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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാല സകമ്മേളനല

2017 ഏപനില് 26,  ബുധന

    വഭാലലല 166] ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                         [നമ്പര് 2

നനിയമസഭ  2017  ഏപനില്  മഭാസല  26-ാം തതീയതനി  ബുധനഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗല കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്......ഒഭാര്ഡര്.......കചേഭാദലല നമ്പര് (*31)

(കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  ആരലഭനിചകപഭാളത്തലന്നെ  സതീകേലള  അപമഭാനനിക്കുന്നെ
തരത്തനില്  പസഭാവന  നടത്തനിയ  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  എല.  എല.  മണനി
രഭാജനിവയണലമന്നെഭാവശലലപടട്ട്  പതനിപക്ഷല  ബഭാനര്  ഉയര്ത്തനിപനിടനിചട്ട്  മുദഭാവഭാകേലല
വനിളനിക്കുകേയല അല്പസമയത്തനിനുകശഷല ശഭാന്തരഭാകുകേയല ലചേയ.)

വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

1 (*31) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട്   :
      ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട്   :

      ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര്   :
      ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി   : തഭാലഴെക്കഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവല

വനികനഭാദസഞഭാരവല കദവസസ്വവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യ.എന.  കവളഡട്ട്  ടൂറനിസല  ഓര്ഗലലനകസഷന  വനികനഭാദസഞഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് കവണ്ട മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതഭായനി അറനിവകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  ഇഇ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാക്ഷലപതല  നലഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
142/2020.



2      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

സഹകേരണവല വനികനഭാദസഞഭാരവല കദവസസ്വവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലപളളനി
സുകരന്ദ്രന): സര്, 

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട്: സര്, സലസഭാനത്തട്ട് വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ഇഇ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  എത  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്
സലസഭാനത്തുളളതട്ട്;  പുതനിയതഭായനി വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങുന്നെതനിനുളള
ലപഭാകപഭാസല് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ?  

ശതീ  .    കേടകേലപളളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  സലസഭാനത്തട്ട്  ടൂറനിസല  കമഖലലയ
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നനിരവധനി കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ടൂറനിസല  കമഖലയനിലുളള  സഭാപനങ്ങളുലട  നനിലവഭാരല  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി
കഭാസനിഫനികക്കഷന  സതീമുകേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണ്ടട്ട്.  ഒരു  പകദശലത്ത  ടൂറനിസല
ലഡസനികനഷനഭായനി പഖലഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടട്ട്
സലസഭാന സര്ക്കഭാര് 4-2-2011-നട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനികനഭാദസഞഭാര
സഭാധലത,  അടനിസഭാന  സഇകേരലല,  ആശയ  വനിനനിമയ  സലവനിധഭാനങ്ങള,
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  വരവട്ട്,  തഭാമസ  സഇകേരലല,  തുടര്  വനികേസനത്തനിനുളള
സഭാധലത,  സുരക്ഷനിതതസ്വല,  പകൃതനിദത്തകമഭാ  മനുഷല  നനിര്മ്മേനിതകമഭാ  ആയ
ആകേര്ഷണതീയത എന്നെനിവകയഭാലടഭാപല ഡനി.ടനി.പനി.സനി.  ലചേയര്മഭാലന്റെ ശനിപഭാര്ശയല
കൂടനി   പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണ്ടഭാണട്ട്  ടൂറനിസല  ലഡസനികനഷനഭായനി  പഖലഭാപനിക്കുന്നെതട്ട്.
യ.എന.  കവളഡട്ട്  ടൂറനിസല  ഓര്ഗലലനകസഷന  പസനിദതീകേരനിച  'Indicators  of
sustainable  development  for  tourism  destinations  -  A  Guide  Book'-ലന്റെ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശല  അനുസരനിചട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള  അനുവര്ത്തനികക്കണ്ട
സൂചേകേങ്ങള  ഞഭാന  പറയഭാല.  ഇതനിനഭായനി  പകതലകേനിചട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങലളഭാനല
നനിശ്ചയനിചനിടനില.   ലപഭാതുവഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്.   'തകദ്ദേശതീയരുലട കക്ഷമല,
തകദ്ദേശതീയ  സലസഭാര  സുസനിരത,  ടൂറനിസത്തനില്  തകദ്ദേശതീയരുലട  പങഭാളനിത്തല,
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട സലതൃപനി, ആകരഭാഗലവല സുരക്ഷയല, ടൂറനിസത്തനില് നനിനളള
സഭാമ്പത്തനികേ  കനടല,  പകൃതനി  സമ്പത്തനിലന്റെ  സലരക്ഷണല,  ദുര്ലഭമഭായ  പകൃതനി
വനിഭവങ്ങലള  എങ്ങലന ലലകേകേഭാരലല  ലചേയഭാല,  വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിലന്റെ  വനിപരതീത
ഫലങ്ങള കുറയ്ക്കുകേ,  വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പകൃതത്തനിനട്ട് അനുസൃതമഭായനി
സഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണവല  പവൃത്തനികേളുല  നനിയനനിക്കുകേ,  ആസൂതണവല
നനിയനണവല,  ടൂറനിസല  കസവനങ്ങളുലടയല  ഉല്പന്നെങ്ങളുലടയല  രൂപകേല്പന,
അവയലട സുസനിരത' തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള കൂടനി നമ്മേള പരനിഗണനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്.
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ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബട്ട്:  സര്,  ഇതട്ട് മനസനിലഭാക്കനിയതുലകേഭാണ്ടഭാണട്ട് ഞഭാന

ഇങ്ങലന  ഒരു  കചേഭാദലല  കചേഭാദനിചതട്ട്.   പകക്ഷ  മനനിയലട  മറുപടനിയനില്  "ഇല,

ബഭാധകേമല" എന്നെഭാണട്ട് ഉത്തരല നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നെതട്ട്. എലന്റെ രണ്ടഭാമലത്ത കചേഭാദലല,

ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഗതീന  കേഭാര്പറട്ട്  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതുകപഭാലല  ഓകരഭാ  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രലത്തയല  ബന്ധലപടുത്തനി

ലക്കഭാണ്ടുളള ലഡസനികനഷന മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളുമുണ്ടട്ട്.  ഇഇ കേമ്മേനിറനികേലളലഭാല

ടൂറനിസല  കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണ്ടട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇതനിലന്റെ

പവര്ത്തനങ്ങള കമഭാണനിറര് ലചേയഭാന എലന്തങനിലുല സലവനിധഭാനമുകണ്ടഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലപളളനി  സുകരന്ദ്രന  : സര്,  ടൂറനിസല  വനികേസനല  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടു

വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുല ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട ലഡസനികനഷനുകേളുലട

അടനിസഭാനസഇകേരലല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  ഉഇന്നെല്  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  ഗതീന

കേഭാര്പറട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണ്ടട്ട്.  ഏതഭാണ്ടട്ട്  40-ഓളല  പധഭാനലപട

കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലഡസനികനഷന  മഭാകനജനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  നനിലവനില്  വന്നെനിട്ടുണ്ടട്ട്;

എലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുമഭായനിടനില.  എലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല  അത്തരല  മഭാകനജനിലഗട്ട്

കേമ്മേനിറനികേള  ലകേഭാണ്ടുവരണലമന്നെഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആഗഹനിക്കുന്നെതട്ട്.

ശതീ.  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല് റസഭാക്കനിനു കവണ്ടനി  ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന:  സര്,
ടൂറനിസല  വനികേസനത്തനില്  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതുകപഭാലല
പധഭാനമഭാണട്ട് സസ്വകദശനികേളഭായ ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കുകേ എന്നെതുല. ഫഭാല ടൂറനിസല,
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസല,  പുഴെ,  കേഭായല് അങ്ങലന ഗഭാമതീണ ജതീവനിതലത്ത നനിലനനിര്ത്തുന്നെ
കുകറ കേഭാരലങ്ങളുണ്ടട്ട്. ഗഭാമങ്ങളനില് കപഭായനി കുറച്ചുനഭാള തഭാമസനിക്കഭാനുല ഗൃഹഭാതുരതസ്വല
ഉണര്ത്തുന്നെ  സ്മരണകേള അയവനിറക്കഭാനുല  തഭാല്പരലമുളള  ആളുകേള ഉണ്ടഭാകേഭാല.
അതനിനുതകുന്നെ കുറച്ചു പകദശങ്ങള,  വലനിയ മഭാലനിനലങ്ങലളഭാനമനിലഭാലത ഇകപഭാഴല
അവകശഷനിക്കുനണ്ടട്ട്.   അതട്ട്  സലരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്,  പുതനിയ  പഭാകദശനികേ  ടൂറനിസല
പദതനികേലള ലഎഡന്റെനിലലഫ ലചേയട്ട് ശക്തനിലപടുത്തഭാനുളള ശമങ്ങള ഉണ്ടഭാകുകമഭാ?
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസല പദതനികേള മുകന്നെഭാട്ടു ലകേഭാണ്ടു കപഭാകുന്നെതനിനട്ട് തടസല സൃഷനിക്കുന്നെ
കേടുത്ത നടപടനികേള പലകപഭാഴല വനല വകുപനിലന്റെ ഭഭാഗത്തു നനിനണ്ടഭാകേഭാറുണ്ടട്ട്. കേഭാടു
കേഭാണഭാനുല കേഭാടനിനകേത്തുളള കേഭാരലങ്ങള മനസനിലഭാക്കഭാനുല തഭാല്പരലമുളള ധഭാരഭാളല
ആളുകേളുണ്ടട്ട്.  ശക്തമഭായ  നനിയമങ്ങള  കേഭാരണല  പലകപഭാഴല  അതനിനട്ട്  കേഴെനിയഭാത്ത
അവസയഭാണുള്ളതട്ട്.  ഫഭാല  ടൂറനിസല,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസല,  പുഴെ,  കേഭായല്  അധനിഷനിത
ടൂറനിസല ഇവലയഭാലക്ക ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട് ഗഭാമതീണ ടൂറനിസല കമഖലയനില് പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലപളളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  അതു  തലന്നെയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഉകദ്ദേശല.  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി ഗഭാമതീണ കമഖലയലട സഇന്ദരലല
അകതപടനി  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  എലഭാ  ഘടകേങ്ങകളയല  ഉളലപടുത്തനി  ഗഭാമതീണ
ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  ഉഇന്നെല്  നല്കുന്നെ  ഒരു  പദതനിയഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇഇ
സന്ദര്ഭത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞെതുകപഭാലല  വനല
വകുപനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള  തടസല  പല  പദതനികേളുല  മുകന്നെഭാട്ടുലകേഭാണ്ടു
കപഭാകുന്നെതനിനട്ട് വനിഘഭാതല സൃഷനിക്കുനണ്ടട്ട്.  വനല നനിയമത്തനിനകേത്തു നനിനലകേഭാണ്ടട്ട്
പരമഭാവധനി ലചേയഭാന കേഴെനിയന്നെ കേഭാരലങ്ങള ടൂറനിസല രലഗത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനു
കവണ്ടനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പരനിശമനിക്കുല.

ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര്: സര്, സഭാലസഭാരനികേ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് വനിവനിധ ജനിലകേളനില്
തുഞന പറമ്പട്ട്,  ആശഭാന സ്മഭാരകേല, കമഭായതീനകുടനി ലലവദലര് സ്മഭാരകേല, വളളകത്തഭാള
കേലഭാമണ്ഡലല   തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി  സഭാലസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളുണ്ടട്ട്.   നമ്മുലട
സലസഭാനലത്ത  കേലകയയല,  സലസഭാരകത്തയല,  പുരഭാതനമഭായ  കൃതനികേകളയല,
കേവനിതകേകളയലമഭാലക്കക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  ധഭാരഭാളല  ടൂറനിസ്റ്റുകേള
വരുനണ്ടട്ട്.  ടൂറനിസല വകുപട്ട് മുനകേലയടുത്തട്ട് ഇത്തരല  സഭാലസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങലള
കൂടനിയനിണക്കനി  ഒരു കേളചറല് ടൂറനിസല പദതനിക്കട്ട് രൂപല നല്കേഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലപളളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  നമ്മുലട  സലസഭാനലത്ത പധഭാനലപട
സഭാലസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങലള ടൂറനിസവമഭായനി കേണകട്ട് ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേള
ഇകപഭാള  നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  എല.ടനി.-യലട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണല
തുഞനപറമ്പനിലന്റെ ടൂറനിസല വനികേസന സഭാധലതലയ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുളള
സമഗമഭായ  ഒരു  കപഭാജകട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  വരുന്നെ  2-ാം
തതീയതനി  കൂടുന്നെ  മതീറനിലഗനില്  അതട്ട്  അലഗതീകേരനിക്കുലമന്നെഭാണട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്.
ആശഭാന  സ്മഭാരകേവല  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുണ്ടട്ട്.  കമഭായതീനകുടനി
സ്മഭാരകേമടക്കല,   പധഭാനലപട എലഭാ സഭാലസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങലളയല,  സഭാലസഭാരനികേ
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഭാധലതകേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി മുകന്നെഭാട്ടു ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നെതനിനുളള
പരനിശമല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടത്തുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  ഏറവല  കൂടുതല്  വരുമഭാനമുണ്ടഭാക്കഭാനുല  കകേരളലത്ത
വനികേസനിപനിക്കഭാനുല മകറലതഭാരു കമഖലകയക്കഭാളുല സഭാധലതയള്ള കമഖലയഭാണട്ട് ടൂറനിസല.
നദനികേളഭാലുല  വനങ്ങളഭാലുല  സമൃദമഭാണട്ട്  കകേരളല.  എലഭാവര്ക്കുല  അവനിലടലയഭാലക്ക
കപഭാകേഭാനുല  ആസസ്വദനിക്കഭാനുല  ആഗഹമുണ്ടഭാവല.  പലക്ഷ  അതനിനുള്ള  പദതനി
എവനിലടയല ആയനിടനില എന്നെതഭാണട്ട് യഭാഥഭാര്തലല. ഇതനിനഭായനി സഭാലസഭാരനികേ ലലപതൃകേ
ടൂറനിസലത്ത  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാല.  നമ്മുലട  അനുഭവ  സമ്പത്തുകേള  പകേര്ന
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ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള അതലഭാധുനനികേ സലവനിധഭാനല ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടട്ട്,  ആനന്ദകേരമഭായനി
അവ  പഠനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  അവകബഭാധല  നല്കുന്നെതനിനുല  കേഴെനിയന്നെ  പദതനികേളുണ്ടട്ട്.
ഒരു  ജനിലയനില്  ഒരു  ടൂറനിസല  കകേന്ദ്രലമന്നെ  രതീതനിയനില്  ഇതനിനഭായനി  പഭാകക്കജട്ട്
തയഭാറഭാക്കണല.  ഇകപഭാള വതീഗഭാലഭാന്റെട്ട് കപഭാലുള്ള സസ്വകേഭാരല ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണട്ട്
എലഭാവരുല  കപഭാകുന്നെതട്ട്.  അതലഭാലത  ഒഭാകരഭാ  ജനിലയനിലുല  ആസസ്വദനിക്കഭാനുല
ഉളലക്കഭാള്ളഭാനുല  പഠനവനികധയമഭാക്കഭാനുല  കേഴെനിയന്നെ വനിധത്തനില് ഒഭാകരഭാ  കകേന്ദ്രലമങനിലുല
തുടങ്ങുന്നെതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്, അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞെതുകപഭാലല  നദനികേലളയല
പുഴെകേലളയലമലഭാല  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  സഞഭാരനികേലള   ആകേര്ഷനിക്കുന്നെ
തരത്തനിലുള്ള പദതനികേളഭാണട്ട് ടൂറനിസല കമഖലയനില് പുതുതഭായനി രൂപല ലകേഭാടുക്കഭാന
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ശമനിക്കുന്നെതട്ട്.  മലബഭാറനിലല  എലഭാ  നദനികേലളയല  ബന്ധലപടുത്തനി
ലക്കഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  കപഭാജകട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല
സഭാധലതയള്ള ഇടങ്ങളനിലലഭാലക്ക ഇത്തരല കേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാല.  

ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട്:  സര്,  കലഭാകേത്തട്ട്  മനുഷലന  കേണ്ടനിരനികക്കണ്ട
ഇരുപത്തനിയഞട്ട്  പധഭാന  ടൂറനിസല  ലഡസനികനഷനുകേളനില്  ഒന്നെഭായനി  നഭാഷണല്
കജലഭാഗഫനികേട്ട്  മഭാഗസതീനനില്  അടയഭാളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലമഭാണട്ട്  അരൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല 'കേഭാക്കത്തുരുത്തട്ട് ദസ്വതീപട്ട്.' ഇഇ വഭാര്ത്ത പതങ്ങളനിലലലഭാല
വന്നെകതഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിനകേത്തുനനിന്നെട്ട്  മഭാതമല  ഇന്തലയ്ക്കു  പുറത്തു നനിനകപഭാലുല
വനികനഭാദ സഞഭാരനികേള അവനികടയട്ട് ഒഴകേനിലയത്തുകേയഭാണട്ട്.  സൂരലഭാസമനല അതനിലന്റെ
ലലനസര്ഗനികേമഭായ സഇന്ദരലകത്തഭാലട  ഇവനിലട  നനിന്നെട്ട്  കേണ്ടഭാസസ്വദനിക്കഭാന  കേഴെനിയല.
ഇത്തരല  ഇടങ്ങള  വളലര  അപൂര്വ്വമഭാലണന്നെഭാണട്ട്  നഭാഷണല്  കജലഭാഗഫനികേട്ട്
മഭാഗസനിന  വനികശഷനിപനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നെ  ഏതളവകകേഭാല്  വചട്ട്
അളന്നെഭാലുല ടൂറനിസല ലഡസനികനഷനഭായനി പഥമ പരനിഗണന നല്കകേണ്ട സലമഭാണട്ട്
കേഭാക്കത്തുരുത്തട്ട് ദസ്വതീപട്ട്. ഇവനിടല  ലമഗഭാ സര്കേക്യൂടട്ട്  ടൂറനിസല കപഭാജകനില് ഉളലപടുത്തനി
ഒരു കപഭാജകട്ട് സമര്പനിചനിരുന.  അതനിനട്ട് ഇതുവലര അലഗതീകേഭാരല ലഭനിചനിടനില.  അതട്ട്
എതയല കവഗല പരനിഗണനിചട്ട് അലഗതീകേഭാരല നല്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ആ  പദതനി  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാല.

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന:   സര്,  ഇന്നെട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലയട്ട്
ഏറവല കൂടുതല് സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട് കഹഭാലകസ പദതനികേളഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില്
എറണഭാകുളത്തുള്ള  എയര്  ബനിഎനബനി അടക്കമുളള കേമ്പനനികേളുമഭായനി  കചേര്ന്നെട്ട്
ടൂറനിസല  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  പല  പദതനികേളുല  നടത്തുനണ്ടട്ട്.  പല  ലചേറുകേനിട
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കമഖലകേളനിലുല  ഇതഭാവശലമഭാണട്ട്.  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാട്ടൂര്  എലനിലഫന്റെട്ട്
പഭാര്ക്കട്ട്, ലപഭാന്മുടനി ഇവനിടങ്ങളനിലലഭാലക്ക ടൂറനിസ്റ്റുകേള വരുകമ്പഭാള, ഗസട്ട്ഹഇസുകേളുലട
അഭഭാവലമൂലല  തഭാമസനിക്കഭാന  പറഭാത്ത  അവസയണ്ടഭാകേഭാറുണ്ടട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടട്ട്
ഗഭാമതീണകമഖലയനില്  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുല  അവനിലടയള്ള  ആളുകേളക്കട്ട്
ഉപജതീവന മഭാര്ഗ്ഗമഭാവന്നെ തരത്തനിലുല സര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാലടയല അലഗതീകേഭാരകത്തഭാലടയല
കഹഭാലകസ പദതനികേള ആരലഭനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്, കഹഭാലകസ പദതനികേളക്കട്ട് വളലരകയലറ
പഭാധഭാനലല  സര്ക്കഭാര് നല്കുനണ്ടട്ട്.   കഹഭാലകസ ഇന്നെട്ട്   സലസഭാനലത്ത ടൂറനിസല
രലഗലത്ത പധഭാന വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗവല ആളുകേളുലട ജതീവനിതമഭാര്ഗ്ഗവമഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
അവര്ക്കട്ട് എലഭാവനിധത്തനിലുള്ള പനിന്തുണയല കപഭാതഭാഹനവല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇകപഭാള
ത്തലന്നെ  നല്കുനണ്ടട്ട്.  ലപഭാന്മുടനിയനിലുല,  കകേഭാട്ടൂരുല  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  കഹഭാലകസ
പരതീക്ഷനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  ടൂറനിസല കമഖലയനില് ഏലറ സഭാധലതയള്ള
ജനിലയഭാണട്ട്  പത്തനലതനിട  ജനില.   ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആറന്മുള
കക്ഷതവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് വള്ളലകേളനി, വള്ള സദല തുടങ്ങനി നനിരവധനി കേഭാരലങ്ങളുണ്ടട്ട്.
പനില്ഗനില  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നനിലവനില് മഭാസര്പഭാന ഉകണ്ടഭാ;  ഇലലങനില്
അങ്ങലനലയഭാരു മഭാസര്പഭാന തയഭാറഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  വളലര  പധഭാനലപട  കമഖലയഭാണട്ട്
പനില്ഗനില ടൂറനിസല.  സലസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പധഭാനലപട പനില്ഗനില ലസന്റെറുകേള
ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള മഭാസര്പഭാന നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ശബരനിമല,  ഗുരുവഭായൂര്
തുടങ്ങനിയവകപഭാലല പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴെനിയല.

ശതീ  .    ലലഹബനി ഇഇഡന:  സര്,  ശതീ.  ലകേ.  എസട്ട്.  ശബരതീനഭാഥന കചേഭാദനിച
കചേഭാദലത്തനിലന്റെ  തുടര്ചയഭാണട്ട്  എലന്റെ  കചേഭാദലല.  കഹഭാലകസ  ടൂറനിസല  സര്ക്കഭാര്
കനതൃതസ്വത്തനിലലഭാലത  ലലപവറട്ട്  ലസഗട്ട് ലമന്റെനിലഭാണട്ട്  വലഭാപകേമഭായനി  തുടങ്ങനിയതട്ട്.
അതനിലന്റെ ഒരു സക്സസട്ട്ഫുള മഭാതൃകേയഭാണട്ട് കുമ്പളങ്ങനി-കഫഭാര്ടട്ട്ലകേഭാചനി കമഖലയനില്
തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള.  കഹഭാലകസ  ടൂറനിസല  എനപറയന്നെതട്ട്  വളലര  നന്നെഭായനി
ലപഭാകമഭാടട്ട്  ലചേയഭാന  കേഴെനിയന്നെ  പദതനിയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  വളലര  വലഭാപകേമഭായല
സക്സസട്ട്ഫുള്ളഭായല നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയല.  വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേള ആഗഹനിക്കുന്നെതട്ട്
ആര്ഭഭാടകത്തഭാലട  തഭാമസനിക്കുകേയല  നഭാടന  ഭക്ഷണവല  കഹഭാസനിറഭാലനിറനിയല
അനുഭവനിക്കുകേയല  ലചേയ്യുകേ  എന്നെതഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല്  കഹഭാലകസകേളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ   സബ്സനിഡനി കററനിലുള്ള ഇലകനിസനിറനി,  മറട്ട് സഇകേരലങ്ങള എന്നെനിവ
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  നല്കേഭാന കേഴെനിയകമഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,   കഹഭാലകസയലട കേഭാരലത്തനില് അങ്ങട്ട്
പറഞ്ഞെ ആവശലങ്ങള, കഹഭാലകസ നടത്തനിപ്പുകേഭാരുകടയല ഓര്ഗലലനകസഷനുകേളുകടയല
ഭഭാഗത്തുനനിനണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില് എതമഭാതല സബ്സനിഡനി ലകേഭാടുക്കഭാന
കേഴെനിയലമന്നെതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്. എന്നെഭാല് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അവരുലട എലഭാ
നല സലരലഭങ്ങളക്കുല  കപഭാതഭാഹനല  ലകേഭാടുക്കുനണ്ടട്ട്.  ആ  വഴെനിക്കുതലന്നെയഭാണട്ട്
ചേനിന്തനിക്കുന്നെതട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

ശതീ  .    ചേനിറയല  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  ടൂറനിസല  കമഖലയനില്  ഏറവല  കൂടുതല്
ആളുകേലള  ആകേര്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്നെ  ഒരു  സലസഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളല.  ശതീമതനി
വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട്  കചേഭാദനിച  കചേഭാദലകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  ഒരു  കേഭാരലമഭാണനിതട്ട്.
എലന്റെ മണ്ഡലമഭായ അടൂരനില് കേഭായലുല കേടലുല മലകേളുല ഇല. നനിരന്നെ പകദശമഭാണട്ട്.
അവനിലട  ജനങ്ങലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെ  ടൂറനിസട്ട്  കപസുകേളുണ്ടട്ട്.  ലകേഭാടുമണ്
ഇത്തരത്തനിലുള്ളതഭാണട്ട്.  ആശ്ചരല  ചൂഡഭാമണനി  എന്നെ  സലസ്കൃത  നഭാടകേല  രചേനിച
ശക്തഭദലന്റെ  ജന്മസലമഭാണട്ട്.  ചേനിലന്തനിയമ്മേന,  ചേന്ദനപള്ളനി  വലനിയപള്ളനിയനിലല
ലചേലമ്പടുപ്പു  മകഹഭാതവല  വളലര   പസനിദമഭാണട്ട്.  കവലുത്തമ്പനി  ദളവഭാ  സ്മഭാരകേല
സനിതനി  ലചേയ്യുന്നെ  മണ്ണടനി,  പഞപഭാണ്ഡവര്  വനവഭാസകേഭാലത്തട്ട്  തഭാമസനിച
ലനടുങ്കുന്നെട്ട് മല അങ്ങലന അനവധനിയണ്ടട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്:  ഇങ്ങലന  വനിശദമഭായനി  പറകയണ്ട.  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
മണ്ഡലങ്ങളനിലുല ഇതനിലന്റെ സഭാധലതയണ്ടട്ട്.

ശതീ  .    ചേനിറയല  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  സസ്വഭാമനി  അയപന  വളര്ന്നെ  പന്തളല
ഉളലപലട  ജനങ്ങലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നെ സലങ്ങള ഉളലപടതഭാണട്ട് അടൂര് മണ്ഡലല.
അവനിലട രണ്ടട്ട് കപഭാജക്ടുകേള, ലനടുങ്കുനമല ടൂറനിസവല ചേനിറമുടനി ടൂറനിസവല അങ്ങയലട
ശദയനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നെനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇത്തരല  സലങ്ങലള  ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടട്ട്
പനില്ഗനില  ടൂറനിസവല,  സഭാസഭാരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കേണകട്ട്  ലചേയലകേഭാണ്ടട്ട്  ടൂറനിസവല
വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  സലസഭാനമഭാലകേ  ടൂറനിസട്ട്
ലഡസനികനഷനഭാക്കഭാന  കേഴെനിയന്നെ  തരത്തനില്  എലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിനല
അഭനിപഭായങ്ങളുല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല ഉയര്നവന്നെനിട്ടുണ്ടട്ട്.   അങ്ങട്ട് സൂചേനിപനിച കേഭാരലങ്ങള
കകേഭാര്ത്തനിണക്കനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  ഒരു കപഭാജകട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  മുന്നെനില്  സമര്പനിചഭാല്
അക്കഭാരലലത്തക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കഭാല.

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  കലഭാകേത്തട്ട് ഓകരഭാ രഭാജലങ്ങളുല ടൂറനിസത്തനിനു
ലകേഭാടുക്കുന്നെ  പഭാധഭാനലല  കേണക്കനിലലടുകമ്പഭാള, കകേരളത്തനില് ടൂറനിസത്തനിനട്ട് അനന്ത
സഭാധലതകേളുണ്ടഭായനിട്ടുല  അതു  പകയഭാജനലപടുത്തഭാന  നമുക്കട്ട്  കേഴെനിയന്നെനിലലനള്ള
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കേഭാരലല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടതഭാണട്ട്.  എലന്തങനിലുല  കുറചട്ട്  കേഭാരലങ്ങള
ലചേയ്യുന്നൂലവന്നെലഭാലത  ഒരു  ടൂറനിസട്ട്  കപപ്ല്ലേസനിലന്റെ  സമഗ  വനികേസനത്തനിനുതകുന്നെ
രതീതനിയനില്,  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  അടഭാകട്ട്  ലചേയഭാന  കേഴെനിയന്നെ  വനിധത്തനില്  പൂര്ണ്ണതയനില്
അവതരനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത കപഭാകുന്നെതട്ട് നമ്മുലട പരഭാജയല തലന്നെയഭാലണന്നെഭാണട്ട്
മറട്ട് രഭാജലങ്ങളനിലല ടൂറനിസട്ട് കപസസട്ട് വനിലയനിരുത്തുകമ്പഭാള മനസനിലഭാകുന്നെതട്ട്.  ഓകരഭാ
ജനിലയനികലയ്ക്കുല കുകറകശ്ശേയഭായനി വതീതനിച്ചു കപഭാകുകമ്പഭാള ഒരു സലവല വനികേസനിക്കഭാലത
കപഭാവകേയഭാണട്ട്.   അതുലകേഭാണ്ടട്ട് ഓകരഭാ പകദശത്തനിലന്റെയല വനികേസനത്തനിനുതകുന്നെ
വനിധത്തനില് ടൂറനിസല ആക്ഷന പഭാന രൂപതീകേരനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?
ഇതനില് ഓകരഭാ ലസകറുല  പധഭാനമഭാണട്ട്. അഗനി ടൂറനിസല കലഭാകേല മുഴവന ശദനിക്കുന്നെ
കമഖലയഭാണട്ട്. കുടനഭാടട്ട്, അപര് കുടനഭാടട്ട് തുടങ്ങനിയവ  കകേരളത്തനിലന്റെ ഏറവല വലനിയ
സഭാധലതയഭാണട്ട്.  ഹരനിതഭാഭമഭായ,  ഹൃദയഹഭാരനിയഭായ സഭാഹചേരലങ്ങളുല ലനല്വയലുകേളുല
നമ്മുലട നഭാട്ടുകേഭാരുല ടൂറനിസ്റ്റുകേളുല കേഭാണഭാനഭാഗഹനിക്കുന്നെവയഭാണട്ട്. ഇതട്ട് കേണക്കനിലലടുത്തു
ലകേഭാണ്ടട്ട്  അഗനി ടൂറനിസല കൂടനി  ടൂറനിസല പഭാകക്കജനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  അതനിനഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  എലന്തങനിലുല
പദതനികേളുകണ്ടഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  അഗനി  ടൂറനിസല  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുള്ളതഭാണട്ട്.   അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞെതുകപഭാലല  സലസഭാനലത്ത  ഓകരഭാ
പകദശത്തനിലന്റെയല സമഗമഭായ വനികേസനത്തനിനുതകുന്നെ തരത്തനിലുള്ള കപഭാജക്ടുകേള
തയഭാറഭാക്കഭാന പലകപഭാഴല പല കേഭാരണങ്ങളഭാലുല സഭാധനിചനിടനില.  ഏലതങനിലുല ഒരു
ലചേറനിയ  കപഭാജകട്ട്  രൂപലപടുത്തുകേ,  അതനിനട്ട്  അലഗതീകേഭാരല  വഭാങ്ങുകേ,  അതട്ട്
ലചേറുതഭായനി വലഭാപനിപനിക്കുകേ എന്നെതനിനപ്പുറല ഒരു പകദശത്തനിലന്റെ സമഗമഭായ ടൂറനിസല
വനികേസനത്തനിനു സഭാധലമഭാകുന്നെ തരത്തനില് പഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നെ അവസ കനരകത്ത
ഉണ്ടഭായനിരുന്നെനില.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇകപഭാള അതനിനട്ട് മുനതൂക്കല ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്. ഒരു
പകദശത്തട്ട്  സഭാധലമഭായനിട്ടുള്ള  എലഭാ  അവസരങ്ങളുല  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുള്ള
ശമമഭാണട്ട് നടക്കുന്നെതട്ട്.

ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി:  സര്,  ടൂറനിസല  കപഭാജക്ടുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെനിലലന്നെ  കേഭാരലല  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ലഭാന്റെട്ട്  യൂസനിനുള്ള
ലപര്മനിസതീവട്ട്  സഭാങ്ഷന  കപഭാലുമനിലഭാലത  കപഭാജക്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നെതുല
പതനിവഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കപഭാജക്ടുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
എലന്തങനിലുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   കേടകേലപള്ളനി സുകരന്ദ്രന: സര്, സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെനി
ലലനള്ളതട്ട് ടൂറനിസല പദതനികേളുലട  വലനിയ കപഭാരഭായ്മയഭായനി  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
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2008-ല് ഭരണഭാനുമതനി ലകേഭാടുത്ത പദതനികേളകപഭാലുല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലണ്ടന്നെട്ട്
പരനികശഭാധനിചഭാല്  മനസനിലഭാകുല.  എല.എല്.എ.-മഭാരുലടകയഭാ  മനനിമഭാരുലടകയഭാ
നനിര്ബന്ധത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  എ.എസട്ട്.  ലകേഭാടുക്കുന്നെതട്ട്.  ഭൂമനിയലട
ലഭലതകയഭാ  അനുവഭാദകമഭാ  വഭാങ്ങഭാനുള്ള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നെതുലകേഭാണ്ടട്ട്
എ.എസട്ട്.-ഉല  പണവല  അങ്ങലന  കേനിടക്കുന്നെ  അവസയഭാണുള്ളതട്ട്.  പല  ടൂറനിസല
പദതനികേളക്കുല അനുമതനി  നല്കുകമ്പഭാള  ഭൂമനിയലട  ലഭലത  പരനികശഭാധനിക്കഭാറനില.
സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്. ഉളലപലടയള്ള  അനുമതനികേളുല വഭാങ്ങഭാറനില. ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി
പദതനികേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല്കപഭാലുല  പവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത ഗതനികകേടട്ട്  ഇന്നെട്ട്  സലസഭാനത്തുണ്ടട്ട്.  പല ജനിലകേളനിലുല  ഇത്തരത്തനില്
പദതനികേള  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  2008  മുതലുള്ള  പദതനികേളക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണത
വകേവരഭാത്തതഭായ അവസഭാവനികശഷവമുണ്ടട്ട്. അത്തരല പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണല.  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭലമലഭാത്തതുലകേഭാണ്ടട്ട്  പദതനികേള
ആരലഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  പശ്നങ്ങളുണ്ടട്ട്.  ഭൂമനിയലട  ലഭലതയല  നനിയമപരമഭായ
എലഭാ  നടപടനികേളുല  സസ്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  മഭാതകമ  പദതനികേളക്കട്ട്  എ.എസട്ട്.
ലകേഭാടുക്കഭാന പഭാടുള്ളുലവന്നെ നനിലപഭാടഭാണട്ട് ഇകപഭാള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.
അത്തരത്തനില് അനുവഭാദല വഭാങ്ങഭാലത ആരലഭനിചതുല പഭാതനിവഴെനിയനില് കേനിടക്കുന്നെതുമഭായ
പദതനികേള,  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലടയല  ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട  എങ്ങലന  പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കഭാനുകുലമന്നെട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എല  .    വനിനലസന്റെട്ട്:  സര്,  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  ടൂറനിസല  ഭൂപടത്തനില്  സഭാനല
പനിടനിച  ടൂറനിസല  ലഡസനികനഷനഭാണട്ട്  കകേഭാവളല.  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  6  മഭാസലവലര
കകേഭാവളത്തട്ട് ടൂറനിസല സതീസണ് ഉണ്ടഭായനിരുന.  ഇന്നെതട്ട് ചുരുങ്ങനി  ഒന്നെരയല രണ്ടുല
മഭാസമഭായനി.   ലതഭാടടുത്തുള്ള ലചേഭാവ്വര,  പൂവഭാര് തുടങ്ങനിയ ടൂറനിസല കകേന്ദ്രങ്ങലളക്കൂടനി
കേണകട്ട്  ലചേയ്യുന്നെ  തരത്തനില്  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങളുലട  അപരലഭാപത
പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  വനികദശ നഭാണലല ഉളലപലട വളലരയധനികേല
വരുമഭാനല കനടനിത്തന്നെ കകേഭാവളലത്ത സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  പകതലകേമഭായ  ടൂറനിസല
പഭാകക്കജട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന അങ്ങട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .   കേടകേലപള്ളനി സുകരന്ദ്രന: സര്, കകേഭാവളല കനരനിടുന്നെ വലനിയ പതനിസന്ധനി
തലന്നെയഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  അലഗല  ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിചതട്ട്.  അവനിലട  നനിരവധനി
പശ്നങ്ങളഭാണട്ട്  ഇന്നെട്ട്  നഭാല  കനരനിടുന്നെതട്ട്.  കകേഭാവളല  കനരനിടുന്നെ  പശ്നങ്ങള
പരനികശഭാധനികക്കണ്ടതുല വകേകേഭാരലല ലചേകയണ്ടതുല നടപടനി സസ്വതീകേരനികക്കണ്ടതുമഭാണട്ട്.
അതനിനട്ട്  അനുകരഭാധമഭായനി  ബന്ധലപടവരുലട  ഒരു  കയഭാഗല  വനിളനിചട്ട്  എങ്ങലന
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന കേഴെനിയലമന്നെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.
1075/2017.
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  നഭാല  കനരനിടുന്നെ   പശ്നല  സഭാമ്പത്തനികേ
ലഭലതയഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ടൂറനിസല വനികേസന പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
നനിരവധനി കേഭാരലങ്ങള ലചേയ്യുന്നെതഭായഭാണട്ട് അറനിയഭാന കേഴെനിഞ്ഞെതട്ട്. നമ്മുലട  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷല കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് സലസഭാനത്തനിലന്റെ
ഏലതങനിലുല  കപഭാജക്ടുകേള  അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  അത്തരത്തനില്
അനുവഭാദല ലഭനിച കപഭാജക്ടുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നെട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലപള്ളനി സുകരന്ദ്രന: സര്, കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിചട്ട്  അലഗതീകേഭാരല  ലഭനിച  ശബരനിമല,  ഗുരുവഭായൂര്,  ശതീപത്മനഭാഭ  സസ്വഭാമനി
കക്ഷതല എന്നെതീ പദതനികേളുണ്ടട്ട്.  ഉത്തര മലബഭാറനിലല നദതീതതീരങ്ങള   കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
ഒരു  കപഭാജകട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുനണ്ടട്ട്.  ചേഭാലക്കുടനി,  കേഭാലടനി,
അതനിരപനിള്ളനി  പകദശങ്ങള  ഉളലപടുന്നെ  തതീര്തഭാടന  ടൂറനിസവല  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. ഇവയ്ലക്കലഭാല അനുമതനി  ലഭനിക്കുലമന്നെഭാണട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്. മറട്ട് പദതനികേളക്കട്ട് അനുമതനിയല ഒന്നെഭാല ഘടത്തനിനട്ട്
പണവല  ലഭനിചതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെട്ട്:  സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ വടക്കട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
എലന്നെഭാരു  ജനിലയണ്ടട്ട്.  സമരവല  പകക്ഷഭാഭവല  തുടങ്ങഭാന  മഭാതമുള്ള  ജനിലയല
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്. മറട്ട് ജനിലകേലള അകപക്ഷനിചട്ട്  ഏറവല കൂടുതല് ടൂറനിസല സഭാധലതയള്ള
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ടൂറനിസല  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  സര്ക്കഭാര്
എന്തുലചേയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്?

ശതീ  .    കേടകേലപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  വടക്കന  മലബഭാറനില്  ടൂറനിസല
സഭാധലതയള്ള  ഒരു ജനില തലന്നെയഭാണട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.  അവനിലടയഭാണട്ട് കബക്കല്
കകേഭാടയളളതുല.  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉത്തര  മലബഭാറനിലന്റെ  ടൂറനിസല  വനികേസനത്തനിനട്ട്
മുന്തനിയ  പരനിഗണന  ലകേഭാടുക്കുനണ്ടട്ട്.  2017-ല്  അലഗതീകേരനിച  കപഭാജക്ടുകേളനില്
ഏറനിയ  പങ്കുല  ഉത്തര  മലബഭാറനികലതഭായനിരുന.  ഉത്തര  മലബഭാറനിലന്റെ  ടൂറനിസല
വനികേസനല ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പഖലഭാപനിതമഭായ ലക്ഷലമഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി:  സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവളനിയല
പഞഭായത്തനിലല  മുടറ  മരുതനിമല,  ലതകക്ക  ഇനഡലയനിലല  ഏറവല  നല  ടൂറനിസല
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറഭാവന്നെതുല  നഭാചേസ്വറലഭായ  ഗഭാമതീണ  ഭലഗനി  ആസസ്വദനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നെതുമഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഒന്നെഭാല
ഘടത്തനിനഭായനി 35 ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിക്കുകേയല കേഴെനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അതനിലന്റെ
പണനി  തതീര്ത്തതുമഭാണട്ട്.  എന്നെഭാല്  സഭാമൂഹല  വനിരുദര്  അലതലഭാല  ലപഭാടനി
ലപഭാളനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനിലന്റെ  രണ്ടഭാലഘടല കൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
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മുനകേലയടുക്കണല.  മുടറ  മരുതനിമലയല  ചേടയമലഗലല  ജഡഭായപഭാറയല  ലതന്മല
എകക്കഭാ  ടൂറനിസവല  കചേര്ത്തട്ട്  വലനിയ  പഭാകക്കജഭായനി  മഭാറണല.  അവനിടല
സന്ദര്ശനിക്കുന്നെതനിനട്ട് ബഹുമഭാനലപട സതീക്കകറയല മനനികയയല ക്ഷണനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അവനിടല  സന്ദര്ശനിചഭാല്  ഞഭാന  പറയന്നെതട്ട്  100  ശതമഭാനല  സതലമഭാലണന്നെട്ട്
കബഭാദലലപടുല.  ഇഇ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിത്തരണ
ലമന്നെഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  അഭലര്തനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്;  അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ചേടയമലഗലലത്ത  ജഡഭായപഭാറ

ശതീ.  മുലക്കര  രതഭാകേരലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്

ജഡഭായപഭാറലയക്കുറനിചട്ട് പരഭാമര്ശനിചതുലകേഭാണ്ടട്ട് ഞഭാന പറഞ്ഞെതഭാണട്ട്. ജഡഭായപഭാറയലട

പവര്ത്തനങ്ങള ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്. വരുന്നെ ഓണക്കഭാലകത്തഭാലട

തുറനലകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്. ഒന്നെഭാലഘടല പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്

സഭാമൂഹല വനിരുദന്മഭാലര ഏല്പനിച്ചുലവന്നെട്ട് പറയന്നെതട്ട്  എങ്ങലനയഭാലണന്നെട്ട് എനനിക്കട്ട്

മനസനിലഭായനിടനില;  അതട്ട്  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടതഭാണട്ട്.  അവനിടലത്ത  വനികേസനലത്ത

സലബന്ധനിക്കുന്നെ ഒരു കപഭാജകട്ട് ബഹുമഭാനലപട അലഗല ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് സമര്പനിചഭാല്

നനിശ്ചയമഭായല  നടപനിലഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാലണന്നെ

കേഭാരലത്തനില് യഭാലതഭാരു സലശയവല കവണ്ട.

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  പനി  .    കുന്നെപനിള്ളനില്:  സര്,  എറണഭാകുളല  ജനിലയനിലല

ലപരുമ്പഭാവൂര് വളലരയധനികേല ടൂറനിസല സഭാധലതയള്ള പകദശമഭാണട്ട്.   കകേരളത്തനില്

ആനകേളുലട അറനിയലപടുന്നെ ദുര്ഗുണപരനിഹഭാര പഭാഠശഭാല കകേഭാടനഭാടഭാണട്ട്.  എന്നെഭാല്

അതനികപഭാള കേഭാപനിക്കഭാടനികലയട്ട് മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. തനിരുവനിതഭാലകൂര് മഹഭാരഭാജഭാവനിലന്റെ

കേഭാലത്തട്ട്  ആരലഭനിച  ആനക്കളരനി  ഇന്നെട്ട്  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിലട

ആനകേളുലടയല  മറട്ട്  മൃഗങ്ങളുലടയല  കഫഭാസനില്  സഭാപനിക്കുന്നെതടക്കമുള്ള  ടൂറനിസല

സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; അതനിനുകവണ്ട കേഭാരലങ്ങള ലചേയ്യുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലഗല  സൂചേനിപനിച

ടൂറനിസല വനികേസനത്തനിലന്റെ  സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാല.

മനി  .   സതീക്കര്:   കചേഭാദലല നമ്പര് *32. ബഹുമഭാനലപട വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി.

(വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി മറുപടനി പറയഭാന എഴകന്നെറ ഉടന പതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങള

അവരവരുലട  ഇരനിപനിടങ്ങളനില്നനിനല  എഴകന്നെറ്റുനനിന്നെട്ട്  മുദഭാവഭാകേലല  വനിളനിചട്ട്

സഭഭാനടപടനികേള തടസലപടുത്തഭാന തുടങ്ങനി.)
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കേഭായലകുളല തഭാപനനിലയത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനവമഭായനി ബന്ധലപട കേരഭാര്
വലവസകേള

2 (* 32) ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി:
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന:
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി:
ശതീ  .   എല  .   നഇഷഭാദട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ) എന.ടനി.പനി.സനി.-യലട ഉടമസതയനിലുള്ള കേഭായലകുളല തഭാപനനിലയത്തനിലന്റെ
പവര്ത്തനവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് ഉണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കേരഭാറനിലല പധഭാന വലവസകേള
എലന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  സലസഭാനല കേടുത്ത വവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി കനരനിടുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില്
കപഭാലുല  ഈ  വവദദ്യുകതഭാലഭാദന  സഭാപനല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പകയഭാജന
പദമഭാകേഭാലത  കപഭായതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  എന്തഭാണട്ട്;  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനിലുല  നല്കകേണ്ട  സനിരല  ലചേലവട്ട്  എതയഭാണട്ട്;  ഈ  തഭാപ
വവദദ്യുകതഭാലഭാദന നനിലയല സഇകരഭാര്കജഭാലഭാദനത്തനിനു തഭാല്പരലല പകേടനിപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങനില് കേമ്പനനി മുകന്നെഭാട്ടുവചനിട്ടുള്ള വലവസകേളുല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ജലസലഭരണനികേളനില്
സഇകരഭാര്ജ  പഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിചട്ട്  വവദദ്യുകതഭാലഭാദനത്തനിനുള്ള  പഭാകയഭാഗനികേ
സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി):  സര്, 

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ എന.ടനി.പനി.സനി.യലട ഉടമസതയനിലുള്ള
359.58 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയള്ള കേഭായലകുളല തഭാപനനിലയത്തനില് നനിനള്ള വവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യല  എന.ടനി.പനി.സനി.യല  തമ്മേനില്
5 വര്ഷ  കേഭാലഭാവധനിയള്ള  ഒരു  പവര്  പര്കചസട്ട്  എഗനിലമന്റെട്ട്  6-1-1995-ല്
ഒപ്പു  വചനിരുന.  ഈ  കേരഭാര്  പകേഭാരല  ഇഇ  നനിലയത്തനില്നനിനല  ലഭനിക്കുന്നെ
വവദദ്യുതനിയലട  വനില  ഫനിക്സഡട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്,  കവരനിയബനിള  ചേഭാര്ജട്ട്  എന്നെതീ  രണ്ടട്ട്
ഘടകേങ്ങള  കചേര്ന്നെതഭാണട്ട്.  വവദദ്യുതനി  ആവശലമനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനിലുല
നനിലയല  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്നെതനിനട്ട്  ലചേലവഭാകുന്നെ  തുകേയല  നനിലയല
പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനി  നനിര്ത്തുന്നെതനിനുള്ള  ചേഭാര്ജല  കചേര്ന്നെതഭാണട്ട്  ഫനിക്സഡട്ട്
ചേഭാര്ജട്ട്.  കവരനിയബനിള  ചേഭാര്ജട്ട്  ഇന്ധനത്തനിലന്റെ  വനില  ആണട്ട്.  പനിന്നെതീടട്ട്  പല
ഘടങ്ങളനിലഭായനി ഈ കേരഭാര് 28-02-2013 വലര ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  തുടര്ന്നെട്ട്
തഭാലഴെപറയന്നെ  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ടനി  ഉടമ്പടനി  1-3-2013 മുതല്  12
വര്ഷക്കഭാലകത്തയട്ട് കൂടനി ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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1. 1-3-2013 മുതല് 5 വര്ഷത്തനിനുകശഷല കേഭായലകുളല തഭാപനനിലയത്തനില്
നനിന്നെട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ വവദദ്യുതനിയലട ലഭാഭനഷങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
ഈ  നനിലയല  ഉല്പഭാദന  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തഭാതനിരനി
ക്കുന്നെതനിനുള്ള അവകേഭാശല ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.ക്കട്ട് ആയനിരനിക്കുല.

2. നഭാഫ്തയട്ട്  പകേരല  മറ്റു  ലഭാഭകേരമഭായ  ഇന്ധനങ്ങള  കൂടനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ വനിധല യനസഭാമഗനികേളനില് എന.ടനി.പനി.സനി. മഭാറല
വരുകത്തണ്ടതഭാണട്ട്.

3. ലകേഭാചനിയനില് നനിനല  കേഭായലകുളകത്തയട്ട്  പകൃതനി  വഭാതകേല  ലകേഭാണ്ടു
വരുന്നെതനിനട്ട്  'ഗലഭാസട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തല'  വപപട്ട്  വലന
സഭാപനികക്കണ്ടതഭാണട്ട്.

4. ടനി നനിലയത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി ആഭലന്തര പകൃതനി വഭാതകേല
ലഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന  സമതീപനികക്കണ്ടതഭാണട്ട്.
ഇതട്ട് ലഭലമഭാകുന്നെതുവലര വഭാതകേ രൂപത്തനികലയട്ട് മഭാറനിയ ദവതീകേരണ
പകൃതനി വഭാതകേല സസ്വഭായത്തമഭാകക്കണ്ടതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേഭായലകുളല തഭാപനനിലയത്തനില് നഭാഫ്ത എന്നെ ഇന്ധനല ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്
വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതട്ട്.  കേരഭാറനിലന്റെ പഭാരലഭ കേഭാലഘടങ്ങളനില് നഭാഫ്തയലട
വനില  വളലരക്കുറവട്ട്  ആയതനിനഭാല്  ഇതനില്നനിനല  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  വവദദ്യുതനി
ആദഭായകേരമഭായനിരുന.  (യൂണനിറനിനട്ട്  3  രൂപ).  എന്നെഭാല്  നഭാഫ്തയലട  വനില
ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിചതുകേഭാരണല ഇവനിലട നനിനല ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ വവദദ്യുതനി
ലഭാഭകേരമലഭാതഭായനിത്തതീരുകേയല  വവദദ്യുതനി  പതനിസന്ധനി  ഉള്ള  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
മഭാതല ടനി നനിലയത്തനില് വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയല ലചേയനിരുന.  നഭാഫ്തയലട
വനില  ഇകപഭാള  വളലര  കൂടുതല്  ആയതനിനഭാല്  ഇവനിലട  നനിന്നെട്ട്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നെ
വവദദ്യുതനിയലട  നനിരക്കട്ട്  7  രൂപയട്ട്  മുകേളനിലഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല്   കേഴെനിഞ്ഞെ
വര്ഷങ്ങളനില്  ഇഇ  നനിലയത്തനില്  നനിനല  ലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിചനിരുന്നെനില.
സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിന്നെട്ട്  കുറഞ്ഞെ  വനിലയട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  അതട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  ലലവദദ്യുതനി  പതനിസന്ധനി  കനരനിടഭാനഭാണട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. ശമനിക്കുന്നെതട്ട്. അതുലകേഭാണ്ടഭാണട്ട് കേഭായലകുളല നനിലയത്തനില്
നനിനള്ള  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുല  ഇഇ  നനിലയത്തനിലന
സലസഭാനത്തനിനട്ട് പകയഭാജനപദമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതുല.

ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനിലുല  നല്കകേണ്ടനി  വരുന്നെ  സനിരല
ലചേലവട്ട്  (ഫനിക്സഡട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്)  2014-19  കേഭാലയളവനില് പതനിവര്ഷല  ശരഭാശരനി  299
കകേഭാടനി  രൂപയഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  തഭാരനിഫട്ട്  ഓര്ഡറനിലൂലട
നനിശ്ചയനിലചങനിലുല ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  പതനിവര്ഷല പഴെയ നനിരക്കഭായ  207.13
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് നല്കേനിവരുന്നെതട്ട്. ആയതട്ട് പതനിമഭാസല 17.26 കകേഭാടനി രൂപ വരുല.
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എന.ടനി.പനി.സനി.-യലട  കേഭായലകുളല  തഭാപനനിലയല  സഇകരഭാര്കജഭാലഭാദനത്തനിനട്ട്
തഭാല്പരലല പകേടനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 170 ലമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനിയള്ള സഇകരഭാര്ജ
പദതനിക്കഭാണട്ട് ടനി കേമ്പനനി തഭാല്പരലല അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. തതസ്വഭാധനിഷനിത അലഗതീകേഭാരല
ലഭനിചതനിനുകശഷല ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-മഭായനി ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങഭാനുള്ള കേരഭാറനില്
ഏര്ലപടുവഭാനഭാണട്ട് എന.ടനി.പനി.സനി. തഭാല്പരലല പകേടനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഉണ്ടട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുളള
ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് ജലസലഭരണനിയനില് 10KWp കശഷനിയള്ള ജകലഭാപരനിതലത്തനില്
ലപഭാങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നെ  സഇര  ലലവദദ്യുത  നനിലയല  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
സഭാപനിചട്ട്  വനിജയകേരമഭായനി  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  ടനി  ജല
സലഭരണനിയനില്ത്തലന്നെ  0.500  Kwp  കശഷനിയള്ള  ജകലഭാപരനിതലത്തനില്
ലപഭാങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നെ  മലറഭാരു  സഇര  ലലവദദ്യുത  നനിലയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവല
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിലന്റെ
മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്  എന.ടനി.പനി.സനി.  സനിതനിലചേയ്യുന്നെതട്ട്.  കേഭായലകുളല  തഭാപ
ലലവദദ്യുതനനിലയല  എന്നെ  കപരട്ട്  മഭാതമഭാണട്ട്  അതനിനുള്ളതട്ട്.  കകേരളത്തനിനട്ട്
ലമഭാത്തത്തനില്   ആവശലമഭായ ലലവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി ഒരു സസ്വപ
പദതനിയഭായനി ലകേഭാണ്ടുവന്നെ ഒന്നെഭാണതട്ട്.  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലുള്ള
ആ തഭാപനനിലയലത്തപറനി കകേളക്കഭാനകപഭാലുല പതനിപക്ഷല തയഭാറഭാകുന്നെനില എന്നെതട്ട്
വനികരഭാധഭാഭഭാസമഭായനി കതഭാനകേയഭാണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യല എന.ടനി.പനി.സനി.-യമഭായനി
ഒരു  കേരഭാര്  ഒപനിടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആ  കേരഭാറനിലല   പല  കേഭാരലങ്ങളുല  പഭാലനിക്കലപടഭാന
കേഴെനിയന്നെനില.   ഇഇ  കേരഭാറനിലന  ലഭാഭകേരമഭായനി  മഭാറനിലയടുക്കഭാന   ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നെതഭാണട്ട് എലന്റെ കചേഭാദലല?

ശതീ  .    എല  .   എല  .   മണനി: സര്, കേഭായലകുളല എന.ടനി.പനി.സനി. തഭാപനനിലയത്തനിനട്ട്
ലലവദദ്യുതനി എടുക്കഭാലത തലന്നെ പതനിവര്ഷല  300 കകേഭാടനികയഭാളല രൂപ നല്കകേണ്ടനി
വരുനണ്ടട്ട്.  ഇഇ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടനി  നനിലയല  വനിലയട്ട്  വഭാങ്ങുന്നെതനിലനക്കുറനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനണ്ടട്ട്.  അതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്,  എന.ടനി.പനി.സനി.
എന്നെനിവരുമഭായനി  സലസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ചേര്ചലചേയട്ട്  തതീരുമഭാനനികക്കണ്ടതഭാണട്ട്.
തഭാപനനിലയല വനിലയ്ലക്കടുത്തഭാല് അതട്ട് ലഭാഭകേരമഭായനിരനിക്കുകമഭാലയനല സലസഭാന
തഭാല്പരലത്തനിനട്ട്  എതകത്തഭാളല  അതട്ട്  ഗുണകേരമഭായനിരനിക്കുലമനല  പഠനല
നടകത്തണ്ടതുണ്ടട്ട്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മഭാതകമ അത്തരലമഭാരു തതീരുമഭാന
ലമടുക്കഭാന കേഴെനിയകേയള.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 15

ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി:  സര്,   പകൃതനി  വഭാതകേത്തനിലന്റെ   സഭാധലതലയ

സലബന്ധനിചട്ട്  വലനിയ  രതീതനിയനില്  ചേര്ച  ലചേയ്യുനണ്ടട്ട്.  പതനിപക്ഷകനതഭാവനിലന്റെ

മണ്ഡലത്തനിലുള്ള  ഒരു  പദതനിയഭാണനിതട്ട്.   അക്കഭാരലലത്തക്കുറനിചട്ട്  കകേളക്കഭാനുള്ള

ക്ഷമലയങനിലുല  ബഹുമഭാനലപട  പതനിപക്ഷല  കേഭാണനിക്കണല  എന്നെ  ഒരഭലര്തന

കൂടനിയണ്ടട്ട്.  പകൃതനി  വഭാതകേല  ഇകങ്ങഭാടട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുകവണ്ടനിയള്ള

പവര്ത്തനങ്ങള  എതകത്തഭാളല മുകന്നെഭാട്ടുകപഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്;  കേഭായലകുളല തഭാപലലവദദ്യുത

നനിലയലത്ത ലഭാഭകേരമഭായനി ലകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴെനിയകമഭാ; ഏകേകദശല 299 കകേഭാടനി രൂപ

സലസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  ലവറുലത  നഷമഭാവകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലസഭാന

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഏലറടുത്തട്ട് ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന ശമനിച്ചുകൂകട?

(ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  മറുപടനി  പറയഭാന  എഴകന്നെറകപഭാള

പതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങള ശഭാന്തരഭായനി സസ്വസഭാനങ്ങളനില് ഉപവനിഷരഭായനി.)

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ):  സര്,  കേഭായലകുളല  തഭാപലലവദദ്യുത

നനിലയല എന്നെതട്ട് കകേരളമഭാലകേ ഒരു കേഭാലത്തട്ട്  വലനിയ പതതീക്ഷ വച പദതനിയഭാണട്ട്.

അങ്ങലനയഭാണട്ട്  വലനിയ  സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങളക്കുകശഷല  അതട്ട്  പഭാവര്ത്തനികേമഭായതട്ട്.

അതനിനുകശഷല വന്നെ ഒരു പശ്നല,  അവനിലട ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ ലലവദദ്യുതനിക്കട്ട് വലനിയ

വനില ലകേഭാടുകക്കണ്ടനി വരുന്നൂലവനള്ളതഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ ഇന്ധനവമഭായനി ബന്ധലപട

പശ്നല  ലകേഭാണ്ടഭാണതട്ട്.  എന്നെഭാല്  അതനിനുള്ള  പരനിഹഭാരല  എല്.എന.ജനി.-യനില്

ഇതട്ട്   വര്ക്കട്ട്  ലചേയനിക്കുകേ എന്നെതഭായനിരുന.  എല്.എന.ജനി.  ലലലനനിടല് പക്രനിയ

ചേനില  പശ്നങ്ങള  ഉണ്ടഭായതനിനഭാല്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്  ലചേയതട്ട്.  ഇഇ

നനിലയല  എന.ടനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട്  തലന്നെ  സഭാധഭാരണ  നനിലയനില്  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന

കേഴെനികയണ്ടതഭാണട്ട്. എന.ടനി.പനി.സനി. യമഭായനി ചേര്ച ലചേയട്ട് എല്.എന.ജനി. ലലലനനിടല്

പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയകമഭാ  എന്നെതട്ട്  ഗഇരവമഭായനി  ആകലഭാചേനികക്കണ്ട

വനിഷയമഭാണട്ട്. അതഭായനിരനിക്കുല അതനിനുള്ള പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗല എന്നെഭാണട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ രകമശട്ട്  ലചേന്നെനിത്തല):  സര്,  എലന്റെ  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട് കേഭായലകുളല എന.ടനി.പനി.സനി. പവര്ത്തനിക്കുന്നെതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട

മുഖലമനനി പറഞ്ഞെതട്ട് നൂറട്ട്  ശതമഭാനല ശരനിയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞെ എട്ടുപത്തുവര്ഷമഭായനി

യഭാലതഭാരു പവര്ത്തനവല  അവനിലട നടക്കുന്നെനില.  സലസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഓകരഭാ

വര്ഷവല  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  അവനിലട  ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒനകേനില്

എല്.എന.ജനി ലകേഭാണ്ടട്ട് ഇതട്ട് നടപഭാക്കുകേ, അലലങനില് സലസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇതട്ട്

ഏലറടുത്തട്ട് നടപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയകമഭാ എന്നെട്ട് പരനികശഭാധനിക്കണല.
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, സലസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഏലറടുക്കണലമന

പറയകമ്പഭാള ഉണ്ടഭാകുന്നെ ചേനില പശ്നങ്ങളുണ്ടട്ട്.  ഇന്തലയനില് ഏറവല നല രതീതനിയനില്

ലലവദദ്യുത പദതനി നടപഭാക്കുന്നെ  ഒരു ഏജനസനിയഭാണട്ട് എന.ടനി.പനി.സനി.  അവര്ക്കട്ട്

ഇന്ധനല  ലഭനിക്കഭാത്തതഭാണട്ട്  പശ്നല.  ലകേഭാചനിയനില്  എല്.എന.ജനി  ലടര്മനിനല്

ഉണ്ടഭാകുന്നെകതഭാലട സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില് ഇന്ധനല അവനിലടനനിനല കേഭായലകുളകത്തയട്ട്

എത്തനിക്കഭാന  കേഴെനിയല.  അതനിനുണ്ടഭായ  പയഭാസല  എങ്ങലന  പരനിഹരനിക്കഭാന

കേഴെനിയലമന്നെതഭാണട്ട്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായല  ആകലഭാചേനികക്കണ്ടതട്ട്.  എന.ടനി.പനി.സനി.

യകടകയഭാ  സലസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെകയഭാ,  ആരുലട  കേയനിലഭായഭാലുല  ഇന്ധനല

അവനിലട  എത്തനികയ  തതീരൂ.  ഇന്ധനല  എത്തനിക്കുന്നെതനിനഭാണട്ട്  പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി

മുനതൂക്കല  ലകേഭാടുകക്കണ്ടതട്ട്.  എലഭാവരുല  കയഭാജനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  ഒരു  നനിലപഭാടട്ട്

സസ്വതീകേരനിചട്ട്, അതനിലനതനിലര ഉയരുന്നെ പശ്നങ്ങള അതകേണ്ടട്ട് അപകേടല വരുത്തുന്നെനില

എന്നെട്ട് കബഭാദലലപടുത്തനി ലകേഭാണ്ടുവകരണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്,    അതഭാണഭാവശലല.

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  സര്,  വവദദ്യുതനി ഇന്നെട്ട് ജനങ്ങളുലട ഒരു അവശല

വസ്തുവഭായനി  മഭാറനിക്കഴെനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനരലഗത്തട്ട്  കകേരളല

വളലര പനിന്നെനിലഭാണട്ട്.  ഏറവല ലഭാഭകേരമഭായനി പവര്ത്തനിപനിക്കഭാവന്നെതട്ട് വഹകഡഭാ

കപഭാജകഭാണട്ട്.  ചുരുങ്ങനിയ  ലചേലവനില്  കൂടുതല്  വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കുല.  പലക്ഷ  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  നമുക്കട്ട്  അതനിലന്റെ  സഭാധലതകേള

പകയഭാജനലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുന്നെനില.  അകപഭാഴെഭാണട്ട്  എന.ടനി.പനി.സനി.-യനില്

പതതീക്ഷയണ്ടഭാകുന്നെതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  ഇവനിലട  ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിചതു

കപഭാലല  നഭാഫ്ത  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വവ ദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനല  നടത്തനി,  ആദലഘടത്തനില്

അതട്ട്  ലഭാഭകേരമഭായനിരുന.  ഇകപഭാള  നഭാഫ്തയല  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത

സഭാഹചേരലമഭായനി.  ഇനനി  ഇകപഭാഴള്ളതട്ട്  എല്.എന.ജനി.-യലട  പശ്നമഭാണട്ട്.

കകേരളത്തനിനഭാവശലമഭായ  വവദദ്യുതനിയലട  മൂന്നെനിലലഭാന്നെട്ട്  വവദദ്യുതനി മഭാതകമ

ഇകപഭാള  നമുക്കട്ട്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനള.  അത്തരലമഭാരു

സഭാഹചേരലത്തനില്  ലഭാഭകേരമലലങനില്കപഭാലുല  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനി  ഉപകയഭാഗ

ലപടുത്തഭാന  കേഴെനിയകമഭാ  എന്നെട്ട്  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടതഭാണട്ട്.  സഇകരഭാര്ജ

വവദദ്യുതനിയലട സഭാധലതയല പരനികശഭാധനിക്കലപകടണ്ടതഭാലണന്നെ തരത്തനിലുള്ള ഒരു

പഖലഭാപനവല  എന.ടനി.പനി.സനി.-യലടതഭായനിട്ടു  കേണ്ടു.  അത്തരലമഭാരു  സലരലഭല

ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി  ബഹുമഭാനലപട  വവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയലട

ഭഭാഗത്തുനനിനല ഉണ്ടഭാകുകമഭാ; അതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെഭാണട്ട് എലന്റെ

കചേഭാദലല.
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ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി :സര്,  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിന്നെട്ട്  സഇകരഭാര്ജ
വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനലത്ത  സലബന്ധനിചട്ട്  ധഭാരഭാളല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  വരുനണ്ടട്ട്.
ജലവവദദ്യുതനിയമഭായനി  തഭാരതമലലപടത്തുകമ്പഭാള  വലനിയ  വനിലയഭാണട്ട്  കസഭാളഭാര്
വവദദ്യുതനിക്കട്ട് ലകേഭാടുകക്കണ്ടനി വരുന്നെതട്ട്.  എങനിലുല ഇകപഭാള സലസഭാന വവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡട്ട്  സഇകരഭാര്ജ  വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ സലവനിധഭാനല  വനിപുലതീകേരനി
ക്കുന്നെതനിനുള്ള  പരനിപഭാടനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  2  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ഒരു  വവദദ്യുതനി
നനിലയല ഇഇ അടുത്ത കേഭാലത്തട്ട് ഉത്ഘഭാടനല ലചേയ.  കേണ്ണൂരുല മറട്ട്  കമഖലകേളനിലുല
ഇതട്ട്  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  സഭാധലതയകണ്ടഭാലയന്നെട്ട്  പഠനല  നടകത്തണ്ടതുണ്ടട്ട്.
കേഭായലകുളത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ  ഭൂമനിയണ്ടട്ട്.  ആ  സഭാധലത
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  പറ്റുകമഭാലയന്നെട്ട്  കനഭാക്കുനണ്ടട്ട്.  രഭാമക്കല്കമടനിലുള്ള  300
ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പുതനിയ  സഭാപനല
ആരലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ എന്നെ കേഭാരലവല അവനിലട അതട്ട് എതമഭാതല വനിപുലതീകേരനിചട്ട്
നടത്തഭാനുള്ള സഭാധലതയലണ്ടനല കബഭാര്ഡട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനണ്ടട്ട്.  നമുക്കട്ട് ഏറവല
അധനികേല  വവദദ്യുതനി  കവണ്ടനിവരുന്നെതട്ട്  വവകുകന്നെരങ്ങളനിലഭാണട്ട്.  ആ  ഘടത്തനില്
കസഭാളഭാറനിലന്റെ  വവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കുകേയനില.  അതട്ട്  ബഭാററനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കസഭാര്
ലചേയഭാല് ലചേലവകൂടുല. അതുലകേഭാണ്ടട്ട് ആ രലഗത്തട്ട് പുതനിയ സഭാധലതകേള  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തഭാന കബഭാര്ഡട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനണ്ടട്ട്.  കേഭാറനില്നനിനള്ള വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനല
വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുള്ള പരനിപഭാടനിയമുണ്ടട്ട്. ലചേറുതഭാലണങനിലുല ജലവവദദ്യുത പദതനിയലട
സഭാധലത  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേലയന്നെ  ലക്ഷലവല  കബഭാര്ഡനിനുണ്ടട്ട്.  പകതലകേനിച്ചുല
കേഴെനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല നനിര്ത്തനിവചനിരുന്നെ പള്ളനിവഭാസല്
അടക്കമുള്ള  പദതനികേളുലട  പവര്ത്തനല  പുനരഭാരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  സതീമുല
ആകലഭാചേനയനിലുണ്ടട്ട്.

ശതീ.  വനി.  കജഭായനിക്കുകവണ്ടനി  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്  :  സര്,  കസഭാളഭാര് പദതനി
സഭാപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  ഭഇതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള ഒരുക്കഭാലമന്നെട്ട് എന.ടനി.പനി.സനി.
സലസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  അറനിയനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ  എന്നെതഭാണട്ട്  എലന്റെ  കചേഭാദലല.
കേഴെനിഞ്ഞെകേഭാല കേണക്കുകേള പരനികശഭാധനിചഭാല് എന.ടനി.പനി.സനി.യനില് നനിന്നെട്ട്  കകേവലല
26 ശതമഭാനല വവദദ്യുതനി മഭാതമഭാണട്ട് നമുക്കട്ട് വഭാങ്ങഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഏതഭാണ്ടട്ട്
3045  കകേഭാടനി രൂപ ഇഇ കേഭാലഘടത്തനില് എന.ടനി.പനി.സനി.ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആ
ഒരു  സഭാഹചേരലല  നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്  ഒരു  സപനിലമന്റെറനി  കേരഭാര്  കേഴെനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഒപ്പുവചതഭായനി കേഭാണുന്നെതട്ട്.  ഓകരഭാ വര്ഷവല ഫനിക്സഡട്ട്
ചേഭാര്ജളപലട  3045  കകേഭാടനി  രൂപ  അടച്ചുകേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുല  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നെതട്ട്
കുറവഭായനിട്ടുല  പതനിവര്ഷല  299 കകേഭാടനി  രൂപ എന.ടനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട്  നല്കകേണ്ട ഒരു
സഭാഹചേരലമുണ്ടട്ട്.  അത്തരലമഭാരു സഭാഹചേരലല ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിലനക്കുറനിചട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ആ  പണല  ആവശലമനിലഭാലത  നല്കുന്നെതഭാണട്ട്.  അതട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
142/2020.
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ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി: സര്,  2018-ല്  എന.ടനി.പനി.സനി.-യമഭായള്ള  കേരഭാര്
പകേഭാരല  ലഭാഭനഷല കനഭാക്കനി പുനനഃപരനികശഭാധന നടത്തഭാവന്നെതഭാണട്ട്.  പതനിവര്ഷല
ലകേഭാടുകക്കണ്ടനിവരുന്നെ  299  കകേഭാടനി  രൂപ  കുറച്ചുതരണല,  കബഭാര്ഡനിനട്ട്
തഭാങ്ങഭാനഭാവനിലലന്നെട്ട്  പറഞ്ഞെട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനില്  നനികവദനല  നല്കേനിയകപഭാള
സലസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇഇ നനിലയല വഭാങ്ങണല എലന്നെഭാരു നനിര്കദ്ദേശല വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഗവണ്ലമനല  കബഭാര്ഡല  വളലര  ഗഇരവമഭായനി  ആകലഭാചേനിചതനിനുകശഷല  മഭാതകമ
അതുസലബന്ധനിചട്ട്  എലന്തങനിലുല  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.  ഇതയല  പണല
തരുന്നെതനിനുപകേരല  500  കകേഭാടനി  രൂപ  എന.ടനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട്  നല്കേനി  പശ്നല
അവസഭാനനിപനിക്കണലമന്നെഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഊര്ജ  വകുപ്പുമനനി  നനിര്കദ്ദേശലമന്നെ
നനിലയനില്  വചതട്ട്.   പലക്ഷ  അതനിലന്റെ  എലഭാ  വശവല  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അങ്ങലന
ലചേയഭാല്  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  എലന്തങനിലുല  ഗുണമുണ്ടഭാകുകമഭാ  എന്നെട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചു
മഭാതകമ അതുസലബന്ധനിചട്ട് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന കേഴെനിയകേയളള.  അതട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കണല.  കബഭാര്ഡനിനുല ആ നനിലയനില് ചേനിന്തനിച്ചു മഭാതകമ അതനിലന്റെകമല്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയൂ എന്നെഭാണട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    എല  .    നഇഷഭാദട്ട്:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  ഇലകനിസനിറനി  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എണ്ണല  പതനിനഭായനിരല  മുതല്  മുപത്തനി
അയഭായനിരലവലരയഭാണട്ട്.  പലക്ഷ  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളനികലയല  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്
ഏകേകദശല  തുലലമഭാണട്ട്.  പതനിനഭായനിരമുള്ള  സലത്തുല  മുപത്തനി  അയഭായനിരമുള്ള
സലത്തുല ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണല തുലലമഭാണട്ട്. ഇവലര വച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
സലതൃപനി  നല്കേഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നെതനികനഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണ്ണത്തനിനനുസരനിചട്ട് ഓഫതീസുകേള
വനിഭജനിക്കുന്നെതനികനഭാ  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അതുകപഭാലല
ഇകപഭാള വര്ദനിപനിച വവദദ്യുതനിചേഭാര്ജട്ട് സഭാധഭാരണക്കഭാരലന ബഭാധനിക്കുന്നെതഭാകണഭാ;
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി: സര്,  പുതനിയ  സബട്ട്  കസഷനുകേലള  സലബന്ധനിചട്ട്
നനിരവധനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  വരുനണ്ടട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
30 പുതനിയ സബട്ട് കസഷനുകേള സഭാപനിലചങനിലുല അതനിനനുസരനിചട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട
എണ്ണല  വര്ദനിപനിചനിടനില.  ജതീവനക്കഭാരനില  എന്നെ  ഒരു  സനിതനിയണ്ടട്ട്.  നനിരവധനി
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പുതനിയ  സബട്ട്  കസഷനുകേള  സഭാപനിക്കണലമന്നെ  നനികവദനവല
കബഭാര്ഡനിനട്ട് ലഭനിക്കുനണ്ടട്ട്.  അലതലഭാല  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനുകശഷല മഭാതകമ
നടത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.  പുതനിയ സബട്ട് കസഷനുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനനുസരനിചട്ട്
ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണല വര്ദനിപനികക്കണ്ടതഭാണട്ട്.  ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന അതനിനട്ട്
സമ്മേതനിക്കഭാത്ത  സനിതനിയണ്ടട്ട്.  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണല  കൂടുതലഭാലണന്നെ
വനിലയനിരുത്തലഭാണട്ട്  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനുള്ളതട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടട്ട്  അതനിലന്റെ
നഭാനഭാവശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുമഭാതകമ പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയകേയള.
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ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന: സര്,  ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനില്  ടഭാനകസഭാമറനിനട്ട്
5 ലക്ഷല രൂപമുതല് 6 ലക്ഷല രൂപവലര  ലകേടനിവചഭാലുല കസവനല ലഭനിക്കണലമങനില്
ഒരു വര്ഷകത്തഭാളല  കേഭാത്തനിരനികക്കണ്ട അവസയണ്ടട്ട്.   ഇതനിനട്ട്  മഭാറല  വരുത്തഭാന
എലന്തങനിലുല നടപടനി ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനമുണ്ടഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി: സര്,  അത്തരല  കേഭാരലങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  പഠനല  നടത്തനി
തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.  അതുസലബന്ധനിചട്ട്  കൂടുതല്  പഠനല  കബഭാര്ഡട്ട്
നടകത്തണ്ടതുണ്ടട്ട്.  അതനിനുകശഷല തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര്:  സര്,  കേഭായലകുളല  തഭാപനനിലയത്തനിലന്റെ
ചുറ്റുപഭാടുമുള്ള  സലത്തട്ട്  കസഭാളഭാര്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  സഇകരഭാര്ജ
പഭാനലുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് ഒരു ലപഭാകപഭാസല് തനലവന്നെട്ട് മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട
അറനിയഭാന കേഴെനിഞ്ഞു.  അതട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാകണഭാ;  മഭാതമല,  കവനല്ക്കഭാലത്തഭാണട്ട്
ഏറവല  കൂടുതലഭായനി  വവദദ്യുതനി  ആവശലല  വരുന്നെതട്ട്.  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  കേലട
ഇറനികഗഷന  അടക്കമുള്ള  കേനഭാലുകേളഭാണട്ട്  തുറനവനിടുന്നെതട്ട്.  പല  രഭാജലങ്ങളനിലുല
ഇങ്ങലന ലവള്ളല തുറനവനിടുന്നെ കേനഭാലുകേളനില് ഓകരഭാ  100  മതീററനിലുല ചേവനിട്ടുചേക്രല
കപഭാലുള്ള ജനകറററുകേള സഭാപനിചട്ട്   വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണ്ടട്ട്.   ഒഴകുന്നെ
ലവള്ളത്തനില് ഇതട്ട് കേറങ്ങനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുല.  ഇങ്ങലന അടുത്തടുത്തട്ട് 100-200 മതീറര്
ഗലഭാപനില്  ജനകറററുകേള  വച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  പദതനികേള
ലകേഭാണ്ടുവന്നെട്ട്  പരനിസനിതനി  ദുര്ബല  പകദശങ്ങലള  ആക്രമനിക്കഭാലത  വവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനല വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുല.  ചേന്ദ്രകശഖരന നഭായര് കസഡനിയത്തനിലന്റെ
ഗലഭാലറനി  ഇന്നെട്ട്  പരസലത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിലട  സഇകരഭാര്ജ
പഭാനലുകേളലകേഭാണ്ടട്ട് ഒരു കേകനഭാപനി നനിര്മ്മേനിചഭാല് തണലുല ലഭനിക്കുല പകേല് സമയല
വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനുല കേഴെനിയല.  അത്തരത്തനില് പദതനികേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
വവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി  : സര്,  അതനിലന്റെ  സഭാധലതകേലള  സലബന്ധനിചട്ട്
വനിശദമഭായ  പഠനല  നടത്തനിയഭാല്  മഭാതകമ  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന  കേഴെനിയകേയള.
അതനിലന്റെ  സഭാകങതനികേവനിദലലയക്കുറനിച്ചുല  അങ്ങലന  ഉത്പഭാദനിപനിക്കലപടുന്നെ
വവദദ്യുതനി  ലഭാഭകേരമഭാകുകമഭാ  എന്നെ  കേഭാരലവല  പരനികശഭാധനിക്കണല.  വവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനിപനിചഭാല് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലകേഭാടുക്കുന്നെകതഭാലടഭാപല വനിറഴെനികക്കണ്ടതുമുണ്ടട്ട്.
അലലങനില്  വലനിയ  ബഭാധലത  വരുല.   വലനിയ  വനില  വര്ദന  വന്നെഭാല്  അതട്ട്
വനിറഴെനിക്കഭാന കേഴെനിയനില.   ഇനഡലയനില് കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനില് വവദദ്യുതനി സുലഭമഭായനി
കേനിടഭാനുള്ള  സഭാഹചേരലവമുണ്ടട്ട്.  കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനില്  വവദദ്യുതനി  കേനിടഭാനുള്ളകപഭാള
ഇവനിലട  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  വവദദ്യുതനിക്കട്ട്  വനില  കൂടുതല്  ലകേഭാടുകക്കണ്ടനിവരുന്നെതട്ട്
പതനിസന്ധനി സൃഷനിക്കുല.  അതുലകേഭാണ്ടട്ട് അതനിലന്റെ എലഭാ വശവല പഠനിചതനിനുകശഷല
മഭാതകമ ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

മനി  .   സതീക്കര്: നനിയമസഭഭാ  സമുചയല  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായല  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനി
ലകേഭാണ്ടട്ട് പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നെതു സലബന്ധനിചട്ട്  ഒരഭാകലഭാചേന നടക്കുനണ്ടട്ട്.        
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എസട്ട്.ബനി.ടനി.-ലയ എസട്ട്.ബനി.ലഎ-യനില് ലയനിപനിചതനിലനത്തുടര്ന്നെട്ട്

സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലയനിലുണ്ടഭായ മഭാറങ്ങള

3 (*33) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :

 ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന  :

 ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :

 ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല  മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  കസറട്ട് ബഭാങട്ട് ഓഫട്ട് ടഭാവനകൂര് എസട്ട്.ബനി.ലഎ.-യനില് ലയനിപനിചതനിലന

തുടര്ന്നെട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലയനില്  എലന്തഭാലക്ക  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്

വന്നെലതന്നെട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഗഭാമതീണ  കമഖലലയ  തഭാങ്ങനിനനിര്ത്തനിയനിരുന്നെ

എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യലട  വഭായഭാ  മുനഗണനയല  കകേഭാര്പകററട്ട്  വഭായകേളക്കട്ട്  പഭാമുഖലല

നല്കുന്നെ  എസട്ട്.ബനി.ലഎ.-യലട  വഭായഭാ  മുനഗണനയല  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള

സലസഭാനത്തനിലന്റെ  വഭായഭാ  കമഖലയനില്  പകതലകേനിച്ചുല  ലചേറുകേനിട  വഭായകേളുലട

കമഖലയനില് എലന്തലഭാല മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് പുതനിയ സലവനിധഭാനത്തനില് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്;

(സനി)  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  ലയനിക്കുന്നെകതഭാടുകൂടനി  സലസഭാനത്തട്ട്  ബഭാങനിലഗട്ട്

കമഖലയനില്  എതമഭാതല  ലതഭാഴെനില്  നഷമുണ്ടഭാകുലമന്നെട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ

എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): സര്, 

(എ) 2017  ഏപനില് മഭാസല  1-ാം തതീയതനി മുതല് പഭാബലലല നല്കേനിയഭാണട്ട്

കസറട്ട് ബഭാങട്ട് ഓഫട്ട് ടഭാവനകൂര് അടക്കമുള്ള 5 ലപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേലള ഭഭാരതതീയ

കസറട്ട്  ബഭാങനില്  ലയനിപനിക്കുവഭാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുന്നെതട്ട്.

അതനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായള്ള  കഡറഭാ  ലമര്ജര്  ഉളലപലടയള്ള  നടപടനികേള

നടനവരുന്നെകതയളള.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്നെ  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ

കമഖലയനില്  ബഭാങ്കുകേളുലട  ലയനല  എലഭാ  അര്തത്തനിലുല  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെതനിനട്ട്

ഇനനിയല  സമയല  കവണ്ടനിവരുല.  ലയനല  മൂലമുണ്ടഭാകയക്കഭാവന്നെ  മഭാറങ്ങള  വരുല

ദനിനങ്ങളനില്  മഭാതകമ  പതലക്ഷലപടട്ട്  തുടങ്ങുകേയള.  ആയതനിനഭാല്  ഒരു

വനിലയനിരുത്തലനിനട്ട് സമയമഭായനിടനില.
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(ബനി)  ലയനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  ശഭാഖകേളുലട

അടച്ചുപൂടലുല  കകേരളതീയര്ക്കട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-കയഭാടട്ട്  ഉണ്ടഭായനിരുന്നെ  ലലവകേഭാരനികേ

ബന്ധല  നഷലപടുന്നെതുമൂലല  എന.ആര്.ലഎ.-കേളുകടതടക്കമുള്ള  നനികക്ഷപങ്ങളനില്

സൃഷനികചക്കഭാവന്നെ വന ഇടനിവല ഏലറടുക്കലനിനുകശഷല ഭഭാരതതീയ കസറട്ട് ബഭാങനിലന്റെ

വഭായഭാകശഷനിലയ  ലയനത്തനിനു  മുമ്പുള്ള  എസട്ട്.ബനി.ടനി./എസട്ട്.ബനി.ലഎ.-ലയ

അകപക്ഷനിചട്ട് സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുവഭാന സഭാധലതയണ്ടട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത ഏകേകദശല

90  ശതമഭാനകത്തഭാളല നനികക്ഷപവല എസട്ട്.ബനി.ടനി.  വഭായയഭായനി ലചേലവഴെനിചനിരുന്നെതട്ട്

കകേരളത്തനിലഭാണട്ട്.  പുതനിയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  അങ്ങലനലയഭാരു  സമതീപനല

പതതീക്ഷനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില. സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഏജനസനി ബഭാങഭായ

എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യമഭായനി  കചേര്ന്നെഭാണട്ട്  ബഹുഭൂരനിപക്ഷല  ടഷറനികേളുല  പവര്ത്തനിച്ചു

വന്നെനിരുന്നെതട്ട്.  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ,  വലഭാവസഭായനികേ  സസ്വയലലതഭാഴെനില്,

ലചേറുകേനിട,  ഗഭാമതീണ  കമഖലകേളനില്  ആവശലമഭായ  മൂലധനല  വഭായയഭായനി

നല്കുന്നെതനില്  സുപധഭാന  പങട്ട്  വഹനിചനിരുന്നെ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  സര്ക്കഭാരുമഭായനി

കചേര്ന്നെട്ട്  സബ്സനിഡനികേള അനുവദനിക്കുന്നെതനില് ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ പവര്ത്തനങ്ങള

നടത്തനിയനിരുന.  ദഭാരനിദല ലഘൂകേരണല,  വനിദലഭാഭലഭാസല,  സസ്വയലലതഭാഴെനില്,  ലചേറുകേനിട

വലവസഭായല,  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനില്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  സര്ക്കഭാര്

നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളനില്  കൃതലമഭായ  വഭായ  ഇടലപടലനിലൂലട  എസട്ട്.ബനി.ടനി.

വഹനിച പങട്ട് സ്തുതലര്ഹമഭാണട്ട്.  സലസഭാനത്തനിലന്റെ ഉയര്ന്നെ ബഭാങനിലഗട്ട്  സഭാന്ദ്രത,

ലയനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   എസട്ട്.ബനി.ടനി.  ശഭാഖകേളുലട  അടച്ചുപൂടലനിലനത്തുടര്ന്നെട്ട്

പകേടമഭായ കതഭാതനില് കുറയവഭാന സഭാധലതയണ്ടട്ട്. കമല്സഭാഹചേരലത്തനില് ബഭാങ്കുകേളുലട

ലയനല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലലവകേഭാരനികേ  ബന്ധമുണ്ടഭായനിരുന്നെ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യലട

അസനിതസ്വല ഇലഭാതഭാകുന്നെകതഭാടുകൂടനി സലസഭാനത്തനിലന്റെ സമ്പദ്ഘടനയലട വനിവനിധ

കമഖലകേളനില് വഭായഭാ ലഭലതയനില് ഉണ്ടഭാകുന്നെ ഇടനിവട്ട് ഒരു മഭാന്ദലത്തനിനട്ട് സമഭാനമഭായ

സഭാഹചേരലല സൃഷനിക്കുവഭാനുള്ള സഭാധലത തള്ളനിക്കളയഭാനഭാവനില.

(സനി)  എസട്ട്.ബനി.ടനി-എസട്ട്.ബനി.ഐ  ലയനകത്തഭാടുകൂടനി  സലസഭാനത്തനിലന്റെ

ബഭാങനിലഗട്ട്  കമഖലയനില് എതമഭാതല  ലതഭാഴെനില് നഷമുണ്ടഭാകുലമന്നെതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്

സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് വനിലയനിരുത്തലുകേലളഭാനല നടത്തനിയനിടനില. 
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ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  അങ്ങട്ട്  ഉത്തരത്തനില്  പറഞ്ഞെ

ലയനത്തനിലൂലട  ബഭാങനിലന്റെ  വനിശസ്വഭാസലതയഭാണട്ട്  നഷമഭാകുന്നെതട്ട്.  അക്കഇണ്ടട്ട്

കഹഭാളകഡഴട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ഐ.-യനില്  നനില്ക്കുന്നെതനിനുപകേരല  വലഭാപകേമഭായനി  മറട്ട്

ബഭാങ്കുകേളനികലയട്ട്  കപഭാകുന്നെ  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.

ജതീവനക്കഭാര്  കൂടവനിരമനിക്കലനികലയ്ലക്കത്തുന.  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  ഒരു  ലക്ഷല

കപര്ക്കട്ട്  മുപതട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുല  90  എ.റനി.എല.-കേളുല  ഉണ്ടട്ട്.  ഈ  ലയനത്തനിലൂലട

ഏതഭാണ്ടട്ട്  നഭാന്നൂറനിലടുത്തട്ട്  ശഭാഖകേള  നഷമഭാകുനണ്ടട്ട്.  ഇന്തലയനില്  ഇതനിലന്റെ

ആവകറജട്ട് എനപറയന്നെതട്ട് ഒരു ലക്ഷല കപര്ക്കട്ട് നഭാലട്ട് ബഭാങ്കുല ഏഴെട്ട് എ.റനി.എല.-ഉല

മഭാതമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്. ലയനത്തനിലൂലട ബഭാങ്കുകേളുലട എണ്ണത്തനിലുണ്ടഭാകുന്നെ ഈ

വലനിയ കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ആഗഹനിക്കുന്നെ

നടപടനികേലളലന്തലഭാമഭാണട്ട്?  കേലഭാഷട്ട്  ലലസട്ട്  ഇന്തലയഭാണട്ട്  നമ്മേള  വനിഭഭാവനല

ലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  കേലഭാഷട്ട്  ലലസട്ട്  ഇന്തല  വന്നെകപഭാള

ബഭാങ്കുകേള ഇടപഭാടുകേഭാലര പലരൂപത്തനില് വലനിയ കതഭാതനില് ലകേഭാള്ളയടനിക്കുനണ്ടട്ട്.

എ.ടനി.എല.-ല് പണമനിലഭാലയന്നെട്ട് പറയന്നെതനിനുകപഭാലുല ചേഭാര്ജട്ട് ഈടഭാക്കുന്നെ സഭാഹചേരലല

നനിലനനില്ക്കുന.  ബഭാങ്കുകേളുലട  എണ്ണത്തനില്വന്നെ  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുല

ഇത്തരത്തനില്  ബഭാങ്കുകേള  നടത്തുന്നെ  ലകേഭാള്ളയനില്  ഇടലപടുന്നെതനിനുലകവണ്ടനി

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുന്നെ കേഭാരലങ്ങലള സലബന്ധനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എല  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
പറഞ്ഞെതുകപഭാലല എസട്ട്.ബനി.ടനി. ലയനലമൂലല നമ്മുലട എസട്ട്.ബനി.ടനി.യലട പഴെയ പല
ശഭാഖകേളുല  എ.ടനി.എല.-കേളുല  നനിര്ത്തലഭാക്കുല.  അതനിലന്റെലയഭാലക്ക  ഫലമഭായനി
ബഭാങനിലഗട്ട്  സഭാന്ദ്രത കകേരളത്തനില് കുറയന്നെതനിനുള്ള സഭാധലതയണ്ടട്ട്.  പലക്ഷ  ഇതട്ട്
എതമഭാതല  വരുലമനള്ളതട്ട്  കേഭാത്തനിരുന്നെട്ട്  കേഭാണണല.  അങ്ങലന  സഭാന്ദ്രത
കുറയന്നെതട്ട്  തതീര്ചയഭായല  ഇവനിടലത്ത  ബഭാങനിലഗട്ട്  ഇനക്ലൂഷകനയല  നമ്മുലട
സഇകേരലങ്ങലളയല  ലപഭാതുവനില്  ബഭാധനിക്കുലമനമഭാതമല  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
പറഞ്ഞെതുകപഭാലല  എസട്ട്.ബനി.ഐ.  അനധനികൃതമഭായനി  ഒരുപഭാടട്ട്  ചേഭാര്ജുകേള
ഇടപഭാടുകേഭാരുലടകമല് അടനികചല്പനിക്കുകേയല ലചേയ്യുനണ്ടട്ട്.  ഇതനിനുള്ള പരനിഹഭാരലമന്നെ
നനിലയനില്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  സഹകേരണ  പസഭാനലത്ത  കൂടുതല്
ശക്തനിലപടുത്തുന്നെ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.  അതനിനുളള
ആകലഭാചേനകേള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇന്നെട്ട്  നമ്മുലട  നനിയനണത്തനില്,  നമുക്കട്ട്
സസ്വഭാധതീനനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്നെ  ബഭാങ്കുകേള  ഇലലനതലന്നെ  പറയഭാല.  അതനിലന്റെ
പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  സഹകേരണ  പസഭാനലത്ത  ശക്തനിലപടുത്തലഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
കേഭാണുന്നെ പതനിവനിധനി.
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ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  എസട്ട്.ബനി.ടനി.യനില്  വര്ഷങ്ങളഭായനി
ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനിലചേയനിരുന്നെ  മൂവഭായനിരത്തനിലധനികേല
ആളുകേളുണ്ടട്ട്.  ഇവലര മുഴവന പുറലകേരഭാര്  കജഭാലനിക്കഭാരഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നതീക്കമഭാണട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി./എസട്ട്.ബനി.ഐ. ലയനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എസട്ട്.ബനി.ഐ.  നടപനിലഭാക്കനി
ലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  പുറലകേരഭാര്  കജഭാലനിയനികലയട്ട്  ഇവര്  കപഭാകുകമ്പഭാള  ഇവര്ക്കട്ട്
കേനിടനിലക്കഭാണ്ടനിരുന്നെ  എണ്ണഭായനിരല  രൂപയനില്  നനിന്നെട്ട്  രണ്ടഭായനിരല  രൂപ  കുറഞ്ഞെട്ട്
നഭാലഭായനിരല  മുതല്  ആറഭായനിരല  രൂപയട്ട്  വലര  കജഭാലനിലചേകയണ്ട  സഭാഹചേരല
മുണ്ടഭാകുനണ്ടട്ട്.  സനിരല  സസ്വഭഭാവമുള്ള  കജഭാലനികേള  ഒരുകേഭാരണവശഭാലുല  പുറല
കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാന  പഭാടനില  എനളളതഭാണട്ട്  നമ്മുലട  രഭാജലലത്ത  നനിയമല.
എന്നെഭാല്  എലഭാ  ലതഭാഴെനില്  നനിയമങ്ങളുല  കേഭാറനില്പറത്തനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  ഇത്തരത്തനില്
വര്ക്കട്ട്  ഔടട്ട്കസഭാഴട്ട്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  ഒരു  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ഐ.യലട
ഭഭാഗത്തുനനിനണ്ടഭാകുന്നെതട്ട്.  ഇതനിനട്ട് ഇരകേളഭായനി മഭാറുന്നെതട്ട് ബഹുഭൂരനിപക്ഷല സതീകേളുല
എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആളുകേളുമഭാണട്ട്.  അവരഭാണട്ട്  ഈ ലചേറനിയ
കജഭാലനികേള  ലചേയ്യുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  കപഭാകുന്നെതട്ട്.  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഇടലപടഭാന
സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുണ്ടട്ട്.  ഇവനിലട  ലതഭാഴെനില്  നനിയമങ്ങളുണ്ടട്ട്.
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുലട  അവകേഭാശങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എല  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്:  സര്, ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പറഞ്ഞെതട്ട്
വളലര ശരനിയഭാണട്ട്.  ഈ ലയനത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലതലന്നെ ബഭാങനിലഗട്ട് ലചേലവട്ട് കുറയ്ക്കുകേ
എന്നെതഭാണട്ട്.  ലചേലവട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുള്ള  പല  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്  പധഭാനലപട  ഒന്നെട്ട്
റഭാഷണവലകസഷനഭാണട്ട്.  ബഭാഞ്ചുകേള തമ്മേനില് സലകയഭാജനിപനിക്കുകേ,  തുടക്കലമന്നെ
രതീതനിയനില്   തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കജഭാലനിലചേയ്യുന്നെവലര   കേരഭാറുകേഭാരഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ,
അത്തരത്തനിലുള്ള  പുനനഃസലഘടനയനിലൂലട  ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്  ലചേലവട്ട്  കുറയല്
തലന്നെയഭാണട്ട്.  ഇതുതലന്നെയഭാണട്ട്  കടഡട്ട്  യൂണനിയനുകേള  ഉയര്ത്തനിയനിരുന്നെ  ഏറവല
പധഭാനലപട  വനിമര്ശനവല. ഇതട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ലതഭാഴെനില്
വകുപനിനട്ട്  ഏതട്ട്  രതീതനിയനില്   ഇടലപടഭാന  കേഴെനിയല,   ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  എങ്ങലന
സഹഭായനിക്കഭാന കേഴെനിയല തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുല ആകലഭാചേനിക്കുനണ്ടട്ട്. 

ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന:  സര്,  നമ്മുലട രഭാജലത്തട്ട് നടപഭാക്കുന്നെ സഭാമഭാജലതസ്വ
വനികേസന നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് ഈ ലയനവല വന്നെനിട്ടുള്ളതട്ട്. കകേഭാര്പകററ്റുകേളക്കട്ട്
വഭായകേള  നല്കേഭാനുള്ള  സഇകേരലലമഭാരുക്കുകേയഭാണട്ട്.  ശതീ.  വനിജയട്ട്  മലലയട്ട്  വഭായ
നല്കേനിയതട്ട്  സലബന്ധനിച  ഓര്മ്മേ  നമ്മുലട  മുന്നെനിലുണ്ടട്ട്.  ഇത്തരല  സമതീപനങ്ങള
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വകേലക്കഭാണ്ടതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കലമഭാന ബഭാങനിലന്റെ തകേര്ചയല നമ്മുലട മുന്നെനിലുണ്ടട്ട്.
ഇവനിലട  മനനിയലട  മറുപടനിയനില്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  എടുത്ത  നനിലപഭാടുകേള
സൂചേനിപനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  അതഭായതട്ട്  "ദഭാരനിദല  ലഘൂകേരണല,  വനിദലഭാഭലഭാസല,
സസ്വയലലതഭാഴെനില്,  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായല,  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനില്  തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളനില്  കൃ തലമഭായ  വഭായ
ഇടലപടലനിലൂലട  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  വഹനിച  പങട്ട്  സ്തുതലര്ഹമഭാണട്ട്"  എന്നെട്ട്
സൂചേനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേരള  ബഭാങനിലഗനിലനക്കുറനിചട്ട്  കനരലത്ത  പറയകേയണ്ടഭായനി.
ഈലയഭാരു  സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  മുനവകേലയടുത്തട്ട്  ഇതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരലമന്നെ  നനിലയനില്  കകേരള  ബഭാങനിലന്റെ   പവര്ത്തനലത്ത  പരലഭാപമഭായ
രതീതനിയനില് മുകന്നെഭാട്ടു ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എല  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്:  സര്,  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല
മുന്നെണനിയലട  മഭാനനിലഫകസഭായനിലുല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപഖലഭാപനങ്ങളനിലുല
ബഡ്ജറനിലുലമലഭാല  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിലനക്കുറനിചട്ട്
കൃതലമഭായനി  പറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതുസലബന്ധനിച  പഠനല  അതനിലന്റെ  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഏതഭാനുല ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില് അതനിലന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിക്കുലമന്നെഭാണട്ട്  കേരുതുന്നെതട്ട്.  അതനിലന്റെ  സഭാരഭാലശല  എനപറയന്നെതട്ട്
പുതനിലയഭാരു  ബഭാങട്ട്  എന്നെ  അര്തത്തനിലല,  കകേരളത്തനില്  തനിതല  സഹകേരണ
സലവനിധഭാനമുണ്ടട്ട്.  അതട്ട്  ദസ്വനിതല  സഹകേരണ  സലവനിധഭാനമഭായനി  മഭാറുന.  കകേരളല
ലചേറനിയ സലസഭാനലമനള്ള നനിലയനില്  അങ്ങലന മഭാറുന്നെതഭാണട്ട് അഭനികേഭാമലലമന്നെട്ട്
അഞഭാല പഞവതര പദതനിയലട ടഭാസട്ട് കഫഭാഴട്ട് പറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്. റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിലന്റെ
പഠനവല ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  1998- ല് രഞനിത്തട്ട് കേമ്മേനിറനിയല  ഇതട്ട് അടനിവരയനിടട്ട്
പറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞെഭാല്
സര്ക്കഭാര്  അതനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനിഗണനിചട്ട്  പഭാകയഭാഗനികേമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  സര്,  കകേരള  സലസഭാനലത്ത  ബഭാങനിലഗട്ട്
ബനിസനിനസനിലന്റെ  നഭാലനിലലഭാന്നെട്ട്  ഭഭാഗല  കേയഭാളനിയനിരുന്നെ  കസറട്ട്  ബഭാങട്ട്  ഓഫട്ട്
ടഭാവനകൂര്  പഭാകദശനികേ  വനികേസനത്തനില്  നനിര്ണ്ണഭായകേ  പങഭാണട്ട്  വഹനിചനിരുന്നെതട്ട്.
കേര്ഷകേര്,  ലചേറുകേനിട  കേചവടക്കഭാര്,  സസ്വയലലതഭാഴെനില്  സലരലഭകേര്  തുടങ്ങനി
അടനിസഭാന  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  വഭായ  നല്കുന്നെതട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  ആയനിരുന.
എസട്ട്.ബനി.ടനി-എസട്ട്.ബനി.ഐ.  ലയനത്തനിനുകശഷവല  ഈ  ആനുകൂലലങ്ങള
ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എല  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്:  സര്,  ലയനത്തനിനുകശഷവല
എസട്ട്.ബനി.ഐ  ഒരു  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുതലന്നെയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടട്ട്  അതനിലന്റെ
കമധഭാവനികേളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് സലസഭാരനിക്കുല.  നമ്മേള വളലര കകഭാസഭായനി അവരുലട
വഭായ  കുറയനകണ്ടഭാ  ഇലകയഭാ  എന്നെട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുല.  അങ്ങലന  കുറവ
വരനികേയഭാലണങനില് അക്കഭാരലല എസട്ട്.എല്.ബനി.സനി.-യനില് ശക്തമഭായനി ഉന്നെയനിക്കുല.
അകതഭാലടഭാപല നമ്മേളുമഭായനി കൂടുതല് വവകേഭാരനികേ ബന്ധമുള്ള ധനകേഭാരല സഭാപനല
കകേരളത്തനില്  കവണല.  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളുണ്ടകലഭാലയന്നെട്ട്  ചേനിന്തനിചഭാലുല
ബഭാങനിലഗട്ട്  കമഖലയനില്  ഇടലപടഭാന  കേഴെനിയന്നെ  വലനിപവല  കശഷനിയമുള്ള
ഒന്നെഭായനിരനിക്കണല  ആ  സഭാപനല.  അതുലകേഭാണ്ടഭാണട്ട്  കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്
ബഭാങനിലനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതട്ട്.  അതുല  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  കചേഭാദനിച
കചേഭാദലത്തനിനുള്ള പതനികേരണമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാല. 

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല:  സര്,  ഏഴ  പതനിറഭാണ്ടനിലന്റെ  ചേരനിതമുള്ള
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  മലയഭാളനികേളുലട സസ്വന്തല ബഭാങഭായനിരുന. ആ ബഭാങട്ട് ഏപനില് മഭാസല
ഒന്നെഭാല  തതീയതനി  മുതല്  ഇലഭാതഭായനി.  ഒരു  വലനിയ  ബന്ധല  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.യമഭായനി   ഉണ്ടട്ട്. കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനത്തനിലൂലട കകേരളത്തനിലല സഹകേരണ
കമഖലലയ  തകേര്ക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  ആര്.ബനി.ഐ.ലയ  കൂട്ടുപനിടനിചട്ട്
കകേന്ദ്രല  നടത്തനിയ  നതീക്കല  കകേരളത്തനിനട്ട്  വലനിയ  പതലഭാഘഭാതമുണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ലയനലത്തത്തുടര്ന്നെട്ട്  ഗഭാമങ്ങളനില്  ആയനിരല  രൂപയല  ലചേറനിയ  നഗരങ്ങളനില്
രണ്ടഭായനിരല  രൂപയല  നഗരങ്ങളനില്  മൂവഭായനിരല  രൂപയല  ലമകടഭാ  നഗരങ്ങളനില്
അയഭായനിരല  രൂപയല  അക്കഇണ്ടനില്  മനിനനിമല  ബഭാലനസട്ട്  കവണലമന്നെട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ഐ.  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇത്തരല വനിഷയങ്ങളനില് എങ്ങലന നമുക്കട്ട്
പതനികരഭാധനിക്കഭാന  കേഴെനിയല;  ഇത്തരല  കേടനകേയറമുണ്ടഭാകുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനിലല
സഹകേരണ  കമഖലയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നമുക്കട്ട്  നടത്തഭാന  കേഴെനിയന്നെ
പവര്ത്തനങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എല  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്:  സര്,  ഇതട്ട്  വളലര  ലതറഭായ  ഒരു
നടപടനിയഭാണട്ട്.  ജനങ്ങള  സമ്പഭാദനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  പനിഴെ  ഈടഭാക്കുന്നെതട്ട്  ഒട്ടുല
അഭനിലഷണതീയമഭായ  കേഭാരലമല.  കകേവലല  വരുമഭാനത്തനിനുള്ള  ഒരു  മഭാര്ഗ്ഗമഭായനി
ഇതനിലന  കേഭാണുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുലട  സഹകേരണ  കമഖലലയ  ശക്തനിലപടുത്തനി
ലക്കഭാണ്ടഭാണട്ട്  നമുക്കട്ട്  ഇതനികനഭാടട്ട്  പതനികേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയകേ.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
അനഭാവശലമഭായ  പനിഴെകേളുല  പനിരനിവകേളുലമഭാനല  ഇലഭാത്ത  ഒരു  ജനകേതീയ
സലവനിധഭാനമഭായനി  സഹകേരണപസഭാനലത്ത  ശക്തനിലപടുത്തുകേ  എനള്ളതു
തലന്നെയഭാണട്ട് നമ്മുലട ലക്ഷലല. 

(കചേഭാകദലഭാത്തര സമയല കേഴെനിഞ്ഞു.)
1075/2017.
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2. കരഖഭാമൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

നനികുതനി ഭരണല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

4(*34) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനികുതനി  പനിരനിലചടുക്കുന്നെതനിലല
അഴെനിമതനിയല  ലകേടുകേഭാരലസതയല  ലകേഭാണ്ടട്ട്  പദതനി  അടങലനിലന്റെ  മൂന്നെനിലലഭാന
മഭാതല  ലചേലവഴെനിക്കഭാന  സഭാധലമഭാകുകേയല  അതുവഴെനി  വനികേസന  മുരടനിപനിനനിട
യഭാക്കുകേയല ലചേയ സഭാഹചേരലല തനിരുത്തനി,  നനികുതനി ഭരണല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി) സലസഭാനല കനരനിടുന്നെ സഭാമ്പത്തനികേ മുരടനിപനില് നനിന്നെട്ട് കേരകേയറുവഭാനഭായനി
എടുത്ത നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  വനികേസന  പദതനികേളക്കുള്ള  മൂലധന  ലചേലവട്ട്  നനിശ്ചനിത  രതീതനിയനില്
സഭാധലമഭാകുനകണ്ടഭാ എന്നെട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ) : 

(എ)  നനികുതനി  ഭരണല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി കൂടുതല് കശഷനിയളള സര്വ്വര്
സഭാപനിക്കുകേയല സനിസല സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്നെ കസഭാഫട്ട്  ലവയര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല ലചേയ.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട്പ്ല്ലേ  കചേഭാദനിചട്ട് വഭാങ്ങുന്നെതനിലന കപഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നെ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.  അതുകപഭാലലതലന്നെ കേമ്പക്യൂടര്
ബനിലനിലഗട്ട്  ഉളള വലഭാപഭാരനികേള അവരുലട ബനില്ലുകേള തതമയല
തലന്നെ അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ലചേയ്യുന എന്നെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല നടത്തഭാനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. കൂടുതല്  വലഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ലകേഭാണ്ടു
വരുന്നെതനിനുളള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു.

4. അപതീല്  കകേസുകേളുല  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുല  എതയല  കവഗല
തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു.
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5. റനികടണ്  സ്ക്രൂടനിനനി,  കുടനിശ്ശേനികേ  അസസട്ട്ലമന്റെട്ട്  എന്നെനിവ
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി.

6. റവനക്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസ്വരനിതലപടുത്തനി.

7. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയന്നെതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

8. ഓഡനിറട്ട്  വനിസനിറട്ട്  വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഇകന്റെണല്
ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗല ശക്തനിലപടുത്തനി.

9. 60  ലക്ഷല  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വനിറ്റുവരവളള  അനുമഭാന
നനികുതനിദഭായകേര്ക്കട്ട് ആലനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

10. നനികുതനി  കചേഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനധനികൃത
മദലത്തനിലന്റെ  ഉത്പഭാദനല,  വനിതരണല,  വനിപണനല  എന്നെനിവ
തടയന്നെതനിനഭായനി ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് പവര്ത്തനങ്ങള
എലലക്സസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന നടത്തനിവരുന.

11. ആധഭാരങ്ങളുലട രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീസട്ട് ഓണ്ലലലനഭായനി അടയഭാനുള്ള
സഇകേരലല ഏര്ലപടുത്തനി.

12. കേഭാലപഴെക്കല ലചേന്നെ വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ഗതീന ടഭാക്സട്ട് ഏര്ലപടുത്തനി
യതനിലൂലടയല  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനിയനിലൂലടയല,
നനികുതനി  അടയഭാത്തതനിനഭാല്  പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങള
കലലല  ലചേയട്ട്  അതനില്  നനിനല  കുടനിശ്ശേനികേ  വസൂലഭാക്കുന്നെ
തനിലൂലടയല  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്  മുകഖനയളള  നനികുതനി
വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  നനികുതനി  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  കമല്  സൂചേനിപനിച
അടനിയന്തര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചതനിനു പുറലമ പശ്ചഭാത്തല സഇകേരല കമഖലയനില്
അനനിവഭാരലമഭായ മൂലധനലചേലവനിനുളള പണല കേലണ്ടത്തുന്നെതനികലയഭായനി  'കേനിഫ്ബനി'
കപഭാലുളള  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  സഭാപനങ്ങലള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  മുന
ലലകേലയടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  സമഗമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയല
സഭാര്വ്വതനികേ  അലഗതീകേഭാരമുളള  വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങുന്നെ  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  രൂപല
നല്കുകേയല  ലചേയ.  ഫണ്ടനില്  സമഭാഹരനിക്കുന്നെ  നനികക്ഷപങ്ങള  വകേമഭാറനി
ലചേലവഴെനിക്കുന്നെനിലലന്നെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുല പവര്ത്തനങ്ങള നനിയമഭാനുസൃതമഭാലണന്നെട്ട്
സഭാക്ഷലലപടുത്തഭാനുല ഫണ്ടട്ട്സട്ട് ടസനി ഉപകദശകേ കേമ്മേതീഷനട്ട് രൂപല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  ആധുനനികേ സകങതങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പദതനികേള  ആസൂതണല  ലചേയ്യുകേയല  ഘടല  ഘടമഭായനി  നടത്തനിപട്ട്  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുകേയല ലചേയ്യുന്നെതനിലൂലട വനികേസന പദതനികേളക്കുളള മൂലധന ലചേലവട്ട്
നനിശ്ചനിത രതീതനിയനില് സഭാധലമഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നെട്ട് കേരുതുന. 
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സഹകേരണ സലഘങ്ങലള തകേര്ക്കഭാനുളള ശമങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനി

5(*35) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി : 
ശതീ  .   ലജയനിലസട്ട് മഭാതദ്യു : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : 
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപട്ട്  മനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഗഭാമതീണ  സമ്പദട്ട്  വലവസയനില്  നനിര്ണ്ണഭായകേ  പങട്ട്
വഹനിക്കുന്നെ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങലള  തകേര്ക്കഭാനുള്ള  ശമങ്ങലള  അതനിജതീവനിക്കു
വഭാനഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  നടപടനികേള  എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേ,  പവര്ത്തന  കമഖലകേളനില്  ആവശലമഭായ
നവതീകേരണങ്ങള എലന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  കകേഭാര്  ബഭാങനിലഗട്ട്,  ലനറട്ട്  വര്ക്കട്ട്  ബഭാങനിലഗട്ട്  തുടങ്ങനിയ
സലവനിധഭാനങ്ങളനില് ഐകേരൂപലമുണ്ടഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശല  നല്കേഭാനുകദ്ദേശനി
ക്കുനകണ്ടഭാ എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലപളളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളുലട  കേഭാരലക്ഷമതയല  സുതഭാരലതയല
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി  സമഗ  സഹകേരണ  നനിയമകഭദഗതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുല.
അഴെനിമതനിയല  ക്രമവനിരുദ  പവര്ത്തനങ്ങളുല  നടത്തുന്നെ  സലഘങ്ങളനിലല
ഭരണസമനിതനിയല  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലപട  ഉകദലഭാഗസരുല  വലക്തനിപരമഭായനി  തലന്നെ
പസ്തുത  കുറങ്ങളക്കട്ട്  ബഭാധലതയളളവരഭായനിരനിക്കുല.   കകേരളത്തനിലല  സഹകേരണ
സലവനിധഭാനത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായകേള  കുടുതലഭായല  കനരനിടട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നല്കുന്നെതട്ട്  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  മുകഖനയഭാണട്ട്.  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലഘങ്ങള  ഡനിജനിറല്  സലവനിധഭാനത്തനികലയട്ട്  എത്തനിക്കുന്നെ
തനികലയഭായനി  സലസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ  സലഘങ്ങളനില് കകേഭാര്
ബഭാങനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  കവണ്ടനിയളള  നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  പുര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലഘങ്ങളനില്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട
ആഭനിമുഖലത്തനില്  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ടഭാനസര്  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ
സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  വനിതരണത്തനിനഭായനി  കേനിസഭാന  ലക്രഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്

അക്കഇണ്ടുകേള  റുകപ  കേനിസഭാന  കേഭാര്ഡകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനികന്മല്  നടപടനി

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   അലഗങ്ങളക്കട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  (DCB)  കേളനില്

mirror (zero balance) account  ആരലഭനിച്ചു.  ആധുനനികേ ബഭാങനിലഗട്ട് സഇകേരലങ്ങള

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങട്ട് വഴെനി നല്കുന്നെതനിനുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  വനിശസ്വഭാസല ആര്ജനിക്കുന്നെതനിനുല  നനികക്ഷപല സമഭാഹരനിക്കു

ന്നെതനിനുമഭായനി  2016  ഡനിസലബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  10  വലരയളള  ഒരു

മഭാസക്കഭാലല സഹകേരണ കമഖല സലരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന സലഘടനിപനിച്ചു.  വഭായഭാ

സലഘങ്ങളനി ല്  Know  Your  Customer  (KYC)  നടപഭാക്കണലമന്നെട്ട്  കേര്ശന

നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനി.

(ബനി)  സലസഭാനലത്ത എലഭാ പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ  സലഘങ്ങളനിലുല

കകേഭാര്  ബഭാങനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുന.  സലസഭാനലത്ത എലഭാ പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലഘങ്ങളനിലുല ഒരു

കകേഭാമണ്  കസഭാഫട്ട്  ലവയര്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  സഭാധലത  പരനികശഭാധനിച്ചു

വരനികേയഭാണട്ട്. സലസഭാനലത്ത 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുല കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട്

സലവനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലഘങ്ങളുല

കചേര്ന്നെട്ട്  ഡനിജനിറല്  ടഭാനസഭാക്ഷനസട്ട്  (Digital  Transactions)  കപഭാതഭാഹനിപനി

ക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേളുല സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണ്ടട്ട്.  സലസഭാനലത്ത  എലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയല,  ഒരു

ഏകേതീകൃത  കസഭാഫട്ട്  ലവയര്  സലവനിധഭാനത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടട്ട്.  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലഘങ്ങളനില്  ഒരു  കകേഭാമണ്

കസഭാഫട്ട്  ലവയര്  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി  9

അലഗങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തുകേയല  ഈ

കേമ്മേനിറനി വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി ചേര്ചകേള നടത്തനിവരനികേയല ലചേയ്യുന. 

കകേഭാമണ്  കസഭാഫട്ട്  ലവയറനികലയട്ട്  എലഭാ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലളയല

സലസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലനയല  എത്തനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  സഹകേരണ

സലഘല  രജനിസ്ട്രേഭാര്  കേണ്വതീനറഭായനി  9  അലഗങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു  സനിയറനിലഗട്ട്

കേമ്മേനിറനിലയ നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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നനികുതനി പനിരനിവനിനട്ട് കവണ്ടനിവരുന്നെ ലചേലവട്ട്

6(*36) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നെട്ട് :

ശതീ  .   മഞ്ഞെളഭാലകുഴെനി അലനി :

ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള :

ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് നനികുതനി പനിരനിവനിനട്ട്  കവണ്ടനിവരുന്നെ ലചേലവട്ട് അഖനികലന്തലഭാ

ശരഭാശരനിയമഭായനി തഭാരതമലല ലചേയട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രജനികസ്ട്രേഷന  ഫതീസട്ട്,  സലസഭാന  എവക്സസട്ട്  നനികുതനി  എന്നെനിവയലട

പനിരനിവനിനുള്ള  ലചേലവകേള  കൂടനിവരനികേയഭാലണന്നെ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്

വന്നെനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് ഇതനിനുള്ള കേഭാരണല എന്തഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നനിയമല പഭാബലലത്തനിലഭാവകമ്പഭാള ഇക്കഭാരലത്തനില്

എലന്തഭാലക്ക  മഭാറല  വരുലമനല  അതുമൂലല  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ലചേലവനില്  വരഭാവന്നെ

മഭാറല സലസഭാന വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഉപയക്തമഭാക്കഭാന വരുകത്തണ്ട പരനിഷ്കഭാരങ്ങലളയല

കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ) : 

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേലപ് കടഭാളര് ആന്റെട്ട്  ആഡനിറര് ജനറലനിലന്റെ  2015

മഭാര്ചട്ട് 31-നട്ട് അവസഭാനനിച വര്ഷത്തനിലല കസറട്ട് ഫനിനഭാനസനിലന്റെ ആഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

പകേഭാരല  സഭാമ്പട്ട്  ഡക്യൂടനിയനിലുല  രജനികസ്ട്രേഷന  ഫതീസട്ട്  ഇനത്തനിലുല  എലലക്സസട്ട്

നനികുതനിയനിനത്തനിലുല  നനികുതനി  പനിരനിവനിനട്ട്  കവണ്ടനി  വരുന്നെ  ലചേലവട്ട്  അഖനികലന്തലഭാ

ശരഭാശരനികയക്കഭാള കൂടുതലഭാണട്ട്.

2014-15 സലസഭാനത്തനിനുണ്ടഭാകുന്നെ
ലചേലവട്ട് (ശതമഭാനത്തനില്)

അഖനികലന്തലഭാ ശരഭാശരനി
(ശതമഭാനത്തനില്)

സഭാമ്പട്ട് ഡക്യൂടനിയല 
രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീസുല 5.74 3.59

എലലക്സസട്ട് നനികുതനി 10.54 2.09
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വഭാണനിജല  നനികുതനിയനിനത്തനിലുല  വഭാഹന  നനികുതനിയനിനത്തനിലുല  നനികുതനി

പനിരനിവനിനട്ട്  കവണ്ടനിവരുന്നെ ലചേലവട്ട് അഖനികലന്തലഭാ ശരഭാശരനികയക്കഭാള കുറവഭാണട്ട്.

2014-15
സലസഭാനത്തനിനുണ്ടഭാകുന്നെ
ലചേലവട്ട് (ശതമഭാനത്തനില്)

അഖനികലന്തലഭാ ശരഭാശരനി
(ശതമഭാനത്തനില്)

വഭാണനിജല നനികുതനി 0.75 0.91

വഭാഹന നനികുതനി 3.74 6.08

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എലലക്സസട്ട്,  രജനികസ്ട്രേഷന എന്നെതീ വകുപ്പുകേളനില്

നനികുതനി  പനിരനിവനിനുള്ള  ലചേലവട്ട്  കദശതീയ  ശരഭാശരനികയക്കഭാള  കൂടഭാന  കേഭാരണല

പഭാഥമനികേ  വനിലയനിരുത്തലനില്  സലസഭാനലത്ത  ആകളഭാഹരനി  ഭൂമനിയടമസതയലട

വനിസ്തൃതനി കുറവല മറട്ട്  സലസഭാനങ്ങളനി ല് നനിനല വലതലസമഭായനി  സലസഭാനത്തനില്

എലലക്സസട്ട്  വകുപട്ട്,  അബ്കേഭാരനി  നനിയമല  തുടങ്ങനിയവയലട  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്

ചുമതലകേള എന്നെനിവ കൂടനി വഹനിക്കുന്നെതുലകേഭാണ്ടഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര-സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട് മൂലധന പങഭാളനിത്തമുള്ള കേമ്പനനി

നനിയമത്തനിലല വകുപട്ട്  25  പകേഭാരല രജനിസര് ലചേയ  GSTN  എന്നെ കേമ്പനനിയഭാണട്ട്

ഇന്തലയനിലല കകേന്ദ്ര-സലസഭാന വകുപ്പുകേളനില് രജനികസ്ട്രേഷനുള്ള എലഭാ വലഭാപഭാരനികേളക്കുല

റനികടണ്  ഫയല്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുല  ഇ-കപലമന്റെട്ട്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുല  കവണ്ട  IT

സലവനിധഭാനമഭായ  common  portal  തയഭാറഭാക്കുന്നെതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  GSTN-നട്ട്

ലമഭാത്തല  ലചേലവനിലന്റെ  50%  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുല   50%  സലസഭാന  കകേന്ദ്രഭരണ

പകദശങ്ങളുല  നല്കകേണ്ടതുണ്ടട്ട്.  2015  ലമയട്ട്  മഭാസത്തനിലല  നനികുതനിദഭായകേരുലട

എണ്ണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കകേരള

സലസഭാനല നഭാലട്ട് കകേഭാടനി ലതഭാണ്ണൂറനിനഭാലു ലക്ഷല രൂപ GSTN-നട്ട് നല്കകേണ്ടതുണ്ടട്ട്.

ഇകതഭാലടഭാപല  തലന്നെ  സലസഭാനത്തനിലല  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിലുല

പുനനഃസലഘടന  അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  ഇതനിനുളള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടതുണ്ടട്ട്.

ആ  ക്രമതീകേരണല  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കശഷകമ  നനികുതനി  പനിരനിവനിനട്ട്  കവണ്ടനിവരുന്നെ

ലചേലവട്ട് കൃതലമഭായനി തനിടലപടുത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.
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സലസഭാനല കനരനിടുന്നെ ലലവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി

7(*37) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വരളച രൂക്ഷമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില് സലസഭാനല കനരനിടുന്നെ വവദദ്യുതനി
പതനിസന്ധനിയലട ചേനിതല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  വവദദ്യുതനി  ലഭലതയനിൽ  പകേടമഭാകുന്നെ  കുറവട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗല  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  വര്ദനിക്കുലമന്നെതട്ട്
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്,  വവദദ്യുതനി നനിരക്കട്ട് വര്ദനിപനിക്കുവഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  പവര്കേട്ടുല,  കലഭാഡ്ലഷഡനിലഗുല  ഏര്ലപടുകത്തണ്ട
സഭാഹചേരലല ഉണ്ടഭാകുകമഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശല ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ലലവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി  ): 

(എ)  അന്തര് സലസഭാന പവര് പര്കചസട്ട് വഴെനി കകേരളത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
ലലവദദ്യുതനി തഭാരതകമലന കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനില് കകേരളത്തനില് എത്തനിക്കുവഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതനിനഭാല്  വരളച  രൂക്ഷമഭായ  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  സലസഭാനല
കനരനിടുന്നെ ലലവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുന്നെതനിനട്ട് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണ്ടഭായ  കുറവമൂലല  സലസഭാനത്തട്ട്  പതതീക്ഷനിചനിരുന്നെ
നതീലരഭാഴക്കനിലന്റെ  ഏകേകദശല  50  ശതമഭാനല  മഭാതമഭാണട്ട്  ലഭലമഭായതട്ട്.   ഇതുമൂലല
ഏകേകദശല  3288  ദശലക്ഷല യൂണനിറനിലന്റെ കുറവഭാണട്ട് ഈ ജലവര്ഷല ഏപനില്  18
വലരയളള  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുളളതട്ട്.   കലഭാഡ്ലഷഡനിലകഗഭാ  പവര്കേകടഭാ
കൂടഭാലത  ഈ  കുറവട്ട്  നനികേത്തനി  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  ആവശലകേത  നനിറകവറഭാനുളള
ആസൂതണല  2016  ആഗസട്ട്  മഭാസല  മുതല്  തലന്നെ  തുടങ്ങനിയനിരുന.   ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ജലലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനല  ക്രമതീകേരനിചട്ട്  പരമഭാവധനി  ജലല  ഇടുക്കനി,
ശബരനിഗനിരനി,  ഇടമലയഭാര്  ജല  സലഭരണനികേളനില്  സലഭരനിക്കുകേയല,  കൂടുതല്
ലലവദദ്യുതനി  പുറകമ  നനിന്നെട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല
ലചേയ.  ലലവദദ്യുതനി  ലഭലതയനില്  കുറവട്ട്  വന്നെനിട്ടുല  തഭാരതകമലന  വനില  കൂടനിയ
ലകേ.ഡനി.പനി.പനി,  ബനി.ഡനി.പനി.പനി,  കേഭായലകുളല എന്നെതീ തഭാപനനിലയങ്ങളനില് നനിനളള
ലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനല  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  സഭാധനിച്ചു.  കകേരള  സലസഭാനല  ഈ  വര്ഷല
രൂക്ഷമഭായ  വരളചയഭാണട്ട്  കനരനികടണ്ടനി  വന്നെലതങനിലുല  സലസഭാനത്തട്ട്
ഉണ്ടഭാകേഭാമഭായനിരുന്നെ  ലലവദദ്യുതനി  പതനിസന്ധനി,  മുനകൂടനിയളള  ആസൂതണലലകേഭാണ്ടട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന സഭാധനിച്ചു.
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(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേഭാലവര്ഷവല  തുലഭാവര്ഷവല  ദുര്ബലമഭായതനിനഭാല്
സലജഭാതമഭായ  ലലവദദ്യുതനി  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  100  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
ലലവദദ്യുതനി  24  മണനിക്കൂറുല,  100  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  രഭാതനി  6  മണനിക്കൂറുല
ലഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  DEEP  (ഡതീപട്ട്)  ഇ-ബനിഡനിലഗട്ട്  കപഭാര്ടല്  വഴെനി  റനികവഴട്ട്
ഓക്ഷനനില് പലങടുത്തട്ട് തഭാരതകമലന കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനില് ലലവദദ്യുതനി ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ഏര്പഭാടുകേള ലചേയതട്ട് കേഭാരണല നനിലവനില് ലലവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി ഇല.

ഈ അധനികേ ലലവദദ്യുതനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുളള കകേഭാറനികഡഭാര് ലഭലതയഭായനി
പനി.ജനി.സനി.ലഎ.എല്.-ലന്റെ  400  ലകേ.വനി  അരനികക്കഭാടട്ട്  സബ്കസഷനനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  315  എല.വനി.എ.  കശഷനിയള്ള  മൂന്നെഭാമലത്ത
ടഭാനകസഭാര്മര് മഭാര്ചട്ട് മഭാസല മുതല് തലന്നെ പവര്ത്തന സജമഭാക്കനി.  ഇതനിനഭായനി
3  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്   പവര്ഗനിഡനിനു
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   കൂടഭാലത  എസട്ട്.ആര്.എല്.ഡനി.സനി.-യനില്  നനിനല  ഇ-ബനിഡനിലഗട്ട്
പകേഭാരല യൂണനിറനിനട്ട്  1.25 രൂപ നനിരക്കനില് 85 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലലവദദ്യുതനി കകേഭാറനികഡഭാര്
ലഭലത  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനില്  ഉറപട്ട്  വരുത്തനിയനിരുന.  കകേന്ദ്ര  ഊര്ജ
മനഭാലയത്തനിലുല,  പവര്ഗനിഡനിലുല  സമ്മേര്ദ്ദേല  ലചേലുത്തനി  അലഗുര്  -  ശതീകേഭാകുളല,
വഭാര്ദ – നനിസഭാമഭാബഭാദട്ട്  -  ലലഹദരഭാബഭാദട്ട്  765  ലകേ.വനി ലലലനുല  400  ലകേ.വനി
ഡനിചനിപളളനി  -  നനിസഭാമഭാബഭാദട്ട്  ലലലനുല  ഭഭാഗനികേമഭായനി   പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനി
കേരഭാറനില് ഏര്ലപട മുഴവന ലലവദദ്യുതനിയല മഭാര്ചട്ട് മഭാസല മുതല് തലന്നെ ലഭലമഭാക്കഭാന
സഭാധനിച്ചു.

ഊര്ജല  സലരക്ഷനിചട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കുറവട്ട്  കനരനിടുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട
25  ലക്ഷല  LED  ബളബുകേള  കകേരളത്തനില്  ഈ  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  വനിതരണല
ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനുമുമ്പട്ട് ഒരു കകേഭാടനി ബളബുകേള വനിതരണല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്. DELP
പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  ഒന്നെര  കകേഭാടനി  ബളബുകേളഭാണട്ട്  വനിതരണല  ലചേയഭാനഭായനി
ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്.  അവകശഷനിക്കുന്നെ  50  ലക്ഷല  ബളബുകേളുലകൂടനി  വനിതരണല
ലചേയ്യുവഭാനുളള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഇതനിനുപുറകമ  ഊര്ജ  സലരക്ഷണ
കബഭാധവല്ക്കരണ കേഭാമ്പയനിനുല നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സഇകരഭാര്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  തസ്വരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി  ഈ
കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഊര്ജ  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  74.719  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കകേരള  ഗനിഡമഭായനി
ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതു  കൂടഭാലത  9.9773  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ഗനിഡട്ട്  ബന്ധനിതമലഭാത്ത
പദതനികേളുല പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

കമല്  വനിവരനിച  നനിലയനില്  ഈ  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഊര്ജ  പതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
142/2020.
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(സനി)  ലലവദദ്യുതനി  നനിരക്കട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള പരമഭാധനികേഭാരല  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട്.  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരുന്നെ  പവര്  പര്കചസനിലന്റെ  ലചേലവട്ട്
കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് വനിശദമഭായ കരഖകേകളഭാടട്ട് കൂടനി കകേരള
കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നെതുല  കേമ്മേതീഷന  ഈ
തഭാരനിഫട്ട് ലപറതീഷന പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനത്തനില് എത്തുന്നെതുമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  സലസഭാനത്തനിനട്ട് നനിലവനില് ആവശലമഭായ ലലവദദ്യുതനി ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ഏര്പഭാടുകേള  ലചേയതട്ട്  കേഭാരണല  നനിലവനില്  പവര്കേട്ടുല,  കലഭാഡ്ലഷഡനിലഗുല
ഏര്ലപടുകത്തണ്ട സഭാഹചേരലല ഇല. 

അണ്ടര്-17 ഫുട്കബഭാള കലഭാകേകേപനിലന്റെ ലസമനി ലലഫനല് മതരല നഷലപട
സഭാഹചേരലല

8(*38) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാല :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അണ്ടര്-17  ഫുട്കബഭാള  കലഭാകേകേപനിലന്റെ  ലസമനി  വഫനല്  മതരല
കകേരളത്തനിനട്ട് നഷലപടതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  തയഭാലറടുപ്പുകേളനിലല  ലമലലകപഭാക്കട്ട്  നയലമൂലമഭാകണഭാ പസ്തുത മതരല
കകേരളത്തനിനട്ട് നഷമഭായതട്ട് എന്നെതട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസസ്തുത  ഫുട്കബഭാള  കമളയലട  ഒരുക്കങ്ങളനില്  ആരുലടലയഭാലക്ക
ഭഭാഗത്തട്ട്  നനിന്നെഭാണട്ട്  വതീഴ്ചയണ്ടഭായലതനല  പസ്തുത  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയവര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാലയനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന  ) : 

(എ)  അണ്ടര്-17  ഫുട്കബഭാള  കലഭാകേകേപനിലന്റെ  മതരങ്ങള  സലബന്ധനിചട്ട്
ഔകദലഭാഗനികേമഭായ അറനിയനിപ്പു ലഭനിചതട്ട് മഭാര്ചട്ട്  27-നഭാണട്ട്.  ഇതനിനു മുമ്പട്ട് മതരക്രമ
സലബന്ധമഭായ യഭാലതഭാരുവനിധ അറനിയനിപ്പുകേളുല ഫനിഫ അധനികൃതര് നല്കേനിയനിടനില.
കേസ്വഭാര്ടര് ലലഫനല് അടക്കല ആലകേ 8 മതരങ്ങള ലകേഭാചനിക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  അല.  തയഭാലറടുപ്പുകേളനില്  കവണ്ട  ജഭാഗത  പുലര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  ഫനിഫ
നനിഷ്കര്ഷനിച  തതീയതനിയഭായ  കമയട്ട്  15-നു  മുമ്പട്ട്  തലന്നെ  കസഡനിയവല  കമയട്ട്  31-നട്ട്
മുമ്പഭായനി 4 പരനിശതീലന ഗഇണ്ടുകേളുല സജമഭാക്കനിവരുന. 
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(സനി)  തയഭാലറടുപനിലന്റെ  എലഭാ  ഘടങ്ങളനിലുല  ശുഷ്കഭാന്തനി  പകേടനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
എന്നെഭാല് ലടണ്ടര് നടപടനിക്രമങ്ങളനിലുല അനുബന്ധ കേഭാരലങ്ങളനിലുല നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  കേഭാലതഭാമസല  ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇകപഭാള
ജവഹര്ലഭാല് ലനഹ്രു ഇന്റെര്നഭാഷണല് കസഡനിയത്തനിലുല പരനിശതീലന ഗഇണ്ടുകേളഭായ
മഹഭാരഭാജഭാസട്ട് ഗഇണ്ടട്ട്,  പനമ്പനിളളനി നഗര് കസഭാര്ട്സട്ട് അക്കഭാദമനി,  കഫഭാര്ട്ടുലകേഭാചനി
ലവളനിഗഇണ്ടട്ട്,  പകരഡട്ട്  ഗഇണ്ടട്ട്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനികേള
പരമഭാവധനി കവഗതയനില് നടക്കുന.  ആയവ ഫനിഫ നനിഷ്കര്ഷനിച കമയട്ട് 15, കമയട്ട് 31
എന്നെതീ തതീയതനികേളക്കുളളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

തനിരുവനിതഭാലകൂര് കദവസസ്വല കബഭാര്ഡനിലന്റെ അധനികേഭാരങ്ങളുല കേര്ത്തവലങ്ങളുല

9(*39) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  : 
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സനി  : 
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപട്ട്  മനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലകൂര്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അധനികേഭാരങ്ങളുല  മുഖല
കേര്ത്തവലങ്ങളുല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാന്നെമ്പലകമടനില്  കക്ഷതല  നനിര്മ്മേനിക്കുലമന്നെ  കബഭാര്ഡട്ട്
പസനിഡന്റെനിലന്റെ പസഭാവനയല അതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര വനല-പരനിസനിതനി മനഭാലയലത്ത
കനരനിട്ടു സമതീപനിചതുല നനിയമഭാനുസൃത അധനികേഭാര പകയഭാഗമഭാകണഭാ;

(സനി)  കൃതലമഭായനി  മത  പഭാഠശഭാലകേളനില്  കപഭാകുന്നെവര്ക്കട്ട്  മഭാതകമ  കക്ഷത
ഭരണസമനിതനി അലഗതസ്വല നല്കുകേയള്ളു എന്നെ കദവസസ്വല കബഭാര്ഡട്ട് പസനിഡന്റെനിലന്റെ
പസഭാവന ശദയനില് വന്നെനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ഡനി)  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡട്ട്  പസനിഡന്റെനിലന്റെ  നനിലപഭാടുകേള  പലതുല
ധനിക്കഭാരപൂര്വവല നനിയമവനിരുദവല ആലണന്നെതട്ട് ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനിൽ
തനിരുവനിതഭാലകൂര്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡനിലന  മറട്ട്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡകേലളകപഭാലല
വനിപുലലപടുത്തനി ജനഭാധനിപതലവല്ക്കരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലപളളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ) 1950-ലല ടനി.സനി.എചട്ട്.ആര്.ലഎ. ആകനിലല 15, 15 എ വലവസകേളനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  അധനികേഭാരങ്ങളുല  മുഖലകേര്ത്തവലങ്ങളുമഭാണട്ട്  തനിരുവനിതഭാലകൂര്
കദവസസ്വല കബഭാര് ഡനിനുള്ളതട്ട്.
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(ബനി)  ഇക്കഭാരലല  1950-ലല  ടനി.സനി.എചട്ട്.ആര്.ലഎ.  ആകനിലല

വലവസകേളക്കനുസൃതമല.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  ഇത്തരല  ചേനില  പതവഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കദവസസ്വല

കബഭാര്ഡട്ട്  ജനഭാധനിപതല  രതീതനിയനില്  പവര്ത്തനിക്കണലമന്നെഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്

തഭാല്പരലലപടുന്നെതട്ട്.   ഇതനിനട്ട്  ഭലഗല  വരുന്നെപക്ഷല  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്. 

സഭാമ്പത്തനികേമഭാന്ദലല മറനികേടക്കഭാനുളള ശമങ്ങള

10(*40) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണ്ടസട്ട് :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :

ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസന  ആവശലങ്ങകളഭാടുള്ള  കകേന്ദ്ര

അവഗണനയല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിലപഭാടുമൂലല  സലസഭാന  എവക്സസട്ട്

നനികുതനിയനിലുല തൽഫലമഭായനി വനിലന നനികുതനിയനിലുല ഉണ്ടഭാകുന്നെ അപതതീക്ഷനിതമഭായ

വന  ഇടനിവല  ലപഭാതുലചേലവട്ട്  വര്ദനിപനിചട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലല  മറനികേടക്കഭാനുള്ള

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശമങ്ങലള എങ്ങലന ബഭാധനിക്കുലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമല്  സൂചേനിപനിച  പകേഭാരമുണ്ടഭാകുന്നെ  നനികുതനി  നഷല  പരനിഹരനിക്കഭാന

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന സമതീപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കക്ഷമ പദതനികേലളയല വനികേസന പദതനികേളയല നനികുതനി കശഭാഷണല

ഏതുതരത്തനില് ബഭാധനിക്കഭാനനിടയലണ്ടന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): 

(എ)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസന ആവശലങ്ങകളഭാടുള്ള കകേന്ദ്ര അവഗണനയല

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടുലമൂലല  സലസഭാന വഭാണനിജല  നനികുതനിയനിലുല  കുറവട്ട്

സലഭവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  19%  വര്ദനവട്ട്

ലഭനിക്കുലമന്നെഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിചനിരുന്നെതട്ട്.  എന്നെഭാല്  9%  വര്ദനവട്ട് മഭാതകമ കനടഭാന

കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുളള. വനിശദവനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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 വര്ഷല

പതതീക്ഷനിച വഭാണനിജല നനികുതനി
വരുമഭാനല ലഭനിച നനികുതനി വരുമഭാനല

തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില് ശതമഭാനല തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില് ശതമഭാനല

2016-17 36963.92 19 34038.36 9

കനഭാട്ടു  നനികരഭാധനല  നനിലവനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  2016  നവലബര്  9  മുതല്
2017 മഭാര്ചട്ട് 31 വലര എലലക്സസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന പതതീക്ഷനിച വരുമഭാനല 924 കകേഭാടനി
രൂപയല  ഈ  കേഭാലയളവനില്  ലഭനിച  തുകേ  766.72  കകേഭാടനി  രൂപയമഭാണട്ട്.  ടനി
കേഭാലയളവനില് എലലലക്സസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന പതതീക്ഷനിച വരുമഭാനത്തനില്  17.02%
കുറവണ്ടഭായനി.  ടനി  കേഭാലയളവനില്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല
സമഭാനകേഭാലയളവനിലന  അകപക്ഷനിചട്ട്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  വര്ദനവട്ട്
ഉണ്ടഭായനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്
2016-17  വര്ഷത്തനില്  ആലകേ  4.59%  മഭാതമഭാണട്ട്  വരുമഭാന  വര്ദനവട്ട്
ഉണ്ടഭായനിട്ടുളളതട്ട്. മുനവര്ഷല പസ്തുത വര്ദനവട്ട് 7.97% ആയനിരുന.  

(ബനി)  നനികുതനി  നഷല  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സമസ  കമഖലകേളനിലുല  കേനത്ത
ആഘഭാതമഭാണട്ട്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  തനനനിമനിത്തല  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലുല
ഉണ്ടഭായനിട്ടുളള സഭാമ്പത്തനികേ നഷല സലബന്ധനിച അന്തനിമ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകുന്നെ
മുറയട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനല നഷപരനിഹഭാരല ആവശലലപടുന്നെ കേഭാരലല സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.

