരനിച്ചുലാം ഏജന്റുമഭാരുലടയുലാം കട്രഡയ് യൂണനിയന പ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ഭഭാഗവക്കുറനി  സമ്മേഭാനഘടനകേള
പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം ടനിക്കറയ് അചടനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന. 

2017  ജൂണ  ആദവവഭാരലത്ത  നറുലക്കടുപ്പുകേള  മുതല്  പ്രഭാബലവത്തനില്
വരത്തക്കവനിധത്തനില്  എലഭാ  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം  മുഖവനില  30
രൂപയഭാക്കനി ഏകേതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ് സമ്മേഭാനഘടനകേള പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്. അറഭാദഭായത്തനില്
നനിനലാം  5%  കുറവയ്  വരുത്തനി പ്രസസ്തുത തുകേകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി സമ്മേഭാനയനിനത്തനില്
വര്ദനവയ്  വരുത്തനിയഭാണയ്  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട  സമ്മേഭാനഘടനകേള
പരനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  സമ്മേഭാനഘനടകേള  ആകേര്ഷണതീയമഭാക്കനി  പരനിഷ്കരനിചതു
വഴനി കലഭാടറനികേളുലട വനിറവരവനില് വര്ദനവയ് ഉണഭാകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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കകേരള  സലാംസഭാന  ഭഭാഗവക്കുറനി  വകുപയ്  കലഭാടറനികേളുലട  വനിറവരവയ്

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലഎ.&പനി.ആര്.ഡനി,  സനി-ഡനിറയ്,  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഡനി.സനി.

എന്നനിവ  മുകഖന  പരസവചേനിത്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചയ്  പ്രമുഖ  ടനി.വനി.  ചേഭാനലകേളനിലലാം

QUBE/UFO  എന്നതീ  പരസവ  കേമ്പനനികേളവഴനി  ഡനിജനിറല്  സനിനനിമ  നനിര്മ്മേനിചയ്

സനിനനിമഭാ  തതീകയററുകേളനിലലാം  പ്രദര്ശനിപനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത എഫയ്.എലാം.  ചേഭാനലകേള

പ്രമുഖ  ദനിനപത്രങ്ങള  എന്നനിവ  വഴനിയുലാം  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട  പരസവപ്രചേഭാരണലാം

നടത്തുനണയ്.  കൂടഭാലത കലഭാടറനി  വനില്പന വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന

14  ജനിലഭാ  ഭഭാഗവക്കുറനി  ഓഫതീസുകേള,  മൂന്നയ്  തഭാലൂക്കയ്  ഭഭാഗവക്കുറനി  ഓഫതീസുകേള

എന്നനിവയയ് പുറലമ 18 ഭഭാഗവക്കുറനി സബയ് ഓഫതീസുകേളകൂടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള വഴനി സനിമന്റെയ് വനില്പന

19 (*648) ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളവഴനി  സനിമന്റെയ്  വനില്ക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  സനിമന്റെയ് വനില കുതനിച്ചുയരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് സനിമന്റെയ് വനിപണനിയനില്

സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  ഇടലപടുന്നതുവഴനി  സനിമന്റെനിനയ്  എത്ര  മഭാത്രലാം  വനില

കുറയുലമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളവഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയന്ന  സനിമന്റെനിനയ്

വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  എത്രമഭാത്രലാം  കുറഞ  വനിലയഭാണയ്  വനില്ക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി

(ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന):

(എ-സനി) ഭഭാവനിയനില് പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 
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പവദലതനി കമഖലയനിലല സസ്വകേഭാരവവല്ക്കരണലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനലാം

20 (*649) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പവദലതനി  കമഖലലയ  സസ്വകേഭാരവവത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങലള  അതനിജതീവനിചയ്  കമഖലലയ  ഒറ  സഭാപനമഭായനി
ലപഭാതുകമഖലയനില്  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് പകേലക്കഭാണനിട്ടുളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലപഭാതു  വനികേസനത്തനിനയ്  സഹഭായകേമഭായരതീതനിയനില്
വനിദലച്ഛക്തനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിട്ടുള  കഭദഗതനികേള  അപഭാലട
നടപനിലഭാക്കലപടുകേയഭാലണങനില്  പവദലത  കമഖല  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേളഭായനി
വനിഭജനിക്കലപടുന്നതനിനുലാം  അതനിലൂലട  സസ്വകേഭാരവ  കേമ്പനനികേള  കേടനവരുന്നതനിനുള
സഭാധവത  സലാംജഭാതമഭാകുലാം.  ആയതനിനഭാല്  ലപഭാതുകമഖല  ഉടമസത  തുടര്നലാം
ഉറപഭാക്കുന്നവണലാം മഭാത്രകമ പവദലത നനിയമത്തനില് കഭദഗതനികേള അനുവദനിക്കഭാനഭാകൂ
എന്നതഭാണയ് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നയലാം. 

അകതസമയലാം  പവദലതനി  കമഖലയുലട  കേഭാരവക്ഷമത  വലനിയ  കതഭാതനില്
ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണയ്  മഭാത്രകമ  സസ്വകേഭാരവവല്ക്കരണത്തനിനുള  പ്രചേരണങ്ങലള
പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭാകു എന്നതനിനഭാല് ഇസൗ കമഖലയനില് സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലള
കേമ്പനനിയഭായ കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേവലാം
സഭാകങതനികേവമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്. 

(ബനി)  ലപഭാതു  വനികേസനത്തനിനയ്  സഹഭായകേമഭായ  രതീതനിയനില്  വനിദലച്ഛക്തനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1. എലഭാ വതീടുകേളനിലലാം പവദലതനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള
സമ്പൂര്ണ പവദലതതീകേരണ പദതനി  അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  1.50
ലക്ഷലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ടനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
പവദലതനി കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

2. വനിതരണനഷ്ടലാം  കുറചയ്  ഗുണകമനകയറനിയ  പവദലതനി  നവഭായമഭായ
വനിലയയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് എത്തനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ
11 ലകേ.വനി. പലന നനിര്മ്മേനിചയ് എചയ്.റനി./എല്.റനി. അനുപഭാതലാം കൂട്ടുകേ.

3. നനിലവനിലളള  ചേഭാലകേകശഷനി  കുറഞ  പവദലതനി  കേമ്പനികേള
(Conductor)  പുതനിയ  ലമചലപട  കേമ്പനികേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മഭാറകേ
(Reconductoring).

4. സനിലാംഗനിള കഫസയ് പലന ത്രതീ കഫസഭാക്കനി മഭാറകേ.

5. മരചനിലകേളക്കനിടയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  പവദലതനി  കേമ്പനികേള
ABC (Aerial Bundled Cable) ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ്
മഭാറകേ.

6. ലമചലപട മതീററനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

7. കൂടുതല്  back  feeding  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
പവദലതനി തടസലാം പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള.

8. കവഭാളകടജയ്  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന പ്രകദശങ്ങള കേലണത്തനി ലമചലപട
കവഭാളകടജനില്  പവദലതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കവഭാളകടജയ്
ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്/സനിസ്റ്റലാം  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി
പുതനിയ ട്രഭാനസയ് കഫഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുകേ. 

9. പുതനിയ എചയ്.റനി. പലനുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ.

10. ഉപകഭഭാക  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പവദലതനി
കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനുള അകപക്ഷഭാ കഫഭാറലാം ലളനിതമഭാക്കുകേയുലാം
കേണക്ഷനുള നടപടനികമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയയ് പവദലതനി
കേണക്ഷന നല്കുന്നതനിനുള കേഭാലതഭാമസലാം കുറച്ചു.

11.  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലള  വഭായകേള  തനിരനിചടചയ്  കുറഞ  പലനിശ
നനിരക്കനിലള വഭായകേള എടുക്കുന്നതഭാണയ്. 

12. കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് 20-11-2015-ല് പ്രഖവഭാപനിച  'ഉദയയ്  പദതനി'-യനില്
സഭാമ്പത്തനികേ ഭഭാഗലാം ഒഴനിവഭാക്കനി പ്രവര്ത്തന മനികേവയ് വര്ദനിപനിക്കുന്ന
ഭഭാഗത്തനില് പങഭാളനിയഭാകുന്നതനിനയ് നടപടനിലയടുത്തു. 
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13. ഹ്രസസ്വ- ദതീര്ഘ കേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലള  കേരഭാറുകേളവഴനി മതനിയഭായ
വനിലയനില് പവദലതനി ലഭവമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള.

14. തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  പടണങ്ങളനില്  സഭാഡ
കേണകട്രഭാള  ലസന്റെര്  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനുള
പദതനി.

15. 21 ടസൗണുകേളനില് കഫസയ്-2 ലഎ.ടനി.  പദതനികേള നടപനില്വരുത്തുന്ന
പദതനി.

16. എചയ്.റനി./ഇ.എചയ്.റനി.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  ഒഭാകടഭാകമറഡയ്  മതീറര്
റതീഡനിലാംഗയ് (എ.എലാം.ആര്.) സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള പദതനി.

17. എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗുലാം  ഒസൗകടജയ്  കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി
സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  എചയ്.റനി.  ഫതീഡറുകേളനിലലാം  ഡനിസ്ട്രേനിബക്യൂഷന
ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളനിലലാം  എ.എലാം.ആര്.  മതീററുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുള
പദതനി.

18. എന്റെര്പപ്രസസയ്  റനികസഭാഴ്സയ്  പഭാനനിലാംഗയ്  (ഇ.ആര്.പനി.)  നടപനില്
വരുത്തുന്ന പദതനി.

19. ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലകേളനിലള  ഫതീഡറുകേളുലട  തടസലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള നഭാഷണല് പവര് കപഭാര്ടലനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുള 11
ലകേ.വനി. റൂറല് ഫതീഡര് കമഭാണനിററനിലാംഗയ് പദതനി. 

20. നഭാഷണല്  ഇനഫര്കമഷന  ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചേര്  (NII)  ഭഭാഗമഭായനി
ഗവണലമന്റെയ്  ഒഭാഫതീസുകേലള  ഒപ്റനിക്കല്  പഫബര്  കകേബനിളവഴനി
ബന്ധനിപനിക്കഭാനുള പദതനി.

21. പവദലതനി  ബനില്  അടയഭാനുള  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലടയുള
ലമഭാപബല് ആപനികക്കഷന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി സമര്പനിക്കുന്ന
പദതനി.

22. ലതരലഞടുത്ത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി സ്മെഭാര്ടയ് മതീറര് സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള പദതനി.

23. സ്മെഭാര്ടയ്  സനിറനി  പ്രകദശത്തയ്  സ്മെഭാര്ടയ്  ഗ്രനിഡയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള പദതനി.

24. തഭാരനിഫയ്  മഭാറലാം,  കഫയ്സയ്  മഭാറലാം  മുതലഭായവയ്ക്കുകവണനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  ഒഭാണപലനഭായനി  അകപക്ഷകേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം.
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പരമ്പരഭാഗത കേയര് കമഖലയനിലല കനടങ്ങള

21 (*650) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ് :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്ലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വരുമഭാന  സനിരത  ഉറപ്പു
വരുത്തഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി  ഈ കമഖലയനില് പകേവരനിക്കഭാനഭായ കനടങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016-17 വര്ഷത്തനില് പരമ്പരഭാഗത കേയര് കമഖലയ്ക്കുകവണനി എനയ് തുകേ
ലചേലവനിട്ടു എന്നതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ)  കേയര്  വവവസഭായലത്തയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു  രണഭാലാം  പുനദുഃസലാംഘടനഭാ  പദതനിയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളതയ്.
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേയര്  മുഴവനുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി
ഉറപ്പുവരുത്തനി കേയര്ലഫഡയ് സലാംഭരനിക്കുലാം. പ്രസസ്തുത കേയര് ഉപകയഭാഗനിചയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ലചേറുകേനിട  ഉല്പഭാദകേരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  നവഭായവനില  നല്കേനി
സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി  2016 -17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറയ്
വനിഹനിതമഭായനിരുന്ന 17 കകേഭാടനി രൂപ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില്  77 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തനി  കേയര്ലഫഡനിനുലാം  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവര്ഷവലാം  ആവശവമഭായ  തുകേ  വകേലകേഭാളനിചനിട്ടുണയ്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേയര്ലഫഡുവഴനി  ഒരുലക്ഷലാം  കേസ്വനിന്റെല്  കേയറുലാം  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷനവഴനി 100 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഉല്പന്നങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര് സലാംഭരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  കകേരളത്തനിലല  10  കേയര്  കപ്രഭാജകയ്
ഓഫതീസുകേളുലട  പരനിധനിയനില്  48422  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കജഭാലനി
ലഭനിക്കുകേയുലാം  കൂലനിയഭായനി  23,96,17,228  രൂപ  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
വരുമഭാനലാം  ഉറപനിക്കല്  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  27956
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് 12,62,36,570 രൂപ അനുവദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  കമഖലയയ്  കവണനി
160,69,12,959 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. 
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ഖഭാദനികമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനി

22 (*651) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഖഭാദനി  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്;

(ബനി)  ഈ  രലാംഗത്തയ്  കകേരള  ഖഭാദനി  ഗ്രഭാമ  വവവസഭായ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  ഖഭാദനി കമഖലയുലട പ്രസൗഢനിയുലാം പഭാരമ്പരവവലാം നനിലനനിര്ത്തഭാന ഉതകുന്ന
വനിധത്തനില് പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിലലട വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിചയ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് നവഭായമഭായ കൂലനി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഖഭാദനി ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനിപണനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം ഇതനിനഭായനി പ്രദര്ശന വനില്പന
കമളകേള നടത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ&ബനി) കകേരളത്തനില് ഖഭാദനി കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി കനിയഭാത്മകേ

നടപടനികേള കകേരള ഖഭാദനി  ഗ്രഭാമവവവസഭായ കബഭാര്ഡുവഴനി  സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി

വരുന. ഖഭാദനി കമഖലയനിലല ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം, കുറഞ ശഭാരതീരനികേ ആയഭാസലാം

കവണ  ചേര്ക്കളുലാം  തറനികേളുലാം  സഭാപനിക്കല്,  ചേര്ക്കകേളുലടയുലാം  തറനികേളുലടയുലാം

തഭാരതകമവന  പരനിഷ്കൃത  രൂപങ്ങള  ലഭവമഭാക്കല്,  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള

ലമചലപടുത്തനിയുള ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കല്, ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് മനിനനിമലാം

കൂലനി,  ഉതവബത്ത,  ഉല്പഭാദന  ഇനലസന്റെതീവയ്,  ഇ.എസയ്.ഐ.  കക്ഷമനനിധനി

ആനുകൂലവങ്ങള  മുതലഭായവ  ഏര്ലപടുത്തല്,  അദസ്വഭാനഭഭാരലാം  ലഘൂകേരനിചയ്  കൂടുതല്

ഉല്പഭാദനവലാം  കൂലനിയുലാം  ലഭനിക്കഭാന  ഉതകുന്ന  തരത്തനില്  ലറഡനിലമയ്ഡയ്  വഭാര്പനിലാംഗയ്

കപഭാലള  സസൗകേരവങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തല്,  കകേന്ദ്ര  ഖഭാദനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ

സഹഭായകത്തഭാലടയുള  വര്ക്കയ്  ലഷഡയ്  പദതനി,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്   നനിശ്ചനിത
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ഇടകവളകേളനിലല  പരനിശതീലനലാം,  സ്ട്രേതീറയ്  വതീവനിലാംഗയ്  ഖഭാദനി  ഗ്രഭാമലാം  കപഭാലള  ബൃഹതയ്

പദതനികേള,  ഖഭാദനി  കമഖലയനില്  കസ്റ്റര്,  സ്ഫുര്ടനി  പദതനികേള,  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനി വനിഹനിതവലാം ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളുലട പദതനി വനിഹനിതവലാം

ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  അടനിസഭാന  സസൗകേരവവലാം  ലമചലപടുത്തനി  പഴയവയ്ക്കുപകേരലാം

പുതനിയ  യനസഭാമഗ്രനികേള  ലഭവമഭാക്കല്,  ഖഭാദനിയനിലല  പവവനിധവവല്ക്കരണലാം,

മുതലഭായവ  ഖഭാദനി  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായുള  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭായനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഖഭാദനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് മനിനനിമലാം കവതനലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത പദതനി കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര്

മനിനനിമലാം കവതന കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  കകേരള  ഖഭാദനി  ഗ്രഭാമവവവസഭായ  കബഭാര് ഡയ്  ഖഭാദനി  ഉല്പന്നങ്ങളുലട

വനിപണനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഓണലാം,  ബകതീദയ്,  കനിസ്തുമസയ്  തുടങ്ങനിയ

ഉതവകേഭാലങ്ങളനില് സലാംസഭാന വവഭാപകേമഭായനി പ്രകതവകേ ഖഭാദനി വനിപണനകമളകേള

സലാംഘടനിപനിക്കുന.  കൂടഭാലത  പുതനിയ  ഖഭാദനി  ഗ്രഭാകമഭാകദവഭാഗയ്  ഭവനുകേള  (വനില്പന

കകേന്ദ്രങ്ങള) ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കകേന്ദ്ര പവദലതനി കഭദഗതനി നനിയമത്തനിലന്റെ കേരടനിലല പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

23 (*652) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :

ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് പവദലതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പവദലതനി കമഖലലയ സഭാമൂഹനികേ ഉടമസതയനില്നനിനലാം അടര്ത്തനിമഭാറനി
വനകേനിട കകേഭാര്പകററകേളക്കയ് തതീലറഴതുന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയസമതീപനങ്ങള
സലാംസഭാനലത്ത എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  പവദലതനി  കഭദഗതനി  നനിയമത്തനിലന്റെ  കേരടയ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലല പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസസ്തുത നയങ്ങളുലട ഫലമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലള പവദലതനി
വനിതരണ  സഭാപനങ്ങള  പലനുകേളുലടയുലാം  പ്രതനിഷഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  ഉടമസര്
മഭാത്രമഭായനി ചുരുങകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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പവദലതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി):

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനിലള  പവദലതനി  നനിയമത്തനില്  ചേനില
കഭദഗതനികേള വരുത്തുന്നതനിനയ് ഒരു ബനില് പഭാര്ലലമന്റെനില് വചനിട്ടുണയ്.  ആ കഭദഗതനി
പവദലതനി കബഭാര്ഡനിനുലാം, സര്ക്കഭാരനിനുലാം, ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം കദഭാഷകേരമഭായനിരനിക്കുലാം
എന്നഭാണയ്  വനിലയനിരുത്തുന്നതയ്.  പ്രകതവകേ  വനിഭഭാഗമഭായനി  സകപ  പലസനസനി
വരുന്നതയ്   കകഭാസയ്  സബ്സനിഡനി  ഇലഭാതഭാക്കുകേയുലാം  പഭാവലപട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള
സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയലാം.  കൂടഭാലത ലപഭാതുമുതല് ഉപകയഭാഗനിചയ് നനിര്മ്മേനിച
പവദലതനി  വനിതരണ  ശലാംഖല  സസ്വകേഭാരവ/വനകേനിട/ധനനികേ  പലസനസനികേളക്കയ്
നനിയനണമനിലഭാലത നല്കുന്നതനിനയ് നനിര്ബന്ധനിതമഭാകുലാം.

(ബനി)  ഉണയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിച കേരടയ് പവദലതനി കഭദഗതനിയനിലല
പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന.

1. പവദലതനി  വനിതരണ  കമഖല  വനിഭജനിചയ്,  ശലാംഖലയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പരനിപഭാലനച്ചുമതല  ഒരു  സഭാപനത്തനിനുലാം  പവദലതനി  വഭാങ്ങല്-
വനില്പന മലറഭാരു സഭാപനത്തനിനുലാം  (സപപ പലസനസനി)  ആയനി
മഭാറണലാം.

2. ഒരു പ്രകദശത്തയ് ഒന്നനിലധനികേലാം സപപ പലസനസനി ഉണഭാകേഭാലാം.

3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഇഷ്ടമുള  സകപ  പലസനസനിയനില്നനിനലാം

പവദലതനി വഭാങ്ങഭാലാം.   അതയ്  ഈ രലാംഗത്തയ്  മതരമുണഭാക്കുന്നതനിനയ്

കവണനിയഭാണയ്.

4. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിക്കുന്ന കദശതീയ പവദലതനി കപഭാളനിസനി,

തഭാരനിഫയ്  കപഭാളനിസനി  തുടങ്ങനിയവ  കകേന്ദ്ര  പവദലതനി  ലറഗുകലററനി

കേമ്മേതീഷന,  സലാംസഭാന  കേമ്മേതീഷന,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള,

ഉല്പഭാദന  പലസനസനികേള  തുടങ്ങനിയവര്ക്കയ്  നനിര്ബന്ധമഭായുലാം

ബഭാധകേമഭാണയ്.

5. റനിനക്യൂവബനിള  എനര്ജനി  ഉത്പഭാദകേരനില്നനിനള  ഉത്പഭാദനലാം

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന.

6. വനിതരണ  പലസനസനികേളുലടയുലാം,  സപപ  പലസനസനികേളുലടയുലാം

ഇടനനിലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  ഇനര്  മതീഡനിയറനി  കേമ്പനനിയുലാം

വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  ബനില്  പ്രകേഭാരലാം,  പവദലതനി  വനിതരണരലാംഗലാം  വനിഭജനിക്കലപടുകേയുലാം

വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  ചുമതല  വനിതരണ  പലസനസനികേളക്കുലാം,  യഥഭാര്ത

കയവനികയ  ചുമതല  സപപ  പലസനസനികേളക്കുലാം  ആയനിത്തതീരുകേയുലാം  ലചേയലാം.

സപപ പലസനസനികേളക്കയ് നനിലവനിലള ശലാംഖലയനില്ക്കൂടനി  പവദലതനി കേടത്തനി

വനിടുന്നതനിനുലാം  വനില്ക്കുന്നതനിനുമുള  അവകേഭാശലാം  ലഭനിക്കുലാം.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ്

പവദലതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം  സപപ  പലസനസനികേള

ക്കഭായനിരനിക്കുലാം.  എന്നഭാല്  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  പവദലതനി

നല്കുന്നതനിനയ്  സപപ  പലസനസനി  ഇലഭാലത  വന്നഭാല്  ഡനിസ്ട്രേനിബക്യൂഷന

പലസനസനി അവര്ക്കയ് സപപ നല്കേണലാം.

ടനി നയങ്ങളുലട ഫലമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലള പവദലതനി വനിതരണ

സഭാപനങ്ങള  പലനുകേളുലടയുലാം  പ്രതനിഷഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  ഉടമസര്  മഭാത്രമഭായനി

മഭാറുലാം.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനയ്  സപപ  പലസനസനിയഭായുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  എന്നഭാല് മറയ് സസ്വകേഭാരവ സപപ പലസനസനികേളക്കുലാം

അകത കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനിയുണയ്.

ആധുനനികേ ലചേറുകേനിട വവവസഭായങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി പദതനികേള

24 (*654) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന  :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്  :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ  :

ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആധുനനികേ  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി

എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങലള  സഹഭായനിക്കഭാന  ഒരു

അനര്കദശതീയ ഹബയ് സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  മൂലധന  പനിന്തുണ

നല്കുന്നതനിനുള പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ?
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വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന): 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ  കമഖലയനിലല  സമഗ്ര
വനികേസനത്തനിനുലാം  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങലളഭാരുക്കനി  സലാംരലാംഭകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  അതുവഴനി  കൂടുതല് നനികക്ഷപലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതസ്വ  സഹഭായ  പദതനി"  വഴനി  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  സര്ക്കഭാര്  നല്കുനണയ്.  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായനികേലള  ആകേര്ഷനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  ബനിസനിനസയ്  ടു  ബനിസനിനസയ്  മതീറയ്,  വവവസഭായ  സലാംഗമലാം,  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം  ഇനലവകസ്റ്റഴ്സയ്  മതീറയ്,  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  പരനിശതീലന  പദതനി,  ലടകകഭാളജനി
കനിനനികേയ്,  സനില്  ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  എമര്ജനിലാംഗയ്  കകേരള  തുടങ്ങനിയവ
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം,  അതനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായങ്ങളക്കയ്
വനിപണന സഭാധവത വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.   വവവസഭായങ്ങളുലട
നടത്തനിപനിനഭായുള പലസനസുകേളുലാം കനിയറനസുകേളുലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ
സലാംസഭാന  തലത്തനില്  സനിലാംഗനിള  വനിനകഡഭാ  കനിയറനസയ്  കബഭാര്ഡയ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. കൂടഭാലത ബഭാകങഴ്സയ് സമനിതനികേളനില് വവവസഭായനികേളുലട പ്രശങ്ങള
നനിരനരമഭായനി ഉന്നയനിക്കുനമുണയ്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ഫര്ണനിചര്  കമഖലയനിലള  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങലള  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി  ഒരു  അനര്കദശതീയ  ഫര്ണനിചര്  ഹബയ്
സഭാപനിക്കഭാനഭായുള  പദതനികേളക്കയ്  കകേന്ദ്ര  വഭാണനിജവ  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
ഇനഡസ്ട്രേനിയല് കപഭാളനിസനി  &  ലപ്രഭാകമഭാഷന വകുപയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.
ഈ പദതനി നനിലവനില് ലകേഭാരടനിയനില് സഭാപനിക്കഭാനഭായുള സലലാം കേണകസഭാര്ഷവലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ സലത്തനിലന്റെ പ്രഭാഥമനികേ കനിയറനസനിനുള നടപടനികേള
നടനവരനികേയഭാണയ്.

(സനി)  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  സഹഭായ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  സനിരമൂലധനനനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  15%
സഹഭായമഭായനി നല്കുന (പരമഭാവധനി 20 ലക്ഷലാം രൂപ). വനനിതഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം,
പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം,  യുവ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  20%  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന (പരമഭാവധനി  30  ലക്ഷലാം
രൂപ).  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10%  (പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ)  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കുലാം.  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  പത്തനലാംതനിട ജനിലകേളനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് സനിരമൂലധനനനികക്ഷപത്തനിലന്റെ 10% പരമഭാവധനി 10
ലക്ഷലാം  രൂപ)  അധനികേസഹഭായലാം  നല്കേനി  വരുന.  ധനസഹഭായവലാം  അധനികേ
ധനസഹഭായവലാം കചേര്ത്തയ് എലഭാ,  സഭാമൂഹനികേ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലാംലപടവര്ക്കയ്  (ജനറല്,
വമണ,  യൂത്തയ്,  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.)  പരമഭാവധനി അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ  30  ലക്ഷലാം
രൂപയഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.
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സഹകേരണ കമഖലലയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് തനിരുത്തല് നടപടനികേള

25 (*655) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങകേളനില്  കവഭാടവകേഭാശമുള  അലാംഗതസ്വലാം
ഏലതഭാലക്ക ഇനത്തനില്ലപട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കഭാണയ് നലനിയനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  സഹകേരണ  കമഖലലയ  നനിയനണത്തനില്  ലകേഭാണവരുന്നതനിനഭായനി
മുനസര്ക്കഭാര്  ധഭാരഭാളലാം  കേടലഭാസയ്  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  അലാംഗതസ്വലാം  നലനിയതനിലന്റെ
ദൂഷവഫലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സഹകേരണ കമഖലലയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് എലനലഭാലാം തനിരുത്തല്
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .
കേടകേലാംപളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ) ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങകേളനില് കവഭാടവകേഭാശമുള അലാംഗതസ്വലാം പ്രഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കുലാം  അര്ബന  സഹകേരണ
ബഭാങകേളക്കുമഭാണയ് നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.

(ബനി)  ഒരു  ജനിലയനിലല  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം  ബഭാങനിലാംഗയ്  ഇടപഭാടയ്  നടത്തുന്ന  അര്ബന  സഹകേരണ
ബഭാങകേളുലടയുലാം  ലസനട്രല് സഹകേരണസലാംഘമഭായ ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങനില്
ജനിലയനിലല  എലഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കുലാം  അലാംഗതസ്വലാം
നല്കേനിയതുമുകഖന,  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാസഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
അലാംഗതസ്വലാം  നല്കേനിയതുമുകഖന,  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  അര്ബന  സഹകേരണബഭാങകേളക്കുലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങകേളുലട ഭരണസമനിതനിയനില് മതനിയഭായ പ്രഭാതനിനനിധവലാം ലഭനിചനിരുന്നനില.

(സനി)  സഹകേരണകമഖലലയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  14  ജനിലഭാ
സഹകേരണബഭാങകേലളയുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണബഭാങനിലനയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്
കകേരള  സഹകേരണബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാധവതകേള  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ
സലാംഘങ്ങളനിലലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫയ് ലവയര്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലഭാ
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സഹകേരണബഭാങകേളനിലലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണബഭാങനിലലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത
കസഭാഫയ് ലവയര്  നടപഭാക്കനി  കകേഭാമണ  പഭാറയ്കഫഭാമനികലക്കയ്  ലകേഭാണവരുന്നതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി,  സ്റ്റനിയറനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി  എന്നനിവ  രൂപതീകേരനിചയ്
ചേര്ചകേള  നടനവരുന.  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേവഭായഭാ  സലാംഘങ്ങലള  ശക്തനി
ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി 25 കകേഭാടനി രൂപ ഈ
വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഉപകഭഭാകകമഖലയനില് കൂടുതല് കസവനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  2000  നതീതനി   കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം  1500  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി. ലഫഡകറഷന
വഴനി  ആയുര്കവദ  മരുനകേളുലട  വനിതരണലാം-ആയുര്ധഭാര  ശക്തനിലപടുത്തല്,
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം, 1000  സ്കൂളുകേളനില് സ്മെഭാര്ടയ്
കഭാസയ് റൂലാം, 5  ലക്ഷലാം വൃക്ഷലത്തകേള നടുന്ന  പദതനി,  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളവഴനി
കസഭാളഭാര്  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  അലനര്ട്ടുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്   സലാംയുക്ത
പദതനി,  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള അഴനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കുകേ ഇങ്ങലന നനിരവധനി
പദതനികേളഭാണയ്  സഹകേരണകമഖലലയ  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ആസൂത്രണലാം
ലചേയനിട്ടുളതയ്.

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഡതീപഫബറനിലാംഗയ് യനങ്ങള

26  (*656) ശതീമതനി  .   വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .    എന  .   വനിജയന പനിള :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  വവവസഭായലത്ത  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം സസ്വയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഡതീപഫബറനിലാംഗയ്  യനങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഡതീപഫബറനിലാംഗയ്  യനങ്ങള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  സസ്വകേഭാരവ
വവക്തനികേളക്കയ് നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  രണഭാലാം  കേയര് പുനദുഃസലാംഘടനഭാ  സതീലാം  പ്രകേഭാരമുള മനിലയ് ല്ല്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .  ടനി  .  എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ്):

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  വവവസഭായലത്ത  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേയര്
കമഖലയനില് തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് രണഭാലാം പുനദുഃസലാംഘടനഭാ പദതനി.

2. പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലല  കേയര്,  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള
പരനിധനിയനിലഭാലത സലാംഭരനിക്കുന.

3. എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം  എടുത്തുമഭാറനി  പരമ്പരഭാഗത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലലാം  കവതനവലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ്
സമ്പൂര്ണ യനവത്കേരണലാം.

4. ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിചയ്  കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനലാം.

5. കേയര് കകേഭാമ്പസനിറയ് ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

(ബനി)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  90%  സബ്സനിഡനിയുലാം  സസ്വയലാം
സഹഭായ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  75%  സബ്സനിഡനിയുലാം  ഡതീപഫബറനിലാംഗയ്  യനങ്ങള
സര്ക്കഭാര് നല്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)   സസ്വകേഭാരവ  വവക്തനികേളക്കയ്  50%  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില് ഡനി.എഫയ്.
ലമഷതീനുകേള സര്ക്കഭാര് നല്കേനിവരുന.

( ഡനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബ ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച
ഡതീപഫബറനിലാംഗയ് മനിലയ് ല്ല് ലനനമഭാറ മണ്ഡലത്തനിലല വടവന്നൂരനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ ലമഷതീനറനി കകേരള സലാംസഭാന
കേയര് ലമഷനിനറനി മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ് കേമ്പനനി നനിര്മ്മേനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

ലകേഭാചനി-ബലാംഗളരു വവവസഭായ ഇടനഭാഴനി

27  (*657) ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്  കസ്റ്ററുകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  ലകേഭാചനി-
ബലാംഗളരു വവവസഭായ ഇടനഭാഴനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശവ ലക്ഷവങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  മുതല്മുടക്കഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി
കവണലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിലല വവവസഭായനികേ വനികേസനലാം മുന്നനില്ക്കണയ് ലകേഭാചനി-
പഭാലക്കഭാടയ്  പഹലടക്കയ്  വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനിലയ  ബലാംഗളരു  വലര  ബന്ധനിപനിചയ്
ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്  കസ്റ്ററുകേള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള  ഒരു  വവവസഭായ
ഇടനഭാഴനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ  വഴനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  ആഭവനര  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവലാം,
സഭാമ്പത്തനികേ  ഉന്നമനവലാം  ലക്ഷവമനിടയ്  സര്ക്കഭാര്  ഈ  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തുവരുന.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  പ്രഭാഥമനികേ  രൂപകരഖ  തസ്വരനിതഗതനിയനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  സലാംസഭാന
വവവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന  (ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.)  സര്ക്കഭാര്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)   പദതനിയുലട  അനനിമ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ
പദതനിലചലവയ് നനിര്ണയനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

എനര്ജനി മഭാകനജുലമന്റെയ് രലാംഗത്തയ് പഠനങ്ങളുലാം ഗകവഷണങ്ങളുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

28 (*658) ശതീ  .   എന  .    വനിജയന പനിള :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉസൗര്ജ  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഉസൗര്ജ
ഓഡനിറനിലാംഗനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനവലത്തക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  വനകേനിട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഉസൗര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗയ്
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ലചേറുകേനിട  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  എനര്ജനി
ഓഡനിറനിലാംഗയ് നടത്തഭാറുകണഭാ;

(ഡനി)  എനര്ജനി  മഭാകനജുലമന്റെയ്  രലാംഗത്തയ്  പഠനങ്ങളുലാം  ഗകവഷണങ്ങളുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ)  ഉസൗര്ജസലാംരക്ഷണലാം സലാംബന്ധനിചയ് പത്ര-ദൃശവ-ശവവ മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട
കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ഉണയ്.  ഊര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗനിലൂലട  ഊര്ജലാം  നഷ്ടലപടുന്ന  വഴനികേള
കേലണത്തനി  ഊര്ജകേഭാരവക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുകേ
വഴനി വലനിയകതഭാതനില് ഊര്ജലാം ലഭാഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.

എലഭാ  കമഖലകേളനിലലാം  ഊര്  ജ  ഓഡനിറനിനയ്  സഭാധവതയുണയ്.  ഊര്ജ
സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്വരുന്ന  ഊര്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
നനിശ്ചനിത ഇടകവളകേളനിലൂലട ഊര്ജ ഓഡനിറയ് നനിര്ബന്ധമഭാണയ്.

ലപഭാതുലകേടനിടങ്ങള,  വവവസഭായങ്ങള,  വഭാണനിജവ  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവ
ഊര്ജ ഓഡനിറയ്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചയ് ഊര്ജകേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഇ.എലാം.സനി.
സഭാമ്പത്തനികേ സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങള നല്കേനിവരുനണയ്.  

(ബനി)  ഉണയ്.  ഊര്ജസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം 2001  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തയ് 9
വനകേനിട ഊര്ജ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  'ലഡസനികഗ്നേറഡയ്  കേണസക്യൂമര്'  ആയനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിച്ചുണയ്.   ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ഓകരഭാ  മൂന്നയ്  വര്ഷലാം
കൂടുകമ്പഭാഴലാം ഊര്ജ ഓഡനിറയ് നനിര്ബന്ധനിതമഭാണയ്.  ഈ സഭാപനങ്ങളനില് ഊര്ജ
ഓഡനിറയ്  നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  ബക്യൂകറഭാ  ഓഫയ്  എനര്ജനി  എഫനിഷവനസനി
Accredited  Energy  Auditors   ആയനി  219  സഭാപനങ്ങലള  ഇനവയനില്
എലാംപഭാനല്  ലചേയനിട്ടുണയ്.   സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനകേനിട  ഊര്ജ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  (HT/EHT) സ.ഉ.(സഭാധഭാ) 2/2011/ഊ.വ. തതീയതനി 1-1-2011
പ്രകേഭാരലാം  മൂന വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്  ഊര്ജ  ഓഡനിറയ്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനിലന്റെ   പരനിധനിയനില്വരുന്ന   ഊര്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്   ഊര്ജ
ഓഡനിറനിലാംഗനിനഭായനി  എനര്ജനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ലസന്റെര്  എലാംപഭാനല്  ലചേയ  ഊര്ജ
ഓഡനിറയ് സഭാപനങ്ങളുലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,  ലകേടനിടങ്ങള,  വവവസഭായങ്ങള,
ആശപത്രനികേള, കഹഭാടലകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് എനര്ജനി ഓഡനിറയ് നടത്തഭാറുണയ്.  

(ഡനി)  ഊര്ജ  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  രലാംഗത്തയ്  പഠനങ്ങളുലാം  ഗകവഷണങ്ങളുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങള
നല്കുനണയ്.   വവക്തനികേള,  വനിദവഭാര്തനികേള,  അധവഭാപകേര്,  സഭാപനങ്ങള
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എന്നനിവര്ക്കയ്  ഗകവഷണത്തനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  വനിദഗ്ധ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുലാം.

(ഇ)   ഉണയ്.  കേഴനിഞ  കേഭാലഘടത്തനില്  പത്ര-ദൃശവ-ശവവ  മഭാധവമങ്ങളനില്
ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  സകന്ദശങ്ങള  പരസവരൂപത്തനില്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതു
കൂടഭാലത  ആകേഭാശവഭാണനിയനിലൂലട  കശഭാതഭാക്കളുലട  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ
സലാംബന്ധമഭായ  സലാംശയങ്ങളക്കയ്  ഇ.എലാം.സനി.  ഉകദവഭാഗസര്  മറുപടനി  നല്കുന്ന
ഹകലഭാ ആകേഭാശവഭാണനി പരനിപഭാടനിയുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പത്രങ്ങള,  ആഴ്ചപതനിപ്പുകേള
എന്നനിവയനില്  പരസവങ്ങള  നല്കുന്നത്കൂടഭാലത  അവയുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്
വഭായനക്കഭാര്ക്കഭായനി മതരപരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം പരനിപഭാടനികേള
ഭഭാവനിയനിലലാം ലചേയന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

പവദലതനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി കബഭാധവത്കേരണ പദതനി

29  (*659) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അനുഭവലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  രൂക്ഷമഭായ  വരളച
പവദലതനി കമഖലലയ സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് പവദലതനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണത്തനിലണഭായ വര്ദന, കേടുത്ത ചൂടയ് തുടങ്ങനിയ
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഉപകഭഭാഗത്തനില്  വലനിയ  വര്ദന  ഉണഭായ  സഭാഹചേരവത്തനില്
പവദലതനിയുലട ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പവദലതനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പവദലതനിയുലട  ഉപകഭഭാഗത്തനില്

സസ്വയലാംനനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനി  ഉപകഭഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം

ജനങ്ങളുലട  സഹഭായസഹകേരണലാം  അതവനഭാകപക്ഷനിതമഭായതനിനഭാല്  ഇതു

സലാംബന്ധനിചയ്  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാധവത്കേരണ  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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പവദലതനി വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .  മണനി):

(എ&ബനി)  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചതനിനഭാല്
സലാംസഭാനത്തയ്  അനുഭവലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  പവദലതനി
കമഖലലയ  സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  മുനകേരുതലകേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

• കേഭാലവര്ഷക്കുറവയ്  മൂലലാം ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന പവദലതനി  പ്രതനിസന്ധനി
തരണലാം  ലചേയഭാനഭായനി   മദവകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാലകേരഭാറുകേള  മുകഖന
(ഡനി.ബനി.എഫയ്.ഒ.ഒ.  പ്രകേഭാരലാം)  2016  ഡനിസലാംബര്  മുതല്
ലഭവമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന പവദലതനി  ജൂണ 2016 മുതല് ലഭവമഭാക്കുകേ
വഴനി,  ഡഭാമുകേളനില്  ലവളലാം  കവനല്ക്കഭാലകത്തക്കയ്  സലാംഭരനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

• ഇതുകൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം  പവദലതനി
തഭാരതകമവന  കുറഞ  നനിരക്കനില്  ലകേഭാണവരുന്നതനിനുള
ദതീര്ഘകേഭാല-ഹൃസസ്വകേഭാല കേഭാരഭാറുകേളനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  865 ലമഗഭാ
വഭാടനിലന്റെ  ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുലാം  300 ലമഗഭാവഭാടയ്  റസൗണയ്  ദ  കകഭാക്കയ്
അടനിസഭാനത്തനിലലാം  100  ലമഗഭാവഭാടയ് പതീക്കയ് സമയത്തുലാം ഹൃസസ്വകേഭാല
കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതനില്  315  ലമഗഭാവഭാടയ്  പവദലതനി
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് 6-12-2016 ല് ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി. 

• ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാര് അനുസരനിചയ്  1-3-2017  മുതല് 30-6-2017  വലര
ലഭനികക്കണ 200 ലമഗഭാവഭാടയ് ലഭനിക്കുന

• കൂടഭാലത  മഭാര്ചയ്  2017  മുതല്  ലമയയ്  2017  അവസഭാനലാം  വലര
100  ലമഗഭാവഭാടയ്  പവദലതനി  24  മണനിക്കൂറുലാം  100  ലമഗഭാവഭാടയ്
രഭാത്രനി  6 മണനിക്കൂറുലാം ലഭനിക്കുന്ന മലറഭാരു ഹൃസസ്വകേഭാല കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം
ഇകപഭാള ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനണയ്.

• ഇതുകേഴനിഞള പവദലതനിക്കമ്മേനി തഭാരതകമവന കൂറഞ നനിരക്കനില്
പവര് എകയ്കചേഞയ്  അണലഷഡക്യൂളഡയ്  ഇന്റെര്ലചേയനിഞയ് വഴനിയഭാണയ്
ഇകപഭാള  നനികേത്തനി  ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   എന്നനിരുന്നഭാലലാം  എലഭാ
കവനല് കേഭാലലത്തയുലാം കപഭാലല ഈ വര്ഷവലാം പവദലതനി ഉപകഭഭാഗലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായുള  ആഹസ്വഭാനലാം  ദൃശവ  -  ശവവ  മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട
നല്കേനിവരുന.

ലഡല്പയ്  (ലഡഭാമസ്റ്റനികേയ്  എഫനിഷവന്റെയ്  പലറനിലാംഗയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  പദതനിയനിലൂലട
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  സസൗജനവ  നനിരക്കനില്  2  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  വതീതലാം
വനിതരണലാം  ലചേയന്ന  പദതനി  നടനവരുന.   ഈ  പദതനിയനിലൂലട  1.5   കകേഭാടനി
ബളബുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   ഇതുവലര  ഒരു  കകേഭാടനി
ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്തുകേഴനിഞ.  
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2016  ഡനിസലാംബര്  14-നയ്   ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  വനിവനിധ  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിചയ്
ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  സകന്ദശലാം   ഉളലക്കഭാളനിച്ചുലകേഭാണയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നനിന്നയ്
ആരലാംഭനിചയ്  തനിരുവനനപുരത്തയ്  സമഭാപനിച   പസക്കനിള  റഭാലനി  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്
ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുള   അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനയ്  സഭാധനിച്ചു.
എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ ദനിനത്തനില് മഭാസയ് റഭാലനി സലാംഘടനിപനിച്ചു.

ഇതനിനുപുറലമ  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്  -ലന്റെ  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേളനില്
നനിലവനിലള  ഫഭാനുകേള  മഭാറനി  കേഭാരവക്ഷമതയുള  1000  ഫഭാനുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണയ്.

തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്  ഉളലപലട   17  സഭാപനങ്ങളനില്
എനര്ജനി  ഓ ഡനിറനിലാംഗയ് നടത്തുകേയുലാം ഊര്ജ സലാംരക്ഷണത്തനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  സസ്വകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനിലലാം അവരുലട അകപക്ഷ അനുസരനിചയ്
എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗയ് നടനവരുന.

കൂടഭാലത ഇ.എലാം.സനി.  മുകഖന പവദലതനി ഉപകഭഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാലഴപറയുന്ന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

• ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖലയനില്  പവദലതനി  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വതീടമ്മേമഭാര്ക്കുകവണനി ഊര്ജ കനിനനിക്കയ് നടത്തനിവരുന.

• ലപഭാതുജന  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  എന.ജനി.ഒ.-കേള,  സര്വതീസയ്
ലസഭാപസറനികേള,  ലപഭാതുജന വഭായനശഭാലകേള എന്നനിവയുമഭായനി കചേര്ന്നയ് ഊര്ജ
കേനിരണ പരനിപഭാടനി നടത്തനിവരുന.

• വനിദവഭാലയങ്ങളനിലലയുലാം  വതീടുകേളനിലലയുലാം  പവദലതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  സ്മെഭാര്ടയ്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
നടത്തനിവരുന.

(സനി) നഭാഷണല് സര്വതീസയ് സതീലാം, എനര്ജനി കേണസര്കവഷന ലസഭാപസറനി,
വനിവനിധ  റസനിഡനസയ്  അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നനിവരുമഭായനി  ഒത്തുകചേര്ന്നയ്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  വനിവനിധ  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്-ലന്റെ
ഡനി.എസയ്.എലാം.  ലസലനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  ലപഭാതുജനങ്ങലളയുലാം  വനിദവഭാര്തനികേലളയുലാം
ഉളപടുത്തനി ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പതനിവഭായനി നടത്തനിവരുന.

പവദലതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പത്ര-ദൃശവ-സഭാമൂഹവ
മഭാധവമങ്ങളവഴനി  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായുള  പ്രചേഭാരണങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണയ്.
പ്രമുഖ  ഉതവ  നഗരനികേളനില്  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രദര്ശനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ആ  പ്രദര്ശനശഭാലകേളനിലൂലട   ഊര്ജ
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സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായുള  ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം  ലചേയഭാറുമുണയ്.  ദൃശവ-
മഭാധവമങ്ങളവഴനി അതനിപ്രശസരഭായ സനിനനിമഭാ തഭാരങ്ങലള അണനിനനിരത്തനി ഊര്ജ
സലാംരക്ഷണ സകന്ദശലാം സലാംകപ്രഷണലാം ലചേയവ ബഹുജന ശദ പനിടനിച്ചുപറനിയനിരുന.

ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  140  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  ഊര്ജ
കേനിരണ  എന്ന  കപരനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  എനര്ജനി
കനിനനികേയ്  എന്ന പദതനി   പ്രകേഭാരലാം  സതീകേളഭായ  കനിനനികേയ്  കവഭാളണനിയര്മഭാര്  ഓകരഭാ
പഞഭായത്തനിലലാം  വതീടുകേള  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ
ആവശവകേതലയക്കുറനിചയ് വതീട്ടുകേഭാലര കബഭാധവഭാനമഭാരഭാക്കുകേയുലാം ലചേയന.  

ലപഭാതുജന  വഭായനശഭാലകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ഊര്ജ
സലാംരക്ഷണലത്തകുറനിച്ചുള കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനി വരുനണയ്.

സസ്വകദശയ് ദര്ശന പദതനി

30 (*660) ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന  .   പനി. :
ശതീമതനി ഇ  .  എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം പദതനിയഭായ സസ്വകദശയ് ദര്ശന പദതനിയനില് ഏലതഭാലക്ക
തതീമഭാറനികേയ് സര്കേക്യൂട്ടുകേള ആണയ് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്;

(ബനി) സലാംസഭാന ടൂറനിസലാം വകുപയ് സസ്വകദശയ് ദര്ശന പദതനിയനിലല സനിരനിചേസ്വല്
ടൂറനിസലാം  സര്കേക്യൂടനില്  ഏലതഭാലക്ക  പ്രകദശങ്ങളഭാണയ്  ഉളലപടുത്തനിയലതന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാം പളനി സുകരന്ദ്രന):

(എ)  "സസ്വകദശയ്  ദര്ശന"  പദതനിയനില്  തഭാലഴ  പറയുന്ന  തതീമഭാറനികേയ്
സര്കേക്യൂട്ടുകേള ഉളലപടുന.

• ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടയ്

• റൂറല് ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടയ്

• കകേഭാസ്റ്റല് സര്കേക്യൂടയ്



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 69

• ബുദനിസലാം സര്കേക്യൂടയ്

•  സനിരനിചേസ്വല് ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടയ്

• ഹനിമഭാലയ സര്കേക്യൂടയ്

• ലഹറനികറജയ് ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടയ്

• കനഭാര്ത്തയ് ഈകസ്റ്റണ സര്കേക്യൂടയ്.

(ബനി)   കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  "സസ്വകദശയ്  ദര്ശന"പദതനിയനില്
സനിരനിചേസ്വല് ടൂറനിസലാം സര്കേക്യൂടനില് ഉളലപടുത്തനി ശബരനിമല വനികേസനലാം  (എരുകമലനി-
പമ്പ-സന്നനിധഭാനലാം),  ശതീപത്മനഭാഭസസ്വഭാമനികക്ഷത്രലാം-ആറന്മുള  -ശബരനിമല വനികേസനലാം
എന്നതീ രണയ് പദതനികേള അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സഭാമ്പത്തനികേനനിലലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള 

1  (5727)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  31-3-2016-ല്  അവസഭാനനിച  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആകളഭാഹരനി കേടലാം എത്ര രൂപയഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ  കേഭാലയളവനിലല  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  റവനക്യൂ  കേമ്മേനി  എത്ര
രൂപയഭാണയ്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേനനില  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഭഭാവനിയനില്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  പകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  31-3-2016-ല്  അവസഭാനനിച  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആകളഭാഹരനി കേടലാം 46,058 രൂപയഭാണയ്. 

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  റവനല  കേമ്മേനി
9,656.81 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. 

(സനി)  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലൂലടയുലാം  അനഭാവശവ  ലചേലവയ്
നനിയനണത്തനിലൂലടയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവയ്  ഊര്ജനിതമഭാക്കനിയുലാം  വനികേസനകക്ഷമ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് പണലാം  കേലണത്തഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് സഭാധനിക്കുനണയ്. 
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2017  ജൂപല  മുതല്  ജനി.എസയ്.റനി.  (ചേരക്കയ്  കസവന  നനികുതനി)
ഏര്ലപടുത്തുന്നകതഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  വര്ദനവയ്
ഉണഭാകുലമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം  കൂടുതല്  കൃതവതയഭാര്ന്ന  നനികുതനി
പനിരനിവയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിലവനില്  വരുന്നതുവഴനി  നനികുതനി  ലവടനിപ്പുവഴനിയുള  കചേഭാര്ച
വലനിയ കതഭാതനില് കുറയഭാനഭാകുലമനലാം കേരുതുന. 

ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള നനികുതനി ചുമത്തുന്നതയ് ഉപകഭഭാഗലാം നടക്കുന്ന
സലത്തഭായതനിനഭാല്  ഒരു  ഉപകഭഭാക  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനയ്  ഇതയ്
ഗുണകേരമഭാകുകേയുലാം നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയലാം.  കൂടഭാലത സര്വതീസയ്
ടഭാകനിലൂലടയുലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ് അധനികേ വരുമഭാനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാലാം. വഭാറയ് ആലാംനസ്റ്റനി
സതീലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂലട  2017-18-ല്  നലലഭാരു  തുകേ  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ
ഇനത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണയ്. 

നനിലവനിലള  നനികുതനി  സമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാരവക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി  സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കുള  പണലമഭാടുക്കലലാം
സര്ക്കഭാരനില്നനിനള  പണ  വനിതരണവലാം  ഓണപലനഭായനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുള
ഇ-ട്രഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ.  ഇതുവഴനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
എകപഭാള  കവണലമങനിലലാം  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  പണമടയ്ക്കുന്നതനിനയ്  സസൗകേരവ
കമര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്,  മറയ്  വകുപ്പുകേള,  ബഡ് ജറയ്,  ഭഭാരതതീയ
റനിസര്വയ് ബഭാങയ്,  അക്കസൗണന്റെയ് ജനറല്,  വനിവനിധ ബഭാങകേള,  വനിവനിധ കഡ്രഭായനിലാംഗയ്
ആന്റെയ്  ഡനിസ്കബഴ്സനിലാംഗയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  തുടങ്ങനിയ എലഭാവലരയുലാം  ഒരു  കുടക്കതീഴനില്
സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  ഇടപഭാടുകേള പരസരലാം  ഓണപലനഭായനി  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു
ഇന്റെകഗ്രറഡയ് ഫനിനഭാനഷവല് മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് സനിസ്റ്റലാം (IFMS) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

എ.ടനി.എലാം. ഇടപഭാടുകേള ക്കയ് സര്വതീസയ് ചേഭാര്ജയ്

2  (5728)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാങനിലാംഗയ്  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്  പ്രയഭാസലാംകൂടഭാലത  ഇടപഭാടയ്  നടത്തഭാന
സഹഭായനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനമഭായനി  ലകേഭാണവന്ന എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  അവലര
പനിഴനിയഭാനുള  മഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  ബഭാങകേള  ദരുപകയഭാഗലാം  ലചേയന്നതഭായ  ആകക്ഷപലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എ.ടനി.എലാം.  ഇടപഭാടുകേളക്കയ്  സര്വതീസയ്  ചേഭാര്ജയ്  ഈടഭാക്കഭാനുള
എസയ്.ബനി.ഐ.-യുലട നതീക്കത്തനിലനതനിലര വവഭാപകേമഭായ പ്രതനികഷധലാം ഉയര്നവന്ന
സഭാഹചേരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനകത്തഭാലട  എസയ്.ബനി.ഐ.-യുലട  നനിഷനിയഭാസനി
വര്ദനിചതഭാണയ് കസവന നനികുതനി നനിരക്കുകേള കൂടഭാന കേഭാരണലമന്നയ് കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ഇടപഭാടുകേഭാലര  ബഭാങകേളുലട  ഇത്തരലാം
ചൂഷണത്തനില്നനിന്നയ് സലാംരക്ഷനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള പകേലക്കഭാള്ളു ലമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  എ.ടനി.എലാം.  ഇടപഭാടുകേളക്കയ്  സര്വതീസയ്  ചേഭാര്ജയ്  ഈടഭാക്കഭാനുള
എസയ്.ബനി.ഐ.-യുലട  നതീക്കത്തനിലനതനിലര  വവഭാപകേമഭായ  പ്രതനികഷധലാം  ഉയര്ന
വരുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കനഭാടയ് നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം എസയ്.ബനി.ഐ.-യുലട നനിഷനിയ ആസനി
വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത സഭാഹചേരവത്തനില് ബഭാങനിലന്റെ നനിഷനിയ ആസനിയനിലണഭായ
വര്ദനവലാം സര്വതീസയ് ചേഭാര്ജയ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണഭാകേഭാലാം.

(ഡനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കുന്നതയ് റനിസര്വയ്
ബഭാങലാം  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാരുമഭാണയ്.  അതുലകേഭാണയ്  ബഭാങകേള  അവരുലട
കസവനങ്ങളക്കയ് ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി ഏര്ലപടുത്തുന്ന അമനിതമഭായ ഫതീസുലാം പനിഴയുലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികനഭാ  കുറയ്ക്കുന്നതനികനഭാ   കവണ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനികക്കണതയ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്  ലപഭാതുജനങ്ങള  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിനയ്  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതഭാണയ്. 

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട എന.ആര്.ഐ. ചേനിടനി

3  (5729)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട എന.ആര്.ഐ.  ചേനിടനിയനില് ഏകേകദശലാം എത്ര
വരനിക്കഭാലരയഭാണയ് കചേര്ക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്; ഇതുവഴനി ഏകേകദശലാം
എത്ര തുകേ സസ്വരൂപനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വരനിക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേ  കേനിഫ്ബനിയനില്
നനികക്ഷപമഭായനി  സസ്വരൂപനിക്കഭാനഭാകണഭാ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  എങനില്  ഈ  തുകേ
അടനിസഭാനസസൗകേരവ  വനികേസന  പദതനികേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(സനി)  ചേനിടനി നടത്തനിപനിനഭാകയഭാ ചേനിടനിനടത്തനിപയ് വഴനികയഭാ സസ്വരൂപനിക്കുന്ന തുകേ
മകറലതങനിലലാം  ആവശവങ്ങളക്കയ്  വകേമഭാറനി  ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലല  ചേനിടനി
നനിയമത്തനില്  വവവസയുകണഭാ;  എങനില്  ഈ  തുകേ  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  നനിയമത്തനില്  വവവസ  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവഭാസനി ചേനിടനികേളനില്
ഏകേകദശലാം ഒരു ലക്ഷലാം ഇടപഭാടുകേഭാലരയഭാണയ് ആദവ വര്ഷലാം കചേര്ക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  അടുത്ത  ഏതഭാനുലാം  വര്ഷങ്ങളലകേഭാണയ്  12,000 കകേഭാടനി  രൂപ
സമഭാഹരനിക്കഭാലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)  ചേനിടനിയനിലടയ്ക്കുന്ന  പണലാം  കബഭാണകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്  നല്കകേണ ചേനിടനി  പണത്തനിനു കവണതഭായ തുകേ കേഭാള ഓപ്ഷന
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  തനിരനിലചടുക്കുകേയുലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  മനിചലാം   വരുന്ന  പണലാം
അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന  വനിധത്തനിലമഭാണയ്
വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുളതയ്. 

(സനി)  ചേനിടനിവഴനി  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  തുകേ  ലചേലവഴനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
1982-ല്  കകേന്ദ്ര  ചേനിടനി  നനിയമത്തനിലന്റെ  ലസക്ഷന  (14)  -ല്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്.
ആയതനിലന്റെ പ്രസക്തഭഭാഗലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ചേനിടനി 

4  (5730) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ചേനിടനിവഴനി  സമഭാഹരനിക്കുന്ന തുകേ ഏലതലഭാലാം  ട്രസ്റ്റനി
ലസകേക്യൂരനിറനികേളനിലഭാണയ് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി) ഈ തുകേ നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഏലതങനിലലാം തരത്തനിലള വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളകക്കഭാ പദനലാംദനിന ലചേലവകേളകക്കഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ഇത്തരത്തനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏലതങനിലലാം
തരത്തനിലള തടസങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ചേനിടനിവഴനി  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  തുകേ  വകേമഭാറനി
ലചേലവഴനിക്കുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  ചേനിടനി  നനിയമത്തനില്  എലനലഭാലാം
വവവസകേളഭാണയ് നനിലവനിലളതയ്?

* പലബറനിയനില്  വചനിട്ടുണയ്. 



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 73

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചേനിടനിയുലട ആദവ പനിരനിവയ് ലസകേക്യൂരനിറനിയഭായനി സര്ക്കഭാര് ട്രഷറനിയനിലഭാണയ്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി&സനി)  ട്രഷറനിയനില്  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  തുകേ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനണയ്. 

(ഡനി)  ചേനിടനിവഴനി  സമഭാഹരനിക്കുന്ന  തുകേ  ലചേലവഴനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
1982-ലല  കകേന്ദ്ര  ചേനിടനി  നനിയമത്തനിലന്റെ  ലസക്ഷന  (14)-ല്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്.
ആയതനിലന്റെ പ്രസക്തഭഭാഗലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

എലാം.എല്.എ. ആസനി വനികേസന ഫണയ്

5  (5731)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില് ഏലതങനിലലാം തരത്തനിലള മഭാറങ്ങള വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണയ്  ആസനി  വനികേസന  ഫണയ്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്നതയ്;  ലപഭാതുകുളങ്ങള,  ജലസലാംഭരണനികേള  തുടങ്ങനിയവ
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആസനി  വനികേസന  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ
ലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആസനി  വനികേസനഫണയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിലല  കേഭാല  തഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   നനികയഭാജകേമണ്ഡല  ആസനി  വനികേസന  പദതനിക്കുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പുറലപടുവനിചനിരനിക്കുന്നതയ്  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  332/2012/ധന.  തതീയതനി  11-6-2012
പ്രകേഭാരമഭാണയ്.  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ മഭാറങ്ങള പ്രസ്തുത ഉത്തരവനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനില്  മൂലധനസസ്വഭഭാവമുള  ആസനികേളുലട
സൃഷ്ടനിയഭാണയ് ആസനി വനികേസന പദതനി ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനില്  സ്മെഭാര്ടയ്  കഭാസയ്  റൂലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
യഭാത്രഭാസസൗകേരവലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  വഭാഹനലാം  വഭാങന്നതനിനുലാം  ആസനി
വനികേസന  ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത എയ്ഡഡയ്
സ്കൂളുകേളനില് പഭാചേകേപ്പുര,  ശചേനിമുറനി  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ക്ഷതീര സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കയ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  പരമഭാവധനി  10
ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ആസനി വനികേസന ഫണനില്നനിനലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന അനുമതനി

* പലബറനിയനില്  വചനിട്ടുണയ്. 
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നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടകയഭാ
ഉടമസതയനിലള ലപഭാതുകുളങ്ങളുലാം ജലസലാംഭരണനികേളുലാം നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ആസനി
വനികേസന  പദതനിയുലട  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  ഫണയ്
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനിവരുനണയ്. 

(സനി)  ആസനി  വനികേസന  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം പ്രവൃത്തനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി
സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  67/2015/ധന.  തതീയതനി  22-7-2015  പ്രകേഭാരലാം  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആസനി വനികേസന
പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായുള  പുതുക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്
41/2017/ധന. തതീയതനി 25-3-2017 പ്രകേഭാരലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി. വനിഭഭാഗത്തനിലളവരുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായുള ബജറയ്
വനിഹനിതലാം

6  (5732)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എസയ്.സനി/എസയ്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലളവരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളക്കയ് നല്കുന്ന ബജറയ് വനിഹനിതലാം
ഈ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  ജനസലാംഖവയ്ക്കുയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായലഭാലയന്ന  വനിഷയലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ജനിലയനില് എസയ്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിന്നയ് എസയ്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനികലക്കയ്
ഒരു സമുദഭായലത്ത  ഉളലപടുത്തുകേവഴനി  ജനസലാംഖവയനില്  വന്നനിട്ടുള വര്ദനവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലല  തുകേ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തുന്നലതന്ന  വര് ഷങ്ങളഭായുള
പരഭാതനി ഇതുവലര പരനിഹരനിക്കലപടനിടനിലഭാലയന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള  അടനിയനര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  സലാംസഭാന ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശകേളുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  ധനവനിനവഭാസലാം  നടത്തുന്നതയ്.  ഏലതങനിലലാം
പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  പരഭാതനിയുലണങനില്  അക്കഭാരവലാം
അടുത്ത  സലാംസഭാന  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തനി  പരനിഹഭാരലാം
കതടഭാവന്നതഭാണയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല കചേഭാദവത്തനിലന്നയനിചനിരനിക്കുന്ന പ്രശലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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എസയ്.ബനി.ഐ. ഈടഭാക്കുന്ന അമനിത സര്വതീസയ് ചേഭാര്ജയ്

7  (5733)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  ജൂണ  1-ാം  തതീയതനി  മുതല്  എസയ്.ബനി.ലഎ.  എലഭാ  ബഭാങനിങയ്

കസവനങ്ങളക്കുലാം  കേനത്ത  സര്വതീസയ്  ചേഭാര്ജയ്  ഈടഭാക്കുലാം  എന്ന  വഭാര്ത്ത

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന

എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കുന്നതയ് റനിസര്വയ്

ബഭാങലാം  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാരുമഭാണയ്.  അതുലകേഭാണയ്  ബഭാങകേള  അവരുലട

കസവനങ്ങളക്കയ് ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി ഏര്ലപടുത്തുന്ന അമനിതമഭായ ഫതീസുലാം പനിഴയുലാം

ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികനഭാ കുറയ്ക്കുന്നതനികനഭാ കവണനടപടനികേള സസ്വതീകേരനികക്കണതയ് കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല് ലപഭാതുജനങ്ങള കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിച്ചു

കേനിട്ടുന്നതനിനയ് പ്രസ്തുത വനിഷയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതഭാണയ്. 

വഭാഹന ഉപകയഭാഗലാം

8  (5734)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഔകദവഭാഗനികേ  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  വഭാഹനങ്ങള വഭാടകേയ്ലക്കടുക്കഭാന

അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള ഓഫതീസുകേളനിലല വഭാഹന ഉപകയഭാഗലാം കമപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ

നടക്കുന്നലതന്നയ് ധനകേഭാരവ ഇനലസക്ഷന വനിഭഭാഗലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഖജനഭാവനില്നനിന്നയ്  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  കചേഭാര്ന

കപഭാകുന്ന വഭാഹനവഭാടകേ കമകക്കടയ് ഇനലസക്ഷന വനിഭഭാഗലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഫുഡയ് കസഫനി വകുപനിലന്റെ വഭാഹന വഭാടകേ ഇടപഭാടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

കേലണത്തലകേള എലനലഭാമഭാണയ്; ഇലലങനില് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ?



76       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 25, 2017

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഔകദവഭാഗനികേ  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  വഭാഹനങ്ങള  വഭാടകേയ്ലക്കടുക്കഭാന
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള ഓഫതീസുകേളനിലല വഭാഹന ഉപകയഭാഗലാം കമപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ
നടക്കുന്നലതന്നയ് പ്രകതവകേമഭായനി പരനികശഭാധനകേലളഭാനലാം നടത്തനിയനിടനില. 

(ബനി)  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  ശദയനില്ലപടുന്ന  വഭാഹന  വഭാടകേ
കമകക്കടുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി തുടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്. 

(സനി)  ഫുഡയ്  കസഫനി കേമ്മേതീഷണകററനില് വഭാഹനലാം വഭാടകേയയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  ധനകേഭാരവ  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗലാം  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ടയ് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പണത്തനിലഭാണയ്. 

ലകേഭാലലാം ഭക്ഷവ സുരക്ഷ അസനിസ്റ്റന്റെയ് കേമ്മേതീഷണറുലട കേഭാരവഭാലയത്തനില്  2016
 ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം  2-ാം തതീയതനി  പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഓഫതീസതീനയ്
സസ്വനമഭായനി വഭാഹനലാം അനുവദനിചനിടനില.  ലകേ.എല്.-02,  എ. ലകേ. 2115 നമ്പരനിലള
ടഭാറഭാ  സുകമഭാ  വഭാഹനമഭാണയ്  ഓഫതീസയ്  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  വഭാടകേയയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  ശതീ.  ജയകുമഭാര് ലകേ.,  ജയമന്ദനിരലാം,  കേന്നനികമല്,  കേനിളനിലക്കഭാല്ലൂര്
പനി.ഒ.,  ലകേഭാലലാം  എന്ന  വനിലഭാസത്തനിലഭാണയ്  എഗ്രനിലമന്റെയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.
2011  വലര NRHM-ലന്റെ വഭാഹനമഭാണയ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവന്നനിരുന്നതയ്. ഭക്ഷവ സുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുലട 6-1-2012-ലല D-3421/11/CFS പ്രകേഭാരലാം പരമഭാവധനി 20,000 രൂപ
ലചേലവഴനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഓഫതീസയ്  ആവശവത്തനിനഭായനി  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  2210-06-102-99-34-OC Plan  എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിന്നഭാണയ്
തുകേ മഭാറുന്നതയ്.  11-9-2012-ലല ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം ദനിവസലാം  1500  രൂപ പ്രകേഭാരലാം
7/2012-ല്  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിചതഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഭക്ഷവ  സുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുലട  17-9-2012-ലല  D-1985/12 CFS  ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം മഭാസപരനിധനി
24,000 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കകേരള സലാംസഭാന സലാംരലാംഭകേ വനികേസന മനിഷന

9  (5735) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  സലാംരലാംഭകേ  വനികേസന  മനിഷലന്റെ  കേതീഴനില്  എത്ര
സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്;  എത്ര  കപര്ക്കഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിചനിട്ടുളതയ്;  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചു;  ജനിലതനിരനിചയ്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  സലാംരലാംഭകേ  വനികേസന  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  31-5-2016-ലല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  സലാംരലാംഭകേ
വനികേസന മനിഷലന്റെ കേതീഴനില്  1757  സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   3836  കപര്ക്കയ്
ഇതനിലന്റെ ആനുകൂലവലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  15179.14 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ജനില
തനിരനിച്ചുള വനിശദഭാലാംശലാം ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന.*

(ബനി) 2011 മുതല് 5 വര്ഷകത്തയഭാണയ് ഈ പദതനി പ്രഖവഭാപനിചതയ്.  പ്രസ്തുത
പദതനി 2016 ഡനിസലാംബറനില് അവസഭാനനിച്ചു.  അടുത്ത അഞയ് വര്ഷലാംലകേഭാണയ് 1500
പുതുസലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുതകുന്ന  'യുവസലാംരലാംഭകേ  വനികേസന  പദതനി'-യുലട
കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

'ഫുഡയ് കസഫനി വകുപയ് ഈടഭാക്കനി ട്രഷറനിയനില് അടച തുകേയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള'

10  (5736) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  ലപറനിലവകണഴ്സനില്നനിനലാം  ഫുഡയ്
കസഫനി  വകുപയ്  പഫന  ഇനത്തനില്  ഈടഭാക്കനിയ  എത്ര  തുകേ  ഖജനഭാവനില്
അടചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  കകേഭാമ്പസൗണനിലാംഗയ്  ഇനത്തനില്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  എത്ര
തുകേ ട്രഷറനിയനില് അടചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ലപറനിലവകണഴ്സയ്  അലഭാത്തവരനില്നനിനലാം  ഈ  ഇനത്തനില്  പഫന
ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫു ഡയ്  കസഫനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനയ്  ഏതു നനിയമവവവസ പ്രകേഭാരമഭാണയ്
കകേഭാമ്പസൗണനിലാംഗയ് നടത്തഭാന ചുമതല നലനിയനിട്ടുളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനില്  FSS Act Section (69) -ഉലാം  (49) -ഉലാം
പ്രകേഭാരലാം ഫുഡയ് കസഫനി വകുപയ് പഫന ഇനത്തനില് ഏകേകദശലാം  59,69,000  രൂപ
ഖജനഭാവനില് അടചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കകേഭാമ്പസൗണനിലാംഗയ്  ഇനത്തനില്  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില് ഏകേകദശലാം  90,09,000/- രൂപ ട്രഷറനിയനില് അടചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഫുഡയ് കസഫനി ആന്റെയ് സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സയ് ആകയ്  2006 -ഉലാം അനുബന്ധ
ചേടങ്ങളുലാം അനുസരനിചയ് മഭാത്രകമ പഫന ഈടഭാക്കുനള. 

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ഡനി)  2006-  ലല ഭക്ഷവ സുരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിലല വകുപയ്  69 -ഉലാം  49  -ഉലാം
പ്രകേഭാരലാം  ഭക്ഷവ  സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്  അധനികേഭാരലപടുത്തനിയ  ലഡസനികഗ്നേറഡയ്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കഭാണയ് കകേഭാമ്പസൗണനിലാംഗയ് നടത്തഭാന ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്. 

ആസനി വനികേസന ഫണയ്

11  (5737)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിമൂന്നഭാലാം നനിയമസഭയനിലല അലാംഗങ്ങള യഥഭാസമയലാം നനിര്കദ്ദേശനിചതുലാം
എന്നഭാല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ ആസനി വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഇകപഭാള ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് സഭാകങതനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള
വരുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനയ്  തടസമുകണഭാ
ലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  അകത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംതലന്ന  ധനഭാനുമതനിയുലാം
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണയ്  ആസനി  വനികേസന  പദതനിക്കഭായുള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുളതയ്.  എന്നഭാല്  13-ാം കകേരള നനിയമസഭയനിലല
അലാംഗങ്ങള  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായനി
യഥഭാസമയലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലലാം പരനിഗണനികക്കണതഭാലണന്നയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.
സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  33/2016/ധന.  തതീയതനി  12-4-2016  പ്രകേഭാരലാം  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  സനില്  ഓവര്   വര്ക്കുകേളഭായനി  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേലള
പരനിഗണനിചയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ധനഭാനുമതനിയുലാം ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ധനഭാനുമതനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
നല്കുന്നതനിനുള പുതുക്കനിയ കേഭാലപരനിധനി 31-3-2017-ല് അവസഭാനനിച്ചു. 

ആസനി വനികേസന ഫണയ്

12  (5738)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ലല  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  ഫണനിലന്റെ
വനിനനികയഭാഗത്തനിനുള  ശനിപഭാർശകേൾ  2016  ഡനിസലാംബര്  31-നയ്  മുനപയ്  കനഭാഡല്
ഓഫതീസര്ക്കയ് ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ധനകേഭാരവ വകുപനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം നല്കേഭാത്ത എത്ര ശനിപഭാർശകേളഭാണയ്
ഇകപഭാഴളതയ്; കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സമര്പനിച  ശനിപഭാർശകേളനിൽ  ഇതുവലരയഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭവമഭാകേഭാത്ത എത്ര ലപ്രഭാകപഭാസലകേളഭാണയ് ഉളതയ്; കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആവശവമനിലഭാത്ത  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനയ്  എ.ഡനി.എസയ്.
ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗത്തനിനയ്  പുതനിയ  രതീതനികേള  പകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനയ്  കവണ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എലാം.എല്.എ. -മഭാരുലട ആസനി വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
ഇകപഭാഴള  രതീതനി  ശഭാസതീയമലലനലാം  കേഭാലഹരണലപട  രതീതനിയഭാണയ്  ഇകപഭാഴലാം
പനിന്തുടരുന്നലതനമുള  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  നവതീനമഭായ
രതീതതീ അവലാംലലാംബനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  ഒരു ശനിപഭാര്ശയുണയ്. (Construction of Kitchen,  Toilet for Govt.
UP  School,  Neduncad).  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില്നനിനലാം  20-5-2017-നയ്
ലഭനിച വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറയ് ധനഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനഭായുള  സമര്പണത്തനിലഭാണയ്. 

(സനി)  2016-17-ലല  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  ഫണനിലന്റെ
വനിനനികയഭാഗത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച  ശനിപഭാര്ശകേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാകേഭാത്ത
ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസലഭാണുളതയ്.  (Renovation  of  Public  pond  in  Padinjare
Poonkulam  infront  of  Chamundeshwari  Devi  Temple).  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായുള സമര്പണത്തനിലഭാണയ്. 

(ഡനി&ഇ)  സ.ഉ.(അ)നമ്പര്  41/2017/ധന.  തതീയതനി  25-3-2017  പ്രകേഭാരലാം
ധനഭാനുമതനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിച്ചു
ലകേഭാണയ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  നടപടനികമങ്ങള  കൂടുതല്  ലഘൂകേരനിക്കുന്നകേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ആസനി വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള പ്രവൃത്തനികേള

13  (5739)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ല് ലഷഭാര്ണ്ണൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് എലാം.എല്.എ.-യുലട
ആസനി വനികേസന ഫണയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാനുള ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണയ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) അവകശഷനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന അടനിയനര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2016-17-ല് ലഷഭാര്ണ്ണൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് എലാം.എല്.എ.-യുലട
ആസനി  വനികേസന  ഫണയ്  മുകഖന  ന ടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  അവകശഷനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ധനഭാനുമതനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എസ്റ്റനികമറകേളുലാം  അനുബന്ധ  കരഖകേളുലാം  എത്രയുലാംകവഗലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ബന്ധലപട  ഭരണവകുപയ്  ലസകടറനിമഭാര്ക്കുലാം  നനിര്വഹണ
വകുപ്പുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

സമഗ്ര ആകരഭാഗവ ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി

14  (5740) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുമഭായനി  പുതനിയതഭായനി

ആരലാംഭനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിച  സമഗ്ര  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനിയനില്

ഏലതലഭാലാം ആശപത്രനികേലളയഭാണയ് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം ഇനഷസ്വറനസയ് കേമ്പനനികേലള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി) നനിലവനില് ആകരഭാഗവ ഇനഷസ്വറനസയ് അടച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന ജതീവനക്കഭാരുലട
കേഭാരവലാം ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനിയുലട  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനിയഭായനി
ഇനഷസ്വറനസയ്  കേമ്പനനിലയ നനിശ്ചയനികക്കണതുണയ്. അതനിനുള ലടണര് ന ടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.   അതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ പദതനിയനില് ഉളലപടുകത്തണ
ആശപത്രനികേലള  സലാംബന്ധനിചയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാനഭാകൂ.

(ബനി)  IRDA-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരമുള  4  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഇനഷസ്വറനസയ്
കേമ്പനനികേളക്കയ്  മുനഗണന  നല്കേനിലക്കഭാണയ്  നനിലവനിലള  മറയ്  28  ആകരഭാഗവ
ഇനഷസ്വറനസയ്  കേമ്പനനികേലളക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ലടണര്  നടപടനികമലാം
പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാംകവണനി നടപനിലഭാക്കുന്ന

സമഗ്ര  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനിയനില്  മറയ്  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസ്വറനസയ്

പദതനികേലള ബന്ധലപടുത്തഭാനഭാകേനില. 

കേനിഫ്ബനി

15  (5741) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ

പദതനികേളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ  എനഭാണയ്;  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഇലലങനില് എനഭാണയ് തടസലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

7-11-2016-ല്  കൂടനിയ  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം
(പുനദുഃസലാംഘടനിപനിച  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആദവ  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം)  4022.08
കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള  48  പദതനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം
21-3-2017-ല്  കൂടനിയ  28-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ
മുതല്മുടക്കുള  53  പദതനികേളക്കയ്  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  27- ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടയ്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* അതഭാതയ്
പദതനികേളുമഭായനി  ബന്ധലപട പദതനി നനിര്വഹണ ഏജനസനികേള സലകമലറടുപയ്
/ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതഭാണയ്.  28- ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട
നടപനിലഭാക്കലനിനുള നടപടനികേള പ്രഭാഥമനികേ ഘടത്തനിലഭാണയ്. 

മണ്ഡലലാം ആസനിവനികേസന പദതനി

16  (5743) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മുന
വര്ഷങ്ങളനില്  നനിര്വഹനിചനിട്ടുള  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കസവനിലാംഗ്സയ്  തുകേ
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി പുതനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിര്വഹണലാം സഭാധവമഭാകണഭാ;

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം ഹരനിപഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിലല ആസനി വനികേസന പദതനികേളുലട
മുനവര്ഷലത്ത കസവനിലാംഗ്സയ് തുകേ എത്രയഭാണയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  പുതനിയ  പ്രവൃത്തനികേള
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുള അനുമതനി നല്കുന്നകേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ആസനി വനികേസന പദതനിയനിനകേതീഴനില് സമര്പനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട
എസ്റ്റനികമറയ്  ഏറവലാം  പുതുക്കനിയ  SoR  അനുസരനിചയ്  തയഭാറഭാക്കണലമന്നയ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.   ധനഭാനുമതനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേള
മുകഖനയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്
97/2013/ധന.  തതീയതനി  4-12-2013  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലടണര്
കസവനിലാംഗ്സയ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  പുതനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിര്വഹണലാം
അനുവദനതീയമലലന്നയ്  വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ലടണര്  കസവനിലാംഗ്സുലാം   ലടണര്
എകസുലാം  ലടണര്  നടപടനികമങ്ങളനിലല  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  പ്രകനിയയഭായതനിനഭാലലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം
അടങല്  തുകേയനില്  ആയതയ്  അനുസരനിചയ്  വവതവഭാസലാം  വരുത്തുന്നതയ്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്തതനിനഭാലമഭാണയ്  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  പുറലപടുവനിചതയ്.
ആയതുലകേഭാണതലന്ന നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിലള ലടണര് കസവനിലാംഗ്സയ്
തുകേ ധനകേഭാരവ വകുപനില് സൂക്ഷനിക്കുന്നനില. 

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില. 

നനികുതനി വരുമഭാനലാം

17  (5744)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 2016-17 -ലല പുതുക്കനിയ ബജറയ് എസ്റ്റനികമറയ് പ്രകേഭാരലാം
പ്രതതീക്ഷനിച നനികുതനി വരുമഭാനവലാം നനികുതനികയതര വരുമഭാനവലാം എത്ര ശതമഭാനലമനലാം
വളർച/പനിരനിവയ്  എത്ര  ശതമഭാനലമനലാം  കേറനസനി  പനിനവലനിക്കലനിനയ്  മുനപുലാം
കശഷവമുള കേണക്കയ് എത്രലയനലാം വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേറനസനി  പനിനവലനിക്കല്മൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  സലാംഭവനിച
നനികുതനി/നനികുതനികയതര വരുമഭാനക്കുറവയ് എത്രലയനലാം ഇതയ് കനരനിടഭാന എലനങനിലലാം
കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം  ലഭനിച്ചുകവഭാ  എനലാം ഇലലങനില്  ഇക്കഭാരവലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനി സഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാനുള എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു-
ലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) കേറനസനി നനികരഭാധനലാം നഭാളനിതുവലര കേഭാര്ഷനികേ വവവസഭായ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  ഉളലപലടയുള  സഹകേരണ  കമഖലലയ  എത്തരത്തനില്  ബഭാധനിച്ചു-
ലവനലാം  അവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി  സഹകേരണ  കമഖലലയ
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ധനവകുപയ്  എനയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനലവനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത   പുതുക്കനിയ  ബജറയ്  എസ്റ്റനികമറയ്
പ്രകേഭാരലാം തനതയ് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് 4.81  ശതമഭാനവലാം തനതയ് നനികുതനികയതര
വരുമഭാനത്തനില്  27.19  ശതമഭാനവലാം  വളര്ചയഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്നതയ്.  2016
ഡനിസലാംബര് 31 വലരയുള അക്കസൗണന്റെയ് ജനറലനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  മുന  വര്ഷലത്ത  ഇകത
കേഭാലയളവനിലന അകപക്ഷനിചയ്  8.98  ശതമഭാനവലാം നനികുതനികയതര ഇനത്തനില്  16.47
ശതമഭാനവലാം വളര്ച കനടഭാന കേഴനിലഞങനിലലാം കനഭാടയ് അസഭാധുവഭാക്കല് നടപടനിലയ
തുടര്ന്നയ്  ഉടലലടുത്ത  പ്രതനിസന്ധനികേഭാരണലാം  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലത്ത  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനിലള  വളര്ചഭാനനിരക്കയ്  2.35  ശതമഭാനവലാം  നനികുതനികയതര  ഇനത്തനില്
വളര്ചഭാ നനിരക്കയ് (-)16.67 ശതമഭാനവമഭാണയ്. 

(ബനി)  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമസ  കമഖലകേലളയുലാം
നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയുലാം  സമ്പദയ്  വവവസലയ  മഭാന്ദവത്തനികലയയ്  തളനിയനിടുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുളതഭാണയ്.  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ദര്ബലലപടുന്നതയ്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള  ഗ്രഭാന്റുകേലള
ബഭാധനിക്കുലാം. ഇതനിനുപുറലമ, ആസന്നമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചയനിലണഭാകുന്ന ഇടനിവയ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി സസ്വഭാധതീനനിക്കുലാം. തന്മൂലലാം
ഇതയ്  സലാംസഭാനത്തനികലയ്ക്കുള  നനികുതനി  പകേമഭാറലാം  കുറയുന്നതനിനുള
സഭാഹചേരവത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  ഓകരഭാ
കമഖലയനിലമുണഭായനിട്ടുള സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടലാം സലാംബന്ധനിചയ്  അനനിമ കേണക്കുകേള
ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ആവശവലപടുന്ന
കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി) കനഭാടയ് നനികരഭാധനലാം കേഭാര്ഷനികേ വവഭാവസഭായനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
ഉളലപലടയുള സഹകേരണ കമഖലലയ വന പ്രതനിസന്ധനിയനികലയയ് തളനിയനിടുകേയഭാണയ്
ലചേയനിട്ടുളതയ്.  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അവസകരഭാചേനിതമഭായ  ഇടലപടലകേള  ഈ
കമഖലയനിലല  പ്രതനിസന്ധനികേലള  തരണലാം  ലചേയവഭാന  ഒരു  പരനിധനിവലര
സഹഭായനിചനിട്ടുണയ്.   പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് അക്കസൗണയ് ഉളവര്ക്കയ്
പണലാം  പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാലത  വന്നതനിനയ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  പരനിഹഭാര
മുണഭാക്കഭാനഭായനി എലഭാ പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘലാം അലാംഗങ്ങളക്കുലാം ഓകരഭാ മനിറര്
അക്കസൗണയ് ബന്ധലപട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് തുറക്കുന്നതനിനുള സസൗകേരവലാം



84       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 25, 2017

ഉണഭാക്കനി.   കകേഭാര്-ബഭാങനിലാംഗയ്  ലനറയ് വര്ക്കയ്  ഉളലപലടയുള  എലഭാ  ആധുനനികേ
ബഭാങനിലാംഗയ്  സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുലാം  കൂടനി  നടപ്പുവര്ഷലാം  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  ശമത്തനിലഭാണയ്.  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  ഡനിജനിറല്
ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം.   സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതയ്  തുടരുകേയുലാം  നനികക്ഷപങ്ങളക്കയ്  ഗവഭാരന്റെനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതയ്
പരനിഗണനിക്കുന്നതുമഭാണയ്. 

ട്രഷറനി കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങയ് അക്കസൗണയ്

18 (5745)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളവലാം  മറയ്
ആനുകൂലവങ്ങളുമഭാണയ്  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്  അക്കസൗണയ്  വഴനി  വനിതരണലാം
ലചേയന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാക്കനി  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളവലാം  മറ  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ട്രഷറനി
കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങയ് അക്കസൗണയ് വഴനി വനിതരണലാം ലചേയഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങയ്  അക്കസൗണയ് ഉളളവര്ക്കയ്  എ.ടനി.എലാം.  വഴനി
പണലാം  പനിനവലനിക്കഭാന  സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എവനിലടലയലഭാമഭാണു
സലാംവനിധഭാനമുളളലതനലാം  ഇലലങനില്  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നനിലവനില് സഭാര്ക്കയ് മുകഖന ശമ്പളവലാം മറയ് ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  പകേപറന്ന
ഗസറഡയ്,  കനഭാണ  ഗസറഡയ്  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അവരുലട
തഭാത്പരവപ്രകേഭാരലാം  ശമ്പളവലാം  മറയ്  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്
അക്കസൗണയ്  വഴനി  പകേപറഭാവന്നതഭാണയ്.  3-2-2010-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (പനി)
നമ്പര് 658/10/ഫനിന പ്രകേഭാരലാം എലഭാ ലസല്ഫയ്  കഡ്രഭായനിലാംഗയ് ഓഫതീസര്മഭാരുലടയുലാം
ശമ്പളവലാം  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്  അക്കസൗണകേള
മുകഖനയഭാക്കനിയനിരുന. 22-4-2017-ലല 53/2017/ഫനിന നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ്
അനുസരനിചയ്  കനഭാണ  ഗസറഡയ്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അവര്ക്കയ്
തഭാത്പരവമുളപക്ഷലാം ടനി.എസയ്.ബനി. അക്കസൗണയ് വഴനി ശമ്പളവലാം മറയ് ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
പകേപറഭാവന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  ട്രഷറനി  അക്കസൗണയ്  മുകഖന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ശമ്പളവലാം  മറയ്
ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയന്ന  കബഭാര്ഡയ്,  കകേഭാര്പകറഷന  തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളുലട കേഭാരവത്തനില് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് അവരുലട തഭാത്പരവപ്രകേഭാരലാം ട്രഷറനി
കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്  അക്കസൗണയ്  വഴനി  ശമ്പളവലാം മറയ്  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 
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(സനി)  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങയ്  അക്കസൗണയ് ഉളവര്ക്കയ് എ.ടനി.എലാം.  വഴനി
പണലാം പനിനവലനിക്കഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലനില.  14-12-2012-ലല G.O.(Rt)
No.  10460/12/Fin  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  4  ട്രഷറനികേളനില്  എ.ടനി.എലാം
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല്
പ്രസ്തുത തതീരുമഭാനലാംവഴനി നടപനിലഭാക്കുന്ന  Stand alone ATM-കേള ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്
ഏലറ  ഗുണപ്രദമഭാകേനിലലന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രഷറനികേളനില്
എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്  നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലനില.
എന്നഭാല്  ട്രഷറനി  അക്കസൗണകേളനിലള  പണലാം,  അക്കസൗണയ്  ഉടമകേളക്കയ്  യകഥഷ്ടലാം
ബഭാങയ്  അക്കസൗണകേളനികലയയ്  മഭാറന്നതനിനുലാം അതുവഴനി ബഭാങയ്  എ.ടനി.എലാം.-ലൂലട തുകേ
പനിനവലനിക്കുന്നതനിനുള  സസൗകേരവലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലണയ്. 

കേരഭാര് കജഭാലനികേളനില്  നനിയമനിക്കലപടവര്ക്കയ് ആര്ജനിതഭാവധനി

19  (5746) ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  കേരഭാര്
കജഭാലനികേളനില്  നനിയമനിക്കലപടവര്ക്കയ്  ആര്ജനിതഭാവധനി  നല്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുകമ്പഭാള പ്രസ്തുത അവധനി സറണര് ലചേയഭാന
അവര്ക്കയ് അര്ഹതയുകണഭാ;

(സനി)  സസ്വകമധയഭാ  ഇടയ്ക്കുവചയ്  കേരഭാര്  അവസഭാനനിപനിചവര്ക്കുലാം  ലതീവയ്
ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതുസലാംബന്ധനിച ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനിലള  നനിയമന  ഉത്തരവനികലഭാ  കേരഭാറനികലഭാ
അവധനി ചേടങ്ങള ലകേ.എസയ്.ആര്. പ്രകേഭാരമഭാണയ് എന്നയ് വവവസ ലചേയനിട്ടുലണങനില്,
കേരഭാര് കജഭാലനികേളനില് നനിയമനിക്കലപടവര്ക്കയ് ലകേ.എസയ്.ആര്., ഭഭാഗലാം- I, അനുബന്ധലാം
VIII പ്രകേഭാരലാം 11 ദനിവസലത്ത  ഡക്യൂടനിക്കയ് ഒരു  ദനിവസലാം എന്ന നനിരക്കനില് ഒരു വര്ഷലാം
പരമഭാവധനി 15 ആര്ജനിതഭാവധനി അനുവദനതീയമഭാണയ്.  

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.ആര്.,  ഭഭാഗലാം- I,  അനുബന്ധലാം  VIII-കലയുലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
സറണര്  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  ഉത്തരവകേളനിലലയുലാം
നനിബന്ധനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  ലകഡനിറനില്  അവധനി  ഉളപക്ഷലാം  സറണര്
ലചേയഭാവന്നതഭാണയ്. 
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(സനി)  സര്വതീസനില്നനിന്നയ്  വനിട്ടുകപഭാകുകേകയഭാ  രഭാജനിവയ്ക്കുകേകയഭാ  ലചേയന്ന
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  സറണര് ആനുകൂലവലാം  അനുവദനതീയമലലന്നയ്  1-1-2003
ലല സര്ക്കുലര് നമ്പര്  04/2003/ധന-ല്  (അനുബന്ധലാം  -I*)  വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
സസ്വകമധയഭാ  ഇടയ്ക്കുവചയ്  കേരഭാര്  അവസഭാനനിപനിചവര്ക്കുലാം  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലവലാം
ലഭവമഭാകുന്നതല. 

(ഡനി)  ലകേ.എസയ്.ആര്.-ലല പ്രസക്ത ഭഭാഗലാം, 20-10-1970  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്
740/70/ധന, 26-4-1971  സ.ഉ. (പനി) നമ്പര്  181/71/ധന, 30-1-2006 സ.ഉ.(പനി)
നമ്പര് 47/2006/ധന. എന്നതീ ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പയ് (അനുബന്ധലാം- II) ഉ ളടക്കലാം
ലചേയന.* 

നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലണഭായ കുറവയ്

20  (5747)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  തനതയ്  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  ഗണവമഭായ  കുറവണഭായനിട്ടുലണന്നകേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  മുന  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  എത്ര  ശതമഭാനലാം  കുറവയ്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി) നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലണഭായ  ഈ  കുറവയ്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിലയ പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുലണന്ന കേഭാരവലാം  ഗസൗരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി) തനതയ് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലണഭായ ഇടനിവലാം കമഭാകടഭാര്വഭാഹന
നനികുതനി,  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ലസസയ്  എന്നനിവയുലട  വനിഹനിതലാം  കേനിഫ്ബനിയനികലയ്ക്കു
മുതൽക്കൂട്ടുന്നതുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പദതനി  പ്രവർത്തനങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലമന്നയ്  കേരുതുനകണഭാ;  എങനില് ഇതനിനയ്  എലനലഭാലാം  പരനിഹഭാരങ്ങളഭാണയ്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  തനതയ്  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് കുറവയ് വന്നനിടനില.  അക്കസൗണന്റെയ് ജനറലനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  31-വലരയുള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് 8.98% വളര്ച കനടഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  നനികുതനി,  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ലസസയ്  എന്നനിവയുലട
വനിഹനിതലാം  കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്  മുതല്ക്കൂട്ടുന്നതയ്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമന്നയ് കേരുതുന്നനില. 

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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കകേഭാകളജയ് അദവഭാപകേരുലട ലപനഷന പരനിഷ്കരണലാം

21  (5748) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിരമനിച  കകേഭാകളജയ്  അദവഭാപകേരുലട  2014  മുതലള  ലപനഷന
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ലഭനിച  നനികവദനങ്ങള  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2014  മുതലള  സര്വതീസയ്  ലപനഷനകേഭാരുലട  ലപനഷന
പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനയ് സമഭാനമഭായനി കകേഭാകളജയ് അദവഭാപകേരുലടയുലാം ലപനഷന
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിരമനിച കകേഭാകളജയ്  അദവഭാപകേരുലട ലപനഷന പരനിഷ്കരനിക്കണലമന്ന
നനികവദനങ്ങളനില് അനുകൂല തതീരുമഭാനലമടുക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിരമനിച  കകേഭാകളജയ്  അദവഭാപകേരുലട  2014  മുതലള  ലപനഷന
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ് ലഭനിച നനികവദനങ്ങള പരനിഗണനയനിലണയ്. 

(ബനി)  2014  മുതലള  സര്വതീസയ്  ലപനഷനകേഭാരുലട  ലപനഷന
പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാകളജയ് അദവഭാപകേരുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം നടത്തനിയതനിനയ്
കശഷലാം ലപനഷന പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  കകേഭാകളജയ് അദവഭാപകേരുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ വനിരമനിച കകേഭാകളജയ് അദവഭാപകേരുലട ലപനഷന  പരനിഷ്കരണലാം സലാംബന്ധനിച
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ്

22  (5749)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ് വഴനി നനിലവനില് ഒരു കറഷന കേഭാര്ഡനില്
പരമഭാവധനി എത്ര തുകേയഭാണയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  കുടുലാംബത്തനിലല  ഒന്നനികലലറ  കപര്ക്കയ്  മഭാരകേ  അസുഖങ്ങൾ
പനിടനിലപടുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  പഭാവലപടവര്ക്കയ്  ഇതയ്  ബുദനിമുടഭായനിരനിക്കുലമന്ന
വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?



88       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 25, 2017

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ് പദതനി മുകഖന ഒകര കറഷന കേഭാര്ഡനില്
ഉളലപടുന്ന  ഒരഭാളകക്കഭാ  ഒന്നനിലധനികേലാം  കപര്കക്കഭാ,  ഹൃദയലാം,  കേരള,  തലകചഭാര്
സലാംബന്ധമഭായ  ശസകനിയയ്ക്കുലാം  കേവഭാനസര്,  ശസ്വഭാസകകേഭാശകരഭാഗലാം  എന്നനിവയ്ക്കുള
ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം നലടലയ് ല്ല്,  സുഷുമഭാനഭാഡനി തുടങ്ങനിയവയയ് വരുന്ന ഗുരുതര ക്ഷതങ്ങളക്കുലാം
പരമഭാവധനി  രണയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുലാം.  വൃക്ക  കരഭാഗനികേളക്കയ്
പരമഭാവധനി മൂന്നയ് ലക്ഷലാം രൂപ ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം.  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ
കരഭാഗത്തനിനയ് തുകേ പരനിധനി ഇലഭാലത മരുന്നയ് വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന. 

(ബനി)  ഉണയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലള സമഗ്ര ചേനികേനിതഭാ സഹഭായ
പദതനി  നടപനിലഭാകുന്നകതഭാലട  ഈ  ബുദനിമുടയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ഓഡനിറയ് കേമ്മേതീഷന

23  (5750) ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓഡനിറയ് കേമ്മേതീഷന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുകവണനി മഭാത്രമഭാകണഭാ
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  സലാംസഭാന  ഓഡനിറയ്  വകുപയ്  ഓഡനിറയ്  ലചേയന്ന സര്വകേലഭാശഭാലകേള,
കക്ഷമനനിധനികേള,  അനഭാഥഭാലയങ്ങള,  കദവസസ്വലാംകബഭാര്ഡുകേള,  തുടങ്ങനിയവ പുതനിയ
ഓഡനിറയ് കേമ്മേതീഷലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുകമഭാ;

(സനി)  ഓഡനിറയ്  കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാന ഓഡനിറയ്  വകുപയ്
നനിലനനിര്ത്തുകമഭാ;  ഓഡനിറയ്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഘടന  സലാംബന്ധനിചയ്  വവക്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;

(ഡനി)  ഓഡനിറയ്  കേമ്മേതീഷന  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  സലാംസഭാന  ഓഡനിറയ്
വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുളള  കജഭാലനി  സലാംബന്ധനിച  ആശങകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവവകുപ്പുമനനി  2017-18-ലല  ബജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില് ഓഡനിറയ് കേമ്മേതീഷനയ് രൂപലാം നല്കുലമന്നയ് ബജറയ് പ്രസലാംഗലാം ഖണ്ഡനികേ
56 പ്രകേഭാരലാം പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്. ഇതു സലാംബന്ധനിചയ് സസ്വതീകേരനികക്കണ തുടര്നടപടനികേള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളനില്നനിനള നനികക്ഷപലാം

24  (5751) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളനില്നനിനലാം എത്ര
രൂപയുലട  നനികക്ഷപലാം  സലാംസഭാനത്തുണഭായനിട്ടുലണന  കേണക്കഭാക്കനികയഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

സലാംസഭാനതല  ബഭാകങഴ്സയ്  സമനിതനിയനില്നനിനലാം  ലഭവമഭായ  വനിവരമനുസരനിചയ്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഡനിസലാംബര്  31-വലരയുള കേണക്കയ് പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത വഭാണനിജവ ബഭാങകേളനിലല എന.ആര്.ഐ.  ലഡകപഭാസനിറയ്  12,465
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.   പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുലട  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ കവര്തനിരനിച്ചുള
കേണക്കയ് ലഭവമല. 

ഒനപതഭാലാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനിലല അകനഭാമലനി

25  (5752) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞയ്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒനപതഭാലാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനിലല അകനഭാമലനി  സലാംബന്ധനിച
എത്ര  പരഭാതനികേള  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്  നനിലവനില്  പരനികശഭാധനയനിലലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പത്തഭാലാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണവലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതയ്  കേണക്കനിലലടുത്തയ്
കമല് പരഭാതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരഭാതനികേള  എത്ര  സമയപരനിധനിക്കുളനില്  പരനിഹരനിക്കണലമന്ന
നനിര്കദ്ദേശമഭാണയ് നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഒനപതഭാലാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനിലല അകനഭാമലനി സലാംബന്ധനിചയ്
85 പരഭാതനികേള നനിലവനില് പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്. 

(ബനി&സനി)  കമല്  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയയ്  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചയ്  അര്ഹതയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാംകൂടഭാലത  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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വഭാര്ഷനികേ പദതനി

26  (5753) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷലത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയ  ആലകേ  തുകേ  എത്രലയനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേറനസനി
പനിനവലനിക്കലലാം  തുടര്നടപടനികേളുലാം  സലാംസഭാന  ട്രഷറനികേളുകടയുലാം  സര്ക്കഭാര്
അധതീനതയനിലള ധനകേഭാരവസഭാപനങ്ങളുകടയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ബഭാധനിചതുമൂലലാം
പ്രസ്തുത തുകേ ലചേലവഭാക്കുന്നതനില് കനരനിട പ്രശങ്ങള എലനനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാന വരുമഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  എത്രലയനലാം  അതനില്  എത്ര  ലഭനിച്ചുലവനമുള  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാഴള
ലപഭാതുകേടലാം എത്ര എനലാം കശഷലാം വന്ന യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേടബഭാധവത
എത്രലയനലാം മുനകേട ബഭാധവത തതീര്ക്കഭാനഭായനി  കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാര്
എനയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  എനലാം  എത്ര  ലപഭാതുകേടബഭാധവത  തതീര്ക്കുകേയുണഭായനി
എനലാം വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി
ആലകേ  30,570.17  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
2016  നവലാംബര്  8-നയ്  500,  1,000  രൂപ  കനഭാട്ടുകേള  അസഭാധുവഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കകേരള  സമ്പദ്ഘടനയയ്  സലാംഭവനിച
പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങലളക്കുറനിചയ്  പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനയ്  കകേരള സലാംസഭാന ആസൂത്രണ
കബഭാര്ഡയ്  2016  നവലാംബര്   23-നയ്  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ  നനിയമനിചനിരുന.  കനഭാടയ്
നനികരഭാധനലാം  സമ്പദയ്  വവവസയുലട  വനിവനിധ  കമഖലകേളക്കുണഭാക്കനിയ
പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങലള സലാംബന്ധനിചയ് ഒരു ഇടക്കഭാല റനികപഭാര്ട്ടുലാം 2017 ലഫബ്രുവരനിയനില്
അനനിമ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം   സര്ക്കഭാരനിനയ്   സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  2011-12  മുതല്  2014-15
വലരയുള  വഭാര്ഷനികേ  ലമഭാത്ത  ആഭവനര  ഉത്പഭാദന  വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്  14.9
ശതമഭാനലാം ആയനിരുന.  എന്നഭാല് കനഭാടയ് റദ്ദേഭാക്കലനിനുകശഷലാം കകേരളത്തനിലന്റെ ലമഭാത്ത
ആഭവനര  ഉത്പഭാദന  വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്  14.9  ശതമഭാനലത്തക്കഭാളുലാം  വളലര
കുറവഭാകേഭാനഭാണയ് സഭാധവതലയന്നയ് പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണയ്. 

കകേരള  സമ്പദയ് വവവസയുലട  ചേനില  സവനികശഷതകേള  കനഭാടയ്  റദ്ദേഭാക്കലനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  കൂടുതല്  പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങളക്കനിടയഭാക്കനി.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദയ്
വവവസയനില്  പ്രധഭാന  പങയ്  വഹനിക്കുന്ന  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലകേളഭായ
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മതവബന്ധനലാം,  കേയര്,  പകേത്തറനി,  കേശവണനി,  കൃഷനി,  കതഭാടങ്ങള തുടങ്ങനിയ പല
കമഖലകേളുലാം കേറനസനി വനിനനിമയത്തനില് അധനിഷനിതമഭായതനിനഭാല് ഇവയനില്നനിനള
വരുമഭാനലത്ത ആശയനിചയ്  കേഴനിയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേലള കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാം
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിച്ചു.  കനഭാടയ്  ലഭവത  കൂടുതലഭാവശവമഭായ  ലചേറുകേനിട  വവഭാപഭാരലാം,
കഹഭാടലകേള,  റകസ്റ്റഭാറന്റുകേള,  ഗതഭാഗതലാം എന്നനിവ കകേരള സമ്പദയ് വവവസയുലട  40
ശതമഭാനത്തനിനയ്  മുകേളനില്  വരുമഭാനലാം  പ്രദഭാനലാം  ലചേയന്നവയഭാണയ്.  പ്രഭാഥമനികേ
കമഖലയഭാകേലട  16  ശതമഭാനവലാം.   അങ്ങലന  56  ശതമഭാനലാം വരുമഭാനലാം  സലാംഭഭാവന
ലചേയന്ന   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖല  കനഭാടയ്  പനിനവലനിക്കലനിലന്റെ
ആഘഭാതലാം  കനരനിടുകേയഭാണയ്.  കേഴനിഞ  കുറചയ്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  മഭാന്ദവലാം
കനരനിടുകേയഭായനിരുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  ഈ  നയലാംമഭാറത്തനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള
ആഘഭാതകമറലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ-ഗതഭാഗത  സലാംഭരണ  കമഖലകേളുലട
തനിരനിച്ചുവരവയ്  ഇനനിയുലാം  തഭാമസനികചക്കഭാലാം.  ഉയര്ന്ന  വളര്ച  പ്രകേടമഭാക്കനിയ
വവഭാപഭാര/കഹഭാടല്  കമഖലകേളുലാം   കനഭാടയ്  പനിനവലനിക്കലനിലന്റെ  ആഘഭാതത്തനിലഭാണയ്.
നവലാംബര്  8-നയ്  കശഷലാം  റനിസര്വയ്  ബഭാങയ്  പുറത്തനിറക്കനിയ  അറനിയനിപ്പുകേള,
പ്രകതവകേനിച്ചുലാം നവലാംബര് 14-ലല സഹകേരണ ബഭാങകേലളയുലാം സലാംഘങ്ങലളയുലാം കനഭാടയ്
പകേമഭാറ  പ്രകനിയയനില്നനിന്നയ്  വനിലക്കനിലക്കഭാണള  ഉത്തരവയ്  കകേരളലത്ത
വളലരയധനികേലാം പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചു. കനഭാട്ടുകേള മഭാറനി നല്കേഭാനുള  അവകേഭാശലാം
പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  അവയുലട
പ്രവര്ത്തനലത്തയുലാം  തദസ്വഭാരഭാ  സലാംസഭാനത്തനിലല  ലമഭാത്തലാം  ധനകേഭാരവ
ഇടപഭാടുകേലളയുലാം അവതഭാളത്തനിലഭാക്കനി.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി
ദര്ബലലപടുന്നതയ്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള  ഗ്രഭാന്റുകേലള  ബഭാധനിക്കുലാം.  ഇതനിനയ്  പുറലമ
ആസന്നമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയനിലണഭാകേന്ന  ഇടനിവയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനികുതനി  വരുമഭാനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലാം.  തനമൂലലാം  ഇതയ്
സലാംസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുള നനികുതനി പകേമഭാറലാം കുറയുന്നതനിനുള സഭാഹചേരവത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം.
കനഭാടയ് റദ്ദേഭാക്കലനിനയ് കശഷമുള സഭാമ്പത്തനികേ പ്രവര്ത്തനത്തനിലണഭായ മന്ദത, സ്റ്റഭാമ്പയ്
നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില്   വന്ന  കുറവയ്,  റനിയല്  എകസ്റ്ററയ്  കമഖലയനിലണഭായ
തളര്ച,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില്  വന്ന  കുറവയ്  എന്നനിവ
കേഭാരണലാം തനതയ് നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന 19  ശതമഭാനലാം വളര്ച
പകേവരനിക്കഭാനുള  സഭാധവത  കുറവഭാണയ്.  ചുരുക്കത്തനില്  കനഭാടയ്  റദ്ദേഭാക്കല്
കകേരളത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിലയ രൂക്ഷമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലനലഭാലാം
പുറലമ  കനഭാടയ്  റദ്ദേഭാക്കലനിനയ്  കശഷലാം  പദനലാംദനിന  ആവശവങ്ങള  പകേകേഭാരവലാം
ലചേയന്നതനിനയ് കവണന്ന കേറനസനിയുലട ലഭവതക്കുറവലാം വലനിയ ലവല്ലുവനിളനി ഉയര്ത്തനി. 

(ബനി) 2016-17 കേഭാലയളവനിലല സലാംസഭാന വരുമഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  ചുവലട  കചേര്ക്കുന.  (31-12-2016-ലല  അക്കസൗണന്റെയ്
ജനറലനിലന്റെ പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കയ് പ്രകേഭാരലാം) 
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                                                              (തുകേ കകേഭാടനിയനില്) 

നമ്പര് ഇനലാം ബഡ്ജറയ്  എസ്റ്റനികമറയ് ലഭനിച തുകേ 

1 കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം 14,282 9,567.59

2 ഗ്രഭാന്റെയ് -ഇന-എയ്ഡയ് 11,361.72 5,347.70

        ആലകേ 25,643.72 14,915.29

(സനി)  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകേടലാം  (31-3-2011-ലല  കേണക്കുകേള അടനിസഭാനമഭാക്കനി)
78673.24  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  അതനിനുകശഷലാം  വന്ന  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലഘടത്തനില്  (31-3-2016-ലല  കേണക്കുകേള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി)  ഇതയ്
1,57,370.33  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.   ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
തനിരനിചടയ്കക്കണ  കേടലാം  തനിരനിചടവയ്  തതീയതനികേളനില്തലന്ന  സര്ക്കഭാര്
അടയ്കക്കണതഭാണയ്.   തനിരനിചടവനിനുകശഷമുള  പണമഭാണയ്  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്. 

കഗ്രഡനിനയ് തുലവമഭായ കനഭാണ കകേഡര് ലപ്രഭാകമഭാഷന തസനികേ നഭാമലാം

27 (5754) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിക്കഭാത്ത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ലഭനിക്കുന്ന കഗ്രഡനിനയ്  തുലവമഭായ കനഭാണ കകേഡര് ലപ്രഭാകമഭാഷന തസനികേക്കു നഭാമലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നടപടനിയനിലൂലട അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത വരുന്നനിലലന്ന
വസ്തുത കേണക്കനിലലടുത്തയ് ടനി വനിഷയലാം അനുഭഭാവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമൂലലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  ആത്മവനിശസ്വഭാസവലാം
കജഭാലനികയഭാടുള  ആത്മഭാര്തതയുലാം  വര്ദനിക്കുലമന്നതുകൂടനി  ഇക്കഭാരവത്തനില്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി) ഭരണപരമഭായ അസസൗകേരവലാം ഉണഭായതുമൂലമഭാണയ് ഇതയ് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതയ്. 
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28  (5755) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17  വര്ഷലത്ത ബജറനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കകേഭാതമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനില്  അനുവദനിചനി ട്ടുള  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിര്വഹണലാം  ഏലതലഭാലാം
ഏജനസനികേലളയഭാണയ് ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുളതുലാം  2017-18-ലല
ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കഭാന  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള
പദതനികേളുമഭാണയ് നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനിവഴനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതയ്.  ഈ
പദതനികേള  ഒരു  പ്രകതവകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ  ജനിലലയകയഭാ  മഭാത്രലാം
ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണള പദതനികേളല.   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗ്രമഭായ അടനിസഭാന
സസൗകേരവ വനികേസനമഭാണയ് ഇതനിലൂലട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്. 2016-17 പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറയ് പ്രഖവഭാപനമനുസരനിചയ് സലാംസഭാനലത്ത സമഗ്രമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരവ
വനികേസനലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  ലനിസ്റ്റയ്
അനുബന്ധലാം  (എ)  ആയനി  കചേര്ക്കുന.* ഈ  പദതനികേളനില്
7-11-2016-ല്  കൂടനിയ  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതയ്  കബഭാര് ഡയ്  കയഭാഗലാം
അലാംഗതീകേരനിച  4,022.08  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള  48  പദതനികേളുലട  ലനിസ്റ്റുലാം
21-3-2016-ല്  കൂടനിയ  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡ നിലന്റെ  28-ാാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം
വവവസകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി അലാംഗതീകേരനിച 8,041.65 കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കുള
53  പദതനികേളുലട ലനിസ്റ്റുലാം അനുബന്ധലാം  (ബനി)(സനി)  ആയനി കചേര്ക്കുന*. 27-ാാമതയ്
കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട  പദതനി  നനിര്വഹണ
ഏജനസനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധലാം (ഡനി) ആയനി കചേര്ക്കുന.*

തലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള

29  (5756) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18 വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
എലനലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് ഉളലപടനിട്ടുളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനു  കവണനിയുള പ്രഭാരലാംഭഘട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങനികയഭാ; എങനില് ആയതു സലാംബന്ധനിചയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  മൂലധന  സസ്വഭഭാവമുള  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം-ആസനി  വനികേസന  പദതനിയുലട
കേതീഴനില് (LAC-ADS) 5  കകേഭാടനി രൂപയുലാം നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര്ക്കുള പ്രകതവകേ
വനികേസന  നനിധനിയുലട  കേതീഴനില്  1  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2017-18-ലല  ബഡ്ജറനില്
തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മറയ്  പ്രവൃത്തനികേലള
ക്കുറനിച്ചുള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* കൂടഭാലത  കേനിഫ്ബനി
(KIIFB)  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയുലട  കേതീഴനില്
തലകശ്ശേരനി  കകേഭാര്ടയ്  കകേഭാലാംപകയ്,  ചേമ്പഭാടയ്-കകേഭാപഭാലലാം  തലകശ്ശേരനി  കറഭാഡയ്  എന്നതീ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

(ബനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ആസനി വനികേസന
പദതനി  പ്രകേഭാരമുള  പ്രവൃത്തനികേള  സലാംബന്ധനിചയ്  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്നനിന്നയ്  ശനിപഭാര്ശകേള  ഒനലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്  ലഭവമഭായനിടനില.
പ്രകതവകേ വനികേസനനനിധനി പ്രകേഭാരമുള പ്രവൃത്തനികേളനില് ബന്ധലപട കേളകകററകേളനില്
നനിനമഭാണയ് തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള മറയ്
പ്രവൃത്തനികേള നനിര്വഹണത്തനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭഘടങ്ങളനിലഭാണയ്. 

കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കേഭാരുണവ ചേനികേനിതഭാ സഹഭായ
നനിധനിയനില്നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുള തുകേ

30  (5757) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാരുണവ  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായനനിധനിയനില്  നനിനലാം
കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള  തുകേ  എത്രയഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആയതയ് ഏലതഭാലക്ക പഞഭായത്തനിലഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സഹഭായനനിധനി ലഭനിചവരുലട കപരുവനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം, പഞഭായത്തയ് എന്നനിവ തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള
കരഖലപടുത്തുന്നതനിനുള സസൗകേരവലാം കസഭാഫയ് ലവയറനില് നനിലവനില് ഇലഭാത്തതനിനഭാല്
ടനി വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാന നനിര്വഭാഹമനില. 

ഭരണഭാനുമതനി

31  (5758) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(എ)  2016-17,  2017-18  വര്ഷങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളനിലലാം  ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട വതീതലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ലടനഡര്
വനിളനിച്ചുലവന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ലപനഷന ഇനത്തനില് ഉണഭായ ലചേലവയ്

32  (5759) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  അദവഭാപരുലടയുലാം  ലപനഷന  ഇനത്തനില്  ഉണഭായ  ലചേലവയ്
വഭാര്ഷനികേകമത്തനില് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  വര്ഷങ്ങളനില്
ലപനഷന ഫണനില് നനികക്ഷപനിച തുകേ വഭാര്ഷനികേ കമത്തനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2013-14  മുതല്  2016-17  വലര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലപനഷന ലചേലവനില്
ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  എനയ്  തുകേ  കുറവയ്  വന്നനിട്ടുണയ്  എന്നതുസലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ലപനഷന ഇനത്തനില് ഉണഭായ ലചേലവയ് (തുകേ ലക്ഷത്തനില്) 

2013-14  – 9,78,979.49

2014-15  -  11,03,951.33

2015-16  -  12,74,788.95

2016-17  -  10,77,901(ഡനിസലാംബര് 2016 വലരയുള കേണക്കയ് പ്രകേഭാരലാം)

(ബനി) സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കയ്

2013-14  – 0.02 കകേഭാടനി രൂപ

2014-15  -  43.92 കകേഭാടനി രൂപ

2015-16  -  136.12 കകേഭാടനി രൂപ

2016-17  -  295.21 കകേഭാടനി രൂപ
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(സനി) 2013-14  മുതല്  2016-17  വലര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലപനഷന ലചേലവനില്

ഓകരഭാ വര്ഷവലാം വര്ദനവഭാണയ് സലാംഭവനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

തഭാമരക്കുളലാം - കവടമുക്കയ് കറഭാഡയ് പ്രവൃത്തനി

33  (5760) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച  തഭാമരക്കുളലാം-  കവടമുക്കയ്

കറഭാഡനിനയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  എസ്റ്റനികമറയ്  തുകേ  എത്രലയന

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; എസ്റ്റനികമറനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസസ്തുത കറഭാഡയ് ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിച അകത നനിലയനില് തഭാമരക്കുളലാം

മുതല്  കവടമുക്കയ്  വലര  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതുവലര  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2016-17 -ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറയ് പ്രസലാംഗത്തനിലല ഖണ്ഡനികേ  136-ല്

പ്രഖവഭാപനിച  കവടമുക്കയ്-കതവലക്കര-പമനഭാഗപളളനി-ശഭാസഭാലാംകകേഭാട-മഭാനഭാമ്പളനി-

കേഭാഞനിരത്തുമൂടയ്  -  തഭാമരക്കുളലാം കറഭാഡനിലന്റെ നവതീകേരണവമഭായനി ബന്ധലപട പദതനി

1-3-2017-നഭാണയ്  കേനിഫ്ബനി  ലവബ്പസറവഴനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി

സമര്പനിചനിരുന്നതയ്.  ടനി  പദതനിയുലട  റനികപഭാര്ടയ്  വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം

23-3-2017-ലല  കകേരള  ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ

28-ാാമതയ്  ജനറല്  കബഭാഡനി  കയഭാഗത്തനില്  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  നക്യൂനതകേള

കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  നനിബന്ധനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  റനികപഭാര്ടനിലല  നക്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ലസകടറനിക്കുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന

എസയ്.പനി.വനി.  ആയ  കകേരള  കറഭാഡയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡനിനുലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ടനി

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുള  മറുപടനി  12-5-2017-നയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

ആയതയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.
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(ബനി)  "137  Roads"  എന്ന  മുഖവ  പദതനിക്കയ്  കേതീഴനില്  വരുന്ന  പ്രസ്തുത
പദതനിയുലട  എസ്റ്റനികമറയ്  തുകേ  64  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്
പ്രഖവഭാപനിച പദതനി അടങല്  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുലന്നങനിലലാം  പനി.ഡബല.ഡനി.
സമര്പനിച  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്  103.89  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അടങല്
തുകേയഭാണയ്  സൂചേനിപനിചതയ്.  ഇസൗ  റനികപഭാര്ടയ്  പഠനിചയ്  ആവശവമഭായ  കഭദഗതനികേള
കേനിഫ്ബനി നനിര്കദ്ദേശനിച പ്രകേഭാരലാം ടനി വകുപയ് അടങല് തുകേ 64.48 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി
പരനിമനിതലപടുത്തുകേയഭായനിരുന. എസ്റ്റനികമറനിലന്റെ പകേര്പയ് ഉളടക്കലാം ലചേയന.* 

(സനി)  ടനി  പദതനിയുലട  റനികപഭാര്ടയ്  പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തനിയ
നക്യൂനതകേളുലാം സഭാകങതനികേ വനിവരങ്ങളുലട അഭഭാവവലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ശമനിച്ചുലകേഭാണയ്
കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുളള  മറുപടനികേള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  ഇവ
തൃപ്തനികേരവലാം  പരനിഗണനഭാകയഭാഗവവമഭാകുന്ന  മുറയയ്  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്
പ്രഖവഭാപനിചതനിനയ്  അനുസൃതമഭായനി തഭാമരക്കുളലാം മുതല് കവടമുക്കയ് വലരയുള കറഭാഡയ്
നവതീകേരണ പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നപക്ഷലാം  പ്രസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതുമഭാണയ്. 

നനിലവനിലള വഭാണനിജവ ലചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട അവസ

34 (5761) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .     എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനിലള
വഭാണനിജവ ലചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട അവസ എനഭായനിരനിക്കുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലാം  നടപഭാക്കനിയഭാലലാം  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  ലചേക്കയ്
കപഭാസ്റ്റുകേള തുടരുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി
ഉകദവഭാഗസനഭാരുലട  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലനലഭാലാം?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ജനി.എസയ്.ടനി.  കേസൗണസനിലനിലന്റെ  തതീരുമഭാനമനുസരനിചയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയ  സനി.ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമത്തനിലലാം  ജനി.എസയ്.ടനി.
കേസൗണസനില് അലാംഗതീകേരനിച കേരടയ് എസയ്.ജനി.എസയ്.ടനി. നനിയമത്തനിലലാം ലചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റയ്

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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സലാംബന്ധനിച വവവസകേള പരഭാമര്ശനിക്കുന്നനില. ജനി.എസയ്.ടനി. നടപനിലഭാകുന്ന മഭാറനിയ
സഭാഹചേരവത്തനില് ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  സനിതനി  എനഭാകേണലമന്നതയ്  ആകലഭാചേനിചയ്
വരുന. 

(സനി)  ചേരക്കയ്  കസവന  നനികുതനി  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപനിലല  1517  ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.
നനിയമലത്തപറനിയുള  പരനിശതീലനലാം  ഇതനിനകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴനിഞ.
അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കുള  പരനിശതീലനലാം  ജനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നടനവരുന.
കൂടഭാലത  വകുപനിലല  അനപതയ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലട  സഭാകങതനികേ
വനിദവലയക്കുറനിചയ്  തമനിഴ് നഭാടനിലല  കേഭാഞനിപുരലാം  ഇനകഫഭാസനിസയ്  കേഭാമ്പസനില്വചയ്
പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  വകുപനിലല  മറയ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ഇവരഭാണയ്
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതയ്.  എലഭാ  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  സഭാകങതനികേ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി

35 (5762) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനിയുലട  'ലപനഷന  ഫണയ്'  ട്രഷറനിയനില്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കലപടുന്ന  കകേരളഭാ  ബഭാങനില്  ഈ  ഫണയ്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് അനുബന്ധ ഫണയ് ഏലതലഭാലാം ബഭാങനിലാംഗയ് സഭാപനങ്ങളനിലഭാണയ്
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുളലതന്നതയ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഗവണലമന്റെയ്  ഓഫയ്  ഇനവ  പരഭാമര്ശനിചനിടനിലഭാത്ത  മലറഭാരു
ഏജനസനിയനിലലാം എന.പനി.എസയ്. വനിഹനിതലാം അടവഭാക്കഭാന നനിലവനില് വവവസയനില.
1956  -ലല  SCRA(Securities  Contracts  (Regulation)  Act  1956)  പ്രകേഭാരലാം
ട്രഷറനിയനില്  ലസകേക്യൂരനിറനി  ഫണയ്  തുടങ്ങഭാനുലാം  വവവസയനില.  ആയതനിനഭാല്
പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനിയനിലല  ഫണയ്  മഭാകനജരഭായനി  ട്രഷറനിലയ
ഉളലപടുത്തഭാന നനിലവനില് സഭാധനിക്കനില. 

(സനി)  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനിയനിലല  ഫണയ്  നനികക്ഷപവമഭായനി
ബന്ധലപട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനിയുലട
കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ചുമതല  നനിര്വഹനിക്കുന്ന  എന.പനി.എസയ്.  ട്രസ്റ്റനിലന്റെയുലാം  മഭാര്ഗ്ഗ
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നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  എസയ്.ബനി.ലഎ.  ലപനഷന  ഫണയ്  പപ്രവറയ്  ലനിമനിറഡയ്,
യു.ടനി.ലഎ.  റനിടയര്ലമന്റെയ്  ലസഭാലക്യൂഷനസയ്  ലനിമനിറഡയ്,  എല്.ലഎ.സനി.  ലപനഷന
ഫണയ് ലനിമനിറഡയ്  എന്നനിവലയയഭാണയ്  പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനിലല ഫണയ്
മഭാകനജര്മഭാരഭായനി ആയനി നനിയമനിചനിട്ടുളതയ്. 

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി

36 (5763) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം
സമഭാഹരനിക്കുന്ന വനിഹനിതവലാം മഭാചനിങയ് ഗ്രഭാന്റുലാം ഇകപഭാള ഏലതലഭാലാം കമഖലകേളനിലഭാണയ്
നനികക്ഷപനിക്കലപടുന്നതയ്;  ഈ  അക്കസൗണനിൽ  നനിലനിവനില്  എത്ര  രൂപയുലട
നനികക്ഷപമുണയ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  കകേരളത്തനിലന്റെ  ട്രഷറനികേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനയ്
എലനങനിലലാം നനിയമതടസമുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  6-2-2014 -ലല സര്ക്കുലര് നമ്പര് 07/14/ധന ഖണ്ഡനികേ V അനുസരനിചയ്
പനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.എ.  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ട്രസ്റ്റനി ബഭാങഭായ ആകനിസയ് ബഭാങയ് മുകഖന
ലപനഷന  ഫണയ്  മഭാകനജര്മഭാരഭായ  എസയ്.ബനി.ലഎ.  ലപനഷന  ഫണയ്  പപ്രവറയ്
ലനിമനിറഡയ്,  യു.ടനി.ലഎ.  റനിടയര്ലമന്റെയ്  ലസഭാലക്യൂഷനസയ്  ലനിമനിറഡയ്,  എല്.ലഎ.സനി.
ലപനഷന  ഫണയ്  ലനിമനിറഡയ്  എന്നനിവയനിലഭാണയ്  ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം
സമഭാഹരനിക്കുന്ന വനിഹനിതവലാം മഭാചനിലാംഗയ് ഗ്രഭാന്റുലാം നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്. 

കദശതീയ  ലപനഷന  പദതനിയുലട  ലസനട്രല്  റനികക്കഭാര്ഡസയ്  കേതീപനിലാംഗയ്
ഏജനസനിയഭായ  നഭാഷണല്  ലസകേക്യൂരനിറതീസയ്  ലഡകപഭാസനിററനി  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
പ്രതനിമഭാസ  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം  2017  മഭാര്ചയ്  31  -വലര  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിഹനിതവലാം   (215.665  കകേഭാടനി  രൂപ)  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതവലാം
(215.665  കകേഭാടനി  രൂപ)  കൂടനികചര്ത്തയ്  ആലകേ  431.33  കകേഭാടനി  രൂപ
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  ഗവണലമന്റെയ്  ഓഫയ്  ഇനവ  പരഭാമര്ശനിചനിടനിലഭാത്ത  മലറഭാരു
ഏജനസനിയനിലലാം എന.പനി.എസയ്. വനിഹനിതലാം അടവഭാക്കഭാന നനിലവനില് വവവസയനില.
1956  -ലല  SCRA(Securities  Contracts  (Regulation)  Act  1956)  പ്രകേഭാരലാം
ട്രഷറനിയനില് ലസകേക്യൂരനിറനി ഫണയ് തുടങ്ങഭാനുലാം വവവസയനില.  ആയതനിനഭാല് കദശതീയ
ലപനഷന പദതനിയനിലല ഫണയ് മഭാകനജരഭായനി ട്രഷറനിലയ ഉളലപടുത്തഭാന നനിലവനില്
സഭാധനിക്കനില. 



100       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 25, 2017

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി

37  (5764)  ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനി  പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയന്നതനിനയ്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനി  പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയന്നതു
സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തഭാന  സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കണലാം  എന്ന  സര്ക്കഭാര്
പ്രഖവഭാപനത്തനികനല്  നഭാളനിതുവലര  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനലഭാലമന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  ഏലതലഭാലാം  സര്വതീസയ്  സലാംഘടനകേള  നനികവദനലാം
സമര്പനിചനിട്ടുണയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സര്വതീസയ് സലാംഘടനകേളുലട പ്രസ്തുത നനികവദനങ്ങളനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള
അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലട സഭാരഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരവലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി സലാംബന്ധനിചയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചയ്
വരനികേയഭാണയ്. 

(സനി)  കകേരള എന.ജനി.ഒ.  യൂണനിയന,  കജഭായനിന്റെയ്  കേസൗണസനില് ഓഫയ്  കസ്റ്ററയ്
സര്വതീസയ്  ഓര്ഗപനകസഷന,  കകേരള  എന.ജനി.ഒ.  സലാംഘയ്  തുടങ്ങനിയ  സര്വതീസയ്
സലാംഘടനകേള നനികവദനലാം സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കണലമന്നതഭാണയ് സഭാരഭാലാംശലാം.

കേനിഫ്ബനിയനിലല ഉകദവഭാഗസര്

38  (5765)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിഫ്ബനിയനില് എത്ര ഉകദവഭാഗസരുണയ്;

(ബനി)  ഇവരനില്  ലഡപക്യൂകടഷനനിലളവര്  എത്ര;  പുനര്നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്
എത്ര  ;  കേരഭാര്/ദനിവസകവതന  അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയന്നവര്  എത്ര  ;
ഇവരുലട  തസനികേ  തനിരനിചനിട്ടുള  വനിവരലാം  ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവര്ക്കയ്  നല്കുന്ന
പ്രതനിവര്ഷ ശമ്പളലാം എത്രലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) പുനര് നനിയമനലാം, കേരഭാര്/ദനിവസ കൂലനി നനിയമനലാം എന്നനിവ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലപഭാതുലവയുള നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാകണഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവലര  ഒഴനിവഭാക്കനി  ഈ  കമഖലയനില്  പ്രഭാവതീണവമുളവലര
ലഡപക്യൂകടഷന വവവസയനില് നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  14-2-2017-ലല  സ.ഉ.(പകേ)  നമ്പര്  77/2017/ധന  പ്രകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനിയനില്  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശവഭാനുസരണലാം  ഒഴനിവകേള
നനികേത്തുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഉളടക്കലാം  ലചേയന.* ഇസൗ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  സൃഷ്ടനിച തസനികേകേളനില്  ധനകേഭാരവ
വകുപനിലല  ഒരു കജഭായനിന്റെയ്  ലസകടറനി,  ഒരു ലഡപക്യൂടനി  ലസകടറനി,  ഒരു ലസക്ഷന
ഓഫതീസര്, മൂന്നയ് അസനിസ്റ്റന്റുമഭാര് എന്നനിവര് ധനകേഭാരവ (ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചേര്) വകുപനിലല
ചുമതലകേളക്കുപുറലമ  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനകേഭാരവവലാം  ഭരണവലാം  ലസക്ഷനനില്
യഥഭാകമലാം  കജഭായനിന്റെയ്  ഫണയ്  മഭാകനജര്,  ലഡപക്യൂടനി  ഫണയ്  മഭാകനജര്,  ലസക്ഷന
ഓഫതീസര്,  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എന്നതീ  തസനികേകേളനില്  നനിലവനില്  കജഭാലനി  ലചേയനണയ്.
ഇവരുലട  ശമ്പളവലാം  മറഭാനുകൂലവങ്ങളുലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്  നനിന്നഭാണയ്  നല്കേനി
വരുന്നതയ്.  ഇതനിനുപുറലമ ലഡപക്യൂകടഷന വവവസയനില് ധനകേഭാരവ വകുപനിലല ഒരു
അഡതീഷണല്  ലസകടറനി,  ഒരു  അണര്  ലസകടറനി,  മൂന്നയ്  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാര്
കേനിഫ്ബനിയുലട  കപ്രഭാജകയ്   അവകലഭാകേന  വനിഭഭാഗത്തനില്  ജനറല്  മഭാകനജര്
(അപപ്രസല്),  കപ്രഭാജകയ് മഭാകനജര്,  കപ്രഭാജകയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് എന്നതീ തസനികേകേളനിലലാം
ലപഭാതുഭരണ  വകുപനിലല  ഒരു  അഡതീഷണല്  ലസകടറനി,  കേനിഫ്ബനിയനിലല
ഇനലസക്ഷന  അകതഭാറനിറനിയനിലല  അഡതീഷണല്  ലസകടറനി  തസനികേയനിലലാം,
ലസബനിയനിലല അസനിസ്റ്റന്റെയ് ജനറല് മഭാകനജര് അകത തസനികേയനിലലാം കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിലവനില് കജഭാലനി  ലചേയന.  കൂടഭാലത കേപഭാസനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗയ്  കേണസളടന്റെഭായനി
ധനകേഭാരവ  വകുപനില്നനിനലാം  വനിരമനിച  ഒരു  അഡതീഷണല്   ലസകടറനിലയയുലാം
അക്കസൗണയ്സയ് & അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവയ് ഓഫതീസറഭായനി ട്രഷറനി വകുപനില്നനിനലാം വനിരമനിച
സബയ്  ട്രഷറനി  ഓഫതീസലറയുലാം  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  ഓഫതീസയ്  അറന്റെന്റുലാം,  രണയ്  സസ്വതീപര്-കേലാം-ഓഫതീസയ്
അറന്റെന്റുമഭാര്  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിലവനില്  കജഭാലനി
ലചേയന.  ലഡപക്യൂകടഷന  വവവസയനില്  കജഭാലനി  ലചേയന്നവര്ക്കയ്  പ്രതനിമഭാസലാം
4,89,423  രൂപ  കേണക്കഭാക്കനി  പ്രതനിവര്ഷലാം  58,73,076  രൂപയുലാം  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയന്നവര്ക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം 70,000 രൂപ കേണക്കഭാക്കനി
പ്രതനിവര്ഷലാം  8,40,000  രൂപയുലാം  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി
ലചേയന്നവര്ക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം ശരഭാശരനി 42,000  രൂപയുലാം കേണക്കഭാക്കനി പ്രതനിവര്ഷലാം
ശരഭാശരനി 5,04,000 രൂപയുലാം ശമ്പളമഭായനി നല്കുനണയ്.

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി&ഡനി)  അക്കസൗണയ്സയ്  &  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവയ്  ഓഫതീസര്  തസനികേയനിലലാം
കേണസളടന്റെയ്  തസനികേയനിലലാം  നനിയമനിതരഭായ  പ്രസ്തുത  ഉകദവഭാഗസര്  അതഭാതു
കമഖലകേളനില്  വളലര  പരനിചേയസമ്പന്നരുലാം  കസവന  സന്നദരുമഭാണയ്.
പുനദുഃസലാംഘടനിപനിക്കലപട  കേനിഫ്ബനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭായതനിനഭാല്
ഇത്തരലാം  പരനിചേയസമ്പന്നരുലട  കസവനലാം  അനനിവഭാരവമഭാണയ്.  അടനിയനര
ഘടങ്ങളനില്  തഭാത്കേഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലള  ഇത്തരലാം  നനിയമനങ്ങള
അനുവദനതീയമഭാണയ്.  ദനിവസ കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് ഓഫതീസയ് അറന്റെന്റെയ്,  സസ്വതീപര്-
കേലാം-ഓഫതീസയ്  അറന്റെന്റെയ്  തസനികേകേളനിലഭാണയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.  ഇതയ്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് ലചേയനിട്ടുളതയ്. 

കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല് ലലബപഭാസയ് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

39  (5766)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  സനിരലാം  അപകേടകമഖലയഭായ
കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല്  പബപഭാസയ്  കറഭാഡനിലന്റെ  സലലാം  ഏലറടുക്കഭാനുലാം  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാംകവണനി ഭരണവകുപയ് സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് ധനകേഭാരവ വകുപയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  വരുന്ന  നനിരവധനി  വഭാഹനങ്ങള
രഭാത്രനികേഭാലത്തയ്  അപകേടങ്ങളനില്ലപടുന്നതുലാം  നനിരവധനി  മരണങ്ങള  ഉണഭാകുകേയുലാം
ലചേയന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അടനിയനര  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കകേണ  പ്രസ്തുത
പദതനിയുലട ആവശവകേത ഭരണവകുപയ് ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  ഏലറടുത്തയ്  കറഭാഡയ്  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇസൗ വനിഷയലാം മൂനതവണ ധനകേഭാരവ വകുപയ് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപയുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  15  കകേഭാടനി  രൂപയുലടയുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനയ്
ധനകേഭാരവ  വകുപയ്  അനുമതനി  നല്കുകേയുമുണഭായനി.  കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലലപപയ്  ലലലനുകേളുലാം  ഇലകനികേയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം
മഭാറന്നതനിലന്റെ  ലചേലവനികലയഭായനി  25.40  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
നല്കുന്നതനിനയ് ധനകേഭാരവ വകുപയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ബഡ്ജറയ്  സതീചനില്  അനസൗണസയ്  ലചേയനിട്ടുള്ളുതുലാം  G.O.(P)
315/2016/Fin. dated 8-8-2016 ഉത്തരവനിലല നടപടനികമലാം പഭാലനിചയ് ഭരണ വകുപയ്
കേവഭാബനിനറനില് വചയ് പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുളതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി
മുകഖന  ലചേയന്നതയ്.   കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാല്  ലലബപഭാസയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇതനില്ലപടുന്നനില.
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ആറഭാട്ടുപുഴ, തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞഭായത്തുകേളനിലല കേടലഭാകമണലാം തടയുന്നതനിനുള
കേനിഫ്ബനി കപ്രഭാജക്ടുകേള

40 (5767) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറഭാട്ടുപുഴ,  തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞഭായത്തുകേളനില് കേടലഭാകമണലാം തടയുന്നതനിനഭായനി
എത്ര രൂപയുലട കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണയ് കകേരള ഇറനികഗഷന ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചേര് ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന കേനിഫ്ബനിയുലട പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചതയ്;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

(സനി)  ഒരു  കപ്രഭാജകനിനുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിടനിലലങനില്  അതനിനുള
കേഭാരണലമനഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടലഭാകമണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  ആറഭാട്ടുപുഴ  പഞഭായത്തനില്
Construction of 21 Nos. Groyne  field at Arattupuzha in between Chainage
56.600  to  57.200  KM  at  Arattupuzha  Grama  Panchayat  in  Harippad
Constituency,  Construction of  Groyne field  for  shore protection for  the
coast of Arattupuzha from ch. 55.200 Km to ch. 56.600 Km 12 Nos. Of
Groynes  on  Alappuzha  District  എന്നതീ  പദതനികേളക്കയ്  40.20  കകേഭാടനി
രൂപയുലടയുലാം തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞഭായത്തനില്  construction of 13 Nos. Groyne field
at  Pathiankara  in  between  chainage  60.100  to  61.600  km  at
Trikkunnapuzha Gramapanchayat in Harippad Constituency in Alappuzha
District  എന്നതീ  പദതനികേളക്കഭായനി  14.95  കകേഭാടനി   രൂപയുലടയുലാം  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണയ്  കകേരള  ഇറനികഗഷന  ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചര്  ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷന  (ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.)  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേനിബയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയയ്  സമര്പനിചനിട്ടുളതയ്.   എന്നഭാല്  ടനി  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലതയഭാണയ്
സമര്പനിചനിട്ടുളതയ്.

(ബനി&സനി)  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  കേനിഫയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  8-6-2016-ലല സ.ഉ. (ലലകേ)
നമ്പര്  315/16/ധന  ഉത്തരവപ്രകേഭാരമുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചയ്  പദതനി
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനികക്കണതുണയ്.  എന്നഭാല്  ആറഭാട്ടുപുഴ,
തൃക്കുന്നപ്പുഴ  പഞഭായത്തുകേളനില്  കേടലഭാകമണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി
ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.  മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളക്കയ്  ബന്ധലപട  ഭരണ
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വകുപയ്  ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിചയ്  കേനിഫ്ബനിക്കയ്  ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില.   കൂടഭാലത
ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.  സമര്പനിച  പദതനി  റനികപഭാര്ടനികനലള  കേനിഫ്ബനിയുലട
പരനികശഭാധനയനില്  ധഭാരഭാളലാം  നക്യൂനതകേള  കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  അവ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജലകസചേന  വകുപ്പുലസകടറനിക്കുലാം
ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറകര്ക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ടനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ്  പുതുക്കനിയ  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടയ്,
ഭരണഭാനുമതനി,  കകേഭാസ്റ്റയ്  ലബനനിഫനിറയ്  അനഭാലനിസനിസയ്  എന്നനിവ  സഹനിതലാം
പുനദുഃസമര്പനിക്കുന്നമുറയയ്  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.

അനധനികൃതമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സസ്വകേഭാരവ പണമനിടപഭാടയ് സഭാപനങ്ങള

41  (5768)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് അനധനികൃതമഭായനി  സസ്വകേഭാരവ പണമനിടപഭാടയ്  സഭാപനങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അവയ്ലക്കതനിലര എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിലചന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങലള നനിയനനിക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇവയ്ലക്കതനിലര  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനി
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

ലനയഭാറനിനകേര മണ്ഡലത്തനില് ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ .-യുലട പുതനിയ
ബഭാഞ്ചുകേള

42  (5769) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ലപരുമ്പഴതൂര്,  പൂഴനിക്കുന്നയ്
എന്നതീ സലങ്ങളനില് ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട പുതനിയ ബഭാ ഞ്ചുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനു
നല്കേനിയ നനികവദനത്തനില് എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു;

(ബനി) ലപരുമ്പഴതൂര്, പൂഴനിക്കുന്നയ് എന്നതീ സലങ്ങളനില് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട ബഭാഞ്ചുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലപരുമ്പഴതൂര്,
പൂഴനിക്കുന്നയ് എന്നതീ സലങ്ങളനില്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. -യുലട പുതനിയ ബഭാഞ്ചുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുന്ന  ബനിസനിനസയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  വനിലയനിരുത്തഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ആയതനികനല് റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിചതനിനുകശഷലാം ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലാം ലലകേക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

ലപരനിനല്മണ- ലലഹമഭാസ്റ്റയ് ലലലറകേള സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി

43 (5770)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പ്രകതവകേവനികേസന ഫണനില്നനിനലാം പഹമഭാസ്റ്റയ്
പലറകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിര്വഹണത്തനിനയ്  തടസങ്ങള
നനിലവനിലകണഭാ;  എങനില്  പ്രസസ്തുത  ഫണനില്നനിനലാം  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള
നടത്തുന്നതു സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകതവകേ  വനികേസനഫണനില്നനിനലാം  ലപരനിനല്മണ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്ലപട  സലങ്ങളനില്  പഹമഭാസ്റ്റയ്  പലറയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രകതവകേ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സമര്പനിച  ശനിപഭാര്ശ  നനിരസനിക്കഭാനനിടയഭായ
സഭാഹചേരവലമലനന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എലാം.എല്.എ.-യുലട  പ്രകതവകേ  വനികേസന  നനിധനിയുലട  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനതീയമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  പടനികേയനില്  ലലഹമഭാസ്റ്റയ്  ലലലറകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  വവവസയനില.  MLA  SDF-ല്  ലലഹമഭാസ്റ്റയ്  ലലലറയ്
സഭാപനിക്കുന്നതയ് മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകേഭാരലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്ത പ്രവൃത്തനിയഭായതനിനഭാലഭാണയ്
ടനി  ഫണനില്നനിനയ്  ലപരനിനല്മണ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്ലപട  സലങ്ങളനില്
ലലഹമഭാസ്റ്റയ്  ലലലറയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതവകേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
സമര്പനിച ശനിപഭാര്ശ നനിരസനിക്കഭാനനിടയഭായതയ്.

ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റയ്  വഴനിയുള നനികുതനി ലവടനിപയ്

44 (5771) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തമനിഴഭാടനില്നനിന്നയ്  സലാംസഭാനത്തനികലക്കയ്  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റയ്  വഴനിയുലാം
അലഭാലതയുലാം  നനികുതനി  ലവടനിചയ്  നടത്തുന്ന  കകേഭാഴനിക്കടത്തയ്  തടയഭാന  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് പകേലക്കഭാണനിട്ടുളതയ്;
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(ബനി)  വഭാഹനപരനികശഭാധനയഭായുള  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ
സസ്വഭാഡുകേളനില്  ആവശവമഭായ  ഇനലസകര്മഭാലരയുലാം  മറജതീവനക്കഭാലരയുലാം
നനിയമനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  നനികുതനി  ലവടനിപനിലനതനിലര  ശക്തമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നനിലലന്നതയ് വസ്തുതയഭാകണഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രതനിവര്ഷലാം എത്ര കകേഭാടനിരൂപയുലട നനികുതനി നഷ്ടമഭാണയ് ഇത്തരത്തനില്
ഉണഭാകുന്നലതന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കമഖലയനിലല  നനികുതനി  ലവടനിപയ്  തടയുവഭാന  ഓണപലന
ലഡലനിവറനി കനഭാടയ് നനിര്ബന്ധമഭാക്കുവഭാന കേര്ശനടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റയ്  വഴനി  തമനിഴയ് നഭാടനില്നനിനലാം  വരുന്ന
ഇറചനികക്കഭാഴനി മുനകൂര് നനികുതനി അടചഭാണയ് ലകേഭാണവരുന്നതയ്.  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
ഇസൗ  വഭാഹനങ്ങള  കേര്ശന  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  കമകക്കടുകേള
കേണഭാല്  നനിയമപരമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.
ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റനിനയ്  സമതീപമുള  ലചേറനിയ  വഴനികേളനിലൂലടയുള  കകേഭാഴനിക്കടത്തയ്
തടയുന്നതനിനയ് ശദയനില്ലപടനിടലത്തലഭാലാം ഇന്റെലനിജനസയ് സസ്വഭാഡനിലന്റെ പരനികശഭാധന
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇന്റെലനിജനസയ്  സസ്വഭാഡനിലന്റെ  സൂക്ഷ്മ  നനിരതീക്ഷണലാംമൂലലാം
കകേഭാഴനിക്കളക്കടത്തയ് ഏലറക്കുലറ തടയഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി)  വകുപനിലന്റെ  ഇന്റെലനിജനസയ്  സസ്വഭാഡുകേളനില്  ആവശവമഭായ
ഇനലസകര്മഭാരുലാം മറയ് ജതീവനക്കഭാനുലാം നനിലവനിലണയ്.  ആയതനിനഭാല് ജതീവനക്കഭാരുലട
അഭഭാവലാംമൂലലാം  നനികുതനി  ലവടനിപനിലനതനിലര   നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  തടസലാം
വന്നനിടനില.  അതുലകേഭാണതലന്ന നനികുതനിനഷ്ടലാം ഉണഭാകുന്നനില.  

(ഡനി)  ഇറചനികക്കഭാഴനി  ലകേഭാണവരുന്നതനിനയ്  ഓണലലലന  ലഡലനിവറനി  കനഭാടയ്
ഇകപഭാള  നനിര്ബന്ധമല.  ചേരക്കയ്  കസവന  നനികുതനി  നടപനില്  വരുകമ്പഭാള
ഇറചനികക്കഭാഴനിയുലട നനികുതനി സലാംബന്ധനിചയ് പുതനിയ തതീരുമഭാനലാം ബഭാധകേമഭാകുലാം.

ലപഭാതു സലലാംമഭാറ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

45  (5772)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ധനവകുപനിലല ജതീവനക്കഭാലര മഭാനദണ്ഡ
പ്രകേഭാരമലഭാലത അടനിക്കടനി സലലാം മഭാറന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  25-2-2017-ലല  'ലപഭാതുസലലാംമഭാറ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള'  ഉദവഭാഗസ
ഭരണപരനിഷഭാര വകുപയ്) ധനകേഭാരവ വകുപനില് നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  25-5-2016  മുതല്  24-4-2017  വലര  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്  രകണഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  സലകത്തയയ്/ലസക്ഷന  മഭാറലാം  നല്കേലപട  ജതീവനക്കഭാരുലട
കപരയ്,തസനികേ,എണലാം എന്നനിവ ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  അടനിക്കടനി  ഉണഭാകുന്ന  സലലാംമഭാറലാം  ധനവകുപനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലത്ത സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുലണനളതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരമലഭാത്ത  സലലാംമഭാറലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  ധനവകുപനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭരണപരമഭായ ആവശവലാം മുനനനിര്ത്തനി ലസക്ഷനുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലത്ത
ബഭാധനിക്കഭാത്ത തരത്തനിലഭാണയ് ധനകേഭാരവ വകുപനില് സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിവരുന്നതയ്.

(ബനി)  ഭരണപരമഭായ  ആവശവലാം  മുനനനിര്ത്തനി  ലസക്ഷനുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലത്ത ബഭാധനിക്കഭാത്ത തരത്തനിലഭാണയ്  ധനകേഭാരവ  വകുപനില് സലലാംമഭാറലാം
നല്കേനിവരുന്നതയ്.  ഗവ.  ലസകകടറനിയറനിനുളനില്  നടത്തുന്ന  സലലാംമഭാറങ്ങള
ഒരു  ലസക്ഷനനില്നനിന്നയ്  മലറഭാന്നനികലയ്ക്കുളതഭാകേയഭാല്  ടനി  സലലാംമഭാറങ്ങളക്കയ്
25-2-2017- ലല ലപഭാതു സലലാംമഭാറ മഭാനദണ്ഡങ്ങള അടനിസഭാനമഭാക്കഭാറനില. 

(സനി)  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്  25-5-2016  മുതല്  24-4-2017  വലരയുള
കേഭാലയളവനില്  രകണഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  തവണ  സലലാം  മഭാറലാം/ലസക്ഷന  മഭാറലാം
നല്കേലപട ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം തഭാലഴ പറയുലാംപ്രകേഭാരമഭാണയ്. 

അസനിസ്റ്റന്റെയ് - 67
ലസക്ഷന ഓഫതീസര് - 33
അക്കസൗണയ്സയ് ഓഫതീസര് - 12
അണര് ലസകടറനി - 15
ലഡപക്യൂടനി ലസകടറനി - 6
കജഭായനിന്റെയ് ലസകടറനി - 6
അഡതീഷണല് ലസകടറനി - 1
കകേഭാണഫനിഡനഷവല് അസനിസ്റ്റന്റെയ് - 14
കേമ്പക്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെയ് - 25
ലലഡ്രവര് - 4
ലലബനഡര് - 1
ഓഫതീസയ് അറനഡന്റെയ് - 28

ജതീവനക്കഭാരുലട കപരുവനിവരങ്ങള ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉളടക്കലാം ലചേയന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ഡനി&ഇ)  ഭരണപരമഭായ  ആവശവലാം  മുനനനിര്ത്തനി  ലസക്ഷനുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലത്ത ബഭാധനിക്കഭാത്ത തരത്തനിലഭാണയ്  ധനകേഭാരവ  വകുപനില് സലലാംമഭാറലാം
നല്കേനിവരുന്നതയ്.

ഒമ്പതഭാലാം ശമ്പള കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലല അകനഭാമലനി

46  (5773)  ശതീ  .    പഹബനി  ഈഡന:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  7777/പനി.ആര്.സനി-ഡനി2/2012/ഫനിന.  നമ്പര്  ഫയലനിലല  തതീരുമഭാനലാം
എനഭായനിരുന;

(ബനി)  എനയ്  കേഭാരണത്തഭാലഭാണയ്  പ്രസസ്തുത  ഫയലനില്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന്റെ
ശനിപഭാര്ശ നനിരഭാകേരനിചലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  7777/പനി.ആര്.സനി-ഡനി2/2012/ഫനിന.  നമ്പര്  ഫയലനില്  തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തകശഷലാം  9-ാം ശമ്പളകേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലല ഏലതങനിലലാം അകനഭാമലനികേള
പരനിഹരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉലണങനില്  എത്ര  എണലാം;  അവ  പരനിഹരനിക്കഭാനുണഭായ
സഭാഹചേരവലാം എനഭാണയ്;

(ഡനി)  കമല്പറഞപ്രകേഭാരലാം  അകനഭാമലനികേള  പരനിഹരനിചനിട്ടുലണങനില്
7777/പനി.ആര്.സനി-ഡനി2/2012/ഫനിന.  നമ്പര്  ഫയലനിലല  തതീരുമഭാനലാം
പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2009  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരമുള  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണലാം  നടനകേഴനിഞനിടയ്  3  വര്ഷലാം  കേഴനിയുകേയുലാം  അതനികനഭാടകേലാംതലന്ന
ലപഭാതു  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവയ്,  ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  85/2011/ധന.  തതീയതനി
26-2-2011-നയ്  അനുബന്ധമഭായനി  ഏകേകദശലാം  117  അകനഭാമലനി  ഉത്തരവകേള
പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയതനിനഭാല്  കശഷനിക്കുന്ന  അകനഭാമലനികേള  എലനങനിലലാം
ഉലണങനില്, ആയതയ് അടുത്ത ശമ്പള കേമ്മേതീഷലന്റെ പരനിഗണനയയ് സമര്പനിക്കുവഭാനുള
തതീരുമഭാനമഭാണുണഭായതയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.  7777/പനി.ആര്.സനി.-ഡനി2/2012/ഫനിന.  നമ്പര്  ഫയലനിലല
തതീരുമഭാനത്തനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവലര  98  അകനഭാമലനി  ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.
വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അടനിയനരമഭായനി  പരനിഹരനിക്ക
ലപകടണവയഭാലണന്നയ് കബഭാധവലപട വനിഷയങ്ങളനിലഭാണയ് അകനഭാമലനി ഉത്തരവകേള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുളതയ്.
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(ഡനി)   പത്തഭാലാം  ശമ്പള പരനിഷ്കരണലത്തത്തുടര്ന്നയ്  ഇസൗ വനിഷയലാം ധനകേഭാരവ
വകുപനില്  E.No.  229127/ARC1/16/Fin.  ഫയലനില് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.
തുടര്  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകവണനി  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്  നനിയമസഭഭാ  ലസകകടറനിയറനില്
നനിനലാം ആവശവലപടനിട്ടുള വനിവരങ്ങള ലഭവമഭായനിടനില.  ആയതയ് ലഭവമഭാകുന്ന മുറയയ്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.

ജനി.എസയ്.ടനി.

47 (5774) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലതഭാലക്ക  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങലളയഭാണയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപകട്രഭാളുലാം  ഡതീസലലാം  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില്  ഉളലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേനനിലലയ  ഇതയ്  എപ്രകേഭാരലാം  ബഭാധനിക്കുലമന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപകട്രഭാളുലാം  ഡതീസലലാം  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില് ഉളലപടുത്തുന്നതയ്  കേനിഫ്ബനി
വഭായ തനിരനിചടവനിലന എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിക്കുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങളഭായ  ലകേകറഭാസനിന  (PDS),  എല്.പനി.ജനി.,
സുപതീരനിയര് ലകേകറഭാസനിന ഓയനില് (SKO), ലൂബനികക്കറനിലാംഗയ് ഓയനില്, ലപകട്രഭാളനിയലാം
ഗവഭാസസയ്,  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ലജലനി,  പഭാരഫനിന  വഭാകയ്,  ലപകട്രഭാളനിയലാം  വഭാകയ്,
ലപകട്രഭാളനിയലാം കകേഭാക്കയ്,  ലപകട്രഭാളനിയലാം ബനിറമനിന തുടങ്ങനിയവലയ ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉളലപടനിടനില.

(സനി)  ലപകട്രഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങളനികനലള  ലസസനില്  നനിനള വരുമഭാനലാം
കേനിഫ്ബനിയുലട തനതയ് ഫണനികലയയ് ലലകേമഭാറഭാന കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫയ് ആകയ് 2016
വവവസ ലചേയനണയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി.  പ്രഭാബലവത്തനില് വരുകമ്പഭാള ഇസൗ ഇനലത്ത
ബഭാധനിക്കഭാനനിടയനില എന്നഭാണയ് നനിലവനിലല വനിലയനിരുത്തല്.
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വഭാണനിജവനനികുതനി വകുപനില് ഓഫതീസയ് അറനഡന്റുമഭാരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി

48  (5775) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാണനിജവനനികുതനി  വകുപനില്  ഓഫതീസയ്  അറനഡന്റുമഭാരുലട
സതീനനികയഭാറനിറനി  സലാംബന്ധനിച  തര്ക്കങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നനിലലന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഇതു സലാംബന്ധനിചയ്  എത്ര തര്ക്കങ്ങളഭാണയ്  നനിലവനിലളതയ്;
എനഭാണയ്  ഈ  തര്ക്കങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അതഭാതയ്  കേഭാലയളവനിലല ഒഭാഫതീസയ് അറനഡന്റുമഭാരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി
ലനിസ്റ്റയ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന സമയത്തുലാം അലഭാലതയുമുള തര്ക്കങ്ങള  നനിയമങ്ങളുലാം
ചേടങ്ങളുലാം അനുസരനിചയ് യഥഭാസമയലാം പരനിഹരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  രണയ്  തര്ക്കങ്ങള  നനിലവനിലണയ്.  1977-2000,  2000-2006  എന്നതീ
കേഭാലയളവകേളനിലല സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപടുത്തുന്നതയ് സലാംബന്ധനിച രണയ്
അകപക്ഷകേളനികനല് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം ഇന്റെലനിജനസയ് വനിഭഭാഗത്തനിലലാം കജഭാലനി ലചേയന്ന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് സുരക്ഷ

49 (5776) ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാണനിജവനനികുതനി  വകുപനില്  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം  ഇന്റെലനിജനസയ്
സസ്വഭാഡുകേളനിലലാം  കജഭാലനി  ലചേയന്ന  ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ്,  ആഫതീസുകേളനില്  അകത
തസനികേയനില്  കജഭാലനി  ലചേയന്ന  ഉകദവഭാഗസകരക്കഭാള  എലനങനിലലാം  അലവനസയ്
കൂടുതലഭായനി നല്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം ഇന്റെലനിജനസയ് വനിഭഭാഗത്തനിലലാം കജഭാലനി  ലചേയന്ന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  മതനിയഭായ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനിയുള  നടപടനികേള
വകുപയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സതീജതീവനക്കഭാര്ക്കുകൂടനി  കജഭാലനി  ലചേയഭാവന്ന  വനിധത്തനില്  നനിലവനില്
ഏലതങനിലലാം ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് സസൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  വഭാണനിജവനനികുതനി  വകുപയ്  ലചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം  ഇന്റെലനിജനസയ്
സസ്വഭാഡുകേളനിലലാം  കജഭാലനി  ലചേയന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കജഭാലനി  സമയലാം
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലഭാത്തപക്ഷലാം  അധനികേമഭായനിവരുന്ന  കജഭാലനിക്കയ്  ഓഫയ്
അനുവദനിക്കുകേകയഭാ പ്രകതവകേ അലവനസയ് നല്കുകേകയഭാ ലചേയനകണഭാ;

(ഇ) അനവജനിലകേളനില്നനിന്നയ് വവതവസ ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് കജഭാലനി ലചേയന്ന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  ലചേലവനില്  തഭാമസ  സസൗകേരവങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എവനിലടലയലഭാലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  അവശവഘടങ്ങളനില്  കപഭാലതീസയ് സഹഭായലാം സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി)  ലചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം ഇന്റെലനിജനസയ് സസ്വഭാഡുകേളനിലലാം കജഭാലനി സമയലാം
എട്ടു  മണനിക്കൂര്  ആയനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  കജഭാലനിക്കയ്
ലകേ.എസയ്.ആര്. പ്രകേഭാരമുള 'ഓഫയ്' അനുവദനിക്കഭാറുണയ്.

(ഇ)  അനവജനിലകേളനില്നനിനലാം  കജഭാലനി  ലചേയന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  വഭാളയഭാര്,
മകഞശസ്വരലാം, അമരവനിള മുതലഭായ ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് സര്ക്കഭാര് ലചേലവനില് തഭാമസ
സസൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ്

50  (5777)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വൃക്ക മഭാറനിവയല് ശസകനിയയ്ക്കു വനികധയനഭായനി ചേനികേനിതയനില് കേഴനിയുന്ന
ശതീ. ലസനകമഭാന വര്ഗ്ഗതീസയ്, മഭാളനികയക്കല്വതീടയ്, പരനിയഭാരലാം പനി.ഒ., തൃശ്ശുര്, കേഭാരുണവ
ലബനവലന്റെയ്  ഫണനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള
അകപക്ഷയനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത അകപക്ഷയനില് അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചയ്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  ശതീ.  ലസനകമഭാന  വര്ഗ്ഗതീസനിലന്റെ  അകപക്ഷ  28-ാാമതയ്
കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  ഫണയ്  സലാംസഭാനതല  സമനിതനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ടനിയഭാന ചേനികേനിതഭാ കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുന്ന മുറയയ്  2  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 
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കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ്

51  (5778)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണവ ലബനവലനറയ് ഫണയ് ചേനികേനിതഭാ പദതനിയനില് എലനങനിലലാം
മഭാറങ്ങള വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാരുണവ  ലബനവലനറയ്  ഫണനില്നനിനലാം  സഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗവണലമനറയ്  ലസഷവല്  അനുമതനി  നല്കേനിയ
അകപക്ഷകേൾ  എത്ര;അനുവദനിചതയ്  എത്ര  രൂപ;  ആയതനില്  എത്ര  അകപക്ഷകേൾ
തതീര്പഭാക്കഭാനുണയ്;  അവയുലട  തുകേ  എത്രയഭാണയ്;  തതീര്പഭാക്കഭാനുളവയനില്
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ബഭാക്കനിയുള  ലസഷവല്  കകേസുകേളനില്  എനയ്
നടപടനിയഭാണയ് പകേലക്കഭാണലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരുണവ ലബനവലനറയ് ഫണനില് സര്ക്കഭാര് ആശപത്രനികേളനില്നനിനലാം
ലഭനികക്കണ ഉപകയഭാഗപത്രവലാം സഭാക്ഷവപത്രവലാം ലഭനിക്കുനകണഭാ;  ലഭനിചവരുലടയുലാം
ലഭനിക്കഭാനുളവരുലടയുലാം  വനിവരങ്ങളുലാം  ലഭനിചവയനില്  അപ്കഡറയ്  ലചേയവരുലടയുലാം
ലചേയഭാത്തവരുലടയുലാം വനിവരങ്ങളുലാം കഹഭാസനിറല് തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

(ബനി)  ലസഷവല്  സഭാലാംഗ്ഷന  മുകഖന  1983  അകപക്ഷകേളക്കയ്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ലസഷവല്  അനുമതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷകേളനില്
ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമഭാണയ്
അനുവദനിക്കുന്നതയ്. പഭാകക്കജയ് നനിരക്കനിലലാം ബനില്ലുകേളുലടയുലാം ചേനികേനിതഭാ കരഖകേളുലടയുലാം
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാന  സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാന
ലമടുത്തനിട്ടുളതയ്.   ആയതനിനഭാല്തലന്ന,  അനുവദനിച  തുകേയുലട  കേണക്കുകേള  അവ
വനിതരണലാം  ലചേയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  പൂര്ണമഭായനി  കേണക്കഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.
ഇതനില്  1337  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കഭാനഭായനി  പരനികശഭാധനയുലട  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.  ഇസൗ  തുകേയുലട  കേണക്കുലാം  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല്
മഭാത്രകമ  കേണക്കഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഇസൗ  അകപക്ഷകേള  തസ്വരനിതഗതനിയനില്
തതീര്പഭാക്കഭാനഭായനി  കുടുലാംബശതീയനില്നനിന്നയ്  തഭാലഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്
ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.   അവ  എത്രയുലാം  ലപലടന്നയ്   വനിതരണലാം  ലചേയഭാന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 113

(സനി) സര്ക്കഭാര് അശപത്രനികേളനില്നനിന്നയ് കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണനികലയയ്
ലഭനികക്കണ  ഉപകയഭാഗപത്രലാം  നനിലവനില്  ഭഭാഗനികേമഭായനി  ലഭനിക്കുനണയ്.
ഉപകയഭാഗപത്രങ്ങള  പൂര്ണമഭായുലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സതസ്വര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശപത്രനികേളനില്നനിനലാം  ലഭനിച
ഉപകയഭാഗപത്രങ്ങളനില് 14085 എണലാം അപ്കഡറയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇനനി ആലകേ 61358
ഉപകയഭാഗപത്രങ്ങള അപ്കഡറയ് ലചേയഭാന അവകശഷനിക്കുനണയ്. 

ഇതനില്  കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  ഫണനില്  ലഭനിച  ഉപകയഭാഗപത്രങ്ങളനില്
അപ്കഡറയ്  ലചേയഭാനവകശഷനിക്കുന്ന  യൂടനിലലലകസഷനുകേള  അടനിയനരമഭായനി
അപ്കഡറയ്  ലചേയന്നതനിനഭായനി  കുടുലാംബശതീയനില്നനിനലാം  കൂടുതല്  ജതീവനക്കഭാലര
തഭാലഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ് ലഹഡയ് ഓഫതീസനില് സല പരനിമനിതനിയുളതനിനഭാല്,
പ്രസ്തുത കജഭാലനികേള നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഹസൗസനിലാംഗയ് കബഭാര്ഡയ് ലകേടനിടത്തനില്
187 sq ft സലലാം വഭാടകേയയ് എടുത്തനിട്ടുണയ്. അടനിസഭാനസസൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനി
പ്രസ്തുത കജഭാലനികേള നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരുന.

സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനികേള സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

52 (5779) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനികേള കൂടുതല് സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനയ് എലനലഭാലാം
നടപടനികേള പകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ് ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  സഭാകങതനികേ
കമതീകേരണങ്ങളുലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഒരു  സഭാകങതനികേ  കേമ്മേനിറനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിരുകന്നഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ബഭാര്കകേഭാഡയ്,  സതീകടയ്കകേഭാഡയ്,  ടനിക്കറയ്  കേടക്കുറനിയുമഭായനി
കയഭാജനിപനിക്കല് എന്നതീ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട വവഭാജ ടനിക്കറകേളുലാം, നമ്പര് തനിരുത്തനി വരുന്ന
ടനിക്കറകേളുലാം കേണപനിടനിക്കുവഭാന നനിലവനില് സഭാധനിക്കുനണയ്. 

ടനിക്കറകേളനില്  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നല്കേഭാന  23-11-2016-ലല ജനി.ഒ. (ആര്.റനി.) 910/2016/റനി.ഡനി.
ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഗവണലമന്റെയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്,  ബഭാര്ടണ  ഹനില്
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റനികടയര്ഡയ്  പ്രനിനസനിപല്  ലപ്രഭാഫ.  ജനി.  ജയശങര്  ലചേയര്മഭാനഭായനി  അഞലാംഗ
സഭാകങതനികേ കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിരുന.  സഭാകങതനികേ കേമ്മേനിറനിയുലട റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് നനിലവനിലള സുരക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുപുറകമ  Microprinting,
opaque  text,  Currency  strips  മുതലഭായ  സുരക്ഷഭാമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ആദവഘടത്തനില്
ഉളലപടുത്തഭാന   തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടുതല്  സുരക്ഷഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി
ടനിക്കറയ് ഡനിലലസന ലചേയന്നതനിനഭായനി ഭഭാഗവക്കുറനി വകുപനില്  C-Dit-മഭായനി കചേര്ന്നയ്
Security Design Laboratory സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.

പുതുക്കനിയ നനിരക്കനിലള കലഭാടറനി ടനിക്കറകേള

53 (5780) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനിലള  കലഭാടറനി  ടനിക്കറകേള  എനമുതല്  വനില്പന
ലക്കത്തുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

50  രൂപ  മുഖവനിലയുള  സതീശക്തനി,  നനിര്മ്മേല്,  കേഭാരുണവ,  കേഭാരുണവപസയ്

എന്നതീ ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട മുഖവനില 30/- രൂപയഭാക്കനി കുറച്ചുലകേഭാണയ് 2017 ജൂണ 1-ാം

തതീയതനിയനിലല നറുലക്കടുപ്പുകേള മുതല് പുതുക്കനിയ നനിരക്കനിലള കലഭാടറനി ടനിക്കറകേള

പ്രഭാബലവത്തനില് വരുന്നതഭാണയ്.  കമയയ് അവസഭാനവഭാരലാം മുതല് പ്രസ്തുത ഭഭാഗവക്കുറനി

ടനിക്കറകേള വനില്പനയ്ലക്കത്തുന്നതഭാണയ്. 

കലഭാടറനിയുലട ഘടനയനില് വരുത്തുന്ന മഭാറങ്ങള

54  (5781)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലഭാടറനിയുലട  വനിറവരവനിലന്റെ  എത്ര  ശതമഭാനലാം  സമ്മേഭാനമഭായനി

നല്കുന്നതനിനഭാണയ് ഘടനഭാ മഭാറത്തനിലൂലട ലക്ഷവമനിടുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാരുണവ  കലഭാടറനിയുലട  ഘടനയനില്  എലനലഭാലാം  മഭാറങ്ങള

വരുത്തുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 115

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഷ്കരനിച സമ്മേഭാനഘടന പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗവക്കുറനിയനിലലാം
വനിറവരവനിലന്റെ  ഏകേകദശലാം  47  ശതമഭാനലാം  മുതല്  48.5  ശതമഭാനലാംവലര
സമ്മേഭാനയനിനത്തനില് നല്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി) 3-6-2017-നയ് നറുലക്കടുക്കുന്ന കേഭാരുണവ 296-ാാമതയ്  ഭഭാഗവക്കുറനി  മുതല്
പ്രസ്തുത  ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട  മുഖവനില  30  രൂപയഭാക്കനി  കുറച്ചുലകേഭാണയ്  പരനിഷ്കരനിച
സമ്മേഭാനഘടന പ്രഭാബലവത്തനില് വരുന്നതഭാണയ്.  10  പരമ്പരകേളനിലഭായനി പരമഭാവധനി
90  ലക്ഷലാം ടനിക്കറകേള അചടനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനിലഭാണയ് കേഭാരുണവ ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട
സമ്മേഭാനഘടന  ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.   നനിലവനിലള  സമ്മേഭാനഘടന  പ്രകേഭാരലാം
ലമഭാത്തലാം  സമ്മേഭാനത്തുകേ  8,71,40,000  രൂപ  ആയനിരുന്നതയ്,  പരനിഷ്കരനിച
സമ്മേഭാനഘടന പ്രകേഭാരലാം  12,76,70,000  രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത
സമ്മേഭാനങ്ങളുലട എണലാം 72,956-ല് നനിന്നയ് 1,54,821 ആയനി വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.  ഒന്നഭാലാം
സമ്മേഭാനലാം  ഒരു  കകേഭാടനിരൂപയനില്നനിന്നയ്  75  ലക്ഷലാംരൂപയഭാക്കനി  കുറയ്ക്കുകേയുലാം
പതനിനഭായനിരലാം രൂപയുലട സമ്മേഭാനലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

ലഫസ്റ്റനിവല് അലവനസയ് തുകേ ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

55  (5782) ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016  ജൂലലല 4  വലര കേഭാരുണവ ലബനവലനറയ് ഫണയ് സതീമനില് കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയനിരുന്ന  ശതീ.  അജനികമഭാന  പതീററനിനയ്  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലഫസ്റ്റനിവല്  അലവനസയ്  ഇനത്തനില്
ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന തുകേ ലഭനിചനിടനിലലന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ടഭാകസയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമനറനിലള  1244653/17
നമ്പര്  ഫയലനില്  3  മഭാസലാം  കേഴനിഞനിട്ടുലാം  ടനിയഭാനയ്  അര്ഹതലപട  ലഫസ്റ്റനിവല്
അലവനസയ് നല്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനമഭായനിടനിലലന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കജഭാലനിയനില്നനിനലാം  പനിരനിച്ചുവനിടലപട  ടനിയഭാനയ്  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന  ലഫസ്റ്റനിവല്  അലവനസയ്  തുകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
പ്രകതവകേ അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവനിറക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  ഉണയ്.  ലഫസ്റ്റനിവല്  അലവനസയ്  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
പ്രകതവകേഭാനുമതനിക്കുള കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ് അഡനിനനികസ്ട്രേററുലട നനിര്കദ്ദേശലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഫയല് ധനകേഭാരവ വകുപനിനയ് അയചനിട്ടുണയ്.
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കകേരള ഫനിനഭാനഷവല് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

56 (5783) ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ : 
ശതീ  .    എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഫനിനഭാനഷവല്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 2016-17  കേഭാലയളവനില് വഭായ തനിരനിചടവനിലലാം പലനിശ വരുമഭാനത്തനിലലാം
വര്ദനവയ്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  2015-16-ലന  അകപക്ഷനിചയ്
എത്ര ശതമഭാനലാം വര്ദനവഭാണയ് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  സ്റ്റഭാര്ടപയ്  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായുള  ഏലതങനിലലാം  പുതനിയ  പദതനി  കകേരള
ഫനിനഭാനഷവല് കകേഭാര്പകറഷന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  ഉണയ്. 2016-17-ലല ആഡനിറനിനയ് മുനപുള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം വഭായ
തനിരനിചടവയ് മുന വര്ഷലത്തക്കഭാളുലാം  15.19%  വര്ദനവലാം ലമഭാത്ത വരുമഭാനലാം 13.40%
വര്ദനവലാം പലനിശ വരുമഭാനലാം  11.30%  വര്ദനവലാം കരഖലപടുത്തനി.  കേഴനിഞ രണയ്
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത കേണക്കുകേള തഭാലഴ പറയുലാംപ്രകേഭാരമഭാണയ്. 

                                                                 തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില് 

2015-16 2016-17 വര്ദനവയ്

വഭായ തനിരനിചടവയ് 758.21 873.38 15.19%

ലമഭാത്ത വരുമഭാനലാം 308.98 350.38 13.40%

പലനിശ വരുമഭാനലാം 272.06 302.92 11.30%

(സനി) സ്റ്റഭാര്ടപ്പുകേളക്കഭായനി 10 ലക്ഷലാം രൂപ വലര മനിതമഭായ പലനിശ നനിരക്കനില്
ഇസൗടയ്  രഹനിത  വഭായ  നല്കുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി  16-1-2017  മുതല്  കകേരള
ഫനിനഭാനഷവല്  കകേഭാര്പകറഷന  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  അഞയ്
വര്ഷലാംലകേഭാണയ് 1500  പുതുസലാംരലാംഭങ്ങള സഭാപനിക്കഭാനുതകുന്ന പലനിശരഹനിത വഭായ
പദതനിയുലട കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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മഭാങഭാലാംകുഴനിയനില് ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ശഭാഖ

57  (5784)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലല  തഴക്കര  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തനിലല  മഭാങഭാലാംകുഴനിയനില്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ശഭാഖ  സഭാപനിക്കുന്നതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടയ്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തയ്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  ശഭാഖ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലല  തഴക്കര
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  മഭാങഭാലാംകുഴനിയനില്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട  ഒരു  ബഭാഞയ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ബനിസനിനസയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  വനിലയനിരുത്തഭാന  ആലപ്പുഴ
റതീജനിയണല് അസനിസ്റ്റന്റെയ് ജനറല് മഭാകനജലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  റനികപഭാര്ടയ്
ലഭനിചതനിനുകശഷലാം ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്. 

ലകേ.എസയ്.എഫയ്. ഇ. ജനകേതീയമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള 

58  (5785)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  കൂടുതല് ജനകേതീയമഭാക്കഭാന എലഭാ പഞഭായത്തനിലലാം
ബഭാഞ്ചുകേൾ ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജഭാമവ വവവസകേള കൂടുതല് ലളനിതമഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല്  കേമ്മേതീഷന  ഏജന്റുമഭാലര  നനിയമനിചയ്  ലതഭാഴനിൽരഹനിതരഭായ
കൂടുതല്  കപർക്കയ്  ലതഭാഴനില്  നൽകുന്നകേഭാരവലാം  ആകലഭാചേനയനിലകണഭാലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യയ് 568 ബഭാഞ്ചുകേളുണയ്. സഭാധവതഭാ പഠനലാം
നടത്തനി  ഉചേനിതമഭായ  സലങ്ങളനില്  പുതനിയ  ശഭാഖകേള  തുറക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  സഭാപനത്തനിനയ്  കദഭാഷകേരമഭാകേഭാത്ത വനിധത്തനില് ജഭാമവ  വവവസകേള
കൂടുതല് ലളനിതമഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന.
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(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട സനിതനി

59 (5786)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  കേയര്  വവവസഭായ  കമഖലയനില്

രൂപതീകേരനിച  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത കേഭാലയളവനില് കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കഭായനി കേയര്

വകുപയ് ലചേലവഴനിച തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  കേയര്
വവവസഭായ  കമഖലയുലട  പുകരഭാഗതനിക്കുമഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   31-3-2016-വലര  1005  കേയര്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇവയനില്  ഇകപഭാള  543  എണലാം
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണയ്.  145  എണലാം  ലനികേസ്വനികഡഷനനിലഭായനിട്ടുണയ്.  175  എണലാം
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനില. 142 എണലാം പ്രവര്ത്തനലാം നനിലച്ചുകപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  കേയര്  വവവസഭായ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* ആലകേ  226
സലാംഘങ്ങള   രജനിസ്റ്റര്  ലചേയതനില്  68  എണലാം  മഭാത്രമഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.
പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങഭാത്തവ  48-ഉലാം  കഡഭാര്ലമന്റെയ്  30-ഉലാം,  ലനികേസ്വനികഡഷനനില്  80
സലാംഘങ്ങളുമുണയ്. 

(സനി)  31-3-2016-ലല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  1,60,69,12,959  രൂപ  വനിവനിധ
പദതനികേളനിലഭായനി  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  അനുബന്ധ
സഭാപനങ്ങളക്കുമഭായനി ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനദുഃരുദഭാരണത്തനിനുലാം  കേയര്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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വവവസഭായ  കമഖലയുലട  പുകരഭാഗതനിക്കുമഭായനി  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നകശഷലാം തഭാലഴപറയുന്ന കേഭാരവങ്ങള നടപനില്വരുത്തുനണയ്.

1.  രണഭാലാം പുനദുഃസലാംഘടനഭാ പദതനി.

2. എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം  എടുത്തുമഭാറനി  പരമ്പരഭാഗത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലലാം   കൂലനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണയ്
യനവത്ക്കരണലാം.

3.  ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിചയ്  കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനലാം.

4.  കേയര് കകേഭാമ്പസനിറയ് ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

പുനദുഃസലാംഘടനയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങലള
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടയ്  സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. സലാംഘങ്ങളക്കയ് മഭാകനജരനിയല് ഗ്രഭാന്റെയ് അനുവദനിചയ് ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി.)583/2017/ലഎ.ഡനി തതീയതനി 31-3-2017 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്. 

നനിയനനിത  യനവല്ക്കരണലാം  എന്ന  പദതനിയനില്നനിനലാം  സമ്പൂര്ണ
യനവത്ക്കരണലാം  കേയര്  കമഖലയനില്  നടപഭാക്കുകേയഭാണയ്.  ഇസൗ  നടപടനി
പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലനികനയുലാം  കൂലനികയയുലാം
ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതവകേലാം  ശദനിക്കുന.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സഘങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേയര്  മുഴവന  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപഭാക്കനി
കേയര്ലഫഡയ്  സലാംഭരനിക്കുലാം.   ഇസൗ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള
ലനയന്നവരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  കയവനിലസനിരതഭാപദതനി
വഴനി സലാംഭരനിക്കുലാം.  അവ ഡനിസസൗണയ് നല്കേനി വനിറഴനിക്കുലാം.  2016-17 വര്ഷത്തനില് 17
കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന്ന ബജറയ്  വനിഹനിതലാം  പുതുക്കനിയ ബജറയ്  പ്രകേഭാരലാം  77  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. 

ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഡനി.എഫയ്.  മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതഭാണയ്. പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല ലനനഭാറയനിലലാം (ലപഭാന്നഭാനനി കപ്രഭാജകയ്)
കേയര്ലഫഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  30000  ലതഭാണയ്  ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന
രണയ്  ലമഷതീനുകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  ഫഭാകറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  കുടുലാംബശതീ യൂണനിറകേളുമഭായനി ബന്ധലപടയ് എറണഭാകുളലാം
മുതല്  വടകക്കഭാട്ടുള  ജനിലകേളനില്  ഡനി.എഫയ്.  ലമഷതീനുകേള  സഭാപനിചയ്  ചേകേനിരനി
ഉല്പഭാദനത്തനിനയ് ഉന്നതതല ചേര്ച നടനവരുന.

കേയര്  ജനികയഭാ  ലടകേയ് ലലസ്റ്റയനില്സനിനയ്  കൃഷനി-ജല-മണയ്  സലാംരക്ഷണ  കറഭാഡയ്
നനിര്മ്മേഭാണ  പരനിപഭാടനികേളനില്  MGNREGS-ലന്റെ   ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   വനിപുലമഭായ



120       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 25, 2017

പഠന  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചു  കേഴനിഞ.   ബഹുമഭാനലപട
ധനകേഭാരവവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനനി  കനരനിടയ്  ജനിലകേളനില്  ഉകദവഭാഗസരുലട  കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ്  ജനികയഭാ  ലടകേയ് ലലസ്റ്റയനില്സയ്  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജനികയഭാ  ലടകേയ് ലലസ്റ്റയനില്സനിലന്റെ വനിനനികയഭാഗലാം  വര്ദനിക്കുന്നതയ്
കേയര് യഭാണനിനയ്  ഉയര്ന്ന ഡനിമഭാന്റെയ്  സൃഷ്ടനിക്കുലാം.   ലതഭാഴനില്ശക്തനി കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ
കേയര്കമഖലയുലട  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനയ് കമല് സൂചേനിപനിച പുതനിയ പദതനികേള ഇസൗ
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

കേയര് വവവസഭായ കമഖലയനില് ഗ്രഭാമതീണ വനനിതകേളക്കയ് സസ്വയലാംലതഭാഴനില്
സലാംരലാംഭങ്ങള

60 (5787) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  കകേന്ദ്ര
സഹഭായങ്ങളഭാണയ് ലഭവമഭാകുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേയര്  വവവസഭായ  കമഖലയനില്  ഗ്രഭാമതീണ  വനനിതകേളക്കയ്  സസ്വയലാം
ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  പ്രദഭാനലാം  ലചേയന്നതനിനഭായനി  മഹനിള  കേയര്  കയഭാജന
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദന  കമഖലയനിലലാം  അനുബന്ധ
കമഖലകേളനിലലാം എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്;

(ഡനി) കേയര് വവവസഭായ പുനരുദഭാരണലാം, നവതീകേരണലാം എന്നനിവയനിലൂലട കേയര്
കമഖലയുലട  സുസനിര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കേയര്  ഉദവമനി  കയഭാജന
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സതീകേളക്കുലാം  ഗ്രഭാമതീണകമഖലയനിലല  ദര്ബല  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  കൂടുതല്
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ് ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം സഭാധവമഭാകുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 50%  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ വനിപണനി വനികേസന ധനസഹഭായലാം
പ്രകേഭാരലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  സലാംസഭാന  വനിഹനിതത്തനിനയ്  തുലവമഭായ  തുകേ
കകേന്ദ്രസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇസൗ  തുകേ  വനിപണനി  വനികേസനവമഭായനി
ബന്ധലപട  ആവശവങ്ങളക്കയ്  വനിനനികയഭാഗനിച്ചുവരുന.  മഭാറയ്   &   മഭാറനിലാംഗ്സയ്
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ലസഭാലലസറനികേളക്കുലാം കേയര്ലഫഡയ്,  കകേരള കസ്റ്ററയ്  കേയര് കകേഭാര്പകറഷന,  കഫഭാലാം
മഭാറനിലാംഗ്സയ്  ഇനവ  ലനിമനിറഡയ്  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  എലാം.ഡനി.എ.  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  തുകേ  അനുവദനിച്ചുവരുന.  “കേയര്  കകേരള”നടത്തുന്നതനിനുകവണനി
മുനകേഭാലങ്ങളനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന്ന
മഹനിളഭാ  കേയര്  കയഭാജന  പദതനി   ഇകപഭാള  നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല്
കേയര്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേയര്  ഉദവമനി  കയഭാജന  പദതനിവഴനി  കേയര്പനിരനി
പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  യൂണനിറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴനിയുന്നതഭാണയ്.   കൂടഭാലത
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കേയര്വനിരനി  പരനിശതീലനലാം,  ഇലകകഭാണനികേയ്  റഭാടയ്,
എ.എസയ്.എലാം. എന്നനിവയനില് നല്കേനിവരുനണയ്. 

(സനി) ബഭാധകേമല. 

(ഡനി)  കേയര്  ഉദവമനി  കയഭാജന  കേയര്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പദതനിയഭാണയ്.   കേയര്
വവവസഭായ  യൂണനിറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  10  ലക്ഷലാം  രൂപവലര  മൂലധനമുള
യൂണനിറകേളക്കയ്  40%  കേയര്കബഭാര്ഡയ്  സബ്സനിഡനി  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന. 55%  ബഭാങയ്  വഭായയുലാം  5%  ഗുണകഭഭാക  വനിഹനിതവമഭാണയ്.   2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഇസൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  ലലമകകഭാ
സ്മെഭാള  &  മതീഡനിയലാം  എന്റെര്ലലപ്രസസയ്  മനഭാലയലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതനില് വഭാര്ഷനികേ പദതനിക്കഭായനി കകേരളത്തനിനയ് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഇസൗ  പദതനിക്കയ്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞടുക്കുന്നതയ്  കേയര്  വകുപനിലല  കേയര്  കപ്രഭാജകയ്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട  സഭാന്നനിധവത്തനിലഭാണയ്.  ആയതനിനുള  നടപടനികേള  കേയര്
കബഭാര്ഡയ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  കേയര്  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്നവരനില്  85%  വനനിതകേള
ആയതനിനഭാല് ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് സതീകേളക്കുലാം ദര്ബലവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം കൂടുതല്
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് കേയര് ഉദവമനി കയഭാജന സഹഭായകേരമഭാണയ്. 

കേയര് കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കുള സഹഭായങ്ങള

61 (5788) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദയ് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  ഓകടഭാമഭാറനികേയ്  സനിന്നനിലാംഗയ്
ലമഷതീനുകേള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുളള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഈ  കമഖലയനിലല  സസ്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപകേർക്കയ്  കേയര്  കബഭാര്ഡയ്
എലനലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നല്കേനി വരുന്നതയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഹഭായത്തനിനയ്  പുറകമ  ഇവര്ക്കയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനി നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  കഫഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സനിലന്റെ  കേതീഴനില്  കേയര്  കകേഭാകമ്പഭാസനിറയ്  ഫഭാകറനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണയ്.  76  ആകടഭാമഭാറനികേയ്  സനിന്നനിലാംഗയ്  ലമഷതീനുകേള വഭാങന്നതനിനുള
ഫണയ് സലാംഘങ്ങളക്കയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   101  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്
ഇലകകഭാണനികേയ്  റഭാട്ടുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന. 55  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം  6
സസ്വകേഭാരവ  സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം  ഉളലപലട  61  സഭാപനങ്ങള  ഡനി.എഫയ്.  ലമഷതീനുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്. 

(ബനി)  സസ്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപകേര്ക്കയ്  കേയര്  കബഭാര്ഡയ്  ചുവലട  പറയുന്ന
പദതനികേള മുകഖന സഹഭായങ്ങള നല്കേനിവരുന. 

1.  കേയര് വനികേഭാസയ് കയഭാജന:  ആഭവനര-വനികദശ മഭാര്ക്കറയ് വനികേസനലാം, സനില്
ലട്രയനിനനിലാംഗയ്, വനനിതഭാ ശഭാക്തതീകേരണലാം, സലാംരലാംഭകേതസ്വ വനികേസനലാം.

2.  SFURTI:  സതീലാം ഓഫയ് ഫണയ് കഫഭാര് റതീജനകറഷന ഓഫയ് ട്രഡതീഷണല്
ഇനഡസ്ട്രേതീസയ് - കേയര് കസ്റ്ററുകേളക്കയ് സഹഭായലാം നല്കുന. (75%)

3. കേയര് ഉദവമനി കയഭാജന:  കേയര് വവവസഭായ യൂണനിറകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
10  ലക്ഷലാം  രൂപവലര  മൂലധനമുള  യൂണനിറകേളക്കയ്  55%  ബഭാങയ്  വഭായ,  40%
സബ്സനിഡനി  എന്ന  രതീതനിയനില്  സഹഭായലാം  നല്കുന.   5%   ഗുണകഭക
വനിഹനിതമഭായനിരനിക്കുലാം.

4.   എകയ്കപഭാര്ടയ്  മഭാര്ക്കറയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  സതീലാം:   വനികദശകമഖലകേളനിലലാം
ബയര്-ലസലര് മതീറകേളനിലലാം പലങടുക്കുന്നതനിനയ് സഹഭായലാം നല്കുന.

5.   ലഡവലപയ്ലമന്റെയ് ഓഫയ് ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചര് സതീലാം കഫഭാര് കേയര്
യൂണനിറയ്സയ്:   പുതനിയ  യൂണനിറകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലളവയുലട
നവതീകേരണത്തനിനുലാം   Fixed  Capital  Investment   എന്ന  നനിലയനില്  25%
സബ്സനിഡനി  ഡനി.എഫയ്.  യൂണനിറനിനയ്  6  ലക്ഷലാം  രൂപ,   ആകടഭാമഭാറനികേയ്  സനിന്നനിലാംഗയ്
ലമഷതീന യൂണനിറനിനയ് 4 ലക്ഷലാം രൂപ, നനിലവനിലല യൂണനിറയ് നവതീകേരണത്തനിനയ് 2 ലക്ഷലാം
രൂപ, കകേഭാമ്പസനിറയ് &  മളടനിപനിള യൂണനിറനിനയ് 9 ലക്ഷലാം രൂപ.
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6.  സനില് അപ്ഗ്രകഡഷന കേസ്വഭാളനിറനി ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെ സതീലാം

സനില് ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  -  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വനികേസന പദതനി  കമഭാടലലറസ്ഡയ്
ട്രഡതീഷണല് റഭാടനിനയ്  3,200/-  രൂപ,  കമഭാടലലറസ്ഡയ്  റഭാടനിനയ്  7,500  രൂപ കേയര്
കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം വനനിതഭാ കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് നല്കുന. 

7.   സയനസയ്  ആന്റെയ്  ലടകകഭാളജനി  സതീലാം:    ലടകകഭാളജനി  ട്രഭാനസറനിനുലാം
ലടസ്റ്റനിലാംഗ്സയ് & സര്വതീസയ് ലഫസനിലനിറനികേളക്കുമഭായനി നല്കേനിവരുന.

8.   പ്രധഭാനമനനി  സുരക്ഷഭാ  ബതീമ  കയഭാജന  :  (PMSBY): കേയര്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് 12 രൂപ നനിരക്കനില് ഗ്രൂപയ് ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി.

9.  കട്രഡയ് ആന്റെയ് ഇനഡസ്ട്രേനി  റനികലറഡയ് ഫലാംഗ്ഷണല് സകപഭാര്ടയ്  സര്വതീസയ്
സതീലാം:  കേയറമതനി ഡനിമഭാന്റെയ്   സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള നല്കുന.  സര്കവ സ്റ്റഡനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കുന.  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദവയനില് മനുഷവ വനിഭവകശഷനി
വനികേസന പരനിപഭാടനികേള നടത്തുന.

(സനി)  ഉല്പന്ന കമഖലയനില് ആരലാംഭനിക്കുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് കേയര്കബഭാര്ഡയ്
സബ്സനിഡനിക്കയ്  പുറകമ  10%  അധനികേ സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന പദതനി  2016-17-ലല
സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.   ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്നമുറയയ് പദതനി നടപഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  കേണനിച്ചുകുളങ്ങരയനില്  കഫഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില്  കേയര്  കകേഭാകമ്പഭാസനിറയ്  ഫഭാകറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  5,56,24,000  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  ഫഭാകറനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപ്പുവരുത്തനി കേയര് ഉല്പന്നങ്ങള സലാംഭരനിക്കഭാന നടപടനി

62 (5789) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസയ് :
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  വവവസഭായ  രലാംഗലത്ത  സഭാകങതനികേ  നവതീകേരണലാംമൂലലാം  കേയര്
പനിരനിക്കഭാര്ക്കുലാം ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം ലതഭാഴനില്നഷ്ടലാം ഉണഭാകുന്നനിലലന്നയ് ഉറപ്പു വരുത്തഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
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(ബനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി,  അവര്
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള വഭാങ്ങനി സലാംഭരനിക്കഭാന നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേയര് കകേഭാര്പകറഷന,  കേയര്ലഫഡയ് മുതലഭായ സഭാപനങ്ങള വഭാങ്ങനി
സലാംഭരനിക്കുന്ന  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിറഴനിക്കുന്നതനിനയ്  സബ്സനിഡനി  നല്കേഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  വവവസഭായ  രലാംഗലാം  എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം  എടുത്തുമഭാറനി
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകമ്പഭാള  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലനിനുലാം
കൂലനിക്കുലാം  യഭാലതഭാരുവനിധ  തടസവലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതവകേലാം
ശദനിക്കുന്നതഭാണയ്. സലാംഘങ്ങളനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേയര് മുഴവനുലാം മനിനനിമലാം കൂലനി
ഉറപഭാക്കനി കേയര്ലഫഡു വഴനി സലാംഭരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത വരുമഭാനലാം ഉറപഭാക്കല്
പദതനി  വഴനിയുള  ആനുകൂലവവലാം  കേയര്പനിരനി  രലാംഗലത്ത  പരമ്പരഭാഗത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  തടസലാം   കൂടഭാലത  ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  സലാംഘങ്ങളുലട
ഉല്പന്നങ്ങള   കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  കയവനില  സനിരതഭാ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
സലാംഭരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  2  ലക്ഷലാം  കേസ്വനിന്റെല്
കേയറുലാം 200 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഉല്പന്നങ്ങളുലാം സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷവലാം
വയ്ക്കുന.  പരമ്പരഭാഗത  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  കേയര്പനിരനിക്കഭാര്ക്കുലാം  ലതഭാഴനില്
നഷ്ടമുണഭാകേഭാലത സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് കമല് സൂചേനിപനിച നടപടനികേള ഉറപ്പുവരുത്തനി
മഭാത്രകമ സഭാകങതനികേ നവതീകേരണലാം നടപഭാക്കുകേയുള. 

(ബനി)  കേയര്  വവവസഭായ  രലാംഗലത്ത  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
സലാംഘങ്ങളനിലൂലട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേയര് മുഴവനുലാം കേയര്ലഫഡുവഴനി മനിനനിമലാം കൂലനി
ഉറപഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര് സലാംഭരനിച്ചുവരുന.  ഇസൗ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉല്പന്നങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ലചേറുകേനിട  ഉല്പഭാദകേരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  കയവനില
സനിരതഭാ  പദതനിവഴനി  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷനനിലൂലട  സലാംഭരനിക്കുന.   ഇസൗ
ഉല്പന്നങ്ങള  വനിറഴനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ഡനിസസൗണയ്  നല്കുന.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ആദവ ബഡ്ജറനില് 17 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന
കയവനില  സനിരതഭാ  ഫണയ്  77  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്
ഉയര്ത്തുകേയുലാം മുഴവന തുകേയുലാം ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഒരു ലക്ഷലാം കേസ്വനിന്റെല്
കേയറുലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കേയറുല്പന്നങ്ങളുലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനയ്  2016-17
വര്ഷത്തനില് കേഴനിഞനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കേയര് അപകയ് /ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള  വഭാങ്ങനി സലാംഭരനിചനിട്ടുള
ഉല്പന്നങ്ങള  വനിറഴനിക്കുന്നതനിനയ്  ഓണക്കഭാലത്തയ്  100  തഭാലഭാലനികേ  സ്റ്റഭാളുകേള
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ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ് പ്രകതവകേ ഡനിസസൗണയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.   ഇതു കൂടഭാലത  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  തവണ
വവവസയനില്  ഉല്പന്നങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഡനിസസൗണയ്  കൂപണുകേളവഴനി
വവഭാപഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് കേയര്
ഉല്പന്നങ്ങള വഭാങന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ചേകേനിരനികചഭാറയ് പുനരുപകയഭാഗനിക്കഭാനുള പദതനികേള

63 (5790)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശങ്ങളനിലലാം  ചേവറ  ലതക്കുലാംഭഭാഗലാം,  കതവലക്കര  എന്നതീ
പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ചേകേനിരനി-കേയര്  വവവസഭായവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ചേകേനിരനികചഭാറയ്
കുനകൂടനി  ഉണഭാകുന്ന  മഭാലനിനവപ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  ചേകേനിരനികചഭാറയ്
പുനരുപകയഭാഗനിക്കഭാനുള കേര്മ്മേപദതനികേളക്കയ് രൂപലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരകേസൗശല  വസ്തുക്കള  ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇവ  പ്രകയഭാജന
ലപടുത്തുന്ന തരത്തനില് ഏലതങനിലലാം പദതനി നനിലവനിലകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലഭാത്തപക്ഷലാം  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനുകശഷലാം  പുതനിയ പദതനികേള
ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിന്റെ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായനി  ചേകേനിരനികചഭാറയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള സഭാകങതനികേവനിദവ നനിലവനിലകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  വനികേസന  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില്  മഭാലനിനവപ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനില് പദതനികേളനില. 

(ബനി)  ഇസൗ  കമഖലയനിലല  ചേകേനിരനികചഭാറനില്  ഉപനിലന്റെ  അലാംശലാം  കൂടുതല്
ഉളതനിനഭാല്  നനിലവനില്  ഇവ  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
സഭാധവമല.  എന്നഭാല്  ഇസൗ  ചേകേനിരനികചഭാറയ്  കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലാംഗയ്  നടത്തനി
കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ചേകേനിരനികചഭാര്  കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലാംഗയ്
ലചേയന്നതനിനുകവണനിയുള  ഗകവഷണ  പദതനികേള  എന.സനി.ആര്.എലാം.ലഎ.
നടത്തനിവരനികേയഭാണയ്. 

(സനി)  ചേകേനിരനികചഭാറുപകയഭാഗനിച്ചുള  ചേപല്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണ
സഭാകങതനികേവനിദവ  എന.സനി.ആര്.എലാം.ലഎ.-യനില്  വനികേസനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇസൗ
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സഭാകങതനികേവനിദവ  കഫഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സയ്  ഇനവ  ലനിമനിറഡനിനയ്  ലലകേമഭാറുകേയുലാം  അവര്
വവഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് ചേപല് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിവരനികേയുമഭാണയ്. 

(ഡനി)  ബഭാധകേമല. 

(ഇ)  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായനി  ചേകേനിരനികചഭാറയ്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണള സഭാകങതനികേവനിദവ വനികേസനിപനിചനിടനില.

ലകേ.പനി.പനി. നമ്പവഭാര് സ്മെഭാരകേ മക്യൂസനിയലാം

64  (5791)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ലകേല്കട്രഭാണ  സഭാപകേ  ലചേയര്മഭാനുലാം  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറകറുമഭായനിരുന്ന
ലകേ.പനി.പനി.നമ്പവഭാരുലട  സ്മെഭാരകേമഭായനി  ലകേ.പനി.പനി.  നമ്പവഭാര്  സ്മെഭാരകേ  മക്യൂസനിയലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലകേല്കട്രഭാണ  സഭാപകേ  ലചേയര്മഭാനുലാം  മഭാകനജനിലാംഗയ്   ഡയറകറുമഭായനിരുന്ന
ലകേ.പനി.പനി.  നമ്പവഭാരുലട  സ്മെഭാരകേമഭായനി   'ലകേ.പനി.പനി.  നമ്പവഭാര്  സ്മെഭാരകേ മക്യൂസനിയലാം'
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേലവഭാകശ്ശേരനിയനിലള
ലകേല്കട്രഭാണ കേകമ്പഭാണന്റെയ് കകേഭാലാംപകനില് സ്മെഭാരകേ മക്യൂസനിയവലാം അതനികനഭാലടഭാപലാം ഒരു
ഇലകകഭാണനികേയ്  ആര്  &  ഡനി  സഭാപനവമഭാണയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
ഇതനിനഭായുള  കേരടയ്  ആശയക്കുറനിപയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട
നടത്തനിപയ് ചുമതലയഭായനി ഒരു ലസഭാലലസറനി രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  കേഴനിയുന്നതുലാംകവഗലാം
തതീരുമഭാനലമടുത്തയ് അനനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി. പദതനി

65 (5792) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി.  പദതനിയനില്  സലാംരലാംഭകേലന  ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ബഭാങയ്  വഭായ  തരലപടുത്തനി  ലകേഭാടുക്കുന്നതുവലരയുമുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വവവസഭായ വകുപയ് ഏലറടുക്കുകമഭാ; 2006-11  കേഭാലത്തുണഭായനിരുന്ന
ഹഭാൻഡയ് കഹഭാളഡനിലാംഗയ് പദതനി നനിലവനില് തുടര്നവരുനകണഭാ;

(ബനി)  പരനിശതീലനലാം  കേഴനിഞയ്  സലാംരലാംഭകേന  വഭായക്കഭായനി  ബഭാങനിലന
സമതീപനിക്കുകമ്പഭാള വഭായ നനികഷധനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ഇത്തരത്തനിലള  കകേസുകേള  നടന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലപ്രലാംമനിനനികസ്റ്റഴ്സയ്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  ജനകറഷന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
(പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി.)  പദതനിയനില്  സലാംരലാംഭകേലന  ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനഭായുള
ഡനിസ്ട്രേനികയ്  ലലവല്  ടഭാസയ്  കഫഭാഴ്സയ്  കേമ്മേനിറനി  (ഡനി.എല്.റനി.എഫയ്.സനി.),  പരനിശതീലന
ത്തനിനഭായുള എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപയ്  ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  (ഇ.ഡനി.പനി.)  തുടങ്ങനി
ബഭാങയ്  വഭായ  ലഭവമഭാക്കുന്നതുവലരയുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വവവസഭായ  വകുപയ്
ഏലറടുത്തയ്  നടത്തനിവരുന.  കബഭാക്കയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന തലത്തനില്
വവവസഭായ  വനികേസന  ഓഫതീസര്മഭാര്വഴനി  ഹഭാനഡ്കഹഭാളഡനിലാംഗയ്  പദതനി
തുടര്നവരുന.

(ബനി&സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

എലാം.ആര്. ഹഭാചറനി എന്ന സഭാപനത്തനിലനതനിലരയുള ജപ്തനി നടപടനികേള

66 (5793) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  23-6-1999  -ല്  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  നഭാദഭാപുരലാം  മുളമ്പത്തയ്
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച എലാം.ആര്. ഹഭാചറനി എന്ന ലചേറുകേനിട വവവസഭായ സഭാപനലാം ആ
വര്ഷലാംതലന്ന  സബ്സനിഡനിക്കയ്  അകപക്ഷനിലചങനിലലാം  അതു  ലഭനിചതയ്
2002 -ലഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  6½ വര്ഷലാം  പ്രവര്ത്തനിചകശഷലാം  നഷ്ടലാം  കനരനിടതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത
സഭാപനലാം 6-12-2005 -ല് അടച്ചു പൂട്ടുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി)  സബ്സനിഡനി  ലഭനിചകശഷലാം  അഞയ്  വര്ഷലാം  പ്രവര്ത്തനിചനിലലന്ന
കേഭാരണത്തഭാല് സബ്സനിഡനി തുകേ പലനിശ സഹനിതലാം തനിരനിചടയണലമന്നയ് കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
ജനിലഭാ  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രലാം  P1-6013/2005/dtd.  2-5-2006  നമ്പര്  കേത്തനിലൂലട
പ്രസ്തുത സഭാപനകത്തഭാടയ് ആവശവലപടുകേയുണഭാകയഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതനില് ജപ്തനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  സബ്സനിഡനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  2004  ല് ഉണഭായ നനിയമ  കഭദഗതനി
പ്രകേഭാരലാം  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിചകശഷലാം  അഞയ്  വര്ഷലാം  പ്രവര്ത്തനിചവരനില്നനിന്നയ്
സബ്സനിഡനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കരുലതന്നയ് നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;
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(എഫയ്)  എങനില് സബ്സനിഡനി അനുവദനിചതനിലല കേഭാലതഭാമസലാം സലാംരലാംഭകേലര
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന 2004-ലല നനിയമ കഭദഗതനിക്കയ് മുനകേഭാല
പ്രഭാബലവലാം നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  എങനില്  അതുവലര  എലാം.ആര്.  ഹഭാചറനി  എന്ന  സഭാപനത്തനിലന
തനിലരയുള ജപ്തനി നടപടനികേള നനിര്ത്തനിലവയ്ക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാപനലാം അടച്ചുപൂട്ടുകേയുണഭായനി. 

(സനി) അഞയ് വര്ഷലാം പ്രവര്ത്തനിചനിലലന്ന കേഭാരണത്തഭാല്  4-1-1994-ലല G.O.
(Ms) No. 4/94/ID  ഉത്തരവനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം തുകേ പലനിശ സഹനിതലാം
തനിരനിചടയണലമന്നയ് ആവശവലപടുകേയുണഭായനി. 

(ഡനി) ജപ്തനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി. 

(ഇ) നനിര്കദ്ദേശമനില. 

(എഫയ്&ജനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം/ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്
സര്ക്കഭാര് ഇസൗ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കകേരള ആകടഭാലമഭാലലബല്സയ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം

67 (5794) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെയ് :
ശതീ  .    വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ആകടഭാലമഭാപബല്സയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിനയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  പ്രതനിമഭാസലാം  എത്ര  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളവതീതലാം  പുറത്തനിറക്കഭാനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  നനിലവനില് കകേരള ആകടഭാലമഭാപബല്സനിനയ് എലനങനിലലാം ഓര്ഡറുകേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  കമഭാഡലകേള  പുറത്തനിറക്കനിയുലാം  കേകമ്പഭാളത്തനില്  മതരനിച്ചുലാം,
കകേരള  ആകടഭാലമഭാപബല്സനിലന  അതനിലന്റെ  പ്രതഭാപകേഭാലകത്തയയ്
മടക്കനിലക്കഭാണവരുന്നതനിനുള നടപടനികേള പകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?
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(എ)   നനിലവനിലല  ഓകടഭാറനിക്ഷ  ഉല്പഭാദനലാം   BS  IV  നനിബന്ധനകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി പുനദുഃകമതീകേരനിചയ് ഉല്പഭാദനലാം കൂടഭാന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.
ഫഭാകറനിയനിലല  ലമഷനിനറനികേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  കേണക്കനിലലടുത്തയ്   വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(i)  ISRO-യ്ക്കുകവണനി  CNC  ലമഷതീനുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ്  കേരഭാര് കജഭാലനികേള
വനിപുലലപടുത്തഭാനകവണ  ആധുനനികേ  യനസഭാമഗ്രനികേള  വഭാങന്നതനിനുലാം  ISRO-
യുലട കജഭാലനികേള ലചേയന്നതനിനയ് പ്രകതവകേ വനിഭഭാഗലത്ത ആസൂത്രണലാം ലചേയന്നതനിനുലാം
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ii) നനിലവനിലള പരനിശതീലന പദതനിയഭായ KAL Skill Devp. & Research
Centre കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)   പ്രതനിമഭാസലാം  125  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളവതീതലാം  പുറത്തനിറക്കഭാനഭാണയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്. 

(സനി)  രഭാജസഭാനനില്  നനിലവനിലള  S.A  Auto  sales  ല്നനിന്നയ്  3  കലഭാഡയ്
ഓകടഭാകേളുലട  പ്രഭാരലാംഭ  ഓര്ഡര്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  VSSC-യുലട  കേരഭാര്
കജഭാലനികേള ലചേയഭാനുള ഓര്ഡറുലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  പുതനിയ  കമഭാഡലകേള  പുറത്തനിറക്കനിയുലാം  കേകമ്പഭാളത്തനില്  മതരനിച്ചുലാം
കകേരള  ആകടഭാലമഭാലലബല്സനിലന  അതനിലന്റെ  പ്രതഭാപകേഭാലകത്തയയ്  മടക്കനിലക്കഭാണ
വരുന്നതനിനുള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാളളഭാന ശമനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കേഭാഡ്കകേഭാ വഴനി പരനിശതീലനലാം

68 (5795) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിളനി :

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഡ്കകേഭാ  വഴനി  എലഭാവനിധ  വസങ്ങള  തയഭാനുലാം  എലാംകബഭായനിഡറനി
ലചേയഭാനുലാം  ഉളലപലട  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനുള  ധനഭാഗമ  മഭാര്ഗ്ഗലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കകേരള  ആര്ടനിസഭാനസയ്  ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന  (കേഭാഡ്കകേഭാ)
വഴനി  എലഭാവനിധ  വസങ്ങള  തയഭാനുലാം  എലാംകബഭായനിഡറനി  ലചേയഭാനുലാം  ഉളലപലട
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനയ് "വസഗ്രഭാമലാം'' എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി നടപഭാക്കുന.
സതീകേളുലട ശഭാക്തതീകേരണലാം ലക്ഷവമഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാലട കേഭാഡ്കകേഭാ
നടത്തനിവരുന്ന പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  ആദവഘടമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാടയലാം,
മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനില്  60  വനനിതകേലള  ലതരലഞടുത്തയ്
വനിവനിധതരലാം  വസങ്ങള  തയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  വസങ്ങളനില്  മൂലവവര്ദനവയ്
(ഓര്ണലമകന്റെഷന)  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കഹഭാസനിറല്  ലവയര്  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്,
ചുരനിദഭാര് നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഡനികസഭാസനിബനിള നഭാകനഭാ വസ നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയനിലലാം
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   പരനിശതീലനലാം  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചവര്
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  വനനിതഭാ  വവവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  തനിരുവനനപുരലാം,
കകേഭാടയലാം  ജനിലകേളനില്  രൂപതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഇസൗ  സലാംഘങ്ങളുലട  ലപഭാതുകസവന
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ  ലമഷനിനറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനില്  വനനിതഭാ
വവവസഭായ സലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന
ആര്ടനിസഭാനസയ്  കുടുലാംബങ്ങളനിലല  സതീകേളക്കയ്  ലടകേയ് ലലസ്റ്റല്   കമഖലയനിലല
വനിപുലമഭായ  ലതഭാഴനില്  സഭാധവത  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  ആര്ടനിസഭാന  കുടുലാംബങ്ങലള
സസ്വയലാംപരവഭാപ്തമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണയ് ഇസൗ പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവലാം. 

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  200
ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  കകേരള  ആര്ടനിസഭാനസയ്  ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷനയ്  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനയ്
ആവശവമഭായ  തുകേ  ഉപധനഭാഭവര്തനവഴനി  കേലണത്തുന്നകേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

രണഭാലാം മഭാന്ദവ വനിരുദ പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനിയ വവവസഭായ വനികേസന
പദതനികേള 

69  (5796)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  രണഭാലാം  മഭാന്ദവ  വനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉൾലപടുത്തനിയതഭായനി
ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി  പ്രഖവഭാപനിച  20,000  കകേഭാടനിരൂപയുലട
വനികേസന  പദതനികേളനിൽ  വവവസഭായ  വനികേസന  പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട കനടങ്ങള എലനഭാലക്കലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവയ്  (ലലകേ)  നമ്പര്  27/2017/വവവ.  പ്രകേഭാരലാം
ലലലഫയ് സയനസയ് പഭാര്ക്കനിലന്റെ രണഭാലാം ഘടത്തനിനഭായുള സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ്
340.55  കകേഭാടനി  രൂപ കകേരള ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചര് ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്  കബഭാര്ഡയ്
(KIIFB)   സതീലാം  വഴനി  നല്കേഭാനഭായനി  തതസ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  (inprinciple
sanction)  കകേരള  സലാംസഭാന  വവവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്
(ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.)   നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.    പ്രസ്തുത ഉത്തരവയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഉടമസതയനിലള
വവവസഭായ ഭൂമനിയനില് വവവസഭായ സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചയ്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് പുതനിയ
വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുവദനിചയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  ഒരു
പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനിലയടുത്തുവരുന.  ഇതയ്  വഭായ്ക  അധനിഷ്ടനിത
പദതനിയഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  പദതനിയുലട  70%  കകേരള  ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചര്
ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡയ് (KIIFB) മുകഖനയുള വഭായ തുകേയുലാം കശഷനിക്കുന്ന
30% തുകേ 50:50 എന്ന അനുപഭാതത്തനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം ബന്ധലപട
തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനത്തനിലന്റെയുലാം  വനിഹനിതമഭായനി  ലചേലവലചേയഭാനഭാണയ്
ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഇതനിനഭായുള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി  200  ലക്ഷലാം രൂപയുലട  ബഡ്ജറയ്  വനിഹനിതലാം  ലഭവമഭാണയ്.
കകേരളത്തനില്  ലഭവമഭായ  വവവസഭായഭൂമനി  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ആവശവഭാനുസരണലാം
അനുവദനിച്ചുനല്കേഭാന  പരവഭാപ്തമല.  ആയതനിനഭാല്  ബഹുനനില  വവവസഭായ
സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചയ്  ഇതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി
ഉസൗന്നല് നല്കുന. 

FACT-യനില്നനിനലാം  600  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തയ്  കേനിനഫ്രെയുലട
കനതൃതസ്വത്തനില്  ലപകട്രലകേമനിക്കല്  പഭാര്ക്കയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1,864  കകേഭാടനി
രൂപ പദതനിലചലവണയ്.  ആയതനിലന്റെ ധനസമഭാഹരണലാം കകേരള ഇനഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചര്
ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ് ഫണയ് കബഭാര്ഡയ് (KIIFB) മുകഖനയഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.

കൂടഭാലത, 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് 18.15 കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള കനഭാണ ബനിറഭാലഭാകലാം ഫഭാകറനിയുലട ഒന്നഭാലാംഘടവലാം  10  കകേഭാടനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള  അവയവമഭാറ  ശസകനിയയയ്  ആവശവമുള
മരുന്നയ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പഭാന്റെനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  നടപടനികേളുലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസയ് കബഭാര്ഡയ്

70 (5797) ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളനിലല  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറനസയ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

വവവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനില് വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിന്നയ്  ലഭനികക്കണ  ലലലസനസുകേളുലാം  കനിയറനസുകേളുലാം
സര്ടനിഫനിക്കറകേളുലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അതഭാതയ്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ഏകേജഭാലകേ
കനിയറനസയ്  കബഭാര്ഡയ്  കനരനിടയ്  ബന്ധലപട  ലലലസനസുകേളുലാംമറലാം  കവഗത്തനില്
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാഹചേരവലമഭാരുക്കുകേയുലാം  അതുവഴനി  അകപക്ഷയനില്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേ എന്നതഭാണയ് വവവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനിലല
ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള.

വവവസഭായ നയലാം

71  (5798)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള  വവവസഭായ  നയത്തനിലന്റെ
ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള എനഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  വവവസഭായങ്ങള  തുടങ്ങഭാനുള  നടപടനികമങ്ങള  ഇകപഭാള
എങ്ങലനയഭാണയ്;  ആയതയ്  ലഘൂകേരനിചയ്  നടപടനികമങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) യുവഭാക്കലള ലതഭാഴനില് അകനസ്വഷകേരനില്നനിനലാം ലതഭാഴനില് ദഭാതഭാക്കളഭാക്കനി
മഭാറകേ  എന്ന  ലക്ഷവലാം  മുനനനിര്ത്തനിയുലാം  വവവസഭായ,  കേരകേസൗശല  കമഖലകേളനില്
സതസ്വരവലാം  ഉസൗര്ജസസ്വലവമഭായ  വളര്ചയയ്  അനുകയഭാജവമഭായ  സഭാഹചേരവലാം
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സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലലാം  പഭാരനിസനിതനികേ/മലനിനതീകേര  പ്രശങ്ങള
ഉണഭാക്കഭാത്തതുലാം കുറഞ ലലവദലതനി ഉപകഭഭാഗലാം ആവശവമുളതുലാം യുവജനങ്ങളക്കുലാം
സതീ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  പ്രദഭാനലാം  ലചേയന്നതരത്തനിലലാം
നനിലവനിലളള  വവവസഭായ  നയത്തനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി
സലാംസഭാനത്തയ്  ഒരു  പുതനിയ  വവവസഭായ  നയലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ആയതനിലന്റെ കേരടയ് സര്ക്കഭാര് സജതീവമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പുതനിയ  വവവസഭായ സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
'Layout  approval'  നഗരഭാസൂത്രണ  വകുപനില്നനിനലാം  വഭാകങ്ങണതഭാണയ്.  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  അനുവഭാദലാം  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം
ലഭവമഭാകക്കണതുണയ്.  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനില്നനിനള 'Consent to
establish'  വഭാകങ്ങണതുലാം ആവശവമഭാണയ്.  പസൗരലന്റെ ആകരഭാഗവലത്ത ഹഭാനനികേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങന്നതനിനു മുമ്പയ്  ജനിലഭാ
ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസറുലട അനുവഭാദലാം വഭാകങ്ങണതുണയ്. നനിബന്ധനകേള അനുസരനിചയ്
നനിര്മ്മേനിക്കലപട  ലകേടനിടത്തനിനയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  നമ്പര്
കരഖലപടുത്തനിയകശഷലാം  ലലവദലതനി  കേണക്ഷനയ്  അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
പഞഭായത്തനില്നനിനള  ലലലസനസയ്,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനില്
നനിനള  consent  to  operate  എന്നനിവ  ലഭവമഭാക്കനിയകശഷലാംകവണലാം  യൂണനിറയ്
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന.  ഇസൗ  ലലലസനസുകേളുലാം  കനിയറനസുകേളുലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  കവദനിയഭായനി  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറനസയ്  കബഭാര്ഡുകേള,  കകേരള
സലാംസഭാന ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസയ് കബഭാര്ഡയ് ആകയ് പ്രകേഭാരലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 

വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത
നനികക്ഷപഭാനരതീക്ഷലാം  വവവസഭായ  സസൗഹൃദമഭാക്കഭാന  കലഭാകേബഭാങയ്  നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേഭാരമുള ഇസൗസയ് ഓഫയ് ഡൂയനിലാംഗയ് ബനിസനിനസയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലലലസനസുകേള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികമങ്ങള  കൂടുതല്
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

സനിമന്റെയ് ക്ഷഭാമലാം

72 (5799)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് സനിമന്റെയ്  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതഭായുള മഭാധവമ  വഭാര്ത്തകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സനിതനിവനികശഷലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്?



134       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 25, 2017

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സനിമന്റെയ്  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതഭായ  മഭാധവമ  വഭാര്ത്തകേള
ശദയനില്ലപടനിടനില. മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സനിലന സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം ഏകേകദശലാം 3
മഭാസകത്തഭാളലാം  (ഒകകഭാബര്,  നവലാംബര്,  ഡനിസലാംബര് 2016)  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട
ലഭവതക്കുറവമൂലലാം  ഉല്പഭാദനത്തനില്  തടസലാം  കനരനിടനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇകപഭാള
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  ലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  ഉല്പഭാദനലാം  പൂര്വസനിതനിയനില്
ആക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  സനിമന്റെയ് കമഖലയനിലല പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സനിമന്റെയ്  ഡതീലര്മഭാലരയുലാം  സനിമന്റെയ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലളയുലാം  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണയ്
വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ധനമനനിയുലാം  ഉളലപട  ഒരു  ഉന്നതതല  കയഭാഗലാം
10-5-2017-ല് നടത്തുകേയുലാം സനിമന്റെനിലന്റെ വനില ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ
ചേര്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്സയ്  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം
കേമ്പനനിയുലട  വഭാളയഭാര്  പഭാന്റെനില്നനിനലാം  കചേര്ത്തല  പഭാന്റെനില്നനിനലാം  സനിമന്റെനിലന്റെ
ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത ലകേഭാചനിന കപഭാര്ടയ് ട്രസ്റ്റനിലല പഭാക്കനിലാംഗയ് പഭാന്റെയ്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  കകേരള  വനിപണനിയുലട  ഗണവമഭായ  ശതമഭാനലാം
മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സനിനയ് അവകേഭാശലപടഭാനഭാകുലാം. 

"ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭകേലര പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്ന വവവസഭായനയലാം"

73  (5800)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭകേലര പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്ന രതീതനിയനിൽ ആവനിഷ്കരനിക്കു
ലമന്നയ് പ്രസഭാവനിച പ്രകേഭാരമുള വവവസഭായ നയലത്ത സലാംബന്ധനിചയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഭായകഭദമനിലഭാലത സതീ സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് പ്രകതവകേ പരനിഗണന നല്കേനി,
ഇവര് മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് പ്രകതവകേ ഊന്നല് നൽകേനി ഇതനിൽ
ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  യുവഭാക്കലള  ലതഭാഴനില്  അകനസ്വഷകേരനില്നനിനലാം  ലതഭാഴനില്
ദഭാതഭാക്കളഭാക്കനി  മഭാറകേ  എന്ന  ലക്ഷവലാം  മുനനനിര്ത്തനിയുലാം,  വവവസഭായ,  കേരകേസൗശല
കമഖലകേളനില്  സതസ്വരവലാം  ഉസൗര്ജസസ്വലവമഭായ  വളര്ചയയ്  അനുകയഭാജവമഭായ
സഭാഹചേരവലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  തരത്തനിലലാം  പഭാരനിസനിതനികേ/മലനിനതീകേര
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പ്രശങ്ങള  കുറവളതുലാം  കുറഞ  ലലവദലതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  ആവശവമുളതുലാം
യുവജനങ്ങളക്കുലാം  സതീ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  പ്രദഭാനലാം
ലചേയന്ന  തരത്തനിലലാം  നനിലവനിലള  വവവസഭായ  നയത്തനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
മഭാറങ്ങള വരുത്തനി സലാംസഭാനത്തയ് ഒരു പുതനിയ വവവസഭായ നയലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആയതനിലന്റെ  കേരടയ്  സര്ക്കഭാര്  സജതീവമഭായനി
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വവവസഭായ നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

74  (5801)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ  നനികക്ഷപലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഈ
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാര് നനികക്ഷപകേ സലാംഗമലാം നടത്തുന്നതനിനുകവണനി എത്ര തുകേ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായ  അനരതീക്ഷലാം  ലമചലപടുത്തഭാന  കവണനി
വനിവനിധ രഭാജവങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന  'ഇസൗസയ് ഓഫയ് ഡൂയനിലാംഗയ്  ബനിസനിനസയ്'
സലാംരലാംഭലാം  കകേരളത്തനില്  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുകേതീഴനിലള
ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  ഓഫയ്  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  കപഭാളനിസനി  ആന്റെയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന
(ഡനി.ലഎ.പനി.പനി.)-ലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശമുണയ്.  അവരുലട  റഭാങനിലാംഗനിനയ്  അനുസൃതമഭായനി
കകേരളത്തനില്  വഭാണനിജവ  വവവസഭായ  അനരതീക്ഷലാം  കൂടുതല്  ലമചലപടുകത്ത
ണനിയനിരനിക്കുന. വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള സസൗകേരവങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
നല്കുന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഡനി.ലഎ.പനി.പനി.  സലാംസഭാനങ്ങലള
പടനികേലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  ചേടങ്ങളുലാം
വവവസഭായ  നനിയമങ്ങളുമനുസരനിചയ്  നവതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം കേലണത്തനി മനികേച രതീതനിയനില് ഇതയ് മുകന്നഭാടയ്
ലകേഭാണകപഭാകേഭാന പഠനലാം നടത്തനിയനിരുന.  കകേരളത്തനില് വഭാണനിജവ വവവസഭായങ്ങള
സുഗമമഭായനി നടത്തഭാനഭാവശവമഭായ സഭാഹചേരവലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേയഭാണയ് ഇസൗ പഠനത്തനിലന്റെ
പ്രധഭാന  ലക്ഷവലാം.  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട  ചേടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിചയ്  കനിയറനസനിനുള  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കനി സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ നനികക്ഷപലാം കപ്രഭാല്സഭാഹനി  പനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആയതനിലൂലട  വഭാണനിജവ  വവവസഭായങ്ങള  സുഗമമഭായുലാം  കവഗത്തനിലലാം
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നടത്തഭാനഭാവശവമഭായ പഭാരനിസനിതനികേ അനരതീക്ഷലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  'കകേരള
ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ആന്റെയ്  ലഫസനിലനികറഷന  ആകയ്'  എന്ന  കപരനില്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അതുവഴനി  വവവസഭായ
കമഖലയനിലല  അനുമതനികേള  സലാംബന്ധനിചയ്  നനിലവനിലള  സര്ക്കഭാര്
നനിമയങ്ങള/ചേടങ്ങള, ഉത്തരവകേള, നനിലവനിലള ഏകേജഭാലകേ നനിയമലാം, അടനിസഭാന
സസൗകേരവകമഖലയനിലല  പുകരഭാഗതനി,  അനുമതനിക്കഭാവശവമഭായ  ലപഭാതുഅകപക്ഷഭാ
കഫഭാറലാം  തുടങ്ങനിയവ  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത,  നനിലവനിലള
ഏകേജഭാലകേ  കനിയറനസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  മനികേച  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
'ഇനലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ആന്റെയ്  ലഫസനിലനികറഷന  ആകയ്'  (ലഎ.പനി.എഫയ്.
എ.)  ശക്തനിലപടുകത്തണതുണയ്.  അതനിനയ്  ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളുലട  പ്രതനിനനിധനികേള
ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന ഒരു സനിരലാം ലസല് കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇനഡസ്ട്രേനിയല് ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷനനില്  (ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.)  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഇസൗ
സലാംവനിധഭാനലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകര്
തലവനഭായനി ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളനിലല പ്രതനിനനിധനി ഉകദവഭാഗസനമഭാര് ഉളലപടുന്ന
ഒരു  ജനിലഭാതല  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളനിലലയുലാം
ഏജനസനികേളനിലലയുലാം  അകപക്ഷഭാകഫഭാറങ്ങള ഏകേതീകേരനിചയ്  ഒരു ലപഭാതു ഏകേതീകൃത
അകപക്ഷഭാ കഫഭാറലാം ലകേഭാണവരുന്നതനിനഭായുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാര്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  സലാംസഭാന
വവവസഭായ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന (ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.)  മുകഖന നടത്തനിയ
നനികക്ഷപ  സലാംഗമമഭാണയ്  'എമര്ജനിലാംഗയ്  കകേരള  2012'.  പ്രസ്തുത  സലാംഗമവമഭായനി
ബന്ധലപടയ് നടത്തനിയ വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് ഇതുവലര  19.73
കകേഭാടനി രൂപ കകേരള സലാംസഭാന വവവസഭായ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന (ലകേ.എസയ്.
ലഎ. ഡനി. സനി.) മുകഖന ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. 

ലകേഭാചനി-ബലാംഗളരു വവവസഭായ ഇടനഭാഴനി

75 (5802) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി-ബലാംഗളരു  വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  രൂപതീകേരണലാം  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാണയ്;  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനയ്  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  വവവസഭായങ്ങളഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പഹലടകേയ്  ഇടനഭാഴനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;
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(സനി)  പ്രസസ്തുത  പഹലടകേയ്  ഇടനഭാഴനി  സഭാപനിക്കഭാന  എത്ര  ഏക്കര്  സലലാം
ആവശവമഭായനി  വരുലമനലാം  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏലറടുകക്കണതഭായനിട്ടുലണനലാം
അതനിനയ് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഭാകുലമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായരലാംഗലത്ത
എപ്രകേഭാരലാം കപഭാഷനിപനിക്കുവഭാന ഉതകുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടയ് ലലഹലടകേയ് വവവസഭായ ഇടനഭാഴനിലയ ബലാംഗളരു വലര
ബന്ധനിപനിചയ്  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്  കസ്റ്ററുകേള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള ഒരു
വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  രൂപതീകേരണത്തനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  എടുത്തുവരുന.
വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനികേളുലട  രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള
National  Industrial  Corridor  Development  and  Implementation
Trust  (NICDIT)-നയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  വനിവരങ്ങള  സമര്പനിക്കഭാന
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചപ്രകേഭാരലാം  ലകേഭാചനി  -  ബലാംഗളരു
വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനിയുലട പ്രഭാഥമനികേ  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു
വനിദഗ്കധഭാപകദശകേ  ഏജനസനിലയ  നനിയമനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട  നടപടനികേള
തസ്വരനിതഗതനിയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള
സലാംസഭാന  വവവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന  (ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.)
സര്ക്കഭാര് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  വനിശദപഠനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം,  കകേരള സര്ക്കഭാര് സമര്പനിക്കുന്ന വനിശദമഭായ രൂപകരഖയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  വവവസഭായങ്ങളുലടയുലാം  സലലാം  ഏലറടുക്കല്
നടപടനികേളുലടയുലാം പദതനിലചലവനികന്റെയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാകുകേയുള.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  സഭാപനിക്കുകേവഴനി  വവഭാവസഭായനികേ
രലാംഗകത്തക്കയ്  നനിരവധനി  സലാംരലാംഭകേലര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  വവഭാവസഭായനികേ
ആഭവനര  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവനിനുലാം  അതുവഴനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
ഉന്നമനവലാം ലക്ഷവമനിടുന. 

ലകേഭാചനി-ബലാംഗളരു വവവസഭായ ഇടനഭാഴനി

76  (5803)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  'ലകേഭാചനി-ബലാംഗളരു വവവസഭായ ഇടനഭാഴനി'  എന്ന സമഗ്ര
പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാന എലനങനിലലാം നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നൽകുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിലകേഭാണളള കനടങ്ങളുലാം കകേഭാടങ്ങളുലാം എലനഭാലക്കലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടയ് ലലഹലടകേയ് വവവസഭായ ഇടനഭാഴനിലയ ബലാംഗളരു വലര
ബന്ധനിപനിചയ്  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്  കസ്റ്ററുകേള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള ഒരു
വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  രൂപതീകേരണത്തനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേലളടുത്തുവരുന.
വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനികേളുലട  രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള
National  Industrial  Corridor  Development  and  Implementation  Trust
(NICDIT) -നയ് പ്രസ്തുത പദതനിയുലട വനിവരങ്ങള സമര്പനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിച  പ്രകേഭാരലാം  ലകേഭാചനി-ബലാംഗളരു  വവവസഭായ ഇടനഭാഴനിയുലട  പ്രഭാഥമനികേ
രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദഗ്കധഭാപകദശകേ  ഏജനസനിലയ
നനിയമനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട  നടപടനികേള  തസ്വരനിതഗതനിയനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള സലാംസഭാന വവവസഭായ വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷലന (ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.) സര്ക്കഭാര് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇനവയനില് നടപനിലഭായനി വരുന്ന മറയ് വവഭാവസഭായനികേ ഇടനഭാഴനികേളുമഭായനി
പ്രസ്തുത  ലകേഭാചനി-ബലാംഗളരു  വവവസഭായ  ഇടനഭാഴനിലയ  ബന്ധനിപനിചയ്  അതുമൂലലാം
കകേരളത്തനിനുണഭാകുന്ന  വവഭാവസഭായനികേ  വനികേസനമഭാണയ്  ഭഭാവനിയനില്  പ്രസ്തുത
പദതനിമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  പ്രധഭാനകനടലാം.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  വനിശദപഠനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇതുസലാംബന്ധനിച  കകേഭാടങ്ങള  പ്രതനിപഭാദനിക്കഭാന
കേഴനിയുകേയുള. 

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല വവവസഭായ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

77  (5804)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  വവവസഭായ  വകുപയ്  നടത്തനിയ  വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാംകവണനി  ലചേലവഴനിച  തുകേയുലട  കേണക്കയ്
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വവവസഭായവകുപനിനയ്  കേതീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങള ഉകണഭാ;  എങനില് വനിശദവനിവരങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സലാംരലാംഭകേതസ്വ സഹഭായ പദതനി,
പ്രധഭാനമനനിയുലട  ലതഭാഴനില്ദഭായകേ  പദതനി,  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  കബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനി എന്നതീ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) 1. സലാംരലാംഭകേതസ്വ സഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 6 സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായനി 
8.78 ലക്ഷലാം രൂപ നനികക്ഷപസഹഭായമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

2. പ്രധഭാനമനനിയുലട  ലതഭാഴനില്ദഭായകേ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  രണയ്  
സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  2.76  ലക്ഷലാം രൂപ മഭാര്ജനിന മണനി  ഗ്രഭാന്റെഭായനി  
വനിതരണലാം ലചേയന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

3. സലാംരലാംഭകേതസ്വ കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനി മൂന്നയ് വനിദവഭാലയങ്ങളനില് 
സലാംഘടനിപനിച്ചു. ആയതനികലക്കയ് 19,800 രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഇല. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങളനിലല ലകേടുകേഭാരവസത

78  (5805)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ലകേടുകേഭാരവസത
ഇലഭാതഭാക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സര്ക്കഭാര്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലലവദഗ്ദ്ധവമുളവലര  മഭാകനജനിലാംഗയ്
ഡയറകര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചയ്  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയുലാം, സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലള ഏകകേഭാപനലാം ശക്തനിലപടുത്തനി വനിപണന
സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലലപടുത്തനിയുലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിടറനിലാംഗയ്
ലചേയന്നതനിനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം  സഭാപനങ്ങലള
അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.

ഓകരഭാ  സഭാപനങ്ങലളയുലാം  പ്രകതവകേലാം  പ്രവര്ത്തന  അവകലഭാകേനത്തനിനയ്
വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  പ്രവര്ത്തന  സലാംബന്ധമഭായ  പല  പ്രശങ്ങളക്കുലാം
സമകയഭാചേനിതമഭായനിത്തലന്ന പരനിഹഭാരലാം കേലണത്തഭാന സഹഭായനിക്കുനണയ്. 

ഉല്പഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം  സഭാകങതനികേവനിദവയുലടയുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
നവതീകേരണലാം,  വനിപണന സഭാധവതയുള ഉല്പന്നങ്ങളുലട ലലവവനിദവവല്ക്കരണലാം,
വനിപുലതീകേരണലാം എന്നതീ നടപടനികേളക്കയ് മുനതൂക്കലാം നല്കേനിലക്കഭാണള നവതീകേരണ
വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
ബഡ്ജറനില് 270 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി വനിഹനിതലാം സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
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ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടര്ചയഭായ  കമഭാണനിടറനിലാംഗനിനയ്
വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  സഭാപനങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  മനികേവറ  സഭാകങതനികേവലാം
ഭരണപരവമഭായ  നടപടനികമങ്ങളനിലൂലട  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമച
ലപടുത്തുന്നതനിനയ് സഹഭായകേമഭായനിട്ടുണയ്. 

കൂടഭാലത ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ഇകന്റെണല് ആഡനിറയ്  സലാംവനിധഭാനവലാം
സ്റ്റഭാറക്യൂടറനി  ആഡനിറയ്  സലാംവനിധഭാനവലാം  പ്രകതവകേ അവകലഭാകേനത്തനിനയ്  വനികധയമഭാക്കനി
ഇവയുലട സമയബന്ധനിതമഭായ പൂര്ത്തതീകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി കൃതവമഭായ
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുന. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള നഷ്ടത്തനിലഭായതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള 

79 (5806) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്  :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള നഷ്ടത്തനിലഭായതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനില്  വവവസഭായ  വകുപനിനു  കേതീഴനിലള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട നഷ്ടലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുനലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  സലാംബന്ധനിച  കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെനിലന്റെ
ലതറഭായ  നയങ്ങള  തനിരുത്തനി  അവലയ  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതുകമഖലയനില്  കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സഭാപനങ്ങളനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  സഭാകങതനികേവനിദവ
നടപനിലഭാക്കനി വനിപണനത്തനിനനുകയഭാജവമഭായ ഉല്പന്നങ്ങളുലട ലലവവനിദവവത്ക്കര
ണത്തനിലണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം,  ലമഷതീനറനികേളുലട  കേഭാലപഴക്കലാം  എന്നനിവ
സഭാപനങ്ങളുലട  ലമചലപട  പ്രവര്ത്തനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.
ഇറക്കുമതനിലയയുലാം,  വനിപണനിയനില്നനിനള  കേടുത്ത  മതരലത്തയുലാം  വര്ദനിച
ഉല്പഭാദനലചലവകേലളയുലാം  അതനിജതീവനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില്  കേമ്പനനികേളുലട
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പ്രവര്ത്തനലാം  മതരക്ഷമമഭാകുവഭാന  കേഴനിയഭാത്തതുലാം,  മതനിയഭായ  പ്രവര്ത്തന
മൂലധനത്തനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തതയുമഭാണയ്  മനിക്ക  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
കമഭാശമഭാകുന്നതനിനുള പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള.

(ബനി) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് അവസഭാന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷമഭായ 2015-
16-ല്  വവവസഭായ വകുപനിനുകേതീഴനിലള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  ലമഭാത്തലാം
നഷ്ടലാം 131.60 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന. 

(സനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന നയമഭാണയ് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം
വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  ഓകരഭാ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ  പുനദുഃസലാംഘടനഭാ
കബഭാര്ഡയ്  (റനിയഭാബയ്)  കൃതവമഭായനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്തുവരുന.  അതനിനുപുറലമ
ഓകരഭാ  സഭാപനങ്ങകളയുലാം  പ്രകതവകേലാം  പ്രവര്ത്തന  അവകലഭാകേനത്തനിനു
വനികധയമഭാക്കനി;  ഇത്തരലാം  അവകലഭാകേനങ്ങള  പ്രവര്ത്തന  സലാംബന്ധമഭായ  പല
പ്രശങ്ങളക്കുലാം സമകയഭാചേനിതമഭായനിത്തലന്ന പരനിഹഭാരലാം കേലണത്തുവഭാന സഹഭായനിച്ചു.
ബഭാങകേളനില്നനിനലാം  മറയ്  ധനകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്ന
സനിതനിയനിലല  മനിക്ക  സഭാപനങ്ങളുലാം.  ആയതനിനഭാല്  കൂടുതല്  ധനസഹഭായലാം
ബഡ്ജറനില്നനിനലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  പ്രകതവകേലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  100  കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുപുറലമ  23  കകേഭാടനി  രൂപകൂടനി  സര്ക്കഭാര്  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനിപണന  മൂലവമുള  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദന
വനിപുലതീകേരണത്തനിലൂലടയുലാം  നവതീന  സഭാകങതനികേവനിദവയനിലൂലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത
കൂടനിയുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ലലവവനിധവവത്കേരണത്തനിലൂലട  വനിപണന  സഭാധവതകേള
ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം മഭാത്രകമ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കയ് വനിപണനിയനിലല കേടുത്ത
മതരലത്ത  അതനിജതീവനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുളലവന്നയ്  കേലണത്തനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില്  വനിപുലമഭായ  നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇസൗ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  270  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിവനിഹനിത  സഹഭായലാം
സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ഇതയ് മുനവര്ഷങ്ങളനിലല പദതനി വനിഹനിതത്തനികനക്കഭാള
ഉയര്ന്ന  തുകേയഭാണയ്.  ഇതുകൂടഭാലത  വനിപുലമഭായ  നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  പ്രകതവകേ  ധനസഹഭായവലാം  സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലലവദഗ്ദ്ധവമുളവലര  മഭാകനജനിലാംഗയ്
ഡയറകര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചയ്  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയുലാം സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലള ഏകകേഭാപനലാം ശക്തനിലപടുത്തനി വനിപണന
സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലലപടുത്തനിയുലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിടറനിലാംഗയ്
ലചേയന്നതനിനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം  സഭാപനങ്ങലള
അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ആവനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  വനിവനിധ
വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേളുലട  ഫലമഭായനി  20%   മുതല്  30%  -കത്തഭാളലാം  പുതനിയ
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ്  പ്രഭാഥമനികേ വനിലയനിരുത്തല്.
കൂടഭാലത  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തു
വരുന്ന  പദതനികേള  യഭാഥഭാര്തവമഭാകുന്ന  മുറയയ്  കൂടുതല്  ലതഭാഴനില്
അവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന കകേന്ദ്രലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള ലപഭാതുകമഖലയനില് തലന്ന
സലാംരക്ഷനിചയ്  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്  കകേന്ദ്ര  നനികക്ഷപലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ആവശവലപടനിട്ടുണയ്. 

ലഭാഭത്തനിലഭായ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

80 (5807) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ലഭാഭത്തനിലഭായ
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  കേലണത്തുന്നതനിനയ്  ആധഭാരമഭാക്കനിയ  പഠനലാം
ഏതഭാണയ്; ആ പഠനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  ലഭാഭനഷ്ടങ്ങള  കേണക്കഭാക്കുന്ന
തനിനഭായുള സ്റ്റഭാറക്യൂടറനി  ആഡനിറനിലാംഗയ്  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം
നടത്തനിയനിരുനകവഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  എനടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ലപഭാതുകമഖല  സഭാപനങ്ങള
ലഭാഭത്തനിലഭായതഭായനി സര്ക്കഭാര് ലവളനിലപടുത്തനിയതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായവകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള  ലപഭാതു
കമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ മഭാസലത്തയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം
സര്ക്കഭാരനിനയ്  നല്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ  പുനദുഃസലാംഘടനഭാ
കബഭാര്ഡയ്  (റനിയഭാബയ്)  മുകഖന  ഇന്റെര്ലനറയ്  അധനിഷനിത  ലവബ്കപഭാര്ടല്
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാപനങ്ങളുലട  ഓകരഭാ
മഭാസലത്തയുലാം  പ്രവര്ത്തന  റനികപഭാര്ടയ്  അടുത്തമഭാസലാം  10-ാം  തതീയതനിക്കുമുമ്പയ്
റനിയഭാബനില് ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.  ഇസൗ റനികപഭാര്ടനില് കേമ്പനനികേളുലട അതഭാതയ്
മഭാസലത്ത വനിറവരവലാം, ഉല്പഭാദന ലചേലവകേളുലാം ലഭാഭനഷ്ടക്കണക്കുകേളുലാം സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള ഉളലപടുന.

(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷമുള  31-3-2017-ല്
അവസഭാനനിച സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷമഭായ  2016-17-ലല കേണക്കുകേളുലട ആഡനിറകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട  ആഡനിറകേള  യഥഭാസമയലാം  നടത്തുന്നതനിലന്റെ
പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുള  സലാംവനിധഭാനവലാം  റനിയഭാബയ്  മുകഖന
നടത്തനിവരുന.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  ആഡനിറയ്  കുടനിശ്ശേനികേയുള  കേമ്പനനികേളനില്
അക്കസൗണയ്സയ്  വഭാര്ഷനികേ  ലപഭാതുകയഭാഗത്തനില്വചയ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിലള
തഭാമസവലാം,  മറചേനില  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാലലാം  ചേനില  കേമ്പനനികേളനില്
സ്റ്റഭാറക്യൂടറനി  ആഡനിറയ്  തതീര്ക്കുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിരുന.  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വകുപ്പുതലത്തനില്  വനിവനിധ  ഇടലപടലകേള  നടനവരുന.
അതുകൂടഭാലത  സ്റ്റഭാറക്യൂടറനി  ആഡനിറയ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്ക്കുന്നതനിനയ്  ആഡനിറയ്
കുടനിശ്ശേനികേയുള  കേമ്പനനികേലള  വവവസഭായ  വകുപയ്  ലസകടറനിതലത്തനില്  പ്രകതവകേലാം
അവകലഭാകേനലാം ലചേയയ് ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരനികേയുലാം ലചേയന. 

(സനി)  ഇന്റെര്ലനറയ്  അധനിഷനിത  ലവബയ്കപഭാര്ടലനിലൂലട  ലഭനിക്കുന്ന
ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തന  റനികപഭാര്ടനിലല  വനിവരങ്ങള
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്  റനിയഭാബയ്  ഇസൗ  സഭാപനങ്ങളുലട  ആഡനിറനിനുമുനപുള
ലഭാഭനഷ്ടക്കണക്കുകേള  വനിലയനിരുത്തുന്നതയ്,  അതഭാതയ്  മഭാസങ്ങളനിലല  കേണക്കുകേള
അക്കസൗണയ് ലചേയന്നതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് സഭാപനങ്ങള ഇസൗ പ്രവര്ത്തന
റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുന്നതയ്. 

മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള

81  (5808)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയ  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;  ഉലണങനില്  ആയതനിലന്റെ
നടപടനികമങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി. പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ  വര്ഷലാം  20  സസ്വകേഭാരവ  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. ഇവയയ് പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി. പ്രകേഭാരമുള സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കുലാം.
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സലാംരലാംഭകേതസ്വ സഹഭായപദതനി പ്രകേഭാരമുള ആനുകൂലവലാം
15  സസ്വകേഭാരവ  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായങ്ങളക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയനിരലാം  കപര്ക്കയ്
ലതഭാഴനില്  ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്  300  സസ്വകേഭാരവ  ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള
ഗ്രൂപടനിസഭാനത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡയ് തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളുലട അനുമതനികയഭാലട
തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളവഴനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ലലമലഭാടനിയനില് ലകേ.എസയ്.റനി.സനി.-ക്കയ് സലലാം

82  (5809)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല പമലഭാടനിയനില് ലകേ.എസയ്.റനി.സനി. -ക്കയ് എത്ര
ഏക്കര് സലമുണയ് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഉദമ  സനിന്നനിങയ്  മനില്സനിനഭായനി  എത്ര  ഏക്കര്  സലമഭാണയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ബഭാക്കനി  എത്ര  ഏക്കര്  സലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത  കേനിടപ്പുണയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കകേഭാമ്പസൗണനിലള  ലസറനിലഫഡനികന്റെതഭായുള  ലകേടനിടങ്ങളുലാം
സലങ്ങളുലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി ഈ സലത്തയ് ഒരു പുതനിയ വവവസഭായസഭാപനലാം
തുടങന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല ലലമലഭാടനിയനില് കകേരളഭാ കസ്റ്ററയ് ലടകേയ് ലലസ്റ്റല്
കകേഭാര്പകറഷനയ് 23.83 ഏക്കര് ഭൂമനി ലലകേവശമുണയ്. 

(ബനി) ഇതനില് ഉദമ സനിന്നനിങയ് മനില്സയ് ലകേടനിടലാം സനിതനി ലചേയന്നതയ് ഏകേകദശലാം
7 ഏക്കര് സലത്തഭാണയ്.

(സനി) നനിലവനില് ഏകേകദശലാം 16.83 ഏക്കര് ഭൂമനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത കേനിടപ്പുണയ്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

നഷ്ടത്തനിലഭായ ലപഭാതുകമഖലഭാ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം

83 (5810) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : 
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് : 
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : 
ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്  നഷ്ടത്തനിലഭായ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  ഓകരഭാ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനത്തനിനുലാം കൃതവമഭായ കേര്മ്മേപദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനി ത്രനികേക്ഷനിക്കരഭാര് ഉണഭാക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനവലാം  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനയ്  സമയ
ബന്ധനിതമഭായ  പഭാകക്കജുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ത്രനികേക്ഷനി  കേരഭാര്  ഉണഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിചനിടനില. 

(സനി)  ഉണയ്. അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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കേസ്വഭാറനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

84  (5811)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേസ്വഭാറനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം നനിലചതനിനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗത്തയ് മഭാന്ദവലാം
അനുഭവലപടുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേസ്വഭാറനികേളക്കയ്  പരനിസനിതനി  കനിയറനസയ്  നല്കുലാംമുമ്പയ്  പരനിസനിതനി
ആഘഭാത  പഠനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടക്കുനണയ്  എനറപഭാക്കഭാന  എനയ്
നടപടനികേളഭാണയ് പകേലകേഭാണനിട്ടുളതയ്എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2-12-2016-ലല ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തയ്  എലഭാവനിധ  ഖനന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിരുന.  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നതനിനഭാല്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേസ്വഭാറനികേളുലട  എണത്തനില്  കുറവയ്  വന്നനിട്ടുണയ്.
ഇതുമൂലലാം  കേസ്വഭാറനി  ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  ഉണഭായ  ക്ഷഭാമലാം  നനിര്മ്മേഭാണകമഖലലയ
കനരനിയകതഭാതനില് ബഭാധനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി വനലാം കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാന മനഭാലയത്തനിലന്റെ
2006-ലല കനഭാടനിഫനികക്കഷന നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന രതീതനിയനില് പരനിസനിതനി ആഘഭാത
പഠനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
നല്കുന്നതയ്. 

ചേഭാലക്കുടനിയനില് തഭാലൂക്കയ് വവവസഭായ കകേന്ദ്രലാം

85  (5812)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനിയനില്  തഭാലൂക്കയ്  അനുവദനിചയ്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചയ്  വര്ഷങ്ങള
പനിന്നനിട  സഭാഹചേരവത്തനില്,  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  തഭാലൂക്കയ്  അടനിസഭാനത്തനിലള
വവവസഭായ കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കസ്റ്റഡനിയങ്ങളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി

86 (5813)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനിലലാം  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനിലലാം
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള  ലചേറുതുലാം  വലതുമഭായ  എത്ര  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളഭാണുളതയ്;
ഓകരഭാന്നനിലന്റെയുലാം തുകേ ഉളലപലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  വകുപയ്
തലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികമങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില് പറളനി,  കമപയൂര്,  ഫറൂക്കയ് ഗണപതനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  മനിനനി  കസ്റ്റഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത പയന്നൂര് ഫുട്കബഭാള കസ്റ്റഡനിയലാം,  തനിരൂര് ഫുട്കബഭാള
കസ്റ്റഡനിയലാം,  തൃശ്ശൂര്  അകേസ്വഭാടനികേയ്  കകേഭാലാംപകയ്,  വടകേര  ഇനകഡഭാര്  കസ്റ്റഡനിയലാം,
ശതീനഭാരഭായണ നഗരലാം ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം,  പയന്നൂര് മുനനിസനിപല് കസ്റ്റഡനിയലാം,
പുനലൂര്  മുനനിസനിപല്  കസ്റ്റഡനിയലാം  എന്നനിവയുലാം  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  പനളത്തയ്  കചേരനിക്കല്
പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനിക്കുളനില്  കേളനിസലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
പ്രകതവകേ ഗ്രഭാന്റെഭായുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട  പഭാന,  ഡനിലലസന,  എസ്റ്റനികമറയ്  എന്നനിവ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരവ  ഡയറകകററനിലല
കസഭാര്ട്സയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗലാംവഴനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

അനവസലാംസഭാനത്തുനനിനലാം മണല് ലകേഭാണവരുന്നതനിനയ് കരഖകേള

87 (5814) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അനവസലാംസഭാനത്തുനനിനലാം  മണല്
ലകേഭാണവരുന്നതനിനയ് എലനഭാലക്ക കരഖകേളഭാണയ് ആവശവമഭായനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  പൂര്ണവനിവരലാം  ബന്ധലപട  നനിയമ  വവവസകേളുലട
പകേര്പ്പു സഹനിതലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  1957-ലല  ലലമനസയ്  ആന്റെയ്  മനിനറല്സയ്  (ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ആന്റെയ്
റഗുകലഷന)  ആകനിലല  ലസക്ഷന  23  C-പ്രകേഭാരലാം  ധഭാതുക്കള  ഗതഭാഗതലാം
ലചേയന്നതനിനയ് മനിനറല് ട്രഭാനസനിറയ് പഭാസയ് ആവശവമഭാലണന്നയ് വവവസ ലചേയനണയ്.
ഓകരഭാ  സലാംസഭാനവലാം  വവതവസ  രതീതനിയനിലഭാണയ്  മനിനറല്  ട്രഭാനസനിറയ്  പഭാസയ്
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തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  സഭാധുവഭായ  ഇത്തരലാം  മനിനറല്  ട്രഭാനസനിറയ്  പഭാസുകേള
ഉലണങനില്  മകറലതഭാരു  സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം  കകേരളത്തനികലക്കയ്  മണല്
ലകേഭാണവരഭാവന്നതഭാണയ്. ആയതനിനയ് യഭാലതഭാരു നനിയമതടസവലാം നനിലവനിലനില.

ലലമനസയ് ആന്റെയ് മനിനറല്സയ്  (ലഡവലപയ്ലമന്റെയ്  ആന്റെയ് റഗുകലഷന)  ആകനിലന്റെ
23(C)-യനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  അധനികേഭാരമുപകയഭാഗനിചയ്
ധഭാതുക്കള  ഗതഭാഗതലാം  ലചേയന്നതനിനുലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
കകേരള  മനിനറല്സയ്  (പ്രനിവനഷന  ഓഫയ്  ഇലതീഗല്  ലലമനനിലാംഗയ്  കസ്റ്റഭാകറജയ്  &
ട്രഭാനകസഭാര്കടഷന)  ചേടങ്ങള  7-2-2015-ലല  സ.ഉ.(പനി)17/2015/വവവ(SRO
73/2015) പ്രകേഭാരലാം വനിജഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റയ്  വഴനി  മണല് കേടത്തുകമ്പഭാള മറയ്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
അതനിനഭാവശവമഭായ  കരഖകേളുലാം  ആവശവമഭായനി  വരുന്നതഭാണയ്.  ആകനിലന്റെ  പ്രസക്ത
ഭഭാഗവലാം  SRO  73/2015  ചേടത്തനിലന്റെ  പകേര്പ്പുലാം  അനുബന്ധലാം  I&II  ആയനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

ലലകേത്തറനി കമഖലയുലട നവതീകേരണത്തനിനുള നടപടനികേള

88 (5815) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പകേത്തറനി  കമഖലയുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുലട
പവവനിധവവല്ക്കരണത്തനിനുലാം എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി) പകേത്തറനി ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് പരമ്പരഭാഗതമഭായനി ലഭനിച്ചുവരുന്ന വനിവനിധതരലാം
ഇനലസന്റെതീവകേളുലാം കക്ഷമപദതനികേളുലാം വരുമഭാന ഉറപ്പുപദതനിയുലാം തുടരുന്നതനിനയ് എത്ര
രൂപയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പകേത്തറനി ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ് റനികബറയ്  നല്കേനിയ വകേയനിലളള കുടനിശ്ശേനികേ
ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലലകേത്തറനി കമഖലയുലട നവതീകേരണത്തനിനയ് തഭാലഴ പറയുന്ന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(1)  പണനിശഭാല നവതീകേരണത്തനിനയ് ധനസഹഭായലാം .

(2) ലലഡഹസൗസയ് നവതീകേരണത്തനിനയ് ധനസഹഭായലാം.

(3) വവക്തനിഗത ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് പണനിശഭാല നവതീകേരണത്തനിനുള ധനസഹഭായലാം.
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കമല്പറഞ  പദതനികേളക്കയ്  തഭാലഴ  പറയുന്ന  തുകേ  2016-17  വര്ഷലാം
വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

1 പണനിശഭാലഭാ നവതീകേരണ ഗ്രഭാന്റെയ് 14,09,440

2 ലലഡഹസൗസയ് നവതീകേരണ ഗ്രഭാന്റെയ് 6,87,780

3 വവക്തനിഗത ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് പണനിശഭാല നവതീകേരണ ഗ്രഭാന്റെയ് 10,84,000

കൂടഭാലത, ഉല്പന്ന ലലവവനിധവവല്ക്കരണത്തനിനയ് പുനരുദഭാരണ പദതനിയനിന
കേതീഴനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.   ഒരു  ഡനിലലസനനിനയ്  20,000/-  രൂപ  വതീതലാം
ഡനിലലസന  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഉല്പന്ന  ലലവവനിധവ
വല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  നല്കുനണയ്.  മൂലവവര്ദനിതവലാം  അധനികേമൂലവവര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദനവലാം  കപ്രഭാതഭാഹനവലാം  എന്ന  പദതനിയനിലൂലട
കശഷനിവനികേസനത്തനിനുലാം  പുതനിയ  ഡനിലലസന  വനികേസനത്തനിനുലാം  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്
വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന.  ലട്രയനിനനിലാംഗനില്  പലങടുക്കുന്ന  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്
ലലസ്റ്റപന്റെയ്,  ലട്രയനിനനിലാംഗനിനയ്  ആവശവമഭായ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  വഭാങ്ങഭാന
ധനസഹഭായലാം, പരനിശതീലകേര്ക്കുളള കവതനലാം എന്നനിവയുലാം നല്കുന.

(ബനി)  ലലകേത്തറനി  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  ലഭനിച്ചുവരുന്ന  ഇനലസന്റെതീവയ്
പദതനിയഭാണയ് ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവയ് സതീലാം. ഇതനിനഭായനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് 450 ലക്ഷലാം രൂപ ബഡ്ജറയ് വനിഹനിതത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  റനികബറയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  5.93  കകേഭാടനി  രൂപ
ഇതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു. നടപ്പുവര്ഷലാം 6 കകേഭാടനി രൂപ റനികബറയ് നല്കുന്നതനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ലലകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനകശഷനി

89 (5816) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : 
ശതീ  .    സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : 
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

പ്രഭാഥമനികേ പകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ലനയനിലള പനപുണവലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഉല്പഭാദനകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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പ്രഭാഥമനികേ ലലകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല ലനയ്ത്തുകേഭാരുലട ലനയനിലള
ലലനപുണവലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഉല്പഭാദനകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിച്ചുളതഭാണയ്  പരനിശതീലനലാം,  ലലനപുണവലാം,  കശഷനി  വനികേസന  പദതനി.
ലനയ്ത്തുകേഭാരുലട  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  തഭാല്പരവമുള  പുതനിയ  ആളുകേളക്കയ്
നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദവയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന.  പുതനിയ  ലലഡകേള,
ലലഡയനിലാംഗയ്  രതീതനികേള,  കേളര്  പഭാകക്കജുകേള,  പുതനിയ  ഡനിലലസനുകേള  എന്നനിവ
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം,  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവ
ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം,  ലലഡയനിലാംഗയ്  മഭാസ്റ്റര്മഭാര്ക്കുലാം  നല്കേനിവരുന.   ഓര്ഗഭാനനികേയ്
ലലഡയനിലാംഗയ് എന്ന കപരനില് പ്രകൃതനിദത്തമഭായ ചേഭായങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചയ് നൂല് ലലഡ
ലചേയന്നതനിനയ് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന. കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വനിവനിധ
പരനിശതീലനങ്ങളക്കഭായനി 105 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത മൂലവവര്ദനിതവലാം
അധനികേ  മൂലവവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദനവലാം  കപ്രഭാതഭാഹനവലാം  എന്ന
പദതനിയനിലൂലട  കശഷനി  വനികേസനത്തനിനുലാം  പുതനിയ  ഡനിലലസന  വനികേസനത്തനിനുലാം
ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്  വനിവനിധയനിനലാം പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനിവരുന.  പരനിശതീലനത്തനില്
പലങടുക്കുന്ന  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്  ലലസ്റ്റപന്റെയ്,  ലട്രയനിനനിലാംഗനിനഭാവശവമഭായ
അസലാംസ്കൃതവസ്തുക്കള  വഭാങ്ങഭാന  ധനസഹഭായലാം,   പരനിശതീലകേര്ക്കുള  കവതനലാം
എന്നനിവയുലാം നല്കുന.

ചുടുകേല് വവവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘത്തനില് നടന്ന അഴനിമതനി

90  (5817)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  അമരവനിളയനില്  ഖഭാദനികബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനിൽ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലകേ.വനി.ഐ.എൻ.ഡനി.  (റനി)3  എന്ന  ചുടുകേല്  വവവസഭായ
സഹകേരണ സലാംഘത്തനില് നടന്ന അഴനിമതനിലയക്കുറനിചയ് ലഭനിച പരഭാതനിയനില് നടപടനി
സസ്വതീകേരനികചഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കമകക്കടനിലന  സലാംബന്ധനിചയ്  ആഡനിറയ്  റനികപഭാര്ടനില്
പരഭാമർശനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  അതനികനല്  സലാംഘലാം  ഭഭാരവഭാഹനികേകളഭാടയ്  വനിശദതീകേരണലാം
ആവശവലപകടഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കമകക്കടുകേള സലാംബന്ധനിചയ് ജനിലഭാ, സലാംസഭാന ഖഭാദനികബഭാര്ഡയ്
ലസകടറനിമഭാര്ക്കയ്  പലപ്രഭാവശവലാം  പരഭാതനി  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തഭാന
തയഭാറഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഏലതങനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിലയലക്കഭാണയ്
പ്രസ്തുത അകനസ്വഷണലാം നടത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  അമരവനിളയനില്  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലകേ.വനി.ലഎ.എന.ഡനി.  (റനി)  3  എന്ന  ചുടുകേല്  വവവസഭായ
സഹകേരണ  സലാംഘത്തനില്  നടന്ന  അഴനിമതനിലയക്കുറനിചയ്  ലഭനിച  പരഭാതനിയനികനല്
കബഭാര്ഡനിലല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  സലാംഘലാം  സന്ദര്ശനിചയ്  പരഭാതനിലയപറനി
അകനസ്വഷനിചയ് 19-4-2017-നയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ആഡനിറയ് റനികപഭാര്ടയ് നഭാളനിതുവലര ലഭവമഭായനിടനില. 

(സനി)  ലകേ.വനി.ലഎ.എന.ഡനി.(റനി)3  എന്ന  ചുടുകേല്  വവവസഭായ  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനില്  നടന്ന  അഴനിമതനിലയക്കുറനിചയ്  ടനി  സലാംഘത്തനിലല  അലാംഗമഭായ
ശതീ.  എസയ്.  വനിജയന  മുതല്  കപര്  വനിജനിലനസയ്  ആന്റെയ്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന
ബക്യൂകറഭായനില്  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പരഭാതനിക്കഭാരനഭായ
ശതീ. എസയ്. വനിജയലന കനരനില്ക്കണയ് ലമഭാഴനി എടുക്കുകേയുലാം കമല് നടപടനികേളക്കഭായനി
പരഭാതനിയുലാം  അനുബന്ധ  കരഖകേളുലാം  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡയ്  ലസകടറനിയുലട  കപര്ക്കയ്
അയച്ചുലകേഭാടുത്തയ്  അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ്  ആവശവലപടനിരുന.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡയ്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  ഓഫതീസനിലല
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  പരഭാതനി  സലാംബന്ധനിചയ്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. ഇസൗ അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടയ്  ഇകപഭാള പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

കേഭായനികേ നയലാം

91  (5818)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സർക്കഭാർ കേഭായനികേ നയലാം പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇലലങനില് അതനിനുള കേഭാരണങ്ങൾ വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭായനികേ  സമ്പന്നമഭായനിരുന്ന  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഇന്നലലകേള  ഇകപഭാള
പനികന്നഭാടടനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭായനികേകമഖലലയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
മുനകേലയടുക്കഭാത്തതുമൂലലാം  സ്കൂള  കമളയനില്കപഭാലലാം  കകേരളലാം  പനിന്നനിലഭാവകേയുലാം
കേഭായനികേതഭാരങ്ങള  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കയ്  കചേകക്കറുകേയുലാം  ലചേയന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലര  സലാംസഭാനത്തുതലന്ന  പനിടനിച്ചു  നനിര്ത്തഭാന
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) ഉണയ്. 2012-ല് ഒരു കേഭായനികേ നയലാം പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി&സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

മലയഭാള മകനഭാരമ സലാംഘടനിപനിച ബഭാഡനിന്റെണ ടൂര്ണലമന്റെനിനയ് നല്കേനിയ
ധനസഹഭായലാം

92  (5819)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സർക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്,  മലയഭാള  മകനഭാരമ  സലാംഘടനിപനിച
ബഭാഡനിന്റെണ  ടൂര്ണലമന്റെനിനയ്  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  എത്ര  രൂപ  വതീതലാം
സര്ക്കഭാര് നല്കേനി ;

(ബനി)  ആയതനിലന്റെ  വരവയ്  ലചേലവയ്  കസ്റ്ററയ്ലമന്റെയ്  ബന്ധലപട  സഭാപനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  തുകേ  തനിരനിചയ്  പനിടനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സമഭാനമഭായ  രതീതനിയനില്  മറയ്  മഭാധവമങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന
ടൂര്ണലമന്റുകേളക്കയ് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലയഭാള മകനഭാരമ സലാംഘടനിപനിച ബഭാഡനിന്റെണ ടൂര്ണലമന്റെനിനയ് 2013-14-ല്
6,18,000 രൂപയുലാം 2014-15-ല് 6,18,000 രൂപയുലാം 2015-16-ല് 6,15,000 രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.

(ബനി)  വരവയ്  ലചേലവയ്  കേണക്കുകേള  ലഭനിചനിടനില.   കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരവ
ഡയറകകററനില്നനിനലാം  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  തുകേ  തനിരനിച്ചു
പനിടനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) ഇകപഭാള വവക്തമഭാക്കഭാനഭാകേനില. 

കേഭായനികേ പരനിശതീലനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള പദതനികേള

93  (5820)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(എ)  വനിദവഭാര്തനികേളനില്  കേഭായനികേ  കനടലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഭായനികേ  വകുപയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില് കേഭായനികേപരനിശതീലനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനില്
കേഭായനികേ  വകുപനിലന്റെകൂടനി  ആഭനിമുഖവത്തനില്  നടനവരുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  പല  സ്കൂളുകേളനിലലാം  കുടനികേളക്കയ്  കേളനിസലങ്ങള  ലഭവമലലന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  കേളനിസലങ്ങളുലാം  ഇനകഡഭാര്  കസ്റ്റഡനിയവലാം
ഉളലപലടയുളവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വനിശഭാലമഭായ പമതഭാനങ്ങള ലഭവമഭായ സ്കൂളുകേളനില് അവ അതവഭാധുനനികേ
വത്കേരനിക്കഭാനുലാം  വവതവസങ്ങളഭായ  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനങ്ങളക്കയ്  സസൗകേരവകമര്
ലപടുത്തഭാനുലാം കേഭായനികേ വകുപയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദവഭാര്തനികേളനില്  കേഭായനികേ  കനടലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി
പദതനികേള കകേരള കസ്റ്ററയ് കസഭാര്ട്സയ് കേസൗണസനില് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതനില്
ലസനട്രലലലസ്ഡയ്,  സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളുലാം  എലലലറയ്  സതീലാം
തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുന.

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില്  കേഭായനികേപരനിശതീലനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരള
കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേസൗണസനില്,  സ്കൂള  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റല്  സതീമുലാം  കഡ
കബഭാര്ഡനിലാംഗയ് സതീമുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി&ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പല
സ്കൂളുകേളനിലലാം  ഏറവലാം  മനികേച  നനിലവഭാരത്തനിലള  കേളനിസലങ്ങള  എണത്തനില്
കുറവഭായതനിനഭാല്  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സയ്
കേസൗണസനിലലാം കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരവ വകുപ്പുലാം ഫണകേള അനുവദനിചയ് നല്കുനണയ്.

കകേരള കസ്റ്ററയ് കസഭാര്ട്സയ് കേസൗണസനിലനിലന്റെ വനിവനിധ സതീമുകേളനില് ഉളലപടുത്തനി
സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളനില് കേളനിസലങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ
ലലപക്ക  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേളനിസല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഫണകേള
അനുവദനിച്ചുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ലലസ്മെല്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
സ്കൂളുകേളനിലലാം മറലാം മളടനി പര്പസയ് കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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(ഇ)  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കേഭായനികേ പരനിശതീലനത്തനിനയ് മനികേച സസൗകേരവങ്ങളുള
സ്കൂളുകേളനില്  ആയതയ്  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ആധുനനികേവത്കേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഏറവലാം
മനികേച  കേളനിസലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

കേഭായനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുലാം ലലഹ ആളടനിറക്യൂഡയ് പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

94  (5821)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായനികേരലാംഗത്തയ്  ഒകടലറ  കനടങ്ങള  പകേവരനിചനിട്ടുലാം  ഒകടലറ
ഒളനിമ്പവനമഭാലര  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുലാം  കകേരളത്തനിനുമഭാത്രലാം  ഒരു  കേഭായനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല
ഇലലനളതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരത്തനിലള  ഒരു  കേഭായനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല
കകേരളത്തനില് ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഹ  ആൾടനിറക്യൂഡയ്  കമഖലയനില്  സനിതനി  ലചേയന്ന  കലഭാകേ
രഭാഷങ്ങളനിലല  പല  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളനിലലാം  മല്സരനിക്കുകമ്പഭാള  കകേരള  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങള പനിനതളലപടുന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇനവയനില്  പഹ  ആൾടനിറക്യൂഡയ്  കമഖലയനില്  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങള
കുറവഭാണയ് എന്നതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കകേരളത്തനില്  മൂന്നഭാറനിലടക്കലാം  ഇത്തരലാം  പഹ  ആൾടനിറക്യൂഡയ്
പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
കേഭായനികേ  കമഖലയുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  ഒരു  കേഭായനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല
സഭാപനിക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(സനി)  ഇല.  കകേരളത്തനിലല  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങള  അനര്കദശതീയ
നനിലവഭാരത്തനില് അഭനിമഭാനകേരമഭായ കനടങ്ങള ലലകേവരനിക്കുനണയ്.

(ഡനി)  ഇനവയനില്  ലലഹ  ആളടനിറക്യൂഡയ്  കമഖലയനില്  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങള
കുറവഭാലണങനിലലാം കകേരളത്തനില് മൂന്നഭാറനില് ലലഹ ആളടനിറക്യൂഡയ് ലട്രയനിനനിലാംഗയ് ലസന്റെര്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ടനി  ലസന്റെറനില്  ഏറവലാം  മനികേച  അനര്കദശതീയ
നനിലവഭാരത്തനിലള  ആധുനനികേ  പരനിശതീലന  സസൗകേരവങ്ങള  ഉളലക്കഭാളനിക്കുന്ന
തനിനഭായനിട്ടുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 
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(ഇ)  നനിലവനില്  മൂന്നഭാറനില്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേസൗണസനിലനിലന്റെ
അധതീനതയനില്  ലലഹ  ആളടനിറക്യൂഡയ്  ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  ലസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.
ടനി  ലസന്റെറനില്  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കഭായനി  ഏറവലാം  മനികേച  അനര്കദശതീയ
നനിലവഭാരത്തനിലള  ആധുനനികേ  പരനിശതീലന  സസൗകേരവങ്ങള  ഉളലക്കഭാളനിക്കുന്ന
തനിനഭായനിട്ടുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 

ഒളനിമ്പനികേയ് ദനിനഭാചേരണലാം

95  (5822)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒളനിമ്പനികേയ് ദനിനഭാചേരണലാം സലാംഘടനിപനിക്കഭാന കസഭാര്ട്സയ് കേസൗണസനിലനിലന
ചുമതലലപടുത്തനി  ഉത്തരവയ്  നനിലനനില്ലക്ക  തനിരുവനനപുരലാം  ഒളനിമ്പനികേയ്
അകസഭാസനികയഷനയ്  ഒളനിമ്പനികേയ്  ദനിനഭാചേരണലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഴനിഞ
വര്ഷലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പരനിപഭാടനി  നടത്തനിയതനിലന്റെ  വരവയ്  ലചേലവയ്  കേണക്കുകേള
പരനികശഭാധനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ലപഭാഴനിയൂര്-പരുത്തനിയൂര് കസ്റ്റഡനിയലാം, ലനയഭാറനിനകേര നഗരസഭഭാ കസ്റ്റഡനിയലാം
എന്നനിവ ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനി

96  (5823)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  എലാം.എല്.എ.  2017  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  നല്കേനിയ
നനികവദനപ്രകേഭാരലാം  (No.139/VIP/M (ind SBYA)/16 dtd.  22-2-2017)  കേഭായനികേ-
യുവജനകേഭാരവ വകുപയ് ലസകടറനിക്കയ് നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശലാം അനുസരനിചയ് എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനികവദനത്തനില് ആവശവലപടനിരുന്ന പ്രകേഭാരലാം ലപഭാഴനിയൂര്-പരുത്തനിയൂര്
കസ്റ്റഡനിയലാം,  ലനയഭാറനിനകേര നഗരസഭഭാ കസ്റ്റഡനിയലാം എന്നനിവ ലമചലപടുത്തുന്നതനിനു
കവണ  ഫണയ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കഭാന  കസഭാര്ട്സയ്
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യുവജനകേഭാരവ  വകുപയ്  ഏലതങനിലലാം  ഏജനസനിലയ  ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
നനികവദനത്തനികനല് എനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്മെല്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷ  നല്കേനിയഭാല്  സ്കൂള,
ലപഭാതുസലങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നതീനല്ക്കുളങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഫണയ്
അനുവദനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എലാം.എല്.എ.  സമര്പനിച  നനികവദനത്തനില്  ആവശവലപടതനിന
പ്രകേഭാരലാം,  ടനി കസ്റ്റഡനിയങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനിയുള എസ്റ്റനികമറയ് കേഭായനികേ
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗലാം  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചയ്
തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)   അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  ആയതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കേഭായനികേക്ഷമതഭാ മനിഷന

97  (5824)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  മനിഷന  രൂപലാം  നല്കേഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതനിലൂലട എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ലക്ഷവലാം വയ്ക്കുന്നലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനുകവണനി എലനങനിലലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇതയ് എനമുതല് നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേസൗണസനിലനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്
സലാംസഭാനത്തയ് കേഭായനികേക്ഷമതഭാ മനിഷന രൂപതീകേരനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  നഴ്സറനി തലലാം മുതല് ഏഴഭാലാം കഭാസയ് വലരയുലാം 8-ാം കഭാസയ് മുതല് 12-ാം
കഭാസയ്  വലരയുലാം  കകേഭാകളജയ്  തലത്തനിലലാം  പ്രകതവകേ  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തനിരനിചയ്
കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  കേഭായനികേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം
ആകരഭാഗവശതീലങ്ങളുലാം ആകരഭാഗവലത്തക്കുറനിച്ചുള ലപഭാതുകബഭാധവലാം ജതീവനിതചേരവകേളുലാം
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ഉളലപലടയുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണയ്  ടനി  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  പ്രധഭാനമഭായുലാം
ലക്ഷവലാം വയ്ക്കുന്നതയ്.

(സനി)  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനി  സലാംബന്ധനിച്ചുള
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  2017-18  സ്കൂള  അധവയന  വര്ഷലാം  മുതല്  നടപഭാക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

കസഭാര്ട്സയ് കേനിറയ് വനിതരണലാം

98  (5825)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേളക്കയ്  പുതനിയതഭായനി  കസഭാര്ട്സയ്  കേനിറയ്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന
കേഭായനികേ വകുപയ് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിറനില് എലനഭാലക്ക കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങളഭാണയ് ലഭവമഭാക്കുകേ ലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കസഭാര്ട്സയ്  കേനിറയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിദവഭാലയങ്ങളക്കയ്  മഭാനദണ്ഡലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അവ എലനഭാലക്കലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വലനിയ  തുകേ ലചേലവഴനിചയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേനിറയ്  വനിതരണലാം  ലചേയകമ്പഭാള
അവ  മനികേച  രതീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനലണനലാം  സ്കൂളുകേള  അവ  സസൂക്ഷ്മലാം
ലലകേകേഭാരവലാം ലചേയനലണനലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന സലാംവനിധഭാനലാം ഉറപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഇല.  എന്നഭാല്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേസൗണസനിലനിലന്റെ
കേതീഴനിലള  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്/ലസനട്രലലലസ്ഡയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലല
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കയ് കസഭാര്ട്സയ്  കേസൗണസനിലനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് കസഭാര്ട്സയ്
കേനിറയ്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  നല്കേഭാറുണയ്.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തയ്  കേഭായനികേ
വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുപ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളക്കയ്
കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങന്നതനിനഭായനി കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരവ ഡയറകകററലാം
ധനസഹയലാം അനുവദനിക്കുനണയ്. 

(സനി)  വനിദവഭാലയങ്ങളക്കയ് മഭാനദണ്ഡലാം നനിശ്ചയനിചനിടനില.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 
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ചേഭാലക്കുടനിയനില് ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

99  (5826)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള  ഇനകഡഭാര്  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  ഇനകഡഭാര്  കസ്റ്റഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ഇനകഡഭാര്  കസ്റ്റഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനി
നഭാവശവമഭായ ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്ന മുറയയ് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ആകസ്ട്രേലനിയന സര്ക്കഭാരുമഭായനി കചേര്ന്നയ് കേഭായനികേ രലാംഗത്തയ് നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

100  (5827) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായനികേ വകുപയ് ഡയറകകററയ്  ആകസ്ട്രേലനിയന സര്ക്കഭാരുമഭായനി കചേര്ന്നയ്
കേഭായനികേ  രലാംഗലത്ത  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  2013-14,  2014-15,  2015-16
കേഭാലഘടത്തനില് എലനഭാലക്ക പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി;  ഇതനിനഭായനി ഏത്ര രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി; കമല് കേഭാലഘടത്തനില് എത്ര രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനികയക്കഭാള  കൂടുതല്  തുകേ  ലചേലവഴനിച്ചുലവങനില്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  ഇനങ്ങളനില്  എത്ര  രൂപ  വതീതമഭാണയ്  ലചേലവഴനിചലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായനികേ യുവജന കേഭാരവഭാലയലാം ആകസ്ട്രേലനിയന സര്ക്കഭാരുമഭായനി കചേര്ന്നയ്
കേഭായനികേ  രലാംഗലത്ത  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
കസഭാര്ട്സയ് എകലനസയ് ത്രൂ ഇന്റെര്നഭാഷണല് പഭാര്ട്ണര്ഷനിപയ് എന്ന പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  3  വര്ക്കുകഷഭാപ്പുകേള  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനഭായനി  14-5-2014-ലല
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ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  89/14/കേഭാ.യു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  86,00,000  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനിയഭാണയ്  നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.  ഇതനില് സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം  39,00,000
രൂപയഭാണയ്. കമല് കേഭാലഘടത്തനില് ആലകേ 35,89,362 രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനികയക്കഭാള കൂടുതല് തുകേ ലചേലവഴനിചനിടനില. 

(സനി)  മൂന്നയ് വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേള. 35,89,362 രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു. 

പഞഭായത്തുകേളകതഭാറുലാം കസഭാര്ട്സയ് കകേഭാലാംപക്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനികേള

101  (5828)  ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തുകേളകതഭാറുലാം  കസഭാര്ട്സയ്  കകേഭാലാംപക്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കസഭാര്ട്സനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനുകവണനി പഞഭായത്തുകേളനില് എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ഉണയ്.  എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ഒരു കേളനിക്കളലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന
പദതനിയുലട  തുടക്കലമന്ന  നനിലയനില്  25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  (ലനിസ്റ്റയ്
അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്)* ഇവയനില്  18  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ്

102  (5829)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 -ലല പുതുക്കനിയ ബജറനില് വനിവനിധ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്
സഭാപനിക്കുലമന്നയ്  പ്രഖവഭാപനിചതനില്  എത്ര  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലട  കപ്രഭാജകയ്  റനികപഭാര്ടയ്
തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിച്ചുകേഴനിഞലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ്  ഇതനികനഭാടകേലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിക്കഴനിഞലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഭരണഭാനുമതനിയുലട പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കസ്റ്റഡനിയലാം  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2016-17  ബഡ്ജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില് 14  ജനിലകേളനിലലാം ഓകരഭാ മളടനി പര്പസയ് ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനിയനില് 7 കസ്റ്റഡനിയങ്ങളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം എലഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള പദതനിയുലട തുടക്കലമന്ന
നനിലയനില്  25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മനിനനി  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേക്കുന്ന പദതനിയനില്  19
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ബഡ്ജറയ് മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനില്  6 0
കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  6  കസ്റ്റഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനിയനില്  5
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുലാം  മലപ്പുറലാം  ഫുഡ്കബഭാള  ഹബനിനുലാം  (മകഞരനി  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സയ്
കകേഭാലാംപകയ് & ഫുഡ്കബഭാള അക്കഭാദമനി) ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കപ്രഭാജക്ടുകേള

മളടനി പര്പസയ് ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയങ്ങള

1. തനിരുവനനപുരലാം -കതഭാമസയ് ലസബഭാസ്റ്റവന ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം

2. കകേഭാടയലാം-സൂസന കമബനിള കതഭാമസയ് ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം

3. തൃശ്ശൂര്-ലഎ.എലാം. വനിജയന ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം

4. മലപ്പുറലാം-പനി. ലമഭായതീനകുടനി ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം

5. കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്-ഒളനിമ്പവന റഹഭാന ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം

6. വയനഭാടയ്-സനി.ലകേ.ഓലാംകേഭാരനഭാഥന ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം

7. കേണ്ണൂര്-ജനിമ്മേനി കജഭാര്ജയ് ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം

എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം കേളനിക്കളലാം

1. നതീകലശസ്വരലാം ഇ.എലാം.എസയ്. കസ്റ്റഡനിയലാം
2. ധര്മ്മേടലാം അബു ചേഭാത്തുക്കുടനി കസ്റ്റഡനിയലാം
3. കൂത്തുപറമ്പയ് മുനനിസനിപല് കസ്റ്റഡനിയലാം
4. വയനഭാടയ് ജനിലഭാ കസ്റ്റഡനിയലാം
5. നടുവണ്ണൂര് കവഭാളനികബഭാള അക്കഭാദമനി
6. എടപഭാള ഗവ. എചയ്.എസയ്.എസയ്.
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7. നനിലമ്പൂര് മനിനനി കസ്റ്റഡനിയലാം
8. പഭാലക്കഭാടയ് ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം
9. ചേനിറ്റൂര് ഗവ. കകേഭാകളജയ് കസഭാര്ട്സയ് കകേഭാലാംപകയ്
10. തനിരുമനിറകക്കഭാടയ് ചേഭാത്തന്നൂര് എചയ്.എസയ്.എസയ്
11. ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപല് കസ്റ്റഡനിയലാം
12. പ്രതീതനികുളങ്ങര സ്കൂള കസ്റ്റഡനിയലാം
13. അയ്മനലാം പഞഭായത്തയ് കസ്റ്റഡനിയലാം
14. ലനടുങണലാം കസ്റ്റഡനിയലാം
15. കേണ്ണൂര് ജവഹര് കസ്റ്റഡനിയലാം
16. അടൂര് മുനനിസനിപല് കസ്റ്റഡനിയലാം
17. ആലപ്പുഴ ഇ.എലാം.എസയ്. കസ്റ്റഡനിയലാം രണഭാലാംഘടലാം
18. ആറനിങ്ങല് ശതീപഭാദലാം കസ്റ്റഡനിയലാം
19. പളനിപ്പുറലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജയ് ഗ്രസൗണയ്, അരൂര്

ബഡ്ജറയ് മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖവഭാപനിച കസ്റ്റഡനിയങ്ങള

1. തലകശ്ശേരനി വനി.ആര് കൃഷ്ണയര് കസ്റ്റഡനിയലാം
2. ലകേഭാടുമണ കസ്റ്റഡനിയലാം
3. പടഭാമ്പനി കകേഭാകളജയ് മളടനിപനിള ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം
4. ലപഭാന്നഭാനനി നനിളഭാതതീരലാം അകേസ്വഭാര്ടനികേയ് കസഭാര്ട്സയ് കകേഭാലാംപകയ്
5. തഭാനൂര് കസ്റ്റഡനിയലാം
6. ഫുഡ്കബഭാള ഹബയ് (മകഞരനി കസ്റ്റഡനിയലാം രണഭാലാം ഘടലാം)

    ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭായ പദതനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്. കേഭായനികേ എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
വനിഭഭാഗലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  19  കസ്റ്റഡനിയത്തനിനയ്
പുതുക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി) ഭരണഭാനുമതനികേളുലട പകേര്പ്പുകേള ഉളടക്കലാം ലചേയന.*  

യുവശക്തനി പദതനി

103 (5830) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(എ)  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  യുവജനങ്ങളക്കഭായനി  'യുവശക്തനി'  എന്ന  പദതനി  കബഭാര്ഡയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ലക്ഷവങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ പദതനി എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ആക്ഷന പഭാന
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  വനിവനിധ  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  യുവജന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഈ  കപ്രഭാജകയ്  എപ്രകേഭാരമഭാണയ്  സഹഭായനിക്കുന്നലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  മൂന്നയ്  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  കബഭാര്ഡയ്
കയഭാഗലാം കചേര്ന്നയ് കകേരള സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം/പദതനികേളുലാം സലാംബന്ധനിചയ് അവകലഭാകേനലാം നടത്തഭാറുണയ്.

(ബനി&സനി)  ഉണയ്.  യുവജനങ്ങളുലട  വനികേസനലാം  പ്രഭാകദശനികേതലലാം  മുതല്
തലന്ന  ആസൂത്രണലാം  ലചേയലപടണലാം  എന്ന  കേഭാഴ്ചപഭാടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  ഒരു  സമതീപനലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്
ലഭവമഭാകുന്ന  വനിഭവങ്ങലള  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  യുവജനവനികേസനത്തനിനയ്  അവലര
സജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനതലത്തനില് യൂത്തയ് കപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട
കസവനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  യൂത്തയ്  ലസന്റെറുകേള  ശഭാക്തതീകേരനിചയ്  യൂത്തയ്  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  യുവജനവനികേസന  മഭാതൃകേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം ലചേയകേ എന്നതഭാണയ് ഇസൗ പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം. 

(ഡനി) ഉണയ്. പ്രഭാകദശനികേ യുവജനങ്ങളക്കയ് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാന തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  യുവജന  വനികേസനത്തനിനയ്  അടനിസഭാന  വനിഭവങ്ങള
പ്രഭാദഭാനലാം  ലചേയഭാന  കേഴനിയുന്നവനിധത്തനില്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്,  മനിനനിസനിപഭാലനിറനി,
കകേഭാര്പകറഷന  തലങ്ങളനില്  1934  യൂത്തയ്  ലസന്റെറുകേള  സജമഭാക്കുനണയ്.
നനിലവനിലള  യൂത്തയ്  ലസന്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  സലാംഘഭാടനവലാം
പുനദുഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ഇതുവലര  ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്ത  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  യൂത്തയ്  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയന്നതഭാണയ്.  നനിശ്ചനിത
വനിദവഭാഭവഭാസ  കയഭാഗവതയുലാം  പ്രഭായവലാം  യുവജന  വനികേസനത്തനില്  തഭാല്പരവവലാം
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കശഷനിയുമുള  യുവജനങ്ങലള  യൂത്തയ്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി  ജനില,  ഗ്രഭാമലാം,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന  തലങ്ങളനില്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
കബഭാര്ഡയ്  കനരനിടയ്  നടപഭാക്കുന്നകതഭാ  ഇതര  വകുപ്പുകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
നടപഭാക്കുന്നകതഭാ  ആയനിട്ടുള  വനിവനിധ  പദതനികേളുലട  ഫതീല്ഡുതല  സലാംഘഭാടനലാം
യൂത്തയ്  ലസന്റെറുകേളുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലഭായനിലനിക്കുലാം  നടപഭാക്കുകേ.  അതനിനഭായനി
പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  പ്രഗത്ഭരഭായ  യുവജനങ്ങളുലട  പ്രതനിനനിധനികേള/സലാംഘടനഭാ
പ്രതനിനനിധനികേള  ഉളപലടയുള  ഒരു  യൂത്തയ്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനി  യൂത്തയ്
ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതഭാണയ്.  യൂത്തയ്  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  യൂത്തയ്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കുലാം
ജനിലഭാതലത്തനില്  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതയനിരനിക്കുലാം.  യുവജന  വനികേസന
സമതീപന  തനങ്ങള,  കേഭാഴ്ചപഭാടുകേള,  മഭാതൃകേകേള  എന്നനിവ  ഉളലപലടയുള
പരനിശതീലനമഭായനിരനിക്കുലാം നല്കുന്നതയ്. ആദവഘടലമന്ന നനിലയനില് ഒരു ജനിലയനില് ഒരു
യൂത്തയ് ലസന്റെര് എന്ന രതീതനിയനില് 14 പഞഭായത്തയ് യൂത്തയ് ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുകേ
എന്നതയ് ഇസൗ പദതനിലകേഭാണയ് ലക്ഷവമനിടുന. 

(ഇ)  യുവജനവനികേസനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാരനിതര  സഭാപനങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പ്രഭാകദശനികേ
തലത്തനില് സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന പദതനികേളുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അവയ്ക്കുകവണ
വനിഭവങ്ങള  പ്രദഭാനലാം  ലചേയന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  യൂത്തയ്  കബ്ബുകേള,
സര്ക്കഭാകരതര  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു വനിഭവ-വനിവര-വനിനനിമയ കകേന്ദ്രമഭായനി  യുവജനകക്ഷമ
കബഭാര്ഡയ് ആസഭാനലത്ത സജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കകേരള സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്, മുനനിസനിപഭാലനിറനി, കകേഭാര്പകറഷന
തലങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  യൂത്തയ്  ലസന്റുറുകേലള  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇസൗ
കപ്രഭാജകയ് സഹഭായകേമഭായനിരനിക്കുലാം. 

യുവജനകക്ഷമ വകുപനിലന്റെ ചുമതലയനില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള

104  (5831)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളനിലലാം  യുവഭാക്കളനിലമുള  കേഭായനികേഭാഭനിരുചേനിയുലാം  സര്ഗ്ഗവഭാസനയുലാം

പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി യുവജനകക്ഷമ വകുപനിലന്റെ ചുമതലയനില് എലനലഭാലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഉലഭാസയഭാത്രകയഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം  മറലാം  ലവളലക്കട്ടുകേളനില്  വതീണയ്
യുവജനങ്ങളുലാം  കുടനികേളുലാം  മരനിക്കുന്ന  സഹചേരവത്തനില്  കുടനികേലള  നതീനല്
പഠനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനികേളനിലല  കേഭായനികേഭാഭനിരുചേനി  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേസൗണസനിലനിലന്റെ  പരനിശതീലകേര്/
ലട്രയനിനര്മഭാര് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന. കകേരളത്തനിലല സ്കൂളുകേള, കകേഭാകളജുകേള,
കബ്ബുകേള  എന്നനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  കഡകബഭാര്ഡനിലാംഗയ്  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  ഗ്രഭാമങ്ങളനില്  11  റൂറല്  കകേഭാചനിലാംഗയ്  ലസന്റുറുകേളനിലലാം  ലസനട്രപലസ്ഡയ്
കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലലാം  വനിവനിധ  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്  മഭാകനജയ് ലമന്റുകേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേളനിലല കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലലാം  കകേരള
കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേസൗണസനിലനിലന്റെ  പരനിശതീലകേര്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന.
കകേരള കസ്റ്ററയ് കസഭാര്ട്സയ് കേസൗണസനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള 43  സലാംസഭാന കേഭായനികേ
അകസഭാസനികയഷന  മുകഖനയുലാം  ഇവയുലട  ജനിലഭാ  യൂണനിറകേള  മുകഖനയുലാം
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കയ് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുനണയ്. 

18  മുതല്  40  വയസയ്  വലരയുള  യുവഭാക്കളുലട  കക്ഷമവമഭായനി  ബന്ധലപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ചുമതല.
യുവഭാക്കളനിലള  കേഭായനികേഭാഭനിരുചേനിയുലാം  സര്ഗ്ഗവഭാസനയുലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി,  കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്
കകേരകളഭാതവലാം,  യുവസഭാഹനിതവ  കേവഭാമ്പയ്,  യുവ  കേഭായനികേ  വനികേസന  പദതനി,
സഭാഹസനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കഷഭാര്ടയ്  ഫനിലനിലാം  ലഫസ്റ്റനിവല്  തുടങ്ങനിയവ
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേസൗണസനിലനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള
നതീനല്ക്കുളങ്ങളനില് കേസൗണസനില് പരനിശതീലകേരുലട കേതീഴനില് കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കയ്
നതീനല് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത കേസൗണസനില് പരനിശതീലകേര് വനിവനിധ
അകസഭാസനികയഷനുകേള/കബ്ബുകേള  മുകഖനയുലാം  നതീനലനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുനണയ്. 

നതീനല്  അഭവസനിപനിക്കുന്നതനിലൂലട  ആകരഭാഗവലാം  സമ്പുഷ്ടമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അതവഭാവശവ സന്ദര്ഭങ്ങളനില് ദരനനനിവഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ലപടുന്നതനിനയ്
സഹഭായകേരമഭാകുലാംവനിധലാം സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില്
എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം  കേസൗമഭാരപ്രഭായക്കഭാര്ക്കയ്  നതീനല്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുള  ഒരു  പദതനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കബഭാര്ഡയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
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വയനഭാടയ് ഇലകനികേയ് കപഭാസ്റ്റയ് നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറയ്

105 (5832)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടയ്  ജനിലയനില്  ആരലാംഭനിച  ഇലകനികേയ്  കപഭാസ്റ്റയ്  നനിര്മ്മേഭാണ

യൂണനിറനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) യൂണനിറയ് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ യൂണനിറയ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായഭാല്  പ്രതനിദനിനലാം  എത്ര കപഭാസ്റ്റുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം;

(ഡനി)  എത്ര  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഈ  യൂണനിറനില്  ലതഭാഴനില്  നല്കേഭാന

കേഴനിയുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  വയനഭാടയ്  ജനിലയനിലല  മഭാനനവഭാടനിയനില്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി

കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലള  ഇലകനികേയ്  കപഭാസ്റ്റയ്  നനിര്മ്മേഭാണ

യൂണനിറനില്  നനിലവനില് ദര്ഘഭാസയ്  നമ്പര്  SCM-CP/51/2014-15  പ്രകേഭാരലാം  ഷഭാര്പയ്

പലന  ബനില്കഡഴ്സയ്  ആന്റെയ്  ലഡവലകപഴ്സയ്  (പപ്രവറയ്)  ലനിമനിറഡയ്  എന്ന

സഭാപനത്തനിനയ്  പര്കചസയ്  ഓര്ഡര്  നമ്പര്  SCM  53/2015-16/2388  തതീയതനി

1-2-2015 പ്രകേഭാരലാം കേല്പറ ഇലകനിക്കല് സര്ക്കനിളനികലയയ് ആവശവമഭായ 8 മതീറര്, 9

മതീറര് കപഭാസ്റ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചയ്  വനിതരണലാം ലചേയന്നതനിനയ്  രണയ് വര്ഷകത്തയയ് കേരഭാര്

ഏര്ലപടനിട്ടുളതുമഭാണയ്.  ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം  ടനി  സഭാപനലാം  കപഭാസ്റ്റുകേള  വനിതരണലാം

ലചേയ്തുവരുന. 

(ബനി) നനിലവനില് യൂണനിറയ് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണയ്.

(സനി)  ടനി  യൂണനിറനില്  നനിലവനില്  8  മതീറര്  കപഭാസ്റ്റുകേള  180  എണലാം  (ഒരു

വരനിയനില്  90  എണലാം വതീതലാം  രണവരനി),  9  മതീറര്  കപഭാസ്റ്റുകേള  168  എണലാം  (ഒരു

വരനിയനില് 84 എണലാം വതീതലാം രണവരനി) ഒരു പ്രഭാവശവലാം വഭാര്ക്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിക്കുലാം. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  ദര്ഘഭാസയ്  ക്ഷണനിചയ്  പവദലതനി  കപഭാസ്റ്റുകേള  വനിതരണലാം

ലചേയന്നതനിനയ്  സഭാപനങ്ങളക്കയ്/വവക്തനികേളക്കയ്  കേരഭാര്  നല്കുന്നതനിനഭാല്

ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡയ് ലതഭാഴനില് നല്കുന്നനില.
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എടകചരനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. ഓഫതീസുലാം ലഹല്പയ് പലന സലാംവനിധഭാനവലാം

106  (5833) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്വതീസയ്  സലാംബന്ധമഭായ  പ്രശലാം  പകേകേഭാരവലാം  ലചേയഭാന
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. ലഹല്പയ് പലന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കേസ്റ്റമര്  ഫതീഡ്ബഭാക്കയ്  ലഭവമഭാക്കനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടതഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല എടകചരനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.ഓഫതീസയ്
സലലാം മഭാറഭാന ആകലഭാചേനയനിലകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഹല്പയ് പലന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇല.

പവദലതനി ഉല്പഭാദനലാം

107  (5834)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പവദലതനിയുലട  പ്രസരണ  നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  കേഭാറനില്നനിന്നയ്  പവദലതനി  ഉണഭാക്കഭാന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  ബഭാരഭാകപഭാള  പവദലതനി  ഉല്പഭാദന  പദതനിയനില്
നനിനലാം പ്രതനിവര്ഷലാം എത്ര ലമഗഭാവഭാടയ് പവദലതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം;

(ഡനി)  ഇവനിലടനനിനള  പവദലതനി  ഉല്പഭാദനകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസരണ  നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലാം
പലനുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  നനിലവനിലള  സബ്കസ്റ്റഷനുകേലളയുലാം,  പലനുകേലളയുലാം
ഉയര്ന്ന  കവഭാളകടജനികലയയ്  മഭാറകേ,  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനിനഭായനി  2017-18  കേഭാലയളവനില്  വനിവനിധ  കവഭാളടതകേളനിലഭായനി  35
സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലാം  ഏകേകദശലാം  450  കേനികലഭാ  മതീറകറഭാളലാം  പ്രസരണ  പലനുകേളുലാം
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നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  2017-22  കേഭാലയളവനിലഭായനി
ട്രഭാനസ്ഗ്രനിഡയ്-2.0  പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഇസൗ പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  2017-18  കേഭാലയളവനില് രണയ്  220  ലകേ.വനി.
സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലാം അനുബന്ധ പലനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണയ്. 