(സനി)  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനില്നനിനല  ലഭലമഭായ  31-12-2016  വലരയള്ള
തഭാലഭാലനികേ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരല  2016  നവലബറനില്  സലസഭാന  എലലക്സസട്ട്
നനികുതനി  വളര്ച  മുന  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  3.15  ശതമഭാനല  കുറവട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയകപഭാള  ഡനിസലബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന  നനികുതനിയനില്  34.63
ശതമഭാനത്തനിലന്റെ ഇടനിവണ്ടഭായനി. 2016  ഒകകഭാബറനില്  19.8%  വളര്ച കരഖലപടുത്തനിയ
സലസഭാനത്തനിലന്റെ തനതട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് ഡനിസലബറനില് 2.35%  വളര്ച
മഭാതമഭാണട്ട്  കരഖലപടുത്തനിയതട്ട്.  2016  ഒകകഭാബറനിലന  അകപക്ഷനിചട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന
നനികുതനിയനില് നവലബര് മഭാസല  30.26  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയല ഡനിസലബറനില് വനിലന
നനികുതനിയനില്  17.43  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയല  രജനികസ്ട്രേഷന  നനികുതനിയനില്  26.40
ശതമഭാനത്തനിലന്റെയല  വഭാഹനനനികുതനിയനില്  11.44  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയല  ആലകേ
തനതു  വരുമഭാനത്തനില്  16.33  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയല  കുറവട്ട്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കനഭാടട്ട്
അസഭാധുവഭാക്കലനിലന്റെ ഫലമഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചയനിലുണ്ടഭായ
ഇടനിവല  നനികുതനി  കുറയന്നെതനിനുളള  സഭാഹചേരലത്തനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കനി.  സഭാമ്പത്തനികേ
പവര്ത്തനത്തനിലുണ്ടഭായ മന്ദത,  സഭാമ്പട്ട്  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനിലുണ്ടഭായ  കുറവട്ട്,
റനിയല്  എകസറട്ട്  കമഖലയനിലുണ്ടഭായ  തളര്ച,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  വന്നെ  കുറവട്ട്  എന്നെനിവ  കേഭാരണല  തനതട്ട്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്
പതതീക്ഷനിചനിരുന്നെ വളര്ച ലലകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.
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ലചേറുകേനിട, ഇടത്തരല സൂക്ഷ്മവലവസഭായങ്ങലള സലരക്ഷനിക്കഭാനുല
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുല പദതനികേള

11(*41) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാര്പകററട്ട് വല്ക്കരണലത്ത കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെ കകേന്ദ്ര നയത്തനിലന്റെ
ലകേടുതനികേളനില്നനിന്നെട്ട് സലസഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട,  ഇടത്തരല സൂക്ഷ്മവലവസഭായങ്ങലള
സലരക്ഷനിക്കഭാനുല  അവലയ  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുമഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലരലഭകേ  സഇകേരല  (ഈസട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡൂയനിങ്ങട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്)
സൂചേനികേയനില് ഏലറ പനിന്നെനില് നനില്ക്കുന്നെ നനിലവനിലല അവസ മഭാറനിലയടുക്കഭാനഭായനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലതഭാഴെനില്ദഭാന ക്ഷമത ഏറനിയതുല പരനിസനിതനി നഭാശവല ഭൂവനിനനികയഭാഗല
കുറഞ്ഞെതുമഭായ പരമ്പരഭാഗത കമഖലലയ നവതീകേരനിചട്ട് മതര പഭാപനി ഉയര്ത്തഭാനഭായനി
പദതനിയകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന) : 

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല  സമഗ
വനികേസനത്തനിനുല അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള ഒരുക്കനി നല്കുന്നെതനിനുല സലരലഭകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനുല  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായങ്ങലള  കപഭാതഭാഹനിപനിചട്ട്  കൂടുതല്
നനികക്ഷപല  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുമഭായനി  "സലരലഭകേതസ്വ  സഹഭായ  പദതനി"
വഴെനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  നല്കുനണ്ടട്ട്.  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ബനിസനിനസട്ട്  ടു  ബനിസനിനസട്ട്  മതീറട്ട്,  വലവസഭായ സലഗമല,
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുല  ഇനലവകസഴട്ട്  മതീറട്ട്,  സലരലഭകേതസ്വ  പരനിശതീലന  പദതനി,
ലടകകഭാളജനി  കനിനനിക്കട്ട്,  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാഗഭാല,  എമര്ജനിലഗട്ട്  കകേരള
തുടങ്ങനിയവ  സലഘടനിപനിക്കുകേയല  അതനിലൂലട  സലസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട
വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട്  വനിപണന  സഭാധലത  വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയല
ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ലലലസനസുകേളുല  കനിയറനസുകേളുല  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
സലസഭാന  തലങ്ങളനില്  സനിലഗനിള  വനിനകഡഭാ  കനിയറനസട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്. കൂടഭാലത ബഭാകങഴട്ട് സമനിതനികേളനില് വലവസഭായനികേളുലട പശ്നങ്ങള
നനിരന്തരമഭായനി ഉന്നെയനിക്കുനമുണ്ടട്ട്.
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(ബനി) വലവസഭായ സലരലഭകേര്ക്കുളള സഇകേരലങ്ങളുലടയല സമയബന്ധനിതമഭായനി
അനുമതനി  നല്കുന്നെതനിലന്റെയല  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  കപഭാളനിസനി  ആന്റെട്ട്  ലപഭാകമഭാഷലന്റെ  (ഡനി.ലഎ.പനി.പനി.)  2016-ലല
കേണക്കുപകേഭാരല ഈസട്ട് ഓഫട്ട് ഡൂയനിലഗട്ട് ബനിസനിനസട്ട് സൂചേനികേയനില് കകേരളത്തനിലന്റെ
സഭാനല 20 ആണട്ട്.  ആയതട്ട് ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി ബന്ധലപട നനിയമങ്ങളനിലുല
ചേടങ്ങളനിലുല ബനിസനിനസട്ട് അനുകൂലമഭായ പരനിഷ്കരണങ്ങള നടത്തുന്നെതനിനഭായനി കകേരള
സലസഭാന  വലവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മഭാകനജനിലഗട്ട്  ഡയറകലറ
കനഭാഡല്  ഓഫതീസറഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിയമങ്ങളുല  ചേടങ്ങളുല
ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനുല  നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുല  പഠനല  നടത്തനി  ലഭനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്
സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനികേള  വരുകത്തണ്ട
ആകട്ട്/റൂളുകേള, ഉത്തരവകേള എന്നെനിവയനികന്മലുളള സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന നടനവരുന.

(സനി)  ലതഭാഴെനില്ദഭാന  ക്ഷമത  ഏറനിയതുല  പരനിസനിതനി  നഭാശവല
ഭൂവനിനനികയഭാഗവല കുറഞ്ഞെതുമഭായ പരമ്പരഭാഗത കമഖലലയ നവതീകേരനിചട്ട് മതരപഭാപനി
ഉയര്ത്തഭാനഭായളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കേരകേഇശല  ഉലന്നെങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ലപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളുല  പരനിശതീലന  പദതനികേളുല
കേരകേഇശല  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കട്ട്  കദശതീയ  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  മഭാര്ക്കറനില്
മതരനിക്കുന്നെതനിനുല വനിപണനല നടത്തുന്നെതനിനുല പദതനികേളുല ആവനിഷ്കരനിച്ചു വരുന. 

അതനിരപനിളളനി ജലലലവദദ്യുത പദതനിക്കട്ട് ബദല്

12(*42) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   എന  .   ഷലസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എല  .   ഷഭാജനി :
കഡഭാ  .    എല  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി ജലവവദദ്യുത പദതനിയമഭായനി മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണ്ടങനില്  അതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  ബദലഭായനി  ലചേലവട്ട്  കുറഞ്ഞെതുല  പരനിസനിതനി
സഇഹൃദവമഭായ  മകറലതങനിലുല  പദതനി  ലകേ.  എസട്ട്.  ഇ.  ബനി.  എല്.  ഉളലപലട
ഏലതങനിലുല ഏജനസനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് ലകേഭാണ്ടുവന്നെനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  എങനില്  ആ  ബദല്  പദതനിയലട  വനിശദവനിവരങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനി
യനിട്ടുകണ്ടഭാ; നനിഗമനങ്ങള എലന്തഭാലക്കലയന്നെട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 
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ലലവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി  ) : 

(എ)  അതനിരപനിളളനി  ജലലലവദദ്യുത  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  വനല-പരനിസനിതനി
മനഭാലയല  1998-ലുല  2005-ലുല  2007-ലുല  പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.  തുടര്ന്നെട്ട്  വനിവനിധ  ലപഭാതുതഭാലരല  ഹര്ജനികേള  പരനിഗണനിചട്ട്
മനഭാലയല  2007-ല് നല്കേനിയ പഭാരനിസനിതനികേ അനുമതനി റദ്ദേഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുളള
കേഭാരണല  കേഭാണനിക്കല്  കനഭാടതീസട്ട്  4-1-2010-ല്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട്
നല്കുകേയല  ഇതനിനുളള  മറുപടനി  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  2010  ജനുവരനി  മഭാസല
തലന്നെ  മനഭാലയത്തനിനട്ട്  നല്കുകേയല  ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഈ  കനഭാടതീസട്ട്  പനിന്നെതീടട്ട്
9-10-2015-ല്  കകേന്ദ്ര-വനല-പരനിസനിതനി  മനഭാലയല  പനിനവലനിക്കുകേയല,
പഭാരനിസനിതനികേ അനുമതനി 18-7-2017 വലര നതീടനിതരനികേയല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  163  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത  കശഷനിയളള  അതനിരപനിളളനി  പദതനിക്കട്ട്
ബദലഭായനി  ലചേലവട്ട്  കുറഞ്ഞെതുല പരനിസനിതനി  സഇഹഭാര്ദ്ദേവമഭായ പദതനികേലളഭാനല
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിടനില. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് അത്തരല പദതനികേലളഭാനല
ലകേഭാണ്ടുവന്നെനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

കേഭായനികേ നയല

13(*43) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എല  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേഭായനികേ  നയല  പഖലഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭായനികേ  രലഗലത്ത  വളര്ചയ്ക്കുല  പുകരഭാഗതനിക്കുല  എലന്തലഭാല
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് പസ്തുത നയത്തനില് ഉളലപടുത്തുന്നെലതന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭായനികേ  നയല  എന്നെകത്തയട്ട്  പഖലഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള
ലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന  ) : 

(എ-സനി)  പുതുതഭായനി  സമഗമഭായ  ഒരു  കേഭായനികേ  നയല  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതു
സലബന്ധനിച  വനിഷയല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സജതീവ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  "കേഭായനികേ
പരനിശതീലന സഇകേരലങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണ്ടട്ട് യഥഭാര്ത കേഭായനികേ പതനിഭകേലള
കേലണ്ടത്തനി  സമഗ  പരനിശതീലനല  ലഭലമഭാക്കുകേ"  എന്നെതട്ട്  പുതനിയ  നയത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുല.
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ലലവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി

14(*44) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഭാരമ്പകരലതര
ഉഇര്ജ കസഭാതസ്സുകേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെ നടപടനികേള
എലന്തലഭാലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഊര്ജ പദതനികേളുലട  നവതീകേരണല  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെ നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലലവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി): 

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് 2016-17 വര്ഷല സഇകരഭാര്ജത്തനില് നനിന്നെട്ട് ലലവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനത്തനിനഭായനി രണ്ടട്ട് പദതനികേള അലനര്ടട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന. ഗനിഡട്ട്
കേണക്റ്റഡട്ട് പദതനി (Solar Connect) വഴെനി 5 ലമഗഭാവഭാട്ടുല ശലഖലഭാബന്ധനിതമലഭാത്ത
പദതനി  (Offgrid-Solar  Smart)  വഴെനി  6.4 ലമഗഭാവഭാട്ടുമഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനല
ലചേയനിരുന്നെതട്ട്.  ഈ പദതനികേളുലട നനിര്വ്വഹണല പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

അലനര്ടനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് ലഡകപഭാസനിറട്ട്-കേണ്സളടനസനി സതീമുകേളനിലഭായനി
വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുലട റൂഫട്ട് കടഭാപനില് ആലകേ 586 കേനികലഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിത
കശഷനിയള്ള  സഇകരഭാര്ജ  പവര്  പഭാനകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങള  ആവശലലപടുന്നെതനുസരനിചട്ട്  അലനര്ടട്ട്  ഇത്തരല  സഭാപനങ്ങളനില്
സഇകരഭാര്ജ  പവര്  പഭാനകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  സഭാകങതനികേ  സഹഭായല
ലചേയവരുന.

കൂടഭാലത  അലനര്ടനിലന്റെ  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കുഴെല്മന്ദത്തുള്ള  സസ്വന്തല
ഭൂമനിയനില് ആലകേ  2  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത കശഷനിയള്ള ഒരു സഇകരഭാര്ജ പവര്
പഭാന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷന ലചേയട്ട് ലലവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിച്ചുവരുന. 

നനിലവനില്  സലസഭാനത്തട്ട്  കേഭാറനില്നനിനല  59.275  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുനണ്ടട്ട്.  ഇതനിനു  പുറകമ  9  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയനില്  വനിന്റെട്ട്  ഫഭാമുകേള
സഭാപനിക്കഭാന സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്. കൂടഭാലത, 10 ലമഗഭാവഭാടട്ട്
കശഷനിയളള  വനിന്റെട്ട്  ഫഭാമനിനട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുവഭാനുളള  നടപടനി
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 
1075/2017.
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കകേരളത്തനില്  കേഭാറനില്നനിന്നെട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാനഭായനി  സലസഭാന

സര്ക്കഭാരുല,  കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ എന.എചട്ട്.പനി.സനി.-യല തമ്മേനില്

ഒപ്പുവച ധഭാരണഭാപതത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് ആദലഘടമഭായനി  82  ലമഗഭാവഭാടട്ട്

കശഷനിയളള  വനിന്റെട്ട്  ഫഭാല  പഭാലക്കഭാടട്ട്  സഭാപനിക്കഭാനഭായളള  നടപടനികേള

എന.എചട്ട്.പനി.സനി. നടത്തനിവരുന.

2016-17  വര്ഷലത്ത  പദതനി  പകേഭാരല  അലനര്ടട്ട്  മുകഖന  സലസഭാന

സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീററുകേള സഭാപനിച്ചു നല്കേഭാനുല

തദസ്വഭാരഭാ  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലവളളല  ചൂടഭാക്കുന്നെതനിലൂലട  ലചേലവഭാകുന്നെ

ലലവദദ്യുതനി ലഭാഭനിക്കഭാനുല കേഴെനിയന. 100  ലനിറര് പതനിദനിന കശഷനിയളള ഏകേകദശല

8900  എണ്ണല  കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  ഹതീററുകേളഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  സഭാപനിച്ചു

ലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  ഇവ പതനിവര്ഷല ഏകേകദശല ഒരു കകേഭാടനി യൂണനിറട്ട്  ലലവദദ്യുതനി

ലഭാഭനിക്കഭാന പരലഭാപമഭാണട്ട്.

25  ലമഗഭാവഭാടനില്  തഭാലഴെയളള  ലചേറുകേനിട  ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേള

പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ  പദതനികേളഭായഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  ഈ

പദതനികേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  (MNRE)  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല

അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആലകേ  59  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിവരുന്നെ  5  ലചേറുകേനിട

ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  നടനവരുന.  നനിര്മ്മേഭാണല

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നെ 6 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട-II  പദതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണല

പുനരഭാരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത  ആലകേ

116.5 ലമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനി വരുന്നെ 14 ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കുവഭാന  KSEB  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പദതനികേളുലട  ലനിസട്ട്

അനുബന്ധല  1-ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

സഇകരഭാര്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  തസ്വരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി  ഈ

കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഊര്ജക്കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  KSEB  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  74.719  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കകേരള

ഗനിഡമഭായനി  ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  9.9773  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ഗനിഡട്ട്

ബന്ധനിതമലഭാത്ത പദതനികേളുല അനുബന്ധല II-ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്
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ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത പദതനികേള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി എനര്ജനി

മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ലസന്റെറനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ സ്മഭാള ലലഹകഡഭാ ലപഭാകമഭാഷന ലസല്

വഴെനി സര്ക്കഭാര് അനുമതനികയഭാടുകൂടനി സസ്വകേഭാരല സലരലഭകേര്ക്കട്ട് ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത

പദതനികേള  അനുവദനിചട്ട്  നല്കുകേയല  അവ  നടപനില്  വരുത്തുന്നെതനിനുളള

സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങള നല്കുകേയല ലചേയ്യുനണ്ടട്ട്. മതര ദര്ഘഭാസനിലൂലടയഭാണട്ട്

ഇതനിനുളള  സലരലഭകേലര  കേലണ്ടത്തുന്നെതട്ട്.  IPP  (Independent  Power  Project),

CPP (Captive Power Project) വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട് പദതനികേള അനുവദനിക്കുന്നെതട്ട്.

ഇത്തരത്തനില് ഏകേകദശല 45 ലമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനി വരുന്നെ 20 പദതനികേള

അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  എനര്ജനി  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെറനിലന്റെ  ലപഭാകപഭാസല്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പദതനികേളുലട ലനിസട്ട് അനുബന്ധല III-ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

MNRE-യലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നൂകറഭാളല  പതീകക്കഭാ  ജലലലവദദ്യുത

പദതനികേള  (5  കേനികലഭാവഭാടനിനു  തഭാലഴെ)  എനര്ജനി  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെര്

സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

(ബനി)  കേഞനികക്കഭാടട്ട്  225 കേനി.വഭാടട്ട്  കശഷനിയളള  9  കേഭാറഭാടനി  യനങ്ങള

നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.   അവയനില്  5  എണ്ണല  മഭാറനി  പകേരല  കശഷനികൂടനിയ  5  കേഭാറഭാടനികേള

സഭാപനിചട്ട്  (850KWx3+600KWx2)  സഭാപനിതകശഷനി  2.625  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കൂടനി

4.5  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ആക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേളുലട  ദര്ഘഭാസട്ട്  ക്ഷണനിക്കുന്നെതനിനുളള

പഭാരലഭ നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

നനിലവനിലുള്ള  ഊര്ജ  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണല  സമയബന്ധനിതമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  തഭാലഴെ  പറയന്നെ  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന:

1. ലപഭാരനിങ്ങല്ക്കൂത്തട്ട് ജലലലവദദ്യുത പദതനി

(i)  പസ്തുത  പദതനിയലട  ഇലകകഭാ  ലമക്കഭാനനിക്കല്  പവൃത്തനികേള

31-5-2015-നട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനട്ട്  കശഷല  സഭാപനിത  കശഷനി

32 MW-ല് നനിനല  36  MW  (4x9 MW) ആയനി വര്ദനിച്ചു. 

(ii) പസ്തുത പദതനിയലട ലപനകസഭാക്കുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി

19-2-2015-നട്ട്  എസട്ട്.എസട്ട്.ലഎ.പനി.എല്.-മഭായനി  കേരഭാര് ഒപനിട്ടു.

അതുപകേഭാരല നവതീകേരണ പവൃത്തനികേള നടനവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്
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2. കഷഭാളയഭാര്   (3x18 MW)   ജലലലവദദ്യുത പദതനി

(i)  ഇലകകഭാ  ലമക്കഭാനനിക്കല്  പവര്ത്തനികേളക്കഭായനി  M/s.  ഫ്ലവര്
എനര്ജനി  ലലപവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ഫുയഭാന  കേണ്കസഭാര്ഷലവമഭായനി
6-7-2015-നട്ട്  61.51  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  കേരഭാര്  ഒപനിട്ടു.  കേരഭാര്
കേഭാലഭാവധനി  33  മഭാസല  ആണട്ട്.   ബന്ധലപട  പവര്ത്തനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  സസ്വനിചട്ട്  യഭാര്ഡനിലന്റെ
നവതീകേരണ പവര്ത്തനികേളുല നടനവരുന.

(ii)  ലപനകസഭാക്കട്ട്  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനികേളക്കഭായനി  M/s.ലപസട്ട്
എനജനിനതീകയഴട്ട്  ലലപവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ലലഹദരഭാബഭാദട്ട്-നട്ട്
34,81,52,194  രൂപയട്ട്  വര്ക്കട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  ലചേയ.  കേരഭാര്
കേഭാലഭാവധനി 24 മഭാസല ആണട്ട്.  കേരഭാര് ഒപനിടഭാനുളള നടപടനികേള
അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

3. ഇടുക്കനി ഒന്നെഭാല ഘടല   (3x130 MW)   ജലലലവദദ്യുത പദതനി

പുനരുദഭാരണ നവതീകേരണ പവര്ത്തനികേളക്കഭായനി  M/s.ജനി.ഇ.പവര്
ഇനഡല  ലനിമനിറഡമഭായനി  24-9-2010-നട്ട്  48.42  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്
കേരഭാര്  ഒപനിട്ടു.  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  42  മഭാസല  ആണട്ട്.  ബന്ധലപട
പവര്ത്തനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

4. കുറലഭാടനി   (3x25 MW)   ജലലലവദദ്യുത പദതനി

കുറലഭാടനി ജലലലവദദ്യുത പദതനിയലട നവതീകേരണവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്
AHEC,  റൂര്കേതീ  നടത്തനിയ  RLA  (ശനിഷഭായസട്ട്)  പഠനത്തനിലന്റെ
അന്തനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  നവതീകേരണ  പദതനിക്കട്ട്  രൂപല
നല്കേനിവരുന.  പസ്തുത പുനരുദഭാരണ നവതീകേരണ പവര്ത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  സഭാപനിത  കശഷനിയലട  10  ശതമഭാനല  കൂടനി
അധനികേകശഷനി വനിഭഭാവനല ലചേയനിരനിക്കുന. 

സഹകേരണ രലഗത്തട്ട് ഘടനഭാപരമഭായ മഭാറല

15(*45) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    എല  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ ഏകേകേണ്ഠമഭായ ആവശലലത്ത അവഗണനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്
എസട്ട്.ബനി.റനി.-ലയ  ഇലഭാതഭാക്കനിയതനിലന്റെയല  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  മറവനില്
സഹകേരണകമഖലലയ  തകേര്ക്കഭാന  ശമല  നടത്തനിലയന്നെ  ആകക്ഷപത്തനിലന്റെയല
പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  സലസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  രലഗത്തട്ട്  ഘടനഭാപരമഭായ
മഭാറത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേരള  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സസ്വന്തല  ബഭാങഭാക്കനി
മഭാറഭാനുള്ള ശമത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാഥമനികേ  സലഘങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള എലന്തലഭാമഭാണട്ട്? 

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലപളളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ഹ്രസസ്വകേഭാല  മദലകേഭാല  വഭായഭാ  കമഖലയനില്
നനിലവനിലുളള തനിതല ഘടനയ്ക്കുപകേരല സലസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനികനയല ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേകളയല  സലകയഭാജനിപനിക്കുന്നെതുവഴെനി  ദസ്വനിതല  ഘടനയനികലയ്ക്കുളള
മഭാറമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  സഭാധലതകേളുല
വനിവനിധ  വശങ്ങളുല  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അഞലഗ
വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   സമനിതനി  2017  ഏപനില്  അവസഭാനകത്തഭാലട
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുലമന്നെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  പഭാഥമനികേ  സലഘങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്നെ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്:

1. പഭാഥമനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളനിലല
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  വഴെനി  റുകപ
കേനിസഭാന  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന്നെതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുന്നെ
പദതനി.  അലഗങ്ങളക്കട്ട്  ജനിലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനില്  മനിറര്
അക്കഇ ണ്ടട്ട് ആരലഭനിചട്ട് ആധുനനികേ ബഭാങനിലഗട്ട് സഇകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുളള പദതനി.

2. സലസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലഘങ്ങളനില്
കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനിയളള പദതനി. 

3. കകേഭാര്  ബഭാങനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
അനുസൃതമഭായനി  അലഗങ്ങളക്കട്ട്  ആധുനനികേ  സഇകേരലങ്ങള
നല്കുന്നെതനിനുളള പദതനികേള.

4. പഭാഥമനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളനില്  ഏകേതീകൃത
കസഭാഫട്ട് ലവയര് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുളള പദതനി.
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സസ്വര്ണ്ണ വനിനനിമയത്തനിലുല പണല ലലകേമഭാറുന്നെതനിലുല വരുത്തനിയ
അശഭാസതീയമഭായ നനിയനണങ്ങള

16(*46) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലസതീര്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്  :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്  :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വര്ണ്ണ വനിനനിമയത്തനിലുല  പണല വകേമഭാറുന്നെതനിലുല  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  അശഭാസതീയമഭായ  നനിയനണങ്ങള  സലസഭാനലത്ത
സമ്പദ്ഘടനലയ ഏതട്ട് വനിധത്തനില് ബഭാധനിക്കുനലവന്നെട്ട് വനിശകേലനല ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ബഭാങനിലഗട്ട്  ഇടപഭാടുകേള  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നയങ്ങളുലട ഫലമഭായനി ഇത്തരല ഇടപഭാടുകേളനികലയട്ട് തനിരനിഞ്ഞെ സഭാധഭാരണ ജനങ്ങലള
ബഭാങ്കുകേള കസവന നനിരക്കട്ട് ഈടഭാക്കനി ചൂഷണല ലചേയ്യുന്നെതട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
കവണ്ട നടപടനിലയടുക്കണലമന്നെട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടുകമഭാ;

(സനി)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  വനിപരതീത  ഫലല  കനരനിടഭാന  കവണ്ട
ധനസഹഭായല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ):  

(എ)  സസ്വര്ണ്ണ വനിനനിമയത്തനിലുല  പണല ലലകേമഭാറുന്നെതനിലുല  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  നനിയനണങ്ങള  സലസഭാന  സമ്പദ്ഘടനലയ  ഏതട്ട്
വനിധത്തനില്  ബഭാധനിക്കുനലവന്നെട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  വനിശകേലനല  ലചേയനിടനില.
എന്നെഭാല്  പസസ്തുത  നനിയനണങ്ങള  സലസഭാന  സമ്പദ്ഘടനയലട  സുപധഭാന
കമഖലകേലള  പതലക്ഷമഭായല  പകരഭാക്ഷമഭായല  ബഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭാല്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന്നെ ഭവനിഷലത്തുകേള പതതീക്ഷനിക്കുനണ്ടട്ട് :

1. സലസഭാനത്തനിലന്റെ സമ്പദട്ട് വലവസയനില് പധഭാന പങട്ട് വഹനിക്കുന്നെ
പരമ്പരഭാഗത  കമഖലകേളഭായ  മതലബന്ധനല,  കേയര്,  ലലകേത്തറനി,
കേശുവണ്ടനി,  കൃഷനി,  കതഭാടങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  പല  കമഖലകേളനിലുല
പൂര്ണ്ണമഭായല  കേറനസനി  വനിനനിമയല  നനിലനനില്ക്കുന്നെതനിനഭാല്
ഇവയനില്  നനിനളള  വരുമഭാനലത്ത  ആശയനിചട്ട്  കേഴെനിയന്നെ
ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേലള  പുതനിയ  നനിയനണങ്ങള  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുല.  
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2. കനഭാടട്ട്  ലഭലത  കൂടുതല്  ആവശലമഭായ  കമഖലകേളഭായ  ലചേറുകേനിട
വലഭാപഭാരല,  കഹഭാടലുകേള,  ലറകസഭാറനകേള,  ഗതഭാഗതല  എന്നെനിവയല
കേഴെനിഞ്ഞെ  കുറച്ചുവര്ഷങ്ങളഭായനി  മഭാന്ദലല  കനരനിടുകേയഭായനിരുന്നെ
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയല  ഈ  നയല  മഭാറത്തനിലന്റെ  കനരനിട്ടുളള
ആഘഭാതകമറ്റു വഭാകങ്ങണ്ടനിവരുല.

3. നനിര്മ്മേഭാണ  –ഗതഭാഗത  -  സലഭരണ  കമഖലകേളുലട  തനിരനിച്ചുവരവട്ട്
ഇനനിയല തഭാമസനികചയ്ക്കുല.

4. പുതനിയ  നനിയനണങ്ങള  സഭാമ്പത്തനികേ  പവര്ത്തനത്തനിലുണ്ടഭാക്കനി
കയയഭാവന്നെ  മന്ദത,  സഭാമ്പട്ട്  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില്  വരഭാവന്നെ
കുറവട്ട്,  റനിയല്  എകസറട്ട്  കമഖലയനിലുണ്ടഭാക്കനികയയഭാവന്നെ  തളര്ച,
കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലുണ്ടഭാക്കനികയക്കഭാവന്നെ  കുറവട്ട്
എന്നെനിവ  കേഭാരണല  തനതു  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ
വളര്ച ലലകേവരനിക്കഭാനുളള സഭാധലത കുറവഭാണട്ട്.

(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടുന്നെതഭാണട്ട്.

(സനി)  കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനല സലസഭാനത്തനിലന്റെ സമസ കമഖലകേളനിലുല കേനത്ത
അഘഭാതമഭാണട്ട്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.   തനനനിമനിത്തല  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലുല
ഉണ്ടഭായനിട്ടുളള സഭാമ്പത്തനികേ നഷല സലബന്ധനിച അന്തനിമ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകുന്നെ
മുറയട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനല നഷപരനിഹഭാരല ആവശലലപടുന്നെ കേഭാരലല സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേളനിലല ഉപകഭഭാക്തൃസഇഹൃദമലഭാത്ത നടപടനികേള

17(*47) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല  :
ശതീ  .   മഞ്ഞെളഭാലകുഴെനി അലനി  :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്  :
ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  പമുഖ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനില്
പലതുല  ഉപകഭഭാക്തൃ  സഇഹൃദമലഭാത്ത  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില് വന്നെനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കനഭാട്ടുനനികരഭാധന  നടപടനികേളക്കുകശഷല  അമനിതഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കുകേ,
വനിവനിധതരല  പനിഴെകേള  ഏര്ലപടുത്തുകേ,  ഇടപഭാടുകേളനില്  നനിയനണകമര്ലപടുത്തുകേ
തുടങ്ങനിയ  ബഭാങ്കുകേളുലട  ജനവനിരുദ  നയങ്ങളലക്കതനിലര  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
എലന്തങനിലുല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  ലപഭാതുജനങ്ങള  കനരനിടുന്നെ  ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിച്ചുകേനിട്ടുന്നെതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഇടലപടല് ഉണ്ടഭാകുകമഭാ?
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ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേളുലട പവര്ത്തനല നനിയനനിക്കുന്നെതട്ട് റനിസര്വട്ട്
ബഭാങ്കുല  ഭഭാരത സര്ക്കഭാരുമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടട്ട്  ബഭാങ്കുകേള അവരുലട  കസവനങ്ങളക്കട്ട്
ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  ഏര്ലപടുത്തുന്നെ അമനിതമഭായ ഫതീസുല പനിഴെയല  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനികനഭാ
കുറയ്ക്കുന്നെതനികനഭാ കവണ്ട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനികക്കണ്ടതട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തുന്നെതഭാണട്ട്. 

ലലവദദ്യുതനി ഉലഭാദന വര്ദനവനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പദതനികേള

18(*48) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : 
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : 
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : 
ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ആവശലമുള്ളതനിലന്റെ  30  ശതമഭാനല  വവദദ്യുതനി  മഭാതല
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനിൽ  ഉലഭാദന  വര്ദനവനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള എലന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  പഭാരമ്പകരലതര  കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിനള്ള  വവദദ്യുതനി  ഉലഭാദന
പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതീടുകേളുലടയല  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലടയല  കമല്ക്കൂരകേളനില്
കസഭാളഭാര്പഭാനല്  സഭാപനിചട്ട്  ബഭാററനികേള  കൂടഭാലത  കനരനിടട്ട്  വനിതരണ
ശലഖലയനികലക്കട്ട്  വവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിച്ചു  വനിതരണല  ലചേയ്യുന്നെ  പദതനി
അവകലഭാകേനല ലചേയനിട്ടുലണ്ടങനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നെ ജലവവദദ്യുത പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയനല അവ 
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തഭാലക്ക
യഭാലണനല ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ലലവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി): 

(എ&ബനി) സലസഭാനത്തട്ട് ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനഭായനി 16 പുതനിയ
ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഈ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുവഴെനി  156.5  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനി
വര്ദനവഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്. പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരല അനുബന്ധല (1) ആയനി
കചേര്ക്കുന*.  കൂടഭാലത  163  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത  കശഷനിയളള  അതനിരപനിള്ളനി
ജലലലവദദ്യുത പദതനി സമവഭായത്തനിലൂലട നടപഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്
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കുറലഭാടനി ജലലലവദദ്യുത പദതനിയലട നവതീകേരണവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  AHEC,
റൂര്കേതീ നടത്തനിയ RLA (ശനിഷഭായസട്ട്) പഠനത്തനിലന്റെ അന്തനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് അനുസരനിചട്ട്
നവതീകേരണ പദതനിക്കട്ട് രൂപല നല്കേനിവരുന.  പസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട് പകേഭാരല കുറലഭാടനി
എക്സറനഷന  സതീല  (1X50MW)  പദതനിക്കുകവണ്ടനി  മഭാതല  ഒരു  പുതനിയ
ലപനകസഭാക്കട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുളള  നനിര്കദ്ദേശല  സസ്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  കുറലഭാടനി
ജലലലവദദ്യുത  പദതനി  (3X25MW),  75MW  പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ
പവര്ത്തനിയലട  പഭാരലഭ  നടപടനികേള  ആസൂതണല  ലചേയവരുന.  പസ്തുത
പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  സഭാപനിത
കശഷനിയലട 10% കൂടനി അധനികേകശഷനി വനിഭഭാവനല ലചേയനിരനിക്കുന. 

പഭാരമ്പകരലതര കസഭാതസ്സുകേളഭായ കേഭാറട്ട്,  ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത പദതനികേള
എന്നെനിവലയ സലബന്ധനിക്കുന്നെ പടനികേ അനുബന്ധല (2) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

സഇകരഭാര്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  തസ്വരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി  ഈ
കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഊര്ജക്കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  വനിവനിധ  സഇകരഭാര്ജ  പദതനികേളനില്
നനിന്നെഭായനി  74.719  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കകേരള  ഗനിഡമഭായനി  ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതുകൂടഭാലത  9.9773  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ഗനിഡമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കഭാത്ത  സഇകരഭാര്ജ
പദതനികേളുല പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പദതനികേളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബന്ധല (3)
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

പൂവഭാറനില്  1  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയളള  വമകക്രഭാവനിനഡട്ട്  പദതനിയല
കേഞനികക്കഭാടട്ട് നനിലവനിലുളള  0.225  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  5  ലമഷതീനുകേള മഭാറനി കശഷനി കൂടനിയ
(0.85MWX3 + 0.6MWX2) ലമഷതീനുകേള സഭാപനിചട്ട് കേഭാറഭാടനിപഭാടത്തനിലന്റെ കശഷനി
2.625  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  2.5  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയളള  പുതനിയ
ലമഷതീന  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുമുളള  ദര്ഘഭാസട്ട്  ക്ഷണനിക്കുന്നെതനിനുമുളള  പഭാരലഭ
നടപടനികേള  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
സസ്വകേഭാരല സലരലഭകേര് വഴെനി വനിവനിധ പദതനികേളനിലൂലട  32  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനിയല
കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്. 

ലചേറുകേനിട  ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേളുലട  കപഭാളനിസനി  പകേഭാരല  മതര
ദര്ഘഭാസനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏകേകദശല  45MW  സഭാപനിതകശഷനി  വരുന്നെ
20 ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത പദതനികേള സസ്വകേഭാരല കമഖലയനിലൂലട   30 വര്ഷകത്തയട്ട്
'ബൂടട്ട്'  (BOOT)  അടനിസഭാനത്തനില്  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള 
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.   പദതനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധല  (4)  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്

142/2020.
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സലസഭാനത്തട്ട് 2016-17 വര്ഷല റൂഫട്ട് കടഭാപട്ട് വഴെനി സഇകരഭാര്ജത്തനില്നനിന്നെട്ട്

ലലവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനത്തനിനട്ട്  രണ്ടട്ട്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  ഗനിഡട്ട്

കേണക്റ്റ ഡട്ട് പദതനി (Solar Connect) വഴെനി 5 ലമഗഭാവഭാട്ടുല ശലഖലഭാബന്ധനിതമലഭാത്ത

പദതനി  (Offgrid-Solar  Smart)  വഴെനി  6.4  ലമഗഭാവഭാട്ടുമഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനല

ലചേയനിരുന്നെതട്ട്. ഈ പദതനികേളുലട നനിര്വ്വഹണല പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കകേരളത്തനില് കേഭാറനില്നനിനല ലലവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുകേ എന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാലട

കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  എന.എചട്ട്.പനി.സനി.-യമഭായനി  സലസഭാന

സര്ക്കഭാര് ധഭാരണഭാപതല ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയണ്ടഭായനി.  ഇതനിനപകേഭാരല ആദലഘടത്തനില് 82

ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയളള  കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  നലസനിലഗല,

കകേഭാടത്തറ  പകദശങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുവഭാനുളള  നടപടനികേള  എന.എചട്ട്.പനി.സനി-

യലട  ഭഭാഗത്തുനനിനല  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  നനിലവനിലുളള  കേഭാറഭാടനി  ലലവദദ്യുതനി

നനിലയങ്ങളക്കട്ട്  പുറകമ  9  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയളള  വനിന്റെട്ട്  ഫഭാമനിനട്ട്

സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുകേയല  10  ലമഗഭാവഭാടനിനട്ട്   സഭാകങതനികേഭാനുമതനി

നല്കേഭാനഭായനി നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുകേയല ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല

രഭാമക്കല്കമടട്ട് പകദശത്തട്ട് കേഭാറഭാടനി നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള സഭാധലതയല

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ഇതനിനുമുമ്പഭായനി  നടപഭാക്കനിയ  പതനിനഭായനിരല  സഇരഗൃഹ  പദതനിയനില്

9.83 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ഓഫട്ട് ഗനിഡട്ട് സഭാപനിത കശഷനി ലലകേവരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  കേഭാറനില്നനിനല  59.275  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനി

ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നെ കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്.

അലനര്ടനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് ലഡകപഭാസനിറട്ട് - ലടകനിക്കല് കേണ്സളടനസനി

സതീമനിലുളലപടുത്തനി  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  റൂഫട്ട്  കടഭാപനില്  ആലകേ

586  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത  കശഷനിയളള  സഇകരഭാര്ജ  പവര്  പഭാനകേള

സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കൂടഭാലത  അലനര്ടനിലന്റെ  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കുഴെല്മന്ദത്തുളള  സസ്വന്തല

ഭൂമനിയനില് ആലകേ  2  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത കശഷനിയളള ഒരു സഇകരഭാര്ജ പഭാന്റെട്ട്

കേമ്മേതീഷന ലചേയ ലലവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിച്ചുവരുന. 
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(സനി)  ബഭാററനികേള  ഇലഭാലത  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  സഇകരഭാര്ജ  പദതനികേള
2014-15  മുതല് കകേരളത്തനില് അലനര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണ്ടട്ട്.  ഈ ഇനത്തനില്
ഇതുവലര  ആലകേ  3.3  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പഭാനകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതനില്  വരുന്നെ  കേഭാലതഭാമസല  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  പവര്ത്തനങ്ങള
കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  ഒരു  ഓണ്  ലലലന  കപഭാര്ടല്  അലനര്ടനിലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില് രൂപലപടുത്തനിവരുന.  ഇതനിനു പുറകമ അലനര്ടനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്
ലഡകപഭാസനിറട്ട്-കേണ്സളടനസനി  സതീമുകേളനിലഭായനി  കകേരള  യൂണനികവഴനിറനി  കേഭാരലവടല
കേലഭാമ്പസനില്  100  കേനികലഭാവഭാട്ടുല,  തൃശ്ശൂര്  കകേഭാര്പകറഷനനിലല  ജയ്ഹനിന്ദട്ട്
ബനില്ഡനിലഗനില്  200  കേനികലഭാവഭാട്ടുല  ബഭാററനികേള  കൂടഭാലത  കനരനിടട്ട്  ഗനിഡനികലയട്ട്
ലലവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിച്ചു നല്കുന്നെ പദതനികേള സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ഇവ കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ജനകറഷന
ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരയനില്  0.78  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയളള  സഇകരഭാര്ജ
നനിലയങ്ങള  ഗനിഡമഭായനി  ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിതരണ-പസരണ  വനിഭഭാഗത്തനിലല
ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരകേളനിലഭായനി  1.37  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഇകരഭാ ര്ജ നനിലയങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണല  അന്തനിമഘടത്തനിലുല  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  മറട്ട്
ലകേടനിടങ്ങളുലട  മുകേളനിലഭായനി  1.12  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സഇകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങളുല,
സസ്വകേഭാരല/സര്ക്കഭാര്  വതീടുകേള/ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരകേളനിലഭായനി  6.192
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സഇകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങളുല  ഗനിഡമഭായനി  ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തട്ട്/സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുലട മുകേളനില് 1292.5  കേനികലഭാവഭാടട്ട് സഇകരഭാര്ജ
നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  കതഭാടനിയഭാര്  (40  ലമഗഭാവഭാടട്ട്),  ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട-II
(6  ലമഗഭാവഭാടട്ട്)  എന്നെതീ  ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  മുടങ്ങനി
ക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  പളളനിവഭാസല്  എക്സറനഷന  സതീമനിലന്റെ  (60  ലമഗഭാവഭാടട്ട്)
നനിര്മ്മേഭാണല 11-4-2017-ല് പുനരഭാരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നെ  കതഭാടനിയഭാര്,  ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട-II  എന്നെതീ  പദതനികേളുലട
കേരഭാറുകേള കഫഭാര്കകഭാസട്ട് ലചേയ്യുവഭാന ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന അനുവദനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  (ലലകേ)7/2016/ഊവ  തതീയതനി  4/3/2016
പകേഭാരല ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ബഭാക്കനി കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പദതനി
കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി  പുതനിയ  ലടണ്ടര്  വനിളനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യലട പവഭാസനി ചേനിടനി

19(*49)  ശതീ  .    ലകേ  .    എല  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പവഭാസനി ചേനിടനി  നടത്തുവഭാന ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-ക്കട്ട്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്
അനുമതനി നല്കേനിയതട്ട് എന്നെഭാണട്ട്;  അതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  നല്കേനിയ
ഉത്തരവനിലനറ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  1980-ലല  കകേന്ദ്ര  ചേനിടനി  നനിയമവല  അതനിനകേതീഴെനില്  ഉണ്ടഭാക്കനിയ
ചേടങ്ങളുലട  വലവസകേളുല അനുസരനിചഭാകണഭാ ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  പവഭാസനി  ചേനിടനി
നടത്തുന്നെതട്ട്;  ഇലലങനില്  ഏലതലഭാല  വലവസകേളക്കട്ട്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  ഇളവട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-ക്കട്ട് പവഭാസനി ചേനിടനികേള നടത്തുന്നെതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇലലങനില്  കേഭാരണലമന്തട്ട്;  പവഭാസനി  ചേനിടനി
നടത്തുന്നെതനിനട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  എലന്തലഭാല  പരസലങ്ങള  നഭാളനിതുവലര
പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  ചേനിടനി  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  ലസകേക്യൂരനിറനി  തുകേയല
ചേനിറഭാളന്മഭാരഭായ  പവഭാസനികേളനില്നനിന്നെട്ട്  പനിരനിക്കുന്നെ  ചേനിടനി  തുകേകേളുല  കേനിഫ്ബനിയലട
നനിധനിയനില്  നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നഭാളനിതുവലര  എലന്തലഭാല
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;

(ഇ)  ഇതനികലയട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെയല  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെയല  അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലമന്തട്ട്?

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): 

(എ)  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെ  2-3-2015-ലല  Notification  No.FEMA.
337/2015-RB പകേഭാരല കഫഭാറനിന എക്സട്ട്കചേഞട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ലറഗുകലഷന  2000-ല്
വരുത്തനിയ  കഭദഗതനി  പകേഭാരല  പവഭാസനി  ഇന്തലഭാക്കഭാര്ക്കട്ട്  ബഭാങനിലഗട്ട്  ഉപഭാധനികേള
വഴെനി  ചേനിടനിയനില്  കചേരഭാവന്നെതഭാണട്ട്.  പസ്തുത  കനഭാടനിഫനികക്കഷലന്റെ  പകേര്പട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  1982-ലല  കകേന്ദ്ര  ചേനിടനി  നനിയമവല  അതനിനു  കേതീഴെനില്  ഉണ്ടഭാക്കനിയ
ചേടങ്ങളുല,  29-7-2015-ലല  G.O.(MS)  No.136/2015/TD-ലല  വലവസകേളുല
അനുസരനിചഭാണട്ട് ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. പവഭാസനി ചേനിടനി വനിഭഭാവനല ലചേയ്യുന്നെതട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്
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(സനി)  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെ  2-3-2015-ലല  Notification  No.  FEMA.
337/2015-RB  പകേഭാരല  പവഭാസനികേലള  ചേനിടനിയനില്  കചേര്ക്കുന്നെതനിനട്ട്  29-7-2015-ലല
G.O.(MS)No.136/2015/TD  പകേഭാരല  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പവഭാസനി ചേനിടനി നടത്തുന്നെ രതീതനിലയപറനി അന്തനിമ രൂപമഭായനിടനില.
ആയതനിനഭാല് ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. പരസലങ്ങള ഒനല നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി&ഇ) പവഭാസനി ചേനിടനി ആരലഭനിചനിടനില.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്നെ പവഭാസനികേളനില്
നനിന്നെട്ട് പനിരനിക്കുന്നെ ചേനിടനിത്തുകേകേള കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട് നനികക്ഷപനിചട്ട് തുടങ്ങനിയനിടനില. 

ടൂറനിസല നയല

20(*50) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നെപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല വനികനഭാദസഞഭാരവല കദവസസ്വവല വകുപട്ട് മനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് പുതനിയ ടൂറനിസല നയല ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസല  കമഖലയലട  വളര്ചയ്ക്കുല  വനികേസനത്തനിനുല  എലന്തലഭാല
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് പസ്തുത നയത്തനില് ഉളലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത നയല എന്നെകത്തയട്ട് പഖലഭാപനിക്കഭാനഭാകുല എന്നെഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്?

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലപളളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.  2012-ല്  ആവനിഷ്കരനിച  ടൂറനിസല  നയത്തനികന്മല്  ആവശലമഭായ
മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  പുതുതഭായനി  കവണ്ടുന്നെതട്ട്  ഉളലപടുത്തനി  പുതനിയ  ടൂറനിസല
വനികേസനത്തനിനഭായളള സമഗ നയല രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്. 

(ബനി)  കകേരള  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാലസഭാരനികേ  ലലപതൃകേത്തനിനനിണങ്ങുന്നെ
നനിലയനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസല  സഭാധലതകേള  പകയഭാജനലപടുത്തുവഭാന
സഹഭായകേവല ടൂറനിസല കമഖലയനിലല സസ്വകേഭാരല നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട് ശക്തമഭായ പനിന്തുണ
നല്കുന്നെതുമഭായ  ഒരു  കകേരള  വനികനഭാദസഞഭാര  നയമഭാണട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.  ടൂറനിസല  കമഖലയലടയല  അനുബന്ധ  കമഖലകേളുലടയല  സമഗ
വനികേസനല,  ടൂറനിസല  രലഗവമഭായനി  പതലക്ഷമഭായല  പകരഭാക്ഷമഭായല  ബന്ധലപടട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെവരുലട  കക്ഷമല,  ലതഭാഴെനില്  സഭാധലത,  പരനിസനിതനി  സഇഹൃദ
വനികേസനല,  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട്,  പദതനി രൂപതീകേരണല,  ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസല,  ടൂറനിസല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഗതീന കപഭാകടഭാകക്കഭാള എന്നെനിവയല ആധുനനികേവല
നൂതനവമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗപദമഭാക്കനിയളള  വനികേസന  പദതനികേള
തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് പുതനിയ ടൂറനിസല നയത്തനില് ഉളലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.

(സനി) ഇതനിനഭായളള പഭാരലഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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സലസഭാനലത്ത കനഭാട്ടുക്ഷഭാമല

21(*51) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാല :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല

കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത മനിക്ക ടഷറനികേളനിലുല പണല ഇലഭാലത ലപനഷനകേഭാര്
ബുദനിമുടനിലഭായതനിലന്റെ  കേഭാരണല  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയ
വവകേലലങ്ങള കേഭാരണല ബഭാങ്കുകേളുലട എ.ടനി.എമ്മുകേളനില് കേറനസനി കനഭാടനിലഭാലത
ജനങ്ങള  ദുരനിതത്തനിലഭായതഭായ  ആകക്ഷപല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയല  റനിസര്വട്ട്
ബഭാങനിലന്റെയല ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിരുകന്നെഭാ;

(ബനി) ഉതവകേഭാലത്തുണ്ടഭായ കനഭാട്ടുക്ഷഭാമല ലപഭാതുജനങ്ങലള ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനി
യതനികനഭാലടഭാപല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനികുതനി വരവനിലന പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാനനിടയകണ്ടഭാ;

(സനി)  മദല  വനിപണനശഭാല  നനികരഭാധനവല  കേറനസനി  ക്ഷഭാമവല  സലസഭാന
സമ്പദട്ട്  വലവസയനില്  ഉണ്ടഭാക്കനിയ  ആഘഭാതത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നെട്ട്
നഷപരനിഹഭാരല കനടനിലയടുക്കഭാന നടത്തനിയ ശമങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേറനസനി  നല്കേഭാലത  ജനങ്ങലള  നനിര്ബന്ധനിതമഭായനി  ഡനിജനിറല്
ഇടപഭാടനിനട്ട്  കപരനിപനിക്കുകേയല  അകതഭാലടഭാപല  ഇത്തരല  ഇടപഭാടുകേളക്കട്ട്  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങള  സര്വതീസട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുകേയല  ലചേയട്ട്  ജനങ്ങലള
ലകേഭാള്ളയടനിക്കഭാന  അനുവഭാദല  നല്കുന്നെതഭായനി  ആകക്ഷപമുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നയല അടനിയന്തരമഭായനി തനിരുത്തഭാന ആവശലലപടുകമഭാ? 

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): 

(എ)  സലസഭാനലത്ത  മനിക്ക  ടഷറനികേളനിലുല  പണല  ലഭനിക്കഭാലത
ലപനഷനകേഭാര്ക്കട്ട്  വളലരയധനികേല  ബുദനിമുടട്ട്  അനുഭവലപടുന്നെ  കേഭാരലല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ടഷറനികേളനില് ഇടപഭാടട്ട് നടത്തുന്നെതനിനട്ട് ആവശലമഭായ പണല
ടഷറനികേളുലട ഏജനസനി ബഭാങനില് നനിന്നെഭാണട്ട് ലഭനിക്കുന്നെതട്ട്.  കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനത്തനിനു
കശഷല, ഏജനസനി ബഭാങനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടുന്നെ തുകേയലട പകുതനിയനില് കുറവ തുകേ
മഭാതമഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുന്നെതട്ട്.  ലപനഷനകേഭാര്  ഉളലപലടയളള  ടഷറനി  ഇടപഭാടുകേഭാര്
കനഭാടട്ട്  ക്ഷഭാമലമൂലല  കനരനിടുന്നെ  പയഭാസങ്ങള  പല  പഭാവശലല  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്
അധനികേഭാരനികേലള കരഖഭാമൂലല അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  കനഭാട്ടുക്ഷഭാമല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനികുതനി  വരവനിലന  കേഭാരലമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനല പഖലഭാപനിച  2016  നവലബര്
മഭാസല  രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനിലല  റവനക്യൂ  വരുമഭാനത്തനില്  മഭാതല  മുന  മഭാസലത്ത
അകപക്ഷനിചട്ട് 100 കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനിരുന. 2016 ഏപനില് മുതല് 2016
ഒകകഭാബര്  വലരയളള  പതനിമഭാസ   ശരഭാശരനി  വരുമഭാനല  220.98 കകേഭാടനി  രൂപയല
2016  നവലബര് മുതല്  2017  ജനുവരനി വലരയളള പതനിമഭാസ ശരഭാശരനി വരുമഭാനല
175.87 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്. കനഭാട്ടു നനികരഭാധനത്തനിനു കശഷല പതനിമഭാസ ശരഭാശരനി
വരുമഭാനത്തനില് 45.11 കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

കേറനസനി  ക്ഷഭാമലമൂലല  ഭഭാഗലക്കുറനി  വനില്പനയനില്  ഗണലമഭായ  കുറവണ്ടഭായനി.
തന്മൂലല  ഡനിസഇണ്ടട്ട്/കേമ്മേതീഷന/ഏജന്റെട്ട്സട്ട്  ലലപസട്ട്  എന്നെതീ  ഇനങ്ങളനില്
ഏജനമഭാര്ക്കുല  വനില്പനക്കഭാര്ക്കുല  സലഭവനിക്കഭാവന്നെ  നഷല  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
ടനിക്കറട്ട്  വനില്പനയനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  സര്വ്വതീസട്ട്  ടഭാക്സട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനി
നല്കേണലമന്നെട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്തനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.

കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല  നനിലവനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  2016  നവലബര്  9  മുതല്
2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  എലലക്സസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  പതതീക്ഷനിച  വരുമഭാനല
924 കകേഭാടനി രൂപയല ഈ കേഭാലയളവനില് ലഭനിച തുകേ 766.72 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്.
ടനി കേഭാലയളവനില് എലലക്സസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന പതതീക്ഷനിച വരുമഭാനത്തനില്  17.02%
കുറവണ്ടഭായനി.  ടനി  കേഭാലയളവനില്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  സമഭാന
കേഭാലയളവനിലന അകപക്ഷനിചട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വര്ദനവട്ട് ഉണ്ടഭായനിടനില. 

(സനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് കവണ്ട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഈ  വനിഷയങ്ങളനിലുളള  ആശങ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന
അറനിയനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ കമഖലയലട സലരക്ഷണല

22(*52) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായകമഖലയനില്  മുതല്  മുടക്കനിയനിട്ടുള്ളവരുല
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുല  കനരനിടുന്നെ  പതനിസന്ധനിലയക്കുറനിചട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത കമഖലയലട  തകേര്ച ഇന്നെലത്ത നനിലയനില് തുടര്ന്നെഭാല് വന
സഭാമ്പത്തനികേ ദുരന്തത്തനിനട്ട്  ഇടയഭാകുലമന്നെകേഭാരലല  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലല  വലവസഭായങ്ങളുലടയല
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയല സലരക്ഷണത്തനിനട്ട് എലന്തങനിലുല പഭാകക്കജട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന  ) : 

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല  പതനിസന്ധനികേള  കൃതലമഭായനി
വനിലയനിരുത്തനി അവ പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പകതലകേല
പഠനങ്ങലളഭാനല നടത്തനിയനിടനില. 

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  കമഖലലയ  തകേര്ചയനില്നനിനല
സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുല  ഈ  കമഖലയനിലല  പതനിസന്ധനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുല
ക്രനിയഭാത്മകേ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലല  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായങ്ങലള  സലരക്ഷനി
ക്കുന്നെതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലലകേത്തറനി കമഖലയനില്
ഉല്പഭാദനവല  വനിപണനവല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനി,  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട്
വനിദഗ്ദ്ധപരനിശതീലനല  നല്കുന്നെതനിനുളള  പദതനി,  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുല  മറട്ട്  അനുബന്ധ
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുമുളള കപഭാതഭാഹന സഹഭായ പദതനി, ലലകേത്തറനി സലഘങ്ങളുലട
ആധുനനികേവല്ക്കരണവല മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  കപഭാതഭാഹനത്തനിനുമുളള
പദതനി,  വനിപണനി  കേയറ്റുമതനി  കപഭാതഭാഹന  പദതനി  തുടങ്ങനിയവ  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. ലലകേത്തറനി കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കൂടുതല് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
നല്കുന്നെതനിനുല അവരുലട  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ലലകേത്തറനി സ്കൂള
യൂണനികഫഭാല പദതനിയല നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

കേരകേഇശല കമഖലയനില് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സലരലഭങ്ങള ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
'Assistance  Scheme  for  Handicrafts  Artisans  (ASHA)'  എന്നെ  പദതനി,
വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  പദതനി,
കേരകേഇശല കമഖലയനില് കസറുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള പദതനി, ലപഭാതുകസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള  പദതനി  എന്നെനിവ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
കേരകേഇശല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കപഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ  അവഭാര്ഡനിലന്റെ
മഭാതൃകേയനില്  സലസഭാന  അവഭാര്ഡട്ട്  തുകേ  50,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചട്ട്
ആദലമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി.
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ഈറ  –  പനമ്പട്ട്  ലനയട്ട്  കമഖലലയ  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഈ
കമഖലയനിലല  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനമഭായ  കകേരള  സലസഭാന  ബഭാലബൂ
കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  സഭാമൂഹല  യനവല്കൃത  പനമ്പട്ട്  ലനയട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
ശഭാക്തതീകേരണല,  സതീവറനിലഗട്ട്   യൂണനിറ്റുകേളുലട സഭാപനല,  ഫതീ ഡര് യൂണനിറ്റുകേള/പതീ-
കപഭാസസനിലഗട്ട്   യൂണനിറ്റുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  ശക്തനിലപടുത്തല്,  മൂലലഭാധനിഷനിത
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണല എന്നെനിവയഭായനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ഖഭാദനി
ഗഭാമവലവസഭായ കമഖലയനില് വഭായഭാ പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന. 

കേയര് കമഖലയനില് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ഉല്പഭാദന ക്ഷമതയല ഉല്പന്നെങ്ങളുലട
ഗുണനനിലവഭാരവല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  ആഭലന്തര  വനികദശ  വനിപണനികേള
ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുല  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലുല  കൂലനിയല
സലരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  യനവല്ക്കരണല  നടത്തുന്നെതനിനുല  വനില  വലതനിയഭാനല
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുല കുടുലബശതീ അടക്കമുളള സലവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട
ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനല  നടത്തുന്നെതനിനുല  കസര്  വനികേസന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

പരമ്പരഭാഗത  കേശുവണ്ടനി  കമഖലയനില്  കതഭാടണ്ടനിയലട  ദഇര്ലഭലല
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേരളത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  നഭാടന  കതഭാടണ്ടനി
സലഭരനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള കേശുവണ്ടനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന, കേഭാലപക്സട്ട്
എന്നെതീ സഭാപനങ്ങള മുകഖന സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ആഭലന്തരമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ
കതഭാടണ്ടനി  പരമഭാവധനി  സലഭരനിചട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങള
നല്കുന്നെതട്ട് ലക്ഷലമനിടുന. 

കകേന്ദ്ര ടൂറനിസല മനഭാലയത്തനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിച ടൂറനിസല പദതനികേള

23(*53) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന : 
ശതീ  .    ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സനി : 
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : 
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  ഏലതലഭാല  ടൂറനിസല
ലപഭാകപഭാസലുകേളഭാണട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിരുന്നെലതന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതലഭാല  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസല
മനഭാലയത്തനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിചലതനല അവയട്ട് ഓകരഭാന്നെനിനുല എത തുകേയലട
അനുമതനിയഭാണട്ട് ലഭനിചലതനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
142/2020.
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(സനി)  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസല  മനഭാലയത്തനില്  നനിനല  ഉറപട്ട്  ലഭനിച  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലപളളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ&ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷല പസഭാദട്ട്  സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനിയ ഗുരുവഭായൂര് കക്ഷത വനികേസനല സലബന്ധനിച പദതനി ലപഭാകപഭാസല്
കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസല  മനഭാലയത്തനില്  സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര
ടൂറനിസല മനഭാലയത്തനില്നനിനല 4614.20 ലക്ഷല രൂപയലട അനുമതനി ലഭനിക്കുകേയല
ആദല ഗഡവഭായനി 922.84 ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് മറട്ട് പദതനികേള ഒനല തലന്നെയനില.

ഉദയട്ട് പദതനി

24(*54) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊര്ജ വനിതരണ കേമ്പനനികേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ ഭദത ഉറപഭാക്കഭാനഭായള്ള
ഉദയട്ട് പദതനിക്കട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ബനി) ഉദയട്ട് പദതനി പകേഭാരല വവദദ്യുതനി വനിതരണ കേമ്പനനികേളുലട നടത്തനിപനിലുല
ധനകേഭാരല  ഭദതയഭായല  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടകത്തണ്ട  പവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തലഭാലമനല അതനിനഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള സമയകരഖയല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാദ  വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിരക്കട്ട്  പരനിഷ്കരണല  കവണലമനല
വവദദ്യുതനി  ഉലഭാദന  വനിതരണത്തനിലന്റെ  ലചേലവട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായല  ലഭനിക്കത്തക്ക
രതീതനിയനില്  വനില  ഈടഭാക്കണലമനമുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വലവസക്കട്ട്  മഭാറല
വരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ലലവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി  ): 

(എ)  ഊര്ജ വനിതരണ കേമ്പനനികേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ ഭദത ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള
ഉദയട്ട്  പദതനിയനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭഭാഗല  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പവര്ത്തന  ക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുകേ  മഭാതല  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ആയതനില്  കചേരുന്നെതനിനുള്ള  ധഭാരണഭാ
പതത്തനില് 15-3-2017-ല് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ഒപട്ട് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി) ഉദയട്ട് പദതനിയനിലല സഭാമ്പത്തനികേ ഭഭാഗല ഒഴെനിവഭാക്കനി പവര്ത്തന മനികേവട്ട്

വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള  ഭഭാഗത്തനില്  പങട്ട്  കചേരുന്നെതനിനുള്ള  കകേരളത്തനിലന്റെ  സന്നെദത

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിക്കുകേയല അതുപകേഭാരല  ഉദയട്ട്  പദതനിയനില് കകേരളല

ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയല  ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതട്ട്  സലബന്ധനിച

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ധഭാരണഭാപതത്തനില്നനിന്നെട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  കേടപതല

ഇറക്കുന്നെതുളലപലടയള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വങ്ങളനില്നനിന്നെട്ട്  സലസഭാനലത്ത

ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഉദയട്ട്  പദതനിക്കുകവണ്ടനിയള്ള  ധഭാരണഭാപതല  അനുസരനിചട്ട്

സലസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിതരണ കേമ്പനനിയലട പവര്ത്തനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള കേഭാരലങ്ങള ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന :

(1) എലഭാ  മുനസനിപല്  ടഇണുകേളനിലലയല  സ്ട്രേതീറട്ട്  ലലലറ്റുകേള

എല്.ഇ.ഡനി.  ലലലറ്റുകേള ആക്കനി മഭാറ്റുകേ.

(2) സലസഭാനലത്ത ലലവദദ്യുത ഉലഭാദകേ കേമ്പനനികേളുലട കേഭാരലക്ഷമത

വര്ദനിപനിക്കുകേ.

(3) സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  നല്കേനിയതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട്  നല്കേഭാനുളള  മുഴവന  കുടനിശ്ശേനികേയല

31-3-2019-നട്ട്  മുമ്പട്ട് ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുകേ.

(4) കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നടപഭാക്കണലമന്നെട്ട്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുളള

തഭാരനിഫട്ട് റനിവനിഷനുകേള നടക്കുനലണ്ടന്നെട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തുകേ.

(5) ധഭാരണപതത്തനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുളള പവര്ത്തന മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പഭാലനിക്കുനലണ്ടന്നെട്ട് ഉറപഭാക്കുകേ.

(6) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാ  മഭാസവല

ഫനിനഭാനസട്ട്  കേഭാരലഭാലയത്തനിലന്റെ സഭാന്നെനിദലത്തനില് വനിലയനിരുത്തുകേ.

(സനി)  ഇന്ധന  വനിലയനില്  വര്ദനവണ്ടഭാവകേയഭാലണങനില്  ആയതട്ട്

പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  പഭാദവഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിരക്കട്ട്  പരനിഷ്കരണത്തനിനട്ട്

ഉദയട്ട്  ധഭാരണഭാപതത്തനില്  നനിര്കദ്ദേശമുണ്ടട്ട്.  വനിതരണ  കേമ്പനനിയലട  ലലവദദ്യുതനി

വഭാങ്ങലനിലുല  വനില്ക്കലനിലുല  ഉളള  ശരഭാശരനി  വനിലയനിലല  അന്തരല

സമയബന്ധനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്ക ണലമനല നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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വലവസഭായ നനികക്ഷപല കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല

25(*55) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കകേരള  ഇൻലവസട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലപഭാകമഭാഷൻ  ആൻഡട്ട്
ലഫസനിലനികറഷൻ  ആകട്ട്  എന്നെ  കപരനില്  വലവസഭായ  നനികക്ഷപല
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി) പസ്തുത നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  എൻ.ഒ.സനി.-യല  കസഭാപട്ട്  ലമകമ്മേഭായല
നല്കുന്നെതനിനുള്ള തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട അധനികേഭാരല ഇലഭാതഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
പസ്തുത നനിയമത്തനില് വലവസയകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന): 

(എ&ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  സലസഭാനലത്ത വലവസഭായ അന്തരതീക്ഷല ലമചലപടുത്തുവഭാന
കവണ്ടനി  വനിവനിധ  രഭാജലങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  'ഈസട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡൂയനിങട്ട്
ബനിസനിനസട്ട്'  സലരലഭല  കകേരളത്തനില്  നടപഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനു
കേതീഴെനിലുളള  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനഡസ്ട്രേനിയല് കപഭാളനിസനി  ആന്റെട്ട്  ലപഭാകമഭാഷന
(ഡനി.ലഎ.പനി.പനി.)-ലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശമുണ്ടട്ട്.  അവരുലട  റഭാങനിലഗനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി
കകേരളത്തനില്  വഭാണനിജല  വലവസഭായ  അന്തരതീക്ഷല  കൂടുതല്  ലമചലപടുകത്തണ്ടനി
യനിരനിക്കുന.  വലവസഭായ  സലരലഭകേര്ക്കുളള  സഇകേരലങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നല്കുന്നെതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഡനി.ലഎ.പനി.പനി.  സലസഭാനങ്ങലള
പടനികേലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  ചേടങ്ങളുല
വലവസഭായ  നനിയമങ്ങളുമനുസരനിചട്ട്  നവതീകേരണല  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുല  കേലണ്ടത്തനി  മനികേച  രതീതനിയനില്  ഇതട്ട്
മുകന്നെഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  പഠനല  നടത്തനിയനിരുന.  കകേരളത്തനില്  വഭാണനിജല
വലവസഭായങ്ങള  സുഗമമഭായനി  നടത്തുവഭാന  ആവശലമഭായ  സഭാഹചേരലല
സൃഷനിക്കുകേയഭാണട്ട് ഈ പഠനത്തനിലന്റെ പധഭാന ലക്ഷലല. പസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ചേടങ്ങളുല  നനിയമങ്ങളുല  ലഘൂകേരനിചട്ട്
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കനിയറനസനിനുളള കേഭാലതഭാമസല ഒഴെനിവഭാക്കനി സലസഭാനത്തട്ട് വലവസഭായ നനികക്ഷപല
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  ആയതനിലൂലട വഭാണനിജല വലവസഭായങ്ങള സുഗമമഭായല
കവഗത്തനിലുല  നടത്തുവഭാന  ആവശലമഭായ  പഭാരനിസനിതനികേ  അന്തരതീക്ഷല
സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കകേരള  'ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലപഭാകമഭാഷന  ആന്റെട്ട്
ലഫസനിലനികറഷന ആകട്ട്  '  എന്നെ കപരനില് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അതുവഴെനി  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല  അനുമതനികേള  സലബന്ധനിചട്ട്
നനിലവനിലുളള  സര്ക്കഭാര്  നനിയമങ്ങള/ചേടങ്ങള,  ഉത്തരവകേള  നനിലവനിലുളള
ഏകേജഭാലകേ  നനിയമല,  അടനിസഭാന  സഇകേരലകമഖലയനിലല  പുകരഭാഗതനി,
അനുമതനിക്കഭാവശലമഭായ  ലപഭാതു  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറല  തുടങ്ങനിയവ  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത നനിലവനിലുളള ഏകേജഭാലകേ കനിയറനസട്ട് സലവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
മനികേച പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  'ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട് ലപഭാകമഭാഷന ആന്റെട്ട് ലഫസനിലനികറഷന
ആകട്ട്  '  (ലഎ.പനി.എഫട്ട്.എ.)  ശക്തനിലപടുകത്തണ്ടതുണ്ടട്ട്.  അതനിനട്ട്  ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേളുലട  പതനിനനിധനികേള  ഉളലക്കഭാളളുന്നെ  ഒരു  സനിരല  ലസല്  കകേരള  കസറട്ട്
ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  (ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.)
പവര്ത്തനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.  ഈ  സലവനിധഭാനല  ജനിലഭാതലത്തനില്  പഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കു
ന്നെതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകര്  തലവനഭായനി  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളനിലല  പതനിനനിധനി
ഉകദലഭാഗസനമഭാര് ഉളലപടുന്നെ ഒരു ജനിലഭാതല സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുകേ, ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേളനികലയല  ഏജനസനികേളനിലലയല  അകപക്ഷഭാകഫഭാറങ്ങള  ഏകേതീകേരനിചട്ട്  ഒരു
ലപഭാതു  ഏകേതീകൃത  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറല  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനഭായല  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.

(സനി)  അപകേഭാരല ഒരു വലവസ ഇല.  എന്നെഭാല് വലവസഭായ നടത്തനിപനിലന
കുറനിചട്ട് ലഭനിക്കുന്നെ പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസര്
നല്കുന്നെ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  വലവസകേള
പസ്തുത നനിയമത്തനില് ഉളലക്കഭാളളനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ലലവദദ്യുതനിക്ഷഭാമല പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് മുനകേരുതല്

26(*56) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനല  കനരനിടുന്നെ  വവദദ്യുതനി  ക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
എലന്തലഭാല മുനകേരുതലഭാണട്ട് വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനല  വവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനുല
വലനുകേളുലട കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുല എലന്തലഭാല നടപടനികേള സസ്വതീകേ രനിചനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി  ലഭനികക്കണ്ട  വവദദ്യുതനി  എതയഭാലണനല
അധനികേവവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തലഭാല  നടപടനികേള  സലസഭാനല
വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുലണ്ടനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ലലവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി  ) : 

(എ)  കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലല  ഉണ്ടഭാകയക്കഭാവന്നെ  ലലവദദ്യുതനി  പതനിസന്ധനി
തരണല  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി  മദലകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുകേള  മുകഖന
(ഡനി.ബനി.എഫട്ട്.ഒ.ഒ.  പകേഭാരല)  2016  ഡനിസലബര്  മുതല്  ലഭലമഭാകക്കണ്ടനിയനിരുന്നെ
ലലവദദ്യുതനി  ജൂണ്  2016  മുതല് ലഭലമഭാക്കുകേ വഴെനി  ലവളളല  വരുല മഭാസങ്ങളനികലയട്ട്
സലഭരനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതുകൂടഭാലത  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനല
ലലവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുളള  ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറുകേളനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  865  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുല  300  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
റഇണ്ടട്ട്  ദ  കകഭാക്കട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലുല  100  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പതീക്കട്ട്  സമയത്തുല
ലഭനിക്കുവഭാന  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനില്  315  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
ലലവദദ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  6-12-2016-ല്  ലഭനിച്ചു  തുടങ്ങനി.  2017
മഭാര്ചട്ട്  മുതല്  ജൂണ്  വലരയളള  200  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്
പകേഭാരല ലഭനിച്ചു തുടങ്ങനി.  കൂടഭാലത 2017 മഭാര്ചട്ട് മുതല് കമയട്ട് അവസഭാനല വലര  100
ലമഗഭാവഭാടട്ട് 24 മണനിക്കൂറുല, 100 ലമഗഭാവഭാടട്ട് രഭാതനി 6 മണനിക്കൂറുല ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാര്
പകേഭാരല  ഇകപഭാള  ലഭനിച്ചുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.   ഇതട്ട്  കേഴെനി ഞ്ഞുളള  ലലവദദ്യുതനി  കേമ്മേനി
പവര് എക്സട്ട്കചേഞട്ട്,  അണ്ലഷഡക്യൂളഡട്ട് ഇന്റെര്കചേഞട്ട്,  കേപഭാസനിറര് അഡ്ജസട്ട്ലമന്റെട്ട്
എന്നെനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.

ഊര്ജല  സലരക്ഷനിചട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കുറവട്ട്  കനരനിടുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട
25  ലക്ഷല  എല്.ഇ.ഡനി  ബളബുകേള  കകേരളത്തനില്  ഈ  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്
വനിതരണല  ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   കൂടഭാലത  DELP  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  ഒന്നെരകക്കഭാടനി
ബളബുകേള വനിതരണല ലചേയഭാനഭായനി  ലക്ഷലമനിടുന.  അവകശഷനിക്കുന്നെ  50  ലക്ഷല
ബളബുകേളുല കൂടനി  വനിതരണല ലചേയ്യുവഭാനുളള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനു
പുറലമ ഊര്ജസലരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണ കേഭാമ്പയനിനുല നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സഇകരഭാര്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  തസ്വരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി  ഈ
കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഊര്ജക്കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  74.719  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കകേരള  ഗനിഡമഭായനി
ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  9.9773  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ഗനിഡട്ട്  ബന്ധനിതമലഭാത്ത
പദതനികേളുല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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(ബനി)  സലസഭാനത്തനിനു പുറത്തുനനിനല ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നെതനിനുളള വനിവനിധ
കേരഭാറുകേളനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ലലവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനഭായനി  കകേഭാറനികഡഭാര്
ലഭലത  ആവശലമഭാണട്ട്.  400  ലകേ.വനി.  അരതീകക്കഭാടട്ട്  കസഷനനിലല  മൂന്നെഭാമലത്ത
ടഭാനകസഭാര്മര്  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  സഭാപനിചട്ട്  കൂടുതല്  ലലവദദ്യുതനി
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനഭായളള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ലചേലവനികലയട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. 3  കകേഭാടനി രൂപ പവര് ഗനിഡനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത
കകേന്ദ്ര പവര് മനഭാലയത്തനിലുല പവര് ഗനിഡനിലുല സമ്മേര്ദ്ദേല ലചേലുത്തനി  2018-കലയട്ട്
പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നെ  അലഗുള-ശനികേഭാകുളല,  വഭാര്ദ-നനിസഭാമബഭാദട്ട്
765 ലകേ.വനി. ലലലനുകേളുലട പവര്ത്തനല ഭഭാഗനികേമഭായനി തുടങ്ങുകേയല ലചേയ.

(സനി)  നനിലവനില്  കകേന്ദ്ര  ലലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന  നനിലയങ്ങളനില്നനിനല
പതനിദനിനല  ശരഭാശരനി  1300  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്  കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനില്
ലഭലമഭാകുന്നെതട്ട്.  തഭാരതകമലന  വനിലക്കുറവള്ള  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്ക്കരഭാര്
നനിലവനിലുളളതനിനഭാല്  അധനികേ കകേന്ദ്രവനിഹനിതല  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുളള  കേരഭാറുകേളനില്
ഇകപഭാള ഏര്ലപടനിടനില.

കൂടലകുളല - ലകേഭാചനി - ഇടമണ് പവര് ലലഹകവ പദതനി

27(*57) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൂടലകുളല  -  ലകേഭാചനി  -  ഇടമണ്  പവര്  വഹകവ  പദതനി  മുകഖന
കകേരളത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുന്നെ വവദദ്യുതനി എതലയന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലഭനിക്കുന്നെ വവദദ്യുതനിയലട  അളവല ലചേലവഭാകുന്നെ തുകേയല തഭാരതമലല
ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഏലറടുക്കുന്നെ  ഭൂമനിക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരല  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങനില് തുകേ എതലയന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലന  കേടനകപഭാകുന്നെ  പകദശലത്ത  വൃക്ഷനഭാശവല  കൃഷനിനഭാശവല
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാലയന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലഭാഭകേരമഭായ  ബദല്  മഭാര്ഗങ്ങള  ഏലതങനിലുല  പരനിഗണനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെകശഷല  പദതനിപകദശലത്ത  ജനങ്ങളുമഭാകയഭാ  ആക്ഷനകേഇണ്സനില്
പതനിനനിധനികേളുമഭാകയഭാ ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് മനിനനിട്സനിലന്റെ പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ലലവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി): 

(എ) നനിര്ദ്ദേനിഷ കൂടലകുളല - ഇടമണ് - ലകേഭാചനി പവര് ലലഹകവ പദതനി മുകഖന
കകേരളത്തനികലയട്ട് ഏകേകദശല 800 മുതല് 1000 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലലവദദ്യുതനി അധനികേമഭായനി
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന സഭാധനിക്കുല.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ലലവദദ്യുതനി  നനിലയങ്ങളനില്നനിനല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭനിക്കുന്നെതുല  മറട്ട്  സലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല  കുറഞ്ഞെ  വനിലയട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നെതുമഭായ
ലലവദദ്യുതനി  സുഗമമഭായനി  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  എത്തനിക്കുന്നെതനിനുളള  പസരണ
ശലഖലയലട  ഭഭാഗമഭാണട്ട്  കൂടലകുളല  -  ഇടമണ്  -  ലകേഭാചനി  പവര്  ലലഹകവ.
കകേരളത്തനിലന്റെ ലലവദദ്യുതനി സുരക്ഷയട്ട് ഈ പദതനി അനനിവഭാരലമഭായതനിനഭാലുല ബദല്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലുല  തഭാരതമല  പഠനത്തനിനട്ട്  പസക്തനിയനില.   ഈ
പദതനിക്കഭായനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നെനില.  എന്നെഭാല്  ലലലന  കേടനകപഭാകുന്നെ
ഇടനഭാഴെനിയനിലല ഉയരല കൂടനിയ വൃക്ഷങ്ങള മുറനികക്കണ്ടനിവരുല.  ഇപകേഭാരല മുറനിക്കുന്നെ
മരങ്ങളക്കുളള നഷപരനിഹഭാരമഭായല സലത്തനിലന്റെ വനിനനികയഭാഗക്ഷമതയനിലുണ്ടഭാകുന്നെ
കുറവനിനത്തനിലുമഭായനി  നല്കകേണ്ടുന്നെ നഷപരനിഹഭാര തുകേ 30-7-2015-ലല സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  (ലലകേ)29/15/ഊ.വ  പകേഭാരല  1020  കകേഭാടനി  രൂപലയന്നെഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  മുറനികക്കണ്ട വൃക്ഷങ്ങളുലട എണ്ണല റവനക്യൂ വകുപട്ട് കേണക്കഭാക്കനി വരുന.
കൃഷനി നഭാശല സലബന്ധനിചട്ട് കൃതലമഭായ കേണക്കുകേള  കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനു
കശഷകമ ലഭലമഭാകുകേയളള.

(ഡനി)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  ലലവദദ്യുതനി  സുരക്ഷയട്ട്  ആവശലമഭായ  ലലവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഉതകുന്നെതുല സഭാകങതനികേമഭായല സഭാമ്പത്തനികേമഭായല ലമചലപടതുമഭായ
ബദല് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  അവ പരനിഗണനയനിലനില.  ഇടമണ്-
ലകേഭാചനി പഭാതയട്ട് വനിശദമഭായ സഭാകങതനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ പഠനങ്ങള നടത്തനിയതനിനട്ട്
കശഷമഭാണട്ട്   കകേന്ദ്ര ഇലകനിസനിറനി  അകതഭാറനിറനി  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  ഈ
പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായ തനിരുലനല്കവലനി  മുതല് ഇടമണ് വലരയല ലകേഭാചനി മുതല്
തൃശ്ശൂര് വലരയമുളള ലലലന നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ചേഭാര്ജട്ട് ലചേയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത   ഇടമണ്  -  ലകേഭാചനി  പഭാതയലട  30  ശതമഭാനല  ടവര്  നനിര്മ്മേഭാണല
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഇ)  ഉണ്ടട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  ബന്ധലപട
എല.എല്.എ.മഭാലരയല  ആക്ഷന  കേഇണ്സനില്  പതനിനനിധനികേലളയല  ഉളലപടുത്തനി
19-7-2016-ല്  ബഹുമഭാനലപട  ലലവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്
കയഭാഗല  കചേര്ന്നെട്ട്  ചേര്ചകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  മനിനനിട്സനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  
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വലവസഭായ നയല

28(*58) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞ്ഞെട്ട്  : 
ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര്  : 
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്  : 
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വലവസഭായ നയല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 'ഈസട്ട് ഓഫട്ട് ഡൂയനിലഗട്ട് ബനിസനിനസട്ട് ' സൂചേനികേയനില് സലസഭാനത്തനിലന്റെ
സഭാനല  എതയഭാണട്ട്;  അതട്ട്  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  1999-ലല  സനിലഗനിള  വനിനകഡഭാ  കനിയറനസട്ട്  നനിയമത്തനില്  മഭാറല
ആവശലമഭാലണന്നെട്ട് കേരുതുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന  ): 

(എ) വലവസഭായ, കേരകേഇശല കമഖലകേളനില് സതസ്വരവല ഊര്ജസസ്വലവമഭായ
വളര്ചയട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  സഭാഹചേരലല  സൃഷനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഉതകുന്നെ  തരത്തനിലുല
പഭാരനിസനിതനികേ/മലനിനതീകേരണ  പശ്നങ്ങള  ഉണ്ടഭാകേഭാത്തതുല  കുറഞ്ഞെ  ലലവദദ്യുതനി
ഉപകഭഭാഗല  ആവശലമുളളതുല  യവജനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനില്  അവസരങ്ങള
പദഭാനല ലചേയ്യുന്നെ തരത്തനിലുല നനിലവനിലുളള വലവസഭായ നയത്തനില് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
മഭാറങ്ങള വരുത്തനി സലസഭാനത്തട്ട് ഒരു പുതനിയ വലവസഭായ നയല നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഈ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി) വലവസഭായ സലരലഭകേര്ക്കുളള സഇകേരലങ്ങളുലടയല സമയബന്ധനിതമഭായനി
അനുമതനി  നല്കുന്നെതനിലന്റെയല  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  കപഭാളനിസനി  ആന്റെട്ട്  ലപഭാകമഭാഷലന്റെ  (ഡനി.ലഎ.പനി.പനി)  2016-ലല
കേണക്കുപകേഭാരല ഈസട്ട് ഓഫട്ട് ഡൂയനിലഗട്ട് ബനിസനിനസട്ട് സൂചേനികേയനില് കകേരളത്തനിലന്റെ
സഭാനല 20 ആണട്ട്. ആയതട്ട് ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  ബന്ധലപട നനിയമങ്ങളനിലുല
ചേടങ്ങളനിലുല  ബനിസനിനസട്ട്  അനുകൂലമഭായ പരനിഷ്കരണങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനട്ട്  കകേരള
സലസഭാന  വലവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മഭാകനജനിലഗട്ട്  ഡയറകലറ
കനഭാഡല്  ഓഫതീസറഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിയമങ്ങളുല  ചേടങ്ങളുല
ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനുല  നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുല  ആവശലമഭായ  പഠനല  നടത്തനി  ലഭനിച
റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാര് അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആവശലമഭായ കഭദഗതനികേള വരുകത്തണ്ട
ആകട്ട്/റൂളുകേള, ഉത്തരവകേള എന്നെനിവയനികന്മലുളള സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന നടനവരുന.
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(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറനസട്ട്  സലവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  മനികേച
പവര്ത്തനത്തനിനട്ട് 'ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട് ലപഭാകമഭാഷന ആന്റെട്ട് ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര്'
(ലഎ.എഫട്ട്.പനി.സനി.)  വഴെനി  ശക്തനിലപടുകത്തണ്ടതുണ്ടട്ട്.  ആയതനിനട്ട്  ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേളുലട  പതനിനനിധനികേള  ഉളലക്കഭാളളുന്നെ  ഒരു  സനിരല  ലസല്  കകേരള  കസറട്ട്
ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  (ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി)
പവര്ത്തനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.  ഈ  സലവനിധഭാനല  ജനിലഭാതലത്തനില്  പഭാകയഭാഗനികേ
മഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകര്  തലവനഭായനി  പസ്തുത  വകുപ്പുകേളനിലല  പതനിനനിധനി
ഉകദലഭാഗസനമഭാര് ഉളലപട ഒരു ജനിലഭാ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.  ബന്ധലപട
എലഭാ  വകുപ്പുകേളനികലയല,  ഏജനസനികേളനികലയല  അകപക്ഷഭാ  ഫഭാറങ്ങള
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  ലപഭാതു  ഏകേതീകൃത  അകപക്ഷഭാ  ഫഭാറല
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനഭായനി തതീരുമഭാനമുണ്ടട്ട്.

എലഭാ വതീടനിലുല ലലവദദ്യുതനിലയന്നെ പദതനി

29(*59) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  വതീടനിലുല  വവദദ്യുതനിലയന്നെ  പദതനി  ഫലപദമഭാക്കഭാന
വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലശങ്ങള എലന്തലഭാല;

(സനി) "എലഭാ വതീടുകേളനിലുല വവദദ്യുതനി എത്തുന്നെ ആദലലത്ത സലസഭാനമഭാകുല
കകേരളല" എന്നെ പഖലഭാപനല എന നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നെഭാണട്ട് കേരുതുന്നെതട്ട്;

(ഡനി)  രൂക്ഷമഭായ  വവദദ്യുതനി  ക്ഷഭാമല  കനരനിടുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പസ്തുത
പദതനി നടത്തനിപനിനുള്ള വവദദ്യുതനി എങ്ങലന കേലണ്ടത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്?

ലലവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി  ): 

(എ)  2017-ല്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുല  ലലവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ
എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയഭാണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണ്ടത്തുകേ,  ധന കസഭാതസ്സുകേള
കേലണ്ടത്തുകേ, വനിതരണ ശലഖല വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന സഭാധലമഭായ സലങ്ങളനിലലലഭാല
ആ വനിധത്തനിലുല, ആയതട്ട് സഭാധലമഭാകേഭാത്ത സലങ്ങളനില് വനികകേന്ദ്രതീകൃത ലലവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനവല  വനിതരണവല  വഴെനിയല  ലലവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ,  വയറനിലഗട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന പണല കേലണ്ടത്തഭാനഭാകേഭാത്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ആയതനിനുളള
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ധന കസഭാതസട്ട്  കേലണ്ടത്തഭാന സഹഭായനിക്കുകേ,  വയറനിലഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെ മുറയട്ട്
ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന നല്കുകേ എന്നെനിങ്ങലന സഭാമൂഹനികേ ഉന്നെമനത്തനിനഭായനി  ഒരു
ബൃഹതട്ട്  പദതനിയഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണലലകേഭാണ്ടട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.
കൂടഭാലത ലലവദദ്യുതനി എത്തനിയനിടനിലഭാത്ത ഉളനഭാടന ഗഭാമങ്ങള, വനഭാന്തര കമഖലകേള,
ഒറലപട കമഖലകേള എന്നെനിവയനില് വസനിക്കുന്നെ ജന വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകൂടനി ലലവദദ്യുതനി
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനികലയട്ട് സഇകരഭാര്ജ പദതനി വനിഭഭാവനല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  വനിപുലമഭായ
സലവനിധഭാനങ്ങള  KSEBL  ഏര്ലപടുത്തനി.  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  വഴെനിയല
ജനപതനിനനിധനികേള  മുകഖനയല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാന
അവസരല  നല്കേനിയനിരുന.   കൂടഭാലത  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  “Customer
Care  Centre”കലയട്ട്  അകപക്ഷകേര്  Missed  Call  നല്കുകമ്പഭാള  ഓപകററര്
തനിരനിലകേ വനിളനിച്ചു അകപക്ഷ രജനിസര് ലചേയ്യുകേ എന്നെ രതീതനിയല നടപനിലഭാക്കനി. സമ്പൂര്ണ്ണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനിലൂലട  31-3-2017  വലര  1,51,875  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  31-3-2017-നു  മുമ്പട്ട്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  വനത്തനിനുളളനില്കൂടനി
ലലവദദ്യുതനി ലലലന വലനികക്കണ്ടുന്നെ സഭാഹചേരലങ്ങളനില് വനല വകുപനിലന്റെ അനുമതനി
ലഭനിചട്ട്  ഒരു മഭാസത്തനിനുളളനിലുല,  മറട്ട്  വസ്തു   ഉടമകേളുലട എതനിര്പട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന്നെ
സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  അധനികേഭാരലപട  റവനദ്യു  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചട്ട്
ഒരഭാഴ്ചയ്ക്കുളളനിലുല  വയറനിലഗട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത വതീടുകേളനില് ആയതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെ
മുറയ്ക്കുല കേണക്ഷനുകേള നല്കേഭാനഭാകുലമന്നെട്ട് കേണക്കഭാക്കുന. 

പദതനി  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന്നെതനിനട്ട്  ലതഭാട്ടുമുമ്പഭായനി  (മഭാര്ചട്ട്  2017
അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി) 30000-കത്തഭാളല അകപക്ഷകേള അധനികേമഭായനി ലഭനിചനിരുന്നെതനിനഭാലുല
മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനിലല  ഏതഭാനുല  ആഴ്ചകേളനില്  അപതതീക്ഷനിതമഭായനി  പതനികൂലമഭായ
കേഭാലഭാവസ  സലജഭാതമഭായതനിനഭാലുല  ഇതനിനകേല  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത
കേണക്ഷനുകേളുല  വരുന്നെ  ഏതഭാനുല  ദനിവസങ്ങളക്കുളളനില്  നല്കേഭാനഭാകുലമന്നെട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ഡനി)  കേടുത്ത  വരളചലയ  തുടര്ന്നെട്ട്  ഈ  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ലലവദദ്യുതനി
ലഭലതയനില് കുറവട്ട് വന്നെനിട്ടുലണ്ടങനിലുല,  സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണല ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നെഭാക്കല  നനില്ക്കുന്നെ  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള
ആലണന്നെതനിനഭാലുല,  ലമചലപടതുല ലലവദദ്യുത ഉപകഭഭാഗല കുറച്ചുമഭാതല ആവശലമുളള
LED  ബളബുകേളുല മറ്റുല ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കുലമന്നെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭാലുല,
പസ്തുത  പദതനിമൂലല  വരുന്നെ  അധനികേ  ലലവദദ്യുത  ഉപകഭഭാഗല  തഭാരതകമലന
കുറവഭായനിരനിക്കുലമനല  അതനിനഭാല്  ലലവദദ്യുത  ലഭലതയനില്  വന്നെ  കുറവട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനമഭാണട്ട് കേരുതുന്നെതട്ട്.

ഓഫട്ട്  ഗനിഡട്ട്  പുരപ്പുറ  സഇകരഭാര്ജ  പദതനി  വഴെനി  സഇകരഭാര്ജ  പഭാന്റെട്ട് 
വതീടുകേളനില് സഭാപനിചട്ട് സസ്വയല പരലഭാപത ഭവനങ്ങള കേലണ്ടത്തഭാനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 
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സലസഭാനത്തനിലന്റെ വഭായഭാ പരനിധനി

30(*60)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തനിലന്റെ വഭായഭാ പരനിധനി ഉയര്ത്തുന്നെ കേഭാരലത്തനില് എലന്തലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനല  അനുകൂലമഭായ  മറുപടനി
ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്രല അനുകൂല നനിലപഭാടട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിലലങനില് അതട്ട്
കേനിഫ്ബനിയലട  പവര്ത്തനലത്ത  ബഭാധനിക്കുലമന്നെട്ട്  കേരുതുനകണ്ടഭാ:  ഉലണ്ടങനില്
പസ്തുത  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): 

(എ) ധനഉത്തരവഭാദനിതസ്വ ബഡ്ജറട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് (FRBM) നനിയമല കഭദഗതനി
വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  നനിലവനിലല  കേടലമടുപട്ട്  പരനിധനി  3  ശതമഭാനത്തനില്നനിനല  4
ശതമഭാനമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കണലമന്നെട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.
കൂടഭാലത  നനിലവനിലുളള  നനിശ്ചനിത  സലഖലഭാടനിസഭാനത്തനിലുളള  ധനകേമ്മേനി
ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി.ലക്ഷലല  4  മുതല്  6  വലരയളള പരനിധനിക്കുളളനില് നനിജലപടുത്തണ
ലമനല  സമ്പദ്ഘടനയലട  വളര്ചലയ  ബന്ധലപടുത്തനി  ധനകേമ്മേനി  ലക്ഷലങ്ങള
നനിശ്ചയനിക്കണലമനല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിച  എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എല.
കേമ്മേനിറനികയഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നെട്ട്  അനുകുലമഭായ  മറുപടനി
ലഭനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  സലസഭാനത്തനിലന്റെ
വഭായഭാപരനിധനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  18,524  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  നനിശ്ചയനിചട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-യലട യഥഭാര്ത കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാകുന്നെകതഭാടുകൂടനി
വഭായഭാ  പരനിധനി  പുനര്  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  നല്കുന്നെതഭാലണന്നെട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  നബഭാര്ഡട്ട്  എന.ലഎ. ഡനി.എ.  വഭായകേള,  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.,
എന.ആര്.ലഎ.  ചേനിടനി  കബഭാണ്ടുകേള,  ബഡ്ജറനിനട്ട്  പുറലമയളള  മറ്റു  നൂതന
ധനസമഭാഹരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള,  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി വനിഹനിതല,  ലപകടഭാളനിയല
ലസസട്ട്,  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  നനിനളള  വരവട്ട്  എന്നെതീ  വനിഭവ
സമഭാഹരണത്തനിലൂലടയഭാണട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് സലസഭാനത്തനിലന്റെ  വഭായഭാ  പരനിധനി  കേനിഫ്ബനിയലട
പവര്ത്തനലത്ത യഭാലതഭാരു വനിധത്തനിലുല ബഭാധനിക്കുകേയനില.
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(ii) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ബഭാലുകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല പവൃത്തനികേള

1  (353)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  എത  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഈ  വര്ഷല
നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്  എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിലുളള  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാല  പവൃത്തനികേള  ഉലണ്ടന്നെട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേളക്കട്ട് മനിനനിമല
തുകേ  നനിശ്ചയനിക്കലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  ആയതട്ട്  എത  കകേഭാടനി  രൂപയഭാലണന്നെട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അടനിയന്തരമഭായനി  പരനിഗണനികക്കണ്ട  ലചേറനിയ  കറഭാഡകേളുലടയല
പഭാലങ്ങളുലടയല  പവൃത്തനികേള  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തങനിലുല
തടസമുകണ്ടഭാലയന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്
പസലഗത്തനില്  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുല,
2017-18-ലല  ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുല  എന്നെട്ട്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട് ഒരു പകതലകേ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലത്തകയഭാ
ജനിലലയകയഭാ  മഭാതല  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേളല.   സലസഭാനത്തനിലന്റെ
സമഗമഭായ  അടനിസഭാന  വനികേസനമഭാണട്ട്  ഇഇ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്.  കബഭാര്ഡട്ട് ഇതുവലര അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയ പദതനികേളുലട ലനിസട്ട്
ഇകതഭാലടഭാപല ഉള്ളടക്കല ലചേയ്യുന.*

(ബനി)  കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്  പകേഭാരവല  8-8-2016-ലല
സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  315/16/ധന  ഉത്തരവ  പകേഭാരവല  കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  വഴെനി
നടപനിലഭാകക്കണ്ട  അര്ഹമഭായ  പദതനികേള  100  കകേഭാടനിയനില്  കേവനിയന്നെ
മൂലലമുള്ളതഭായനിരനിക്കണല എന്നെട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എന്നെഭാല് മൂലലല നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നെ
ആവശലത്തനികലയഭായനി,  പത്തട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കുറയഭാത്ത  കപഭാജക്ടുകേലള
'ടഭാഞസട്ട്' ആയനി തരലതനിരനിക്കഭാവന്നെതുല അവയനികലഭാകരഭാനല 100 കകേഭാടനി രൂപയനില്
കേവനിയന്നെതുല ആയനിരനികക്കണ്ടതഭാണട്ട്.  

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  
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(സനി)  കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാകക്കണ്ടതുല,  കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്
പകേഭാരല  അര്ഹമഭായതുമഭായ  പദതനികേള  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്
315/2016/ധന  ഉത്തരവനിലല  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
പദതനികേളഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതട്ട്.

                                  കേനിഫ്ബനി

2  (354) ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളക്കഭായനി  ധനസമഭാഹരണല  നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഇതുവലര സമഭാഹരനിച വനിഭവല സലബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17, 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് എത പദതനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പദതനികേളക്കഭായനി  ഇതുവലര  എത  തുകേ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  ബഡ്ജറനില്  വനകേനിട  വനികേസന
പദതനികേളുലട  നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92  (പഭാന)  ശതീര്ഷകേത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നെ തുകേയനില് അവകശഷനിച 2498.41  കകേഭാടനി,  പുനനഃസലഘടനിപനിക്കലപട
കേനിഫ്ബനി  വഴെനിയള്ള  പവര്ത്തന  സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിലന്റെ  ആദല  നടപടനി  എന്നെ
നനിലയനില്  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത കമല് സൂചേനിപനിച കഭദഗതനി
ലചേയ കേനിഫട്ട് ആകനിലല ഖണ്ഡനികേ  7  പകേഭാരല,  മുന വര്ഷലത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന
നനികുതനിയലട  10  ശതമഭാനമഭായ  281.43  കകേഭാടനി  രൂപയല,  ലപകടഭാളനിയല
ഉല്പന്നെങ്ങളനികന്മലുള്ള മുഴവന ലസസട്ട് തുകേയഭായ 448.1 കകേഭാടനി രൂപയല ഉളലപലട
ആലകേ  3227.94  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയലട  അക്കഇണ്ടനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതനിനുപുറലമ ജനറല് ഒബനികഗഷന കബഭാണ്ടട്ട്സട്ട്, റവനക്യൂ ഒബനികഗഷന കബഭാണ്ടട്ട്സട്ട്,
വഭാണനിജല/സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നെട്ട്  കടല  കലഭാണ്  എന്നെനിവ  വഴെനി
ധനസമഭാഹരണത്തനിനുള്ള ശമങ്ങളുല കേനിഫ്ബനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കൂടനിയ  കേനിഫ്ബനിയലട  27-ാം
ജനറല് കബഭാര്ഡട്ട് 48 പദതനികേളക്കുല 28-ാം ജനറല് കബഭാര്ഡട്ട് നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി  53  പദതനികേളക്കുല  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   അലഗതീകേഭാരല
ലഭനിച പദതനി വനിശദഭാലശങ്ങളുലട പടനികേ അനുബന്ധല ആയനി കചേര്ക്കുന.* 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(സനി)  കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫട്ട് ആകട്ട്  2016  പകേഭാരല കബഭാര്ഡട്ട് അലഗതീകേരനിച
പദതനികേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ
ഏജനസനികേള  (SPV)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിശദ
വനിവരങ്ങള  ഓണ്വലനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  സമര്പനികക്കണ്ടതുണ്ടട്ട്.  ഇഇ
സലവനിധഭാനമനുസരനിചട്ട്  കപഭാജകട്ട്  നനിര്വ്വഹണ  ലചേലവകേള  നനിശ്ചയനിക്കലപടനിട്ടുള്ള
ഘടങ്ങളനില്  കനരനിടട്ട്  സപയര്,  കകേഭാണ്ടഭാകര്,  കസവന  ദഭാതഭാവട്ട്  മുതലഭായവരുലട
നനിശ്ചനിത ബഭാങട്ട് അക്കഇണ്ടനില് ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള ഡയറകട്ട് കപയ്ലമന്റെട്ട് സലവനിധഭാനല
കേനിഫ്ബനിയനില് ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കേനിഫട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  അലഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട
നടത്തനിപനിനട്ട്  ആദല  ഘടത്തനില്  ആവശലമഭായ  തുകേ  നനിലവനിലല  ഫണ്ടനില്നനിനല
കേലണ്ടത്തുവഭാന കേനിഫ്ബനി പഭാപമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്
പഖലഭാപനമനുസരനിചട്ട്  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  10%  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനികുതനിയല, ലപകടഭാളനിയല ഉല്പന്നെങ്ങളനികന്മലുള്ള ലസസ്സുല കേനിഫ്ബനി അക്കഇണ്ടനില്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നൂതന  സലവനിധഭാനമനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പദതനി
നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെ  മുറയട്ട്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായല
നല്കുന്നെതഭാണട്ട്.

നനികുതനി പനിരനിവനിലല വര്ദന

3  (355)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  നനികുതനി  പനിരനിവനില്
വര്ദനവണ്ടഭാക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലമൂലമുണ്ടഭായ കനഭാടട്ട് പതനിസന്ധനി ഇക്കഭാരലത്തനില്
എതമഭാതല തടസമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്; വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  വഭാണനിജല  നനികുതനി
ഇനത്തനില്  10  ശതമഭാനല  വര്ദനവണ്ടഭാക്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്.  രജനികസ്ട്രേഷന
നനികുതനി  പനിരനിവനില്  മുനവര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  117.34  കകേഭാടനി  രൂപയലട
വര്ദനവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എവക്സസട്ട്  നനികുതനിയനിനത്തനില്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  ആലകേ  4.59%  മഭാതമഭാണട്ട്
വരുമഭാന  വര്ദനവട്ട്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  കേഴെനിഞ്ഞെ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ഉണ്ടഭായതനികനക്കഭാള നനികുതനി പനിരനിവനില് 10.40%  വര്ദനവട്ട്
ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.   കൂടഭാലത സലസഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി ഒഴെനിലകേയള്ള
മറട്ട്  നനികുതനികേള,  ലകേടനിട  നനികുതനി,  കതഭാട  നനികുതനി,  ആഡലബര  നനികുതനി
എന്നെതീയനിനങ്ങളനിലുല വര്ദനവട്ട് ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതട്ട്  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  ഉണ്ടഭാക്കനിയ  ഇടനിവട്ട്  എതകത്തഭാളമുലണ്ടന്നെട്ട്  കൃതലമഭായനി
തനിടലപടുത്തുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില.  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനില്നനിനല  ലഭലമഭായ
31-12-2016  വലരയള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള പകേഭാരല  2016  നവലബറനില്
സലസഭാന എവക്സസട്ട് നനികുതനി വളര്ച മുനവര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് 3.15 ശതമഭാനല
കുറവട്ട്  കരഖലപടുത്തനിയകപഭാള  ഡനിസലബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന  നനികുതനിയനില്  34.63
ശതമഭാനത്തനിലന്റെ  ഇടനിവണ്ടഭായനി.  2016  ഒകകഭാബറനില്  19.8  ശതമഭാനല  വളര്ച
കരഖലപടുത്തനിയ  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതട്ട്  നനികുതനി  വരുമഭാനല  ഡനിസലബറനില്
കുറനിചതട്ട്  (17.45  ശതമഭാനല  തഭാഴട്ട്)  2.35  ശതമഭാനല  വളര്ച  മഭാതമഭാണട്ട്.
2016  ഒകകഭാബറനിലന  അകപക്ഷനിചട്ട്  നവലബറനില്  രജനികസ്ട്രേഷന  നനികുതനിയനില്
30.26  ശതമഭാനത്തനികന്റെയല  ഡനിസലബറനില്  വനിലന  നനികുതനിയനില്  17.43
ശതമഭാനത്തനിലന്റെയല  രജനികസ്ട്രേഷന  നനികുതനിയനില്  26.40  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയല
വഭാഹന നനികുതനിയനില്  11.44  ശതമഭാനത്തനിലന്റെയല ആലകേ തനതട്ട്  വരുമഭാനത്തനില്
16.33 ശതമഭാനത്തനിലന്റെയല കുറവട്ട് ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

മണലൂര് എല.എല്.എ. ശനിപഭാര്ശ ലചേയ പവൃത്തനികേള

4  (356)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ലല  എല.  എല്.  എ.  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  മണലൂര്  എല.  എല്.  എ.  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുള്ള  എലഭാ
പവൃത്തനികേളക്കുല സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാല പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഇതുവലര ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയണ്ടഭായനി
എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരല

(എ)  2016-17-ലല  എല.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  മണലൂര്  എല.എല്.എ.-13  (പതനിമൂന്നെട്ട്)  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇവയനില്  പത്തു  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ധനഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇഇ പവൃത്തനികേള സലബന്ധനിച വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി
നല്കുന.* 

(ബനി) എളവള്ളനി ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ഗവ.ഹയര് ലസക്കണ്ടറനി സ്കൂള പുതനിയ
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല,  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല 11  സലങ്ങളനില് വഹമഭാസട്ട് വലറട്ട്
സഭാപനിക്കല്,  എരലനല്ലൂര്  ഫഭാത്തനിമമഭാത  പള്ളനി  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണല,
കേണ്ടഭാണകശ്ശേരനി ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിടകത്തഭാടട്ട്  അനുബന്ധനിചട്ട് പുതനിയ
കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല എന്നെതീ നഭാലു പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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എല്.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസട്ട്. ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലലഹമഭാസട്ട്/മനിനനിമഭാസട്ട് വലറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി പുതുതഭായനി പുറലപടുവനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള

5  (357)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എല.എല്.എ. മഭാര്ക്കഭായള്ള എൽ.എ.സനി.-എ.ഡനി .എസട്ട്. ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
വഹമഭാസട്ട്/മനിനനിമഭാസട്ട് വലറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി പുതുതഭായനി പുറലപടുവനിച
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലല അപഭാകേതകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) വഹമഭാസട്ട്/മനിനനിമഭാസട്ട് വലറ്റുകേളക്കഭായനി പനി.ഡബക്യൂ .ഡനി തയഭാറഭാക്കനിയ
ലസസനിഫനികക്കഷനനിലല  അകത  ഉപകേരണങ്ങള  ലപഭാതു  കമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
വളലര  കുറഞ്ഞെ  കററനില്  നല്കുനണ്ടട്ട്  എന്നെനിരനിലക്ക  പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.-ക്കട്ട്
നല്കുന്നെതനിലൂലട  ഉണ്ടഭാകുന്നെ  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷവല  വലറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിലുണ്ടഭാവന്നെ  കേഭാലതഭാമസവല  പരനിഹരനിക്കഭാന  എന്തുനടപടനിയഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട് ?

ഉത്തരല

(എ)  വഹമഭാസട്ട്/മനിനനിമഭാസട്ട്  വലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പുതുതഭായനി
പുറലപടുവനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണലമന്നെട്ട്  ആവശലലപടട്ട്
ബഹുമഭാനലപട എല.എല്.എ.മഭാര് നല്കേനിയ പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  എല.എല്.എ.-മഭാര് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ വഹമഭാസട്ട്/മനിനനിമഭാസട്ട് വലറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  27/2017/ധന.  തതീയതനി
26-2-2017 ഉത്തരവനുസരനിചട്ട് ധനഭാനുമതനിയല ഭരണഭാനുമതനിയല നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പവൃത്തനികേള ലടണ്ടര് ലചേയകശഷല കേഭാലതഭാമസല കൂടഭാലത
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  വകുപട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പവൃത്തനികേള ലടണ്ടര് ലചേയ്യുന്നെതനിനഭാല് ഗുണനനിലവഭാരവല ഏറവല
കുറഞ്ഞെ കററ്റുല നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെ സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട് അവ നല്കേനിവരുന്നെതട്ട്. 

ജനി.എസട്ട്.ടനി. നനിയമല

6 (358) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നെപനിള്ളനി :
ശതീ  .   എല  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമല നടപനിലഭാക്കുന്നെതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
എലന്തലഭാല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്  മുകന്നെഭാടട്ട്  വചലതനല  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ എലന്തലഭാല അഭനിപഭായങ്ങള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

142/2020.
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(ബനി)  നനിയമല  നടപഭാക്കുന്നെതുമൂലല  സലസഭാനത്തനിനുണ്ടഭാകുന്നെ  നഷല
നനികേത്തുവഭാന  എലന്തഭാലക്ക  പഭാകക്കജുകേളഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രല  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നെട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുവഭാന  എലന്തലഭാല  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  സലസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലചേകയണ്ടലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  പഭാസഭാക്കനിയ
101-ാം  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  നനിയമപകേഭാരല  ഇതനിനുകവണ്ടനിയള്ള  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണല  ചേടങ്ങള,  നടപടനിക്രമങ്ങള  എന്നെനിവ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇണ്സനിലനിലന്റെ
ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരല ആയനിരനിക്കുല.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇണ്സനിലനില്  കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല
മനനിയല സലസഭാന യൂണനിയന ലടറനിടറതീസട്ട് ധനമനനിമഭാരുല അലഗങ്ങളഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര
ധനകേഭാരലമനനിക്കട്ട്  1/3  കവഭാടനിലഗട്ട് ലവയനികറജുല,  ബഭാക്കനിയള്ളവര്ലക്കലഭാല കൂടനി  2/3
കവഭാടനിലഗട്ട്  ലവയനികറജുമഭാണട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കവഭാടനിലഗട്ട്  കവണ്ടനി  വന്നെഭാല്
പഭാസഭാക്കുന്നെതട്ട്  3/4  കവഭാടനിലഗട്ട്  ലവയനികറജനില്  ആണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്  കകേന്ദ്രല
എതനിര്ക്കുന്നെ ഒരു ലപഭാകപഭാസലുല പഭാസഭാകുകേയനില.

ഇതനിനകേല പതനിമൂന്നെട്ട് ജനി.എസട്ട്.ടനി. കേഇണ്സനില് കയഭാഗങ്ങള നടനകേഴെനിഞ്ഞു.
ഇതുവലരയല കകേന്ദ്രകമഭാ സലസഭാനങ്ങകളഭാ അവരുലട അഭനിപഭായല അടനികചല്പനിക്കുന്നെ
രതീതനിയനില്  ഒരു  കവഭാടനിലഗട്ട്  നനിലയനികലയട്ട്  കപഭായനിടനില.  പരമഭാവധനി  വനിട്ടുവതീഴ്ചകേള
ലചേയട്ട്  ഏകേകേണ്ഠമഭായ  തതീരുമഭാനല  എടുക്കഭാനുള്ള  സമതീപനമഭാണട്ട്  രണ്ടുകപരുല
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

പസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനില്  തതീരക്കടലനില്  നടക്കുന്നെ  സവപകേള  കകേന്ദ്ര
നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവരണലമന്നെ  നനിര്കദ്ദേശല  ഉണ്ടഭായനി.  കൂടഭാലത
നനിലവനിലുള്ള കസവന നനികുതനി ദഭാതഭാക്കളുലടയല അന്തര് സലസഭാന സവപകേളുള്ള
ഡതീലര്മഭാരുലടയല ഭരണനനിര്വ്വഹണല കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് മഭാതമഭായനി വനിട്ടുനല്കേണലമനല
കകേന്ദ്രല അഭനിപഭായലപടുകേയണ്ടഭായനി.  ഇതനിലന കകേരളമുളലപലടയള്ള സലസഭാനങ്ങള
ശക്തമഭായനി  എതനിര്ക്കുകേയല  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ഒന്നെര  കകേഭാടനി  രൂപ  വലര
വനിറ്റുവരവള്ള  സവപകേളനില്  9:1  എന്നെ  അനുപഭാതത്തനില്  സലസഭാന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുകേളുല അതനിനു മുകേളനിലുള്ളവ  1:1  എന്നെ അനുപഭാതത്തനിലുല വതീതല വയഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി പഭാപലസഭാന തതസ്വത്തനില് ലഭനിക്കുലമന്നെതനിനഭാലുല
കസവനങ്ങളനികന്മല് നനികുതനി പനിരനിക്കഭാലമനള്ളതനിനഭാലുല  പധഭാനമഭായല ഉപകഭഭാക്തൃ
സലസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനട്ട് നനികുതനി നഷല ഉണ്ടഭാകേഭാന സഭാധലത കുറവഭാണട്ട്.
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ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാകുകമ്പഭാള  ഉണ്ടഭാകേഭാവന്നെ  വരുമഭാന  നഷല  കകേന്ദ്രല
നനികേത്തണലമന്നെട്ട്  സലസഭാനങ്ങള  ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.   സലസഭാനങ്ങളുലട  ഇഇ
ആവശലല  തതസ്വത്തനില്  അലഗതീകേരനിക്കുകേയല  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനട്ട്
കശഷമുള്ള  ആദലലത്ത  അഞ്ചുവര്ഷകത്തയട്ട്  സലസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ഉണ്ടഭാകേഭാവന്നെ
വരുമഭാന നഷല കകേന്ദ്രല നനികേകത്തണ്ടതഭാലണന്നെട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപനിലഭാക്കഭാന സലസഭാന സര്ക്കഭാര് എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.
നനിയമല പഭാസഭാകക്കണ്ടതുണ്ടട്ട്.   വലഭാപഭാരനികേളുലട രജനികസ്ട്രേഷന റനികടണ് ഫയലനിലഗട്ട്
ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  നടത്തുന്നെതനിനുല  കവണ്ട  IT   സലവനിധഭാനമഭായ  Common  Portal
GSTN  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  എന്നെഭാല്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  backend  module
തയഭാറഭാകക്കണ്ടതുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനുകവണ്ട  Software  Application  NIC-യലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  വകുപനിലല  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല
ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമലത്തക്കുറനിച്ചുല  സഭാകങതനികേവനിദലലയക്കുറനിച്ചുല  പരനിശതീലനല
നല്കകേണ്ടതുണ്ടട്ട്.  നനിയമലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  പരനിശതീലനല  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
സഭാകങതനികേ പരനിശതീലനല  GSTN-ലന്റെ നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരല കമയട്ട്  ആദലവഭാരല മുതല്
ആരലഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനില്  വരുകമ്പഭാള
ഉകദലഭാഗസ ക്രമതീകേരണങ്ങളുല നടകത്തണ്ടതുണ്ടട്ട്.

എല.എല്.എ. ആസനി വനികേസന പദതനിയനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പവൃത്തനികേള

7 (359)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-2015 കേഭാലയളവനില് എല.എല്.എ. ആസനി വനികേസന പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലബനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല പവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഈ പവൃത്തനികേളനില് ഇനനിയല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട് ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;
എഗനിലമന്റെട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  പവൃത്തനികേളുകണ്ടഭാ;  എങനില്  പവൃത്തനികേള
ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നെ കേരഭാറുകേഭാര് ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുല  കേരഭാറുകേഭാരന  പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതട്ട്  എന്തുലകേഭാണ്ടഭാലണന്നെട്ട്  അകനസ്വഷണല  നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഇലലങനില് അകനസ്വഷണല നടത്തനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുടങ്ങനി  കേനിടക്കുന്നെ  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  എന്തട്ട്
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ-ഡനി) വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചു വരുന.
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എല.എല്.എ.-മഭാരുലട പഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണ്ടട്ട്

8  (360)  ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല.എല്.എ.-മഭാരുലട  പഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണ്ടട്ട്  പവൃത്തനികേളുലട
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള സലവനിധഭാനങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ കേളകകററ്റുകേളനില് ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനിനുല പകതലകേമഭായനി ടഷറനി
ബഭാങട്ട് അക്കഇണ്ടുകേളുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ടഷറനി  ബഭാങട്ട്  അക്കഇണ്ടുകേള
ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  എല.എല്.എ.-മഭാരുലട  പഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണ്ടട്ട്  പവൃത്തനികേളുലട
പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനട്ട്  27-5-2004-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  247/2004/
ധന.  ഉത്തരവനില്  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത
20-11-2009-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  518/2009/ധന.  പകേഭാരല  ജനിലഭാ  കേളകറുല
നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനികേളുലട പതനിനനിധനികേളുല അലഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള ഒരു കേണ്സളകടറതീവട്ട്
കേമ്മേനിറനി  ജനിലഭാതലത്തനില്  രൂപവത്കേരനിക്കുകേയല  പവൃത്തനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി
കമല്കനഭാടല  നടത്തുകേയല  ലചേയണലമന്നെട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  21-6-2012-ലല
സര്ക്കുലര് നമ്പര് 40/2012/ധന. പകേഭാരല പതനിമഭാസ ലചേലവട്ട് കസറട്ട്ലമന്റെട്ട് അടുത്ത
മഭാസല 5-ാം തതീയതനിക്കട്ട് മുമ്പട്ട് തലന്നെ ധനകേഭാരല (കനഭാഡല്  ലസന്റെര്-ബനി) വകുപനിനട്ട്
സമര്പനികക്കണ്ടതഭാലണനല  4-6-2013-ലല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  50/2013/ധന.
പകേഭാരല  എല.എല്.എ.മഭാരുലട  പഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണ്ടട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയ  പവൃത്തനികേലള  സലബന്ധനിചട്ട്  ജനിലഭാ  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ
സസ്വഭാഡകേള നഭാലുമഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല് അതഭാതു ജനിലകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി
പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ധനകേഭാരല  (കനഭാഡല്  ലസന്റെര്-ബനി)  വകുപനിനട്ട്
സമര്പനികക്കണ്ടതഭാലണനല നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ഒരു  ജനിലയനിലല  എലഭാ  മണ്ഡലങ്ങളക്കുമഭായനി  എല.എല്.എ.
എസട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്.-ല് അനുവദനിക്കുന്നെ തുകേ ടഭാനസര് ലക്രഡനിറട്ട്  ലചേയ്യുന്നെതനിനട്ട് ജനിലഭാ
കേളകറുലട  കപരനില് ഒരു റനി.എസട്ട്.ബനി.  അക്കഇണ്ടഭാണട്ട്  ആരലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഓകരഭാ
എല.എല്.എ.യ്ക്കുല പകതലകേല പകതലകേല രജനിസറുകേള എലഭാ ജനിലഭാ കേളകകററ്റുകേളനിലുല
സൂക്ഷനിക്കുനണ്ടട്ട്.  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് റനി.എസട്ട്.ബനി.  അക്കഇണ്ടട്ട് ആരലഭനിക്കുന്നെതട്ട്
പഭാകയഭാഗനികേമല.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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എല.എല്.എ.-മഭാരുലട പഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണ്ടനില്നനിനല മരഭാമത്തട്ട്

പണനികേള

9 (361)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുന്നെപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്, തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള മുതലഭായവ

മരഭാമത്തട്ട്  പണനികേള  ലടണ്ടര്  ലചേയട്ട്  ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  എസനികമറനില്

കകേഭാണ്ടഭാകര്ക്കുള്ള ലഭാഭല ഉളലപടുത്തഭാറുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എല.എല്.എ.-മഭാരുലട പഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണ്ടനില്നനിനല മരഭാമത്തട്ട്

പണനികേള ലടണ്ടര് ലചേയ ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള എസനികമറനില് കകേഭാണ്ടഭാകര്ക്കുള്ള ലഭാഭല

ഉളലപടുകത്തണ്ടഭാലയന്നെട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എന്തുലകേഭാണ്ടഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്

നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്,  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള

എന്നെനിവയലട  പണനികേള  ലടണ്ടര്  ലചേയട്ട്  ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  എസനികമറനില്

കകേഭാണ്ടഭാകര്ക്കുള്ള ലഭാഭല ഉളലപടുത്തഭാറുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  പകതലകേ വനികേസന നനിധനിയലട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പകേഭാരല

എല.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെ പവൃത്തനികേള സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള മുകഖനകയഭാ

സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാരനിതര  സഭാപനങ്ങള  മുകഖനകയഭാ  ആണട്ട്

നടപനിലഭാകക്കണ്ടലതന്നെട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എല.എല്.എ.-മഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെ

പവൃത്തനികേള  ലഭാഭകേരമഭായല  കവഗത്തനിലുല  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തൃ

സമനിതനികേള  മുകഖനയഭാണട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്  പവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതട്ട്.

അത്തരല ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേള തയഭാറഭാക്കുന്നെ എസനികമറ്റുകേളനില് കകേഭാണ്ടഭാകര്

മഭാര്ക്കുള്ള ലഭാഭല  ഉളലപടുത്തഭാറനില.  ഇക്കഭാരലല  29-2-2016-ലല സ.ഉ.(പനി.)നമ്പര്

30/2016/ധന.  ഉത്തരവനില് വതീണ്ടുല വലക്തമഭാക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 29-3-2017-ലല

18/2017/ധന.  സര്ക്കുലര്  പകേഭാരല  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേള  മുകഖന

എല.എല്.എ.-മഭാരുലട  പകതലകേ  വനികേസന  നനിധനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ

പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കമല്  ഉത്തരവട്ട്  ബഭാധകേമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കകേരള അടനിസഭാനസഇകേരല വനികേസന നനിധനിയലട കബഭാര്ഡട്ട് മതീറനിലഗനില്
അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയ പദതനികേള

10 (362) ശതീ  .    ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അടനിസഭാനസഇകേരല  വനികേസന  നനിധനിയലട  രണ്ടഭാമലത്ത
കബഭാര്ഡട്ട്  മതീറനിലഗനില്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആദല  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനനിച  പദതനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങനില് പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട  പവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസസ്തുത അലഗതീകേഭാരപകേഭാരല അനുവദനിച പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  വകുപട്ട്/ഏജനസനികേളുലട  വനിവരങ്ങളുല  അവര്  നഭാളനിതുവലര
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേൾ സലബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  21-3-2017-ല്  കൂടനിയ  കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  2- ാാമലത്ത  കയഭാഗല
8041.65 കകേഭാടനി രൂപയലട 53 പദതനികേളക്കട്ട് അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കണലമന്നെ
നനിബന്ധനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി&സനി)  കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട്  പദതനികേള  സമര്പനികക്കണ്ട  പദതനി  കരഖ
പതനിപഭാദനിക്കുന്നെ  8-8-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  315/2016/ധന
ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരല,  പദതനിയലട  വനിശദഭാലശങ്ങള കേനിഫട്ട്  ലവബട്ട്  വസറനില് അപട്ട്
കലഭാഡട്ട്  ലചേയ്യുന്നെ  കവളയനില്  ഭരണ  വകുപനില്  നനിനള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയല
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആദല  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  അലഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട
വനിശദവനിവരല  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*  കേനിഫ്ബനി  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയ
പവൃത്തനികേളുലട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി  സലബന്ധനിച റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള

11  (363)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒഭാകരഭാ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുകടയല  എത  ഒഭാഫതീസുകേള  വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുനലണ്ടന്നെട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലശല ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 79

(ബനി)  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  എത  തുകേ  വഭാടകേയനിനത്തനില്
ലചേലവനിടുനലണ്ടന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിടനില.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള,  സര്ക്കഭാരനിനു
കേതീഴെനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള,
കബഭാര്ഡകേള,  സര്ക്കഭാര് സഹഭായല ലഭനിക്കുന്നെ ഏജനസനികേള എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലല
സഭാമ്പത്തനികേ ക്രമകക്കടുകേള, സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുകടയല ചേടങ്ങളുകടയല ലലഘനല,
സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുലട  ദുരുപകയഭാഗല  എന്നെനിവ  സലബന്ധനിചട്ട്  ലഭനിക്കുന്നെ
പരഭാതനികേലള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗല
പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന്നെതട്ട്.

ലഭലമഭായ  കരഖകേള  പകേഭാരല  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
18  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗല  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല വഭാടകേയനിനത്തനില് ശരഭാശരനി 35.94 കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവനിടുനണ്ടട്ട്.

ആസനി വനികേസന പദതനി

12  (364)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  2011-2016  കേഭാലയളവനില്
കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാല  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച്ചുലവന്നെട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ടനി  പവൃത്തനികേളുലട  വനിശദവനിവരല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേഭാതനിരുന്നെ പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരല

(എ)  ആസനിവനികേസന  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  2011-2016  കേഭാലയളവനില്
കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  വനിവരല
കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നെതഭാണട്ട്.

(ബനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നെതഭാണട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ആസനി വനികേസന ഫണ്ടനില് നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട ലപഭാകപഭാസലുകേള

13 (365)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഴെനിഞ്ഞെ ബജറനില് പഖലഭാപനിക്കലപട നനികയഭാജകേമണ്ഡല
ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടനില്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  ലപഭാകപഭാസലുകേള  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഭരണ വകുപനില്നനിനല ധനകേഭാരല  വകുപനികലയട്ട്  എത്തുകമ്പഭാൾ
കേഭാലതഭാമസല ഉണ്ടഭാകുന്നെതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  മതനിയഭായ  ഉകദലഭാഗസലര
നനിയമനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ധനകേഭാരല വകുപനില് എത്തുന്നെ ഇത്തരല ഫയലുകേളനില് പരമഭാവധനി എത
ദനിവസല ലകേഭാണ്ടട്ട് തതീരുമഭാനല എടുക്കുനലവന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനകേല  ധനകേഭാരലവകുപനിലലത്തനിയ  എലഭാ  ലപഭാകപഭാസലുകേളക്കുല
അലഗതീകേഭാരല നല്കുലമന്നെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി) 22-7-2015-ലല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  67/2015/ധന.  പകേഭാരല
ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്നെ  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നെതനിലല കേഭാലതഭാമസല ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  (പകേര്പട്ട്  ഉള്ളടക്കല ലചേയ്യുന*).

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി 2016 ഡനിസലബര് 31-നട്ട് മുമ്പഭായനി എല.എല്.എ.
മഭാരുലട  ശനിപഭാര്ശകേള  ധനവകുപനില്  സമര്പനികക്കണ്ടതഭാലണന്നെട്ട്  7-9-2016-ലല
സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  74/2016/ധന.  പകേഭാരല  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
അപകേഭാരല പദതനിയലട മഭാനദണ്ഡങ്ങള പകേഭാരല സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ശനിപഭാര്ശകേളക്കട്ട്
വനിശദമഭായ  എസനികമറട്ട്  ഭരണവകുപനിലല  ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി  ലഭലമഭാകുന്നെ  മുറയട്ട്
ധനഭാനുമതനിയല  ഭരണഭാനുമതനിയല  പുറലപടുവനിച്ചു  വരുനണ്ടട്ട്.  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്
19/2017/ധന.  തതീയതനി  29-3-2017  പകേഭാരല  ആസനിവനികേസന  പദതനി  2016-17-നട്ട്
കേതീഴെനില്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളക്കട്ട്  ധനഭാനുമതനിയല  ഭരണഭാനുമതനിയല
നല്കേഭാനുള്ള അവസഭാന തതീയതനി 31-5-2017 വലര നതീടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ആസനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല
പവൃത്തനികേള

14  (366)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷലത്ത  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
എല.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിച  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  പവൃത്തനികേളനികന്മല്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദ വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട ഭരണഭാനുമതനികേളക്കട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ&ബനി) 2016-17 വര്ഷലത്ത ആസനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
എല.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിച  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
പവൃത്തനികേളുലട  വനിശദവനിവരല  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  കൂടഭാലത  ബഭാക്കനി
പവൃത്തനികേളുലട വനിശദമഭായ എസനികമറട്ട് ലഭലമഭാകുന്നെ മുറയട്ട് ധനഭാനുമതനി നകുന്നെതഭാണട്ട്.

കദശതീയ ദുരന്ത നനിവഭാരണ ഫണ്ടനില്നനിനല ലഭലമഭായ തുകേ

15  (367)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷല കദശതീയ ദുരന്ത നനിവഭാരണ
ഫണ്ടനില്നനിനല എന്തു തുകേ ലഭലമഭായനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  ഏതട്ട്  ലഹഡട്ട്  ഓഫട്ട്  അക്കഇണ്ടനിലഭാണട്ട്  വകേയനിരുത്തനി
യനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) സലസഭാനത്തനിലന്റെ എസട്ട്.ഡനി.ആര്.എഫട്ട്.-ല് നനിന്നെട്ട് ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലയളവനില്  എന്തു  തുകേ  ലചേലവഴെനിലചനല  ഇനനിലയത  മനിചമുലണ്ടനല
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  കദശതീയ  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  ഫണ്ടനില്
നനിനല 175 കകേഭാടനി രൂപ ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

142/2020.
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(ബനി)  കദശതീയ  ദുരന്തനനിവഭാരണ  നനിധനിയനില്  നനിനള്ള  വരവട്ട്  1601-01-109
എന്നെ  ശതീര്ഷകേത്തനിലുല  ഇതനികലയ്ക്കുള്ള  ലചേലവട്ട്  2245-  പകൃതനികക്ഷഭാഭല  മൂലമുള്ള
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസല എന്നെ മുഖലശതീര്ഷകേത്തനിന കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലുമഭായനി
വകേയനിരുത്തുന.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  സലസഭാന  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  നനിധനി
(SDRF)-യനില്  നനിനല  സലസഭാന  വനിഹനിതല  ഉളലപലട  136.88  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   SDRF-കലയ്ക്കുള്ള മനിച തുകേ ലപഭാതു കേണക്കനിനത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനില്
വരുന്നെ '8121- കേരുതല് നനിധനി ' എന്നെ മുഖല ശതീര്ഷകേത്തനിന കേതീഴെനിലഭാണട്ട് വരുന്നെതട്ട്.
ഇതു  സലബന്ധനിച  കേണക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലഭാണട്ട്.
28-2-2017-ല്  നനിയമസഭയനില് സമര്പനിച 2015-16  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ഫനിനഭാനസട്ട്
അക്കഇണ്ടട്ട്സട്ട്  പകേഭാരല  31-3-2016  വലര  സലസഭാന  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  നനിധനി
(SDRF)-യനിലല മനിച തുകേ 72.52 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

കകേരളഭാ ബഭാങനിലന്റെ ഘടന

16 (369) ശതീ  .   ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് പുതുതഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ കകേരളഭാ ബഭാങനിലന്റെ
ഘടന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏലതങനിലുല  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഉലണ്ടങനില് പസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ കേഭാതലഭായ ഭഭാഗങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കദശസഭാത്കൃത ബഭാങ്കുകേളനില് ഉള്ള സലസഭാനത്തനിലനറ നനികക്ഷപങ്ങള
കകേരളഭാ ബഭാങനികലയട്ട് മഭാറ്റുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  കകേരളഭാ  ബഭാങനിലന്റെ  രൂപതീകേരണകത്തഭാലട  കദശസഭാത്കൃത ബഭാങ്കുകേലള
പുര്ണ്ണമഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സഹകേരണ  ബഭാങനിലഗട്ട്  കമഖലയനില്  സര്ക്കഭാര്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  കേഭാതലഭായ  മഭാറല  നനിലവനിലല  തനിതല  ഘടനയനില്നനിനല  ദസ്വനിതല
ഘടനയനികലയ്ക്കുള്ള  മഭാറമഭാണട്ട്.  അതനികലയഭായനി  പഠനല  നടത്തനി  വനിശദമഭായ
ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാരനിനു  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  5  അലഗങ്ങള ഉളലപട  ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയലട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില.

(സനി&ഡനി) ഇതുസലബന്ധനിച  ആകലഭാചേനകേലളഭാനല  തലന്നെ  സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയനിടനില.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 83

മങട മണ്ഡലത്തനിനുകവണ്ടനി തുകേ വകേയനിരുത്തനിയ പദതനികേള

17 (370) ശതീ  .    ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18-ല്  സലസഭാന  ബജറട്ട്  പസലഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്

ഉളലപടുത്തനി മങട മണ്ഡലത്തനിനു കവണ്ടനി തുകേ വകേയനിരുത്തനിയ പദതനികേളനില് എത

പദതനികേളക്കട്ട് കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡട്ട് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനി;

(ബനി)  മങട  മണ്ഡലത്തനിലല  തൂതപ്പുഴെയനില്  നനിലഭാപറമ്പനില്  തടയണ

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനട്ട് 65 കകേഭാടനി അനുവദനിചതനിനട്ട് കബഭാർഡട്ട് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഇതു  സലബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  2017-18-ല്  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  പഖലഭാപനിച

പദതനികേളുലട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  ഇഇ  പദതനികേള

കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട് സമര്പനിക്കുന്നെതട്ട് സലബന്ധനിച പഭാരലഭ പവര്ത്തനങ്ങള നടന

വരുന്നെകതയള.

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നെതുളലപലടയള്ള

നടപടനികേള ബന്ധലപട ഭരണവകുപ്പുകേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനികക്കണ്ടതട്ട്.

സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന വനിതരണല

18 (371) ശതീ  .   എല  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല

കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള  കക്ഷമലപനഷനുകേള

എതമഭാസല കുടനിശ്ശേനികേയണ്ടഭായനിരുന എന്നെട്ട് തരല തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എതമഭാസലത്ത  കക്ഷമലപനഷനുകേള  വനിതരണല

നടത്തനി എന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനികലയഭായനി എത തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു എന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

*  വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരല ഏല്ക്കുകമ്പഭാള 2014 നവലബര് മുതല് 2015
ജനുവരനി  വലരയള്ള  ലപനഷന  തുകേ  വനിതരണല  ലചേയലപടഭാലത  വഭാര്ദകേലകേഭാല
ലപനഷന,  വനിധവ  ലപനഷന,  വനികേലഭാലഗ  ലപനഷന,  50  വയസട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെ
അവനിവഭാഹനിതര്ക്കുള്ള  ലപനഷന  എന്നെനിവ  കുടനിശ്ശേനികേയണ്ടഭായനിരുന.   കേര്ഷകേ
ലതഭാഴെനിലഭാളനി  ലപനഷന  2014  ഡനിസലബര്  മഭാസലത്ത  തുകേ  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി
ട്ടുണ്ടഭായനിരുന. 2015  ലഫബ്രുവരനി മുതലുള്ള തുകേ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഡനി ബനി റനി
സലവനിധഭാനത്തനില് വനിതരണല ലചേയട്ട് വരനികേയഭായനിരുന.  ഡനി ബനി റനി സലവനിധഭാനത്തനില്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട വനിവരങ്ങള യഥഭാസമയല കരഖലപടുത്തഭാത്തതുമൂലവല ലതറഭായ
കരഖലപടുത്തലുകേള  ബഭാങട്ട്  അക്കഇണ്ടുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  സഭാകങതനികേ
തടസങ്ങള  എന്നെതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വനിതരണല  ലചേയ  തുകേ  ലഭനിക്കഭാലത
വന്നെതുമൂലവല കുടനിശ്ശേനികേ ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കുടനിശ്ശേനികേ ഇനത്തനില് 1389.58 കകേഭാടനി രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) 2014 നവലബര് മുതലുളള കുടനിശ്ശേനികേയല 2016 ജൂണ് മുതല് 2017 മഭാര്ചട്ട്
വലര 10 മഭാസലത്ത ലപനഷനുല ഇഇ സര്ക്കഭാര് വനിതരണല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷല 4628 കകേഭാടനി രൂപ ഇതനികലയഭായനി
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷന വനിതരണല

19  (372)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  ലപനഷനുകേള  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡട്ട്  ഇലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് വനിതരണല ലചേയഭാത്തതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡട്ട്  എടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത
കരഭാഗനികേളുല,  വൃദരുമഭായ  ലപനഷനകേഭാര്ക്കട്ട്  തുടര്നല  ലപനഷന  വനിതരണല
ലചേയ്യുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി) 6-2-2017-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ.(എല.എസട്ട്.) നമ്പര് 67/2017/
ധന ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരല  നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  (പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കല ലചേയ്യുന*)

*  വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കനഭാടട്ട് ക്ഷഭാമല മറനികേടക്കഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

20  (373)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടട്ട്  ക്ഷഭാമല  മറനികേടക്കഭാനഭായനി  പതനിദനിന  കലഭാടറനി  കേളക്ഷന,

ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേളക്ഷന  എന്നെനിവ  ടഷറനികേളനില്  അടയഭാന

ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പതനിദനിനല  ശരഭാശരനി  എത  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  പസ്തുത

വകുപ്പുകേള ബഭാങ്കുകേളനില് അടച്ചു വരുന്നെതട്ട്;

(സനി)  കനഭാടട്ട്  ക്ഷഭാമല  മറനികേടക്കഭാന  എലന്തലഭാല  നടപടനികേള  ഭഭാവനിയനില്

വകേലക്കഭാളളുലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  കനഭാടട്ട്  ക്ഷഭാമല  മറനികേടക്കഭാനഭായനി  പതനിദനിന  കലഭാടറനി  കേളക്ഷന,

ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേളക്ഷന  എന്നെനിവ  ടഷറനികേളനില്  അടയഭാന

ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 12-4-2017-ലല എസട്ട്.എല്.

2/43/2017-FIN  നമ്പര്  കേത്തട്ട്,  12-4-2017-ലല  എസട്ട്.എല്.2/42/2017-FIN

നമ്പര്  കേത്തട്ട്  എന്നെനിവ  പകേഭാരമഭാണട്ട്  യഥഭാക്രമല  കലഭാടറനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനുല

ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനുല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയതട്ട്.

(ബനി)  കലഭാടറനി  വകുപട്ട്  ഏജനമഭാര്  മുകഖന പതനിദനിനല ബഭാങനില് ഒടുക്കുന്നെതട്ട്

ശരഭാശരനി  7.92  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.   (1-4-2017  മുതല്  15-4-2017  വലരയള്ള

പവര്ത്തനി ദനിനങ്ങളനിലല കേണക്കുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില്)

ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  എഫട്ട്.എല്.-1  കഷഭാപ്പുകേളനില്  നനിനള്ള

വനിറ്റുവരവട്ട്  തുകേയഭായനി  ശരഭാശരനി  7,98,31,091  രൂപ  പതനിദനിനല  ബഭാങനില്

അടച്ചുവന്നെനിരുന്നെതട്ട് ഇകപഭാള ടഷറനി അക്കഇണ്ടനില് അടചനിട്ടുണ്ടട്ട്. (19-4-2017 മുതല്

21-4-2017 വലരയള്ള പവര്ത്തനി ദനിനങ്ങളനിലല കേണക്കുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില്)

(സനി) ഭഭാവനിയനില് കനഭാടട്ട് ക്ഷഭാമല ഗുരുതരമഭാകുന്നെപക്ഷല, ആയതട്ട് മറനികേടക്കഭാനഭായനി

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള മറട്ട് സഭാപനങ്ങളക്കുല നല്കുന്നെതട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.
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കേനിഫ്ബനി - കറഭാഡകേളക്കുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

21  (374)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപഭാതുമരഭാമത്തു വകുപനിനു കേതീഴെനിലുളള  കറഭാഡകേള,  കേനിഫ്ബനി വഴെനി  പവൃത്തനി
നടത്തുന്നെതനിനട്ട് എലന്തലഭാല മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളലതന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേളക്കഭായനി  ലപഭാതുവഭാലയഭാരു
മഭാനദണ്ഡല  8-8-2016-ലല സ.ഉ. (വകേ)  നമ്പര് 315/2016/ധന പകേഭാരല ഉത്തരവട്ട്
സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ടനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

കനഭാടട്ട് രഹനിത സമ്പദ്ഘടന

22  (375)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടട്ട്  രഹനിത സമ്പദ്ഘടനയനികലയ്ക്കുള്ള മഭാറല  ലക്ഷലല  വചട്ട്  റനിസര്വ്വ 
ബഭാങട്ട്  കബഭാധപൂര്വ്വല  കനഭാടട്ട്  അചടനി  വവകേനിപനിക്കുകേയഭാലണന്നെ  റനികപഭാര്ടട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നനികതലന  ആവശലലപടുന്നെ  കേറനസനിയലട  ഏകേകദശല
30  ശതമഭാനല  മഭാതമഭാണട്ട്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നെലതന്നെ  റനികപഭാര്ടട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) എങനില് കനഭാടട്ട് ലഭലതയലട കുറവട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വദനലദനിന സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടുകേളക്കട്ട് പതനിസന്ധനി സൃഷനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) അത്തരല ആകരഭാപണങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  ഏജനസനി  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  ആവശലത്തനിനട്ട്  ഇലപസട്ട്  തുകേ
ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണല  ടഷറനി  ഇടപഭാടുകേളക്കട്ട്  അവര്  ആവശലലപടുന്നെ  തുകേ
ടഷറനികേളനില് നനിനല നല്കേഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലല ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നനിയമല

23 (376) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  നനിയമല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ഏലതഭാലക്ക
തരത്തനില് കനടമഭാകുലമന്നെട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുതനിയ സലവനിധഭാനത്തനില് ഇ- കകേഭാകമഴട്ട് വഴെനി കകേരളത്തനികലയട്ട് വരുന്നെ
ഉലന്നെങ്ങളുലടകമലുള്ള നനികുതനി സലസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാകുകമഭാലയന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസവനകമഖല  സുപധഭാന  പങട്ട്  വഹനിക്കുന്നെ  സലസഭാന  സമ്പദട്ട്
വലവസയനില്  കസവന  നനികുതനിയലട  പങട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നെതനിനട്ട്  ചേരക്കട്ട്-കസവന
നനികുതനി സലവനിധഭാനത്തനില് വലവസയകണ്ടഭാ ?  

ഉത്തരല

(എ)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  പഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി
സലവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്
അനുകൂലമഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  കസവനങ്ങളക്കട്ട്  കമലുള്ള  നനികുതനിയല
സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുല.  ബഭാങനിലഗട്ട്,  ലടലനികേമ്മേക്യൂണനികക്കഷനസട്ട്,
ഇനഷസ്വറനസട്ട്,  ഫനിനഭാനസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുലട  കകേരളത്തനിലല  ഉപകഭഭാഗ
നനിരക്കട്ട്  രഭാജലലത്ത  ഉയര്ന്നെ  നനിരക്കുകേളനില്  ഒന്നെഭായതനിനഭാല്  കകേരളല  കനടല
പതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത  ജനി.  എസട്ട്.  ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  നനികുതനി  നഷല
ഉണ്ടഭായഭാല് തലന്നെ 2015-16-ലല നനികുതനി വളര്ച 14%  ആയനി കേണക്കഭാക്കനി ആദല
അ ഞട്ട് വര്ഷലത്ത നനികുതനി നഷല കകേന്ദ്രല നനികേത്തഭാലമന്നെട്ട് അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.   സലവനിധഭാനത്തനില് ഇ-കകേഭാകമഴട്ട്  വഴെനി  കകേരളത്തനികലയട്ട്
വരുന്നെ  ഉലന്നെങ്ങളുലട  കമലുള്ള  നനികുതനി  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുല.  മറട്ട്
സലസഭാനങ്ങലള  അകപക്ഷനിചട്ട്  ഇ-കകേഭാകമഴട്ട്  വഴെനിയള്ള  ഉപകഭഭാഗത്തനില്  കകേരളല
മുനപന്തനിയനിലഭായതനിനഭാല്  ഇതുവഴെനി  ലഭനിക്കുന്നെ  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്
ഗുണകേരമഭായനിരനിക്കുലമന്നെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുവഴെനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട്
കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള നനികുതനി പനിരനിക്കഭാന അവകേഭാശല ലഭനിക്കുന.  ബഭാങനിലഗട്ട്,
ലടലനികേമ്മേക്യൂണനികക്കഷനസട്ട്,  ഇനഷസ്വറനസട്ട്,  ഫനിനഭാനസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കസവന
കമഖലകേളനില് നനിനല കകേരളല ഗണലമഭായ നനികുതനിപനിരനിവട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.



88      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

കവയ്സട്ട് ആന്റെട്ട് മതീനസട്ട് അഡസ്വഭാനസട്ട്

24 (377)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നെപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് കവയ്സട്ട് ആന്റെട്ട് മതീനസട്ട് അഡസ്വഭാനസട്ട് എടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനല  മറ്റുല  വഭായ  എടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങനില്
എവനിലട നനിന്നെട്ട് എടുത്തുലവനല എത തുകേ എടുത്തുലവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  വഭായ  എടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങനില്
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  2016  നവലബര്
മഭാസത്തനില്  ഒരു  ദനിവസവല  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  (2017-18),
20-4-2017 വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  രണ്ടട്ട്  ദനിവസവല  കവയ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  മതീനസട്ട്
അഡസ്വഭാനസട്ട്  എടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി&സനി) ഇല.