വനിതരണ  നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  പുതനിയ  11  ലകേ.വനി.  പലന  നനിര്മ്മേനിചയ്
എചയ്.റനി/എല്.റനി.  അനുപഭാതലാം  കൂട്ടുകേ,  നനിലവനിലള  ചേഭാലകേകശഷനി  കുറഞ
പവദലതനി  കേമ്പനികേള  (conductor)  പുതനിയ  ലമചലപട  കേമ്പനികേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്
മഭാറകേ,  സനിലാംഗനിള  കഫസയ്  ടു  ത്രതീ  കഫസയ്  പലന  കേണകവര്ഷന  നടത്തുകേ,
മരചനിലകേളക്കനിടയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  പവദലത  കേമ്പനികേള  ABC  (Aerial
Bundled Cable)/  ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് മഭാറകേ,  ലമചലപട മതീററനിലാംഗയ്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.  കേഭാറനില്നനിനലാം പവദലതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതു  കമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  എന.എചയ്.പനി.സനി.  -യുമഭായനി
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപയ്  വയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം
ആദവഘടത്തനില്  82  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷനിയുള  കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനിലയനില് നലസനിലാംഗലാം,  കകേഭാടത്തറ പ്രകദശങ്ങളനില് സഭാപനിക്കഭാനുള നടപടനികേള
എന.എചയ്.പനി.സനി.-യുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

പൂവഭാറനില്  ഒരു  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷനിയുള  പമകകഭാവനിന്റെയ്  പദതനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള ലടണര് നടപടനികേള നടനവരുന. 6.25 ലമഗഭാവഭാടനിന്റെ വനിന്റെയ്
ലമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി)  ബഭാരഭാകപഭാള  ലചേറുകേനിട  ജലപവദലത  പദതനിയുലട  കശഷനി  15
MWആണയ്.  അവനിലട  4  ലമഗഭാവഭാടയ്  സസൗകരഭാര്ജ  പദതനിയുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.
ആലകേ കശഷനി 19 ലമഗഭാവഭാടഭാണയ്. 

(ഡനി) ഇല. 

സലാംസഭാനത്തയ് പവദലതനി ഉപകഭഭാഗത്തനില് ഉണഭായ വര്ദനവയ്

108  (5835)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ പവദലതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനില് ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എണത്തനിലണഭായ  വര്ദനവയ്  എത്രലയന്നയ്  ജനില  തനിരനിചയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതുമൂലലാം സലാംസഭാനത്തയ് പവദലതനി ഉപകഭഭാഗത്തനിലണഭായ  വര്ദനവയ്
എത്രലയന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ, എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  18-5-2017-ലല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സമ്പൂര്ണ  പവദലതതീകേരണ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നല്കേനിയ പവദലതനി കേണക്ഷനുകേളുലട ജനില തനിരനിച്ചുള
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ നമ്പര് ജനില നല്കേനിയ പവദലത കേണക്ഷനുകേള

1 തനിരുവനനപുരലാം 17709

2 ലകേഭാലലാം 9194

3 പത്തനലാംതനിട 5733

4 ആലപ്പുഴ 6931

5 കകേഭാടയലാം 5567

6 എറണഭാകുളലാം 5511

7 ഇടുക്കനി 9740

8 തൃശ്ശൂര് 9548

9 പഭാലക്കഭാടയ് 19398

10 മലപ്പുറലാം 14765

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 11528

12 വയനഭാടയ് 15059

13 കേണ്ണൂര് 11260

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 8135

  ആലകേ 150078

(ബനി)  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലഭവഭാമഭാക്കനിയ  പവദലതനി  കേണക്ഷനുകേളുലട
വഭാര്ഷനികേ  ഉപകഭഭാഗലാം  ഏകേകദശലാം  36  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറഭായനിരനിക്കുലമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  നനിലവനിലള  കകേരളത്തനിലല  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  0.17
ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണയ്.
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വഴനിവനിളക്കുകേളുലട പവദലതനി ബനില് കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനയ് പവദലതനി മതീറര്

109  (5836)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  വഴനിവനിളക്കുകേളുലട  പവദലതനി  ബനില്
കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനയ്  എനയ്  സലാംവനിധഭാനമഭാണയ്  ഇകപഭാള ലകേ.  എസയ്.  ഇ.  ബനി.എല്.  -ല്
ഉളതയ്;  വഴനിവനിളക്കുകേളുലട യഥഭാര്ത പവദലത ഉപകഭഭാഗലാം അളക്കുന്നതനിനയ്  മതീറര്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് എന മുതല്;

(ബനി)  എത്ര കകേഭാര്പകറഷന,  നഗരസഭ,  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് പവദലതനി
മതീറര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പവദലതനി  മതീറര്
ഏര്ലപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അടചനിരുന്ന  തുകേയനില്
കുറവയ് കരഖലപടുത്തുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല എലഭാ പ്രകദശത്തുലാം പവദലതനി മതീറര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് എലനങനിലലാം തടസമുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
എലഭാ  സലങ്ങളനിലലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പവദലത  മതീറര്  സഭാപനിക്കഭാന
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട വഴനിവനിളക്കുകേളുലട പവദലതനി
ബനില് കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്, സലാംസഭാന പവദലതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന 17-4-2017-
ല് പുറത്തനിറക്കനിയ തഭാരനിഫയ് പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവയ് പ്രകേഭാരമഭാണയ്. 

എനര്ജനി മതീററുകേള ഇലഭാലത സഭാപനിചനിട്ടുള വഴനിവനിളക്കുകേളക്കയ്,  നനിലവനില്
L.T.VIII  (A)  എന്ന  തഭാരനിഫനിനുലാം  മതീററുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുള  വഴനിവനിളക്കുകേള
L.T.VIII  (B)  തഭാരനിഫനിലമഭാണയ്  ബനില്  ലചേയന്നതയ്.  L.T.VIII  (A)  തഭാരനിഫനില്,
വഴനിവനിളക്കുകേളുലട കശഷനി  (Wattage),  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സമയലാം  (Burning Hours)
എന്നനിവലയ അടനിസഭാനലപടുത്തനിയഭാണയ് നനിരക്കയ് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  എന്നഭാല്
L.T.VIII  (B)  തഭാരനിഫനില്,  ഉപകഭഭാഗലാം  (Consumption)  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്
നനിരക്കയ് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം-1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  54  നഗരസകേളനിലലാം  444
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലമുള  ലതരുവവനിളക്കുകേളനില്  മതീററുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മതീററുകേള  സഭാപനിക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  പവദലതനി
ബനിലനില്  ഏറക്കുറചനിലകേള  ഉണഭാകേഭാലാം.  പല  സലങ്ങളനിലലാം  പവദലതനിചേഭാര്ജയ്
കുറഞതഭായനി റനികപഭാര്ടയ് ലചേയലപടനിട്ടുണയ്.
* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  ഇല.  ചേനില  സലങ്ങളനില്  പുതനിയതഭായനി  സ്ട്രേതീറയ്  ലമയനിന
വലനികക്കണതഭായനിവരുലാം.  തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല  എലഭാ  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം
ലതരുവവനിളക്കുകേളനില്  മതീറര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  അകപക്ഷ  നല്കേനി
അതനിനഭാവശവമഭായ  തുകേ  അടയ്ക്കുന്ന  മുറയയ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പ്രവൃര്ത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ഉസൗര്ജവനിതരണരലാംഗലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന കേര്മ്മേ പദതനി

110 (5837) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ഉസൗര്ജവനിതരണരലാംഗലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന എലനലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളലതന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  പുതനിയ  പവദലതനി  കേണക്ഷനുകേളഭാണയ്  ഒരു  വര്ഷക്കഭാല
യളവനിനുളളനില് നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഉസൗര്ജവനിതരണരലാംഗലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
വനിതരണപലനുകേളഭാണയ്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലനലഭാലാം;

(ഡനി)  ഈ  രലാംഗത്തയ്  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സർക്കഭാർ  എലനലഭാലാം
കേഭാരവങ്ങളഭാണയ് ലചേയലതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉസൗര്ജ വനിതരണരലാംഗലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള
കേര്മ്മേ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. പുതനിയ ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

2. പുതനിയ 11 ലകേ.വനി. പലന നനിര്മ്മേനിചയ് എചയ്.റനി./എല്.റനി. അനുപഭാതലാം
ലമചലപടുത്തുകേ.

3. നനിലവനിലള  ചേഭാലകേകശഷനി  കുറഞ  പവദലതനി  കേമ്പനികേള
(conductor)  പുതനിയ  ലമചലപട  കേമ്പനികേള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മഭാറകേ
(reconductoring).
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4. സനിലാംഗനിള കഫസയ് ടു ത്രതീ കഫസയ് പലന കേണകവര്ഷന.

5. മരചനിലകേളക്കനിടയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  പവദലതനി  കേമ്പനികേള
ABC (Aerial Bundled Cable)/ ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള ഉപകയഭാഗനിചയ്
മഭാറകേ.

6. ലമചലപട മതീററനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

(ബനി) 2017-18 കേഭാലയളവനില് 3 ലക്ഷത്തനില്പരലാം പവദലതനി കേണക്ഷനുകേള
നല്കേഭാനഭാണയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  വനിതരണരലാംഗലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2017-18
കേഭാലയളവനില്  2725  കേനി.മതീ.  11  ലകേ.വനി.  പലന  വലനിചയ്  2508  ട്രഭാനകസഭാര്മര്
സഭാപനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനില്  1100-ഓളലാം  കേനി.മതീ.
കേവചേനിതകകേബനിളഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  (800  കേനി.മതീ. ABC -യുലാം  300  ലകേ.വനി.
ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുലാം). കൂടഭാലത നനിലവനിലള 1754 കേനി.മതീ. സനിലാംഗനിള കഫസയ് പലന ത്രതീ
കഫസയ് ആയനി മഭാറകേയുലാം  1000  കേനി.  മതീ.  എചയ്.റനി.  പലനുലാം  7500  കേനി.മതീ.  എല്.റനി.
പലനുലാം  ലമചലപട  കേമ്പനി  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പുനര്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം  പുതനിയ
കേണക്ഷനുകേള നല്കുന്നതനിനുലാംമറമഭായനി ഏകേകദശലാം 3000 കേനി.മതീ. എല്.റനി. പലനുലാം
(430  കേനി.മതീ.  ABC  കേവചേനിതകകേബനിള  ഉളലപലട)  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുമഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  (5  വര്ഷത്ത  ഭരണ  കേഭാലയളവനില്)
വനിതരണ  കമഖലയനില്  2099316  പവദലതനി  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുകേയുലാം  9989
കേനി.മതീ.  11  ലകേ.വനി.  പലന,  19284  കേനി.മതീ.  എല്.റനി.  പലന  എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  16348  ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  13272  കേനി.മതീ.
സനിലാംഗനിള കഫസയ് പലന ത്രതീ കഫസയ് ആക്കനിമഭാറകേയുലാം 3871999 കകേടഭായ മതീററുകേള
മഭാറനി സഭാപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്-ലല ലടകനിക്കല് തസനികേകേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട
കപരുവനിവരലാം

111  (5838)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനയ് ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനില് അസനിസ്റ്റന്റെയ്
എഞനിനതീയര്,  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എകനികേക്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്,  എകനികേക്യൂടതീവയ്  എഞനിനതീയര്,
ലഡപക്യൂടനി  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്,  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  തസനികേകേളുള  എത്ര
ഓഫതീസുകേള നനിലവനിലണയ്;
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(ബനി)  ഈ ഓഫതീസുകേളനില് പനി.എസയ്.സനി.  കേസ്വഭാട  (40%  ഓപണ കേസ്വഭാട  &
10%  ഇന  സര്വതീസയ്  കേസ്വഭാട),  30%  ഡനികപഭാമ  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേസ്വഭാട  മുകഖന
ഇലകനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനില്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എഞനിനതീയറഭായനി  നനിയമനിതരഭാകുകേയുലാം
തുടര്ന്നയ് സഭാനക്കയറലാംവഴനി അസനിസ്റ്റന്റെയ് എകനികേക്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര് , എകനികേക്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര്,  ലഡപക്യൂടനി ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്,  ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)
വലരയുള തസനികേകേളനില് നനിലവനില് കജഭാലനി ലചേയന്നതുമഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട കപരയ്,
ജനന  തതീയതനി,  നനിയമന  തതീയതനി,  എലാംകപഭായതീ  കകേഭാഡയ്  എന്നതീ  വനിവരങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഓഫതീസുകേളനില്  ആശനിത/ലസഷവല്  നനിയമന  കേസ്വഭാടയനില്
നനിലവനില് ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനില് കജഭാലനി ലചേയന്ന അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനതീയര്
മുതല് ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) വലരയുളവരുലട കപരയ്,  ജനന തതീയതനി,
നനിയമന തതീയതനി, എലാംകപഭായതീ കകേഭാഡയ് എന്നതീ വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിനയ് കേതീഴനിലള സബയ് കസ്റ്റഷനുകേള

112 (5839)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനുകേതീഴനില്  നനിലവനില്  കേമ്മേതീഷന
ലചേയഭാത്തതുലാം പണനി നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതുമഭായ എത്ര 66 KV, 110 KV, 220
KV, 400 KV  സബയ് കസ്റ്റഷനുകേളഭാണയ്  ടനി.സനി.  സബയ് ഡനിവനിഷനയ്  (ട്രഭാനസ്മെനിഷന
കേണസ്ട്രേക്ഷന  സബയ്  ഡനിവനിഷന)  കേതീഴനില്  നനിലനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;  ഇവയുലട
എണലാം തരലാം തനിരനിചയ് നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനുകേതീഴനില് കേഴനിഞ  5  വര്ഷത്തനിനുളനില്
കേമ്മേതീഷന ലചേയതുലാം പൂര്ണക്ഷമതയനില് പവദലതനി വനിതരണലാം ലചേയന്നതുമഭായ എത്ര
66 KV, 110 KV, 220 KV, 400 KV സബയ് കസ്റ്റഷനുകേളഭാണുളതയ്; തരലാം തനിരനിചയ്
ഉള എണലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനുകേതീഴനില് നനിലവനില് കേമ്മേതീഷന ലചേയതുലാം
പവദലതനി  വനിതരണത്തനിനുകശഷലാം  6  മഭാസത്തനില്  കൂടുതല്  ട്രഭാനസ്മെനിഷന
കേണസ്ട്രേക്ഷനുകേതീഴനില് നനിലനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നതുമഭായ എത്ര 66 KV, 110 KV, 220
KV, 400 KV സബയ് കസ്റ്റഷനുകേളഭാണുളതയ്; തരലാം തനിരനിചയ് എണലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനുകേതീഴനില്  നനിലവനില്  കേമ്മേതീഷന
ലചേയഭാത്തതുലാം പണനി നടന ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതുലാം റനി.സനി. സബയ് ഡനിവനിഷനയ് കേതീഴനില്
നനിലനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നതുമഭായ  സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലട  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

(i) 66 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-3 എണലാം

1. ഏനഭാത്തയ് (പത്തനലാംതനിട)

2. ഓടക്കഭാലനി (എറണഭാകുളലാം)

3. പസബര് പഭാര്ക്കയ് (കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്)

(ii) 110 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-6 എണലാം

1. മുടത്തറ (തനിരുവനനപുരലാം)

2. അഞല് (ലകേഭാലലാം) (കശഷനി വര്ദനിപനിക്കല്)

3. മുടലാം (ഇടുക്കനി)

4. മഭാറഭാടനി (എറണഭാകുളലാം)

5. കേനിനഭാലൂര് (കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്)

(iii) 220 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-1 എണലാം

കേഭാടഭാക്കട (തനിരുവനനപുരലാം)

(iv) 400 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-ഇല.

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനുകേതീഴനില് കേഴനിഞ  5  വര്ഷത്തനിനുളനില്
കേമ്മേതീഷന  ലചേയതുലാം  പൂര്ണക്ഷമതയനില്  പവദലതനി  വനിതരണലാം  ലചേയന്നതുമഭായ
സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന :

(i) 66 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-5 എണലാം

1. ബഭാലരഭാമപുരലാം

2. ലതനല

3. പഭാലക്കഭാടയ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജയ്

4. മങട

5. അഞ്ചുകുന്നയ്
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(ii) 110 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-17 എണലാം

1. ലപരനിനഭാടയ്

2. ജനി.ലഎ.എസയ്. ലകേഭാലലാം

3. കേഭാഞനിരപളനി

4.  പഭാമ്പഭാടനി

5.  കകേഭാടനിമത

6.  എറണഭാകുളലാം കനഭാര്ത്തയ്

7.  കേനിഴക്കമ്പലലാം

8. കുത്തുങല്

9.  കൂടല്

10. അരകങ്ങഭാട്ടുകേര

11.  പരപനങ്ങഭാടനി

12. ഗഭാന്ധനികറഭാഡയ്

13. കേഭാടര്

14. പുതുക്കഭാടയ്

15. അങമഭാലനി

16. കൂത്തുപറമ്പയ്

17. ലപരനിനല്മണ

(iii) 220 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-1 എണലാം

പുന്നപ്ര

(iv) 400 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-ഇല.

(സനി) ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-നയ് കേതീഴനില് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്തുതുലാം 6 മഭാസത്തനില്
കൂടുതല്  ട്രഭാനസ്മെനിഷന  കേണസ്ട്രേക്ഷനയ്  കേതീഴനില്  നനിലനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നതുമഭായ
സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന : 

(i) 66 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-5 എണലാം

1. അഞല്

2. ലതനല

3. മഭാങഭാവയ്

4. പുതനിയറ

5. അഞ്ചുകുന്നയ്
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(ii) 110 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-5 എണലാം

1. ലപരനിനഭാടയ്

2. കകേഭാടനിമത 
3. ഗഭാന്ധനികറഭാഡയ് 

4. ലകേഭാടുവളനി 
5. എരുകമലനി

(iii) 220 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-ഇല.

(iv) 400 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷനുകേള-ഇല.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട വനിവരങ്ങള

113  (5840)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില് ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനില് അസനിസ്റ്റന്റെയ്
എഞനിനതീയര്, അസനിസ്റ്റന്റെയ് എകനികേക്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്, എകനികേക്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്,
ലഡപക്യൂടനി  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്,  ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര് എന്നതീ തസനികേകേളനില് എത്ര
എല്.ഡബ്ളക്യൂ.എ  ഒഴനിവകേളഭാണയ്  നനിലവനിലളതയ്;  ജതീവനക്കഭാരുലട  കപരയ്,
ജനനതതീയതനി,  നനിയമന  തതീയതനി,  എലാംകപഭായതീലമന്റെയ്  കകേഭാഡയ്  എന്നതീ  വനിവരങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  തസനികേയനില്  20%
ലഎ.റനി.ലഎ. ലപ്രഭാകമഭാഷന കേസ്വഭാടയനില് നനിലവനില് കജഭാലനി ലചേയന്ന ജതീവനക്കഭാരുലട
കപരയ്,  ജനനതതീയതനി,  നനിയമന  തതീയതനി,  എലാംകപഭായതീലമന്റെയ്  കകേഭാഡയ്  എന്നതീ
വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനു കേതീഴനില് നനിലവനില് ഉള  66  ലകേ.  വനി.
110  ലകേ.  വനി. 220  ലകേ.  വനി, 400  ലകേ.വനി സബയ് കസ്റ്റഷനുകേളനില് കജഭാലനി ലചേയന്ന
അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) മഭാരുലട എണലാം തരലാംതനിരനിചയ് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. തസനികേയനികലയ്ക്കുള നനിയമനരതീതനി

114  (5841)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  മസ്ദൂര്മഭാരുലട അലാംഗതീകൃത കകേഡര് ലസ്ട്രേലാംഗ്സയ്

എത്രലയന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  മസ്ദൂര്  തസനികേയനികലക്കുള  നനിയമനരതീതനി  ഏലതലഭാലാം
വനിധത്തനിലഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2011  ജനുവരനി മുതല്  2017  ഏപ്രനില്  30 വലര പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന
മസ്ദൂര്  തസനികേയനില്  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിചവരുലട  എണലാം  ജനില  തനിരനിചയ്
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മസ്ദൂര്  തസനികേയനില്നനിന്നയ്  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേളനികലക്കയ്  കേഭാറഗറനി
മഭാറലാം സഭാധവമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; അനുപഭാതലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  മസ്ദൂര്മഭാരുലട  സഭാഗ്ലഷനഡയ്
ലസ്ട്രേലാംഗ്തയ് 5311 ആണയ്.

(ബനി)  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  ജനിലഭാതലത്തനിലഭാണയ്  നനിയമനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാലത
ആശനിത നനിയമനലാം വഴനിയുലാം, കസഭാര്ട്സയ് കേസ്വഭാട വഴനിയുലാം നനിയമനിക്കുനണയ്.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി) കേഭാറഗറനി മഭാറലാം സഭാധവമല.

രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി ഗ്രഭാമതീണ പവദലതതീകേരണ കയഭാജന

115 (5842) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജതീവയ്  ഗഭാന്ധനി  ഗ്രഭാമതീണ  ലലവദലതതീകേരണ  കയഭാജന  പ്രകേഭാരലാം  മുന
സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  നടത്തനിയതയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ  ലലവദലതതീകേരണലാം  ലക്ഷവമനിടുന്ന  ഇസൗ  പദതനിയനുസരനിചയ്
എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ് ഇസൗ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എടുത്തനിട്ടുള  നടപടനികേൾ
എലനലഭാമഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി ഗ്രഭാമതീണ പവദലതതീകേരണ കയഭാജന പ്രകേഭാരലാം കേഴനിഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

1 11 ലകേ.വനി. പലന നനിര്മ്മേഭാണലാം 1705 km

2 25 ലകേ.വനി.എ. ട്രഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കനില് 1556 Nos

3 എല്.റനി. പലന നനിര്മ്മേഭാണലാം 3491 km

4 പവദലതനി കേണക്ഷന നല്കേനിയതയ് (ബനി.പനി.എല്) 96182 Nos

5 പവദലതനി കേണക്ഷന നല്കേനിയതയ് (എ.പനി.എല്) 11344 Nos

(ബനി&സനി)  രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി  ഗ്രഭാമതീണ  പവദലതതീകേരണ  പദതനി  മുന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില്ത്തലന്ന പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  എന്നഭാല് ഡനിസലാംബര്  2014-
ല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച പുതനിയ പദതനിയഭായ ദതീന ദയഭാല് ഉപഭാധവഭായ
ഗ്രഭാമകജവഭാതനി കയഭാജനയനില് ഉളലപടുത്തനി ഗ്രഭാമതീണ പവദലതതീകേരണ പ്രവര്ത്തനികേള
നടനവരുന.

സസൗരഗൃഹ പദതനിയനില് എന.ജനി.ഒ.-കേലളയുലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങലളയുലാം ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി

116 (5843)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് പവദലതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസൗരഗൃഹ  പദതനിക്കഭായനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തുന്നതനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനില് എത്ര പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;
അതുവഴനി എത്ര ലമഗഭാവഭാടയ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണയ്;

(സനി)  എത്ര ലമഗഭാവഭാടയ് പവദലതനിയഭാണയ് സസൗരഗൃഹ പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷവലാം
വയ്ക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഇതനിനഭായുണഭാകുന്ന ലചേലവയ്  എത്രയഭാണയ്;  എത്ര
ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനി നല്കുനണയ്;

(ഇ)  ആരഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  കനഭാഡല്  ഏജനസനിലയനലാം
ആലരയഭാണയ് ഇതനിനഭായനി സമതീപനികക്കണലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(എഫയ്)  സസൗരഗൃഹ  പദതനി  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ
എൻ.ജനി.ഒ.-കേലളയുലാം  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങലളയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  പദതനി
ജനകേതീയമഭാക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേന്ദ്ര  നവനവതീകേരണതീയ  ഉസൗര്ജ  മനഭാലയലാം  പുറത്തനിറക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്  അനുസൃതമഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്ന  മുനഗണനഭാ
കമത്തനിലഭാണയ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തുന്നതയ്.  കസഭാളഭാര്  ഓഫ്ഗ്രനിഡയ്
പദതനിയനില് 1 മുതല് 3 കേനികലഭാവഭാടയ് വലര മഭാത്രകമ ഗഭാര്ഹനികേ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
അര്ഹതയുള.  കസഭാളഭാല്  ഗ്രനിഡയ്  കേണക്റ്റഡയ്  പദതനിയനില്  ഗഭാര്ഹനികേ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  പുറലമ  കനഭാണ-കപ്രഭാഫനിറയ്  ആയനി  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം സബ്സനിഡനി ലഭവമഭാണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില്  കസഭാളഭാര്  കേണകയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലൂലട  പവര്
പഭാന്റുകേള  സഭാപനിചതനില്നനിന്നയ്   ആലകേ  3.274  ലമഗഭാവഭാടയ്  സഭാപനിതകശഷനി
പകേവരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  10000  സസൗരകമല്ക്കൂര  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലൂലട  9836  പവര്
പഭാന്റുകേള  സഭാപനിചതനില്നനിനലാം  ആലകേ  9.836  ലമഗഭാവഭാടയ്  സഭാപനിതകശഷനി
പകേവരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കസഭാളഭാര്  കേണകയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലൂലട  5  ലമഗഭാവഭാടയ്  സഭാപനിതകശഷനിയുലാം
കസഭാളഭാര്  സ്മെഭാര്ടയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലൂലട  6.4  ലമഗഭാവഭാടയ്  സഭാപനിതകശഷനിയുമഭാണയ്
സലാംസഭാനത്തയ് ലക്ഷവലാം വചനിട്ടുളതയ്. 

(ഡനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  കസഭാളഭാര് കേണകയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലൂലട  പവര് പഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ഒരു കേനികലഭാവഭാടനിനയ് ആലകേ 75,000 രൂപയഭാണയ് ഏകേകദശവനില.
ഇതനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  വനിഹനിതമഭായനി  ആലകേ  തുകേയുലട  30
ശതമഭാനവലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി വനിഹനിതമഭായനി 7,200 രൂപയുമഭാണയ്
ലഭനിക്കുകേ.  കസഭാളഭാര്  സ്മെഭാര്ടയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലൂലട  പവര് പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഒരു കേനികലഭാവഭാടനിനയ് ഏകേദകശ വനില 1,50,000 രൂപയുലാം സബ്സനിഡനി വനിഹനിതമഭായനി
ഒരു കേനികലഭാവഭാടനിനയ് 67,500 രൂപയുലാം ലഭനിക്കുലാം.

(ഇ)  അലനര്ടയ്  ആണയ്  കനഭാഡല്  ഏജനസനി.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ഡയറകര്,
അലനര്ടനിലന സമതീപനിക്കുന.

(എഫയ്) 2017-18  സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി എന.ജനി.ഒ.-കേലളയുലാം തകദ്ദേശ ഭരണ
സഭാപനങ്ങലളയുലാം ഉളലപടുത്തനി പദതനി ജനകേതീയമഭാക്കഭാനുള പദതനി വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്. 
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കസഭാളഭാര് എനര്ജനിവഴനി പവദലതനി ഉല്പഭാദനലാം

117  (5844)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം പുതനിയതഭായനി കസഭാളഭാര്
എനര്ജനിവഴനി  പവദലതനി  ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എത്രയഭാണയ്
ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിച്ചു; വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  അധതീനതയനിലള  സലങ്ങളനിലലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലട
കമല്ക്കൂരകേളനിലമഭായനി  9.505  MW  സസൗകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിട്ടുണയ്. 

അലനര്ടയ്  പുതനിയതഭായനി  കസഭാളഭാര്  കേണകയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  വഴനി  ആലകേ  3.274
ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷനിയുള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  പവര്  പഭാന്റുകേളുലാം,  10000
സസൗരകമല്ക്കൂര  പദതനിക്കയ്  കേതീഴനില്  1.925  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷനിയുള  ഓഫ്ഗ്രനിഡയ്
പവര് പഭാന്റുകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

കൂടഭാലത  അലനര്ടയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  കുഴല്മന്ദത്തയ്  2 ലമഗഭാവഭാടയ്
സസൗകരഭാര്ജ പവര്പഭാന്റെയ് സഭാപനിചയ് പവദലതനി ഉല്പഭാദനിപനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  പൂര്ത്തതീകേരനിച സസൗകരഭാര്ജ  പദതനികേലള സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

നമ്പര് പദതനിയുലട കപരയ് സഭാപനിതകശഷനി
(ലമഗഭാവഭാടയ്)

കേരഭാര് തുകേ
(കകേഭാടനിരൂപയനില്)

പൂര്ത്തതീകേരനിച
തതീയതനി

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

1 ലകേഭാലകങഭാടയ്  സബ്കസ്റ്റഷന
പരനിസരത്തയ്

1.00 6.75 8-8-2016

2 പടനിഞഭാറത്തറ ഡഭാമനിനു മുകേളനില് 0.44 4.293 29-8-2016

3 ഇടയഭാര്  സബ്കസ്റ്റഷന  ലസക്ഷന
ആന്റെയ് ഓഫതീസയ് പരനിസരത്തയ്

1.25 8 5-9-2016
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(1)             (2)    (3)    (4)    (5)

4 ജനകറഷന  റൂഫയ്  കടഭാപയ്
പദതനി 17 എണലാം

0.7 5.88 -

5 പഭാലക്കഭാടയ്  5  ആദനിവഭാസനി
കകേഭാളനനി (ഡനി.ഡനി.ജനി.)

0.047 1.08 30-11-
2016

6 ബഭാരഭാകപഭാള  കേനഭാല്  ബഭാങയ്
ഗ്രനിഡയ് കേണകയ് കേനഭാല് ബഭാങയ്

1.00 6.75 7-11-2016

7 പഭാലക്കഭാടയ്  2  ആദനിവഭാസനി
കകേഭാളനനികേള  (ഡനി.ഡനി.ജനി.)

0.018 0.761 30-11-
2016

8 ബഭാരഭാകപഭാള  കേനഭാല്  കടഭാപയ്
ഗ്രനിഡയ് കേണകയ് കേനഭാല് കടഭാപയ്

3.00 25.983 17.11.2016

9 തലക്കുളത്തൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 0.65 4.5 22-4-
2016

10 ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  ട്രഭാനസ്മെനിഷന
വനിഭഭാഗത്തനിലല  അനുകയഭാജവമഭായ
ലകേടനിടങ്ങളുലട മുകേളനില്  (27  നമ്പര്)

0.91 7.64 -

11 ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.ഡനിസ്ട്രേനിബക്യൂഷന
വനിഭഭാഗത്തനിലല  അനുകയഭാജവമഭായ
ലകേടനിടങ്ങളുലട മുകേളനില് (12 നമ്പര്.)

0.46 3.82 -

12 തനിരുവനനപുരലാം  പവദലതനി
ഭവനത്തനിലന്റെ മുകേളനില് 

0.03 0.228 -

ആലകേ 9.505 75.685

കസഭാളഭാര്  കേണകയ്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിചതനിനയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതമഭായനി  പ്രതനികേനികലഭാവഭാടനിനയ്  10,000  രൂപ  വതീതലാം  ആലകേ  49,20,000
രൂപയുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി  ആലകേ  1,43,80,720  രൂപയുലാം വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  10000  സസൗരകമല്ക്കൂര  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിനയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതമഭായനി  പ്രതനികേനികലഭാവഭാടനിനയ്   39,000  രൂപ  വതീതലാം  ആലകേ  7,50,75,000
രൂപയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി പ്രതനികേനികലഭാവഭാടനിനയ്  52,197  രൂപ വതീതലാം
ആലകേ 1,05,43,794 രൂപയുലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

അലനര്ടനിലന്റെ  കുഴല്മന്ദലാം  2  ലമഗഭാവഭാടയ്  സസൗകരഭാര്ജ  പവര്  പഭാന്റെനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവയ്  (ഇ.പനി.സനി.  കകേഭാസ്റ്റയ്)  13,09,78,332  രൂപ  (പതനിമൂന്നയ്  കകേഭാടനി
ഒമ്പതയ്  ലക്ഷത്തനി  എഴപത്തനി  എടഭായനിരത്തനി  മൂന്നൂറനി  മുപത്തനിരണയ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)
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ആണയ്.  ഇതനില്നനിനലാം  6,88,32,388  രൂപ  (ആറയ്  കകേഭാടനി  എണപത്തനിലയടയ്
ലക്ഷത്തനി മുപത്തനിരണഭായനിരത്തനി മൂന്നൂറനി എണപത്തനിലയടയ് രൂപ മഭാത്രലാം) ഇതുവലര
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. 

കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ പവദലതതീകേരണലാം

118  (5845)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ പവദലതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  എത്ര  വതീടുകേള  പവദലതതീകേരനിലചന്നയ്  പഞഭായത്തയ്  തനിരനിചയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട  സഹഭായലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് എത്ര തുകേലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  17-5-2017-ലല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കദവനികുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്
പവദലതതീകേരനിച  വതീടുകേളുലട  പഞഭായത്തയ്  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കുകേള  ചുവലട
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

കമ നമ്പര് പഞഭായത്തയ് നല്കേനിയ പവദലതനി കേണക്ഷനുകേള

      (1)             (2)           (3)

1 അടനിമഭാലനി 751

2 പബസനവഭാലനി 14

3 ചേനിന്നക്കനഭാല് 351

4 കദവനികുളലാം 155

5 കേഭാനല്ലൂര് 503

6 മഭാങളലാം 591

7 മറയൂര് 455
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      (1)             (2)          (3)

8 മൂന്നഭാര് 135

9 പളനിവഭാസല് 98

10 വടവട 315

11 ലവളത്തൂവല് 200

ആലകേ 3568

(ബനി&സനി)  പ്രഭാഥമനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലന്റെ  സമ്പൂര്ണ  പവദലതതീകേരണത്തനിനയ്  16.09  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്
ലചേലവയ് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി ഒരുകകേഭാടനി രൂപ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ഇതുവലര  13  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  മണ്ഡലത്തനിലല
പവദലതതീകേരണത്തനിനഭായനി ലചേലവഭാക്കനിയതയ്.  ഇതനില്  35.85  ലക്ഷലാം രൂപ തകദ്ദേശ
ഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം 5.99 കകേഭാടനി രൂപ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനില്
നനിനലാം  പത്തയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  സുമനസ്സുകേള/സന്നദ  സലാംഘടനകേള  മുകഖനയുലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഒരുകകേഭാടനി  രൂപ  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന
ഫണനില്നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. 

ഡനിഗ്രനികയഭാ ഡനികപഭാമകയഭാ ഇലഭാത്തവര്ക്കയ് സബയ് എഞനിനതീയര്
തസനികേയനികലയയ് ലപ്രഭാകമഭാഷന

119 (5846)  ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  ലസനട്രല്  ഇലകനിസനിറനി  അകതഭാറനിറനി
കസഫനി  ലറഗുകലഷന  2010  നടപനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  നതീടനി  നല്കേനിയ
സമയപരനിധനിക്കയ് മുമ്പഭായനി അകതഭാറനിറനി നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന കയഭാഗവതയഭായ ഡനിഗ്രനികയഭാ
ഡനികപഭാമകയഭാ  ഇലഭാത്ത  ജതീവനക്കഭാലര  ഉളലപടുത്തനി  സബയ്  എഞനിനതീയര്
തസനികേയനികലയയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കേനിയതഭായ  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ഇക്കഭാരവത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സബയ്  എഞനിനതീയര്  തസനികേയനികലയ്ക്കുയ്  അകതഭാറനിറനി  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
കയഭാഗവതയഭായ ഡനിഗ്രനികയഭാ ഡനികപഭാമകയഭാ ഇലഭാത്തവര്ക്കയ് പ്രസ്തുത തസനികേയനികലയയ്
ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുന്നതനിനഭായനി കയഭാഗവത എന.സനി.വനി.റനി.  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  എന്നയ്
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മഭാറനി  ഉത്തരവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഐ.റനി.ഐ.  കയഭാഗവതയുള  സബയ്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്  ലഭാററല്  എനട്രനി  ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  കകേഭാഴ്സയ്  നല്കേനി  ഡനികപഭാമ
നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില് സനി.ഇ.എ. കസഫനി ലറഗുകലഷന 2010
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  സമയപരനിധനി  അവസഭാനനിച  സഭാഹചേരവത്തനില്
ഇതുസലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടയ്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനയ്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ നടപടനികമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്. ഓവര്സനിയര് (ഇലകനിക്കല്), സബയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്)
&  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)-മഭാലരയുലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല്
കേഭാലഭാകേഭാലമഭായനി  നനിയമനിചനിരുന്ന രതീതനിക്കയ്  സനി.ഇ.എ.  റഗുകലഷന  2010  പ്രകേഭാരലാം
ചേനില  കേഭാതലഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്.  സമഗ്രമഭായ  പഠനത്തനിനുലാം
ചേര്ചകേളക്കുലാംകശഷലാം മഭാത്രകമ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം വരുന്ന
സഭാകങതനികേ  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനരതീതനി,  ലപ്രഭാകമഭാഷന  എന്നനിവലയ
ബഭാധനിക്കുന്ന  2010-ലല  നനിയമലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉളലക്കഭാളനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കൂ
എന്നതനിനഭാല്  ടനി  വനിഷയലത്തക്കുറനിചയ്  പഠനിചയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കഭാന
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം  ടനി  കേമ്മേനിറനി
പ്രസ്തുത വനിഷയലാം ഗഹനമഭായനി പഠനിച്ചു വരുന്നതുമഭാണയ്. 

സബയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്),  അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്)
എന്നനിവരുലട നനിയമനലാം സലാംബന്ധമഭായനി ബഹുവനിധമഭായ കകേഭാടതനി വവവഹഭാരങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാലലാം ടനി വനിഷയത്തനില് നനിയമനത്തനിനുലാം പുനര്വനിനവഭാസത്തനിനുലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  പരനിഹഭാരലാം  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനയ്  കൂടുതല്  സമയലാം
ആവശവമഭായതനിനഭാല്  ടനി  നനിയമലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല്  പൂര്ണമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് കൂടുതല് സമയലാം അനുവദനിച്ചു നല്കേഭാന അഭവര്തനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  സബയ്  എഞനിനതീയര്  തസനികേയനികലയയ്  അകതഭാറനിറനി  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
കയഭാഗവതയഭായ  ഡനിഗ്രനികയഭാ,  ഡനികപഭാമകയഭാ  ഇലഭാത്തവര്ക്കയ്  പ്രസ്തുത
തസനികേയനികലക്കയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കയഭാഗവത  എന.സനി.വനി.റനി.
സര്ടനിഫനിക്കറയ് എന്നയ് മഭാറനി ഉത്തരവഭാക്കനിയനിടനില. നനിലവനിലല കബഭാര്ഡയ് ഉത്തരവകേള
പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കുന്നതയ്.  ലഎ.ടനി.ലഎ.  കയഭാഗവതയുള  സബയ്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കയ്  ലഭാററല്  എനട്രനി  ലട്രയനിനനിലാംഗയ്  കകേഭാഴ്സയ്  നല്കേനി  ഡനികപഭാമ
നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിടനില. 
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(സനി)  ഇല.  ഓവര്സനിയര് (ഇലകനിക്കല്),  സബയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്)
&  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)-മഭാലരയുലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല്
കേഭാലഭാകേഭാലമഭായനി  നനിയമനിചനിരുന്ന രതീതനിക്കയ്  സനി.ഇ.എ.  റഗുകലഷന  2010  പ്രകേഭാരലാം
ചേനില  കേഭാതലഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുകത്തണതഭായനിട്ടുണയ്.  സമഗ്രമഭായ  പഠനത്തനിനുലാം
ചേര്ചകേളക്കുലാംകശഷലാം മഭാത്രകമ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം വരുന്ന
സഭാകങതനികേ  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനരതീതനി,  ലപ്രഭാകമഭാഷന  എന്നനിവലയ
ബഭാധനിക്കുന്ന  2010-ലല  നനിയമലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉളലക്കഭാളനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കൂ
എന്നതനിനഭാല്  ടനി  വനിഷയലത്തക്കുറനിചയ്  പഠനിചയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുവഭാന
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം  ടനി  കേമ്മേനിറനി
പ്രസ്തുത വനിഷയലാം ഗഹനമഭായനി പഠനിച്ചുവരുന്നതുമഭാണയ്. 

സബയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്),  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)
എന്നനിവരുലട നനിയമനലാം സലാംബന്ധമഭായനി ബഹുവനിധമഭായ കകേഭാടതനി വവവഹഭാരങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാലലാം  ടനി  വനിഷയത്തനില്  നനിയമനത്തനിനുലാം  പുനര്വനിനവഭാസത്തനിനുലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  പരനിഹഭാരലാം  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനയ്  കൂടുതല്  സമയലാം
ആവശവമഭായതനിനഭാല്  ടനി  നനിയമലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല്  പൂര്ണമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് കൂടുതല് സമയലാം അനുവദനിച്ചു നല്കേഭാന അഭവര്തനിചനിട്ടുണയ്.

പതനിനഞയ് ദനിവസത്തനിനകേലാം പവദലതനി കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനുള കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനി

120 (5847) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അകപക്ഷ നല്കേനി പതനിനഞയ് ദനിവസത്തനിനകേലാം പവദലതനി കേണക്ഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പവദലതനി  കേണക്ഷന  നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  പകേലക്കഭാണനിട്ടുള  നടപടനികേൾ
എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
പകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  കകേരള ഇലകനിസനിറനി  സപപ കകേഭാഡയ്  2014  ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം
അകപക്ഷകേന  പണമടചയ്  30  ദനിവസത്തനിനുളനില്  പുതനിയ  സര്വതീസയ്  കേണക്ഷന
ലഭനിക്കണലമന്നയ്  പ്രസഭാവനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല്  ഉപകഭഭാക  സലാംതൃപ്തനി  മുനനനിര്ത്തനി
സര്വതീസയ്  കേണക്ഷന കൂടുതല് കവഗത്തനില് ലഭവമഭാക്കഭാന ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.
ലക്ഷവമനിട്ടുണയ്.  ഇതനുസരനിചയ്  പുതനിയതഭായനി  കപഭാകസ്റ്റഭാ പലകനഭാ  സഭാപനികക്കണഭാത്ത
എല്.റനി. കേണക്ഷനുകേള രണയ് പ്രവര്ത്തനി ദനിവസത്തനിനുളനിലലാം, സകപഭാര്ടയ് കപഭാസ്റ്റയ്/
കപഭാസ്റ്റയ്  ഇനസര്ഷന  കവണ  എല്.റനി.  കേണക്ഷനുകേള  7  ദനിവസത്തനിനുളനിലലാം,
ഓവര്ലഹഡയ് പലന വലനികക്കണ എല്.റനി. കേണക്ഷനുകേള 15 ദനിവസത്തനിനുളനിലലാം
നല്കുന്നതനിനഭായുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി&സനി)  പവദലതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  നല്കകേണ  വനിവനിധ
കസവനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപട ചേടങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതയ് കകേരള ഇലകനിസനിറനി
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനഭാണയ്.  പുതനിയ  പവദലതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിചയ്  ലവറുലാം  രണയ്  കരഖകേള  (തനിരനിചറനിയല്  കരഖ,
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ലതളനിയനിക്കഭാനുള  കരഖ)  മഭാത്രലാം  ലഭവമഭാക്കനിയഭാല്  പവദലതനി
കേണക്ഷന  നല്കേഭാന  കവണ  വനിധത്തനില്  ചേടങ്ങളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തണലമന്ന
സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ നയപരമഭായ നനിര്കദ്ദേശത്തനിനനുസരനിചയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ആര്.സനി.
മഭാറലാം  വരുത്തുകേയുലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  അതയ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.
പുതനിയ  സര്വതീസയ്  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉടമസഭാവകേഭാശ  മഭാറത്തനിനുമുള
നടപടനികമങ്ങളുലട  ലഘൂകേരണകത്തഭാലടഭാപലാംതലന്ന,  അകപക്ഷകഫഭാറലാം  കൂടുതല്
ലഘൂകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത 100 ചേതുരശ മതീറര് വലരയുള വതീടുകേളക്കയ്
പവദലതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കഭാന  ഉടമസഭാവകേഭാശ  കരഖ  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണയ്
6-10-2016-നുലാം  (പകേര്പയ്  അനുബന്ധലാം(1)  ആയനി  കചേര്ക്കുന.*)  1500  ചേതുരശ
അടനിവലരയുള  വതീടുകേളക്കയ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  റസനിഡനഷവല്  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പവദലതനി  കേണക്ഷന  നല്കേഭാന  16-11-2016-നുലാം  (പകേര്പയ്
അനുബന്ധലാം(2)  ആയനി കചേര്ക്കുന.*)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്. അതയ് നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.*

കുടനിലവള പദതനികേളക്കയ് പവദലതനി നനിരക്കയ് ഏകേതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

121 (5848) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കുടനിലവള  പദതനികേളക്കയ്
വവഭാവസഭായനികേ  നനിരക്കനിലലാം  കലഭാകേ  ബഭാങയ്  ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുമുള  ജലനനിധനി

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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കുടനിലവള  പദതനികേളക്കയ്  ഗഭാര്ഹനികേ  നനിരക്കനിലലാം  പവദലതനി  നല്കുന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ കുടനിലവള പദതനികേളക്കുലാം പവദലതനി നനിരക്കയ്
ഏകേതീകേരനിക്കഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.-നയ്  എത്ര തുകേ  കുടനിശ്ശേനികേ
നല്കേഭാനുണയ്; ഗ്രഭാമതീണ പദതനികേളുലടയുലാം നഗരപദതനികേളുലടയുലാം തുകേ കവര്തനിരനിചയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം  പവദലതനി
ചേഭാര്ജയ്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുമുള  അധനികേഭാരലാം  പവദലതനി
നനിയമലാം  2003-ലല 45, 62, 86 എന്നതീ വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന പവദലതനി
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാണയ്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  17-4-2017-ലല
ഉത്തരവനിലൂലട  ഏതഭാനുലാം  ചേനില  ഉഭകപഭാക  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  തഭാരനിഫയ്
പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  ശദജല  വനിതരണ  പദതനികേള
'LT  IV(A)-വവവസഭായലാം'  തഭാരനിഫനിലലാം,  ജലനനിധനി  പദതനികേള  'LT  I-ഗഭാര്ഹനികേലാം'
തഭാരനിഫനിലമഭാണയ് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ലഭവമഭായ വനിവരങ്ങള പ്രകേഭാരലാം  1980
മുതല്ക്കുതലന്ന  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  അധതീതനയനിലളതുലാം
അലഭാത്തതുമഭായ  ശദജല  വനിതരണ  പദതനികേള  'LT  IV(A)-വവവസഭായലാം'
തഭാരനിഫനിലളലപടുത്തനിയഭാണയ് ബനില് ലചേയ്തുവരുന്നതയ്.  ഇങ്ങലനയുള ശദവനിതരണ
പദതനികേള  സലാംസഭാനലത്ത  ഗഭാര്ഹനികേഭാവശവത്തനിനുകവണനി  മഭാത്രമല,  വഭാണനിജവ,
ഗഭാര്ഹനികകേതര,  വവഭാവസഭായനികേ  ആവശവങ്ങളക്കുകൂടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലന്റെ
അടനിസനഭാത്തനിലഭാണയ് പ്രസ്തുത തഭാരനിഫനില് ബനില് ലചേയ്തുവരുന്നതയ്.

എന്നഭാല്  ഗ്രഭാമതീണകമഖലയനിലല  കുടനിലവള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
കവണനിയഭാണയ്  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെയ്  ജലനനിധനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.
ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിലളള  അയല്പക്കത്തുള  ഏതഭാനുലാം  കുടുലാംബങ്ങള  കചേര്ന്നയ്
ജലകസഭാതസയ് കേലണത്തനി പരനിപഭാലനിചയ് അനുബന്ധ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനി
ഗഭാര്ഹനികേഭാവശവത്തനിനയ്  മഭാത്രമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണയ്  പദതനി
വനിഭഭാവന ലചേയനിരനിക്കുന്നതയ്. സലാംസഭാന പവദലതനി കബഭാര്ഡയ് ടനി പദതനിയുലട എലഭാ
വശങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  പദതനി  വഭാണനിജവഭാവശവത്തനിനല  എന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  കൂടഭാലത  പദതനിയുലട  പരനിപഭാലന ലചേലവയ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
വഹനിക്കുകേയുലാം  ലചേയന്നതനിനഭാല്  15-12-2004  മുതല്  ജലനനിധനി  പദതനിക്കുലാം
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അതുകപഭാലള  മറയ്  പദതനികേളക്കുലാം  (16-8-2014  മുതല്  17-4-2017  വലരയുള
കേഭാലയളവയ് ഒഴനിചയ്)  ഗഭാര്ഹനികേ തഭാരനിഫനില്തലന്ന ബനില് ലചേയ്തുവരുന. 

(ബനി)  പവദലതനി  നനിയമലാം  2003-ലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം  പവദലതനി  തഭാരനിഫയ്
പരനിഷ്കരനിക്കുരനിക്കുന്നതനിനുള  അധനികേഭാരലാം  സലാംസഭാന  പവദലതനി  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷനനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണയ്. 

(സനി) 2017 ഏപ്രനില് അവസഭാനലാംവലര എല്.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനില് കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  നല്കേഭാനുള  പവദലതനി  ചേഭാര്ജയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  4,64,47,33,435
രൂപയഭാണയ്.  ഇതനില് ഗ്രഭാമതീണ പദതനികേളക്കഭായനി  3,78,20,66,330  രൂപയുലാം നഗര
പദതനികേളക്കഭായനി  86,26,67,105  രൂപയുലാം  കുടനിശ്ശേനികേയുണയ്.  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  എചയ്.റനി./ഇ.എചയ്.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്  552.10  കകേഭാടനി  രൂപ
(5,52,10,06,244  രൂപ)  31-3-2017-ല്  പവദലതനി  ചേഭാര്ജയ്  കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില്
കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിനയ് നല്കേഭാനുണയ്. 

മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള

122 (5849) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് പവദലതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പവദലതനിവകുപനിനുകേതീഴനില്
മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനില്  വരുത്തനിയതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുളതുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദ  വനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  മഭാകവലനിക്കര
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വനിതരണ വനിഭഭാഗത്തനില്  17.64  കേനികലഭാമതീറര്  11  ലകേ.വനി.
പലന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനില്  14.61  കേനികലഭാമതീറര്
പലനനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇസൗ  കേഭാലളയളവനില്  13  ട്രഭാനകസഭാര്മര്
സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  25.39  കേനികലഭാമതീറര്  എല്.റനി.  പലന  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം  34.06
കേനികലഭാമതീറര്  സനിലാംഗനിളകഫസയ്  പലന  ത്രതീ  കഫസയ്  പലനഭായനി  മഭാറഭാനുലാം  165.74
കേനികലഭാമതീറര് എല്.റനി.  പലന  10.71  കേനികലഭാമതീറര് എചയ്.റനി.  പലന എന്നനിവയുലട
നനിലവനിലള  കേമ്പനികേള  മഭാറനി  കശഷനി  കൂടനിയ  കേമ്പനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
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പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  2727  പവദലതനി  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേഭാനുലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതനില് മുഴവന പ്രവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. ഇതനില് 14 കേനികലഭാമതീറര്
എല്.റനി.  പലന നനിര്മ്മേനിചയ്  1120  പവദലതനി കേണക്ഷനുകേള നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനി
സമ്പൂര്ണ  പവദലതതീകേരണ  പദതനിയനിലലാം  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനിലമഭാണയ് ഉളലപടനിട്ടുളതയ്. 

പ്രസരണ വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേതീഴനില് ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

(i) 33 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷന കേറഭാനത്തനിലന്റെ കശഷനി വര്ദനിപനിചയ് 66 ലകേ.വനി.
ആക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  3.6  കേനി.മതീ.  110  ലകേ.വനി.  ഡബനിള  സര്കേക്യൂടയ്  പലന
സഹനിതലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  എ.എസയ്.
തുകേ 11.8 കകേഭാടനി രൂപ.

പ്രസ്തുത  പലനനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്. 

(ii)  വളനിക്കുന്നലാം  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷന  രണഭാമലത്ത  5  എലാം.വനി.എ.
ട്രഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കഭാനുള പ്രവൃത്തനിയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

എ.എസയ്. തുകേ ഒരു കകേഭാടനി രൂപ.

പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ബന്ധലപട  സ്ട്രേക്ചേറല്  ഫസൗകണഷന  കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(iii)  220  ലകേ.വനി.  ഇടകപഭാണ  സബ്കസ്റ്റഷനനില്  രണഭാമലത്ത  110/33
ലകേ.വനി.,  16  എലാം.വനി.എ.  ട്രഭാനകസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കഭാനുള  പ്രവൃത്തനിയുലട
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

എ.എസയ്. തുകേ 2,78,70,000 രൂപ.

ഇസൗ പ്രവൃത്തനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള ലടണര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളുലാം  കബ  എകേലപ്ലമന്റുകേളുലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  പ്രവൃത്തനി
നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(iv) 10.75 കേനികലഭാമതീറര് പദര്ഘവമുള 66 ലകേ.വനി. ഇടകപഭാണ-മഭാകവലനിക്കര
ഡബനിള  സര്കേക്യൂടയ്  ഫതീഡര്  അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയയ്  110  ലകേ.വനി.ഡബനിള  സര്കേക്യൂടയ്
ഫതീഡറഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനിയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
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എ.എസയ്. തുകേ -9.34 കകേഭാടനി രൂപ

പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  ലപ്രഭാപഫല്  സര്കവ  കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(v) 41 കേനികലഭാമതീറര് പദര്ഘവമുള പളലാം-മഭാകവലനിക്കര 66 ലകേ.വനി. ഡബനിള
സര്കേക്യൂടയ്  പലന  അപ്കഗ്രഡയ്  ലചേയയ്  110  ലകേ.വനി.  ഡബനിള  സര്കേക്യൂടയ്  പലന
ആക്കുന്നതനിനുള പ്രവൃത്തനിയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

എ.എസയ്. തുകേ -54 കകേഭാടനി രൂപ

ഇസൗ പ്രവൃത്തനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  പ്രസ്തുത പലനനിലന്റെ മഭാകവലനിക്കര മുതല്
തനിരുവല ഭഭാഗലാം വലരയുള ലപ്രഭാപഫല് സര്കവ കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ഇടകപഭാണ  220  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷന ലകേടനിടത്തനിലന്റെ കമല്ക്കൂരയനില്  30
KWP കശഷനിയുള സസൗകരഭാര്ജ നനിലയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഉസൗര്ജ സലാംരക്ഷണ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേളക്കയ്
15 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.

മഭാകവലനിക്കര ട്രഭാനസ്മെനിഷന ഡനിവനിഷലന്റെ കേതീഴനില്  220  ലകേ.വനി.  ഇടകപഭാണ
സബ്കസ്റ്റഷന ഉസൗര്ജ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി സബ്കസ്റ്റഷന
യഭാഡനില്  നനിലവനിലള  പലറനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാറനി  എല്.ഇ.ഡനി.  പലറകേള
സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി.

ഇടകപഭാണ  സബ്കസ്റ്റഷലന്റെ  കേണകട്രഭാള  റൂമനിലല  നനിലവനിലള
ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  കേലാംപ്രസര്  മഭാറനി  സനിറയ്  എ.സനി.  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനി.
ഇതുകൂടഭാലത  കേണകട്രഭാള  റൂമനില്  HVAC  System  (High  Voltage  Alternating
Current)-നു  കവണനി  പുതനിയ  AC  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനി.  ഇസൗ  പദതനികേള
ലസപ്റലാംബര്, 2017 -ഓടുകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്. 

അതനിരപനിളനി പവദലതപദതനി നടപഭാക്കുന്നതനികലയയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.കബഭാര്ഡയ്
ലനിമനിറഡയ് ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ 

123  (5850)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിളളനി  പവദലതപദതനി  ഉകപക്ഷനിക്കഭാന  എലനങനിലലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എന്തുലകേഭാണഭാണയ്  ഈ  പദതനി  ഉകപക്ഷനിക്കഭാന

കപഭാകുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  പദതനി  സലാംബന്ധനിച  പ്രവര്ത്തനലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.കബഭാര്ഡയ്

ലനിമനിറഡയ് ആരലാംഭനിചതയ് എന്നഭാണയ് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനികലയയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.  കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡയ്

എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;  ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തനിരനിചയ് തുകേ

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  അതനിരപനിളനി  ജലപവദലത  പദതനിയുലട  പ്രഭാഥമനികേ  കപ്രഭാജകയ്
റനികപഭാര്ടയ്  1982-ലഭാണയ്  തയഭാറഭാക്കനിയതയ്.  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനുകശഷലാം  കകേന്ദ്ര
വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  1998-ലലാം  2005-ലലാം  2007-ലലാം  പഭാരനിസനിതനികേഭാ
അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന. തുടര്ന്നയ് വനിവനിധ ലപഭാതുതഭാല്പരവ ഹര്ജനികേള പരനിഗണനിചയ്
മനഭാലയലാം  2007-ല് നല്കേനിയ പഭാരനിസനിതനികേ അനുമതനി  റദ്ദേഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള
കേഭാരണലാം  കേഭാണനിക്കല്  കനഭാടതീസയ്  4-1-2010-ല്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിനയ് നല്കുകേയുലാം ഇതനിനുള മറുപടനി കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്  2010  ജനുവരനി  മഭാസലാം തലന്ന മനഭാലയത്തനിനയ്  നല്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇസൗ കനഭാടതീസയ്  9-10-2015-ല് കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം
പനിനവലനിക്കുകേയുലാം  163  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  പദതനിക്കയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  18-7-
2017 വലര നതീടനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. 

(ഡനി)  ഇസൗ  പദതനിക്കഭായനി  ഇതുവലരയുലാം  14.45  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം തനിരനിചനിട്ടുള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

Upto 2008-09 7,98,61,188 രൂപ

2009-2010 1,08,78,868 രൂപ

2010-2011 1,23,62,902 രൂപ 

2011-2012 2,06,13,519 രൂപ 
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2012-2013 88,28,159 രൂപ 

2013-2014 27,25,081 രൂപ 

2014-2015 23,20,324 രൂപ 

2015-2016 22,06,264 രൂപ 

2016-2017 47,03,695 രൂപ 

                    ആലകേ 14.45 കകേഭാടനി രൂപ 

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് മസ്ദൂര് നനിയമനലാം

124  (5851)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  മസ്ദൂര്  തസനികേയനില്  നനിയമനത്തനിനഭായനി
അപഡസ്വസയ് ലമകമ്മേഭാ അയചയ് മൂന്നയ് മഭാസലാം കേഴനിഞനിട്ടുലാം ഇതുവലര നനിയമന ഉത്തരവയ്
നല്കേഭാത്ത  വനിഷയലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എങനില് എത്ര കപര്ക്കയ് നനിയമന ഉത്തരവയ് നല്കേഭാനുണയ്;

(സനി) അപഡസ്വസയ് ലമകമ്മേഭാ ലഭനിചവർക്കയ് നനിയമന ഉത്തരവയ് നല്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  28  ഒഴനിവകേള  28-12-2016-നയ്
റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയതനിനപ്രകേഭാരലാം കകേരള പബനികേയ്  സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന  28  കപരുലട
അപഡസ്വസയ്  ലനിസ്റ്റയ്  നല്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല്  ഒഴനിവകേളുലട  അഭഭാവത്തനില്
ഒരഭാളനിനയ് മഭാത്രമഭാണയ് നനിമയന ഉത്തരവയ് നല്കേഭാന സഭാധനിചതയ്.

ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള,  റനിടയര്ലമന്റെയ്  എന്നനിവമൂലമുണഭാകുന്ന  ഒഴനിവകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് ബഭാക്കനി നനിയമനലാം നല്കേഭാനുളവര്ക്കയ്
ഇസൗ വര്ഷലാം തലന്ന നനിയമനലാം നല്കേഭാന ശമനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി) 27

(സനി) സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കേഭാസര്കഗഭാഡയ് പവദലതനി ഭവനയ് സസ്വനമഭായനി ലകേടനിടലാം

125  (5852)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  പവദലതനി  ഭവന  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനിലഭാകണഭാ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പവദലതനി  ഭവനയ്  സസ്വനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേടനിടലാം  പണനിക്കുള  എസ്റ്റനികമറയ്  തുകേ  എത്രയഭാലണനലാം  ലടണര്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം  എത്ര  കപര്  ലടണറനില്
പലങടുത്തനിട്ടുലണനലാം ലടണര് ഉറപനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില് ലടണര് ഉറപനിക്കുന്നതനിനുള കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ് കേഭാരണലാം
എനഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഇലകനിക്കല്  സര്ക്കനിളുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഇലകനിക്കല്
ഡനിവനിഷനുലാം ഉളലപടുന്ന കേഭാസര്കഗഭാഡയ് പവദലതനി ഭവന ഒകകഭാബര്  2015  മുതല്
വഭാടകേയയ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  ലകേടനിടത്തനിനയ്  ഇകപഭാള  98,509/-  രൂപ  വഭാടകേ
നല്കുനണയ്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  പവദലതനി ഭവനയ്  സസ്വനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 1947 ചേതുരശ മതീറര് വനിസതീര്ണമുള ലകേടനിടലാം സ്റ്റതീല് പ്രതീ
ഫഭാബയ് ലടകകഭാളജനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി&ഡനി)  എസ്റ്റനികമറയ്  തുകേ  4.20  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന. 13-12-2016-ല്
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഇ-ലടണര്  ക്ഷണനിചനിരുന.  ലടണറനില്  5  കപര്
പലങടുത്തനിരുന.  എന്നഭാല് എസ്റ്റനികമറയ്  തുകേകയക്കഭാള വളലര ഉയര്ന്ന തുകേ കേസ്വഭാടയ്
ലചേയതനിനഭാല് ലടണര് റദ്ദേയ്  ലചേയ്തു.  2016-ലല ഡനി.എസയ്.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം പുതുക്കനിയ
എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി  പുതനിയ  ലടണര്  ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

പവദലതനിയുലട മനിത ഉപകയഭാഗത്തനിനയ് കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള

126  (5853)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഊര്ജ ഉപകയഭാഗത്തനിനയ് ആവശവമഭായ കേരുതല് സസ്വതീകേരനികക്കണതനിനയ്
ലപഭാതുജനങ്ങളനിലലന്നകപഭാലല  വനിദവഭാര്തനികേളനിലലാം  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കഭാന
പവദലതനി വകുപയ് എലനങനിലലാം നൂതന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പവദലതനിയുലട  മനിത  ഉപകയഭാഗത്തനിനയ്  വകുപയ്  നടത്തുന്ന
കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  വനിജയലാംകേണതഭായനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. 

(ബനി)  ഉണയ്.  കുടനികേളനില് ഉസൗര്ജസലാംരക്ഷണത്തനിലനപറനിയുള അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭായനി സ്മെഭാര്ടയ് എനര്ജനി കപ്രഭാഗ്രഭാലാം എന്ന കപരനില് 2014-15 മുതല് പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സ്മെഭാര്ടയ്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  2014-15-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കകേരളത്തനിലല 41 വനിദവഭാഭവഭാസ ജനിലകേളനില്നനിനലാം ഒരു വനിദവഭാഭവഭാസ ജനിലയനിലല 10
സ്കൂളുകേലള  ഉളലപടുത്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.  സ്മെഭാര്ടയ്  എനര്ജനി
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  2015-16-ല് ഒരു വനിദവഭാഭവഭാസ ജനിലയനിലല  50  സ്കൂളുകേലള ഉളലപടുത്തഭാന
ലക്ഷവമനിടുകേയുലാം  1500-ലധനികേലാം  സ്കൂളുകേലള  ഉളലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.
2016-17-ല് ഒരു വനിദവഭാഭവഭാസ  ജനിലയനില്നനിനലാം  100  സ്കൂളുകേള എന്ന നനിലയനില്
പങഭാളനിത്തലാം  ലക്ഷവമനിടുകേയുലാം  4270  സ്കൂളുകേലള  ഉളലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  ഉസൗര്ജ  സലാംരക്ഷണലത്തപറനി  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭായനി രൂപതീകേരനിച ഉസൗര്ജ കേനിരണ പദതനിപ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിലല 140
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിവരുന.  2015-16-ല്  ഒരു
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒരു പരനിപഭാടനി എന്ന കേണക്കനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  192  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തു. 2016-17-ല്  304  കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ വഴനി
ഉസൗര്ജ സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുള അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനി ക്കഭാനുലാം പരനിപഭാടനിയനില്
പലങടുത്ത എലഭാവര്ക്കുലാം ഉസൗര്ജ കേനിരണ പകേപ്പുസകേലാം വനിതരണലാം ലചേയകേവഴനി
അവരുലട  വതീടുകേളനിലല  ഉസൗര്ജ  ഉപകയഭാഗലാം  സസ്വയലാം  വനിലയനിരുത്തഭാന
പ്രഭാപ്തരഭാക്കഭാനുലാം  സഭാധനിച്ചു.  കകേരളത്തനിലല  എന.ജനി.ഒ.-കേള  മുഖഭാനരമഭാണയ്
ഉസൗര്ജകേനിരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

ലപഭാതുജന  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  ആകേഭാശവഭാണനി,  എഫയ്.എലാം.
കറഡനികയഭാ  എന്നനിവയനിലൂലട  ഉസൗര്ജ സലാംരക്ഷണ സകന്ദശങ്ങള പരസവരൂകപണ
നല്കേനിവരുനണയ്.  പത്ര-ദൃശവ  മഭാധവമങ്ങളനിലൂലടയുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  ഇ.എലാം.സനി.  നടത്തനിയ  സര്കവകേളനില്
ഉസൗര്ജസലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയ  സലങ്ങളനില്  പവദലതനി
ഉപകയഭാഗലാം കുറഞതഭായനി കേണനിട്ടുണയ്.
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സ്കൂളുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന സ്മെഭാര്ടയ് എനര്ജനി കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

127  (5854)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എനര്ജനി മഭാകനജ് ലമന്റെയ്  ലസന്റെര് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന സ്മെഭാര്ടയ്  എനര്ജനി
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനലവന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  നല്കേഭാകമഭാ;  ഇതനില്
അലാംഗമഭാകുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണയ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സ്കൂളുകേളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  കസവനങ്ങള
എലനലഭാമഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്മെഭാര്ടയ്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  2016-17-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല
4270 സ്കൂളുകേലള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡയ്,  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.
സ്കൂളുകേലളയഭാണയ്   ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാന സഭാധനിചനിട്ടുളതയ്.   ഇവയനില്
പഹസ്കൂള/യു.പനി. സ്കൂളുകേളുലാം ഉളലപടുന.

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സ്കൂളുകേളനില്  ഊര്ജസലാംരക്ഷണ  കഭാസുകേള
പകേകേഭാരവലാം  ലചേയഭാന  റനികസഭാഴ്സയ്  കപഴ്സണമഭാരുലട  കസവനലാം  സസൗജനവമഭായനി
നല്കേനിവരുന.   മനികേച  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  സലാംസഭാനലത്ത  500
സ്കൂളുകേളക്കയ് ഊര്ജകേഭാരവക്ഷമ ഉപകേരണങ്ങള നല്കേനിവരുന.

ഇന്റെകഗ്രറഡയ് പവര് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് സതീലാം പ്രകേഭാരലാം വനിനനികയഭാഗനിച തുകേ

128  (5855) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇന്റെകഗ്രറഡയ് പവര് ലഡവലപയ്ലമന്റെയ് സതീലാം അനുസരനിചയ്  2016 ഏപ്രനില് മുതല്
2017 മഭാര്ചയ്31  വലര കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനത്തനിനയ്  എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു;
അതനില് എത്ര തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഇന്റെകഗ്രറഡയ് പവര് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് സതീലാം അനുസരനിചയ്  2016 ഏപ്രനില് മുതല്
2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര  Phase-1-നയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  100.95  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. അതനില് 12.08 കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.
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വനിനനികയഭാഗനിച തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

കസഭാളഭാര് പദതനികേളക്കയ് 9.4 കകേഭാടനി രൂപ

ട്രഭാനസ്മെനിഷന തുടങ്ങനിയവ 2.68 കകേഭാടനി രൂപ

                   ആലകേ 12.08 കകേഭാടനി രൂപ

കേരുനഭാഗപളനി മണ്ഡലത്തനിലല പവദലതതീകേരനിച വതീടുകേള

129  (5856)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ  പവദലതതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കേരുനഭാഗപളനി
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  വതീടുകേള  പവദലതതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശലത്ത  സമ്പൂര്ണ  പവദലതതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട
പുകരഭാഗതനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സമ്പൂര്ണ പവദലതതീകേരണവമഭായനി ബന്ധലപടയ് നനിര്ദനരുലട വതീടുകേള
പവദലതതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സന്നദ  സലാംഘടനകേള  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഈ  പദതനിയുമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന  തുകേയുലട  കസഭാതസയ്,  തുകേ  എന്നനിവ
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  19-5-2017-ലല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സമ്പൂര്ണ
പവദലതതീകേരണവമഭായനി ബന്ധലപടയ് കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാ ജകേമണ്ഡലത്തനില് 757
വതീടുകേള പവദലതതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ  പവദലതതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലഭനിച  760
അകപക്ഷകേളനില്  757  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേനി.  3  അകപക്ഷകേളനില്  മറയ്  വസ്തു
ഉടമകേളുലട  എതനിര്പയ് മൂലലാം കേണക്ഷന നല്കേഭാന സഭാധനിചനിടനില.  എ.ഡനി.എലാം.-ലന്റെ
തതീരുമഭാനലാം വരുന്നതനുസരനിചയ് അവര്ക്കുലാം കേണക്ഷന നല്കേഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  ജതീവനക്കഭാരുലാം  അവരുലട  സലാംഘടനകേളുലാം
കചേര്ന്നയ്  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  37  വതീടുകേളുലട  വയറനിലാംഗയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.



196       കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 25, 2017

(ഡനി)  പദതനിയുലട  പ്രഭാഥമനികേ  ഘടത്തനില്  36.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്
കേരുനഭാഗപളനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പവദലതതീകേരണത്തനിനയ്  ലചേലവയ്
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്നതയ്.   ഇതനിലന്റെ  50%  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ്  വഹനിക്കഭാനുലാം
ബഭാക്കനി തുകേ മറയ് കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിന്നയ് കേലണത്തഭാനുമഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതയ്.
പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  ആലകേ  ലചേലവയ്  58,00,882  രൂപ  ആയതനില്
എലാം.എല്.എ.  ഫണയ്  ആയനി  23,00,000  രൂപയുലാം  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളുലട
വനിഹനിതമഭായനി  3,31,800  രൂപയുലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനിലന്റെ
വനിഹനിതമഭായനി 1,66,286 രൂപയുലാം നനിലവനില് ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള

130  (5857)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള
നല്കുന്നതനിനയ് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് അതുസലാംബന്ധനിച വനിശദ വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കനിടയനില്
ഇനകേഭാന്റെലസന്റെയ്,  സനി.എഫയ്.എല്.  മുതലഭായ  ഊര്ജക്ഷമത  കുറഞവ  മഭാറനി
ഊര്ജക്ഷമത  കൂടനിയ  എല്.ഇ.ഡനി.  വനിളക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതയ്
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  EESL  (Energy  Efficiency  Services
Limited)  എന്ന ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനവമഭായനി സഹകേരനിചയ്  DELP  (Domestic
Efficient Lighting Programme) എന്ന പദതനിയനിലൂലട എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള
സസൗജനവ  നനിരക്കനില്  നല്കേനി  വരനികേയഭാണയ്.  ഓകരഭാ  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം  രണയ്
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള ലഭവമഭാകുന്ന പദതനിയനില് ഇതുവലര ഒരു കകേഭാടനികയഭാളലാം
ബളബുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുകേഴനിഞ.  ഇതുവഴനി  250  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
ഉപകഭഭാഗക്കുറവലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  900  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറയ്  ലലവദലതനി  ലഭാഭവലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. ലമഭാത്തലാം ഒന്നരകക്കഭാടനി ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയന്നതനിനഭാണയ്
ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.

ലനയഭാറനിനകേര ലതഭാഴക്കലനില് 110 ലകേ.വനി. സബയ് കസ്റ്റഷന

131  (5858)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര നഗരസഭഭാ പ്രകദശമഭായ ലതഭാഴക്കലനില് സനിതനിലചേയന്ന
66  ലകേ.വനി  സബയ്  കസ്റ്റഷന  നവതീകേരനിചയ്  110  ലകേ.വനി.  സബയ്  കസ്റ്റഷന  ആയനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;
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(ബനി)  വളലര പഴക്കലാം ലചേന്ന ഈ സബയ് കസ്റ്റഷന പരനിധനിയനില് കവഭാളകടജയ്
ക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായതയ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) 110 ലകേ.വനി സബയ് കസ്റ്റഷന ആയനി ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ എസ്റ്റനികമറയ് തുകേ
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് തുകേ എത്രയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലനയഭാറനിനകേര  പ്രകദശത്തനിലന്റെ  കവഭാളകടജയ്  ക്ഷഭാമത്തനിനയ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുവഭാന ഈ സബയ് കസ്റ്റഷലന 110 ലകേ.വനി.  ആയനി ഉയര്ത്തഭാന വര്ഷങ്ങളഭായനി
നടത്തുന്ന ശമലാം വനിഫലമഭാകുന്നതനിനയ് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഈ സബയ് കസ്റ്റഷന 110 ലകേ.വനി. ആയനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള പണനികേള
ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഒന്നഭാലാം  വഭാര്ഷനികേത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയുകമഭാലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  66  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷന  110  ലകേ.വനി.  ആയനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം ആയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  ലനയഭാറനിനകേര  66  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷന  110  ലകേ.വനി.
സബ്കസ്റ്റഷനഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്  837.56  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം ആയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  സബ്കസ്റ്റഷന  110  ലകേ.വനി.  ആയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനിടനില.
സബ്കസ്റ്റഷന  110  ലകേ.വനി.  ആയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള  സലത്തയ്  സനിതനി
ലചേയനിരുന്ന  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  സലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനയ്
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ഇ)  ലനയഭാറനിനകേര സബ്കസ്റ്റഷന  110  ലകേ.വനി.  ആയനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള
പണനികേള ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഒന്നഭാലാം വഭാര്ഷനികേത്തനില് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.

മുടത്തറയനില് 110 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം

132 (5859)  ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മുടത്തറയനില് സഭാപനിക്കുന്ന
110  ലകേ.വനി.  സബയ്  കസ്റ്റഷലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനികലയഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണയ്
നല്കേനിയനിരുന്നതയ്;  പദതനിക്കഭായനി  ആലകേ  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ലചേലവയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എകപഭാൾ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുടത്തറ 110  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷന നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സലലാം
നനിരപഭാക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയുലാം  കസ്റ്റഷന  കകേഭാമ്പസൗണനിലന്റെ  ചുറമതനില്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  45.26  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണയ്  ലഭനിചനിട്ടുളതയ്.  45.26
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി) 2017-18-ല് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

2006-2011-ലല സമ്പൂര്ണ ലലവദലതതീകേരണലാം

133  (5860)  ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
പവദലതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ  പവദലതതീകേരണലാം  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള  മണ്ഡലങ്ങളനില്  ചേനില
വതീടുകേളനില് ഇകപഭാഴലാം പവദലതനി ലഭനിചനിടനിലലന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2006-2011-ലല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് സമ്പൂര്ണ പവദലതതീകേരണലാം
പ്രഖവഭാപനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  19-5-2017-ലല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സമ്പൂര്ണ
ലലവദലതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ലഭനിച  152466  അകപക്ഷകേളനില്  150323
വതീടുകേളക്കയ്  ലലവദലതനി  കേണക്ഷന  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി
തഭാമസനിചയ്  ലഭനിചകതഭാ  ലഭനിക്കഭാത്തകതഭാ  ആയ  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  മറ
ഭൂവടമകേളുലട  എതനിര്പനിലനത്തുടര്ന്നയ്  റവനക്യൂ  അധനികൃതരനില്നനിനലാം
കകേഭാടതനിയനില്നനിനലാം  തതീര്പനിനഭായനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നതുലാം  നനിശ്ചനിത
സമയത്തനിനുളനില്  വയറനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭാണയ്
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഇനനിയുലാം  ലലവദലതനി  കേണക്ഷന  നല്കേഭാനഭാകേഭാത്തതയ്.  ഭൂഗര്ഭ
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കകേബനിള/ഏരനിയല്  ബണഡനില്ഡയ്  കകേബനിള  (ABC)  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മഭാത്രലാം
ലലവദലതനി  എത്തനിക്കഭാന  അനുവഭാദലാം  ലഭനിച  ചേനില  കകേഭാളനനികേളനിലലാം  ലലവദലതനി
എത്തനിക്കഭാന ഏതഭാനുലാം ദനിവസലാം കൂടനി ആവശവമഭാണയ്.

(സനി&ഡനി) 2006-2011 സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് സമ്പൂര്ണ ലലവദലതതീകേരണ
പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴ  എന്നതീ
ജനിലകേളനിലല  മുഴവന  മണ്ഡലങ്ങള  ഉളലപലട  86  മണ്ഡലങ്ങള  സമ്പൂര്ണമഭായനി
ലലവദലതതീകേരനിചനിരുന.

സഹകേരണ സലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ആകരഭാഗവ ഇനഷസ്വറനസയ്

134 (5861)  ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  നല്കേഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന ആകരഭാഗവ ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി കകേരളത്തനിലല സഹകേരണ സലാംഘലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് ഒനലാം നനിലവനിലനില.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാര്

135  (5862)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം സഹകേരണ കമഖലയനില് പുതുതഭായനി
നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാര്/നതീതനി ലഭാബുകേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് സഹകേരണ കമഖലയനില് നനിലവനില് എത്ര
നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാര്/ലമഡനിക്കല്  ലഭാബുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  പുതുതഭായനി  നതീതനിലമഡനിക്കല്/മഭാകവലനി
കസ്റ്റഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം സഹകേരണ കമഖലയനില് നതീതനി
ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം നതീതനി ലഭാബുകേളുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
കനതൃതസ്വത്തനില്  8  നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം  3  നതീതനി ലമഡനിക്കല് ലഭാബുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(സനി) 

കമ
നമ്പര്

നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാര്  നടത്തുന്ന
സലാംഘത്തനിലന്റെ കപരയ്

ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാര്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സലലാം

1 കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴ്സയ്  സര്വതീസയ്
സഹകേരണ ബഭാങയ് (കനിപ്തലാം) നമ്പര് 3510

കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടയ്

2 കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടയ്  റൂറല്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
(കനിപ്തലാം) നമ്പര് 1088

വഭാരലപടനി

3 കേവളങ്ങഭാടയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം. 1348 കനരവമലാംഗലലാം

4 കകേഭാതമലാംഗലലാം  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  ബഭാങയ്
(കനിപ്തലാം) നമ്പര് 583

കകേഭാതമലാംഗലലാം  ലകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് സമതീപലാം

5 കകേഭാതമലാംഗലലാം  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  ബഭാങയ്
(കനിപ്തലാം) നമ്പര് 583

കകേഭാതമലാംഗലലാം  റവനക്യൂ
ടവറനിനയ് സമതീപലാം

6 കകേഭാതമലാംഗലലാം  റൂറല്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
(കനിപ്തലാം) നമ്പര് ഇ. 1079

കകേഭാതമലാംഗലലാം  ലലപ്രവറയ്
സ്റ്റഭാന്റെനിനയ് സമതീപലാം

7 കകേഭാതമലാംഗലലാം  ഹസൗസനിലാംഗയ്  സര്വതീസയ്
സഹകേരണ സലാംഘലാം (കനിപ്തലാം) നമ്പര്314

കകേഭാതമലാംഗലലാം  ഗവണലമന്റെയ്
ആശപത്രനിക്കയ് എതനിര്വശലാം

8 കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കയ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്
എലാംകപഭായതീസയ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  (കനിപ്തലാം)
നമ്പര് 740

കകേഭാതമലാംഗലലാം  ലലഹകറഞയ്
ജലാംഗ്ഷനയ് സമതീപലാം

കമ
നമ്പര്

നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  ലഭാബയ്  നടത്തുന്ന
സലാംഘത്തനിലന്റെ കപരയ്

നതീതനി ലമഡനിക്കല്
ലഭാബുകേള

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സലലാം

1 കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടയ്  റൂറല്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
(കനിപ്തലാം) നമ്പര് 1088

അടനിവഭാടയ്

2 കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടയ്  റൂറല്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
(കനിപ്തലാം) നമ്പര് 1088

വഭാരലപടനി

3 വഭാരലപടനി സഹകേരണ സലാംഘലാം (കനിപ്തലാം) നമ്പര്
1015

വഭാരലപടനി
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(ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട കനതൃതസ്വത്തനില്
1500  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.
ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖവഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് ഇക്കഭാരവലാം പ്രകതവകേലാം
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  സഹകേരണ  വകുപനില്നനിനലാം  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്
തുടങന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കുന്നനില.  നതീതനി  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
മുകന്നഭാട്ടുവരുന്ന  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  കജഭായനിന്റെയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാര്
അനുവഭാദലാം നല്കേനി വരുനണയ്.

കുമരലാംപുത്തൂര് സര്വതീസയ് സഹകേരണബഭാങനിലന്റെ അഡനിനനികസ്ട്രേററുലട ഭരണ
കേഭാലഭാവധനി

136  (5863)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിലല കുമരലാംപുത്തൂര് സര്വതീസയ് സഹകേരണബഭാങനിലന്റെ
അഡനിനനികസ്ട്രേററുലട  ഭരണ  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗസറയ്
പ്രസനിദതീകേരനികക്കണതനിലന്റെ ആവശവകേതലയ സലാംബന്ധനിചയ്  ഇ-ഫയല്  നമ്പര് C3/
43/17-ല്  സഹകേരണ  വകുപയ്  എന്തുനടപടനി  നഭാളനിതുവലര  സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത ഫയലനികനല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചയ് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിക്കഭാനുലാം
ആയതനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭവമഭാക്കഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സനി3/43/17-സഹ  നമ്പര്  ഫയല്  കുമരലാംപുത്തൂര്  സര്വതീസയ്

സഹകേരണ ബഭാങമഭായനി ബന്ധലപടതല.  സഹ-സനി3/42/17  നമ്പര് ഫയലഭാണയ് ടനി

വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധലപടതയ്.  കുമരലാംപുത്തൂര്  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ

അഡനിനനികസ്ട്രേററുലട  കേഭാലഭാവധനി  6  മഭാസകത്തയയ്  ദതീര്ഘനിപനിചയ്  നല്കേണലമന്നയ്

അകപക്ഷനിച്ചുലകേഭാണള  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിച  ടനി  ഫയലനികനല്

വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ  കേരടയ്  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി

നനിയമവകുപനികലയയ് അയചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഫയല് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ്

വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ പകേര്പയ് നനിയമസഭയുലട കമശപ്പുറത്തയ് വയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി അയച്ചു

ലകേഭാടുക്കുന്നതഭാണയ്.
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കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് ഇനലസകര്/ ആഡനിറര് തസനികേ

137  (5864)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ വകുപനില്  2016  ഒകകഭാബര് മഭാസലാം വലര ജൂനനിയര് കകേഭാ-
ഓപകററതീവയ്  ഇനലസകര്/ആഡനിറര്  തസനികേയനില്  ലറഗുലര്  തസനികേകേളനിലലാം
അലഭാലതയുലാം എത്രകപര് കജഭാലനി ലചേയനിട്ടുണഭായനിരുനലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  1-6-2015  മുതല്  31-3-2017  വലര  സഹകേരണ വകുപനില് ജൂനനിയര്
കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ഇനലസകേട്ര്/ഓഡനിറര്  തസനികേയനില്  ലറഗുലര്  തസനികേകേളനി
ലലഭാത്തതുലാം  തുടര്ചഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  തസനികേകേള  എത്ര;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ വകുപനില്  2016  ഒകകഭാബര് മഭാസത്തനില് ജൂനനിയര് കകേഭാ-
ഓപകററതീവയ്  ഇനലസകര്/  ആഡനിറര്  തസനികേയനില്  റഗുലര്  തസനികേകേളനിലലാം
അലഭാലതയുലാം 964 കപര് കജഭാലനി ലചേയനിട്ടുണഭായനിരുന.

(ബനി)  1-6-2015  മുതല്  31-3-2017  വലര  സഹകേരണ വകുപനില് ജൂനനിയര്
കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്  ഇനലസകര്/  ആഡനിറര്  തസനികേയനില്  തുടര്ചഭാനുമതനിക്കയ്
അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുള  എലഭാ  തസനികേകേളക്കുലാം  തുടര്ചഭാനുമതനി  നല്കേനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

വനി.ആര്. ജയരഭാജലന പക്യൂണ തസനികേയനില് നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി

138  (5865)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണഭാര്ക്കഭാടയ്  റൂറല്  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  ബഭാങനിലല  ലഡയ് ലനി
കേളക്ഷന  ഏജന്റെയ്  വനി.ആര്.ജയരഭാജലന  ബഭാങനില്  ഒഴനിവള  പക്യൂണ  തസനികേയനില്
നനിയമനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപട നമ്പര് 9368/C3/2015/സഹ. എന്ന ഫയലനികനല്
എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫയല്  തതീര്പയ്  കേല്പനിചയ്  ടനിയഭാലന  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണള
ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുവഭാനുലാം  ആയതനിന്റെ  പകേര്പയ്  ലഭവമഭാക്കഭാനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ശതീ. വനി. ആര്. ജയരഭാജലന പക്യൂണ തസനികേയനില് നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള

അകപക്ഷയനികനല്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാറുലട  റനികപഭാര്ടയ്  ആവശവ

ലപടുകേയുണഭായനി. ആയതയ് ലഭവമഭായതനിലനത്തുടര്ന്നയ് ഫയല് സമര്പണത്തനിലഭാണയ്.

(ബനി)  ഫയല്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  ഉത്തരവയ്

പുറലപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്. ആയതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കുന്നതുമഭാണയ്.

കകേരള ഫനിനഭാനഷവല് ലറഗുകലററനി അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കണലമന്ന

ശനിപഭാര്ശ

139 (5866) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .  ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :

ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള ഫനിനഭാനഷവല് ലറഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കണലമന്നയ്

ശനിപഭാര്ശകേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  എലനലഭാമഭാണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  നനിയനണത്തനിനയ്  എലനലഭാലാം

കേഭാരവങ്ങളഭാണയ് ഇതനിൽ ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാധവതകേള

ആരഭായുന്നതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിച ലപ്രഭാഫസര് എലാം.എസയ്. ശതീറഭാലാം അദവക്ഷനഭായ 5

അലാംഗ വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനി സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനില് കകേരള ഫനിനഭാനഷവല്

ലറഗുകലററനി അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കണലമന്നയ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.

(സനി) റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണയ്.
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സഹകേരണ കമഖലലയ ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

140 (5867) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ കമഖലലയ ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനയ് ഈ ഗവണലമന്റെയ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് പകേലക്കഭാണനിട്ടുളലതന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ഇതനിനഭായനി  ഗവണലമന്റെയ്  ആവനിഷ്കരനിച്ചു

നടപഭാക്കനിയലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആരുലടലയലഭാലാം  പങഭാളനിത്തവലാം  സഹകേരണവമഭാണയ്  ഇതനിനുകവണനി

പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സഹകേരണ  കമഖലലയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  14  ജനിലഭാ

സഹകേരണ ബഭാങകേലളയുലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലനയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിചയ്

കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാധവതകേള  പരനികശഭാധനിച്ചു

വരുന.  നനിലവനില് പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളക്കയ് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗയ്

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് കപ്രഭാജകയ് ലചേലവനിലന്റെ 90 ശതമഭാനലാം അഥവഭാ 10 ലക്ഷലാം രൂപ

ഏതഭാകണഭാ കുറവയ് ടനി തുകേ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങകേലളയുലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത

കസഭാഫയ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനുകേതീഴനില്  ലകേഭാണവരഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനില്  ഒരു  കകേഭാമണ  കസഭാറയ് ലവയര്

വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  സഭാദവതകേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി  9  അലാംഗങ്ങള

അടങ്ങനിയ ഒരു ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനിലയ ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം ഈ കേമ്മേനിറനി IFTAS

(Indian Financial Technology and Allied  Service)മഭായനി നടത്തനിയ ചേര്ചലയ

തുടര്ന്നയ് സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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കകേഭാമണ കസഭാഫയ് ലവയറനികലയയ് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങകേലളയുലാം സലാംസഭാന
സഹകേരണ  ബഭാങനിലനയുലാം  എത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
രജനിസ്ട്രേഭാലറ  കേണവതീനറഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  9  അലാംഗങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു  സ്റ്റനിയറനിലാംഗയ്
കേമ്മേനിറനിലയ നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

SeMT,  സലാംസഭാന  ലഎ.ടനി.  വകുപയ്  എന്നനിവരുലട  പങഭാളനിത്തവലാം
സലാംസഭാനലത്ത  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങള,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങകേള,  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  എന്നനിവരുലട  സഹകേരണവമഭാണയ്
ഇതനിനുകവണനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയതയ്.

സഹകേരണ വകുപയ് മുകഖന വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് നടപഭാക്കനിയ വനികേസന
പദതനികേള

141  (5868)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സഹകേരണ കമഖലലയ
ശക്തനിലപടുത്തഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വഭായ  എടുത്ത  വവക്തനി
മരണലപടഭാല്  കുടുലാംബത്തനിനയ്  എലനലഭാലാം  ആശസ്വഭാസ  നടപടനികേള  ലഭനിക്കുലമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സഹകേരണ  വകുപയ്
മുകഖന  വഭാമനപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  നടപഭാക്കനിയ  വനികേസന  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കലയനലാം എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഹകേരണ കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ചുവലട കചേര്ത്തനിട്ടുള
ധനസഹഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനണയ്.

1. സലാംസഭാന  സഹകേരണ  യൂണനിയനുലാം,  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
മഭാകനജുലമന്റെയ്  സഭാപനങ്ങളുലാം  മുകഖന  സഹകേരണ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,
പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഗകവഷണലാം,  സഹകേരണ
പ്രചേഭാരണലാം  എന്നനിവയഭായുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം
നല്കുന.
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2. സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങയ്,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങകേള,
പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/ ബഭാങകേള എന്നനിവയുലട
കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണലാം,  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗയ്,  എ.ടനി.എലാം.  ഉളലപലടയുള
ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം,  സസ്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങലള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  വഭായഭാ  തനിരനിചടവയ്  കേഭാലയളവനില്  മരണലപടുന്ന
വഭായക്കഭാരലന്റെ വഭായകേള നനിബന്ധനയയ് വനികധയമഭായനി എഴതനിത്തള്ളുകേ,
ലനല്കൃഷനിക്കയ്  വഭായ  ലകേഭാടുക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ,  വഭായഭാ
സലാംഘങ്ങള,  പടനികേജഭാതനി/  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സലാംഘങ്ങള,  വനനിതഭാ
സലാംഘങ്ങള  ഇവയുലട  കേതീഴനിലള  സസ്വയലാം  സഹഭായ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  ലലഹലടകേയ്  കൃഷനിരതീതനികേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,
ഹരനിതഭവനങ്ങള  സഭാപനിക്കുകേ,  ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നല്കേനിയ  വഭായയുലട  പലനിശ  സബ്സനിഡനി,
ഭവനങ്ങളനില്  സസൗകരഭാര്ജ  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  വഭായ,
പലനിശ,  സബ്സനിഡനി  തുടങ്ങനിയവ  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള  /  ബഭാങകേള മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
പദതനി.

3. പുതനിയ  സലാംസരണ  യൂണനിറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലള
യൂണനിറകേലള പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുന്നതനിനഭായുള പദതനി.

4. സ്കൂള/  സര്വകേലഭാശഭാല സഹകേരണ കസ്റ്റഭാറുകേള,  പ്രഭാഥമനികേ ഉപകഭഭാക
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  നതീതനി  കസ്റ്റഭാറുകേള/  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്
കസ്റ്റഭാറുകേള/  ജനിലഭാതല  ലമഭാത്തവവഭാപഭാര  സഹകേരണ  കസ്റ്റഭാറുകേള
തുടങ്ങനിയവയയ് ധനസഹഭായ പദതനി.

5. സസ്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള,  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,
വനനിതഭാ  ലഫഡകറഷന  എന്നനിവയയ്  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിപഭാടനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  കമഭാകടഭാര്  ട്രഭാനകസഭാര്ടയ്  /  ആകടഭാറനിക്ഷഭാ/  ടഭാകനി
ലലഡ്രവര്മഭാരുലട  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  കലബര്  കകേഭാണട്രഭാകയ്
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,  സഭാഹനിതവ പ്രസഭാധകേ സഹകേരണ സലാംഘലാം,
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവയ്ക്കുലാം  സഹകേരണ
ആശപത്രനികേള/  ഡനിലസനസറനികേള, സഹകേരണ ആശപത്രനി അലപകയ്
ലഫഡകറഷന,  ലമചലപട  സജതീകേരണങ്ങളുള  ലമഡനിക്കല്
ലകബഭാറടറതീസയ്,  ബഡയ്  ബഭാങയ്  എന്നനിവ  എലഭാ  തഭാലൂക്കയ്,  ജനിലഭാ
ആശപത്രനികേളനിലലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ദര്ബലമഭായ  വനനിതഭാ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  ഉപകേരണ
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സജമഭായ  മണ്ണു  പരതീക്ഷണ  ശഭാലകേളക്കുലാം,  വനികനഭാദസഞഭാരലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അചടനി  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാര
ണത്തനിനുമുള ധനസഹഭായ പദതനി.

6. പടനികേജഭാതനി/  പടനികേവര്ഗ്ഗ സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം കകേരള
സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി/  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  സഹകേരണ
ലഫഡകറഷലന്റെ പ്രകതവകേ കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുമഭായനി നല്കുന്ന ധനസഹഭായ
പദതനി.

7. മഭാതൃകേഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുള ധനസഹഭായ പദതനി.

8. സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനുലാം പുനരുദഭാരണത്തനിനുമുള
ധനസഹഭായ പദതനി.

9. സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായുള ധനസഹഭായ
പദതനി.

10. പശ്ചഭാത്തല  വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിപണനലാം,  കേഭാര്ഷനികേ
സലാംസരണലാം,  ആകരഭാഗവലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളക്കു  കവണനിയുള
ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്. ധനസഹഭായ പദതനി.

11. 'കകേപയ്'-ലന്റെ  കേതീഴനിലള  സഭാപനങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായുള ധനസഹഭായ
പദതനി.

12. കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേലര
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തയ്  പരനിധനിയനില്ലപടുന്ന  എലഭാ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം
കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിച  കേര്ഷകേ  കസവന  കകേന്ദ്രത്തനിനുള
ധനസഹഭായ പദതനി.

13. കേഭാര്ഷനികേ വനിപണന കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുള ധനസഹഭായ പദതനി.

14. ഉപകഭഭാക  ലഫഡകറഷന,  ലമഭാത്ത  വവഭാപഭാര  കസ്റ്റഭാര്,  ഉപകഭഭാക
പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
ലഫഡകറഷനുമുള എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.
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15. നതീതനി  കസ്റ്റഭാര്,  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാര്  ഇവ  ഏലറടുത്തു  നടത്തുന്ന
പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ലഫഡകറഷനുമുള
എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.

16. സലാംസരണ  പരനിപഭാടനികേളനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന  സലാംഘങ്ങളക്കയ്
സഹഭായലാം,  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങന്നതനിനുള  എന.സനി.ഡനി.സനി.
ധനസഹഭായ പദതനി.

17. സലാംസഭാന/ജനില/പ്രഭാകദശനികേതല സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് മഭാര്ജനിന
മണനി നല്കുന്നതനിനഭായുള എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.

18. സഹകേരണ കമഖലയനിലല ദര്ബല കേഭാര്ഷനികേ സലാംസരണ യൂണനിറകേളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനുള എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.

19. പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  കേമ്പക്യൂടര്  വഭാങന്നതനിനുള
എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.

20.പടനികേജഭാതനി- പടനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ലഫഡകറഷനുലാം
എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.

21. സഹകേരണ  ആശപത്രനികേള,  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,
സഭാഹനിതവ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള തുടങ്ങനിയ കസവന കമഖലയനിലല
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.

22.കലബര്  കകേഭാണട്രഭാകയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  യനങ്ങള,
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ആവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള,
വഭാഹനങ്ങള എന്നനിവ വഭാങന്നതനിനുള എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ
പദതനി.

23.ഗ്രഭാമതീണ  പഭാര്പനിട  പദതനി,  ലലവദലതതീകേരണലാം,  ആകരഭാഗവലാം,
ആശപത്രനികേള, ടൂറനിസലാം, കഹഭാസനിറഭാലനിറനി എന്നനിവയയ് എന.സനി.ഡനി.സനി.
ധനസഹഭായ പദതനി.

24.കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് പശ്ചഭാത്തല സസൗകേരവലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
വഭായ  നല്കുന്നതനിനയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  എന.സനി.ഡനി.സനി.
ധനസഹഭായ പദതനി.

25.സലാംഭരണ  ശഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.
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26.സലാംസഭാന/  ജനിലഭാ/  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനിലള  മറ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ലഫഡകറഷനുലാം  മഭാര്ജനിനമണനി  നല്കുന്നതനിനഭായുള
എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.

27.വനിപണന സലാംഘങ്ങളക്കയ് കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്
എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.

28. പ്രഭാഥമനികേ  വനിപണന  സലാംഘങ്ങളുലട  ഓഹരനി  മൂലധന  അടനിത്തറ
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ദര്ബല  വനിപണന  സലാംഘങ്ങലള
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുമുള എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.

29. സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  കേര്ഷകേ  കസവന  കകേന്ദ്രലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് എന.സനി.ഡനി.സനി. ധനസഹഭായ പദതനി.

30. പുഷ്പക്കൃഷനി  നടത്തുന്ന  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  എന.സനി.ഡനി.സനി.
ധനസഹഭായ പദതനി.

31. കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം,  തരലാംതനിരനിക്കല്,
കേകമ്പഭാളത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തല  സസൗകേരവ  വനികേസനലാം  തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനിലല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  എന.സനി.ഡനി.സനി.
ധനസഹഭായ പദതനി.

32. ലതരലഞടുക്കലപട ജനിലകേളനില് സലാംകയഭാജനിത സഹകേരണ വനികേസനലാം
(ലഎ.സനി.ഡനി.പനി.)  ലക്ഷവമഭാക്കനിയുള  എന.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ
പദതനി.

33. ലനല്കൃഷനി  പലനിശ  രഹനിത  വഭായ  പദതനി,  ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റെയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  പലനിശ  രഹനിത  വഭായ  പദതനി,  കകേരള
സഹകേരണ  റനിസയ്  ഫണയ്  പദതനി  എന്നതീ  ധനസഹഭായ  പദതനിയുലാം
കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ ഗവഭാരണനി സതീമുലാം നടപഭാക്കനിവരുന.

34. സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി സൂപര്മഭാര്ക്കറകേള,  നതീതനി
വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവലയലഭാലാം  വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദവയുലട
പനിനബലത്തഭാല്  ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  ഫലപ്രദമഭായനി  മഭാര്ക്കറയ്  ഇടലപടല്
ശക്തമഭാക്കുന്നതനിനയ് പദതനിയുണയ്. കേണസക്യൂമര്ലഫഡനിലല ജതീവനക്കഭാലര
കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ലപ്രഭാഫണഷല്വല്ക്കരണവലാം  പരനിശതീലനവലാം  ലക്ഷവമനിടുനണയ്.
ഡനിജനിറല് സഭാകങതനികേവനിദവ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണയ് കേവഭാഷയ് ലലസയ്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാവലപടവരുലാം
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സഭാധഭാരണക്കഭാരുമഭായ  വവക്തനികേളക്കയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കസവനങ്ങള
സമനസ്വയനിപനിചയ് ലഭവമഭാക്കുവഭാനുലാം പദതനിയനിടനിട്ടുണയ്.

35. ടൂര്  ലഫഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  കബക്കല്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ആയുര്കവദ
റനികസഭാര്ടയ്,  കബക്കല് റനികസഭാര്ടയ്  ലഡവലപയ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി
സഹകേരനിച്ചു  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത ആശഭാമലാം കകേന്ദ്രമഭാക്കനി അഡസ്വഞര് പഭാര്ക്കനില്
ഒരു  മനിനനികയചര്  ലറയനില്കവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി,   വര്ക്കല
ഹരനിഹരപുരത്തയ്  കേയര്  ടൂറനിസലാം  ഹസൗസ്കബഭാടയ്,  തനിരുവനനപുരത്തയ്
ട്രനിവഭാനഡ്രലാം  ലഫസ്റ്റനിവല്,  ആശപത്രനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  കകേപയ്,  വനനിതഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘലാം,  സഭാഹനിതവ  പ്രവര്ത്തകേ  സഹകേരണസലാംഘലാം,  ടൂറനിസലാം,
ലവല്ലഫയര്  സലാംഘങ്ങള,  കലബര്  കകേഭാണട്രഭാകയ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവയുലട  ധനസഹഭായതുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

36. ലലപലറയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനി  കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വടവട,  മൂന്നഭാര്,  മറയൂര്,  കദവനികുളലത്ത
മറയ്  പഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  വനിപണന  സഹഭായത്തനിനുള
പലനിശ സബ്സനിഡനിക്കഭായനി 2 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

37. തനിരലഞടുക്കലപട സ്കൂള, കകേഭാകളജയ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള അതഭാതു
സലലത്ത  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം  ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങകേളുലടയുലാം കമല്കനഭാടത്തനില് പുനരുജതീവനിപനിക്കുകേ.

38. ഓഹരനി മൂലധനലാം, വഭായ, സബ്സനിഡനി സഹഭായങ്ങള നല്കേനി പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലളയുലാം  /  കേണസക്യൂമര്  ലഫഡനിലനയുലാം,  നതീതനി
കസ്റ്റഭാറുകേള/  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേള  എന്നനിവ  തുടങവഭാന
കവണനിയുള സഹഭായലാം നല്കുകേ.

39. അടപഭാടനിയനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവരുലട  ആകരഭാഗവലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ് ലലപലറയ് അടനിസഭാനത്തനില് ഇ.എലാം.എസയ്.  കകേഭാ-
ഓപകററതീവയ്  കഹഭാസനിറലമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  സമഗ്ര ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണ
പദതനിക്കഭായഭാണയ് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. ലമഡനിക്കല് കേവഭാമ്പയ്
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ, ആകരഭാഗവ പ്രവര്ത്തകേലര / കവഭാളണനിയര്മഭാലര എലഭാ
കകേഭാളനനികേളനിലലാം  വനിടയ്  ആകരഭാഗവ-കപഭാഷകേ  ആവശവങ്ങലളക്കുറനിചയ്
കബഭാധവഭാനമഭാരഭാക്കുകേ,  ആലാംബുലനസയ്  കസവനങ്ങള  ഉറപഭാക്കുകേ,
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ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  ഭക്ഷണവലാം  ആവശവമഭായ
കപഭാഷകേഭാഹഭാരങ്ങളുലാം  നല്കുകേ  എന്നനിവയഭാണയ്  ഈ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ജനിലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  ഓഫതീസര്,
ജനിലഭാ  പടനികേജഭാതനി  ആഫതീസര്,  കജഭായനിന്റെയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  എന്നനിവര്
സലാംയുക്തമഭായനി ഈ പദതനിയുലട കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഈ
പദതനി  ആവശവഭാനുസരണലാം  മറയ്  അവശവപ്രകദശങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം
വവഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

40.കകേരള  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  ലഫഡകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്  തൃശ്ശൂരനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആയുര്ധഭാര  ഉത്പഭാദന  യൂണനിറനിലന്റെ  കപറന്റുകേള
അടങ്ങനിയ മരുനകേളുലട ഉത്പഭാദനത്തനിനഭായുള സഹഭായലാം.

41. ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  സലാംഘങ്ങളക്കയ്
പ്രധഭാന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന കവണനിയുള സഹഭായലാം.

42.സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള  എലഭാ  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം.

43.2017-18  വര്ഷത്തനില്  സുവര്ണലാം  കസ്റ്റഭാര്  എന്ന  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജറനില്  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വഭായഭാ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്/  ബഭാങകേളനില് നനിനലാം കേഭാര്ഷനികേ,
കേഭാര്ഷനികകേതര  (സസ്വര്ണപണയ  വഭായയുലാം   നനികക്ഷപ  വഭായയുലാം  ഒഴനിലകേയുളവ)
ആവശവങ്ങളക്കയ്  വഭായലയടുക്കുന്ന  അലാംഗങ്ങള  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ  വഭായഭാ
കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞയ്  ആറയ്  മഭാസത്തനിനുളനികലഭാ  മരണലപടഭാല്  അകന്ന  ദനിവസലാം
ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന്ന ഒന്നര ലക്ഷലാം  രൂപ വലരയുള മുതലലാം  അതനിലന്റെ പലനിശയുലാം
നനിബന്ധനകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി എഴതനിത്തളഭാന കകേരള സഹകേരണ റനിസയ് ഫണയ്
പദതനി നനിലവനിലണയ്.

(സനി)  വഭാമനപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലള  ലവഞഭാറമൂടയ്  റബര്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്
സഹകേരണസലാംഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര് റനി. 299-നയ് 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല
പുനരുദഭാരണ പദതനിയനിലളലപടുത്തനി 20 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

സഹകേരണ കമഖലയനിലല കേണസക്യൂമര് സലാംഘങ്ങള

142  (5869)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  എത്ര  കേണസക്യൂമര്
സലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലനങനിലലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ കമഖലയനില് 189 കേണസക്യൂമര് സലാംഘങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്. അവയുലട ജനില തനിരനിച്ചുള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില എണലാം

തനിരുവനനപുരലാം 22

ലകേഭാലലാം 8

പത്തനലാംതനിട 2

ആലപ്പുഴ 4

കകേഭാടയലാം 2

ഇടുക്കനി 4

എറണഭാകുളലാം 17

തൃശ്ശൂര് 12

പഭാലക്കഭാടയ് 8

മലപ്പുറലാം 29

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 17

വയനഭാടയ് 5

കേണ്ണൂര് 49

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 10

ആലകേ 189
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(ബനി) സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

(സനി)  സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  (ഓഹരനി,  വഭായ,
സബ്സനിഡനി)  ഉളലപടുത്തനി  കേണസക്യൂമര്  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുനണയ്.

സഹകേരണ കമഖലയനിലല ത്രനിതല സലാംവനിധഭാനലാം

143  (5870) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  ത്രനിതല
സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറന്നതനിനയ് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഹ്രസസ്വകേഭാല  മദവകേഭാല  വഭായ  കമഖലയനിലല  ത്രനിതല
സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലനയുലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങകേലളയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം
ഇപ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്ന ബഭാങനിലന്റെ അലാംഗങ്ങളഭായനി പ്രഭാഥമനികേ വഭായ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലളയുലാം/  അര്ബന  ബഭാങകേളുലാം  ഉളലപട  ദസ്വനിതല  ഘടനയഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്.

സഹകേരണ കജഭായനിന്റെയ് രജനിസ്ട്രേഭാറുലട ഓഫതീസനില് അതനികമനിചയ് കേയറനിയ
സലാംഭവലാം

144  (5871)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

തൃശൂര്  ജനിലഭാ  കേള്കകററനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഹകേരണ  കജഭായനിന്റെയ്
രജനിസ്ട്രേഭാറുലട  ഓഫതീസനില്  17-4-2017  നയ്  രഭാത്രനി  അതനികമനിചയ്  കേയറനി  ഫയലകേള
നശനിപനിക്കഭാനുലാം  കമഭാഷ്ടനിക്കഭാനുലാം  ശമനിച  സലാംഭവവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  വകുപ്പുതല
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഈ  സലാംഭവവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  സനി.സനി.ടനി.വനി.  ദൃശവങ്ങള  ഉളലപലടയുള
ലതളനിവകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  ആവശവമഭായ  അകനസ്വഷണ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ  കേളകര്,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവനി
എന്നനിവര്ക്കയ്  തൃശ്ശൂര്  കജഭായനിന്റെയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല്)  18-4-2017-നയ്  പരഭാതനി
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് നടന്ന കമകക്കടയ്

145 (5872)  ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്  2015-നുലാം  2016-നുലാം ഇടയനില് ഒരു കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം
രൂപയുലട  കമകക്കടയ്  നടന്നതഭായനി  ആഡനിറനിലലാം  അകനസ്വഷണത്തനിലലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ഇതനിൽലപട സലാംഘങ്ങൾ ഏലതലഭാമഭാണയ് ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  സലാംഘങ്ങളനില്  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  11/79  പ്രകേഭാരമുള
റനികപഭാര്ടയ് കപഭാലതീസയ് അകനസ്വഷണത്തനിനയ് പകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്;

(സനി)  കമകക്കടയ്  കേലണത്തനിയ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് നനിയമലാം  68  (1)
പ്രകേഭാരമുള അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച എത്ര കകേസുകേളനില് സര്ചേഭാര്ജയ് ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

ലകേഭാലലാം

1. ആലപഭാടയ് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം നമ്പര് കേക്യൂ. 268

2. പടത്തഭാനലാം സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം നമ്പര് കേക്യൂ. 1145

3. കുന്നത്തൂര് തഭാലൂക്കയ് റസനിഡന്റെയ് ലവല്ലഫയര് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

കകേഭാടയലാം

1. പഭാലഭാ മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര് 4214

2. നഭാലന്നഭാക്കല് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം നമ്പര് 296

3.  മതീനചനില് റബര് മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  &  കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്  സഹകേരണ സലാംഘലാം  
കനിപ്തലാം നമ്പര് 118.



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 215

എറണഭാകുളലാം

1. മുളവൂര് അര്ബന സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം നമ്പര് ഇ. 1068

2. ലപരുമ്പഭാവൂര് അര്ബന സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം നമ്പര് 2029

3. തനിരു. ലകേഭാചനി അഗ്രനിക്കളചറല് ലപ്രഭാഡക്ഷന & മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് സഹകേരണ
സഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര് 1279.

തൃശ്ശൂര്

1.  ആര്.  1021-ാം  നമ്പര്  ലലലഫയ്  ഇനഷുറനസയ്  ഏജന്റെയ്സയ്  സഹകേരണ
സലാംഘലാം കനിപ്തലാം

2. തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ്- ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് ശഭാഖ.

3. 345- പുത്തൂര് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം.

കേണ്ണൂര്

1. വളപടണലാം സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം നമ്പര് എല്. എല്. 242

2. പഭാപനിനനികശ്ശേരനി വനനിതഭാ സഹകേരണ സലാംഘലാം നമ്പര് സനി. 1219.

ആലപ്പുഴ

1. ഈകരഴ സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം 190

2. മഭാകവലനിക്കര തഭാലൂക്കയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം നമ്പര് 707

3. പടണക്കഭാടയ് തഭാലൂക്കയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം നമ്പര് 1144

4. വലനിയകുഴനി സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം നമ്പര് 2259.

മലപ്പുറലാം

 ലകേഭാകണഭാടനി വനനിതഭാ സഹകേരണ സലാംഘലാം.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്

1. മുടകത്തഭാടനി സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കനിപ്തലാം നമ്പര് സനി. 336

2. മലാംഗല്പഭാടനി - ലലപവളനിലഗ അര്ബന സഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര് 
എസയ്. 33

(ബനി)  ഇതനില്  11  സലാംഘങ്ങളനില്  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  11/79  പ്രകേഭാരമുള
റനികപഭാര്ടയ് കപഭാലതീസയ് അകനസ്വഷണത്തനിനയ് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  കമകക്കടയ്  കേലണത്തനിയ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  നനിയമലാം  68(1)
പ്രകേഭാരമുള അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച  4  കകേസുകേളനില് സര്ചേഭാര്ജയ് ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

സഹകേരണ ബഭാങകേളനിലല ഓഡനിറയ് സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്
നടപടനി

146  (5873) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങകേളനിലല  ഓഡനിറയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓഡനിറനിങ്ങനിനുണഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓഡനിറയ്
കുടനിശ്ശേനികേ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  പുതുതഭായനി  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിച  ഓഡനിറര്മഭാര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കേമ്പക്യൂടര്വല്കൃത  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്
ഓഡനിറനില്  ശദനികക്കണതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  നനിര്കദ്ദേശവലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഓഡനിറയ്
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ആനുപഭാത  വനിശകേലനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  എലഭാ  ജനിലഭാ  കജഭായനിന്റെയ്  ഡയറകര്മഭാരുലടയുലാം  ജനിലഭാ
ഓഡനിറയ് കജഭായനിന്റെയ് ഡയറകര്മഭാരുലടയുലാം അസനിസ്റ്റന്റെയ് ഡയറകര്മഭാരുലടയുലാം പ്രവൃത്തനി
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി വരുനണയ്.

(സനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  ഓഡനിറയ്  ബഭാക്കനിനനില്പനിനയ്  മുഖവകേഭാരണലാം  ഓഡനിറര്മഭാരുലട
ഒഴനിവകേളഭാണയ്.  ഇകപഭാള  ടനി  ഒഴനിവകേള  പരമഭാവധനി  നനികേത്തനിയനിട്ടുണയ്.
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഓഡനിറയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  കേണകേറന്റെയ്  ഓഡനിറര്
തസനികേകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഓഡനിറര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
യൂണനിറയ്  ഓഡനിറയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുമുള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.  കൂടഭാലത  ഒഭാഡനിറര്മഭാരുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനി ആവശവലമങനില് ഭരണവനിഭഭാഗത്തനില് നനിനള ഇനലസകര്മഭാരുലട
സഹഭായവലാം ഓഡനിറയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
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സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ഏകേതീകൃത  കസഭാഫയ് ലവയര്

147 (5874) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള കേമ്പക്യൂടറുകേളനില് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
കസഭാഫയ് ലവയര് വനിവനിധ കേമ്പനനികേളുകടതഭാലണന്നകേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ഒറ  കസഭാഫയ് ലവയര്  അഥവഭാ
ഏകേതീകൃത  കസഭാഫയ് ലവയര്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്
അതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  എലഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ഒറ  കസഭാഫയ് ലവയര്  അഥവഭാ
ഏകേതീകൃത കസഭാഫയ് ലവയര് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങകേലളയുലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫയ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനയ്
കേതീഴനില്  ലകേഭാണവരഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ
സലാംഘങ്ങളനില് ഒരു കകേഭാമണ കസഭാഫയ് ലവയര് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ സഭാദവതകേള
പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി  9  അലാംഗങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനിലയ
ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം ഈ കേമ്മേനിറനി  IFTAS (Indian Financial Technology and
Allied  Services)  മഭായനി  നടത്തനിയ  ചേര്ചലയ  തുടന്നയ്  സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

സഹകേരണ ബഭാങകേളക്കയ് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗയ് കസഭാഫയ് ലവയര്

148 (5875) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സഹകേരണ  ബഭാങകേളക്കയ്  ലപഭാതുവഭായ  ബഭാങനിലാംഗയ്
കസഭാഫയ് ലവയര് ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗയ്  കസഭാഫയ് ലവയര്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്
ഏജനസനികേളക്കയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  എലഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ഒറ  കസഭാഫയ് ലവയര്  അഥവഭാ
ഏകേതീകൃത കസഭാഫയ് ലവയര് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങകേലളയുലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫയ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനയ്
കേതീഴനില്  ലകേഭാണവരഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ
സലാംഘങ്ങളനില് ഒരു കകേഭാമണ കസഭാഫയ് ലവയര് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ സഭാദവതകേള
പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി  9  അലാംഗങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനിലയ
ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം ഈ കേമ്മേനിറനി  IFTAS (Indian Financial Technology and
Allied  Services)  മഭായനി  നടത്തനിയ ചേര്ചലയത്തുടര്ന്നയ്  സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കകേഭാമണ  കസഭാഫയ് ലവയറനികലയയ്  എലഭാ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങകേലളയുലാം
സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലനയുലാം  എത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സഹകേരണ
സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാലറ  കേണവതീനറഭാക്കനിലക്കഭാണയ്  9  അലാംഗങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു
സ്റ്റനിയറനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനിലയ നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള സലാംഘങ്ങളനില് കസഭാഫയ് ലവയര്
റനികപഭാര്ട്ടുകേള കമഭാണനിററനിലാംഗയ് ഏജനസനികേളക്കയ് ലഭവമഭാക്കുനണയ്.

സഹകേരണ സലാംഘത്തനിലനതനിലരയുള പരഭാതനി

149  (5876) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഗവണലമന്റെയ്  ലസകകടറനിയറയ്  സ്റ്റഭാഫയ്  ഹസൗസനിലാംഗയ്  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിലനതനിലര  മുന  അലാംഗമഭായനിരുന്ന  സനി.രഭാജന  4-1-2017-നയ്  സഹകേരണ
വകുപ്പുമനനിക്കയ്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനികനല്  എനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടനിലലങനില്  എത്രയുലാംകവഗലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഗവണലമന്റെയ്  ലസകകടറനിയറയ്  സ്റ്റഭാഫയ്  ഹസൗസനിലാംഗയ്  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിലല മുന അലാംഗമഭായനിരുന്ന ശതീ.  സനി.  രഭാജന സമര്പനിച അകപക്ഷയനില്
അസനിസ്റ്റന്റെയ്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല്),  തനിരുവനനപുരലാം  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി
സമര്പനിച റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  അകനസ്വഷണ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കുള നനിയനണലാം

150  (5877) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കനഭാടയ്  നനികരഭാധനവലാം  അകത  തുടര്ന്നയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ലകേഭാണവന്ന  നനിയനണവലാംമൂലലാം  സൃഷ്ടനിക്കലപട  പ്രതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കഭാന  കകേരളത്തനിലല  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനിയനിട്ടുലണങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചയ് വനിലയനിരുത്തല് നടത്തുകേയുലാം
സഹകേരണ കമഖലയനിലണഭായ തഭാല്ക്കഭാലനികേ പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുന്നതനിനഭായനി
2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  10  വലരയുള  ഒരു  മഭാസക്കഭാലലാം
സഹകേരണ കമഖല സലാംരക്ഷണ കേവഭാമ്പയനിന സലാംഘടനിപനിച്ചു. 2016  ഡനിസലാംബര് 18
സഹകേരണ കമഖല ദനിനമഭായനി  ആചേരനിച്ചു.  കേവഭാമ്പയനിനനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന
തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനിലലാം  തഭാലൂക്കയ്  തലത്തനിലലാം  സലാംഘലാം  തലത്തനിലലാം
കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിച്ചു.  2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017
ജനുവരനി  31  വലര  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ  യജലാം  നടത്തനി.  ഇതനിലൂലട
നനികക്ഷപകേരുലടയുലാം അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം വനിശസ്വഭാസലാം ആര്ജനിക്കഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങകേളനിലല നനിയമനലാം

151  (5878)  ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ) ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങകേളനില് കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര് തസനികേകേളനില് 2017
ജനുവരനിയനില് പ്രസനിദതീകേരനിച റഭാങയ് പടനികേയനികലക്കഭായനി ഇകപഭാള എത്ര ഒഴനിവകേള
ഉലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  റഭാങയ്  പടനികേയനില്  നനിനതലന്ന  തുടര്നള  നനിയമനവലാം
നടത്തുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങകേളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  രതീതനിക്കയ്  മഭാറലാം
വരുത്തനിയഭാലലാം തുടര്നണഭാകുന്ന ഒഴനിവകേളനികലക്കുലാം ഇകപഭാള നനിലവനില്വന്ന റഭാങയ്
പടനികേയനില്നനിനലാം തുടര്നലാം നനിയമനലാം നടത്തുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

ജനില ഒഴനിവകേള

തനിരുവനനപുരലാം നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

ലകേഭാലലാം നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

പത്തനലാംതനിട 7

ആലപ്പുഴ നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

കകേഭാടയലാം നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

ഇടുക്കനി 20

എറണഭാകുളലാം 16

തൃശ്ശൂര് നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

പഭാലക്കഭാടയ് 6

മലപ്പുറലാം 4

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 23

വയനഭാടയ് 5

കേണ്ണൂര് നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 26
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(ബനി)  പുതനിയ  റഭാങയ്  പടനികേയനില്  നനിനതലന്ന  തുടര്നള  നനിയമനവലാം
നടത്തുലാം.

(സനി)  കകേരള  സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ  രൂപതീകേരണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ആയതു  സലാംബന്ധനിച്ചുള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  നടക്കുന.
നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയയ്  നനിയമന  വനിഷയത്തനിലലാം
തതീരുമഭാനമുണഭാകുന്നതഭാണയ്.

ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിലല കഭാര്ക്കയ്/ കേഭാഷവര് തസനികേ

152 (5879) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിനയ്  അനുവദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള
കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര് തസനികേകേളുലട എണലാം എത്രയഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ബഭാങനിലല  കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര്  തസനികേകേളനില്  എത്ര  സനിര
ജതീവനക്കഭാരുലാം  എത്ര  തഭാലഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുലാം  കജഭാലനിലചേയനലണനലാം  എത്ര
ഒഴനിവകേള നനിലവനിലലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ബഭാങനിലല കഭാര്ക്കയ്/കേഭാഷവര് തസനികേകേളനിലല എത്ര ഒഴനിവകേള
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ 2014-ലല റതീ-കഭാസനിഫനികക്കഷന
പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുള കഭാര്ക്കയ്/  കേഭാഷവര് തസനികേകേളുലട എണലാം 132
ആണയ്.

(ബനി)  ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് കഭാര്ക്കയ്/  കേഭാഷവര് തസനികേയനില്
157  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുണയ്.  അധനികേമഭായുളള  ജതീവനക്കഭാലര  സൂപര്  നക്യൂമററനി
തസനികേയനില് നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുളളതഭാണയ്.  ബഭാങനിലന്റെ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്
ആരുലാം തലന്ന ഇല. നനിലവനില് കഭാര്ക്കയ്/ കേഭാഷവര് തസനികേയനില് ഒഴനിവകേളനില.

(സനി) ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് കഭാര്ക്കയ്/ കേഭാഷവര് തസനികേയനില് 2
എന.ലജ.ഡനി.ഒഴനിവകേള 16-3-2017-ല് പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

കകേപയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജനിലല സ്റ്റഭാഫയ് നനിയമനലാം

153  (5880)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കകേപയ്  എനജനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജനിലല  സ്റ്റഭാഫയ്  നനിയമനവമഭായനി
ബന്ധലപട  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റുകേളക്കയ്  എത്ര  വര്ഷലത്ത  കേഭാലഭാവധനി  ഉലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേപയ്  എനജനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജുകേളനില്  വനിവനിധ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റു
കേളനിലഭായനി  എത്ര  വതീതലാം  അപ്രന്റെതീസയ്  ലട്രയനിനനികേള  ഉലണന്നയ്  ഇനലാം  തനിരനിചയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2 വര്ഷലാം.

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കകേപയ് എനജനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജുകേളനിലല സ്റ്റഭാഫുകേളുലട പ്രകമഭാഷനുലാം ശമ്പള
പരനിഷ്കരണവലാം

154  (5881)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേപയ്  എനജനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  സ്റ്റഭാഫുകേളുലട
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേളുലാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണങ്ങളുലാം  യഥഭാസമയലാം
നടത്തഭാറുകണഭാ;  അവസഭാനമഭായനി  നടന്ന  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെയുലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേളുലടയുലാം വനിവരലാം ഇനലാം തനിരനിചയ് നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  25-7-15  തതീയതനിയനിലല  ഇ 3/777/2014/സനിഎപനിഇ  നമ്പര്
കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പ്രകേഭാരലാം  നടന്ന  പരതീക്ഷയനിലല  റഭാങയ് ലനിസ്റ്റുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
പരഭാതനികേകളഭാ കകേസുകേകളഭാ നനിലവനിലകണഭാ; ഉലണങനില് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അവസഭാനമഭായനി ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം നടത്തനിയതയ് 1-11-2011-ലഭാണയ്.

ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേളുലട വനിവരലാം തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

ജൂനനിയര് സൂപ്രണയ് 26-2-2016

അസനിസ്റ്റന്റെയ് കഗ്രഡയ് -II 12-11-2014

കട്രഡയ് സ്മെഭാന 5-1-2016

ലടകനിക്കല് അസനിസ്റ്റന്റെയ് 18-6-2015

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഉണയ്.  നനിലവനില്  കട്രഡയ് സ്മെഭാന,  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കഗ്രഡയ്-II  എന്നതീ
തസനികേകേളനിലല നനിയമനവമഭായനി ബന്ധലപടയ്  3  കകേസുകേള വതീതലാം ബഹുമഭാനലപട
കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലവനിലണയ്.  ഇനസ്ട്രേകര്/കട്രഡയ് സ്മെഭാന  പരതീക്ഷ
സലാംബന്ധനിച്ചുലാം അഭനിമുഖലാം സലാംബന്ധനിച്ചുലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പുനദുഃരുദഭാരണത്തനിനയ് നടപടനി

155 (5882) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനയ് എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് ഈ സര്ക്കഭാര് പകേലക്കഭാണനിട്ടുളലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ഇതനിനുകവണനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപഭാക്കനിയലതന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനികേള അനുസരനിചയ്  എത്ര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കഭാണയ്
ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനദുഃരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
കേണസക്യൂമര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവയയ്  സബ്സനിഡനി,  ഒഭാഹരനിയനിനത്തനിലലാം  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  ദര്ബല  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  അചടനി
സലാംഘങ്ങള,  സഭാഹനിതവ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,  കൂടഭാലത ശക്തനിയഭാര്ജനിക്കഭാന
സഭാദവതയുള  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങലള  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനിയുലട
സസ്വതീകേഭാരവത,  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നനിവ  വനിലയനിരുത്തനി  സബ്സനിഡനി,
ഓഹരനി,  വഭായയനിനത്തനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനദുഃരുദഭാരണ
പദതനി,  ദര്ബല  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനദുഃരുദഭാരണ  പദതനി,
ദര്ബല  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനദുഃരുദഭാരണ  പദതനി,
കേണസക്യൂമര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനദുഃരുദഭാരണ  പദതനി,  എസയ്.സനി./
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എസയ്.റനി.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനദുഃരുദഭാരണ  പദതനി,  മറയ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കയ്  ധനസഹഭായ  പദതനി,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  വനികേസനവലാം
പുനദുഃരുദഭാരണ  പദതനി  എന്നതീ  പദതനികേളഭാണയ്  ഇതനിനുകവണനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്.

(സനി)  ഈ  പദതനികേള  അനുസരനിചയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
സഹകേരണ വകുപയ് മുകഖന 82 സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്. വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ 

നമ്പര്

പദതനി ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച
സലാംഘങ്ങളുലട എണലാം

1 പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം

19

2 ദര്ബല വനനിതഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള 7

3 ദര്ബല മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള 8

4 കേണസക്യൂമര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണലാം

5

5 എസയ്.സനി./  എസയ്.റനി.  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം

40

6 സഭാഹനിതവ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് സഹഭായലാം 1

7 ശക്തനിയഭാര്ജനിക്കഭാന  സഭാദവതയുള  ദര്ബല
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം

2

                   ആലകേ 82

കേളക്ഷന ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ് കജഭാലനി സുരക്ഷനിതതസ്വലാം

156  (5883)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങകേളനിലല  കേളക്ഷന  ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ്
കജഭാലനി  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഇലഭാത്തതുകേഭാരണലാം  അനുഭവനിക്കുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇവര്ക്കുയ്  നല്കുന്ന  കേമ്മേതീഷന  തുകേ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  ഉയര്ത്തനി
നല്കുന്നതയ് പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട കസവന കവതന വവവസകേള പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതു സലാംബന്ധനിചയ് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സനിരലപടുത്തനിയവര്ക്കയ് നനിലവനില്  2,500  രൂപ സനിര കവതനമഭായുലാം
കേളക്ഷന ആനുപഭാതനികേമഭായനി കേമ്മേതീഷനുലാം നല്കേനിവരുന. കേമ്മേതീഷന ഉയര്ത്തുന്നതയ്
നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  കേളക്ഷന ഏജന്റുമഭാരുലടയുലാം  അലലപ്രസര്മഭാരുലടയുലാം  കസവന കവതന
വവവസകേള പരനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണയ് 15-7-2015-ല് ഉത്തരവയ് പുറലപടുവനിച്ചു. നനിലവനില്
പരനിഷ്കരണ നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലനില.

ബലാംഗഭാളനില്നനിനലാം ഇറക്കുമതനി ലചേയ അരനിയുലട ഗുണകമന

157 (5884) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉപബദള :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അരനിക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേണസക്യൂമര്ലഫഡയ് വഴനി ബലാംഗഭാളനില്നനിനലാം ഇറക്കുമതനി ലചേയ അരനിയുലട ഗുണകമന
സലാംബന്ധനിച ആകക്ഷപലാം സർക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേണസക്യൂമര്ലഫഡയ്  അരനി  വഭാങന്നതനിനയ്  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടുന്നതനിനയ്
മുനപയ്  അരനിയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ അരനി ഇറക്കുമതനി ലചേയതുമൂലലാം
സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അരനി  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേണസക്യൂമര്ലഫഡയ്  വഴനി  ബലാംഗഭാളനില്നനിനലാം  വഭാങ്ങനിയ  അരനിയുലട  ഗുണകമന
സലാംബന്ധനിച  ആകക്ഷപങ്ങള  ഒനലാം  ഉണഭായനിടനില.  എന്നഭാല്  ഒരു  സലലപയര്
വനിതരണലാം ലചേയ അരനി കൂടുതലഭായനി ലവനയ് കപഭാകുനലവന്നയ് ശദയനില്ലപടകപഭാള
ആ സലലപയര്ക്കയ് നല്കേനിയ ഓര്ഡര് റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം അവര് ഇറക്കനിയ അരനി തനിരനിലകേ
നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേണസക്യൂമര്ലഫഡയ്  അരനി  വഭാങന്നതനിനയ്  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടുന്നതനിനു
മുമ്പയ്  അരനിയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  അരനിയുലട  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതു  വനിപണനിയനിലല  വനില്പനവനില  പനിടനിചയ്
നനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  കേണസക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലളക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  കേണകസഭാര്ഷവലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം,
കേണകസഭാര്ഷവലാം  പ്രതനിനനിധനികേള  ആന,  ബലാംഗഭാള  എന്നതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
അരനി ഉല്പഭാദകേര്, കേചവടക്കഭാര്, കഹഭാളലസയനില് കേചവടക്കഭാര്, ലനലയ് ല്ല് ഉല്പഭാദകേ
കേമ്പനനികേള, കേര്ഷകേര് എന്നനിവരുമഭായനി ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തനി അവരനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുന്ന സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം, പഭാചേകേലാം നടത്തനി ഭക്ഷവ കയഭാഗവലമന്നയ്
ഉറപയ് വരുത്തനിയനിട്ടുളതുമഭാണയ്. അരനിയുലട സഭാമ്പനിളുകേള യഥഭാകമലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
കസഭാണസര്  ലചേയനിട്ടുള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  കറഡനികയഭാ  കട്രസര്
ലകബഭാറടറനിയുലാം  ലകേഭാചനിയനിലല  ഇന്റെര്ഫതീല്ഡയ്  ലകബഭാറടറതീസയ്,  നഭാഗ്പൂരനിലല
അനകക്കഭാണ ലഭാബ്സയ് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലാം  പരനികശഭാധന നടത്തനി ലകേമനിക്കലകേള
ഒനലാം ഇല എന്നയ് ഉറപ്പു വരുത്തനിയനിട്ടുളതുമഭാണയ്.

(സനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ അരനി ഇറക്കുമതനി ലചേയനിടനില.  ബലാംഗഭാള അരനി
വനില്പന നടത്തനിയതനിലൂലട സര്ക്കഭാരനിനയ് സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടലാം ഉണഭായനിടനില. 26.30
രൂപയയ്  വഭാങ്ങനിയ  അരനി  സലാംഘങ്ങള  മുകഖന  25  രൂപയഭാണയ്  വനില്പന
നടത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  ഇത്തരത്തനില് നല്കേനിയ വനിലയനിളവയ്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
സഭാമൂഹനികേ പ്രതനിബദതയഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി സസ്വനലാം നനിലയനില് വഹനിക്കണലമന്ന
തതീരുമഭാനലാം അടനിസഭാനലപടുത്തനിയുളതഭാണയ്.

കേണസക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

158  (5885)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കേണസക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
നവതീകേരണത്തനിനുലാം  കേണസക്യൂമര്ലഫഡനിലന  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അഴനിമതനി ഇലഭായ്മ ലചേയന്നതനിനുലാം സുതഭാരവത ലകേഭാണവരുന്നതനിലന്റെയുലാം
ഭഭാഗമഭായനി  ഇ-ലടണര്  നടപനിലഭാക്കനി  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
പ്രതനിനനിധനികേലള  ഉളലപടുത്തനി  പര്കചസയ്  കേമ്മേനിറനി  വനിപുലതീകേരനിച്ചു.  ചേഭാര്കടര്ഡയ്
അക്കസൗണന്റെയ്മഭാരുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഇകന്റെണല്  ആഡനിറയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  രൂപലാം
നല്കേനി  ലലദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംഘടനഭാ രൂപലാം ചേനിടലപടുത്തനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഉത്തരവഭാദനിതസ്വങ്ങളുലാം ചുമതലകേളുലാം
നനിര്വഹനിചയ്  നല്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാലത  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ശക്തമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.
ബനിസനിനസയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  ഇടലപടല്  നടത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സ്റ്റുഡന്റെയ്  മഭാര്ക്കറയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആഫതീസയ്  കസ്റ്റഷനറനി
സഭാധനങ്ങള  നവഭായവനിലയയ്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ-ത്രനികവണനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം വവക്തനികേളക്കയ് ഓണലലലനഭായനി സഭാധനങ്ങള വഭാങന്നതനിനുലാം
വതീടനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി ത്രകവണനി ഓണലലലന കട്രഡനിലാംഗയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
കനതൃതസ്വത്തനില്  2000  നതീതനി  ഒസൗടയ് ലലറലാം  1500  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണറുലട  നയ
പ്രഖവഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഇക്കഭാരവലാം  പ്രകതവകേലാം  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്.  ത്രനികവണനി,
നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാര്  എന്നനിവയയ്  പ്രകതവകേലാം  ടഭാര്ജറയ്  നല്കേനിയകതഭാലട  വനിറയ്
വരവയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിച്ചു.  വനികദശ മദവത്തനിലല ഇനലസന്റെതീവയ്  കനരനിടയ്
ലഫഡകറഷനനില് ലഭവമഭാക്കനിയതനിലൂലട ഈ ഇനത്തനിലല വരുമഭാനത്തനിലലാം വര്ദനവയ്
ഉണഭായനി.  പ്രവര്ത്തന ലചേലവകേള ചുരുക്കനിയതനിലൂലട ഭരണ ലചേലവയ് കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്
സഭാധനിച്ചു.  ജതീവനക്കഭാലര  വനിശസ്വഭാസത്തനില്  എടുത്തുലകേഭാണയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ചേനിടലപടുത്തനിയതനിലൂലടയുലാം  ലഭാഭകേരമലലന്നയ്  കേലണത്തുകേയുലാം  നഷ്ടത്തനിനുലാം
ഡഭാകമജനിനുലാം,  ലകേടുകേഭാരവസതയയ്  ഈടഭാക്കനിയ  നന  കസ്റ്റഭാറുകേള  ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം ശഭാസതീയമഭായനി തനിടലപടുത്തനി അധനികേമഭായനി നനിയമനിക്കലപട
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര ഒഴനിവഭാക്കനി ബഭാക്കനിയുളവലര പുനര്വനിനവസനിക്കുകേയുലാം
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ലചേയ്തു.  വനിവനിധ കഗഭാഡസൗണുകേളനില് ലകേടനിക്കനിടന്ന സഭാധനങ്ങള വനിറഴനിചതനിലൂലടയുലാം
പലനിശ  നഷ്ടലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭായകേള  പുനര്കമതീകേരനിചതനിലൂലടയുലാം
ലഫഡകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിച്ചു. കമല് പരഭാമര്ശനിച
പ്രകേഭാരമുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലൂലട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത കേണസക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ ആഡനിറനിലാംഗനിനയ് വനികധയമഭാക്കഭാത്ത കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം 64.78 കകേഭാടനി രൂപയുലട പ്രവര്ത്തനലഭാഭലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്.

ചേഭാലക്കുടനിയനില് പുതനിയ എ.ആര്. ഓഫതീസയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

159  (5886)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനിയനില്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  തഭാലൂക്കയ്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചയ്
രണയ്  വര്ഷലാം  പനിന്നനിട  സഭാഹചേരവത്തനില്,  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  എ.ആര്.  ഓഫതീസയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേണസക്യൂമര്ലഫ ഡനിലന്റെ മഭാറനി സഭാപനിച വനികദശ മദവകഷഭാപ്പുകേള

160  (5887)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് കേണസക്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ എത്ര വനികദശ മദവകഷഭാപ്പുകേൾ
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ് ; വനിശദഭാലാംശലാം ജനില തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  എത്ര  മദവകഷഭാപ്പുകേൾ  കദശതീയ-സലാംസഭാന
പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് സനിതനി ലചേയന എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇവയനില് എത്രലയണലാം മഭാറനി സഭാപനിച്ചു എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ്  കേണസക്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ 36 വനികദശ മദവകഷഭാപ്പുകേളുലാം 3
ബനിയര്  കഷഭാപ്പുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണയ്.   ജനില  തനിരനിച്ചുള  വനിശദഭാലാംശലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:
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കമ നമ്പര് യൂണനിറനിലന്റെ കപരയ് ജനില

        (1)             (2)    (3)

1 എഫയ്.എല്-005 കപരൂര്ക്കട തനിരുവനനപുരലാം

2 എഫയ്.എല്-007 സ്റ്റഭാചേല തനിരുവനനപുരലാം

3 എഫയ്.എല്.009 ഓവര്ബനിഡ്ജയ് തനിരുവനനപുരലാം

4 എഫയ്.എല്.-020 ലവഞഭാറമൂടയ് തനിരുവനനപുരലാം

5 എഫയ്.എല്.-021 ആറനിങ്ങല് തനിരുവനനപുരലാം

6 ബനിയര് കഷഭാപയ് കകേഭാവളലാം തനിരുവനനപുരലാം

7 ബനിയര് കഷഭാപയ് സ്റ്റഭാചേക്യൂ തനിരുവനനപുരലാം

8 എഫയ്.എല്.-023 ചേനിന്നക്കട ലകേഭാലലാം

9 എഫയ്.എല്.-035 പരവൂര് ലകേഭാലലാം

10 എഫയ്.എല്.-045 പത്തനലാംതനിട പത്തനലാംതനിട

11 എഫയ്.എല്.-056 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ

12 എഫയ്.എല്.-060 അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ

13 എഫയ്.എല്.-072 ലപഭാനകുന്നലാം കകേഭാടയലാം

14 എഫയ്.എല്.-083 ഏറമഭാനൂര് കകേഭാടയലാം

15 എഫയ്.എല്.-086 പഭാല കകേഭാടയലാം

16 എഫയ്.എല്.-091 ലതഭാടുപുഴ ഇടുക്കനി

17 എഫയ്.എല്.-095 അടനിമഭാലനി ഇടുക്കനി

18 എഫയ്.എല്.-104 ബഭാനര്ജനി കറഭാഡയ് എറണഭാകുളലാം

19 എഫയ്.എല്.-107 പവറനില എറണഭാകുളലാം
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         (1)             (2)             (3)

20 എഫയ്.എല്.-108 ഗഭാന്ധനി നഗര് എറണഭാകുളലാം

21 എഫയ്.എല്.-109 കേടവനറ എറണഭാകുളലാം

22 എഫയ്.എല്.-129 കതഭാപ്പുലാംപടനി എറണഭാകുളലാം

23 ബനി.ആര്.-003 കേലൂര് എറണഭാകുളലാം

24 എഫയ്.എല്.-135 ഞഭാറയല് എറണഭാകുളലാം

25 എഫയ്.എല്.-142 കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം എറണഭാകുളലാം

26 എഫയ്.എല്.-152 തൃശ്ശൂര് തൃശ്ശൂര്

27 എഫയ്.എല്.-159 കുന്നലാംകുളലാം തൃശ്ശൂര്

28 എഫയ്.എല്.-160 വടക്കഭാകഞരനി തൃശ്ശൂര്

29 എഫയ്.എല്.-162 ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തൃശ്ശൂര്

30 എഫയ്.എല്.-172 പഭാലക്കഭാടയ് പഭാലക്കഭാടയ്

31 എഫയ്.എല്.-175 ഒറപഭാലലാം പഭാലക്കഭാടയ്

32 എഫയ്.എല്.-185 മലപ്പുറലാം മലപ്പുറലാം

33 എഫയ്.എല്.-192 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

34 എഫയ്.എല്.-202 ലകേഭായനിലഭാണനി കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

35 എഫയ്.എല്.-206 കുറവഭാടനി കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

36 എഫയ്.എല്.-218 മടന്നൂര് കേണ്ണൂര്

37 എഫയ്.എല്.-219 കേണ്ണൂര് ഠസൗണ കേണ്ണൂര്

38 എഫയ്.എല്.-223 തളനിപറമ്പയ് കേണ്ണൂര്

39 എഫയ്.എല്.-224 ആലകക്കഭാടയ് കേണ്ണൂര്

(ബനി)   28  വനികദശ മദവകഷഭാപ്പുകേളുലാം  2  ബനിയര് കഷഭാപ്പുകേളുലാം  ഉളലപലട  30
കഷഭാപ്പുകേള കദശതീയ സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് സനിതനി ലചേയന.
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കമ നമ്പര് യൂണനിറനിലന്റെ കപരയ് ജനില

      (1)             (2)               (3)

1 എഫയ്.എല്.-005 കപരൂര്ക്കട തനിരുവനനപുരലാം

2 എഫയ്.എല്.-007 സ്റ്റഭാചേല തനിരുവനനപുരലാം

3 എഫയ്.എല്.-009 ഓവര്ബനിഡ്ജയ് തനിരുവനനപുരലാം

4 എഫയ്.എല്.-020 ലവഞഭാറമൂടയ് തനിരുവനനപുരലാം

5 ബനിയര് കഷഭാപയ്, സ്റ്റഭാചേല തനിരുവനനപുരലാം

6 എഫയ്.എല്.-021 ആറനിങ്ങല് തനിരുവനനപുരലാം

7 എഫയ്.എല്.-023 ചേനിന്നക്കട ലകേഭാലലാം

8 എഫയ്.എല്.-045 പത്തനലാംതനിട പത്തനലാംതനിട

9 എഫയ്.എല്.-056 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ

10 എഫയ്.എല്.-060 അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ

11 എഫയ്.എല്.-072 ലപഭാനകുന്നലാം കകേഭാടയലാം

12 എഫയ്.എല്.-083 ഏറമഭാനൂര് കകേഭാടയലാം

13 എഫയ്.എല്.-086 പഭാല കകേഭാടയലാം

14 എഫയ്.എല്.-091 ലതഭാടുപുഴ ഇടുക്കനി

15 എഫയ്.എല്.-095 അടനിമഭാലനി ഇടുക്കനി

16 എഫയ്.എല്.-107 പവറനില എറണഭാകുളലാം

17 എഫയ്.എല്.-129 കതഭാപ്പുലാംപടനി എറണഭാകുളലാം

18 എഫയ്.എല്.-135 ഞഭാറയല് എറണഭാകുളലാം

19 എഫയ്.എല്.-142 കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം എറണഭാകുളലാം

20 ബനി.ആര്.-003 കേല്ലൂര് എറണഭാകുളലാം

21 എഫയ്.എല്.-159 കുന്നലാംകുളലാം തൃശ്ശൂര്

22 എഫയ്. എല്.-160 വടക്കഭാകഞരനി തൃശ്ശൂര്
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       (1)             (2)          (3)

23 എഫയ്. എല്.-162 ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തൃശ്ശൂര്

24 എഫയ്.എല്.-185 മലപ്പുറലാം മലപ്പുറലാം

25 എഫയ്.എല്.-192 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

26 എഫയ്.എല്.-202 ലകേഭായനിലഭാണനി കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

27 എഫയ്.എല്.-206 കുറവഭാടനി കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

28 എഫയ്.എല്.-218 മടന്നൂര് കേണ്ണൂര്

29 എഫയ്.എല്.-219 കേണ്ണൂര് ഠസൗണ കേണ്ണൂര്

30 എഫയ്.എല്.-223 തളനിപറമ്പയ് കേണ്ണൂര്

(സനി)   സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  സനിതനിലചേയന്ന  24  വനികദശ  മദവ
കഷഭാപ്പുകേളുലാം 2 ബനിയര് കഷഭാപ്പുകേളുലാം മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  

കമ നമ്പര് യൂണനിറനിലന്റെ കപരയ് ജനില

       (1)             (2)               (3)

1 എഫയ്.എല്-005 കപരൂര്ക്കട തനിരുവനനപുരലാം

2 എഫയ്.എല്-007 സ്റ്റഭാചേല തനിരുവനനപുരലാം

3 എഫയ്.എല്.-009 ഓവര്ബനിഡ്ജയ് തനിരുവനനപുരലാം

4 ബനിയര് കഷഭാപയ്, സ്റ്റഭാചേല തനിരുവനനപുരലാം

5 എഫയ്.എല്.-023 ചേനിന്നക്കട ലകേഭാലലാം

6 എഫയ്.എല്.-045 പത്തനലാംതനിട പത്തനലാംതനിട

7 എഫയ്.എല്.-056 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ

8 എഫയ്.എല്.-060 അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ

9 എഫയ്.എല്.-072 ലപഭാനകുന്നലാം കകേഭാടയലാം

10 എഫയ്.എല്.-083 ഏറമഭാനൂര് കകേഭാടയലാം



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 233

       (1)             (2)              (3)

11 എഫയ്.എല്.-086 പഭാല കകേഭാടയലാം

12 എഫയ്.എല്.-091 ലതഭാടുപുഴ ഇടുക്കനി

13 എഫയ്.എല്.-095 അടനിമഭാലനി ഇടുക്കനി

14 എഫയ്.എല്.-107 പവറനില എറണഭാകുളലാം

15 എഫയ്.എല്.-129 കതഭാപ്പുലാംപടനി എറണഭാകുളലാം

16 എഫയ്.എല്.-142 കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം എറണഭാകുളലാം

17 ബനി.ആര്.-003 കേലൂര് എറണഭാകുളലാം

18 എഫയ്.എല്.-159 കുന്നലാംകുളലാം തൃശ്ശൂര്

19 എഫയ്.എല്.-160 വടക്കഭാകഞരനി തൃശ്ശൂര്

20 എഫയ്.എല്.-162 ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തൃശ്ശൂര്

21 എഫയ്.എല്.-185 മലപ്പുറലാം മലപ്പുറലാം

22 എഫയ്. എല്.-192 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

23 എഫയ്.എല്.-202 ലകേഭായനിലഭാണനി കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

24 എഫയ്.എല്.-206 കുറവഭാടനി കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

25 എഫയ്.എല്.-219 കേണ്ണൂര് ഠസൗണ കേണ്ണൂര്

26 എഫയ്.എല്.-223 തളനിപറമ്പയ് കേണ്ണൂര്

ലകേ.ടനി. ഡനി.സനി. പുതുതഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള

161 (5888) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  പുതുതഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;

(സനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട  കേതീഴനിലള  കഹഭാടലകേളുലടയുലാം  ടഭാമറനിന്റെയ്
കഹഭാടലകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  അവയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  -  കദശതീയ പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മദവശഭാലകേള പൂടണലമന്ന
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനി  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട  ബനിയര്  പഭാര്ലറുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലത്ത എപ്രകേഭാരമഭാണയ് ബഭാധനിചനിട്ടുളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  പലവനിധ സലാംഭഭാവനകേള നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.   ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി  -യുലട
ആദവ സഭാന്നനിധവലാം കതക്കടനി,  മൂന്നഭാര്,  കുമരകേലാം,  കകേഭാവളലാം തുടങ്ങനിയവ പല ടൂറനിസലാം
ലഡസ്റ്റനികനഷനുകേളുലടയുലാം  വനികേസനത്തനിനയ്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണയ്.  വനിവനിധ
ലഡസ്റ്റനികനഷനുകേളനിലല കഹഭാടലകേലള ബന്ധനിപനിച്ചുള എയര്പലന ടൂര് പഭാകക്കജയ്,
പപ്രവറയ്  ട്രഭാവല്  എജനസനികേളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  ലട്രയനിന  ചേഭാര്ടര്  പഭാകക്കജയ്,
മണസൂണ  സമയത്തയ് തഭാരതീഫയ് കുറചയ്  മണസൂണ ടൂറനിസലാം എന്നനിങ്ങലന പല ടൂര്
പഭാകക്കജുകേളുലാം തുടങ്ങനി വചതയ് ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യഭാണയ്.  ഇതു കൂടഭാലത കകേരളത്തനിലല
വനികേസനിതവലാം  വനികേസനിച്ചു  ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതുമഭായ  എലഭാ  ടൂറനിസലാം
ലഡസ്റ്റനികനഷനുകേളനിലലാം ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട പ്രതീമനിയലാം,  ബ ഡ്ജറയ്  കഹഭാടലകേളുലട
സഭാന്നനിധവലാം അവനിലടയുള ടൂറനിസലാം മഭാര്ക്കറനിങ്ങനിനയ് ഉകത്തജനലാം നല്കുനണയ്.