പദതനിവനിഹനിതല പൂര്ണ്ണമഭായല കകേന്ദ്രല മടക്കനി നല്കുന്നെ പദതനികേള

25  (378)  ശതീ  .    എല  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേളനില്  പദതനി  വനിഹനിതല
പൂര്ണ്ണമഭായല കകേന്ദ്രല മടക്കനിനല്കുന്നെ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  2016-17-ല്  ഇപകേഭാരമുള്ള  ഓകരഭാ  പദതനിയനിലുല  വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേലയതലയനല  അതനില്  എത  തുകേ  31-3-2017 വലര  ലചേലവഴെനിച്ചുലവനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേളനില് പദതനി വനിഹനിതല
പൂര്ണ്ണമഭായല കകേന്ദ്രല മടക്കനി നല്കുന്നെവയനില് വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയല 2017 മഭാര്ചട്ട് 31
വലര  ലചേലവഴെനിച  തുകേയല  ഉളലക്കഭാള്ളുന്നെ  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

പൂര്ണ്ണമഭായല  കകേന്ദ്രസഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നെതുല  എന്നെഭാല്  DBT  സലവനിധഭാനല  വഴെനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കനരനില്  വകേമഭാറുന്നെതുമഭായ  പദതനികേള  ഇതനിനു
പുറകമയഭാണട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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നനികുതനി പനിരനിവട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

26  (379)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മുന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് നനികുതനി
പനിരനിവനില് വന്നെ വര്ദനലവതലയന(ശതമഭാനവല തുകേയല പകതലകേമഭായനി) വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനികുതനി  ഭരണല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി കൂടുതല് കശഷനിയള്ള സര്വ്വര്
സഭാപനിക്കുകേയല സനിസല സ്ക്രൂടനിനനി സഭാധലമഭാകുന്നെ കസഭാഫട്ട് ലവയര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല ലചേയ.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട്പ്ല്ലേ  കചേഭാദനിചട്ട്  വഭാങ്ങുന്നെതനിലന കപഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നെ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.  അതുകപഭാലലതലന്നെ കേമ്പക്യൂടര്
ബനിലനിലഗട്ട്  ഉള്ള വലഭാപഭാരനികേള അവരുലട  ബനില്ലുകേള  തതമയല
തലന്നെ  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ലചേയ്യുന  എന്നെട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി
നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണല നടത്തഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. കൂടുതല്  വലഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ലകേഭാണ്ടു
വരുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

4. അപതീല്  കകേസുകേളുല  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുല  എതയല  കവഗല
തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു.

5. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശ്ശേനികേ അസസട്ട്ലമന്റെട്ട് എന്നെനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി.

6. റവനക്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസ്വരനിതലപടുത്തനി.

7. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയന്നെതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

8. ഓഡനിറട്ട്  വനിസനിറട്ട്  വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഇകന്റെണല്
ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗല  ശക്തനിലപടുത്തനി.

9. 60  ലക്ഷല  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വനിറ്റുവരവള്ള  അനുമഭാന
നനികുതനിദഭായകേര്ക്കട്ട് ആലനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

10. നനികുതനി  കചേഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനധനികൃത
മദലത്തനിലന്റെ  ഉത്പഭാദനല,  വനിതരണല,  വനിപണനല  ഇവ
തടയന്നെതനിനഭായനി ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങള
എവക്സസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന നടത്തനിവരുന.

1075/2017.
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11. എവക്സസട്ട്  വകുപട്ട്  വഴെനി  നല്കുന്നെ  എലഭാ  വലസനസുകേളക്കുല
ലപര്മനിറ്റുകേളക്കുല മുനകൂറഭായനി  ഫതീസട്ട്/നനികുതനി  ഇഇടഭാക്കനിയ
കശഷമഭാണട്ട് അനുമതനി നല്കുന്നെതട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ബനി.സനി.,  കേണ്സക്യൂമര്
ലഫഡട്ട്  എന്നെതീ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  കേതീഴെനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കഷഭാപ്പുകേളുലട  വലസനസട്ട്  ഫതീസുല  ലറന്റെല്
തുകേയല  മുനകൂറഭായനി  വഭാങ്ങനിയ  കശഷമഭാണട്ട്  വലസനസുകേളുലട
കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കുന്നെതട്ട്. എഫട്ട്.എല്1 കഷഭാപ്പുകേളുലട
ആലകേ  ലറന്റെല്  തുകേയലട  50%  ഓകരഭാ  വര്ഷകത്തയ്ക്കുല
വലസനസട്ട്  നല്കുന്നെ  സമയത്തുല  ബഭാക്കനി  50%  എടട്ട്  തുലല
ഗഡക്കളഭായനി  ജൂവല  മഭാസല  മുതല്  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസല
വലരയഭായനി ഒടുക്കുന്നെതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

12. ആധഭാരങ്ങളുലട രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീസട്ട് ഓണ്വലനഭായനി അടയഭാനുള്ള
സഇകേരലല ഏര്ലപടുത്തനി.

13. 1-1-1986  മുതല്  31-3-2010  വലര  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉണ്ടഭായനിരുന്നെ
അണ്ടര് വഭാലദ്യുകവഷന  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 74/16/റനി.ഡനി ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരവല ഫ്ലഭാറ്റുകേളുലട
അണ്ടര്  വഭാലദ്യുകവഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്പഭാക്കുവഭാന  ജനി.ഒ.(പനി)
നമ്പര് 75/16/റനി.ഡനി ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരവല 'ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല്
പദതനി'  നടപനില്  വരുത്തനി.  ഫ്ലഭാറ്റുകേളുലട  രജനികസ്ട്രേഷനുമഭായനി
ബന്ധലപട  റവനക്യൂ  നഷല  തടയന്നെതനിനഭായനി  ലസനടല്
പനി.ഡബ്ളക്യൂ.ഡനി. മഭാനദണ്ഡ പകേഭാരമുള്ള വനിലനനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി
കകേരള  മുദപത  നനിയമത്തനില്  28  (ബനി)  എന്നെ  പുതനിയ
ലസക്ഷന   കൂടനികചര്ത്തു.  2016-ലല   ഫനിനഭാനസട്ട്  ബനിലനിലൂലട
വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട സഭാമ്പട്ട് ഡക്യൂടനി  6-ല് നനിന്നെട്ട്  8  ശതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.

14. കേഭാലപഴെക്കല ലചേന്നെ വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ഗതീന ടഭാക്സട്ട്  ഏര്ലപടുത്തനി
യതനിലൂലടയല  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനിയനിലൂലടയല
നനികുതനി   അടയഭാത്തതനിനഭാല്  പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങള
കലലല ലചേയട്ട് അതനില് നനിനല കുടനിശ്ശേനികേ വസൂലഭാക്കുന്നെതനിലൂലടയല
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട് മുകഖനയള്ള നനികുതനി വരുമഭാനല
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  പഭാരലഭ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരല  2015-16,
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഡനിസലബര്  31  വലര  ലഭനിച  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  വന്നെ  വര്ദനവട്ട്  (ശതമഭാനവല  തുകേയല)  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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നനികുതനി വരുമഭാനല

27 (380)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  എത
വളര്ചയണ്ടഭായനി;  ബഡ്ജറനില്  ലക്ഷലമനിടനിരുന്നെ  വളര്ച  കനടനികയഭാ;  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  മഭാസവല  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലുണ്ടഭായ  വര്ദനവട്ട്
ശതമഭാനക്കണക്കനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  അവതരനിപനിച  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്
എസനികമറട്ട് പകേഭാരല സലസഭാനത്തട്ട് തനതട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് 4.81 ശതമഭാനല
വര്ദനവട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിരുന.  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  പഭാരലഭ  കേണക്കുകേള
പകേഭാരല 2016 ഡനിസലബര് 31 വലര സലസഭാനത്തട്ട് തനതട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്
മുനവര്ഷലത്ത  ഇകത  കേഭാലയളവനിലന  അകപക്ഷനിചട്ട്  8.98  ശതമഭാനല  വളര്ച
കനടുവഭാന കേഴെഞ്ഞു.

(ബനി)  ഓകരഭാ  മഭാസവല  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലുണ്ടഭായ  വര്ദനവനിലന്റെ
ശതമഭാനക്കണക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.

കേനിഫ്ബനി വഴെനിയള്ള പദതനികേള

28 (381) ശതീ  .   ലകേ  .   എല  .   മഭാണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  രണ്ടു ബജറനിലൂലട  കേനിഫ്ബനി വഴെനി  നടത്തുന്നെതനിനട്ട്
ഏലതലഭാല പദതനികേള ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേള  ബ ജറനില്  ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട്  മുനപട്ട്  കേനിഫ്ബനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലഗതീകേഭാരല കനടനിയനിരുകന്നെഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലമന്തട്ട്;

(സനി)  ഈ  പദതനികേളനില്  സര്ക്കഭാര്  പഭാന  ഫണ്ടനില്നനിന്നെട്ട്  നടപഭാക്കനി
ലകേഭാണ്ടനിരുന്നെവ ഏലതലഭാമഭാണട്ട്; പടനികേ തനിരനിച്ചു വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാന ഫണ്ടനില്നനിന്നെട്ട് നടപഭാക്കനി ലകേഭാണ്ടനിരുന്നെ പദതനികേള കേനിഫ്ബനി
വഴെനി  നടത്തഭാന  ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള  കേനിഫ്ബനിയലട  തനതഭായ  ധനസഹഭായല
ലഭലമഭാകണഭാ;  എങനില്  ഏലതലഭാല  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയലട  തനതഭായ
ധനസഹഭായല ലഭലമഭാക്കനിയലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായല നല്കുന്നെതനികലയട്ട് നഭാളനിതുവലര എത തുകേ കേടല
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്; ഇലലങനില് കേഭാരണലമലന്തന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.



92      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

ഉത്തരല

(എ)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനിലുല,  2017-18-ലല

ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനിലുല  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള

പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതട്ട്

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനികവചേനഭാധനികേഭാരത്തനില് നനിക്ഷനിപമഭാണട്ട്.  പദതനികേള ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട്

കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലഗതീകേഭാരല  കതകടണ്ടതനില.  2016-ലല  കേനിഫട്ട്  കഭദഗതനി

ആകനികലഭാ,  കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട്  പദതനികേള  സമര്പനിക്കുന്നെ  നടപടനിക്രമല

വനിശദതീകേരനിക്കുന്നെ സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര് 315/2016/ധന ഉത്തരവനികലഭാ കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട്

പദതനികേള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതനിനട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  പകതലകേ  അധനികേഭാരല

പതനിപഭാദനിക്കുന്നെനില.

(സനി&ഡനി) സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  പഭാന  ഫണ്ടട്ട്  മുകഖന  നടത്തനിവരുന്നെ

പദതനികേളക്കട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  ധനസഹഭായല  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെനില.

ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനില്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി

വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതട്ട്.

(ഇ)  കേനിഫ്ബനി ഏലറടുത്ത പദതനികേളക്കഭായനി നഭാളനിതുവലര വഭായകേള ഒനല

തലന്നെ എടുത്തനിടനില.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ തനതട്ട് ഫണ്ടനിലന്റെ ലഭലതയല പദതനികേളക്കട്ട്

കവണ്ടനി  വരുന്നെ  ലചേലവല  വനിലയനിരുത്തനി  ആവശലത്തനിനനുസരനിചട്ട്  മഭാതമഭാണട്ട്

വഭായലയടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്. ഇകപഭാള ലഭലമഭായ ഫണ്ടട്ട് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയ

പവൃത്തനികേളുലട ആദല ഗഡ നല്കുന്നെതനിനട്ട് പരലഭാപമഭാണട്ട്.

വഭാറട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ

29  (382)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാറട്ട് കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി വലഭാപഭാരനികേളനില്നനിനല എന്തു തുകേ ലഭനിക്കഭാനുണ്ടട്ട്;

(ബനി)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസട്ട്.ടനി.)  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ

മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  വഭാറട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ പനിഴെയല  പലനിശയല ഒഴെനിവഭാക്കനി പനിരനിലചടുക്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങനില് വനിശദഭാലശല ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ) 31-3-2017-ലല കേണക്കനുസരനിചട്ട്  വഭാറട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി  വലഭാപഭാരനികേളനില്
നനിനല 5327.54 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിക്കഭാനുണ്ടട്ട്.  

(ബനി)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസട്ട്.ടനി.)  സമ്പ്രദഭായല  നനിലവനില്
വരുന്നെതനിനുമുമ്പട്ട്  വഭാറട്ട്  നനികുതനി  സലബന്ധമഭായ  അസസട്ട്ലമനകേളുല  റതീ
അസസട്ട്ലമനകേളുല  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പനിഴെയനിലുല  പലനിശയനിലുല  ഇളവട്ട്  നല്കേനി
തര്ക്കങ്ങള ഒത്തുതതീര്ക്കുന്നെതനിനട്ട്  വനിപുലമഭാലയഭാരു ആലലനസനി പദതനി സര്ക്കഭാര്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതുപകേഭാരല വഭാറട്ട് വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  2005-06 മുതല് 2010-11
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  വലരയള്ള  കുടനിശ്ശേനികേകേള  പൂര്ണ്ണമഭായല  അടച്ചുതതീര്ത്തഭാല്
കുടനിശ്ശേനികേയലട  പലനിശയല  പനിഴെ  തുകേയലട  70  ശതമഭാനവല  പനിഴെയലട  പലനിശയല
ഇളവട്ട്  ലചേയ്യുന്നെതഭാണട്ട്.   ഇഇ  കേഭാലയളവനിലല  കകേന്ദ്രവനിലന  നനികുതനി  പകേഭാരമുള്ള
കുടനിശ്ശേനികേയല ഇഇ പദതനിയനില്ലപടുത്തനി തതീര്പഭാക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.

ലകേ.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  പകേഭാരമുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേകേള  തതീര്ക്കുവഭാനുള്ള  ആലലനസനി
പദതനിയലട കേഭാലഭാവധനി 2017 ഡനിസലബര് 31 വലര നതീടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ
നനികുതനി, ആഡലബര നനികുതനി എന്നെനിവയനില് 2010-11 വലരയള്ള നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ
പൂര്ണ്ണമഭായല അടചഭാല് കുടനിശ്ശേനികേയലട പലനിശയല പനിഴെ തുകേയലട  70  ശതമഭാനവല
പനിഴെയലട പലനിശയല ഇളവട്ട് ലചേയലകേഭാണ്ടുള്ള ആലലനസനി പദതനിയല പഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കേനിഫ്ബനി മുകഖനയള്ള പദതനികേള

30  (383)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേനിഫ്ബനി മുകഖന  എത പദതനികേളക്കട്ട്  അലഗതീകേഭാരല
നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി) പസ്തുത പദതനികേളക്കഭായനി എത തുകേ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2016-17-ലല ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേനിഫ്ബനി
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഖലഭാപനിച  പദതനികേളുലട  വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട്
റനികപഭാര്ട്ടുകേള (ഡനി.പനി.ആര്.) കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് സമര്പനിക്കുകേയല അവയലട വനിശദമഭായ
പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷല  7-11-2016-ല്  കൂടനിയ  കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്  മുടക്കുള്ള  48  പദതനികേളക്കട്ട്
അലഗതീകേഭാരല നല്കേനി.  തുടര്ന്നെട്ട് 21-3-2017-ല് കൂടനിയ കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 28-ാാമതട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള  53  പദതനികേളക്കട്ട്
നനിബന്ധനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായല അലഗതീകേഭാരല നല്കേനി. പകേര്പട്ട് *ഉള്ളടക്കല ലചേയ്യുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡട്ട്  അലഗതീകേരനിച  പദതനികേളക്കട്ട്
ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള  (SPV)
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിശദവനിവരങ്ങള  ഓണ്വലനഭായനി
കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  സമര്പനികക്കണ്ടതുണ്ടട്ട്.  ഇഇ  സലവനിധഭാനമനുസരനിചട്ട്  കപഭാജകട്ട്
നനിര്വ്വഹണ  ലചേലവകേള  നനിശ്ചയനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  ഘടങ്ങളനില്  കനരനിടട്ട്  സപയര്,
കകേഭാണ്ടഭാകര്,  കസവന ദഭാതഭാവട്ട്  മുതലഭായവരുലട  നനിശ്ചനിത ബഭാങട്ട്  അക്കഇണ്ടനില്
ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  ഡയറകട്ട്  കപയ്ലമന്റെട്ട്  സലവനിധഭാനല  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ലപടുത്തു
ന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  നൂതന സലവനിധഭാനമനുസരനിച്ചുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെ  മുറയട്ട്
കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായല നല്കുന്നെതഭാണട്ട്.

നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പദതനി അടങല് 

31  (384)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞവതര  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
പദതനി അടങല് എത കകേഭാടനി രൂപയകടതഭായനിരുന;

(ബനി)  ഏറവലമഭാടുവനില്  മനനിസഭഭാകയഭാഗല  അലഗതീകേരനിച  2017-18 ലല
വഭാര്ഷനികേപദതനി എത കകേഭാടനി രൂപയകടതഭാണട്ട്;

(സനി) ഇതനില് തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള വനിഹനിതലമത;

(ഡനി)  2015-16  വര്ഷലത്ത  അടങലുല  അതട്ട്  മുനവര്ഷകത്തക്കഭാള  എത
ശതമഭാനല വര്ദനകയഭാടുകൂടനിയതഭാലണനല വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  അനുവദനിച  പണല  മുനവര്ഷങ്ങളനില്
പഭാഴെഭാക്കനിയതനിലന്റെ കപരനില് ഏലതലഭാല വകുപ്പുകേളുലട 2016-17-ലല അടങലനില് എത
ശതമഭാനല വതീതല കുറവവരുത്തുകേയണ്ടഭായനി;

(എഫട്ട്) വനിലവര്ദനയല മറ്റുലമൂലല പദതനി നനിര്വ്വഹണലചലവനില് ഉണ്ടഭാകേഭാവന്നെ
സസ്വഭാഭഭാവനികേ വര്ദനകൂടനി പരനിഗണനിചഭാല് ഫലത്തനില് പദതനി അടങലനില് വര്ദന
ഉണ്ടഭാകുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  പഞവല്സര  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത പദതനി അടങല് 24,000 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
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(ബനി)  ഏറവലമഭാടുവനില്  മനനിസഭഭാകയഭാഗല  അലഗതീകേരനിച  2017-18-ലല
സലസഭാന വഭാര്ഷനികേ പദതനി 26,500 കകേഭാടനി രൂപയകടതഭാണട്ട്.

(സനി) 2017-18-ല് തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  6,227.50  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി) വനിശദഭാലശല അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ഇ)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  അനുവദനിച  പണല  മുനവര്ഷങ്ങളനില്
പഭാഴെഭാക്കനിയതനിലന്റെ കപരനില് ഒരു വകുപനിലന്റെയല അടങലനില് കുറവട്ട് വരുത്തനിയനിടനില.

(എഫട്ട്)  പദതനി  ലചേലവട്ട്,  പുതനിയ  പദതനികേളുലട  സഭാധലതകേള,  വരുല
വര്ഷങ്ങളനിലല  പദതനി  ലചേലവട്ട്  തുടങ്ങനിയവയലട  വനിശകേലനങ്ങളക്കട്ട്
വനികധയമഭാക്കനി  സലസഭാന  ആസൂതണ  കബഭാര്ഡനില്  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്
നനിര്വ്വഹണ  ഉകദലഭാഗസര്,  വകുപ്പുതല  കമധഭാവനികേള,  ലസക്രടറനിമഭാര്,  മനനിമഭാര്,
തുടങ്ങനിയവരുമഭായള്ള  ചേര്ചയകടയല  പദതനി  അവകലഭാകേനത്തനിലന്റെയല
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഓകരഭാ വര്ഷവല പദതനി അടങലനില് വര്ദനവട്ട്  വരുത്തനി
വഭാര്ഷനികേ പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നെതട്ട്.

കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത മൂലധനലചലവട്ട്

32  (385)  ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  മൂലധനലചലവട്ട്  മുനവര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചട്ട്  എത  ശതമഭാനല  കൂടുതലഭായനിരനിക്കണല  എന്നെഭായനിരുന  ബജറനില്
പതതീക്ഷനിചനിരുന്നെതട്ട്;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഏഴെട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവല
സലസഭാനത്തനിലന്റെ ആലകേ ലചേലവനിലന്റെ എത ശതമഭാനല തുകേ മൂലധനലചലവണ്ടഭായനി
എന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത മൂലധനലചലവട്ട് മുനവര്ഷലത്ത ബഡ്ജറട്ട്
എസനികമറനിലന  അകപക്ഷനിചട്ട്  3.83%  കൂടുതലഭായനിരനിക്കുലമന്നെഭാണട്ട്  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്
അവതരനിപനിച പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് പതതീക്ഷനിചനിരുന്നെതട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.



96      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  7  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവല
സലസഭാനത്തനിലന്റെ  ആലകേ  ലചേലവനിലല  മൂലധന  ലചേലവനിലന്റെ  ശതമഭാന  കേണക്കട്ട്
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

2010-11 8.67

2011-12 7.57

2012-13 7.77

2013-14 6.48

2014-15 5.54

2015-16 8.62

2016-17  (അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  ഡനിസലബര്  31
വലരയള്ള കേണക്കുകേള പകേഭാരല)

7.08

കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത സലസഭാനത്തനിലന്റെ വരുമഭാനല

33 (386)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  സലസഭാനല  പതതീക്ഷനിച  വരുമഭാനല
ഏലതലഭാല  കസഭാതസ്സുകേളനിലൂലട  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതമഭായനിരുന;  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വഴെനിയള്ളവ  ഓകരഭാ  ഇനവല  എത  വതീതലമനല  സലസഭാനത്തട്ട്
നനിനള്ളവ ഓകരഭാ ഇനവല എതവതീതലമനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പതതീക്ഷനിച വരുമഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വഴെനിയല  സലസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വഴെനിയല  31.3.2017  വലര  ലഭനിച  തുകേ  ഓകരഭാ  ഇനത്തനിലുല  എത
വതീതലമന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരല

(എ&ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല വനിവനിധ കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനല
പതതീക്ഷനിച വരുമഭാനവല അക്കഇണ്ടന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ പഭാരലഭ കേണക്കുകേള പകേഭാരല
2016 ഡനിസലബര് 31 വലര ഓകരഭാ ഇനത്തനിലുല ലഭനിച തുകേയലടയല വനിശദഭാലശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന :                                                                       
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(തുകേ കകേഭാടനിയനില് )

2016-17-ല് പതതീക്ഷനിചതട്ട് 2016 ഡനിസലബര് 31 വലര
ലഭനിചതട്ട്

സലസഭാനത്തനിലന്റെ തനതട്ട് 
വരുമഭാനല

47613.61 30214.66

സലസഭാനത്തനിലന്റെ 
നനികുതനികയതര വരുമഭാനല

11359.52 5277.54

കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതല 14282.00 9567.59

കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായല 11361.72 5347.70

നനികുതനി നനിര്ണ്ണയല സലബന്ധനിച പരഭാതനി

34 (387) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനികുതനി നനിര്ണ്ണയല സലബന്ധനിചട്ട് ശതീ.  സനി.  ജനി.  കവണുകഗഭാപഭാല് സമര്പനിച
പരഭാതനിയനികന്മല്  (5-4-2017-ലല  1356515/2017/എല  (ഫനിൻ  &കേയർ  )  വഭാണനിജല
നനികുതനി  വകുപട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  സസ്വതീകേരനിച  തുടര്നടപടനി  സലബന്ധനിച  വനിശദഭാലശല
നല്കേഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

നനികുതനി നനിര്ണ്ണയല സലബന്ധനിചട്ട് ശതീ.  സനി.  ജനി.  കവണുകഗഭാപഭാല് സമര്പനിച
പരഭാതനി  15-4-2017-ല്  വഭാണനിജല  നനികുതനി  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുകേയല,  ടനി
പരഭാതനിയനികന്മല്  എറണഭാകുളല  ലഡപക്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണര്  (ഇന്റെലനിജനസട്ട്)-കനഭാടട്ട്
20-4-2017-ല് റനികപഭാര്ടട്ട് ആവശലലപടുകേയല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല ബഡ്ജറനില് മണ്ഡലല ആസനിവനികേസന
ഫണ്ടഭായനി ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനിലുല അനുവദനിച തുകേ

35  (388)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ബജറനില്  മണ്ഡലല  ആസനി
വനികേസന  ഫണ്ടഭായനി  ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിലുല  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതല
അനുവദനിക്കുലമന്നെഭാണട്ട് പഖലഭാപനിചനിരുന്നെതട്ട്;

142/2020.
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(ബനി)  ഈ  ഫണ്ടനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എത തുകേയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(സനി)  ഇതനില് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി,  വനിദലഭാഭലഭാസല,  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  ആകരഭാഗലല

എന്നെതീ കമഖലകേളനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതനിലന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷല ആസനിവനികേസന ഫണ്ടഭായനി കനഭാമനികനറഡട്ട്

എല.എല്.എ.  ഉളലപലട  ഓകരഭാ  എല.എല്.എ.-യ്ക്കുല  5  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതല

അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി&സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ആസനിവനികേസന പദതനിക്കഭായനി

705  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആസനി വനികേസന പദതനി  2016-17-നട്ട്

കേതീഴെനില് 141 എല.എല്.എ. മഭാരനില് നനിനല 2102 പവൃത്തനികേളക്കുള്ള ശനിപഭാര്ശകേള

ധനകേഭാരല  വകുപനില്  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  19/2017/ധന.  തതീയതനി

29-3-2017  പകേഭാരല  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ധനഭാനുമതനിയല  ഭരണഭാനുമതനിയല

നല്കുന്നെതനിനുള്ള സമയപരനിധനി  31-5-2017  ആയനി  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ആസനിവനികേസന പദതനിയനിന കേതീഴെനിലല പവൃത്തനികേള വകേകേഭാരലല ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി

വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള ഓണ്വലന കപഭാര്ടലനില് (www.ads.kerala.gov.in)  ലഭലമഭായ

വനിവരല അനുസരനിചട്ട് ആസനി വനികേസന പദതനി 2016-17-നട്ട് കേതീഴെനില് ഇതനികനഭാടകേല

292.79  കകേഭാടനി  രൂപ  ആലകേ  അടങലനില്  863  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ധനഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വകുപട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് - 166.08 കകേഭാടനി രൂപ

വനിദലഭാഭലഭാസല - 40.78 കകേഭാടനി രൂപ 

ആകരഭാഗലല - 26.63 കകേഭാടനി രൂപ 

വഭാടര് അകതഭാറനിറനി - 11.95 കകേഭാടനി രൂപ 

പസ്തുത പവൃത്തനികേളക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനികക്കണ്ടതട്ട്  ബന്ധലപട

ഭരണവകുപ്പുകേളഭാണട്ട്.  ധനഭാനുമതനി നല്കേനിയ 80  ശതമഭാനകത്തഭാളല പവൃത്തനികേളക്കട്ട്

ഇതനികനഭാടകേല ഭരണഭാനുമതനി പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട് നല്കേഭാനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ

36  (389)  ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഇറനികഗഷന,  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളനിലല കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര് ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ
ഏറവല ഒടുവനിലലത്ത കേണക്കനുസരനിചട്ട് എതയഭാലണന്നെട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേകേള ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുന്നെതനിനട്ട് എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ഇറനികഗഷന,  പനി.ഡബ്ളദ്യു.ഡനി.  തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളനിലല കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്
ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേയലട വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

              വകുപട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ  (കകേഭാടനിയനില് )

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് (നനിരത്തട്ട്, പഭാലല) വകുപട്ട് 637.97

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് (ലകേടനിടല) വകുപട്ട് 246.70

ഇറനികഗഷന വകുപട്ട് 129.30

              ആലകേ 1013.97

(ബനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  ലസപലബര്  2016
വലരയള്ള ബനില്ലുകേള ഡനിസഇണ്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള സലവനിധഭാനല ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നനികയഭാജകേമണ്ഡലല ആസനിവനികേസന
ഫണ്ടനില് ഭരണഭാനുമതനി

37  (390)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എല  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലല  ആസനി
വനികേസന ഫണ്ടനില് എത കകേഭാടനി രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ബനി)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിൽ  ഇതു  സലബന്ധനിച  കേണക്കട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) 2017  മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട് ലചേലവഴെനിക്കലപടഭാത്ത തുകേ അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ലചേലവഴെനിക്കുന്നെതനിനട്ട് എലന്തങനിലുല തടസമുകണ്ടഭാ;

(ഡനി) ഭരണഭാനുമതനിയല സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയല ലഭലമഭാക്കനി എല.എല്.എ.-മഭാര്
ഉകദ്ദേശനിച പവൃത്തനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനി എന്തഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ-ഡനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ആസനി വനികേസന പദതനിക്കഭായനി
705  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആസനി വനികേസന പദതനി  2016-17-നട്ട്
കേതീഴെനില് 141 എല.എല്.എ. മഭാരനില് നനിനല 2102 പവൃത്തനികേളക്കുള്ള ശനിപഭാര്ശകേള
ധനകേഭാരല  വകുപനില്  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  19/2017/ധന.  തതീയതനി
29-3-2017  പകേഭാരല  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ധനഭാനുമതനിയല  ഭരണഭാനുമതനിയല
നല്കുന്നെതനിനുള്ള സമയപരനിധനി  31-5-2017  ആയനി  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ആസനി വനികേസന പദതനിയനിന കേതീഴെനിലല പവൃത്തനികേള വകേകേഭാരലല ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി
വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള ഓണ്വലന കപഭാര്ടലനില് (www.ads.kerala.gov.in)  ലഭലമഭായ
വനിവരല അനുസരനിചട്ട് ആസനി വനികേസന പദതനി 2016-17-നട്ട് കേതീഴെനില് ഇതനികനഭാടകേല
292.79  കകേഭാടനി  രൂപ  ആലകേ  അടങലനില്  863  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ധനഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   നനികയഭാജകേമണ്ഡല അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കേണക്കട്ട്  കപഭാര്ടലനില്
ലഭലമഭാണട്ട്.  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനികക്കണ്ടതട്ട്
ബന്ധലപട  ഭരണവകുപ്പുകേളഭാണട്ട്.   ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  80  ശതമഭാനകത്തഭാളല
പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഇതനികനഭാടകേല  ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സര്ക്കുലര്
നമ്പര്  67/2015/ധന  തതീയതനി  22-7-2015  പകേഭാരല  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  അടുത്ത  15  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  തലന്നെ  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കുകേയല കേഭാലതഭാമസല കൂടഭാലത ലടണ്ടര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പവൃത്തനികേള
തഭാമസലവനിനഭാ പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനികക്കണ്ടതഭാലണനല
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ബജറട്ട് പസലഗത്തനിലല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കല് 

38  (391)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  ബജറനില്  പഖലഭാപനിക്കുന്നെ  എലഭാ  പദതനികേളുല
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ബജറനിലല  പദതനികേളുലട  നടപനിലഭാക്കല്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുല
അവകലഭാകേനല ലചേയ്യുന്നെതനിനുല നനിലവനിലുള്ള സലവനിധഭാനങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  ബജറനില് പഖലഭാപനിക്കുന്നെ എലഭാ പദതനികേളുല നടപനിലഭാക്കുനലണ്ടന്നെ
കേഭാരലല ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 
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ഉത്തരല

(എ)  ബന്ധലപട  ഭരണവകുപ്പുകേള  ബഡ്ജറനില്  പഖലഭാപനിച  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണ്ട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

(ബനി)  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  തലത്തനിലുല  സഭാമ്പത്തനികേ  ആസൂതണ
വകുപ്പുതലത്തനിലുല  ആസൂതണ  കബഭാര്ഡട്ട്  തലത്തനിലുല  ഭരണവകുപ്പുതലത്തനിലുല
നനിരതീക്ഷണവല അവകലഭാകേനവല നടത്തുനണ്ടട്ട്.

(സനി)  ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനി തലത്തനില് കൃതലമഭായ അവകലഭാകേനല നടത്തുനണ്ടട്ട്.
ഇതനിനപകേഭാരല  ഭരണവകുപ്പുകേളനില്നനിനല  വനിശദഭാലശങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയല
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയല ലചേയവരുന.

കനഭാടട്ട് അസഭാധുവഭാക്കല്

39 (392) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലനത്തുടര്നള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലല
സലസഭാനത്തനിലന്റെ  റവനക്യൂ  വരുമഭാനത്തനില്  എലന്തലഭാല  ആഘഭാതകമലനിച്ചു  എന്നെട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന  തുടര്നള്ള  മഭാന്ദലല  മറനികേടക്കുന്നെതനിനട്ട്
വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി) ഇതു സലബന്ധനിചട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിന്നെട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല
ആവശലലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഇതനികന്മലുള്ള  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പതനികേരണല
എന്തഭായനിരുനലവന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയനില്  ഏല്പനിച
ഹ്രസസ്വകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  ആഘഭാതങ്ങള  സലബന്ധനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കുന്നെതനിനട്ട് സലസഭാന ആസൂതണ കബഭാര്ഡട്ട് ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിരുന.
പസ്തുത കേമ്മേനിറനിയലട റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന  തുടര്നള്ള  നനിലവനിലല  പതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കുന്നെതനിനട്ട് ഹ്രസസ്വകേഭാല, ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന്നെതട്ട്.
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ഹ്രസസ്വകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

1. കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ടഷറനി  ഇടപഭാടുകേള

ക്കുണ്ടഭായനിരുന്നെ  പതനിബന്ധങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്,  റനിസര്വട്ട്

ബഭാങട്ട് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി അടനിയന്തര

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  കനഭാടട്ട്  പനിനവലനിചതനിലന്റെ

ഫലമഭായണ്ടഭായ  കേറനസനി  ക്ഷഭാമല  ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന  ഇതുമൂലല

സഭാധനിച്ചു.

2. കനഭാടട്ട് റദ്ദേഭാക്കലനിലന്റെ ദുരനിതല ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി പഭാകന്റെഷന

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കൂലനി  ടഷറനി  കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങനിലൂലട

നല്കുന്നെതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് പലനിശരഹനിത പകതലകേ

റനി.എസട്ട്.ബനി.  അക്കഇണ്ടട്ട്  തുറന  ലകേഭാണ്ടട്ട്  പഭാകന്റെഷന

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കൂലനി നല്കുന്നെതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനി.

3. പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ സലഘങ്ങളനില് അക്കഇണ്ടട്ട് ഉള്ളവര്ക്കട്ട്

പണല  പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വന്നെതനിനട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ

പരനിഹഭാരമുണ്ടഭാക്കഭാനഭായനി എലഭാ പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലഘല

അലഗങ്ങളക്കുല  ഓകരഭാ  മനിറര്  അക്കഇണ്ടട്ട്  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ

സഹകേരണ  ബഭാങനില് തുറക്കുന്നെതനിനുള്ള സഇകേരലല ഉണ്ടഭാക്കനി.

4. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂലട  ജനങ്ങളുലട

ബുദനിമുടട്ട്   പരനിഹരനിക്കുന്നെതനികനഭാലടഭാപല സര്ക്കഭാര് സസ്വതനമഭായ

ഇടലപടലനിലൂലട  കേറനസനി  രഹനിത  ധനവലവഹഭാരങ്ങള  വഭാണനിജല

ബഭാങ്കുകേളനിലുല സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലുല വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള

ശമങ്ങള നടത്തനി.

5. ടഷറനികേളനിലല  കേറനസനി  ക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.,  കലഭാടറനി,  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന

എന്നെനിവയലട  വരുമഭാനല  കേറനസനിയനില്  ടഷറനികേളനില്

ഒടുക്കുന്നെതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി

ടഷറനികേളനിലല  കേറനസനി  ക്ഷഭാമല  ഒരു  പരനിധനിവലര

പരനിഹരനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെ നടപടനികേള

1. കേറനസനി  പനിനവലനിക്കല്  ബഡ്ജറനികന്മല്  സൃഷനിച  പതലഭാഘഭാതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നെ തരത്തനില് പദതനി ലചേലവകേള നനിശ്ചനിത ലക്ഷലത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. കനഭാട്ടു  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലല
മറനികേടക്കുന്നെതനിനഭായനി  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസന
കമഖലയനില് സലഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന്നെ പല പമുഖ പദതനികേളുല
അതനികവഗല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  കകേരള  അടനിസഭാന  സഇകേരല  നനികക്ഷപ
നനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  (ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫട്ട്.ബനി.)  നഭാലഭായനിരത്തനി
ലധനികേല കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനികേളക്കട്ട് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനി.

3. തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  സലവനിധഭാനല
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. സലസഭാന ടഷറനിയനില് ഇന്റെകഗറഡട്ട്  ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
സനിസല (ലഎ.എഫട്ട്.എല.എസട്ട്.) നടപനിലഭാക്കനി.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷല  മുതല്  ഇതട്ട്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പവര്ത്തനസജമഭാകുല.
ടഷറനി കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങനിലഗനിനഭായള്ള കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട്  സനിസല
എലഭാ ടഷറനികേളനിലുല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

5. നനിലവനിലല  ലതഭാഴെനില്  ക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  പതനിവര്ഷല
കനരനിട്ടുല അലഭാലതയമുള്ള  1000-നട്ട്  കമല്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നെ  ഏറവല  കുറഞ്ഞെതട്ട്  1000  സൂക്ഷ്മ  വലവസഭായ
സലരലഭങ്ങള വര്ഷലകതഭാറുല കകേരള  ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട് ഒരു സമഗ പദതനി ആകലഭാചേനയനിലഭാണട്ട്.

6. കകേഭാര്-ബഭാങനിലഗട്ട്  ലനറട്ട്  വര്ക്കട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  എലഭാ  ആധുനനികേ
ബഭാങനിലഗട്ട്  സഇകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  നടപ്പുവര്ഷല  കകേരള  സഹകേരണ
ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ശമത്തനിലഭാണട്ട്.  സഹകേരണ
കമഖലയനില് ഡനിജനിറല് ഇടപഭാടുകേള കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുല.  സഹകേരണ
കമഖലയനില്  നനികക്ഷപല  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതട്ട്  തുടരുകേയല
നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് ഗലഭാരണ്ടനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്നെതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനല സലസഭാനത്തനിലന്റെ സമസ കമഖലകേളനിലുല കേനത്ത
ആഘഭാതമഭാണട്ട്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  തനനനിമനിത്തല  ഒഭാകരഭാ  കമഖലയനിലുല
ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ നഷല സലബന്ധനിച അന്തനിമ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകുന്നെ
മുറയട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനല നഷപരനിഹഭാരല ആവശലലപടുന്നെ കേഭാരലല സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.
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സലസഭാന പദതനി അടങല് തുകേ

40  (393)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറട്ട് അനുസരനിചട്ട് സലസഭാന പദതനി
അടങല് തുകേ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമുളലപലട ആലകേ എതയഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്
എത തുകേയഭാണട്ട്;

(സനി)  ഇതനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണസഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  തുകേ
എത; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എസട്ട്.സനി.  /എസട്ട്.റനി.  കമഖലയട്ട്
കവണ്ടനി എന്തു തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചുലവനല ഇതട്ട്  ആലകേ അനുവദനിച തുകേയലട എത
ശതമഭാനമഭാലണനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ഇഇ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  സലസഭാന
പദതനി  അടങല്  തുകേ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമുളലപലട  ആലകേ  34,566.95  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇതനില് എസട്ട്.സനി/എസട്ട്.റനി  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  2915.69  കകേഭാടനി രൂപ
നതീക്കനിവചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  ഇതനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  6227.50  കകേഭാടനി
രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.  കമഖലയട്ട്
കവണ്ടനി 2051.52  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ഇതട്ട് ആലകേ അനുവദനിച തുകേയലട
79% ആണട്ട്.

സലസഭാന പദതനി അടങല് തുകേ

41 (394)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16,  2016-17  എന്നെതീ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലല  സലസഭാന
പദതനി അടങല് എത കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭായനിരുന;  ഇതനില് തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുളളതട്ട് എത കകേഭാടനി ആയനിരുന;

(ബനി)  2015-16-ലല  പദതനിലചലവട്ട്  എ.ജനി.-യലട  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  എത
കകേഭാടനി  ആയനിരുന;  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  യഥഭാര്ത  പദതനി
ലചേലവട്ട് എതയഭായനിരുന? 
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ഉത്തരല

(എ)  2015-16,  2016-17  എന്നെതീ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലല  സലസഭാന
പദതനി  അടങല്  തുകേ  യഥഭാക്രമല  20,000,  24,000  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതമഭാണട്ട്.
ഇതനില്  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  അടങല്  തുകേ  യഥഭാക്രമല  4,800,
5,500 കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭാണട്ട്.

(ബനി)  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത  പദതനിലചലവട്ട്  15,632.38  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതനില്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട പദതനിലചലവട്ട് 2,820.97 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണ്ടട്ട്

42  (395)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണ്ടനിലൂലട  2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  എത
രൂപയലട ചേനികേനിതഭാ സഹഭായല നല്കേനിലയന്നെട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തനിരുവനന്തപുരല ജനിലയനിലല ഏലതലല സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേളനിലഭാണട്ട്
കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണ്ടനില്നനിന്നെട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  2017 മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായല  അനുവദനിചതനിലന്റെ  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസട്ട് അനുബന്ധല-എ ആയനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണ്ടനില്  അലക്രഡനിറട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ള
തനിരുവനന്തപുരല  ജനിലയനിലല  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നെ  സസ്വകേഭാരല
ആശുപതനികേളുലട ലനിസട്ട് അനുബന്ധല-ബനി ആയനി കചേര്ക്കുന*.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണ്ടട്ട്

43  (396)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനികലറുകമ്പഭാള കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണ്ടട്ട്
പദതനിയനില്നനിനല  റതീ-ഇലകപഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  തുകേ  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എത
അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  ലപനഡനിലഗനിലുണ്ടഭായനിരുന്നെതട്ട്;  ഈ അകപക്ഷകേളനില് സര്ക്കഭാര്
എന്തു  തതീരുമഭാനല  ആണട്ട്  എടുത്തതട്ട്;  ഇതനില്  എത  അകപക്ഷകേളക്കട്ട്
തതീര്പ്പുകേല്പനിച്ചു; വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

1075/2017.
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(ബനി)  ഇകപഭാള  മറഭാശുപതനികേളനില്  അടനിയന്തര  ചേനികേനിത  കതടനിയവര്ക്കട്ട്
കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  പദതനിയനില്നനിനല  തുകേയനുവദനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഇലലങനില്
കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനികലറുകമ്പഭാള കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണ്ടട്ട്
പദതനിയനില്  825  റതീ-ഇലകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  ലപനഡനിലഗനി
ലുണ്ടഭായനിരുന്നെതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേള  ഒഴെനിലകേ  തനിതല  ആശുപതനികേളഭായ
തനിരുവനന്തപുരല  ശതീചേനിത്തനിര  തനിരുനഭാള  ഇനസനിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ലമഡനിക്കല്
സയനസസട്ട്  &  ലടകകഭാളജനി,  തനിരുവനന്തപുരല  റതീജനിയണല്  കേലഭാനസര് ലസന്റെര്,
മലബഭാര്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെര്,  തലകശ്ശേരനി,  സഹകേരണ  ആശുപതനി,  കേണ്ണൂര്,
പരനിയഭാരല  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലല  റതീ-ഇലകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട്
അകപക്ഷകേളനില് G.O.(Rt)No.822/2016/TD,  തതീയതനി  23-10-2016  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  റതീ-ഇലകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  അനുവദനിച്ചു  വരുന.  ലപനഡനിലഗനിലുണ്ടഭായനി
രുന്നെവയനില് 209 അകപക്ഷകേളനില് തതീര്പട്ട് കേല്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണ്ടട്ട് പദതനി പകേഭാരല സലസഭാനലത്ത എലഭാ
സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനിലുല  പദതനിയനില്  നനിലവനില്  അലക്രഡനികറഷനുള്ള
96 സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേളനിലുല ചേനികേനിതയട്ട് ധനസഹഭായല അനുവദനിക്കുനണ്ടട്ട്.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് പദതനി

44  (397)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  പദതനിയനില്  കൂടുതൽ  അസുഖങ്ങലള
ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനുല  കൂടുതല്  ധനസഹഭായല  നല്കുന്നെതനിനുല  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഒരു  കുടുലബത്തനിനട്ട്  നല്കേനിവരുന്നെ  ധനസഹഭായല  രണ്ടട്ട്  ലക്ഷല
രൂപയനില്നനിന്നെട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.  എന്നെഭാല്  ടനി  പദതനി
പകേഭാരല  വൃക്കകരഭാഗനികേളക്കുള്ള  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായല  3  ലക്ഷല  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  പരനിധനിയനിലഭാലത  തുകേ
നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.
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കനഭാടട്ട് പതനിസന്ധനി

45 (T 398) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടട്ട്  പതനിസന്ധനിയലട തുടര്ചയഭായനി സലസഭാനലത്ത എ.ടനി.എല.-കേളനില്
കേഭാശനിലഭാത്ത  സനിതനി  ജനങ്ങലള  കൂടുതല്  ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനിയനിരുന്നെതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനലത്തത്തുടര്ന്നെട്ട് സലസഭാനത്തട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലയനില്
ഉണ്ടഭായനിട്ടുളള ആഘഭാതല എതകത്തഭാളല എന്നെതട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  കനരനിട
പതനിസന്ധനികേകളഭാടട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച സമതീപനല എന്തഭായനിരുന എന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല സലസഭാനത്തനിലന്റെ സമ്പദ്ഘടനയനില് ഏല്പനിച
ഹ്രസസ്വകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  ആഘഭാതങ്ങള  സലബന്ധനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കുന്നെതനിനട്ട് സലസഭാന ആസൂതണ കബഭാര്ഡട്ട് ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിരുന.
പസ്തുത കേമ്മേനിറനിയലട റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  കനരനിട
പതനിസന്ധനികേകളഭാടട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സമതീപനല ക്രനിയഭാത്മകേമഭായനിരുന്നെനില.

ചേടയമലഗലല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി പദതനികേള

46  (399)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേടയമലഗലല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  'കേനിഫ്ബനി'  മുകഖന  എത
പദതനികേളക്കട്ട്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടനല  ഇതനിനഭായനി  എത  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുലണ്ടനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

വഭാര്ഷനികേ  ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുല  ബന്ധലപട
ഭരണവകുപട്ട്  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെതട്ട്.  കബഭാര്ഡട്ട് ഇതുവലര അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയ
പദതനികേളുലട ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന* .

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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പകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല അനുവദനിച്ചു കേനിട്ടുന്നെതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനില് സമര്പനിച പദതനികേള

47 (400) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ ;

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പകതലകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  അനുവദനിച്ചു
കേനിട്ടുന്നെതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനില്  സമര്പനിച  പദതനികേളുലട
വകുപ്പു തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാല ലപഭാകപഭാസലുകേള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പരനിഗണനിക്കുകേയല
സഹഭായല അനുവദനിക്കുകേയല ലചേയ്യുകേയണ്ടഭായനി;  വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭായ തുകേയലട
വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)

1. ധന ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ബഡ്ജറട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്   (FRBM)  നനിയമല
കഭദഗതനി വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടട്ട് നനിലവനിലല കേടലമടുപട്ട്  പരനിധനി  3%-ത്തനില്
നനിനല 4%-മഭായനി വര്ദനിപനിക്കണലമന്നെട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

2. കനഭാടട്ട്  പനിനവലനിക്കല്മൂലല  അസലഘടനിത  കമഖലയനില്  ധഭാരഭാളല
കപര്ക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് നഷലപടുകേയണ്ടഭായനി.  നനിലവനില് മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി
കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴെനിലുറപ്പു പദതനിയനിന കേതീഴെനില് 40 മുതല് 50
ദനിവസല  വലര  ലതഭാഴെനില്  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  ഫണ്ടട്ട്  മഭാതകമ
കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നെട്ട്   അനുവദനിക്കുനള.  ആയതനിനഭാല്  100
ദനിവസകത്തയ്ക്കുല ലതഭാഴെനില് നല്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ തുകേ വര്ദനിപനിച്ചു
നല്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴെനിലുറപ്പു
പദതനി (MGNREGA)-ന കേതീഴെനില് ലതഭാഴെനില് ദനിനല 100 ദനിവസമഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി ഫണ്ടട്ട് വര്ദനിപനിക്കഭാന ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

3. കനഭാടട്ട്  പനിനവലനിക്കല്മൂലല സലസഭാനത്തനിലന്റെ സഹകേരണ കമഖല
സലഭനഭാവസയനിലഭായനി.  സഹകേരണ കമഖലലയ പൂര്വ്വ സനിതനിയനി
ലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി വകേലക്കഭാള്ളണലമന്നെട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

4. വനിലത്തകേര്ച  കേഭാരണല  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നെ  റബര്  കേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  റബറനിനട്ട്  മനിനനിമല  വനില  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെ
തനിനഭായനി  ഒരു  റബര്  വനിലസനിരതഭാ  പദതനിയലട  സഹഭായത്തനിനഭായനി
ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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5. കനഭാടട്ട്  പനിനവലനിക്കല്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  റവനക്യൂ  വരുമഭാനലത്ത
വളലരയധനികേല  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിചതനിനഭാല്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയനിനത്തനിലുല  സലസഭാനങ്ങളക്കുള്ള  കകേന്ദ്ര  സഹഭായ
ഇനത്തനിലുമുള്ള വനിഹനിതത്തനില് വര്ദനയണ്ടഭാക്കണലമന്നെട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

6. കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ  FACT-നട്ട് കൂടുതല് വനിഹനിതല
നല്കേണലമന്നെട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  വനിലയനിടനിവനില്നനിനല  റബര്  കേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സലസഭാനത്തട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയഭായനി  ഒരു റവനക്യൂ ഇനഷസ്വറനസട്ട്  സതീല  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കകേഭാതമലഗലല മണ്ഡലത്തനിലല പവൃത്തനികേള

48  (401)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള ലപടുത്തനി
കകേഭാതമലഗലല  മണ്ഡലത്തനില്  അനുവദനിചനിരുന്നെ പവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭായനിരുന
എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്
പസലഗത്തനിലല പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പദതനികേളഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനി  വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നെതട്ട്.   ഇതട്ട് ഒരു പകതലകേ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ  ജനിലലയകയഭാ  മഭാതല  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള
പദതനികേളല.  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ  അടനിസഭാന  സഇകേരല
വനികേസനമഭാണട്ട് ഇഇ പഭാകക്കജനിലൂലട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്. നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലല  ബഡ്ജറനിലുല  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കലയന്നെട്ട്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ബഡ്ജറട്ട്  പഖലഭാപനങ്ങള  കൂടഭാലത
ബഹുമഭാനലപട മനനിസഭഭാ കയഭാഗല കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെ
പദതനികേളക്കുല  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  315/2016/ധന  ഉത്തരവനിലല
മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുസരനിചട്ട് സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന നടത്തനി കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായല
നല്കുന്നെതഭാണട്ട്.  കബഭാര്ഡട്ട്  അലഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട  പടനികേ  ഇകതഭാലടഭാപല
കചേര്ക്കുന:*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയലട  27-ാം  ജനറല്  കബഭാര്ഡട്ട്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയ
ഒന്നെഭാലഘട  കപഭാജക്ടുകേളുലട  നനിര്വ്വഹണല  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.  വകുപട്ട്  തനിരനിച്ചുള്ള  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*. 28-ാം കബഭാര്ഡട്ട് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയ രണ്ടഭാലഘട കപഭാജക്ടുകേളുലട
നനിര്വ്വഹണല പഭാരലഭ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  

പഴെയങ്ങഭാടനി സബ്ടഷറനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല

49  (402)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുല  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നെ  പഴെയങ്ങഭാടനി  സബ്ടഷറനി
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണല  ഇനലകേല്  വഴെനി  കേനിഫ്ബനി  നനികക്ഷപല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  കേനിഫ്ബനിയലട  അലഗതീകേഭാരല  ലഭലമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;  വനിശദഭാലശല
നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലഭലമഭായനിടനില.  ടഷറനി  വകുപട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയ  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
കേനിഫ്ബനി  മഭാനദണ്ഡപകേഭാരല  പരലഭാപമലഭാത്തതനിനഭാല്  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  നല്കേഭാന
ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില് ആസനിവനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
ലപഭാകപഭാസലുകേള

50  (403)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  ആസനി  വനികേസന
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  ലപഭാകപഭാസലുകേളനില്
ഏതനിലനലഭാമഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മറ്റുള്ളവയട്ട്  ഉടന  അനുമതനി  നല്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിയന്തര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  ആസനി  വനികേസന
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  ലപഭാകപഭാസലുകേളനില്
തനിരുമുടനിക്കുന്നെട്ട് ലസന്റെട്ട് ആന്റെണതീസട്ട് നഗര് കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണല-വഭാര്ഡട്ട്-8-ലകേഭാരടനി
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്, കപരമ്പ്ര-ലകേഭാടകേര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ആശുപതനി- പുതനിയ
കബഭാക്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണല  -  ലകേഭാടകേര  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്,  കുലയനിടല-രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി
കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരണല-  വഭാര്ഡട്ട്-10,  12-കേഭാടുകുറനി  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  എന്നെതീ  മൂന
പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  മറ്റുള്ള പവൃത്തനികേളുലട  LAC-ADS  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ
എസനികമറ്റുകേള  സമര്പനിക്കുവഭാനഭായനി  വനിവനിധ  ഭരണവകുപ്പുകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കേനിഫ്ബനിയനിലല നനിയമനല

51  (404)  ശതീ  .    ലകേ  .    എല  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇ സര്ക്കഭാര് കേനിഫ്ബനിയനില് നഭാളനിതുവലര  എത ഉകദലഭാഗസകരയല
കേണ്സളടനമഭാലരയല  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധലരയല  നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;  ഇവരുലട
കവതനത്തനിനുല ഫതീസനിനുല മറ്റുലചേലവകേളക്കുമഭായനി പതനിമഭാസല എത രൂപ ലചേലവട്ട്
വരുലമന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉകദലഭാഗസകരയല  കേണ്സളടനമഭാലരയല  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധലരയല
നനിയമനിക്കുവഭാന  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എഴത്തു  പരതീക്ഷകയഭാ  ഇന്റെര്വക്യൂകവഭാ
നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങനില് ആരഭാണട്ട് നടത്തനിയതട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരല ഉകദലഭാഗസലര നനിയമനിചതനിനുളള മഭാനദണ്ഡല എന്തഭാലണന്നെട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുലലലബയനിലല  കഫഭാര്ലടസട്ട്  കേലഭാപനിറല്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് സര്വതീസസട്ട്
ലലപവറട്ട്  ലനിമനിറഡനിലനറ  കേണ്സളടനസനി  കസവനല  ഇകപഭാഴല
ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങനില് നഭാളനിതുവലര  അവര്ക്കു നല്കേനിയ കവതനവല
മറട്ട് ആനുകൂലലങ്ങളുല എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേനിഫ്ബനിക്കുല  അതനിലല  ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്ക്കുമഭായനി  നഭാളനിതുവലര  എത
വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണ്ടട്ട്;  ഇതനികലയട്ട്  ലചേലവഭായ  തുകേ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരല

(എ)  14-2-2017-ലല  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  77/2016/ധന  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരല
കേനിഫ്ബനിയലട  കപഭാജക്റ്റട്ട്   അവപസല് വനിഭഭാഗത്തനില് ധനകേഭാരലവകുപനില്നനിന്നെല
ഒരു അഡതീഷണല് ലസക്രടറനിലയ ജനറല് മഭാകനജര് തസനികേയനിലുല  ഒരു അണ്ടര്
ലസക്രടറനിലയ  കപഭാജകട്ട്  മഭാകനജര്  തസനികേയനിലുല  ലഡപക്യൂകടഷന  വലവസയനില്
നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇവരുലട കവതനല സര്ക്കഭാര് തസനികേയനില് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള അകത
നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  നല്കേനിവരുന്നെതട്ട്.  കൂടഭാലത  കേനിഫ്ബനിയലട  ഇനസനിറക്യൂഷണല്
ഫനിനഭാനസട്ട്  ഗ്രൂപനികലയട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  മഭാകനജര്  തസനികേയനില്  ലസബനിയനില്നനിനല
ലഡപക്യൂകടഷന  വലവസയനില്  ഒരഭാലള  നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേതീഴെനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനത്തനിനട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  അകത  നനിരക്കനില്
കവതനല നല്കേനിവരുന. കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുന്നെ പദതനികേളുലട അവകലഭാകേനത്തനിനഭായനി
16-3-2017-ലല കജഭായനിന്റെട്ട്  ഫണ്ടട്ട് മഭാകനജര്,  കേനിഫ്ബനിയലട നടപടനിക്രമമനുസരനിചട്ട്
ലടറനസട്ട്  കേണ്സളടന്റെട്ട്  വപവറട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കസവനല  മണനിക്കൂര്
അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിവരസഭാകങതനികേ  കസവനത്തനിനഭായനി  ലപഭാതു
കമഖലഭാ സഭാപനമഭായ ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഇ. യലട കസവനല ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  14-2-2017-ലല  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  77  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരല
ധനകേഭാരല  വകുപനില്നനിനല  ലഡപക്യൂകടഷന  വലവസയനില്  നനിയമനിക്കലപട
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ഇന്റെര്വക്യൂ, എഴത്തുപരതീക്ഷ എന്നെനിവ ബഭാധകേമല.  കേണ്സളടനമഭാലര
കഷഭാര്ടട്ട്  കേസ്വകടഷന  മുഖഭാന്തരമഭാണട്ട്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മറട്ട്  തസനികേകേളനികലയട്ട്  ടനി
ഉത്തരവനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള   പഭാലനിചട്ട്  മഭാതകമ  നനിയമനല
നടത്തുകേയള.

(സനി) കേനിഫ്ബനിയനില് ആവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നെതനിനട്ട് 7-11-2016-ല്
കൂടനിയ കേനിഫ്ബനിയലട 27-ാാമതട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് കയഭാഗല ചേതീഫട്ട് എക്സനികേക്യൂടതീവട്ട് ഓഫതീസലറ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  14-2-2017-ലല  സ.ഉ.
(വകേ)നമ്പര്  77/17/ധന  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരല  കേനിഫ്ബനിയനില്  സൃഷനിക്കലപട
തസനികേകേളനില് ആവശലഭാനുസരണല നനിയമനല നടത്തുന്നെതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  മുലവബയനിലല  കഫഭാര്ലടസട്ട്  കേലഭാപനിറല്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സര്വ്വതീസസട്ട്
ലനിമനിറഡനിലന കേനിഫ്ബനിയനില് കേണ്സളടന്റെഭായനി നനിയമനിചനിടനില.

(ഇ) കേനിഫ്ബനിയനില് ഒഇകദലഭാഗനികേ ആവശലത്തനികലയഭായനി മഭാസല 30,000 രൂപ
വലവസയനില് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് രണ്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുനണ്ടട്ട്.
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52  (405)  ശതീ  .    ലകേ  .    എല  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയലട  ഫണ്ടനികലയട്ട്  നഭാളനിതുവലര  ബജറനില്നനിന്നെട്ട്  എത തുകേ
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്; ഇതനില് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി, ലപകടഭാള ലസസട്ട് , മദലനനികുതനി
എന്നെനിവ ഒകരഭാന്നെനില്നനിനല നല്കേനിയ തുകേലയത;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി നഭാളനിതുവലര കേടല  വഭാങ്ങനിയല കബഭാണ്ടട്ട്  ഇഷക്യൂ ലചേയല  മറട്ട്
ധനഭാഗമ മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലടയല സമഭാഹരനിച തുകേവനിവരല പടനികേ തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  നനിധനിയനില്  2017  മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്  എത  തുകേ  മനിചമുണ്ടട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി നനിധനിയനില്നനിനല ഏലതലഭാല പദതനികയതര ആവശലങ്ങളക്കഭാണട്ട്
നഭാളനിതുവലര തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; പടനികേ തനിരനിച്ചു വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേനിഫ്ബനി  കേടല  വഭാങ്ങനിയ  തുകേയലട  തനിരനിചടവനിനട്ട്  കേനിഫ്ബനിയലട
നനിലവനിലുള്ള ധനഭാഗമ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) 2015-16, 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലല ബഡ്ജറനില് വനകേനിട
വനികേസന  പദതനികേളുലട  നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92  (പഭാന)
ശതീര്ഷകേത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നെ  തുകേയനില്  അവകശഷനിച  2498.41  കകേഭാടനി
പുനനഃസലഘടനിപനിക്കലപട  കേനിഫ്ബനി വഴെനിയള്ള പവര്ത്തന സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിലന്റെ
ആദല നടപടനി എന്നെ നനിലയനില് കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത കഭദഗതനി
ലചേയ  കേനിഫട്ട്  ആകനിലല  ഖണ്ഡനികേ  7  പകേഭാരല  മുനവര്ഷലത്ത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനികുതനിയലട  10  ശതമഭാനമഭായ  281.43  കകേഭാടനി  രൂപയല  ലപകടഭാളനിയല
ഉല്പന്നെങ്ങളനികന്മലുള്ള മുഴവന ലസസട്ട് തുകേയഭായ 448.1 കകേഭാടനി രൂപയല ഉളലപലട
ആലകേ  3227.94  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയലട  അക്കഇണ്ടനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.
മദലനനികുതനിയലട വനിഹനിതല കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് നല്കേഭാന നനിലവനില് തതീരുമഭാനല ഇല.

(ബനി)  പുനനഃസലഘടനിപനിക്കലപട  കേനിഫ്ബനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലട
ആദലഘട  ലചേലവകേളക്കഭായനി  നനിലവനിലല  ധനസനിതനി  പരലഭാപമഭാണട്ട്.
പദതനികേളക്കഭായനി  കൂടുതല്  ഫണ്ടട്ട്  ആവശലമഭായനി  വരുന്നെപക്ഷല  കേടല  വഭാങ്ങല്,
കബഭാണ്ടട്ട് ഇഷക്യൂ ലചേയല് തുടങ്ങനിയ ധനഭാഗമ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട ഉള്ള ധനസമഭാഹരണല
നടത്തുന്നെതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേനിഫ്ബനി നനിധനിയനില് 2017  മഭാര്ചട്ട്  31  തതീയതനിയനില് 3227.94  കകേഭാടനി
രൂപ അവകശഷനിക്കുനണ്ടട്ട്. വനിശദവനിവരല (എ) പനിരനിവനിലന്റെ മറുപടനിയനില് പതനിപഭാദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
142/2020.
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(ഡനി) വദനലദനിന പവര്ത്തന ലചേലലവഭാഴെനിലകേ പദതനികയതര ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
നഭാളനിതുവലര കേനിഫ്ബനി നനിധനിയനില്നനിനല തുകേലയഭാനല ലചേലവഴെനിചനിടനില.

(ഇ)  കേനിഫ്ബനി  ഏലറടുത്ത  പദതനികേളക്കഭായനി  നഭാളനിതുവലര  വഭായകേള
ഒനലതലന്നെ  എടുത്തനിടനില.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  തനതട്ട്  ഫണ്ടനിലന്റെ  ലഭലതയല
പദതനികേളക്കട്ട്  കവണ്ടനിവരുന്നെ  ലചേലവല  വനിലയനിരുത്തനി  ആവശലത്തനിനനുസരനിചട്ട്
മഭാതമഭാണട്ട്  വഭായലയടുക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.  ഇകപഭാള  ലഭലമഭായ  ഫണ്ടട്ട്
അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയ പവര്ത്തനികേളുലട ആദല ഗഡ നല്കുന്നെതനിനട്ട് പരലഭാപമഭാണട്ട്.

ഒറപഭാലല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പവൃത്തനികേള

53 (406)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാല  പവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നലനിയതട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പവൃത്തനിയകടയല കേഭാലനികേ സനിതനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്
പസലഗത്തനില്  പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ളതുല  2017-18-ലല
ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കഭാന  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുമഭാണട്ട് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട്
ഒരു  പകതലകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ  ജനിലലയകയഭാ  മഭാതല  ലക്ഷലമനിട്ടു
ലകേഭാണ്ടുള്ള പദതനികേളല.  സലസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗമഭായ അടനിസഭാന സഇകേരല
വനികേസനമഭാണട്ട്  ഇഇ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്.  7-11-2016-ല്
കൂടനിയ കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ
മുതല് മുടക്കുള്ള  48  പദതനികേളക്കട്ട്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനി.  21-3-2017-ല് കൂടനിയ
കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  28-ാാമതട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്
മുടക്കുള്ള 53 പദതനികേളക്കട്ട് വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി അലഗതീകേഭാരല നല്കേനി.
പദതനികേളുലട ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  അലഗതീകേരനിച
പദതനികേളുലട  പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇകതഭാലടഭാപല  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.  28- ാാമതട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
അലഗതീകേരനിച പദതനികേളുലട പവര്ത്തന നനിര്വ്വഹണല പഭാഥമനികേ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ബഭാങനിലഗട്ട് രലഗലത്ത പുതനിയ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

54  (407)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിസഭാര  കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  വലര  പനിഴെയല  ഫതീസുല  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
ബഭാങനിങ്ങട്ട്  രലഗലത്ത  പുതനിയ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  കേഭാരണല  ജനങ്ങളക്കുണ്ടഭാക്കുന്നെ
പയഭാസങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  മറനികേടക്കഭാന  കേറനസനി  കനഭാട്ടുകേള  വനകതഭാതനില്  കേയനില്
സൂക്ഷനിക്കുന്നെ പവണത ജനങ്ങളനില് വര്ദനിച്ചു വരുന്നെതഭായനി കേരുതുനകണ്ടഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇതട്ട് കേറനസനി കനഭാട്ടുകേളുലട ഒഴക്കനിലന തടയകേയല അതുവഴെനി
കനഭാടട്ട് ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട് കേഭാരണമഭായതഭായല കേരുതുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി&സനി) കേറനസനി ക്ഷഭാമവല ബഭാങ്കുകേള പുതനിയ സര്വ്വതീസട്ട് ചേഭാര്ജകേളുല
പനിഴെകേളുല  നനിശ്ചയനിചതുല  നനിമനിത്തല ജനങ്ങള വനകതഭാതനില് കേറനസനി കനഭാട്ടുകേള
കേയനില്  സൂക്ഷനിക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലല  തള്ളനിക്കളയഭാനഭാകേനില.  ഇതു  കേറനസനി
കനഭാട്ടുകേളുലട  ഒഴക്കനിലന  തടയന്നെതനിനുല  അതുവഴെനി  കേറനസനി  ക്ഷഭാമത്തനിനുല
കേഭാരണമഭായനിട്ടുണ്ടഭാകുല.

കലഭാടറനിയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനല

55  (408)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  കലഭാടറനി  ടനിക്കറട്ട്  വനില്പന  വഴെനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
എത കകേഭാടനി രൂപയലട വരുമഭാനല ലഭനിചനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  പസ്തുത  വര്ദനവട്ട്  എത
ശതമഭാനമഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷല  കലഭാടറനി  ടനിക്കറട്ട്  വനില്പനയനിലൂലട
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് 7394.90 കകേഭാടനി രൂപയലട വരുമഭാനല (ആലകേ വനിറ്റുവരവട്ട്) ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷല കലഭാടറനി ടനിക്കറട്ട് വനില്പനയനില് 17.05% വര്ദനവട്ട് ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കേനിഫ്ബനിയനിലല പദതനികേള

56 (409) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഏലറടുക്കുന്നെലതനല  അതനിനു
കവണ്ടനി ലചേലവഴെനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ തുകേ എതലയനല ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിനുള്ള തുകേ എങ്ങലന സമഭാഹരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തലഭാല  സലവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്  പകേഭാരല  വഭാര്ഷനികേ  ബഡ്ജറട്ട്
പസലഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേകളഭാ, കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെ
പദതനികേകളഭാ ആണട്ട് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെതട്ട്.   ഇഇ
ആകട്ട്  പകേഭാരല  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേള  100  കകേഭാടനിയനില്
കേവനിയന്നെ  മൂലലമുള്ളതഭായനിരനിക്കണലമനല  എന്നെഭാല്  മൂലലല  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നെ
ആവശലത്തനികലയഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കുറയഭാത്ത  കപഭാജക്ടുകേലള  ടഭാഞസട്ട്
ആയനി  തരലതനിരനിക്കഭാവന്നെതുല  ആലകേ  മൂലലല  100  കകേഭാടനിയനില്  കേവനിയന്നെ
തഭായനിരനിക്കണലമനല നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത കേനിഫ്ബനിയലട പരനിഗണനയഭായനി
സമര്പനിക്കലപടുന്നെ  ഇത്തരല  പദതനികേളനില്  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്
315/2016/ധന.  ഉത്തരവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പകേഭാരല  കയഭാഗലമഭായവലയ  കേനിഫട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന.  നനിലവനില്  കബഭാര്ഡട്ട്
അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയ പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി&സനി)  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലല  ബഡ്ജറനില്
വനകേനിട വനികേസന പദതനികേളുലട നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92 (പഭാന)
ശതീര്ഷകേത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നെ  തുകേയനില്  അവകശഷനിച  2498.41  കകേഭാടനി
പുനനഃസലഘടനിപനിക്കലപട  കേനിഫ്ബനി വഴെനിയള്ള പവര്ത്തന സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിലന്റെ
ആദല നടപടനി എന്നെ നനിലയനില് കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത കഭദഗതനി
ലചേയ  കേനിഫട്ട്  ആകനിലല  ഖണ്ഡനികേ  7  പകേഭാരല  മുനവര്ഷലത്ത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനികുതനിയലട  10  ശതമഭാനമഭായ  281.43  കകേഭാടനി  രൂപയല  ലപകടഭാളനിയല

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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ഉല്പന്നെങ്ങളനികന്മലുള്ള മുഴവന ലസസട്ട് തുകേയഭായ 448.1 കകേഭാടനി രൂപയല ഉളലപലട
ആലകേ 3227.94  കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനിയലട അക്കഇണ്ടനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇഇ
തുകേ കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്  ഇതുവലര അലഗതീകേരനിച പദതനികേളക്കട്ട് ആദലഗഡ നല്കേഭാന
പരലഭാപമഭാണട്ട്.  ഇതനിനു  പുറലമ  ജനറല്  ഒബനികഗഷന  കബഭാണ്ടട്ട്സട്ട്,  റവനക്യൂ
ഒബനികഗഷന കബഭാണ്ടട്ട്സട്ട്,  വഭാണനിജല/സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നെട്ട് കടല കലഭാണ്
എന്നെനിവ വഴെനി ധനസമഭാഹരണത്തനിനുള്ള ശമങ്ങളുല കേനിഫ്ബനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത  സര്ക്കഭാര്  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യമഭായനി  കചേര്ന്നെട്ട്  എന.ആര്.ലഎ.  ചേനിടനി
ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുല ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സഭാമ്പത്തനികേ ക്രമകക്കടട്ട് കകേസുകേളനില് അകനസ്വഷണല

57  (410)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷല സലസഭാനത്തട്ട് എത
സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടട്ട്  കകേസുകേള  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  ശദയനില്
ലപടുകേയണ്ടഭായനി; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേസുകേളനില്  ഏതനിലലലഭാല  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  അകനസ്വഷണല
നടത്തനിലയനല  ക്രമകക്കടുകേളക്കട്ട്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായനിട്ടുള്ളവര്ലക്കതനിലര  എന്തട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു എനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടുകേള  നടത്തുന്നെവര്ലക്കതനിലര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിലപഭാടട്ട്  എന്തഭാലണന്നെട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സഭാനമഭാന പരനിഗണനകേള കൂടഭാലത
സഭാമ്പത്തനികേ കുറവഭാളനികേളലക്കതനിലര നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  സഭാമ്പത്തനികേ
ക്രമകക്കടുമഭായനി ബന്ധലപട 156 പരഭാതനികേള ധനകേഭാരല വകുപനില് ലഭനിച്ചു.

(ബനി)  ഇഇ  കകേസുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  91  ഓഫതീസുകേളനില്  ധനകേഭാരല
പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗല  അകനസ്വഷണല  നടത്തുകേയണ്ടഭായനി.   (വനിശദഭാലശങ്ങള
അനുബന്ധല-1-ല് കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.*)

അകനസ്വഷണല  നടത്തനി  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  അലഗതീകേരനിചവ
സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  506/92/ധന.  തതീയതനി  20-8-1992,  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  2981/98/
ധന.  തതീയതനി  25-11-1998,  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  56/FIW-ജനി1/08/ധന.  തതീയതനി
30-8-2008  എന്നെനിവയനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് ബന്ധലപട ഭരണവകുപ്പുകേളക്കട്ട് അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടുകേള  നടത്തുന്നെവര്ലക്കതനിലര  സഭാനമഭാന
പരനിഗണനകേള കൂടഭാലത ചേടപകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള

58 (411) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലല  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള ഏലതലഭാല;

(ബനി)  എല.  എൽ.  എ.-മഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിച  പദതനികേളക്കട്ട്  31-5-2017-നകേല
ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിക്കണലമങനില്  എത  മഭാതല  നടപടനികേള  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കഭാലത അവകശഷനിക്കുന്നെ ഓകരഭാ പദതനിയനിലുല പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്
എന്നെതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല നനികയഭാജകേമണ്ഡലല ആസനിവനികേസന
പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
പവൃത്തനികേളുലട വനിവരല അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി) 31-5-2017-  നകേല ഭരണഭാനുമതനി പുറലപടുവനിക്കുന്നെതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കഭാലത  അവകശഷനിക്കുന്നെ  ഓകരഭാ  പവൃത്തനിയലടയല  വനിശദമഭായ  എസനികമറട്ട്
റനികപഭാര്ട്ടുല  അനുബന്ധ  കരഖകേളുല  ആസനിവനികേസന  പദതനിയലട  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ  ഉചേനിതമഭായ  തലത്തനിലുള്ള  ശനിപഭാര്ശകയഭാലട
ഭരണവകുപട്ട് വഴെനി സമയബന്ധനിതമഭായനി സമര്പനിചട്ട് ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള ധനഭാനുമതനി
വഭാകങ്ങണ്ടതഭാണട്ട്. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേള ഇഇടഭാക്കുന്നെ അമനിത സര്വ്വതീസട്ട് ചേഭാര്ജട്ട്

59  (412)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പണല ലകേഭാണ്ടുള്ള ക്രയവനിക്രയങ്ങള നനിയമലമൂലല നനിയനനിക്കുന്നെതനിലൂലട
ബഭാങ്കുകേലള ആശയനിക്കുന്നെതനിനട്ട് ജനങ്ങള നനിര്ബന്ധനിതരഭായനിരനിക്കുന്നെ സഭാഹചേരലല
മുതലലടുത്തട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ഐ.  കപഭാലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേള  കപഭാലുല
സര്വ്വതീസട്ട് ചേഭാര്ജുകേള വനകതഭാതനില് വര്ദനിപനിചട്ട് ജനങ്ങലള ചൂഷണല ലചേയ്യുന്നെതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ചൂഷണരതീതനി തഭാഴ വരുമഭാനമുളള വലനിലയഭാരു ജനവനിഭഭാഗലത്ത
പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുളളതനിനഭാല്  അവര്ക്കഭായനി  സതീകറഭാ  ബഭാലനസട്ട്  ടഷറനി
കസവനിലഗ്സട്ട്  അക്കഇണ്ടുകേള അനുവദനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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(സനി) ടഷറനി ബഭാങനിങ്ങട്ട് ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനുല ടഷറനി കസവനിലഗ്സട്ട്
ബഭാങട്ട് അക്കഇണ്ടട്ട് കൂടുതല് ജനകേതീയമഭാക്കുന്നെതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുലട ശമ്പളവല മറട്ട് ബത്തകേളുല നനിര്ബന്ധമഭായല
ടഷറനി  കസവനിലഗ്സട്ട്  അക്കഇണ്ടുകേളനിലൂലട  നല്കുന്നെതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചട്ട്
സലസഭാന ടഷറനിയലട ധനമനിച നനില ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  സലസഭാനലത്ത  എലഭാ  പഇരന്മഭാര്ക്കുല  ടഷറനി  കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്
അക്കഇണ്ടട്ട്  ഏതു  ടഷറനിയനിലുല  തുടങ്ങഭാവന്നെതഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പകതലകേ
നനിയനണങ്ങലളഭാനമനില.   100  രൂപ  മനിനനിമല  ബഭാലനസട്ട്  ആവശലമുള്ള  ടഷറനി
കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  സലവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ടഷറനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നെതട്ട്.   സതീകറഭാ
ബഭാലനസട്ട്  ടഷറനി  കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കഇണ്ടട്ട്  സലവനിധഭാനല  ടഷറനികേളനില്
നനിലവനിലനില. 

(സനി)  ടഷറനി  കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  ആധുനനികേവത്കേരനി
ക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  1-11-2016-ല്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  നനിലവനില്
വന.  ഇതനിനപകേഭാരല ടഷറനി കസവനിലഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട്  ലചേക്കുകേള ഏതട്ട്  ടഷറനിയനില്
നനിന്നെട്ട് മഭാറനിലയടുക്കുവഭാനുല ടഷറനി കസവനിലഗ്സട്ട് അക്കഇണ്ടനികലയട്ട് ഏതട്ട് ടഷറനിയനില്
നനിനല തുകേ അടയ്ക്കുവഭാനുല സഭാധനിക്കുല.  ടഷറനി കസവനിലഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട്  അക്കഇണ്ടനില്
നനിനല  ലഎ.എഫട്ട്.എസട്ട്.  കകേഭാഡള്ള  ബഭാങ്കുകേളനികലയട്ട്  തുകേ  മഭാറ്റുവഭാന  കേഴെനിയല.
ടഷറനി കസവനിലഗ്സട്ട് ബഭാങനിനട്ട്  ഇന്റെര്ലനറട്ട് ബഭാങനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനവല ലമഭാലലബല്
ആപനികക്കഷനുല ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏലറക്കുലറ പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞു.
ഇതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  യൂടനിലനിറനി  ചേഭാര്ജകേളഭായ  ഇലകനിസനിറനി,  വഭാടര്  ചേഭാര്ജട്ട്
മുതലഭായവയലട  കപയ്ലമനകേള  ഇഇ  സലവനിധഭാനത്തനിലൂലട  നടത്തുവഭാന  കേഴെനിയല.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പദതനികേളനിലൂലട   ടഷറനി  കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  ആധുനനികേവത്കേരണ
പക്രനിയയനില് മുകന്നെഭാട്ടുകപഭായനി കൂടുതല് ജനകേതീയമഭാക്കുവഭാനുല കേഴെനിയല. 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനില്  നഭാലത്തയഭായനിരകത്തഭാളല  ജതീവനക്കഭാര്
ഇകപഭാളത്തലന്നെ ടഷറനി കസവനിലഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട് അക്കഇണ്ടട്ട് വഴെനിയഭാണട്ട് ശമ്പളവല മറട്ട്
അലവനസുകേളുല  മഭാറുന്നെതട്ട്.  ശമ്പളവല  അലവനസുകേളുല  ഒപ്ഷണലഭായനി  ടഷറനി
കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  വഴെനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഗസറഡട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുന്നെ  സലവനിധഭാനല  കനഭാണ്  ഗസറഡട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  കൂടനി
വലഭാപനിപനിച്ചുലക്കഭാണ്ടട്ട്  22-4-2017-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  53/2017/ധന.  ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരല  അനുമതനി  നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസരുലട  ശമ്പളല
നനിര്ബന്ധമഭായല  ടഷറനി  കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കഇണ്ടട്ട്  വഴെനി  നല്കേനിയകശഷല
ബഭാങട്ട് എ.ടനി.എല. വഴെനിയല അതട്ട് പനിനവലനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സഇകേരലല നടപനിലഭാക്കുന്നെ
കേഭാരലല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 
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ഒറപഭാലല നനികയഭാജകേമണ്ഡലല ആസനി വനികേസന ഫണ്ടട്ട്

60 (413)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല

കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലല നനികയഭാജകേമണ്ഡലല ആസനി വനികേസന ഫണ്ടനില് ഉളലപടുത്തനി

എത  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  ഇതനിനകേല  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;  ഓകരഭാന്നെനികന്റെയല

വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലല  മണ്ഡലത്തനിലല  ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടനില്നനിനല  തുകേ

അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭായള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എന്നെഭാണട്ട്  സമര്പനിക്കലപടതട്ട്;

ഓകരഭാന്നെനികന്റെയല വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാല  പവൃത്തനിയലട  ഡനി.പനി.ആര്.  ധനകേഭാരല  വകുപനില്

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഒറപഭാലല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലല

ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഒറപഭാലല  മണ്ഡലല  സമ്പൂര്ണ്ണ

ലലവദദ്യുതതീകേരണല എന്നെ പവൃത്തനിക്കഭായനി 17-4-2017 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)

നമ്പര് 135/2017/ഉഇ.വ പകേഭാരല 20 ലക്ഷല രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  ഒറപഭാലല  മണ്ഡലത്തനിലല  ആസനിവനികേസന  ഫണ്ടനില്നനിനല  തുകേ

അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭായള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  2016  നവലബര്  7,  8,  ഡനിസലബര്  12,

2017  ജനുവരനി  11  എന്നെതീ  തതീയതനികേളനിലഭായനി  സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ഇവയലട

വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(സനി)  ഒറപഭാലല  മണ്ഡലല  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണല  (20 ലക്ഷല  രൂപ),

തചനഭാട്ടുകേര ഗഭാമപഞഭായത്തനില് പഴെഞതീരനി ജനി.എല്.പനി. സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല

(44  ലക്ഷല  രൂപ),  ഒറപഭാലല  കേണ്ണനിയലപുറല  ആയര്കവ്വദ  ആശുപതനിക്കട്ട്  പുതനിയ

കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല  (40  ലക്ഷല രൂപ  )  എന്നെതീ  3  പവൃത്തനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്.

ധനകേഭാരല  വകുപനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇഇ പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായള്ള

ധനഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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നനികുതനികയതര വരുമഭാനത്തനിലല വര്ദനവട്ട്

61  (414)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  നനികുതനികയതര
വരുമഭാനത്തനില്  എത  ശതമഭാനല  വര്ദനവട്ട്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്;  ഇനല  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനികുതനികയതര വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കഭാന എലന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് വകേലകേഭാണ്ടനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അക്കഇണ്ടന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ കേണക്കുകേള പകേഭാരല 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത ഡനിസലബര് 31 വലരയള്ള സമഭാഹരണവമഭായനി തഭാരതമലല ലചേയ്യുകമ്പഭാള
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ഡനിസലബര്  31  വലര  16.46%  തുകേ  കൂടുതലഭായനി
സമഭാഹരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  (2017  ജനുവരനി  മുതലുള്ള കേണക്കുകേള അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറല്
ഒഇകദലഭാഗനികേമഭായനി പുറലപടുവനിചനിടനില). ലഭലമഭായ വരുമഭാനത്തനിലന്റെ ഇനല തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്*. 

(ബനി)  23-9-2014-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  409/2014/ധന.  പകേഭാരമഭാണട്ട്
അവസഭാനമഭായനി  നനികുതനികയതര  നനിരക്കുകേള  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചതട്ട്.  നനിലവനിലല
നനിരക്കുകേള പുനനഃപരനികശഭാധനികക്കണ്ട സഭാഹചേരലല നനിലവനിലനില. 

നനിലമ്പൂര് മനിനനി കസഡനിയല കകേഭാലപക്സട്ട് പദതനി

62  (415)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയലട  പരനിഗണനയഭായനി  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് മഭാനകവദന വഹസ്കൂളനില് നനിലമ്പൂര് മനിനനികസഡനിയല കകേഭാലപക്സട്ട് എന്നെ
പദതനി  സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങനില്  പദതനിയലട  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട
മതനിപ്പുതുകേ എതലയന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  നനിലമ്പൂര്  മനിനനികസഡനിയല
കകേഭാലപക്സട്ട് പദതനിയലട നനിർവ്വഹണ ഏജനസനി ഏതുസഭാപനമഭാണട്ട് ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

1075/2017.
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(സനി) കേനിഫ്ബനി വഴെനി സമര്പനിക്കുന്നെ പദതനികേളുലട ഫതീസനിബനിലനിറനി, ഡനിജനിറല്

സര്ലവ്വ,  പതീ ഡതീലറയ് ല്ഡട്ട് കപഭാജക്റ്റട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  എന്നെനിവ തയഭാറഭാക്കുന്നെതട്ട് ആരഭാണട്ട്;

ഇതനിനുള്ള പണല എങ്ങലനയഭാണട്ട് കേലണ്ടകത്തണ്ടലതന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2016-17 ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പഖലഭാപനത്തനിലല 126-ാം ഖണ്ഡനികേ

പകേഭാരല  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ആലകേ  135  കകേഭാടനി  രൂപ

25  കസഡനിയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനില്  10-ാം

ഇനമഭായനി  നനിലമ്പൂര്  മനിനനി  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

മലപ്പുറല  ജനിലയനിലല  മഭാനകവദന ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര് ലസക്കണ്ടറനി  സ്കൂളനില് മനിനനി

കസഡനിയല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നനിലമ്പൂര് മനിനനി കസഡനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി

അപൂര്ണ്ണമഭായ  പദതനി  വനിശദഭാലശങ്ങളഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയലട  ലവബട്ട്  ലലസറനില്

സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 17.26 കകേഭാടനി രൂപയലട മതനിപ്പു തുകേയഭാണട്ട് കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ

അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി മുകന്നെഭാട്ടുവചനിട്ടുള്ളതട്ട്. പദതനി സമര്പണല അപൂര്ണ്ണമഭായതനിനഭാല്

2- ാാമലത്ത കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയട്ട് പദതനി സമര്പനിചനിടനില. 

(ബനി)  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന.  ഉത്തരവനിലല

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചട്ട്  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേളുലട

നടത്തനിപനിനഭായനി  ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപട്ട്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനി

(ലസഷലല് പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിള)-ലയ കേലണ്ടകത്തണ്ടതഭാണട്ട്.  എന്നെഭാല് നനിലമ്പൂര്

മനിനനി  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ബന്ധലപട

ഭരണ  വകുപഭായ  കസഭാര്ട്സുല,  യവജനകക്ഷമ  വകുപട്ട്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ

ഏജനസനിയലട വനിശദഭാലശങ്ങലളഭാനല കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് സമര്പനിചനിടനില. 

(സനി) 8-8-2016-ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 315/2016/ധന. ഉത്തരവനിലല മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചട്ട് കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേളുലട വനിശദമഭായ

കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്,  പതീ  ഫതീസനിബനിലനിറനി  തുടങ്ങനിയ  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപട

കരഖകേള  തയഭാറഭാകക്കണ്ടതട്ട്  അതഭാതട്ട്  എസട്ട്.പനി.വനി.കേളഭാണട്ട്.   ഇതനിനുള്ള  പണല

3475-00-800-96(പനി.വനി.) ലടകനിക്കല് അസനിസനസട്ട് ഫണ്ടട്ട് എന്നെ ശതീര്ഷകേത്തനില്

നനിനല ഭരണ വകുപട്ട് ധന വകുപനിലന്റെ അലഗതീകേഭാരകത്തഭാലട അനുവദനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.

ഇതു  സലബന്ധനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശല  ധന  (ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്)  വകുപട്ട്

പുറലപടുവനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 
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പദതനികേള അലഗതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള കേനിഫ്ബനിയനിലല നടപടനിക്രമങ്ങള

63  (416)  ശതീ  .    ലകേ  .    എല  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുന്നെ പദതനികേളക്കട്ട് കേനിഫ്ബനി
പഭാലനികക്കണ്ട നടപടനിക്രമങ്ങള എലന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഇതനികലക്കട്ട്  കേനിഫ്ബനി  നനിയമല  അനുസരനിചട്ട്  എലന്തങനിലുല  സതീല
തയഭാറഭാക്കനി ഗസറനില് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇലലങനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തട്ട്;

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേള  കബഭാര്ഡട്ട്  അലഗതീകേരനിചതനിനു  കശഷമഭാകണഭാ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ബഡ്ജറട്ട് പസലഗത്തനില് കചേര്ക്കുന്നെതട്ട്; ഇലലങനില് കേഭാരണലമന്തട്ട്;

(ഡനി) ഭരണഘടനയനിലല ആര്ടനിക്കനിള 202 അനുസരനിചട്ട് ഗവര്ണര് സഭയലട
കമശപ്പുറത്തുവച  വഭാര്ഷനികേ  ധനവനിവര  പതനികേകേളനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടത്തുന്നെ
ഏലതലഭാല പദതനികേളക്കട്ട് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നെതട്ട്
ആരഭാണട്ട്;  ഡനി.പനി.ആര്.  അനുസരനിച്ചുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതുല കമല്കനഭാടല
വഹനിക്കുന്നെതുല ആരഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള 8-8-2016-ലല സ. ഉ. (ലലകേ) നമ്പര് 315/2016/ധന ഉത്തരവ
പകേഭാരല സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  19-8-2016-ലല  1464-ാം  നമ്പര്  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനത്തനിലൂലട
നനിലവനില് വന്നെ കകേരളഭാ ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട് ഫണ്ടട്ട് (കഭദഗതനി) ആകട്ട്
അനുസരനിചട്ട് കഭദഗതനികേകളഭാലട 1999-ലല കകേരളഭാ ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട്
ഫണ്ടട്ട് സതീല തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

(സനി) വഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറട്ട് പസലഗത്തനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളകതഭാ,  സര്ക്കഭാര്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളകതഭാ ആയ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള കേനിഫ്ബനിയലട  സൂക്ഷ്മ
പരനികശഭാധനയട്ട്  കശഷല  കഭദഗതനിലചേയ  കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്  പകേഭാരല  കയഭാഗലമഭായവലയ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന.  ഇതുസലബന്ധനിച  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശല  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരല
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  ധനസമഭാഹരണല  നടത്തുന്നെ  പദതനികേളുലട  ലചേലവട്ട്

ആര്ടനിക്കനിള 202-ലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്നെതല. 

(ഇ)  കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേളുലട വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കുന്നെതട്ട്  ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപട്ട്

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേകളഭാ  വകുപട്ട്  അലഗതീകേരനിച  മറട്ട്

അലഗതീകൃത  ഏജനസനികേകളഭാ  ആണട്ട്.   ഡനി.പനി.ആര്.  അനുസരനിച്ചുള്ള പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കുന്നെതുല കമല്കനഭാടല വഹനിക്കുന്നെതുല ബന്ധലപട എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളഭാണട്ട്. 

സലസഭാനലത്ത നനികുതനി പനിരനിവട്ട്

64 (417) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഉഇര്ജനിതമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി

എലന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലത്തട്ട്  നനികുതനിയനിലുണ്ടഭായ  കചേഭാര്ചയല

മന്ദഗതനിയനിലുളള പരനികശഭാധനയല കമല്കനഭാടവലമൂലല നനികുതനി പനിരനിവനില് ഭതീമമഭായ

കുറവട്ട് വന്നെതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  നനികുതനി വരുമഭാന കചേഭാര്ച തടയന്നെതനിനഭായനി സലസഭാനലത്ത ലചേക്കട്ട്

കപഭാസ്റ്റുകേള  അഴെനിമതനി  രഹനിതമഭാക്കുന്നെതനിനുല  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനുല

എലന്തലഭാല സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഉഇര്ജനിതമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി കൂടുതല് കശഷനിയള്ള സര്വ്വര്

സഭാപനിക്കുകേയല സനിസല സ്ക്രൂടനിണനി സഭാധലമഭാക്കുന്നെ കസഭാഫട്ട് ലവയര്

ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല ലചേയ. 
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2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനില് കചേഭാദനിചട്ട് വഭാങ്ങുന്നെതനിലന കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു. അതുകപഭാലലതലന്നെ കേമ്പക്യൂടര് ബനിലനിലഗട്ട്

ഉള്ള  വലഭാപഭാരനികേള  അവരുലട  ബനില്ലുകേള  തതമയല  തലന്നെ

അപട്ട്  കലഭാഡട്ട്  ലചേയ്യുനലവന്നെട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  നനിയമ

നനിര്മ്മേഭാണല നടത്തഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

3. കൂടുതല്  വലഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ലകേഭാണ്ടു

വരുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു. 

4. അപതീല്  കകേസുകേളുല  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുല  എതയല  കവഗല

തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു. 

5. റനികടണ്  സ്ക്രൂടനിണനി,  കുടനിശ്ശേനികേ  അസസട്ട്ലമന്റെട്ട്  എന്നെനിവ

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി. 

6. റവനക്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസ്വരനിതലപടുത്തനി. 

7. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയന്നെതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

8. ഓഡനിറട്ട്  വനിസനിറട്ട്  വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഇകന്റെണല്

ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗല ശക്തനിലപടുത്തനി.

9. 60  ലക്ഷല  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വനിറ്റുവരവള്ള  അനുമഭാന

നനികുതനിദഭായകേര്ക്കട്ട് ആലനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി. 

10. നനികുതനികചേഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനധനികൃത

മദലത്തനിലന്റെ  ഉലഭാദനല,  വനിതരണല,  വനിപണനല  എന്നെനിവ

തടയന്നെതനിനഭായനി ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴട്ട് ലമന്റെട്ട് പവര്ത്തനങ്ങള

എലലക്സസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന നടത്തനിവരുന. 

11. എലലക്സസട്ട്  വകുപട്ട്  വഴെനി  നല്കുന്നെ  എലഭാ  ലലലസനസുകേളുല
ലപര്മനിറ്റുല മുനകൂറഭായനി ഫതീസട്ട്/ നനികുതനി ഇഇടഭാക്കനിയ കശഷമഭാണട്ട്
അനുമതനി നല്കുന്നെതട്ട്. ലകേ.എസട്ട്.ബനി.സനി.,  കേണ്സക്യൂമര് ലഫഡട്ട്
എന്നെതീ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട കേതീഴെനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
കഷഭാപ്പുകേളുലട ലലലസനസട്ട് ഫതീസുല ലറന്റെല് തുകേയല മുനകൂറഭായനി
വഭാങ്ങനിയ  കശഷമഭാണട്ട്  ലലലസനസുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി
ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  നല്കുന്നെതട്ട്.  എഫട്ട്.എല്1  കഷഭാപ്പുകേളുലട  ആലകേ
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ലറന്റെല്  തുകേയലട  50%  ഓകരഭാ  വര്ഷകത്തയ്ക്കുല  ലലലസനസട്ട്
നല്കുന്നെ സമയത്തുല ബഭാക്കനി  50%  എടട്ട്  തുലല  ഗഡക്കളഭായനി
ജൂലലല  മഭാസല  മുതല്  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസല  വലരയഭായനി  ഒടുക്കനി
വരുന. 

12. ആധഭാരങ്ങളുലട  രജനികസ്ട്രേഷന  ഫതീസട്ട്  ഓണ്ലലലനഭായനി
അടയഭാനുള്ള സഇകേരലല ഏര്ലപടുത്തനി. 

13. 1-1-1986  മുതല്  31-3-2010  വലര  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉണ്ടഭായനിരുന്നെ
അണ്ടര് വഭാലദ്യുകവഷന കകേസുകേള തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ജനി.ഒ.
(പനി)നമ്പര്  74/16/റനി.ഡനി.  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരവല  ഫ്ലഭാറ്റുകേളുലട
അണ്ടര്  വഭാലദ്യുകവഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്പഭാക്കുവഭാന  ജനി.ഒ.(പനി)
നമ്പര്  75/16 റനി.ഡനി.  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരവല  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  നടപനില്  വരുത്തനി.  ഫ്ലഭാറ്റുകേളുലട
രജനികസ്ട്രേഷനുമഭായനി  ബന്ധലപട റവനക്യൂ നഷല തടയന്നെതനിനഭായനി
ലസനടല്  പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.  മഭാനദണ്ഡപകേഭാരമുള്ള  വനില
നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  കകേരള  മുദപത  നനിയമത്തനില്  28(ബനി)
എന്നെ പുതനിയ ലസക്ഷന  കൂടനികചര്ത്തു. 2016-ലല  ഫനിനഭാനസട്ട്
ബനിലനിലൂലട  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട  സഭാമ്പട്ട്  ഡക്യൂടനി  6 -ല്  നനിന്നെട്ട്  8
ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു. 

14. കേഭാലപഴെക്കല ലചേന്നെ വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ഗതീന ടഭാക്സട്ട് ഏര്ലപടുത്തനി
യതനിലൂലടയല  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനിയനിലൂലടയല
നനികുതനി  അടയഭാത്തതനിനഭാല്  പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങള
കലലല  ലചേയട്ട്  അതനില്നനിനല  കുടനിശ്ശേനികേ  വസൂലഭാക്കു
ന്നെതനിലൂലടയല  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്  മുകഖനയള്ള  നനികുതനി
വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലക്ഷലമനിട  നനികുതനി  വരുമഭാനല
ലലകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിടനിലലന്നെ കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  ശക്തമഭായ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പരനിസരത്തട്ട്  ഇന്റെലനിജനസട്ട്
വനിഭഭാഗല  സസ്വഭാഡകേലള  വനിനലസനിചട്ട്  ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട്  കേടനവരുന്നെ  വഭാഹനങ്ങലള
ഓവര് ലചേക്കട്ട് ലചേയ്യുന്നെതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ചേരക്കുകസവന നനികുതനി
സലവനിധഭാനല  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനില് ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട്
സലവനിധഭാനല ഇലഭാതഭാകുന്നെതഭാണട്ട്. 
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ആറനിങ്ങല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ആസനി വനികേസന ഫണ്ടട്ട്

65 (418) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനല  ആസനി  വനികേസന
ഫണ്ടുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ലഭനിച  ലപഭാകപഭാസലുകേള  ഏലതലഭാല;  ഇതനില്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചകതലതലഭാല;  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തവ  ഇകപഭാള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; അതനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാല;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ആസനി വനികേസന ഫണ്ടനില് പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചവ ഏലതലഭാല; കപയ്ലമന്റെട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ഏതനിലനലഭാല;

(സനി)  ഏലതലഭാല  പവൃത്തനികേൾ  എഗനിലമന്റെട്ട്  ലവചട്ട്  പണനി  ആരലഭനിച്ചു;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനി  25  ലക്ഷല  രൂപ  അനുവദനിച
കേനിളനിമഭാനൂര്  രഭാജഭാ  രവനിവര്മ്മേ  സഭാലസഭാരനികേ  നനിലയത്തനിലല  പവൃത്തനികേൾ
ആരലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ; നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടതുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആറനിങ്ങല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  ലഭനിച  ലപഭാകപഭാസലുകേളുലട  വനിശദവനിവരവല,  ധനഭാനുമതനി  ലഭനിച
പവൃത്തനികേളുലട വനിശദവനിവരവല അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
പവൃത്തനികേളുലട വനിശദവനിവരല കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

(ബനി -ഡനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

സലസഭാനലത്ത നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് കുറവട്ട്

66  (419)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനത്തനിനു കശഷല സലസഭാനലത്ത നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്
കുറവട്ട് ഉണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല  എലതലഭാല  കമഖലകേലളയഭാണട്ട്  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിചലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇതട്ട് മൂലല ലതഭാഴെനില് നഷല സലഭവനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനല കകേരളത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലയനിലുണ്ടഭാക്കനിയ
ആഘഭാതല പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് എലന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  
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ഉത്തരല

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കേറനസനി  പനിനവലനിച  കശഷല  ഓകരഭാ  വകുപ്പുല
പതതീക്ഷനിച നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വന്നെ കുറവട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വഭാണനിജലനനികുതനി വകുപട്ട്:- 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ഡനിസലബര്
ജനുവരനി മഭാസങ്ങളനില് പതതീക്ഷനിച ആലകേ നനികുതനി വരുമഭാനല 6329
കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.   എന്നെഭാല്  5479.39  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്
ലഭനിചതട്ട്.  849.61 കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനി. 

എലലക്സസട്ട്  വകുപട്ട്:-  പതതീക്ഷനിച  നനികുതനി  വരുമഭാനല  541.22  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരുന.  എന്നെഭാല് ഇഇ കേഭാലയളവനില് ലഭനിച തുകേ 439.65
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.   പതതീക്ഷനിച നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്  101.57
കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനി. 

രജനികസ്ട്രേഷന വകുപട്ട് :- പതതീക്ഷനിച നനികുതനി വരുമഭാനല 839.40 കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരുന.   എന്നെഭാല്  527.6  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  നനികുതനി
വരുമഭാനമഭായനി  ലഭനിചതട്ട്.   അതഭായതട്ട്  311.80  കകേഭാടനി  രൂപയലട
കുറവണ്ടഭായനി. 

ലഭാന്റെട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപട്ട്  :- ഇഇ  ഇനത്തനില്  295.14  കകേഭാടനി  രൂപ
പതതീക്ഷനിചതനില്  230.56  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാതകമ  പനിരനിലചടുക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുള.  64.58 കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്:- പസ്തുത കേഭാലയളവനില് പതതീക്ഷനിച നനികുതനി
വരുമഭാനല 722.04 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന. അതനില് 605.56 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്  പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.   116.48  കകേഭാടനി  രൂപയലട
കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകയയല  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലകയയല  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കലനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ദുര്ബലലപടുന്നെതട്ട്
സലസഭാനങ്ങളക്കുള്ള  ഗഭാനകേലള  ബഭാധനിക്കുല.  ഇതനിനുപുറലമ,  ആസന്നെമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചയനിലുണ്ടഭായ ഇടനിവട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനലത്ത
പതനികൂലമഭായനി സസ്വഭാധതീനനിക്കുല. തന്മൂലല സലസഭാനത്തനികലയ്ക്കുള്ള നനികുതനി ലലകേമഭാറല
കുറയന്നെതനിനുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനിനനിടയഭാക്കുല.  കനഭാടട്ട്  റദ്ദേഭാക്കലനിനട്ട്  കശഷമുള്ള,
സഭാമ്പത്തനികേ പവര്ത്തനത്തനിലുണ്ടഭായ മന്ദത,  സഭാമ്പട്ട്  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനില്
വന്നെ കുറവട്ട്, റനിയല് എകസറട്ട് കമഖലയനിലുണ്ടഭായ തളര്ച, കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  വന്നെ  കുറവട്ട്  എന്നെനിവ  കേഭാരണല  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്
പതതീക്ഷനിചനിരുന്നെ  വളര്ച  ലലകേവരനിക്കഭാന   സഭാധനിചനില.  ചുരുക്കത്തനില്,  കനഭാടട്ട്
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റദ്ദേഭാക്കല്  കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിലയ  രൂക്ഷമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണ്ടട്ട്.
ഇതനിലനലഭാല  പുറലമ  കനഭാടട്ട്  റദ്ദേഭാക്കലനിനട്ട്  കശഷല  ലലദനലദനിന  ആവശലങ്ങള
ലലകേകേഭാരലല  ലചേയ്യുന്നെതനിനട്ട്  കവണ്ടുന്നെ  കേറനസനിയലട  ലഭലതക്കുറവല  വലനിയ
ലവല്ലുവനിളനി  ഉയര്ത്തനി.  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സമസ
കമഖലകേലളയല നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയല സമ്പദട്ട് വലവസലയ മഭാന്ദലത്തനികലയട്ട്
തള്ളനിയനിടുകേയല ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  പസ്തുത മഭാന്ദലല തരണല ലചേയ്യുന്നെതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
പദതനികേളനിലൂലടയള്ള ലചേലവഴെനിക്കല് വര്ദനിപനിക്കുകേലയന്നെതട്ട് അതലന്തഭാകപക്ഷനിതമഭായനി
കേഭാണുന.  എന്നെഭാല്  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കല്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലുണ്ടഭാക്കനിയ
വന  ഇടനിവട്ട്  കമല്  ദനിശയനിലുള്ള  പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  വലഭാപനിലയ  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പലക്ഷ,  ഇഇ  പരനിമനിതമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലുല  പരമഭാവധനി
ലപഭാതുപണല  സമ്പദ്ഘടനയനികലയട്ട്  ഒഴകുന്നെതനിനട്ട്  ആത്മഭാര്തവല  ഉഇര്ജനിതവമഭായ
പരനിശമല സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിരുന. 

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  ഭൂരനിഭഭാഗല  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേളുല  ലരഭാക്കല
പണത്തനിലഭാണട്ട്  നടക്കുന്നെതട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടട്ട്  കനഭാട്ടുകേളുലട  ലഭലതക്കുറവട്ട്,  വനിളവട്ട്
വനില്പന, വനിത്തട്ട് വഭാങ്ങല്, കൃഷനിയമഭായനി ബന്ധലപട മറട്ട് അനുബന്ധ ഇടപഭാടുകേള
എന്നെനിവലയ സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേകമ്പഭാളത്തനിലല പണമനിടപഭാടുകേളനിലുണ്ടഭായ
കേഭാലതഭാമസവല ഉലന്നെങ്ങളുലട വനില ഇടനിഞ്ഞെതുല ഇതര സലസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
കൂലനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കജഭാലനി  ഉകപക്ഷനിചട്ട്  നഭാടനികലയട്ട്  മടങ്ങനികപഭായതുല
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലലയ വളലര ഗുരുതരമഭായ പതനിസന്ധനിയനികലയഭാണട്ട് തള്ളനിയനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

കകേരള  സമ്പദട്ട് വലവസയലട  പധഭാന  ചേഭാലകേശക്തനിയഭായ  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലയട്ട്  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല  കേനത്ത  പഹരമഭാണട്ട്  ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിലന്റെ  തസ്വരനിത  പരനികശഭാധനയനില്  ആഭലന്തര  വനികദശ
സഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണത്തനില്  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കലനിനുകശഷല  ഇടനിവട്ട്
വന്നെനിട്ടുള്ളതഭായനി കേലണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  നനികുതനി  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുല
സതസ്വരമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചതനിനുപുറലമ  പശ്ചഭാത്തല  സഇകേരലകമഖലയനില്
അനനിവഭാരലമഭായ മൂലധന ലചേലവനിനുള്ള പണല കേലണ്ടത്തുന്നെതനികലയഭായനി 'കേനിഫ്ബനി'
കപഭാലുള്ള  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  സഭാപനങ്ങലള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  മുനലലകേ
ലയടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  സമഗമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയല
സഭാര്വ്വതനികേ  അലഗതീകേഭാരമുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങുന്നെ  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  രൂപല
നല്കുകേയല  ലചേയ.  ഫണ്ടനില്  സമഭാഹരനിക്കുന്നെ  നനികക്ഷപങ്ങള  വകേമഭാറനി
ലചേലവഴെനിക്കുന്നെനിലലന്നെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുല പവര്ത്തനങ്ങള നനിയമഭാനുസൃതമഭാലണന്നെട്ട്
സഭാക്ഷലലപടുത്തഭാനുല ഫണ്ടട്ട്സട്ട് ടസനി ഉപകദശകേ കേമ്മേതീഷനട്ട് രൂപല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
142/2020.
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സര്ക്കഭാര് വഭായലയടുത്ത തുകേ

67  (420)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എത  തുകേയഭാണട്ട്  കേടപതങ്ങള  വഴെനിയല  മറ്റുല
വഭായലയടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനില്  മൂലധന  ലചേലവനിനഭായനി  മുടക്കനിയതട്ട്  എത;  ആലകേ  കേടല
വഭാങ്ങനിയതനിലന്റെ എത ശതമഭാനമഭാണട്ട് ഇതട്ട്;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വദനലദനിന  ലചേലവനിനട്ട്  വഭായ  എടുത്ത  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങനില്  കേടലമടുത്ത  തുകേയലട  എത  ശതമഭാനല
ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു?

ഉത്തരല

(എ)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലറടുത്തതനിനുകശഷല  20-4-2017  വലര
കേടപതങ്ങള  വഴെനി  16,500  കകേഭാടനി  രൂപ  സമഭാഹരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്
ജനറലനിലന്റെ  31-12-2016  വലരയള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരല
1-5-2016  മുതല്  31-12-2016  വലര  കേടപതങ്ങള  മുകഖന  സമഭാഹരനിചതടക്കല
13574.64 കകേഭാടനി രൂപ വഭായയഭായനി എടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  31-12-2016  വലരയള്ള  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള  പകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  മൂലധന  ലചേലവട്ട്  4535.63  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.  മൂലധന ലചേലവട്ട് വഭായയലട 28.11 ശതമഭാനല വരുല.

(സനി)  വഭായലയടുക്കുന്നെ  തുകേയനില്  ഒരു  ഭഭാഗല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലലദനലദനിന
ലചേലവനിനട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്. വഭായലയടുത്ത മുഴവന തുകേയല സലസഭാനത്തനിലന്റെ
സഞനിതനനിധനിയനില് വകേയനിരുത്തനിയഭാണട്ട്  ലചേലവകേളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടുന്നെതട്ട്.
സഞനിതനനിധനിയനില്  മറട്ട്  വരുമഭാനങ്ങള  കൂടനി  ഉളലപടുന്നെതനിനഭാല്  വഭായലയടുത്ത
തുകേ  ഏലതഭാലക്ക  ലചേലവകേളക്കഭായനി  എതവതീതല  വനിനനികയഭാഗനിക്കലപലടന്നെട്ട്
കവര്തനിരനിക്കഭാനഭാവനില.

സലസഭാനലത്ത നനികുതനി വരുമഭാനല

68 (421) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനല നനിലവനില് വന്നെതനിനുകശഷല സലസഭാനത്തട്ട് നനികുതനി
വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല കനഭാട്ടുനനികരഭാധനല കേഭാരണല പതതീക്ഷനിച
നനികുതനി വരുമഭാനകത്തക്കഭാള എത കുറവട്ട് ഉണ്ടഭായനി; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ? 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 131

ഉത്തരല

(എ)  നനികുതനി  ഭരണല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി കൂടുതല് കശഷനിയള്ള സര്വ്വര്

സഭാപനിക്കുകേയല സനിസല സ്ക്രൂടനിണനി സഭാധലമഭാക്കുന്നെ കസഭാഫട്ട് ലവയര്

ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല ലചേയ. 

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട്പ്ല്ലേ കചേഭാദനിചട്ട് വഭാങ്ങുന്നെതനിലന കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.  അതുകപഭാലലതലന്നെ കേമ്പക്യൂടര് ബനിലനിലഗട്ട്

ഉള്ള വലഭാപഭാരനികേള അവരുലട ബനില്ലുകേള തതമയല തലന്നെ അപട്ട്

കലഭാഡട്ട് ലചേയ്യുനലവന്നെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല

നടത്തഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

3. കൂടുതല്  വലഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ലകേഭാണ്ടു

വരുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു. 

4. അപതീല്  കകേസുകേളുല  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുല  എതയല  കവഗല

തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു. 

5. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിണനി, കുടനിശ്ശേനികേ അസസട്ട്ലമന്റെട്ട് എന്നെനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി. 

6. റവനക്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസ്വരനിതലപടുത്തനി. 

7. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയന്നെതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു. 

8. ഓഡനിറട്ട്  വനിസനിറട്ട്  വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഇകന്റെണല്

ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗല ശക്തനിലപടുത്തനി.

9. 60  ലക്ഷല  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വനിറ്റുവരവള്ള  അനുമഭാന

നനികുതനിദഭായകേര്ക്കട്ട് ആലനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി. 

10. നനികുതനികചേഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനധനികൃത

മദലത്തനിലന്റെ  ഉലഭാദനല,  വനിതരണല,  വനിപണനല  എന്നെനിവ

തടയന്നെതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴട്ട് ലമന്റെട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങള

എലലക്സസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന നടത്തനിവരുന. 
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11. എലലക്സസട്ട്  വകുപട്ട്  വഴെനി  നല്കുന്നെ  എലഭാ  ലലലസനസുകേളുല

ലപര്മനിറ്റുകേളക്കുല  മുനകൂറഭായനി  ഫതീസട്ട്/  നനികുതനി  ഇഇടഭാക്കനിയ

കശഷമഭാണട്ട് അനുമതനി നല്കുന്നെതട്ട്. ലകേ.എസട്ട്.ബനി.സനി., കേണ്സക്യൂമര്

ലഫഡട്ട്  എന്നെതീ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  കേതീഴെനില്

പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കഷഭാപ്പുകേളുലട  ലലലസനസട്ട്  ഫതീസുല  ലറന്റെല്

തുകേയല  മുനകൂറഭായനി  വഭാങ്ങനിയ  കശഷമഭാണട്ട്  ലലലസനസുകേളുലട

കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കുന്നെതട്ട്.  എഫട്ട്.എല്1  കഷഭാപ്പുകേളുലട

ആലകേ ലറന്റെല് തുകേയലട  50%  ഓകരഭാ വര്ഷകത്തയ്ക്കുല ലലലസനസട്ട്

നല്കുന്നെ സമയത്തുല ബഭാക്കനി 50%  എടട്ട് തുലല ഗഡക്കളഭായനി ജൂലലല

മഭാസല മുതല് ലഫബ്രുവരനി മഭാസല വലരയഭായനി ഒടുക്കനിവരുന. 

12. ആധഭാരങ്ങളുലട  രജനികസ്ട്രേഷന  ഫതീസട്ട്  ഓണ്ലലലനഭായനി

അടയഭാനുള്ള സഇകേരലല ഏര്ലപടുത്തനി. 

13. 1-1-1986 മുതല് 31-3-2010 വലര കുടനിശ്ശേനികേ ഉണ്ടഭായനിരുന്നെ അണ്ടര്

വഭാലദ്യുകവഷന  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജനി.ഒ.(പനി)

നമ്പര്  74/16/റനി.ഡനി.  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരവല  ഫ്ലഭാറ്റുകേളുലട  അണ്ടര്

വഭാലദ്യുകവഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്പഭാക്കുവഭാന  ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്

75/16/റനി.ഡനി.  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരവല  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്

പദതനി  നടപനില്  വരുത്തനി.  ഫ്ലഭാറ്റുകേളുലട  രജനികസ്ട്രേഷനുമഭായനി

ബന്ധലപട  റവനക്യൂ  നഷല  തടയന്നെതനിനഭായനി  ലസനടല്

പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.  മഭാനദണ്ഡപകേഭാരമുള്ള  വനില  നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി

കകേരള മുദപത നനിയമത്തനില്  28(ബനി)  എന്നെ പുതനിയ ലസക്ഷന

കൂടനികചര്ത്തു. 2016-ലല ഫനിനഭാനസട്ട് ബനിലനിലൂലട വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട

സഭാമ്പട്ട് ഡക്യൂടനി 6 -ല് നനിന്നെട്ട് 8 ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു. 

14. കേഭാലപഴെക്കല ലചേന്നെ വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ഗതീന ടഭാക്സട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയ

തനിലൂലടയല ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിയനിലൂലടയല നനികുതനി

അടയഭാത്തതനിനഭാല് പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന്നെ വഭാഹനങ്ങള കലലല ലചേയട്ട്

അതനില്നനിനല കുടനിശ്ശേനികേ വസൂലഭാക്കുന്നെതനിലൂലടയല  കമഭാകടഭാര്

വഭാഹന വകുപട്ട്  മുകഖനയള്ള നനികുതനി  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കേറനസനി  പനിനവലനിചകശഷല  ഓകരഭാ  വകുപ്പുല
പതതീക്ഷനിച നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്നനിനല വന്നെ കുറവട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വഭാണനിജലനനികുതനി  വകുപട്ട്:-  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല
ഡനിസലബര്  ജനുവരനി  മഭാസങ്ങളനില്  പതതീക്ഷനിച  ആലകേ  നനികുതനി
വരുമഭാനല  6329  കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.  എന്നെഭാല്  5479.39  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് ലഭനിചതട്ട്.  849.61 കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനി. 

എലലക്സസട്ട്  വകുപട്ട്:-  പതതീക്ഷനിച  നനികുതനി  വരുമഭാനല  541.22
കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  എന്നെഭാല്  ഇഇ  കേഭാലയളവനില്  ലഭനിച  തുകേ
439.65  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  പതതീക്ഷനിച  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്
101.57 കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനി. 

രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപട്ട്:- പതതീക്ഷനിച  നനികുതനി  വരുമഭാനല  839.40
കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  എന്നെഭാല്  527.6  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട് നനികുതനി
വരുമഭാനമഭായനി ലഭനിചതട്ട്. അതഭായതട്ട് 311.80 കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനി.

ലഭാന്റെട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപട്ട്  :- ഇഇ  ഇനത്തനില്  295.14  കകേഭാടനി  രൂപ
പതതീക്ഷനിചതനില്  230.56  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാതകമ  പനിരനിലചടുക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുള.  64.58 കകേഭാടനി രൂപയലട കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്:- പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  പതതീക്ഷനിച
നനികുതനി വരുമഭാനല  722.04  കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.  അതനില്  605.56
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  116.48  കകേഭാടനി  രൂപയലട
കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

കേനിഫ്ബനിയനില് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള തുകേ

69  (422)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാളനിതുവലര കേനിഫ്ബനിയനില് ലഭലമഭായനിട്ടുളള ആലകേ തുകേ എതയഭാണട്ട്;
ഏലതലഭാല വനിഹനിതമഭായനിടഭാണട്ട് ഇഇ തുകേ ലഭനിചനിട്ടുളളതട്ട്;  ഇനല തനിരനിച്ചുളള കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേനിഫ്ബനി വഴെനി വനിവനിധ പവൃത്തനികേളക്കഭായനി ലചേലവഴെനിചനിട്ടുളളതട്ട് ആലകേ
എത തുകേയഭാണട്ട്; എത തുകേ ആലകേ അവകശഷനിക്കുനണ്ടട്ട്;

(സനി)  നഭാളനിതുവലര  ആലകേ  എത  തുകേ  നനികക്ഷപമഭായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;  പവഭാസനികേളുലട  നനികക്ഷപമഭായനി  എത  തുകേ  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ വനിഹനിതല ഇനല തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇഇ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല നനികക്ഷപമഭായനി എത തുകേ ലഭനിക്കുലമന്നെഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്;  മുന വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് നനികക്ഷപത്തനില് എത ശതമഭാനല
വര്ദനവഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) 2015-16, 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലല ബഡ്ജറനില് വനകേനിട

വനികേസന  പദതനികേളുലട  നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി  2475-00-800-92  (പഭാന)

ശതീര്ഷകേത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നെ  തുകേയനില്  അവകശഷനിച  2498.41  കകേഭാടനി,

കേനിഫ്ബനി  വഴെനിയള്ള  പവര്ത്തന  സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിലന്റെ  ആദല  നടപടനിലയന്നെ

നനിലയനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫട്ട് ആകനിലല ഖണ്ഡനികേ

7  പകേഭാരല  മുന  വര്ഷലത്ത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയലട  10  ശതമഭാനമഭായ

281.43  കകേഭാടനി  രൂപയല,  ലപകടഭാളനിയല  ഉല്പന്നെങ്ങളനികന്മലുള്ള  മുഴവന  ലസസട്ട്

തുകേയഭായ  448.1  കകേഭാടനി  രൂപയല  ഉളലപലട  ആലകേ  3227.94  കകേഭാടനി  രൂപ

കേനിഫ്ബനിയലട അക്കഇണ്ടനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫട്ട് ആകട്ട്  2016  പകേഭാരല കബഭാര്ഡട്ട് അലഗതീകേരനിച

പദതനികേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ

ഏജനസനികേള  (എസട്ട്.പനി.വനി.)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധലപട

വനിശദവനിവരങ്ങള  ഓണ്ലലലനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  സമര്പനികക്കണ്ടതുണ്ടട്ട്.   ഇഇ

സലവനിധഭാനമനുസരനിചട്ട്  കപഭാജകട്ട്  നനിര്വ്വഹണ  ലചേലവകേള  നനിശ്ചയനിക്കലപടനിട്ടുള്ള

ഘടങ്ങളനില് കനരനിടട്ട്  സലപയര്,  കകേഭാണ്ടഭാകര്,  കസവന ദഭാതഭാവട്ട്  മുതലഭായവരുലട

നനിശ്ചനിത ബഭാങട്ട് അക്കഇണ്ടനില് ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള ഡയറകട്ട് ലബനനിഫനിറട്ട് സലവനിധഭാനല

കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

നൂതന  സലവനിധഭാനമനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ

ഏജനസനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെ മുറയട്ട് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായല നല്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

(സനി)  നഭാളനിതുവലര  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനികക്ഷപമഭായനി  തുകേലയഭാനലതലന്നെ

ലഭനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്  സലസഭാനലത്ത  അടനിസഭാന  സഇകേരല  വനികേസന

പവര്ത്തനങ്ങളുലട  നടത്തനിപനികലയഭായനി  പവഭാസനികേളക്കഭായനി  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.

വഴെനി  സര്ക്കഭാര്  എന.ആര്.ലഎ.  ചേനിടനി  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  വഴെനിയള്ള  ധനസമഭാഹരണത്തനിനുള്ള  രൂപകരഖ

തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെതനിനഭാല് ഇഇ ഘടത്തനില് എത പണല സമഭാഹരനിക്കഭാന

കേഴെനിയലമന്നെട്ട് തനിടലപടുത്തനിയനിടനില. 
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കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതുല പവൃത്തനി തുടങ്ങനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചതുമഭായ പദതനികേള

70 (423)  ശതീ  .    എന    .  എ  .    ലനലനിക്കുന്നെട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതുല
പവൃത്തനി  തുടങ്ങനിയതുല  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുമഭായ  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നെട്ട്
മണ്ഡലല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
പഖലഭാപനിച  ഏലതലഭാല  പദതനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;  മണ്ഡലല
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനില്  പറഞ്ഞെതട്ട്  കൂടഭാലത  കേനിഫ്ബനി  ഡയറകര്
കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  കചേര്ന്നെട്ട്  ഏലതലഭാല  പദതനികേളക്കട്ട്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനി
യനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് മണ്ഡലല തനിരനിചട്ട് കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഒരു പകതലകേ നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ ജനിലലയകയഭാ  മഭാതല
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള പദതനികേളല കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.
സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ  അടനിസഭാന  സഇകേരല  വനികേസനമഭാണട്ട്  ഇഇ
പഭാകക്കജനിലൂലട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്. 7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
27-ാാമതട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  (പുനനഃസലഘടനിപനിച  കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആദല
കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല)  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള  48  പദതനികേള
അലഗതീകേരനിക്കുകേയല 21-3-2017-ല് കൂടനിയ കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 28-ാാമതട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്
കയഭാഗല  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള  53  പദതനികേളക്കട്ട്
നനിബന്ധനകേളക്കുവനികധയമഭായനി  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പകേര്പ്പുകേള
ഇകതഭാലടഭാപല ഉള്ളടക്കല ലചേയ്യുന.* 

(സനി)  ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുല ബന്ധലപട ഭരണവകുപട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ പദതനികേളഭാണട്ട്
നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കബഭാര്ഡട്ട്  അലഗതീകേഭാരല
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  
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നഷത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട സലരക്ഷണല

71  (424)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  സലരക്ഷണത്തനിനുകവണ്ടനി  എലന്തഭാലക്ക
സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് ധനകേഭാരല വകുപട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷല നഷത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  പുനരുദരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഏറവല
മുന്തനിയ  പരനിഗണന  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  വനകേനിട  ഇടത്തരല  വലവസഭായങ്ങളക്കുള്ള
അടങല് തുകേ നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല 482 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
2016-17-ല് ടനി ഇനത്തനില്  291  കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നെതട്ട്.
നഷത്തനിലഭായ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  പുനരുദരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
മുന്തനിയ പരനിഗണന നല്കുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷല  100
കകേഭാടനി  രൂപ പദതനി വനിഹനിത ഇനത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നെ സഭാനത്തട്ട് ഇഇ
സര്ക്കഭാര് അതട്ട് 270 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

കനഭാട്ടുക്ഷഭാമല

72 (425)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  കേറനസനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സനിതനിവനികശഷല മറനികേടക്കുന്നെതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള
എലന്തലഭാമഭാണട്ട്;  പസ്തുത  നടപടനികേളനിലൂലട  പശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനുളള  സഭാഹചേരലല
ഉണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) കനഭാട്ടുനനികരഭാധനത്തനിലന്റെ ഫലമഭായനി രഭാജലത്തട്ട് നനിലനനില്ക്കുന്നെ കേറനസനി
ക്ഷഭാമല  സലസഭാനലത്തയല  കേഭാരലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ടഷറനി  വഴെനി
നടത്തുന്നെ  പണമനിടപഭാടുകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  കേറനസനി  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
ഏജനസനി ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  സഭാധനിക്കഭാലത വന്നെതട്ട്  ശമ്പള/ലപനഷന വനിതരണലത്ത
ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  ഏജനസനി  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനല  ആവശലത്തനിനട്ട്  ഇലപസട്ട്  തുകേ
ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണമുണ്ടഭായ  ടഷറനികേളനിലല  കനഭാടട്ട്  ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ-യനില് നനിനല ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിനല കലഭാടറനി
ഏജനമഭാരനില്നനിനല  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരല  കേളക്ഷന  തുകേ  സസ്വതീകേരനിചട്ട്
തുടങ്ങനിയതനിലൂലട ഒരു പരനിധനി വലര പരനിഹഭാരമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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നബഭാര്ഡനിലന്റെ വനിവനിധ പദതനികേള

73  (426)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  വനിവനിധ  പദതനികേള  എല.എല്.എ.മഭാരുലട  ആസനി
വനികേസന ഫണ്ടട്ട്, ലസഷലല് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഫണ്ടട്ട് എന്നെനിവയനില് നനിനല വനിഹനിതല
അനുവദനിചട്ട്  നടപഭാക്കഭാനഭാവകമഭാ;  ഉലണ്ടങനില്  നടപടനിക്രമങ്ങലളങ്ങലനയഭാലണന്നെട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഏലതലഭാല  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭാണട്ട്  തനിതല
പഞഭായത്തുകേളുലട  മഭാതൃകേയനില്  എല.എല്.എ.മഭാരുലട  വനിഹനിതല  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാവകേലയന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 15-3-2007-ലല സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്  112/2007/ധന.  ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരല
പഞഭായത്തുകേള ഏലറടുത്ത നബഭാര്ഡട്ട് ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  പവൃത്തനികേളുലട 20%
വലരയള്ള  പദതനി  തുകേ  എല.എല്.എ.മഭാരുലട  പകതലകേ   വനികേസന  നനിധനിയനില്
നനിനല  പകതലകേ  വനികേസന  നനിധനിയലട  വലവസകേളക്കുല  നടപടനിക്രമങ്ങളക്കുല
വനികധയമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്. 

11-6-2012-ലല  സ.ഉ  (അ)  നമ്പര്  332/2012/ധന.  ഉത്തരവനിലല  ലപഭാതു
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലല ഇനല - 7  പകേഭാരല ആസനി വനികേസന ഫണ്ടട്ട് മറട്ട് ഫണ്ടുകേളുമഭായനി
കചേര്ത്തട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന  വലവസയനില.  (ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പ്പുകേള
ഉള്ളടക്കല ലചേയ്യുന*.)

(ബനി)  27-5-2004-ലല  സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്  247/2004/ധന.  ഉത്തരവനിലല
ഖണ്ഡനികേ  6.4  പകേഭാരല  എല.എല്.എ.യലട  ശനിപഭാര്ശയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
പകതലകേ വനികേസന നനിധനിയലട മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പകേഭാരല അനുവദനതീയമഭായ പവൃത്തനികേളക്കട്ട്
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിഹനിതമഭായനി  പകതലകേ
വനികേസന നനിധനി തങ്ങളുലട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്. 

11-6-2012-ലല  സ.ഉ  (അ)  നമ്പര്  332/2012/ധന.  ഉത്തരവനിലല  ലപഭാതു
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലല ഇനല - 7  പകേഭാരല ആസനി വനികേസന ഫണ്ടട്ട് മറട്ട് ഫണ്ടുകേളുമഭായനി
കചേര്ത്തട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന  വലവസയനില.  (ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പ്പുകേള
ഉള്ളടക്കല ലചേയ്യുന*.)

കകേരളത്തനിലന്റെ നനികുതനി വനിഹനിതത്തനില് കുറവകേള

74  (427)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18-ലല  കകേന്ദ്ര  ബജറട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  നനികുതനി
വനിഹനിതത്തനില് കുറവകേള സലഭവനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില് ഏലതലഭാല ഇനത്തനില് ഈ
വര്ഷല കുറവകേള അനുഭവലപടുലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

142/2020.
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(ബനി)  ഏലതങനിലുല  ഇനത്തനില്  നനികുതനികേള  ഈ  വര്ഷല  കൂടുതല്
പതതീക്ഷനിക്കഭാകമഭാ; എങനില് എത വതീതലമന്നെട്ട് വലകേതമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അവതരനിപനിച  2017-18-ലല  ബഡ്ജറട്ട്
കേണക്കുകേള  അനുസരനിചട്ട്  സലസഭാനത്തനിനുള്ള  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതത്തനില്
കുറവട്ട്  സലഭവനിചതഭായനി  കേഭാണുന്നെനില.   2017-18  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ബഡ്ജറട്ട്
എസനികമറട്ട് പകേഭാരല ഓകരഭാ ഇനത്തനിലുല പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ തുകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

കകേഭാര്പകറഷന നനികുതനി 4984.75

ആദഭായ നനികുതനി 4357.96

സമ്പത്തട്ട് നനികുതനി -0.15

ചുങല 2379.19

കകേന്ദ്ര എലലക്സസട്ട് തതീരുവകേള 2486.93

         കസവന നനികുതനി 2683.07

ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  (GST)  നടപനിലഭാക്കുന്നെകതഭാലട  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതത്തനില് മഭാറല വകന്നെയഭാല.

കേറനസനി ക്ഷഭാമല

75 (428) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഇ  .  ടനി  .   വടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കേഭാരലമഭായ കേറനസനിക്ഷഭാമല പകതലകേനിച്ചുല വനിഷ, ഈസര്
ഉതവകേഭാലങ്ങളനില്  കനരനിട്ടുകവഭാ;  എങനില്  കേറനസനിയലട  എത  ശതമഭാനല
കുറവഭാണുണ്ടഭായലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട് ശമ്പളവനിതരണത്തനിനുല ലപനഷന വനിതരണത്തനിനുമഭായനി
ആവശലമഭായ  കേറനസനി  നല്കുന്നെതനില്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്നെതഭായനി
അഭനിപഭായമുകണ്ടഭാ;

(സനി)  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ലപനഷന  വനിതരണലത്ത  കേറനസനിക്ഷഭാമല
ബഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാലയന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) കേറനസനി ക്ഷഭാമല കനരനിടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ടഷറനികേളനിലൂലട ശമ്പളവല ലപനഷനുല
വനിതരണല  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി  ഏജനസനി  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  ഇലപസട്ട്  തുകേ
ആവശലലപടുകമ്പഭാള  മനിക്ക  ദനിവസവല  40  ശതമഭാനകത്തഭാളല  തുകേ  മഭാതകമ
ലഭനിക്കുകേയണ്ടഭായള. 

(ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  ടഷറനികേള  ആവശലലപടുന്നെ  തുകേയലട  ഏകേകദശല  40
ശതമഭാനകത്തഭാളല മഭാതകമ ബഭാങനില്  നനിന്നെട്ട് നനിലവനില് ലഭനിക്കുനള.  

(സനി)  ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ലപനഷനുകേള  ടഷറനികേള  വഴെനി
വനിതരണല ലചേയ്യുന്നെതനില് കേറനസനി ക്ഷഭാമലമൂലല തടസല കനരനിടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

തൃപ്പൂണനിത്തുറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ആസനി വനികേസന പദതനി

76 (429) ശതീ  .   എല  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല  2016-17  വര്ഷലത്ത ആസനി
വനികേസന പദതനി പകേഭാരമുള്ള പവൃത്തനികേളുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല അവസ എലന്തന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതലഭാല  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഇതുവലര  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട് എന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനനിയല ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാനുള്ള പവൃത്തനികേള ഏലതനല ഇവയട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നെതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ കേഭാരണവല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അടനിയന്തരമഭായനി  ഈ പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നെതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-ഡനി)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ആസനി വനികേസന പദതനി
2016-17-നട്ട്  കേതീഴെനില്  അനുമതനിക്കഭായനി  16  പവൃത്തനികേള  (ആലകേ  അടങല്  തുകേ
5  കകേഭാടനി  രൂപ)  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇവയനില്  എരൂര്  ലപരതീക്കഭാടട്ട്  ലവള്ളലക്കടട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് റതീലലടനനിലഗട്ട് വഭാള നനിര്മ്മേഭാണല, എരൂര് ലവട്ടുകവലനിക്കടവട്ട് കബഭാടട്ട്
ലജടനി,  ലവയ്റനിലഗട്ട്  ലഷല്ടര്,  കടഭായട്ട് ലലറട്ട്  എന്നെനിവയലട  നനിര്മ്മേഭാണല  എന്നെതീ
പവൃത്തനികേളുലട എസനികമറട്ട് ധനകേഭാരല വകുപനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. ധനഭാനുമതനിക്കഭായനി
പസസ്തുത  പവൃത്തനികേള  ഇകപഭാള  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  മറ്റു
പവൃത്തനികേളുലട  എസനികമറട്ട്  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയട്ട്  ധനഭാനുമതനിക്കുല  ഭരണഭാനുമതനിക്കുല
നല്കുന്നെതനിനുള്ള അടനിയന്തര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 
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സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേടബഭാധലതകേള

77 (430)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് കേടപതങ്ങള വഴെനിയല മറ്റുല എത തുകേ വഭായലയടുത്തു;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് വഭായ  എടുത്ത തുകേ,  കേടബഭാധലതകേള തതീര്ക്കുന്നെതനിനു
കവണ്ടനി  ലചേലവഴെനിക്കുകേയണ്ടഭാകയഭാ;  എങനില്  എത  തുകേ  മറഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി
ലചേലവഴെനിക്കുകേയണ്ടഭായനി;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച  ധവളപതത്തനില്  കേടല  എടുത്ത  തുകേ
നനിതലനനിദഭാന ലചേലവകേളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിലന വനിമര്ശനിചനിട്ടുണ്ടഭായനിരുനകവഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ധവളപതത്തനിലൂലട  മുന  സര്ക്കഭാരനിലനതനിലര  നടത്തനിയ
വനിമര്ശനങ്ങള പനിനവലനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലറടുത്തതനിനുകശഷല  20-4-2017  വലര
കേടപതങ്ങള  വഴെനി  16,500  കകേഭാടനി  രൂപ  സമഭാഹരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്
ജനറലനിലന്റെ  31-12-2016  വലരയള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരല
1-5-2016  മുതല്  31-12-2016  വലര  കേടപതങ്ങള  മുകഖന  സമഭാഹരനിചതടക്കല
13574.64 കകേഭാടനി രൂപ വഭായയഭായനി എടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  വഭായലയടുക്കുന്നെ  തുകേയനില്  ഒരു  ഭഭാഗല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലലദനലദനിന
ലചേലവനിനട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്. വഭായലയടുത്ത മുഴവന തുകേയല സലസഭാനത്തനിലന്റെ
സഞനിതനനിധനിയനില്  വകേയനിരുത്തനിയഭാണട്ട്  ലചേലവകേളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്ക
ലപടുന്നെതട്ട്.  സഞനിതനനിധനിയനില്  മറ്റു  വരുമഭാനങ്ങള  കൂടനി  ഉളലപടുന്നെതനിനഭാല്
വഭായലയടുത്ത  തുകേ  ഏലതഭാലക്ക  ലചേലവകേളക്കഭായനി  എതവതീതല  വനിനനികയഭാഗനിക്ക
ലപലടന്നെട്ട് കവര്തനിരനിക്കഭാനഭാവനില.

(സനി&ഡനി) ഇല.

തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തലപട തുകേ

78 (431)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നെപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി 2014-15, 2015-16, 2016-17
എന്നെതീ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിൽ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തലപട  തുകേയല
യഥഭാര്തത്തനില് ലചേലവഴെനിച തുകേയല സലബന്ധനിച വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞെ  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവല  പഞഭായത്തുകേള,
കബഭാക്കുകേള,  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള
എന്നെനിവ  വഴെനി  ലചേലവഴെനിക്കഭാന  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തലപട  തുകേ  എത
വതീതമഭായനിരുനലവനല പദതനി നനിര്വ്വഹണല നടന്നെനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാതല ഇവ ഓകരഭാനല വഴെനി ലചേലവഴെനിച തുകേ എതലയനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) 

ധനവനിനലഭാസത്തനിലൂലട അനുവദനിക്കലപട തുകേയല അതനികന്മലുള്ള ലചേലവല 

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷല വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നെ തുകേ ലചേലവഭായ തുകേ

2014-15 7507.47 4598.78

2015-16 7664.78 5017.78

2016-17 8904.14 6148.19 (തഭാല്ക്കഭാലനികേല)

(ബനി)

2014-15 (തുകേ കകേഭാടനിയനില്) 

ഇനങ്ങള ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തലപട തുകേ ലചേലവഴെനിച തുകേ

ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 2595.60 1126.94

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് 622.99 315.26

ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് 622.99 261.49

മുനനിസനിപഭാലനിറനി 482.38 185.11

മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന 376.05 114.85

            ആലകേ 4700.01 2003.65
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2015-16 (തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

ഇനങ്ങള ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തലപട

തുകേ 

ലചേലവഴെനിച തുകേ

ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 2677.40 2286.33

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് 622.98 536.84

ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് 622.98 515.68

മുനനിസനിപഭാലനിറനി 497.18 488.89

മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന 378.18 311.47

                  ആലകേ 4798.72 4139.21

                                    2016-17 (തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

ഇനങ്ങള ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തലപട

തുകേ

ലചേലവഴെനിച തുകേ

ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 2978.50 2050.84

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് 658.59 460.68

ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് 658.59 453.90

മുനനിസനിപഭാലനിറനി 841.31 542.54

മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന 587.73 347.65

ആലകേ 5724.72 3855.61

(തഭാല്ക്കഭാലനികേല)
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അന്തര്സലസഭാന ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളക്കട്ട് സമഭാന്തരമഭായനിട്ടുള്ള നനികുതനി ലവടനിപട്ട്

79 (432)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനലത്ത അന്തര്സലസഭാന ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളക്കട്ട് സമഭാന്തരമഭായനിട്ടുള്ള
വഴെനികേളനിലൂലട  നനികുതനി ലവടനിചട്ട്  വലനിയ വഭാഹനങ്ങള അതനിര്ത്തനി കേടനവരുന്നെതട്ട്
നനിയനനിക്കുവഭാന എലന്തലഭാല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനികുതനിലവടനിപട്ട്  തടയന്നെതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലന്തലഭാല
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിലല വനിവനിധ അതനിര്ത്തനി ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട
പരനിസരത്തട്ട്  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  സസ്വഭാഡകേലള  വനിനലസനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷണല
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട്  കേടനവരുന്നെ  വഭാഹനങ്ങലള  ഓവര്  ലചേക്കട്ട്
ലചേയ്യുന്നെതനിനുല സസ്വഭാഡകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)

1. വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിലല  അതനിര്ത്തനി  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട
പരനിസരത്തട്ട് ഇന്റെലനിജനസട്ട് സസ്വഭാഡകേലള വനിനലസനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷണല
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട്  കേടനവരുന്നെ  വഭാഹനങ്ങലള
ഓവര് ലചേക്കട്ട് ലചേയ്യുന്നെതനിനുല സസ്വഭാഡകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

2. ലറയനില്കവ വഴെനിയള്ള കേള്ളക്കടത്തട്ട് തടയന്നെതനിനഭായനി  ലറയനില്കവ
കസഷനുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  സസ്വഭാഡകേളുലട
പരനികശഭാധന ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

3. ലറയനില്കവ  വഴെനി  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറകത്തയട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നെ
ചേരക്കുകേളക്കുല ഇ-ഡനികകറഷന നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

4. ബനില് പരനികശഭാധന,  കഗഭാഡഇണ് പരനികശഭാധന,  ടൂറനിസട്ട്  ബസ്സുകേള
വഴെനിയള്ള  കേള്ളക്കടത്തട്ട്  തടയന്നെതനിനുള്ള  പരനികശഭാധന  എന്നെനിവ
പതനിവഭായനി നടത്തുനണ്ടട്ട്. 

5. ഇറചനികക്കഭാഴെനി കേള്ളക്കടത്തട്ട് തടയന്നെതനിനഭായനി ഇന്റെലനിജനസട്ട് സസ്വഭാഡകേളക്കുല
ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളക്കുല ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

6. ലമറല്  ക്രഷര്  യൂണനിറ്റുകേള,  മറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള,
രജനികസ്ട്രേഷന എടുത്തനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്,  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള,
ലലമനനിലഗട്ട് & ജനികയഭാളജനി വകുപട്ട്, ഇനകേല ടഭാക്സട്ട് വകുപട്ട്, ഇലകനിക്കല്
ഇനലസകകററട്ട്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനല  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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7. അന്തര്  സലസഭാന  വനില്പനയലട  കേഭാരലത്തനില്  സനി-കഫഭാല

ലവരനിലലഫ ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി ഒരു പകതലകേ ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിചട്ട്

പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയല  വലഭാജ  കഫഭാമുകേള  കേലണ്ടത്തുന്നെ

കകേസുകേളനില് ഉയര്ന്നെ നനിരക്കനില് നനികുതനി  ഇഇടഭാക്കുവഭാന നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

8. ഇ-റനികടണുകേളനിലുല  മറട്ട്  കരഖകേളനിലുമുള്ള ലപഭാരുത്തകക്കടുകേള കേണ്ടു

പനിടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലന്റെ വനികേസനല അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

9. ഓണ്ലലലന  തടനിപ്പുകേളനിലൂലടയള്ള  നനികുതനി  ലവടനിപട്ട്

തടയന്നെതനിനഭായള്ള  ലലസബര്  കഫഭാറനസനികേട്ട്  യൂണനിറട്ട്

സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

സലസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനല

80  (433)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനലത്ത നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് എതശതമഭാനല വര്ദനവഭാണട്ട്

2016-17-ലല ബഡ്ജറനില് ലക്ഷലമനിടനിരുന്നെതട്ട്;

(ബനി)  31-3-2017  വലര  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  എത  വളര്ച  കനടുവഭാന

കേഴെനിഞ്ഞു;  ബഡ്ജറനില്  ലക്ഷലമനിടനിരുന്നെ  വളര്ച  കനടുവഭാന  കേഴെനിയഭാതനിരുന്നെതനിലന്റെ

കേഭാരണങ്ങള എലന്തലഭാലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016  നവലബര്  മഭാസത്തനിനുകശഷല  ഓകരഭാ  മഭാസവല  നനികുതനി

വരുമഭാനത്തനിലുണ്ടഭായ വളര്ച എതയഭാണട്ട്;

(ഡനി)  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  മുമ്പനിലുള്ള  ഓകരഭാ  മഭാസവല

നനികുതനിവരുമഭാനത്തനിലുണ്ടഭായ വര്ദനവട്ട് എത ശതമഭാനമഭായനിരുന?