(ബനി)   ലപഭാനമുടനിയനില്  ടൂറനിസലാം   വകുപയ്  പകേമഭാറനിയ  15  കകേഭാകടജുകേളുലട
ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം,  തമ്പഭാനൂര് പചേത്രലാം  കഹഭാടല്,  കകേഭാവളലാം സമുദ്ര കഹഭാടല്,
മൂന്നഭാര്  ടതീ  കേസൗണനി  കഹഭാടല്   എന്നനിവയുലട  നവതീകേരണലാം,  കബക്കല്  ബതീചയ്
കേവഭാമ്പനില്  24  പുതനിയ കകേഭാകടജുകേള/കേവഭാമ്പയ് എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മലമ്പുഴ,
ലനയഭാര്   ഡഭാലാം  എന്നതീ  രണയ്  യൂണനിറനികേളനിലമഭായനി  3  ലമഗഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര്  പവര്
പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കല്,  കേണ്ണൂര്,  തൃശ്ശൂര്,  പതീരുകമടയ്,  ആലപ്പുഴ എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല
ടഭാമറനിന്റെയ്  കഹഭാടലകേളുലട നവതീകേരണലാം എന്നനിവയഭാണയ്  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി പുതുതഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള.
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(സനി)  ടഭാമറനിന്റെയ്  കഹഭാടലകേള  പഴയ  യഭാത്രനി  നനിവഭാസനിലന  കപരുമഭാറനി
വനിപണനലാം ലചേയന്നവയഭാണയ്.   ടഭാമറനിന്റെയ്  കഹഭാടലകേളക്കുലാം,  കമഭാടലകേളക്കുലാം അവ
ഇരനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളളക്കനുസരനിചയ്  വരുമഭാനത്തനില്  ഏറക്കുറചനിലകേള
ഉണഭാകുനണയ്.   ടഭാമറനിന്റെയ്  കഹഭാടലകേളനിലലാം  കമഭാടലകേളനിലലാം   പരനിമനിതമഭായ എണലാം
മുറനികേളുലാം  സസൗകേരവങ്ങളുലാം  മഭാത്രകമയുള.  ആകേയഭാല്  ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന ചേനില പരനിമനിതനികേളുണയ്.

(ഡനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  40  ബനിയര്  പഭാര്ലറുകേളഭാണയ്
കകേരളത്തനിലകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം  നടത്തനി  വന്നനിരുന്നതയ്.  ബഹുമഭാനലപട
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  ഉത്തരവയ്  പ്രകേഭാരലാം  22  എണലാം  പൂട്ടുകേയുണഭായനി.   ഈ  ബനിയര്
പഭാര്ലറുകേള പൂടനിയതുമൂലലാം  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  48  കകേഭാടനി  വനിറവരവനില്
കുറവയ്  വരുലമന്ന  ആശങയനിലഭാണയ്.   ഇതുമൂലലാം  കകേരളസര്ക്കഭാരനില്  അടയ്ക്കുന്ന
നനികുതനിയനില്  5  കകേഭാടനിയുലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലക്കുള  1  കകേഭാടനിയുലാം  കുറവയ്  വരുലാം.
ഈ സഭാപനങ്ങളനിലലലഭാലാം  കൂടനി  344 ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള നനിയമനിചനിരുന (സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാര്-47, ലകേ.ടനി.  ഡനി.സനി. കനരനിട്ടുള കകേഭാണട്രഭാകയ്-21, ലട്രയനിനതീസയ്-38, പുറലാം
കേരഭാര്-238  എന്ന രതീതനിയനിലഭാണയ്)  ഇതനിനഭാല് ഇവരുലട ലതഭാഴനില് നഷ്ടലപടനിട്ടുണയ്.
ഇത്തരത്തനില് ലതഭാഴനില് രഹനിതരഭായ ലകേ.ടനി.  ഡനി.സനി. -യുലട ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള പുനര്
വനിനവസനിക്കുന്നതു മൂലലാം ഒരു വര്ഷലാം ഏകേകദശലാം 4.08 കകേഭാടനി രൂപ അധനികേ ബഭാധവത
കൂടനി ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യയ് ഉണഭാകുലാം.  

ബനി.ആര്.  ഡനി.സനി.-യുലട അധതീനതയനിലള സഭാപനങ്ങള

162 (5889) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യുലട  അധതീനതയനിലള
എത്ര  സഭാപനങ്ങള  ലതീസയ്/പഭാടലാം/വഭാടകേ  ഇനത്തനില്  നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം
ആര്ലക്കഭാലക്കയഭാലണന്നയ് നല്കേനിയലതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലതീസയ്/പഭാടലാം  /വഭാടകേ  കേഭാലഭാവധനി  എത്രലയനലാം  പ്രസ്തുത  തുകേയനില്
വഭാര്ഷനികേ വര്ദനവയ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഒകര  സഭാപനത്തനിനയ്/വവക്തനിക്കയ്  മഭാത്രലാം  ലതീസയ്/
പഭാടലാം/വഭാടകേയയ്  നല്കുന്ന  സഭാപനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കലയനലാം  എന്നയ്  മുതലഭാണയ്
നല്കേനിവരുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യനില്  2016-17 -ല് എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടന്നനിട്ടുലണനലാം  ഏലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങളനിലഭാണയ്
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ഈ  പ്രവൃത്തനി  നടത്തനിയലതനലാം,  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിലലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേ
എത്രലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബനി.ആര്.  ഡനി.സനി.-യുലട അധതീനതയനില് തഭാലഴപറയുന്ന സഭാപനങ്ങള
ലതീസനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

1.  ആയനിറനി ലടര്മനിനല്-വലനിയപറമ്പ കേഭായല് ടൂറനിസലാം വനികേസന സമനിതനിക്കയ്

2. ഇടയനിലക്കഭാടയ്  അമനിനനിറനി  ലസന്റെര്-വലനിയപറമ്പ  കേഭായല്  ടൂറനിസലാം
വനികേസന സമനിതനിക്കയ്

3. കബക്കല് ബതീചയ് പഭാര്ക്കയ് -പളനിക്കര സഹകേരണബഭാങനിനയ്

4. കകേഭാടപ്പുറലാം  ഹസൗസയ് കബഭാടയ്  ലസന്റെര് -ശതീ.മുഹമ്മേദയ് അനസയ്-നയ്

5. കബക്കല് കഫഭാര്ടയ് പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് കബ-ശതീ.അബ്ദുല് സനഭാഫയ്-നയ്

6. തൃക്കണഭാടയ് അമനിനനിറനി ലസന്റെര്-ശതീ.ഷറഫുദനിന-നയ്

(ബനി)

സഭാപനലാം പ്രതനിമഭാസ ലതീസയ്
തുകേ (Rs)

പഭാട  കേഭാലഭാവധനി
(വര്ഷലാം)

വഭാര്ഷനികേ
വര്ദനവയ്

ആയനിറനി ലടര്മനിനല് 8,500         5 --------

ഇടയനിലക്കഭാടയ് അമനിനനിറനി ലസന്റെര് 1,500 5 20.00%

കബക്കല് ബതീചയ് പഭാര്ക്കയ് 1,60,500 3 ------

കകേഭാടപ്പുറലാം ഹസൗസയ് കബഭാടയ് ലസന്റെര് 16,500 5 ------

കബക്കല് കഫഭാര്ടയ് പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് കബ 30,416 1

തൃക്കണഭാടയ് അമനിനനിറനി ലസന്റെര് 4,100 5 -----

(സനി)  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി  തതീരുന്ന  മുറയയ്  ദര്ഘഭാസുകേള  മുകഖന  വതീണലാം
പഭാടക്കഭാരലന കേലണത്തുകേയഭാണയ് ലചേയ്തു വരുന്നതയ്.

(ഡനി)   ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യനില്  2016-17  ആയനിറനി  ലടര്മനിനല്   9,81,757
രൂപയുലാം  കബക്കല്  ബതീചയ്  പഭാര്ക്കനില്  23,500  രൂപയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ലചേലവഴനിച്ചു.
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ഫഭാലാം ടൂറനിസലാം

163  (5890) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി  ഫഭാലാം
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ആവശവകേത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഫഭാലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭാണയ്
ഇതനിനകേലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  ഈ  പദതനികേളക്കയ്  നല്കേനിവരുന്ന  കപ്രഭാതഭാഹനങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ഡനി)  ഫഭാലാം  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുകവണനി  തയഭാറഭാകുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
സര്ക്കഭാര് കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കനി നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഫഭാലാം  ടൂറനിസലാം  ലസന്റെറുകേള  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ടൂറനിസലാം  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിലന്റെ  ലവബയ്  പസറനില്
പ്രസനിദലപടുത്തുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഫഭാലാം ടൂറനിസലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഗ്രതീന ഫഭാലാം കകേരള
പദതനി ടൂറനിസലാം വകുപയ്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതു കൂടഭാലത വയനഭാടയ്   ജനിലയനിലല
പഞഭാരലകേഭാലനിയനില്  പ്രനിയദര്ശനിനനി  ടതീ  എനവകയഭാണലമനസയ്  എന്ന  പദതനിയുലാം
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  ഫഭാലാം ടൂറനിസലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതവകേ കപ്രഭാതഭാഹന പദതനി
നനിലവനിലനില.

(ഡനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ഇ) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

കവളനി ടൂറനിസ്റ്റയ് വനികലജനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

164 (5891) ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  കവളനി  ടുറനിസ്റ്റയ്  വനികലജനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  വകുപ്പുകേള തമ്മേനിലളള  ഏകകേഭാപനലാം  സഭാധവമഭാക്കുന്നതനിനയ്

എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് ?

ഉത്തരലാം

കവളനി  ടൂറനിസ്റ്റയ്  വനികലജനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനവലാം  കമല്കനഭാടവലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപയ്

കനരനിടഭാണയ് നനിര്വഹനിക്കുന്നതയ്. നനിലവനില് ഇവനിടലത്ത പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭായ

രതീതനിയനിലഭാണയ് നടനവരുന്നതയ്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം

5 ടൂറനിസലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് കവളനിയനില് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഈ പ്രവൃത്തനികേള

നടപഭാക്കുകമ്പഭാള കേഭാരവക്ഷമമഭായ നടത്തനിപനിനയ് ആവശവമഭായ സമയത്തയ് ബന്ധലപട

വകുപ്പുകേളുലട  മതീറനിലാംഗയ്  വനിളനിചയ്  ചേര്ച  ലചേയയ്  വനിഷയങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്

ശദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദതനി

165 (5892) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .  ടനി  .   പടസണ മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) പപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദതനി എന്നതയ് എനഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുരഭാതന  പസസയ്  റൂടയ്  പുനരുദഭാരണത്തനിനുള  പദതനിയനില്
പങഭാളനിയഭാകുന്നതയ് കകേരളഭാ ടൂറനിസത്തനിനയ് ഏലതഭാലക്ക തരത്തനില് മുതല് കൂടഭാകുലമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേരനിത്ര  പ്രധഭാനവലാം  മനസനിലഭാക്കനി  നനിരവധനി  ചേരനിത്ര  സ്മെഭാരകേങ്ങലളയുലാം
ചേരനിത്ര പ്രഭാധഭാനവമുള പ്രകദശങ്ങലളയുലാം ബന്ധനിപനിചയ് ചേരനിത്രത്തനിലന്റെ ഒരു കനര്കേഭാഴ്ച
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ്  പകേര്ന  നല്കുകേ  എന്ന ഉകദ്ദേശകത്തഭാലട  ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനിയഭാണയ് പപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദതനി.

(ബനി)  ഏകേകദശലാം 3000 ബനി.സനി.  മുതല് പ്രഭാചേതീന കരഖകേളനില് പരഭാമര്ശനിച
തുറമുഖങ്ങളുലാം  കലഭാകേത്തനിലല  അന്നയ്  അറനിയലപടുന്ന  സലാംസഭാര  സലാംപുഷ്ടമഭായ
രഭാജവങ്ങളുമഭായനിടഭാണയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  വവഭാപഭാരലാം.  ഇവയനില്  അധനികേവലാം
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സുഗന്ധ  വവജന  വവഭാപഭാരമഭായനിരുന.  ഒരു  കേഭാലത്തയ്  നഷ്ടലപട്ടുകപഭായ
പ്രതഭാപലാം  സലാംസഭാനലാം  വതീലണടുക്കുന്നതനികലക്കയ്  മുസനിരനിസയ്  പദതനിയുലട
നടത്തനിപനികനഭാലടഭാപലാം  അനഭാരഭാഷഭാ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിപനിക്കഭാന
കവണനി  പസൗരഭാണനികേ  കേഭാലത്തുണഭായനിരുന്ന  വവഭാപഭാര  പങഭാളനിത്ത  രഭാജവങ്ങളഭായ
ബര്മ്മേ,  പചേന,  ലഡനമഭാര്ക്കയ്,  ഈജനിപ്റയ്,  ഗ്രതീസയ്  തുടങ്ങനിയ  31-ഓളലാം
വനികദശരഭാജവങ്ങലള  ബന്ധലപടുത്തനി  ഒരു  റൂടയ്  മഭാപയ്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  അതനിലന
'സനില്ക്കയ്  കറഭാഡയ്'  എന്നയ്  മഭാതൃകേ  സസ്വതീകേരനിചയ്  പസസയ്  റൂടയ്  എന്ന  നഭാമകേരണലാം
ലചേയകേയുണഭായനി.

അനഭാരഭാഷ  സലാംഘടനയഭായ  UNESCO-യുലട  പ്രഭാമുഖവത്തനില്  ഏലറടുത്തയ്
നടത്തുന്ന  പദതനി  ആയതനിനഭാല്  അനഭാരഭാഷതലത്തനില്ത്തലന്ന  ഇതയ്  ടൂറനിസലാം
കമഖലയനില്  ശകദയമഭാകുന്നതഭാണയ്.  ഇനവയനിലല  ഏറവലാം  വലനിയ  പപതൃകേ
പദതനികേളനില് ഒന്നഭായ പസസയ് റൂടയ് പദതനി അനഭാരഭാഷതലത്തനില്ത്തലന്ന കകേരള
വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയയ് മഹത്തഭായ കനടലാം പകേവരനിക്കഭാന കേഴനിയുന്ന ഒന്നഭാണയ്.
പുരഭാതന  കട്രഡയ്  റൂടയ്  പുനരുദഭാരണത്തനിലൂലട  ഈ  പദതനി  കകേരളഭാ  ടൂറനിസലാം
മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിനുള  നൂതന  വനിപണന  കമഖല  തുറന  തരുന.   UNESCO,
UNWTO  എന്നതീ  അനഭാരഭാഷഭാ  സലാംഘടനകേളഭാണയ്  ഈ  പദതനിക്കയ്  പനിനതുണ
നല്കുന്നതയ്.

തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം പ്രവൃത്തനികേള

166  (5893) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ടൂറനിസലാം കമഖലയുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
ഇനനി എത്ര പ്രവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാകേഭാനുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതലഭാമഭാലണനലാം  ഇതനിലന്റെ  നനിലവനിലള
അവസ എനഭാലണനലാം തരലാം തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു പ്രവൃത്തനിക്കഭാണയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാനുളതയ്.

(ബനി)  തലകശ്ശേരനി പപതൃകേ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി തലകശ്ശേരനി സബയ് കേളകര്
ബലാംഗഭാവനിലന്റെ കേണസര്കവഷന & റതീ യൂസയ് ആസയ് തലകശ്ശേരനി ലഹറനികറജയ് മക്യൂസനിയലാം
എന്ന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണലാം  (conservation)
നവതീകേരണലാം  സസൗന്ദരവവത്ക്കരണലാം  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്  വനിഭഭാവന
ലചേയനിട്ടുളതയ്. നനിലവനില് ലകേടനിടലാം റവനക്യൂ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് ആയതനിനഭാല്
ടനി വകുപനില്നനിനലാം എന. ഒ. സനി. ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.
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ടൂറനിസലാം മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേള

167  (5894)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ടൂറനിസ്റ്റയ്  ലഡസ്റ്റനികനഷനുകേളുലട സമഗ്രവലാം സുസനിരവലാം
പ്രകൃതനി സസൗഹൃദവമഭായ വനികേസന ലക്ഷവലാം പകേവരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ആദവ പടനിയഭായനി
നടപഭാക്കുന്ന മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ഏലതലഭാലാം  ലഡസ്റ്റനികനഷനുകേളുലട  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനഭാണയ്
സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിട്ടുളലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുകേള  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാനലപട  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങലള
ഉളലപടുത്തനി മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
അവ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  ആണയ്.   നനിലവനില്  കകേഭാവളലാം-പൂവഭാര്  ടൂറനിസലാം
കകേഭാറനികഡഭാര്,  കുമരകേലാം,  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി,  കതക്കടനി  എന്നതീ  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനുകേള
തയഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനില്  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി
മഭാസ്റ്റര് പഭാനനിനയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)   ഏജനസനികേള തയഭാറഭാക്കുന്ന കേരടയ്  മഭാസ്റ്റര് പഭാന ആദവഘടത്തനില്
ബന്ധലപട  വനിവനിധ  വകുപ്പുമഭായനി  ചേര്ചകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അതനില്  നനിന്നയ്
ഉരുത്തനിരനിയുന്ന അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണയ് രണഭാലാം
ഘടത്തനില് അതഭാതയ് പ്രകദശങ്ങളനിലല ടൂറനിസലാം സലാംരലാംഭകേരുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുമഭായുലാം
ചേര്ച  നടത്തനി  അവരുലട  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി  ഉളലക്കഭാണലാം   തുടര്ന്നയ്
അതഭാതയ്  പ്രകദശങ്ങളുലട  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം  മറയ്  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേരുമഭായനി
ചേര്ചകേള  നടത്തനി  ആവശവമഭായ  തനിരുത്തലകേള  വരുത്തനി  മഭാത്രകമ
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുള.

ഇത്തരത്തനില് അലാംഗതീകേരനിച മഭാസ്റ്റര് പഭാനുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് അതതയ്
സലങ്ങളുലട  പ്രകതവകേത  കൂടനി  ഉളലക്കഭാളനിചഭാണയ്  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപട
പദതനികേളക്കുള കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്.

ടൂറനിസലാം വര്ക്കനിലാംഗയ് ഗ്രൂപനിലന്റെ പരനിഗണക്കഭായുള കപ്രഭാജക്ടുകേള

168  (5895)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്നനിന്നയ്  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ടൂറനിസലാം വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിലന്റെ പരനിഗണനക്കഭായനി എത്ര
ലപ്രഭാജക്ടുകേള സമര്പനിചനിരുന; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലാം ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യുലാം സമര്പനിചനിരുന്ന കപ്രഭാജക്ടുകേള
ഓകരഭാനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  ലപ്രഭാജക്ടുകേളക്കയ്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണയ്  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  പരനിഗണനക്കഭായനി
ആലപ്പുഴ ജനിലയനില്നനിനലാം കപ്രഭാജക്ടുകേള ഒനലാം സമര്പനിചനിടനില.

(ബനി&സനി)  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലാം  ബനി.ആര്. ഡനി.സനി.-യുലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ഒനലാം
തലന്ന സമര്പനിചനിടനില.

ഗ്രഭാമതീണ ടൂറനിസലാം

169  (5896)  ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട  വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് ഈ സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകേ;

(ബനി) കകേരളത്തനില് ബഭാറുകേളുലാം മദവ വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം പൂടനിയതനിനുകശഷലാം
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണത്തനില് കുറവയ് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദമഭായ കേണക്കുകേള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഗ്രഭാമതീണ ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട വനിപുലതീകേരണത്തനിനയ് ഉതകുന്ന തരത്തനില്
ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം,  ഗ്രതീന  കേഭാര്പറയ്  എന്നതീ  പദതനികേളനിലളലപടുത്തനി
അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനവലാം, പ്രഭാകദശനികേ ടൂറനിസലാം പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി&സനി) വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണത്തനില് കുറവയ് വന്നനിടനില.  എന്നഭാല്
വരവനിലള വളര്ചഭാ നനിരക്കനില് കുറവയ് വന്നനിട്ടുണയ്.
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ആലപ്പൂഴ ലകേഭാകമഴ്സവല് കേനഭാലനിലന്റെ കേരയനിലള ലചേറുഹട്ടുകേള

170  (5897)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ലകേഭാകമഴ്സവല്  കേനഭാലനിനയ്  ഇരുകേരകേളനിലമഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്ക
ലപടനിട്ടുള ലചേറുഹട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല ആര്ക്കഭായനിരുനലവനലാം ഇതുവലര
എത്രലയണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-ലയ  ഏല്പനിചനിട്ടുലണനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലാം ഡനി.ടനി.പനി.സനി. -ക്കയ് പകേമഭാറഭാത്ത എത്ര
ഹട്ടുകേളഭാണയ് കേഭാലപഴക്കലാംമൂലലാം നശനിക്കുന്നലതന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ലകേഭാത്തവഭാല് ചേഭാവടനിപഭാലത്തനിനയ് സമതീപലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള ശസൗചേഭാലയലാം
ശഭാസതീയ രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തന സജമഭാക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സലത്തയ്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളതുലാം  (ആസനിനവഭാള  ഫഭാകറനിയുലട
എതനിര്വശലാം)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുമഭായ  റൂലാം  ഡനി.ടനി.പനി.സനി-ക്കയ്
പകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് അതനിനുള അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല കേനിറയ്കകേഭാ  (KITCO)  യഭാണയ്.   ഈ  സഭാപനലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വകുപനിനയ് പകേമഭാറനിയനിടനില.  

(ബനി)  കേഭാലപഴക്കലാംമൂലലാം ഒനലാം നശനിചനിടനില.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ആഭവനര ടൂറനിസലാം

171  (5898)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കനഭാടയ് നനികരഭാധനലാം വന്നതനിനുകശഷലാം ആഭവനര ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തയ് മഭാന്ദവലാം
സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ആഭവനര  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ബന്ധലപടുത്തനി  ടൂറനിസലാം  പഭാകക്കജുകേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് പദതനിയുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില് യഭാത്ര ലചേലവയ്,  ഭക്ഷണലാം,  തഭാമസലാം,  സലങ്ങള കേഭാണല്
എന്നനിവലയലഭാലാം  ഉളലപലടയുള  ടൂറനിസലാം  പഭാകക്കജുകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
തദ്ദേസ്വഭാരഭാ ആഭവനര ടൂറനിസലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കനഭാടയ്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷലാം  ആഭവനര  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തയ്
മഭാന്ദവലാം സലാംഭവനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  വനികദശത്തുലാം സസ്വകദശത്തുലാം കറഭാഡയ്
കഷഭാകേളുലാം  ലഫയറുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിചതനിലൂലടയുലാം  പരസവ  പ്രചേരണങ്ങളനിലൂലടയുലാം
പ്രചേരണങ്ങള  തസ്വരനിതലപടുത്തനിയതനിലൂലടയുലാം കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം സലാംസഭാന
ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തുണഭായ മഭാന്ദവലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് ശമനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി&ഡനി)  ആഭവന ടൂറനിസലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ബന്ധലപടുത്തനി  വഭാണനിജവഭാടനിസഭാനത്തനിലള  ടൂറനിസലാം
പഭാകക്കജുകേള ടൂറനിസലാം വകുപയ്  കനരനിടയ്  നടപഭാക്കനി വരുന്നനില.   നനിലവനില് ടൂറനിസലാം
പഭാകക്കജുകേള  കനരനിടയ്  നടപഭാക്കുന്ന  വനിഷയലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  അകഡനിറഡയ്  ടൂര്
ഓപകററര്മഭാര് നല്കുന്ന ടൂര് പഭാകക്കജുകേലള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം  വകുപനിലന്റെ
ഔകദവഭാഗനികേ ലവബ്പസറനില് പ്രസനിദലപടുത്തഭാറുണയ്.

മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് വനികനഭാദ സഞഭാര വകുപയ് ലചേലവഴനിച തുകേ.

172  (5899) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്
വനികനഭാദസഞഭാര വകുപയ് ലചേലവഴനിച തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  മലപ്പുറലാം  വഴനി  ,എത്ര രൂപയഭാണയ്  ലചേലവഴനിചലതനലാം
ഏലതഭാലക്ക  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഏലതഭാലക്ക  ഇനത്തനിലഭാണയ്  തുകേ  ലചേലവഴനിചലതനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) തഭാനൂര്-ഒട്ടുലാംപുറലാം വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം ഡനി.റനി.പനി.സനി.-
ക്കയ് കമല് സൂചേനിപനിച വര്ഷങ്ങളനില് ലഭനിച വരുമഭാനലാം എത്രലയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്

ടൂറനിസലാം  പദതനികേളക്കഭായനി  ആലകേ  17,45,86,836  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുകേയുലാം ഇതനില്  6,73,66,342  രൂപ വനിവനിധ ഏജവനി സനികേളക്കയ്  നല്കുകേയുലാം

ലചേയ്തു.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളക്കഭായനി  ആലകേ

2,78,90,000  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  94,45,000  രൂപ  വനിവനിധ

എജനസനികേളക്കയ് നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(ബനി)  വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി ഉളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന.*

(സനി)  തഭാനൂര് ഒട്ടുമ്പുറലാം ബതീചനില് നനിന്നയ് ഡനി.റനി.പനി.-സനിക്കയ് ലഭനിച വരുമഭാനലാം

2015-16 -1,14,387 രൂപ

2016-17 -4,51,605 രൂപ

സലാംസഭാനലാം സന്ദര്ശനിച വനികനഭാദഞഭാരനികേളുലട എണലാം

173 (5900) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാനലാം സന്ദര്ശനിച വനികദശ
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണത്തനില്, മുനവര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചയ് എത്ര ശതമഭാനലാം
വര്ദനവഭാണയ് ഉണഭായനിട്ടുളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  അനവ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനള  എത്ര
ടൂറനിസ്റ്റുകേള  സലാംസഭാനത്തയ്  വന്നനിട്ടുലണനലാം  ഇവരനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയുലട വരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുലണനമുള വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണലാം  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്  കേലണര്
വര്ഷലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്.   2016  വര്ഷത്തനില് ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണത്തനില്
വര്ദനവണഭായനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ രണയ് വര്ഷലത്ത കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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വര്ഷലാം വനികദശ വനികനഭാദ സഞഭാരനികേള ആഭവനര വനികനഭാദ സഞഭാരനികേള

2015 9,77,479 1,24,65,571

2016 10,38,419 1,31,72,535

വര്ദനവയ് 6.23% 5.67%

2015-ല് ആഭവന ടൂറനിസത്തനില് നനിനള വരുമഭാനലാം 13,836.78 കകേഭാടനി രൂപ
ആയനിരുന്നതയ്  2016-ല്  15,348.64  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  വര്ദനിചതഭായനി
കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുണയ്.

ഭൂതത്തഭാനലകേടനില് കബഭാടയ് സര്വതീസയ്

174  (5901)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലത്ത  ടൂറനിസലാം  പ്രകദശമഭായ  ഭൂതത്തഭാനലകേടനില്
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കുകവണനി കബഭാടയ് സര്വതീസയ് നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  കബഭാട്ടുകേളഭാണയ്  നനിലവനില്  ഭൂതത്തഭാനലകേടയ്  റനിസര്കവഭായറനില്
സര്വതീസയ് നടത്തുന്നലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  സര്വതീസനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  സസ്വകേഭാരവ  വവക്തനികേളുലടയുലാം
കബഭാട്ടുകേളുലട എണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭൂതത്തഭാനലകേടയ്,  തകടക്കഭാടയ്,  പൂയലാംകുടനി,  കനരനിയമലാംഗലലാം  തുടങ്ങനിയ
പ്രകദശങ്ങളനിലല  ടൂറനിസലാം  സഭാധവത  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി
ഭൂതത്തഭാനലകേടയ്  റനിസര്കവഭായറനിനുകവണനി  പുതുതഭായനി  കബഭാടയ്  സര്വതീസയ്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്  കബഭാടയ്  സര്വതീസയ്
നനിലവനിലണയ്.

(ബനി)  9 എണലാം

(സനി)  നനിലവനില്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  എലഭാ  കബഭാട്ടുകേളുലാം  സസ്വകേഭാരവ
വവക്തനികേളുകടതഭാണയ്.

(ഡനി)  കബഭാടയ്  സര്വതീസുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്  7  അലാംഗ  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇവരുലട  ശപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ജലകസചേനവകുപയ്  പുതനിയ
കബഭാട്ടുകേളുലട സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനി വരുന.
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കുറവഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

175  (5902)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറവഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനുകേതീഴനില്
നടനവരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  കുറവഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്നനിന്നയ്  ഇതനിനകേലാം
സമര്പനിചതുലാം  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാറനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലളതുമഭായ  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കലയന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മണ്ഡലത്തനില് ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് ഏലറ സഭാധവതയുള ഏലതങനിലലാം
പദതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില് പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാം തലന്നയനില.

(സനി)  പദതനികേള ഒനലാം സമര്പനിചനിടനില.

( ഡനി)  കലഭാകേനഭാര്കേഭാവയ്  കക്ഷത്രത്തനിലന  പനില്ഗ്രനിലാം  ടൂറനിസലാം  സര്കേക്യൂടയ്
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  തഭാലഴ  പറയുന്ന  പദതനികേള  വകുപയ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

1.  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്സയ് ടു വടകേര കലഭാകേനഭാര്കേഭാവയ് ലടമ്പനിള കറഭാ ഡയ്

2.  പനില്ഗ്രനിലാം ടൂറനിസലാം ലസന്റെര് അറയ് കലഭാകേനഭാര്കേഭാവയ്

പൂയലാംകുറനിമല  എന്ന സലലാം ടൂറനിസലാം  വനികേസന സഭാദവതയുള  സലമഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.

മലപ്പുറലത്ത പുതനിയ വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള

176  (5903)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് വനികനഭാദസഞഭാര വകുപയ് പുതുതഭായനി കേലണത്തനിയ
വനികനഭാദ സഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള എലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലനങനിലലാം  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ്  ആവശവമഭായ  ഫണയ്  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുഴകയഭാര കസ്നേഹ പഭാത ചേമ്രവടലാം എന്ന ടൂറനിസ്റ്റയ് കകേന്ദ്രമഭാണയ് പുതുതഭായനി
കേലണത്തനിയതയ്.

(ബനി)  ഉണയ്

(സനി)  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

വനികനഭാദസഞഭാര വനിപണനത്തനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

177 (5904) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  വനിപണനത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വനിപണനത്തനിനുള  ഏറവലാം  നല  ഉപഭാധനി
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ്  മനികേച  കസവനവലാം  മഭാനവമഭായ  ലപരുമഭാറവലാം
വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല ശചേനിതസ്വവലാം ഗതഭാഗതസസൗകേരവവലാം ആയതനിനഭാല്
ഇവയയ് മുനതൂക്കലാം നല്കേനിലക്കഭാണള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ലമചലപട  വനികനഭാദസഞഭാര  വനിപണനത്തനിനഭായനി  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനികേള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)

• കകേരള  ടൂറനിസലാം  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനികദശ
രഭാജവങ്ങളനില് കറഭാഡയ് കഷഭാകേളുലാം കട്രഡയ് ലഫയറുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുന.
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• ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

• കകേരളലത്ത വനിവഭാഹ/MICE  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ പ്രധഭാന ലക്ഷവസഭാനമഭായനി
മഭാറന്നതനിനുള  ഓണപലന/ഓഫയ്  പലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപഭാക്കനി വരുന.

• നവ  മഭാധവമങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട   കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം
സഭാധവത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• കകേരള കബഭാഗയ് എകയ്പ്രസയ് കപഭാലള നവതീന മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് തനങ്ങള
നടപഭാക്കനി വരുന.

• വനികനഭാദസഞഭാരനികേകളയുലാം  കേലഭാസസ്വഭാദകേകരയുലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലകേഭാചനി  ബനിനഭാലല  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട
സലാംഘടനിപനിച്ചു വരുന.

• കദശതീയ/അനര്കദശതീയ പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളനില് കകേരള ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
പരസവലാം നല്കേനിവരുന.

• മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനള  സഞഭാരനികേലള  കകേരളലത്ത
പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  പഭാര്ട്ണര്ഷനിപയ്
മതീറകേളുലാം കറഭാഡ്കഷഭാകേളുലാം നടത്തനിവരുന.

• അവധനിക്കഭാലത്തുലാം  മറലാം  കദശതീയ  തലത്തനില്  കകേരള  ടൂറനിസലാം
പ്രചേരനിപനിക്കഭാനഭായനി  ഡ്രതീലാം  സതീസണ/ഓഫയ്  സതീസണ  കേവഭാമ്പയനിന
നടത്തനിവരുന.

• സലാംസഭാനലത്തത്തുന്ന  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കുലാം  തകദ്ദേശതീയര്ക്കുമഭായനി
ഓണലാം വഭാരഭാകഘഭാഷലാം,  നനിശഭാഗന്ധനി ലഫസ്റ്റനിവല്,  ഉതവലാം എന്നതീ
പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

• നഭാഷണല് ഇന്റെര്നഭാഷണല് കേവഭാമ്പയനിന നടത്തനിവരുന.

• പ്രചേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനിലല
പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളനിലലാം  ടനി.വനി.  ചേഭാനലകേളനിലലാം  പരസവലാം  നല്കേനി
വരുന.

• വനിവനിധ സഭാലാംസഭാരനികേ പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം കമളകേളക്കുലാം സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവലാം കസഭാണസര്ഷനിപ്പുലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി&സനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള മഭാലനിനവവനിമുക്തമഭായനി സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള

178 (5905) ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതല : 
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് : 
ശതീ  .    ലകേ  .   ബഭാബു : 
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാലനിനവമുക്തമഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിലവനില് എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് ഉളലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ശചേനിതസ്വമനിലഭായ്മയുലാം  മഭാലനിനവ
സലാംസരണ  പദതനികേളുലട  അഭഭാവവലാം  കമഖലലയ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കു
ലമന്നതനിനഭാല്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കമഖലയനിലല  മഭാലനിനവ  സലാംസരണത്തനിനയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പു വരുത്തുവഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  വനികനഭാദസ ഞഭാര  കമഖലകേളനിലല  മഭാലനിനവ
നനിയനണത്തനിനുലാം  സലാംസരണത്തനിനുമഭായനി  കുടലാംബശതീ,  ശചേനിതസ്വമനിഷന,  ജനിലഭാ
ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന കേസൗണസനിലകേള,  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപയ്,  എന.ജനി.ഒ.
കേള,  മറയ്  സന്നദ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഈ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല ശചേനിതസ്വലാം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനയ് ജനിലഭാ
ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന കേസൗണസനിലകേള മുഖഭാനരലാം കുടുലാംബശതീയുമഭായനി സഹകേരനിചയ്
കതീന ലഡസ്റ്റനികനഷന കേവഭാമ്പയനിന എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം മഭാലനിനവനതീക്കലാം നടത്തനി
വരുന.  ടൂറനിസലാം ലസന്റെറുകേളനിലല നക്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ദ്രുതഗതനിയനില്
അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന ഗ്രതീന കേഭാര്പറയ് പദതനിയനില് പ്രധഭാന ഘടകേമഭായനി മഭാലനിനവ നനിയനണവലാം
സലാംസരണവലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കേഭായകലഭാര  ജലഭാശയങ്ങളനിലല  ഹസൗസയ്
കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനള മഭാലനിനവങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി സസ്വതീകവജയ് ട്രതീറയ്ലമന്റെയ്
പഭാനറുകേള സഭാപനിച്ചു വരുന.  വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ശഭാസതീയമഭായനി മഭാലനിനവങ്ങള
സലാംസരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇനസനികനററുകേള,  ബകയഭാഗവഭാസയ്   പഭാന്റുകേള  എന്നനിവ
സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  
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(സനി)   മഭാലനിനവ  സലാംസരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാകക്കണതുലാം  ശചേനിതസ്വ
പരനിപഭാലനലാം  ഉറപഭാകക്കണതുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാം  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനിലലാം ചുമതലയനിലലാം ലപടതഭാണയ്.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം സലാംസഭാനത്തയ്
ടൂറനിസലാം  ലഡസ്റ്റനികനഷനുകേളനിലല  മഭാലനിനവ  നനിയനണലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  ഇതനിലന്റെ
സലാംസരണത്തനിനുമഭായനി  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശസസ്വയലാം  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ഇതര
ഏജനസനികേള എന്നനിവരുമഭായനി കചേര്ന്നയ് ടൂറനിസലാം വകുപയ് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല   ശചേനിതസ്വലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനയ്   ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേസൗണസനില്  മുഖഭാനരലാം
കുടുലാംബശതീയുമഭായനി സഹകേരനിചയ് "Clean Destination Campaign” എന്ന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   കൂടഭാലത  കകേഭാവളലാം,  മൂന്നഭാര്,  കുമ്പളങ്ങനി   പഞഭായത്തയ്,
വര്ക്കല  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
വനിവനിധ  എന.ജനി.ഒ.  -കേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  മഭാലനിനവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജന
പദതനികേളുലാം  ഏലറടുത്തയ്  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത  ഗ്രതീന  കേഭാര്പറയ്  പദതനിയനില്
വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുമഭായനി   കചേര്ന്നയ്  മഭാലനിനവ  നനിയനണത്തനിനയ്  കപ്രകതവകേ
പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കേനി വരുന.

ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം

179 (5906) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് മറയ് സലാംസഭാനങ്ങലള അകപക്ഷനിചയ്
നമ്മുലട സലാംസഭാനലാം പകേവരനിച കനടങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  രണഭാലാംഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട
പ്രഭാകദശനികേ  സമൂഹത്തനിനയ്  കൂടുതല്  വരുമഭാനലാം  കനടനിലക്കഭാടുക്കഭാന  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചതയ്;

(സനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  സലാംബന്ധനിചയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം കബഭാധവല്ക്കരണലാം, പരനിശതീലനലാം എന്നനിവ
നടത്തുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം കൂടുതല് ജനിലകേളനികലയയ്  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?
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(എ)   ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തയ്  മലറഭാരു  സലാംസഭാനവലാം  പ്രകതവകേ
കപ്രഭാജകയ്  നടപഭാക്കുന്നനില.  ഈ  രലാംഗത്തയ്  ജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
അതുവഴനി  യു.എന. ഡബ.റനി.ഒ.-യുകടതടക്കലാം  ഒകടലറ  കദശതീയ  അനര്കദശതീയ
പുരസഭാരങ്ങള  കനടഭാനുലാം   കകേരളത്തനിലല  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കയ്
കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  ലഭനിച  പുരസഭാരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(ബനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  രണഭാലാംഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
2011  -ലഭാണയ്  ആരലാംഭനിചതയ്.   പുതുതഭായനി  3  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്കൂടനി  ടനി  പദതനി
വവഭാപനിപനിച്ചു.   വനിവനിധ  ഉദ്പഭാദന  ഗ്രൂപ്പുകേലളയുലാം  വനിതരണ  ഗ്രൂപ്പുകേലളയുലാം
കേലണത്തുകേയുലാം  അവലയ  ടൂറനിസലാം  കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി  വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിലക്കഭാണയ്  യൂണനിറകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  വരുമഭാന
വര്ദനവനിനയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു.  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം-ഗ്രഭാമതീണ  ടൂറനിസലാം
പഭാകക്കജുകേള  തകദ്ദേശതീയര്ക്കയ്  മുതല്മുടക്കനിലഭാലത  അധനികേവരുമഭാനലാം  കനടഭാന
സഹഭായനിക്കുന.

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  പരനിശതീലനലാം എന്നനിവ വനിവനിധ ജനിലകേളനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
2017-18  പദതനി  വര്ഷത്തനില്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ഇതയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം കകേരളത്തനിലല 14 ജനിലകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  മനിഷന
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത  മനിഷലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  സഭാദവതയുള
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

ആകനിസനിബനിള ടൂറനിസലാം പദതനി

180  (5907)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ആകനിസനിബനിള  ടൂറനിസലാം  പദതനി  നടപഭാകക്കണതനിലന്റെ
ആവശവകേത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇതനിനകേലാം
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള പദതനികേള ഏലതഭാലക്ക; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  ഈ  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്

(ബനി)  ടൂറനിസലാം വകുസ്തുപയ് ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന  "ഗ്രതീന കേഭാര്പറയ്"
പദതനിയനില്  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരടക്കമുള  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ്
അനുഭവകവദവമഭാകുന്ന  തരത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങലള
മഭാറനിലയടുത്തയ്  പരമഭാവധനി  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ഭനിന്നകശഷനി
സസൗഹൃദമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഭനിന്നകശഷനി  സസൗഹൃദ  കടഭായ യ് ലലറകേള  റഭാമ്പുകേള,  വതീല്ലചേയര്
സസൗകേരവങ്ങള,  നടപഭാതകേള,  വനിശമ മുറനികേള,  പ്രകതവകേ പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  കമഖലകേള
എന്നനിവലയലഭാലാം  സഭാധവതയനുസരനിചയ്  ഓകരഭാ  കകേന്ദ്രത്തനിലലാം  ഏര്ലപടുത്തു
ന്നതനിനുള പദതനിക്കയ്  ലക്ഷവമനിടുന.

ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി

181 (5908) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേള പകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  നടത്തനിപയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  എലനലഭാലാം
അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  എത്ര  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണയ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം
വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള  കേര്മ്മേ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസലാം മനിഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേള അനുബന്ധലാം I  ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.*

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) കദശതീയ-അനര്കദശതീയ അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള ഉളലപലട 10 പുരസഭാരങ്ങള
ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധലാം  II
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)   നനിലവനില്  7  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പദതനി  നടപഭാക്കനി  വരുന.   കുമരകേലാം,
കതക്കടനി,  കകേഭാവളലാം,  പവത്തനിരനി,  അമ്പലവയല്,  കുമ്പളങ്ങനി,  കബക്കല്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭാണയ്  പദതനി  നടപഭാക്കനി  വരുന്നതയ്.   ഇതനിനു  പുറകമ
ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം   വനിപൂലതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളലപലട  112
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ലതരലഞടുക്കലപട  50
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം  "പദവത്തനിലന്റെ സസ്വനലാം നഭാടയ്,  ജനങ്ങളുലട
സസ്വനലാം  ടൂറനിസലാം"  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലതരലഞടുക്കലപട  7  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

അതനിരപനിളനി ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് സസൗകേരവങ്ങള

182  (5909)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിളനി  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി  എലനലഭാലാം
സസൗകേരവങ്ങളഭാണയ്  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്  എന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കയ്  അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങളഭായ കടഭായ് ലറയ്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്
തുടങ്ങനിയവ ഒരുക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതനിരപനിളനി  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  ഉളലപട  തുമ്പൂര്മൂഴനിയനില്
ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി  എലനലഭാലാം  സസൗകേരവങ്ങളുലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണയ്
നടത്തുകേ എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അതനിരപനിളനി  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി  ഒരു  യഭാത്രനി  നനിവഭാസയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനിയഭായനിട്ടുണയ്.   ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള
ലഹല്പയ്  ലഡസയ്,  ഭക്ഷണശഭാല,  കകേഭാണഫറനസയ്  ഹഭാള  എന്നനിവയടക്കമുള
സസൗകേരവങ്ങള ഇകതഭാടനുബന്ധനിചയ് ഉളലപടുത്തുന്നതഭാണയ്.  ഇതനിനു പുറലമ  ടൂറനിസ്റ്റയ്
ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്,  പബനിക്കയ് പഭാര്ക്കയ്,  വക്യൂ കപഭായനിന്റെയ് എന്നതീ
സസൗകേരവങ്ങളുലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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(സനി)  തുമ്പൂര്മൂഴനിയനില്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി  ചുവലട  പറയുന്ന  വനികേസന
പ്രവൃത്തനികേള ആണയ് നടപഭാക്കുന്നതയ്.

1. കുടനികേളുലട പഭാര്ക്കനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

2. കേര്ടന ഫസൗണന

3. ജനകററര്

4. ഫൂടയ് ഓവര് ബനിഡ്ജയ്

5. നടപഭാതകേള

6. ഇരനിപനിടങ്ങള

വഭാടഭാനപളനി ബതീചനിലന്റെ സസൗന്ദരവവത്ക്കരണലാം

183  (5910)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര്  ജനിലയനിലല  വഭാടഭാനപളനി  ബതീചനിലന്റെ  സസൗന്ദരവ
വല്ക്കരണത്തനിനുള നടപടനിക്കഭായനി മണലൂര് എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയനിട്ടുള കേത്തയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് ഇക്കഭാരവത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനി  എലനലഭാമഭാലണന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാന പദതനി

184 (5911) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .  സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .  എസയ്  .  ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള
പദതനികേളുലട  നടത്തനിപ്പുവഴനി,  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്  എത്ര
ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷവമനിടുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ടൂറനിസലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര് ആവനിഷരനിചനിട്ടുള പദതനികേളുലട
നടത്തനിപ്പുവഴനി, 2017  കേലണര് വര്ഷത്തനില് വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണത്തനില്
10 ശതമഭാനലാം വര്ദനവണകുലമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി കഹഭാലാംകസ്റ്റ

185  (5912) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി  കഹഭാലാം  കസ്റ്റ  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്
എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സലവഭാസനികേള  ഏര്ലപടുകത്തണലതനലാം  ഇതു
സലാംബന്ധനിച  നടപടനികേള/അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള  എന്നനിവ  എവനിലട  നനിനലാം
കതടണലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളലാം  സന്ദര്ശനിക്കുന്ന  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ്  തഭാമസസസൗകേരവലാം
വര്ദ്ദേനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അവര്ക്കയ് കകേരളത്തനിലന്റെ സലാംസഭാരവലാം ആതനിഥവ മകനഭാഭഭാവവലാം
അനുഭവകവദവമഭാക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി കകേരള ടൂറനിസലാം കഹഭാലാംകസ്റ്റ കഭാസനിഫനികക്കഷന
പദതനി  നടപഭാക്കനി  വരുന.  കഹഭാലാംകസ്റ്റ  കഭാസനിഫനികക്കഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിശ്ചനിത  മഭാതൃകേയനിലള  അകപക്ഷ  അനുബന്ധ  കരഖകേള  ഉളലപലട  ടൂറനിസലാം
വകുപനിലന്റെ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനില്  സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.  കഹഭാലാംകസ്റ്റയനില്
ഉണഭാകകേണ  അവശവ  സസൗകേരവങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

ശബരനിമല മഭാസ്റ്റര് പഭാനനില് ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള

186  (5913) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ശബരനിമല മഭാസ്റ്റര് പഭാനനില് ഉളലപടുത്തനി എലനഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്
വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുളലതനലാം  ഇതനില്  ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്  ഇകപഭാള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളലതനലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിനഭായനി  ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അടുത്ത  ശബരനിമല  സതീസണുമുമ്പയ്  എലനഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  ഇവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുകമഭാ;

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  എലനങനിലലാം
തടസലാം ഏലതങനിലലാം പദതനിക്കയ് കനരനിടുനകണഭാ; ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശബരനിമല മഭാസ്റ്റര് പഭാന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ബഹുമഭാനലപട
കകേരള  പഹകക്കഭാടതനി  രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുള  ഉന്നതഭാധനികേഭാര  സമനിതനിയുലാം
(പഹപവര്  കേമ്മേനിറനി  കഫഭാര്  ഇലാംപനിലമകന്റെഷന  ഓഫയ്  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന)
ഉന്നതഭാധനികേഭാര  സമനിതനിയയ്  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശലാം  നല്കുന്നതനിനുകവണനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള സഭാകങതനികേ സമനിതനിയുലാം  (ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി ടു ദനി പഹ പവര്
കേമ്മേനിറനി)  ബന്ധലപട  കേണസളടന്റുമഭാലരയുലാം  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നയ്  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റര്
പഭാനനിനയ്  വനികധയമഭായനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാകക്കണ  പദതനികേള  മുന
ഗണനഭാകമത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   പൂര്ത്തനികേരനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലനിസ്റ്റയ്
അനുബന്ധലാം  -1  ആയനി  കചേര്ക്കുന.* മഭാസ്റ്റര്  പഭാന  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധലപടയ് നഭാളനിതുവലര 89 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  അനുബന്ധലാം -2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ലപരനിയഭാര് കേടുവഭാ സകങതത്തനിലഭാണയ് ശബരനിമലയുമഭായനി ബന്ധലപട
പ്രവൃത്തനങ്ങള  നടക്കുന്നതയ്  എന്നതനിനഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന വനലാം വനവജതീവനി വകുപ്പുകേളുലട മുനകൂര് അനുമതനി ആവശവമഭാണയ്.
ഇത്തരലാം  അനുമതനികേള  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  ബന്ധലപട
തലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ശബരനിമല ഇടത്തഭാവളങ്ങള

187  (5914) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡയ്  ശബരനിമലയനികലക്കുള  പഭാതയനില്  മുപകത്തഴയ്
ഇടത്തഭാവളങ്ങള  പ്രഖവഭാപനിച  പ്രകേഭാരലാം  ഇവ  ഏലതഭാലക്ക  സലങ്ങളനിലഭാണയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇടത്തഭാവളങ്ങളുലട ഘടന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനിസ്റ്റയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)   കദശതീയ,  സലാംസഭാന  പഭാതയരുകേനില്  50  കേനികലഭാമതീറര്  ഇടവനിടയ്
കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡുകേളുലട  കേതീഴനിലള,  മതനിയഭായ  സലസസൗകേരവങ്ങളുള
കക്ഷത്രങ്ങളനില്  തതീര്തഭാടകേര്ക്കയ്  തഭാമസത്തനിനുലാം  വനിശമത്തനിനുലാം  വഭാഹനങ്ങള
പഭാര്ക്കയ്  ലചേയന്നതനിനുലാം  പ്രഭാഥമനികേഭാവശവങ്ങള  നനിറകവറന്നതനിനുലാം  മറമഭായനി
ആധുനനികേ  സസൗകേരവങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനഭായഭാണയ്  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുളതയ്. 

മലബഭാര് കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡയ് കക്ഷത്ര ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം

188 (5915)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനയ്  കേതീഴനിലള  കക്ഷത്രങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാരനില് ഏലതഭാലക്ക  കക്ഷത്രലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണയ്  ശമ്പളലാം  മുടങ്ങനിയനിട്ടുള
ലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മഭാകനജുലമന്റെയ് ഫണമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഏലതഭാലക്ക ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണയ്
ശമ്പള വര്ദനവയ് നല്കേഭാന കേഴനിയഭാലത വന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കക്ഷത്ര ഭരണഭാധനികേഭാരനികേള യഥഭാസമയലാം അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാത്തതുലാം
കേണക്കുകേളനില് കമകക്കടുകേള കേലണത്തുന്നതുമഭായ കക്ഷത്രങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ശമ്പള ധനസഹഭായലാം കൃതവമഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനില് തടസലാം കനരനിടുനണയ്.

(ബനി) മലബഭാര് കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലള കക്ഷത്രങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  1-3-2009  പ്രഭാബലവത്തനിലഭാണയ്  അവസഭാനമഭായനി  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണലാം  അനുവദനിചതയ്.  ഇനകനിലമന്റെയ്,  ക്ഷഭാമബത്ത  വര്ദനവയ്,  കഗ്രഡയ്
ലപ്രഭാകമഭാഷന തുടങ്ങനിയവ മൂലമുള ശമ്പള വര്ദനവയ് അലഭാലത ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം
മുകഖനയുള ശമ്പള വര്ദനവയ്  1-3-2009-നയ് കശഷലാം മലബഭാര് കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡയ്
നനിയനണത്തനിലള കക്ഷത്രങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ലഭവമഭായനിടനില.

ശബരനിമലയനില് സസ്വതീകവജയ് ട്രതീറയ്ലമന്റെയ് പഭാന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബന്ധലപട അഴനിമതനി.

189  (5916) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ശബരനിമല മഭാസ്റ്റര് പഭാനനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്ന സസ്വതീകവജയ് ട്രതീറയ്ലമന്റെയ്
പഭാന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചതയ് എന്നഭാണയ്;  എത്ര രൂപയഭാണയ് ഇതനിനഭായനി
ലചേലവഴനിചതയ്; ആര്ക്കഭായനിരുന നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല;

(ബനി)  പഭാന്റെനിലന്റെ  സഭാപനിത  കശഷനി  എത്രയഭാണയ്;  ഇതയ്  ഇകപഭാള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  അഴനിമതനി
നടന്നതഭായുള പത്രവഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  എലനഭാലക്ക  അപഭാകേതകേളഭാണയ്  സലാംഭവനിചലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് എലനങനിലലാം കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്
എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015  നവലാംബറനിലഭാണയ്  സന്നനിധഭാനത്തയ്  മഭാലനിനവ  സലാംസരണ  പഭാന്റെയ്
സഭാപനിചതയ്.  പഹദ്രഭാബഭാദനിലല  രഭാലാംകേനി  ഇനഫ്രെഭാലസ്ടെക്ചര്  ലനിമനിറഡഭാണയ്
കേരഭാറുകേഭാര്.  പഭാന്റെയ്  സഭാപനിചതനിനയ് നഭാളനിതുവലര  20,31,61,499 (ഇരുപതയ് കകേഭാടനി
മുപത്തനിലയഭാന്നയ് ലക്ഷത്തനി അറുപത്തനിലയഭാന്നഭായനിരത്തനി നഭാനൂറനി ലതഭാണ്ണൂറനി ഒനപതയ്
രൂപ മഭാത്രലാം) കേരഭാറുകേഭാര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പ്രതനിദനിനലാം അഞയ് ദശലക്ഷലാം  ലനിററഭാണയ് പഭാന്റെനിലന്റെ സഭാപനിത കശഷനി.
പഭാന്റെയ്  പൂര്ണമഭായുലാം  തൃപ്തനികേരമഭായ  രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില  എന്ന  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണയ്.  പഭാന്റെയ്  പൂര്ണമഭായുലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനി
നഭാവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പഭാന്റെനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  എലനങനിലലാം  അപഭാകേതകേള
സലാംഭവനിചതഭാകയഭാ  പഭാകേപനിഴകേള  ഉളതഭാകയഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭനിചനിടനില.  പഭാന്റെയ്
പൂര്ണമഭായുലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാകേഭാലത  വന്നഭാല്  കേരഭാറുകേഭാര്
ലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭാടഭാമ്പുഴ ശതീഭഗവതനി കക്ഷത്രലാം ശബരനിമല ഇടത്തഭാവളമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി

190  (5917) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുപസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേഭാടഭാമ്പുഴ ശതീഭഗവതനി കക്ഷത്രലാം
ശബരനിമല  ഇടത്തഭാവളലാം  ആക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കക്ഷത്രലാം  അധനികേഭാരനികേള
കദവസസ്വലാം വകുപനിനയ് നല്കേനിയ ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  തതീര്തഭാടകേരുലട  ഇടത്തഭാവളമഭായനി

മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന കേഭാടഭാമ്പുഴ ശതീഭഗവതനി കക്ഷത്രത്തനിലല ഭസൗതതീകേ സഭാഹചേരവലാം

ലമചലപടുത്തുവഭാന  കവണനിയുളള  പദതനികേള  പരനികശഭാധനിചയ്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീര്തഭാടന  ടൂറനിസലാം  വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപട  പദതനികേളനില്

ഉളലപടുത്തനി  ഇവനിലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനയ്  ഫണയ്

അനുവദനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേസൗണസനിലനിനയ്  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച

ലപ്രഭാജകയ്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുവഭാന  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കേഭാടഭാമ്പുഴയുലട ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി എടുത്ത നടപടനികേള

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശബരനിമല തതീര്തഭാടനത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തയ് നനിനലാം

മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വരുന്ന  ഭക്തജനങ്ങളക്കയ്  ഇടത്തഭാവളങ്ങളഭായനി

കക്ഷത്രങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ശചേനിമുറനികേള,  ആഹഭാരലാം,  തഭാമസലാം,  വനിശമലാം,  വഭാഹന

പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  തുടങ്ങനിയ  സസൗകേരവങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  വനിശമ  കകേന്ദ്രങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ശതീകേഭാടഭാമ്പുഴ

കദവസസ്വകത്തയുലാം ലതലരഞടുത്തനിട്ടുണയ്.

(സനി&ഡനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം കബഭാര്ഡയ് ലസകടറനിലയ മഭാറണലമന്ന ആവശവലാം

191  (5918) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡയ്  ലസകടറനിലയ  നതീക്കണലമന്നയ്
ആവശവലപടയ്  ബഹു.  കദവസസ്വലാം  മനനി,  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡയ്  പ്രസനിഡന്റെനിനയ്  കേത്തയ്
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേത്തനിലല ഉളടക്കലാം വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലസകടറനിലയ മഭാറഭാനുള എലനങനിലലാം പ്രകതവകേ കേഭാരണങ്ങള ഉകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  പകേര്പയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

മഭാടഭായനിക്കഭാവനിലല കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാദമനി

192  (5919)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  മഭാടഭായനിക്കഭാവനിലല  കക്ഷത്രകേലഭാ  അക്കഭാദമനിക്കയ്  ഫണയ്
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവനിലട  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2017-18  ബഡ് ജറനില്  2250-00-103-85  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്
അക്കഭാദമനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാലത  2016-17-ല് സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിലന്റെ  ശതീര്ഷകേത്തനില് അനുവദനിച  50
ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  വനിഹനിതലാം  31-3-2017-ല്  അക്കഭാദമനിക്കയ്  പകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.
കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതടക്കമുള  വനിഷയങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയന്നതനികലയഭായനി
11-5-2017-ല്  ബഹു.  സഹകേരണവലാം  ടൂറനിസവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
വനിളനിച്ചു  കചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില്  ജൂണനില്  തലന്ന  കഭാസ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതുളലപലടയുള  നടപടനികേള  ഭരണസമനിതനി
സസ്വതീകേരനികക്കണതഭാലണന്ന തതീരുമഭാനലാം പകേലക്കഭാള്ളുകേയുണഭായനി.

ആരഭാധനഭാലയങ്ങളനില് മഭാസ്ഡ്രനില്ലുലാം കേഭായനികേ പരനിശതീലനവലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന
നടപടനി

193  (5920) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡുകേളുലട  കേതീഴനിലള  കക്ഷത്ര  പരനിസരങ്ങളനിലലാം
ലലമതഭാനങ്ങളനിലലാം  മഭാസ്ഡ്രനില്ലുലാം  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനവലാം  നടത്തുന്നതയ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്,  കദവസസ്വലാം  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള
നടത്തുന്നതനിലന  നനിയനനിച്ചുലകേഭാണയ്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* പലബറനിയനില് വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  കക്ഷത്രങ്ങള ആത്മതീയ കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുമഭായനി  മഭാത്രലാം
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  ആയുധ  പരനിശതീലനമുളലപലടയുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എലഭാത്തരലാം  ആരഭാധനഭാലയങ്ങലളയുലാം  ഇതനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണവരുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണയ്.  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ബന്ധലപട  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡയ്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം  അ ഡനിനനികസ്ട്രേറര്മഭാര്ക്കുലാം
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  ആവശവലമങനില്
യഥഭാസമയലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

പത്മതതീര്തക്കുളലാം നവതീകേരണലാം

194  (5921) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്മനഭാഭസസ്വഭാമനി  കക്ഷത്ര  പരനിസരത്തുള  പത്മതതീര്തക്കുളലാം
നവതീകേരണലത്ത  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ആയതയ് സലാംബന്ധനിചയ് വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പത്മതതീര്തക്കുളലാം  നവതീകേരണത്തനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നഭാളനിതുവലര
എത്ര  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;  എത്ര  രൂപ  ലചേലവഭാക്കനി;  നവതീകേരണത്തനിനയ്
ആലരയഭാണയ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  പത്മതതീര്തക്കുളലാം നവതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി&സനി)  പത്മതതീര്തക്കുളലാം  നവതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുളലാം
മലനിനലപടുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനുള പപപയ്  പലന പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിക്കയ്  28 ലക്ഷലാം രൂപയുലട എസ്റ്റനികമറനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.  കൂടഭാലത
മനിത്രഭാനന്ദപുരലാം  കുളത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  1 കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. ഈ പ്രവൃത്തനികേള നടന വരനികേയഭാണയ്.

(നക്ഷത്ര ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  5742  നമ്പര് കചേഭാദവത്തനിലന്റെ  ഉത്തരലാം  എഡനിറനിലാംഗയ്
ബഭാഞനില് ലഭവമല. )        

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ.)
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II.  തനിരുതനിയ ഉതരര

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട 395 -ാം നമ്പര് കചചോദദ്യതനിനന്റെ തനിരുതനിയ ഉതരര

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പതനിനചോലചോര കകേരള നനിയമസഭയുനടെ അഞചോര സകമ്മേളനതനിനല
2017  കമയയ   മചോസര  15-ാം  തസ്പീയതനിയനിനല  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട  കചചോദദ്യര  നമ്പര്
395-ാം  നമ്പര്  കചചോദദ്യതനിനന്റെ ഉതരതനില്  വന്ന  നതറയ  തനിരുതനിനക്കചോണ്ടുള
കസ്റ്റേറയനമന്റെയ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  നപചോതുമരചോമതര  രജനികസ്ട്രേഷനര  വകുപ്പുമനനിക്കയ
കമശപ്പുറതയ വയചോവുന്നതചോണയ.

നപചോതുമരചോമതര രജനികസ്ട്രേഷനര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധചോകേരന):  സര്,
പതനിനചോലചോര കകേരള നനിയമസഭയുനടെ അഞചോര സകമ്മേളനതനിനല 2017 കമയയ 15-ാം
തസ്പീയതനിയനിനല  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട  395  -ാം  നമ്പര്  കചചോദദ്യതനില്  നല്കേനിയ
ഉതരതനില്  വന്ന  നതറയ  തനിരുതനിനകേചോണ്ടുള  കസ്റ്റേറയനമന്റെയ  ഞചോന  കമശപ്പുറതയ
വയ്ക്കുന.*

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഓര്ഡര്........ഓര്ഡര്........ചരകമചോപചചോരര

III.  ചരകമചോപചചോരര
പളനിപര ബചോലന, അനനില് മചോധവയ ദകവ എന്നനിവരുനടെ നനിരദ്യചോണര

   പളനിപര ബചോലന

മുന  നനിയമസഭചോ  സചോമചോജനികേന  പളനിപര  ബചോലന 2017  ഏപനില്  29-നയ
അന്തരനിച. 

കേരതട്ടനിയുകടെയുര  പഞ്ചുവനികന്റെയുര  മകേനചോയനി  1939  ഒകകചോബര്  10-നയ
പളനിപര ബചോലന ജനനിച. ബചോലസരഘതനിനന്റെ യൂണനിറയ  നസക്രട്ടറനിയചോയനി  സ്കൂള
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കേചോലതതനന്ന  സരഘടെനചോ  പവര്തനര  ആരരഭനിച.   പചോഥമനികേ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനിന  കശഷര  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേയ  പചോര്ട്ടനി  ഓഫയ  ഇന്തദ്യയനില്  മുഴുവന
സമയപവര്തകേനചോയനി.  എ.ഐ.വവ.എഫയ.  കേണ്ണൂര് തചോലൂക്കയ നസക്രട്ടറനി,  ജനിലചോ
കജചോയനിന്റെയ  നസക്രട്ടറനി  എന്നസ്പീ  സചോനങ്ങള  വഹനിച.   സനി.പനി.ഐ.-യുനടെ  കേണ്ണൂര്
ജനിലചോ കേമ്മേനിറനി  അരഗര,  ജനിലചോ  അസനിസ്റ്റേന്റെയ  നസക്രട്ടറനി,  കേണ്ണൂര് ജനിലചോ  നസക്രട്ടറനി
എന്നസ്പീ  നനിലകേളനില്  പവര്തനിച്ച  അകദ്ദേഹര  സനി.പനി.ഐ.  കകേരള  കസ്റ്റേറയ
കേകൗണ്സനില്, നചോഷണല് കേകൗണ്സനില് എന്നനിവയനില് അരഗമചോയുര പവര്തനിച.

* അനബന്ധമചോയനി കചര്ക്കുന.
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പട്ടനികേജചോതനി,  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേചോര്പ്പെകറഷന നചയര്മചോനചോയുര കേണ്ണൂര്
ജനിലചോ  പഞചോയതയ  (ധനകേചോരദ്യ  ആകരചോഗദ്യ)  സ്റ്റേചോന്റെനിരഗയ  കേമ്മേനിറനി  നചയര്മചോനചോയുര
അകദ്ദേഹര പവര്തനിച്ചനിട്ടുണയ.

2006  മുതല്  2011  വനര പനണചോര കകേരള നനിയമസഭയുനടെ കേചോലയളവനില്
കഹചോസ്ദുര്ഗ്ഗയ  മണ്ഡലനത  പതനിനനിധചോനര  നചയ.   കഹചോസ്ദുര്ഗ്ഗയ  മണ്ഡലതനില്
നനിരവധനി വനികേസന പവര്തനങ്ങളക്കയ ഈ കേചോലയളവനില് അകദ്ദേഹര കനതൃതതര
നല്കേനി.

സകൗമദ്യമചോയ  നപരുമചോറതനിലൂനടെയുര  ലചോളനിതദ്യമചോര്ന്ന  ജസ്പീവനിതതനിലൂനടെയുര
ജനമനസ്സുകേളനില് ഇടെര കനടെനിയ കേര്മ്മേനനിരതനചോയ ഒരു മനഷദ്യകസ്നേഹനികയയുര മനികേച്ച
ഒരു നപചോതുപവര്തകേകനയുമചോണയ നമുക്കയ നഷ്ടമചോയനിരനിക്കുന്നതയ.

അനനില് മചോധവയ ദകവ

കകേന്ദ്ര വനര പരനിസനിതനി സഹമനനി അനനില് മചോധവയ ദകവ 2017 കമയയ 18-ാം
തസ്പീയതനി അന്തരനിച.

1956  ജൂവല  6-നയ മദദ്യപകദശനിനല ഉജ്ജയനിനനി ജനിലയനില് ബര് നചോഗറനില്
അനനില് മചോധവയ ദകവ ജനനിച.  ഇനകഡചോറനിനല ഗുജറചോതനി കകേചോകളജനില് എര.കകേചോര
ബനിരുദ  വനിദദ്യചോര്തനിയചോയനിരനിനക്ക  കകേചോകളജയ  യൂണനിയന  പസനിഡന്റെചോയനി
നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട്ടു.  നജ.പനി. മൂവ്നമന്റെനിലൂനടെ രചോഷസ്പീയ രരഗതയ എതനിയ അകദ്ദേഹര
തുടെര്ന്നയ ബനി.നജ.പനി പവര്തകേനചോയനി.

പരനിസനിതനി  സരരക്ഷണ  പവര്തനങ്ങളനില്  പകതദ്യകേ  തചോല്പരദ്യര
നചലുതനിയനിരുന്ന അകദ്ദേഹര നര്മ്മേദ നദസ്പീ സരരക്ഷണതനിനചോയനി  '  നര്മ്മേദ സമഗ'
എന്ന കൂട്ടചോയ്മയയ രൂപര നല്കേനി.   നര്മ്മേദ നദനിനയ  സരരക്ഷനിക്കുന്നതനിനചോയനി പല
പദതനികേളക്കയ  ഇതനിലൂനടെ  ജനമര  നല്കേനി.   കൂടെചോനത  ജനനിതകേമചോറര  വരുതനിയ
വനിതകേള  കൃഷനി  നചയ്യുന്നതനിനനതനിനരയുര  വനകേനിടെ  അണനക്കട്ടുകേളുനടെ
നനിര്മ്മേചോണതനിനനതനിനരയുര  അകദ്ദേഹര  ശക്തമചോയ  നനിലപചോടുകേനളടുക്കുകേയുര
പചോരമ്പരദ്യ കൃഷനി രസ്പീതനികേള പനിനതുടെരചോന ആഹതചോനര നചയ്യുകേയുര നചയ.

2009  മുതല്  മദദ്യപകദശനില്  നനിനള  രചോജദ്യസഭചോരഗമചോയ  അകദ്ദേഹര
ജലവനിഭവ  സമനിതനി,  വചോര്തചോവനിനനിമയ  സമനിതനി  എന്നനിവയനിനല  അരഗമചോയുര
പവര്തനിച.   കൂടെചോനത പചോര്ലനമന്റെറനി  കഫചോറര  ഓണ് കഗചോബല് വചോമനിരഗയ  ആന്റെയ
വക്ലൈമറയ നചയ്ഞനിലുര അരഗമചോയനിരുന.

2016  ജൂവല  5  മുതല്  പരനിസനിതനി,  വനര,  കേചോലചോവസചോ  വദ്യതനിയചോനര
വകുപ്പുകേളുനടെ സതതന ചുമതലയുള സഹമനനിയചോയനി പവര്തനിച വരനികേയചോയനിരുന.
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അനനില്  മചോധവയ  ദകവയുനടെ  നനിരദ്യചോണകതചോനടെ  പരനിസനിതനി  സരരക്ഷണ
പവര്തനങ്ങളനില്  നനിതചോന്ത  ജചോഗത  നചലുതനിയനിരുന്ന  നര്മ്മേദയുനടെ
എക്കചോലകതയുര സരരക്ഷകേനചോയനിരുന്ന മനികേച്ച ഒരു വദ്യക്തനിതതനതയചോണയ  നമുക്കയ
നഷ്ടമചോയനിരനിക്കുന്നതയ.  

അന്തരനിച്ച  മഹദയ വദ്യക്തനികേകളചോടുള ആദരസൂചകേമചോയനി   നമുക്കയ  അല്പസമയര
എഴുകന്നറയ നനില്ക്കചോര.

(അന്തരനിച്ച  മഹതയ   വദ്യക്തനികേകളചോടുള  ആദരസൂചകേമചോയനി  സഭചോരഗങ്ങള
അല്പസമയര എഴുകന്നറ്റുനനിന്നയ  മകൗനര ആചരനിച)

IV.  അടെനിയന്തരപകമയര

കകേന്ദ്രപദതനി വനിഹനിതര

മനി  .   സസ്പീക്കര്: കുട്ടനചോടെയ പചോകക്കജയ, പട്ടനികേജചോതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമപദതനികേള,
PMGSY, MGNREGS തുടെങ്ങനിയ കകേന്ദ്ര പദതനികേളക്കയ കകേരളതനിനയ ലഭനികക്കണ
2,000  കകേചോടെനിയനികലനറ  രൂപയുനടെ  സഹചോയതനിനയ  ആവശദ്യമചോയ  കരഖകേള
സരസചോന  ഗവണ്നമന്റെയ  യഥചോസമയര  സമര്പ്പെനിക്കചോതതുമൂലവുര  തുടെര്നടെപടെനികേള
സതസ്പീകേരനിക്കചോതതുമൂലവുര  പല പദതനികേളക്കുര ഉള കകേന്ദ്രവനിഹനിതര  ലചോപചോയതുര
കൂടുതല്  സരഖദ്യ  നഷ്ടനപ്പെടെചോന  ഇടെയുളതുമചോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമചോയ
സചോഹചരദ്യര സഭചോനടെപടെനികേള  നനിര്തനിവച്ചയ  ചര്ച്ച  നചയ്യണനമന്നചോവശദ്യനപ്പെട്ടയ
സര്വ്വശസ്പീ നകേ. മുരളസ്പീധരന, നകേ. എര. ഷചോജനി, അനൂപയ കജക്കബയ എന്നസ്പീ അരഗങ്ങള
റൂള 50 പകേചോരര കനചോട്ടസ്പീസയ നല്കേനിയനിട്ടുണയ.

മുഖദ്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി വനിജയന):  സര്,  സരസചോന പദതനികേളക്കുള
സചോധചോരണ  കകേന്ദ്രസഹചോയര,  ഒറതവണ  സഹചോയര  എന്നനിവ
നനിര്തലചോക്കനിനക്കചോണ്ടുര  മറയ  ധനസഹചോയങ്ങളനില്  ആനപചോതനികേമചോയ  കുറവയ
വരുതനിനക്കചോണ്ടുര  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത പദതനികേളുനടെ ഘടെനയനില് മചോറര വരുതകേയുര
ചനില  പദതനികേള  മറയ  പദതനികേളുമചോയനി  ലയനിപ്പെനിക്കുകേയുര  ചനില  പദതനികേള
ഒഴനിവചോക്കുകേയുര നചയ്യുകേയുണചോയനി.   കകേന്ദ്ര  പദതനി  വനിഹനിതര  വനിനനികയചോഗനിച്ചതയ
പരനികശചോധനികക്കണതയ  ഈ  പശചോതലതനിലചോണയ.  2016-17-ല്  6,534  കകേചോടെനി
രൂപയചോണയ  കകേന്ദ്ര  പദതനി  വനിഹനിതര  ലഭദ്യമചോകുനമന്നയ  കേണക്കചോക്കനി  ബഡ്ജറയ
വനിഹനിതമചോയനി   വച്ചനിട്ടുണചോയനിരുന്നതയ.   6,806  കകേചോടെനി  രൂപ  ഇതനിനകേര
നചലവചോയനിക്കഴനിഞ.  2015-16-ലചോകേനട്ട 7,720 കകേചോടെനി രൂപ വകേയനിരുതനിനയങനിലുര
3,739 കകേചോടെനി രൂപ മചോത്രകമ നചലവചോക്കചോനചോയുള.  ഇതയ പചോന കസസയ എന്ന നവബയ
അധനിഷനിത  കസചോഫയ നവയറനില്  നമുനക്കലചോവര്ക്കുര   ലഭദ്യമചോയ  വനിവരമചോണയ.
2014-15-ല് കകേന്ദ്ര പദതനികേളനില് മചോറരവരുതന്നതനിനമുമ്പയ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതര 2,762
കകേചോടെനി രൂപയുര വനിനനികയചോഗര  1,565 കകേചോടെനി രൂപയുമചോയനിരുന.  2013-14 -ലചോകേനട്ട
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2,669  കകേചോടെനിയുര നചലവയ  1,714  കകേചോടെനി രൂപയുമചോയനിരുന.  2016-17-നന്റെ കേചോരദ്യര
ഞചോന  കനരനത  പസചോവനിച്ചനിട്ടുണയ.   2016-17-ല്  6,534  കകേചോടെനി  രൂപ   കകേന്ദ്ര
പദതനി  വനിഹനിതമചോയനി  ലഭദ്യമചോകുനമന്നയ  കേണക്കചോക്കനി  ബഡ്ജറയ  വനിഹനിതര  വച.
6534-നന്റെ സചോനതയ  6,806  കകേചോടെനി രൂപ ഇതനിനകേര നചലവചോയനിക്കഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ.
ഇതനില്നനിന്നയ  വദ്യക്തമചോകുന്നതയ  ഈ  സര്ക്കചോര്  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതര  പരമചോവധനി
ലഭദ്യമചോക്കചോനര  നചലവഴനിക്കചോനര  കേചോരദ്യക്ഷമമചോയനി  ഇടെനപട്ടനിട്ടുണയ  എന്നചോണയ.
അടെനിയന്തരപകമയതനിനല ആകരചോപണര വസ്തുതചോവനിരുദവുര അടെനിസചോനരഹനിതവുമചോണയ.
ഇക്കചോരദ്യതനില്  ഗുരുതരമചോയ  ഒരു  പശര  കദശസ്പീയ  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  പദതനിയുമചോയനി
ബന്ധനപ്പെട്ടയ  പലപചോവശദ്യര  നമ്മേള  ചര്ച്ച  നചയനിട്ടുണയ.   2,426  കകേചോടെനി  രൂപ
കേഴനിഞ്ഞെവര്ഷര  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള  ഈ  പദതനിയനിനല  2,144  കകേചോടെനി  രൂപ
കവതന ഇനതനിലചോയനി  നമ്മേള നചലവഴനിച.   പകക്ഷ കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് കകേവലര
1,582  കകേചോടെനി  രൂപ  മചോത്രകമ  ഇതുവനര  ലഭദ്യമചോക്കനിയനിട്ടുള.  ഈ  പദതനിനയ
സരബന്ധനിച്ചനിടെകതചോളര  ആവശദ്യമചോയ കരഖകേള സമര്പ്പെനിക്കുകേ,  യൂട്ടനിവലകസഷന
സര്ട്ടനിഫനിക്കറയ  നല്കുകേ  എന്നനതചോനര  ആവശദ്യമനിലചോതവയചോണയ.   പൂര്ണ്ണമചോയുര
കേമ്പമ്മ്യൂട്ടറധനിഷനിത    സരവനിധചോനതനിലൂന്നനി  തല്സമയ  വനിവരങ്ങള  ലഭദ്യമചോക്കുന്ന
സരവനിധചോനമചോണയ  നതചോഴനിലുറപ്പെയ പദതനിക്കുളതയ.  എന്നനിട്ടുര നമുക്കയ അര്ഹതനപ്പെട്ട
തുകേ  ഇതുവനര  ലഭദ്യമചോക്കനിയനിട്ടനില   എനളതയ  വളനര  ഗകൗരവമുള കേചോരദ്യമചോണയ.
ഇതയ  ഞചോന  പധചോനമനനിയുകടെയുര  കകേന്ദ്രമനനിയുകടെയുര  ഉകദദ്യചോഗസരുകടെയുര
ശദയനില്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുളതചോണയ.  

കുട്ടനചോടെയ  പചോകക്കജനിനന്റെ  കേചോലചോവധനി  2012  ജൂവല  മചോസതനില്
അവസചോനനിച്ചതചോയനി   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  അറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ.   ചനില  പദതനികേള
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനചോയനി ഡനിസരബര് 2016  വനര കകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് സമയപരനിധനി
നസ്പീട്ടനി നല്കേനിയനിരുന.    വനിഹനിതര ലഭദ്യമചോക്കുന്ന  കേചോരദ്യതനില്  ഈ സര്ക്കചോരനിനന്റെ
ഭചോഗതനനിന്നല  വസ്പീഴ്ചയുണചോയനിട്ടുളതയ.   അകതസമയര   ഈ  സര്ക്കചോര്  കുട്ടനചോടെയ
പചോകക്കജുവഴനി  നചലവഴനിക്കചോന  കേഴനിയുന്ന   90  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ   പദതനികേള
കകേന്ദ്രതനില് നനിന്നയ ലഭദ്യമചോക്കചോന സമ്മേര്ദ്ദേര നചലുതനി വരനികേയചോണയ.  

പനി.എര.ജനി.എസയ.വവ.  പദതനിക്കയ  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷര  ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന
കകേന്ദ്രവനിഹനിതര  180   കകേചോടെനി  രൂപയുണചോയനിരുന്നതനില്  175.09  കകേചോടെനി  രൂപ
ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ.  എന്നചോല് മുന വര്ഷങ്ങളനില് നപര്കഫചോമനസയ കുറവചോയതുനകേചോണചോണയ
മറയ സരസചോനങ്ങളക്കയ ലഭനിച്ച ഇനനസന്റെസ്പീവയ   സരസചോനതനിനയ കേഴനിഞ്ഞെവര്ഷര
ലഭനിക്കചോനത  കപചോയതയ.  ഇതനിനകേചോരണര  മുനവര്ഷങ്ങളനിനല  പവര്തനര
നമച്ചമചോകേചോതനിരുന്നതുനകേചോണ്ടുര അതുസരബന്ധനിച്ച പവര്തന റനികപ്പെചോര്ട്ടയ കകേന്ദ്രതനിനയ
നല്കേചോതനിരുന്നതുനകേചോണ്ടുമചോണയ.  ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരതനില് വന്നതനിനകശഷര
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കകേന്ദ്ര  പദതനികേള  സരസചോനതയ  നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതയ  സരബന്ധനിച്ചയ  നനിശനിത
സമയതനിനളനില്  വനിവനിധ  തരതനിലുള  അവകലചോകേന  കയചോഗങ്ങള
വനിളനിചകചര്ക്കുകേയുര  ചസ്പീഫയ  നസക്രട്ടറനിയുര  ഉകദദ്യചോഗസരടെക്കമുളവരുമചോയനി
മുഖദ്യമനനിയുര  ബന്ധനപ്പെട്ട  മനനിമചോരുമുളനപ്പെനടെ  കയചോഗര  വനിളനിചകചര്തയ
പരനികശചോധനിക്കുകേയുര നചയനിട്ടുണയ.   അകതചോനടെചോപ്പെര കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിനന്റെ നനിലവനിലുള
നവബയ  അധനിഷനിത  പചോന  കമചോണനിററനിരഗയ  സരവനിധചോനതനിനന്റെ  മചോതൃകേയുര
സരസചോനതനിനന്റെ  പദതനി  വനിഹനിതവുര  കകേന്ദ്ര  പദതനിവനിഹനിതവുര  നനിശനിത
ശതമചോനതനില്  തനന്നയചോണയ  വനിനനികയചോഗനിക്കനപ്പെടുന്നനതന്നയ  ഉറപ്പുവരുതന്ന
വനിധതനിലുര  കകേന്ദ്രതനില്  സമര്പ്പെനിക്കചോനള  വനിനനികയചോഗ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറയ
യഥചോസമയര  കേമ്പമ്മ്യൂട്ടര്  അധനിഷനിതമചോയനിതനന്ന  നല്കുന്നതനിനമുള  സരവനിധചോനര
ധനവകുപ്പെനിനന്റെ  കേസ്പീഴനില്  നനിലവനില്  വരുന്നതചോണയ.  ജനിലചോ-കബചോക്കയ-തചോലൂക്കയ
തലങ്ങളനിലുര  ഈ  പകതദ്യകേ  സരവനിധചോനര  ഉപകയചോഗനപ്പെടുതര.   ഇതുവഴനി
യഥചോസമയര  കകേന്ദ്രസഹചോയര  കനടെനിനയടുക്കുന്നതനിനര  അതയ  സരസചോനതയ
നനിര്കദ്ദേശനിക്കനപ്പെട്ട പദതനികേളക്കയ  വനിനനികയചോഗനിക്കചോനര കേഴനിയുര.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    മുരളസ്പീധരന  : സര്,  'എലചോര  ശരനിയചോക്കചോര'  എനപറഞ്ഞെയ
അധനികേചോരതനില്  വന്ന  സര്ക്കചോര്  ഇന്നയ  ഒരു  വര്ഷര  പൂര്തനിയചോക്കുകേയചോണയ.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുനടെ  ഇന്നനത  കസ്റ്റേറ്റുനമന്റെനില്നനിനര  ഒനര
ശരനിയചോയനിട്ടനിനലന്നയ  അകദ്ദേഹര  തനന്ന  വദ്യക്തമചോക്കനി.   കേചോരണര,  യു.ഡനി.എഫയ.
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതയ  ഇത്രകയ  നചലവഴനിച്ചനിട്ടുള,  അതുനകേചോണയ  ഞങ്ങളുര
ഇത്രകയ  നചലവഴനിചളനവന്നചോണയ  അകദ്ദേഹര  കസ്റ്റേറയനമന്റെനിലൂനടെ  പതനിപചോദനിച്ചതയ.
അകദ്ദേഹര  ഇവനിനടെ  അവസചോനര  പറഞ്ഞെ  കദശസ്പീയ  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  പദതനിയുനടെ
കേചോരദ്യതനില്, കേഴനിഞ്ഞെ 6 മചോസമചോയനി ആ കമഖലയനിലുളവര്ക്കയ ഒനര നകേചോടുക്കചോന
നമുക്കയ കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില.  തമനിഴചോടെയ, ആനചോ പകദശയ, കേര്ണ്ണചോടെകേ തുടെങ്ങനിയ നതചോട്ടടുത
സരസചോനങ്ങളനില്  ഇതയ  സരബന്ധനിച്ച  ഫണയ  പൂര്ണ്ണമചോയുര  നകേചോടുതകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുര
എന്തുനകേചോണചോണയ കകേരളതനില് മചോത്രര നകേചോടുക്കചോന കേഴനിയചോഞ്ഞെതയ?  മചോത്രമല, ഇതയ
സരബന്ധനിച്ച  പചോര്ലനമന്റെറനി  കേമ്മേനിറനി  കേഴനിഞ്ഞെ  മചോസര  കകേരളതനില്  വന്നനിരുന.
അവര്  മൂന്നചോറനില്  കപചോയനി  നതളനിനവടുപ്പെയ  നടെതനിയനിരുന.   ഇതനിനയ  മനിഷന
ഡയറകറചോയനി  കുനറ  കേചോലമചോയനി  ആളനിലചോനയനളതചോണയ  പധചോന  പശര.
പചോര്ലനമന്റെറനി കേമ്മേനിറനിയനില് കേചോരദ്യങ്ങള ഫലപദമചോയനി അവതരനിപ്പെനിച്ചതയ ആരചോണയ?
അങ്ങനന അവതരനിപ്പെനിച്ചകപ്പെചോഴുള കേമ്മേനിറനിയുനടെ റനിയചോക്ഷന എന്തചോയനിരുന?  അതയ
അറനിയചോന സഭയയ തചോല്പരദ്യമുണയ.  ഏതചോയചോലുര മറയ സരസചോനങ്ങളനില് കൃതദ്യമചോയനി
കേനിട്ടനിയകപ്പെചോള നമുക്കയ മചോത്രര എന്തുനകേചോണയ കേനിട്ടനിയനിലചോനയനളതനിനയ ഫലപദമചോയ
ഒരു മറുപടെനി നല്കേചോന ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിക്കയ കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില. 
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നചോഷണല്  കപചോജകയ  ഓണ്  ബകയചോഗദ്യചോസയ  നഡവലപ്പെയനമന്റെയ  മനറചോരു
കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനിയചോണയ.  കകേരളതനില്  പകേര്ച്ചപ്പെനനി  വദ്യചോപനിച്ചനിരനിക്കുന്ന
ഇന്നനത  സചോഹചരദ്യതനില്  ബകയചോഗദ്യചോസയ  പചോന്റെനിനള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെയ
ഫനണചോനര  നമ്മേള  വനിനനികയചോഗനിച്ചനിട്ടനില.   അതനിനന്റെ  പരനിണനിത  ഫലമചോയചോണയ
മചോലനിനദ്യ  സരസ്കരണരകപചോലുര  നടെക്കചോനത  പകേര്ച്ചപ്പെനനി  ബചോധനിച്ചയ  മനഷദ്യര്ക്കയ
മരണര  സരഭവനിക്കുന്നതയ.   ഞചോന  ആനകേ  കകേളക്കുന്നതയ  എഫയ.എര.
കറഡനികയചോയചോണയ.   അതനില്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുനടെ  പരസദ്യര  സനിരര
വരുനണയ.  ഇകപ്പെചോള  പചോട്ടയ  കകേളക്കചോന  പറ്റുന്നനില.   കേചോരണര,  കറഡനികയചോ
തുറനകേഴനിഞ്ഞെചോല്,  'ഞചോന  പനിണറചോയനി  വനിജയന,  ആകരചോഗദ്യ  രരഗതയ  കകേരളര
കുതനിചചചോട്ടര നടെതന, സര്ക്കചോര് നനിങ്ങകളചോനടെചോപ്പെമുണയ'  എന്നചോണയ കകേളക്കുന്നതയ.
അകപ്പെചോഴചോണയ  ആകരചോഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറയുന്നതയ,  'എച്ചയ1  എന1  വന്നയ  40
കരചോഗനികേള മരണനപ്പെട്ടു,  നഡങനിപ്പെനനി വന്നയ കരചോഗനികേള മരനിചനകേചോണനിരനിക്കുന.'  ഒരു
ഭചോഗതയ ആളുകേള പനനി വന്നയ മരനിക്കുകമ്പചോള ഇവനിനടെ എലചോര ഭദ്രനമന്നയ എഫയ.എര.
കറഡനികയചോയനില് പരസദ്യര പറഞ്ഞെനിട്ടയ കേചോരദ്യമുകണചോ?  ..(… ബഹളര).........

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : നയസയ,...... പസ്പീസയ...... പസ്പീസയ...

ശസ്പീ  .    നകേ  .    മുരളസ്പീധരന  : സര്,  മനനിസഭയുനടെ  ഒന്നചോര  വചോര്ഷനികേതനില്  സഭ
നന്നചോയനി  നടെതനിനക്കചോണ്ടുകപചോകുന്നതകല  നമുനക്കചോനക്ക  നലതയ.   എഫയ.എര.
കറഡനികയചോയനില് പരസദ്യര നകേചോടുതചോല് കകേന്ദ്രതനിനന്റെ ഫണയ കേനിട്ടുകമചോ?  സര്ക്കചോര്
ഒപ്പെമുനണന്നചോണയ  പറയുന്നതയ.   എവനിനടെ  കപചോകുകമ്പചോഴചോണയ? ശ്മശചോനതനികലയയ
കപചോകുകമ്പചോഴചോകണചോ  സര്ക്കചോര്  ഒപ്പെമുനണന്നയ  പറയുന്നതയ.   വലവയ  കസ്റ്റേചോക്കയ
നസനസസയ, കേണ്സര്കവഷന ഓഫയ നചോചതറല് റനികസചോഴ്സസയ ആന്റെയ എകക്കചോ സനിസ്റ്റേര,
റചോഷണവലകസഷന ഓഫയ  വമനര്  ഇറനികഗഷന  സ്റ്റേചോറനിസ്റ്റേനികയ,  അഗനിക്കളച്ചറല്
നസനസസയ,  എലനിഫന്റെയ  കപചോജകയ,  നവറയ ലചോന്റെയ  കേണ്സര്കവഷന  തുടെങ്ങനിയ  45
പദതനികേളക്കയ 2016-17 സചോമ്പതനികേ വര്ഷതനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് ധനസഹചോയര
അനവദനിച്ചനിട്ടുണയ.   അതനില് എത്ര ഇവനിനടെ  നചലവഴനിച്ചനിട്ടുണയ?   അതനിനനക്കുറനിച്ചയ
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിക്കയ  ഇവനിനടെ  പറയചോന  കേഴനിയുകമചോ;  ഇതനില്  പലതുര
തചോനഴതട്ടനിലുള  ആളുകേളുനടെ  ഉന്നമനതനിനകവണനിയുളതചോണയ.   പകതദ്യകേനിച്ചയ,
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  ഓഫയ  കഗളസയ  കഹചോസ്റ്റേല്,  കേനിര്തചോഡ്സനിനള  സഹചോയമചോയ
ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്  നഫസനിലനിറനി  ടു  കേനിര്തചോഡ്സയ  ഇതനിനലചോനരതനന്ന  കകേന്ദ്രര
അനവദനിച്ച  തുകേയനില്  ഒരു  രൂപകപചോലുര  നചലവഴനിച്ചനിട്ടനില.   സസ്പീകേളക്കുര
പട്ടനികേജചോതനിക്കചോര്ക്കുര  കവണനി  കകേന്ദ്രര  നല്കേനിയ  തുകേ  തനന്ന  നചലവഴനിച്ചനിട്ടനില.
(ബഹളര)...  കകേന്ദ്രര നല്കുന്ന തുകേയനില് കവരനികയഷന ഉണചോയനിരനിക്കചോര അതനിനയ
ശക്തമചോയനി  പതനികഷധനികക്കണതചോണയ.   അക്കചോരദ്യതനില്  നമുനക്കലചോവര്ക്കുര



268 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ  25, 2017

ഒരുമനിച്ചയ  നനില്ക്കചോര.   പനക്ഷ,  അനവദനിച്ച  തുകേയനില്  ഒരു  രൂപ  കപചോലുര
നചലവഴനിച്ചനിലചോനയന്നയ പറയുകമ്പചോള കുറര മറചോര്നക്കങനിലുമചോകണചോ; എന്തുനകേചോണചോണയ
സരസചോന  സര്ക്കചോരനിനയ  നചലവഴനിക്കചോന  കേഴനിയചോഞ്ഞെതയ?  അതയ  മചോത്രമല,
ഇക്കചോരദ്യതനില് ഞചോന കേഴനിഞ്ഞെ മചോസര  25- ാാാ തസ്പീയതനി നനിയമസഭയനില് കചചോദനിച്ച
ഒരു അണ്സ്റ്റേചോര്ഡയ കേതസ്റ്റേദ്യനണയ.  

(എ)  2016-17  സചോമ്പതനികേ  വര്ഷര,  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കചോയനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് സരസചോനതനിനയ എത്ര തുകേയചോണയ വകേയനിരുതനിയനിരുന്നതയ;

(ബനി)  ഇതനില്  2017  ഡനിസരബര്  31  വനര  എത്ര  തുകേ  ലഭനിചനവന്നയ
വദ്യക്തമചോക്കുകമചോ;

(സനി) സമയബന്ധനിതമചോയനി വരവുനചലവയ കേണക്കുകേളുര നടെതനിപ്പെയ റനികപ്പെചോര്ട്ടുര
സമര്പ്പെനിക്കചോതതനിനചോലചോണയ  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുനടെ  കശഷനിക്കുന്ന  തുകേ
ലഭദ്യമചോക്കചോതതനിനന്റെ കേചോരണര എന്നതയ ശരനിയചോകണചോ;

(ഡനി)  ഏനതചോനക്ക  പദതനികേളക്കുള  തുകേയചോണയ  ഇപകേചോരര
ലഭനിക്കചോനളനതന്നയ നവളനിനപ്പെടുതകമചോ;

ഉതരര

(എ - ഡനി) വനിവരര കശഖരനിചവരുന.

ഇതചോയനിരുന അങ്ങയുനടെ മറുപടെനി.  കേഴനിഞ്ഞെ മചോസര ഞചോന കചചോദനിച്ചതചോണയ.
ഇന്നകതയയ  ഒരു  മചോസര  ആകുകേയചോണയ.  ആ  കചചോദദ്യങ്ങളക്കയ  മറുപടെനിയചോയനി
ഇനതചോനര  പറഞ്ഞെനിലകലചോ;  അതനിനയ  വനിവരര  കശഖരനിചവരുനനവന്നകല  മറുപടെനി
പറഞ്ഞെതയ.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയുളകപ്പെചോള കവറചോരുര മറുപടെനി തകരണകലചോ;
അകദ്ദേഹര പറയനട്ട.  

(ഇ)  സര്ക്കചോര്  സരവനിധചോനതനിലുള  നമനലകപ്പെചോക്കചോണയ  കകേന്ദ്രസഹചോയര

ലഭനിക്കചോതതനിനള കേചോരണര എന്നതനിനചോല് കകേന്ദ്രപദതനികേളുനടെ ഏകകേചോപനതനിനയ

പകതദ്യകേ നസല്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്ന കേചോരദ്യര  പരനിഗണനിക്കുകമചോ;  എന്ന കചചോദദ്യതനിനയ

അകദ്ദേഹതനിനന്റെ മറുപടെനി, 

കകേന്ദ്ര  പദതനികേളുനടെ  ഫണയ  സമയബന്ധനിതമചോയനി  കനടെനിനയടുക്കുന്നതനിനര

ഫലപദമചോയനി വനിനനികയചോഗനിക്കുന്നതനിനമചോയനി സരസചോന സര്ക്കചോര് പചോനനിരഗയ ആന്റെയ

ഇക്കകണചോമനികേയ  അഫകയഴ്സയ  വകുപ്പെനിനന ചുമതലനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ.   ഒരു നസഷദ്യല്

നസക്രട്ടറനിയുനടെ കേസ്പീഴനില് പകതദ്യകേ നസല് രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ.  
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പനിനന്നയചോണയ ഏറവുര പധചോനനപ്പെട്ട ഉതരര.  ഡല്ഹനി കകേരള ഹകൗസനിനല

റസനിഡന്റെയ  കേമ്മേസ്പീഷണറുമചോയനി  കമല്പ്പെറഞ്ഞെ ഉകദദ്യചോഗസര്  നനിരന്തരര  ബന്ധനപ്പെടുന്നതനിനര

ആവശദ്യമചോയ ഇടെനപടെലുകേള നടെതന്നതനിനര നനിര്കദ്ദേശര നല്കേനിയനിട്ടുണയ. 

ഇവനിനടെയചോണയ  പധചോന  പശര.   ഉകദദ്യചോഗസരുനടെ  ചക്കളതനില് കപചോരചോട്ടര
ഡല്ഹനിയനിലുമുനണന്നചോണയ  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസര  പത്രതനില്  വചോര്ത  വന്നതയ.
ഡല്ഹനിയനില്  റസനിഡന്റെയ  കേമ്മേസ്പീഷണറുര  അസനിസ്റ്റേന്റെയ  കേമ്മേസ്പീഷണറുമചോയനി
വചോക്കുതര്ക്കര,  പല  സര്ക്കചോര്  ഉകദദ്യചോഗസരുര  കകേരളചോ  ഹകൗസനില്നനിന്നയ
കകേരളതനികലയയ  മടെങ്ങനിനപചോയ്നക്കചോണനിരനിക്കുന.  കകേന്ദ്ര  മനചോലയവുമചോയനി
ബന്ധനപ്പെടെചോനള സരവനിധചോനതനില് വസ്പീഴ്ച പറനി. ഇതരതനിലുള വചോര്ത കേഴനിഞ്ഞെ
ദനിവസര  മനിക്ക  പത്രങ്ങളനിലുമുണചോയനിരുന.   ഇന്നനല  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന
അടെനിയന്തരപകമയര നകേചോണ്ടുവന്നതനിനന്റെ ഒരു ബചോക്കനിപത്രമചോണയ കകേന്ദ്രര അനവദനിച്ച
പദതനികേളകപചോലുര  കനടെനിനയടുക്കചോന  കേഴനിയചോതതുര  അതയ  നചലവഴനിക്കചോന
കേഴനിയചോതതുര.  അതയ  കനടെനിനയടുകക്കണ ഉകദദ്യചോഗസര് തമ്മേനിലുര   കനടെനിനയടുത
കേഴനിഞ്ഞെചോല്  നടെപ്പെചോക്കുന്ന  കേചോരദ്യതനിലുര  തര്ക്കര  നനിലനനില്ക്കുകേയചോണയ.
എങ്ങനനയചോണയ  പനിനന്ന കേചോരദ്യങ്ങള മുകന്നചോട്ടുകപചോകുന്നതയ?   കകേന്ദ്രതനില് കപചോയനി
ഫണയ  വചോങ്ങചോന  കേഴനിയചോത  റസനിഡന്റെയ  കേമ്മേസ്പീഷണര്  ഡല്ഹനിയനില്  ജയനിചവന്ന
ബനി.നജ.പനി.-യുനടെ  കേകൗണ്സനിലര്മചോര്ക്കയ  കകേരളചോഹകൗസനില്വച്ചയ  പചോര്ട്ടനി
നകേചോടുതനവന്നചോണയ  അറനിയുന്നതയ.  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസര  ഇക്കചോരദ്യര  സഭയനില്
ഉന്നയനിച്ചകപ്പെചോള  അങ്ങയ  സഭയനില്  ഇലചോയനിരുന.   ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബചോലന
സഭയനിലുണചോയനിരുന.   അങ്ങയ  ഡല്ഹനി  മുഖദ്യമനനിക്കയ  കബ്രേക്കയഫചോസ്റ്റേയ  നകേചോടുത
അകത കകേരളചോഹകൗസനില് അങ്ങയുനടെ കേസ്പീഴനിലുള ഒരു ഉകദദ്യചോഗസന ബനി.നജ.പനി.
കേകൗണ്സനിലര്മചോര്ക്കയ  പചോര്ട്ടനി  നകേചോടുതതയ  ശരനിയചോകണചോനയന്നയ  അകനതഷനിക്കണര.
ഇതനിനചോകണചോ   ഡല്ഹനിയനികലയയ   സര്ക്കചോര്   ഉകദദ്യചോഗസനര   അയച്ചനിട്ടുളതയ?
അതുകപചോനല ഞചോനനചോരു ഉദചോഹരണര പറയചോര. ആര്.നകേ.വനി.വവ. (രചോഷസ്പീയ കൃഷനി
വനികേചോസയ  കയചോജന)-യുനടെ  251  കകേചോടെനി  രൂപ  കകേരളതനിനയ  കേനിട്ടനിയതയ
ലചോപചോക്കനിയനികല?  പനി.എര.നകേ.എസയ.വവ.  (Pradhan  Mantri  Krishi  Sinchai
Yojana) പകേചോരര തമനിഴചോടെനിനയ  3,521  കകേചോടെനി രൂപ കേനിട്ടനി.  അതനില്നനിന്നചോണയ അവര്
അവനിനചോശനി ഇറനികഗഷന  കപചോജകയ  കകേന്ദ്രതനില്  സമര്പ്പെനിച്ചയ  സചോരഗ്ഷന
വചോങ്ങനിയതയ.   സരസചോനര ഇക്കചോരദ്യതനില് ഒരു രൂപയുനടെകപചോലുര  നപചോകപ്പെചോസല്
നകേചോടുതനിട്ടനില. അതുര  അകനതഷനിക്കണര.  

കതചോട്ടവനിളകേളുനടെ  പുനരുദചോരണതനിനചോയനി  80  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ  അനമതനി
കേനിട്ടനിയനിട്ടുര സരസചോനര അതയ ഉപകയചോഗനിച്ചനിട്ടനില.  തന്നതുകപചോലുര മരദ്യചോദയയ നകേചോണ്ടു
നടെന്നനിട്ടുകണചോ?  നതങ്ങനിനന്റെ പുന:കൃഷനിക്കുര അതനിനന്റെ പുനരുദചോരണതനിനര എത്ര
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കകേചോടെനി രൂപ കവണനമങനിലുര കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനന സമസ്പീപനിച്ചചോല് തരുമചോയനിരുന.
എന്നചോല്  സരസചോനര  നപചോകപ്പെചോസല്  സമര്പ്പെനിച്ചനില.  ഒരു  രൂപകപചോലുര
കേനിട്ടനിയനിട്ടുമനില.  കേചോലചോവസചോ വദ്യതനിയചോനര  തടെയുന്നതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി  അന്തചോരചോഷ
ഫണയ ലഭനിക്കചോന ഒനര നചയനിട്ടനില. അകതസമയര ഒറസ്പീസ്സയയ 147 കകേചോടെനി രൂപ കേനിട്ടനി,
ഇതയ അന്തചോരചോഷ ഫണചോയതുനകേചോണയ കേനിട്ടചോന പയചോസനമചോനമനില.   സരസചോനര
ഒരു  നപചോകപ്പെചോസല്  നകേചോടുതചോല്  മതനി. ജനിലചോ-സരസചോന  ഇറനികഗഷന
പചോനണചോക്കചോന  പതയ  ലക്ഷര  രൂപ  ഓകരചോ  ജനിലയ്ക്കുര  കകേന്ദ്രര  അനവദനിച്ചനിട്ടുര
അതനികന്മേല് ഒരു നടെപടെനിയുര  സതസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില.  ഇതുസരബന്ധനിച്ചയ  പത്രവചോര്തകേള
ധചോരചോളമുണയ.  സമയക്കുറവയ  കേചോരണര  ഞചോന  അനതചോനര  വചോയനിക്കുന്നനില.  കകേന്ദ്ര
ഫണനില് കകേരളതനിനയ കേനിട്ടചോനളതയ രണചോയനിരര കകേചോടെനിരൂപയചോണയ,  പനിടെനിപ്പുകകേടെയ;
'മചോതൃഭൂമനി'-യനില്  വന്ന  വചോര്തയചോണയ.  പദതനി  നചലവഴനിച്ചതയ  58  ശതമചോനര
മചോത്രമചോണയ.  'മലയചോള മകനചോരമ'-യനില് വന്ന വചോര്തയചോണയ.  ഇവനിനടെ  2016-17-ല്
ആനകേ അടെങല് പദതനി 30,534 കകേചോടെനി രൂപ. സരസചോനര നചലവഴനിച്ചതയ  19,236
കകേചോടെനി  രൂപ,  ബചോക്കനി  11,298  കകേചോടെനി  രൂപ  നചലവഴനിച്ചനിട്ടനില.  സരസചോന
പദതനികേളക്കയ 18,500 കകേചോടെനി രൂപ, നചലവഴനിച്ചതയ  10,730 കകേചോടെനി രൂപ. ബചോക്കനി
7,770 കകേചോടെനി രൂപ നചലവഴനിച്ചനിട്ടനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : പസ്പീസയ...... പതനിനനചോന്നയ മനിനനിട്ടചോയനി.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  സര്,  തകദ്ദേശസതയരഭരണ സചോപനങ്ങളക്കയ  5,500
കകേചോടെനി  രൂപ  നചലവഴനിച്ചതയ  2,860  കകേചോടെനി  രൂപ  ബചോക്കനി  2,640  കകേചോടെനി  രൂപ.
അകപ്പെചോള  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  850  കകേചോടെനികയചോളര  രൂപ
അനവദനിച്ചതനില്തനന്ന...

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങയ വളനര സമയനനിഷയുള ആളചോണയ.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  സര്,  തസ്പീര്ച്ചയചോയുര.  ഇനതലചോര  നമുക്കയ  കേനികട്ടണ
ഫണചോണയ, അലചോനത കകേന്ദ്രതനിനന്റെ ഔദചോരദ്യമല. കകേന്ദ്രതനിനന്റെ പല ഫണ്ടുകേളക്കുര
നപചോകപ്പെചോസല്  സമര്പ്പെനിക്കചോതനിരനിക്കുകേയുര  അനവദനിചകേനിട്ടനിയ  ഫണ്ടുകേളകപചോലുര
വനിനനികയചോഗനിക്കചോതനിരനിക്കുകേയുര  നചയതയ  എന്തുനകേചോണചോണയ?  ഇന്നനല
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  അടെനിയന്തര  പകമയതനിനള  മറുപടെനിയനില്  പറഞ്ഞെതയ
ഇവനിനടെ  ഒരു  പശവുമനിനലന്നചോണയ.   ഇന്നനല  ഒരു  പശവുമനിനലന്നയ  പറഞ്ഞെ
മുഖദ്യമനനിക്കയ  വവകുകന്നരര  ആയകപ്പെചോള  ഇന്നനല  അടെനിയന്തരപകമയര
നകേചോണ്ടുവന്നതനിനയ കേചോരണക്കചോരചോയ രണയ ഉകദദ്യചോഗസനര മചോകറണനി വന്നനികല?

മനി  .   സസ്പീക്കര് : അതയ ഇന്നലനത കേചോരദ്യമചോണയ.

ശസ്പീ  .   നകേ  .   മുരളസ്പീധരന : സര്,    ഇനതലചോര ലചോഘവകതചോടുകൂടെനി ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനി  കേചോണുന്നതനിനന്റെ ഫലമചോണയ.  അകദ്ദേഹര പറഞ്ഞെതയ, ചസ്പീഫയ നസക്രട്ടറനി......
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(ബഹളര)....  അതനികപ്പെചോള  ഞങ്ങനളലചോര  തചോമസനിച്ചയ  വന്നചോല്  അങ്ങകയചോടെയ  ഒരു
കസചോറനി  കചചോദനിക്കുന്നതയ  കപചോനലയചോകണചോ  സരസചോനതനിനന്റെ  ചസ്പീഫയ  നസക്രട്ടറനി
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട സുപസ്പീര കകേചോടെതനിയനില് കപചോയനി സമസചോപരചോധര നപചോറുക്കണനമന്നയ
പറയുന്നതയ.  അതുര  അഞയ  മനിനനിട്ടയ  വവകേനികപ്പെചോയതനിനയ  സചോറനികനചോടെയ  ഒരു  ക്ഷമ
കചചോദനിക്കുന്നതുര  ഒന്നചോകണചോ?  വഴനിയനിനലചോരു  ടചോഫനികേയ  കബചോക്കുണചോയതനിനയ  ക്ഷമ
കചചോദനിക്കുന്നതുകപചോനലയചോകണചോ  സുപസ്പീര  കകേചോടെതനിയനികലയയ  കപചോയകപ്പെചോള  ചസ്പീഫയ
നസക്രട്ടറനിക്കയ ക്ഷമ കചചോദനികക്കണനി വന്നതയ. അതുനകേചോണയ കേഴനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷനത
ഭരണതനില്  കകേന്ദ്രഫണ്ടുകേളകപചോലുര  വചോങ്ങനിനയടുക്കചോന  കേഴനിയചോതതയ  വളനര
ഗുരുതരമചോയ വനിഷയമചോണയ.  

ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  സതദ്യപതനിജ്ഞ  നചയതനിനന്റെ  തകലദനിവസര
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  72-ാം  പനിറന്നചോളചോയനിരുന.  ഇന്നയ  73-ാം  പനിറന്നചോളചോണയ.
നനിയമസഭചോരഗമചോയനി  വന്നകപ്പെചോള  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  നപര്കഫചോമനസയ  ഞചോന
കേണതചോണയ.   അന്നയ  അകദ്ദേഹര  ജന്മേദനിനര  ആകഘചോഷനിച്ചതയ  ആദദ്യമചോയനിട്ടചോണയ.
പത്രക്കചോര്നക്കലചോര  ലഡു  നകേചോടുതനകേചോണയ  വലനിയ  സകന്തചോഷവചോനചോയനിരുന.
ഇന്നനല അതനിനന്റെ വനിഷതല് വസ്പീണ്ടുര കേചോണനിച. പനക്ഷ ഇന്നനല അങ്ങനനനയചോനര
ഉണചോയനില.  അകദ്ദേഹര  വളനര  പനിരനിമുറുക്കതനിലചോയനിരുന.  അതചോയതയ  ഒരു
വര്ഷനത ഭരണതനില് അകദ്ദേഹതനിനയ വളനരകയനറ പനിരനിമുറുക്കമുണചോയനിരനിക്കുന.
അതുനകേചോണയ  ഇതനിനനചോരു  പരനിഹചോരമുണചോക്കണര.  ഇതയ  നമുക്കയ  ലഭനികക്കണ
ഫണചോണയ. എനനിക്കയ ഒറ അഭദ്യര്തനകയയുള.  ഇന്നനികപ്പെചോള സഭ പനിരനിയുകേയചോണയ,
വസ്പീണ്ടുര  സഭ  സകമ്മേളനിക്കുകമ്പചോള  ഞങ്ങനളചോനക്ക  ഇവനിനടെയുണചോകുര.  കേചോരണര
ഞങ്ങളക്കയ  വസ്പീണ്ടുര  നചോലയ  നകേചോലര  ഇവനിനടെ  ഇരനിക്കചോനളതചോണയ.  പനക്ഷ  സഭ
കേഴനിഞ്ഞെയ വസ്പീണ്ടുര സകമ്മേളനിക്കുകമ്പചോള സഭചോകനതചോവനിനന്റെ കേകസരയനില് ഇരനിക്കചോന
വദവര അങ്ങനയ സഹചോയനിക്കനട്ട എനമചോത്രര പറയുന. ഇത്രയുര അടെനിയന്തരമചോയ
വനിഷയര സഭ നനിര്തനിവച്ചയ ചര്ച്ച നചയ്യണനമന്നയ ഞചോന അഭദ്യര്തനിക്കുകേയചോണയ. 

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന):  സര്,  കനരനത  ഞചോന  പറഞ്ഞെ
കേചോരദ്യങ്ങളനില്തനന്ന ഇകപ്പെചോള ബഹുമചോനദ്യനചോയ അരഗര പറഞ്ഞെ  കേചോരദ്യങ്ങളക്കുള
എലചോ മറുപടെനിയുമുണയ.   പനക്ഷ അകദ്ദേഹര  തയ്യചോറചോക്കനി  വന്ന കേചോരദ്യങ്ങള  ഇവനിനടെ
ആവര്തനിക്കുകേയചോണയ  നചയനിരനിക്കുന്നതയ.  കനരനത  ഞചോന  സരസചോരനിച്ച  കേചോരദ്യര
ഒനകൂടെനി  ഓര്മ്മേനിപ്പെനിക്കുകേയചോണയ.   2016-17-ല്  6,534  കകേചോടെനി  രൂപയചോണയ  കകേന്ദ്ര
പദതനി  വനിഹനിതമചോയനി  കേണക്കചോക്കനി  ബഡ്ജറയ  വനിഹനിതമചോയനി  വച്ചതയ.   നമ്മേള
നചലവഴനിച്ചതയ ഇതനിനകേര  6,806  കകേചോടെനി രൂപയചോണയ.  ഇവനിനടെ പദതനി വനിഹനിതര
നചലവഴനിക്കുന്നതനില് ഏനതങനിലുര തരതനിലുള വസ്പീഴ്ച വലനിയ കതചോതനില് വനനവന്നയ
പറയുവചോന പറനില.  എന്നചോല് അകദ്ദേഹര ആവര്തനിക്കുന്ന കേചോരദ്യങ്ങള സരസചോന
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സര്ക്കചോരനിനന  ഏനതങനിലുര  തരതനില്  കുറനപ്പെടുതണനമന്ന  മകനചോഭചോവതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില് മചോത്രമുളതചോണയ. അതനിനലചോന്നചോണയ നതചോഴനിലുറപ്പെയ പദതനിയുമചോയനി
ബന്ധനപ്പെട്ട  കേചോരദ്യര.  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  പദതനിയുനടെ  2013-നല  മചോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലചോണയ
ഫണയ വനിതരണര സരബന്ധനിച്ച കേചോരദ്യങ്ങള പരചോമര്ശനിക്കുന്നതയ.  ഒരു സചോമ്പതനികേ
വര്ഷര  നസപ്റരബര്  മചോസതനിനകശഷര  ഫണയ  ആവശദ്യനപ്പെടുന്നപക്ഷര
അകപക്ഷകയചോനടെചോപ്പെര  മുനവര്ഷനത  ഓഡനിറയ  റനികപ്പെചോര്ട്ടുര  സമര്പ്പെനിക്കണര.
2015-16-നല  ഓഡനിറയ  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിനയ
സമര്പ്പെനിച.   ഇതനിനകശഷര  കകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്  സരസചോനതനിനയ  വനിവനിധ
കേചോലയളവനിലചോണയ  പണര  അനവദനിച്ചതയ.  അതയ  1-12-2016-ല്  നൂറനിനചോല്പ്പെതനി
നയചോനപതയ  കകേചോടെനി  നതചോണ്ണൂറനിയഞയ  ലക്ഷര.  3-1-2017-ല്  നൂറനി
അറുപതനിരണയകകേചോടെനി  രണയ  ലക്ഷര.   3-1-2017-ല്  നമറസ്പീരനിയല്സയ  ഇനതനില്
മുപ്പെതയ കകേചോടെനിയുര മകറതയ രണ്ടുര കൂലനിയനിനതനിലുമചോണയ.  24-2-2017-ല് രണയ കകേചോടെനി
നതചോണ്ണൂറനിയഞയ  ലക്ഷര.  ഇതനില്  റൂറല്  നഡവലപ്പെയനമന്റെയ  കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കചോണയ
മഹചോതചോഗചോന്ധനി നചോഷണല് റൂറല് എരകപചോയ്നമന്റെയ  ഗദ്യചോരന്റെനി സ്കസ്പീമനിനന്റെ ചുമതല.
ഒരു വസ്പീഴ്ചയുര പദതനി പവര്തനങ്ങളുനടെ നനിര്വ്വഹണതനില് ഉണചോയനിട്ടനില.  ഫണയ
തരചോതതയ  വസ്തുതയചോണയ.  അതനിനന്റെ  കേചോരണനമന്തചോനണന്നയ  പകതദ്യകേര
പരനികശചോധനിചകനചോക്കണര.  സചോകങതനികേമചോയ  കേചോരണങ്ങനളചോനര  അതനിനയ
ചൂണനിക്കചോണനിക്കചോന പറനില. സരസചോന സര്ക്കചോരനിനന്റെ ഭചോഗതനനിനര എനന്തങനിലുര
വസ്പീഴ്ച  പറനിനയന്നയ  പറയചോന  സചോധനിക്കനില.  പനക്ഷ  ഫണയ  നല്കുന്നതനില്
വസ്പീഴ്ചയുണചോയനിട്ടുണയ. 

പതനിപക്ഷകനതചോവയ  (ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല):  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതര നതചോഴനിലുറപ്പെയ പദതനിയുനടെ ഫണയ കകേന്ദ്രതനില് നനിനര
ലഭനിക്കചോന തചോമസമുണചോയനിട്ടുണയ.  അന്നയ ഓകരചോ പഞചോയതനിലുമുള കുടെനിശനികേ തുകേ
അതചോതയ  പഞചോയതകേളുനടെ  നമയനിന്റെനനസയ  ഫണനില്നനിനര  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ
അഡതചോനസചോയനി നല്കേനി അവരുനടെ ദുരനിതര പരനിഹരനിക്കുകേയചോണയ നചയതയ.  പനിന്നസ്പീടെയ
കകേന്ദ്രതനില്നനിനര  പണര  വരുകമ്പചോള  പഞചോയതകേളക്കയ  നല്കുര.  കേചോരണര
നതചോഴനിലുറപ്പെയ  നതചോഴനിലചോളനികേനളലചോര  നവറുര  പചോവനപ്പെട്ടവരചോനണന്നയ  അകങ്ങയ്ക്കുര
അറനിയചോര.  എന്തുനകേചോണയ  അങ്ങനന  ഒരു  ഉതരവയ  ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനയ
ഇറക്കനിക്കൂടെചോ?

10.00 AM]

ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന:  സര്,  ഇക്കചോരദ്യതനില്  കവനറ  മചോര്ഗ്ഗങ്ങള
സതസ്പീകേരനിക്കുനമന്നയ  ബഹുമചോനദ്യനചോയ  ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പുമനനിതനന്ന  ഇന്നനലകയചോ
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മനിനനിഞ്ഞെചോകന്നചോ  സരസചോരനിക്കുകമ്പചോള   പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനില്നനിന്നയ
പണര  കേനിട്ടചോന  നനവകുന്നതയ  കേണക്കചോക്കനി  ആ  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  പണര
നല്കുന്നതനിനള  ക്രമസ്പീകേരണര  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  ഉണചോക്കുകേതനന്ന  നചയ്യുര.
അതനില് ഒരുതരതനിലുര  ആശങനപ്പെകടെണതനില.  ഇവനിനടെ  മൂന്നചോറനില്  എര.ജനി.എന.
ആര്.ഇ.ജനി.എസയ.-നന്റെ പചോര്ലനമന്റെറനി കേമ്മേനിറനി വന്നനിരുന. ആ കേമ്മേനിറനിയനില് തകദ്ദേശ
സതയരഭരണ  വകുപ്പെയ  നസക്രട്ടറനി  ശസ്പീ.  ഷചോജഹചോന  ഇതുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ട
അവതരണര  നടെതനിയനിരുന.  കുടെനിശനികേ  തുകേ  നല്കുന്നതനിനയ  മനചോലയതനിനയ
നനിര്കദ്ദേശര  നല്കേചോനമന്നയ  അവര്  സമ്മേതനിച്ചനിട്ടചോണയ  കപചോയതയ.  പകക്ഷ  കുടെനിശനികേ
ലഭനിച്ചനിട്ടനില.  നമ്മുനടെ  ഭചോഗതയ  ഏനതങനിലുര  തരതനിലുള  വസ്പീഴ്ച  ഉണചോയനി  എന്നയ
പറയചോന പറനില. 

പട്ടനികേജചോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പെനില് ഈ പണര നചലവഴനിക്കുന്നതനില് എകന്തചോ
വസ്പീഴ്ചയുണചോയനി  എന്ന  മട്ടനില്  അകദ്ദേഹര  പറയുകേയുണചോയനി.  യഥചോര്തതനില്
പട്ടനികേജചോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പെനില് കപചോസ്റ്റേയ നമടനികേയ കസ്കചോളര്ഷനിപ്പെയ, 9, 10
ക്ലൈചോസുകേളക്കുള  പസ്പീ-നമടനികേയ  കസ്കചോളര്ഷനിപ്പെയ,  ശുചസ്പീകേരണ  നതചോഴനിലചോളനികേളുനടെ
മക്കളക്കുള കകേന്ദ്ര കസ്കചോളര്ഷനിപ്പെയ,  SCA to SCSP, SCA to TSP,  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭചോഗതനില്  ഭരണഘടെനയുനടെ  ആര്ട്ടനിക്കനിള  275  പകേചോരമുള  സചോമ്പതനികേ
സഹചോയര  ഇവനയചോനക്കയചോണയ  പധചോനനപ്പെട്ട  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേള.
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പെനില്  കകേന്ദ്ര  സഹചോയമചോയനി  കേഴനിഞ്ഞെ
അഞ്ചുവര്ഷക്കചോലയളവനിനല  സനിതനി  എടുതചോല്  37.5  കകേചോടെനി  രൂപ  നമുക്കയ
ലഭനിക്കചോനണയ.  പട്ടനികേജചോതനി  വനികേസന  വകുപ്പെനിലചോനണങനില്   സരസചോനതനിനയ
ലഭനികക്കണ തുകേ 130 കകേചോടെനി രൂപയചോണയ. ഇതനില് കേഴനിഞ്ഞെ 2016-17 സചോമ്പതനികേ
വര്ഷതനില്  നചോര  നചലവഴനിച്ച  തുകേയ്ക്കുള  യൂട്ടനിനനലകസഷന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറയ
നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ.  യൂട്ടനിനനലകസഷന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറയ  നല്കേചോത  പശമനില.
പകക്ഷ കകേന്ദ്രര പണര റനിലസ്പീസയ  നചയനിട്ടനില.  കപചോസ്റ്റേയ  നമടനികേയ  കസ്കചോളര്ഷനിപ്പെനിനള
കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനിയനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  2.5  ലക്ഷര  രൂപയുനടെ  വചോര്ഷനികേ
വരുമചോന  പരനിധനി  നനിശയനിച്ചനിട്ടുണയ.  പകക്ഷ  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  നടെപ്പെചോക്കുന്ന
പദതനിയനില്  വരുമചോന  പരനിധനി  നനിശയനിച്ചനിട്ടനില.  സരസചോന  ബഡ്ജറനില്  നചോര
പതസ്പീക്ഷനിക്കുന്ന മുഴുവന കകേന്ദ്ര സഹചോയവുര നല്കേചോതനിരുന്നതനിനയ കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര്
നനിശയനിച്ച  വരുമചോന  പരനിധനി  ഒരു  കേചോരണമചോയനി  അവര്  ചൂണനിക്കചോണനിക്കുനണയ.
എന്നചോലുര  നമുക്കയ  അര്ഹതനപ്പെട്ട  പണര  കേനിട്ടുന്നനില  എനളതയ  ഇവനിനടെ
കുറവചോയനിതനന്ന നനില്ക്കുകേയചോണയ. ഇതയ വനിവനിധ കമഖലകേളനില് നടെക്കുകേയചോണയ. 

പനികന്നചോക്കവനിഭചോഗ  വനികേസന  വകുപ്പെനില്  ഒ.ബനി.സനി.  കപചോസ്റ്റേയ  നമടനികേയ
കസ്കചോളര്ഷനിപ്പെനിനയ  50  കകേചോടെനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര സഹചോയ പദതനിയനില് സരസചോനര
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വകേയനിരുതനിയനിരുന.  അതയ  സര്ക്കചോര്  നചലവഴനിക്കുകേയുര  നചയനിട്ടുണയ.  പകക്ഷ
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  ഇതനില്  ഓകരചോ  വര്ഷവുര  പണര  കുറഞ്ഞെ  കതചോതനില്  മചോത്രകമ
നല്കുനള. 

2014-15-ല്  50 കകേചോടെനി രൂപയുനടെ സചോനതയ 24.15 കകേചോടെനി രൂപ; 2015-16-
ല്  26.95  കകേചോടെനി  രൂപ;  2016-17-ല്  25  കകേചോടെനി  രൂപ.  ബചോക്കനി  അവനിനടെ
കേനിടെക്കുകേയചോണയ.  ഇകങ്ങചോട്ടയ  തന്നനിട്ടനില.  അതുകപചോനല  ഒ.ബനി.സനി.  പസ്പീ-നമടനികേയ
കസ്കചോളര്ഷനിപ്പെയ.  ഇതനില്  32 കകേചോടെനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനണയ,  കകേന്ദ്ര
സഹചോയര  കേനികട്ടണതചോയനിട്ടുണയ.  ഇതയ  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  നചലവഴനിച.  പകക്ഷ
കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് അതയ റസ്പീ-ഇരകബഴ്സയ നചകയ്യണതനില് വലനിയ കുറവചോണയ വന്നനിട്ടുളതയ.
2014-15-ല് 7.06  കകേചോടെനി രൂപ, 2015-16-ല് 7.03  കകേചോടെനി രൂപ, 2016-17-ല് 4.6
കകേചോടെനി  രൂപ.  ഇങ്ങനന  കുറഞ്ഞെ  തുകേ  മചോത്രമചോണയ  നമുക്കയ  റസ്പീ-ഇരകബഴ്സയ  നചയയ
തരുന്നതയ.  നചലവഴനിച്ച  മുഴുവന  തുകേയ്ക്കുര  യൂട്ടനിനനലകസഷന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറയ
നല്കേനികയചോ  എനള  കചചോദദ്യമചോണയ  വരുന്നതയ.  അതയ  മുഴുവന  നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ.
പകക്ഷ  അതയ  നല്കേനിയനിട്ടുര  ഇവനിനടെ  റസ്പീ-ഇരകബഴ്സയ  നചയ്യചോന  തയ്യചോറചോകുന്നനില
എന്നതചോണയ കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന നനിലപചോടെയ.

കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷങ്ങളനിനല  നപചോതുവചോയ  സനിതനിനയടുതചോല്   കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത
പദതനികേള  വചോങ്ങനിനയടുക്കുന്നതനില്  ചനില  വസ്പീഴ്ചകേളുണചോയനിട്ടുനണന്നയ
വനിമര്ശനപരമചോയനി  ചൂണനിക്കചോണനിക്കചോന  സചോധനിക്കുര.  പകക്ഷ  അതയ  ഇകപ്പെചോഴുള
സര്ക്കചോരനിനല കൂടുതല് ബചോധകേര. അതയ കൂടുതല് ബചോധകേമചോയനി നനില്ക്കുന്നതയ 2011
മുതല് 2016 വനരയുണചോയനിരുന്ന സര്ക്കചോരനിനയ തനന്നയചോണയ. ആ കേചോലയളവനിലചോണയ
ഏറവുര കൂടുതല് തുകേ വചോങ്ങനിനയടുക്കചോന ബചോക്കനി നനില്ക്കുന്നതയ.  നമ്മേള തമ്മേനിലുള
തര്ക്കതനിനന്റെ ഇടെയനില്  നപചോതുവനില് ശദനികക്കണ കേചോരദ്യങ്ങള മറനകപചോകേരുതയ.
അതയ നയപരമചോയ കേചോരദ്യമചോണയ. അതചോയതയ ആകഗചോളവല്ക്കരണ, ഉദചോരവല്ക്കരണ
നയങ്ങളുനടെ  നടെപ്പെചോക്കലനിനയ  ഈ  പദതനികേനള  ആയുധമചോക്കുന്ന  ഒരു  രസ്പീതനി  കുകറ
കേചോലമചോയനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര്  സതസ്പീകേരനിചവരുനണയ.  അതനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്
ഉദചോരവല്ക്കരണ  നയങ്ങളുനടെ  അടെനിസചോനതനിലുള  പദതനികേള  അടെനികച്ചല്പ്പെനിക്കുകേ,
അതനിനന്റെ  പവര്തന  പുകരചോഗതനി  അനസരനിചമചോത്രര  പണര  അനവദനിക്കുകേ.
ഇതചോണയ  നമ്മുനടെ  സരസചോനതനിനയ  പലകപ്പെചോഴുര  വനിഷമകേരമചോയനി  വരുന്ന കേചോരദ്യര.
ഈ നയര തനിരുകതണതചോയനിട്ടുണയ. നപചോതുവനില് ഫണയ അനവദനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയചോണയ
മുമ്പയ   പചോലനിച്ചനിരുന്നതയ.  എന്നചോല്  ഉദചോരവല്ക്കരണ  നയതനിനന്റെ  ആവനിര്ഭചോവര
വന്നകതചോനടെ  പനില്ക്കചോലതയ  കപചോജക്ടുകേളക്കചോണയ  ഫണയ  അനവദനിക്കുന്നതയ.
കപചോജക്ടുകേളചോകേനട്ട ഉദചോരവല്ക്കരണനയര മുനനനിര്തനിയുളതചോണയ.  സരസചോനതനിനയ
സതസ്പീകേചോരദ്യതയനിലചോത  കപചോജക്ടുകേളുണയ.  ആ  കപചോജക്ടുകേളചോണയ  സരസചോനതയ
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നടെപ്പെനിലചോക്കചോന കനചോക്കുന്നതയ. അതയ നടെപ്പെചോക്കുന്നതനിലുള പുകരചോഗതനി വനിലയനിരുതനി
പണര  അനവദനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയചോണയ  വരുന്നതയ.  നമുക്കയ  ചനിലകപ്പെചോള
കവണതചോയനിരനിക്കനില.  ഇതയ ഈ ഒരു വര്ഷര ഉണചോയതയ മചോത്രമല.  കുറച നചോളചോയനി
തുടെരുനന്നചോരു  കേചോരദ്യമചോണയ.  ഇതയ  ശരനിയചോയ  രസ്പീതനിയല.  ജനചോധനിപതദ്യ
സരവനിധചോനതനില്  സരസചോനതര  കകേന്ദ്രതനിലുര  ചനിലകപ്പെചോള  വദ്യതദ്യസമചോയ
നയങ്ങള തുടെരുന്ന ഗവണ്നമന്റുകേളുണചോനയന്നയ  വരചോര.  സരസചോനനത ജനങ്ങള
നനിരചോകേരനിച്ച  നയര  സരസചോനതയ  നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട്ട  സര്ക്കചോരനിനനനക്കചോണയ
നടെപ്പെനിലചോക്കചോന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  ശമനിക്കചോന  പചോടെനിലചോയനിരുന.  അതയ
ജനചോധനിപതദ്യതനിനന്റെ  സതയയതനന്ന  വനിരുദമചോയ  കേചോരദ്യമചോണകലചോ.  അകപ്പെചോള
ഇതരര  കേചോരദ്യങ്ങളനില്  നപചോതുവചോയ  അഭനിപചോയ  സമനതയര  തനന്ന  കദശസ്പീയ
തലതനില് ഉണചോകകേണതചോയനിട്ടുണയ.

ചനില  രരഗങ്ങളനില്  നചോര  വളനര  മുന്നനിട്ടുനനില്ക്കുനണയ.  കകേരളതനിനയ
നപചോതുവചോയനി  കനടെചോന  കേഴനിഞ്ഞെ  കനട്ടങ്ങളുനടെ  ഭചോഗമചോയനി  കലചോകേതനിനന്റെ
മുന്നനില്തനന്ന  അഭനിമചോനകേരമചോയ  നനില  ചനില  കമഖലകേളനില്  നമുക്കയ  കനടെചോന
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ.  ആകരചോഗദ്യര,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര, കുടുരബകക്ഷമര തുടെങ്ങനിയ കമഖലകേളനില്
നചോര  നനകേവരനിച്ച  കനട്ടങ്ങള  നമുക്കയ   പചോരയചോയനി  വന്നനിരനിക്കുകേയചോണയ.  ആ
കനട്ടങ്ങളുനടെ  ഭചോഗമചോയനി  നനമ്മേ  ശനിക്ഷനിക്കുന്ന  നനില  ഇകപ്പെചോള
വനനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ.  കനട്ടര  നനകേവരനിച്ചതനിനന്റെ  കപരനില്  കകേന്ദ്രര
സതസ്പീകേരനിക്കുന്ന  സമസ്പീപനര,  ആ  കമഖലയ്ക്കുള  സഹചോയര  നനികഷധനിക്കുന്ന  നനില
വരനികേയചോണയ.  ഇതചോണയ  ഞചോന  ശനിക്ഷ  എന്നതുനകേചോണയ  ഉകദ്ദേശനിച്ചതയ.  നമ്മേള
പനികന്നചോക്കര  നനില്ക്കുന്ന  ചനില  രരഗങ്ങള  സതചോഭചോവനികേമചോയനിട്ടുമുണയ.  ആ
കമഖലകേളനികലയയ  വകേമചോറചോന സചോധചോരണ നനിലയയ  നനമ്മേ അനവദനികക്കണതചോണയ.
അങ്ങനന  ഈ  പണര  നചലവഴനിക്കചോന  നനമ്മേ  അനവദനിക്കണര.  പകക്ഷ  ആ
തരതനില്  ധനസഹചോയര  നല്കേചോനല  തയ്യചോറചോകുന്നതയ.  അകപ്പെചോള  അതരതനില്
ധനസഹചോയര  നല്കുന്ന  നനില  കകേന്ദ്രര  തുടെരുകേയചോണയ  കവണതയ.  ഇതയ  തുടെര്നര
കകേന്ദ്രതനിനന്റെ ശദയനില്നപ്പെടുകതണതചോയനിട്ടുണയ.

കകേന്ദ്രര  പലകപ്പെചോഴുര  ആവനിഷ്കരനിച്ചയ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേള
സരസചോനതനിനന്റെ  നപചോതുതചോല്പ്പെരദ്യതനിനയ  കചര്ന്നതചോകുന്നനില.  അങ്ങനന
വരുകമ്പചോള സരസചോനങ്ങളുമചോയനി  ആകലചോചനിച്ചയ  കപചോജക്ടുകേള തയ്യചോറചോക്കുന്ന നനില
കകേന്ദ്രര  സതസ്പീകേരനികക്കണതചോയനിട്ടുണയ.  അതുര  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്
പരനിഗണനികക്കണതചോണയ.  ഇതനിനയ  അനകൂലമചോയ  ചനില  സൂചനകേള  ഈ  അടുത
കേചോലതയ വരുനണയ എന്നതയ ഞചോന കേചോണചോതനിരനിക്കുന്നനില.  എന്നചോലുര പൂര്ണ്ണമചോയനി
മചോറനിനയന്നയ പറയചോന കേഴനിയനില.
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ശസ്പീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജചോസഫയ:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  കേചോലതയ
വസ്പീഴ്ചയുണചോയനി  എന്നയ  അങ്ങനിവനിനടെ  പറയുകേയുണചോയനി.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിനന്റെ
മചോനദണ്ഡങ്ങള  ഒരനിക്കലുര  കസ്റ്റേറയ  നസസനിഫനിക്കല.  പകതദ്യകേനിചര  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിനന്റെ
മചോനദണ്ഡങ്ങള  ഉതകരന്തദ്യന  സരസചോനങ്ങളക്കയ  കവണനിയനിട്ടുളതചോണയ.  ഓകരചോ
സരസചോനങ്ങളുനടെയുര സചോഹചരദ്യങ്ങള വദ്യതദ്യസമചോണയ. ഞങ്ങള ഇക്കചോരദ്യര പലവട്ടര
ഉന്നയനിക്കുകേയുര  അതനിനകവണനി  പചോനനിരഗയ  കേമ്മേസ്പീഷനതനന്ന  ചതുര്കവദനി  കേമ്മേനിറനി
രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയുര നചയനിരുന.  കേമ്മേനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചതലചോനത നടെപടെനി സതസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില.
അങ്ങയ പറഞ്ഞെതയ ശരനിയചോണയ.  തസ്പീര്ച്ചയചോയുര ഓകരചോ സരസചോനങ്ങളുനടെ ആവശദ്യര
കേണക്കനിനലടുതകവണര കകേന്ദ്ര പദതനികേള രൂപസ്പീകേരനികക്കണതയ.  അതനിനകവണനിയുള
നടെപടെനികേള  മുകന്നചോട്ടു  നകേചോണ്ടുകപചോകേചോന  അകങ്ങയയ  തസ്പീര്ച്ചയചോയുര  ഞങ്ങളുനടെ
പനിന്തുണയുണചോകുര.

ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന:  സര്,  അക്കചോരദ്യതനിനയ  നനനി.  ഇതുതനന്നയചോണയ
നമുക്കയ ആവശദ്യര. ഇതയ നമ്മുനടെ സരസചോനതനിനന്റെ നപചോതുവചോയ ആവശദ്യങ്ങളചോണയ.
ആ ആവശദ്യങ്ങളക്കയ പതനിപക്ഷ-ഭരണപക്ഷ വദ്യതദ്യചോസര ഉണചോകകേണതനില. ഒന്നനിച്ചയ
നമുക്കയ കേചോരദ്യങ്ങള മുകന്നചോട്ടയ നകേചോണ്ടുകപചോകേചോനചോണയ കേഴനികയണതയ.

ഒരു വര്ഷര പൂര്തനിയചോയതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനിട്ടുള കേചോരദ്യങ്ങള പറയണനമന്നയ
അകദ്ദേഹര പറഞ. അതയ പറയണനമങനില് കുറച സമയര കവണനി വരുര.  ഇകപ്പെചോള
അടെനിയന്തര  പകമയനതക്കുറനിച്ചയ  പറഞ്ഞെചോല്  മതനിയകലചോ.  എനനിക്കതയ
പറയുന്നതുനകേചോണയ ഒരു പയചോസവുമനില.  ഒരു വര്ഷനത കനട്ടങ്ങനളപ്പെറനി എനനിക്കയ
ധചോരചോളര  പറയചോനണയ.  അതനിനയ  ചുരുങ്ങനിയതയ  അര  മണനിക്കൂനറങനിലുര
തരനികേയചോനണങനില് അക്കചോരദ്യനതക്കുറനിച്ചയ ഞചോന സരസചോരനിക്കചോര. 

ഇക്കചോരദ്യതനില്  കവനറ  പശങ്ങള  വരുന്നനില.  നല  രസ്പീതനിയനില്തനന്ന
സരസചോന  സര്ക്കചോര്  പദതനികേള  നടെപ്പെചോക്കചോനള  നടെപടെനികേളചോണയ  സതസ്പീകേരനിച
വരുന്നതയ.  കകേന്ദ്ര  സഹചോയര  മചോത്രമല,  നമ്മുനടെ  പദതനികേള  തനന്ന  കൃതദ്യമചോയനി
നടെപ്പെചോക്കചോനള കമചോണനിററനിരഗയ  സരവനിധചോനര ഇകപ്പെചോള ആരരഭനിച കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ.
കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  എങ്ങനനനയചോനക്ക  നടെപ്പെചോക്കുന  എന്നതയ  കൃതദ്യമചോയനി
കമചോണനിറര്  നചയയ  കപചോകുന്ന  സരവനിധചോനമുണചോകുര.  അകപ്പെചോള  കേഴനിഞ്ഞെ
കേചോലനതലചോര  ഉളതനികനക്കചോളുര  വലനിയ  പുകരചോഗതനി  ഈ  വര്ഷര  നമുക്കയ
ഇക്കചോരദ്യതനില്  കനടെചോന  കേഴനിയുര.   അതുനകേചോണ്ടുതനന്ന  സഭ  നനിര്തനിവച്ചയ  ഈ
വനിഷയര ചര്ച്ച നചകയ്യണ ആവശദ്യമനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുനടെ  വനിശദസ്പീകേരണതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില് അടെനിയന്തരപകമയതനിനയ അവതരണചോനമതനി നനികഷധനിക്കുന.
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(അടെനിയന്തരപകമയചോവതരണതനിനയ അനമതനി നനികഷധനിച)

പതനിപക്ഷ  കനതചോവയ  (ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല):  സര്,   സരസചോനനത
പദതനി  പവര്തനങ്ങള  നന്നചോയനി  നടെക്കണനമനളതുനകേചോണ്ടുര  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെയ അനവദനിച തരുന്ന വനിഹനിതര ഫലപദമചോയനി നചലവഴനിക്കണനമനമുള
ആഗഹതനിനന്റെയുര  അടെനിസചോനതനിലചോണയ  ഞങ്ങള  ഇകൗ  അടെനിയന്തരപകമയര
അവതരനിപ്പെനിച്ചതയ.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  അവഗണനയുര  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെയ
സരസചോനങ്ങകളചോടെയ  കേചോണനിക്കുന്ന  ക്രൂരതയുര  ശദയനില്നപ്പെടുതചോനണയ.  ഇവനിനടെ
കചചോകദദ്യചോതരകവള കേഴനിഞ്ഞെചോല് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര് ഉതരതനില്  തനിരുതയ
എലചോ  ദനിവസവുര  പറയചോറുണയ,  അതയ  നല  കേചോരദ്യമചോണയ.   ശസ്പീ.  എല്കദചോ
എബ്രേഹചോമനിനന്റെ  ഒരു  കചചോദദ്യതനിനയ  ഉതരമചോയനി  25-4-2017-ല്  മുഖദ്യമനനി  ഒരു
മറുപടെനി  നല്കേനി.   കേഴനിഞ്ഞെ  സചോമ്പതനികേ  വര്ഷര  6,534.17  കകേചോടെനി  രൂപയനില്
4,935.01  കകേചോടെനി  രൂപ  മചോത്രമചോണയ  നചലവചോക്കനിയനിട്ടുളതയ  എന്നചോണയ  ഇതനില്
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതയ.   ഇനനി ഉതരതനില് തനിരുതയ വരുകമ്പചോള ഇതയ മചോറുനമങനില്
മുഖദ്യമനനി പറഞ്ഞെതയ ശരനിയചോണയ.   അനലങനില് ശസ്പീ.  എല്കദചോ എബ്രേഹചോമനികനചോടെയ
പറഞ്ഞെതചോണയ  സഭയനില്  കചചോദദ്യതനിനയ  ഉതരമചോയനി  മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞെതയ.
അകപ്പെചോള  മുഖദ്യമനനി  ഇകപ്പെചോള  പറഞ്ഞെതചോകണചോ  ശസ്പീ.  എല്കദചോ  എബ്രേഹചോമനിനന്റെ
കചചോദദ്യതനിനയ മറുപടെനി പറഞ്ഞെതചോകണചോ ശരനി എനളതചോണയ ഞങ്ങളക്കയ ഇകപ്പെചോള
ഉണചോയനിരനിക്കുന്ന  സരശയര.  രണ്ടുര  ശരനിയചോകണചോ?  രണ്ടുര  എങ്ങനനയചോണയ
ശരനിയചോകുന്നതയ, മചോണനി സചോകറ? മചോണനി സചോര് പറയുന്നതയ രണ്ടുര ശരനിയചോനണന്നചോണയ,
രണ്ടുര  ശരനിയചോകുകേയനിലകലചോ?  ഉതരതനില്  തനിരുതയ  വരുനമങനില്  ശരനിയചോണയ,
എലചോ  ദനിവസവുര  ഉതരതനില്  തനിരുതയ  വരുനന്നങനില്  ശസ്പീ.  എല്കദചോ
എബ്രേഹചോമനിനന്റെ  കചചോദദ്യര  ചനിലകപ്പെചോള  അങ്ങയ  മചോറനി  പറകഞ്ഞെയചോര,  എനനിക്കതയ
അറനിയനില.   ഞങ്ങള വളനര ഗകൗരവമചോയ ഒരു പശമചോണയ  ഇകൗ സഭയുനടെ മുന്നനില്
ഉന്നയനിച്ചതയ.  

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനികന്റെതയ  കകേരളകതചോടുള  ഒകൗദചോരദ്യനമചോനമല.  നസനടലനി
കസചോണ്കസര്ഡയ  സ്കസ്പീര  എലചോ  കേചോലഘട്ടതനിലുര  ഉളതചോണയ.   ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെയ
എന്തുയ  നചയ?  14-ാം  ധനകേചോരദ്യ  കേമ്മേസ്പീഷന  ശനിപചോര്ശ  പകേചോരര,  നമ്മുനടെ  10
ശതമചോനര കകേന്ദ്ര വനിഹനിതര വര്ദനിപ്പെനിച. പനക്ഷ വലതുനനകേ നകേചോണ്ടു തന്നതയ, ഇടെതു
നനകേനകേചോണയ  എടുക്കുകേയചോണയ  നചയതയ.   10  ശതമചോനര  വര്ദനിപ്പെനിച്ചകപ്പെചോള
കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കുള  പണര  നവട്ടനിക്കുറച.   28  വനിഭചോഗങ്ങളനിലചോയനി
umbrella  scheme-ല്  189  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളചോണയ  സരസചോനതയ
നനിലവനിലുളതയ.  ഇതനിനയ   ആവശദ്യമചോയ  പണര കകേന്ദ്രര  അനവദനിക്കുകമ്പചോള ചനില
മചോനദണ്ഡങ്ങള  വയചോറുണയ.   ബഹുമചോനദ്യനചോയ  മുഖദ്യമനനി  പറഞ്ഞെതയ  ശരനിയചോണയ,
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അതനില്  ചനില  മചോനദണ്ഡങ്ങള  കകേരളതനിനയ  ഗുണകേരമല.    നമുക്കയ  മചോത്രമല,
ഇന്തദ്യയനിനല പല സരസചോനങ്ങളക്കുര  നടെപ്പെചോക്കചോന കേഴനിയചോത മചോനദണ്ഡങ്ങള
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെയ  നനിര്വ്വചനിക്കചോറുണയ.  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേള
നടെപ്പെനിലചോക്കുകമ്പചോള  സരസചോനങ്ങളുമചോയനി  ആകലചോചനിക്കണനമന്നചോണയ  എലചോ
സരസചോനങ്ങളുര കകേന്ദ്രകതചോടെയ  ആവശദ്യനപ്പെടുന്നതയ.  പകക്ഷ കകേന്ദ്രര ഇകപ്പെചോഴുര ആ
നനില തുടെരുകേയചോണയ.  ഇതനിനന്റെ ഫലമചോയനി പല കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത പദതനികേളുര നമുക്കയ
നടെപ്പെനിലചോക്കചോന കേഴനിയചോനത വരുന.  ഇകൗ കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത പദതനികേള പലതനിലുര
കകേരളര പനിന്തളളനപ്പെടുന എന്നതയ ശരനിയചോണയ.  

കപചോപ്പുകലഷന  കേണ്കടചോള,  സചോക്ഷരത   ഉളനപ്പെനടെയുളള  കേചോരദ്യങ്ങളനില്
കകേരളര  മുനപന്തനിയനിലചോണയ.  അതുനകേചോണയ  യു.പനി.,  ബസ്പീഹചോര്,  മധദ്യപകദശയ,
ജചോര്ഖണ്ഡയ  തുടെങ്ങനിയ  മറയ  സരസചോനങ്ങളക്കയ  കേനിട്ടുന്ന  ആനകൂലദ്യങ്ങള  നമുക്കയ
കേനിട്ടചോനത  വരുന്നതുര  ഒരു  പധചോനനപ്പെട്ട  കേചോരദ്യമചോണയ.  കഗചോബനനലകസഷനന്റെ
അടെനിസചോനതനിലചോകേചോര കപചോജകയ ഓറനിയന്റെഡയ കപചോഗചോരസയ വരുന്നതയ.  അതനിനന
നയപരമചോയനി എതനിര്തനകേചോളള. പനക്ഷ ആ കപചോജകയ ഓറനിയന്റെഡചോയ പദതനികേള
വനിവനിധ ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റുകേള  നകേചോടുതചോല്  കേനിട്ടുര.  തകദ്ദേശസതയരഭരണ
വകുപ്പുമനനിയചോയനിരുന കഡചോ.  എര.  നകേ.  മുനസ്പീര്.  അകദ്ദേഹര  500  കകേചോടെനിയനിലധനികേര
തുകേയുനടെ  പദതനി,  നസഷദ്യല് കപചോജകയ  നകേചോടുതയ  കനടെനിനയടുത കേചോരദ്യര  ഞചോന
ഇവനിനടെ ഓര്ക്കുകേയചോണയ.  കകേന്ദ്രതനിനന്റെ നയനത നമുക്കയ വനിമര്ശനിക്കചോര, ഞങ്ങളുര
വനിമര്ശനിക്കുനണയ.  പകക്ഷ കപചോജകയ ഓറനിയന്റെഡയ ആയ പദതനികേള കകേരളതനില്
കനടെനിനയടുക്കുന്നതനിനയ  നമ്മേള  എന്തനിനചോണയ  വനിമുഖത  കേചോണനിക്കുന്നതയ?
ബഹുമചോനദ്യനചോയ  മുഖദ്യമനനി  നചകയ്യണ  ഏറവുര  പധചോനനപ്പെട്ട  കേചോരദ്യര,  ഓകരചോ
വകുപ്പെനിലുമുള  മനനിമചോകരചോടെയ  അനകയചോജദ്യമചോയ  കപചോജക്ടുകേള  തയ്യചോറചോക്കനി
കകേന്ദ്രതനിനയ  സമര്പ്പെനിച്ചയ  അതനിനന്റെ  ആനകൂലദ്യര  കകേരളതനില്  ലഭദ്യമചോക്കുകേ
എനളതചോണയ.  അതനിനള നടെപടെനികേളചോണയ സതസ്പീകേരനികക്കണതയ. എന്തുപറഞ്ഞെചോലുര
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെനിനന കുറനപ്പെടുതന്നതയ ഒരു നനശലനിയചോയനി മചോറനിയനിട്ടുണയ. 

നനിങ്ങള അധനികേചോരതനില് വന്നനിട്ടയ ഒരു വര്ഷര ഇന്നയ പൂര്തനിയചോക്കുകേയചോണയ.
നനിങ്ങളക്കനിനനിയുര  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന  കുറര  പറഞ്ഞെയ  എത്രനചോള  മുകന്നചോട്ടയ
കപചോകേചോന കേഴനിയുര?  ചനില കുറങ്ങള നചയതുനകേചോണചോണകലചോ ഞങ്ങളക്കയ ഇപ്പുറതയ
ഇരനികക്കണനി  വന്നതയ.  അതയ  ഞങ്ങള  അരഗസ്പീകേരനിക്കുന,  ജനഹനിതര
അരഗസ്പീകേരനിക്കുന.   ഇനനി  രണചോര  വര്ഷതനിനലങനിലുര  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കുറങ്ങള മചോത്രര പറഞ്ഞെയ നനിങ്ങളക്കയ മുകന്നചോട്ടുകപചോകേചോന കേഴനിയനില,  നനിങ്ങള നചയ
കേചോരദ്യങ്ങനളക്കുറനിച്ചചോയനിരനിക്കണര ഇനനി പറകയണതയ.  
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ഇവനിനടെ   umbrella  scheme-ല്നപട്ട കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത പദതനികേളനില് നമുക്കയ
കേനികട്ടണ  വനിഹനിതര  കേനിട്ടുന്നനില.   ഇതനിനകേതയ  രണ്ടുമൂന്നയ  ഘടെകേങ്ങളചോണുളതയ.
ഒന്നയ,  ഇതനിനചോവശദ്യമചോയ  കപചോപ്പെര്  കമചോണനിററനിരഗയ  നടെക്കുന്നനില.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  വനിവനിധ  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റുകേളനില്  കമചോണനിററനിരഗയ  നചകയ്യണതയ
നസക്രട്ടറനിമചോരചോണയ;  അതയ മനനിമചോരചോനണന്നയ ഞചോന പറയുന്നനില.  സരസചോനനത
എര.പനി.-മചോകരചോടെയ   ഇക്കചോരദ്യങ്ങള  ശക്തമചോയനി  പചോര്ലനമന്റെനില് ഉന്നയനിക്കചോന ആവശദ്യമചോയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേണര,  അകതചോനടെചോപ്പെര അവരുനടെ കകേചോണ്ഫറനസയ  കുകറക്കൂടെനി
ഗകൗരവതരമചോക്കുകേയുര നചയ്യണര. 

യൂട്ടനിനനലകസഷന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  അതചോതയ  സമയതയ  നകേചോടുക്കചോനള
നടെപടെനികേളുണചോകേണര.  കകേരള ഹകൗസയ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചനകേചോണയ ഒരു കമചോണനിററനിരഗയ
നസല്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചയ,  ആ  നസലനിനന്റെ  കനതൃതതതനില്  പദതനി  പവര്തനങ്ങള
ഫലപദമചോയനി  pursue  നചയ്യചോനള  നടെപടെനികേള  സതസ്പീകേരനിക്കണര.   ഇകൗ
നടെപടെനികേനളചോനര സരസചോന ഗവണ്നമന്റെയ സതസ്പീകേരനിക്കചോതതുനകേചോണചോണയ ഇവനിനടെ
പല പദതനികേളക്കുര കകേന്ദ്ര സഹചോയര ലഭനിക്കചോതതയ. 

അകതചോനടെചോപ്പെര മനറചോരു പധചോനനപ്പെട്ട പശര മചോച്ചനിരഗയ ഗചോന്റെയ  വനിഹനിതര വയ്ക്കുകേ
എന്നതചോണയ.  ചനില  പദതനികേളക്കയ   75:25  ശതമചോനര  വനിഹനിതമചോണയ
വച്ചനിരനിക്കുന്നതയ;  75  ശതമചോനര  തുകേ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരുര  25  ശതമചോനര  തുകേ
സരസചോന സര്ക്കചോരുമചോണയ വഹനികക്കണതയ.  സരസചോന സര്ക്കചോരനിനന്റെ  ഇതരര
അലരഭചോവരമൂലര   പല  പദതനികേളുര  നടെക്കുന്നനില. ഉദചോഹരണമചോയനി  കപചോലസ്പീസയ
കമചോഡനനണകസഷനകവണനി  കകേന്ദ്രര തരുന്ന 75  ശതമചോനര തുകേയയ  25  ശതമചോനര
തുകേ  സരസചോനര  വഹനിക്കണര.   ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലത  മചോത്രമല  പല
ഗവണ്നമന്റുകേളുനടെ  കേചോലതര  അതനിനചോവശദ്യമചോയ  മചോച്ചനിരഗയ  ഗചോന്റെയ  സരസചോന
സര്ക്കചോര്   അനവദനിക്കചോതതുനകേചോണയ  കപചോലസ്പീസയ  കമചോഡനനണകസഷനയ
കവണനിയുള ഫണയ വനിനനികയചോഗനിക്കചോന കേഴനിയചോനത വരുന.  കേഴനിഞ്ഞെ മൂന്നയ നചോലു
വര്ഷമചോയനി  ഇകൗ  സനിതനിവനികശഷര  നനിലനനില്ക്കുകേയചോണയ.  ഇതനിലൂനടെ  പലകപ്പെചോഴുര
കകേന്ദ്രര അനവദനിചതരുന്ന ഫണയ നചലവഴനിക്കചോന കേഴനിയചോനതവരുന  എനളതുര
ഏറവുര  പധചോനനപ്പെട്ട  കേചോരദ്യമചോണയ.   ബഹുമചോനദ്യനചോയ  നകേ.   മുരളസ്പീധരന  വളനര
വനിശദമചോയനി,  ഭരഗനിയചോയനിതനന്ന   കപചോജക്ടുകേളുനടെ  കേചോരദ്യര  പറഞ.  നമുക്കയ
അനവദനിച  തരുന്ന  പദതനികേള  എന്തുനകേചോണയ  നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നനില?   കൃഷനി
വകുപ്പെനിനന്റെ പദതനികേനളചോനര  നമ്മേള നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നനില.   നദ്യചോയമചോയ ഞങ്ങളുനടെ
സരശയമകല ഇതയ?  അകപ്പെചോള ഈ പദതനികേള നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതനില് എനന്തങനിലുര
പശങ്ങളുനണങനില് അവ പരനിഹരനിചനകേചോണയ  സമയബന്ധനിതമചോയനി  നടെപ്പെനിലചോക്കചോനള
നടെപടെനികേളകല  സതസ്പീകേരനികക്കണതയ.   സരസചോനനത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുനടെ
ഏകകേചോപനമനിലചോയ്മ  ഒരു  പശമചോയനി  കേചോണുനണയ.   ഒകരചോ  പദതനിക്കുര  കകേന്ദ്ര
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സര്ക്കചോര്  മചോര്ഗ്ഗകരഖ  തയ്യചോറചോക്കചോറുണയ.  ആ  മചോനദണ്ഡങ്ങള  നമുക്കയ
കയചോജനിച്ചതനലങനില്  കകേന്ദ്രനത  അക്കചോരദ്യര  കബചോധദ്യനപ്പെടുതനി  അതനില്
കഭദഗതനികേള വരുതനി നടെപ്പെനിലചോക്കചോനള ഉതചോഹര  മനനിമചോരുര  ഉകദദ്യചോഗസരുര
കേചോണനികക്കണതകല?  ഏറവുര  വലനിയ  പശര  സമയബന്ധനിതമചോയനി  ഇകൗ
പരനിപചോടെനികേള നടെക്കുന്നനില എന്നതചോണയ.  കപചോപ്പെര് കമചോണനിററനിരഗയ  ഇക്കചോരദ്യതനില്
നടെക്കുന്നനില.   എത്രമചോത്രര  പദതനികേള  നടെപ്പെചോക്കുന  എന്ന  കേചോരദ്യതനില്  ഒരു
concurrent  evaluation  നടെക്കുന്നനില.   ഇതയ  മനസ്സനിലചോക്കചോന  കവണനി
പറയുന്നതചോണയ, കുറനപ്പെടുതചോന  പറയുന്നതല.   മറ്റു  സരസചോനങ്ങളനില്  ഓകരചോ
പദതനികേളനിലുര    ഉകദദ്യചോഗസര്  കേചോണനിക്കുന്ന  ജചോഗതയുര     ശമവുനമചോനക്ക
നമ്മേനളലചോവരുര അനഭവപചോഠമചോകക്കണ ഒരു കേചോരദ്യമചോണയ.   എനനിക്കയ തസ്പീര്ച്ചയചോയുര
അനഭവമുണയ. ഞചോന  മനനിയചോയനിരുന്നകപ്പെചോഴുര   എര.പനി.-ആയനിരുന്നകപ്പെചോഴുര
സരസചോന തചോല്പ്പെരദ്യര ഉയര്തനിപ്പെനിടെനിച്ചനിട്ടുണയ.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരചോജന:  സര്,  അങ്ങയ  പറയുന്ന  സമയതയ
കകേചോണ്ഗസ്സചോയനിരുന  കകേന്ദ്രര  ഭരനിച്ചനിരുന്നതയ,  ഇകപ്പെചോള  ബനി.നജ.പനി.  -യചോണയ
ഭരനിക്കുന്നതയ, അതചോണയ വദ്യതദ്യചോസര.

ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല:  സര്,  ആരയ  ഭരനിക്കുന  എനളതല  പശര.
ഗകൗരവകതചോടുകൂടെനി  വനികേസന  പദതനികേള   pursue  നചയയ  കനടെനിനയടുക്കചോനള
നടെപടെനികേളചോണയ  ഉണചോകകേണതയ.  നമ്മേള  തമ്മേനില്  രചോഷസ്പീയമചോയനി  അഭനിപചോയ
വദ്യതദ്യചോസങ്ങളുണചോകുര.  സരസചോനങ്ങളുനടെ തചോല്പരദ്യര സരരക്ഷനിക്കുന്ന കേചോരദ്യതനില്
കകേന്ദ്രനത  കബചോദദ്യനപ്പെടുതനി  കനടെനിനയടുക്കചോന  ശമനിക്കണര.  അതചോണകലചോ
യഥചോര്തതനില്  കകേന്ദ്ര  -  സരസചോന  ബന്ധങ്ങളുനടെ  ഏറവുര  പധചോനപ്പെട്ട  കേണ്ണനി.
കകേന്ദ്രകതചോടെയ   നമുക്കയ  ആശയപരമചോയ ഭനിന്നനിപ്പുര അഭനിപചോയ വദ്യതദ്യചോസങ്ങളുമുണയ.
പകക്ഷ നമ്മുനടെ സരസചോനതനിനചോയനി കനടെനിനയടുകക്കണ കേചോരദ്യങ്ങള കനടെനിനയടുക്കുകേ
എനളതചോണയ ഏറവുര പധചോനനപ്പെട്ടതയ.  

പലകപ്പെചോഴുര  കകേന്ദ്ര  നസക്രട്ടറനിമചോരുമചോയനി  സരസചോരനിക്കുകമ്പചോള  അവര്
പറയുന്നതയ   സരസചോനതനില്  നനിനള  യൂട്ടനിനനലകസഷന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
സമയബന്ധനിതമചോയനി  കേനിട്ടുന്നനിനലന്നചോണയ.  സമയബന്ധനിതമചോയനി  പദതനി
പവര്തനങ്ങള  നടെതന്നതനിനന്റെ  75  ശതമചോനനമങനിലുര  നചലവചോക്കനിയകശഷര
അതനിനന്റെ  കേണക്കയ  നകേചോടുത  കൂകടെ;  അകപ്പെചോള  നമുക്കയ  ബചോക്കനി  ലഭനിക്കചോനള
കൂടുതല്  തുകേ  ലഭനിക്കുകേയനികല?  ഇവനിനടെ  പറയുന്ന  ഒരു  പശര,  വനിവനിധ
ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റുകേള  യൂട്ടനിനനലകസഷന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നകേചോടുക്കചോറനില,  പദതനി
പവര്തനങ്ങളുനടെ  കപചോഗസ്സയ  അറനിയനിക്കചോറനില,  ആ  റനികപ്പെചോര്ട്ടുകേള  കകേന്ദ്രതനില്
എതന്നനില  എനളതചോണയ.  അതുനകേചോണചോണയ   പദതനി  പവര്തനങ്ങള
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നടെപ്പെനിലചോക്കുകമ്പചോള ഇതരതനിലുള അപചോകേതകേളുണചോകുന്നനതന്നചോണയ   മനസ്സനിലചോക്കചോന
കേഴനിയുന്നതയ.   ബഡ്ജറനിനയ  പുറതള  പദതനികേള  തയ്യചോറചോക്കനിനക്കചോടുക്കുന്നതനില്
കുകറക്കൂടെനി  ജചോഗത   കേചോണനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.   പദതനി  നനിര്വ്വഹണതനിനന്റെ
കേചോരദ്യതനില് കപചോപ്പെര് കമചോണനിററനിരഗയ ഉണചോകുന്നനിനലനള പരചോതനി  സജസ്പീവമചോണയ.
പകതദ്യകേനിച്ചയ  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളനില്  മചോത്രമല,  സരസചോനനത  പദതനി
നടെതനിപ്പെനിനന്റെ  കേചോരദ്യതനിലുര  ഏകകേചോപനമനിലചോയ്മ  പലകപ്പെചോഴുര  വനികേസന
പദതനികേളുനടെ  പവര്തനങ്ങനള  സചോരമചോയനി  ബചോധനിക്കുനനവന്നതയ  ഒരു
യചോഥചോര്തദ്യമചോണയ.  അതുനകേചോണയ  പദതനി  പവര്തനങ്ങളുനടെ  കേചോരദ്യതനില്
കുകറക്കൂടെനി ജചോഗത ഗവണ്നമന്റെയ കേചോണനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  

ഇവനിനടെ  PMGSY (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)-യുനടെ കേചോരദ്യര
പറഞ. കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചു വര്ഷക്കചോലര  PMGSY വളനര നല നനിലയനില് നടെതനിയ
ഒരു ഗവണ്നമന്റെചോയനിരുന യു.ഡനി.എഫയ.  ഗവണ്നമന്റെയ.  യു.ഡനി.എഫയ.  ഗവണ്നമന്റെയ
ഭരണതനില്  വന്ന  സമയതയ  353  പവൃതനികേള  ആരരഭനിക്കചോന  കേഴനിയചോനത
ലചോപചോകുന്ന  സചോഹചരദ്യമുണചോയനിരുന.  അതനിനള  കേചോരണര  ഇതനിനചോവശദ്യമചോയ
നടെനഡര് എകേയ സസ്സയ  നകേചോടുതനിരുന്നനില എന്നതചോണയ.   ആദദ്യമചോയനി  യു.ഡനി.എഫയ.
ഗവണ്നമന്റെയ  നചയതയ,  114  കകേചോടെനി  രൂപകയചോളര  നടെനഡര്  എകേയ സസ്സയ
നല്കുകേയുണചോയനി.  അതുനകേചോണയ അഞ്ചു വര്ഷക്കചോലര,  മഹചോതചോഗചോന്ധനി ഗചോമസ്പീണ
നതചോഴനിലുറപ്പെയ  പദതനി  നലനനിലയനില് മുകന്നചോട്ടുനകേചോണ്ടുകപചോകേചോന സചോധനിച.  ഞചോന
ബഹുമചോനദ്യനചോയ  മുഖദ്യമനനികയചോടെയ  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  പസരഗതനിനനിനടെ  കചചോദനിച്ച
കേചോരദ്യര വളനര പസക്തമചോണയ.  നതചോഴനിലുറപ്പെനിനയ കപചോയനി കേനിട്ടുന്ന തുച്ഛമചോയ വരുമചോനര
നകേചോണയ  ജസ്പീവനിക്കുന്ന   പചോവനപ്പെട്ട  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  സരസചോന
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ/പഞചോയതനിനന്റെ  പണര  ഉപകയചോഗനിച്ചയ  അവര്ക്കയ  കവതനര
നകേചോടുക്കുകേയചോനണങനില്  അവരുനടെ  livelihood   മുകന്നചോട്ടു  നകേചോണ്ടുകപചോകേചോന
സചോധനിക്കുര.  നമ്മുനടെ ഭരണ കേചോലതയ നചയനിരുന്ന ആ സമസ്പീപനര ഇക്കചോരദ്യതനില്
സതസ്പീകേരനിക്കണര, അതയ റസ്പീ-ഇരകബഴ്സയ നചയ്യണര.

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .    കതചോമസയ നഎസകേയ): സര്,
2013 -2014-ലചോണയ  നനിങ്ങള അങ്ങനനനയചോരു  നനിലപചോനടെടുതതയ.  അന്നയ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോര് ഇകൗ പദതനിക്കുള പണര നമുക്കയ നനകേമചോറുകേയുര അതയ പഞചോയത വഴനി
നകേചോടുക്കുകേയുമചോണയ  നചയതയ.  ഇന്നയ  കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നയ  ഡയറകയ  നബനനിഫനിറയ
ടചോനസ്ഫറചോണയ  നടെക്കുന്നതയ.   ആ  കസചോഫയ നവയറനില്  നനിങ്ങളക്കയ  കവനറ  പണര
ഇടുന്നതനികനചോ അനലങനില് നനിങ്ങള നകേചോടുത പണര അതനില് നനിന്നയ റസ്പീ-ഇരകബഴ്സയ
നചയ്യുന്നതനികനചോ  കേഴനിയുകേയനില.   അതുനകേചോണചോണയ  2013-2014-നയ  കശഷര
നനിങ്ങളുനടെ സര്ക്കചോരുര ഇതയ നചയ്യചോതനിരുന്നതയ. 
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ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല:  സര്,  അകങ്ങയയ  ഇക്കചോരദ്യര  കകേന്ദ്ര  ധനകേചോരദ്യ

വകുപ്പുമനനിയുമചോയനി സരസചോരനിചകൂടെചോയനിരുകന്നചോ? 

കഡചോ  .    ടെനി  .    എര  .     കതചോമസയ  നഎസകേയ:  സര്,  അക്കചോരദ്യര  കനരനിട്ടയ

സരസചോരനിച്ചനിട്ടുണയ. ഇനനി ജൂണ് 3-ാം തസ്പീയതനി കപചോകുകമ്പചോള കുറചകൂടെനി കേഠനിനമചോയനി

സരസചോരനിക്കചോര.

ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല:  സര്,  ഞങ്ങള  ഇകൗ  അടെനിയന്തരപകമയര

അവതരനിപ്പെനിച്ചതയ  ഏനതങനിലുര  തരതനിലുള  കുറനപ്പെടുതലനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനിലല.

സരസചോനനത  ജനങ്ങളക്കയ  പദതനി  പവര്തനങ്ങളുനടെ  ഗുണമുണചോകേണര,

വനികേസന പവര്തനങ്ങള  കേചോരദ്യക്ഷമമചോയനി മുകന്നചോട്ടയ  കപചോകേണര,   ജനങ്ങളക്കയ

നദ്യചോയമചോയനി,  ഭരണഘടെനചോപരമചോയനി ലഭനികക്കണ ആനകൂലദ്യങ്ങള കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെനില്

നനിനര  ലഭദ്യമചോക്കണര.  അതനിനയ  സരസചോനനത  ഉകദദ്യചോഗസര്  തമ്മേനിലുള

കേനിടെമതരവുര  അഭനിപചോയ വദ്യതദ്യചോസങ്ങളുര  തമ്മേനിലടെനിയുര  ഒരു വലനിയ  അളകവചോളര

വനിഘചോതര  സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണയ   എനളതയ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ശദയനില്നപ്പെടുതചോന

കവണനിയചോണയ. അതുനകേചോണയ  ഭചോവനിയനിനലങനിലുര   ഇതരര  പവര്തനങ്ങളനില്

കൂടുതല് ജചോഗത കേചോണനിക്കചോനര സരസചോനനത വനികേസന പവര്തനങ്ങള നല

നനിലയനില്  മുകന്നചോട്ടുനകേചോണ്ടുകപചോകേചോനര  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുനടെ  പകയചോജനര

സരസചോനതനിനയ ലഭദ്യമചോക്കചോനമുള നടെപടെനികേള ഗവണ്നമന്റെയ സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ

അഭദ്യര്തനിക്കുന.  ഏതചോയചോലുര ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി ഇക്കചോരദ്യങ്ങളനില് ഉറപ്പു

നലനിയ സചോഹചരദ്യതനില് വചോക്കകൗട്ടയ ഉകപക്ഷനിക്കുന. 

V  ശദക്ഷണനിക്കല്

(1)    നഞനകഗചോഡയ   -   നനിലമ്പൂര് നറയനില്പ്പെചോത

ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര്,  കകേരളതനിനല  ഗവണ്നമന്റെനിനകവണനി

ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  നപചോതുമരചോമത  വകുപ്പുമനനി  ജനി.  സുധചോകേരനര  ഇന്നനല

മുഖദ്യമനനിയുര  നനിയമസഭയനില്  വദ്യക്തമചോയനി  മറുപടെനി  പറഞ്ഞെ  ഒരു  കേചോരദ്യമചോണയ

ഞചോനനിവനിനടെ ഉന്നയനിക്കുന്നതയ.   ഇന്നനല മുഖദ്യമനനി  603-ാം നമ്പര് കചചോദദ്യതനിനയ

മറുപടെനിയചോയനി കകേരള നറയനില് നഡവലപ്പെയനമന്റെയ കകേചോര്പ്പെകറഷന ലനിമനിറഡയ 3-1-2017 -നയ

സരയുക്ത സരരരഭമചോയനി ആരരഭനിചനവനര തലകശരനി-നനമസൂര്  നറയനില്പ്പെചോതയുര
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നനിലമ്പൂര്-നഞനകഗചോഡയ  നറയനില്പ്പെചോതയുര  അതനില്  ഉളനപ്പെടുതനിയനിട്ടുനണന്നയ
വദ്യക്തമചോക്കുകേയുര  നചയ.   നനിര്ഭചോഗദ്യവശചോല്  കേഴനിഞ്ഞെ  കമയയ  18-നയ   വയനചോടെയ
ജനിലയനില്  യു.ഡനി.എഫയ.-നന്റെയുര  ബനി.നജ.പനി.-യുനടെയുര  കനതൃതതതനില്  നനിലമ്പൂര്
മണ്ഡലതനിലുര  വയനചോടെയ  ജനിലയനിലുര   ഹര്തചോല്  നടെതകേയുണചോയനി.   വയനചോടെയ
എര.പനി.  ശസ്പീ.  എര.  നഎ.  ഷചോനവചോസയ  നചയര്മചോനര  കേല്പറ എര.എല്.എ.  എന്ന
നനിലയയ  ഞചോന ജനറല് കേണ്വസ്പീനറുര  മചോനന്തവചോടെനി  എര.എല്.എ.  ശസ്പീ.  ഒ.  ആര്.
കകേളു, ബകതരനി എര.എല്.എ. ശസ്പീ. നഎ.സനി ബചോലകൃഷ്ണന, നനിലമ്പൂര് എര.എല്.എ.
ശസ്പീ.  പനി.  വനി.  അനവര്,  ചചോമരചോജയ  നഗറനിനലയുര  ഗുണല്കപ്പെട്ടയനിനലയുര
എര.എല്.എ.-മചോരുര  ചചോമരചോജയ  നഗര്  എര.പനി.  ശസ്പീ.  ധ്രുവനചോരചോയണയുര
കകേരളതനില് നനിനള രചോജദ്യസഭചോരഗങ്ങളചോയ ശസ്പീ.  എര.  പനി.  വസ്പീകരന്ദ്രകുമചോറുര ശസ്പീ.
പനി.  വനി.  അബ്ദുള  വഹചോബര  രക്ഷചോധനികേചോരനികേളുമചോയനിട്ടുള  കേമ്മേനിറനിയചോയനിരുന
ഇതനിനകവണനി പവര്തനിച്ചനിരുന്നതയ.  കമയയ  16-നയ ശസ്പീ.  എര.ഐ. ഷചോനവചോസനിനന്റെ
കനതൃതതതനില്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിനയ  സനര്ശനിക്കുകേയുര  അകദ്ദേഹര
കേര്ണ്ണചോടെകേ  ഗവണ്നമന്റുമചോയനി  മനനിതല ചര്ച്ചയയ  സകൗകേരദ്യനമചോരുക്കചോനമന്നയ  ഉറപ്പു
നല്കുകേയുര നചയ.  അന്നയ നനവകുകന്നരര തനന്ന യു.ഡനി.എഫയ.-ഉര ബനി.നജ.പനി.-യുര
വയനചോട്ടനില് ഹര്തചോല് പഖദ്യചോപനിക്കുകേയുണചോയനി.  നറയനില്പ്പെചോത കേടെനകപചോകുന്നതയ
വനതനിലൂനടെയചോണയ.  4-2-2012-നന്റെ  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  മനചോലയതനിനന്റെ
അസചോധചോരണ ഗസറയ  വഴനി  ചനില തടെസ്സങ്ങള മചോര്ച്ചയ  17-നയ  അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫയ
നസക്രട്ടറനി  തലതനില്  ബചോരഗ്ലൂരനില്  നടെന്ന  ചര്ച്ചയനില്   ഉന്നയനിച്ചനിരുന.
ഇക്കചോരദ്യങ്ങനളലചോര  പരനിഹരനിക്കചോനചോണയ  ചര്ച്ചയ്ക്കുകവണനി തയ്യചോറചോയതയ.   എന്നചോല്
കകേന്ദ്രര  ഭരനിക്കുന്ന  ബനി.നജ.പനി.-യുര  കേര്ണ്ണചോടെകേ  ഭരനിക്കുന്ന  കകേചോണ്ഗസുര
സരയുക്തമചോയനി  കകേരളതനിനല  ഗവണ്നമന്റെനിനന  അനചോവശദ്യമചോയനി  കുറനപ്പെടുതന്ന
തരതനിലുള   പചരണങ്ങള  നടെതനിനക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ.   മചോത്രമല
വയനചോട്ടനിനല  ജനങ്ങളക്കനിടെയനില്  അനചോവശദ്യമചോയ  ഒരു  കചരനിതനിരനിവയ
ഉണചോക്കുകേയചോണയ.  കമയയ    21-നയ പതനിപക്ഷകനതചോവയ ശസ്പീ.  രകമശയ  നചന്നനിതല
വയനചോട്ടനില് വന്നയ കകേരളതനിനല ഗവണ്നമന്റെനിനയ ഇക്കചോരദ്യതനില് തചോല്പരദ്യമനിനലനര
അതുനകേചോണയ  നചോനള  ബചോരഗ്ലൂരനില്  കനരനിട്ടയ  നചന്നയ  ഇക്കചോരദ്യങ്ങള  ചര്ച്ച  നചയ്യചോന
കപചോകുകേയചോനണനര  പത്രസകമ്മേളനര  നടെതനി  പഖദ്യചോപനിക്കുകേയുര  നചയ.  ഇതയ
അനചോവശദ്യമചോയ  രസ്പീതനിയനിലുള  വനികേസന  തടെസ്സമുണചോക്കുന്ന  സമസ്പീപനമചോണയ.
യഥചോര്തതനിലുള  വനിഷയര  കേര്ണ്ണചോടെകേ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  അനവചോദര  കേനിട്ടുകേ
എന്നതചോണയ.  ശസ്പീ. വനി. എസയ. അചതചോനനന  മുഖദ്യമനനിയചോയനിരുന്ന കേചോലതചോണയ
നനഹദരചോബചോദയ-  ബചോരഗ്ലൂര്-  നകേചോച്ചനി  നഎ.ടെനി.  കഗചോളഡന  കകേചോറനികഡചോര്  എന്ന
രസ്പീതനിയനില്  ഇതയ  അരഗസ്പീകേരനിച്ചതയ.   തുടെര്നവന്ന  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനിയുനടെ
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ഗവണ്നമന്റുര  അതനിനകവണനി  നനിലനകേചോണ്ടു.   തലകശരനി-  നനമസൂര്  നറയനില്
പചോതയ്ക്കുകവണനിയുര അടുത കേചോലതചോയനി ശക്തമചോയ ആവശദ്യര ഉന്നയനിച വരുനണയ.
വയനചോട്ടനിനല ജനങ്ങള ഇനതലചോര വരണനമന്ന ആഗഹതനിലചോണയ. വയനചോടെനിനന്റെയുര
രചോജദ്യതനിനന്റെയുര  സമഗവനികേസനതനിനര  ഇനതലചോര  ആവശദ്യമചോണയ.
കേനദ്യചോകുമചോരനിനയ  കേചോശ്മസ്പീരുമചോയനി  ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഏറവുര  കുറഞ്ഞെ  ദൂരതനിലുര
സമയതനിലുമുള  ഒരു പചോതയചോണയ നഞനകഗചോഡയ-നനിലമ്പൂര് നറയനില്പ്പെചോത. 1990
മുതല്  ഡനി.നനവ.എഫയ.നഎ.-യുനടെ  കനതൃതതതനില്  വലനിയ  പകക്ഷചോഭങ്ങള
നടെനവരനികേയചോയനിരുന.   പനിന്നസ്പീടെയ  ജനങ്ങള  ഇതയ  ഏനറടുത.   നനവതനിരനി-
നഞനകകേചോഡയ  എന്നതയ  നഡഡയ  നനലന  ആനണനര  അതുനകേചോണയ  നനിങ്ങള
മരഗലചോപുരര-കേനദ്യചോകുമചോരനി  നനലനമചോയനി  ബന്ധനപ്പെടുതന്ന  രസ്പീതനിയനില്
ആവശദ്യമുന്നയനിക്കണനമനര  പറഞ്ഞെയ  വയനചോട്ടനിനല  ജനങ്ങള  ഒറനക്കട്ടചോയനി  ഇതയ
ഏനറടുക്കുകേയചോയനിരുന.  എന്നചോല്  ഇകൗ  തടെസ്സവചോദങ്ങള  ഉന്നയനിക്കുന്നതയ
ശരനിയനലനര  കയചോജനിച്ച  രസ്പീതനിയനില്  ഇടെനപടെണനമനര  ആവശദ്യനപ്പെടുകേയചോണയ.
2009-നല  സുപസ്പീരകകേചോടെതനി  വനിധനിപകേചോരര  രചോജചോജനി  പചോര്ക്കനിലൂനടെയുര  1999-നല
കബചോരനബ നനഹകക്കചോടെതനി വനിധനിപകേചോരര നകേചോങണ് നറയനില്കവ നനിര്മ്മേചോണതനിനര
2015  ജൂണ്  2-നന്റെ  34-ാം കദശസ്പീയ വനദ്യജസ്പീവനി  കബചോര്ഡനിനന്റെ  തസ്പീരുമചോനതനിനന്റെ
മനിനനിട്ടയസനില്  പറയുന്നതയ,  ഡചോര്ജനിലനിരഗയ  വനദ്യജസ്പീവനി  സകങതതനിലുനമലചോര
നറയനില്പ്പെചോതകേള അനവദനിച്ചനിട്ടുനണന്നചോണയ.  അതനിനര്തര നറയനില്പ്പെചോതയയ ചനില
ഇളവുകേളുണയ  എന്നതചോണയ.   ആ  ഇളവുകേള  ലഭദ്യമചോക്കുന്നതനിനകവണനി  കകേരള
സര്ക്കചോര്  മുനകേനയ്യടുതയ  കേര്ണ്ണചോടെകേ  സര്ക്കചോരുമചോയനി  ചര്ച്ച  നചയ്യുന്നതനിനള
അവസരനമചോരുക്കണനമന്നചോണയ  ആവശദ്യനപ്പെടുന്നതയ.  766  കദശസ്പീയ  പചോതയനിലുര
മചോനന്തവചോടെനി  -  ബചോവലനി  -  നനമസൂര് പചോതയനിലുര  രചോത്രനി  യചോത്രചോ  നനികരചോധനമുണയ,
ഇതുകൂടെനി  ചര്ച്ച  നചയ്യണനമനര  ഇതനിനചോയനി  സര്ക്കചോര്  മുനകേനയ്യടുക്കണനമനര
സര്ക്കചോരനിനനതനിനര  തനികേചര  രചോഷസ്പീയകപരനിതമചോയനി  നടെതനിനക്കചോണനിരനിക്കുന്ന
നതറചോയ പചരണങ്ങനള തനിരനിച്ചറനിയണനമനര അഭദ്യര്തനിക്കുന.  

നപചോതുമരചോമതര രജനികസ്ട്രേഷനര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധചോകേരന):  സര്,
സുല്തചോനബകതരനി  വഴനിയുള  നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേചോഡയ  നറയനില്പ്പെചോതയുമചോയനി
ബന്ധനപ്പെട്ട  മൂന്നചോമനത  ചര്ച്ചയചോണയ  ഇകൗ  സഭയനില്  നടെക്കുന്നതയ.  ആദദ്യര
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  പതനിപക്ഷ  കനതചോവുര  പനിന്നസ്പീടെയ  ശസ്പീ.  ഒ.  രചോജകഗചോപചോലുര  ഇകൗ
വനിഷയര ഉന്നയനിച്ചനിരുന. ഇകപ്പെചോള വയനചോടെയ എര.എല്.എ.-യുര അവനിടെനത എലചോ
കേചോരദ്യങ്ങളനിലുര  ഇടെനപടുന്നയചോളുമചോയ  ശസ്പീ.  സനി.  നകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രനര  ഇതയ
ഉന്നനിയനിച്ചനിരനിക്കുകേയചോണയ.  പറഞ്ഞെ കേചോരദ്യങ്ങള എനനിക്കയ  മചോറനിപ്പെറയചോന കേഴനിയനില.
കേചോരണര  അക്കചോരദ്യങ്ങള  വസ്തുതകേളചോണയ.  കകേരളതനിനല  സരരക്ഷനിത
വനകമഖലയനിലൂനടെയുര കേര്ണ്ണചോടെകേയനിനല സരരക്ഷനിത വനപകദശമചോയ ബനനിപ്പൂരനിനല
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കദശസ്പീകയചോദദ്യചോനതനിലൂനടെയുര  കേടുവചോ  സകങതതനിലൂനടെയുമചോണയ   ഇതയ  കേടെന
കപചോകുന്നതയ.  അതനിനചോല് കകേന്ദ്ര-പരനിസനിതനി മനചോലയര  2012-നല അവരുനടെ ഒരു
അസചോധചോരണ  ഗസറയ  പകേചോരര  കദശസ്പീകയചോദദ്യചോനതനിലൂനടെയുള  നറയനില്കവ
വലനകേള,  ഭൂഗര്ഭ  വപപ്പെയ  വലനകേള,  കറചോപ്പെയ  കവ  എന്നനിവയുനടെ  നനിര്മ്മേചോണര
നനികരചോധനിച്ചനിരനിക്കുകേയചോണയ.  അകപ്പെചോള  അതുവഴനി  കപചോകേചോനമന്നയ  വഹകക്കചോടെതനി
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതയ പരനികശചോധനികക്കണ കേചോരദ്യമചോണയ. അതനിനടുതകൂടെനി ആയനിരനിക്കുര
അലചോനത  കേടുവചോ  സകങതതനിനകേതകൂടെനി  നടയനിന  കപചോകേചോന  പറ്റുകേയനില.
ഇനതചോനക്ക  തസ്പീരുമചോനങ്ങളചോണയ.  അതനില്ക്കൂടെനി  കേടെനകപചോകേചോന  സചോധനിക്കുനമന്നയ
കകേചോടെതനി  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനനവന്നയ  പറയുന്നതയ  പരനികശചോധനിക്കചോനത  പറയചോന
കേഴനിയനില. അങ്ങനന  കപചോകേചോനചോകുനമങനില്  ആനരങനിലുര  തടെസ്സനപ്പെടുതകമചോ?
സചോമചോനദ്യകബചോധര  വച്ചയ  കനചോക്കുകേയചോനണങനില്  അങ്ങനന  കപചോകേചോന  കേഴനിയനില.
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  നറയനില്കവ  വലന  കേര്ണ്ണചോടെകേയനിലൂനടെ  കേടെനകപചോകുന്നതനിനള
പദതനിനച്ചലവനിനന്റെ  പങചോളനിതര  വഹനിക്കചോന  അവര്   തയ്യചോറല.  പനിനന്ന
എങ്ങനനയചോണയ  തുടെങ്ങചോന  കേഴനിയുന്നതയ?  നനിലമ്പൂരനില്  തുടെങ്ങുന്നതയ  നനിലമ്പൂരനില്
അവസചോന നിച്ചചോല്  മതനികയചോ?  കേചോരദ്യര  മനസ്സനിലചോക്കചോനതകയചോ  അനലങനില്  സതന്തര
ഉതരവചോദനിതതര  മറചവചനകേചോകണചോ  ആണയ  അവനിനടെ  ചനില  ആളുകേള  ഹര്തചോല്
നടെതന്നതയ.   രചോഷസ്പീയമചോയനി  ഞചോന  ഒനര  പറയുന്നനില.  അതുനകേചോനണചോനര
കേചോരദ്യമനില,  ഇനതചോനകൂടെനി  തടെസ്സനപ്പെടുകേയചോണയ  നചയ്യുന്നതയ.  നചലവനിനന്റെ
പങചോളനിതര,  കേര്ണ്ണചോടെകേതനിനന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുനടെ  അനമതനി  എന്നനിവ
സരബന്ധനിച്ചയ  ചര്ച്ച  നചയ.  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  ഇതനിനചോയനി
മുനകേനയ്യടുതനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  അതനിനയ
അനവചോദര  നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ.  കേര്ണ്ണചോടെകേ  വനര-പരനിസനിതനി  മനചോലയവുമചോയനി
കയചോഗര  കചര്ന്നനിരുന.   ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെയ  വന്നതനിനകശഷര  17-3-2017-ല്,
കേര്ണ്ണചോടെകേ അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫയ  നസക്രട്ടറനി,  അവനിടെനത അടെനിസചോന സകൗകേരദ്യ
വനികേസന  വകുപ്പെനിനന്റെ  കൂടെനി  നസക്രട്ടറനിയചോണയ;  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  സചോന്നനിദദ്യതനില്
അവനിനടെ കയചോഗര കചര്ന്നകപ്പെചോള മുഴുവന തടെസ്സങ്ങളചോണയ അകദ്ദേഹര ഉന്നയനിച്ചതയ. ഇതയ
നടെക്കനിനലന്നചോണയ  പറഞ്ഞെതയ.  അതനിനന്റെ  മനിനനിട്സുണയ.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  രകമശയ
നചന്നനിതലകയചോടെയ  മറുപടെനി  പറഞ്ഞെകപ്പെചോള ഞചോന അതയ  റഫര് നചയനിട്ടുളതചോണയ.
അതുനകേചോണയ ഇക്കചോരദ്യതനില് തടെസ്സമുളതുനകേചോണയ പരനിസനിതനികലചോല പകദശങ്ങള,
വനദ്യജസ്പീവനി  സരരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കദശസ്പീയ  ഉദദ്യചോനങ്ങള  എന്നനിവ  ഒഴനിവചോക്കനി
പുതനിയ അവലനനമന്റെയ  തയ്യചോറചോക്കുന്ന കേചോരദ്യര  പരനികശചോധനിക്കചോനമന്നചോണയ അവനിനടെ
എതനികച്ചര്ന്ന  ധചോരണ.  അതുനകേചോണയ  ഇതയ  ഉകപക്ഷനികക്കണ  കേചോരദ്യമനില.  ഇതയ
കേടെനകപചോകുന്നതയ  കേടുവചോസകങതതനിനകേത  കൂടെനി  അലചോനത  അതനിനടുതകൂടെനി
ആയനിരനിക്കുര.  ഇകൗ  സചോഹചരദ്യതനില്,  24-11-2016-നല  ഉതരവയ  പകേചോരര  ഇകൗ
ഗവണ്നമന്റെയ  വകേയനിരുതനിയ  8  കകേചോടെനി  രൂപയനില്  രണയ  കകേചോടെനി  രൂപ  റനിലസ്പീസയ
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നചയ്യചോന  തയ്യചോറചോയകപ്പെചോഴചോണയ  ഇതയ  പയചോസമചോനണന്നയ  കേര്ണ്ണചോടെകേ  സരസചോനര
പറയുന്നതയ.   അതുനകേചോണയ ആ തുകേ റനിലസ്പീസയ നചയനിട്ടനില.  തുടെര്ന്നയ, ഇനനിയുര ചസ്പീഫയ
നസക്രട്ടറനി പനങടുതയ അവനിനടെ കപചോയനി സരസചോരനിക്കചോന ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുണയ.  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  ഇകൗ  പദതനിയുമചോയനി  മുകന്നചോട്ടുകപചോകുകേയചോണയ.
പുതനിയ  അവലനനമന്റെനിനന്റെ  സചോഹചരദ്യതനില്,  നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേചോഡയ
നറയനില്കവ പദതനി സരബന്ധനിച്ചയ  ഡനി.എര.ആര്.സനി. തയ്യചോറചോക്കനിയ സയ നകേച്ചനിനന്റെ
നടെപടെനി  സതസ്പീകേരനിക്കചോതതയ  അതുനകേചോണചോണയ.  പുതനിയ  അവലനനമന്റെയ
തയ്യചോറചോക്കുന്ന  കേചോരദ്യതനില്  കേര്ണ്ണചോടെകേ  സരസചോനവുരകൂടെനി
സഹകേരനിക്കുകേയചോനണങനില് അതുപകേചോരര  മുകന്നചോട്ടുനകേചോണ്ടുകപചോകേചോര.  ഏതചോയചോലുര
കകേരള സര്ക്കചോര് ഇതയ നനിര്തനിവച്ചനിട്ടനില.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട എസയ.  ശര്മ്മേ ഇന്നനല
ചര്ച്ചയനില് പനങടുതനകേചോണയ വളനര പധചോനനപ്പെട്ട കേചോരദ്യര ഉന്നയനിക്കുകേയുണചോയനി.
കകേരളതനിനന്റെ  ചരനിത്രതനില്  ആദദ്യമചോയനി,  പരസര  ബന്ധനിതമചോയ  നറയനില്കവ
വനികേസനതനിന  കവണനി  51  ശതമചോനര  കകേരളസരസചോനവുര  49  ശതമചോനര
കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരുര ഓഹരനിയുള ഒരു കേമ്പനനി രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുകേയചോണയ.  അതനിനന്റെ
ആഭനിമുഖദ്യതനില്  വളനര  വനിപുലമചോയ  നറയനില്കവ  വനികേസനമചോണയ  ഇകപ്പെചോള
നടെപ്പെനിലചോക്കനിനക്കചോണനിരനിക്കുന്നതയ. ആ നമകമ്മേചോറചോണതനില് നനിലമ്പൂര്-നഞനകഗചോഡയ
പദതനിയുര ഉളനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ.  കേര്ണ്ണചോടെകേ സര്ക്കചോരനിനന്റെയുര കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിനന്റെയുര
ഇക്കചോരദ്യതനിലുള  മുനവകേ  മറചവച്ചചോല്  കകേരള  സര്ക്കചോരനിനയ  ഇതനില്
എന്തുനചയ്യചോന  സചോധനിക്കുര?  നമ്മുനടെ  ഭചോഗതകൂടെനി  കപചോകേചോന  നമ്മേള  തയ്യചോറചോണയ.
അതനിനയ  കേര്ണ്ണചോടെകേവുര  കൂടെനി  സമ്മേതനിക്കണര.   കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിനന്റെ  വനിലക്കയ
മചോറ്റുകേകയചോ  അനലങനില് അതനിനയ  മറയ  വഴനി  കേനണതകേകയചോ നചയ്യണര.  ഇതചോണയ
വസ്തുത.  ജനങ്ങള  അറനിയചോതനിരനികക്കണ  കേചോരദ്യമനില,  ഇനതചോനക്ക  ജനങ്ങകളചോടെയ
പറയചോവുന്നതചോണയ. 

ഇകൗ സര്ക്കചോര് സബര്ബന നറയനില്കവ കപചോജകയ ഏനറടുതനിരനിക്കുകേയചോണയ -
125  കേനികലചോമസ്പീറര്,  2,114  കകേചോടെനി  രൂപ,  തലകശരനി-വമസൂര്  നറയനില്കവ  വലന
ഏനറടുതനിരനിക്കുകേയചോണയ  -  298.75  കകേചോടെനി  രൂപ,  അതുകപചോനല  2,533  കകേചോടെനി
രൂപവനര,  ആ  നചറനിയ  കപചോജകയ  അവസചോനനിക്കുകമ്പചോള  അത്രയുര  തുകേയചോകുര.
എറണചോകുളര ഓളഡയ നറയനില്കവ കസ്റ്റേഷനന്റെ  റനിനനചോകവഷന ആന്റെയ റനികസ്റ്റേചോകറഷനയ
42   കകേചോടെനി രൂപയചോണയ നചലവയ.  പചോസഞര് നടെര്മനിനല്, കേചോര്കഗചോ നടെര്മനിനല് &
ടയചോങ്കുലര് വലന ടു നകേചോച്ചനിന ഇന്റെര്നചോഷണല് എയര്കപചോര്ട്ടയ, അതനിനനനയചോനക്ക
ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  നറയനില്കവ  പദതനി  ഏനറടുതനിട്ടുണയ.  എരുകമലനി-പുനലൂര്
വലന,  ഏറ്റുമചോനൂര്-ശബരനി  ലനിങയ ഡയ  വലന  തുടെങ്ങനിയവ  ഗവണ്നമന്റെയ
ഏനറടുതനിട്ടുണയ.  അങമചോലനി-ശബരനി  വല ന  ആരുര  തടെസ്സനപ്പെടുതനിയനിട്ടനില.
അതരതനിലുള വചോര്തകേനളചോനര ശരനിയല.   അവനിനടെ  ഒരു കൂട്ടര  കുബദനികേള
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അതനിനനതനിനര  പവര്തനിക്കുന്നതനിനന്റെ  ഫലമചോയനി  വന്ന  പത്രവചോര്തയചോണയ.
പത്രക്കചോര്ക്കയ  തനന്ന  അതയ  മനസ്സനിലചോയനിട്ടുണയ.  അങമചോലനി-ശബരനി  നറയനില്കവ
വലനമചോയനി  ഏറ്റുമചോനൂര്-ശബരനി  വലനര  പുനലൂര്-ഏറ്റുമചോനൂര്  വലനര  ലനിങയ
നചയ്യുനണയ.  അങ്ങനന വളനര  വനിപുലമചോയനിട്ടുള പദതനികേളചോണുളതയ.  നനിലമ്പൂര്-
നഞനകഗചോഡയ  നറയനില്കവ  വലന  ഇതനില്  ഉളനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ.  നറയനില്കവ
കേണകനിവനിറനി  ടു  വനിഴനിഞ്ഞെര  കേണയ്നര്  നടെര്മനിനല്,  ഇനതലചോര  ഇകൗ  കേമ്പനനി
രൂപസ്പീകേരനിച്ചതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി,  കകേരളതനില്  ഒരുകേചോലതര  ഉണചോകേചോത
സചോര്വ്വത്രനികേമചോയ നറയനില്കവ വനികേസനമചോണയ വരചോന കപചോകുന്നതയ. കകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്
അവരുനടെ  പങ്കുവഹനിക്കണര.  മറയ  സരസചോനങ്ങളനില്ക്കൂടെനി  കേടെനകപചോകുന്നതചോയനി
പധചോനമചോയുര തലകശരനിയുര ഇതുര മചോത്രകമയുള.  തലകശരനി പചോതയയ  പശനമചോനമനില.
മചോത്രമല,  തലകശരനി  വലനനിനനതനിനര  ഒരു  വല ന  കചചോദനിക്കുകമ്പചോള  നവനറചോരു
വലന  കവനണന്നയ  പറയുന്ന ഇകൗ വൃതനിനകേട്ട  പരനിപചോടെനിനയചോനര   കകേരളതനില്
കേണനിട്ടനില.  നനിലമ്പൂര്-നഞനകഗചോഡയ വലനര തലകശരനി  വലനര ഇലചോതചോക്കചോന
ഏകതചോ കുബദനികേള  പവര്തനിക്കുനണയ.  അവരുനടെ നവട്ടനില് ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെയ
വസ്പീഴചോന  കപചോകുന്നനില,   ജനങ്ങള  വസ്പീഴചോന  പചോടെനില.  നനിലമ്പൂര്-നഞനകഗചോഡയ
നറയനില്പ്പെചോത പദതനി നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതനിനയ ഗവണ്നമന്റെയ നനിലപചോടെയ സതസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ.
അതനില്   ആശങയനില.  ഗവണ്നമന്റെനിനനനക്കചോണയ  നചയ്യചോവുന്ന  എലചോകേചോരദ്യങ്ങളുര
നചയ്യുനമന്നയ ഒരനിക്കല്ക്കൂടെനി ഉറപ്പുനല്കുന.

ശസ്പീ  .   സനി  .   നകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര്, ഗവണ്നമന്റെനിനകവണനി പറഞ്ഞെ മറുപടെനി നൂറയ
ശതമചോനവുര സതചോഗതചോര്ഹമചോണയ.  അവനിനടെയുള നതറനിദചോരണകേള നസ്പീക്കര നചയ്യുകേ
എന്ന  അടെനിസചോനതനിലചോണയ  ഇതയ  ഉന്നയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ.  കകേരള  ഗവണ്നമന്റെയ
നലരസ്പീതനിയനില്  കേചോരദ്യങ്ങള  നചയ്യുനണയ.  ജൂണ്  മചോസതനികലചോ  ജൂലചോയയ
മചോസതനികലചോ  കേര്ണ്ണചോടെകേ  സര്ക്കചോരുമചോയനി  കചര്ന്നയ   ഒരു  മനനിതല  ചര്ച്ചയയ
തയ്യചോറചോകേണനമന്നചോണയ എനനിക്കയ സൂചനിപ്പെനിക്കചോനളതയ.

ശസ്പീ  .   ജനി  .   സുധചോകേരന: അതുസരബന്ധനിച്ചയ പരനികശചോധനിക്കചോര.

പതനിപക്ഷകനതചോവയ  (ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല):  സര്,  കേര്ണ്ണചോടെകേ
മുഖദ്യമനനിനയ  കേചോണചോനചോയനി  ഞങ്ങളുനടെ  ഒരു  പതനിനനിധനിസരഘര  നചോനള
കപചോകുനണയ. കേര്ണ്ണചോടെകേ സര്ക്കചോരനിനയ ഞങ്ങള നനികവദനര സമര്പ്പെനിക്കുനണയ. ഇകൗ
വനിഷയര  സരസചോന  സര്ക്കചോര്കൂടെനി  സരസചോരനിച്ചചോല്  ഇകൗ  പശര  എളുപ്പെതനില്
പരനിഹരനിക്കചോന കേഴനിയുനമന്നചോണയ എനന്റെ വനിശതചോസര.

ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധചോകേരന: സര്,  ഇകൗ വനിഷയര ഉടെന തനന്ന സരസചോരനിക്കുനണയ.
അതനിനകശഷര കവണതയ നചയ്യചോര. 
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ശസ്പീ  .    ഒ  .    രചോജകഗചോപചോല്:  സര്,  നനിലമ്പൂര്-നഞനകഗചോഡയ  നറയനില്പ്പെചോത
വനകമഖലകേളനില്ക്കൂടെനി  കപചോകുനനവനള  കേചോരണരനകേചോണചോണയ  തടെസ്സമുണചോയനി
രുന്നതയ.  ഗവണ്നമന്റെയ ആതവറ സയ നചയതനസരനിച്ചയ ശസ്പീ.  ഇ.  ശസ്പീധരന സര്കവ്വ
നടെതനി, പുതനിനയചോരു അവലനനമന്റെയ ഉണചോയനി എനമചോത്രമല, അതനിനയ ഒരു വലനിയ
ടെണല്  നനിര്മ്മേനിചനകേചോണയ  ആ  കറചോഡയ  നനിര്മ്മേനിക്കചോന  സചോധനിക്കുനമന്നയ
ചൂണനിക്കചോണനിച്ചനിട്ടുണയ.   ഇകൗ  വസ്തുതകൂടെനി  പരനിഗണനിച്ചയ  കകേന്ദ്ര  നറയനില്കവ
മനചോലയവുര കേര്ണ്ണചോടെകേ സര്ക്കചോരുര കകേരള സരസചോനവുര തമ്മേനില് ചര്ച്ച നടെതനി
ഇകൗ പശതനിനയ പരനിഹചോരര കേനണതകമചോ?

ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധചോകേരന:  ശസ്പീ.  ഇ.  ശസ്പീധരന എനന്തങനിലുര പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശര
വച്ചനിട്ടുനണങനില് അതുകൂടെനി ഉളനപ്പെടുതനി ചര്ച്ച നടെതചോര. 

(2)   ഫചോദര് കടെചോര ഉഴുന്നചോലനിലനിനന്റെ കമചോചനര

ശസ്പീ  .   നകേ  .   എര  .   മചോണനി: സര്, എനന്റെ നനികയചോജകേ മണ്ഡലതനില്നപ്പെട്ട രചോമപുരര
സതകദശനിയചോയ ഫചോദര് കടെചോര ഉഴുന്നചോലനിലനിനന നയമന ഭസ്പീകേരര് തട്ടനിനക്കചോണ്ടുകപചോയനി
ഒരു വര്ഷര കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന. 2016  മചോര്ച്ചയ  4-നചോണയ  'Missionaries of Charity'
സനദ്യചോസനിനനി സമൂഹര നടെതന്ന വൃദസദനര ആക്രമനിച്ചയ നനവദനികേനന തട്ടനിനക്കചോണയ
കപചോയതയ.  മദര്നതകരസ,  ബചോബചോ  ആരകത  തുടെങ്ങനിയവനരകപ്പെചോനല  ജസ്പീവകേചോരുണദ്യ
പവര്തനങ്ങളനില്  ഏര്നപ്പെട്ടനിരുന്ന  ഫചോദര്  കടെചോര  ഉഴുന്നചോലനിലനിനന  തട്ടനിനക്കചോണ്ടു
കപചോകുകേയുര  ആക്രമണതനില്  നചോലയ  സനദ്യചോസനികേള  ഉളനപ്പെനടെ  പതനിനചോറു  കപര്
നകേചോലനപ്പെടുകേയുര  നചയ.  തചോനനചോരു  ഇന്തദ്യചോക്കചോരനചോയതുനകേചോണചോണയ  തനന്റെ
കമചോചനര  സചോധദ്യമചോകേചോതതയ  എന്നയ  വനിലപനിക്കുന്ന  ഫചോദറനിനന്റെ  വസ്പീഡനികയചോ  ദൃശദ്യര
കേരളലനിയനിപ്പെനിക്കുന്നതചോണയ.  കേഴനിഞ്ഞെ  സകമ്മേളനതനില്  2-3-2017-ല്  ഇതു
സരബന്ധനിച്ചയ ഞചോന സബ്മനിഷന ഉന്നയനിച്ചനിരുന.  അന്നയ ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബചോലന
ഈ വനിഷയര മുഖദ്യമനനിയുനടെ ശദയനില്നപ്പെടുതചോനമന്നയ ഉറപ്പുതന്നനിരുന. എന്നചോല്
നചോളനിതുവനര ഈ വനിഷയര സരബന്ധനിച്ചയ ഒരു അറനിയനിപ്പുര എനനിക്കയ ഗവണ്നമന്റെനില്
നനിനര  കേനിട്ടനിയനിട്ടനില  എന്നതയ  സങടെകേരവുര  പതനികഷധചോര്ഹവുമചോയ  കേചോരദ്യമചോണയ.
ഈ  വനിഷയതനില്  സരസചോന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ജചോഗതയനിലചോയ്മയചോണയ  ഇതയ
നതളനിയനിക്കുന്നതയ.  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേചോരദ്യ  വകുപ്പെയ  ഫചോദര്  കടെചോര  ഉഴുന്നചോലനിലനിനന്റെ
കമചോചനതനിനയ ഒരു പചോധചോനദ്യവുര നല്കുന്നനില. അതനിനചോല് സരസചോന ഗവണ്നമന്റെയ
ഗകൗരവമചോയനി  ഈ  വനിഷയര  ഏനറടുക്കണര.  നഎ.എസയ.  ഭസ്പീകേരരുനടെ  ഡനിമചോന്റുകേള
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  അറനിയചോകനചോ  അവരുമചോയനി  ചര്ച്ച  നടെതവചോകനചോ  ശമനിച്ചനിട്ടനില.
നയമനനില്  നയതനകേചോരദ്യചോലയമനിനലങനില്  യു.എന.  കപചോലുള  അന്തചോരചോഷ
സരഘടെനകേള വഴനി അകദ്ദേഹതനിനന്റെ കമചോചനര സചോധദ്യമചോക്കണര.  അതനിനചോല്   ഈ
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വനിഷയര  സരസചോന  ഗവണ്നമന്റെയ  വളനര  ജചോഗതകയചോടുകൂടെനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനില്
സമ്മേര്ദ്ദേര നചലുതണനമന്നയ ഞചോന അഭദ്യര്തനിക്കുകേയചോണയ. 

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന):  സര്,  നനിയമസഭയനിലുണചോയ
പരചോമര്ശതനികന്മേല്  പകതദ്യകേ  മറുപടെനി  നകേചോടുക്കണനമന്നയ  ധരനിച്ചനിരുന്നനില.
അതുനകേചോണചോണയ  നകേചോടുക്കചോതനിരുന്നതയ.  സചോധചോരണ  അങ്ങനനനയചോരു
കേസ്പീഴയ വഴക്കമനിനലന്നചോണയ എനന്റെ  അനഭവതനില് കേണനിട്ടുളതയ.  അകദ്ദേഹര ഉന്നയനിച്ച
വനിഷയര  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  ഗകൗരവമചോയനിതനന്ന  കേചോണുനണയ.  മനിഷനറസ്പീസയ
ഓഫയ  ചചോരനിറനിയുനടെ  കനതൃതതതനില്   ആതുരരരഗതയ  കസവനമനഷനിചവന്ന
നനവദനികേന  ഫചോദര്  കടെചോര  ഉഴുന്നചോലനിലനിനന  നയമനനിനല  ഏഥന  തുറമുഖതനനിനര
2016  മചോര്ച്ചയ   4-ാം തസ്പീയതനി  മനിഷനറസ്പീസയ  ഓഫയ  ചചോരനിറനിയുനടെ   അഗതനി മനനിരര
ആക്രമനിച്ചയ  ഭസ്പീകേരര്  തട്ടനിനക്കചോണ്ടുകപചോയനി.  ഇക്കചോരദ്യര  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിനന്റെ
ശദയനില്നപ്പെടുതകേയുര  ഫചോദര്  കടെചോര  ഉഴുന്നചോലനിലനിനന  കമചോചനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ
അടെനിയന്തര  നടെപടെനി  സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനികനചോടെയ
ആവശദ്യനപ്പെടുകേയുമുണചോയനി.    വനികദശ രചോജദ്യങ്ങളനില് നടെക്കുന്ന പവര്തനങ്ങളനില്
സരസചോന ഗവണ്നമന്റെനിനയ  കനരനിട്ടനിടെനപടെചോന സചോധനിക്കനില.    കകേന്ദ്രവനികദശകേചോരദ്യ
വകുപ്പുര   പസ്തുത  രചോജദ്യനത  എരബസനിയുര  മുകഖനയചോണയ  കമചോചനതനിനചോയുള
പവര്തനര  നടെതന്നതയ.  ഫചോദര്  കടെചോര  ഉഴുന്നചോലനിലനില്     ഭസ്പീകേരരുനടെ
തടെവനിലചോനണന്നയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെയ  സനിരസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ.   എന്നചോല്  ഒളനിവനില്
പചോര്പ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്ന സലര ഇതുവനര കേനണതചോനചോയനിട്ടനില.   ആഭദ്യന്തര കേലചോപര
മൂര്ച്ഛനിച്ചനിരനിക്കുന്ന നയമനനില് ഇന്തദ്യന നയതന കേചോരദ്യചോലയര മുകഖന സജസ്പീവമചോയനി
ഇടെനപടുന്നതനിനയ സരസചോന ഗവണ്നമന്റെനിനയ ഒകട്ടനറ പരനിമനിതനികേളുണയ.  സരസചോന
സര്ക്കചോരനിനയ  ലഭനിച്ച നനികവദനങ്ങളുനടെ അടെനിസചോനതനില് ഫചോദര് ഉഴുന്നചോലനിലനിനന
കമചോചനിപ്പെനിക്കചോന ആവശദ്യമചോയ ഇടെനപടെല് നടെതണനമന്നചോവശദ്യനപ്പെട്ടയ  25-4-2016-
ല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനികനചോടെയ അഭദ്യര്തനിച്ചനിട്ടുണയ.   അതനിനയ മറുപടെനി   ലഭനിച്ചനിട്ടനില.
പനങ്ങചോടെയ   ഭചോരതറചോണനി  ഇടെവകേചോരഗങ്ങള  ഫചോദര്  കടെചോര  ഉഴുന്നചോലനിലനിനന
കമചോചനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ  നടെപടെനികേള  സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നചോവശദ്യനപ്പെട്ടയ  31-1-2017-ല്
സരസചോന സര്ക്കചോരനിനയ  നനികവദനര  നല്കേനിയനിരുന.   പസ്തുത നനികവദനതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനിലുര   ഫചോദര്  കടെചോര  ഉഴുന്നചോലനിലനിനന്റെ   കമചോചനര  സരബന്ധനിച്ച
പുകരചോഗതനി വനിലയനിരുതന്നതനിനമചോയനി 27-2-2017-ലുര സരസചോന സര്ക്കചോര് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോരുമചോയനി കേതനിടെപചോടുകേള നടെതകേയുണചോയനി.  ഫചോദര് കടെചോര ഉഴുന്നചോലനിലനിനന
കമചോചനിപ്പെനിക്കചോനള  നടെപടെനികേള  തതരനിതനപ്പെടുതണനമന്നയ   നയമനനിനല  ഇന്തദ്യന
നയതന കേചോരദ്യചോലയകതചോടുര അഭദ്യര്തനിച്ചനിട്ടുണയ.  ഇകൗ വനിഷയതനില് സരസചോന
സര്ക്കചോരനിനയ  വസ്പീണ്ടുര  ലഭനിച്ച  നനികവദനങ്ങളുനടെ  നവളനിച്ചതനില്  ഫചോദര്  കടെചോര
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ഉഴുന്നചോലനിലനിനന്റെ കമചോചനര ഉറപ്പെചോക്കുന്നതനിനള നടെപടെനികേള  സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ
അഭദ്യര്തനിചനകേചോണയ  14.03.2017-നയ  മുഖദ്യമനനി  പധചോനമനനിക്കയ  കനരനിട്ടയ
കേതയച്ചനിട്ടുണയ.   ഫചോദര്  കടെചോര  ഉഴുന്നചോലനിലനിനന്റെ  കമചോചനര  ഉറപ്പെചോക്കുന്നതനിനള
കൂടുതല് ശമങ്ങള സരസചോന സര്ക്കചോരനിനന്റെ ഭചോഗതനനിനര  നടെതന്നതചോണയ.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എര  .    മചോണനി:  സര്,  പധചോനമനനിക്കയ  പല കേതകേള അയച്ചനിട്ടുര
നടെപടെനികേനളചോനര സതസ്പീകേരനിക്കുന്നനിനലങനില് കേതനിടെപചോടുകേളനില് ഒതുങ്ങനിനനില്ക്കചോനത
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  പധചോനമനനിനയകയചോ  എകയകറര്ണല്  അഫകയഴ്സയ
മനിനനിസ്റ്റേനറകയചോ  കനരനിട്ടുകേണയ  ഇകൗ  വനിഷയര  സരസചോരനിക്കണര.  ഇക്കചോരദ്യതനില്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിയുനടെ  ഭചോഗതനനിന്നയ  കപഴ്സണലചോയനി   നടെപടെനി
ഉണചോകേണനമന്നചോണയ എനന്റെ അഭദ്യര്തന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജചോര്ജയ  : സര്,  ഫചോദര്  കടെചോര  ഉഴുന്നചോലനിലനിനന
തസ്പീവ്രവചോദനികേളചോണയ  തട്ടനിനക്കചോണ്ടുകപചോയതയ.  നരചോക്കര  കേചോശയ  നകേചോടുതചോല്  മചോത്രകമ
അകദ്ദേഹനത കമചോചനിപ്പെനിക്കുകേയുള. ആ പണമുണചോക്കുന്നതനിനള കേചോരദ്യമചോണയ ചര്ച്ച
നചകയ്യണതയ,  അലചോനത  കേതയച്ചനിട്ടയ  കേചോരദ്യമനില,  കകേരള  സര്ക്കചോരനിനയ  ഒനര
നചയ്യചോനമനില. ഒരു ദനിവസനത കനര്ച്ച നകേചോടുക്കചോന തയ്യചോറചോയചോല് പശര തസ്പീരുര. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അതയ ഇവനിനടെ തസ്പീരുമചോനനികക്കണ കേചോരദ്യമല.

പതനിപക്ഷകനതചോവയ (ശസ്പീ  .   രകമശയ നചന്നനിതല): സര്, ശസ്പീ. നകേ. എര. മചോണനി
ഇവനിനടെ  അവതരനിപ്പെനിച്ചതയ  വളനര  ഗകൗരവകമറനിയ  വനിഷയമചോണയ.  ഫചോദര്  കടെചോര
ഉഴുന്നചോലനിലനിനന്റെ  കമചോചനതനിനചോയനി  നടെപടെനികേള  സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നചോവശദ്യനപ്പെട്ടയ
എലചോവരുര നനിരന്തരര കേതകേള കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനയ അയച്ചനിട്ടുണയ.  ഫചോദര് കടെചോര
ഉഴുന്നചോലനിലനിനന്റെ  സനിതനി  വളനര  ആശങചോജനകേമചോണയ.  ഇടെയനിടെയയ  അവനിനടെനനിന്നയ
സനി.ഡനി.കേള  പുറതവരുനണയ.  ഇടെയയ  അകദ്ദേഹനത  ഗളഹസര  നചയ  എന്ന
വചോര്ത  പുറതവന്നനിരുന.  ഇക്കചോരദ്യതനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനമചോത്രകമ
എനന്തങനിലുര  നടെപടെനി  സതസ്പീകേരനിക്കചോന  കേഴനിയുകേയുള.  അങ്ങയ  പധചോനമനനിനയ
സനര്ശനിക്കുന്ന  അവസരതനില്  ഗകൗരവമചോയനി  ഇകൗ  വനിഷയര  കടെക്കപ്പെയ
നചയ്യണനമന്നചോണയ എനന്റെ അഭദ്യര്തന.

ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന:  സര്,  ഫചോദറനിനന്റെ  സനിതനി  ആശങചോജനകേര
തനന്നയചോനണന്നചോണയ റനികപ്പെചോര്ട്ടുകേള സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതയ. അതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില്
ഇവനിനടെ  പകേടെനിപ്പെനിച്ച  വനികേചോരകതചോടെയ  കയചോജനിക്കുകേയചോണയ.  പധചോനമനനിയുമചോയനി
കനരനിട്ടുതനന്ന ഇക്കചോരദ്യര സരസചോരനിക്കുന്നതചോണയ. 
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VI.  സബ്മനിഷന

(1)  ഗളഫയ രചോജദ്യങ്ങളനികലയ്ക്കുള നനിയമവനിരുദ റനിക്രൂട്ടയനമന്റെയ

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖചോദര്: സര്, ഗചോര്ഹനികേ നതചോഴനിലചോളനികേളചോയ സസ്പീകേനള
ഗളഫയ  രചോജദ്യങ്ങളനികലയയ  അനധനികൃതമചോയനി  നകേചോണ്ടുകപചോകുന്ന  പകതദ്യകേതരര
മനഷദ്യക്കടെതയ നടെനനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ. 37  സസ്പീകേള സകൗദനി അകറബദ്യയനിനല
വസ്പീടുകേളനില്  വളനര  പയചോസമനഭവനിക്കുന്ന  സനിതനിയചോണുളതയ.   2015-നല
ഇ-നനമകഗഷന ആകയ ലരഘനിചനകേചോണചോണയ മുരനനബ വനിമചോനതചോവളതനില്നനിന്നയ
സസ്പീകേനള നകേചോണ്ടുകപചോകുന്നതയ.  മനിനനിഞ്ഞെചോന്നയ തനിരുവനന്തപുരര സതകദശനിയചോയ സുമ
സുബചോഷയ  എന്ന സസ്പീനയ മചോനസനികേനനില നതറനിയ നനിലയനില് അറബനി റനിയചോദനിനല
ഇന്തദ്യന  എരബസനിയനില്  നകേചോണ്ടുകപചോയനി  ഉകപക്ഷനിച്ചയ  കേടെനകേളഞ്ഞെ  സനിതനി
യുണചോയനി.  വയനചോടുള സനിസനിലനി  കജചോണ് എന്ന സസ്പീ  മരണനപ്പെടുകേയുണചോയനി.  37
സസ്പീകേള  ഇകപ്പെചോഴുര  സകൗദനി  അകറബദ്യയനിലുണയ.  വനികദശകേചോരദ്യ  മനചോലയര  മുകഖന
സരസചോന  ഗവണ്നമന്റെയ  ഇക്കചോരദ്യതനില്  ഇടെനപട്ടയ  അടെനിയന്തര  നടെപടെനി
സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

മുഖദ്യമനനി (  ശസ്പീ  .   പനിണറചോയനി വനിജയന  ): സര്, ഇതയ അതദ്യന്തര ഗകൗരവകമറനിയ
വനിഷയമചോണയ.  കനരനത  ഇതരര  കേചോരദ്യങ്ങള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ശദയനില്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുളതചോണയ.  വനികദശ രചോജദ്യങ്ങളനില് കജചോലനി വചോഗചോനര നചയയ
സസ്പീകേളുളനപ്പെനടെയുളവനര നകേചോണ്ടുകപചോയതനിനകശഷര കേരചോര് പകേചോരമുള നതചോഴനിലുര
ശമ്പളവുര  നല്കേചോനത  കജചോലനിസലതയ  കേഷ്ടനപ്പെടുതനിയുര  ചൂഷണര  നചയമുള
നനിരവധനി സരഭവങ്ങള മുമ്പയ ഉണചോയനിട്ടുണയ.  ഏജനസനികേളുനടെ ചതനിക്കുഴനിയനില്നപ്പെട്ടയ
വഞനിതരചോകേചോതനിരനിക്കുന്നതനിനയ പത്ര-ദൃശദ്യ മചോധദ്യമങ്ങളനിലൂനടെയുര കറഡനികയചോ വഴനിയുര
സനിനനിമചോ തനികയററുകേള വഴനിയുര നനിരന്തരര കനചോര്ക്ക മുഖചോന്തരര കബചോധവത്കേരണര
നടെതനിവരുനനണങനിലുര വനിരളമചോയനി ഇതരര സരഭവങ്ങള ആവര്തനിക്കുന്നതചോയനി
ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുണയ. വനികദശ രചോജദ്യങ്ങളനികലയയ റനിക്രൂട്ടയനമന്റുകേള നടെതന്നതനിനചോയനി
അനമതനി  കതടുന്ന  ഏജനസനികേളുനടെ  ആധനികേചോരനികേത  കേര്ശനമചോയനി
പരനികശചോധനിക്കുന്നതുര  പസ്തുത  ഏജനസനികേള  നനിയമചോനസൃതമുള  വദ്യവസകേള
പചോലനിക്കുനകണചോനയന്നയ ഉറപ്പുവരുതകേയുര നചയ്യുനണയ.  ഇതുകൂടെചോനത അനധനികൃത
ഏജന്റുമചോര്  ജനിലയനില്  ഏനതങനിലുര  കകേന്ദ്രതനില്  വച്ചയ  വനികദശ  രചോജദ്യങ്ങളനികലയയ
റനിക്രൂട്ടയനമന്റുകേള  നടെതനകണചോനയന്നയ  നനിരസ്പീക്ഷനിചരവരുന.  ഏനതങനിലുര
ഏജനസനികേള  ഇതരര  പവര്തനങ്ങളനികലര്നപ്പെടുന്നതചോയനി  ശദയനില്നപ്പെട്ടചോല്
കേര്ശന  നനിയമനടെപടെനികേള  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതചോയനിരനിക്കുര.  ഇവനിനടെനനിന്നയ  കപചോകുന്ന
ആളുകേള  അവനിനടെ  എതനിക്കഴനിഞ്ഞെചോല്  കജചോലനിക്കയ  കചരുന്നതനിനമുമ്പയ  എരബസനി
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മുകഖന  കജചോലനിയനില്  പകവശനിക്കുന്ന  സരവനിധചോനമുണചോയചോല്  ഈ  പശതനിനയ
ശചോശതത  പരനിഹചോരര  കേചോണചോനചോകുര.  എരബസനിയനില്  ബന്ധനപ്പെടെചോനര  അവര്ക്കയ
സചോധനിക്കുര.  ആ  കേചോരദ്യങ്ങനളലചോര  കനരകതതനന്ന  കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെനികനചോടെയ
ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുളതചോണയ.

(2)  കകേചോതമരഗലര മുനസനിഫയ കകേചോടെതനി

ശസ്പീ  .   ആന്റെണനി കജചോണ്: സര്, കകേചോതമരഗലര തചോലൂക്കനില് മുനസനിഫയ കകേചോടെതനി
അനവദനിക്കണര  എന്ന  ആവശദ്യമചോണയ  ഞചോന  ഉന്നയനിക്കുന്നതയ.  കകേരളതനിനല
ഏറവുര  വലനിയ  തചോലൂക്കുകേളനില്  ഒന്നചോണയ  കകേചോതമരഗലര.  13  വനികലജുകേള
ഉളനപ്പെടുന്ന  കകേചോതമരഗലര  തചോലൂക്കയ  ഇന്നയ  മുനസനിഫയ  കകേചോടെതനിയനിലചോത  ഏകേ
തചോലൂക്കചോണയ.  മുമ്പയ  ഇടുക്കനി  ജനിലയുനടെ  ഭചോഗമചോയനിരുന്ന കുട്ടമ്പുഴ  വനികലജയ  ഇകപ്പെചോള
കകേചോതമരഗലര തചോലൂക്കനിനന്റെ ഭചോഗമചോണയ.  കുട്ടമ്പുഴ പഞചോയതനിനമചോത്രര ഏകേകദശര
545 ചതുരശ കേനികലചോമസ്പീറര് വനിസ്തൃതനി വരുര. അയ്യചോയനിരകതചോളര വരുന്ന ആദനിവചോസനി
സമൂഹവുര  അവനിനടെ  അധനിവസനിക്കുനണയ.  19  ഓളര  വരുന്ന  ആദനിവചോസനി
കുടെനികേളുമുണയ.  ഇങ്ങനനയുള  ആദനിവചോസനി  സമൂഹവുര  കകേചോതമരഗലനത  മറയ
ജനവനിഭചോഗവുര മൂവചോറ്റുപുഴ മുനസനിഫയ കകേചോടെതനിനയയചോണയ ഇകപ്പെചോള ആശയനിക്കുന്നതയ.
കകേചോതമരഗലതയ  മൂന്നയ  നനിലകേളനില്  എലചോവനിധ  സകൗകേരദ്യങ്ങകളചോടുരകൂടെനിയ  ഒരു
കകേചോടെതനി കകേചോരപകയ പവര്തനിക്കുനണയ. ഇതനില് രണയ നനിലകേളനില് രണയ മജനികസ്ട്രേട്ടയ
കകേചോടെതനികേളചോണയ  പവര്തനിക്കുന്നതയ.  മൂന്നചോമനത  നനില  ഒഴനിഞകേനിടെക്കുകേയചോണയ.
മൂന്നചോമനത  നനിലയനില്  ഒരു  മുനസനിഫയ  കകേചോടെതനി  ആരരഭനിക്കുന്നതനിനകവണനിയുള
ഇടെനപടെല്  നടെതണര.  മുനസനിഫയ  കകേചോടെതനി  ആരരഭനിക്കുന്നതനിനയ  ഏനതങനിലുര
വനിധതനിലുള  സചോമ്പതനികേ  ബചോധദ്യതയുനണങനില്  ഇകപ്പെചോഴുള  രണയ  മജനികസ്ട്രേട്ടയ
കകേചോടെതനികേളനില്  ഒനരണ്ണര  മുനസനിഫയ-മജനികസ്ട്രേട്ടയ  ആക്കനിയനിട്ടചോനണങനിലുര
കകേചോതമരഗലതയ  മുനസനിഫയ  കകേചോടെതനി  ആരരഭനിക്കുന്നതനിനള  അടെനിയന്തര
നടെപടെനിയുണചോകേണര.

മുഖദ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന  ):  സര്,  നകേട്ടനിടെര  അവനിനടെ  ഒരുങ്ങനി
നനില്ക്കുനനവനളതയ നലകേചോരദ്യര തനന്നയചോണയ. മുനസനിഫയ മജനികസ്ട്രേട്ടയ, ജുഡസ്പീഷദ്യല്
ഫസ്റ്റേയ ക്ലൈചോസയ മജനികസ്ട്രേട്ടയ, നമചോവബല് കകേചോടെതനി തുടെങ്ങനി വനിവനിധ കശണനിയനിലുള 68
കകേചോടെതനികേള  തുടെങ്ങചോനചോയനി  മുനഗണനചോ  ലനിസ്റ്റേയ  2-3-2016-ല്  സര്ക്കചോര്
അരഗസ്പീകേരനിച്ചയ  ഉതരവയ  പുറനപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണയ.  അതനില്  53  എണ്ണര  മുനസനിഫയ
കകേചോടെതനികേളചോണയ.  മുനസനിഫയ കകേചോടെതനികേളുനടെ മുനഗണനചോ ലനിസ്റ്റേനില്    49-ാാമതചോയനി
കകേചോതമരഗലര  മുനസനിഫയ  കകേചോടെതനി  ഉളനക്കചോളനിച്ചനിട്ടുണയ.  ഈ മുനഗണനചോ ലനിസ്റ്റേയ
പകേചോരമചോണയ പുതനിയ മുനസനിഫയ കകേചോടെതനികേള ആരരഭനിക്കുന്നതയ. 
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(3)  അര്ദനനസനനികേരുനടെ ആവശദ്യങ്ങള

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷരസുദ്ദേസ്പീന:  സര്,  നമ്മുനടെ  സരസചോനനത  അര്ദനനസനനികേ
വനിമുക്ത ഭടെനമചോകരചോടുര അവരുനടെ ആശനിതകരചോടുര വനിധവകേകളചോടുമുള അവഗണനയുര
അവരുനടെ  ആവശദ്യങ്ങള  നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതനിലുള  കേചോലതചോമസവുമചോണയ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ശദയനില്നപ്പെടുതചോനളതയ. അര്ദ നനസനനികേ വനിമുക്തഭടെനമചോരുര
അവരുനടെ ആശനിതരുമചോയനി സരസചോനതയ അമ്പതനിനചോയനിരകതചോളര  ആളുകേളുണയ.
സനി.ആര്.പനി.എഫയ.,  സനി.നഎ.എസയ.എഫയ.,  ബനി.എസയ.എഫയ.,  നഎ.ടെനി.ബനി.പനി.,
എസയ.എസയ.ബനി., ആസചോര നനറഫനിളസയ തുടെങ്ങനിയ അര്ദനനസനനികേ വനിഭചോഗതനില്
കജചോലനി നചയവരചോണനിവര്. ഡമ്മ്യൂട്ടനിക്കനിടെയനില് നകേചോലനപ്പെടുന്ന ഇവരുനടെ വനിധവകേളക്കുര
ആശനിതര്ക്കുര  ആശനിത  നനിയമനര  നല്കുവചോന  20 -7-2016-നയ  സരസചോന
കേദ്യചോബനിനറയ  അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ.  എന്നചോല്  ഇതുവനര  ഉതരവനിറങ്ങനിയനിട്ടനില.
വനിമുക്തഭടെനമചോര്ക്കയ  നല്കുന്ന  ആനകൂലദ്യങ്ങള  ഇവര്ക്കുര  നല്കേണനമന്നയ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോര് പലതവണ നമ്മേകളചോടെയ നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുര നമുക്കയ നടെപടെനികേള സതസ്പീകേരനിക്കചോന
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില.  രചോജദ്യതനിനര  രചോജദ്യ  സുരക്ഷയ്ക്കുരകവണനി  ആയുധകമന്തനി  കപചോരചോടെനിയ
ഇവരുനടെ സുരക്ഷനിതതതര ഉറപ്പുവരുകതണതുണയ. കേഴനിഞ്ഞെ ആഴ്ച All India Central
Paramilitary Forces Ex-service Men Welfare Association നനിയമസഭചോ മചോര്ചര
സമരവുനമചോക്ക  നടെതനിയനിരുന.  സമരര  നടെകതണനിവന  എന്നതുര  വളനര
കഖദകേരമചോണയ.  ഇവരുനടെ  പശങ്ങളനില്  അടെനിയന്തരമചോയനി  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിയുര ഗവണ്നമന്റുര ഇടെനപടെണനമന്നചോണയ എനനിക്കയ അഭദ്യര്തനിക്കചോനളതയ. 

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന):  സര്,  അര്ദവസനനികേ
വനിഭചോഗതനിനന്റെ  കേചോരദ്യതനില്   സരസചോന  സര്ക്കചോര്  ഒനര  നചയ്യുന്നനിനലന്നയ
പറയുന്നതയ  ശരനിയല.  അര്ദവസനനികേ  വനിഭചോഗങ്ങളനില്നപ്പെട്ടവര്
കസവനതനിലനിരനിക്കുകമ്പചോള  ഒകൗകദദ്യചോഗനികേ  കൃതദ്യനനിര്വ്വഹണതനിനനിനടെ   മരണര
സരഭവനിക്കുന്ന  കകേരളസ്പീയരുനടെ  ആശനിതര്ക്കയ  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  സര്വ്വസ്പീസനില്
എനടനി  കകേഡറനില്  കജചോലനി  നല്കുന്നതനിനര  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര  പൂര്തനിയചോക്കചോത
ഇവരുനടെ  കുട്ടനികേളക്കയ  നപചോഫഷണല്  കകേചോഴ്സയ  ഉളനപ്പെനടെയുള  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര
പൂര്തനിയചോക്കുന്നതനിനയ   സര്ക്കചോര് ഫസ്പീസയ  നനിരക്കനില് ആവശദ്യമചോയ ധനസഹചോയര
നല്കുന്നതനിനര സര്ക്കചോര് നയപരമചോയ  തസ്പീരുമചോനനമടുതനിട്ടുണയ. വനിമുക്ത ഭടെന്മേചോര്ക്കയ
സര്ക്കചോര്  നല്കേനിവരുന്ന  ഇതര  ആനകൂലദ്യങ്ങള   അര്ദവസ നനികേ
വനിമുക്തഭടെന്മേചോര്ക്കുരകൂടെനി  നല്കുന്ന കേചോരദ്യവുര  സര്ക്കചോര്  പരനികശചോധനിക്കുന്നതചോണയ.
വസനനികേരുനടെയുര വനിമുക്ത ഭടെന്മേചോരുനടെയുര അര്ദവസനനികേ വനിമുക്ത ഭടെന്മേചോരുനടെയുര
കക്ഷമപവര്തനങ്ങളക്കയ മചോത്രമചോയനി നസക്രകട്ടറനിയറനില് വസനനികേ കക്ഷമര എന്ന
പകതദ്യകേ വകുപ്പെയ രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്ന നടെപടെനി അന്തനിമഘട്ടതനിലചോണയ. ഇതയ  ഇവര്ക്കുള
കക്ഷമപവര്തനങ്ങള കവഗതനിലചോക്കചോന സഹചോയനിക്കുനമന്നയ പതസ്പീക്ഷനിക്കുന. 
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(4)  ചചോരുരമൂടെയ ഫയര് കസ്റ്റേഷന

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രചോകജഷയ:  സര്,  മചോകവലനിക്കര  നനികയചോജകേമണ്ഡലതനിനല
ചചോരുരമൂടെയ   കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചയ  ഒരു ഫയര് കസ്റ്റേഷന ആരരഭനിക്കുന്നതനിനയ  ആവശദ്യമചോയ
നടെപടെനി സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നചോണയ  എനനിക്കയ ഉന്നയനിക്കചോനളതയ.  ജനിലയനിനല വളനര
പധചോനനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളനില് ഒന്നചോണയ ചചോരുരമൂടെയ. ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് ആനണങനിലുര
നകേചോലര,  പതനരതനിട്ട ജനിലകേകളചോടെയ കചര്ന്ന ഒരു പട്ടണമചോണനിതയ.  നകേ.പനി.  കറചോഡയ
കപചോനല ഏറവുര തനിരകക്കറനിയ ഒരു കറചോഡയ കേടെനകപചോകുന്ന പട്ടണനമന്ന നനിലയനില്
ഫയര്കസ്റ്റേഷന കവണനമനളതയ  ആളുകേളുനടെ  ദസ്പീര്ഘകേചോലമചോയുള ആവശദ്യമചോണയ.
ആയതനിനചോല്   ഫയര്കസ്റ്റേഷന  എത്രയുര  കവഗര  അനവദനിക്കുന്നതനിനള  നടെപടെനി
സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ അഭദ്യര്തനിക്കുന.

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന):  സര്,  ഫയര്കസ്റ്റേഷനകേള
ആരരഭനിക്കുന്നതയ  സരബന്ധനിച്ചയ  സര്ക്കചോര്  അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള  മുനഗണനചോ
പട്ടനികേയനികലചോ ഇതനിനചോയനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് നനികയചോഗനിച്ചനിട്ടുള ഏജനസനിയചോയ റനിസ്കയ
മചോകനജയ നമന്റെയ നസചോലമ്മ്യൂഷന ഓഫയ ഇന്തദ്യ നടെതനിയ പഠന റനികപ്പെചോര്ട്ടനികലചോ ചചോരുരമൂടെയ
ഉളനപ്പെട്ടനിട്ടനില. എന്നചോല് ചചോരുരമൂടെനില് ഫയര് കസ്റ്റേഷന ആരരഭനിക്കുന്നതനിനചോയനി കേലടെ
ഇറനികഗഷന പദതനിയുനടെ  വകേവശമുള,  ഒഴനിഞകേനിടെക്കുന്ന നകേട്ടനിടെങ്ങളനില് ഒന്നയ
അനവദനിചനല്കുന്നതനിനയ  സര്ക്കചോരനികനചോടെയ  അഭദ്യര്തനിക്കുവചോന  തചോമരക്കുളര
ഗചോമപഞചോയതയ  തസ്പീരുമചോനര  വകേനക്കചോണതചോയനി  അറനിയുന.  ഇതുസരബന്ധനിച്ചയ
സര്ക്കചോരനില് ശനിപചോര്ശകേനളചോനര നനിലവനിലനില.

(5)  ഹചോരനലറയ പദതനി

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    ബഷസ്പീര്:  സര്,  എനന്റെ  മണ്ഡലതനിനല  ചചോലനിയചോര്
പഞചോയതനിനല നപരുവമ്പചോടെര  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ കകേചോളനനിയനില്  2013-നല സര്ക്കചോര്
ഉതരവയ  പകേചോരര  ഹചോരനലറയ  പദതനിയനിനകേസ്പീഴനില്  ഉളനപ്പെടുതനി  ഭരണചോനമതനി
നല്കേനിയനിരുന.  ഹചോരനലറയ  വനികേസന  പദതനിയുനടെ  വഗഡയ വലനനില്നനിനര
വനിഭനിന്നമചോയനി  ഊരുകൂട്ടതനിനന്റെയുര  കകേചോളനനി  നനിവചോസനികേളുനടെയുര  ആവശദ്യപകേചോരര
ഭവനനനിര്മ്മേചോണതനിനയ  മചോത്രമചോയനി  തുകേ  വകേയനിരുതകേയുര  അതനിനയ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രര  മുകഖന  ഇരപനിനമകന്റെഷന  ഏജനസനിനയ  ഏല്പ്പെനിക്കുകേയുര  നചയ.
ആദദ്യഘട്ടതനില്  കേളകര്,  എര.എല്.എ.  എന്നനിവര്   പനങടുത  മസ്പീറനിരഗനില്
തസ്പീരുമചോനമചോകേചോതതുനകേചോണയ 2-12-2016-ല് നനിലമ്പൂര് നഎ.റനി.ഡനി.പനി. ഓഫസ്പീസനിനയ
മുന്നനില്   ആദനിവചോസനികേള  നസ്പീണ  നനിരചോഹചോര  സതദ്യചോഗഹസമരര  നടെതനി.  ജനിലചോ
കേളകര്  നടെതനിയ  ചര്ച്ചനയതടെര്ന്നയ  ചനില   തസ്പീരുമചോനങ്ങനളടുക്കുകേയുണചോയനി.
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ഇതനിനചോയനി  2  ഘട്ടമചോയനി  65  ലക്ഷര  രൂപ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രതനിനയ  അനവദനിച.
പനിന്നസ്പീടെയ  തുകേ  അനവദനിച്ച  നടെപടെനി  സചോധൂകേരനിക്കുന്നതനിനര  തുടെര്  ഗഡുക്കള
അനവദനിക്കുന്നതനിനമചോയനി  നനിലമ്പൂര്  നഎ.റനി.ഡനി.പനി.  -യനില്നനിനര  ഡയറകര്ക്കയ
കേതയ   നല്കേനിനയങനിലുര  യചോനതചോരു  നടെപടെനിയുര  ഉണചോയനില.  ഫണയ
ലഭനിക്കചോതനിരുന്നതനിനചോല്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രര  പവൃതനി  നനിര്തനിവച.
ഇതനിനനതടെര്ന്നയ    ഊരുനനിവചോസനികേള   4-4-2016,  16-4-2016,   25-4-2016
എന്നസ്പീ ദനിവസങ്ങളനില് നനിലമ്പൂര് നഎ.റനി.ഡനി.പനി. ഓഫസ്പീസയ ഉപകരചോധനിച.  അതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില്  ജനിലചോകേളകര്  വസ്പീണ്ടുര  ചര്ച്ച  നടെതകേയുര  വസ്പീടുപണനി
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കചോനള നടെപടെനി സതസ്പീകേരനിക്കചോന ആവശദ്യനപ്പെടുകേയുര നചയ.  എന്നചോല്
ഗഡു  ലഭനിക്കചോതതനിനചോല്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രര  പണനി  നനിര്തനിവച.
വഗഡയ വലനസനിനയ  വനിപരസ്പീതമചോയനി  കേളകര്  നടെതനിയ  ചര്ച്ചയുനടെ
അടെനിസചോനതനില് കേളകറചോണയ ഈ തസ്പീരുമചോനനമടുതയ  20  വസ്പീടുകേളുനടെ നനിര്മ്മേചോണ
പവര്തനങ്ങളക്കയ തുടെക്കര കുറനിച്ചതയ. കേചോലവര്ഷര വരനികേയചോണയ.  65 ലക്ഷര രൂപ
നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രതനിനയ  അനവദനിച്ചതയ   സചോധൂകേരനിക്കുന്നതനിനര  20  വസ്പീടുകേള
അടെനിയന്തരമചോയനി   പൂര്തസ്പീകേരനിക്കചോന  ആവശദ്യമചോയ  35  ലക്ഷര  രൂപകൂടെനി
അനവദനിക്കുന്നതനിനര നടെപടെനി ഉണചോകേണനമന്നയ അകപക്ഷനിക്കുന. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്)

പട്ടനികേജചോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നചോക്കസമുദചോയകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സചോരസ്കചോരനികേവുര പചോര്ലനമന്റെറനികേചോരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബചോലന  ): സര്,
മലപ്പുറര ജനിലയനില് നനിലമ്പൂര് ഐ.റനി.ഡനി.പനി.-യുനടെ പവര്തനപരനിധനിയനില്നപ്പെടുന്ന
ചചോലനിയചോര്  ഗചോമപഞചോയതനിനല  നപരുവമ്പചോടെര  പളനിയകക്കചോടെയ  പണനിയ
കകേചോളനനിയനില്  2013-14 സചോമ്പതനികേ   വര്ഷനത  ഹചോരനലറയ  വനികേസന  പദതനി
പകേചോരര  സമഗ  വനികേസനര  നടെപ്പെചോക്കുന്നതനിനയ  3-9-2013-നല  ജനി.ഒ.  പകേചോരര
ഉതരവചോയനിരുന.  പദതനിയനില്  ഭവനനനിര്മ്മേചോണര  ഉളനപ്പെട്ടനിരുന്നനില.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട എര.എല്.എ. സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപചോനല, ഭവനനനിര്മ്മേചോണര ഉളനപ്പെടെചോത
ഒരു  അടെനിസചോനസകൗകേരദ്യ  വനികേസനവുര  ഈ  കകേചോളനനിയനില്  നടെപ്പെനിലചോക്കുവചോന
അനവദനിക്കുകേയനിനലന്നയ  കകേചോളനനിക്കചോര്  ഏറനചോടെയ  എര.എല്.എ.  ശസ്പീ.  പനി.നകേ.
ബഷസ്പീറനിനന്റെ  സചോന്നനിദദ്യതനില്  കകേചോളനനിയനില്വച്ചയ  ഊരുമൂപ്പെനന്റെ  അദദ്യക്ഷതയനില്
കൂടെനിയ  പകതദ്യകേ  ഊരുകൂട്ടതനില്  അറനിയനിക്കുകേയുണചോയനി.  എന്നചോല്  ഹചോരനലറയ
വനികേസന പദതനി പകതദ്യകേ പദതനിയചോനണനര ടെനി പദതനിയുനടെ മചോനദണ്ഡപകേചോരര
മചോത്രകമ  പദതനിനനിര്വ്വഹണര  സചോധദ്യമചോകുകേയുളനവനര  ഊരുകൂട്ടതനില്
അറനിയനിചനവങനിലുര   വസ്പീടെനിലചോനത  ഒരു  അടെനിസചോന  സകൗകേരദ്യവുര  നടെതചോന
കേഴനിയനിനലന്ന നനിലപചോടെനില് കകേചോളനനിക്കചോര് ഉറചനനിന.  അന്നനത ജനിലചോ കേളകറുര
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പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പെയ  ഡയറകറുമചോയനി  നടെതനിയ  ചര്ച്ചയുനടെ
അടെനിസചോനതനില്  ഈ  കകേചോളനനിയനില്  412  സ്കതയര്  ഫസ്പീറയ  വനിസ്തൃതനിയനില്  വസ്പീടെയ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ  വസ്പീനടെചോന്നനിനയ  4,37,038  രൂപ  നനിരക്കനിലുള  എസ്റ്റേനികമറയ
അരഗസ്പീകേരനിച്ചയ  ജനിലചോ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രനത  ഏല്പ്പെനിക്കുന്നതനിനയ  11-2-2014-ല്
ജനിലചോ  കേളകറുനടെ  കചരബറനില്  കൂടെനിയ  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനതനിനള  ജനിലചോതല
വര്ക്കനിരഗയ  ഗ്രൂപ്പെയ  തസ്പീരുമചോനനിച.  കൂടെചോനത ഭൂമനിശചോസപരമചോയ പകതദ്യകേത നനിമനിതര
ഉറപ്പെനിലചോത  മണ്ണനില്  ആഴതനിലുള  അസനിവചോര  നനിര്മ്മേചോണതനിനര  മതനിയചോയ
ഗതചോഗത  സകൗകേരദ്യമനിലചോതതനിനചോല്  കൂലനിനച്ചലവയ  ഇനതനില്  ഉണചോയ  അധനികേ
നചലവുരകൂടെനി  കേണക്കനിനലടുതചോണയ  നനിലവനിലുണചോയനിരുന്ന  നനിരക്കനികനക്കചോളുര
അധനികേനനിരക്കനിലുള  എസ്റ്റേനികമറയ   തയ്യചോറചോക്കനി  വസ്പീടെയ  നനിര്മ്മേചോണര  നടെകതണ
സചോഹചരദ്യര ഉണചോയനതന്നയ ജനിലചോ കേളകര് അറനിയനിച്ചനിരുന.  നനിലവനിനല വദ്യവസ
പകേചോരര ഭവനനനിര്മ്മേചോണ ഗചോന്റെയ മൂന്നരലക്ഷര രൂപയചോണയ.  അതനിനചോല് 4,37,038/-
രൂപ  നനിരക്കനില്  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില്  ഭവനനനിര്മ്മേചോണര  നടെതന്നതനിനയ
സര്ക്കചോരനിനന്റെ  പകതദ്യകേ  അനമതനി  ആവശദ്യമചോണയ.  നനിര്മ്മേചോണ  പവര്തനങ്ങള
തുടെരചോനചോവചോതതനില്  പതനികഷധനിച്ചയ  ശസ്പീമതനി  ബനിന,  വയലചോകശരനി  എന്നയചോള
നനിലമ്പൂര്  ഐ.റനി.ഡനി.പനി.  കപചോജകയ  ഓഫസ്പീസനിനമുമ്പനില്  4-4-2016  മുതല്
അനനിശനിതകേചോല സതദ്യചോഗഹമനിരനിക്കുകേയുര കൂനടെ സസ്പീകേളടെക്കമുളവര് പന്തല്നകേട്ടനി
സമരര  ആരരഭനിക്കുകേയുര  നചയ.  സമരക്കചോരുമചോയനി  നനിലമ്പൂര്  തഹസനില്ദചോര്
നടെതനിയ ചര്ച്ചയനില് പതയ ദനിവസതനിനളനില് പണനികേള പുനരചോരരഭനിക്കചോനമന്നയ
ഉറപ്പെയ  നല്കേനിയതനിനനതടെര്ന്നയ  സമരര  അവസചോനനിപ്പെനിച.   എന്നചോല്   ഉറപ്പെയ
നല്കേനിയ തസ്പീയതനിയനില് പണനികേള പുനരചോരരഭനിക്കചോന കേഴനിയചോത സചോഹചരദ്യതനില്
16-4-2016-നയ  കകേചോളനനി  നനിവചോസനികേള  കപചോജകയ  ഓഫസ്പീസയ  ഉപകരചോധനിക്കുകേയുര
കപചോജകയ  ഓഫസ്പീസര്  ഉളനപ്പെനടെയുള  ജസ്പീവനക്കചോനര  രചോത്രനി  9.30  വനര
തടെഞനനിര്തകേയുര  നചയതനിനനതടെര്ന്നയ  സസ്പീ  ജസ്പീവനക്കചോര്  ഉളനപ്പെനടെ
യുളവര്ക്കയ പുറതകപചോകേചോന സചോധനിക്കചോത സചോഹചരദ്യര ഉണചോയനി. 25-5-2016-നയ
മുമ്പചോയനി  ഈ  പശതനിനയ  ഒരു  പരനിഹചോരര  ഉണചോക്കണനമന്നയ
എഴുതനിവചോങ്ങനിയതനിനകശഷമചോണയ  ഓഫസ്പീസയ  പൂട്ടനി  പുറതകപചോകേചോന  അനവദനിച്ചതയ.
ഇക്കഴനിഞ്ഞെ കേചോലഘട്ടതനില് ഇങ്ങനന കുനറ വസ്പീടുകേള നകേചോടുതതനിനന്റെ ദുരനിതര പല
പചോവങ്ങളുര  ഇകപ്പെചോള  അനഭവനിക്കുകേയചോണയ.   നനിലവനില്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രര
ഏനറടുത  20  വസ്പീടുകേളനില്  16  വസ്പീടുകേള കമല്ക്കൂര വചോര്തതുര  3 വസ്പീടുകേള ലനിന്റെനില്
നപചോക്കരവനര   ആയതുര  ഒരു  വസ്പീടെനിനന്റെ  തറപ്പെണനി  പൂര്തനിയചോക്കനിയതുമചോണയ.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  എര.എല്.എ.  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപചോനല  വസ്പീടെയ  നനിര്മ്മേചോണര
പൂര്തനിയചോക്കചോന  ആവശദ്യമചോയ ഫണയ ഒരു പകതദ്യകേ കകേസചോയനി കേണക്കചോക്കനി ഈ
വര്ഷര  തനന്ന  വകുപ്പെനിനന്റെ  കകേചോര്പ്പെസയ  ഫണനില്നനിന്നയ  അനവദനിക്കുന്ന  കേചോരദ്യര
പരനിഗണനിക്കചോര.
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(6) അയ്യങചോളനി സ്മൃതനി മണ്ഡപര

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതദ്യന:  സര്,  നകവചോതചോന   നചോയകേനര  അധധഃസനിത
ജനവനിഭചോഗതനിനന്റെ കമചോചന കപചോരചോളനിയുമചോയനിരുന്ന മഹചോനചോയ അയ്യങചോളനി ജനനിച്ചതയ
തനിരുവനന്തപുരര  പട്ടണതനില്നനിന്നയ  ഏതചോണയ  13  കേനികലചോമസ്പീറര്  അകേനല
നവങ്ങചോനൂര് എന്ന ഗചോമതനില്  1863  ആഗസ്റ്റേയ  28-നചോണയ.  ആ കേചോലഘട്ടതനിനല
അയനിതതനിനര ജചോതസ്പീയതയ്ക്കുര മനറലചോ ഉച്ചനസ്പീചതതങ്ങളക്കുര എതനിരചോയനി അകദ്ദേഹര
കപചോരചോടെനി.  ദളനിതയ,  അധധഃസനിത  വര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുകവണനിയുള  നസ്പീണകേചോല
കപചോരചോട്ടതനില് ഈ  വനിഭചോഗങ്ങളക്കയ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  നതചോഴനില്,  നദ്യചോയമചോയ കൂലനി,
കക്ഷത്ര  പകവശനതനിനള  സതചോതനദ്യര  തുടെങ്ങനിയ  ആവശദ്യങ്ങളുര  സചോധചോരണ
ജനങ്ങളുനടെ  വനിവനിധ  പശങ്ങള  ഉയര്തനിനക്കചോണ്ടുള  പകക്ഷചോഭ  സമരങ്ങളുര
നടെതനിയനിട്ടുള  യുഗപുരുഷനചോണയ  അകദ്ദേഹര.   ഏതചോണയ  76  നസകന്റെചോളര  വരുന്ന
സലതയ അകദ്ദേഹതനിനന്റെ സ്മൃതനിമണ്ഡപര സനിതനി നചയ്യുനണയ. ആ സ്മൃതനിമണ്ഡപര
കേഴനിഞ്ഞെ  7  വര്ഷമചോയനി  അടെഞകേനിടെക്കുകേയചോണയ.   അവനിനടെ  കേചോരദ്യമചോയ
തര്ക്കങ്ങനളചോനര  ഉണചോയനിട്ടനില.  ഭൂമനികയയുര  സചോവര  ജരഗമ  വസ്തുക്കകളയുര
സരബന്ധനിച്ചയ  ഞചോന  ഒരു  തര്ക്കവുര  ഉന്നയനിക്കുകേകയചോ  അഭനിപചോയര  പറയുകേകയചോ
നചയ്യുന്നനില.   സ്മൃതനിമണ്ഡപര  തുറന്നയ  ഇകൗ  നചോട്ടനിനല   ജനങ്ങളക്കുര  ചരനിത്ര
വനിദദ്യചോര്തനികേളക്കുര കേചോണചോനള അവസരമുണചോക്കണര.  നനിരവധനി സനര്ഭങ്ങളനില്
നമ്മേള അവനിനടെ കപചോയനിട്ടുളതചോണയ. ജൂണ് 18-നയ അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  ചരമദനിനമചോണയ.
അനന്നങനിലുര  സ്മൃതനിമണ്ഡപര  തുറന്നയ  നകേചോടുക്കചോനള  സരവനിധചോനമുണചോക്കണര.
പനിയനപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനനി  ഇകപ്പെചോള  ഒരനിടെനപടെല്  നടെതനണയ.  ഇതുസരബന്ധനിച്ചയ
എലചോവരുമചോയനി  ആശയവനിനനിയര  നടെതനി  സ്മൃതനിമണ്ഡപര  ജനങ്ങളക്കയ  തുറന്നയ
നകേചോടുക്കചോനള നടെപടെനി സതസ്പീകേരനിക്കണര. 

11.00 AM]

പട്ടനികേജചോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നചോക്കസമുദചോയകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സചോരസ്കചോരനികേവുര  പചോര്ലനമന്റെറനികേചോരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബചോലന  ):
സര്,  നവങ്ങചോനൂരനിനല അയ്യങചോളനി  സ്മൃതനി  മണ്ഡപര സരബന്ധനിച്ച ഉടെമസചോവകേചോശ
തര്ക്കര  പരനിഹരനിക്കണനമനര  മഹചോനചോയ അയ്യങചോളനിയുനടെ  കപരനില്  ഗവണ്നമന്റെയ
നനിര്മ്മേനിക്കചോനകദ്ദേശനിക്കുന്ന സചോരകേര നവങ്ങചോനൂരനില് നനിര്മ്മേനിക്കണനമനമചോണയ  ശസ്പീ.
ബനി.  സതദ്യന  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുളതയ.  മഹചോനചോയ  അയ്യങചോളനിയുനടെ  കപരനില്
നവങ്ങചോനൂരനില് 76 നസന്റെയ സലര ഉണചോയനിരുന്നതയ അകദ്ദേഹര സചോധുജന പരനിപചോലന
കയചോഗതനിനന്റെ  പവര്തനങ്ങളക്കചോയനി  നല്കേനിയനിരുന.   അവനിനടെയചോണനികപ്പെചോള
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അയ്യങചോളനി  സ്മൃതനി  മണ്ഡപര  സനിതനി  നചയ്യുന്നതയ.   ഉടെമസചോവകേചോശ  തര്ക്കനത
തുടെര്ന്നയ  ഇകപ്പെചോള  മണ്ഡപതനിനന്റെ  തചോകക്കചോല്  നനയ്യചോറനിനകേര  തഹസനില്ദചോരുനടെ
പക്കലചോണയ.  മഹചോനചോയ അയ്യങചോളനിയുനടെ ജന്മേദനിനതനിനര ചരമദനിനതനിനര മചോത്രകമ
മണ്ഡപര നപചോതുജനങ്ങളക്കയ തുറനനകേചോടുക്കചോറുള.  മണ്ഡപതനിനന്റെ ഉടെമസചോവകേചോശര
സരബന്ധനിച്ച  സചോധുജന  പരനിപചോലന  സരഘവുര  നകേ.പനി.എര.എസയ.-ഉര  തമ്മേനില്
തര്ക്കമുണചോയനിരുന.   ഇതുസബന്ധനിച്ചയ  നനയ്യചോറനിനകേര  മുനസനിഫയ  കകേചോടെതനിയനില്
നടെന്ന  കകേസയ  നമ്പര്  ഒ.എസയ.  839/2009  സചോധുജന  പരനിപചോലന  സരഘതനിനയ
അനകൂല  വനിധനി  ജനവരനി  2017-ല്  വന.  പസ്തുത  വനിധനിനക്കതനിരചോയ
അപ്പെസ്പീലുനണങനില്  അതനിനന്റെ  തസ്പീര്പ്പെനസരനിചമചോത്രകമ  ഇക്കചോരദ്യതനില്  അന്തനിമ
തസ്പീരുമചോനര  വകേനക്കചോളളചോന  കേഴനിയുകേയുള.   എന്നനിരുന്നചോലുര  കകേചോടെതനി  വനിധനി
വന്നതനിനകശഷര തര്ക്കര രമദ്യമചോയനി പരനിഹരനിക്കചോനള സചോധദ്യത ആരചോയുന്നതനിനയ
സചോധുജന  പരനിപചോലന  സരഘതനിനന്റെയുര  നകേ.പനി.എര.എസയ.-നന്റെയുര
ഭചോരവചോഹനികേളുമചോയനി  സബയ  കേളകര്  ചര്ച്ച  നടെതനിയനിട്ടുണയ.   പശര  രമദ്യമചോയനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനള നടെപടെനികേള സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതചോണയ.

(7)  പട്ടയ ഭൂമനി

ശസ്പീ  .    എസയ  .    രചോകജന്ദ്രന:   സര്,  1958-നല  ഗവണ്നമന്റെയ  ഉതരവനസരനിച്ചയ
നസ്പീക്കനിവയനപ്പെട്ടനിട്ടുള  കതചോട്ടരനതചോഴനിലചോളനികേളക്കുള  സലര  2010-നല
എല്.ഡനി.എഫയ.  ഗവണ്നമന്റെയ  3,400  കപര്ക്കയ  10-ഉര  5-ഉര  നസന്റുകേളചോയനി
നല്കുകേയുണചോയനി.  10 നസന്റെയ ഭൂമനിയുള 770 കപര് വസ്പീടുവയ്ക്കുകേയുര തചോമസനിക്കുകേയുര
നചയ.  5  നസന്റെയ വസ്പീതര  2,670  ആളുകേളക്കയ  ഭൂകരഖ നല്കുകേയുര കപചോട്ടയ തനിരനിച്ചയ
കേലനിട്ടയ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകേയുര  നചയനിട്ടുണയ.  ഇതയ
തടെസ്സനപ്പെടുതണനമന്ന  ഉകദ്ദേശകതചോടുകൂടെനി  ഇനനിയുര  ചനില  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുനണന്നയ
വചോക്കചോല് പറഞ്ഞെയ നസ്പീട്ടനിനക്കചോണ്ടു കപചോകുന്ന സചോഹചരദ്യമുണയ.  അതുനകേചോണയ 3,630
കപര്ക്കയ  ഉടെനടെനി   ഭൂമനി  ഏതചോനണന്നയ  ചൂണനിക്കചോണനിചനകേചോടുക്കുന്നതനിനയ  എന്നയ
സചോധനിക്കുനമന്ന  കേചോരദ്യതനില്  അങ്ങയ  അനകൂലമചോയ  മറുപടെനി  നല്കേണനമന്നയ
അഭദ്യര്തനിക്കുന.

റവനമ്മ്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേചോണവുര വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
ഇക്കചോരദ്യര  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷര  ഇടുക്കനിയനില്  കചര്ന്ന  പട്ടയകമളയുനടെ  കവദനിയനില്
വചതനന്ന ഞചോന പഖദ്യചോപനിച്ചനിരുന്നതചോണയ.  കദവനികുളര തചോലൂക്കനില് നകേ.ഡനി.എച്ചയ.
വനികലജനില്നപ്പെട്ട  കുറദ്യചോര്വചോലനി  ഭചോഗനത  ഭൂമനി  വനിതരണര  നചയ്യുന്നതനിനയ  20-11-
2008-നല  394/2008  ഉതരവുപകേചോരര  അകപക്ഷ ക്ഷണനിച്ചനിരുന്നതുര ആയതനില്
നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട്ട ഗുണകഭചോക്തചോക്കളക്കയ ആദദ്യഘട്ടതനില് 10  നസന്റെയ ഭൂമനി വസ്പീതര
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770  കപര്ക്കുര  രണചോരഘട്ടതനില്  5  നസന്റെയ  ഭൂമനി  വസ്പീതര  2300  കപര്ക്കുര
അനവദനിച്ചനിട്ടുളതചോണയ.   ഇതനില് ഒനര രണ്ടുര ഘട്ടങ്ങളനില് യഥചോക്രമര  695 -ഉര
1185-ഉര  കപര്ക്കയ  പട്ടയര  നല്കേനിയനിരുന്നതചോണയ.   പട്ടയ  വനിതരണ  നടെപടെനികേള
നടെനവരുന്ന  അവസരതനില്  ഇകൗ  പദതനിയനില്  അനര്ഹര്
കേടെനകൂടെനിയനിട്ടുളതചോയനി  വദ്യചോപകേമചോയ  പത്രവചോര്തകേളുര  ആകക്ഷപങ്ങളുര
ഉണചോയതനിനനതടെര്ന്നയ  ഭൂമനി  പതനിചകേനിട്ടനിയ  കേക്ഷനികേളുനടെ  വനിശദവനിവരങ്ങള
അകനതഷനിക്കുന്നതുര  ഭൂമനി  വകേവശനപ്പെടുതനിയനിട്ടുളതയ  യഥചോര്ത  കേക്ഷനികേള
തനന്നയചോകണചോനയനര  പട്ടയതനിനല  നനിബന്ധനകേള  ഏനതങനിലുര
ലരഘനിച്ചനിട്ടുകണചോനയനര  മറ്റുമുള  കേചോരദ്യങ്ങള  വനിശദമചോയനി  പരനികശചോധനിക്കുന്നതനിനയ
കദവനികുളര  സബ്കേളകകറചോടെയ  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുളതുര  അകനതഷണര
പുകരചോഗമനിചവരുന്നതുമചോണയ.   ഇപകേചോരര  പുനധഃപരനികശചോധനചോ  നടെപടെനികേള
നടെനവരുന്നതനിനചോല്  പട്ടയ  ഉടെമകേളക്കയ  ഭൂമനി  ഏല്പ്പെനിചനകേചോടുക്കുന്നതനിനള
നടെപടെനികേള  തചോല്ക്കചോലനികേമചോയനി  നനിര്തനിവച്ചനിട്ടുളതചോണയ.   പരനികശചോധന
സമയബന്ധനിതമചോയനി  പൂര്തനിയചോക്കുന്നതനിനയ  ബന്ധനപ്പെട്ടവര്ക്കയ  നനിര്കദ്ദേശര
നല്കേനിയനിട്ടുണയ.   പരനികശചോധന  പൂര്തനിയചോക്കുന്ന  മുറയയ  ഭൂമനി  നല്കേചോനള
നടെപടെനികേള സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതചോണയ.

(8)  മചോമ്പഴര നചോണദ്യവനിളയനില് ഉളനപ്പെടുതല്

ശസ്പീ  .   നകേ  .   ബചോബ: സര്,  നനന്മേചോറ  നനികയചോജകേമണ്ഡലതനിനല  മുതലമടെ
ഉളനപ്പെനടെയുള  പഞചോയതകേളനിനല  മചോവുകേര്ഷകേനര  സരരക്ഷനിക്കണനമന്ന
ആവശദ്യമചോണയ  എനനിക്കയ  ഉന്നയനിക്കചോനളതയ.  ഏഷദ്യയനില്  ഏറവുര  ആദദ്യര  മചോവയ
പൂക്കുന്നതുര  മചോമ്പഴര  മചോര്ക്കറ്റുകേളനില്  എതനിക്കുന്നതുര  പചോലക്കചോടെയ  ജനിലയനിനല
മുതലമടെ  പഞചോയതനില്  നനിന്നചോണയ.   വദ്യചോവസചോയനികേചോടെനിസചോനതനില്  ജനിലയനില്
മചോത്രര 9000 നഹകര് ഭൂമനിയനില് മചോവയ കൃഷനി നചയ്യുന്നതനില് 5000 നഹകര് ഭൂമനിയനിലുര
മചോവയ കൃഷനിനചയ്യുന്നതയ എനന്റെ മണ്ഡലതനിലചോണയ.  നതചോട്ടടുത മണ്ഡലതനില്  1000
നഹകര്  ഭൂമനിയനില്  മചോവയ  കൃഷനി  നചയ്യുനണയ.   രജനിസ്റ്റേര്  നചയ  രണയ  മചോരകഗചോ
കപചോഡമ്മ്യൂകസഴ്സയ കേമ്പനനികേളനിലചോയനി രണചോയനിരകതചോളര വരുന്ന മചോവയ കേര്ഷകേരുര ഒരു
സസ്പീസണനില്  25  ഇനങ്ങളനിലചോയനി  50000  ടെണ്ണനികലനറ  മചോങ്ങ  ഉല്പ്പെചോദനവുര  500
കകേചോടെനി രൂപ മുതല് 1,000 കകേചോടെനി രൂപയുനടെ വനിറ്റുവരവുമുണയ.  വരുമചോനതനിനന്റെ 20
ശതമചോനര കേര്ഷകേര്ക്കുര 30 ശതമചോനര പചോകദശനികേ കേച്ചവടെക്കചോര്ക്കുര 50 ശതമചോനര
മറ്റു സരസചോനങ്ങളനിനല മചോര്വചോഡനികേളചോയ ഇടെതട്ടുകേചോരുമചോണയ നകേചോണ്ടുകപചോകുന്നതയ.
നനിലവനില്  മനിഡനില്  ഇകൗസ്റ്റേയ  രചോഷങ്ങളനികലയ്ക്കുര  ഇകപ്പെചോള  യൂകറചോപദ്യന
രചോജദ്യങ്ങളനികലയ്ക്കുര  മുതലമടെയനില്നനിന്നയ  പച്ചമചോങ്ങയുര  മചോമ്പഴവുര  കേയറനി
അയയ്ക്കുനണയ.   മചോവയ  കൃഷനി  കഹചോര്ട്ടനികേളച്ചറല്  മനിഷനന്റെ  ഭചോഗമചോയ  ഫ്രൂട്ടയസയ
കകേചോര്പനിലചോണയ  ഉളനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതയ.   വസ്പീട്ടുവളപ്പെനില്  മചോത്രമചോയനി  കൃഷനി  നചയ്യുന്ന
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ചക്കയ്ക്കുകപചോലുര  ജചോക്കയഫ്രൂട്ടയ  നപചോകമചോഷന  കേകൗണ്സനിലുണയ.   എന്നചോല്
വദ്യചോവസചോയനികേചോടെനിസചോനതനില്  കൃഷനിനചയവരുന്ന  മചോവുകൃഷനിക്കചോവശദ്യമചോയ  ഒരു
നപചോകമചോഷന  കേകൗണ്സനികലചോ  പകതദ്യകേ  അഗനികേളച്ചറല്  കസചോകണചോ  ഇല.
മചോവുകേര്ഷകേര്ക്കയ ഏറവുര ഗുണര നചയ്യചോവുന്ന തരതനില് മചോവുകൃഷനിനയ കേചോര്ഷനികേ
വനിളയചോകയചോ  നചോണദ്യവനിളയചോകയചോ  പഖദ്യചോപനിക്കണനമന്നയ  സര്ക്കചോരനികനചോടുര
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനികയചോടുര അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ  .    സുനനില് കുമചോര്  ):  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
അരഗര  പതനിനനിധചോനര  നചയ്യുന്ന  പകദശനത  ഏറവുര  പധചോനനപ്പെട്ട  മചോവുകൃഷനി
കകേന്ദ്രമചോണയ  മുതലമടെ.   അങ്ങയ  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപചോനല  'ജചോക്കയഫ്രൂട്ടയ  നപചോകമചോഷന
കേകൗണ്സനില്'  എനപറയുന്നതയ  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  സചോപനമല.   അതയ  എന.ജനി.ഒ.
ആയനി  രജനിസ്റ്റേര്  നചയനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  സചോപനമചോണയ.  നചോണദ്യവനിളകേള
കേയറ്റുമതനിയനിലൂനടെ  വനികദശനചോണദ്യര  കനടെനിതരുന്ന  വനിളകേളചോണയ.   പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുര
പച്ചക്കറനികേളുര  നചോണദ്യവനിളയചോയനി  ഉളനപ്പെടുതനിയനിട്ടനില.  സരസചോന  സര്ക്കചോരനിനയ
മചോത്രമചോയനി  ഒരു പകതദ്യകേ വനിളനയ നചോണദ്യവനിളയചോയനി പഖദ്യചോപനിക്കചോന സചോധദ്യമല.
കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിനചോണയ  ഇതനിനയ  അധനികേചോരമുളതയ.   കകേരളതനില്  പചോലക്കചോടെയ
ജനിലയനിനല  നകേചോലകങചോടെയ,  ചനിറ്റൂര്,  നനന്മേചോറ  കബചോക്കുകേള  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചചോണയ
വദ്യചോപകേമചോയനി  മചോവയ  കതചോട്ടര  അടെനിസചോനനപ്പെടുതനിയുളള  കൃഷനി  നചയവരുന്നതയ.
സരസചോനനത  മറയ  ജനിലകേളനില്  പധചോനമചോയുര  വസ്പീട്ടുവളപ്പെനില്  കൃഷനിനചയ്യുന്ന  ഒരു
ഫലവൃക്ഷമചോയചോണയ  മചോവനിനന  പരനിഗണനിചവരുന്നതയ.   ഇന്തദ്യന  കഹചോര്ട്ടനികേളച്ചര്
ഡചോറചോകബസയ  പകേചോരര  രചോജദ്യനത  മചോവുകൃഷനിയുനടെ  ആനകേ  വനിസ്തൃതനിയുനടെ  2.7
ശതമചോനവുര  ഉല്പ്പെചോദനതനിനന്റെ  2.5  ശതമചോനവുര  മചോത്രമചോണയ  കകേരളതനിനന്റെ
സരഭചോവനയചോയുളതയ.  സരസചോനതയ  കഹചോര്ട്ടനികേളച്ചര്  മനിഷന  മുഖചോന്തരര
നടെപ്പെനിലചോക്കുന്ന മനിഷന കഫചോര് ഇന്റെകഗറഡയ നഡവലപ്പെയനമന്റെയ ഓഫയ കഹചോര്ട്ടനികേളച്ചര്
പദതനിയനില് മചോവുകൃഷനി ഒരു കഹചോര്ട്ടനികേളച്ചറല് കൃഷനിയചോയനി ഉളനപ്പെടുതനി മചോവനിനന്റെ
പുതനിയ  കൃഷനികതചോട്ടങ്ങള  തയ്യചോറചോക്കുന്നതനിനയ  ധനസഹചോയര  നല്കുന്നതചോണയ.
കേണനികേ ജലകസചനകതചോടുകൂടെനിയതുര അലചോതതുമചോയ മചോവനിനന്റെ അളടചോ സചോന്ദ്രതചോ
കൃഷനി,  അളടചോ  അതനിസചോന്ദ്രതചോ  കൃഷനി  എന്നനിവയ്ക്കുര  നനിശനിത
മചോനദണ്ഡങ്ങളക്കനസരനിച്ചയ  ധനസഹചോയര  നല്കേനിവരുനണയ.  മചോവുകേര്ഷകേരുനടെ
പശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ  ശസ്പീതസ്പീകേരണ  സരവനിധചോനങ്ങളുള
വചോഹനസകൗകേരദ്യവുര  കഗചോഡകൗണ്  സരവനിധചോനവുമചോണയ  അടെനിയന്തരമചോയനി
ആവശദ്യമചോയനിട്ടുളതയ.   ഇകതചോനടെചോപ്പെര  കേയറ്റുമതനി  നചയ്യുന്നതനിനള  സഹചോയവുര
കേര്ഷകേര്ക്കയ നല്കേണര.  സരസചോന സര്ക്കചോരനിനന്റെ കേസ്പീഴനിലുള വചോഴക്കുളര അകഗചോ
ഫുഡയ കപചോസസ്സനിരഗയ കേമ്പനനിയനിലുര കകേരളചോ അകഗചോ ഇനഡസ്ട്രേസ്പീസയ കകേചോര്പ്പെകറഷനന്റെ
കേസ്പീഴനിലുള  പുനലൂരനിനല  സരസ്കരണശചോലയനിലുര  മചോമ്പഴര  സരസ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനള
യൂണനിറ്റുകേള  പവര്തന  സജ്ജമചോയനിക്കഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയചോണയ.   മചോവുകേര്ഷകേര്
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ഓഹരനി ഉടെമകേളചോയനിട്ടുള ഫചോര്മര് നപചോഡമ്മ്യൂസര് കേമ്പനനികേള ഇകപ്പെചോള പലയനിടെതര
രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുനണങനിലുര  മചോങ്ങയുര  മചോങ്ങയുനടെ  അനബന്ധ  മൂലദ്യവര്ദനിത
ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുണചോക്കുന്നതനിനര  മചോങ്ങ  കേയറ്റുമതനി  നചയ്യുന്നതനിനമുള
സകൗകേരദ്യങ്ങളുളനപ്പെനടെയുള  എലചോവനിധ  സകൗകേരദ്യകതചോടുര  കൂടെനിയ  ഒരു
അകഗചോപചോര്ക്കയ  മുതലമടെയനില്  ആരരഭനിക്കുന്ന  കേചോരദ്യര  ഗവണ്നമന്റെയ
പരനിഗണനിചവരനികേയചോണയ.

(9)  ഡയറനി സയനസയ കകേചോകളജയ

ശസ്പീമതനി ഇ  .   എസയ  .   ബനിജനികമചോള: സര്, ഇടുക്കനി  ജനിലയനിനല  കകേചോലചോഹല
കമട്ടനില്  ഒരു  ഡയറനി  സയനസയ  കകേചോകളജയ  സചോപനിക്കുന്നതനിനള  തസ്പീരുമചോനര
28-3-2017-ല്  കൂടെനിയ  കകേരള  നവററനിനറനി  ആന്റെയ  അനനിമല്  സയനസയ
സര്വ്വകേലചോശചോലയുനടെ  51-ാാമതയ  കബചോര്ഡയ  ഓഫയ  മചോകനജയ നമന്റെയ  എടുതനിരുന.
തുടെക്കതനില്  20  സസ്പീറനിനലങനിലുര  അഡനിഷന  നല്കേനി  2017-18  അക്കചോദമനികേയ
വര്ഷതനില്തനന്ന കകേചോകളജനിനന്റെ പവര്തനര ആരരഭനിക്കണനമന്നചോണയ കബചോര്ഡയ
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുളതയ.  കകേചോകളജയ ആരരഭനിക്കുന്നതനിനള നകേട്ടനിടെര കകേചോലചോഹലകമട്ടനില്
ലഭദ്യമചോണയ.  2017-18  അദദ്യയന  വര്ഷതനില്തനന്ന  കകേചോകളജയ
അനവദനിക്കുന്നതനിനര  പരസ്പീക്ഷചോ  കേമ്മേസ്പീഷണര്  തയ്യചോറചോക്കുന്ന  റചോങയ  ലനിസ്റ്റേനില്നനിന്നയ
പകവശനര നല്കുന്നതനിനമുള നടെപടെനി സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ അഭദ്യര്തനിക്കുന.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ  .    സുനനില് കുമചോര്):  സര്,  ഡയറനി ആന്റെയ
ആനനിമല്  സയനസയ  സര്വ്വകേലചോശചോലയുനടെ  കേസ്പീഴനില്  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിനല
കകേചോലചോഹലകമട്ടനില് ഡയറനി സയനസയ കകേചോകളജയ സചോപനിക്കുന്നതനിനയ  2017  മചോര്ച്ചയ
28-നയ  കചര്ന്ന  സര്വ്വകേലചോശചോലയുനടെ  59-ാം  കബചോര്ഡയ  ഓഫയ  മചോകനജയ നമന്റെയ
തസ്പീരുമചോനനിക്കുകേയുണചോയനി.  തുടെക്കതനില്  20  സസ്പീറനില് പകവശനര നല്കേനി അടുത
അക്കചോദമനികേയ  വര്ഷര  മുതല്  കകേചോകളജയ  പവര്തനര  ആരരഭനിക്കണനമന്നയ
തസ്പീരുമചോനനിച്ചനിരുന.  എന്നചോല്  കേചോര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കേകൗണ്സനിലനിനന്റെ
ശനിപചോര്ശയനസരനിച്ചയ പുതനിയ ഡയറനി സയനസയ കകേചോകളജയ തുടെങ്ങുന്നതനിനയ ഏറവുര
അതദ്യചോവശദ്യര  കവണ  അടെനിസചോന  സകൗകേരദ്യങ്ങള,  അധദ്യചോപകേ-അനധദ്യചോപകേ
തസനികേകേള,  ആവശദ്യമചോയ  സചോമ്പതനികേ  സഹചോയര  മുതലചോയവ
ലഭദ്യമചോക്കണനമന്നചോവശദ്യനപ്പെട്ടയ  2017  കമയയ  5-നയ  സര്വ്വകേലചോശചോല  സര്ക്കചോരനിനയ
ശനിപചോര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ.  ഇക്കചോരദ്യര  അടെനിയന്തരമചോയനി  പരനികശചോധനിച്ചയ
സമയബന്ധനിതമചോയനി ആവശദ്യമചോയ നടെപടെനികേള സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതചോണയ. 

(10)  തസ്പീരപകദശതയ സരരക്ഷണ ഭനിതനി

കഡചോ  .    എര  .    നകേ  .    മുനസ്പീര്  :  സര്,  എനന്റെ നനികയചോജകേമണ്ഡലതനിനല കകേചോതനി,
വനനചോരവളപ്പെയ,  പളനിക്കണനി,  ചചോപ്പെയനില്  എന്നസ്പീ  പകദശങ്ങളനില്  കേഴനിഞ്ഞെ
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കുറചദനിവസമചോയുള  ശക്തമചോയ  കേടെലചോക്രമണരമൂലര  സരരക്ഷണഭനിതനി  സഹനിതര
തകേര്ന്നനിരനിക്കുകേയചോണയ. അവനിനടെ കേടെല്കക്ഷചോഭര തടെയുന്നതനിനയ പുലനിമുട്ടുകേളുനടെ നസ്പീളര
കൂട്ടുകേയചോണയ ശചോശതത പരനിഹചോരര എന്ന നനിലയയ ആറയ പുലനിമുട്ടുകേള നസ്പീളര കൂട്ടുന്നതനിനയ
560  ലക്ഷര രൂപയുനടെയുര മറയ രണയ പുലനിമുട്ടുകേള 75  മസ്പീറര് നസ്പീളര കൂട്ടുന്നതനിനയ  275
ലക്ഷര രൂപയുനടെയുര ഭരണചോനമതനി 2015-ല് ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ. ഈ പവൃതനികേള നടെണര്
നചയ്യുവചോകനചോ  പവൃതനി  ആരരഭനിക്കുവചോകനചോ  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില.  പൂനയനിനല  Central
Water  and  Power  Research  Station-നന്റെ  പഠന  റനികപ്പെചോര്ട്ടുര  ഡനിവസനര
ലഭദ്യമചോക്കചോതതചോണയ  ഇതനിനന്റെ  പശര.  റനികപ്പെചോര്ട്ടുര  ഡനിവസനര  CWPRS
തയ്യചോറചോക്കനിക്കഴനിനഞ്ഞെങനിലുര   ഫസ്പീസയ  അടെയചോതതനിനന്റെ  കപരനിലചോണയ  പഠന
റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  ലഭനിക്കചോതതയ.  ഈ വനിവരര ബന്ധനപ്പെട്ടവനരനയചോനക്ക അറനിയനിച.  ഈ
പവൃതനിയുനടെ  ഭരണചോനമതനിയുനടെ  കേചോലചോവധനി  23-8-2017-നയ  അവസചോനനിക്കുര.
അതനിനമുമ്പയ  CWPRS-നയ  നല്കകേണ  തുകേ  നല്കേനി  ഇതനില്  ഇടെനപടെണനമന്നയ
ഗവണ്നമന്റെനികനചോടെയ അഭദ്യര്തനിക്കുകേയചോണയ. 

കൂടെചോനത  കേലചോയനിപ്പുഴയുനടെ  അഴനിമുഖതയ  പുലനിമുട്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കചോന  805
ലക്ഷര  രൂപയുനടെ  ഭരണചോനമതനി  ലഭനിക്കുകേയുര  നടെണര്  നചയ്യുകേയുര  നചയതചോണയ.
പനക്ഷ  അവനിനടെ  ആവശദ്യമചോയനിട്ടുള  കേരനിങലയ ല്ല്  ലഭനിക്കുന്നനിനലന്ന  കേചോരണതചോല്
കേരചോറുകേചോരന പവ വൃതനി ആരരഭനിക്കുന്നനില.  അതനിനര ആവശദ്യമചോയനിട്ടുള ഇടെനപടെല്
നടെതണനമന്നതചോണയ എനന്റെ ആവശദ്യര.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മചോതത്യു  ടെനി  .    കതചോമസയ): സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
അരഗര ചൂണനിക്കചോണനിച്ച  560  ലക്ഷര രൂപയുനടെയുര  275 ലക്ഷര രൂപയുനടെയുര രണയ
പവൃതനികേളക്കുമുള  ഭരണചോനമതനി  24-8-2015-നയ  നല്കേനിയതചോണയ.  അതനിനന്റെ
സചോകങതനികേ അനമതനിക്കുള എസ്റ്റേനികമറയ തയ്യചോറചോക്കചോന  CWPRS-നന്റെ അനലങനില്
IIT-യുനടെ  പഠനപകേചോരമുള  ഡനിവസന  ആവശദ്യമചോണയ.  കകേരള  തസ്പീരതനിനന്റെ
വളനറബനിള  ബസ്പീച്ചസയ  ഐഡന്റെനിവഫ  നചയ്യുന്ന  പഠനതനിനചോയനി  (Shore  line
study and mathematical  modeling) CWPRS-ല് 42 ലക്ഷര രൂപ അടെച്ചതനിനന്റെ
റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  ലഭദ്യമചോയനി.  എന്നചോല്  ഈ  പഠനതനില്  ഡനിവസന  ഡസ്പീനറയനില്സയ
ഉളനപ്പെട്ടനിട്ടനില. അതുനകേചോണയ ഈ പവൃതനികേളുനടെ വസറയ നസസനിഫനികേയ ഡനിവസനയ
ആവശദ്യമചോയ  ഫസ്പീസയ  അടെച്ചയ  CWPRS  -  ല്നനിന്നയ  ഉടെനതനന്ന  അതയ
ലഭദ്യമചോക്കുന്നതചോണയ.  ഈ പകദശതയ  soft  solution  techniques  ഉപകയചോഗനിചള
കേടെല്തസ്പീര  സരരക്ഷണതനിനന്റെ  സചോധദ്യത  പരനികശചോധനിചവരനികേയചോണയ.
പുലനിമുനട്ടനപറയുന്നതയ  ഒരു  ശചോശതത  പരനിഹചോരമചോകണചോ  എന്ന  കേചോരദ്യതനില്
സരശയമുണയ.  കേചോരണര,  പുലനിമുട്ടയ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  കേടെല്കക്ഷചോഭര
നനിയനനിക്കചോന  കേഴനിയുനമങനിലുര  മറയ  സലങ്ങളനികലയയ  കേടെല്കക്ഷചോഭര
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വര്ദനിക്കുന്നതചോയനി   ആ  പകദശര  പതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ആനളന്ന  നനിലയനില്
അകങ്ങയ്ക്കുര  അറനിയചോവുന്നതചോണയ.  അതുനകേചോണയ  soft  solution  techniques  കൂടെനി
പരനികശചോധനിക്കുനണയ.  ഇവനിനടെ  വസറനിനയ  അനകയചോജദ്യവുര  എക്കകണചോമനിക്കലുമചോയ
രസ്പീതനിയനസരനിചള   എസ്റ്റേനികമറനിനയ   ഡനിവസന  ലഭദ്യമചോക്കനി  സചോകങതനികേചോനമതനി
നല്കേനി പവൃതനി നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതചോണയ.

(11)  ആര്.എസയ.ബനി.വവ. നഴ്സുമചോരുനടെ കസവന-കവതന വദ്യവസകേള

ശസ്പീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  മനഷദ്യര്  ഭൂമനിയനികലയയ  വരുകമ്പചോഴുര
കപചോകുകമ്പചോഴുര  നചറുതലചോത  വലനിയ  പങ്കുവഹനിക്കുന്നവരചോണയ  നഴ്സുമചോര്.
ബനി.എസയ.സനി.  നഴ്സനിരഗുര  ജനി.എന.എര.-ഉര  കേഴനിഞവരുന്ന  സമര്തരചോയനിട്ടുള
കുട്ടനികേളചോണയ  ആര്.എസയ.ബനി.വവ.  നഴ്സുമചോരചോയനി  കേരചോര്  അടെനിസചോനതനില്
നമഡനിക്കല് കകേചോകളജുകേളനിലുളനപ്പെനടെ കജചോലനി നചയ്യുന്നതയ.    പല സലങ്ങളനിലചോയനി
250-ല്  തചോനഴമചോത്രര  ആളുകേളചോണയ  കജചോലനി  നചയ്യുന്നതയ.  എന്നചോല്   അവനിടെനത
ക്ലൈസ്പീനനിരഗയ  സ്റ്റേചോഫനിനയ  കേനിട്ടുന്ന  കവതനരകപചോലുര  ഈ  ആര്.എസയ.ബനി.വവ.  സ്റ്റേചോഫയ
നഴ്സുമചോര്ക്കയ  ലഭനിക്കുന്നനിലചോനയന്നതയ  വളനര  കവദനനിപ്പെനിക്കുന്ന  യചോഥചോര്തദ്യമചോണയ.
ക്ലൈസ്പീനനിരഗയ സ്റ്റേചോഫയ പതനിദനിനര  600  രൂപ വചോങ്ങുകമ്പചോള ഇവര്ക്കയ നവറുര  460  രൂപ
മചോത്രമചോണയ  പതനിദനിനര  കേനിട്ടുന്നതയ.  വകുപ്പുമനനി  ഇവരുനടെ  കേചോരദ്യതനില്  പകതദ്യകേ
തചോല്പ്പെരദ്യകതചോടുകൂടെനി  ഇടെനപടുന്ന  ആളചോണയ.  ആര്.എസയ.ബനി.വവ.  നഴ്സുമചോര്
13,900 രൂപയചോണയ കജചോലനി നചയ്യുന്നതയ.  വപവറയ കഹചോസനിറലനില്കപ്പെചോലുര മനിനനിമര
കവജസയ  ഉറപ്പെചോക്കണനമന്നയ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  സുപസ്പീരകകേചോടെതനിയുനടെ   ഡയറക്ഷന
നനിലവനിലുളകപ്പെചോഴചോണയ സരസചോനനത  ആശുപത്രനികേളനില് ആര്.എസയ.ബനി.വവ.
ഫണയ  ഉണചോയനിട്ടുകപചോലുര  ഇവര്ക്കയ  നദ്യചോയമചോയനിട്ടുള  കവതനര  ലഭനിക്കചോതതയ.
നചോലുവര്ഷനത  കകേചോഴ്സുര  ഒരു  വര്ഷനത  ഇകന്റെണ്ഷനിപ്പുര  കേഴനിഞവരുന്ന
സമര്തരചോയ  കുട്ടനികേളചോണനിവര്.  ഇവര്ക്കയ  നദ്യചോയമചോയ  കവതനര  ഉറപ്പെചോക്കുന്നതനിന
കവണ കേര്ശനമചോയ ഇടെനപടെല് ഉണചോകേണനമന്നയ അഭദ്യര്തനിക്കുന.

ആകരചോഗദ്യവുര സചോമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി നകേ  .    നകേ  .    വശലജ
ടെസ്പീച്ചര്  ): സര്,  പചോവനപ്പെട്ടവര്ക്കയ കവണനിയുള  കദശസ്പീയ ഇനഷതറനസയ പദതനിയചോണയ
ആര്.എസയ.ബനി.വവ.  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭചോഗതനില്നപ്പെട്ടവരുര  അസരഘടെനിത
നതചോഴനില് കമഖലയനില് പണനിനയടുക്കുന്നവരുര അവരുനടെ കുടുരബചോരഗങ്ങളുമചോണയ ഈ
പദതനിയുനടെ  ഗുണകഭചോക്തചോക്കള.  സര്ക്കചോര്  ആശുപത്രനികേളനിനലയുര
നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട്ട  സതകേചോരദ്യ  ആശുപത്രനികേളനിനലയുര  കേനിടെതനി  ചനികേനിതയയ
ഗുണകഭചോക്തചോവയ  പണര  നല്കേചോനതതനന്ന  വനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിത  ലഭദ്യമചോക്കുന്നതനിനള
പണരഹനിത ഇനഷതറനസയ പദതനി തുടെക്കതനില് കകേന്ദ്ര നതചോഴനില് മനചോലയമചോണയ
നടെതനിയനിരുന്നനതങനിലുര ഇകപ്പെചോള ആകരചോഗദ്യ കുടുരബകക്ഷമ വകുപ്പെനിനന്റെ കേസ്പീഴനിലചോണയ
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നടെപ്പെനിലചോക്കനിവരുന്നതയ.  ഈ  പദതനിയനില്  അരഗമചോയനിട്ടുളവര്ക്കയ  അരഗസ്പീകൃത
ആശുപത്രനിയനില്  കേനിടെതനി  ചനികേനിതയയ  ഒരുവര്ഷര  പരമചോവധനി  30,000  രൂപ
വനരയുള  സചോമ്പതനികേ  സഹചോയര  കനരനിട്ടയ  ബന്ധനപ്പെട്ട  ആശുപത്രനികേളനികലയയ
ലഭദ്യമചോക്കുന.  ക്രകമണ ജസ്പീവനരക്ഷചോ മരുനകേളുനടെയുര  കേനിടെതനി ചനികേനിതയുനടെയുര
നചലവയ വര്ദനിചവന്നതനിനചോല് ഈ രരഗനത മുനനനിര ഇനഷതറനസയ കേമ്പനനികേള
അവരുനടെ  ഇനഷതറനസയ  കേവകറജനില്നനിനര  ഗുരുതര  കരചോഗങ്ങനള
ഒഴനിവചോക്കുകേയചോണയ  നചയതയ.  ഈ  പദതനി  അത്രകേണയ  അവര്ക്കയ
ഉപകേചോരപദമലചോതചോയനി  മചോറനിയനിരനിക്കുകേയചോണയ.  ഇതനിനന്റെ  നടെതനിപ്പെനിനചോയനി  സനിരര
തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടനിലചോതതനിനചോല്  ഇതനിനന്റെ  ഗുണകഭചോക്തചോക്കനള
കേനണതന്നതനിനര  നഴ്സനിരഗയ  സഹചോയര,  മറയ  സചോകങതനികേ  വവദദ്യശചോസ
പചോരചോനമഡനിക്കല്  സകൗകേരദ്യങ്ങള,  കഡചോകറുനടെ  കസവനര  ഉളനപ്പെനടെ   പദചോനര
നചയ്യുന്നതനിനയ  ഓകരചോ  പകദശനതയുര  ആര്.എസയ.ബനി.വവ.  പദതനിയനില്
അരഗമചോയനിട്ടുളവരുനടെ അരഗസരഖദ്യ കേണക്കനിനലടുതയ നഴ്സുമചോനരയുര മറയ ആകരചോഗദ്യ
പവര്തകേനരയുര  ദനിവസകവതനചോടെനിസചോനതനിലുര  കേരചോര്  അടെനിസചോനതനിലുര
ഏര്നപ്പെടുതന്നതനിനചോണയ  തസ്പീരുമചോനനിച്ചനിട്ടുളതയ.  ഈ പദതനിയുനടെ നടെതനിപ്പെനിനചോയനി
സ്റ്റേചോഫയ നഴ്സുമചോനര കേരചോറടെനിസചോനതനില് ഏര്നപ്പെടുതന്നതനിനയ എന.ആര്.എച്ചയ.എര.
മചോര്ഗ്ഗകരഖകേള  പകേചോരര  അനമതനി  ഉനണങനിലുര  അവര്ക്കചോര്ക്കുര  ബന്ധനപ്പെട്ട
സചോപനതനില് സനിര നനിയമനതനികനചോ ശമ്പളനസ്കയനിലനികനചോ പകതദ്യകേ കസവന-
കവതന  വദ്യവസകേളകക്കചോ അര്ഹതയനില.  കകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്  വനിഭചോവന നചയനിട്ടുള
ഈ  പദതനിയുനടെ  ചട്ടക്കൂടെനില്നനിനനകേചോണയ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണതനിനചോയനി
മചോറനിവച്ചനിട്ടുള  തുകേയുനടെ  40  ശതമചോനര  മചോത്രകമ  കേരചോര്  നനിയമനങ്ങളക്കയ
വനിനനികയചോഗനിക്കചോന  സചോധദ്യമചോകൂ  എന്നതനിനചോല്  ആര്.എസയ.ബനി.വവ.-യനില്
പവര്തനിക്കുന്ന  ദനിവസ  കേരചോര്  ജസ്പീവനക്കചോരചോയ  നഴ്സുമചോര്കക്കചോ  ഇതരവനിഭചോഗര
ജസ്പീവനക്കചോര്കക്കചോ  നമച്ചനപ്പെട്ട  നനിലയനില്  കസവന-കവതന  പരനിഷ്കരണകമചോ
വദ്യവസകയചോ  ഏര്നപ്പെടുതന്നതനിനയ  സരസചോന  സര്ക്കചോരനിനയ  പരനിമനിതനികേളുണയ.
കനരനതയുള  ഒരു  സര്ക്കചോര്  ഉതരവയ  പകേചോരര  ആര്.എസയ.ബനി.വവ.
പദതനിക്കചോയനി നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട്ടനിട്ടുള ആശുപത്രനികേളനില് അധനികേ ജസ്പീവനക്കചോനര
ആവശദ്യമുളപക്ഷര അവരുനടെ എച്ചയ.എര.സനി./ ആര്.എസയ.ബനി.വവ./എന.എച്ചയ.എര.
ഫണ്ടുകേള  ഉപകയചോഗനിചനകേചോണയ  ദനിവസകവതന  ജസ്പീവനക്കചോരചോയനി  നതരനഞ്ഞെടുക്കചോനചോണയ
ഉതരവചോയനിട്ടുളതയ.  അതനിനപകേചോരര  കൂടുതല്  ജസ്പീവനക്കചോനര  ആവശദ്യമുള
സചോപനങ്ങളനില്   നനിയമനിചവരുനണയ.  അതതയ  സചോപനങ്ങളനിനല  സൂപണയ,
ആര്.എര.ഒ., കല നസക്രട്ടറനി  എന്നനിവരടെങ്ങനിയ  ഒരു  സമനിതനിനയയചോണയ
ആര്.എസയ.ബനി.വവ.  സരബന്ധനിച്ച  നചലവുകേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനചോയനി
അധനികേചോരനപ്പെടുതനിയനിട്ടുളതയ.  അപകേചോരര  ദനിവസ  കവതനചോടെനിസചോനതനില്
നനിയമനിക്കുന്ന ജസ്പീവനക്കചോരുനടെ  കവതനര  നനിശയനിക്കുന്നതയ  പസ്തുത സമനിതനിയചോണയ.
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ആര്.എസയ.ബനി.വവ. മുഖചോന്തരര നഴ്സുമചോനര  179  ദനിവസകതയയ തചോല്ക്കചോലനികേമചോയനി
നനിയമനിക്കുകേയുര  ഈ  കേചോലചോവധനി  അവസചോനനിക്കുന്ന  മുറയയ  അവനര  പനിരനിചവനിട്ടയ
പുതനിയ ജസ്പീവനക്കചോനര നനിയമനിക്കുകേയുമചോണയ ഇതുവനര നചയവന്നനിരുന്നതയ.  ദനിവസ
കവതന അടെനിസചോനതനില് നനിയമനിക്കുന്ന നഴ്സുമചോര്ക്കയ പതനിദനിനര  350  രൂപ മുതല്
550  രൂപ  വനരയുള  കവതനമചോണയ  നല്കുന്നതയ.  അതതയ  സചോപനങ്ങളനിനല
എച്ചയ.എര.സനി.-യുനടെ  സചോമ്പതനികേ  സനിതനിക്കനസരനിച്ചചോണയ  ഇവരുനടെ  കവതനര
വദ്യതദ്യസമചോയനിരനിക്കുന്നതയ.  ഇവനിനടെ ശസ്പീമതനി യു.  പതനിഭ ഹരനി സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപചോനല
നഴ്സുമചോര് ജസ്പീവനിതതനിനന്റെ എലചോ തലങ്ങളുമചോയനി ബന്ധനപ്പെടുന്നവരചോണയ. ഉരുകേനിയുരുകേനി
നതളനിയുന്ന  നമഴുതനിരനികേളചോണയ  അവനരന്നയ  പറയചോറുണയ.  പനക്ഷ  ഈ  കകേസനില്
ഗവണ്നമന്റെനിനയ  ഒരു ഉതരവയ  പകേചോരര ഇവരുനടെ കസവന-കവതന വദ്യവസയനില്
മചോറമുണചോക്കചോന  കേഴനിയചോത  അവസയചോണയ  ഇകപ്പെചോഴുളതയ.  എങനിലുര  അവരുനടെ
എച്ചയ.എര.സനി.യനിനല   സചോമ്പതനികേകശഷനി  അനസരനിച്ചയ  അവരുനടെ  പരനിധനിയനില്
ഒതുങ്ങുനമങനില്  തസ്പീനര  കവതനര  കുറഞ്ഞെ  പകദശങ്ങളനില്  കവതനര
വര്ദനിപ്പെനിചനകേചോടുക്കചോനള നനിര്കദ്ദേശര നകേചോടുക്കചോവുന്നതചോണയ. 