ഉത്തരല

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറട്ട്  എസനികമറനിലന

അകപക്ഷനിചട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല അവതരനിപനിച  പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്

എസനികമറട്ട്  പകേഭാരല  സലസഭാനലത്ത  തനതട്ട്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  4.81%

വര്ദനവട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരുന.
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(ബനി)  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  പഭാരലഭ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരല
2016 ഡനിസലബര് 31 വലരയള്ള സലസഭാനത്തനിലന്റെ തനതട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്
മുന  വര്ഷലത്ത  ഇകത  കേഭാലയളവനിലന  അകപക്ഷനിചട്ട്  8.98%  വളര്ച  കനടഭാന
കേഴെനിഞ്ഞു.  സമ്പദട്ട് വലവസയനില്  ലപഭാതുവനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നെ  മഭാന്ദലവല  കനഭാടട്ട്
അസഭാധുവഭാക്കല്  നടപടനിലയ  തുടര്ന്നെട്ട്  ഉടലലടുത്ത  പതനിസന്ധനിയല  നനികുതനി
വരുമഭാനലത്ത  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല
ഡനിസലബര് മഭാസല വലരയള്ള നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലുള്ള വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട്  8.98%
ആലണങനിലുല ഡനിസലബര് മഭാസലത്ത വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട് 2.35% ആയനി കുറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്.
കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കല്  പതനിസന്ധനിയഭാണട്ട്  വളര്ചഭാ  നനിരക്കട്ട്  കുറയന്നെതനിനുള്ള
കേഭാരണമഭായനി വനിലയനിരുത്തുന്നെതട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  പഭാരലഭ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരല
2015-16, 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ഡനിസലബര്  31  വലരയള്ള ഓകരഭാ
മഭാസവല ലഭനിച നനികുതനി വരുമഭാനല ചുവലട കചേര്ക്കുന :

മഭാസല

നനികുതനി വരുമഭാനല

2015-16 

(തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)

2016-17

(തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)

ഏപനില് 2534.23 2199.63

കമയട്ട് 3128.41 1990.26

ജൂണ് 3005.05 5082.14

ജൂലലല 3197.63 3400.77

ആഗസട്ട് 3069.49 3391.01

ലസപ്റലബര് 3480.54 2654.05

ഒകകഭാബര് 3218.13 3855.44

നവലബര് 2939.18 4415.58

ഡനിസലബര് 3151.64 3225.80

142/2020.
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സലസഭാനത്തനിലന്റെ ധനകേമ്മേനി

81 (434)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  ധനകേമ്മേനി  സലബന്ധനിച വനിശദഭാലശല  2011  മുതല്
2016 വലരയള്ള വര്ഷങ്ങളനികലതട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലപഭാതുകേടല
എതയഭായനിരുന; 2016 മഭാര്ചട്ട് 31-ലല കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തലഭാല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) 2011 മുതല് 2016 വലരയള്ള വര്ഷങ്ങളനിലല നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലന്റെ
കേണക്കട്ട് വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് ഓകരഭാ നനികുതനിയല ഇനല തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  2011  മുതല്  2016  വലരയള്ള  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  ധനകേമ്മേനി  ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

                                (തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷല ധനകേമ്മേനി വര്ഷല ധനകേമ്മേനി

2010-11 7730.45 2013-14 16944.12

2011-12 12814.77 2014-15 18641.73

2012-13 15002.46 2015-16 17818.39

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലപഭാതുകേടല
2016  മഭാര്ചട്ട്  31 -ലല  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  കേണക്കട്ട്  പകേഭാരല  157370.32
കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.

(സനി)  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലൂലടയല  അനഭാവശല  ലചേലവട്ട്
നനിയനണത്തനിലൂലടയല  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഉഇര്ജനിതമഭാക്കനിയല  അടനിയന്തര
പഭാധഭാനലമുള്ള  വനികേസനകക്ഷമ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പണല  കേലണ്ടത്തഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനകേനിട  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  പദതനികേള  ഏലറടുത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി 1999-ലല കേനിഫ്ബനി ആകട്ട് പരനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട് ലസബനിയല
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ആര്.ബനി.ലഎ.യല  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന  കകേരളഭാ  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ഫണ്ടട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേനിഫ്ബനിയലട കേതീഴെനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  ആകരഭാഗലല,  ഉന്നെത
വനിദലഭാഭലഭാസല തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിലഭായനി 15,000 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത  20,000  കകേഭാടനി  രൂപയലട  മറട്ട്  വനകേനിട
പദതനികേള കേനിഫ്ബനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. നനിലവനിലുള്ള നനികുതനി സമഭാഹരണ
സലവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നെ  ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി
സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കുള്ള  പണലമഭാടുക്കലുല  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനള്ള  പണ  വനിതരണല
ഓണ്ലലലനഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഇ-ടഷറനി  സലവനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കനി
കേഴെനിഞ്ഞു. ഇതുവഴെനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് എകപഭാള കവണലമങനിലുല സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്
പണല  അടയ്ക്കുന്നെതനിനട്ട്  സഇകേരലകമര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്,  മറട്ട്
വകുപ്പുകേള,  ബഡ്ജറട്ട്,  ഭഭാരതതീയ റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്,  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട് ജനറല്,  വനിവനിധ
ബഭാങ്കുകേള,  വനിവനിധ കഡഭായനിലഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഡനിസ്കബഴനിലഗട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര് തുടങ്ങനിയ
എലഭാവലരയല  ഒരു  കുടക്കതീഴെനില്  സലകയഭാജനിപനിചട്ട്  ഇടപഭാടുകേള  പരസരല
ഓണ്ലലലനഭായനി നടത്തുന്നെതനിനഭായനി ഒരു ഇന്റെകഗറഡട്ട് ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
സനിസല (IFMS) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി) വനിശദവനിവരല അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

സലസഭാനത്തനിലന്റെ പതനിമഭാസ ലചേലവല വരവല

82  (435)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ പതനിമഭാസ ലചേലവല വരവല കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് എത വതീതലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിക്കുകവണ്ടനി  വഭാങ്ങനിയ  വഭായകേള
ആവര്ത്തന ലചേലവകേള കനരനിടഭാന കവണ്ടനി വകേമഭാകറണ്ടനി വന്നെനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016  ഡനിസലബര്  31  വലരയള്ള  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  പഭാരലഭ
കേണക്കുകേള  പകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  പതനിമഭാസ  വരവട്ട്  5615.67
കകേഭാടനി രൂപയല ശരഭാശരനി പതനിമഭാസ ലചേലവട്ട് 7142.31 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളക്കുകവണ്ടനി  എടുക്കുന്നെ  വഭായകേള  ആവര്ത്തന
ലചേലവകേള കനരനിടഭാന കവണ്ടനി വകേമഭാറഭാറനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്
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നനികുതനിയനിനത്തനിലല കുടനിശ്ശേനികേ

83 (436) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല

കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ജുണനില്  പുറത്തനിറക്കനിയ  ധവളപതത്തനില്  കടബനിള  11.8-ല്

പനിരനിലചടുക്കഭാത്ത  നനികുതനിയഭായനി  സൂചേനിപനിച  13,019  കകേഭാടനി  രൂപയലട

കുടനിശ്ശേനികേയനില് നഭാളനിതുവലര എത തുകേ പനിരനിലചടുക്കഭാന സഭാധനിച്ചു;  ഈയനിനത്തനില്

ഇകപഭാഴള്ള കുടനിശ്ശേനികേ എതയഭാണട്ട് ;

(ബനി) ധവളപതത്തനില് കടബനിള 11.9-ല് വനിവനിധ അപതീല് കകേസുകേളനില്ലപടട്ട്

പനിരനിലചടുക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  മുടങ്ങനികേനിടക്കുന്നെതഭായനി  സൂചേനിപനിച  3720  കകേഭാടനി

രൂപയലട  നനികുതനിയനില്  നഭാളനിതുവലര  എത  രൂപ  പനിരനിലചടുക്കഭാന  സഭാധനിച്ചു;

ഈയനിനത്തനില് ഇകപഭാഴള്ള കുടനിശ്ശേനികേ എതയഭാണട്ട് ;

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞെ  ഇനങ്ങളനിലല  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  മുഴവനഭായല

പനിരനിലചടുക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിനട്ട് പകതലകേ കേഭാരണങ്ങള വലതുമുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശല

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016  ജൂണനില്  പുറത്തനിറക്കനിയ  ധവളപതത്തനില്  കടബനിള  11.8-ല്

പനിരനിലചടുക്കഭാത്ത  നനികുതനിയഭായനി  സൂചേനിപനിച  13,019  കകേഭാടനി  രൂപയലട

കുടനിശ്ശേനികേയനില് 31-3-2017 വലര 179.08 കകേഭാടനി രൂപ വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനില്

പനിരനിലചടുക്കഭാന  സഭാധനിച്ചു.   ഇഇയനിനത്തനില്  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനില്

31-3-2017 വലരയള്ള കുടനിശ്ശേനികേ 7582.36 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. 

(ബനി) പനിരനിലചടുത്ത തുകേ ഇനല തനിരനിചട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.  ഇഇയനിനത്തനില്

ഇകപഭാഴള്ള കുടനിശ്ശേനികേ  47010  കകേസ്സുകേളനിലഭായനി  [ലഡപക്യൂടനി കേമ്മേതീഷണര്  (അപതീല്)

& അസനിസന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണര് (അപതീല്),  വനിലന നനികുതനി അപകലറട്ട് ലലടബക്യൂണല്,

സുപതീലകകേഭാടതനി, ലലഹകക്കഭാടതനി എന്നെനിവ ഉളലപലട] 4872.26 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേഭാടതനികേളനില്  നനിനള്ള  കസ  ഉള്ളതഭാണട്ട്  മുഴവന  തുകേയല

പനിരനിലചടുക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിനട്ട് കേഭാരണല.
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സലസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി

84 (437) ശതീ  .   എല  .   വനിനലസന്റെട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ഏലതലഭാല  ഇനങ്ങളനില്  എന്തു  തുകേ
വതീതല വരവല ലചേലവമുണ്ടഭാലയന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സമഭാഹൃത വനിഭവങ്ങളനില്
വനികേസനത്തനിനുകവണ്ടനി  ലചേലവഴെനിചതട്ട്  എത  കകേഭാടനി  രൂപയഭാലണന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17-ല്  പതതീക്ഷനിച  മൂലധനലചലവട്ട്  എത;  ഇതുവലര  ഉണ്ടഭായ
മൂലധനലചലവട്ട് എതലയന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേളപകേഭാരല
31-12-2016  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനിലല  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലല  വളര്ച
മുനവര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  10.02  ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതട്ട്
നനികുതനി  വരുമഭാനല  8.98  ശതമഭാനല  വളര്ച  കരഖലപടുത്തനിയകപഭാള
സലസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനത്തനിനട്ട്  16.47  ശതമഭാനല
വളര്ചയണ്ടഭായനി.  ഇഇ കേഭാലയളവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആലകേ ലചേലവട്ട് മുനവര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചട്ട്  13.32  ശതമഭാനല  കൂടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  31-12-2016-ലല  റവനക്യൂ  കേമ്മേനി
8901 കകേഭാടനി രൂപയല ധനകേമ്മേനി 13739.72 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  31-12-2016  വലരയള്ള  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കേണക്കുകേള  പകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതട്ട്  വരുമഭാനല  30214.66  കകേഭാടനി
രൂപയല  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനല  5277.54  കകേഭാടനി  രൂപയല  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി
വനിഹനിതല  9567.59  കകേഭാടനി  രൂപയല  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായല  5347.70  കകേഭാടനി
രൂപയമഭാണട്ട്.   1-4-2016  മുതല്  31-12-2016  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനിലല  ആലകേ
റവനക്യൂ  ലചേലവട്ട്  59308.49  കകേഭാടനി  രൂപയല  മൂലധന  ലചേലവട്ട്  4535.63  കകേഭാടനി
രൂപയല വഭായഭാ ലചേലവട്ട് 303.09 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്. 

(സനി)  സലസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
1-4-2016  മുതല്  31-12-2016  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  36311.05  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പകേഭാരല  പതതീക്ഷനിച  മൂലധന
ലചേലവട്ട് 9572.92 കകേഭാടനി രൂപയല 31-12-2016 വലരയള്ള കേഭാലയളവനിലല ലചേലവട്ട്
4535.63 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്. 
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കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലമൂലല ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ള പതനിസന്ധനി

85 (438)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലമൂലല ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ള പതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
എലന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  പസ്തുത  നടപടനി
മൂലല  പതനിസന്ധനി  എതകത്തഭാളല  മറനികേടക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്;
വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഈ  പതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുവഭാന  ഇനനി  എതകേഭാലല
കവണ്ടനിവരുല;  ഇതട്ട്  സലബന്ധനിച്ചുള്ള  സഭാധലതഭാ  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങനില് വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കല്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  സമസ  കമഖലകേലളയല
നനിശ്ചലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയല സമ്പദട്ട് വലവസലയ മഭാന്ദലത്തനികലയട്ട് തള്ളനിയനിടുകേയല
ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  പസസ്തുത  മഭാന്ദലല  തരണലലചേയ്യുന്നെതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പദതനി
കേളനിലൂലടയള്ള  ലചേലവഴെനിക്കല്  വര്ദനിപനിക്കുകേലയന്നെതട്ട്  അതലന്തഭാകപക്ഷനിതമഭായനി
കേഭാണുന.  എന്നെഭാല് കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കല് നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലുണ്ടഭാക്കനിയ
വന  ഇടനിവട്ട്  കമല്  ദനിശയനിലുള്ള  പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  വലഭാപനിലയ  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പകക്ഷ  ഇഇ  പരനിമനിതമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലുല  പരമഭാവധനി
ലപഭാതുപണല സമ്പദ്ഘടനയനികലയട്ട് ഒഴക്കുന്നെതനിനട്ട് ആത്മഭാര്തവല ഉഇര്ജനിതവമഭായ
പരനിശമല സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിരുന.  എന്നെഭാല് റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിലന്റെ നനിയനണങ്ങള
മൂലല  ടഷറനിയനിലല  ക്രയവനിക്രയല  ഒരു  പരനിധനിവലര  തടസലപടനിരുന.  ടഷറനി
ഇടപഭാടുകേളക്കട്ട്  ഏര്ലപടുത്തനിയ  നനിയനണലമൂലല  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  പദതനി
പവര്ത്തനങ്ങളുലട കവഗത മന്ദതീഭവനിക്കുകേയല സലസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസന കക്ഷമ
പവര്ത്തനങ്ങലള ലമഭാത്തത്തനില് പനികന്നെഭാടടനിക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എന്നെനിരുന്നെഭാലുല
നനിലവനിലല  പതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഹ്രസസ്വകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല
അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന്നെതട്ട്. 

ഹ്രസസ്വകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

1. കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാക്കലനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ടഷറനി  ഇടപഭാടുകേള
ക്കുണ്ടഭായനിരുന്നെ  പതനിബന്ധങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്,  റനിസര്വട്ട്
ബഭാങട്ട്  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി,  അടനിയന്തര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  കനഭാടട്ട്  പനിനവലനിചതനിലന്റെ ഫലമഭായണ്ടഭായ
കേറനസനി ക്ഷഭാമല ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന ഇതുമൂലല സഭാധനിച്ചു. 
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2. കനഭാടട്ട്  റദ്ദേഭാക്കലനിലന്റെ  ദുരനിതല  ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കൂലനി  ടഷറനി  കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങനിലൂലട
നല്കുന്നെതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  പലനിശരഹനിത  പകതലകേ
റനി.എസട്ട്.ബനി.  അക്കഇണ്ടട്ട്  തുറനലകേഭാണ്ടട്ട്  പഭാകന്റെഷന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കൂലനി നല്കുന്നെതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനി. 

3. പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലഘങ്ങളനില് അക്കഇണ്ടട്ട് ഉള്ളവര്ക്കട്ട് പണല
പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വന്നെതനിനട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
പരനിഹഭാരമുണ്ടഭാക്കഭാനഭായനി  എലഭാ  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലഘല
അലഗങ്ങളക്കുല  ഓകരഭാ  മനിറര്  അക്കഇണ്ടട്ട്  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങനില് തുറക്കുന്നെതനിനുള്ള സഇകേരലമുണ്ടഭാക്കനി.

4. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ  നടപടനികേളനിലൂലട  ജനങ്ങളുലട
ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനികനഭാലടഭാപല, സര്ക്കഭാര് സസ്വതനമഭായ
ഇടലപടലനിലൂലട  കേറനസനി  രഹനിത  ധനവലവഹഭാരങ്ങള  വഭാണനിജല
ബഭാങ്കുകേളനിലുല  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലുല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ശമങ്ങള നടത്തനി.

ദതീര്ഘകേഭാല അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

1. കേറനസനി പനിനവലനിക്കല് ബഡ്ജറനികന്മല് സൃഷനിച പതലഭാഘഭാതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നെ തരത്തനില് പദതനി ലചേലവകേള നനിശ്ചനിത ലക്ഷലത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലല
മറനികേടക്കുന്നെതനിനഭായനി  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസന
കമഖലയനില് സലഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന്നെ പല പമുഖ പദതനികേളുല
അതനികവഗല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതനിലന്റെ തുടര്ചയഭായനി കകേരള അടനിസഭാന സഇകേരല നനികക്ഷപനനിധനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  (ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫട്ട്.ബനി.)  നഭാലഭായനിരത്തനിലധനികേല
കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനികേളക്കട്ട് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനി.

3. തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  സലവനിധഭാനല
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

4. സലസഭാന ടഷറനിയനില് ഇന്റെകഗറഡട്ട് ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
സനിസല (ലഎ.എഫട്ട്.എല.എസട്ട്.) നടപനിലഭാക്കനി.  നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷല  മുതല്  ഇതട്ട്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പവര്ത്തനസജമഭാകുല.
ടഷറനി കസവനിലഗ്സട്ട് ബഭാങനിലഗനിനഭായള്ള കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട് സനിസല
എലഭാ ടഷറനികേളനിലുല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.
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5. നനിലവനിലല  ലതഭാഴെനില്ക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  പതനിവര്ഷല
കനരനിട്ടുല  അലലതയമുള്ള  1000-നട്ട്  കമല്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നെ  ഏറവല  കുറഞ്ഞെതട്ട്  1000  സൂക്ഷ്മ  വലവസഭായ
സലരലഭങ്ങള വര്ഷലകതഭാറുല കകേരള ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഒരു  സമഗ  പദതനി
ആകലഭാചേനയനിലഭാണട്ട്. 

6. കകേഭാര്-ബഭാങനിലഗട്ട്  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  എലഭാ  ആധുനനികേ
ബഭാങനിലഗട്ട്  സഇകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  നടപ്പുവര്ഷല കകേരള സഹകേരണ
ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ശമത്തനിലഭാണട്ട്.  സഹകേരണ
കമഖലയനില് ഡനിജനിറല് ഇടപഭാടുകേള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുല.  സഹകേരണ
കമഖലയനില്  നനികക്ഷപല  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതട്ട്  തുടരുകേയല
നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് ഗലഭാരന്റെനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്നെതുമഭാണട്ട്. 

കനഭാടട്ട്  റദ്ദേഭാക്കനിയതുമൂലമുള്ള  അടനിയന്തര  സഭാഹചേരലങ്ങള
കനരനിടുന്നെതനിനട്ട് ഹ്രസസ്വകേഭാല നടപടനികേളലക്കഭാണ്ടട്ട് ഒരു പരനിധനി വലര
സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ദതീര്ഘകേഭാല  നടപടനികേളുലട  ഗുണഫലല  വരുല
ദനിനങ്ങളനില് ഉണ്ടഭാകുലമന്നെഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്. 

(ബനി)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല കകേരളത്തനിലന്റെ സമ്പദ്ഘടനയനില് ഏല്പനിചനിട്ടുള്ള
ഗുരുതര  പതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുവഭാന  ഇനനിലയത  കേഭാലല  കവണ്ടനിവരുലമന്നെട്ട്
നനിലവനിലല  സഭാഹചേരലത്തനില്  കേണക്കഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.  ഇതട്ട്
സലബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  സഭാധലതഭാ  പഠനങ്ങലളഭാനല  നടത്തനിയനിടനില.
എന്നെനിരുന്നെഭാലുല  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല  സമ്പദട്ട് വലവസയലട  സമസ  കമഖലകേലളയല
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുള്ള  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ആയതുമൂലമുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
മഭാന്ദലത്തനില്നനിന്നെട്ട് മുക്തമഭാകുവഭാന ഇനനിയല വര്ഷങ്ങള കവണ്ടനിവകന്നെയഭാല. 

തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കഭായനി പുതുക്കനിയ വഭാര്ഷനികേ പദതനി

86  (439)  ശതീ  .    എല  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കഭായനി പുതുക്കനിയ
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  എത  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  നതീക്കനിവചനിരുന്നെലതന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല അവസഭാനനിക്കഭാന ദനിവസങ്ങള മഭാതല
അവകശഷനിലക്ക ഇതനില് എത ശതമഭാനല ലചേലവഴെനിക്കലപട്ടു എനല ഇതട്ട് പദതനി
ലചേലവനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിചനിരുന്നെ  ലക്ഷലത്തനിലന്റെ  അടുത്തട്ട്  എത്തനികയഭാ
എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനിലന്റെ അവസഭാനമഭാസത്തനില് പണത്തനിലന്റെ ഭൂരനിഭഭാഗവല
തനിരക്കനിടട്ട്  ലചേലവഭാക്കുന്നെ  രതീതനി  പദതനി  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  സുതഭാരലതയല
കേഭാരലക്ഷമതയല  ഇലഭാതഭാക്കുന്നെതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുളള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 5724.72 കകേഭാടനി.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  വകേയനിരുത്തനിയ  5724.72  കകേഭാടനി
രൂപയനില്  3973.95  കകേഭാടനി  രൂപ  (തഭാല്ക്കഭാലനികേല)  (72%)  ലചേലവഴെനിച്ചു.   2017
മഭാര്ചട്ട് 31-നകേല 100% ലചേലവഴെനിക്കണല എന്നെഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നെതട്ട്. 

(സനി)  ധൃതനിപനിടനിചട്ട്  ലചേലവഭാക്കുന്നെ  രതീതനി  സൃഷനിക്കുന്നെ  പരനിമനിതനികേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണ്ടു
വരുന.

2011-2016-ല് കനഭാമനികനറഡട്ട് എല.എല്.എ.വഴെനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ
പവൃത്തനികേള

87 (440)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണ്ടസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-2016 കേഭാലഘടത്തനില് കനഭാമനികനറഡട്ട് എല.എല്.എ. വഴെനി ആസനി
വനികേസന  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പവൃത്തനികേള
ഏലതലഭാലമന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട നനിജസനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത നനികുതനികയതര വരുമഭാനല

88  (441)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  31-3-2017  വലരയളള
നനികുതനികയതര വരുമഭാനല എതയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പതതീക്ഷനിച  നനികുതനികയതര
വരുമഭാനല പൂര്ണ്ണമഭായല പനിരനിലചടുക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

142/2020.
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(സനി) ഇലലങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനല
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതട്ട്;
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ കേണക്കുകേള പകേഭാരല  2016  ഡനിസലബര് 31
വലരയള്ള നനികുതനികയതര വരുമഭാനല 5277,53,89,189 രൂപയഭാണട്ട്.  (2017 ജനുവരനി
മുതലുള്ള കേണക്കുകേള ഒഇകദലഭാഗനികേമഭായനി അക്കഇണ്ടന്റെട്ട് ജനറല് പുറലപടുവനിചനിടനില.)

(ബനി) അക്കഇണ്ടന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ കേണക്കുകേള പകേഭാരല 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷല പതതീക്ഷനിത വരുമഭാനത്തനിലന്റെ 46.46 ശതമഭാനല 2016 ഡനിസലബര് 31 വലര
ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  കനഭാടട്ട്  പനിനവലനിചതുമൂലല  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവര്ഷല  മുനവര്ഷങ്ങലള
അകപക്ഷനിചട്ട്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണ്ടനിരുന്നെ  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനത്തനില്  പതതീക്ഷനിച
വര്ദനവനില് കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. നനികുതനിവരുമഭാന വളര്ചഭാനനിരക്കനിലുല കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി)  23-9-2014-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  409/2014/ധന.  പകേഭാരമഭാണട്ട്
അവസഭാനമഭായനി  നനികുതനികയതര നനിരക്കുകേള പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചതട്ട്.   നനിലവനിലല
നനിരക്കുകേള പുനനഃപരനികശഭാധനികക്കണ്ട സഭാഹചേരലല നനിലവനിലനില. 

2016-17 ബഡ്ജറട്ട് പസലഗത്തനിലല പുതനിയ പദതനികേള

89  (442)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്  പസലഗത്തനില്  പുതനിയതഭായനി
നടപഭാക്കുലമന്നെട്ട് പഖലഭാപനിച പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവയനില് നഭാളനിതുവലര ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനിലഭാത്ത പദതനികേള
ഏലതലഭാല;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനികേളനില്  ഭരണഭാനുമതനിയല  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയല
നല്കേനിയവ എത;

(ഡനി)  ഭരണഭാനുമതനിയല  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയല  ലഭനിക്കുകേയല  നടപടനികേള
ആരലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയല ലചേയ പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-ഡനി) കശഖരനിചട്ട് നല്കുന്നെതഭാണട്ട്. 
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2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ബജറനില് ലചേലവഴെനിക്കഭാന 
അനുവദനിച തുകേ

90  (443)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ഓകരഭാ വകുപനിനുല ധനഭാഭലര്തനയനിലൂലട
ബജറനില് അനുവദനിച തുകേ എത വതീതമഭായനിരുന;

(ബനി)  31-3-2017  വലരയള്ള  കേണക്കുകേള  പകേഭാരല  ഓകരഭാ  വകുപ്പുല
ലചേലവഴെനിച  തുകേ  എത  വതീതമഭാലണനല  ലചേലവഴെനിച  തുകേ  വകേയനിരുത്തലപട
തുകേയലട എത ശതമഭാനമഭാലണനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കഭായനി
ധനഭാഭലര്തനയനിലൂലട വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയല അക്കഇണ്ടന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ പഭാരലഭ
കേണക്കുകേള  പകേഭാരല  2016  ഡനിസലബര്  31  വലരയള്ള  ലചേലവല  ലചേലവഴെനിച
തുകേയലട ശതമഭാനത്തനിലുള്ള കേണക്കുല സലബന്ധനിച വനിശദഭാലശല അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*. 

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പുതനിയ ബഡ്ജറട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള 

91  (444)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നെതട്ട് ഏലതഭാലക്കയഭായനിരുനലവന്നെട്ട് ഇനല തനിരനിചട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് ഇതുവലര
നടപനിലഭാക്കനിയവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നെട്ട് ഇനല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി) വനിശദഭാലശങ്ങള കശഖരനിചട്ട് നല്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത നനികുതനി പനിരനിവട്ട്

92 (445)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  31-3-2017  വലര  നനികുതനി
യനിനത്തനില് പനിരനിലചടുത്ത തുകേ എത ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  എത  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്
പനിരനിലചടുക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നെതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനികുതനി പനിരനിലചടുക്കുന്നെതനില് വതീഴ്ച വന്നെതഭായനി കേരുതുനകണ്ടഭാ; എങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തമനിഴ് നഭാടനില്നനിനല നനികുതനി ലവടനിചട്ട് സഭാധനങ്ങള കകേരളത്തനികലക്കട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന
ലചേക്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് എലന്തഭാലക്ക ക്രമതീകേരണങ്ങള നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സഭാകങതനികേ  പശ്നങ്ങള  കേഭാരണല  സലസഭാനലത്ത  ചേനില
ടഷറനികേളനിലല  കേണക്കുകേള  അക്കഇണ്ടന്റെട്ട്  ജനറലനില്നനിനല  ലഭലമഭായനിടനില.
ആയതനിനഭാല്  2016-17  ഡനിസലബര്  31  വലരയള്ള  കേണക്കുകേള  മഭാതകമ
ലഭലമഭായനിട്ടുള.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  തനതട്ട്  നനികുതനി  വരുമഭാനമഭായനി
47613.61  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  പനിരനിലചടുക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നെതട്ട്.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  31-12-2016  വലര  തനതട്ട്  നനികുതനി
വരുമഭാനമഭായനി 30214.66 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി) നനികുതനി പനിരനിലചടുക്കുന്നെതനില് വതീഴ്ച വന്നെതഭായനി കേരുതുന്നെനില.  എന്നെഭാല്
കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനലമൂലവല  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേള  അടചതുമൂലവല  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് കുറവട്ട് വന്നെനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി)  തമനിഴെട്ട് നഭാടനില് നനിനല നനികുതനി ലവടനിചട്ട് സഭാധനങ്ങള കകേരളത്തനികലയട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതട്ട്  തടയന്നെതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പരനിസരത്തട്ട്
ഇന്റെലനിജനസട്ട്  സസ്വഭാഡകേലള  വനിനലസനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷണല  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട്  കേടനവരുന്നെ  വഭാഹനങ്ങലള  ഒഭാവര്ലചേക്കട്ട്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുല
സസ്വഭാഡകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത  ബനില്  പരനികശഭാധന,  ടൂറനിസട്ട്
ബസ്സുകേള പരനികശഭാധന എന്നെനിവ പതനിവഭായനി നടത്തുനണ്ടട്ട്.  ഇകതഭാലടഭാപല അന്തര്
സലസഭാന  വനിലനയലട  കേഭാരലത്തനില്  സനി-കഫഭാറല  ലവരനിലലഫ  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി
ഒരു പകതലകേ ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിചട്ട്  പരനികശഭാധന നടത്തുകേയല വലഭാജ കഫഭാമുകേള
കേലണ്ടത്തുന്നെ കകേസ്സുകേളനില് ഉയര്ന്നെ നനിരക്കനില് നനികുതനി  ഇഇടഭാക്കുവഭാനുല നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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സലസഭാനത്തനിലന്റെ വഭാര്ഷനികേ പദതനി 2016-17

93  (446)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിക്കഭായനി എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് നതീക്കനിവചലതന്നെട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല എത കകേഭാടനി
രൂപ ഓകരഭാ വകുപ്പുകേളുല ലചേലവഴെനിലചന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  31-3-2017  വലര  എന്തു  തുകേ
ലചേലവനിടണലമന്നെഭാണട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചലതന്നെട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയലട  ലചേലവട്ട്  കൂടഭാന  ഏലതങനിലുല  പകതലകേ
ഉത്തരവകേള ഇറക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് ആയതനിലന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) പസസ്തുത ഉത്തരവകേളനിലല പധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിക്കഭായനി 30,534.17 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി) വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ഓകരഭാ വകുപ്പുല
ലചേലവഴെനിച തുകേയലട വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(സനി)  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  31-3-2017  വലര  മുഴവന  തുകേയല
ലചേലവനിടണലമന്നെഭാണട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി&ഇ)  12-1-2017-ലല  02/2017/ധന.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പകേഭാരല
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  ലചേലവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതല
ലഭലമഭാകുന്നെതുവലര  കേഭാത്തുനനില്ക്കഭാലത  സലസഭാന  വനിഹനിതല  റനിലതീസട്ട്  ലചേയട്ട്
നല്കുന്നെതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശല  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   കൂടഭാലത  30-3-2017-ലല
20/2017/ധന നമ്പര് സര്ക്കുലര് പകേഭാരല സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ അവസഭാന
പഭാദഭാന്തലത്തനില്  പകതലകേനിചട്ട്  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനില്  വര്ദനിച  കതഭാതനില്
ലചേലവഴെനിക്കുന്നെതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പഭാന  ഫണ്ടട്ട്
ലചേലവഴെനിക്കുന്നെതനിനുല  ലമചലപട  ധന  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുമഭായനി
എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവല  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനിനു മുമ്പഭായനി  പഭാന ഫണ്ടനിലന്റെ  85
ശതമഭാനല ലചേലവഴെനിചനിരനിക്കണലമനല അവസഭാന പഭാദഭാന്തലത്തനില്  33  ശതമഭാനല
എന്നെ നനിബന്ധനകയഭാലട  ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന്നെ  15  ശതമഭാനല  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനില്
ലചേലവഴെനിക്കണലമനല  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഉളലപലട  എലഭാ
വകുപ്പുകേളക്കുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. (പകേര്പ്പുകേള ഉള്ളടക്കല ലചേയ്യുന.*) 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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2016-17 ബജറട്ട് പസലഗത്തനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന അനുവദനിച പദതനികേളുലട

വനിഹനിതല

94  (447)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  ബജറട്ട്  പസലഗത്തനില് ഒഭാകരഭാ  വകുപനിനുല കേനിഫ്ബനി മുകഖന

എത തുകേയലട വതീതല പദതനികേളഭാണട്ട് പഖലഭാപനിചതട്ട്;

(ബനി)  അതുപകേഭാരല  ഓകരഭാ  വകുപ്പുല  കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട്  എത  തുകേയലട

പദതനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്. സമര്പനിക്കുകേയണ്ടഭായനി;

(സനി) ഒഭാകരഭാ വകുപ്പുല സമര്പനിച ഡനി.പനി.ആര് പകേഭാരല ഓകരഭാ വകുപനിലന്റെയല

എത  തുകേയലട  പദതനികേളക്കട്ട്  കേനിഫ്ബനി  ഫണ്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുകേയണ്ടഭായനി എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016-17  ബജറട്ട്  പസലഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന

നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി പഖലഭാപനിച പദതനികേളുലട പടനികേ ഇകതഭാലടഭാപല ഉള്ളടക്കല

ലചേയ്യുന.* 

(ബനി&സനി)  2016-17-ലല  ബജറട്ട്  പസലഗത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഖലഭാപനിച പദതനികേളുലട വനിശദമഭായ

കപഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുകേള  (ഡനി.പനി.ആര്.)  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് സമര്പനിക്കുകേയല അവയലട

വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷല  7-11-2016-ല്  കൂടനിയ  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ

27-ാാമതട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള

48 പദതനികേളക്കട്ട് അലഗതീകേഭാരല നല്കുകേയല ലചേയ. തുടര്ന്നെട്ട് 21-3-2017-ല് കൂടനിയ

കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  28-ാാമതട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗല  8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ

മുതല്മുടക്കുള്ള  53  പദതനികേളക്കട്ട് നനിബന്ധനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി  അലഗതീകേഭാരല

നല്കേനി.  കേനിഫ്ബനി  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയ  പദതനികേളുലട  പടനികേ  ഉള്ളടക്കല

ലചേയ്യുന*. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കകേന്ദ്ര നനികുതനികേളുലടയല ഗഭാനകേളുലടയല 2017-18-ല് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ

സലസഭാന വനിഹനിതല

95 (448)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തക്കുളള  കകേന്ദ്ര  ബജറട്ട്  പകേഭാരല

കകേരളത്തനിനട്ട് 2017-18-ല് ലഭനിക്കുലമന്നെട്ട് കേരുതഭാവന്നെ തുകേ ഓകരഭാ ഇനത്തനിലുല എത

വതീതമഭാലണന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര നനികുതനികേളുലടയല ഗഭാനകേളുലടയല  2017-18-ല് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ

സലസഭാന വനിഹനിതല ഓകരഭാ ഇനത്തനിലുല എത കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭായനിരനിക്കുലമന്നെട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016-17-ല് സലസഭാനല കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനല പതതീക്ഷനിചനിരുന്നെ തുകേ

ഓകരഭാ  ഇനത്തനിലുല  എതയഭായനിരുന;  അതനില്  കുറവട്ട്  വന്നെതട്ട്  ഏലതലഭാല

ഇനത്തനില്; കൂടനിയവ ഏലതലഭാല ഇനത്തനില് എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2017-18-ല് കകേന്ദ്ര ബജറനിലല ലപഭാവനിഷന അനുസരനിചട്ട് സലസഭാനല

പതതീക്ഷനിചനിരുന്നെ  ഗഭാനകേളനിലുല  നനികുതനികേളനിലുല  കുറവണ്ടഭാകുന്നെ  ഇനങ്ങള  ഏവ;

വര്ദന ഉണ്ടഭാകേഭാന സഭാധലതയളള ഇനങ്ങള ഏവ?

ഉത്തരല

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറട്ട്  പകേഭാരല

കകേരളത്തനിനട്ട്  2017-18-ല്  ഓകരഭാ  ഇനത്തനിലുല  ലഭനിക്കുലമന്നെട്ട്  കേരുതഭാവന്നെ  തുകേ

തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

        (തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതല 16891.75

ഗഭാന്റെട്ട്-ഇന-എയ്ഡട്ട്

1. വരുമഭാനകേമ്മേനി 1529.00

2. തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണല 1508.36

3. ദുരന്ത നനിവഭാരണല 153.00
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(ബനി)  കകേന്ദ്ര നനികുതനികേളുലടയല ഗഭാനകേളുലടയല  2017-18-ല് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ
സലസഭാനവനിഹനിതല തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതല 19346.00

ഗഭാന്റെട്ട്-എന-എയ്ഡട്ട്

1. വരുമഭാനകേമ്മേനി 1529.00

2. തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണല 1508.36

3. ദുരന്തനനിവഭാരണല 153.00

(സനി)  2016-17  സലസഭാനല  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനല  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ  തുകേ
ലഭനിചതട്ട്, വലതലഭാസല വന്നെതട്ട് എന്നെനിവ തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

ഇനല പതതീക്ഷനിചതട്ട് ലഭനിചതട്ട് വലതലഭാസല

കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതല 14282 15225 943 (+)

ഗഭാന്റെട്ട് -ഇന-എയ്ഡട്ട്

1. വരുമഭാനകേമ്മേനി 3350 3350 ഇല

2. തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണല 1310.05 1066.5711 243.4789( -)

3. ദുരന്തനനിവഭാരണല 145.50 72.75 72.75 ( -)

(ഡനി)  2017-18-ല്  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറനിലല  ലപഭാവനിഷന  അനുസരനിചട്ട്
സലസഭാനല  പതതീക്ഷനിചനിരുന്നെ  ഗഭാനകേളനിലുല  നനികുതനികേളനിലുല  കുറവണ്ടഭാകുന്നെ
ഇനങ്ങളുല വര്ദനവണ്ടഭാകേഭാന സഭാധലതയള്ളതുമഭായ ഇനങ്ങള ഇവയഭാണട്ട്. 

ഇനല കേമ്മേതീഷന
ശനിപഭാര്ശ ലചേയതട്ട്

കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയതട്ട്

വലതലഭാസല

കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതല 19346.00 16891.75 2454.25

ഗഭാന്റെട്ട് -ഇന-എയ്ഡട്ട്

1. വരുമഭാനകേമ്മേനി 1529.00 1529.00 ഇല

2.തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണല 1508.28 1508.36 ഇല

3. ദുരന്തനനിവഭാരണല 153.00 153.00 ഇല
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2017-18-ലല ബജറനില് കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള

96 (449)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18-ലല ബജറനിൽ  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനികേളക്കുല  എത  തുകേയഭാണട്ട്  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  മൂലധന  സസ്വഭഭാവമുള്ള  പവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനികലയഭായനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലല  -  ആസനി വനികേസന പദതനിയലട
കേതീഴെനില്  (LAC-ADS)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ
2017-18-ലല  ബഡ്ജറനില്   വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത  കേമ്പ-ചേളനിക്കടമ്പട്ട്
പഭാലത്തനിനട്ട്  20  കകേഭാടനി  രൂപയല,  കേരനിമ്പ  സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കട്ട്
25  കകേഭാടനി രൂപയല കേനിഫ്ബനി വഴെനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  മറട്ട് പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള
വനിശദവനിവരല അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ ആദല 5 ദനിവസല അനുമതനി നല്കേനിയ
പദതനികേള

97 (450) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ ആദല  5  ദനിവസല ലകേഭാണ്ടട്ട് എത
കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനികേളക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിലയന്നെതനിലന്റെ  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകുപട്ട്  തലത്തനില്  നല്കുന്നെ  പണനികേളക്കപ്പുറല  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിലുല ഇതനിലന്റെ ഗുണഫലങ്ങള ലഭനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനികേള  അടങ്ങുന്നെ  ഗതീനബുക്കനിലന്റെ  പസക്ത  ഭഭാഗങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

142/2020.
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2017 മഭാര്ചട്ട് 31-ലല കേണക്കുപകേഭാരല വകുപ്പുകേള ലചേലവഴെനിച തുകേ

98  (451)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  മഭാര്ചട്ട്  31-ലല  കേണക്കുപകേഭാരല  ഓകരഭാ  വകുപ്പുല  ലചേലവഴെനിച
തുകേയലട  വനിശദവനിവരല  ബജറട്ട്  വനിഹനിതവമഭായനി  തഭാരതമലലപടുത്തനി  നല്കുകമഭാ;
ഓകരഭാ  വകുപ്പുല  ലചേലവഴെനിച  തുകേയലട  ശതമഭാനക്കണക്കട്ട്  ലഭലമഭാകണഭാ;  എങനില്
വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കേണക്കട്ട്  2016-17  വര്ഷലത്ത  കേണക്കുമഭായനി  തഭാരതമല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കഭായനി
ധനഭാഭലര്തനയനിലൂലട വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയല അക്കഇണ്ടന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ പഭാരലഭ
കേണക്കുകേള  പകേഭാരല  2016  ഡനിസലബര്  31  വലരയള്ള  ലചേലവല,  ലചേലവഴെനിച
തുകേയലട ശതമഭാനത്തനിലുള്ള കേണക്കുല സലബന്ധനിച വനിശദഭാലശല അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാന്റെട്ട് അപട്ട് ഇന്തല സതീല

99  (452)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  Standup  India  Scheme  (പുതനിയ  വലവസഭായ
സലരലഭല  തുടങ്ങുന്നെതനിനട്ട്  വനനിതകേളക്കുല,  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുല
ലസകേക്യൂരനിറനിയനിലഭാലത  നല്കുന്നെ  വലവസഭായ  വഭായ)  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ
കദശസഭാത്കൃത ബഭാങ്കുകേളനിലൂലട നടപഭാക്കനിവരുന്നെ കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) Standup India Scheme തുടങ്ങുന്നെതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തഭാലക്ക
ലയന്നെട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനികലക്കട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങള  അകപക്ഷകേര്
ബഭാങനില് ലകേഭാടുക്കണലമന്നെതനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത വഭായ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  എതയല കവഗല
ലകേഭാടുക്കുന്നെതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാരനില്നനിനല  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ഡനി)  പസ്തുത  പദതനി  മുഖഭാന്തനിരല  വഭായ  എടുക്കുന്നെ  വനനിതകേളക്കുല,
എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനല  ഏലതങനിലുല
വനിധത്തനിലുള്ള സബ്സനിഡനി നല്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  എത  ശതമഭാനല  പലനിശയഭാണട്ട്  ബഭാങ്കുകേള
ഈടഭാക്കുന്നെതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  വലരയഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  കപഭാജകനിലന്റെയല
ലവളനിചത്തനില്  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  ബഭാങ്കുകേള  വഭായ  നല്കുന്നെതട്ട്;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പസ്തുത  വഭായയട്ട്  ഏലതങനിലുല  വനിധത്തനിലുള്ള  ലസകേക്യൂരനിറനി
ബഭാങ്കുകേഭാര് ആവശലലപടുന്നെതഭായനി വഭാര്ത്തകേള ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ജനി)  വനനിതഭാ,  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.  വലവസഭായ  സലരലഭല  കകേരളത്തനില്
വളര്ത്തുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വഭായ  എതയല  കവഗല  ലകേഭാടുത്തട്ട്  സലരലഭകേലര
സഹഭായനിക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  സഭാന്റെട്ട്അപട്ട്  ഇന്തല  സതീമനിലന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സലബന്ധനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലശങ്ങള  www.standupmitra.in  എന്നെ  ലവബ്ലലസറനില്  ലഭലമഭാണട്ട്.
വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  അവരുലട  ലഹഡട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  മുകഖനയല
എസട്ട്.എല്.ബനി.സനി. വഴെനിയല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി)  ഇതുസലബന്ധനിച  വനിശദഭാലശങ്ങള  www.standupmitra.in  എന്നെ
ലവബ്ലലസറനില് ലഭലമഭാണട്ട്.

(ഇ)  ഓകരഭാ  ബഭാങനിനുല  കബസട്ട്  കററനില്  വലതലഭാസമുള്ളതനിനഭാല്  ബഭാങ്കുകേള
ഇഇടഭാക്കുന്നെ  പലനിശ  നനിരക്കുകേളുല  വലതലസമഭായനിരനിക്കുല.  കബസട്ട്  കററട്ട്
(എല.സനി.എല്.ആര്.) + 3% + Tenor premium എന്നെ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് ലപഭാതുവനില്
ബഭാങ്കുകേള പലനിശ ഇഇടഭാക്കുന്നെതട്ട്. 

(എഫട്ട്)  സഭാന്റെട്ട്അപട്ട്  ഇന്തല  സതീല  പകേഭാരല  10  ലക്ഷത്തനിനുല  1  കകേഭാടനിക്കുല
ഇടയനിലഭാണട്ട്  ബഭാങ്കുകേള  വഭായ  നല്കുന്നെതട്ട്.  ലലപമറനി  ലസകേക്യൂരനിറനി  കൂടഭാലത
ലക്രഡനിറട്ട്  ഗലഭാരന്റെനി ഫണ്ടട്ട് സതീല കഫഭാര് സഭാന്റെട്ട്അപട്ട് ഇന്തല കലഭാണ്സട്ട് ലസകേക്യൂരനിറനി
കൂടനി എടുക്കഭാറുണ്ടട്ട്. 

(ജനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനല ലലലകേലക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണട്ട്. 

*  വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  
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ജനി.എസട്ട്.ടനി. രജനികസ്ട്രേഷന

100  (453)  ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര സലസഭാനലത്ത എത ശതമഭാനല വലഭാപഭാരനികേള
ജനി.എസട്ട്.ടനി. രജനികസ്ട്രേഷന നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ബനി) പസസ്തുത രജനികസ്ട്രേഷന ലചേയ്യുവഭാനഭായനി കേഭാലഭാവധനി നതീടനി നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) ജനി.എസട്ട്.ടനി. രജനികസ്ട്രേഷന നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന എലന്തങനിലുല
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് 70 ശതമഭാനല വലഭാപഭാരനികേള ജനി.എസട്ട്.ടനി. രജനികസ്ട്രേഷന
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി) 2017 ഏപനില് 30 വലര കേഭാലഭാവധനി നതീടനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി) നനിലവനില് വഭാറട്ട് രജനികസ്ട്രേഷനുള്ള എലഭാ വലഭാപഭാരനികേളക്കുല ജനി.എസട്ട്.ടനി.
രജനികസ്ട്രേഷന  നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ള
രജനികസ്ട്രേഷന  നടപടനികേള  നടത്തനിവരുന്നെതട്ട്.  ഇതനിനുള്ള  സഇകേരലല  കദശതീയഭാടനി
സഭാനത്തനില് ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതട്ട്  കകേന്ദ്ര സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട് ഓഹരനി
പങഭാളനിത്തമുള്ള ജനി.എസട്ട്.ടനി.എന. എന്നെ കേമ്പനനിയഭാണട്ട്. നനിലവനിലുള്ള വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്
ജനി.എസട്ട്.ടനി.  രജനികസ്ട്രേഷന  നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ലഎ.ഡനി.-യല പഭാസട്ട് കവര്ഡല ഇതനികനഭാടകേല നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി (ജനി.എസട്ട്.ടനി)

101  (454)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസട്ട്.ടനി.)  സലസഭാനത്തട്ട്  എനമുതല്

നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്;

(ബനി) ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യലട കനടങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ:

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് ആവശലമഭായ കേഭാരലക്ഷമമഭായ

കേമ്പക്യൂടര്  സലവനിധഭാനല  പരനിപഭാലനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഏലതങനിലുല  ഏജനസനികേലള

ഏല്പനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദതീകേരണല നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  1-7-2017  മുതല്  രഭാജലലമഭാടഭാലകേ  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ള
തതീരുമഭാനല. 

(ബനി) ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപനിലഭാകുന്നെകതഭാലട ചേരക്കുകേളുലടയല കസവനങ്ങളുലടയല
ലലകേമഭാറങ്ങളനില്  ഒകര  സമയല  നനികുതനി  ചുമത്തഭാന  കകേന്ദ്രത്തനിനുല
സലസഭാനങ്ങളക്കുല  അധനികേഭാരല  ലഭനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.   സലസഭാനത്തനിനകേത്തുള്ള
ലലകേമഭാറങ്ങളനില്  സലസഭാനല  എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.യല  ചുമത്തുന്നെതഭാണട്ട്.   അന്തര്
സലസഭാന  ലലകേമഭാറങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രല  ലഎ.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ചുമത്തുന്നെതഭാണട്ട്.
സനി.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ഒരു  പഭാപലസഭാന  നനികുതനിയഭാണട്ട്.  അന്തര്  സലസഭാന
ലലകേമഭാറങ്ങളനില് നല്കേനിയ നനികുതനി,  വഭാങ്ങനിയ വലഭാപഭാരനിക്കട്ട്  അവര് തുടര് വനിലന
നടത്തുകമ്പഭാള  ലക്രഡനിറട്ട്  എടുക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.   നനികുതനിക്കുകമല്  നനികുതനി  എന്നെ
അവസ ഏതഭാണ്ടട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായനി ഒഴെനിവഭാകുന്നെതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള
തമ്മേനിലുള്ള  മതരല  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഇടയഭാകുകേയല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ഗുണപദമഭാവകേയല  ലചേയ്യുലമന്നെഭാണട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്.  കൂടഭാലത  കകേരളല
പധഭാനമഭായല  ഒരു  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലസഭാനമഭാകേയഭാല്  പഭാപലസഭാന  തതസ്വല
കകേരളത്തനിലന്റെ നനികുതനി പനിരനിവനിനട്ട് ഗുണപദമഭാകുല.  കൂടഭാലത telecommunication,
finance,  insurance  എന്നെതീ  കസവന  കമഖലകേളനില്നനിനല  കകേരളല  ഗണലമഭായ
നനികുതനി പനിരനിവട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന.  സലസഭാനത്തനിനകേത്തുള്ള എലഭാ ലലകേമഭാറങ്ങളനിലുല
എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.യല  സനി.ജനി.എസട്ട്.ടനിയല  ഉള്ളതനിനഭാല് രണ്ടട്ട്  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയ
അധനികേഭാരനികേളുലട  മുമ്പനില് വലഭാപഭാരനികേള കേണക്കട്ട്  കേഭാണനികക്കണ്ട സനിതനി  വരുല.
ലചേറുകേനിട  വലഭാപഭാരനികേലള  ഇഇ  ബുദനിമുടനില്നനിനല  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേരളല
ഉളലപലടയള്ള സലസഭാനങ്ങള ജനി.എസട്ട്.ടനി.കേഇണ്സനിലനില് ശക്തമഭായ സമ്മേര്ദ്ദേല
ലചേലുത്തുകേയണ്ടഭായനി.  അതനിലനത്തുടര്ന്നെട്ട് ഇത്തരല വലഭാപഭാരനികേളുലട  90  ശതമഭാനല
ഫയലുകേളുല സലസഭാനങ്ങളക്കട്ട് ലലകേകേഭാരലല ലചേയഭാനുള്ള അധനികേഭാരല നല്കേഭാലമന്നെട്ട്
തതസ്വത്തനില് സമ്മേതനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ബഭാക്കനിയള്ള ഫയലുകേള 1:1 അനുപഭാതത്തനില് കകേന്ദ്ര
സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  വതീതനിക്കഭാലമനമഭാണട്ട്  ഉണ്ടഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെ  ധഭാരണ.
അടച  നനികുതനിയലട  input  tax  credit  flow  സൂക്ഷ്മമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുല
തങ്ങളക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ  നനികുതനി  സമയഭാസമയങ്ങളനില്  ടഭാനസര്  ലചേയലപടുന
ലവന്നെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുല ഇതട്ട് സഹഭായനിക്കുല.

(സനി)  കകേന്ദ്ര സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട് മൂലധന പങഭാളനിത്തമുള്ള കേമ്പനനി
നനിയമത്തനിലല  വകുപട്ട്  25  പകേഭാരല  രജനിസര്  ലചേയ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.എന.  എന്നെ
കേമ്പനനിയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര-സലസഭാന  വകുപ്പുകേളനില്  രജനികസ്ട്രേഷനുള്ള  എലഭാ
വലഭാപഭാരനികേളക്കുല രജനികസ്ട്രേഷന നല്കുന്നെതനിനുല  റനികടണ് ഫയല് ലചേയ്യുന്നെതനിനുല
ഇ-കപലമന്റെട്ട്  നടത്തുന്നെതനിനുല  കവണ്ട  ലഎ.ടനി.  സലവനിധഭാനമഭായ  common  portal
തയഭാറഭാക്കുന്നെതട്ട്. 
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ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി (ജനി.എസട്ട്.ടനി.)നനിയമല

102 (455) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസട്ട്.ടനി.)  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുന്നെതട്ട്
സലബന്ധനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എലന്തലഭാല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്  മുകന്നെഭാടട്ട്  വചനിട്ടുള്ള
ലതനല  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഭനിപഭായല  എന്തഭാലണനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമൂലല  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഉണ്ടഭാകുന്നെ
നനികുതനി  കനടല  എതയഭാണട്ട്;  കനടമനിലലങനില്  നനിയമല  നടപഭാക്കുന്നെതുമൂലല
സലസഭാനത്തനിനുണ്ടഭാകുന്നെ  വരുമഭാന  നഷല  നനികേത്തഭാന  എലന്തങനിലുല  പകതലകേ
പഭാകക്കജട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കഭാന  സലസഭാനല  എലന്തങനിലുല  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണല നടകത്തണ്ടതുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  പഭാസഭാക്കനിയ

101-ാം  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  നനിയമപകേഭാരല  ഇതനിനുകവണ്ടനിയള്ള  നനിയമ

നനിര്മ്മേഭാണചേടങ്ങള,  നടപടനി  ക്രമങ്ങള  എന്നെനിവ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇണ്സനിലനിലന്റെ

ശനിപഭാര്ശപകേഭാരല  ആയനിരനിക്കുല.   ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇണ്സനിലനില്  കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല

മനനിയല സലസഭാന/യൂണനിയന ലടറനിടറതീസട്ട് ധനമനനിമഭാരുല അലഗങ്ങളഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര

ധനകേഭാരല മനനിക്കട്ട്  1/3  കവഭാടനിലഗട്ട് ലവയനികറജുല ബഭാക്കനിയള്ളവര്ലക്കലഭാല കൂടനി  2/3

കവഭാടനിലഗട്ട്  ലവയനികറജുമഭാണട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കവഭാടനിലഗട്ട്  കവണ്ടനിവന്നെഭാല്

പഭാസഭാക്കുന്നെതട്ട്   ¾ കവഭാടനിലഗട്ട്  ലവയനികറജനില്  ആണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്  കകേന്ദ്രല

എതനിര്ക്കുന്നെ ഒരു ലപഭാകപഭാസലുല പഭാസഭാകുകേയനില.

ഇതനിനകേല പതനിമൂന്നെട്ട് ജനി.എസട്ട്.ടനി. കേഇണ്സനില് കയഭാഗങ്ങള നടനകേഴെനിഞ്ഞു.

കേരടട്ട്  നനിയമത്തനിലന്റെ  വകുപട്ട്  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദമഭായ  ചേര്ച,  നഷപരനിഹഭാര

നനിയമലത്തപറനിയള്ള  ചേര്ച  എന്നെനിവ  നടനവരുന.  ഇതുവലരയല  കകേന്ദ്രകമഭാ

സലസഭാനങ്ങകളഭാ  അവരുലട  അഭനിപഭായല  അടനികചല്പനിക്കുന്നെ  രതീതനിയനില്  ഒരു

കവഭാടനിലഗട്ട്  നനിലയനികലയട്ട്  കപഭായനിടനില.  പരമഭാവധനി  വനിട്ടുവതീഴ്ചകേള  ലചേയട്ട്

ഏകേകേണ്ഠമഭായ തതീരുമഭാനല എടുക്കഭാനുള്ള സമതീപനമഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 
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പസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനില്  തതീരക്കടലനില്  നടക്കുന്നെ  സലലപകേള  കകേന്ദ്ര
നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവരണലമന്നെ  നനിര്കദ്ദേശമുണ്ടഭായനി.  കൂടഭാലത
നനിലവനിലുള്ള കസവന നനികുതനി ദഭാതഭാക്കളുലടയല അന്തര് സലസഭാന സലലപകേളുള്ള
ഡതീലര്മഭാരുലടയല  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണല  കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  മഭാതമഭായനി  വനിട്ടുനല്കേണ
ലമനല  കകേന്ദ്രല  അഭനിപഭായലപടുകേയണ്ടഭായനി.  ഇതനിലന  കകേരളമുളലപലടയള്ള
സലസഭാനങ്ങള  ശക്തമഭായനി  എതനിര്ക്കുകേയല  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ഒന്നെര  കകേഭാടനി
രൂപ വലര വനിറ്റുവരവള്ള സലലപകേളനില്  9:1  എന്നെ അനുപഭാതത്തനില് സലസഭാന
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുകേളുല  അതനിനു മുകേളനിലുള്ളവ  1:1  എന്നെ അനുപഭാതത്തനിലുല വതീതല
വയഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  പഭാപലസഭാന  തതസ്വത്തനില്  ലഭനിക്കു
ലമന്നെതനിനഭാലുല കസവനങ്ങളനികന്മല് നനികുതനി പനിരനിക്കഭാലമനള്ളതനിനഭാലുല പധഭാനമഭായല
ഉപകഭഭാക്തൃ  സലസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  നനികുതനി  നഷല  ഉണ്ടഭാകേഭാന  സഭാധലത
കുറവഭാണട്ട്. 

ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാകുകമ്പഭാള  ഉണ്ടഭാകേഭാവന്നെ  വരുമഭാന  നഷല  കകേന്ദ്രല
നനികേത്തണലമന്നെട്ട്  സലസഭാനങ്ങള  ആവശലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സലസഭാനങ്ങളുലട  ഇഇ
ആവശലല  അലഗതീകേരനിക്കുകേയല  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനട്ട്  കശഷമുള്ള
ആദലലത്ത അഞ്ചു വര്ഷകത്തയട്ട് സലസഭാനങ്ങളക്കട്ട് ഉണ്ടഭാകേഭാവന്നെ  വരുമഭാന നഷല
കകേന്ദ്രല നനികേകത്തണ്ടതഭാലണന്നെട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുമുണ്ടട്ട്. 

(സനി) ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപഭാക്കഭാന സലസഭാനങ്ങള എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി. നനിയമല
പഭാസഭാകക്കണ്ടതുണ്ടട്ട്. 

ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി സമ്പ്രദഭായല

103  (456)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി സമ്പ്രദഭായല നടപനില് വരുന്നെകതഭാലട കകേന്ദ്ര -
സലസഭാന സഭാമ്പത്തനികേബന്ധങ്ങളനില് വരുന്നെ മഭാറങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  അതനിലനറ  ഗുണവശങ്ങളുല  കദഭാഷവശങ്ങളുല  എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നെട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായല  വരുന്നെകതഭാലട  സലസഭാനത്തനി
നകേത്തുള്ള എലഭാ  ലലകേമഭാറങ്ങളനിലുല  എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യല  സനി.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യല
ഉളലപടുല.  ആയതനിനഭാല്  രണ്ടട്ട്  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയ  അധനികേഭാരനികേളുലട  മുമ്പനിലുല
വലഭാപഭാരനികേള കേണക്കട്ട് കേഭാണനികക്കണ്ടനിവരുല.  ഇഇ ബുദനിമുടട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
കകേരളല ഉളലപലടയള്ള സലസഭാനങ്ങള ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇണ്സനിലനില് ശക്തമഭായ
സമ്മേര്ദ്ദേല  ലചേലുത്തുകേയല  അതനിലനത്തുടര്ന്നെട്ട്  ഇത്തരല  വലഭാപഭാരനികേളുലട  90
ശതമഭാനല  ഫയലുകേളുല  സലസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ലലകേകേഭാരലല  ലചേയഭാനുള്ള അധനികേഭാരല
നല്കേഭാന സമ്മേതനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള കസവന
കമഖലയനില് നനിനമുള്ള നനികുതനി പനിരനിക്കുവഭാന സലസഭാനങ്ങളക്കട്ട് അവകേഭാശമുണ്ടട്ട്. 
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(ബനി)  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  പഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി
സലവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ജനി.എസട്ട്.ടനി.
ഗുണകേരമഭാണട്ട്.ഇതനിനുപുറലമ കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള നനികുതനിയല സലസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭലമഭാകുല.  ബഭാങനിലഗട്ട്,  ലടലനികേമ്മേക്യൂണനികക്കഷനസട്ട്,  ഇനഷസ്വറനസട്ട്,  ഫനിനഭാനസട്ട്
തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുലട  കകേരളത്തനിലല  ഉപകഭഭാഗ  നനിരക്കട്ട്  രഭാജലലത്ത  ഉയര്ന്നെ
നനിരക്കുകേളനില് ഒന്നെഭായതനിനഭാല് കകേരളല കനടല പതതീക്ഷനിക്കുന. 

ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണ്ടഭാകുന്നെ  വരുമഭാന  നഷല  കകേന്ദ്രല
നനികേത്തുലമന്നെട്ട്  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  2015-16-ലല
നനികുതനി  പനിരനിവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  14  ശതമഭാനല  വര്ദനവട്ട്  വര്ഷലകതഭാറുല
കേണക്കഭാക്കനി ആദല  അഞട്ട്  വര്ഷകത്തയട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരല  നല്കുന്നെ
രതീതനിയനില്  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കകേഭാമ്പനകസഷന  ആകട്ട്  പഭാസഭാക്കനി.  ആയതനിനഭാല്
സലസഭാനത്തനിലന്റെ  വരുമഭാനലത്ത  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേ
യനിലലന്നെഭാണട്ട് കേരുതുന്നെതട്ട്. 

നനികുതനി പനിരനിവട്ട്

104 (457) ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികുതനി  പനിരനിവകേള  ഉഇര്ജനിതമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള ഗുണല ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ബന്ധലപട  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കൃതലസമയത്തട്ട്  നനികുതനി  തുകേ
അടയ്ക്കുന്നെതനിനഭായളള  സുതഭാരലവല  സഇകേരലപദവമഭായ  ലമചലപട  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ആകലഭാചേനയനിലുകണ്ടഭാ;

(സനി)  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുന്നെവര്ലക്കതനിലര  എന്തു  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനതുകേയലട  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പനിരനിലചടുക്കുന്നെതനിനട്ട്
കേര്ശന നടപടനി ലലകേലക്കഭാളളുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  വഭാണനിജല  നനികുതനി,  രജനികസ്ട്രേഷന  ഫതീസട്ട്  തുടങ്ങനിയവ
അടയ്ക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  സലവനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട്  റവനക്യൂ,
റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി  ഇനങ്ങളനില്  പനിരനികക്കണ്ട  ടഭാര്ജറട്ട്  നനിശ്ചയനിചട്ട്  നല്കുകേയല
ലകേടനിട/ആഡലബര  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഉഇര്ജനിതലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയല ലചേയ. 
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(സനി)  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുന്നെവര്ലക്കതനിലര  റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടട്ട്. 

(ഡനി)  വനതുകേയലട നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ സമയബന്ധനിതമഭായനി പനിരനിലചടുക്കുന്നെതനിനട്ട്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

സലസഭാനത്തട്ട് ജനി.എസട്ട്.ടനി.നടപനിലഭാക്കല്

105 (458) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധലപട
പവര്ത്തനങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നഭാളനിതുവലര  എത  ശതമഭാനല  വലഭാപഭാരനികേള
രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(സനി) രജനികസ്ട്രേഷനനില് ഉണ്ടഭാകുന്നെ കുറവട്ട് നനികുതനി പനിരനിവനിലന ബഭാധനിക്കുലമന്നെട്ട്
കേരുതുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉലണ്ടങനില്  അതട്ട്  തരണല  ലചേയഭാന  എലന്തലഭാല  ബദല്
സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2017  ജൂലലല  1  മുതല്  ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസട്ട്.ടനി.)
നടപനിലഭാക്കണലമന്നെഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  സലസഭാന
സര്ക്കഭാര്  എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമല  പഭാസഭാകക്കണ്ടതുണ്ടട്ട്.  പസ്തുത  നനിയമല
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  back-end  IT  ചേടക്കൂടുകേളുലട  കസഭാഫട്ട് ലവയര്
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധലര കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനിക്കുകേയല, എന.ലഎ.സനി.-യലട സഹകേരണകത്തഭാലട ഇതനിനഭായള്ള പവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത കമഭാഡല് ജനി.എസട്ട്.ടനി. നനിയമലത്തക്കുറനിചട്ട് വകുപനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള പരനിശതീലനല പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  സഭാകങതനികേ പരനിശതീലനല
കമയട്ട് ആദലവഭാരല മുതല് ആരലഭനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി) 70 ശതമഭാനല വലഭാപഭാരനികേള ഇതുവലര രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യനില്  രജനികസ്ട്രേഷന  പരനിധനി  20  ലക്ഷമഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതനിനഭാല് രജനികസ്ട്രേഷനനില് കുറവണ്ടഭാകുല.  എന്നെഭാല് കസവന
കമഖലയനിലുള്ള വലഭാപഭാരനികേള രജനികസ്ട്രേഷന എടുക്കുകമ്പഭാള ഇഇ കുറവട്ട് നനികേത്തലപടു
ലമന്നെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന. 
1075/2017.
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(ഡനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇണ്സനിലനില്  കകേരളമുളലപലടയള്ള  സലസഭാനങ്ങള
ആവശലലപടതനുസരനിചട്ട് 2015-16-ലല നനികുതനി പനിരനിവനില് 14 ശതമഭാനല വര്ദനവട്ട്
കേണക്കഭാക്കനി സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനികുതനി പനിരനിവനില് കുറവണ്ടഭാകുകേയഭാലണങനില്
ആദലലത്ത അഞട്ട് വര്ഷല പൂര്ണ്ണമഭായല നനികേത്തഭാലമന്നെട്ട് കകേന്ദ്രല അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനില് ഓഫതീസട്ട് അറനഡനമഭാരുലട കറകഷലഭാ
ലപഭാകമഭാഷന

106 (459) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാണനിജലനനികുതനി  വകുപനില്  ഓഫതീസട്ട്  അറനഡനമഭാരുലട  കറകഷലഭാ
ലപഭാകമഭാഷന  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  അവസഭാനമഭായനി
കറകഷലഭാ ലപഭാകമഭാഷന നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നെഭാണട്ട്;

(ബനി)  കറകഷലഭാ  ലപഭാകമഭാഷന  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനിലലങനില്  എന്തഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാത്തതനിനട്ട്  കേഭാരണല;  ഇതുമുലല  ഈ  തസനികേയനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്നെവര്ക്കുല വനിരമനിചവര്ക്കുല ഏലതങനിലുല  വനിധത്തനിലുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ നഷല
സലഭവനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ ;എങനില് ആ നഷ് ടല തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഈ  വകുപനില്  കറകഷലഭാ  ലപഭാകമഭാഷന  ബഭാധകേമഭായ  മകറലതലഭാല
തസനികേകേളനിലഭാണട്ട്  കറകഷലഭാ  ലപഭാകമഭാഷന  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതട്ട്
യഥഭാസമയല അനുവദനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  വഭാണനിജലനനികുതനി  വകുപനില്  ഓഫതീസട്ട്  അറനഡനമഭാരുലട  കറകഷലഭാ
ലപഭാകമഭാഷന നടപനിലഭാക്കനിയനിടനിലലങനില് അടനിയന്തരമഭായനി ആയതട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല.  അവസഭാനമഭായനി  ഓഫതീസട്ട്  അറനഡനമഭാരുലട  കറകഷലഭാ
ലപഭാകമഭാഷന നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട് 2008-ലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഓഫതീസട്ട് അറനഡനമഭാരുലട സതീനനികയഭാരനിറനി സലബന്ധനിചട്ട്  ധഭാരഭാളല
തര്ക്കങ്ങള  ഉള്ളതനിനഭാലഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  തഭാമസല  കനരനിടതട്ട്.   ഓഫതീസട്ട്
അറനഡനമഭാര്ക്കട്ട് സമയബന്ധനിത ഹയര് കഗഡട്ട് ലഭനിചതനിനഭാല് സഭാമ്പത്തനികേമഭായ
നഷല സലഭവനിചനിടനിലലന്നെഭാണട്ട് കേരുതുന്നെതട്ട്. 

(സനി)  ലകേഭാകമഴലല്  ടഭാക്സട്ട്  ഇനലസകര്,  ലകേഭാകമഴലല്  ടഭാക്സട്ട്  ഓഫതീസര്,
അസനിസന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്,  ലഡപക്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണര്  എന്നെതീ  തസനികേകേളനിലഭാണട്ട്
കറകഷലഭാ ലപഭാകമഭാഷന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട് യഥഭാസമയല അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  വഭാണനിജല
നനികുതനി കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നെട്ട് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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കനഭാടട്ട് ക്ഷഭാമല

107  (460)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  അനുഭവലപടുന്നെ  കനഭാടട്ട്  ക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കഭാന
എലന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  ആവശലമഭായ  കനഭാടട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലല  സലസഭാനത്തട്ട്  ടഷറനികേളുലട
പവര്ത്തനല തടസലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങനില് എവനിലടലയലഭാലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ടഷറനികേളനിലൂലട  ശമ്പളവല  ലപനഷനുല  വനിതരണല  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി
ഏജനസനി ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനല ഇലപസട്ട് തുകേ ആവശലലപടുകമ്പഭാള മനിക്ക ദനിവസവല
40 ശതമഭാനകത്തഭാളല തുകേ മഭാതകമ ലഭനിക്കുകേയണ്ടഭായനിട്ടുള.  ഇഇ കേറനസനി ക്ഷഭാമല
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന,  കലഭാടറനി,  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.
എന്നെനിവയലട  വരുമഭാനല  ടഷറനികേളനില്  കനരനിടട്ട്  അടയ്ക്കുന്നെതനിനുല  ബഭാങനിലഗട്ട്
ടഷറനികേളനില്  ലചേലഭാനുകേള  കനരനിടട്ട്  ടഷറനി  കേഇണ്ടറുകേള  മുകഖന
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സഇകേരലവല ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  ടഷറനികേളുലട പവര്ത്തനത്തനില് തടസല കനരനിടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എന്നെഭാല് കമല്
സൂചേനിപനിച  നടപടനികേളമൂലല  ടഷറനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭായ  കേറനസനി  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തഭാന  സഭാധനിചതുവഴെനി  ഒരു  പതനിസന്ധനി  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേഭാര്
ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല വഴെനി ടഷറനികേലള പരസരല ബന്ധനിപനിചതുല പതനിസന്ധനിക്കട്ട്
അയവണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  തുടര്ചയഭായനി  ആവശലലപടുന്നെ  കേറനസനി  ലഭലമഭാക്കഭാത്ത
സനിതനിവനികശഷല ഗുരുതരമഭായ പതനിസന്ധനി സൃഷനിക്കുല. ഇക്കഭാരലല അതതട്ട് സമയത്തട്ട്
ആര്.ബനി.ലഎ.യലടയല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെയല ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

സലസഭാനത്തട്ട് കനഭാടട്ട് ക്ഷഭാമല

108 (461) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കനഭാടട്ട്  ക്ഷഭാമല  ഇകപഭാഴല  നനിലനനില്ക്കുന്നെതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഉലണ്ടങനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്
എലന്തങനിലുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  ഏജനസനി  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  ആവശലത്തനിനട്ട്  ഇലപസട്ട്  തുകേ
ലഭനിക്കഭാത്തതുകേഭാരണമുണ്ടഭായ  ടഷറനികേളനിലല  കനഭാടട്ട്  ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി
ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ., ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന, കലഭാടറനി ഏജനമഭാരനില്നനിനള്ള
കേളക്ഷന  തുകേ  എന്നെനിവ  ടഷറനി  കേഇണ്ടറുകേള  മുകഖന  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

പയന്നൂര് ടഷറനി ഓഫതീസനിനട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടല

109 (462) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയന്നെന്നൂര് ടഷറനി  ഓഫതീസനിനട്ട്  പുതനിയ ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടലവലരയഭായനി എന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായളള  ഭരണഭാനുമതനി,
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി എന്നെനിവ ലഭലമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ഭരണഭാനുമതനി,  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാക്കനി
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല എന്നെട്ട് ആരലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പയന്നൂര് ടഷറനി ഓഫതീസനിനട്ട്  ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  കേനിഫ്ബനി
ധനസഹഭായല  ലഭലമഭാകുന്നെതനിനഭായനി  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന
ഇനലകേലനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനിയല സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയല നല്കേനിയനിടനില. 

(സനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാകുന്നെ  മുറയട്ട്  എതയല  കവഗല  ഭരണഭാനുമതനി
(അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സഭാങ്ഷന) നല്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

സലസഭാനത്തട്ട് കേറനസനി ക്ഷഭാമല

110 (463) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കേറനസനിക്ഷഭാമല കനരനിടുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേറനസനി  പതനിസന്ധനി  സലസഭാനത്തുണ്ടഭാകേഭാനനിടയഭായ  കേഭാരണങ്ങള

എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നെട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  മഭാസവല  ആവശലമഭായനി  വരുന്നെ  കേറനസനി  സലസഭാനലത്ത

ടഷറനികേളനിലുല  ബഭാങ്കുകേളനിലുല  മുനകേരുതലഭായനി  ഉറപഭാക്കുവഭാന  കവണ്ട  നടപടനി

വകേലക്കഭാണ്ടനിരുനകവഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനല കനരനിടുന്നെ കേറനസനി ക്ഷഭാമല പരനിഹരനിക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക

നടപടനികേളഭാണട്ട് വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുളളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കേറനസനി ക്ഷഭാമല കനരനിടുനണ്ടട്ട്.  ടഷറനികേളനിലൂലട ശമ്പളവല ലപനഷനുല
വനിതരണല  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി  ഏജനസനി  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  ഇലപസട്ട്  തുകേ
ആവശലലപടുകമ്പഭാള മനിക്കവഭാറുല ദനിവസങ്ങളനില് 40 ശതമഭാനകത്തഭാളല തുകേ മഭാതകമ
ലഭനിക്കുകേയണ്ടഭായള.  

(ബനി)  ടഷറനികേളനിലൂലടയള്ള പണമനിടപഭാടുകേള നടത്തുന്നെതനിനഭായനി ഏജനസനി
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  ഇലപസട്ട്  തുകേ  ആവശലലപടുകമ്പഭാള  മനിക്ക  ദനിവസങ്ങളനിലുല
40  ശതമഭാനകത്തഭാളല  തുകേ  മഭാതകമ  ലഭനിക്കുകേയണ്ടഭായള.  ബഭാങ്കുകേളനിലുല
എ.ടനി.എല.കേളനിലുല  കേടുത്ത  കേറനസനി  ക്ഷഭാമല  അനുഭവലപടുന്നെ  കേഭാരലവല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  ഒഇപചേഭാരനികേമഭായനി  സൂക്ഷ്മമഭായനി
പഠനിചനിടനില.  കേറനസനി സലലപ കുറഞ്ഞെതുല കേറനസനിയലട ചേലക്രമണല കുറഞ്ഞെതുല
കേറനസനി ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുലണ്ടന്നെഭാണട്ട് മനസനിലഭാക്കുന്നെതട്ട്. 

(സനി)  നടപടനി  ലലകേലക്കഭാണ്ടനിരുന.  ഓകരഭാ  മഭാസവല  ആവശലമഭായനി  വരുന്നെ
കേറനസനിയലട വനിവരങ്ങള റനിസര്വട്ട് ബഭാങനികനയല ടഷറനികേകളഭാടട്ട്  ബന്ധലപടനിട്ടുള്ള
ഏജനസനി  ബഭാങ്കുകേകളയല  കേഭാകലക്കൂടനി  അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതഭാതട്ട്  ദനിവസലത്ത
ആവശലകേതയനുസരനിചട്ട് ഇലപസട്ട് തുകേ ബഭാങനില്നനിനല എടുക്കുകേയഭാണട്ട് നനിലവനിലല
സലവനിധഭാനല.

(ഡനി)  ടഷറനികേളനില്  കേറനസനി  ക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണല ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന,  കലഭാടറനി,  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.
എന്നെനിവയലട  വരുമഭാനല  ടഷറനികേളനില്  കനരനിടട്ട്  അടയ്ക്കുന്നെതനിനുല  ബഭാങനിലഗട്ട്
ടഷറനികേളനില്  ലചേലഭാനുകേള  കനരനിടട്ട്  ടഷറനി  കേഇണ്ടറുകേള  മുകഖന
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള സഇകേരലല ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 



174      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

ടഷറനികേളനില് ലഹല്പട്ട് ലഡസട്ട് സലവനിധഭാനല

111  (464)  കഡഭാ  .    എല  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരല  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ടഷറനി  കപഭാലുള്ള  പധഭാന  ടഷറനികേളനില്
ലഹല്പട്ട് ഡസട്ട് സലവനിധഭാനല ഏര്ലപടുത്തനിയ കശഷല പഭാസട്ട് ബുക്കുകേള അപ്കഡറട്ട്
ലചേയകേനിടഭാന  അക്കഇണ്ടട്ട്  ഉടമകേളക്കട്ട്  ബുദനിമുടട്ട്  ഏറനിയനിട്ടുലണ്ടന്നെ  പരഭാതനികേള
ശദയനില് വന്നെനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കേമ്പക്യൂടവറകസഷന  കസവന  സഇകേരലങ്ങള  കവഗത്തനിലുള്ളതഭാക്കുകമ്പഭാള
ഇവനിലട കനലര മറനിചഭാണട്ട് അനുഭവലമന്നെ ആവലഭാതനികേലളക്കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലല  ബന്ധലപട  എലഭാ  കേഇണ്ടറുകേളനില്നനിനല  മഭാനസ്വല്
അപ്കഡറനിലഗട്ട് നടത്തനി പഭാസട്ട് ബുക്കുകേള തനിരനിച്ചു നലനിയനിരുന്നെ സലവനിധഭാനത്തനില്
ആവശലമഭായതനികലലറ  സമയല  വൃദരഭായവരുളലപലടയള്ള  അക്കഇണ്ടട്ട്  ഉടമകേള
കേഭാത്തുനനില്കക്കണ്ടനിവരുന്നെ  സഭാഹചേരലല  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  പരനിഹഭാരല
ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പുതനിയ  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തനിയകതഭാലട
പഭാസട്ട്  ബുക്കുകേള  പതനിക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ള  പശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി) അക്കഇണ്ടട്ട് ഉടമകേളുലട പഭാസട്ട് ബുക്കട്ട് പതനിച്ചു നല്കുന്നെതനിനഭായനി എലഭാ
ടഷറനികേളക്കുല പഭാസട്ട് ബുക്കട്ട് പനിന്റെറുകേള ഇതനികനഭാടകേല വനിതരണല ലചേയകേഴെനിഞ്ഞു.
പസ്തുത  പനിന്റെറുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പഭാസട്ട്  ബുക്കുകേള  പതനിച്ചു  നല്കുന്നെതനിനുള്ള
സലവനിധഭാനല  ടഷറനി  കേമ്പക്യൂടര്  ശലഖലയനില്  ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ടഷറനികേളക്കട്ട് സസ്വന്തമഭായനി ലകേടനിടല

112 (465) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ഏലതങനിലുല  ടഷറനി  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്
പവര്ത്തനിക്കുനകണ്ടഭാ: വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ:
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(ബനി)  സലല  ലഭലമഭായ  ടഷറനികേളനില്  ഒഭാഫതീസുകേള  സസ്വന്തല
ലകേടനിടങ്ങളനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുന്നെതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ:

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എത  തുകേ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്  എന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്. 78 ടഷറനികേള വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നെതട്ട്. 

(ബനി) ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടട്ട്. 

(സനി)  2016-17-ലല  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയലട  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്
പസലഗത്തനിലല  216-ാം ഖണ്ഡനികേയനില്  "2011-ല് രൂപല നല്കേനിയ ടഷറനി ലകേടനിട
സഇകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട്  കവണ്ടനിയള്ള പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിന്നെട്ട് 150 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവയ്ക്കുന.
നടപ്പുവര്ഷല  25  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.''  എന്നെട്ട് പഖലഭാപനിചനിരുന.
പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  പകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്  (കേനിഫ്ബനി)  ഉളലപടുത്തുന്നെതനികലയഭായനി  36  ടഷറനി  ലകേടനിടങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  19  ടഷറനി  ലകേടനിടങ്ങളുലട   നവതീകേരണത്തനിനുല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 22-3-2017-ലല G.O. (RT) No.2363/2017/Fin പകേഭാരല ആദല
ഘടമഭായനി  10  ടഷറനി ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  21,14,15,000  രൂപയലട
(ഇരുപത്തനിലയഭാന  കകേഭാടനി  പതനിനഭാലു  ലക്ഷത്തനി  പതനിനയഭായനിരല  രൂപ  മഭാതല)
തതസ്വത്തനിലുള്ള  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത  2017-18  ബഡ്ജറനില്
ടഷറനികേളുലട  അടനിസഭാന  സഇകേരല  വനികേസന  പദതനിയനില്  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 7 കകേഭാടനി രൂപയല അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അധനികേഭാരപരനിധനിയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ടഷറനികേള

113  (466)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
ടഷറനികേള,  സഹകേരണസഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുലട
പവര്ത്തനങ്ങലള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കനഭാട്ടുനനികരഭാധനല ഏതുതരത്തനിൽ  ബഭാധനിച്ചു
എന വനിലയനിരുത്തനികയഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയലട പവര്ത്തനല ലമചലപടുത്തനി ജനങ്ങളക്കട്ട് കവണ്ടുന്നെ കസവനല
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന എന്തട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  നടപ്പു  വര്ഷല  ടഷറനി  പവര്ത്തനങ്ങള  ആദലദനിനല  തുടങ്ങനി

വനിഷ/ഈസര്  ദനിവസങ്ങള  ഉളലപലട  ടഷറനികേളനില്നനിനല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള

ശമ്പളവല  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുള്ള  ലപനഷനുല  മറട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രയവനിക്രയങ്ങളുല

തടസലപടഭാനനിടയഭായ  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  പവൃത്തനി  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  എങനില്

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെയല  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെയല  ഇത്തരല  നടപടനികേള

തുടരഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുല എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ടഷറനികേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ ഇടപഭാടുകേലള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കനഭാടട്ട്
നനികരഭാധനല ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനല പനിനവലനിക്കഭാവന്നെ തുകേയട്ട് പരനിധനി
നനിശ്ചയനിചതനിനഭാലുല,  ഇഇ  വലവസകേള  ടഷറനികേളക്കട്ട്  ബഭാധകേമഭാക്കനിയതനിനഭാലുല
ടഷറനികേളനിലല  കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്/ലപനഷകനഴട്ട്  കസവനിലഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്
എന്നെനിവയനില്നനിനല  നനികക്ഷപകേര്ക്കുല  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുല  തുകേ  പനിനവലനിക്കഭാന
ബുദനിമുട്ടുണ്ടഭായനി.

8-11-2016  അര്ദരഭാതനി  മുതല്  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കട്ട്  അവരുലട
പക്കലുള്ള  500,  1000  രൂപ  കേറനസനികേള  വകേമഭാറല  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത
അവസ സലജഭാതമഭായനി. 9-11-2016-നട്ട് സഹകേരണ സലഘങ്ങളനില് സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടുകേള  നടന്നെനിടനില.  10-11-2016  മുതല്  14-11-2016  വലര  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ സലഘങ്ങള സസ്വതീകേരനിച 500, 1000 കേറനസനികേള ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  അവസയണ്ടഭായനി.   പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  ഒരഭാഴ്ചയനില്
24,000  രൂപ  മഭാതകമ  ഒരു  അക്കഇണ്ടനില്നനിനല  പനിനവലനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞുള്ളു.
സഹകേരണ കമഖലയനിലല 1.90 കകേഭാടനി ഇടപഭാടുകേഭാരുലട വദനലദനിന ആവശലങ്ങള
നനിറകവറ്റുന്നെതനിനട്ട് തുച്ഛമഭായ ഇഇ തുകേ തനികേച്ചുല അപരലഭാപമഭായനിരുന. ഒരു പഭാഥമനികേ
സലഘത്തനില് ശരഭാശരനി  10,000-കത്തഭാളല ഇടപഭാടുകേഭാരുണ്ടട്ട്.  സഭാധുവഭായ കേറനസനി
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  (പുതനിയ 2,000 കനഭാട്ടുളലപലട)  നഭാമമഭാതമഭായ ഇടപഭാടുകേള മഭാതകമ
സലഘങ്ങളനില്  നടനള.  സലഘങ്ങളുലട  പധഭാന  ബനിസനിനസഭായ  വഭായഭാ
വനിതരണവല  തനിരനിചടവല,  നനികക്ഷപവമുളലപലടയള്ള  ഇടപഭാടുകേള  തടസലപട്ടു.
വഭായ്കപതര  പവര്ത്തനങ്ങള   ഉളലപലട  (കേണ്സക്യൂമര്,  കസഭാര്,  നതീതനികസഭാര്,
നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസഭാര്, വളല ഡനികപഭാ, കനിനനിക്കല് ലഭാബട്ട് തുടങ്ങനിയവ) പഭാഥമനികേ
സലഘങ്ങള  നടത്തുന്നെ  വദനലദനിന  പവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാല  ബുദനിമുടനിലഭായനി.
വനിവഭാഹല,  ചേനികേനിത തുടങ്ങനിയ ആവശലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല
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വഭായലയടുത്ത  ആളുകേളക്കട്ട്  വഭായഭാ  തുകേ  യഥഭാസമയല  നല്കുവഭാന  സഭാധനിചനില.
ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണല,  വനിദലഭാഭലഭാസല  എന്നെതീ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  സലഘങ്ങളനില്
നനിനല  നനികക്ഷപ  തുകേ  പനിനവലനിക്കഭാനഭായനില.  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  വനിതരണവല
തനിരനിചടവല  പൂര്ണ്ണമഭായല  നനിലചതട്ട്  കേര്ഷകേലര  ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനി.  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലഘങ്ങളനില്  അക്കഇണ്ടുള്ള  അലഗങ്ങള  അവരുലട  എസട്ട്.ബനി.
അക്കഇണ്ടനില്  നനികക്ഷപനിച  നനികരഭാധനിച  കേറനസനി  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങനിലല
കേറന്റെട്ട്  അക്കഇണ്ടനില്  നനികക്ഷപനികക്കണ്ട  സഭാഹചേരലല  വന.  ഇതട്ട്  പഭാഥമനികേ
സലഘങ്ങളക്കട്ട് പലനിശ നഷത്തനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനി.  സഹകേരണ ബഭാങനിലല സസ്വര്ണ്ണ
പണയല  ഉളലപലടയള്ള  വഭായകേളക്കട്ട്  പണല  നല്കേഭാന  സഹകേരണ
സലഘങ്ങളക്കട്ട് കേഴെനിഞ്ഞെനില.

(ബനി)  ടഷറനികേളനിലൂലട  ശമ്പളവല  ലപനഷനുല  വനിതരണല  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി
ഏജനസനി  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  ഇലപസട്ട്  തുകേ  ആവശലലപടുകമ്പഭാള  മനിക്ക
ദനിവസങ്ങളനിലുല  40 ശതമഭാനകത്തഭാളല  തുകേ  മഭാതകമ  ലഭനിക്കുകേയണ്ടഭായള.   ഇഇ
കേറനസനി  ക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണല
ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന,  കലഭാടറനി,  KSFE  എന്നെനിവയലട  വരുമഭാനല
കേറനസനിയഭായനി  ടഷറനികേളനില്  കനരനിടട്ട്  അടയ്ക്കുന്നെതനിനുല  ബഭാങനിലഗട്ട്  ടഷറനികേളനില്
ലചേലഭാനുകേള കനരനിടട്ട് ടഷറനി കേഇണ്ടര് മുകഖന സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സഇകേരലവല
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ക്രയവനിക്രയങ്ങളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ  ഇലപസട്ട്  തുകേ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നെട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന  ബുദനിമുടട്ട്
അനുഭവലപടുന്നെതുമൂലല  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന,  കലഭാടറനി,  KSFE
എന്നെനിവയലട  വരുമഭാനല  ടഷറനികേളനില്  ലഭലമഭാക്കനി  പരനിഹഭാരല  കേഭാണുന്നെതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയതനുസരനിചട്ട് തുകേ ടഷറനികേളനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേഭാരുണല ബനവലന്റെട്ട് ഫണ്ടട്ട്

114  (467)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ബനവലന്റെട്ട്  ഫണ്ടനിലന്റെ  ആനുകൂലലല  ഏലതലഭാല
കരഭാഗങ്ങളക്കഭാണട്ട് ലഭനിക്കുകേ;

(ബനി) സസ്വകേഭാരല ആശുപതനിയനില് അടനിയന്തര ചേനികേനിതയട്ട് വനികധയരഭായവര്ക്കട്ട്
കേഭാരുണല പദതനിയലട ആനുകൂലലല ലഭനിക്കുകമഭാ?

142/2020.
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ഉത്തരല

(എ)  കേഭാരുണല  പദതനി  മുകഖന  കേലഭാനസര്,  ഹൃകദഭാഹല,  വൃക്കകരഭാഗല,
ശസ്വഭാസകകേഭാശ  കരഭാഗങ്ങള,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  തുടങ്ങനിയ  കരഭാഗങ്ങളക്കുല  തലകചഭാര്
ശസക്രനിയ, ഹൃദയല, കേരള, വൃക്ക എന്നെതീ അവയവ മഭാറ ശഭാസക്രനിയകേളക്കുല നലടലട്ട്പ്ല്ലേ,
സുഷമഭാനഭാഡനി  തുടങ്ങനിയവയട്ട്  വരുന്നെ  ഗുരുതര  ക്ഷതങ്ങളക്കുള്ള  ചേനികേനിതയ്ക്കുല
ഡയഭാലനിസനിസനിനുല ധനസഹഭായല ലഭനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  സസ്വകേഭാരല ആശുപതനിയനില് അടനിയന്തര ചേനികേനിതയട്ട് വനികധയരഭാകുന്നെവര്ക്കട്ട്
കേഭാരുണല  പദതനി  പകേഭാരല  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായല  നല്കുന്നെതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പകേഭാരല വലവസയനില.  പദതനി പകേഭാരല അലക്രഡനിറട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ള
സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേളനിലല ചേനികേനിതയട്ട് അതഭാതട്ട് ജനിലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസനില്
അകപക്ഷനിചട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  പഭാകക്കജട്ട്  അനുസരനിച്ചുള്ള  തുകേയലട  അനുമതനി  പതല
ആശുപതനികേളക്കട്ട്  നല്കേനിയതനിനുകശഷല  മഭാതകമ  ചേനികേനിത  തുടങ്ങുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള്ളു.

സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപട്ട് കനരനിടുന്നെ പശ്നങ്ങള

115 (468) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഭഭാഗലക്കുറനി,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനികഷധഭാത്മകേനയങ്ങളലകേഭാണ്ടട്ട്  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്നെതഭായ  ആകക്ഷപല
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നെട്ട് ഏതട്ട് വനിധത്തനിലുള്ള
ഇടലപടലുകേള ആണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കസവന  നനികുതനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കേനിട്ടുന്നെതനിനുല  അനലസലസഭാന
കലഭാടറനികേള സലസഭാനത്തട്ട് വനിലന നടത്തഭാന അനുമതനി നല്കേഭാതനിരനിക്കഭാനുല കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന സമതീപനിചനിരുകന്നെഭാ; പതനികേരണല എന്തഭായനിരുലന്നെന്നെട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭഭാഗലക്കുറനിയലട  സമ്മേഭാനഘടന  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നെതനിനുല
കക്ഷമനനിധനിയലട പവര്ത്തനല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമല  സലസഭാന
ഭഭാഗലക്കുറനിക്കട്ട്  ഭതീഷണനിയഭാണട്ട്.  ടനി  നനിയമല നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിയകമ്പഭാള പരനികശഭാധനിചട്ട്
സലസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനിലയ  സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  ഇടലപടലുകേള
നടത്തുന്നെതഭാണട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാകുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില് ഭഭാഗലക്കുറനി കമഖലയനില്
ഉളവഭാകുന്നെ സഭാഹചേരലങ്ങള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര ധനമനനിലയ സലസഭാന ധനമനനി കനരനില് കേണ്ടട്ട് ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്  കനഭാടട്ട്  ക്ഷഭാമല
രൂക്ഷമഭായ സമയത്തട്ട്  (9-11-2016  മുതല്  31-12-2016  വലര)  കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളനി
കന്മലുള്ള  കസവന  നനികുതനി  ഒഴെനിവഭാക്കനിത്തരണലമന്നെട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്  30-11-2016-ലല
നമ്പര്:1039981/എചട്ട്.1/16/റനി.ഡനി.  പകേഭാരല  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള
ലസക്രടറനി,  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്,  ലസക്രടറനി,  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
റവനദ്യു, ലചേയര്മഭാന, ലസനടല് കബഭാര്ഡട്ട് ഓഫട്ട് എവക്സസട്ട് & കേസലസട്ട് എന്നെനിവര്ക്കട്ട്
കേത്തട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളളതുമഭാകുന. അതുകൂടഭാലത  എല.പനി.-മഭാരുലട  കകേഭാണ്ഫറനസനില്
ഇക്കഭാരലല  നനിരന്തരല  ഉന്നെയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. അനല  സലസഭാന കലഭാടറനികേളനില് നനിയനണല
ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  അധനികേഭാരവല കലഭാടറനി  (ലറഗുകലഷന)  ആകനിലന്റെ
ലലഘനങ്ങളലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  അധനികേഭാരവല
സലസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് നല്കുലവനിധല കകേന്ദ്ര കലഭാടറനി (ലറഗുകലഷന) റൂള 2010-ലുല
കകേന്ദ്ര  കലഭാടറനി  (ലറഗുകലഷന)  ആകട്ട്  1998-ലുല  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനികേള
വരുത്തുന്നെതട്ട് ചൂണ്ടനിക്കഭാടനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേത്തട്ട് അയചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിലനഭാനല
നഭാളനിതുവലര മറുപടനിലയഭാനല ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനമഭാരുലടയല  ഇഇ  കമഖലയനിലല  കടഡട്ട്  യൂണനിയന
പതനിനനിധനികേളുലടയല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണ്ടുല  ടനിക്കറട്ട്  വനിലനലയ
സഹഭായനിക്കുന്നെ തരത്തനിലുല,  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  പതനിവഭാര
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  സമ്മേഭാന  ഘടനകേള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്.
30  രൂപ  മുഖവനിലയള്ള  പഇര്ണ്ണമനി,  വനിന  വനിന  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  സമ്മേഭാന
ഘടനകേള  2016  നവലബര്  മഭാസലത്ത  നറുലക്കടുപ്പുകേള  മുതല്  പഭാബലലത്തനില്
വരുത്തനി ഏറവല ഒടുവനിലഭായനി പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

21-4-2017-ലല ഭഭാഗലനനിധനി 286- ാാമതട്ട് നറുലക്കടുപട്ട് മുതല് പസ്തുത ഭഭാഗലക്കുറനി
റദ്ദേട്ട് ലചേയ ലകേഭാണ്ടുല ഭഭാഗലനനിധനിക്കട്ട് പകേരമഭായനി നനിര്മ്മേല് വദസ്വവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനിലയ
നനിലവനിലുള്ള  മുഖവനിലകയഭാടുല  (രൂപ  50)  സമ്മേഭാന  ഘടനകയഭാടുല  കൂടനി  പതനിവഭാര
ഭഭാഗലക്കുറനിയഭാക്കനി  മഭാറനി  21-4-2017  മുതല്  ലവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനില്  നറുലക്കടുപട്ട്
നടത്തുന്നെതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുല 25-3-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര്
237/2017/നനി.വ.  പകേഭാരല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കകേരള  സലസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനമഭാരുലടയല  വനിലനക്കഭാരുലടയല
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന 2016-ലല ഓണല കബഭാണസട്ട് ഇനത്തനില് 17 കകേഭാടനി
രൂപ  വനിതരണല  ലചേയ.  ഓണല  കബഭാണസട്ട്  ഉളലപലട  വനിവനിധ  ആനുകൂലലങ്ങള
വനിതരണല ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി 23.5 കകേഭാടനി രൂപ 2016- 17-ല് ലചേലവഴെനിച്ചു.  പുതനിയ
കക്ഷമ പദതനികേളഭായ അലഗപരനിമനിതര്ക്കുള്ള കമഭാകടഭാവറസ്ഡട്ട് വടസ്കൂടര് വനിതരണ
പദതനി, അലഗങ്ങളക്കുള്ള സഇജനല യൂണനികഫഭാല പദതനി എന്നെനിവ നടപഭാക്കലനിലന്റെ
പഭാരലഭ  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  അലഗങ്ങളക്കട്ട്  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നെ
പദതനിയല നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കലഭാടറനിയലട ഘടനയനിലുള്ള പരനിഷ്കരണല

116 (469) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  കലഭാടറനിയലട  വനിലയനിലുൾലപലട  ഘടനയനിൽ  എലന്തഭാലക്ക
മഭാറത്തനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.  എസട്ട് .  ടനി.  നനിലവനിൽ  വരുകമ്പഭാൾ  മറട്ട്  സലസഭാനങ്ങളുലട
കലഭാടറനികേൾ  സലസഭാനത്തട്ട്  വരുവഭാനുള്ള  സഭാധലത  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ,  കകേരളഭാ
കലഭാടറനിലയ ഏതുവനിധത്തനിലഭാണട്ട് ഇതട്ട് ബഭാധനിക്കുകേ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 50 രൂപ മുഖവനിലയള്ള സതീ ശക്തനി, കേഭാരുണലപസട്ട്, നനിര്മ്മേല്, കേഭാരുണല,
എന്നെതീ  പതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  വനില  30  രൂപയഭാക്കനി  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുല
സമ്മേഭാനങ്ങളുലട  എണ്ണത്തനിലുല  സമ്മേഭാനല  നല്കുന്നെ  ശതമഭാനത്തനിലുല  വര്ദനവട്ട്
വരുത്തനിയല  3  സഭാബുകേളനിലഭായനി  കേനിഴെനിവട്ട്  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുല  (2000  ടനിക്കറ്റുകേള
വലര  26%,  2001  മുതല്  10000  വലര  27%,  10000-നു മുകേളനില്  28%)  എലഭാ
പതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയല  സമ്മേഭാന  ഘടന  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെ  വനിഷയല
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ''Kerala Tax on Paper Lotteries 2005'' GST നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള
അപസക്തമഭാകുല. ഇഇ പതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുന്നെതനിനട്ട് പുതനിയ നനിയമ സഭാധലതകേള
കേലണ്ടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 2016-17-ലല കലഭാടറനി വനിറ്റുവരവട്ട്
7395 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. ആയതുമഭായനി ബന്ധലപട Service Tax കേണക്കഭാക്കുന്നെതട്ട്
Compounding  Tax  System-ത്തനിലഭാണട്ട്.  GST  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  Tax
System-ത്തനിലുണ്ടഭാകുന്നെ  മഭാറങ്ങള  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷല  മഭാതകമ
വലക്തമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളു. 

കകേരള ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന കലഭാണ്

117  (470)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലകേ.എഫട്ട്.സനി.-യനില് നനിനല വനിവനിധ
പദതനികേളക്കഭായനി എത കകേഭാടനി രൂപ കലഭാണ് നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കകേരള  ഫനിനഭാനഷലല്

കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനല  കലഭാണ്  ഇനത്തനില്  3740.03  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിവനിധ

സലരലഭങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലശല ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ജനില എണ്ണല അനുവദനിച തുകേ (രൂപ)

തനിരുവനന്തപുരല 689 6,12,18,44,949

ലകേഭാലല 196 1,71,62,61,000

പത്തനലതനിട 177 2,24,45,79,000

ആലപ്പുഴെ 224 1,53,92,85,500

കകേഭാടയല 217 1,82,38,79,350

ഇടുക്കനി 310 2,10,04,52,250

എറണഭാകുളല 692 5,96,92,58,419

തൃശ്ശൂര് 263 2,31,83,86,225

പഭാലക്കഭാടട്ട് 283 1,72,11,85,000

മലപ്പുറല 389 2,45,99,84,582

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്     483 3,92,33,62,209

വയനഭാടട്ട്     391   1,87,87,00,029

കേണ്ണൂര്     388           1,71,56,60,654

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്     361    1,86,75,09,5 00

             ആലകേ   5063 37,40,03,48,667
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ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. പവഭാസനി ചേനിടനി

118 (471) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  പവഭാസനി  ചേനിടനി  തുടങ്ങുവഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ,
എന്നെകത്തക്കട്ട് ആരലഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങൾ  എലന്തഭാലക്കലയന്നെട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ,
ഇതുവഴെനി കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട് പണല സസ്വരൂപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേനിടനി  നടത്തനിപനിലൂലട  കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്  എന്നെകത്തക്കട്ട്  പണല
ലഭലമഭാകുലമന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പവഭാസനികേളക്കട്ട് കവണ്ടനിയള്ള ഒരു പകതലകേ ചേനിടനി പദതനി 2017 ജൂണ്
മഭാസകത്തഭാലട ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. മുകഖന തുടങ്ങുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  തനതട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വലവഹഭാരമഭായ  ചേനിടനിയലട
ഗുണഫലങ്ങള പവഭാസനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നെതഭാണട്ട് ഇഇ ചേനിടനി പദതനിയലട
പധഭാന  ലക്ഷലല.  പവഭാസനി  ചേനിടനികേളുലട  പണല  കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട്  മഭാറ്റുകേയല
ആവശലല  വരുകമ്പഭാള  കകേഭാര്  ബഭാങട്ട്  സലവനിധഭാനല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-ക്കട്ട് ആവശലമഭായ പണല കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നെട്ട് പനിനവലനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നെതുമഭായ  ഒരു  സലവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.  ബഭാക്കനിയള്ള  ഫതീ
ഫ്കളഭാടട്ട് ആയ സലഖല കേനിഫ്ബനിയനില് ഉണ്ടഭാകുകേയല ലചേയ്യുല.  

(സനി)  പവഭാസനി  ചേനിടനികേള  നടപനില്  വരുന്നെകതഭാലട  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  പണല
ലഭലമഭായനിത്തുടങ്ങുലമന്നെഭാണട്ട് കേരുതുന്നെതട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. ശഭാഖ ആരലഭനിക്കുന്നെതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട്

119 (472) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മങട,  ലകേഭാളത്തൂര്  എന്നെതീ
സലങ്ങളനില് പുതനിയ ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. ശഭാഖകേൾ ആരലഭനിക്കുന്നെതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട്
മലപ്പുറല റതീജനിയണ് അസനിസന്റെട്ട് ജനറല് മഭാകനജര് റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ബനി)  ഇലലങനില്  ഇതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസല  കനരനിടതട്ട്  സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി) റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുലണ്ടങനില് ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ശഭാഖകേൾ

ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  മലപ്പുറല  റതീജനിയണല്  അസനിസന്റെട്ട്  ജനറല്  മഭാകനജര്  നല്കേനിയ

റനികപഭാര്ടട്ട്  പകേഭാരല  മങട,  ലകേഭാളത്തൂര്  എന്നെതീ  സലങ്ങളനില്  പുതനിയ

ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  ശഭാഖകേള  ആരലഭനിക്കുന്നെതട്ട്  കേമ്പനനിയലട  പുലഭാമകന്തഭാള,

മക്കരപറമ്പ,  അങ്ങഭാടനിപ്പുറല,  പഭാണ്ടനിക്കഭാടട്ട്  എന്നെതീ  ശഭാഖകേളുലട  ബനിസനിനസനിലന

ബഭാധനിക്കുലമന്നെതനിനഭാല് പുലഭാമകന്തഭാള,  മക്കരപറമ്പ,  അങ്ങഭാടനിപ്പുറല,  പഭാണ്ടനിക്കഭാടട്ട്

എന്നെതീ  ശഭാഖകേളുലട  പവര്ത്തനല  ലമചലപടട്ട്  വരുന്നെതനുസരനിചട്ട്  പുതനിയ

ശഭാഖകേള  മങട,  ലകേഭാളത്തൂര്  എന്നെതീ  സലങ്ങളനില്  ആരലഭനിക്കുന്നെ  കേഭാരലല

പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.

കകേരളഭാ കസറട്ട് ഫനിനഭാനഷലല് എന്റെര്വപസസനിലന്റെ ഏകേഭാലഗ ശഭാഖകേള

120 (473) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളഭാ കസറട്ട് ഫനിനഭാനഷലല് എന്റെര്വപസസനിലന്റെ ഏകേഭാലഗ ശഭാഖകേള

സലസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുനകണ്ടഭാ; എങനില് എവനിലടലയലഭാലമന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏകേഭാലഗ  ശഭാഖകേളനില് എലന്തലഭാല പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടനവരുന്നെതട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരല  ശഭാഖകേളക്കട്ട്  ചേനിടനി  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  കേഴെനിയകമഭാ;

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) ഏകേഭാലഗ ശഭാഖകേള എന്നെ രതീതനിയനില് കകേരള കസറട്ട് ഫനിനഭാനഷലല്

എന്റെര്വപസസട്ട് ശഭാഖകേള തുറന്നെനിടനില.  
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ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസട്ട്

121  (474)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
ലതന്നെട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  20-4-2017-ലല  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനല
വകേലക്കഭാള്ളുകേയണ്ടഭായനി.  ആയതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേയര് കമഖലയനിലല പദതനികേള

122 (475) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ധനകേഭാരലവല
കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  കേയര്  കമഖലയനില്
എലന്തഭാലക്ക പുതനിയ പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  കേയര്  കമഖലയനില്  ചുവലട
പറയന്നെ പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന:

1. കേയര്  വലവസഭായ  രലഗത്തട്ട്  പരനിപൂര്ണ്ണ  യനവത്കേരണ  പദതനി
ആരലഭനിച്ചു. എന്നെഭാല് പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴെനിലനിലനയല,
കൂലനിലയയല  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന കേയര്ലഫഡവഴെനി  സലഘങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേയര്  മുഴവന  വഭാങ്ങുന്നെതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

2. എന.സനി.ഡനി.സനി.-യനില് നനിനല കേയര് സഹകേരണ സലഘങ്ങളുലട
രണ്ടഭാല  പുനനഃസലഘടനയട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
ശമല ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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3. ലചേറുകേനിട ഉല്പഭാദകേരുലട ഉല്പന്നെല മുഴവന കേയര് കകേഭാര്പകറഷന
അലഗതീകൃത ക്രയവനിലക്കട്ട് സലഭരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി ആരലഭനിച്ചു.
ഇതട്ട്  റനികബറട്ട്  നല്കേനി  വനിറഴെനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  വനിലസനിരതഭാ  ഫണ്ടട്ട്
17  കകേഭാടനിയനില് നനിനല  77  കകേഭാടനിയഭായനി ഉയര്ത്തനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
2017-18  വര്ഷല  2  ലക്ഷല കേസ്വനിന്റെല് കേയറുല  200  കകേഭാടനി  രൂപയലട
ഉല്പന്നെങ്ങളുല  സര്ക്കഭാര്  സലഭരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.  അതനിനഭായനി  48
കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

4. ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)  നമ്പര് 583/ലഎഡനി,  തതീയതനി  31/03/2017  പകേഭാരല
കേയര് സഹകേരണ സലഘങ്ങളക്കട്ട് മഭാകനജതീരനിയല് സബ്സനിഡനി
നല്കുന്നെ പുതനിയ പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

5. കുടുലബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഡതീവഫബറനിലഗട്ട്
ലമഷതീനുകേള സഭാപനിചട്ട് ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനല നടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ലനന്മഭാറ  മണ്ഡലത്തനില്  60000  ലതഭാണ്ടട്ട്
ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാന  കശഷനിയള്ള  ഡനി.എഫട്ട്.  മനിലനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല
തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞു.

6. MGNREGS പദതനിയനിലൂലട തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് കേയര്
ഭൂവസല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
കമഭാഡല് കപഭാജക്ടുകേളക്കുല  പരനിശതീലനത്തനിനുമഭായനി  3.77  കകേഭാടനി
രൂപ  എന.സനി.ആര്.എല.ലഎ.-ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുമുണ്ടട്ട്.

കേയര് വലവസഭായലത്ത ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി

123  (476)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  വലവസഭായലത്ത  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നെ പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേകേനിരനിക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേയര്  ഉത്പഭാദനകമഖലയനില്  യനവത്കേരണല  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലതഭാഴെനില്  നഷലപട  കേയര്ലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള  സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
ഏലതലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട് എന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
1075/2017.
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ഉത്തരല

(എ)  കേയര്  വലവസഭായത്തനില്  സലസഭാനത്തനിനുണ്ടഭായനിരുന്നെ  ആധനിപതലല
തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നെതനിനട്ട് ആവശലമഭായ സമ്പൂര്ണ്ണ ആധുനതീകേരണല സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലല.  ഇതനിനനുഗുണമഭാകുന്നെ തരത്തനില് സമഗ
പുനനഃസലഘടനയഭാണട്ട്  മുനഗണന.  നനിലവനിലുള്ള  സതീമുകേള,  പരനിപഭാടനികേള  എലഭാല
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാകുല  പുനനഃസലഘടന  നടപനിലഭാക്കുകേ.  ആധുനതീകേരണവല
യനവത്കേരണവല പരമ്പരഭാഗതകമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന്നെ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴെനിലുല കവതനവല സലരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നെതട്ട്.

ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  കേയര്കമഖലയനില്
തഭാലഴെപറയന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. രണ്ടഭാല പുനനഃസലഘടനഭാ പദതനി

2. എലഭാ നനിയനണങ്ങളുല എടുത്തുമഭാറനി പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴെനിലുല കവതനവല സലരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ യനവത്കേരണല.

3. കുടുലബശതീ  അടക്കമുള്ള  സലവനിധഭാനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
ഡനി.എഫട്ട്.  മനില്ലുകേള സഭാപനിചട്ട് ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനല വര്ദനിപനിക്കു
ന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

4. കേയര് കകേഭാമ്പസനിറട്ട് ഉല്പന്നെങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണല എന്നെ പദതനിയല
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

പുനനഃസലഘടനയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേരണ  നനിയമപകേഭാരല  പവര്ത്തന
ക്ഷമമലഭാത്ത  സലഘങ്ങലള  പവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടട്ട്  കൂടനികചര്ക്കുന്നെതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

സമ്പൂര്ണ്ണ  യനവത്കേരണല  കേയര്  കമഖലയനില്  നടപഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇഇ
നടപടനി  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലനിലനയല
കവതനലത്തയല  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  പകതലകേല  ശദനിക്കുന.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലഘങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ കേയര് മുഴവനുല മനിനനിമല കൂലനി
ഉറപഭാക്കനി കേയര്ലഫഡട്ട് സലഭരനിക്കുല. ഇഇ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേയര് ഉല്പന്നെങ്ങള
ലനയ്യുന്നെവരുലട ഉല്പന്നെങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന ക്രയവനില സനിരതഭാപദതനി
വഴെനി  സലഭരനിക്കുല.  അവ  ഡനിസഇണ്ടട്ട്  നല്കേനി  വനിറഴെനിക്കുല.  2016-17  വര്ഷത്തനില്
17 കകേഭാടനി  രൂപ ആയനിരുന്നെ ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതല പുതുക്കനി 77  കകേഭാടനി രൂപ ആയനി
ഉയര്ത്തനി ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഡനി.എഫട്ട്.  മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.  2017-18 വര്ഷത്തനില് സലസഭാനത്തട്ട് 100 ഡതീവഫബറനിലഗട്ട്
മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നഭാളനികകേര കബഭാര്ഡമഭായനി
കചേര്ന്നെട്ട്  ലതഭാണ്ടുസലഭരണല  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ലനന്മഭാറയനിലുല  (ലപഭാന്നെഭാനനി  കപഭാജകട്ട്)  കേയര്ലഫഡനിലന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  30000  ലതഭാണ്ടട്ട് ചേകേനിരനി ആക്കഭാന കേഴെനിയന്നെ രണ്ടട്ട് ലമഷതീനുകേള
ഉളലക്കഭാള്ളുന്നെ ഫഭാകറനി സഭാപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കുടുലബശതീ
യൂണനിറ്റുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എറണഭാകുളല  മുതല്  വടകക്കഭാട്ടുള്ള  ജനിലകേളനില്
ഡനി.എഫട്ട്.  ലമഷതീനുകേള  സഭാപനിചട്ട്  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   കകേരള  കേയര്  ലമഷനിനറനി  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലഗട്ട്
കേമ്പനനിക്കട്ട്  ലമഷതീനുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷത്തനില്
4,20,91,250 രൂപ അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  നനിയനനിത  യനവത്കേരണല  എന്നെതനില്നനിനല  സമ്പൂര്ണ്ണ
യനവത്കേരണല  കേയര്  കമഖലയനില്  നടപഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇ  നടപടനി
പരമ്പരഭാഗതകമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലനിലനയല  കവതനലത്തയല
ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  പകതലകേല  ശദനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലഘങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേയര്  മുഴവനുല  മനിനനിമല  കൂലനി  ഉറപഭാക്കനി
കേയര്ലഫഡട്ട്  സലഭരനിക്കുല.   ഇഇ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കേയര്  ഉല്പന്നെങ്ങള
ലനയ്യുന്നെവരുലട ഉല്പന്നെങ്ങള  കേയര് കകേഭാര്പകറഷന ക്രയവനിലസനിരതഭാ പദതനി
വഴെനി സലഭരനിക്കുല.  അവ ഡനിസഇണ്ടട്ട് നല്കേനി വനിറഴെനിക്കുല.   2016-17  വര്ഷത്തനില്
17  കകേഭാടനി രൂപ ആയനിരുന്നെ ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതല പുതുക്കനി  77  കകേഭാടനി രൂപ ആയനി
ഉയര്ത്തനി ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  കേയര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്
ഒരു രണ്ടഭാല പുനനഃസലഘടനഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണ്ടട്ട്.  പവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത
സലഘങ്ങലള  പവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടട്ട്  സലകയഭാജനിപനിക്കുകമ്പഭാള  കൂടുതല്
കപര്ക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് നല്കേഭാനഭാകുല.  എലഭാ നനിയനണങ്ങളുല എടുത്തുമഭാറനി പരമ്പരഭാഗത
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലുല  കവതനവല  സലരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടഭായനിരനിക്കുല
യനവല്ക്കരണല നടപനിലഭാക്കുന്നെതട്ട്.  യനവത്കേരണല വഴെനി ഉല്പഭാദന വര്ദനവട്ട്
വകേവരനിക്കഭാനഭാകുല.  തന്മൂലല  സലഘങ്ങളനില്  കൂലനി  വര്ദനവട്ട്  നടപഭാക്കഭാനുല
കേഴെനിയല.   കൂടഭാലത  ഡനി.എഫട്ട്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിചട്ട്  കുടുലബശതീ  അടക്കമുള്ള
സലവനിധഭാനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ചേകേനിരനി  ഉത്പഭാദനല  വര്ദനിപനിചട്ട്
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള സലരക്ഷനിക്കുല.
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ഹരനിത കകേരളല പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായള്ള മണ്ണട്ട് ജല സലരക്ഷണ
പവര്ത്തനങ്ങള

124 (477) ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണ്ടസട്ട് :
ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആഭലന്തര  വനിപണനിക്കട്ട്  ഊന്നെല്  നല്കേനിലകേഭാണ്ടട്ട്  ആലപ്പുഴെയനില്
കേയര്കമള സലഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹരനിത  കകേരളല  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായളള  മണ്ണട്ട്-ജല  സലരക്ഷണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കേയര് ഭൂവസല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കേയര്  ഭൂവസങ്ങള  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ആലപ്പുഴെയനില്  ഭൂവസ  നനിര്മ്മേഭാണല  പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
കേയര്ലഫഡനിലന്റെയല  എന.സനി.ആര്.എല.ഐ.  യലടയല  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ഭൂവസ
സ്കൂള ആരലഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആലപ്പുഴെയനില്  വചട്ട്  കേയര്  കകേരള  2017  രഭാജലഭാന്തര  കമള
സലഘടനിപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1353/16/ലഎഡനി.
തതീയതനി  30-12-2016  പകേഭാരല  നടത്തനിപട്ട്  ചുമതല  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷലന
ഏല്പനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഹരനിത  കകേരളല  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായള്ള  മണ്ണട്ട്-ജല  സലരക്ഷണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കേയര്  ഭൂവസല  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
MGNREGSപദതനി പകേഭാരല പഞഭായത്തുകേളനിലല കൃഷനി,  മണ്ണട്ട്,  ജല സലരക്ഷണ,
കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കേയര്  ഭൂവസല  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേളുല സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കേയര്  ഭൂവസങ്ങള  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.
ഇഇ പരനിശമല വനിജയനിചഭാല് കകേരളത്തനിലല മുഴവന കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല 200
ദനിവസലത്ത  ലതഭാഴെനില്  ഉറപ്പുനല്കേഭാനഭാകുലമന്നെട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന.  കേയര്
ഭൂവസത്തനിലന്റെ  വനിനനികയഭാഗല  സഭാധലമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  മഭാതൃകേഭാ  കപഭാജക്ടുകേള  തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലചേയ  നല്കുന്നെതനിനുല  പരനിശതീലനത്തനിനുമഭായനി  3.778
കകേഭാടനി രൂപ എന.സനി.ആര്.എല.ലഎ.-യട്ട് അനുവദനിച്ചു നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.

(ഡനി) ലതഭാഴെനിലുറപട്ട് ഉകദലഭാഗസലര പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് കേയര്ലഫഡനിലന്റെയല
എന.സനി.ആര്.എല.ലഎ.-യലടയല ആഭനിമുഖലത്തനില് ആലപ്പുഴെയനില് ഒരു ഭൂവസ സ്കൂള
ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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സലസഭാനലത്ത കേയര് കമഖലയലട അഭനിവൃദനി

125 (478) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  കേയര്  കമഖലയലട  അഭനിവൃദനിക്കുല  വനികേസനത്തനിനുല
എലന്തലഭാല കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേയറനിലന്റെ  ആഭലന്തര,  വനികദശ  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
എലന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസ്വകേഭാരല സലരലഭകേരുലട സഹകേരണല ഈ കമഖലയലട വനികേസനത്തനിനട്ട്
എങ്ങലന പകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനിലല  പധഭാനലപട  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായമഭാണട്ട്
കേയറനികന്റെയല കേയര് ഉല്പന്നെങ്ങളുകടയല നനിര്മ്മേഭാണല. ഇഇ കമഖലയനില് ഒരു രണ്ടഭാല
പുനനഃസലഘടന സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലല വയ്ക്കുന.  നനിലവനില് തഭാലഴെപറയന്നെ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. കേയര് സഹകേരണ സലഘങ്ങളക്കട്ട് പുനരുദഭാരണ പദതനി പകേഭാരല
സനിര/പവര്ത്തനമൂലധനല നല്കുന.

2. കേയര്  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കട്ട്  അടനിസഭാന  സഇകേരല
വനികേസനല ഉളലപലടയള്ള ധനസഹഭായല  നല്കേനിവരുന.

3. കേയറുല  കേയറുലന്നെങ്ങളുലടയല  വനില്പനയ്ക്കുള്ള  വനിപണനി  വനികേസന
സഹഭായല (എലഡനിഎ) നല്കേനിവരുന.

4. കേയര് കമഖലയനിലല സലരലഭകേര്ക്കട്ട് മഭാര്ജനിന മണനി വഭായ നല്കുന.

5. പകതലകേ  നനികക്ഷപ  സഹഭായ  പദതനിയനിലൂലട  (ലസഷലല്
ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട്  സബ്സനിഡനി) നല്കേനിവരുന.

6. കേയര് വലവസഭായത്തനില് സമ്പൂര്ണ്ണ യനവല്ക്കരണല നടപനിലഭാക്കുന.
പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലുല  കവതനവല
സലരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടഭാവല ഇതട്ട്.

7. ഉല്പഭാദനവല  വനിപണന  പകചേഭാദനവല  (പനി.എല.ലഎ.)
പദതനിയനിലൂലട ആനുകൂലലല നല്കേനിവരുന.
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8. വനില  വലതനിയഭാനല  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ഫണ്ടട്ട്  17  കകേഭാടനിയനില്

നനിനല  77  കകേഭാടനിയഭായനി  വര്ദനിപനിചട്ട്  2017  മഭാര്ചട്ട്  31-നകേല

കേയര്ലഫഡട്ട്,  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നെതീ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്

അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

9. കേയര്കമഖലയനില് കസര് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

10. കേയര് ജനികയഭാ ലടക്സട്ട്വറല്സട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

11. കേയര്പനിരനി/ഡതീവഫബറനിലഗട്ട്  കമഖലയനില്  കൂലനിയലട  നലലഭാരു

വനിഹനിതല സര്ക്കഭാര് തലന്നെ നല്കുന്നെ രതീതനിയനില് ഇനകേല സകപഭാര്ടട്ട്

പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

12. കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലപനഷന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഇവയ്ക്കു പുറലമ ഇഇ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല കേയര്കമഖലയനില് തഭാലഴെപറയന്നെ

പദതനികേള കൂടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

2017-18-ല് കേയര് രണ്ടഭാല പുനനഃസലഘടനഭാ സതീല നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേയര്

വലവസഭായലത്ത  യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേയര്  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കട്ട്  90%

സബ്സനിഡനിയനിലുല സസ്വയല സഹഭായ സലഘങ്ങളക്കുല മറ്റുല 75% സബ്സനിഡനിയനിലുല

സസ്വകേഭാരല  വലക്തനികേളക്കട്ട്  50%  സബ്സനിഡനിയനിലുല  ഡതീവഫബറനിലഗട്ട്  യനങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  വനിഭഭാവനല  ലചേയ്യുന.   ലനന്മഭാറ  മണ്ഡലത്തനിലല  വടവന്നൂരനില്

പതനിദനിനല  60,000  ലതഭാണ്ടട്ട്  ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാനുള്ള  കശഷനികയഭാലട  ഇഇ  സതീല

പകേഭാരമുള്ള  ആദലലത്ത  മനിലട്ട്പ്ല്ലേ  കമയട്ട്  മഭാസത്തനില്  പവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുല.

2017-18-ല് 100 ചേകേനിരനി മനില്ലുകേള ആരലഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്.

ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  സനിന്നെനിലഗട്ട്  ലമഷതീനുകേള  സലഘങ്ങളക്കട്ട്  മഭാതല

ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.  സസ്വകേഭാരല നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട് കേയര്കബഭാര്ഡട്ട്

നല്കുന്നെ  സഹഭായത്തനിനുപുറലമ  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനിയമുണ്ടഭാകുല.

2017-18 കഫഭാല മഭാറനിലഗ്സട്ട് ലനിമനിറഡനിലന്റെ കേതീഴെനില് കേയര് കകേഭാമ്പസനിറട്ട് ഫഭാകറനിയലട

പവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പുതനിലയഭാരു കേയര്

മഭാടസട്ട്  ഡനിവനിഷനട്ട്  രൂപല  നല്കുന്നെതനിനുല  കേയര്  ലമഷതീന  ഫഭാകറനി  ആദലമഭായനി

പൂര്ണ്ണകശഷനിയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഇഇ  സഭാകങതനികേ  നവതീകേരണലമൂലല  കേയര്പനിരനിക്കഭാര്ക്കുല,  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുല
ലതഭാഴെനില്  നഷലപടനിലലന്നെട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അവരുലട
ഉല്പന്നെങ്ങള  മനിനനിമല  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെ  വനിലയട്ട്  വഭാങ്ങനി  സലഭരനിക്കുല.
ആദലഘടത്തനില്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനിനള്ള  ഉല്പന്നെങ്ങളഭാണട്ട്
സലഭരനിക്കുകേ.  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല കേയര്ലഫഡട്ട്  2  ലക്ഷല കേസ്വനിന്റെല് കേയര്
സലഭരനിക്കുന്നെതനിനുല കേയര് കകേഭാര്പകറഷന  200  കകേഭാടനി  രൂപയലട ഉല്പന്നെങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടട്ട്.   ഇവ  വനിറഴെനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
സബ്സനിഡനി നല്കുന്നെതനിനഭായനി 48 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ആലപ്പുഴെയനിലല കേയര്കമള ആഭലന്തര വനിപണനിക്കട്ട് ഉഇന്നെല് നല്കേനിലക്കഭാണ്ടട്ട്
ലസപലബര്  മഭാസത്തനില്  സലഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേയറനിലന്റെ
പുതനിയ ഡനിമഭാന്റെട്ട് ഹരനിത കകേരളല പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായള്ള മണ്ണട്ട്-ജല സലരക്ഷണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  കേയര്  ഭൂവസങ്ങളനില്  നനിന്നെഭായനിരനിക്കുല.
കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല കേയര് ഭൂവസല ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാല.   ഇഇ പരനിശമല
വനിജയനിചഭാല് കകേരളത്തനിലല മുഴവന കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല  200  ദനിവസലത്ത
ലതഭാഴെനില് ഉറപ്പുനല്കേഭാനഭാകുല. ഇതനിനഭായനി ആലപ്പുഴെയനില് ലതഭാഴെനിലുറപട്ട് ഉകദലഭാഗസലര
പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  കേയര്ലഫഡനിലന്റെയല,  എന.സനി.ആര്.എല.ലഎ.-യലടയല
ആഭനിമുഖലത്തനില് ഭൂവസ സ്കൂള ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

രണ്ടഭാല  പുനനഃസലഘടനഭാ  സതീമനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുനരുദരനിക്കുന്നെ  കേയര്
സഹകേരണ സലഘങ്ങളക്കട്ട് പവര്ത്തന മൂലധനവല മഭാകനജതീരനിയല് സബ്സനിഡനിയല
നല്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതനിനുകവണ്ടനി  എന.സനി.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട്  ഒരു
കപഭാജകട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  പവര്ത്തനമൂലധനല  നല്കുന്നെതനിനട്ട്
12 കകേഭാടനി രൂപയല മഭാകനജതീരനിയല് സബ്സനിഡനിക്കട്ട് 3 കകേഭാടനി രൂപയല അധനികേമഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേയര് സഹകേരണ സലഘങ്ങളുലട വകേയനില് മുനകേഭാലത്തട്ട്
വനിവനിധ  സതീമുകേളനിലഭായനി  ലഭനിച  പണത്തനില്  മനിചമുള്ളതട്ട്  പവര്ത്തനമൂലധനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  അനുവഭാദല  നല്കുല.  കേയര്കമഖലയഭായനി  ആലകേ  128  കകേഭാടനി
രൂപയല, ഇതനിനുപുറലമ കേയര് ഉല്പഭാദകേ സലഘങ്ങളുലട പുനനഃസലഘഭാടനത്തനിനഭായനി
എന.സനി.ഡനി.സനി.  മുഖഭാന്തനിരല  ലഭലമഭാക്കുന്നെ  100  കകേഭാടനി  രൂപയല
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുല. 

(ബനി)  കേയറനിലന്റെ  അഭലന്തര  വനികദശ  വനിപണനി  വനിപുലലപടുത്തുന്നെതനില്
പദര്ശനങ്ങളനില്  പലങടുക്കുകേ,  ബയര്-ലസലര്  മതീറ്റുകേളനില്  പലങടുക്കുകേ,  വനികദശ
വനിപണനിക്കഭാവശലമഭായ ഉല്പന്നെങ്ങള വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള
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കഫഭാല  മഭാറനിലഗ്സട്ട്  (ഇനഡല)  ലനി.,  കേയര്ലഫഡട്ട്,  കകേരള  കസറട്ട്  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ
കഷഭാറൂമുകേള  വനിവനിധ  സലസഭാനങ്ങളനില്  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുല  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017  ലസപലബറനില്  ആലപ്പുഴെയനില്  വചട്ട്  കേയര്  കകേരള
രഭാജലഭാന്തരകമള  നടത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്
1353/16/ലഎഡനി,  തതീയതനി
30-12-2016-ാം നമ്പര് ഉത്തരവപകേഭാരല നടത്തനിപ്പു ചുമതല കേയര് കകേഭാര്പകറഷലന
ഏല്പനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഉതവകേഭാലങ്ങളനില്  റനികബറട്ട്  നല്കേനി  കേയര്
ഉല്പന്നെങ്ങള  വനിറഴെനിച്ചുവരുന.  പഭാകദശനികേ  ഉതവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  വനിപണന
കമളകേളനില്  സജതീവമഭായനി  പലങടുത്തുവരുന.  കൂടഭാലത  ഇതര  സലസഭാന
മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട് ലഫഡകറഷനുകേളുമഭായനി കചേര്ന്നെട്ട് വനിപണനി കേലണ്ടത്തുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  യ.പനി.  കസറട്ട് ഹഭാനഡട്ട് ലൂല ലഫഡകറഷനുമഭായനി ധഭാരണഭാപതല
ഒപ്പു വചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  നനിയനനിത  യനവത്കേരണല  എന്നെ  പദതനിയനില്നനിനല  സമ്പൂര്ണ്ണ

യനവത്കേരണല കേയര് കമഖലയനില് നടപഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  സസ്വകേഭാരല സലരലഭകേര്ക്കട്ട്

ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി  ഡനി.എഫട്ട്.  ലമഷതീനുകേള  50%  സബ്സനിഡനി

നനിരക്കനില്  ലഭലമഭാക്കുല.   സസ്വകേഭാരല  നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  കേയര്കബഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന്നെ

സഹഭായത്തനിനുപുറകമ  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  നല്കുല.   നനിലവനില്

വരുമഭാനല  ഉറപഭാക്കല്  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  സസ്വകേഭാരല

സലരലഭകേര്ക്കുകൂടനി ലഭലമഭാക്കുല. കേയര് മഷനിനറനികേള സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ലഭലമഭാക്കുന.

കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട സലരക്ഷണല

126  (479)  ശതീ  .    എല  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷല കേയര്ലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള

സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തലഭാല  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന  എന്നെട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേയര്ലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമല  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തലഭാല

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുന എന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേയര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  ഇഇ
സര്ക്കഭാര്  ഒരു  രണ്ടഭാല  പുനനഃസലഘടനഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനണ്ടട്ട്.
പവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത സലഘങ്ങലള പവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടട്ട് സലകയഭാജനിപനിക്കുകമ്പഭാള
കൂടുതല്  കപര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  നല്കേഭാനഭാകുല.  എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുല  എടുത്തുമഭാറനി
പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴെനിലുല  കവതനവല  സലരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്
സമ്പൂര്ണ്ണ  യനവത്കേരണല  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനല  ലചേയ്യുന്നെതട്ട്.
യനവത്കേരണല  വഴെനി  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവട്ട്  വകേവരനിക്കഭാനഭാകുല.  തന്മൂലല
സലഘങ്ങളനില്  കൂലനി  വര്ദനവട്ട്  നടപഭാക്കഭാനുല  കേഴെനിയല.  സലഘങ്ങളനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേയര്  മുഴവനുല  മനിനനിമല  കൂലനി  ഉറപഭാക്കനി  കേയര്ലഫഡട്ട്
സലഭരനിക്കുല.  ഇഇ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കേയര്  ഉല്പന്നെങ്ങള  ലനയ്യുന്നെവരുലട
ഉല്പന്നെങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന ക്രയവനിലസനിരതഭാ പദതനി വഴെനി സലഭരനിക്കുല.
അവ ഡനിസഇണ്ടട്ട് നല്കേനി വനിറഴെനിക്കുല.  ആയതനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷത്തനില്  77
കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത ഡനി.എഫട്ട്. മനില്ലുകേള സഭാപനിചട്ട് കുടുലബശതീ
അടക്കമുള്ള സലവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനല വര്ദനിപനിചട്ട്
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള സലരക്ഷനിക്കുല.

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട കപരനില് അനലസലസഭാനങ്ങളനില് ഭൂമനി

127  (480)  ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  കപരനില്  അനല
സലസഭാനങ്ങളനില്  ഭൂമനി  വകേവശമുകണ്ടഭാലയന്നെട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  എങനിൽ  ഇതട്ട്
ഏലതലഭാല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  കപരനിലഭാലണനല,  എവനിലടലയലഭാ
മഭാലണനല എത ഭൂമനി വതീതമുലണ്ടനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  ഓകരഭാന്നെനിലന്റെയല  നനിലവനിലല  അവസലയക്കുറനിചട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വലവസഭായ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
അനലസലസഭാനങ്ങളനില് ഭൂമനി വകേവശമനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

142/2020.
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ഉദുമ സനിന്നെനിങ ട്ട് മനില്

128  (481)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വലവസഭായപരമഭായനി പനികന്നെഭാക്കല നനിൽക്കുന്നെ കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല
ഉദുമയനില് കേഴെനിഞ്ഞെ എല്. ഡനി. എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിച ലപഭാതു
കമഖലഭാ  വലവസഭായ സഭാപനമഭായ ഉദുമ  സനിന്നെനിങട്ട്  മനിലനിലന്റെ പവര്ത്തനല എന്നെട്ട്
ആരലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സഭാപനത്തനികലയഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞെ എല്.  ഡനി.  എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാക്കനിയ റഭാങട്ട് ലനിസനില്നനിനല ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള നനിയമനിക്കഭാന നടപടനികേള
ഉണ്ടഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  33.94  കകേഭാടനി  അടങല്  തുകേയ്ക്കുള്ള  പുതുക്കനിയ  വനിശദമഭായ  കപഭാജകട്ട്
റനികപഭാര്ടനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയല ബഹു.  വഹകക്കഭാടതനിയനില് നനിലവനിലുള്ള
കകേസുകേളനില്  തതീരുമഭാനല  ഉണ്ടഭാകുകേയല  ലചേയ്യുന്നെ  മുറയട്ട്  മനിലനിലന്റെ  പവര്ത്തനല
ആരലഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയന്നെതഭാണട്ട്.

(ബനി)  വഹകക്കഭാടതനിയനിലല  കകേസുകേളനികന്മല്  തതീരുമഭാനല  ഉണ്ടഭാകുന്നെ മുറയട്ട്
ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

മങട നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വലവസഭായ കസഭാണ്

129 (482) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) മങട നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിൽ വലവസഭായ കസഭാൺ സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സർക്കഭാർ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുലമന്നെട്ട്  2016-17-ലല  ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനില്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ളപകേഭാരല മങട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മങട വനികലജനില്ലപട
690  ഏക്കര്  സലല  റവനക്യൂ  വകുപനില്നനിനല  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കേനിനഫയല
വലവസഭായ വകുപ്പുല സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി വകേമഭാറനി ലഭനിചഭാല് ഏതട്ട് തലത്തനിലുളള വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള
ആരലഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് കേനിനഫ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലവസഭായ  കസഭാണ്  ആരലഭനിക്കുന്നെതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  കേനിനഫ  പഠന
റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  മങട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വലവസഭായ  കസഭാണ്

സഭാപനിക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  690  ഏക്കര് ഭൂമനി  ലനകഗഭാകഷലറഡട്ട്  പര്കചസട്ട്

വലവസകേള  പഭാലനിചട്ട്  ഏലറടുക്കുന്നെതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

പസ്തുത  ഭൂമനി  കേനിനഫ  ഇതുവലര  ഏലറടുത്തനിടനില.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  തുടര്

നടപടനികേള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതട്ട് റവനദ്യു അധനികൃതരഭാണട്ട്.  റവനദ്യു വകുപനില്നനിന്നെട്ട്

ഇതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട് അറനിയനിപട്ട് ലഭനിക്കുന്നെ മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്

കേനിനഫ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.

(ബനി)  കേനിനഫയട്ട്  ഭൂമനി  വകേമഭാറനിയ  കശഷല  കേനിനഫയലട  സഭാകങതനികേ ടതീല

പസ്തുത ഭൂമനി പരനികശഭാധനിച കശഷല മഭാതകമ കപഭാജക്ടുകേള തതീരുമഭാനനിക്കുകേയള്ളു. 

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  കേനിനഫ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഒനല

തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

വലവസഭായ നയല

130 (483) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :

ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പുതനിലയഭാരു വലവസഭായ നയത്തനിനട്ട്  രൂപല  നല്കേഭാനു

കദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  വളർചയ്ക്കുട്ട്  അനുകൂലമഭായ  സഭാഹചേരല

ലമഭാരുക്കഭാന  എലന്തഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  പസ്തുത  നയത്തനില്  ഉളലപടുത്തഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത നയല എന്നെകത്തക്കട്ട് പഖലഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?



196      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  യവഭാക്കലള  ലതഭാഴെനില്  അകനസ്വഷകേരനില്നനിനല  ലതഭാഴെനില്
ദഭാതഭാക്കളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലല  മുന  നനിര്ത്തനിയള്ളതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുള്ള  വലവസഭായ  നയല.  വലവസഭായ,  കേരകേഇശല  കമഖലകേളനില്
സതസ്വരവല  ഉഇര്ജസസ്വലവമഭായ  വളര്ചയട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  സഭാഹചേരലല
സൃഷനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഉതകുന്നെ  തരത്തനിലുല,  പഭാരനിസനിതനികേ/മലനിനതീകേരണ  പശ്നങ്ങള
ഉണ്ടഭാക്കഭാത്തതുല കുറഞ്ഞെ വവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗല ആവശലമുള്ളതുല യവജനങ്ങളക്കട്ട്
കൂടുതല്  ലതഭാഴെനില്  അവസരങ്ങള  പദഭാനല  ലചേയ്യുന്നെ  തരത്തനിലുല  നനിലവനിലുള്ള
വലവസഭായ നയത്തനില് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള വരുത്തനി സലസഭാനത്തട്ട്  ഒരു
പുതനിയ  വലവസഭായ  നയല  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
വലവസഭായ  സലരലഭങ്ങള  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  അനുമതനികേളുല  കനിയറനസുകേളുല
ഓണ്വലന  സലവനിധഭാനങ്ങള  വഴെനി  നല്കുകേ,  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കപഭാളനിസനി,  നനികക്ഷപ  സഇഹൃദ  എക്സനിറട്ട്  കപഭാളനിസനി,  വനിദലഭാര്തനി,
യവ,  വനനിത  സലരലഭകേര്ക്കട്ട്  കപഭാതഭാഹനല,  പഭാരമ്പരല  വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട്
പകതലകേ പദതനികേള, വലഫട്ട് സയനസട്ട് ഭക്ഷല സലസരണല ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല്സട്ട്
കമഖലകേളക്കട്ട്  ഉഇന്നെല്,  നനികക്ഷപ സഇഹൃദ അന്തരതീക്ഷല സൃഷനിക്കല് തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട് ടനി നയത്തനില് പഭാധഭാനലല നല്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി)  വലവസഭായ നയത്തനിലന്റെ കേരടട്ട്  സര്ക്കഭാര് സജതീവമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

   വലവസഭായ കമഖലലയ അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട് പുതനിയ പദതനികേള

131 (484) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  കമഖലലയ  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട്
എലന്തലഭാല പുതനിയ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാല  വലവസഭായ  കമഖലകേളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  ലതരലഞ്ഞെടുത്തനി
ട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനുള്ള  ധനല  എങ്ങലന  സമഭാഹരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  സലസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  കമഖലലയ  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേള തഭാലഴെ സൂചേനിപനിക്കുന:

സൂക്ഷ്മ-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരല  വലവസഭായ  സലരലഭങ്ങളക്കട്ട്  ലമചലപട
ആനുകൂലലവമഭായനി  സലരലഭകേതസ്വ  സഹഭായ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ചേനില
വലവസഭായങ്ങലള മുനഗണനഭാ ലനിസനില് ഉളലപടുത്തനി സലരലഭകേതസ്വ സഹഭായ പദതനി
വഴെനി  അവയട്ട്  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  നല്കേനിവരുന.  എലഭാ  ജനിലഭാ
വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുല ബനിസനിനസട്ട് ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
വലവസഭായ  സലരലഭകേലര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുല
ഇനലവകസഴട്ട്  മതീറട്ട്,  സലരലഭകേതസ്വ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി,  ലടകകഭാളജനി  കനിനനികേട്ട്,
സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാഗഭാല,  സൂക്ഷ്മ-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരല  സലരലഭകേരുലട
ഉത്പന്നെ  വനിപണന  കമളകേള  തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനണ്ടട്ട്.  സ്കൂള,
കകേഭാകളജട്ട്  തലങ്ങളനില്  സലരലഭകേതസ്വ  വനികേസന  കബ്ബുകേള  വഴെനി  ധനസഹഭായല
നല്കേനിവരുന. 

(ബനി) സൂക്ഷ്മ-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരല വലവസഭായ കമഖലകേള. 

(സനി)  സലസഭാന ബഡ്ജറനില് വനിവനിധ പദതനികേളനിലഭായനി  ഇതനിനഭായനി  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ലകേഭാരടനി കേനിനഫയലട വനികേസനല

132  (485)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാരടനി  കേനിനഫയലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലന്തങനിലുല  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  പസ്തുത  നടപടനികേള  ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട്  എന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാരടനിയനിലല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തല  പസനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗ
ശൂനലമഭായ  സലല  കേനിനഫയലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നെതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പസ്തുത പദതനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ലകേഭാരടനി  കേനിനഫ
പഭാര്ക്കനിലന്റെ രണ്ടഭാല ഘട വനികേസനത്തനിനുള്ള നടപടനികേള കേനിനഫ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 68000 ചേതുരശ അടനി വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള ഒരു ബഹുനനില ഫഭാകറനി
സമുചയല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പഭാരലഭ നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  ലകേഭാരടനി  കേനിനഫ  പഭാര്ക്കനികനഭാടട്ട്  കചേര്നള്ള കകേന്ദ്ര നഗര വനികേസന
മനഭാലയത്തനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ഭൂമനി കേനിനഫയട്ട് നല്കുന്നെതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
കകേന്ദ്ര  നഗര  വനികേസന  മനഭാലയവമഭായനി  ബന്ധലപടനിരുന.  എന്നെഭാല്  ലകേഭാരടനി
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പസട്ട്  ഉളലപലട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പസ്സുകേളുലട  അടച്ചുപൂടല്
സലബന്ധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നെ മുറയട്ട്  മഭാതലമ സലല വകേമഭാറല സലബന്ധനിച
അന്തനിമ  തതീരുമഭാനല  വകേലക്കഭാള്ളുന്നെതനിനട്ട്  കേഴെനിയകേയള്ളുലവന്നെട്ട്  കകേന്ദ്ര  നഗര
വനികേസന മനഭാലയല അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ പുനനഃസലഘടനഭാ കബഭാര്ഡട്ട് (റനിയഭാബട്ട്)

133 (486) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണ്ടനി :
ശതീ  .   എല  .   നഇഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത വലവസഭായ കമഖലയലട  പവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ  പുനനഃസലഘടനഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്
(റനിയഭാബട്ട്) പുനനഃസലഘടനിപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)   റനിയഭാബനിലന്റെ  പുനനഃസലഘടനയ്ക്കുകശഷല  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല
ഏലതലഭാല  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  തസ്വരനിതലപടുത്തുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുള്ള
ലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത കബഭാര്ഡനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.  വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)നമ്പര്  492/2016/വലവ.
തതീയതനി 3-6-2016 ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരല റനിയഭാബട്ട് പുനനഃസലഘടനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഉത്തരവട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  മുനകേഭാല  പവര്ത്തനങ്ങളുല,
ഇകപഭാഴെലത്ത അവസയല ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ പുനനഃസലഘടനഭാ കബഭാര്ഡട്ട്
(റനിയഭാബട്ട്)  മുകഖന  വനിശദമഭായനി  വനിശകേലനല  ലചേയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഉല്പഭാദന  സലവനിധഭാനങ്ങളുലടയല,  സഭാകങതനികേ  വനിദലയലടയല  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
നവതീകേരണല,  വനിപണന  സഭാധലതയള്ള  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  വവവനിദലവത്കേരണല,
വനിപുലതീകേരണല,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സലവനിധഭാനല,  ധനപരമഭായ

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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പുനരുദഭാരണല,  സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  സഹകേരണല  ശക്തനിലപടുത്തല്
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട   പവര്ത്തനല  കമഭാണനിടറനിലഗട്ട്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള
സലവനിധഭാനങ്ങളുലട  ശക്തനിലപടുത്തല്  എന്നെതീ  നടപടനികേള  സതസ്വരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതട്ട്.  