(12)  ഉളര്ക്കടെവയ പചോലര

ശസ്പീ  .   നകേ  .   ദചോസന: സര്, നകേചോയനിലചോണനി- ബചോലുകശരനി നനികയചോജകേമണ്ഡലനത
ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  അകേലചോപ്പുഴയയ  കുറുനകേ  ഉളര്ക്കടെവയ  പചോലര  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ
2009-ല് ഭരണചോനമതനി ലഭനിച്ചതചോണയ.  കേഴനിഞ്ഞെ ഒമ്പതയ വര്ഷമചോയനി നകേചോയനിലചോണനി
ഭചോഗതയ കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ് നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതയ പണര നല്കേചോതതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി
സലനമടുപ്പെയ  കഫചോര്വണ്  കനചോട്ടനിഫനികക്കഷന  ഡനികനചോവ ആയനികപ്പെചോയനി.
കനരനതതനന്ന ഡനിവസന,  അവലനനമന്റെയ എന്നനിവനയലചോര അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ.
ഈ സചോഹചരദ്യതനില് പചോലതനിനന്റെ നനിര്മ്മേചോണ നടെപടെനികേള ആരരഭനിക്കുന്നതനിനയ
റവനത്യു  തലതനിലുര  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  തലതനിലുര  ഏകകേചോപനര  ഉണചോകകേണതയ
അതദ്യചോവശദ്യമചോണയ. നടെപടെനികേള കേചോലതചോമസര കൂടെചോനത പൂര്തനിയചോക്കനി ഉളര്ക്കടെവയ
പചോലതനിനയ പുതുക്കനിയ എ.എസയ.  ലഭദ്യമചോക്കചോന നടെപടെനികേള സതസ്പീകേരനിക്കണനമനര
റവനത്യു,  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ഉകദദ്യചോഗസരുനടെ  കയചോഗര  വനിളനിച്ചയ  നടെപടെനികേള
തതരനിതനപ്പെടുതനി  എത്രയുരനപനട്ടന്നയ  നനിര്മ്മേചോണ  പവ വൃതനികേള  ആരരഭനിക്കചോനള
നടെപടെനിയുണചോകേണനമനര  അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

നപചോതുമരചോമതര രജനികസ്ട്രേഷനര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധചോകേരന):  സര്,
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അരഗര  ഉന്നയനിച്ച  നകേചോയനിലചോണനി-ബചോലുകശരനി  മണ്ഡലങ്ങനള
ഒന്നനിപ്പെനിക്കുന്ന ഉളര്ക്കടെവയ പചോലര അകേലചോപ്പുഴയയ കുറുനകേയുളതചോണയ.  2001-നല
നചോയനചോര്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതയ  8.50  കകേചോടെനി  രൂപയയ  ഭരണചോനമതനി
നകേചോടുതതചോണയ.   എട്ടയ  വര്ഷര  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുര  അതയ  ഫലപദമചോയനില.   ഇതനിലുള



306 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ  25, 2017

പശര  സലര  വനിട്ടുനകേചോടുക്കചോന  ഉടെമകേള  തയ്യചോറല  എന്നതചോണയ.   പചോലതനിന
കവണനി പകക്ഷചോഭര നടെതര; പചോലര അനവദനിച്ചചോല് അവര്തനന്ന അതനിനനതനിരചോയുര
സമരര  നചയ്യുന്ന  രസ്പീതനി  സരസചോനതയ  വന്നനിരനിക്കുകേയചോണയ.   പനിന്നസ്പീടെയ
പുനധഃപരനികശചോധനിച്ചകപ്പെചോള  ഉകളദ്യരനി  ഭചോഗതയ  സലര  ഏനറടുകക്കണതനിനലന്നയ
കേനണതനി.  നകേചോയനിലചോണനി ഭചോഗതയ  സലര ഏനറടുക്കണര.  ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെയ
വന്നതനിനകശഷര  പുതുക്കനിയ  അഭദ്യര്തന  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പെനിനയ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ.
അതനിനയ  മറുപടെനിയചോയനി  സലതനിനന്റെ  വനിശദചോരശങ്ങള  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പെയ
ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയചോണയ.   അതനിനപകേചോരമുള  കേചോരദ്യങ്ങള  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പെനിനയ
നകേചോടുക്കുകേയചോണയ.  പുതനിയ  എല്.എ.  ആകയ  പകേചോരര  30 ശതമചോനര
കേണനിജനസനിയുര 5 ശതമചോനര എസ്റ്റേചോബനിനഷ്മെന്റെയ ചചോര്ജുര അടെച്ചചോല് മചോത്രകമ സലര
ഏനറടുക്കചോന കേഴനിയുകേയുള.  അതനിനന്റെ വനിശദചോരശങ്ങള റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പെനില് നനിനര
പതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയചോണയ.   പുതുക്കനിയ  12.20  കകേചോടെനി  രൂപയ്ക്കുള ഭരണചോനമതനി  ചസ്പീഫയ
എഞനിനസ്പീയര്ക്കയ  സമര്പ്പെനിച്ചനിരുന.  സലര  ഏനറടുക്കുന്നതുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ
അന്തനിമ  തസ്പീരുമചോനമചോയനിട്ടനില.   ജനിലചോ  കേളകറചോണയ  ഇനതലചോര  നചകയ്യണതയ.
എലചോയനിടെതര സലനമടുപ്പെചോണയ പശര.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട അരഗര ജനിലചോ കേളകറുമചോയനി
ബന്ധനപ്പെട്ടയ  കവഗതനില്  സലര  ഏനറടുതയ  നല്കുന്ന  മുറയയ  പുതുക്കനിയ
ഭരണചോനമതനി നല്കേചോര, എത്രയുരകവഗര പചോലര പണനിയചോന കേഴനിയുര.  റവനമ്മ്യൂ മനനി
അതനിനള  എലചോ  സഹചോയവുര  നചയ്യുനണയ.   ഇതയ  തതരനിതനപ്പെടുതന്നതനിനള
നടെപടെനി  ഗവണ്നമന്റെയ  സതസ്പീകേരനിക്കുര.   ആവശദ്യനമങനില്  ഉന്നതതല  കയചോഗവുര
വനിളനിചകചര്ക്കചോര.

(13)  കറചോഡയ, പചോലര നനിര്മ്മേചോണര

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റചോര: സര്, മലപ്പുറര ജനിലയനിനല കുറനിപ്പുറര എഞനിനസ്പീയറനിരഗയ
കകേചോകളജനില്  നനിന്നയ  ആരരഭനിച്ചയ  കുമ്പനിടെനി,  തൃതചോല,  പട്ടചോമ്പനി  വഴനി,  പട്ടചോമ്പനിയനില്
പുതനിയ  പചോലമടെക്കമുള  ഒരു  പദതനി  കുകറ  കേചോലമചോയനി  ചര്ച്ച  നചയ്യുകേയചോണയ.
കേഴനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫയ.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതയ ഇതനിനയ  120  കകേചോടെനി രൂപയുനടെ
ഇന പനിനസനിപ്പെനിള അനമതനി നല്കേനിയനിരുന.  ഇകപ്പെചോള പുതനിയ ഗവണ്നമന്റെയ വന്ന
സചോഹചരദ്യതനില്   പുതനിയ  ഗവണ്നമന്റെനിനയ  അതനികന്റെതചോയ  ഫനിനചോനസനിരഗയ
രസ്പീതനിയുണയ.   കേനിഫ്ബനി  വഴനിയചോണയ  ഇകൗ  പദതനികേനളലചോര  നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നനതന്നയ
അറനിയുന.  കേഴനിഞ്ഞെ ബഡ്ജറനില് ആദദ്യര ഇകൗ പദതനി ഉളനപ്പെടുതനിയനിരുന്നനില.
പനിന്നസ്പീടെയ  ഇകത  കറചോഡനിനകവണനി  ഞചോന  സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പെനിച്ചതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  മറുപടെനി  പറയുന്ന
കവളയനില് ഈ പദതനിക്കുകവണനി തുകേ ഉളനപ്പെടുതനി.   ഒരു വര്ഷര കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുര
ഇതുവനരയുര ആ കറചോഡനിനന്റെ നനിര്മ്മേചോണര ആരരഭനിച്ചനിട്ടനില.  അതനിനയ കേനിഫ്ബനിയുനടെ
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അരഗസ്പീകേചോരവുര  കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.   ഇകപ്പെചോള  ഏതചോണയ  130  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യചോറചോക്കനി  കേനിഫ്ബനിയുനടെ  അനമതനിക്കചോയനി  സമര്പ്പെനിച്ചനിരനിക്കുകേയചോണയ.
അതനിനയ  എത്രയുരകവഗര  അനമതനി  നല്കേണനമന്നതചോണയ  എനന്റെ  അഭദ്യര്തന.
അകതചോനടെചോപ്പെര,  പട്ടചോമ്പനി  പചോലവുര  വളനര  നചോകശചോന്മുഖമചോയനി  നനില്ക്കുകേയചോണയ.
പരുതൂര് പഞചോയതനിനല നറയനില്കവ കമല്പ്പെചോലര, കേരനിയന്നൂര് കമല്പ്പെചോലനമന്നചോണയ
പഖദ്യചോപനര വന്നനിരുന്നതയ.  പനക്ഷ ഉചനിതമചോയനിട്ടുള സലര കുറച്ചയ  അപ്പുറതള
സുശസ്പീലപ്പെടെനിയചോനണന്നയ കേനണതനി അതനിനന്റെയുര ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുണയ.
അതുകപചോനല ചചോതന്നൂര് സ്കൂളനിനല സനിന്തറനികേയ ടചോക്കയ നനിര്മ്മേചോണര അതയ കസചോര്ട്സയ
വകുപ്പെനിനന്റെ  കേസ്പീഴനിലുളതചോണയ.  ഇതരര  പദതനികേനളലചോര  കേനിഫ്ബനി  വഴനി
നടെപ്പെചോക്കുനമന്നയ പറഞ്ഞെയ ഒരു വര്ഷമചോയനിട്ടുര അതനിനള നടെപടെനികേളുമചോയനി മുകന്നചോട്ടയ
കപചോയനിട്ടനില.   ഇകൗ  പദതനികേളക്കയ  എത്രയുര  നപനട്ടന്നയ  എ.എസയ.  നല്കേചോനര
നനിര്മ്മേചോണ  പവര്തനങ്ങള  ആരരഭനിക്കചോനമുള  നടെപടെനി  സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ
അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

നപചോതുമരചോമതര രജനികസ്ട്രേഷനര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധചോകേരന):  സര്,
മൂന്നയ  കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ  ഒരു  സബ്മനിഷനനിലൂനടെ  ഉന്നയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ.   കുറനിപ്പുറര,
കുമ്പനിടെനി,  തൃതചോല,  വനി.  നകേ.  കേടെവയ കറചോഡയ,  പട്ടചോമ്പനി പചോലര അതനില് ഒരു കറചോഡുര
രണയ പചോലവുമചോണുളതയ.  ഇതയ 2016-17-നല ബഡ്ജറനിലുണചോയനിരുന.  ഭചോരതപ്പുഴയയ
കുറുനകേ  305  മസ്പീററുള  പട്ടചോമ്പനി  പചോലവുര  സമചോന്തരമചോയനി  539  മസ്പീററനില്  മനറചോരു
പചോലവുമചോണയ  ഉളനപ്പെടുതനിയനിട്ടുളതയ.   ഇതനിനന്റെ  ഒന്നചോരഘട്ട  പവൃതനിക്കയ  ഭൂമനി
ആവശദ്യമനില.   തവനൂര്,  പചോലക്കചോടെയ  ജനിലയനിനല തൃതചോല,  പട്ടചോമ്പനി തുടെങ്ങനി മൂന്നയ
മണ്ഡലങ്ങളനില്ക്കൂടെനിയചോണയ  ഇതയ  കേടെനകപചോകുന്നതയ.   27.6  കേനി.മസ്പീ.  ദൂരര,  7  മസ്പീറര്
വസ്പീതനിയനില് ബനി.എര.&ബനി.സനി.-യചോണയ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ.  2016-17-ല് ഇകൗ പവൃതനി
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളനപ്പെടുതകേയുര അതനിനന്റെ ജനി.ഒ.1-11-2016-ല് ഇറക്കുകേയുമുണചോയനി.
30  കകേചോടെനി  രൂപയചോണയ  ഭരണചോനമതനി.   കക്രചോസയ കവയുനടെയുര  പചോലതനിനന്റെയുര
പവൃതനി 2017-18-നല ബഡ്ജറനില് ഉളനപ്പെടുതനിനയങനിലുര 2016-17-നല ബഡ്ജറയ
പസരഗതനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടെപ്പെനിലചോക്കചോന  സര്ക്കചോര്  അനമതനി
നല്കേനിയതനിനചോല്  ഇകൗ  പവൃതനിയുര  അതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  വന്നനിരനിക്കുകേയചോണയ.
ഇനനവസ്റ്റേനികഗഷന  നടെപടെനികേള  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ.   വനിശദമചോയ  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യചോറചോക്കനിവരനികേയചോണയ.   അതയ  ഉടെനതനന്ന  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതചോണയ.   ഇതനിനന്റെ
നടെകനിക്കല് സചോങ്ഷനനലചോര കവഗതനില് കേനിട്ടുര. അതനിനകശഷര നസഷദ്യല് പര്പ്പെസയ
നവഹനിക്കനിളചോയ  കേനിഫ്ബനി  മുഖചോന്തരര  നടെണര്  നടെപ്പെനിലചോക്കചോവുന്നതചോണയ.
സചോകങതനികേമചോയനി കേനിഫ്ബനിക്കുള കേചോലതചോമസമചോണയ,  അതയ എന്തചോയചോലുര നടെക്കുര.
അങ്ങുകൂടെനി  പനങടുത  കയചോഗതനിനല  തസ്പീരുമചോനപകേചോരര  കേരനിയന്നൂര്  നറയനില്കവ
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പചോലര നനിര്മ്മേചോണതനിനന്റെ നസഷദ്യല് പര്പ്പെസയ നവഹനിക്കനിളചോയനി ആര്.ബനി.ഡനി.നകേ.-
നയ നനിശയനിച്ചനിട്ടുണയ.  കേരനിയന്നൂര് പദതനിക്കചോയനി ഉകദ്ദേശനിച്ചനിരനിക്കുന്ന സലതയ ഒരു
കമല്പ്പെചോലര  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിലുള  പയചോസര  കേണക്കനിനലടുതയ  അങ്ങുകൂടെനി
പനങടുത  കയചോഗതനിനല  തസ്പീരുമചോനപകേചോരര  സുശസ്പീലപ്പെടെനിയനില്  ആര്.ഒ.ബനി.
നനിര്മ്മേനിക്കുര.   അകതചോനടെചോപ്പെര  കേരനിയന്നൂരനില്  ഒരു  സചോനനില്  നചറനിനയചോരു
പചോലവുരകൂടെനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ  തസ്പീരുമചോനമചോയനിട്ടുണയ.   ഒരു  മചോസതനിനകേര
ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിക്കയ  നകേചോടുക്കുര.   അതനിനനസരനിച്ചയ  നടെപടെനി  സതസ്പീകേരനിക്കുര.
സനിന്തറനികേയ  ടചോക്കയ  കലചോക്കല്  കബചോഡനിയചോണയ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ.   അവര്
നകേചോടുതനിരനിക്കുന്നതയ കവനറ ആളക്കചോര്ക്കചോണയ. അതയ സരബന്ധനിച്ചയ പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-
ക്കയ ഒനര പറയചോനനില.

(14)  മലകയചോര വഹകവ വനികേസനര

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കുഞ്ഞെനിരചോമന:  സര്,  കേചോസര്കഗചോഡയ  മുതല്  തനിരുവനന്തപുരര
വനരയുള  ഹനില്വഹകവയുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ട  വനിഷയമചോണയ  ഇവനിനടെ
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ.  കേചോസര്കഗചോഡയ ജനിലയനില് മലകയചോര വഹകവയുനടെ ഭചോഗമചോയനി
133  കേനി.മസ്പീറര് കറചോഡചോണയ വനികേസനിപ്പെനികക്കണതയ.   ചനില പകതദ്യകേ തചോല്പരദ്യപകേചോരര
അവലനനമന്റെനിനല  ചനില  കറചോഡുകേള  അഭനിവൃദനിനപ്പെടുതന്നതനിനള  നടെപടെനി
കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കചോരനിനന്റെ കേചോലതണചോയനി.  അവലനനമന്റെയ പകേചോരമുള പവൃതനിക്കയ
കൃതദ്യമചോയ  തുടെര്ച്ചയുണചോകേണര.   കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കചോര്  135.70  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ
ഭരണചോനമതനി  നല്കേനിനയങനിലുര  ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിരുന്നനില.   ഇകൗ
സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരതനില്  വന്നതനിനകശഷര  18  കേനി.മസ്പീറര്  നചയ്യചോനള
ഭരണചോനമതനി  നല്കുകേയുര   ബചോക്കനി  ഭചോഗതയ  വനിശദമചോയ  പഠനര  നടെതചോന
നചോറയപചോകേനിനന ചുമതലനപ്പെടുതകേയുര നചയ.  നചോറയപചോകേനിനയ തുകേ നല്കേചോതതനിനചോല്
പഠനര തുടെങ്ങനിയനിട്ടനില.  തടെസ്സങ്ങള നസ്പീക്കനി ഇതനിനന്റെ പവര്തനര എത്രയുരകവഗര
പൂര്തനിയചോക്കചോനള  നടെപടെനി  സതസ്പീകേരനിക്കണര.   കേചോസര്കഗചോഡയ-മകഞശതരര
മണ്ഡലതനിനല  പവൃതനി  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചയ  എനന്റെ  മണ്ഡലതനില്  നകേചോണ്ടുവന്നയ
നനിര്തനിയനിരനിക്കുകേയചോണയ.   അടെനിയന്തരമചോയനി  കേചോസര്കഗചോഡയ  ജനിലയനില്  ഹനില്
നനഹകവയുനടെ പവര്തനര പൂര്തസ്പീകേരനിക്കണനമന്നചോണയ  അഭദ്യര്തനിക്കചോനളതയ.

നപചോതുമരചോമതര രജനികസ്ട്രേഷനര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധചോകേരന):  സര്,
കേചോസര്കഗചോഡയ  ജനിലയനിനല  മലകയചോരപചോതയുനടെ  ഭചോഗമചോയചോണയ  അങ്ങയുനടെ
മണ്ഡലതനില്ക്കൂടെനി  ഹനില്വഹകവയുനടെ  പവര്തനര  പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണതയ.
മലകയചോര  വഹകവയുനടെ  ഭചോഗമചോയനി  നനചോരപ്പെടെവയ  മുതല്  നചറുപുഴ  വനര
അവലനനമന്റെയ അരഗസ്പീകേരനിച്ച 33 കേനി.മസ്പീററനിനന്റെ വനികേസനതനിനയ 2014 ജൂവലയനില്
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ജനി.ഒ.  ഇറക്കനിയനിട്ടുണയ.  20-2-2016-നയ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതയ
ഭരണചോനമതനി  കേനിട്ടനി.   ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെയ  അതനിനയ  ഉതരവനിറക്കനി.   ഡനിസ്ട്രേനികയ
ഫചോഗ്ഷനിപ്പെയ  പരനിപചോടെനിയനില്  വച്ചചോയനിരുന  ഇതനിനള  ഭരണചോനമതനി  നല്കേനിയതയ.
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതയ  ഇതനില്  കുറച്ചയ  കേചോലതചോമസര  വനന്നങനിലുര
അവര്  ഭരണചോനമതനി  നല്കേനിയനിരുന.   ഇകപ്പെചോള  അതനിനന്റെ  മറയ  കേചോരദ്യങ്ങളുര
പൂര്തനിയചോയനി.   നചോറയപചോകേയ  സര്കവ്വ  പൂര്തനിയചോക്കനിയതയ  കമചോര്തല  മുതല്
ഇദനിയഡുക്ക വനരയുള 31  കേനി.  മസ്പീററനിനചോണയ.  ഇകൗ ദൂരതനിനളനില് കചവചോടെയ മുതല്
ഇദനിയഡുക്ക വനരയുള  17.5  കേനി.മസ്പീ.  ബഡ്ജറയ  വര്ക്കനില് ഉളനപ്പെടുതനി കനരകത
ബനി.എര.&ബനി.സനി.  നചയ കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ.   ഇതനിനപകേരമചോയനി  കമചോര്തല മുതല്
നനചോരപ്പെടെവയ വനര  9  കേനി.മസ്പീററുര ഇദനിയടുക്ക മുതല് ബദനിയഡുക്ക വനര  9  കേനി.മസ്പീററുര
കചര്തയ  ആനകേ  18  കേനി.മസ്പീ.  ദൂരരകൂടെനി  ഉളനപ്പെടുതനി  ഡനി.പനി.ആര്.  പുതുക്കനി
തയ്യചോറചോക്കചോന  25-1-2017-ല്  ഉതരവചോയനിട്ടുണയ.   ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യചോറചോക്കനിനയങനിലുര  1-4-2017  മുതല്  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കയ  നനിലവനില്  വന.
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതയ സരസചോനതയ ഡല്ഹനി കററചോക്കനിയതുനകേചോണയ
നനിലവനിനല  നനിരക്കയ  ഉടെനന  പുതുക്കണര.   പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനസരനിചള
റനിവവസ്ഡയ  എസ്റ്റേനികമറയ  ഉടെനന  നകേചോടുക്കുര.   ജൂണ്  10-നയ  മുമ്പചോയനി  പസ്തുത
പവൃതനിക്കയ  സചോകങതനികേചോനമതനി  നല്കേനി  നടെണര്  ക്ഷണനിക്കചോനള  നടെപടെനി
സതസ്പീകേരനിചവരനികേയചോണയ.   കേചോസര്കഗചോഡയ  മുതല്  കേളനിയനിക്കചോവനിള  വനരയുള
മലകയചോര  പചോത  നനിര്മ്മേനിക്കചോനള  ആക്ഷന  പചോന  ഇന്നനല  എഞനിനസ്പീയര്മചോര്
തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുണയ.

(15)  ഇനസ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ ഓഫയ ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്  ആന്റെയ കേണ്സ്ട്രേക്ഷന 

ശസ്പീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള: സര്, എനന്റെ നനികയചോജകേമണ്ഡലമചോയ ചവറയനില്
സനിതനി  നചയ്യുന്ന കേണ്സ്ട്രേക്ഷന അക്കചോദമനിയുനടെ  പവര്തനര ആരരഭനിക്കുന്നതനിന
കവണനിയചോണയ  ഞചോന ഈ സബയ മനിഷന  ഉന്നയനിക്കുന്നതയ.  നനിര്മ്മേചോണ-സചോകങതനികേ
കമഖലയനിലുള വനിവനിധ കകേചോഴ്സുകേള, ഐ.ടെനി.ഐ, കപചോളനിനടെകനികേയ,  എഞനിനസ്പീയറനിരഗയ
എന്നസ്പീ  കകേചോഴ്സുകേള  പചോസ്സചോയവര്ക്കയ  രചോജദ്യതര  വനികദശതര  ധചോരചോളര
നതചോഴനിലവസരങ്ങള  ലഭദ്യമചോണയ.  പനക്ഷ  ഇവര്ക്കയ  നതചോഴനിലനില്  പചോകയചോഗനികേ
പരനിശസ്പീലനര ഇലചോതതനിനചോല് നതചോഴനില് ലഭനിക്കചോനത കപചോകുന. ഗുരുതരമചോയ ഈ
പശര  പരനിഹരനിക്കുനമനള  പതസ്പീക്ഷയചോണയ  ചവറയനില്  ഉദ്ഘചോടെനര
പതസ്പീക്ഷനിക്കുന്ന ഇന്തദ്യന ഇനസ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ ഓഫയ ഇനഫചോസ്ട്രേക്ച്ചര് ആന്റെയ കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
അക്കചോദമനി നല്കുന്നതയ.  എന്നചോല് നചോളനിതുവനര സതകദശതര വനികദശതമുള ഒരു
സചോപനവുര  അക്കചോദമനി  ഏനറടുക്കചോന  തയ്യചോറചോയനിട്ടനിനലന്നചോണയ  അറനിയുന്നതയ.
അക്കചോദമനിയുനടെ നടെതനിപ്പെയ ചുമതലയുള നകേ.എ.എസയ.ഇ. (Kerala  Academy for
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Skills  Excellence)  ഇതുസരബന്ധനിച്ചയ  എനന്തങനിലുര റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  നല്കേനിയനിട്ടുകണചോ;
നകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മേചോണ  കക്ഷമനനിധനിയനില്  നനിനളനപ്പെനടെ  കകേചോടെനിക്കണക്കനിനയ  രൂപ
നചലവഴനിച്ചയ  നനിര്മ്മേനിച്ച  അക്കചോദമനി  പവര്തനര  തുടെങ്ങചോതതനിനന്റെ  കേചോരണര
എന്തചോനണന്നയ  വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണചോ?  സര്ക്കചോര്  പല  ആവശദ്യങ്ങളക്കുര
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന നകേട്ടനിടെങ്ങള ഭകൗതനികേ സകൗകേരദ്യങ്ങള ലക്ഷദ്യര കേചോണചോനത സചോകങതനികേ
കേചോരണങ്ങള  പറഞ്ഞെയ  നശനിചകപചോകുന്നതയ  പുതനിയ  കേചോരദ്യമല.  പചോകയചോഗനികേ
പശങ്ങള  കേണക്കനിനലടുക്കചോനത  നനിര്മ്മേനിച്ച  ഈ  കൂറന  നകേട്ടനിടെര  ചുവപ്പുനചോടെയനില്
കുരുങ്ങചോനത പവര്തനക്ഷമമചോക്കണനമന്ന ആവശദ്യര ശദയനില്നപ്പെടുതന.

നതചോഴനിലുര  എവകസുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രചോമകൃഷ്ണന):  സര്,
അന്തചോരചോഷ  നനിലവചോരതനില്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കമഖലയനിനല  വനിവനിധ  കടഡുകേളനില്
കകേചോഴ്സുകേളുര  പരനി ശസ്പീലന  പദതനികേളുര  നടെപ്പെനിലചോക്കുകേയുര  ഉകദദ്യചോഗചോര്തനികേനള
കലചോകകേചോതര നനിലവചോരതനികലയയ ഉയര്തനി നതചോഴനില് സചോധദ്യത വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയുര
നചയ്യുകേ എന്ന ലക്ഷദ്യകതചോനടെയചോണയ ഇന്തദ്യന ഇനസ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ ഓഫയ ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്
ആന്റെയ  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  പവര്തനസജ്ജമചോകുന്നതയ.  19,200  ചതുരശ  അടെനിയുള
അക്കചോദമനികേയ  കബചോക്കനിനന്റെ  അവസചോനഘട്ട  നനിര്മ്മേചോണ  പവര്തനങ്ങളുര  240
കപനര  ഉളനക്കചോളനിക്കചോന  കേഴനിയുന്ന  35,600  ചതുരശ  അടെനിയുള  കഹചോസ്റ്റേല്
കബചോക്കനിനന്റെ  നനിര്മ്മേചോണ  പവര്തനങ്ങളുര  പൂര്തനിയചോയനി  വരുന.  നനിലവനിലുളള
വദ്യവസകേള  അരഗസ്പീകേരനിച്ചയ  കകേചോഴ്സുകേള  നടെതചോന  വദ്യവസചോയ  പങചോളനികേളചോരുര
മുകന്നചോട്ടു വരചോതതനിനചോല് കബചോര്ഡയ ഓഫയ ഡയറകേയ കടെഴയ സനിനന്റെ തസ്പീരുമചോനപകേചോരര
ഈ  സചോപനതനിനന്റെ  മുകന്നചോട്ടുള  പവര്തനങ്ങള  നനിശയനിക്കുന്നതനിനചോയനി
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കമഖലയനിലുള പഗത്ഭര്,  വദ്യവസചോയ പമുഖര്,  സചോമ്പതനികേ-നനിയമ
വനിദഗ്ദ്ധര്  എന്നനിവരുളനപ്പെടുന്ന  ഒരു  സമനിതനിക്കയ  രൂപര  നല്കുകേയുര  സമനിതനിയുനടെ
ആദദ്യകൂടെനിക്കചോഴ്ച  2-5-2017-ല്  നടെക്കുകേയുര  നചയനിട്ടുണയ.  സമനിതനിയുനടെ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനസരനിച്ചയ ഈ സചോപനതനിനന്റെ പവര്തനര ആരരഭനിക്കുന്നതനിനള
അനന്തരനടെപടെനികേള വകേനക്കചോണ്ടുവരുന.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പണര തനന്നയചോണയ
ഇതയ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ ഉപകയചോഗനിച്ചനിട്ടുളതയ.  കേണ്സ്ട്രേക്ഷനന്റെ മറ്റു ഫണ്ടുകേനളചോനര
ഉപകയചോഗനിച്ചനിട്ടനില.  ഗവണ്നമന്റെയ കനരനിട്ടചോണയ ഇക്കചോരദ്യങ്ങള നടെതനിനക്കചോണനിരനിക്കുന്നതയ.
ഇതയ  അടെനിയന്തരമചോയനി  പവര്തനതനില്  നകേചോണ്ടുവരചോന  കേഴനിയുനമന്നചോണയ
ഗവണ്നമന്റെയ പതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ.

(16)  പഞചോയതയ കറചോഡുകേള

ശസ്പീ  .    അനവര്  സചോദതയ:  സര്,  സഭയനിലുള  എലചോ  എര.എല്.എ.-മചോര്ക്കുര
കവണനിയചോണയ ഞചോന ഇതയ ഉന്നയനിക്കുന്നതയ.   ജനിലചോ പഞചോയതനിനന്റെയുര കബചോക്കയ
പഞചോയതനിനന്റെയുര  കറചോഡുകേള  പണനിനചയ്യുന്നതനിനയ  നനിബന്ധനകേളുണയ.  ജനിലചോ
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പഞചോയതനിനര  കബചോക്കയ  പഞചോയതനിനര  ആറയ  മസ്പീറര്  വസ്പീതനിയുള കറചോഡുകേളുനടെ
റസ്പീടെചോറനിരഗയ  നചയ്യചോകനചോ  പുതനിയവ  പണനിയചോകനചോ  മചോത്രകമ  സചോധനിക്കുകേയുള
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ഫണയ  ഈ ഗവണ്നമന്റെയ വന്നതനിനകശഷര കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതയ  കേനിട്ടനിയനിരുന,  ഇനനി  കേനിട്ടുനമന്ന  പതസ്പീക്ഷയുണയ.
പഞചോയതനിനല കറചോഡുകേള നചയ്യുന്നതനിനകവണനി ഗവണ്നമന്റെയ  വണ്വടെര ഫണയ
അകലചോട്ടയ  നചയ്യചോറുണയ.  അതുമചോത്രമചോണയ  പഞചോയതകേളക്കയ  ആശതചോസര.
പഞചോയതകേളക്കയ  തനതയ  ഫണനില,  പചോന  ഫണനിനയ  അവര്ക്കയ  പരനിമനിതനിയുണയ.
പല  പഞചോയതനിനര  തനതയ  ഫണയ  ഇലചോതതുനകേചോണയ  അവരുനടെ  കറചോഡുകേള
യഥചോസമയതയ  പണനി  പൂര്തനിയചോക്കചോന  സചോധനിക്കനില.  അതുനകേചോണചോണയ  അസറയ
ഫകണചോ വണ്വടെര  ഫകണചോ നകേചോടുക്കചോറുളതയ.  ജനിലചോ  പഞചോയതനിനര  കബചോക്കയ
പഞചോയതനിനര  ആറയ  മസ്പീറര്  വസ്പീതനി  എന്നതയ  നചോലയ  മസ്പീറര്  ആക്കനിയചോല്  ഏറവുര
കൂടുതല് പഞചോയതയ കറചോഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കചോനള സചോഹചരദ്യമുണചോകുര. അതനിനചോല്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനിയുര ഗവണ്നമന്റുര ഇനനികഷദ്യറസ്പീവയ എടുതനകേചോണയ ആറയ മസ്പീറര്
വസ്പീതനി  എന്നതയ  നചോലയ  മസ്പീറകറചോ  അഞയ  മസ്പീറകറചോ  ആക്കനിയചോല്  കറചോഡുകേള  നല
രസ്പീതനിയനില് നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനള സചോഹചരദ്യമുണചോകുര. 

തകദ്ദേശസതയരഭരണവുര  നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര  വഖഫയ  ഹജ്ജയ  തസ്പീര്തചോടെനവുര
വകുപ്പുമനനി  (കഡചോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്):  സര്,  2017-18-നല  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ
മചോര്ഗ്ഗകരഖ  പകേചോരര  ആറയ  മസ്പീററനില്  കുറയചോത  വസ്പീതനിയുള  കറചോഡുകേള  ജനിലചോ
പഞചോയതകേളക്കുര  കബചോക്കയ  പഞചോയതകേളക്കുര  ഏനറടുക്കചോവുന്നതചോണയ.  മുമ്പയ
ജനിലചോ  പഞചോയതകേളക്കുര  കബചോക്കയ  പഞചോയതകേളക്കുര  ഏനറടുക്കചോവുന്ന
കറചോഡുകേളുനടെ  വസ്പീതനി  എട്ടയ  മസ്പീററചോയനിരുന.  പനിന്നസ്പീടെചോണയ  അതയ  ആറയ  മസ്പീററചോയനി
കുറച്ചതയ.  ജനിലചോ  പഞചോയതകേളക്കുര  കബചോക്കയ  പഞചോയതകേളക്കുര  ഗചോമസ്പീണ
കമഖലയനില് ഏനറടുക്കചോവുന്ന കറചോഡുകേളുനടെ  വസ്പീതനി  ഇനനിയുര  കുറയചോന കേഴനിയചോത
സചോഹചരദ്യര നനിലനനില്ക്കുനണയ.  മുനനിസനിപ്പെചോലനിറനികേളക്കുര കകേചോര്പ്പെകറഷനകേളക്കുര
ഗചോമ  പഞചോയതകേളക്കുര  ഏനറടുക്കചോവുന്ന  വസ്പീതനി  സരബന്ധനിച്ചയ
നനിബന്ധനകേനളചോനര  തനന്ന  നനിലവനിലനില.    ജനിലചോ  പഞചോയതകേളുര  കബചോക്കയ
പഞചോയതകേളുര  നപചോതുകവ ജനങ്ങള  തനിങ്ങനിപ്പെചോര്ക്കുന്ന ആറയ  മസ്പീറര്  വസ്പീതനിയനില്
തചോനഴയുള ഇടെകറചോഡുകേള ഏനറടുക്കുന്നതനിനയ തചോത്പരദ്യര പകേടെനിപ്പെനിക്കുനണയ. ഇതനിനയ
അനവദനിക്കുകേയചോനണങനില്  ജനിലചോ  പഞചോയതകേളുര  കബചോക്കയ  പഞചോയതകേളുര
ബസയ റൂട്ടയ അടെക്കമുള ആറുമസ്പീററനില് കൂടുതല് വസ്പീതനിയുള കറചോഡുകേള ഏനറടുക്കചോന
തയ്യചോറചോകേചോനത  വരുര.  അതുനകേചോണചോണയ  മുനകേചോലങ്ങളനില്  ജനിലചോ
പഞചോയതകേളക്കുര  കബചോക്കയ  പഞചോയതകേളക്കുര  ഏനറടുക്കചോവുന്ന  കറചോഡനിനന്റെ
വസ്പീതനിയനില്  നനിബന്ധന  വച്ചനിട്ടുളതയ.  അതുനകേചോണയ  ജനിലചോ  പഞചോയതകേളക്കുര
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കബചോക്കയ  പഞചോയതകേളക്കുര  ഏനറടുക്കചോവുന്ന  കറചോഡനിനന്റെ  വസ്പീതനിയനില്
മചോറരവരുതചോന തല്ക്കചോലര ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

(17)  അനധനികൃതമചോയനി പവര്തനിക്കുന്ന നഴ്സറനി സ്കൂളുകേള

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതചോമസയ  : സര്, എനന്റെ നനികയചോജകേമണ്ഡലമചോയ തൃക്കചോക്കരയനിനല
പചോലചോരനിവട്ടതയ കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസര ഒരു നഴ്സറനി സ്കൂളനിലുണചോയ ദചോരുണ സരഭവര എലചോ
മചോധദ്യമങ്ങളുര  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  നചയതചോണയ.  ഒന്നര  വയസ്സുള  കുട്ടനിനയ  നഴ്സറനി  സ്കൂളനില്
മര്ദ്ദേനിക്കുന്ന  കേചോഴ്ചയചോണയ  കേചോണചോന  കേഴനിഞ്ഞെതയ.  ഇതുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ
അകനതഷനിച്ചകപ്പെചോള പതനികനഴയ  കുട്ടനികേള ആ സചോപനതനിലുണചോയനിരുനനവന്നചോണയ
മനസ്സനിലചോക്കചോന കേഴനിഞ്ഞെതയ. ആ സചോപനതനിനയ രജനികസ്ട്രേഷകനചോ കകേചോര്പ്പെകറഷനന്റെ
അനമതനികയചോ  മറയ  നടെപടെനിക്രമങ്ങകളചോ  ഒനര  ഉണചോയനിരുന്നനില.  അതനിനചോല്,
സരസചോനനത  നഴ്സറനി  സ്കൂളുകേള  നനിയമവനികധയമചോയനി  പവര്തനിപ്പെനിക്കചോനള
അടെനിയന്തര  നടെപടെനി  സതസ്പീകേരനിക്കണനമനര  ഇപകേചോരര  കുട്ടനികേകളചോടെയ  കുറകേരമചോയ
രസ്പീതനിയനില്  നപരുമചോറുന്ന  ആളുകേളുനടെ  കമല്  മചോതൃകേചോപരമചോയ  നടെപടെനി
സതസ്പീകേരനിക്കണനമനര അഭദ്യര്തനിക്കുന.

ആകരചോഗദ്യവുര സചോമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി നകേ  .    നകേ  .    വശലജ
ടെസ്പീച്ചര്  ):  സര്,  എലചോവരുനടെയുര  ശദ  ആകേര്ഷനികക്കണ  ഒരു  പധചോനനപ്പെട്ട
വനിഷയമചോണയ ബഹുമചോനനപ്പെട്ട അരഗര ഇവനിനടെ ഉന്നയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതയ.  എറണചോകുളര
പചോലചോരനിവട്ടതള 'കേളനിവസ്പീടെയ ' എന്ന കഡ നകേയര് സചോപനതനിനല നടെതനിപ്പുകേചോരനി
ഒരു നകേചോചകുട്ടനിനയ മര്ദ്ദേനിക്കുന്ന രരഗങ്ങളചോണയ 23-5-2017-നയ ദൃശദ്യമചോധദ്യമങ്ങളനിലൂനടെ
പുറതവന്നതയ.  ഇക്കചോരദ്യതനില്  കുട്ടനിയുനടെ  മചോതചോവയ  കഡചോ.  വനന  എലനിസബതയ
കജചോസയ നല്കേനിയ പരചോതനിയുനടെ അടെനിസചോനതനില് കഡ നകേയറനിനന്റെ നടെതനിപ്പുകേചോരനി
മനിനനി മചോതത്യുവനിനന പതനിയചോക്കനി പചോലചോരനിവട്ടര കപചോലസ്പീസയ കസ്റ്റേഷനനില് ഐ.പനി.സനി.
323,  ജുവവനല് ജസ്റ്റേനിസയ  ആകനിനല നസക്ഷന  75  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേള പകേചോരര
വക്രര നമ്പര്  930/2017  ആയനി കകേസയ രജനിസ്റ്റേര് നചയ്യുകേയുര മനിനനി മചോതത്യുവനിനന
അറസ്റ്റേയ  നചയയ  കകേചോടെതനി  മുമ്പചോനകേ  ഹചോജരചോക്കനി  റനിമചോനഡയ  നചയനിട്ടുണയ  എന്ന
വനിവരമചോണയ ലഭദ്യമചോയനിട്ടുളതയ. ഈ സരഭവുമചോയനി ബന്ധനപ്പെട്ടയ മചോധദ്യമ വചോര്തകേളുനടെ
അടെനിസചോനതനില്  കകേരള  സരസചോന  ബചോലചോവകേചോശ  കേമ്മേസ്പീഷന  സതകമധയചോ
നടെപടെനി  സതസ്പീകേരനിച്ചയ  നകേചോച്ചനി  സനിറനി  കപചോലസ്പീസയ  കേമ്മേസ്പീഷണര്,  ജനിലചോ  കേളകര്,
മുനനിസനിപ്പെല്  കകേചോര്പ്പെകറഷന  നസക്രട്ടറനി,  എറണചോകുളര  ജനിലചോ  ശനിശുകക്ഷമ
ഓഫസ്പീസര്  എന്നനിവകരചോടെയ  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  സമര്പ്പെനിക്കചോന  കനചോട്ടസ്പീസയ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ.
സരസചോനതയ  പവര്തനിചവരുന്ന  കഡ  നകേയര്  നസന്റെറുകേളക്കയ  നനിലവനില്
ഒരുതരതനിലുള  രജനികസ്ട്രേഷനര  സചോമൂഹദ്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെയ  നല്കുന്നനില.  ഇവനിനടെ
പവര്തനിക്കുന്ന  സചോപനങ്ങളക്കയ  തകദ്ദേശസതയരഭരണ  വകുപ്പെചോണയ  വലസനസയ
നല്കുന്നതയ. 18 വയസ്സനില് തചോനഴയുള കുട്ടനികേളുനടെ സരരക്ഷണര സരകയചോജനിത ശനിശു
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സരരക്ഷണ  പദതനി  (Integrated  Child  Protection  Scheme)  -യുനടെ
ഭചോഗമചോയതനിനചോല്  ഇതരര  കഡ  നകേയര്  സ്കൂളുകേളുനടെ  പവര്തനര
നനിയനനിക്കുന്നതനിനള  സരവനിധചോനര  ഐ.സനി.പനി.എസയ.  തലതനില്
നടെപ്പെനിലചോക്കണനമന്നയ  സചോമൂഹദ്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെയ  ആഗഹനിക്കുനണയ.  ഈ  പശര
അറനിഞ്ഞെ  ഉടെനതനന്ന  സചോമൂഹദ്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെയ  നസക്രട്ടറനിക്കയ  ഞചോന  നനിര്കദ്ദേശര
നല്കേനിയനിട്ടുണയ.  ഇതരതനിലുള  മുഴുവന  കഡനകേയര്  നസന്റെറുകേനളക്കുറനിചര
അടെനിയന്തരമചോയനി  അകനതഷനിക്കുന്നതനിനയ  ഒരു  സമനിതനിനയ  കകേചോണ്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ
നചയനകേചോണയ  അവനയക്കുറനിച്ചയ  പരനികശചോധനിക്കുര.  ചനില  പഞചോയതനില്നനിന്നയ
സൂത്രതനില്  വലസനസയ  സരഘടെനിപ്പെനിനച്ചടുക്കുന്നവരുണയ.   ഇതുവനരയനിലചോത
രസ്പീതനിയനില് ഇതരര സചോപനങ്ങളുനടെ നനിയനണതനിനയ ആവശദ്യമുള സരവനിധചോനര
കസചോഷദ്യല് ജസ്റ്റേസ്പീസയ ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റെയ നകേചോണ്ടുവരുന്നതചോണയ. അതനിനയ സചോമൂഹദ്യനസ്പീതനി
വകുപ്പെയ നസക്രട്ടറനിനയ ചുമതലനപ്പെടുതനിയ കേചോരദ്യര അറനിയനിക്കുന.

(18)  കേചോലടെനി-മലയചോറ്റൂര്-അതനിരപ്പെനിളനി ടൂറനിസര സര്കേമ്മ്യൂട്ടയ

ശസ്പീ  .     കറചോജനി എര  .    കജചോണ്:  സര്,  ആദനിശങരനന്റെ ജന്മേരനകേചോണയ പുണദ്യമചോയ
കേചോലടെനിയുര  കതചോമചോശസ്പീഹയുനടെ പചോദസര്ശകമറ  മലയചോറ്റൂരുര  പകൃതനിരമണസ്പീയ
പചോകന്റെഷന ആയ ഏഴചോറ്റുമുഖര  പകദശങ്ങളുനമചോനക്ക ഉളനപ്പെട്ട  എനന്റെ  നനികയചോജകേ
മണ്ഡലമചോയ അങമചോലനിക്കയ  ടൂറനിസര  രരഗതയ  അനന്തമചോയ സചോധദ്യതകേളചോണുളതയ.
ഇകതചോനടെചോപ്പെര  കചര്നകേനിടെക്കുന്ന  അതനിരപ്പെനിളനിയുര  കകേചോടെനചോടുനമചോനക്ക
ഉളനപ്പെടുതനിനക്കചോണയ  ഒരു  ടൂറനിസര  സര്കേമ്മ്യൂട്ടയ  പദതനി  സര്ക്കചോരനിനന്റെ
പരനിഗണനയനിലചോണയ.  ഇതുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടുനകേചോണ്ടുള  വനിശദമചോയ  പദതനി
രൂപകരഖ  തയ്യചോറചോക്കുന്നതനിനയ  കേണ്സളട്ടനിരഗയ  ഏജനസനിയചോയ  ജനിറയപചോക്കനിനന
ചുമതലനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ.  വനിഷയനനിര്ണ്ണയ  സമനിതനിയുനടെ  റനികപ്പെചോര്ട്ടനസരനിച്ചയ
ജനിറയപചോകേയ ഇതനിനന്റെ അന്തനിമ റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  സമര്പ്പെനിചനവന്നചോണയ പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതയ.
ഇതയ  സരബന്ധനിച്ചയ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുനടെ  ഏകകേചോപനര  നടെകക്കണതുനകേചോണ്ടുര
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുനടെ  എന.ഒ.സനി.  ലഭദ്യമചോകേചോതതുനകേചോണ്ടുര  ഇകൗ  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ
സര്ക്കചോരനികലയയ  എതന്നതനിനയ  കേചോലതചോമസമുണചോകുനനവനര കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിനയ
സമര്പ്പെനിക്കചോന നനവകുനനവനമചോണയ മനസ്സനിലചോക്കുന്നതയ. ഞചോന ഇന്നയ രചോവനിനലയുര
ഇകൗ  വനിഷയവുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടുനകേചോണയ  സൂചനിപ്പെനിച്ചതചോണയ.   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേനള
ഏകകേചോപ്പെനിചനകേചോണയ  അതനിനന്റെ  എന.ഒ.സനി.-കേള  ലഭദ്യമചോക്കുന്നതനിനര  അന്തനിമ
റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  എത്രയുര കവഗര  സര്ക്കചോരനില് ഹചോജരചോക്കനി,  അതയ  കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിനയ
സമര്പ്പെനിച്ചയ  ആവശദ്യമചോയനിട്ടുള  ഫണയ  ലഭദ്യമചോക്കനിനക്കചോണയ  കേചോലടെനി-മലയചോറ്റൂര്-
അതനിരപ്പെനിളനി ടൂറനിസര സര്കേമ്മ്യൂട്ടയ പദതനി എത്രയുര കവഗതനില് നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതനിനള
നടെപടെനികേള സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നചോണയ എനനിക്കയ അഭദ്യര്തനിക്കചോനളതയ.  
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സഹകേരണവുര  വനികനചോദസഞചോരവുര  കദവസതവുര  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടെകേരപളനി  സുകരന്ദ്രന):  സര്,  ചചോലക്കുടെനി  കലചോകേയ സഭചോ  മണ്ഡലതനില്
ഉളനപ്പെട്ടുന്ന  നചോലയ  നനികയചോജകേമണ്ഡലങ്ങള  ഇകൗ  പദതനി  പകദശമചോയനി  വരുര.
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അങമചോലനി  എര.എല്.എ.  കറചോജനി  എര.  കജചോണ്,  ചചോലക്കുടെനി
എര.എല്.എ.  ബനി. ഡനി. കദവസ്സനി ഇവനരലചോര തനന്ന ഇകൗ പദതനിയുനടെ മുകന്നചോട്ടുള
പയചോണതനിനയ  വളനര  സജസ്പീവമചോയനിട്ടുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  വച്ചനിട്ടുണയ.  ചചോലക്കുടെനി
കലചോകേയ സഭചോ  മണ്ഡലതനില്  ഉളനപ്പെട്ടുന്ന  പധചോന  ടൂറനിസര  കകേന്ദ്രങ്ങനള  പരസരര
ബന്ധനപ്പെടുതനി ഒരു ടൂറനിസര സര്കേമ്മ്യൂട്ടയ, കകേന്ദ്ര ടൂറനിസര സ്കസ്പീമചോയ 'സതകദശയ ദര്ശനനില്'
ഉളനപ്പെടുതന്നതനിനചോയനി  ഇകൗ  സര്ക്കചോര്  തസ്പീരുമചോനനമടുതനിരുന.  ഇതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില്  അതനിരപ്പെനിളനി,  മലയചോറ്റൂര്,  കേചോലടെനി,  കകേചോടെനചോടെയ   നചോചതറല്
ടൂറനിസര സര്കേമ്മ്യൂട്ടനിനചോയനി ഒരു കപചോജകയ റനികപ്പെചോര്ട്ടയ M/s. ജനിറയപചോകേയ എന്ന ഏജനസനി
മുകഖന തയ്യചോറചോക്കനി, സലര എര.പനി.-യചോയ ശസ്പീ. ഇന്നനസന്റെയ ബഹുമചോനനപ്പെട്ട കകേന്ദ്ര
ടൂറനിസര  വകുപ്പുമനനിക്കയ  കകേന്ദ്രചോനമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനചോയനി   സമര്പ്പെനിച്ചനിരുന.
കകേന്ദ്രതനിനയ സമര്പ്പെനിച്ചനിരുന്ന പദതനി നപചോകപ്പെചോസല് മചോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പചോലനിച്ചയ
സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനികലയചോയനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  സരസചോന  സര്ക്കചോരനിനയ  അയച
തന്നനിട്ടുണയ. ആയതയ പരനികശചോധനിചവരനികേയചോണയ. ഇകൗ പദതനി കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനികലയയ
സമര്പ്പെനിച്ചയ ഫണയ ലഭദ്യമചോക്കുന്നതനിനചോയനി ഡനി.പനി.ആര്. സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനികനചോനടെചോപ്പെര
പദതനി  പകദശങ്ങള  ഉളനപ്പെടുന്ന  സലങ്ങളുനടെ  എന.ഒ.സനി.  കൂടെനി
ഹചോജരചോകക്കണതുര  അതദ്യചോവശദ്യമചോണയ.  കൂടെചോനത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  'സതകദശനി
ദര്ശന'  സ്കസ്പീമനിനന്റെ  മചോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കൂടെനി  പരനിഗണനികക്കണതുണയ.
ഇതുസരബന്ധനിച്ച നടെപടെനികേള ടൂറനിസര വകുപ്പെയ സതസ്പീകേരനിച വരുന.  എത്രയുര കവഗര
പദതനി  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിനയ  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതചോണയ.  പദതനിയുനടെ
വനിശദമചോയ രൂപകരഖ തയ്യചോറചോക്കനിയ കശഷകമ സല ലഭദ്യത അടെക്കമുള കേചോരദ്യങ്ങള
പരനിഗണനിക്കചോനര  ഏജനസനികേള  തമ്മേനിലുള  ഏകകേചോപനതനിനര  കേഴനിയുകേയുള.
നനിലവനില്  ഇതരര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങനളചോനര  പരനിഗണനയനിലനില.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
അരഗര  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപചോനല  എലചോ  ഏജനസനികേനളയുര  എലചോ  വകുപ്പുകേനളയുര
കൂട്ടനികയചോജനിപ്പെനിചനകേചോണയ ഇതനിനചോവശദ്യമചോയ നടെപടെനികേള സതസ്പീകേരനിക്കചോവുന്നതചോണയ. 

(19)  ഖചോദനി കമഖലയനിനല പതനിസന്ധനി

ശസ്പീ  .     വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  സരസചോനനത  ഖചോദനി  കമഖലയചോനകേ
പതനിസന്ധനിയനിലചോണയ.  2015-16-നലയുര  2016-17-നലയുര  റനികബറയ  കുടെനിശനികേ
ഇതുവനര കേനിട്ടനിയനിട്ടനില. 2017-18  നടെപ്പുവര്ഷനത റനികബറനിനനക്കുറനിച്ചയ ഒരു നയവുര
രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില. പതനിനയ്യചോയനിരകതചോളര നതചോഴനിലചോളനികേളുള ഒരു കമഖലയചോണനിതയ.
ഖചോദനിക്കയ  ഇകപ്പെചോള  വനിലയുര  കൂടെനിയനിട്ടുണയ.  റനികബറയ  കുടെനിശനികേ  കൂടെനി  കേനിട്ടചോത
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അവസയനില്  ഇതയ  വളനര  ഗുരുതരമചോയ  പതനിസന്ധനിയനികലക്കയ
കപചോയനിരനിക്കുകേയചോണയ.   സര്ക്കചോര് അടെനിയന്തരമചോയനി  കുകറ തുകേനയങനിലുര  റനികബറയ
കുടെനിശനികേയചോയനി  നല്കേണനമനര  അടുത  വര്ഷനത  റനികബറയ  നയനതക്കുറനിച്ചയ
എനന്തങനിലുനമചോരു രൂപസ്പീകേരണര നടെതണനമനര അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

വദ്യവസചോയവുര കസചോര്ട്സുര യുവജനകേചോരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    നമചോയസ്പീന  ):
സര്,  ഖചോദനി  തുണനിതരങ്ങളുനടെ വനില്പന കപചോതചോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനചോയനി  സരസചോന
സര്ക്കചോര്  1985  മുതല്  വര്ഷര  കതചോറുര  10  ശതമചോനര  നനിരക്കനില്  റനികബറയ
അനവദനിചവരുനണയ. 2009  മുതല് ഖചോദനിയുനടെ ചനിലറ വനില്പനയയ ഖചോദനി കേമ്മേസ്പീഷന
നല്കേനിവന്നനിരുന്ന  റനികബറയ  നനിര്തലചോക്കനി.  പകേരര  ഉല്പചോദനതനിനയ
ആനപചോതനികേമചോയനി  മചോര്ക്കറനിരഗയ  നഡവലപ്പെയനമന്റെയ  അസനിസ്റ്റേന്റെയസയ  (MDA)  എന്ന
പദതനിയചോണയ  ഖചോദനി  കേമ്മേസ്പീഷന  ഏര്നപ്പെടുതനിയതയ.  ഇകൗ  സചോഹചരദ്യതനില്
ഉതവകേചോല  വനികശഷ  അവസരങ്ങളനികലയയ  10  ശതമചോനര  നനിരക്കനില്  പകതദ്യകേ
റനികബറ്റുര  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  അനവദനിചവരുനണയ.   സരസചോന  സര്ക്കചോര്
അനവദനിക്കുന്ന  റനികബറ്റുര  MDA  ആനകൂലദ്യര  പകേചോരര  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേയുനടെ  10
ശതമചോനവുര  ഉപകയചോഗനപ്പെടുതനി  വര്ഷര  മുഴുവന  20  ശതമചോനര  നനിരക്കനിലുര
ഉതവകേചോല വനികശഷചോവസരങ്ങളനില്  10  ശതമചോനര നസഷദ്യല് റനികബറ്റുര  കൂടെനി  30
ശതമചോനര നനിരക്കനിലുമുള റനികബറയ ആനകൂലദ്യമചോണയ നനിലവനില് ഉപകഭചോക്തചോക്കളക്കയ
നല്കേനിവരുന്നതയ.  ഖചോദനി  വനില്പന  കമഖലയനില്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  എര.എല്.എ.
സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപചോനല  വര്ദനവുണചോയനിട്ടുണയ.  സരസചോന  സര്ക്കചോരുര  ഖചോദനി
കബചോര്ഡുര  നല്കുന്ന  പചരണ  പവര്തനങ്ങളുനടെ  ഫലമചോയചോണയ  വനില്പനയനില്
ക്രമചോനഗതമചോയ വര്ദനവുണചോയനിനക്കചോണനിരനിക്കുന്നതയ. വനില്പനയനിലുള വര്ദനവനിനയ
ആനപചോതനികേമചോയനി  റനികബറയ  നല്കുന്നതനിലുള തുകേയനിലുര  വര്ദനവുണചോകുനണയ.
2015-16 വനരയുള കേണക്കനസരനിച്ചയ റനികബറനിനതനില് 22 കകേചോടെനി രൂപ കുടെനിശനികേ
യുണചോയനിരുന.  2015-16 വര്ഷര 130 കകേചോടെനി രൂപയുനടെ ഖചോദനി വനില്പനയുര 2016-17
വര്ഷര  158  കകേചോടെനി രൂപയുനടെ വനില്പനയുര സരസചോനതണചോയനി.  മുനവര്ഷങ്ങളനില്
സരസചോന സര്ക്കചോരനിനന്റെ  10  ശതമചോനവുര കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിനന്റെ  10  ശതമചോനവുര
റനികബറനിനതനില് ഉപകഭചോക്തചോവനിനയ വര്ഷര മുഴുവന നല്കേനി വന്നനിരുന.  എന്നചോല്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് റനികബറയ നനിര്തലചോക്കനിയതനിനന തുടെര്ന്നയ വനികശഷചോവസരങ്ങളനില്
വനിവനിധ  ഘട്ടങ്ങളനിലചോയനി  എലചോതരര  ഖചോദനി  തുണനിതരങ്ങളക്കുര  10  ശതമചോനര
നസഷദ്യല്  റനികബറനിനയ  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  പദതനികയതര  വനിഭചോഗതനില്
ഉളനപ്പെടുതനി  തുകേ  അനവദനിചവരനികേയചോണയ.   കൂടെചോനത  MDA  ഉപകയചോഗനിചര  10
ശതമചോനര റനികബറയ  അനവദനിക്കുന. 2016-17-നല വനില്പനയനില് മചോത്രര  20  കകേചോടെനി
രൂപയുനടെ  റനികബറയ  കുടെനിശനികേ  ഉളനപ്പെനടെ  42  കകേചോടെനി  രൂപ
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കുടെനിശനികേയുണചോയനിരുന്നതനില്  7.85  കകേചോടെനി  രൂപ  ഇകൗ  സര്ക്കചോര്
അനവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണയ.  2017-18  വര്ഷതനില്  9  കകേചോടെനി  രൂപ റനികബറനിനചോയനി
സര്ക്കചോര്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ.  നതചോഴനിലചോളനികേളുനടെ  കവതനര  കകേചോസ്റ്റേയ  ചചോര്ട്ടനിനയ
വനികധയമചോയനി വര്ദനിച്ചകപ്പെചോള സതചോഭചോവനികേമചോയുര അതയ ഖചോദനിയുനടെ വനിലവര്ദനവനിനയ
ഇടെയചോക്കനിയനിട്ടുണയ.  നനിലവനിലുള  റനികബറയ  കുടെനിശനികേ  നകേചോടുതതസ്പീര്ക്കുന്നതനിനയ
അടെനിയന്തരമചോയനി നടെപടെനി സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതചോണയ. ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പുമനനിയുമചോയനി ഇകൗ
വനിഷയര  സരസചോരനിച്ചനിട്ടുണയ.  റനികബറയ  കുടെനിശനികേ  നകേചോടുതതസ്പീര്ക്കചോനചോവശദ്യമചോയ
നടെപടെനികേള സതസ്പീകേരനിക്കുര.

(20)  നസ്പീര്ക്കടെവയ ഫനിഷനിരഗയ ഹചോര്ബര്

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എര  .    ഷചോജനി: സര്,  അഴസ്പീകക്കചോടെയ  നനികയചോജകേമണ്ഡലതനിനല
നസ്പീര്ക്കടെവയ  പകദശതള  ജനങ്ങള  മുഴുവനര  മതദ്യബന്ധന  കജചോലനി  നചയയ
ഉപജസ്പീവനര  നടെതന്നവരചോണയ.  ഇവര്  ഇകപ്പെചോള  അഴസ്പീക്കല്  ഹചോര്ബറനിനനയചോണയ
ആശയനിക്കുന്നതയ.  നസ്പീര്ക്കടെവയ  പകദശര  ഒരു  ഫനിഷനിരഗയ  ഹചോര്ബറചോയനി
വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ  ഏറവുര  അനകയചോജദ്യവുമചോണയ.  കറചോഡുകേള  ഉളനപ്പെനടെയുള
എലചോ  അടെനിസചോന  സകൗകേരദ്യങ്ങളുമുള  പകദശമചോണയ  നസ്പീര്ക്കടെവയ.  ഇവനിനടെ  ഒരു
ഫനിഷനിരഗയ  ഹചോര്ബര്  വന്നചോല്  ആ  പകദശനത  വനികേസനതനിനര
ആയനിരക്കണക്കനിനയ  ആളുകേളക്കുര   ഇതയ  വളനര  പകയചോജനര  നചയ്യുര.  ഇകൗ
പകദശനത  ജനങ്ങളുനടെ  വര്ഷങ്ങളചോയുള  ആവശദ്യമചോണയ  നസ്പീര്ക്കടെവയ  ഫനിഷനിരഗയ
ഹചോര്ബര്. 2016-17  ബഡ്ജറനില് രണ്ടുകകേചോടെനി രൂപ ഇതനിനയ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ.
എന്നചോല്  ഹചോര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിരഗയ  വകുപ്പെനില്നനിനര  എസ്റ്റേനികമറയ  തയ്യചോറചോക്കനി
സര്ക്കചോര്  അരഗസ്പീകേരനിച്ചയ  ഉതരവയ  പുറനപ്പെടുവനികക്കണതുണയ.  ഇകൗ  വനിഷയതനില്
അടെനിയന്തര തുടെര്നടെപടെനികേള ഉണചോകകേണതുണയ.  നസ്പീര്ക്കടെവയ ഫനിഷനിരഗയ ഹചോര്ബര്
യചോഥചോര്തദ്യമചോക്കുന്നതനിനയ  സര്ക്കചോര്  പകതദ്യകേ  തചോല്പരദ്യനമടുതയ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള
കവഗതനില് പൂര്തനിയചോക്കണനമന്നയ  അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

മതദ്യബന്ധനവുര  ഹചോര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിരഗുര  കേശുവണനി  വദ്യവസചോയവുര
വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീമതനി നജ  .   കമഴ്സനിക്കുട്ടനി അമ്മേ  ):  സര്, കേണ്ണൂര് ജനിലയനിനല അഴസ്പീകക്കചോടെയ
ഗചോമപഞചോയതനിനല  നസ്പീര്ക്കടെവനില്  ഒരു  മതദ്യബന്ധന  തുറമുഖര  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
തനിനള  നടെപടെനി  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനചോയനി  അഴസ്പീകക്കചോടെയ  ശസ്പീകുറുരബ  ഭഗവതനി
പരനിപചോലന  അരയ  സമചോജര  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മതദ്യബന്ധന  തുറമുഖ  വകുപ്പുമനനി
മുകഖന  18-6-2013-ല്  അഭദ്യര്തനിച്ചനിരുന.  ആയതനസരനിച്ചയ  ടെനി  സലതയ
മതദ്യബന്ധന  തുറമുഖര  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ  സരബന്ധനിച്ചയ  സചോധദ്യതചോപഠനര  നടെതനി
ചസ്പീഫയ  എഞനിനസ്പീയര്,  ഹചോര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിരഗയ  വകുപ്പെയ  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ
നല്കുകേയുണചോയനി.  എന്നചോല്  പസസ്തുത  റനികപ്പെചോര്ട്ടനികന്മേല്  തസ്പീരുമചോനനമചോനര
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നനകേനക്കചോണനിട്ടനില.  മചോപ്പെനിളകബ  മതദ്യബന്ധന  തുറമുഖതനനിന്നയ  വടെകക്കചോട്ടയ  10
കേനികലചോമസ്പീററുര  അഴസ്പീക്കല്  മതദ്യബന്ധന  തുറമുഖതനനിനര  നതകക്കചോട്ടയ  7
കേനികലചോമസ്പീററുര  മചോറനിയചോണയ   അഴസ്പീക്കല് ഗചോമപഞചോയതനിനല നസ്പീര്ക്കടെവയ  സനിതനി
നചയ്യുന്നതയ.  നനിലവനിലുള ഹചോര്ബറനില് നനിന്നയ 7 കേനികലചോമസ്പീറര് അകേലതനില് മചോത്രര
മനറചോരു  ഫനിഷനിരഗയ  ഹചോര്ബര്  വരുകമ്പചോള  ഉണചോകുന്ന  പചോരനിസനിതനികേചോഘചോതര
പഠനവനികധയമചോകക്കണതുണയ.  ടെനി  സലതയ  മതദ്യബന്ധന  തുറമുഖതനിനന്റെ
അടെനിസചോന ഘടെകേങ്ങളചോയ പുലനിമുട്ടുകേള, ഡ്രഡ്ജനിരഗയ, വചോര്ഫയ, കലലപ്പുര തുടെങ്ങനിയ
ഘടെകേങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ ഏകേകദശര 40 കകേചോടെനി രൂപ നചലവയ വരുനമനര ടെനി
മതദ്യബന്ധന  തുറമുഖര  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ  വനിശദമചോയ  ഇനനവസ്റ്റേനികഗഷന,
മചോതൃകേചോപഠനര  എന്നനിവ  നടെകതണതുനണനര  അറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ.  2016-17
സചോമ്പതനികേ വര്ഷതനിനല ബഡ്ജറനില് നസ്പീര്ക്കടെവയ  മതദ്യബന്ധന തുറമുഖതനിനയ
തുകേനയചോനര  വകേയനിരുതനിയനിരുന്നനില.  നനിലവനിലുള  മതദ്യബന്ധന  തുറമുഖങ്ങള
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനചോണയ  സര്ക്കചോര്  ആദദ്യര  മുനഗണന  നല്കുന്നതയ.  എന്നചോല്
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട അരഗര പറയുന്നതുകപചോനല ഇക്കചോരദ്യര  പരനികശചോധനിക്കചോവുന്നതചോണയ.

(21)  ഫനിഷയ  ലചോനഡനിരഗയ നസന്റെര്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടെനി  .    നനടെസണ്  മചോസ്റ്റേര്: സര്,  കകേരളതനിനല  തസ്പീരപകദശ

മണ്ഡലങ്ങളനിനലചോന്നചോണയ  കേയ്പമരഗലര.  മതദ്യനതചോഴനിലചോളനികേള  തനിങ്ങനിപ്പെചോര്ക്കുന്ന

കേയ്പമരഗലര  ഗചോമപഞചോയതനിനന്റെ  വഞനിപ്പുര-കേമ്പനനിക്കടെവയ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചയ  ഒരു

ഫനിഷയ  ലചോന്റെനിരഗയ  നസന്റെര്  ആരരഭനിക്കണനമന്നതചോണയ  എനന്റെ  ആവശദ്യര.  കപരയ

സൂചനിപ്പെനിക്കനപ്പെട്ട  കപചോനല  വഞനിപ്പുര  കേമ്പനനിക്കടെവയ  നനിരവധനി  വളങ്ങളുര

നചറുവഞനികേളുര  മൂടുവട്ടനികേളുര  നകേചോണയ  നനിറഞ്ഞെതചോണയ.   നനിരവധനി  വര്ഷങ്ങളചോയനി

തുടെര്ച്ചയചോയനി  ചചോകേരയുള  അനഗഹനിക്കനപ്പെട്ട  ഒരു  പകദശര  കൂടെനിയചോണനിതയ.

ആയനിരക്കണക്കനിനയ നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ കനരനിട്ടുര അലചോനതയുര നതചോഴനില് ലഭനിക്കുന്ന

ഇകൗ പകദശതയ ഫനിഷയ ലചോന്റെനിരഗയ നസന്റെര് ആരരഭനിക്കുകേ എനളതയ നചോട്ടുകേചോരുനടെ

ചനിരകേചോലചോഭനിലചോഷമചോണയ.   ഇതനിനചോവശദ്യമചോയ  പചോഥമനികേ  പഠനങ്ങള  ഹചോര്ബര്

എഞനിനസ്പീയറനിരഗയ  വനിഭചോഗര  നടെതനിയനിട്ടുണയ.  എങനിലുര  പുകരചോഗതനിയുണചോയനിട്ടനില.

അടെനിയന്തരമചോയനി  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  ഫനിഷറസ്പീസയ  വകുപ്പുമനനി  ഇടെനപട്ടയ

പശപരനിഹചോരമുണചോക്കനിതരണനമന്നയ അഭദ്യര്തനിക്കുന.

മതദ്യബന്ധനവുര  ഹചോര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിരഗുര  കേശുവണനി  വദ്യവസചോയവുര

വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീമതനി നജ  .   കമഴ്സനിക്കുട്ടനി അമ്മേ  ): സര്, ഇക്കചോരദ്യതനില് പഠന റനികപ്പെചോര്ട്ടയ

ലഭദ്യമചോകുന്ന മുറയയ പരനികശചോധനിച്ചയ അടെനിയന്തര നടെപടെനി സതസ്പീകേരനിക്കുന്നതചോണയ. 
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(22)  സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസയ അക്കചോദമനി നകേട്ടനിടെ നനിര്മ്മേചോണര

ശസ്പീ  .    എ  .    പദസ്പീപ്കുമചോര്:  സര്,  വടെക്കന  കകേരളതനിനല  ഇനസ്റ്റേനിറമ്മ്യൂട്ടയ  എന്ന
നനിലയനില്  മുന എല്.ഡനി.എഫയ.  സര്ക്കചോരനിനന്റെ കേചോലതയ ശസ്പീ.  എര.  എ.  കബബനി
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനിയചോയനിരുന്ന  സമയതയ  ഞങ്ങളുനടെ  എലചോവരുനടെയുര
ആവശദ്യര  പരനിഗണനിച്ചചോണയ നഎ.എ.എസയ./നഎ.പനി.എസയ.  കപചോലുള  കകേചോഴ്സുകേള
പഠനിക്കചോന  ആഗഹനിക്കുന്നവര്ക്കയ  പരനിശസ്പീലനര  നകേചോടുക്കചോനചോയനി  കകേചോഴനികക്കചോടെയ
സനിവനില്  സര്വ്വസ്പീസയ  അക്കചോദമനി  പവര്തനര  ആരരഭനിച്ചതയ.  അതയ  ഒരു  സ്കൂള
നകേട്ടനിടെതനിനല തചോല്ക്കചോലനികേ സകൗകേരദ്യതനിലചോണയ പവര്തനിചവരുന്നതയ.  അതനിനയ
സതന്തമചോയനി  കേദ്യചോമ്പസയ  പണനിതുയര്തചോന  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.-യുനടെ  നനകേവശര
ഉണചോയനിരുന്ന സലര വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പെനിനയ  നനകേമചോറനി.  ആദദ്യകേചോലതയ  സര്കവ്വ
നമ്പരനിലുണചോയനിരുന്ന  ചനില  മനികസ്റ്റേക്കുകേള  കേറകയ  നചയയ  നനകേവശര  കേനിട്ടനിയനിട്ടയ
ഒരുപചോടെയ കേചോലമചോയനി. കകേചോഴനികക്കചോടെയ സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസയ അക്കചോദമനിക്കയ സതതനമചോയനി
പവര്തനിക്കചോന  സകൗകേരദ്യപദമചോയ  നകേട്ടനിടെര  ഉണചോകേണനമന്നചോവശദ്യനപ്പെട്ടയ കേഴനിഞ്ഞെ
സര്ക്കചോരനിനന്റെ  കേചോലതയ  ഒന്നനിലധനികേര  തവണ  നനിയമസഭയനില്  ഇകൗ  വനിഷയര
ഉന്നയനിച്ചതചോണയ.  അന്നനത  മനനിയുര  അനകൂലമചോയ  മറുപടെനി  പറഞ.  ഇതയ
ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റെയ ഓഫയ കേണനിനമ്മ്യൂയനിരഗയ എഡത്യുകക്കഷനന്റെ കേസ്പീഴനിലചോണയ നനില്ക്കുന്നതയ.
അതനിനന്റെ  ഉകദദ്യചോഗസ  സരവനിധചോനതനിനന്റെ  തലപ്പെതയ  ഇരനിക്കുന്ന  ആളക്കചോര്
അക്കചോരദ്യതനില്  ഒരു  നടെപടെനിയുര  നനകേനക്കചോണനില.  നനിര്മ്മേചോണതനിനയ  ഏകതചോ
ഏജനസനിനയ ഏല്പ്പെനിച്ചനിട്ടുനണന്നയ കകേട്ടു.  അതനിനന്റെ ആളക്കചോര് ആര്ക്കനിനടെകനിനന്റെ
ഡനിനനസന  നകേചോണ്ടുവന്നയ  കേചോണനിച്ചയ  നകേചോതനിപ്പെനിച്ചനിട്ടയ  കപചോകുര.  പണനി  നചയ്യുന്നനില.
ഇകപ്പെചോഴുര അകത അനചോസ ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റെയ ഓഫയ കേണനിനമ്മ്യൂയനിരഗയ എഡത്യുകക്കഷനന്റെ
തലപ്പെതയ  തുടെരുകേയചോണയ.  വടെക്കന  കകേരളതനിനല  വനിദദ്യചോര്തനികേളക്കയ  ആനകേ
ആശയമചോകകേണ  ഇകൗ  സചോപനതനിനയ  സതതനമചോയനി  നകേട്ടനിടെര  ഉണചോക്കചോന
കേദ്യചോമ്പസനില് സകൗകേരദ്യങ്ങളുണചോയനിട്ടുര  അതയ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ  ആവശദ്യമചോയ ഒരു
നടെപടെനിയുര  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റെയ  തലപ്പെതള  ഉകദദ്യചോഗസന്മേചോര്  സതസ്പീകേരനിക്കചോതതയ
പതനികഷധചോര്ഹമചോണയ.  അക്കചോരദ്യര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ശദയനില്നപ്പെടുതചോനചോണയ
ഇതയ   അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനി  ഇടെനപട്ടയ
അതനിനയ പരനിഹചോരമുണചോക്കണര.

വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പുമനനി (നപചോഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനചോഥയ  ): സര്, 29-5-2008-നല
ഉതരവയ പകേചോരര കകേരള കസ്റ്റേറയ സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസയ അക്കചോദമനിയുനടെ സബ്നസന്റെര്
കകേചോഴനികക്കചോടെയ  ആരരഭനിക്കുന്നതനിനയ  സര്ക്കചോര്  ഭരണചോനമതനി  നല്കേനിയനിരുന.
ആയതനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്  കകേചോഴനികക്കചോടെയ  ചുങര  ഗവണ്നമന്റെയ  യു.പനി.  സ്കൂള
പരനിസരതയ സബ്നസന്റെര് തചോല്ക്കചോലനികേമചോയനി  പവര്തനര ആരരഭനിച.  തുടെര്ന്നയ
2-8-2014-നല  ഉതരവയ  പകേചോരര  സബ്നസന്റെര്  സനിരമചോയനി
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പവര്തനിക്കുന്നതനിനചോയനി  തുരുതനിയചോടെയ  അഴകുടെനി കദവസ്പീ കക്ഷത്രതനിനയ സമസ്പീപമുള
അടെഞകേനിടെക്കുന്ന പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  ജനിലചോ  കഗചോഡകൗണ്  പരനിസരതയ   54  നസന്റെയ
സലര അനവദനിച. ഇതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില് നകേട്ടനിടെ നനിര്മ്മേചോണതനിനള 175
ലക്ഷര  രൂപയുനടെ  എസ്റ്റേനികമറയ  ഹചോബനിറചോറയ  നടെകകചോളജനി  സമര്പ്പെനിക്കുകേയുണചോയനി.
23-2-2017-നല  സര്ക്കചോര്  ഉതരവയ  പകേചോരര  175 ലക്ഷര  രൂപ  നചലവചോക്കനി
കകേചോഴനികക്കചോടെയ  സബ്നസന്റെറനിനയ  സതന്തമചോയനി  നകേട്ടനിടെര  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ
ഭരണചോനമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ.  കൂടെചോനത  ഹചോബനിറചോറയ  നടെകകചോളജനി  തയ്യചോറചോക്കനിയ
എസ്റ്റേനികമറനിനയ   CCEK  (Centre  for  Continuing  Education  Kerala)  -യുനടെ
നടെകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി  സചോകങതനികേമചോയനി  അനമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ.  അതുപകേചോരര
സതന്തര നകേട്ടനിടെ നനിര്മ്മേചോണതനിനചോയനി ഹചോബനിറചോറയ നടെകകചോളജനി ഗ്രൂപ്പുമചോയനി കേരചോറനില്
ഏര്നപ്പെടുവചോന  സനി.സനി.ഇ.നകേ.  ഡയറകര്  ഹചോബനിറചോറയ  നടെകകചോളജനി  ഗ്രൂപ്പെനിനയ
10-4-2017-നല   കേതയ  പകേചോരര  ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ.  ഇപകേചോരര  കേരചോര്
നടെപ്പെനിലചോക്കനി  കകേരള  കസ്റ്റേറയ  സനിവനില്  സര്വ്വസ്പീസയ  അക്കചോദമനിയുനടെ  കകേചോഴനികക്കചോടെയ
സബ്നസന്റെറനിനയ  സതന്തര  നകേട്ടനിടെര  നനിര്മ്മേനിക്കചോനള  തുടെര്നടെപടെനികേള
സതസ്പീകേരനിചവരുന.

VII.  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ സമര്പ്പെണര

1. വദ്യവസചോയവുര ധചോതുക്കളുര സരബന്ധനിച്ച സബ്ജകയ കേമ്മേനിറനി    IV-  നന്റെ റനികപ്പെചോര്ട്ടയ 

വദ്യവസചോയവുര കസചോര്ട്സുര യുവജനകേചോരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .    സനി  .    നമചോയസ്പീന):
സര്,  വദ്യവസചോയവുര ധചോതുക്കളുര സരബന്ധനിച്ച സബ്ജകയ കേമ്മേനിറനി  IV-നന്റെ  2016-17
സചോമ്പതനികേ വര്ഷനത ധനചോഭദ്യര്തനകേളുനടെ പരനികശചോധന സരബന്ധനിച്ച ഒന്നചോമതയ
റനികപ്പെചോര്ട്ടനിനല  ശനിപചോര്ശകേളനികന്മേലുള  ആക്ഷന  കടെക്കണ്  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  ഞചോന
സമര്പ്പെനിക്കുന.

2. ഭക്ഷദ്യവുര സനിവനില്സനനപ ല്ല്സുര സഹകേരണവുര സരബന്ധനിച്ച സബ്ജകയ കേമ്മേനിറനി
 XI-  നന്റെ റനികപ്പെചോര്ട്ടയ 

സഹകേരണവുര  വനികനചോദസഞചോരവുര  കദവസതവുര  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .   കേടെകേരപളളനി സുകരന്ദ്രന): സര്, ഭക്ഷദ്യവുര സനിവനില്സനനപ ല്ല്സുര സഹകേരണവുര
സരബന്ധനിച്ച  സബ്ജകയ  കേമ്മേനിറനി  XI-നന്റെ  2016-17  സചോമ്പതനികേ  വര്ഷനത
ധനചോഭദ്യര്തനകേളുനടെ  പരനികശചോധന  സരബന്ധനിച്ച  ഒന്നചോമതയ  റനികപ്പെചോര്ട്ടനിനല
ശനിപചോര്ശകേളനികന്മേലുള ആക്ഷന കടെക്കണ് റനികപ്പെചോര്ട്ടയ ഞചോന സമര്പ്പെനിക്കുന.

3.   സചോമൂഹദ്യനസ്പീതനി സരബന്ധനിച്ച സബ്ജകയ കേമ്മേനിറനി   XIII-  നന്റെ റനികപ്പെചോര്ട്ടയ 

ശസ്പീ  .   സനി  .   നകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന: സര്, സചോമൂഹദ്യനസ്പീതനി സരബന്ധനിച്ച സബ്ജകയ കേമ്മേനിറനി
XIII-നന്റെ  2016-17  സചോമ്പതനികേ  വര്ഷനത  ധനചോഭദ്യര്തനകേളുനടെ  പരനികശചോധന
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സരബന്ധനിച്ച  ഒന്നചോമതയ  റനികപ്പെചോര്ട്ടനിനല  ശനിപചോര്ശകേളനികന്മേലുളള  ആക്ഷന  കടെക്കണ്
റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  പട്ടനികേജചോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നചോക്കസമുദചോയകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സചോരസ്കചോരനികേവുര പചോര്ലനമന്റെറനികേചോരദ്യവുര വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി സമനിതനി അരഗമചോയ
ഞചോന സമര്പ്പെനിക്കുന.

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര് : റനികപ്പെചോര്ട്ടുകേള സമര്പ്പെനിക്കനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.

VIII.  ചട്ടര 300 അനസരനിചളള പസചോവന

നതചോഴനില്ദചോന പദതനിയനിനല അരഗങ്ങളക്കയ നപനഷനര ഗചോറ്റുവനിറനിയുര

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ  .    സുനനില്  കുമചോര്):  സര്,  ഒരു  ലക്ഷര
യുവജനങ്ങളക്കുള പകതദ്യകേ നതചോഴനില്ദചോന പദതനി 1994 -നല ജനി.ഒ. (എര.എസയ.)
നമ്പര്  122/94/കൃഷനി  ഉതരവയ  പകേചോരര  നടെപ്പെനിലചോക്കനിയ  പദതനിയചോണയ.  ഇകൗ
പദതനിയനില് 97,849 കപരചോണയ അരഗങ്ങളചോയനി കചര്ന്നനിരുന്നതയ.  മറയ നതചോഴനിലുകേള
കതടെനി  കപചോയവര്,  മരണനപ്പെട്ടവര്,  സതയര  പനിരനിഞ  കപചോയവര്
എന്നനിങ്ങനനയുളവനര  പദതനിയനില്  നനിന്നയ  ഒഴനിവചോക്കനിയ  കശഷര  85,217  കപര്
അരഗങ്ങളചോയനി നനിലവനിലുണയ.

പദതനി രൂപസ്പീകേരനിക്കുകമ്പചോള അരഗങ്ങളക്കയ കേചോര്ഷനികേ കമഖലയനില് സതയര
നതചോഴനില്  കേനണതന്നതനിനചോണയ  ഉകദ്ദേശനിച്ചനിരുന്നതയ.  ഇതനിനയ  സചോകങതനികേ
സഹചോയവുര  വചോയ്പചോസകൗകേരദ്യവുര  വചോഗചോനര  നചയനിരുന.  എന്നചോല്  വനികേലമചോയ
പദതനി രൂപകരഖയുര അരഗങ്ങളുനടെ തചോത്പരദ്യരചോഹനിതദ്യവുരമൂലര ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചനില.  പദതനി  രൂപകരഖ  പകേചോരര  60  വയസ്സയ  തനികേയുന്ന  മുറയയ
അരഗങ്ങളക്കയ  പതനിമചോസര  1,000  രൂപ  പകേചോരര  നപനഷനര  30,000  രൂപ
ഗചോറ്റുവനിറനിയുമചോണയ വചോഗചോനര നചയനിരുന്നതയ.

2014 മുതല് ഇകൗ പദതനിയനിനല അരഗങ്ങളക്കയ 60 വയസ്സയ പൂര്തനിയചോകേചോന
തുടെങ്ങനിയനിരുന.  എങനിലുര  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കചോര്  നപനഷന  കേചോരദ്യതനില്
തസ്പീരുമചോനനമടുക്കചോനത മചോറനിവച്ചനിരനിക്കുകേയചോയനിരുന. ഇകപ്പെചോള 921 കപര് 60 വയസ്സയ
പൂര്തനിയചോക്കനിയനിട്ടുണയ. ഇകൗ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരകമറകശഷര പസ്തുത പദതനിയനിനല
അരഗങ്ങളുനടെ  പരചോതനികേള  പരനികശചോധനിക്കുകേയുര  പദതനിയനില്  അരഗങ്ങളചോയനിട്ടുള
60  വയസ്സയ  പൂര്തനിയചോക്കനിയവര്ക്കയ,  വചോഗചോനര  നചയ  പകേചോരര  പതനിമചോസര
1,000  രൂപ  വസ്പീതര  നപനഷന  നല്കുന്നതനിനയ  തസ്പീരുമചോനനിക്കുകേയുര
നചയനിരനിക്കുകേയചോണയ.  കൂടെചോനത  30,000  രൂപ ഗചോറ്റുവനിറനിയുര നല്കുന്നതചോണയ. 2017
ജൂണ് മചോസര മുതല് നപനഷന തുകേ നല്കേനി തുടെങ്ങുന്നതചോണയ.
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IX.  ഗവണ്നമന്റെയ പകമയര

കുടെനിശനികേ തുകേ ലഭദ്യമചോക്കല്

തകദ്ദേശസതയരഭരണവുര  നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര  വഖഫയ  ഹജ്ജയ  തസ്പീര്തചോടെനവുര
വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   നകേ  .   ടെനി  .   ജലസ്പീല്): സര്, ''ഗചോമപകദശങ്ങളനില് അധനിവസനിക്കുന്ന,
അവനിദഗ്ദ്ധ  കേചോയനികേ  നതചോഴനില് നചയ്യചോന  സന്നദതയുള  കുടുരബങ്ങളക്കയ
പതനിവര്ഷര 100 ദനിവസനത നതചോഴനില് ഉറപ്പെയ വരുതന്നതനിനകവണനിയചോണയ 2005-
ല്  പചോര്ലനമന്റെയ  മഹചോതചോഗചോന്ധനി  കദശസ്പീയ  ഗചോമസ്പീണ  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  നനിയമര
പചോസ്സചോക്കനിയനിട്ടുളതയ.  നതചോഴനില്  ഉറപ്പെചോക്കുന്നകതചോനടെചോപ്പെര  അതുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ
നതചോഴനിലചോളനികേളക്കുളള  അവകേചോശങ്ങള  സരബന്ധനിചര  പസ്തുത  നനിയമതനില്
സുവദ്യക്തമചോയ  വദ്യവസകേള  ഉളനക്കചോളനിച്ചനിട്ടുണയ.  മഹചോതചോഗചോന്ധനി  കദശസ്പീയ
ഗചോമസ്പീണ നതചോഴനിലുറപ്പെയ നനിയമതനിനല നസക്ഷന 3 (3) പകേചോരര നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ
അവര്  നതചോഴനിനലടുതയ  രണചോഴ്ചയകേര  കവതനര  ലഭനിക്കുവചോന  അര്ഹതയുണയ.
നനിയമതനിനന്റെ പട്ടനികേ  II  ഖണ്ഡനികേ  29  പകേചോരര മസ്റ്റേര് കറചോള പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചയ  15
ദനിവസതനിനളനില്  അര്ഹതനപ്പെട്ട  കവതനര  നല്കേനിയനിലചോനയങനില്  കവതനര
നല്കുന്നതനിനല  കേചോലതചോമസതനിനള  നഷ്ടപരനിഹചോരര  ലഭനിക്കുവചോന
നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  അവകേചോശമുണയ.  മഹചോതചോഗചോന്ധനി  കദശസ്പീയ  ഗചോമസ്പീണ
നതചോഴനിലുറപ്പെയ  പദതനിയനില്  2016-17  സചോമ്പതനികേ  വര്ഷര  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ
അര്ഹമചോയ  കൂലനിയനിനതനില്  ലഭനികക്കണ  2146.05  കകേചോടെനി  രൂപയനില്  1386.70
കകേചോടെനി  രൂപ  മചോത്രമചോണയ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  2016-17  വര്ഷര  അനവദനിച്ചയ
നല്കേനിയനിട്ടുളതയ.  സരസചോനനത  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  ലഭനികക്കണ
759.35 കകേചോടെനി രൂപയുനടെ കവതനര 2016 നവരബര് മചോസര മുതല് 2017 മചോര്ച്ചയ  31
വനര കുടെനിശനികേയുണചോയനിരുന. ഇകൗ തുകേ അനവദനിക്കുന്നതനിനപകേരര 2017 ഏപനില്
മചോസര  122.83  കകേചോടെനി  രൂപ  മചോത്രമചോണയ  അനവദനിച്ചതയ.  അങ്ങനന  2017-18
സചോമ്പതനികേ വര്ഷര കൂലനിയനിനതനില് ലഭനികക്കണ 46.87 കകേചോടെനി രൂപയുര കേഴനിഞ്ഞെ
വര്ഷനത ബചോക്കനി ലഭനികക്കണ  636.52 കകേചോടെനി രൂപയുര ഉളനപ്പെനടെ ആനകേ 683.39
കകേചോടെനി  രൂപയചോണയ  നനിലവനില്  കുടെനിശനികേയചോയനി  ലഭനികക്കണതയ.  കൂടെചോനത  2017-18
സചോമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  കകേരളതനിനയ  അനവദനിക്കനപ്പെട്ട  4.5  കകേചോടെനി  രൂപയുര
നതചോഴനില്  ദനിനങ്ങളക്കയ  ആനപചോതനികേമചോയനി  മുനകൂര്  ലഭനികക്കണ  തുകേയുര
അനവദനിക്കനപ്പെട്ടനിട്ടനില.  2016-17 വര്ഷനത  കുടെനിശനികേ  തുകേയുര  2017-18
വര്ഷകതയ്ക്കുള മുനകൂര് തുകേയുര അടെക്കര ആനകേ 122.83  കകേചോടെനി രൂപ മചോത്രമചോണയ
സരസചോനതനിനയ കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് 10-4-2017-നല ഉതരവയ പകേചോരര അനവദനിച്ചയ
നല്കേനിയനിട്ടുളതയ. ഇകത ദനിവസര തനന്ന മറയ സരസചോനങ്ങളക്കയ അര്ഹതനപ്പെട്ട തുകേ
കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ. 
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സരസചോനതയ നതചോഴനിലുറപ്പെയ പദതനിയനില് 32.39 ലക്ഷര കുടുരബങ്ങളക്കചോണയ
നതചോഴനില്  കേചോര്ഡുളതയ.  ഇതനില്  18.34  ലക്ഷര  കുടുരബങ്ങള  ഇകൗ  പദതനിയനിന
കേസ്പീഴനില്  സജസ്പീവമചോയനി  നതചോഴനില്  നചയ്യചോന  വരുന്നവരചോണയ.  ഇകൗ  പദതനിയനില്
പണനിനയടുക്കുന്നതനില്  90  ശതമചോനതനികലനറയുര  സസ്പീകേളചോണയ.  നനിര്ദന
കുടുരബതനില്നപ്പെട്ട  സസ്പീകേള  പകേലന്തനികയചോളര  നപചോരനിനവയനിലതയ  പണനി
നചയതനിനന്റെ കൂലനി നനിരവധനി തവണ ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുര കനരനില് കപചോയനി ബന്ധനപ്പെട്ട
കകേന്ദ്ര മനനിനയക്കണയ അഭദ്യര്തനിച്ചനിട്ടുര  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി ഇകൗ വനിഷയര
ചൂണനിക്കചോണനിച്ചയ ബഹുമചോനനപ്പെട്ട പധചോനമനനിക്കയ കേതയച്ചനിട്ടുര കുടെനിശനികേ ഇനനിയുര
നല്കേചോത കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് നനിലപചോടെയ അകങ്ങയറര പതനികഷധചോര്ഹമചോണയ.  ജൂണ്
മചോസതനില് സ്കൂളുകേള തുറക്കുന്നകതചോടെനബന്ധനിച്ചയ കുട്ടനികേളക്കയ പഠന സചോമഗനികേളുര
യൂണനികഫചോമുകേളുര  മറ്റുര  വചോങ്ങുന്നതനിനചോയനി  വസ്പീട്ടമ്മേമചോരചോയ  സസ്പീനതചോഴനിലചോളനികേള
കേരുതനിവയ്ക്കുന്ന  തുകേ  യഥചോസമയര  ലഭനിക്കചോതതുമൂലര  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ
കുടുരബങ്ങളചോണയ ബദനിമുട്ടയ അനഭവനിക്കുന്നതയ. 

2017  ഏപനില് ആദദ്യര  കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര്  സരസചോനങ്ങളക്കയ  പദതനിതകേ
അനവദനിച്ച  അവസരതനില്  കകേരളതനിനയ  അര്ഹതനപ്പെട്ട  തുകേ  അനവദനിക്കചോനത
വളനര  തുച്ഛമചോയ  തുകേയചോണയ  അനവദനിച്ചതയ.  അകതസമയര  മറയ  പല
സരസചോനങ്ങളക്കുര  അര്ഹതനപ്പെട്ട  തുകേ  നല്കേനി.  പദതനിതകേ
അനവദനിക്കുന്നതനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  കകേരളതനികനചോടെയ  കേചോണനിക്കുന്ന
വനികവചനതനില്  ഇകൗ  സഭ  പതനികഷധനിക്കുന.  ഇകൗ  സചോഹചരദ്യതനില്
സരസചോനനത  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  കൂലനിയനിനതനില്  നദ്യചോയമചോയനി
ലഭനികക്കണ  കുടെനിശനികേ  തുകേയചോയ  683.39  കകേചോടെനി  രൂപ  നനിയമപരമചോയനി
അര്ഹതനപ്പെട്ട  നഷ്ടപരനിഹചോരര  സഹനിതര  കേചോലതചോമസര  കൂടെചോനത  ലഭദ്യമചോക്കുവചോന
ഇകൗ  സഭ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനികനചോടെയ  ആവശദ്യനപ്പെടുന''  എന്ന  പകമയര  ഞചോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

തുറമുഖവുര  മമ്മ്യൂസനിയവുര  പുരചോവസ്തു  സരരക്ഷണവുര  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .   രചോമചന്ദ്രന കേടെന്നപ്പെളനി): സര്, ഞചോന പകമയനത പനിന്തചോങ്ങുന.

12.00 Noon]

 ശസ്പീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  തചോനഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനി  ഞചോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

പകമയതനിനല  രണചോര  ഖണ്ഡനികേയ്ക്കുകശഷര  ഇനനിപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനി
കൂട്ടനികച്ചര്ക്കണനമന്നയ അഭദ്യര്തനിക്കുന.
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"കേഴനിഞ്ഞെ  കേചോലങ്ങളനില്  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  പദതനിയുനടെ  കവതനര  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോരനില്  നനിന്നയ  ലഭനിക്കുന്നതനില്  കേചോലതചോമസര  ഉണചോയ  സമയതയ  ത്രനിതല
പഞചോയതകേളുനടെ പചോന ഫണനില് നനിന്നയ എടുതയ നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ വനിതരണര
നചയ്യുകേയുര  പനിന്നസ്പീടെയ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനില്  നനിന്നയ  സരഖദ്യ  ലഭനിച്ചകപ്പെചോള  തനിരനിച്ചയ
തകദ്ദേശസതയരഭരണ  സചോപനങ്ങളക്കയ  നല്കേനി  മചോതൃകേയചോകുകേയുര  നചയ
സരസചോനമചോണയ കകേരളര”. 

നതചോഴനില് ലഭനിക്കുന്നതനിനകവണനി നമ്മുനടെ രചോജദ്യതയ നടെപ്പെനിലചോക്കനിയ ധചോരചോളര
കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുണയ.  അതനില്  എസയ.ജനി.ആര്.വവ.  (സതര്ണ്ണ  ജയന്തനി
ഗചോര  സതകറചോസ്ഗചോര്  കയചോജന)  ഉളനപ്പെനടെയുള  പദതനികേളനില്  കൂലനിക്കയ
ഭക്ഷണനമന്ന  രസ്പീതനിയനില്  അരനി  ഉളനപ്പെനടെയുള  സചോധനങ്ങളചോണയ  വനിതരണര
നചയനിരുന്നതയ.  അതനില് വദ്യചോപകേമചോയ അഴനിമതനിയുര മറ്റുര വന്നകപ്പെചോഴചോണയ യു.പനി.എ.
സര്ക്കചോര്  മഹചോതചോഗചോന്ധനി  കദശസ്പീയ  ഗചോമസ്പീണ  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  പദതനിയുര
അതനിനനസരനിചള നനിയമവുര  രചോജദ്യതയ നടെപ്പെനിലചോക്കനിയതയ.  അതനസരനിച്ചയ നൂറയ
നതചോഴനില്  ദനിനങ്ങള  നല്കേണനമനര  15  ദനിവസതനിനകേര  കവതനര
നകേചോടുക്കണനമനനമചോനക്ക  നനിയമമചോയനി  വന്നനിട്ടുളതചോണയ.   ഇകപ്പെചോള  അതയ
അട്ടനിമറനിക്കനപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയചോണയ.   നമ്മുനടെ  സരസചോനതമചോത്രമചോണയ  ഇത്രകയനറ
മുടെക്കര   വന്നനിട്ടുളതയ.  മുനകേചോലങ്ങളനില്  ഇതരതനിലുള  വസ്പീഴ്ചകേള  വന്നകപ്പെചോള
നമ്മുനടെ സരസചോനര രചോജദ്യതനിനയ മചോതൃകേയചോയതചോണയ.   അന്നയ  പഞചോയതകേളുനടെ
പചോന ഫണനില്നനിനര പണനമടുതയ  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  നകേചോടുക്കുകേയുര പനിന്നസ്പീടെയ
അതയ  തനിരനിച്ചയ  തകദ്ദേശസതയരഭരണ  സചോപനങ്ങളക്കയ  നകേചോടുതര  മചോതൃകേയചോയ
സരസചോനമചോണയ  കകേരളര.   അതുനകേചോണയ  ഇതരതനിലുള  ഒരു  പകമയര
അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പചോള  സതചോഭചോവനികേമചോയുര  രചോജദ്യതനിനയ  മചോതൃകേയചോയ  ഒരു  കേചോരദ്യര
അതനില്   കൂട്ടനികച്ചര്ക്കചോതനിരനിക്കുന്നതയ  ശരനിയനലനളതുനകേചോണയ  ഈ  കഭദഗതനി
കചര്ക്കണനമന്നയ ഞചോന അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജചോസഫയ:   സര്,   തചോനഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതനി  ഞചോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

പകമയതനിനന്റെ  അവസചോന  വരനിയനില്  "കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനികനചോടെയ
ആവശദ്യനപ്പെടുന”എന്നതനിന  പകേരര  “കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനികനചോടുര  കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിനന്റെ
അവഗണനമൂലര  കവതനര  കേനിട്ടചോനണചോകുന്ന  കേചോലതചോമസരമൂലര  നതചോഴനിലുറപ്പെയ
നതചോഴനിലചോളനികേളക്കുണചോകുന്ന  കേചോലതചോമസര  കേണക്കനിനലടുതയ  ഓകരചോ
പഞചോയതനിലുമുള  കുടെനിശനികേ  തുകേ  അതചോതയ  പഞചോയതകേളുനടെ  നമയനിന്റെനനസയ
ഫണനില്  നനിനര  അഡതചോനസചോയനി  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  നല്കേനി  അവരുനടെ
ദുരനിതതനിനയ  പരനിഹചോരമുണചോക്കചോന  സരസചോന  ഗവണ്നമന്റെനികനചോടുര  ഈ  സഭ
അഭദ്യര്തനിക്കുന.”എന്നയ കചര്ക്കുകേ.
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ഈ  പകമയകതചോടെയ  ഞങ്ങള  പൂര്ണ്ണമചോയുര  കയചോജനിക്കുകേയചോണയ.    ഈ
പകമയര കകേരളതനിനന്റെ നപചോതുവചോയ വനികേചോരമചോണയ. ഏതചോണയ 683.39 കകേചോടെനി രൂപ
കുടെനിശനികേയചോയനി കേനിട്ടചോനനണന്നചോണയ ഈ പകമയതനില് മനനി ചൂണനിക്കചോണനിച്ചതയ.
കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെയ നതചോഴനിലുറപ്പെയ കവതനര ഇങ്ങനന അനനിശനിതമചോയനി നസ്പീട്ടനിനക്കചോണ്ടു
കപചോകുന്നതയ  ശരനിയല.  കകേന്ദ്ര  നനിയമമനസരനിച്ചയ  സമയതയ  കവതനര
നകേചോടുതനിനലങനില്  കുടെനിശനികേ  മചോത്രമല  വഫന  നകേചോടുക്കചോനര  കകേന്ദ്രര
ബചോധദ്യസമചോണയ.   ശസ്പീ.  അനനില്  അക്കര  ചൂണനിക്കചോണനിച്ചതുകപചോനല   കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഔദചോരദ്യര കേചോതനിരുന്നചോല് ബനി.പനി.എല്. കേചോറഗറനിക്കയ തചോനഴയുള
നതചോഴനിലചോളനികേളചോണയ  പയചോസനപ്പെടുന്നതയ.  2013-14-ല്  ഇങ്ങനനയുള
സരഭവമുണചോയകപ്പെചോള പഞചോയതകേളുനടെ  നമയനിന്റെനനസയ ഫണനില് നനിനര പണര
അഡതചോനസയ  നചയ.  കകേന്ദ്രതനില് നനിനള പണര ലഭനിച്ചകപ്പെചോള അതയ തനിരനിച്ചടെച.
ഇകപ്പെചോള  ഡയറകയ  നബനനിഫനിറയ  ടചോനസ്ഫര്  ആയതുനകേചോണയ   അങ്ങനന  നചയ്യചോന
പയചോസമചോനണന്നചോണയ ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പുമനനി രചോവനിനല പറഞ്ഞെതയ.   ഏതചോയചോലുര
ഈ  പശര  ഗവണ്നമന്റെയ  കടെക്കയ  അപയ  നചയ്യണര.  കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  പണര
കേചോതനിരുന്നചോല്  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  സമയതയ  കൂലനി  നകേചോടുക്കചോന  കേഴനിയനില.
അതുനകേചോണയ  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  നകേചോടുക്കുന്ന  തുകേ   തനിരനിചകേനിട്ടതക്ക
രസ്പീതനിയനിലുള ക്രമസ്പീകേരണമുണചോക്കചോന സചോധനിക്കുനമങനില് അതചോണയ നലതയ.   

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതചോമസയ:  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനി  നകേചോണ്ടുവന്ന
പകമയതനിനയ കഭദഗതനി ഉന്നയനിചനകേചോണയ അങ്ങയ സരസചോരനിക്കുകേയചോണകലചോ.   ഈ
ഗവണ്നമന്റെയ  സതതന കസചോഷദ്യല് ഓഡനിറയ ടെസ്പീമനിനന നനിയമനിച്ചനിട്ടനില. 

തകദ്ദേശസതയരഭരണവുര  നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര  വഖഫയ  ഹജ്ജയ  തസ്പീര്തചോടെനവുര
വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   നകേ  .   ടെനി  .   ജലസ്പീല്  ): സര്, നനിയമനിച്ചനിട്ടുണയ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതചോമസയ:  സര്,  ഇതുവനരയുര  ആ വനിവരര  പുറതവന്നനിട്ടനില.
നമറസ്പീരനിയല്  ഓറനിയന്റെഡചോയനി  വര്ക്കയ  ഏനറടുതനിട്ടനില.   ഏനറടുത  വര്ക്കനിനയ
ഡമ്മ്യൂറബനിളചോയനിട്ടുള  നനിബന്ധന  പചോലനിക്കനപ്പെട്ടനിട്ടനിനലന്ന  പരചോതനിയുമുണയ.
സനിരമചോയനി ഒരു മനിഷന ഡയറകനറ നനിയമനിച്ചനിട്ടനില.  ദനിശചോ മസ്പീറനിരഗനിനന്റെ മനിനനിട്ടയസയ
അപയ കലചോഡയ  നചയയ  നകേചോടുതനിട്ടനില.   ഗചോമ  പഞചോയതകേളനിലുര  കബചോക്കയ
പഞചോയതകേളനിലുര  100  ശതമചോനവുര  ജനിലചോ  പഞചോയതനില്   10  ശതമചോനവുര
പരനികശചോധന  നടെതണനമന്നതനിനന്റെ  പരനികശചോധനചോ  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  കകേന്ദ്രതനിനയ
നകേചോടുതനിട്ടനില.   ഞചോന  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസര  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനിയുനടെയുര
മുഖദ്യമനനിയുനടെയുര ശദയനില്നപ്പെടുതനിയതുകപചോനല,  കകേന്ദ്രതനിനല ശസ്പീ.  വനി.  നകേ.
സനിബ,  അഡസ്പീഷണല്  നസക്രട്ടറനിയുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടകപ്പെചോള   ഈ  ഫണയ
നകേചോടുക്കുന്നതനിനയ ഇതചോണയ തടെസ്സനമന്നചോണയ അകദ്ദേഹര പറഞ്ഞെതയ.  ഇതയ അങ്ങയുനടെ
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ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുകണചോ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജചോസഫയ:  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതചോമസയ  പറഞ്ഞെതയ ശരനിയചോണയ.
കനരനത  ഈ പദതനി ആരരഭനിച്ചകപ്പെചോള അതയ കവജയ ഓറനിയന്റെഡചോയ ഒരു ദചോരനിദ്രദ്യ
നനിര്മ്മേചോര്ജ്ജന കപചോഗചോമചോയനിരുന.  കൂലനി നകേചോടുതചോല്മചോത്രര മതനി.   പനിന്നസ്പീടെയ ആ
രസ്പീതനി  മചോറനിയകപ്പെചോള  നമറസ്പീരനിയല്  കേകമ്പചോണന്റെനിനയ  പചോധചോനദ്യമുണചോയനി.   കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേചോലതയ അതനിനയ തുടെക്കര കുറനിനച്ചങനിലുര കുറചകൂടെനി വനിപുലമചോയനി
നമറസ്പീരനിയല്  കേകമ്പചോണന്റെയ  ഉള  പവൃതനികേള  നചയ്യചോന  സചോധനിക്കണര.   കകേന്ദ്രര
ഓകരചോ ഘട്ടതനിലുര മചോസചോമചോസങ്ങളനില് മചോറര വരുതനിനക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ.  ആ
മചോറതനിനനസരനിച്ചയ  സരസചോന  ഗവണ്നമന്റുര  മചോറര  വരുതനിയനിനലങനില്
പയചോസമചോയനിരനിക്കുര.  എര.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസയ.-ല്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരു
വര്ഷതനില്  കൂടുതലചോയനി  ഫുള  വടെര  കേമ്മേസ്പീഷണറുനടെ  കപചോസ്റ്റേയ
ഒഴനിഞകേനിടെക്കുകേയചോണയ.  ഇകപ്പെചോള  ഗചോമവനികേസന  കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കയ  ചചോര്ജയ
നകേചോടുതനിരനിക്കുകേയചോണയ.  കകേന്ദ്ര പദതനികേളുനടെ പണര ലഭനിക്കണനമങനില് ഒരു ഫുള
വടെര  കേമ്മേസ്പീഷണര്  ഉണചോകേണര.   അതയ  എത്രയുരകവഗര  നനികയചോഗനിക്കണര.
ഏതചോയചോലുര ഞചോന ഈ പകമയകതചോടെയ കയചോജനിക്കുന.  കകേന്ദ്രതനില്നനിനര ഫണയ
കേനിട്ടചോനള തചോമസമുനണങനില് ആ കേചോലതചോമസര നതചോഴനിലചോളനികേനള ബചോധനിക്കചോനത
പരനിഹരനിക്കചോന  സചോധനിക്കുകമചോനയന്നയ  പരനികശചോധനിക്കണനമന്നചോണയ  എനനിക്കയ
ആവശദ്യനപ്പെടെചോനളതയ.  

കഡചോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  നകേ.  സനി.  കജചോസഫയ
പറഞ്ഞെതുകപചോനല,  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  കനരനത പണര നകേചോടുതനിട്ടയ  അതയ  റസ്പീ-
ഇരകബഴ്സയ  നചയ്യചോന  സചോധനിക്കുന്ന  ഒരു  സനിതനി  നനിലവനിലനില.   1-1-2016  മുതല്
നചോഷണല് ഇലകകചോണനികേയ  ഫണയ മചോകനജുനമന്റെയ  സനിസ്റ്റേര വഴനിയചോണയ  അവര്ക്കുള
പണര  കകേന്ദ്രര  ഡയറകചോയനി  നല്കുന്നതയ.  അതുനകേചോണയ  ആ  കസചോഫയ നവയറനില്
മചോറരവരുതചോനള  യചോനതചോരു  സചോഹചരദ്യവുര  നനിലനനില്ക്കുന്നനില.   അതനിനചോല്
പണര മുനകൂര് നല്കേചോകനചോ അതയ റസ്പീ -ഇരകബഴ്സയ നചയയ അവരനില്നനിന്നയ എടുക്കചോകനചോ
കേഴനിയനില.  കനരനത  സരസചോനങ്ങളക്കചോയനിരുന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  പണര
നല്കേനിയനിരുന്നതയ.  അങ്ങനന നല്കുകമ്പചോള സതചോഭചോവനികേമചോയുര കകേന്ദ്രതനില്നനിനര
പണര  കേനിട്ടുകമ്പചോള   റസ്പീ-ഇരകബഴ്സയ  നചയചോല്  മതനിയചോയനിരുന.  ഇകപ്പെചോള
അങ്ങനനയലചോതതുനകേചോണചോണയ വലനിനയചോരു പശവുര ബദനിമുട്ടുര നനിലനനില്ക്കുന്നതയ.
ഓഡനിറയ  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  യഥചോസമയര  കകേന്ദ്രതനിനയ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ.  അതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനിലചോണയ  തുച്ഛമചോയ  ഒരു  അകലചോകക്കഷന  കകേന്ദ്രര  അനവദനിച്ചതയ.
അകത ഉതരവനില് മറ്റുള സരസചോനങ്ങളക്കയ മുഴുവന തുകേയുര അനവദനിച. കകേരളര
യൂട്ടനിവലകസഷന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറയ  നല്കേനിയനിലചോയനിരുനന്നങനില്  ആ  പണവുര
ലഭനിക്കുമചോയനിരുന്നനില.  നമ്മുനടെ സരസചോനതയ നമറസ്പീരനിയല് കേകമ്പചോണന്റെനിനയ നലസ്സയ
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പനിഫറനസചോണയ  ഇക്കചോലമത്രയുര  നല്കേനിയതയ.   അതയ  ആരുകടെയുര  കുറര
നകേചോണചോനണന്നയ  ഞചോന  പറയുന്നനില.   എര.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസയ.-മചോയനി
ബന്ധനപ്പെട്ടയ  നപചോതുനവ  ഒരു  നതറനിദചോരണ  നനിലനനിന്നനിരുന.    നമറസ്പീരനിയല്
കേകമ്പചോണന്റെനിനകവണനി  പണര  നചലവഴനിക്കുകമ്പചോള  കൂലനിയനിനതനില്  ലഭനിക്കുന്ന
പണതനില്നനിന്നയ  അതയ  കുറയ്കക്കണനിവരുര.   അതയ  ആതദ്യന്തനികേമചോയനി
നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  ലഭനിക്കുന്ന  കൂലനിയനിലുര   അവര്ക്കയ  ലഭനികക്കണ  നതചോഴനില്
ദനിനങ്ങളനിലുര  കുറവയ  വരുതര.   അങ്ങനനനയചോരു  നതറനിദചോരണ  നനിലനനിന്നതു
നകേചോണചോണയ  ആകറചോ  ഏകഴചോ  ശതമചോനര  അസറയ  ക്രനികയഷന  ഇക്കചോലമത്രയുര
കേഴനിഞ്ഞെതയ.  ഇപചോവശദ്യര അതയ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനകവണനി 30 ശതമചോനര അസ്സറയ
ക്രനികയഷനകവണനി  നമറസ്പീരനിയല്  കേകമ്പചോണന്റെയ  ഇനതനില്  നചലവഴനിക്കണനമന്ന
നനിര്കദ്ദേശര  ബന്ധനപ്പെട്ടവര്ക്കയ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ.   ഓകരചോരുതരുകടെയുര  നനികയചോജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനില്  ഇതരതനിലുള  പവൃതനികേള  ഏനറടുക്കുകമ്പചോള  30  ശതമചോനര
നമറസ്പീരനിയല്  കേകമ്പചോണന്റെനിനകവണനി  നസ്പീക്കനിവയണനമന്നയ  നനിഷ്കര്ഷനിക്കണര.
അങ്ങനനയചോയചോല്  മചോത്രകമ  അസ്സറയ  ക്രനികയഷനചോകൂ.    വര്ഷങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞെചോലുര
അഭനിമചോനകതചോനടെ  ചൂണനിക്കചോണനിക്കചോന  എര.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസയ.-മചോയനി
ബന്ധനപ്പെട്ടയ  ഒരു  പദതനിയുണചോകേണര.  അതനിനയ  എലചോവരുര  പകതദ്യകേര
ശദനിക്കണനമന്നയ ഞചോന ഈ സനര്ഭതനില് അഭദ്യര്തനിക്കുകേയചോണയ.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതചോമസയ:  സര്,   സതതന  കസചോഷദ്യല്  ഓഡനിറയ  ടെസ്പീമനിനന
നനിയമനിചനവന്നയ പറഞ. ഏതയ ഏജനസനിനയയചോണയ നനിയമനിച്ചനതന്നയ വദ്യക്തമചോക്കചോകമചോ?

കഡചോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  സതതന കസചോഷദ്യല് ഓഡനിറയ   വനിഭചോഗനത
നനിയമനിച്ചനിട്ടുണയ.  ആ  കപചോരചോയ്മ  ഉണചോയനിരുന്നതയ  നനികേതനിയനിട്ടുണയ.
എര.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസയ.-നയ  പകതദ്യകേനമചോരു  ഡയറകറനിനലനള
പശവുമുണചോയനിരുന.   ഇതയ   ഗചോമവനികേസന  വകുപ്പെനിനന്റെ  കേസ്പീഴനിലചോണയ  വരുന്നതയ.
റൂറല്  നഡവലപ്പെയനമന്റെയ  കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കചോയനിരുന  എര.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസയ.-
നന്റെ ചുമതല നല്കേനിയനിരുന്നതയ.  പകക്ഷ അതയ മചോറനി ഒരു ഫുള വടെര ഡയറകനറ
വയചോന കപചോകുകേയചോണയ. അതനിനന്റെ കപരനില് ഈ പദതനിയുനടെ രൂപസ്പീകേരണതനികലചോ
നനിര്വ്വഹണതനികലചോ യചോനതചോരു ബദനിമുട്ടുര ഉണചോയനിട്ടനില.  അവര്ക്കതയ കേചോരണമചോയനി
പറയചോനമനമചോത്രര. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതചോമസയ: സര്, കേഴനിഞ്ഞെ ഏപനില് മചോസതനില് ഇതുസരബന്ധനിച്ച
പചോര്ലനമന്റെയ  സമനിതനി  മൂന്നചോറനില്  നതളനിനവടുപ്പെയ  നടെതനിയകപ്പെചോള
ഡയറകറനിനലനളതയ  ഒരു  പധചോന  കുറമചോയനി  ചൂണനിക്കചോണനിച.   കകേരള
ഗവണ്നമന്റെനിനയ  ഇക്കചോരദ്യതനില്  ഗകൗരവമചോയ  ഒരു  സമസ്പീപനമനിനലന്നയ  എര.പനി.-
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മചോര്ക്കുകപചോലുര കതചോന്നനിനയന്നചോണയ എനനിക്കയ മനസ്സനിലചോക്കചോന കേഴനിഞ്ഞെതയ.  ശരനികയചോ
നതകറചോ എന്നയ എനനിക്കറനിയനില.  

കഡചോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  റൂറല്  നഡവലപ്നമന്റെയ  കേമ്മേസ്പീഷണറുര
എര.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസയ.-നന്റെ  ചുമതലയുള  ഐ.എ.എസയ.  ഓഫസ്പീസറുമചോയ
ശസ്പീ.  ഷചോജഹചോന മൂന്നചോറനിനല ആ കയചോഗതനില് പനങടുതനിരുന. അകദ്ദേഹര വളനര
ശക്തമചോയനി  ഇക്കചോരദ്യര  അവനിനടെ  അവതരനിപ്പെനിച്ചതചോണയ.  കകേരളര  എലചോ  കരഖകേളുര
സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുനണനള  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  അഭനിപചോയതനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്
എത്രയുര  നപനട്ടന്നയ  തുകേ  റനിലസ്പീസയ  നചയ്യചോനമന്നയ  പചോര്ലനമന്റെയ  സമനിതനി
അഭനിപചോയനപ്പെടുകേയുര നചയനിരുന. 

പതനിപക്ഷ  കനതചോവയ  (ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല  ): സര്,  നമ്മേള  പകമയര
പചോസ്സചോക്കുന്നതയ  ശരനിയചോണയ.  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  ശമ്പളര
കേനിട്ടചോതനിരുന്നചോല്  അനതചോരു  വലനിയ  പശര  തനന്നയചോണയ.   സ്കൂള  തുറക്കചോന
കപചോകുകേയചോണയ.  അങ്ങയ  എന്തുനകേചോണയ  ഡല്ഹനിയനില്  കപചോയനി  മനനിനയ
കേചോണുകേകയചോ  ബന്ധനപ്പെട്ട  ഉകദദ്യചോഗസരുമചോയനി  സരസചോരനിക്കുകേകയചോ  നചയനില?
പകമയര പചോസ്സചോക്കനിയതുനകേചോണയ കേചോരദ്യമനില.   ഞങ്ങള കനരനത ഒരു നനിര്കദ്ദേശര
വച്ചനിരുന്നതയ  പചോകയചോഗനികേമനലന്നയ  ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ.
അങ്ങനനയചോനണങനില് എനന്തലചോര നഡഫനിഷദ്യനസസ്പീസയ ഉനണന്നയ കേനണതനി അതയ
തനിരുതനിനയടുക്കചോനര കകേന്ദ്രനത സമസ്പീപനിക്കചോനര അങ്ങയ തയ്യചോറചോകുകമചോ?  

കഡചോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്    : സര്,  തസ്പീര്ച്ചയചോയുര.  രണ്ടുതവണ കനരനിട്ടയ മനനിനയ
കേണനിരുന.  ഒരനിക്കല് അകദ്ദേഹര കകേചോഴനികക്കചോടെയ വന്നകപ്പെചോള കനരനില്കപചോയനി കേണ്ടു;
പനിനന്ന ഡല്ഹനിയനില് കപചോയനി കേണ്ടു.  നനിരവധനി തവണ കേതയച.  പനിനസനിപ്പെല്
നസക്രട്ടറനിനയനക്കചോണയ  ബന്ധനപ്പെട്ട  നസക്രട്ടറനിമചോര്ക്കയ  കേതയപ്പെനിച.  അതുര
കപചോരചോഞ്ഞെയ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിനയ  സമസ്പീപനിക്കുകേയുര  അകദ്ദേഹര
പധചോനമനനിക്കയ  കനരനിട്ടയ  കേതയയ്ക്കുകേയുര  നചയ.   എന്നനിട്ടുര  നമ്മുനടെ    റനികേതസ്റ്റേയ
കകേന്ദ്രര പരനിഗണനിച്ചനിട്ടനില.  ഇതരനമചോരു സചോഹചരദ്യതനില് നമ്മേള ഒരുമനിചനനിന്നയ
ശക്തമചോയ പതനികഷധര കകേന്ദ്രനത അറനിയനികക്കണതുണയ.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതചോമസയ  : സര്,  ഉതര്പകദശയ,  തമനിഴചോടെയ,  കേര്ണ്ണചോടെകേര,
കപചോണനികച്ചരനി  എന്നസ്പീ  സരസചോനങ്ങളനിലുളവര്ക്കയ   കേനിട്ടുനണയ.   കകേരളതനില്
മചോത്രര  കേനിട്ടചോതനതന്തചോണയ?   എലചോയനിടെതര  കേനിട്ടനിനയന്നയ  മുഖദ്യമനനിയുനടെ
മറുപടെനിയനില്  സമ്മേതനിച.   സകൗതയ  ഇന്തദ്യയനില്  കകേരളര  ഒഴനിചള  മുഴുവന
സരസചോനതനിനര  കേനിട്ടനികയചോ  ഇലകയചോ  എന്നയ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനി  മറുപടെനി
പറയനട്ട.                   

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരചോജന:  സര്, നനിങ്ങള എന്തയ അറനിഞ്ഞെനിട്ടചോണയ പറയുന്നതയ?  
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ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതചോമസയ  :   സര്,  കകേരളതനില് മചോത്രര കേനിട്ടനിയനില.  ബചോക്കനിയുള
സരസചോനങ്ങളക്കയ കേനിട്ടനി. 

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്:  നയസയ..... പസ്പീസയ.....   മനിനനിസ്റ്റേര് മറുപടെനി പറയുര.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉവബദുള  :  സര്, ഇടെക്കചോല ആശതചോസര നകേചോടുക്കുന്നതനിനനക്കുറനിച്ചയ
ആകലചോചനിചകൂനടെ?

കഡചോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,  കനരനത സരസചോനങ്ങളക്കചോയനിരുന ഇതയ
കേനിട്ടനിയനിരുന്നതയ.  ഇകപ്പെചോള സരസചോനങ്ങളക്കല ഈ തുകേ ലഭനിക്കുന്നതയ.  ഓകരചോ
നതചോഴനിലചോളനിക്കുര കകേന്ദ്രര തനന്ന അവരവരുനടെ അക്കകൗണനികലയയ കനരനിട്ടചോണയ  തുകേ
നല്കുന്നതയ.    ഇകപ്പെചോള  അഡതചോനസയ  നകേചോടുതചോലുര  അതയ  തനിരനിചപനിടെനിക്കചോന
കേഴനിയചോത  സനിതനിയചോണുളതയ.   അതുനകേചോണചോണയ  നമുക്കയ  ഇതയ  നചയ്യചോന
കേഴനിയചോതതയ.   ബഹുമചോനനപ്പെട്ട ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതചോമസയ  കസചോഷദ്യല് ഓഡനിറനിനന്റെ
കേചോരദ്യര  ഇവനിനടെ  പറഞ.   കസചോഷദ്യല്  ഓഡനിറയ  സരവനിധചോനര  നനിലവനില്വന.
ജലവനിഭവ വകുപ്പെയ നസക്രട്ടറനി അദദ്യക്ഷനചോയ 11 അരഗ ഗകവണനിരഗയ കബചോഡനി 2017
ജനവരനിയനില്  കയചോഗര  കചര്ന്നയ  ചചോരനിറബനിള  നസചോവസറസ്പീസയ  ആകയ  പകേചോരര
രജനിസ്റ്റേര് നചയ്യുകേയുര നചയനിട്ടുണയ.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതചോമസയ  :   സര്,   ഇതയ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേസ്പീഴനിലുളതചോണയ.
സമ്മേതനിക്കനില.  

കഡചോ  .    നകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്:  സര്,   അതയ ലഭദ്യമചോക്കണനമന്നചോണയ   കേനിട്ടനിയനിട്ടുള
നനിര്കദ്ദേശര.    നമ്മേള ഓഡനിറയ  സരവനിധചോനര  രൂപസ്പീകേരനിചകേഴനിഞ.  ഈ പകമയര
ഐകേകേകണദ്യന പചോസ്സചോക്കനി തരണനമന്നയ അഭദ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    നഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:    ശസ്പീ.  അനനില്  അക്കര,  അങ്ങയ  അവതരനിപ്പെനിച്ച
കഭദഗതനി പസ്സയ നചയ്യുനകണചോ? 

ശസ്പീ  .   അനനില് അക്കര  :  സര്, ഞചോന പസ്സയ നചയ്യുന്നനില.

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര് : കഭദഗതനി സഭ നനിരചോകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  

ശസ്പീ.  നകേ.  സനി.  കജചോസഫയ,  അങ്ങയ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  കഭദഗതനി  പസ്സയ
നചയ്യുനകണചോ?

ശസ്പീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജചോസഫയ: സര്, ഞചോന പസ്സയ നചയ്യുന്നനില.

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര് :  കഭദഗതനി സഭ നനിരചോകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  

തകദ്ദേശസതയരഭരണവുര  നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര  വഖഫയ  ഹജ്ജയ  തസ്പീര്തചോടെനവുര
വകുപ്പുമനനി അവതരനിപ്പെനിച്ച പകമയര പചോസ്സചോക്കണനമന്ന പശനത
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അനകൂലനിക്കുന്നവര്.....................

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....................

പകമയര സഭ ഐകേകേകണദ്യന പചോസ്സചോക്കനിയനിരനിക്കുന. 

X.  വദ്യക്തനിപരമചോയ വനിശദസ്പീകേരണര:

ശസ്പീ  .   നകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ കുമചോര് നടെതനിയ പരചോമര്ശര സരബന്ധനിച്ചയ

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    അബ്ദു റബയ    : സര്,  കമയയ മചോസര  8-ാം തസ്പീയതനി വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വകുപ്പെനിനന്റെ ധനചോഭദ്യര്തന ചര്ച്ചയനില് പനങടുതനകേചോണയ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അരഗര
ശസ്പീ.  നകേ.  ബനി.  ഗകണഷയ  കുമചോര്  എനന്ന  സരബന്ധനിച്ചയ  ചനില  പരചോമര്ശങ്ങള
നടെതകേയുണചോയനി.   അതനിനള  വദ്യക്തനിപരമചോയ  വനിശദസ്പീകേരണര  നല്കുന്നതനിന
കവണനിയചോണയ ഞചോന ഇവനിനടെ സരസചോരനിക്കുന്നതയ.  അകദ്ദേഹര പറഞ്ഞെ ഒരു കേചോരദ്യര,
പകരതനചോയ  ടെനി.  എര.  കജക്കബനിനന്റെ   അദദ്യക്ഷതയനില്  തയ്യചോറചോക്കനിയനിരുന്ന
നപചോഫ.  ഹൃദയകുമചോരനി  കേമ്മേസ്പീഷന  റനികപ്പെചോര്ട്ടനിനന്റെ  ഒരു  കപജയ
വചോയനിചകനചോക്കചോനകപചോലുര  തയ്യചോറചോയനില  എന്നചോണയ.   2011-ല്  അധനികേചോരതനില്
വന്ന  യു.ഡനി.എഫയ.  സര്ക്കചോര്  ഹയര്  എഡമ്മ്യൂകക്കഷന  കേകൗണ്സനിലനിനന്റെ
എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവയ  കേമ്മേനിറനിനയ  നപചോഫ.  ഹൃദയകുമചോരനി  കേമ്മേസ്പീഷന  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ
പഠനിക്കചോനകവണനി   ചുമതലനപ്പെടുതകേയുര  ആ  കേമ്മേനിറനിയുനടെ  ശനിപചോര്ശകേള
പരനികശചോധനിചയ   നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതനിനകവണനി  ഗവണ്നമന്റെനികലയയ  സമര്പ്പെനിക്കുകേയുര
ഗവണ്നമന്റെയ  അതുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ   16-10-2012-നയ  ഉതരവനിറക്കുകേയുര ഹയര്
എഡമ്മ്യൂകക്കഷന കേകൗണ്സനിലനിനന ഓകരചോ യൂണനികവഴ്സനിറനിയനിലുമുള പവര്തനങ്ങള
വനിലയനിരുതന്നതനിനര  വസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതനിനരകവണനി  അധനികേചോരനപ്പെടുതകേയുര  നചയ.
അതചോണയ അതുമചോയനി ബന്ധനപ്പെട്ടയ പറയചോനളതയ. 

അകദ്ദേഹര  പനിന്നസ്പീടെയ  പറഞ്ഞെതയ,  'എനന്റെ  സതന്തര  ഇഷ്ടപകേചോരര  വസ്പീടെനിനന്റെ
കപരുമചോറനിനയന്നയ'.  കേഴനിഞ്ഞെ  6  വര്ഷമചോയനി കകേട്ടുനകേചോണനിരനിക്കുന്ന ഒരു കേചോരദ്യമചോണയ.
ഞചോന  ഒരു  വസ്പീടെനിനന്റെയുര  കപരയ  മചോറനിയനിട്ടനില.   എനനിക്കയ  തചോമസനിക്കചോന  തന്നതയ
പുതനിയ വസ്പീടെചോയനിരുന.  അതനിനയ  കപരയ  ഇട്ടനിരുന്നനില.   പുതനിയ വസ്പീടെയ  നനിര്മ്മേചോണര
പൂര്തനിയചോയനി  ഞചോന  അതനില്  തചോമസനിച.   കപനരന്തചോനണന്നയ  കചചോദനിച്ചകപ്പെചോള,
മനനിക്കയ  ഇഷ്ടമുള  കപരനിടെചോനമന്നയ  ടൂറനിസര  വകുപ്പുമനനി  പറഞ.   അതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില്  എനന്റെ  നചോട്ടനിനല  വസ്പീടെനിനന്റെ  കപരയ  'നഗയ്സയ'  ആയതുനകേചോണയ
ഇവനിനടെയുര  ഞചോന  'നഗയ്സയ'  എന്നയ  കപരനിട്ടു.   'നഗയ്സയ'  എന്ന കപരനിനയ  എന്തയ
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വര്ഗ്ഗസ്പീയതയചോണുളനതന്നയ  എനനിക്കറനിഞകൂടെചോ?  'നഗയ്സയ'  എനപറഞ്ഞെചോല്
'അനഗഹര'  എന്നചോണര്തര.   അകപ്പെചോള  'നഗയ്സയ'  എന്ന  ഒരു  കപരനിട്ടതചോണയ
വലനിയ  പശര.   കപരനിലചോത  വസ്പീടെനിനയ  മനനിതനന്ന  ഉതരവനിറക്കനിയതനിനന്റെ
അടെനിസചോനതനില്  എനനിക്കയ ഇഷ്ടമുള ഒരു കപരനിട്ടു  എനളതലചോനത ഞചോന കപരു
മചോറചോന  കപചോയനിട്ടനില.   കപരു  മചോറനിയചോല്  തനന്ന  'നഗയ്സയ'  എന്ന  കപരനില്
എവനിനടെയചോണയ വര്ഗ്ഗസ്പീയതയുളതയ?  ശസ്പീ. എ. എന. ഷരസസ്പീറുര  അങ്ങനന ഇവനിനടെ
പറഞ.   എന്തചോണയ  ഷരസസ്പീനറ  അതനില്  വര്ഗ്ഗസ്പീയത?  ഒരു  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയുമനില.
അതുകപചോനലതനന്ന  'പച്ച'.  പച്ച കബചോര്ഡയ,  പച്ച ബകൗസയ,  പച്ച കകേചോട്ടയ.  ഈ  'പച്ച'
എനപറഞ്ഞെചോല് വര്ഗ്ഗസ്പീയതയചോകണചോ?   'പച്ച'-നയന്നയ  പറഞ്ഞെചോല് എവനിനടെയചോണയ
വര്ഗ്ഗസ്പീയത?   കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷക്കചോലനത  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പെനിനന്റെ
ഭരണനതക്കുറനിച്ചയ  ഒനര  പറയചോന  കേഴനിയചോതതുനകേചോണയ  നചോഴനികേയയ  നചോല്പതുവട്ടര
'പച്ച'-നയനര 'കപരുമചോറനി'നയനരപറഞ്ഞെയ ആകരചോപനിക്കുകേയലചോനത കേചോരദ്യമചോയനിട്ടുള
ഒരു വനിമര്ശനവുര അതനില് വരുതചോന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില.  

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര് :  പസ്പീസയ ….ചുരുക്കനിപ്പെറയൂ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    അബ്ദു റബയ    : സര്,  മചോത്രമല,  കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷക്കചോലര
ഇവനിടെനത വനിദദ്യചോര്തനി സരഘടെനകേളകക്കചോ അദദ്യചോപകേ സരഘടെനകേളകക്കചോ ഒരു
ദനിവസരകപചോലുര പഠനകമചോ അദദ്യയനകമചോ മുടെക്കനി ഒരു സമരര നചയ്യചോന ഞങ്ങളുനടെ
കേചോലതയ കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില.  ( ......… ബഹളര.....)  ഞചോന പറയനട്ട,  

ശസ്പീ  .   റനി  .   വനി  .   രചോകജഷയ:  സര്,  കപചോയനിന്റെയ ഓഫയ ഓര്ഡര്............

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    അബ്ദു  റബയ  :  സര്,   ഞചോന വഴങ്ങുന്നനില.  ഞചോന പറഞ
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടയ  പറയചോര, ശസ്പീ.  രചോകജഷയ ഇതയ ശരനിയചോവനില.  

മനി  .    നഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ.......  പസ്പീസയ..........കപചോയനിന്റെയ  ഓഫയ  ഓര്ഡര്
പറയനട്ട.

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രചോകജഷയ  :  സര്,   കപചോയനിന്റെയ  ഓഫയ  ഓര്ഡര്,   ഇവനിനടെ
വദ്യക്തനിപരമചോയ  വനിശദസ്പീകേരണര  നല്കേചോന കവണനിയചോണയ  അവസരര  നകേചോടുതതയ.
കപചോയനിന്റെയ ഓഫയ ഓര്ഡര് പറയചോന എനനിക്കയ അവകേചോശമുണയ.   കപചോയനിന്റെയ ഓഫയ
ഓര്ഡര് പറയചോന  എനനിക്കയ ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതചോമസനിനന്റെ സമ്മേതനമചോനര കവണ.
ഞചോന  ഇവനിനടെ  ഉന്നയനിക്കചോന  കപചോകുന്ന  വനിഷയര,  ഒരു  നനിയമസഭചോരഗതനിനയ
അകദ്ദേഹനത സരബന്ധനിചവന്ന പരചോമര്ശനതക്കുറനിച്ചയ വനിശദസ്പീകേരനിക്കചോന അവസരര
നല്കേനിയ    സമയതയ  അകദ്ദേഹര  മറയ  വനിഷയങ്ങനളക്കുറനിച്ചചോണയ   ഇവനിനടെ
പതനിപചോദനിക്കുന്നതയ.   കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷക്കചോലര  നടെന്ന വനിദദ്യചോഭദ്യചോസകമഖലയനിനല
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പവര്തനങ്ങനളക്കുറനിച്ചയ  പറയചോനല  മറനിച്ചയ,  അകദ്ദേഹതനിനനതനിനര  വന്ന  ഒരു
വനിഷയതനില് വദ്യക്തനിപരമചോയ  പരചോമര്ശര നടെതചോനചോണയ അവസരര നകേചോടുതതയ.
അതയ ഓര്ഡറനിലചോകണചോ; വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകമചോ? 

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    അബ്ദു  റബയ:  സര്,  ശസ്പീ.  നകേ.  ബനി.  ഗകണഷയ  കുമചോറനിനന്റെ
പസരഗതനില് നനിന്നചോണയ ഞചോന ഇതയ പറയുന്നതയ.  മുസസ്പീര ലസ്പീഗനിനന ഞചോന ഒരു
വര്ഗ്ഗസ്പീയ പചോര്ട്ടനിയചോയനി കേചോണുന്നനില.  പനക്ഷ ചനിലയചോളുകേളുനടെ നയതനില് അങ്ങനന
കതചോനന്നതനില് നതറനില.  മുസനിര ലസ്പീഗയ ഒരനിക്കലുര വര്ഗ്ഗസ്പീയ പചോര്ട്ടനിയല.  അതനിനന്റെ
നനിലപചോടുകേള  വര്ഗ്ഗസ്പീയത  നനിറഞ്ഞെതല.  അതനിനനതനിനര  പവര്തനിക്കുകേയുര
സരസചോരനിക്കുകേയുര  നചയനിട്ടുള  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  തചോങനളകപ്പെചോലുളവരുനടെനയചോനക്ക
നനിലപചോടുകേനള  ഞചോന  ബഹുമചോനനിക്കുകേയചോണയ.   ചനില  സനര്ഭങ്ങളനില്
ചനിലയചോളുകേളുനടെ  നപരുമചോറര   ഇവനിനടെ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  എ.  എന.  ഷരസസ്പീര്
പറഞ്ഞെതുകപചോനലനയന്നയ  പറഞ്ഞെനിട്ടയ  അകദ്ദേഹര  ഇവനിനടെ  അഡസ്പീഷണല്  സ്കനില്
അകേതനിസനിഷന കപചോഗചോമനിനനക്കുറനിച്ചയ പറഞ.  ശസ്പീ. എന. എ. നനലനിക്കുന്നയ എനന്റെ
സുഹൃതചോണയ.  അകദ്ദേഹവുര അതനിനനപ്പെറനി  പറയുകേയുണചോയനി,  അഡസ്പീഷണല് സ്കനില്
അകേതനിസനിഷന കപചോഗചോമനിനന്റെ ജനിലചോതല ഓഫസ്പീസര്മചോരചോയനി ശസ്പീ.  പനി.  നകേ.  അബ്ദു
റബയ  നനിയമനിച്ച ആളുകേളുനടെ കപരുര അഡ്രസുര എടുതയ വചോയനിച്ചചോല് മനസ്സനിലചോകുര.
അവരുനടെ കപരുര അഡ്രസ്സുനമചോനക്ക എനന്റെ കേയ്യനിലുണയ (ലനിസ്റ്റേയ ഉയര്തനിക്കചോട്ടനി).

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്:  വദ്യക്തനിപരമചോയ വനിശദസ്പീകേരണമചോണയ പസ്പീസയ ...  പസ്പീസയ
ചുരുക്കനി പറയൂ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    അബ്ദു  റബയ:  സര്,  വദ്യക്തനിപരമചോയ കേചോരദ്യമചോണയ  പറയുന്നതയ.
സ്കനില്  അകേതനിസനിഷന കപചോഗചോമുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ  219 കപചോഗചോര  മചോകനജര്മചോനര
നനിയമനിച.  ബനി.നടെകേയ, എര.ബനി.എ., എര.എസയ.ഡബമ്മ്യൂ. എന്നസ്പീ കേതചോളനിഫനികക്കഷനള
വനര  ഓണ്വലന  നടെസ്റ്റേയ,  കകേസയ  സ്റ്റേഡനി,  ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ  എന്നനിവ  നടെതനിയചോണയ
നനിയമനിച്ചതയ.  ഈ  നടെസ്റ്റുകേള  നടെതനിയതയ  ചസ്പീഫയ  നസക്രട്ടറനി  നചയര്മചോനചോയ
എരപകവര്ഡയ  കേമ്മേനിറനി  നതരനഞ്ഞെടുത  പഴയ  ചസ്പീഫയ  നസക്രട്ടറനിയചോയനിരുന്ന  ശസ്പീ.
വനിജയനണ്ണനിയുര ഇനഡസ്ട്രേസ്പീസയ ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റെനില് നനിനര റനിട്ടയര് നചയ ശസ്പീ.  എ.
നകേ.  നചോയരുമചോണയ.   അവരചോണയ  ഈ  ലനിസ്റ്റേയ  ഉണചോക്കനിയതയ.   അവരുണചോക്കനിയ
ലനിസ്റ്റേനില് 219 കപരനില് 20 കപരചോണയ മുസസ്പീര സമുദചോയതനില്നപ്പെട്ടവരുളതയ. 

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്  : പസ്പീസയ...കേണ്ക്ലൂഡയ,   (....ബഹളര....)

ശസ്പീ  .   പനി  .   നകേ  .   അബ്ദു റബയ  : സര്, വചോസവതനില് ഈ 219 കപരനില് 18 കപനര
നവചോകക്കഷണല് ഹയര് നസക്കണറനിയനില് നനിനര നഡപമ്മ്യൂകട്ടഷനനില് നകേചോടുതതുര
ബചോക്കനിയുളവനര  കമല്പ്പെറഞ്ഞെ  കേമ്മേനിറനി  നതരനഞ്ഞെടുതതുമചോണയ.   2014-16-നയ
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ഇടെയനില്  നതരനഞ്ഞെടുത  ആളുകേളചോണയ.  സ്കനില്  നഡവലപ്പെയനമന്റെയ  നസകന്റെഴ്സയ
കൂടുന്നതനസരനിച്ചയ   കൂടുതല്  ആളുകേനള  ഇതനില്നനിന്നയ  നനിയമനിക്കുകേയചോണയ.
സചോനതര  അസചോനതര  ആളുകേനള  വര്ഗ്ഗസ്പീയവചോദനിയചോക്കുന്ന  ഏര്പ്പെചോടെചോണയ
ഇവനിനടെ ബഹുമചോനദ്യനചോയ നകേ.  ബനി.  ഗകണഷയ കുമചോര് നചയതയ.  ആരചോണയ വര്ഗ്ഗസ്പീയ
വചോദനി?  വര്ഗ്ഗസ്പീയര  പറയുന്നതുര  പവര്തനിക്കുന്നതുര  പസരഗനിക്കുന്നതുര  മനസ്സനില്
മലസ്പീമസമചോയ അതരര ചനിന്തകേള നകേചോണ്ടുനടെക്കുന്നതുര ആരചോനണന്നയ എലചോവര്ക്കുര
അറനിയചോര.  ഞങ്ങളചോരുര അതനിനന്റെ ആളുകേളല.  ഞങ്ങള വര്ഗ്ഗസ്പീയത പറഞ്ഞെനിട്ടനില.
ഞങ്ങളക്കയ വര്ഗ്ഗസ്പീയമചോയനി ചനിന്തനിക്കചോനര പവര്തനിക്കചോനര കേഴനിയനില. 

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ... പസ്പീസയ...കേണ്ക്ലൂഡയ

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    അബ്ദു  റബയ:  സര്,   അഡസ്പീഷണല്  സ്കനില്  അകേതനിസനിഷന
കപചോഗചോമനില്  മുഴുവന  മുസസ്പീങ്ങനളയുര  നനിയമനിച.  ഇങ്ങനന  എനന്തങനിലുര
പറഞ്ഞെയുടെനന  അവനര  ബനി.നജ.പനി.യചോക്കണ.  ഞചോന  ബനി.നജ.പനി.  ഒനമല.
നപചോതുകവദനിയനിലുര എലചോയനിടെതര മകതതര നനിലപചോടെയ സതസ്പീകേരനിക്കുനന്നചോരു ആളചോണയ
ഞചോന   എനന്നചോനക്ക  പറഞ്ഞെനിട്ടയ  എവനിനടെനയങനിലുര  ഒരു  ജചോതനിക്കചോകരചോ
സമുദചോയക്കചോകരചോ സരഘടെനിച്ചചോല് മറുവശതയ കവനറ  ആളുകേള സരഘടെനിച്ചയ വര്ഗ്ഗസ്പീയത
ഉണചോക്കുര.   ഇതനിനയ  ഞചോനചോകണചോ  ഉതരവചോദനി;  എനന്റെ  കേചോരദ്യവുര  സ്കനില്
അകേതനിസനിഷന  കപചോഗചോമുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ  നനിയമനിച്ച  ആളുകേളുമചോയനി  എന്തചോണയ
ബന്ധമുളളതയ;   വചോയനില്  കതചോന്നനിയതയ  കകേചോതയയ  പചോട്ടയ  എനപറയുന്നതുകപചോനല
നനിയമസഭയനില് വന്നയ എന്തുര വനിളനിചപറയചോര എനളതയ ശരനിയചോകണചോ? ഒരനിക്കലുര
ശരനിയല.  ഞചോന  വനികദശതചോയനിരുന്നതുനകേചോണയ  ഇങ്ങനനനയചോരു  പസരഗര
അകദ്ദേഹര  നടെതനിനയന്നതയ  ഇന്നനലയചോണയ  എനന്റെ  ശദയനില്വന്നതയ.
അതുനകേചോണചോണയ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുനടെ  അനമതനി  വചോങ്ങനി  സരസചോരനിച്ചതയ.
ഇതരര  പരചോമര്ശങ്ങള മുഴുവന അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പസരഗതനില് നനിനര നസ്പീക്കര
നചയ്യണനമന്നയ ഞചോന ആവശദ്യനപ്പെടുകേയചോണയ. 

XI.  ക്രമപശര

2005-  നല കകേന്ദ്ര ദുരന്തനനിവചോരണ ആകനിനയ കേസ്പീഴനില് ചട്ടങ്ങളുര പദതനികേളുര
രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ സരബന്ധനിച്ചയ

ശസ്പീ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ഭരണഘടെനയുനടെ  256-ാം  അനകച്ഛദപകേചോരര
പചോര്ലനമന്റെയ  പചോസ്സചോക്കനിയ  നനിയമതനിനല  വദ്യവസകേളക്കനസരനിച്ചയ  സരസചോന
സര്ക്കചോര്  ചട്ടങ്ങളുര  പദതനികേളുര  രൂപസ്പീകേരനികക്കണതുണയ.   എന്നചോല്  2005-നല
കകേന്ദ്ര ദുരന്തനനിവചോരണ ആക്ടുമചോയനി ബന്ധനപ്പെട്ട ആകനിനല  23, 38(1), 38(2) (ബനി)
വകുപ്പുകേള   പകേചോരര    ദുരന്തനനിവചോരണ    പതനികരചോധ   സരവനിധചോനങ്ങള
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 സജ്ജമചോക്കുന്നതനിനയ  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  പദതനി  തയ്യചോറചോകക്കണതുണയ.   ആ
ആകയ  പചോസ്സചോക്കനിയതനിന  കശഷര  നചോളനിതുവനര  ഇതുസരബന്ധനിച്ചയ  സരസചോന
എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവയ  സമനിതനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചതലചോനത  വകുപ്പെയ  വനികലജയ  ഓഫസ്പീസുകേളനികലചോ
തകദ്ദേശസതയരഭരണ സചോപനങ്ങളനികലചോ  ദുരന്തനനിവചോരണ പദതനികേള തയ്യചോറചോക്കനി
നല്കേനിയനിട്ടനില.  ഇതുസരബന്ധനിച്ചയ  2017  മചോര്ച്ചനില്  പുറനപ്പെടുവനിച്ച  അക്കകൗണന്റെയ
ജനറലനിനന്റെ  ഓഡനിറയ  റനികപ്പെചോര്ട്ടനില്  ഇതയ  പകതദ്യകേമചോയനി  പരചോമര്ശനിച്ചനിട്ടുണയ.
ഇതരതനില്  ദുരന്തനനിവചോരണ  പദതനികേള  തയ്യചോറചോക്കുന്നതനില്  കേചോലതചോമസര
വരുതന്നതനിലൂനടെ ദുരന്തനനിവചോരണ കമഖലകേളനില് സരസചോനര അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന
പശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനള  പദതനികേള  തയ്യചോറചോക്കുന്നതനികനചോ  അവ
നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതനിനള  കകേന്ദ്രസഹചോയര  കനടെനിനയടുക്കുന്നതനികനചോ  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില.
ഇതയ ഗുരുതരമചോയ വസ്പീഴ്ചയചോണയ.  ഓഡനിറയ റനികപ്പെചോര്ട്ടയ ഞചോന വചോയനിക്കുന്നനില.  എന്നചോല്
ഇതനിനല ഒരു വരനിമചോത്രര വചോയനിക്കചോര.   Section - 23,   There shall be a State
Plan for disaster management for every State to be called State Disaster
Management  Plan.  അതയ  ഇവനിനടെ  രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില.   സ്കസ്പീര  നകേചോടുതനിട്ടനില.
..Subject to the provisions of this Act,  each State Government shall take
all  measures  specified  in  the  guidelines  laid  down  by  the  National
Authority and such further measures as it deems necessary or expedient for
the  purpose  of  disaster  management.  ഡനിസചോസ്റ്റേര്  മചോകനജുനമന്റെനിനന്റെ  സ്കസ്പീര
തക്കസമയതയ നകേചോടുക്കചോതതുനകേചോണയ അടെനിയന്തര പകമയതനില് സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപചോനല
കകേന്ദ്രതനില്നനിനര  നമുക്കയ  ലഭനികക്കണ  പണര  ലഭനിക്കചോനത  കപചോകുനനവന്നതയ
ഏറവുര  വലനിനയചോരു  ദുരന്തമചോണയ.   അതുനകേചോണയ  ഇക്കചോരദ്യര  സരബന്ധനിച്ചയ
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട നചയര് ശക്തമചോയ റൂളനിരഗയ നല്കേണനമന്നചോണയ  പറയചോനളതയ.

റവനമ്മ്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേചോണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
2005-നല  കകേന്ദ്ര  ദുരന്ത  നനിവചോരണ  നനിയമര  അനസരനിച്ചയ  2007-ല്  കകേരള
സരസചോന  ദുരന്തനനിവരചോണ  ചട്ടര  രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളതചോണയ.  സരസചോന
ദുരന്തനനിവചോരണ അകതചോറനിറനിയുനടെ എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവയ കേമ്മേനിറനി, വക്രസനിസയ മചോകനജുനമന്റെയ
കേമ്മേനിറനികേള (Crisis Management Committees),  ഉപകദശകേ സമനിതനികേള,  ജനിലചോ
ദുരന്തനനിവചോരണ  അകതചോറനിറനികേള,  സരസചോന  അടെനിയന്തരഘട്ട  കേചോരദ്യനനിര്വ്വഹണ
കകേന്ദ്രര,  സരസചോന  വരളച്ചചോ  നനിരസ്പീക്ഷണ  നസല്,  ജനിലചോ  അടെനിയന്തരഘട്ട
കേചോരദ്യനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവ  രൂപസ്പീകേരനിച്ചയ  പവര്തനിചവരുന.
കകേരളതനിനന്റെ ആദദ്യനത സരസചോന ദുരന്ത ലഘൂകേരണ പദതനി  കസ്റ്റേറയ ഡനിസചോസ്റ്റേര്
മചോകനജുനമന്റെയ  പചോന  സരസചോന   ദുരന്ത  നനിവചോരണ  അകതചോറനിറനി  7-9-2016-നയ
അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ.  കൂടെചോനത ജനിലചോ ദുരന്ത ലഘൂകേരണ  പദതനികേളുര തയ്യചോറചോക്കനി
അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ.  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റെല്  പചോന  തയ്യചോറചോക്കുന്നതനിനചോവശദ്യമചോയ
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വഗഡയ വലന 2014-ല്തനന്ന പുറനപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണയ.  അതചോതയ വകുപ്പുകേളചോണയ ഇവ
തയ്യചോറചോകക്കണതയ. ആകരചോഗദ്യര, വചോട്ടര് അകതചോറനിറനി, കഹചോമനികയചോപ്പെതനി,  അഗനിശമന
കസന  എന്നസ്പീ   ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റുകേള പചോന തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുണയ.  മറ്റു വകുപ്പുകേകളചോടുര
പചോന തയ്യചോറചോക്കചോന നനിരന്തരര ആവശദ്യനപ്പെട്ടുവരനികേയചോണയ.  നഗര ദുരന്തലഘൂകേരണ
പദതനി  തനിരുവനന്തപുരര  നഗരതനിനകവണനി  2015-ല്  തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുണയ.  ഈ
പദതനി  നടെപ്പെനിലചോക്കുവചോന  തനിരുവനന്തപുരര  നഗരസഭ  സതന്തര  ഫണനില്നനിനര
പണര  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ.  എലചോ  നഗരസഭകേളനിലുര  അവരവരുകടെതചോയ  ദുരന്ത
ലഘൂകേരണ  പദതനികേള  തയ്യചോറചോക്കുന്നതനിനയ  57,99.000/-  രൂപ  14  ജനിലചോ
ദുരന്തനനിവചോരണ  അകതചോറനിറനികേളക്കചോയനി  അനവദനിച്ചനിട്ടുണയ.   ഏറവുര  ദുരന്ത
സചോദദ്യതയുള  197  വനികലജുകേളനിലുര  തനിരുവനന്തപുരര,  നകേചോലര,  എറണചോകുളര,
കകേചോഴനികക്കചോടെയ  എന്നസ്പീ നഗരസഭകേളനിനല വനിവനിധ വചോര്ഡുകേളനിലുര  മണ്കടചോതുരുതയ,
നപരനിങ്ങര  എന്നസ്പീ  പഞചോയതകേളനിലുര  ദുരന്തലഘൂകേരണ  പദതനി
തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുണയ.  തനിരുവനന്തപുരര നഗരതനിനല മറ്റു വചോര്ഡുകേളനിലുര ഈ വര്ഷര
തനന്ന  ദുരന്തലഘൂകേരണ  പദതനി  തയ്യചോറചോക്കുര.  തകദ്ദേശതല  ദുരന്തലഘൂകേരണ
പദതനികേളുര  വകുപ്പുതല  ദുരന്ത  ലഘൂകേരണ  പദതനികേളുര  തയ്യചോറചോക്കുന്നതനികനചോ
നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതനികനചോ പകതദ്യകേ കകേന്ദ്രസഹചോയര ലഭദ്യമല.  കകേന്ദ്ര ദുരന്ത നനിവചോരണ
നനിയമര  അനസരനിച്ചയ  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റെല്  പചോന  നടെപ്പെചോക്കചോനചോവശദ്യമചോയ  പണര
കേനണകതണതയ  അതചോതയ  വകുപ്പുകേളചോണയ.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  കകേന്ദ്ര  ദുരന്ത
പതനികരചോധനനിധനി, നചോഷണല് ഡനിസചോസ്റ്റേര് മചോകനജുനമന്റെയ ഫണയ, മനിറനികഗഷന ഫണയ
എന്നനിവ  രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില.   സരസചോന  ദുരന്ത  പതനികരചോധനനിധനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ച
ഇന്തദ്യയനിനല  ആദദ്യനത  മൂന്നയ  സരസചോനങ്ങളനില്  ഒന്നചോണയ  കകേരളര.  പസ്തുത
നനിധനിയനില്  നനിന്നചോണയ  ഓപ്പെകറഷന  അനന്ത,  മുലനപ്പെരനിയചോര്  വക്രസനിസയ
മചോകനജുനമന്റെയ  എന്നസ്പീ  പദതനികേള  നടെപ്പെനിലചോക്കനിയതയ.   സരസചോന  അകതചോറനിറനി
വനിവനിധ  പദതനികേള  തയ്യചോറചോക്കനി  കകേന്ദ്രതനില്നനിനര  ഗണദ്യമചോയ  കതചോതനില്
ധനസഹചോയര കനടെനിനയടുതനിട്ടുണയ. 

മനി  .    നഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്...ഓര്ഡര്...  ഇന്നനത  കേചോരദ്യവനിവരപ്പെട്ടനികേ
പകേചോരര ഉച്ചയ്ക്കുകശഷര 12.30  മുതല് 1.30  വനര 2017-നല കകേരള ധനവനിനനികയചോഗ
(3-ാം നമ്പര്)  ബനിലനിനന്റെ അവതരണവുര അനന്തരഘട്ടങ്ങളുര ആരരഭനികക്കണതുണയ.
എന്നചോല്  പചോകയചോഗനികേതയുനടെ  അടെനിസചോനതനില്  ഇന്നനത  കേചോരദ്യപരനിപചോടെനി
കഭദഗതനി  നചയയ  ഇകപ്പെചോള  സഭയയ  മുന്നനിലുള  ബനിസനിനസ്സുകേള
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചതനിനകശഷര  ധനവനിനനികയചോഗ  ബനിലനിനന്റെ  പരനിഗണന  നടെതവചോന
സഭയുനടെ അനമതനികയചോടുകൂടെനി  തസ്പീരുമചോനനിക്കുന.   

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന: സര്, ബഹുമചോനനപ്പെട്ട എര.എല്.എ. ശസ്പീ. എര. ഉമ്മേര്
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ഉന്നയനിച്ച  ക്രമപശതനിനന്റെ  വനിശദസ്പീകേരണമചോണയ  ഞചോന  നല്കേനിയതയ.  അതയ
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുകേയചോണയ. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രചോധചോകൃഷ്ണന:  സര്,   ദുരന്ത  നനിവചോരണതനിനകവണനി
സരസചോനതനിനയ  കേനികട്ടണ  നസനടല്  നഷയറുണയ.  അതയ  എലചോ  കസ്റ്റേറ്റുകേളുമചോയനി
ആകലചോചനിച്ചയ ഓകരചോ വര്ഷവുര  നമുക്കയ കേനിട്ടുനണയ. അതയ കൃതദ്യമചോയനി  ഇകൗ വര്ഷവുര
കേനിട്ടുര.  എന്നചോല്  ഇകപ്പെചോള  നസഷദ്യല്  അസനിസ്റ്റേനസനിനകവണനി  നമ്മേള  മൂവയ
നചയനിട്ടുനണന്നചോണയ ഞചോന മനസ്സനിലചോക്കുന്നതയ. അങ്ങനന ലഭനിക്കുന്ന തുകേയചോണയ ഒരു
സരസചോനതനിനന്റെ  ദുരനിത  നനിവചോരണതനിനകവണനി  വനിനനികയചോഗനിക്കുന്നതയ.  ഇകൗ
വര്ഷര  എനന്തങനിലുര  കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണചോ?  അതനിനകവണനി  എനന്തങനിലുര  നടെപടെനി
എടുതനിട്ടുകണചോ?  ഇത്രയുര  രൂക്ഷമചോയ  വരളച്ചയനില്   കകേരളതനിനല  ഒട്ടുമുക്കചോല്
ജനിലകേളുര  വരളച്ച  ബചോധനിത  പകദശമചോയനി  പഖദ്യചോപനിച്ചതനിനന്റെ  അടെനിസചോനതനില്
എനന്തങനിലുര തുകേ ലഭനിച്ചനിട്ടുകണചോ? 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രചോധചോകൃഷ്ണന
കനരനത  ഇകൗ  വനിഷയര  ഉന്നയനിച്ചതചോണയ.  അതനിനള  മറുപടെനി  അകപ്പെചോള
നല്കേനിയതചോയനിട്ടചോണയ ഓര്ക്കുന്നതയ. വരളച്ചനയ തുടെര്ന്നയ പകതദ്യകേ ആവശദ്യപകേചോരര
നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  എര.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസയ.  പദതനിപകേചോരര  50  ദനിവസനത
കൂടുതല് നതചോഴനില്ദനിനങ്ങള അനവദനിചനകേചോണ്ടുള ഉതരവയ കനരനത ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ.
കൂടുതല്  ഭക്ഷദ്യധചോനദ്യവുര  മനണ്ണണ്ണ   ഉളനപ്പെനടെയുളവ  വരളച്ചനയതടെര്ന്നയ
ആവശദ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ.  ആ കേചോരദ്യതനില് തസ്പീരുമചോനനമടുക്കചോനനിരനിക്കുകേയചോണയ.  എന്നചോല്
കനരനതതനന്ന  50  ദനിവസനത  നതചോഴനില്  ദനിനങ്ങള  അനവദനിച്ചതചോയനി
അറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ. 

റൂളനിരഗയ

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: ഓര്ഡര്..... ഓര്ഡര്...... പചോര്ലനമന്റെയ പചോസ്സചോക്കനിയ ദനി
ഡനിസചോസ്റ്റേര്  മചോകനജയ നമന്റെയ  ആകയ,  2005  പകേചോരര  സരസചോന  ഗവണ്നമന്റെയ
രൂപസ്പീകേരനികക്കണ  പദതനികേളുര  ചട്ടങ്ങളുര   രൂപസ്പീകേരനിക്കചോതതുമൂലര  ഉളവചോയനിട്ടുള
പശങ്ങളചോണയ  ക്രമപശതനിലൂനടെ ബഹുമചോനനപ്പെട്ട അരഗര ശസ്പീ. എര. ഉമ്മേര് ഇവനിനടെ
ഉന്നയനിച്ചതയ.  ഇക്കചോരദ്യതനില്  സര്ക്കചോര്  സതസ്പീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള  സരബന്ധനിച്ചയ
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട റവനമ്മ്യൂ വകുപ്പുമനനി ഇവനിനടെ വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയുണചോയനി. 2005-നല
ദുരന്ത  നനിവചോരണ  നനിയമപകേചോരര  സരസചോന  സര്ക്കചോര്  രൂപസ്പീകേരനികക്കണ  ചട്ടര
2007-ല് തനന്ന രൂപസ്പീകേരനിച്ചതചോയുര അതയ സഭയുനടെ കമശപ്പുറതയ വച്ചനിട്ടുളതചോയുര
കേചോണുന.  എന്നചോല് പദതനി നടെതനിപ്പെയ സരബന്ധനിച്ചയ ഇനനിയുര കൂടുതല് ചട്ടങ്ങളുര
പദതനികേളുര  അനനിവചോരദ്യമചോയനിട്ടുനണങനില്   ആയതയ  സമയബന്ധനിതമചോയനി
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രൂപസ്പീകേരനിക്കചോന ആവശദ്യമചോയ നടെപടെനി സര്ക്കചോര്  സതസ്പീകേരനികക്കണതചോണയ. 

XII  നനിയമനനിര്മ്മേചോണകേചോരദ്യര

(1) 2017-  നല കകേരള ധനവനിനനികയചോഗ   (3-  ാം നമ്പര്  )   ബനിലനിനന്റെ
അവതരണവുര അനന്തരഘട്ടങ്ങളുര 

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ നഎസകേയ): സര്,
2017 -നല കകേരള ധനവനിനനികയചോഗ (3-ാംനമ്പര്) ബനില്  ഞചോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .    നഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:   2017  -നല കകേരള  ധനവനിനനികയചോഗ  (3-ാംനമ്പര്)
ബനില്  അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന.

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ നഎസകേയ): സര്,
2017-നല കകേരള ധനവനിനനികയചോഗ  (3-ാംനമ്പര്)  ബനില്  പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കണ
നമന്ന പകമയര  അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

റവനമ്മ്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേചോണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ഞചോന പകമയനത പനിനതചോങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രചോകജഷയ:  സര്,  ഞചോന   ഇകൗ  ധനവനിനനികയചോഗ  ബനിലനിനന
പൂര്ണ്ണമചോയുര  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയചോണയ.  കകേരളനത  നചോമചോവകശഷമചോക്കനിയ  ഒരു
വലതുപക്ഷ  ഭരണതനിനകശഷര  2016  കമയയ  മചോസര  25-ാം  തസ്പീയതനി
അധനികേചോരതനികലയ്ക്കുവന്ന  ഇടെതുപക്ഷ ജനചോധനിപതദ്യമുന്നണനി സര്ക്കചോരനിനന്റെ ഒന്നചോര
വചോര്ഷനികേമചോണയ   ഇന്നയ കകേരളര  ആകഘചോഷനിക്കുന്നതയ. അതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി ഒകട്ടനറ
കക്ഷമപവര്തനങ്ങള ഇടെതുപക്ഷ ജനചോധനിപതദ്യമുന്നണനി  സര്ക്കചോരനിനയ  നടെതചോന
കേഴനിഞ്ഞെതനിനചോല്  ഇകൗ  ധനവനിനനികയചോഗബനിലനിനന  ഞചോന  പൂര്ണ്ണമചോയനി
പനിനതുണയ്ക്കുകേയചോണയ.  യു.ഡനി.എഫയ.  ഭരണനത കനചോക്കനിനക്കചോണചോണയ മഹചോനചോയ
ഒ.എന.വനി.  കുറുപ്പെയ  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  ശചോര്ങ്ഗകേപക്ഷനികേള എന്ന  കേവനിതയനില്
ഇങ്ങനന പചോടെനിയതയ

എലചോര മറനന്നചോനറങ്ങനിയ യചോമങ്ങള 

എകന്നയ്ക്കുമചോയസമനിചകപചോയയ; ഇന്നനിനനി

നമ്മേനിനലചോരചോളനിനന്റെ നനിദ്രയ്ക്കു മനറയചോള 

കേണ്ണനിമ ചനിമ്മേചോനത കേചോവല് നനിന്നസ്പീടെണര. 

ഇനനി ഞചോനണര്ന്നനിരനിക്കചോര, നസ്പീയുറങ്ങുകേ!
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അസതസമചോയനിരുന്ന കകേരളനത സരരക്ഷനിക്കചോന ഒരു കേചോവലചോളചോയനി സഖചോവയ
പനിണറചോയനി വനിജയനന്റെ ഗവണ്നമന്റുണയ എന്ന പഖദ്യചോപനമചോണയ  2017 കമയയ മചോസര
25-ാം  തസ്പീയതനി  നടെന്നതയ.  കകേരളതനിനന്റെ  മുഖദ്യമനനിയുനടെ  ഹൃദയനതക്കുറനിച്ചചോണയ
നനിങ്ങള  പറയുന്നതയ.  ഹൃദയമനിലചോത  കലചോകേതനിനന്റെ  ഹൃദയമചോണയ  പനിണറചോയനി
വനിജയന.  ഹൃദയമനിലചോതനിരുന്ന  കകേരളതനിനന്റെ  ഹൃദയമചോണയ  കകേരളതനിനല
എല്.ഡനി.എഫയ.  സര്ക്കചോര്.   എനനിക്കയ  പതനിപക്ഷകനതചോവനികനചോടെയ  പറയചോനളതയ,
ഇകൗ  ധനവനിനനികയചോഗ  ബനിലനിനന്റെ  ഭചോഗമചോനയങനിലുര  യു.ഡനി.എഫയ.  അരഗങ്ങനള
നനിഷ്പക്ഷമചോയനി  കവചോട്ടയ  നചയ്യചോന  അങ്ങയ  അനവദനിക്കണര.  നകേ.പനി.സനി.സനി.-യുനടെ
സര്ക്കുലര്  പതനിപക്ഷചോരഗങ്ങളക്കയ  നകേചോടുക്കചോന  പചോടെനില.  ഇടെതുപക്ഷ
ജനചോധനിപതദ്യമുന്നണനി  സര്ക്കചോര്  നല  കേചോരദ്യങ്ങള   നചയ്യുകമ്പചോള  യു.ഡനി.എഫയ
എന്തനിനചോണയ  അസതസമചോകുന്നതയ?  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷക്കചോലര,  2006  മുതല്
2011  വനര  ഇടെതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദ്യമുന്നണനി  കകേരളര  ഭരനിക്കുകമ്പചോള  കകേന്ദ്രര
ഭരനിച്ചതയ  യു.പനി.എ.  സര്ക്കചോരചോയനിരുന.  യു.പനി.എ.  സര്ക്കചോരനില്  നനിനര  എത്ര
അവചോര്ഡുകേള  കകേരളതനിനയ  കേനിട്ടനി?  അവചോര്ഡുകേള  ഓകരചോന്നചോയനി  കകേരളതനിനല
ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കചോരനിനയ  കേനിട്ടുകമ്പചോള  സരസചോനനത  നകേ.പനി.സനി.സനി.യുനടെ
കനതചോക്കള  കകേന്ദ്രതനിനല  കകേചോണ്ഗസയ  കനതചോക്കകളചോടെയ  പറഞ  ഇനനി  ഒരു
അവചോര്ഡയ  കപചോലുര  കകേരളതനിനല  ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കചോരനിനയ  നകേചോടുക്കചോന
പചോടെനിനലന്നയ.  കകേരളതനിനല  ആകരചോഗദ്യകമഖലയനില്,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലയനില്
നടെതനിയ പുകരചോഗതനിയുനടെ ഭചോഗമചോയനി കകേന്ദ്രര ഭരനിച്ച കകേചോണ്ഗസയ ഗവണ്നമന്റെനിനയ
അന്നനത  ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കചോരനിനന  പനിന്തുണയ്കക്കണതചോയനിവന.  അവചോര്ഡയ
നകേചോടുകക്കണതചോയനി  വന.  സമചോനമചോയ  സചോഹചരദ്യമചോണയ  2017-ലുര,
നകേ.പനി.സനി.സനി.  കയചോഗര  കചരുകമ്പചോള  പതനിപക്ഷ  എര.എല്.എ.-മചോകരചോടെയ
പറയുകേയചോണയ ഇകൗ സര്ക്കചോരനിനന പുകേഴചോന പചോടെനില,  അവരുനടെ ഹൃദയതനില് നനിന്നയ
വരുന്നതചോണയ.  ഇകൗ നചോടെയ നന്നചോക്കചോന ഇടെതുപക്ഷ സര്ക്കചോര് തസ്പീരുമചോനനിക്കുകമ്പചോള,
നചോടെയ  നന്നചോവുന്നതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  സതചോഭചോവനികേമചോയനി  അവര്  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയചോണയ.
സനി  &  എ.ജനി.  -യുനടെ  റനികപ്പെചോര്ട്ടനില്  ഒന്നനിനപുറനകേ  ഒനന്നചോന്നചോയനി  വരനികേയചോണയ.
കേഴനിഞ്ഞെ സനി & എ. ജനി.  റനികപ്പെചോര്ട്ടനില്  കകേരളതനില് കേഴനിഞ്ഞെ അഞയ വര്ഷക്കചോലര
യു.ഡനി.എഫയ  നടെതനിയ  തസ്പീനവട്ടനിനക്കചോളനയക്കുറനിച്ചയ  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണയ.  കേരചോര്
ലരഘനര നടെതനി നമത്രചോന കേചോയല് ഇവനിടെനത മുതലചോളനിമചോര്ക്കയ എഴുതനിനക്കചോടുത.
ശസ്പീ. വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനന്റെ മണ്ഡലമചോയ പറവൂരനില് വനിവചോദസതചോമനിയചോയ  സകന്തചോഷയ
മചോധവനയ  ഭൂമനി  നകേചോടുക്കചോന  അന്നനത  സര്ക്കചോര്  തസ്പീരുമചോനനിച.  കകേചോട്ടയര
നമചോബനിലനിറനി  ഹബയ,  ഹരനിപ്പെചോടെയ  നമഡനിക്കല് കകേചോകളജയ  അടെക്കമുള കകേരളതനിനല
നപചോതുവനിഭവങ്ങള കകേരളതനിനല ഭൂസതചോമനിമചോര്ക്കയ തസ്പീനറഴുതനിനക്കചോടുക്കചോന ശമനിച്ചതയ
കേരചോര്  ലരഘനമചോണയ,   നനിയമവനിരുദമചോണയ  എന്നയ  സനി.  ആന്റെയ  എ.ജനി.
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ചൂണനിക്കചോണനിച.   സനി.ആന്റെയ  എ.ജനി.-യുനടെ  ഒരു  പുതനിയ  അകനതഷണ  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ
വന്നനിരനിക്കുകേയചോണയ.  വനിഴനിഞ്ഞെര ഉദ്ഘചോടെനതനിനന്റെ സമയതയ വനിഴനിഞ്ഞെര  തനന്റെ
കുഞ്ഞെചോണയ എന്നചോണയ കകേരളതനിനന്റെ മുനമുഖദ്യമനനി പറഞ്ഞെതയ. വനിഴനിഞ്ഞെര  എന്നതയ
ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനിയുനടെ  വനികേസന  കുഞ്ഞെല,  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനി  നടെതനിയ
അഴനിമതനിയുനടെ കുഞ്ഞെചോണയ.  കകേരളതനിനന്റെ ഭചോവനി തകേര്തയ അദചോനനി ജൂനനികയഴ്സനിനയ
ഭചോവനിയനില് ജസ്പീവനിക്കചോന പണമുണചോക്കനിനക്കചോടുക്കുന്ന ഒരു പദതനിയചോയനി വനിഴനിഞ്ഞെര
മചോറുകേയചോണയ.   വനിഴനിഞ്ഞെര പദതനിയുനടെ ഭചോഗമചോയനി സനി.  ആന്റെയ എ.  ജനി.  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ
വരുകമ്പചോള,  നകേ.പനി.സനി.സനി.-യുനടെ  മുന  പസനിഡന്റെയ  ശസ്പീ.  വനി.  എര.  സുധസ്പീരനന്റെ
നഫയ്സയ  ബക്കയ കപജനില്  അകദ്ദേഹര  കപചോസ്റ്റേയ  നചയ.  29,217  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ
ഭസ്പീകേരമചോയ നകേചോളയചോണയ ശസ്പീ.  ഉമ്മേന ചചോണനിയുര സരഘവുര കചര്ന്നയ  വനിഴനിഞ്ഞെര
പദതനിയുനടെ ഭചോഗമചോയനി നടെതനിയനിരനിക്കുന്നതയ  എന്നയ സനി. ആന്റെയ എ. ജനി. പറയുന.
എനനിക്കയ കതചോനന്നതയ മനിനനിഞ്ഞെചോന്നയ ശസ്പീ.  ഉമ്മേന ചചോണനി ഒരു പസരഗര നടെതനി.
ആ  പസരഗര  അകദ്ദേഹര  കചചോദനിച  വചോങ്ങനിയതചോണയ.  മുനകൂര്  പതനികരചോധനിക്കചോന
PRDS-നന മറപനിടെനിചനകേചോണയ,  പട്ടനികേജചോതനി   വനിഭചോഗതനിനയ  നകേചോടുത കകേചോകളജയ
മറചനകേചോണയ  ആ  കകേചോകളജനിനന്റെയുര  PRDS-നന്റെയുര  മറവനില്   വനിഴനിഞ്ഞെനത
ഒളനിപ്പെനിക്കചോന  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനി  നടെതനിയ   കബചോധപൂര്വ്വമചോയ  പരനിശമങ്ങള,
വനിഴനിഞ്ഞെതനിനന്റെ  കേചോരദ്യതനില്  നകേചോടെനിയ  അഴനിമതനികേള  നടെന്നനിട്ടുണയ.  ശസ്പീ.  വനി.
എസയ.  അചതചോനനന  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  കേചോലതണചോയ  കേരചോറനില്  നനിനര  എന്തയ
വദ്യതദ്യസമചോയ  നനിലപചോടെചോണയ  ഈ  കേരചോറനിലുളതയ   എന്നയ  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനി
കചചോദനിച.   സനി.ആന്റെയ  എ.ജനി.  റനികപ്പെചോര്ട്ടനില്  കപജയ  101,  ചചോപ്റര്-3 ല്  പറയുന.
അതനിനയ  മുമ്പയ  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ.  അചതചോനനനന്റെ കേചോലതണചോയനിരുന്ന,  നനിങ്ങളുനടെ
കേചോലതണചോയനിരുന്ന  മൂന്നയ  ദര്ഘചോസുകേളനില്  നനിനര  വദ്യതദ്യസമചോയ
ദര്ഘചോസചോയനിരുന  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനി  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  കേചോലതയ     2013-ല്
ഉണചോക്കനിയ  ദര്ഘചോസയ.  അതനില്  പറയുന.   30  വര്ഷനമനളതയ  2013-നല
കേരചോറനിലചോണയ.   അതനിനമുമ്പുള  വനി.  എസയ.  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  കേചോലതണചോയ
കേരചോറനിലനില.  നനിങ്ങളുനടെ  കേചോലനത  2013-നല  കേരചോറനിലചോണയ  40  വര്ഷമചോക്കനി
നകേചോടുതനിരനിക്കുന്നതയ.  മുന മുഖദ്യമനനി ഈ സഭനയ നതറനിദരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന. പഴയ
സര്ക്കചോരനിനന്റെ  കേചോലനത  കേരചോറചോണയ  ഈ  സര്ക്കചോര്  തുടെര്നകപചോന്നനതന്ന
നതറനിദചോരണ  ഈ  സഭയകേതയ  ഉണചോക്കുകേയചോണയ.   നനിങ്ങളുനടെ  കേചോലനത
കേരചോറനിനകേതചോണയ 30 വര്ഷനമനളതയ 40 വര്ഷമചോയനി കൂട്ടനിനക്കചോടുതനിരനിക്കുന്നതയ.
10  വര്ഷര  അധനികേമചോയനി  നകേചോടുതതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണയ  കേണ്നസഷണയര്ക്കയ
29,217  കകേചോടെനി രൂപ അധനികേമചോയനി  വരുമചോനര കേനിട്ടനിയനിട്ടുളതയ.  ഇതയ  കുളച്ചലനിനയ
സമചോനമചോനണന്നയ   ശസ്പീ.  ഉമ്മേന ചചോണനി  പറയുന.  അകദ്ദേഹര പതനികരചോധനിക്കചോന
ശമനിക്കുകേയചോണയ.  കപജയ 101.....



നനിയമനനിര്മ്മേചോണകേചോരദ്യര 339

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജചോസഫയ:  സര്,  ഇവനിനടെ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  പചോനനിരഗയ
കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ  കസ്റ്റേറയ  കപചോര്ട്ടയസനിനന്റെ  കേണ്നസഷന എഗനിനമന്റെചോണയ. ഇതനില്
പറയുന്നതയ,  Subject  to   and   in  accordance  with  the  provisions  of  this
Agreement, Applicable Laws and Applicable permits, the Authority hereby
grants to the Concessionaire, the concession set forth herein  including the
exclusive right, license and authority to construct, operate and maintain  the
project (the “Concession”) for a period of 40 (forty) years commencing
from  Appointed  Date.  പചോനനിരഗയ  കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ  നനഗഡ് നനലനനില്  40
വര്ഷമചോനണന്നചോണയ  പറയുന്നതയ.  അതനസരനിച്ചചോണയ  കേരചോര്  വച്ചതയ.  അലചോനത
ഞങ്ങള എഴുതനികച്ചര്തനതചോനമല. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രചോകജഷയ:  സര്,  കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിനന്റെ  മചോനദണ്ഡപകേചോരര
അനസരനിച്ചല. നനിങ്ങള സമസ്പീപതള കുളച്ചല് കേരചോര് കനചോക്കണര.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജചോര്ജയ:  സര്,  ആരയ എന്തുപറഞ്ഞെചോലുര ദനിവസര 35 കകേചോടെനി

രൂപ  വച്ചയ  ലചോഭമുണചോക്കചോന  അദചോനനിക്കയ  കേച്ചവടെര  നചയതചോണയ.   കകേരളതനിനല

ജനങ്ങളക്കയ ഇതനില് നനിനര ഒരു നനപസനയങനിലുര ലഭനിക്കണനമങനില് 40 നകേചോലര

കേചോതനിരനിക്കണര.  ഇതയ വലനിയ  നകേചോളയചോണയ. 2016 നഫബ്രുവരനി 26-ാം തസ്പീയതനി

പത്രസകമ്മേളനര നടെതനിയ കേചോരദ്യര എനന്റെ പസരഗതനില് പറയുനണയ. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് പചോനല് ഓഫയ നചയര്മചോന ശസ്പീ. നകേ. സുകരഷയ കുറുപ്പെയ) 

ശസ്പീ  .    രചോജു എബ്രേഹചോര:  സര്, 40  വര്ഷര കേഴനിഞ്ഞെയ വസ്പീണ്ടുര ഒരു  20  വര്ഷര
കൂടെനി  ഈ  കേരചോര്  നസ്പീട്ടനിനകേചോടുതനിട്ടുണയ.  അതുവഴനി  80,000  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ
കേളക്കച്ചവടെമചോണയ  നടെന്നനതന്നയ അകങ്ങയറനിയുകമചോ?

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രചോകജഷയ: സര്, ഞചോന മൂന്നയ കപചോയനിന്റെയ മചോത്രകമ പറയുനള. ഇതയ
ബ്രേകൗണ്  ഫസ്പീല്ഡനില്  നനിനര  ഗസ്പീന  ഫസ്പീല്ഡനികലക്കയ  മചോറ്റുകമ്പചോള  പരമചോവധനി
ധനസഹചോയര കേനിട്ടുനമന്നചോണയ  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന ചചോണനി സഭയനില് പറഞ്ഞെതയ.  കേനിട്ടനില.
ഗസ്പീനഫസ്പീല്ഡനികലക്കയ  മചോറ്റുകമ്പചോഴുര  കുളച്ചല്  കേരചോര്  30  വര്ഷമചോണയ.  കുളച്ചലനിനയ
സമചോനമചോനണന്നയ  പറയുകമ്പചോള  വനിഴനിഞ്ഞെര  പദതനി  40  വര്ഷകതയയ  എകയറന്റെയ
നചയനകേചോടുത.  കേണ്നസഷണയറുനടെ  കേചോലചോവധനി  40  വര്ഷക്കചോലതനിനനിടെയനില്,
36,  37  വര്ഷമചോകുകമ്പചോള  അദചോനനി  എനപറയുന്നയചോള   ഒരു  അകപക്ഷ
നകേചോടുതചോല്   അകദ്ദേഹതനിനയ   20  വര്ഷര  കൂടെനി  ഈ  കേരചോര്  നസ്പീട്ടനിനക്കചോടുക്കചോന
ഇതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി വദ്യവസ നചയനിരനിക്കുകേയചോണയ.   സനി.ആന്റെയ എ.ജനി.  പറയുന,
കകേവലര  14,681   കകേചോടെനി  രൂപ നചലവഴനിച്ചചോല്  61,095  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ  ലചോഭര
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അദചോനനിക്കയ കേനിട്ടുര. 5,000 കകേചോടെനി രൂപ മുടെക്കുന്ന അദചോനനി 14,000 കകേചോടെനി രൂപ 30-ാാ
മനത വര്ഷര മുടെക്കുകമ്പചോള  61,000  കകേചോടെനി രൂപ അദചോനനിക്കയ ലചോഭര കേനിട്ടുന്ന ഒരു
കപചോജകചോക്കനി വനിഴനിഞ്ഞെനത മചോറനിയനിരനിക്കുന.  സരസചോനതനിനയ എന്തചോണയ ലചോഭര?
നചോടെനിനയ എന്തചോണയ ലചോഭര; 60  വര്ഷക്കചോലകതയയ ഈ നചോടെനിനയ ലചോഭമനിലചോത ഒരു
പദതനിയചോക്കനി  മചോറ്റുന.   സരസചോനനത  ഒരു  വര്ഷനത  ഭരണകനട്ടങ്ങളചോനകേ
വനിശദസ്പീകേരനിക്കണര എന്നചോണയ കേരുതനിയതയ. അതനികലക്കയ കപചോകുന്നനില. 

നനിങ്ങളുനടെ  കേചോലഘട്ടതനില്  ഒരനിഞയ  കദശസ്പീയപചോത  നനിര്മ്മേനിക്കചോന
നനിങ്ങളക്കചോകയചോ? ഈ സര്ക്കചോര് എന്തയ ശരനിയചോക്കനി എനകചചോദനിക്കുകമ്പചോള  ഒനര
ശരനിയചോക്കനിയനില എന്നയ പറയുന്ന പതനിപക്ഷകനതചോകവ, 630 കേനികലചോമസ്പീറര്  കദശസ്പീയ
പചോത മലബചോറനിനന്റെ കമഖലയനില് 2 ജനിലകേളനില് നടെണര് നടെപടെനികേള പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചയ
2020-ഓടുകൂടെനി  ഈ  സര്ക്കചോര്   കേചോസര്കഗചോഡയ  മുതല്  തനിരുവനന്തപുരര  വനര
കദശസ്പീയപചോത  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കചോന  കപചോകുകേയചോണയ.  നനിങ്ങള  എന്തചോണയ
ശരനിയചോക്കനിയതയ  എന്നയ  കചചോദനിക്കുകമ്പചോള  പതനിപക്ഷകനതചോകവ,  നഗയനില്  വചോതകേ
നനപപ്പെയ നനലനനിനന്റെ  ഒരനിഞയ വപപ്പെയ ഇടെചോന നനിങ്ങളക്കയ കേഴനിഞ്ഞെനിരുകന്നചോ;  എലചോര
ശരനിയചോകക്കണതയ  ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കചോര്.  നനപപ്പെയ നനലന  രണയ  ജനിലകേളനില്
പൂര്തസ്പീകേരനിച.   അതനിനയ  നടെണര് നടെപടെനികേള പൂര്തസ്പീകേരനിച.  രണയ  ജനിലകേളനില്
നനപപ്പെയ നനലന  ഇട്ടുനകേചോണയ  നഗയനില്  വചോതകേ  നനപപ്പെയ നനലന  പൂര്തസ്പീകേരണ
ഘട്ടതനികലയയ   മുകന്നചോട്ടയ  നകേചോണ്ടുകപചോകേചോന  ഇടെതുപക്ഷര  തസ്പീരുമചോനനിക്കുകേയചോണയ.
കകേരളതനിനന്റെ വനികേസനതനില്, വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ കമഖലയനില്, ആകരചോഗദ്യ കമഖലയനില്,
പരമ്പരചോഗത രരഗതയ ഒകട്ടനറ കനട്ടങ്ങള സമ്മേചോനനിച്ചതയ ഇടെതുപക്ഷ സര്ക്കചോരചോണയ.
ഇന്തദ്യയനില് ആദദ്യമചോയനി നനസബര് പചോര്ക്കനിനയ തറക്കലനിട്ടതയ  കേഴനിഞ്ഞെ ഇടെതുപക്ഷ
സര്ക്കചോരചോണയ.   നനിങ്ങളുനടെ  5  വര്ഷക്കചോലര  എന്തുനചയ?  ഒനര  നചയ്യചോന
നനിങ്ങളക്കയ  കേഴനിഞ്ഞെനില.  ഇന്തദ്യയനിനല  ആദദ്യനത  നടെകകചോപചോര്ക്കയ  ആരരഭനിച്ചതയ
ഇടെതുപക്ഷ ജനചോധനിപതദ്യമുന്നണനിയചോണയ.  സമയപരനിമനിതനിനകേചോണയ വനിശദചോരശങ്ങളനികലയയ
ഞചോന   കപചോകുന്നനില.  സമ്പൂര്ണ്ണ  നനവദത്യുതസ്പീകേരണര,  ഒ.ഡനി.എഫയ.,  പട്ടയങ്ങള,
നപചോതുവനിദദ്യചോലയങ്ങള  മനികേവനിനന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളചോക്കുന,  എലചോവര്ക്കുര  നപനഷന
നകേചോടുക്കുന,  അഴനിമതനിരഹനിതമചോയ,  സരശുദമചോയ ഭരണര.  കേചോര്ഷനികേ കമഖലയനില്
പുതന ഉണര്വയ, നചോലയ ലക്ഷര കുടുരബങ്ങളക്കയ വസ്പീടെയ നകേചോടുക്കുന്ന നനലഫയ പദതനി,
13  നപചോതുകമഖലചോ  സചോപനങ്ങള   ലചോഭതനികലയയ  മചോറുന.   36,000 കതചോളര
വരുന്ന  അഭദ്യസവനിദദ്യരചോയ  നചറുപ്പെക്കചോനര  പനി.എസയ.സനി.  വഴനി  നനിയമനിക്കുന.
കേനിഫ്ബനിയനിലൂനടെ  12,000  കകേചോടെനി രൂപയുനടെ  ഭരണചോനമതനി നകേചോടുക്കുന.  നകേചോച്ചനി
നമകടചോയയ  156  കകേചോടെനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിനയങനിലുര  കകേന്ദ്രര അതനിനയ  അനമതനി
നല്കേനിയനില. എന്തുനകേചോണചോണയ?  ശസ്പീ. നകേ. വനി. കതചോമസനിനന ഉപകയചോഗനിചനകേചോണയ
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നനിങ്ങള പചോരവച.  അതനിനകശഷര  DMRC (Delhi  Metro  Rail  Corporation)
വരചോന  പചോടെനില  എന്ന  നനിലപചോനടെടുത;  അഥവചോ  വന്നചോലുര   ശസ്പീ.  ഇ.  ശസ്പീധരന
അതനിലുണചോകേചോന പചോടെനില എന്ന നനിലപചോടെയ  നനിങ്ങള സതസ്പീകേരനിച.   10  ശതമചോനര
കേമ്മേസ്പീഷനകവണനി DMRC വരചോന പചോടെനില,  ശസ്പീ. ഇ. ശസ്പീധരന ഉണചോകേചോന പചോടെനില.

കേണ്ണൂര്  വനിമചോനതചോവളര  വനിമചോനമനിറങ്ങചോനത  നനിങ്ങള  ഉദ്ഘചോടെനര  നചയ.
അതനിനയ  സലര ഏനറടുതതചോരചോണയ?  അതനിനചോവശദ്യമചോയ  2500  ഏക്കര് സലര
ഏനറടുതതയ  ഇടെതുപക്ഷ സര്ക്കചോരചോണയ.  ഇന്നനല ബഹുമചോനദ്യനചോയ  കഡചോ.  എര.
നകേ.  മുനസ്പീര് പറഞ,  പസവനമടുക്കുന്ന കഡചോകനറ ആരുര ബചോപ്പെ എനവനിളനിക്കനില
എന്നയ.   ഇനതലചോര  ആരരഭനിച്ചതയ  ഇടെതുപക്ഷമചോണയ.  ഇടെതുപക്ഷമചോണയ
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കചോന കപചോകുന്നതയ.  ഒരു വയറചോട്ടനിനയ ആരുര അമ്മേ എനവനിളനിക്കനില.
അതുനകേചോണയ ഇടെതുപക്ഷ ജനചോധനിപതദ്യമുന്നണനി ഗവണ്നമന്റെയ തുടെങ്ങനിവച്ച വനികേസന
കക്ഷമ  പവര്തനങ്ങളുനടെ  അരഗസ്പീകേചോരമചോണയ  ഇക്കചോലതയ  നടെന്ന  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെയ.
മലപ്പുറതയ  ഒരു  ലക്ഷര  കവചോട്ടയ  ഇടെതുപക്ഷതനിനയ  കപചോയനി.  തകദ്ദേശ  സതയരഭരണ
സചോപനങ്ങളനികലയ്ക്കുള  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനന്റെ  രണ്ടുഘട്ടങ്ങളനില്  ഇടെതുപക്ഷ
ജനചോധനിപതദ്യമുന്നണനി ചരനിത്രവനിജയര കനടെനി.  ഒരുവര്ഷര നകേചോണയ   കകേരളതനിനന്റെ
വനികേസനതനിനയ  അടെനിതറ  പചോകേനിയ  ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ   ധനവനിനനികയചോഗ
ബനിലനിനന,  ഹൃദയമനിലചോത കലചോകേതനിനന്റെ ഹൃദയമചോയനി മചോറനിയ ഈ സര്ക്കചോരനിനന
പൂര്ണ്ണമചോയുര പനിന്തുണചനകേചോണയ ഞചോന നനിര്തന. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷരസുദ്ദേസ്പീന:  സര്,  ഞചോന  ഈ  ധനവനിനനികയചോഗ  ബനിലനിനന
എതനിര്ക്കുകേയചോണയ. ധനവനിനനികയചോഗ ബനിലനിനയ ഒരു വനിധതനിലുമുള പരസര ധചോരണ
വകുപ്പുകേള  തമ്മേനിലനില  എനള ഒരു  സൂചന  ചൂണനിക്കചോണനിചനകേചോണയ  തുടെങ്ങചോര.
ഈ  ബനിലനില്  മചോനകഹചോളുകേളുനടെയുര  നസപ്റനികേയ  ടെചോങ്കുകേളുനടെയുര  ശുചസ്പീകേരണര
യനവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനള പദതനി നനിലവനിലുകണചോനയന്ന ശസ്പീ.  എര.  ഉമ്മേറനിനന്റെ
10-5-2017  -നല  കചചോദദ്യതനിനയ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനി  കഡചോ.  നകേ.ടെനി.  ജലസ്പീല്
നല്കേനിയ മറുപടെനി,  മചോനകഹചോളുകേളുനടെയുര  നസപ്റനികേയ  ടെചോങ്കുകേളുനടെയുര  ശുചസ്പീകേരണര
യനവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനയ  സര്ക്കചോര്  പദതനികേള  നനിലവനിലനില  എന്നചോണയ.
ഇന്നനല ഇവനിനടെ  നമ്മേള  പചോസ്സചോക്കനിയ സപനിനമന്റെറനി  ഡനിമചോന്റെയസനിനല  19-ാാമനത
കപജനില്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതയ,  Mechanisation  of  cleaning  of  manhole and
septic tank എന്നതനിനകവണനി കടെചോക്കണ് മണനി വച്ചനിരനിക്കുകേയചോണയ എന്നചോണയ.  ഇതയ
മൂനമചോസര മുമ്പുള ബഡ്ജറയ പസരഗതനില് ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞെതചോണയ.
ഇതരനമചോരു  പദതനി  ഞങ്ങള  നടെപ്പെചോക്കുനനവന്ന  കേചോരദ്യര  ധനകേചോരദ്യവകുപ്പെയ
പഞചോയതയ  വകുപ്പെനിനന  അറനിയനിക്കചോനതകയചോ  ധനകേചോരദ്യവകുപ്പെയ  ഇതനിനയ  പണര
വച്ചനിട്ടുണയ  എനള കേചോരദ്യര  പഞചോയതയ അറനിയചോനതകയചോ കപചോകുന.  ഇനതചോനക്ക
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കകേവലര അധര വദ്യചോയചോമമചോയനി മചോറുകേയചോണയ.  അങ്ങനനനയചോരു പദതനിയനില എന്നയ
ഒരു മനനി പറയുന. ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പുമനനി ഇന്നനല അതനിനയ പണര വകേയനിരുതനി
നസഷദ്യല്  സപനിനമന്റെറനി  ബഡ്ജറയ  പചോസ്സചോക്കുകേയുര  നചയനിട്ടുണയ.  ഇതചോണയ
ഭരണതനിനന്റെ ഒരു രൂപനമന്നയ ഇവനിനടെ  ചൂണനിക്കചോണനിക്കചോന ആഗഹനിക്കുകേയചോണയ. 

ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരതനില്  വന്നനിട്ടയ  ഇന്നയ  ഒരു  വര്ഷര
പൂര്തനിയചോകുകേയചോണയ.  കകേരള  ചരനിത്രതനിനല  നഷ്ടങ്ങളുനടെയുര  കേഷ്ടങ്ങളുനടെയുര
വനികേസന  മുരടെനിപ്പെനിനന്റെയുര  ഒരു  വര്ഷമചോണയ  നമ്മേള  പനിന്നനിട്ടതയ.   ഇതവണനത
എസയ.എസയ.എല്.സനി.  പരസ്പീക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെചോള   15  വയസ്സുള  ഒരു  മനിടുക്കന
കഫസ്ബക്കനില്  ഒരു കപചോസ്റ്റേനിട്ടു.  ഞങ്ങളുകടെതലചോത കുറതനിനയ ഞങ്ങനളനക്കചോണയ
നനിങ്ങള  രണചോര  തവണ  പരസ്പീക്ഷ  എഴുതനിപ്പെനിച.   2016-നല  നനിയമസഭചോ
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെയ രണചോര വട്ടര നടെതചോന തയ്യചോറചോനണങനില്, 'അന്നയ കകേരള ജനതയയ
പറനിയ  നതറയ  അവര്  ഇന്നയ  തനിരുതര'  എന്ന ഒരു  15  വയസ്സുകേചോരനന്റെ  അമര്ഷര
നമുക്കയ  കഫസ്ബക്കനിലൂനടെ  കേചോണചോ ന  സചോധനിച.   ഒരു  പരസ്പീക്ഷയുനടെ  തയ്യചോനറടുപ്പെയ
നമുനക്കചോനക്ക അറനിയചോര.  നമ്മേനളചോനക്ക പരസ്പീക്ഷ എഴുതനിയതചോണയ.  പനക്ഷ അന്നയ
നമ്മേനളചോനക്ക  പചോസ്സചോകേചോനചോണയ  പരസ്പീക്ഷ  എഴുതനിയനിരുന്നനതങനില്  ഇന്നനത
കുട്ടനികേളക്കയ  'എ പസയ'  കവണര,  തല കുതനന നനിന്നചോണയ പഠനിക്കുന്നതയ.  രചോത്രനി
ഉറങ്ങചോതനിരനിക്കചോന   ബക്കറനിനല  നവളതനില്  കേചോല്  മുക്കനിവച്ചനിരുന്നയ  പഠനിക്കുന്ന
കുട്ടനികേളുണയ.   അങ്ങനന  കേഷ്ടനപ്പെട്ടയ  പഠനിച്ചയ  പരസ്പീക്ഷ  എഴുതനി  കേഴനിയുകമ്പചോള  ആ
കുട്ടനിക്കയ  ഒരചോശതചോസമചോണയ.     നമ്മേനളചോനക്ക  അവസചോനനത  കേണക്കയ  പരസ്പീക്ഷ
കേഴനിഞ്ഞെയ  വസ്പീട്ടനികലയയ  വരുകമ്പചോള  ആശതചോസകതചോനടെ  പുസകേര  അറകതയയ
ഒകരറചോണയ.   ഇനനി  2-3  മചോസകതയയ  അതയ  നമുക്കയ  ആവശദ്യമനില.   ആ
ആശതചോസതനിലനിരനിക്കചോന  ഇന്നനത  കുട്ടനി  കപചോകുകമ്പചോഴചോണയ  അമ്മേ  പറയുന്നതയ,
പുസകേര എറനിയചോന വരനട്ട നസ്പീ എഴുതനി വന്ന പരസ്പീക്ഷ ശരനിയചോയനിട്ടനിലചോനയന്നയ ടെനി.വനി.-യനില്
എഴുതനിക്കചോണനിക്കുനനണന്നയ.  ചരനിത്രതനില് ആദദ്യമചോയകല എസയ.എസയ.എല്.സനി.
പരസ്പീക്ഷ  രണചോരവട്ടര  എഴുകതണനിവന്നതയ.   ആ  ഒരു  ഗതനികകേടെചോണയ  ഇന്നയ
കകേരളതനിനളതയ.   2016-നല  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെയ  ഒനകൂടെനി  നടെതനിയചോല്  ജനര
നനിങ്ങനള വനിലയനിരുതനമന്നയ അതുനകേചോണചോണയ ആ കുട്ടനി പറഞ്ഞെതയ.  

ഇകപ്പെചോള വചോര്ഷനികേചോകഘചോഷങ്ങളുനടെ ഒരു വലനിയ ബഹളമചോണയ.  ഇവനിനടെ ശസ്പീ.
ആര്.  രചോകജനഷചോനക്ക  പസരഗനിക്കുകമ്പചോള  പുതനിയനതചോനര  പറയചോനനിലചോതതു
നകേചോണയ  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചചോണനിയുനടെ  കേചോലതയ  നടെപ്പെചോക്കനിയ  പദതനികേള
ഏനറടുക്കുകേയചോണയ.  ഇന്നനത എലചോ പത്രങ്ങളനിലുര ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയുനടെ
ചനിത്രമടെക്കര  ഒരുപചോടെയ  പദതനികേള പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ.   അതനില് നമകടചോ,  വനിഴനി ഞ്ഞെര,
കേണ്ണൂര് എയര്കപചോര്ട്ടയ  എന്നനിവനയചോനക്കയുണയ.   ഇതനിനന്റെനയചോനക്ക പനിതൃതതതനിനയ
ഡനി.എന.എ.  നടെസ്റ്റേയ  നടെകതണ  കേചോരദ്യമനില.   ഇനതചോനക്ക  ഏതയ  കേചോലതചോണയ
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തുടെങ്ങനിയനതന്നയ കകേരള ജനതയറനിയചോര.   അതനില് എനനിനക്കചോരു വനികയചോജനിപ്പുണയ.
ഇന്നനത പത്ര പരസദ്യങ്ങളനിനലചോനക്ക നവകകേരളതനിനന്റെ ഒന്നചോര വചോര്ഷനികേനമന്നചോണയ
പറയുന്നതയ.  ഞങ്ങനള നനിങ്ങള വനിസരനികച്ചചോള, ഇ.എര.എസയ.-ഉര അചത്യുതകമകനചോനര
ഇ.  നകേ.  നചോയനചോരുനമചോനക്ക  കചര്ന്നചോണയ  നവകകേരളമുണചോക്കനിയതയ.   മന്നതയ
പതനചോഭനര  ആര്.  ശങറുര  പട്ടര  തചോണുപനിളയുര  ഇടെതയ-വലതയ  മുന്നണനികേളനിനല
നകേ.  കേരുണചോകേരനര ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനിയുര  സനി.  എച്ചയ.  മുഹമ്മേദ്കകേചോയയുര
സസ്പീതനി സചോഹനിബനമചോനക്കയടെങ്ങുന്നവരുനടെ സരഭചോവനകേളുണയ.  പനക്ഷ,  അനതലചോര
മറന.   നവകകേരളര  തുടെങ്ങുന്നതയ  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷര  നമയയ  മചോസര  25-ാം
തസ്പീയതനിയചോനണന്നചോണയ  ഇവരുനടെ  കേണക്കയ.   എന്തചോണയ  ഇനതചോനക്ക?  വളനര
കമചോശമചോയനികപ്പെചോയനി.   നവകകേരളതനിനന്റെ ഒന്നചോര  വചോര്ഷനികേര.  അതനിനയ  മുമ്പുളതയ
നവകകേരളമകല?  ഐകേദ്യ  കകേരളര  രൂപനപ്പെട്ടയ  നനിങ്ങളുര  ഞങ്ങളുമുള  ഇടെതുര
വലതുമചോയ  മനനിസഭകേള  ഒരുപചോടെയ  സരഭചോവനകേള  നചയചോണയ  ഈ  നവകകേരളര
സൃഷ്ടനിച്ചതയ.   നനിങ്ങളുനടെ  കേണ്ണനില്  ഇതുവനരയുളനതചോനര  നവകകേരളതനിനന്റെ
ഭചോഗമല.   വലചോത  കമചോശമചോയനികപ്പെചോയനി.   'ഞചോനര  ഞചോനനമന്റെചോളുര  പനിനന്ന  40
കപരുര' എന്നയ പറഞ്ഞെതുകപചോനല ഇന്നയ നനിങ്ങളക്കയ അഭനിരമനിക്കചോന എന്തചോണുളതയ?
നനിങ്ങളുനടെ കേയ്യനില് ഒരു കേനിഫ്ബനിയുണയ.  നമ്മേളുര നമ്മുനടെ കേനിഫ്ബനിയുര ശസ്പീ. ഉമ്മേന
ചചോണനി  തന്ന  കുനറ  വനികേസന  പദതനികേളുര  അതനിനന്റെ  തുടെര്ച്ചയുമലചോനത  ഈ
ഗവണ്നമന്റെനിനയ എന്തചോണയ അവകേചോശനപ്പെടെചോനളതയ?  

ഒരു  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഒരു  നകേചോലര  കേഴനിഞനവന്നയ  പറഞ്ഞെചോല്  1/5
പൂര്തനിയചോനയന്നചോണയ. ഈ 1/5 പൂര്തനിയചോയകപ്പെചോള മലപ്പുറര നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനനക്കുറനിച്ചയ
ഇവനിനടെ  പറഞ;  ഞചോന  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.   മലപ്പുറതയ  ജനങ്ങള
ഗവണ്നമന്റെനിനന വനിലയനിരുതനമന്നയ ശസ്പീ.  കകേചോടെനികയരനി ബചോലകൃഷ്ണന പറഞ്ഞെകലചോ;
നന്നചോയനി വനിലയനിരുതനി.  ഒകന്നമുക്കചോല് ലക്ഷര കവചോട്ടനിനചോണയ ഞങ്ങനള ജയനിപ്പെനിച്ചതയ.
നനിങ്ങള  10  മചോസര  ഭരനിച്ചകപ്പെചോള ജനര  ഇങ്ങനനയചോണയ  വനിലയനിരുതനിയനതങനില്
നനിങ്ങള  5  നകേചോലര  പൂര്തനിയചോക്കനിയചോല്  കകേരളതനിനല  ജനത  അധനികേചോരര
യു.ഡനി.എഫയ.-നന്റെ വകേകേളനികലയയ തനിരനികച്ചല്പ്പെനിക്കുനമന്ന കേചോരദ്യതനില് ഞങ്ങളക്കയ
ഒരു തര്ക്കവുമനില.   2014-ല് ശസ്പീമതനി പനി.  നകേ.  വസനബനയ നനിര്തനിയകപ്പെചോള
അതനിനമുമ്പയ  കേനിട്ടനിയതനികനക്കചോള  90,000  കവചോട്ടയ  കുറഞ.   അവനിനടെ  വച്ചല
കേണക്കുകൂകട്ടണതയ.   2009  മുതല്  കേണക്കുകൂട.   2016-നല  നനിയമസഭചോ
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെയ  കേണക്കുകൂട.   30,000  കവചോട്ടയ  കുറവചോണയ.   ഞങ്ങനള
സരബന്ധനിച്ചനിടെകതചോളര അരലക്ഷര കവചോട്ടയ  കൂടെനി.  5,15,000  കവചോട്ടയ  കകേരളതനിനന്റെ
റനിക്കചോര്ഡയ  കനട്ടമചോണയ.  ഭൂരനിപക്ഷര  കുറയുന്ന  സചോഹചരദ്യമചോണയ  ഞചോന
വനിശദസ്പീകേരനിച്ചതയ.  
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കകേരളര  ഇന്നയ  പനനിയനില്  അമരുകേയചോണയ.   കകേരളതനിനന്റെ  നചോനചോഭചോഗതര
പകേര്ച്ചവദ്യചോധനികേളുര  പനനികേളുമചോണയ.   അടെനിയന്തരപകമയര  അവതരനിപ്പെനിച്ചകപ്പെചോള
മനനി പറഞ്ഞെതയ എലചോര ഭദ്രമചോനണന്നചോണയ.  ഒരു ഇടെതുപക്ഷ ഭരണ കേചോലതയ പനനി
വന്നകപ്പെചോള പട്ടചോളനത വനിളനിച.   നകേചോതുകേനിനന നകേചോലചോന കതചോനക്കടുതവരചോണയ
നനിങ്ങള.   ഇന്നയ  ആ ജചോതനി  വസ്പീരവചോദനമചോനര  കേചോണനിക്കുന്നനില.   എന്നനിരുന്നചോലുര
എനന്തങനിലുനമചോനക്ക  നചയ്യണര.   മണ്ണചോര്ക്കചോടെയ  കമഖലയനിനലചോനക്ക  ആനകേ
പനനിയചോണയ.   നഡങനിപ്പെനനി, എലനിപ്പെനനി തുടെങ്ങനിയവനയചോനക്കയുണയ.  ആശുപത്രനിയനില്
ആളുകേനള അഡനിറയ നചയ്യചോന കേഴനിയുന്നനില.  

മനി  .   നചയര്മചോന  : നയസയ....... പസ്പീസയ....... സമയര കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷരസുദ്ദേസ്പീന  : സര്,  ഒരു  കേചോരദ്യരകൂടെനി  പറഞ്ഞെയ   ഞചോന
അവസചോനനിപ്പെനിക്കചോര.   നമ്മുനടെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  മദദ്യനയര  എന്തചോണയ  വരചോതതയ?
ഇതനില്   ഒരു  കേളക്കളനിയുനണന്നചോണയ  ഞചോന  പറയുന്നതയ.   മദദ്യനയര
വരചോതതുനകേചോണയ ഇതവണയുള ബചോര് വലസനസുകേളുര ബനിയര്-വവന പചോര്ലര്
വലസനസുകേളുനമചോനക്ക  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷനത   അകത   കററനിനയ   നനിങ്ങള
പുതുക്കനിനക്കചോടുത.   ഓകരചോ  തവണയുര,  ഓകരചോ  വര്ഷവുര  10  ശതമചോനവുര  20
ശതമചോനവുര വലസനസയ ഫസ്പീസയ സചോധചോരണയചോയനി വര്ദനവുണചോകുര.  

മനി  .   നചയര്മചോന  : നയസയ....... പസ്പീസയ കേണ്ക്ലൂഡയ.

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷരസുദ്ദേസ്പീന  : സര്,  മദദ്യനയര പഖദ്യചോപനിച്ചനിനലന്നയ പറഞനകേചോണയ
മദദ്യ മുതലചോളനിമചോനരയുര ബചോറുകേചോനരയുര സഹചോയനിക്കുകേയചോണയ ഇവനിനടെ നചയനിട്ടുളതയ.
അതനിനന്റെ പനിന്നനില് എനന്തചോനക്കകയചോ ചസ്പീഞനചോറുനനണന്നചോണയ പറയനപ്പെടുന്നതയ.
ഒരു  വര്ഷരനകേചോണയ  എലചോ  തലതനിലുര  കകേരളതനിനന  പുറകകേചോട്ടടെനിച്ച   ഒരു
ഗവണ്നമന്റെചോണനിതയ.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    നകേ  .    വനിജയന  : സര്,  ധനവനിനനികയചോഗ  ബനിലനിനന  സര്വ്വചോതനചോ
പനിന്തചോങ്ങുകേയചോണയ.   കകേരളനത  ഒരു  മുടെനിഞ്ഞെ  തറവചോടെയ  കപചോനലയചോക്കനിയ
സചോഹചരദ്യതനിലചോണയ  എല്.ഡനി.എഫയ.  ഗവണ്നമന്റെയ  അധനികേചോരതനില്  വന്നതയ.
അതനിനനതടെര്ന്നയ എല്.ഡനി.എഫയ.  കകേരളസ്പീയ സമൂഹതനിനകവണനി തയ്യചോറചോക്കനിയ
ഒരു  പകേടെനപത്രനികേ  ജനങ്ങളുനടെ  മുമ്പചോനകേ  അവതരനിപ്പെനിചനകേചോണയ  ജനങ്ങളുനടെ
മചോനകഡറയ  വചോങ്ങനി  വലനിയ  ഭൂരനിപക്ഷകതചോനടെ  അധനികേചോരതനികലറനി.   സഖചോവയ
പനിണറചോയനി  വനിജയന  കകേരളതനിനന്റെ  മുഖദ്യമനനിയചോയുര  കഡചോ.  ടെനി.  എര.  കതചോമസയ
ഐസകേയ  ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയചോയുര  മറയ  മനനിമചോരുര  ചുമതലനയടുതനകേചോണയ
ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ  മുകന്നചോട്ടുകപചോയനി.   അതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണയ  എനനിക്കയ  മുമ്പയ
സരസചോരനിച്ച  ശസ്പീ.  എന.  ഷരസുദ്ദേസ്പീന  മലപ്പുറര  നതരനഞ്ഞെടുപ്പുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ



നനിയമനനിര്മ്മേചോണകേചോരദ്യര 345

ഇവനിനടെ  സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ.   10  മചോസര  ആകുകമ്പചോഴചോണയ  മലപ്പുറതയ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെയ
നടെന്നതയ.  10 മചോസരനകേചോണയ മലപ്പുറര പചോര്ലനമന്റെയ മണ്ഡലതനില് ഒരു ലക്ഷര കവചോട്ടയ
അധനികേര  കേരസമചോക്കചോന  കേഴനിഞനവന്നയ  പറഞ്ഞെചോല്  5  വര്ഷരനകേചോണയ  ഈ
ഗവണ്നമന്റെയ 140 സസ്പീറനിലുര ജയനിക്കുന്ന സചോഹചരദ്യതനികലയയ കകേരളര മചോറുകേയചോണയ.
എസയ.എസയ.എല്.സനി. പരസ്പീക്ഷയുനടെ കേചോരദ്യര ഇവനിനടെ സൂചനിപ്പെനിച.  കേഴനിഞ്ഞെ തവണ
3 ദനിവസമചോണയ എസയ.എസയ.എല്.സനി. പരസ്പീക്ഷയുനടെ റനിസളട്ടയ പഖദ്യചോപനിച്ചതയ.  അതയ
മറനകപചോകേരുതയ.   പരസ്പീക്ഷ എഴുതചോത  79  കുട്ടനികേളചോണയ  പചോസ്സചോയതയ.   അതനില്
ഒരചോളക്കയ 'എ പസ്സു'മചോണയ.  ഈ കേചോരദ്യങ്ങള വനിസരനിക്കരുതയ.  ഞചോന അതനിനന്റെ മറയ
വനിശദചോരശങ്ങളനികലയയ  കപചോകുന്നനില.   പശസ  കേവനി  അയ്യപ്പെപണനിക്കര്  നമ്മേനള
കനചോക്കനി കചചോദനിച്ചനിരുന, 

കേചോനടെവനിനടെ മക്കകള? കമനടെവനിനടെ മക്കകള? 

കേചോട്ടുപുല്തകേനിടെനിയുനടെ കവനരവനിനടെ മക്കകള?

കേചോട്ടുപൂകഞചോലയുനടെ കുളനിനരവനിനടെ മക്കകള?

കേചോറ്റുകേള പുലര്ന്ന പൂങചോനവവനിനടെ മക്കകള?

ഈ  കചചോദദ്യങ്ങളക്കയ  ഉതരനമന്ന  നനിലയനിലചോണയ  പകേടെനപത്രനികേയനിനല  4
മനിഷനകേള കകേരളചോ ഗവണ്നമന്റെയ പഖദ്യചോപനിച്ചനിട്ടുളതയ.  വസ്പീടെയ എന്ന സതപര ഇവനിനടെ
പൂവണനിയുകേയചോണയ.   ഇതയ  സരബന്ധനിച്ചയ  ഒകട്ടനറ  പസരഗങ്ങള  ഇവനിനടെ
നടെന്നതചോണയ.   തസ്പീര്ച്ചയചോയുര  ഈ  പകൃതനികയയുര  മണ്ണനികനയുര  സമൂഹകതയുര
സരരക്ഷനിക്കചോന  പതനിജ്ഞചോബദനമന്ന  നനിലയയ  മനഷദ്യകരചോടെയ  കൂറുപുലര്തന്ന
തസ്പീരുമചോനവുമചോയനി ഈ ഗവണ്നമന്റെയ മുകന്നചോട്ടുകപചോകുര.  മുടെനിഞ്ഞെ തറവചോടെചോക്കനി മചോറനിയ
ഈ  കകേരളനത  ഇനനിനയങ്ങനന  മുകന്നചോട്ടുനകേചോണ്ടുകപചോകേണനമന്ന  കേചോഴ്ചപ്പെചോടെനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  പണമനിനലങനിലുര  ഈ  നചോടെനിനന്റെ  വനികേസനതനിനയ  പണനമചോരു
പശമനലന്നയ കേണ്ടുനകേചോണയ ഒരു പുതനിയ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനകേചോണയ സമഗമചോയ
വനികേസന  പക്രനിയയയ  തുടെക്കര  കുറനിച്ചനിട്ടുളതയ  തസ്പീര്ച്ചയചോയുര  ശചോഘനസ്പീയമചോണയ.
അതനിനന്റെ കൂനടെയചോണയ  4  മനിഷനമചോയനി ബന്ധനപ്പെട്ട പഖദ്യചോപനങ്ങള.  അതനിലചോണയ
അയ്യപ്പെപണനിക്കര്ക്കയ  മറുപടെനി  പറഞനകേചോണയ  കകേരളനത  സരരക്ഷനിക്കചോന  ഈ
ഗവണ്നമന്റെയ  രരഗതവരുന്നതയ.   കേചോനടെന്നയ  പറഞ്ഞെചോല് നമ്മുനടെ  സരസ്കചോരതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോണയ.   കവനരവനിനടെനയന്നയ  കചചോദനിക്കുകമ്പചോള  നമ്മുനടെ  സരസ്കചോരതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോണയ.   അതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  രരഗര  മുതല്  വകയചോജനങ്ങളുനടെ
പശങ്ങള  വനര  വകേകേചോരദ്യര  നചയ്യുന്ന  രസ്പീതനിയനികലയയ  ഗവണ്നമന്റെയ  തുടെക്കര
കുറനിക്കുകേയചോണയ.   കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരു  വര്ഷരനകേചോണയ  ഏനറ  അഭനിനനനങ്ങള
ഏറ്റുവചോങ്ങനിനക്കചോണചോണയ  ഒന്നചോര  വചോര്ഷനികേതനികലയയ  എതനിയതയ.   ഇന്തദ്യയയ
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മചോതൃകേയചോയനി മുകന്നചോട്ടയ കപചോകുകേയചോനണന്നയ നതളനിയനിക്കുന്ന തരതനികലയയ, അതനിനന്റെ
ചൂണ്ടുപലകേയചോയനി  ഒന്നചോര  വചോര്ഷനികേര  സകന്തചോഷകതചോടുകൂടെനി  കകേരളമചോനകേ
ആകഘചോഷനിക്കുകേയചോണയ.  

1.00 PM]

അതനിനന്റെ പയചോസതനിലചോണയ  നസക്രകട്ടറനിയറയ  നടെയനിലുര  മറയ  കമഖലകേളനിലുര
ഒരുമനിച്ചയ  നനിനനകേചോണയ   കകേചോണ്ഗസ്സുര  ബനി.നജ.പനി.-യുര  ഇകൗ
ഗവണ്നമന്റെനിനനതനിരചോയനി  സമരര  നടെതന്നതയ.  അതവരുനടെ  മനസ്സനിലുള  ഒരു
കേചോഴ്ചപ്പെചോടെചോണയ.  ഇനതചോരു  വര്ഗ്ഗസമരമചോണയ.  കലചോകേ  സചോമചോജദ്യതതതനിനനതനിനര,
മുതലചോളനിതതതനിനനതനിനരയുള  കപചോരചോട്ടതനിനന്റെ  ശക്തനി  കകേരളതനില്  രൂപര
നകേചോള്ളുന  എന്നതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ഇതയ  ഇന്തദ്യയയ  ആപതചോനണന്നയ
കേണ്ടുനകേചോണചോണയ അവര് കയചോജനിചനനിന്നയ നസക്രകട്ടറനിയറനിനയ മുമ്പനില് ഇതരനമചോരു
സമരമുറ  തുടെങ്ങനിയതയ.  അതചോണയ  ശസ്പീ.  എന.  ഷരസുദ്ദേസ്പീന  ആകലചോചനികക്കണതയ.
ഇതരനമചോരു  സചോഹരദ്യര  കകേരളതനില്  വരുനനവന്നയ  പറഞ്ഞെചോല്  ഇതനിനന
പനിന്തചോങ്ങചോന നനിങ്ങള തയ്യചോറചോകേണര.  കകേരളവുര  ഇന്തദ്യയുര രക്ഷനപ്പെടെചോന നനിങ്ങള
പനിന്തചോങ്ങണനമന്നചോണയ  എനനിക്കയ  സൂചനിപ്പെനിക്കചോനളതയ.   അതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണയ
നചോലയ  മനിഷനകേള. ഇനതചോരു ജനകേസ്പീയ സരരഭമചോണയ,  ഗവണ്നമന്റെയ  പദതനിനയന്ന
നനിലയല. ഗവണ്നമന്റെയ അതയ ലക്ഷദ്യര വയ്ക്കുന. ഇകൗ നചോടെനിനന സരരക്ഷനികക്കണതുണയ,
നചോട്ടനിനല  തലമുറനയ  സരരക്ഷനികക്കണതുണയ.  അതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണയ
മനിഷനകേളുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ട  'ആര്ദ്രര'  എന്ന  പദതനി.  തസ്പീര്ച്ചയചോയുര  എത്ര
ശചോഘനസ്പീയമചോണയ.  'ധര്മ്മേചോശുപത്രനി'  എന്ന  സങല്പ്പെര  നമുക്കുണചോയനിരുന.  അതയ
മചോറനി,  ഒരു  സചോമചോജദ്യ  മുതലചോളനിത  സചോമ്പതനികേനയര  നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയനി, പുതന സചോമ്പതനികേ നയതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി ഇകൗ കമഖലകേനളലചോര വനിറയ
കേചോശചോക്കുന്ന  സമസ്പീപനതനികലയയ  കപചോയനി;  വസ്പീണ്ടുര  ധര്മ്മേചോശുപത്രനി
സങല്പ്പെതനികലയയ  തനിരനിചവരനികേയചോണയ.  സര്ക്കചോര്  ആശുപത്രനികേനള
ജനസകൗഹൃദമചോക്കുന;  പചോഥമനികേ  ആകരചോഗദ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങള  കുടുരബചോകരചോഗദ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളചോക്കുന.  നമഡനിക്കല് കകേചോകളജയ,  ജനിലചോ,  തചോലൂക്കചോശുപത്രനികേനള സൂപ്പെര്
നസഷദ്യചോലനിറനി  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളചോക്കനി  മചോറ്റുന.  മനികേച്ച  കഡചോകര്മചോരുനടെയുര
പചോരചോനമഡനിക്കല്  സ്റ്റേചോഫനിനന്റെയുര  കസവനര,  മനികേച്ച  ലകബചോറട്ടറനി  സകൗകേരദ്യങ്ങള,
കേചോനസര് കപചോലുള മചോരകേകരചോഗങ്ങളക്കയ പകതദ്യകേ ചനികേനിതചോ കകേന്ദ്രങ്ങള എലചോര
ഉയര്തനിനക്കചോണ്ടുവരചോന  തസ്പീരുമചോനനിക്കുകേയചോണയ.   സര്ക്കചോര്  ജസ്പീവനക്കചോര്ക്കുര
നപനഷനകേചോര്ക്കുര  ആകരചോഗദ്യ  ഇനഷതറനസയ,  എലചോ  വനിഭചോഗങ്ങളക്കുര
സകൗജനദ്യമചോയനി  മരുന്നയ  എതനിക്കുന്ന  പദതനികേളചോണയ  ഇതനിനന്റെ  ഭചോഗമചോയനി
ഉയര്നവരുന്നതയ.  സമഗമചോയ  സചോമൂഹദ്യ  കക്ഷമപദതനികേള  നടെപ്പെനിലചോക്കുന.
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മനഷദ്യനകവണനിയചോണയ  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെയ  നനില്ക്കുന്നതയ.  രചോജദ്യനത  വനിറയ
കേചോശചോക്കുന്ന  നനിലപചോടുകേളനില്നനിനര  മചോറനി  മനഷദ്യജസ്പീവനിതര  എന്തചോനണന്നയ
മനസ്സനിലചോക്കനി  അവനന്റെ  പശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുകേയചോണയ  ഒരു  ജനചോധനിപതദ്യ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ബചോധദ്യത.  അതചോണയ   സഖചോവയ  പനിണറചോയനി  വനിജയനന്റെ
കനതൃതതതനിലുള  ഗവണ്നമന്റെയ.  എല്.ഡനി.എഫയ.-നന്റെ  പകേടെന  പത്രനികേയനില്
പറഞ്ഞെ  കേചോരദ്യങ്ങള  ഒനന്നചോന്നചോയനി  നടെപ്പെനിലചോക്കുകേയചോണയ.  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനന്റെ
കവളയനില്  ഇകൗണതനില്  പചോടെനിനക്കചോണയ  സുനരകമചോഹന  മുദ്രചോവചോകേദ്യങ്ങള
മുകന്നചോട്ടുവച്ചയ  കവചോട്ടയ  വചോങ്ങചോനല  പകേടെനപത്രനികേ,   അതനിനകശഷര  ആരുര
പുറരകേചോണചോത  സമസ്പീപനതനികലയല  കപചോകകേണതയ.  നനിതദ്യജസ്പീവനിതതനിലൂനടെ
എന്തചോണയ പകേടെനപത്രനികേനയന്നയ നതളനിയനിചനകേചോണയ മുകന്നചോട്ടുകപചോകുന.  അതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയചോണയ  സമഗ സചോമൂഹദ്യകക്ഷമ പദതനികേള നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതയ.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
വചോയ്പചോ സഹചോയവുമചോയനി ബന്ധനപ്പെട്ടയ എത്ര സബ്മനിഷനകേളുര പസരഗങ്ങളുമചോയനിരുന
കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷര  ഇകൗ  നനിയമസഭയകേതയ  ഉയര്നവന്നതയ.  എന്നചോല്  ഒരു
നനിമനിഷര  ആകലചോചനിക്കചോനത,  കകേരളതനില്  ആ  പദതനിക്കയ  രൂപര  നല്കേനി
900 കകേചോടെനി രൂപയുനടെ വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വചോയ്പചോ സഹചോയമചോണയ  കഡചോ. ടെനി. എര. കതചോമസയ
നഎസകേയ  പഖദ്യചോപനിച്ചനിട്ടുളതയ.   2159  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കചോരുനടെ  ഒരു  ലക്ഷര
രൂപവനരയുള കേടെര എഴുതനിതളനി.  ആകരചോടെചോണയ ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെനിനയ കൂറയ എന്നയ
ഇതനിലൂനടെ നതളനിയനിക്കുകേയചോണയ.  പഖദ്യചോപനിച്ച മുഴുവന പട്ടയവുര വനിതരണര നചയ്യുര
എന്നതചോണയ   സര്ക്കചോരനിനന്റെ  നയര.   അകതചോനടെചോപ്പെര  ഭൂമചോഫനിയനയ
നനിലയ്ക്കുനനിര്തനമനര   പഖദ്യചോപനിക്കുകേയചോണയ.   അര്ഹരചോയ  60  വയസ്സയ
കേഴനിഞ്ഞെവര്നക്കലചോര  നപനഷന  നല്കുന്ന  യൂണനികവഴ്സല്  നപനഷന  സ്കസ്പീര
നടെപ്പെനിലചോക്കുന.  പൂട്ടനിക്കനിടെക്കുന്ന  40  കേശുവണനി  ഫചോകറനികേള  തുറന്നയ  18000
നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  നതചോഴനില്  തനിരനിനകേ  നല്കേനി.   4943  കപര്ക്കയ  പുതുതചോയനി
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  നപനഷന  നല്കേനി.   നനിശലമചോയനിരുന്ന  വകേതറനി
കമഖലനയ  ഇന്നയ  ചലനിക്കുന്ന  കമഖലയചോക്കനി  മചോറനി.  പരമ്പരചോഗത  വദ്യവസചോയ
കമഖലയനിനല  നതചോഴനിലചോളനികേളക്കയ  ആ  കമഖല  സുരക്ഷനിതമചോനണന്നയ  കതചോനന്ന
തരതനികലയയ  മചോറ്റുവചോനള  സരവനിധചോനനമചോരുക്കനി.   കുട്ടനികേളക്കയ  സകൗജനദ്യമചോയനി
യൂണനികഫചോര   നല്കേനി  ആ  കമഖലനയ  ശക്തനിനപ്പെടുതചോനള  ശമര  ഗവണ്നമന്റെയ
പഖദ്യചോപനിചനവന്നയ  മചോത്രമല,  അകതചോനടെചോപ്പെര  അവരുനടെ  നനകേകേളനികലയയ
പുസകേനമതനിക്കുന്ന നനില ഉയര്തനിനക്കചോണതന്നനിരനിക്കുകേയുമചോണയ. നമ്മുനടെ നചോട്ടനിനന്റെ
പശചോതല  സകൗകേരദ്യങ്ങനളചോരുക്കുന്ന  കേചോരദ്യതനില്  മചോതൃകേചോപരമചോയ
പവര്തനങ്ങളചോണയ  ഇകപ്പെചോള  നടെക്കുന്നതയ.  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷര  കറചോഡനിനല
അറകുറപ്പെണനികേള നടെന്നതയ എങ്ങനനനയന്നയ നചോര കേണ്ടുകേഴനിഞ. ഇന്നതല സനിതനി.
അറകുറപ്പെണനി  നടെന്ന  കറചോഡയ  ഏതചോനണന്നയ  ഇന്നനികപ്പെചോള  തനിരനിച്ചറനിയുര.
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ബഹുമചോനദ്യനചോയ  ജനി.  സുധചോകേരന  അതനിനനചോരു  പകതദ്യകേ  കമചോണനിററനിരഗയ
സരവനിധചോനര  ഏര്നപ്പെടുതനി  മചോതൃകേചോപരമചോയ  പവര്തനര  നടെതന.  കേഴനിഞ്ഞെ
അഞ്ചുവര്ഷര  ഇതനിനകവണനി  നനികവദനര  നല്കേനി  എനന്റെ  നനകേ  കുഴഞ്ഞെനിട്ടുര
തുകേനയചോനര  ലഭനിച്ചനില.  ഇന്നയ  എലചോ  മണ്ഡലങ്ങനളയുര  ഒരുകപചോനല കേചോണുകേയുര
എലചോ  മണ്ഡലങ്ങളനിലുമുളവര്  മനഷദ്യരചോനണന്നയ  കേണ്ടുനകേചോണയ  എടുക്കുന്ന
തസ്പീരുമചോനമചോണയ  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനിലുര  'കേനിഫ്ബനി'-യനിലൂനടെയുര  നടെപ്പെനിലചോക്കുന്നതയ.
ഏതയ  കമജര്  പദതനിക്കയ  അകപക്ഷ  നകേചോടുതചോലുര  അതയ  നടെപ്പെനിലചോക്കചോനള
സരവനിധചോനങ്ങളചോണയ   കകേരളതനിലുളതയ.  പക്ഷകഭദമനിലചോനത  എലചോവര്ക്കുര തുലദ്യ
നസ്പീതനിനയന്നയ പഖദ്യചോപനിചനകേചോണയ  140  മണ്ഡലങ്ങളനിലുര വനികേസനര നടെതന്ന ഒരു
സമസ്പീപനമചോണയ എല്.ഡനി.എഫയ.-നളളതയ. അതചോണയ എല്.ഡനി.എഫയ., യു.ഡനി.എഫയ.
മുന്നണനികേള  തമ്മേനിലുള  വദ്യതദ്യചോസര.  മനഷദ്യകരചോടെചോണയ  കൂറയ,  അവനിനടെയുളതുര
മനഷദ്യരചോനണന്നയ  കേണ്ടുനകേചോണ്ടുള  ഒരു  വനികേസനര  സമഗമചോയനി
നടെപ്പെനിലചോക്കുകേയചോണയ.  എലചോകപര്ക്കുര വസ്പീനടെന്ന യചോഥചോര്തദ്യര നടെപ്പെനിലചോക്കുന്ന ഒരു
സചോഹചരദ്യതനികലയയ  കപചോകുന.  തസ്പീര്ച്ചയചോയുര  ഒന്നചോമതയ  വചോര്ഷനികേര
ആകഘചോഷനികക്കണ  അവസരര  യഥചോര്തതനില്  ഇന്നചോയനിരുന്നനില.   ഇന്നയ  ഏനറ
സമയര  നമുക്കയ  ലഭനികക്കണതചോയനിരുന.  ഇനതലചോര  പറയചോനള  അവസരര
ലഭനികക്കണതചോയനിരുന. ഒന്നചോമതയ വര്ഷരതനന്ന ഇതുകപചോനല കപചോകുകേയചോനണങനില്
അഞ്ചുവര്ഷര  നകേചോണയ  സഖചോവയ  പനിണറചോയനി  വനിജയനന്റെ  കനതൃതതതനിലുള
ഗവണ്നമന്റെയ,  വരചോന  കപചോകുന്ന  നതര നഞ്ഞെടുപ്പെനില് എല്.ഡനി.എഫയ.-നന്റെ  140
എര.എല്.എ.-മചോനരയുര ജയനിപ്പെനിക്കുന്ന അവസയനികലയയ മചോറുര. ആ നനിലയനികലയ്ക്കുള
ശബ്ദമചോണയ  വനിദദ്യചോലയങ്ങളനില്നനിന്നയ  ഉയരചോന  കപചോകുന്നതയ.   അവര്  ഇന്നയ  ഒരു
പുതനിയ കലചോകേനത കേചോണുകേയചോണയ.  അവരുനടെ എലചോ കേഴനിവുകേളുര പകേടെനിപ്പെനിക്കചോന
കേഴനിയുന്ന, അവരുനടെ സചോദദ്യതകേള മുഴുവന ഉപകയചോഗനിക്കചോന കേഴനിയുന്ന വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ
കകേന്ദ്രങ്ങളചോക്കനി മചോറ്റുന.  അന്തര്കദശസ്പീയ നനിലവചോരതനികലയയ വനിദദ്യചോലയങ്ങനള മചോറനി
ഇന്തദ്യന  ഭരണഘടെന  അനശചോസനിക്കുന്ന  വര്തമചോന  കേചോലയളവനിനല
നവല്ലുവനിളനികേനള  കനരനിടെചോന  ഇന്തദ്യന  ജനചോധനിപതദ്യനതയുര  മകതതരതതനതയുര
സരരക്ഷനിക്കുന്നതനിനള  ബചോധദ്യത  എനനിക്കുണയ  എന്നയ  കതചോനന്ന  ഒരു
തലമുറനയയചോണയ ഇകൗ നപചോതുവനിദദ്യചോലയതനിലൂനടെ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതയ.  ആ യജ്ഞമചോണയ
ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെയ  ഏനറടുതനിട്ടുളതയ.  തസ്പീര്ച്ചയചോയുര  യു.ഡനി.എഫയ.  ഈ ബനിലനിനന
പനിന്തചോകങ്ങണതചോണയ. ഇന്തദ്യയനില്  ഒരു  കപചോരചോട്ടര  നടെക്കുകേയചോണയ.   അതനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  കകേരളതനിനന്റെ  ശബ്ദര  ഒന്നചോനണന്നയ  കേചോണനിചനകേചോടുക്കുന്നതനിനള
ബചോധദ്യത  നനിങ്ങളക്കുര  കൂടെനിയുനണന്നയ  പറഞനകേചോണയ  എനന്റെ  വചോക്കുകേള
അവസചോനനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജചോര്ജയ :  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  ഇ.  നകേ.  വനിജയകനചോടെയ
എനനിനക്കചോരു അഭനിപചോയര പറയചോനണചോയനിരുന. മുഴുവന സസ്പീറനിലുര എല്.ഡനി.എഫയ.
ജയനിച്ചചോല്  എങ്ങനനയചോണയ  ശരനിയചോകുന്നതയ?  140  സസ്പീറ്റുര  കവണ,  ശസ്പീ.  രകമശയ
നചന്നനിതലയുര  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതചോമസുനമചോനക്ക  അവനിനടെ  ഇരുകന്നചോനട്ട.  അവനര
ഉപദ്രവനിക്കരുതയ.  പതനിപക്ഷര കവനണന്നയ  പറയുന്നതയ  ശരനിയചോകണചോ?  പതനിപക്ഷര
കവനണന്നയ  ഇനനിനയങനിലുര  പറയരുതയ.  വനിഴനിഞ്ഞെര  പദതനിനയപ്പെറനി  2016
നഫബ്രുവരനി  27-ാം  തസ്പീയതനി  മുനമുഖദ്യമനനി  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  ഉമ്മേന  ചചോണനിയുനടെ
കേചോലതയ തനിരുവനന്തപുരതയ ഞചോന നടെതനിയ ഒരു പത്രസകമ്മേളനതനില് പറഞ്ഞെ
കേചോരദ്യങ്ങളുനടെ കേണക്കയ മചോത്രനമ പറയുനള.  വനിഴനിഞ്ഞെര പദതനിനയന്നചോല് അദചോനനി
പദതനിയചോണയ. ഇതയ നകേചോളയചോണയ, ഇതയ പചോടെനില, എന പറഞ്ഞെ ആളചോണയ ഞചോന.
ആനകേ  മുതല്മുടെക്കയ  7,525  കകേചോടെനി  രൂപയചോണയ.   അതനില്  കകേന്ദ്ര-സരസചോന
ഗവണ്നമന്റുകേളുനടെ  വനിഹനിതര  5,192  കകേചോടെനി  രൂപ,  അതചോയതയ  69 ശതമചോനര.
അദചോനനി ഗ്രൂപ്പെനിനന്റെ മുതല്മുടെക്കയ  2,332 കകേചോടെനി രൂപ, 31  ശതമചോനര.  പദതനിക്കചോയനി
നനകേമചോറനിയ  ഭൂമനി  374  ഏക്കര്,  ഇതനില്  129  ഏക്കര്  അദചോനനിക്കയ  സതകേചോരദ്യ
വദ്യവസചോയതനിനയ  ഉപകയചോഗനിക്കചോര.   കൂടെചോനത  129  ഏക്കര്  ഭൂമനി   ധനകേചോരദ്യ
സചോപനങ്ങളനില് പണയര വച്ചയ  കലചോനണടുക്കചോനള അനവചോദവുര നകേചോടുതനിട്ടുണയ.
129  ഏക്കര് കലചോണ് വച്ചചോല് മചോത്രര അദചോനനിയുനടെ മുതല്മുടെക്കചോയ  2,332  കകേചോടെനി
രൂപയുനടെ ഇരട്ടനി പണര കേനിട്ടുര. പദതനി നടെപ്പെചോക്കചോന കേരചോര് ഒപ്പെനിട്ടനിരനിക്കുന്നതയ 1000
ദനിവസര  എന്നചോയനിരുന.  ആ  സമയതനിനളനില്  അതയ  പൂര്തനിയചോക്കണര.
നനിര്മ്മേചോണര 600 ദനിവസരനകേചോണയ പൂര്തനിയചോക്കുനമന്നചോണയ അദചോനനി പഖദ്യചോപനിച്ചതയ.
600  ദനിവസര  നകേചോണയ   പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചചോല്,  ഫലതനില്  400  ദനിവസനത
നനിയനണങ്ങളനിലചോനത  400  ദനിവസര  കൂടുതല്  അദചോനനിക്കയ  സതന്തമചോകുകേയചോണയ.
കകേരളതനിനന്റെ  ലചോഭവനിഹനിതര  പതനിനഞയ  വര്ഷമചോണയ.  ഇകൗ  പദതനി  തുടെങ്ങനി
പതനിനഞചോമനത വര്ഷമചോണയ  ഒരു  ശതമചോനര തുകേ നമുക്കയ  കേനിട്ടചോന കപചോകുന്നതയ.
പതനിനഞചോര  വര്ഷര  മുതല്  ഓകരചോ  വര്ഷവുര  നമുക്കയ  ഒരു  ശതമചോനരവച്ചയ  കേനിട്ടുര.
അകപ്പെചോള നമുക്കയ  എന്തയ  കേനിട്ടുര?  ഇതയ  വലനിനയചോരു നകേചോളയചോണയ,  ഇതയ  പചോടെനില.
വചോങ്ങനിയ തുകേയുനടെ കേണനക്കചോനക്ക അന്നയ ഞചോന പത്രസകമ്മേളനതനില് പറഞ.
ഇവനിനടെ  നനിയമസഭയനില്  അതയ  പറയുന്നനില.  കകേരളതനിനന്റെ  സതതയ  ഇതുകപചോനല
നകേചോണ്ടുകപചോയനി  വനില്ക്കുന്നതയ  ശരനിയചോകണചോ?   ശസ്പീ.  ആര്.  രചോകജഷയ
പസരഗനിച്ചകപ്പെചോള എനനിക്കയ  സകന്തചോഷര കതചോന്നനി.  തചോങളുനടെ നനിയനണതനിലുള
മുഖദ്യമനനിയചോണയ സരസചോനര ഭരനിക്കുന്നതയ. ഇതനിലുള നകേചോള അവസചോനനിപ്പെനിക്കചോന
മചോര്ഗ്ഗമനികല? യചോനതചോരു സരശയവുമനില, ഇകൗ പദതനിയനിലൂനടെ അദചോനനി ഒരു ദനിവസര
കകേരള സര്ക്കചോരനിനന്റെ  35  കകേചോടെനി  രൂപയചോണയ അടെനിചനകേചോണയ കപചോകുന്നതയ.   ഇതയ
നകേചോടുക്കകണചോ;  ഇതയ നകേചോടുക്കചോതനിരനിക്കചോന മചോര്ഗ്ഗമുകണചോ?  അതയ ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെയ
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ചര്ച്ച നചയ്യണനമന്നയ മചോത്രര ഞചോന ആവശദ്യനപ്പെടുന.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി:  സര്,  ഞചോന  ഈ  ധനവനിനനികയചോഗ  ബനിലനിനന
അനകൂലനിക്കുന.  സചോമ്പതനികേ  പതനിസന്ധനിയനില്നനിന്നയ  കകേരളനത  രക്ഷനിച്ച
ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പുമനനിനയ  പകതദ്യകേര  അഭനിനനനിക്കുകേയചോണയ.  വളനര
പധചോനനപ്പെനട്ടചോരു കേചോരദ്യനത സരബന്ധനിച്ച  സബ്മനിഷനയ രചോവനിനല ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
സസ്പീക്കറുനടെ അനമതനി കേനിട്ടനിയതചോണയ.  സസ്പീക്കര് തരചോനമനര പറഞ്ഞെതചോണയ.  പകക്ഷ
ലനിസ്റ്റേയ  വന്നകപ്പെചോള  ഉണചോയനില.  സരസചോനതനിനന്റെ  വളനര  പധചോനനപ്പെനട്ടചോരു
പശമചോണയ.  ഇന്നനല പധചോനമനനി ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമചോദനി തമനിഴയ നചോടെയ  മുഖദ്യമനനിനയ
കേണതനിനന്റെ  വചോര്തകേള  പത്രതനില്  വന്നനിട്ടുണയ.  ഇവനിടെനത  പത്രങ്ങളനില്
വന്നനിനലങനിലുര  മറയ  പത്രങ്ങളനില്  വന്നനിട്ടുണയ.  അതയ  നമ്മുനടെ  കകേരളനത  വളനര
ഗകൗരവമചോയനി ബചോധനിക്കുന്നതചോണയ.  പസനിഡന്റെയ ഇലക്ഷനമചോയനി ബന്ധനപ്പെട്ട രചോഷസ്പീയ
ചര്ച്ചയുര  അതനിനന്റെ  കൂനടെ  തമനിഴയ നചോടെയ  കകേരളതനിനന്റെ  സതതയ  കേവര്നന്നടുക്കുന്ന
രസ്പീതനിയനിലുള  ധചോരണകേളുമചോണയ  അവനിനടെ  ഉണചോക്കനിയനതന്നചോണയ  എനനിക്കയ
മനസ്സനിലചോക്കചോന സചോധനിച്ചതയ.  അതനില് അവര് നകേചോടുത നമകമ്മേചോറചോണമുണയ.  അതയ
കകേരളനത  ഏറവുമധനികേര  പതനിസന്ധനിയനിലചോക്കചോന  കപചോവുകേയചോണയ.  കേചോകവരനി
പശതനില്  14,500  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ  കദശസ്പീയ പദതനിയചോയനി  ഇന്നനല അതയ  in
principle അരഗസ്പീകേരനിച. അതനിനന്റെ ഫലമചോയനി, കേചോകവരനിയനില്നനിന്നയ നമുക്കയ കേനികട്ടണ
30  ടെനി.എര.സനി.  നവളരകൂടെനി അവനരടുതയ ഉപകയചോഗനിക്കചോനചോണയ ഈ പദതനിയുനടെ
കേരടെയ  കരഖയനിലുളതയ.  അതയ  in  principle  അരഗസ്പീകേരനിച  എന്നചോണയ
മനസ്സനിലചോക്കുന്നതയ.  പസനിഡന്റെയ  ഇലക്ഷനമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ  കവചോട്ടയ  കേനിട്ടുന്ന
രസ്പീതനിയനിലുള  ഒരു  നടെപടെനിയനിലചോണയ  അതനികപ്പെചോള  എതനിനനില്ക്കുന്നതയ.
അതുമചോത്രമല  പമ്പ-അച്ചനകകേചോവനിലചോറനിനല  നവളര  നനഡവര്ട്ടയ  നചയ്യചോനര
കകേരളതനിനയ  വവദത്യുതനി   തരചോനര  അവര്  തസ്പീരുമചോനനമടുത.  എന്തചോണനിതയ;
കകേരളതനികനചോടെയ  യചോനതചോരു  ആകലചോചനയുമനിലചോനത  അതനിനന്റെ  ഓകരചോ  ഡചോറയുര
അവര് പകതദ്യകേമചോയനി എടുതയ വളനര വനിശദമചോയനി നകേചോടുതനിരനിക്കുകേയചോണയ. പമ്പ -
അച്ചനകകേചോവനില് നഷ്ടനപ്പെടെചോന കപചോകുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതചോമസയ:  സര്,  അങ്ങയ  അന്തര്  സരസചോന  നദസ്പീജല
കേരചോറനിനനപ്പെറനിനയചോനക്ക  നന്നചോയനി  പഠനിക്കുകേയുര  അതനില്  ഇടെനപടുകേയുനമചോനക്ക
നചയ്യുന്ന ഒരചോളചോണയ.  ഇത്രയുര ഗുരുതരമചോയ ഒരു കേചോരദ്യര,  പകതദ്യകേനിച്ചയ കേചോകവരനിയുനടെ
30  ടെനി.എര.സനി.  ജലര  നഷ്ടനപ്പെടുന്നതയ  ഉളനപ്പെനടെയുള  14,500  കകേചോടെനി  രൂപയുനടെ
പദതനി തയ്യചോറചോക്കുകമ്പചോള അതനില് മുഖദ്യകേക്ഷനിയചോയനി ചര്ച്ചയനിലുണചോകകേണ കകേരള
ഗവണ്നമന്റെയ  ഇലചോയനിരുന  എന്ന  കേചോരദ്യവുര  കേചോകവരനി  നസല്  ഈ  സര്ക്കചോര്
നനിര്തലചോക്കനിയതുര തമ്മേനില് കൂട്ടനിവചോയനിക്കുകമചോ? 
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ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി:  സര്,  അതയ  കൂട്ടനിവചോയനിക്കകല.  ഇതയ  ഗകൗരവമചോയനി
കേചോകണണ വനിഷയമചോണയ.  സരസചോനനത  ഇന്റെലനിജനസയ ഇക്കചോരദ്യതനില് വളനര
ശദനികക്കണതുര  ഇടെനപകടെണതുമചോണയ.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിനല  പചോമ്പചോറനില്  നമ്മേള
നകേട്ടനിനക്കചോണനിരനിക്കുന്ന ഡചോമുര  പചോലക്കചോടെയ  ജനിലയനിനല അട്ടപ്പെചോടെനി  ഭവചോനനിപ്പുഴയനില്
നകേട്ടനിയ  തടെയണയുര  നപചോളനിച  കേളയണനമന്നചോണയ  അതനില്  ഒരു  പധചോനനപ്പെട്ട
പശമചോയനി   അവര്  പറഞ്ഞെതയ.   ഇതയ  വളനര  ഗകൗരവമുള  പശമചോണയ.  നമ്മേളതയ
ഗകൗരവകതചോടുകൂടെനി  നനകേകേചോരദ്യര  നചയ്യണനമന്നചോണയ  എനനിക്കയ
അഭദ്യര്തനിക്കചോനളതയ.

കവനറചോരു  പധചോനനപ്പെട്ട  പശര,  പറമ്പനിക്കുളതനനിന്നയ  കമയയ  15-ാം തസ്പീയതനി
കേഴനിഞ്ഞെചോല് 350  കേത്യുനസകയ നവളര തരണര.  അവരതയ ഏകേപക്ഷസ്പീയമചോയനി കുറച.
കേരചോര്  പകേചോരര  നമുക്കയ  തരചോനള  assured  irrigation  ആണയ.  അതയ  ഒരു
കേചോരണവശചോലുര അവര്ക്കയ തടെയചോന അധനികേചോരമനില. അതയ തടെഞ. ഇക്കചോരദ്യതനില്
നമ്മേള വളനര ശക്തമചോയനി ഇടെനപടെണര.  നമ്മേള ഭവചോനനിയനില് അവര്ക്കയ കേരചോറനിനല
വദ്യവസയനിലചോനത  തനന്ന  നഡഡയ  കസ്റ്റേചോകറജയ പമ്പയ  നചയ്യചോനള  നപര്മനിഷന
നകേചോടുതനിട്ടുണയ.  ഇവനിനടെ  തന്നനിനലങനില്  അവനിനടെ  തടെയചോനനളചോരു  നടെപടെനി
എടുക്കണര.  അനലങനില്  കകേരളര  വലചോനതചോരു  പതനിസന്ധനിയനികലയയ  കപചോകുര.
അതുകപചോനല  നനയ്യചോറനില്  വരുന. ചചോലനിയചോര്പുഴയുനടെ  മുകേളനില്  പചോണനിയചോര്
പുന്നപ്പുഴയനില്  അവര്  ഡചോമനിനയ  അനമതനി  നകേചോടുത.  ഇനതചോനക്ക  രചോഷസ്പീയമചോയ
ധചോരണയുനടെ  അടെനിസചോനതനിലചോണയ.  പസനിഡന്റെയ  ഇലക്ഷനമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ
അവര്ക്കയ  തമനിഴയ നചോടെനിനന്റെ  കവചോട്ടയ  കേനിട്ടണര.  ആ  രസ്പീതനിയനില്  പചോന
നചയനിരനിക്കുകേയചോണയ.  ഇതുസരബന്ധനിച്ചയ  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  ഭചോഗതനനിന്നയ  അടെനിയന്തര
നടെപടെനി  ഉണചോകേണര.  ഭരണ-പതനിപക്ഷ  കഭദമനിലചോനത  നമ്മേനളലചോവരുര  കൂടെനി
ഒറനക്കട്ടചോയനി  നനിന്നചോല് മചോത്രകമ  അതനിനന എതനിര്ക്കചോന സചോധനിക്കുകേയുള.  അതയ
നചയ്യണനമന്നചോണയ എനനിക്കയ അഭദ്യര്തനിക്കചോനളതയ. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് പചോനല് ഓഫയ നചയര്മചോന ശസ്പീ. പനി. ഉവബദുള)

ശസ്പീ  .    കറചോഷനി  അഗസ്റ്റേനിന:  സര്,  ധനവനിനനികയചോഗ  ബനിലനിനന  എതനിര്ക്കുന.
ഇന്നയ  ഭരണതനിനന്റെ  ഒരു  വര്ഷര  കേഴനിയുന്ന  ദനിവസമചോണയ.  കനട്ടങ്ങനളക്കുറനിച്ചയ
വനിലയനിരുതകമ്പചോഴുര  പുതനിയ പദതനികേനളക്കുറനിച്ചയ ചര്ച്ച നചയ്യുകമ്പചോഴുര ഫയലുകേള
നസ്പീങ്ങുന്നതനിലുള  കേചോലതചോമസര  മുഖചോന്തരര  വന്നനിരനിക്കുന്ന  വസ്പീഴ്ചകേനളക്കുറനിചര
പരനികശചോധനിക്കണര.  നപചോതുവനിദദ്യചോഭദ്യചോസനത  നവസ്പീകേരനിക്കചോനര  ആകരചോഗദ്യരരഗതയ
കൂടുതല്  മചോറങ്ങളക്കയ  വഴനിനയചോരുക്കചോനമുള  നല  പദതനികേളചോണയ  വനിഭചോവന
നചയവരുന്നതയ.  അകതചോനടെചോപ്പെര  സചോധചോരണക്കചോരചോയ  ആളുകേള  നകേചോടുക്കുന്ന
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ഫയലുകേളനില്  സമയബന്ധനിതമചോയനി  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെനിച്ചയ  മുകന്നചോട്ടുകപചോകേചോന
കേഴനിയുനമങനില് ഏറവുര നന്നചോയനിരനിക്കുര.    

നചോമമചോത്രമചോയ  നചറുകേനിടെ  കേര്ഷകേനര  സരരക്ഷനിക്കചോന  നമുക്കയ  കുകറക്കൂടെനി
ബചോധദ്യതയുളതചോയനി  കതചോനന.  ഈ  സഭയനില്  തന്ന  മറുപടെനിയുനടെ
അടെനിസചോനതനില്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അരഗര   നകേ.  കൃഷ്ണനകുട്ടനിക്കയ  നകേചോടുത  ഒരു
മറുപടെനി ഞചോന ശദനിച.  അഞയ ഏക്കര് വനരയുള കൃഷനിക്കചോരുനടെ മചോസവരുമചോനര
5,000  രൂപനയന്നചോണയ  നല്കേനിയ  മറുപടെനി.  അകപ്പെചോള  അതയ  ദനിവസ
വരുമചോനമചോകുകമ്പചോള  166  രൂപകയയുള.  ഒരു  വര്ഷര  എടുതചോല്  60,000
രൂപയചോണയ.  അതുനകേചോണയ  ഒരു  കുടുരബതനിനയ  ഇന്നയ   ജസ്പീവനിക്കചോന  സചോധനിക്കുകമചോ
എന്ന  പസക്തമചോനയചോരു  കചചോദദ്യര  നനിലവനിലുണയ.  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.
തമ്മേനിലുള കേണകനിവനിറനി;  എന്തചോണയ അതനിനള മചോനദണ്ഡര? 166  രൂപ പതനിദനിന
വരുമചോനമുള  ഒരു  നചറുകേനിടെ  കേര്ഷകേന;  അവര്ക്കയ  ഒരനിക്കലുര  ബനി.പനി.എല്.
ആനകൂലദ്യതനിനള  അര്ഹത  ലഭനിക്കുന്നനില.  അതുനകേചോണയ  ഒരു  മചോറര
വരുകതണതയ,  ബനി.പനി.എല്.  ആനകൂലദ്യര  ലഭനിക്കചോന  കകേന്ദ്ര  നനഗഡയ നനലനസയ
പകേചോരര  സചോധദ്യമനലങനില്കപ്പെചോലുര  ഈ  കുടുരബങ്ങനള  പരനിരക്ഷനിക്കചോനതകുന്ന
വനിധതനിലുള  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേചോണര  ഉണചോകേണര.  ഇന്നയ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസനച്ചലവയ,
തസ്പീരചോകരചോഗര  ബചോധനിച്ചചോല്  ആ  കുടുരബതനിനണചോകുന്ന  അവസ,  അവനര
സരരക്ഷനിക്കചോനള ഒരു തസ്പീരുമചോനവുര നമ്മുനടെ മുനപനിലനില. അതുനകേചോണയ അകഞക്കര്
വനരയുള  കേര്ഷകേനര  സരബന്ധനിച്ചനിടെകതചോളര  അവരുനടെ  വരുമചോന  പരനിധനി
എത്രനയന്നയ  കേനണതനിയനിട്ടുള  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  നനിലപചോടെനില്തനന്ന
ഉറചനനിനനകേചോണയ  അവനര  സരരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേചോണര
ഉണചോകേണര.  അതനിനചോവശദ്യമചോയ  തുകേ  മചോറനിവയണര.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  ധനകേചോരദ്യ
വകുപ്പുമനനി  അക്കചോരദ്യതനില്  സഹചോയനിക്കുര  എനള  ഉതമമചോയ  കബചോധദ്യമുണയ.
അതയ  സരസചോനതനിനന്റെ  നപചോതുവചോയ  ഒരു  കേചോരദ്യമചോയനി  കേചോണചോന
തയ്യചോറചോകേണനമന്നയ  വനിനയപൂര്വ്വര അകപക്ഷനിക്കുകേയചോണയ. 

ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേനര സരബന്ധനിച്ചനിടെകതചോളര  ഇടുക്കനി കപചോലുള പകദശങ്ങളനില്
നതചോഴനിലുറപ്പെയ  പദതനിയനില്  ഉളനപ്പെടുതചോനചോയനി  പല  ശമങ്ങളുര  നടെനന്നങനിലുര
അവനര  നതചോഴനിലുറപ്പെയ  പദതനിയനില്  ഉളനപ്പെടുതചോന  സചോധനിച്ചനിട്ടനില.  അവനര
സരരക്ഷനിക്കചോന  ഒരു  പചോകക്കജയ  നകേചോണ്ടുവകരണതയ  അനനിവചോരദ്യമചോണയ.  ഇതരര
കേചോരദ്യങ്ങളനില് ഏനറ ജചോഗതയുണചോകേണര. 

നപചോതു  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  സരരക്ഷണയജ്ഞവുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ  എലചോ  ക്ലൈചോസയ
റൂമുകേളുര  സചോര്ട്ടയ  റൂമുകേളചോക്കനി  മചോറചോന  ശമനിക്കുന്ന  സനര്ഭതനില്  ഇന്നനത
നനഗഡയ നനലനസയ അനസരനിച്ചയ എര.എല്.എ.-ക്കയ അസറയ നഡവലപ്പെയനമന്റെയ ഫണനില്
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നനിന്നയ  സചോര്ട്ടയ  ക്ലൈചോസ്റൂമനിനയ  തുകേ നകേചോടുക്കചോന കേഴനിയുന്നനില.  അതനിനയ  കേഴനിഞ്ഞെചോല്
മലകയചോര കമഖലയനിനല കുകറ പകദശങ്ങളനില് കേഴനിയുന്നത്ര സ്കൂളുകേനള സരരക്ഷനിക്കചോന
ഞങ്ങളക്കയ കേഴനിയുമചോയനിരുന. അക്കചോരദ്യതനിലുള മചോറങ്ങള അനനിവചോരദ്യമചോക്കതക്ക
വനിധതനില്  ഫയലുകേള  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റെനില്നനിന്നയ  ലഭനിച്ചചോല്  നന്നചോയനിരുന.
തസ്പീര്ച്ചയചോയുര  കേര്ഷകേനര  രക്ഷനിക്കചോന  ഉതകുന്ന  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേചോണര  ഈ
സഭയനില് ഉണചോകുനമന്ന പതസ്പീക്ഷകയചോടുകൂടെനിയചോണയ ഞചോന സരസചോരനിക്കുന്നതയ.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സുകരഷയ  കുറുപ്പെയ:   സര്,  ഇകൗ ധനവനിനനികയചോഗ ബനിലനിനന ഞചോന
പൂര്ണ്ണമചോയുര പനിന്തുണയ്ക്കുന.  എല്.ഡനി.എഫയ. സര്ക്കചോര് അധനികേചോരകമറയ ഒരു വര്ഷര
തനികേയുന്ന ഈ ദനിവസര കകേരള നനിയമസഭയനില് ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനയ ആശരസകേളുര
അഭനിവചോദദ്യങ്ങളുര  കനര്ന്നയ  പസരഗനിക്കചോന  അവസരര  ലഭനിച്ചതനില്  എനനിക്കയ
അഭനിമചോനമുണയ.  ഇടെതുപക്ഷര  മുനകപചോട്ടയ  വയ്ക്കുന്ന  സചോമ്പതനികേ,  രചോഷസ്പീയ
സമസ്പീപനങ്ങളുനടെ  പചോകയചോഗനികേ  രൂപര  ഇന്തദ്യചോ  രചോജദ്യതനിനയ  കേചോണനിചനകേചോടുക്കുന്ന
ഗവണ്നമന്റെചോണനിതയ.  ഉദചോരവല്ക്കരണതനിനന്റെയുര  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയുനടെയുര  മുമ്പനില്
പകേചനനിന്ന ഒരു ജനതയയ മുമ്പനികലയചോണയ ഈ ഗവണ്നമന്റെയ കേടെനവന്നതയ.  ഇന്തദ്യചോ
രചോജദ്യനത  ഇടെതുപക്ഷങ്ങനളചോഴനിചള  എലചോ  രചോഷസ്പീയ  പചോര്ട്ടനികേളുര  മതരനിച്ചയ
ഉദചോരവല്ക്കരണനത  പനിന്തചോങ്ങുകേയചോണയ.  കകേചോണ്ഗസ്സചോനണങനിലുര  ബനി.നജ.പനി.
ആനണങനിലുര  ഇന്തദ്യയനിനല  പചോകദശനികേ  രചോഷസ്പീയ  കേക്ഷനികേളചോനണങനിലുര
ഉദചോരവല്ക്കരണ  സചോമ്പതനികേ  സമസ്പീപനതനിനന്റെ  വക്തചോക്കളചോണയ.  മറുവശതയ,
ഇന്തദ്യചോ രചോജദ്യതയ ബനി.നജ.പനി. അതനികവഗര പടെര്തനിവനിടുന്ന വര്ഗ്ഗസ്പീയ വനികേചോരര. ഈ
രണനിനനമതനിനര ഉറച്ച രചോഷസ്പീയ നനിലപചോനടെടുക്കുന്ന ഇച്ഛചോശക്തനിയുള രചോഷസ്പീയ ശക്തനി
ഇടെതുപക്ഷമചോണയ. ആ ഇടെതുപക്ഷര ഇന്നയ കകേരളതനില് അധനികേചോരതനിലനിരനിക്കുകമ്പചോള ആ
രചോഷസ്പീയ  സമസ്പീപനതനിനന്റെ  പചോകയചോഗനികേ  രൂപര  കേചോണനിചനകേചോടുക്കചോന
ഇടെതുപക്ഷതനിനയ  ബചോധദ്യതയുണയ.  അതചോണയ  ഈ  സര്ക്കചോര്  ഒരു  വര്ഷക്കചോലര
നചയതയ.  ഈ  നചോട്ടനിനല  എലചോ  ദുര്ബല  വനിഭചോഗങ്ങളക്കുര  കേരുതല്
നകേചോടുതനകേചോണ്ടുര  കകേരളതനിനന്റെ  വനികേസന കുതനിപ്പെനിനചോവശദ്യമചോയ  സമസ്പീപനങ്ങള
എടുതനകേചോണ്ടുര  ആ  വനികേസനതനിനചോവശദ്യമചോയ  ധനസമചോഹരണര  നടെതചോനള
ഇച്ഛചോശക്തനി പകേടെനിപ്പെനിചനകേചോണ്ടുമചോണയ ഈ സര്ക്കചോര് മുകമ്പചോട്ടയ കപചോകുന്നതയ.

ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെയ  5  വര്ഷക്കചോലര പൂര്തനിയചോക്കുകമ്പചോള വനികേസനതനികലയയ
അതനികവഗതനിലുളള കുതനിപ്പെയ  തുടെങ്ങുര  എന്ന കേചോരദ്യതനില്  എനനിക്കയ സരശയമനില.
ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കനട്ടങ്ങള  പല  തവണ  ഇകൗ  സഭയനില്
വനിശദസ്പീകേരനിക്കനപ്പെട്ടനിട്ടുണയ.  നനിസ്സചോര കേചോരദ്യങ്ങനള അമനിതമചോയനി നപരുപ്പെനിക്കുകേയചോണയ
പതനിപക്ഷര  നചയ്യുന്നതയ.  അവര്  പറയുന്നതയ  കകേട്ടചോല്  ഇകൗ  നചോട്ടനില്   കപചോലസ്പീസയ
ഉകദദ്യചോഗസനരകയചോ  മറയ  ഉകദദ്യചോഗസനരകയചോ  ഗവണ്നമന്റെയ  സലര  മചോറനിയനിട്ടനില



354 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ  25, 2017

എനകതചോനര. അതയ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ prerogative ആണയ. സലരമചോറനതക്കുറനിച്ചയ
പരചോതനിയുള  ഉകദദ്യചോഗസര്  എകപ്പെചോഴുര  കകേചോടെതനിയനില്  കപചോയനിട്ടുണയ;  എത്രകയചോ
തവണ  ഏനതലചോര  ഉകദദ്യചോഗസര്   കകേചോടെതനിയനില്  കപചോയനി  അവര്ക്കനകൂലമചോയ
വനിധനി  സമ്പചോദനിച്ചനിട്ടുണയ.  ജനചോധനിപതദ്യ  രസ്പീതനിയനില്  നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട്ടയ
അധനികേചോരതനിലനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെയ  ആ  വനിധനി  അനസരനിക്കുര,
അതനിനലന്തചോണയ  നതറയ?  അതയ  ജനങ്ങളുനടെ  ജസ്പീവനിതനത ഏനതങനിലുര  തരതനില്
ബചോധനികച്ചചോ?  ഉകദദ്യചോഗസര് പരസരര   ഏറ്റുമുട്ടുന്നതയ  കകേരളതനില്  ആദദ്യമചോകണചോ?
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതയ  മുഖദ്യമനനി  മധദ്യസനന
നനികയചോഗനിക്കുകേയലചോയനിരുകന്നചോ?  ഉകദദ്യചോഗസര്  ഏറ്റുമുട്ടുന്നതയ  ഇനനി  കകേരളതനില്
നടെക്കനിനലന്നസ്തുള  വദ്യക്തമചോയ  സകനശര  ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെയ  നകേചോടുതനികല;  ആ
രചോഷസ്പീയ ഇച്ഛചോശക്തനി കേചോണനിച്ചനികല?  ഇകൗ നചോട്ടനിനല സചോധചോരണക്കചോരനന്റെ ജസ്പീവനിത
സുരക്ഷനിതതതനത ബചോധനിക്കുന്ന ഏനതങനിലുര ഒരു കേചോരദ്യതനില് ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെനിനയ
പചോളനിച്ച  പറനികയചോ?  ഇല  എനളതചോണയ  അതനിനള  ഉറച്ച  ഉതരര.   അഴനിമതനി
തുടെചനസ്പീക്കനിയ  ഇകൗനയചോരു  വര്ഷക്കചോലര  എന്നതയ  നനിസ്സചോരകേചോരദ്യമചോകണചോ?
ജനചോധനിപതദ്യവുര  അഴനിമതനിയുര  ഒന്നനിചകപചോകേനിലചോനയന്നയ  എലചോവര്ക്കുര  അറനിയചോര.
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതയ  നടെന്നനതന്തചോണയ?  നനിരന്തരമചോയ  അഴനിമതനി,
അതനിനനതനിരചോയനി  നനിലപചോനടെടുതയ  അധനികേചോരതനില് വന്ന ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെയ  ഒരു
വര്ഷക്കചോലര  അഴനിമതനിരഹനിതമചോയ ഭരണര കേചോഴ്ചവച്ചനികല?  അതുകപചോനല ഇവനിനടെ
പതനിപചോദനിച്ച വനിവനിധ മനിഷനകേളുനടെ പവര്തനര ചനിട്ടയചോയനി നടെപ്പെനിലചോക്കുകേയകല?
എന്തചോണയ  നഗയനില്  നനപപ്പെയ  നനലന  ഇടെചോന  കേഴനിയചോനത  കപചോയതയ?
കൂടെരകുളതനനിനര  നനലന  വലനിക്കചോന  പറചോനത  കപചോയതുര  കദശസ്പീയപചോത  വസ്പീതനി
കൂട്ടചോന  കേഴനിയചോനത  കപചോയതുര  എന്തുനകേചോണചോണയ?  അതയ  നടെപ്പെചോക്കുന്നതനിനയ
ആതവനിശതചോസമുള  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെയ  ഇവനിനടെ  ഇലചോനതകപചോയനി
എനളതുനകേചോണചോണയ.  അനതലചോര ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെയ നടെപ്പെചോക്കുന എനളതചോണയ
ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കമന്മേ.  ഇന്നയ  പതനിപക്ഷതനിനന്റെ  സനിതനി   എന്തചോണയ?
ഭനിന്നനിച്ച ഒരു പതനിപക്ഷമകല? കേഴനിഞ്ഞെ 35 വര്ഷമചോയനി കകേരളര കേണ്ടുനകേചോണനിരുന്ന
യു.ഡനി.എഫയ.  ആകണചോ  ഇനളതയ?  ആ  യു.ഡനി.എഫയ.  ഇലചോതചോയനി.  കകേരള
കകേചോണ്ഗസ്സയ രൂപര നകേചോണതുതനന്ന കകേചോണ്ഗസ്സനിനന്റെ മര്മ്മേര കനചോക്കനി പഹരനിച
നകേചോണചോണയ.  ആ പഹരതനില് വസ്പീണുകപചോയ കകേചോണ്ഗസ്സയ പനിന്നസ്പീടെയ നടുനനിവര്തനി
എഴുകന്നറയ നനില്ക്കുന്നതയ, കകേരള കകേചോണ്ഗസ്സനിനന്റെ സഹചോയതനിലചോണയ; പകതദ്യകേനിച്ചയ
മദദ്യതനിരുവനിതചോരകൂറനില്. ഇതയ  ആര്ക്കചോണയ അറനിയചോന പചോടെനിലചോതതയ?    ഒരചോളുനടെ
സഹചോയര സതസ്പീകേരനിക്കുകേ, രചോവനിനലയുര നനവകുകന്നരവുര അയചോനള പുലഭദ്യര പറയുകേ.
അതചോണയ കകേചോണ്ഗസ്സയ നചയനകേചോണനിരുന്നതയ,  കകേരള കകേചോണ്ഗസ്സുര ശസ്പീ. നകേ.എര.
മചോണനിയുര  അതങ്ങയ  അവസചോനനിപ്പെനികച്ചക്കചോനമന്നയ  തസ്പീരുമചോനനിച.  അകതചോനടെ
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മചോണനിസചോര്  വഞകേനചോയനി.   മചോണനിസചോറനിനയ  ഇലചോത  കുറങ്ങള  ഉണചോയനി.
യു.ഡനി.എഫയ.-നന്റെ  രചോഷസ്പീയര  തകേര്ന്നനിരനിക്കുന്ന  കേചോഴ്ചയചോണയ  ഇന്നയ  കകേരളതനില്
കേചോണുന്നതയ.  കകേചോണ്ഗസ്സയ  വനിചചോരനിക്കുന്നതയ  ലസ്പീഗനിനന്റെ  ഏണനിയനില്ക്കൂടെനി
കേയറചോനമന്നചോണയ.   പനക്ഷ  ലസ്പീഗയ  വച്ചനിരനിക്കുന്ന  ഏണനിയുനടെ  അടെനിയനിനല  മണ്ണയ
ദുര്ബലമചോയനികപ്പെചോയനി.  അക്കചോരദ്യര കേഴനിഞ്ഞെ നനിയമസഭചോ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിലുര ഇകപ്പെചോള
നടെന്ന കലചോകേയ സഭചോ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിലുര  കേണനികല?  ഇന്തദ്യയനിലചോനകേ ദുര്ബലമചോയ
കകേചോണ്ഗസ്സയ സതചോഭചോവനികേമചോയനി കകേരളതനിലുര ദുര്ബലമചോയനിനക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ.
ഏനതങനിലുര  രചോഷസ്പീയ  പചോര്ട്ടനിയുനടെ  ദയചോദചോക്ഷനിണദ്യതനിനനചോതമചോത്രകമ
കകേചോണ്ഗസ്സനിനയ  മുകന്നറചോന  കേഴനിയുകേയുളള.  യു.പനി.യുനടെ  കേചോരദ്യര  കനചോക്കനിയചോല്,
ജവഹര്ലചോല്  നനഹ്റുവുര  ഇനനിരചോഗചോന്ധനിയുര  ഒരു  നനകേകലസയ  കപചോനല  നകേചോണ്ടു
നടെന്നനിരുന്നതകല.  എവനിനടെകപ്പെചോയനി  യു.പനി.;  ഗുജറചോതയ  എവനിനടെകപ്പെചോയനി?
ഇവനിനടെനയലചോര കകേചോണ്ഗസ്സയ പനിന്തുടെര്നവന്ന രചോഷസ്പീയര തകേര്ന്നയ തരനിപ്പെണമചോയനി.
വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ശക്തനികേകളചോടുള  ഒതതസ്പീര്പ്പെയ,  ഉറച്ച  രചോഷസ്പീയ  നനിലപചോടുകേള
എടുക്കചോതനിരനിക്കുകേ  അനതലചോമചോണയ  കകേചോണ്ഗസ്സനിനന  തകേര്ച്ചയനികലയയ  നയനിച്ചതയ.
അതുതനന്നയചോണയ  കകേരളതനിനല  കകേചോണ്ഗസ്സനികനയുര  തകേര്ച്ചയനികലയയ
നയനിചനകേചോണനിരനിക്കുന്നനതന്നയ  മനസ്സനിലചോക്കചോനള   രചോഷസ്പീയ  വനികവകേമുനണങനില്
കകേചോണ്ഗസ്സയ  രക്ഷനപ്പെടുര.  യു.ഡനി.എഫയ.-.നന്റെ  തകേര്ച്ചയനില്നനിന്നയ  ഇനനി
കകേചോണ്ഗസ്സനിനയ  രക്ഷനപ്പെടെചോന കേഴനിയുകേയനില.  ഇടെതുപക്ഷ  ജനചോധനിപതദ്യ  മുന്നണനി
ഗവണ്നമന്റെയ കകേരളതനില് നടെതന്ന അതനികവഗതനിലുള വനികേസന പവര്തനര,
ജനങ്ങകളചോടുള  വചോഗചോനങ്ങള  നനിറകവറല്,  യു.ഡനി.എഫയ.-നന്റെ  അഴനിമതനിയുനടെ
ഏറവുര  വലനിയ  പതസ്പീകേമചോയനിരുന  നമത്രചോനകേചോയല്.   നമത്രചോനകേചോയലനിനന
രചോയ്ക്കുരചോമചോനര  പതനിച  നകേചോടുതനികല?   ആ  ഉതരവയ  ഇറങ്ങനിയതയ  മുഖദ്യമനനി
അറനിഞ്ഞെനില,  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  അറനിഞ്ഞെനില,   ആരുമചോരുമറനിയചോനത
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഒരു ഉതരവയ ഇറങ്ങനി. ആ ഉതരവയ പനിനവലനിച്ചനികല? ഇടെതുപക്ഷ
മുന്നണനി  അധനികേചോരതനില്  വരുകമ്പചോള  നമത്രചോന  കേചോയലനില്  കൃഷനി  നചയ്യുനമന്നയ
പറഞ്ഞെതയ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുനടെ  കനതൃതതതനില്  ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെയ
നടെപ്പെനിലചോക്കനിയനികല?  നമത്രചോന  കേചോയലനിനനക്കുറനിച്ചയ  അറനിയചോതവര്ക്കയ  അതനിനന്റെ
പചോധചോനദ്യര  മനസ്സനിലചോകുകേയനില.  ശസ്പീ.  രകമശയ  നചന്നനിതലയയ  അറനിയചോമകലചോ.
അഞചോറയ കൃഷനിക്കചോര്ക്കയ  കൃഷനികയചോടുള കസ്നേഹര ഒനനകേചോണ്ടു മചോത്രര, അവര്ക്കയ ആ
സലതനിനന്റെ  വനിലയനില്നനിന്നയ  പകതചോ,  ഇരുപകതചോ,  മുപ്പെകതചോ  ഇരട്ടനി  വനില
നകേചോടുക്കചോനമന്നയ  പറഞ്ഞെനിട്ടുര  അവര് വനില്ക്കചോതനിരുന.   അതയ  ഒന്നനിച കേനിടെക്കുന്ന
സലമല,  നതക്കുര,  വടെക്കുര,  പടെനിഞ്ഞെചോറുര,  കേനിഴക്കുനമചോനക്കയചോയനി  കേനിടെക്കുന്ന
സലമചോണയ.   അതനിനകവണനി  428  ഏക്കര് കേചോയലനിനന്റെ  ബണയ  ബലനപ്പെടുതനി,
നവളളര വറനിച.  ഇവര് കൃഷനി നചയ്യുന്നതയ എങ്ങനനയചോനണന്നയ കേചോണണനമന്നചോണയ
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ആളുകേള കനചോക്കനിയനിരുന്നതയ.  കൃഷനി നചയയ കേചോണനിച്ചനികല; വനിളനവടുതനികല;  നനലയ ല്ല്
വനില്ക്കചോന  തുടെങ്ങനിയനികല?  ആ  രചോഷസ്പീയ  ഇച്ഛചോശക്തനി  എലചോ  കമഖലയനിലുര  ഇകൗ
ഗവണ്നമന്റെയ കേചോണനിച നകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ.  നമ്മുനടെ റവനമ്മ്യൂ വരുമചോനര നകേചോണയ
കകേരളതനില് വനികേസനക്കുതനിപ്പെയ നടെതചോന പറ്റുകേയനിനലന്നയ എലചോവര്ക്കുര അറനിയചോര.
ആ വനികേസനക്കുതനിപ്പെനിനചോവശദ്യമചോയ ഒരു പചോകയചോഗനികേ പദതനിയചോണയ ഗവണ്നമന്റെയ
ആവനിഷ്കരനിച്ചതയ.  കകേരളതനിനന്റെ  വനികേസനര  കലചോകേര  അരഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ഒരു
വനികേസനമചോയനി മുകമ്പചോട്ടയ കപചോകേണര.  നമ്മുനടെ ആകളചോഹരനി പതനിശസ്പീര്ഷ വരുമചോനര
കുറവചോയനിരുന്ന ഒരു കേചോലതചോണയ  കലചോകേതനിനല വനികേസനിത രചോജദ്യങ്ങകളചോനടെചോപ്പെര
നമ്മുനടെ  ഹമ്മ്യൂമന  ഇനഡകയ  വളര്ന്നതയ.   കുട്ടനികേളുനടെ  മരണനനിരക്കയ  കുറഞ്ഞെതയ;
പസവകതചോനടെ അമ്മേമചോര് മരനിക്കുന്നതയ അവസചോനനിച്ചതയ;  ഇനതലചോര കലചോകേതനിനന
അത്ഭുതനപ്പെടുതനിയ കേചോരദ്യങ്ങളചോണയ.  ആ കകേരളര വസ്പീണ്ടുനമചോരു അത്ഭുതര നടെതചോന
കപചോകുകേയചോണയ.  അതനിനചോവശദ്യമചോയ  പദതനികേളചോണയ  ആവനിഷ്കരനിച്ചതയ,  അതചോണയ
കേനിഫ്ബനിയനിലൂനടെ  നടെപ്പെനിലചോക്കചോന  കപചോകുന്നതയ,  അതനികനചോനടെചോപ്പെമചോണയ  നമ്മുനടെ
നചോട്ടനിനല  എലചോ  ദുര്ബല  വനിഭചോഗങ്ങളക്കുര  കേരുതകലചോടുകൂടെനിയ  സമസ്പീപനര  ഇകൗ
ഗവണ്നമന്റെയ   ആവനിഷ്കരനിച്ചതയ.   ഇതയ  കകേരളനത  മുകന്നചോട്ടയ  നയനിക്കുനമന്നയ
മനസ്സനിലചോക്കചോനള  വനികവകേര  പതനിപക്ഷര  കേചോണനിക്കണര,  അതനികനചോടെയ
സഹകേരനിക്കണര എന്നചോണയ എനനിക്കയ പറയചോനളതയ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എര  .    ആരനിഫയ:  സര്,  ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കനട്ടങ്ങളുര  രചോഷസ്പീയ
നനിലപചോടുകേളുര  വളനര  ഭരഗനിയചോയനി  വനിശദസ്പീകേരനിചനകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണയ.
പനക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കനട്ടങ്ങനളക്കുറനിച്ചയ  കേയ്യടെനിക്കരുനതന്നയ  യു.ഡനി.എഫയ.
തസ്പീരുമചോനനിച്ചതുനകേചോണയ  പുകേഴനി  പറയുകേകയചോ,  കേയ്യടെനിക്കുകേകയചോ,  പശരസനിക്കചോകനചോ
പചോടെനില  എന്ന  തസ്പീരുമചോനര  അവര്  നടെപ്പെനിലചോക്കുര.   ബഹുമചോനനപ്പെട്ട   പതനിപക്ഷ
കനതചോവയ  സര്ക്കചോരനിനനതനിനര  65  കുറപത്രര തയ്യചോറചോക്കനി.  ഇതനില് ഒരനിടെതര ഇകൗ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ അഴനിമതനിനയക്കുറനിച്ചയ ഒരക്ഷരര പറയചോന അകദ്ദേഹര തലതനിരനിഞ്ഞെയ
കനചോക്കനിയനിട്ടുര കേണനില എന്ന വനിവരര അങ്ങയുനടെ ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുകണചോ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സുകരഷയ  കുറുപ്പെയ:  സര്,  ഇന്തദ്യയുനടെ  ചരനിത്രതനില്  അഴനിമതനി
നനിര്മ്മേചോര്ജ്ജനര  നചയ  അഭനിമചോനകേരമചോയ  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെചോണയ  സഖചോവയ
പനിണറചോയനി  വനിജയനന്റെ  കനതൃതതതനിലുള  ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെയ  എനളതയ
കകേരളതനികന്റെയുര  ഇന്തദ്യയുകടെയുര  രചോഷസ്പീയ  ചരനിത്രര  കരഖനപ്പെടുതചോന  കപചോകുന്ന
കേചോരദ്യമചോണയ.  

ശസ്പീ  .    പനി  .  ടെനി  .    കതചോമസയ:  സര്,  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  എനന്റെ  കസ്നേഹനിതന   നകേ.
സുകരഷയ കുറുപ്പെയ അഴനിമതനിനക്കതനിരചോയനി ധചോരചോളര സരസചോരനിക്കുന്നതയ നല കേചോരദ്യമചോണയ.
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നകേ.  എര.  മചോണനിസചോറനിനയ  കനചോട്ടടെനിക്കുന്ന  യനമുനണന്നയ  പറഞ്ഞെ  കൂട്ടുകേചോരചോണയ
അടുതനിരനിക്കുന്നവര്.   അകദ്ദേഹനത  ഇകപ്പെചോള  നകേട്ടനിപ്പെനിടെനിക്കുന്നതയ  ശരനിയചോകണചോ,
നതറചോകണചോ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സുകരഷയ  കുറുപ്പെയ:  സര്,  അകദ്ദേഹനത  ആരുര  നകേട്ടനിപ്പെനിടെനിച്ചനിട്ടനില.
അകദ്ദേഹനത നനിങ്ങള ചവനിട്ടനിപ്പുറതചോക്കനിനയകന്ന ഞചോന പറഞളള.   അകദ്ദേഹര
കപചോയകതചോടുകൂടെനി കകേരളതനില് യു.ഡനി.എഫയ.  പനിന്തുടെര്ന വന്ന രചോഷസ്പീയര തകേര്ന
കപചോയനി  എന്നചോണയ  പറഞ്ഞെതയ.   ആ  രചോഷസ്പീയര  തനിരനിചപനിടെനിക്കചോന  കനചോക്കനിയനിട്ടയ
നടെന്നനില.  കേചോരണര  ശസ്പീ.  നകേ.  എര.  മചോണനി  പുറരതനിരനിഞനനില്ക്കുകേയചോണയ.
അകപ്പെചോഴചോണയ  ശസ്പീ.  നകേ.  എര.  മചോണനി  നകേചോളളരുതചോതവനചോണയ,  ഇനനി  കമലനില്
ഞങ്ങള  സചോകറ  എന  വനിളനിക്കനില  എനന്നചോനക്ക  ശസ്പീ.  നകേ.  സനി.
കജചോസഫനിനനകപ്പെചോനലയുളവര് പറഞ്ഞെതയ.  അനതചോനക്ക രചോഷസ്പീയ  ഇച്ഛചോഭരഗതനില്
നനിനവന്നതചോണയ.   അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  രചോഷസ്പീയ  നനിലപചോടുകേള  അകദ്ദേഹര
തസ്പീരുമചോനനിക്കനട്ട.  അകദ്ദേഹര ഇഷ്ടമുള രചോഷസ്പീയ നനിലപചോടുകേള   എടുക്കനട്ട.  ഇവനിനടെ
ഉറച്ച  രചോഷസ്പീയകതചോടുകൂടെനിയ,  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതചോടുകൂടെനിയുള  ഇടെതുപക്ഷ
മുന്നണനിയുളകപ്പെചോള  അവനിനടെ  യു.ഡനി.എഫയ.  പരമ്പരചോഗതമചോയനി  തുടെര്നവന്ന
രചോഷസ്പീയര ഇലചോതചോയനി എന നനിങ്ങനള ഓര്മ്മേനിപ്പെനിക്കചോനചോണയ. 

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പകേചോശയ:  സര്,  ശസ്പീ.  ആര്.  ബചോലകൃഷ്ണ  പനിള  നനിങ്ങളുനടെ
മുന്നണനിയനികലയയ   വന്നനിട്ടുണയ  അകദ്ദേഹര  ഇകപ്പെചോള  പരനിശുദനചോയ  ഒരചോളചോണയ
എന്നചോകണചോ; വചോഴനപ്പെട്ട ഒരു വദ്യക്തനിയചോയനിട്ടചോകണചോ അങ്ങയ കേചോണുന്നതയ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരചോജന:  സര്,  ശസ്പീ.  അടൂര് പകേചോശയ  പനിന്തുണ തന്നചോല്,
അതയ കവനണന്നയ നമ്മേള പറയുകേയനില. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സുകരഷയ  കുറുപ്പെയ:  സര്,  ഞങ്ങള  ആനരയുര
വചോഴനപ്പെട്ടവരചോയനിട്ടനിരുതന്നനില.  സഖചോവയ പനിണറചോയനി വനിജയനന്റെ കനതൃതതതനിലുളള
ഇകൗ ഗവണ്നമന്റെയ  5  വര്ഷര പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുര.  അതയ കകേരളനത സമൃദനിയനികലയ്ക്കുര
നഎശതരദ്യതനികലയ്ക്കുര നയനിക്കുര എന മചോത്രര പറഞനകേചോണയ നനിര്തന. 

പതനിപക്ഷകനതചോവയ  (ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല):  സര്,  ധനവനിനനികയചോഗ
ബനിലനിനന  ഞചോന  എതനിര്ക്കുന.  ഒനര  ശരനിയചോകേചോത  ഒരു  വര്ഷമചോണയ  ഇകൗ
കേടെനകപചോയതയ.  തനിരുവള്ളുവരുനടെ  തനിരുക്കുറള  എന്ന  മഹചോകേചോവദ്യതനില്  നനിനര
രണ്ടുവരനി ഞചോന ഇവനിനടെ ഉദരനിക്കനട്ട;

"കേലചോര്പ്പെനിണനിക്കുര കേടുരകകേചോല്  

അതുവലതനിനനല നനിലക്കുറുകപ്പെചോകറ"
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കമചോശര  ഭരണചോധനികേചോരനിക്കയ  നസ്പീതനിജ്ഞചോനമനിലചോത  ഉപകദഷ്ടചോക്കളുര
മനനിമചോരുമചോയനിരനിക്കുമുണചോവുന്നതയ.  അവര്  ഇകൗ  ഭൂമനിക്കയ  ഭചോരമചോയനിരനിക്കുര
എനളതചോണയ  തനിരുക്കുറലനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുളതയ.  ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനന  ഉകദ്ദേശനിച്ചയ
എത്രകയചോ  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പയ  തനിരുവള്ളുവര്  എഴുതനിയകലചോ  എനള
അത്ഭുതകതചോടുകൂടെനിയചോണയ  ഞചോന  ഇകൗ  വരനികേള  വചോയനിക്കുന്നതയ.  നമ്മുനടെ
ബഹുമചോനദ്യനചോയ മുഖദ്യമനനി ഇന്തദ്യയനിനല കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേയ പചോര്ട്ടനിയുനടെ അവസചോനനത
മുഖദ്യമനനിയചോകേചോന കപചോകുനനവന്നതചോണയ  ഏറവുര  വലനിയ പകതദ്യകേത.  അതനിനന്റെ
സൂചനകേളചോണയ  നമ്മേള  ഇകപ്പെചോള  കേണ്ടുനകേചോണനിരനിക്കുന്നതയ.  ഇന്തദ്യയനിനല
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേയ പസചോനര ഏതചോണയ ശതചോബ്ദനിയനികലയയ നസ്പീങ്ങുന്ന ഒരു കേചോലമചോണയ. ആ
ശതചോബ്ദനിയനികലയയ  നസ്പീങ്ങുന്ന  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേയ  പചോര്ട്ടനിയുനടെ  ചനിത്രര  എത്ര
ദയനസ്പീയമചോനണന്നയ  എനന്റെ  സുഹൃതയ   ശസ്പീ.  നകേ.  സുകരഷയ  കുറുപ്പെയ  എന്തുനകേചോണയ
ആകലചോചനിച്ചനില എനളതചോണയ എനനിക്കയ പറയചോനളതയ.  ശസ്പീ.  സസ്പീതചോറചോര നയച്ചൂരനി
നടെലഗചോഫയ പത്രതനില് നകേചോടുത ഒരു അഭനിമുഖര മുഴുവന ഞചോന വചോയനിക്കുന്നനില.
ഇടെതുപക്ഷതനിനന്റെ ഇകൗ മുരടെനിപ്പെയ അഭൂതപൂര്വ്വമചോനണന്നചോണയ അകദ്ദേഹര  പറഞ്ഞെതയ.

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

ഇന്നയ  അങ്ങയ  ഞങ്ങനള  ഒതനിരനി  കുറനപ്പെടുതനിയകലചോ,  ഞങ്ങളുനടെ
സഹചോയമനിലചോനത ബരഗചോളനില് നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനകപചോലുര നനിങ്ങളക്കയ മതരനിക്കചോന
കേഴനിയചോത അവസയചോനണനള കേചോരദ്യര  നനിങ്ങള മറനകപചോകേരുതയ.  നനിങ്ങളുനടെ
ശത്രു  ആരചോണയ?  ബനി.നജ.പനി.  ആകണചോ  കകേചോണ്ഗസയ  ആകണചോ;  അതയ
വദ്യക്തമചോക്കണര. ശസ്പീ. സസ്പീതചോറചോര നയച്ചൂരനി പറയുന്നതചോകണചോ ശസ്പീ. പകേചോശയ കേചോരചോട്ടയ
പറയുന്നതയ?  നനിങ്ങളുനടെ  നയര  നനിങ്ങള  ആദദ്യര  തസ്പീരുമചോനനിക്കൂ.  പകേചോശയ  കേചോരചോട്ടയ
ബനി.നജ.പനി.-നയ  ഫചോസനിസ്റ്റേയ  ശക്തനിയചോയനി  കേചോണുന്നനില,  എന്നചോല്   നയച്ചൂരനി
കേചോണുന. നനിങ്ങളുനടെ നയപരമചോയ പചോപ്പെരതമചോണയ ഇതനിലൂനടെ നതളനിഞവരുന്നതയ.
ഇന്തദ്യയനില്  കകേചോണ്ഗസ്സനിനയ  ക്ഷസ്പീണമുണചോയനിട്ടുണയ,  അതയ  ഞചോന  സമ്മേതനിക്കുന.
പകക്ഷ  കകേചോണ്ഗസയ  ഒരു  ഫസ്പീനനികയ  പക്ഷനിനയകപ്പെചോനല  വസ്പീണ്ടുര  ഇന്തദ്യന
രചോഷസ്പീയതനില് തനിരനിചവരുന്ന കേചോലര          അനതനിവനിദൂരമല. കകേരളതനിനല
ബദകദവയ  ഭട്ടചോചചോരദ്യയചോയനി  ശസ്പീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയന മചോറുര  എനള സരശയര
ശസ്പീ.  പനി.  കഗചോവനിനപനിളയുനടെ  മകേന  എര.  ജനി.  രചോധചോകൃഷ്ണനയ  ഉണചോയചോല്
അകദ്ദേഹനത കുറനപ്പെടുതചോന കേഴനിയുകമചോ? ഇന്നയ കകേരളര ബരഗചോളനിനന്റെ വഴനിയനികലയയ
കപചോകുനനവന്നചോണയ  അകദ്ദേഹര  പറയുന്നതയ.  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റുകേചോരചോയ
ആളുകേളക്കുകപചോലുര  അങ്ങനനയുള  ചനിന്ത  വന്നചോല്  അതയ  പരനികശചോധനിക്കചോനള
ഉതരവചോദനിതതര  പചോര്ട്ടനി  കേചോണനികക്കണതകല?   ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനന
വനിലയനിരുതനിയചോല്,  എലചോവര്ക്കുര പചോപദ്യമചോയ ഒരു ഗവണ്നമന്റെല,  അപചോപദ്യമചോയ
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ഗവണ്നമന്റെചോണനിതയ.  കേദ്യചോബനിനറയ   തസ്പീരുമചോനങ്ങള  പുറതവനിടെനില,  മുഖദ്യമനനി
മചോധദ്യമങ്ങനള കേചോണനില,  സതന്തര പചോര്ട്ടനിക്കചോര്ക്കുര മുന്നണനിക്കചോര്ക്കുര മതനിപ്പെനിലചോത
ഒരു  ഭരണര.  കേദ്യചോബനിനറയ  തസ്പീരുമചോനര  അറനിയണനമങനില്
എന്തുനചയ്യണനമന്നറനിയചോനത  മചോധദ്യമങ്ങളുര  മറ്റുളവരുര  കുഴയുനനവനള
സചോഹചരദ്യമചോണയ.  വനിവരചോവകേചോശ  നനിയമനത  കേചോറനില്  പറതന;  കേദ്യചോബനിനറയ
ബ്രേസ്പീഫനിരഗയ ഇലചോത അവസ; മചോധദ്യമങ്ങളനില് നനിനര അകേനനനില്ക്കുന. ഇവനിനടെ
കേചോണചോന  കേഴനിയുന്നനതന്തചോണയ?  എലചോ   അധനികേചോരവുര  മുഖദ്യമനനിയനില്
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കുന.  Absolute  power  corrupts  absolutely;  ഇതചോണയ  ഇന്നയ
കകേരളതനില് കേണ്ടുനകേചോണനിരനിക്കുന്നതയ.  എലചോ അധനികേചോരവുര ഒരു കകേന്ദ്രതനികലയയ
വനകചരുന.  ശസ്പീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയനര  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമചോദനിയുര  തമ്മേനില്
എന്തുവദ്യതദ്യചോസമചോണുളതയ?  നകരന്ദ്ര കമചോദനിയുനടെ നനശലനി തനന്നയചോണയ പനിണറചോയനി
വനിജയനന്റെയുര നനശലനി. രണ്ടുകപനരയുര ഒകര തൂവല് പക്ഷനികേളചോയനി നമുക്കയ കേചോണചോന
കേഴനിയുന.  ഇന്നയ  ഇടെതുമുന്നണനി ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഒരു വര്ഷര തനികേയുന്ന ദനിവസര
മചോത്രമല,   കമചോദനിഭരണര  മൂന്നയ  വര്ഷര തനികേയുന്നതനിനന്റെ വചോര്ഷനികേര  കൂടെനിയചോണയ.
ഏറവുര  വലനിയ  വര്ഗ്ഗസ്പീയത ആളനിക്കതനിക്കചോന ശമനിക്കുന്ന കമചോദനി  ഭരണതനിനന്റെ,
ആര്.എസയ.എസയ.-നന്റെ  ഭരണതനിനനതനിരചോയനി  രചോജദ്യവദ്യചോപകേമചോയനി  ഉയര്നവരുന്ന
പതനികഷധര ഇന്നയ ഇന്തദ്യയനില് അലയടെനിക്കുന. അതനിനന ഏകകേചോപനിപ്പെനിക്കുവചോനചോണയ
ഇന്തദ്യന  നചോഷണല്  കകേചോണ്ഗസ്സനിനന്റെ  കനതൃതതതനില്  ശമങ്ങള  നടെന
നകേചോണനിരനിക്കുന്നതയ.  അതനിനന്റെ  ആദദ്യനത  പരസ്പീക്ഷണമചോയനിരനിക്കുര  രചോഷപതനി
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെയ. ഒരു നപചോതു സചോനചോര്തനിനയ നനിര്തനിനക്കചോണയ ആര്.എസയ.എസയ.
-നന്റെയുര  ബനി.നജ.പനി.-യുകടെയുര  സരഘ്പരനിവചോറനിനന്റെയുര  അജണ
പരചോജയനപ്പെടുതചോന കവണനിയുള നസ്പീക്കങ്ങളചോണയ കകേചോണ്ഗസ്സനിനന്റെ കനതൃതതതനില്
ഇന്തദ്യയനില്  നടെനനകേചോണനിരനിക്കുന്നതയ.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനിമചോര്  ഇവനിനടെ
ഇരനിപ്പുണകലചോ,  ആനരങനിലുര  മനികേവയ  പകേടെനിപ്പെനിക്കുനകണചോ?  വനി.എസയ.
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേചോലതയ ഞചോന സഭയനില് ഇലചോയനിരുന. അനണചോയനിരുന്ന ശസ്പീ.
വനി. ഡനി. സതസ്പീശനര ശസ്പീ. നകേ. സനി. കജചോസഫുര എകന്നചോടെയ പറയചോറുണചോയനിരുന ആ
മനനിസഭയനില്  ഏറവുര  നനചതനദ്യവതചോയനി  പവര്തനിച്ച  വദ്യക്തനി  ഇന്നനത
ധനവനിനനികയചോഗ  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  കഡചോ.  ടെനി.  എര.  കതചോമസയ  നഎസകേയ
ആയനിരുനനവന്നയ.  ഇന്നയ  നഎസക്കനിനയ  എന്തുപറനി?  ഗസ്പീതചോകഗചോപനിനചോഥയ  എന്ന
സചോമ്പതനികേവനിദഗ്ദ്ധ  വന്നകശഷര  നഎസക്കനിനന്റെ  മുഖര  മചോനമചോയനിരനിക്കുകേയചോണയ,
നനിറര  മങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയചോണയ.  അകദ്ദേഹതനിനയ  എന്തുപറനിനയന്നചോണയ  എനനിക്കയ
കചചോദനിക്കചോനളതയ; പഴയ ഒരു ഉതചോഹവുര കേചോണുന്നനിലകലചോ; അകദ്ദേഹതനിനയ പഴയ
വചോക്ചചോതുരദ്യമനിലകലചോ;  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  ഷചോകഡചോ  മചോത്രമകല  നമ്മേള  ഇകപ്പെചോള
കേണ്ടുനകേചോണനിരനിക്കുന്നതയ.  അകദ്ദേഹതനിനയ  എന്തുപറനി?  കേനിഫ്ബനിയുനടെ  കുകറ
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സതപങ്ങള  മചോത്രമചോയനി  അകദ്ദേഹര  നടെക്കുകേയചോണയ.  മറ്റുമനനിമചോര്
കേഴനിവനിലചോതവരചോനണനന്നചോനര  ഞചോന  പറയുന്നനില.  മറയ  മനനിമചോരനിലുര  നല
കേഴനിവുളവരുണയ.  പകക്ഷ അവര്ക്കചോര്ക്കുര ഒരു  സതചോതനദ്യവുമനില,  ഒനര പറയചോന
നനധരദ്യവുമനില.   ഇകൗ  സര്ക്കചോരനിനന്റെ മുഖനമന്തചോണയ? അധനികേചോരപമതതയുനടെ,
അമനിതചോധനികേചോര  പവണതയുനടെ,  അഹങചോരതനിനന്റെ,  അസഹനിഷ്ണുതയുനടെ,
ധചോര്ഷ്ടദ്യതനിനന്റെ,  പകേയുനടെ  മുഖമചോണയ  ഇകൗ  സര്ക്കചോരനിനളതയ.  സചോധചോരണ  ഒരു
ഗവണ്നമന്റെയ  വന്നചോല്   ആറുമചോസര,  ഏഴുമചോസര,  എട്ടുമചോസര  ആ  സര്ക്കചോരനിനന്റെ
ഹണനിമൂണചോനണന്നയ അകങ്ങയറനിയചോമകലചോ?  ഇകൗ സര്ക്കചോരനിനയ ഹണനിമൂണ് പനിരസ്പീഡയ
ഉണചോയനിരുകന്നചോ?  തുടെക്കര  മുതല്  തനന്ന  ഇകൗ  സര്ക്കചോര്  വനിവചോദങ്ങളനികലയ്ക്കുര
ഭരണതകേര്ച്ചയനികലയ്ക്കുമചോണയ   എതനികച്ചര്ന്നതയ.  സമരങ്ങളുനടെ  കവലനികയറമചോണയ
കേഴനിഞ്ഞെ ഒരുവര്ഷക്കചോലമചോയനി ഇകൗ സര്ക്കചോരനിനനതനിനര ഉണചോയതയ. ഇകൗ സര്ക്കചോര്
ജനപക്ഷതലചോയനിരുന,  ജനവനിരുദപക്ഷതചോയനിരുന.  കേദ്യചോബനിനനറയ
തസ്പീരുമചോനങ്ങള  വനിവരചോവകേചോശ  നനിയമ  പകേചോരരകപചോലുര  തരുന്നനില.  ലചോ
അക്കചോദമനിയുനടെ  സമരതനില്  നനിങ്ങള  എവനിനടെയചോയനിരുന?
ഇരകയചോനടെചോപ്പെമചോയനിരുന്നനില,  കവട്ടക്കചോകരചോനടെചോപ്പെമചോയനിരുന.  നകേ.  സനി.  മഹനിജയുനടെ
സമരതനിലുര  മൂന്നചോര്  കേകയ്യറര  ഒഴനിപ്പെനിക്കല്  സമയതര  സതചോശയ  പശങ്ങളനിലുര
നനിങ്ങള  എവനിനടെയചോയനിരുന?  ഇകൗ  നനിലപചോടുകേളനിനലലചോര  നനിങ്ങള
ജനപക്ഷതചോയനിരുന്നനില.  ജനവനിരുദതയുനടെ  ഭചോഗതചോയനിരുന  എന്നതചോണയ
യചോഥചോര്തദ്യര.  ഇതുനകേചോണചോണയ ഇങ്ങനനകപചോയചോല് നനനിഗചോര ആവര്തനിക്കുനമന്നയ
ശസ്പീ.  കേചോനര   രചോകജന്ദ്രന  പറഞ്ഞെകപ്പെചോള   ആരുര  ഒരക്ഷരവുര  മനിണചോതനിരുന്നതയ.
വലനിയ  പതസ്പീക്ഷ  ഉണര്തനി  അധനികേചോരതനില്  വന്ന  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെചോണനിതയ.
എനന്റെ സുഹൃതചോയ ശസ്പീ. കേടെമ്മേനനിട്ടയുനടെ ഒരു വരനി കേവനിത ഞചോന ഉദരനിക്കചോര. 

"കചചോരയലനിതയ കചചോപ്പെചോണയ കുകഞ്ഞെ

കനരറനിഞ്ഞെചോല് നസ്പീ നസ്പീറനിമരനിക്കുര.”