മുനകേഭാലങ്ങളനിലല  കമഭാശല  പവര്ത്തനല  കേഭാരണല  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  മറട്ട്
ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല  സഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നെ  സനിതനിയനിലല  മനിക്ക
സഭാപനങ്ങളുല.  ആയതനിനഭാല്  കൂടുതല്  ധനസഹഭായല  ബഡ്ജറനില്നനിനല
നല്കുകേയണ്ടഭായനി.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല
വനിവനിധ  നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേളക്കുള്ള  പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി
123  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കേനിയനിരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളക്കഭായള്ള
പദതനി വനിഹനിതല 270 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

വനിപണന മൂലലമുള്ള ഉല്പന്നെങ്ങളുലട ഉല്പഭാദന വനിപുലതീകേരണത്തനിലൂലടയല,
നവതീന  സഭാകങതനികേ  വനിദലയനിലൂലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കൂടനിയല,  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട
വവവനിധലവത്കേരണത്തനിലൂലട  വനിപണന  സഭാധലതകേള  ഉറപ്പുവരുത്തനിയല
മഭാതകമ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  വനിപണനിയനിലല  കേടുത്ത  മതരലത്ത
അതനിജതീവനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളു എന്നെട്ട് കേലണ്ടത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല മുതല്  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് വനിപുലമഭായ
നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.
ഇപകേഭാരല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനല  ലമചലപടുത്തനി
സുസനിരമഭായ വനികേസന പഭാതയനില് എത്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നെതട്ട്. 

(സനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനല  കൂടുതല്  ശക്തനി
ലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് മുനഗണന നല്കേനി നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെ
വനിവനിധ  പദതനികേളുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപനിനട്ട്  റനിയഭാബട്ട്  മുകഖന  നടത്തനി
വരുന്നെ  പവര്ത്തന  നനിരതീക്ഷണ  സലവനിധഭാനവല,  അവകലഭാകേന  സലവനിധഭാനവല
ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേളുല സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

റനിയഭാബട്ട് മുകഖന മഭാസല കതഭാറുല നടത്തനിവരുന്നെ പവര്ത്തന അവകലഭാകേനങ്ങളുലട
ഫലമഭായനി  അനുകേരണതീയമഭാക്കഭാവന്നെ  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങള  മറ്റുള്ള
സഭാപനങ്ങളനികലയ്ക്കുല  പകേര്ന നല്കുവഭാന സഹഭായകേമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി കനടുന്നെതനിനഭായള്ള വനിവനിധ ഘടകേങ്ങളനില്
റനിയഭാബട്ട് നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന്നെ ചുമതലകേളക്കുല പഭാധഭാനലമുണ്ടട്ട്.

സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനല  സലബന്ധനിചട്ട്  റനിയഭാബട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നെ
വനിശകേലന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലടയല  ചേര്ചകേളുലടയല  കൂടനി  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഇഇ സഭാപനങ്ങളുലട  നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളുളലപലടയള്ള
വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളനില് നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന്നെതട്ട്. 
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പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങളുലട കപഭാതഭാഹനല

134 (487) ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴെനില്ശക്തനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായങ്ങളുലട
കപഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളലട വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഠനിനമഭായ  ലതഭാഴെനില്  സഭാഹചേരലവല  പരനിതഭാപകേരമഭായ  കവതന
ഘടനയലമന്നെ  നനിലവനിലല  സനിതനി  ലമചലപടുത്തഭാനഭായനി  എലന്തലഭാല  പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള പുറന്തള്ളഭാത്ത വനിധത്തനിലുള്ള ആധുനനികേവത്കേരണവല
യനവത്കേരണവല വഴെനി  അധസ്വഭാനല  ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനികനഭാലടഭാപല  ഉലഭാദനക്ഷമത
വര്ദനവല  സഭാമ്പത്തനികേ  കനടവല  പഭാപലമഭാക്കഭാന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായങ്ങലള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  അവലയ
സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുല  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
വകേത്തറനി കമഖലയനില് ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട് ഗുണകമന്മയള്ള അസലസ്കൃത വസ്തുക്കള യഭാണ്
ബഭാങ്കുകേള  വഴെനി  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സബ്സനിഡനിയല  മഭാര്ജനിനമണനി  വഭായയല
നല്കുന്നെ പദതനി,  വകേത്തറനി കമഖലയനില് സസ്വയല ലതഭാഴെനില് സൃഷനിക്കല് പദതനി,
ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുല  മറട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള  പകചേഭാദന  പരനിപഭാടനി,  ലലകേത്തറനി
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ഉല്പഭാദന കപഭാതഭാഹന ധനസഹഭായ പദതനി, വകേത്തറനി
ഗഭാമവല  സമഗ  വകേത്തറനി  ഗഭാമവല  പദതനി,  അലശദഭാന  സമ്പഭാദല  പദതനി,
വകേത്തറനി  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി,  വനിപണന-കേയറ്റുമതനി
കപഭാതഭാഹന പദതനി,  വകേത്തറനി സലഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവത്കേരണ പദതനി,
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  കപഭാതഭാഹന പദതനി,  പരനിശതീലനല വനപുണലല
കശഷനിവനികേസന പദതനി,  ഒരു വതീടനില് ഒരു തറനി  പദതനി,  പഭാഥമനികേ വകേത്തറനി
ലനയട്ട്  സഹകേരണ സലഘങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഓഹരനി പങഭാളനിത്തല,  ഹഭാലന്റെക്സട്ട്
ഹഭാന്റെട്ട് വതീവട്ട് എന്നെനിവയനിലല ഓഹരനി പങഭാളനിത്തല എന്നെനിവ നടപഭാക്കനിവരുന.
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കേരകേഇശല കമഖലയനില് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സലരലഭങ്ങള ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
'ASHA'  എന്നെ  പദതനി,  വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  പദതനി,  കേരകേഇശല  കസറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
പദതനി,  ലപഭാതു കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനി  എന്നെനിവയല
നടപഭാക്കനിവരുന. കേരകേഇശല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കപഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി കദശതീയ
അവഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  സലസഭാന  അവഭാര്ഡകേള  നല്കുന്നെ  പദതനിയല
നടപഭാക്കനിവരുന.

ഇഇറ-പനമ്പട്ട്  ലനയട്ട്  കമഖലലയ  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഇഇ
കമഖലയനിലല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  സലസഭാന  ബഭാലബൂ
കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  സഭാമൂഹല  യനവത്കൃത  പനമ്പട്ട്  ലനയട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
ശഭാക്തതീകേരണല,  സതീവറനിലഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  സഭാപനല,  ഫതീഡര്  യൂണനിറ്റുകേള/പതീ-
കപഭാസസനിലഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  ശക്തനിലപടുത്തല്,  മൂലലഭാധനിഷനിത
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണല എന്നെനിവയഭായനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ഖഭാദനി
ഗഭാമ വലവസഭായ കമഖലയനില് മനിനനിമല കവതന പദതനി, നൂല്പട്ട് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ഇനലസന്റെതീവട്ട് പദതനി, വഭായ പദതനികേള എന്നെനിവ നടപഭാക്കനിവരുന.

കേയര് കമഖലയനില് കേയര് സഹകേരണ സലഘങ്ങളക്കട്ട് പുനരുദഭാരണ പദതനി
പകേഭാരല  പവര്ത്തന  മൂലധനല,  അടനിസഭാന  സഇകേരലവനികേസനത്തനിനഭായനി
ധനസഹഭായല,  വനിപണനി വനികേസന സഹഭായല,  കേയര്കമഖലയനിലല  സലരലഭകേര്ക്കട്ട്
മഭാര്ജനിനമണനി  വഭായ,  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  സഹഭായ  പദതനി,  ഉല്പഭാദനവല
വനിപണന പകചേഭാദനവല പദതനി, വനിലവലതനിയഭാനല പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനി,
കസര്  വനികേസന  പദതനി,  കേയര്പനിരനി/ഡതീവഫബറനിലഗട്ട്  കമഖലയനില്  കൂലനിയലട
നലലഭാരു  വനിഹനിതല  സര്ക്കഭാര്  വഹനിക്കുന്നെ  രതീതനിയനില്  ഇനകേല  സകപഭാര്ടട്ട്  സതീല,
കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലപനഷന പദതനി എന്നെനിവ നടപഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത
പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലുല  കൂലനിയല  സലരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്
യനവത്കേരണല  നടത്തുന്നെതനിനുല  വനില  വലതനിയഭാനല  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുല
കുടുലബശതീ അടക്കമുള്ള സലവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനല
നടത്തുന്നെതനിനുല  കസര്  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുല  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനില്  ലതഭാഴെനിലലടുക്കുന്നെ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ലമചലപട  ലതഭാഴെനില്  സഭാഹചേരലല  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വകേത്തറനി  കമഖലയനില്  വരുമഭാനല  ഉറപഭാക്കല്  പദതനി,
ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനനുസരനിചട്ട്  ലപഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവട്ട്,  ആകരഭാഗലപരമഭായ
പശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ,  വതീടനികനഭാടു  കചേര്ന്നെട്ട്
പണനിപ്പുര സഭാപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല, സ്കൂള തലത്തനില് പഠനിക്കുന്നെ
ലനയ്ത്തുകേഭാരുലട മക്കളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,  ലടകകഭാളജനി അപ്ഗകഡഷന
പദതനി എന്നെനിവ നടപഭാക്കനിവരുന.
1075/2017.
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കേരകേഇശല കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട സഭാകങതനികേ വവദഗ്ദ്ധലത്തനിലന്റെ
കുറവല  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കുറവല,  ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ വനിദലയലട  അഭഭാവവല,
ലമചലപട  പണനിയഭായധങ്ങളുലട  അഭഭാവല  എന്നെനിവ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനികന്റെയല  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
കേരകേഇശല കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്നെ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കുടുലബ  വരുമഭാനല
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  കുടുലബഭാലഗങ്ങളക്കട്ട്  അനുബന്ധ  കമഖലയനില്  വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശതീലനല  നല്കേനി  സസ്വയല  സലരലഭങ്ങള  ആരലഭനിക്കുവഭാന  സഹഭായല
നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇഇറ-പനമ്പട്ട് ലനയട്ട് കമഖലലയ സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുല ലതഭാഴെനില് സഭാഹചേരലല
ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുമഭായനി ഇഇ കമഖലയനിലല ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള
സലസഭാന ബഭാലബൂ കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന സഭാമൂഹല യനവത്കൃത പനമ്പു ലനയട്ട്
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ശഭാക്തതീകേരണല,  സതീവറനിലഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  സഭാപനല,  മനിനനിമല
കവജസട്ട് പദതനി/ഡനി.എ. ആനുകൂലലല എന്നെനിവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

ഖഭാദനി  ഗഭാമവലവസഭായ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  അദസ്വഭാനഭഭാരല
കുറയ്ക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചേര്ക്കകേളുകടയല  തറനികേളുകടയല  ആധുനനികേ
വത്കേരണത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതനിലൂലട  ഉല്പഭാദന
ക്ഷമതയല കവതനവര്ദനവല വകേവരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലമന്നെട്ട്  കബഭാദലലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇഇ കമഖലയനില് മനിനനിമല കവതനല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കേയര്കമഖലയനില് സഹകേരണ സലഘങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ മുഴവന കേയറുല
മനിനനിമല  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി  സലഭരനിക്കുന്നെതനിനുല  ലചേറുകേനിട  ഉല്പഭാദകേരുലട
ഉല്പന്നെങ്ങള  നലഭായവനില  നല്കേനി  സലഭരനിക്കുന്നെതനിനുല  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലുല  കൂലനിയല
സലരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  യനവത്കേരണല  നടത്തുന്നെതനിനുല  വനില  വലതനിയഭാനല
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനില്  സലരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്
അവരുലട അദസ്വഭാനഭഭാരല കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി ഉചേനിതമഭായ കതഭാതനില് യനവത്കേരണല
നടത്തുന്നെതനിനുല  ലപഭാതു  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുല  കസറുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുല  അവരുലട  സഭാകങതനികേ  മനികേവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുല
ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുല  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കുന്നെതനിനുല  സഭാകങതനികേ
സഹഭായല നല്കുന്നെതനിനുല സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കുന്നെത്തറ ലടക്സട്ട്റയനില്സനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത ബഭാധലത

135  (488)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപടുന്നെ
കുന്നെത്തറ  ലടക്സട്ട്റയനില്സനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  ബഭാധലത  എതയഭാലണന്നെട്ട്
കനിപലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) കുന്നെത്തറ ലടക്സട്ട്റയനില്സനിനട്ട് ബഭാധലതയള്ള പല സഭാപനങ്ങളുല ഇന്നെട്ട്
നനിലവനിലനിലഭാത്തതുല  അവരുലട  ബഭാധലത  ലപരുപനിചട്ട്  കേഭാണനിചതഭാലണനമുള്ള
കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കുന്നെത്തറ  ലടക്സട്ട്റയനില്സനിലന്റെ  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  വനിലമതനിക്കുന്നെ
ഭൂമനിയല  അനുബന്ധവസ്തുക്കളുല  സസ്വകേഭാരല  വലക്തനികേള  കേയടക്കഭാനുള്ള  ശമല
തടയന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുത്തട്ട്  പുതനിയ  വലവസഭായങ്ങള
ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഉണ്ടട്ട്.  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി) കുന്നെത്തറ ലടക്സട്ട്റയനില്സനിലന്റെ ആസനികേള സലബന്ധനിചട്ട് പുതുക്കനിയ
വനില  നനിര്ണ്ണയല  നടത്തനി  ആയവയലട  യഥഭാര്ത  മൂലലല  അടനിയന്തരമഭായനി
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നെ  മുറയട്ട്  ഇഇ  വനിഷയത്തനില്
തുടര്നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണട്ട്.

വലഭാവസഭായനികേ രലഗത്തട്ട് സസ്വകേഭാരല നനികക്ഷപല

136 (489) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട്  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വലഭാവസഭായനികേ  രലഗത്തട്ട്  സസ്വകേഭാരല  നനികക്ഷപല
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലസഭാനലത്ത  വലവസഭായല,  ലതഭാഴെനില്  എന്നെതീ  രലഗത്തുള്ള
അനഭാകരഭാഗലപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുല  കേര്ശന
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുല തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  രലഗലത്ത  സസ്വകേഭാരല  നനികക്ഷപല  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന
അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നെ കേഭാരലത്തനില് എലന്തലഭാല നടപടനികേള
ഈ സര്ക്കഭാര് വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വലഭാവസഭായനികേ  രലഗത്തട്ട്  സസ്വകേഭാരല  നനികക്ഷപല
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട-ഇടത്തര സലരലഭങ്ങളക്കട്ട്
ലമചലപട ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന്നെ സലരലഭകേതസ്വ  സഹഭായപദതനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ലപഭാതു  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഇഇ  സലരലഭങ്ങളക്കട്ട്  സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  15  ശതമഭാനവല വനനിതഭാ സലരലഭങ്ങളക്കുല  പടനികേജഭാതനി പടനികേ
വര്ഗ്ഗ  സലരലഭങ്ങളക്കുല  യവസലരലഭങ്ങളക്കുല  സനിര  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ
20  ശതമഭാനവല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  നല്കുന.  യവസലരലഭകേലര  വളര്ത്തനി
ലയടുക്കുന്നെതനിനുല  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്
സലരലഭകേതസ്വ  വനികേസന  കബ്ബുകേള  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ജനിലഭാ  വലവസഭായ വകുപട്ട്
മുകഖന  ബനിസനിനസട്ട്  ഇനകേദ്യുകബഷന  ലസന്റെറുകേള  പവര്ത്തനല  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
കൂടഭാലത  വലവസഭായ  വളര്ച  തസ്വരനിതലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുല
ഇനലവകസഴട്ട് മതീറട്ട്,  സലരലഭകേതസ്വ പരനിശതീലന പദതനി, ലടകകഭാളജനി കനിനനികേട്ട്,  സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാഗഭാല  നടത്തനിവരുന.  ലകേ-ബനിപട്ട്  മുകഖന  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട
ഇടത്തരല വലവസഭായനികേളക്കട്ട് വനിപണനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ബനി ടു ബനി മതീറ്റുകേള,
കദശതീയ അന്തര്കദ്ദേശതീയ കമളകേള എന്നെനിവ സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.

സസ്വകേഭാരല  നനികക്ഷപല  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേനിനഫ
22 വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

നനികക്ഷപല കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിവനിധ കമഖലകേളനില് വലവസഭായല
തുടങ്ങുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നവതീകേരണല  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ  പഠന
റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇഇസട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡൂയനിങട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്
സലരലഭല നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.-ലയ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  ഇഇ  കമഖലകേളനിലല  അനഭാകരഭാഗലപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  ലതഭാഴെനില്
വകുപനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  വലവസഭായ  സലരലഭകേരുല  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
സലഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച ലചേയട്ട് പരനിഹരനിച്ചുവരുന. 
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(സനി)  വലവസഭായ  ഏരനിയകേളനിലല  സല  ദഇര്ലഭലല  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
വലവസഭായ ഏരനിയ/കപഭാട്ടുകേളനിലഭായനി ബഹുനനില എകസറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
82.79  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത,  ആഭലന്തര
കറഭാഡകേളുലട  റനിപയറനിനുല  ലമയനിന്റെനനസനിനുമഭായനി  33.81  കകേഭാടനി  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനിയല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വലവസഭായ  വനികേസന  കപഭാടനിനഭായനി  പുതുതഭായനി
ഏലറടുത്ത  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കേടനിപഭാറയനിലല  20.43  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനിലല
അടനിസഭാന സഇകേരല വനികേസനത്തനിലന്റെ രണ്ടഭാലഘട പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഇഇ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷല  4.05  കകേഭാടനി രൂപയല തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല
വരവൂരനിലല  8.55  ഏക്കര് സലലത്ത രണ്ടഭാലഘട പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  3.32  കകേഭാടനി
രൂപയല അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യലട  കചേര്ത്തല വലവസഭായ വളര്ചഭാ  കകേന്ദ്രത്തനില്
കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  125  കകേഭാടനി രൂപ മുടക്കനില് ഒരു ലമഗഭാ ഫുഡട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്
സഭാപനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.
ഇതനിനഭായനി 25 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളല വനിനനികയഭാഗനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യലട കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വലവസഭായ വളര്ചഭാ കകേന്ദ്രത്തനില്
ഫഭാകറനി  ലമഭാഡക്യൂളുകേള  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നെ  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി  60000  ചേതുരശ
അടനി  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള  ഒരു  സഭാനകഡര്ഡട്ട്  ഡനിവസന  ഫഭാകറനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണല
നടനലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.  ഏകേകദശല  14  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന.
കൂടഭാലത  6.5  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില്  110  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവല
നടക്കുന.  ഇതുകൂടഭാലത  32  കകേഭാടനി  രൂപയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യലട പഭാലക്കഭാടട്ട് വലവസഭായ പഭാര്ക്കനില് 16.5 കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവനില് സഭാനകഡര്ഡട്ട് ഡനിവസന ഫഭാകറനി ബനില്ഡനിലഗനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല
ലഫബ്രുവരനി  2017-ല്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇവനിലട  രണ്ടഭാമലത്ത  സഭാനകഡര്ഡട്ട്
ഡനിവസന  ഫഭാകറനി  പണനിയന്നെതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജറനില്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യലട  കേണ്ണൂര്  വലവസഭായ  വളര്ചഭാ  കകേന്ദ്രത്തനില്
വലവസഭായനികേളക്കട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട്  വവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നെ ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടു
കൂടനി  13  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  110  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല
നടനലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത,  വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണ്ടനി 9 കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവനില് ഒരു വനിലമനസട്ട് കഹഭാസല് പവര്ത്തനല ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  കതഭാന്നെയലനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  വലഫട്ട്  സയനസട്ട്
പഭാര്ക്കട്ട്  പദതനിയലട  പുകരഭാഗതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ജലല,  വവദദ്യുതനി  എന്നെതീ
അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങളുലട വനിവനിധ കജഭാലനികേള നടനലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.  

വനനിതഭാ വലവസഭായ സലരലഭകേര്ക്കുകവണ്ടനി  42000  സസ്വയര് ഫതീറട്ട്  അപഭാരല്
പഭാര്ക്കട്ട് പവര്ത്തനല ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  
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റഭാന്നെനിക്കട്ട് അനുവദനിച കേനിനഫ അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട്

137  (490)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാന്നെനിക്കട്ട് അനുവദനിച കേനിനഫ അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന

കേഴെനിയഭാലത കപഭായതനിലന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അപഭാരല്  പഭാര്ക്കനിനഭായനി  റഭാന്നെനി  ഉതനിമൂടനില്  എത  സലമഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നെതട്ട്;  സലല  ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള  റവനക്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി

ഉണ്ടഭാക്കനിയ കേരഭാറനിലല വലവസകേള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എത രൂപയഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് പഭാടത്തുകേയഭായനി പതനിവര്ഷല അടയ്കക്കണ്ടതട്ട്;

എന്നെഭാണട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തതട്ട്;  നഭാളനിതുവലരയള്ള  പഭാടത്തുകേ  അടയ്ക്കുന്നെതനില്

എലന്തങനിലുല  വതീഴ്ച  വന്നെനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഓകരഭാ  വര്ഷവല പഭാടത്തുകേ റവനക്യൂവനില് അടച

തതീയതനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഭൂമനിയനില്  അപഭാരല്  പഭാര്ക്കട്ട്  അലഭാലത  മലറലന്തങനിലുല

ആരലഭനിക്കഭാന പഭാടക്കരഭാര് തടസമഭാകുകമഭാ;  ഇലഭാലയങനില് എന്തട്ട് വലവസഭായമഭാണട്ട്

ഇവനിലട ആരലഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) മലറലന്തങനിലുല ആരലഭനിക്കഭാന കേരഭാറനുസരനിചട്ട് തടസല ഉലണ്ടങനില് കേരഭാര്

പകേഭാരമുള്ള വസ വലവസഭായ യൂണനിറട്ട്  തലന്നെ സഭാപനിക്കഭാകനഭാ അലലങനില് കേരഭാര്

വലവസയനില്  മഭാറല  വരുത്തഭാകനഭാ  ആയനി  എന്തട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) റഭാന്നെനിയനില് അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി 1.40558 ഏക്കര്

സലമഭാണട്ട്  കേനിനഫ  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  കകേരളത്തനില്  കൂടുതല്  അപഭാരല്

പഭാര്ക്കട്ട്  തുടങ്ങുകേ  പഭാകയഭാഗനികേമലലനല  കജഭാലനിക്കഭാലര  ലഭനിക്കഭാത്ത

സഭാഹചേരലത്തനില്  മകറലതങനിലുല  പദതനിയഭാണട്ട്  അവനിലട  കയഭാജനിചലതനല

17-7-2014-ല് ബഹു. വലവസഭായ മനനിയലട അദലക്ഷതയനില് നടന്നെ കയഭാഗത്തനില്

വനിലയനിരുത്തുകേയണ്ടഭായനി.  ഇകത  തുടര്ന്നെഭാണട്ട്  റൂറല്  അപഭാരല്  പഭാര്ക്കട്ട്  എന്നെ

പദതനി മഭാറനിയതട്ട്.
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(ബനി)  റഭാന്നെനിയനില്  അപഭാരല്  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  1.40558
ഏക്കര്  സലമഭാണട്ട്  കേനിനഫ  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  1-3-2011-ലല  സ.ഉ.
(എല.എസട്ട്.)  നമ്പര്  135/2011/റവനക്യൂ  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലല  വലവസകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായഭാണട്ട് ഭൂമനി കേനിനഫയട്ട് പഭാടത്തനിനട്ട് നല്കേനിയതട്ട്.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  പഭാടത്തുകേ ഇനത്തനില് 24,856  രൂപയഭാണട്ട് തനിവര്ഷ പഭാടത്തുകേയഭായനി
അടചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  2011-ലഭാണട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തതട്ട്.  പഭാടത്തുകേ  അടച  തതീയതനിയലട
വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷല തതീയതനി

2011-12 8-8-2011

2012-13 23-7-2012

2013-14

2014-15 6-6-2015

2015-16

2016-17 22-3-2016

2017-18 15-4-2017

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരല അനുവദനിച ആവശലത്തനിനട്ട് മഭാതകമ ഭൂമനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  പഭാടുള്ളു  എന്നെതഭാണട്ട്  വലവസ.  അപഭാരല്  പഭാര്ക്കട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  30  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  പഭാട  വലവസയനിലഭാണട്ട്  ഭൂമനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  മലറലന്തങനിലുല  വലവസഭായങ്ങള  ആരലഭനിക്കണ
ലമങനില് ടനി ഉത്തരവനില് കഭദഗതനി ആവശലമഭാണട്ട്.

(ഇ)  നനിലവനിലല കേരഭാര് അനുസരനിചട്ട് അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭാണട്ട്
ഭൂമനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  അപഭാരല്  പഭാര്ക്കനിനു  പകേരല  മറട്ട്
വലവസഭായങ്ങളക്കഭായനി  ഭൂമനി  ഉപകയഭാഗനിക്കണലമങനില്  ഉത്തരവനില്  കഭദഗതനി
വരുകത്തണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആയതട്ട്  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്



208      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നലളത്തുള്ള ബഭാലബു കഫ്ലഭാറനിലഗട്ട് വടല് കേമ്പനനി

138 (491) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള  നനികുതനി/ലതീസട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  കേഭാരണല
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നലളത്തുള്ള  ബഭാലബു കഫ്ലഭാറനിങട്ട്  വടല് കേമ്പനനി  അടച്ചുപൂട്ടുന്നെതനിനട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഈ  വനിഷയത്തനില്  വലവസഭായ  വകുപട്ട്  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി) നലളല ബഭാലബു കബഭാര്ഡട്ട് ഫഭാകറനിയനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കകേഭാര്പകറഷന
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെ  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവയണലമന്നെട്ട്  ആവശലലപടട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനില്  29-3-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
957/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരല  കുടനിശ്ശേനികേ ഇനത്തനില്  5  ലക്ഷല
രൂപ ഉടന അടയ്ക്കുവഭാനുല വഭാടകേ കുടനിശ്ശേനികേ 3  മഭാസത്തനിനുള്ളനിലുല,  അവകശഷനിക്കുന്നെ
നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  ആറു  തുലല  മഭാസ  തവണകേളഭായല  അടയ്ക്കുന്നെതനിനട്ട്  അനുമതനി
നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 29-3-2 017-നട്ട്  5  ലക്ഷല
രൂപ നലളല ഫഭാകറനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില് അടവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. 

നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ലഎ.ടനി. ഇലകകഭാണനികേട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്

139 (492) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവല
കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഡ്ജറട്ട്  പസലഗത്തനില് സൂചേനിപനിച,  വലവസഭായ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള
ലഎ.ടനി.  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത  സലമഭാണട്ട്  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  പഭാര്ക്കനിനഭായനി  ആവശലമഭായനി
വരുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സലല  വനിലയട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല്  നനിലമ്പൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ഹഭാര്ഡ് ലവയര്  പഭാര്ക്കട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വലവസഭായ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള ലഎ.ടനി.  ഇലകകഭാണനികേട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് നനിലമ്പൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നനിലവനില് പദതനികേലളഭാനല പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി&സനി)  ബഭാധകേമല.
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ആറനിങ്ങല് മഭാമലത്ത സതീല് പഭാന്റെട്ട് നവതീകേരണല

140 (493)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവല
കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  മഭാമത്തട്ട്  കദശതീയപഭാതകയഭാരത്തട്ട്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്നെ സതീല്
പഭാന്റെട്ട് നവതീകേരനിക്കണലമന്നെ നനികവദനല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത സതീല് പഭാന്റെട്ട് നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലുളള എല.എസട്ട്.എല.ഇ.-യമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് എലന്തങനിലുല നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ആറനിങ്ങല് മഭാമലത്ത സതീല് പഭാന്റെട്ട് നവതീകേരണവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്
ഇഇ  വകുപനില്  നനികവദനങ്ങലളഭാനല  ലഭനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്  മഭാമല  സതീല്
കകേഭാലപക്സനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  (എല.എസട്ട്.എല.ഇ.)  സഹകേരണകത്തഭാലട ഒരു
വലഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രല  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേളക്കഭായനി
ലഭനിച നനികവദനത്തനികന്മല് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

ധഭാതുമണലനില് നനിനള്ള മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായ കകേഭാലപക്സട്ട്

141 (494) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവല
കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത ധഭാതുമണലനില് നനിനളള മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായ  കകേഭാലപക്സട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നെതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  പഠനല  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി
ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ കേമ്മേനിറനിലയ നനിയമനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കേമ്മേനിറനിയലട പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലശല ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  സമനിതനിയലട  ഘടനയല  പഠന  വനിഷയങ്ങളുല  എലന്തലഭാ
മഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  സലസഭാനലത്ത തതീരപകദശലത്ത ധഭാതുമണലനില്നനിനല മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നെങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഒരു  വലവസഭായ  കകേഭാലപക്സട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നെതട്ട്
സലബന്ധനിചട്ട്  പഠനല  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  11-1-2017
തതീയതനിയനിലല  G.O.  (Rt)No.61/2017/ID  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരല  ചുവലട
പറയന്നെവര് അലഗങ്ങളഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചതട്ട്: 
142/2020.
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കഡഭാ.എല.പനി. സുകുമഭാരന നഭായര്, ലചേയര്മഭാന,  

RIAB - ലചേയര്മഭാന

കഡഭാ.എല.ബതീന, മഭാകനജനിലഗട്ട് ഡയറകര്, KSIDC, 

KINFRA & KEMDEL - ലമമ്പര്

ശതീ. സഞയട്ട് കേഇള, ലഎ.എ.എസട്ട്. 

ലസഷലല് ലസക്രടറനി (വലവസഭായ വകുപട്ട്) -   ലമമ്പര്

മഭാകനജനിലഗട്ട് ഡയറകര്, KMML –ലമമ്പര്

മഭാകനജനിലഗട്ട് ഡയറകര്, TTPL –ലമമ്പര്

മഭാകനജനിലഗട്ട് ഡയറകര്, IRE Ltd -   ലമമ്പര്

ഡയറകര്, വമനനിലഗട്ട് & ജനികയഭാളജനി -   ലമമ്പര് 

നഷത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

142 (495) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സർക്കഭാർ അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷല നഷത്തനില് പവര്ത്തനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടനിരുന്നെ ഏലതങനിലുല വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഉലണ്ടങനില് ഏലതലഭാല വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഷത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുവഭാന
എലന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചട്ട് വരുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി)  2015 -16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിചനിരുന്നെ
ടഭാവനകൂര്  വടറഭാനനിയല  കപഭാഡകട്ട്സട്ട്,  ടഭാവനകൂര്  ലകേഭാചനിന  ലകേമനിക്കല്സട്ട്
ലനിമനിറഡട്ട്,  ടഭാകക്കഭാ  കകേബനിള  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡട്ട്,  ടഭാനകസഭാര്കമഴട്ട്  ആന്റെട്ട്
ഇലകനിക്കല്സട്ട്  കകേരള  ലനിമനിറഡട്ട്,  സതീല്  ആന്റെട്ട്  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  കഫഭാര്ജനിലഗ്സട്ട്
ലനിമനിറഡട്ട് എന്നെതീ സഭാപനങ്ങള 2016-17-ല് ലഭാഭകേരമഭാക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  വലവസഭായ
വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  വനിശദമഭായ
പഠനല  ലപഭാതുകമഖല  വലവസഭായ  പുനനഃസലഘടന  കബഭാര്ഡട്ട്  (RIAB)
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉത്പഭാദന സലവനിധഭാനങ്ങളുലടയല
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സഭാകങതനികേ വനിദലയലടയല കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ നവതീകേരണല,  വനിപണന സഭാധലതയള്ള
ഉത്പന്നെങ്ങളുലട  വവവനിധലവത്കേരണല,  വനിപുലതീകേരണല,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സലവനിധഭാനല,  സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനല,  ലപഭാതു
കമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനല  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള
സലവനിധഭാനങ്ങളുലട  ശക്തനിലപടുത്തല്  എന്നെതീ  നടപടനികേളനിലൂലട  സഭാപനങ്ങലള
അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷല കേമ്പനനികേളുലട  ലമഭാത്തല
നഷല  2015-16-ലല  131.60  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനല  2016-17-ല്  71.34  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി കുറയഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

തനിരുവനന്തപുരല ജനിലയനില് വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള

143  (496)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരല  ജനിലയനില്  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട്  വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേള പവര്ത്തനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള  ആരലഭനിക്കുന്നെ  കേഭാരലല
പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല നടപടനി
ക്രമങ്ങളുല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേനിനഫ ഇന്റെര്നഭാഷണല് അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട്-തുമ്പ,  കേനിനഫ ലചേറുകേനിട
വലവസഭായ  പഭാര്ക്കട്ട്-  തുമ്പ,  കേനിനഫ  ഫനിലനില  &  വതീഡനികയഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്,  കേഴെക്കൂടല
എന്നെനിവയഭാണട്ട് തനിരുവനന്തപുരല ജനിലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള.

(ബനി) അനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി, അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങളഭായ ജലല, വവദദ്യുതനി
എന്നെനിവയലട ലഭലതയല അനുസരനിചട്ട് ഇക്കഭാരലല പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള
ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ബന്ധലപട  റവനക്യൂ  അധനികേഭാരനികേള  വഴെനി  ഭൂമനി  കേലണ്ടത്തനി
വസറട്ട്  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനിയലട  ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചട്ട്  സലല  അകേസ്വയര്
ലചേയ്യുകേയല  വലവസഭായ  കമഖലയഭായനി  പഖലഭാപനിചട്ട്  വലവസഭായ  വഭാണനിജല
ഡയറകര്ക്കട്ട് വകേമഭാറുകേയല ലചേയ്യുന.  തുടര്ന്നെട്ട് അവനിലട അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കനി വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന.
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കേലലഭാകശ്ശേരനി ലകേല്കടഭാണനില് ലകേ.പനി.പനി. നമ്പലഭാര് സ്മഭാരകേ മക്യൂസനിയല

144 (497) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വലവസഭായവല
കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  1  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയ
ലകേല്കടഭാണ് സഭാപകേ ലചേയര്മഭാനുല മഭാകനജനിലഗട്ട് ഡയറകറുമഭായനിരുന്നെ ലകേ.പനി.പനി.
നമ്പലഭാരുലട  സ്മഭാരകേ  മക്യൂസനിയല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  ലകേല്കടഭാണനില്  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ലകേ.  പനി.  പനി.  നമ്പലഭാരുലട  സ്മഭാരകേ  മക്യൂസനിയല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  ലകേല്കടഭാണ്
കേലകപഭാണന്റെട്ട്  കകേഭാലപക്സനില്  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;
ഇലകകഭാണനിക്സട്ട്  കമഖലയനില്  വവദഗ്ദ്ധലല  കനടനിയനിട്ടുള്ള  യവഭാക്കളക്കട്ട്  കൂടുതല്
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  പദഭാനല  ലചേയ്യുന്നെ  സലരലഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നെതനിനുള്ള
അവസരമഭായനി രൂപലപടുത്തുകേ എന്നെതഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ ലക്ഷലല.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലകേ.പനി.പനി.  നമ്പലര്  ഫഇകണ്ടഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  ലകേല്കടഭാണ്
സമര്പനിച പദതനിയലട രൂപകരഖ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

യവസലരലഭകേര്ക്കട്ട് വലവസഭായങ്ങള ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേള

145  (498)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) യവസലരലഭകേര്ക്കട്ട് വലവസഭായങ്ങൾ ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെ  സമയലത്ത  സലസഭാനലത്ത
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല ലഭാഭ നഷക്കണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഓകരഭാ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനത്തനിലന്റെയല  ലഭാഭല
എതലയന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  യവസലരലഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  തഭാലഴെപറയന്നെ പദതനികേള
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന: 

1. സലരലഭകേതസ്വസഹഭായ  പദതനി  പകേഭാരല  സനിര  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ
15  ശതമഭാനമഭാണട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നെതട്ട്.  എങനിലുല  യവ
സലരലഭകേര്ക്കട്ട്  സനിരമൂലധന നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ 20% സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായമഭായനി പരമഭാവധനി 30 ലക്ഷല രൂപ നല്കുന.
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2. കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ പനി.എല.ഇ.ജനി.പനി. പകേഭാരല യവജനങ്ങളക്കട്ട്

ബഭാങട്ട് വഭായയല അനുബന്ധമഭായനി സബ്സനിഡനിയല അനുവദനിക്കുന.

3. യവവനിദലഭാര്തനികേളനില്  സലരലഭകേതസ്വല  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് ഇ.ഡനി.  കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയല

അവയട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവല ലചേയ്യുന്നെതട്ട് കൂടഭാലത കബഭാധവത്കേരണ

പരനിപഭാടനികേളുല സലഘടനിപനിക്കുന.

4. വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടത്തുന്നെ  ഇ.ഡനി.പനി.,

ലടകകഭാളജനി  കനിനനിക്കട്ട്,  ഇനലവകസഴട്ട്  മതീറ്റുകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള

എന്നെനിവയനിലുല യവഭാക്കളക്കഭാണട്ട് കൂടുതല് പഭാതനിനനിധലല നല്കുന്നെതട്ട്.

(ബനി)  ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില് ലഭലമഭായ ആഡനിറനിനു മുമ്പുള്ള കേണക്കുകേള പകേഭാരല 10 ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനിലുല  30  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  നഷത്തനിലുമഭാണട്ട്

പവര്ത്തനിചതട്ട്.  ഇവയലട കപരുവനിവരവല ലഭാഭ നഷകേണക്കുകേളുല അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ക്കുന.* 

(സനി) തഭാലഴെ പറയന്നെ 13 സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

    രൂപ  കകേഭാടനിയനില്

സഭാപനങ്ങള ലഭാഭല

കകേരള മനിനറല്സട്ട് ആന്റെട്ട് ലമറല്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് 40.37

കകേരള കസറട്ട് ഇനഡസ്ട്രേനിയല് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡട്ട് 32.06

ടഭാവനകൂര് വററഭാനനിയല കപഭാഡകട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് 8.53

ടഭാവനകൂര്-ലകേഭാചനിന ലകേമനിക്കല്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് 6.33

മലബഭാര് സനിലമന്റെട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് 3.52

കകേരള കസറട്ട് ഇലകകഭാണനിക്സട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡട്ട് 2.20

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്
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സതീല് ആന്റെട്ട് ഇനഡസ്ട്രേനിയല് കഫഭാര്ജനിങ്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് 2.14

ടഭാകകേഭാ കകേബനിള കേമ്പനനി ലനിമനിറഡട്ട് 1.55

ടഭാനകസഭാര്കമഴട്ട് ആന്റെട്ട് ഇലകനിക്കല്സട്ട് കകേരള ലനിമനിറഡട്ട് 1.06

കഫഭാറസട്ട് ഇനഡസ്ട്രേതീസട്ട് (ടഭാവനകൂര്) ലനിമനിറഡട്ട് 0.70

ലകേല്കടഭാണ് ഇലകകഭാ സനിറഭാമനിക്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് 0.41

സതീല് ഇനഡസ്ട്രേനിയല്സട്ട് കകേരള ലനിമനിറഡട്ട് 0.06

കകേരള ആര്ടനിസഭാനഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡട്ട് 0.92

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ലഭാഭനഷക്കണക്കട്ട്

146 (499) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവല
കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാല
എനല  അവയനില്  ലഭാഭത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെവ,  നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെവ
എന്നെനിവ ഏലതലഭാല എനല, ലഭാഭല എത, നഷല എത എനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുൻ  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയകമ്പഭാഴളള പസ്തുത സഭാപനങ്ങളുലട
അവസ  എന്തഭായനിരുലന്നെനല,  അക്കഭാലയളവനില്  അടച്ചുപൂടനിയ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാമഭായനിരുലന്നെനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  സഭാപനങ്ങലള  ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാനുള്ള
എലന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിൽ  സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നെതട്ട് എനല,  ഇതുമൂലമുണ്ടഭായ
പവര്ത്തനപുകരഭാഗതനി എലന്തനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  ഒരു  സഭാറക്യൂടറനി
കകേഭാര്പകറഷനടക്കല  42  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെതട്ട്. ഇവയലട വനിവരല അനുബന്ധല 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*  ഇവയനില്
അവകലഭാകേനത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിച്ചുവരുന്നെ  40  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്
2016-17  കേഭാലയളവനില്  13  സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനിലുല  27  സഭാപനങ്ങള
നഷത്തനിലുല  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ഇവയലട  വനിവരല  അനുബന്ധല  II  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 215

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയകമ്പഭാള ഇവയനില് 10 ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനിലുല  30  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  നഷത്തനിലുമഭാണട്ട്
പവര്ത്തനിചതട്ട്.  ഇവയലട  വനിവരല  അനുബന്ധല  III ആയനി  കചേര്ക്കുന.* ഇഇ
കേഭാലയളവനില്  സലസഭാനത്തട്ട്  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള
സഭാപനങ്ങലളഭാനല അടച്ചുപൂടനിയനിടനില.  എന്നെഭാല് ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശഷല  കേമ്പനനികേളുലട  ലമഭാത്തല  നഷല  2015-16-ലല  131.60  കകേഭാടനി
രൂപയനില് നനിനല 2016 -17-ല് 71.34 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി കുറയഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  വലവസഭായ
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ഓകരഭാ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയല മുനകേഭാല
പവര്ത്തനങ്ങളുല ഇകപഭാഴെലത്ത അവസയല സലബന്ധനിച വനിശദമഭായ വനിശകേലനല
ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ  പുനനഃസലഘടനഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്  (റനിയഭാബട്ട്)  മുകഖന
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് വവദഗ്ദ്ധലമുള്ളവലര മഭാകനജനിലഗട്ട്
ഡയറകര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.  അതനിനു  പുറകമ
ഓകരഭാ  സഭാപനങ്ങകളയല  പകതലകേല  പവര്ത്തന  അവകലഭാകേനത്തനിനു
വനികധയമഭാക്കനി.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉല്പഭാദന  സലവനിധഭാനങ്ങളുലടയല,
സഭാകങതനികേ വനിദലയലടയല കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ നവതീകേരണല,  വനിപണന സഭാധലതയള്ള
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  വവവനിധലവത്കേരണല,  വനിപുലതീകേരണല,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് സലവനിധഭാനല,  സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനല,  ധനപരമഭായ
പുനരുദഭാരണല,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനല  കമഭാണനിടറനിലഗട്ട്
ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള സലവനിധഭാനങ്ങളുലട ശക്തനിലപടുത്തല് എന്നെനിവയനിലൂലട സഭാപനങ്ങലള
അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു.  തല്ഫലമഭായനി  ഉണ്ടഭായ
പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി അനുബന്ധല IV ആയനി കചേര്ക്കുന.*

2011-2016 കേഭാലയളവനില് സലസഭാനത്തട്ട് അടച്ചുപൂടനിയ വലവസഭായങ്ങള

147 (500) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവല
കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-16  കേഭാലയളവനില് സലസഭാനത്തട്ട് അടച്ചുപൂടനിയ വലവസഭായങ്ങള
ഏലതലഭാലമന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  പുതനിയതഭായനി  ആരലഭനിച  വലവസഭായ
സലരലഭങ്ങള ഏലതലഭാലമന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് 2011-2016 കേഭാലയളവനില് തഭാലഴെപറയന്നെ വനിഭഭാഗത്തനില്
ലപടുന്നെ  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  സലരലഭങ്ങള  അടച്ചുപൂടനിയതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്
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1. ലടകേട്ട് സയനില്സട്ട് & ഗഭാര്ലമന്റെട്ട്സട്ട്

2. ഗഭാസട്ട് & ലസറഭാമനിക്സട്ട്

3. ലമക്കഭാനനിക്കല്/ജനറല്/വലറട്ട് എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്

4. ലഎ.ടനി.ഹഭാര്ഡ് ലവകയര്സട്ട്

5. റബര് ഉലന്നെങ്ങള

6. ലകേമനിക്കല്

7. പഭാസനികേട്ട്

8. കപപര് ഉലന്നെങ്ങള

9. പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുല ഭകക്ഷലഭാത്പന്നെങ്ങളുല

10. തടനി ഉലന്നെങ്ങള

11. പനിന്റെനിലഗട്ട്  &അവലഡട്ട്

12. ബനില്ഡനിലഗട്ട് ലമറതീരനിയല്സട്ട്

13. തടനി വലവസഭായല

14. ലറക്സനില /തുകേല് ഉലന്നെങ്ങള

15. ഇലകകഭാണനിക്കല്/ഇലകകഭാണനിക്സട്ട്

16. ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല്സട്ട്

17. ആയൂര്കവദ ഉല്പന്നെങ്ങള

18. കസവന പവര്ത്തനങ്ങള

19. ഫുഡട്ട് &ആകഗഭാ ലബയ്സ്ഡട്ട് കപഭാഡകട്ട്സട്ട്

20. സനിമന്റെട്ട് ഉലന്നെങ്ങള

21. ലമഴകുതനിരനി വലവസഭായല.

(ബനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സലസഭാനത്തഭാകേമഭാനല  ഏകേകദശല  52105
പുതനിയ വഭാണനിജല വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള ആരലഭനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
അവയലട തഭാലൂക്കട്ട്/ജനിലഭാ തലത്തനിലുള്ള എണ്ണല അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്*.
സഭാപനങ്ങളുലട  സസ്വഭഭാവല,  ഉല്പന്നെങ്ങള,  പൂര്ണ്ണ  വനിലഭാസല,  മറട്ട്  പധഭാന
വനിവരങ്ങള  എന്നെനിവ  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  ലവബ്വസറനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കുന്നെതഭാണട്ട്.  

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്
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2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിച ലപഭാതുകമഖലഭാ
വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

148  (501)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുൻ സർക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല നഷത്തനില്
പവര്ത്തനിച  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലശല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സർക്കഭാർ വലവസഭായ കമഖലയനില് ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  ലഭാഭത്തനില്  പവര്ത്തനിചലതനല  അവയലട  കപരുവനിവരവല
2016-17-ലല ലഭാഭവനിഹനിതല എതയഭാലണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
30  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  നഷത്തനിലഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിചതട്ട്.   ഇവയലട
വനിവരല അനുബന്ധല 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില്  13  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനില്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇവയലട  വനിവരല  അനുബന്ധല
II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് BHEL യൂണനിറട്ട് അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ പതനിസന്ധനി

149 (502)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല  കസഭാര്ട്സുല  യവജനകേഭാരലവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  BHELയൂണനിറട്ട്  അഭനിമുഖതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെ
പതനിസന്ധനികേള എന്തഭാലണന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ
നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
BHELയൂണനിറട്ട്  കനരനിട്ടുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെ  പതനിസന്ധനികേള  ചേര്ച  ലചേയഭാന
ബന്ധലപടവരുലട കയഭാഗല വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില്  എകപഭാഴെഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  കയഭാഗല  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്;  പസസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  ആലരലയലഭാമഭാണട്ട്  ക്ഷണനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട് എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്
1075/2017.
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ഉത്തരല

(എ)  ലഭല്  യൂണനിറട്ട്  സലസഭാന  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്
അലഭാത്ത ഒരു സലയക്ത സലരലഭമഭാണട്ട്.  പവര്ത്തന  മൂലധനത്തനിലന്റെ  അഭഭാവവല,
കേഭാലഹരണലപട്ടുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെ ഉല്പന്നെങ്ങളുല, സഭാകങതനികേ വനിദലയല, പവര്ത്തനല
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  ഉല്പന്നെങ്ങള  വനിപണനിയനില്  സലകയഭാചേനിതമഭായനി
എത്തനിക്കുന്നെതനിലുല  ലഭല്-ലന്റെ  ഭഭാഗത്തു നനിനള്ള  നനിസഹകേരണല  എന്നെനിവയഭാണട്ട്
കേമ്പനനി കനരനിടുന്നെ പധഭാന പശ്നങ്ങള.

(ബനി)  സലയക്ത സലരലഭത്തനിലന്റെ കേരഭാര് പകേഭാരല സലയക്ത സലരലഭത്തനിലല
രണ്ടഭാമലത്ത  ഓഹരനി  ഉടമയട്ട്  മുഴവന  ഓഹരനിയല  ഏലറടുക്കുവഭാനുള്ള  അവസരല
ആദലല  നല്കേണല  എനള്ളതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേത്തട്ട് നല്കേനിയതനിലന തുടര്ന്നെട്ട് അതനിലന്റെ വനിവനിധ വശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

(സനി) ഇല.

(ഡനി) കയഭാഗല വനിളനിക്കുന്നെ കേഭാരലല തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ മണലനിലന്റെ ദഇര്ലഭലല

150  (503)  ശതീ  .    ലകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ വലവസഭായങ്ങളക്കുല,  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുല  ആവശലമഭായ
മണൽ സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിൽ ലഭലമലലന്നെ വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ആവശലങ്ങളക്കഭായള്ള മണൽ  വഭാരുന്നെതനിനട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്
നനികരഭാധനവല നനിയമ നടപടനികേളുല നനിലവനിലുള്ളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില്
വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നെതനിനുട്ട്  ആവശലമഭായ  മണൽ  കപഭാലുല  അനലസലസഭാനത്തട്ട്  നനിന്നെട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതട്ട് തടസലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുകപഭാലുല  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട്
മണൽ  ലഭലമലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇതട്ട്  അനലസലസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നെട്ട്
അതനിര്ത്തനി  ലചേക്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂലട  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  തടസല
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നെതനിലനക്കുറനിചട്ട് ഗഇരവമഭായനി ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്.
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(ബനി&സനി)  ബഹു.  സുപതീല  കകേഭാടതനി  വനിധനിപകേഭാരല  എലഭാവനിധ  ഖനന

പവര്ത്തനങ്ങളക്കുല  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  നനിര്ബന്ധമഭാണട്ട്.  സലസഭാനലത്ത

നദനികേളനില്നനിനല  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയട്ട്  മണല്  വഭാരുന്നെതനിനട്ട്

ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേള  അനുമതനി  നല്കുനണ്ടട്ട്.  മതനിയഭായ  കരഖകേകളഭാലട

നനിര്മ്മേഭാണഭാവശലങ്ങളക്കട്ട്  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിന്നെട്ട്  മണല്  ലകേഭാണ്ടു

വരുന്നെതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തടസങ്ങലളഭാനല

നനിലവനിലനില.

സലസഭാനത്തട്ട് മണ്ണട്ട് ഖനനല നനിയനനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി

151  (504)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മണ്ണട്ട്  ഖനനല  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശല

ഉണ്ടഭാക്കണലമന്നെട്ട് കേഭാണനിചട്ട് വഹകക്കഭാടതനി എലന്തങനിലുല നനിര്കദ്ദേശല സർക്കഭാരനിനട്ട്

നല്കേനിയനിരുകന്നെഭാ; എങനില് എന്നെഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏതട്ട്  കകേസനിലഭാണട്ട്  വഹകക്കഭാടതനി  ഇത്തരലമഭാരു  നനിര്കദ്ദേശല

സർക്കഭാരനിനട്ട് നല്കേഭാനനിടയഭായതട്ട്;

(സനി)  ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  എലന്തലഭാല  നടപടനികേള  നഭാളനിതുവലര  സസ്വതീകേരനിച്ചു;

വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  നല്കേനിയനിരുന.  WP(C)  29710/2014  നമ്പര്  കകേസനില്

11-11-2014-ല്  പുറലപടുവനിച  വനിധനിനലഭായത്തനിലഭാണട്ട്  ബഹു.  വഹകക്കഭാടതനി

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി)  മണ്ണട്ട്  ഖനനത്തനിനട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശല  ഉണ്ടഭാക്കണലമന്നെ  ബഹു.

വഹകക്കഭാടതനിയലട  നനിര്കദ്ദേശ  പകേഭാരല  2015-ലല  കകേരള  വമനര്

മനിനറല്  കേണ്സഷന  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള

അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
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വകേത്തറനി സഹകേരണ സലഘങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട ലപനഷന ഫണ്ടട്ട്

152 (505) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷന
ഫണ്ടനികലക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് തുകേ ഒടുക്കനിവരുനകണ്ടഭാലയന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതതട്ട്  കേഭാലങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  വകേത്തറനി
കമഖലയ്ക്കുല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല അനുവദനിക്കുന്നെ ആനുകൂലലങ്ങളനില് ഒരു വനിഹനിതല
വകേത്തറനി സഹകേരണ സലഘങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട ലപനഷന ഫണ്ടനികലക്കട്ട്
നനികക്ഷപനിക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷന
ഫണ്ടനികലയട്ട് സര്ക്കഭാര് തുകേ ഒടുക്കനിവരുന്നെനില. എന്നെഭാല് ഫഭാകറനി വടപട്ട് സഹകേരണ
സലഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായള്ള അകപക്ഷകേളനില് പസ്തുത സലഘങ്ങളുലട
ഇ.പനി.എഫട്ട്./ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  ഇതുവലരയള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്ക്കഭാന  ധനസഹഭായല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

സ്കൂള യൂണനികഫഭാല വകേത്തറനിവല്ക്കരണല

153  (506)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സബ്സനിഡനി നല്കേനി സ്കൂള യണനികഫഭാല  വകേത്തറനിവലരനിക്കഭാനുള്ള പദതനി
ആരലഭനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാലയന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇല.  സഇജനലമഭായനി  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാല
നല്കുന്നെതനിനുള്ള പവര്ത്തനല നടനവരുന.

ലമത്തപഭായ നനിര്മ്മേഭാണ സഹകേരണ സലഘങ്ങളുലട പവര്ത്തനല

154 (507) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  തഴെവ,  കുലകശഖരപുരല
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  പവര്ത്തനിചനിരുന്നെ  ലമത്തപഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ  സഹകേരണ
സലഘങ്ങളുലട പവര്ത്തനല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  വളലര അധനികേല പതനിസന്ധനികേള
കനരനിടുന്നെ പസ്തുത കമഖലയലട പുനരുജതീവനത്തനിനുകവണ്ടനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  തഴെപഭായ  ലനയട്ട്  വലവസഭായല  നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുല  പസ്തുത
സലഘങ്ങളുലട ഉത്പന്നെങ്ങളക്കട്ട് വനിപണനി ലഭനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി അടനിയന്തര നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; വനിശദവനിവരല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡത്തനിലല  തഴെവ,  കുലകശഖരപുരല
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കനരലത്ത  നനിരവധനി  സലഘങ്ങള
പവര്ത്തനിചനിരുനലവങനിലുല  നനിലവനില്  കേരുനഭാഗപള്ളനി  മഹനിള  ഹഭാന്റെനി  ക്രഭാഫട്ട്സട്ട്
സ്ക്രൂവപന  സനി.ലഎ.എന.ഡനി.  (കേക്യൂ)  212  എന്നെ  സലഘല  മഭാതമഭാണട്ട്  വലവസഭായ
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ലകേഭാലല  ജനിലയനില്  രജനിസര്  ലചേയട്ട്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെതട്ട്.
വനിദഗ്ദ്ധ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയല അസലസ്കൃത വസ്തുക്കളുലടയല അഭഭാവല സലഘങ്ങളുലട
പവര്ത്തനലത്ത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  കേഭാണുന.   ഇത്തരത്തനിലുള്ള
സലഘങ്ങള  ഉളലപലടയള്ളവയലട  പുനരുദഭാരണല  ലക്ഷലമനിടട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  തഴെപഭായ,  ബനഭാന  വഫബര്  തുടങ്ങനിയ  പകൃതനിദത്ത  നഭാരുകേലള
അടനിസഭാനലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള കേരകേഇശല കമഖലയലട വനികേസനത്തനിനട്ട് കസര്
അടനിസഭാനത്തനില്  പദതനി  രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിപണനത്തനിനട്ട്  അലപക്സട്ട്
സഹകേരണ  സലഘമഭായ  സുരഭനി  വഴെനിയല  വകുപട്ട്  നടത്തുന്നെ  വനിപണനകമളകേള
വഴെനിയല അവസരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനണ്ടട്ട്. 

പനി.പനി.എകസഭാസട്ട് സ്മഭാരകേ മുനനിസനിപല് കസഡനിയല

155  (508)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  പനി.പനി.  എകസഭാസട്ട്  സ്മഭാരകേ  മുനനിസനിപല്  കസഡനിയല
നവതീകേരനിക്കുന്നെ വനിഷയല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ
ലതനല ആയതനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനിയല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  മുനനിസനിപല്  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണല
സലബന്ധനിചട്ട് സലല എല.എല്.എ.-യമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കേഭായനികേ  യവജന  കേഭാരലഭാലയത്തനിനു  കേതീഴെനിലുള്ള  കസഭാര്ട്സട്ട്  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്
വനിഭഭാഗല  23-2-2017  തതീയതനിയനില്  സലല  പരനികശഭാധനിക്കുകേയല  പസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി 1,250 ലക്ഷല രൂപയലട എസനികമറട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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പുതനിയ കസഡനിയങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള

156  (509)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കസഡനിയങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങളുല
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ കസഡനിയല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
എലന്തങനിലുല പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പുതനിയ  കസഡനിയങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നെതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  പകതലകേ
മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങകളഭാ  നനിലവനിലനില.  എന്നെഭാല്  പഞഭായത്തുകേളുല,
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുല  വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കനി
നല്കുന്നെ മുറയട്ട് ഫണ്ടനിലന്റെ ലഭലതയല, പകദശത്തനിലന്റെ ആവശലകേതയല അനുസരനിചട്ട്
കസഡനിയല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി) പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില. 

മകഞരനി ഫുട്കബഭാള കസഡനിയത്തനില് ഫ്ലഡട്ട് വലറട്ട്

157 (510) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവല
കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മകഞരനി ഫുട്കബഭാള കസഡനിയത്തനില് ഫ്ലഡട്ട് വലറട്ട് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  68/16/എസട്ട്.&  വവ.  എ.  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരല അനുവദനിച
തുകേ നഭാളനിതുവലരയല ലചേലവഴെനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിരുന്നെതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പസസ്തുത ഫ്ലഡട്ട് വലറട്ട് എന്നെകത്തക്കട്ട്
സഭാപനിക്കഭാനഭാകുല എന്നെതനിലന്റെ വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) മകഞരനി പയനഭാടട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലപക്സട്ട് ഫുട്കബഭാള കസഡനിയത്തനില്
ഫ്ലഡട്ട് വലറട്ട് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സമര്പനിച അകപക്ഷയനികന്മല്  1-3-2016-ലല
ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.)  നമ്പര് 68/16/S&YA ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരല  4,01,30,216  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേ  മഭാതമഭാണുണ്ടഭായതട്ട്.  31-3-2017-നട്ട്  മഭാതകമ  മകഞരനി
കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാലപക്സട്ട്  ഫുട്കബഭാള  അക്കഭാഡമനി  നനിര്മ്മേഭാണ  ചുമതലയളള
കേമ്മേനിറനിയലട  അക്കഇണ്ടനില്  ടനി  തുകേ  വനകചേര്ന്നെനിട്ടുളള.  മലപ്പുറല  പഭാര്ലലമന്റെട്ട്
ഉപലതരലഞ്ഞെടുപട്ട്  ആയനിരുന്നെതനിനഭാല്  2017  ഏപനില്  17  വലര തുടര്നടപടനികേള
എടുക്കുവഭാന സഭാധനിചനിടനില.  എതയല ലപലടന്നെട്ട്  ഫ്ലഡട്ട് വലറട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കുളങ്ങള നവതീകേരനിചട്ട് നതീന്തല് കുളങ്ങള ആക്കുന്നെ പദതനി

158  (511)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  പഞഭായത്തുകേളനിലുളള  രണ്ടട്ട്
ഏക്കകറഭാളല  വനിസ്തൃതനിയള്ള  അകഞഭാളല  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിചട്ട്  സ്കൂള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നതീന്തല്  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
കവണ്ടനിയള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് കുളങ്ങള നവതീകേരനിചട്ട് നതീന്തല് കുളങ്ങള ആക്കുന്നെതനിനട്ട്
കവണ്ടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തലത്തനില്  ഏലതങനിലുല  പദതനികേള  നനിലവനിലുകണ്ടഭാലയന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)   കുളങ്ങള  നവതീകേരനിചട്ട്  നതീന്തല്  കുളങ്ങള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്നെ
പദതനി ഇകപഭാള കേഭായനികേ വകുപനില് നനിലവനിലനില.

ഒളനിമ്പനിക്സട്ട് ലമഡല് കനടുന്നെതനിനഭായളള പദതനികേള

159  (512)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഒളനിലപനിക്സട്ട്  ലമഡല്  കനടുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെ പദതനികേളുകണ്ടഭാ; ഇതനിനഭാവശലമഭായ പരനിപഭാടനികേളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഒളനിമ്പനിക്സട്ട്  ലമഡല്  ലക്ഷലമഭാക്കനി  നനിലവനില്  അത് ലറനിക്സട്ട്  (എവലറട്ട്
അത് ലറനികേട്ട്  ലടയനിനനിലഗട്ട്  ലസന്റെര്),  കവഭാളതീകബഭാള  (വഹ  ലപര്കഫഭാമനസട്ട്
ലടയനിനനിലഗട്ട് ലസന്റെര്), സസ്വനിമ്മേനിലഗട്ട് (ലസഷലല് എഫര്ടട്ട് ലടയനിനനിലഗട്ട് കപഭാഗഭാല ഇന
സസ്വനിമ്മേനിലഗട്ട്  (SETT),  ലഫനസനിലഗട്ട്  എന്നെതീ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില്  എവലറട്ട്
ലടയനിനനിലഗട്ട്  പദതനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  2020,  2024  വര്ഷങ്ങളനില് നടക്കുന്നെ
ഒളനിമ്പനിക്സനില്  കകേരളതീയ  തഭാരങ്ങലള  ലമഡല്  കനടുന്നെതനിനട്ട്  പരലഭാപമഭാക്കുന്നെതട്ട്
ലക്ഷലമനിടഭാണട്ട്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിവരുന്നെതട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  മനികേച  കേഭായനികേ
പതനിഭകേലള  കേലണ്ടത്തനി  അവലര  ഏഷലന/കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട്,  ഒളനിമ്പനിക്സട്ട്  എന്നെതീ
രഭാജലഭാന്തര  കേഭായനികേ  മതരങ്ങളനില്  ലമഡല്  സഭാധലത  ഉറപഭാക്കുന്നെ  രതീതനിയനില്
വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ  എന്നെതഭാണട്ട്  എവലറട്ട്  സതീമനിലൂലട  ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്.  വനികദശ
പരനിശതീലകേലന്റെ  കേതീഴെനില്  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുളള  കേഭായനികേ  സഇകേരലങ്ങളുല,
പരനിശതീലനവല തഭാമസവല,  ഭക്ഷണവല മറട്ട്  ഉന്നെത നനിലവഭാരത്തനിലുളള അനുബന്ധ
സഇകേരലങ്ങളുല പദതനിയനില് കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിവരുനണ്ടട്ട്. 
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കൂടഭാലത  2020-2024-ലല  ഒളനിമ്പനിക്സനില്  ലമഡല്  കനടുന്നെതനിനുളള
സഭാധലതകേള  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നെ ലക്ഷലല  മുനനനിര്ത്തനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട്ട്
അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുളള  പരനിശതീലനല  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  ആര്ചറനി,
അത് ലറനിക്സട്ട്,  ബഭാഡനിന്റെണ്,  കബഭാക്സനിലഗട്ട്,  കേകനഭായനിലഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേയഭാക്കനിലഗട്ട്,
വസകനിലഗട്ട്,  ലഫനസനിലഗട്ട്,  കറഭാവനിലഗട്ട്,  ഷൂടനിലഗട്ട്,  സസ്വനിമ്മേനിലഗട്ട്,  റസ് ലനിലഗട്ട്  എന്നെതീ
11 കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് പരനിശതീലന പദതനി നടപഭാക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി "ഓപകറഷന
ഒളനിമ്പനിയ പദതനി"യല ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

2020-2024  ഒളനിമ്പനിക്സട്ട്  വലരയളള  പരനിശതീലന  പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  പസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി  2017-18  മുതല്  2024-25  വലര  440  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്.  കമല്  സൂചേനിപനിച  11  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  ഏകേകദശല
250  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  പരനിശതീലനല  നല്കുവഭാനഭാണട്ട്  പദതനിലകേഭാണ്ടട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.  ഇതനില്  റസ് ലനിലഗട്ട്,  കബഭാക്സനിലഗട്ട്  എന്നെതീ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില്
ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  മഭാതമഭാണട്ട്  പരനിശതീലനല  നല്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.
ഓപകറഷന ഒളനിമ്പനിയ പദതനിയനില് ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  11  ഇനങ്ങളനില് പരനിശതീലനല
നല്കുന്നെതനിനഭായനി കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി 13 ഒളനിമ്പനിക്സട്ട് ലസന്റെറുകേള
ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേളുല വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന. 

കേഭാലനിക്കടട്ട് യൂണനികവഴനിറനി കസഡനിയലത്ത അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്
ഉയര്ത്തല്

160  (513  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലനിക്കടട്ട് യൂണനികവഴനിറനി  കസഡനിയല അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്
ഉയര്ത്തുന്നെതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  എലന്തങനിലുല  ലപഭാകപഭാസലുകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  പസ്തുത  ലപഭാകപഭാസലനികന്മല്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തഭാലക്കലയന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കസഡനിയത്തനില്  ഫ്ളഡട്ട്  വലറ്റുല  കസഭാര്ട്സട്ട്  പവലനിയനുല
നനിര്മ്മേനിചട്ട്  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ബഹു.  എല.എല്.എ.  ശതീ.  അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്.  പനി.  സമര്പനിചനിരുന്നെ
ലപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി) വനിഷയല പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 
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കകേരകളഭാതവത്തനിനട്ട് യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനില്നനിനല ധനസഹഭായല

161  (514)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല യവജനകേഭാരലവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാതവത്തനിനട്ട്  കവണ്ടനി  കകേരള  സലസഭാന  യവജന  കക്ഷമ

കബഭാര്ഡനില് നനിനല ധനസഹഭായല നല്കേഭാറുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില് അവ എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  ധന

സഹഭായലത്തക്കുറനിചട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  കകേരകളഭാതവല  പഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  സലഘടനിപനി

ക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കകേരള  സലസഭാന

യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനില്നനിനല ഗഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില് അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയ ഗഭാന്റെട്ട് തുകേയലട വനിശദഭാലശല ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് - 15,000 രൂപ വതീതല

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് - 30,000 രൂപ വതീതല

മുനനിസനിപഭാലനിറനി - 30,000 രൂപ വതീതല

കകേഭാര്പകറഷന - 30,000 രൂപ വതീതല 

ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് - 2,00,000 രൂപ വതീതല

(സനി)  കകേരകളഭാതവത്തനിലന്റെ  സലഘഭാടനവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  തകദ്ദേശസസ്വയല

ഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കകേരള  സലസഭാന  യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്

അനുവദനിക്കുന്നെ  ഗഭാന്റെട്ട്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കണലമന്നെ  ആവശലല

ശക്തമഭാണട്ട്.  ഈ  ആവശലല  പരനിഗണനിചട്ട്  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്

(2017-18)  കകേരകളഭാതവല  സലഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  625  ലക്ഷല  രൂപയഭാണട്ട്

ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  ടനി  തുകേയനില്നനിനല  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ

സഭാപനങ്ങളക്കുളള വനിഹനിതല അനുവദനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

142/2020.
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വവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി തരണല ലചേയഭാന നടപടനി

162 (515) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) രൂക്ഷമഭായ വരളചമൂലല സലസഭാനല കനരനിടുന്നെ വവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി
തരണല  ലചേയഭാന  എലന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ പതനിദനിന വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗല എതയഭാലണന്നെട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഏപനില്,  കമയട്ട്  മഭാസങ്ങളനിലല  വവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗല
എതയഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാള എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട് വവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നെ
ലതനല എവനിലടനനിലന്നെലഭാമഭാണട്ട് വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുന്നെലതനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി കനരനിടുന്നെതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര വനിഹനിതല വര്ദനിപനിക്കഭാന
സലസഭാനല  ആവശലലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഇതുസലബന്ധനിച  വനിശദഭാലശല
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലല  ഉണ്ടഭാകയയഭാവന്നെ  വവദദ്യുതനി  പതനിസന്ധനി
തരണല  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി  മദലകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുകേള  മുകഖന
(ഡനി.ബനി.എഫട്ട്.ഒ.ഒ.)  പകേഭാരല  2016  ഡനിസലബര്  മുതല്  ലഭലമഭാകക്കണ്ടനിയനിരുന്നെ
വവദദ്യുതനി  ജൂണ്  2016  മുതല്  ലഭലമഭാക്കുകേ  വഴെനി,  ഡഭാമുകേളനില്  ലവളളല
കവനല്ക്കഭാലകത്തയട്ട് സലഭരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത സലസഭാനത്തനിനട്ട്
പുറത്തുനനിനല വവദദ്യുതനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുള്ള ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറുകേളനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 865 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറുല 300 ലമഗഭാവഭാടട്ട് റഇണ്ടട്ട് ദ
കകഭാക്കട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലുല  100  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പതീക്കട്ട്  സമയത്തുല  ഹ്രസസ്വകേഭാല
കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനില്  315  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനി
സഭാനത്തനില്  6-12-2016-ല്  ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി.  1-3-2017  മുതല്  30-6-2017  വലര
ലഭനികക്കണ്ട  200  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്  അനുസരനിചട്ട്  ലഭനിക്കുനണ്ടട്ട്.
കൂടഭാലത  മഭാര്ചട്ട്  2017  മുതല്  കമയട്ട്  2017  അവസഭാനലവലര  100  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
വവദദ്യുതനി 24 മണനിക്കൂറുല 100 ലമഗഭാവഭാടട്ട് രഭാതനി 6  മണനിക്കൂറുല ലഭനിക്കുന്നെ മലറഭാരു
ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറുപകേഭാരല ഇകപഭാള ലഭനിച്ചുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുനണ്ടട്ട്.  ഇതട്ട് കേഴെനിഞ്ഞുളള
വവദദ്യുതനി കേമ്മേനി പവര് എക്സട്ട്കചേഞട്ട്,  അണ്ലഷഡക്യൂളഡട്ട് ഇന്റെര്കചേഞട്ട്,  കേപഭാസനിറര്
അ ഡ്ജസട്ട്ലമന്റെട്ട് എന്നെനിവ വഴെനി നനികേത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്. 

ഊര്ജല  സലരക്ഷനിചട്ട്  വവദദ്യുതനി  കുറവട്ട്  കനരനിടുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട
25  ലക്ഷല എല്.ഇ. ഡനി.  ബളബുകേള കകേരളത്തനില് ഈ കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട് വനിതരണല
ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനുമുമ്പട്ട്  ഒരു  കകേഭാടനി  ബളബുകേള  വനിതരണല  ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഡനി.ഇ.എല്.പനി.  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  ഒന്നെരകക്കഭാടനി  ബളബുകേളഭാണട്ട്  വനിതരണല
ലചേയഭാനഭായനി ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്. അവകശഷനിക്കുന്നെ അമ്പതട്ട് ലക്ഷല ബളബുകേളുല  കൂടനി
വനിതരണല  ലചേയ്യുവഭാനുളള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഊര്ജ  സലരക്ഷണ
കബഭാധവത്കേരണ കേലഭാമ്പയനിനുല നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

സഇകരഭാര്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  തസ്വരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി  ഈ
കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട് ഊര്ജക്കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത
9.9970 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ഗനിഡട്ട് ബന്ധമനിലഭാത്ത പദതനികേളുല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കേടുത്ത ജലദഇര്ലഭലലമൂലല വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനത്തനിനട്ട് കുറവട്ട് വരുന്നെതനിനഭാല്
വവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗല  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുവഭാന  വനിവനിധ  ഊര്ജസലരക്ഷണ
പരനിപഭാടനികേള ആസൂതണല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സലസഭാനലത്ത വവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഗഭാര്ഹനികേ കമഖലയനിലുല വലവസഭായ കമഖലയനിലുല വഭാണനിജല
കമഖലയനിലുല വനിവനിധ പരനിപഭാടനികേള ആസൂതണല ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കുനണ്ടട്ട്.

• സലസഭാനത്തനിലല വവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ പകുതനിയല ഗഭാര്ഹനികേ
കമഖലയനിലഭായതനിനഭാല് ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വനിവനിധ കബഭാധ
വല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള ആസൂതണല ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• വവകുകന്നെരങ്ങളനില് പരമഭാവധനി വവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗല കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അടങ്ങനിയ പരസലങ്ങള എഫട്ട്.എല.  കറഡനികയഭാ വഴെനി
നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്. 

• ഗഭാര്ഹനികേ  ഊര്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഊര്ജ  സലരക്ഷണ
കബഭാധവല്ക്കരണല  നല്കുന്നെതനിനട്ട്  സതീകേളഭായ  1750  എനര്ജനി
കനിനനികേട്ട് കവഭാളണ്ടനിയര്മഭാര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനല നല്കേനി വതീടുകേളകതഭാറുല
ഊര്ജ സലരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണല നടത്തനിവരുന. 

(ബനി) 2017 ഏപനില് 23-ാം തതീയതനി വലരയളള കേണക്കനുസരനിചട്ട് പതനിദനിന
ശരഭാശരനി  ഉപകഭഭാഗല  73.53  ദശലക്ഷല  യൂണനിറഭാണട്ട്.  ഇകപഭാഴെലത്ത  കേഭാലഭാവസ
സഭാഹചേരലല  കേണക്കനിലലടുത്തഭാല്  ഈ  ഏപനില്  മഭാസത്തനില്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ
പതനിദനിന  ശരഭാശരനി  ഉപകഭഭാഗല  73.5  ദശലക്ഷല  യൂണനിറഭാണട്ട്.  കമയട്ട്  മഭാസത്തനില്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ പതനിദനിന ശരഭാശരനി ഉപകഭഭാഗല 70.3 ദശലക്ഷല യൂണനിറഭാണട്ട്. 

(സനി)  സലസഭാനലത്ത എലഭാ ജലവവദദ്യുത പദതനികേളനില്നനിനല വവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത സലസഭാനത്തുളള എലഭാ സഇകരഭാര്ജ പദതനികേളനില്
നനിനല കേഭാറഭാടനി പഭാടങ്ങളനില്നനിനല വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണ്ടട്ട്.  തഭാപനനിലയങ്ങളനില്
ഉല്പഭാദനല നടത്തുന്നെനില. കൂടഭാലത പവര് എക്സട്ട്കചേഞട്ട് വഴെനി ദനിവകസന വനില കുറവളള
സമയങ്ങളനില്  പരമഭാവധനി  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനണ്ടട്ട്.  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നെതട്ട്
സലബന്ധനിച വനിവരല അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.*

(ഡനി)  ഇല.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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കലഭാഡട്ട് ലഷഡനിലഗട്ട്

163 (516) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .    അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കലഭാഡട്ട് ലഷഡനിലഗട്ട് ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  രൂക്ഷമഭായ  വരളചമൂലല  ജലസലഭരണനികേളനിലല  ജലത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്
കുറഞ്ഞെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  കലഭാഡട്ട്  ലഷഡനിലഗട്ട്  എപകേഭാരല  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനല  വവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതുളപലട
എലന്തലഭാല ബദല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല. 

(ബനി)  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ജല  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനല
മുനകൂടനി നനിയനനിക്കുകേയല പകേരല ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേയല ലചേയനിരുന.
ഇതുകൂടഭാലത കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനല വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനി എത്തനിചട്ട് വവദദ്യുതനി
ആവശലകേത നനിറകവറ്റുന്നെതനിനുളള നടപടനികേളുല സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനല  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുവഭാനുളള  വനിവനിധ
കേരഭാറുകേളനികലര്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇപകേഭാരമുളള വവദദ്യുതനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനഭായനി കകേഭാറനികഡഭാര്
ലഭലത ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പവര് ഗനിഡനില് സമ്മേര്ദ്ദേല ലചേലുത്തനി 400 ലകേ.വനി.  അരതീകക്കഭാടട്ട്
കസഷനനിലല  മൂന്നെഭാമലത്ത  ടഭാനകസഭാര്മര്  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് സഭാപനിചട്ട്
കൂടുതല്  വവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനഭായളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന.
ഇതനിലന്റെ  ലചേലവനികലയട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  3  കകേഭാടനി  രൂപ  പവര്  ഗനിഡനിനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര പവര് മനഭാലയത്തനിലുല പവര് ഗനിഡനിലുല സമ്മേര്ദ്ദേല
ലചേലുത്തനി  2018-കലയട്ട്  പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നെ അലഗുല്-ശതീകേഭാകുളല,
വഭാര്ദ-നനിസഭാമഭാബഭാദട്ട്  765  ലകേ.വനി.  വലനുകേളുലട  പവര്ത്തനല  ഭഭാഗനികേമഭായനി
തുടങ്ങുകേയല  ലചേയ.  കൂടഭാലത  പവര്  എക്സട്ട്കചേഞട്ട്  വഴെനി  ദനിവകസന  വനില  കുറവളള
സമയങ്ങളനില് പരമഭാവധനി വവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനണ്ടട്ട്. 
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വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത സലബന്ധനിചട്ട് ഐ.ഐ.എല.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നടത്തനിയ പഠനല

164 (517) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് : 
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : 
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സലസഭാന വവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലനറ കേഭാരലക്ഷമത സലബന്ധനിചട്ട്
ലഎ.ലഎ.എല. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  പഠനത്തനിനട്ട്  ലഎ.ലഎ.എല.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിലന
ഏല്പനിക്കഭാനുണ്ടഭായ സഭാഹചേരലല എന്തഭായനിരുനലവന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലഎ.ലഎ.എല.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള സലബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസസ്തുത  പഠനത്തനിനട്ട്  എത തുകേ  ലചേലവഭായനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട്  കേണക്കഭാക്കനി
യനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  കകേരള കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമതയല
കസവന  നനിലവഭാരവല  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുതകുന്നെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുന്നെ
തനികലയഭായനി ഇത്തരല വനിഷയങ്ങളനില് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുവഭാന ഉചേനിതമഭായ
ഒരു  സഭാപനല  എന്നെ  നനിലയനിലഭാണട്ട്  ഐ.ഐ.എല.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിലന
ചുമതലലപടുത്തനിയതട്ട്. 

(സനി) സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ആരഭാഞ്ഞെനിടനില.

(ഡനി) 57,57,326 രൂപ ലമഭാത്തല ലചേലവനിലഭാണട്ട് ഐ.ഐ.എല. കകേഭാഴെനികക്കഭാടുമഭായനി
കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  കേരഭാറനികലര്ലപടതട്ട്.  ആദല
ഗഡവഭായനി 25,90,663 രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

165 (518)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(
എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനില്  ഓകരഭാ
തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണസഭാപന  പരനിധനിയനിലുല  എത  വതീടുകേളഭാണട്ട്
വവദദ്യുതതീകേരനിചലതന്നെട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണസഭാപനവല
എത തുകേ വതീതമഭാണട്ട് പദതനിക്കട്ട് നല്കേനിയലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനുകശഷവല വവദദ്യുതനി ലഭനിക്കഭാത്ത വതീടുകേളുലണ്ടങനില്

അവര്ക്കുല പദതനിയലട ആനുകൂലലല ലഭനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലഭരണസഭാപനങ്ങള  അടനിസഭാനസഇകേരലങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാലമന്നെറനിയനിച  ആലലകകേഭാടട്ട്,  കേനിളനിമഭാനൂര്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിൽ  ലസക്ഷന

ഓഫതീസുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആറനിങ്ങല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ

പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നല്കേനിയ  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുകേളുലടയല  തകദ്ദേശ

സസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള നല്കേനിയ തുകേയലടയല വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

തകദ്ദേശ സസ്വയലഭരണസഭാപനല നല്കേനിയ
തുകേ

നല്കേനിയ വവദദ്യുതനി
കേണക്ഷനുകേള

1 ആറനിങ്ങല് മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന 4,25,000 91

2 ലചേറുന്നെനിയൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 4,55,340 131

3 കേരവഭാരല ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 5,93,792 137

4 ഒറ്റൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 2,47,094 66

5 മണമ്പൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 5,50,000 120

6 വക്കല ഗഭാമപ ഞഭായത്തട്ട് 1,35,512 64

7 കേനിളനിമഭാനൂര് ഗഭാമപ ഞഭായത്തട്ട് 4,21,284 173

8 പുളനിമഭാത്തട്ട് ഗഭാമപ ഞഭായത്തട്ട് 10,50,000 220

9 നഗരൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 7,10,000 168

10 പഴെയകുനകമ്മേല് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 7,00,000 178

                      ആലകേ 52,88,022 1348
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(ബനി)   2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്
അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുളള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പദതനിയലട  ആനുകൂലലല
ലഭനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.  അതനിനുകശഷമുള്ള  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഡനി.ഡനി.യ.ജനി.ലജ.വവ.  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാവന്നെ കേണക്ഷനുകേള അതനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചട്ട് വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

(സനി)  പുതുതഭായനി  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  ആരലഭനിക്കുന്നെ  കേഭാരലല  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില. 

അറകുറപണനികേളക്കനിടയനില് അപകേടല സലഭവനിക്കുന്നെ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
നഷപരനിഹഭാരല

166 (519) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി  വനിതരണ  കമഖലയനില്  അറകുറപണനികേളക്കനിടയനില്
അപകേടല സലഭവനിക്കുന്നെ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് 1923-ലല ലതഭാഴെനിലഭാളനി നഷപരനിഹഭാര
നനിയമപകേഭാരല  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴല  മഭാനദണ്ഡമഭാക്കനി
യനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനിയമല  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുല
അപകേടത്തനില്ലപടുന്നെവര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാസഹഭായവല  അവശതഭാനഷപരനിഹഭാരവല
സമയബന്ധനിതമഭായനി നല്കുന്നെതനിനുല നടപടനി സസ്വനികേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര നനിയമമഭായ ലതഭാഴെനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാര നനിയമല  1923-ല്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുളള  കഭദഗതനികേള  (ലതഭാഴെനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാര
(കഭദഗതനി)  നനിയമല  2000,  ലതഭാഴെനിലഭാളനി നഷപരനിഹഭാര (കഭദഗതനി)  നനിയമല  2009)
പകേഭാരല വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുളള നഷപരനിഹഭാരവല ശവസലസഭാര ലചേലവകേളുല,
അപകേടത്തനില്  മരണലപടുന്നെ  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല, 3 ലക്ഷല രൂപയനില് കുറഞ്ഞെ അടങല് തുകേയ്ക്കുളള കജഭാലനികേള
ഏലറടുത്തട്ട്  നടത്തുന്നെ  കേരഭാര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല  പസ്തുത  നനിയമത്തനിലല
വലവസകേളക്കുല,  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേളക്കുല,  ആയതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  കകേരള
കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുളള  ഉത്തരവകേളനിലല
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായല  നനിലവനില്  അനുവദനിച്ചുവരുന.  പസ്തുത  നനിയമല
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുളള  അധനികേഭാരല  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനില്
നനിക്ഷനിപമഭാണട്ട്. 
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ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ജതീവനക്കഭാരുലട ലപനഷന പഭായല

167  (520)  ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ജതീവനക്കഭാരുലട ലപനഷന പഭായല എതയഭാണട്ട്; ഇതട്ട്
ഉയര്ത്തുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കേമ്പനനി  നനിയമപകേഭാരല  ലപനഷന  പഭായല  എത വയസഭാണട്ട്;  ഇതട്ട്
നനിലവനില്  കേമ്പനനിയഭായ  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ല്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി)  ലപനഷന  പഭായല  ഉയര്ത്തണലമന്നെട്ട്  ആവശലലപടട്ട്  ജനിവനക്കഭാര്
കകേഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനിൽ  ഇതനിലന്റെ  വനിശദവനിവരല
നല്കുകമഭാ; ഇതനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട് എന്തഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷന  പഭായല
56 വയസഭാണട്ട്. ലപനഷന പഭായല ഉയര്ത്തുന്നെതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷന  പഭായല  സലബന്ധനിച  വലവസകേകളഭാ
പരഭാമര്ശങ്ങകളഭാ കേമ്പനനി ആകനില് പതനിപഭാദനിചനിടനില. ആയതനിനഭാല് കേമ്പനനി ആകട്ട്
പകേഭാരല  ലപനഷന  പഭായല  ഉയര്ത്തുന്നെതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  വലവസകേളുലട
അഭഭാവത്തനില് ടനി വനിഷയല സലബന്ധനിച നടപടനികേള വകേലക്കഭാളളുന്നെതട്ട് ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഉണ്ടട്ട്.  മുനവര്ഷങ്ങളനില്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  വഹകക്കഭാടതനിയനില്
ജതീവനക്കഭാര് ലപനഷന പഭായല ഉയര്ത്തണലമന്നെ ആവശലല  ഉന്നെയനിചട്ട്  നനിരവധനി
കകേസ്സുകേള  നല്കേനിയനിരുന.  ലപനഷന  പഭായല  നനിശ്ചയനിക്കുകേ  എന്നെതട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ നയപരമഭായ തതീരുമഭാനമഭാണട്ട് എന്നെട്ട് ചൂണ്ടനിക്കഭാടനി കകേഭാടതനി കകേസ്സുകേള
എലഭാലതലന്നെ  തളളനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  എന്നെഭാല്  അതനിലനതനിലര  6  റനിടട്ട്
അപതീലുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ഈ  വര്ഷല  ലപനഷന  പഭായല  ഉയര്ത്തണലമന്നെ  ആവശലല  ഉന്നെയനിചട്ട്
ജതീവനക്കഭാര് WP(C) No.3140/2017  ബഹുമഭാനലപട വഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല്
ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 22-8-2014-ലല നമ്പര് 15528/ബനി.പനി.ഇ.3/13/പഭാനനിലഗട്ട്,  അനഇകദലഭാഗനികേ
കുറുപനിലല  വലവസകേള  പകേഭാരല  നനിലവനിലുള്ള  വനിരമനിക്കല്  പഭായല
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  തുടരണലമനളള  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
പസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശല  മുനനനിര്ത്തനി  നനിലവനിലല  വനിരമനിക്കല്  പഭായത്തനില്  മഭാറങ്ങള
വരുത്തുന്നെതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട ലഭാഭപഭ പദതനി

168 (521) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട  ലഭാഭപഭ  പദതനി  നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഭാഭപഭ  പദതനി  പകേഭാരല  തനിരുവനന്തപുരല  ജനിലയനിലല  മുഴവന
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുല ബളബുകേള വനിതരണല ലചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  എന്നെകത്തക്കട്ട്  ഇതനിലന്റെ  വനിതരണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകു
ലമന്നെഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട് ?

ഉത്തരല

(എ)   ഉണ്ടട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട  ലഭാഭപഭ  പദതനിയലട  മൂന്നെഭാല  ഘടല
ഇകപഭാള  നടപഭാക്കനിവരുന.  നഭാഷണല്  എല്.ഇ.ഡനി.  മനിഷന  പങഭാളനികേളഭായ
എനര്ജനി എഫനിഷലനസനി സര്വ്വതീസസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്  (ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല്.)  എന്നെ കകേന്ദ്ര
സഭാപനവമഭായനി  കചേര്ന്നെട്ട്  ലഡഭാമസനികേട്ട്  എഫനിഷലന്റെട്ട്  വലറനിലഗട്ട്  കപഭാഗഭാല  എന്നെ
പദതനിയഭാണട്ട് ഈ ഘടത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതട്ട്. പദതനി പകേഭാരല 1.5 കകേഭാടനി
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  75  ലക്ഷല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സഇജനല  നനിരക്കനില്
നല്കേനിവരുന.  കനഭാണ്  കപയനിലഗട്ട്  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുല  1000  വഭാട്സട്ട്  കേണകഡട്ട്
കലഭാഡല പതനിമഭാസല  40  യൂണനിറട്ട്  വലര വവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗവമുളള ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുല  ബളബുകേള  സഇജനലമഭായനി  വതീടുകേളനില്  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന.
ഇതുവലര ഒരു കകേഭാടനികയഭാളല ബളബുകേള വനിതരണല ലചേയകേഴെനിഞ്ഞു. 

(ബനി)  പദതനി  പകേഭാരല  7  ലക്ഷകത്തഭാളല  ബളബുകേള  തനിരുവനന്തപുരല
ജനിലയനില് വനിതരണല നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  ബഭാക്കനിയള്ളവയലട വനിതരണത്തനിനുകവണ്ട തയഭാലറടുപ്പുകേള പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന. ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല്. ഇവ എത്തനിക്കുന്നെ മുറയട്ട് വനിതരണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് വവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജനിനത്തനില് ലഭനിക്കഭാനുള്ള
കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ

169  (522)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  31-3-2017  വലര  വവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജനിനത്തനില്
എത തുകേ പനിരനിഞ്ഞുകേനിട്ടുവഭാനുണ്ടട്ട്;
142/2020.
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(ബനി)  ഇതനില്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി
പനിരനിഞ്ഞു കേനിട്ടുവഭാനുള്ള തുകേലയതയഭാണട്ട്;

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുല, കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുല
എത തുകേ കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില് നല്കുവഭാനുണ്ടട്ട്;

(ഡനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  ഈടഭാക്കുവഭാനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ജനകററര്  സലവനിധഭാനമടക്കല  സഇകേരലമുള്ള  സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള
കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തനിയ  വവദദ്യുതനി  തുകേ  ഈടഭാക്കുവഭാന  കേര്ശന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  31-12-2016-ല്  അവസഭാനനിക്കുന്നെ  വതമഭാസ  കേണക്കുപകേഭാരല
കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  2044.78  കകേഭാടനി  രൂപ  (പലനിശ
ഉളലപടുത്തഭാലത)  കുടനിശ്ശേനികേയണ്ടട്ട്.  വതമഭാസ കേണക്കുകേളഭായഭാണട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ
കക്രഭാഡതീകേരനിക്കലപടുന്നെതട്ട്.  31-3-2017  വലരയള്ള  കേണക്കുകേള  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന്നെകതയള. 

2016  ഡനിസലബര്  31  വലരയള്ള  വതമഭാസ  കേണക്കുപകേഭാരല  വനിവനിധ
സഭാപനങ്ങള അടയ്കക്കണ്ട കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ തഭാലഴെപറയല പകേഭാരമഭാണട്ട് :

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള 

(വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ഉളലപലട) - 1177.13 കകേഭാടനി രൂപ

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള - 32 കകേഭാടനി രൂപ

കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള - 41.94 കകേഭാടനി രൂപ

(ഡനി&ഇ)  സവപ  കകേഭാഡട്ട്  2014-ല്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  സമയപരനിധനി
അനുസരനിചട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുന്നെ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന
വനികച്ഛദനിക്കല്,  കേണക്ഷന അഴെനിച്ചുമഭാറല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
അതനിനുകശഷല ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട ലസകേക്യൂരനിറനി ലഡകപഭാസനിറനില്നനിനല കുടനിശ്ശേനികേ
വസൂലഭാക്കഭാറുണ്ടട്ട്.  ഇതനില്നനിനല വസൂലഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത തുകേ റവനക്യൂ റനിക്കവറനി
നടപടനികേളക്കഭായനി  നല്കേഭാറുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശ്ശേനികേയളള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനല  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  വഴെനി  കുടനിശ്ശേനികേ
ഈടഭാക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി ആവനിഷ്കരനിചനിരുന. 
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ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട അനലഭാധതീനലപട ഭൂമനി വതീലണ്ടടുക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി

170  (523)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  എത  ഏക്കര്  ഭൂമനിയലണ്ടന്നെ
കേണക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കുനകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഈ  വസ്തുക്കള  എവനിലടലയന്നെട്ട്  ജനില
തനിരനിചട്ട് വനിസതീര്ണ്ണല സഹനിതല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട  ഭൂമനി  അനലഭാധതീനലപടതഭായനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട ഭൂമനി അനലഭാധതീനലപടനിട്ടുലണ്ടങനില് അതട്ട് വതീലണ്ടടു
ക്കുന്നെതനിനട്ട് എലന്തലഭാല നടപടനികേൾ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉല്പഭാദന പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായല പസരണ സബ്കസഷനുകേളുലടയല
വനിവനിധ  ഓഫതീസട്ട്  സലവനിധഭാനങ്ങളുലടയല  ഭഭാഗമഭായല  ഏകേകദശല  50,000
ഏക്കകറഭാളല  ഭൂമനി  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട  ഉടമസതയനിലുണ്ടട്ട്.  വനല  വകുപട്ട്
അടക്കമുളള  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില്നനിനല  ലതീസട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്
ലഭനിചനിട്ടുളള  24000 ഏക്കകറഭാളല  ഭൂമനിയല  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
വകേവശമുണ്ടട്ട്.  ഇതുസലബന്ധനിച  കേണക്കുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ
കരഖകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള
പൂര്ണ്ണ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭായനിടനില. 

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇടുക്കനി ജനിലയനില്  7.67  ഏക്കര് ഭൂമനി കേകയറല
ലചേയലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത ഇടുക്കനി ജനിലയനില് വനിവനിധ പദതനി പകദശങ്ങളനിലഭായനി
ആയനിരത്തനി  ഇരുന്നൂകറഭാളല  കേകയറങ്ങള  നടന്നെനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേകയറനിയ  സലങ്ങളുലട
അതനിരുകേള തനിടലപടുത്തുന്നെതനിനുളള സര്കവ്വ നടത്തുന്നെതനിനഭായനി റവനക്യൂ വകുപനില്
പണല  ഒടുക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  25.44  ഏക്കറുല,
എറണഭാകുളല ജനിലയനില് ഏകേകദശല 5 ഏക്കര് ഭൂമനിയനിലുല കേകയറല നടന്നെനിട്ടുണ്ടട്ട്. ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കൂടുതല് വനിവരങ്ങള തയഭാറഭാക്കുനണ്ടട്ട്.

(സനി)  കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  റവനക്യൂ,  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലട
സഹഭായല അഭലര്തനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില്
കകേസ്സുകേള ഫയല് ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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കലഭാഡട്ട് ലഷഡനിലഗുല പവര്കേട്ടുല

171  (524)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞെ യ.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ജനുവരനി മുതല് ഏപനില്
വലരയള്ള കേഭാലഘടത്തനില് കലഭാഡട്ട് ലഷഡനിലഗുല പവര്കേട്ടുല ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുകന്നെഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  സലസഭാനത്തട്ട്
കലഭാഡ്ലഷഡനിലഗട്ട് / പവര്കേടട്ട് എന്നെനിവ ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഏപനില്  2012  മുതല് കമയട്ട്
2012 വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് കലഭാഡട്ട് ലഷഡനിലഗട്ട് ഉണ്ടഭായനിരുന. 

2013  ഏപനില്,  ലമയട്ട് മഭാസങ്ങളനില് പകേല് സമയത്തട്ട്  1  മണനിക്കൂര് വതീതല  9
മണനി മുതല് 5 മണനി വലര കലഭാഡട്ട് ലഷഡനിലഗട്ട് ഉണ്ടഭായനിരുന. 

2013  ഏപനില്,  കമയട്ട്  മഭാസങ്ങളനില്  എലഭാ  എചട്ട്.റനി.,  ഇ.എചട്ട്.റനി.
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയല  ഊര്ജ  ഉപകഭഭാഗല  അവരുലട  ശരഭാശരനി  ഊര്ജ
ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ 75 ശതമഭാനല ആയനി പവര്കേടട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന. 

(ബനി) ഇല. 

ദതീന ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗഭാമകജലഭാതനി കയഭാജന വഴെനി പുതനിയ കസവനങ്ങള

172 (525)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗഭാമകജലഭാതനി  കയഭാജന  വഴെനി  നല്കേഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള പുതനിയ കസവനങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാല  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ കസവനല ലഭലമഭാക്കുന്നെലതന്നെട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2017-18  ബഡ്ജറനില് ഇതനിനഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള ഫണ്ടനിലനക്കുറനിചട്ട്
വനിവരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഗഭാമതീണ കമഖലയനില് 98,000 ബനി.പനി.എല്. കേണക്ഷനുകേള ഉളലപലട
161,000  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേള  അനുബന്ധ  പവൃത്തനികേള  ഉളലപലട
നല്കുവഭാനുല 14 ജനിലകേളനിലലയല പഭാര്ലലമന്റെലഗങ്ങള ലതരലഞ്ഞെടുത്ത വനികലജുകേളനില്
സനസദട്ട്  ആദര്ശട്ട്  ഗഭാമ  കയഭാജന  (എസട്ട്.എ.ജനി.വവ.)  പകേഭാരല  വനിവനിധ
പവൃത്തനികേള  നടത്തുവഭാനുല,  ഗഭാമപകദശങ്ങളനിലല  വവദദ്യുതനി  ശലഖല  ശക്തനി
ലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന ഉളലപലടയളള വനിവനിധ പവൃത്തനികേളുല
വവദദ്യുതനി  വനിതരണ  നഷല  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേടഭായ  മതീററുകേള,  ഇലകകഭാ
ലമക്കഭാനനിക്കല് മതീററുകേള എന്നെനിവ മഭാറനിവയ്ക്കുന്നെ പവൃത്തനികേളുല ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭാണട്ട്
പധഭാനമഭായല ഈ പദതനിയലട കസവനല ലഭലമഭാകുന്നെതട്ട്. 

(സനി)  2017-18-ലല  സലസഭാന  ബഡ്ജറനില്  'ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ
ഗഭാമകജലഭാതനി  കയഭാജന'  (DDUGJY)-ക്കട്ട്  തുകേലയഭാനല  വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ ബഡ്ജറനില് പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  250  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

എലഭാ കേര്ഷകേര്ക്കുല വവദദ്യുതനി നല്കേഭാന നടപടനി

173  (526)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി
പകേഭാരല എത കപര്ക്കട്ട് ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;  വനിശദഭാലശല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗഭാര്ഹനികേ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയതുകപഭാലല,  കൃഷനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  കൃഷനി
വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നെട്ട്  എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുല വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശമുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) 21-4-2017-ലല കേണക്കുകേള അനുസരനിചട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനി പകേഭാരല 144065 ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ സഇകരഭാര്ജ  പദതനി  പകേഭാരല  257  കപര്ക്കട്ട്
ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേള നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ പണനി പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്. 

പഭാഥമനികേ  കേണക്കുപകേഭാരല  174.0  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  പദതനി  ലചേലവഭായനി
പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്. പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായ കശഷകമ കൃതലമഭായ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാവകേയള.

സഇകരഭാര്ജ ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേളക്കഭായനി ഉകദ്ദേശല 2.8247 കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവട്ട് വരുലമന്നെട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി) ഈ വനിഷയല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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വഹഡല് ടൂറനിസല

174  (527)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയലട  കേക്കയല സന്ദര്ശന കവളയനില്
ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്,  കേക്കയല,  ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി  പകദശങ്ങളുലട വഹഡല് ടൂറനിസല
വനികേസനത്തനിനട്ട് 300 കകേഭാടനി രൂപ പഖലഭാപനിചനിരുന. ഈ പദതനിയലട വനിശദമഭായ
കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇലലങനില്  എന്തഭാണട്ട്  കേഭാലതഭാമസല
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇല.  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുളള  ഏജനസനിലയ
നനിശ്ചയനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ഊര്ജ ലഭലത വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് പദതനികേള

175 (528) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാല :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : 
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  അക്ഷയ  ഊര്ജ  കസഭാതസ്സുകേളഭായ  സഇകരഭാര്ജല,
പവകനഭാര്ജല,  വജകവഭാര്ജല തുടങ്ങനിയവ കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ഊര്ജ ലഭലത വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് എലന്തലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്;

(ബനി)  അക്ഷയ ഊര്ജ പദതനികേലളക്കുറനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് അവകബഭാധല
നല്കുന്നെതനിനുല,  വനിവനിധ  പചേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്നെ
കസവനങ്ങള  ജനങ്ങളക്കുല,  സന്നെദ  സലഘടനകേളക്കുല,  സലരലഭകേര്ക്കുല
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  അക്ഷയ  ഊര്ജ  സലവനിധഭാനങ്ങളുല,  ഉപകേരണങ്ങളുല
പദര്ശനിപനിക്കുന്നെതനിനുല,  അവ  വലഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല,  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവല,  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുല,  തകദ്ദേശ
സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുല,  സലരലഭകേര്ക്കുല  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് അക്ഷയ ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേളഭായ സഇകരഭാര്ജല,
പവകനഭാര്ജല,  വജകവഭാര്ജല തുടങ്ങനിയവ കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ഊര്ജ  ലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  പദതനികേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(i) സഇകരഭാര്ജ പദതനികേള:-

നഭാളനിതുവലര  14  പദതനികേളനില് നനിന്നെഭായനി  9.264  എല.ഡബദ്യു.  കശഷനിയളള
സഇകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണല ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
കൂടഭാലത 9.66 എല.ഡബദ്യു. കശഷനിയളള 13 സഇകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 4.71  എല.ഡബദ്യു.  കശഷനിയളള 6  പദതനികേളുലട
ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേളുല പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

കൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് 200 എല.ഡബദ്യു.  കശഷനിയളള  കസഭാളഭാര്
പഭാര്ക്കട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനില്  36  എല.ഡബദ്യു.-ലന്റെ  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ചേതീകമനനിയനില്  200  എല.ഡബദ്യു.  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കനിനുകവണ്ട
അനുമതനിക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പദതനി നനിര്കദ്ദേശല സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ii) പവകനഭാര്ജല:-

കേ ഞനികക്കഭാടട്ട്  കേഭാറഭാടനിപഭാടത്തനില്  ഉത്പഭാദനല  നടത്തനിവരുന്നെ  225  KW
കശഷനിയളള 9 കേഭാറഭാടനികേളനില് 5 എണ്ണല മഭാറനി പകേരല കശഷനി കൂടനിയ 5 കേഭാറഭാടനികേള
(3x850 KW+23x600 KW)  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുല  2.5 MW  കശഷനിയളള പുതനിയ
കേഭാറഭാടനി  യനല  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുല  പൂവഭാര്  കേടല്തതീരത്തട്ട്  ലചേറു  കേഭാറഭാടനികേള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  1  MW  കശഷനിയളള  പുതനിയ കേഭാറഭാടനിപഭാടല  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുമുളള
ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(iii)   വജകവഭാര്ജ പദതനികേള :-

കകേരളത്തനിലല  സഭാധലതകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വജകവഭാര്ജത്തനില്നനിനല
വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള  വനിവനിധ  പദതനികേളുലട  സഭാധലത
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. പഠനല നടത്തനിവരുന.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  അലനര്ടട്ട്  മുകഖന  കസഭാളഭാര്
കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേട്ട്  -  കസഭാളഭാര്  വനിന്റെട്ട്  വഹബനിഡട്ട്  പവര്  പഭാനകേള
(1  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  മുതല്  3  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വലര  കശഷനിയളളവ)  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
17.35 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനിയണ്ടട്ട്. കൂടഭാലത 1.4 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ആലകേ കശഷനിയള്ള
ശലഖലഭാ  ബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാനകേള  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുളള
ലകേടനിടങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുല  10.50  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 
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(ബനി)  അക്ഷയ പദതനികേലളക്കുറനിചട്ട് അവകബഭാധല നല്കുന്നെതനിനുല പചേരണ
പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനുല  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ലഘുകലഖകേള
വനിതരണല ലചേയട്ട് ലപഭാതുജന കബഭാധവത്കേരണല നടത്തുനണ്ടട്ട്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  അലനര്ടട്ട്  മുകഖന  അക്ഷയ  ഊര്ജ
ഉപകേരണങ്ങളുലട  ലഭലത,  പരനിപഭാലനല  എന്നെനിവ  സലബന്ധമഭായനി  വലഭാപകേമഭായ
പചേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന  പദതനിയണ്ടട്ട്.  അക്ഷയ  ഊര്ജ  കമഖല
സലബന്ധമഭായനി  കപഭാര്ടല്  സലവനിധഭാനല  ഒരുക്കുന്നെതനിനുല,  കകേഭാളലസന്റെര്
ലഫസനിലനിറനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുല  കടഭാള  ഫതീ  നമ്പരനിലൂലട  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
കവണ്ട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  വനിവരങ്ങളുല  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുല  വനിവനിധ  പചേരണ
പരനിപഭാടനികേള,  ലസമനിനഭാറുകേള,  സഞരനിക്കുന്നെ  പദര്ശനശഭാലകേള  എന്നെനിവ
ലപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുല  ദൃശല-ശവല-പത
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട കവണ്ട പചേരണല നല്കുന്നെതനിനുല അലനര്ടട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി)  വനിവനിധ പദര്ശന നഗരനികേളനില് അക്ഷയ ഊര്ജ സലവനിധഭാനങ്ങളുല
ഉപകേരണങ്ങളുല പദര്ശനിപനിക്കുകേയല ഇവയലട കമന്മയല ഇവ സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല നല്കുവഭാനുല സഹഭായകേരമഭായ രതീതനിയനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.
സഭാളുകേള ഏര്ലപടുത്തനി  വരുനണ്ടട്ട്.  വവദദ്യുതനി  ഭവനട്ട്  മുകേളനില്  ലചേറുകേഭാറഭാടനികേള
സഭാപനിചട്ട്  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  മനികേച  രതീതനിയനില്  പചേഭാരണല  നല്കുകേയണ്ടഭായനി.
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്  അവകബഭാധല  വളര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി  കഭാസ്സുകേള
സലഘടനിപനിക്കുകേയല  റഭാലനികേള  നടത്തുകേയല  ലചേയട്ട്,  അക്ഷയ  ഊര്ജ
സലവനിധഭാനങ്ങലള സലബന്ധനിച സകന്ദശല ലപഭാതുജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കഭാനുളള യതല
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. നടത്തനിവരുനണ്ടട്ട്. 

അലനര്ടനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേള  മുകഖന  അക്ഷയ  ഊര്ജ
സലവനിധഭാനങ്ങള പചേരനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് പദര്ശനങ്ങള,  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള,
കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള എന്നെനിവ നടത്തനിവരുന. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷല അക്ഷയ ഊര്ജ ഉപകേരണങ്ങളക്കട്ട് നനിര്ദ്ദേനിഷ സഭാകങതനികേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുല  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള  എല-പഭാനല്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുല  തകദ്ദേശ
സസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നെതനിനുല  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  സഭാപനങ്ങളക്കുല  സലരലഭകേര്ക്കുല
ഇനലസന്റെതീവട്ട്  നല്കേനി  അക്ഷയ  ഊര്ജ  ഉപകേരണങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനി
പചേരനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  പദതനിയണ്ടട്ട്.  ജനിലഭാ  തലത്തനില്  ഈ  പവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുല  ഇന്റെകഗറഡട്ട്
ലറനക്യൂവബനിള എനര്ജനി കകേഭാലപക്സുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുല അലനര്ടട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 
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ആനക്കയല ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുത പദതനി

176  (529)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  വഭാഴെചഭാല്  കഫഭാറസട്ട്  ഡനിവനിഷനനിലല
ആനക്കയത്തട്ട്  7  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിട്ടു
ലകേഭാണ്ടുള്ള  'ആനക്കയല'  ലചേറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണല
അനുമതനി ലഭനിചട്ട് വര്ഷങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുല ആരലഭനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  എലന്തങനിലുല  തടസങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുനകണ്ടഭാ; എങനില് തടസങ്ങള നതീക്കനി പദതനി യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുവഭാന
ആവശലമഭായ സതസ്വര നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ആനക്കയല ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുത പദതനിയലട (സനിവനില്) നനിര്മ്മേഭാണ
കജഭാലനികേളക്കുളള  ലടനഡര്  30-12-2009-ല്  ക്ഷണനിക്കുകേയല  മുലവബ
ആസഭാനമഭായ  M/s.  Vakcha  Engineering  Limited  എന്നെ  കേമ്പനനിക്കട്ട്
17-1-2011-ല്  ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  വര്ക്കട്ട്  ഓര്ഡര്  നല്കുകേയല
ലചേയനിരുന. എന്നെഭാല് പദതനിക്കഭാവശലമഭായ 8 ലഹകര് വനഭൂമനി ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്
പസ്തുത കേമ്പനനിയമഭായനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള എഗനിലമന്റെട്ട്  വയ്ക്കുവഭാന സഭാധനിചനിടനില.
കകേന്ദ്രവനല  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  കസജട്ട്-1  അനുമതനി  1990-ല്
ലഭലമഭായനിരുലന്നെങനിലുല  പുതുക്കനിയ  അനുമതനി  കവണലമന്നെ  വനല  വകുപനിലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരല  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകേയല  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായ
കസജട്ട്  -1  അനുമതനി  1-7-2013-ല്  ലഭനിക്കുകേയമുണ്ടഭായനി.  17-3-2014-ല്
കസജട്ട്  -II  അനുമതനിയല  കേര്ശന  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ലഭനിച്ചു.
പഭാറലപഭാടനിക്കുന്നെതനിനുല  ടണല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  കസഭാടകേ  വസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  പഭാടനില  എന്നെ  കേര്ശന  വലവസ  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  പണനി
ലചേയ്യുകേലയന്നെതട്ട്  ബുദനിമുടഭാലണനല  ഈ  വലവസ  ലടനഡറനില്  പറയഭാത്തതു
മഭാലണന്നെ കേഭാരണത്തഭാല് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്ത കേമ്പനനി അവലര
കേരഭാറനില്നനിന്നെട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനി ലകേഭാടുക്കണലമന്നെട്ട്  അഭലര്തനിക്കുകേയല ഇതനിനപകേഭാരല
30-12-2014-ല് പസ്തുത കേമ്പനനിലയ കേരഭാറനില്നനിന്നെട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേയമുണ്ടഭായനി.

ഈ  പദതനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  വനഭൂമനി  വകേമഭാറുന്നെതനിനഭായനി
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  വനല  വകുപനികലയട്ട്  'Seignorate  value'   17-3-2016-ല്
അടലചങനിലുല  നഭാളനിതുവലര  മരങ്ങള  ലവടനിമഭാറനി  സലല  വകേമഭാറുന്നെതനിനുളള
യഭാലതഭാരു നടപടനികേളുല വനല വകുപട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി
മനഭാലയല  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  പഭാറലപഭാടനിക്കല്  സലബന്ധനിച്ചുളള  ഉപഭാധനികേള
ലഘൂകേരനികക്കണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുല  വവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡല കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി മനഭാലയലത്ത സമതീപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുത പദതനി വനികേസന സഭാധലതകേള കേലണ്ടത്തുന്നെതനിനട്ട്
നടപടനി

177 (530) ശതീ  .   ലജയനിലസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലചേറനിയ  നതീലരഭാഴക്കുകേളനില്നനിനല  വവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  സഭാധലത  കൂടുതല്  ഉള്ളതനിനഭാല്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
മഭാതൃകേഭാ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  നദനികേളനിലുമുള്ള  ലചേറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനി  വനികേസന
സഭാധലതകേള  കേലണ്ടത്തുന്നെതനിനുല,  മുനഗണന  നല്കുന്നെതനിനുമഭായനി  എലന്തങനിലുല
പഠനല  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  എങനിൽ  ഇതനിനഭായനി  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  വനിദൂര  ഗഭാമതീണ  കമഖലകേളനില്  സൂക്ഷ്മ  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എത  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
യനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരല,  ലകേഭാലല ജനിലകേളനിലല നഭാലട്ട് നദതീതടങ്ങളനിലല
ലചേറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനി  വനികേസന  സഭാധലതകേള  കേലണ്ടത്തുന്നെതനിനുല
ഇതനില്നനിനല  മുനഗണനഭാക്രമല  അനുസരനിചട്ട്  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള
പഠനല നടത്തുന്നെതനിനുമുള്ളവലര ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതനിനുള്ള ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേളുലട
രണ്ടഭാല ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇതനികനഭാടകേല  ഏതഭാണ്ടട്ട്  നൂകറഭാളല  സൂക്ഷ്മ  ജലവവദദ്യുത പദതനികേള
(പതീകക്കഭാ  1  KW  മുതല്  5  KW  വലര)  കകേന്ദ്ര  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  (CFA)  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞു.
ഇതനിനഭായനി  164.55  ലക്ഷല രൂപ കകേന്ദ്ര സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
20  പദതനികേളകൂടനി  ഇലക്കഭാലല നടപനിലഭാക്കുവഭാനുളള  MNRE  സബ്സനിഡനിയഭായനി
41.25  ലക്ഷല  രൂപ  കകേന്ദ്ര  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  (CFA)  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതുകൂടഭാലത സലസഭാന പദതനി വനിഹതനിമഭായനി വനിദൂരഗഭാമങ്ങളനില് സൂക്ഷ്മ ജലവവദദ്യുത
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് 16 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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ഊര്ജ സലരക്ഷണത്തനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

178  (531)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  ഊര്ജ

സലരക്ഷണത്തനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഊര്ജ  സലരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങള  ജനകേതീയഭാടനിസഭാനത്തനില്

നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  പുതനിയ  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഊര്ജ  സലരക്ഷണല സലബന്ധനിചട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേലള  കബഭാധവല്ക്കരനി

ക്കുന്നെതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷല ഊര്ജസലരക്ഷണ

പവര്ത്തനങ്ങള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  2016-17-ല്  740  ലക്ഷല

രൂപയല 2017-18-ല് 814 ലക്ഷല രൂപയല ഇ.എല.സനി.-ക്കട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

2016  ഡനിസലബര്  14  കദശതീയ ഊര്ജ സലരക്ഷണ ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്

നഭാഷണല്  സര്വ്വതീസട്ട്  സതീല  ആന്റെട്ട്  എനര്ജനി  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെര്,  എനര്ജനി

കേണ്സര്കവഷന  ലസഭാവസറനി,  വനിവനിധ  ലറസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേള

എന്നെനിവയലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  സലസഭാനലമഭാടഭാലകേ

തഭാലഴെപറയന്നെ ഊര്ജ സലരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള സലഘടനിപനിക്കുകേയണ്ടഭായനി:

1. ഊര്ജ  സലരക്ഷണത്തനിലന്റെ  പഭാധഭാനലല  ലപഭാതുജനങ്ങളനിലുല

വനിദലഭാര്തനികേളനിലുല  എത്തനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.

വനിദലഭാര്തനികേലള പലങടുപനിചട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മുതല് തനിരുവനന്തപുരല

വലര വസക്കനിള റഭാലനി സലഘടനിപനിച്ചു.

2. ഊര്ജ  സലരക്ഷണ  കേലഭാമ്പയനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഡനിസലബര്

പതനിനഭാലഭാല തതീയതനി ലസക്രകടറനിയറട്ട്  കേവഭാടത്തനില് രണ്ടഭായനിരകത്തഭാളല

ആളുകേളുലട ഒപട്ട് കശഖരണല നടത്തനി.
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3. സ്കൂളുകേളനിലുല  വനിവനിധ  ലറസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേളനിലുല

ഊര്ജ സലരക്ഷണ കഭാസ്സുകേള സലഘടനിപനിക്കുകേയല കഭാസ്സുകേളനില്

പലങടുത്തവര്ക്കട്ട്  സനി.എഫട്ട്.എല്.  സഇജനലമഭായനി  വനിതരണല

ലചേയ്യുകേയല ലചേയ.

4. ഡനിസലബര്  14-നട്ട്  എലഭാ  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലുല  മഭാസട്ട്  റഭാലനി

സലഘടനിപനിച്ചു.

5. ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  ഓണ്വലന  സലവനിധഭാനത്തനിലൂലട

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഊര്ജ സലരക്ഷണ സകന്ദശല അയച്ചു. 

(ബനി) ഊര്ജ സലരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് ജനകേതീയമഭാക്കുകേ എന്നെ

ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  അതഭാതട്ട്  പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  എനര്ജനി

മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെര് ഊര്ജ കേനിരണ്, ഊര്ജ കനിനനികേട്ട് എന്നെതീ പരനിപഭാടനികേള

നടത്തനിവരുന.  എന.ജനി.ഒ.-കേള  ലപഭാതുജനവഭായനശഭാലകേള  എന്നെനിവയമഭായനി

സഹകേരനിചഭാണട്ട് ഊര്ജ കേനിരണ് പരനിപഭാടനി നടത്തുന്നെതട്ട്.  ഇ.എല.സനി.-യനില്നനിന്നെട്ട്

പരനിശതീലനല  ലഭനിച  വനനിതഭാ  കവഭാളന്റെനിയര്മഭാര്  മുകഖനയഭാണട്ട്  ഊര്ജ  കനിനനികേട്ട്

പരനിപഭാടനി  നടത്തുന്നെതട്ട്.  കൂടഭാലത കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട് ഊര്ജ സലരക്ഷണത്തനിലൂലട

ഊര്ജ  ദഇര്ലഭലല  കുറയ്ക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  ഓകരഭാ  കബഭാക്കട്ട്

പഞഭായത്തനിലുല  ഒരു  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി  എന്നെ  നനിലയനില്  നടത്തനി

വരുനണ്ടട്ട്. കൂടഭാലത കകേരളത്തനിലല 10 പഞഭായത്തുകേള ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി

ഊര്ജ കേഭാരലക്ഷമതയളള പഞഭായത്തുകേളഭായനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുളള പരനിപഭാടനികേളക്കട്ട്

തുടക്കല കുറനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേളക്കട്ട്  ഊര്ജ  സലരക്ഷണ  കബഭാധവല്ക്കരണല

നടത്തുന്നെതനിനഭായനി സ്മഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി കപഭാഗഭാല  (SEP)  എന്നെ പദതനി ഇ.എല.സനി.

നടപനിലഭാക്കനിവരുനണ്ടട്ട്. 4400 സ്കൂളുകേള എസട്ട്.ഇ.പനി.-യലട ഭഭാഗമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

കദശതീയ  ഊര്ജ  സലരക്ഷണ  ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേളനില്

ഊര്ജ സലരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണല നടത്തുന്നെതനിനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.

വനിദലഭാര്തനികേലള  പലങടുപനിചട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മുതല്  തനിരുവനന്തപുരല  വലര

വസക്കനിള  റഭാലനി  സലഘടനിപനിച്ചു.  കൂടഭാലത  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ

ഡനി.എസട്ട്.എല.  ലസലനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  സ്കൂളുകേളനില്  ഊര്ജ  സലരക്ഷണ

പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  
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കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണല

179  (532)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കചേലക്കര
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് എത ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേള  2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത രൂപയലട എസനികമറഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന്നെലതനല
എത  കേനി.മതീ.  പുതനിയതഭായനി  വലന  വലനികക്കണ്ടനിവനലവനല  എത  ഇലകനികേട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേള ആവശലമഭായനി വനലവനമുളളതനിലന്റെ വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  1670  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി
1095  ഇലകനികേട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  27.28  കേനി.മതീ.  എല്.റനി.  വലന
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയണ്ടഭായനി.  ഇതനിനട്ട്  1.38  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്. 

വവദദ്യുതനി വനിതരണ ശലഖല നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി

180 (533) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുല  എത്തനിക്കുന്നെകതഭാലടഭാപല  ലഭനിക്കുന്നെ
വവദദ്യുതനിയലട  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  പുതനിയ  ടഭാനകസഭാര്മറുകേള  സഭാപനിചട്ട്  കവഭാളകടജട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുല,
പഴെയ വലനുകേള  പുതുക്കനി  ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ  വനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാലട
വനിതരണ ശലഖല നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  വനിതരണ തടസല കുറയ്ക്കുന്നെതനിനട്ട് ഫതീഡര് അടനിസഭാനത്തനില് പകതലകേ
കേര്മ്മേകസന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?



246      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  (RAPDRP,  DDUGJY,  IPDS

തുടങ്ങനിയവ)  സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കകേരള പവര് ഇലപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സതീല  (KPIS)

പദതനി,  മറട്ട്  ഏജനസനികേള,  എസനികമറട്ട്  തുകേ  ഒടുക്കുന്നെവ,  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  തനതട്ട്

ഫണ്ടട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുളള  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  എന്നെനിവയനിലൂലടയഭാണട്ട്  വവദദ്യുത

വനിതരണല  സുഗമവല  കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.  11  ലകേ.വനി.  വലന

നനിര്മ്മേഭാണല,  ടഭാനകസഭാര്മറുകേള  സഭാപനിക്കല്,  കൂടുതല്  കശഷനിയളള  കേമ്പനികേള

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിതരണ  ശലഖല  ശക്തനിലപടുത്തുകേ  (റതീ  കേണ്ടകറനിലഗട്ട്),  സനിലഗനിള

കഫസട്ട് വലന തതീ കഫസട്ട് ആക്കനി മഭാറല് എന്നെതീ പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ടനി പദതനികേള

വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതട്ട്.  വനിതരണ  നഷല  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  വലനനില്

കവണ്ട  അറകുറപണനികേള  നടത്തുകേയല  അപകേട  സഭാധലതയളള  സലങ്ങളനിലുല

മരചനിലകേളുല  മറ്റുല  കൂടുതലഭായളള  സലങ്ങളനിലുല  ആവശലലമങനില്  ABC/ഭൂഗര്ഭ

കകേബനിള കപഭാലുളള സലവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയല ലചേയ്യുനണ്ടട്ട്. 

(സനി)  വനിതരണ  തടസല  കുറയ്ക്കുന്നെതുളലപലട  വവദദ്യുതനി  വനിതരണരലഗല

ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുതകുന്നെ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നെതനിനുല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്നെതനിനുല  വനിതരണ  വനിഭഭാഗല  ഡയറകറുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഒരു

12  അലഗ സമനിതനിക്കട്ട്  (Distribution Core Committee)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  രൂപല

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

വവദദ്യുതനി നഷല കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനട്ട് പചേഭാരണ പവര്ത്തനങ്ങള

181 (534)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഊര്ജ പതനിസന്ധനിയലട കേഭാലഘടത്തനിൽ സലസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്-

സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്  കേഭാരലക്ഷമതയനിലഭാത്ത  യനങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലത്ത

ത്തുടര്ന്നെട്ട് വവദദ്യുതനി പഭാഴെഭാകുന്നെതട്ട് സർക്കഭാർ ഗഇരവമഭായനിക്കഭാണുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കേഭാരലക്ഷമതകയറനിയ യനങ്ങളുലടയല,  ഇലകനികേട്ട് ഉപകേരണങ്ങളുലടയല

പുതുക്കനിവഭാങ്ങലനിലൂലടയല  വവദദ്യുതനി  നഷവല,  ധനനഷവല  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടു

വരുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തങനിലുല  പചേഭാരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്

നടത്തുനകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  സലസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്-സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്
വവദദ്യുതനിയലട ഉപകയഭാഗല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനികലയഭായനി അവരുലട അകപക്ഷയനിന
പകേഭാരല  എനര്ജനി  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുകേയല  വവദദ്യുതനിയലട  ഉപകയഭാഗല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനികലയ്ക്കുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയല  ലചേയ്യുന്നെകതഭാലടഭാപല
എഞനിനതീയര്മഭാര് മറട്ട് ഉകദലഭാഗസര് എന്നെനിവര്ക്കട്ട് ഇ.എല.സനി.-യലട കനതൃതസ്വത്തനില്
വനിവനിധ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള   നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനുപുറലമ  ഊര്ജ
കേഭാരലക്ഷമത  കൂടനിയ  ബനി.ഇ.ഇ.  സഭാര്  കററഡട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഊര്ജ  ലഭാഭല  കനടുന്നെതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഇ.എല.സനി.  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തനിവരുനണ്ടട്ട്.

കൂടഭാലത  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഓഫതീസുകേള  നനിലവനിലുളള  ഊര്ജക്ഷമത  കുറ ഞ്ഞെ  ഫഭാനുകേള  മഭാറനി
ഊര്ജക്ഷമത  കൂടനിയ  സഭാര്  കററഡട്ട്  ഫഭാനുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനി
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

വവദദ്യുതനി വലനനിലല അറകുറപണനിക്കളക്കനിലട സലഭവനിക്കുന്നെ
അതലഭാഹനിതങ്ങള

182 (535) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .    വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനി  വലനനിലല  അറകുറപണനിക്കളക്കനിലട  വവദദ്യുതഭാഘഭാത
കമറ്റുള്ള അതലഭാഹനിതങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന്നെതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) അറകുറപണനികേളനികലര്ലപടുന്നെവര്ക്കട്ട് ലമചലപട രതീതനിയനിലുള്ള സുരക്ഷഭാ
സലവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാന എലന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിനനിടയനില്  അപകേടല  സലഭവനിക്കുന്നെ  കേരഭാര്
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല  അവരുലട  കുടുലബങ്ങളക്കുല  സലരക്ഷണല  നല്കുന്നെതനിനട്ട്
നനിലവനില് വലവസയകണ്ടഭാ; ഇലലങനില് ആയതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.



248      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

(ബനി) വവദദ്യുതനി വലനുകേളനിലല അറകുറപണനികേളനികലര്ലപടുന്നെ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല
കേരഭാര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുകവണ്ടനി 'permit to work'
(PTW)  സലവനിധഭാനല വനിതരണ കമഖലയനില്കൂടനി കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ടനി സലവനിധഭാനല പരനിപഭാലനിക്കുനലണ്ടന്നെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി surprise inspections
നടത്തുന്നെതനിനട്ട്  വനിവനിധ  തലത്തനിലുളള  ഉകദലഭാഗസലര  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
കൂടഭാലത അസനിസന്റെട്ട് എക്സനികേക്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര് തകന്റെയല മറട്ട് ഓഫതീസനിലന്റെയല
കേതീഴെനിലുളള  കജഭാലനിസലങ്ങളനില്  മനിന്നെല്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കുനണ്ടട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്നെവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശനമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണ്ടട്ട്. കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിലന്റെ
ഉല്പഭാദന,  പസരണ,  വനിതരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുല
ആവശലമഭായ  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  (Safety  Cloves,  Safety  Belt,
Safety  Shoes,  Earthing/Discharge  Rod,  Earthing  Chain,  First  Aid  Kit,
Rain  Coat,  Ladder  etc.)  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   വനിതരണ വനിഭഭാഗത്തനിലല കേരഭാര്
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല ആവശലല കവണ്ട സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എലഭാ പവൃത്തനി ദനിവസങ്ങളനിലുല  രഭാവനിലല
ലസക്ഷന  ഓഫതീസനില്  സണ്വറസട്ട്  മതീറനിലഗനില്  അന്നെലത്ത  കജഭാലനികേളനില്
സസ്വതീകേരനികക്കണ്ടതഭായ  മുനകേരുതലുകേലളക്കുറനിചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  സുരക്ഷഭാ  പതനിജ
എടുക്കുനണ്ടട്ട്. കൂടഭാലത എക്സനികേക്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട കനതൃതസ്വത്തനില് സുരക്ഷഭാ
അവകലഭാകേനല  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  സലഘടനഭാ  പതനിനനിധനികേലളക്കൂടനി
ഉളലക്കഭാളളനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  മഭാസലകതഭാറുല  ഡനിവനിഷന  തല  സുരക്ഷഭാ  മതീറനിലഗുകേളുല
സലഘടനിപനിക്കുനണ്ടട്ട്.

സുരക്ഷഭാ  പഭാലനല  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  സബട്ട്  എ   ഞനിനതീയര്  മുതല്
ഇലകനിസനിറനി  വര്ക്കര്  വലരയളള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്
പരനിശതീലന  കഭാസ്സുകേള  നടത്തനിയല  കജഭാലനിസലങ്ങളനില്  ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി
പരനിശതീലനല  നടത്തനിയല  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേലളക്കുറനിച്ചുളള  കബഭാധവല്ക്കരണല
നടത്തുനണ്ടട്ട്.  വവദദ്യുതനി  വലനുകേളനിലുല  പതനിഷഭാപനങ്ങളനിലുല  പണനിലയടുക്കുകമ്പഭാള
ഉണ്ടഭാകയയഭാവന്നെ അപകേടങ്ങളുല അവ ഒഴെനിവഭാകക്കണ്ട രതീതനികേളുല  സസ്വതീകേരനികക്കണ്ട
മുനകേരുതലുകേളുല ഈ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അപകേട
സഭാധലതകേലളക്കുറനിചട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കേരഭാര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല
കബഭാര്ഡനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല  വതീഡനികയഭാ  ഡനി.വനി.ഡനി.  ഉളലപലട  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ധഭാരഭാളല സുരക്ഷഭാ കഭാസ്സുകേള ഫതീല്ഡട്ട് ഓഫതീസട്ട് തലങ്ങളനില് നടത്തനി പരനിശതീലനല
നല്കേനിവരുന. Safety Belt കപഭാലുളള സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുല
ഈ  കഭാസ്സുകേളനില്  പരനിശതീലനിപനിക്കുനണ്ടട്ട്.  കബഭാര്ഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കഡഭാകര്,
ഫയര്കഫഭാഴട്ട്  ഉകദലഭാഗസര് എന്നെനിവരുലട കസവനല ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  first  aid
പരനിശതീലനല നല്കുനണ്ടട്ട്. 
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(സനി)  കജഭാലനിക്കനിടയനില്  അപകേടകമഭാ  അപകേടമരണകമഭാ  സലഭവനിക്കുന്നെ
ലചേറുകേനിട  കേരഭാര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  (3  ലക്ഷല  രൂപയട്ട്  തഭാലഴെയളള  അടങല്
തുകേയളള  കേരഭാര്)  ആശനിതര്ക്കട്ട്  പഭായത്തനിനുല  മഭാസകവതനത്തനിനുല
ആനുപഭാതനികേമഭായ നഷപരനിഹഭാരവല (3,97,480 രൂപ മുതല് 9,14,160 രൂപ വലര)
അലഗവവകേലലല  സലഭവനിക്കുന്നെവര്ക്കട്ട്  അവശതഭാ  നഷപരനിഹഭാരവല  ചേനികേനിതഭാ
കേഭാലയളവനികലയട്ട്  അര്ദവഭാര്ഷനികേ  നഷപരനിഹഭാരവല  1923-ലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
നഷപരനിഹഭാര  നനിയമല  അനുസരനിചട്ട്  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്
ലനിമനിറഡനില്നനിനല നല്കേനിവരുന. 

3  ലക്ഷല  രൂപയട്ട്  മുകേളനിലുളള  കേരഭാര്  കജഭാലനിയനില്  സലഭവനിക്കുന്നെ
അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  കേരഭാറുകേഭാരന  എടുത്തനിട്ടുളള  അപകേട  ഇനഷസ്വറനസട്ട്
സലരക്ഷയനില്നനിനല നഷപരനിഹഭാരല അനുവദനിച്ചുവരുന. 

വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനല

183  (536)   ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എത  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനി
അധനികേമഭായനി ഉദ്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിച്ചുലവന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ഇതുവലര  എത ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനി
അധനികേമഭായനി ഉദ്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ പദതനികേള കേമ്മേതീഷന ലചേയ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനിവനിധ ഏജനസനികേള മുഖഭാന്തനിരല
സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള  അടക്കല  ആലകേ  87.978  MW  വവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്
അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിചതട്ട്. വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

ലകേ  .  എസട്ട്  .  ഇ  .  ബനി  .  എല്  .

വഹകഡഭാ (ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.) - 42.761 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

കസഭാളഭാര് (ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.) - 1.16 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

ആലകേ 43.921 ലമഗഭാവഭാടട്ട് 

എനര്ജനി മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് ലസന്റെര്

1. കേഭാരനിക്കയല ഒന്നെഭാല ഘടല - 10.5 MW

2. മതീനവലല - 3.0 MW

3. 64  പതീകക്കഭാ  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേളനില്  കകേന്ദ്ര
സഹഭായകത്തഭാലട  സഭാപനിച്ചു (68KW)

1075/2017.
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അലനര്ടട്ട്

അലനര്ടനിലന്റെ  റൂഫട്ട്  കടഭാപട്ട്  കസഭാളഭാര്  പദതനി  വഴെനി  7.5  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
സഇകരഭാര്ജ വവദദ്യുതനി കേപഭാസനിറനി അധനികേമഭായനി ഉലഭാദനിപനിച്ചു.

അലനര്ടനിലന്റെ  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  -  കേണ്സളടനസനി  സതീമുകേളനിലഭായനി  ആലകേ
0.389 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയളള സഇകരഭാര്ജ പദതനികേള സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുലട
റൂഫട്ട്  കടഭാപനില്  സഭാപനിച്ചു.  കൂടഭാലത  13  MW  കസഭാളഭാര്  വവദദ്യുതനി  സസ്വകേഭാരല
സഭാപനങ്ങള  കൂടനികചര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  9.6  MW  കേഭാറഭാടനി  നനിലയവല  സസ്വകേഭാരല
സലരലഭകേര് സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണകേഭാലത്തട്ട് വനിവനിധ ഏജനസനികേള ഇതുവലര
ആലകേ  62.62  MW  വവദദ്യുതനി  അധനികേമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിച്ചു.  വനിശദഭാലശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ലകേ  .  എസട്ട്  .  ഇ  .  ബനി  .  എല്  .

വഹകഡഭാ (ലവളളത്തൂവല്) - 3.6 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

കസഭാളഭാര് - 2.69 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

         ആലകേ 6.29 ലമഗഭാവഭാടട്ട് 

എനര്ജനി മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് ലസന്റെര്

1. 8 MW-ലന്റെ പഭാതലകേയല ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുത പദതനി  17-1-2017-ല്
ഉദ്ഘഭാടനല ലചേയ.

2. 4.5 MW-ലന്റെ കേഭാരനിക്കയല,  ലചേറുകേനിട പദതനിയലട രണ്ടഭാല ഘടത്തനിലന്റെ
കേമ്മേതീഷനനിലഗനിനഭായനി തയഭാറഭായനിവരുന.

3. 30  പതീകക്കഭാ  ലചേറുകേനിട  ജലവവദദ്യുത  പദതനികേള  (30  KW)  കകേന്ദ്ര
സഹഭായകത്തഭാലട സഭാപനിച്ചു.

അലനര്ടട്ട്

അലനര്ടനിലന്റെ റൂഫട്ട് കടഭാപട്ട് കസഭാളഭാര് പദതനി വഴെനി ഇതുവലര  5.6  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
സഇകരഭാര്ജ പവര് പഭാനകേള അധനികേമഭായനി സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

അലനര്ടനിലന്റെ  ലടകനിക്കല്  കേണ്സളടനസനി  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  തൃശ്ശൂര്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ജയ്ഹനിന്ദട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്  ലകേടനിടങ്ങളനില്  0.200 ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ഗനിഡട്ട്
കേണകഡട്ട്  റൂഫട്ട്  കടഭാപട്ട്  കസഭാളഭാര്  പഭാനല  അലനര്ടനിലന്റെ  സസ്വന്തല  ഭൂമനിയഭായ
കുഴെല്മന്ദത്തട്ട് 2 ലമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനിയളള ഒരു സഇകരഭാര്ജ പവര് പഭാനല
കേമ്മേതീഷന ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 200 MW കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കനില്
36 ലമഗഭാവഭാടട്ട് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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വവദദ്യുതനി വകുപനില് പുതനിയതഭായനി ആരലഭനിച ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള

184 (537)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  പുതനിയതഭായനി
ആരലഭനിച ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള മണ്ഡലല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  പുതനിയ ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  തുടങ്ങഭാന
ആകലഭാചേനയലണ്ടങനില് എവനിലടയഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷനനില്  എത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ആകുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്
പുതനിയ ലസക്ഷന ആരലഭനിക്കുകേ; ഈ മഭാനദണ്ഡപകേഭാരല ഏലതഭാലക്ക ലസക്ഷനുകേൾ
വനിഭജനിക്കഭാൻ ഉലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷല ആരലഭനിച ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളുലട മണ്ഡലല തനിരനിച്ചുളള വനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ലസക്ഷലന്റെ കപരട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലല

റഭാന്നെനി ലപരനിനഭാടട്ട് റഭാന്നെനി

ലവണ്മണനി ലചേങ്ങന്നൂര്

വളളനിക്കുന്നെല മഭാകവലനിക്കര

ഉടുമ്പനകചേഭാല ഉടുമ്പനകചേഭാല

ആലകക്കഭാടട്ട്-ലതഭാടുപുഴെ ലതഭാടുപുഴെ

മഞ്ഞെളളര് മൂവഭാറ്റുപുഴെ

കകേഭാകറഭാല മഭാനന്തവഭാടനി

സതീതലകഗഭാളനി മകഞശസ്വരല

ലചേറുപുഴെ പയന്നൂര്

ലനലനിക്കുഴെനി കകേഭാതമലഗലല (ഒഇപചേഭാരനികേ ഉദ്ഘഭാടനല നടന്നെതട്ട് 15-10-2016-നട്ട്)

എടത്തല ആലുവ (ഔപചേഭാരനികേ ഉദ്ഘഭാടനല നടന്നെനിടനില)

കൂമ്പഭാറ തനിരുവമ്പഭാടനി

വഭാളയഭാര് മലമ്പുഴെ
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(ബനി&സനി)  കേസമര് ലകേയര് സലവനിധഭാനല ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുല നനിലവനിലുള്ള
ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  കസവനല  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുമഭാണട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്  മുനഗണന  നല്കുന്നെതട്ട്.  പുതനിയ  ലസക്ഷനുകേള  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേസമര്  ലകേയര്  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തുന്നെതട്ട്  സലബന്ധനിച
പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായഭാണട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പുനനഃപരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് പുതനിയ
ലസക്ഷനുകേള ആരലഭനിക്കുന്നെതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കകേഭായനിക്കര മഭാതദ്യുവനിനട്ട് നഷപരനിഹഭാരല നല്കേഭാന നടപടനി

185 (538) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറല ജനിലയനിലല വഴെനിക്കടവട്ട് മഭാമഭാങര പകദശത്തട്ട് കകേഭായനിക്കര മഭാതദ്യു
എന്നെയഭാൾ  2016  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനിൽ  വവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറട്ട്  മരണമടഞ്ഞെതട്ട്
സലബന്ധനിചട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാർഡനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  പരഭാതനിയലട  വനിശദഭാലശല
നൽകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കുടുലബത്തനിനട്ട്  നഷപരനിഹഭാരല  നൽകുന്നെ  കേഭാരലല
കബഭാർഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ;  വനിശദഭാലശല  നൽകേഭാകമഭാ;  ഇലലങനിൽ
ഇകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ കുടുലബത്തനിനട്ട് നഷപരനിഹഭാരല നൽകുന്നെതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   വഴെനിക്കടവട്ട്  ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്  പരനിധനിയനില് മഭാമഭാങര
കേഭാളപ്പൂട്ടുകേണ്ടല എന്നെ സലത്തട്ട് ശതീ.  മഭാതദ്യു എന്നെയഭാള തലന്റെ ഉടമസതയനിലുളള
കൃഷനി  സലത്തട്ട്  മരനിച്ചുകേനിടക്കുന്നെതട്ട്  കേലണ്ടത്തനിയതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  എടക്കര
ഇലകനിക്കല് സബട്ട് ഡനിവനിഷന,  അസനിസന്റെട്ട് എക്സനികേക്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ടനി  വലക്തനിയലട  ശരതീര  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ലപഭാളളകലറനിട്ടുളളതഭായനി
കേഭാണലപടതഭായല  റനികപഭാര്ടനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ടനി  വലക്തനി  മരണലപടതട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ പതനിഷഭാപനത്തനില് നനിനമഭാകണഭാ മകറലതങനിലുല
രതീതനിയനില്  വവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറനിടഭാകണഭാ  എന്നെതുല,  യഥഭാര്ത  മരണകേഭാരണവല
റനികപഭാര്ടനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിടനില. 

(ബനി)  അറനിവനിലഭായ്മമൂലവല  അശദ  കേഭാരണവല  മനനഃപൂര്വ്വമലഭാത്ത
പവൃത്തനിമൂലവല  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്നെ  പതനിഷഭാപനത്തനില്നനിനല
ലപഭാതുജനങ്ങള വവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറട്ട് മരണലപടുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില് നനിലവനിലല
നനിയമമനുസരനിചട്ട്  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ആശസ്വഭാസ  ധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കുന്നെ പദതനി നനിലവനിലുണ്ടട്ട്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 253

ടനി അപകേടല സലബന്ധനിചട്ട് മറട്ട് കരഖകേളകൂടനി ലഭലമഭാക്കുന്നെ മുറയട്ട്  (കപഭാലതീസട്ട്
എഫട്ട്.ഐ.ആര്.,  ഇനകേസ്വസട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്,  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടല  റനികപഭാര്ടട്ട്)  നനിലവനിലല
കബഭാര്ഡട്ട്  ഉത്തരവനിലല  വലവസകേളക്കുല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കുല  വനികധയമഭായനി
വവദദ്യുതനി  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ആശസ്വഭാസ  ധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനട്ട് അര്ഹത പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 

പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനില് ടഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി

186  (539)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമതീണകമഖലയഭായ  പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്
സനിരമഭായനി  ഉണ്ടഭാകുന്നെ  കവഭാളകടജട്ട്  ക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
ടഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ട നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളഭാകമഭാ;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാറശ്ശേഭാല
മണ്ഡലത്തനില്  എവനിലടലയലഭാല  പുതുതഭായനി  ടഭാനസകഫഭാമറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്
എനള്ള വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനില്  കവഭാളകടജട്ട്  ക്ഷഭാമല  കനരനിടുന്നെ  വനിവനിധ
പകദശങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ടഭാനകസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ഈ
മണ്ഡലത്തനില്  8  ടഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷല 12 ടഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുവഭാനുല ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാറശ്ശേഭാല
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പദതനിക്കുകവണ്ടനി ടഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിചനിടനില. 

ഇടമലയഭാര് വഹഡല് ടൂറനിസല പദതനി

187  (540)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല  മണ്ഡലത്തനിലല  ഇടമലയഭാര്  വഹഡല്  ടൂറനിസല
പദതനിയലട നനിലവനിലല സനിതനി എലന്തന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആദലഘടലമന്നെ നനിലയനില് കബഭാടനിങ്ങനിനുല ഗഭാര്ഡന ഒരുക്കുന്നെതനിനുല
കവണ്ട നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലലന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഹഡല്  ടൂറനിസല  പദതനി  എന്നെകത്തക്കട്ട്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിയലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) പദതനിക്കഭാവശലമഭായ എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി
ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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വവദദ്യുതനി നനിരക്കട്ട് വര്ദനവട്ട്

188  (541)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ലലവദദ്യുതനി  നനിരക്കട്ട്  വര്ദനിപനിക്കഭാന  എലന്തങനിലൂല
തതീരുമഭാനല എടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  എന്നെഭാണട്ട്  ലകേ.  എസട്ട്.ഇ.  ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ലലവദദ്യുതനി
ചേഭാര്ജട്ട്  വര്ദനിപനിചതട്ട്;  വലവസഭായല,  ഗഭാര്ഹനികേല,  കൃഷനി  തുടങ്ങനിയ  തഭാരനിഫനില്
എത ശതമഭാനമഭാണട്ട് കൂടനിയതട്ട് എന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇകപഭാള എത ശതമഭാനമഭാണട്ട് കൂട്ടുവഭാന കപഭാകുന്നെലതന്നെട്ട് ഇനല തനിരനിചട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇഇ വര്ദനവമൂലല ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിനട്ട് മഭാസല എത കകേഭാടനി
രൂപ വരൂമഭാനല കൂടുലമന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇലകനിസനിറനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ശനിപഭാര്ശകയഭാലടയഭാകണഭാ  ഇഇ
ചേഭാര്ജട്ട് വര്ദനവട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വവദദ്യുതനി നനിയമല  2003  പകേഭാരല തഭാരനിഫട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള
അധനികേഭാരല അതതു സലസഭാനലത്ത വവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷനനില് മഭാതമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇതനിനുമുമ്പട്ട്  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  16-8-2014  മുതല്
പഭാബലലത്തനില്  വരത്തക്കവനിധമഭാണട്ട്  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  തഭാരനിഫട്ട്
പരനിഷ്കരനിചനിരുന്നെതട്ട്.  ഈ  തഭാരനിഫട്ട്  വര്ദനവനിലൂലട  ഗഭാര്ഹനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്
21.9  ശതമഭാനല  വര്ദനവല,  എല്.റനി.  വലഭാവസഭായനികേത്തനില്  6.8  ശതമഭാനല
വര്ദനവല,  എചട്ട്.റനി.  വലഭാവസഭായനികേത്തനില്  8.3  ശതമഭാനല വര്ദനവല,  എല്.റനി.
കേഭാര്ഷനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്   30  ശതമഭാനല  വര്ദനവല,  എചട്ട്.റനി.  കേഭാര്ഷനികേ
വനിഭഭാഗത്തനില് 17.9 ശതമഭാനല വര്ദനവല വരുത്തനിയനിരുന. 

(സനി) സലസഭാന ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന 18-4-2017 മുതല് പഭാബലലത്തനില്
വരത്തക്കവനിധല 17-4-2017-ലല തഭാരനിഫട്ട് പരനിഷ്കരണത്തനിലൂലട ഗഭാര്ഹനികേ വനിഭഭാഗല
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  3.5  ശതമഭാനല  മുതല്  10  ശതമഭാനല  വലര  വര്ദനവട്ട്
വരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എന്നെഭാല്  പതനിമഭാസല  250  യൂണനിറ്റുവലര  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
97  ശതമഭാനല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുല  5  ശതമഭാനല  മഭാതമഭാണട്ട്  വര്ദനവട്ട്.
1000  വഭാട്സട്ട്  വലര  കേണക്റ്റഡട്ട്  കലഭാഡളളതുല  പതനിമഭാസല  40  യൂണനിറ്റു  വലര
ഉപകഭഭാഗമുളള ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  തഭാരനിഫട്ട്  വര്ദന വരുത്തനിയനിട്ടുമനില.
വലഭാവസഭായനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്  3.45  ശതമഭാനല  മുതല്  5.75  ശതമഭാനല  വലര
വര്ദനവട്ട്  വരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എന്നെഭാല്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്  യഭാലതഭാരുവനിധ
വര്ദനവല വരുത്തനിയനിടനില. 
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(ഡനി)   സലസഭാന ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  17-4-2017-ലല ഉത്തരവനിലൂലട
പതനിമഭാസല  45.83  കകേഭാടനി  രൂപയലട  അധനികേ  വരുമഭാനല  ഉണ്ടഭാകുലമന്നെഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്. 

(ഇ)  സലസഭാന സര്ക്കഭാര്  അല തഭാരനിഫട്ട്  പുതുക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
അതനിനുള്ള അധനികേഭാരമനില.  സലസഭാന ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന തലന്നെ സസ്വകമധയഭാ
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  തഭാരനിഫട്ട്  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവനിലൂലടയഭാണട്ട്  നനിരക്കുകേള
വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

അതനിരപനിള്ളനി ജലവവദദ്യുത പദതനി

189 (542) ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അതനിരപനിളളനി ജലവവദദ്യുതപദതനി ആരലഭനിക്കുവഭാന കവണ്ടനി സര്ക്കഭാര്
ഇതുവലര സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുകവണ്ടനിയള്ള  സലകമലറടുപട്ട്  ഏതുവലരയഭായനി  എന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതനിരപനിളളനി പദതനി സലബന്ധനിചട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയല
എന്തഭാലണന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പദതനിയലട വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര

വനല പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിലന്റെ അനുമതനിക്കുകവണ്ടനിയളള എലഭാ പഠനങ്ങളുല

നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്, അതനിരപനിളളനി ജലവവദദ്യുത പദതനി

ആരലഭനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര വനല പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി പുതുക്കനിയ എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി) 138.6 ലഹകര് വനഭൂമനി വകനതര പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാനുളള

നടപടനിക്കഭായനി വനല വകുപനിലന സമതീപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  പദതനിലക്കതനിരഭായനി  ചേനില  ആശങകേള  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  ചേനില

പരനിസനിതനി  സലഘടനകേളുല  രഭാഷ്ട്രതീയ  സലഘടനകേളുല  പകക്ഷഭാഭ  രലഗത്തുണ്ടട്ട്.

ഇത്തരല  ആശങകേള  അകേറനി  സമവഭായത്തനിലൂലട  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്

ശമനിക്കണലമന്നെതഭാണട്ട് വവദദ്യുതനി വകുപട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട്ട്. 
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അതനിരപനിളളനി പദതനി - വനസമ്പത്തനിനുണ്ടഭാകുന്നെ നഭാശനഷങ്ങള

190  (543)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിളളനി  പദതനി  നടപഭാക്കനിയഭാല്  എത  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനി

ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനഭാവലമന്നെഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുന്നെതട്ട്;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  കവണ്ടനി  വരുന്നെ  ലചേലവട്ട്  എത;  ഒരു  യൂണനിറട്ട്

വവദദ്യുതനിയലട ഉലഭാദനലചലവട്ട് എതയഭായനിരനിക്കുല;

(സനി)  ഡഭാല,  ഓഫതീസുകേള,  ഇനസകലഷനുകേള,  റനിസര്കവ്വഭായര്,  കറഭാഡകേള

എന്നെനിവയ്ലക്കലഭാമഭായനി  എത  ലഹകര്  വനഭൂമനി  കവണ്ടനിവരുലമന്നെട്ട്

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനസമ്പത്തനിനുണ്ടഭാക്കുന്നെ  നഭാശനഷങ്ങള  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അതനിരപനിളളനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയഭാല്  163  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാകുലമന്നെട്ട് കേണക്കഭാക്കുന. 

(ബനി)  നനിലവനിലല  നനിരക്കട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  993.41  കകേഭാടനി  രൂപ

ലചേലവട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇകപഭാഴെലത്ത  നനിരക്കട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  ഉല്പഭാദന

ലചേലവട്ട്  ഒരു  യൂണനിറട്ട്  വവദദ്യുതനിക്കട്ട്  4.09  രൂപയഭാണട്ട്.  എന്നെഭാല്  പദതനിയലട

മൂലധനലചലവട്ട് തനിരനിലചടുത്തുകേഴെനിഞ്ഞെഭാല് വവദദ്യുതനിയലട ഉല്പഭാദനലചലവട്ട് ഗണലമഭായനി

കുറയന്നെതഭാണട്ട്. 

(സനി) ഓഫതീസട്ട് വനഭൂമനിയനിലല സനിതനി ലചേയ്യുന്നെതട്ട്. ഡഭാമനിനഭായനി 3 ലഹകറുല,

കറഭാഡനിനഭായനി 11.5 ലഹകറുല റനിസര്കവ്വഭായറനിനഭായനി 104.4 ലഹകറുല ഇനസകലഷനഭായനി

19.7  ലഹകറുല  വനഭൂമനി  കവണ്ടനി വരുലമന്നെഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കുന്നെതട്ട്.  ആലകേ  138.6

ലഹകര്.

(ഡനി)  ഉണ്ടട്ട്.  പദതനിക്കഭായനി  TBGRI-യല  WAPCOS-ഉല  നടത്തനിയ

പരനിസനിതനി ആഘഭാത പഠനത്തനില് ഈ കേഭാരലങ്ങലളലഭാല ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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സലസഭാനലത്ത വനിവനിധ വവദദ്യുത പദതനികേള

191 (544)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  വവദദ്യുത  പദതനികേളനില്നനിനല  എത
ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നെതട്ട്;  പദതനി  തനിരനിചട്ട്  കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് എത ലമഗഭാവഭാടട്ട് വവദദ്യുതനിയഭാണട്ട് അനലസലസഭാനങ്ങളനില്
നനിന്നെട്ട് വഭാങ്ങുന്നെതട്ട്; സലസഭാനല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അനലസലസഭാന വവദദ്യുതനിക്കട്ട് യൂണനിറനിനട്ട് എത തുകേയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
ഒടുക്കുന്നെതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2017  ഏപനില്  മഭാസത്തനില്  വന്നെ  ഏറവല  ഉയര്ന്നെ  വവദദ്യുത
ഉപകഭഭാഗമഭായ  (3865  ലമഗഭാവഭാടട്ട്)  കരഖലപടുത്തനിയ  ദനിവസമഭായ  19-4-2017-ലല
ഏറവല ഉയര്ന്നെ ജലവവദദ്യുത ഉല്പഭാദനല പദതനി തനിരനിചട്ട് തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന :

പദതനികേള ഉല്പഭാദനല (ലമഗഭാവഭാടട്ട്)

   (1) (2)

കുറലഭാടനി 137

ലപരനിങ്ങല്കുത്തട്ട് 24

കഷഭാളയഭാര് 36

ഇടമലയഭാര് 57

പളളനിവഭാസല് 25

ലചേങ്കുളല 23

പന്നെനിയഭാര് 30

കനരലമലഗലല 41

കലഭാവര്ലപരനിയഭാര് 128

ഇടുക്കനി 702

142/2020
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   (1) (2)

മലങര 5

ശബരനിഗനിരനി 265

കേക്കഭാടട്ട് 36

കേലട 4

കുത്തുങല് 7

ആലകേ 1520 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

(ബനി&സനി)  അനലസലസഭാനങ്ങളനിലല  വവദദ്യുതനി  നനിലയങ്ങളനില്നനിനല
വഭാങ്ങുന്നെ വവദദ്യുതനിയലട  വനിവരങ്ങള  ഒടുക്കുന്നെ തുകേ  സഹനിതല  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

ലകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണല

192 (545) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് എത പുതനിയ കേണക്ഷനുകേള നല്കേനി എന്നെട്ട് പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട്
കേണക്കുകേള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി
ആലകേ എത രൂപ ലചേലവഴെനിച്ചു എനല ഏലതലഭാല  കസഭാതസുകേളനില് നനിനമഭാണട്ട്
പസ്തുത തുകേ കേലണ്ടത്തനിയതട്ട് എനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് എത വവദദ്യുതനികേണക്ഷനുകേള തര്ക്കലമൂലല
നല്കേഭാനഭായനിടനില എന്നെതനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  നല്കേനിയനിട്ടുളള  പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേളുലട  പ ഞഭായത്തട്ട്  തനിരനിച്ചുളള
കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന: 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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ലകേഭാടഭാരക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനി - 72
ലനടുവത്തൂര് പ  ഞഭായത്തട്ട് - 89
വമലല പഞഭായത്തട്ട് - 183
ഉമ്മേന്നൂര് പ ഞഭായത്തട്ട് - 195
ലവളനിയല പഞഭായത്തട്ട് - 127
എഴകകേഭാണ് പഞഭായത്തട്ട് - 63
കേരനിപ പഞഭായത്തട്ട് - 105
കുളക്കട പഞഭായത്തട്ട് - 114

ആലകേ 948

(ബനി)  പഭാഥമനികേ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരല  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലല
വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനട്ട്  78.10  ലക്ഷല രൂപ ലചേലവട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി
വനിവനിധ കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനല ലഭനിച തുകേ തഭാലഴെലക്കഭാടുക്കുന:

എല.എല്.എ. ഫണ്ടട്ട് - 17,74,270
ലകേഭാടഭാരക്കര കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് - 2,00,000
ലകേഭാടഭാരക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനി - 1,00,000
ലനടുവത്തൂര് പഞഭായത്തട്ട് - 1,00,000
വമലല പഞഭായത്തട്ട് - 1,78,000
കുളക്കട പഞഭായത്തട്ട് - 1,50,000
ഉമ്മേന്നൂര് പഞഭായത്തട്ട് - 1,75,000
ലവളനിയല പഞഭായത്തട്ട് - 1,00,000
എഴകകേഭാണ് പഞഭായത്തട്ട് - 1,50,000
കേരതീപ പഞഭായത്തട്ട് - 1,00,000

     ആലകേ 30,27,270

ബഭാക്കനി തുകേ ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട തനതട്ട് ഫണ്ടനില്നനിനല കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ DDUGJY-ല് നനിനല കേലണ്ടത്തഭാലമന്നെട്ട് കേരുതുന. 

(സനി) ലകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്, തര്ക്കങ്ങള നനിലനനില്ക്കുന്നെതുമൂലല
നല്കേഭാന കേഴെനി ഞ്ഞെനിടനിലഭാത്ത വവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകേളുലട പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുളള
എണ്ണല ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. ഇതുസലബന്ധനിചട്ട് തതീര്പനിനഭായനി എ.ഡനി.എല.-ലന്റെ
പരനിഗണനയട്ട് വനിടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്: 

ഉമ്മേന്നൂര് പഞഭായത്തട്ട് - 1 എണ്ണല
ലകേഭാടഭാരക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനി - 2 എണ്ണല
കുളക്കട പഞഭായത്തട്ട് - 1 എണ്ണല

ആലകേ 4 എണ്ണല
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അതനിരപനിളളനി പദതനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി

193 (546) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഉലണ്ടങനില് ഇതനിനഭായനി എലന്തഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് വവദദ്യുതനി വകുപട്ട്
ലചേയ്യുന്നെലതന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  എത  ഓഫതീസുകേള
പവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്;  ഈ  ഓഫതീസുകേളുലടയല  ഇവനിലട  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നെ
ഉകദലഭാഗസരുലടയല വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  എത  നഭാളുകേളഭായനി  ഈ  ഓഫതീസുകേള  പവര്ത്തനിക്കുന  എന്നെട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ പദതനിക്കഭായനി വനിവനിധ ഓഫതീസുകേള തുടങ്ങനിയതനിലുല ഇവനിടുലത്ത
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ശമ്പളല ലകേഭാടുത്തതനിലുല മറട്ട് ലചേലവകേളക്കുമഭായനി 31-3-2017 വലര
എത കകേഭാടനി രൂപ ലകേ.എസട്ട്.ഇ. കബഭാര്ഡട്ട് ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്; തുകേ ഇനല തനിരനിചട്ട്
വനിശദഭാലശങ്ങള സഹനിതല ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(എഫട്ട്) കകേരളത്തനിലല രൂക്ഷമഭായ വവദദ്യുതനി ക്ഷഭാമല മനസനിലഭാക്കനി എതയല
ലപലടന്നെട്ട് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പദതനിയകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  ജലവവദദ്യുത പദതനി സമവഭായത്തനിലൂലട  നടപഭാക്കഭാന
കേഴെനിയകമഭാ എന്നെതഭാണട്ട് വവദദ്യുതനി വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതട്ട്.

(ബനി)  പദതനി  തുടങ്ങുന്നെതനിനുകവണ്ട  എലഭാ  അനുമതനികേളുല  കേനിടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുകേ,
പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനല  നടത്തുകേ,  ഇതനിലന്റെലയലഭാല  അടനിസഭാനത്തനില്
ആവശലമഭായ അനുമതനികേള കനടുകേ തുടങ്ങനിയ കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി) ഈ പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി കേണ്ണനകുഴെനിയനില് ഒരു ഡനിവനിഷന ഓഫതീസട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്.

എക്സനികേക്യൂടതീവട്ട് എ ഞനിനതീയര് - 1  (അതനിരപനിളളനി,  ആനക്കയല  എന്നെതീ  
പദതനികേളക്കഭായനി)

സബട്ട് എഞനിനതീയര് - 2
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സബട്ട് ഡനിവനിഷന   -   അതനിരപനിള്ളനി

അസനിസന്റെട്ട് എക്സനികേക്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

സബട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

(ഡനി)  ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള ഡനിവനിഷന ഓഫതീസട്ട് ആഗസട്ട് മഭാസല  2000
മുതല് കേണ്ണനകുഴെനിയനില് പവര്ത്തനിക്കുന. 

(ഇ)  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  ആലകേ  14.45  കകേഭാടനി  രൂപ  31-3-2017  വലര
ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനില്  87.7  ലക്ഷല  രൂപ  ഇനലവസനികഗഷന ഇനത്തനിലുല
ബഭാക്കനി തുകേ പദതനി ലചേലവകേളക്കുല ജതീവനക്കഭാരുലട കവതനത്തനിനുല ആയനിടഭാണട്ട്
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുളളതട്ട്. 

(എഫട്ട്)  പുറത്തുനനിന്നെട്ട്  വഭാങ്ങനി  എത്തനിക്കഭാവന്നെ  വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നെതനി
കനഭാലടഭാപല  ആഭലന്തര  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതട്ട്. 

അതനിരപനിള്ളനി ജലവവദദ്യുത പദതനി

194 (547) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി വവദദ്യുത പദതനിക്കഭായള്ള സലകമലറടുക്കല് ഇകപഭാള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് പദതനിയലട എസനികമറട്ട് തുകേ;

(ബനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ലവള്ളത്തനിലഭാവന്നെ  വനത്തനിനു  പകേരല
മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കഭാന ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. വനല വകുപനിനട്ട് ഇതനിനകേല നല്കേനിയ
തുകേ എത;

(സനി)  തൃശൂര്  ജനിലയനിലല  കേണ്ണലകുഴെനിയനില്  അതനിരപനിള്ളനി  ജലവവദദ്യുത
പദതനിയലട  കപരനില്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ  ഓഫതീസട്ട്  ഏതു  വര്ഷത്തനിലഭാണട്ട്
പവര്ത്തനമഭാരലഭനിചതട്ട്;

(ഡനി)  ഈ ഓഫതീസനില് ഏലതഭാലക്ക തസനികേകേളനില് എത ജതീവനക്കഭാരുണ്ടട്ട്;
ഇവര്ക്കട്ട് ശമ്പളല നല്കുന്നെതനിനഭായനി ഒരു മഭാസത്തനില് ലചേലവഴെനിക്കുന്നെ തുകേ എത;

(ഇ) അതനിരപനിള്ളനി ലവള്ളചഭാടലത്ത ബഭാധനിക്കഭാത്ത വനിധല പദതനി എപകേഭാരല
നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  വവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്;  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനിക്കട്ട്  ആലകേ  138.6  ലഹകര്  വനഭൂമനിയഭാണട്ട്
കവണ്ടതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  വനല  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
എന്നെഭാല് പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  വനഭൂമനിയനിലുളള മരങ്ങള വനല വകുപട്ട് മുറനിച്ചുമഭാറനി
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട് വകേമഭാറനിയനിടനില. പദതനിയലട എസനികമറട്ട് തുകേ 993.41
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. 

(ബനി) 1.14766 കകേഭാടനി രൂപ

(സനി) 24-8-2000 മുതല്

(ഡനി)  ഡനിവനിഷന ഓഫതീസട്ട്

എക്സനികേക്യൂടതീവട്ട് എ ഞനിനതീയര് - 1  (അതനിരപനിളളനി,  ആനക്കയല
എന്നെതീ പദതനികേളക്കഭായനി)

സബട്ട് എഞനിനതീയര് - 2

സബട്ട് ഡനിവനിഷന അതനിരപനിളളനി വഹകഡഭാ ഇലകനികേട്ട് കപഭാജകട്ട്

അസനിസന്റെട്ട് എക്സനികേക്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

സബട്ട് എഞനിനതീയര് - 1

ശമ്പളല - 5.17 ലക്ഷല രൂപ (മഭാസത്തനില്)

(ഇ)  അതനിരപനിളളനി ലവളളചഭാടലത്ത ബഭാധനിക്കഭാത്ത രതീതനിയനിലഭാണട്ട് പദതനി
വനിഭഭാവനല ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി നനിര്ദ്ദേനിഷ അണലക്കടനിനട്ട്  ലതഭാട്ടുതഭാലഴെയഭായനി
3  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയളള  ഡഭാല  കടഭാ  പവര്  ഹഇസട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  24
മണനിക്കൂറുല  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നെതനിലൂലട  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  7.65  മതീറര്കേക്യൂബട്ട്  എന്നെ
കതഭാതനില്  ബഹനിര്ഗമനിക്കുന്നെ  ലവളളല  ഇനളളതുകപഭാലലതലന്നെ  ലവളളചഭാടല  365
ദനിവസവല നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനട്ട് പരലഭാപമഭാണട്ട്. 

സലസഭാനലത്ത സഇകരഭാര്ജ വവദദ്യുതനി നനിലയങ്ങള

195 (548)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് സഇകരഭാര്ജ വവദദ്യുതനി നനിലയങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനകണ്ടഭാ;
ഉലണ്ടങനില് എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  നനിലയങ്ങളനില്നനിന്നെട്ട്  എത  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഇകരഭാര്ജ പദതനിയലടയല മറട്ട് പദതനികേളുലടയല ഉലഭാദന ലചേലവട്ട്
എതയഭാലണന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട് കൂടുതല് ലസഇകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങള ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച സഇകരഭാര്ജ
നനിലയങ്ങളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബന്ധല 1-ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* കൂടഭാലത 200
ലമഗഭാവഭാടട്ട് കസഭാളഭാര്പഭാര്ക്കട്ട് പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി 36 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സനിയഭാല്  20.4  ലമഗഭാവഭാട്ടുല  ഹനിനഡഭാല്ലകേഭാ  1  ലമഗഭാവഭാട്ടുല
അലനര്ടട്ട്  2  ലമഗഭാവഭാട്ടുല  സസ്വകേഭാരല  വലക്തനികേള  6.192  ലമഗഭാവഭാട്ടുല  സഇകരഭാര്ജ
നനിലയങ്ങള വഴെനി ഗനിഡനികലയട്ട് ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

സലസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി 1 കേനികലഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിത കശഷനിയളള
ഓഫട്ട് ഗനിഡനിലുളള 9837 നനിലയങ്ങളുല 3.3 ലമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനിയളള ഗനിഡട്ട്
കേണകഡട്ട് നനിലയങ്ങളുല വനിവനിധ ലകേടനിട കമല്ക്കൂരകേളനില് സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

കൂടഭാലത  അലനര്ടനിലന്റെ  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കുഴെല്മന്ദത്തട്ട്  2  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിതകശഷനിയള്ള ഒരു സഇകരഭാര്ജ നനിലയവല പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കകേന്ദ്ര  നവനവതീകേരണ  ഊര്ജ  മനഭാലയല  പുറലപടുവനിച  നനിരക്കട്ട്
പകേഭാരല ഗനിഡട്ട്  ബന്ധനിത റൂഫട്ട് കടഭാപട്ട്  കസഭാളഭാര് നനിലയങ്ങളുലട  ഉലഭാദന ലചേലവട്ട്
1 ലമഗഭാവഭാടനിനട്ട് 6.5 കകേഭാടനി രൂപയല ഗഇണ്ടട്ട് മഇണ്ടഡട്ട് സഇകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങളുലട
ഉത്പഭാദന ലചേലവട്ട് 5.3 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനി പണനി പുകരഭാഗമനിക്കുന്നെതുല
വനിഭഭാവനല  ലചേയനിട്ടുളളതുമഭായ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലശങ്ങള  അനുബന്ധല  II-ല്
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  200 ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയളള  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കട്ട്  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി  36  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ചേതീകമനനിയനില്  200
ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കട്ട്  പദതനി  അനുമതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സസ്വകേഭാരല/ലപഭാതുകമഖലഭാ  സലരലഭകേര്  വഴെനി  2022-ഓടുകൂടനി
സഭാപനിതകശഷനി 1104.17 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ആയനി ഉയര്ത്തഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുലട മുകേളനിലുല വതീടുകേളനിലുല വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളനിലുല
സഇകരഭാര്ജ  വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള  പദതനികേള  അലനര്ടട്ട്
കപഭാതഭാഹനിപനിച്ചുവരുന. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിക്കട്ട് ലചേലവഭായ തുകേ 

196 (549) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേരളത്തനില്
വവദദ്യുതതീകേരനിച  വതീടുകേള  എതയഭാണട്ട്;  ഇതനിനട്ട്  ലചേലവഭായ  തുകേയലട
വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി തുകേ കേലണ്ടത്തുന്നെതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
കേലണ്ടത്തനിയ തുകേ എതയഭാണട്ട് ?

ഉത്തരല

(എ)   22-4-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ആലകേയളള  151649  അകപക്ഷകേരനില്  ഇതനികനഭാടകേല
144065 വതീടുകേളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. പഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള
പകേഭാരല 174.0 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ പദതനി ലചേലവട്ട്.

സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി വവദദ്യുതനി എത്തഭാത്ത
സലത്തട്ട്  കസഭാളഭാര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  257  വതീടുകേള  വവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാനുളള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇവയലട  കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
ഇതനിനുകവണ്ടനി 1.73215 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന. ലചേലവഭായ തുകേയലട
വനിശദഭാലശങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ടനി പദതനിക്കട്ട്  174  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുളള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഒരു മണ്ഡലത്തനില് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെ ലചേലവനിലന്റെ 50  ശതമഭാനല
(പരമഭാവധനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ)  എന്നെ  നനിരക്കനില്  63.82  കകേഭാടനി  രൂപ
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. വഹനിക്കഭാനുല ബഭാക്കനി ആവശലമുളള തുകേ ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്നെ
മറട്ട് കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിന്നെട്ട് കേലണ്ടത്തഭാനുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട് :

1 പടനികേജഭാതനി കക്ഷമ വകുപട്ട് 15.7 കകേഭാടനി രൂപ

2 പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ വകുപട്ട് 14.7 കകേഭാടനി രൂപ

3 തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ വകുപട്ട് 21.1 കകേഭാടനി രൂപ

4 എല.എല്.എ. ADF/SDF 40.3 കകേഭാടനി രൂപ

5 എല.പനി. LAD 7.3 കകേഭാടനി രൂപ

6 മറട്ട് കസഭാതസ്സുകേള 10.92 കകേഭാടനി രൂപ
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ലഡഭാമസനികേട്ട് എഫനിഷലന്റെട്ട് വലറനിലഗട്ട് കപഭാഗഭാല

197 (550) ശതീ  .   എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവദദ്യുതനിയലട  ദുരുപകയഭാഗല  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുല,  കേഭാരലക്ഷമത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുമുള്ള  "ലഡഭാമസനികേട്ട്  എഫനിഷലനറട്ട്  വലറനിലഗട്ട്  കപഭാഗഭാല  "

(ഡനി.ഇ.എല്.പനി.)എന്നെ കകേന്ദ്ര  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  എലന്തലഭാല

സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് ലഭനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനുസരനിചട്ട്  ഇതുവലര  നടപഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട  കേഭാരലക്ഷമത

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ എന്തഭാലണന്നെട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ലഡഭാമസനികേട്ട്  എഫനിഷലന്റെട്ട്  വലറനിലഗട്ട്  കപഭാഗഭാല  എന്നെ  കകേന്ദ്ര

പദതനിയനുസരനിചട്ട്  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായല  ലഭനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്

നഭാഷണല്  എല്.ഇ.ഡനി.  മനിഷന  പങഭാളനികേളഭായ  എനര്ജനി  എഫനിഷലനസനി

സര്വ്വതീസസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  (ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല്.)  എന്നെ  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനമഭാണട്ട് പദതനിക്കഭാവശലമഭായ എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള എത്തനിച്ചുതരുന്നെതട്ട്.

(ബനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിലൂലട  1.5  കകേഭാടനി  ബളബുകേള  വനിതരണല

ലചേയ്യുന്നെതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.  ഇതനിലൂലട  പതനിവര്ഷല  ശരഭാശരനി  445

ദശലക്ഷല  യൂണനിറട്ട്  വവദദ്യുതനി  ലഭാഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നെട്ട്  കേണക്കഭാക്കലപടുന.

എന്നെഭാല് പദതനിയലട  കേഭാരലക്ഷമത  മനസനിലഭാക്കഭാന  പകതലകേ  സലവനിധഭാനങ്ങള

നനിലവനിലനില. 

(സനി)  പസ്തുത പദതനിപകേഭാരല ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല്.  എത്തനിചനിട്ടുള്ള ഒരു കകേഭാടനി

ബളബുകേള  വനിതരണല  ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ബഭാക്കനിയള്ള  50  ലക്ഷല  ബളബുകേള

വനിതരണല  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല്.;

എല്.ഇ. ഡനി. ബളബുകേള എത്തനിക്കുന്നെ മുറയട്ട് വനിതരണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതഭാണട്ട്. 
1075/2017.
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സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണല

198  (551)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  അതനിരപനിളളനി  പഞഭായത്തനിലല  വനിവനിധ
ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണല  നടപഭാക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അരക്കഭാപട്ട്,  ലവട്ടുവനിട്ടുകേഭാടട്ട്  ലലടബല് കകേഭാളനനികേളനില് വലന വലനിചട്ട്
വവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനി  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  എന്നെട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല അതനിരപനിളളനി പഞഭായത്തനിലല വനിവനിധ
ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളഭായ  അരക്കഭാപട്ട്,  ലവട്ടുവനിട്ടുകേഭാടട്ട്  എന്നെതീ  സലങ്ങളനിലല
സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണ പുകരഭാഗതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന:

അരക്കഭാപട്ട്  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനി  :-  756  മതീറര്  11  ലകേ.വനി.  ഓവര്ലഹഡട്ട്
വലന  വലനിക്കുന്നെ  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  3.46  കേനി.മതീറര്  ഭൂഗര്ഭ
കകേബനിള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉളളതനില് 1 കേനി.മതീറര് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. ബഭാക്കനി പവൃത്തനി
ലചേയലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.  കൂടഭാലത  6.5  കേനി.മതീറര്  എല്.റനി.  വലന  നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. ഈ മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

ലവട്ടുവനിട്ടുകേഭാടട്ട്  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനി  :- ഓഫട്ട്  ഗനിഡട്ട്  സഇകരഭാര്ജ പദതനി
പകേഭാരല വവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുന്നെ പണനി നടനവരുന. 

സമ്പൂര്ണ്ണ വവദദ്യുതതീകേരണല നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള

199 (552)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017  മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  സലസഭാനലത്ത  എലഭാ  വതീടുകേളുല
വവദദ്യുതതീകേരനിക്കുലമന്നെ  ബഡ്ജറട്ട്  പഖലഭാപനല  പൂര്ണമഭായല  നനിറകവറ്റുന്നെ
കേഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് പരഭാജയലപട്ടു എന്നെ ആകക്ഷപല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില് ഇനനിയല വവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാനുള്ള വതീടുകേളുലട പഞഭായത്തട്ട്
അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള ലനിസട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസസ്തുത പഖലഭാപനല പൂര്ണമഭായല നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 267

ഉത്തരല

(എ-സനി)  വനല  വകുപനില് നനിനളള  അനുമതനി  ലഭനികക്കണ്ടതട്ട്,  മറ്റുളളവരുലട
ഭൂമനിയനിലൂലട  വലന  വലനിക്കുന്നെതനില്  തടസമുളളതട്ട്,  വയറനിലഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
അകപക്ഷ നല്കേഭാന കേഴെനിയഭാത്തതട്ട് തുടങ്ങനിയ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്നെവ
ഒഴെനിചട്ട്  പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  കേണക്ഷന  നല്കുന്നെതനിനട്ട്  കേഴെനിയഭാവന്നെ  മുഴവന
വതീടുകേളക്കുല  വവദദ്യുതനി  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ
ലക്ഷലല  വകേവരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇങ്ങലന  ബഭാക്കനി  വന്നെ  വതീടുകേളക്കുല
കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഈ
പദതനിക്കട്ട്  കവണ്ടനി  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുളള  അകപക്ഷ  ലഘൂകേരനിക്കല്,  1000
സസ്വയര് മതീററനില് തഭാലഴെയളള വതീടുകേളക്കട്ട് വകേവശഭാവകേഭാശ കരഖകേള ഒഴെനിവഭാക്കല്
തുടങ്ങനി വനിവനിധ നടപടനികേളനിലൂലട മുനകേഭാലങ്ങളനില് വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കേഭാന
കേഴെനിയഭാതനിരുന്നെ  വതീടുകേളക്കട്ട്  കൂടനി  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞെ
വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ഇനനിയല വവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാനുളള വതീടുകേളുലട പഞഭായത്തട്ട്
തനിരനിച്ചുളള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

അധനികേവവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനത്തനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ കസഭാതസ്സുകേള

200 (553) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വവദദ്യുതനി  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറ്റുന്നെതനിനഭായനി
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട്  വവദദ്യുതനി  ഏലതലഭാല  കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിന്നെഭാണട്ട്
ലഭലമഭാകുന്നെതട്ട് എനല, എത യൂണനിറട്ട് വതീതല എനല, ഇതനില് ഓകരഭാ കസഭാതസനില്
നനിനല  ലഭനിക്കുന്നെ  വവദദ്യുതനിക്കട്ട്  യൂണനിറനിനട്ട്  ഉണ്ടഭാകുന്നെ  ലചേലവട്ട്  എത  എനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാവന്നെ
വവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പവര്കേടട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ എനല ഇലലങനില് മറട്ട്
ഏലതലഭാല  കസഭാതസ്സുകേളനിലൂലട  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  എനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തനിനഭാവശലല  കവണ്ടുന്നെ അധനികേവവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനത്തനിനട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാര് ഏലതലഭാല കസഭാതസ്സുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന;
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വവദദ്യുതനി  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറ്റുന്നെതനിനഭായനി
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ലഭലമഭായ  കസഭാതസ്സുകേളുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  ഏപനില്  20  വലരയളള കേണക്കനുസരനിചട്ട് പതനിദനിന ശരഭാശരനി
ഉപകഭഭാഗല 73.69 ദശലക്ഷല യൂണനിറഭാണട്ട്. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുളള  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാവന്നെ
വവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗല  നനിറകവറഭാന  സഭാധലമല.
അതനിനഭാല് പുറത്തുനനിന്നെട്ട്  കൂടുതല് വവദദ്യുതനി ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചട്ട് സലസഭാനത്തനിലന്റെ ആവശലകേത നനിറകവറ്റുന. 

(സനി)  വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനിനട്ട്  സഭാധലമഭായ  മുഴവന  കസഭാതസ്സുകേകളയല
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.  കകേരളത്തനില്  ലഭലമഭായ  പധഭാന
കസഭാതസട്ട്  ജലമഭാണട്ട്.  ജലവവദദ്യുതനി  നനിലയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  വലനിയ
പഭാധഭാനലമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്നെതട്ട്.  16  പുതനിയ  ജലവവദദ്യുതനി  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  പണനി  നടനവരുന്നെ
പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുല  സര്ക്കഭാര്  വലനിയ
പഭാധഭാനലല  നല്കുന.  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിനളള
ഊര്കജഭാലഭാദനല  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടട്ട്  കേഭാറനില്നനിനല  സഇകരഭാര്ജത്തനില്നനിനല
വവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ നനിരവധനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് 200 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കട്ട് പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി  36  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സനിയഭാല്  20.4  ലമഗഭാവഭാട്ടുല
ഹനിനഡഭാല്കക്കഭാ  1  ലമഗഭാവഭാട്ടുല  അലനര്ടട്ട്  2  ലമഗഭാവഭാട്ടുല  സസ്വകേഭാരല  വലക്തനികേള
6.192 ലമഗഭാവഭാട്ടുല സഇകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങള ഗനിഡനികലയട്ട് ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

അലനര്ടട്ട് മുകഖന 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി
2  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  മുതല്  100  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  വലര  കശഷനിയളള  ശലഖലഭാബന്ധനിത
കസഭാളഭാര് പവ്വര് പഭാനകേള (ആലകേ കശഷനി - 5000 കേനികലഭാവഭാടട്ട്) കകേന്ദ്ര-സലസഭാന
സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  വലക്തനികേളക്കുല  സഭാപനങ്ങളക്കുല
സഭാപനിച്ചുനല്കേഭാനുല,  1  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  മുതല്  5  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  വലര  കശഷനിയളള
ഓഫ്ഗനിഡട്ട്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാനകേള  (ആലകേ  കശഷനി  -  6400  കേനികലഭാവഭാടട്ട്)
കകേന്ദ്ര-സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിച്ചു  നല്കേഭാനുമുളള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്
ജനിലകേളനിലല  ഒറലപട  വനിദൂര  സലങ്ങളഭായ  2000  വതീടുകേളനില്  കസഭാളഭാര്
വവദദ്യുതതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  അലനര്ടട്ട്  മുകഖന  കസഭാളഭാര്  കഫഭാകടഭാ
കവഭാളടഭായനികേട്ട്  - കസഭാളഭാര് വനിന്റെട്ട് വഹപനിഡട്ട് പവര് പഭാനകേള (1 ലമഗഭാവഭാടട്ട് മുതല്
3  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വലര  കശഷനിയള്ളവ)  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുല  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില്  ആലകേ  1.4  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയള്ള
ശലഖലഭാബന്ധനിത കസഭാളഭാര് പവര് പഭാനകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുല പദതനികേളുണ്ടട്ട്. 
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അതനിരപനിള്ളനി ജലവവദദ്യുത പദതനിയമഭായനി ബന്ധലപട പഠനല

201  (554)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അതനിരപനിള്ളനി ജലവവദദ്യുത പദതനി സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  എലന്തങനിലുല
പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പരനിഗണനയനിലുണ്ടട്ട്.  സമവഭായത്തനിലൂലട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
കേഴെനിയകമഭാ എന്നെതഭാണട്ട് വവദദ്യുതനി വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതട്ട്. 

(ബനി) ഉണ്ടട്ട്. പദതനിയലട സഭാമ്പത്തനികേ സഭാകങതനികേ കേഭാരലങ്ങള സലബന്ധനിച
വനിശദമഭായ പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള
വനിശദമഭായ  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  വവദദ്യുതനി  അകതഭാറനിറനി  അലഗതീകേഭാരല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പദതനിയലട  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതല  കേലണ്ടത്തുന്നെതനിനുല
പരനിഹഭാരങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
നനിബന്ധനയട്ട്  വനികധയമഭായനി  പദതനിയലട  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. പസ്തുത പഠനത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് കൂടനിയഭാണട്ട് പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്ര
പരനിസനിതനി മനഭാലയല അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്. 

ലപരുകന്തനരുവനി ജലവവദദ്യുത പദതനി

202 (555) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരുകന്തനരുവനി  ജലവവദദ്യുത  പദതനി  എന്നെട്ട്  കേമ്മേതീഷന

ലചേയഭാനഭാകുലമന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;  എന്നെഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല ആരലഭനിചതട്ട്;

എത  രൂപയഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവട്ട്;  ആര്ക്കഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല;  എത

ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്  ഇവനിലടനനിനല  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേ;  വനിശദഭാലശല

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പദതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ; ടയല് റണ് നടത്തനികയഭാ;

(സനി)  ഇവനിലടനനിനല  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  വവദദ്യുതനി  എവനിലട  വനിതരണല

ലചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  വവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ജലല  ലഭലമഭായഭാല്
ലപരുകന്തനരുവനി ജലവവദദ്യുത പദതനി 2017 കമയട്ട് മഭാസല കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.  ഈ  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണല  മഭാര്ചട്ട്  2012-ലഭാണട്ട്
ആരലഭനിചതട്ട്.  ആലകേ  നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവട്ട്  6790  ലക്ഷല  രൂപയഭാണട്ട്.  സനിവനില്
കജഭാലനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല പഇകലഭാസട്ട്  കജഭാര്ജട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കേമ്പനനി,
കേരനിമുകേള,  എറണഭാകുളല,   ഇലകകഭാ  ലമക്കഭാനനിക്കല്  കജഭാലനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
ചുമതല കഫ്ലഭാവല് എനര്ജനി ലനിമനിറഡട്ട് ഹരനിദഭാബഭാദട്ട് എന്നെനിവര്ക്കഭാണട്ട്. 

6  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്  ഇവനിലടനനിനല  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാകുന്നെതട്ട്
പതനിവര്ഷല ഉല്പഭാദനല 25.77 ദശലക്ഷല യൂണനിറട്ട് വവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  പദതനിയലട  സനിവനില്  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇലകകഭാ
ലമക്കഭാനനിക്കല് കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന. 2-ാം നമ്പര് യൂണനിറനിലന്റെ ടയല്
റണ്  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  1-ാം  നമ്പര്  യൂണനിറനിലന്റെ  ടയല്  റണ്
നടത്തുന്നെതനിനുള്ള കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

(സനി)  പദതനിയനില്നനിന്നെട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ വവദദ്യുതനി  33  ലകേ.വനി.  വലന
വഴെനി  മുക്കല  സസ്വനിചനിലഗട്ട്  കസഷനനില്  എത്തനിചതനിനുകശഷല  അവനിലടനനിനല  റഭാന്നെനി
110  ലകേ.വനി.  സബ് കസഷനനികലയ്ക്കുല ലപരുനഭാടട്ട്  33  ലകേ.വനി.  സബ് കസഷനനികലയ്ക്കുല
എത്തനിചട്ട് വനിതരണല നടകത്തണ്ടതുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത ലവച്ചുചനിറ ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന
റഭാന്നെനി,  ലപരുനഭാടട്ട്  ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന എന്നെനിവയലട പരനിധനിയനില് പഭാകദശനികേ
വനിതരണവല നടത്തഭാന പദതനിയനിടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ലപരുകന്തനരുവനി ജലവവദദ്യുത പദതനി പരനിസരപകദശത്തട്ട് ഇകക്കഭാടൂറനിസല
നടപഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി

203 (556) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപരുകന്തനരുവനി ലവള്ളചഭാടവല ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രവല ആസസ്വദനിക്കഭാലനത്തുന്നെ
ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട്  ജലവവദദ്യുതപദതനിയലട  ഡഭാമുല  പരനിസരപകദശങ്ങളുല
സന്ദര്ശനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  അവസരലമഭാരുക്കനിയഭാല്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ കനടല ഉണ്ടഭാകേഭാന സഭാദലതയകണ്ടഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപരുകന്തനരുവനി ലചേറുകേനിട ജലവവദദ്യുത പദതനിലയ  ലപരുകന്തനരുവനി
ടൂറനിസല  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി  ഇകക്കഭാടൂറനിസല  നടപഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)   ഉണ്ടട്ട്.  കകേരള  വഹഡല്  ടൂറനിസല  ലസന്റെര്  മുഖഭാന്തരല  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് സഭാമ്പത്തനികേകനടല ഉണ്ടഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുല.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കകേരള വഹഡല്
ടൂറനിസല ലസന്റെറനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന

204  (557)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  എന്നെഭാണട്ട്  നനിലവനില്  വന്നെതട്ട്;
ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട് തുടങ്ങുന്നെ കേഭാലത്തട്ട് എത ഉകദലഭാഗസര് ഇതനില് ഉണ്ടഭായനിരുന;
ഇവരുലട തസനികേകേള ഏലതഭാലക്ക എന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കേമ്മേതീഷന തുടങ്ങനിയ കേഭാലത്തട്ട് ശമ്പളല,  ടനി.എ.,  ഡനി.എ.  എന്നെതീ
ഇനങ്ങളനില് ഒരു മഭാസല എത ലക്ഷല രൂപ ലചേലവട്ട് ഉണ്ടഭായനിരുന; വനിശദഭാലശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള കേമ്മേതീഷനനിലല അലഗങ്ങള,  ഉകദലഭാഗസര്,  മറട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്  എത  കപരുണ്ടട്ട്;  ഇവരുലട  കപരുല,  തസനികേയല  മഭാസ  ശമ്പളവല
തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ഇവര്ക്കഭായനി  ഇകപഭാള ശമ്പളല,  മറട്ട്  ലചേലവകേള എലഭാല  കൂടനി  മഭാസല
എത ലക്ഷല രൂപ കവണ്ടനിവരുനണ്ടട്ട്; ഈ ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷലന്റെ കേര്ത്തവലങ്ങള
എലന്തഭാലക്ക;  ഈ കേമ്മേതീഷന ലകേഭാണ്ടട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  ഉണ്ടഭാകുന്നെ
കനടങ്ങളുല കകേഭാടങ്ങളുല വനിശദമഭായനി വനിവരനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ കേമ്മേതീഷനനില് ലപനഷന
പറനിയ  ഉകദലഭാഗസര്  എത;  ഇവര്  ആലരഭാലക്ക;  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്
ജതീവനക്കഭാര്  അലഭാലത  ഈ  കേമ്മേതീഷനനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നെ  ആളുകേളുലട  കപരുല
തസനികേയല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2002 നവലബര് മഭാസത്തനിലഭാണട്ട് ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന
നനിലവനില് വന്നെതട്ട്.  ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷനസട്ട് ആകട്ട് 1998-ലല 17-ാം
വകുപട്ട്  (1)-ാം  ഉപവകുപട്ട്  പകേഭാരല  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച  14-11-2002-ലല
ജനി.ഒ.(എല.എസട്ട്.)34/2002/പനി.ഡനി. ഉത്തരവനുസരനിചഭാണട്ട് കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചതട്ട്.

(ബനി)  കേമ്മേതീഷന  തുടങ്ങനിയ  കേഭാലത്തട്ട്  9  ഉകദലഭാഗസര്  ഉണ്ടഭായനിരുന.
അവരുലട തസനികേകേള സലബന്ധനിച വനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ലസക്രടറനി - 1
അക്കഇണ്ടട്ട്സട്ട് ഓഫതീസര് - 1
ലഹഡട്ട് കഭാര്ക്കട്ട് - 1
കേമ്പക്യൂടര് ഓപകററര് - 3
കേണ്സളടന്റെട്ട് - 1
പക്യൂണ് - 2
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(സനി) കേമ്മേതീഷന തുടങ്ങനിയ കേഭാലത്തട്ട് ശമ്പളയനിനത്തനില് പതനിമഭാസല 73,649
രൂപയല റനി.എ., ഡനി.എ. ഇനത്തനില് ഏകേകദശല 15,000 രൂപയല ലചേലവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി)  ഇകപഭാള നനിലവനിലുളള കേമ്മേതീഷനനിലല അലഗങ്ങള, ഉകദലഭാഗസര്, മറട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്  തുടങ്ങനിയവരുലട  കപരുല,  തസനികേയല  മഭാസ  ശമ്പളവല  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

കപരട്ട് തസനികേ ശമ്പളല (രൂപ)

കേമ്മേതീഷന

(1) (2) (3)

ശതീ. മകനഭാഹരന  ടനി. എല. ലചേയര്മഭാന 1,31,780  (ലപനഷന,
ഡനി.ആര്. എന്നെനിവ കേഴെനിചട്ട്)

ശതീ. വനിക്രമന നഭായര്. ലകേ. ലമമ്പര് (എ ഞനിനതീയറനിലഗട്ട്) 1,52,759  (ലപനഷന,
ഡനി.ആര്. എന്നെനിവ കേഴെനിചട്ട്)

ശതീ. കവണുകഗഭാപഭാല് എസട്ട്. ലമമ്പര് (ഫനിനഭാനസട്ട്) 1,36,589  (ലപനഷന,
ഡനി.ആര്. എന്നെനിവ കേഴെനിചട്ട്)

ഉകദലഭാഗസര് 

ശതീ. സകന്തഭാഷ്കുമഭാര് ലകേ.ബനി. ലസക്രടറനി 54,708  (ലപനഷന,
ഡനി.ആര്. എന്നെനിവ കേഴെനിചട്ട്)

ശതീ. ശനിവപസഭാദട്ട് പനി.വനി. ഡയറകര് (ലടകനിക്കല്) 1,52,657

ശതീ. ജയശങര് ബനി. ഡയറകര് (ഫനിനഭാനസട്ട് &
തഭാരനിഫട്ട്)

76,695

ശതീ. ലചേറനിയഭാന വര്ഗ്ഗതീസട്ട് കേലപയനസട്ട് എക്സഭാമനിനര് 40,000

ശതീ. തഭാണു എസട്ട്.എസട്ട്. കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറകര് 
(ഫനിനഭാനസട്ട് & തഭാരനിഫട്ട്)

62,358

ശതീമതനി സവനിത ലകേ. എസട്ട്. ലഡപക്യൂടനി ഡയറകര് 
(ലടകനിക്കല്)

1,18,987

ശതീ. പസതീദ്കുമഭാര് ലകേ. അസനിസന്റെട്ട് ഡയറകര് (കലഭാ) 83,418

ശതീ. തുളസതീധരന പനിളള ലകേ. അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ഓഫതീസര്) 25,000
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(1) (2) (3)

ശതീ. ജയപകേഭാശട്ട് ലകേ. അക്കഇണ്ടട്ട്സട്ട് ഓഫതീസര് 22,000

ശതീ. വനികനഭാദ്കുമഭാര് എസട്ട്. സതീനനിയര് കഭാര്ക്കട്ട് 18,500

ശതീമതനി ശതീകദവനി പനി.ജനി. കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് 
അസനിസന്റെട്ട്

33,465

ശതീ. ശതീലഭാല് എസട്ട്. കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് 
അസനിസന്റെട്ട്

14,000

ശതീ. പനികയഷട്ട് പനി.വനി. ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് 24,849

ശതീ. വനിഷ്ണു എചട്ട്.ആര്. ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് 24,849

ശതീ. അനനില്കുമഭാര് ലകേ. വഡവര് 21,650 (ഇകപഭാള ശൂനല
കവതനഭാവധനിയനില്)

ശതീ. സഭാജന എസട്ട്.ലജ. വഡവര്-കേല-ഓഫതീസട്ട് 
അറനഡന്റെട്ട്

13,500

ശതീ. രതതീഷട്ട് ആര്. വഡവര്-കേല-ഓഫതീസട്ട് 
അറനഡന്റെട്ട്

13,500

ശതീ. രതതീഷട്ട് കമഭാഹന വഡവര്-കേല-ഓഫതീസട്ട് 
അറനഡന്റെട്ട്

13,500

ശതീ. വനിജനില് പസഭാദട്ട് സനി.പനി.
കേണ്സളടനഡട്ട് 

വഡവര്-കേല-ഓഫതീസട്ട് 
അറനഡന്റെട്ട്

13,500

ശതീ. ബഭാബു ലകേ. കേണ്സളടന്റെട്ട് (ലതീഗല്) 27,500

ശതീ. ലനവനിന എബഹഭാല ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് 
(ഇക്കകണഭാമനിക്സട്ട്)

23,000

ശതീ. വനിജയകുമഭാര് എ. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് 
(കകേഭാര്ടട്ട് ലപഭാസതീഡനിലഗ്സട്ട്)

18,000

ശതീ. വഭാസുകദവന പനിളള യ. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് 
(കേണ്സക്യൂമര് അഡസ്വക്കസനി)

20,000

142/2020



274      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

(ഇ)  ഇവര്ക്കഭായനി  ശമ്പളയനിനത്തനില്  13,15,114  രൂപയല  റനി.എ.,  ഡനി.എ.
തുടങ്ങനിയവയഭായനി  29,600  രൂപയല  പതനിമഭാസല  ലചേലവഭാകുനണ്ടട്ട്.  2003-ലല
ഇലകനിസനിറനി ആകനിലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേള,  പധഭാനമഭായനി  - 61, 62, 63, 86, 181
എന്നെനിവ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെ  കേര്ത്തവലങ്ങളഭാണട്ട്  കേമ്മേതീഷന  നനിര്വ്വഹനിച്ചു
വരുന്നെതട്ട്. അവയനില് പധഭാനമഭായവ ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന :

കേമ്മേതീഷലന്റെ പധഭാന കേര്ത്തവലങ്ങള:- 

1. സലസഭാനലത്ത ഉല്പഭാദന, പസരണ, വനിതരണ രലഗത്തട്ട് തഭാരനിഫട്ട്
നനിശ്ചയനിക്കല്;

2. വവദദ്യുതനി  വനിതരണ  വലസനസനികേളുലട  വവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങലുല
ആര്ജനിക്കലുല സലബന്ധനിച വനില ഉളലപലടയളള ഘടകേങ്ങളനിലല
നനിയനണല;

3. സലസഭാനത്തനിനകേലത്ത  വവദദ്യുതനി  പസരണത്തനിനട്ട്  സഇകേരലല
ഒരുക്കല്;

4. സലസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  വവദദ്യുതനി  പസരണല,  വനിതരണല
തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുല വവദദ്യുതനി വനില്പനയ്ക്കുല ആവശലമഭായ വലസനസട്ട്
നല്കേല്;

5. സഇകരഭാര്ജല  ഉളലപലടയളള  പുനരുപയക്തമഭായ  കസഭാതസ്സുകേളനില്
നനിനല  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതുല  പസരണ-വനിതരണ
കമഖലയനികലയട്ട്  നല്കുന്നെതുല  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കല്;

6. വലസനസനികേളുല  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേളുല  തമ്മേനികലഭാ
വലസനസനികേള  തമ്മേനികലഭാ  ഉളള  തര്ക്കങ്ങളക്കട്ട്  തതീര്പട്ട്
കേല്പനിക്കലുല ആര്ബനികടഷനട്ട് അയയലുല;

7. 2003-ലല  വവദദ്യുതനി  നനിയമത്തനില്  അനുശഭാസനിക്കുന്നെ
കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട് ഫതീസട്ട് ഈടഭാക്കല്;

8. സലസഭാന ഗനിഡട്ട് കകേഭാഡട്ട് നനിശ്ചയനിക്കല്;

9. വലസനസനികേളുലട  കസവന,  ഗുണകമന്മ  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുളള
മഭാനദണ്ഡല നനിശ്ചയനിക്കലുല നടപഭാക്കലുല;

10. ആവശലലമന്നെട്ട്  കേണ്ടഭാല്  സലസഭാനത്തനിനകേലത്ത  വവദദ്യുതനി
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വനില്പനയനിലല ലഭാഭല നനിശ്ചയനിക്കല്;

11. തഭാലഴെപറയന്നെ  കേഭാരലങ്ങളനില്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഉപകദശല
നല്കേഭാനുല കേമ്മേതീഷനട്ട് ചുമതലയണ്ടട്ട്.

1. വവദദ്യുതനി വലവസഭായ രലഗത്തട്ട് കേഭാരലക്ഷമത, ആകരഭാഗലകേരമഭായ
മതരല തുടങ്ങനിയവ കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതട്ട്;

2. വവദദ്യുതനി വലവസഭായ രലഗലത്ത മൂലധന നനികക്ഷപല;

3. സലസഭാനലത്ത വവദദ്യുതനി  വലവസഭായത്തനിലന്റെ പുനനഃസലഘടനയല
പുനനഃക്രമതീകേരണവല;

4. വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദന,  പസരണ,  വനിതരണ,  വനില്പന
കമഖലയനികലഭാ  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കേമ്മേതീഷലന  ചുമതല
ലപടുത്തുന്നെ മറട്ട്  ഏതട്ട്  കേഭാരലത്തനിലുല;  വവദദ്യുതനി കമഖലയനിലല
വനിവനിധ പവര്ത്തനങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുകവണ്ട ലറഗുകലഷന
പുറലപടുവനിക്കഭാന കേമ്മേതീഷനട്ട് അധനികേഭാരവല ചുമതലയല ഉണ്ടട്ട്.

2003-ലല  ഇലകനിസനിറനി  ആകനിലല  വലവസകേളക്കനുസരനിചട്ട്,  സലസഭാനലത്ത
വവദദ്യുതനി കമഖലയലട ലപഭാതുവഭായ നനിയമ വലവസഭാപനത്തനിനുല ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയല,
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ഉളലപലടയളള  വലസനസനികേളുലടയല,  വവദദ്യുതനി
കമഖലയനിലല മറട്ട്  ബന്ധലപട വലക്തനികേളുലടയല ലപഭാതുതഭാലരലങ്ങള സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുല
കവണ്ടനിയഭാണട്ട് ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന രൂപവല്ക്കരനിചനിരനിക്കുന്നെതട്ട്. 

ഈ കേമ്മേതീഷനനില് ലപനഷന പറനിയ ഉകദലഭാഗസര് 6 കപരുണ്ടട്ട്. കപരട്ട് വനിവരല
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1 ശതീ. സകന്തഭാഷട്ട് കുമഭാര് ലകേ. ബനി. ലസക്രടറനി

2 ശതീ. ലചേറനിയഭാന വര്ഗ്ഗതീസട്ട് കേലപയനസട്ട് എക്സഭാമനിനര്

3 ശതീ. തുളസതീധരന പനിളള ലകേ. അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ഓഫതീസര്

4 ശതീ. ജയപകേഭാശട്ട് ലകേ. അക്കഇണ്ടട്ട്സട്ട് ഓഫതീസര്

5 ശതീ. വനിജയകുമഭാര് എ. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്സട്ട് (കകേഭാര്ടട്ട് 
ലപഭാസതീഡനിലഗ്സട്ട്)

6 ശതീ. വഭാസുകദവന പനിളള യ. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്സട്ട് 
(കേണ്സക്യൂമര് അഡസ്വക്കസനി)
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ലകേ  .   എസട്ട്  .   ഇ  .   ബനി  .   ജതീവനക്കഭാര് അലഭാലത കേമ്മേതീഷനനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നെ
ആളുകേളുലട കപരുല തസനികേയല

1 ശതീ. സകന്തഭാഷട്ട് കുമഭാര് ലകേ. ബനി. ലസക്രടറനി

2 ശതീ. ലചേറനിയഭാന വര്ഗ്ഗതീസട്ട് കേലപയനസട്ട് എക്സഭാമനിനര്

3 ശതീ. ജയശങര് ബനി. ഡയറകര് (ഫനിനഭാനസട്ട് & തഭാരനിഫട്ട്)

4 ശതീ. തഭാണു എസട്ട്. എസട്ട്. കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറകര് (ഫനിനഭാനസട്ട് & തഭാരനിഫട്ട്)

5 ശതീ. ബഭാബു ലകേ. കേണ്സളടന്റെട്ട് (ലതീഗല്)

6 ശതീ. തുളസതീധരന പനിളള ലകേ. അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ഓഫതീസര്

7 ശതീ. ജയപകേഭാശട്ട് ലകേ. അക്കഇണ്ടട്ട്സട്ട് ഓഫതീസര്

8 ശതീ. വനിജയകുമഭാര് എ. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെഡട്ട് (കകേഭാര്ടട്ട് ലപഭാസതീഡനിലഗ്സട്ട്)

9 ശതീ. ലനവനിന എബഹഭാല ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ഇക്കകണഭാമനിക്സട്ട്)

10 ശതീ. വഭാസുകദവന പനിളള യ. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്സട്ട് (കേണ്സക്യൂമര് അഡസ്വക്കസനി)

11 ശതീ. വനികനഭാദ്കുമഭാര് എസട്ട്. സതീനനിയര് കഭാര്ക്കട്ട് 

12 ശതീ. ശതീലഭാല് എസട്ട്. കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെട്ട്

13 ശതീമതനി ശതീകദവനി പനി.ജനി. കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെട്ട് (ലറഗുലര് ജതീവനക്കഭാര്)

14 ശതീ. പനികയഷട്ട് പനി.വനി. ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് (ലറഗുലര് ജതീവനക്കഭാര്) 

15 ശതീ. വനിഷ്ണു എചട്ട്.ആര്. ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് (ലറഗുലര് ജതീവനക്കഭാര്)

16 ശതീ. അനനില്കുമഭാര് ലകേ. വഡവര്

17 ശതീ. സഭാജന എസട്ട്.ലജ. വഡവര്-കേല-ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട്

18 ശതീ. രതതീഷട്ട് ആര്. വഡവര്-കേല-ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട്

19 ശതീ. രതതീഷട്ട് കമഭാഹന വഡവര്-കേല-ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട്

20 ശതീ. വനിജനില് പസഭാദട്ട്   വഡവര്-കേല-ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട്
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വവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനല,  വനിതരണല,  പസരണല,  വലഭാപഭാരല എന്നെനിവയമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  ചേടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുല  ചേടങ്ങള  നടപനില്  വരുത്തുന്നെതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ ഇടലപടലുകേള നടത്തുന്നെതനിനുല ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷനട്ട് ചുമതലയണ്ടട്ട്.
വവദദ്യുതനി  തഭാരനിഫട്ട്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നെതടക്കല  വവദദ്യുതനി  കമഖലയലട  ലപഭാതു
പവര്ത്തനങ്ങളനില് ലറഗുകലററനി  സലവനിധഭാനമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നെതട്ട്  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട്. 

ലലവദദ്യുതനി പതനിസന്ധനി കനരനിടഭാന നടപടനി

205 (558) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളച  കേഭാരണല  വവദദ്യുത  ഉപകഭഭാഗത്തനിലുള്ള
വര്ദനവമൂലല  ഉണ്ടഭായ  പതനിസന്ധനി  കനരനിടഭാന  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  വവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കഭാന  പുതനിയ  പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലല  ഉണ്ടഭാകയയഭാവന്നെ  ലലവദദ്യുതനി  പതനിസന്ധനി
തരണല  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി  മദലകേഭാല-ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുകേള  മുകഖന
(ഡനി.ബനി.എഫട്ട്.ഒ.ഒ.  പകേഭാരല)  2016  ഡനിസലബര്  മുതല്  ലഭലമഭാകക്കണ്ടനിയനിരുന്നെ
ലലവദദ്യുതനി  ജൂണ്  2016  മുതല്  ലഭലമഭാക്കുകേ  വഴെനി,  ഡഭാമുകേളനില്  ലവളളല
കവനല്കേഭാലകത്തയട്ട് സലഭരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത സലസഭാനത്തനിനട്ട്
പുറത്തുനനിനല  ലലവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുളള  ദതീര്ഘകേഭാല-ഹ്രസസ്വകേഭാല
കേരഭാറുകേളനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  865  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറുല
300  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  റഇണ്ടട്ട്  ദ  കകഭാക്കട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലുല  100  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പതീക്കട്ട്
സമയത്തുല  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനില്  315  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
ലലവദദ്യുതനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  6-12-2016-ല്  ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി.  1-3-2017
മുതല്  30-6-2017  വലര  ലഭനികക്കണ്ട  200  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കേരഭാര്
അനുസരനിചട്ട് ലഭനിക്കുനണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത മഭാര്ചട്ട്  2017  മുതല് കമയട്ട്  2017  അവസഭാനല
വലര 100 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലലവദദ്യുതനി 24 മണനിക്കൂറുല 100 ലമഗഭാവഭാടട്ട് രഭാതനി 6 മണനിക്കൂറുല
ലഭനിക്കുന്നെ മലറഭാരു ഹ്രസസ്വകേഭാല കേരഭാറുപകേഭാരല ഇകപഭാള ലഭനിച്ചുലകേഭാണ്ടനിരനിക്കുനണ്ടട്ട്.
ഇതട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞുളള  ലലവദദ്യുതനി  കേമ്മേനി  പവര്  എക്സകചേഞട്ട്,  അണ്ലഷഡക്യൂളഡട്ട്
ഇന്റെര്കചേഞട്ട്,  കേപഭാസനിറര്  അഡ്ജസട്ട്ലമന്റെട്ട്  എന്നെനിവ  വഴെനി  നനികേത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.
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ഉഇര്ജല സലരക്ഷനിചട്ട് ലലവദദ്യുതനി കുറവട്ട് കനരനിടുകേ എന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാലട  25
ലക്ഷല എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള കകേരളത്തനില് ഇഇ കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട് വനിതരണല
ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനുമുമ്പട്ട്  ഒരു  കകേഭാടനി  ബളബുകേള  വനിതരണല  ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഡനി.ഇ.എല്.പനി.  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  ഒന്നെരകക്കഭാടനി  ബളബുകേളഭാണട്ട്  വനിതരണല
ലചേയ്യുവഭാനഭായനി  ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്.  അവകശഷനിക്കുന്നെ  50  ലക്ഷല  ബളബുകേളുല  കൂടനി
വനിതരണല ലചേയ്യുവഭാനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഇകരഭാര്ജ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല  തസ്വരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി  ഇഇ
കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഉഇര്ജക്കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതുകൂടഭാലത  9.97  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ഗനിഡട്ട്  ബന്ധനിതമലഭാത്ത  പദതനികേളുല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കേടുത്ത  ജലദഇര്ലഭലലമൂലല  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനിനട്ട്  കുറവട്ട്
വരുന്നെതനിനഭാല്  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗല  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുവഭാന  ഇ.എല.സനി.
കബഭാധവത്കേരണല/പരനിശതീലനല,  വനിവനിധ  ഉഇര്ജ  സലരക്ഷണ  പരനിപഭാടനികേള
എന്നെനിവ ആസൂതണല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഉണ്ടട്ട്.

ലലവദദ്യുതനിചേഭാര്ജട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിലചടുക്കുവഭാന നടപടനി

206  (559) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  വവദദ്യുതനിചേഭാര്ജട്ട്  ഇനത്തനില്  എത  തുകേ
പനിരനിഞ്ഞു കേനിടഭാനുണ്ടട്ട് ;

(ബനി)  ഇവയനില്  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  സസ്വകേഭാരല  വലവസഭായ
കമഖല,  ഫ്ലഭാറ്റുകേള,  വലക്തനികേള  തുടങ്ങനി  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനല  പനിരനിഞ്ഞു
കേനിടഭാനുള്ള വവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് എതലയന്നെട്ട് ഇനല തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവരനില്നനിനല പസസ്തുത വവദദ്യുതനിചേഭാര്ജട്ട് പനിരനിലചടുക്കുവഭാന എന്തു
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനലവന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 31-12-2016-ല് അവസഭാനനിക്കുന്നെ ലലതമഭാസ കേണക്കുപകേഭാരല കകേരള
കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനിനട്ട് 2044.78 കകേഭാടനി രൂപ (പലനിശ ഉളലപടുത്തഭാലത)
കുടനിശ്ശേനികേ  ഉണ്ടട്ട്.  ലലതമഭാസ  കേണക്കുകേളഭായഭാണട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  കക്രഭാഡതീകേരനിക്ക
ലപടുന്നെതട്ട്. 31-3-2017 വലരയളള കേണക്കുകേള തയഭാറഭാക്കനി വരുന്നെകതയളള.
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(ബനി) 2016 ഡനിസലബര് 31 വലരയളള ലലതമഭാസ കേണക്കട്ട് പകേഭാരല വനിവനിധ
സഭാപനങ്ങള അടയ്കക്കണ്ട കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ തഭാലഴെപറയല പകേഭാരമഭാണട്ട് :

1 ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള 241.57 കകേഭാടനി രൂപ

2 സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള 135.50 കകേഭാടനി രൂപ

3 വഭാടര് അകതഭാറനിറനി 935.56 കകേഭാടനി രൂപ

4 തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള 5.50 കകേഭാടനി രൂപ

5 സസ്വകേഭാരല  വലവസഭായ  കമഖല,  ഫ്ലഭാറ്റുകേള,
വലക്തനികേള തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള
ലലപവറട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

469.06 കകേഭാടനി രൂപ

(സനി) സലലപ കകേഭാഡട്ട് 2014-ല് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളള സമയപരനിധനി അനുസരനിചട്ട്
കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുന്നെ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  വനികച്ഛദനിക്കല്,
കേണക്ഷന  അഴെനിച്ചുമഭാറല്  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതനിനു
കശഷല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ലസകേക്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറനില്നനിനല  കുടനിശ്ശേനികേ
വസൂലഭാക്കഭാറുണ്ടട്ട്.  ഇതനില്നനിനല വസൂലഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത തുകേ റവനക്യൂ റനിക്കവറനി
നടപടനികേളക്കഭായനി  നല്കേഭാറുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശ്ശേനികേയളള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനല  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  വഴെനി  കുടനിശ്ശേനികേ
ഇഇടഭാക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനിയല ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.

ലലവദദ്യുതനി കമഭാഷണകക്കസ്സുകേള

207 (560) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് 2016-17 വര്ഷല എത വവദദ്യുതനി കമഭാഷണകക്കസ്സുകേള
കേലണ്ടത്തനി, എത തുകേ പനിഴെ ഇനത്തനില് ഈടഭാക്കനി വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  പസ്തുതവര്ഷല  പനിഴെ  ചുമത്തനിയ  വനകേനിട,  ലചേറുകേനിട,
ഗഭാര്ഹനികേ കകേസുകേള എത എണ്ണല വതീതലമന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വവദദ്യുതനികബഭാര്ഡനിലന്റെ  പസരണനഷലമൂലല  ഓകരഭാ  വര്ഷവല
ഉണ്ടഭാകുന്നെ  നഷല  എത  എനല,  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുവഭാനുല  വനിതരണ  ശലഖല
ലമചലപടുത്തുവഭാനുല  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലന്തലഭാല  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന
എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനത്തുള്ള  വവദദ്യുതനി  കമഭാഷണല  തടയവഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്
എലന്തലഭാല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  2016-17  വര്ഷല  194  ലലവദദ്യുതനി കമഭാഷണ കകേസുകേള
കേലണ്ടത്തുകേയല പനിഴെയനിനത്തനില് 1,44,15,070 രൂപ ഇഇടഭാക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷല  പനിഴെ  ചുമത്തനിയ  വനകേനിട,  ലചേറുകേനിട,  ഗഭാര്ഹനികേ
കകേസുകേളുലട എണ്ണല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വനകേനിട കകേസ്സുകേള 0

ലചേറുകേനിട കകേസ്സുകേള 53

ഗഭാര്ഹനികേ കകേസ്സുകേള 141

(സനി)  ലലവദദ്യുതനി  പസരണ  വനിതരണ  നഷലത്ത  ലടകനിക്കല്  കലഭാസട്ട്
(Technical  loss)  എനല  ലകേഭാകമഴലല്  കലഭാസട്ട്  (commercial  loss)  എനല
രണ്ടഭായനി  തരലതനിരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ലലവദദ്യുതനി  പസരണ  ലലലനുകേളനിലൂലടയല
ടഭാനകസഭാര്മറുകേളനില്  കൂടനിയല  ലലവദദ്യുതനി  പവഹനിക്കുകമ്പഭാഴണ്ടഭാകുന്നെ നഷലത്തയഭാണട്ട്
ലടകനിക്കല് കലഭാസട്ട് (Technical loss) ആയനി കേണക്കഭാക്കുന്നെതട്ട്.  ലടകനിക്കല് കലഭാസട്ട്
(Technical  loss)  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനട്ട്  തഭാലഴെപറയന്നെ  നടപടനികേള  കബഭാര്ഡട്ട്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന:

i. എചട്ട്.റനി.  ലലലനുകേളുല എല്.റനി.  ലലലനുകേളുല തമ്മേനിലുളള അനുപഭാതല
ഘടലഘടമഭായനി ലമചലപടുത്തുകേ.

ii. 11 ലകേ.വനി., 33 ലകേ.വനി. ശലഖലകേള കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുകേ.

iii. കൂടുതല് വനിതരണ ടഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

iv. കൂടുതല് സബ്കസഷനുകേളുല പസരണ ലലലനുകേളുല സഭാപനിക്കുകേ.

v. എല്.റനി.  ലലലനനിലുല  എചട്ട്.റനി.  ലലലനനിലുമുളള  പഴെയ കേണ്ടകറുകേള
മഭാറനി ലമചലപട കശഷനിയളള പുതനിയ കേണ്ടകറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

vi. സനിസല പവര് ഫഭാകര് ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേ,
ലലവദദ്യുതനി  കമഭാഷണല,  കകേടഭായ  എനര്ജനി  മതീററുകേള  തുടങ്ങനിയവ
ലലവദദ്യുതനി  കൃതലമഭായനി  കരഖലപടുത്തഭാത്തതു  കേഭാരണല  യഥഭാര്ത
ഉപകയഭാഗല കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാറനില.  ടനി കേഭാരണങ്ങള ലകേഭാണ്ടുളള
നഷലത്തയഭാണട്ട്  ലകേഭാകമഴലല്  കലഭാസട്ട്  (commercial  loss)  ആയനി
കേണക്കഭാക്കുന്നെതട്ട്.  ലകേഭാകമഴലല് കലഭാസട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനട്ട്  തഭാലഴെപറയന്നെ
നടപടനികേള കബഭാര്ഡട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന:
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• കകേടഭായ  എനര്ജനി  മതീററുകേളുല,  ഇലകകഭാ  ലമക്കഭാനനിക്കല്  മതീററുകേളുല
മഭാറനി പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് മതീററുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

• കബഭാര്ഡനിലല  ആന്റെനി  പവര്  ലതഫട്ട്  സസ്വഭാഡനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ.

• ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ബനില്ലുകേള  നല്കുന്നെതുല,  റവനക്യൂ  കേളക്ഷനുല
പൂര്ണ്ണമഭായനി കേമ്പക്യൂടര്വത്കേരനിക്കുകേ.

• എനര്ജനി ഓഡനിറട്ട്  (ഫതീഡര് തലത്തനിലുല ടഭാനകസഭാര്മര് തലത്തനിലുല)
കൂടുതല് വലഭാപകേമഭാക്കുകേ.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ലലവദദ്യുതനി പസരണ വനിതരണ നഷല  14.10
ശതമഭാനത്തനികലയട്ട്  എത്തനിക്കുന്നെതനിനഭാണട്ട്  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്
ലനിമനിറഡട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിരുന്നെതട്ട്.  ഇതനിനുകവണ്ടനി  18  പുതനിയ  സബട്ട് കസഷനുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുല,  367  സര്കേക്യൂടട്ട്  കേനികലഭാമതീറകറഭാളല  പുതനിയ  ഇ.എചട്ട്.റനി.
ലലലനുകേളുല, 3050 കേനികലഭാമതീറകറഭാളല എചട്ട്.റനി. ലലലനുകേളുല, 3300 ഡനിസ്ട്രേനിബക്യൂഷന
ടഭാനകസഭാര്മറുകേളുല  3500  കേനികലഭാമതീറര്  പുതനിയ എല്.ടനി.  ലലലനുകേളുല  14  ലക്ഷല
കകേടഭായ മതീററുകേളുല മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരുന. 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  യഥഭാര്ത  പസരണ  വനിതരണ  നഷത്തനിലന്റെ
വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭായനിടനില.

(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കമഭാഷണല  തടയന്നെതനിനട്ട്  ലലവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനില്  ആവശലല  കവണ്ട  സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ചേതീഫട്ട്
വനിജനിലനസട്ട്  ഓഫതീസറുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ആന്റെനി  പവര്  ലതഫട്ട്  സസ്വഭാഡനിലന്റെ
പകതലകേ വനിഭഭാഗല പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇതനില് എലഭാ ജനിലകേളനിലുല കപഭാലതീസുകേഭാര്
കൂടനി  ഉളലപട  14  ആന്റെനി  പവര്  ലതഫട്ട്  സസ്വഭാഡകേള  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ഇതനിനുപുറലമ  ലസക്ഷന  തലത്തനിലുല,  ഡനിവനിഷന  തലത്തനിലുല  നനിരന്തരല
പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന. ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളനില് ലലവദദ്യുതനി കമഭാഷണല
ഉളലപലടയളള  ക്രമകക്കടുകേള  അറനിയനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ബന്ധലപട  ലടലനികഫഭാണ്
നമ്പറുകേള  പദര്ശനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത  പത  മഭാധലമങ്ങള  മുകഖന  ലലവദദ്യുതനി
കമഭാഷണല സലബന്ധനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് വനിവരങ്ങള വനിളനിചട്ട് അറനിയനിക്കുന്നെതനിനുളള
ബന്ധലപട  നമ്പറുകേള  പസനിദലപടുത്തനി  പചേഭാരല  നല്കുനണ്ടട്ട്.  ലലവദദ്യുതനി
കമഭാഷണല കൂടഭാലത ലലവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗത്തനിലല ക്രമകക്കടുകേള കൂടനി പരനികശഭാധനിചട്ട്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇതുകൂടഭാലത ലലവദദ്യുതനി കമഭാഷണല തടയന്നെതനിനഭായനി ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട് മതീററനില്
കൃതനിമല നടത്തനിയഭാല് ആയതട്ട് സൂചേനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിയന്നെ മതീററുകേള സഭാപനിക്കുകേയല,
മതീററനിലന്റെ കേവര് ഇളക്കനി മഭാറനി ലലവദദ്യുതനി കമഭാഷണല നടത്തുന്നെതട്ട് തടയന്നെതനിനഭായനി
മതീററുകേള  സതീല്  ലചേയ്യുനണ്ടട്ട്.  എ.പനി.റനി.  സസ്വഭാഡകേളക്കട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  കമഭാഷണല
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  സഹഭായകേമഭായനി  ആധുനനികേ സലവനിധഭാനങ്ങളുളള  സഭാനകഡര്ഡട്ട്
റഫറനസട്ട് മതീറര്, കകേഭാമണ് മതീറര് റതീഡനിലഗട്ട് ഉപകേരണല, കടഭാങട്ട് ലടസര്, മളടനിമതീറര്
തുടങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങളുല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിചതനിലന്റെ ആവശലകേതയല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട
പവര്ത്തനവല

208 (561) ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ധൃതനി  പനിടനിചട്ട്  കകേരള  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിചതനിലന്റെ
ആവശലകേത എലന്തന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  കുറമറ  രതീതനിയനില്  പവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണ്ടനിരുന്നെ  ജനിലഭാ
ബഭാങ്കുകേളുലട ഭരണസമനിതനികേലള പനിരനിച്ചുവനിടതട്ട് സഹകേരണ കമഖലയലട തകേര്ചയട്ട്
കേഭാരണമഭാകുലമന്നെ വനിദഗ്ദധ അഭനിപഭായല സർക്കഭാർ പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  14  ജനിലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുലട  നനിലവനിലല  ആസനി,  നനികക്ഷപല,  കലഭാണ്
എന്നെനിവ എത വതീതലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിനട്ട്  നനിലവനില്  എത  കകേഭാടനി  രൂപ
കേനിടഭാക്കടമുണ്ടട്ട്;  ഇതട്ട്  തനിരനിച്ചു  കേനിട്ടുവഭാന  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന്നെ  നടപടനികേൾ
എലന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(ഇ)  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  കേനിടഭാക്കടമഭായനിട്ടുളള  സലസഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങനിലന  ജനിലഭാ  ബഭാങനില് ലയനിപനിചതട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണബഭാങ്കുകേളുലട
പവര്ത്തനലത്ത  മന്ദഗതനിയനിലഭാക്കുലമന്നെ  കേഭാരലല  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനിൽ
വലക്തമഭായ വനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  കകേരള  ഗവര്ണ്ണര്  പഖലഭാപനിച  4/17  നമ്പര്  ഓര്ഡനിനനസനിലല
വലവസപകേഭാരല നനിലവനിലുളള ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല ഭരണസമനിതനിയലട
ഘടനയനില് മഭാറല  വന്നെതനിനഭാലഭാണട്ട്  ഓര്ഡനിനനസനിലല വലവസയനുസരനിചട്ട്  ഇഇ
ബഭാങ്കുകേളനില്  അഡനിനനികസ്ട്രേറലറ  നനിയമനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ഓര്ഡനിനനസനിലല  വലവസ
യനുസരനിചട്ട് ഭരണസമനിതനികേലള പനിരനിച്ചുവനിടനിടനില.  ഭരണസമനിതനികേളുലട ഘടനഭാമഭാറല
മുകഖന  ഭരണസമനിതനികേള  നനിലവനിലനിലഭാതഭാകുകേയഭാണട്ട്  ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇപകേഭാരല
ഭരണസമനിതനികേള  ഇലഭാതഭായതട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയലട  തകേര്ചയട്ട്
കേഭാരണമഭാകുന്നെനില.

(സനി) 14  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ആസനി  63,622  കകേഭാടനി രൂപയല,
നനികക്ഷപല 52,456 കകേഭാടനി രൂപയല, വഭായ 27,946 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  സലസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ  31-3-2017-ലല കേണക്കട്ട് പകേഭാരല
391.99  കകേഭാടനി  രൂപയലട  നനിഷനിയ  ആസനിയണ്ടട്ട്.  ടനി  തുകേ  പരനിലചടുക്കുന്നെതനിനട്ട്
''സര്കഫസനി''  ആകട്ട് പകേഭാരവല,  കകേരള സഹകേരണ സലഘല നനിയമപകേഭാരവമുളള
റനിക്കവറനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  നനിലവനില്  സലസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുല  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുല സലകയഭാജനിക്കലപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലല വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.

കേണ്സക്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ മഭാറനി സഭാപനിച മദലവനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള

209 (562) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    എല  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  -  സലസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ മദലവനിലന
കകേന്ദ്രങ്ങള  അടച്ചു  പൂടണലമന്നെ  സുപതീലകകേഭാടതനി  വനിധനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
കേണ്സക്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  എത  മദലവനിലനകകേന്ദ്രങ്ങള  ഇതുവലര  മഭാറനി
സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ബനി) പസ്തുത വനിധനിയലട അടനിസഭാനത്തനില് ഇനനി എത മദല വനിലനശഭാലകേള
മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാനുണ്ടട്ട്;

(സനി)  മദല  വനിലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നെ  കവളയനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിന്നെട്ട് എതനിര്പട്ട് ഉണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് എതനിര്പനിലന തുടര്ന്നെട്ട്
മഭാറനി സഭാപനിച എത വനിലന കകേന്ദ്രങ്ങള അടച്ചു പൂകടണ്ട സഭാഹചേരലമുണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  23  വനികദശമദലകഷഭാപ്പുല  ഒരു  ബനിയര്  കഷഭാപ്പുമഭാണട്ട്  സുപതീലകകേഭാടതനി
വനിധനിയലട അടനിസഭാനത്തനില് മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(ബനി)  5  വനികദശമദല  കഷഭാപ്പുല  ഒരു  ബനിയര്  കഷഭാപ്പുമഭാണട്ട്  ഇനനിയല  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനല  എതനിര്പട്ട്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കപരൂര്ക്കട,
ചേനിന്നെക്കട,  പത്തനലതനിട,  ആലപ്പുഴെ,  ലകേഭായനിലഭാണ്ടനി,  ലവഞ്ഞെഭാറമൂടട്ട്,  ഏറ്റുമഭാനൂര്,
ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്, കുന്നെലകുളല എന്നെതീ ഒമ്പതട്ട് വനികദശ മദലകഷഭാപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുല
പനിന്നെതീടട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളുലട എതനിര്പനിലന തുടര്ന്നെട്ട് അടചനിടനിരനിക്കുകേയമഭാണട്ട്.
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സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള, സലഘങ്ങള എന്നെനിവയനില് നനിനല വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായകേള നല്കുവഭാന നടപടനി

210  (563)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുകേള നല്കുന്നെതുകപഭാലല വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായകേള
സഹകേരണബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  വപമറനി  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളനില്നനിനല
നല്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  നനിലവനില്  നല്കുന്നെ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ
സലബന്ധനിചട്ട് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷല സഹകേരണ കമഖലയനിലല നനികക്ഷപകേരുലട
ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  വഴെനിയല,  ലലപമറനി  വഭായഭാ  സഹകേരണ
സലഘങ്ങള വഴെനിയല വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ നല്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനലത്ത  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  മുകഖന
ഇകപഭാള  9  ശതമഭാനല  പലനിശ  നനിരക്കനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  നല്കുന്നെതനിനട്ട്
വലവസയണ്ടട്ട്.  ബനിരുദഭാനന്തര  ബനിരുദല,  ലപഭാഫഷണല്  ഡനികപഭാമകേള,
ഗകവഷണങ്ങള,  ലമഡനിക്കല്,  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്,  അഗനികേളചറല്,  ലവററനിനറനി,
നനിയമല, ദന്തല്, ബനിസനിനസട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്, കേമ്പക്യൂടര്, ഇനഫര്കമഷന ലടകകഭാളജനി,
മതീഡനിയ,  നഴനിലഗട്ട്,  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  കകേഭാഴ്സുകേള,  ബനി.ഫഭാല,  സഹകേരണ
ലപഭാഫഷണല്  വനിദലഭാഭലഭാസല,  ടൂറനിസല,  കഹഭാടല്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  എന്നെനിവയനില്
കകേരളത്തനിലല  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള  നടത്തുന്നെതുല  സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേരനിചനി
ട്ടുളളതുമഭായ  എലഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കുല  ഇഇ  വഭായ  അനുവദനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.  ഇന്തലയട്ട്
അകേത്തുളള  പഠനത്തനിനട്ട്  പത്തട്ട്  ലക്ഷല  രൂപ  വലരയല  വനികദശ  പഠനത്തനിനട്ട്
20 ലക്ഷല രൂപ വലരയല അനുവദനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.   കുടുലബവഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനല
4  ലക്ഷല രൂപവലരയളളവര്ക്കട്ട്  ഇഇടട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാലത പരമഭാവധനി  4.50  ലക്ഷല
രൂപവലരയല വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനല 4 ലക്ഷല രൂപയനില് അധനികേരനിക്കുന്നെവര്ക്കട്ട് വഭായ
തുകേയട്ട്  ആവശലമഭായ  സസ്വത്തട്ട്  ജഭാമലത്തനികലഭാ  ഉകദലഭാഗസ  ജഭാമലത്തനികലഭാ  വഭായ
നല്കുന്നെതഭാണട്ട്.

(സനി)  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിനുകശഷല സഹകേരണ കമഖലയനില് നനികക്ഷപകേരുലട
ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട് ഉണ്ടഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന നടപടനികേള ഇതനിനകേല സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 285

കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട്

211 (564) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .    വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : 
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല : 
ശതീ  .    എ  .   പനി  .    അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) പസസ്തുത ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് എലന്തലഭാല നടപടനികേള ഇതുവലര
വകേലക്കഭാണ്ടനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബഭാങനിലന്റെ  പവര്ത്തനല  എന  മുതല്  തുടങ്ങഭാനഭാകുലമന്നെഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലനയല  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേലളയല  സലകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കു
ന്നെതനിനുളള സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ  രൂപതീകേരണല  സലബന്ധനിച
സഭാധലതകേള  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അഞലഗ വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  ബഭാങനിലന്റെ  പവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുളള  തതീയതനി
നനിശ്ചയനിചനിടനില.

കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണല

212 (565)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനികനഭാടട്ട്  ബന്ധലപടട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള പഭാരലഭ പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് എന്നെട്ട് നനിലവനില് വരുല എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങനികലയ്ക്കുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമന
രതീതനിലയക്കുറനിചട്ട് തതീരുമഭാനല എടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനിൽ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള സഭാധലതകേള പഠനിചട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അഞലഗ  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അനന്തര

നടപടനികേള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.   കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  നനിലവനില്

വരുന്നെതനിനട്ട് തതീയതനി നനിശ്ചയനിചനിടനില.

(സനി) റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിച കശഷകമ ഇക്കഭാരലങ്ങള പരനിഗണനിക്കഭാനഭാകൂ.

കകേരള ബഭാങട്ട്

213 (566) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവല

വനികനഭാദ സഞഭാരവല കദവസസ്വവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ കകേരള ബഭാങനിലനക്കുറനിചട്ട്

പഠനിക്കഭാന  നനികയഭാഗനിച  സമനിതനിയലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങനില്

വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  ബഭാങനിലന്റെ  ഘടന  എപകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലമനല  ബഭാങനിനുള്ള

മൂലധന സമഭാഹരണല ഏതട്ട് വനിധത്തനില് ആയനിരനിക്കുലമനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത ബഭാങട്ട്  സലസഭാനലത്ത സഹകേരണ കമഖലലയ ഏലതഭാലക്ക

തരത്തനില് പരനികപഭാഷനിപനിക്കുലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേരള ബഭാങട്ട് എകന്നെയട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാകുലമന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ കകേരള ബഭാങനിലനക്കുറനിചട്ട്

പഠനിക്കഭാന നനികയഭാഗനിച വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയലട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്

തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.
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(സനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ബഭാങട്ട്  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  ആവര്ത്തനിത/ഇരടനിപനിലന്റെ
സസ്വഭഭാവമുളള പല ചേഭാര്ജുകേളുല ഒഴെനിവഭാക്കുകേകയഭാ,  കുറയ്ക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നെതട്ട്  പലനിശ
നനിരക്കനില്  ഗണലമഭായ  കുറവട്ട്  സഭാദലമഭാകേഭാനുല  ഇടയണ്ടട്ട്.  ഇതട്ട്  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലട വഭായഭാ വനിഹനിതല വര്ദനിപനിക്കുകേയല, വഭായഭാക്കഭാരുലട പലനിശ ബഭാദലത
കുറയഭാന  സഹഭായനിക്കുകേയല  ലചേയ്യുലമന്നെട്ട്  കേരുതുന.  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്
നനിലവനിലുളള  പല  പരനിമനിതനികേളുല  സലകയഭാജനത്തനിലൂലട  മറനി  കേടക്കഭാനഭാകുലമന്നെട്ട്
കേണക്കുകൂട്ടുന.

സലകയഭാജനത്തനിലൂലട  ബഭാങനിലന്റെ  ആസനി  വര്ദനിക്കുന്നെതനിനഭാല്  ബഭാങനിലഗട്ട്
കമഖലയനിലല  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആകരഭാഗലപരമഭായ  മതരല  നടത്തഭാനുല,
സലസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനല  സഭാദലമഭാക്കുന്നെ  സുപധഭാന  പദതനികേളക്കട്ട്
ധനസഹഭായല നല്കുവഭാനുല പസ്തുത ബഭാങനിനട്ട് കേഴെനിയലമന്നെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഡനി)  ബഭാങനിലന്റെ  പവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുളള  തതീയതനി
നനിശ്ചയനിചനിടനില.

കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണല

214 (567) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുല  പതനിനഭാലട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുല  സലകയഭാജനിപനിചട്ട്  കകേരള  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;
എങനില് ഇതുമഭായനി ബന്ധലപട നടപടനിക്രമങ്ങള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  കകേരള  ബഭാങനിലന്റെ  സഭാധലതകേളുല  പശ്നങ്ങളുല  പഠനിക്കഭാന ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  എങനില്  പസ്തുത  സമനിതനിയലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഇതനിനകേല
ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; പസ്തുത സമനിതനിയനിലല അലഗങ്ങള ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ഡനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചനിടനിലലങനില്  എന്നെകത്തക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുലമന്നെഭാണട്ട്
കേരുതുന്നെതട്ട് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുല  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുല
സലകയഭാജനിപനിചട്ട്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള  സഭാധലത
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതസ്വത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേരള
സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരണലത്തക്കുറനിചട്ട്  വനിശദ  പഠനല  നടത്തുന്നെതനിനട്ട്  ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഉണ്ടട്ട്.
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(സനി) ഇല.  പസ്തുത സമനിതനിയനിലല അലഗങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന്നെവരഭാണട്ട് :

1. ശതീ.  എല.  എസട്ട്.  ശതീറഭാല,  ലപഭാഫസര്,  ലഎ.എ.എല.  ബഭാലഗ്ലൂര്-
ലചേയര്മഭാന.

2. ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ലസന്തനില് ലഎ.എ.എസട്ട്.,  അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനി, പഭാനനിലഗട്ട് വകുപട്ട് - അലഗല.

3. ശതീ.  സനി.  പനി.  കമഭാഹന,  ചേതീഫട്ട്  ജനറല്  മഭാകനജര്  (റനിടകയര്ഡട്ട്)
നബഭാര്ഡട്ട് -  അലഗല.

4. ശതീ.  റനി.  പനി.  ബഭാലകൃഷ്ണന,  ജനറല്  മഭാകനജര്  (റനിടകയര്ഡട്ട്)
യൂണനിയന ബഭാങട്ട് - അലഗല.

5. ശതീ.  പനി.  കവണുകഗഭാപഭാല് ലഎ.എ.എസട്ട്.,  ലസഷലല്  ലസക്രടറനി,
സഹകേരണ വകുപട്ട് - ലമമ്പര് ലസക്രടറനി.

(ഡനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  2017  ഏപനില്  മഭാസല  അവസഭാനനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്
ലഭലമഭാകുലമന്നെട്ട് കേരുതുന.

കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണല

215 (568) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവല
വനികനഭാദസഞഭാരവല കദവസസ്വവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരണല  എന്നെ  ലക്ഷലത്തനികലയട്ട്  ഇതുവലര
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി ഈ വനിഷയത്തനില് ഇതനിനകേല
നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  പഠനങ്ങള  എലന്തലഭാല;  എലന്തലഭാല  പരനിഗണനകേളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനപനില് വന്നെനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലനയല  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേകളയല  സലകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടട്ട്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  സഭാധലതകേള  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് അഞലഗ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി സലസഭാന സഹകേരണ ബഭാങട്ട്,
ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  എന്നെനിവയലട  ഭരണസമനിതനി  അലഗങ്ങള,
ജതീവനക്കഭാരുലട സലഘടനകേള, പനി.എ.സനി.എസട്ട്. അകസഭാസനികയഷന ഭഭാരവഭാഹനികേള,
സലസഭാന  സഹകേരണ  യൂണനിയന,  പമുഖ  സഹകേഭാരനികേള,  അലപക്സട്ട്
സഭാപനങ്ങളുലട  പതനിനനിധനികേള,  പഭാനനിലഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്,  സഹകേരണ  പരനിശതീലന
സഭാപനങ്ങളുലട  പതനിനനിധനികേള  എന്നെനിവരുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുമ്പനില് പരനിഗണനകേള വന്നെനിടനില.
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കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ സഭാധലതയല പശ്നങ്ങളുല പഠനിക്കഭാന
വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി

216 (569)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങട്ട്  രൂപവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  സഭാധലതയല  പശ്നങ്ങളുല
പഠനിക്കഭാന  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  സമനിതനിയനിലല
അലഗങ്ങള ആലരഭാലക്കയഭാലണന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമനിതനി  എത ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനികക്കണ്ടതട്ട്;
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുലണ്ടങനില് കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാന,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  എത  ജതീവനക്കഭാര്
ഉലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  രണ്ടട്ട്  ബഭാങ്കുകേളക്കുമഭായനി  എത ശഭാഖകേളുണ്ടട്ട്;  ശഭാഖകേലളലഭാല  കകേരള
ബഭാങനികന്റെതഭാകുകമ്പഭാള ജതീവനക്കഭാരുലട പുനര്വനിനലഭാസല,  വഭായ,  തതീരുമഭാനത്തനിലുണ്ടഭാകുന്നെ
കകേന്ദ്രതീകൃത  നയല  എന്നെനിവലയക്കുറനിചട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  ആശങ  അകേറഭാന
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നെട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള  സഭാധലതകേളുല
വനിവനിധ  വശങ്ങളുല  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സമനിതനിയനിലല  അലഗങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന്നെവരഭാണട്ട് :

1. ശതീ.  എല.  എസട്ട്.  ശതീറഭാല,  ലപഭാഫസര്,  ലഎ.എ.എല.  ബഭാലഗ്ലൂര്-
ലചേയര്മഭാന.

2. ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ലസന്തനില് ലഎ.എ.എസട്ട്.,  അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനി, പഭാനനിലഗട്ട് വകുപട്ട് - അലഗല.

3. ശതീ.  സനി.  പനി.  കമഭാഹന,  ചേതീഫട്ട്  ജനറല്  മഭാകനജര്  (റനിടകയര്ഡട്ട്)
നബഭാര്ഡട്ട് -  അലഗല.

4. ശതീ.  റനി.  പനി.  ബഭാലകൃഷ്ണന,  ജനറല്  മഭാകനജര്  (റനിടകയര്ഡട്ട്)
യൂണനിയന ബഭാങട്ട് - അലഗല.

5. ശതീ.  പനി.  കവണുകഗഭാപഭാല് ലഎ.എ.എസട്ട്.,  ലസഷലല്  ലസക്രടറനി,
സഹകേരണ വകുപട്ട് - ലമമ്പര് ലസക്രടറനി.

142/2020
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(ബനി)  സമനിതനി  27-4-2017-നകേല  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാനഭാണട്ട്

നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിട്ടുളളതട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിടനില.

(സനി)  സലസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനില്  283  ജതീവനക്കഭാരുല,  എലഭാ ജനിലഭാ

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുമഭായനി 6097 ജതീവനക്കഭാരുമുണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  സലസഭാന,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുമഭായനി  821  ശഭാഖകേളുണ്ടട്ട്.

ജതീവനക്കഭാരുലട  പുനര്വനിനലഭാസല,  വഭായ,  തതീരുമഭാനത്തനിലുണ്ടഭാകുന്നെ  കകേന്ദ്രതീകൃത

നയല  എന്നെനിവലയക്കുറനിചട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിച  കശഷകമ

തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴെനിയൂ.

വനിഷ-ഇഇസര് പമഭാണനിചട്ട് കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡട്ട് മുകഖനയളള വനില്പന

217  (570)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഷ-ഈസര് ആകഘഭാഷങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട് വനില നനിലവഭാരല പനിടനിച്ചു

നനിര്ത്തുന്നെതനിനട്ട്  കേണ്സക്യൂമര്  ലഫഡട്ട്  എലന്തലഭാല  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിരുന

എന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിഷ-ഈസര്  ചേന്തകേളനിലുല  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുല,  അരനിക്കടകേളനിലുമഭായനി

എതകകേഭാടനി  രൂപയലട  സഭാധനങ്ങള  വനിലന  നടന്നെനിട്ടുണ്ടട്ട്;  വനിശദഭാലശല

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിഷ-ഇഇസര് ആകഘഭാഷങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  വനിലനനിലവഭാരല  പനിടനിച്ചു

നനിര്ത്തുന്നെതനിനുകവണ്ടനി  അരനിവനില  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡട്ട്

സലസഭാനലത്ത സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട കനതൃതസ്വത്തനില്  678  അരനിക്കടകേള

ആരലഭനിചട്ട്, സുവര്ണ്ണമസൂരനി ഒരു കേനികലഭായട്ട് 25 രൂപ നനിരക്കനില് വനിതരണല ലചേയ്യുന്നെ

അരനിക്കടകേള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വനിഷ-ഇഇസര് കേഭാലയളവനില് പകതലകേ ചേന്തകേള സലഘടനിപനിചനിടനില.

സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലൂലട 3.61 കകേഭാടനി രൂപയലടയല അരനിക്കടകേളനിലൂലട 1.84 കകേഭാടനി

രൂപയലടയല വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കകേഭാര് ബഭാങട്ട് സലവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി

218  (571)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുല ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുല തമ്മേനില്

കകേഭാര്ബഭാങട്ട് സലവനിധഭാനല നനിലവനിലനിലഭാത്തതുമൂലമുള്ള പയഭാസങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്  ബഭാങനിങട്ട്  സഇകേരലല  നനിലവനിലനിലഭാത്തതട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ

വനിതരണലത്ത  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നെ  സനിതനിവനികശഷമുണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുലണ്ടന്നെ

കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) കുറമറ കസഭാഫട്ട് ലവയര് സലവനിധഭാനങ്ങളുല കകേഭാര് ബഭാങനിങട്ട് സഇകേരലവല

എ.ടനി.എല.  സലവനിധഭാനവല  സലസഭാനലത്ത  എലഭാ  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളനിലുല ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട് എലന്തങനിലുല പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

ഇലലങനില് ഇത്തരല സലവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടട്ട്. സലസഭാനത്തട്ട് ഹ്രസസ്വകേഭാല കേഭാര്ഷനികേ വഭായകേള

പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങള  മുകഖനയഭാണട്ട്  വനിതരണല

ലചേയ്യുന്നെതട്ട്.  ആലകേ  വനിതരണല  ലചേയ്യുന്നെ  വഭായയലട  40  ശതമഭാനല  നബഭാര്ഡട്ട്

പുനര്  വഭായയഭായനി  നല്കുന.  ബഭാക്കനി  തുകേ  സലസഭാന/ജനിലഭാ  സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേള അവരുലട സസ്വന്തല ഫണ്ടനില്നനിനല വഹനിക്കുന. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേഭാര്ഷനികേ

വഭായ കേനിസഭാന ലക്രഡനിറട്ട് കേഭാര്ഡഭായനി വനിതരണല ലചേയണലമനല,  ആയതട്ട്  Rupay

Kissan  Card  മുകഖന  പനിനവലനിക്കുന്നെതനിനുളള  സലവനിധഭാനല  31-3-2017-നകേല

ഏര്ലപടുത്തണലമനല  നബഭാര്ഡട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന.  കകേരളത്തനില്  സലസഭാന

സഹകേരണ ബഭാങ്കുല,  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുല കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനത്തനിന

കേതീഴെനില്  വന്നെനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എന്നെഭാല്  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  വനിതരണല  ലചേയ്യുന്നെ പഭാഥമനികേ

കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി

കചേര്ന്നെട്ട്  എ.റനി.എല./ലഡബനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ്യുന്നെതനിനട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായല

സഭാധനിചനിടനില. ഭഭാവനിയനില് ഇതട്ട് കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ വനിതരണലത്ത ബഭാധനികചയഭാല.



292      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

(സനി)  സലസഭാനലത്ത  എലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയല  ഒരു  ഏകേതീകൃത
കസഭാഫട്ട് ലവയര്  സലവനിധഭാനത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടട്ട്.
പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലഘങ്ങളനില്  ഒരു  കകേഭാമണ്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ  സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി  9  അലഗങ്ങള
അടങ്ങനിയ ഒരു ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനിലയ ചുമതലലപടുത്തുകേയല ഇഇ കേമ്മേനിറനി IFTAS
(Indian  Financial  Technology  and  Allied  Services)-ഉല  ആയനി  നടത്തനിയ
ചേര്ചലയ തുടര്ന്നെട്ട് സമര്പനിച ലപഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കകേഭാമണ്  കസഭാഫട്ട് ലവയറനികലയട്ട്  എലഭാ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയല
സലസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലനയല  എത്തനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  സഹകേരണ
സലഘല  രജനിസ്ട്രേഭാലറ  കേണ്വതീനറഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  9  അലഗങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു
സനിയറനിലഗട്ട് കേമ്മേനിറനിലയ നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സഹകേരണ വകുപട്ട് ആരലഭനിച അരനിക്കടകേള

219  (572)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരനിവനില വര്ദന പനിടനിചട്ട്  നനിര്ത്തുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഹകേരണ
വകുപട്ട് സലസഭാനത്തട്ട് എത അരനിക്കടകേള ആരലഭനിച്ചു എന്നെട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് എത അരനിക്കടകേള അനുവദനിക്കുകേയണ്ടഭായനി;

(സനി)  നനിലവനിലല  അരനിക്കടകേള  എതകേഭാലല  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അരനിവനില  വര്ദന  പനിടനിചട്ട്  നനിര്ത്തുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേരണ
വകുപട്ട് സലസഭാനത്തട്ട് 678 അരനിക്കടകേള ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് 3 അരനിക്കടകേള അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്  അരനിയലട  വനില  സഭാധഭാരണ  നനിലയനികലയട്ട്
കുറയന്നെതുവലര അരനിക്കടകേള പവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല റനിസട്ട് ഫണ്ടട്ട്

220 (573) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദ  സഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല  വഭായക്കഭാരന  മരണലപടഭാല്  റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വഭായ കുടനിശ്ശേനിഖ എഴതനിത്തള്ളഭാന വലവസയകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഉലണ്ടങനില് ഇതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളുല മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളനില്/ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനല  കേഭാര്ഷനികേ/
കേഭാര്ഷനികകേതര  (സസ്വര്ണ്ണപണയ  വഭായയല,  നനികക്ഷപ  വഭായയല  ഒഴെനിലകേയളളവ)
ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  വഭായലയടുക്കുന്നെ  അലഗങ്ങള  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ,  വഭായഭാ
കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞെട്ട് ആറട്ട് മഭാസത്തനിനുളളനികലഭാ മരണലപടഭാല് നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി റനിസട്ട് ഫണ്ടട്ട് പദതനി പകേഭാരല ഒന്നെര ലക്ഷല രൂപ വലരയളള മുതലുല
അതനിലന്റെ പലനിശയല എഴതനിത്തളളഭാന വലവസയണ്ടട്ട്.

(ബനി)  റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്  പദതനിപകേഭാരല  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനല  വഭായലയടുക്കുന്നെ
അലഗങ്ങള  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞെട്ട്  ആറട്ട്
മഭാസത്തനിനുളളനികലഭാ മരണലപടുകേയഭാലണങനില് അകന്നെ ദനിവസല ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്നെ
ഒന്നെര ലക്ഷല രൂപ വലരയളള മുതലുല അതനിലന്റെ പലനിശയല റനിസട്ട് ഫണ്ടനില് നനിന്നെട്ട്
നല്കുല.  റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്  നനിയമഭാവലനിയനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുകേയല  മരണലപട
വഭായഭാക്കഭാര്ക്കട്ട് മഭാതല ലഭലമഭായനിരുന്നെ ആനുകൂലലല റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട് നനിയമഭാവലനിയനില്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളള 7 മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളനില് ഏലതങനിലുല ബഭാധനിചവരുലട വഭായഭാ മുതല്
ഇനത്തനില്  75,000  രൂപ പദതനിയനിലല ഇതര നനിബന്ധനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
നല്കുല.  റനിസട്ട് ഫണ്ടട്ട് ആനുകൂലലല ലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട് അകപക്ഷയല അനുബന്ധങ്ങളുല
ബന്ധലപട  സഹകേരണ  സലഘല/ബഭാങനിനട്ട്  നല്കേണല.  സലഘല/ബഭാങട്ട്  കേമ്മേനിറനി
തതീരുമഭാനല ലലകേലക്കഭാണ്ടട്ട് സഹകേരണ വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട ശനിപഭാര്ശകയഭാലട
സഹകേരണ  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലസക്രടറനിക്കട്ട്  സമര്പനിക്കണല.
വഭായലയടുത്തയഭാള  മരണലപടതഭാലണങനില്  മരണ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  അകപക്ഷ
കയഭാലടഭാപല  സമര്പനിക്കണല.  റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്  ആനുകൂലലല  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വഭായ
എടുക്കുന്നെ സമയത്തട്ട് വഭായഭാത്തുകേയലട 0.35 ശതമഭാനല എന്നെ നനിരക്കനില് കുറഞ്ഞെതട്ട്
100 രൂപയല പരമഭാവധനി 525 രൂപയല ഒറത്തവണ റനിസട്ട് ഫണ്ടട്ട് പതീമനിയല/വനിഹനിതല
അടചനിരനിക്കണല.  മരണലപടകതഭാ/മഭാരകേകരഭാഗല  പനിടനിലപടകതഭാ  ആയ  ആളനിലന്റെ
കപരനിലുളളതുല,  മരണലപട/മഭാരകേകരഭാഗല  പനിടനിലപട  തതീയതനിയനില്  70  വയസനില്
അധനികേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ  വഭായഭാക്കഭാരുലട  വഭായകേളക്കട്ട്  മഭാതമഭാണട്ട്  യഥഭാക്രമല
മരണഭാനന്തര  ആനുകൂലലല/ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായല  ലഭനിക്കുകേ.  വഭായഭാ
കേഭാലഭാവധനിയനില് വഭായലയടുത്തയഭാള മരണലപടഭാല് മരണലപട തതീയതനിക്കട്ട് ലതഭാടട്ട്
മുമ്പട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  6  മഭാസത്തനില്  അധനികേരനിച്ചുല,  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞെട്ട്
വഭായഭാക്കഭാരന മരണലപടഭാല് വഭായഭാ കേഭാലഭാവധനി തതീരുന്നെ തതീയതനിക്കട്ട് ലതഭാടട്ട്  മുമ്പട്ട്
തുടര്ചയഭായനി  6  മഭാസത്തനില്  അധനികേരനിച്ചുല  വഭായഭാ  മുതലനില്  തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ച
വരുത്തനിയഭാല് ആനുകൂലലത്തനിനട്ട് അര്ഹത ഉണ്ടഭായനിരനിക്കുന്നെതല.
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സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല നനിയമന നനിയനണല

221 (574) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്,  പുതനിയ  ശഭാഖകേള  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുല
കൂടുതല് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുല സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുല
നനിയനണല ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പനിനവഭാതനില് നനിയമനത്തനിലൂലട ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില് കേടനകൂടനിയവലര
സനിരലപടുത്തഭാന നതീക്കമുകണ്ടഭാ;  എങനിൽ  ആയതു അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  പുതനിയ  ശഭാഖകേള
ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുല  കൂടുതല്  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുല  നനിയനണല
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിലവനിലുളള  ഒഴെനിവകേളനികലയട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന
നനിയമനല നടത്തുന്നെതനിനട്ട് നനിയനണല ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി) ഇല.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല നനികക്ഷപ കപഭാതഭാഹനല

222 (575) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നെപനിള്ളനി :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനികലക്കുള്ള  നനികക്ഷപല
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തലഭാല  കേര്മ്മേ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാല  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇഇ  സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലത്തട്ട്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുളളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഏലതലഭാല  പദതനികേളഭാണട്ട്  നനികക്ഷപ  കപഭാതഭാഹന
ത്തനിനഭായനി നടപഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  നനികക്ഷപല
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നനികക്ഷപ  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാലത ആവശലമഭായ ഘടങ്ങളനില് നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ
യജങ്ങള സലഘടനിപനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഇഇ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനികക്ഷപകേരുലട വനിശസ്വഭാസല കനടനിലയടുക്കു
ന്നെതനിനഭായനി  സഹകേരണ  കമഖല  സലരക്ഷണ  കേലഭാമ്പയനിന  സലഘടനിപനിച്ചു.  ഭവന
സന്ദര്ശനല  നടത്തനി  നനികക്ഷപകേരുലട  വനിശസ്വഭാസല  ആര്ജനിക്കുന്നെതനിനുല
നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു.

(സനി) നനിലവനില് നനികക്ഷപ കപഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി നനികക്ഷപ സുരക്ഷഭാ സതീല
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് ആകേര്ഷകേമഭായ പലനിശ നനിരക്കട്ട്
നല്കേനിവരുന.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല കേടഭാശസ്വഭാസല

223 (576) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  എലഭാതരല  വഭായകേളക്കുല  കേടഭാശസ്വഭാസല

അനുവദനിക്കഭാനഭാവകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ബഭാങ്കുകേളനിലല  വഭായകേള തനിരനിചടയഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത ജപനി

ഭതീഷണനി കനരനിടുന്നെവലരക്കൂടനി റനിസട്ട് ഫണ്ടനില് ഉളലപടുത്തനി സഹഭായനിക്കഭാന നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  എലഭാതരല  വഭായകേളക്കുല  കേടഭാശസ്വഭാസല

അനുവദനിക്കുന്നെതനിനട്ട് വലവസയനില.

സഹകേരണ  സലഘങ്ങള,  ബഭാങ്കുകേള  എന്നെനിവയനില്നനിനല  കേര്ഷകേര്

എടുത്തനിട്ടുളള  വഭായകേളക്കട്ട്  കേടഭാശസ്വഭാസല  അനുവദനിക്കുന്നെ  പദതനി  നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.

കകേരള കേര്ഷകേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന പുറലപടുവനിക്കുന്നെ അവഭാര്ഡട്ട് പകേഭാരമഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാര് കേടഭാശസ്വഭാസല അനുവദനിക്കുന്നെതട്ട്.
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സഹകേരണ  സലഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്
എടുത്തനിട്ടുളളതുല  31-3-2006-ല് തനിരനിചടവട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞെട്ട് കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി
ട്ടുളളതുമഭായ  50,000  രൂപ  വലരയളള  വഭായകേളക്കുല,  31-3-2010-ല്  തനിരനിചടവട്ട്
കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞെട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായ ഒരു ലക്ഷല  രൂപ  വലരയള്ള വഭായകേളക്കുല
കേടഭാശസ്വഭാസല  അനുവദനിക്കുന്നെ  പദതനി  നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്
എടുത്തനിട്ടുളളതുല,  1-4-2006  മുതല്  31-3-2014  വലര  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുളളതുമഭായ
1  ലക്ഷല  രൂപ  വലരയള്ള  വഭായകേളക്കുല  കേടഭാശസ്വഭാസല  അനുവദനിക്കുന്നെ  പദതനി
നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.  പസ്തുത  കേടഭാശസ്വഭാസല  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുളള  അകപക്ഷ,
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷനനിലഭാണട്ട് സമര്പനികക്കണ്ടതട്ട്.

സഹകേരണ  സലഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള
എടുത്തനിട്ടുളള  വഭായകേളക്കട്ട്,  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കേടഭാശസ്വഭാസ  കേമ്മേതീഷന  മുകഖന
കേടഭാശസ്വഭാസല അനുവദനിക്കുന്നെ പദതനിയല നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്  പദതനി  വലതലസമഭായ  സതീമഭായതനിനഭാല്  ഇവ  തമ്മേനില്
കയഭാജനിപനിക്കുകേ പഭാകയഭാഗനികേമല.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനള്ള വഭായ എഴതനിത്തളളുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേള

224  (577)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  വഭായ  എടുത്തനിട്ടുള്ളയഭാള  മരനിച്ചുകപഭായഭാല്
ആ  വഭായ  എഴതനിത്തള്ളുന്നെതനിനുള്ള  ഏലതങനിലുല  തരത്തനിലുള്ള  പദതനികേള
നനിലവനിലുകണ്ടഭാ; ഉലണ്ടങനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല  കേഭാര്ഷനികേ/
കേഭാര്ഷനികകേതര  (സസ്വര്ണ്ണപണയ  വഭായയല,  നനികക്ഷപ  വഭായയല  ഒഴെനിലകേയളളവ)
ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  വഭായലയടുക്കുന്നെ  അലഗങ്ങള  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ,  വഭായഭാ
കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞെട്ട് ആറട്ട് മഭാസത്തനിനുളളനികലഭാ മരണലപടുകേയഭാലണങനില് അകന്നെ
ദനിവസല  ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന്നെ  ഒന്നെര  ലക്ഷല  രൂപ  വലരയളള  മുതലുല  അതനിലന്റെ
പലനിശയല ഉളലപടുന്നെ ബഭാധലതയനില്നനിന്നെട്ട് വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി അവലര
ഒഴെനിവഭാക്കഭാവന്നെ കകേരള സഹകേരണ റനിസട്ട് ഫണ്ടട്ട് പദതനി എന്നെ കപരനില് പദതനി
നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.
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വഭായ കുടനിശ്ശേനികേയനില് ഇളവട്ട് അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള വലവസ

225 (578) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസനബഭാങട്ട്,  സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
നനിനല  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  വഭായ  എടുത്തട്ട്,  തനിരനിചടവട്ട്  കേഭാലയളവനില്
മരണലപടട്ട് കപഭാകുന്നെ സഹകേഭാരനിക്കട്ട് എലന്തലഭാല ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  വഭായ  കുടനിശ്ശേനികേയനില്  ഇളവട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  എലന്തലഭാല
വലവസകേളഭാണുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ലകേ.  ലകേ.  ശതീധരന,  വകേപനഭാല് (വതീടട്ട്)  കുറനിയഞഭാല് കുടമ്പുഴെ എന്നെ
വലക്തനി റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്  ആനുകൂലലത്തനിനുകവണ്ടനി നലനിയ  അകപക്ഷയലട നനിലവനിലല
സനിതനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വഭായഭാ  സഹകേരണ സലഘങ്ങളനില്നനിനല കേഭാര്ഷനികേ,  കേഭാര്ഷനികകേതര
(സസ്വര്ണ്ണപണയ  വഭായയല,  നനികക്ഷപ  വഭായയല  ഒഴെനിലകേയളളവ)  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്
വഭായലയടുക്കുന്നെ അലഗങ്ങള വഭായഭാ കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ, വഭായഭാ കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞെട്ട്
ആറട്ട്  മഭാസത്തനിനുളളനികലഭാ  മരണലപടുകേയഭാലണങനില്  വലവസയട്ട്  വനികധയമഭായനി
അകന്നെ ദനിവസല ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്നെ ഒന്നെര ലക്ഷല രൂപ വലരയളള മുതലുല അതനിലന്റെ
പലനിശയല ഉളലപടുന്നെ തുകേ "കകേരള സഹകേരണ റനിസട്ട് ഫണ്ടട്ട് പദതനി" പകേഭാരല ടനി
വഭായഭാ കുടനിശ്ശേനികേയനില്നനിനല ഇളവട്ട് ലഭനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കമല്പകേഭാരല  ഇളവട്ട്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  വഭായ  എടുക്കുന്നെയഭാള നനിശ്ചനിത
റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്  വനിഹനിതല  ബഭാങനില്  ഒടുക്കനിയനിരനിക്കണല.  വഭായഭാക്കഭാരന
മരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞെഭാല്  അനന്തരഭാവകേഭാശനി,  മരണ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  സഹനിതല  ബഭാങനില്
അകപക്ഷ  നല്കേണല.  ബഭാങട്ട്  ഭരണസമനിതനി  തതീരുമഭാനപകേഭാരല  ബന്ധലപട
സഹകേരണ  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലട  ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  കകേരള  സഹകേരണ
വനികേസന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് ലസക്രടറനിക്കട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കണല.  പസ്തുത
കബഭാര്ഡഭാണട്ട് അകപക്ഷയനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നെതട്ട്.

(സനി)  കദവനികുളല  തഭാലൂക്കട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  ഗഭാമ  വനികേസന  ബഭാങനില്നനിനല
ലകേ.  ലകേ.  ശതീധരന  നഭാലട്ട്  വഭായലയടുത്തനിരുന.  ലകേ.  ലകേ.  ശതീധരന
9-11-2015-ല്  മരണലപട്ടു.  ടനിയഭാന  എടുത്ത  എലഭാ  വഭായകേളനിലുല
6  മഭാസത്തനിലധനികേരനിചട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേയളളതനിനഭാല് ബഭാങട്ട്  റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്  ധനസഹഭായ
അകപക്ഷ ഇഇ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ കകേരള സഹകേരണ വനികേസന കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനികലയട്ട്  അയചനിരുന്നെനില.  കകേരള  സഹകേരണ  റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്
നനിയമഭാവലനിയനിലല  വലവസയനുസരനിചട്ട്  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനില്  വഭായഭാക്കഭാരന
മരണലപടഭാല്  മരണലപട  തതീയതനിക്കട്ട്  ലതഭാടട്ട്  മുമ്പട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  6  മഭാസത്തനില്
1075/2017.
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അധനികേരനിച്ചുല,  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞെട്ട്  വഭായഭാക്കഭാരന മരണലപടഭാല്  വഭായഭാ
കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന്നെ  തതീയതനിക്കട്ട്  ലതഭാടട്ട്  മുമ്പട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  6  മഭാസത്തനില്
അധനികേരനിച്ചുല വഭായഭാ തനിരനിചടവനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയഭാല് ആനുകൂലലത്തനിനട്ട് അര്ഹത
ഉണ്ടഭായനിരനിക്കുന്നെതല.  ലകേ.  ലകേ.  ശതീധരലന്റെ  ഭഭാരല  30-11-2016-ല്  സഹകേരണ
വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  സമര്പനിച  നനികവദനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബഭാങനില്നനിനല
ലകേ.  ലകേ.  ശതീധരലന്റെ  റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്  ധനസഹഭായത്തനിനുളള  നഭാലട്ട്  അകപക്ഷകേള
22-3-2017-ല്  കകേരള  സഹകേരണ  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്
സമര്പനിചനിരുന.  ഇപകേഭാരല ലഭനിച നഭാലട്ട് അകപക്ഷകേളനിലുല ഉളലപട വഭായകേളനില്
6  മഭാസത്തനിലധനികേരനിചട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉളളതനിനഭാല്  റനിസട്ട്  ഫണ്ടട്ട്  ധനസഹഭായല
ലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട് അര്ഹതയനില.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കഭാര്ക്കട്ട്-കേഭാഷലര് നനിയമനല

226 (579) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  പുതനിയ  ശഭാഖകേള  തുടങ്ങുന്നെതനിനുല
തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുല നനിലവനില് നനികരഭാധനമുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പനി.  എസട്ട്.  സനി.  മുകഖന  2017  ജനുവരനിയനില്  പതനിനഭാലട്ട്  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനികലയട്ട്  കഭാര്ക്കട്ട്-കേഭാഷലർ  തസനികേകേളനികലയഭായനി  6000
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട ലനിസട്ട് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ലനിസനില്  നനിനള്ള  നനിയമനത്തനിനട്ട്  നനിലവനില്  എലന്തങനിലുല
തടസമുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നനിയമനല  ഉറപഭാക്കുവഭാന  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  പുതനിയ  ശഭാഖകേള  തുടങ്ങുന്നെതനിനുല
തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുല  നനിലവനില്  നനിയനണമുണ്ടട്ട്.  നനിലവനിലുളള
ഒഴെനിവകേളനികലയട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനല  നടത്തുന്നെതനിനട്ട്  നനിയനണല
ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില്  2016-ല് പസനിദതീകേരനിച റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.
മറട്ട് 13 ജനിലകേളനില് 2017 ജനുവരനിയനില് റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  എലഭാലതലന്നെ  അടനിയന്തരമഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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മുക്കല പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലഘത്തനിലല ക്രമകക്കടുകേള

227 (580)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുക്കല  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലഘത്തനിലല  ക്രമകക്കടുകേള
അകനസ്വഷനിക്കണലമന്നെഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള,  സലഘത്തനിലല  അലഗങ്ങളുലട
നനികവദനല ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതനികന്മല് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കമല്പരഭാതനി  അകനസ്വഷണല  നടത്തനി  തുടര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല്)-നട്ട്  അയച്ചു
ലകേഭാടുത്തനിരുന.  ആയതനികന്മല് നടത്തനിയ പഭാഥമനികേ പരനികശഭാധനയനില്,  സഹകേരണ
വനിജനിലനസട്ട്  വനിഭഭാഗകമഭാ,  കപഭാലതീസട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  വനിഭഭാഗകമഭാ  വനിശദമഭായ  ഒരു
അകനസ്വഷണല നടത്തണലമന്നെട്ട് കബഭാധലലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിജനിലനസട്ട് &
ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബക്യൂകറഭായലട അകനസ്വഷണത്തനിനഭായനി അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലഘങ്ങളനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട്

228 (581) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  എത  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളനില്  കകേഭാര്
ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുല  എ.ടനി.എല.  സലവനിധഭാനല
ഏർലപടുത്തഭാൻ പദതനിയകണ്ടഭാ ; എങനിൽ വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  485  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലഘങ്ങളനില്
നനിലവനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഇടുക്കനി, കകേഭാടയല ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ഒഴെനിലകേയളള 12 ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുല എ.റനി.എല. സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇടുക്കനി,
കകേഭാടയല ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് എ.റനി.എല.  സലവനിധഭാനല ഏര്ലപടുത്തു
ന്നെതനിനുളള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  58  പഭാഥമനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ
സലഘങ്ങളനില് എ.റനി.എല. സലവനിധഭാനല നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.
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പഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല

229 (582) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട്
സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരുകന്നെഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  സലവനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കഭാന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന്നെതട്ട്
ആലരയഭാണട്ട്;

(സനി) കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല വഴെനി പഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുളുലട
പവര്ത്തനല ഏലതലഭാല തലത്തനില് ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെലതന്നെട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട്
സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരുന.

(ബനി) സലസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട്
സലവനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആലരയല  പകതലകേമഭായനി
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന്നെനില.  വനിവനിധ  vendors  ആണട്ട്  നനിലവനില്  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കകേഭാര്  ബഭാങനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല
നടപനിലഭാക്കുകേ വഴെനി പവര്ത്തനത്തനില് സുതഭാരലതയല കൃതലതയല ലലകേവരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുല. കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി കചേര്ന്നെട്ട് പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലഘങ്ങളനിലല അലഗങ്ങളക്കട്ട്
Digital  transactions  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കൂടുതല്
കസവനങ്ങള നല്കേഭാന കേഴെനിയല.

ലപഭാതുവനിതരണ സലവനിധഭാനല ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി

230 (583) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനട്ട് സഹകേരണവല
വനികനഭാദസഞഭാരവല കദവസസ്വവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനത്തട്ട്  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡട്ട്  മുകഖന  ലപഭാതുവനിതരണ  സലവനിധഭാനല
ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

സലസഭാനത്തട്ട്  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡട്ട്  മുകഖന  ലപഭാതുവനിതരണ  സലവനിധഭാനല
ശക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനട്ട്  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്
കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡട്ട്  മുനകേലയടുത്തട്ട്  2000  നതീതനി  കസഭാറുകേളുല  1500  നതീതനി
ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുല  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഗവര്ണ്ണറുലട
നയപഖലഭാപന പസലഗത്തനില് ഇക്കഭാരലല പകതലകേല പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഒകര  ബഭാനഡല  കലഭാകഗഭായല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായല
കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിചട്ട്  ഒരു  ശലഖല  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുല  ഇതുവഴെനി  ശക്തമഭായ
മഭാര്ക്കറട്ട്  ഇടലപടല് നടത്തുന്നെതനിനുല വനിലനനിലവഭാരല പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നെതനിനുമഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.

പടനികേജഭാതനി സഹകേരണ സലഘങ്ങള

231 (584) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവല
വനികനഭാദസഞഭാരവല കദവസസ്വവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് എത പടനികേജഭാതനി സഹകേരണ സലഘങ്ങളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്;

(ബനി) നനിലവനില് എത സലഘങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വഭായ  എഴതനിത്തള്ളുന്നെതനിനട്ട്  പദതനി
നനിലവനിലുകണ്ടഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് ആലകേ  741  പടനികേജഭാതനി സലഘങ്ങളഭാണട്ട് ലഫഡകറഷനനില്
അലഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി) 304 സലഘങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വഭായ  എഴതനിത്തള്ളുന്നെതനിനുളള
പദതനികേലളഭാനല നനിലവനിലനില.

കകേപനിലന്റെ കേതീഴെനിലല മനിനനിസതീരനിയല് വനിഭഭാഗല ജതീവനക്കഭാരുലട
സലലമഭാറത്തനിലല അപഭാകേതകേള

232  (585)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലല  മനിനനിസതീരനിയല്  വനിഭഭാഗല  ജതീവനക്കഭാരുലട
സലലമഭാറത്തനിലല അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ജൂനനിയര്  സൂപണ്ടുമഭാരുലട  സലലമഭാറല  സലബന്ധനിചട്ട്  ലഭനിച  എത
പരഭാതനികേള  നനിലവനില്  കകേപട്ട്  അധനികൃതരുലട  പക്കലുണ്ടട്ട്;  ഇതനില്  എത എണ്ണല
പരനിഹരനിച്ചു; ഇനനി എത എണ്ണല പരനിഹരനിക്കുവഭാനുണ്ടട്ട്;

(സനി)  കകേപട്ട്  അധനികൃതര് ലതറഭായ രതീതനിയനില് നടത്തനിയ സലല മഭാറങ്ങള
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  സഹകേരണ  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനിക്കട്ട്  ലഭനിച
പരഭാതനികേളനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാലമന്നെട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലല  മനിനനിസതീരനിയല്  വനിഭഭാഗല  ജതീവനക്കഭാരുലട
സലലമഭാറത്തനില് അപഭാകേതകേള ഉണ്ടഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  രണ്ടട്ട്  പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിലവനില് ജൂനനിയര് സൂപണ്ടുമഭാരുലട
ഒഴെനിവട്ട് ഇലഭാത്തതനിനഭാല് പസ്തുത പരഭാതനി പരനിഹരനിചനിടനില.

(സനി) ലതറഭായ രതീതനിയനില് സലലമഭാറങ്ങള നടത്തനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കകേപട്ട്
ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണല

233 (T 586) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് സസ്വന്തമഭായനി ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി) പസ്തുത ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണലത്തക്കുറനിചട്ട് പഠനിക്കഭാന വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ
നനിയമനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങനില്  സമനിതനി  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല സഹകേരണ സലഘങ്ങള

234 (587)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  എത
സഹകേരണ സലഘങ്ങള പുതുതഭായനി രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ബനി) ഇഇ സലഘങ്ങളനില് എതലയണ്ണല കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്;

(സനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  പസ്തുത  ജനിലയനില്
പുതുതഭായനി എത സലഘങ്ങള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ആലകേ
105 സലഘങ്ങള പുതുതഭായനി രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഇഇ  സലഘങ്ങളനില്  72  എണ്ണല  മഭാതകമ  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുനളള.

(സനി) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷല കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില്
6 സഹകേരണ സലഘങ്ങള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ കേതീഴെനിലുളള അരനിക്കടകേള

235 (588) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേണ്സക്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  അരനിക്കടകേള
ആരലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല  എത  അരനിക്കടകേള  സലസഭാനത്തട്ട്  ആരലഭനിചനിട്ടുലണ്ടനല
പവര്ത്തനിക്കുനലണ്ടനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത അരനിക്കടകേളുലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭായനിരുന;
അതു കനടഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ഇവയലട പവര്ത്തനല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേണ്സക്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  അരനിക്കട  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അരനിയലട  ക്ഷഭാമല
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  കേണ്സക്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലഘങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി  കേണ്കസഭാര്ഷലല  രൂപതീകേരനിചട്ട്
ഫലപദമഭായനി  മഭാര്ക്കറനില്  ഇടലപടുന്നെതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയല  ഇതുവഴെനി
അരനിക്കടകേള  ആരലഭനിചട്ട്  സുവര്ണ്ണമസൂരനി  അരനി  കേനികലഭായട്ട്  25  രൂപ  നനിരക്കനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് വനില്പന നടത്തനിവരനികേയല ലചേയവരുന.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  678  അരനിക്കടകേള  സലസഭാനത്തട്ട്  ആരലഭനിചട്ട്
പവര്ത്തനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  പസ്തുത  അരനിക്കടകേളുലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലല  അരനിയലട  ക്ഷഭാമല
പരനിഹരനിക്കുകേ  വഴെനി  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  വനില  വര്ദനവട്ട്  പനിടനിചട്ട്  നനിര്ത്തുകേ
എന്നെതഭാണട്ട്.  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളുലട  കൂടഭായ്മയനില്  ഇത്തരല  വനിപണനികേള
ആരലഭനിചതനിലൂലട  അരനിയലട  ലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുല,  വനിവനിധ  കലഭാബനികേള
നടത്തുന്നെ  ലപഭാതു  വനിപണനിയനിലല  കേടനകേയറങ്ങലള  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുല
സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അരനിക്കടകേളുലട  പവര്ത്തനല  ഫലപദമഭാണട്ട്.
ഇതനിനട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില് നല സസ്വതീകേരണമഭാണട്ട് ലഭനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  അതനിലന്റെ
ഫലമഭായനിടഭാണട്ട്  കൂടുതല്  സലഘങ്ങളക്കട്ട്  അരനിക്കട  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനുളള
അനുവഭാദല നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

ഓര്ഡനിനനസട്ട് വഴെനി സഹകേരണ നനിയമത്തനില് വരുത്തനിയ മഭാറങ്ങള

236 (589) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഒഭാര്ഡനിനനസനിലൂലട  സഹകേരണ
നനിയമത്തനില് അടനിസനഭാപരമഭായനി മഭാറങ്ങള വരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏലതലഭാല  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്  നനിയമത്തനില്  വരുത്തനിയലതന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമങ്ങളനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിയന്തര
സഭാഹചേരലങ്ങള എലന്തലഭാമഭായനിരുനലവന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി)

1. വകുപട്ട്  16  A   സജതീവ  അലഗതസ്വല  നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുളള
വലവസകേള ഒഴെനിവഭാക്കനി.

2. സലസഭാനലത്ത  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  പഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലഘങ്ങളുല  അര്ബന  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുല  ഒഴെനിലകേ  മറട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സഹകേരണ
സലഘങ്ങലള നഭാമമഭാത അലഗങ്ങളഭാക്കനി മഭാറനിലക്കഭാണ്ടട്ട് വകുപട്ട് 18
കഭദഗതനി വരുത്തനി.  വകുപട്ട്  2 (i a)  യനിലല നനിര്വ്വചേന പകേഭാരല
ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല കവഭാടവകേഭാശമുളള അലഗതസ്വല
പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കുല
അര്ബന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുമഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തനി.

3. വകുപട്ട്  19  A  പകേഭാരല  ഒരു  സഹകേരണ  സലഘത്തനിലന്റെ
ലപഭാതുകയഭാഗത്തനില് നനിര്ബന്ധമഭായല പലങടുക്കണലമന്നെ വലവസയല
സലഘല  നല്കുന്നെ  ഏലതങനിലുല  കസവനങ്ങലളങനിലുല  
വനിനനികയഭാഗനിക്കണലമന്നെ വലവസയല റദ്ദേഭാക്കനി.

4. വകുപട്ട്  28 Sub section (1)  വഭായഭാ സഹകേരണ സലഘങ്ങള/
ബഭാങ്കുകേളനില്  വഭാര്ഡട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  ലതരലഞ്ഞെടുപട്ട്
നടത്തണലമന്നെ വലവസ റദ്ദേഭാക്കനി.

5. ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല ഭരണസമനിതനികേളനില് പഭാഥമനികേ 
കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലഘത്തനിലന്റെ പതനിനനിധനികേളക്കട്ട് സലവരണല
ലചേയനിരനിക്കുന്നെ സതീറ്റുകേളുലട  എണ്ണല ഒന്നെനില് നനിനല രണ്ടഭാക്കനി
വകുപട്ട്   28 Sub section (1 H) കഭദഗതനി വരുത്തനി.

6. വകുപട്ട്  28  Sub  section  (II)  പകേഭാരല  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  
ബഭാങ്കുകേളനിലല ഭരണസമനിതനികേളനില് പലവകേ സലഘങ്ങളക്കഭായനി
ഏറവല  കുറഞ്ഞെതട്ട്  4  സതീറ്റുകേള  സലവരണല  ലചേയനിരനിക്കുന്നെ  
വലവസ റദ്ദേഭാക്കനി.

7. വകുപട്ട് 28 AB യനില് സഹകേരണ സലഘത്തനിലല ഒരലഗത്തനിനുല 
തുടര്ചയഭായനി  2  തവണയനില്  കൂടുതല്  പസനിഡന്റെട്ട്,  ലലവസട്ട്  
പസനിഡന്റെട്ട് എന്നെതീ പദവനികേള വഹനിക്കഭാന പഭാടനിലഭാലയന്നെ sub 
clause ഉളലപടുത്തനി.

142/2020



306      കകേരള നനിയമസഭ           ഏപനില് 26, 2017

8. സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായല  ലഭലമഭാക്കുന്നെ  സലഘങ്ങലള  മഭാതകമ
സഹകേരണ സലഘല രജനിസ്ട്രേഭാര്ക്കട്ട് പനിരനിച്ചുവനിടഭാന കേഴെനിയൂ എന്നെ
ലപഭാവനികസഭായലട വനിശദതീകേരണമഭായനി ഏലതഭാലക്ക ധനസഹഭായമഭാണട്ട്
ഉളലപടുന്നെലതന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടട്ട്  വകുപട്ട്  32-ല് കഭദഗതനി 
വരുത്തനി.

(സനി) 14-2-2013-ല് നടത്തനിയ കഭദഗതനി വലവസകേള കേഭാരണല സഹകേരണ
സലഘങ്ങളുലട പവര്ത്തനങ്ങളനില് പഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുടട്ട്  കനരനിട സഭാഹചേരലത്തനിലുല
സലസഭാനലത്ത  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  ഘടന,  പവര്ത്തനല
എന്നെനിവലയക്കുറനിചട്ട് പഠനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സഹകേരണ സലഘല
രജനിസ്ട്രേഭാറുലട കനതൃതസ്വത്തനില് ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയല ടനി കേമ്മേനിറനി നല്കേനിയ
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണട്ട്  സഹകേരണ  നനിയമങ്ങളനില്  മഭാറങ്ങള
വരുത്തനിയതട്ട്.

കേടുത്തുരുത്തനി സഹകേരണ ആശുപതനി ഓഹരനി സലബന്ധനിച ഫയല് നടപടനി

237 (590) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി സഹകേരണ ആശുപതനിയലട  സര്ക്കഭാര്  വഭായ,  പലനിശ
എന്നെനിവ  സര്ക്കഭാര്  ഓഹരനിയഭായനി  മഭാറ്റുന്നെതു  സലബന്ധനിചട്ട്  ബഭാങട്ട്  സമർപനിച
നനികവദനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  415201/2017/സഹകേരണ  -ബനി  നമ്പര്
ഫയലനിൽ സഹകേരണ രജനിസ്ട്രേഭാര് റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇലലങനിൽ കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; റനികപഭാര്ടനിലനറ കകേഭാപനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഫയലനില്  അടനിയന്തര  തതീരുമഭാനലമടുക്കുവഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനിൽ ഇതുവലര സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി  സഹകേരണ ആശുപതനിയലട  വഭായ,  പലനിശ എന്നെനിവ
സര്ക്കഭാര്  ഓഹരനിയഭായനി  മഭാറ്റുന്നെതട്ട്  സലബന്ധനിചട്ട്  സലഘല  സമര്പനിച
നനികവദനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സഹകേരണ  സലഘല  രജനിസ്ട്രേഭാറനില്നനിനല
സര്ക്കഭാര്  ആവശലലപട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട്  പകേഭാരല
സഹ-ബനി3/73/2017/സഹ. നമ്പര് ഫയലനില് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഫയലനില് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡട്ട് വഴെനി വനിതരണല നടത്തനിയ അരനിയലട കേണക്കട്ട്

238  (591)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  അരനിവനില  നനിയനനിച്ചു  നനിര്ത്തുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട് എത അരനിക്കടകേള പവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്;

(ബനി)  ഇവനിലടനനിനല  ഒരു  കുടുലബത്തനിനട്ട്  എത  കേനികലഭാ  അരനി  വതീതല
നല്കുനണ്ടട്ട്; വനിതരണല ലചേയ്യുന്നെ അരനിയലട വനില കേനികലഭായട്ട് എത രൂപയഭാണട്ട്;

(സനി)  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡട്ട്  ഇതുവലര  എത  ടണ്  അരനി  വഭാങ്ങനി  വനിതരണല
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ഡനി) ഇതനിനട്ട് സബ്സനിഡനിയഭായനി എത രൂപ ലചേലവവരുല; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  അരനിവനില  നനിയനനിചട്ട്  നനിര്ത്തുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേകളഭാടട്ട് അനുബന്ധനിചട്ട് 678 അരനിക്കടകേള പവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഇവനിലട  നനിനല  ഒരു  കുടുലബത്തനിനട്ട്  ആദലഘടത്തനില്  ആഴ്ചയനില്
5  കേനികലഭായല  ഇകപഭാള  10  കേനികലഭായല  അരനി  നല്കുനണ്ടട്ട്.  അരനിക്കടകേളനിലൂലട
വനില്പന നടത്തനിവരുന്നെ സുവര്ണ്ണമസൂരനി അരനിക്കട്ട് കേനികലഭായട്ട് 25 രൂപയഭാണട്ട്.

(സനി)  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡട്ട്  ഇതുവലര  4800  ടണ്  അരനി  വഭാങ്ങനി  വനിതരണല
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  അരനിക്കടകേളുലട  നടത്തനിപനികലയഭായനി  സബ്സനിഡനി  നനിശ്ചയനിചനിടനില.
സലഘങ്ങളുലട ജനറല് ഫണ്ടട്ട് ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് അരനിക്കടകേള നടത്തനിവരുന്നെതട്ട്.

കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ ലഭാഭനഷക്കണക്കട്ട്

239 (592) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  ലഭാഭനഷ
കേണക്കട്ട് വര്ഷല തനിരനിചട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡനിനട്ട്  എത
കകേഭാടനി രൂപയലട പവര്ത്തന ലഭാഭമുണ്ടഭാലയന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  വവവനിധലവല്ക്കരണത്തനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന്നെ നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനിലല  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലഭാഭനഷക്കണക്കട്ട് വര്ഷല തനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷല നഷല  ,   കകേഭാടനിയനില് 

2011-12 34.77 കകേഭാടനി

2012-13 119.24 കകേഭാടനി

2013-14 112.88 കകേഭാടനി

2014-15 57.87 കകേഭാടനി

2015-16 29.10 കകേഭാടനി

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കട്ട് പകേഭാരല 64.78 കകേഭാടനി രൂപയലട പവര്ത്തന ലഭാഭമുണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  ലലവവനിധലവത്കേരണത്തനിനഭായനി  ചുവലട
പറയന്നെ നഭാകലഭാളല പദതനികേള വനിഭഭാവനല ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സ്റ്റുഡന്റെസട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട്:

ഇഇ  വരുന്നെ  അദലയന  വര്ഷഭാരലഭത്തനില്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുല
രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുല പകയഭാജനലപടുന്നെ രതീതനിയനില് സലസഭാനത്തട്ട്  250  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്
മഭാര്ക്കറ്റുകേള ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. എലഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലുല
ചുരുങ്ങനിയതട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡന്റെട്ട് മഭാര്ക്കലറങനിലുല പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലഘങ്ങളുലടകയഭാ
സ്കൂളുകേളുലടകയഭാ  കനതൃതസ്വത്തനില്  ആരലഭനിക്കുല.  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
മുഴവന സഭാധനങ്ങളുല ഒരു കമല്ക്കൂരയട്ട് കേതീഴെനില് ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നെതഭാണട്ട് സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്
മഭാര്ക്കറ്റുലകേഭാണ്ടട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.   പമുഖ കേമ്പനനികേളുലടയല  കുടുലബശതീകപഭാലുളള
കൂടഭായ്മകേളുല  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  ഉത്പന്നെങ്ങള  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള
20 ശതമഭാനല കുറഞ്ഞെ വനിലയട്ട് വനില്പന നടത്തുന്നെതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്.