ഭരണതനില് കേചോണുന്ന ചുവപ്പെയ കചചോരയുകടെതല നവറുര ചചോയര മചോത്രമചോനണന്നചോണയ
നമ്മേള  കേണ്ടുനകേചോണനിരനിക്കുന്നതയ.  നമ്മേള  എന്തചോണയ  കേരുതനിയതയ?  പചോര്ട്ടനിയനിലുര
ഗവണ്നമന്റെനിലുര സതചോധസ്പീനമുള ഒരു മുഖദ്യമനനി വരുന. കപചോളനിറയ ബമ്മ്യൂകറചോ അരഗമചോയ
ഒരു മുഖദ്യമനനി വരുന. 16  വര്ഷക്കചോലമചോയനി പചോര്ട്ടനി നസക്രട്ടറനിയചോയനിരുന്ന ഒരചോള
മുഖദ്യമനനിയചോകുന.  നമുക്കയ  വലനിയ  പതസ്പീക്ഷയചോയനിരുന.  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ.
അചതചോനനനന്റെ  കേചോലനത  ഭരണമലചോയനിരനിക്കുനമന്നചോണയ  കേരുതനിയതയ.  എന്നചോല്
ഇന്നയ  എന്തചോണയ  നടെക്കുന്നതയ?  ഇന്നയ  ഇകൗ  ഭരണര  ലക്കുര  ലഗചോനമനിലചോനത
കപചോകുനനവന്നതചോണയ  സതദ്യര.  ഭരണര  എകങ്ങചോട്ടുകപചോകുനനവന്നയ
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ഭരണകേര്തചോക്കളക്കുകപചോലുര  അറനിയചോത അവസയചോണയ.  വനിദദ്യചോര്തനി  യുവജന
പസചോനങ്ങളനിലൂനടെ  നനിരവധനി  സമരങ്ങള  നടെതനി  പസചോനതനിനയ   കനതൃതതര
നകേചോടുതവന്ന ആളകല ശസ്പീ. പനിണറചോയനി വനിജയന. അകദ്ദേഹതനിനനന്തനിനചോണയ എട്ടയ
ഉപകദഷ്ടചോക്കള?  അകദ്ദേഹതനിനയ  സചോമചോനദ്യബദനിയുനണന്നയ  എലചോവര്ക്കുമറനിയചോമകലചോ?
ഇകൗ  എട്ടയ  ഉപകദശകേര്  അകദ്ദേഹനത  കുഴപ്പെതനിലചോക്കുനനവന്നചോണയ  നമുക്കയ
കേചോണചോന കേഴനിയുന്നതയ. അവര് അകദ്ദേഹനത വഴനിനതറനിക്കുകേയചോണയ.

ഇന്നയ കകേരളര കേചോണുന്നതയ ഭരണസരഭനമചോണയ.  ഉകദദ്യചോഗസനര സരബന്ധനിച്ച
കേചോരദ്യര ശസ്പീ.  നകേ.  സുകരഷയ കുറുപ്പെയ ഇവനിനടെ സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണചോയനി.  ഉകദദ്യചോഗസര്
തമ്മേനിലുള  അടെനിയല  പശര;  അതയ  ഭരണനത  ബചോധനിക്കുനനവനളതചോണയ;
അതചോണയ  ഞങ്ങളുനടെയുര  ജനങ്ങളുനടെയുര  പശര.  ഉകദദ്യചോഗസര്  തമ്മേനിലുള
തര്ക്കനത  സരബന്ധനിച്ചയ  വളനര  നനിസ്സചോരവല്ക്കരനിച്ചചോണയ  അകദ്ദേഹമനിവനിനടെ
പറഞ്ഞെതയ.  ഇന്നനല  മുഖദ്യമനനിയുര  അതയ  നനിസ്സചോരവല്ക്കരനിച.
അങ്ങനനയചോനണങനില്  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  അടെനിയന്തര
പകമയതനിനകശഷര  കൃഷനിവകുപ്പെയ  നസക്രട്ടറനികയയുര  കൃഷനിവകുപ്പെയ  ഡയറകകറയുര
എന്തനിനചോണയ  മചോറനിയതയ?  നഎ.എ.എസയ.-കേചോര്ക്കയ  ഭരണതനില്  നനിസ്സരഗതയചോണയ.
എകപ്പെചോഴചോണയ  വനിജനിലനസയ  അകനതഷണര  വരുന്നതയ  എന്ന   ഭയകതചോടുകൂടെനി
കേചോതനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  കേചോലമചോണയ.  ഇവനിനടെ  രണയ  മനനിമചോര്  രചോജനിവയ്ക്കുകേയുണചോയനി.
ഇതചോകണചോ ഇകൗ സര്ക്കചോരനിനന്റെ ഏറവുര വലനിയ കനട്ടര?  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരചോജനര
ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രനര  രചോജനി  വയ്ക്കുകേയുണചോയനി.  എന്തനിനചോനണന്നയ  ഞചോന
പറയുന്നനില,  എലചോവര്ക്കുര  അറനിയുന്നതചോണയ.  ഇവനിനടെ  രചോഷസ്പീയ  അഴനിമതനിനയന്നയ
പറഞ്ഞെചോല് പണര വചോങ്ങുകേ മചോത്രമല, സതജനപക്ഷപചോതവുമുണയ, nepotism is also
corruption.  ഇകൗ  ഗവണ്നമന്റെയ  വന്നതനിനകശഷര  365  ദനിവസതനിനകേര  305
നകേചോലപചോതകേങ്ങളുര  18  രചോഷസ്പീയ നകേചോലപചോതകേങ്ങളുര നടെന.  പചോകദശനികേ പചോര്ട്ടനി
കനതചോക്കന്മേചോര്  ഭരണതനിനന്റെ  നനിയനണര  ഏനറടുക്കുന.  2  വയസ്സുമുതല്  92
വയസ്സുവനരയുള സസ്പീകേള പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കനപ്പെടുന്ന ഒരു കേചോലര;  കുട്ടനികേളനക്കതനിരചോയനി
പസ്പീഡനങ്ങള വര്ദനിക്കുന; ക്രമസമചോധചോനനനില ഇത്രയുര വഷളചോയ ഒരു കേചോലഘട്ടര
കകേരളതനിനന്റെ  ചരനിത്രതനില്  ഉണചോകേനില;  ഇതുകപചോലചോരു  കേചോലഘട്ടര
ഉണചോയനിട്ടുകണചോ?  ഇവനിനടെ  നടെന്ന  എലചോ  സമരങ്ങകളചോടുര  ഇകൗ  സര്ക്കചോരനിനന്റെ
സമസ്പീപനനമന്തചോണയ?  സമരങ്ങനള  അടെനിച്ചമര്തന;  സമരങ്ങകളചോടെയ  അസഹനിഷ്ണുത
കേചോണനിക്കുന;  ശസ്പീമതനി നകേ.സനി. മഹനിജ സമരര നചയകപ്പെചോള, ഇകൗ സമരര നകേചോണയ
അവര് എന്തയ കനടെനി  എന്നചോണയ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി കചചോദനിച്ചതയ?  ഇതയ  ഒരു
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേയ  മുഖദ്യമനനിക്കയ  കചചോദനിക്കചോന  കേഴനിയുന്ന  കേചോരദ്യമചോകണചോ?   ഇകൗ
സരസചോനതയ നനിരവധനി സമരങ്ങള നടെതനിയ ഒരു പസചോനതനിനന്റെ കനതചോവനിനയ
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കചചോദനിക്കചോന പചോടുള കേചോരദ്യമചോകണചോ?  കകേരളതനില് അകങ്ങചോളമനികങ്ങചോളര കേഴനിഞ്ഞെ
ഒരു  വര്ഷക്കചോലര  നകേ.എസയ.യു.-വനിനന്റെയുര  യൂതയ  കകേചോണ്ഗസ്സനിനന്റെയുര
എര.എസയ.എഫയ.-നന്റെയുര  പവര്തകേരചോയ  എത്രകയചോ  ആളുകേളക്കചോണയ  അടെനിയുര
മര്ദ്ദേനങ്ങളുകമറയ  ആശുപത്രനിയനില്  കേഴനികയണതചോയനി  വന്നതയ?  ഇകൗ  സര്ക്കചോര്
സമരങ്ങകളചോടുള  സമസ്പീപനതനില്  വദ്യതദ്യചോസര  വരുതചോനത  മുകന്നചോട്ടയ  കപചോകുന.
ജനവനിരുദ നയവുര ഫചോസനിസ്റ്റേയ മുഖവുമചോണയ ഇകൗ സര്ക്കചോരനിനളതയ. ഇകൗ ഫചോസനിസ്റ്റേയ
മുഖമചോണയ നനിങ്ങനള ജനങ്ങളനില്നനിന്നയ ഒറനപ്പെടുതന്നതയ.  മുനമുഖദ്യമനനിയചോയനിരുന്ന
ശസ്പീ.  വനി.  എസയ.  അചതചോനനകനചോടെയ ഇകൗ സര്ക്കചോര് ഇത്രയുര നചകയ്യണനിയനിരുന്നനില.
ശസ്പീ.  പനിണറചോയനി  വനിജയനയ  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ.  അചതചോനനകനചോടുള  ബഹുമചോനര
എലചോവര്ക്കുര  അറനിയചോവുന്നതചോണയ.   ആലപ്പുഴ  സരസചോന  സകമ്മേളനതനില്  വച്ചയ
ശസ്പീ.  വനി.  എസയ.  അചതചോനനന  പചോര്ട്ടനി  വനിരുദ  മകനചോഭചോവതനികലയയ
തരരതചോഴ്ന്നുനവന്നചോണയ ശസ്പീ.  പനിണറചോയനി വനിജയന പറഞ്ഞെതയ.  അന്നചോണയ ശസ്പീ.  വനി.
എസയ.  അചതചോനനന  പചോര്ട്ടനി  കയചോഗതനില്നനിന്നയ  ഇറങ്ങനികപ്പെചോയതയ.  ഇകപ്പെചോഴചോണയ
ശരനിക്കുര  അകദ്ദേഹനത  പൂട്ടചോനള  അവസരര  കേനിട്ടനിയതയ.  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ.
അചതചോനനനയ  ലഭനിച്ച  കേദ്യചോബനിനറയ  പദവനി   ശസ്പീ.  ആര്.  ബചോലകൃഷ്ണപനിളയ്ക്കുകൂടെനി
നകേചോടുതയ  ആ  പചോവതനിനന  അപമചോനനികക്കണചോയനിരുന  എന്നചോണയ  എനനിക്കയ
പറയചോനളതയ.  ഇനതലചോര ഇകൗ സര്ക്കചോരനിനന്റെ കനട്ടങ്ങളചോകണചോ?  ഇന്നനത എലചോ
പത്രങ്ങളനിലുര  പുതനിയ  വചോര്തകേളുര  പരസദ്യങ്ങളുര  ഉണകലചോ?  യു.ഡനി.എഫയ.
നകേചോടുക്കചോതതനികനക്കചോള  വലനിയ  പരസദ്യങ്ങള  നകേചോടുക്കുന.  അതയ  നല
കേചോരദ്യമചോണയ.  പരസദ്യങ്ങള  വരനട്ട.   പകക്ഷ  അതനിനലചോനര  ഒരു  വര്ഷക്കചോലര
നടെപ്പെചോക്കനിയ  പദതനികേനളപ്പെറനി  പറയുന്നനില.  നടെപ്പെചോക്കചോന  കപചോകുന്ന
പദതനികേനളപ്പെറനിയചോണയ  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതയ,  അതയ  നമുക്കയ  കേചോതനിരുനകേചോണചോര.
കചചോറയ  നവകന്തചോ എന്നയ അറനിയചോന മുഴുവന കചചോറുര  പരനികശചോധനികക്കണ കേചോരദ്യമനില.
അതനിനല  ഒരു  വനറടുതയ  പരനികശചോധനിച്ചചോല്  മതനിയചോകുര.  ഒരു  വര്ഷനത
ഭരണരനകേചോണയ  അഞയ  വര്ഷനത  ഭരണര  എങ്ങനനയനിരനിക്കുനമന്നയ
കബചോദദ്യനപ്പെടുന.  യു.ഡനി.എഫയ.-നന്റെ  ജനകേസ്പീയ  അടെനിതറ  തകേര്നനവന്നയ
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട നകേ. സുകരഷയ കുറുപ്പെയ ഇവനിനടെ പറഞ. യു.ഡനി.എഫയ.-നന്റെ ജനകേസ്പീയ
അടെനിതറ കൂടുതല് ബലനപ്പെടുന.  കദശസ്പീയ രചോഷസ്പീയതനിലുര കകേരള രചോഷസ്പീയതനിലുര
വദ്യക്തമചോയ നനിലപചോടുകേകളചോനടെ ഞങ്ങള മുകന്നചോട്ടുകപചോകുന.  ഞങ്ങനള സരബന്ധനിച്ചയ
നനിങ്ങള  ഞങ്ങളുനടെ  ശത്രുക്കളല;  അങ്ങനന  കേചോണുനമനില.  നനിങ്ങള  ഞങ്ങനള
ശത്രുക്കളചോയനി കേചോണുന്നതയ അവസചോനനിപ്പെനിക്കണര.  ഇതചോണയ ഞചോന പഖദ്യചോപനിക്കചോന
ആഗഹനിക്കുന്നതയ. സനി.പനി.നഎ.-യുനടെ  നനിലപചോനടെങനിലുര  നനിങ്ങള  ഉളനക്കചോളചോന
തയ്യചോറചോകേണര.   ഇന്നയ  ഇകൗ  രചോജദ്യതയ  വളര്നവരുന്ന  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്നക്കതനിനര,
ഫചോസനിസതനിനനതനിനര  ഒറനക്കട്ടചോയനി  മകതതര  കേക്ഷനികേനള  അണനിനനിരതചോനള
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കകേചോണ്ഗസ്സനിനന്റെ  വനിശചോലമചോയ  സമസ്പീപനതനിനയ  മചോത്രകമ  നചോനള  ഇകൗ  രചോജദ്യനത
ജനങ്ങനള  രക്ഷനിക്കചോന  കേഴനിയുകേയുളനവനള വനിശതചോസമചോണയ  ഞങ്ങളക്കുളതയ.
അതയ വരുര ദനിവസങ്ങളനില് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കചോന കപചോകുനന്നചോരു കേചോരദ്യമചോണയ. 2019-ല്
നടെക്കചോന  കപചോകുന്ന  പചോര്ലനമന്റെയ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്  നകരന്ദ്രകമചോദനിനയ
പരചോജയനപ്പെടുതചോന,  ആര്.എസയ.എസയ./ബനി.നജ.പനി.-കയയുര  പരചോജയനപ്പെടുതചോന
കദശവദ്യചോപകേമചോയനി മകതതര ശക്തനികേളുനടെ കൂട്ടചോയ്മ ബലനപ്പെടുതകേ എന്ന കദശസ്പീയ-
രചോഷസ്പീയ ചനിന്തകേളചോണയ  ഞങ്ങനള മുകന്നചോട്ടയ  നയനിക്കുന്നതയ.  യു.ഡനി.എഫയ.  ഇകപ്പെചോള
പതനിപക്ഷതചോണയ.  അടുത  നചോലുവര്ഷവുര  ഞങ്ങള  പതനിപക്ഷതചോയനിരനിക്കുര.
പകക്ഷ ഇകൗ നചോട്ടനിനല ജനങ്ങളുനടെ, സചോധചോരണക്കചോരനന്റെ, പചോവനപ്പെട്ടവനന്റെ പശങ്ങള
ഉയര്തനിപനിടെനിചനകേചോണയ,  നചറുപ്പെക്കചോരുനടെ  പശങ്ങള  ഉയര്തനിപനിടെനിചനകേചോണ്ടുള
നനിരന്തരമചോയ  കപചോരചോട്ടങ്ങളനിലൂനടെ  കകേന്ദ്ര-സരസചോന  സര്ക്കചോരുകേനള
തുറനകേചോട്ടചോനള  പതനിപക്ഷതനിനന്റെ  ധര്മ്മേര  നനിര്വ്വഹനിക്കുനമന്നയ  മചോത്രര
പറഞനകേചോണയ നനിര്തന. 

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ നഎസകേയ): സര്,
ഇകപ്പെചോള  സഭ  പചോസ്സചോക്കചോന  കപചോകുന്ന  ധനവനിനനികയചോഗ  ബനിലനിനന്റെ  ഉളടെക്കര
പരനികശചോധനിക്കുകേയചോനണങനില് ഇകൗ സര്ക്കചോരനിനന്റെ സമസ്പീപനവുര വശ ലനിയുര അതനില്
പതനിഫലനിപ്പെനിക്കുനനണന്നയ   കേചോണചോന  സചോധനിക്കുര.  അങ്ങനനനയചോരു
ധനവനിനനികയചോഗ ബനില് ഇകൗ വചോര്ഷനികേ ദനിനതനില് അവതരനിപ്പെനിക്കചോന സചോധനിച്ചതനില്
എനനിക്കയ സകന്തചോഷമുണയ.  ഒരു പധചോനനപ്പെട്ട സവനികശഷത,  കേഴനിഞ്ഞെ ബഡ്ജറനില്
പഖദ്യചോപനിച്ച  മുഴുവന  പുതനിയ  കേചോരദ്യങ്ങളക്കുര  ഇകതചോടുകൂടെനി  ബഡ്ജറയ  നഹഡയ
ആവുകേയചോണയ.  ഇതയ  നചറനിയ കേചോരദ്യമല.   സചോധചോരണ കകേരളതനിനല  കേസ്പീഴ്വഴക്കര,
അതതു വകുപ്പുകേള ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞെ പുതനിയ കേചോരദ്യങ്ങളക്കയ സ്കസ്പീര തയ്യചോറചോക്കനി,
ഫയല് അയച്ചയ, സപനിനമന്റെറനി ഡനിമചോന്റെനില് പണര വകേയനിരുതകേയചോണയ നചയ്യുന്നതയ.
അങ്ങനന  സ്കസ്പീമുകേള  ആയനിട്ടനിനലങനിലുര  ബഡ്ജറനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുളവയയ  ഇകപ്പെചോള
കടെചോക്കണ് നപചോവനിഷനനങനിലുര വച്ചയ നഹഡയ സൃഷ്ടനിച്ചനിരനിക്കുകേയചോണയ.  അതുനകേചോണയ
ബഡ്ജറയ  പസരഗതനില്  പറഞ്ഞെ  ഒരു  കേചോരദ്യവുര  നനിര്വ്വഹണതനികലയയ
നസ്പീങ്ങുന്നതനിനയ  തടെസ്സങ്ങളനില.  അതയ  തുടെങ്ങുന്നതനിനയ  ബഡ്ജറയ  നഹഡ്ഡുണയ.  അതയ
ഇവനിനടെ  മചോത്രമല,  ഭരണതനിനന്റെ  കേചോരദ്യക്ഷമതയുര  കവഗതയുര
വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനകവണനി  ധനകേചോരദ്യവകുപ്പെയ  ഇതരനമചോരു  സമസ്പീപനമചോണയ
സതസ്പീകേരനിക്കചോന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ.  അതയ  എര.എല്.എ.-മചോരുനടെ  അസറയ
നഡവലപ്പെയനമന്റെയ  ഫണനിനനക്കുറനിചള  സമസ്പീപനതനില്  വദ്യക്തമചോണയ.
എന്തുനകേചോണചോണയ കേചോലതചോമസര വരുന്നനതന്നയ പരനികശചോധനിച്ചകപ്പെചോള കമല്തട്ടനില്,
നസക്രകട്ടറനിയറനിനല  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനില്  അകങ്ങചോട്ടുമനികങ്ങചോട്ടുര  വകേമചോറനി  ഇകൗ
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പശങ്ങള  ഉണചോകുനമനളതയ  തസ്പീര്ച്ചയചോണയ.  അങ്ങനനയചോയചോലുര
തചോനഴതട്ടനില്നനിനര  നചയ്യചോന  സചോധനിക്കുര.  എര.എല്.എ.-മചോര്  മറയ  ഫണ്ടുകേള
വകേകേചോരദ്യര നചയ്യുന്നതുകപചോനല തനന്ന ഇതുര വകേകേചോരദ്യര നചയ്യനട്ട.  ഇതരതനില്,
കൂടുതല് കേചോരദ്യക്ഷമമചോയനി കേചോരദ്യങ്ങള നസ്പീക്കുന്നതനിനയ എനന്തലചോര ധനചോഗമ രസ്പീതനികേള
അവലരബനിക്കചോന പറ്റുകമചോ അതയ അവലരബനിക്കുന്നതയ നന്നചോയനിരനിക്കുര.

ഇകൗ ധനവനിനനികയചോഗ ബനിലനില് ഏറവുര കൂടുതല് തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതയ
സനിവനില്  സവപസനിനള  357  കകേചോടെനി  രൂപയചോണയ.  നമ്മുനടെ  പുതനിയ  കറഷന
സരവനിധചോനര  വരുകമ്പചോള  അതനിനകവണനിവരുന്ന  അധനികേ  നചലവയ  പൂര്ണ്ണമചോയുര
വകേയനിരുതകേയചോണയ.  കേദ്യചോനസര്  ബചോധനിച്ച  കുട്ടനികേളക്കുള  പണര
വകേയനിരുതനിയനിട്ടനിനലന്നയ  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ.  ശനിവകുമചോര്  ഇവനിനടെ  സൂചനിപ്പെനിച.
അതനിനചോയനി  തുകേ  പൂര്ണ്ണമചോയുര  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന.  കക്ഷമപവര്തനങ്ങള
നടെതന്നതനിനയ  തുകേ ഏനതങനിലുര  രസ്പീതനിയനില് മചോറചോനമനളതചോണയ.  ഇതരതനില്
എനന്തങനിലുര കുറവുകേള  കക്ഷമപവര്തനങ്ങളനില് വന്നനിട്ടുനണങനില് ആ കുറവുകേള
നനികേതചോര.   ഇതയ  ഇകൗ  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  പധചോനനപ്പെട്ട  ഒരു  സമസ്പീപനമചോണയ.  അതയ
കകേരളതനിനല  ജനങ്ങളനില്  വലനിനയചോരു  അരഗസ്പീകേചോരമുണചോക്കനിയനിട്ടുണയ.   2015-16
സചോമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  2,000  കകേചോടെനി  രൂപയനില് തചോനഴയചോണയ  നപനഷനചോയനി
നകേചോടുതതയ.  ഇകപ്പെചോള  5,500  കകേചോടെനി  രൂപ  നപനഷന  തുകേയുര  നല്കേനിയനിട്ടുണയ.
ഇനതചോരു  പതനിബദതയുനടെ  പശമചോണയ.   ഇത്രയുര  തചോങ്ങചോനള  കേഴനിവയ  നമ്മുനടെ
ഇന്നനത  ധനസനിതനിക്കയ  ഉകണചോ  എന്നയ  കനചോക്കനിയനിട്ടല,  അതയ  നനിര്വ്വഹനിച്ചതയ.
നപനഷന,  ചനില  കക്ഷമനനിധനികേള  എന്നനിവയയ  തുകേ  നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുന്നതനിനപുറകമ
ഹചോന്റെയ ലൂര,  കേയര്  എന്നനിവയുനടെ  നവസ്പീകേരണതനിനര  പണര  അനവദനിച്ചനിട്ടുണയ.
സരസചോനനത  പരമ്പരചോഗത   കമഖലകേളനില്  പണനിനയടുക്കുന്ന  ആളുകേള,
ബഹുഭൂരനിപക്ഷര  വരുന്ന  സചോധചോരണക്കചോര്  തുടെങ്ങനിയവരുനടെ  സചോമൂഹനികേ
സുരക്ഷനിതതതതനിനയ  ഏറവുര മുനഗണന നല്കുന്ന ഒരു സര്ക്കചോരചോയനിരനിക്കുര ഇതയ.
അതനിനന്റെ  കേചോരണര,  നമ്മേള  ബഡ്ജറനിനയ  പുറതയ  വലനിയ  കതചോതനിലുള
നനികക്ഷപങ്ങള,  പശചോതല  സകൗകേരദ്യങ്ങള  തുടെങ്ങനിയവ  നടെതകമ്പചോള  ഇകൗ
നചോട്ടനിനല  സചോധചോരണക്കചോരചോയനിട്ടുളവര്ക്കയ  കേനിഫ്ബനി  ഫണനില്നനിനള
നനികക്ഷപതനില്നനിനര  പശചോതല  സകൗകേരദ്യങ്ങളക്കുര  മറ്റുര  ഫണയ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ.  ദുര്ബല  വനിഭചോഗങ്ങളക്കയ  എത്രമചോത്രര  തുകേയുണയ  തുടെങ്ങനിയ
കചചോദദ്യങ്ങനളചോനക്ക  ചനിലര്  ഉന്നയനിക്കുകേയുണചോയനി.  ആ  കചചോദദ്യങ്ങളക്കുള
പതനികേരണമചോണനിതയ.  കേചോരണര,  ഒരു  കസചോഷദ്യല്  കകേചോരപവമസയ  ആണയ.
കകേരളതനിനന്റെ മുകന്നറതനിനന്റെ ഒരു ചുവടുമചോറമചോണയ.  നമ്മേള ഇതുവനര ഒറക്കചോലനില്
നടെക്കുകേയചോയനിരുന.  സചോമൂഹദ്യ കക്ഷമ കമഖലയനിനല കക്ഷമപവര്തനങ്ങളക്കചോണയ
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നമ്മേള ശദനകേചോടുതനിരുന്നതയ. അവനിനടെനനിനര നമ്മേള ചുവടുമചോറര നടെതകേയചോണയ,
രണ്ടുകേചോലനില്  നടെക്കുകേയചോണയ.  ആധുനനികേ  വദ്യവസചോയങ്ങള,  ആധുനനികേ
നതചോഴനിലവസരങ്ങള  എന്നനിവ  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുര  അവയചോവശദ്യമചോയ
പശചോതലസകൗകേരദ്യങ്ങള  കകേരളതനിനലചോരുക്കുകേയുര  നചയ്യണര.  എന്നചോല്
ആദദ്യനത  നനിലപചോടെയ  വനിടുന്നനില.  ഞങ്ങളക്കയ  ഇതനില്  എന്തുപങയ,  ഞങ്ങളുനടെ
മക്കളക്കയ  ഇകൗ  കജചോലനിനയലചോര  കേനിട്ടനി,  ഇകൗ  കമഖലയനില്  കജചോലനി  നചയ്യുന്ന
പചോവങ്ങളചോയ ഞങ്ങളക്കയ എന്തയ  എന്നയ  കചചോദനിച്ചചോല്,  ഇകൗ സര്ക്കചോര്  സമ്പൂര്ണ്ണ
സചോമൂഹനികേ  സുരക്ഷനിതതതര  നനിങ്ങളക്കയ  നല്കുര  എന്നതയ  ഇതനില്
പതനിഫലനിക്കുനണയ.  ഇകൗ ധനവനിനനികയചോഗ ബനിലനിനന്റെ മനറചോരു ഭചോഗര ഞചോന
കനരനത  സൂചനിപ്പെനിച.  നൂറയ  കകേചോടെനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയുനടെ  നസകന്റെജയ ചചോര്ജയ
നല്കുന്നതനിനയ മചോറനിവച്ചനിരനിക്കുകേയചോണയ. ഇനനി അനതചോരു വവഷമദ്യമചോയനി കവണ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    ബഷസ്പീര്:  സര്,  അങ്ങയ കേനിഫ്ബനി പദതനിനയക്കുറനിച്ചയ പറഞ.
ഒരു നനികയചോജകേമണ്ഡലതനില് എര.എല്.എ. നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂള മനികേവനിനന്റെ
കകേന്ദ്രമചോക്കനി മചോറ്റുന്ന പദതനി പഖദ്യചോപനിച്ചനിരുന. അതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില് ഞചോന
ഉളനപ്പെനടെയുളവര്  നപചോതുമരചോമതയ  വകുപ്പെനിനനനക്കചോണയ  എസ്റ്റേനികമറയ
തയ്യചോറചോക്കുകേയുര  കസ്റ്റേറനിനന്റെ  ആര്ക്കനിനടെകയ  ഡനിനനസനര  മറ്റുര  അപ്രൂവയ  നചയ്യുകേയുര
നചയ. എന്നചോല് ഇകപ്പെചോള പറയുന്നതയ കേനിറയകകേചോയുനടെ ഉകദദ്യചോഗസരചോണയ എസ്റ്റേനികമറയ
തയ്യചോറചോകക്കണനതനര  അവരചോണയ  കേണ്സളട്ടനന്റെനമചോണയ.  നപചോതുമരചോമതയ
വകുപ്പെനിനയ  അതനിനള  അധനികേചോരമനിനലന്നചോണയ  പറയുന്നതയ.  അകപ്പെചോള  കനരനത
തയ്യചോറചോക്കനിയ എസ്റ്റേനികമറയ മചോകറണനിവരുര. മനറചോന്നയ, കേനിറയകകേചോയുനടെ എസ്റ്റേനികമറ്റുര മറ്റുര
കേനിഫ്ബനി അരഗസ്പീകേരനിച്ചചോല്  ഇരപനിനമന്റെനിരഗയ  ഏജനസനി ആരചോയനിരനിക്കുര?

കഡചോ  .    ടെനി  .    എര  .    കതചോമസയ നഎസകേയ: സര്, ഇകൗ മചോസര 31-ാം തസ്പീയതനി കൂടുന്ന
കേനിഫ്ബനിയുനടെ ഡയറകര് കബചോര്ഡയ കയചോഗതനില് സ്കൂളുകേളക്കയ  5  കകേചോടെനി രൂപയുനടെ
അരഗസ്പീകേചോരര  നല്കുകേയചോണയ.  5  കകേചോടെനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നയ  നല്കുര.
എന്നചോല് 10  കകേചോടെനി രൂപയുനടെ നചലവയ വരനികേയചോനണങനില്  10  കകേചോടെനി രൂപയുനടെ
മചോസ്റ്റേര് പചോന തയ്യചോറചോക്കണര. 25 ഓളര സ്കൂളുകേള കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നയ ലഭനിക്കുന്ന 5
കകേചോടെനി  രൂപയയ  പുറനമ  5  കകേചോടെനി  രൂപകൂടെനി  നചലവചോക്കചോനമന്നയ  സന്നദത
പകേടെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണയ.  ഇതനിനന്റെ  നമയനിന്റെനനസനിനകവണനിയുള  സനിരനനികക്ഷപവുര
ഉറപ്പെചോക്കണര.  ഇതയ  ബഡ്ജറയ  പസരഗതനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുള  കേചോരദ്യമചോണയ.
അങ്ങനയകപ്പെചോനല  ഞചോനര  എനന്റെ  മണ്ഡലതനില്  തൃശ്ശൂര്  എഞനിനസ്പീയറനിരഗയ
കകേചോകളജനിനല  ആര്ക്കനിനടെക്ചര്  വനിഭചോഗനതനക്കചോണചോണയ  എസ്റ്റേനികമറ്റുര  മചോസ്റ്റേര്
പചോനര തയ്യചോറചോക്കനിയതയ.  ഇതയ പരനികശചോധനിച്ചയ കേനിഫ്ബനി അരഗസ്പീകേചോരര നല്കേനിയചോല്
അതയ  നടെപ്പെചോക്കുന്ന  ഏജനസനി  ഏനതന്നയ  അതതയ  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയനമന്റെചോണയ
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തസ്പീരുമചോനനിക്കുന്നതയ. വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പെനിനയ അതരര ഏജനസനിയനില. അതുനകേചോണയ
വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പെയ  മൂന്നയ  കമഖലയചോയനി  തനിരനിച്ചയ  മൂന്നനിനര  പകതദ്യകേര  പകതദ്യകേര
ഏജനസനിനയയചോണയ നനികയചോഗനിക്കുന്നതയ. അതനില് ഒരു കമഖലയനില് കേനിറയകകേചോയചോണയ
വരുന്നതയ. അതചോയനിരനിക്കചോര ശസ്പീ. പനി. നകേ. ബഷസ്പീര് സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ. നമ്മേള നല്കേനിയ
എസ്റ്റേനികമറനില്  എനന്തങനിലുര  മചോറങ്ങള വരുകതണതുകണചോനയന്നയ  ഏജനസനികേള
പരനികശചോധനിക്കുര.  അലചോനത  രണചോമതയ  എസ്റ്റേനികമറയ  തയ്യചോറചോക്കുകേയല  നചയ്യുന്നതയ.
ഏജനസനികേള എസ്റ്റേനികമറയ പരനികശചോധനിക്കുന്നകതചോനടെ തടെസ്സങ്ങള കൂടെചോനത അതനിനന്റെ
പവര്തനതനികലയയ  കേടെക്കുകേയചോണയ  നചയ്യുന്നതയ.  എന്നചോല്  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.
സര്ക്കചോര്  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയനമന്റെചോയതനിനചോല്  അങ്ങനന  നചയ്യചോന  കേഴനിയനില.  അനലങനില്
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  അരഗസ്പീകേരനിച്ച  ഏജനസനിനയ  നനികയചോഗനികക്കണനിവരുര.  അങ്ങനന
ഏനതങനിലുര ഏജനസനിയുകണചോനയന്നയ എനനിക്കയ ഇകപ്പെചോള പറയചോന കേഴനിയനില. 

പതനിപക്ഷകനതചോവയ  (ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല):  സര്,  പനി.ഡബത്യു.ഡനി-നയ
നക്കചോണയ  നചയ്യനിപ്പെനിക്കുന്നതനില്  എനന്തങനിലുര  തടെസ്സമുകണചോ;  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ഒരു
ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയ നമന്റെകല; അവനിനടെ പവൃതനിപരനിചയമുള ഉകദദ്യചോഗസരനികല? 

കഡചോ  .    ടെനി  .    എര  .    കതചോമസയ  നഎസകേയ:  സര്,  ഒരു തടെസ്സവുമനിനലന്നയ  മചോത്രമല
അതചോണയ  ഏറവുര  അഭനികേചോമദ്യവുര.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി-യനില്  വളനര  കേഴനിവുള
ഉകദദ്യചോഗസരുണയ.  അവര് എസ്റ്റേനികമനറടുതയ അതനിനന്റെ അടെനിസചോനതനില് പദതനി
നനിര്വ്വഹണര  നടെതന്നതനിനയ  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ക്കയ  കേഴനിയനില,  ഒരു  ഏജനസനിക്കയ
മചോത്രകമ  കേഴനിയുകേയുള.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  പദതനി  നനിര്വ്വഹണര  നടെതനിയചോല്
കേനിഫ്ബനി ഫണയ ബഡ്ജറയ നചലവചോയനി ബക്കയ നചകയ്യണനിവരുര.  അതയ സചോധദ്യമല,
നനിയമവനിരുദമചോണയ.  ഇകപ്പെചോള  എസ്റ്റേനികമറയ  പചോസ്സചോക്കനിയ  കറചോഡുകേളുനടെ
സനിരഹഭചോഗവുര തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുളതയ പനി.ഡബത്യു.ഡനി എഞനിനസ്പീയര്മചോരചോണയ.  എനന്റെ
മണ്ഡലതനിനല  പചോലതനിനന്റെ  എസ്റ്റേനികമറയ  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  എഞനിനസ്പീയര്മചോരചോണയ
തയ്യചോറചോക്കനിയതയ.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  തസ്പീരുമചോനനിക്കുന്ന ഏജനസനിയചോയ കറചോഡയ  ഫണയ
കബചോര്കഡചോ  ബ്രേനിഡ്ജസയ  കകേചോര്പ്പെകറഷകനചോ  മകറനതങനിലുര  ഏജനസനികയചോ  വര്ക്കയ
നചയ്യുര.   അവനിനടെ  നനിശയനിച്ചനിട്ടുള ഏജനസനി  കേനിറയകകേചോയചോനണങനില്  അവരചോണയ
അകറഞയ  നചയ്യുന്നതയ.  അതയ  ബന്ധനപ്പെട്ട  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയനമന്റെചോണയ  തസ്പീരുമചോനനിക്കുന്നതയ.
കേനിഫ്ബനി കബചോര്ഡല. 

ശസ്പീ  .    എര  .    ഉമ്മേര്  : സര്,  എര.എല്.എ.  ഫണ്ടുര  എര.പനി.  ഫണ്ടുര  പബനികേയ
കകേചോണ്ടനിബമ്മ്യൂഷനര പഞചോയതയ ഫണ്ടുനമചോനക്ക പൂള നചയവരുകമ്പചോള കപചോജകയ
തയ്യചോറചോക്കനിക്കഴനിഞ്ഞെചോല്  അതനിനന്റെ  ബനില്  എഴുതചോനര  കപനമന്റെയ  നടെതചോനമുള
അധനികേചോരര കേനിറയകകേചോയയ ഉണചോകുകമചോ? 
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉനനബദുള:  സര്,  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നയ  5  കകേചോടെനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനപുറനമ സ്കൂളുകേള  സരഭചോവന കേളകയ നചയ്യുനണയ. ആ സരഭചോവനയുനടെ
റസസ്പീപ്റയ നകേചോടുകക്കണതയ ആരചോണയ? 

കഡചോ  .   ടെനി  .    എര  .    കതചോമസയ നഎസകേയ: സര്, കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നയ ലഭനിക്കുന്ന 5
കകേചോടെനി രൂപയുനടെ പദതനിനനിര്വ്വഹണര നടെതന്നതയ കേനിഫ്ബനി നനിശയനിച്ച ഏജനസനി
തനന്നയചോയനിരനിക്കുര.  നനിങ്ങള  സമചോഹരനിക്കുന്ന  തുകേയയ  ഏതയ  ഏജനസനിനയ  വചര
നചയ്യനിപ്പെനിക്കചോര. അതല, കേനിറയകകേചോവഴനി ഒരുമനിച്ചയ നചലവചോക്കണനമങനില് അങ്ങനനയുര
നചയ്യചോര.  അതനിനയ  തടെസ്സമനില.  അതനിനയ  ബനിലയ ല്ല്  എഴുതുന്നതുര കപനമന്റെയ  നകേചോടുക്കചോന
പറയുന്നതുര കേനിറയകകേചോ ആയനിരനിക്കുര.  അങ്ങനന നകേചോടുക്കചോന പറഞ്ഞെചോല് കേനിഫ്ബനി
ആ തുകേ കകേചോണ്ടചോകര്ക്കയ നല്കുര. 

ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല:  സര്,  കകേചോളനനികേളുനടെ  നവസ്പീകേരണതനിനകവണനി
കേനിറയകകേചോ  ഉളനപ്പെനടെ  നനിരവധനി  ഏജനസനികേനള  ഏല്പ്പെനിച്ചനിരുനന്നങനിലുര  ഒരു
ഏജനസനിയുര  ഫലപദമചോയനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണര  നടെതനിയനില.  അതുനകേചോണയ
ദയവചോയനി  അങ്ങയ  ഇതയ  നചയ്യരുതയ.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യുമചോയനി  ആകലചോചനിച്ചയ
ആവശദ്യമചോയ  സരവനിധചോനമുണചോക്കണര.  കേനിറയകകേചോ  ഉളനപ്പെനടെയുള  ഏജനസനികേള
ഫലപദമചോയനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണര  നടെതനിയനിട്ടനിനലനള  ചരനിത്രര  നമ്മുനടെ
മുന്നനിലുണയ. ഇതയ അപകേടെമചോകുനമന്നചോണയ എനനിക്കയ പറയചോനളതയ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനിനനിസ്റ്റേര്, ഇതയ നടെണര് നചയനിട്ടകല നചയ്യുന്നതയ?

കഡചോ  .    ടെനി  .    എര  .    കതചോമസയ  നഎസകേയ:  സര്,  അനത.  ആദദ്യമചോയനി
മനസ്സനിലചോകക്കണ  അടെനിസചോനകേചോരദ്യര,  ഇതയ  ബഡ്ജറനിനപുറതയ  നചയ്യുന്ന
പവൃതനികേളചോണയ എന്നതചോണയ.  ബഡ്ജറയ ഫണയ നനകേകേചോരദ്യര നചയ്യുന്ന സര്ക്കചോര്
ഡനിപ്പെചോര്ട്ടയനമന്റുകേളക്കയ കനരനിട്ടയ ഇകൗ പവൃതനികേള നചയ്യുന്നതനിനയ നനിയമതടെസ്സമുണയ.
അതുനകേചോണയ പുറതള ഏജനസനികേളതനന്ന കവണര. പനി.ഡബത്യു.ഡനി.ക്കയ നചോലഞയ
അരഗസ്പീകൃത  ഏജനസനികേളുണയ.  എന്നചോല്  ആകരചോഗദ്യവകുപ്പെനില്  അതരര
ഏജനസനികേള ഇല.  എന്നചോല് എച്ചയ.എല്.എല്.  പല ആശുപത്രനികേളുര ഏനറടുതയ
നനിര്വ്വഹണര നചയനിട്ടുളതചോണയ. അവര് നമയനിന്റെനനസയ കകേചോണ്ടചോക്ടുളനപ്പെനടെ നചയയ
ശസ്പീലമുളവരചോണയ.  ആകരചോഗദ്യ  വകുപ്പെനിനന്റെ  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിയചോയനി
എച്ചയ.എല്.എല് -നന  നനികയചോഗനിക്കുകേയുര  അവര്  ഡനിനനസനര  മറ്റുര  നചയ്യുന്നതനിനയ
നമ്മേള നസകന്റെജയ ചചോര്ജയ നകേചോടുക്കുകേയുര നചയ്യുര.  പനിന്നസ്പീടെയ  അവര് നടെണര് വനിളനിച്ചയ
നടെപ്പെചോക്കണര.  അതരതനില്  കേചോരദ്യക്ഷമമചോയനി  പവര്തനിക്കുന്ന
ഏജനസനിയനിനലങനില് ഏജനസനിയുണചോക്കനി നടെപ്പെചോക്കലചോണയ നമ്മുനടെ പവൃതനി. ഇതയ
എളുപ്പെമുള കേചോരദ്യമചോനണന്നയ ഞചോന പറയുന്നനില.  പകക്ഷ നനിങ്ങളക്കയ ഇക്കചോരദ്യങ്ങള
നചോട്ടനില് നചയ്യണനമങനില് ഇതലചോനത കവനറ മചോര്ഗ്ഗനമചോനമനില. 
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ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമചോര്: സര്,  അങ്ങയ സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ മൂന്നയ ഏജനസനികേള
മൂന്നയ കമഖലകേളനിലചോയനി നകേചോടുക്കചോന വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പെയ തസ്പീരുമചോനനിച എന്നതചോണയ.
മലപ്പുറര ജനിലയനിനല 16 നനികയചോജകേമണ്ഡലങ്ങളനിനല 16 സ്കൂളുകേള ഒരു ഏജനസനിനയ
ഏല്പ്പെനിച്ചചോല്  നടെപ്പെചോക്കചോന  കേഴനിയനില.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ഉളനപ്പെനടെയുള  വനിവനിധ
ഏജനസനികേനള ഉളനപ്പെടുതനിയചോല് സകൗകേരദ്യമചോയനിരനിക്കുര. 

കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ നഎസകേയ:  സര്,  അതചോതയ  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടുനമന്റെചോണയ
തസ്പീരുമചോനനിക്കുന്നതയ.  ഞചോന  തസ്പീരുമചോനനിക്കുന്നതല.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പെനിനന്റെ  സ്കൂള
നകേട്ടനിടെങ്ങള  ഏതയ  ഏജന സനി  വഴനി  പണനിയണനമന്നയ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പെചോണയ
തസ്പീരുമചോനനിക്കുകേ.  ആകരചോഗദ്യ  വകുപ്പെനികന്റെതയ  അവരചോണയ  തസ്പീരുമചോനനിക്കുകേ.
അതരതനില് അവര്ക്കയ പരനികശചോധനിച്ചയ തസ്പീരുമചോനനിക്കചോര.

2.00 PM]

ശസ്പീ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  കനരനത സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപചോനല,  പബനിക്കനില് നനിനര
പനിരനിനച്ചടുക്കുന്ന  തുകേയുര  എര.എല്.എ.  ഫണ്ടുര  ഉണചോകുര.  ഇതുമുഴുവന  ഒരു
അക്കകൗണനില് നഡകപ്പെചോസനിറയ  നചയ്യതക്കവനിധതനില് ഗവണ്നമന്റെയ ഒരു സ്കൂളനിനയ ഒരു
അക്കകൗണയ  ഓപ്പെണ്  നചയ്യചോനള  നപര്മനിഷന  നകേചോടുക്കുകമചോ;  എന്നചോല്  ആ
അക്കകൗണനികലയയ നപചോതു ഫണ്ടുര ഗവണ്നമന്റെയ ഫണ്ടുര പൂള നചയ്യുകേയചോനണങനില് ഒറ
അക്കകൗണനില് പണര വരനികല? 

കഡചോ  .    ടെനി  .    എര  .    കതചോമസയ  നഎസകേയ:  സര്,  അതനിനയ  കേഴനിയനില.  കേചോരണര
കേനിഫ്ബനിയുനടെ ഫണയ നനിങ്ങളക്കചോര്ക്കുര ടചോനസ്ഫര് നചയയ  തരനില.   ഇകൗ പറയുന്ന
ഏജനസനി നടെണര് വനിളനിച്ചയ എസ്റ്റേനികമറ്റുര പചോനര പകേചോരര മുഴുവനചോകയചോ പചോര്ട്ടചോകയചോ
കപചോജകയ  പൂര്തസ്പീകേരനിചനവന്നയ  പറയുകമ്പചോള  അവരുനടെ  അക്കകൗണനികലയയ  പണര
ഇട്ടുനകേചോടുക്കുകേകയയുള.  അകതസമയര നനിങ്ങള സ്കൂളനിനകവണനി സമചോഹരനിക്കുന്ന മറയ
തുകേകേള  സര്ക്കചോര്  ഉതരവുപകേചോരമുള  ഒരു  അക്കകൗണ്ടുണചോക്കനി  ആ
അക്കകൗണനിലനിട്ടയ  നചലവഴനിക്കചോര.  അതയ  ഏജനസനി  വഴനികയചോ  സര്ക്കചോരനിനന്റെ
അരഗസ്പീകേചോരകതചോടുകൂടെനി  മനറചോരു  ഏജനസനിനയകയചോ  ഏല്പ്പെനിച്ചയ  നചയ്യചോര.
കേനിഫ്ബനിയുനടെ  പണര  ഒരു  അക്കകൗണനികലയയ  ഇട്ടുനകേചോടുക്കനില.  കേരചോറുകേചോരുനടെ
അക്കകൗണനികലയയ പണനിപൂര്തനിയചോകുകമ്പചോള നകേചോടുക്കുകേ മചോത്രമചോണയ നചയ്യുന്നതയ.   

ശസ്പീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  കേനിഡ്കകേചോ  ഇതനിനന്റെ  നവരനിഫനികക്കഷന
മചോത്രമചോണയ  നടെതന്നനതന്നചോണയ  ഡനി.പനി.ആര്.-മചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട
മനനിയുനടെ  ഓഫസ്പീസനില്  നനിനര  ലഭനിച്ച  വനിവരര.   എര.എല്.എ.-മചോര്
എഴുതനിനക്കചോടുക്കുന്ന   ഏജനസനികേളക്കചോണയ  നകേചോടുക്കുന്നനതന്നയ  പറഞ്ഞെനിട്ടചോണയ
നചോട്ടനില്  ഓകരചോ  വര്ക്കുകേള  ഞങ്ങള  നചയ്യുന്നതയ.  അതനിനയ  ക്ലൈനിയറചോയ  മറുപടെനി
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ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനി തരണര.

കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ നഎസകേയ: സര്, ഇതനില് കൂടുതല്  ക്ലൈചോരനിറനി എനനിക്കയ
തരചോന  കേഴനിയനില.  ഇതയ  ബഡ്ജറയ  പസരഗതനില്  കൃതദ്യമചോയനി  പറഞ്ഞെതചോണയ.
നനിങ്ങള മചോസ്റ്റേര് പചോന തയ്യചോറചോക്കണര.  അതനിനയ ഏതയ ഏജനസനിയുനടെ സഹചോയവുര
നനിങ്ങളക്കയ  സതസ്പീകേരനിക്കചോര.  അങ്ങനന  മചോസ്റ്റേര്  പചോന  തയ്യചോറചോക്കുകമ്പചോള  ചനിലര്
ബനില്ഡനിരഗനിനന്റെ  conceptual  plan  മചോത്രമചോകുര  നല്കുന്നതയ.  ചനിലരചോനണങനില്
ഡസ്പീനറയനില്ഡചോയ എസ്റ്റേനികമറയ അനസരനിചള പചോന നല്കുര.  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ വകുപ്പെയ
പചോന  പരനികശചോധനിച്ചയ  ഏതയ  ഏജനസനി  വഴനി  നടെപ്പെചോക്കണനമന്നയ  തസ്പീരുമചോനനിക്കുര.
നനിങ്ങളുനടെ എസ്റ്റേനികമറയ  റനിവവസയ നചയ്യണനമങനില് ആ  ഏജനസനി അതയ നചയ്യുര.
അങ്ങനനയല  conceptual  plan  മചോത്രകമ  ഉണചോക്കനിയനിട്ടുളനവങനില്  അവര്
ഡസ്പീനറയനില്ഡയ ആയനിട്ടുള എസ്റ്റേനികമറയ ഉണചോക്കുര. അതചോണയ ഏജനസനി നചയ്യുന്നതയ.
മചോസ്റ്റേര്  പചോന  എനപറഞ്ഞെചോല്  നകേട്ടനിടെതനിനന്റെ  ഡസ്പീനറയനില്ഡയ  എസ്റ്റേനികമറല;
അക്കചോഡമനിക്കചോയനി  എന്തുനചയ്യചോന  കപചോകുന,  ലചോനഡ്കസ്കപയ  എന്തുനചയ്യചോന
കപചോകുന തുടെങ്ങനിയ എലചോ കേചോരദ്യങ്ങളുര അടെങ്ങുന്നതചോണയ. നകേട്ടനിടെര  പണനിയുന്നതല,
മറനിച്ചയ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസതനിനന്റെ  നനിലവചോരര  ഉയര്തചോനള  ഒരു  പരനിപചോടെനി
നടെപ്പെചോക്കുന്നതനിനയ ഉകതജനര നല്കുന്നതനിനയ കവണനിയുളതചോണയ. ഇതുസരബന്ധനിച്ചയ
പചോകയചോഗനികേമചോയനി  കേചോരദ്യങ്ങള  നചയ്യുകമ്പചോള  പശങ്ങള  വരുന്നതയ
പരനിഹരനിചകപചോവുകേനയന്നതചോണയ.  ഇതയ  എളുപ്പെമുള  കേചോരദ്യമചോനണന്നയ  ഞചോന
പറയുന്നനില,  പയചോസമുളതയ  തനന്നയചോണയ.  അങ്ങനനതനന്ന  നചയ്യചോനചോണയ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ.  ഇതലചോനത  കവനറ  മചോര്ഗ്ഗമനില.  സര്ക്കചോരനിനന്റെ  ബഡ്ജറയ  വഴനി
നചയ്യചോനമന്നയ വനിചചോരനിച്ചചോല് ആരു ഭരനിച്ചചോലുര ഇതനിനപ്പുറകതയയ നചയ്യചോന കേഴനിയനില.
അതുനകേചോണയ  പനി.പനി.പനി.,  ആനതറനി  ഇങ്ങനന  പലതുര  കനചോക്കനി.  ഇന്നയ
അതനിനനക്കചോള  കുറചകൂടെനി  നമച്ചനപ്പെട്ട  രസ്പീതനിയനില്  നചയ്യചോന  ഇതയ
സഹചോയനിക്കുനമനളതുനകേചോണയ നചയ്യചോന കനചോക്കുന.

ശസ്പീ  .    രകമശയ  നചന്നനിതല:  സര്,  പതനിപക്ഷ  എര.എല്.എ.-മചോര്ക്കയ  ഒരു
പരചോതനിയുണയ.  അതയ  ഞചോന  അങ്ങയുനടെ  ശദയനില്നപ്പെടുതകേയചോണയ.  അവരുനടെ
നനികയചോജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴനിയുള   വര്ക്കയ  എടുക്കുന്നതയ
എര.എല്.എ.-മചോര് അറനിയുന്നനിനലന്നയ  നപചോതുനവ പരചോതനിയുണയ.   ദയവചോയനി അങ്ങയ
അതയ പരനികശചോധനിക്കുകമചോ? 

കഡചോ  .    ടെനി  .    എര  .    കതചോമസയ  നഎസകേയ:   സര്,  ബഡ്ജറയ  പസരഗതനില്
പറഞ്ഞെനിട്ടനിലചോത  ഒരു  കേചോരദ്യവുര  എടുക്കുന്നനില.  ബഡ്ജറയ  പസരഗതനില്
സുതചോരദ്യമചോയനി  പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ.  സചോധചോരണഗതനിയനില്  ചനില  ഒറനപ്പെട്ട  പശങ്ങള
ഉനണന്നയ ഒകന്നചോ രകണചോ കപര് പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ. എന്നചോല് പതനിപക്ഷതനനിനകപചോലുര
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അതരതനില് രചോഷസ്പീയ വനികവചനര കേചോണനിചനവനള ആകക്ഷപര ഉണചോയനിട്ടനില.
ഒറനപ്പെട്ട  ഏനതങനിലുര  കകേസയ  നനിങ്ങളക്കയ  പറയചോന  കേഴനിയുമചോയനിരനിക്കുര.
അതനിനപ്പുറകതയയ  ഉണചോയനിട്ടനില.  എര.എല്.എ.-മചോര്  അറനിയചോനത  ഒരു  കേചോരദ്യവുര
നചയ്യുന്ന  പശമനില.  ബഡ്ജറയ  പസരഗതനില്  പറഞ്ഞെ  കേചോരദ്യങ്ങള  മചോത്രകമ
നചയ്യുനള.  ഇനനിയുര  കവണനമങനില്  അതയ  അടുത  ബഡ്ജറയ  പസരഗതനില്
ഉളനപ്പെടുതനി  നചയ്യചോര.  അതചോണയ  രസ്പീതനി.  മണ്ഡലങ്ങളനില്  എര.എല്.എ.മചോര്
അറനിയചോനത   ഒരു  കേചോരദ്യവുര  നചയ്യനില.  അങ്ങനന  നചയനിട്ടയ  രചോഷസ്പീയമചോയനി  കവചോട്ടയ
കനടെചോനമന്ന നതറനിദചോരണനയചോനര കവണ.  

ഇടെതുപക്ഷ  പസചോനതനിനയ  ക്ഷസ്പീണമുണയ,  ബരഗചോളനില്  ഇടെതുപക്ഷതനിനയ
തനിരനിച്ചടെനി  വന്നനിട്ടുണയ,  ഇന്തദ്യയനില്  മറയ  സരസചോനങ്ങളനില്  കവണത്ര കവഗതയനില്
വളരുന്നനില,  എന്നചോല്  കകേരളതനില്   ശക്തമചോയനി  അധനികേചോരതനില്  നനില്ക്കുന.
ഞങ്ങള ശമനിക്കുന്നതയ,  ഇന്തദ്യയുനടെ മുന്നനില്  ഇടെതുപക്ഷ പതനിബദതയുനണങനില്,
ഒരു  സരസചോനതയ  എന്തുനചയ്യചോന  കേഴനിയുനമന്നയ  നചയയ  കേചോണനിക്കുകേയചോണയ.
അതചോണയ  നചയ്യചോന  ശമനിക്കുന്നതയ.  അതനില്  നനിങ്ങളക്കുര  പങ്കുണയ,  ഇനലന്നയ
പറയുന്നനില.  പകക്ഷ ഇടെതുപക്ഷ നനിലപചോടെയ  നവറുര വളര്ച്ചയല,  വളര്ച്ചയുനടെ കനട്ടര
സചോധചോരണക്കചോര്ക്കയ  ലഭദ്യമചോകേണര  എനളതചോണയ.  അതനിനയ  ഉയര്ന്ന  കൂലനി,
ഭൂവനിതരണര,  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസര,  ആകരചോഗദ്യര  തുടെങ്ങനിയ  കമഖലയനില്  കകേരളതനിനല
സചോധചോരണക്കചോരനയ  ഇന്തദ്യയനിനല  ഒരു  സരസചോനതര  ഇലചോത  ഒരു
ജസ്പീവനിതനനിലവചോരവുര  മചോനദ്യതയുര  കനടെനിനക്കചോടുക്കുന്നതനിനയ  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ.
ഇനനിയനികപ്പെചോള  ആ  രസ്പീതനിയനില്  അവനിനടെ  നനില്ക്കചോന  കേഴനിയനില. കേചോരണര
ഇവനിനടെനയലചോര  പുതനിയ  നവല്ലുവനിളനികേള  വരുനണയ,  അകതചോനടെചോപ്പെര  കനട്ടങ്ങളുനടെ
തലമുറയുനടെ   പതസ്പീക്ഷകേള ഉയരുകേയചോണയ.  അവനികടെയയ  നമുക്കയ  നസ്പീങ്ങചോന പുതനിയ
വദ്യവസചോയങ്ങള നകേചോണ്ടുവരുന്നതനിനര രണചോര തലമുറയുനടെ പശങ്ങള വകേകേചോരദ്യര
നചയ്യചോന  പറ്റുന്ന  സ്കൂളുകേളുര  ആശുപത്രനികേളുര  നകേചോണ്ടുവരുന്നതനിനര  നവലനിബറല്
നയങ്ങള  മചോത്രമചോകണചോ  ഉളനതനന്നചോരു  കചചോദദ്യമുണയ.  നനിങ്ങള  ഒരുപകക്ഷ
കചചോദനിക്കനില.  ഞങ്ങള  അങ്ങനനയചോണയ  കചചോദനിക്കുന്നതയ.  ഞങ്ങള  പറയചോന
ശമനിക്കുന്നതയ  അല  എന്നചോണയ.  ഇതനിനളനില്  നനിനനകേചോണയ  ഇന്തദ്യയനിനല  മറയ
സരസചോനങ്ങളനില്  നടെക്കുന്നതനില്  നനിനര  വദ്യതദ്യസമചോയ  നനിലപചോനടെടുക്കചോര.
ഇവനിനടെനയലചോ  നതചോഴനില്  അവകേചോശങ്ങളുര  പചോരനിസനിതനികേ  നനിയമങ്ങളുര
അരഗസ്പീകേരനിചനകേചോണയ മൂലധനര വരുതന്ന രസ്പീതനിയനില് പശചോതല സകൗകേരദ്യങ്ങള
ഒരുക്കചോന  പറ്റുകമചോ?  സതകേചോരദ്യവത്കേരണവുര  ഇനഷതറനസയ  അടെനിസചോനതനിലുള
പരനിപചോടെനിയുമലചോനത വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ,  ആകരചോഗദ്യ കമഖല നമച്ചനപ്പെടുതചോന കേഴനിയുകമചോ?
പനിണറചോയനി  വനിജയന  സര്ക്കചോര്  ഇതരതനില്  ഇന്തദ്യയുനടെ  മുന്നനില്  ഇടെതുപക്ഷ
മചോതൃകേ  സൃഷ്ടനിക്കചോനചോണയ   ശമനിക്കുന്നതയ.  അതനിനയ  ആദദ്യ  വര്ഷര  നടെന്ന
കേചോരദ്യങ്ങനളക്കുറനിച്ചയ  വനിവചോദങ്ങള  ഉണചോയനിട്ടുണയ.  അതചോണയ  നനിങ്ങള
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പറഞനകേചോണനിരനിക്കുന്നതയ.  അതയ  പരനികശചോധനിച്ചയ  എങ്ങനന  ഇലചോതചോക്കചോന
പറ്റുനമന്നതയ സരബന്ധനിച്ചയ ആകലചോചനിക്കചോര. നനിങ്ങള വനിവചോദമുണചോക്കചോന ശമനിച്ചചോലുര
ആ  നകേണനിയനില്  വസ്പീഴചോന  ഞങ്ങള  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അളട്ടനികമറയ ലനി  എന്തചോണയ
നചയനതന്നചോണയ  ജനര  കനചോക്കുന്നതയ.  നചയ  കേചോരദ്യങ്ങനളക്കുറനിച്ചയ  നമുക്കയ
അഭനിമചോനമുണയ.  അങ്ങനന  കേചോരദ്യങ്ങള  കൂടുതല്  ഭരഗനിയചോയനി  നചയ്യുന്നതനിനകവണനിയുള
ധനവനിനനികയചോഗ  ബനിലചോണയ  ഇവനിനടെ  അവതരനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുളതയ.  2017   -  നല  കകേരള
ധനവനിനനികയചോഗ  (3 -ാം  നമ്പര്)  ബനില്  പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന്നയ
അഭദ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  2017-നല  കകേരള  ധനവനിനനികയചോഗ  (3-ാം  നമ്പര്)  ബനില്
പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന്ന പകമയനത

അനകൂലനിക്കുന്നവര്............

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

പകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ബനില് പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കുന.

2-  ാം വകുപ്പെയ

(കഭദഗതനിയനില.)

2-ാം വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന പശനത

അനകൂലനിക്കുന്നവര്......

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്....

2-ാം  വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന പശര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച.

2-ാം  വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി.

3-  ാം വകുപ്പെയ

(കഭദഗതനിയനില.)

3-ാം വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന പശനത

അനകൂലനിക്കുന്നവര്......

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്....

3-ാം വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന പശര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച.

3-ാം  വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി.
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പട്ടനികേ

(കഭദഗതനിയനില.)

പട്ടനികേ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന പശനത

അനകൂലനിക്കുന്നവര്......

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്....

പട്ടനികേ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന പശര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച.

പട്ടനികേ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി.

1-  ാം  വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര

(കഭദഗതനിയനില.)

1-ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന പശനത

അനകൂലനിക്കുന്നവര്......

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്....

1-ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന പശര സഭ
അരഗസ്പീകേരനിച.

1-ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി.

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി  (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ നഎസകേയ): സര്,
2017-നല കകേരള ധനവനിനനികയചോഗ (3-ാം നമ്പര്) ബനില് പചോസ്സചോക്കണനമന്ന പകമയര
ഞചോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ  .    സുനനില്  കുമചോര്):  സര്,  ഞചോന
പകമയനത പനിന്തചോങ്ങുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: 2017-നല  കകേരള  ധനവനിനനികയചോഗ  (3-ാം  നമ്പര്)  ബനില്
പചോസ്സചോക്കണനമന്ന പകമയനത

അനകൂലനിക്കുന്നവര്.................

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്................

ശസ്പീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജചോസഫയ: സര്, ഞചോന കപചോള ആവശദ്യനപ്പെടുന.

(സഭചോരഗങ്ങള തചോനഴപ്പെറയുര പകേചോരര കവചോട്ടയ കരഖനപ്പെടുതനി)
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അനകൂലനിക്കുന്നവര്:  

1. ശസ്പീ. നകേ. ആനസലന

2. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജചോണ് 

3. ശസ്പീ. പനി. വനി. അനവര് 

4. ശസ്പീ. എ. എര. ആരനിഫയ 

5. നപചോഫ. നകേ. യു. അരുണന 

6. ശസ്പീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

7. ശസ്പീ. നകേ. ബചോബ 

8. ശസ്പീ. എ. നകേ. ബചോലന 

9. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ. ബനിജനികമചോള 

10. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

11. ശസ്പീ. നകേ. ദചോസന 

12. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസ്സനി 

13. ശസ്പീ. സനി. ദനിവചോകേരന 

14. ശസ്പീ. എല്കദചോ എബ്രേഹചോര 

15. ശസ്പീ. കജചോര്ജയ എര. കതചോമസയ 

16. ശസ്പീ. ചനിറയര കഗചോപകുമചോര് 

17. ശസ്പീ. സനി. നകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 

18. കഡചോ. നകേ. ടെനി. ജലസ്പീല് 

19. ശസ്പീ. നജയനിരസയ മചോതത്യു 

20. ശസ്പീ. ജനി. എസയ. ജയലചോല് 

21. ശസ്പീ. വനി. കജചോയനി 

22. ശസ്പീ. കജചോണ് നഫര്ണചോണസയ

23. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

24.  ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന 
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25. ശസ്പീ. നകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

26. ശസ്പീ. നകേ. കുഞ്ഞെനിരചോമന 

27. ശസ്പീ. കകേചോവൂര് കുഞകമചോന 

28. ശസ്പീ. വനി. നകേ. സനി. മമ്മേതയ കകേചോയ

29. ശസ്പീ. മചോതത്യു ടെനി. കതചോമസയ 

30. ശസ്പീ. നകേ. നജ. മചോകനി 

31. ശസ്പീ. എ. സനി. നമചോയസ്പീന 

32. ശസ്പീ. എര. മുകകേഷയ 

33. ശസ്പീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

34. ശസ്പീ. മുരളനി നപരുനനലനി 

35. ശസ്പീ. സനി. നകേ. നചോണു 

36. ശസ്പീ. എ. പദസ്പീപ്കുമചോര് 

37. ശസ്പീ. നകേ. ഡനി. പകസനന 

38. ശസ്പീമതനി യു. പതനിഭ ഹരനി 

39. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടെലുണനി 

40. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീര 

41. ശസ്പീ. എര. രചോജകഗചോപചോലന

42. ശസ്പീ. നകേ. രചോജന

43. ശസ്പീ. എസയ. രചോകജന്ദ്രന

44. ശസ്പീ. ആര്. രചോകജഷയ

45. ശസ്പീ. റനി. വനി. രചോകജഷയ

46. ശസ്പീ. നകേ. രചോജു

47. ശസ്പീ. രചോജു എബ്രേഹചോര

48. ശസ്പീ. ആര്. രചോമചന്ദ്രന
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49. ശസ്പീ. രചോമചന്ദ്രന കേടെന്നപ്പെളനി  

50. ശസ്പീ. നകേ. നകേ. രചോമചന്ദ്രന നചോയര് 

51. ശസ്പീ. റനി. പനി. രചോമകൃഷ്ണന 

52. ശസ്പീ. മുലക്കര രതചോകേരന 

53. നപചോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനചോഥയ 

54. ശസ്പീ. കേചോരചോട്ടയ റസചോഖയ

55. ശസ്പീ. എസയ. ശര്മ്മേ  

56. ശസ്പീ. സനി. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

57. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

58. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ 

59. ശസ്പീ. എ. എന. ഷരസസ്പീര്  

60. ശസ്പീമതനി നകേ. നകേ. വശലജ ടെസ്പീച്ചര് 

61. ശസ്പീ. ജനി. സുധചോകേരന 

62. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമചോര് 

63. ശസ്പീ. വനി. എസയ. സുനനില് കുമചോര്

64. ശസ്പീ. കേടെകേരപളനി സുകരന്ദ്രന 

65. ശസ്പീ. നകേ. സുകരഷയ കുറുപ്പെയ

66. ശസ്പീ. എര. സതരചോജയ

67. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. വടെസണ് മചോസ്റ്റേര്

68. ശസ്പീ. പനി. തനികലചോതമന 

69. ശസ്പീ. കതചോമസയ ചചോണനി 

70. കഡചോ. ടെനി. എര. കതചോമസയ ഐസകേയ 

71. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

72. ശസ്പീമതനി വസ്പീണചോ കജചോര്ജ്ജയ
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73. ശസ്പീ. നകേ. വനി. വനിജയദചോസയ

74. ശസ്പീ. ഇ. നകേ. വനിജയന

75. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്  :  

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ പനി. 

2. ശസ്പീ. പനി. നകേ. അബ്ദു റബയ 

3. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസ്സചോക്കയ

4. നപചോഫ. ആബനിദയ ഹുവസന തങ്ങള

5. ശസ്പീ. അടൂര് പകേചോശയ 

6. ശസ്പീ. ടെനി. എ. അഹമ്മേദയ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

8. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമചോര് 

9. ശസ്പീ. അനവര് സചോദതയ 

10. ശസ്പീ. പനി. നകേ. ബഷസ്പീര്

11. ശസ്പീ. വനി. നകേ. ഇബ്രേചോഹനിര കുഞ്ഞെയ 

12. ശസ്പീ. എല്കദചോസയ  കുന്നപ്പെനിളനി

13. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേചോഹനിര 

14. ശസ്പീ. നകേ. സനി. കജചോസഫയ 

15. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

16. ശസ്പീ. കമചോനസയ കജചോസഫയ 

17. ശസ്പീ. നകേ. മുരളസ്പീധരന  

18. ശസ്പീ. എന. എ. നനലനിക്കുന്നയ 

19. ശസ്പീ. രകമശയ നചന്നനിതല

20. ശസ്പീ. കറചോജനി എര. കജചോണ്
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21. ശസ്പീ. കറചോഷനി അഗസ്റ്റേനിന

22. ശസ്പീ. നകേ. എസയ. ശബരസ്പീനചോഥന

23. ശസ്പീ. എന. ഷരസുദ്ദേസ്പീന 

24. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന 

25. ശസ്പീ. ഷചോഫനി പറമ്പനില് 

26. ശസ്പീ. നകേ. എര. ഷചോജനി

27. ശസ്പീ. വനി. എസയ. ശനിവകുമചോര്

28. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജചോസഫയ 

29. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതചോമസയ

30. ശസ്പീ. പനി. ഉവബദുള

31. ശസ്പീ. എര. ഉമ്മേര് 

32. ശസ്പീ. എര. വനിനനസന്റെയ

നനിഷ്പക്ഷത പചോലനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അനകൂലനിക്കുന്നവര് : 75

പതനികൂലനിക്കുന്നവര് :  32

നനിഷ്പക്ഷത പചോലനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

പകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  

ബനില് പചോസ്സചോയനിരനിക്കുന.

(2)  സബ്ജകയ കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെചോര്ട്ടയ നചയ പകേചോരമുള   2017-  നല കകേരള ധനകേചോരദ്യ
ബനില് പരനിഗണനയയ എടുക്കണനമന്ന പകമയവുര അനന്തരഘട്ടങ്ങളുര

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി  (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ നഎസകേയ): സര്,
സബ്ജകയ കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെചോര്ട്ടയ നചയ പകേചോരമുള  2017-നല കകേരള ധനകേചോരദ്യ ബനില്
പരനിഗണനയയ എടുക്കണനമന്ന പകമയര ഞചോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ  .    സുനനില്  കുമചോര്):  സര്,  ഞചോന
പകമയനത പനിന്തചോങ്ങുന.

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ കേബസ്പീര്: സര്, ഞചോന വനികയചോജനിപ്പെയ  കരഖനപ്പെടുതന.  
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ധനകേചോരദ്യ  ബനിലനിനയ  മറുപടെനി  പറഞ്ഞെ  ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഒരു  ഭചോഗതയ
കസചോഷദ്യല്  കകേചോരപവമനസനര  മറുഭചോഗതയ  ഇടെതുപക്ഷ  ബദല്  എനമചോണയ
പറഞ്ഞെതയ.   വവരുദദ്യങ്ങളുനടെയുര  നപചോരുതകക്കടുകേളുനടെയുര  ഒരു  നകേചോടുങചോടെയ
കേചോണുന്ന രസ്പീതനിയചോണയ ഇകപ്പെചോഴുളതയ.  ഇകൗ ഒരു വര്ഷര ഒനര വദ്യക്തമചോയനി പറയചോന
കേഴനിയചോത ഒരു സര്ക്കചോര്, തചോങള എത്ര മനിനനിട്ടയ നനിന്നയ സരസചോരനിച്ചചോലുര ഇകൗ സഭയയ
വനിശതചോസര  വരചോതവനിധര  അത്രമചോത്രര  ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങളുണയ.   ഇകൗ  സഭ
പചോസ്സചോക്കനിയ നനിയമമചോണയ കേനിഫ്ബനി.  എന്നനിട്ടുര അതനിനന്റെ സരശയനനിവചോരണതനിനയ
എത്രയധനികേര  ആളുകേളചോണയ  കചചോദദ്യങ്ങളുന്നയനിച്ചനതന്നയ  തചോങള ശദനിച്ചനിട്ടുണചോകുര.
അതനിനന്റെ അര്തര ഇകൗ സഭയയ വനിശതചോസര വന്നനിട്ടനില എന്നചോണയ. എലചോ ഭചോഗതമുള
അരഗങ്ങളുനടെ  കചചോദദ്യങ്ങള  വന.   സഭയചോനകേ  ആശങകേളുര  സരശയങ്ങളുമുണയ.
കചചോദദ്യങ്ങളുനടെ മറുപടെനിയനില് അവദ്യക്തതയചോണയ.  കേചോരദ്യങ്ങള തുറനപറയുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ടെനി.  എ.  അഹമ്മേദയ  കേബസ്പീര്,  അങ്ങയുനടെ  പസരഗതനില്
ഇടെനപടുകേയല,  സരസചോരനിക്കുന്നതനിനയ  10  മനിനനിട്ടയ എനള ധചോരണയനില് കപചോയചോല്
നന്നചോയനിരുന.

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ കേബസ്പീര്: സര്,  ഞചോന  അധനികേര  സരസചോരനിക്കുന്നനില.
എനന്തചോനക്കകയചോ   സര്ക്കചോര്  ഇവനിനടെ  മറചപനിടെനിക്കുകേയചോണയ.   ഒരു  കസചോഷദ്യല്
കകേചോരപവമസല  നടെന്നനിട്ടുളതയ.   മറനിച്ചയ  സമ്പൂര്ണ്ണമചോയ  നയവദ്യതനിയചോനമചോണയ.
അതയ   വനിശതചോസദ്യപരമചോയ  രസ്പീതനിയനില്  ജനങ്ങളക്കയ  വനിശദസ്പീകേരനിച്ചയ  നകേചോടുക്കചോന
കേഴനിയചോതതുനകേചോണചോണയ  ഇകൗ  സഭയയ  തൃപനികേരമചോകേചോതവനിധര  കേചോരദ്യങ്ങള
മുകമ്പചോട്ടുകപചോകുന്നതയ.   ഇവനിനടെ  പരമചോവധനി  നമുക്കയ  ഗദ്യചോരന്റെനി  നനില്ക്കചോവുന്നതയ  ഒരു
വര്ഷര 21,000 കകേചോടെനി രൂപയചോണയ. 2016-നല കേണക്കനസരനിച്ചയ 1,52,000 കകേചോടെനി
രൂപയുനടെ  ഗദ്യചോരന്റെനി  ഇകപ്പെചോള  നനിന്നനിട്ടുണയ.   എന്തചോണയ  അതനിനന്റെ  അര്തര?
കേനിഫ്ബനിയുനടെ  പൂളനികലയയ  കനരനത  ഇവനിനടെ  വനിശദസ്പീകേരനിച്ച  പണര  മചോത്രമലകലചോ
ഗവണ്നമന്റെയ പതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ,  വപവറയ മണനിയുമുണകലചോ?  ഇത്ര വലനിയ ഗദ്യചോരന്റെനി
നനിന്നനിട്ടയ എങ്ങനനയചോണയ പുറതനനിന്നയ പുതനിയ ആളുകേള നമുക്കയ പണര നല്കേചോന
വരുന്നതയ?  Debt  capital-ല് അധനിഷനിതമചോയ ഒരു വലനിയ അപകേടെതനികലയചോണയ
നമ്മേള  കപചോകുന്നതയ.  കേടെര  വചോങ്ങനി  മൂലധനമചോക്കുന്ന  സമ്പ്രദചോയര  പചോനടെ
വര്ജ്ജനിക്കണനമന്നല  ഉകദ്ദേശനിച്ചതയ,  ഒരു  debt  capital-നന  അടെനിസചോനമചോക്കനി
എങ്ങനനയചോണയ  നമുക്കയ  മുകന്നചോട്ടുകപചോകേചോന സചോധനിക്കുന്നതയ?   ജനി.എസയ.ടെനി.  വളനര
ഗുണര നചയ്യുനമന്നയ  പറയുന.  പനക്ഷ നനികുതനി  നവട്ടനിപ്പുകേചോര് എനന്തലചോര  പുതനിയ
സകങതങ്ങള കേനണതനമന്ന കേചോരദ്യതനില് നമുനക്കചോരു രൂപവുമനില.  ചുരുക്കതനില്
കകേരളര അതസ്പീവ ഗുരുതരമചോയ അപകേടെതനികലയചോണയ കപചോകുന്നതയ.  ഇകൗ സര്ക്കചോര്
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ഒരു  നകേചോലര  പചോഴചോക്കനി.  കനരനത  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപചോനല  സ്കൂളുകേളുനടെ
കേചോരദ്യതനില്കപ്പെചോലുര  വദ്യക്തതയനില.  നമുക്കയ  ഇനനി  ഒകന്നചോ  രകണചോ  വര്ഷര  കൂടെനി
നഷ്ടനപ്പെടെചോന കപചോകുകേയചോണയ.   

ധനകേചോരദ്യ  ബനിലനിനന്റെ  ചട്ടങ്ങള  ഏപനില്  7-നയ  പുറതവന.   അകപ്പെചോള
സതചോഭചോവനികേമചോയുര   പുതനിയ  നനികുതനി  ഇനങ്ങള  വന്നചോലുര  ഇളവുകേള  വന്നചോലുര
ഏപനില്  1-മുതല്   ബചോധകേമചോണയ.   പനക്ഷ,    ഇ-സ്റ്റേചോമ്പനിരഗനിനന്റെ  കേചോരദ്യര
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനി  വദ്യക്തമചോക്കണര.   ഇ-സ്റ്റേചോമ്പനിരഗയ  നനികുതനികയചോ  നനികുതനി
ഇളകവചോ  അല.   ഒരു  പുതനിയ  സരവനിധചോനമചോണയ.   ആ  നനികുതനി
സരവനിധചോനനതക്കുറനിച്ചയ  ഏപനില്  7-ാം  തസ്പീയതനി  തനന്ന  ചട്ടമനിറങ്ങനിയതയ
ശരനിയചോകണചോ എന്ന കേചോരദ്യതനില് സരശയമുണയ.  അതയ പരനികശചോധനിക്കണര.  ഞചോന
നനിര്തന. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന: സര്, സബ്ജകയ കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെചോര്ട്ടയ നചയ പകേചോരമുള
2017-നല  കകേരള  ധനകേചോരദ്യ  ബനില്  സരബന്ധനിച്ച  വനികയചോജനിപ്പെയ  ഞചോന
കരഖനപ്പെടുതന.  

കഡചോ  .   എന  .   ജയരചോജയ: സര്,  സബ്ജകയ  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  നചയ പകേചോരമുള
2017-നല  കകേരള  ധനകേചോരദ്യ  ബനില്  സരബന്ധനിച്ച  വനികയചോജനിപ്പെയ   ഞചോന
കരഖനപ്പെടുതന.  

ശസ്പീമതനി  ഇ  .    എസയ  .    ബനിജനികമചോള:  സര്,  സബ്ജകയ  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  നചയ
പകേചോരമുള 2017-നല കകേരള ധനകേചോരദ്യ ബനില് വസ്പീണ്ടുര അകത സബ്ജകയ കേമ്മേനിറനിയുനടെ
പരനിഗണനയയ അയയണനമന്ന 2 (ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി ഞചോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഇന്നയ   വചോക്കകൗട്ടയ സമയതയ നനിയമസഭയനില് നനിന്നയ ഇറങ്ങനികപ്പെചോകുന്നനിനലന്ന
നനിലപചോടെചോണയ  പതനിപക്ഷകനതചോവയ  സതസ്പീകേരനിച്ചതയ.   ഒരു വര്ഷര  പൂര്തനിയചോക്കുന്ന
സഖചോവയ പനിണറചോയനി വനിജയന ഗവണ്നമന്റെനിനയ ഒരു ഉപകദശനമനള നനിലയനിലചോണയ
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  പസരഗര  അവസചോനനിപ്പെനിച്ചതയ.  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുമചോയനി
ബന്ധനപ്പെട്ടയ  സരസചോന  ഗവണ്നമന്റെയ  കൂടുതല്  ഇടെനപകടെണതയ  എങ്ങനനയചോണയ
എനളതചോണയ  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  പസരഗതനില്  പധചോനമചോയുര  ഉണചോയനിരുന്നതയ.
അതനിനകശഷര  ഇകൗ  സചോമ്പതനികേ  വര്ഷനത  ഉപധനചോഭദ്യര്തനകേളുമചോയനി
ബന്ധനപ്പെട്ടയ അകദ്ദേഹര നടെതനിയ പസരഗതനിലുര പുറതയ വലനിയ ആകവശകതചോടുകൂടെനി
കുറപത്രര അവതരനിപ്പെനിച്ച  പതനിപക്ഷകനതചോവയ  നനിയമസഭയ്ക്കുളനില് അതനിനള ഒരു
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വസ്പീറുര  വചോശനിയുനമചോനര  കേചോണനിക്കുന്നതചോയനി  കേണനില.   അതനിനള കേചോരണര ഇകൗ
ഗവണ്നമന്റെനിനന  പതനിപക്ഷനമനള  നനിലയനില്  ഒന്നയ  വനിമര്ശനിക്കണര
എനളതനിനപ്പുറതയ  കേചോരദ്യമചോയ  ഒരു  ആകരചോപണവുര  ഗവണ്നമന്റെനിനയ  എതനിനര
ഉന്നയനിക്കചോനനില എനളതുനകേചോണ്ടുതനന്നയചോണയ അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പസരഗതനിനന്റെ
മൂര്ച്ച കുറഞ്ഞെനതന്നചോണയ ഞചോന മനസ്സനിലചോക്കുന്നതയ.  ഇകൗ ഒരു വര്ഷക്കചോലരനകേചോണയ
ഗവണ്നമന്റെയ  വരുന്ന  60  വര്ഷക്കചോലകതയയ  അടെനിതറ  പചോകുന്നതനിനള  മനികേച്ച
ശമമചോണയ  നടെതനിയനിട്ടുളതയ.   നമ്മുനടെ സരസചോനര രൂപസ്പീകൃതമചോയനിട്ടയ  60  വര്ഷര
പനിന്നനിടുകമ്പചോള  ഇനനി  ഒരു  60  വര്ഷക്കചോലരകൂടെനി  നമ്മുനടെ  സരസചോനര
എങ്ങനനയചോയനിരനിക്കണര എനളതനിനന സരബന്ധനിച്ച വനിശദമചോയ പചോനനിരഗനിനള
തയ്യചോനറടുപ്പെയ,  ഇകൗ  ഒരു  വര്ഷക്കചോലരനകേചോണയ  സഖചോവയ  പനിണറചോയനി  വനിജയനന്റെ
ഗവണ്നമന്റെനിനയ  നടെതവചോന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ.   ഒരു  മനികേച്ച  കകേരളമചോണയ  നമ്മേള
വനിഭചോവന നചയ്യുന്നതയ.   നവകകേരള സൃഷ്ടനിക്കുള തുടെക്കര എനള നനിലയനില് ഇകൗ
ഒരു വര്ഷനത കേചോണുന. 

ശസ്പീ  .   സനി  .   നകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന: സര്, സബ്ജകയ കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെചോര്ട്ടയ നചയ പകേചോരമുള
2017-നല  കകേരള  ധനകേചോരദ്യ  ബനില്  നപചോതുജനചോഭനിപചോയര  കനടുന്നതനിനചോയനി
സര്ക്കുകലറയ നചയ്യണനമന്ന 1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി ഞചോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ഇതുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ  ഒന  രണയ  വചോചകേങ്ങള  പറയചോന  ഞചോന
ആഗഹനിക്കുകേയചോണയ. 1957-ല് കകേരളതനില് ആദദ്യമചോയനി കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേയ ഗവണ്നമന്റെയ
അധനികേചോരതനില്  വരുകമ്പചോഴുര  ഏതചോനര  ആളുകേളനക്കങനിലുര  വലനിയ  പരനിഭ്രമര
ഉണചോയനിരുന.  ഭൂരനിപക്ഷര  വരുന്ന  ജനങ്ങളനില്  ആകവശവുര  സകന്തചോഷവുര
ഉണര്തനിയനിരുന.  ഈ സര്ക്കചോരനിനന്റെ ഒന്നചോര വചോര്ഷനികേര ആകഘചോഷനിക്കുകമ്പചോഴുര
പരനിഭ്രമമുള കുകറയധനികേര ആളുകേനളങനിലുര കകേരളതനില് ഉണയ.  ആ പരനിഭ്രമമചോണയ
പതനിപക്ഷര ഇവനിനടെ  പകേടെനിപ്പെനിച്ചതയ.   ഇങ്ങനന പരനിഭ്രമനികക്കണ കേചോരദ്യമനില,  ഈ
നചോടെനിനന്റെ അഭനിവൃദനിക്കുകവണനി ശക്തമചോയനി നനിലനകേചോളചോന തചോല്പരദ്യമുള ഇടെതുപക്ഷ
രചോഷസ്പീയര  വകേകേചോരദ്യര  നചയ്യുന്നവരചോണയ  ഇന്നയ  കകേരളതനില്  ഭരണര  നടെതന്നതയ
എന്നചോണയ  അവകരചോടെയ   അഭദ്യര്തനിക്കചോനളതയ.   ഒരു  പുതനിയ  സചോഹചരദ്യര
കകേരളതനില്  രൂപനപ്പെട്ടതുനകേചോണചോണയ  ധനകമഖലയനില്  പുതനിനയചോരു  സമസ്പീപനര
നകേചോണ്ടുവരചോന  ബഹുമചോനദ്യരചോയ  ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുര  മുഖദ്യമനനിയുര
പരനിശമനിച്ചതയ.  ഈ  നചോനടെങ്ങനന  വളര്തണര,  അറചനനില്ക്കുന്ന  കമഖല
എവനിനടെയചോണയ,  വനികേസന രരഗതയ എവനിനടെനയചോനക്കയചോണയ മുരടെനിപ്പെയ,  ആ മുരടെനിപ്പെയ
പരനിഹരനിക്കചോനള  പരനിശമര  എങ്ങനനയചോണയ  നടെകതണതയ  എന്നതനിനന
ക്കുറനിച്ചചോണയ  നചോര  ചനിന്തനികക്കണതയ.  ഓകരചോ  കമഖലയനിലുര
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ഒരുവര്ഷക്കചോലതനിനനിടെയനില്  നടെന്നനിട്ടുള  പവര്തനങ്ങള  ദസ്പീര്ഘമചോയനി  നമ്മുനടെ
നനിയമസഭ ചര്ച്ച നചയതചോണയ.  ഒരു പുതനിയ കേചോലനതക്കുറനിചള സതപവുര അതയ
യചോഥചോര്തദ്യമചോക്കുന്നതനിനകവണനിയുള  പരനിശമവുര  നടെതകേയചോണയ.  അതയ
ഇടെതുപക്ഷതനിനന്റെ ആതചോര്തത മനസ്സനിലചോക്കനി ഒരു സമസ്പീപനര പതനിപക്ഷതനിനന്റെ
ഭചോഗതനനിനര ഉണചോകുന്നതചോണയ കകേരളതനിനന്റെ ഭചോവനിക്കയ നലതയ എന്ന കേചോരദ്യരകൂടെനി
ഒര്മ്മേനപ്പെടുതനിനക്കചോണയ ഞചോന ഈ കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയചോണയ.

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി ( കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ ഐസകേയ  ): സര്,
വനികയചോജനക്കുറനിപ്പെനില്  ഉന്നയനിക്കനപ്പെട്ട  കേചോരദ്യങ്ങളക്കയ  വലനിയ  പസക്തനിയനില.
നനിയമര പചോസ്സചോകുന്നതനിനമുമ്പയ എങ്ങനനയചോണയ ഒരു നനിയമതനിനയ ചട്ടമുണചോക്കനിയതയ
എന്നതചോണയ  വനികയചോജനക്കുറനിപ്പെനില്  ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുള  ഒരു  പശര.  ധനകേചോരദ്യ  ബനില്
Provisional  Collection  of  Revenue  Act  പകേചോരമചോണയ  നമ്മേള
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ. എന്നയ അവതരനിപ്പെനികച്ചചോ അനമുതല് നനികുതനിപനിരനിവനിനകവണനി
നനിയമമചോയനി പചോബലദ്യതനില് വരുര എന്നയ അതനിലുണയ.  സതചോഭചോവനികേമചോയനി അതനിനന്റെ
ചട്ടങ്ങളക്കയ  രൂപര  നല്കകേണനിയുര  വരുര.  അങ്ങനനയചോണയ  ഇ-രജനികസ്ട്രേഷനള,
ഇ-സ്റ്റേചോമ്പനിരഗനിനള ചട്ടര ഉണചോക്കനിയതയ.  രണയ,  ഇ-മുദ്ര രജനികസ്ട്രേഷനന്റെ സരവനിധചോനര
റദ്ദേചോക്കുന്നതയ  സരബന്ധനിച്ചയ  അവദ്യക്തതയുണയ  എനപറയുന്നതയ  ശരനിയല.  കകേരള
മുദ്രപത്ര  ആകനിനല  12  (എ)  വകുപ്പെനില്  ഇതയ  വദ്യവസ  നചയ്യുനണയ.  അതനില്
കൃതദ്യമചോയ  വദ്യക്തതയുണയ. മൂന്നയ,  ഫചോസ്റ്റേയ ടചോക്കനില് നനികുതനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ
സ്കസ്പീര  ഉണചോക്കുകമ്പചോള അതയ  നനിയമസഭയനിനല പരനികശചോധനയയ  വനികധയമചോകുന്നനില
എന്ന  വനിമര്ശനര വരനികേയുണചോയനി.  പനക്ഷ സര്ക്കചോരനിനന്റെ വനിജ്ഞചോപനങ്ങനളലചോര
നനിയമസഭയുനടെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശചോധനയയ  വനികധയമചോണയ.  അതയ  നനിയമസഭയുനടെ
സബ്ജകയ  കേമ്മേനിറനിയുനടെ  പരനിഗണനയയ  വരുന്നനില  എനപറയുന്നതയ  ശരനിയല.
അതുനകേചോണയ ഈ വനികയചോജനക്കുറനിപ്പെനിനല വചോദങ്ങള നനിലനനില്ക്കുന്നതല. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  സനി.  നകേ.  ഹരസ്പീന്ദ്രന,  അങ്ങയുനടെ  1(എ)  നമ്പര് കഭദഗതനി
പസയ നചയ്യുനകണചോ?

ശസ്പീ  .   സനി  .   നകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന : സര്, ഞചോന  പസയ നചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്   : ശസ്പീ. സനി. നകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച്ച 1(എ) നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭയുനടെ അനമതനികയചോടുകൂടെനി പനിനവലനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീമതനി ഇ.  എസയ.  ബനിജനികമചോള,  അങ്ങയുനടെ  2(ബനി)  നമ്പര് കഭദഗതനി പസയ
നചയ്യുനകണചോ?
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ശസ്പീമതനി ഇ  .   എസയ  .   ബനിജനികമചോള : സര്, ഞചോന പസയ നചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ. ബനിജനികമചോള അവതരനിപ്പെനിച്ച 2(ബനി) കഭദഗതനി
സഭയുനടെ അനമതനികയചോടുകൂടെനി പനിനവലനിച്ചനിരനിക്കുന. 

സബ്ജകയ  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെചോര്ട്ടയ  നചയപകേചോരമുള  2017-നല  കകേരള  ധനകേചോരദ്യ
ബനില് പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന്ന പകമയനത 

അനകൂലനിക്കുന്നവര്......

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്......

പകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ബനില് പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കുന. 

2-  ാം വകുപ്പെയ

Shri. M. Ummer: Sir, I move the following amendments:

106. In clause 2 (1) (a), after the word “impressed” insert the word

“stamp”.

118.  In clause 2(1)  (d)  (ii)  insert  the word “stamp” after  the word

“impressed”.

126.   In section 12A proposed to be inserted in the Kerala Stamp Act,

1959 by    clause 2(4), delete the word “computer”.

 127.   In section 12A proposed to be inserted in the Kerala Stamp Act,

1959  by   clause  2(4),  substitute  the  word  “authorised”  for  the  word

“authorized”.   

 131.  In section 69(2)(aa) proposed to be inserted in the Kerala Stamp

Act,  1959  by  clause  2(7),  for  the  word  “manner”  substitute  the  word

“mode”.

സര്,  126-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനില്  'online'  നചയ്യുകേ  എനപറഞ്ഞെചോല്
പനിനന്ന  'computer'-നന്റെ ആവശദ്യമനില. അകപ്പെചോള അതനില് 'computer' എന്ന വചോക്കയ
ഒഴനിവചോക്കണര. അതുകപചോനല 127-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില്   'authorized' – എന്ന
വചോക്കനില് 'z' എന്നതയ അകമരനിക്കന ഇരഗസ്പീഷചോണയ. നമ്മുനടെ ഇരഗസ്പീഷനില് 's' എന്നചോണയ
വരുന്നതയ. ഈ പറഞ്ഞെ കഭദഗതനികേനളചോനക്ക സതസ്പീകേരനിക്കചോവുന്നതചോണയ. 
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Shri. Roji M. John:  Sir, I move the following amendment:

113.  In section 2(ea)  proposed  to be inserted in the Kerala Stamp

Act, 1959  by clause 2(1)(b), after the words “Government of Kerala”  add

the  words  “for this purpose”.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  107-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  106-നയ  തുലദ്യമചോയതനിനചോല്
അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില. 

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി ( കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ ഐസകേയ): സര്,
ശസ്പീ.  എര.  ഉമ്മേര്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  126,  127  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികേള
സതസ്പീകേരനിക്കുന. 

മറയ കഭദഗതനികേനളചോനര സതസ്പീകേചോരദ്യമല. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : മനനി സതസ്പീകേരനിച്ച കഭദഗതനികേള സഭ അരഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ.  എര.  ഉമ്മേര് അവതരനിപ്പെനിച്ച  106, 118, 131  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരചോകേരനിച.

ശസ്പീ.  കറചോജനി  എര.  കജചോണ്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  113 -ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരചോകേരനിച. 

കഭദഗതനി  നചയ  പകേചോരമുള  2-ാം  വകുപ്പെയ  ബനിലനിനന്റെ  ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന
പശനത 

അനകൂലനിക്കുന്നവര്.............

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്................

കഭദഗതനി നചയ പകേചോരമുള 2-ാം വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി. 

3-  ാം വകുപ്പെയ

Shri. M. Ummer: Sir, I move the following amendments:

133.  In  clause  3(a),  for  the  figures  and  words  “31st December”,
substitute the figures and words “30th June”.

135.  In  clause  3(b),  for  the  figures  and  words  “31st December”
substitute the figures and words “30th June”.

138. In Section 23 B(9) proposed to be inserted in the Kerala  General
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Sales Tax Act, 1963 by clause 3(c),  insert the word “on”  after the  word
“filed”.

140. In Section 23 B(9) proposed to be inserted in the Kerala General
Sales Tax Act, 1963  by clause  3(c), delete the words “paid under the earlier
option”.

സര്,  133-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനില്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന  '31st December'
എന്നതയ '30th  June' എന്നചോക്കണര. 

Shri. K.C.Joseph: Sir, I move the following amendment:

134.   In  clause  3(a),  for  the  figures  and  words  “31st  December,
2017” substitute the figures and words “31st  March, 2018”.

Shri. Sunny Joseph : Sir,  I move the following amendment:

139.   In  Section  23(B)(9)  proposed  to  be  inserted  in  the  Kerala
General  Sales  Tax  Act,  1963  by  clause  3(c)  for  the  words  “entire
amount” substitute the words “entire arrear  amount”.

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ ഐസകേയ) : സര്,
ആരനനസ്റ്റേനി  സ്കസ്പീമനില്  ഓപ്ഷന  നല്കകേണതുര  പണമടെയ്കക്കണതുമചോയ
അവസചോനനത  തസ്പീയതനി  പറയുനണയ. പണമടെയ്കക്കണ അവസചോനനത തസ്പീയതനി
എലചോതനിലുര  ഡനിസരബര്  31  വച്ചനിരനിക്കുകേയചോണയ.  കേചോരണര,  അതനിനപ്പുറകതയയ
നസ്പീക്കനിക്കഴനിഞ്ഞെചോല്  ധനകേചോരദ്യ  വര്ഷതനില്  നമുക്കയ  പണര  ലഭദ്യമലചോനത  വരുര.
വര്ഷചോവസചോനര  ഉപകയചോഗനിക്കചോന  ഈ  പണര  ലഭനിക്കണനമന്നചോണയ  തചോല്പരദ്യര.
അതുനകേചോണയ ഈ കഭദഗതനികേനളചോനര  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  എര.  ഉമ്മേര് അവതരനിപ്പെനിച്ച   133, 135, 138, 140  എന്നസ്പീ
നമ്പര്  കഭദഗതനികേള സഭ നനിരചോകേരനിച.

ശസ്പീ.  നകേ.  സനി.  കജചോസഫയ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  134 -ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരചോകേരനിച. 

ശസ്പീ. സണ്ണനി കജചോസഫയ അതരനിപ്പെനിച്ച 139-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരചോകേരനിച.

3-ാം വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന പശനത 

അനകൂലനിക്കുന്നവര്........
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പതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........

3-ാം വകേപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി.

4-  ാം വകുപ്പെയ

Shri M. Ummer: Sir, I move the following amendments:

144. In section 10 B(2) proposed to be substituted in the Kerala Tax
on Luxuries Act, 1976 by clause 4,  before words  ''shall be applicable'' the
words figures and letters ''of 10B of the Kerala Tax on Luxuries Act 1976''
shall be added. 

149. In section 10 B(3) proposed to be substituted in the Kerala Tax
on Luxuries Act, 1976 by clause 4, for the word ''withdraw'' substitute the
words ''produce  evidence  regarding  the withdrawal of''.

150. In section 10 B(4) proposed to be substituted in the Kerala Tax
on Luxuries Act, 1976 by clause 4, after the word ''tax'' add the words and
figures ''before 30th June 2017''.

151. In section 10 B(4) proposed to be substituted in the Kerala Tax
on Luxuries Act, 1976 by clause 4, before the word ''year'' add the word
''financial''.

156. In section 10 B(5) proposed to be substituted in the Kerala Tax
on Luxuries Act, 1976 by clause 4, for the figures, words and symbol ''
30th June,  2017''  substitute  the  words  ''the  date  of   submission  of
application''.

162. Section 10 B(8) proposed to be substituted in the Kerala Tax on
Luxuries Act, 1976 by clause 4, shall be deleted.

Shri P.K. Abdu Rabb: Sir, I move the following amendments:

152. In section 10 B(5) proposed to be substituted in the Kerala Tax
on Luxuries Act, 1976 by clause 4, for the word ''an''  substitute the words
''a written'' and after the word  ''authority'' add the words ''expressing the
intention''.

158. In section 10 B(7) proposed to be substituted in the Kerala Tax
on Luxuries Act, 1976 by clause 4, after the word ''to the assessee'' insert
the words ''within thirty days of receipt of  application''.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്: 142-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  141-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കുര  160-ാം
നമ്പര് കഭദഗതനി 159-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കുര 161, 163 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
162-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കുര തുലദ്യമചോയതനിനചോല് അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ ഐസകേയ) :  സര്,
കഭദഗതനി  നനിയമതനില്  ആരനനസ്റ്റേനി  സ്കസ്പീമനിനന്റെ  പണര  അടെയചോനള  തസ്പീയതനി
നസ്പീട്ടുന്നതയ  സരബന്ധനിചളതചോണയ  ഭൂരനിപക്ഷര  കഭദഗതനികേളുര.   ശസ്പീ.  പനി.  നകേ.
ബഷസ്പീറനിനന്റെ  155-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കചോതതനിനചോല്  ഔകദദ്യചോഗനികേ
കഭദഗതനിയചോയനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  

155. In section 10 B(5) proposed to be substituted in the Kerala Tax
on Luxuries Act, 1976 by clause 4, for the word ''June'' substitute the word
''September''.

ആരനനസ്റ്റേനി  സ്കസ്പീമനില്  ഓപ്ഷന  നല്കേചോനള  തസ്പീയതനി  ജൂണ്  30  എന്നതയ
നസപ്റരബര് 30 ആയനി ഉയര്തന്നതചോണയ. മറയ കഭദഗതനികേനളചോനര സതസ്പീകേചോരദ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  155-ാം  നമ്പര്
ഒകൗകദദ്യചോഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അരഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ. എര. ഉമ്മേര് അവതരനിപ്പെനിച്ച 144, 149, 150, 151, 156, 162 എന്നസ്പീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരചോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  പനി.  നകേ.  അബ്ദു  റബയ  അവതരനിപ്പെനിച്ച   152,  158  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരചോകേരനിച.

കഭദഗതനി  നചയ  പകേചോരമുള  4-ാം  വകുപ്പെയ  ബനിലനിനന്റെ  ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന
പശനത  

അനകൂലനിക്കുന്നവര്.....

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....

കഭദഗതനി നചയ പകേചോരമുള 4-ാം വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി.

5-  ാം വകുപ്പെയ

Shri K. Muraleedharan: Sir, I move the following amendment:

168.  In Section 37 C (1)  proposed to be  substituted in the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991, by clause 5, for the word “thirty”
substitute the words “thirty five”.

Shri M. Ummer: Sir, I move the following amendments:
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169.  In Section 37 C (1)  proposed to be  substituted in the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991, by clause 5, for the words “per cent”
substitute the word “percent”.

170.  In Section 37 C (2) proposed to be  substituted in the  Kerala
Agricultural  Income  Tax  Act,  1991,  by  clause  5,  insert  the  words  “of
section 37 C of the  Kerala Agricultural  Income  Tax  Act  1991”  before
the words “shall be applicable”.

175.  In Section 37 C (3) proposed to be  substituted in the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991, by clause 5, for the word  ''withdraw''
substitute the words ''produce the evidence of  the withdrawal of''.

 176.  In Section 37 C (4) proposed to be substituted in the Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991, by clause 5, insert the word  and
symbol '' interest'' after the word ''tax''.

177.  In Section 37 C (4) proposed to be  substituted in the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991, by clause 5, insert the word ''financial''
before the word ''year''.

184.  In  Section  37C(7)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 5, ''December, 2017'' shall be
substituted with ''March 2018''.

Shri K.S. Sabarinadhan: Sir, I move the following amendment:

180.  In  Section  37C(5)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 5, ''30th June, 2017'' shall be
substituted with ''31st August, 2017''.

Shri V. S. Sivakumar: Sir, I move the following amendment:

183.  In  Section  37C(7)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 5, for the figures,  words and
symbol ''31st December, 2017'' substitute the figures and words ''31st March
2018''. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 166-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  165-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കുര  186-ാം
നമ്പര് കഭദഗതനി 185-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കുര തുലദ്യമചോയതനിനചോല് അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.
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ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ ഐസകേയ) :  സര്,
ശസ്പീ.  പചോറക്കല്  അബ്ദുലയുനടെ  181-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഇവനിനടെ
അവതരനിപ്പെനിക്കചോതതനിനചോല് ഔകദദ്യചോഗനികേ കഭദഗതനിയചോയനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

181.   In  Section  37C(5)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 5, ''30th June, 2017'' shall be
substituted with ''30th September, 2017''.

കേചോര്ഷനികേചോദചോയ  നനികുതനിയനിനല  ആരനനസ്റ്റേനി  സ്കസ്പീമനിനന്റെ  ഓപ്ഷന
നല്കുന്നതനിനള തസ്പീയതനി ജൂണ്  30-ല് നനിന്നയ നസപ്റരബര്  30  ആയനി കഭദഗതനി
നചയ്യുന. 

മറയ കഭദഗതനികേള സതസ്പീകേചോരദ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച്ച  ഔകദദ്യചോഗനികേ കഭദഗതനി
സഭ അരഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ.  നകേ.  മുരളസ്പീധരന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  168-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരചോകേരനിച.

ശസ്പീ. എര. ഉമ്മേര് അവതരനിപ്പെനിച്ച  169, 170, 175, 176, 177, 184 എന്നസ്പീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരചോകേരനിച.

ശസ്പീ. നകേ. എസയ. ശബരസ്പീനചോഥന അവതരനിപ്പെനിച്ച 18 0-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരചോകേരനിച.

ശസ്പീ.  വനി.  എസയ.  ശനിവകുമചോര്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  183-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരചോകേരനിച.

കഭദഗതനിനചയ  പകേചോരമുള  5-ാം  വകുപ്പെയ  ബനിലനിനന്റെ  ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന
പശനത

അനകൂലനിക്കുന്നവര്.....

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....

കഭദഗതനി നചയ പകേചോരമുള 5-ാം വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി.

6-  ാം വകുപ്പെയ

Minister for Finance and Coir (Dr. T. M. Thomas Isaac): Sir, I move
the following official amendment:

233.  In the twenty fourth proviso to subsection (1) of section 6 of the
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Kerala Value Added Tax Act, 2003 (30 of 2004) proposed to be inserted
by  item  (a)  of  sub-clause(1),  for  the   words  and   figures  ''upto  22nd
February  2017''   the  words  and  figures  ''from  1st April  2005  to  22nd
February 2017'' shall be substituted.

Shri M. Ummer: Sir, I move the following amendments:

190. In the twenty first proviso to section 6(1) proposed to be inserted
in the Kerala Value Added Tax Act, 2003 by clause 6(1)(a), substitute the
word ''percent'' for the word ''per cent''.

197. In the fourth proviso to section 24(1) proposed to be substituted
in the Kerala Value Added Tax Act, 2003 by clause 6(2)(ii) for the figure,
word and symbol ''31st March, 2018'' substitute the figure, word and symbol
''31st June 2017''.

200. In the third proviso to section 25 (1) proposed to be substituted
in the Kerala Value Added Tax Act, 2003 by clause 6(3)(ii) for the words,
figures and symbol  ''31st March, 2018''  substitute   the  words and figures
''30th June 2017''.

203. In section 25E(1) (i)  proposed to be substituted in the Kerala
Value  Added Tax  Act,  2003 by  clause  6(4)  for  the  words   ''per  cent''
substitute the word ''percent''.

206. In section 25E(1) (ii) proposed to be substituted in the Kerala
Value Added Tax Act, 2003 by clause 6(4) substitute the word ''percent''
for the words ''per cent''.

209. In the Explanation to section 25E(1) proposed to be substituted
in the Kerala Value Added Tax Act, 2003 by clause 6(4), the  letter ''(li)''
shall be substituted with the letters ''(l), (li), (lii)''.

211.  In the Explanation to section 25E(1) proposed to be substituted
in the Kerala Value Added Tax Act, 2003 by clause 6(4), for the words
''per cent'' substitute the word ''percent''.

225. In section 31 A(4) proposed to be inserted in the Kerala Value
Added Tax Act, 2003 by clause 6(6), insert the word ''financial'' before the
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word ''year''.

226. In section 31A(5) proposed to be inserted in the Kerala Value
added Tax Act, 2003 by clause 6(6), for the words and figures ''30th June
2017'' substitute the words ''the date of submission of application''.

230.  In section 96(A) of  the  Kerala Value  Added Tax  Act,  2003
proposed to be inserted  by  clause  6(10),  the  word  ''For''  shall  be
substituted with the words ''By using the powers given in section 97 of the
Act,''

190-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനിനല  per  cent  എന്നതയ  രണയ  വചോക്കചോണയ.  ഈ
കഭദഗതനി സതസ്പീകേരനിക്കചോവുന്നതചോണയ.

1-7-2017 മുതല് ജനി.എസയ.ടെനി.  നനിലവനില് വരുകമ്പചോള കകേരള വചോലമ്മ്യൂ ആഡഡയ
ടെചോകയ  2003,  കകേരള  ലക്ഷതറനി  ടെചോകയ  ആകയ,  ജനറല്  നസയനില്സയ  ടെചോകയ  ആകയ
ഇവനയലചോര  ഇകതചോടുകൂടെനി  ഇനവചോലനിഡയ  ആവുകേയചോണയ.  അങ്ങനന വരുകമ്പചോള  31
മചോര്ച്ചയ  2018  വനര  നകേചോടുക്കചോന  കേഴനിയുകമചോ?  ഈ  ജൂവല  മചോസതനില്
ലചോപചോയനികപ്പെചോകുന്ന  നനിയമതനിനയ  അതനിനപ്പുറകതക്കയ  ഒരു  കഡറയ  നകേചോടുതചോല്
ഒരനിക്കലുര  അതയ  നനിലനനില്ക്കനില.  അതുനകേചോണയ  200-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനില്
പറയുന്നതയ 30 ജൂണ് 2017 വനരകയ നകേചോടുക്കചോന പറ്റൂ എനളതചോണയ. അതയ വളനര
കൃതദ്യമചോണയ. ഇതയ കബചോണവഫഡയ മനികസ്റ്റേക്കല. അതയ കേറകയ നചയചോല് മചോത്രകമ ഇതയ
നനിലനനില്ക്കുകേയുള. ഇതയ വളനര പധചോനനപ്പെട്ട ഒരു കഭദഗതനിയചോണയ. 

Shri Adoor Prakash: Sir, I move the following amendment:

196. In clause 6(2)(i), for the words ''four years'' substitute the words
''five years''.

Shri K. Muraleedharan: Sir, I move the following amendment:

202.  In section 25E(1) (i) proposed to be Substituted  in the  Kerala

Value Added Tax Act, 2003 by clause 6(4) for the  words  “half per cent”

substitute  the  words ''one fourth percent''.

Shri Sunny Joseph: Sir, I move the following amendments:

216. In section 25E(4) proposed to be substituted in the Kerala Value
Added Tax Act, 2003 by clause 6(4), the words  ''fifteen days''  shall  be
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substituted  with  the  words  ''thirty days''.

219. In section 25 E(5) proposed to be substituted in the Kerala Value
Added Tax  Act,  2003 by  clause  6(4), for the  word,  symbol  and figure
''December, 2017''  substitute the word and figure ''March 2018''.

Shri Roji M. John: Sir, I move the following amendment:

217. In section 25 E(5) proposed to be substituted in the Kerala Value
Added  Tax  Act,  2003  by  clause  6(4),  for  the  words  ''Thirty  per  cent''
substitute the words ''Twenty percent''.

Shri V.S. Sivakumar: Sir, I move the following amendment:

227. In section 31A(7) proposed to be inserted in the Kerala Value
added Tax Act, 2003 by clause 6(6), for the word, and figure and symbol
''December, 2017'' substitute the word and figure ''March 2018''.

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ ഐസകേയ) : സര്,
ശസ്പീ.  എര.  ഉമ്മേര്  പറഞ്ഞെതയ  ശരനിയചോണയ.  ‘per   cent’ രണയ  വചോക്കചോയചോണയ
ഉപകയചോഗനികക്കണതയ.  പനക്ഷ  നനിയമതനില്  മുഴുവനര  ഒരു  വചോക്കചോയചോണയ
വച്ചനിരനിക്കുന്നതയ.  അനതലചോര മുഴുവനചോയനി തനിരുതചോനചോകേനില.  അതുനകേചോണയ കഭദഗതനി
തല്ക്കചോലര സതസ്പീകേരനിക്കചോന നനിര്വ്വചോഹമനില.

നപചോഫ.  ആബനിദയ  ഹുവസന തങ്ങളുനടെ  214-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുര  ശസ്പീ.
അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദയ  പനി.-യുനടെ  220-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുര  ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളചോരകുഴനി
അലനിയുനടെ  228,  229  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികേളുര  ഇവനിനടെ
അവതരനിപ്പെനിക്കചോതതനിനചോല് ഔകദദ്യചോഗനികേ കഭദഗതനിയചോയനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

214. In section 25E(2) proposed to be substituted in the Kerala Value
Added Tax Act, 2003 by clause 6(4), the figures, words and  symbol ''30 th

June, 2017'' shall be substituted with the words and figures ''30th September
2017''.

220.  In  section  25  E(5)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
Value Added Tax Act, 2003 by clause 6(4), after the word ''equal'' insert
the word ''monthly''.

228. The second proviso to section 57(1) proposed to be inserted in
the Kerala Value Added Tax Act, 2003 inserted by clause 6(8), clause 6
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the words and figures ''by virtue of the Kerala Finance Bill, 2017'' shall be
deleted. 

229. The second proviso to section 60(1) proposed to be inserted in
the  Kerala Value  Added Tax  Act,  2003, by  clause  6(9), the  words ''by
virtue of the Kerala Finance Bill, 2017'' shall be deleted.

അനമചോന നനികുതനിദചോയകേരുനടെ ആരനനസ്റ്റേനി പദതനിക്കുള ഓപ്ഷന തസ്പീയതനി
2017 നസപ്റരബര് 30 വനര നസ്പീട്ടുന. അനമചോന നനികുതനിദചോയകേര് ആരനനസ്റ്റേനി സ്കസ്പീര
പകേചോരര  തുലദ്യതവണകേളചോയനി  നനികുതനി  അടെയണനമനളതയ  തുലദ്യ
മചോസതവണകേളചോയനി ഒടുക്കണനമന്നയ മചോറര വരുതന.

By virtue of the Kerala Finance Bill, 2017 എന്നതനിനപകേരര by virtue
of  the  Kerala  Finance  Act,  2017  എന്നയ  കചര്കക്കണതചോണയ.  മറയ
കഭദഗതനികേനളചോനര സതസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.

ശസ്പീ  .    എര  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  അങ്ങയ  സചോധചോരണഗതനിയനില്  ഒരു  കഭദഗതനി
തള്ളുകമ്പചോള  അതനിനന്റെ  കേചോരദ്യകേചോരണങ്ങള  വദ്യക്തമചോയനി  പറയുന്നയചോളചോണയ.
1-7-2017-നയ ജനി.എസയ.ടെനി. നനിലവനില് വരുന്നകതചോടുകൂടെനി ഞചോന കനരകത സൂചനിപ്പെനിച്ച
മൂന്നയ  ആക്ടുകേളുര  നനിലവനിലനിലചോതചോകുന്നതനിനചോല്  അതനിനപ്പുറകതയയ  കഡറയ
നല്കുന്നതയ  നനിലനനില്ക്കുകമചോ;  ഇക്കചോരദ്യതനില്  ഒരു  ക്ലൈനിയര്  എകയപകനഷന
നല്കകേണതുണയ.

കഡചോ  .    ടെനി  .    എര  .    കതചോമസയ  ഐസകേയ:  സര്,  ജനി.എസയ.ടെനി.  ആകനില്  ഒരു
കസവനിരഗയ കക്ലൈചോസയ നല്കേനി ഇതയ സരരക്ഷനിക്കുന്നതചോണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച്ച ഔകദദ്യചോഗനികേ കഭദഗതനികേള
സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എര. ഉമ്മേര് അവതരനിപ്പെനിച്ച  190, 197, 200, 203, 206, 209, 211, 225,
226, 230 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരചോകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. അടൂര് പകേചോശയ അവതരനിപ്പെനിച്ച 196-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരചോകേരനിച.

ശസ്പീ.  നകേ.  മുരളസ്പീധരന  അവതരനിപ്പെനിച്ച   202-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരചോകേരനിച.

ശസ്പീ. സണ്ണനി കജചോസഫയ അവതരനിപ്പെനിച്ച  216, 219 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരചോകേരനിച.

ശസ്പീ.  കറചോജനി  എര.  കജചോണ്  അവതരനിപ്പെനിച്ച   217-ാം  നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
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നനിരചോകേരനിച.

ശസ്പീ.  വനി.  എസയ.  ശനിവകുമചോര് അവതരനിപ്പെനിച്ച  227-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരചോകേരനിച.

കഭദഗതനിനചയ  പകേചോരമുള  6-ാം  വകുപ്പെയ  ബനിലനിനന്റെ  ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന
പശനത

അനകൂലനിക്കുന്നവര്.....

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....

കഭദഗതനി നചയ പകേചോരമുള 6-ാം വകുപ്പെയ ബനിലനിനന്റെ ഭചോഗമചോയനി.

1-  ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര

Shri N.A. Nellikkunnu: Sir, I move the following amendment:

103.  In  the  preamble,  after  the  word  ''certain  financial''  insert  the
words ''and other''.

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ ഐസകേയ) : സര്,
ശസ്പീ.  നകേ.  എര.  മചോണനിയുനടെ  104-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കചോതതനിനചോല്
ഔകദദ്യചോഗനികേ കഭദഗതനിയചോയനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

104. Clause 1 (2) shall be recast as follows: ''

(2) It shall deemed to have been come into force on the  1st day of
April, 2017''.

മറയ കഭദഗതനി  സതസ്പീകേചോരദ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച്ച  ഒകൗകദദ്യചോഗനികേ കഭദഗതനി
സഭ അരഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ.  എന.  എ.  നനലനിക്കുന്നയ അവതരനിപ്പെനിച്ച  103 -ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരചോകേരനിച.

കഭദഗതനിനചയ  പകേചോരമുള  1-ാം  വകുപ്പുര  പസ്പീഠനികേയുര  കപരുര  ബനിലനിനന്റെ
ഭചോഗമചോക്കണനമന്ന പശനത

അനകൂലനിക്കുന്നവര്.....

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....
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കഭദഗതനി  നചയ പകേചോരമുള  1-ാം  വകുപ്പുര  പസ്പീഠനികേയുര  കപരുര   ബനിലനിനന്റെ
ഭചോഗമചോയനി.

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസയ ഐസകേയ) :  സര്,
2017- നല കകേരള ധനകേചോരദ്യ ബനില് പചോസ്സചോക്കണനമന്ന പകമയര അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

തുറമുഖവുര   മമ്മ്യൂസനിയവുര  പുരചോവസ്തു  സരരക്ഷണവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
രചോമചന്ദ്രന കേടെന്നപ്പെളളനി): സര്, ഞചോന പകമയനത പനിന്തചോങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  2017-  നല  കകേരള  ധനകേചോരദ്യ  ബനില്  പചോസ്സചോക്കണനമന്ന
പകമയനത 

അനകൂലനിക്കുന്നവര്.....

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്.........

ശസ്പീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജചോസഫയ : സര്, ഞചോന കപചോള ആവശദ്യനപ്പെടുന.

(സഭചോരഗങ്ങള തചോനഴപ്പെറയുര പകേചോരര കവചോട്ടയ കരഖനപ്പെടുതനി)

അനകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. നകേ. ആനസലന

2. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജചോണ് 

3. നപചോഫ. നകേ. യു. അരുണന 

4. ശസ്പീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

5. ശസ്പീ. എ. നകേ. ബചോലന 

6. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ. ബനിജനികമചോള 

7. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

8. ശസ്പീ. നകേ. ദചോസന 

9. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസ്സനി 

10.  ശസ്പീ. സനി. ദനിവചോകേരന 

11. ശസ്പീ. ചനിറയര കഗചോപകുമചോര് 

12.  ശസ്പീ. സനി. നകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 
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13. ശസ്പീ. നജയനിരസയ മചോതത്യു 

14. ശസ്പീ. ജനി. എസയ. ജയലചോല് 

15. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരചോജന 

16. ശസ്പീ. കജചോണ് നഫര്ണചോണസയ

17. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

18. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന

19. ശസ്പീ. നകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി

20. ശസ്പീ. നകേ. കുഞ്ഞെനിരചോമന 

21. ശസ്പീ. കകേചോവൂര് കുഞകമചോന 

22. ശസ്പീ. വനി. നകേ. സനി. മമ്മേതയ കകേചോയ

23. ശസ്പീ. എര. എര. മണനി 

24. ശസ്പീ. മചോതത്യു ടെനി. കതചോമസയ 

25. ശസ്പീ. നകേ. നജ. മചോകനി 

26. ശസ്പീ. എ. സനി. നമചോയസ്പീന 

27. ശസ്പീ. എര. മുകകേഷയ 

28. ശസ്പീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

29. ശസ്പീ. മുരളനി നപരുനനലനി 

30. ശസ്പീ. സനി. നകേ. നചോണു 

31. ശസ്പീ. എ. പദസ്പീപയ കുമചോര് 

32. ശസ്പീ. നകേ. ഡനി. പകസനന 

33. ശസ്പീമതനി യു. പതനിഭ ഹരനി 

34. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടെലുണനി 

35. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീര 

36. ശസ്പീ. എര. രചോജകഗചോപചോലന
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37. ശസ്പീ. നകേ. രചോജന

38. ശസ്പീ. എസയ. രചോകജന്ദ്രന

39. ശസ്പീ. ആര്. രചോകജഷയ 

40. ശസ്പീ. നകേ. രചോജു 

41. ശസ്പീ. ആര്. രചോമചന്ദ്രന

42. ശസ്പീ. രചോമചന്ദ്രന കേടെന്നപ്പെളനി  

43. ശസ്പീ. നകേ. നകേ. രചോമചന്ദ്രന നചോയര് 

44. ശസ്പീ. റനി. പനി. രചോമകൃഷ്ണന

45. ശസ്പീ. മുലക്കര രതചോകേരന 

46. നപചോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനചോഥയ 

47. ശസ്പീ. കേചോരചോട്ടയ റസചോഖയ

48. ശസ്പീ. എസയ. ശര്മ്മേ  

49. ശസ്പീ. സനി. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

50. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

51. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ 

52. ശസ്പീ. ബനി. സതദ്യന 

53. ശസ്പീ. എ. എന. ഷരസസ്പീര്  

54. ശസ്പീമതനി നകേ. നകേ. വശലജ ടെസ്പീച്ചര് 

55. ശസ്പീ. ജനി. സുധചോകേരന 

56. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമചോര് 

57. ശസ്പീ. കേടെകേരപളനി സുകരന്ദ്രന 

58. ശസ്പീ. നകേ. സുകരഷയ കുറുപ്പെയ

59. ശസ്പീ. എര. സതരചോജയ

60. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. വടെസണ് മചോസ്റ്റേര്
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61. ശസ്പീ. പനി. തനികലചോതമന 

62. ശസ്പീ. കതചോമസയ ചചോണനി 

63. കഡചോ. ടെനി. എര. കതചോമസയ ഐസകേയ 

64. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

65. ശസ്പീമതനി വസ്പീണചോ കജചോര്ജ്ജയ

66. ശസ്പീ. നകേ. വനി. വനിജയദചോസയ

67. ശസ്പീ. ഇ. നകേ. വനിജയന

68. ശസ്പീ. പനിണറചോയനി വനിജയന

69. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. പചോറക്കല് അബ്ദുല

2. ശസ്പീ. അടൂര് പകേചോശയ 

3. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

4. ശസ്പീ. അനവര് സചോദതയ 

5. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബ്രേചോഹനിര 

6. കഡചോ. എന. ജയരചോജയ 

7. ശസ്പീ. നകേ. സനി. കജചോസഫയ 

8. ശസ്പീ. കമചോനസയ കജചോസഫയ 

9. ശസ്പീ. നകേ. മുരളസ്പീധരന  

10. ശസ്പീ. എന. എ. നനലനിക്കുന്നയ 

11. ശസ്പീ. രകമശയ നചന്നനിതല

12. ശസ്പീ. കറചോജനി എര. കജചോണ്

13. ശസ്പീ. കറചോഷനി അഗസ്റ്റേനിന

14. ശസ്പീ. നകേ. എസയ. ശബരസ്പീനചോഥന
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15. ശസ്പീ. വനി. എസയ. ശനിവകുമചോര്

16. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജചോസഫയ 

17. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതചോമസയ

18. ശസ്പീ. എര. ഉമ്മേര് 

നനിഷ്പക്ഷത പചോലനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  2017-നല  കകേരള  ധനകേചോരദ്യ  ബനില്  പചോസ്സചോക്കണനമന്ന
പകമയനത 

അനകൂലനിക്കുന്നവര്- 69

പതനികൂലനിക്കുന്നവര്- 18

നനിഷ്പക്ഷത പചോലനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില

പകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.   ബനില് പചോസ്സചോയനിരനിക്കുന.

XIII.   അവകേചോശലരഘന പശങ്ങള

(1)   പനിവനികലജസയ  ,   എഥനികയ എന്നനിവ സരബന്ധനിച്ച സമനിതനിയുനടെ പരനിഗണനയയ
അയച്ച പശങ്ങള

13-3-2017-ല്  നചയര്  സഭയനില്  നല്കേനിയ റൂളനിരഗനിനനപ്പെറനി  ആകക്ഷപകേരമചോയ
പരചോമര്ശങ്ങള  ഉളനപ്പെട്ട  പരനിപചോടെനി  മചോതൃഭൂമനി  നമ്മ്യൂസയ  ചചോനല്  സരകപക്ഷണര
നചയതുമചോയനി ബന്ധനപ്പെട്ടയ  ചട്ടര  155  പകേചോരര അവകേചോശലരഘന പശര ഉന്നയനിച്ചയ
ശസ്പീ.  നകേ.  സുകരഷയ  കുറുപ്പെയ  എര.എല്.എ.  നല്കേനിയ  കനചോട്ടസ്പീസയ  പനിവനികലജസയ,
എഥനികയ എന്നനിവ സരബന്ധനിച്ച സമനിതനിക്കയ റഫര് നചയനിരനിക്കുന. അടെചോട്ടയ സര്വ്വസ്പീസയ
സഹകേരണ  ബചോങ്കുമചോയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടയ  തങ്ങനള  അഴനിമതനിക്കചോരചോയനി  ചനിത്രസ്പീകേരനിച്ചയ
ശസ്പീ.  അനനില്  അക്കര,  എര.എല്.എ  അപകേസ്പീര്തനിനപ്പെടുതനനവന്നചോകരചോപനിച്ചയ
ശസ്പീമതനി  സനി.  എര.  ഇനനിരചോ  പനിയദര്ശനിനനി,  ശസ്പീമതനി.  പനി.  അജനിത  എന്നനിവര്
നല്കേനിയതുര  അരഗങ്ങളുനടെ  എഥനികനിനന  സരബന്ധനിച്ചതുമചോയ  രണയ  പരചോതനികേളുര
പനിവനികലജസയ,  എഥനികയ എന്നനിവ സരബന്ധനിച്ച സമനിതനിക്കയ റഫര് നചയനിരനിക്കുന. 

(2)   നചയറനിനന്റെ പരനിഗണനയനിലുളവ

എറണചോകുളര  മഹചോരചോജചോസയ  കകേചോകളജയ  കഹചോസ്റ്റേല്  മുറനിയനില്  നനിനര
മചോരകേചോയുധങ്ങള കേനണടുതതു സരബന്ധനിച്ചയ -5-5-2017-ല് ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതചോമസയ
എര.എല്.എ.  അടെനിയന്തരപകമയതനിനയ  അവതരണചോനമതനി  ആവശദ്യനപ്പെട്ടു
നല്കേനിയ  കനചോട്ടസ്പീസനികന്മേലുള  ചര്ച്ചചോകവളയനില്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി
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നടെതനിയതയ  വചോസവവനിരുദവുര  സഭനയ  നതറനിദരനിപ്പെനിക്കുന്നതുമചോയ
പസചോവനയചോനണന്നയ ആകരചോപനിച്ചയ സര്വ്വശസ്പീ വഹബനി ഈഡന, പനി. ടെനി. കതചോമസയ,
നകേ.  എര.  ഷചോജനി  എന്നസ്പീ  അരഗങ്ങള  ചട്ടര  155  പകേചോരര  അവകേചോശലരഘനര
ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനയ  ഓകരചോ  കനചോട്ടസ്പീസയ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ.  പസ്തുത  കനചോട്ടസ്പീസുകേള
നചയറനിനന്റെ  പരനിഗണനയനിലചോണയ.  അമ്പലമുകേള  ഗവണ്നമന്റെയ  നവചോകക്കഷണല്
ഹയര്  നസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  ഫചോകനിനന്റെ  സലര  വചോങ്ങുന്നതയ  സരബന്ധനിച്ചയ
ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  വകുപ്പുമനനിയുനടെ  നനിയമസഭചോ  മനനിരതനിനല
ഓഫസ്പീസനില്  വച  കചര്ന്ന  കയചോഗതനികലയയ  സലര  എര.എല്.എ.  ആയ  തനന്ന
ക്ഷണനിക്കചോതതയ അവകേചോശ ലരഘനമചോനണന്നയ ആകരചോപനിചനകേചോണയ ശസ്പീ.  വനി.  പനി.
സജസ്പീന്ദ്രന, എര.എല്.എ. നല്കേനിയ കനചോട്ടസ്പീസുര നചയറനിനന്റെ പരനിഗണനയനിലചോണയ. 

XIV.  പകമയര

സഭ അനനിശനിതകേചോലകതയയ പനിരനിയുന്നതയ സരബന്ധനിച്ചയ

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .     പനിണറചോയനി  വനിജയന):  സര്,  സഭ  മുനപചോനകേ  മറയ

അതദ്യചോവശദ്യ  ബനിസനിനസ്സുകേനളചോനമനിലചോതതനിനചോല്  സഭ  അനനിശനിതകേചോലകതയയ

പനിരനിയചോവുന്നതചോണയ എന്ന പകമയര ഞചോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

തുറമുഖവുര  മമ്മ്യൂസനിയവുര  പുരചോവസ്തു  സരരക്ഷണവുര  വകുപ്പുമനനി

(  ശസ്പീ  .   രചോമചന്ദ്രന കേടെന്നപ്പെളനി  ) സര്, ഞചോന പകമയനത പനിന്തചോങ്ങുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച.

ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്....., 

പതനിനചോലചോര  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  അഞചോര   സകമ്മേളനര  ഇന്നയ

അവസചോനനിക്കുകേയചോണയ.  2017-18  വര്ഷനത  ബഡ്ജറനിനല  ധനചോഭദ്യര്തനകേള

വനിശദമചോയനി  ചര്ച്ച  നചയ  പചോസ്സചോക്കുകേ  എന്നതചോയനിരുന  ഈ  സകമ്മേളനതനിനന്റെ

പധചോന ഉകദ്ദേശദ്യര. 2017 ഏപനില് 25-ാം തസ്പീയതനി ആരരഭനിച്ച ഈ സകമ്മേളനര ഇന്നയ

അവസചോനനിക്കുകമ്പചോള സഭ ആനകേ  21  ദനിവസമചോണയ  സകമ്മേളനിച്ചതയ.  ഒന്നചോര കകേരള

നനിയമസഭ  അതനിനന്റെ  ആദദ്യ  സകമ്മേളനര  കചര്ന്നതയ  1957  ഏപനില്  27-നയ

ആയനിരുന.  അതനിനന്റെ  60-ാം  വചോര്ഷനികേദനിനര  ഈ  സകമ്മേളന

കേചോലയളവനിലചോയനിരുന നചോര ആചരനിച്ചതയ. അകന്ന ദനിവസനത സഭയുനടെ സകമ്മേളനര

നസക്രകട്ടറനിയറനിനല  പഴയ  നനിയമസഭചോ  മനനിരതനില്  കചര്ന്നയ  നമ്മുനടെ

മുനഗചോമനികേളചോയനിരുന്ന  നനിയമസഭചോ  സചോമചോജനികേനരയുര  അവരുനടെ  പവര്തനങ്ങനളയുര
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അനസരനിക്കുകേയുര  പഴയകേചോല  ഓര്മ്മേകേള  പുതുക്കുകേയുര  നചയ.  അകതചോനടെചോപ്പെര

സരസചോനതയ  മലയചോള  ഭചോഷചോപഠനര  ശക്തനിനപ്പെടുതന്നതനിനയ  ലക്ഷദ്യരവചനകേചോണ്ടുള

ശക്തമചോയ ഒരു നനിയമ നനിര്മ്മേചോണതനിനള തുടെക്കര കുറനിക്കുവചോനര ആ സകമ്മേളനര

സചോക്ഷനിയചോയനി.

അഞചോര  സകമ്മേളന  കേചോലയളവനില്  സഭ  സകമ്മേളനിച്ച  21  ദനിവസങ്ങളനില്  12

ദനിവസര  ധനചോഭദ്യര്തന  ചര്ച്ചകേളക്കചോയനി  മചോറനിവച്ചതനിനപുറകമ  4  ദനിവസര

നനിയമനനിര്മ്മേചോണതനിനര  2  ദനിവസര  മറയ  ധനകേചോരദ്യ  നടെപടെനികേളക്കുര  3  ദനിവസര

അനകൗകദദ്യചോഗനികേചോരഗങ്ങളുനടെ  കേചോരദ്യങ്ങളക്കചോയുര  നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുകേയുണചോയനി.

നനിയമനനിര്മ്മേചോണതനില്  2  ധനവനിനനികയചോഗ  ബനില്ലുകേളക്കു  പുറകമ  ഏനറ  ചര്ച്ച

നചയ്യനപ്പെട്ട,  മലയചോള  ഭചോഷ  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭചോഷ)  ബനില്ലുര  2017-  നല  മദ്രചോസയ

ഹനിനമത  ധര്മ്മേ  എനകഡചോവ്നമന്റുകേള  (കഭദഗതനി)  ബനില്ലുര  2017-നല  കകേരള

ധനകേചോരദ്യ  ബനില്ലുമചോണയ  സഭ  പചോസ്സചോക്കനിയതയ.  അനകൗകദദ്യചോഗനികേ  കേചോരദ്യങ്ങളക്കചോയനി

നസ്പീക്കനിവച്ച 3 ദനിനങ്ങളനില് ഒരു ദനിവസര ബനില്ലുകേളുര രണ്ടു ദനിവസര പകമയങ്ങളുമചോണയ

സഭ  പരനിഗണനിച്ചതയ.  ബനില്ലുകേളുനടെ  കേചോരദ്യതനില്  5  സതകേചോരദ്യബനില്ലുകേളുനടെ

അവതരണചോനമതനി  കതടെനിനക്കചോണ്ടുള പകമയങ്ങള സഭ പരനിഗണനിക്കുകേയുണചോയനി.

അതുകപചോനല  സഭ  മുമ്പചോനകേവന്ന  അഞയ  അനകൗകദദ്യചോഗനികേ  പകമയങ്ങളനില്  ഒന്നയ

ഗവണ്നമന്റെയ  വരുതനിയ  കഭദഗതനികയചോനടെയുര  മനറചോന്നയ  അകത  രൂപതനിലുര  സഭ

ഐകേകേകണദ്യന പചോസ്സചോക്കുകേയുണചോയനി.

20  അടെനിയന്തര  പകമയങ്ങളക്കുള  അവതരണചോനമതനി  കനചോട്ടസ്പീസുകേളചോണയ

സകമ്മേളനകേചോലയളവനില്  സഭചോതലതനില്  പരനിഗണനിക്കനപ്പെട്ടതയ.  ഈ

സകമ്മേളനവുമചോയനി ബന്ധനപ്പെട്ടയ  660 നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചചോദദ്യങ്ങളുര  5921 നക്ഷത്ര

ചനിഹ്നമനിടെചോത  കചചോദദ്യങ്ങളുര  അനവദനിച്ചനിരുന.  80  കചചോദദ്യങ്ങളക്കയ  മനനിമചോര്

വചോക്കചോല്  മറുപടെനി  നല്കുകേയുണചോയനി.  സഭചോതലതനില്  691  ഉപകചചോദദ്യങ്ങള

ഉന്നയനിക്കുകേയുര  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനിമചോര്  മറുപടെനി  നല്കുകേയുര  നചയ.  37

ശദക്ഷണനിക്കല് കനചോട്ടസ്പീസുകേളനിലൂനടെയുര 197 സബ്മനിഷനകേളനിലൂനടെയുര ജനങ്ങളുനടെ

വനിവനിധ  പശങ്ങള  സഭയനില്  ഉന്നയനിക്കനപ്പെട്ടു.  കൂടെചോനത  ചട്ടര  118  പകേചോരര  മൂന്നയ

ഗവണ്നമന്റെയ  പകമയങ്ങള സഭ ഐകേകേകണദ്യന പചോസ്സചോക്കുകേയുണചോയനി.  ചട്ടര  300

അനസരനിച്ചയ സകമ്മേളനകേചോലയളവനില് ബഹുമചോനനപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയുര ബഹുമചോനനപ്പെട്ട

കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുര സഭയനില് ഒകരചോ പസചോവനകേള നടെതകേയുണചോയനി.
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17-12-2014-നയ നനിയമസഭ പചോസ്സചോക്കനിയ കകേരള മചോരനിവടെര കബചോര്ഡയ ബനില്

മടെക്കനി  അയചനകേചോണ്ടുളള  ഗവര്ണ്ണറുനടെ  സകനശര  11-5-2017-നയ  സഭനയ

അറനിയനിക്കുകേയുര  തുടെര്ന്നയ  17-5-2017-നയ  പസ്തുത  ബനില്  പനിനവലനിക്കുന്നതനിനളള

പകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുമുണചോയനി.

സഭചോതലതനില്  അരഗങ്ങള  ഉന്നയനിക്കുന്ന  കചചോദദ്യങ്ങളക്കയ  ബന്ധനപ്പെട്ട

മനനിമചോര്  യഥചോസമയര  മറുപടെനി  ലഭദ്യമചോക്കുന്നനില  എന്ന  പരചോതനി  വദ്യചോപകേമചോയനി

ഉയര്നവന്ന  സചോഹചരദ്യതനിലുര  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  പതനിപക്ഷ  കനതചോവയ

ഉദചോഹരണങ്ങള ചൂണനിക്കചോട്ടനി ഒന്നനിലധനികേര തവണ നചയറനിനയ കേതയ നല്കുകേയുര

നചയ സചോഹചരദ്യതനിലുര  ഇതുസരബന്ധനിച്ചയ  നചയര് വദ്യക്തമചോനയചോരു റൂളനിരഗയ  ഈ

സകമ്മേളനകേചോലതയ  നല്കേനിയനിരുന.  പസ്തുത  റൂളനിരഗയ  മുഖവനിലയ്നക്കടുതനകേചോണയ

ഭരണപരമചോയ  അസകൗകേരദ്യങ്ങള  അനഭവനപ്പെടുന്നവ  ഒഴനിനകേയുള  പരമചോവധനി

കചചോദദ്യങ്ങളക്കയ മറുപടെനി ലഭദ്യമചോക്കചോന മുഖദ്യമനനി ഉളനപ്പെനടെയുള എലചോ മനനിമചോരുര

അശചോന്തര  പരനിശമനിക്കുകേയുര  ഒരു  പരനിധനിവനര  വനിജയനിക്കുകേയുര  നചയതചോയനി

കേചോണചോന  കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  ഇക്കചോരദ്യതനിലുള  നചയറനിനന്റെ  സകന്തചോഷര

കരഖനപ്പെടുതന്നകതചോനടെചോപ്പെര  ഇനനിയുര  മറുപടെനി  ലഭദ്യമചോക്കചോനള  എലചോ

കചചോദദ്യങ്ങളക്കുമുള  മറുപടെനി  സമയബന്ധനിതമചോയനി  ലഭദ്യമചോക്കുനമന്നയ

പതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയുര നചയ്യുന.

നനിയമസഭചോ മമ്മ്യൂസനിയതനിനന്റെ നവസ്പീകേരണര ലക്ഷദ്യമനിട്ടുനകേചോണയ  23-5-2017-നയ

സരഘടെനിപ്പെനിച്ച മമ്മ്യൂസനിയര  സനര്ശനതനിലുര  സചോരസ്കചോരനികേ  പരനിപചോടെനിയനിലുര  ഒകട്ടനറ

അരഗങ്ങള പനങടുക്കുകേയുണചോയനി.

കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  വജ്രജൂബനിലനി  ആകഘചോഷ  പരനിപചോടെനികേള

സമുചനിതമചോയനി  നടെനവരുന്ന  കേചോരദ്യര  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അരഗങ്ങളക്കയ

അറനിവുളളതചോണകലചോ.  അതനിനന്റെ  തുടെര്ച്ചയചോയനി  6-6-2017-നയ  നനിയമസഭയുനടെ

C.P.S.T.-യുനടെയുര  തചോനൂര്  നനികയചോജകേ  മണ്ഡലതനിനല  വനിവനിധ  സചോരസ്കചോരനികേ

സരഘടെനകേളുനടെയുര  ആഭനിമുഖദ്യതനില്  'വജ്രകകേരളര'  എന്ന  കപരനില്  ഒരു

സചോരസ്കചോരനികേ  പരനിപചോടെനി  സരഘടെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണയ.  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണര്

പനങടുക്കുന്ന  പസ്തുത  ചടെങ്ങനിനന്റെ  വനിശദചോരശങ്ങള  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അരഗങ്ങനള

അറനിയനിക്കുന്നതചോണയ.  അതുകപചോനല വജ്രജൂബനിലനി ആകഘചോഷതനിനന്റെ ഭചോഗമചോയുള

പഭചോഷണ പരമ്പരയനിനല രണചോമകതതചോയനി "പകൃതനി സരരക്ഷണതനിലുര സുസനിര

വനികേസനതനിലുര തകദ്ദേശ സതയരഭരണ സചോപനങ്ങളുനടെ പങയ" എന്ന വനിഷയതനില്
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മുന  കകേന്ദ്രമനനി  ശസ്പീ.  ജയറചോര  രകമഷയ  നടെതന്ന  പഭചോഷണര  14-6-2017-നയ

നനിയമസഭചോ മനനിരതനില്വച്ചയ നടെക്കുന്നതചോണയ. കമല് സൂചനിപ്പെനിച്ച രണ്ടു ചടെങ്ങുകേളനിലുര

പനങടുക്കുവചോന അരഗങ്ങള  സകൗകേരദ്യര കേനണതണനമന്നയ അഭദ്യര്തനിക്കുന.

നനിയമസഭയുനടെ അറുപതചോര വചോര്ഷനികേചോകഘചോഷങ്ങളുമചോയനി ബന്ധനപ്പെട്ടയ  ജനിലചോ

ആസചോനങ്ങള  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചയ  നസമനിനചോറുകേള,  പദര്ശനങ്ങള,  സ്കൂള

പചോര്ലനമന്റുകേള,  ഭരണഘടെനചോ  ക്ലൈചോസ്സുകേള  എന്നനിവയുര  നപചോതുജനങ്ങകളയുര

വനിദദ്യചോര്തനികേനളയുര  പനങടുപ്പെനിചനകേചോണ്ടുള  വവവനിധദ്യമചോര്ന്ന  പരനിപചോടെനികേള

എന്നനിവയുര നടെതചോന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇവയനിനലലചോര ബഹുമചോനനപ്പെട്ട അരഗങ്ങളുനടെ

കനതൃതതപരമചോയ പങചോളനിതവുര സഹകേരണവുര അഭദ്യര്തനിക്കുന.

ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  അരഗങ്ങള  ഭരണ  പതനിപക്ഷ  കഭദനമകനദ്യ  ഉന്നയനിച്ച  ഒരു

കേചോരദ്യര  കൂടെനി  ഈ അവസരതനില് സൂചനിപ്പെനിക്കുവചോന നചയര് ആഗഹനിക്കുകേയചോണയ.

ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  നനിയമസഭചോരഗങ്ങള  വനിവനിധ  മനനിമചോര്ക്കയ  നല്കുന്ന

നനികവദനങ്ങളക്കുര കേതകേളക്കുര യഥചോസമയര മറുപടെനി ലഭനിക്കുന്നനില എന്നതചോണയ

നപചോതുവചോയ പരചോതനി.  ഇതയ ആകരചോഗദ്യകേരമചോയ ഒരു പവണതയനലന്ന കേചോരദ്യതനില്

സരശയമനില.  ജനപതനിനനിധനികേള എന്ന നനിലയനില് ജനങ്ങളുനടെ  ഇടെയനില് നനിനര

ഉയര്ന  വരുന്ന  പശങ്ങളചോണയ  വനിവനിധ  രൂപതനില്  അവര്  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട

മനനിമചോരുനടെ  ശദയനില്  നകേചോണ്ടുവരുന്നതയ.  അപകേചോരര  വരുന്ന  കേതകേളക്കുര

നനികവദനങ്ങളക്കുര യഥചോസമയര  മറുപടെനി  നല്കുന്ന കേചോരദ്യതനില്  മചോതൃകേചോപരമചോയ

ഒരു  സമസ്പീപനര  എലചോ  ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മനനിമചോരുര  സതസ്പീകേരനിക്കണനമന്നതചോണയ

ഇക്കചോരദ്യതനില് നചയറനിനന്റെ ഭചോഗതനനിനള അഭനിപചോയര.  അകതചോനടെചോപ്പെര വനിവനിധ

അധനികേചോരസചോനങ്ങളനില്  ഇരനിക്കുന്ന  ഉകദദ്യചോഗസരുര  ഇക്കചോരദ്യര  ഗകൗരവപൂര്വ്വര

നടെപ്പെചോക്കുന  എന്നയ  ബന്ധനപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനനിമചോര്  ഉറപ്പെചോക്കണനമനര  നചയര്

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

ഈ  സകമ്മേളനര  വനിജയകേരമചോയനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കചോന  സഹകേരനിച്ച

ബഹുമചോനനപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി,  മനനിമചോര്,  പതനിപക്ഷകനതചോവയ,  വനിവനിധ

കേക്ഷനികനതചോക്കള,  അരഗങ്ങള  എന്നനിവകരചോടെയ  നചയര്  നനനി  കരഖനപ്പെടുതന.

സകമ്മേളന  നടെപടെനികേളുമചോയനി  സഹകേരനിച്ചയ  പവര്തനിച്ച  നനിയമസഭചോ

നസക്രകട്ടറനിയറനിനലയുര വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിനലയുര എലചോ ഉകദദ്യചോഗസര്ക്കുര നചയര്
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നനനി  കരഖനപ്പെടുതന.  സകമ്മേളനവുമചോയനി  സഹകേരനിച്ച  എലചോ  പത്ര-ദൃശദ്യ  മചോധദ്യമ

പവര്തകേര്ക്കുര നചയര് നനനി കരഖനപ്പെടുതന.

ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്...സഭ അനനിശനിതകേചോലകതയയ പനിരനിയുന.

(കദശസ്പീയ  ഗചോനചോലചോപനകതചോനടെ  ഉച്ചയ്ക്കുകശഷര  2.50-നയ  സഭ

അനനിശനിതകേചോലകതയയ പനിരനിഞ.)
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SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE

NOTIFICATION

No. 1624/Table-1/2017/Leg.       Dated Thiruvananthapram, 25th May, 2017

In  exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2)
of Article 174 of the Constitution of India, the Governor of the State of
Kerala  hereby  prorogues  the  Fifth  Session  of  the  Fourteenth  Kerala
Legislative Assembly with effect from May 25, 2017 at the conclusion of
its sitting.

ഇനഡദ്യന  ഭരണഘടെനയുനടെ  174-ാം  അനകച്ഛദര  (2)-ാം  ഖണ്ഡര  (എ)
ഉപഖണ്ഡപകേചോരര നല്കേനപ്പെട്ട അധനികേചോരങ്ങള വനിനനികയചോഗനിച്ചയ കകേരള സരസചോന
ഗവര്ണ്ണര് പതനിനചോലചോര  കകേരള നനിയമസഭയുനടെ അഞചോര സകമ്മേളനര  2017  കമയയ
25-ാം തസ്പീയതനി അതനിനന്റെ സകമ്മേളനര അവസചോനനിച്ചതുമുതല് സമചോപനിച്ചനിരനിക്കുന. 

                    By Order of the Governor,

  V. K. Babu Prakash,

Secretary.

***
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14-  ാം കകേരള നനിയമസഭയുനടെ    5-  ാം സകമ്മേളനതനിനല    2017    കമയയ    15-  നല
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട  കചചോദദ്യര  നമ്പര്    395-  നയ  നല്കേനിയ  ഉതരതനില്  വന്ന  നതറയ
തനിരുതനിനക്കചോണ്ടുള  കസ്റ്റേറയനമന്റെയ  നപചോതുമരചോമതര  രജനികസ്ട്രേഷനര  വകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .   ജനി  .   സുധചോകേരന  )   കമശപ്പുറതവച  .

രജനികസ്ട്രേഷന വരുമചോനര വര്ദനിപ്പെനിക്കചോനള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
(* 395) ശസ്പീ.   എന  .  എ  .   നനലനിക്കുന്നയ:

ശസ്പീ  .   മഞ്ഞെളചോരകുഴനി അലനി:
ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉവബദുള:
നപചോഫ  .    ആബനിദയ  ഹുവസന  തങ്ങള: തചോനഴക്കചോണുന്ന

കചചോദദ്യങ്ങളക്കയ  നപചോതുമരചോമതര  രജനികസ്ട്രേഷനര  വകുപ്പുമനനി  സദയര  മറുപടെനി
നല്കുകമചോ;

(എ)  കനചോട്ടയ  നനികരചോധനവുര  പണര  വകേമചോറതനില്  ഏര്നപ്പെടുതനിയ
നനിയനണങ്ങളുര  ഭൂമനി  രജനികസ്ട്രേഷന  നടെപടെനികേനള  ഏനതലചോര  വനിധതനില്
ബചോധനിച്ചനിട്ടുനണന്നയ പരനികശചോധനിച്ചനിട്ടുകണചോ ; എങനില് ആയതയ വദ്യക്തമചോക്കുകമചോ;

(ബനി)  സ്റ്റേചോമ്പയ ഡമ്മ്യൂട്ടനിയനിലുര രജനികസ്ട്രേഷന ഫസ്പീസനിലുര വരുതനിയ വര്ദനവയ ഭൂമനി
രജനികസ്ട്രേഷനകേളുനടെ  എണ്ണതനില്  കുറവുണചോക്കുകേയുര  രജനികസ്ട്രേഷന  വരുമചോനനത
ബചോധനിക്കുകേയുര നചയനിട്ടുകണചോ ;

(സനി)  എങനില് രജനികസ്ട്രേഷന നടെപടെനികേള സുഗമമചോക്കനി സര്ക്കചോര് വരുമചോനര
വര്ദനിപ്പെനിക്കചോനള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എനന്തലചോമചോനണന്നയ വനിശദമചോക്കുകമചോ ?

നപചോതുമരചോമതര രജനികസ്ട്രേഷനര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ജനി  .  സുധചോകേരന): സര്, 

(എ)    ഉണയ. കനചോട്ടയ നനികരചോധനമുണചോയനിരുന്ന കേചോലയളവനില് (2016 നവരബര്
മുതല്  2017  ജനവരനി  വനര)  പതനിമചോസര  ശരചോശരനി  നനികുതനി  വരുമചോനതനില്
മുനമചോസങ്ങനള അകപക്ഷനിച്ചയ 45.11 കകേചോടെനി രൂപയുനടെ കുറവുണചോയനിട്ടുണയ.

(ബനി)   സ്റ്റേചോമ്പയ  ഡമ്മ്യൂട്ടനിയനിലുര  രജനികസ്ട്രേഷന ഫസ്പീസനിലുര  വരുതനിയ വര്ദനവയ
രജനികസ്ട്രേഷനകേളുനടെ  എണ്ണര  കുറഞവരുന്ന  പവണതയചോണയ  ഉണചോക്കനിയനിട്ടുള
നതങനിലുര വരുമചോനര വര്ദനിച വരനികേയചോണയ ഉണചോയതയ.

(സനി)  രജനികസ്ട്രേഷന  നടെപടെനികേള  സുഗമമചോക്കുന്നതനിനയ  ഓണ്വലന
സരവനിധചോനങ്ങള നടെപ്പെനിലചോക്കനിയനിട്ടുണയ.

                                           *******