ഇ  -  തനികവണനികേളുലട പവര്ത്തനല വലഭാപനിപനിക്കല് :

ഓഫതീസട്ട്  കസഷനറനി  സഭാധനങ്ങള  നലഭായമഭായ  വനിലയട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്
കേണ്സക്യൂമര് ലഫഡട്ട് ആരലഭനിച നഭാലട്ട് ഇ-തനികവണനികേളക്കട്ട് പുറകമ 24 എണ്ണല കൂടനി
പുതുതഭായനി  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഇതനിനഭായനി  1.85  കകേഭാടനി  രൂപ
സബ്സനിഡനിയഭായനി സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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തനികവണനി ഓണ്ലലലന കടഡനിലഗട്ട്:

ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  തനികവണനികേളനില്  ഓണ്ലലലന  കടഡനിലഗനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  ആരലഭനിച്ചുവരുന.  കഷഭാപ്പുകേളനില്  വന്നെട്ട്  കനരനിടട്ട്
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങഭാന കേഴെനിയഭാത്ത വലക്തനികേളക്കട്ട് ഓണ്ലലലനഭായനി സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുല അവ വതീടനില്  എത്തനിക്കുന്നെതനിനുല ഇഇ ഇടലപടല് വഴെനിലയഭാരുക്കുല.

നതീതനി ശലഖലയലട വലഭാപനല:

വനിലനനിലവഭാരല  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നെതനിനുല  ശക്തമഭായ  മഭാര്ക്കറട്ട്  ഇടലപടല്
നടത്തുന്നെതനിനുമഭായനി  സലസഭാനത്തട്ട്  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളുലട
കനതൃതസ്വത്തനില്  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡട്ട്  മുനകേലയടുത്തട്ട്  2000  നതീതനി  ഒഇടട്ട് ലലറ്റുകേളുല
1500  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളുല  ആരലഭനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒകര ബഭാനഡല കലഭാകഗഭായല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതുല പൂര്ണ്ണമഭായല
കേമ്പക്യൂടര്വത്കേരനിചതുമഭായ ഒരു ശലഖല രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നെതട്ട്.

സതീ ലപയനിന പദതനി

240 (593) ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല വനികനഭാദസഞഭാരവല കദവസസ്വവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആരലഭനിച  "സതീ  ലപയനിന  പദതനി"
പുനനഃരഭാരലഭനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉകണ്ടഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിക്കുകവണ്ടനി സഭാഫനിലന നനിയമനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനില്  എത  ജതീവനക്കഭാര്  ഇത്തരത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനലണ്ടന്നെട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സതീ  ലപയനിന  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള മുനഗണനഭാ സര്കേക്യൂടനില് ഉളലപട അഷമുടനി, പുന്നെമട,
കബക്കല് എന്നെനിവനിടങ്ങളനില് ആരലഭനിക്കുകേയല അഷമുടനി, പുന്നെമട എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
ഇവ പൂര്ത്തനിയഭാവകേയല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എങനിലുല ആവശലമഭായ എലഭാ അനുമതനികേളുല
കരഖകേളുല ലഭലമഭായനിട്ടുളള സതീ ലപയനിനുകേളുമഭായനി കസവനമഭാരലഭനിക്കുവഭാന ഇതുവലര
ഓപകററര്മഭാരഭാരുല  തലന്നെ  മുകന്നെഭാട്ടുവന്നെനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കസവനല  ആരലഭനിക്കുവഭാന
സഭാധനിചനിടനില. ഓപകററര്മഭാര് ഇത്തരത്തനില് കസവന സന്നെദരഭായനി മുകന്നെഭാട്ടുവന്നെഭാല്
മഭാതകമ കസവനല ആരലഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയളള.

(ബനി)  സതീ  ലപയനിന പദതനിക്കഭായനി  ഒരുക്കുന്നെ അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള,
ഉപകേരണങ്ങള  മുതലഭായവയലട  സുരക്ഷയഭായനി  കകേരള  കപഭാലതീസനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുളള
കസറട്ട് ഇനഡസ്ട്രേനിയല് ലസകേക്യൂരനിറനി കഫഭാഴട്ട്  (എസട്ട്.ലഎ.എസട്ട്.എഫട്ട്.)-ലന്റെ കസവനല
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  വരുനണ്ടട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  3  എസട്ട്.ലഎ.എസട്ട്.എഫട്ട്.
ജതീവനക്കഭാര് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണ്ടട്ട്.
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കവളനി ടൂറനിസട്ട് വനികലജനില് കബഭാടട്ട് യഭാത നനിര്ത്തനിവച സഭാഹചേരലല

241  (594)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദ  സഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവളനി  ടൂറനിസട്ട്  വനികലജനില്  കേഭായലനില്  കുളവഭാഴെകേള  ലപരുകേനിയതുമൂലല
കബഭാടട്ട് യഭാത നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ്ട സഭാഹചേരലല സലജഭാതമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഈ  സനിതനിവനികശഷല  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  ഈ  ടൂറനിസട്ട്
കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനല  അകേറ്റുന്നെ  സനിതനി  വനികശഷല  ഉണ്ടഭായനിട്ടുലണ്ടനല  ടൂറനിസല
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  നഷമുണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുലണ്ടനമുള്ള  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  യഥഭാസമയല  കുളവഭാഴെകേള നതീക്കല  ലചേയഭാലത  ഈ വനികനഭാദസഞഭാര
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പധഭാന  ആകേര്ഷണമഭായ  കബഭാടട്ട്  യഭാത  മുടങ്ങുന്നെ  സനിതനി
വനികശഷമുണ്ടഭാക്കനിയതനിനട്ട്  കേഭാരണല  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനമനിലഭാത്ത
തഭാലണന്നെട്ട്  കേരുതുനകണ്ടഭാ;  ഇലലങനില്  എന്തഭാണട്ട്  ഈ  സനിതനി  വനികശഷത്തനിനട്ട്
ഇടയഭാക്കനിയതട്ട്;

(ഡനി)  ഈ വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രലത്ത ശരനിയഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കുന്നെതനിനുല
കബഭാടട്ട് യഭാത പുനരഭാരലഭനിക്കുന്നെതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കബഭാടട്ട്  യഭാത  നനിര്ത്തനിവച  സഭാഹചേരലല  ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.യലട
വരുമഭാനത്തനില് ഇടനിവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) ഇല.  കുളവഭാഴെകേള നതീക്കല ലചേയ്യുന്നെതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഡനി) കബഭാടട്ട് യഭാത പുനരഭാരലഭനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കകേരളല സന്ദര്ശനിച വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട സനിതനിവനിവര
കേണക്കുകേള

242  (595)  ശതീ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവല  വനികനഭാദ  സഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-ലല സനിതനി വനിവരകേണക്കനുസരനിചട്ട് കകേരളല സന്ദര്ശനിച വനികദശ
വനികനഭാദസഞഭാരനികേള എത;
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(ബനി) ഇവര് സഞരനിച വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള ഏലതലഭാല; ജനിലതനിരനിചട്ട്

സലങ്ങള ഏലതലഭാലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ചേനികേനിതയ്ക്കുകവണ്ടനി വനികദശനികേള കകേരളത്തനില് ഏലതലഭാല സലങ്ങളനില്

എത്തുനലവന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മറ്റുരഭാജലങ്ങളനില്  നനിനല  കരഭാഗനികേള  ചേനികേനിതയ്ക്കു  എത്തുന്നെ  പധഭാന

കകേന്ദ്രമഭായ  കകേഭാടക്കല്  ആരലവവദലശഭാല  പകദശല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  വനികനഭാദ

സഞഭാര കസഭാണ് പഭാഖലഭാപനിക്കുകമഭാലയന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2016-ലല സനിതനിവനിവര കേണക്കനുസരനിചട്ട് കകേരളല സന്ദര്ശനിച വനികദശ

വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണല  10,38,419  (പത്തട്ട്  ലക്ഷത്തനി  മുപത്തനി

ലയടഭായനിരത്തനി നഭാന്നൂറനി പലത്തഭാമ്പതട്ട്) ആണട്ട്.

(ബനി)  ഇവര്  സഞരനിച  പധഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ജനില

തനിരനിച്ചുളള വനിവരല ഇകതഭാലടഭാപല ഉളളടക്കല ലചേയ്യുന.*

(സനി) വനികദശനികേള കകേരളത്തനില് ഏലതലഭാല സലങ്ങളനില് ചേനികേനിതയ്ക്കുകവണ്ടനി

എത്തുനലവന്നെതനിലന സലബന്ധനിച്ചുളള വനിവരങ്ങള ഇഇ വകുപനില് കശഖരനിചനിടനില.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിലല നൂതന പദതനികേള

243 (596) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില്  മുകന്നെഭാട്ടുവയ്ക്കുന്നെ  നൂതന  പദതനികേള

എലന്തലഭാല;

(ബനി) കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനില് ഇതനിനകേല

അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള ഏലതലഭാല എന്നെട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ)

• ടൂറനിസല  വനികേസനല  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുല  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  ലഡസനികനഷനുകേളുലട
അടനിസഭാന  സഇകേരലല  നനിറകവറ്റുന്നെതനിനുല  ഉഇന്നെല്  നല്കേനി  
ലക്കഭാണ്ടട്ട് ഗതീന കേഭാര്ലപറട്ട് എന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• നവമഭാധലമങ്ങളനിലല  പചേഭാരണങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കഗഭാ  കകേരള
ആപട്ട്,  കലഭാവസട്ട്  യൂണനികേട്ട്  ബനിഡട്ട്  എന്നെതീ  വനിപണന
പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• THP  (Thalassery  Heritage  Project)-ലല  തലകശ്ശേരനി
ഉളലപടുന്നെ ചേരനിതപധഭാന സലങ്ങള,  സ്മഭാരകേങ്ങള എന്നെനിവ
ബന്ധലപടുത്തനി  THCP  (Thalassery  Heritage  Circuit
Project) നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• ആലപ്പുഴെ ലലപതൃകേ ടൂറനിസല പദതനി നടപനില് വരുത്തുന്നെതനിനട്ട്  
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• ഉത്തരവഭാദനിതസ്വ  ടൂറനിസല  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുല  വലഭാപനിപനി
ക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  പകതലകേ  മനിഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• ഹഇസട്ട്  കബഭാട്ടുകേള,  ആയര്കവ്വദ  ലസന്റെറുകേള,  കഹഭാലകസകേള,
കഹഭാടലുകേള,  ലറകസഭാറനകേള തുടങ്ങനിയ സര്വ്വതീസട്ട്  കമഖലകേളക്കട്ട്
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വ  ടൂറനിസത്തനിലൂന്നെനിയ  കഭാസനിഫനികക്കഷന  സനിസല
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  വനികനഭാദസഞഭാര  പദതനികേള
യഭാലതഭാനല അലഗതീകേരനിചനിടനില.

വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട കുറവട്ട്

244 (597)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനികലയ്ക്കുളള  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  വരവട്ട്  ഗണലമഭായനി
കുറഞ്ഞെനിട്ടുലണ്ടന്നെ  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  നനിജസനിതനി
ലയലന്തന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനട്ട്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ലതരുവട്ട് നഭായകേളുലട ആക്രമണ ഭതീഷണനിമൂലല വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട
വരവനില് കുറവണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേരളത്തനികലയ്ക്കുളള വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട വരവട്ട് കുറഞ്ഞെനിടനില.  കേഴെനിഞ്ഞെ
രണ്ടട്ട് വര്ഷലത്ത വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട വരവനിലന്റെ വനിശദഭാലശല ചുവലട കചേര്ക്കുന :

വര്ഷല വനികദശ വനികനഭാദ സഞഭാരനികേള വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട്

2015 9,77,479 5.86%

2016 10,38,419 6.23%

(ബനി)  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  കകേരളത്തനികലയട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന്നെ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന :

• കകേരള  ടൂറനിസല  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനികദശ
രഭാജലങ്ങളനില്  കറഭാഡട്ട്  കഷഭാകേളുല  കടഡട്ട്  ലഫയറുകേളുല
സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.

• ഉത്തരവഭാദനിതസ്വ  ടൂറനിസല  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• കകേരളലത്ത  വനിവഭാഹ/MICE  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  പധഭാന
ലക്ഷലസഭാനമഭായനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുളള ഓണ്ലലലന/ഓഫട്ട് ലലലന
പവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനിവരുന.

• നവ  മഭാധലമങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസല
സഭാധലത വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• കകേരള  കബഭാഗട്ട്  എക്സട്ട്പസട്ട്  കപഭാലുളള  നവതീന  മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട്
തനങ്ങള നടപഭാക്കനിവരുന.

• വനികനഭാദസഞഭാരനികേലളയല  കേലഭാസസ്വഭാദകേലരയല  ആകേര്ഷനിക്കു  
ന്നെതനിനഭായനി  ലകേഭാചനി  ബനിനഭാലല  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  
സഹകേരണകത്തഭാലട സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ലതരുവട്ട്  നഭായകേളുലട  ആക്രമണ ഭതീഷണനിമൂലല  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട
വരവനില് കുറവണ്ടഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

1075/2017.
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ശബരനിമല-എരുകമലനി-പമ്പ-സന്നെനിധഭാനല വനികേസനല

245  (598)  ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദ  സഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകദശട്ട്  ദര്ശന സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി ശബരനിമല-ഏരുകമലനി  -പമ്പ-
സന്നെനിധഭാനല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസല  മനഭാലയത്തനില്നനിനല
അനുവദനിച തുകേയലടയല പദതനിയലടയല വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കകേന്ദ്ര  സഹഭായ  പദതനികേളുലട  ഇതുവലരയള്ള  നടത്തനിപ്പുല
പുകരഭാഗതനിയല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സസ്വകദശട്ട് ദര്ശന സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി സനിരനിചേസ്വല് ടൂറനിസല സര്കേക്യൂടഭായ
ശബരനിമല-എരുകമലനി-പമ്പ-സന്നെനിധഭാനല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസല
മനഭാലയല  9998.92  ലക്ഷല  രൂപയലട  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനില്
1999.78  ലക്ഷല  രൂപ  ആദലഗഡവഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എരുകമലനി
വനികേസനത്തനിനഭായനി  280.18  ലക്ഷല  രൂപയല  പമ്പയലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
3296.52  ലക്ഷല  രൂപയല  ടക്കനിലഗട്ട്  പഭാത്തനിനഭായനി  2655.63  ലക്ഷല  രൂപയല
സന്നെനിധഭാനല വനികേസനത്തനിനഭായനി 3290.46 ലക്ഷല രൂപയലടയല അനുമതനികേളഭാണട്ട്
പധഭാനമഭായല ഇതനില് ഉളലപടുന്നെതട്ട്.

(ബനി)  27-12-2016-ല്  സലസഭാന  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഇഇ  പദതനിയലട
നടത്തനിപട്ട്  ചുമതല  High  Power  Committee  for  the  Implementation  of
Sabarimala Master Plan ലചേയര്മഭാനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പദതനി പവര്ത്തനങ്ങള
ആരലഭ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

ടൂറനിസല കമഖലലയ കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള

246 (599) ശതീ  .   എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ടൂറനിസല കമഖലലയ കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടത്തുന്നെ
ഇടലപടലുകേള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഗുലഭാത്തനി ഇനസനിറക്യൂടനിലന്റെ  2015-ലല ടൂറനിസല സഭാറവലറട്ട് അക്കഇണ്ടട്ട്
റനികപഭാര്ടനിലല പധഭാന നനിഗമനങ്ങളുല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനില് നൂതന ഉത്പന്നെ-വനിപണന തനങ്ങള
ആവതീഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുല ഇതനിനഭായനി പരമ്പരഭാഗത രതീതനികയഭാലടഭാപല വനിവര സഭാങതനികേ
വനിദല പകയഭാജനലപടുത്തുന്നെതനിനുല ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ടൂറനിസല  കമഖലലയ കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്നെ
കേഭാരലങ്ങള നടപഭാക്കനി വരുന:

• ടൂറനിസല കമഖലയനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളുലട നനിലവഭാരല വര്ദനിപനിക്കു 
ന്നെതനിനഭായനി കഭാസനിഫനികക്കഷന സതീമുകേള  നടപഭാക്കനി വരുന.

• ടൂറനിസല  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  സഭാപനങ്ങലളയല
ആളുകേലളയല കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ടൂറനിസല അവഭാര്ഡകേള
നല്കേനിവരുന.

• ടൂറനിസല  കമഖലയനിലുളള  സലരലഭകേരുലട  ഉത്പന്നെങ്ങള
കകേരളത്തനിനകേത്തുല  പുറത്തുല  വനിപണനല  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി
കകേരള ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട കകേരള ടഭാവല് മഭാര്ടട്ട്
സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.

• വനികദശ-സസ്വകദശ  സഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കകേരള ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട ലകേഭാചനി ബനിനഭാലല 
രണ്ടട്ട് വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല് സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.

• കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  വനിപണനി  ശക്തനിലപടുത്തു
ന്നെതനിനഭായനി  ഇന്തലയകേത്തുല  വനികദശരഭാജലങ്ങളനിലുല  കടഡട്ട്
ലഫയറുകേളുല കറഭാഡട്ട് കഷഭാകേളുല സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.

• ഓഫട്ട്  സതീസണുകേളനില്  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  വരവട്ട്
കുറയഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഓഫട്ട്  സതീസണ്  കേലഭാമ്പയനിനുകേള  
സലഘടനിപനിച്ചുവരുന.

• നവ  മഭാധലമങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസല
സഭാധലത വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• കകേരള  കബഭാഗട്ട്  എക്സപസട്ട്  കപഭാലുളള  നവതീന  മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട്
തനങ്ങള നടപഭാക്കനിവരുന.

• മുസനിരനിസട്ട്,  ലലസസട്ട്  റൂടട്ട്  എന്നെനിവലയ  മുനനനിര്ത്തനി  ടൂറനിസല
സഭാധലതകേള വര്ദനിപനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇഇ വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല  പകയഭാജനലപടുത്തനി  ടൂറനിസല  വനികേസനല
സഭാധലമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ടൂറനിസല പദതനികേള

247  (600)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  ടൂറനിസല
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലന്തലഭാല  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുല ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ
പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  അരതീകക്കഭാടട്ട്-കേതീഴപറമ്പട്ട്  പഞഭായത്തുകേലള
ബന്ധനിപനിചട്ട് ചേഭാലനിയഭാര് പുഴെ ടൂറനിസല കകേഭാറനികഡഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് വനിശദമഭായ
കപഭാജകട്ട് തയഭാറഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില്  പസ്തുത പദതനിക്കഭാവശലമഭായ വനിശദമഭായ ലപഭാകപഭാസല്
തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നെതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷല  ടൂറനിസല
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ പദതനികേള ജനില
തനിരനിചട്ട് ഇകതഭാലടഭാപല അനുബന്ധല ' എ '  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) ഇല.

(ഡനി) പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നെ മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.

മണനിയഭാര് ഡഭാല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ടൂറനിസല പദതനി

248 (601) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണനിയഭാര്  ഡഭാല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ബൃഹത്തഭായ  ടൂറനിസല  പദതനിക്കട്ട്
എലന്തങനിലുല  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയലട വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കഭാന ഏലതങനിലുല ഏജനസനിലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് ഏതട്ട് ഏജനസനിലയന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മണനിയഭാര്  ടൂറനിസല  പദതനിയനില്  എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനല
ലചേയനിരനിക്കുന്നെലതനല  എത  രൂപയഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  ലചേലവഴെനിക്കുകേ  എനല
പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചുമതല  ആര്ക്കഭാലണനല  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേള എന്നെട്ട് ആരലഭനിക്കഭാനഭാകുലമനമുളളതനിലന്റെ വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ)  മണനിയഭാര്  ഡഭാല  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പുതനിയ  ടൂറനിസല  പദതനിക്കഭായളള
രൂപകരഖ (ഡനി.പനി.ആര്.) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കകേരള  ഇലകനിക്കല്സട്ട്  &  അലലലഡട്ട്  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  കേമ്പനനി
ലനിമനിറഡട്ട് എന്നെ സഭാപനലത്തയഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി) ലസകേക്യൂരനിറനി കേലഭാബനിന, യൂടനിലനിറനി ലസയ്സട്ട്, ടനിക്കറട്ട് കേഇണ്ടര്, മണ്ഡപല,
വഭാചട്ട് ടവര്, ലപയനിന്റെട്ട് ബഭാള ഏരനിയ, സയനസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, ചേനില്ഡനസട്ട് കപ ഏരനിയ,
പഭാര്ക്കനിലഗട്ട്  ഒ.എ.റനി.,  മക്യൂസനിക്കല്  ഫഇണ്ടന,  ലബഭാടഭാണനിക്കല്  ഗഭാര്ഡന  &
ബടര്ലലഫ്ല  ഗഭാര്ഡന,  എനടനസട്ട്  ബനിഡ്ജട്ട്,  നനിലവനിലുളള  ലകേടനിടങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണല,  കറഭാപട്ട് കകേഭാഴട്ട്,  ടക്കനിലഗട്ട് കകേബനിള കേഭാര്,  ടതീ ഹഇസട്ട്,  ആര്ചറനി  &
കഗഭാളഫട്ട്  ഏരനിയ,  കവസട്ട്  ഡനികസഭാസല്  സനിസല,  റകസഭാറന്റെട്ട്  കേല  അഡനിന-കേല
അകക്കഭാലമകഡഷന,  ലലഡവട്ട് ഇന അകകേസ്വറനിയല എന്നെതീ ഘടകേങ്ങള ഉളലപടുത്തനി
42,18,75,573  രൂപയലട  രൂപകരഖയഭാണട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇഇ  പദതനി
ലപഭാകപഭാസല്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അലഗതീകേഭാരല  വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്.

അരനിപഭാറ വനികേസന പദതനികേള

249 (602) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  അരനിപഭാറ  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രത്തനില്  അടനിസഭാന
സഇകേരലങ്ങള ലഭലമലഭാത്ത കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  കകേന്ദ്രത്തനില്  എലന്തലഭാല  സഇകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നെതനിനഭാണട്ട് വനിഭഭാവനല ലചേയ്യുന്നെലതന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേളക്കട്ട് എന്നെട്ട് തുടക്കമനിടഭാന കേഴെനിയലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  അരനിപഭാറ  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രത്തനില്
അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കടഭായനിലലറട്ട്  കബഭാക്കട്ട്,
നടപഭാത,  തൂക്കുപഭാലല  തുടങ്ങനിയവയഭായളള  ലപഭാകപഭാസല്  ടൂറനിസല  ഡയറകര്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
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മലബഭാറനിലല ടൂറനിസല വനികേസന സഭാധലതകേള

250  (603)  ശതീ  .    ലജയനിലസട്ട്  മഭാതദ്യു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാറനിലല  വര്ദനിച്ചു  വരുന്നെ  ടൂറനിസല  വനികേസന  സഭാധലതകേള
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  പകതലകേ  ടൂറനിസല  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന സമതീപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനികനഭാടട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  സമതീപനമഭാണട്ട്
വകേലക്കഭാണ്ടലതനല  എലന്തങനിലുല  വഭാഗ്ദഭാനല  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ  എനല
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിലവനില് സമതീപനിചനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കേനിറട്ട്സനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള

251 (604) ശതീ  .   ബനി  .  സതലന :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലസതീര് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിറട്ട്സട്ട് (കകേരള ഇനസനിറക്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ടഭാവല് ആന്റെട്ട് ടൂറനിസല സഡതീസട്ട്)ലന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനല ലചേയഭാറുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കേനിറട്ട്സനില് ഏലതലഭാല  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുളളലതനല കകേഭാഴ്സുകേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെവരുലട കജഭാലനി സഭാധലതകേള എലന്തലഭാമഭാലണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേനിറട്ട്സനിലന്റെ  പുതനിയ  ലസന്റെറുകേള  ആരലഭനിക്കുന്നെതട്ട്
പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  കേനിറട്ട്സനിലന  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുല  കേനിറട്ട്സനിലന്റെ
പവര്ത്തനല  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുല  എലന്തലഭാല  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കേനിറട്ട്സനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  ബഹുമഭാനലപട  ടൂറനിസല  വകുപ്പുമനനി
ലചേയര്മഭാനുല  ടൂറനിസല  പനിനസനിപല്  ലസക്രടറനി  ലലവസട്ട്  ലചേയര്മഭാനുമഭായളള
കേനിറട്ട്സനിലന്റെ എക്സനികേക്യൂടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി അവകലഭാകേനല ലചേയഭാറുണ്ടട്ട്.

(ബനി) വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കേനിറട്ട്സനിലന്റെ  പുതനിയ  സഭാറലലലറട്ട്  ലസന്റെര്  തൃശ്ശൂര്  കകേഭാര്പകറഷന
ബനില്ഡനിലഗനില് 2017 കമയട്ട് മുതല് പവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കേനിറട്ട്സനിലന  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുല  കേനിറട്ട്സനിലന്റെ
പവര്ത്തനല  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുല  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഭനിന്നെകശഷനി സഇഹൃദ വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള

252 (605) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   എല  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവല

വനികനഭാദസഞഭാരവല കദവസസ്വവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാരഭായ
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കു കൂടനി  സഇകേരലപദമഭായ രതീതനിയനില് മഭാറനിലയടുക്കുന്നെതനിനട്ട്
എലന്തലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതട്ട്;

(ബനി)  ഏലതലഭാല  തരത്തനിലുളള  സഇകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി
ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  ടൂറനിസല  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ
പകതലകേതകേള,  നനിലവനിലുളള  അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള,  അവനിലട  വരുകത്തണ്ട
മഭാറങ്ങള എന്നെനിവലയ സലബന്ധനിചട്ട് വനിശദമഭായ പഠനല നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിചട്ട്  വരുന്നെ  വനിവനിധ  ഏജനസനികേള,
സലഘടനകേള, മറട്ട് സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള എന്നെനിവയമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട് പസ്തുത
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന  ടൂറനിസല  വകുപട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  ''ഗതീന
കേഭാര്പറട്ട്  ''  എന്നെ  പദതനിയനില്  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കുകൂടനി  സഇകേരലപദമഭായ
രതീതനിയനില് ടൂറനിസല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സഇകേരലല ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനുളള സഭാധലതകൂടനി
വനിഭഭാവനല ലചേയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  ടൂറനിസല  കകേന്ദ്രങ്ങലള അനുഭവകവദലമഭാക്കഭാന
തക്കമുളള  ഭനിന്നെകശഷനി  ടൂറനിസട്ട്  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഭനിന്നെകശഷനി  സഇഹൃദ  കടഭായട്ട് ലലറ്റുകേള,  റഭാമ്പുകേള,  നടപഭാതകേള,  വനിശമമുറനികേള,
പകതലകേ  പഭാര്ക്കനിലഗട്ട്  കമഖലകേള  എന്നെനിവ  ഒരുക്കുന്നെതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന.
ഇതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  ടൂറനിസല  കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയല  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ  പകതലകേതകേള,
നനിലവനിലല അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള,  വരുകത്തണ്ടതഭായ മഭാറങ്ങള എന്നെനിവലയ
സലബന്ധനിച  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  ''ഗതീന  കേഭാര്പറട്ട്  ''  പദതനിയനില്  അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതട്ട്  ഉളലപലട  ഭനിന്നെകശഷനി  സഇഹൃദ  സലരലഭല  കൂടനി
ഉളലപടുത്തുവഭാനഭാണട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതട്ട്.

(സനി) ടൂറനിസല കകേന്ദ്രങ്ങളുലട ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ പകതലകേതകേള, നനിലവനിലുളള
അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള,  അവനിലട  വരുകത്തണ്ട  മഭാറങ്ങള  എന്നെനിവലയ
സലബന്ധനിച പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.

കഫഭാര്ടട്ട് ലകേഭാചനിയനിലല ചേതീനവലകേളുലട സലരക്ഷണല

253 (606) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണ്ടസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഫഭാര്ടട്ട്  ലകേഭാചനിയനിലല  ചേരനിത  പഭാധഭാനലമര്ഹനിക്കുന്നെ  ചേതീനവലകേള
സലരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  2014-ല്  ടൂറനിസല  വകുപട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
ഒന്നെരകക്കഭാടനി രൂപയലട പവൃത്തനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത പവൃത്തനി ആരലഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണവല ഇക്കഭാരലത്തനിൽ
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ നടപടനിയല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇഇ പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ തടനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനട്ട് വനല
വകുപട്ട് മുകഖന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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അഴെതീക്കല് ബതീചനിലന്റെ ദയനതീയഭാവസ പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

254 (607) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്ലപട ആലപഭാടട്ട് പഞഭായത്തനിലല
അഴെതീക്കല്  ബതീചനിലന്റെ  ദയനതീയഭാവസ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇവനിടലത്ത
പഭാഥമനികേ  സഇകേരലങ്ങളുലട  കുറവല  സുരക്ഷനിതതസ്വമനിലഭായ്മയല  ഇവനിലട  എത്തുന്നെ
സഞഭാരനികേളക്കട്ട് ബുദനിമുട്ടുണ്ടഭാക്കുന്നെതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ബതീചനില്  വലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡകേലള  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നെഭാല്  നനിലവനിലല  സഇകേരലങ്ങള
വനിപുലലപടുത്തണലമനളള  ആവശലല  പരനിഗണനിചട്ട്  അഴെതീക്കല്  ബതീചനില്
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട്ട്  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നെതനിനഭായനി  വകുപട്ട്  വനിവനിധ
വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  നടപഭാത,  ഗഭാലറനി,  പടനിപ്പുര,  കസജട്ട്
എന്നെനിവയലട നനിര്മ്മേഭാണല ഇതനിനകേല പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ശുചേനിമുറനി ഉളലപലട ഒരു
ടൂറനിസട്ട്  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെര്  പണനി  കേഴെനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പണല
വകേയനിരുത്തനിയനിരുനലവങനിലുല  ആവശലമഭായ  സലല  ലഭലമലഭാതനിരുന്നെതനിനഭാല്
അതട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സഭാധനിചനില.

(ബനി)  നനിലവനില്  ലലലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡകേളുലട  കസവനല  ഇഇ  ബതീചനില്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ടൂറനിസല പദതനി

255  (608)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണ്ടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനില് ഏലതലഭാല ടൂറനിസല പദതനികേളക്കഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഈ
പദതനികേള ഏലതഭാലക്ക മണ്ഡലത്തനിലഭാലണനല എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് അടങല്
തുകേ എന്നെതുല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാലുകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാന സമര്പനിക്കലപട
എത പദതനികേള ഉലണ്ടന്നെട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
142/2020.
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ഉത്തരല

(എ)

ക്രമ
നമ്പര് പദതനികേളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള അടങല് തുകേ പതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്നെ

മണ്ഡലല

1. മനിഠഭായനി ലതരുവട്ട് 3.645 കകേഭാടനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സഇത്തട്ട്

2. മഭാനഭാഞനിറ സസ്വയര് 1.70 കകേഭാടനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സഇത്തട്ട്

3. ബതീചട്ട് ബക്യൂടനിഫനികക്കഷന 50 ലക്ഷല കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സഇത്തട്ട്

4. ഭടട്ട് കറഭാഡട്ട് ബതീചട്ട് റനിപയര് 8 ലക്ഷല കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സഇത്തട്ട്

5. ടൂറനിസല ലഡസനികനഷന 
ലസന്റെറുകേളനില് ഇനഫര്കമഷന 
കബഭാര്ഡകേള സഭാപനിക്കല്.

10.5 ലക്ഷല ജനിലലയഭാടഭാലകേ

6. ടൂറനിസല ഇനഫര്കമഷന ലസന്റെര് 
കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറകര് ഓഫതീസട്ട്

1.95 കകേഭാടനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സഇത്തട്ട്

7. SIHM കബഭായ്സട്ട് 
കഹഭാസലനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല

4.35 കകേഭാടനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സഇത്തട്ട്

(ബനി)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  പദതനികേലളഭാനല
സമര്പനിചനിടനില.

തതീര്തഭാടന ടൂറനിസല

256  (609)  ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീര്തഭാടന  ടൂറനിസല  വനികേസനത്തനിനഭായള്ള  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസല
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  പസഭാദട്ട്  സതീമനില്  കകേരളത്തനില്നനിനല  ഇതുവലര  എത
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട് ലതരലഞ്ഞെടുത്തലതന്നെട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തതീര്തഭാടന  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  അനന്തമഭായ  സഭാധലതകേളക്കനുസരനിചട്ട്
പസ്തുത സതീമനില് കൂടുതല് കകേന്ദ്രങ്ങള ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്
സമ്മേര്ദ്ദേല ലചേലുത്തുകമഭാ;

(സനി)  തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രത്തനില് എത്തുന്നെ തതീര്തഭാടകേര്ക്കുല സഞഭാരനികേളക്കുല
തഭാമസവല  അനുബന്ധ  സഇകേരലങ്ങളുല  ഒരുക്കുന്നെതനില്  പദതനികേള  ആസൂതണല
ലചേയ നടപഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  പസഭാദട്ട്  സതീമനില്  കകേരളത്തനില്നനിനല  ഗുരുവഭായൂര്  കക്ഷത  വനികേസന

പദതനി ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  പദതനി  ലപഭാകപഭാസലുകേള  ലഭലമഭാകുന്നെ  മുറയട്ട്  പസഭാദട്ട്  സതീമനിലന്റെ

മഭാനദണ്ഡങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.

(സനി) പസഭാദട്ട് സതീമനില് ഉഇന്നെനി പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.

വനികനഭാദസഞഭാര പദതനികേള

257  (610)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെ  കശഷല  വനികനഭാദസഞഭാര

പദതനികേളക്കഭായനി എത കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ബനി)  ഇതട്ട്  ഏലതഭാലക്ക പദതനിക്കഭാലണന്നെട്ട് ഓകരഭാന്നെനിനുല അനുവദനിച തുകേ

സഹനിതല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  പധഭാന  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഒന്നെഭായ  കകേഭാടയല

ജനിലയനിലല  വഭാഗമണ്ണനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  സനിതനി  പഠനിചട്ട്,  ഇവനിടലത്ത  ടൂറനിസല

വനികേസനത്തനിനട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  പകതലകേ  തുകേ അനുവദനിക്കഭാനുല  ഭരണഭാനുമതനി

നൽകുവഭാനുല ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷല  വനികനഭാദസഞഭാര

പദതനികേളക്കട്ട് മഭാതമഭായനി 228.17 കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) അനുബന്ധല ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  വഭാഗമണ്ണനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പത്തനലതനിട,  ഗവനി,  വഭാഗമണ്,

കതക്കടനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസല  സര്കേക്യൂടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  പദതനികേള  വകുപട്ട്

ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള ഭഇതനികേസഭാഹചേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തല് 

258  (611)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവല  വനികനഭാദ  സഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള  ഭഇതനികേസഭാഹചേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുവഭാനുള്ള സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള എലന്തലഭാലമന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തകദ്ദേശതീയരുല വനികദശതീയരുമഭായ നനിരവധനി വനികനഭാദസഞഭാരനികേലളത്തുന്നെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ മൂന്നെഭാര്,  കകേഭാവളല,  വയനഭാടട്ട്,  ലപഭാനമുടനി  തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനിലല
കറഭാഡകേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ മഭാറ്റുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിടങ്ങളനിലല കറഭാഡകേളുലട വതീതനിക്കുറവട്ട്,  പഭാര്ക്കനിലഗട്ട് സഇകേരലമനിലഭായ്മ,
തഭാമസ സലല,  അതനിലല പലവനിധത്തനിലുള്ള ചൂഷണങ്ങള ഇവലയലഭാല  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളുലട വരവനിലന ബഭാധനിക്കുനലണ്ടന്നെ കേഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  സമഗമഭായ  മഭാസര്പഭാനുകേള
തയഭാറഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  മഭാലനിനലല  നതീക്കല്,
ശുചേതീകേരണല എന്നെതീ ലക്ഷലത്തനികലയഭായനി കതീന ലഡസനികനഷന കേലഭാമ്പയനിന എന്നെ
പദതനി  കുടുലബശതീ  മനിഷലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗതീന  കേഭാര്പറട്ട്  എന്നെ  നൂതന  പദതനി  വകുപട്ട്
ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസല  പവര്ത്തനങ്ങലള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
മുഖലധഭാരയനികലക്കട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുല കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി ഇതനിലന്റെ
ഗുണഫലങ്ങള പരമഭാവധനി തകദ്ദേശസസ്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കൂടനി ലഭലമഭാക്കുന്നെ
വനിധത്തനില്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതുല  നടപനില്  വരുത്തുന്നെതുല  സലബന്ധനിച  വനിഷയല
പരനിഗണനയനിലുണ്ടട്ട്.

(ബനി&സനി)  പധഭാനലപട  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കറഭാഡകേളുലട
വനികേസനല  ഉളലപലടയള്ള  അടനിസഭാന  സഇകേരല  വനികേസനങ്ങളക്കഭായള്ള
നടപടനികേള വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  പധഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  കകേഭാവളല,
കുമരകേല,  കതക്കടനി,  ലപഭാന്മുടനി,  അഷമുടനി  (ലകേഭാലല),  അതനിരപനിള്ളനി,  മലയഭാറ്റൂര്,
നനിലമ്പൂര്,  ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി  എന്നെതീ  സലങ്ങളക്കുകവണ്ടനി  സമഗമഭായ  മഭാസര്പഭാന
തയഭാറഭാക്കുന്നെ പവൃത്തനി നടനവരുന.  കഫഭാര്ടട്ട് ലകേഭാചനിക്കുള്ള അന്തനിമ മഭാസര്പഭാന
അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  
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കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസല വനികേസന പദതനികേള

259 (612) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാല ടൂറനിസല വനികേസന
പദതനികേളഭാണട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലുള്ളലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ജനിലഭാ ടൂറനിസല ലപഭാകമഭാഷന കേഇണ്സനില് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ആപഭാഞനിറ,
ചേനിറക്കുളല ടൂറനിസല പദതനികേളുലട നനിലവനിലല അവസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതു  സലബന്ധനിച  ഫയല്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പക്കലുകണ്ടഭാ;  ഉലണ്ടങനില്
ആയതനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനിയല  വനിശദഭാലശവല  ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;  പസ്തുത  ഫയല്
നമ്പര് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 1. ആപഭാഞനിറ ടൂറനിസല പദതനി 

2. എഴമഭാനതുരുത്തട്ട് ടൂറനിസല പദതനി.

(ബനി)  ആപഭാഞനിറ  ടൂറനിസല  പദതനിയലട  പണനി  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
ചേനിറക്കുളല പദതനി വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് ഇല.

(സനി) 21-5-2015-ലല  G.O(Rt)No.180/15/TSM  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരല ആപഭാഞനിറ ടൂറനിസല പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനിലല ഉളനഭാടന ജലഭാശയങ്ങളനിലല വനികനഭാദസഞഭാര
പദതനി

260  (613)  ശതീ  .    എല  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഉളനഭാടന  ജലഭാശയങ്ങലള
ബന്ധലപടുത്തനി വനികനഭാദസഞഭാര പദതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് ഉകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഇത്തരലമഭാരു  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിലവനില് ടൂറനിസല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണട്ട്.
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രഭാമക്കല്കമടട്ട് വനികനഭാദസഞഭാര കമഖല

261  (614)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അതനിർത്തനിയനില്  സനിതനിലചേയ്യുന്നെ  ഇടുക്കനിജനിലയനിലല

രഭാമക്കല്കമടനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖല  തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ  നനിയനണത്തനി

ലഭാക്കഭാനുള്ള നതീക്കല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  തമനിഴ് നഭാടട്ട്  റവനദ്യു,  വനല  വകുപ്പുകേള  ഈ  പകദശല  സര്ലവ്വ

നടത്തനിവരുന്നെ കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  തമനിഴ് നഭാടനിലനറ  പസ്തുത  ശമത്തനിലനതനിലര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

ഇലലങനില് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നെട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

ലകേഭാച്ചുകകേഭാവളല എന്നെറനിയലപടുന്നെ പകദശത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി

262  (615)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലകൂര്  രഭാജകുടുലബല  ഒഴെനിവകവളകേളനില്  വനിശമത്തനി

ലനത്തനിയനിരുന്നെ  ലകേഭാച്ചുകകേഭാവളല  (ലവളളഭായണനികേഭായല്  പരനിസരല)  എന്നെറനിയലപടുന്നെ

പകദശത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി  എന്തഭാണട്ട്  എന്നെട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാര വകുപട്ട്

വനിലയനിരുത്തനി വനിശദവനിവരല നൽകുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവനിടലത്ത  തടഭാകേല  ജല  വനികനഭാദത്തനിനുല  കബഭാടട്ട്  സവഭാരനിക്കുല

ഉപയക്തമഭാകണഭാ എന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇവനിടലത്ത  നനിജസനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.
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വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട സന്ദര്ശനല വര്ദനിപനിക്കഭാന കേര്മ്മേപദതനികേള

263 (616) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  സന്ദർശനല

വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലന്തലഭാല  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്

ആവനിഷ്ക്കരനിചലതന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനികനഭാദ സഞഭാരനികേളുലട സന്ദർശനല എതമഭാതല വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  ടൂറനിസല  നയല  പഖലഭാപനിക്കുന്നെ  കേഭാരലല

പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)

• വനികദശ  വനിപണനികേളനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസല  പഭാധഭാനലല

ലവളനിലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി കകേരള കബഭാഗട്ട് എക്സട്ട്പസട്ട്-4 സലഘടനിപനിച്ചു.

• മുസനിരനിസട്ട്, വസസട്ട് റൂടട്ട് എന്നെനിവലയ മുനനനിര്ത്തനി വപതൃകേ ടൂറനിസല

കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനികനഭാലടഭാപല വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള

ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുല നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• ടൂറനിസല കമഖലയനിലുള്ള സലരലഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  കകേരള  ടഭാവല്  മഭാര്ടട്ട്

2016 സലഘടനിപനിച്ചു.

• കകേരളലത്ത വനിവഭാഹ/MICE ടൂറനിസത്തനിലന്റെ പധഭാന ലക്ഷലസഭാനമഭായനി

മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള  ഓണ്വലന,  ഓഫ് വലന  പചേരണങ്ങള

നടപഭാക്കനിവരുന.
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• വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള കകേരളത്തനികലക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

ജക്കഭാര്ത്ത,  കടഭാകകേലഭാ,  സനിലഗപ്പൂര്,  ലണ്ടന,  ലനതര്ലഭാന്റെട്ട്സട്ട്,

മഭാഡനിഡട്ട്,  ലബര്ലനിന,  കമഭാകസഭാ  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  കടഡട്ട്

ലഫയറുകേളനില് പലങടുത്തു.

• കകേരള  ടൂറനിസല  വനിപണനി  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  മകലഷല,

ആകസ്ട്രേലനിയ,  അയര്ലന്റെട്ട്,  സസ്വതീഡന,  ജര്മനനി,  ഫഭാനസട്ട്,  ഇറലനി,

ലചേക്കട്ട്  റനിപബനിക്കട്ട്,  ലസയനിന,  റഷല,  ഉക്രയനിന എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്

കറഭാഡട്ട് കഷഭാകേള സലഘടനിപനിച്ചു.

• വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുല  തകദ്ദേശതീയര്ക്കട്ട്

ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ഗുണഫലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ഉത്തരവഭാദനിത്ത

ടൂറനിസല പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണത്തനില്  മുനവര്ഷങ്ങളനികലതുകപഭാലല

ആനുപഭാതനികേ വര്ദനവഭാണട്ട് കകേരള ടൂറനിസല പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ  ടൂറനിസല  നയല  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനിവനിധ കദവസസ്വല കബഭാര്ഡകേളുലട കേതീഴെനിലുള്ള കക്ഷതങ്ങളനില്നനിനല ലഭനിക്കുന്നെ

വരുമഭാനല

264  (617)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡകേളുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  കക്ഷതങ്ങളനില്നനിനല

ലഭനിക്കുന്നെ  വരുമഭാനല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണ്ടഭാ;

എലന്തലഭാല പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഈ തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതട്ട്;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷല വനിവനിധ കദവസസ്വല

കബഭാര്ഡകേളക്കുല  കക്ഷതങ്ങളക്കുമഭായനി  എത  തുകേ  അനുവദനിച്ചു  എന്നെട്ട്

ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി)  വഭാര്ഷനികേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായധനമഭായനി തനിരുവനിതഭാലകൂര് കദവസസ്വല

കബഭാര്ഡനിനട്ട്  80,00,000  (എണ്പതട്ട്  ലക്ഷല)  രൂപയല,  ശതീപത്മനഭാഭ  സസ്വഭാമനി

കക്ഷതത്തനിനട്ട്  20,00,000  (ഇരുപതട്ട്  ലക്ഷല)  രൂപയല,  ശതീപത്മനഭാഭ  സസ്വഭാമനി

കക്ഷതല  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിക്കട്ട്  അഞട്ട്  ലക്ഷല  രൂപയല,  ലകേഭാചനിന  കദവസസ്വല

കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേഭാവകേളുലടയല  കുളങ്ങളുലടയല  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  90,16,153

(ലതഭാണ്ണൂറട്ട്  ലക്ഷത്തനി  പതനിനഭാറഭായനിരത്തനി  ഒരുനൂറനി  അമ്പത്തനിമൂന്നെട്ട്)  രൂപയല,

മലബഭാര്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ഗഭാന്റെട്ട്  -ഇന-എയ്ഡട്ട്  ആയനി  46,41,35,000

(നഭാല്പത്തനിയഭാറട്ട് കകേഭാടനി നഭാല്പത്തനിലയഭാന്നെട്ട് ലക്ഷത്തനി മുപത്തയഭായനിരല) രൂപയല

അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

വനിവനിധ കക്ഷതങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ശമ്പളല

265 (618) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  കക്ഷതങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശമ്പളല  നല്കുന്നെതനിനഭായനി

സര്ക്കഭാര് തുകേ അനുവദനിചട്ട് നല്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷല എത തുകേ നല്കേനി എന്നെട്ട്

ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) മലബഭാര് കദവസസ്വല കബഭാര്ഡനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുളള 15 ലക്ഷത്തനില്

തഭാലഴെ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുളള  കക്ഷതങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കക്ഷതത്തനിലന്റെ

വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനത്തനിലന്റെ 50 ശതമഭാനല തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുല തനികേയഭാലത വരുന്നെ

തുകേ  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്നെ  ഗഭാന്റെട്ട്-ഇന-എയ്ഡനില്നനിനല  നതീക്കനിവയ്ക്കുന്നെ  മഭാകനജട്ട്

ഫണ്ടട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ശമ്പളല നല്കേനിവരുന. മറട്ട് കദവസസ്വല കബഭാര്ഡകേളുലട കേതീഴെനില്

വരുന്നെ കക്ഷതങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ശമ്പളല നല്കുന്നെതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് തുകേ

നല്കുന്നെനില.
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(ബനി)  മലബഭാര്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  വരുന്നെ  കക്ഷതങ്ങളനിലല

ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് തുകേ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ശമ്പളല നല്കേനിയതനിലന്റെ ഡനിവനിഷന

തനിരനിച്ചുളള തുകേ തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് ഡനിവനിഷന ശമ്പള ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിച തുകേ

1 പഭാലക്കഭാടട്ട് 3,03,65,936 

2 മലപ്പുറല 2,38,04,577

3 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 2,47,59,934

4 തലകശ്ശേരനി 4,11,84,780

5 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 4,20,33,389

ആലകേ 16,21,48,616

മഭാകവലനിക്കര ശതീകൃഷ്ണസസ്വഭാമനി കക്ഷതല

266  (619)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലകൂര്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  മഭാകവലനിക്കര

ശതീകൃഷ്ണ  സസ്വഭാമനി  കക്ഷതത്തനിലന്റെ  ലതക്കു  ഭഭാഗത്തുള്ള  വഭാതനില്  അടച്ചുപൂടനിയതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് അടച്ചുപൂട്ടുവഭാനുണ്ടഭായ സഭാഹചേരലല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസസ്തുത വഭാതനില് തുറക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  കമഖലയനില്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സലല  കേകയറനിയള്ള

നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണല ഉണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാലയന്നെട്ട്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണട്ട്.

ശബരനിമലയനിലുല പമ്പയനിലുല കുപനിലവള്ളല നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
ലലഹകക്കഭാടതനി വനിധനി

267 (620) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ശബരനിമലയനിലുല പമ്പയനിലുല കുപനിലവള്ളല നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ബഹു.
വഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  നടപഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ആര്.ഒ
പഭാനകേളുലട പവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ആര്.ഒ.  പഭാനകേള  വഴെനി  നല്കുന്നെ  കുടനിലവള്ളല  പരനികശഭാധനിചട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  പദര്ശനിപനിക്കുന്നെതനിനുല  സമയബന്ധനിതമഭായനി
കുടനിലവള്ള പരനികശഭാധന നടത്തുന്നെതനിനുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ആര്.ഒ.  പഭാനകേളുലട വലഭാപനല ശുദജല ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനട്ട്
എതമഭാതല ഉപകേരനിക്കുനലണ്ടന്നെട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ആര്.ഒ.  പഭാനകേള  വഴെനി  വനിതരണല  ലചേയ്യുന്നെ  കുടനിലവള്ളല
സമയഭാസമയങ്ങളനില് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗവല കകേരള മലനിനതീകേരണ നനിയനണ
കബഭാര്ഡട്ട് അധനികേഭാരനികേളുല പരനികശഭാധനിചട്ട് ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുത്തുന.

(സനി)  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയലട  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരല
ശബരനിമല,  പമ്പ,  നനിലയല്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  കുപനിലവള്ളല  ഒഴെനിവഭാക്കനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ബദല്  സലവനിധഭാനലമന്നെ  നനിലയനില്  കൂടനിലവള്ളക്ഷഭാമല
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  1192-ലല  (2017-ലല)  മണ്ഡലല മകേരവനിളക്കട്ട്  തുടങ്ങുന്നെതനിനട്ട്
മുമ്പുതലന്നെ  ആര്.ഒ.  പഭാനകേളുല  ടതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാനകേളുല  പസസ്തുത  സലങ്ങളനില്
സഭാപനിചട്ട്  ശുദതീകേരനിച  ടഭാപ്പുകേളനില്  കൂടനി  ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട്
കുടനിലവള്ളല  വനിതരണല  ലചേയ.  കൂടഭാലത  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  പമ്പയനിലുല
ശബരനിമല  പഭാതയനിലുല  നനിലയലനിലുല  മണനിക്കൂറനില്  10000  ലനിറര്  ശുചേതീകേരണ
കശഷനിയള്ള ആര്.ഒ. പഭാനകേള  സഭാപനിചട്ട് കുടനിലവളള വനിതരണല നടത്തനി.
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തനിരുവനിതഭാലകൂര് കദവസസ്വല കബഭാര്ഡട്ട് കക്ഷതങ്ങളനിലല സനിരനനിയമനങ്ങള

268 (621) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലകൂര്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡനിലല  കക്ഷതങ്ങളനിലല

സനിരനനിയമനങ്ങള  കേരഭാര്  വലവസയനികലയട്ട്  മഭാറഭാന  ആകലഭാചേനയകണ്ടഭാ;

വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വരുമഭാനത്തനിലനറ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  കക്ഷതങ്ങളനില്  ഭക്തര്ക്കുളള

സഇകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല.  തനിരുവനിതഭാലകൂര്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡനിലല  കക്ഷതങ്ങളനിലല

അനഭാവശല  തസനികേകേള  ഒഴെനിവഭാക്കനിയല  കജഭാലനി  ഭഭാരല  കുറവളള  തസനികേകേള

പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചുല  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദത  നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുളള

പഠനങ്ങള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഭക്തജനങ്ങളക്കുളള  സഇകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതുളലപലടയളള

കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി  തനിരുവനിതഭാലകൂര്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡനിലല  വനിവനിധ  വകുപട്ട്

കമധഭാവനികേളുലടയല  ഉകദലഭാഗസരുലടയല  കയഭാഗങ്ങള  കബഭാര്ഡട്ട്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്

ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനി ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കക്ഷതക്കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണല സലബന്ധനിചട്ട്

269  (622)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കക്ഷതക്കുളങ്ങളുലട

പുനരുദഭാരണല  സലബന്ധനിചട്ട്  ഇറനികഗഷന  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്

സഹനിതമുള്ള ഫയലനിലനറ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; പസ്തുത ഫയലനിലന്റെ നമ്പര്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കക്ഷതക്കസ്തുളങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്  തുകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇലലങനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തുന്നെതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ

നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഈ  ഫയലനില്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നെതു  സലബന്ധനിച

സര്ക്കഭാര് നയല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇഇ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതമഭായനി ഒരു കകേഭാടനി രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കക്ഷകതശനമഭാര്ക്കുല കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുല കവതന കുടനിശ്ശേനികേ

270 (623)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവല  വനികനഭാദസഞഭാരവല  കദവസസ്വവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കദവസസ്വല  കബഭാര്ഡട്ട്  വഴെനി  കക്ഷകതശനമഭാര്ക്കുല

കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുല  നല്കുന്നെ  പതനിമഭാസ  കവതനത്തനില്  എത  രൂപ

കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുലണ്ടന്നെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട് നല്കുന്നെ കവതനല വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കുടനിശ്ശേനികേയനില.

(ബനി) കവതനല വര്ദനിപനിക്കുന്നെ കേഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  368-ാം നമ്പര് കചേഭാദലത്തനിലന്റെ ഉത്തരല എഡനിറനിലഗട്ട്

ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)
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9.30 AM]

II അറനിയനിപപ

ശശ. പനി. കകേ. കുഞഞ്ഞാലനിക്കുടനി, എഎ.എല്.എ.-യുകടെ രഞ്ഞാജനി

മനി  .    സശക്കര:  കവേങ്ങര നനിയമസഭഞ്ഞാ നനികയഞ്ഞാജകേമണ്ഡലതനില്നനിനഎ കകേരള
നനിയമസഭയനികലയപ  കതെരകഞടുക്കകപട  അഎഗഎ  ശശ.  പനി.  കകേ.  കുഞഞ്ഞാലനിക്കുടനി
2017  ഏപനില്  25-ാംതെശയതെനി  പഞ്ഞാബലല്യതനില്  കകേരള  നനിയമസഭഞ്ഞാഎഗതെതഎ
രഞ്ഞാജനിവേചനിരനിക്കുന്ന  വേനിവേരഎ  കകേരള  നനിയമസഭയുകടെ  നടെപടെനിക്രമവഎ
കേഞ്ഞാരല്യനനിരവ്വഹണവഎ  സഎബനനിച  ചടങ്ങളനികല  169-ാംചടതനികന്റെ  5-ാം
ഉപചടപകേഞ്ഞാരഎ സഭകയ അറനിയനിക്കുന.

III അടെനിയന്തരപകമയഎ

കപഞ്ഞാമ്പകകള ഒരുകകമയുകടെ സമരഎ അടെനിചമരതഞ്ഞാനുള്ള നശക്കഎ

മനി  .   സശക്കര :  വവേദദ്യുതെനി വേകുപ്പുമനനി  ശശ. എഎ. എഎ. മണനിയുകടെ സശവേനിരുദ
പരഞ്ഞാമരശതനില് പതെനികഷേധനിചപ കപഞ്ഞാമ്പകകള ഒരുകകമയുകടെ കനതെഞ്ഞാക്കള് മൂന്നഞ്ഞാറനില്
നടെത്തുന്ന  സമരഎ  നഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ  ദനിവേസതനികലയപ  കേടെന്നനിടഎ  ആ  സമരതനിനപ
ആധഞ്ഞാരമഞ്ഞായ  പശ്നങ്ങള്ക്കപ  പരനിഹഞ്ഞാരമുണഞ്ഞാക്കഞ്ഞാന്  ശമനിക്കുന്നതെനിനുപകേരഎ
സമരക്കഞ്ഞാരഞ്ഞായ  സശകേള്കക്കതെനികര  കേള്ളകക്കസപ  എടുക്കഞ്ഞാനുഎ   കപഞ്ഞാലശസനികനയുഎ
സനി.പനി.കഎ.(എഎ)  പവേരതകേകരയുഎ  ഉപകയഞ്ഞാഗനിചപ   നനിസ്സഹഞ്ഞായരഞ്ഞായ  സശകേകള
ഭശഷേണനികപടുതനി  സമരഎ  അടെനിചമരതഞ്ഞാനുഎ  ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  ഒതഞ്ഞാശകയഞ്ഞാകടെ
നടെക്കുന്ന  നശക്കങ്ങള്മൂലഎ  ഉളവേഞ്ഞായനിടളളതെഞ്ഞായനി  പറയകപടുന്ന  ഗുരുതെരമഞ്ഞായ
സനിതെനിവേനികശഷേഎ സഭഞ്ഞാനടെപടെനികേള് നനിരതനിവേചപ ചരച കചയ്യണകമന്നഞ്ഞാവേശല്യകപടപ
ശശ.  വേനി.  ഡനി.  സതെശശന്,  കഡഞ്ഞാ.  എഎ.  കകേ.  മുനശര  എന്നശ  ബഹുമഞ്ഞാനകപട
അഎഗങ്ങള് റൂള് 50 പകേഞ്ഞാരഎ കനഞ്ഞാടശസപ നല്കേനിയനിടണപ.   

മുഖല്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറഞ്ഞായനി വേനിജയന്  ):  സര,  ഇടുക്കനി കുഞനിതണനിയനികല
പസഎഗതനില്  കകവേദദ്യുതെനി  വേകുപ്പുമനനി നടെതനിയ ചനില  പരഞ്ഞാമരശങ്ങളനില് മനനി
മഞ്ഞാപപ  പറയണകമന്നഞ്ഞാവേശല്യകപടപ  മൂന്നഞ്ഞാര  ടെടണനില് ചനിലര  നനിരഞ്ഞാഹഞ്ഞാരസമരഎ
നടെതനിവേരുനണപ.   കപഞ്ഞാലശസപ  സമരക്കഞ്ഞാരഞ്ഞായ  സശകേള്കക്കതെനികര  കേള്ളകക്കസപ
എടുക്കഞ്ഞാനുഎ  ഭശഷേണനികപടുതനി  സമരഎ  അടെനിചമരതഞ്ഞാനുഎ  ശമനിക്കുന്നതെഞ്ഞായനി
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പറയുന്നതെപ ശരനിയല.  കറഞ്ഞാഡപ ഗതെഞ്ഞാഗതെഎ തെടെസ്സകപടുതനി പകേടെനഎ നടെതനിയതെനിനപ
നനിയമഞ്ഞാനുസരണഎ സഞ്ഞാധഞ്ഞാരണ കകകേകക്കഞ്ഞാണ്ടുവേരുന്ന നടെപടെനികേള് മഞ്ഞാത്രമഞ്ഞാണപ ഇട
സമരവമഞ്ഞായനി ബനകപടഎ കപഞ്ഞാലശസപ സതശകേരനിചനിടള്ളതെപ.  കകവേദദ്യുതെനി വേകുപ്പുമനനിയുകടെ
പസഎഗതനില് സമരതനില് പകങ്കെടുത കപഞ്ഞാമ്പകകള ഒരുകകമക്കഞ്ഞാകര അപമഞ്ഞാനനിച
എന്നഞ്ഞാകരഞ്ഞാപനിചപ യൂതപ കകേഞ്ഞാണ്ഗ്രസപ മണ്ഡലഎ കസക്രടറനി നല്കേനിയ പരഞ്ഞാതെനി മൂന്നഞ്ഞാര
ഡനികകവേ.എസപ.പനി.  അകനതഷേനിചവേരനികേയഞ്ഞാണപ.   23-4-2017-നപ  മൂന്നഞ്ഞാര  സനി.കഎ.
ഓഫശസനിനു മുന്നനില് വേഴനി തെടെസ്സഎ കചയപ സമരഎ നടെതനിയതെനിനപ കഎ.പനി.സനി. 143,
147,  149,  341  എന്നശ  വേകുപ്പുകേള്  പകേഞ്ഞാരഎ  കഗഞ്ഞാമതെനി,  രഞ്ഞാകജശതരനി,  കേടസലല്യ
തുടെങ്ങനിയവേകര പതെനികേളഞ്ഞാക്കനി കകക്രഎ നമ്പര  494/17  നമ്പര ആയനി ഒരു കകേസഎ
വേഞ്ഞാഹനഎ  തെടെഞപ  കപഞ്ഞാലശസനികന്റെ  ഒടകദല്യഞ്ഞാഗനികേ  കൃതെല്യനനിരവ്വഹണഎ  തെടെസ്സ
കപടുതനിയതെനിനപ  കഗഞ്ഞാമതെനി,  കേടസലല്യ,  ബഞ്ഞാലസബ്രഹ്മണല്യഎ,  കുമഞ്ഞാര,  മുനനിയമ,
പഞ്ഞാണനിയമഞ്ഞാള്  തുടെങ്ങനിയവേരുള്കപകടെ  31-ഓളഎ  പവേരതകേകര  പതെനികേളഞ്ഞാക്കനി
കഎ.പനി.സനി. 143, 147, 149, 188, 283 എന്നശ വേകുപ്പുകേള് പകേഞ്ഞാരഎ കകക്രഎ 499/17
നമ്പര  ആയനി  മകറഞ്ഞാരു  കകേസഎ  രജനിസ്റ്റര  കചയപ  അകനതഷേനിചവേരുന.
ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ എഎ.  എഎ.  മണനിയുകടെ 17  മനിനനിറപ കകദരഘല്യമുളള പസഎഗതനികന്റെ
പൂരണരൂപഎ  കടെലനിവേനിഷേന്  മഞ്ഞാധല്യമങ്ങളനിലൂകടെ  ഇകപഞ്ഞാള്  പുറത്തുവേന്നനിടണപ.
പസഎഗഎ എഡനിറപ കചയപ അകദ്ദേഹഎ സശകേള്കക്കതെനികര ആകക്ഷേപഎ നടെതനി എന്ന
വേല്യഞ്ഞാഖല്യഞ്ഞാനകതഞ്ഞാകടെ  അവേതെരനിപനിക്കുകേയഞ്ഞാണപ  ചനില  കടെലനിവേനിഷേനുകേളഎ  ചനില
പത്രങ്ങളഎ  കചയകതെന്ന  കേഞ്ഞാരല്യഎ  ഇകപഞ്ഞാള്  ഉയരനവേന്നനിടണപ.  സമരതനില്
പകങ്കെടുതവേരനില്  ചനിലര   ഇട  വേശഡനികയഞ്ഞായനില്  ഇലഞ്ഞാതതുഎ  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ
എഎ.  എഎ.  മണനി  പറയഞ്ഞാതതുമഞ്ഞായ  കേഞ്ഞാരല്യങ്ങളഞ്ഞാണപ  ആകരഞ്ഞാപണങ്ങളഞ്ഞായനി
ഉന്നയനിക്കുന്നതെപ.  ഇതരഎ  കതെറഞ്ഞായ  പചരണങ്ങകള  തെനിരനിചറനിഞ്ഞുകകേഞ്ഞാണപ  പല
സഎഘടെനഞ്ഞാ  കനതെഞ്ഞാക്കളഎ  ഇകപഞ്ഞാള്  അവേരുകടെ  നനിലപഞ്ഞാടെനില്  നനിന്നപ  പനിനഞ്ഞാറുന്ന
അവേസയുഎ  സഎജഞ്ഞാതെമഞ്ഞായനിടണപ.  സമരതനിനപ  ജനകേശയ  പനിന്തുണ  ആരജനിക്കഞ്ഞാന്
കേഴനിയഞ്ഞാതതുഎ ഇതുകകേഞ്ഞാണ്ടുതെകന്നയഞ്ഞാണപ.  മൂന്നഞ്ഞാറനികല  കേകയ്യറങ്ങകള  സഎബനനിചപ
കേഴനിഞ ദനിവേസഎ ഇട സഭയനില് വേനിശദശകേരനിചതുകപഞ്ഞാകല നനിയമവേനിരുദമഞ്ഞായനി ഭൂമനി
കകകേവേശഎ വേയ്ക്കുകേയുഎ സരക്കഞ്ഞാര ഭൂമനി കേകയ്യറുകേയുഎ കചയനിടള്ള വേന്കേനിടെക്കഞ്ഞാരകക്കതെനികര
കേരശനമഞ്ഞായ  നടെപടെനി  സതശകേരനിക്കുഎ.  കേകയ്യറങ്ങള്  ഒഴനിപനിക്കുകേ  എന്നതുമഞ്ഞാത്രമല
അങ്ങകന കേകയ്യറങ്ങള് ഉണഞ്ഞാകേഞ്ഞാത രശതെനിയനിലുള്ള ഇടെകപടെലഞ്ഞായനിരനിക്കുഎ സരക്കഞ്ഞാര
സതശകേരനിക്കുകേ.  അകതെഞ്ഞാകടെഞ്ഞാപഎ  പടയഎ  ലഭനിക്കഞ്ഞാത  കുടുഎബങ്ങള്ക്കപ  പടയഎ
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നല്കുവേഞ്ഞാനുള്ള  നടെപടെനി  സമയബനനിതെമഞ്ഞായനി  സതശകേരനിക്കുഎ.  ഭൂരഹനിതെരഞ്ഞായ
ആദനിവേഞ്ഞാസനികേള്ക്കപ ഭൂമനിയുഎ അനുബന കരഖകേളഎ നല്കുന്നതെനിനുള്ള നടെപടെനികേള്
ഇട  കമയപ  മഞ്ഞാസതനില്  ആരഎഭനിക്കുഎ.  ഇതെനിനപ  വേനിടവേശഴ്ചയുണഞ്ഞാകേനില.  ജനകേശയ
പകക്ഷേഞ്ഞാഭങ്ങകള  അടെനിചമരത്തുന്ന  സമശപനമല  ഇട  സരക്കഞ്ഞാരനികന്റെതെപ.  മുമ്പപ
 കപഞ്ഞാമ്പകകള ഒരുകകമ സമരഎ  ഒരു ജനകേശയ സമരമഞ്ഞായനി മഞ്ഞാറനിയകപഞ്ഞാള്  അവേകര
പനിന്തഞ്ഞാങ്ങഞ്ഞാനുഎ  അവേരകക്കഞ്ഞാപഎ  നനിനകകേഞ്ഞാണപ  അവേരുകടെ  ആവേശല്യങ്ങള്  കനടെനി
കയടുക്കഞ്ഞാനുമുള്ള  ശമങ്ങള്ക്കപ  ഉടരജഎ  പകേരുകേയുഎ  കചയ  പസഞ്ഞാനമഞ്ഞാണപ
ഇടെതുപക്ഷേ  പസഞ്ഞാനഎ.  ഇകപഞ്ഞാഴുണഞ്ഞായനിടള്ള  സമരകത  ആ  സഎഘടെനയുകടെ
കനതെഞ്ഞാക്കള് തെകന്ന തെള്ളനിപറഞനിടണപ. ഇകപഞ്ഞാള് ആ സഎഘടെനയുകടെ കപരുപകയഞ്ഞാഗനിചപ
രഞ്ഞാഷശയ  മുതെകലടുപനിനുള്ള  ശമമഞ്ഞാണപ  ചനിലര  നടെതനികക്കഞ്ഞാണനിരനിക്കുന്നതെപ.
സരക്കഞ്ഞാര വേനിരുദ തെനിമനിരഎ ബഞ്ഞാധനിചവേരഞ്ഞാണപ ഇതെനിനപ പനിന്നനിലുള്ളതെപ.  എലഞ്ഞാ രഞ്ഞാഷശയ
ചനിന്തഞ്ഞാധഞ്ഞാരകേളനിലുഎകപടവേര  മനുഷേല്യതെതതനികന്റെയുഎ  നഞ്ഞാടെനികന്റെ  വേനികേസനതനികന്റെയുഎ
ജനകക്ഷേമതനികന്റെയുഎ  കേഞ്ഞാരല്യതനില്  ഒരുമനിക്കണഎ.  ജനങ്ങളകടെ  പനിന്തുണകയഞ്ഞാകടെ
അവേനികടെ നനിലനനില്ക്കുന്ന പശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കഞ്ഞാനഞ്ഞാണപ സരക്കഞ്ഞാര പരനിശമനിക്കുന്നതെപ.
അതെനിനഞ്ഞായഞ്ഞാണപ രഞ്ഞാഷശയ പഞ്ഞാരടനി കനതെഞ്ഞാക്കള്,  മതെ സഞ്ഞാമുദഞ്ഞായനികേ സഎഘടെനകേളകടെ
കനതെഞ്ഞാക്കള്,  പരനിസനിതെനി  പവേരതകേര,  മഞ്ഞാധല്യമ  പവേരതകേര  എന്നനിവേരുകടെ
കയഞ്ഞാഗഎ കചരന്നപ ഒരു കൂടഞ്ഞായ തെശരുമഞ്ഞാനകമടുക്കണകമന്നപ സരക്കഞ്ഞാര നനിരകദ്ദേശനിചതെപ.
ഇകപഞ്ഞാള്  പശ്നഎ  കതെറഞ്ഞായ   ദനിശയനില്  തെനിരനിചവേനിടപ  ഇടുക്കനിയനില്  പടയഎ
കേനിടഞ്ഞാതവേരക്കപ പടയഎ നല്കുന്ന നടെപടെനികയയുഎ വേന്കേനിടെ കേകയ്യറക്കഞ്ഞാകര ബഹുജന
പനിന്തുണകയഞ്ഞാകടെ  ഒഴനിപനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  സരക്കഞ്ഞാര  നടെപടെനികേകളയുഎ  ദുരബല
കപടുതഞ്ഞാനഞ്ഞാണപ  ശമനിക്കുന്നതെപ.   ഇടുക്കനിയനികല ടൂറനിസഎ കമഖലയനില് ഉപജശവേനഎ
നടെത്തുന്ന  ജനങ്ങകള  പടനിണനിയനികലയപ  തെള്ളനിവേനിടുന്ന  നനിലപഞ്ഞാടെഞ്ഞാണപ  ഇട
സമരതനികന്റെ  കപരനില്  അരകങ്ങറുന്നതെപ.  ഇകപഞ്ഞാള്  ഉയരനവേന്ന  വേനിവേഞ്ഞാദകത
സഎബനനിചപ ശശ. എഎ. എഎ. മണനി തെകന്ന വേല്യക്തമഞ്ഞാക്കനിയനിടണപ.  തെകന്റെ പസഞ്ഞാവേന
ആകരകയങ്കെനിലുഎ കവേദനനിപനിചനിടകണങ്കെനില് തെഞ്ഞാന് നനിരവേല്യഞ്ഞാജഎ കഖദഎ പകേടെനിപനിക്കുന
കവേനഎ  അകദ്ദേഹഎ കനരകത തെകന്ന വേല്യക്തമഞ്ഞാക്കനിയനിടണപ.  ഇട ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ
കേഞ്ഞാലതപ  അരഹതെകപട  കുടുഎബങ്ങള്ക്കപ  പടയഎ  നല്കുന്നതെനിനഞ്ഞായനിരനിക്കുഎ
മുന്ഗണന നല്കുന്നതെപ.  ആ പവേരതനവമഞ്ഞായനി മുകന്നഞ്ഞാടകപഞ്ഞാകുന്നതെനിനപ സരക്കഞ്ഞാര
പതെനിജഞ്ഞാബദവമഞ്ഞാണപ.  ഇതരകമഞ്ഞാരു  സഞ്ഞാഹചരല്യതനില്  ഇട  വേനിഷേയഎ  സഭഞ്ഞാ
നടെപടെനികേള് നനിരതനിവേചപ ചരച കചകയ്യണതെഞ്ഞായനി കേരുതുന്നനില. 
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ശശ  .    വേനി  .    ഡനി  .    സതെശശന്:  സര,  വേനിലനില് നനിന്നപ കതെഞ്ഞാടുത അമഎ നഞ്ഞാവേനില്
നനിന്നപ കതെഞ്ഞാടുത വേഞ്ഞാക്കുഎ നമുക്കപ തെനിരനികചടുക്കഞ്ഞാന് കേഴനിയനില.  ഒന്നപ ശരശരകതയുഎ
മകറഞ്ഞാന്നപ  മനുഷേല്യകന്റെ  മനസ്സനികനയുഎ  ആതഞ്ഞാഭനിമഞ്ഞാനകതയുഎ  മുറനികപടുത്തുഎ.
ബഹുമഞ്ഞാനകപട  മനനി ശശ.  എഎ.  എഎ.  മണനിയുകടെ  സശ വേനിരുദ പരഞ്ഞാമരശതനില്
പതെനികഷേധനിചകകേഞ്ഞാണപ കപഞ്ഞാമ്പകകള ഒരുകകമ എന്ന സഎഘടെനയുകടെ കനതൃതെതതനില്
സശകേള്  നടെത്തുന്ന  സമരഎ  നഞ്ഞാലപ  ദനിവേസഎ  പനിന്നനിടുകേയഞ്ഞാണപ.  അവേര  നടെത്തുന്ന
നനിരഞ്ഞാഹഞ്ഞാര സമരഎ ഇന്നപ രണഞ്ഞാമകത ദനിവേസമഞ്ഞാണപ.  ആ സമരവഎ   സമരപന്തലുഎ
കപഞ്ഞാളനിക്കഞ്ഞാന്  സമരദ്ദേഎ കചലുതനിയുഎ ഭശഷേണനികപടുതനിയുഎ അവേകര സമരതനില്
നനിന്നപ  പനിന്തനിരനിപനിക്കഞ്ഞാനുഎ  ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  കനതൃതെതതനില്  കപഞ്ഞാലശസഎ
സനി.പനി.കഎ.  (എഎ)  പവേരതകേരുഎ  നടെത്തുന്ന  ശമഎ,  സമരങ്ങളകടെ  നഞ്ഞാടെഞ്ഞായ
കകേരളതനില്  ദടരഭഞ്ഞാഗല്യകേരമഞ്ഞാണപ.  നഞ്ഞാലപ  സശകേള്  മഞ്ഞാത്രമഞ്ഞാണപ  അവേനികടെ  സമരഎ
നടെത്തുന്നകതെന്നഞ്ഞാണപ  ഇന്നകല  ബഹുമഞ്ഞാനകപട  മനനി  പറഞതെപ.  നഞ്ഞാലപ  സശകേള്
മഞ്ഞാത്രഎ  നടെത്തുന്ന  സമരകത  ഇട  സരക്കഞ്ഞാര  എന്തനിനഞ്ഞാണപ  ഭയകപടുന്നതെപ;
എന്തനിനഞ്ഞാണപ നഞ്ഞാലപ സശകേളകടെ മുമ്പനില് ഇട സരക്കഞ്ഞാരനികന്റെ  മുട വേനിറയ്ക്കുന്നതെപ!  ആ
നഞ്ഞാലപ  സശകേള്കക്കതെനിരഞ്ഞായനി  നഞ്ഞാലപ  ദനിവേസഎ  കകേഞ്ഞാണപ  എത്ര  കകേസ്സുകേളഞ്ഞാണപ  ഇട
സരക്കഞ്ഞാരുഎ  കപഞ്ഞാലശസഎ  എടുതതെപ  എന്നകല  മുഖല്യമനനി  ഇവേനികടെ  പറഞതെപ.
വേഞ്ഞാക്കുകേളനികലയുഎ  പവൃതനികേളനികലയുഎ  സശവേനിരുദതെയഞ്ഞാണപ  ഇവേനിടെകത  ഏറവഎ
പധഞ്ഞാനകപട പശ്നഎ.

സതന്തഎ  മകേന്  മരനിച  ദു:ഖവമഞ്ഞായനി  തെനിരുവേനന്തപുരതപ  വേന്ന മഹനിജകയന്ന

അമകയ  ഡനി.ജനി.പനി.-യുകടെ  ഓഫശസനിനപ  മുന്നനില്  കറഞ്ഞാഡനിലനിടപ  വേലനിചനിഴചതുഎ

അതെനില്  പകങ്കെടുത  ഒരു  കപഞ്ഞാതുപവേരതകേകയ  നനിസ്സഞ്ഞാര  കേഞ്ഞാരണഎ  പറഞപ

ജയനിലനിലടെചകപഞ്ഞാഴുഎ  അവേകര  അപമഞ്ഞാനനിചകകേഞ്ഞാണപ  നനിങ്ങളകടെ  കനതെഞ്ഞാക്കനഞ്ഞാര

സഎസഞ്ഞാരനിചകപഞ്ഞാഴുഎ ഉയരന്ന സശവേനിരുദതെ ഇവേനികടെ ആവേരതനിക്കകപടുകേയഞ്ഞാണപ.  

ഇവേനികടെ കഎ.എ.എസപ-കേഞ്ഞാകര നനിയമനിക്കുന്നതെപ ആരഞ്ഞാണപ? ജനിലഞ്ഞാ കേളക്ടരമഞ്ഞാകര

നനിയമനിക്കുന്നതെപ കേല്യഞ്ഞാബനിനറഞ്ഞാണപ.  മുഖല്യമനനി അതെനില് ഒപനിടെണഎ.  സബപ കേളക്ടകറ

നനിയമനിക്കഞ്ഞാന് റവേനന്യൂ വേകുപ്പുമനനി കകേഞ്ഞാടുക്കുന്ന ഫയലനില് അവേസഞ്ഞാനഎ ഒപ്പുവേയ്ക്കുന്നതെപ

മുഖല്യമനനിയഞ്ഞാണപ.  അങ്ങപ  ഒപ്പുവേചപ  നനിയമനിച  ഇടുക്കനി  ജനിലഞ്ഞാ  സബപ  കേളക്ടകറ

'കചറ'കയന്നപ  വേനിളനിചകല  അങ്ങയുകടെ മനനിസഭയനികല ഒരു മനനി ആകക്ഷേപനിചതെപ.

എന്തപ മനനിസഭയഞ്ഞാണനിതെപ?
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ഇവേനികടെ  എനഎ കേളക്ടശവേപ  കറകസഞ്ഞാണ്സനിബനിളനിറനികയക്കുറനിചപ  പറയുഎ.  രണപ

പഞ്ഞാവേശല്യഎ  കനഞ്ഞാടശസപ  കകേഞ്ഞാടുതപ  പഞ്ഞാപഞ്ഞാതനികചഞ്ഞാലയനികല കുരനിശടെക്കമുളള കേകയ്യറഎ

ഒഴനിപനിചതെപ   റവേനന്യൂ  വേകുപ്പുമനനിയുകടെ  നനിരകദ്ദേശപകേഞ്ഞാരമകല;  റവേനന്യൂ  വേകുപ്പുമനനി

അതെപ നനികഷേധനിക്കുകമഞ്ഞാ? അവേനികടെ കുരനിശപ നശക്കഎ കചയതുഎ 144 പഖല്യഞ്ഞാപനിചതുഎ 100

കപഞ്ഞാലശസകേഞ്ഞാരുകടെ  അകേമ്പടെനികയഞ്ഞാടുകൂടെനി  റവേനന്യൂ  സഎഘഎ  കപഞ്ഞായതുഎ  സരക്കഞ്ഞാര

അറനിഞനികലന്നപ  മുഖല്യമനനി  പരസല്യമഞ്ഞായനി  പറഞ്ഞു.  ഇട  റവേനന്യൂ  വേകുപ്പുമനനി

സരക്കഞ്ഞാരനിനപ  അകേതഞ്ഞാകണഞ്ഞാ  പുറതഞ്ഞാകണഞ്ഞാ;  റവേനന്യൂ വേകുപ്പുമനനി സരക്കഞ്ഞാരനികന്റെ

ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ  മുഖല്യമനനി  വേല്യക്തമഞ്ഞാക്കണഎ.  കേകയ്യറഎ  ഒഴനിപനിക്കഞ്ഞാന്  റവേനന്യൂ

വേകുപ്പുമനനി പറഞയച സബപ കേളക്ടകറ മകറഞ്ഞാരു മനനി 'കകേഞ്ഞാന്തന്' എന്നപ വേനിളനിചപ

അധനികക്ഷേപനിച.  മനനിമഞ്ഞാര  പറഞഞ്ഞാല്  ഇനനി  കകേരളതനികല  ഏതെപ

ഉകദല്യഞ്ഞാഗസനഞ്ഞാരഞ്ഞാണപ  കകേള്ക്കഞ്ഞാന്  കപഞ്ഞാകുന്നതെപ?  കടെഞ്ഞാഎ  സക്കറനിയ  എന്നയഞ്ഞാള്

കേകയ്യറക്കഞ്ഞാരനഞ്ഞാകണന്നപ  റവേനന്യൂ  വേകുപ്പുമനനിയുഎ  പുണല്യവേഞ്ഞാളനഞ്ഞാകണന്നപ  വവേദദ്യുതെനി

വേകുപ്പുമനനി  ശശ. എഎ. എഎ. മണനിയുഎ പറഞ്ഞു. കേകയ്യറക്കഞ്ഞാരകന പുണല്യവേഞ്ഞാളനഞ്ഞായനി

വേഞ്ഞാഴ്ത്തുന്ന  ശശ. എഎ. എഎ. മണനികയഞ്ഞാടെപ കചഞ്ഞാദനിചനിടപ കവേണഎ ഇനനി ഇടുക്കനി ജനിലയനികല

കേകയ്യറഎ ഒഴനിപനിക്കഞ്ഞാന് എന്നപ മുഖല്യമനനി നനിരകദ്ദേശഎ കകേഞ്ഞാടുക്കുന.  ഇതെനിലുഎ വേലനിയ

കേകയ്യറഎ  ഒഴനിപനിക്കല്  തെമഞ്ഞാശ  കകേരളതനില്  എകപഞ്ഞാകഴങ്കെനിലുഎ  നടെന്നനിടകണഞ്ഞാ?

മുഖല്യമനനിയുഎ  കകവേദദ്യുതെനി  വേകുപ്പുമനനിയുഎ  ഒരു  വേശത്തുഎ  മറുവേശതപ  റവേനന്യൂ

വേകുപ്പുമനനിയുഎ  അകദ്ദേഹതനികന്റെ  പഞ്ഞാരടനിയുമഞ്ഞായനി  കേഴനിഞ  കുകറ  ദനിവേസങ്ങളഞ്ഞായനി

ഇവേനികടെ  നടെക്കുന്ന  വേഞ്ഞാക്കപഞ്ഞാരപ  ഇട  മനനിസഭയുകടെ  കൂടതരവേഞ്ഞാദനിതെതഎ  തെകന്ന

നഷ്ടകപടുതനിയനിരനിക്കുന.  മനനിമഞ്ഞാര  പരസരഎ  കുറകപടുതനി  സഎസഞ്ഞാരനിക്കുന,

ആകക്ഷേപനിചപ സഎസഞ്ഞാരനിക്കുന, രണപ കചരനികേളനിലഞ്ഞായനി കനതെഞ്ഞാക്കനഞ്ഞാര മനനിമഞ്ഞാരുകടെ

പനിന്നനില്  അണനിനനിരന്നനിരനിക്കുന.  ശശ.  എഎ.  എഎ.  മണനിയുകടെ  സശവേനിരുദ

പരഞ്ഞാമരശകത  ശശ.  എ.  കകേ.  ബഞ്ഞാലനുഎ,  ശശമതെനി  കകേ.  കകേ.  കകശലജ ടെശചറുഎ

ശശമതെനി  കജ.  കമഴനിക്കുടനി  അമയുഎ  തെള്ളനിപറഞകപഞ്ഞാള്  മുഖല്യമനനി

നല്യഞ്ഞായശകേരനിക്കുന. എകന്തഞ്ഞാരു ഏകേഞ്ഞാഭനിപഞ്ഞായമുളള മനനിസഭയഞ്ഞാണപ. 

മനി  .    സശക്കര:  അങ്ങയുകടെ  കനഞ്ഞാടശസപ  മൂന്നഞ്ഞാറനികല  സമരവമഞ്ഞായനി

ബനകപടതെഞ്ഞാണപ. അങ്ങപ വേനിഷേയതനികലഞ്ഞാതുങ്ങനി നനിന്നപ സഎസഞ്ഞാരനിക്കണഎ.
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ശശ  .   വേനി  .   ഡനി  .   സതെശശന്: സര, വേനിശദശകേരണ കുറനിപപ വേഞ്ഞായനിക്കണഎ. ഇവേനികടെ

പഞ്ഞാരലകമന്റെറനി കഡകമഞ്ഞാക്രസനിയുകടെയുഎ കേല്യഞ്ഞാബനിനറപ കഫഞ്ഞാഎ ഓഫപ ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെയുഎ

അവേസഞ്ഞാന  വേഞ്ഞാക്കഞ്ഞായ  Sir  Ivor  Jennings-കന്റെ  'Cabinet  Government'  എന്ന

ആധനികേഞ്ഞാരനികേമഞ്ഞായ  ഗ്രന്ഥതനില്  പറയുന്നതെപ,  'Collective  responsibility  is  the

most  essential  principles  of  Parliamentary  responsibility  established.  A

minister  who  is  not  prepared  to  defend  a  Government  decision  must,

therefore,  resign'.  ഒരു   കേകയ്യറഎ  ഒഴനിപനിക്കഞ്ഞാനുളള  തെശരുമഞ്ഞാനഎ  ഗവേണ്കമന്റെപ

എടുതനിടകണങ്കെനില്  ആ  തെശരുമഞ്ഞാനകത  തുടെരന്നപ  റവേനന്യൂ  വേകുപ്പുമനനി  കേകയ്യറഎ

ഒഴനിപനിക്കഞ്ഞാനുളള  നടെപടെനികേള്  സതശകേരനിചനിടകണങ്കെനില്  ആ  നടെപടെനികയ

നല്യഞ്ഞായശകേരനികക്കണ  മകറഞ്ഞാരു  മനനി  ആ  നടെപടെനികയ  തെള്ളനിപറയുന,  ആ

ഉകദല്യഞ്ഞാഗസനഞ്ഞാകര അധനികക്ഷേപനിക്കുന.  

ഒരു മനിഡനില് കഞ്ഞാസ്സപ ഫഞ്ഞാമനിലനിയനില് പരഞ്ഞാധശനതെകേളകടെ ഇടെയനിലുഎ  നന്നഞ്ഞായനി

പഠനിചപ കേഠനിനഞ്ഞാദതഞ്ഞാനഎ കചയപ എഎ.ഡനി. കമഡനിസനിനപ കപഞ്ഞാസ്റ്റപ ഗ്രഞ്ഞാജുകവേഷേനനില് റഞ്ഞാങ്കെപ

വേഞ്ഞാങ്ങനി, അഖനികലന്തല്യഞ്ഞാ സനിവേനില് സരവ്വശസപ പരശക്ഷേയനില് രണഞ്ഞാഎ റഞ്ഞാങ്കെപ കനടെനി, ഇട

നഞ്ഞാടെനികന്റെ അഭനിമഞ്ഞാനമഞ്ഞായനി വേന്ന  കചറുപക്കഞ്ഞാരനഞ്ഞായ  ഒരു കഎ.എ.എസപ. ഓഫശസകറ

അങ്ങയുകടെ  മനനിസഭയനികല  ഒരു  മനനി  ഉടളമ്പഞ്ഞാറയനില്  അയയണകമന്നപ

പറഞനിരനിക്കുന. 

മുഖല്യമനനി  വേന്നഞ്ഞാല്  മഹനിജ  വേഞ്ഞാതെനില്  അടെയ്ക്കുഎ,  വേനനിതെഞ്ഞാ  പനിന്സനിപഞ്ഞാളനിനപ

വേഞ്ഞാതെനില്  അടെചപ  മകറ  പണനി,  കപഞ്ഞാമ്പകകള  ഒരുകകമയ്ക്കുഎ  മഞ്ഞാധല്യമപവേരതകേരക്കുഎ

കേഞ്ഞാടനില്  മകറ  പണനി,  കകേഞ്ഞാന്തനുഎ,  കചറയുഎ,  കചരയലുഎ,  വേഞ്ഞാതെനില്  അടെപ്പുഎ,  മകറ

പണനിയുഎ ഇതെഞ്ഞാകണഞ്ഞാ ഗ്രഞ്ഞാമശണ ഭഞ്ഞാഷേ.  ഇടുക്കനിയനികല ജനങ്ങകള അപമഞ്ഞാനനിക്കരുതെപ.

ഇടുക്കനിയനികല  എഎ.എല്.എ.-മഞ്ഞാരഞ്ഞായ  ശശമതെനി  ഇ.  എസപ.  ബനിജനികമഞ്ഞാളഎ,

ശശ. കറഞ്ഞാഷേനി അഗസ്റ്റനിനുഎ ഇട സഭയനിലുണപ. അവേകരലഞ്ഞാഎ സഎസഞ്ഞാരനിക്കുന്നതുഎ അവേര

പതെനിനനിധഞ്ഞാനഎ  കചയ്യുന്ന  മണ്ഡലതനികല  ജനങ്ങള്  സഎസഞ്ഞാരനിക്കുന്നതുഎ  ഇട

വൃതനികകേട  ഭഞ്ഞാഷേയനിലഞ്ഞാകണഞ്ഞാ;  ഒരു  മനനിക്കപ  എന്തുഎ  ആകേഞ്ഞാകമഞ്ഞാ?  ഇടുക്കനിയനികല

ജനങ്ങകളഞ്ഞാടെഞ്ഞാണപ ഇട കവേല്ലുവേനിളനി.  ഇതെപ അഹങ്കെഞ്ഞാരതനികന്റെ ഭഞ്ഞാഷേയഞ്ഞാണപ.  ഗ്രഞ്ഞാമശണ

ഭഞ്ഞാഷേയല. 
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ഒരു  വേയസ്സപ  മുതെല്  90  വേയസ്സപ  വേകരയുളള  പനിഞ്ചു  കുഞ്ഞുങ്ങളകടെയുഎ
സശകേളകടെയുഎ  മഞ്ഞാനഎ  പനിചനിചശന്തകപടുന്ന  ഇട  നഞ്ഞാടനില്,  അരക്ഷേനിതെതെതഎ  കകേഞ്ഞാണപ
സശകേള് വേനിറങ്ങലനിചപ നനില്ക്കുന്ന ഇട നഞ്ഞാടനില്, ചശഫപ കസക്രടറനി വേനനിതെയഞ്ഞായ ഇട
നഞ്ഞാടനില്,  കകേഞ്ഞാടുഎചൂടെനില്,  തെനിളയ്ക്കുന്ന  ടെഞ്ഞാറനില്  കറഞ്ഞാഡപ  പണനികയടുക്കുന്ന  പഞ്ഞാവേകപട
സശകേളളള  ഇട  നഞ്ഞാടനില്,  മൂന്നഞ്ഞാറനികല  കകേഞ്ഞാടുഎ  തെണുപനില്  കുതെനിര  ലഞ്ഞായതനിനപ
സമഞ്ഞാനമഞ്ഞായ വേശടനില്  ഒരു  കേമ്പനിളനിപ്പുതെപപ  കപഞ്ഞാലുമനിലഞ്ഞാകതെ  തെണുതപ  വേനിറങ്ങലനിചപ
നനില്ക്കുന്ന  കതെഞ്ഞാടഎ  കതെഞ്ഞാഴനിലഞ്ഞാളനികേളളള  ഇട  നഞ്ഞാടനില്,  അമമഞ്ഞാര  കറഞ്ഞാഡനിലൂകടെ
വേലനിചനിഴയകപടുന്ന  കകദവേതനികന്റെ  സതന്തഎ  നഞ്ഞാടനില്,  സശകേള്ക്കപ
ആതഞ്ഞാഭനിമഞ്ഞാനകതഞ്ഞാകടെ ജശവേനിക്കഞ്ഞാന് കേഴനിയനികല? അങ്ങപ ഉതരഎ പറയണഎ.   കസ്റ്ററപ
കേഞ്ഞാറുഎ ബഎഗഞ്ഞാവഎ കപഞ്ഞാലശസഎ പത്രഞ്ഞാസമുളള ഒരു മനനി സശകേളകടെ മഞ്ഞാനതനിനപ വേനില
പറഞഞ്ഞാല്  നഞ്ഞാടകേഞ്ഞാര  അവേകര  എകന്തലഞ്ഞാഎ  പറയുഎ.  കപഞ്ഞാമ്പകകള  ഒരുകകമ
സമരതനില്  പകങ്കെടുത  സശകേകള  വേഴനിനടെക്കഞ്ഞാന്  സഞ്ഞാമൂഹല്യവേനിരുദനഞ്ഞാര
സമതെനിക്കുകമഞ്ഞാ;  അവേര  വേഴനിയരനികേനിലൂകടെ  കപഞ്ഞാകുകമ്പഞ്ഞാള്  പരനിഹസനിക്കനികല?
മൂന്നഞ്ഞാറനികലയപ പൂചകയ അയച മുന് മുഖല്യമനനി ഇതുവേകര ഇവേനികടെയുണഞ്ഞായനിരുന.  ആ
പൂച കചയ കേഞ്ഞാരല്യഎ കവേകറഞ്ഞാരു മനനി പറഞ്ഞു.  കപഞ്ഞാമ്പകകള ഒരുകകമ സമരതനില്
ശശ.  വേനി.  എസപ.  അചതെഞ്ഞാനന്ദന് ഇരനിക്കുന്ന പടെമഞ്ഞാണനിതെപ. (ചനിത്രഎ ഉയരതനിക്കഞ്ഞാടനി)
അവേരുകടെ ഇടെയനില് കപഞ്ഞായനി ആ സശകേകളയഞ്ഞാണപ ഇട മനനി അപമഞ്ഞാനനിചതെപ.

ബഹുമഞ്ഞാനകപട  മുഖല്യമനനി  അങ്ങയുകടെ  മനനിസഭയനികല  നഞ്ഞാലപ  മനനിമഞ്ഞാര
സനി.പനി.കഎ.ക്കഞ്ഞാരഞ്ഞാണപ.  ഇടെതുപക്ഷേ  മുന്നണനിയനികല  രണഞ്ഞാമകത  കേക്ഷേനിയഞ്ഞായ
സനി.പനി.കഎ.-യുകടെ  മുഖപത്രമഞ്ഞായ  'ജനയുഗതനില്'  എഴുതെനിയനിരനിക്കുന്നതെപ  ഞഞ്ഞാന്
വേഞ്ഞായനിക്കഞ്ഞാഎ.  “കബ്രക്കനിലഞ്ഞാത  നഞ്ഞാക്കുഎ  അധനികേഞ്ഞാരതനികന്റെ  ഗരവഎകൂടെനി
ചഞ്ഞാലനിചകപഞ്ഞാള്  ആരക്കുകമതെനികര  എന്തുഎ  പറയഞ്ഞാകമന്നഞ്ഞായനി.  അടുത  സ്കൂള്  സദഞ്ഞാ
വേഞ്ഞാഹനഎ ഓടുന്ന പഞ്ഞാതെകയഞ്ഞാരതഞ്ഞാണപ.  ശബ്ദശലല്യഎ സഹനിക്കഞ്ഞാകതെ വേഞ്ഞാതെനില് അടെചപ
കഞ്ഞാകസ്സടുത അദല്യഞ്ഞാപനികേമഞ്ഞാര അകേതപ മകറ പണനിയഞ്ഞാണപ നടെത്തുന്നകതെന്നപ പൂജഞ്ഞാരനി
കനതെഞ്ഞാവേപ പറഞകപഞ്ഞാള് മഞ്ഞാഫനിയഞ്ഞാ പറഎ കേയ്യടെനിച.  അകതെഞ്ഞാകടെ പുതെനിയ ഉശനിരഞ്ഞായനി;
സലകത  കപണ്ണുങ്ങള്  കൂലനി  വേരദനവേനിനഞ്ഞായനി  പകക്ഷേഞ്ഞാഭഎ  നടെതനിയകപഞ്ഞാഴുഎ
കനതെഞ്ഞാവകണഞ്ഞാ വേനിടുന,  സമരതനികന്റെ മറവേനില്  കേഞ്ഞാടനില് ഇവേര കേളളകുടെനിയുഎ  മകറ
പരനിപഞ്ഞാടെനികേളഎ  വൃതനികകേടുകേളഎ  അലഞ്ഞായനിരുകന്നഞ്ഞാ നടെത്തുന്നകതെന്നപ  പനികന്നയുഎ
കചഞ്ഞാദല്യഎ.  സഹനികകേട മഞ്ഞാധല്യമങ്ങള് ഇയഞ്ഞാള്കക്കതെനികര ശബ്ദമുയരതനി തുടെങ്ങനിയകതെഞ്ഞാകടെ
മഞ്ഞാധല്യമ പവേരതകേര കേളളകുടെനിയനഞ്ഞാരഞ്ഞായനി.  തെകന്റെ കകേഞ്ഞാപഞ്ഞായങ്ങള്ക്കപ കേയ്യടെനിക്കഞ്ഞാത
ഉകദല്യഞ്ഞാഗസകര ഭഞ്ഞാന്തകനനഎ കകേഞ്ഞാന്തകനനഎ മദല്യപഞ്ഞാനനികയനഎ മുദ്രകുതനിയകപഞ്ഞാള്
പണകത  കനതെഞ്ഞാവേനികന  ഇകപഞ്ഞാള്  മഞ്ഞാകലഞ്ഞാകേരക്കുഎ  പനിടെനികേനിടനി.  സഎഗതെനി
പനിടെനികേനിടഞ്ഞാത വേനിധഎ മൂരചനിചനിരനിക്കുന എന്നപ".  
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ശശ.  ടെനി.  പനി.  കസന്കുമഞ്ഞാര  ബനി.കജ.പനി.-ക്കഞ്ഞാരനഞ്ഞാകണന്നപ  അങ്ങപ  പറഞ്ഞു.
ഇവേനികടെ  ബഹുമഞ്ഞാനകപട  മനനി   എഎ.  എഎ.  മണനി  പറഞതെപ  ഇടുക്കനി  ജനിലഞ്ഞാ
കേളക്ടറുഎ  സബപ  കേളക്ടറുഎ  ആര.എസപ.എസപ-കേഞ്ഞാരഞ്ഞാകണന്നഞ്ഞാണപ.  നനിങ്ങളകടെ  പണനി
ആര.എസപ.എസപ-ലുഎ  ബനി.കജ.പനി.-യനിലുഎ  ആകള  കൂടഞ്ഞാനുളള  റനിക്രൂടപകമന്റെപ
കജഞ്ഞാലനിയഞ്ഞാകണഞ്ഞാ?  എലഞ്ഞാ  ഉകദല്യഞ്ഞാഗസനഞ്ഞാരുഎ  ആര.എസപ.എസപ.  ആണപ.
ഹനിന്ദുക്കളകടെ  കപരപ  കേണഞ്ഞാല്  അവേകരകയലഞ്ഞാഎ  ആര.എസപ.എസപ.-ഉഎ
ബനി.കജ.പനി.-യുഎ  ആക്കുന്ന  കജഞ്ഞാലനിയഞ്ഞാകണഞ്ഞാ?  നനിങ്ങള്  പറഞഞ്ഞാല്  ഏതെപ
ഉകദല്യഞ്ഞാഗസനഞ്ഞാരഞ്ഞാണപ കകേള്ക്കുന്നതെപ? പരസരഎ തെമനിലടെനിചപ, പരസരഎ കപഞ്ഞാരപ മൂതപ
ഉകദല്യഞ്ഞാഗസനഞ്ഞാരുകടെ പശ്നങ്ങള് കപഞ്ഞാലുഎ പരനിഹരനിക്കഞ്ഞാന് കേഴനിയഞ്ഞാത ഗവേണ്കമന്റെപ,
ഉകദല്യഞ്ഞാഗസനഞ്ഞാരുകടെ ആതവേശരല്യഎ തെകേരതപ, അവേകര അപമഞ്ഞാനനിചപ, നനിഘണ്ടുവേനില്
ഇലഞ്ഞാത  ഭഞ്ഞാഷേകേള്  ഉപകയഞ്ഞാഗനിചപ  ഇങ്ങകന  സഎസഞ്ഞാരനിചഞ്ഞാല്  ഇട  ഭരണഎ
എകങ്ങഞ്ഞാടകപഞ്ഞാകുഎ?   അങ്ങപ പറഞതുകകേഞ്ഞാണപ ഞഞ്ഞാന് അവേസഞ്ഞാനനിപനിക്കുന.

ഞഞ്ഞാന്  ഒരു   ജനിലയനില്  കപഞ്ഞായകപഞ്ഞാള്  മഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ,  അറനിയകപടുന്ന  ഒരു
ജനപതെനിനനിധനികയ കേണ്ടു. അയഞ്ഞാളകടെ കൂകടെ എകപഞ്ഞാഴുഎ ഒരഞ്ഞാള് ഉണഞ്ഞാകുഎ.  കൂകടെയുളള
ആള്  വേഞ്ഞായപ  തുറന്നഞ്ഞാല്  അസഭല്യവഎ  ചശതയുഎ  പറയുഎ.  നനിങ്ങള്  എന്തനിനഞ്ഞാണപ
അയഞ്ഞാകളയുഎ കകേഞ്ഞാണപ നടെക്കുന്നകതെന്നപ  ഞഞ്ഞാന്  കചഞ്ഞാദനിചകപഞ്ഞാള്  അയഞ്ഞാള് എകന്നഞ്ഞാടെപ
പറഞതെപ,  എകന്റെ  നഞ്ഞാടനില്  എനനിക്കപ  മഞ്ഞാനല്യതെയുകടെ  പരനികവേഷേമുണപ.  എകന്ന
എതെനിരക്കഞ്ഞാന് ചനിലര വേരുകമ്പഞ്ഞാള് എനനികക്കഞ്ഞാനഎ പറയഞ്ഞാന് പറനില. അകപഞ്ഞാള് ഞഞ്ഞാന്
ഇവേകനകക്കഞ്ഞാണപ  ചശത  പറയനിപനിക്കുഎ  എന്നഞ്ഞാണപ.  മഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ  ഒരഞ്ഞാളഞ്ഞാണപ
മുഖല്യമനനി,  അകങ്ങയപ  പറയഞ്ഞാന്  പറഞ്ഞാത  കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള്  പറയനിപനിക്കഞ്ഞാന്
കവേണനിയഞ്ഞാകണഞ്ഞാ ഇട മനനിസഭയനില് ശശ.  എഎ.  എഎ.  മണനികയ സഎരക്ഷേനിക്കുന്നതെപ.
ഞഞ്ഞാന് ഇവേനികടെ ഉന്നയനിച ഗടരവേതെരമഞ്ഞായ വേനിഷേയഎ സഭഞ്ഞാനടെപടെനികേള് നനിരതനിവേചപ
ചരച കചയ്യണകമന്നപ അഭല്യരതനിക്കുന.

മുഖല്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറഞ്ഞായനി  വേനിജയന്)  :  സര,  ഈ  സരക്കഞ്ഞാരനികനതെനികര
വേനിഷേയങ്ങളന്നയനിക്കഞ്ഞാന്  പതെനിപക്ഷേതനിനപ  വേലനിയ  ദഞ്ഞാരനിദ്രല്യമുകണന്നഞ്ഞാണപ
കതെഞ്ഞാനന്നതെപ  ....(ബഹളഎ)...  സഭയുകടെ  വേനിലകപട  സമയഎ  പഞ്ഞാഴഞ്ഞാക്കുന്ന
തെരതനിലഞ്ഞാണപ അവേര കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള് അവേതെരനിപനിക്കുന്നതെപ.  ...(ബഹളഎ)....

മനി  .    സശക്കര:  ശശ.  വേനി.  ഡനി.  സതെശശന് സഎസഞ്ഞാരനിചകപഞ്ഞാള് അകദ്ദേഹഎ അതെപ
മുഴുവേന് നനിശ്ശബ്ദനഞ്ഞായനിരുന്നപ കകേള്ക്കുകേയഞ്ഞായനിരുന. 
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ശശ  .    പനിണറഞ്ഞായനി  വേനിജയന്:  സര,  ഇന്നകല  ഈ  വേനിഷേയഎ  ഇവേനികടെ
ഉന്നയനിചകപഞ്ഞാള് വേനിശദമഞ്ഞായനിതകന്ന  മറുപടെനി പറഞതെഞ്ഞാണപ.  ബനകപട മനനി
അകദ്ദേഹതനിനപ പറയഞ്ഞാനുളള കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള് വേനിശദശകേരനിചനിരുന. അതരകമഞ്ഞാരു കേഞ്ഞാരല്യഎ
വേശണ്ടുഎ  ഉന്നയനിക്കുന്ന  അവേസയഞ്ഞാണപ  ഇകപഞ്ഞാള്  വേന്നനിരനിക്കുന്നതെപ.  അവേനികടെ
നടെക്കുന്നതെപ  കപഞ്ഞാമ്പവള  ഒരുവമയുകടെ  സമരമഞ്ഞാകണന്നപ  പറയുന്നതെനില്
ശരനിയുകണന്നപ കതെഞ്ഞാനന്നനില.  കേഞ്ഞാരണഎ ആ സഎഘടെനയുകടെ പസനിഡന്റുതെകന്ന അതെപ
സഎഘടെനയുകടെ  സമരമകലന്നപ  വേല്യക്തമഞ്ഞാക്കനിയനിടണപ.  ശശമതെനി  കഗഞ്ഞാമതെനി
സമരതനിലുള്ളതെഞ്ഞാണപ.  പകക്ഷേ അവേര ആ സഎഘടെനയുകടെ കനതൃതെത സമനിതെനിയനില്
ഇലഞ്ഞാകയനള്ളതുഎ  ഇതെനിനകേഎ  വേല്യക്തമഞ്ഞാക്കകപട  കേഞ്ഞാരല്യമഞ്ഞാണപ.  കപഞ്ഞാമ്പവള
ഒരുവമയുകടെ  സമരതനികന്റെ  ഒരു  പടെഎ  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ  അഎഗഎ  കനരകത
കേഞ്ഞാണനിചനിരുന.  നമകളലഞ്ഞാഎ  അതെപ  കനരകത  കേണതുമഞ്ഞാണപ.  അതെനില്  വേലനിയ
കതെഞ്ഞാതെനിലുള്ള  സശ  കൂടഞ്ഞായ്മയഞ്ഞാണപ  ഉണഞ്ഞായനിരുന്നതെപ.  അതുമഞ്ഞായനി  എകന്തങ്കെനിലുഎ
തെഞ്ഞാരതെമല്യഎ  ഇകപഞ്ഞാഴകത  സമരതനിനുകണഞ്ഞാ?  നൂറപ  കേണക്കനിനപ  സശകേള്
അണനിനനിരന്നപ  നടെതനിയ  സമരതനില്നനിനഎ  തെശരത്തുഎ  ഒറകപടകപഞ്ഞായ
തെരതനിലുള്ള ഒരു സമരമഞ്ഞാണപ ഇകപഞ്ഞാള് നടെക്കുന്നതെപ.  വേനിരലനികലണഞ്ഞാവന്ന ആളകേള്
മഞ്ഞാത്രമഞ്ഞാണപ  ഇകപഞ്ഞാള്  ആ  സമരതനിലുള്ളതെപ.  ജനങ്ങള്  തെള്ളനിക്കളഞ  ഒരു
സമരമഞ്ഞാണപ ഇന്നപ അവേനികടെ നടെക്കുന്നകതെന്നതെഞ്ഞാണപ യഞ്ഞാഥഞ്ഞാരതല്യഎ.  ഇക്കഞ്ഞാരല്യതനില്
ഒരു  പകതെല്യകേ  കയഞ്ഞാജനിപ്പുണഞ്ഞായനിടകണനള്ളതെപ  കേഞ്ഞാണഞ്ഞാതെനിരനികക്കണതെനില.
കകേഞ്ഞാണ്ഗ്രസ്സുഎ  ബനി.കജ.പനി.-യുഎ  നലതുകപഞ്ഞാകല  കയഞ്ഞാജനിക്കുന്നതെഞ്ഞായനി  കേഞ്ഞാണുന.  ...
(ബഹളഎ)...  വേനിരലനികലണഞ്ഞാവന്നവേര  എനപറയുകമ്പഞ്ഞാള്,  ആളപ  തെനികേയഞ്ഞാകതെ
വേരുകമ്പഞ്ഞാള്  ഒരഞ്ഞാള്  അപ്പുറവഎ  ഒരഞ്ഞാള്  ഇപ്പുറവഎ  ഉണഞ്ഞാകുഎ.  ഒന്നപ  കകേഞ്ഞാണ്ഗ്രസ്സപ,
മകറഞ്ഞാന്നപ  ബനി.കജ.പനി.  അകതെഞ്ഞാടുകൂടെനി  വേനിരലനികലണഞ്ഞാവന്ന  ആളകേളഞ്ഞായനി
തെശരുകേയഞ്ഞാണപ.  ആ  തെരതനിലഞ്ഞാണപ  ഈ  സമരഎ  നടെനകപഞ്ഞാകുന്നതെപ.
എന്തുകകേഞ്ഞാണഞ്ഞാണപ  ഇതരകമഞ്ഞാരു ദയനശയഞ്ഞാവേസ  ഈ സമരതനിനപ  വേന്നകതെന്നപ
അവേര  ആകലഞ്ഞാചനികക്കണതെഞ്ഞാണപ.   സമരകത  സരക്കഞ്ഞാര  ഭയകപടുകേയഞ്ഞാകണന്നപ
അവേര പറയുന.  ആ സമരകത സരക്കഞ്ഞാര ഭയകപകടെണ കേഞ്ഞാരല്യകമന്തഞ്ഞാണപ?  ആ
സമരകത ആ നഞ്ഞാടുഎ നഞ്ഞാടകേഞ്ഞാരുഎ തെള്ളനിയനിരനിക്കുന. നമ്മുകടെ നഞ്ഞാടനികല ജനങ്ങളഞ്ഞാരുഎ
ആ  സമരകത  അഎഗശകേരനിക്കുന്നനില.  അതരകമഞ്ഞാരു  കേഞ്ഞാരല്യതനില്  സരക്കഞ്ഞാരനിനപ
യഞ്ഞാകതെഞ്ഞാരു  വേനിധതനിലുള്ള  കവേവേലഞ്ഞാതെനിയുമനില.   അതെപ  പൂരണമഞ്ഞായ  അരതതനില്
ജനഎ  മനസ്സനിലഞ്ഞാക്കനിക്കഴനിഞനിടണപ.  അനഞ്ഞാവേശല്യമഞ്ഞായ  രഞ്ഞാഷശയ  സമരകമകന്നഞ്ഞാനഎ
അതെനികന പറയഞ്ഞാന് കേഴനിയനില.  കേഞ്ഞാരണഎ രഞ്ഞാഷശയ സമരതനികനഞ്ഞാകക്ക ചനിലകപഞ്ഞാള്
ആകള  കൂടഞ്ഞാന്  കേഴനികഞക്കുഎ.  അത്രമഞ്ഞാത്രഎ  ആളനിലഞ്ഞാകതെ  ഒറകപടകപഞ്ഞാകുന്ന
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അവേസയഞ്ഞാണപ അവേനികടെയുണഞ്ഞായനിടള്ളതെപ.  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ അഎഗഎ ചനില പുതെനിയ
മഞ്ഞാനങ്ങള്  കചരക്കഞ്ഞാനുള്ള  ശമമഞ്ഞാണപ  നടെതനിയനിടളളതെപ.  ഒരു  തെരതനിലുള്ള
കൂടതരവേഞ്ഞാദനിതെതമനിലഞ്ഞായ്മയുഎ  ഈ  സരക്കഞ്ഞാരനികന  സഎബനനിചനിടെകതഞ്ഞാളമനില.
പൂരണമഞ്ഞായുഎ കൂടതരവേഞ്ഞാദനിതെതകതഞ്ഞാകടെ പവേരതനിക്കുന്ന സരക്കഞ്ഞാരഞ്ഞാണനിതെപ. ഇടുക്കനിയുകടെ
കേഞ്ഞാരല്യതനില് എലഞ്ഞാ നനിലപഞ്ഞാടുകേളഎ കനരകത വേല്യക്തമഞ്ഞാക്കനിക്കഴനിഞതെനിനഞ്ഞാല് ഈ
സന്ദരഭതനില് ഞഞ്ഞാന് അതെപ ആവേരതനിക്കഞ്ഞാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില. ഇടുക്കനി ജനിലയനികല
മൂന്നഞ്ഞാര ഭഞ്ഞാഗതനികന്റെ പകതെല്യകേതെ അകതെകപഞ്ഞാകല നനിലനനിരതഞ്ഞാന് നമുക്കപ കേഴനിയണഎ.
അതെപ  തെകേരക്കതക്ക രശതെനിയനിലുളള  ഒരു കേകയ്യറവഎ  അനുവേദനിക്കുന്ന പശ്നമനില.
കേകയ്യറഎ   ഒഴനിപനിക്കുകേതെകന്ന  കചയ്യുഎ.  ഇവേനികടെ  തെളളനിപറഞ  ഒരു  കേഞ്ഞാരല്യഎ
ഒഴനിപനിക്കലനികനക്കുറനിചല. വേലനിയ കതെഞ്ഞാതെനില്  കതെറനിദഞ്ഞാരണയുണഞ്ഞാക്കനി  സരക്കഞ്ഞാരനികന
തെകന്ന    കവേണഞ്ഞാത ഒരവേസയനില് ചനിത്രശകേരനിക്കഞ്ഞാന് ഇടെയഞ്ഞാക്കുന്ന ഒരു സഎഭവേഎ
നടെന്നകപഞ്ഞാള്  അതെപ  നടെക്കഞ്ഞാന്  പഞ്ഞാടെനിലഞ്ഞായനിരുന   എന്നഞ്ഞാണപ  ചൂണനിക്കഞ്ഞാണനിചതെപ.
അകതെഞ്ഞാരു  വേനിഭഞ്ഞാഗഎ  ജനങ്ങളകടെ  വേനികേഞ്ഞാരവമഞ്ഞായനി  ബനകപട   പശ്നമഞ്ഞാണപ.
കകേരളതനികല  ഏകേകദശഎ  കേഞ്ഞാല് ഓഹരനി വേരുന്ന ജനങ്ങള് വേലനിയ  കതെഞ്ഞാതെനില്
വേനിശതഞ്ഞാസമരപനിചനിടളള  ഒരു  പതെശകേകത   പരസല്യമഞ്ഞായനി   തെകേരക്കുന്ന   നനില
സതശകേരനിക്കുകമ്പഞ്ഞാള്   അതെപ  കവേണത്ര  ആകലഞ്ഞാചനിചകവേണഎ.  ആ  ആകലഞ്ഞാചന
എവേനികടെയുഎ  നടെതനിയതെല.   അതെനില്  ഏകതെങ്കെനിലുഎ  തെരതനിലുളള  അപകേതമഞ്ഞായ
നനിലപഞ്ഞാടെപ  വേന്നഞ്ഞാല്   ആരഞ്ഞാകണഞ്ഞാ  ആ  അപകേതമഞ്ഞായ  നനിലപഞ്ഞാടെപ  സതശകേരനിക്കുന്നതെപ
അവേരല പതെനിക്കൂടനിലഞ്ഞാകുന്നതെപ  മറനിചപ സരക്കഞ്ഞാരഞ്ഞാണപ പതെനിക്കൂടനിലഞ്ഞാകുകേ. അങ്ങകന
പതെനിക്കൂടനിലഞ്ഞാകേഞ്ഞാന്  സരക്കഞ്ഞാര  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  കകേരളതനികല  നന്യൂനപക്ഷേ
വേനിഭഞ്ഞാഗതനികനതെനിരഞ്ഞായനി  നനില്ക്കുന്ന  സരക്കഞ്ഞാരഞ്ഞാണനികതെന്നപ  ആരുപറഞഞ്ഞാലുഎ
നന്യൂനപക്ഷേഎ വേനിശതസനിക്കനികലന്ന ഉറച ആതവേനിശതഞ്ഞാസഎ  സരക്കഞ്ഞാരനിനുണപ.   ......
(ബഹളഎ)...... 

മനി  .    സശക്കര:  വേളകര  വേല്യക്തമഞ്ഞായനി  മുഖല്യമനനി  സഎസഞ്ഞാരനിക്കുനണപ.  നനിങ്ങള്
ബഹളഎ  വേയ്കക്കണ  കേഞ്ഞാരല്യമനില.  പശസപ......  പശസപ.......  ശശ.  പനി.  ടെനി.  കതെഞ്ഞാമസപ
ദയവേഞ്ഞായനി ഇരനിക്കൂ. പശസപ...... പശസപ.......

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതെഞ്ഞാമസപ:  സര,   റവേനന്യൂ  വേകുപ്പുമനനി  കുരനിശപ  കപഞ്ഞാളനിക്കഞ്ഞാന്
നനിരകദ്ദേശഎ നല്കേനിയതെപ മുഖല്യമനനി അറനിഞനികലന്നപ പറയുന്നതെപ നല്യഞ്ഞായമഞ്ഞാകണഞ്ഞാ?

മനി  .    സശക്കര:  ശശ.  പനി.  ടെനി.  കതെഞ്ഞാമസപ,  അങ്ങപ  ഇങ്ങകന  കേമന്റെടെനിക്കുന്നതെപ
ശരനിയല.  അങ്ങകയ  കേണഞ്ഞാണപ  മറ്റുളളവേര  പഠനിക്കുന്നതെപ.  ചരച  തുടെങ്ങുകമ്പഞ്ഞാള്
പറയഞ്ഞാന് അവേസരമുണപ. ദയവേഞ്ഞായനി സശറനിലനിരനിക്കണഎ.
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ശശ  .    പനിണറഞ്ഞായനി  വേനിജയന്:  സര,   സരക്കഞ്ഞാരനിനപ   അക്കഞ്ഞാരല്യതനില് പൂരണ
ആതവേനിശതഞ്ഞാസഎ തെകന്നയഞ്ഞാണുളളതെപ. എങ്കെനിലുഎ കകേരളതനിനുപുറതപ  ഇതരകമഞ്ഞാരു
ദൃശല്യഎ   കേഞ്ഞാണനിചകകേഞ്ഞാണപ   ഇതെഞ്ഞാണപ  കകേരളതനില്  നടെക്കുന്നകതെനപറഞഞ്ഞാല്
കപകടന്നപ  കതെറനിദരനിക്കകപടെഞ്ഞാനനിടെയുണപ.  ആ  കതെറനിദഞ്ഞാരണ  വേരുതഞ്ഞാന്
പഞ്ഞാടുണഞ്ഞായനിരുകന്നഞ്ഞാ എന്നതെഞ്ഞാണപ പശ്നഎ. അതെഞ്ഞാണപ ഞങ്ങള് ഉന്നയനിചതെപ.  അതെഞ്ഞാണപ
ബനകപട ഉകദല്യഞ്ഞാഗസകരഞ്ഞാടെപ ഞങ്ങള് പറഞതെപ.  അതെനികന്റെ അരതഎ  അവേനികടെ
കേകയ്യറമുകണങ്കെനില് ആ കേകയ്യറക്കഞ്ഞാകര സഎരക്ഷേനിക്കുകമന്നല. കേകയ്യറഎ  പൂരണമഞ്ഞായുഎ
ഒഴനിവേഞ്ഞാക്കുഎ.  ഒരു കേഞ്ഞാരണവേശഞ്ഞാലുഎ സഎരക്ഷേനിക്കനില.  ഇനനി കേകയ്യറഞ്ഞാന്  കതെഞ്ഞാന്നഞ്ഞാത
രശതെനിയനിലുളള  നടെപടെനികേളഞ്ഞായനിരനിക്കുഎ  സരക്കഞ്ഞാര  സതശകേരനിക്കുന്നകതെന്നപ  ഞഞ്ഞാന്
ആവേരതനിച  പറയുകേയഞ്ഞാണപ.  അക്കഞ്ഞാരല്യതനില്  ഒരു  ശങ്കെയുഎ  ഉണഞ്ഞാകകേണ.
കൂടതരവേഞ്ഞാദനിതെതകതക്കുറനിചപ  യഞ്ഞാകതെഞ്ഞാരു  സഎശയവഎ  കവേണ.  നല  കൂടതരവേഞ്ഞാദനിതെത
കതഞ്ഞാടുകൂടെനിതകന്നയഞ്ഞാണപ  സരക്കഞ്ഞാര  പവേരതനിചവേരുന്നതെപ.  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ
എഎ. എഎ. മണനി  ഇകപഞ്ഞാള് മനനിയഞ്ഞാണപ.  മനനിയഞ്ഞാകുകമ്പഞ്ഞാള് സഞ്ഞാധഞ്ഞാരണഗതെനിയനില്
മനനിയുകടെ കൂകടെ കപഞ്ഞാലശസഎ ബന്തുവേസകമഞ്ഞാകക്കയുണഞ്ഞാകുകമന്നപ എലഞ്ഞാവേരക്കുമറനിയഞ്ഞാഎ.
അകദ്ദേഹഎ  മനനിയഞ്ഞായനിടപ  ഏതെഞ്ഞാനുഎ  മഞ്ഞാസമകല  ആയനിടളള.  അകതെഞ്ഞാനമലഞ്ഞാത
കേഞ്ഞാലത്തുഎ ശശ. എഎ. എഎ. മണനി ആ നഞ്ഞാടനില് പവേരതനിക്കുകേയുഎ നഞ്ഞാടകേഞ്ഞാരുകടെ കൂകടെ
നനില്ക്കുകേയുഎ  കചയയഞ്ഞാളഞ്ഞാണപ.  ആ  മണനികയ  മണനിയലഞ്ഞാതെഞ്ഞാക്കഞ്ഞാനുളള  ധഞ്ഞാരഞ്ഞാളഎ
ശമങ്ങള്  നടെന്നനിരുന.  അകതെലഞ്ഞാഎ   അതെനിജശവേനിചഞ്ഞാണപ  മണനി  വേന്നനിടളളകതെന്നപ
നമള്  കേണതെകല.  അതുകകേഞ്ഞാണപ  ശശ.  എഎ.  എഎ.  മണനികയ  വേലഞ്ഞാകതെ
ആകക്ഷേപനിക്കുന്ന  തെരതനിലുളള  നനിലപഞ്ഞാകടെടുതപ  കപഞ്ഞാകകേണതെനില.  കേഞ്ഞാല്
മണനിക്കൂറനിലധനികേഎ  കകദരഘല്യമുളള  അകദ്ദേഹതനികന്റെ  പസഎഗതനികന്റെ  മുഴുവേന്
ഭഞ്ഞാഗവകമടുക്കുകമ്പഞ്ഞാള്  കനരകത  പറഞവേര  തെകന്ന  മഞ്ഞാറനിയനികല.  ഞങ്ങള്......
(ബഹളഎ)....... നനിങ്ങള് എഡനിറപ കചയ്തുകകേഞ്ഞാടുത ഭഞ്ഞാഗഎ വേചകകേഞ്ഞാണപ  അകദ്ദേഹകത
ആകക്ഷേപനിചവേര തെകന്ന ഇതെല,  ഇങ്ങകനയഞ്ഞായനിരുന്നനില ഞങ്ങള് മനസ്സനിലഞ്ഞാക്കനിയ
കതെന്നപ  ചഞ്ഞാനലുകേളനില്  പരസല്യമഞ്ഞായനി  പറയുന്ന  നനില  വേന്നകലഞ്ഞാ.  ഇകതെഞ്ഞാനഎ
മനസ്സനിലഞ്ഞാക്കഞ്ഞാകനഞ്ഞാ  മനസ്സനിലഞ്ഞാക്കനിയഞ്ഞാലുഎ  അതെപ  അഎഗശകേരനിക്കഞ്ഞാകനഞ്ഞാ  തെങ്ങളകടെ
രഞ്ഞാഷശയഎകകേഞ്ഞാണപ  കേഴനിയഞ്ഞാത ഒരവേസയനിലഞ്ഞാണപ  പതെനിപക്ഷേഎ നനില്ക്കുന്നതെപ. ....
(ബഹളഎ).... അതെനിനപ  ഞങ്ങള് എന്തുപനിഴച?  

ഇട കേഞ്ഞാരല്യതനില് ഒരു കപഞ്ഞാതുവേനികേഞ്ഞാരഎ  വേന്നകപഞ്ഞാള് ശശ.  എഎ.  എഎ.  മണനി
ഏറവഎ ഒടചനിതെല്യപൂരണമഞ്ഞായ നനിലപഞ്ഞാടെഞ്ഞാണപ  എടുതതെപ;  അകദ്ദേഹഎ തെഞ്ഞാന് പറഞ
നനിലയനില്തകന്ന  നനില്ക്കുകേയല  കചയതെപ.  തെകന്റെ  വേഞ്ഞാക്കുകേള്  ഏകതെങ്കെനിലുഎ
തെരതനില് ആകരകയങ്കെനിലുഎ  കവേദനനിപനിചനിടകണങ്കെനില് അതെനിനപ  നനിരവേല്യഞ്ഞാജഎ  കഖദഎ
പകേടെനിപനിക്കുനകവേന്നപ  പറഞഞ്ഞാല്  എന്തഞ്ഞാണപ  അതെനികന്റെ അരതഎ?  ആ മഞ്ഞാനല്യതെ
അഎഗശകേരനിക്കഞ്ഞാന് അവേരക്കപ കേഴനിയകണ?  അതരഎ ഒരു നനിലപഞ്ഞാടെപ സതശകേരനിക്കഞ്ഞാകതെ
അനഞ്ഞാവേശല്യമഞ്ഞായ  ഒരു  കേഞ്ഞാരല്യഎ  ഉടതെനിവേശരപനിചപ  നഞ്ഞാടനിലഞ്ഞാകകേ  കതെറഞ്ഞായ   ധഞ്ഞാരണ
ഉണഞ്ഞാക്കുന്നതെനിനുള്ള  ശമമഞ്ഞാണപ  നടെതനികക്കഞ്ഞാണനിരനിക്കുന്നതെപ.  അതെപ  ഇവേനികടെ
ഏശുന്ന കേഞ്ഞാരല്യമല; ജനങ്ങളഎ അകതെഞ്ഞാനഎ മുഖവേനിലയ്കക്കടുക്കനില എന്നഞ്ഞാണപ  അവേര
മനസ്സനിലഞ്ഞാകക്കണതെപ.
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ആര.എസപ.എസപ-ലുഎ ബനി.കജ.പനി.-യനിലുഎ  ആകള  കൂടലഞ്ഞാകണഞ്ഞാ നനിങ്ങള്ക്കപ
കജഞ്ഞാലനി എന്നപ  ഇവേനികടെ ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ അഎഗഎ കചഞ്ഞാദനിക്കുകേയുണഞ്ഞായനി.  ആ കജഞ്ഞാലനി
എന്തഞ്ഞായഞ്ഞാലുഎ  ഞങ്ങള്ക്കനില.  നനിങ്ങള്  ആ  കജഞ്ഞാലനി  എടുക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നഞ്ഞാല്  മതെനി.
അതെനികന്റെ മറപ വേനിശദഞ്ഞാഎശങ്ങളനികലക്കപ ഞഞ്ഞാന് കപഞ്ഞാകുന്നനില.  വേനിശദഞ്ഞാഎശങ്ങള് എകന്റെ
കേയ്യനില്  ഇലഞ്ഞാതതുകകേഞ്ഞാണല,  ഇകപഞ്ഞാള്  അതെനികനഞ്ഞാരു  അവേസരഎ  ഇലഞ്ഞാതതു
കകേഞ്ഞാണപ  ഞഞ്ഞാന്  പറയുന്നനികലകന്നയുള.  ഏതെഞ്ഞായഞ്ഞാലുഎ  നനിങ്ങള്  ആ  കജഞ്ഞാലനി
എടുക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നഞ്ഞാല് മതെനി എനമഞ്ഞാത്രകമ   എനനിക്കപ പറയഞ്ഞാനുള. 

ഇവേനികടെ  ഒരു  കമഞ്ഞാഹവമഞ്ഞായനി  നടെക്കുനകണന്നഞ്ഞാണപ  എനനിക്കപ  കതെഞ്ഞാനന്നതെപ.
നനിങ്ങള്  പറഞഞ്ഞാല്  ഏതെപ  ഓഫശസറഞ്ഞാണപ  കകേള്ക്കുകേ  എന്നപ  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ
ഒരഎഗഎ കചഞ്ഞാദനിച,  അങ്ങകന കകേള്ക്കഞ്ഞാത ഒരു ഓഫശസറുഎ ഓഫശസറഞ്ഞായനിടണഞ്ഞാകേനില.
അങ്ങകനകയഞ്ഞാരു കവേള്ളരനിക്കഞ്ഞാപടണകമഞ്ഞാനമല ഇതെപ; ആ ധഞ്ഞാരണകയഞ്ഞാനഎ കവേണ.
ഇട  സരക്കഞ്ഞാര  തെശരുമഞ്ഞാനനിക്കുന്ന  കേഞ്ഞാരല്യഎ  നടെപഞ്ഞാക്കഞ്ഞാന്  ബഞ്ഞാധല്യതെയുള്ളവേര
തെകന്നയഞ്ഞാണപ  ഓഫശസരമഞ്ഞാര.  അലഞ്ഞാകതെ  അവേരക്കപ  കതെഞ്ഞാനന്ന  കേഞ്ഞാരല്യഎ
നടെപഞ്ഞാക്കഞ്ഞാനല. സരക്കഞ്ഞാര തെശരുമഞ്ഞാനനിക്കുന്ന കേഞ്ഞാരല്യഎ നടെപഞ്ഞാക്കുകേ തെകന്ന കചയ്യുഎ, ഒരു
സഎശയവഎ  ആ  കേഞ്ഞാരല്യതനില്  കവേണ.  അനഞ്ഞാവേശല്യമഞ്ഞായ  ചനില  ധഞ്ഞാരണകേള്
ഉണഞ്ഞാക്കഞ്ഞാന്  ശമനികക്കണ.  ഒരു  ഭഞ്ഞാഗതപ  ഇവേനികടെ  കൂടതരവേഞ്ഞാദനിതെതഎ
നഷ്ടകപടനിരനിക്കുനകവേനഎ  അകതെസമയഎ  തെകന്ന  കവേകറഞ്ഞാരു  ഭഞ്ഞാഗതപ,  ഇവേനികടെ
സരക്കഞ്ഞാര  പറഞഞ്ഞാല്  കകേള്ക്കഞ്ഞാത  ഉകദല്യഞ്ഞാഗസരഞ്ഞാണുള്ളകതെനഎ  പറയുന.
എന്തഞ്ഞാണപ  അതെനികന്റെ  ഉകദ്ദേശല്യഎ;  എന്തപ  ഉകദ്ദേശല്യകതഞ്ഞാടുകൂടെനിയഞ്ഞാണപ  പറയുന്നതെപ?
ഇട  നഞ്ഞാടെനികന്റെ  ജനഞ്ഞാധനിപതെല്യപരമഞ്ഞായ  സമ്പ്രദഞ്ഞായങ്ങള്ക്കപ  നനിരക്കുന്നതെഞ്ഞാകണഞ്ഞാ
ആ  വേരതമഞ്ഞാനങ്ങള്;  അങ്ങകനയഞ്ഞാകണഞ്ഞാ  കചകയ്യണതെപ?  ഭരണപക്ഷേവഎ
പതെനിപക്ഷേവകമഞ്ഞാകക്കയുണഞ്ഞാകുഎ;  പകക്ഷേ,  ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  പവേരതനങ്ങള്  ഇട
നഞ്ഞാടനില്  ആ  നനിലയപ  നടെകക്കണതുമകല;  അതെനികനതകന്ന  തെകേരക്കതക്ക
രശതെനിയനിലുള്ള പരഞ്ഞാമരശങ്ങള് ഉണഞ്ഞാകകേണതുകണഞ്ഞാ? അതുകകേഞ്ഞാണപ അതരതനിലുള്ള
ധഞ്ഞാരണകയഞ്ഞാനഎ കവേണ.  കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള് കൃതെല്യമഞ്ഞായനി നടെനകപഞ്ഞാകുഎ.  അതെപ കൃതെല്യമഞ്ഞായനി
നടെതഞ്ഞാന്  തെകന്നയഞ്ഞാണപ  ഇട  സരക്കഞ്ഞാര  നനില്ക്കുന്നതെപ.  നനിയമവേനിരുദമഞ്ഞായ  ഒരു
കേഞ്ഞാരല്യവഎ  ഇട സരക്കഞ്ഞാരനികന്റെ ഭഞ്ഞാഗത്തുനനിനണഞ്ഞാകേനില.  നനിയമപരമഞ്ഞായ കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള്
കചയ്യുകമ്പഞ്ഞാള്  ആ  കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള്  നടെതഞ്ഞാന്  എലഞ്ഞാവേരക്കുഎ  ബഞ്ഞാധല്യതെയുണഞ്ഞാകുഎ
എന്നതുകൂടെനി  ഓരമനിപനിക്കഞ്ഞാനഞ്ഞാണപ  ഞഞ്ഞാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതെപ.  ഇട  പശ്നഎ  സഭ
നനിരതനിവേചപ ചരച കചകയ്യണ കേഞ്ഞാരല്യമനില.
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മനി  .    സശക്കര:  ബഹുമഞ്ഞാനകപട  മുഖല്യമനനിയുകടെ  വേനിശദശകേരണതനികന്റെ
അടെനിസഞ്ഞാനതനില് അടെനിയന്തരപകമയതനിനപ അവേതെരണഞ്ഞാനുമതെനി നനികഷേധനിക്കുന.

(അടെനിയന്തരപകമയഞ്ഞാവേതെരണതനിനപ അനുമതെനി നനികഷേധനിച.)

പതെനിപക്ഷേകനതെഞ്ഞാവേപ  (ശശ  .    രകമശപ  കചന്നനിതല):  സര,  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ
കമമ്പര  ശശ.  വേനി.  ഡനി.  സതെശശന്  ഇവേനികടെ  ഉന്നയനിച  അടെനിയന്തരപകമയതനിനപ
മറുപടെനി  പറഞ  മുഖല്യമനനിക്കപ  മറുപടെനിയഞ്ഞായനി  ശശ.  കേഞ്ഞാനഎ  രഞ്ഞാകജന്ദ്രകന്റെ  ഒരു
പസഞ്ഞാവേനയഞ്ഞാണപ   ശദയനില്കപടുതഞ്ഞാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതെപ  -  'മുതെലഞ്ഞാളനിയുകടെ
വശലനിയഞ്ഞാണപ  മുഖല്യമനനിക്കപ,  സമരഎ  കകേഞ്ഞാണപ  എന്തുകനടെനികയന്നപ  കചഞ്ഞാദനിചതെപ
മുതെലഞ്ഞാളനിമഞ്ഞാരഞ്ഞാണപ  '  എന്നപ   മുഖല്യമനനി  പനിണറഞ്ഞായനി  വേനിജയകന  സനി.പനി.കഎ.
സഎസഞ്ഞാന കസക്രടറനി  ശശ.  കേഞ്ഞാനഎ  രഞ്ഞാകജന്ദ്രന് ഓരമനിപനിക്കുകേയുണഞ്ഞായനി.  കട്രേഡപ
യൂണനിയന്  സമരങ്ങള്കക്കതെനികര  പണപ  മുതെലഞ്ഞാളനിമഞ്ഞാര  കചഞ്ഞാദനിച  കചഞ്ഞാദല്യമഞ്ഞാണതെപ.
അതെഞ്ഞാണപ ഇവേനികടെ ഉണഞ്ഞായനിരുന്ന പഞ്ഞാരമ്പരല്യഎ.  അകദ്ദേഹഎ കവേകറഞ്ഞാനകൂടെനി പറഞ്ഞു,
16-2-2017-കല  മഞ്ഞാതൃഭൂമനി പത്രതനില് വേന്നതെഞ്ഞാണപ, 'ജനകേശയ സമരങ്ങകളഞ്ഞാടെപ മുഖഎ
തെനിരനിചഞ്ഞാല്  നന്ദനിഗ്രഞ്ഞാഎ  ഇവേനികടെ  ആവേരതനിക്കകപടുഎ'.  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ മുഖല്യമനനി
കൂടതരവേഞ്ഞാദനിതെതകതപറനി  പറഞ്ഞു.  അങ്ങയുകടെ  കതെഞ്ഞാടപ  ഇപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന
ശശ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരകന്റെ പഞ്ഞാരടനിയുകടെ കസക്രടറനിയഞ്ഞാണപ ഇട രണപ കസ്റ്ററ്റുകമന്റുകേളഎ
നടെതനിയതെപ.  മഞ്ഞാത്രമല,  ഇതെപ  ജനയുഗതനികലഞ്ഞാ  കദശഞ്ഞാഭനിമഞ്ഞാനനിയനികലഞ്ഞാ
വേശക്ഷേണതനികലഞ്ഞാ അല വേന്നതെപ.  അങ്ങപ നനിയമസഭയനില് ഇകപഞ്ഞാള് പറഞ എലഞ്ഞാ
കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള്ക്കുമുളള മറുപടെനി ശശ. കേഞ്ഞാനഎ രഞ്ഞാകജന്ദ്രകന്റെ ഇട വേഞ്ഞാക്കുകേളനിലൂകടെ  പറയഞ്ഞാന്
ഞഞ്ഞാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.  'ഒരു  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേഞ്ഞാരന്  സമരകത  വേനിലയനിരുത്തുന്നതെപ
സമരതനികല ജനബഞ്ഞാഹുലല്യഎ കകേഞ്ഞാകണഞ്ഞാനമല.  ഡല്ഹനിയനില് സനി.പനി.കഎ.(എഎ)
12  കപകര വേചപ സമരഎ നടെതഞ്ഞാറുണപ,   ആന്ധ്രപകദശനില്  10  കപകര വേചപ  സമരഎ
നടെതഞ്ഞാറുണപ, മദ്രഞ്ഞാസനില് സമരഎ നടെതഞ്ഞാറുണപ.  ആളകേളകടെ ബഞ്ഞാഹുലല്യഎ അല  ഒരു
കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേഞ്ഞാരന്  വേനിലയനിരുകതണതെപ,  ഇഷേന്യൂവേനികന്റെ  ബലമഞ്ഞാണപ.  ഉന്നയനിക്കുന്ന
പശ്നമഞ്ഞാണപ പധഞ്ഞാനകപട കേഞ്ഞാരല്യഎ.'  നഞ്ഞാലുകപരുള്ള സമരമഞ്ഞായനിരുനകവേന്നപ  ഇന്നകല
ശശ.  എഎ.  എഎ.  മണനി പറഞ്ഞു.  എന്നഞ്ഞാല് ഇന്നപ  അങ്ങപ പറയുന  31  ആളകേളകടെ
കപരനില്  കകേകസ്സടുത്തുകവേന്നപ.  ആകരയഞ്ഞാണപ  വേനിശതസനികക്കണതെപ?  നഞ്ഞാലുകപര
നടെതനിയ സമരതനിനപ  31 ആളകേളകടെ കപരനില് കകേകസ്സടുകക്കണ കേഞ്ഞാരല്യകമന്തഞ്ഞാണപ?
അങ്ങപ  കകേരളതനികന്റെ  ഏറവഎ  സമുന്നതെമഞ്ഞായ  സഞ്ഞാനതനിരനിക്കുന്ന വേല്യക്തനിയഞ്ഞാണപ.
ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ  മുഖല്യമനനി,  അങ്ങപ  ഇന്നകത  മലയഞ്ഞാള  മകനഞ്ഞാരമ  പത്രതനികന്റെ
എഡനികറഞ്ഞാറനിയല്  വേഞ്ഞായനിക്കണഎ.  ഞഞ്ഞാന്  അതെപ  വേഞ്ഞായനിക്കഞ്ഞാഎ,  'മലനിനഭഞ്ഞാഷേയനില്
പസഎഗഎ നടെതനിയ മനനികയ നല്യഞ്ഞായശകേരനിക്കഞ്ഞാന്കവേണനി ഇന്നകല നനിയമസഭയനില്
മുഖല്യമനനി  നമ്മുകടെ  നഞ്ഞാടഭഞ്ഞാഷേയുകടെതെകന്ന  വേനില  ഇടെനിചകപഞ്ഞാള്  മധുരമലയഞ്ഞാളതനികന്റെയുഎ
മുഴുവേന്  മലയഞ്ഞാളനിയുകടെയുഎ  വേനിലകൂടെനിയഞ്ഞാണപ  ഇടെനിഞതെപ  '.  ഒരു  മുഖല്യമനനികയപറനി
മലയഞ്ഞാള  മകനഞ്ഞാരമകയകപഞ്ഞാകല  കകേരളതനില്  ഏറവഎ  കൂടുതെല്  സരക്കുകലഷേനുള്ള
പത്രതനികന്റെ  എഡനികറഞ്ഞാറനിയല്  ആണപ.  സമയക്കുറവമൂലഎ  ഞഞ്ഞാന്  ബഞ്ഞാക്കനി
വേഞ്ഞായനിക്കുന്നനില. 
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ഇവേനികടെ വവേക്കഎ മുഹമദപ ബഷേശറനികന്റെ  'ന്റുപ്പുപഞ്ഞാകക്കഞ്ഞാരഞ്ഞാകനണഞ്ഞാരന'  എന്ന
പുസകേതനില്  'കകേഞ്ഞാചതെഞ്ഞാച'  എകന്നഞ്ഞാരു  കേഥഞ്ഞാപഞ്ഞാത്രമുണപ.  വേഴനികയ  കപഞ്ഞാകുന്നവേകര
വേഞ്ഞായനില്  കതെഞ്ഞാനന്നകതെലഞ്ഞാഎ  വേനിളനിചപറയുന്നതെനികന  ശഞ്ഞാസനിച  തെകന്റെ  മകേകളഞ്ഞാടു
പറയുന്നതെപ  'എനനിക്കപ  വലനസകണടെശ'  എന്നഞ്ഞാണപ.  എനവേചഞ്ഞാല്  'എനനിക്കപ
വലസന്സണപ'  എന്നഞ്ഞാണപ പറയുന്നതെപ. ആ വലസന്സഞ്ഞാകണഞ്ഞാ മുഖല്യമനനി, അങ്ങപ
ശശ.  എഎ.  എഎ.  മണനിക്കപ  കകേഞ്ഞാടുതനിടള്ളതെപ.  ശശ.  എഎ.  എന്.  കേഞ്ഞാരകശ്ശരനി  ഇന്നപ
മലയഞ്ഞാള  മകനഞ്ഞാരമയനില്  എഴുതെനിയ  കലഖനതനില്  പറയുന്ന  കേഞ്ഞാരല്യമഞ്ഞാണപ  ഞഞ്ഞാന്
പറഞതെപ.  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ  മുഖല്യമനനി,  അങ്ങപ  പറഞകലഞ്ഞാ,  അങ്ങയുകടെ
ഗവേണ്കമന്റെനിനപ  കൂടതരവേഞ്ഞാദനിതെതമുകണന്നപ.  ഒരു  മുഖല്യമനനി  അങ്ങനകയ പറയഞ്ഞാന്
പഞ്ഞാടുള;  ഒരു  മുഖല്യമനനി  അങ്ങനകയ  പവേരതനിക്കഞ്ഞാന്  പഞ്ഞാടുള;  ഒരു  മനനിസഭ
അങ്ങനകയ പവേരതനിക്കഞ്ഞാന് പഞ്ഞാടുള.  പകക്ഷേ,  കേഴനിഞ ഒരു മഞ്ഞാസമഞ്ഞായനി കകേരളഎ
കേഞ്ഞാണുന്നകതെന്തഞ്ഞാണപ?  ഇവേനികടെ അങ്ങയുകടെ അഖനികലന്തല്യഞ്ഞാ കസക്രടറനി  ആയനിരുന്ന
ശശ. പകേഞ്ഞാശപ കേഞ്ഞാരഞ്ഞാടപ പറയുന്നകതെന്തഞ്ഞാണപ? 'സനി.പനി.കഎ. പതെനിപക്ഷേതനികന്റെ കറഞ്ഞാള്
കേളനിക്കരുതെപ  '  എന്നഞ്ഞാണപ  കകേഞ്ഞാഴനികക്കഞ്ഞാടെപ  വേചപ  നടെന്ന  സകമളനതനില്  ഇടെതു
മുന്നണനിയനികല  രണഞ്ഞാമകത  കേക്ഷേനിയഞ്ഞായ  സനി.പനി.കഎ.-യുകടെ  കനരക്കപ
ചൂണനികക്കഞ്ഞാണപ   അകദ്ദേഹഎ പറഞതെപ.  കപഞ്ഞാലശസപ  നയതനില് സനി.പനി.കഎ.-ക്കപ
പൂരണ  തൃപനിയനില.  ഞഞ്ഞാന്  ആ  കേഞ്ഞാരല്യങ്ങളനികലയപ  കേടെക്കുന്നനില.  അതെപ  ഇനനി
ഇവേനികടെ  വേരഞ്ഞാന്  കപഞ്ഞാകുന്ന  കേഞ്ഞാരല്യമഞ്ഞാണപ.  അങ്ങപ  പറഞതുകപഞ്ഞാകല  അതരഎ
വേനിശദഞ്ഞാഎശങ്ങളനികലയപ  കേടെക്കഞ്ഞാന്  ഇനനിയുഎ സമയമുണപ.  ഇട  ഗവേണ്കമന്റെനിനപ
കൂടതരവേഞ്ഞാദനിതെതമുണഞ്ഞായനിരുകന്നങ്കെനില് അങ്ങപ പറഞ ആ കുരനിശപ കപഞ്ഞാളനിക്കുന്നതെനിനു
മുമ്പപ,  144  പഖല്യഞ്ഞാപനിക്കുന്നതെനിനുമുമ്പപ  കകേരളതനികല  മുഖല്യമനനി  അതെപ
അറനിയണമഞ്ഞായനിരുന.  അകലങ്കെനില്  മുഖല്യമനനിക്കപ  ആ  സഞ്ഞാനതനിരനിക്കഞ്ഞാനുള്ള
കയഞ്ഞാഗല്യതെ  എന്തഞ്ഞാണപ?  റവേനന്യൂ  വേകുപ്പുമനനി  ചലനിക്കനില;  മുഖല്യമനനി  അറനിയഞ്ഞാകതെ
അവേനികടെ  ഒരു  ചലനവമുണഞ്ഞാകേനില.  അങ്ങകയഞ്ഞാടുള്ള  എലഞ്ഞാ  ബഹുമഞ്ഞാനവഎ  കകേഞ്ഞാണപ
ഞഞ്ഞാന്  പറയുന,  അങ്ങപ  അതെപ  അനുവേദനിചകകേഞ്ഞാടുക്കഞ്ഞാന്  പഞ്ഞാടെനിലഞ്ഞായനിരുന.  അങ്ങപ
വധരല്യമുള്ള  ഒരു  മുഖല്യമനനിയഞ്ഞാകണങ്കെനില്  അതെപ  അനുവേദനിചകകേഞ്ഞാടുക്കഞ്ഞാന്
പഞ്ഞാടെനിലഞ്ഞായനിരുന;  പകക്ഷേ  അങ്ങപ  അതെപ  അനുവേദനിചകകേഞ്ഞാടുത്തു.  അങ്ങപ  ഇട
നനിയമസഭയനില്  പറഞകലഞ്ഞാ,  എനനിക്കപ  കവേദന  കതെഞ്ഞാന്നനി,  കകേരളതനികല  ഒരു
മുഖല്യമനനി  പറയഞ്ഞാന് പഞ്ഞാടെനിലഞ്ഞായനിരുന.  കപഞ്ഞാലശസപ അറനിയഞ്ഞാകതെ  144  പഖല്യഞ്ഞാപനിച.
ഞഞ്ഞാന്  ആഭല്യന്തര  വേകുപ്പുമനനിയഞ്ഞായനി  ഇരുന്നനിടള്ള  ആളഞ്ഞാണപ.  സഎസഞ്ഞാനതനികന്റെ
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മുഖല്യമനനിയുഎ ആഭല്യന്തര വേകുപ്പുമനനിയുമറനിയഞ്ഞാകതെ കകേരളതനികന്റെ ഏകതെങ്കെനിലുഎ ഒരു
സലതപ  144  പഖല്യഞ്ഞാപനിക്കുകമഞ്ഞാ;  ഏകതെങ്കെനിലുഎ  ഒരു  സലതപ  അങ്ങയുകടെ
അനുവേഞ്ഞാദമനിലഞ്ഞാകതെ കവേളപനിനപ 7.00 മണനിക്കപ 144 പഖല്യഞ്ഞാപനിചനിടപ കുരനികശഞ്ഞാ എകന്തഞ്ഞാ
ആകേകട  അവേനികടെനനിന്നപ  കപഞ്ഞാളനിക്കുകമഞ്ഞാ?  മതെചനിഹ്നങ്ങകള  കേകയ്യറങ്ങള് ക്കുഎ
നനിയമവേനിരുദ  പവേരതനങ്ങള്ക്കുഎ  ഉപകയഞ്ഞാഗനിക്കുന്ന  ഒരു  നടെപടെനികയഞ്ഞാടുഎ
യു.ഡനി.എഫപ.-നപ  തെഞ്ഞാല്പരല്യമനില.  അതെപ  ശരനിയഞ്ഞാകണനള്ള  അഭനിപഞ്ഞായവഎ
എനനിക്കനില.  കേകയ്യറക്കഞ്ഞാര അമ്പലവഎ  പള്ളനിയുഎ  കുരനിശുഎ  ശൂലവഎ  കകേഞ്ഞാണ്ടുവേചനിടപ
അകതെലഞ്ഞാഎ  കേകയ്യറുന്ന  നടെപടെനികയഞ്ഞാടെപ  ഞങ്ങള്ക്കപ  കയഞ്ഞാജനിപനില.  ബഹുമഞ്ഞാനകപട
മുഖല്യമനനി ഒരു കേഞ്ഞാരല്യഎ  ഓരക്കണഎ.  മൂന്നഞ്ഞാറനില് ഇകപഞ്ഞാള് നടെക്കുന്നതെപ എന്തഞ്ഞാണപ;
ചനില കതെഞ്ഞാഴനിലഞ്ഞാളനികേള് സമരഎ കചയ്യുന,   അവേരുകടെ ആവേശല്യങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുന,
ആ ആവേശല്യങ്ങകളഞ്ഞാടെപ കപഞ്ഞാലശസനികന്റെ സമശപനഎ എന്തഞ്ഞാണപ;  ഇതെപ ശരനിയല.  അങ്ങപ
എത്രകയഞ്ഞാ കതെഞ്ഞാഴനിലഞ്ഞാളനി സമരങ്ങള് കേണനിടള്ള ആളഞ്ഞാണപ,  എത്രകയഞ്ഞാ കതെഞ്ഞാഴനിലഞ്ഞാളനി
സമരങ്ങള്ക്കപ  കനതൃതെതഎ  കകേഞ്ഞാടുത  ആളഞ്ഞാണപ.  സനി.പനി.ഐ.(എഎ)  പവേരതകേര
അവേകര ഭശഷേണനികപടുത്തുന. മഞ്ഞാധല്യമ പവേരതകേകരയുഎ സമരക്കഞ്ഞാകരയുഎ കപഞ്ഞാലശസപ
കനരനിടുന.  ഇതെപ  ശരനിയഞ്ഞായ  നടെപടെനിയല.  ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  വേല്യതെല്യസമഞ്ഞായ
നനിലപഞ്ഞാടുകേകളഞ്ഞാടെപ  ആളകേള്  സമരഎ  കചയ്കതെന്നനിരനിക്കുഎ,  ആ  സമരങ്ങകളഞ്ഞാടെപ
എതെനിരപ്പുണഞ്ഞാകുഎ.  അകതെഞ്ഞാകക്ക  സതഞ്ഞാഭഞ്ഞാവേനികേമഞ്ഞാണപ.  സമരപന്തല്  കപഞ്ഞാളനിക്കുകേ,
സമരക്കഞ്ഞാകര  അടെനിചമരത്തുകേ,  അവേരുകടെ  കപരനില്  എത്ര  കകേസ്സുകേളഞ്ഞാണപ
എടുതനിരനിക്കുന്നതെപ?  കഎ.പനി.സനി.-യനികല  എത്ര  വേകുപ്പുകേള്  ഉപകയഞ്ഞാഗനിചഞ്ഞാണപ
കകേസ്സുകേള് രജനിസ്റ്റര  കചയനിരനിക്കുന്നകതെന്നപ  അങ്ങപ  ഇവേനികടെ  വേഞ്ഞായനിചകലഞ്ഞാ.   ഇതെപ
ശരനിയഞ്ഞായ  നടെപടെനിയല.  അകങ്ങയപ  ആരപ  ഇതെപ  എഴുതെനിതന്നഞ്ഞാലുഎ  അങ്ങപ  ഇതെപ
പുനനഃപരനികശഞ്ഞാധനിക്കണകമന്നഞ്ഞാണപ  എനനിക്കപ  പറയഞ്ഞാനുള്ളതെപ.  ഇതെപ  യു.ഡനി.എഫപ.
അല,  എല്.ഡനി.എഫപ.  ആകണന്നപ  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ  മുഖല്യമനനി  എകപഞ്ഞാഴുഎ
പറയഞ്ഞാറുണപ. എല്.ഡനി.എഫപ.-കന്റെ സതഭഞ്ഞാവേകമന്തഞ്ഞാകണന്നപ ഞങ്ങള്ക്കപ ഇകപഞ്ഞാഴഞ്ഞാണപ
മനസ്സനിലഞ്ഞായതെപ. ഇന്നകല കസക്രകടറനികയറ്റുകപഞ്ഞാലുഎ കേടുത വേനിമരശനഎ  നടെതനിയതെഞ്ഞായനി
പത്രതനില് വേഞ്ഞാരത വേന്നനിടണപ. പത്രവേഞ്ഞാരതകേള് ശരനിയഞ്ഞാകണങ്കെനില് ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ
മുഖല്യമനനി  അങ്ങപ  ഈ  പസഎഗഎ  ഇന്നപ  നടെത്തുമഞ്ഞായനിരുന്നനികലന്നഞ്ഞാണപ  എനനിക്കപ
പറയഞ്ഞാനുള്ളതെപ.  കകേരളതനികന്റെ  ചരനിത്രതനില്  ഇതുകപഞ്ഞാകലഞ്ഞാരു  സഎഭവേഎ
ഉണഞ്ഞായനിടകണഞ്ഞാ?  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ മനനിയുകടെ പസഎഗങ്ങള് ഒരു സഎസഞ്ഞാനകത
ജനങ്ങള്ക്കപ  മുഴുവേന്  ആകക്ഷേപകേരമഞ്ഞാകണങ്കെനില്  അങ്ങപ  മുന്വകേകയടുതപ
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അതെനികന വേനിലക്കുകേയകല കവേണതെപ;  മുഖല്യമനനി ആ മനനികയ ശഞ്ഞാസനിക്കുകേയകല
കവേണതെപ? അകതെഞ്ഞാനമലഞ്ഞാകതെ അങ്ങപ ഇതെനികന നല്യഞ്ഞായശകേരനിക്കുന്നതെനികനഞ്ഞാടെപ എനനിക്കപ
ഒരു  കേഞ്ഞാരണവേശഞ്ഞാലുഎ  കയഞ്ഞാജനിക്കഞ്ഞാന്  സഞ്ഞാധനിക്കുകേയനില.  കകേഞ്ഞാണ്ഗ്രസ്സുകേഞ്ഞാരുഎ
ബനി.കജ.പനി.-ക്കഞ്ഞാരുഎ  അവേനികടെ  കപഞ്ഞായനിരനിക്കുനകവേന്നപ  അങ്ങപ  പറഞ്ഞു.  ഒരു
ജനകേശയ  സമരഎ  ഉണഞ്ഞായകപഞ്ഞാള്,  ലഞ്ഞാ  അക്കഞ്ഞാഡമനിയനില്  സമരഎ  നടെന്നകപഞ്ഞാള്
അവേനികടെ  സനി.പനി.ഐ.(എഎ.)-ഉഎ  ബനി.കജ.പനി.-യുഎ  കകേഞ്ഞാണ്ഗ്രസഎ  ഉണഞ്ഞായനിരുന.
വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ വേകുപ്പുമനനി  വേനിളനിചപ  ആ  സമരഎ  ഒത്തുതെശരതതെനികനക്കുറനിചപ
നമുക്കറനിയഞ്ഞാഎ.   കപഞ്ഞാതുവേഞ്ഞായ ഒരു വേനിഷേയഎ ഉണഞ്ഞാകുകമ്പഞ്ഞാള് എലഞ്ഞാ പഞ്ഞാരടനിക്കഞ്ഞാരുഎ
അവേനികടെ  കപഞ്ഞാകുഎ.  അവേനികടെ  കപഞ്ഞാകുന്നവേകരലഞ്ഞാവേരുഎ  തെമനില്  കൂടകകേടഞ്ഞാകണഞ്ഞാ;
ആ  കപഞ്ഞാകുന്നവേകരലഞ്ഞാഎ  കചരന്നപ  മഴവേനില്  സഖല്യമഞ്ഞാകണഞ്ഞാ?  കകേരളതനികല  ജനങ്ങകള
നനിങ്ങള്ക്കപ പറഞ്ഞു പറനിക്കഞ്ഞാന് കേഴനിയനില.  കുകറ നഞ്ഞാളകേളഞ്ഞായനി ഇതെപ തുടെങ്ങനിയനിടപ.
ഹനിന്ദുവേഞ്ഞായ  ഏകതെങ്കെനിലുഎ  രഞ്ഞാഷശയ  കനതെഞ്ഞാവേനികന്റെ  കപരപ  കകേടഞ്ഞാല്  ഉടെകന  അവേന്
ബനി.കജ.പനി.-യനില്  കചരഞ്ഞാന്  കപഞ്ഞാകുകേയഞ്ഞാകണന്നപ  പറയുഎ.  അവേകരകയലഞ്ഞാഎ
ആര.എസപ.എസപ.-കേഞ്ഞാരഞ്ഞാകണന്നപ പറയുഎ.  അവേകരലഞ്ഞാഎ  ബനി.കജ.പനി.-യനില് കചരന
കവേന്നപ  പറയുഎ.  ഇകതെലഞ്ഞാഎ  അപകേടെകേരമഞ്ഞായ  രഞ്ഞാഷശയമഞ്ഞാണപ.  കകേരളതനില്
ബനി.കജ.പനി.-കയ  ശക്തനികപടുതഞ്ഞാന്  സനി.പനി.ഐ.(എഎ)  നടെതനികക്കഞ്ഞാണനിരനിക്കുന്ന
ശമങ്ങളകടെ ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞാണനിതെപ.  നനിങ്ങള് ഇതെപ അവേസഞ്ഞാനനിപനിക്കണഎ.  ബനി.കജ.പനി.-കയ
ശക്തനികപടുതഞ്ഞാന് നനിങ്ങള് ശമനിക്കരുതെപ. കകേരളതനികന്റെ മണനില് ആര.എസപ.എസപ-നുഎ
ബനി.കജ.പനി.-ക്കുഎ വേളരഞ്ഞാനുള്ള അവേസരഎ ഉണഞ്ഞാകേഞ്ഞാകതെ കനഞ്ഞാക്കഞ്ഞാന് ബഞ്ഞാധല്യതെയുള്ള
പഞ്ഞാരടനിയഞ്ഞാണപ  നനിങ്ങളകടെതുഎ.  ആ നനിങ്ങളഞ്ഞാണപ  ഇവേനികടെയുള്ള ഓകരഞ്ഞാരുതരുകടെയുഎ
കപരപ പറഞപ അവേകരലഞ്ഞാഎ ബനി.കജ.പനി.ക്കഞ്ഞാരഞ്ഞാകണന്നപ പറയുന്നതെപ.  ബനി.കജ.പനി.-യുകടെ
റനിക്രൂടപകമന്റെപ  ഏജന്റുമഞ്ഞാരഞ്ഞായനി സനി.പനി.ഐ.(എഎ)  മഞ്ഞാറഞ്ഞാന് പഞ്ഞാടെനികലന്നഞ്ഞാണപ എനനിക്കപ
പറയഞ്ഞാനുള്ളതെപ.  അതുകകേഞ്ഞാണപ  അവേനികടെ  നടെക്കുന്ന  സമരതനില്  രഞ്ഞാഷശയമനില.
കപഞ്ഞാമ്പവള  ഒരുവമ  നടെത്തുന്ന  സമരതനില്  എലഞ്ഞാവേരുഎ  പകങ്കെടുക്കുനണപ.
ശശ. സനി. ആര. നശലകേണ്ഠന് ഏതെപ പഞ്ഞാരടനിയഞ്ഞാണപ? ...(ബഹളഎ).. ആഎ ആദ്മനി പഞ്ഞാരടനിയഞ്ഞാണപ.

മനി  .   സശക്കര: കയസപ.. കയസപ..  

ശശ  .   രകമശപ കചന്നനിതല : സര, ശശ. ഇ. പനി. ജയരഞ്ഞാജനപ എന്തുപറനി?

ശശ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഞ്ഞാ ജന്:   സര,  ബഹുമഞ്ഞാനകപട പനി.  ടെനി.  കതെഞ്ഞാമസനികനഞ്ഞാടെപ
കചഞ്ഞാദനിക്കൂ അകദ്ദേഹതനിനപ എന്തുപറനികയന്നപ.  അതെപ പരനികശഞ്ഞാധനിക്കുന്നതെപ നലതെഞ്ഞാണപ.
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ശശ  .    രകമശപ  കചന്നനിതല:  ശശ.  സനി.  ആര.  നശലകേണ്ഠന് ആഎ ആദ്മനി
പഞ്ഞാരടനിയുകടെ  കനതെഞ്ഞാവേഞ്ഞാണപ.  ആഎ ആദ്മനി  പഞ്ഞാരടനികയഞ്ഞാടെപ  ശശ.  ഇ.  പനി.  ജയരഞ്ഞാജന്
ഇത്രയധനികേഎ ആകക്രഞ്ഞാശഎ കേഞ്ഞാണനികക്കണ കേഞ്ഞാരല്യകമന്തഞ്ഞാണപ; ശശ. സനി. ആര. നശലകേണ്ഠന്
ആഎ  ആദ്മനി  പഞ്ഞാരടനി  സഎസഞ്ഞാന  പസനിഡന്റെഞ്ഞാണപ.  അകദ്ദേഹവഎ  അവേനികടെ
സമരതനിനനിരനിക്കുന.  ഞങ്ങളഎ  അവേരുകടെ  സഖല്യതനിലഞ്ഞാകണഞ്ഞാ;  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ
മുഖല്യമനനി  ശശ.  കകേജപ രനിവേഞ്ഞാളനികന  കേണ്ടു.  നല  കേഞ്ഞാരല്യമഞ്ഞാണപ.  ഞഞ്ഞാന്  അതെനികന
എതെനിരക്കുന്നനില.  അകദ്ദേഹഎ  എകന്റെയുഎ  സഹൃതഞ്ഞാണപ.  മൂന്നഞ്ഞാറനില്  നടെതനി
കക്കഞ്ഞാണനിരനിക്കുന്ന  സമരകത  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ  മുഖല്യമനനി  കേഞ്ഞാകണണതെപ  ഈ
രശതെനിയനിലല.  അങ്ങപ  ഈ  സമരകത  പുചനിചപ  തെള്ളുന്നതെപ  ശരനിയല.  സമരതനിനപ
ആളനികലന്നപ  പറഞപ  അവേകര  അപമഞ്ഞാനനിക്കുന്നതെപ  ശരനിയല.  കകേരളതനികന്റെ
ജനമനസ്സപ ആ സമരകതഞ്ഞാകടെഞ്ഞാപമുകണന്നപ പറയഞ്ഞാന് ഞഞ്ഞാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയഞ്ഞാണപ.
അതുകകേഞ്ഞാണപ ഇത്രയുഎ  കമഞ്ഞാശമഞ്ഞായ നനിലയനില് സശതെതകത അപമഞ്ഞാനനിച വവേദദ്യുതെനി
വേകുപ്പുമനനി ആ സഞ്ഞാനഎ രഞ്ഞാജനിവേചപ  പരസല്യമഞ്ഞായനി മഞ്ഞാപപ പറയുകേയഞ്ഞാണപ  കവേണതെപ.
അകദ്ദേഹകത  സഎരക്ഷേനിക്കുന്ന  സരക്കഞ്ഞാര  നടെപടെനികയഞ്ഞാടെപ  ഞങ്ങള്ക്കപ  കേടുത
പതെനികഷേധമുണപ.  ഞങ്ങള്ക്കപ അതെനികനഞ്ഞാടെപ കയഞ്ഞാജനിക്കഞ്ഞാന് കേഴനിയനില.  ഗവേണ്കമന്റെപ
ഈ  നടെപടെനിയല  സതശകേരനികക്കണതെപ.  ജനഞ്ഞാഭനിലഞ്ഞാഷേകത  മഞ്ഞാനനിചകകേഞ്ഞാണപ
ബഹുമഞ്ഞാനകപട  വവേദദ്യുതെനി  വേകുപ്പുമനനിയുകടെ  രഞ്ഞാജനി  വേഞ്ഞാങ്ങഞ്ഞാന്  മുഖല്യമനനി
തെയ്യഞ്ഞാറഞ്ഞാകേണകമന്നപ  അഭല്യരതനിക്കുന.  ശക്തമഞ്ഞായ  പകക്ഷേഞ്ഞാഭങ്ങളമഞ്ഞായനി  ഞങ്ങള്
മുകന്നഞ്ഞാടകപഞ്ഞാകുകമന്നപ പറയഞ്ഞാന്  ഈ സന്ദരഭഎ ഉപകയഞ്ഞാഗനിക്കുകേയഞ്ഞാണപ. 

(ശശ.  എഎ.  എഎ.  മണനിയുകടെ രഞ്ഞാജനി ആവേശല്യകപടപ  യു.ഡനി.എഫപ.  അഎഗങ്ങള്
ബഞ്ഞാനര ഉയരതനിപനിടെനിചപ സശക്കറുകടെ ഡയസനിനു മുന്നനില്  വേനനനിന്നപ മുദ്രഞ്ഞാവേഞ്ഞാകേല്യഎ
വേനിളനിചപ സഭഞ്ഞാനടെപടെനികേള് തെടെസ്സകപടുതനികക്കഞ്ഞാണനിരുന.)

ശശ  .    കകേ  .    എഎ  .    മഞ്ഞാണനി:  സര,  ബഹുമഞ്ഞാനല്യനഞ്ഞായ മുഖല്യമനനി  വേനിഷേയതനില്
നനിനഎ ഒഴനിഞ്ഞുമഞ്ഞാറുകേയഞ്ഞാണുണഞ്ഞായതെപ. ഇവേനികടെ പശ്നഎ കേകയ്യറമല, ശശ. എഎ. എഎ. മണനി
നടെതനിയ  പസഞ്ഞാവേനയഞ്ഞാണപ.  സശതെതകത  അപമഞ്ഞാനനിച,   അവേകഹളനപരമഞ്ഞായ
പസഞ്ഞാവേനയഞ്ഞാണപ ഇവേനിടെകത പശ്നഎ.  ആ പസഞ്ഞാവേനയ്കക്കതെനികര നഞ്ഞാടെന് ഭഞ്ഞാഷേയഞ്ഞാണപ
എനപറഞപ  അതെനികന  ലഘൂകേരനിക്കുന്ന  ബഹുമഞ്ഞാനകപട  മുഖല്യമനനിയുകടെ
നനിലപഞ്ഞാടെനികനഞ്ഞാടെപ  ഞങ്ങള്  പതെനികഷേധനിക്കുന.  ഇതെപ  നഞ്ഞാടെന്  ഭഞ്ഞാഷേയഞ്ഞാകണഞ്ഞാ?  ഇതെപ
മണനിയുകടെ  ഭഞ്ഞാഷേയഞ്ഞാണപ,  ഇടുക്കനിയുകടെ  ഭഞ്ഞാഷേയല  ഇതെപ,  കകേരളതനികന്റെ  ടൂറനിസ്റ്റപ
കകേന്ദ്രമഞ്ഞായ  മൂന്നഞ്ഞാറനികന്റെ  ഭഞ്ഞാഷേയല  അതെപ.  ഇങ്ങകനകയഞ്ഞാരു  ഭഞ്ഞാഷേ  പകയഞ്ഞാഗനിക്കുന്ന
ഒരഞ്ഞാള്  അങ്ങയുകടെ  മനനിസഭയനില്  ഉണഞ്ഞാകേഞ്ഞാന്  പഞ്ഞാടെനില.  അങ്ങപ  ഇതെപ
അറനിഞനികലന്നഞ്ഞാണപ  പറയുന്നതെപ.  നഞ്ഞാടനില്  നടെക്കുന്ന  വേനിവേരങ്ങള്  അറനിയഞ്ഞാത
മുഖല്യമനനിയഞ്ഞാകണഞ്ഞാ  അങ്ങപ;  അങ്ങകനകയഞ്ഞാരു  ഗവേണ്കമന്റെഞ്ഞാകണഞ്ഞാ  ഇതെപ?  ഇതു
കകേഞ്ഞാകണഞ്ഞാനഎ  മറചവേയഞ്ഞാകനഞ്ഞാക്കുകേയനില.  ഇതെപ  വേളകര  കതെറഞ്ഞായ  നനിലപഞ്ഞാടെഞ്ഞാണപ.
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ഇട  മനനികയ  പുറതഞ്ഞാക്കണകമന്നതെഞ്ഞാണപ  ആവേശല്യഎ.  ഇങ്ങകനകയഞ്ഞാരു  മനനി
മനനിസഭയനില്  ഇരനിക്കഞ്ഞാന്  പഞ്ഞാടെനില.  ശശ.  എഎ.  എഎ.  മണനികയഞ്ഞാടെപ  അനുകേമ്പയുഎ
സഹതെഞ്ഞാപവഎ കസ്നേഹവമുള്ള ഒരഞ്ഞാളഞ്ഞാണപ ഞഞ്ഞാന്.  പകക്ഷേ ഇതെപ മനനിസഭയുകടെ കശഞ്ഞാഭ
കകേടുത്തുഎ.  ഇങ്ങകനകയഞ്ഞാരു  മനനികയ  മനനിസഭയനില്  വേചകകേഞ്ഞാണനിരനിക്കുന്നതെപ
ശരനിയല.  ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  ഇട  നനിലപഞ്ഞാടെനില്  പതെനികഷേധനിചപ  ഞഞ്ഞാനുഎ  എകന്റെ
പഞ്ഞാരടനിയനില്കപട അഎഗങ്ങളഎ വേഞ്ഞാക്കടടപ നടെത്തുന.

(ഗവേണ്കമന്റെപ  നനിലപഞ്ഞാടെനില്  പതെനികഷേധനിചപ  ശശ.  കകേ.  എഎ.  മഞ്ഞാണനിയുഎ
അകദ്ദേഹതനികന്റെ പഞ്ഞാരടനിയനില്കപട അഎഗങ്ങളഎ സഭവേനിടപ പുറത്തുകപഞ്ഞായനി)

ശശ  .    ഒ  .   രഞ്ഞാജകഗഞ്ഞാപഞ്ഞാല്: സര, ഇവേനികടെ എല്.ഡനി.എഫപ.-ഉഎ യു.ഡനി.എഫപ.-ഉഎ
ഉണപ.  പല  കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള്ക്കുഎ  അവേര   തെമനിലടെനിക്കുന്നതുഎ  നമള്  കേഞ്ഞാണുനണപ.
കേക്ഷേനിരഞ്ഞാഷശയമനിലഞ്ഞാത, നനിഷ്പക്ഷേമതെനികേളഞ്ഞായ സഞ്ഞാധഞ്ഞാരണക്കഞ്ഞാര ഇതരഎ അവേസരങ്ങളനില്
നനിശ്ശബ്ദതെ  പഞ്ഞാലനിക്കുന.  അതരതനിലുള്ള  ആള്ക്കഞ്ഞാര  മുകന്നഞ്ഞാടവേന്നപ  ശക്തമഞ്ഞായനി
പതെനികഷേധനിക്കുന്ന  ഒരു  അവേസയഞ്ഞാണപ  ഇകപഞ്ഞാള്  നമള്  കേഞ്ഞാണുന്നതെപ.
ബഹുമഞ്ഞാനല്യയഞ്ഞായ  സഗതെകുമഞ്ഞാരനി  ടെശചറനികനയുഎ  ജസ്റ്റനിസപ  ശശകദവേനികയയുഎ
കപഞ്ഞാകലയുള്ള   നനിരവേധനി  ആള്ക്കഞ്ഞാര  രഎഗത്തുവേരുന്നതെപ  അതെനിനപ  കതെളനിവേഞ്ഞാണപ.
അവേകര  കനഞ്ഞാക്കനികക്കഞ്ഞാണപ,  സതെല്യതനിനുഎ  ധരമതനിനുഎ  നശതെനിക്കുഎ  കവേണനി
പവേരതനിക്കുന്ന  ആള്ക്കഞ്ഞാകരകയഞ്ഞാകക്ക  'ആര.എസപ.എസപ'  എന്നപ  മുദ്രകുതനി
അകേറനി  നനിരത്തുന്ന  വേനിദല്യ  ഇനനി  വേനിലകപഞ്ഞാവകേയനികലന്നഞ്ഞാണപ  എനനിക്കപ
പറയഞ്ഞാനുള്ളതെപ.  ഒരു  റനിക്രൂടപകമന്റെപ  ഏജന്സനിയുകടെയുഎ  ആവേശല്യമനില.  ആരുകടെ
സഹതെഞ്ഞാപവഎ  ആവേശല്യമനില.  സഎഘഎ  ബനി.കജ.പനി.-യുഎ  വേളരുന്നതെപ  ജനങ്ങളകടെ
പനിന്തുണ  കകേഞ്ഞാണ്ടുമഞ്ഞാത്രമഞ്ഞാണപ.  സതെല്യതനിനുഎ  ധരമതനിനുഎ  നശതെനിക്കുഎ  കവേണനി
നനിലകകേഞ്ഞാള്ളുന്ന  ആള്ക്കഞ്ഞാകര  മുഴുവേന്  അധനികക്ഷേപനിക്കുന്ന,  സശകേകള
അവേകഹളനിക്കുന്ന സഞ്ഞാഹചരല്യഎ ഇവേനികടെയുണഞ്ഞായനിരനിക്കുന.  ഇതെനിനപ മറപ കേക്ഷേനികേകള
പരസരഎ  കുറഎ  പറഞതുകകേഞ്ഞാണപ  കേഞ്ഞാരല്യമനില.  ജനഞ്ഞാധനിപതെല്യതനികന്റെ  അടെനിസഞ്ഞാന
മൂലല്യങ്ങകള  കവേല്ലുവേനിളനിചകകേഞ്ഞാണപ  ഏകേഞ്ഞാധനിപതെല്യതനികന്റെ  മഞ്ഞാരഗ്ഗതനില്  കൂടെനി
കപഞ്ഞാകുന്നതെപ  കപഞ്ഞാറുക്കഞ്ഞാവന്നതെല.  ഇട  വേനിഷേയതനില്  ദശരഘമഞ്ഞായ  ചരച
ആവേശല്യമഞ്ഞാണപ.  ഈ  സഞ്ഞാഹചരല്യതനില്  സഭഞ്ഞാ  നടെപടെനികേള്  നനിരതനിവേചപ  ചരച
കചയ്യഞ്ഞാതതെനില് പതെനികഷേധനിചപ ഞഞ്ഞാന്  വേഞ്ഞാക്കടടപ നടെത്തുന. 

(ഗവേണ്കമന്റെപ നനിലപഞ്ഞാടെനില് പതെനികഷേധനിചപ ശശ.  ഒ.  രഞ്ഞാജകഗഞ്ഞാപഞ്ഞാല് സഭവേനിടപ
പുറത്തുകപഞ്ഞായനി)

(ബഹുമഞ്ഞാനകപട  യു.ഡനി.എഫപ.  അഎഗങ്ങള്  ബഞ്ഞാനര  ഉയരതനിപനിടെനിചപ
സശക്കറുകടെ  ഡയസ്സനിനുമുന്നനില്  നനിന്നപ  മുദ്രഞ്ഞാവേഞ്ഞാകേല്യഎ  വേനിളനിചപ  സഭഞ്ഞാനടെപടെനികേള്
തെടെസ്സകപടുതനികക്കഞ്ഞാണനിരുന.)
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IV ശദ ക്ഷേണനിക്കല്

സതഞ്ഞാശയ കമഡനിക്കല് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ പകവേശനഎ

ശശ  .   എഎ  .   സതരഞ്ഞാജപ : സര, സഎസഞ്ഞാനകത സതഞ്ഞാശയ കമഡനിക്കല് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ
പകവേശനതനിനപ  കമരനിറനികനഞ്ഞാകടെഞ്ഞാപഎ  സഞ്ഞാമൂഹല്യനശതെനിയുഎ  ഉറപഞ്ഞാക്കഞ്ഞാന്  കവേണ
നടെപടെനി  സതശകേരനികക്കണതെനികന്റെ  ആവേശല്യകേതെയനികലയപ  ശദ  ക്ഷേണനിക്കഞ്ഞാനഞ്ഞാണപ
ഞഞ്ഞാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതെപ.  വേളകര  മുമതെകന്ന  പവേനിത്രവഎ  പരനിപഞ്ഞാവേനവമഞ്ഞായനി
പരനിഗണനിക്കകപടനിരുന്ന ഒരു കമഖലയഞ്ഞാണപ വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ രഎഗഎ. ഒരു ആരഞ്ഞാധനഞ്ഞാലയതനിനപ
കേല്പനിക്കകപടനിരുന്ന വേനിശുദനികയഞ്ഞാടുകൂടെനിയഞ്ഞാണപ സമൂഹഎ വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ സഞ്ഞാപനങ്ങകളയുഎ
വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ  രഎഗകതയുഎ  സമശപനിചനിരുന്നതെപ.  അതുകകേഞ്ഞാണഞ്ഞാണപ  'പള്ളനിക്കൂടെഎ,
സരസതതെശകക്ഷേത്രഎ' എകന്നഞ്ഞാകക്കയുള്ള പകയഞ്ഞാഗങ്ങള് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ സഞ്ഞാപനങ്ങള്ക്കപ
കകകേവേന്നനിടള്ളതെപ.  സഞ്ഞാമൂഹനികേ  പുകരഞ്ഞാഗതെനിയുകടെ  അടെയഞ്ഞാളമഞ്ഞായുഎ  സഞ്ഞാഎസഞ്ഞാരനികേ
മുകന്നറതനികന്റെ പതെശകേമഞ്ഞായുകമലഞ്ഞാഎ സരവ്വകേലഞ്ഞാശഞ്ഞാലകേള്  പരനിഗണനിക്കകപടനിരുന്ന
ഒരു  ചരനിത്രഎ  കലഞ്ഞാകേതനികല  എലഞ്ഞാ  ഭഞ്ഞാഗങ്ങളനിലുഎ  നമുക്കപ  കേഞ്ഞാണഞ്ഞാന്
സഞ്ഞാധനിക്കുന്നതെഞ്ഞാണപ. 

[അദല്യക്ഷേകവേദനിയനില് മനി. കഡപന്യൂടനി സശക്കര]

എന്നഞ്ഞാല്  നനിരഭഞ്ഞാഗല്യവേശഞ്ഞാല്  ഒരുഘടഎ  കേഴനിഞകപഞ്ഞാള്  ലഞ്ഞാഭഞ്ഞാധനിഷനിതെമഞ്ഞായ
കേചവേടെകമഖലയഞ്ഞായനി വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസകത മഞ്ഞാറഞ്ഞാനഞ്ഞാണപ ഒരു കൂടര ശമനിചതെപ.  കചറനിയ
മുതെല്മുടെക്കപ  നടെതനികക്കഞ്ഞാണപ  വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ  രഎഗത്തുഎ  ആകരഞ്ഞാഗല്യ  പരനിപഞ്ഞാലന
രഎഗത്തുഎ  വേലനിയ   ലഞ്ഞാഭമുണഞ്ഞാക്കഞ്ഞാന്  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  വേല്യവേസഞ്ഞായമഞ്ഞായനി   മഞ്ഞാറഞ്ഞാന്
ആസൂത്രനിതെമഞ്ഞായ നശക്കങ്ങളണഞ്ഞായനിടണപ.  അങ്ങകനയഞ്ഞാണപ  സതകേഞ്ഞാരല്യ  മുതെലഞ്ഞാളനിമഞ്ഞാര
ഇട രഎഗകതയപ കേടെനവേരഞ്ഞാന് ശമനിചതെപ.  സതഞ്ഞാശയ വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ സഞ്ഞാപനങ്ങള്
ആരഎഭനിച  ആ  കേഞ്ഞാലഘടതനില്കപഞ്ഞാലുഎ  ഇന്തല്യയുകടെ  പരകമഞ്ഞാന്നതെ  നശതെനിപശഠഎ
വേനിവേനിധ കകേസ്സുകേളനില് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ രഎഗകത സഞ്ഞാമൂഹല്യനശതെനികയ ഉയരതനിപനിടെനിക്കുന്ന
സമശപനമഞ്ഞാണപ സതശകേരനിചനിരുന്നതെപ എന്നതെപ നമുക്കപ ഇട അവേസരതനില് ഓരക്കഞ്ഞാന്
കേഴനിയുന്നതെഞ്ഞാണപ.  ഉണനികൃഷ്ണന്  V/s.  കസ്റ്ററപ ഓഫപ ആന്ധ്രഞ്ഞാപകദശപ എന്ന കകേസ്സനിലുഎ
കമഞ്ഞാഹനിനനി  കജയനിന്  V/s.  കസ്റ്ററപ  ഓഫപ   കേരണഞ്ഞാടെകേ എന്ന  കകേസ്സനിലുഎ   ഉന്നതെ
വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ  രഎഗകത  സഞ്ഞാമൂഹല്യനശതെനി  സഎരക്ഷേനിക്കഞ്ഞാന്  സഹഞ്ഞായകേരമഞ്ഞായ,
ഒരുപകക്ഷേ  ഇന്തല്യന്  ജുഡശഷേല്യറനിയുകടെ  ചരനിത്രതനില്  എനഎ  ഓരമനിക്കകപടുന്ന
വേനിധനിനല്യഞ്ഞായങ്ങളഞ്ഞാണപ  കകേഞ്ഞാടെതെനിയനില്നനിനഎ  ഉണഞ്ഞായതെപ.  എന്നഞ്ഞാല് അതെനിനുകശഷേഎ
ആകഗഞ്ഞാളവേല്ക്കരണഎ  യഞ്ഞാഥഞ്ഞാരതല്യമഞ്ഞായനി.  ഒരു  പുതെനിയ  കേഞ്ഞാഴ്ചപഞ്ഞാടെപ,  പുതെനിയ
സഞ്ഞാമ്പതനികേ    സമശപനഎ    പബലമഞ്ഞായനി     കലഞ്ഞാകേകമമ്പഞ്ഞാടുഎ    നനിലവേനില്    വേന.
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ആകഗഞ്ഞാളവേല്ക്കരണതനികന്റെ ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായ, GATS (General Agreement on Trade
in  Services)-കന്റെ  നയപഖല്യഞ്ഞാപന കരഖതെകന്ന അരദശങ്കെയപ  ഇടെയനിലഞ്ഞാതവേനിധഎ
വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസകമന്നതെപ ഒരു കേചവേടെമഞ്ഞാകണന്നപ വേല്യക്തമഞ്ഞാക്കുനണപ.  ആകഗഞ്ഞാളവേല്ക്കരണ
കേഞ്ഞാഴ്ചപഞ്ഞാടുകേള്  നമ്മുകടെ  നശതെനിപശഠങ്ങകളക്കൂടെനി  സതഞ്ഞാധശനനിച  ഒരു  ഘടതനിലഞ്ഞാണപ
ഉന്നതെ  വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസരഎഗകത  ഫശസഎ  കമരനിറ്റുഎ  ഉള്കപകടെയുള്ള  വേനിഷേയങ്ങള്
ചരച  കചയ്യകപട   ടെനി.എഎ.എ.  കകപ  കകേസ്സുഎ  പനി.സനി. ഇനഞ്ഞാഎദഞ്ഞാര  കകേസ്സുഎ
ഇസഞ്ഞാമനികേപ  അക്കഞ്ഞാദമനി  കകേസ്സുകമലഞ്ഞാഎ  ഉയരനവേരുന്നതെപ.  ഇട  മൂന്നപ
കകേസ്സുകേളനിലുഎ ബഹുമഞ്ഞാനകപട നശതെനിപശഠതനികന്റെ വേനിലയനിരുതല് നനിരഭഞ്ഞാഗല്യവേശഞ്ഞാല്
ഉണനികൃഷ്ണന്  കകേസ്സനിനുഎ  കമഞ്ഞാഹനിനനി  കജയനിന്  കകേസ്സനിനുഎ  എതെനിരഞ്ഞായനിരുന.
ഉണനികൃഷ്ണന്  കകേസ്സനിലുഎ  കമഞ്ഞാഹനിനനി  കജയനിന്  കകേസ്സനിലുഎ  സപശഎ  കകേഞ്ഞാടെതെനി
ഉയരതനിപനിടെനിച,  എലഞ്ഞാവേരുഎ  അഎഗശകേരനിക്കുന്ന  ആകവേശകേരമഞ്ഞായ  കേഞ്ഞാഴ്ചപഞ്ഞാടെനില്
നനിനള്ള പുറകകേഞ്ഞാട  കപഞ്ഞാക്കഞ്ഞായനിരുന അതെപ.  ഉന്നതെ വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസകമഞ്ഞാരു  സതകേഞ്ഞാരല്യ
കനടമഞ്ഞാകണനഎ  അതെപ  ഒരു  സഞ്ഞാമൂഹല്യനന  എന്ന  ഗണതനില്  ഉള്കപടുതഞ്ഞാനഞ്ഞാവേനി
കലനഎ അതെനിനഞ്ഞാവേശല്യമഞ്ഞായ കചലവേപ  വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേള്തെകന്ന വേഹനിക്കണകമനമുള്ള
വേനിധനിനല്യഞ്ഞായമഞ്ഞാണപ  പുറത്തുവേന്നതെപ.  ചുരുക്കനിപറഞഞ്ഞാല്  ഉന്നതെ  വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ
രഎഗകത  സതഞ്ഞാശയകക്കഞ്ഞാള്ളയപ  വേലനിയ  ഒരളകവേഞ്ഞാളഎ  സഹഞ്ഞായകേരമഞ്ഞായനി  മഞ്ഞാറനിയ
വേനിധനിയഞ്ഞായനിരുന അതെപ.  ഇട ഘടതനില്തെകന്ന  വേന്ന വേനിവേനിധ നശതെനിപശഠങ്ങളകടെ
വേനിധനികേളഎ  വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേളകടെ തെഞ്ഞാല്പരല്യങ്ങകള സഎരക്ഷേനിക്കുന്ന തെരതനിലഞ്ഞായനിരുന്നനില
എന്നതെപ നനിരഭഞ്ഞാഗല്യകേരമഞ്ഞാണപ.  കകേരളതനികല മുന് യു.ഡനി.എഫപ.  സരക്കഞ്ഞാര ആകേകട
ഇട അന്തരശക്ഷേതനില് വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേളകടെയുഎ  രക്ഷേനിതെഞ്ഞാക്കളകടെയുഎ  തെഞ്ഞാല്പരല്യങ്ങള്
സഎരക്ഷേനിക്കഞ്ഞാന്  ആവേശല്യമഞ്ഞായ  നടെപടെനിയല  സതശകേരനിചതെപ.  മറനിചപ,  സതഞ്ഞാശയ
കേചവേടെതനിനപ  അഭഎഗുരഎ  മുകന്നഞ്ഞാടകപഞ്ഞാകേഞ്ഞാന്  ആവേശല്യമഞ്ഞായ  മകണഞ്ഞാരുക്കല്
പക്രനിയയഞ്ഞാണപ  കകേരളതനില് സതശകേരനിചതെപ.  അന്നകത യു.ഡനി.എഫപ.   മുഖല്യമനനി
തെകന്ന  50:50  എന്ന  ഒരു  പുതെനിയ  സനിദഞ്ഞാന്തഎ  അവേതെരനിപനിച.  രണപ  സതഞ്ഞാശയ
കകേഞ്ഞാകളജുകേള്  ആരഎഭനിചഞ്ഞാല്  ഒരു  സരക്കഞ്ഞാര  കകേഞ്ഞാകളജനികന്റെ  ഫലഎ  കേനിടഎ,
അതുകകേഞ്ഞാണപ  ഇതെപ  കപഞ്ഞാതഞ്ഞാഹനിപനിക്കകപകടെണതെഞ്ഞാണപ  എന്ന  സമശപനമഞ്ഞാണപ
സതശകേരനിചതെപ.  അതെനികനത്തുടെരന്നപ സഞ്ഞാപനങ്ങള് ആരഎഭനിക്കഞ്ഞാന്  സമരപനിച എലഞ്ഞാ
വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ  കേചവേടെ  തെഞ്ഞാല്പരല്യക്കഞ്ഞാരുകടെയുഎ  അകപക്ഷേകേള്ക്കപ  സമതെപത്രഎ
കകേഞ്ഞാടുക്കുന്ന ഉതരവേഞ്ഞാദനിതെതഎ ഗവേണ്കമന്റെപ ഏകറടുക്കുന്ന സനിതെനി വേന. എന്.ഒ.സനി.
കകേഞ്ഞാടുക്കുന്നതെനില്  യഞ്ഞാകതെഞ്ഞാരു  വേനിധതനിലുള്ള  പരനികശഞ്ഞാധനയുമനിലഞ്ഞാത  ഒരു
സഞ്ഞാഹചരല്യമഞ്ഞാണപ അനണഞ്ഞായതെപ.  ഒരു കമഡനിക്കല് കകേഞ്ഞാകളജപ തുടെങ്ങുന്നതെനിനുകവേണനി
എഎ.ഇ.എസപ.  കകേഞ്ഞാകളജനികന്റെ  മഞ്ഞാകനജപ കമന്റെപ  സമരപനിച  അകപക്ഷേ  പരനികശഞ്ഞാധനിച
കകേരളതനികല  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവേണ്കമന്റെപ  രണപ  കമഡനിക്കല്  കകേഞ്ഞാകളജപ
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തുടെങ്ങഞ്ഞാനുള്ള എന്.ഒ.സനി.-യഞ്ഞാണപ  കകേഞ്ഞാടുതകതെന്നപ  പലരുഎ തെമഞ്ഞാശയഞ്ഞായനി  പനിന്നശടെപ
ചൂണനിക്കഞ്ഞാണനിചനിടണപ.  അതെപ  കകേരളതനികന്റെ  വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ  ചരനിത്രതനികല   ഒരു
തെമഞ്ഞാശയഞ്ഞായനി  ഇനഎ  നനിലനനില്ക്കുകേയഞ്ഞാണപ.  ഏകതെഞ്ഞാ  ഒരഞ്ഞാള്,  എകന്തഞ്ഞാ
കേഞ്ഞാരണഎകകേഞ്ഞാണപ  തെമനിഴപ നഞ്ഞാടനില്  ഒരു  കകേഞ്ഞാകളജപ  തുടെങ്ങഞ്ഞാനുള്ള  അകപക്ഷേ  ഇവേനികടെ
കകേഞ്ഞാടുത്തു. അകപക്ഷേകേനപ കതെറ്റുപറനിയതെഞ്ഞായനിരനിക്കഞ്ഞാഎ,  പകക്ഷേ ആ അകപക്ഷേ  പരനികശഞ്ഞാധനിച
കകേരളതനികല  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവേണ്കമന്റെപ  തെമനിഴപ നഞ്ഞാടനികല  കേനല്യഞ്ഞാകുമഞ്ഞാരനിയനില്
കഹഞ്ഞാമനികയഞ്ഞാ  കകേഞ്ഞാകളജപ  തുടെങ്ങഞ്ഞാനുള്ള  എന്.ഒ.സനി.  അനുവേദനിച  കകേഞ്ഞാടുക്കുന്ന
വേനിചനിത്രമഞ്ഞായ  നടെപടെനിയുഎ  അക്കഞ്ഞാലത്തുണഞ്ഞായനി.  ഉന്നതെ  വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ  രഎഗതപ
സതഞ്ഞാശയ കകേഞ്ഞാകളജുകേള് ആരഎഭനിക്കുന്ന പശ്നഎ അന്നകത ഗവേണ്കമന്റെപ കകകേകേഞ്ഞാരല്യഎ
കചയതെപ  എത്ര നനിരുതരവേഞ്ഞാദപരമഞ്ഞായ രശതെനിയനിലഞ്ഞായനിരുനകവേന്നപ  സൂചനിപനിക്കഞ്ഞാനഞ്ഞാണപ
ഞഞ്ഞാന് ഇതെപ രണ്ടുഎ ഇവേനികടെ പറഞതെപ. അങ്ങകന ആരഎഭനിച സതഞ്ഞാശയ വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ
സഞ്ഞാപനങ്ങള്,  പകതെല്യകേനിചഎ  കമഡനിക്കല്  കകേഞ്ഞാകളജുകേള്  വേലനിയ  സഞ്ഞാമ്പതനികേ
ചൂഷേണതനിനുഎ മനുഷേല്യഞ്ഞാവേകേഞ്ഞാശ ലഎഘനതനിനുഎ ഇടെയഞ്ഞാക്കുന്ന രഎഗമഞ്ഞാണപ പനിന്നശടെപ
നമള്  കേണതെപ.  മഞ്ഞാകനജപ കമന്റുകേളകടെ  അപമഞ്ഞാദനിതെതമഞ്ഞാണപ പനിന്നശടെപ  എലഞ്ഞായനിടെത്തുഎ
നടെന്നതെപ. കതെഞ്ഞാനഎപടെനി ഫശസപ ഇടടെഞ്ഞാക്കുന, കമരനിറപ അടനിമറനിക്കല് ആസൂത്രനിതെമഞ്ഞായ
നശക്കഎ  നടെത്തുന,  കേല്യഞ്ഞാപനികറഷേന്  ഫശസപ  ഇടടെഞ്ഞാക്കുന,  ഇതെനിനു  പുറകമ  കേടുത
മനുഷേല്യഞ്ഞാവേകേഞ്ഞാശ  ലഎഘനങ്ങള്  കവേകറയുഎ.  അനധനികൃതെമഞ്ഞായ,  നനിയമവേനിരുദമഞ്ഞായ
കകഫനുകേള് ഏരകപടുത്തുന,  വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേളകടെ പഠനകത വേകര  ഗടരവേതെരമഞ്ഞായനി
ബഞ്ഞാധനിക്കുന്ന മനുഷേല്യഞ്ഞാവേകേഞ്ഞാശ പശ്നങ്ങളണഞ്ഞാകുന.  കമഡനിക്കല് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ സഞ്ഞാപനങ്ങകള
കപഞ്ഞാകല  എലഞ്ഞാ  സതഞ്ഞാശയ  കകേഞ്ഞാകളജുകേളനിലുഎ  ഇതരഎ  സഎഭവേങ്ങളണഞ്ഞായനിടണപ.  ജനിഷ
പകണഞ്ഞായനിയുകടെ  മരണഎ,  നമ്മുകടെ  നഞ്ഞാടനില്  ചരചഞ്ഞാ  വേനിഷേയമഞ്ഞാകുകേയുണഞ്ഞായനി.
എഞനിനശയറനിഎഗപ കകേഞ്ഞാകളജനില് ആ  വേനിദല്യഞ്ഞാരതനി ആതഹതെല്യ കചയതെപ  മഞ്ഞാകനജപ കമന്റെപ
പശഡനകതത്തുടെരന്നഞ്ഞാണപ  എന്ന  കേഞ്ഞാരല്യഎ  പുറത്തുവേന്നനിരനിക്കുന.  പകക്ഷേ  ഇട
ഗവേണ്കമന്റെപ  ആതഹതെല്യഞ്ഞാ  കപരണയപ  കകേകസ്സടുക്കുകേയുഎ  കകേഞ്ഞാകളജനികല
ഉതരവേഞ്ഞാദകപടവേകരകയലഞ്ഞാഎ  അതെനില്  പതെനി  കചരക്കുകേയുഎ  കചയ്തുകവേന്നതെഞ്ഞാണപ
പകതെല്യകേതെ. എന്നഞ്ഞാല് ഇതെനിനുമുമ്പപ നമ്മുകടെ മുന്നനില് നടെന്ന ആതഹതെല്യകേകളക്കുറനിചപ
ഞഞ്ഞാന് ഓരക്കുനണപ, മലപ്പുറഎ ജനിലയനില് ഫഞ്ഞാസനില എന്ന വേനിദല്യഞ്ഞാരതനിനനി മകണണ
ഒഴനിചപ  തെശകകേഞ്ഞാളതനി  മരനിച,  രജനനി  എസപ.  ആനന്ദപ  തെനിരുവേനന്തപുരത്തുവേചഞ്ഞാണപ
ആതഹതെല്യ  കചയതെപ.  ഒരു  കപറനി  കകേസപ  എടുക്കഞ്ഞാന്കപഞ്ഞാലുഎ  അന്നകത
യു.ഡനി.എഫപ. ഗവേണ്കമന്റെപ തെയ്യഞ്ഞാറഞ്ഞായനില. ഒരു പനിന്സനിപഞ്ഞാകളഞ്ഞാ ഒരു മഞ്ഞാകനജകരഞ്ഞാ ഒരു
അദല്യഞ്ഞാപകേകനഞ്ഞാ  അതെനില്   പതെനിയഞ്ഞായനില.  ആ  പരഞ്ഞാതെനികേള്  അവേഗണനിക്കകപട.
നനിരഭഞ്ഞാഗല്യകേരമഞ്ഞായ ഒരു അന്തരശക്ഷേതനില് ആ കപണ്കുടനി ജശവേകനഞ്ഞാടുക്കനിയകപഞ്ഞാള്
ആ കപണ്കുടനിയുകടെ കേനല്യകേഞ്ഞാതെതഎ പരനികശഞ്ഞാധനിക്കണകമന്നഞ്ഞാണപ ഇട നനിയമസഭയനില്
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കകേഞ്ഞാണ്ഗ്രസ്സനികല  ഒരു  മനനി  ആവേശല്യകപടതെപ.  അന്നപ  നമ്മുകടെ  നഞ്ഞാടനികല
മഞ്ഞാധല്യമങ്ങകളകയഞ്ഞാ  ഇന്നപ  പകതെല്യകേമഞ്ഞായനി  ശബ്ദമുയരത്തുന്ന  വേനിഭഞ്ഞാഗക്കഞ്ഞാകരകയഞ്ഞാ
എവേനികടെയുഎ കേണനില. ഞഞ്ഞാന് സഞ്ഞാന്ദരഭനികേമഞ്ഞായനി ഇതെപ സൂചനിപനിചകവേന്നപ മഞ്ഞാത്രകമയുള. 

കേഴനിഞ വേരഷേകത കമഡനിക്കല് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ രഎഗകത പകവേശനവമഞ്ഞായനി

ബനകപടപ  കേണ്ണൂരനില്  ഉണഞ്ഞായ  ഒരു  പശ്നവഎ  നമ്മുകടെ  മുന്നനില്  നനില്ക്കുനണപ.

കേണ്ണൂര  കമഡനിക്കല്  കകേഞ്ഞാകളജപ  മഞ്ഞാകനജപ കമന്റെപ  കചയ  കതെറഞ്ഞായ  പവേരതനങ്ങളകടെ

ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായനി  അവേനികടെ  അഡനിഷേന്  കനടെനിയ  150  വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേളകടെ  ഭഞ്ഞാവേനി

അവേതെഞ്ഞാളതനിലഞ്ഞായനിരനിക്കുകേയഞ്ഞാണപ.  അവേര  എന്തുകചയ്യുകമന്നപ  അറനിയനില.

മഞ്ഞാകനജപ കമന്റെനികന്റെ കതെറഞ്ഞായ നടെപടെനിക്കപ കകേഞ്ഞാടെതെനിയുഎ  കജയനിഎസപ കേമനിറനിയുകമഞ്ഞാകക്ക

സതശകേരനിച  നനിലപഞ്ഞാടുകേള്  ഇട  കുടനികേളകടെ  ഭഞ്ഞാവേനികയ  പതെനികൂലമഞ്ഞായനി

ബഞ്ഞാധനിക്കുകേയഞ്ഞാണപ.  യഥഞ്ഞാരതതനില് അവേരുകടെ ഭഞ്ഞാവേനി അവേതെഞ്ഞാളതനിലഞ്ഞാകകേണതെല.

ഇതെപ  കേഴനിഞവേരഷേഎ  നമ്മുകടെ  മുന്നനില്  വേന്ന  പശ്നമഞ്ഞാണപ.  കമഡനിക്കല്

പകവേശനതനിനപ  'നശറപ' റഞ്ഞാങ്കെപ  നനിരബനമഞ്ഞാക്കനികക്കഞ്ഞാണപ ഇകപഞ്ഞാള് സപശഎകകേഞ്ഞാടെതെനി

വേനിധനി വേന്നനിരനിക്കുകേയഞ്ഞാണപ. ആ വേനിധനിയുകടെ ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായനി  സരക്കഞ്ഞാര ഒരു ഓരഡനിനന്സപ

പുറകപടുവേനിചനിരനിക്കുകേയഞ്ഞാണപ.  ഇട  ഓരഡനിനന്സനികന  ഞഞ്ഞാന്  സതഞ്ഞാഗതെഎ

കചയ്യുകേയഞ്ഞാണപ.  ഓരഡനിനന്സപ  ഇട  കേഞ്ഞാലഘടഎ  കേഞ്ഞാതനിരുന്നതെഞ്ഞാണപ.

10  ലക്ഷേഎ  രൂപ  പനിഴ  ഇടടെഞ്ഞാക്കുന്നതുള്കപകടെയുള്ള  കേരശനമഞ്ഞായ  വേല്യവേസകേള്

അതെനില് വേചനിടണപ. ഇട ഓരഡനിനന്സപ വേരുന്നകതെഞ്ഞാടുകൂടെനി കമഡനിക്കല് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ

രഎഗകത  പകവേശനതനില്  കമരനിറപ  സഎരക്ഷേനിക്കകപടുകമന്ന  കേഞ്ഞാരല്യതനില്  ഒരു

സഎശയവമനില.  അതെനില്  പൂരണമഞ്ഞായ  സഎതൃപനിയഞ്ഞാണുള്ളതെപ.  എന്നഞ്ഞാല്  ഏകേശകൃതെ

ഫശസപ വേരുന്നകതെഞ്ഞാടുകൂടെനി,  സഎസഞ്ഞാന ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  നനിലപഞ്ഞാടെനികന്റെ  ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായനി

ഫശസനിളവേപ  കനടെനികക്കഞ്ഞാണനിരുന്ന  സഞ്ഞാമൂഹനികേവഎ  സഞ്ഞാമ്പതനികേവമഞ്ഞായനി  പനികന്നഞ്ഞാക്കഎ

നനില്ക്കുന്ന  വേനിഭഞ്ഞാഗങ്ങള്,   എസപ.സനി./എസപ.ടെനി.-ക്കപ  പുറകമയുള്ള  വേനിഭഞ്ഞാഗങ്ങള്,

ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റനില്  ഉള്കപടനിടള്ളവേര  തുടെങ്ങനിയവേരുകടെ  ഫശസപ  ഇളവേപ  നമുക്കപ

സഎരക്ഷേനിക്കഞ്ഞാന്  സഞ്ഞാധനിക്കണഎ.  അതെനിനപ  കസഞ്ഞാളരഷേനികപഞ്ഞാ  ഗ്രഞ്ഞാകന്റെഞ്ഞാ  കകേഞ്ഞാടുക്കഞ്ഞാന്

സഞ്ഞാധനിക്കുകമഞ്ഞാകയന്നപ  പരനികശഞ്ഞാധനിക്കണഎ.  കമരനിറപ  അടനിമറനിക്കുന്നതെനിനപ  അവേസഞ്ഞാനഎ

കുറനിക്കുന്നകതെഞ്ഞാകടെഞ്ഞാപഎ  പനികന്നഞ്ഞാക്കഎ  നനില്ക്കുന്ന  വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേള്ക്കപ  ഫശസപ

ഇളവകൂടെനി  കകേഞ്ഞാടുത്തുകകേഞ്ഞാണപ  സഞ്ഞാമൂഹനികേനശതെനി  ഉറപ്പുവേരുതഞ്ഞാനുള്ള ഒരു പരനിശമഎ

സരക്കഞ്ഞാരനികന്റെ  ഭഞ്ഞാഗത്തുനനിനണഞ്ഞാകേണകമന്നഞ്ഞാണപ  ഇട  ശദ  ക്ഷേണനിക്കലനികന്റെ

ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായനി എനനിക്കപ അഭല്യരതനിക്കഞ്ഞാനുള്ളതെപ. 
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ആകരഞ്ഞാഗല്യവഎ സഞ്ഞാമൂഹല്യനശതെനിയുഎ വേകുപ്പുമനനി  (ശശമതെനി കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടെശചര) :  സര,  വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന  അനഭനിലഷേണശയമഞ്ഞായ

ചനില  പവേണതെകേള്  ചൂണനിക്കഞ്ഞാണനിചകകേഞ്ഞാണഞ്ഞാണപ  ബഹുമഞ്ഞാനകപട  കമമ്പര  ശദ

ക്ഷേണനിക്കല് അവേതെരനിപനിചതെപ.  പകതെല്യകേനിചഎ സതഞ്ഞാശയ വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ കമഖലയനില്

കകേരളതനില്  കേഴനിഞ  കുകറ  വേരഷേങ്ങളഞ്ഞായനി  നനിലനനിന്നനിടള്ള  തെനികേചഎ

ജനവേനിരുദമഞ്ഞായനിടള്ള  സഞ്ഞാമ്പതനികേ  ചൂഷേണതനിലുഎ  മനുഷേല്യഞ്ഞാവേകേഞ്ഞാശ  ലഎഘനതനിലുഎ

അധനിഷനിതെമഞ്ഞായനിടള്ള  ചനില  പവേണതെകേള്  ബഹുമഞ്ഞാനകപട  കമമ്പര  വേരച

കേഞ്ഞാണനിക്കുകേയുണഞ്ഞായനി.  കേഴനിഞ  ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  കേഞ്ഞാലതപ  യഞ്ഞാകതെഞ്ഞാരു

മഞ്ഞാനദണ്ഡവമനിലഞ്ഞാകതെ  സതഞ്ഞാശയ  കമഖലയനില്  എന്.ഒ.സനി.  കകേഞ്ഞാടുതതെനികന്റെ

ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായനിടഞ്ഞാണപ  ഇവേയനില് പലപശ്നങ്ങളഎ ഉണഞ്ഞായനിടള്ളകതെന്നപ   നമുക്കപ  കേഞ്ഞാണഞ്ഞാന്

സഞ്ഞാധനിക്കുഎ.  അതുകകേഞ്ഞാണ്ടുതെകന്ന  ഈ  ഗവേണ്കമന്റെപ  അധനികേഞ്ഞാരതനില്  വേന്നതെനിനു

കശഷേഎ  അതരതനില്  മഞ്ഞാനദണ്ഡമനിലഞ്ഞാകതെ  സതഞ്ഞാശയ  കമഖലയനികല  പുതെനിയ

കകേഞ്ഞാകളജുകേള്ക്കപ  എന്.ഒ.സനി.  കകേഞ്ഞാടുകക്കണതെനില  എന്ന  തെശരുമഞ്ഞാനമഞ്ഞാണപ

എടുതനിടള്ളകതെന്നപ  പകതെല്യകേഎ  സൂചനിപനിക്കഞ്ഞാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.   ബഹുമഞ്ഞാനകപട

കമമ്പര  സൂചനിപനിചതുകപഞ്ഞാകല  തെകന്ന  ഇന്നപ   വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസഎ  ഒരു  കപഞ്ഞാതുനന

എന്നതെനിലുപരനി  കേചവേടെമഞ്ഞായനി മഞ്ഞാറനിയനിടണപ.   അതെനികന്റെ കേഞ്ഞാരണങ്ങള് നമുക്കറനിയഞ്ഞാഎ.

ആകഗഞ്ഞാളവേല്ക്കരണവമഞ്ഞായനി  ബനകപടപ  (General  Agreement  on  Trade  in

Services)  GATS  കേരഞ്ഞാറനികന്റെ  ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായനിടഞ്ഞാണപ  വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസഎ  കേചവേടെമഞ്ഞായനി

മഞ്ഞാറനിയനിടള്ളകതെന്നപ  നമുക്കറനിയഞ്ഞാഎ.  ഇതരതനിലുള്ള  കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള്  പരമഞ്ഞാവേധനി

നനിയനനിക്കുന്നതെനിനപ  സഎസഞ്ഞാന  ഗവേണ്കമന്റെനിനപ  സഞ്ഞാധല്യമഞ്ഞായ  രശതെനിയനില്  കേചവേടെ

പവേണതെകയ  നനിയനനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  തെശരുമഞ്ഞാനകമടുതപ  മുകന്നഞ്ഞാട  കപഞ്ഞായനിടണപ.

കേഴനിഞ  വേരഷേഎ  NEET  കമറനിറടെനിസഞ്ഞാനതനില്  അഡനിഷേന്  നടെന്ന  സമയതപ

സരക്കഞ്ഞാര  സതകേഞ്ഞാരല്യ  കമഡനിക്കല്  കകേഞ്ഞാകളജപ  മഞ്ഞാകനജപ കമന്റുമഞ്ഞായനി   ചരച  നടെതനി

പരമഞ്ഞാവേധനി സശറ്റുകേളനില് പഞ്ഞാവേകപട കുടനികേള്ക്കപ  സബ്സനിഡനികയഞ്ഞാടുകൂടെനി  പഠനിക്കഞ്ഞാനുള്ള

ഗവേണ്കമന്റെപ  സശറഞ്ഞായനി  അഎഗശകേരനിപനിക്കഞ്ഞാനഞ്ഞാണപ  ശമനിചനിടള്ളതെപ.  എന്നഞ്ഞാല്

ഇതവേണ കകേരള കമറനിറപ ലനിസ്റ്റപ നനിലവേനിലനിലഞ്ഞാതതെനിനഞ്ഞാല്  കേഴനിഞ തെവേണകത

എഗ്രനികമന്റുണഞ്ഞാക്കഞ്ഞാന് ബുദനിമുടഞ്ഞാണപ. കേഴനിഞ തെവേണ കകേരള കമറനിറപ ലനിസ്റ്റനില്നനിന്നപ

എടുക്കുന്ന  അഡനിഷേനുകേള്  ഗവേണ്കമന്റെപ  കമറനിറപ  സശറനികന്റെ  പടനികേയനില്കപടുതനി

50  ശതെമഞ്ഞാനഎ  സശറപ  കമറനിറപ  സശറഞ്ഞായനി  പരനിഗണനിക്കുകേയഞ്ഞാണപ  കചയതെപ.

20 കകേഞ്ഞാകളജുകേള്  ആ കേരഞ്ഞാറനില് ഒപ്പുവേയ്ക്കുകേയുഎ  അതെനികന്റെ ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായനി 50 ശതെമഞ്ഞാനഎ
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സശറ്റുകേളനില്  കുടനികേള്ക്കപ  സബ്സനിഡനികയഞ്ഞാടുകൂടെനി  പഠനിക്കഞ്ഞാന്  സഞ്ഞാധനിക്കുകേയുഎ

കചയനിരുന.  എന്നഞ്ഞാല്  ഈ  വേരഷേഎ  കകേന്ദ്ര  ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  നനിരകദ്ദേശമനുസരനിചപ

കകേരള  എന്ട്രേന്സപ  ലനിസ്റ്റപ  നനിലവേനിലനിലഞ്ഞാത അവേസ വേന.   NEET  കമറനിറനില്

നനിനതെകന്ന മുഴുവേന് അഡനിഷേനുഎ നടെകതണതെഞ്ഞായനി വേന്നനിരനിക്കുകേയഞ്ഞാണപ.  കനരകത

പറഞതുകപഞ്ഞാകല 50  ശതെമഞ്ഞാനഎ സശറപ  കമറനിറപ സശറഞ്ഞായനി കവേരതെനിരനിച നനിരതഞ്ഞാന്

കേഴനിയഞ്ഞാത ഒരവേസ  ഈ വേരഷേഎ സഎജഞ്ഞാതെമഞ്ഞായനിടണപ.  നഞ്ഞാഷേണല് എന്ട്രേന്സപ

ലനിസ്റ്റനില്നനിനഎ  മുഴുവേന്  അകലഞ്ഞാടപകമന്റുഎ  നടെക്കുകമ്പഞ്ഞാള്  അവേനികടെ  കമറനികറനഎ

മഞ്ഞാകനജ് കമകന്റെനഎ കവേരതെനിരനിക്കഞ്ഞാന് കേഴനിയഞ്ഞാത ഒരവേസയഞ്ഞാണപ സഎജഞ്ഞാതെമഞ്ഞായനിരനിക്കുന്നതെപ.

ഈ  അവേസയനില്  പരമഞ്ഞാവേധനി  നശതെനി  ഉറപ്പു  വേരുത്തുന്നതെനിനുഎ  ചൂഷേണഎ

അവേസഞ്ഞാനനിപനിക്കുന്നതെനിനുഎ എന്തുകചയ്യഞ്ഞാന് സഞ്ഞാധനിക്കു കമന്നപ ഗവേണ്കമന്റെപ പരനികശഞ്ഞാധനിക്കുകേയുഎ

അതെനികന്റെ ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായനി അഡനിഷേന് സഎബനനിചഎ ഫശ കറഗുകലഷേന് സഎബനനിചഎ ഒരു

ഓരഡനിനന്സപ ഇറക്കഞ്ഞാനുമഞ്ഞാണപ സരക്കഞ്ഞാര തെശരുമഞ്ഞാനനിചനിടള്ളതെപ. 

സഎസഞ്ഞാനകത  സതഞ്ഞാശയ  കമഡനിക്കല്  വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ  പകവേശനതനിനപ

കമറനിറപ  ഉറപഞ്ഞാക്കുന്നകതെഞ്ഞാകടെഞ്ഞാപഎ  സഞ്ഞാമൂഹല്യ  നശതെനിയുഎ  ഉറപഞ്ഞാക്കുകേ  എന്നതെഞ്ഞാണപ

സരക്കഞ്ഞാരനികന്റെ ഉറച നനിലപഞ്ഞാടെപ. 2017-18 അദല്യയന വേരഷേഎ മുതെല് സഎസഞ്ഞാനകത

സരക്കഞ്ഞാര/സതഞ്ഞാശയ കമഖലകേളനികല കമഡനിക്കല് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ പകവേശനഎ  NEET

പകേഞ്ഞാരമുള്ള  കമറനിറനികന്റെ  അടെനിസഞ്ഞാനതനില്  പകവേശന  പരശക്ഷേഞ്ഞാ  കേമശഷേണര

നടെത്തുന്ന കകേന്ദ്രശകൃതെ അകലഞ്ഞാടപകമന്റെപ വേഴനിയഞ്ഞായനിരനിക്കുന്നതെഞ്ഞാണപ.  കൂടെഞ്ഞാകതെ പകവേശന

പരശക്ഷേഞ്ഞാ  കേമശഷേണകറ  കേമ്പയനിന്ഡപ  കേടണ്സനിലനിഎഗനിനുള്ള  അധനികേഞ്ഞാരനിയഞ്ഞായുഎ

നനിയമനിചനിടണപ.   

സതഞ്ഞാശയ കമഡനിക്കല് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ സഞ്ഞാപനങ്ങളനികല പകവേശനവഎ ഫശസപ

ഈടെഞ്ഞാക്കുന്നതുഎ  നനിയനനിക്കുന്നതെനിനഞ്ഞായനി  10-4-2017  തെശയതെനിയനികല  വേനിജഞ്ഞാപന

പകേഞ്ഞാരമുള്ള  The  Kerala  Medical  Education  (Regulation  and  Control  of

Admission  to  Private  Medical  Educational  Institutions)  Ordinance  2017

(നമ്പര  6/17)  പുറകപടുവേനിചനിടണപ.  പസ്തുതെ  ഓരഡനിനന്സനികല  ഖണ്ഡഎ  10-ല്

നന്യൂനപക്ഷേ  ഇതെര  സതഞ്ഞാശയ  കമഡനിക്കല്  സഞ്ഞാപനങ്ങളനികല  പകവേശനതനിനപ

പടനികേജഞ്ഞാതെനി/പടനികേവേരഗ്ഗഎ,  മറപ  പനിന്നഞ്ഞാക്ക  വേനിഭഞ്ഞാഗഎ  എന്നശ  വേനിഭഞ്ഞാഗങ്ങളനില്

ഉള്കപടുന്ന വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേള്ക്കപ  സരക്കഞ്ഞാര  നനിശ്ചയനിക്കുഎ പകേഞ്ഞാരമുള്ള സഎവേരണഎ

നല്കുന്നതെനിനപ വേല്യവേസ കചയനിടണപ.
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ടെനി  ഓരഡനിനന്സപ  പകേഞ്ഞാരഎ  രൂപശകേരനിക്കകപടുന്ന  അഡനിഷേന്  ആന്റെപ  ഫശ

കറഗുകലററനി  കേമനിറനിക്കപ  വേനിപുലമഞ്ഞായ  അധനികേഞ്ഞാരങ്ങളഞ്ഞാണപ  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതെപ.

ഫശസപ  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതെനിനപ  സഹഞ്ഞായകേമഞ്ഞാഎവേനിധഎ  സഞ്ഞാപനങ്ങളനില്നനിനഎ

ആവേശല്യമഞ്ഞായ കരഖകേള്/വേനിവേരങ്ങള്, കറകക്കഞ്ഞാരഡുകേള് മുതെലഞ്ഞായവേ വേനിളനിചവേരുത്തുകേ,

ഒരു അക്കഞ്ഞാദമനികേപ വേരഷേതനില് ഒരു കുടനിയനില്നനിനഎ ഒന്നനികലകറ വേരഷേകതയ്ക്കുള്ള

ഫശസപ  ഈടെഞ്ഞാക്കുനകവേങ്കെനില് അതെപ  തെലവേരനി പണഎ വേഞ്ഞാങ്ങനിയതെഞ്ഞായനി  കേണക്കഞ്ഞാക്കനി

നടെപടെനി  സതശകേരനിക്കുകേ  തുടെങ്ങനി  വേളകര  വേനിപുലമഞ്ഞായ  നനിയനണങ്ങളഞ്ഞാണപ  ഇതെനില്

ഏരകപടുതനിയനിടള്ളതെപ.  മറുപടെനിയുകടെ  ബഞ്ഞാക്കനിഭഞ്ഞാഗഎ  കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുകേയഞ്ഞാണപ.*

വേളകര  വേനിശദമഞ്ഞായനി  ഇതെനിനകേതപ  കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള്  പതെനിപഞ്ഞാദനിചനിടണപ.  കൂടെഞ്ഞാകതെ

ഈ  ഓരഡനിനന്സനികല  ഖണ്ഡഎ  -  17  പകേഞ്ഞാരഎ  ഓരഡനിനന്സനികലകയഞ്ഞാ  മറപ

നനിയമങ്ങളനികലകയഞ്ഞാ  വേല്യവേസകേള്  എന്തുതെകന്നയഞ്ഞായഞ്ഞാലുഎ  ഫശസപ  ഉള്കപകടെയുള്ള

കേഞ്ഞാരല്യങ്ങളനില് ഒകന്നഞ്ഞാ അതെനിലധനികേകമഞ്ഞാ  കമഡനിക്കല് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ സഞ്ഞാപനങ്ങളമഞ്ഞായനി

കേരഞ്ഞാറനില് ഏരകപടുന്നതെനിനപ സരക്കഞ്ഞാരനിനപ അധനികേഞ്ഞാരഎ നല്കുനണപ.  അതരതനിലുള്ള

ഒരു  ചരചയുകടെ  ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായനി  ബഹുമഞ്ഞാനകപട  കമമ്പര  പറഞനിടള്ള  രശതെനിയനില്

എങ്ങകനയഞ്ഞാണപ  പഞ്ഞാവേകപട  വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേള്ക്കപ  പരമഞ്ഞാവേധനി  ഫശസപ  ഇളവഎ

കസഞ്ഞാളരഷേനിപ്പുകമഞ്ഞാകക്ക നടെപഞ്ഞാക്കഞ്ഞാന് കേഴനിയുകേ എന്നതെപ പരനികശഞ്ഞാധനിക്കുന്നതെഞ്ഞാണപ. ഈ

ഉതരഎ ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തു വേയ്ക്കുകേയഞ്ഞാണപ.*

ശശ  .    എഎ  .    സതരഞ്ഞാജപ:  സര,  ബഹുമഞ്ഞാനകപട  മനനിയുകടെ  മറുപടെനികയ  ഞഞ്ഞാന്

പൂരണമഞ്ഞായുഎ  സതഞ്ഞാഗതെഎ  കചയ്യുന.  ഞഞ്ഞാന്  പകതെല്യകേമഞ്ഞായനി  കചഞ്ഞാദനിക്കഞ്ഞാന്

ആഗ്രഹനിക്കുന്നതെപ കേഴനിഞ വേരഷേകത കമഡനിക്കല് പകവേശനവമഞ്ഞായനി ബനകപടപ

കേണ്ണൂര കമഡനിക്കല് കകേഞ്ഞാകളജനില് അഡനിഷേന് ലഭനിച 150 കുടനികേളകടെ പശ്നഎ നമ്മുകടെ

മുമ്പനില്  നനില്ക്കുനണപ.  ആ  മഞ്ഞാകനജ് കമന്റെപ  സതശകേരനിച  നനിയമവേനിരുദവഎ

കതെറഞ്ഞായതുമഞ്ഞായ  നടെപടെനികേളകടെ  ഭഞ്ഞാഗമഞ്ഞായനി  അവേരുകടെ  തുടെര  പഠനഎ  ഇകപഞ്ഞാള്

അനനിശ്ചനിതെതെതതനിലഞ്ഞാണപ.  ആ മഞ്ഞാകനജ് കമന്റെനികന്റെ എലഞ്ഞാ നടെപടെനികേളഎ  നനിയമപരമഞ്ഞായനി

തെകന്ന  കചഞ്ഞാദല്യഎ  കചകയ്യണതുഎ  എതെനിരകക്കണതുഎ  ആവേശല്യമഞ്ഞായ  നടെപടെനികേള്

സതശകേരനികക്കണതുമഞ്ഞാണപ.   പകക്ഷേ അവേനികടെ  അഡനിഷേന് ലഭനിച  വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേളകടെ

പശ്നഎ നമുക്കപ പകതെല്യകേമഞ്ഞായനി പരനികശഞ്ഞാധനിചപ അതെനില് കയഞ്ഞാഗല്യരഞ്ഞായ വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേളകടെ

തുടെരപഠനതനിനപ എകന്തങ്കെനിലുഎ സഞ്ഞാഹചരല്യഎ ഒരുക്കഞ്ഞാന് സഞ്ഞാധനിക്കുകമഞ്ഞാ?

* അനുബനമഞ്ഞായനി കചരതനിടണപ. 
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ശശമതെനി  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ ടെശചര:   സര,  കേണ്ണൂര കമഡനിക്കല് കകേഞ്ഞാകളജപ
ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  എലഞ്ഞാ  നനിബനനകേളഎ  ലഎഘനിച   കകേഞ്ഞാകളജഞ്ഞാണപ.  കേഴനിഞ
അകലഞ്ഞാടപകമന്റെനികന്റെ  സമയതപ  അവേകര  ഗവേണ്കമന്റെപ  ക്ഷേണനികചങ്കെനിലുഎ
ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  നനിബനനകേളമഞ്ഞായനി  സഹകേരനിക്കഞ്ഞാന്  തെയ്യഞ്ഞാറഞ്ഞാകേഞ്ഞാകതെ  അവേര
മഞ്ഞാറനികപഞ്ഞാകുകേയുഎ  കകേഞ്ഞാടെതെനിയനില്  കകേസപ  കകേഞ്ഞാടുതപ   കകഹകക്കഞ്ഞാടെതെനി  അവേരക്കപ
പകതെല്യകേ ഫശസപ നനിശ്ചയനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  വേനിധനി പുറകപടുവേനിക്കുകേയുഎ കചയ്തു.  പകക്ഷേ
ആ കകേഞ്ഞാടെതെനി വേനിധനിയനില് തെകന്ന  ഫശ കറഗുകലററനി കേമനിറനി പനിന്നശടെപ നനിശ്ചയനിക്കുന്ന
ഫശസനിനപ  വേഴനികപടകകേഞ്ഞാണപ  അവേര  പവേരതനഎ  നടെതണകമനള്ള
നനിരകദ്ദേശമുണഞ്ഞായനിരുന.  കസന്ട്രേകകലസ്ഡപ അകലഞ്ഞാടപകമന്റെപ  വേഴനി  കേണ്ണൂര,  കേരുണ,
കകേ.എഎ.സനി.റനി.  കമഡനിക്കല്  കകേഞ്ഞാകളജുകേളനികലയ്ക്കുഎ  അകലഞ്ഞാടപകമന്റെപ  നടെകതണതെപ
ഗവേണ്കമന്റെനികന്റെ  കനതൃതെതതനിലഞ്ഞാകണന്നപ  അന്നപ  കകേഞ്ഞാടെതെനി  വേനിധനിക്കുകേയുഎ
കചയനിരുന.  അതെനുസരനിചപ   അകലഞ്ഞാടപകമന്റെപ  നടെതഞ്ഞാന് ഗവേണ്കമന്റെപ  തെയ്യഞ്ഞാറഞ്ഞായനി.
എന്ട്രേന്സപ  കേമശഷേണറുകടെ  കനതൃതെതതനില്  അകലഞ്ഞാടപകമന്റെപ  നടെതഞ്ഞാന്
തെയ്യഞ്ഞാറഞ്ഞായകപഞ്ഞാള്  കേണ്ണൂര  കമഡനിക്കല്  കകേഞ്ഞാകളജപ  ബനകപട  കരഖകേകളഞ്ഞാനഎ
ഹഞ്ഞാജരഞ്ഞാക്കനിയനില.  അകലഞ്ഞാടപകമന്റുമഞ്ഞായനി  സഹകേരനിചനില.  അവേരുകടെ  സതന്തഎ
ഇഷ്ടപകേഞ്ഞാരഎ  അകലഞ്ഞാടപകമന്റെപ   നടെതനി  ഒരു  ലനിസ്റ്റപ  തെയ്യഞ്ഞാറഞ്ഞാക്കനിവേയ്ക്കുകേയഞ്ഞാണപ
കചയതെപ.   ആ  ലനിസ്റ്റുഎ  ഈ  അകലഞ്ഞാടപകമന്റെനിനപ  നനിരകദ്ദേശനിക്കകപട  എന്ട്രേന്സപ
കേമശഷേണറുകടെ മുമ്പഞ്ഞാകകേ കകേഞ്ഞാണ്ടുവേരുന്നതെനിനപ തെയ്യഞ്ഞാറഞ്ഞായനില എനള്ളതെഞ്ഞാണപ ഏറവഎ
സങ്കെടെകേരമഞ്ഞായനിടള്ള  വേസ്തുതെ.   അതുകകേഞ്ഞാണ്ടുതെകന്ന  ഗവേണ്കമന്റെനിനപ  അകലഞ്ഞാടപകമന്റെപ
നടെതഞ്ഞാന് കേഴനിഞനില.  കമരനിറപ  ലഎഘനിചകകേഞ്ഞാണപ നടെതനിയ അകലഞ്ഞാടപകമന്റെപ ലനിസ്റ്റപ
അഎഗശകേരനിക്കഞ്ഞാന് കേഴനിയഞ്ഞാത സനിതെനിയഞ്ഞാണപ  ഇകപഞ്ഞാഴുള്ളതെപ. കകേഞ്ഞാടെതെനിയുഎ ഇക്കഞ്ഞാരല്യഎ
ചൂണനിക്കഞ്ഞാണനിചനിടണപ.  ഈ അകലഞ്ഞാടപകമന്റെനില്  കമരനികറഞ്ഞാറനിയസ്സഞ്ഞായനിടള്ള അഡനിഷേന്
ഉകണങ്കെനില്  അതെപ  അഎഗശകേരനിക്കഞ്ഞാകമന്നപ  കകഹകക്കഞ്ഞാടെതെനി  ഒരു  വേനിധനി
പസഞ്ഞാവേനിചനിടണപ.  ആ  കകേഞ്ഞാടെതെനി  വേനിധനിയുകടെ  പശ്ചഞ്ഞാതലതനില്  കമരനിറപ
അടെനിസഞ്ഞാനതനില് നനിയമനഎ കനടെനിയനിടള്ള കുടനികേളകടെ കേഞ്ഞാരല്യങ്ങള് പരനികശഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാന്
സഞ്ഞാധനിക്കുഎ.  പകക്ഷേ  അഞരക്കണനി  കമഡനിക്കല്  കകേഞ്ഞാകളജപ  നടെതനിയ  എലഞ്ഞാ
അകലഞ്ഞാടപകമന്റുഎ അഎഗശകേരനിക്കഞ്ഞാന് ഗവേണ്കമന്റെനിനപ ബുദനിമുടഞ്ഞാണപ. കകേഞ്ഞാടെതെനി വേനിധനികൂടെനി
പരനികശഞ്ഞാധനിചകകേഞ്ഞാണപ  നല്യഞ്ഞായമഞ്ഞായുഎ  അതെനിനകേതപ  കുടനികേള്ക്കപ  എകന്തങ്കെനിലുഎ
കചയ്തുകകേഞ്ഞാടുക്കഞ്ഞാന്  സഞ്ഞാധനിക്കുന്നതെഞ്ഞാകണങ്കെനില്  ഗവേണ്കമന്റെപ   പരനിഗണനിക്കുകമന്നഞ്ഞാണപ
പറയഞ്ഞാനുള്ളതെപ.  അഞരക്കണനി  കമഡനിക്കല്  കകേഞ്ഞാകളജനികന്റെ/കേണ്ണൂര  കമഡനിക്കല്
കകേഞ്ഞാകളജനികന്റെ  അകലഞ്ഞാടപകമന്റെപ  അഎഗശകേരനിക്കഞ്ഞാന്  കേഴനിയഞ്ഞാത  അവേസ
നനിലനനില്ക്കുനണപ എനള്ളതെഞ്ഞാണപ വേസ്തുതെ. 
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(യു.ഡനി.എഫപ.  അഎഗങ്ങള്  സശക്കറുകടെ  ഡയസ്സനിനുമുന്നനില്  വേനനനിന്നപ

മുദ്രഞ്ഞാവേഞ്ഞാകേല്യഎ വേനിളനിചപ സഭഞ്ഞാനടെപടെനികേള് തെടെസ്സകപടുതനികക്കഞ്ഞാണനിരുന.)

(രണഞ്ഞാമകത  ശദ  ക്ഷേണനിക്കല്  അവേതെരനിപനിക്കുന്നതെനിനപ  കനഞ്ഞാടശസപ

നല്കേനിയനിരുന്ന അഎഗഎ ശശ. തെനിരുവേഞ്ചൂര രഞ്ഞാധഞ്ഞാകൃഷ്ണന് സശറനിലനിലഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനഞ്ഞാല്

അവേതെരനിപനിക്കകപടനില.)

[അദല്യക്ഷേകവേദനിയനില് മനി. സശക്കര]

മനി  .    സശക്കര:  ഓരഡര...  ഓരഡര...  സബ്മനിഷേനുകേള്  റദ്ദേപ  കചയനിരനിക്കുന.

മറുപടെനി ബനകപട അഎഗങ്ങള്ക്കപ ലഭല്യമഞ്ഞാക്കുന്നതെഞ്ഞാണപ. 

V റനികപഞ്ഞാരടപ സമരപണഎ

കേഞ്ഞാകരല്യഞ്ഞാപകദശകേ സമനിതെനിയുകടെ ആറഞ്ഞാമതെപ  റനികപഞ്ഞാരടപ

മുഖല്യമനനി (ശശ  .   പനിണറഞ്ഞായനി വേനിജയന്): സര, കേഞ്ഞാകരല്യഞ്ഞാപകദശകേ സമനിതെനിയുകടെ

അദല്യക്ഷേനഞ്ഞായ ഞഞ്ഞാന് സമനിതെനിയുകടെ ആറഞ്ഞാമതെപ റനികപഞ്ഞാരടപ   സമരപനിക്കുന.

മനി  .   സശക്കര: റനികപഞ്ഞാരടപ സമരപനിക്കകപടനിരനിക്കുന. 

VI റനികപഞ്ഞാരടപ പരനിഗണന

കേഞ്ഞാകരല്യഞ്ഞാപകദശകേ സമനിതെനിയുകടെ ആറഞ്ഞാമതെപ  റനികപഞ്ഞാരടപ

മുഖല്യമനനി (ശശ  .   പനിണറഞ്ഞായനി വേനിജയന്): സര, കേഞ്ഞാകരല്യഞ്ഞാപകദശകേ സമനിതെനിയുകടെ

അദല്യക്ഷേനഞ്ഞായ  ഞഞ്ഞാന്  സമനിതെനിയുകടെ  ആറഞ്ഞാമതെപ  റനികപഞ്ഞാരടപ  അഎഗശകേരനിക്കണകമന്ന

പകമയഎ അവേതെരനിപനിക്കുന.

പടനികേജഞ്ഞാതെനി പടനികേവേരഗ്ഗ  പനികന്നഞ്ഞാക്കസമുദഞ്ഞായകക്ഷേമവഎ നനിയമവഎ സഞ്ഞാഎസഞ്ഞാരനികേവഎ

പഞ്ഞാരലകമന്റെറനികേഞ്ഞാരല്യവഎ  വേകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബഞ്ഞാലന്):  സര,   ഞഞ്ഞാന്

പകമയകത പനിന്തഞ്ഞാങ്ങുന. 

മനി  .    സശക്കര:  കേഞ്ഞാകരല്യഞ്ഞാപകദശകേ  സമനിതെനിയുകടെ  ആറഞ്ഞാമതെപ  റനികപഞ്ഞാരടപ  സഭ

അഎഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.
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VII കമശപ്പുറത്തുവേച കേടെലഞ്ഞാസകേള്

1. ലനിസ്റ്റപ   I   പകേഞ്ഞാരമുള്ള കേടെലഞ്ഞാസകേള്

I. മുഖല്യമനനി  (  ശശ  .    പനിണറഞ്ഞായനി  വേനിജയന്  ): സര,  തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന
കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

(i) ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള് :

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.ആര.ഒ.
നമ്പര

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ നമ്പര   തെശയതെനി 

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

1 651/2016 ജനി.ഒ.(എഎഎസപ.)  നമ്പര
267/2016/കഹഞ്ഞാഎ.

20-10-2016 അല

2 62/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര  14/
2017/കഹഞ്ഞാഎ.

30-1-2017 അല

3 87/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര  13/
2017/കഹഞ്ഞാഎ.

30-1-2017 അല

4 92/2017 ജനി.ഒ.(ആരറനി.)  നമ്പര
440/2017/കഹഞ്ഞാഎ.

21-2-2017 അല

5 97/2017 ജനി.ഒ.(ആരറനി.)  നമ്പര  418/
2017/കഹഞ്ഞാഎ.

20-2-2017 അല

6 102/2017 ജനി.ഒ.(ആരറനി.)  നമ്പര  278/
2017/  കഹഞ്ഞാഎ.

4-2-2017 അല

7 103/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര  38/2017/
കഹഞ്ഞാഎ.

2-3-2017 അല

8 105/2017 നമ്പര32725/എസപഎസപഎ
2/2016/കഹഞ്ഞാഎ.

2-3-2017 അല

9 126/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര  9/2017/
ജനിഎഡനി.

15-3-2017 അല

10 130/2017 ജനി.ഒ.(ആരറനി.)  നമ്പര  592/
2017/ കഹഞ്ഞാഎ.

14-3-2017 അല

11 139/2017 നമ്പര  14015/  എസപഎസപഎ
5/2017/കഹഞ്ഞാഎ

13-3-2017 അല



362 കകേരള നനിയമസഭ എപനില്  26, 2017

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

12 143/2017 ജനി.ഒ.(എഎ.എസപ)  നമ്പര
107/2017/ജനിഎഡനി.

18-3-2017 അല

13 157/2017 ജനി.ഒ.  (എഎഎസപ.)  നമ്പര
2/2017/കനഞ്ഞാരക്ക.

28-3-2017 അല

14 167/2017 നമ്പര  29780/എസപഎസപഎ
2/2017/കഹഞ്ഞാഎ.

31.03.2017 അല

15 185/2017 നമ്പര  77989/എസപഎസപഎ
2/2013/കഹഞ്ഞാഎ

7-4-2017 അല

(ii) വേനിവേനിധ സഞ്ഞാപനങ്ങളകടെ റനികപഞ്ഞാരടകേള്:

ക്രമ

നമ്പര സഞ്ഞാപനഎ 
റനികപഞ്ഞാർടനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസഎ

പത്രനികേ സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപവേരഷേഎ സതഭഞ്ഞാവേഎ 

1 കകേരള പബനികേപ സരവേശസപ കേമശഷേന് 2014-15 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

2 കകേരള  കസ്റ്ററപ  ഐ.ടെനി.  ഇന്ഫഞ്ഞാസ്ട്രക്ചര
ലനിമനിറഡപ

2009-10 ഭരണ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

3 കകേരള  കസ്റ്ററപ  ഐ.ടെനി  ഇന്ഫഞ്ഞാസ്ട്രക്ചര
ലനിമനിറഡപ

2015-16 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

4 ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടപ  ഓഫപ  മഞ്ഞാകനജ് കമന്റെപ  ഇന്
ഗവേണ്കമന്റെപ

2012-13 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
ഭരണ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

5 ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടപ  ഓഫപ  മഞ്ഞാകനകജ്മെന്റെപ  ഇന്
ഗവേണ്കമന്റെപ

2013-14 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

6 ഹനില് ഏരനിയ കഡവേലപ്കമന്റെപ ഏജന്സനി 2014-15 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
ഭരണ
റനികപഞ്ഞാരടപ 

       അകതെ
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വേശണ്ടുഎ കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.ആര.ഒ.
നമ്പര

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെനിയതെനി 

1 798/2016 ജനി.ഒ.(ആരറനി.) നമ്പര 3713/ 2016/ കഹഞ്ഞാഎ. 23-12-2016

2 26/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 32/2016/ പനി& എആരഡനി. 27-12-2016

3 39/2017 ജനി.ഒ.(ആരറനി.) നമ്പര 114/ 2017/കഹഞ്ഞാഎ. 16-1-2017

4 41/2017 ജനി.ഒ.(ആരറനി.) നമ്പര 113/ 2017/കഹഞ്ഞാഎ. 16-1-2017

5 57/2017 ജനി.ഒ.(എഎഎസപ.) നമ്പര 19/ 2017/കഹഞ്ഞാഎ. 3-2-2017

6 69/2017 ജനി.ഒ.(എഎഎസപ.) നമ്പര 20/ 2017/കഹഞ്ഞാഎ. 7-2-2017

7 82/2017 നമ്പര 11186/സനി3/2017-I /വേനിജപ. 13-2-2017

8 83/2017 നമ്പര 11186/സനി3/2017-II /വേനിജപ. 13-2-2017

9 84/2017 നമ്പര 11186/സനി3/2017-III /വേനിജപ. 13-2-2017

10 85/2017 നമ്പര 11186/സനി3/2017-IV /വേനിജപ. 13-2-2017

II. പടനികേജഞ്ഞാതെനി  പടനികേവേരഗ്ഗ  പനികന്നഞ്ഞാക്കസമുദഞ്ഞായകക്ഷേമവഎ  നനിയമവഎ
സഞ്ഞാഎസഞ്ഞാരനികേവഎ പഞ്ഞാരലകമന്റെറനികേഞ്ഞാരല്യവഎ വേകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   കകേ  .   ബഞ്ഞാലന്): സര,
തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന :

(i) ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള്:

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.ആര.ഒ.
നമ്പര

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ നമ്പര  തെശയതെനി 

1 797/2015 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 41/2015/ സനിഎഡനി. 12-11-2015 അല

2 104/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര3/2017/ നനിയമഎ. 2-3-2017 അല

3 111/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 3/2017/ പനിഎഡനി. 6-3-2017 അല

4 116/2017 ജനി.ഒ.(ആരറനി.)  നമ്പര  312/
2017/ നനിയമഎ.

10-3-2017 അല
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(ii) വേനിവേനിധ സഞ്ഞാപനങ്ങളകടെ റനികപഞ്ഞാരടകേള്:

ക്രമ

നമ്പര സഞ്ഞാപനഎ 
റനികപഞ്ഞാരടനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസപത്രനികേ

സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ വേരഷേഎ   സതഭഞ്ഞാവേഎ 

1 കകേരള സഞ്ഞാഹനിതെല്യ അക്കഞ്ഞാദമനി 2015-16 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

2 കകേരള സഎസഞ്ഞാന പനികന്നഞ്ഞാക്ക
വേനിഭഞ്ഞാഗ കേമശഷേന്

2014-15 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
കേണക്കുകേളനികനലുള്ള

സനി&എ.ജനി.-യുകടെ
പകതെല്യകേ  ആഡനിറപ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

വേശണ്ടുഎ കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.ആ ര.ഒ.
നമ്പര

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെനിയതെനി 

1 68/2017 സ.ഉ. (വകേകയഴുതപ) നമ്പര1/2017/ സഞ്ഞാഎ.കേഞ്ഞാ.വേ. 7-2-2017

III. റവേനന്യൂവഎ  ഭവേനനനിരമഞ്ഞാണവഎ  വേകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):
സര, തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

(i) ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള്:

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.ആര.ഒ.
നമ്പര

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ നമ്പര    തെശയതെനി 

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

1 91/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര13/2017/ ആരഡനി. 16-2-2017 അല

2 100/2017 സ.ഉ.(പനി) നമ്പര 14/2017/ റവേനന്യൂ. 23-2-2017 അല

3 118/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 11/2017/ ആരഡനി. 16-2-2017 അല

4 122/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര19/2017/ ആരഡനി. 13-3-2017 അല
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(1) (2) (3) (4) (5)

5 123/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര20/2017/ ആരഡനി. 13-3-2017 അല

6 124/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 21/2017/ ആരഡനി. 13-3-2017 അല

7 125/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര22/2017/ ആരഡനി. 13-3-2017 അല

വേശണ്ടുഎ കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന :

ക്രമ നമ്പര എസപ.ആര.ഒ. നമ്പര വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെശയതെനി 

1 38/2017 സ.ഉ.(പനി) നമ്പര 8/2017/റവേനദ്യു. 17-1-2017

IV. തെകദ്ദേശസതയഎഭരണവഎ നന്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവഎ വേഖഫപ ഹജപ  തെശരതഞ്ഞാടെനവഎ
വേകുപ്പുമനനി  (കഡഞ്ഞാ  .    കകേ  .    ടെനി  .    ജലശല്):  സര,  തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന്
കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

(i) ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള്:

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.ആര.ഒ.
നമ്പര  

            വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ  പത്രനികേ
സഹനിതെമഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ 

നമ്പര തെശയതെനി

1 437/2015 സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര 214/
2015/ തെ.സത.ഭ.വേ.

29-6-2015 അല

2 96/2017 സ.ഉ.(അചടെനി)  നമ്പര
11/2017/തെസതഭവേ.

14-2-2017 അല

വേശണ്ടുഎ കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന :

ക്രമ

നമ്പര

എസപ.ആര.ഒ.
നമ്പര 

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെശയതെനി 

1 49/2017 സ.ഉ.(അചടെനി) നമ്പര 4/2017/ തെ.സത.ഭ.വേ. 19-1-2017

2 61/2017 സ.ഉ.(അചടെനി) നമ്പര 5/2017/ തെ.സത.ഭ.വേ. 28-1-2017



366 കകേരള നനിയമസഭ എപനില്  26, 2017

V. സഹകേരണവഎ  വേനികനഞ്ഞാദസഞഞ്ഞാരവഎ  കദവേസതവഎ  വേകുപ്പുമനനി
(ശശ  .    കേടെകേഎപളളനി   സകരന്ദ്രന്):  സര,  തെഞ്ഞാകഴപ്പുറയുന്ന  കേടെലഞ്ഞാസകേള്  ഞഞ്ഞാന്
കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

(i ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള്:

ക്രമ

നമ്പര

എസപ.ആര.ഒ.
നമ്പര 

      വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ നമ്പര തെശയതെനി 

1 459/2015 ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര  83/2015/
കകേഞ്ഞാ-ഓപപ.

2-7-2015 അല

2 734/2015 ജനി.ഒ.(ആരറനി.)  നമ്പര  5868/
2015/ ആരഡനി.

9-11-2015 അല

3 735/2015 ജനി.ഒ.(ആരറനി.)  നമ്പര  5869/
2015/ആരഡനി.

9-11-2015 അല

4 814/2015 ജനി.ഒ.(ആരറനി.)  നമ്പര  6396/
2015/ആരഡനി.

28-11-2015 അല

5 107/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര  13/2017/
കകേഞ്ഞാ-ഓപപ.

6-3-2017 അല

6 140/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര  18/2017/
കകേഞ്ഞാ-ഓപപ.

20-3-2017 അല

വേശണ്ടുഎ കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന :

ക്രമ നമ്പര എസപ.ആര.ഒ. നമ്പര വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെശയതെനി 

1 40/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 6/2017/കകേഞ്ഞാ-ഓപപ. 13-1-2017

2 58/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 115/2016/കകേഞ്ഞാ-ഓപപ. 21-12-2016

3 67/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 4/2017/കകേഞ്ഞാ-ഓപപ. 12-1-2017

4 76/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര  9/2017/കകേഞ്ഞാ-ഓപപ. 14-2-2017
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VI.  തെകദ്ദേശസതയഎഭരണവഎ  നന്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവഎ  വേഖഫപ  ഹജപ

തെശരതഞ്ഞാടെനവഎ  വേകുപ്പുമനനി  (കഡഞ്ഞാ  .    കകേ  .    ടെനി  .    ജലശല്)  :  സര,  തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന

കേടെലഞ്ഞാസപ വവേദദ്യുതെനി വേകുപ്പുമനനിക്കുകവേണനി ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

i. ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസപ:

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.
ആര.ഒ.
നമ്പര 

                  വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ നമ്പര തെശയതെനി 

112/2017 ജനി.ഒ.(എഎഎസപ.) നമ്പര 6/2017/ പനിഡനി. 3-2-2017 അല

VII. ജലവേനിഭവേ  വേകുപ്പുമനനി (ശശ  .   മഞ്ഞാതെദ്യു ടെനി  .   കതെഞ്ഞാമസപ): സര, തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന
കേടെലഞ്ഞാസപ ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

ക്രമനമ്പര എസപ.ആര.ഒ.
നമ്പര 

                വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെശയതെനി 

1 70/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര  1/2017/ഡബന്യൂആരഡനി. 10-2-2017

VIII.  വേല്യവേസഞ്ഞായവഎ  കസഞ്ഞാരട്സഎ  യുവേജനകേഞ്ഞാരല്യവഎ  വേകുപ്പുമനനി
(ശശ  .    എ  .    സനി  .    കമഞ്ഞായശന്):  സര,  തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന  കേടെലഞ്ഞാസപ  മതല്യബനനവഎ
ഹഞ്ഞാരബര  എഞനിനശയറനിഎഗുഎ  കേശുവേണനി   വേല്യവേസഞ്ഞായവഎ   വേകുപ്പുമനനിക്കുകവേണനി
ഞഞ്ഞാന്  കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

(i) ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള്:

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.ആര.ഒ.
നമ്പര

       വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ നമ്പര തെശയതെനി 

1 154/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര  6/2017/
എഫപ&പനിഡനി.

28-3-2017 അല

IX.  വേല്യവേസഞ്ഞായവഎ  കസഞ്ഞാരട്സഎ  യുവേജനകേഞ്ഞാരല്യവഎ  വേകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    സനി  .
കമഞ്ഞായശന്) : സര, തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:



368 കകേരള നനിയമസഭ എപനില്  26, 2017

(i) വേനിവേനിധ സഞ്ഞാപനങ്ങളകടെ റനികപഞ്ഞാരടകേള്:

ക്രമ
നമ്പര

സഞ്ഞാപനഎ     റനികപഞ്ഞാരടനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപവേരഷേഎ സതഭഞ്ഞാവേഎ 

1 കകേരള ദനികനശപ ബശഡനി കതെഞ്ഞാഴനിലഞ്ഞാളനി
കകേന്ദ്ര സഹകേരണ സഎഘഎ

2015-16 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

2 യുവണറഡപ  ഇലകനിക്കല്  ഇന്ഡസ്ട്രശസപ
ലനിമനിറഡപ

2013-14 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടഎ
കേണക്കുഎ

അകതെ

3 കകേരള കകയ്സപ ആന്റെപ സനിറഞ്ഞാമനികപ
കപഞ്ഞാഡക്ടപസപ ലനിമനിറഡപ

2015-16 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടപ 

അകതെ

വേശണ്ടുഎ കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.ആര.ഒ. നമ്പര വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെശയതെനി 

1 - നമ്പര കകേ.ബനി.1599/2013/ഇ 1(ബനി). 12-8-2015

X.  വേനവഎ മൃഗസഎരക്ഷേണവഎ മൃഗശഞ്ഞാലകേളഎ വേകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    കകേ  .    രഞ്ഞാജു):
സര, തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

I.  ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള്:

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.
ആര.ഒ.
നമ്പര 

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപനമ്പര  തെശയതെനി 

1 470/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര  09/2016/എഫപ  &
ഡബന്യൂഎല്ഡനി.

1-7-2016 അല

2 471/2016 ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര 10/2016/  എഫപ  &
ഡബന്യൂഎല്ഡനി.

1-7-2016 അല

3 699/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 5/2016/ എഎചപഡനി. 17-11-2016 അകതെ

4 773/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര  6/2016/ എഎചപഡനി. 17-12-2016 അകതെ

5 161/2017 ജനി.ഒ.(എഎഎസപ)നമ്പര 16/2017/എഫപ  &
ഡബന്യൂഎല്ഡനി.

30-3-2017 അല
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XI.  കതെഞ്ഞാഴനിലുഎ  എവകസഎ വേകുപ്പുമനനി  (  ശശ  .    റനി  .    പനി  .    രഞ്ഞാമകൃഷ്ണന്  ): സര,
തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

(i)  ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുള്ള കേടെലഞ്ഞാസകേള്:

ക്രമ

നമ്പര

എസപ.
ആര.ഒ.
നമ്പര

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ നമ്പര തെശയതെനി 

1 98/2017 ജനി.ഒ (പനി)നമ്പര8/2017/ എല്ബനിആര. 17-2-2017 അല

2 99/2017 ജനി.ഒ  (എഎഎസപ.)നമ്പര  6/2017/
എല്ബനിആര.

17-2-2017 അല

3 106/2017 ജനി.ഒ(പനി)നമ്പര13/2017/ എല്ബനിആര. 6-3-2017 അല

4 141/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര 14/2017/റനിഡനി. 21-3-2017 അല

5 146/2017 ജനി.ഒ (പനി)നമ്പര16/2017/ എല്ബനിആര. 20-3-2017 അല

6 169/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര21/2017/റനിഡനി. 1-4-2017 അല

XII.  വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ  വേകുപ്പുമനനി  (  കപഞ്ഞാഫ  .    സനി  .    രവേശന്ദ്രനഞ്ഞാഥപ  ): സര,
തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:         

(i)  വേനിവേനിധ സഞ്ഞാപനങ്ങളകടെ റനികപഞ്ഞാരടകേള്:

ക്രമ
നമ്പര

സഞ്ഞാപനഎ     റനികപഞ്ഞാരടനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ വേരഷേഎ സതഭഞ്ഞാവേഎ 

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

1 തുഞകതഴുതചന്  മലയഞ്ഞാള
സരവേകേലഞ്ഞാശഞ്ഞാല

2014-15 ആഡനിറപ
റനികപഞ്ഞാരടഎ
അതെനിന്കമല്
സതശകേരനിച
നടെപടെനി
റനികപഞ്ഞാരടഎ

അകതെ

2 മഹഞ്ഞാതഞ്ഞാഗഞ്ഞാനനി സരവ്വകേലഞ്ഞാശഞ്ഞാല 2014 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

3 കകേഞ്ഞാചനി സരവ്വകേലഞ്ഞാശഞ്ഞാല 2014-15 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

142/2020
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(1) (2) (3) (4) (5)

4 കകേഞ്ഞാചനി സരവ്വകേലഞ്ഞാശഞ്ഞാല 2015-16 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

5 മഹഞ്ഞാതഞ്ഞാഗഞ്ഞാനനി സരവ്വകേലഞ്ഞാശഞ്ഞാല 2015 വേഞ്ഞാരഷേനികേ
റനികപഞ്ഞാരടപ

അകതെ

XIII.  ആകരഞ്ഞാഗല്യവഎ  സഞ്ഞാമൂഹല്യനശതെനിയുഎ  വേകുപ്പുമനനി  (ശശമതെനി  കകേ  .    കകേ  .
വശലജ ടെശചര) : സര, തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

i. ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള്:

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.
ആര.ഒ.
നമ്പര

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ നമ്പര തെശയതെനി 

110/2017 ജനി.ഒ (പനി)നമ്പര 1/2017/ എസ്കജഡനി. 3-3-2017 അല

വേശണ്ടുഎ കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.
ആര.ഒ.
നമ്പര 

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെശയതെനി 

1. 66/2017 ജനി.ഒ.(എഎഎസപ) നമ്പര 1/2017/എസ്കജഡനി. 25-1-2017

XIV.  കൃഷേനി  വേകുപ്പുമനനി  (  ശശ  .    വേനി  .    എസപ  .    സനനില്  കുമഞ്ഞാര  ): സര,
തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന  കേടെലഞ്ഞാസകേള്  കപഞ്ഞാതുമരഞ്ഞാമത്തുഎ  രജനികസ്ട്രഷേനുഎ  വേകുപ്പുമനനിക്കു
കവേണനി ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

i. ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള്:   

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.
ആര.ഒ.
നമ്പര

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ നമ്പര തെശയതെനി 

1 36/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര12/2017/റനിഡനി. 17-3-2017 അല

2 37/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര13/2017/റനിഡനി. 17-3-2017 അല
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വേശണ്ടുഎ കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര എസപ.ആര.ഒ. നമ്പര വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെശയതെനി 

1 75/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 06/2017/റനിഡനി. 14-2-2017

XV.  ഗതെഞ്ഞാഗതെ വേകുപ്പുമനനി  (  ശശ  .    കതെഞ്ഞാമസപ ചഞ്ഞാണനി  ) :  സര,  തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന

കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

(i) ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുള്ള കേടെലഞ്ഞാസകേള്:

ക്രമ
നമ്പര

എസപ
.ആര.ഒ.
നമ്പര  

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപനമ്പര തെശയതെനി 

1 839/2015 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 79/2015/ട്രേഞ്ഞാന്. 8-12-2015 അല

2 659/2016 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 56/2016/ട്രേഞ്ഞാന്. 30-8-2016 അല

3 55/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 01/2017/ട്രേഞ്ഞാന്. 23-1-2017 അല

4 93/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 05/2017/ട്രേഞ്ഞാന്. 21-2-2017 അല

5 151/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര8/2017/ട്രേഞ്ഞാന്. 23-3-2017 അല

6 153/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 7/2017/ട്രേഞ്ഞാന്. 23-3-2017 അല

7 വേനിജഞ്ഞാപനഎ നമ്പര ബനി2/219/2016/ട്രേഞ്ഞാന്സപ. 27-2-2017 അല

വേശണ്ടുഎ കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര എസപ.ആര.ഒ. നമ്പര വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെശയതെനി 

1 72/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 3/2017/ട്രേഞ്ഞാന്. 13-2-2017
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XVI. ധനകേഞ്ഞാരല്യവഎ കേയറുഎ വേകുപ്പുമനനി (  കഡഞ്ഞാ  .   ടെനി  .   എഎ  .   കതെഞ്ഞാമസപ ഐസകേപ  ):
സര, തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന കേടെലഞ്ഞാസകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

(i) ചടഎ 166(1) പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള്

ക്രമ
നമ്പര

എസപ.
ആര.ഒ.
നമ്പര 

വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ നമ്പര തെശയതെനി 

1 113/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര 10/2017/റനിഡനി. 9-3-2017 അല

2 114/2017 ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര 11/2017/റനിഡനി. 9-3-2017 അല

3 132/2017 സ.ഉ.(അചടെനി) നമ്പര 37/2017/ ധനഎ. 17-3-2017 അല

(ii) വേനിവേനിധ സഞ്ഞാപനങ്ങളകടെ റനികപഞ്ഞാരടകേള്:

ക്രമ
നമ്പര

സഞ്ഞാപനഎ റനികപഞ്ഞാര ടനികന്റെ കേഞ്ഞാലതെഞ്ഞാമസ
പത്രനികേ  സഹനിതെ
മഞ്ഞാകണഞ്ഞാകയന്നപ വേരഷേഎ സതഭഞ്ഞാവേഎ 

1 കകേരള സഎസഞ്ഞാന
ഓഡനിറപ വേകുപപ

2005-06 സമഞ്ഞാഹൃതെ ഓഡനിറപ
റനികപഞ്ഞാരടനിന്കമലുള്ള
തെനിരുതല് കസ്റ്ററപകമന്റെപ
(എസപ.ഐ.ഇ.പനി)

അല

2 കകേരള സഎസഞ്ഞാന
ഓഡനിറപ വേകുപപ

2006-07 സമഞ്ഞാഹൃതെ ഓഡനിറപ
റനികപഞ്ഞാരടനിന്കമലുള്ള
തെനിരുതല് കസ്റ്ററപകമന്റെപ
(അരശകക്കഞ്ഞാടെപ ഗ്രഞ്ഞാമ

പഞഞ്ഞായതപ, മലപ്പുറഎ ജനില)

അല

3 കകേരള സഎസഞ്ഞാന
ഓഡനിറപ വേകുപപ

2003-04 സമഞ്ഞാഹൃതെ ഓഡനിറപ
റനികപഞ്ഞാരടനിന്കമലുള്ള

തെനിരുതല് കസ്റ്ററപകമന്റെപ
(ആലപ്പുഴ ജനില)

അല
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വേശണ്ടുഎ കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര എസപ.ആര.ഒ. നമ്പര വേനിജഞ്ഞാപനതനികന്റെ 

നമ്പര തെശയതെനി 

1 45/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 02/2017/റനിഡനി. 25-1-2017

2 46/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 03/2017/റനിഡനി. 25-1-2017

3 94/2017 സ.ഉ.(അ) നമ്പര 23/2017/ധനഎ. 21-2-2017

XVII.  നനിയമസഭഞ്ഞാ  കസക്രടറനി  (  ശശ  .    വേനി  .    കകേ  .    ബഞ്ഞാബുപകേഞ്ഞാശപ  ):  സര,

നനിയമസഭ പഞ്ഞാസ്സഞ്ഞാക്കനിയതുഎ ഗവേരണറുകടെ അഎഗശകേഞ്ഞാരഎ ലഭനിചതുമഞ്ഞായ തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന

ആക്റ്റുകേള് ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന:       

ക്രമനമ്പര ആകനികന്റെ

വേരഷേഎ നമ്പര കപരപ

1 2017 1 2017-കല കകേരള ധനവേനിനനികയഞ്ഞാഗ ആകപ.

2 2017 2 2017-കല  കകേരള  കമഞ്ഞാകടഞ്ഞാര  വേഞ്ഞാഹന  നനികുതെനി
ചുമതല് (സഞ്ഞാധൂകേരണഎ) ആകപ

3 2017 4 ദനി  കപയ്കമന്റെപ  ഓഫപ  സഞ്ഞാലറശസപ  ആന്റെപ
അലവേന്സസപ (അകമന്റെപകമന്റെപ) ആകപ, 2017

4 2017 5 2017-കല കകേരള സഎസഞ്ഞാന നന്യൂനപക്ഷേ കേമശഷേന്
(കഭദഗതെനി) ആകപ.

5 2017 6 2017-കല  കകേരള  കഷേഞ്ഞാപപ  ആന്റെപ  കേകമഴല്യല്
എസ്റ്റഞ്ഞാബനികഷ്മെന്റെപസപ  കതെഞ്ഞാഴനിലഞ്ഞാളനി  കക്ഷേമനനിധനി
(കഭദഗതെനി) ആകപ.

1075/2017.
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2. ചടഎ   47(2)   അനുസരനിചപ ലനിസ്റ്റപ   II   പകേഞ്ഞാരമുളള കേടെലഞ്ഞാസകേള്

(1) മുഖല്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറഞ്ഞായനി വേനിജയന്):  സര,  പതെനിമൂന്നഞ്ഞാഎ കകേരള

നനിയമസഭയുകടെ പതെനിമൂന്നഞ്ഞാഎ സകമളനതനികല  2013,  പതെനിനഞഞ്ഞാഎ

സകമളനതനികല  2043,  പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ  കകേരള  നനിയമസഭയുകടെ

രണഞ്ഞാഎ സകമളനതനികല 1266, 1295, 1369, 2621, 2698, 5201,

5213, 5289, 6327, 6421 നഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ സകമളനതനികല 27, 57, 58,

83, 139, 140, 181, 205, 217, 220, 237  എന്നശ നമ്പരുകേളനിലുള്ള

നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത  കചഞ്ഞാദല്യങ്ങളകടെ  മറുപടെനിയുഎ  അവേയപ

യഥഞ്ഞാസമയഎ  മറുപടെനി  നല്കുവേഞ്ഞാന്  സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള

കേഞ്ഞാരണഎ കേഞ്ഞാണനിക്കല് കസ്റ്ററ്റുകമന്റുകേളഎ ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.

(2) റവേനന്യൂവഎ ഭവേനനനിരമഞ്ഞാണവഎ വേകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):

സര, പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ കകേരള നനിയമസഭയുകടെ രണഞ്ഞാഎ സകമളനതനികല

2313  എന്ന  നമ്പരനിലുള്ള  നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത  കചഞ്ഞാദല്യതനികന്റെ

മറുപടെനിയുഎ  അതെനിനപ  യഥഞ്ഞാസമയഎ  മറുപടെനി  നല്കുവേഞ്ഞാന്

സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള  കേഞ്ഞാരണഎ  കേഞ്ഞാണനിക്കല്  കസ്റ്ററ്റുകമന്റുഎ

ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.

(3) തെകദ്ദേശസതയഎഭരണവഎ  നന്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവഎ  വേഖഫപ  ഹജപ

തെശരതഞ്ഞാടെനവഎ  വേകുപ്പുമനനി  (കഡഞ്ഞാ  .    കകേ  .    ടെനി  .    ജലശല്):  സര,

പതെനിമൂന്നഞ്ഞാഎ  കകേരള  നനിയമസഭയുകടെ  പതെനികനഞ്ഞാന്നഞ്ഞാഎ

സകമളനതനികല  5866,  5867,  പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ  സകമളനതനികല

2731,  പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ  കകേരള  നനിയമസഭയുകടെ  രണഞ്ഞാഎ

സകമളനതനികല  1119,  2435,  5087  എന്നശ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള

നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത  കചഞ്ഞാദല്യങ്ങളകടെ  മറുപടെനിയുഎ  അവേയപ

യഥഞ്ഞാസമയഎ  മറുപടെനി  നല്കുവേഞ്ഞാന്  സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള

കേഞ്ഞാരണഎ കേഞ്ഞാണനിക്കല് കസ്റ്ററ്റുകമന്റുകേളഎ ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.
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(4) സഹകേരണവഎ  വേനികനഞ്ഞാദസഞഞ്ഞാരവഎ  കദവേസതവഎ  വേകുപ്പുമനനി

(ശശ  .    കേടെകേഎപള്ളനി  സകരന്ദ്രന്):  സര,  പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ  കകേരള

നനിയമസഭയുകടെ  രണഞ്ഞാഎ  സകമളനതനികല  4507,  4509,  4515

എന്നശ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള  നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത  കചഞ്ഞാദല്യങ്ങളകടെ

മറുപടെനികേളഎ  അവേയപ  യഥഞ്ഞാസമയഎ  മറുപടെനി  നല്കുവേഞ്ഞാന്

സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള  കേഞ്ഞാരണഎ  കേഞ്ഞാണനിക്കല്  കസ്റ്ററ്റുകമന്റുകേളഎ

ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.

(5) വേല്യവേസഞ്ഞായവഎ  കസഞ്ഞാരട്സഎ  യുവേജനകേഞ്ഞാരല്യവഎ  വേകുപ്പുമനനി

(ശശ  .   എ  .   സനി  .   കമഞ്ഞായശന്): സര, പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ കകേരള നനിയമസഭയുകടെ

രണഞ്ഞാഎ  സകമളനതനികല  4444  എന്ന  നമ്പരനിലുള്ള

നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത  കചഞ്ഞാദല്യതനികന്റെ  മറുപടെനിയുഎ  അതെനിനപ

യഥഞ്ഞാസമയഎ  മറുപടെനി  നല്കുവേഞ്ഞാന്  സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള

കേഞ്ഞാരണഎ കേഞ്ഞാണനിക്കല് കസ്റ്ററ്റുകമന്റുഎ ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.

(6) കതെഞ്ഞാഴനിലുഎ എവകസഎ വേകുപ്പുമനനി (ശശ  .   റനി  .   പനി  .   രഞ്ഞാമകൃഷ്ണന്): സര,

പതെനിമൂന്നഞ്ഞാഎ കകേരള നനിയമസഭയുകടെ പതെനിനഞഞ്ഞാഎ സകമളനതനികല

176,  പതെനിനഞ്ഞാറഞ്ഞാഎ  സകമളനതനികല  208  എന്നശ നമ്പരുകേളനിലുള്ള

നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത കചഞ്ഞാദല്യങ്ങളകടെ മറുപടെനിയുഎ അവേയപ യഥഞ്ഞാസമയഎ

മറുപടെനി  നല്കുവേഞ്ഞാന് സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള കേഞ്ഞാരണഎ കേഞ്ഞാണനിക്കല്

കസ്റ്ററ്റുകമന്റുകേളഎ ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.

(7) വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ  വേകുപ്പുമനനി  (കപഞ്ഞാഫ  .    സനി  .    രവേശന്ദ്രനഞ്ഞാഥപ):  സര,

പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ കകേരള നനിയമസഭയുകടെ ഒന്നഞ്ഞാഎ സകമളനതനികല 889,

രണഞ്ഞാഎ  സകമളനതനികല  850,  5971,  5974,  5989  എന്നശ

നമ്പരുകേളനിലുള്ള  നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത  കചഞ്ഞാദല്യങ്ങളകടെ  മറുപടെനിയുഎ

അവേയപ  യഥഞ്ഞാസമയഎ  മറുപടെനി  നല്കുവേഞ്ഞാന്  സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള

കേഞ്ഞാരണഎ കേഞ്ഞാണനിക്കല് കസ്റ്ററ്റുകമന്റുകേളഎ ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.
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(8) ആകരഞ്ഞാഗല്യവഎ  സഞ്ഞാമൂഹല്യനശതെനിയുഎ  വേകുപ്പുമനനി  (ശശമതെനി  കകേ  .    കകേ  .
വശലജ ടെശചര):  സര,  പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ കകേരള നനിയമസഭയുകടെ രണഞ്ഞാഎ
സകമളനതനികല  1409,  2785,  നഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ  സകമളനതനികല  258
എന്നശ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള  നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത  കചഞ്ഞാദല്യങ്ങളകടെ
മറുപടെനിയുഎ  അവേയപ  യഥഞ്ഞാസമയഎ  മറുപടെനി  നല്കുവേഞ്ഞാന്
സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള  കേഞ്ഞാരണഎ  കേഞ്ഞാണനിക്കല്  കസ്റ്ററപകമന്റുകേളഎ
ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.

(9) കൃഷേനി  വേകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വേനി  .    എസപ  .    സനനില്  കുമഞ്ഞാര):  സര,
പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ  കകേരള  നനിയമസഭയുകടെ  ഒന്നഞ്ഞാഎ  സകമളനതനികല
2300  എന്ന  നമ്പരനിലുള്ള  നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത  കചഞ്ഞാദല്യതനികന്റെ
മറുപടെനിയുഎ  അതെനിനപ  യഥഞ്ഞാസമയഎ  മറുപടെനി  നല്കുവേഞ്ഞാന്
സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള  കേഞ്ഞാരണഎ  കേഞ്ഞാണനിക്കല്  കസ്റ്ററ്റുകമന്റുഎ
ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.

(10) ഭക്ഷേല്യവഎ  സനിവേനില്  സവപസഎ  വേകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    പനി  .
തെനികലഞ്ഞാതമന്):  സര,  പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ കകേരള നനിയമസഭയുകടെ രണഞ്ഞാഎ
സകമളനതനികല  2949  എന്ന നമ്പരനിലുള്ള നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത
കചഞ്ഞാദല്യതനികന്റെ മറുപടെനിയുഎ അതെനിനപ യഥഞ്ഞാസമയഎ മറുപടെനി നല്കുവേഞ്ഞാന്
സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള  കേഞ്ഞാരണഎ  കേഞ്ഞാണനിക്കല്  കസ്റ്ററപകമന്റുഎ
ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.

(11) ഗതെഞ്ഞാഗതെ വേകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    കതെഞ്ഞാമസപ ചഞ്ഞാണനി):  സര,  പതെനിനഞ്ഞാലഞ്ഞാഎ
കകേരള  നനിയമസഭയുകടെ  രണഞ്ഞാഎ  സകമളനതനികല  5160  എന്ന
നമ്പരനിലുള്ള  നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത  കചഞ്ഞാദല്യതനികന്റെ  മറുപടെനിയുഎ
അതെനിനപ  യഥഞ്ഞാസമയഎ  മറുപടെനി  നല്കുവേഞ്ഞാന്  സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള
കേഞ്ഞാരണഎ കേഞ്ഞാണനിക്കല് കസ്റ്ററപകമന്റുഎ ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.

(12)  ധനകേഞ്ഞാരല്യവഎ  കേയറുഎ  വേകുപ്പുമനനി  (  കഡഞ്ഞാ  .    ടെനി  .    എഎ  .    കതെഞ്ഞാമസപ
ഐസകേപ  ): സര,  പതെനിമൂന്നഞ്ഞാഎ  കകേരള  നനിയമസഭയുകടെ  ഒന്പതെഞ്ഞാഎ
സകമളനതനികല  3795  എന്ന നമ്പരനിലുള്ള നക്ഷേത്രചനിഹ്നമനിടെഞ്ഞാത
കചഞ്ഞാദല്യതനികന്റെ മറുപടെനിയുഎ അതെനിനപ യഥഞ്ഞാസമയഎ മറുപടെനി നല്കുവേഞ്ഞാന്
സഞ്ഞാധനിക്കഞ്ഞാതെനിരുന്നതെനിനുള്ള  കേഞ്ഞാരണഎ  കേഞ്ഞാണനിക്കല്  കസ്റ്ററപകമന്റുഎ
ഞഞ്ഞാന് കമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന.
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VIII.  ധനകേഞ്ഞാരല്യഎ

2017-18 സഞ്ഞാമ്പതനികേ വേരഷേകതയ്ക്കുള്ള ബജറനികല ധനഞ്ഞാഭല്യരതനകേളനികനലുള്ള
ചരചയുഎ കവേഞ്ഞാകടടുപ്പുഎ

മുഖല്യമനനി (ശശ  .    പനിണറഞ്ഞായനി വേനിജയന്) : സര, സഎസഞ്ഞാന ഭരണതലവേനഞ്ഞാര,
മനനിമഞ്ഞാര,  ആസഞ്ഞാന ഉകദല്യഞ്ഞാഗസനഞ്ഞാര എന്ന II-ാം നമ്പര ധനഞ്ഞാഭല്യരതനയുകടെയുഎ
നശതെനിനല്യഞ്ഞായ  നനിരവ്വഹണഎ  എന്ന  III-ാം  നമ്പര  ധനഞ്ഞാഭല്യരതനയുകടെയുഎ  കപരനില്
കേഞ്ഞാരല്യവേനിവേരപടനികേയനില്  സൂചനിപനിചനിടള്ള  ലനിസ്റ്റനില്  പസ്തുതെ  ധനഞ്ഞാഭല്യരതനകേള്ക്കു
കനകര  ഏഴഞ്ഞാഎ  കകേഞ്ഞാളതനില്  യഥഞ്ഞാക്രമഎ  കേഞ്ഞാണനിചനിടള്ള  തുകേകേള്  2017-18
സഞ്ഞാമ്പതനികേ വേരഷേകത കചലവകേള് പൂരതശകേരനിക്കുന്നതെനിനഞ്ഞായനി  അനുവേദനിക്കണ
കമന്ന പകമയഎ ഞഞ്ഞാന് അവേതെരനിപനിക്കുന.

ധനഞ്ഞാഭല്യ
രതന
നമ്പര

ധനഞ്ഞാഭല്യരത
നയുകടെ
കപരപ

ബഡ്ജറപ എസ്റ്റനികമറപ 2017-2018

14-3-2017-ല്
സഭയുകടെ  കവേഞ്ഞാടനിനപ
സമരപനിച
ധനഞ്ഞാഭല്യരതന തുകേ

സഭയുകടെ  കവേഞ്ഞാടനിനപ
സമരപനിക്കുന്ന
ധനഞ്ഞാഭല്യരതനയുകടെ
തുകേ

റവേനന്യൂ

(`)

മൂലധനഎ

(`)

റവേനന്യൂ

(`)

മൂലധനഎ

(`)

ആകകേ

(`)

II

സഎസഞ്ഞാന
ഭരണതല
വേനഞ്ഞാര,
മനനിമഞ്ഞാര,
ആസഞ്ഞാന
ഉകദല്യഞ്ഞാഗസനഞ്ഞാര

178,54,0
9,000

...… 535,62,2
7,000

...… 535,62,2
7,000

III നശതെനിനല്യഞ്ഞായ
നനിരവ്വഹണഎ

180,94,4
5,000

....… 542,83,3
6,000

...… 542,83,3
6,000

കൃഷേനി  വേകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വേനി  .    എസപ  .    സനനില്  കുമഞ്ഞാര  ):  സര,  ഞഞ്ഞാന്
പകമയകത പനിന്തഞ്ഞാങ്ങുന.

ധനകേഞ്ഞാരല്യവഎ കേയറുഎ വേകുപ്പുമനനി (കഡഞ്ഞാ  .   ടെനി  .   എഎ  .   കതെഞ്ഞാമസപ ഐസകേപ): സര,
സഎസഞ്ഞാന ഭരണതലവേനഞ്ഞാര, മനനിമഞ്ഞാര, ആസഞ്ഞാന ഉകദല്യഞ്ഞാഗസനഞ്ഞാര എന്ന II-ാം
നമ്പര  ധനഞ്ഞാഭല്യരതനകയയുഎ  നശതെനിനല്യഞ്ഞായ  നനിരവ്വഹണഎ  എന്ന  III-ാം  നമ്പര
ധനഞ്ഞാഭല്യരതനകയയുഎ  സഎബനനിക്കുന്ന  സബ്ജക്ടപ  കേമനിറനി  റനികപഞ്ഞാരടകേളനികല
ശനിപഞ്ഞാരശകേളനികനല്  ചടഎ  236(3)  പകേഞ്ഞാരമുളള  പസഞ്ഞാവേന  ഞഞ്ഞാന്  കമശപ്പുറത്തു
വേയ്ക്കുന.
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(ഖണ്ഡകനഞ്ഞാപകക്ഷേപങ്ങള് അവേതെരനിപനിക്കകപടനില.)

മനി  .    സശക്കര  : സഎസഞ്ഞാന  ഭരണതലവേനഞ്ഞാര,  മനനിമഞ്ഞാര,  ആസഞ്ഞാന
ഉകദല്യഞ്ഞാഗസനഞ്ഞാര  എന്ന  II-ാം  നമ്പര  ധനഞ്ഞാഭല്യരതനയുകടെ  കപരനില്  കേഞ്ഞാരല്യവേനിവേര
പടനികേയനില് സൂചനിപനിചനിടള്ള ലനിസ്റ്റനില് പസ്തുതെ ധനഞ്ഞാഭല്യരതനയുകടെ  കനകര  ഏഴഞ്ഞാഎ
കകേഞ്ഞാളതനില് കേഞ്ഞാണനിചനിടള്ള തുകേ  2017-18  സഞ്ഞാമ്പതനികേ വേരഷേകത കചലവകേള്
പൂരതശകേരനിക്കുന്നതെനിനഞ്ഞായനി അനുവേദനിക്കണകമന്ന പകമയകത

അനുകൂലനിക്കുന്നവേര …................

പതെനികൂലനിക്കുന്നവേര …................

പകമയഎ സഭ പഞ്ഞാസ്സഞ്ഞാക്കനിയനിരനിക്കുന.

ഗ്രഞ്ഞാന്റെപ അനുവേദനിചനിരനിക്കുന.

നശതെനിനല്യഞ്ഞായ നനിരവ്വഹണഎ എന്ന  III-ാം നമ്പര ധനഞ്ഞാഭല്യരതനയുകടെ കപരനില്
കേഞ്ഞാരല്യവേനിവേരപടനികേയനില്  സൂചനിപനിചനിടള്ള  ലനിസ്റ്റനില്  പസ്തുതെ  ധനഞ്ഞാഭല്യരതനയുകടെ
കനകര ഏഴഞ്ഞാഎ കകേഞ്ഞാളതനില് കേഞ്ഞാണനിചനിടള്ള തുകേ 2017-18  സഞ്ഞാമ്പതനികേ വേരഷേകത
കചലവകേള് പൂരതശകേരനിക്കുന്നതെനിനഞ്ഞായനി അനുവേദനിക്കണകമന്ന പകമയകത

അനുകൂലനിക്കുന്നവേര …................

പതെനികൂലനിക്കുന്നവേര …................

പകമയഎ സഭ പഞ്ഞാസ്സഞ്ഞാക്കനിയനിരനിക്കുന.

ഗ്രഞ്ഞാന്റെപ അനുവേദനിചനിരനിക്കുന.

IX അറനിയനിപപ

27-4-2017-  നപ പഴയ നനിയമസഭഞ്ഞാ ഹഞ്ഞാളനില് സഭഞ്ഞാസകമളനഎ കചരുന്നതെപ
സഎബനനിചപ

മനി  .    സശക്കര  : നഞ്ഞാകള രഞ്ഞാവേനികല  8.30-നപ  സഭ കചരുന്നതെപ  പഴയ നനിയമസഭഞ്ഞാ
ഹഞ്ഞാളനിലഞ്ഞായനിരനിക്കുഎ.  കേഞ്ഞാകരല്യഞ്ഞാപകദശകേ സമനിതെനിയുകടെ റനികപഞ്ഞാരടപ  എലഞ്ഞാ അഎഗങ്ങള്ക്കുഎ
ലഭല്യമഞ്ഞാക്കനിയനിടണപ.

ഓരഡര....  ഓരഡര......  സഭ ഇകപഞ്ഞാള് പനിരനിയുന്നതുഎ നഞ്ഞാകള രഞ്ഞാവേനികല 8.30-നപ
പഴയ നനിയമസഭഞ്ഞാ ഹഞ്ഞാളനില് വേശണ്ടുഎ സകമളനിക്കുന്നതുമഞ്ഞാണപ.

(2017  ഏപനില് മഞ്ഞാസഎ  27-ാം തെശയതെനി  വേല്യഞ്ഞാഴഞ്ഞാഴ്ച  രഞ്ഞാവേനികല  8.30-നപ  പഴയ
നനിയമസഭഞ്ഞാ  ഹഞ്ഞാളനില്  വേശണ്ടുഎ  സകമളനിക്കുന്നതെനിനഞ്ഞായനി  സഭ  രഞ്ഞാവേനികല  10.48-നപ
പനിരനിഞ്ഞു.
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അനുബനഎ

സതഞ്ഞാശയ കമഡനിക്കല് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ പകവേശനഎ സഎബനനിചപ  ശശ  .   എഎ  .   സതരഞ്ഞാജപ  ,
എഎ  .  എല്  .  എ  .-  യുകടെ ശദ ക്ഷേണനിക്കലനിനപ ആകരഞ്ഞാഗല്യവഎ സഞ്ഞാമൂഹല്യ നശതെനിയുഎ

വേകുപ്പുമനനി നല്കേനിയ മറുപടെനി   (  തുടെരച  )

ഓരഡനിനന്സനികലകയഞ്ഞാ,  അതെനിന് കേശഴനിലുള്ള ചടങ്ങളനികലകയഞ്ഞാ  വേല്യവേസകേള്ക്കപ
വേനിരുദമഞ്ഞായനി  അഡനിഷേന്  നടെതനികയന്ന  പരഞ്ഞാതെനിയനികനല്  വേഞ്ഞാദഎ  കകേള്ക്കുകേയുഎ
അകനതഷേണഎ നടെത്തുകേയുഎ സഞ്ഞാപനങ്ങള് പരനികശഞ്ഞാധനിക്കുകേയുഎ കചയ്യുകേ എന്നനിവേ
കേമനിറനിയുകടെ കേരതവേല്യങ്ങളഎ അധനികേഞ്ഞാരങ്ങളമഞ്ഞാണപ.

ഓരഡനിനന്സനില്  വേനിഭഞ്ഞാവേന  കചയ്യുന്ന  പകേഞ്ഞാരമുള്ള  അകനതഷേണഎ
നടെത്തുന്നതെനിനപ  കരഖകേള്  കേകണതനി  പരനികശഞ്ഞാധനിക്കുകേ,  സഞ്ഞാക്ഷേനികേകള
വേനിളനിചവേരുതനി  വേനിസരനിക്കുകേ,  സതെല്യവേഞ്ഞാങ്മൂലഎ  വേഴനി  കതെളനിവകേള്  സതശകേരനിക്കുകേ
തുടെങ്ങനിയ കേഞ്ഞാരല്യങ്ങളനില് 1908-കല  Code of Civil Procedure (Central Act 5 of
1908)  പകേഞ്ഞാരഎ  കേമനിറനിക്കപ  ഒരു  സനിവേനില്  കകേഞ്ഞാടെതെനിയുകടെ  അധനികേഞ്ഞാരങ്ങള്
ഉണഞ്ഞായനിരനിക്കുന്നതെഞ്ഞാണപ.

അഡനിഷേന്,  ഫശസപ  ഈടെഞ്ഞാക്കല്  എന്നനിവേയനില്  ഓരഡനിനന്സനികല
വേല്യവേസകേള്  ലഎഘനിക്കകപടകവേന്നപ  കബഞ്ഞാദല്യകപടഞ്ഞാല്  സഞ്ഞാപനങ്ങള്കക്കതെനികര
തെഞ്ഞാകഴപറയുന്ന നടെപടെനികേള് സരക്കഞ്ഞാരനികലയപ ശനിപഞ്ഞാരശ കചയ്യഞ്ഞാവന്നതെഞ്ഞാണപ:

(എ) 12%  പലനിശകയഞ്ഞാടുകൂടെനി  പതപ ലക്ഷേഎ രൂപ വേകര പനിഴ  (Fine)
ഈടെഞ്ഞാക്കുകേ. 

(ബനി) ഓരഡനിനന്സനികല  വേല്യവേസകേള്ക്കപ  വേനിരുദമഞ്ഞായനി  നടെതനിയ
അഡനിഷേനുകേള്  invalid  ആയനി  പഖല്യഞ്ഞാപനിക്കുകേ.  അപകേഞ്ഞാരഎ
പഖല്യഞ്ഞാപനിചഞ്ഞാല്  സഞ്ഞാപനഎ  അതരഎ  അഡനിഷേന്  ഉടെനടെനി  റദ്ദേപ
കചയ്യുകേയുഎ വേനിദല്യഞ്ഞാരതനിയുകടെ  എന്കറഞ്ഞാള്കമന്റെപ  പരശക്ഷേഞ്ഞാ ഫലഎ
യൂണനികവേഴനിറനി റദ്ദേപ കചകയ്യണതുമഞ്ഞാണപ.

(സനി) കേമനിറനി  നനിശ്ചയനിച  ഫശസനിനു  പുറകമ  വേഞ്ഞാങ്ങനിയ  തുകേ,
തെലവേരനിപണഎ ലഞ്ഞാഭമുണഞ്ഞാക്കുന്നതെനിനു വേഞ്ഞാങ്ങനിയ തുകേ തുടെങ്ങനിയവേ
മടെക്കനിനല്കുന്നതെനിനപ  ഉതരവേനിടുകേ.  ഇപകേഞ്ഞാരഎ  തുകേ  മടെക്കനി
നല്കുന്നതെനില്  സഞ്ഞാപനഎ  പരഞ്ഞാജയകപടുന്ന  പക്ഷേഎ  ടെനി  തുകേ
വേസ്തുവേനിനപ  കമലുള്ള  കപഞ്ഞാതു  വേരുമഞ്ഞാനതനികന്റെ  കുടെനിശ്ശനികേ
എന്നതുകപഞ്ഞാകല  കേണപ  12%  പലനിശ  സഹനിതെഎ  തെനിരനികകേ
ഈടെഞ്ഞാക്കനി കുടനികേള്ക്കപ നല്കുന്നതെഞ്ഞാണപ.
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(ഡനി) അഡനിഷേന്  നനിരതനിവേയ്ക്കുന്നതെനികനഞ്ഞാ  ഏകതെങ്കെനിലുഎ  കമഡനിക്കല്
കകേഞ്ഞാഴനികല അനുവേദനിച സശറ്റുകേളകടെ (Sanctioned intake) എണഎ
കുറയ്ക്കുന്നതെനികനഞ്ഞാ ഉതരവേനിടുകേ.

(ഇ) സഞ്ഞാപനതനികന്റെ  recognition  പനിന്വേലനിക്കുന്നതെനിനപ  ശനിപഞ്ഞാരശ
കചയ്യുകേ.

(എഫപ) അനുകയഞ്ഞാജല്യമഞ്ഞായ മറപ നടെപടെനികേള് ശനിപഞ്ഞാരശ കചയ്യുകേ.

കൂടെഞ്ഞാകതെ ടെനി ഓരഡനിനന്സനികല ഖണ്ഡഎ  17  പകേഞ്ഞാരഎ ഓരഡനിനന്സനികലകയഞ്ഞാ
മറപ നനിയമങ്ങളനികലകയഞ്ഞാ വേല്യവേസകേള് എന്തുതെകന്നയഞ്ഞായഞ്ഞാലുഎ ഫശസപ ഉള്കപകടെയുള്ള
കേഞ്ഞാരല്യങ്ങളനില്  ഒകന്നഞ്ഞാ  അതെനിലധനികേകമഞ്ഞാ  കമഡനിക്കല്  വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ
സഞ്ഞാപനങ്ങളമഞ്ഞായനി  കേരഞ്ഞാറനില്  ഏരകപടുന്നതെനിനപ  സരക്കഞ്ഞാരനിനപ  അധനികേഞ്ഞാരഎ
നല്കുന.  ഇതരഎ  വേല്യവേസകേള്  ഉള്കപടുതനിയതെപ  സരക്കഞ്ഞാരനികന്റെ
പതെനിജഞ്ഞാബദമഞ്ഞായ നടെപടെനികേള് കകേഞ്ഞാണഞ്ഞാണപ.

SC/ST വേനിഭഞ്ഞാഗതനിലുഎ മറപ പനികന്നഞ്ഞാക്ക വേനിഭഞ്ഞാഗതനിലുഎ കപടെഞ്ഞാത നനിരദനരഞ്ഞായ
കമഡനിക്കല്  വേനിദല്യഞ്ഞാരതനികേള്ക്കപ  സഞ്ഞാമ്പതനികേ  സഹഞ്ഞായഎ  ആവേശല്യമഞ്ഞായനി
വേരനികേയഞ്ഞാകണങ്കെനില് വേനിദല്യഞ്ഞാഭല്യഞ്ഞാസ  കലഞ്ഞാണ് മുതെലഞ്ഞായ സടകേരല്യങ്ങള് ഏരകപടുതഞ്ഞാന്
സരക്കഞ്ഞാര ശമനിക്കുന്നതെഞ്ഞാണപ.


